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VEKiLLER HEYETi 
Dün de beş saat devam 

Stalfngrad cenubunda 

eden bir toplantı yaptı 
HükOmet, fiat yükselişleri karşısında vaziyetin icap 

ettirdiği tebdirleri süratle almaktadır 

Almanlar, Rusları işgal et
tik_leri yerlerden çıkarıp ilk 
ınevzilerine attılar 

------~-o-~--~-· rallb Rılkı Atay•ın bir makalesi: 
"Hiç bir ahlak bağı tanımı:; an bir kazançcılar takımı nemİ§tİr. Sahte beyanname t'" 
faturalarla devleti ve halkı d olanclırmak, liyatlandırma t! öıtleri kurmak iktısadi ıart. 
iarın normal geliıimi teUikhi ettirilmek iıtenmektedir Milli dü§man §imdi budur.,, 

Bir Alman tabura 
VekUler Heyeti dün de saat 16 te &şvekillm ... Ankaradan bilclirildiğine gö~. h~lkOllJet tarafr:ı 

dan iaşe mevzuu Uzerinde bazı mUhim kP.rat'!ann a. 
lındığı veya alınmak üzere bldufu .aöylenmekte ~ 
de bunların mahiyeti hakkında. henüz esasl.1 mal~ma, 
yokt.\ir. Maamafih. bu yenl kararların gok ya.kında 

UA.n ve tatbik ediiecekleri muhakkaktır. 

lmba edildi 
Ş(l.krU Saraçoğlunun ı·iya.settnde toplanm!§ ve müz:ı.
kereler akLl&Dl saat 20 den sonraya kadar devam et 
m.1ştir. !Bu toplantıda gUnUn mUhlm meseleleri w 
buJlJar aruımda bilhassa. iaşe işlerinin b:ı.hls mev~u 

olduğu kuvveUe tahmin edilmektedir. 
(De\-amt 3 Unclide) 

mozdokta Baslar şehrin dolusunda 
yeni mevzilere çekildiler 

Londra, 3 ( A.AJ - Stelingrad 
şehrinin şimal batısında şiddetli 

muJıarebekr devam etmektedir. Bu 
cephenin diğer bir kesiminde Ru~ 
lar bir dilşman taburunu imha et. 

Yeğmurlar tren münakaıatmı 
sekteye uğrattı 1 

mi~rdir. 
Şehrin cenubunda Almanlar, Ru!'i. 

tarı işgal ettikleri mevzilcl'dcn çı• 

ArUlyeden ötede yıkılan btr yar 
seie rlerın yapı amamasıaa sebep olda 

Ankara treni gelmediği gibi dün 
kalkan trenler de geri dönüyor 

İki gündenberi bazı mmtukaJıır 
cia d~vamlı surette yağan yağmur• 
lar. Ankarn • İstanbul tren hattın• 
da yeniden tahribn t yapmrcıllr. Bu 
~uzden, diln gilndUz \ e gece şeh. 
rimizden hareket eden katarlar, 
gidecekl~ri y~,.e v:ırmak imkanını 

bulamamışlardrr. 9 uncu İsletme 
MildürlUğü, bu trenlere 1stanbula 
dl>nmeok eınr.ini vermişt"r Katarlar 
bugiin e-~hrimize döncc~tir. 

Bahsi müştereklere 
iştirak eden 

o~<uyucularımızdan 
BiR RiCA 

ve 

İNiTKAM Romanını 
toplayanlardan 

BıR TEMENNi 
En heyecanlı bir ı.aflıasınıı geJ. 

mifl bulu.nan \'e her giin 8 ı.er ı;ay. 
falık fomıa halinde \'erdiğimiz 
"L"IJ1'1KAM" romanını toplıyan o. 
1.ııyucularnnızdan birrof;.runun, ts· 
t ınbul ve Beyoğlu tarafl.anud:!ki 
tııtünctilerde ev\'elee hergün mu11. 
t:.naınan bulnhilclikleri ~azeteLerj. 

ııl dUn de temin edemediklerini, 
l•İ7,e Taptıldarı müracaatlardan . . 
oğrenılik. 

tl~rgiınkü ~ibi ilüıı de muayyen 
miktarda il:ığıtılnn ı:azet.eınİJ:i' te
min <.'dememeo;i bize pek garip ~ö. 
rUnılü ,.e ~·aptıihmız tahliknt ne. 
tir.esinde öt\"rendik ki bazıları, dük
kii.rt dülikİln dol:ıcıarak mev~ut 
··u \ BER" gazetf'l.eriııt toplamı'-. 

lar•lı:r \'C hıı topla~·ı<ı gazetemi.l 
\l! ıtasiyle Ankara :ıt ynr:o;Jarmn 

(llern.m: 3 iınC'iidt!') 

• W:&:&::www:cı:JjQtzg Z$41V•t 

Stalingrad 

100 Amerikan 
tankı iştirak etti 
Bcrlın, s (Radyo) - Alman askcr1 

::ıözcUsUnUn ecnebi gazet(c!!cr top -
lantısında bildirmiş old111tuna gön 
8tallngrnd savaşlarına ,Ik defa ola 
r~ lOO Ame:-tkan tankı iştirak et · 
mlştir. İlk çarpışma sırasında bu 
tanklardan 98 i tahrip edilmiş ve bu 
sureUe bu muclzevf Amerikan tank. 
ıa.rı vıulfelerlnj yapamamışlardır v~ 

bunlar hRkkında lft.zımge.c'1 fikir e 
nllrei~Ur. 

Diğeı:. taraftan, bu .sa.hah şehri • 
ırıize gelme-si beklenen Anxa.ra 
thpr~si de Hayd3.rpaşay:ı ge'c
mem·.,tir. Diğe-r t~nlerin de gdc.• 
miyeceğl b;l.1irilmektedir. 

Yağmur ve sel yüzünden tren• 
!erin hareketlerini sekteye uğra • 
tan arwı.nm Arifiyed~n ötede Do_ 
f'.:ınçay ile Ge-yve a:rasmdaki yıkt• 
l'ıın yar olduğu anlaşılmıştır. Do
kı.ıznncu l~Ictme Müdürü, hadise 
mahalline gitmiştir. Hatların, ne 
zaman açrbea.ğı henüz malUm de• 
ği!dir. Yağmurlar devam etmekte• 
dir. 

YOzlerce ingiliz ve 
Amerikan tayyaresi 
Şimali Fransadaki askeri 

hedeflere hücum etti 

1zmttten ge'en bir haberde, dün 
Hayd:ırpa~adan kalkan Ad:ına tre 1 

ninin Adlive istasyonunda, Anka· 

Otlndüz akınlarında dlşlrllen mihver 
tayyarelerinin sayısı 4 bini geçtı 

tadan ka.llı:an muhtelit posta ile Londra, 3 ( A.A.) - Dört motör. 
ekspreslerin Atifiye i&fasyonunda J lü Amerikan bomba uçaklarından 
F.rzurum ~tasmm İzmit ista~yo _ müteşekkil bir ha~a grupu diin iş. 
ııunda beklemekte oldu.klan anla• 1 gal altında bulunan nıemleketlerde
şılm:ıktad•r. i ki hedeflere taarruz etmişlerdir. Bu 

Ya'nJZ Haydarpaşa - Adapazan J kuvvetlere 400 müttefik av uç.ası 
treni :.Şlemcktedir. refakat etmiş.tir. 

Palıalılık bahsinde 
Valinin mütaleası 
u Asıl mesele istihsal mıntıkalarım da 

ve oralardaki liyatıardadır,. 
Vali ve belediye reisi Llitfi Kırdar, 

hayat pabalılığl hakkında. dün gaZl!
tecflerle hlr konuşma y&,'lll§ ve vazi
yeti §Öyle izah etmiştir: 
"- İstanbul beledıyesi li<tll!a.t mü. 

dUr!UğUnde istihsal mmt,\kaları bele. 
diyelerinden gelecek herıtınkü fiyat. 
!arı toplayıp tasnif edecek bir bUro 
kurul<!ug,ı veya kurulacağı hllkkm. 
dakl haber doğru değildir, Fılhaklka 

ara sıra icap ettikçe veya ltizum ha-

Yeni Ginede 1 

ııl olunca latihsa.l mmt.a.ıl:ala.rma ait 
flyatla.r mahallerinden ec•-ulup öğre. 
nllmekteyııe de bu vazife jçin ayrı bir 
büro kurulmuş değildir. Y&!nız, bt\. 
tUn Türkiye belediyelerinin emniyeti-' 
müracaat edebilecekleri böyle bir bü
ronun merkez:de, yani Ankarada ku. 
rulması faydalı olacağı d'l:ıünülm!l!l 

ve teldlf edilmiş.ti. 
Fiyat tesbltlnden sa.rfmd.ar edil. 

(Devamı 3 üncüde) 

Bo~ton tipinde başka Amerikan 
bomba uçakları Lohavre limanı te
sislerine ve doklarına taarruz: et· 
İnişlerdir. 

Loııdra, 3 ( A.A) - Hava nazır
lı~ı haberler serviii cuma günü öıt. 
leden sonra Şimall Fransada geni$ 
bir sahada yapılan hava akını 
hakkında şu tofsilıiı Yermektedir: 

Bu harekete 400 av uçağı ile bü• 
yük bomba ~çakları te5killeri işti
rak etmf5l~rdir. Aralnrında İngiliz, 
Kanadalı, Yeni Ze!lındolı, Polon:ra-

(Denmı 8 iincüde) 

Nakil vasıtaları 
seferlerinin 

tahdidi 
Kararname Vekll
ıer heyetinden 
çıkmak üzere 

Resmi daire ve mekteplerin 
bir aaat erken açılması da 

bahis mevzuu Amerikan askerleri 
Her il yor 

Amerikanın 
insan kaybı 

--o- Ankaradaıı bildirildiğine göre, 
Londr:ı, 3 (A.A.) - Oven Stan 14464 0-ıft ve İ.ktıs:ı.t VekA.Jeti Vekiller ileyctine 

ley d:ı~lannın merkezine doğru 20 ma.dddik bir karar ~i t&lr._ 
Amerikan kuvvetleri ilerlemdtte • varaJıcfır oım etmiştir. 
<lir. J:ıponlar·a karşrl~ma elan '1 Vekiller Heyeti bu karar sure• 
vukun gelm~miştir. Tepe cı·de hı:.• \"aşington. 3 (A.A.) - Fer\ Ilarbur tıni pre1;sJ.!> olarak kabul etmiştir. 
h 1nan Kaire köyüne doğru ileri baskmındanberı birleşik Amerikn. dv- Eımla.r hu,rünlcrde iJnu olunacak
Jıarekct dernm etmektedır, nanmasına mensup bahriye si!Aendaz_ trr. Santldr~ına göre, bu kararlar 

DUsır.:ı.n hedeflerine ka~ı hava larıle sahi! mubafızıarı arı.su:dan ve. 1 :l.."'3~da remni dairelerin ve ~u·• 
akınlan rl-e\'am etmekt"dir. Vah-ı· rilen kayıpların 14461 oıu, ve no\taan. ! Lann birer s:ıat erken a~tlması da 
ul tlll~an hava üssüne ır.üttefik 1 dan ibaret Lulunduğu A'ucr!ka b:ıh. l bulıınmzıkt:ıdır. ı 
hav:ı kuvvetleri bir hava akını yap 

1 
rjye nazırlığı tarafından C"~ma akıı"'- Bu ~ada yaz saati ve kJş ıııaatl 

ınr§laı ve tam isabetler kaytletınb• ını neşredıl~n harp kayıri:ı.rı llstesın_ bakkmda da bir ka.r'lU' ııe~rcdile • 1 
lndir . 1 c1c blldirilmlşt~r. ~ktir. 

karıp ilk mevzilerine atmışlardır. 
Bir Ahnıın sözcüsü, fazla zayiat 

vermemek için Alman kuvvetleri
nin lopçu kullandıklarını itiraf et
mektedir. 

?ıfozdok kes.iminde Rus kuv\'çlle
rj şehrin dolfosunda yeni mevzilere 
çekilmişlerdir. 

Novorosisk'in cenup dolhısundn 
:jİddetii çarpışmalar deum etmek
tedir. 

Vi~i. 3 ( A.A) - Alman askeri 
mahfilleri Sta1ill8rad şehrinde bir 
mahallenin işgali sehrin işgali i şin· 
de büyffk bir ileri odım oI:ırıık te
llkl.:i edilmektedir. 

Ru., kuvvetleri şimdi şehirde iki• 
ye ayrılmış hulunmakt:ıdır. Ve ~e. 
rileriyle irt>bat ebneleri de pek 
mümkün de~ildir. 

(De\"amı 8 üncude) 

Vilki 
Çin de 
Japon 
uçakları 

Günlerce havalarda 
mekik dokuyarak 

MebL slar Mac.isi Re isi 
şimdı bir tecrıt kao p.nda 

bu,unmaktadır 
Londra, ~ (A.A.) - Vı§id~ gelen 

ve 1eveç radyoiu tara!mc!an zikredi
len Alman haberlerine gö ı !.' e.skj Fra:ı 
sız. başvekili Edvort ll<?q o tevkif e. 
dilmiştir. Vl~i makamla,·ı bu tevkıf 

hakkında tafsflA.t vermen ,lcrdır. 

* * .. 
Londra, 8 (A.A.) - Viı::lden son il 

lınan blr habere göre, H .. ryo Val les 
Beruı'de bir tecrit kam9ıca ıön de~ '· 
mi§tir. 

'rAnıt:;;tzıı,· D!PLOll \ TtK 
llUHA.RRtRt TEVKİi' ffAhKLıı,;ı•~ 

SE Dll'OR'f • 

Londra, 3 (A.A.) - Tayml.s. '1 
d!p1omatik muhabiri şunları yazıyor: 

''Heryonun tevkifi Fransız mili<' _ 

tine bir kere daha şiddetli bir lnf a.! 
ve nefret Ujandıracak bır hareket • 
tir. Bu tevkif bizi hayrete dU~Ure • 
mez. ÇUnkU, LA.vA.1 Fran.;asmda ve. _ 
tanperverllk, dürU.St!Uk n cesaret 
görenlerin bepsj hayatlarnı ya ha • 
piste bitirmek veyahut ~ok olma>t=t 
nıı.mzettlr. Heryo. parlAı:nento re • 
181 sıtıı tile kendine !Ayık nlr tarz1 L 

Franııaya yeniden yardım e:lebUeC'e. 
ğini düşUnUyordu . Fakat J,ft.v{ıl ta • 

rafından takiP edilen ut:ındırıcı V'"'! 
Heryoyu isyan ettırme~e eebeb ol. 
du ve L~vAl, tenkl! hareJ.•tıne mUra. 
caat etti. Bu hareket ~IJT.d!Jlk bıtha• 

sa H eryon'.m tevkifi il'! ·eni !>jr delt" 

Vllkinla tayyaresini 1 aaba ,·ernıış bulunuyor. 

aramışlar 1 Rlndlstanda 
Çunk!ng 3 (A.A.) - Rcl.a Ruzve!.. 

tin ~a.ım mümessili Vl.!k\, seyahati 
njn 8.000 kilometrelik son merhalesi 
aıruında Japon uçaklarını bertanf 
ettikten sonra dün Moskv'-adan Çun
kinge gel!lli§Ur. 

Vilkl, Şanzı eyaletinde. Japon hava 
Uıııerini pek yakından gcçml~ ve d!ln 
sabah Çunkinge takriben RO kilometre 
meııııtede Ş<'ngtuda yere jnerek bura-

(De\'anu S Ün<'üde) 

karı~ıklık 

Bir ki§İ öldü 3 kişi )aralandı 
Loudra, 3 (A.A.) - lllndistanda 

münferit tecavüz vakalar· olmakta _ 
dır. Gandlnin 74 Uncu senhl d'";,ıiye,ı 
nıUnasebetile yapılan ~000 "dşlljJr 

bir toplantıda halk ile p ılts ~~asmJ.a 
ki karga~alrklnr eanasınct\I bir itişi 

ö mUş ve 3 kişi de )aıaUırmıTt:r. 

Karne usulu kaldınlan verl~rde _________________________________ ..,..__ ____ __ 

Me7lurlar~n ek0
' 

meklik buğda~ıını 
lıükllinet verecek 
memurlara elb'sellk kumaş yerf.'-'8 

glyecatk fişleri verllmest dlşDnfiJöy11ı-
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" 

Bir defa daha tevkif edi1en 

GAND • 
1 

Nasıl yakalandı ve 
nerede hapsedildi ? 

' 
Yeni gelen lran•ızca mecmualar, Gandinin ne.• 
aıl tevkil edildiiini, bütün talailatile J azıyor
lar. Bu meraklı laadiıeyi naklediyoruz. 

H A B E R - Al<şam Poıt:a11 3 ILKTEŞRIN -1912 

IAA-~nrn~ıl MMali~emeıe~d· e l;L?±Jlı HA!)tŞELE~ 
liDiDESD1mJ ~ 11 41~ .. AIR IH 
Mebus~~~kie~ıatılan Kaynana-Damat kavgası ::~~~ ~: 

-o-- ''B k ı • • b• U Ü h t mtlhim öl~öde ralbet ıö-
BaJat pallabııııaıa ana a ı~sa azızım, ız c rm meş u 1 ~:t~a ~==l=i~u';:t;~~~ ;~:U~ 
......... lzerlade ınahkemesınden sonra boşanma mah- ~mmiyet veren •bibi. . gelen ve 

' g:iden mektuplan kendleı idare fi' 

toplanıyor kemesı·nde solugvu alacagvız gaıı·ba diyo~.; .gayet titiz dav~or;.bts. 
lata.nb .. ı mebusları balkın dilek• ... ,, le gı:ıla kalmasana ı:ok dıkkatlidlr. 

