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ıuaç maddeleri- ı 
n halka tevzii 
inde hassası. 

,. let gösterelim 
sayıda halkın 

11lardan ek mok alıı

l~tnı yazmıştım, yaz-
'tıının ceznınnı çek
l)ün hen uo ekmek 
a•tım. Ve bu yiizden 

ti ~elc,..iz yeınek yiıuek 
~bıırivetinde kBl<lım. 
f··· • h' 
ıllnkii: Her giin ır 

"gin diirtto hırisini 
' vermek Iutfiinde 
~~ııtı bıı k k altla da. ek· 

hula m nılı nı. 
~it günkii dtmliıniz: 
1aam1zclaki mnkina. · 
~ t . l . . . em11 enıneRt ıcıın 

ltıize avrılau ii<ı te
' honıi~iıı ne için 
~ ı · ~~l'ilmflk üz~re ı · 

' 1 
koıınldıığnnorı ve 

1 
guııılt'I yapılım tov:t.i 

811t(la lif;teılen ne için 
'~ıl,Jııtının Rohehiui 
\ ~ 

~~ınayışımısdır. :Muıt-
lln~ ve Çiueye git· 
1llecburivotindH olan 

tıtı otom;ıbilıizlikttın 
liıı.· b t •. 
,ı sıkıntı se e ııııın 
İıı iılikteıı ol<lnRunu 

t hnaulanlnıı dinli-
~~, buna ıagnıun bon-

o '1kn1tun ç'ikildi~i yi· 
'Yııi giiııler içiııılo, 
'aı·ııHlau t'ıı ;r. l a. eline 
tj~ . l . h 

goçıron ~rın en-
~İui şnrıa bnnıl öılün~ 

~'\ 
yoluyla vcyıt, mes-

"1i· l .1 • • l o ınauıgı ıçın, 

i tauı:ulıgımız Matış ve 

,ı / Şakillerile i~ler ya· 
%nıda i. itiyorduk, 

ııl tJİiıı A ~Jıııa oabeş 
heıızioin goldi~ini 

ı.ıJ lıı... \ . . . 
" " H r an ıçm uıeın· 
d ' 'ti tı . ı · k .. "~ ~ beııı i~ı'ı~ ı. yu 
ıı1 l!ıı çektiğı ıztırabın 

tiiu\intlı ~ltluğumuzu 
ltıı~tık. 
Jı 

"lcat ne ,,·ıızıkki o IJ , ./ 
,i ~ ~~1 'lıı1dıı ahlırndığımızı 
~ 1 

11 o l\ntla an laılık. 
~1~ 1 atkatlaş l a bolctlıyo 

~deki tıLksi ınab:ıJlio-

(De~amı ' ae) 

BAŞ VEKİLİMiZ 
........... .._.._ __ ~--------

Belçika elçisini kabul etti 

Ankara 9 (a. a.) - Başvekil Dr. Refik 
Saydam Başvekalette saat 10, 3 0 da B e l 
çika orta elçisi Patermctteleloalle'yi bera
berinde beynelmilel kızıl haç komitesi 
murahhası Dr. Jüno d oldu~u halde kab ul 
etmiştir. 

INGILIZLEH 
• 

ııık karartma 
"' yasagını 

gevşetmeğe 

baııadnar 
Londra 9 (a . a.* -

Reımi konıit" hn kı~ 
büyiik Britany:ı. ~ehirle

ri ode umumi yollıır hak· 
kınd:ı. karartma tahdirla· 
tıuı govş<"tıııego lrn.rar 
Terıni,tir · 

A R~IOOK 
Avusturya 

bir gün 

snah kullanmaöı 
bilecektir deuor 

Londra 9 (a.ıı.) -
.Avutıturya a r~ : tloku l.Jon
drada bir C>ğlo ziyafötiu
de şu beyanatta hnluıı 

muştur harbın kazaml· 
masırnla Avustury:ıııın 

mülıiın bir ıolii olRcak
tır. Bir ihtilalin ınnnlf

fak o l ması için i~g.d al
tındı\ hulunan hü liin mil-

SO YYET 
Tebliği 

va dOş8rüıen 
tayyareler 

Mo. kova 9 (:ı. a.) -
So\'yet tebliği: 

' 8 llkteşrinde kıt'alıU'ı· 

mı~ hiitiiu cephedo diiş· 

nrnnla muharebe t-ıtrni~ 

)erdir. Bu mulıucb~ler 

Viazn a, Bran8k, Meli· 
topol İl'lti k:ımetlcırinde 

hilllıa~~'l şiddetli mnbare
belerden sonra kıt,aları 

mız Orel'i tahliye etıni~
Jerdir. 1G ilktf~rinde 19 
dii~ınan tıtyyare~i cli.i~ü· 

riilmii ~tür. 12 tayyare 
kaybettik, 7 ilk teerincie 
Moı;l;ov91 yakıwlarında 

on Alınan tayyarcl'li dü· 
~ii r ü) m iiştür. 

K udus 
ticaret koıf enansı 
ve Türkiye 

letler gibi yigi t ol nıak. 

