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B'~ 1 ': • -·- ·---· .. --·-·-~·-~~-· -· Karadenizde 
~ akzı Neşriyattan ~ 

~ ~1 an Mana ~ 
..... .,.,~l 

,._ Yazan: 
6Yin CahltYalçm 

l\\ı. 
\ı "\ite ta ı 
,,'-~a W ( Yo u fraıısnra ne~ri • 
tıu11 1 ~le bir haber \'erdi: 

't 'hu ~nılrada !.)ok miihim ba· 

6~ıı. g~t olmu~tur. On binler. 
"-~ .ı\ l'Jlic ~eni bir cephe im· 
(~1 n lıııanlııra. kan.ı harbedll· 
'' btı~~Ya~·ıı. dıı.h:ı. ziyade yo.r • 
't lı:lı hlik nuırna<ıını \'c nihayet 
'lfı.~!lr. ~ Cı~ıctinin istifa-rını talep 
~~c t unıaliŞÇil('r Rns ordusu 
~ ctahürntia bulunmustar • 

ltl'ııf b 
ft?a ir IUemlel,ct \·azi~·eUni 

'< ~it Cde_n ts,içrenin radyosu-
1ı~ bıı La ltırnat edilebilir Onun 
.. 'Ilı! " \ ıttli • da ııı in arkn ıoda. bir pro· 
"J.ıt'llıı:ı ~:'k~ı olup o~madı~rını 
~ $ tb,~ J,aJ~rnndan hı:uıı L ha. 
~ltbtr 11dc hır muhakeme lii -
1 ~ıt:;· 
~'>1ıln~c lı:r l\JSım halkta Çör. 

do~ e bır cereyan bnlundu. 
~; ~ <le ~;ıclan kabul ede _ 
~tıı~tı.ı l'eJ anın sebebi acahn ne
~, da ıı· halkı muharebeden Hl 
·"ı... ( ıi.. • • jj ltıı • rı~an la 111.la.jma yapıl-
ilıııı.( baık lstıyor! Hayır. Bilakis 
~~ ııaz'nın bir kmmmm 'e gö. 

t bi,. 'l'ıuı ~i smlfmın. hem 
"' ~~ ~~he Jrurn!mnk hem 
~ !i1111 ~ Zi)"R:ic ~ardm1 ~-a -
' Oldtı~tJJc Jınrbc ılC\'Bm lik • 

;ıa~tlt"lt anJn:;;ılı~ or. l.ondra • 

1 1lıtı;tı~ bom1;nrdımanlarıııdnn 
batbı tc en nıüthi:,. bir deni • 
ıı ,, l\dtn ~ıonra fogilterenin 
~•ııır;.ıı.1ıınct le lıaJ at mr J,n; • 
;ı. 1 

11da harbe dcrnrn hu • 
''1 ~li ed.cn bu hissiJ at 

Moskova 
garbında ki 

Bir denizaltı Türk 
motörünü batırdı 

ı Mürettebat iğr. e ·adaya 
~-. · çıkarıldı, sonra motör top 

Jaoonva 
EsKi· Bertin setiri-

ateşıle batırıldı 
.\nkan, 5 (A.A.) - Ttirk han. 

dıralr 145 tonilatoluk Kaynakdere 
motörü, Karadeniz Boğazından çı -
karak Türk sularmı takip ile ~ima
le <.loğru gitmekte iken 1ğneadıı ve 

Leningrad 
etrafında 

Şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
- - o--

A lmanlar tanklarla birlikte 
yeniden 5 piyaJe lırkcaı 

•ÜrJiiler 
M09ko1'll, 1 (A,A.) - 'Klaıl Yıldız 

gazeteııinin muhabirine ~öre Lenin • 
grad cephr.sindo çoktanhcrl müdafaa 
halinde bulunan Almanlar birdenbire 

Midye ara.smda bir denizaltı tara -
tından durdurulm~ ve mürettebe.
tı filika ile 1ğneadaya çtkanldtktan 
!'Onra denizaltı tarafından top att
.f.ile bat1rılmL5trr. 

So~ryet . 
teblil!i 

L<>ndr&, 6 (Radyo, 7 ~16) g~ ya., I 
rıın Moekovada neşredilen Sovyet teb- 1 
lifi: İkincite§rinin beOinci güntl tek l 
mil cephelerde muharebeler devam et. . 
ml1Ur. Gündüz MMkova. cephe.sin& 
27 Alman tayyareııi imha edilml§Ur. 
Salı gUnU 11 Ru« tayyaresine muka 
bil 30 Alman tayyareııi dU:ıilrUlınüt • 
tur. 

Amerikada 
Bltarallll: 

IEaaaauaa tadili 

Hararetli müzake

Bunu muJm erak 1 

EJiYorclunuz ?11 ft• 

EBüL 'u 
ve 

' 

MAHMUD Slil . 

SARAfıllLAR 
A RASi ı .oa 

A,lr, entrika, lal ve 
Büyücülük ltat1raları 

ŞttH ynduı Mf'diha ile rnacıe~ 

lanltr ı:evkle okuduğoam: Kah· 
nınt Süırııfn ~ okuYM'l.1-ı 

~ ha&ırla.dığ't bu hattralan da. 
ha bft'11k 1'1r -'t n atlklt.'la 
olmywacajıll .. .a emin beıtmın~·oıraz 
Jıl.Mmat ~ lııo ....,. lud6 9ıı'. 

19,fh ı.ıdnllamt -.Adan. etteerıce 
lerf, -ray nmbttktde dönm ~t· 
dmlM- ilki -...eak bir ..... 

~· 

,EK YAIJNDA 

HABE 

• J 

.· 

~. kate ayandır. lngil~ 
--~ ltıııbtaç, yorgun gibi ta-.. 

lıir ll">paga.ndnlura bundan 
~il <ıe-.·ap <>la.maz. 

Sovyet 
mOdafaa 
mevzileri! 
yarı~dı 

ni ___ Ame1 ika ya 
gönderdi 

---o-

faalıyet.e geçerek Sovyet mm~la 

hat.ıarmı keıımek için tanklarla bir 
1ikt:e 4 veya fi-pfyatt. .tırkur ~ 
mljlttdir. J'&lrat beXle:Mtıhtıidııırt da-
ha kuvvetli bir mukavem•t k•r§l.111\ 
da. kalmışlar ve yalnız birkaç nokta· 
da Ruı iırtlhklmlarma ı;irmeğe mu 

relere sebep oluyor f:I!!!!!!!!!!!!! !!!!I 
~~3'11~Y<*>'ll da buna benzer 
~~ tlliJ: Yapıyor: 

~rlenıento 117..alan ara-
it. t "et giin ~eçtikçe çoğnl. 
baıl< ~I Jtnrtl,.fne nıen~up bir 

lrtt\l'a ·mda endiı:enin ~ün 
t ~11)(~1~ııı i_şarct ettikten 
ıı..~lid h eti Alınanlara ka~ı 
ıı;:t3ı a alede bulunmadığın -
..:~ıı ~kit etmJ,tir. Diğer 

"otıta \'Yetlerin mağlübiye • 
--..~tlııı l\lınanlnrm nınğlüp e. 
.~ 1.ebarüz eLtlnnJ-.tlr,. 
t ... ~ k l"adyosu İn~ilter~cki 
.::"!' \e eııdJ lıi iyat10a ~öre 
~· li'a}{~e nl Ycmıeğe galTet 
·."~!tat at onun nc,..rfyntmdıı. 

-.._ 
1 

Seziliyor. Cünkii isı:i 
't"ttn llda cııdl:;enln \c asa

ıı..: d~ ~ ~harbi kaybetmek 
·~, ft;c~eğll, ::;o,•yeUer Birli. 
)' . b a. Yardım yapılmama-

-<>-

Almanlar 
şehre karşı 

" umumı 

taarruza 
geçtiler 

- --0---

Doneç 
mıntakasında 

Kurasu Japonya
n ın v a,ıngton 

elçisine son 
lallmafı g6tür !lyor 
Japon Domei ajansı 

, Diyor k i: 

Bu, Japoayanm 
son teşebbOstıdlr 

,•affak oımuıılardrr. 

1 
Bir çok kc .. imlerde ~§ebbtls Rns • 

Jara geçmiştir. 
Muhabir fUnları i16.ve ediyor: 
Alman kumandanlığı bu kesimdeki 

h&rekAta büyük bir ehemmiyet at. 
!etmektey.,e de ba,.lıca Alm&n kuvvet 
lerinin ileri hareketleri durdurulmuş 
ve Sovyet mukabil laıı.rnız1an bi.itun 
keıılm boyunca §iddr.llenmi§lir. 

Lord Halifaks 
Amerllıada yealdea 

V8§in~, 6 (A·A.> - Bitaraf• 
lık kanununun tadili hakkındaki 
mü1.akereler nihai karar samaa1 
yakla§tik~a hararetlcnmektedir. 
Hükümet taraftarları pcaret gemi
lerinin sili:hlandınlınasr ve bu ge
milerin harp mmtakala~ma ,girme· 
~i hakkmdaki iki maddenin bugün 
veya yarın ~aldmlma.oımı bekle • 
meıktedirler . 

Dün Yon tana devleti ·demokrat 
ayanmdan Vhceler Reisicüınhur 

(Devamı 4 öncilde) 

nlmaylt1ere Gün l:Jr.ı 

l bedel olda M eselesi: 
,,,llJll9!. ~ Clenland, 6 (A.A.) D.N.B. E d .'----<>-- k 
7 \ _/ Clevelanda. mu,,"Malatından bir n u··sır·ııesme 
~ }-1' ·~ .,- · az sonra lngiliz sefiri Lord Hali -

Amerikah 
zengin 

bir Rum 
70 Uk Yor.gl 

Ka2ıt 11 calltalll 
evinde 111 olarllll 

llalaada 
--o--

Bir k•rdetinden .,...._ 
kimaesi olmıyan ihtiyar 
bir cinayete mi kurban 

.tti.? 
gı • 

Kuz.gımcukt:a Beytertıeyi c.ddMin 
~. it mmıaralı evde otumn Y~ 
adtnd& birili, evvelki gün evinde • 
oterak bulunm~ur. 

~ ~emek ki bir l~ 1,artit"oi 
~ lılaı- t;öze aldığı fedakar. 

ı..."." "' Oıa.ını tu \'e daha fa7 Alınanlar Gorlavka 
şehrini zaptettiler 

• CeMıt morga kaldmlm.l§tır. Zebda 
hır Yorginin bir müddet' · ' evvel Ameri. 

