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TURH · ALIAH DOSJLUGU 
F onPapenİzmirde mühim 

bir nutuk söyledi 

Ses ve saz san'atkar· 
larından ikisi döndü, 

otuz beşi ikmale kaldı 

Kiyaseti• bir s·yasetin nimeti 

Halid Fsbrl Ozansoy 

:l:k .. niz de 
haksızsınız, 

barışın! 
:··················································ı ! CELALE1'TIN, ~ahsa olan ! 
i hırsını eserden çıkarma! ~ 
: Muhsini en kuvvetli ye • : 
~ rinden vurayım, dersen i 
! aldanırıınl : 
~ MUHSiN, kızdığın za • i 
İ ;;;;;:;- bambaıka bir adam ~ 
: oluyorsun. SL1n'atkar Mııh· ~ 
e Bin ortadan siliniyor, ağzı- ~ 
i na geleni söyliyerı perva • : 
İ sız bir mütehevvir kesili • ~ 
: yorsun. Bunda da sen hak· : . . 
i sızsın! : , .................................................. : 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

(Y azı•ı 3 i:ncü sayfada) 

Kadın romanctlarımızla mülakatlar 
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2 Sayfa SON POSTA 

~ Her işin başı szhattır = •• rgun 
---

İngilterenin Rusgaga 
Neden yardım 
.çtmediAi sualleri 
Karşısında 

""'"...-:::ıa::a-- Ekrem Upkbgil 
nglltercnln Rusyny;ı neden yardım 

etmediği meselczl hcnfı.1 ·uvvetinl 
aybetmcdl, ,bllikls Rus ceııhcslnin 

sarsıntısı nisbetlndc ş!tldeilni artırarak 
balıJs me\'ZUU olup doru7or, hem de 
bir d:ıha ele gcçmiyeeelt biıylik bir fır. 
&a.tı kaçırmış olmak diışüncesinln ver. 
dili teessiir, telclıbilf ile bcm:ıhenk 
olarak. 

Bununla beraber bu mesele müna. 
scbetllc İngllli kabin~inin ııarsıldıi!l ve 
yakında Avam Knrnara.o;ında şiddetli 
bir munakaşa ncılaca •ı baklunda gel.. 
rnlş olan haberler henüz tecyyüıl et. 
mecli. 

İngiltere normal ?:amnn serbest 
münakaşa ınemlckeı.mr, günün birin4c :::-:~~-----!ıill!ı.-. ___ ......,_""""-"'..,~~Ji::8~~ 
Av:ı.m Knm ımsı bu bahsi açabilir. İnsanın ha t . 
llarb vnzlyc~lnin müsaadesi nisbetlnde melı: üttre olYdAu!uneeubınhhı kesesine benzer, sık. sık ırözdcn grı:lrllmczse bit. Vücudunıı. ve sıJıh"tlnc ı; abe ed .. ltln:ı etmlycn insanın bütün t~Jr.rinde d.~ ıtınns-
konusabillr, fakat münakaş:ı. sonunda ............... _... r verm en biUverır. oldııtmıa emln olabillrf~ ~ - "' 

1 ··········-··...._ ..... vn.r.acağı kannat bu:ü.1ıden edinmfs o. ... ..... - ................... .__. ..................................... •••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• 
J ~ tikrfn :ı:ı;n olaC'ald.ır, zlrıı inı:iJ- '-·-..... _ .... ._. __ ....... -

tere Rusyayıı fili l' rdımıb bulunma. 
mışs:ı, bir dlçü d bilinde olmak şartfle 
istemedlti için dctll, mulltccır olmadı. 
ğ1 için bulunmamıştır, im b:ı.k•ından 
İ~lilerfn ne kendi ktn:Illerlnl, ne de 
b:ışvekillerinl mtinhıızf' etmeJeri için 
rnulıik bir sebeb bul!\bİlm"lcrl milmhün 
ddildlr. 

Mister Cörçilln riJ ruıet etmekte ol. 
datU kabinenin mcvk'lnde t:ar:sıfmıısı 
ihtimaline teline•'• Ru..c:ynya. yarılım 
bahsinde yapılmış bir hah olmadığına 
güre biz böyJc bir ihtimali de a la va. 
rid görmüyoruz. 

e oğlun 
unum" ir ·11 ikar 
t raması yapıldı z 

z 
Şüphe yok ki, her insan trlbl l\fistt>r Son günlerde bilhassa ma T 

Çörçil de fanld!r, bir iki ny f'V\'e) Tay. karna ihtikarına fazla optanCJ kasabların fiatlar hakkındaki 
mis gaı:et.t-sinln bil", mubtf'.rem lıaşve. J f d l' • t• J 
1 ile kendi kıymctın" l1ık1tı lnyrueıte tesaaa e i ıyor 1 ıraz arı tetkik ediliyor' fakat fiatları 

T 
Yıkılmaya mahkQm 

bir sinema 

bir ha.lef, bir mua\'fn yetiştlrilmcsl ıu. . •• ı }t k h• b• 
zumunu müclar~a cckrlten söyltm' ı Fia.t Müro.'ka.'be Bürosunun yenl a_ yu {.Se ece iÇ lr Sebeb yok İsim ş o "11 B ıırı ..... -i '• .._....,~ lerl po ve adrc"i bizde mahfuz lı\r 
dııru üzere, ..r.nün birinde d .. :ıı.'--bllı·r·, v an eyoı.<u §u.u<;.> ır.."On"""or • ... .• ıou "'"~ e .. nyncum•Jz bilrllriyor: 
fakat bu değişme, Anıtlo.Sakson fılenıi 1~ ve za:bıtai belediyenin ~;ardımlle To~ kruıab'a.nn et fla.Uan h:ık 'suz g'Ö..'iinmektcdir Ce eb'e.rln bö le . Alrsarayd.ı, Sofubr caddesinde 
muhare!>e d,.va1n e m vi mfi.nk •n j dun B:~u !kazası dahilinde umu - kbın.dır· m~. ~rı ve bugünkü o arkın 1 b~r. vaziyet illdn.s • e~· er.ine imit~n bir sinrma vardır. Çerden riipten 
ve faydalı gormryı- dev:ım etti~ mfid. mi bir iht1Ur taraması yapmışlar - ktar yükseltitımcsı hakkındaki I göruJ.meıne'h.-t;c-' ·- z· '--ha yapılan bu s!ncm~ruı.n bir müddet 
detçe vaki olmaync3ktır. Böyle bir te dır. Bu ıkontroHln mevzuu kumaş dilek'.lert teıllkik edilm , ""'· ıra ronıuu. r mev n-.-ı, dilsen tıışl.ır fllnı scyr('tmrk 
bt'dclülün ınrnsı ıuıcak Analo-Sal<so~ ve ettir. D&t ıvnlk'l tcS'oll edilmiş ve içdn (le gerek ~ eıttedlr. Bunun simi İst::Lnbula c:ınlı hayvan n k~. te olan halkı bir hııyJI h .. ycı 311; 

dlernlnln bir udaşm:. sullıuna yaklaş. suçlular lx\.ttıında zabıt tu.tulın~ _ ven C'lmıcie ula kas:ı.blık hay mevslm:dlr. Koyun ye"!.l tirllcn mın_ dfişürmfistü. CumartP.SI akşamı cıa 
tığı za.maıı gelebtllr. t ~~ ren ırnıntaka'ıı.rd2..kl, gere'!{ takal-ards ı1n .. atı"""'ln'· erken ~.,1,. _ film bit'ikten sonr:ı. blnanm bir 

1 
ur. se, .wt.an'.buli. ~ vilk'....tlerd k et '# "''" .. "'""" .. kısnı ök -

Demek oluyor iti, ngillerenln nn"Ya. 'Os:.ildır şıtbesi de Çengclköytlnde tiatla.rı ye iden ., .. .,,. e ı dığmdan büyük SÜ!'ıilerl bcs:emek gıt ı ç muştur. Şimdj. gene ayni 
ya neden . rdım etmediği m~r.lrsl ga. 

5 
ihttkfır 1 ru 00.."Ulmu;;ıt.ur. Bu mm tik Ü nıolozlnrla buraSlnm taınlr edildi 

Eete sü'unl:ırmıl.ı kim blllr be?kl do b:ızı ko~r yapmış ve takalardan ık.a.t'i blr cevüb gellncıye çe C ç!e,.'\!rle'kf..ed!.r. Bu glbl mınt:ı. kini örfiyoı-uz. l\I hftln bııfiin ço: 
Avam Kamıırası~ın bir iki erlsl'!.hıdo v:ı'k.'-ası tesbit etntlşt:r. Bun'ar mn - l."adftr bugiln'kü fla~nn norm~ bi.r kalardn bin erce ıko,} unu b:ı .. Mnek ve outr•ıı.rı bu sint'mıı a dolnyorhr. 
bıraz chha münak s:ı edildikten wnra karna, et ve !kum.aş üzerinedir. ~'k de devam etrnesı tnh'I görü.met barındınınak .çin ot vesaire bulmak. Allnh mubaf"ra etsin flt>rldc bir 
kendlli~ndrn kapanıp rltmeye m:ıh. Diğer trı.rn:lltınn lht.1kA.· Yak'ala.rı a. tedlr. Z ra celeb'erlo. fi3.tıla.rın ük _ ta gilç'ük çe:ki'mekted r. ot !fi t'arı farla hrusnı .. t;'el"b

1
llr. Al1k:ıdarla. 

küm lılr ml''!"lt'tllr, es:ı en mnlınrcbe rasıruln 3011 gü~erde nuı.ıkarnn fhti. se".me& ıruı.ıJ{'km.d.Aık.l s dd 111 y da yiik;;elmi')t.!r. K.:ır y li;dı :.tı\ ı nn bu hıml't:ı n.ı.z:ın dlklmt.!nl 
mzlyl'tl ~°:"' 'dl. R rlnl t ~ldb .. tli' cc k rı ~·ın•-er"nin artıtığı görtuınek kil vası.~arının a~~.ı ve ~h~a~ ı rtl m r'"'it:-dnn da 1rt f de ı~~ ,eelb tm~.nız fa dalı olacaktır ... 
bn m el Yı 'ltlnc.-ı safta tıırakl\e k ela- tedir. şinJdlye ke.Xlar 15 ım:ı,ı.s.rna ıh- üz::.-rinde <+~l::uınk'l.:."ta id" ıl!•'"'ukl h" 1 k "m"l'ne Vı au ~ iy t k'l ~ • cı \ \' 
h c:ı lı m r.1"1 r ıkac ktır. An"a't . . dili d.. ...,.., L "'"' u ürü ı!hfb! • u t rem ti tt'r Çörrllln son nutku t?kan ıte.:bi~ edilm' ' r kı 'öer m kftmert.in a'klığı ron tedblrier ve Mı. ~ s cnn~. el ı:rınde'~ t-.a van 
ile r ve• ıınnh 5t'kildr anlaşıldı'l-ı f:r:e. delere n~e btiyük bir yaün 1 nam·a. Vekili C~Vdev Ker m İr.oeda .arı •• kesl:ımek il er I tsnbu gibl , 1s.. 
re. in ıı ~ n n or ç:.pt!l bir ordu\'U tutma~t dır. ~ rna p rnkendeeı - yının vilaQete bu hususta b ldirmı tllil::ı.rr mıntn:ka arım gönde mı" eri f •"' 1 
Ud r 1 ı bfr pyretle vü uda ter! ~ rımtekf vesrkalarla mal.arı olduğu s:>n karar bu gib dd al rın zanırl g r··ımöt'"edi." B d n do.a. 1 J 
r;et .. •m'1 ldn~n-ı h~k•h~:ı bn m• J>a. toıptanc•i'ardan P ıhı.\ ıyı. aldıklıırını 1 artık y~ ıolduğunu meydana koy_ Yl r,eıhr n et s:lı;•n~ ı çe es ı :;t m'l-
r ~ nln ılcmııııını h ç drt'llse bahane iddia etmekted'rier. Fab-:lka sahlble- m'a~. Hop:ııdan i; anl>ul.ı fleble ll nıew.uUb his ol'lln yacaktır. 
t il etm fJI n Pofonr pranti ı ı rl ise lı1:! rtn yfiksM fin.t1a alındık 1 verm kte n~~ lstlt'al cöstermis 50~ lnil e ve Erzunnnd n Haydarıxıı:a.ya kil.el r Fla• M r k:!be B ro.s ı da. smır, 
d 'hı ali Mlkb lln t rlh ll rt - lnrını SÖ'JlemelrAedlr1er. Halbuki bu 1 trerue kali:ı!J'ık hsyvan nak11 :atı bir dana, «eçl. m!ı.nd.lı. eııerln." nlrk koy. 