~ Acaba gaze~ ' ·asrtMile mektap. 
ler.:.nı teebit etmeğe bqlamış bu· - Azizim, diyordu, ilemin det" - Tamam, Niçin veriyor! Met- faşaıı evlenme talipleri • aruında 
lwmıaktadırlar. Mebuelarmuz dün eli karmmm ıerdi. ki. haralara lle!j y.,ıyorlar da onan i~ln. ne n.labette aola,..aa \'e evlenme 

Ortalık kapkaranlık. ~ üze· 1 Mevkuflar, zem~ katının. yir • saa.t onda Fatih kaza!IIndaJd. hallı.• mahkemelere kadar clti,tlrtlü, lla. - Tsbif. Haftada iki gün bulu . oJoyorT Bana, ili idare edenler 
ri:ıde gerilen rlltabetli ağır koku. , mi be!J metre uzunluğunda bulunan la göriişmiltilıerdir. nı bir gazeteci olsa d:f, kaynans • şuyor)ar. Ayıp mı? Hem kime ne. de bilmiyor. Eğer e\•Jenen'er buna 
)U aars:ı.c.'lk bir rüzgar nefesi blJc iki geı:'cı salomından Mrinde top Fatüıliler, Fatihte bir halıkevi damad ka\'glLIM diye bizi y:usa, Genç, dul bir kadın. hnb..,r veneler, hatti ~imleri ha• 
yok. Sabahın sa.'\t 4 ü. iki polis bndılar. Yerde nef"m haWar du • binaaırun kurulm~ istemi.§'er • bütün eilıan hali'miır.e göler, - Eh öyle İN daha bu kadın bıl8ıa iyi olacak sanıyorum: fakat 
o•~mohili. parkın ya.semı'n ağaçla. , ·arlarda heyecan!ı a\·ların hata~ dir. - Vah ''&h halbuki bi:ı aeni, için DamU$ludur, derseniz, danlı • bana acaba ka~ kl,i ma\·afakat e-
n ans-Lda r-llebilen hE''•'I bir lan olul iÇieri doldnrulmll?J an • .Mebuslar öğlıeden sonra da saat k-.. -· ı _ _. •·- ·1 il--! Evlenmeuln hele !Jehirlerde 

an ....,, "' 16 da Eminön.U halkevine gelerek ar ......._,ar &ra!ılırnu& ae nanası e " 81• ..,_ -
ko~ktin önünde durdnlar, hrma1' lan, kap!an. timsah postları \anlı. Eminönü kazasrnm dilckle'r:ni dın• en iyi ~buneğe munHak olan - Naınu!1udur, tabii, Şen "gel Naldığnu zannettiğim ~a sırada 
Irk kapalı E,·, itinde kimse vok gi. Bu h:ıl, salona, bir müııtc.>m'ekc ml'• yegane insan •liye parmakla gös nikah yapahmf" diye ba~mın eti· çöpçatanbk pek haprb bir iştll'. 
bi, sessiz, mavi eJb'seU, baıları be· ~e•i mnnzar:ı....ı "eri) ordu. llir i~er le-~~i~dında biri hliküım.etten terirdik. Demek nihayet sen de n! yiyor nma o hiç de o tarafa ya. E,·Jtuune.k, e·:lenenler a-;in de, 
yaz sankh iki Hindl~nin arasında lek kÖŞe Ganuinin dikkntinl eel - ~!Bynananla mahkeoıelik oldun ıtaşoıryor, ift:IJıar hakkı verir. 
t.alaıun komiserin bağ.atmalarına betti, Burada, kl!2\p!nr, üzerinde alacağı olduğu, emlüini terketti. ha? -Niçin? Alışnnı bir defa. Cins Son zamanlarda yinni .,., bin 
'e kapı)'I nırmalanna kimse ce • ~·azı makinesi buJunan b~ "Uçuk ğini, fakat bum•n karşilrğmı he • - Hem de nasıl! Olduğum yu cins erk~'ı<Ierle l;irlefjlneğe. linun olan bir babaıun, kwnı aJa· 
\ap ,·~mıfyor masa \·ardı, Buraya bir ,goz attık. ııüz alemadığmr Söyl•milltir. - de duruyorum da farkında değtı. - Ne miill.lsebet! Bir de dokto c.ak adama beş bin lira \ 'erecell-

- Pannaldıir trnnanınrz! tan soôr:ı Mis Slida dôndll. hafif YU8ltf adında bir ilkokul ögrer- tıin, Hele bir iki adan atayan da ru var, o kadar hepsi. ni okucluk, Bu babaya Jıem~n Jtu 
Emir icra ec:lilc'h Zalrlta memu • bir se~!e: meni de haks!z olarak kanuna ay topalbğıım görill'BHn, Kadm iıııkem - He1.e . hele ... Hem kendi a~ • ~iin be, on mektup geldiğini' gfir. 

ra, kamla yoldtı. ihtiyatla yürti - - Or:Mla tal.şa.biliri.z. km surette vazifesine nibnyet v~• le ayağını kaldırdığı gibi, bttldm. zmla söylUyonun, hem de hlli <ilim. Bunlarda ne yanldığını bil• 
Jor Bi..-denbire, önünde, beyazlar Dedt rildiğini, beş aydanberi ücret a • uıa yaprştrm·erdi. Etim nah J>fstl" namn"llodlll'. diyo1'911h. miyorum; lmm ya,rru, gtbollik 
li1miı ha Hindli görttncll Mis S.liad, bir İngiliıı amiralaun medJiqıı, vuiyetinin dikkate alm Çe penÇe momıor keaildi vallahi. - A a , doktor, da nlklh yapa. dereeesini, tah9i11ni, ev kadın1ıf.t 

- ~"Devin bekc;isi misin? Par. ku.ıdır, Fransız mahıvriri Romen r.tamnı isıtemi8tir. - Gari'p ıteY be Mazhar, nuıl lrm diyormu,, f:ıknt Rahime yine kabiliyetini eorayorlar nuf Yoken 
mr..!ddt kapısmı aç! Rolandın fikir müridifffr. lı::timat Bir ek& liyet ~tmenl de hli• oldu bunlar? Hele bir anlat da 1'ben kendimi ölllnc~yf' kadar bir paranın hRtrn için gözleri kapalı 

- F.ıkat.. kanaatlerine uyarak Hinc11atsua kiımetin :kabul ettiiı pahalılık zam meraktan kurtulaJllll, erkete bağlıyamam'' diye redd.e<l:. taJlp mi oluyorlarf 
- A,.! Ben -Ilaim. Matlamata n11lmiş ve Gan<li'nln gölgesi olmat mımn hentw. eılrnlLiyet okuHannda B' Deci' · ••-· d •·n .... n•. Jler halde beş hın' lı'ra dl'alloma. 

v ..... .- tatbik edilmedıiğini cUzl ~ s.lan - iÇ... am ya aaauın e . ,} ........ .... 
Be :-\Cnf'Sint tf'\ klf emri elimde. tar. bu ~erin de vaaıiyetleri _ dikodmu biz1 ba hale getirdi iıte: Artık byne.nanm nwıhkaızb • ıı olan kızs diler im ve kadınlara 

Gandinin Mise eöyJedilderlni iı. nin gösönUnde tutul:memu, h"1dı· Sen taam.zam, bizim lu-..nnıa ğma dayaıwnadrm. nisbetle pek çok mektap ıebn~i 
BANKER BİRLA'NIN EVİNDE titen komi.er: metin devlete be#h mUetı9eeeler arbdafhımdan maim g&d bir - Yeter be ~ocakan, diye ba· dlkknt.e liyrktır, Bugttn bet bin 
Ağustosaıa ıo aacu IÜJlil saat - Mtt~sifim.. bu defa, emir· bülandaki k:trannm ek&lli6'etler kıs vardır. Adı Rahime. ğırdun, karnnr artık ba kadınla lara bllylll' bir para delfldir; bele 

..a. 5 da .......... klik kap•ı ... rJmca, ler pek kati •• e''Velki mevkufiyetlr. 1 da ~ - Nasıl tananam t".&n•n. Şa görtlşmektcn menerliyoram, ı,te sevHmeınit bir kadına tahaınmlll 

.., r-- ..... rinlzdek~ imti.vulardsn ietlfade clnı la.mı tatbik edi'mes'ni .... e Çı'n-ne ma• .. !111 -:...: laadın •kfril bn •·-dar. etmek :..in M~er mif s_u da ,·ar~ otomobiller ilerledi' V6 banker Bir. -d • • • M • J7' • • ..:.. e- 7<A-' ar,.... ~ IUl .,, "' 
cuemıyeceksınız, tirıdlrinlzle, hiç ı,. ... , ı• H • b' • t Dur ba B' • ·---.. 1--.. ikle • h ki p k limn Bombsy eivanndaaa Malubar ,..._, 0 ..._ ...a... ...... ,.,.ıç,.,.-"ya ~et - ~ • anı ır. al'tiS var. • • ızım kaynananın ne kadar ol sevı!1--....... e,·ııeuu ı:ı a e e 
hir saretle muhabere edemiyeceJ·. .n.a. • - 'W\"ua& W&• - Vfi• • H yd ,,. ---- --d bak -x.. --'- 1d .ı... 'bi •-tepesinde bulanan kötkünün bao;a menlerinden Bayan Mediha da!• ~1~., • ~ ı ..._.._. mı ı..-ır, sa gönlii ge~r. Koca.kan llfma ça ...,...a_yaruar o nı.• gı """" · 

maklaıma yafta§tı. siniz. <b:ıete~re makale, beytinnn- tn dOJıa.•r\ 7_ 8 ve 115 )'9fına ka • bndl!t:nı aıte ona benzetir d~. ~öpii:-fl!t, ııı;-tr aıtzmı, yumdu cöztt.. vi_şmeclen evlenerek blrbir1crlne 
d . me verem.'yeceksiniz. Ziyarethdze _._r 1.!--!sı·z IV\cuıklann koru-·- j - Tamam, t.a kendhl. Tabii. ka nü. Tabii b~n de altında kalamam. bllltln hnyatlann<'8o it'ık olanlnr 

Gan ı, bir müddet E'\\el, Vha.r. yalnız birk~ z!lt ~elml•e m~zun _ ua ~- "Y"' ........... kur' ld ıı:...- da biil ı .1.. ......tu Delk' bu 1~1- 1 
da yakınmdaki kerpiç evinden •J "' ycrmın gençliğini teo;kil edecek O" ı ~ı~. ası o aa .... u ırs n, \'cJhn!!d i~I n•famakıllı bllyüttük. UA ÇvA r. ı IUL:.a e'' "1~ 
nlnut, Parya birliğinin reı..i bu • dur. lan bu yavruıann k<Stil huylara Bı.zam k:ınnr'! bunun.la konqman .Nihayet kaynana clme iskemle cek olan adamın dA talii börJedir. 
1 h ·ı d ....... Gandl cevap \'ermedi. ı·0z11, Mo ·-1.!p o'------ ı&..:n d .. vJet ,_:ı...a na zaten eskidenben ıum.r. durur. aya.&-.-1 w.-,:rdı,' liz!rime fll'lattı. Eskiden parayı ki7. tarafı de~l. anan IDeıJ ur mı yar er Bi .. -nuı ki halini muhafaZa etti; hkat gö;c .,...ı.ı mm .......... ..,.-. ~ 11ım d ır.ua ,.. .. ,. - k k 'rd' Bu la ,__ •·-
e\·i'nde ver'-~i ... : Yannada, tlon" "'t..:n .. - 1---1 ıı--•·tir. um,,· Ccn d:! nıa<>adaki bıçağı kapton, er e ven ı. nan uı:rnucr 

, """P'" ._ "' knpaldarının arahpnda1 içinde bi· " ... '"' lWJTlllJ;KmUı -~"'"Ulf K bu •·-- x.ı k ••' gU .,, d' b. .ı bu 
r.e partisinin a·c .... komiteaa' -·la • t~n'-··1 --'-·-· ..__,_lı' -neral an ...um 88"' am aya • l\l&fnsnıa fırlatbnı. • D~ kası 1o1ıynl- ·~ vcys, aye ır !Ull1oın • •• -- taz da i•tlJtzaya benzi'yı•n bir lem'a J.at1' ·vuıı JllQ\IUUU ""....,.,A e" k-L- .1-ğil, -'- k .., ' ı _,-r..J:... d değlJ' R 
nnda.n milrekken olan on iki mtlr, Khmı Kıı.r.!hokir bu durumun hU• ...,. .... gel ıananıa ontqm.n. dı, \ ' e -adam aı'· !'!arsma Ml}İl-3 Uıruu,.. .. nu n onutmuı ız. u 

,. ~-.nen bir bakış vardı, Onan fikrL ~ a· · saadetim' • bozacak'' Di · tı'n adamlar birtakım ~tlppekr. 
dl bulunuyordu ve rahat rahat. te''• nl ve telkinlerini ne!'.ll'etmiYe ihti• kümet tarııfmdan dikkate alındı - ızımlv ~ ..,._,_ıztı • öril >

1 
~ nıahk~~nirı Ç(apı'iını göster.t!rek-- ·- • ıstlrkla 

llif --.ıa·ı ... ·sı'nl '--"·lı"vo...,,.a, ' • - ı bi k" J • • lıa rr • ya aırurm. .r-a yıne g ~c e iıct~ c!mdı' bul'a"':\ karsıJrklr davacı <len, k~ızlerden. ev• r • ... ..... ~ ~ ~ yacı, var mıydı f r,m . r nnun pro e~nın z . • 1 mini 1 ., .. - • .___ k ' --ı. 
Katibi MRh3dev n-.... kemli~ o--..a· .:-A· ..... • . ı...r.ı 11andıtm.r "Öyl ....... ~ .. ..;.. ruıe, tconoşnıa anna o ıır.ıa.. c)arRk. dii!i_t~", dedi • dan jbaretti. Baba-..... fZ an ...... 

---. -1, ~• -11ncı mevaııuı .,.,.., 01 ~._,.ı.u. . dıin • - f'. ki.lçllkk.en i<Jeta onlara mmarlama 
ne. polislerin geldliini haber ver. )'etini weclri,_. O, bqan, otnt•: Bunbıw.n laqka yapılan .~a~ Cümıümeıhot mahkemesinin A~,. ~ hale ~k mi, {{()(•a hazırladıktan olanlo. Baba 
tllji zaman, uykuda idi. 111 saran sü<ı~ ziynetten bo,ıaıı- ~etle!' hayaıt pebahh .. ı?ına sürath, • • 1 _ 1'kad b l"~lanıal• n1ı lhınıgeld;ğini şa.ljır • 

1 
d x. 

- HaZ11'la.nmam için blrkaı:: d~ maz. O Fransadarı ~etirtilmiııı mU h:r ~e bulunması meV!l'm ilv.:rin• kapıl sıldi~ımlac a k da,rdma a~rna mı"tı , .e ci'ddfyetlni muhafazaya Ve anabrrn çocaldar «olar o~· 
kika beklemelerini siiyle • • · · d torıl tır ge en erı an atan e yannn ~ıuyret ederek: maz onlann, e\'lenmf!terini de dü 

kellef avfzele~e tenvir edilmı, e - Sllll'l'j • &«hm tam bu arrafla: &linmeleıi tabii görillUrdll. Z.ten 
Gandlnin ba:ıırhğı amn silrme mermer merasdll •lmılanna, çok• Cümlıuriyet L--41nıntla - Of ooofl l1i•e Hl baldırını - Vah vnh çok füriildiim, eledi. f'Ski bir tabirden anla,rlaeap öq• 

di. B~nyo oda~rnda biraz '-akıt - tandır k :.tmamıatrr R ttl U'Urr ,, Kaynanan da burada demekf 
· · •- • ' aya ' • • -w • a ' ya ı..alkevı· 20 kızı evlentlı·recek okoı:ıv..rak inledi ,.e saura •rkallıı. re insnn dünyaya gelir ,;elrr.a t;-.rtlı. ~ !'riitll ile mey\'& suyun • ~m n k k ı n d k n .., ,,.. - Tabii İ!lte ka.rı,uhdd grupan 

• 
1 0 u 8 ıçın e uya"an par ~mrn uzattığı slgftrayı yakarak ye <lilnya e\·ine girmez; dUnya evine 

dan ıha.ret olan kahn.Jtısmı ye«li. lara da pe~ de\·ıun etmez. . J!lnıinönü Halk-evi, scıeyal ye.r • n~'dm o.nlatma.ır- -·tallı: ortumda, Ça.lçene bana Jlnet edip ""rmek evlenmekle olar, Bö-'e dr. 
Birinci kattaki geni' bir 11alond:\ s ı &en• d G d • · .__,__ k ..... ,.·1· d 1 .., .. ~ du"""'or • ,... 3 " 

ı < a6~, ._r arMm an, an ıy1 eııım ııu .... u, am uauı ın e ev enme _ v-•·-t a•ıl "'•ban ha.•ı b:..ı·m ·-, • r-r d~·- birbirine Jlyık göril • 
bulunan partisi az:ı.lari1e kan mın muL-#aza m 1 ki n~gı· TI3 g !ip nı'ı:uanl .,_ fakat .r-.a " "Y -.... ... Haltikaten D"'"1ki ..... pan ortn. l;A .......... uıu va ..mor nan san ı '-" e -y- an-., •·- nad _._,_fm • .__z. • • • .,. e·- len ,.oeuklara "bet'ik kertmai" 
;\ aurna ı;ıtti. Gandi, onlarla bir • il ...__ ı· 1 b h f '-'-l'k do' .~·ı I . . -yna "'· rwuı eyı uw:,.enır ma, srn<ln ba. .. ı sanlı ''a!',lı bı'r kadm, '' m 'f•uıu:.ın _ ~ ll!I. grup~· a çe • aA:ııl- ı ıa.,, ... ı e ev encnııycn yır bto.;ı;..._;r Yed' kn ö1<l' Rahimeıo;I '.( "' yaptınlrrdı; yani :ıym beflie )'lltJo 
likte, hir illbi okuda. Birkaç par. nln ye').....! .,111~ çı~.ek1eranl soJaynn mi gene km ~Jin etmeğe k:ırar •• &~ua • • ı t g ., e.tra.fmdn.kilere dumıadan dinlen· nhrcb. Şaı1c ve Tllrk masallanm1a 
~a esyasqu toplr.dı. Dua kitabını tı~ıplak on b:ıh~rvaa J.!;Örtinüyordu, vermi(ı, hmlann gelinl~ c!hazb - ıcın nlı:ak bar. taht sayar. rned!n bir şeyler anlatıp duruyor - böyle hidi">eler hemen hemen dni 
''r. l>'r kfü:ük yMtıkla örtilııtlr,ii aı- Her gün Uç kilometre~ik yol yil· rnı tamamen temin et.miııtir. Eh anası böyle olursa• ~ızı ne ~ du, nıa vardır; kıza olfandan, oğlans 
dı. Harıır'e.:ıdı. Eline. bagünl-;ii ye rümeyf &det edi'nmit olftn Gandi Çift'erin 29 ilkteşrin baynırın• lwf O da anumrn te!ıarı altmua Nihayet d:ımııd da, kaynana •l:r kızdan bah§C{lib edile bir gttn bir 
meif oln.n bir ~!e sütle bi~la!: li _ burada, ba idmanını ba~ond~ da H:ılkevi s:ılonunda düğünleri Rahimeyi kendi' canı gibi müd& • muayene edihne'< üzere tablbj s•1• bırlerine l,ık oldakbrr görttltlrdU. 
mon ınl;ıfitınldı. gfl2inmelde yapıyordu. Omı. birin yaprlııcaktır. faa ~r. 1iye ~örnfarHd11er. Mullakemeleri ~ 

