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Parti encürneni bu sabah da 
mesaisine devam etti 

~ a4şam : 
~e;n ~GÖring 
1~ülaka ı 
"" 
~n= 

ı tedlği şey Frnnsanın harbe 
~klenmesi1ir. Çünkü Fransa 
~anmasını Almanlara verirse, 
'"11 nlaııı dcıı;z V(' ha' a üsleri 

ın ederse ister ıstemcz tngi'. 
tte ve müttefikleri ile ve Amc
~ ile harbe tuluı:;acaktır. S·rf 
l'he devam t'tmemek icln bu 
:ır ııcı artlara kntlanrn Visi 
~sa ı en n:hayet bu zc.ruretc 
ho~ un eğerse dün:ran ın ar 
Uı:ıu iı;lcmi!'l olacaktır. Frnn 
l.creddlldü hudur. Almanya 
~Jı tığı budur. Pcten • Gö-
ınül.iJiatın·n hakiki mevzuu 
r l\lulakntm bu nctice~i ve. 
· ı e lı:ı')ılm .. ktadır. Bun· 

i'ltes1 hep bo§ lil.fbr. 
,~ 

Yazan: 

aeyın CabltYalçm 
t ~n a de\ Jet rei i Mare"al Pe. 

le Alınını ,~Jlnhcll MareŞal 
116 arnsınt'ln 'ı Jru3 gelen m\i • 
t ı.on zamanfarm eu dikkate 

4t ~ l:;İyasi b:ullsclcrindcn birlillr. 
:ııe toıılanım ... olan Jwmünbt 
b lnr]annın nUnın~ i~ndcu Sön .. 
b 11 \lnı:ı.n .. Fnı.nsız lwm:şmala

lıın hlll li n chemmiret kesb" • 
t • 

\ . 
,1ruan~ nnııı r;oktanbcri Fran :ı.. 
ıoc;u il"ine ulm:ık istedi~ göze 
1
3 Ordu. ı m sn ile sulh nkdo 
f'l;• ~ 1 • 

~ '>lnc dair çıknn sa)ın ar ~1m. 
k:tııar tccJ)'Üt ctmcnıfşsc de 

~~l!l"elerin ·bütün bütün lteSil • 
:ij düsiinillünce Alınan diplo 
ttnnı ümitlerini mnhnfaza et. 

Clj anlu~lıl ordu. nu ümitler 
;et 1: lıakkul. etle<'.ek gibi gö
hır 

'lıt . 
~ı any:ırun bu harııteki a., Jrnri 
!ıj~~?~ fa.nliyetlerl birblrlerile 

Uıtı" 11ıımnl; iizerc devam et 

1~ilir. A kcrlik sıtlıa ınd:ı 'c • 
ı ııcı. parl~ ~itmezse Alruanyn 
~ "l mmıı.ffnkıl etleri le göı 
İıılıarnastınnnğs. çıLlısır. Hu har .. 
b \iman prcstjjini nz çol, 

le ll l ııt ile lumırt h~ı !iımclıı zi 
~ di mnsi ul:uıınıı çc\imıck 
~tlirun gayret ~arfetmesinc 
~ olumıbilirdi. l\omünizm a 
ı\~ekı nüma:n~lcr Ye nihayet 
;,

11 
'Ln • fo'ran..sıı görü mclerl en 

~ ~hatmr bu ı-uretlc bulabl 
~. 

~ al Göringln Fransız :\iare. 
' b ne \'andetti_brf mcthnldür. 

lltsu..,ıa beylik bazı ha\'adisler 
• ~or. Fakat hunları görü~ınck 
ı~le bir ı:;u.hııe hıızırlannıasr. 
dU n:ı yoldu. Almanya Fran::.a 
~ tnanbğını uoutaralı dnimi 

~°'llu'lt mUnnsebctlcrj içinde 
~ ıı.ı. 1 tiyors:t Fran atlan pek 

1 l>ir mm nfalrnt OC\ ab· al:ıbi · 
~;. Çlmı,u blllıa a bugönkiı 
~ lr-iu Almnnyo ile do t yo • 

~ <'ti birinci gayedir. Pıı.kot 
'<>r tarafı ~-udur: Fmn a Al • 
~ ile dost ~~mık i tem il or. 
, .. l'a i c Frarıs:n ı emir ,·c 
t~ ııltmdn hareket eder il.iıll'i 

~ hı e bir de\lct hnlinc sokma'h 

f' ~"· 
#'· 'llıb ~rtlnr altında Fr.ınsa Al 

~ıı. ·ı Jıll h ı e nnla.şm:ılita :umırdnıı 
~ lçbir netice elde edemez. 
~t h<ırbc dc,•nm etmeme]< için 

\ tet \"c şercfir.ılen çok şeyler 
ııı ltl Bann mul.abil nni1 oldu. 
tı:İlfnt n<'lıktnn \'C efnletten 
ti) IStırnptır: bir buçuk milyon 

4~ gencini c arcttc gormel• 
~Yclut;'lı licdcr 'c !:'° u'ksm: 

· •
1 
lstikbal ma m.arıı mclan bis

~<l dehsettJr. lln!!i:o Frans:ının 
tt~ bulunan :ıı Fr nc;ıı "crefi. 

'.\ tt ctrn ' ı 1 ı ır m:ı Mı f::ıydn 
~~ınicıler. Jil bir şey kurtr.. 

tı ~lardır. Hem zillet, hem se. 
~_.te hakikat buılur. 

1 .ı\hna\l.\lll. hu ıstıraplaruı 

~~--~"'"()~~~~ 

Daha sıkı bir iktisat sistemi 
takip edilmesi isteniyor 

~----

Ticaret ve Ziraat Vekilleri ... 
encumene izahat verdıler 

Nıkaradan bildirildiğine, göre, par. rıcnt'Cl vekili MUmtaz Ökmenln 
ti g-:-up oncurncni diln sabah saat 10 ı mebusıarn tevcih ettikleri muhtelif 
d'l Rcc p Pc'tcrln rcl..sllğindo toplana. sualler üzer.in!: bugünkU 8erıtltc daho 
rak hUküın te ı;ı>..nlş snULhiyetlcr ve- uyabilecek tedbirler clrafmd ı mtina • 
ren r.ıllli l•orunma. kanununun tadili knı;aıı geçen bir konuşmadan soııra 
hakl•ındııki Uıy!hn Uzcrinde görti§me. Zira.ut \•ekili :Muhlis l:Crkmcn söz aJ • 
l"rde bulunmu,ıtur. 

Alman te11uı1 
---0--

Anzıdane 
mukavemete 

..,, 
ragmen 

Almanlar 
Moskovaya 
ilerliyorlar __ ,___ 

Bazı köprüler 

mış \·o Jı\yUıanın. vekl\.letl aliılıadar 

eden kısımları Uı.crlncl" lw.hatta bu • 
lunmuştur. I3u BUallerln zirai istihsa
lin arttırılması v~ gen~"1etllmcs1 m 
selesine ait, olclu~u l •hmln cdllmekte. 
dlr. 

1 Ancak dahil ve hnriçteki mebuslar 
l dan b:ızııarı tatblltatn o.it olan milli 
1 l<orunma kanununun tndll ve Iıüku. 

1 
mele daha geni§ S3IA.hlyctler \'Crll • 
mcsini esas itibarile çolt yerinde bu. 

1 lunmakla beraber dünyanın bugünl5U 
dunımu karşısmd:ı hUkümcUn daba 
sıkı bir iktisat siE.teml takip etmesi • 
nln faydalı olacağı kanaatindedirler. 

ı Çok muhtemel olarak bu lı\yilın se .. 
1 rek tncUmonde, gerek umumi heyet 

!çtimamda. g6rilşü1Urken hükumetten 
bu clbet de sorulacaktır. 

Encümon bu ısabalı ı!aat ıo dıı tclt. 
rıır toplanmı "" 1ncs tein t'J~m et
rnl§tlı·. 

·Amerika 
· Türkiyeye 

müdafaa 
levazımı 
verecek 

---o-

Ruzvett 
Dün gece Yaşını· 

tonda dedi ki : 
" Türkivenin kendini mii
dafaa etmesı Amerıka için 

hayati e .emmiyetl haızdlr,, 
Londra, 4 (A.A.) - (B.B.C.) 
Amerika. hU1.."i'ımcli Tllrklyeyc ıcar 

vı.ı !a.re ltcı.nunu mucibince n1Udafnı. 

m!!Jzemcsi vcrmegl kararl:ıştırm~tır. 
Amoı1kıı cumhurrcisl Ruzvclt bu bu. 
ısta dUn gece- ~u beyanatta bulun • 

rr.u tur: 
(IJe, anu 4 üocildc) 

Sov~:ttl~:=ıağ ı r PiYASAOAN KUMAŞ_ TOP.LA
z~.~.1~<~-'~e~~~~~~~ YAN BiR ŞEBEKE YAKALANDI 
ı;ıırlt C\:phcı;I merkez l:cslmimıc, AL 1 

man kıtnıanntn dU~mnn tarafından 1 9 Kişilik bu ~ebeke . elradı 
gösteril 0 ıı'dd tll ınuka\·cmctc rağ. , 

men ncrlcmc«; dcvnm ctti:tlcrini hl'- ş. dı·ye kadar u··zb. ı ·r.al k tıcr vermektedir. 13!r zırhlı tUmcn, zm g ln l l 
anud:ıııc nıfıdnfu.ı f"dilcn h!r mevkii ., • d *' 
zaptetmi", SO\')'E'tlCIİ ağır ~ylatn. Uğ manl atura epo etmzşler 
rtmııı sonra mütcnddtt ltöyU i~gaı . . · 

ctml~~lr. J\1Prkez cephesinin dl~r Bir mUddct evvel, uuımmış Dır mo.. lı'iyııt murakabe bUrosuna, cv\·elce 
(l>e' aını 1 üncüde) n1fn.tura. mllesscScsl mcmurlıınndnn de buna benzer bazı ihbarlar vaki 01. 

Yugoslavya
da muharebe! 

Bir İngiliz. haberine göre 
Belgrad cenup batısında 
3 ,.ımaD lırkaslle 
çarpımaşıar oldu 

d , ( \ ,\ J - H,U.( '.: J,on n.ı , ~ ' · • 
Almanların Yugoslavyayı kontrol 

allına aldıklıı.ı·ı r.amandanberl Yugos. 

ı ··· ar"r..fLhının illt tebliği tav gene " ... o 

Kahircde ncşıcdllmlgtlr. Tebliğde d<>. 

nllty.:ır ki: 
"Takviye edılen 3 .Almnn fırkası au. 

1 
{;ilnu Moro.\'nda genemi Mlhatovı • 

1 (l>c,·nını 4 ünciide) 

Ü . }·rnnsıınııı basııı :L bir hnrıl 
Zl'flllC N d • 

r 1 :-ı t' ,,. t inııel,; f!> t iyor. ! e eııı. e .l te ı .. c • . 
Ursc <lenn .. i ıı , 11n,1ı i ııl~r ' c t c\ ıl 
, . tahrif Nlilıncl• ist cnıı-.:;c ist en • 
c;~ Alm:ınl anın IJı:ıdin }"ran ... ada rı 

. 1• . t ı ·1 ;;.ı "'C\" Frıısıı ııın harha afü I"' e< ı,,• ' .. • 
!!>Ürii.·;dcıııneshl ir. ~ iinlm 1 r~nsa 
'1oıın.ımıs.Mnı \lmanlam .. \"c r!rsc, 
Almanl!\r:l deniz , ·e hına uslrn tc 
mln ecler-.c iste• bteın ct. tıı c.,llte_re 
\'C müttefilde.ri ile \ C .\ıncr(ıH\ ılc 
lınrlıe tatu"'nt>ııltt ır. Srrf tı:ırbc de. 
, ·run etmcnwJ, ı~in b u knılar acı 
ş:n1lıır:ı l·!'tkın:ın \'i"i Frııns:ı ... ~ en 
ııiha:rct bu z:ınırcte ılc iıo;y uıı egcr. 
&e dünyaıı•n en :ıcı s•ırnnıı i .. Jeml;::; 
olacaktır. n-an .. :ıııın f ~rcdıWdü bu. 
dıır .\ nınn "nın ~al tı~ı tımlur. 
Pe1~n Cöfrıg ml~lihıtının hal il\i 
menuu budur. Mül:ılmtnı bu net i. 
ceyi , ·eremedlhri de ıııı lıışılmo.kta • i 
dır. Unıuhln iit ı~i heıı hos l iHt ır. 

biri, fiyat murakabe bürosu şc.fllğinc duğundan bUro §Cfliğl he.men bir cUr- j 
mUracaat ederek §unları söylcml§U: mUme§hut tertip etmiştir. 

- Son z:ımanlardıı. mağazamıza CllrmUmıişhuta iştirak eden mc-
ı;ayri tabii ı:ckıldo bir tebaeUm va.ki muı'lar, b!ra.z sonra, tarit edilen milı:ı. 
olmuştur. Hemen hcrgtln, bir çOk kJm terinin koltuğundaki lrum~ 11akctı ı. 
soler, mll6tcr1 sıfatilc mnğıızamu:a le dükkandan !:lktığını \"O bfu lktcki 
gelerek kuma., almıı.ktadırlnr. Alış ı.•c.. bir handa başkn bir ndnı:na kum~ı 
r4.ş serbest olduğu için bwuı. bir diye. gösterdiğini hayret!c görm%Jcrdlr. 
ceğlmlz yoktur. Ancak, ayn ayrı n - Memurlar. dikka.Ucrinl arttırarak vn. 
damların hcrgiln mağaznmızdan 3 er, lrnyı d'.lha yakİn<la!l takloo lr.ışlııym • 
4 er metre cbadinda bllhassa kuma§ (Devaqn ..ı üncüclfl) 
satın ııımaıan bizi §tlphcye dll§ilr • 
mcktcdir. öyle zannedlyuru:t ki bu a. 
damlar, nlyıı..-ından mal topıayan gizli 
b!r şebekenin iıletldirlcr. Onlardan bl.. 
r1 şimdi mağazamu:da.dır.m.unaş alıyor 
Takip edilirse bcll•l bir ipucu mcyda .. 
na çıkar. 

Afrika narbi 
-o-

Geniş bir 
sahada 

çarpışmalar 
devam ediyor 

-o-

Röyter muhabirine göre 

iki tarafta 
yoruldu! . 