Kud u~ 9 ( a. a. ) -
Ögrenihliğine göre bri · 
tanya ticaret koopera8· 
yonunu kudusta. · yaptığı 
konforantı tam bir mn
"affakiyetlt• neticelonmiş· 
t ir tetkik edil en bıı şhc\ 
maıldeladen biıi Tür ki· 
yeye esaRlı ınarlde ve 
m tlıımllerin rasılaı11.: bir 
~uretto giinuerilmesi ol · 
mu~tur. Konferansta. Fi
Ji"'ti nirı Tiirkiyeye ihtiJa· 
cı olan muhtelif malıl\ül
lerinin biiyük bir kısmı
nı Yerebilecegi ttspit edil 
miştir. 

kafı cleğilJir. Silalı lUıı· 

mdır A \"ostorya ınillMi

nin ı'İltlhı \"ardır e bir 
giio bunu knllanınumı 

bilect'ktir, 

10 B. Te' . Onma 1941 

lmtlya2: •ahlbl. ~e r. ~ ltld. 

Fuat Şahin Erliiçin 
idarehanesi 

Mitatp!l~:t c·aıldc·d Xo. 1 
AYD 1 N 

~iNLiLER 
işang şehrini 

aldılar 
Lon<lıa. 9 (a.a.) -

Çin kuvvetlerinin yegane 
ilzerirıde mübim Lir Ji. 

man oltuı l~ang' a gir· 
dikleri lıaberi henüz te· 
yit edilmi~tir. Ro::ımen 

bildirildiğine göre ~ehrın 

içinde sokak mn
harebel ~ ri yapılmakia 

Japonlar yangçe n i n oe· 
nnp sn.bilinde 1~1-ng çev
reı;ıine hakiıu istir:Ltejik 
bir tepede balA. mııkave 

wet o tuı t> kteılirler. 

Dupp Coper' in 
beyanatı 
Kalki>ta 9 (a.a.) 

Dupp Oooperin lıindiııı 

tan umnıni valisi ile gö· 
rüşm6k iizero bugiin bu

radan tayyar~ ile 8imla
ya harek(lf edecektir. Co
oper iliııdistanı ziyaret
te• maktıadm sadece u

mumi valiyu saygılarını 

ıunınak ol duğuna i~aret 

~tmiş ve uzak şark hak
kında beya.natt.' bolun· 
mllnın pek basiretli hir 
lıtıreket olml\yacagını ııö· 

ylemiştir. 

F IATI 3 KURUŞ 

INGILIZLER 
Almanların 

ilerlediklerini 
bildiriyorla r 

Lizbon 9 ( a. a. ) -
İki milyon Alman askeTi 
beş bin tankın miiza· 
lıeretile Sovyer lıükümet 

merkezine kı'r'ı yapılan 

muazzam taarruzda bü
tün gqyretlerini aarlet· 
mektedirler. Alman Ba,. 
kumandanlığınrn tatbiki· 
ne karar verdiği kıskaç 

bareketi Smoleks'in şi -
malinde mar~şal Time
çen~o, mareşal Voro.ilof 
ordularının ittiıııak nok
tıuıuda kalenin cenubun
da da mare9a l Tiıneçen

ko Ye Budyeni orduları

nın birleştigi noktada 
orel ietikaın~tinde ilerlemek

tel1ir Ruaların şiddetli bir 
muka.veınette bulunduk· 
larını gö~t•ren pek çok 
al~metler vardır. bütün 
bir giiu süren bir mey · 
dan muharebeıinde Al· 
mt.nlar (5 tank ve yüz 

nakil Tasıtaııı kaybetmit· 
lerdir. 

HATIRLATA•I L. 11111 

M l vız ? 

Nafia Vekilliğimiz, Aydın istasyonunun ve şelıri
nin güzelleşmesi için azami itina ve gayreti sar/ederek, 
istasyonu yıkflrıp yeniden modem bir şekilde yüpli, 
büyük masraflara mal olduğu şüplzesiz olan yolları 
açtı, istasyon ve civarını vilti.yef merkezi olan bir şeh
re yakışacak güzelliğe getirdi. 

.Fakat, istasyondan çıkınca kar~tlaşılan, kuru otla -
rm, çöplerin gübrelik lıaline geürdiği yüz metreye ya· 
kın cep!ıeli boş arsamtı, bu arsaya bitişik osmanlı 
bankası yağ deposunun ve üstündeki tenekelerle 
( !ıiçte otel fikri vermeyen) Muğla otelinin çok çirkin 
manzaraları, aylardır sar/edilen emek ve harcanan 
binlerce lira ile meydana getirilen bütün hu güzelliği 

çirkitıleştirmekte ve lıiçe indirmektedir. 

Bu çirkinliğin, gözlen tırmalamakla, görenlere a
zap vermekte olduğunu hatırlatabilir miyiz ? 
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• Yı 

Gecerıüı saat iki~i: Ay 
tan bir heuir halinde lıa

va oldukça sıcak. :Sokak· 
larda. in~an namına bir 

'ey yok. ]lir yaprak hı~ 
ıııltıRı hile iı-itilmh"or. 
y ' • 

Her şey t a b iat tam bir 
siikiinet lıalindt!. Uzun 
bir ömıiirı yorgnııl'1ğtınu 
gideriyorlar tHrnki. Ru 
ecuizlikler içinde karşı
ki ıwkağı dföıt1ıı iki ~<;ı. 