S~eli n~~li :ış.aiıJa indi. Ko • ci katta dlnvanın öteld -ıarında Nihayet c~ısını p.eç.en gön erl~i sabnha brralulmrşb. vyle ya, insar.a kırk gtln aeli a._ ' ' · """ f · B'..a... ha • ""'-h' U • ıdlirse deli ounnu,. mıs.er: tesadüf edilen 13 1nr.i ı.ni modnsr O O 14 .... nınıın yıne ..... ame e s.. Adam arluıdaşınm koluna dayn· 
- Siz!, M:ıhadav Deqyi \'e Mis u ı~öre t~r', edilmiş bir oda ''- . K Ç K HABERLER lldllBya gittiğini duydum ve tabii nıı dayana. adliye menJivenlerini Il~R bin lira9ı olan lm.a fazlıı ta~ 

Slidı te\l>İf etmiye memur oldu · rilmi!jti. Karyolaıun lizer?nde 0 ~ • boşa.ndmı artık bunun böyle devanı r:!.<arken: liJl çdanıuır hoı;.ırm:ı:ıa gitme<li: ht· 
iur.ıdsn mill"M"ir'nı. modaya göre, ti!:f'ldj kı~lar bu- • letanbul belediyeai pshalılık do. ~emiyen3~ni, Rahi~e. denı'lc.n - Ası1 mera~ bi1Jm k11rı bu ristlyanlarla MllıH'\llerdeki Ad~ 

Decli. loncloğn halı!.~ cibinlik <le vardı. layıatle belediye haatanek'rtnin pirinr; t;-dlık Jlc hır clsha st~ılığınl dayar_ ,.a7.iyet kal"!'lrsmcb han~i cepheyi lrizede mi llznn? Bu takdirıle lmı 
f'andi, bir teY !M\vlemeden, te • GandJ bo od:ulan hoşlanmazdı o ve yaf gibi lhtfyaçlarmı temin husı.ı. ~m kendisinden ayn1aeapnu llÖY• tn•ne9k? (!:v" !l(h·lcni\·orrlu, tv-n! babalarmm çoğuna kara kara dtl 

besıllm erle-rrk eiildl 'oe öniindc na bi~ ba.<ıka oda \'erildi. · eunda bUtçe bakımından gtıc;ıtıklt>::-Ô !edim, B:zim k.'\rı, bilinin, cıcsııi'ı. n•. anroıını mı? Kav:;adan !JOnra tlinmek ilHK"'Ar!DIRCAN .., AFLI 
t1•ıı~obll'er ·~ilen mcrmtt mf'r<l'.· ' ı.:fradığmı, bu gbi madd•ıerln sıhhac dir0 mutidir. Hiç !'lefl çıkı>.rmtıtlı hir ~itz:.Jnli ,,.ÖfT""t{lbn, Fakat banf, ~ 
'C'l" i1.-:rlerli. Komi~rin otomoh=. ~AHA!I \TA AÇLfK GBE\1 vekAleU tarafından tc•nkl edilerek "pekiyi'' de<li, t'al'at kayn:ma· kaJll's&. b',; hu dıuadım 80nnt. be· 
ı · 1 nde yUrü"\"orda, Ona, mevkuf • YAPMll'ACAK hutanelere verilmesini VPlc&.letten 1.J. - \':ıy .efendim. diye parladı. ~nms rnn"ıkemn:;1nt1e solalju ala. 
Jann otc:nobili takip fitti, Te,•kifi temi§Ur. ~ Ralime fç;'n böyle kötll lifla. ca~ galiba. •• 
Jmber !!'mıoı olzm Hind1iler. par - G:&ndiain, Aia Hanrn milkeUef "' Arnavutköytınde Udi .M:ırkonun n nasrl IKiy)crı-·in? NİHAT ŞAZ! 
mn!dıtln öni'ntle top'o.nmı,ıar: sarayrnds hRp!ledilmec;lnd~nberi, lfiettlği gazino ganıonlarından Koç~. _ B!>n değil, l&Jem söylüyor. Bir yılan lailıayeıinir 

- Gal?tll, Ri ,Je (Ya~ıı•n Gan . H'nd:'sbnm btiytlk &f'hirleriade ~ii mU~terilerden lari.feden )Uke.ck pa:-.ı. Bir defa ~alı!!hğı ticarethanedfl kuyruğunun laikôyes. 
dl)' rilltil hüyliyor, Bombayda, mütaa1i almıJ, dün mllı korunma mıılıkeın~. dolandmnadı~ kimse kAlmamrt. * Univeraite yabancı dJller mektıı- E Kİ 

1 •• ~ b r.~.-·-..a.--"ı. "--dl, bı'r , __ ,, at 5 lir ı · • ok' .... l lk ı ımtlha - .. U.zd • • 8 fiyat mllrakabe hti!NM'a · ·...--nı U1N1 ırp .... umla.r, !14'>yıii eleri dnrdnr • net a para cezasına çarpı ınıs. - AffetmıMın sen ona. ım- .,,n n ma nıan '"'"~m cı<. lb 
._, .. ı ·".,. ·ı:ı- re\ap ,.-~: . f • i u "'•f' ke 1' - -n tı .... ı iki""' 1efi, bir arlmdlııPPna .. -"" v ·· .,.u.. rnak çın, ~uk1snnı trannay r.ıy tır. Ayrıca gazino da b r hafta m d. rıeden b~ para almaz, 'il'!' ı n<"' c;arıam ... e .. n -.. ıyacaıc ve 11 -1 

<"n.Ylin:h İUl.m.ı, kapmın t!!Jijin. (Devamı ~ ineicle) detle kapatılacaktrr. aine lbımgeJen parayı verir. devam edecektir • tiki.ra kartı ne yapıldı, neler Y• 
ft-. d~~a;ordu, J\e.nclisine, kOOMJ - pdabilirdi"' diye bir 1eri JUi yaae. 

n-.ı rt'::ı.kı1.t etmeci telrlif edtfdiJae ,.--------------------------------------------··-------· ıalmul. 1.l&nl&nnı gllnlerdenberi de k~b·•1 etme<1i. görtlJorm. 
m....ıe rilllek icıap etttlinl hi'li • .Pm 18§11'1DJ1, bizden akıl soru • AtıMa .. J'Dl ..ı, fb'at ............ 

nususı TRENLE VE 
OTOMOBiLLE AGA HA:N'Uf 

~ARAYINA 

rim. ~ barpt.e Almanyada e.ir 10r. KOl'UI PavatJe de oğlu Pire be bllro9a left balundala "8t-an 
idb.· Fakat ne olu._ ohan llttif nelerde, kadına bleblr le'J' llÖyle • "Deler 71'pdabi1irdl''lerl yap11111 ol• 
ler banda otanw.klar Ja!" Ko'• me7.ince baya~ bir vasıtaya bq 1&,dı da bagttn "ibti'klrla mika. 

Mawtunr lsta.7onanda, mevlnlf • 
lan Ponay,. götürmek here ı.a.
d bir tren beklh·orda. Slnset. h• 
diR&iz cett)'an etti. 0.ndi, poır-: 
Jetle biraz konuştu, hatti lltlfe -
~i de. Ha~ hiçbir hoAnatMtz 
luk ıwtilmjvorcln. Sor.ra. mftrakA _ 
b~ine daldı. 

yanm «eÇtİjini g6rdtlrn ve ona llflfl \..adam, kendisine ylb fnuık ver- dele" diye 1ıiı .., kalmuaydı oı· 
lendim, çok Jıeyeqanlr, patrona laak ılbn. Nihayet Jola ko)'Uldak. nıu IDIJ'dıf 
!anda ...... ..._ Wr muamele J'&P- Olabilirdi: ljlıllıat yapeaych llıllKtln 
DUJ, 8.080 frank alacağına mftb • ı11lber, Gabi, Marya arkada ota• IJÖyliy_. .-.a Jralmudı.. o «1a 
bil l 000 frank vel'lll~ lt\tfan'1J' ru7or. ben fOförUn vanrndayım. imandır, - ~nmiye ve ka. 

Pnna illta!'Yonanda. naevkunar "'r otomobil al<1ı Te hapf ııılerine 
tah~is dilen, o hna.liaia en ma~ 
t~ b'•r ikaDK"tdhı olan !'\in.\ ha 
ınn Yerıvlns ~ra~na ~ötlrdü, 

Oa--d;. otoml)hi1c1en fninr.f'. sa • 
rıı,a b!ıktt. Banar. bM ta,,tM. ~ 
hth lı'r Jıina itli ,.e hlri11cl katını 
da, Hindll tı<ıultlnce. ~f)e(nre. 
penı.e v ... boz Dlt'nnerden get"is bir 
eamlr balk0n 'kmıatrvonlu. A~ık ka· 
pKJa.n. qenloı fıoı~kb ~ .. r m,.
t'l'ven f .. 1'1retm.::V~rh. Om1n kerpi,.; 
hn kn'ilbes'le "9 nrayın ara11rnda 
ae lra.•lıtr fftlft Tart!r' 

t:l\•"li. Jo:ı""nnr '""rmifti: 6ece-
1İ :?;"t"f~eci irin. balkon. tiendisl 
.. _ k5ri ::e-li~ff. 

bohtnrmıı. ~imdi artık cenaba gi _ Yuu: Çemeaı Gecenin ha ilk 988tJerinde bile ~ -acı "al'lhr ... 
dfoeeğini sanıyor. Paramın balon· Alehantla Vert Mazaller Esen Pariı sokakları h9mboıı. Bosman Bmlatuwl.titt lıapanmalı "9' 
dola lMtnlonm d~rll Vernetti balnnndan çdayor, Gabinin hı. ~ al ? 
d-1! ~ti; banft bankanm Xonr:ıkA kı,Je kelainee ne ile ~ecelrleıi Srıat sekiz o'clu, !'ekizi C',eyrek rakttlı bazı te~·lerl almak kin ..,,..,.,.am ı na 
nakledihceğini fakat kuelann a. ni Allah bllll' .. BuRUn Mat yeditlc geçti, ~ buçuk oldu, hl1l oto • MaLel'b bulvanndA bir binAmn öM BtR ~iz, ihti'kirla mu. 
~k bhaeağır.ı söyledJ. İtalyanın harp ilin ettiılini hnbl'r nıobil mey<lnnda yok. Acaba ara· nDnde duruyoruz. Yolda e1bi!'leleri cadeİw:lcin tellirdeki badi~ 

Btiı.>ya döndüm, .Jilber na'hııyl't nklfai; .. baber umumi fellket kar banın f>M.•na bir şey mi geldi? Ni. parça parça birtakım as'kerlerlP. ııelerill k~ası lllzamana ileri 
bagön gitmek kararını verdi, Al • ,mnda efı.uniyetsb: bir nokt:ı lıayet o~il çıb gekll. ŞoförUn 1ra1'911r."l!tk, hemen laeP"'i "ar?toş, attrdtl; bİI' l'efİWmİZ de: "Banlan 
manJat Pontavaza gelm;~ıer. Der. b.lryor, ba h.- içimizden y:ılnrz nnlattığma göre, araba Parl"9 dnrmadsn baykmyorlar: "Kah. kapamıya 1tbum ,.ır, iateııine ba
hal Jtellp lli:ıl balmakn irJin Gahiyc !Hariyona dokundu; ttalyanlara doğm kaçan a'kerhr arMmda sı · roJnn harp,, !IOnra bi1med:'ğim radıakl mallara pek&IA el komla. 
ve Mariyona te!e'en ettik. Jllber bol bol ktifretti. kt?Jmış kalnu,, Bu asker~ elb~e ve tanımadılan llOkaklard•n geçe· brlll' ve halka daiıf.dalılllr" eledi. 
onlar" arabayı ıönderdi; biraz son Ah. ba Paristen ayn'rı,, yolr.ulqk rj pnrça. parça. yorgun1f!ktan bit. rek ,._. tsmamiyle bomboş olan Gazeteler böyle dİ>'• danwılar, 
P& cei<liler. • iyi ....,onuyor; ~llber otomobili bir l'?n, manc,·ir-t namıma hiçbir feY· Bnlonya ormanından goçrreı. kulaimuza. mahtekirlerln bu mil" 

Kolya f1e hfıy-,ean i4;)inde Teda· it ioin Vet:ineye gilndenni,, Sl\d leri kalmnmı!J, eberisı sa~ ve Otöy•e ~ellvoruz. Dorac1a lhtivat nakqaya ~IUrmıemelerlet 
h~f*: ihtiyar M)ıteri 11sk Dooaı. •ltı baçak oldu, HlJA dönml" li: h~psi ııilAhsrzmıı. Bozgun halinde depomun b'!llzin Rlmak i<ıte<lik, - İstenılen yapılabilir, fabt 
d:ı telefon ettim: ihtiyar kadma .Jilber ~cerede hf'kllyor: ııınk•ğn. bir ordu, / benıfn depo'anndan bir (oğn k11 • g~ kalmmıtJtır. pek 1amda 1aı. 
doetlanndan b.irl11i ar.taamda yer lıer araba d<Jlşinde nıuha1dıak yi'. .Ar:ıbaya blnmek Uzere nDzleri • l Rh, ~•1< olanl:ıl"l'I da ö•ılerirule nrz htanbul dei:il, blltlln dUn1a 
"·ereoet~i vMdetnıit. fakat sor.rA . reli hophayor; M>ka"iltlln birc:ok Sl mlzi a-ı:ıiJya indirirken ortahk ka r.tomoblller dizilmi~. Bu depolar' buzhane haline «ireeektir. O ıra • 
dan laaher ftrlneden ~itm119, Bn va· men geoçiyor, fakat bldmkt ,olr. remuştr, kapm ~adın 111f'y1111 hir •"•n biri!tl'nde mt-nnır 1ı::ı11 benzin mftn ne yapıl.M!aitnı pelr merak 
ziyet karşı,.md" Me<!buren Parist~ l"~'ne Ppris~ ynlm:ı 24 ki~o~· halde hakilmten ır::d'ı1 Aitmedi~i _ 'ermek istemJyor. Sabahtarbert cdiyoru,. 
l••iliyorlann.,, tn~'ltere i~ mana • re il~rdedi'r, uıizi sordu. 7.a\alb kadrn ne yapa- l>t-nzin ~ke çeke kollarında artık D9dikleri pbnektec1ir • .............. 
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8abllll .. hşi)M a1lo .. 

tialda tank as 
tia.nldıtJ ~ V&tlt Matbua ABOXB',,.... ... , 

:rGlldJ'9 t"..cırıt tıt 

...... ..... as. 11.tO Ilı. 

ı •sam s.81 • la.ot 
• •J'ldı ... • 1..1( • 
• &Jldı ... • .. ... 

oueıerır cllecleJoOm 
ICnU l('Prl ftrllmeı 

(llat ıanra 1 ..... , 
dan ~ .anra ı•ne QQakla RQD • 
kııııe Jaar9Ut et.miftir. 

J&pcm '9Q&)duf ,oaı.rc. b&Y&lard& 

mekik dolr.umUflu' 'N ilk ~YNlerde 
bir cc* ..... teblib lfant,lerl Yeril • 
me8lm eeblıb olmllflarcbr. ""mnn1a 
beraber VUldDiD ban JQICUlutunu ..... 
ıımu bltJrmlt oımua ,.. her merhale. 
ainde b&nnU. kaJ'pluuDrf bulnnme 

H A B ER - Ak,em rastaar -3-

LER l~~AYINIZ----...'t 
Lord Ha lif aks i 

ı 

Şarll cıpllellndı 
(Jlq t.ara(ı 1 melde) 

llo"tON, 3 ( A.A.) - Mosko .. 

d 
'
·yor kı· : r:ıtf~osunun bu sabahki yayımtndA 

to~le ............. ir: 
VoroneJ cıen-inin bir le.iminde j 

SoYyet km '·etleri bir tepeye taaı- 1 Almanya rus elıui4 ve 350 Aknan ukeri öl 1 
dlnnek sureti)le zımh kor}ınak ve 1 

Bir kaç düşündürücü söz 
~ Satllletin nMllGWlnı colr ızfuap eelten bilir. 
* Ha'YQt ebedi olaaydı 7G1anmazdı. Gurur, menlaaı 

ve irin dolu inaanlar, daima lenalık yaratarak.yeıyüziinii 
bir cehenneme c:euirirlerJi. 

* Silcih. maıİaviyatı lıauoetli bir elde ia gcrür. Alı 
•İ lalı.dirde laytl.a )Jerİne zarar setirİJ". 

81 bekım!ndan, flmdi --~ Dünden lı•kkJDd& tatafl&t 'YUIBK mtmkGa -
dür. 

kadar U Çak siperleri hüeumla ı.«aı eylemiştir. 1 
Bund9n ba,ka s~ uc;aıklan ar 
br ta~131ıan Hci düfman trenini bom. 

Yapıyoruz balanuşlanhr. 
Ra~a bir kesimde dö.-nan mlldr 

11 lnaanlar artmnda müsavat olmadığını şundan an 
layım:ı: iri .iJri )'eiH tla.iiren bir hadi•e. baıkaır icin .on
.az bir zeolr lraynafı ollD'. 

B •• Vilkl Çin to,...,.. leceD Mir Sil. u g un e atl SoYJet 'l'Urlmtuı hlldlıdunda •1c. 
YCU'lf tleuanı edi,or, /alud faa hatlanndı bir f8dfk ac~n Sov 

AllllClll)'CI fena aıtlunla -yo111 )'et birliıklıeori bir düfman tabunınu 
bOllftDDe u)raıtmışiardır. Omer inönü • _____ ,...._,.._ ____ ,.,, SYADS •Jaletilda merkat olu 'l'lllft. 

~lımq bulunuyor N~roııisk ce~ dolmun<la 

lf aıyaa aıllerıerinla 
lr.mıadaD geçmesi 

Dl8181811 

\'&§lıı&'tonda iyi bır membadan •'. 
zan haberlere göre, İtalya k.Jtalarl • 
IWı Avrupa ka.rıuıma çıkacak olan 
llultt.ef)klede çarpJ§llla.k ilzere Fraıı. 
ladan ı~e katıyen ml.Ll&&de 
•dilmiYecetl Vlfl hükCıme~l tara.fm • 
el , 1 ;M,yaya blldirilml§th'. Brenner 
i' dı gecenJezıöa·yıkmWar netieelliD· 
d \IB&1l11l.,Ur. Bu nziyette ltalyan 
kıtaıarı Triyestedcn ve Vlyan&dan 
Almanya yoluyla gcçm.leri zarureti 
~ıdır, 

Dlger tara.flıuı Stokt.oimdan ıeıa 
haberlere gore n ı rm ~tal.blp'adm 
batı ıı:n&lınde yaptı~arı hUcumlana 
ba lıca yüktlnll ltal~ an kıtalan tacı
ın kt dır, Şark c pbe3l muh&rebelerl 
llaldwıda dUııkU Alman tebllllDi!t 
'tlerdlJ'ı mal<ımat fudur: 
Kaikuyanın §imnlı ı;nrtıl kJ811UDU. 