----0---

Generaı Vı lsor 
Mısırda yeni orduya 

kumandan o.du 
(\'l\ırl'!'ı 4 iinc-\idc ) 

• 
ı 

i Persembe 
: i 4 ' !-·---! Sayı: 3 13 : ·--.. ... ----·--. 

Top!""'anedeki asker; fırında 

Ekmek tecrit· es.-
bu sabab aşladı 
Bir çuvaldan 
çıkarsa narh 

113 ek mek 
zndirilecek 
Ancak, ekmekli" mayanın tut. 

masr iç.•ı aıu.dan i .. 8 saat geÇme· 
I!; icap ettigınden neticenin ycnn 
almabı k.--ceği nn Jnsılr,ı a'ktad rr. 

Bir c.uval undan ı{mdikı halde 
ıo;, adet ekmek gılıarılmPJdadır. 
Hrılbukı bım fırıncılar, bu miktar 
uııdan daha fazla ekmek çıkarıla. • 
bileceğini, ınesclii. 113 adet ckmci: 
ahııahldif;l;,j id;i" ctmektt:dirkr Eğill", bu tecrilbe ile bır çuval wı 

Belediye ı iyascti, bu iddiaların cbn nizami şekilde 113 adet ekmek 
ııc Mreceyc kadar hakıkate uygun çikanlacnğı ~ab't olursa bu netice
olduğunu anlaınnk ıçin şeluimi7.dc nin, ekmek fiyn.tlarrruı da tesir e • 
csa<h b:r tccrtibe yaptırtmağn. kn· ııe<:e~. ve narkta 2~. paı .~r 
ııu 'ernıi6 ve l(ocrübe lem de n3ıli tenzilat ynpıiaJ_>ileceg.ı ~ın o -
hile ya.pılam.ı~aco.'k bir fırını. Tor- ı ıuııınru:tadır .. Zira ... ~dıki hol~ 
hanedeki askeri fiı rm Se<'.miştir. bir çmal mıoan 10.:> adet ckme.ı 

"recrllbcle:·e bu s.ıbah ~şlanmt • ç.knrılmak~. Ara.da fazla ol! . .. 
t•r. Bir çuval undan ı 13 ekmek ı'tlk elde ofülecek !O adot ~egırı 
c;rkardıp çıkarılnını~·acaf;'lnı isbat cltmek na~kında bı:az t:;nzı~ ):a· 
edecek olan bu tecrilbcyc 1stnn • p1lmnsını 1cap cttire~l,'1 tabildıı. 
bul askeıi tahniyc ve fınnfar mu. 
dürü yarbay Mestan Alpars}fın, 
fırınlar kısın~ amiri üsteğmen R~
şat. Alptürcr, belediye rei.s muavi
ni Rifat, belediye iktısat mildüril 
Saffet, beledh·e s:hhiye müdUrlı 
osman Sait, umumi meclis ı:ı.uı.sın
dan Ferit Hamal vesair zev tın o 
nünde bu sabah başlnnmısb:"'. 

STALIN . 
Polonva Başveklllnl 

_.dbaı etti 
ı.oııdrn, 4 (A~\.) - MoskO\"& :rU<I. 

~~u. St Unln Çarşambı gUnU Polon
)O. ba§Vcl<m gcncrııı Sıkol'Sild, Mo
ıotor <la. hazır bulunduğu baldo ktı. 
bul etUğlni haber vermektedir, 

poJonyanm Sovyctlcr b!rllğl clçüıI 

Kot ''C Sovyet arazlsindekl Polonyn 
Ituvvctıcri kumandanı general Andcra 
ınüı1katta hazır bulunmn§lnrdır. 

sovyet radyosu 
bildiriyor : 

Moskova 
önünde 

vaziyet vahim 
Ruslar yeni 

mevzilere çekildi 
--0--

Londraya Qöre 
Tagaurog kapıla
rında şiddetli 

Adalarının 
istilası 

Nasıl hazır ıand 

ana ve harbin 
sebe" teri gizli 
kalmış vaıraıa .. 

rına dafr . 
Şayanı dikkat malumat 
veren b!r Eser neşredild ı 

1ki seneyi geçen bu Juı.ri)ın iç. 
yüzü ve sebepleri anl~ 
birçok vekayiini aydmla.t.an mr k:
tap ne§redilmiştir. "İngiliz adahı.. 
rının istiliL~ nasıl hazırlandı?'' n. 
dnu ta.SJYan ve Clifforo Hook tara .. 
fmdan yazılan J:ıu ese?" bir Ameri 
kan cnsU3Unun Almanyada son a, • 
lar zarfında. billıassa İngiliz nda • 
Iannııı istilası hakkında öğrendiği 
şayanı dikkat rnalümntI :ihtiva e.t. 
mektediı. 

Bu eserde bugtlnku Alına.u ordu. 
sunu kuran ve P o 1 o n y a 
harbinde şüpheli ölümü bütUn .dün 
yadn akisler yapan Gcnerol Fon 
Fritzin naz.i ~lerile mücadelcs·. 
ölmeden evvelki IS-On söilcri, Al • 
manynıun gizli kora silahı, Troç • 
kinin Mcksikadaki menfnsmda ö:. 
dürlilmcsinin sebepleri, yeni de • 
niuılt.ilarnu yap~ mühendisin 
cıidırmasmrn sebep~cıi ve Britnn • 
) a. a<iıı.Iarınm 4 ve ikinci 10 ııuma 

Çarpışmalar olııvor :-alı Ltilii. ~Jfüıinrı h~ şıyaı , ~ l Jikkat mnlutnnl verılmcktedır 
<lnıı r 4 iincüdc) 

• 



l 
1 

Jltısralardan 

~Dl 
Mü a a a e c ka tf2Sl~5 ! 

bir me e SIBiiilUSI ifa.le 

Maar:f Vok li Hasan Ali Vücare Amerika ve 
Mubirrir • r.ttnrçı mlln~m~ns·n. istlsmnl' etmclrtcc1lr. Ol•uyup }'n'I:. 

dıın or.a:,a bir mc&vlc ~ ~!.h: ntnyt. şöyle böyle öğl'o;ndil.tcn sor. lmanyac.' a 
o ... .:ıl!; o:;Jyor n::ı, olrur.ıuyor mu?) ra, her "'1n bir ı;eylcr okuyup ya. • 
C~\:l.Sl?.. UMJ}'an, bll~isini nrtırnrnl: l:itap 53 oto\.-_ o s 

"'.i'c..fl b:ılilif' -~ı~st gibi, bu lan t:ı~:cmiyen, clmu~ın:ıntcı· ma • · JJ U 
da ezeli brl Wl\'ndır: l\.lt:ıı;çının lamııt öS-rcncbibecl< eser snyfn."ı • 
cr!aj':t ı:.t .. ı~ı Wı\p... ı.ar.!:tırmny n bir ıulnmın ::arıı bir ge tı·rı·!e .,...eı,. 

Z:ı.n::n z:ır.ı:m ortııy:ı at•huı 11tc. 4.';ıblJclcn. lc11.1l bir Uınm~dcn ne far. ~ _,,. ~" 

Miibadil bonosu 
sahtekô.rl,ğz davas:. 

. 
Dün r.ihayet~endi ve şe'oe~te 

njn e~ebaşısı 30 yl! ağır 
haıse maha~üm edildi 

ıFJımar S na 
ubend !l 

Sinan nu? 

JllJ 

;ııır(· 
l\cnıli~i.ıden bir C\' \ c.) :ı A U 

m:m hıı.lck•nda • ·• lr sorıılııP [I) 

:ıcn .' is özllr dilc::li: alı İ• 
- Çiımcden yu!aın çtlatl 

:e~iı~ ue;'.('<llr. ııır 
t;:ı .. ı.a ~!r gün kcndlslnıle~~ 

vjl. Ü b:ı.!;!utı 'n m.ır soruları ,.ııt 
n.u dıı öz.iir diledi ''e a)'ll' ce' 

. .. li: . .4 tl. 

- ('izmcd::n raknn ııatıs" 

lif h:ı:t...ı•· m~::!:ı.: .. :b \'e bu me • kı ,·ardır? 1 -o--- Uzun 
1zaıuıı.nda.nbcr1. .klllcJ cığtr <X'. 

~IC.'1İn t:o:. rcllıı;11 mulınrrlr • ki· Yeni hnrfleri öğren::n1er. yeni Rom~nyadaki uandaj~a~ da za mahkcmc::inde gör1llmekte o.an 

?:t:m dcglldir. Uı}1~ 
B.llndlği Uzere Nihat özkoyuncc l'.ıı:ı;:ssnn'lm en di!Jrnte- 4-ı 

Hll!!::ıU Alkln ndmdakl n ·kndıı~lyle .,, : r.ıa!'.ı \'e Cl~Mib. okn Lcoıı~rıal' 
lC;JÇI Wıö-:'SlllCl~ hQlkm Ol'1Jy'tlp Co ~ tıl:lj'I ynzab:!cn!cr, ~muın:iıJ,bn bu • "tı:ıhte sayrl milbadll b<ınomı., muhn. .:ılb.rhği ederek, damr;a. mntbaaı.>·:ı la 
kur.1~.:.t:;'t c:ı ba!i:s n:C\"ıQU OİUr. iığroticl, \'a!i-tndıın (<:ttfı:ulc edfyo·· ı bu ay ,ç,nde qel yor kemesi dUn n~tıoclcnmlş ve ~•lhat ı..Jsı'ıp muhncll'lerın i3tlhtca.klıırıııa 
\'c ldt. f. ,!l l:cmcn hul:rnUnU \'erir· lnr mı? .. I~ullımıyorln.r ini bn \ "-vl- Amerika. '1:0 Alm'.\nyn.dnn sclrUl - ~koyuncu ile nrltnd~a.n ınuht-e!!• göre Kendıl~rlne \"Cl1lcn gaynmUbadll 
lfa~ c:.ı:ı:ınyor! tDftırJf,. Il~n, !:eneli hcsal.;ıma bunu mc.s!ne 1 ıı.rıır verılen 5:) Otob!l.!ten 23 C"Z3lara Çlllj'IJ[mışt1r. b:ınolannm muhtell! kıymette S3hto · 

S:>n m::a~'ja:]B dıı kitn.~ı ar • za.nu~tmlyonmı, fhtfmal ,·crırJyo ı tıın;...s• Am::ırika.yn 1 m:ı.r.aıım .. ı:.ır. A.. loı'inl matbaacı vasıı vasıta.s•ıc bııs • 
k.:ı.:&:.:ı:ı:.:.ın lıirl. t~crlnl knV\ et,, ~m bana 1 mcı·ılta, otob!l!ılnrl blr engel ı;tkmar.s:l, tı:mış ve mulltc\lf §4hıwl• rA ea.btc hll. 
loouirm::ili \"C fddlılarıru pcrç.lnle. Ve bu bööyle f:idcrsc banlar öl:>. l ay, olmazsa 3 ay içinde uödcreccğlnı 300, on c'an vlyctıerlc c:ro cltlnnl§, pnrııln;ını 
m~c t~:n, :YLD:! '.nt eb~i kozdan fc:.· rendiW:rlnl d~ unut:ıe:ı!::lıırdır, Ilı. bildlrrıı! tlr. Z!.rant bankuındau .çckr1~U. 
tllııJc c~::.J.r istiyor \'C hay:unyor: uun s~b::bi de -,utlnr: Olmyııcnk Son ynpılan Almo.n aul&~asında.n f 1 · ı Mahkeme, Nihat özkoyuncunun :ı•.ı. 
ll:ı.!Jr o!.-n:r.:ıyorl r.lfaf) bulwnamak! LsUfadeye çıı:ı~an belediye Almanya. az a gem; er Ç".ınu sa.blt görerek kendinini 50 se. 

F1!:rl:ttac::, h:ıJkm c;.~:umadığı lı'.. I\ltap bulamanuıtlık da şnn:l:ın dan 31) otobll!5 S'Ctirt.ecektlr. Bu hu - ac nıUddeUe ag-:r hapac mahkQm ct-
dlası do:\TD c'llı~.i~dlr. llalll, okunıak heri ~eliyor: l\Ienıleh~tlmi .. deı t::,·. nusta lto."lu~maıaro tıa~l!\.:ım:~tır. Al • Koradeaiıde m~. rmc:n.k ceza kanun:.ına göre to 
istiyor, 'f:ıimt okuyacak ey bula • d Jr1nln düzenli o:mnmas•. her ta. m~nye. otobUrl'"rl yakın bir ::amanda ~ ı;eno.:en !:ı.zln M":.S ccz:ısı olıımıyııca. 
nuyor. · :;-s 1 " ah t "' rafı: ldt.~p gön:l:rllerncmesi. vercbllecekUr. se ~' i ~'llldsD bilmecburiyc ban:! 30 seneye Uu.-:un ~':::~bini, kit.n~· &l'kıuia • J1 
5ın tc!anih ·etrt::k l!!toc:iğl roarınya, 1ı:t::,,, "b:ı.l!t o!m~·nctıl< şey buln Diğer ~raftan Rumnnyndıuı gcttr. ed~m.J~ ecek indlrmlııUr. 
Yanl "mu·ı .. rrlrJerlmlz h1 e5Cl"ler nııyor! st~UnU, l•"l önernll ncf.·tr. tllece t o en b:ındajl.arla 30 tr:ımvny 'iiii" .:J Dl~cr sµçıulnrdan Hilı=nU Alkln ~6 
ilmi, et:~bi-lay:netl t!stUn lcalltcıİ ı ~-ı knstedMeli yn:ı.hn'. ~17, h::~ arabası yen!den se!ero konu:ab' ıecel~ Ankara 4 tTelcton) _ l4Unakalflt sene, l:inllt S sene, 10 l"J 15 gtın. 1b • 
kit:ı.l}l!U' ve nihayet orı;:n.:.l romM. şey,l~n c\ \'ol, l>~nunlıı .. ltjt:ar t~'"Zh ve gelecek ayda iklnci parti band:ı.J vekaleti yeni icap ve uı.nıreU9re göre rahim ~:tem Kalcl ı sene 4 ay, Ruki
la.r y;ız:umyorlar." anlamına alm::ık I f'j~fe uf;r~""mnhyız. IlUylllı ş:'·lrl-. da.hn getirilerek blr~ok arab-. daha donlz n:ıltlfynt.mı tılft.kıılandıran baz, ye 4 sene Say 20 glln, ll7scyın HU~ 
dof;'f'll d::[,ildlr. \'e bu iddA da S.'l. ri bir tn:ıı.fıı b!r:ı.Jr-ıl'm, Or:!ltı.rdıı !§let.lecf'ktlr. 1 ka.arınr vcrmektecllr. Cu a.rn1111. 300 nU Soy: sene 3 ~· lG glin, · Havva 
kat ,.e bo~tur. l\!u!m.rılrleriınü \ 'C ha cereynn. olrnmek :ı:t'Yld tllfiH 1 Bundan bıJ.akıı trıı.mvııylıı.?'ın b;ıval tonluktan !azla gcmllerın KB.re.den!... TokacJ 4 s~ne 8 o.y, Hüseyin Avni 8 
edJ!lJerL-n~. mu::wJ;J.-ak ki güzel e • olmtıfial' i~I kemli lıen!!·~~ .rm.~"\·et teı:1crc t.cm.ıı.ı; eden vo trnıı:ey tc~!ye ze ceyaho.U etmeler meoodılmekte- sene ıo ay 80 r,'1lıı, Ahmet HilrıueL 8 
tierfor )~tŞludtr. laı.t:ı::Il', &I~Jc, hnlkı. ı.uylüyu o 1 cd.l.en caı.czı da yerli olnrıık yapıma. dlr. Bu tonajdan q:ığı bulunan gem'. ay, Hıılil 5 ay 2 gtln, AbdWkndir 8 