gc .. Birhırleriue dnynırn· 

rak yok 11~11 çı kmaga. ça
ıı,ı_yorlar. Onlarda da ses 
yok. Yılla ı dıı· k«'nu~mak
tu n &san ını~lnr gi hi h i r 
sükut havası içi ı de iler
liyorlJ r . Belkide ~u an 

eri1ilmez hayallerin pen 
çe"inden kurtar mıyorlur 
kendilerini ....... lttt\ ı:ıo
kagrn başındaki iri çmar 
agaçlnrının altında.ki iki 
katlı bir binanın <>ııüdo 

tlnrdultn, Sıtdt eski lıir 

alı,kanlıkia kııptyı fili\n 
çalııııyn lfömnı gi>rıneden 

doğruca yukarıya çıl ·.tı 

Nibalde onu takip tti 
Burası saci<lin lıolıar ar· 
ka.ıfa,larıııdaıı ra ın iziıı 

evi,v<li. Zava llı Ramiz 
gec·o ya rısrnda evindo 
olan hn güriiltiiden ~aH -' . 
krn lıkla uy ndı. Zatın o 
an s:wi t. oo Ni ha 1 ele oda
dan içeriye girmişlerdi. 

Bu ne hrı) Sucit. G ece 
yarı!lı hayrola ha~ırıız:ı 

bir f1.1 l :1ketnıi gelıli. Sacit 

•aşkın hir ifade ile 

an• 
Hayll' Ramiz. 

misafiri. R u gün 
yızda ...... 

Tanrı 

buralı-

l yi giizel 
merak ettim. 
çar. Ne olda 

e:eli~inizi ıyi 

biiyle. 

Sahit ama 

Bir şaymi 
ıu~in bu 

görmedim 

Nilıalde ses yok e1ini 
yanaklarına dayamış, lıo

vuna dii~iiniivor. • 1 • 

Sac:it hir iki yutkun· 
dnktan ı::onra anlatmaya 
h·ışlaclı. 

N'ıhali b:ıb~ııu ev<fon 

atmış. Sebt1pte konı.li~ine 

ka.r~ı itaaı şizlik yapıyor
mu~. Halbuki lı nkihi tw
b p ~ ihalia benimle ko

nu,masından başka hiç 
bir şey (ltığil. Tabii lıeıı 

onun geceleyin flokakta 
bırakauıazchm. Bir şnphe 
uyanı1ırır diye otele gi>· 
t iirPnı• dim. Aklıma 11en 
geldin H.uıniz. 

Ramiz h iç ton•ddüt et· 
mrdcu ceV"tıp verdi. 

J>f'ki 8:ıcit ben otole 

:ddiyorıım Hiz bura.da 
kalın. Oanınııı :-11kmann 
Yaruı dnha. uzun bo;·ıu 
görü~ürüz. 

Brteı-ıi giin saat iki 
saoit Ye nihai ranıizin 

ovindo kcır~ılıklı kauepe 
dtl otunıyarlar. Sacit de
minıleıı heri saçlarını ok

ŞRdığı ııilıalin başını 

-------------------·~~----~----~~--
Ann eğel' Pori hanı 

da kabnl edeniniz geri 
dünerim , bn~ka tiiriii im
k~u yok do lim. 

- Ümit buu u diişiin
IDf\, güu goliı unntulnr
ınn, lıorkos tarafından 

taııııımış Yt' kfüii şiilıret 

ka:r,a. nnıı~ bir kızı aile 
hudutla rı aı asına a lm ak 
bizim d~ şere ft mizi lrnlel
dıt.r etın"z mi evladım? 

dt>yeıek Perihan hakkın
da ~alıa bir türü i tlıııın

la rJa bulundu. 

- O halde fazl a mii· 
nakaşn. etmoyeli m f\nnu. 
bu şerait c), lı rliı.<lo ~· ollıı

rıwız ımıte ssiif ı yrıluıış
tır. D eyorek lrnpııya yU 

rii<lüuı. 

Arkamda bir koltuğa 
çökorı ;m'\"allt au ıı emin 

hıçkırıklan kulaklarımı 

------...-
Tefrika No. ( 11 ) 

zonklatıyor. Orınn elem 
i zlırnhı güzlerimden yaş 

get i ı iyonlu. Bir an geri 
düu iı p onun k olltuı ara· 
ın nıı atılmak ve kendisin
den af dileınek ihtiyacı 

ile . yandım. ~~ak at bil
mem hangi hissin tesiri 
i le bunu yap~mazdım. 

<)ık 1~ıımı. ımnem<l~ mani 
cıl m udı, yal n ı1. lıiizün ilo-
111 h·dcış l arlıt haııa hak
tı, nıaııi olmadı, çfi11ki : 
lclki o.J:idımn betlıh:ıh-

h~ ı rı ı gö r mek iıdem .. yor
dn. ~Innı olaıırndı bı•'iı.i 

heniııı uıeıt'ut olacağımı 

ümit ediyordu. Acı göz 

(Balkın Dili) 
Fi7T z = 

• 

ini 
Belgradda 1 

kurşuna dizilenıer 1 Fran .ç rk 
Belgrad !l (a. a.) -

Supurij·rn' da jO kişi, 

J ogadirıatla 2 ki~ kurşu

na dizilu~ i~tir. Bnnlaı· 

komoniıt çetelere meıısnp 
olm~ktan su<;ludnrlar. 

avnçlnrınııı içi110 aldı. 