~ 
1

Ç/ \~ ;J felfl faks, Aesociatcd Pres Ajarumıa d d 
\ 

J göre, yeniden nümayif}lerc hccief avamız a 
~ ' olmmıtur. 
~~~ Bi:rçok kı\.dmlar ve oğulları a.s • 1 ço··zu·· ı nes•ı ı' a"' 1 ım ~ ~l>:t • 

~ '-e almağıı hazırdır. J<.:-
'iıül8lnden bfr mebus so,·. 
~ ~il ıı. olursa Ahnanlanıı 

~ kerde olan analar ellerinde levh&- ' ' ' 1 
""" j !arla. Lord Ha~aks !!ehrin beled1

- d"" ..., .. 
~ b.:'11Jeceğini gerçekten Vi~i 6 (A·A.) - Sovyet Rusy::ı. : 

e .... nun S<>Syali tler Jehi· da muharebeler btıla mlitezayid bir 

1

. 
' ' el nı·· . 1 

1_. -uessır yardımlar ı;iddetle devam ct.mektcd r. 
il ı~ arzu unun ziya - ~ Sovyet matbuatı ve radyosu faik 

\. ~l<at~:r.gelmc bir i tical Alman kuvvetleri kars?Sında. Rus 
~ ların arazi terkettiklcrinl bildir -

>- ~- ~ ~·e reiııini ziyarete giderken. bele- ugum 
..._.,,,"" ," diye dairesinin önünde toplanmlf! - . 

l. ~ \ lardrı-. 40 kadar kadm bu niimayi..c:e 
~ ~/. ~tirak etınilltir. Bu kadınlann elle· 

~G ?'İnde bulunan levhaların baz.. ,Jlal'ln· 
~< ı da ı;öyle yazılı idi : "Halifaks bir 

Japon~·anm .... ki BNlin s!'firl Kunısu harp me.~ıılüdür". ''Halifalcs Yaf· 
bıoL· mektedirler. -..u... .... . h h b 1 • ıı..;-_ ~l .. e .na:.ırn ~ ranya Tas njansı en çetin mu nre . : c: 

:'4Uc.ın.ı "'a.rista.ıun dahili n. rin Volokolanıskda cereyan ettiguıı 
~·~~ beyanatta bulu • Almanlann durma.dan yeni hücum· 
'~i<t.e ta.oda. ara ı ra te • larda bulun<luklaruıı ,·c her gün 
~let ?lan sabotaj Yaka· ilerlemekte olduklarını haber ver
'e lluı &Jaıılannın eseri ol· mcktedir. 

~ti lltfr ı:tar milletinin hu ha. Nı:ıvyorktan verilen malumat'l 
lo ... 11Ctfe knl"jıladığını te • göre Rııs sözcüsü bilhassn Tula 
~' ~ İeninata bit tabi i· mınlıı.kasmda Alman tazyikinin fev 
~ı ~\;lter Bulgar milletinin kalade artmrş olduğunu bildirm~ • 
ıı.~ aja,!t~rt.a.n olmıı.-;ay- tir. · 
1~ ~---rı yabancı bir ül· Berlinden bildirildiğine göre, 
~i ie lllll'Jar ,.e sahotaj ha. Moskova gaı binde Rus mevzileri 

~l t b taya, nasıl imkan bu· yarılmıştır. . 
llı.~l'ar~ Bulgaristanda Almanlar Moskovava karşı yenı 

(Yazısı ,1 ünc·üdc) 1 manrn ı>erbeııt. olduğuna inanıyor." 

Milli KORUNMA KANUNU 
ŞiDDETlENDiRiliYOR 

Muıakabe 
teşkilatı 

komi~qonları 
t;[en1şletıiecek 

~. ~ ar~ çok esa lıdır ki bir umumi taarruza geçmia old~ -
" ı. 'nımamıyor. lan anı~ı:ıılma.ktadır. .. Bu basaıta bazırlanaa 
~ Tas aJansr Kırımın büyuk bir teh 

ıa,uaa 
'ili~ !İlebi batırıldı like içinde olduğunu ıı.nlatmnktadır. Meclise verildi 

tıı, 1 "KtzılYıldız" gazetesi Alınanla • 
~700 to(A.A.) - "Slgrld, r., Kırımda ilerlemiı; olduklarını Ankaradan bildirildl~ine göre, lhtl-
~ !l ll;z~luk bir İsveç şilebi· \ .~usların yeni mevzilere çekıl • klra. ~a.rşı mücadeleyi §iclde tlcndir 

' aabUieri açığında l dııderlni yazmaktadır. mck Uzere milli korunma. kanununun 
lıı11r(!lt<:bl!n bildirilmektedir. Dondan istifade eden ~lman bazt maddelerinin tadili takarrür et. ''lt 1 lt atını teşlcll eılen 13 tankları Ye rnotörlU kuvvetlen :\leı~ ! mlB. bunun için .hıızırlannn Jllylha 
t1ıt~la':l n.rnk ~lr Al~nn kova ı:chrinin çok yakınla~na var· ı b~şvekaletln tetkikine verilmiştir. LA.· 

lttır, (Devamı 4 Uııcüdc) yiha tetkikten eonra Btiy\.ık Millet 

Meclisine ııevkedilecektir. 
Bundan ba.,ka büyük gehirlerdckl 

fiyat murakabe komisyonu te§kilAtt· 
mn da. geni§leti.1melll yolunda, tedb6r. 
!er dti§Unülmektedir. lılevout memur 
ve kontrolörler birka.ç miıllne çıkarı· 

l~ktır. 

Mebınet AU KAfıt.çı 

i cap eJiyorıa yüz Mehmet 
Ali Kağıtçı leJ a edilebilir. 
Lakin, ihtiıaı erbabına lrıy. 
met vermek rejimin bir ana
nesi olmalıclır. 

Yazan: SABiH ALAÇAM 

• kadan geldiğini , 70 yaşmd& bulundu· 
ğunu ve bir hayli serveti olduğu tıpD 
bu vak.ayı §Upheli görerek tahldbtt 
dertmeftımıeye l:>a§lauu~r. 

Yorgiı:lin ya para.ınnartama' edile • 
nık ~11' cinayet~ lmrlıe.ntgittiti, .,.,._ 
hıat evine giren hırszl&r tarafmdıan 
6ldürilldllğll :zıumediltmldedir. Yorci· 
ntn Beyoğlunda oturan k.ardeflndln 
be.ı kıı. hiç kim.Miri yokt\Jr. 

BALIK l,A R 
AR ASIN o ıA ,. 

V iyana U niver.i.tui t'11le -
bainJen bir. genç aylarca 
balılrlar araanJa yafllllı. 

Deniz canavmlarile lllİİl-
hit mücatleleler gefi.rJi 
~ giMl dftıO!ık .. .... pt ......... .,, 

HABER Sltunlar"* 
YARINDAN ITIBMElt 

BULACAKSINll 



H '.A B E tı ..... ~ "POStac -
ANKlRA BUKUK FAKÜLTESi

NiN YENi BiNASI 
Dün hukuk erka' dnın hazır 
bulunauğu törenle açıldı 

Ankara Unlverırtleat hukuk fakU\ · 
lesi yeni bina81 dUn ııaal 16 da tö · 
renle acılml§tır. 

FakUıtenln 17 lncl yıldönUinUne 

rastlayan bu aı;ılıı U!rentnae BUyUk 
Millet Meclisl reisi AbdUlluutk nenda, 
başvekil Dr. Reftk Saydam, Millt ı.rn. 
dafaa, Adllyc, Dahllıy , Hariciye, Mıı. 1 
arıt, Nafia, lktlsnd, MUnkalat\t ve 
killeri, BUyUk Millet Mccliı;i re.la vekil 1 
leri, mebuslar, partl genel sekreteri, 1 
parti idare hcyeU ve mUstakU grup 
reis w azalan, Temyiz mahk-Omesi 
relst Ye tiişmUddeiumufulal, fJenetkur 
may lkliicl reıst b~neraı .hıın OUrl 
dflzı hariciye vekt\leU umu.ml k tibl 
Numan Menctnenclogtu, Afillye \"C Mıı. 

arit ftklletJeH ileri gelenleri '\'o fnkUl 

te profesörleri hazır bulunmu§lardır. 
Tören, fakUltc konferans ~!onunda 

yapılmıJl ve ıııtlkllil marşını müteakip 
maarıt ı.'eklll Hasan Ali YUceı kUrsil 
ye gelerek uzun ve \'eclz açılıfi nut 
kunu söylemiştir. 

Maarif vekilinden sonra, fakUlte de 
karu da bir nutuk aöyl<?m!ş ve bundan 
BOnm davetliler yeni :fakUlto b1nası· 
nın ders ve Ronfcrnns snlonlannı, 

yatıh talebe dairelerini, idare oda. -
ıannı gezdikten sonra hazırlanan bO. 
feyc geçmişlcrd1r. GUzcl bir surette 
tanzim edllmlş olan fakU\te ho\Unde 
~enc;llkle hasbihıUde bulunan btlyUk 
lcrimlz tnle':>cııln alkı;iları arasında 

fakUlteyl tcrkctmlşlcrdir. 

~~lik!.~.,!: kocasının cinayeti-
Yeni sabah ne ış,iratt eden 

HDiieyıJt Cii:!ilt Yal~ .ı\lmu nll· 

~Unln b\lt\Ul bı.taftll meıhlelteU~ kaoın 
re OldQ#u ğitii blzc de bfr ııtahl no
ta venııe!liil mevzuubatis eMrek ıts;rle 
dll'or 

""'Veefka babAln.1e lddtanm clOfnıltı. 
la ~ ~ğı ob,JektU c'lf'Jlllerle 
kdlayca ıııa.bit oJ.a.blllr. Fakat otunlıı. 
lmmız yerden Amerikan ~lerinln 
mi yokM Alman gcmlLerl.DJın mi, lptı.. 
da Bfıııı!t ettiklerine dalr n:ı.Bll bu ka • 
2-* peyda edebiliriz 'l Her lld tara. • 
ini da a~ açmıı.k tc\'!ebbilsibı.ü kar • 
~d&klne hah-sız yere aUetme.I 
lbUmaH var <lır. Tarlb ~lmdll o kad&r 
ha 3-olda ut .lddi:alarla dolu olc!ufu &1bl 
gU&Uııı'1:z.Un önUnd~ do bir çok ml8aJ.ı 
ler ccroeynn etınıııtlr. F..n mntecavlz 
WJ mUteamz f;lıfCbbU8181'e teilı\fDt bir 
ımlı.l,)"et ab hnt'k cievıetıer tı:lil bir 
düatiir tetkll ~. llAaA büj\lft , .. 
po11,a u~ bir hlkifut,ct ıe • 
alıll ga~ .uAlüaıüflüiıö ft Çtii -
oır.vü l!6ıp d~ WiilWl tı1ııM • 
:nıı tilr 'taıt~eöııı 1ıı•rı1nııet9 fi*•ı • 
yor ınu Y 

İf!tO tidüilU llOl&)'tdli' ili Aliiiiııira
nın ar:ffi& bilh!ıl Uwtrile liUrle 
bir ~ya fltrfFWlililil Mj' • 
dayı ve Jtızumu ar.ıhyınm4rk. tıler 

öyle bir bale gelmlttlr ki, aıe,tn ban. 
gl tarııttaa ba.ııı..bfl bJç cllmıaılyet 
111.z kalm15hr. Atef ba~laıwştır, de\'8.m 

edecektir. I"aMat banun ıae DW>et ve 
Vlls'at alııcakf lamll& maKlm değildir,, 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi de aynı meeeleyi ele 

ıılnrak şunlan yazıyor 
1'An1Clikan harp pnllcriae (~-e ta. 

bit ticaret gemilerine de) teYcDı f!C!t1.. 
mıs taarnızlara gt•ÜDee bu ıomDer 
Almaaıynnın Jmrşısındakl harp cepbo
tılndc faal rol a1nnt uneıurlar olduğu 

"c zaten Itcls Ruzvelt kendi babrl,>'e-
11ıne \'ur emrini ''ermlş bulıındufu l · 
çln taıuTUz ve mil4a.taA hareketleri 
artık şlkAyet menuu olmamak it. • 
ımngellr, Bunmıla beraber Ahm.n et.o 

"3bı bu bııbl'ite mUnalrapya gtrl · • 
mlyerek bUAkl!I Amerikan lııarp stw 
gemllerlnLn Alman denlıaltılanna ta
anıı& etmis olduklamu ııöyltlyor. Bel· 
11 ki Amerllm ile harbe &irlemetl 19· 
temıyen Almanya, eter bu deVlctle 

de harp rn11k&cWr.rsc ona ~· et• 
ını, olmak roetUllyetlrıl Amarllm)'8 

1nrakm:ıta ıttna eıylemektedlr. 

Bımdan Uç sene kadar ev.,·cl Kasım· 
p~ada bir cinayet işlenmiş, Cevdet 
adında bir :rumurtacı, KAzım adında. 
bir yorgancıyı cv!ndc lmruıı ile yo.k1:

lıya.rak öldUrmUştU, O z.nman KAzım 
idam oozaamıı. çarpılml§Sa da karuıı. 
nm zma etmesi hafifletici scıbe))ler • 
den kabul edllmlo ve ceza. 15 seneye 
lndirllıniıft.I • .Ancak KAzımm karısınm 
da, kocuı tarafından K~ıma. kurulan 
pusuya ift>ı'nk etuği biU\hıra anlnşıı· 
:rnıo ve Hayriye dUn birinci ağ'ır ceza· 
da idama mo.hkCım cdilmlotir. Fakat 
Hayriyenin KAzıma kurulan pusuya 
kocneı tarafındsn zorla. ve tehditle 
İ§tıralt etUrilmesı mubntfıt aebcbler. 
den kabul edflerek onun da oezrun 
kocasınmkl glbi 16 seneye lnditilml.ş· 
tlr.Haydye derhal tevklt edilmiştir. 

Kadııırn kucağında S aylık bir çocuk 
•ardr, 

Cezalandırılan muhtekir 
kasap!ar 

Bakrrköyde lıtanbuJ caddesiıldc 
Kasap Hasan ko~'Un etini 'iO kuru
~a satmaktan, Bakırköyünde Ka.. • 
sap Ali Ye Muammer koyun cUnl 
70 kuruşa satmaktan, Beynzıttn 
kunduracı !Just.n.fa. \'e füıs·m kun
durMilara. a.iL monta çivisine 12,5 
lira istemekten suçlu olarak mu • 
hakeme edildfklerl ikinci asliye c~ 
1.a mahkemesinde dük".carunrmm bi 
rer haftA kapatılmasına. ve yirmi 
beşer lira para cezasına nıahHum 
edilmişlerdir. 

Rumanyadnki bandajlar 
ayın 15 inde geliyor 

Tramvay i<lare!tlnin Ruma.nyad::ı 
bulunan bandajlarının mUhim bir 
kmmınm hu ayın 15 inde ıehrlınizC. 
gelmesi lmvvctle muhtemeldir. Bun 
!arla yeniden 30 !ita.dar nraba sey• 
rüsefere çika.rılablle<:ckUr. 

Bazı gazetelerin yazmış olduretı 
gibi aUt tramvı:1.ylımn işlctilt~cğ! 
Goğru değildir. 

Diğer taraftan aktarma b1letlı-r 
Uzerlndc yapılan tetıkikl"rde 1nı b" .. 
lctlerln çok rnğıbet gördüğii tesblt 
edllıni§tir, Ara:balar kısımlara ek" 
ta.rrtıa. seferler çoğaltrlııe:ıktır. 

Celeplerin veni bir 
marifeti ! 

--0--

Şlmdt de cılız ve 
gevşe e, il bayvan 

'ietiriyorJar 
!stanbulun müzmlnleı:en işlerin • 

<len bll'i olan et meselesi yapılan 
;çtimalar ve verilen kararlara rağ·. 
nıen bir tilrlli hallolunamamL5tlr. 

ihayct dlin h=ıyvan borsMında 1~~ 
tanbul mıntakn ticaret mlidUrlye • 
tinin de iştiriı.kile bir toplantt yn • 
pılmr ve bu nıi.ihim mcııcle .Uzerin· 
de görllşülmli§Uir. 

lstanbula kasaplrl;: hayvan get;. 
rcnler son gürilerde yeni bir tcd -
hirc baş vunna~lar<lrr. Şelırimize. 
(;imdi getirilen koyunlar lstanbul 
p;yasasında pek ende:- müııteri bu
lan bunun için getirilmeyen cılız, 
etleri gcvı:ek hay\'anlardll'. Bunun 
~bebi bunlarm çok ucuzu. malolma
S!dır. Bu suretle esasen narktan 
çok ~ııkanya S&tıbnakta olan ko • 
yunlardan bu suretle bir kiı.r imke
m da temin edHmiEı olmakt.Rdır. 

Fakat perakendeci kasaplar da
hi bu hayvanlardan memnun değil .. 
!erdir. ÇiinkU halk bu hayvanla:n 
almamaktadır. Bunun için et istlh