Den, •~o:O."llT-C?.İt ~1 bulaclcyort" l.."lllmalüadır, ğa b "lıı.nmı§tn'. ı:; ,ı suretle bsndaj da lorln b:ılık1;ılık vcsn.lro g1bl basit iş • l!Cno 4 ay, Ali Fuat 4 sene 8 o.y, Ar. 
liÖ&UnJ b&l~biltiln oo<+k:ı lı1r mana<l Kö'flü o!:umo:vor mu?.. l:Qyle ge'dl~ to.kdlrd~ trnmvay31z kalma. - 1 ıcrle meşrruJ oıacıı.k .an dll~U!dil,ÇUn. ~il.it 2 conc, 1atelyo 2 llCUC, Yo:vnnt 2 
Ye ba. ~!Is vir görü'° dayanarak bir \ ·~iıımız yolı. Otruyor. fol-.at 

1 
nm ö:ntıııo gcı;;ı:ml§ buluouımnlttadır. den bunların seyahsUert f!~~nt b. • sımc, ?J:ur.tnt"tl M~;;ı 3 ııcne t ay, Tnl:ı 

Jnıllıı.ndnn. Bunun !cb .. bl de ~dur: oku~ :.cali bir ŞwY bulnme.-lığı. Ur nı.kllmı§tır. st.-ı Uçar ı sene, İbrahim 2 sene 16 
l\llllot okollıımıa, blnleroo ,.e ldtap eline ~cç.irc.mc<lH'.ri ioln o'"f! .• I •r ÇO ~ U ~( Dlğ'"er tara!tıı.ıı armatörle-:- birlfgiıı!n gün, KA.zım 7 ay mUddcUe ngtr hapse 

binler.:; ~Sl.n dc\'ımı etti, d'.rum& uıu ror. !Uoh:-'-:lrıı!t 1d, ~:~um:-1', o:~- ~ t mUrac:aatı uurınc bu g!bl IK':yahatc mahM'ım cdllml~l~rdlr. Maznunlar • 
J'ur.13lı ö~cuıll Şal:adct.wune 81 ., reıımelt mcrnltı, en 1.1\r,u.: lto~ı~rı • K f te' l '·l '"ıkacak vanur tayfıılnnrun llayaUan. can ~·ıılntz M·ıstafa bcl'aat kazaıını~ 

· -~: ni •--ı mız k d ım · t t · a ası tramvay Jter en ~ " " t dı. F3ltııt bnrau: ohu uş owıı ıınn 1 e a 31' ya~, tş, sıroye e mı • • d k 'J k .1 "ld'" nı aJgorta etunn-0:ılnln bJr mccburlyc:t rr. 
~o;r ce lre.clı!r çok olu~ olsun, tlr. .. • ~ rm c esı me • suretı e o u j haline gctlrll!tlc~ ctrnfındo. bazı tct • 
b~unlıı C!l!ıillfü Tc l.tımUil< n!cy • 1 Roylenh lt:~ap de!,•11: gnzete en D".n alq/ıun Uzorl Alluıbakkalda ltlklCT yapılmakta o1cluğu blldlrl\mek-
hla:l~Jd &n\"a&'Dlızda ma\'&ff&k ol • l\Jymetll. frum~ c:o1t nn.dir ele ger.en reel b1r tramvay kU'.l.SJ o..:ıuo. bir t dh' 
nıa' sa:;ürw;vu:1 b!r m~tndrr, J\öy:U. anc:ı.~: hnrtadıı ç:x:uk ka.ası trnınvay tcke:ıcltleri aı. 1 _c_ .. ___________ _ 

Alf:ı.b:yt öğrenme, heceleme, bir Jnin, pnzar yeri o!en la· .. :ıb:ı\ B tında ıwsııme.k surcUlc 61m~tur. 1 Pt) ı ı '\'tP. 
hatta ol:uyop yıı.mıa (iğrenme ile r.!ttjğj 7.!:'.IU:uı g:u~teyl r.örür. l'ı-. ölen çocuk, Pangaltıda, Bllezlkçl 

Universitede 
toplantı yarın 

~ lnı:i nelerin mütdıns~ı ı değ! U • 
H::·:•dtras rcs :ı.u, ır.Iınor ııı ,., 
~e:ıdls, klmyag-::r. edlp, naı.1'M 
'l:l i re... d3' 

Bi..:'r.ı tnrihimfzdc böyle bit ~eş.." 
nın bulunup buh;.nmadığl pol< ııtı 
lzcrlndc de duruldu; aklUJlıx' t o 
~elf.n !Uim~r Sinan oldu. fa~ 
he~·.deitm~ tlc~ildl, (ünl;U o~; 
:lı: heykel yn. mak put yn!I ot• 
r.at yı:ıı:ın !ulam l•iıflrdl: t:ıs:ı t O"' 
ıurdıı. \'a=ctfrı s:ulraza.·:11 ol•~t,t 
aınt lbrnl.lm Pa5:i bile M~ ,.!'
dan ı;etirdJIH iki he-ylco:il suı•ııtı 1(1-' 
mcttcJd snroyıc:ıı ö.ı~ne ,·c;;.ır 
ne ı.oyüııf,'11 !ı;:ln nz mı liıf e ~ 
tJ, ılattD "D:ınyııya I!.ti lb j.. 
~eld! lı''"; ırnı kırnn ılit;c.ri r~~ 
l•en .. munnsmn manzum nt11' rıı•• 
\'npıldı; !br:ı!ıfm Pcy;e.nıbcrle 
't.n •:e e cillfıli. ıtr' 

Slnnıı rcs-;am da oı:-.nııız.dıi ..,,• 
rt::.;lın ) aIJnınk da, heylt"'I ) 11;p14L 
ı.ndnr dc~llsc de mergup d~ t,ıı 
J~dib o!nmh nzun \e hasc i bir ti'. 
s!fo nıütc\~ldaltır: s;nınııı fe ' • 
ti~i ocnlt t~·ynlı m('!;!~lct~:,.91 
t '"tlğl nıu!.it gibi ~n bir • ,ıı 
·eremiyordu; bl!tlin bHgllen 

11
,..;. 

":.'lk ı>rntl'; şeIJh!e nlmıık ırıtf biifle 
,\•eti \Ul'flr. i'\limar Sinıın dn 
re ti.., ti. at tıf 

r:.ı~ıat muhnkf:al< olnn od 0.,ı 

hald:t~~~ ~lmyap yazın .. ~• ~-.. _ hTit gidenler getirirse eli~ g=ç.:r. eo!uıj~dl\ oturıııı ~pıu: Mirtndm H 
1 
F " b; k 

tll\ c!.'\~~ fil\d1U' fıuk \"U'dır. nem Dunun lçlncllr t-i. ok"Um.n., ~·amı:ı \'BJ1mdak1 Oğlu Asa.dordur. Aıı:ıdor, 1 e c 1 i r aza 
d~ m:ınım ti "f.. tbH_ öi:rr~tt~1mlz höytt fr.ıl!uı., bllhac. B 1 tramvay\, ra takıla takıla Harbiyeye 1 

Slnnn ynlmı miinnr drf,-tldlr; ~
C!nUUlı1a mü!ıcnılistir. Hatti ııP 
muhencu iıırten b:ıJ.cn ı,,pt':. (' 
41& \urJır; c[;at mUsnat rnıı~ııı 
ınman bulmu·. olsnydı d~_.ıtt' 
aksettiği m:slck ,.e ilim l!J ~ • .,.. 

lJzwı dman<iıinbcrı kunılm3.8l .. 'Llç §UtıhcsiL Leunnr dö \lJ,ç.I 
na çalış lan üniversite fa:kültE:ler • 'ilr.r mlitC!lıl.&.it ota:.llirdL ., 
cemiyet:' 've ll.iilverslteliler birli~: 1335 de U:aıuni Sulfan ::,Ule.l r, 
ıçln ynrm Universlte merkez bln:ı- iran üzerine ~fcJ:yordıı. 'jpj]JI ~ 
ar holUntle umumi bil· toplaUtl ya. ında SBdraı:un Lütri Pn::.anl11

1
a )iP 

pJlac aktır, ye!.indc bulunurort!~ Van gıı o"' 

O!.mnny:. y::wıuıyı .ll~enmf~ bir 1 köy.lilye, olruy:-~::l• f}ey~eı'.tcmin et· do:nı Giderken, Beyoğlundan gelen Sü~lücedeki yalı mah~li,,de 
ad!ı.m c:!!ı:ıfatt::n l~rtu mn~ 83.),'. 

1 
mele ,.e h llan o[.'1'~d_I fnı unutmı-. bir tramvayın romorku altına dU.:µnt13 getirdi~ koyunların tartılınaıu. 

&i't::.;: S::.~~:ı, ıın;mı•::~:.n, ~, u.· m ı i!;ln: en uz::c Itl.iylc~c lmd~r ve ltafıı..ııı tekerleklcı altında k:ı.lılrak j na nezaret ed~n Savuş adında 
hffü :ten lrnrh.:.m:ı ... ı:in eline bir 

1 

~t~. ııutap gonclercb lmelı lı:ın bıçalı ınbl lldye kesUmıştır. A.Jador bir c.:.obanm aYAAI kaymış ı>ar 
\~1ta ~ç:miştlr. t!escl~n ruhu, bir tel':d tcs1dlf!tı L.·urnuılı liz:m • hem® ölmüş, vatman yakaıanarıık makl ·ğın üze· ine Jilşmilştftr • 
ann ~- bu vnsrtayı ~ul~anm:ılı J dır. tabk!kata ba§lanmı§tır. Sukut eonurıda. parmaklİğtn 
ta, 1;·~m t:<:.hlr c~. adamala~lr llitapç.ıl!ınn '?öyJ'; blr mıı.kfn1 Çocusun cesedin! muayene eden ad.o sJvn demiri Savuşun ı:-ırtlai?ma 
_,,, - , uwtPeow uo• www - w 'ku:mııı:ın, tc''U rn;-<~.a..'imı el. liye doktoru defni.ne ruhsat vorm~ • saplanmıştır, Çoban ifadeye 

l~rıne. nlm:ııa:ınrn ımlrum yol·tnr. ur. ga•:'J'i muktedir bir halde Be;·oğ. 
fl.ja~"~~aJI! n/J-'1nı- ~unlru, rncrr.?1•etlmlz dnğmıl., bıa. ~ 4k) lu hastahanesine kaldınlrnıştır 
J(J .,;rr,.. ~~ı,.e(~ :ı:ı yerr~r~ nufuso pek azdır, bo•. 1 Ü~ f 1 · 
.., _ • _ _ __ ,,,.. 2c Yerlere ne gn.zetccllcr , .c ne do 1 ~-d DUVARLA ARABA 

üitJıll('.llar iblr tcıl"Ll tt""~:rıtı ı.onıv , - ARASINDA SIKIŞTI 
Va/zıt buı<l:nra birer ild. l"r l:It ;ı Ye r;ıızc J .. Un, bir ıtc;adiyo aıunmm tıya- tçerenkl>yUndc 1 numara.da o. 

Bıw 1,-uetelerln buzt!n yap1la - nar.na g::ldlliieri zaman ı.-.r';ııtı; 
cağtor bild,rd'ğ~ bu toplnntı, tale •eçınck keşif yar.nı:.!. ı..zıın 1 ~ 
Lenin ders V8%iyeti dolayısllc, ya. inan Uç kıulirga yapt1. i>enlJI ,ctııi 
rm saat 12 ye bırJ.k:lm;§tı•. dlrdi. Lütfi Peşn onun •lıSI' 

Kavga eden 
İl\İ a.rkadaş 

şlikrnnla karşıladı: 11ı · 
- Kaptanlığın y:ne en e~: •" 
D~di. Siruuı karsıya g~. 

\'nzlf esini mO\ ar fn.kı3 etl<' b u§IJ t1' 

Aa:.:m Us bugU::ıkQ l'tW8Illd • mn.. te t'nderlı> snttıraıh::ızlnr. tı 2G Ura (0 kunı§tu turan Gülizar adtnda bir kadın 
_re::ıı Pctc.n!e mnr C:<]nl Görlnı;ln gör\1.5- 1 Ru ,azıyct lm.rsısmd:ı, lıarcl:,.to ~ Vnli ve bolcdlye relsl doktor ~t.. diln araba ile köye lo':iderken, lkiri Jc yaralan:lc, kail!ar 
ıttıe3!nl b:t.h!s mejl"Z".ıu ct.m~ktodlr. Mu- ~cçmek \'IUİfe ·j hUlrumchı diifııl • fl Kırdar, belediye ve mııarif lglcri t1;?-karleJd~ çal!lura. sap:anmış, içinde hastaneye kaldırıldı 

Çok geçmeden TUrk 0111 . ~P' 
rot nehri kıyıfann:ı ,ıırnırşt•• ~. 
rU k•ınn • ~mdı. Lutrl ı•&S' ~ 
d1~~ın Sio:ı.nı tın iye etti.; ~ 
~mc:ı nehJr ü:zerhıe on Uç {.'iJ.