Alman kıtaıarınm taarruzu neUculD
ıde yeni arazi kazanç1 arı e!de ef!Ddl. 
tı.r. 

8ta1iner&dın §ımali gar!ıı.sfnue kuv• 
•etli bir llıllnad noktası o!arak tah 
kim edilen Orlovskka varo,u hUcumı~ 
&a~ ve bu varo,uu garbinJe 
•ülllm defman teıklllerı ı:eml>'?r ıc;IM 
llhıınnıtır. Şimal barai cı:pht!lln•le 
hD1 ~qırtma taarruz! r. ger! pQ,. 
~tur. Bir gün Hı?l bmSd:& 
tahrip edilen tank mlktan 12t e Clk. 
IDıftD', 

Kı&a menzilli muharebe tanareleri 
Clrcha taımaıerln1 deeteklemltler Ye 
IDtıd&faa ka........,, Dem ile Volga ara. 
•da bima3'9 etmlf)trdir. 

Aptr Vcılp bllı1plllnde Alman " 
&men nmltsnbe tanarelerl mmdm 
.-..... Jatıaımmı tehriblne devan:. 
e tmektdr1er. 

Don ceplıeldnde Alman. ltalyan "' 
il car haY& kaTYeUeri dUşmanı a~ ,. 
•llülar w her ıı.e'ri tqıt b&ksmmdao 
•in' k&Jlp1ar& uğratmışlardır. 
tımen g61Un0n cenubu prldeind" 

tar&tlmısd&D ~taarruz ve aon 
günler içinde yaplaD mulı&rebeMr. ne. 
t ceıdnde 08Jllber içine atmmıı ol&ıı 
düıman t1lmenlertııln yokedllme'I' 
::Va.kl&flDllbr. Ladoga göltl t11Jerlnde 
ltluharebe tayyarelerinln blr·karak<;i 
ıemlatnl mtft'llllll&r ve bir fflebl bottı 
b larla ı..ara utratm,ıtardır. 

80.,,et generallertrıden Zor&lof 
l r Ru• gaMteelnde çıkan makale • 
ıı nde Rua1anD ll'1D kl!dezlnden de 

'l<atka87&J'& kadar hemen ber taraft' 
hareketllıre hl.kim olduklarmı yaL 
nu,ttr. Generale göre düşman renıll: 
kara ye gerek UY& kuvwtıerl baki • 
ınmd&D bartz bir tt8ltln1U#e e&hlp ol • 
bı&kla beraber stallngradda eY ve 
•okak muharebeleri devam ediyor. 
Almanı.ar, ba bl5lreye mQtemadiyan 
larıe uatlJat lron'etıert g•{lrmekte L 
.-eler de ~ çok atır oldul\I t. 
"ın durumlm'ml dtızeltmeicte muvaf -
~ k oıamıyol'Jar. 

da Unımt.aldıt yere inmek ....._ 

ayak·~· 
Aralannda __.... ÇankaneJda 

Neoyork l ( A.A) - Ecnebi si· 
yut mahfilinde bir nutuk ira<i eden 
fntıHtere .büyijık elçiıai Lord Hali. 
fıtks, ezcümle şöyle derniftir: 

47 miiyon nfifma ile tngmere, 
80 milyonluk nüfusu olan Amanya 
bdar U(at imal etmeictectir. Geçıen 

h11ıl.t taarmzleTla Almen kunet
lr-ri IMal ettikleri menilerden 
püskürtülnıüş. iki bölük dü,man 
nkeri imha ohınmuştur. Bafka bir 
~yet birHll de 520 Alman askeri 
llidünnlft6r. Bunıı.rd• inA<lh t"R•
pışmalar cı...... etnıek.tedir. 

'Y......_ 11t•f'ar 
........ ltltlrdl 

Şimtli pilotlalı iP,. ıeltem. 
mal apqlanna Jumrltınıyor 

m.lm...W bulunu 100 kadar yQUelc 
ÇlDl1 phli19t VjWJe ata 1.ıdials 
deımlflerdir. AlqamJ ,.Nftne bir siya. 
fet 'ftrllmq VUkl ertesi •beh Kanau 
eyaleti merktlsi olan ı.nacwa hare· 
ut etmlftlr. Burada, b&Jl'&lcl&rl& do.. 
na.tılmlf 80k&kl&rd& 30 bla kadar la, 
aa ~nl &lkJfl&rl& bl'fll&lllllfUI'. 

temmııı ayın~an f!VTelld 18 .... Şimali Fransayı akmlar R•Wctl""Nramuaun bllJtlt otuJiar. 
bir müddet tank imaıatmm. ... llilıı-11 Omer tnllnG, T.,saı&y han kurumu 

ı .,.,dan feDltUJ• 1rac1&r can 
ha va ,.,acuıuaunda Vllldnba uplı Çla 
hava lcuvveUeriDlD en mefbur pt1ota 
olan KooanlDC tarafında" idare edil 
mlftir. vfakt ÇUübııc b&Y& alamna 

tnlflndıe bir - JWr.eek Çlnll ...... • 
yetler Unlmdua bU)'lk bir ~ 
yetJ.e~. 

manını üe mWiae cllMt ........ 100 (Bat t..ıı 1 bacide) ı..-.ertade yapmakta ~dulU muvaf. 
bin işçimiz noben o11n-. ,.._. lı, NoneçU, Belçlbb Ye Amer.ikıh f&Jdl"'tll uçuş t&llmı.IM cleY&m ed~
ınen lfe(len t.amln ftym mfiddetlnc ._.r balom fllotftWar &5 Fock- relr J'&l"dımcr UÇUfla:r ..a.umı bitir • 
tesadüf eden ibu devre zarfwıdn ~ ~ 190 ~Ye bir çok• mlftlr. 
mi tezaAhlanmndı ythde 33 fazlft. T'U11 de hasara ulratmıtlardlr. ömtr 1nönü flmdl tam bir pllol o • 
bk IÖ!hftn nifııbette gemi in,a w Kartal iami Yerilen illi Amerikan larak :retf!Jaıekte gerekli olu lkhıc\ 
tlmlr ettik. ~ tıeşkjli iti dlılr.1kı zarfmda afba, yani tlıkeımmoı Jl9Uflan içj:J 

BftJftk'Brttan,amn mt.huıuna ni:o;- ~ lı.anetıerimlıen beşte döı- Ur.rlanmaktadır. 
tiette halen elde eftlli harp istihM· dOnii bıhrip etmiıfleMir. 'Beıtinei Ömer lnönllntln bu kaliar lm& bir 

VeJdDer 118,.U ti başb bQtün ndllefterinıkini ıec:- utak bir Pdon,.ıı pilot t.uarıoo.n amanda uçu§lard& ıöaterdlgt mu • 

Katt,eUıe .ıtJleaebillr ki, pt~ ..... balcmmllktadır. düş&•• ... r. B.-. Mhuı Hay- •atrald:ret pek!laklı olarak bal9n ha. 
utan ~t pab&blılJDcL& blbe- Lord Hallfab. Mıwt WheliıDc.~ en Nleuporta bder ol.ı talı:ri· va eııarmiısa tftlm' llf8ll wrmekte • 
bUI m6lt,ebllk auutıan ubD pı1a aJt ol9nk f'lDlan 8i>ylemlftr.: ben He kÜometretit bir muhit dir. Bu mUftfflddyet &)"Dl um•nü 
...,._Jedlht &llıOJ'lll&1 tıyat ~- "R...,. ldm,_ Mm ' na -.... iııwal ~ • ' • .kll'Y'Yetli bir terlk &.nr,JI olacak 
ıerm. 1lmll nstyettn icap ef;t&rdltl yet)mni takYbe ~için oWlllk-· Bir J'9lde u DÇllWarı çok büyük \tr. 
ted1ıblerl almakta tıtran 1ılle tıered. Icrr'en Ye fabt:ibtao.ıdan .-em.i ·JIA..,, .. ..ta ~ reWcat edenıık ömer hıllnllnü bu bOyUk munffa • 
dllt .......,eoektlr. Buı *3Mhrhl !leltc i9tifade edecekleri fArbrıtdo- 80 Kf:lomen ...._. ~ cinnişler 'klnttnden dolayı tebrik ~eriz. bsade n. , , , .. :1.............. A'-
~ fllllfade ede:-ü ,..ıs, ifurmu,,.tar. Bunun ma.-. .-ıur• "'ili u..aı r 

~ ....,s lrlri&r }Mlllnde kot • ki, der Almanya pıecert bahtmfa ... ~-ı...aı..a ima G 1 ıu.tındın ta· 
DiMi, .._ lrt•"'-tlJ dl wtlfcllik yeni blr aefereır-.t'~ r.omn• mir~ ıollınlr kullanılan 
~üan Aakarada der!a lılr ildi • da um. fimdlikl IPbl hup ... en. Albett el-..nnda llaaltede eski pa-
11 Q&Lı ılrtadtr. düstrl arQTetlerini ~mne ..._mahı· * ae* n fUf'falırlnılanna ._,_ 

J'aD Bdla A.t&7 bactaMl -U... rau edeml)'eCJllr, :va l>iriadln ya 'rm •~. Ba '*' 1 1ıaa. 
d& tdıa& _, maJr&IMlade ~ mil!Hnden "YUP(IMk'" UdılM1'- iaa .,..... b-.ıb ai •ı dvdı• 
dllrUm .._,,Jrmcla pmlarl J'I "e. Jıt: ,apmak :rıonmda •alaıc••u. Ya. •mana da1ıe ma.,. blm- dır. 
dır. rı, 4leTam edf)'Or, CWsa bt9t1Jlecat. G0NDD%. AJUNLARlllDA "600 

-ı"lrk .... tlnill lıer .... ._ •· anın Mr JOI Tar. ~at Ahnmıa 11/HVBR UCAGI D'fJ$VRVLDIJ 
all talUl ... ..., .. P""tl't' - .. fena bir edHDla yola -c:ıkmış bulu- LolMllıa..J ( A.A), - İntrfttere ha· 
.terblıde km4l bayat. blllflilt w "· nuyor. va naı:ırlılı haherMr sen·isinin 
fahmm -.,ııca tna.n.cmı geRtllc 11 • b" • ıldirdiline töre. 1ncilh av aervı• 
J'&llll9ll. flYk ile ~ 1 J w ... , sine ınıeaasp tlellklaırtn l'ilndüı a• 
~ bir allWc bal! l 2 7D iıtr PaJlll•bk llallslatle kınları 51 _..._ .......... ..., • 
kmnoodar takımı tıremlfdr. labte l"Mluu. wunp ett ... erı 
be,aımameıerıe devıeu dolaadmmk. VallalD •ltal8W mflıftl" ucıılılwtnın •YJ.S• şimdi 
..ııte fal1ar&Jarla ll&lkl dOlandua k, <Bat *'..anfı 1 iacWe) d6ıt bine J Dk 'mit lıalaanıaktadıır. 
paıı..ıdlk geoecek diye tıdet& adil ko. dildt.ktea _,., :malQm oldutu tıaeıe Gece .-.cılan 8e hm bJ'f1 ko~a 
paralc ft)'at'l&D4ırıD& .ıre.tıerl 1n1r • beledl)'eJeN pne ilıWd.rJa mOcadele bataryalan fJ90eB ay zarfında lngtJ• 
mak, fktuadt prtlarm normal pı. '" ııyatlal'a nauet ftllLful 'ft\lmll· teNye UJ"ft yapılan bir hna akını 
pmı teWcki ettirilmek lltenmekte • ti. Ba YUlfenlll ttut m:rumda 1ıi-.. MDMında 12 Allmn bomba utıtltt 
dlr. Klllt dÜfDWl pmdl ı..ıudur. Baa. nır. perakendeciden bafl&yıp toPttm. dilşftrmBıı,ıılefttir. Bu sene zarfınd:ı 
tar k

- _ k.,.."_ -...-. ....... • lnıiltere elYannda sıece 171 Alman 
v;, ... uı•_ .. -- - CI)'& ft oradan l8Ub8al mmtaı..1..-... ,. o 

kend09rbut auo ortatı kıl&rü --~ dald fiyatlar& kadar maıamat ..ı.fbl ucaeı d tftıiHmüt " 8 
44 Cl&ı,man u

neml ad e•wenm a.ı tlletw olmak m~ ~. çalı da keı,tr pilotlıarmuı tarafın-
merknlnde _... yanılta.caklanm Nitekim, lıimıat ben, mubiellf dt1k.. dan dÜflllan lff'Bli altmdalı:i arazi 
anlllak budalabfmd& bulunuJOrl&r. k&D ve matuaJ&rd&, aıe:ıemum aatq üzerinde 1abrip flli.__ yere indi• 
BasirsAD ruhla toprak ttıocarlan Jerlerinde yaplığmı mateaddlt tefti' rilmi'1ir. EYlill aymda avcıJarımu: 
muum çiftçi maalıMI taJmu7orlar. " tetkiklerde bu tamda tff81atll eden gündüz 15 Alıman uçalı düşih~ük
Eaa, mUU mtıd&faamm:ı ft mllD fatur&lan göna.ek w bunlarsa Blbhat. teri gibi t>a,ka iki d6'man uçalt da 
mQdaf&& poUUkamDDD emD17etle, ı.tnın kontrolll ~ menoe belediya. ·~ak:\avar toplariyle tahrip olull" 
bubraMIS ve tehlikem Dlh&yate ıu. lılrle m!Mtacel ~ muh&bereletj. muttur. Blltün ey.lfll ayı itinde la· 
dar gttmuldlr. Gayemia bu o141*tau yapmak ltlzumunu duyuyorum. arruz hareketlerine devam edilnıl!I'" 
llOllr& bmlun ~ dotrul~ Birçok malların, bugtln buradald tir. Bu müddette bizım kayıplarr 
manm prulnl bulmak_. k1s kala. pera.kende fiyauar tstlba&l mm.takala.. mız 33 ay uçalıdır. 
cak deOJS." Jarmd&kl toptan piyua flyatlarll&. 

Parti reisi 
Parti aaldrı 

te191dllllerlad1 
tetllllllero bafladl 

Roır1ele rnar.,ailı acut 
verildi 

Leadra, a (A,A.) - Hitl•r din 
m&ref&I Romeli kabul e~ı ve Jrea. 
dWlne marqalllk U&1mı vermlfltr. 

01111,aoaımmı da 
ltlrrloa 

,..ıun uviyededirler. .Du itibari• 
memleket mikyalmd& <lllfDDWllnc! 
mente flyaUarma nazaran tatanbul 
perakende aatsııannd& !azlıı.lık yok • 
tur. Dikkat,l.Dbi bu nokt•Y• 91kerlm 
ki hayat pahalı detildlr aemek ı.te • 
mi70rum. Keıışeıertndeld ftYatl&r& 
1l&&R'&D mell'U klrlar ko'larak heap 
edildil'l takdiMI takibat yapmata • /tlfe itleri iderirulelıi 
tmk&n bulduklarımız mahdut kalml\ı<. mütalealarda toplanı1or 

AmJ meaeıe: iatllll&I mmt&kalann. C.H.P. İat&nbul vUA19t ida~ heye. 

Memurlar 
kooperatifi 

latlllıal mtı•a. 
ıanadall gıda 

maddeleri 
ıeuru1or 

ı.tanbul memurlannm kurmaır 
ta oldutu bllyük iıtlhllk kooper&ti 
finin hulrbklBn tamamlanmak t:• 
zeredir. ~ başle.macten koopera• 
tif bütün tcşıki!A.tJ ile faaliyete 
geçmle olacaktır. 

Kooperatif, bir taraftan istib8al 
memııc:ri ~ tuaftan pla mad 
dckri fabrilmlarile tem881l geç • 
mi~ bu.lllnmaltt&dır. 

Bu temu neticeeinde haelıca 
gıdı& m~Jerinden mühim mit • 
tarda temin ediknifJ htllunmakta • 
dır. Billuurıa kooperatif daimi ol&· 
.ralt kooperatifin gıda maddeleri 
k:miD1 için mukaveleler akdetm(• 
ie b~. Bu euretLc, latan• 
bu! memur· anna bilhassa kış ay • 
lannda Yi~cak i.htivac:ıan k&l'fl _ 
laDm.11.1 olacaktır 

KooPfTR,tif diğer taraftan me • 
murl&ra gYiecek etYNll da tevzi 
etmdl ka.mr=ndfl.dır. Bunun için 
ti<'uet ofisinin elinde bulunan it" 
balAt ma.1lanndan da i"tifade ,.,r. 
)~ektir. 

MennrlR.r kooperatifi bütün ,.. 
blla.nnı maliyet üzerine ma.mlf • 
lamı itlve'!":i:-1e ~-a.pacaktır. 

ffüNyİn Ragıp BoyJur 
Romaya sifti 

Bir müddettenberl meunen pht'
miade bulunan Ronla bllJttk e1ctmfW 
HOMyln Ragıp Baydur bu,U. hnı 

:f'Oluyla Romaya hareket etml~tlr. 

Karne aıaıa 
llalJıa ı.. yerierlle 
Aakua. ~ \A.A.) - Ögrentlı • 
~ &ö:e l tcşrinicvvcluen ı· · 
t.c.ırcn t:a.hdid eaa.sı uztdııe kartlu 
daneik tıevzı cd..!momcatc viall bl.• 
tun '\~t.lcrde dev kt \ ~ mıiesa:._ 
Lat barcımlc-ri kanunlarına ta.bi meo 
muır ve mU5tdhdemler a..cıı.ked mW· 
ki, telaı.üd, dul, :-·cbnl maeaürUe 
malüli.;et ve hidematı va.tani,ye 
mıa&fl a.ıaula.r "e Wt.ün bımi&rJ.n 
~eaıegc n.cobur oldı.ıklan Jıı:iln • 
et~ ?C aw.;ıııi bareme debil olan• 
lann ail~i için ckmck.ıık hllb'.ı • 
b&tııı Topr&lt Mahsuller• Ofitii ta _ 
ratm.iaıı temin e~ıme~ karaıJaeo 
tınlaultr. Tiıcaıf't Vekaleti vali" 
~ '\lıllcr&fla. iş'arda ~ulu.naıK 
bu gJJıilısiıı harcırah kara;rname-• 
&ine göre beel~ mecbur cıidak 
an niifue adedini eormuşt\JI\ D • 
ca.ret Vdd.letınin llON'Nlla oeRP 
veND vi!A~lıe.re bu eaaalr tllılU
liDde ic:lp eden ekmeklı.ı< h'lliıal:at 
dulıal V4rilecektir. Bu huUıt& 1ıa 
arla.nan talimatname vüiyft)ıere 
gönderilmek üzeredir. BUtiln bu 
~lere müteallik muamelat ve ma... 
b&bf'rau Toprak Mahl!lulJ.cri arıaı 
Umum Mtldürjüğü t&kip edecektir. 