.. ~ " ır. o sna.. Fi I" -•·~'-~ B" .. ~ -
bf'mM·~ tir lı!\'ill efse ırnre•·ı· ı; Be.- nl e_ gfui 'VD.ziy«~e.'"Cle yı\J>ılt\clı.I:: iŞ s!ı.tış -, kfı.ç güne llrad:ı..r b:ışlıyraktır. mf • ;" n tetlı:Ctlex vapt rmağn dft 
le ' rfl"r~k mukni cev:lbı b 

1 
tarını durdum~ ıM. 1\ urıw.llUJ"C u- ~ç-r taral:.;an, t.opbııcı et tuc _ vnm et.nı!6kteıd1r. Bu nev etler n ser-

u manın ·~ ~ b' !kılın cil ol eıttını :ını orm .. A~lebl Hıtlm.'ll rosuna lb!lŞVUtmın~·r . .,.,., e r vn - ceT"l11nnm, t>ugünkü flat
1ar deV'SIIl best lbır-a asınthn dot":an mnh _ 

done dola malüm hızlık noktas Ü.. z:Yet o'!mad~a g:jrc aza."Jli f~ann • ed-eroe ilerld~ ş!furi:ı et sılcıntr;ı çe - ı zur1!lrı ancak bu suretle önlemek 
El."r nde ısr r ~dılr.cektlr. Lelıi'l~nın her ne p:ıJhnslna 01urs~ olsun tatbl:!t k:ece,ği (haık'kınd.aki lddia1arı da lfızı.ım miimlkün ol11cakt.1r. 

lı:ıklkat sahıısıntl' k'm il et!l'•i ku\·ve edllnıesi trılbil gt)rlUm~ir. 
te d:ılr m Ulma• ızhk Al - o,--- d gızıı \<unetınc al\ır ~1011m~ ~~"0111 fv1aarif Vekili ün 

l.'nutm:ıy:ıhm l:i, kara 1$11.'rf ,;~ ;~tla ihtikarı mücadel Üııı·versı·te .e 
me ul olm'.1.)'an in~Uh.1 t O>I~ d rsun f • 1 • 
Polonya ordusunu ten ilt ve ttşktJ et' için a Ş er tetkikat yaptı 

İstimlak kanununun 
müşk ·aatı nasıl 

kaldırılaca ? 
rn\ ol n Fr nsııbnn bile bu or(!~ hazırlanıyor h:ı ın a rsash m lüuıat.ı m:ıl'k ol Şe!ır!mlzde tıu,unm:ı h olan Maa _ Be

1ed!yc reıs mu vlni Rifnt Yenal, 

:ı:;~:a~1• ~::ı :ı ord.~ unu 1 h'ı; 1ırı: Fı.at Mur k3be Komisyonu. şehir • ri! Vekil ıüsan Ali Yfıcel dün öğle. Dahiliye V~~.'et1ni=ı d v t1 ü e ıne 
etınl b·r hakn:1 ı~::" ':,etle tahakkuk de:d iht ft.r vak alarmı önlemek için den evrvel °(}ntverelt-1."l'e giderek tet _ belediye hukuk ~ rl müdi.ır mua.v:nı 
yol"l rılı ki, ınuh:ı;el·~nıdcr1e1c11e bllmt. bir ıt..e.r'...ıftnn t>Uıll kont.ro la-nl devnm kik!lerdıe bu'un.muş•ur. S"lMl':ı,+t;n.Je lttııli.kte A:nkaray. g!t _ 

• n nına ta - •ı k:ıddp m eden ilk hınb mecl sin~e blZ: ederken, bir tn...'""R.!tao da rulltın mu. Vekil, t}n .,er; ~nln muhtelıf fa _ m r. Be':edl!Yc re c; mua.v.nl Ank:ı. 

T'.caret Vüô.;e i, ihraç .•cU ec~k fa. 
su!) eye fiat ıtayuı e~~.r. Bu l:a _ 
n.r ta.tbık mevıkl.nc geçtu:ten sonn 
fasu ~clt'~.rtın asgari 30 kuruştan ih. 

edflecektir. Bu 30 kuruşun 5 ku. 
~u fon lhe,,a.bı olıml.lt i13•rılac.'l..ktır. 
30" ~n tn2lbaıyu satılacak fa.ı uı_ 
~ enn .YUzde 75 l fona. v~ yil2xie 25 1 
de 'tüooarlara ıbırtl.kı nc:ı.tı:tır. Bf'tiln 
!R&ulıy: ıne'iilerl bu karara dnhı'dlr. 
Yalnız barbu~a fnsu yes, tayin edi
len mfütt.ıtrd;,n 3 kuru~ noksanına s:ı. 
tıhı.~ır. 

A1alardan getirile:ı 
faytonların ücret 

tarifeleri 

Birinciteşrin 15 

ne <teb erarası spor 
fa li e i başl yor 

Me.1>.tc:bler arası spor fo.n1yetı 8 i_ 
kinctteşrinde Fencrbahçe stadında. 

yapılac:ı.:k tıü.yii'k mcr<ıslmle b~lıya .. 
caktır. 

Kız ve erkek mekteblerden kır'k L 
ldşer kiştllk t:ı.kımların ,ştrfi.klle bir 
geçid resmi yapılacak, isti.:ltlal m:ır .. 
şını müteakıb w,Yienecek bir nutuk
t.lln sorıra kız ve erkek mekt.eh'erin 
ayrı ayrı yap::ıcaı!r?nrı 4Xl00 b:ıyr k 
)'nrışından sonra da bir futbol müçı 
yapılacaktır. 

Fu~ maçı beytır: küme bhineL;ıl 
Haydarpaşa ile kırmızı küme blrınclsl 
Pertevnşal arasında. oynanacakt r. 
Maç'tıan sonra mük1i.!at tcvı.i edile _ 
cekt!r. 
Kız ve erkek mekteblerl wley:tol 

maçlıarı. açL'lış mcras.ıninı taklb eden 
hafta arasında Beyolf.u ve Em'nönü 
Halkevtnde baŞiıyacsktır. 

istişare heyeti toplantısı 
Perşcın'i:>e günil Ankar- da wplans

cak istt..c:.are h~t.1 ı1:tımnında bulun~ 
mak üzere BüI'han Fe1<-k. Feridun 
Dirim.tekin ve Ma:zJh'ar roızancı bu -
gün Alikaraya gldec:eklerdlr. 

Çocuk düşürmek için 
aldığı ilaçtan öldü 
şehremininde Karabaş m:ı.halleslO.. 

de oturan Lütfi kııı Hayrlye ısm n
de genç bir dı:adm, ıı.ynl semtte :MU• 
r~ ookağınrla oturo.n bir arka -
daşına miSMir gitmiş, ora.da kendi
sine verilen bir ilfu:ıu tcsirile has .. 
taıanarnk Blanüştür. 

1 

İlk bakışta gar!b bı.r mııh!ye.t. arze
den bu hfırlise etrafında, zabıtaca ya~ 

I pılnn ~<iknt netı.ceslnde kadıDUl 
gnyrlmeşru b::r çocuf;a h!\mlle 0 1du -
~ ve gittiğ e'<'rle çocuğunu dilşür -
mek içln ald'lğı tl~ı müteakıb öldü
ğü teSbi.t edJ~t r. Cesedi m:ıuyene 
eden ad!~ tn!:ı!bı Hikmet TUmct' 
ölünün Morga kaldırılmnsınn ltArnr 

1 
vertnış ve hM.1se et.rafında ııdll)'"ece 
t.ahltikatıa geçllmtştlr. 

Üsküdar meydanı ihale 
edildi 

Üsküdar meydıuıını11 ikinci kısınınııı 
inşası dün da mt encümen tar ırınd:ıfl 
49 900 l.!'\!.ya mt4 eahhld .. ıhal olun -
mu.stur. 
~ k - 80 "ldl 

ta tı da mu 
1 o rh b 

<eMaliye memunıyum» 
dolandırnnş 

Sn.bıkatı do :wdınrıhudan 
Snn :tıısıın rten ort \ cııon ı 
&ın bu de'fıı. da ke:nd nA maliye mo 
muru siısü vererek Bey~l !.Dd ı R 
isminde bir ttok•oru dolandırmıştır. ıl 

suçlu 'f&blnnarA.k adl yeye \'er IJlle 
ve dt\n sorgu hfıJt!mı ımrarile tevkif • 

dllm.1.Ştlr. ••••••••••••••·••' ............ v···E·i=··A T 
cüınhuriyet Merke~ Bankası lJlC' 

murlarından Seniye Öge pek gcıı9 
Y şında \ıef:ı.t etmıştır. Ce"la 1e-3i 1~ 
10 9411 Çarşnmıb:ı gunu B3)'()ğ}U b 
tanesinden ka.dırı ara.ık ikindi nn 
m:ızı ~vikiye c:ım sinde tılındıl>~ 
sonra Fer!Jr.öy meza.rlığln1 tterned~ 
cektir. cena.'bı Hakkın mhımet!ni 
ler, ni!cmnc tazıy.etlerımlzı su~ 

1 J ~at r!L ız ordasu b •l\mnandanı ıre teyıQ&jkız l>ulun:m.usı için bAöı lf,eöi> r. ıkülte 'Ve şubeler ne a·d 1,- er b::ı.kkın_ rad:ı. bll1bass lst!·n· ı.; knnun•ınun 
ncl kurm yın &i:ılı d05ya nn" lst' a ler ctıaıdır. Bu ııradtı. şeohrln ge. _,_ ~ktör O.."'!tlil B ,. kim izahat al be1ed :;e ve 'halık b kımından ~tbı • 
ederek rotonyıı ordu unun r l.:a niş ~ ~n~k üzere ibü "" - lm :ı arz t i mi.i lili.tı k ld1rmnk 
l\l rt. sonuna ı br 7 av mma~r~ra~~ yük fı.flş'lor (112~~ ma1;::ı. başla nıi - mrı,. yenı ders yı~ı ibtl6'açıarını te~ t üe.,....e ı·anuı'da y :p·'ac:ı;~ tM 'n.t !Y.11! 

. Benzin sarf ptının tahdidi, tnltsi 
uor~erınin artiIIlaSl \e ıtram.vny.'ur 
da.ki ıl:zıdili..-m <io~Ue son günlerd; 
~da.Iar ve ~arzı:l.tki 1'nytonla.r şeh-
rın wsaitı ı:aık cye ihtly cmı karş:Y.ı. CARŞ:\M8A ı:;.ıo.rn.u ~~ 
ma.k wrre Istanft>ulıı. getirllm şler _ 7.30: Saat ayrın. 7.33: Hnfıf .ıı 

mukavemet edl'c"*lnl k:ıt'ly«-llc iddla\tır. Bu Mhjl"E!r 60X100 cb'ııd•nda dört etm1.1tır. kın-On alakadar ar'a terrıı\ lllrdfı bu _ 
em b k~ndl fibl .. or• P'l1on ahla. rcnldl darak b;ı. ıı.ca.ı trr Afİf'rer 4 Mtınr.f Vekllı deıvS"ll etmekte ol n lun!ı.e.iktır. R fat Yen:ı.1, '(j, ki" d'.lr 

nd n u ııyıı.om' mn "d~llnı b•rıt ç ay çe<,;id ~ 'VC her 'bir nde mıih• l1f iin ·v ... ns'te irr. .. 'h1nl r, de rn ""' tr mv y'a~ ncb!hl E,~ı..,,,r hl~.......,ı·nı:ı 
aha fıu:b nıa• bıl klenııi söykml nevi tıcarl , ~.. .,._, ti. Drmnk ki rn ötü lhtl 

1 
ş. ~arm ve bilhas. tL nıırk olmuş, net"cel"r h '.-d: ndn prdc:ör • br!ed"yeye ıdcwi h '·'>uı<i k anla$!mı. 

Frnn ann • t :ı11%1crln ırn:nelan= ~an ıınadi!e!crtn f at n h.a'k:ı bil_ ı.-?"e GJÖl'Ü:m tür. h::ttıı:ııdıı p,.;< ·~ f Umum Müd .. rlüğile 
1 in l'n ıış r~ı altı nylık mu .... e lerl ooek.t.r. de .w;.rü~cktl , rd•. .,.., Ha :ın All y ·· c"'l 5 :""C'1 son~a dn ı:.··· r. 

Frn rM enz"tn mu t k d l"er ıraa if m· e e .eler! de tetk k. Be~'l;ye e mu \<inı bunl:ı.n ıb:ı..ş. 
~ '-' nı lıarbiyf''!i Polonya or 9 iri h-a ytıjpı ve yol'ar k-ınun:ınclı y!ı;>1J 

cıı 'I ntm u~ · üz rlnd .. bayle aldan· ler yap:n~ır. ma;c;r lü um'u M>rülen ~zı •-dl'A; 
dı '1 ır M. tn il~ gcnrt kunn:ıyı dıı aıı.: m h Üm !dU b "' ""' lehi ilıtlm ı ~u h d r'nınsız yıınılı,. Vc.kll, şeh mızd 'tl tttki.kler n"' u. hakk.'llda ali:' ııd~rıarla temıc;hr ya_ 
ljllltn ı urb m o'mu' ~ Polnnya:ra ga. Bemın -v~ Dl!\kin" ~1 httk~rın gün de devum edece'!::, lb

1
r tki güne l p \clt!ı:, bir kaç gün sonra şehr m·ze 

r:ıntl Hrllrnt'Sln:l" bu yanılmanın 'hU dan ~un T. ~e ıMOdern ga - knd:ır Arı.kam. n dö:lccektır. dönecektir. 
yilh rotil olmuşttn'. fcte foı:ilttrMıl~ raJ• sahbl ~anın duruşması asli. _.....____________ ------------

J?n :vnya n en :rıı. ım etmedltl 5ualin ye 2 ne, ceza mahkcme.>lnde dtın 
den clol!'an btr tıul meselesi dabıı.. • net.ıofteJ:mL.o.,a..ı.ir. 

Ekrem U ıaklıgil .................................................... 
TAKVİM 1 inci Teşrin 

15 Arabi nno 
1860 

Malh'loome, Se'h nuı 7 gün müddc~ 
le ne, 50 Ura ağır para OC'l~ 
VeTDıeslne ve 15 gü:ı mliddetıc dük. 
lı:A:nını.n ka,p:ııt!lım!ı.;;ın!ı. t.hrg,r Yer 
tni.Ştlr. -

Un yol uzluğu tahltikatma 
devam ediliyor 

Be~ b6t'~. s:mıtçı ve car~kcl 
!ere yapıbn un t ~a ını:b yo'suzluk 
<>~ ba:kkmd ki ldd"nlar etrarmdn 

d vam etımetıtedlr. 
Dlln t: ve 6hn!.!ç..1cr be'ediye 

1kt.ısat1 mlldilrtU da.vo; oiunara.-t et 
tAyctıcrl dinlcnmlşt r. un tevrlatmı 
yapan emıı.f <:emiY tl rind".'11 'I kişln•n 
de malfımat.lnıı. mUrnc .. edllmlşttr 
belediye tk'tısa.d mtldürl tevz~tn aid 
h~lım dıı. reı1!dk etmektedir. Tev 
zlat'~ rolsuzluıt :vaı>ıllp ynpılm'ld!ıtı b; 
l:İlç güno kadnr anla~lmt3 o1ac:ı'lctır, 

l iSTER 
ıs·rER 

iNA~.J. 

iNANMA f 
Maruf bir nıah rrlrlmh: günlük Herkts otlly'>r ki lınklkat bunun 

~~:Wertlen blrind lıi fıkrnsınd;ı diın tamamen aksinedir. nu adam Tür • 

t
''l" r Tlyatrusu rejlg8nı Muhsin Er ııı:nııa hü - Jdyeyc modern bJr tiyatro kaz.andır. 
:ra.."t)'orılu: cum ederek su utırlnrı mıştır. Bu Adam büyük bir clttordür. 