11 ı;Ocf 
,1e lmc:ı bir höprU lmrclu 'c 

0 
._. 

urdu orııilin "e<:ti. Ptıdlı, h'!1 ~ 
dar ho~uao gitU ki !iöprü)~~İJ" 
fnza etmek dzerc orayı\ 

harrir, natıçe olarak vwıııırı eöylU • ·o.-. <hın~. t.N~ho.n ve :ı:mkib • c:ı- et.rarm:ııı görU~ck Uzero dlin Anka • kadın aşagıya merek yan taraf-
!'Or: ' nrir VckiHrnlz, ınsktep J.ltn,ıarı . raya gitmiştir. tan arabayı itın~ ba.şlanr§t.ır. 1 DUn Taks.rı e Saz.lıdcrcdc ı numa. 

P~ten - Oörinı; mUIS.katmdıın nm tcı\'Zil lçtn oozı v!layelbnle t<ıv cı Alman Ucııret bcyett dlln tekrar Bu sırada atlar azmış ve ka. ralı AUııln ka.h~csinde oturan ı:.ı kL 
bahs:den mihver guete?eri Al- 7J §Ubc!cıi eçtırdı. iı:ıdl, lnı Je;ı.ı. .Anka.raya bltml§ltr. Aynı trenle dın araba i'c duvnr arasında 61 §l blrdcnblrc filddeUi b1r mUnakıı.anya 
muranm Anup:ıya yeni bir ni- ın.tr g~nl~lctlp dC:'1.etln her 1UrlU mıntaka ticaret mUdllı11 NecmeUin kışarak müteaddit yerlerinden onu mUte-:.klp de kavgaya girl§mif • yaTJtrrac:ıl oldu. _,;_ ' 
znm "'crlldlğl sırtıda Fransayı Wr .nuufdı mnn$f · bl!ttm rrdımüırm. de Ankaraya gltınl§tlr. 1 yara!anmıe, baygın bir halde lerd:?'. ı~vı;n. ııoı1wıda 1bııı.lılm adın. 
kö~~:1 .. ,.~ '!"' • ...,.,,. htrnlanak i tc· dıın isttlııdc cil~r~k An:ulolıınun Mu,, maarlf mndUrQ Hllml Tunı;- Nüm\ıne hastahanesine kaldml dc.!d mU.]teri cebinden jiletin! tıka • 

Sn n:Uhenılisli~ ayn bil' 51J19' 
lelrrir \'e lbUsas ic;tcr. l\Iin1-" rtlJ tf 
bunu ll tnunıffııkıyeUe bat-9 0~ Suı>uzlnl•tan 'klnlau" t tt!rıb11~~ııfj)l3 
lanıl• ci~erlcr:· e erinlik, lı 1 

L ,ıı 
ımru nJ~ız'arm:ı ru!ıntlık ,·='! ı..; 
i' ib-u-ln ona 'imdi bJrl'otclıı.rtı' .; / 
l:ınılıklnn (~ill?"'n".; r.1ıınıııtl 

mal ıt 1 J'Ul")'Ot!al'. ı her nii~in~ g~tc ve kitap g.ön- er mtlnhaı Kırklareli maarif mUdlir. mıştir ra.rak c.rknd~ Bllıxıiyi muhtelif yer. 
Bu a:ş7l.) ıı. ı...u y:ınııı r.cn '~ top. d~p fi!.tacak mnami Lir to''?I tc!I. 1Uğlln:ı, sıvaa usesı bıı?"ınuav!JiJ ve n. • lcrlndon Hilmi de yerden kaptığı b!.r 

takl:mıu Anupa. ınilletlcrj l11iu hilitı k11'?.11:ı~ l~l::ıe ılc d .korr:e, zil: öğTetmeııı IlahaetUn ömekal E. KôMÜRDEN ZEHiRLENDi ta"ıo. kendl.slni ba§Uldan yn.rnle.mış .. 
mll~rcll 1 bir sör.llirgc rnrınıntc mı.. mcnlle~c~n ırfıı.:ıma en bUyUk Iıız. l!zığ lll!eSi tarlb ve coğra..tya öğret. I Sirkecide Hoca"'aşada 2 BU· tır. 
buu h:ı.tJr;n~or. C~cr 1talf8 Fiı\n- mc.ti gormilc; olacnktır. meni ve mOdllr vcklll Şeref Ki~t-r marada oturan Zühtü. dün S?ece Yctıtıenıcr knvg::cıları IUln!ar iç!ncle 
aa ale hln~e:~ b.1Uin tı& cplcrln· çıuıııkknle ortaokulu mtı:ıurııısuııe ?.? manga.l yakarak yatmış zehir yerde oo;;gın yatarken bulmu,ıar ve 
tlcn \ıızgeçıyors:\, Eğer A~an or- Ar..r olana bestir ~'.l.l'ct! tA.rih • co,!ra.tya ö;?rctmeııl.iğlnc nalr· ı lenmiştir. Ziiht\l Cerr~hpa§a ber ikisin\ de Beyoğlu hruıtancBinc ıcaı 
!~~! ~ktA,.'!;,~h e::ft!ııt-OS. I~AIIDR len tayın cdUml§lerdlr. hastah:ıne.Jine kaldınlm-şhr. dımıl§lıırdır. • 

'anım \•erme '.c dnha doğrll~~lf 
Kadircon /(.CI 

~/ llmk IUb:uil ı·nmsays da bil' sö· 
ınllrı:e hissesi aynlryona_ ml?n·el' 
aevı~tıert tararm~ tr.ı tttrıil fi)- E O E B 1 ve H 1SS1 R O \/1 AN 
daklr~bn., b:n.asao h--ıtllnl.-.rde , .. --- --- -
ltinm ~rlltM~:a-l~ ... "'ette blJ' ı.a.. • 
rwr:t olmalı: 1!mn te~ ... 

YeniŞabah · 
Htıso7!n Calılt Yalçın. "'b!tal"f!an 

tazyik etmeWı ıncıaurtan., ba.§lıkll ı 
yaz:amda tnllıverln A\TUpe.ıuD bita -
raf b!\ZI de~etlerinl tuytk icra cdo. 
!'ele harbe sokmllk f!krindtt oldu!tu rt. 
-n7etlerln1 kll)'dederck D~Y1c dlyor. 

- -------

36 Yaz"n NEZiHE MUI hDDıN 
~.DhTcr ~Uort keı:ıc!I k-JT • - B.:nl rnhnt btrnkmız Tnyynr ve hareketl:rimle ora tx>yle b'r F-

"tetJmiJ'le ı;a!cb3 edeoeklmne em."'ıl b:ıy! dedim. Hem bu hareket slzo: kir tclkl.ıı etır.J'}tlm. YilzUne butUn 
Glaeıbı'llı ctratt:ı:.ıı Wyte zor Y9' tchıttt 1 yı:ııksı:rr nu? Siz benim patro.'lum nefret Ye korkumu ho.ylnram yer. 
ne tar.ı.tbr t.op!::ıa:n!a bllmıtar. snyilırımıu;. dum. 0.1un utanmaz sura.tma: 
km~ aloy'hl:ırlncSo tan b'..r pr'9f.a,._,-.ın- Tıı.yyar yalvn.rdı: - Defol k.arorrndnn. Senden i:'.:· 
da ~ meeJmriyetlntSo kıl.lır~r - B rok bunlo..-ı artık Mchpa. • reniyorum .• r.cndcn nefret cd.iyo • 
bDJ"'dlf re! S;:n'n n:!:mdo.n ölUyonım. Act nım. Mcl\in! •:l'•yo baE;'lrm~. onu 

lpa tA: bOyle cm,ımdtılflm'lıı: lç1a .. biraz baoo! ta.hltir etmek için çıldırdığ m hııl • 
& lıl mllıl'tlC' 'bu.:,--tl:nk11 bltuaf ıı:nnlt'.' - Aklını ~lıruş bir delikanlı de b!r lUrHl cco..rct ede:ıılyol'Chım, 
ketleri &3rb ınr:,, tı:.lrI\ldr...~ t'Jd .. g"ıbi konu~uyorsunuz, ô:ıllmdcn ç~. Tnyy ı· o scce gemi C..""!Yll r.Lnı ... 
4ı:ım k"..J!::)."'n cnrlı blr ıı yopmı~ o· kilini%. Odruna girip yaUı c<ı.ğır.1. tr .• B!.r tUrlü • Up g'.t.mdc rnzı 
~tır: C!Jyoruz. ÇUnkll bitaraf moo1 Sesi:niz.ı, auynrlar.!a hcpfl burn.yo. c1 :u ı)onfu, J, utl:ılaı. l"eni och .. "ll" 
1 .. 1tcaer ~t:uar lm.lılılWın n:.Mtletçc üsllşUr ~dı. • "türmelr istiyorou: 
hIS> oınu,.,.., mlh'\"ere nru ııuretıa ı.a:mr Tayyar bana dolın fru:le aokııl • - Gel :Mch:xıre "-el. senhıl<: h.ı 
~~7-' ~ .mihTU ~rı tn - rn~t:ı: • tmm: hı:!:l:ınd:ı ktr3.r ..,·erelim. 
ı9hb ~ ~ mooooJ" <ı- - Kltn:5c cluynıaz :rnc..~ etme: • •·ye ynh·nnyordu 
elene ~~ zor~mı:ı~ b:ı§:::.m~ olDı:ı dedi. Ko::a.1.mrı mdı. Ters bir 3 llı;1e : 
wzl.,.-et!cr?DJ llOtlbl b!lt s~k tt:-o • ı Bn mllthiş tn ~h0':, "'n nı yal. - 1ı.:i.it ııi:ıı <;o·c o f•vo,..~ .. ·u:= 
~... • nrz r.:uısmd~n l:or ıra' on1 uymn .1c::i ·ı-·'T~qıt , -r, c: inl•. ~İ."l di b<.ı· 
= kDDA ____ cl•~nu s nmyordll, L~Cn de 00"1r ri .... ıw 1. 

• 

T::ıyyar sevinçle gilldüı 
- KeŞ!te bağınan ! 
- 1.Idm!.zi birden .Mn~ soka. 

ğn ata.r. 
- Fena :ı:ıı olur sanki ? 
- Ben a.rtnc Bokaklardn rıflrUn 

mek istem =yorum, 

- Ah ben seni sokaklarda ti. 
rftndfü11.r milyüm? Dinle be.nl Meh• 
p:ırc benim oldukça param vnr .. 
Seninle birleş'rsem başlıba-Oma bir 
ev açardım. Böyle bir evin patronu 
olmak istemez m1sin? 

- Hayır! 1steınem: .• ÇUnkU ı;!. 
zin paranı: n heps! .Ma.yriğin par.'.!. 
s!dır. ly!Iiz:nl gördilğilm o kad·n • 
cağiza hiyenet edemem! Nafile uğ 
rnşmnym! .. 

'l'ayynr, hkldctlc: 
- AUlıyoMll!l! .'iye homurdar. 

d•· •.• Peki. .. Ya Ha.yr:.k ölül"Se?. 
Tııyyarıa f~n:ı b 'ku.;Iı iri gfu:Ierl 

karanl!':ta :me~fmn bir alev gf.bi 
pnrlr;or ~u. İliklerime kndar tih e
dJn !. 

- M yrik ni•lİn ölı;ün? 
- Ö!Ur ya.. Ktrk yıl dilit ya , 

şryacak değil ya., 
- Adeta zay:ı.Jh patronun h:ıy:-. 

b üz~ıine paz:ı.rlı~n girl:;iyor:sanıı•: 
Tayvıır. ne demek ~tediğim: cır. 

l ·\: "nı 't "'iit>h'°ıni ir.nlc;ı.·e r!'llıf+f•: 

. o 
- Ya~Jı bir kadın.. elbet bir gUn i.;i, ne hal anlıyan bir ıırkıl~U.jflr 

ölecek. ~ dn ölllr> gfdeli ki yıl oım~tu·~ 
- Hc!''miz bir gün öleceğiz.. kıtap olıwnai; için patronu:,)"" 

"Iayrl:.t ma.~!l.llı:.b sapasağlam bir olnııı.k kull!ı.ııdığı kUÇl!k l)(ia, 
1 

Dl' 
kn.dm, o hepiınl.zdeıı çok yll{!JYacak Jn:Jtım •• Önce Tnyyar ornııırd JllıV 
tır. nuı..sm ikoı lmsilc etrafa ıyfce .. tp'e-

Tayyar bileklerimi kopa~ · ver:nişt'm. Hiı<bir ses s~d.<ı 1;,pS!iı-
S!ji silctı: yınce başıma kUçük odllJlll1 e'P r,v 

- Sen benimle <!ğleniyorı::un r.; açtıfiun zıma.n bayretiJ1l~,.,ıı~ 
Me.hpuc! Am:ı. iyi h:ı ki, elimden ıııı kaldmı. 'Iayyarla Alev. r~· 
kurtulamıyı:ıcakstn, nereye kaçsan biribirinc ssr.lmrş se\'iJl>~~c' 
nereye sn:t1nnSan seni bulacağım!. Birden knr§ılarmd'l beni ~ ftr:' 

Afıığ:da duyulan nyak pıhrttlr. · nfallıyıu-rk fırladılar. Ale~ slS1~ 
n ü~e o dıı ;srorm :t ydn ve - halde korkmu_tu. H <;bir §C) 'f,1$9 
ı ~.mlyeceğlni anlıyn?al: benden ı;. :neden odadan kaçıp gfttJ. t;şd' • 
:ı:nkinştı... t•t!lnmaz Tnyyar hnyo..cıızC3 

Rıtt:van .id:ını .. ed: IıJiktcn f!Oıırn ma d:.Xildi: ~ • 
teca,·üı.lennı, kustahlı.klılnm ta • - S'"'niıı ne znms.n e';lıll·beıı (# 

Jıa.r.ımlil edilmiycc_ck dereceye çı • fm uy!lMcak • dlyc eotd~Ünıi }ıtjl: 
ka.r:ın Tnyyer, gozdcn kaçmryan ııuu ıi.rsızl ~ ıc:ı~.ı=ın.da di 
çirkin ve sulu hnreketicrilc eüphe. rnue knlnqıum. e~ 
lel''.ni alcvlcndlr:n.i..3U. Z:ıvnllt1 fht • _ Gel! •:tiye c.!iındcn ç~ fi 
~ nr kndrn. ~ı1ık blt' gölge giQ. ko .. La.c::lad•. ben Ale,·i ae\'!niY"~dt' · 
c:lGırun pc~uıden a~lnr"l:~rdu. ma ne yıı.pe~ı:n? •• J{a.b..<iJı!ll et! 