llı.kinin dahi çok azaldrğr temin o
lunmaktndır. 

Pe.'ı:rol sıkıntısı hakkında. 
vali muavininin izahatı 
~on günlerde §ehrimizin elek -

trikten mahn.un bulunan semtle • 
ı·indc hissedilen petrol sıkıntısı 
nrtmı:ş, aynı u.nıaııdıı maldnelcrdc 
ltullamlan bir madde olan petrollin 
yokluğu hel' sahadn kendini göster 
miştir. Vn.li muavJnt b!r aıi<adaşı -
mıza darlığın sebepleri hnkkmda 
§U iza~ıatı vermi§tir: 
"- Petrol Ofisi tarafından her 

ay, vUAyet emrine veri.len 150 ton 
petrol, geçen birindtcı;rin nyında 
vcrilememl~r. Darlık bundan ileri 
gelmektedir. Petrol temin ettlkı;e 
bunu, kayma3tamlıklar vasıta.sile 
hnlka tevd cttlriyoru'Z. Maamafih 
l etrol Ofisiie temas 1ınlindeyiz. Yn· 
kında bir miktar petrol temin ede· 
blleeeğimld umuyoruz." 

Muharririmizln Petrol Ofisinden 
nldığı maliımatn göre, Ofis, 81m
dllik umumi ihtiyacı karşılryacak 
nlsbette petrol dağıtılacak vazlyef· 
tc değildir. Bununla beraber, ka,r .. 
makamlıklarm mutcmedlcr vasıta· 
sile gönderdikleri Jisleler Uztı'in -
efen peyderpey ve 1mkan nlsbethı.. 
de tevziat yaptlmaktndır.' 

Sirkeci rıhtımında bir ceset 
bulundu 

Diin ak~am ÜZ<'ri Si.rkecidcn. a
raba vnpunı fskJesi önünde orta 
yaşlı bir erke"k Cdedi bulurunu§, 
v~ milddeiumumiliğe haber veri'· 
mişUr. , 

Adliye doktoru Enver Karan ce~ 
scdi muayene etmiş 'Je kendl!!lnin 
15 gün kndar evvel ölüp bu mUddP.t 
zaıfmtl:ı denizde koldığuu tef.bit et
miştir. 

YUzU kıs.men parçalannn~ bulu • 
nan Cef'edin üzcı-inde bulunan hU - · 
vlyet ellzdaruna. göre, kendirln.in 
Sol~n&li İbrahim adında bhisl ol .. 
dlığu nııla.51lmıştrr. Adliye c<akto -
ııı ölUm sebebinin te&bltl iı:ln cc5e• 
di morga kaldn1mrştır. 

M 
işte Amerika ne Alınaoya &nNPJcla 

ta.baddlis eden llOll milnııkapnm IO • 
)1lzündfl bo hakikatler vardır. Anook 
lk1 tarafın hakiki m"\ksı.1.lanna r&t • 
men mDne"aoıı yalnız propaganda ma 
hlyetlnl babl bir keyft.yet olduiu için 
OJlUD llr.ıerlnde cidCli lıldia ' 'e nıUda. • 
faalarm devanu bekle:nem\lL Bb bu 
izahlarla sadece vaz.lyetin hakiki m& 

htycti.ı:ıl cü•termek ıatedlk.., 

EDEBİ ve HİSSi ROVJAN 

Bir Fin ticaret heyeti 
§ehrimizde 

Üç tüccardan mUrekkep bir Fin 
ticaret gn,pı ıehr'.ınıize gcl..ınlt;Ur. 
Fin taclrlerl husus! tabS .suretiyle 
iki memlelcet a:msuıda yap lacak 
ticari mübadela.ttA, kendilerinin bol 
ml.kta.'rdn r.;uhteU! kMrt.lıı.r, n1U:kav 
vnlıı.r, dcımir nıalzemc. yapı nıaızc. 
mes.i, eeUUloz vereb!:lcceklcrini ve 
mukabilinde şarap, üzüm, incir, 
tiftik, ghre, keÇl kılı, deri, tUtUn 
a:lnı:ı.k J.!ic<liıklerlni eöylemlşlerdit. 
Fin tüccarları bazı temaslarda bu • 
luıımak Uze're Ammrnyn Cftlccekle~ 
dir. 

Onivusite kayıt müddeti 
bu o.1 .. ıam bitiyor 

İstanbul üniverslte.:inin evvel. 
ce uzatılın11 olan kayıt mUddeti 
bu ak1;3.m sona ere ktir. Bu'!iir. 
den Sônra ünlversf tcye talebe ka. 
bui edilmiyecektir. 

..... ___________ .... ___________ ıc-____ __._..__.........__.... 

8 Yazan: NEZiHE MUHIDDlr~ 
Biraz sonra Keğork K~riJnin ko

luna gir.mlf olarak kapıdn görünün 
cc Mehpa.re bir kenara çeldldi. 
Viktva:r tcfkatle Keriıniil omuzunu 
okşıyarak: 

- Naaılsnı Beyim? Biraz kendi
ne geldaln ? .. 

Dlye 110rdu. Kerhn biraz daha 
e'oltindt: 

- Soğuk su! Evet, btrn.z dalın 
iflylm. 

- Ka, ferah dur! Bura!ı yn • 
ba.ncı yer degtl ... Bana da öyle hor 
be.kına.. YürC~inı. kötü değ11dlr. 

Kerim, bitkin bir nazarla V,kt • 
varn baktyordu: 

- Buresı neresi .Madam?. 
- Buı-:ıs· "Anc~·· lokantasidır. 

Ben'm adını Vi~ tv"'r te•"ttdir. YU· 
il.in kir~ gi.b1 ir. Bir \'er'n rı ııor"' 

- Barını!! B~nn! .. Oh, hn)ır 
bir şeyim yok! 

- B:ışın ıı.gnor? .. Sana sıcak 
b:r ~ey getireyim? Ne emreder • 
s.in ? .. 

- Benim hurada oturmağa bile 
ha.kk•m ~. Bir de emir mi ede • 
ecğ.m ! diye acı acı gtlldil • 

- Canun bu kadar krumvetlcr. 
ıne ı .. Sa.na. emret dioııım.. Para 
falan istemem! 

- N c kadar cömertsin madam ... 
Fak<ıt bana mtısaade ediniz.. ben 
ı;•dı:-yim, 

Kerim kalkmağa davrandı. Vikt. 
\'ar: 

- Olur hiç?! 
Keı;lm knlkmnk ve gitmek için 

lrn.lkt1, Falta.t sendeliyerok masaya 
kı.T)'lnd·. Mehp:ı.re yn.v~a. Keri -
min bs6ucuna gelnı.'.ş.U, Derin bir 
merh • , etle ona bakıyordu. Vikt • 
\'ar tef ~ıa: 

- Keğorık koş, bir kova soğuk 

MİLLi ŞEF 
Basın mensupla

rına iltifatta 
bulundu 

işçilerin terfi ve 
tertihi içın 

Tetkikler yapılıyor 
-<>--

Bütün devlet fabrikalarında 
iıçilere sıcak yemek veriliyor 

i 
1 

s· tEl-" 
.., t'i'j' .,,,-.. -,,. ~ !I PJ r· • 

. -- ' Sıt. a mtlcadeıes 
0 artık yapılmıyor Ol 

.. "h ti.,.. 
On sene en-el Turk farı. _ıwı 

mn tarafmdıın "Tarih" iS1111 
11 dl 

aa ne~rc<Jilen eserin dördilIIC sıblı'! 
cliocle (318-830) snyfala~ıerlode' 
\ c içtimai mua\·enet tı•~'" 
bahseder. Hu me\zud:ı ııek tıü>ii 
l:ınık srtm.'t milc"'clc)e"inlıırili>or '' 

Ankara.dan bildirildiğine göre, ehemmiyeti tebarüz ~tti r 
devletin ala.kQSI bulunduğu sa- ilen:liyor ld: •ti !<' 

---<>-- nayi müesseselerinde çalısnıakta "Dc,let. henüz hıı.lkın sıl~ıı1111' 
Par ti genel oıan işçi!l!rin terfi ve terfihi hak· sı.smtla bliyuk uzireterl a~ıti ~ · 

kında tetkikler yapılmaktadır. aolıımnf,"R ~aklaşn115 de,, ~ ,e 
5 e k ret e r İ Son günlerde hemen bilftmum mını lr \'atanı bir t.nrnrtıın " JıP! 

devlet fabrikalarında çahı:;an iE}- rem, frengi gibi ırkı ç~~!tcfl ,. 
Marabbaslara çiıere sıcak yemek ve.nımeye ııı.ıar ic:tn 8.!:lk tarı:ı.·· • '· ,bıı•t, 

ba§lanmıştır. Bu tedbirın işr,ik· Atatilrl;; bir ııutkuııdıı ıı • ...ı e • 
diln bir çay rin iş h~yatı üzerinde devrimli içtimai ~JUO.\:cnct İl.a etini _.ı; 

1 1 dl neticeler tevlit etmekte olduğu snslardn. hulasa etti. • ı;oruııır~ ziya et ver anla{1ılmış ve diğer sahalarda "l\lillctlmizin sılılıatıni z:ıltıı" 
muayye:ı tedbirler :ılmmallı için ,.e tak\ iye ctme.'l<, üJi'Jilil 1\e ._,ı 

Ankara. 5 ( A.A) - C.H.P. I etütlere başlanmı§tır. Bundan niifmıu <;oi,'Ultm2'l•, buJRŞtcı ~ 
genel sekreteri Dr. Fikri Tuzer, b!taka sıhhi icaplar ve hukuki .... m hn.stalıklarm mhribl~~~ı reıt· 

d 1'ü ~ 1 rnılK' d hugün şehir lokantasın a ··rk münasebetler bakımından tanzi- ı·oymak \'e bu suret e _ Jalbl .. 
~m birliği umumi kongır<:Si mü mine <;:,ı,lışılan işçi hayatını koru- lcı inin <linr. 'e çııtı~ng1'ııııde ' 
nasebetiyle bir ç.ay ziyafetı ':er· yacak lfiyihanın alakadar encü- yetli. sıhhatli \'Ucutlar .~a 
miştir. Kongıre mura.hhaslarıylc menlerde müzal~eresine başlana. ti<;ınesini t(mıln etmek· cıı 11'; 
basın mümessillerini ve ~rti u- cak ve kısa bir zamanda tatbiki. Dertler QOl.tu. "Bunı:ı.rın l>Jıl' 
mumi idare heyeti ftzal~rı~ı b~r ne geçilecektir. Diğer taraftan mda. !,;ocuğıından ih~lyarrı;~tl'lı l"' 
araya toplayan ve samını~ hır hususi sınai müesseselerdeki iş· hiçbir yuc; ınıJ.'mı c ırgeoı de~ 
hava içinde geçen bu çay zıyafc· çi!ere de sı~k yemek verilmesi ltaladığım kan.sız. cılız H •' ')el 
tinde Başvekil Dr. Refik Say • için !ktısat Vekaletinin fabrika. z dü'iiiren sıtma gcli~ord~·Jı. ~ ~ 
dam, ile biltiln vekiller de hazır törler nezdinde te~ebbüslercle bt·· lelieti.u J an nüfu u bıtın~11·,;J,tltr 
bulunmu.,slardır. lunacaö-ı haber verilmektedir. nııı ''iiztinden lrnJ bolnrı 1" ~t,;e' 

O f,20 ~n) mll"onu bolu•ord~:.,.ıı" .4nka1'tı, 5 (A.A) - Türk ba· M . k. -tk ,,. 1 · -OJ •• d., r .. ıw-- Jilıı. . a lige ~ rnınıJaoak J,a il r (" 
sın birliği .umumi kongresi, ~iŞ usı 1 sana ar - Jıı.nlar JÜZUc 20 \C 40 kadll dlf$ il' 
Hasan Raşıd Tankut, kongrenın ''Saz b~ıiıll, ince boyunla, Jtoe'ı:: 
l>irinci toplantısında c.ı birliğ.i i- rının mazeret ccıldı, tibkin .karınlı n bilbl' r 
le aldıkları kararı :;erıne getıre- dalaklı bitldn aon.lardart, .... rıı d' 
l ... k reı"sı'cumhur Milli Sef ts- ' t uıı- ..... " ~ • t • üan cemivet için ku''' e oır· 
met lnönü'yc aşağıdan telgrafı ım ıh anı ğil nucaı." ıneJhamct 01c'ı"'~11'"'eı 
gekmiştir: • ,·avrulıır doli-uyor bö~ Jere ı.1 rıe" 

l\lllli şer bmet tni!nU 
Oumhurrelsl 

Bu~ün birinci umumi kongre. 
sitı.i toplayan Türk basın birliği 
milli vaı-lığımızm day~ncı ve 
milli birliğimizin güvenci büyiık 
Climhurreislmiz 1S111et 1nönü'-
yc sarsılmaz ba.ğhlılc ve gönül 
dolusu sevgi Ye saygı sunma:;:ı. 
oy birliği ile beni ve.zifelcndir
d°i Bu Jtutlu ödevi yerine getirir ken duyduğum gönence son yok 
tur. Kongrenin kararma kendi 
tazimlerimi de katarak yüce ka-
tınıza sunarım. 

'Ilirk Basın Birliği birinci 
l•ongrcsi reisi 

Hasan Re,lt TANGUT 

~.iilli Ş('f, bu telgrafa a..,ağıda
ki cevabı gon<lermi9lerdir: 

na .. an 11.e!;lt 'faııgut 
Basın Blrll!'I l\ongrc ttl:81 

A!'ı'K~ 

Basın kongresinin temiz duy ~ 
gularma çok teşekkür ederim. 
TUrk basınının hepimizi ilgilen· 
diren ince meselelerim l:arnrlara 
bağfamak için sayın üyelere ba· 
§aıılar dilerim. 

tS'.\IE'f tNöNO 

Vali Ankarada 
Vali ve Belediye Reisimiz Lutfi 

Kırdar, diln nlojam Ankarnya gj~
nıiştlr. 

Geçenlerde imtihana tabi tutu- tile büü.~t lht a.ıın'ıs 'l'iirl• ır ıud• .ıı· 
lan musiki san•atkarlanmn kont· den n~lc eriyordu." Anıı'1° ,,rtı0 ~ 
rolüne başlanmıştır. !{ontrol ne. 'ı ma ,fütinden ,irnnl:ıı;nU-, b01ııııı 
ticı~sinde imtihana girip vesika ıun~ıı-. ko~ ıcr \'e ka abnıar ~~ 
almış olan on yedi kiı;ıiye tesadüf ı zor de.i:;rfhli. • ,ııııı 
edilmi~ir. Bunlar, mazeret im. , "Sıt.n•:ı. mücndcle.'!I .'~~"tııı •11ıJ' 
tihanına kaldıklarmı beyan et- ba}laclı. 1031 <le 24 'alıı~ ıı f 
miskrdir. malı lusınılarımı. ve 2000. ~r.;11 '°11 ~ 

Mazeret imtihanı yakmda ha...<;- a amil oldu. Sıtnın. cnı;tıt ,.ıdı. ~J 
layacaktır, Sö:;Iendiğinc göı e rulclu: on bir dhpnn er aç7j00 : ~ 
~na'tkar Safiye de maieret n!n s:ı.rfl) ah 250 l•ilodatl ollr' 
imtih.an_ma girmek için bir istida ıo~a çıktı. Halim ııs.ras1:~ııJılı. ı 
vcrmı~tır. CIUO-O kiloyu. ynkm kJnlD d btl ~ 

Bu '-ad'\r nz uman~ ldft Cli 
Yangın yerinde adam · büyük j5ler ha ran. ~r 

0 
~~ 

soyanlar huri) eli sıhhat t~ı.,lit~ııı1bill' 
Mustafa. adnıda birisi, bir müd • <lan bu 7.'Mlınıın lmdnr , 

det evvel bir gece Fethi ve Hanefi ha ne çok seyler yııptı! bit :'~ 
&dmdn i!d gençle tanışmL'] ve kcr. Fakat anlırnnıa.dığaıtlt ·,.deli ~. 
dilerini .Akbıytk yangın yerine gö- \'ar. Bu )nz ;onunda ı:::ııa cJI:,. 
türnllistür. Mu~ ı:ıfa tki ~ocuğa bu-' !enler her tarafta sı~~rdilğUllll ;~ 
rada bazı uygunsuz teklülcrde bu. .-etli surette hükUoı su t•fjıı 

4
. r 

lunmurı, iki arkad:ı.5 ise bunu kabul bcr Yerdiler. l">lahfyc;,;:.11 ~ilJI 1
11-

etmiyeTek kendisini tekme, yum • lerek gWen bir mcınu 0}dıd" .il 
rukla yere yatırarak paralarun, ra()ıı sıbnııı.lnn muztııriP 1' tto;. 
sltın S...'latini ve diğer bazı cşya!r. sö~·Jediler. l"a.lo,·nda pet deP".:.J
rmı çalarak kaçmışUr. ı;ıtma \'D.rdr; Cün~ıuri)'e sırııı-t"".;. 

Yaıl.mlanan iki ger.c. dün, birinci hele Yalornnm snıa::!'• ki~ rf 
a!;rzr ceza ınn.hkcmcai.ııce ::: er sene hiç su birikintll~ri bıtn ı:40eJı il, 