«13 inkıUb Bu a.dam bil:vilk bir tiyatro refsörU. 
ci& Otel yılmdanberl ı:.-:ri gide dür ve memlckcUnüztle tiyatrodan 
1\1 ;fd h 10 Kimılin Ga.J:ıta. ım~losu a·ılı~an yalnn; o defri'r de nnlı)'1ln. 
ve tulda~'lkı n; ı~eı II:ısanın takltd l:ınn muhakk:ı.k en önUndedır. Her 
U t nn ancslne yuvarlanan 1 
.::; romm:un l•atl ne olacak? Artık n<ıanın Eııyıf ve lru\rvetll tarannn 

> ü r. Bu ııd:ım e onun clincl• bu olabUir. Ilcr in.san lıisse ve sinirle,. 
m co tnıts ctml\tir Türk· linc kapılabilir. Fakat muhakkak kf 
l'Cıle tiyatro ac m ı:tıl in ~n yal~~ !IUhsln Ertu~lnn bunlardan ev. 
O d il, Uy trudan ııulıyıın insan h eJü gelen ''a.Sfı, bıı d rece haksı'Z 
hiç o değlldlr.tı camlara utrnmıı.t fa b:r d:ıha 1!a. 

bit olan talUı.shllf:idlr 

iSTER INA. • 
iSTER \NAN 

d
. ııı.ı· tP!.) 7.45: Ajn.ns haberleri. s:_A4tl• 
~. 1 ~, fif parçalar <PU 8.45: Ev n lı 1 ' 
Anc.a.k fayton s::ıhlblerınl:l muşte. 12.30: s:ı.at ay:m. 12.33: 'fil~ pP 

r lcrden ge: :>! CÜ2lel pirn fıldıJdftrı gö_ 12 45: Ajans nao ıic i. 13: Karı 1
6. 5" 

rümii.ş, bunun üzerın~ t:ı"r ücret tn- kılar 14: Krl.rtŞ.\k mUzk (P . .> 
1

• ~w . , .. 
rlf~l 'hazırla.nması ki\r!'ırH\.,.tırıhnll} _ nt a.yan. lll.03: D van. Ko::ımıı ~ 
tır. mell tür'..:rnlerı. 18.25. <Dıs p0 ~ • 

Be'e~ seyrüsefer komı ..... onu fa.,._ dt'ielert>. 18.45: R:ı.dyo çocuk tP• 
~., ., 19 30: Sarut :ıyarı ve Ajans lı1l~ ,.\ 

ton.ara aid ıüe?"et t r.teslni hazırla • 10.45 : Seroest ıo dakı.kn. rn.55: t rıe .: 
mış ve datınl encümene vemı1ştir. un. tan'bur ve snnturdo.n s ı 1} • \\ n.. 
~a ilcret:eri her mın•ck ya göre 20 ıs Rac:I• " r;az •!'!; 20.45- ıi.lrı 11 
ayn ll.~ı te."lbi:t olunmuş.tur. tur1dlsü öğrentyoıı.ız 'Hnf'ı.l'tl~~: f ;ı 

sU>. 21: Ziraat hkv rol. 21 2ı t5 

İnhisarlar Vekili Cibali fab _ ın~~ı. 21.30 ~:ığ1ık saa.:ı!~. 5~t ıY 
r·k d' yasotıeümhur oandosı.J. 2 ·" 

1 asını gez ı mn. Ajans haberierl, no~· 

1 h=~lzdc buluııau G!lmrük ve 1n • 

tıah Vekili Raıf Kııradcııtz dUn 6a 
1nhisarUı.r kl -tütün f arcanın C:balldeld 
~rıtasına gldere:t tetkiklerine 

devam etml~tlr. ---n---
Vapurların kı~ tarifeleri 
Dentzroııan 1dnres bugUndcn iti.ha 

~~lar~ Anadolu kıyısı ve aYlov~ 
mısb:r. tnri!e"..ini tathrka bnşla • 

Şirketihayrlyc idaresi dr kış tarifesi 
~i ~ırlıım~ır. Yeni tarifenin tat: 
l!ın~~~yın 20 s!nden lUbaren baş_ 

Dün Acaba bir kaza mı? 
Slrket.1lı.3 Do!'mzda Yeıılkfrf acıklnrındıı. 
. Yriye V&Purtarından bir. bo~ 

bir Ban.dal g6rC!"l!t kc-ytlyotten aıAk:ı. _ 
d.arıa:ı habeıv.Ia.r etmiştir. Sandal sa _ 
hib'1l.'lll h1r ~:.a-.,.:ıysı. kurbnn ır·ttlğ! zan. 

dn.edllınek1tc ve tahldkntıı. ~hemmlyctle 
evı:un olunnw.ııt&dır. 

ts anbul or 

İstanbul 
-····- ı4ııo/9,ı 
borsa.sının 
füı.ıinrı 

cı KLBR nıs 
l"ll"'a 

Aı;ı.lJ.Ş ye 5 2'1 

LoDdrll 1 s.erlln 13:.l·ZO 
:.Jew-Yorlı: 100 Dul.ar 

enevre 100 tsvtçre pr. ı:ı.D 5 
h~drid 100 Pec&~ 
Yokohıuna ıoo Yen 
• t.okholm ıoo tsvec ıtr· 
Bır altın llr.3 , e 
24 ayarltk bir gram ~U:ç 
.nıtın 

EAfıa!n ve T h~!.__---
2s.50 

% 5 1033 Ergani A.Jl.C. 



15 irıncıteşrm 

rr:riylrOiiBmiiüiZdeki1a"'%....-dı:~s~e~~~ , -L_ kft bu """"' iklmlzln do ""'"d•kl bi< I"'_ ~ bat.4ı.lruZa. ir3.des:Zllğiml..ze ve ııa.vaıt.ı ~ U 

1 n :,:w ..""'!.~'':.:::'tm"::,-!~~~:: okuyucularıma cev b ları m 
De:rGren, bir gUn, R~ Nurinin eEE'ki 

E 
Bayan A.yşeyc: • k k b rüya> il ll1t det" o~t'11k oyrumdı ve o Bir görsün, ba.na mınnettar o!.sun • diyor-

t 
gün ben de b'r locad!I.~ bülü b Ut.. genç kızrn güzel gıylnmeyı !azlıı. Tebrl z ı 11 eye açı m e u :.=-::i'.: ·;;:~-::i:·=·= ::.;::, ";".!,":'':.:ı:~· :~n ';:n,,;· :.:.: ,.,.~. ':ı::';..

0

:::b.~"':.": 
n., do Omi<lo,. •""•k= vakit, tan• .. &nl teroh """dlm. A....,,. ""'- nıL d'8e•'•

1
""' d• ''"' '""""' vo öln'•..; 

Y 

~ ı• d :E' h i O maıdığun 'bir zat yanıma sokuldu: munelerın.i ııorclliğilm g bı. lkablliyetinin olması şartına. bağlıdır azan : .tm& 1 a, r zansoy - Hayreti dedi, ~ı;nd Nur! Beyine. * Bir de genç kız da blr oılgi temelinin 
n.,tt lorlni "'' 4e """'""''n'" Bay iL B. re: az "°" mevcud ot=•· 

nun. arnn.. .tkinlze do h tsb ed!Yo .. da .,_,,,, yok. O baldo :>i ta'.''"' hO .. l llAn -•• """1..,. dQ<\lyor d - Niçin atbşl&m•Y'm t <Fnl<irl tercJ> "'" ğ.m, "'nde 
B · b"''"" cınntaruu= monaın'1•Knu ,.mdldon . .,,,.lo kondlsl ~" d• Ta " aha - Çtin1ctl b,,.,lnnl"e kov"''""" ,,., TEYZR 

... :'"''" "'""" ikiniz d• ,ynı ....... _ .. """"" iki tik~ .. '"""' ~- için do ""' ııörtl!""\y.;,ek .:.,,,.~w - <Wg>nınnoz. r "s p J l!a """"=•n>Z. m• o '°""' .... -~wdan ani dön.. don man- blr gurur "''"- Muhatebun •"'-1"'nl gful•cim• dlk .. on osta nın b ulmac 7 
d kod"'"" CUnkü doln<m da bu Mi do-.,,;,. daba doi"' bir h,,.,<et •"""" tlUlil "'"""""'\ya<. B>ın~:... ";-.=:., blr mio. °''""' bPkllvon!u, O ,.ma>>. dU .. ." • ası: -• (4) 
," """· <eay·f!.,, tahkl'1« ""'"""' ""' Euiln otun ki bU b""°'"'"'' 11tinl .. mel<. onu bu haiwzhkla=d et.. ,O.m«kn ona şu çevab• '"""""' v~a.k cldcii i~lerlnlz, hı.zmet!eriniz ı:e de şere~ verecek ~~ bde;::~udd•fa ,,.t>mek "''" hm<h bir ;," 01~= -B\,,,,,.lm'"' d><pn o'ab'llrl• "' Ban/ardan 30 tanesını hallederek bir arada yol/ıyan c.ı . •"''"" ""n"" .....ı "" . 

0 
nn, ""'°'' dova.n ve mUn<ka""'' b . : tat o.n. b1"ada bi< mtln•t'kld vm b'< /r b · h d her -••ett~ı Sen, lnfal•e<'nln ""';" blr ,,.,ınen ve bi< tahkıroen '°"~" h>"ill "'""1erden Ç>kanna , .u """ M,,.tro .,.., "'"'" butunuvo-um ,.. 

0 uyucamu:~ ır c iye takdim edeceğiz 
"'P.,:.orlno oN&ya döko<d< Mufilh"' o ""' man"'I• mod•nl ''e a•t b'< duy .. gilzel bir _,., b" H~,::· on gl\7.ol blr ..,,. '""'l"'o•un>. Bu ds Sıold:ın sa)'!a: 1 'J, 3 4 .) (J ı 8 
hiç •• httc~ '""Ydln oolld buna,., b" ıman "' bfr, bUnnot doğu<~ .. J!ne bileum atmek. ona, onun 0 ;""

1
- m..,ıeıreınnı "vdlitlwd"n. Çünkü TUri< Pu.•to ' 

kat ~nln bo d\y-i """"""''· F• .. ""'"" Film vo "n"' "bam>ZdA bOY- dan """'""' ııll>l blr yWnb: o;':.; edroiyslı ndf• b'< "" d•b• kown .. m""W' b< ku"• 1 ~ 
"""'" orıe '""°'°""" "'"'"' mu.. ıe Y_.. M t.,..,ıı.,.e >ht>Yao .,,. Bu.. m" """ o\.,.,. Bunu alk>ş\amsk "'''"" "'· 

8

" ""'" «•. 

1
11

1 

__ .__ 

d•- ":'"' ""'inin ttstttnd'" sal .. nım ""° lklnl" °' ' '"""'"'"'"''"'"" BOtlln ""'""""' ""'""'alın ,.1,.. Olu 

2 

- Soogu 'da.. 

2 
. '°"' mor:.·.., u •fteumta ya!nu onu Y1k .. ""ç!Nin ...,.,1nııi ıert •im vo .. ,...,., ,.,. bu Pa•mr m•tıne•u•de Hamlot'' bo~ !ot• "''- Co1'1Mtln WJne. ""' o " "" s.,,n; 15>. ı ı "11""1llrd~,"''Ydm b•lki gono ""'''" gö. d0&tl"''"'I' cJ11orulO· dO •""" •-bLU.L Kanaatim .;_, ..,...n böY\e dllştınfiyonlom, eimd' d• 

3 

- Kaim de.. ~·--ı-;;... 
g•nç z-;,,,F•kot dU,Un ki, Wçok cot•ıoı.tin E•ine .. ~.mdl gene Yaln" şudur; bu "'°'il cmlkil.,dcn yU, .:: böyle dtlşCnijyomm. s"'ın de. hep>ml ği\ (41, N•k" ya .. 
''""' ile vo .. b•li>otlert dO bu..,. hltal> ed~onnn. glloel. Ta\A~ bu dm, """""' rolfu .de .ın d• ,.n.,t "''"" k"'"'"d' b"'"" pnn do= nı. 
ki onl.,. :'" ""'"-k• •<'-· >IalbU. Şoh~la ,.ert ,ş,,. Şahu ol•n b""- "' """llb<ll Nkt&I., tadar muvaff.k her ıttrın h•lerl..'ni'rl'" m,.nlm•m•• ' -- ~·er• çevi .. şeVkle, .., u ;:,n Bamıot ı,.,,n ne nen• .,..ıon '"°"'""· Süleyman Na'1! olmokta· Hole •M••a•h<a gld•nt• ..,, _,..,. do bnndftnd". B'" bu yak> .. dn çal•şnın ol•un 
ve bUtUn ""'" """" etncl< v<nnı'1ıc< memwn .ş"""m ""'"ed1'- .,, .. n-i muv.trakiYetlnl. 0 ne•ln t .. "" aıtt. '"""''"'' "'"' Mrekct "'"'- '"· BI< nota 121, 
\ç'nd• """"' :,~ Ye '"''"" gttç'ilk'<' ,lnd"' .,.,,a,,m»n .. • doTIII vo bundo ,!,:nı un-.. Jmldlnsuz1>r. Sonra ,.'.; lem> eı,;nıer... 01\zol kokulu b" 
.,,,.....,, ı,.. ı,. ""'""''"' çal,ş .. •"""""'" s"" ôYI• d\\ş!lnme, dosı.=ı pmieddd Olllmft, o g&derln tay,.. 0 

-""" Hami" tom~llnd• nl..... voprak m. ""°' -. h'ı'n, dostnm, ,.n•at na .. ;,uı,.;ne mi hilomn ed.-n. et. ,.. .. muztarın - " o yokW., ne ,,;.,. .. ten _., w.nar 1a yok dlymıom. Me.. 5 - Yo'ouluk 
""'"'"' "1Cd! ç Y•k>sl.,..mod•i= •u kat onu on kuvv•ll• yonnden vw•yun kal .. ..ıA OfelYA rom blO iyi oynanm"'o" " d.ra mana,.n• 