Kuruyan dodnklarını 

N'ilıalin dudaklarında bir· 
lcştirdi. Öptü,. 'faki ka
nınbava. kadar öpüştüler 

her ikisinin '\"ÜCudu tir 
tir titreyor. Şu an hiç 

bir 'ey <li.i~linmüyorlar 
artık. Uütiin kuvvetle
riyle biı birlerine daha 
çok sokuluyorlar. N eft>s
lerini dalı\ yakıudao içi · 
yorlıır birbir !erini. .Niha.· 
yet Sa.ci<liu dudaklıuında 
b ir mırıldanma. 

Nihal, ~ilıııl ~öyJe 

beni aeviyormuson .. 

Nihal soluk soluğa bu 
efsanevi !rnse cevap Yer
miye çalışıyor. 

Bu ne soul sacit. Se
ni sevmesem ~u a.n ::>en in 

yanında olurnmn imkan 
,.armı. Oudnkların do· 

daklarımın iizuiude iken 
se"'gimdcn ~üphemi odi · 
yorsun. Soniu yüziiuden 
~vd.,n atıldım. Ve sana. 
koştum Şimdi senin kol
larının ara~ınua~·m1 Sacit 
okadM mo:ıu<lıımki.. Son 

be~iıu hor 'eyiınsin artık. 

* * 
* 

k pır o 
V ışı fi ( a. u. ) 

l;·ırn ri~ide i ( lçılıği, iran 
lıiikiimet i nin lfrnnsadaki 
elçiliklcl'i kap lfack~ı hı · 

kkınd ıı. yabancı kayn ek
la.rıla n Tf.n·i lcıı lı aberlorin 

tcoyy ii t etmedigir.i lıildir
mektt <lir. 

lokantadan getirttiği yo-
mt-gi hn;ı;ırlıyor . Nihal 
ise oda.rıııı iki tnrafıııı 

derJoyip topluyor. San · 
d:ılyaları yerli pn-iırn 

yerlf'ştirmi~ e çah~ıyor. 

Ha tıa Sa.cit giindiiziin 
dairede iken bile evi öy
le bir tomiz1cnıi~ki .. . Be
kar eYi diyohilnıek iı;in 

muhak k uk ynhın tt(iylo-
• 

mck lazım ... 

Zat"allı Nilınlin Sacıt 

yiizüuı.1an hnıı l:tt ıla ba~ı

şuıa g~lıni~ti. Bi .- lıekdr 

otlasında :-4 • .citle bırJıkte 

ya~aıu·ık, Bunlar hiç nk
l!\ gelir ~<·yler uiydi. lşto 
nihaye t Saciı rıofrn) ı l ur

du. Nihal iıı t iırnmla ta
bakları yerle~tınli. arşı 

kar~ı ya otar<lul.ır... Her 
lokm:ula, lııri lnrlerirıiu 

yiizleri ııo bakıp ) an ko
dor \ 'O a;1, pla yanda 
meınnuııiyetlo göı iişüyor

lar .. Sacit muıhı~ hiı· i~ 

talıa ilu ycdiğı halde N ı
hal bi r.ı 1. ıstoksi:ı~di. Bi
ribirl eriııi ıı isr.ın ile bi
raz ı.1alrn ytıdi 'ur. Bir aıı 

Akşsrn oluyor Sadit. aşn14ıda il hır ··~·nk sc~i 

-·---' 
1 

1 A 
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ya~ları ile ağladı ve ya
nıma geloı ek ~eııeleree 

parınağıııda anrıtıRİnin 

kıymetli bfr yadig~lrı di 
ye ı;akladıgı yi.iziiğiıııü 

bana uzatarak: 

Öyle iıe al bunu 
Ümit, annenin hatırası 
olıun. TAmcnrıi ederimki 
mesut olurımn. Ilayatııı

da lıiç hir zaman acı İl6 
nedametle in l t•nıe deye 
rek, yı\şlı g<>zleri ve (). 

r.ıiine <lO~mii~ ba~ı ile 
haııkadırn çık t ı , gitt.i.. . 

O gün hiç bir i' gü
renıedim. E rkenden eve 

dt>ndlim. Porihnıım kol
ları am ıc11h hiitiin iiziiu 

tiile dmi unutlıım. Oııurı 

@ıcak "\'6 ic;teu croleıı :-esi
ni cluplu~nın zuman kon
di~i alo,·lıi ııd e viiriitülen . . 
l)ütüc ithnıuların hiç Jıir 

zaınnn doğru olmadığına 

ka.nn.at getird im. 

Nasıl olurtln lıiit.ü n 

sam.iıniy ı ıtiJ<> imi 1a rrnı h ı:ı

ııa aça n, lı·ın a lrn) a tını 
bir au ıhi~ii. ı ıue l eıı h ıi? · 

laynn p , ııharı 11as11' 1.ii 

tii •e diişkiiıı bir kıl'i o· 
la.bılir. Y ~ bull nldntah i
lirdi. Hmıa imkan gfü·o
miyordum .. 

B E l ~ 1 ~ 
baş vekili 
ra yoda 

nutuk söuts 
IJondra 

Bel~i a ba' 
<l ıi n ka~aın rnd,·otl,t 1S . ~ 

çik a nıil lotiııc hit ~O 
y urttu~lardan hair•1 Ot 
gUzden kaçırmamalı;' 
ve Matıoı he1dcmeief ~O 
istemiştir. 