Ben de, bu haydu ~ hcnfm elin - lıen tıe!li sev;··onım ! 
den öyle bfr..n:r oln1u~tum ki May. " • 
t iğ'n evinöen l-fı.cmıı.ğı bile <:l!l$illlll. h:~ıut ettim: ı; ı • 
yorduın. • - Sen hnkikste'r AP:lı~~~; 

Blr ı;iln M:ı.yr!k bir ~ için sok:-.. :ımyo:-ııun' • 'l}·c yU~?e ~""1'1 ":t 
~n ç!k.n!lf't!. Aşağl fndim. Krılıır ktı :avnllı ı.re,Tik S'"n' bır :~ ı;sr.1 
ınc !lnllnd~ l::Manb!l falına b'!ktyo'". ~eviyor. Bu İ' '" 11cırl d!l''ll-, 
1-ıdı. !(onuRacak hiç klrruıeyi buls" c"f,ıpn ~rnreı':inc- ine"ck ... 
ı . '.ld •ıı . 7,.wıılh Sııneım Mcl~k n " , D 1 
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)'E:T Vakıt matbacıst 

Qrfi idare 
4lb ay daha temdi\ 

edilecek 
f {Tele!onla) - !atanbul 

~lllyeUeriııde tatbik celil • 
~ Örtl İdare mllddcU bu a. 
""Qe aona ermektedir. Kara • 
ly daha UUttılIDMı kuvvetııe 
ldır. 

'---o---

lınJar ziraat işlerinde 
~ışbrıhyorıar 

'blldir'Jdlğine göre bir 
bert Uugıs.nın D:ı.ıaman çift 

llıahJmmıar jçin yapılmakta o. 
l'lft in§amn& devo.m olun • 

· lntut oub:tt ayı eonıamı -
r. 

~llteaktp .coo ltl§f llk ilk m~ 
-. taı bu çifU1ğo gönderile. 

llt-eaıtıp y-Jl:ırda t~kUAt da. 
~letflerek mtıbl:fun mfkta.. 
b\ııacaktır. 
~lleU ~aat nklletn• 

I>aım:ın çıttliginln tam 
tlfUlği b:ıUne gclme.llne 

'kler ve htwrlryacaklan 
llıt g~re TUrklyede mevcut 
~ ~ mahkdmunun bu tilt

bir halde (tıltştınlmut 

Olacaktır. 

""'----<>
~ 
t~ela unu kafi 

B A B E R - Akşam JWltdl 

===, t-1ayatt9rJ_ q_arç~t~ 

KADINDA AHLAK 1 
1 

SUKUTU ve SEBEBLERI, 
1 [•J 

"Frıhaf, satılık sokak kadınlan kale alınarak tatil elil. 
mJttedir. Miirelleh bir hayat yaşıyan' bir lıaJ111ın para 
hıniile alalciki. sukutu bir iatiına teıkil eder. Maateenül 
kendi muhitiricle gayrim~ru müna.ebetlerde bulunan 
•09)'ete kadınının da haTeketi moral teUikkileTe göre fa. 

ltqelilr ittiluımınclan kurlrılamaz.,, 

Yazanl DOKTOR RASiM ADASAL 

.-
Divan 

Sohbetleri 

• 

Nedim divanında bir \arila ıeaiatiai - O. ıekisiPci ._ 
güzelleri: Sac, kakül. zülüf, ten. göz, ku. kirpik, aim. 
dudak, di,, gerdan ve gerdandafri tek. cifte ve p\itkünae. 

benler; kol, bacak, ayak ft topuk tasTirleri. .. 

Yazan . Be'8t bre• Kot• 

Divanlar, g~ a&Jduoda Tilrk 1 beJrwndu Jmnatamat. w•r 
tuvalet •e kosWmlcri t.ariüDlıı, OD 8*Wınd ..- TOm elltıa 
orljiMl ve zengin bir weftaıu tay bi1JUık u.tadı Nedim, hl'I' be • 
nağld..T; bugün, Nedim diftnmı bu I* lf*tı: bir liirinde: 

Germez llavas-l ceriaaaılu Ne.lmt 
lçUmaf ve milli bünye iA.:in teh. 7:Ular et.rafmda çeneleri işliyen, ve ebedi aulhü ikame etmek için 

tikeli &ytlan bütOtı m08ibetıere beyin fosforlarmı 89.rfedcn, yazı bile bir cemiyet kurmuşlar ve bil • Diyen ~· bir ~ gazelinde henıaillğin!. ~ t.11' ı ~ 
kn.rs1 ahWt ve teri>i~-e müesseae • kudretlerlni kalemlerine döken ah. tün fhlt!ıılerile mümkün tedbirleri ti olAr&k ıtın.r edC'l": 
ler!lc va~Jeriııln, taibıahct ve içti • J&b. ve te~bJ,yecl mlitcfckkirlerln, blr kita.p halinde ne§ret.m.i§lerdir. 
malya.Un., idealiı!t gaz('teciler.ln en. hassas hekimlerle röportajcı mu • Yf~ aynı memlekette cinsiyet mc• 
dişe ve fervatlan her husueta mU1} 1'..s.ni.rlerin yaztla.rlle gazete sUtun eclclcrln biltün inceliklerile tmaa 
tcreldir; ~iki tedbirler ve met.od,. lnrrnw. makes t.cş:kil etmekte, hnlk eden mUesses.eler ''C lstifadli mec 
1ar hakkmda bB.zt kanaat farkla • evlerinde bu va.d:<le konferanslar mualnr mevcuttur. 

Çilnkü tairıMn, .. ,... tuedir ........... 
Pes, yenJ bir ·3Hritbar.~ lll1llDeJall 1&ma -ı.. 

Ule devri.nln ~lcri, muuır. SAÇ, 1'AXUL, ZVLOI': 
larmm hiçbi."inin ~ Nedi • San ve bmral ~ _. 
min dilinde olduğu kadar ~ ve ea.;ıar, dalma yeni bir dilriUıa amı. 
nefis rcsnıcdilmem~ Ve terennıım yaa pirin nazanncı.. lbll lıil 
cıclilınemJştlr diyebilir:m. Her zt• yilzü 8llslemek prtile a)'lld • • 
manda ve her Yerde olduğu gibi u. medcn methüsena edilmiltJr, imi 
zun biT boy, narin bir yapı on ae- saçlar samura •e gllnetiıı )'aldlııll 
:tizlnci as·r Ti.ırk zevkinin de mn.k. ~ğm.a, styp.h zülüfler Mpmm q. 
bulUdilr. Ncd:m divo.nmda aelvl luğuna, huma kUŞUJNI\ ıı61tı ... 
boylu ve fidan boylu tabirleri, mJt ~: 
~!r geçer. 

§ Dök siilfbii 9Un•r glJlasia "• larm! 
!l Hama \'e .,_ dye rnl!'aa ba§maa dH.I slyalml, 1'91t,. 

TEN: 
Beyaz ten, on aeldzinci aaırda ı ayaklan ham gllmüşe bensetiaiıf. 

sevilm!,, metlıUsena cdllmlştır. tir: Ntl(fm, meşhur ''HammamiJe" 
Gerdall ayn.aya, billflr:ı; arv.:ı.nın·ı kasidesinde bunun gilstl bir ıs.. 
ıı:oııa.r. sAkilerin ~ıplak bacaklan 'Ye ğiıı1 verir: 

Ne gördüm ah, aman, el aman, blr Afeti mn, 
Gelllp yumnda güne' gibi oldu lem'a nlar, 
\'Ucnd\\ ham gtimlişden beyaz, gülden nennt .. 

ı•·a.kat, bcyu bir tenin Uzerinde.

1 
bir erguvan kmllrlt. Clll •ki .. 

LllbaSs.'l yU.zdc, iffetin ve h.f.cabın :ısrm de Ust.Un glbelük lr:rymetle • 
rengi olan penbelik, hattA hazan rlnden blrl oblluttın-. 

& Nice teşbih ohuunaa erpvuaa n7f ~ 
Anın hfüınt\ sebUkrev (~buk getıkO, l'eall ..._ ...._. ...... 

n \-ardır Yc§i18.yc.ıla.r devamlı kor. Verildiği gibi faydalı kitaplar da İşte bu cin.si davalo.rm en ml!. 
feransla~ ve kongrclerile a.uni zevk ne§redihnektedir. Biltiln bunlar 1 imlerinden biri de namuslu bir a
veren crofn, koknin, rakı ve hatta can ve gönülden nlkı§la.mak vo bun. ile ve cemiyet kütlesi içinde birçok 
~P gibi ,.~rin. ~ d~. l:ır ~in de her hakiki va.tanda.1m k:ıdınbrm (fahişelik) dedlği.miı 
manları ve cidalcılendir ve gaye • lı~cıııine dil6en yal'dırnı ve vazife- ı>rofesyoncl ve f.oıtlfal mesleğe an. 
leri l;ütiln ıneanlığı bulllıırın lrlı • vi ya~ namus borcudur. lfık etmesi ve kendllerhıi muhab • 
rip edici ipUJAsmdaıı kurtat1ll&k • BUi cemiyetlerde hcnllz bir mu. bet pnzarlıırmda sa.tılık zevit taı
tır. Bir vatanda nurruı slyııaeti en anma ve gazetelerde bUtiln ha:;atı ına'ları gibi kucaktan kucağa a~ 
hayati bir mdele sayan kra. reatltelerilıe abedemiyen bUyUk rak s,-ıtmala.rıdır. Gayri &blltd ve 
.ı.tçı va.tanperverler çocuk doğum • bir mesele mahiyetini taşıyan te - gayri fahlselik 8aD.ainun g:ıute 
lımnı atabildiğine çoğaltmalı, do • za.hU:-ierden biri muhakkak ki fcort r:Utunlarnıa intikal etmiş olan a • 
bnnları yaşatmak ve bunla.n d~fl- olaroJc ınaanm cJ.nci.yeti ve bunun kJslc..ri !:Ok azdır; ve niıhayet sar. 
:-"'nlerle düşürtenlerl şiddetle ce . içtimnt sahalardaki muhtelif a.ksU. h~luk, k:akançlık hikayelerinden 
:ı:.r.landırmalt progrıumn:n 8''\dık mil ilınelleridlr. Gerçi parçalı yn.z.ılar ibarettir. 1940 • 1941 aeneslııde 
iia.fileridir. Asri taba.betin inkJO:ıt halinde olarak bo.zan gazetelerde "'Haber'' gazeteainde bir sert halin 
devirlerinden biri zaman %anı.an ve mecmualarda .kadmm cinsi ha • de neşretınJş olduğum "izdivaç ve 
bütiln dünyayı ksslP ltavunnw;ı o• yatına, ~uğun tena.silll terbiye • bekarlık ruhiyatı,, escrlmdr: buna 
lan bb:'Çok bulaşı::k afetleri Yokct. &ine ait bazı mevzular in~ et. alt ban izle?" mevcuttur; faka.t bu 
meok hususunda iliın nıUeMeselcri nıektedir; fakat maatteessilf ilim ccnüyct faciasının ilim cepbeain • 
ve sıhhat vekUetterinlp mUcadcle damga.smı taşıyabilen bu kabilden den psiltolojik tahlilı.ni ya.pmak il-
leri amruısc ve ııemere vericidir, musahabeler ve tahlilJer b~k hıımnu son zamanlarda memlokef... 
Sıtma, f1ro.'lgi, k!lJlSer, tifüs, verem \.'ah.şf cinayetlerin ve cln3i sokak te ş::ı.hidi olduğum bazı izdivaç fc. 
gibi hasta.ırklar istisn.:ı.cuz olarac rezaletlerinin açık şartlan kadar liiketleri vermıştir. Falllfjeli.k bü • 
her cemiyet için öldllrllcü bclAlar- rağbet bulma.m.a:kt:ı ve~hut da yilk ve şllmullü bir .içtimai meee • 
dır. Ve bUt!ln .inBNllık ııyru bcyneı. bunları münevver haLkm da anlı • lcdir; ve ekserlya inzıbaU nokt.ai 
milel ilim bayrağı altında bunlarla Yabileceği açık bir ll;sa.nla yazan nazardan yani satılık sok.ak kadın. 
~dal hallildc<lir. I:Iatasn ve kusur. ınüterekkirler bu külfete katlıuuı• lan nazarı itıbara nlmarak tarlf 
suz olmıyan insruıla1 rmhh cUrüm

1
" 

1
Jerini tnamaktadır. . edilmektedir. ~l'Çi yü"sck sosye

~tro!l..'lc ve asri lfi ıı. ane e-r e 8U4; A!rodit romanının biraz da rek· te kadmm para hrrslle kaldmm fa. 
§ Ey rengi ~ ben llele farlalMla Am:lm, 

Gd1penbe. ya ki snrh, ya &tllgtH mtbılıl, .-.fı llÖrülmüyor ltılan terl:>1ye etmek dahi öjenmn litru mahiyetinde-ki piyasa rnğbe • h!şeliğinc sukutu müstesnadır. Fa. 
tın f ala 'ht·vacını elediğimiz tasfl:·e metodu ile cilrtlm tini Vu1garisa.yon mnıksa.d:le neflI'c• Jr .. 1t maatteC66Üf kendi muhitinde GÖZ. K.4§. KİRPİK: 'dide lJk müccl'herdir; flir, bamA 

nu~ 1 
•· mfi~dditleril~ ruh miltercddilerl. dilen ilmt yuıla.rdnn beklemek lm • g:zli ve ga~nı cln11I mUnasc- Göz, Nedimin divanında, 1*11« • htr nevdftmn bir ~mavi gW • 

iizere Tcıpr~ Mr.hsul • nı c~uk y2pmıı hakkından mah • lı:an\llrzdrr. Fa.kat cemiyetin h~p.. beUerdc bulunan ~yete kadınm cc ını!!ra ile lttymetıendlrllnıiıt 11a., nll ld l'ftl'e tumnıya benet.W: 
"~ t:·raf!l".&:ı ~de 25 

<}U • ıın~ kılmak, jş ntelyclerinde ve bil. sn hnstalıklan ve racinlıın husu.. hnrekı!tine cemiyetin s.JıWd kaide. 
~lıne.tteaı:r. 1 ap~a1•1 tct.. ( t.:ıs.sa büyük fal.ırikalArda tcmlz ve l!IUnda dil ve kalem ile göMt-rdiğt • lerfne göre fahişellr demek~ıı bq DejlJ (le!Jml kelMlcl, el ..... ftalll llri Miada 

miktar ımun ıhtıy:ıç.. s hhi hayo.t şartlan yaratmn.k ce • Tniz hassasiyeti cinst meseleler ka çare yoktur. t1d lrire ...__ .. Jd Ket.it ltbu tutmııııt. 
telnle<li~l aninJ;tlmu;tır. ~ivetın nyTI ayrı gayeleri ve "-nzı., ~dtlnnda da g&!termcmt.z hem bir a;ı.ı gkler, on ~ aaır l laım Ahulaıdaıı ~ te-

l' raftan hnlka un snl~t !el~rkiir. tçtim.'\İ hıfzıssıhha ve 1'10 vazife ve hem de medeni cesaret dilberlerinin de if*larma ka.rıı rennUm edJJmitti; ille deYrintn ... 