Sana .,.:· Bunun ioln "''""'"· ,,._ atdoW•.'"· o= onun""."" Tat•t•ı biz yotl:ıtl«t.k, b:•lm ......_ Baş- '°nun• karl" hop .,. csı. Hm•t ntd•-
'""' Ye otuz ee, Muhı;mt son•i"' .... olhettorln• d• ,.tem•""' ""'"" "r .. l-\z. H<m onu b&ng; kon"na nl m•zmn, ruhm ""'· rolft can """ " "'· 
•ak Olde ettlğ< ""'" dullumk, uğr.,.. mlş oı-n. Ti1'k tıyatro'>o " ~ebl .. tuvudan mmm ottlk ki doha .,,,.: h> ''""'" hal'n• got\,...,.,. F•ka• •une G - A" •Y>I .. 
b.< fun.nln .~. oan•"' şôbretl, ,.na, yaU n•'"""'' Muhslnd'", t.,hlh.nt ""'" -ollm? Bu gonç ean·.ılli bU mukol>ll H,.1'nln tTal wlftnde ve ton, çoğu baY'L 
"''""""' "' ozl Yebtıe,,gı en pal'la• ""'"n' _c ... t•mlz lnadlan va<drr. "1n .,...,..,,.,...r _,, bu kadar ,.: MalmludUD Polonluo ,.•an<e muval .. tan bu Uc "" 
dom bk .....,"'°'· M<mlek•tl<" mo .. ontarı ,,.. .. uı,,..ı lıavll'lı. b~ iş ,.ıe .. tışOO\ldo "'' bundan duyabilec<I!' . '"'°"'""" tlımtı'Od•n •n <' •nl~an Pcnoml.,.. takc 
"1<hl1iroln. B; ~.ır&iin tein llt:ll" mi 0ıunun. Oün gem:'. n•""'!'n belki """"" 1'tihMdu vo Muh<lnln .,,.~'": tan b'l• ano"' tak'lve '"""""""' 

1

" '"· 9 
ift!..., <debil Yli:< aklfü oldutwt çın 

0 

bil• m-un talab•lı<· Ev< .. '"""' nu, •""' dilt<>< b'"' .,,,ı.,; y.ttştı, .. Gene diyd>ih~m ı:t "'''mal ı<<'VY'n' 7 - Paıca \2), dadları.nı yet1:':tt~lğB.rçok sahne istı ~varsa. ve uğraşm!lk :ı.tLy1 o:~!n ~uh11.s:r1ı1n mekıte gö..;Lerdlğt muva.ftakiyet de a•f/ at>rtrud rcılürı::le kifl ö1e~1crr.dc lbt:
1 G'~)· ·tin seyyahı . O 

debUU.tn F : , '" "' Iç.n ıtLil'.., o .. yaln"' bu gftnah "''" ·•~·· -" "' e n<a takdire 1As'1<t.o. M""•lnln .. ,,,; ""' v• h..,..•nlı &iti., . '"'"" •• ı. , "'1'•• OO•n ı ---+--

10 
• 

l'inln Y.,;uı.::."" blltUn bu b"10ltlükl•· uğTBŞ. ıa.kat samimi, dıırtlst ve.''"!! .. vo ,_,. tamnanndan b"aWce ol · vo folA!<etler karın~M• b"" ond•n m. l l l 
<Oh., eri bo Utmdan do,&Y' ı,;ç ,ıa bir wonia bU •• b .. la. Delk> o za .. .., .. edelim, buna di'10CN< ""' ><* .. cokl .... r ... 1.rtl• mU'"'"''h d•ha Mvll' 8 - Bi< <'1<ek 
lstedliiimt """'"'" Bllmom, ne d<m<k....,, 

0 
da morodnnu de1!1otlreblll!· E.. "''· ....,,, onun "'"'°''"_, """ .. """'eı.r ,,. ""'"ld•< """'""""'"'°' ;.m; «>. va•tde I 

""''"""" ~ett;n mi" Yani dom•k ııe< anu ""'"n ''"' """' hrtcum tını .,. bilha"' "'n'atkAr yei.lştlnncl<,._ ..,, lcil<IM< -o\I .<e d• e<b"< ""' kU • <Sl. 12 <> bı, ada ' k0>!$n zaman - n-""' •""''"-ım. lot" teki oolnr ve """'ın' lnk.,.a kalkar...; l•"" ,....,,~•'' ''""ne •e °'" umn O - Eiokl,.ilu ı 
"" o-.:' uı~o'8un, San'atl<O<""" ReJ~Ö< tıra•roda tek ..,.,. hilkttm lş •-· CQnkll o ,.man. '"'""' h~ mi,,.,.,. ile "t'll'k ,,hno;lne ""' vo .. ı;ald>ğ> <31. 4 - Kı'aıtçc'-. tG•. Sm>l< m mi .. litelenı Sôyll sUınlyor ve yerine ağzına yürittfiYor, bütün Jmvveti tercümeye! ıcr.mlzl ?"'tlOblv«om~ IU.at etm" 0 : '"°" bhi t""'ııın ta<>ı9nda >uh>nn. 10 - ""8a b!r zam'n t2>. No,. \2J. kotlonle '"""'"" •• bi>yuk b ,. "" , , bunı..., Ya>~•.• .. daha '""' .. b"'"" - teli!! öldilrlls.,., R""' Nud. l"""· Bh' h'"1 ba>bsmda M• gih' ,.md'< o ııaw •" a-nln b mu tnMl' Nota <21. m. ~ununa ...tı!'hnde bfr m<omu> sıı.. y.,..d .,.ıunud g,b\ .,nınnns tiyatro m- kı•nil>ml• de o hl"' knptlma- _..,, ""11! e"""' dorın ve gDrel •~ ıı - . ..ıaturt" flllt "'· Nota <2l. 5 - Bir nota l2), B• • ''"" • '"'· 

._ kOS'Uy "' "'"'"'" b'' ınütc .. muhUrlde<lnl bU• '''"""""' bil' "' .. ""''""· Bonlm t<anaaVm bud"' .. ,,.,_ oldu, n• d• Muh•'n'n muıa o Dair, mahm (3). l!l>rm>« (2), Bir mck •:nl '4" ~da an•..;, ""'"" Bö:Ylo zamanlA """' ,.;...,,,.dl,_. aa}mod<n wa>Iaş.. Az'.ım Ce"Alet!in, bo,.uıa ,,;,. bl< -..aın"''" tml<On """"''n ""'b' 12 - BI< kadm ismi <Sl, wnuna 8 - Mobl\ya <4l. "'nunn b' Ol 
n. BUOda d ve knnunlar>n .,,.,,.. .. ""'°' N,.mk Kemal gün1!nde N•m" "'"'"" bulun.,,.ırm. Bml ı,. d'nlc ,_,... onu y<.11<,.ıtt'. ÖVI• "" ,.,.m bl< m 1\Ave odin>z. ahn ayakknbw o koyunuz, AIAs• ifade 'n '" 

1 

8u anı • "'° hW>Um. Kemaİı ,_aı eot'itl vo elin<!,.\ n~n.. V"""1e e<d D.u<Ilbednylde ba.; a~ ki, onun "'"'"°'"· •"''" b;, ta< .. 
1
'"' (2). · .. 7 - ıra.nob<m kultnnd·; ·b,r nl•L ~lı """~ad>kJ.,.dan, bu ..,,.. - ve men•"' tellflerl k"anllia gom .. ......,.. 14tlbm yQzllnı!en blo m"el; z\.VO. mahk""'dc kanunun k'"''"'nM Yuka.,dan n$Olı>i (5l. M~»rl& b' nehl< il. 

Y ._,;• modı.rdan h" iki tanı! dllğÜ """''" i•« oıan ıttmla<. ,.~ıan ·- ve b• m""le. """" Nuri il h°"" venm•klen d'h' " •'n'r yom. l - Abla vora k" ka<d" koca" 8 - Abid• "" 'ha-.fü •n ı rn•J ~~"'' ""unuz? ın;. N< bybodi .. vazll•• tıstüno. ,...di "" •""•'I' g:bl benim .....,.., bir mllnakaşan ..,,,;: M> ., d•"' :n•'"' bl< hmlret """ Z'f (6), Ö<f, Adot <Sl. (3). .ııı.,., °'* '"''"· San'at lleınl "' "'m N..u>k K6"'•1 .,,,,.,ın,, h"" de oJmuOtu. lklm" do "''"'" •U'unl d1l ıanunz> ., mana<» .,,,,;yetıociml<' 2 - "'" ie~.ı m, Qlıt <le~il (3), 9 - sonu <din• il b' .,ı· k ' d 

' "'"""'" h.sa.b"'" bun• Tllrk •"""' ,.,.11nol01' te<llb ..ıeoeğlnl blmirlml"' """'''"le kan'>k n•~ _ y.,...k ...ı..-. şavod yrnem""'"'"' ) """'" ed&b (2) · cıoı. · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~m=1~~:•v:r~a~~~/~Z~~~P~,~~~\ 3-ld®Wn~~u~e~~~ 10-cD%,~m~!b~~~(
4

) ---ıw..----~....:__:=_=-=-===-====-=--=--=-=~--------~------~~~~====::::::::::::::::::da=n~b:ir S8Y1 C5), Hayret nidası <2). İçinde oturdugumuz (3), ' 



rı da bnr m 

müş gil);ydi; 
ti.lğtl ynslruım. 

- Ştı b'.r uzun bo ıu kız 
o?. diye sord:mı •.. 

Klzlar <mum tIZ1lI1 boy ul d!yc sor_ - 108 - Yazan: Nu:JTct Safa Co§lıııf4 
dulıır. ,_.. emek ~rt.ık hiç btr üm1d yok.I - Nezan ı. 

- Hani pembeler e-Jymlş. En sonra ~ tu. Celi_!, blrakç s:ı.ııl.lik m!sa. Kollnrının ~rcanın nltında.n çı 
12 .. - 1 :Meğerse .ıa.s:ne m Ml~. ~anımda. <solo) .söyledi. f.irlerıydl. Koıtrı:... ,.;:.ıre-r:"k '-·çkırma_ karmaır..., uğr""'"'~....,u. y rdun e 

e lence yerk>r:n1, ki ması::dıı. b!r z.ı.t var: KAlkı,p masa._ - Ned.ıme!. Çok nazan dlk:katlnlzi Paralar zaten bir dtfa ılı.ti?. Brnlm «& ... ~ " ıu -ı 0
"' ~-vu.ı.u 

barl.ırı oonnak o!<lu. ma ge.dl. o c:t:ı ben yaşta amm:ı. sa.. celbetılıl galJ.ba?. Cmfese 6ooydutlP.Jl kimseler ben- Ja başladı: - Ya'klaş bana Nazan!. 
ya: Para.ı.n ar .. Kara.bet :l~anm kalsız: - Hay!!". B:ı.na: C:Mıymmt1>, <horoz den pgralamıı fe!°İ alab!l"yorlar E -- Bir adaını göndCTellm .. doktor Biraz daha eğildi Dermansız k }.; 

icl.irkl .ww l!lJO l r:ısı c bdllCle .. - Beycfecdi .. uzıı.ktan nu 'te~?. di. Olm~ 1rözü çöplükte Jtabru.$ •• ) dedi de ..• mı?. Ben de blınlardan ne alabill'ce !getirsin!. larını kansının boynuna sam.ıştı: 
ye 6ordu. - A.. o nasıl sOz .. Blr artls~ ayıe ğim san!d.?. Aklıma. kUı;Ucilk bir blkrı:'. ~ - Peki kmm, ma.dem istiyorsun, - Nazan seni soın öef. kucal. 

istanlıuldan .. sl>z ya4aşır mı hlı;1. Belıkt siZ yanlış ye gC'kl1: • .., ... _,. • .. um - ·•• 
1 

B ·-~ •ge11ırslnler.. . w.u·ı. , 
Ya? an am.1.5S1ruzdır?. r Y ... ıudi va.ıctııc Kay eriye gitmiş .. • = Slz ·~alı mısmız?. Otomob!lle b'r hıı.yli ıftttk. Bıl!ft. gi.. sekzi on yaşmcla b'r ı;ocuRun elinde : Masanın üzer n&?n liımbnyı alarak - ~çin son defa C l l?. J. 

- Eve'~!. bm\re n.ç n geldhı!z?. cllyordtık. Ben: bı.r aMm Y1lzilk ıönnilş. :ağır $r cU.ş:ı.rı ç..ıktı. - Ölüyorum Na.,. n .. öı m k:ıpı ı 
:tstanbul4a n.da:n tnfese tcydum da - Yahu.. galiba tstan~uln. y:ıklftş_ _ ""-•m•-, ...... a ....... __ ,_ Bu : Rı;_,.;,_ .......... __ ,.,A.1,.. 11 1 önünde beni 'bekl(vor .. s~nden a:y U ~ .......... .,,.., _ .. ._ • .,.....yı:n. : - u.ıuvı.uı ........... IJJe pencere ere , .. .! 

kaıım.ac~ ... kldei?. llir mi h·ı;?. B rde.n.bire ek_ tık. HA.lı\ gidi9oruz.. yUzüii} bana veri demiş. ..'yiiklenJ:oyorou. Planjurlar §idde.tle "ar_ ma..K: n~. ~adar guç._. • 
..,,. Dedim. Hidayet Bey: Oocm: y Böy'· ÖfllleZ' .;;....ıı Ce k :ıJ 

- üzum, Jncır mllbayaa.sı iı;'.n7 - Oel<lı!'lı:. Merak etme bcyb!mdl'r.. ?>ıror, her ç.a.rpışlaxında Nazan korku bl-. .e ,:...... ....,ı"' eme • 
- Ya? . .tyı kı konuştuk!. dedi. - Yok ... demL<ı .. 6t'lkrrle vermem. ?k yerinden ııçrayordu. Başını eileri m: P~~u..ı...,.sun ... i 
- s.z t cc.:ır m mız? - Beş kuruş v•reylm ver. ~arasına aldı. cew h. .... sayıkJ•lTnnl<l Müş'kulat:a kes!k kc--..Jk . nu .J * <Be3baba) dem!.) ol aydı kızacak.. - Para ile de V"rmem. • ..,.,-" ---,,- d ! 
- Evet!. u m, ınc!r tüccanymı? tım. Çün:kil o da banıı. yakın b.r şeydi. _ Pııstık alayım. :başla~ı. Mütemd~en. c .Na.zıml .bu: : 
Acaba 'kısın• ım ay~ğl.ma. mı gel- Bazı ben ya~ adamlar konuşurıar. :dlye inl!yıortlu. Ka.D:tı, =nma .mw. - Bu mu'kadder a!tlıb t N z 