8 zer ay hap:ıc mahkum cdilmi.5 • ynlıııt ııı:ızot <lölilllercı;. edl::.r1rıir ~; 
!erdir. ıncsfne meydıın 'eril 11 ,·c Jôli1.J

rıcB ı:.ıcmurlarm ı.:usnba ide ~ 
Yeni nesr,yat de ev C\ do}S,<;,.'U' ,l\ tcda'~rt·" r'' 
-----·- _ llnl:hınnı l.ılli)orduın '~mıı' g~,ıo 

Leke kitalıı ıln sıtmanın ismi unut'U 
8

un l t1' 
Şimdiye k:ıd:ır mcmıek •ımizd niho'"tlu. Jla1bnki ~cı:cJ'tlııJtOıll AJ1 

1 d ı bi 0•cıı ıo• .... ı~r. 
dcrıi toplu hl •ı ı l·c kita ıı ba 11 • \ ıı !Ul ~c cıı r ' 1 • soı ~t 
mamışlır. B:.ı hıt11,pta GO dan Ca,,,a lt>. 1 t 1 '1 1 ırıı, ~l'çirdi~ir.ı cuğııP 11 ' 

N iıanlanma ı.c <'ıkıırm:ı. ,.e sa d ıı fazl:ı bilgi , ı ı j r> '' c lcrıb L" • ııll 1 c:o ııı.11111 eıı • 
MU tercim arkad!l,larımn:dan :Mccdl dır.~ Kitap, lı-!nd ltl leke ı;ılrn ı mn ta "f 'CJ a re~H 1'~ ·~8j ıll~~İ ~.,, ~ ,,,-

EnönUn Mcrslnde Mtıazz0z SUmcrlc r!fcltrlıuıı znm nrndı. l<ıymet. b'dlm z c"bı "b"bı 11edır · !:' A..,,,·nt• 
• t• " K" . • bıılı rııv·· nişanlandıklarını haber aldık. bir d<>ğ rl val'dtr, LckC' lcltabı hcrlt""'C', n '' ır · ı:ıın ~ıı ı 

Arkııdaşımız·ı Ye nl.şanlıınnıı saa · her eve, kız saıınt oku\larına f•ıyda • 7ot ıım ~ ol<tuı · • . ,, :ol~ 

detler (lilerlz. •ı l':..,~:==w.ı::=mmwMtt~~ 

su getir! diye bağırdı. 
Kc~ork : 
- Acep bir do:ttor reğırsak '! 
D.iye oordu. Meh9are onlara ya-

vn~a sükut işareti yaptıktan sor. 
ra lıafif bir tema.sla. Kerlmirı sar
larım SIVnzlııdr. Kcrlm snTSrlo.rak 
başını kaldırnu~b. ICarşıs:nda Meh 
pareyi görünce ~ru-_..ııladı ve k.ıtr
mak istedi: 

- S.:z.. sfa khnsinlz? 
M!"hpnre mil.ş.fV. bir gUlilşle: 
_ Yabancı değiı:.m ! .. 
- Sizi hiç tanmuyorum! 
- Ben sizi te.nryorum: 
- Garip! 
- B!.raz daha salı:inslniz değ 1 

mi? Ağlı>..ınıık qok iy!ıdir.. demin 
ben oe ağlunuRtnn • 

- Dem"n cıiz d:. mi ağladınız; 
- Evet! Benim gtbi ıbir bcd -

haht olduğunuz için ağladrğım· sı.z. 
elen .sııJdamıyacat,~. 

- S'z de betba.bt mıs:nız? Ne 
ywrık. ço!t ~nçsiniz. Ço:: da .. 

Mehpıı.re gil!Uınsüyordu. Evet .. 
- Çok dn ge1Çsiniz .. ~etinizde 

src~hl: var. 
Viktvar memnuniyetle Keğorka 

l(eğork da ça.9!:ın bir frl,illişle Vik.. 
tvarıı. bakryorou. Bir:oirine isaret 
ederek çddldiler. 

Mehpare: 
- Yanm11..da oturabilir niyim? 

• diye sordu. 

Kerim kendini loplarıp Melıpa • 
ren·n elinden tuttu: 

-· - Affed:rı;iniz. Bu~nmuz, fa • 
kat? .. 

Mehpare Kerimin ~·ıınıııa ilİ4li. 
- Dür.Unmeyin ! hiçb!r ;,ıCY dli. 

sünm..:.,in. Evvela si.7J s;ırsan şu 

mlithi1 fırtına gcçs n. Harat la 
lıeı· e:Y, her h'tum düzelebilir. 
~- J.'a.!mt slz benim lıoyatm•ı 

nereden öğrendiniz? .. 
- Bir tesadüfle!. 
- Bu tesadUf !.. Bu tesadüf! .• 

Oh! Söyleyiniz. :::e"iııiz bana saa • 
det veriyor. 

- Demek yannrza geldığ m, i.. 
ı-:rıizc lmrLcıtığnn için şl! ıiyet et • 
miyorsunm:'? 

- Bilftkis çok memnunum .. 
- Te~~ür ederim Kerim bey. 
- lsm'mi de bU'yorsunuz. Fa • 

lcat hen s!zinkini bilmiyorum. 
- Benim .izmbn Mehparedir. 
- :Mehpare! Mehpare?! 

Jtl 
nıa a ı:ıe J ıJ 

ne bı yaptığınu sor 11ıc c ,ıef" 
•. r ?. S zc ~ te nrkad:>Ş z.'C:Jlfı 
nı m. Eğer beni i te~c: 
1 al wantmzda'l çcJdlirırrı· ..:"1 

• • edC:fı>' ıırı 
• • Oh, h..ıyır. n.ıc.ı nı" o 

meyıniz. Kıın ol rs:\,11r. s3, 
Çok sıcnk bir qe ınfZ 1'iJ )l' 

Kerim derin bır iç re 1111ı> • 
SI!dı. "()!$1111 tdJ,ılt' 

- Falot siz çoıc 
1
) btt ıııl!lıı. 

belki de aı,:sııı-~ .. Ö~ ~c:JIIC~i 
lere dil,.."t'nler yeme~ ) ,, 

1 iJlM" rer er.. diler 
nem~yccck kndar kcn unııı:!. 

- Hep ln' bil.iY.~tf J~ 
- Evet. hcpSını ··· fıl bit 
- Adi! Alr..ı:ı.k~ Se 11 .Jı • 

oldtığumu <ln değil rTl ·fil olJJ {eli\' 
t!C: b r - Nlç.u ulç:ık '-'' i i · 

smız? Ynnlı, bir yol li • 
kete yu\'arhmıı;.· re ?ı:1 

..'... • .I<'akııt bunln rı ne J, 

~oraunuz?.. , ıııt11111 
Gcnr nlamın clir• .. Jı"' 

til•' "" bir isme dı: ı l)tl ~il) 
- Sız" söylti)d ~;· cibi p ttl' 

- Nig1n §a6tınız? .. 
- Sonrad:ın tnl)ılma 

benziyor dn .. 
- Evet .. Asıl iemim §C)' ! .. B.· 

rakınız bunları, hiçbir ı:ıey sorma -
yınız bana ! .. 

-'- Fa.kat buraJaıda ': .. Hnyır ha 
yır, sonmyacnğnn! 

- Evet Kerim bey, sormt!lllı:k 
daha iyi. Nenize gerek? B;,ırala.r
<İa ne arndığunı, kim olduğumu, 

va tının &"rlc bir s:ı) 
1
11 ır:ı . ~ ı b r 

rum lcinizde nıu,ı rUf%l 
tufit~ğ~n•ı da b li "~· · 

Son deTecedc rııe)all''et 
- Anneciğ':ni Jl1 pıJII 11 

hn.} et h:ı t'l ni 1111' d:l %11
1 

tehlikeye koyduğu(vcı cı 1 ' 

f 
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GÜNÜN MESELESİ: 
-- 1 == 

llldlstrUeşmell davamızda 
çözllmesl lizı•• ·bir dlğlml · 
icap edigorsa 9üz Mehmet Ali kô.ğıtçı fedar 
ediıebilır. Lakin, ihtısas erbabına kıqmet 

vermek rejimzn bir an'anesi olmalıdır 

şısrna dikilen adam bütün bu~a~ 
rı nasıl biliyordu? Fakat kendım 
yavaş yava§ topar1~1!1ağa ~~
dı. Kendine gelir g~'bı oldu. g. 
rularak cevap verdı: .. 

- ~e demek istcdiğinızı anlı-
• d dan yamıyorum. Ne kuma~ an , 

haberim var ne de mendıldcn · 
( Con Brice) bunu o kada_r sa. 

mimi söylemişti ki eğer <?31!.1) 
hir gün evvel hcrşeri kendı goz
lcrivlc görmüş olmasaydı, b.u 3: 
dama inanıverirdi, fakat şı~dı 
böyle bir şey mevzuubahs 0 ~
mazdr (Sam) adamın yere b .• 
raktıir sepete baktı. He! RCyı 
ispat edecek mendil, lQendc b~. 
lunuvordu, hemen çıkarmak ki&.· 
fiyd( fakat (Sam) ~iç ~ ~1 

olmadı. (Co Benet) ı çagı • 
!ağma fısıldadı: . 

- Madamın eski odaslll3 ın, 
kapıyı açık bırak ve piyanonun 
nota yerine koyd~m notayı 
bütün kuvvetinle çal: 

(Co Benet), kıpırdanı&dı, ke. 
keledi: 

- Ben piyano calmasını bilmi. 
yorum ki! 
. - ~da piyano çalmasını 

bılen bın seni bekliyor 
(Co) nun çatık ka.şl~n açıldı, 

kapıdan kay~lurken (Sam) ge. 
ne (Con Brıce) nin üzerine yti
rüdü: 

- Sen niye karının yanında 
k2lnm•on,\.ln? 

- Karan hastalandr, camaşırr 
lx>n alıyorum, fena mı yapıyo. 
mm? 

(Sam) gülümsedi. Bu sırad:ı 
yakın bir piyano sesi duyuldu. 
(Con Brice) kulak kesilmişti. 

. (Sam) .Y3'ıl masasına doğı u 

yürüdü, biı şeyle meşgulmüş 
gibi yaptı, arada S!rada yan göz· 
le (Co!l Brice) ye bakl)'Ordu. 
Sonra kalktı (um) un yanına 
geldi arkasında bekliyen iki ada. 
ma hıtap etti: 

- Galiba yanıldık! Neyc:e biz 
bu adam: bugün buradan ayırM 
mıyalım da! Biriniz benimle ge
lin · 

{Sam) adamlarından biri J)e. 
şinde odad~n <:ıktı. (Con Brice) 
nin yüzü aydınlanmıştı. (Sam 
Coys) arkasındaki adamla (1\ta. 
dam Vilyam) ın odasına yollan. 
dı. iqeri girdi. 

<Co) bir kana~ye oturmuştu . 

- Ren ne kadar !:Ok ~-.arsatn ıııenln o.enfaat.ln, yıwnım. Gelirlerim 
birikiyor, !!8IU\ kala<"ak mlraıııan o nJBbette artıyor. 

- Öy'le ama. a.mca, o nhibett;ıı, hen de lltt.ıyarlı~-omm. 

Piyanonun başında ihtiyar bir 
kadın vardı, çalıyordu. (Sam) 
girer girmez kadı.na çalmaya de
vam etmesi için ~aret etti. Ka. 
dın \'aziyetini bozmadı. (~am) 
( Co ı yu ve bera~r geicn adamı 
eliyl<' ya.nına ça~ırdı •. şaşkınlık. 
lannı gidermek ıstedı: 

_Bu piyanonun lis:ı.nı var 
') . 

anlıyor musunuz. 
(Col merakla başınr Nılladı: 
_ Vallahi şef l:>u piyano me· 

selesinden hiç bir şey anlama. 
dım. 

_ Piyanoyu kim çalıyor? 
- İhtiyar bir kadın 
- Ne mün~bet. kfmin od-ısı 

burac:ı? 

- Madam Vilyanun 
- O halde piyanoyu' o:ılan dn 

o. 
- Biisbütün karıştı 
- Bak dinle Co? Hep aynı me 

lodi, kaç defa geliyor. hu çalt
nan parçada bir g:ıyritabiilik 
yok mu? 

- E\'et e\'et ! 

kat bu kürkçtiler iç n bir mecbu • 
riyettir, eğer aksi şekilde hareket 
etseler ticaretleri durur. Çünkü 
hugUn :kürk manto gıyenlerin he. 
men kI&tnı aza.mı ancak taksitle ve 
gıdasından kesfği para~ la kürk 
satmalab'lf'n kimselcrdır. 

Bir kürkçüye sordum: 
- Taksitle nasıl muamele ynpL 

yorsunuz? 
Anlattı: 

- Milsterinin haline gore 25 • 
30 lira pe~ alryor, mütebaki kıs.. 
mınr dn taksite bağlıyoruz. 

- Tabii senet nhyorsunu:r.? 
- Hem de kefili muteber ol • 

mak Rartiyle .. 
Fakat şunu kaydede~im kı mu • 

teber !kefil vercmlyecek vaziyette 
olan bin;ok kimseler evlerinde ba. 
bıılarmdan kalma halıyı, dikış ma 
kinesinl ve daha bunlara benzer 
para edecek cşyavı rehin olarak 
bırakıyorlar. 

Ahbap olduğum bir kürkçilye 
sordum: 

- En ziyade kimler sizden alr!' 
\•eriş ediyor? 

- Ayda 12 • ll5 lira kadar tak
sit V('rebilecek m~ sahibi kadrı ... 
lar, gelinlik çağa gelmiş genç 'kız. 
!ar .• 
ve kulağıma ifiilerek .ilAvc ettI · 

- Gelinlik ikrzla.r diyorum aır. 
ma, bunlar hep evde ka.lnuş ikız , 
lardır. 

Tabii, diye dü,undüm, zavallılar 
son kurtul~ çaresine başvunrvor. 
lar ... Ve sordum: • 

- En çOk satJtığmD': hangi cins 
kürktür? 

- Anyo Raze. Bu ~r 'lıem 
ucuz hem de gösteriş&. 

Hakikaten dükkD.na uyuz keçi 
gibi girenlerin bu kürkü giyditteıı 
sonra semiz bil" kuzu gibi çrkt.dı:la.. 
rrna şahit olmuştum. Bu kürkler 
ki.mbUir kaç genç kızın ( ! ) saadeıo 
:.ı n i lemine yara.nuş.tı ? 

Kirayla kürk alıp muvakkat ~ 
n.Illlefendiliğe nıuhar olanların da 
pek çok olduğunu öğrendiğim za• 
man şu küri<ün ne müba.rek, :ae 
faydalı Şey olduğunu anladım. Te 
''ekkelj Hoca Nasrettin: "Ye kür. 
kum ye 1,. dememiş. O uımımdan 
bugüne devir çok değişti. Fakat 
hayat meğerse değişmemi§. »ıki 
srunur kürklerin yerini bugün An.. 
Yo Razeler tutuyor. 

Garjp değil mi? K~rde 
geçirdiğim bir saatten sonra şlın • 
di yolda, bilhassa ikinci mevki 
tramvayda bir kürklü kadın görün 
ce gayriihtiyari: 

''Dışı seni yakar, içi beni .. ,, 
Sözü hatırıma geliyor. Keski şu 

kürk illere gitmeseydim. Her şeyi 
bilıp öğrenmeğe kalkan insııncln 
kalp huzuru kalmıyor .. 

MUZAFFER ACAR 

- işte tekrarlanan bu melodi
nin bir manası var, Mad3m Vil
vam dısanyla bu savede konuş 
muş oh•yor. 

- Ne diyorsunuz? \"ay canı· 
na! 

Şimdi çalınanın manac;ını 
dun gece tesadüfen buldum. 

- Nedir şef? 
- "Delik açıldı, geliyorum" 

diyor. 
- Yani, eğer Franz Hcber mu 

vaffak olsavdı kadının en son 
haberi bu olacaktı, onlar aşağı· 
da beklerken, Madam bunu ça • 
lacak hazır olduğunu bildirecek 
\'e deliğe girip onların yanına 
gidecekti. 

- Hang; deliğe? 
- Ben de bunu öğrenmek isti· 

vorum. 
~m bera.ber gelen adama dön 

dil: 
- Sen fırla, sokak kapısında 

bekle bu ~aşırcı rolüntı oyn1-
yan haydudu kaçırırsak her şey 
mahvolur. (DeNmı oorj, 
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Dünden Buaüne 

Almanlar 
Kırımda 
a adeniz 

la.nalya. lcıtA.ları 3 ve ı ontel}rınde ıı. 

ru:l ka.unmnga de\·am etnılşlerdır. 
So•J'(lt kıtnları t ratından şlddetlo 

m~aa edlten birçok m,.vkller. Fin• 

r~oskova etrafın
daki muharebe 

merikaya giden ı 
Jaoon n1urahhası 

lıgal altındaki topraklar 
umumi murahhası 

Brinon 

.. 
a ' erıne 
indiler 

lt:r tat&tındtl n z ptedl.lmlştlr 

Sovyet ltaoa kuvvetlerinin 
Kayıbı 

D. N. B. as!,eıi bir kı\ynaktan 
b:illUriyor: 

Sovycıt. hnnı l:uvvetlerhıın, he • 
n!lz çaltŞtınlnbile<:ek t.ayyıırelcrinin 
ook fa~la ualmasına niınbclle pek 

Fiı UmdiJ•a Amerikanın ..,111 .,lyade artmıı olnn kayrplarınr göııı· 