Sacidin karclo~i ]'ı,hİ 
hızlı hızlı ınerdiyenl 
çıktı. 

• -Oo 
Doğruca. oda.ya ~1 

Kin dolu göz leriyle , Oı 
ağahey~inin ve hirdt' > 

halin ylızüne b.tktı. ,, no 
hiyeti yiizünün rengiııJ 
belliydi. Felıime ;t.ll 

nibali lıiç 8evmeatli. 11 
ta. ağabeysinin bu ı.ı ~ 
L . . ~ 
nonu~marııası ıçın ne r., 

d . t . - u · .. "1) ar ıınar c uııştı. nl> 

raftan .l!~elıinıeninde h 
ln varclı. Nıba!in uıı1 

hir ~ok cl etlikoılular ıı 

r. auydn. I!'ehimo lıoııı 

lıyor hem sö_yliiyor. 

- Sızdo sıkılmak 
ıı ilou ~e) yoknrn . .ı\ l, ~~ 
dan beri ncrccle\din 
gabe~r hu kı:r, :.-ı;ni 9~ 
h a..ın daıı almış. Her 
si1.i giiriir:-c netler. 1'1 

Sl~H hiç u tamnıyorro ıı· 
S acit, kardc~iniıı a:'tıbİ, 
tini teskin İ\~in hiıı 

dorcden sn ğetiruıeye 

(Devamı 4 ıt01 

B ıındaıı Nonra 
min ayni ~okildeki 
kat; toklifmi lıep rtıd 
tim. 

Bu a<'l günler• 

Aclil hir dakika ftl
111f 

dan aynlmıvoı tlu·. J 
t iil'lü sıkıııtıl~ırıını, tlt 
tnrnıak içi ı elindoıı . 
diği kaclal' beni u~s .,1 11 
diyordu. 

Takaiınde ıpartııl
mızı o bı:ılclu ve hi9 ~ 
yarclımda.n bir an 9" \ 

medi ekseri guc elerİ fi 
dil, b:m, Ayt"n ve ı 

I~ 
han ç ıtıy lam, eiııeıııtl, 
geıinti loro gilliyorJıı~· 

1 
Vo gıiıılttrimiı 

tiirlii ü:ôiııtüıl~n 

hi)yhwc d ,v m 
diyordu. 
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AL on ~ıs .l H A Y Hl Y E S A H U H A N 1 -- -
~ROGRAMI 

~ 1 ıo ı 941 Cuma 

O Program ve mem

le i.; et sal\t avarı. 
13 Miizik . 

J1 ıs ~~jan~ hııhorleri. 
~ ıo . 
ıı :ıtuzık 

rı ı0/8,4:5 liJvin tmatı 
ri lo 

Pı ogrnm ve meaı· 

. lcket Mat ayarı. 
ıl h l\t" • ' k 

J .ı.u.uı;ı ·: 
~ 
11 Ajauıı haberleri. 

·ı ~o l\f"·· 'i:. .. .ı.uuzı : 

ıti 

Te mem· 

: 600 kuru~ 

: 350 kuruş 

: 200 kuru• 

ilanların 

satırından 

~ ~\Jruş alınır. 
p ~ ~susi ilanlar 

~ 
~rlığa tabidir. 

( T . ... ) a 

Tüller siisleyorken pembe yüziinii 

Yaldızlı yalanlar ruhunu sardı ; 

Aşkm biiriinıüştii çiüzld gözünü 

Kalbimle saadet lıtilyası vardı ... 

• 
Balzaruz ışıldı şen gii!ıleri!lde 

Neş' eyle gülerken bir (l!zda bilmem, 

Saadet sandığm o demlerinde 

Gözlerin ıslandı bu yaşla nedetı? ... 

• 
Bir zamanlar belki sende aldafftn 

Kimbilir arkandan ağladı kimler; 

Ne yazıkki bu gii11 sende aldandm 

Şimdide pt1k ru/ıun elemle inler ... 

• 

D t K İ Ş ve B i Ç K i 
VURDU 

• ••••••••••• 
Dört sene içinde Denizlide bir çok 

ge~1çleri ve Ba)1anları Sanat ve Ha
yat sahibi yapan ve geçen bir sene 
içinde şehriınde büyük takdirler ka· 
zanan HAYRİYE SARUHAN DiKlŞ ve BİÇKİ 
YuROU talebe kaydına başlanııştır. 

a;;:s- Z.ı.manın bnhra.!ıı gö~ ününde tntolarak 
Yurd umuz gerek zengin ve gerekse fa· 
ki r tald..>eniu s:ınat üzerindeki malzeme 
ına.,rafı müeesso•em iz tarafmtlan temin 
edilir. 

1 
Hükumet civarındaki lnönil cadde-

i 1 desinde 12 N:.amarah eve müracaat 
. ediniz • 

il 

'"a 

Bu lıayat bir seldir durmada!l gürler 

Kaybeder yolunu kendini kaptıran; 

Solnzasui gül ytizlİ!l, Oiitı gelir güler 

'~-----it 
\ AGZININ TAD 1 NI BİLENLERE 

Uumi 1Sf>7 

EY L Ü IJ :.W 

Hidrellcı; 1 &7 

Al af. Alatrka 

Saat Saat --6,05 Giir.ıe~ 12,~5 

1 '2,0 i Öğle 6 21 , 
15,12 !kindi 9 ,!l:l 

1 i ,4.0 Ak~am 12,00 

] 9, 1 l Y ntısı 1,30 

4 2i I msıık J0,47 

~ ..................... . 
'f ASAl~RUF 1 

BONC>LARI 

1 MÜJDE!. 
Ramazan mtinaAf' hotile _ yaptırdığım 

c Berut > ıunli Baklava'.P ancak 
"SERiN. YUVA Pastahanesl,,ntld 

hnlacaktırıız. 