? ken: - Fıstık ne l'!e vermem. J- 6' 
01 İt: _Ya nasıl verirsn?. E - cemı. Her şey unutulur •. iy. guıı er b 

mtn!n <H d yet\ 01duğunu söıyli_ - Be~~aba .. riP.rler. O k d r içerle. S Bu sesln"ı"' "''-"·-ç defa .ı--•·erru·r yatını ~edlm 3Cn·n. ' 
y bu zat ga n b r .c;evler fır•Jdlldl. rim ki.. - Şu ta~m ti ~Une çık. Eşek glb. llç • VUM.l uauu. ,,.. .. 
Masamıza dört ittz b r en gcldı =fty de-fa anır. Vere:1 m sa.na. ~.et.tL Bir araıı:Jt Celll bey goo:.erınl ""- N_az.".ll. r_ .• ~rlmi .yumarken 

ı,_ GUzel bir evın bpısı önünde indik. ..y 1dli)!.,' - ~ lt s.t! All.ıh razı olsun. c > li.lm nlüm :::çıL Aca.ha bu !lt?rı! 0 karısı fıla::l 3.nk Y.a.bud nln gözü yüıilkte kalmış. Ne ,mışt.ı. Açmasi!e kapama& blr oldu gu ., ... nu surme r.:>. ıyon m. 
dı. Ka n n old u yerde n ·c vardır, mu?. lster ml.sl:mz: ya.psm, carnnC<lr ta~ ti tü.nc çıkın ş:. l 0Bu göZ!erde bütun hayat.yet tOOmil.şJ Yo=u1muştu; durdu, fuır· e bi 
baş;.a b r rto'.ru Yardır, b i>"r h :va _ Vay alç.ık he ·ıı. Eve karı ge lrl - t..a ... t.a ... !. o.. d.ya ~ek gibı "tü. Hastanın yilzündeld muztarıb çiz. derin nefes almağa çal ştı. I r 

vuz, e::er: gam kıısave; ~lr.. g 'm z .. Daha yorsun ha. dlye kAn ı karşımıza cık- anınruş. "giler zama.n z:ıman kalt>oıuyor yerini dan yüzünü buruşturuyor. b ş•n 
\l't'I soy.lıYeY m mi?. Ak !i h P '> ytanh.'clar sın! SüpUrge ı;opaa le b Zı karşılasın! Aışa!:_ınmtş: "tatlı ~re bır~.yoro'u. Bu tasıl iki tarata çevirmekte d vam 

0 g e et nnıı t• k Beni g 1 r. San.ki; mas:unızll, d/Srt kadınla 0 va.kit HldavP.t Bty ne diyecek: - P«' Uç deia e:ı'!lk gibi anırdım. • l d 
sak" ,ı ma 11 ..ı l' bar klZlan şu beraber ktrk dört t" •...,+.an gclm ştl. I - Mlsa!lr istedi. CDBrdilnU birden - Sen eoek mi oldtm? bu'hra.n ıçlnde Şllurun çalış.t1ğı mu - yor u • 
.ş rk va ba 'am 'ftr mı: B r taraftan ~ başladı: isterıırı> dedi. Yüzüne durama:> mı. Al_ - Oldınn. Eşek oldum. tuı.ttaktı. Şimdi de uSedad..> dl.Ye s - KulaıkJarun.ın diillnde sanki 

Sa altım aman aman: Ölursm ha. Sikıya uşşakı dilşad eyliyen pcyma. dım celdim .. demlyer.el:: m11. O vak!. - S!n e$ek tlten bu yUzüton altın .yıklayordu. lerce çan ç.alıışOr Namn- gözlımun 
lim yaman! nedJr: .wpayı atik bl.g;m tarafa dönm yecelt o1du~u b'Uvorım l da, bm in.lanım: : Kocasının yirzıüruiet1 terlerı .turu.. ünde ıacıcyı!lb bayalllıer uçu§ yor. Ö 

(Sakallı) nıa bicımi: Yakt.a ıitti 191.. EhH aşlaa neş.cdhı kıl'!el nıe)ha. mJ?. na.sıı ald3nır veri.r!m sana?. 
0

ladl, yoırganmı d~l. Yanma o. yorum Nazan!- Qelk.tii1m nza4:>ı b 
mit nedir .. Ne 111>a1ım~. Huy canın altında Dahııd·nln ağzı ar;ık kalm'ş: 1 turdu. Oe.Hi de k~!yordu. Ş:md! mezstn .. 

BUmed ğ!m yer. S tim pilltlüm tıir Ne lkadar iı;ın şhn bilmem. lfülaye$ mı.. An> deıt l yal. Benim de it.adına - Bu . mem~eokette Yl\hud !ere 2' .ru.fatt.a ya,pya.lruz ka.lacaktı demek .. , Doğru~mata uığraşzyordu. Fa'k:ı• 
k ş ye geçwm, otur :ı:n. Bu dWlya ar_ kulağıma: gözüm ~uvor. . Yt"k!. demıŞ . Drığru lstanbı.t1a.. ı·ne olurdu bu acı günlerde Sedad ja cudu ~ağa baf)l:ı.nm1ştı saı k .. y 
tık genı;lerln. Han ş y!e ak saka.dan - Hocam· sen hangb ni alacabın? 1kt kız benim koluma girdi: ikı kız Arsadan ~ık•hm B=r defa ım~ıma so : ' • · d h 

yo
k sa.kala .reçm • yırm bes yllşma - Dörd~U bir'"C'n.'. · Hidayet Beyin koluna ıı"rdl. Cebinden ıum.a "'-'-•:- ·ki· k.... ~tırtn 0 -,~nında bwUll681YdL Onun teselıli&lne, im kenarına ilişerek b raz ::ı. a u 

0 
.., ....,._.,..11, mse YO ~u. ,,. ı•m n •.,.....ı kıad fh•" .rdı 11 ..A."MI 

döneb Jm<>k ka.b 1 o s .. dUnvanın sek z - A.. Bekta.şl sırrına b nzer bu dş çıkardığı anahtarh kapıyı acması."U başmıın tnzu.ııu toprafın1 .s·ldim. Kf:n. · .ı ...... ıınma ne ar ~ıyacı v:ı · r ne ~..._.. 
ucunu bır çoın ~ ı bağ ıy cağım am_ aonra?. Ym:sa, serde be'.ıctaş.lik v-.u- mı? namran evde ldm~e yok galib'\.. ı d1 kendime: j Kocasının -~!11 dılye her aayık _ - Namn, çdt Ironuşam~ C"'-''"_,.,_ 
ma · tş ora.da. lanın a r geri dful bll- j - Şimdilik yok. Be-rekeot verııin: Rlr Adl'!tim vrd~r: _ l.laıı .. .,1,1d Sıı.lm.. sana İzm1rde jş layışında urpereycr, heyecana dllşll.. zanned'qorum. Nefes!lm gitttkçe d 
ın kte... 1 -11eıide?. Pıır~ ol~ığu 1.aman muhakk~k ıkl yo'T! ded'm. tabanı knldırdun: Kay_ yordu. Celil bey, VÜendunda kalan11ııyor, lrızi bir sükUn"t bu.. GC 

Genç ~ızln.r h p. g nç crkek1C1 n ya. - Girmediğim z boya mı kaldı?. Her yüz l rasını fotınım1n kenann11 sakla_ serlde:n Yah'.ld'.nın kaçma ı gib! dotnı son kuvveıt.le, gcrin.mtş.. gOzlerinl aç. Oena.bı ha&ka, pümU k p rk n 
nına gidiyorlar lzm r n det bby:e mi halde o boyaya da gireriz?. rım. Onu orada 'eytan bl'" bu'amnz. vapura atladım.. :m.ıştı. Nazm üzerine eğlldl: ~a !konuşmak ku-dre.tln\ verdi~· 1 
ac ba? D nllc> yO me b le b kan yok_ - Bi-ze g\dec"~ z .. Bu defa da böyle yapmışt.tm tk· tane ı \rkas• v:1.1 l ; _ Celil ı... edyunu şüDmLnım.. Nazan. sevgi i!Sl 
t . Yan ndan ş•k b kız geç yord ı: - Hnnımhr?. yüzer liralık kAA"ıdı fotln m n astan a_ Mahmud Saim Altınll.:ıt : ceın be b 1 ık - 1 ,, ,. dL b' ..nı- 1 '"•ı.., o 

- Buymun kilç hanıDl. d:l·€cek - Hanımlar cıa b<>ıaber... rasmn sa:.damıştım. • Y un an gaz erne -.en kanın.. ~az ı&U&Uıen -. .. ..;orum. 

0 
d m. - Hanımlar ber'lhfr o'c ıktan son_ Bana bir konyaı!t lı;lrd1er. B .. ç çek.. "sine b.ıkıyordu. Karısını görünce gü. ki, sana, son s&ıferlmi söylem~ c 
DJndü· y lm bak·ı.. ra .. Cehenne:ııı• kadar g d rm.. lerı sevemedim. Kollannd.akı çantalAn Fakabasmazın baıına ~lümsemt,.e çalılJıtı. Dudaıklannı t.ıpır. retini bulabiJey'Jm. 
_ Of • Mıymıntı_ . Horoz ölmüş. Hf'ı'JS gUlliştü1 r. b ı d-Oya doya b J' k<>klıyamad·m. Ken_ gelenler :de.1tı, bir şeyler sfıylemek ~rdu. Genç kadın ~ıklıu' tç nde s 

g6z0 çll:>lükte k"lmış. demez m ?. Kızlardan bıli bcnd n yaınauml$... dlmden «~19 m. Beni tE-krıır otmr.,_ .Fakat dudalthurı birbirine yapı§m~, 5ılıyordu. Gülmek, ta>essik-n et;uı 
canım :bJta:ıhul. Vallah d"ni de v .. r, - D!l.rdilmllz y!lz lıra lst'!rh, ded!. bile blndirm şl~. Kılkaeyahda bir e.r. Şehreminın.de Bosta..'l sokağında 3 ı "uzattı Su ıstiyordu Dudaklarını ıs . 

ill1an da. Allah onu b men, bizi on.
1 

S 'Lü m 1Jlur YlP- 1 ran•..,., V11ro'sun saya çöp tenekesı g b atıvennşiler, sa. aumaralı cV'de oturan ve balıkçılık ya.. ·ıatt·"'·; .... · JQlt bl b - bu kabil mı'.tydl?.. ._.r. 
dan ayırma n. O eğ n yer c.'€ b~- K.ar bwt ıqQ'.<ınm t lk 1enı. Cebımde tam bahleyln arsada uyandım. pan Mebmed Al! ~abaamaz, evvelki ii!ı• zaman, y.U21U ıra a uru~- - Benden Ç'Ok güç bir şey ls4•rr-
lid r; oturao ı.., yer d". 1 b"n tki yOz Ura vnr .. - Allah All!ih ... Ben n~reeeyım?. gün Ka.vaıkıtan sandala yllkled ti ba.. .ra:k: sun Celili.. Görüyorsun mahvolu 
Şu ko!lltoca bl\l'da tıdnlüme b r et- - oısun: dedim. Galiba h&pi4hıı.'le; umum!dey m. Ko_ 1, lıkla. lımana gellrk~ Ye:ıtltöy açıkla .1 i - Nann, tanml. rum Bı.rak bunları .. ö':.m' "C"ks n 

lence bulamadım.. <Kime aldanmnıl•... Biçare gönül!) tıı<sta ı>'re va.r diye b.llıç~ yaıtmış o_ nnda sandal cjevr\Imlş, MehmP.d Alili Deye'blldi. ha Çm yaşeyacaksm! :Mes'ud ol 
Karar verd m: Heo b 0 ,.11bl't" ka1.Jctı'<. Bara borcumuz laca~ım?. PMt&baam.&Z deniııe düşmüştür. O sı.. : _ Söyle Oelil, bir ~ey mı is.tlyor. ğız Celil' 
Yarın ak a.m şu sakalımı tıras eder: 311 l'r.ıı ım·~ Kızın~ı. caka olsun cliye Sonra blrde:ıblre aklım<\ ıeldi. rada v*-"a yerınd~ ıeçır.ıekte olan bir : ? ·· (A k r• 

m.a nış gelirim. Bak o um,m nasıl et_ dilm Jlr-:ı da garsona bahc;.iş wrcı:m. Ben (İm11r ban) na gltm!şt.im. Dört matör a•'lWle balıkçıyı boiulmak~n ı.sun r aııı vn 
rarıma üşilşeoo1'1~r.. Ku".sı verdlk, 1'.orku ıttti. Altı k!li idik. kızla beraber Bidayıııt Beyin evine ıi~ kurtannJ,ftır. \... ._ .............................................................................. - .... ·•····"' 
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Maliye Vekaletinden: 

e 
Eskı nikel 5, 10 ve 20 paralık arın te 

den k ldırılma ı hakkı 
bab.:ro r oı_ 

d k' a • e bekl _ 
en te_ 

M.ş arasında, o llerln, .kapısın 1 nikel ö. 10 ve 20 p ralıklann y riıle dan b 
tkı sıfır ptmak suretile ~ h r k z on panlltiat darp ve p 1 ı ~'kta.rds ç • 
trkları yere uğra.mail ibm:al etmişti. ski ni:keJ. 5, 10 ve 20 par ı ın 30 ô 942 

C U S 
·Masum 11e arqtvlcı bi. r.uarla et_ · n kaldırılnı .sı ka'"a.daş uıım.:ştil'. 