teren ra.1uunlnr, Alman havn kuv -

teklifini rcdtfet:i - Irak ka. vctlerinln ""?'ki t'emıbfsinde hava 
h'inelJinde ihtilal .._ Maretal ti8tünlilğüı e " hip oldıtklarrn de· 
Antoncsho itimat i•tiyor lildlr. 

Di.ın "'ı:'C'C n redılen Ahnan .., inıdiH k dA.ı gelen haberlere 
tcıhlij;indc Kırımda ileı i hareka- göre Y lnl7. 4 &>uf cşrinde :5ô\') et · 
Un cenuı> Y{! garJ, ıstlkanwtind ıcr 84 tc ·ynı-c ka:,bctm k-~ir. 

·run ütılderi Alman kıta.lal'!· Bunlal'dan 13 hıv' re hının muh -
nın vay!:: dağları sil.sile"ini nşG.. reoclerindc dü.cÜı-i'.iımiıs, aynı mik· 
rak Kuadeni.z sahillerine indi)?ı tardıı tay~ are, lmt'Şl koyma topları 
bildirılmektedir taı'afmdnn .reıc indirilm tiı.tir 

Alman tayyar terı sıvaaropol, Yal· Sovyct tay)arc me:-(ıanlarına yapı· 
ta ve &erç limanlannı bombardmıan lan hücumlnrci lfı t \-yare ~erde 
"t.rnlilerdir. tahrip edilıni.ijtfr. 
~ınan ıo bin t'1nluk iki ııakhy FinUmdiJla Amerikanın 
~i ııe bir h!mny emisi ba.t1rıı. Talebini reddetti 
~ :&ş ticnr t gom.L.Gı ktlı;Uk bir FinUindiyunın • f>V)'~tler Birlf. 
Sovyct knı"·a.:;orU hn ara ugratrlmıe. ğiyle yaptrfı he~ nihayet \er. 
tır. mesi için Amerika hıı.1·kh•t> nnıı 

I..cningrad c.ivnrmoıı • 'cıvayı rı H ul taıafmda n \':ı.kı olan tak: 
geçmeğe te€ hbüs eden dtl"'mnn be verdi~i !rn.t'i red CC\'nbmı Al· 
dc;.rhai geri püskürt.ulm · Uır. man gazcte!cri ta viple knrııl·· 

Bu te-ıehbfuıe iştirak eden JOfl vorlar. 
vapurd:ın 50 si tn.hrıp Pdilrnie üst Hamburgeı· Frendcrbaht, Bir. 
tarafı geri -çekilmek me<'.buıi~ etin- le{#ik Amerika t rafından bir 
de bJnuı:;tır. eantaj te.~bbiıs e<lildiğini söy_ 
Diğer tesimlm'de dtlşmAnnı ı.ırh lemekte \'c Birleşik Amedka 

lr 6ilftlılıı.rm hirna>esinde yapuğı 8imdiye katlar Avrupa harbine 
l::IUtün )arma te C'hbüsleıi akirıı iştirak etiğim söylediP,-ı iGin, bu 
alınt~Jr. t.&5ebbU&ün <luha şay~u hayret 
Kuvvt"tli Alınan hava t~nı- olduğunu ilftve etmektedir 

?eri ~ndfi?; GorJti endüstri meN:e· Irak kai.,:t•c : ıcie ihtilô
0

I 

( lll\ tarafı 1 inriıleJ 
mışl rdır. ,Almnrılar n\·m zamnnrl.ı 
l.ıcıüngrada karşı \leni bir taaıTu-
7. girlı;mişler<liı. Bur.ı mıntnknlnı
da ılcrluni::ı!crdir. 

Londlet, ıJ (A.A.) - R.B.C: 
:\lo kov-. cephesinde birkaç 

guıı silı en nısbi durgurıluktnn 
sonra J\lmanların hücumları 

iddctlenmi5tir. Rusynnın veni ı 
merkezi olan ı·uyl>itıef'den bil· 
dirildiğine ı:örc Almanlıtr 1\i~
hovayı kı" gelmeden ev 1 zaı. ı 
tctmcğe <'alı5ı~ or'rır. Bunun iı·ın 
yeniden ilcııy mühim ıhtiyat 
kuvvetlen sü:mUşlcrclir. Mul a
rc·belur billıusı::a Yolckaleımsk '~ 
'J'ulada i<lı:l~tlidİl". H w:ı f'm:cii il, 1 
Tulada nehrın 1.cnnrınd'l ~nrnı. 
sıldığını söylemi. tıı" 
Krınıdan pek ar. haber geimi 

tir. Burada Huslnı 111 mukavem _ 1 
ti nihayete erm miıdir. Kızıl 
Yıldız gnzete i fürmı mı:dnfll • 
rinin yeni ha.tlnra c; ildiklcriııi ı 
bildiri}or. 

1.>oneq havz.asıntlaki lıaıckatn 
;,.elince. Mo ovn rrıd' oı.u bıı sa
bah. Stalinonun G:i kİlomctı c fP. 
mali şarki indeki Gorlo·ıhu s"h· 
rindf' p,.zar gi\n{iııdcnbcı i <'Ok 
ıdcit.th nmhnre" ırı· olduğunu. 

acletçe üalun \lmnn kuv\•etlni 
kar~ısı:ndn Huslnnn eol'idf' yeni 
mev:dlcre eekildlklerinl bildir. 
miştir, J{ıı.ıl Yıldız gar.etesi Ix. 
nec havzasında f mi söylcruniyen 
blr yerde füı !arın mm·affnkıye. 
k zruıdıklnrım yazıyor. 

Vıudrft, 6 ( \,A.) - (B.B.('.) 

Japon hııriclyc nezareti erkA.nm 
cı n Kuruııu Tol.yodnn Amcrikııyn git 
m k \\zere yoln çıkm~tır. l{ıırusunun 
A.m0 rlkan •• Japon g()rU~eıılnc dalr 
Jııponyaııın Vaııını.rton elç!!'lne tali 
nı t gotUnnekt(' olduğu ha~r veri • 
llyor. 

A merlkıı. hııricı,c unzın Hal, Ku 
ruımmın Amerika. tarafından davet 
cdllmatliginl nıaamııfUı mütııd dlplo.. 
matı:< mtlMndclere m 7.har ol!Lcnfını 
ıyıemt.ştir. ' 
Jap:m Doınııı ıı)aruıı bu &~y hat 

hahkmdn dl.)or ki: l{urusunun scya · 
h·\tı P ı!iktekl Jt rgin durumun ıu 
ı sı !çın son t Şl'b'IJU tllr Kurusu 
J .ponyanın ınilli şerefi çin hııyaU 

,~;ydı ı şurtl rı blldlrocektir Bu lff'· 

yah t Jap:ınyanın b rı~sM·crliğlnln 
Ul'lllı.llr .. 

Kuru unun ecyahau harp olursa, 
Jııııon mllletınc kal1it, ıncııuıı:ı U A • 
ın rıı. n·a yuklctmt'k için b!r tc eb 
tıJs 11n) ılıyor. Kunısu geç .. n ne 
B rlimto Oc;lcr pnlttını hm. l den .Tn 
pı.ın murahi:ın l.ırındanclı Karısının 

Amıırllt ılı olnıMı bu fi ~·nhnl içııı kerı. 

a.ııın n eçı\me ın beb olm•ı tur. 
Tol yola r,ı:mn J. arı rc!J•nl Japo.n 

TRymııı gazetesi Pasifiktel.ı gergın 

ı (:ın 1%a'csi için J ponyıının rtları 

nı • vnuıktadır. nunlnrm ar ı111ndll 
ç n yardımın durdtırulmn ı Jnpoı -
yaııııı lm • ı·ı~ Mnnçııko hUkfıınetinl 

ırbl Pn.ıııfikt a k ı1 ve 

dır. 

NI.' N!3i Japon g zete Amerlk yı 
s:ımımlyctalıııllkl-c ilh m d yor. 

~ bomoo~ ~~r .. M_o., I>, N. f\ d •ı h<>~:ıer verildiğine Stol.:holm, 6 <A.A.) - Alman 
.of~f otom~ıl fa.brikas;nn btılük göre, }eni Jr&k .-abineainde bar. kıtaln.rı Knı .. k:ı . zaı_>tcttiktrn 
~'.'fl ~oalıır isabet. etmiş, VoL \'ekil Nur: 'aid Pll.fi8 il-O kabinesi soryın ı;arkn dogr_u ılcrı haı~.~C:~- 1 "4nponyanın :ımlml sulh nrzu unn 
ge. ü~riıxie'ki t;nıancler ve imcı. 1 erktlnmdan .muhtelif kim. "ler 8 _ h .. ~~ınc ~C\'Um <>tmı11Jerdır. (ıonı- ı r rnım Amerika, kom1711lRr1 Rolcak 
cifor hatları ngır hnsan uğramı - ı rasında noktai na.zar ihtiliı.flan nu e gorc bu kıtalann maksadı d ı 'ıodu u ayıyor .. diyor. 
tıı-, Gcnia/~gınlar. 4).llka~z~m tır. çrlıtrıuıtı~. Bu iMllfıfüırın hakild merkez. cephesiyle cenup cephesi ! hır nnnvn ve lıılnlayndnkl Japonlar 

.Alman .n.rı~~elcn Le~r d ve ~pları henüz Kat'ı olarak ma. 1 ar:umıdct ir ti~tı kt.>smektlr. mc•rıll"net.l"rlnc dtinilyorlnr. Mnlnyndıı. 
~;'1 lbommu-tirma.n ctmi ler# IQm dpğildiı Kur.ak, Voroncj'e 200 kilometre- Japon rmaycsııc ı~uyen demir o • 
dl:-. Eftl'tıftQ\•ck:ı tıır hndl.ll tayin edı'· lik bir mesafede bulunmaktndır. cl\ltlım ıaallyctkrttıi tntıı elml§lcr • 

Fcme ndalan civ.Annda IS hin miı olan lr•'t Gt'nel Kurmay ba'k&nı Bu ıtib;.ı in Almanların bu şehre dır. 
tonhJk bir vnpuı batırılmış, büyük t!fıı ~tm , ~ rtno s~ıd Pa anın dost do~ru ilerlemeleri milmkündUr. oı ;nU A ı·o.:o;GHF."t Y.l'~Al\tı:· 
bır n kLi~ c gcmiııı hnsara uğnıt:r1• Jarwdsn oı~n 1.ıım ... ıl Namık getırtl· Bu takdirde N'>vvetl rin Don 

1P.l1r. mit,ıtır. netu i UzcrinJc vcnı biı• mUdfıt ne 
Krrın d· tehdit altında ıbuiu.. Çevri/t':n Fran•ır. gemilttri lıa~tı te i.f'i planlan suyu dıi • 

Ltını!rıı, O (AA.) - (U,H <'.) 
Va in .. tondn. iyi hnbcr ıılon kav 

nakl:ırın b ldirdlğ1ne gôre P ı fıkt ki 
err. nllk yUz\lndım hllkCım0Un r;ö1i _ 

tcrdlğl arzu üzerine kongre 111 ıZ!ll _ 
reJArlllC' gayri muayyen mUdd,.,t d~ 
vam cdcc ktir. 

nan lımımlar.da:n kcr ve harp 1kıteadi hali, nezart i sözcüsü, mu.~ o~aı•alttır. . • . . 1 
ma1zemeai naklinde çalışan Sov. gecenlerd~ tevkif edilen Vişi kn- Merj(~z cephı;sınde. h.nlmınden l 
'et g(>milcrinin Alman ha\'a fHt>.sine merump bc!I f!emiden T:ıl~ya kıı<lar şıdde~lt ~uhar be. 
kuvvetleri tarafından ıbmnbalnıl- başka ccman 164.000 tonluk 39 !er uevnm etmektedır. J; nlmt Al
ma! rırıa ~evam edilmektedir Frıınsız gemUnin dn.tıa, tbu .oone. manların ~1~kov~ya kansı ya
Muhtel~ lun~ara yapılan mü: muhtelif yoll:ırda tevkif edildi- paC'akları büyük taaruzun hazır .. 
keı~·hüuuml&Jlia ~Here y\ik- ~ini bu1;üıı l. -ıe..ıen Mnra ·a,.1;r.t lıklan görünüşe göre henliz bit. ı 
IP:1JnC'.kte ibulunan külliyetli mik_ • U§l ıg ~ •"" ,,, memiştir. llitlı hn'Jerler vercliklcriııi yazmn~-
t11.rc(;1 harp rna.17.e~eRi tahri~ c. ç:h ad~r ~abota "d~n _li'ınllindiyada. l\hmnanak. <le- tad.ırlıır. . • 
d • n•5 ıı:e ~emıy bı:ımeyeiıa.zır- M hyL~ l l 1 mıı·yolu ve Stalıu kannlr istıkı-ı- j Stok}loh~dekı _nıuhnbil'ler dwcı 
hnnn bırliklero .znyıat \Crdiril- a mım 0 an '" motinde hntck.B.t devam etmekte. clhcctcn, Ji'inl ncU~ n) n harbe ıılhn· 
mi ir. Prag harp dİ\'am, ıl<tıı;adi SR· dir !<'in kıhı!Q.rı Hus miidafna.sı l et vermesi iı;;in Ame>rıka tnıufıl'-
Lo·ov~ ine diyor? bota.i cürmünden dclnrı 5 kafi~- nın. bu iki hayati damarına su: dnn ynpılruı mU.NlCaetı.n bir netıce 

So\'\' t s(ızeli'"Ü T.orovski lbı ıidamn mahkum etmı.ştir. Mü. mtle ynklru makta.dırlar. ~ cımlyeccğini ~ilcürmekı edirlcr. 
Alman t ::ırruzu:ıun son 48 ~t kümlcr infaz edihn~tir. Mo.lı- Ccı>hed"' bulunan bir muhabirf' A U'A Zı\ \ ' IATI !\"I<: &\AO.\H ~ 
zıuim a Moskova cephesinin l.riitlhı küm.lar, bir ay mUddetfo lnkri.. gi;rc Pantcnc oolgel'linde ricatlaıı l.ontlnı, 6 (A.A.) Mosko\n • 
ke&mlcnnde 00 'adığun, Tuta ci· ben 82000 kişıye diığıtılıwak em.ısında Ru hır karların yük. ı ndyosu lzvestiya gcızclcsinden 
varmd:ı lı 1 tMr uzun i.ıilhn."!Sa çok miktarda öküz, domu.z ve danayı ekli~ı dolayıs~yle ağır malzeme. naklen ~lmnn za)iııtm n ölü, :. nı, -
P:ldetli 0 dt• •unu ,.c ehrin Cİ\-arın· devamlı surette g~icc keGıni[. lerıni nn.kledc.ıncmişler ve henüz lı ve CSH" olarak 4 mıh onu hııiıh.
da muharebeler :ya.ptldığmr ~)le _ lerdir. Bunlar, aynı &manda ·et ıstimale el\'eri§!i bir çok ilah gunu w~·lemcktedir. 
mt;Ur, yokluğundan istifade ederi>J\, ve cephane !"inlerin ('line ~. ; •. Izvest.iya şunları ıl.'lvc eLmektc-

JA.zowki. işgal aJıındakt me:mle- gbo;li et kesmek ve 4ca.r.a. ticaret. mistir. oır: 
~rin gu.rnizonlnnndnn getirilen yaJ)lnak uretıl~1e cıol; fazla kfı.r Yolların kenarında yüzlerce "1:1°· ko.'·a muhnrebcsinde 12 ile 
üati.ro.t kuwetleıin kull nılı:ruu!mo temin etmişlerdk. ceset fÖt'ülmekte \'C esirlerin l~ H.ıct~rın arasında Almanlar Vc-
:reğ'mcn, Alman!· rm iJerHyemedik- Marqal Anton~lto itimat miktarı gitikc;e artmaktadır. lokolansk .. Moj.:· k v~ Mnlolnro -
~erini ;\~ve etmiştir. l•tiyor Leningrad bü!gesinde Huslar lavctz kcsunlerınde ölü ve :rnrah 

.Bundan başjm Lomvski •·K._ Rador ajansı bildirh"Or: sun'i dumanlar ark~mdan bir olarak 70 bin kişi ve takriben 300 
rmıın hemen tamamının i~al e- Devlet rcı81 mı.retal Antone111":0 bu.

1 
kac kere şiddetli taanızlnra geç.. tonk,_ 200 ~>?,·are 'w'c birçok top ka) 

d1 i i'' yoltmd;Jci Alman iddia gün nC§rettı~ı bil' emt,.ıııı,me ıle Ru • miı:1lerse de bu taarı~lnrm ken. betımışlcrdır. 
larmı telci;ip etmi~ ve haJen ıber: men millctını, 6 cyll!l l!MO dan ber: 

1

• diJ,.rine büyük faydalar temin c·t. -----------
"Mlta şitidetli mttltar-ebeler eerc- kendisi bını.fındon yapılan lcrut ba · mediği tahmin olunmaktarlır. ,. --..._ 

l 
sttiğıni )ylemi. ~ir. kınds 9 80!1~1 tt11 n 1~1 ~ reyini vll~t IN<Hı,ız (; ~ZETCU"J:tNtK ş A K " 

~Muraya gore onzıyet m te ve deve n ı ... ahıııa n ru "' !'ı."t~Rh' \Tl~1' (;(\RI~ 

l;~ranm • ala.hiy~tli mahfil. baklıı.rmtn ınUda!aaı.rna tf'Veuilı ede. ı..-,ndra, 6 (,\,,\.) - Matıbual bu 
!~irili~ ta.hm.in edildiğine ~i)rc bllmcırl için k ndlııine ltimıtt goete talınh Rııı; cephesinden gelen scııı 
~l .az., ".ırnnda olduk~'bü~ rllmuiue da~t etmektedir. I'&bııdi • haberleri negrctmekte<lir. lngiliz 