11 t~ı:rafmdnn y"'pılmıyar,n.k, :-al terbiye, genı:lifln· ~odeı:ru\~~:. Ve d('mokı--...ttl te7.ahilrlldUr. Amerl. (") Mevnma ellemmlyeti dola .. kutlandıklan mütlıif bir aiWı ol • zcllerl de, kat ve göz ile \::re z , 
ı.. .:_tın., nk l-r. düJ-ld1runr vesile birlikte meı. cnı r e ın kanır. ma.ruf ruh heklırilerl dUnya ~'Bile 1>a tAhBlbabi altı nahallallıe-1 mUJjtu; mahmur ve 8Ü2lgÜn baıktf. da hllner ea.hibb•clil«: 
.. ... ~ önemli 1 :.r iş!dir. Biltiln bu mev UstUnden haq> belllnıı knldırmnk den ibaret olatatc:rr. § a-..U.M.. _ _,,M •-c. .. 

~~~~~~~!!!!!!!!!i!!'!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll9 "'9TIU__..,..._..llA~oou1lJlıalia ......... 9ell. • 

lt 56 
~"'lt ~.,on Tc..ıtiğ) <:Ok 
:ı··~ır.a rağmen donan. 

~n mahir tahtelbahir 
~ de.ııeroon birıdir. Ona 
t 1,"\·ctınizlt.' t-mni ·et ı•t
<tı· · c ederim. 

~ \"ok o hnlde ! 
ı:. • • :.ndlikten sonra tek 

il; . 
l't:ı ımdi nerede duru. 

~di~·"d . . at ~ .. enl>en şımal l.u. 
tına düşen bir mn~nr:ı 

~·. 
~~ b"z. ora}a kadar n:ısıl 

~· 
l" bu gayet kolay olacak, 
a l'era.ıtr yolu b~i doğ-ru 
l'aya götUrecek ! 

litl'ediilyam) memnunl 

~;;_~:ıh~ sorma)\ istiyor-
~"Q!} anın uzwı zevkini 

i~in.. Köşedeki koltu. 
• karşı.CJrnda duran biı 

~ ~östercrck ! 
.ı~Ur oturunuz ve anla.tr
:'44ii Yolu ım.sıl buldunuz? 

Cevaplar evvelden ha. 
: • (Lüsi) oturdu \"C 

-,tıe birçok ~Y :mlat.nca

l':!örns) e ne oldu diye 
~ şaşıyonım .. S anmadı nu? 
~? llna tesadilfe şn.,~. 

~~ t :::ndUfc? s:; J>! 
~n olan nedir? 

~i tesadüfe demeniz.! 
'f Börns) Un hastalığı 
~ bt gelmeme tesadüf cdi-

~ sahi bunu unuttum 
~ ':ltı.a sersem ~ibiyim. 
~urulln.h. 
? atırııı CCcnr.il :hnsta de. 
~ 
~~01 hndn.n merak etme

hakikaten hastahane. 

~ıyonım? 

_ Bu ha.stalrğl biz istedik Y?
meğina birf?Cyler koyduk. bır 
sııat sonra s..'\nctdnn ~ıldırac.ık 
gibi oldu! . 

_ 7..chirlediniz mı? . 
_ Oh merak ctmeyın varm 

gece bir~i katmaz! 
Tam bu sm:ıdn ka.pı vunıldn, 

(Madari'ı Vilya.m) kıpkırmızı ol
dıı. muhavereyi faz~a uza~rittnı 
nnladı. ya şUphelenu:ıer~ : 

(Saru Coys)ic;eri .. ~ır:nıı~ı •. der. 
hal (Lii.si) Jflfı de<,.,,,ştırmı~~ı: 

_ Evet, Madam, o . ~nden 
kilriik ( Freddi) yı bır dn~ sonra "~ .. . .. 

ho. göremedim. SJ.."8.bcyİSının TIC· 
~inden kaybolmuştu. . 

(Sam) ~terek yaklaştı. . .. 
_ Madam memnun görUnu • 

vorsunuz dedi. . 
Sonra ilave etti: k 
_ Böyle anlaşmanm. QO • ar. 

zu ederiz yalnızlıktan biraz .ırur
tu~us olursunuz. 

Mis. (Jan) ayağa kalktı: dra 
- Çıktığım yerde .ı:~n • 

mı anlatı:yordum ded:. . . .• 
(Madam Vilyam) ıçını. çektı. 
- Ah o kn.dar acıklı kl, uzun 

uzun nnlatttrilım! 
(Sam) JZ:ülUmsi:verek genç kıza 

döndü: .......... "., 
_ SözilnUzil kesmek 181A'l"'· ,,. 

dim. 
Madam atıldı: . M t-
- Hayır zaten tam bitti, a 

muel şimdi c:ıktı. 
- Evet bitirmiştim. ben 
- Ç.Ok memr.un lSyJeylll!, . 

de (Mis Jan) ı çağmnak ~ın 
geldim. birk24 ı:üiı icin buradan 
gidecefim ~Jerlm ~1' bir te!· 
graf ~!dnn. hemen hattket edı. 
yorum. 

Kadının ~özlerl f)!.rladı. 
- Onmı için g1tmedn evvel 

(Mis Jan) a bazı malfimnt '"cr
lllek isterdim, Müaadc edinizıde 
benimle gelsin biraz. 

- Tab;i tabii zaten şimdi C'I. 
k~ordu · 

- MÜ.SaadeniZle ! 
- Birkaç· gün i<:in Alla.ha ıs. 

tnarladık Madam! 
- Güle Rülc. gelince gönif!il 

riiz! • 
(Madam Vilyam) içinden k:ı

tı;lı:vordu. Bu adama acımıştı 
biJe. P,atoya dönclüı"ni vakit kim. 
bilir yüzü. no h:ıl alacaktı. 

<Sam) la (Mis .lan) ~ıkınca 
hemen ayağa kalktı bazırlan
nuya başladı. Aradan iki saat 
~eçm;şti kapı tekrar vuruldu. 
genç kız gene 'tt.iründü: 
• -· Oh Madam her işiniz yo. 
sunda! 

- Gitti mi? 
-Evet o da gitti, tabii anla-

dınız! 
- Evet hemen hemen! 
-Neyi? 
- (Sam O>ys) un aldığı tel. 

Rl'afta da bizim p:ımıağnnız 
Var! 

- .Mükemmel. bravo! 
- Peki srittı mi? 
- Hem de nasıl, en ufök bit' 

~Pheye düsmedcn. 
- Oh rahatız. 
- Evet keyifli bir seyahate 

~kaca.knuşız gibi rahat rahat 
gtdeceğız! 

- CQk güzel, sırtıma şu kür
kü aldıı'nm cibi gideriz, başka 
bir Şey istemez! 

- Evet en iyi hareket bu, yn_ 
rm sabahı beklemekten bn!=:k,ı 
ir,imiz yok! 

- G~in eski )"erinize de ko· 
nuşah:n! 

- Peki, 

1 
fi Simte ~ ~elmcmm ...... m1s11a ttwthet 

- Bu (Sam Coys) pek w!lta § Bir ~i nr ki. 'hlr niee 1b ID .._ Wlir. 
r:örUndü bana ama! Şeb1' g&J(ln llt.ifi on ~t :uıırda da ID.lkbuldtl: 

- Oh!.. Çok Y..eki adam ama 
el eldım üstündür, iyi bir detek. 
Uf olsa da (Matmazel Doktor) 
a kar~t e;elmesine imkin var mı? 

- (.Matmazel Doktor) u <lyle 
p;ö~m ~iki! 

- Merak etmeyin pek yakm
da görüşilnıünii.z! 

- inşallah! 
-Yann ~oe! 
- lnanmıvonım vallahi! 
- Gizli yolun mevcudiyetini •• 
- A unutmuştum anlatm an. 

latm! 
- Şatonun tarlhini yazan ve 

ırizli vullanndan bahseden <;ok 
güzeİ bir kitabı kütüphanede 
ele gecirdik? 

- O kitabi ben (Franz Har 
bcr) e yollamıştrml 

- Hayır sizin bahaettiğiniz 
b::ı.şka bir kitap, sade~ ~tonun 
tarihiııden bahsediyor. 

-Ya! 
- Evet hatta o klta.bm bir 

eşi de (Sam Coys) ta var! 
-Ya! 
- Fakat bmkn bahsettiiffm 

ııatoda oturanlann kendi elle. 
riyle vazıd.ıklan hatıralardan 
mürekkep! 

- Co~ kryınetli! 
- Müthif4, ne asır devam et. 

mişler. bu Uç asırda tatoda \"U,. 
kubulan hldieeler hep not edil
rni~ ! 

- Sonra blraktlmDJ mı! 
- Evet ~to sahiJ>lerlnden 

biri temhel ~ıkmıı,, bunlan (zira 
üc cilt). lriitUJ)hanenin arkasına 
attırmış ve bu işe nihayet ver. 
mi~! 

- Sonra da unutulmuş k.al
nıış? 

:Ka.§L'U"ln, umumiyetle eamura bensetillfine beia1ıl"D. kaımwJ 'fit 
koyu kumral gilsellerin, sa.nanı ve Mmerlere let'clı edUdiilae J.Uıkmll. 
lunabilir: 

Mi bemii cll1dtat ettina, W adar faril itmedim. 
KatJana, hll11Jt hihn, ~~illc1ekl ....._ 

AGIZ, DUUDAK, DlŞ: 
Ağzın gU7.eli, makbulü, hbıebı kokulu hokka gibi bir aı-Jır; ... 

daktar kira.Z gibidir, Ye U:11, inciyt beuetllir. 

§ Li'll.yi.r •iunda amma dpesln ollll1lt ..ı. 
~ hinıan gördünı, t'U ,·lrtlp cu ......,._ 

§ \"ohl!ia. bir di!tieri dür, kailaed Mrv olaUJllt.Ü. 
1 

.Ne biter tı1'1t•ı ~den. ne~ dtır'y'aduf •• 

Ağıs TC dudak, güz.ellerin, ter. berlenn daadalrlarmı öpme'Je • 
cUıan öptılen ve koklanan Yerleri • , kalınJyor: 
dlr; Nedim ise, gôniil verdiği dil • 

§ raae tmba --~ girdi itele ........ . 
B6ti !c'Jnee lehini aPıma &eWI ... . 

§ 6ilıı cngiltti IDli~a- pld li'lla .,.,..._ 
§ Leblerin IDeCnıh olur clendaın sial büııedea. 
§ Ne berki ~lclir o leb, "p.em ,.._ _..,_! 
§ Ne ~r o diJae11, kok ..... prll) -··-' 

GERDAN: gerdanlanydı. ummmyetle, ldr ~ 
On eeilfzinci uır dllberieriııiıı 1 chnlann rengi Wunıya beniet.i • 

Jiirlc öğftlen Yerlerinden blıi de •, Urdf: 

§ Gerdeni aaf&i be)'az, ö7le ki Utar dlJI. 
§ Oenbninden. &inesin~• bôseler etmltf.l wad, 

Oilnalesfndea neyleylm kı\ftr ~iıan olda IMıpl 
HAT: 
OD edtbıinci asnn büyük aairi, bamulyetten gelen bil' 1l2&!'a8i7tt-

lc, baJWl on ü~ on dört yaftDC)a çocukla?'S dfttkiln ~rOIUyQr: 

§ Sar tın iken o ..... dMı ...... al•aılıan. 
s Oa blr )qına glnnlf o melılplreJI ıkdlla. 
§ Hemia on 8'iden on ö,: ı;h eba J'9l1 - "'-, 

A,... .,. Jördiblll yad ittirir IJir mÜI tal'at var. 
§ Şbndt gfnnf!l da.111 tahmlulmde oe bet )'lltma. 

- Evet tamam. B dl -An-ı.. 
- Peki siz nasıl buldunuz? drr: ıı vanda, nevhat hayvanlar için ibda ~ nus.ra1ar da *' 
- Bütün bir 2ece sabaha ka 

dar ne kişi aradık. er.. nihayet 
(Fra.nz Haber) kendi eliyle bul. 
du. 

- Bravo! 
- Eve-t. 
- Glsli vol orada ~uriı de. 

ldr! ( 1lfNMe f/Olf J 

trelmlş battı slyeh nhlne, 911 97 1:ialll, 
Samur kaş ya1uşmıı o giUpcabe atlasa_ 

B.'W DU6ralar:ndan da ııatu gelell dil~rlerln. ~ MDrmllı. • ti itt!r.u'krmı kaybettlklerı antanılıyor: 

Hattıa aaaan if*a atı.ette sirudrr. 
,(Ltıtlta _,,.,. ... t:IJl!ı) 
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bir cla)'U 7IYiP de 
iti i!t de f6yle bolca 
t~n POn"8 Jere ,._n n 

latQ oluyora111 m letl 
j ve su ban,.,.U. g., 

anladın? 
doğdu. Bir fel&. 

ala.pcağız aanıyo-

~rclenbire titredi: 
'-? .. Oaman emmiyi 
-.?. 

Bu ... , ıök aUrilltüa~e 
benziyen bir korkD ftrdi.. 
Etra( .aki nöbe~çiler · kOf'lt • 
mala bqladılar. . 

Artık Selim ile T ahar bu· 
ada kalamaslardı. 

·Selim: 
_ Hatdi yakalanmadan 

hücrelerimize gidelim. 
Diyerek Tabirin kolun~an 

çektı. f &kat. 1 ahir gitaıedı: 
_Sen. beralper kaçmaia 

huırlandıiın arkadatmr 
böyle yan yolda mı bırakır 
tlD'l 

- Oaman emmi na1d ol · 
ea Ylmllc.\u.. Y a!mJı ele ver • 
di. Bizim burada clurmamır 
dan ne çıkar? Hacli Jirii.. 

T &f ınerdivea clibi.-e ye • 
tipa~6betçUervelcal•1mı1 · 
bafrslan yere liilcliler • tat 
ülltinde in1iyen Oımaru 15 · 
riinceı t -ı · dıları 

- la İfİ MDİD ail»I •ld 

' SEVGiLitE HEDiYELEB 

YAZAN: ISICENDER '· SERTBLLI . 

• 13. 
bir kurttu batb kimae ya · 
P&mazclı. 

- Osman emmiye cesur 
dederdi ama, kaleden kaça· 
cak kadar ela caur ol&l\lpaa 