Diğer taraftaıı .Aılıkara.dan blJ • 
dirilıdilin~ söre, memurlara Te e.
laine verilecek elbiaelik kum.at 
ve a)"llldallır URrindeki tetlr:lder 
Uericmektedir. Alman ma16mata 
gll.re, &yübbr tell!ini uwı ama• 
na lı~ g&tterdifinden bundan 
~Ol ibt.imak va.rdlr. K& • 
Cim memmiannm kocalannnı ve 
~ ilki kat elbise atan aaltcrl 
tıeııeme dahil aııbay ve e" cin ıe. 
siattan istifade edip etmiyeeekl~ 
ri tetlQlk edilmekted r. Fakat 1111 _ 

t.ay ~ ukerlerin eşlerio1in t.tıfa
de ed~i muhakiak gilıidir. 

Diier tanlt.an lrumaı tetd Ye" 
rine daha pratı"k bir usulil1l tafJ6t 
dıa bahiı5 mevmudur. Bu unle gf.• 
re, ~ara muayyen kıymıette 
lruron Yerl1ecek ve buııunl& memur 
Jar en fuls 'ihtiyaçtan olan. mad• 
deleri Yerli Mallat- PUMlarmdan 
wmin edebileceklet'dh'. 

Bir Soo,.ı tlenizaltuı 
....... ,..bir 

mallrlltlal batarth 
Lamdd. 1 fA,:A.) - M~•ltoft raı:S

yow bDdlrl,..-: 
Bir 8oYyet dentsaltm Karadenl:a 

de lılaruut.i Romeıı mulırlbbd ba • 
tıl'!Dlftlr. Bundan b&fka SoYyet Ka
radeniz donanmuı iki bin tODllUo • 
luk bir ikmal gemtalDt de b&tmmJ 
bulunmaktadır. Son tkl hafta uıfln. 

da Karadents So'Yyet donanma UQak· 
lan t>eı ikmal cemi81 ile ı b417tlk 
al, 4 moUlrlU mavna Ye ' torpll mo 
t6r12 bet,Jnnıflardır. --Papen Almanyatla 

Pefte, a (A.A.> - Alm~ 
Ankara tıQytlk elctal fon Papen il . 
mal! KarpaUarda uland·ktan llOll!'• 

din Almanyaya hareket etmiftir. Almanlar, No' oro~io;k 1 ölctt>'iin· 
a" mtıdafaaya srcC"mt'lc zorunda "81 
nıışJardır. M'ozdolc höl .,, le hare· 
kel yapan Alman zırhlı ordusu, Tc· 
rclı:in cennp sahil" le köprii h ı 
rı tutmakta· ı~ de sayıca nşn~ı ol· 
maJanna ra!men azimle mıı' 

(Bat tarafı 1 lncide) 
tıiparb ve~bt"llll4tl için kupoalao 
nndan ietibde edebilmek d8tb
eeıtİJle yapt~. Ve neticede de 
•lıtok okayacamn, gar.etetdz llal. 

tada'. 1 
da w oraJard&]d flJ&tl&rd.adlr. J"l1ha- ti Nim, KaYHri mebuau Suat Hayr~ 
kik& ı.ı.nııuı t1k:c&l'DUD oral&td&ki 'OrsOblü parti kaza lllt'rkfflerinde 
ftyaU-S JDUeltmek~ amil cılduklt. kM& idare lıe1etlerl ve b&lkevlerUe 
n w lıuDdaa ....ıaat temine ~ • )'&Ptllı tema• Ye t.lt.lrlkl•rl ikmal et
t*Jaft ~ da 1ııll Mdlee ve. mittir. Parti Vill.Yet beyatl rel.llL pm. 
)·a cQrilm 'bllrad& detu. mal!arm ı.tuı dt parti nahiye t.,.ıtkW.lerlnl tetkik Y~ 
aal edildlli memleketlerde yapılmak. burada Jlertl ualarlle g1Srtlf11lelu 
ta ve bizim takibebmuı aadece bele • yapma#& 'baflamııtır. Bu ırOrUpne • 
dlyalerlmis ııududu dahntode kalmak lfırde. nahi)"elerjn balU oldUIU par+.i 
tadlr.. lıa:ııa idare heyeti azalan, nahiye ida-

................................. 

rnet eden Rus 'ku' \' l'llt>rini kırama 
dıkJan için ilerlemek lmkAnında' 
mahrumdurlar • 

RljeY b&ge.tnde kmlordu, Alman. 
lan Devinanak ll&nket tl8ırilnden tar. 
detmlJ ve bu GuO 91kı rurette tut
muıtur. 

auıta. 
• itibarla bn.hsi miıtenklen 
~ ..ıeftk olnl~ 
hatırlatmak istel'İK ki dMlil•lara 
bıralahmt "llA1'D''leri topla• 
malda pl'li lttinldaiai t-"' et. 
mit bahmayonmın, fabt diler 
taraftae ~isi• 1dM "HAm"' oka
~·ea olanlan da r:uet•İB 1'1n• 

Bu Hafta T AKSiM sinemasında 

T A~ZAN Diyarında 
Dtter ıaı.ftaA •JtlDYatı dün top ,. beyeU Ye bu nah119leN .aıatıı eemt 

tan 216 kuruf tızertndeD muamek c,cakl&n ile ocaklarm u.ıalan bulun . ı 

Batı fimal cepheainde gerçi heye • 
can verici munttakfyetlar k:uıand. 
mamıtf:ır. J'akat bu bölgede bir metre 
Uerıemenln öteki cephelerde bir ktl~ 
nıetre ı.ıuıemek kadar gUç olduğun ı 
heaaba katmak 11sımdır. Bununla be. 
raa,er Rullar burada ağır, fakat emin 

luyorsam. 
Risden ricıumr sipariş edeeeii. 

niz ltlletler milltarlaA lmpoah 
gazeteJI aiparit. edeeellais ...... 
utu Kel~Ü idareltNwBIL 
dftl t9nin etments 1111m.Wlr. 

görmQftllr. Bıı flyaUa yapılan toptan maktadır. Bu suretle &Jttj Z&JD&D:l'l 

•tatlara fatura da verUmlfUr. Bu partı relal t.tanbul parti ~ıkl~tın. 1 
ft11iY6t karıuımda dUn etleden aonra dan fillen Yazlfe almlf buı:ın&n partl. •-::::~:-::::~:::::::::::::::: 
•JtillJall tacirleri Yll&y~te çagrıl • iller ile yakından tan11mı1 olmakt• • ı p Zil kadrci.U 1ıU .pdu ' 
llDlf ,.. nJiDiD bqk&nllğında bir top. dır. Yapılan cörtıımelerde lst&nbu• F Zil k,eeanh bir A..,....,._ 

Türlıctt IÖzlü - Tiirlıee tarlalı 

-- slrmemlt ...-ıarta IEol'lalao -·· ıtın .• ..,.ka •e earate11ps ..........,.. dola 1alr ......," 

lllltr J'&pılarak yağ flyaUarınm art. parti, teıkUA.tmm f&&llyatjne alt mev 11111 atee1I lllr men•tH pratılM 
muı aebebleri arqtınlmlflır. zuıarm yam batmd& blhMU ta,. E 

UeıUJOrlar. 

'1NTIKA11" ftllll&llllll toPbyaa 
olnl,....,...,._ da, lıer,rb gazete 
aldrldan yerlılrde kendi puteJe· 

••••lf - tNotLtZ ı;stRLEıdNtN rinl aJ'lftfta)an ;.,in tedlllte '"' 

Tüıııearlar )'t1kaelif eebebbıln iatih l3lerl, parti faal uumın t'U m«n·• M M-NU MEY VA 
aal blHpleri,Ddeki maliyet flyaUan • tızerlndekl dQ1Uncelerl tlzewiDde durul. 
mn oo19J.mumd&n ileri seldltlnl aöy. maktadır. 

1 
_ .............. _ • İeJDif18rdiJ' • la,e itleri Uzertnde par".tllleriD yap 

tıklan pratik ve makul tekijller top 
knmakta ve not edllmekteıtir. 

arbt!Wl.l'Jll; .... ~. 
Be1'llllde IJI baber aıa~ bir Alm•" DPJm, as ohlaa. hir amrde s.mael Hor lnsiJteretle 

ınen'blnıdan etnnlldlfine röre ağıt' hl 'bol ..... .,_ madaet ... lnt1"e ~hon, S (A.A. l - D. N. R.: 
1wp ,..ıııarmm mttb&dttle.t için Al 10ktar. 1ngjterenin Msdrid bUyWc el • 
...,. .. tnsutere arumda mozaııe. Dinkti ............ temin edemi- çili, oama günU ~~alda Londn. • 
teıere tebar 1ıqıuımqtsr. t~ yen -.,..1arnnnr 14are1tu.mti. dan t~a gelmıştir. BUymc el~l 
"aaıt.uıle ya.pılan bu m11Z&lıff9.IM' he. hettmaılana .Uiklerini t1•-. sa- s.mue1 Hor bir4nıo «Un sonra 
ll1lıl .ıı.u bir netD.Je Yaramamrıtır· IQüPll... l ~ ~ ~tır, 

Bamnaa Tabl•I 

BARBARA STANWICK. HANRY FONDA' .. _..,.. 

L A L E'nin 
~ ..UU....- ilk ılllı•ırldtr. 

auc- .. , 1 .. • •&11 ...... 
ı ............................ a ......... ~ 
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Tarıtıirı büyük 
___. ...._. ~ ~..._.. =-sawa....., ._., 

davalar .IJJt~ - ----r17~ 
.Biyanka Kapello- · _ -

~ ··ı •e •• Bır daha çalarlar 

- 10 --
CÇinde nds11I 
evlenirler 

nun, o umu mı bakın? 
Bütün ıni~afirler, gelinin, evin kapınnda ikram ettiği 

~ cayforı i-.:tikten aonra, gelin odasına girdiler 11e birer 
de.la gelinin yatağı içinde yuvarlandılar 

V enrJi/lı,,. Kapello sarayının balkonunda b1Zslıyan a!(k 
m..:N•rn:.ı forihin ı;e adaletin esrarını cözemediği bir 

ölümle neticelendi 

4. Tophyan: Muzaffer Esen 

E V\'ınLKt gUn, gene bir yavru tramvay tekerleklerinin a.l. 
,.. lın..ıa carı vet-di. Arabanın basamak kısmı başına çaı-parak -0. 

len çr>cuk, L({I yaşında bir mini miniydi. 
Du bır ka:ıa mıdır? Vatmanın hata..ııı mıdır? .. Bizim ~azetenln 

v.arıllği maiQmıı.ta göre zabıta ve mUddeiumwnllik tahklk .. ta başla. 

Bir Avrup:ıh, birkaç ı;enc evvel, 
Çinde bulunduğu zaman, bu!un· 
duğu bir evle~ .mera!':unını 
şöyle hikaye etmektedir: 

mı,ş. Demf'k oluyor ki, tahkika.tm sonunda bunun bir kaza veya hata EN BÜYÜK DEP.T 

ıakatBiy:ınka hu düşınandıuı k«ırk çok giiael geÇ.iyol'; viJ.li.nuı uçsuz ytizündeıı olup olmadı~ım anlayacatız. 1939SeAeSinde "Pekin" de bu. 
ınuyor, gcnı; grancfü:;es bir erkek buca.l•sız ormanlannda ııık sık sii. Fakat to.hlılkat :ıe zaman bitecek! .. Belit değil! BlUıe oe, blz ne i lunuyordum. Orada '\ang isminde 
\'tıuuvn :;:üıip o imal• için lıeı· <:a • re'k avı yapıyorlar. ö*rencceğ"?z? Ala.kalı makamlar, falan gtin. filAn ye:-.:.l t.r amvaym J Çinli bir çay tüt'<'nrr ailesiyle 

ka:ıı:Ia ne de odada, ~özlerin> 
kaidırııı nLnnlısına bakmadı. 

Odııd:ı, e\·Ieanıiye ,·ıısıta olaıı 
adam. bil' nutult irad etti \"e kızın 
mrniyetlcrinf, fa:r,ilctlerin! sayıı• 
cfö9ı:tü. Bun<lıın sonı-a. hafif bir 
l•ahv:ıltı edildi, çay ~ilıli. Sour.ı 

1 giivcy ile beraberi:ni!e gelenler, 
tıkıp gittiler. 

reye b:ı~ nırılu; büyücülere biiyii - Gran Dük, karcJeti Kardinal bas:ı 'llakları başına çarpmak surotile ölen çocuk kaza neticasl ö!!I!Uş. abbap oldum. Bu ,·esile i"le, ~'in1 i 
!er :\"!l.ptırclı, hiliscler:l~ dmılar o .. Ferdina.nd i'1e dargın gibi•lir. llu ttır, yahut 'tunda. va.tmnnm tauiri görlilmUııtUr, diye. blrksc; satrrllk ııin, yalnız kız.iyle tanı}'1llalı~a GVVEY EVİNDE 
~uttu. nd:tklnr ac;tırdı, ttalyanın oar1ttnbia sebep Kardinal.dan a· hlr :r.a.'t r.e~redecekler mi?.. J kahnad11n, biz Avrupahiarca a.:;la GÜVEY, f,'ekilip gittil•etu 
hiitün •:Oktorla.rınıı, f:ılcılıtrınft, bü de ta nefret eden Blyanl<adır. Kar. Ben şimrhyu kadar böyle bir şeye raatlamadrm. Bu gtb\ vakalnn. 1 (ıllm.aa: ~yl~r ohm hiitiin <:rn ô.. sonra, kr.un t:ıhtırevam 
~ücü!~r·nl' ~:ıraymın l.ıtpı1nrım a". dinal da. Biyaakayı bndi!ıline Nzlm guet .. cl arkadaşlar, takip edip, neticeyi ögrenmeseler halk bir detl~rini d~ ö~enmiye iınltin c,ınuzb.ndı. Bıi.y\ik bir c~nu,'!tle 
tı, l,;e.-;d:'sjn .. teY!!İh crlilen her i?aC'l , 11 büyüle düşman bilir. ı·~1•at t:CY öğrenF.nıez. Sormadan, malumat vermek, aJA.k.alı makam.!area bir bwdum. cvd.en çıli::ınlclr. Önde ç:ılg-ıcılar 
;ı:ti , ... btı yü?:dt>n sıt11ıafini tehli • Gran Dük kendjsinden <:onrn ltU!let sayılıyor. Fakat, işleri.ne gelmiyen bir şey oldu mu. gelsin tek. ~'in tüct'1lriy!e tanı~mam<lan calgı r;alı~·or, arka.c:ınfüt tahtır~nn 
l.c~·e lrnydu, lıattiı bir .iki <ıc>fa ,~i Fl&ra.nss. tahtına geı:-ecek olan bu zlp, ver yan!ın edip dayanıyorlar! ~nk g~emiştj Jd, kızın e\·lenme'ı< bulunuyor, buno d:ı. daw:tliler ta 
rlaha l'~rj tYötiirf'rck ynlanrıktnn t.-arde!flyle hanşmıı.ta 1.-arar Yer. Peraraıu öntınde;c va.kanın benll.z bir kaza veya bata t"serl olup bzere olduğu:ıu, yakında düğünü l<'p ediyordu. Sokaklardan g~er. 
:•ebelik c:-.yia!arı çıkıı.rctı. Fakat mi~tir. Onun için kardeşi Fransıı o!m:ıdrıtını b1lmiyoru:u. Bunun hakkında bir §eY eöyleme~e hakkım yapdaca.ğnu ö~'1'en<.li'm. İhtiyar kr.n, alaya kshfanlar çoğalıyordn 
\'cncdn:ıi 'ı: .. m~(tilerin1n s::ı.dnlrıı •

1

' va sonbal:.an Pogyo villi.ı.mda )'Ok. F.ıkat, bu vesi.le Ue mühim bir noktayı belirtmek lat.erlm:. \ ang, pşkın!l dönmüştü, gün Gelin, r,\i\'eyin eo;ittin önün<le 
tine \.P :ı1t;nla <t:atm !llmmt:t:ı do~t. f;eÇ!'nnesini rica etti. ller , ·akit Bızını vatmanıarla şoförler, ötede.nbarl vatanJa.m haya.tına eile:n. geÇtikçe dü~ncesi, dnlg-ınbğr ar~ ta.htıre,·ııııdan indi: baştan :ı.~:tğı 
tnrl:ı n rtıf;T.1Pn bu sa.:v'ialtum va Romada oturan Kardinal eylül so nıi;et ve•mezier. Ha. bir köpeği çiğn.e.miııler. ha lıir insanı. ~·r.ıaı-ca bir t.ı3<>rdu. Hatta, bütün nile, büyük k'nıı:zı iiı'tüler icincle lm1cnduğn 
lan <ı'{'u"'tl ~.n.bnc-ak ~~y<'laml ~tlı: ~ uuna doğru kalabalık maiyeti1·ı; farkı :r·::ıktur. lıleseU. i<\för, yolun orta.sLndan geçen. kendi gıuergihm. me,gııliyet j,;ine.eydi; çıinkii Çin· için, hic: bir tarafı g<ini.lmii~ortln. 
tı. Biynnım :t"'hk me'l12t ife~!Jclr, beraber Pogyo l'illisma geldi. d.ı. ytirUyen bir adam gördll mii, uzaktan korna ça.Jmaz. Uç ciört adım merce ,edenfT'c pek mtitJim bir Aoel" l:ir yiirü~·üı;;lc c,·e P.irtlj. E 
~in. t"11 h•nıli<1.!ne l!ir erkf'!'t eviat Karanlıklar içerisinde itawn bir kal&, çıı.ımqa ba§.la.r. O :ıa.man yolcu ne tarata gideceğini f&Ylrı:. eafa i<ııtl ,.e bir çok men.'l;me tabi bu. vin kapınmda ihtiyıu eı·kelder, ih. 
'crmiYotvJıı. ~lmrli:ve lmd:ır h~r 'hu <le\•İrden bildiklerimiz ~UJl!Ian i. ru, so'a mı &"it.siu, bir karar veremez. VeremP.yince, ya oton:obl.liıı al !"inuyordu. Bunun i~in krLm aile~ liyar lmdtn)ıtr ıhını.rordu. 
SU!>ti!. kmdiı:ı'.ne yii'I" olan bahtı htı baret kalıyor 8 ilktşir..de i'ki tında kalır, yahut güçlükle, zar zor bir kenara kendini ata~! vt> o ıa si, btiyük masraflara, zahmetlere Kız. l:!;ÜVc~'iıı e'ltinde. onun ha 
~rfe:r onu <'.:ınevinden "nrrM bir ok kard~ evdeydiler. Bir ri\'ayete m:ın §olör, pencereye yakl&fır, ıaşkra şaşkın kenara kaça.ıı ~dama f ' 'e can sıkmtılanna 'katlanmayn znm,~ığı • ~elinlikleriııi giydi ''" 
olmu~tl1. göre evde terleyen Oran Düli mll.!:tetızi hir nazarla bakar, araız, arsu: gUler, eğlenir, yaht.t k.ll.filrU mecburdu. bö~·le<'e tanı geiin lıaline C:l!'hli. 