U. miJn,·nsta bir t:.ar:ruz hazır lcr ıı.nç olmak üzere 21 yapndan yu gıızeıcleriniıı Stokholm muhabirleri 
~1tta "ve Azak denizi metha: kn::ı blltnn Rumuı vataaıt-.ı bu reye Moekova kesiminde şiddetli muha. 

1 K:crçilboğnzıııa, mute\'CC• i§tirake mecburdur. r~cr cereyan ettiğini buraya 
emen o!an j)crj har<>kctlerinln Almanl:ı.rın durmadan ~ enı tanklar 
..-:.ı;,.ıı,t:\ ··:ı... ineticelketadr vennesi muhk. ·ını aı·~ı-.. gatirdiklerini ~ldinnektedirler. . 

unnıa ır. b f FiCf"1 Alınan hududunön bulunan mu}ı.ı I 
/i:. arm bu dar deniz yolu. bıc er ise Almaıılarm Moskovıı hn-

na n!' tim oımaira çat1J5maktan Bıoaar•edea ge•l ro1trıtı hakkında ~içbtr ~:r sö~ıe -
~m RaN.ıhateıı anlastl. mcdiklerini buna ınukabn Kmmd 
mafü,ğı söylenme.'<tedir. Bt'.thare- JIPlf9rler iti ileti hr.reketlcri hakkında tıırs:- ı 

bir ge<:it teşeh'büsüniın nıu-
k~dderrl<:si olmak ihtımnli vardır f,Qndm, ö CA. A.): 
-ve'" gayesi d.-. sadocc tahliye.ve Beton3ı-mctlcn ~eni tipte ilk ge-

ôS İllNn&l!lı n ılıı 

BALIKÇıNIN 
KARiSi 

Almanyaya yaptıftı 
1 

seyabtUtea döndü 
"Fran$a kendisine layık 
bir rol oynayabilir. nüfuz 

sahibi ofobilir.,, 
Parl"• 6 (A.A.) - Alma:ıya)n 1 

yaptığı bir seyahatten avdet. rdcn ! 
i~al altındaki topraklar umunı.i 
murahhası F'ronsa sefiri De Brinon 
matbuat mümcssllleriııc beyauntt.a 
hu lunarak Alm ııyayn 'o,ptıgı sc • 
.}nhntin resmi mnhivettc olmadığı· 
nı, bu seHıhat esnıı mda hl bir 
mı.iz.1keredc buhınm dığını fnknt 
~lr Abctz \'asna Ue Von Rıbenlrop 
tamfından vukubulan husu j uiı dı:ı 
vet'n neticesi olduğunu söylemiş .. 
111'. 

De Brlnon bol evizme knıııı hn -
zırlnnan "J1"'ronı-ız lejyonunun ta .. 
lım hnmpııın yaptığı ziyareti aı\lnt
mı tır, 

Knmptn sefire lt'jyonlnnn ~tnı ~ 
nl P tene sadakatlerini bi d ren 

bir mesaj te\•dı edilmıştir. 
De Br non netire olnrak öyle de .. 

ml"tir: 
"Fraruıa kendi.<>fnc lfı.yık bir rol ! 

oyıı•ynbH•r \'e nüfuz sahibi olalıılir. 
Bunun irin de heı l'C\'dcn cvvcl Av
ıupa medeniyetini bol e\· zmln '·. 
kıcı J tflfı.Bnıdnn kurtnınınk lc-,n .A !
ren l oı dusunun ve nnayoıınh o , -
Ilzmiıı sarfcttıkleı i ga) ret ~n ı.,;, ., 
'1:tı::ını ve kıymetini t akdır çtnıcsi 
!~ımndrr." ı 

-<>---
Bir Fransız genci 

avadaki 
elektriği 

Ev ı,ıerı de 
kıflanma 

imi.u'Bn2nı b ı u 
r>iJoıı, :; (A. ~.) - Tl!Jon civarı 

ahali ın<l n <'lektr!k i lı::ı ıDdc nılıtc· 

haasıs taurlc Durnnu 1ıı1mll g ne 1 
bır 11. tl;A:-. h'.!v da u elektrıği ev 
• lerlnd\' kullanm k lmklnını veren 
!ılı cıhu;: vUcudn getirmigtlr. 

lJtı gcnı;, blr~ok tecrllbcl rdcn ve 
uğr ınalnrdırn onra hnvnd ki eı k 
trı 1 devamlı surette znpln nııı ~·at 
fnk o arnlc cvlnı aydınlntmı ve za· 
nan tını lcrn etmek Uz< re lrullııııdığr 
ftlf'tl rı i§I tmi§tir. 

Mu ını fıh Mııurıce Ournncl ıhtl· 
raını t "il mil mU lx-t bir şeklide 
kull n:ıbılm<'k llz r bUyUk l)!ı n 
l n tc ;ı ııı -:-uıdUr. Bu anten. 
1 ırrenın <l ~ r h ıreketıııe uygun o 
l r ı. tertip ectllccckllr. 
--o----

Amerif{ada bila-
raf ık kanununun 

tadı ti 
~n~ tnrııfı J nride) 

Ruzvdti bttııraflık kanununu Rus • 
• Lrnnn harbine tatbik etmemi ol -
mnkln ilhum etrn·Atir, Muma.ile\h 
bu kanunun ilgası i<;ın yapılan tr
f/ebbiJ lcl"i tenkid ctmLcıt ir. 

.. · ·lil:· m1 bır lngiliz liınanmda denize ln. 
nwU .olalbilir. Bı • ·ı' Kerç boi:ı.. dirilmiştir. :6a.nned6cüğine güre bu 
J:ı .. ôrdulr~ muhim lbir set 'teşkil ne\•iden gemli« t-~~ı· .si. 

A~K <'F:1''"'t;ı'i"illl iıı.ut ım:\ nlR llIF.l"\'A ı .... ~E\DA uO:Sl'\~ıx 

kteair ve Kaflms sahillerin. ~· 
d köprü bael~rı tesi.s e<iiiıne pal'iıj izdihamı m~i ballcQc• 

qe. burada kontrolün, topçÜ cck ve t:ok büyük bir kf)'fttettc,, 
\il& \hlıva kuvvetlerivk'. temini çcli : tas:ın'Ufu mümkün °'8.cak -
· ·~·ne göre .. kiıllirctli mik- tır. Bu geminin bal.r ter'~~ 
~ efradın bu boğazdan nasıl dn betondnn yaptbnlştır. 
*'· 'lecelderi su:ılı varit görül to: <~ı~ ~~a;. ~i = 
p, kıtalannın wı.Jrnrlnr kiıdar dayamr_~ omı.tj 

kadar seridir. B ı ~:.ı'talnft .. 
Nh.tJallaki;;-e!i men binn i.~lerl tar&f~d31nf}~·w· 

Fi t>.nd ya kıtnlnrı Sonteşrlnln dör )Or. Ayni Bistcmdc 1009Q"'~ 
döncll gl!nd' Koivl!ta adalanndıı tc bir geminin inŞMı ~r 

2 ' me tııM defta etml:terdlr. A· Hiç şUpheM tonaj yij--ef · 
~ hctıtlz ,,a~mık bir halde Sovyet likte:n in.,a edilen vapuıil~ tıaı&a! 
n lrcıo.elni vardır. 1 ran relik ve emek tasarrufu dlft'""r 
<"t-ph~ln dı~er ke~lmkrinde, 11'1n· 1 mu~.ıını hır nhpct a~'*w. 

ı.lst.., !-'A!'\A]' Al.EMl~ı •-:şstz 

MEMNU AŞK 
(Disputed~Panage) 

AYl\lfMVI~ aıerin lkJtmlt)l'fadpo~ ~~lliğinl ••• As~m yal~ ~n41en at lınl alıuı ~~ 

DOROTHY LAMOUR'la 
John Houvard • Akim T amirofl'un l'ARATTu1ı ROVOK A~K \. ve ı"'1'mAı• FJı..'Mtr>tR 

Etli AKŞAM LALE'de 

Almanya~ 
mühif11 

partiler yo~ 
çıkarılıY~ 

/eti fi Almanyadan ge dl 
yarı ytn'ıya ~ 

-"'arif.er! 1' ,s1 
~ıJ~• :zere pjJ adi 
mızda :;~rar 

çalı maıar 1'8 



R A. B E R - Akşam post..ı.st 

1' dl 

Jl FA 
Nakleden: L. L. 

( ~kml'lJn olriotıJ •J ıaa..oı 
oo~lıll ,r.aııu <lnkl l.ar,ıı ~r~•~• ıuı. 
ııonuylA blrtlkt.e 1;6ndı-rll•••lf'k) 
};\'J,E:-0'1\IE TEliUI•Ll!:Rt, tŞ Ar.A 
MA. ış n:m.ır... ALIM. 81\TIM 
gibi ti,·ari mn.hlycti haiz olnuyun kil .. 

ı;ulc ilıwl:ır pııra ız lli'şrolunur. 

la ortaya il<'rkdim, Y~ F;aşkın ği ~c .. ı ama, yed ği darbenin o.ğır nıyum. 
1stifıı.mı verdim. Hükümet dc.ı - Bo.lıkçılık encümeni memu • Evlenme teklif lcrı 

kalab.;ı,.hğm o ı.asınd.ı tt.:tt.ınr ha_y olouğu aş -ar. "E.ı..lıkc lık,, encu - Ama ne derseruz deyin: l;nba, "' Boy ı 7il, yaş =ıı, ırı yapılı, nylık 
kır l n: meninin lkapmsıydtm. F '·at di~el' nezaketsiz, acaip bir adam. Ccva.. I .nz: ncı :no lira oınn ve bu kazancı • 

_ Yala11 öyiüvor .. bu b:r ca- hUkfunc-t n~;ıarının, re mi tor lan- hını duynr duymnz emir ''erdi, br- nın artma~ _muhak~ak bulunan, yUk· 
. uqtu •. bu ad"m bir alı!·:, hırsw tılaı n rc.}imi vermeme milsaade ni ak$ma kadar kaı-anlık bir od • s "t hsil Oı"ll'lilı; bır bay; sarışın w. 
idi ctrneiliklcr;ni tcsbit edince i ,tifa da mahpus tuttular. yn kumral. beyaz teni!, hayatı nnla. 

Ve omuz ba ımı parı ;:ıhyaral; e •ne., e '·arar verdim. Gene düRündilm, çekile:> im de • mı ... 22 ı tl 83 y:ıııları anısında, okur 
rrnlnk etimdeki kırb:w izlerini Hen: mezkur encilınen:n kcıpıct• dinı. Hükumet de \alnrz bnsmn "'· yıı7~,r b.r bavanıa tnnısarak evlenmclt 

·· t '<f 1 i' n'I. tayin etin' .!er, lakin yanı.. kabilırsc ~'-sın j i~ içinden. l''akııt ı.,tt'ml.'kledir. (Arda) remZlne 
go er ım: ·ı. d" ı .,_ , t . _.,ı ı· k , . . l 1 ı· . d b ... "O bo ı "" k _ Pte bakı ·ı u;,mı:ı•1 F !"!?"'·· , :> ,., •et "' tUJrC ayr · cm .ınce. ge be e un, vıc anım unu k. bm "' l - .. aş • , Y ·""• açı es • 
kı inin ve sopalarının izle d. j l~ ri<:ıı rı..>ı. edecek b r sc'treter bl- etmi~·ordu ! nıer, nar!n yııpılı, maullim melttcbl 
~ lon ~.:- ·nı~..e harC'krt dmi • le venııck ne"~':e 'ni gc''"+crm"tnlş Böylece bir gün maliye vekilin. mezunu ns!I bir aile kızı 

!ı J!ı u. ~födiır umum: riy bir le ui, görmiyc karar v~rdim. Beni bOıUıı 2 - Yaş 23, boy l,60, ince yapılı 
.. ahkalın. ile güldü: Her neyse bu cihet ban.:t pek ce: ıı:ırıfın orta tahsilli temız bir nUe kı 

Bu meczubu burc yn hm dckıınrn:ızdr. Fı:k!l.t öblir ıneEele? - Beyefendi ne arz'I ediyor zı 
soktu? Bı: bir d~lid"r. Hti\C-mct mekan1mm.sımıı ı Ir ak. im? 3 Yn1 20, b.Jy 1.58, açık esmer, 

D .di. \ c hır i:Ulc<> ınbi san • akı:gmı ı;orüp de ınmwenet ve Sua.lc bakm bir kere! Ben de f. ine•• yapılı. lise mezunu asil bir aile 
ifa'.\·eye vığ :mıı; ku1nı '1 olan miltnlcamı Jild;rmcğe k:ıl!,ıştığun na tin cevap verdim: kı7.ı, en nsnğı lise mezunu, dUrUst ve 
Necmiye'/ eli~le .i.ru-et ed 1e": zamnn bana te~c>'.kkur cınıc!eri ı.. - Şekeri az b~r kahve! etddt Uç nrkad şln evlenmek islemek. 

Bu da !ioi bır eol n}. lıauını- zrmgeli -ıren, b W.is terbiye ve ne• ~onra: tcdlrlcr. (l ç ıırl•adoışı remzine mUrıı. 
dır Orıunla l:cr-ıb ... r bur2:·n g'İr- zak1.:uen mahrum bir tn.vrrla beııi - .ijeyim, şakayı bırakalım! D"- c,, at. 
m:: Bunları dı~urır~ atrn:. .cov -ıardı. Ye d<.'vam ettim. Size birkaç nas:· 

Bu e nad ıı.... vapt1~ım1 bil ll:Cönee ıbahriyc n:ızırnıı ziyaret hat vcrmiye geldim. Biitçcye dnir I ş ve işçi arıyanlar: 
ınivonım. Ta.b"ncamı c· hrrek etn i<:tim: mütnleanız yorucu ve gülünç bir ., Eski ,e y<'nl h:ırflcrl okur ,e 
u- ;n" ~ Jd1r~nrı. ~t dtim.. __ Am.iral Far:ı.gut şu dakiku<İa §ey. F:iir, alüa ve enerji )'O'k icin. )"'\znr ,.c b raz da d"'ktno b!.len bir 
> r J,ur- lın ~e ı \'C bır l adın C'Ij:;- Avrupa:ı. 3 d<>grİ.ı bir tı:na.zi\h se • de. Onu itim okur? Başıııtzı son bayan, mUnas P bır iş arıyor. <M. 
ı -1 ı:ıuz dilsünce ve raknmlarlıı yoıac.ı" ... :nıhatıı•e ç 'unr, bulunuyor. ?.anne• A. K) ıenız ne m!lracaat. 

Alılfilc hırı>ı7.ı. ahte vatrnper- dersem. Siz bellii bunu do~ bu • ğımz yerde ikhsadiya.tı:ı ·ait fikri • • Ortamcktebin 8 inci sınıfına ka,. 
v~r • b"r domuz yı~!İ!.r gh.;j halı· lup muvafr.lı tlnizl verrliniz. Bal • nizi gii?.el bir iki beyıt ve miz:ıhi d r okumuş. seri d:ıkulo lrnllanan, ya-
Iı:r. m. iizcıinc de\rııaı ... g ·bC'r _ buki b<'r.<c hlç dog-ru deg-ı'l.' Bu_:rne ;:ı.•nzılarla süslerseniz daha çok m:ık 1 1 k ti" b" 

t 
s· bule gececeğine vr herltes tarafın. zısı dU:-.gUn rlyn:: ye" uvvc ı ır 

mı~ '. d lk sele irın ~ocaınan bir fi1oya ne ha.. d 1 k - genç az blr UcrcUe iş aramaktadır. 
Korıuşmıynn a .am 1 d fa cet \'nrd17 Hep fuzuli masarif nn rn.pu;a apışn ok\ınaeagma c- ı Fahri l{~zım) remzine mUracant. 

y~ptığı gibi. ~eftcdr~elı·ntldc:1 fır • ŞimUi hu. jıcrifuı ya <lerhal bir de~ mi 1 olunuz! • 17 yaşında, ortnmektcp mezunu 

d l ·• ... -; nı.n. ""'·"' ,,. bk ı;cnç Ucarctıınne veya r\;Slll mUes ı~ttı. Kcndısıne , ş<: e bu, n 1 nlz muh". t"'be .... ·ne l" .. ti-'· ,.."-e"' - E.<Jek! Bir daha yazıhaneme t 
diğer mahkO.m arKn a arır.a dö-- yahut da cptal aptal geıi dönme. nyak ibasarsa.n, alimallah seni tek· seselerdc 25:30 Jıra ile kflllpUk ara · 
ncrck sordu. . ' ·i icaıı cdiyo:-. Yok eğer sıh'hat bı.ı• melc-rle pen<:ereden nşıı.ğı atarım. maktadır. IHUS'Cyln 816) remzine mu 

- Daha sabah olmuJ, m~: krmmdan bu seyahati elzem görlL Ben tabii hiç ~a§ınnadırn: mev. racaaL 
V c cevap. beklemeden ~ı~cre • YOı a b r ka~ ıga binip :?.fislırlp; ki ve fjerefime yalu~an nezaket ve • Ortaokul devlet tmtihnnındn. bir 

nin tcpedekı tek penc re ının a '· ııclır ·ıde doüı m sı hem el hn l)i terbiyeyi göstermediklerine gorc, dersten ikmale l:almış, yazısı güzel 
tına aeldi. Başını kaldırdı. ) u~ ·rn da.h~. ucu .. ., rnnl olur. b:ına, f;apkrunı alrp gitmekten baP. ,... '" •• '""" bir genç. her hnnr,I bir mUes;;escd 
karıya baktı:. ··s .. . F'ntmo. koptuğunu l~ gördünüı ka bir scy knlnıadığını SÖ) ledJTI. iD ımımnktndır. < S.A. 5 1.2) rt.r:ı.·(.. 