tab:ııin etmezcfun. 

NöbetçUer ima konııttu -
lar. 

Osman emmi. 
~ Haydi, Wı keain de 

1U'Ual aarm! ıiitıümden 
bot, ....... ÜltmaJQa t 

Diye btaim:rordu. . 
S:-1:m bu ettnada T 1Mri 

vaka mahallinden ~or :a ç.e • 
kip aatürmuf\ü. 

Ondan iteaiai bilimi1or • 
larclL ' 

Osman emmi ölmüt müy· 
dü? 

Yo!ua yarasını aanp kur
\anmtlar auıdı? 

Seliaulen zi7ade Tahir 
bunlan dütünü1or ve bücre9 
ainde: 

- Zavallı Oaman emmi· 
nia bizim yüzümüzden ba~ı 
Jandı, diye 16yleııiyord\1ee 

O ıe:e kalede ksçma te
tebbnsu bu suretle ı:~ya düt
müttG. 

Selim: 

.. . 

A...,,, •Mn.st1t1M r cr'iiiii 1rn)ıo,. 
ıere QÖre dfin wı 1'tr.iuetı,, " " ı, 

- Ne yapalım? kact.r bay 
leyDılt·· ArAI lca~n 70 • 
luna öjrendik ya. Biraz ara• 
a1111 aoiuttuktan aonre .sene 
~ine bakarız. Sen üzül · 
me Tahir! 

Diyerek o ıece T ahiri hüc. 
, .. iade bıraktı, lcencli korı · 
,.... .töndü. 

Tahir geceleri kendi keır 
dine ıöylenir, aas çalar, ına· 
ni ~yler... atlar. sızlardı. 
Bu se"hle unu umumi ko • 
tutlardan çıbnp &Jn bir 
hücreye vernaitlerdi. 

Tahirin hüc:reai ltüçücük 
bir .rabktan ibaretti. iki ka• 
nı ıenitJiğinde k:içak fakat 
,ükaeJt. bir pencereıi vardı. 
Baraclua ancak glindilzleri r 
tık gelirdi. Gece -;ok karaD 
h~- "'''"I', göz ... :;::·: r .. rmezdi. 

Tahire son günl~r~ bi .. 
kandil v,rmi!IP.rd;. Hücr,. • 

1 

_y " .. 

&kek mat< tep.eri· 
vo.evbol 

musabakaları -.. 

--
11in bh- kapainde CSl\i ı&zü 
gibi fenia JaİWI ba kandil, 
Tahire iJİ J.ir arkadat ol • 
DlUft\I. 

Tahir pceleri hilcreainde 
yaln~z, kandilin brtı11na se
ç-er, kap171 kapar, ıazmı a · 
bp saatlerce çalar. aj!u ve 
kandilm ,alt bllÜlaJ'e ka • 
dar o\'Ulal', keneli kendine ko 
natuf!lu· Kanciil linmete 
~"tlaJlllCa: 

- lıta, ömrümün bir ıece 
ıi daha ilii7or .. 

DirerMMDDIJeN t.ra• 
kır, ot minderine kendini a• 
tar, l&l'hOt &ibi llzıp kalınlı,, 

O ıece kandilin Jaiı u 
mı ıelmiıti .. Jokaa Tabir yaJc 
tin naaıl ıeçtiiini mi anlap· 
...... ıftı? O henüz d~rtlerini 
!ayıp dökmeden kandilin 
can çekifmeğe b1J:~n:!ığın1 
gii.-dü ••• mütecuir oldu. 

( /Jn·t. ı ı·aı • 
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~andık imaliyesi eksiltme. 
1 ürkige kızılay cemigetı 

Umumi Merkezinden : 
1 - En az 2500 ve en çok 7500 adet olmak Uzerc Jtaderı9111' -:: 

ıcnne mahsus yaptınıacak scdıklarm yalnız tınaJiyesi s.12.1"1 
ıartes! gtlnU saat ->n dörtte açık ekslltme ne lhale olunacaktır· 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA T"ZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KES~R 

2 -· Eksiltmeye Lstırllk için (3001 Jlra temınat mektubU ,.ril 
3 - lstckWerin şartname için Yeru Postaııane ıtarŞJSJJlda dl" 

\•edat Caddeıdnde (l{ızılay> hanında Kızılay Deposu dtreııtil" 
mtlracaatıarı ll!'ln oıunur. ·---· İcabında Günde 3 Kll§e Alınabilir. Her Yerde Pullu 

45 yaşmd:ı oldu u ı ldc yüzunde hiç 
blr ç~l, bıçbır buruı;uğu yoktur 

Açık, yumu k, 'I: e bir genç kızınki 
gibJ kusursuz b r cilt, Cıdet:ı bir ba
nka den bıl r F k t bunun Cenrıi 

bir izahı ' 
1şte, bu, V yıın Unıversıte .l:"'ro

Ccsörü Dr. Stejskal'ın şayanı h yrct 
keşfi olım 'Bıocel., ırı nc•ıc~ dır 
·Blocel.. her yumu c kusursu~ 
clld iÇ'lD elzem ol n g nçleftincl 
kıymeW \ e tabu unsurdur Şimdi. 
pehbe rcnktekı Tokalan ~"TCnunde 
"Bloce.l,, bulundugund:ın, siz uyur-

cn cildıni~I besler \e gençle tırir. 
Her sabah kalkbgınızda çızsı vo 
buruşuklu.klann ka)"bo duğunu ve 
biraz daha gençlcş.tı ınizi gorürı>Ü· 

nllz. 
Gunduzlcrı ıçın <1e beyaz renktek.I 

(yağsız\ Toknlon ıa-emını h-ullanmız. 
Bu sayede cildinizi ta:ıeler, siyah 
ooktalardnn kurtarır \•e açık me a
matmı rıklastınr. On yaş daha genç 
görünün02 ve öyle de kalınız. Yilzü· 
nüzlln zayıflamış adalelerine nıha
:ret verlniz. Bu çlrldn t.cıiden ı.-urtu· 
lunuz. Me.ltteplf kız olduğunuz za
manki taze, sıkı yanaklaru;uzı ve 
tatlı güzelllğinlz.1 iktisaı> edbıls, Cil
din gıdası olan bu llti muhtelif To
kalon kreminin barikul.Ade netice
lerinden fevka!Ade mahzuz kala
cakamrı. Aksi takdirde paranızı 
meı:nmmiyctle iade cdeceğb. 

(OneCı•Mtd• llrtlMıt . ,,._.. 

bqlrlıt 1umdak1 r.aıtt- ON'9"'_. ıra. 

OOllUY1a lılrUk1r ~df'ı11NIM 

EVLENME TEKLiFLERi, lŞ ARA 
MA, lŞ VEHME, ALIM. SATil\I 
gibi tlC"ari mahl~ett hıılz olıwy:ın ku. 
ç lk llAnl:ır pamsır. ne,rolwıur. 

E.vl•nm~ tc/elrll.-1 
:t- Yaş 23, boy· liO, kllo 65 lmmraı 

ı,ıvırcık s:ıçlı teknıfon mezunu radyo 
ve telsiz mütehassısı ayda 210 lira. 

eline geçen bir bay, boyu 160, yaşı ı 
!?O y1 geçmlyen !.yl tahsilli sarışın ve 
~a lcumral mUteruı.slp vücutlu oldult
çn (;'Uzel, temiz bir aı c kızı ile cvleıı. 
mek istemektedir. (H.Z.Ş. 275) rem. 
zinc fotoljTnf ,,.c sarih adresle mora • 
ca • • 28. 

:f. Ya.., 29, boy 169, il> lira ınaaıııı 
bir bay 16 ytı.§mda bir atıe ıuzı ile ev
lenmek ıstemektedir. (0.K.} remzine 
mOracaa.t . • 2 9 
~ Yaş 32, boy l,69, kilo 73 kam 

!taşlı ka.ra gözlU, hiç evlenmemi§ ya. 
kışlklı bir genç, blr ticarethane l§let.
mektcdlr. Mazisi temiz, güzelce bir 
bayıı.nla evlenmek istemektedir. Dul 
da olablllr. (Baykara) rcmz:no mUra. 
caat.. 3 O 

:{. Yatı 30, boy l,&S, kilo 70, yakl§ık. 
lı az ~llraUı bir bay lç gUveysl glr. 
mclt istemektedir. (GUngör) remzine 

Devlet Deniz Yolları i şletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

Karadeniz yola postası 
BugiinkU Ka.r~niz yolu postası yapümryacaktır. 8.12.941 pazartesi 

ı;unU kalkacak posta UA.vctcn gldl§tc Ayancık. Gerze, TiTebolu Ye Göreleyc 
dönllşt Arhavi, P zar, Of, Akcaabat, Görele ,..c G~rzcye uğnyarak bugiln. 
,u postayı da t vh1de.ıı yapacaktır. (10671) 

r·. 

Oe,,let Demiryolları Ye Limanları l , I.etme 
Umum idaresi ilanları 

Mnluuıuncn bedeli (17.000) Ura olan 4 adet Betoniyer 18.12.9H pcr • 
mlx Un ı saat 15.30 da kapalı zarf usutnc Allkarada tdaro binasında. sa. 

tm alm:ıeaktı • 
lllı l girmek ı Uyenlerin (12i5) liralık muv.ıkkat. teıniıuıt ile kanu

nun tayın ettiği Vt'&lkalan ve tekliflerini aynı gUn saat 14.30 a lmdar ko. 
misyon rei llğinc v nn ıerl lAzundır. 

Şartname er p31-asız olaral• Ankaradıı malzeme da.resinden. Haydar • 
paşada tcscUUm \e sevk şefliğinden dağıtılacaktır .. (10427) 

mD.racaat. • 31 
:f. Ynş 29, ortn boylu, parlalt lozıl 

saçlı, balık etinde, yüzü çl!Blz ~e stl· 
zel, şen, hayatı bilen \·e 16 yaşında 
yet~mlş bir çocuğu bulunan, hiç bir 
geliratı olmıyan bir bayan, en 81Jağı 

125 lira maaşlı tçk1 lrullanmıynn, dev. 
Jet memuru, blnb:ışı, veya bafka bir 
mosıek sahibi yaşı mevzuubahs olnu .. 
yan blr ba.yla evlenmek istemektedir 
(Kızıl saçlı J{adın 3) remzine mUrn • 
caat.. 32 

:f. 50 y~ında fakir. çirkin, uysal 
tablııtll, musil.ld n anlayan, temiz 

kalpli. bütUn ly!Uk \e incelikleri se 
wn a.rap bir b=ıyan, G0-65 yaşlarında 
ma!QJ ve çocuğu da. olabilir, b!r bayl 
\I nm k istcmeltt.cdir. (Ynrnlı kalp) 

remzine "lliracacıt - 33 

' lf V • i•çi arayanlt:6: 
:r. Fransız lisesine devam eden btr 

gcnı; saat 4,30 dan sonra çnlııJmak u. 
zere iş aramaktadır. Tcz.gAhtarbğı da 
vardır. (Sen Bcnua) rcmzlne mUrac3. 
at. 

·Y. lyl inpllizce bilir, ticari muhu . 
berata vakıf ve daktilo bilen bir 1W. 
bcrkolcj mezunu bir genç tahslll ne 
mütenasip bır iş aramaktadır. (A.B.) 
remzine mUracaat. 

:f. Lise mezunu, askcrllkle alAkaaı 
olmıyan. devlet mUesscselcrinde çalış 
mış ve bonservısl mevcut bir b:ı.y, he 
hangi b\r 1;1to ça.lıgma.k iırtcmclttcdır 
Tagr ya. dıl gidebilir. (lnıaat 15) 
remzin mUracaat. 

·Y. Lise mezunu, el yazı ı ve riyaz.ı.. 
yesl iyi bir genç, en aşa.~'1 otuz lira 
Ucretle berhangt bir müessesede fş a • 
nımnktadır. (A.R. K.) rcmzlne mü 
racııat. 

:f. Pcrtevniyal lisesinin onuncu sı 
nıfında okuyan bir genç, herhangi bir 
mt.lesaesede ktwplik gibi bir iş aramak 
tadır. (Pevtevniyaı 1!sesi sınıf 5/5 de 
266 Turgut Kaşkala mllracaat.) 

:r. Opta.mektebln lılrlncl sınıfından 

ı: km~. 16 yaşında bir genç lterhangl 
btr mUeascsede ııerhangt bir işi yap . 
ınak lstcroelctedir. (Fındıklı Cıınfeda 
çıkmazı No. 12 de Mehmedo müraca.. 
at. 

:;. Lisenin son sınıfında okuyan 
yazı ı gUzel, hesabı kuV\·etll b.r genç, 
Uğleden sonralan çalı!imalt istemek • ı 

utuları Israrla isteyiniz. 

IST 4N8UL BELEDiYESi 

JIJ 1 ın rı;!~k~su 
~uı l ıı oıa::.P~='lDA 
~Ul{fl A~llD'l i0.30 cıa 

Müthiş Aile 
btlklAI Caddt:ı>lndc 

KOMEDi KISMINDA 
Akşam 20.30 aa: 

SAADET YUVASI 
----o

Beyoğlu Halk Sineması 
BU(;ÜU !Uatlııc il de, gece 8 de 3 

Hüyllk ımıo H.irden: 
1 - Dl"I J'an.a!I (Türkçe). 
2 - aoyllk \'aJs ( tra\•s). 

S - Klng Konı; - Ttlrkçe. 

tcdlr. (D.4) remzine mUracaat. 
:(. Ticaret ll&eslnin son sınıfında o. 

kuyan, muhasebe ve Ucari blhlmum 
bilgilere vl\kıf bir genç iş aramak • 
tadır. lstatlstlk te yo.pııblUr. (1. T. 
ıcut) remzine mUracant. 
~ Orta yaşta., tUrkçe \ e fransızca 

bUcn kibar bir bayan, ev idaresiyle 
veya be§ yaşından bUyUk çocuklann 