• • • Fran~D''a, bir göl kenarında dln. basar. Kız evlendiren .aile, böyle lın~ Merasimin en ehemmiyetli sa.fh:ı. 
lenirken sofukaldı, ,.e bu so. Vatmmar da böyle •• onlar da ~törler glbi .. böyle vulyetlerde zırlık ,günlerinde. 0 kadar meı:;:nl sr, ~md~, cereyan e<liy(Jrtlu. 
ğukalma neticesi ola.rak hastalan.. ölen veya kazaya uğrıyan olurS& vatmana, ıo!öre verilen cua. neıilr? hnluaqyorlardı ki. ıısn.ru:mm bi · Oiiny ,e\'e ds\c~ cd Mi ve an l:ARJHİN VF. AIJALJ!j)"l N 

Al'DINLAT.l\...'WADIGI NOh.TA dı, fak:ıt Fransua.vanı ha.atal~r diye sormaymız. Ya.. işte kaza. var, diye beraııt ediyorlar, } a.hut bir tenleri ve medcttiyetlınjzi tıı.nmu_ş r:tk, o :r.a.ms.n. ~v!enılii{i J,mr. ~·ii. 
&0pkalmaya., benzemiyoı'Cla, mi_ i<aı; ayla. kurtuluyorlar. Yani ne olursa sakat kaıana, ısıeııe oluyor. olaaları hile değişirler. konn~!a. zünü ~iircm. D.?likanhyıı, karı•nnr 

Ri~ankanın macera dolu hayatı desinin sancılannd:ın ~ik&.yet edi · Ye bunun jçindir ki, şoförler ve vatmanlar vatanda~ hg,ya~..ıa ehem. maıı bale gelirle.r<li'; çiinkii mera l:eğenirı h.~ğcnmetliği~i soran yok 
ou a.nda.n sonra bir esrar perdes'• yor \'e sık sık kusuyor,lu. Gran m•yet vermjy<.'r\ar, firen yapmayı hatırlanna getlrmlyorteı' basıp si.min kusunuz olma'ilnr. her §e_ tu: çiin1dı Cfolilerce, edenmt:. 
ue bürünüyor ••• Zaıııamn ııdaletı DiMc"9 i!kteşrinde yata'a gireli , .. gq;lyor!ar. y;n naks.s.nsu hazırJan.m.asuu iste~ toCQk yetirı;tirmekten ha'-b bil' 
hu snn çöZ-Ome(fiği, tarih dıe bngi;• lıir daha kaDmıadı, işin asıl gari. ''Kaza oldu, kus.ya kurban gitti!,. diye 6\tımlerinden ... cı ve eııef elikler! için. akılları fiklrle.ri. ke1t. rneıel; d~ildi. 
ne Juulaı· bu hususta müsbet bir ' bi, Grandüklin hastalığına tesadiif duyduğumuz yurtdaşıarm yiiz.de ciokeam, §oförlerin alaytanna, vat. di if,l)eriAıleydl. Bundan dolayı, Gil\"e'.\·, !1;.d;n'P. !mr511a'1ınc:a, o. 
b'~Y sö~Jcmemistir. ulen bugünl~rde Biyankanın da mantarın t.:ikkatsi.zllklcr:ine kurban gltrr.Jşlerdir. düğün zamanı yakla.!>tfı'Ç&. Ç.tlıli r.a, bir fjelcer (ubtufo tıık.dim etti 

o rr.:ım:ı.n t:ırih hüki'ınıetlerin ar· ansızın ha.U:alanışrdır .iki hasta." Tt!ykr Qrperten tramvay ve otomobil vakalan oldu, bı:nlara se. dostumla., uzun uııun kono6tfl&ya. \·e birl,nç defa, bu ~ke~l.l hoşu" 
zusun.a göre ya:zılmlı, müverrihler lian ilk olanlk 19-~0 ilkteırin beb o1anların, en ağır cezalara çarpı:ldttnu 1'1ttınız mı? .. ~z~ a~. inıl,ii.n bulrunıyordum. Ai~ içiude, na J?idip gitmed"fini sordu. Ctelin, 
ve Y~m.nii\'isler, hükiinulann isi - g'ecesi Gra.Ddttk öldü \.'e ö)ihn hu. nnı l'lir tı.Ja!a bırakınız, hafifine bile c;arptldıklarıru hatırlayamıyorum tııllaftır ki, en ~alun ,.e düıüıuıe.. alçal< !!e.-.Je, snallrr.n b:u:ı.~ma e. 
ne :;clmiyen \'ıı.lmJan kayıtlara ~!:'. beri bi~ik odada canvennek üze.. Fikrjmtzce, otomobil ve tramvay Yakalarında, suçlu oldJldan an. ..S .btdunıına. ni<=anJr kl7.dt. ,·et. bazısına da hayır diTlJrdu. 
!:iremczlerdi~ hatta tarihe kayde re olan .karısından gizli• tutuldu. lqılıı.n ~ofnr ve vatmanlara verilen cezalar c;ok halit'Uı'. Cezayı ağır. Çinli dorttıuu, bu kada.r mejgu. Güv~y, gel.inle btı ~ıııı~ar.111 • 
dilnıesin ıliye birtakım veCJikaıa: )1'akat yanma ~e-1~1erin yttzlerln. la~tırırıak llzımıID', Nası!, bir adamı öldilt'ene attr cezalar veriliyor, le arıı.c;ında, b~ni unntm::dı l'!! pek dan ıneomnıın olarak al"!uya çıktt 
Httadruı ır3ıdrrıhr ''e ııyc)ıı!'D1a ,.e- 'le göıdiiğü teMSür alimetteri, buı:la.ra i!a ayni ca.ayı vermısk l&.zundır. Ha, tabanca ile, b~akla Bl. nl!zitr .kelimelerle düğiine dsvet 1 ,.f' emda l:ı~ke;n•u m.i..oıafirlere. 
&ikntar mcydnna !}ık.ıınbr: hüküm 'koridora girip ~ıkanlann müte.. dUrmuısıır., ha otomobilin, tramvayıa altına !1.lıp, k&funu parça.lıya. • ~ltl. r • l tlya lığı bı'llirdi Buncbn son. 
dara ba~lı "~ ~T..but \'cSikalan u • madi ayak sesleri, \•illi. etrafında rak oHı~l!ne sebeb olmuf8Wl!. Ne farkı var bunun! İk.191 dt> can de. ra tekr.ı.r i!eri girdi \'C ~·dinle ia"j 
zan trI-'lfüyn. tetlıike \'akti olmıyan h~ygirlerin ,.e arabaların t"lkardı. iil mi., . GEi.İS ALA,, baŞa, yem:k yedj. 
müverrihler h!l.di~elct1 oldnğu gibi ğı ı:türtilttl usta kacblta hakikati Biı-)Laç atır ee&& verilU. balwu:ııı, bir daha. tramvay, otomobll ka. NlHAl:"ET, o mühim dilğün YOCfllelıt~n snnra, ~elblt' gihe,·, 
<leğil, Jıü':dlrndnnn \eya nydnm1a. anlnttr. Biyanka o vakit unın u' zası olur ır.u·: ... ~för eııaenlZde alaylı alaylı korna çalar mı?.. günü geldi. Ben de, .n!n e\tle.a ll\·luya ~ktda.r. '\"~\._, Hr 
, ·esikamrm gösterdi'ği 5'?kilde Jm~·. zaı1ıya ağladı, \'e kocasının ölü. ya .katılmaya ,.e bütün merastnıj ~ ürüyüsle, il•i mı duran mi!;afir' 
dule!'ler. J•'r.knt giinün efendileri mlinden sonra, azraili'n kendi ca.~ R~t.J şimttlrdlr ııl•et dehi tlr&Rf devle&! LAıl:D&t g~rm.iye ,imkan buldum. ler a.r:tsıncla:ı geçtiler. Gelin, ela. 
nin :ı1dı~1 bu tedbirlere 'hat~m da nmı alm:un için de can , .e yürel< .. ._ ____________________________ .. Gel.in ~bahın ilk s~atl.erinıl~ vetlı1erin h~t> birinin önii'ft<İe, bir 
bunln.ro. kar5ıhk \CrPn T'llcııtalan ten dua. etti. I bi.ır.ı:v.: ka<lıu tarafuıdan, tarand·, an duru;o. .ır, baş eii:rardu. Bu ış 

1.a.rdrr: D"lcl<.-n ılill' dola?Jan d~di - (Devamı var) ~~~~-~· ~li!~~~ll- Jüzü düzgünlencli, yenJ elbiseler lıittil<ten sonra, bir Utıda ıpapası, 
kodnlar h~!iikatin bir paıı;asmt A ;a • e ~ ı.;i.yerek lı:urla. eh (l",·iıım.e ı.u iki gencin nikihlartnı ~:.:ydı. 
r.nir ~i.ırimle, hik5.yecl mMllhnda., MalaPfd/ann tolim ve ttulri~!.l~ sanma işleri •lli~·~·~· z~:ın, ~Plin~ nu 111erasiın bittikten ı-o.ıa.ra. hep 
i't~d;: d':! tnmnda ,·ak:ıyı oldnf,tmdn.n • - ~·i~Ü<! sa.adet alameti olan. kır~ beruber .vemek odası halin~ getj-
<lalın kötü bir ~ekilde naklcilcr... 1 Yu""'--eL .;ı-"'ar.ıa küme• hayvanları ı mızı !.Tenk.:'i b_jr .. ta.btıre\-.aue otur. rilmiş olun. h'i~iik snlc~• <e"irildi. spanya hükumeti, devlet hapic; JıaJ ""' aug1. a . 
~~da.nma'k i~teyen bir hakikat, o~. h ..,_ . d • h '· _ dek h" .. 

5 
. . ıb" fuldu. Dort "·ii oın omuzlarıwlıı, Salonun dö~esi moza,yıİ{ft '-e 

l - .b •• -· 
1
., _ d . ancrerm eki a~r ceza malıkiımlo · ·111.-uıc, oroz, .. az, or , ınu yapılıl'Or. imdiye kadar, t''l ır k• " .. . ...... 1dl" B ad k ··k ı ·· ,__ ·.-..· o ı u~ al ı uegil. o utı•mn an •lah:ı ., ·1ınwın ., u "'o ..... ru 1 ur a ı:o · mu emme -su,.,~mı;.ıı. u. 

•• e;. 0 rınm nasıl lalim ye terbiye ~dildik. gibi kümes hayvanlan, yüksek da!!· t• ide ed'l ·cı· 3001 -,.. !! ne ... · • tötil • c daha ig'?ren" bir sel•ı·ide ne ıce e 1 ememı.,.ır. · "eliJJ ... ü,·ev:n "e!m s· · ~ .... n, ... ; ,·aıia.R]a, (.,'°11 il3hlarını ~öster-en 
" - leriııi ve '·lındcın ııe ~,ı··bı" 11el"ıt•Alc". J d 1 "'- - t h t ..:a.-ı. --' ı. J ·' - J .., • "' .,.. .... e. ını ·-~ .,,,._ ınr.\ .. l.l.na 4=I!;at•lı.r. v ... ~. ar a yaşnyaml'J! ar . .oazı mu e as.. me re !'..,.~ l~nere rı.rnrı an ~•u· cekti. ,. · ]e,ilelar \"Srdı. Bu ıe,habrda, ~ 

Inl !l.sc;:ı ltn~n:la birbİrİ!lC rıı. alındıifını ffÖlfteren bir kitap ne~- sıslar, btt helin ı-ebebini tıraşhrı• ınes ha)'Tanlan, derhal yumuTLlıt· Bu ~leme aırasmcla, S?eliıun b:a~lı b1Iıkl:ır. fe!'Ualı',Ja mi!eadelı: 
J.j!' bir çok hükfımetl~rin kum gi. retmiştir.Hu eserden anh;ıl<lı~ınn yorlar ,.e hu gibi hayvanların dait. maktan .kesiliyorlar ve bütUn dik. etrafı.oda dolaşan kadınlar tu\·n f..den ej<brleı·, "lfoııfü~-üs'' e 
l,i l•ıı.~ n:ı tı~ı bu dcviıiere ait la. ııöre, mahpuslara, esac;h bir ı-e·kil !urda da yaşamaları çaresini arıyoı• katlere rağmen, haııılulanmalarının 1 letlae dikkat d.i ·o!'l r b:r s"'r1 dniı- res;mL~r c<Niiliiyo.rrlu. 

eli.' rlinl ve hl"k" d l ·ı' · • 1 fiil"' lek tl d bu l1u d 5•--1 ı · ·· .. c ~ ı.a ' 1 u l r:hi nıdki.fann yrı.mı uydt1nnn , n ıt ı e~ er verı ıyor. ar. ..ı mem c er e, • "~ $0~ra n. wm: er nın onune Ilı": ~e\·ezellkler arasmdn, ku .. urlar Sofra.ya, brtftn )'.emek '.'IU..nla 
0 r.. ı; uydurınn tn('kluplııra, Mnnevi hi<ıleri harekele ı:etirilcn suııılıı, tecrübelere girişilmişlir. lli!- çıJ~ıyor: lJım '"e r:_n. tuhıı!llr in. IJulun döz~tip duruyorlardı. rı, hirden ~etirilcli. Ta.bil, yerele 
J•atrr ıı:m yuzıiınıs kitaplara, 1 nıahkümlıırn, bu rlint "e nhliık1 hassa İlalyada, bir çok_t_e_c_rüb_-_eı_c_r-o_b_u_işt.e __ h_ır kudret gosteremıyor. 8 11 saat kadar sonra, Aü,·ey, yemek p~njl!yorflu. Daınarl ailesi, 
" 1 ı d ,_ <lerslerden sonra ilim, edehi'-':ıl ,.c • ki · ·· ··ı · ı uayn, aıtm :ı. ıoor.... ahnnn~ ,.e " (lın udetiıe ~öre, eslti hir r.raba yeme ~rm 6'1 ~uru n'eınıı: iCY er 
f'.ıoııra dcclıal tel;Qp ıo<liimir:: ıtl. ınzel san'ııtler öğretiliyor. Yirmi bin litre fCD'ap İ(İDdP geldi. Bu. öyle bir arnb:ıy- olm&<utla <!"'d•at -etm;şti. 1U;: defn 
raflar, r .. ıcmlt>kct. lıudutluının dı · Kitap. h:ıpic;hanelerdr- ,·erilen FranS>Oda, Vensan Debroil isnıln. k.,,ağını açm1ş. Birdenbire de, u. 

1 
tiı, Nuh znmanınrlan kalmışa lı~n. olarsl<, bur:ırla, "1.,rlJl.!!!;IÇ yuul. 

:r.. ırı-.ıı:<'.:ı ıbin hir gurazıL ı1ayana_ konrerıınslnnn on bini geçtiğini de bir ayyaş, ge<'enin karanlığın· zerine ~araplar boşnnmış ,.c k"ndi· 2.İ;\·ortta. Bu modası ıt~m;!i> aı~- sı', denilen, Çinin Beflhur yeme. 
r~t ~azı"rnı~ y:uıln.r tarihi Jtalı\ · · r. nh lakları n ı diiıelt mi 5 olıı n _, · daıı istifade ederC'k. Ar as garıııa sini yere yuvarlamış. Korkuı.u n dnn lıaJa.r. yal na dilkünlet"e mahMtstu. ığ.ini ~'edim. Bu yemek, bir nevi 
k:ıtleri' ret!• acınacak bir ~ekle kor. kômlardan 1500 nün cvlcnrlirilcli" lal•i huhman m:ırşandiz istasyonu_ - K~un, kapayın! Gül'.ey, :ır:ı.bMbn indi. Y:ının. ıı:ldir ı:t.-_aiz otunclsa ::rıı.~ıddığı ic\n 
7.:t..1ll.'Ul g"çer Ye ii<forooğlunun ıı. ğini ve ölenlerden yüzde Sü ı;ınuı na sokulmuş. Orada, en ııeti.s bir Di:re bnITTrmca, bekçiler ~-eli~. da. cvlen111i~e ,·asıta olaıt aıla1n i'.:ıh:ı.l~y:ı lll!l} ~nnltt. 
ııutma J·alıi'.'.--eti sayesinde val<a.. son nefeslerinde pnpn~ i~tcdi.J..lcr· 1 şnrı.ıpln dolu bir sarnıçlı yııgon du" mişler '"e Ayya~ı ,yfü:iikoyun, !in· (;olunuyordu. O, ~ma, ~lnna l:emdder :ı.nstnila. ta\'llk, Ya. 
Iar , 0 üpl.e!erJe firtüliir. \'a.kn ıı~ Ye. gün.nh.l:ırınn :\llahl.nn ı:alıınrİ I ruyortnuş. rııplar içinde yüıl'r ~iirmüşler. O. lıııkır .. -ııla.n yUrii~ordu. El·in, jı;er. tıani domuır:et;, Jtô~1'lııı.lı~ı kana .. 
zmn.arunıı yalun ~ünlcrtle "henüz dılcchklerını knydP.cliyor. .'\ynş, iki fıçı ile bir ı;-ok şişe mu1tn.sıl. yertleki şnr:ıpları içl~or. ! f .. k h;r J'eri olım ,.e ''mıg aileı;t clı ı.;ibi ıeyler ele ,·ardı. l-'.ernek, 
im i"i' bilenler'' \"e.rc1ır. nanlar )\itapla. m:ıJıpusların ~·:ıplııklrı teduik ellik len şonra vqonft YD. muş. ııin bulunduğu bir oılaya giitüı·iil.. tı.irkaç .uat sUrdii. Yemekten. 'SOtt. 
ihtiyatlı ac!a::nlar o!duliları !çin resimlerden Ye oyma i}:,.-,,.::::.ıc.ı rınrnıış; fnknt musluğu nç:ır.ıığı ye!- Ay.ra,, ür; gün ayılmamış, clör. rlö. Gel:n de, tüttrevam iizeı-ipde, rs., tekrar yofa dUzilkliik \"e ~i · 
suo;mu'.)l~rtlrr. J•":ı!m.t ~nnUn birin. dikk::ıc şayan ni:mune!er ,ıı .·Jır. ele. dalaa çok nık.o;ın di:r<.', Mr bölınt• dv--cü gün de delirmi~. onu tskip etti; fakat ~-ih·ey, n.-a nin e\'İne gi.tillc. 