Yıldı7:~a~ ~o~u ~ 7okt('. bu, • mü? 1 c ben de rc.izümti b'tirlnce Ertesi glin vekiller heyeti Be~ az ne ınürncnnt. 
lutfar {("orun~!) or ... ,;:,a!Jah, onı~ or r.) ni lıad"sc ile lrnrşılrn tım Fnknt Samyda toplanıyordu. Hu-cm ka - • Veznedarlık. kAtipllk, ınUtcrclm.. 
0 ciin de bovle sa "' ı o ınt: tu. ı-, - . • pıcıya, diğer meslektaşla1111 geliıı 
1'\c'°'tuhaf tesadüf .. ha.\ a yine boy ıners·ş~~de ragb~lJ'en muka\ cmct et • gelmediğini sorduktan sonradır J:i, llk ,ticari nıuh:ıbcre. ltbn.t~t i§lcrlne 

\T ıcl 1 · e ın~ e ı ,rn b <l 1 1 \•Akıf, ecn bl d,l o~rt'lmcnligi yapmış le bulutluydu. c ) ı. P' ar r-on • . · . _ en e top antı sn onuna giı cbil _ 
.. l. O ı·r.l:ıt nazır, kını oldugumu· dim. Reis beni gör<ınce hüviscUmi iyi referans veri'bllcn bir zat i~ nrn-

nı~ll~;zıar soııer mı hiç?, Bu j · ~rdtı. ~ir ve-l_dl n a~.ı:1~!1n ~ıkan sordu. Ben kartnnı uzattım. Yük- maktadır. (Gcro·ı Kemali remzine 
l!ilııes doğu) er kudar budala.ca J ~) 1.-: ~lır s~ıalın Y<'l'Bl?.lı .. ınc ch:m se"k sesle okudu: mürncıınl 

il' SOZ, 1 ..... n· 1:1 - .. ' ı· ı .,. d T h ııe b. :. 1 ınıyct vcımıyerek Balıkçılık cnril • "Muhterem .Mnıit Tuin, Bnlıkç.• -K· Yüksek tıctısnt ve Ticaret Mek • 
lT Malıyız artık. z<>tcn UYU· .. c, ı mcm ıru o. u~u 5oyıct 1m. !ık encilmcni kııpıcısr . ., tcblrıln bir nci nınuın ayım. a • 

mm~~ mıyız ki? .. i·ur•uımak O tut• tu, :köpürdll, beni cc'heıın •. Hasımla.rnn: Mali.re, Bahriye ve dcvnm edclıilmcnı için bir ıo arıyo • 
gun .. ~. havaya ve or~ k. \,t~ ·~ ille yollacu. H.e.rb:~e nazırları yerlerinden fır. rum . Çok ch\'en bir Ucretıe \'c ders 
mnk icin 1095 gün Jl,zım. Yata- B.ınl'\n lızerine sözilnü gen al • Jrynra'k r.ahımna karşı hakarette r:ıatıerl harlclnd tatil gUnlerlnde 
lım aıkadaşlar, bir gün dalıa ka- ın~ıru tevsiye cdey m diye dilfıUn bulunnıağı:ı b:ışlarlıhr. çatışabUlrlm. lstiycnlerin (Y.T. 12> 

k :ıu f k t ] ı idd u rr!Jlzlne mektupla mUraeaat etmeıe. zn.ndil.t, deme·. ' m, n n ıemen GOnra ı e mı - Efendiler: Djye sözkriııi keı-
- SON - Hner<'k :ınmusumla odadan ı;ı'k • tim. Beni siyasi mağ!Ubiycte sü

1
• rı. 

:-: ;., 

··"'~ ;:..~ 

Pazar günü yapılacak 
kupa maçları 

f st ~nb:.ıl .Fuf !>ol n jnıılıi;ıııılnıı: 

l'cııer ~(allı: 

S. 11 Alemdnr DC' !u hnkcın 
eR~at, Sadık. Ha~ri, S. 13 Vefıı. -
Be~ lerberi Jınkenı Halit Gnl\p, R!. 

za Sab:ıhnttin. S. 15 Fcnerbahe" 
__'. lsti'dfı.I hakem Sclwni, Mile>· 

Yet, Şeklp. 

S. 1 ı Kurtulu Anne lltı ! a-

l~em SJ.Zl, Hayati, J,iılfı, S 13 Bey· 
1 koz - Dcmirspor hakem Tnı ı.k, 

Halit, Zelti. S. 13 Jst. spor 1':~ 

1 
yüp hakem Necdet, Mustafu, Uu. 

hnttin. 

RIZA HANLA EVLENMEK 
Mi? ALLAH 

GOSTEMESIN .. 
Zühre ertesi sabah erken 

uyandı. Gözlerini açar aç • 
maz cariyesini aradı: 

d . ? 
- Karanfil.. ner esın · 
Zührenin cariyc5i koşarak 

içeriye girdi. 
- Burad:ıyım sultanım .. 
- Ah Karanfil.. bu gece 

rüyamdo onu gördüm. GeJ 
yanıma otur da rüyamı anla. 
tayım sana. 

Karanfil, valde sult~nm 
sözl~rini z;ihreye söylemek 
fırsatını bulamadı.. Zühre 
rüyasını anla.tmağn başlamış 
h: 

- Geniş bir ya~ ada, züm· 
rüt gibi ye~il çimenler üstün· 
ele Tahirle baı;bzşa o·~uruyor. 
dum. Ak~am ~güneşi kar~ı • 
mızdaki dağın ardına devril. 
mişti. Dağların yamaçlarına 

ım • Ortam lücp mezunu, 24 yagla. • ıüklemek jstcdiğinizi anlıyorum. 
Bunun üzerine Harhi)e nezarc.. :F'akat onlnrı b'r tarafa bn-a1tm do:ı 

l •·ne uğradım. Beni nneak hilltüınet cicld ikonusalım. Vnkit gcçi~·or, biz da 1Julunduğumu söyliyeililirdim. 
td<Jından olduğumu bildirdıkten ae lıC'nüz bir iŞe ba...~amndrk. o, hiddetle devam etti: 

r,ınrı geçUm; cvı.·ela c~nııım.ı ynlr. bana lıit.tı.ben: ruz. I<nbuklu deniz hayvanları hal: 

1 

•Onrn içeri soktular. Vekilin ltnrfiT· Buuun t1zerlne sözli reis alarak - Biz de üç gündUr sizi arıyo. 

·nsk <:in lte-ndis.inden ntcş j ted m. Deliknnlı, lıcrhnngi hir eııcü • kındn bir metni ko •a edcee'.ksi -
Ondan sonra Amc!'1kn zencilerinin roen memunım;n ayni zaml"ndn hli niz. 
·mhaqı h'l'dcındnki projemi urun •• kfımetin de frzfı.sı ulabileeeöi fikr'. Berefcmll. ne zannettiniz 
::adrya anlattım. Fikrime rıi.ırc, bu nin maalesef doğru oJmadığmı ha• ı altı dolar yevmiye ile esir gibi gc• 
;:cııc'leı-in :kaff<;alni uzak bir yer• tır!a.tmak isterim. Yanılryot15urıuz. ce giiııdiiz çalı. ınnğa mecbur mu. 
ıie b r nrada toplayıp 'teker teker ıızlzim. Ve. hundan aonra, hllkü • :rt•m sanki l Hayli', beyim, hay.rr! 
lemizlemc'k liiznndı. Fuknt hcrıban. metin ba~1ııa, krymetH direktifle ·• B ı v~zifedrn istifa ediyorum. Ya 
gi bir seoeptC'n dolayı hUkiımet nızın mahrumiyetinden <loğacak htirı iyet. ya olum! • 
böyle cebri toobirler<lcn cckirunek gailelerden dolayı vicdanmız t:ı • \' e o d:ıkH·adan itibaren htiku • 
i..;U~orsa. o vmt"t her Hintlinin eliM mnmen mllsterih olsun; zira elini7 met o al tfüıan çe\ilmiş bulunu -
ne b"r parç-ı sab:ınln bir gıtımer drn geldiği kadar: bu tehlkclerlıı yoıum. Fakat di!"er taraftan eh 
l,it b· 'eı 'p k( ı1 ~i haline bı.nksııı iiı1 i.ınc g<.'<'m·ye gayret ettiniz. Hay maı., c , ckıline m .. s • .-flarnnın he· 
:•zun, zaman bel,lemek ienp et.mı; di rrule giilc ı;imdi. Allah ınhatl !• 1 robını J!Önd rnc:-;.i unutmadım: 
:·ecek. C' ·ııxü en 1·orkunç 'b r kat. \•ersin. • 1 nwl Lclıf mu•· 1cal:ıı111m bedel: 
li·imdan kurtulabilmeleri miimkiin Rc"sln bu gi.!zel sozleri beni 1 ,• . 2oc;;5 dolar (yol parn"I dahil), ve 
0 ' n bu rnh,,ilcıin s bun'·L l::ıta.>:ı kin ct•nive kllfi gelmt-ti. Ynzıh:ı • ı1 Ea'•'trılrlc cncUmcı i l< nreısı ol • 
t lt'unn lil cJebılccclc'c'" ne ihtimal neme doT'r.ı re karar verdim. ı-::cr maı, sıfatiylc Ur rr ınlük calıı;m.ı. 
1 (' Verilemez. beni gorür göı mez narayı bastı. ı· parası 36 dolıır. F.-ık::ı.t onların vie;-

Rn,..bi}C nnzırı heni dıkknUc din· B ltUT' <rlin ne:rc<leydlnlz? dansızıı;ı o d~rcrcve varmıştı ki 
1"d kten sonra hükrımctleKi mf'\ • Hunun ynlnız b:-ına ııil bir mese· r.ncnk 3<ı dolnll terliF ctmC'yi mu. 
k~iın.l sorırayı milnn.<;ip hııl hı. I\cn. le oltlu~unu !'.Q.}'lt>ainı. Fa.kat mn • 'ılfık bulmusl(lrrl'. Dh Allah bU • 
'.rr.c ~ kıf;ır bir gıırıı"lı ccvnı\ rcr. demki keııdismj de nlıllmdar <'di • ı ytilttiir Onlar simdi <'0 ktan ıı=ş 
cırn: yordu. y· clillcı heyeti toplnnlJsm. muıı olduınr :> n !·. 
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YAZAN: iSKEN DER f". SERTELLi 

a 27 • 
esm~r uc>lı7.eler düııüyordu. 
Ta~~ıı· g~ğsümc ba1mı daya. 
d~ .~er.ı öliinceye kndnr dc
gıl, oldülrt-en ı;orıra da ebedi. 
yete kadar sevece~im. Dün -
yadıı mesut bir ym·a kura • 
mazsak, sakın kederlenme. 
Tar.rı bizim yuvaır1zı cenet • 
te hazırladı .. orada bnhtiyar 
olacnğız.,, dedi. Ah Karan • 
fil, onu ne lwdar 5cviyorum 
bilsen .•• 

Cariyem· n gö:ıleri ysşar -
mıştı. Pembe Karo.nm, kü • 
çük hanımının kalbinde ya -

nan aşk ateşini görüyor ve o· 
nu Tııhirden soğutamıyaca. 
ğmr biliyordu. Falcat, valde 
su1innm emri yerine gelsin 
diye meseleyi açmağa mec • 
bur oldu. 

- Hayırdır inşaJlah, aul -
tanım! dedi • Güzel bir rü
ya. Lakin ne yazık ki, bun • 
dan sonra Tahir le lıirleşme -
nize imkiin kalmadı. Zira ha 
b~ uz onu ölünceye kadar 
Mardin kalesinden ayırma • 
mağ.:ı. karar vermiş. Eğer gc -
çen şeyleri unuhırsanız, be .. 

nim de size bir müjdem var: 
Iran \'eliahdi size talip ol • 
muş. Valdcniz bunu size miij 
dclcmemi emretti. Y ann 
~ah ölürse, veliaht hükümda; 
olacak .. siz de hükümdar zcv 
cesi o)acaluımrz ! 

Zühre bunu duyunca göz • 
lerini ncarak bağırdı: 

- Rıza hanla evlenmek 
mi? .. Allah !'Ör.'ı:ermesin .. Al. 
hh y?zdıysa l:ozsu:1. 

- F a.knt ,Rıza han çok ya· 
kışıklı, genç ve güzel bir de. 
Jikanhymış .. Tahir onun pa _ 
bucu bile olaınazmıs .. 

- Bunl~n sana a~nem mi 
söyledi? 

- Evet .. 
- Sana yalan söylemiş .. 

Ben Rıza. hanr çok yakından 
tanırım. Üç yıl önce bu tara· 
fa gezmeğe gelmişti. Lalası 
yanında olmasa sokakta kay 
bolacaktı. O, budalanın. ser-

rınd . askerlikle ili iği olınıyan. h 
sap ve yazı ll)lcrlnden aıılayan bir 
genç, husus! \'eya resmt mUeS3Cseltt
d' çnlışmak lııkmektedlr. c:.;:.9. Y.) 
re.nzlne mUrııcaat. 

"' l 'l ynşındn, ortamektebuı blrlnıel 
ı;ınıfınu kadar okumul', riyaziyesi kuv. 
'etli ve Uç kişilik bir nileyl geçin • 
dirmek mecburiyetinde olan bir gene 
tczgiihtarl i< nrnmııktadır. Nalbur tez 
s-Alıtarlığını tercih eder. {A. T.) rem. 
zınc müracaat . 

El yıızısr gayet güzel, li.<Je me • 
;,t:unu bir gı;nc. tüccar, müteahhıt, mü.. 
nendls ve bıltlmunı hususi mUcssetıc • 
!erde bUtUn gtln ı;:alııımal• llz<'re, ny. 
ela a "'art 35 l:ra Ucrctle iş aramak· 
tadır. 

ıı: Slııcmacılığın her tnrlli !§inden 
nnlııynn, 12 sene slneınal.'Ilık yapmış 
bir g<'nç herh:ıngl bir slnem:ıcılık !§in 
de çnlışmıı.k lstl.'mektcdir. (fşlek) rem 
zinc ınilrac at. 

* l(imııcsiz bir baynn • partıman ka 
pıcılığ"ı aramaktadır. Eski türkceyi 
çok iyi bfllr. (A. 15) remzine mUrn _ 
cııat. 

• Almancn ders v rccck bir bayan 
veya. bay nrıı.nmaktıufJr. Ders alm:.tk 
ıçln C\'e de gelcb lır. ( li l rcnız!:De 

mUraca.at. 

• 21 yaşında, İstanbulda bır fn'bri., 
!;:anın elt-kt.rlk tamir işlerinde çalıır.ın 
bir gt>nç, herhangi bir mUessescde 
hergUn muntaz.·ıınaıı 5 srıat çalışa blUr. 
(Ayal) remzine mUra.caat. 

lio Yllkaek !l:tlaat ve ucarı:l mekte.. 
binin .son sınıfında bulunan bir ~ 
herhangi bir mUessesedc öğleden so.'"l· 
ra çalışmak istemektedir. (Ö. l68) 

remzine müracaat. 
:t· 25 ytı.§llldıı, nskerliklc lll§lği ol _ 

mıyan, orta.mektebin ikinci ı;rnı!ma. 

ı.adar okumuş, eski y .. :ıyı bilen. fJeri 
daktilo ynzan bir bny ~ aramakta.dır. 
(C.U. 332) remzine mUracaaL 

• Bir mütl.'ahhıt yanınd:ı dosya 1-,.c;. 
lerlnde çalışmak Uzere okur yazar bir 
hayan aranmalttııdır. Tahtakate ca.d
d" inde :MaMşe hanında 4 numaraya 
mUracruıt. 

• El yazısı gUzcl, Jlııe mezunu bir 
genç, tüccar, mUteahhlt. mühendis ve 
gUn çnll§mak üzere l.ş nrıı.ınakUıdır. 

Ayda ru?gnrt 35 l!.rn ile çalışabilir. 
(S.U.A )remzine mUrncaat. 

• Ailevi vazl,>etl dolnyısilc fakül 
te•lnt' devam <?demlycn bir Unl•ersit<'. 
il genç, tı aramaktadır. Her türlU ya. 
zı ı,ıerl yapar, ders verebilir. (Or • 
han) remzine müracaat. 

• Llse olgunluk imtihanını verml 
bir genç, dalrc ve mUesııeselerde ça 
ııımak l.ııtemektcdlr. Sirkeci Halep o.. 
teli sahibi 1rfan eliyle Adanalı Ahmet 
1..ogoğtuna mUrac:aat. 

• F..ski ve yeni harfi<'rl bılen, 11erl 
dakt>lo ltullanan blr bayana. lhU,.ç 
vardır Emlıı6nU meydanı Zahire cller 
sok ık No. 22 de milt•·ahhlt Mehmet 
Uyguna müracaat. 

• Lla•nln blılnci sınıfına devam e. 
• 1 n bir gl.'nÇ, S3bahtan öğleye kadar 

hlr I§ arnmaltUıdır. CM. l) remzine 
müracaat. 

• Ticnret llscalnln son sınıfında, nıu 
hıusebeye, clııkt!loya ,.e tlcart bil:;ı.. 

lerc 8§\na bir genç bcrgUn saat H 
ten 10 a kadar iş nramaktndır. (J.li:. 
B. 1) remzıne mUmcaıı.t. 

Aldırınız: 
.\şağıdn remizler! ~azılı o...,. .... 