En temiz ınaJzemedon yapılmış D.a ı lide 

Pasta'lnr, en nofi~ Şekerleme'ler 

ancak. 

Serin Yuva Pastahanesinde 

BASIMEVIMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller. Kağat 
Zarf başllklan, Karvizitler ve Köy Odalara, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BASIMEViMIZiN BiRİNCi GAYESİ 
...!_ŞLEAİNDE UCUZLUK 

BASKiL.ARDA NEFASET ·- -----·~----~-~~-------
si PAA İŞ L EA DE SÜR 'AT - --

OiLTL.ERDE SAGLANILIK 

------
ADRES : Mltad Pa,a Caddesi No. 1 
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ihtiyaç • addelerl- · 8. Rozvelt 
ve ticaret vapur-

nin halka tevzii 
işinde hassasiyet 

gösterelim 

Ba.~taraf'l 1 de 

den hükümete kı'<lıır gi 
dip bo~ dakika tevekknl' 

taıı HOtıra yiııe a yni yere 
kadar d{>ıııııerıiıı karşılığı 

olarnk doksaıı k nrn~ iiılc

clık. Arkada ~ l arımılaıı ay 
1·ılılıktan soura hn moso
le iizorin de yg pfığ1 m 

araştırmadıL lı:ı;ı;ı haki· 

katlan c>gronnıi~ o ldum. 

ıarının 

silahlanması 
Va~irıgton 9 (a..ll.) -

Tica rnt v:ı pıı rlının uı si
l~ h l:uı<l ı rı l m aı:ıına ait ka-

111111 Hiyilı a~ı hııgiin ıneo

l i~ i nA göndt•rill•(•ektir. 
Roıvol Uo kongre lı <ler· 
ltıri Rozveltin kongreye 
bitar:ıflık kn.IIUllU'IUn ta

<liliırn ait ınei!ajını wiito
akip T"&purlarııı fiİl~lılan 

<lır ı lıııası lı:lkkıııda.ki ka. 
rıun projeRioi vormeRi hu-
u~uıı<la ınotabık bulun· 

cluklarnıı hil<lirmişlerdir. 

haya çtıvl'ilişidir. 

A ıı lay:unadıgız nokta, 
h ir tenc ~edeu yiiz tene

k t vo k adar muhtelif N:ı.

Yl lnnla ınüttıa<ldit teıoıek-. ' ' 

kiillerc, hiiknıi ve ~alı .i ıııü ; 

oııseselero ve hıılktaıı la
zıları na verilmek üzere 
he leıliye reisi tarafından 

tan;,,iru ediltligi ~<iylenen 

listoyi, otf ıiyt~ ~ofinin 

karalay ıp bozması ve 

kendi ha~ına ) eni bi1· 
l iste tanzim edehiluıei!İ ve 
hatta bunun üzerinde de 
k ıırnlamalar yrıparak çiz~ 

cl ı tti yeni proje~·e gi>re 
teY:zi:ıt yapahilmeıi gibi 

lki giin en·eJ Ardına 
(t 100) kii=-111· tenf'lrn hoıı
zirı gttlmi~, onheı;; ton<la ıı 

ibaret oları bu lımıziııln 

otomobil, kamyon, ınnt · 

baa YO çiftlik salıip!er irıe 

verilmek iizt'l'o hilm<>digi. 
ıniz bir niRpet ve ii lç ii y o 

giirn hir fü~to yapılmı~ , 

hn listfl, ııamına zi rrıat 
ha.nkası knnnlıyla b tHı Z İrı 

gelon ticaı ettıannye \'C

ril miş, ve hu ta k ı-i ıude 

uıathaaımzın ma k imda· 

nrıı ttmıizleınek içi n b ize 
de iiç t e nektı ayrılmı~ 

beıızinl e r, itt:•Ryo111ları 

g ı\/;h ·rntıyo kaldırıhlıl.taıı 

sonı·a, hu i., le ri iıla ro 

etlen m emur, ikinci h ı r 

li-.to yapını~ es\ci liıte 

iizeri n Jtı lıfr çok karala· 

mal tr yaparak listctlo İ~ · 

n ı i oian l a rtlıln bazılıuıın 

çılrnrnıı~ hazı y eniden 

ilR"oler Ye z rnnlar ) apmı~ 
bu aı aıla bizim berı:1. i 11 • 
lor ıle taliı::izliği m iziı-ı 

knrlıanı ohun~ 

' geııis ~a l :llıinıtlerin kul-• . 

' 
Biz , benzi rı alm şıy, 

yah u t al rn ~m ışı.,, maki

ııalurı mı zı temizleye me· 

mi~i:ı: \oya pah a lı dA ol- 1 

la.ı.ılruasıılır. 

t ~ t ": B izi dü~ündii ron 
lıal ve hareketler hıın

lnrdır . 