ele söyliycbil:rıer. Ara.dtın on se .. :------------•-ı•••••••••--------------------··-------------• Gelin, fa!ttırel"ırnındnn İ!'ldl '\'e ne, y;•rmj Föene l-akit geı:incc bu =-ı e-\'in ltapısrnda durarak, hepimizo 
nd.'\mlann d~li çözüllır, nğız1arı - Dönmjyeoolfnden t>mln&ln ele • :Kefit birden kntlarm• <: bir~ ~:ı.I•. çay. i~ram etti. ç;ı~ı-
açdır. f.~.at on !;ene, ~·iı-mj !:elle mek~! 1 .. ~M· m·· . ~· '-•· ·-Ne dedin .. !Uoı;ollı.tandan mı: ,., ~ı. ıı<;"'r' gırı.\·or \"e ı:cl•nın 
içu·:sinde :ornlanlaı- k~'l.T:ılfı.t'!l ~ic~ - Evet .. evet .. bundan !'onra mogol ~ RaHmld biz aenJ ens~ a-öudernıemlt· ~-~ıta~ı P~.crfode, birer rlrf:ı. yu-
yerle~mislir. Vnk.ı. ~ıtlıitlerinin tehlikesi kalmam.,tır. velilll~tlm1 t "k. ,·arl:rndılct:ın c;;onı·n rılnyot't'hı. 
doğnı sözüne ha.tk ··~olan!"' di)"e rAklrut) ildtlkten snra. l.lmg'lz 11-: W 4;5,_ 1 

llacer ~WdU: ıB•mfl:m so~ra ıl:ı mer:slm bi~·~~ 
maknlrelc ede;.·. \ 'c nihayet yii.z "Ey\.·ah, uğ' elimi ka~·b ·: tim!,, dlyfı _ D»tün ,ıezlp dotao-ttı!"•m Tı>r\.., oln~·or, delıkanh da gu\"ey gırt • 
.. ~ne sonrn ml.zn<: \'e muhitin tc_ .,.ayacaktır. TARI H 1 ROM AN timdt .Jıloıoıtıt·~ oldu d ... Atabtk'e y{lrclu. 
~ir:uc taM, hıı.l,jlmtleı·i s..ılı<;l \"e - (Akkuş) Cengh:ln &a/: eli mfyd\':' • rln, ce11cp ~·aletleri. Uürdıtan, 1'11.r. 
~iyasi b:tlmnc!nn teU.ik eden dal· - Evet. Bir gla K:ırıı.lrunuad& -P. klıt,ao... hıı.tt~ pek ~-akıN&a da ermens• 

J\J. RASİ){ 07.0EJ\; 

gın '~ ihmalci nıiinrrihler de ise tana. karnltay u~r1ne b6>1tı ,11 • • 4 l • YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLı tan mo"oııarııı ~cak. 
karıcırr. \"~~iYC't bfü;bi\ fün an ln <;:ı!. lemı,. - Ne diyorflıın. Hacer._. Bilt;Wı hu 
ma.z lıir 11ale gzlir. 1-:te bunun - Ya sol kelu 11ıe o\acıtk? Onu 0 • btıuet,,t~ kıtldı:kça tlofmıyacaktır da 1 ll'rl tekrarla.yınca, Rt>o1t )'Bvstça eut. ı.nydığın :verlerl moıellaı: ım .alıtJ? 
içmuir l•i Clya.nl>o Kape1lo'nun \'e nutoyor musun? llJL!ffellil11. bOfUJl& gltlen bo B6zlerl du: - ~·et. Haberiniz yok mul' Fa!:<'lt 
Graıı Dmt h:rinci Fraıısuvamn - ({ıebeJ den hlmccllyorsunnz ve. Retlt herrün tekrat'Jayıp dorordıı. l - Beni soran kadm :eı.t mi? ııf7. her ,eyden haberdarıı·nıı aanıy., 
belkt feci UW~lle:inin :i~'İİl::i\ftii ltlltmetlm! Hali1"aln veziri, efeırdiwlllln nabzına ·f - Evet'.. çok genç.. ~ nam. Efeedlmlzce meçbO.I kalan •8 "). 

Tıi!;! Mr %1\mnn n...~yeceğir~ - ICW.ııt. O y..-n •mnulan da göre lf!rbet vermmlnt çok iyl bilen - Güzel mi! JablMr? 
1587 ~"Ilı sonbah1ı.nnda kan kn. Jımıtıııııı.,•m. ku.raat:, clHııaı, fe'Y'tan ve aynı z:a. - Çok gOzeL - Dotru. Ben her teYI bll.ı\·orom a. 

ca Floranc;a civarın<fo. ~ıı.noôa. - KoJ1111u.s r()D:ı iki hAldın çrpll'k ma!Hla da hileklr bir allamdL 'Oç yıl. Reşit ellntıı ter•lle baJ'eUI aınm111 nıa.., balifenin blr şeydt>o .t.:ılırerl yok. 
PoQ o 'il':isma ~uru·-.Ieroi. Bura arap ,cenel ile pek çabuk öbür dUn:ra.. ü.nberl hsllfe NAnrt avncıunun içlno , yliztine vur4n: tur. SUoı onıı bös le tehl:.kell ve ic 111. 

sı t:ı.rihi bir binndır. Bugün bııra.. ya göndMmej!-e her ıııaman muktedt. ainuw .. tstedltl glht oynatıyordu. 1 - A mendebur ... bunu bana vakti. Jcıcı ee;vlerden bahaetaw~ n~eaiAt ka 
yı on altJ:ıcı :ı ı.Nbki S\unga11nnun rlm, "1-'t.ilrıtmetim! &m 9'Dn yolu bo O gün vet:lrln bUtttn pldabanhğı le neilen l'J6yleme31n ! çırırınn! 

~:aptıi;'l Yok lde görmt>k müıakibı- raya atmn. o, '1"1rkhtan üaerlne hmndeydl. Haftfeyt gttRt sözlerle Haremata111 ~ye çeklldl. Hacer vezire fazla Mr vey 9'Syleıme 
dür. Bir tepecik iizerine yapılmış yfırUynr. avut.arak g kadar neşelendlrllllttı kt. Reşit blr andtk lıaHtedt:n urltwa3dl" dl. Fakat Rellt ~rla J'Cll,jnden 
olıua bn ''illir.m n&nzara'ı (Ü - ~ halde r.ıegol ~bllllelılnl ftVU'.; Btr aralık havuz başma selen bir alarak bahçeden saraya i"ııll •• kapf!"Zi nıemnun kalmadı. Kendi k6ndine: 

lngilt.neJe son kadın 
çorapları 

f nııiliz ~:ızcteleri, iaşe n::ınrını .. 
bir lıe~ann:ınıesini ııcsrettiler. No. 
zır, lıu }>eynnnamesinde. son tıır 

gayretle temin etli~i lmdın çorap
I:ırm<1nn birer ı;irtinin kndınlnı.ı 
dıığıtılmnktn olduğunu ,.e.. Jfaıp 

Jıilinceye kndar, hlr claJıa çora.> 
da~ıtılnı ıyncağını hilclinneldedlr. 

Bunn h:ıkılırsa lrıgiliz luıdınları 
h:ırp bilinceye kadar çorap yüzıi 

görcrnlyeceklcr demc.klir. 

gilııeldir. Mültcmmd hah~e içeri. turdıı.k dl"m0ktir. Artık kendi işleri. lıaremataıı: doğru :yliriUIQ w ayakta dur- cmç - e.mtU bu fettan kadın, h&llfeyc İkinci dünya bar.bhııin gelifimi. 
!>indedir. Buraya gcld~'kleri vakit mlz1P ulrıı.ıJablllrlz. - Bir kadın geldi .. atzt görmek ıs. kadmı cörilnoe pşırdı: ktmbülr neler -latacak.. Ben OIPın ni takibederken, 1Üal'11da kavv~tll 
Gr.1111 Dil~ hlili eski ınftsril bdm - Knhırıas zaten bltyle btr tebJlke ilyor.. - Bacıer .• Mlll mlsül '? oerden çık.. dtineceflni hlç de ummuycrdum. ollllAftln milletlerin bayatmdm 
clJr. Falas.t Grıı..n Jll'k eskt lı!ırafınt gllmrtiyordwm. Cağda• za.pted4'('~·, Dedlfi ........ lletlt tıeHp Mle 'fel'. tm böyle birdeablre! Diye .ı)ylendL Sonra birden llwre derin tesirleri hepUlliUB djLhtine 
uııutmııre.., ha.~b nlmuw.ı:-. i"alı:at Mr kttlıraman dtınyaya doğ'mamı~- memtıttı. llacer vezirin eltnf öpttt: dtindlh çarpzyor. Fitre ve zekatmml& Ha. 
aray ha'!Patr Jo_I\?! mnhtetemdir. tr,. n efMıahnta ••nudcamı mual!Avı Bare111ap. biraz llOllra aYJlf liiz. - lfe»«ollıltaJHl&n ,.mıt gf'ldlm.. (l'cvamı var) vn Ku:rwnwıa yan11Dl edd'~ 

Zıım:Yl o-,i~& ef'leo.ma-arum.daillll ................... ._ ................................................................... ~,.. .......... _...._11!!111_.~:=::::;==:;::::=:::::===:-========== 

1 



1 

Bir defa daha tevkif edilen 

GANDi 
1 (Bn_ştar.ıfı 2 incide) - Gandi, hi Jel 

1 l'l'Jnm 1lzerane koyuyorlar. İstas - Diye bağıran hallan afkı~farı ke-
: ınlnr ve polis karakolan bı:sılı. !ti1sin de, söz söylemiye b11şıa.,m 
: ur. r.ıuharrlklerin işı;ileri grel·e . diye, inee dudaklanr.dıllii tcbe" _ 
t.?~\'İk ettikleri Ilombay ''" Kalkü· _.üm'e, dakiklllnrca beklemişti. Son 
t.~ mensuc'\t fabrikalarwd" dl'rin rn, Deyll Ekspr!'s gautesl muhn
l•ir ıthılr gers;inliğl göriililyor. Bu birin~ söylediği: 
; -niı ülke, fıdeta, kincleıı kaba 1 . . 
ı:ı n b:r dalga~·ı andırıyor. 

Bu kadar gUrültilye sebep olan 
: lamds.n, artık, bahıteiiilmez ol • 
ı ıU'.:!ttır. Yalnız Garu1iyl reuh:ıfaza 
<"'1~ polislerin, Ağa ilanın sara· 

- lngiltere Hindistana jı;ıtikli 
liuı \'erirse. Japonlann ~ini fazla 
gilçl~tirir. 

Söderile 'aziyetini tn.srih et · 
niiııti . 

~ ı:u çcne!iye.n, ~imenlikt~ g:ezln _ .. HariJftn'' isminfleki Hind ga • 
ı':.k~ti. ~örlilüyor. Kendisi' İ!le, hİ( t:ete.~lne gönderdiği hi rmcl<tupta 
;,orUlmilyor. da .Japonfara lcar~ı t>'an h3reket 

Gnn<li, 79 ya~n·Jadır. Onun ı hathnı bildirmi<cti 
tansiyonc~:m muztarip olduğu söy· ı Gan·'· bö' 1 • • k f b 1 
1 • • . uı, y e tnC\' u u unnr -
.,ıyor, bumfan dok.yı aç.ık gren. ı tn n:ı.'I ı b. • 1: ıakt f 

r.'! ı;iri~mlyecekffr. Onun, mürak&• '· · ' 1 ır uzıyct a ·ıc ır 
lwye d:ılma.k idetidir. Bekçilerile Emet arkııdaşı ol:ın kar151 da: 

:::a,'kal~~.'!'k~n. belki de zoraki:, ne.. - Ben, ne olup bitcr..eğiııl bil _ 
r.l•·1.?orunUyor, hazan. da,_ '.lenn bar mek i!lt~m. Benim bjldiğirn bir 
ılllşunceyc; dalıyor. ~Kımbılır, baya. 'ey \ıll'M, 0 ila. ":ı, ürüyenln gillece. 
t.ıııın. oynak seyrinı ml l:atırmdan ı ği yere \·arncaJ;'l"dır_ dem ı,t 
gcclr .. yor! ı b ., • . • e en 

.., nd• •k• d •k L- A~k:ı bır Sey 5tiyJe::ııyor. ... a ı, on ı ı ya.5111 a. ı en, eı...-
'cyni'nden uza.klaştıit znrnan, pıı. ''Z:ı.:ır, kuneti daima yener" d~ 
rnsız ka•.m.ıı:ıtı. O zaman, cigara ela ~·e tekrar e<lesı Gandi, hali, Hin • 
iı;iyorda. Olruduğu lise had.emele - <mtanda, Ağn. Hanın sarayında mı 
Tinin para~ını çalrlı, onunh ciı.;a • üır! Bazı Avrupa ga7~tcleri, Gan 
ı·a \'e et satın aldı. Bu ' 'ie.<fan ar.a,. djnJn '1it,.r bir yere, 1'·ehrilnUn c~: 
lı, onu intihara !W!\'ket~ı •• 7.ehir ~nı> nubl Afrilcay:ı ~Irıhınıluğnnu \·e 
~~n al.dı, uma bir türl\ı ıçemedı \'e Gandjnin karısının da mevkuf bu • 
ulmedı. hınduğunu h:ıber \'eriyorlar 

\:'aşıulr. Londrada, sonra Kapda • 

Eakimo/ar meJenilqiyor 
ırkma nasıl hakaret ellildiğini gör 
ınek İ<.'in yllf&(lı \'e bunrlım aldığı 
ilhanıln, buglin, tarih1n en mühim 
\'akalannil:ı.n biri olmak istlcladınt 
~österen m•mzzam hidiseyt yarat. Eskimolar öpüşmek hllmezlcrdl. 

Burıınl:ırııu birbirlerine sürtmekle ti. 

GAND1 SEYlRCt HALt..~DE 

G:ıncU, kendiaine hap:sanelik e
<ien muht~ tıarayda ne dlitlinli. 
yor! 

Tevkifinden li~ gün evvel. 7 a -
ğu~tosta. Pandap denil~n Bambo. 
larla Qe\'~lenmlı; bliyük ta<Iırda 
'ııkoa gelen irra komitesi toplan. 
tlıımdn, halk, kendi•dni çok alkış • 
lanmıtı. 

r 

J • 

_.., 
, -ıı ,. -- .., 

::.> 
~- ".§! . -~- ... -L ·-

~· 

:sc\'ıtflcrini gösterirlerdi. Ensen is
mindeki Danimarkalı seyynhın lıil 
dirdi[{lne göre, bu Adet, ynvo5 ~ : : 
''aş, maziye karışıyormuş. E~kimo. 
scn~·lcri, ~imdi, Avrupa u ulü ku. 
c:ıkla~manın ve iipüşmenin ze,kir.I 
çıkarıyorlıırmı,. Yn5lıl:ar, yeni ne. 
:sillerin hu hareketlerini ı,ıörrlükçfl 
m Ülf'essfr olu~ or ve C\'lıitları nın 

aile ılıletlrrini lhınnl ettiklerine 
mütceıı..~if bııltını:yorltınnış. 

H A B E rt - Ak.tam Postası 

j Haber' in bulmacası 
Öl t 2 3 4 ~ b I ti • ~ 10 11 

1 ı--t--t--t--+--l--4-~ı--: 
~ ı--ı--t--

3 ~-
ı. 
~-t--+--+--

5 ı--ı--ı.-.ı-, 
<> HH~-+--lıı-
7 
i3 ı---t---+--

9 

11 

Soldan &aıi": 

1 - Bir cins küçlik vapurlar 
(cemi), ~ - Strscrilcr (cemi), 
720 ~:ıatin tersi, 3 - Bunu !ulan 
p:ırm:ığını yalıır, yenilmelcr, (ce
mi), 4- Tayyare, soru edalı, eski 
rüıhelcrdcn, i - eski sac boyası. 
kölelik, fi - Yayla atılır, bir lı:ıy. 

v:ın, bir edatın kısnltılmışı, i -
Ters ÇCYirin Hindlstnnıla hir mih· 
race1ik olur, hunıştunıcu nı:ıdde, 

8 - Gökten l ere inen ılo#rı.ı hat, 
veresiye değil, !l - :-.·agnıc. lıikı;

dı, 10 - Bir denh: nakliye Yı?Sıl:ı· 
:sı, Uzak-:nrkıa bir yarunoıl:ı, 11 -
E\'lcnemcz, doyuk (:ırso> 

l'u1.-oıdun aşaijı: 

1 - Bir işi mızada ynpnn (iki 
kelime)' 2 - llnyv:ın \'Urın:ığa si. 
den, (iki kelimr), alCnhcde· bir 
harfin okunuşu, 3 - Yağnııı, de
mir, 4 - Utıınnıu hissi, sahte kalı.,. 
raman. 5 - V:ıııh, bir emir, bir 

daha tekr:ır cclc·seniz hurnuııcian 
konıtşl:r, fı - l~:ırct, l~k:ımhilrlc 
bir kağıt cinsi, 7 - Elle dokunml, 
ncşt'li, 8 - Bir ırk, aynı ismi ta
şıyanl:ır, ters çevirin hir renk olur. 
9 - Alnrnnyndn bir hRvzu. t:ıyyarc 
id:ırc cdcnlcrdcıı, to - nazı şnrkı 
ve gazellerin orasınd:ı gcçcr, sar_ 
l•-;ışıın feryatlı. 11 - Bir yeraltı selı
zesi, tuzak. (argo). 

Dünl.:ü bızlmacamı::ın halli: 

1 - Meıeyiyen, D, 2 - Atik, 
Şazly~, 3 - Seher. Kile, 4 - Akil, 
Tayyare, 5 - Yön, Kölelik, 6 -
Ap, Sırıtan, 7 - Peçenek, Ev, 8 -
Anıt, Saka, 9 - N, Ren. Saros, ıo 

Yarıynrıya, 11 - Tek, Çarık, 

T. 

I • 

-

'41 Q. 
C ~I - ., =. :: 

-

Evlenme teklifleri: 
• M yatmda, öğretmen bir b& ı 

C0-4.2 yaılarmda, iyi ve ııoı tabiatı .. 
~ksuı: bir bayanla ev.ı. nmek ıate. 
mektedlr. (Elinde bir ııt olanlar tec. 
cih edlıtr. (.Mua) remzin• nıüraca!l 

• Yq 30, boy 1.60, de..let daire • 
lerinden birinde ıef, 100 IL'"tl unet k• 
zançlı, karakteri aağlam btr ba~. 

Jcendiııinl yuvasına bıı.ğbyacalı aecı • 
yede, zeki, biraz geltri n bir evl b•ı
lunan güzelce, 20,st> ya~ıarında kıt 

veya dul bir bayanla derbtsl tv!tnmek 
l!!temektedlr. (Ulgoll\uın) rcmzı.r.11 

müracaat. 

lı ve İ§çi arıyanlar: 

• Ortaokul aekizlncı ı!lnıfı bltlrmıı. 
daha evvel de üç dört yıl kadar Danı 
dö Slon Fransız kız lisesine devımı 

etmfı, bu ders yılı sonunda ortaokuı 
mezuniyet imtihanına girecek eski 
tUrkçe Ye daktilo bilir b!r genç kız 
hususı (reamı de olabilir) Uselerde 
daktiloluk veya kUtüphanl' r.ıemurıu 
ğu aramaktadır ... Kitap,, remzine mü. 
racaat. 