A S 
rafına bakındı. cKad1 nlar11 kellmesi + M_e*ilr 1ltalt pa.ra!at 1/'ftımmUZ/H3 ıt:ariıhinr:Ien itil>a.ren e.rtılt 
onu çağm,yordu B·r g zcte satın al- eun yecıeık wıe bu tarihten ltlbaresı ancak bir eene mödd t y 
dı ?e on1.ya girdi. sancl.lk.la.rila Cümıhurı.yeıL M rkez Bankası şubelerıne ve Cüınhu 

y J Mutacl piS k mıtı karşl]ad! ve Mlss kez Baınlkası şubesi olmıyan rerlerde Zlı'aaıt Ba.n:kası şube ıl 

azan: Helen s·mpson Çeviren: r/an Konur earters k~nd.ismı sôyı.eneme~ tema::- kaıbUi ecUJeceltt&r. Pontıt ~göstermek ff resnü k mlar lardan Jrorumak \çın ıp.zetesın n bu_ Elle~ bu uta.t pe.ralıarcl.a.n bu.'!undura.nla.rın bun arı m 

n 
11 

son er - Les - Dames'te ikameti... baıberdar edilmesini latemZ::: ın tün bir yalll'ai.nı feda etti. Garete le Cüınhıırlyet J4 rkez Ba.nkası '\'le Z raat. Ba.nk~ı ull:>~ er ne t 
l&1as Oh=· saat b.lr suluınd& di. ~ yeni bası3axHŞiı Evınde Mlss Char_ tlnnelert DAn otunm. (4..129} (5005} 

~ Cibl bıenıcn hemen odasın- ıı.erc:Uvene ap1ını lto~u ve 0 an:. ter kürkıinü &"ilvelerden ltorımıa.k için M k H 
cu "'"'1er v:=.: aiduiu boll:s'a .ıa .....,.-. •ıu•u. şa1ısaıı ....._ - ,,- a1ll'k oıan ,....,, er ez al Müdjjrlüğünden 
haJbrltlaT'la ~rımııt aya:! s~.el"l .e t1etıe bu.mnna'ğ'a, Ceceıki giuülUi ve C'hamen, buradada mi.kroolara katil H8lıde W NbJo kavun ve karpuz sergI.mıin müsteciri Mehme 
~ olnıU:YDnıu Pond1· .. ,__ ılt -~!.a ..-.ıııtl lı:efif hattında Jemin etmı- fıı:)lllÜWI ~A' ni dıiiiinmiıştü. ÖZbek terC1 t.icaı'et &t.t.!I nden muma.lleybde alacağı olau nıu 

vul-

ıkl rl 
l e _ 

nın bir . ..~. keıw.u•. _....., -•- ~ ......... ,~ ....,_ "" _,,., .. __._ mü ., Jı ,,., . rit llma.n ola.ra.k bul - ye ~lir' w-a.e&i!>• mu."'1aA.aktı. Bu Qok ~en Ç'lki;L Batajmm em_ ....... ,, -~ av:l&l'J. -ı\»:ı. 
:Un; boşa 9*arın.lfb,. F~~J;- 1se ona trenini kaçırtacak ve binne_ nıyetıte ol:ıııp olmMiığıııa baktı ve Le 1 
h ........ - .. pek ,..,,..,.._ tk:e ev - ve akrabalarını t•L Pot!t ~...... .. •• .,.,.iDi ..... lstanbul Belediyesi llinlan 1 
ke td.1. Paristelci Pfllit1tta.cıla: dikkati grafla haberdar e-tmek ımı.srafını mu yarak aşağı yukarı do'aşmağa b&.4- =-------------------------
ıe.::a baıa.tı 4'erı ~nete~ ~lah. ~ ciıb =·b B:u :,aha fena mına.. ladı. Daha belklenee~ on beş dakika Topka.pu!a yaptırı.ac it h~H. inşaatı açı:k ealltmeye ko ulm 

çıeo,I.ranet tat~ kl• 111 ~ bUa e · ırarı.ımr e hamlı mrdı şif bedeli 1'71.12 lira 35 kuruş ve 1 k temınatı 135 lira 'i7 kur 

ta.na hı:vanet a.1- n'" r; ı:aman n '...;:::;:: ~ ~ ldiler. Onlarda dainı bir caııua şüphesi · M>lt d1t1er wı:ara f ..,,,... ue gtirler er, Pon ' ~ w.rclL Kendi-sının kaçan !lıdam ka.I.' Bu on beş diaJdkanın yedi yahud ve şartname z ve Mu meli.t Müdürlüğü ka.J.eminde gi:ı• b I 
,..,....., aıe,tıı nıırur ve oehlr """'1lsi t ', ,.. -- tahul ...,: ...:;. ... izi bütün kftofik Fransız ,_,,_ 27 10 941 Pazıı.ıtoı1 ııUnu aaat 14 deDa mi BDciıınerule y pılac>t r. T • 

lar Ye b -: ~rılan .. ..,.,.. !7 
1 

, ımıı. .......,.. n mı ta , ha~ .ı. """'' ,..IIA _, lsto<BlSiZ !dm! .,.. llblerin ili< .....ın.t ma.k.l>uz veya meJclub.an ihale tıu · de 
Obanera 'bu ~inde k&kr<!L M'ss malt için aÇlk oluşu on1ıarea tatm la'hıa.~i!l'k havası iç nde bi!nüz g ç_ evvel beed.iye fen ı r Mudurl ğ ne müraaı.&Ua _alacak.sır n ı -... .. teyr"'::"" mıiıahftle eL ken .....,,., yuvarlat bır""""' ,,.,,.u kllr bir mazeret sayıin»'3cıiktL n. mit• ki d_.,. mo ı ıet gft. tu- ve 941 r:ıına aM t caret oda.sı veslk larlle lbo1e gunu mum•• s .... • 
~te kttşı bira bomatswn b1l ve ehemmiyetsiz b r sed n.me ile yere Menilvenıdıe durarak. dlllni tutmak leıiınden "" .ııee!erde ı m ekt.eb b r ım! Eneü.nıeındıe bu unmalan. (90e0) 

kusur et--.._ z nefret duymakta. .. r. .. tıı O -'-'- aıunıc.UlUl verdtı hı.:la ....ıı-ııı-;; ............ ~ .,.,..,,. tll ,M ~ ......... ~ti. F ... kat ha alarmm ..._. """""" ,,_ iOin cu ~i yeni ~ teem.. a-·...- ......,.._, .,....._> şar -- Q&Dffı6'n> açt.&. A98as•le u~naa bir değil_ it.ira:zıla.rı eıı:er c ye. ze ed ve 
1'8iZ koı1kuıarı ..rn-. şk ~-bir tol lı: a~ ar_ maı etti "Ye .f11 neaıicefe vardı ki .. ı-...ı.: pıdan hAki e~ ve .tasketıi iiç po_ Wıdu En üst.tıe mend.iliu ko onv n n nn.ıı.,ı ~edi Jırı.SS Ch ters de d 

la&t ~, ... ...._ ı~unden s:ıbalnn ~ ıırıas Cbarten e&DlllS · .....- · • • ' ' '....- • td ..._ b.ldıırllma.k b1r fazla "•ınnda u. ~ etmek -vıe tlUAhare IncW;eredeu Ua. .sanki kalıdJrım &qıarından h.Ull pasportun ~rinde, alet ce e ve bu_ ledl ve polisin §elhadet nden anladt it 
dııı Bu >1ilıleıı saGableyln :ls:i ka... bir ci8fm t,ara.tındaıı ald.9.tUınıt blrL :t>lr meııctub gönder9"ek: ft&i.,etıa an.. olmuş mucaıevi bir kalaklı& tarafın.. dalaca tlkıhverml4 ola.n fi m bob n1 ıçinde bır takını klğ•d;ar ve kın. 

a beaabııu ıe.ı~ eden. .. sin1n tabii 1mgm ıti e ona baktı ~ ıatmak ha ln icabına en uygun bır elan ~ ~ aeyre dder b r duruyordu. En öııd t po1.f.s onu gör. da.ki taşya.re meydı&nına a.id hesa.bl.tl' 
dn Pratıallcaaiıe: en d\11. derhal tanıdı: Bu blr fllm lY...bıinl ldl. tedbirdi. Boblnı taryo.a.nın altına, gır·ş yaptılar. 1tçii Oe masııma~ ba- dti ve dlehb t!Kye bir sa.ter nidası bulunan cuman oda.ısı da buhıımıut. 

- Slzt ~ ta e Zihni mae!Jwef her ç.ağırl,ta ge1?11- ctizdannı )W.lllın& TUVarlamak ve rq_ k.a.n Mıss Qha.rters'ın il et>lne Jftril- salıWl't!l"e'k ~anıta,,. eitnd n bpD. iki tıu. Bundan da.ha tallıh:siz ne olabi • 
: zan.netnı~nı d ':" ed=IL ,en bir mıa)Gltm çev ltlitile bo!NDıien ı ç ı.p gitırnellt ş"1"efiı ve binnısbe düler V'e ondan hıı; de nadg o - aaadıat hmteo .Miu Ob&rtıer.a'JD W dl? Pondlt.ier • J.es _ Dames'i i1l ta. 

ren saııtın dıe~ e 1' şe ınız geoek1 gür&tii1ere aıçn.dl. ~ 1e o namuskarane bir hare-ket olacaktı. mıyan b1r şelk de kendlleıl'lle ıe me. taratma cıeeWer ve kala.balık atıııtı nıyan maırJıfebH bir caaus notiannı 
C>te ci ka.d.tn başı~ om . e telin ceı.Pbıesin.de blr teık o an ken<f - Fa..ka t sa.bal* ra~ı.I'. Klas Char _ 8 nı ı,.eJtedtier. O ~ne ı~: ile a.llaık ıbulil.aık ed!lm § bir dere gibi onun yatak oduna a~ mecbW"i. 

9ektı ve aonra '11lkan uzları ıçhl sinin ac;ık pen~ 1 ile ek ed Te şu ters'in &a.fasındaki cür'enka.r arzuları _ NiÇ n? nectt. tıro'li'°ll taÇ'D'mak ca kandı ve mın'dan.dı. 1sıt..asy<>ndan ~ bhnıl olmalqıdı. 
~ dırı-cı b'Lr eda 

1 
~ talôırarak netieeye vardı ki boıb+n ş md1 mev!tuf ~andırıyor ve ou arzuhr şimdi, myet>ndıe de~!tt.. d~rıya doi!Jru ııürürlerlccn Ml.ss cııar Nlh&;yıel; memur kendisine M eöıyi ye 

ladı Ticari bir e ta.ra.l'.a ~al- la upbel adam t- nfmd.an tacar_ 1tl.Tk bu Udar ArıeCellk baya.tında ba_ On1 kaıbBCa ısra.r , ,.er. Yar m ters 1ıreniD gelıd tın gfmlcı e gör~tt ve cdlni aoıdv. llliss am.rtera b.Mr.lkaU 
8llilceyı becenn~•a te- kt ~ttt ın_ ~ n t!rta&a.ma& suret.le k~ 1 ocL.s.ı_ im&. tev4ra1Aıde h · lıAd:ae geme_~ vuzu,lıısuz izabiannd nıll e_ buyük caddeye ı;martarken ırenJn ıha sötledi ve bir cVan.tSa.vez> aayesı ek! 

- Oece1t;, e ~h~rak: n tnbıe gelmiftıi. Fa.tat. tAıh1et.. d tı 'V'llikı smda m.ültehsi bir rıt ,0 ' . . reket edişinin hışı~ le nı du)"d . tt ml.ll ~m.ııı:ı bJ.r l{aptçe .ile hl 
ad ltaıdı. Foto d.edJ, PC>l sten k çan bir wn zam 

0 
()da.SUld 1k k ı btı!uyon!u. ş!md ye Jtad b.çbir top madiyell eüıııian k.ellmesı .. ~8~1~: m di ~. a~ büttln dikka. lı:t.JeSinı gtkııe1ce anlattı. ı.t«nur onun 

!ı_a.t.ıadıle,ı- r:rıar ç-:ken bit casus. ~ ğ ~ nn d'yor ~ ydi. Bir ıantııda sazü herkes tara dan d n.. l yo du. M Clbarters (e. ' tını kendi.sim kurt.arın ta basrecle_ bBbaWU. ~ şey Mve etmeb 
1lılla 10t.' Na. a foto~ nar mıey_ d....,"'u unu tı1m1Ş olacaktı nu aradı lenen bir b:ı. tonu•u va yeti ede cfuıdan bulunmuştu (l"ransı ın kar. bil!rcll. din.edl ve aoma cevaıb verilnıe$i .im.. 

lllllıaır. e oldutunu ki~ bil.. JCY d&'lı~:n altı da k ç b r ciiz- edemem ş; b:r ktr yeme ın n yatmur 7ola aJı11n1 w kadsr çabuk aüpi.ıre_ PO! eım tarır.ı ha.Teket nden w be_ k1rım sualler aordıı: 
.._ ~ ve •ar •• ClbdaG uıaı.ı ...,ac;k ıa ,.nc1a k ı ınd n da • ıı.,.c.Dh - _., Ullna • ırdlıı t;mdl led ye .,,,,,,,,., gOl!iritl oaıı.ıea .._ - - bu ııahoh ıo .. de b L 

... "4 ~ bv. hlkl,.,, .-. - ~ .., tarJOıan n demlrl"'• b1' w.t•anın kahnmanı o-lda ,._ ....., _., .... """ n - izah 
1 

zl>etln clddl olduğa anlııfl).,...a dan.., - - - haber ve • 
O.. biri gbi s:>ğıı.k blr eda ta,da.r ~ ontı çekmet ıçm ıAımlanm.JŞtıl. Ş!md ı;a asmds. muıl- wımea·, tıen1Di b4Unıası. alubasın Çantası.mamalı: l~ br bahane bul_ mediırıiz? Buıüann JılQb1r tf ı;ılııe y a 
ı..;.::: 1ae ıı'* • •• ,\yn smn- d yett.e dn ıtm bob;nl kendoslnl, onu te•ıınt oe"JMSf JAzundı. KalllP

10
• ar dn • ..,,_ -- olduta .....,.._ .,.....- "'ar ......,.. • .._. B • 

bl ~1 Din t.Hrat1ad.ı 're: ıemst:?esl dıe ~tt em b r bıatırut maceranın bir de ill olent 'fttana ve ~ treniD ylkın olduğunu names1Dde bazı ke!lmeter eksikti ...e nwlıla beraıber buularda.n blr tanes 
r IÖll -._ ~~b diyerek son nal usııllere ad til tendı&:n:n gôtürm-ete. netJeede belki de ııarc.ye n6D ıedıd'O!Gu Son bU' k.UttulUI teşeb. çaniıadıa 'biz cep dl.kslyonerl vardı. Ri. bu memleketten çı'krmat m n t 

:;ı. Sıeat 8U lciıa 1Uk.arıya, oouma JIOliSln iP Y~~- cıau:..r edip dulnezn·et.ındıen veya _po! teştilltmdan büısii ~ ~tini topadl: cıısı reddedildi. Gen~ b r masada o_ ştü>Us eıtmış buiunuyorsunuz. B ı a. 
ald d b~e \3llı ~ bermu.t.ad 1aı.a_ ....-, lA.zlmP dilin® . k gayri bkishıe vermefe teşvlkk edeym-dıı. _Ben tn.ftt*n, dedi, pr.saportwn turan müstehd tııa.kı$1ı bir adsm kıaları nasıl i2&.lı decea1nl ? 