Hb~, htınzinlerin gaz
hanoılo kapı~nıa aurelile 
payla~ı lılıgındnn hahsrde

l' ~k değiliz, vo listenin 

tatlıikiıııleki idare şoki I· sa, benzin hulıthi lmek İi'· 

tırnrıle karşıla~mı şız, ıne

ade hu d f'gi l <liı; beıızirı 

iF.teıırndiğimi:.r, i9iıı kiu ı e 

vorilıligiııi bilm e diğimiz; 

heıızilerim ı zi aramakta 

ısrar edecek ıl gı liz, çil ıı -

ı lorinin !-i:tkatlıkları ii.ze
r iııde ıle tlurmak aüemi· 

kü, hu giin l \'111 ilı-

tiyat;laı ı old oğun ıı t.ı lı· 

wııı . etmcd i klerimizıleıı 

bazılarının, talt~pleri ~e 

malaına.tlan olmadığı 

hal Jc, ıınmlarıııa hon 7.İıı 

avnl ı d ııra beıız;e ,· en ~ok-• J 1 

le lıi ra :1: benzer tarzıla 

bize heııziu anlmıs ol 
~ ' 

<luı?u İ ']İndırki: Bu nokta 
ii~oriııd e fazla darnll)'O· 
rıız. A rıo k bizi lrnyrotle· 
re sevk e der? h·d, gijzii · 
miizo ilişon ve lın gCııı 

bu iı:in miitevns ıtı olan 
tüccarın kıısnaında ~nk:lı 

tutulan listelerin ikhıiııiıı 

de bir memur elile çor-

yorıız. 

Bizim lıiricik. emeli· 
miz ve arzuınn1, dilnkii 
y a:1.ımı:ı:tla <la i~.uet etti· 

ği ıııiz gihi, bu gibi ihti
y uç madılolerinin ınöstelı

i lklere tevzii isini, uayri . :';) .. 
me~'ul memurların fordi 
lıaroketlt11i110 bınkmıya 

r:ik, t'la lahiytıtli ve mesul 
h r,ı yefltııe tevdi edildiğini 

" " hıı ı-;uretle keyfı mu 
anıolclere ıon veri lerek 
ihtiyaçların mümkiin 
mertebe Cıdilane tatmin 
ouildi~ini gC>rnrnkten i ba
r ttir. 

Bi,., sıra sına göre beş 

mh!li beıl elle dahi teda-
riki 

bu 
miiwkiin 

kıymetli 

olmayan 
nesueden 

(Halkın Dili) 
ç==::;-

A l M A N l A R TÜ RK · 

İtalyan 

devlet nazırının 

nutkuna ıahsi 
kanaat diuorlir 

B orlin 9 ( a. a.) -
Yarı re~cni bır kaynak· 
tan bildiriliyor: 

ltalya dovlEıt nazırc 
Palanncçi sövlediıl'i bir . -
nutukta Itusların avropa· 

yı malı vetmek için top 4 

ladı bları ve pek büyiik 
miktarda harp malzırnıe· 

sinden balı!!ederken bazı 

rakamlar vermi~tir. Bu 
kamlar amerikad& siyasi 
m•~ksatla ve hilhasıoıs eo· 
vyetler birliğiııiıı muka
vemet kudretini amerik& 

halkına. göııtermek için 
•ıı'i iıtimAI edilmietir. 
Eyi haber alan Alman 

kayHaklan şöyle deyorlar 
Sovyet.ler birl ı ğinio l\İ· 
lalılanma darnmıı hak· 
kıııdaki ıe~mi malumata 
hiç bir ınrette uygua ol
mayan bn mücerret ra

kamların fü;tiiude durma
ğa bile liiıuııı yoktur. 
D evlet n&zll'ı Palanocçi 
tarafından verifon raka· 
mlar şahsi tahmioJerden 
ibarettir. Sovyet kuvvet· 
leriııin si lah miktarı ha.· 
kkında ne~redile11 yegane 
rakamlar Al uan devlet 
reisinin son ııutkunda 

verileıı ve tal'!rilı edi len 
malzemeyı gösteren ına· 
ıuzam ra kırnılardır. 

birılorce tfllneke8inin Aydı 

na ayrılmıt8ını ~iikranla. 

kar,ılaınakla beraber bu 

biiyük Jıı ttiften halkın 

seyanen ve adilane bir 

nispet daire8inde istifade· 

lenıneıi noktasında fazla 

gi>steril mos i 

zaruretinin unutnlnıarna 

sın ı istiyoruz. 

lş te : Rn maksatladır 

ki, bundan böyle bu iş

lere ViUyet yüksek ma

kamının el koyması•ı iç
ten bir :\nu ile bekli

yoruz. 