• İstanbul Ucaret l.!seslr.e devaın -.. 
den blr genç mektep tatilinde bUtUn 
gün mektep val>ltleri öğlec!en sonra 
herhangi bir müessesede veya ticaret. 
hanede çalı§mıı.k lstenıekudlr. 
Taıtp olanların aıağıdakl lldreae mek 
tupla müracaatları: İstanbul ticaret 
lisesinden No. fiS 

flE. Lisenin 8011 sınıfında okuyan 
20 yaşlarında bir genç malJ vazlyetl. 
nln bozuklugu yUzUnden ~~leden ı<'r.· 
ralan, lateılni temin edebl.k kada: 
bir iJ aramaktadır. Her tDrJU i~I k&. 
bul e1er. <T. Baıarır> remzine mUra. 
caat. 

• Ta§rada ıotör!Uk yarırl§ l&tan • 
bula henüz gctmıı.,, olan, tecrübeli bir 
ı;oför, merkezi latanbulda olan ı-.
nakJlyat veya dahilde ehll~·et ~ımcay:l 
kada.r u bir ücretle veya bedava ıo . 
förlUk yapmak lstemektec1:r. (T.T ı 
remzine müracaat. 

.1 

-

( liaz.ea.eoıu.ıa oırtıauı ... , ı..uııa. 
bafhk J•nıada.kJ tarlb perfe\'t'91nl ek.. 
Uyerek gönderecı.•11 <JlıUyucınlartmszm 

ticari mablyeö :ıah otmıyao köçlUI &.. 
llıılan paruız netrolwnır.J 

* fO yaımda tecrübeli h'r Ermeni 
bayan, lyt bir aile yanmd!l orta tılert 
veya çocuk bak1mı gibi btr it ara • 
maktadJr, (Dadf) reır.zlne müracaat.3 

• Iran tabl[yetlnden, btanbu:!u, 
turkçeyj bilen, franaızcad~n biraz an
layan, iyi re!erana.!ar verebllecek btr 
bay, her yerde çalı§m'llt istemekte • 
dlr. Ta§raya da gider. ıyı bir m:ıa, 
verenler tercih edilir. l.F.h'.. 13) rem. 
zlne mUrac:ıat. 

Mütelcrrik 
* ••Uslu bır uı:ebe ünlv"rldu yak:u. 

larında veya Cağaloğlunda bir pan . 
.sıyon \'Cya ldralık oda arama'ktad~r. 
(.M,K.~.) remzlne mllraca!ıt. 

• Bir genç: tııtanbul veya Beyoğlu 

aemtlnde kiralık oda !1.ıaınaktadtt, 

MUııtakfl ve hafit möb!eı.I oımaıan 

tercih edUlr. (Oda) remz!tıe mUrs.c.:ı.f' ı 
ıı: Lise mezunu bir gen:; ayda en ıu 

30 lira bUro, yazıhane, \0<ı muma.;'?• 
yerlerde [ş nramaktadır. ( !şr.rar) re·r 
zir.o müracaat. · 

Aldııınız: 

Ap~ıda remlzlerl yarılı oJu o 
lmyucut:ırımr.ı:m aaoı•arııuı , g-l'leo 
mrktupbn Sdarl•banemlzden (;ı.sz.:ır. 

lıırı hariç) lıı:rgUo ıoah"btan öt-1eyt' 
ka4aı ı-e ~aat 11 doo tt•ara aldırma 
ları. 

(A.G.) (Bulu:ımaz) tB.T.R. •l 
(Bay 3n (F.U.S.I ( ı.·.o K J ııf: C'H' 
(23 İ§ istlycn) \Kri.zantcım) (12 K.I 
(LAie 11) (M.K.Ş.) (M.K.l (:M.E.49) 
(!dua) (Özbaba) (P,T.) (?.A.) (A.UJ 
<B.Ş. kimsesi~) (S.A.E.) (8. Bal 11 
(Samlmlı 

Po~ 
• <H.R.) ,.mzi1• meıc.up yua 

okuycı.:ya - AdreaiDta onr.adı&ı lı;t 

UA.nuıız.ı neıredemed1ll. 

• (Hayat 1) remaile m.lrtup yua· 
okuyucuya - Poat resta-ıt adreat btı 

ce aıatlap \!eflldlr. nın0tıam neırt ı.. 

çln sarih adres vermeJfatırt•. 

• (M.R.C) remzfle yaz.ac o-uyucu
ya - Verd.lğiniz adresin ı:\'d:Jrma ol. 

duğu tahklkatımrzla anlsşıldrfmdaıı 
11&.nınaz ne§rcdUmedl 

• (5.E) remziü mel<tu,~ ruan o • 
kuycuya: 11Anmız Ueı't!ll! :nb!·!' r. 

' ~ ........ dıf!!'.'9• 

ŞEHiR TiYATROSU 
D&AM KJS.U; 

Saat ıcı,'4) da 

KIŞ ~..\SALI 
\"azan: W. ıill•k"sp~ıı· 
Ttlrk~I; Melnano: t .r1 •ı 

KOlUEDI Kt ... &r 

YALANCI 
Yazan: Carlo Goln•ml 

'fürk~I: ~. IUı>r11y 

Cumartesi Ye l'a.zar cUnlcrj 
IS,80 dıa !\latlDf' 

s~z.llk radyo 
B!r Amerikan marka radyo. 
Ayaspa~a cami sokak ·o. •15/:; 

(1710) 

Şubeye davet 
Batnrköy AL Ş. deJI: 

ı -- 339 doğumlu ve btJnlarla mttıt. 
mele ıören yerli ve yabancı erat aov. 
kedlleeekUr. Bunlann §Ub~de toplan. 
ıı1a gUnu 19 ilktc~rln 942 paMrtc!i 
ıUnUdUr. 

2 - Kıaa h!z.meL1llerıe aakal!ar 
hakkında a~·rıca. llan yapılacaktır. 
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H A B ER - Ak.fam Fostaı-ı 

,· ürkiye Cümhurıyet ıvıerKez Bankası 26-9-942 vazıyetij 
A K T İ F P AS İ F.. urw u,.. 

~ 

Ula: Batı JdJ~- -

~ot 

74.616.47tt , 

,fb.lrJIA 

l>ahlldeki Mnhablrterı 
l'Gr1lr u~ 

O~rl.ck!61:1 Mubftblrler: 

• • 

• • 

AJtm. SU! Kflogn.ı:ıı :U.918.0 U 
•t.ıt ... -,11 t.ııbvtll k&bU ı&rbest Oö-t. 
D1t•r dbvl.z)u n Borçlu ldllrtng 
:ıaklyeler1 . . 

UJ&:ı:lne r&brtller1. 
Oenıhte edilen evrakı ııaltd!•·e 

. . 
!<anunun ~ 1JJcı maddeleri.ne 
teY1'1kao Hazin• taratmd&ı. rav' 
tedJynı • , 

::koedat CU:r.daaı: 

ncar1 <ıenetıer • • 
l:•hsm n J'abrtla1 CftLdıun: 

Denıbte edilen evrakı na.iL 

\ 
diyenin Karşılığı e!Jba.ııı n 
tabvtlllt (ltJbaJ"J krymet.ıe) 

Sert>t'st esbam •e tJ\.bvtl!U ı 

1\ vansln.r: 
Altm lfe din"\% U:ı:;er!ne a•ana 
l'abYllat ~rıne ava.na 

• • 
1 • 

:iaz!Ju:ye kısa vadeli J.YarU! • • 

B.a..z1:ııeye 38~ No. ıu kaJıunıı ıOre 

açıJ.aı:ı altın karıwklı aYa..ııt 

tlf~arl:t' 

MtıııLellJ 

. . 
• • 
• • 

1n1.9M.04S,09 . 
ı~.803.564,-

20t,818,l2 , 

-589.810,:tl! 

IJS.ml1. 796,31i 

-.-
'l'J, 782.120, ifl 

15$1. HS.363.-

!?l.221.6%1,-

3Y~.871 901,2'? 

14.oot.059 e:i 
10.1100.us.~.ı 

' 
s.ooe,.sı 

1.809.522.-

-.-
2.;o 000.000,-

ff'kfio 

• 

ıt0.162.223,21 

539lHO,::l!\ 

IS'7.4.J i.217,JI 

';14 _.''i26 9t2 -

a.,; ,IH l.901,2'~ 

:ıı;.ooo.:so3. ı 7 

2:S7 812.618,.,1 

t,500.000,-
ll.ö68.912,lt9 

ı.o:;o.100.1 oo,4r; 

15ermayeı 

bıt1yat ilQeJda •. 
Ad! •e tevkaJld• 
Husua! 

.l'edavflldflk1 81\nlmnth,I': 

• • 

Denı.'ııte edilen enakı aaıun)'t • • 
Kanunun ~ inal maddtltrlne 
tevfikan Haz.ine taratmdaıı ftld 
te<llyat • • 
Deru.bte ec:ıııeıı ıvratıı:ı aud!ye 
oa.kJyem • • 
Karşılı~ tamamen a.Jtm 
uavete:ıı tedaTWe T&Zed!Jeıı . . 
P.eeskant muk&bUl lltveteo teea. 
vrue yazedllen . • 
Hazine~ yaptl&ı. &Jtm ll&l'ftltltll 
an.n.s mukabW asımı No. 11 -uı:ıun 
mvı:lbine llAveteD tedat'Wı ya.. ' 

9.'1!.1!6,.,:. 
8.000.000,-· 

lli8. T48.IS88.-

H.Ul.621,-

ül.526.9!2,-

40 000.000,-

ıısıı.600.000,. 

zedllen 

MEVDUAT& 

rttrk ı...truı 

.• • ·~ __ ı_s_o_.,_oo_.o_oo_.-_ 

-
1 • 

Altm: san KUO!,.'Tlllll 877.~'!'! 

3&>0 No. ıo lbııwuı JIStt hazan~ 
açıl.aıı ava.ruı mQl(abUI Cevd1 ela. 

ııwı. aJlınlıı.t ı 

:5a.tı Kllogrı..ırı M.Ml.9!0 

101.670.830, 7-; 

1.%34.IM,0.5 

18.124.. 161,'f( 

Döviz raatıbt>dıı.tı: --------
AJ tına talı't'lll ıı.a ~u dô"'1.zleı • , -.-
D!ğer dövtz.ler. n &J&caJUJ • ıdlL 21US4.224,8!i 

• • 

15.000.000.-

16,UUSS,"IS 

HS.ıl!8.9U, -· 

78.llM.167.91> 

M'7.398 196,11 

1.oMı.%00.1&0,t ı 

l Temmuz 1931: tartntnlfen ltibıuen: flf'knnt(! h""d' °' 4 ı\ltıo ıtzel'iıM ll,,am 94ıo ıı 

M.M. Vekô.leti lıtanbııl 2 No- lı ıatınalma 

komiıyonundan: 

~ ton demir zinciri paz&rlrk.lıo satın almace.ktrr. thal~!li ır; blrtncite' 
rin Gi2 pa.z:.ı.ı lesi gUnU 1'aa t 14 te Tophane Deniz merkez komutanlığı b:.. 
n&l'II"da M.M Vekillet! 2 numaralı satmalma komisyonunda yıı.pılacaktı:. 

Ta'ııalııl b~1e.l1 22500 lira. ve ilk teminatı lt\87 lira 50 kuruştur. Şartname. 
l~r! hergil.r. kvmlııvonda görülebilir. Taliplerin belll vakitte koD"ısyona gel. 
r•.e ~r. (lfi(i} 

Deniz harp okulu ve lisesi hastahanesint> bir 
eczacı alınacak 

Merııbct bulunan aeniz harp okulu ve li.ııesi hastaQaneslne bir ec 
zacı alınacaktır. Kendiaıne 3656 sayılı kanun hükümleri.ne göıe 140 lir•. 
ya kadar Ucr~l verUec.ıktiT. tııtek\Uerjn deniz mUsteşarltA'tnıt m'lracaat 
'an. ( 8'HE\ • 1 :>401). 

\ 

c 

\O 
-ı 

-- .-- ..... 
3.. s - . ,..... .. ,.... 
"t ı:.: 

- -~ ~ J . -
:; . -- ... 
:-- : 
ı:: ( :; .., :::: - -- -

,, 

'l_:, 

•...: 

-· ... 
' 

~: .,, 
• 

lstazıbul Jandarma Satınalma Komisyonuudan 

Mikt.a.n 
kilo 
S0.000 
20,000 

Cin.si 
Zeytin yıı.ğ'r 

Sabun 

Tıı.bmin fiatı 

Kuru, Sa. 
12·.I H 

19 89 

.Muvıı.k.t!'at teml.n&t 
Lira KUM.!r 
'ı770 65 
1198 85 

Mıktan, CIJl:!ı, tiıı tı Ue mü va.kkat teminatı yukarda yazılı iki c1ruı 

malz~me ~aı-tnamesile ntiırıuııe ve evsafuıa uygun oJma.k Ş&!'t..!.le 5.10.942 
Cuma gUn•ı raat 15 de latanbul.Ta.k8im J.Sa.Al.Ko, numuzda U.patı zarı 

eksiltml'!tle alınace.ktır. !ki kalemin blıı arada veya ayn ayn l.ııt;,klilere ib&· 

leııı calzfür. TııahhüdUn t·a!1laması ve lfası srrasmda yapılacak namga res 
m!, vergi. m1tkavele. teruinat, muayene mSJıraflan te't'sik edilmek p.rtilf' 
, .. n~a müteahhide ödenecektir. Ödenecek vergi, ihale taril:ıın~ mer'i ola11 

' ı;n1e.ra g~redlr. Sabun çuva!eız alınacak ve icabında çuvalla~ ayrıca aa_ 
.n alınacaktır. Nümuneı~r her gUn kom~yonda görillllr. Şartnaıne 265 lru· 
nş bedelle v•·rılir. 1steklllerın teminat mektup veya ma.kbuzlannı muhtfrlf 
kanuna uygun, kspalı zarf, teklif mektuplanru ihale vaktinden bir saat ev 
vellne kadar komlnyonumuza ~rmeleri. (9984). 
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Orman Koruma Genel K. Satınalma Komiayonunclan: 
ı - Birliklerin ihtiyacı içln 2000 takım kışlık elbisenin dikimi kapalı 

zart WiJliıe t>k.8iltmeye konulmu§tur. İhaleııl 8. t>irineiteşrin 942 perŞeml> 
gUnt1 u.at 14 te Orman koruma gueı K. binasındaki aa.tına.ım. komiayo 
nu::ada yapıta.caktır . 

2 - .tdı.ıhan>men bedeli 10500 lira olup muvakkat teminatı 787 lira 5<ı 

kuru,toa. 
3 - Talipler ihale saatinden bir ıaat evveline kadar teklft mektup. 

larLtı kNrıl~yo:n.a vermiıı olacaklarıdır. (SlSR.10281) 

lstanbul, Defterdarlığından: 
Dmıya Nt Olnsl &ınllamll'te1' 

bedei Teminat 
130/13917 Eıniı:~nünde A hl~lebl mabal:ıeaiııln Limon Uı. 

kelesi limoncular aokağ'tnda eski H y~nl S8 
No. lı Uzeri.nde odaları bulunan kı\gir dUkkA. 
r.ııı 60/144-0 blueırl. 

3/1021 Beyoğlu:ııda Pangaltı mahallesinin Selba.§1 
sokağında 639 ada, 2 parsel e.skj 22 yeni 34 
ltapr No. lJ ah§ap evin tamamı, 

511100/lBOı< Fatihte eski İmrahor yenj acıevhat mahalleııi 
nin Hacı Manol sokağında eski H.9, 155 yeni 
H9. 11~1 kapı sayılı 132,70 metre murabbaı 

arsa. 
S:."30l/2S6S ~yoğlu KocstE:pe mahe.llealnin Elma.dağı cad. 

desl.rıde 52 pafta, 1587 ada, U parsel eski 389 
yeni 127 kapı No.lı ahşap evin 2/S hissesi 

~!il00/4030 Fatih İmrahor mahallesinin eski Şlııman o_ 
haanes yeni !lf~manoğ'lu sokağında eski ve ye. 
rıi 10 kapı sayılı 47 metre murabbaı arsa. 

511'?2/33 Ça.rşı mahaUeslnin Şerttetendi sokağında eski 
ve yen! 40.U kapı No. lr 2764 ada 5 parse! ah. 

§&p dolap. 
~215!S~S Eminönü:ııde Daya.hatun mah!l.llesinde Kalçı 

ıar nanı alt katında eski ve yenl 7 kapı ve 630 
ad~ No. il oda, 

31819 Galatada Ara.p camii mahallesinin Perşembe. 
Jtıtzarmda. Tay çıkmazı sokağında 1 No. ır Ser. 

ıu.a g 

?10 16 

112 JI 

t'\O H 

pcı§ hanı içinde 12 sayılı oda. ıl'l(O atı 

nrkarda yazılı gayrimenkuller 10.10.9{2 'pazartesi gün1.I aaa.t H te 
MiHl Emlıi!< MlidUrlUğUncle mUteııekkll komisyonda ayrı ayrı '~ açık art. 
ı.ırma ile satılacaktır. tııteklilerin nUfus tıtlviyet cUzdanıarı ve teııılmıt 

ma.kOuzlarile birlikte fhale aaatjnde komi.ayana ve fazla izahat için MilıJ 
Emllk Mi.ldUrlllğUne müracaatları. (347) 

Demiry.Wan Ye Limanlan lşJetme . 
Umum idaresi ~ntart -

Muhammen ~deli 5208 (be§ bin iki yUz sekiz) Hra 50 (e1J!) kuruf o. 
~an mu!ıtelit ebatta. 94'i (dokuz. yüz kırk yedl) kg. Otojen kaynak için p!. 
rl:ııc; tel (19. bfrlnciteırin 1942) pazartesi gUnU saa.t (llS.30) ou t.eıı buçukt.ı 

Haydarpa§ıı.da gcı.r binası dahilindeki komisyon taraimdan ka.palı z.arf u. 
ı.ulile sııtrn aluıacaktır. 

Bu iş~ l:irmek isttyenlerln 390 (ilç yUz doksan) Ura 64 ~altmışdört> 
kunışluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği ves!kaıa.rle. tek!lflerini 
muhtevi z'l.ıftarmr ı;.ynl gün ııaat (14.30) on dört otuza kadar komlsyo:ı 
reııılllğlne vermeleri lll..zundır. 

Bu işe ait ı;ortnamclcr koıniayondan parrumı:olat'ak dağıtrJma~t.ıırhr.(3301 
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