1· Bota---~ tnu~u. Onu oradan ruyordu. Hemen aşağı:,::e~ •ili.. Tereddiid eıt&.i. o a.n4aJd 0ı11·ııcı duy ınunıama.mdır. Görmek l.stf:r m.alnlz? .hikbn mi. beled1-ye reı.sı mL belU (Arba rana) 

~ llw.bo)'a gider- !MIY•ri ,.erd«I aJdıll 
~ 

v•-, • 



\.~~~~ 

~ Memleket Haberleri Tiyatro. ale~imiz-
' dekı hadıse 
1 Kızılçullu köy , 

enst:tüsü çalışıyor 
İzmir (Husus1) - Tlll'kl~nin en 

modern binası olan Kl.zJl~ullu köy 
enat.ı.tik>ünde lıl<> ~ 1~ erkeık talebe 
ve TJ eğl.men <1:2-ra ~t...·<Lr. Kqy 
ensUtüsü ilk mezun!arın.ı 942 r.lmdıt. 

verecek ve ilk OOınık il k~ ~ 
Fıge köylerlmie mlllı.:m va.a:.ıe·er a1a... 
caX'la:rrlır. 

Dilekler 
ihtlyaclar 

lr'6anın 1etai luıymahamın • 
dan hallıuı bir dileği -

Biıpdan ~: Şebrlm!ze batil 
Yem ~ kiJJ'O. cWarınclak.1 Ece gö_ 
ime her aeıne bamr aaı b.lçmK ~n 

en ..C ~lnde kadın ve 
btnleree ~ gider, 8,3'iarca 

bılıld&r. Göl1bı cı.rmda çeşme veya 
yoıtııt.u:r. Ue4c ot.dutu iÇln köy 

ıı.lıı:Jd.ern ~ Mil getirmek te pek 
IHıı.tıeWdu. GClde aas bloçıeıı ka6ın. kıtı 
~ amd*:oa bel> bu iÖl 

~· med>v k'&lmakta 

(Bat &aralı 1/1 d•) 
onları zama.nmda ltlra.! dl. lili' bt1~
lüiıtD!r • .A6ıl k.tlcütlflk. her bancl ba.Uız 
bir .l.ı:ıadıda devam .tm.elt ve n~. 
ti1d.r "8 sa.n'at Alem.inde aksi daba b11,.. 

sıkıcı 
~ olabnecelk bAdiıoeleri ı.mıeme~k - S&,rl.iyeman; sonra, kefereler di_ 

· ~ ~lıdır. Bu da an - ,nı wı.rlıtımıza teeavüz ediyorlar dıye 
~ kal"flhkh bir h-;tant1 niyetle lcabil hab.rete maruz kalır m ... 
lab:lltr. - E; ne ya.paıun §lmdi? .. 
1,t.e ben, bunun iQ!ıı tkınise de uz.. - Bl.lımem? 

l8'tmo& elimi uzM.cyor ve ikln:ain de - Ne bitmez, tükenmez engellerdir 
eller1n.lzl. OOblrl<!rin.e kavuşturmak isti.. bu P~? ... 
Yorum. Uma.nm ki beni m~ bırU.. - Ne zannet.tm seni. .. Kol.l,y para 
mammıa. lı:azanı1ır mı? 

Jlalld Fahri ()u.ııso;r - bi amma, ne cevaö vereceğiz 

Bir noktaı MUnokk:.dlerm bil' kısmı reise? ..• 
cBamlet> in yeni tercümealni ~ien .J - Zannederim kolay .•• 
med.itcierlni y~ar. Beruıe, dikkatl9 - Nasıl? 
c:linleditl.4Jl bu tercUm~ hio fena bul. - Muskanın, do.ha ziya.de zararı. 
Uıadlğımı, haW. bazı parçalarmd.a mü- hasımdan ztrade muskayı boynunda 
temmel:e '9le ulvıye ya!daşı.lmış olduğu_ taşıyandadır. Öy~ ya?... Hasım, GDU 
nu iddia edeıbllirnn. Yalnu kimler ol. tutarak ve onu çekerek oyunlarını k.o-
dup pek iyi tayin edilemıyen ctstan.. lay~ırabildiğ1 a-lbl. k.aI'ŞlsındalDni 
bul 'thıiversiıteısi ~il.iz edebiyatı şube. iz'ac edd:>iliı'... Faitll-t; bir d!ğerinin 
si:t n1n. balt1k1 oaha!Yetmc ben de nü_ çı.plak olan boynu bundan ne zarar 
tus edemedlm. O,.ıe sanıyorum tı, bun görür ... 
la.rm, cTUMçenln derunl eben&~ n1 DuNjge; Piyeırin, bu man.tıkt ve gü
DlUıba.faza ettikl&rt w 0z tür.kçeye nü,. reş ıkava.id!ne uy&bilccelı: sözlerini d1n.. 
mune IÖ8terdllclaıi ld.dle.s1le orta.Ya çık_ ler, dinl~~ derin bır nefes aldı. Ve: 
malarma ve bu ınıreUe y lZl ha)'3.tma -: Ulan Piyer: yaman bir zeUya 
bir nevi Uatadtıit pa.yesile şeret ver _ mahksin vessei~m söyled4klerin doğru.. 
diklerini 11An eBelerin~ hio ıttzum nihaô'et; ıııararı Osma.nadır_. 
70ktu. Bilmem artık. Shakeapeare ma. Dub~. jür\ heyet.1 reisine oevab 
bedinin bu 1m.tl;yazb müridlerı bizı natı.. verdi: 
lar1ie bir noııt.t..a.cıan daha ıenvir edebi - Ttlı1k ı;>ehl\vanırun boynundaki 
llrlıer m? Evet, mern.lt edyoruz: ~ m\l&ke., dint 'blr varlıktır. Ve pehlivan 
Polonim"un nM!b,atlerınde ıcvazua lara mahsustur. Kat'iyen, tıtmu t>oymı.. 
daU' de b1r ISfl1 var m\dır?I !arından çııkarınazlar... Bu, böyle ol.. 

B. F. o. makla beraber herhangi bir hasma bu 
--------------mevcudiyet bit' zaMr nrmedlti gibi, 

bllftıkis menfaatlet temin edeceği cihet.. 
le W:razmızın yerıntle olmadıtıru ar. 
zeder1m. Ve bunuıı üzerinde tn.zıa mar 

bir •• 
gureş 

tiğl.ni bllmediti için, cananın sallapati 
ve açlk d~uadan istifade ederelt co~ 
luna ya.p!ŞlP yere vuraca.ktı. 

Kola ya.pı.şıı.n Ar&b: ıltol elinde w 
olduğu yerde dönemeden nuhlanmıt 
g6bi çaJoI.ı kaldı. 

Çllnkü; Osman, deıiıal gırtlaJc ~
türıde bulunan clln.1 ensedek.J cıue ba. 
leştirip kenet.1001. 

Arabm, boynu, öküz boyunduruğuna 
girml.ş gibi, Kili.t.lerunı.ş olduğundan. ol.. 
duğu yerde kale. kalm.ı,.ı, 

Arab; mengeneye gird!finl görüne• 
şa.ş.ırdı. Bu da ne bicim oyundu?" 

Demek; TU.rk.ıerin, kendt!erln<ien fas 
la bildl.kleri ayunl.ar vardı. Halbuki: o, 
bumını i.l<ık açlk durw;ta bulmuştu. 

Osınanın, elense baitla:nası alaturka 
da: m6'°hlll' .,raztyetlerden biri idi. Bir 
hasım bu bat karşısında, karşısında.. 
k1n1n duruşunu bozma.dan, ne dalabi.. 
lir, ne de ça.pra.za girebilirdi. Bu, her .. 
hallgi hasma karşı, sigortalı bir durue .. 
tu. Ve bu, durıış alafr.'.Ulga değil: deve 
güreşi de olsa böyle ta.t.bt1t olunurdu. 

Arab; haammm ne yaptığını anlaya .. 
mamı6tı. Ve ort.ada da blr şeyc!kJer 
yokıtu. Ha.smınm bir ell ensesinde, bir 
eli de boğamım Oaünde boşta duru.. 
yordu. 

Biraz daha. durduktan sonra: tet.. 
rar Osmanm t!nsede bıı.~lı bulunan k0-
1una btr hamle daha yaptı. Dirsekle 
Jtans* biletmden yakalıya!ak, dönOP 
lro~1* ~ girip, ve kaba etlertle ta 
siklamu doldurun hJ\.vlandırdıktan 
sonra, ımt11stU yere vtıracıı.l"tl. 

(Arkası var) 1 .Asherltk işleri 1 
Y cdek sübaya 

gönderilecekler 

göreşe engel olacaRıuı da yrıca bildi... /' ................... ·-·········-·••• •••••••• ., 
rlrim .. 

Jüri itirazları müzakere etıtl. Ve, Ax- 1 s d k • f t 
bLtr'nin söyled!klel'ini muhik buldu.

1 
a a aı 1 ır 

ÇUnkü; nlhay~t: zaran kendisine idi. 
Eminönü Ask. Subcsnlden: Jüri ikararını şu suretle bildirdi: htanbul Mliftölilttlnden: 
1 - 33'1 doğ-umlular ve bu duğum.. - Jüri heytel; itirazn.ıı Kara. Osman 1 En 17i 171 Son 

lularl& beraber muamel~ tAbi tutu.. lehin• olarak yapmı.etı. Mademki; le. 

:~=·ttn~1~~ aıı:;lh::ı=~r~1:~~~1 kabUl etmemiş bulu. 

Yeddt Süba.y o:tulu hazırlık kıt'a.sına i Güreş başlamıştı Osınanm ortada 
ıSeWtedlleoelderin.doo 2'1/10/941 Sa?ı dönenlerden haberi Yoktu. 
cUnil saaıt 9 da ~t'd~ nüfus hüv~d :hk hamleyi Arab yaptı. Alaturka ça_ 
oll3da.n1arlle birl!Jct,e bulunmaları. llmıda. elense baltla.mış duran Qsmamn 

2 K "' , kolunu kapıp yere vurmak istedi. 
- eza bu doaUDllula.rla beraber Halbuki' 0 a Let.tk duruyordu. 

'VeyaJıud eweloe kısa h.lmı.etlğiine ita... • sm n ıHattA; ne olur, ne olmaz diye alatm. 
ra.r &lmmıe bllfımwn ne kadar ŞUbe - lta.da alıştığı bir mU.dafaa oyununu da 
m1zde ~ı yük.seııt ehiiyet."lamel1ler yerli yerinde bu1undurmuştu. Yani; 
mevcuıd ise bunların da aynı ta.rihte sat 1:!14 ensede iken, sol e11™ de hR81Ilm 
~· müracaatLtrt. gırt'laiı öntine, desteklemış vazi7ettıe 

a - Bu tarihten sonra ıe1'!Celltlerill 1di. 
~a ~arı 1lAD olunur. Axab; bu, duruşun ne mana ifade"-

K.. K. K. 

Buğday : 27 llt 20 
.Arpa : 40 38 3'1 
tJsttm : 234 l'iO 11'1 
Pıt.ra \18 ekAt itasile mükellef 

olan muhterem ahalimıY.e, ınffietl -
mi.zln en b&yat1 ihtiyaçlarını kaJ'- ı 
şıla.yan "" elde ettit1 teberrtıatı 
tezıdjslle Kızı!.a.y ve Çocuk E,5i.rge .. 
~ :ıturu:nıari ara.smda payla~ İ 
TO:rk Ha.va Kurum.una her veçblle ! 
yardımda bulunmalan !Uzumu e - ! 
beımmlyetle anıolunur. ) 

"-., _____ ................ _ ............. . 



15 Birinciteşrin 

A an hususi 
teb iği 

SO N P O STA 

1 danada iki kör bir 1 

adamı öldürdüler 
Moskova 
önünde 

Sayf- w 

o v 

gu man 
[B t f CRas tanıtı l inci I da] ''P [Baş tarafı ı lncıl sayfada] as ara 1 1 inci suybdal rBastarlJJı ı llıcl şayrad:ıJ vntand 1 sa~ 3 

a 1 f A!Jn-an s:ı.~ tayyareleri ıs.Hı Bl - diğer sebı."c.I iha.fız Mehmed des- Düne nazımı.n bugün Mo.:kovamn erek b~ arımıtıı .. tenııısa gelmek, ro a za er rıncıt~rı:n gecesi Lcnlngradd!ıkl as. ti !koltuğunda buraya yaklaş vaziyeti daha tellillkelJ görülmekte - f dl u şehrin cuzeıllkler.nı \e be -
••} •• keri te.s!sa.tı çok tesirli bir surette mış ve ıbu mrada kendisinden bi; dlr. HilkfuneLJn ve Kremi n slrnyın c ye reisin n l'Pruımaı eller1.e başa. veya 0 um r bomh nnıışlardır. adam su istem~lr. Desti>! boş olan dnkilerln şehri terkı bir gün me ele: ~n parlak kalkınnıası eserini gor. 