F. Ş. Erl&9in 

Ticaret 

l\tuahedsinin 

bazı kısımları 
Ankarada imzalandı 

Ankara 9 (a. a .) -
Son hal'calar zarfında 

Arıkarnda cernran tıtıuek
te olan Türk Alma.o ik· 
tisadi nıüzakırel e ri bazı 

anlıışmalan hugiin Al

ın·rnya. hüyiik tıl~.l~i Eon 
Papeu vo almaıı lrnr'oti 

reisi bay Klozm; Yo tür · 
ki yc:ı n:ıınıfü' da h:u iciye 
vekili B. Saraç. ogl u Şü
krii türk hey'oti re. ısı 

Numan Menemenci ot?ln 
ve ticaret T"okili ıniiı-ıte

şuı bay Halil Ziy:ı Ki~· 

mir tarafından inrnıılan

ınıştır iki nıeınlekct ara· 
sın da ki ticari mii ba<l~le 

Jerin taııziın!rıc dair olan 
bn uzun v:tıleli aıııa,nıa 

ile ikti~ıuli ıniina8ehetler 

!Hm ırt l!H.3 kı~tiıır tarılıino 
ta.nzinı edilmistir. Hu mil· 

' ddet için lıo ı· iki tart'tarı 

takriben yüz milyon li· 
ralık ilırac:ıt te~viye etli· 
lecektir bıı haıl <l:ılıilin
de almanya taraf111dan 
törkiyeye hu n•emlek ti 
bilhassa alakadar eden 
sınai maıııahit betfllıF;İi 

demir sanny i i \'o lıt4rp 

levazımı dahil olmuk iii~t1-

ze demiıi i~leyen sanayi 
mamulatı veril('coktir. 

Tiiı ki) eye hıı mom 

Jekcte müteveccih ibra-
catıuın daim:ı kısmı 

rnühimınini tt·~kil etmi~ 

olan mcvaclJı iptidaiye 
a:ıhirelt•ri ve torcilıen 

pamuk, tütiin, :r.eytin yağı 
ve ııııtJ.oıılur verecektir. 

A)-· rıi zamanda i rnza 
lauaıı todiyo anla~rnası 

' 
ile Türkiye ilo alaıanya 

:u~sında ticari m ü b:ıde

Jcre dair acla~nıaJa11 uıii· 

tevellit hütün çok geniş 
bir eM~!I dahilinde taııziuı 

edilmi~ lıulunm:ıktadır 

m üzakerat hor iki tarrf· 
ça. Türkiye ile :ılmarıya 

arasındaki au'anevi mü· 

nıtsebatı tavsif oden ta.m 

dostluk 1ı:ıvas1 içinıle ce· 

reyan etıni~lir iki lıiikii. 

met ınomleketleri ar:ı-ıı. 

ndaki ih.tisa li miilıad6le· 
lerin e~a mı uznn hir ııı

man i9in tespit tıtmek 

ıuretile ikti~adi Hahu<la 

Bicinei t-4· 1 O 

Bas! nn. t'ı 
' 

ılo 

!ışıyor. ~~elıime lıi c; O 

bile değil. Nihale a~• 
geldiğini sı'.>ylüyor, zıı 

lı Nihal ~'l~ kırı bir lı' 

- 8uR artık Felıİ 
çok a(! I sö5 liiyorırnu. 

daha y iiz yiize baka~ 
yız trnııra. ~'ehime )1 

. ı:;y . üyor. Nilıal yerivd 

fırladı , 

Ben giı.liyor 

Sacit. Son JrnrılcşınJe 
ne cWrı. Sizi r:ılıatdıi 

tiın . .Aklınızı haşırıııd 
alamı. Fakat ne c;art 

di_rtırek merdi veoltırc ~ 
tn. Tam o ı:ııra<la s ııoİ 
arkaı.laşı R:lmizde rıı 

rıya çıkmıştı, Sacit 
mize : 

- Sın kardeşiınİ 
solli ot ove gönder tııı 
Nihalo gidiyornın , o ltıın 
ve Nilıa.Jiıı arkasıııd 
ko,tn. 

lş te 24 saat 
geldikleri yoldan 
<lihıüyorlar. Yine S 
Nilıalin kolun da bU!I 

aokai:ları a~:ı. a~ıı. şeıb 
civarm<laki çamlığa <1 ''lı 
tlılar. Gece ıaat ıo 61lı 
taraf ıeesiz. çamlarııı dıı 

l . le b 
ğıı tusnııdaıı başka b• 

duyulmnyor. YalnıJ i\ 

uzaklarda köpek }Jıt1 ~a ı 
maia.r1 :nasıra bo~I~ · 
dolduruyor. Ay yio*' ~d 
<lir lıaliuda .•. Nihal ~ ~'t 
disiui gün görmüş !ı 
ç,tm ağacının <libino '

1 
L 

Sacitco gayri ilıtiyal'İ ~,t 
na takip etti. Bir ııı ~ıı 

ı~ 
rık sesı N ıhal baı:ıııı• 

y ı tr, 
vuçların ın içine • 

1 
hı9kıı t~ hı~kıra. aglıf11 

1 ~le 
• - Bırak Loni r~. ta 

bırak Sıtci t, karJf• 

eyin" <lön Sacit, Sıı~ t 

deminden beri dudıağlf 
t 11111 aruıoıında z:lpte 

hıçkırığı koyuverdi· ~ 
di her ik.i ıiue agııyo'' 
lri ı:ııcak .:öz ya~l
yerltne <lökiilüyol°• 
birlerine sokuldulııı'· 
hal başını Sacidin 
siine daJ adı. Sacitt' ( 
ağacına ... 

Devamı 

t .. k' ·ı "11 ' ~\ nr ıve ı e alman; • 
~ ' ~~ ıında daima me•c0 ~ 1\ 

lunınıı" olan sıkı ,.,_ 
• Jel 

sebatı ve geniş wı · 
naıarı iiihara ,.ı 
gayret etmi,lerdit· 