ı.u~ ucutırıınılnt ııamlıırm:.ı g..-. 
mel t•Jp!<ın t •arcluınrınlıtdl!n (par.ar • 
lnrı d hll) brrglin &abahtan C>ftr.ye 
lcnG:ır ,.,. ~:ınt 17 dt'n sonrn alchnnn .. 
!arı, 

m: M z. l!l) <Belkıs) (16 Çiğdem) 

r I •ika) {S.A) CM. 20) (Nedim) 
• H. illi) <Pembe zıı.d) tlngel 27) (A.llS) 
(Goıı:;lll lB.lG) CS.S.6) CAr. Scı 

(Mnçk Te") tmrm K. H)(Y.Akml 

!W!ULC!N* -
semin biridir. Ona ben seni 
bile layık görmem, Karanfil! 

- Ne diyorsunuz.. buda. 
lanın biri rr.idir? 

- Öyle ya. Diyarbakırda 
kime sorsan, sana aynı şeyi 
söyler. Or.u memleketimizde 
herkes görmüş, lanımııtır. 
Ben, Tahiri sevmesem bile o
na varamam. 

- O halde vnldeniz bu iıe 
neden razı oluyor? 

- Annem taht ve saltanat 
budalasıdır. Kocasının şev • 
ket ve ihtişamı yetmiyormu~ 
gibi, bir ele İran tah\ı ile ö • 
ğünecek. Yarın ona "va ide 
sultanın damadı,lran şahıdır, 
derlerse, annem bundan 
memnun olur. 

- Demek ki, öğünmek i · 
çin sizi böyle budala bir teh
yakmak İ&tiyor ! 

(Deııcımı 1.'lll > 
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mm! rmda bulun:ın ıst y nl rdan h:ıngı b r •Jnn p ra'iendo suret'ıle 
yn.pıl cal· <>lma nal.11yalmı m'.lhlm tcnz 1 t ynpılmı tır. Fnzln tı:ıfsUa.t için 
istaııyonl rıı. mUracruıt cdllmelı:l r (81"n·!:hıt6l 

Hsta b~ 
ifil "en: 

1 - ~:ı. ıd c n ve mıktan yazılı l4 ka m erzak numıın ine göre 
pazarlıkla satm almncaktır. 

2 lst h.11 rın ı J r h • temin ti r nı ~ k•rköy m 1 

ne yatır r m'lkb ız ile U 11 011 nü n t 11 de Y<' 

mmtaka dt:po Amlr .. ğı 

5 Ton 
2 
2 
" .~ 
1 

2 

.. 

l " 

l " 
:iOO ldlo 
500 
500 
500 
500 .. 

R i R KA F 

KJ ı fn • ly 
Ş ' er 
Y• ıl merclm k 
Bulrrur 
h.•rmızı re~rc m it 
N h•ıt 

S • ya ı 

ı:u nlz n 
M kamı. 

z ytınya~ı 
E~ynz pe~ r 
Zr~tin 
Şehriye 

Kuru incir 

Qamti düilıdeu tereUmc cdHınls olan bu l'S('r ı afkns ~biyntmm en 

neıfls"'tlıir 8'k, macera \'e mIW ronmnıdır. 
Umumt satış y-Ori: V.AKIT • FJyntı 40 kuruştur. 

tH Tıümen IGomutanlfğından 
ı - Komisyonda mevcut evsaf ve ~~rtname d llllnd 600 ton kok 

veya eöm~kok k6mürU kapalı zar! usulile ek ıtın"y 1 onu''l u tur. 
z - Muvakkat teminatı 1170 llrn oiup !h ı ı 22 ı ı.on c.ım rt ı gUnU 

8Mlt 11 de Selimlycde komisyonda yapıl caktır. 
3 4.11.941 arlh ve 12303 .. ayıl dır 

1 
~ ta:ılu; 1888. - ~yesı. JUU.000,CXXJ 1 ürk L.mıa 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari lıer nevı bdnka muamtlelen. 

,....... blrilıttrenlert' 'U.800 Un tkTamtye nriTor 

.-.... BaııkaaDda nmbaralı e lbba.raa ca.sarruı oe ~ • • • !l: 

• ..._ tıallJnenlıt,rs wde f Oeıa ::JlcceJs ur'a Uf cşaı!ıô•. 
plAna gere lkramlyt (la~ac-111· ır. 

' M..O ı.oocı ılrnıııı •.oocı 1n ıoo "" so unııık a.ooo ·J~ 
1 • 0Gt • 1,000 • l%C tC &,80t 

I • !50 • 1,GCHI • UIC !O l.ZOl 

CO • 100 • t..OOG • 
OUDtAT: Besaplarmd&lti paralar tı'.ı sene itinde ~ !1:-adruı ' 

t8fm11enl_.., <krami)"e çıktığ:ı takdlrde ~ 20 C!1%1.as1yl"' ven' 
t<i:'~ ı ·: U Mart. 1l Hulran 11 h.'ylQl U BlrincikllnUD ':ılrlhJt! 

r.nı.le vapılır. 

12.45 Aj:ıns habcrlcr1, 13.00 
Muhtelif ı:;arkı ve lUrkUler, 13.ZO Ka
rışık pro""ram. 18.03 R(ldyo cnz orkrs· 
traın, 18.30 Muhtel r maknmlarclnn 
saaU), 19,15 R Jy.> en ork trası 

programının ikinci l·ı mı, 19.30 Ajans 
19.45 Serbest 10 d hik!l, 19. 5 DUnyn 
ı;nrkıları, 20.15 Radyo gaz tcsl, 20.45 
Kanştk şnrkıhr, 21,00 Zıraat Tak\1 
mı, 21.10 Şarkı v tUrkUler, 21 .30 Ko. 
ou~mn (Şiir santl), 21A5 Radyo s~n· 

toni orkestrası, 22 30 Aj:ın., 22.45 
Dans mUziğf. 

1.S'l."A~.!Hil tfr ... ı.111\ i<;~J 

Ü'f. 
Ş EH ! R 

11\Al'HO ... 
TEPf~UAŞı 
UHAi\1 RJ~:n:O-:ll \ lıuııll 

nwllı· Ak,am 20,30 ~P 

HAMLET (5 ,,erde) 
l11ti'klal r.addcoınde 
KOMl-;Dı Kı.'.JMJNDA 

Gündü:! <-aat H ta. 
PARM\K co01m 

r "ıl 8C da 

K.ör Dövüşü 

Birincı sınıf 

rnütcha""lS do1•tor 
NURt BF.I ' ER 

' 1' "e ın p R'\ T\J.,l!U.A.l' 
.\nlmrn ( acl lesi No. ?I 

\!, • ., • rl ı~ tı•olfll r' 

1 
stanbw Levazım amiriiğinden veriİ~ 

narım askerı kıtaatı 'ianıarı 
--~----
2500 llralık sığır eti ve 2500 llrnlık hoşaflık (<>ima, nyvn, nnnut) 7.11. 

941 cun a gUnU ~at 14 te v<ı 2500 sığır eti S·l'.1.941 cumartesı gUnU saat 
10 da Hadımköy cıvo.rında Yassıvlrnnda n.skcrt•satmalma komtııyonunda ya 

1 
pılacaktır. Tallpıcrfn b<>lll vakitte komisyona gelmeleri. (1343 9669) 

~~* 
l Bir adet ukUmilA.lör ba.tarynsı pazarlıkla satın ıı\ın:ı.caktır. !halesi 

14.1U141 cuma gUn<l saat 15 tc Anka.rnda M.M.V. satırıalma. komisyonunda 
yapılacal.tır. Tahmin bedeli 6000 lira katı temınall 900 liradır. Evsaf ve 
~·rtram i komisyonda. görU'Ur. Taliplerin belli vakitte komlsyoruı. gelme 
lerl. (133 -'h24) 

>(o:f.~ 

Kay rıde 78.811 lira 28 kuru§ keşif bedelli !.n§aııt işi kapalı zarfla elailt 
meye J,onmuştur. İhalesi 24.11.941 pazartesi gUnU :ı:ı.at 16 d:ı. Anakrndıı M 
M. V. H. \ tın ima komısyonund,ı YlloPtlacaktır. llk teminatı 5190 lira 57 
kuruştur Şartnamesi ü05 kuruşa komisyondan aımır, Taliplerin kanuni ve. 
sikalnrı'e teklif mektuplarını ihale sıı.atindcn bir salt evvel korn!syona ver. 
meler!. (1 l2l.95i9) 

~~* 
Aş ı..ı yazılı mevaudın pazarlıkla eksiltmelerl 7.11.9U cuma günü 

hizaların , ~ zılı s ntıerde ı;z:ncde askeri satmalmıı. komisyonunda yapıla. 
caklır. 'fnl 1 1 rln b lli vakitte komisyona. gelmeleri. (132i-95813) 
Cin""ı Miktarı Tutan Teminatı 

Sığır et!. 
Kuru ot 
Sıf;'lr eti 
Sığır et.!. 
sıı;rır et! 

kilo lira lira 
245.000 98.000 7350 
200.000 
110.000 

60.000 
75.000 

12.ıro<> 

46.200 
25.200 
31.500 

1875 
4930 
3780 
4725 

İhale 

saati 
15 
14 

15 
l4 

14.30 

" fa ıt,, Ktiabevinin yeru 
neşriyatından bazıları ,,,_ 

BerkP ı.Pn~I -ınystmı ~:- - EftkAye.ıer - ~ 
SITKJ KUN1 'MI 

Setı1 8evlyornm - Roman - ö~ SU.RÇAti. 
1 • \ 

~O IJcrı;t(• Gazcter.i;IK - .St!lWL ALTUG 
~.j('("ll"ı tcb'U!IUll J~7'1 • ıtD.~ - BAliKl .l'A.WK (JtS 

t: çfinı·li ~ult:w i\lehmedln 81tnnu1 Düğtlııü - HtLlıD UBA!lw 
h.endl ıu•ndlne 10-00 kelime tJe ttredd - ll'ran9lzca kla.b• 
l{enı:t ı·t>ndım ı 000 kelime ite ~ - A.lımaea kMabı 

ı .. end kredin" 1000 kelime Ue tilreUc.1 - lııg1•zee tdtftbl 
,\ıoUt>ri l\alr.ll'• - !'!'-"~'ı"IIN KİP 
Hnnı• mı bu - ~mnn - f:ASı\N RAStM uı-

1000 metre kıl veya ket.en te'?A. 
bir adet yazı makinesi 

Yukardn cins ve mikt&rı yaulı iki kalem ~ 10 ikineit:eıtrln 941 "Balı 
gUnU snnt. 14 tc pazarlıkla. alınacaktır, 

lstekiilcrin belll gUn ve saatte Kasımpa.§&da bulun&n. komisyonda haaır 
bulunmularr, C 9656) 

fjar 

Cinai 
Nohut 

..... 
ara Usal bahri K~ latıoaima 

Komlı onandau 
Teklif ohman fiıTat 
Kunı§ Sn. 
21 50 
21 :so 

Teminatı 

Ltra 
1935 

645 

TüRKiYI: 
iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesapları 
19~ İKRAMİYE PLANI 
l{F,ŞtDF:LER: 2 Şubat, 4 
Mnyı ... 2 Ağıı"tos, 2 ll<Ln• 

r.i~rtn tıı.rfhlerindr. 

yapılır. 

1912 1KRA 11'-El•,;RI ı,trJ 
. 2oOO· ....... 

ı adet 2000 Liralık • 
0 

_ " 
s ,, 1000 • .. - so~ ·..... ., 
2 .. 760 -115 . .. 

1::;00.-
8 

lO .. 
40 .. 
130 •• 

200 tt 

200 .. 

500 
250 
100 

GO 
25 
10 

., 

.. 
: 2500·- ; 

4oOO·
2::ıOO·-
ısoOO·

~ 2ooO·-

~ 

61 Tümen Komutanlığından .11t1ıır 
ııcıı !U 1'~ 

1 - Her mahallln murakabe komlsynnlıı.rınca tcsblt cd bllı)'ıı.11 

1 

aasları dahUlndc olmak llı;cre 700 ton saman ile ıooo ton tel , 
Yukarda miktarları yazılı nohudun 15.10.9U gününde yapılan pazarlı- ot sa.tın alınacaktır. upıcrdel' 
g-tnda tekUC olunan 21.50 kuruş fiyat yüksek görUldUğUntren ayn ayrı ı - Bu ot ve samanlar toptan mUbnyna olunacağı gibi ~r. d' 

Kiloeu 
60.000 
20.000 

şutnıı.mede olarak ikinci defa pazarlıkları 7 iklnclteı.ırin 941 cuma gUnU zeı tonluk partiler halinde kısım kısım d~hi mübayaa olunıı.b a "e)'I 
saat 14 ve 15 te tzmltte Tersane Ka.pısmdakl komisyon binasında yapı- 3 - ıiezkOr ot ve samaıılar bulundukl:ın mahalde v gon 
ıacaklır. vasıtasına teslim şarlllc alınacaktır. per1lcrııt>C 

2 - lşbu nohut bir veya ayrı ayn taliplere ihale edilcb!l!r. Şartnamesi be. 4 - Otun teminatı 8250 !ıra olup pazarlığı 13.11.941 ('i 
dc!Bi?. olarak komisyondan nlmır. saat 11 rlc Sclimlyedc ltomisyonda yapılacaktır. cr§c!Jl,,e 

3 - Pazarlığa Iııtirak edecelt istc\ı:lllcrln hizalarında yazılı tcmln:ı.t1an ve !J - ı::amanın teminatı 4725 lira olup pazarıııtı ıs.ıı.90 p 
UC!lrct \•esikala.rile birlikle bclll gUn ve saatte komisyona müra. saat 15 te Seliınlyede komisyonda yapılacalttır. / 

___ c_a_a_u_arı~·~(-956~1-)~~~~~~~~~~~--------~~--~------~---·~G---~4-.ı-ı_.9_4_ı __ tn_r_lh~v-e--12_3_9_2 __ sa_y_ı_ıı_d_ır_. ____ ~--~---~ ti 

ürkiye Cumhuriyeti Mer!~ez Bankası 1-11- 941 v~ 
vır'~ 

ı5·"°° AKTtF 
Kua: 

Al tın: s.tı KIJogram 72.604,628 
,aııknot • 
Ufaklık • 

• 

()nlllld~1'1 Mullablrlft ı 
t'Urk Ura.aı 

Hariçteki il.aha.birler : 

• • 

A.ltm: SAfl KJlQ&T&m 8.34.2,410 
t.Jtına tah't'fH ltabD 1erbest d0-
,,1%.leı 

oıger döYlzler ... borçla Kllrinı 

oııld) cleı1 • 

R:ı.zlne TabY~ : 
Denıhtı edilen eTl'llk oalcdl)"e 
tıı:arı::ılıtı 

Kanunun 6 • A madcleılerlne t.eYlt• 

lla.ıı Hazll:ıe ta.ratmd&ı:ı .tk1 
tedlyat 

onedat (,'Cbd&nı ; 

rıcarı Sencdat . 

ll"Aha.m ye t:ıhyUAı oftzd&aı : 
t rıcruhte e<IDen HTa.lu D&kdt-

{ yenin ıu.r;ılıgı esh&m " 
t tabYilAt !Ubarl IDymetJe , 

Serbefl r.mm .,. ~H&t ı 
Ann!t' r : 

Altın ... döm nurtne a,,a.m • ı 

TahriUlt llserlDe &ftDA • ı 

Hazineye kıııa Yad ayam • • 
Hrı%lneye sc.~o No. kanuna rH~ 
e.ç:ları altın kar~ılıkb • .,... 

H iE-oıc<lı rlar • • 
V.ııhtcll1 , • ı • ı • ı 

102.1:4.217,77 
l0.606.Hl,-

509.920,23 

373.MO.~O 

ıı.73t.266,7l 

-.-

49.622. 753,01 

158.HS.563, 

21.i64.266. 

2S5.309.i81, . 

4:>.245.141,93 
8.311.443,46 

5.006,7' 
5.772.641,78 
l.412,000,-

167.500.000,-

Lira 

113.240.279, -

3i3.0i0,20 

61.35i.Ol9,i2 

186.9B4 297, 

285.3-09. 781,-

174,689.648~2 

4.500.000,-
11.108.997 ,93 

8tl.119.648,76 

1 Temmuz 1!>38 ta.rliıh:.lien itibaren. 

P I S 1 F 
~mtt.Te 

ihtiyat akfNI ı 
Adı Ye tnk&11de • 
Ru.ausl • 

• 
• 

• 
• 

rde't'lllckkl IS&Dlaaotıu ı 
L~ruht• edilen eTI'&lc na~ı11yt 

Kanunun S • t laci madcleJerlne 
tev!iluu> Ra3ln• taratmdu nkl 
.ed!yat • 

Dcrubte edilen enaıo uidiJı 

oaldyecıı 

Kar:ı.Jıtı tam&mea altuı mralı 

ıt\\•ete.o tcdat11le vuedllen 
"'eeakont mukah!ll Utnten :t!d&.. 
~azed. . 

Hazineye yap · " a ı• "' ırıu~uıklı 

uana muka~ seoı No.b linwt 
mucibine. ııa .. et. tAlda't'Ul• n· 
!edll.n • 

ME\'UUAT ı 
.,.,_, l..lra,a, . 

.utm: San Ktıoeram 

• 

877,150 

SS!50 No. kanuna garı Haz.ıHyt 

açıJ&n • .,..,. mukabW w'fllf o'·ı

o.a.n aıtmLu: 
"il!! KllOC'J'&?I" M.541,930 

Ol't'la T8•1ıı11M .. : 

A.ltaa taln1ll util lllô"ftıller • 
t•ilar döYizler " alacaklı lCl-

:-iııC bald yalect • • • • 

wuııe.ııı • • • , • - • +• • ,, 

• 
7.82" 019,I • 
6,000.000 

158 748.563. 

21.764.:::;6. 

136.984.297. 

17.000.000. 

!?ii0.000.000, 

105 500.000 • 

70.210.903.39 

l.23S.i8Z.~3 