terbiyesiyle meşgul olabilir. Bayan 
lara a.rkadaşıık ta edebili:-. (Maro 41) 
remzine mUracaat. 

:(. Kız \"C crltek orta okıı1Jarmda 8ğ 
r tmenlllt yapmış, husust ders verınlıı 
bir 6ğretmcn, Jeometrl, hesap, cebir, 
\"C almanca dersleri vermei< istcmelt • 
tedir. Evlere de gldeblllr, (H.A.) rem. 
zinc mUrncaat. 

Aldırınız: 

A a&"1dll rcınl~lerl yazılı olan o. 
ıruyucuıarmıı:nn namJarına gelco 
rnektupta~ı ldarehanemlr.deu (pıız.ar • 
la.n hariç) her gün sabahtan üğl~c 
lmdar ,..e MAt 17 den sQnra ııldınna. 
farı. 

(13 lşm) (PJ. 24) (M. • •. No. 1l 
(Denk) {Y.Akm) (İstek 25) (Safa) 
(Tez 41) (M.A.K.) (P..-ımbc zarf) 
(27 F.G.) (Yüksek Mühendis) (Karar) 
(Sensiz) (Zühal 2) (H.K.H.) K.K.K.) 
(Yoldaş) (Cebir 6) (L.S.) (Denkgel 2!l) 
(S.Aydemir 44) (T.K. Gl\len)(Kederl!) 
fTcmlz kalb) 
(H.K. D'lnç) (A.N. 231 (4. A. Fen) 
(Emekli) (Denizci) (l.cm:ı.n Y.) 
<S. Aydemir 44) 

(''Jenk 520, reınz!.nc gelen mektup 
adresine önderllmlşUr.) 

"Tamam,. ''Muhtaç,, "Mcdlç,, remiz. 
Ieıinc gelen mektuplar bild rdlklcri 
adrese gonderilmlşUr. ı 

1 
· stanbu Levazım amırtıgmaerı verııe11 1 

11ar.c. asker kıtaatı ııan ıar ,.......... ı 
-Aı<•.•ııg•ı•da yazılı mevaddm pazarlıkla ekalltmelerl Balikeairdl ~ 

tınalmn komlByonunun 8.1.2.941 p:ızancsi gUnU hiZaları.nda y.-ı 
de yapılacaktır. Ufak partııer halinde ayıı ayn taliplere de ı.ııa1' trl' 

l1611~11 
Cınsl Milttan Kilo F. lhale saatı ııt' 

Pirinç 
Kuru fa.suıyc 
Sadeyağı 

kilo kuru§ 1'fJ 
100.000 47 15 , 
100.000 2ı ıuo ,.,, 
36.000 172 15.30 

:(. ,,. ~ 
Aşağıda yazılı mcv:ıddm kapalı zarfla ekaiıtmelerı h~~ 

glin ve saatlerde Hadımköyde AvcııarköyUnde askeri sauna~ .. f'llJ 
nunda yapılacaktır. Tallplcrın kanuni veslkaıa.rlle teklif meldll~
le saatlerlnden bir saat evvel komisyona vermeleri. ll4815.10fl&?..tt 
Clnsı Mlktnrı Tutan Teminatı ıhale gtın. ,..-

Odun 
Sadeyağı 

ton lira lira 
2000 40.000 3000 23.12.941 H 

72 126.000 9450 2G ,, ,, 14 
1(. .y. ~ ,.,., 

200.000 kilo sığır di alınacaktır. I.:'.npalı zarna ckslltınSi l~ 
nU ı;aat 15 tc Yalovada. Tan otelinde nsl<ert satınalma komts>'°'1 .,. 
ıaeaktJr. Tahmin bedeli 80.000 ltra. ilk teminatı :5230 liradır. ;,.,.ı ,_ 
namesi Ankara,lstanbul Lv. !'lmlrHklerl satınalma komlsyonlard1~ 
1Ur. Tatiplerln kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihRle ııa• 
saat evvel komisyona vermeleri. (lü48.10661) 

:v: .\' .y. 

200.000 kilo sığır eti aımacaktır. Pazarlıkla ek.slltmcsi ~ 
ne kadar hergUn Erzurumda aakert satınaıma komtsyonıı.nda il" 
Taliplerin hergUn komisyona müracaatlan, Tahınln bedeli 48-('JllO 
tcmlnntı 3600 liradır. (1637-106S5) 

:c. 11- :,. 

10.000 kilo pirinç alınllCSktır. Pazarııkla eksiltmesi s.1z.Bfl 
günü saat 16 da Susurlukda nskert satmalma. komisyonunda 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeler:!. '1559-10657) 

:f.11- :(. 

Beiıer metresine 357 kuruş tahmin edilen 100.000 metre ~ 
lığı kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. lhalosl 20.12.~..ıl 
si günll sı:.nt 12 de Ankarada. M.M.V. utmalma. l{omtsyonund3 r;, 
50.000 metrelik ayn ayn teklifler do kabul cdltir. ŞartzıameSI l 
komlsyondan nlınır. Taliplerin tektlf edecekleri miktar uzeri'. 
ilk temt.naUarlle teklif nrektuplannı ihale saatinden bir s t e~ 
yona vermeler!. (15::12-10626) 

)(. :f. ~ 4.-.. "'llll'Al. 

Be.her metresine 3157 "ku~ tahmin edilen 100.000 metre ~ 
maş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. lhalcsi %0.12.90 curtı>'~ S 
sant 11.30 da Ankarada. M.M.V. satmalma koml.!yonunda yar--""' 
50.000 metrelik ayn ayn teklifler de ka.bul edilir. Evsaf ve ~ P.-L ...... 
kuru§a komlsyondıln almır. Taliplerin tekllf edecekleri miktara ~ 
ilk teminat vo teklif mektuplarını ihale f".tıatlnden bir sant e,'\'t'l 
na vermeleri. (1531.10621) 

.y. .y. :(. ~ 

Ziraat vckwctinln Esklgehirde ka.ra kutuk ve kara sakal ~ 
dcpola.rındruı nlınacak tomrukların vekMctçc vcrllecek ebada ~ 
6.12.lHl cumnrtesı gUnti saat 10 da p&?.arbkla eksiltmeye 1<onı1' 
llplcı1n belli vakitte An karada M.M. V. satmalına komlsyontınil ~ 
Talunin bedel!. 34.026 lira. 04 kuruş kaU t:cmlnatı 5103 lira 91 ~"' 

cı5"' 
:{.:(.:,. ,. 

Aşağıda ya.zıh mevaddın kapalı zarfla cksiltmeleri 25,1ı."1 
zalarmda ynzılı saatlerde Muğlada nskert sat.ınalma komis)'O~ 
caktır. Taıipler!.n belli Ynkltlerden bir &1.nt evvel kamın! v~ksı-.. _.1 
mektuplarmı koınlsyonn vonnelcri. (1511'-10348) IJ"'" ... 
~ ~~ ~n ~~~ 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 29-11- 941 vaziyeti Zeytinyağı 

Pirinç 

klo lira K. 
400 5922 

62.550 30,649.50 

AK Tt F 
~= 

AStnı. 3&tl ~ 
BwJ.kno• 

72.604,761'ı 

tMaJtWı 

•• ldWelıa H , 'lslw S 
'Nrk ~ 

HarJıe.ldıj ~ e 

• • ... 

AJtı.11: Saıs ~ 9.441,trd<l 
A.ltma tlllrriU lt&tıf! eel'tıeld c:ııt

Tlzl er 
Dlgcr ~ ,.. 1ııorÇıN ICl1IUıc 

bakf;ı:cjeı1 

Aaal•• l'alaYUWi : 
ı:>erwıte edikn wnı'k ~ 

k&rfılltı 
IC&Dwıu 6 • 8 ll>Mkleierlıl• tnn· 
ka.n HeJliıııe taratiDUll n.10 
lledt~ 

'9-••t~ı 

TlıcArt Sondlıt 

....... .. t:WIYMt c&!ıdıltn 1 

"'>e~ edüu lTruu naati9· 

y..ııa ~ e&llMD YC 

r.aborMM IUD&n }'tMt.ı. , 

~ DııbaM ft 1"ltkWM J 

Ayaıır. ı ı 

M1ım .,. <RIW. ~ ........ 
9alı Y1J6t ll.l:eliıM .... 

• 
• 

~ lıııııııa n.O a•aııa . 
Ba&kıeye &ıır-0 No. ıı::e.aune ~ 

~ aJtım k1U'flJl)ıdıa ..... • 

&ilııedarfar • • • • ,.........,, • • • • , 

lô2.l2U02,66 
11.510.160,50 

615.555,11 

457.0Ul,23 

] 3.279.567,90 -.-
55.8 ı 5.4 60,as 

158.748.563,-

21.764.266,-

297.481.916,39 

t a.582.581,93 
!l.002.753,ıl7 

5.Ul0,07 
7.808.G90,-
1.Gi5.000,-

J l .f.:!50.J J 8,27 

-4i7.0IH,23 

6 .o!>:,.028,4 s 

1 :ı6.!)~4 .:.!!li. 

~ili .4K1.!H 6,3!1 

.)• .~:ı.aa5,:10 

167.500.000,-
1 

170. 88.itJU,Oi i ~.500.0UO,
t-2,.33:?.8i9 ss 
~ M7.n7:ı.:rnr.,ö'.! 

P A S lF. 
.. ™" 
lı.M,.at ...... 

A.dS n feY~. 

ftyeu51 
• 
• 

• 
• 
. -. 
• 

r• .. ·IWMı es ne.. ı 
ı>eru.bt• edUee •na.la oakd!J• 
K&Dunusı t • ! IDd maOOelerln• 
CHfl.ka.D Raııım. taratmd&D ...uı 

r.ed1yat 
Derulıte f'dllem eTI'lllD IMUd!Jt 
:ıaldyNI 

KarJUııı tamam• altm ola rak 
!&Yeten te<ıaYW• ruedtlea 
tteeskout muka~ll UlH ter tecı&.. 

Y&MO.. 

ıazıneye ~ ap a ı ~ k&f'Otlıkl 

11.YIAI mukablll 3'0% Mo.b lra.nmı 

muctbinoe tıl•eta ~~ ,.. •• 
ttd11en 

MEV UUA T ı 

l.U-: 

Alt.m: Satı K.Uocram 

• 

Sii,150 
.'.~ No. a:anuaa ı;tıı-. HaztaeJ• 
acııa.o a n&t mukablJf s.Ydl o'-,. 

:ıan aıtmıar· 

·"n Ktloeran- 55.541,93~ 
Uhh l'&Alllta..u • 

Altma tabYlli kaltJ fövlaleJ • 
Dtıer jÖYbier n a se&ldJ Kll
rlDg b&kt'eJrr:1 • 
Wlill\N.lf , • 1 • • 1 , 

.822.019,lj 
(i.000.000,_ 

158.748.ufı:~.-

:H.764.266.-

l 36.98j .2(1;. 

17.000.00• . 

250.000.00U -

107 .fır'\! tın•) _ 

83.003 8G ı, 
1.''33.i&2 fl 

1 
i8.124.Isı'....., 

-.-

l.Jra 

15.000.0UO,-

1 
Deniz Levazım latıaaıma 

Komisyona alinları 

13.822.UHl,15 

:-l U81.'1~17 • 

~_;..__.____.,
Marmara UıısUbabn K. Nllmaıma Kombıyonwıdan: 

Zeytinyağı ilanı ~ 
1 - Bir kilosuna tahmin olunan !17 kru~ bedelli ~ ıcU0 

ğmıo pazarlığı 5. l.kA.nun 941 cuma günü saat 15 to tzmıtte 
sındakl komisyon bln:ısında yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi bcdclsir. olnnık komisyondan nlmabUlt 
6547.50 Uradır 

3 - Pazarlığ .ştırak el! ccl• talipıcrin 2490 sayılı kalluıs~
veslkalarmı ve yuk.uda yazıl• teminnUarilc birlikte belll gün ~ 
mısyon b~kanlıtJnn mUracaatıarı. (10532) 

1 

· :t-:t·llo ı.ııııOJ 
1 - Tuhınin clunan bcJeıi 8400 lıra olan 40.000 kilo nobudz..ıı~ 

t1tcşrln 941 çarşamba gUnU saat 15 te Jtapatı zarfla cksiltrnesl ~ fl"":A 
1 2 - nk teminatı 630 lıra olup ı:artnamesi hergün komisyJl~ 

1 
:ı - !stcklllerin 2490 sayılı knnw1un taıifatı dahillnde ~ 

J('ri k:ıp ılı zarflarını "n geç bclll glln ve saatten bir saat c~ ",-' 

1 
K mp'.lşada bulur.~n lıom'syon bnşkanlığınıı makbuz mukabiUPcte 
lcrt ( 10252) 

, .. "., ... ," I 
io.12-4.hii,rıu 1 

"ILMll. rn. 1-. .. 1\I Wri fi. ıfııınlnı::t linmlsyonunıtan : 

Sığır ett ilanı 
Bı:-'.nm umum • ..ıt. rı 10.000 liradan foaret 25000 kilO "c • .ti 

• ı~w uınıım .. uturı 1211.000 lırndan ibaret 300.000 kilo sığır cU 1' 
namede olmo.k Uzere C• •rı nyn l<apıılı zarf usullle c1<siltfl1" 1 
mu;ıtur. d• ııJll \ 
l.!:sııtmclcri 19 I. kA.nun on cuma gUnU saat 11 ve 15 so ,,11 

I\, sancknı•ı.smdaki komuıyon blnasn Jıı ynpılJ.Caktır. ı1lıı'..: 'el 
:..vOOO k 11.-, et.in ilk temır.atı i~ 11 .. a.Uır 800000 kilo Un do ·~~ • oı1l"' 
• mlnntı 7~"0 lira otur şartnamesi 6 nra mukıroilindC 1< 
atına b lı r. rııı' 

Ek ı.tmeyc 11,ıtirn.k edecek taıip'crln -.ı !şlc·ıe Ugilı oıduıtı~,90 
tıc:ı:ct veslltalnrını ve yukarda yazıll temüıatıarUe b rıll<te 111 ~ 

kau ... nur. tarl!:ıtı vcçhilc tnnz!m -"decekleri tekli! mektupınrını tıe • 
saatlerden tıım lıir ~:ıat evveline kad:ır komi yon başl<ıınllgııı 
l rl. (10562) 