' ' Hususi tebliğ' Hıı! z Mehmcd, Ahmed sucukal'dan &i a.ddo'unmaJ..-tııdır. Modrovanı.n mu dil .s.ı.YQrdum. Buuun iç\nd r ki, 
Be 

14 
- l3erlin 14 CA.A,) - Alman orduları 'biraz su .istemiş ve Sucukal desti.sin kadderartını ta.yJn c<lecek olan mey i nyanın hıı.~lı:tcn en gü t h;rle_ 

~ ~ > - Ofi: başkumn.ndanlığuıın hususi t<>bll~l: den aııkadıışuıın dest~ıne su boşalt- dan muharebesi bugünlerde beklen: ~rnsınd.a l'Cr ıalıın bu 4el4rde bugun rma 
zııan Prnvdanr.ı bat.al.rı t.arruından ~a. Vıynz:ına ,sahnsınde. çevrilmiş olan nı:ığn txışlıımıştır. Faı.l(nt biraz evvci mekt«lir. unescı hali.ne gelmiş o n ar.'a. 
hariblere b Un k aemaıı.a1eaı, sivil mu. düşm.3n kuvveUeri, fimdi knt'i olarak Ahmed Sucıtkal'ın destlsindek! s Almnnla.rın bugünlerdo M~ova nevJ Türk mısaflrperverUğ iç ndo bu. 
farını istiyen Cıt-ı! u:reı.~~ft~ı kul Jll1Jnn- hnıh:ı. edl!ntlş bu1unmaktudır. 3 kuru.~ 30 P ray'l. satın u;u Is.ikametinde yürudükl r yol 1812 lunmakla bilıhassa bahtJy rım. 
ve Şunlan sö:vkınekıtedir· ' Y4lpma.kta Brl;y~msk ~erınde de düşmanın lan ih:ıyır s llU!>i Hu mi bu va· .sen~Jnde Ncpol,yon tarafından t.I\ - Birb11 KJyasrlli bir siyaset 
y..;~~ Sovyet .Ru~Janın kalbine ç.özfilnlesi durm!adan devam etmek • zyete pek öfikc cnm1; ve ami ldıb edilen yoldur~ lemde Izmlr: nı a~an ve l 1Y n bu A-

_....,.ıA.Uvaya uıasm.a'" ·~• j . iki mua.21ZlM1 meydan mu • A.'hmed Sucuka-' ü m çalLŞ ve bıırşı havası rnlştJr. Sıvu m ·h , ı;~ ._,Jıdnf et. tedir. Bu . a m nakt4ıasa ve facn.r ve İtalyan Jnt'abn Türk yeyi i d" . ' 
lerını COCle b!.l~ı~~~ "r, aske-rt bılırl • hardbcsinde Alman ıut.nları tara ..• b 1 ih::ı.re k :ı:g ya ~! rnıştır. Bu Şehre de>!;-ru ilerHycn Alm:mlnr İ. dlkilen bui: ıye k:ıd r kar9ısında 
eanıı h~ı neşreden ~rlerıı, Bu heye_ tından alınan esir ınlktarı beş yuz arada diğer Ama hafız Ahmed de kav talyan ve Macar kıt'alarını ileri ..,ür. sevk tehi e er n aroBınd n 
son olal1lk, •b~ nkü oskova radyosu, bini aşmış.tır. Esir miktarr durma.dan/ gn.yıı. kıırU}IIll ' ar'be e b vün . tu müş bulumnnkta.d.ırlar ve dare~ muvuffıık o an kıya -
YaH°ar-ÜlrK!ür den:ı.-~fraroıa Eafer \'C. n.rtrnııkt:ıdır. ... Nihyet yetişen bcled ye Ça'V'll~l rı: İnzflizlerın lııı..;, ets zllki setli bir s!y~t:ID nımetinl bize anh. 
nıa f sanayi komiserı . Lo k! Al Do!hı c("lih~in'rle Mrekftt bn1ladı - dan Hacı iŞe el koymuş ve ka.vgayı n. Hiç bir mem:'e' ette Mo kovanın tıyor. fi turk~ muhte~m e r ni 
na:v~Y ;:n So"Ydt Ru-yanm b ~~~ sa: ğınd.anberi Aman kıt'ı.ları tarafın - yırnuş, Hüsnu orad k1 kahveye gotü- tehlikeli vazis t1 L.ondr dı oldıığu ell~de tut.an unlu a er ve ender go. 
kabuı ~ ~ uı tehlik~e koyduğımu dan alman e.:frlerln t pyek(tn mık-, riilm Ur. kadar ·1,.,.i UY' ndırmamıştır. rülür ka'bll ,Yet ek d v.ct ııdarnı m m 

:.._ tr. •A~ S mn .. 10-nu geçım· tir. ru,.,.,,,. d: '·h oonra hA·•:.. t Alman ık:ı.ynnkl rı son on find"n lek tJn eminım kl her tur.Ü uçu • 
-o ıuu ...,,, • i dl ·- U4iu aına. - rum.lann üstti d Lo d ıs tayyare i •tfııam cd ı n men y, t.şmış, faıkıı.-t k hvcde bulu beri Avrı.ıpa saıh er ne İn<tUlz !hm. , n en aşırar k saacı t 1 

ll ra bu sabah harb Berlin 1~ (A.A.) - D. N. B aJ al. nan Ht:.'.'ınfi bir sancı fÇ!.ndc J.m.Tın. cındn.tı ba.11Sedlp ;c;u tukt n sonra Al. \e ret hh lb r ~ e !)ötür cufü. 
V az• • • sının nsken bir kaynaktan huber - Jnt.Y ıı b :um .,ır. Kahve halkı • man kaynak!arı In!?i' zler n hareket. «.1\Ii.i te 1• blr e s:ı 

1 ~ehnı nası} dığma. göre Nmn.tı tıt'aları ~ rk ~ ~4 §.1. düşmüş; hastayı hemen ha ~- l ·Icrlle a'" edl.p: cMü t ;{ R s- t Mlll~tlcre r tcdr1c1 ve muslll:tın .bir 

gôrüy ? hesinin merkez kesım ~d Y• ı ye götfiıımü ıerdlr Fa.kat Hüsnü ~ ya can çeki 1rkcn bu h r • J 1ik in. de sandetçed çev iç ndc daha ziya. Uz hn:k:kınd i. 

llla6tararı 1 Of süratıll aer1 har~keti es~:~~~!~ :~; tanede tedaıvcye ~akit kalın.ndan ha. gillz1ere yn.kı._cm~ bir ,;e-ydi.r dJyor. u u~ c: e~:r~ği r:~: c~er;;;k d r n tc ' Url ~ • ~I b öd~ u• ~ı <ı a. 
ldOS":tova r lncı ia fndal rinclıteşrl:n ~unu blrd: karşısınds yata gözlerini yumu·ıcrııı"ştlr. lar. tenberl Ik! mmnleket m ıi b rle~tırc~ kşin:.n dünyan n bl ı:n~ Y rl !" nd de. 

kl'?X.le ı2000 ::Sy·o~u .t\lınnn1arın mer-ı so~t ~1Yare mcyaanı • Yapılan otop:;i soııunrla. Htisnünfin B ıh cndn;:_~ ırdzet 1) milşterek bJr esastır. B'zim tarJh ·miz ~~klet.t.ıtı bu z.ı:uıı::ındn Türk vcn.n ve 
~l? ın. verdtklfnn! illL'l et lnı1 ıunuprdır. ı: •• •. '"ör'l le ı ran:ı n,.... sizi crın yuroda sulh, cJuında .. ulh 

aUıs· h - u ild etmeden taarruzıı. ge- v ;umune, A :~ yaptığı kavgada Nevyork 14 (A.A.) - Lonrlranın sn ve n tarlhln.z blrblrlne pel{ çok dtlsturunn uy.ar.ık M 1ll Şc!!erin!n y!lk. 
hizırıot.e ava k.uvvetl~ri bilhassa yeni Hiç tercdd •t'-aJarı ya.kından ya.ptık. indirilen şl.ddetdı t.ekınelerln l:iCbeb lliihiyet.i!lr m1ıhfel'crıne gelen bir ha. benzer. Avrupanın ortllsındn mJ eU. sek ilhamı ve hllktlıneUn bns!rt'tkt\r 
rnanı..- alınan J>tke ta çen il. ımnn k m-"'anı gar o duğu a.nl~ı!nuştır. Bu ıvaz·yet. ti bere ...nre Rus cephesinde bfitiln fa :mJzin muha.!azası iç n asırlıırdanbe 1dnres11~ vatanın her tnr.ırınd n o:duCu 
~~ ~ ~~hesi ıarı r ._, ... , rdlr ıcr ne ~11.Uın nuuıed Sucu. allyrt mel1!teme ve pek nz miktarda. savaşma OJ ere mukadder oldu. m. vı c n e tc • ....-ın YYarcıerle Al_ 1 bi sav.aştll. tarfle ~...... • i "-~1~...ı, A"- • ı bV • rJ k a.izl • gibi İzmirde ve İ ·~ •il • ı a 
ta.dırlar ~~ ~t.ıneı"rın'::1e ~\'a hı\kl- ntronunu Z"a?tew·~~ ğ.l m bir hal kal döverek adam öldürmek, da btışkt\. yerlerde tekfuıüf ctıınlştir Nasıl k1 siz Türkler de bund:ı.n Yirmi ~~m~ edilen havanın b r buzuı· ve 6Ü.. 

Coın;, .. _ ~ m 1 olmak_ 13 Sovyet ııı.wares• s:ıreUe " Bı.rln - diğer fi.mn hafız Mebmed ö M:o.s1.'"0'Vanm znpt.ı için yapılan mu . sene evvel oc:ığınızın parçalanma Um~ ~·~n~~-Cij,;Ulln ıtlıe'lr m! ıtır. Vn. 
- vazı. 1 eç.lri!lniş bu su " • ümI ti b • - • b .. • ı "'1' ....... m r arasırıdaki sa • 

Rtıslar lb~et fnzıa bulı\nıktır. ~ e e C ~un başındn.nıberi do l e ne ce enen u ka~ya ıoti.. hard>e b r lbUhrana doğru gitmekte. m~ ve.~ ancı mJletler nrasında nu. miınl do$JukUın 'c iki mcmıc-··p• n ik-
nruı M:ı~111ll ı\~ deniz nde bu!u. citeşrln taarrua; ez kesiminde Alman rakten ağırceza mahkemes..m sevke. d..r. ÇilnJtü ~nlar yukında iblr fuz bölgeleri haline getı~~l~oınılş oL tısadi mün~ b~·ı rln:n lıı.ıt 1'r üan 
mişlercll:r. SU&;,ıt ettiğ nl bildır. ğu cephesi ıınert iğ~in-aDl edllen SGY dl.m şleroır. netice e~dc etmek için bütün gayret_ mnsını ancak ve a.nca.k tbuyük devlet ve bnh.ıı.c;sa Türk - Alman dos"luk nıua. 

~';"1a ga~ ordusu µtrafın:dan ı 24 de çık • Şimdi mev:kuf .bulunan Ahım~d su. lerinl sarfetmektedlrler. adamlarınıza ve Anndolunun kahra. hedesl ve son defa imı lıını-.n t.'caret 
ma ~ YQ~ >.teııtopol-ı karşı Al. yet t.-ıyty:ı.reler(n!n ~ cukai, lrazıriık t&ıkıka.tı .sırnsındl a- Slddetll mnharrbeler man askerine lborçlusunuc;, it.JIA.fncımesınln ~arat.tığı dııygıı'arı l!a. 
~,eı; c~:rtn bır01~Uklnn hticumun mı.ştır. -o- ~Lkça lkiar ettiği suçunu duruşmada Moskova • Ro.slıı.vl yolu uzunlu _ <cTarllı bir tekcrnirdrn ibarcttlrıı de 1ed~ b~ilk 'ç.nln Tllrk m !'Ml 

K da t(l~. :ı ırııımı o'du~unu • • tamamen ln'ltiır etmiş: Curu:In. Alma.nlar !>üyilk kuvvetlerle Hakikatte tarih bJr tekerrürden i hv~.A z;nır 1 yet} h kkınd !-..i c mllckAr 
ıran Alın 1 t"h ın netlcesı barettlr B dü - OMb~rı.ndan (lO!lyı şUlmınlıırmı l.ı ı lııııı ~elt t l\ıı'ıırıu 'Pe m 1 an - Hiisnü bana teca:vliz etti, dişi. dar bir oophede ilcr1emişler ve Mos · u ..., nylnın, kendilerini dirmiştir. • 

ıunmU3tur. ;eşellbtıs.erı:eskop berz:l. rnastıırııfı 1 ın ı sa}fnda'. ımi kırdL Husnuye tekme ne vunna_ kovanın takr1ben 100 kJometre gar. ~1lnhın lnayetı:.e, denizler hfı.klm!ye_ Val nuU unu b 1
• rirken kadehin' e:k-

()dı)sa.y(\ kar manı 0 • nıara. vak.tinde g·nn Yen ll r~ ı dım. Ar.1tac1A9ım h:ıfo: Mehmedln b .s bında. k:A.ln MejalSk'a kadar gelml~. ti~e ve clh!ln zengtnlıklerile imtlyaz~ı 6eldns Alman d v: ti ıc ·n n ruhh ne, 
o dUklıı.n b1r şı llU:nenı in ~~a yeni b'r ımuMn yapıl~f tonu Hüsnünün ooynuM takıldı id llerse de geri püsküııt.ü müş'crd r.Şm. ıroren bazıl:ırı taratından ldare:;ine Alm:ın m1llot"nln r~r. h \ "!l!ld tine 
~ t vercıır ı ~tr:ız ka er ;rapınış ~ a~e!cd!.ye'YC munıc:ı.a.t . ctmekt cı:,- Hüsntiyü bastonun darbe eri oldilr~ dl burada şiddetli muh:ırcbelcr ce - artık müsaade etmeme~e bUyük dev. ka'dıımış ve '.lil.7U elçi ,1" Bayn Pa. 

LenintıTa<fda e ıt U~~~e atır :~rn Bunlar ıc·:ı ilerl~L bır i.llltlhan • mllli olacak, dcm~tı:. reyan etmektedir. let ndnntları ve mU!etıerın ruhu nz - P Din, kıılarmı:ı .,,.,. n .-ı..., '"m •·r. 

ınm ıara~ır. va,., Y t g ttikç~Ur~ğ ha· ;yapılao:ık:tır. ımı hnnlf.rd!l aldık • .Ama Ahmed Sucuk.nl bu şekıldc b1r Brlnn k•tn vıız:l.yet karanlıktır. O. mey" emiştir. d!f::~~ .. ~: v:c~~ctek d \r samımı bir 
Ru teJıııı,r :f - Dlğe'" ıtara.f~n reuhtelı.f sınıfl!lra ay. mudafan ;v pm kor b .. m n 

1 
rel kesimi yn.pılan şiddetli t."l::ırru - Rus 11:.nbl de om etm r. 

111 rı:elabu·unan ~ltı ıeo kl!ome•rrşl lan n~~at.~:ı~,1 ~ ı:endl sınıf'snn diğer b:.rlsnın boynun:ı. amlı b tonu lara muk ;vemet edrr g!bl gbrünn1ek. Rusyada, ta.rh'n b"r eşnl dah asla B C .1 R 0 

--.._ tdır. o llortı~u-top'" •nt::-I. ;,~~unsayner~-....,,,. ça~••rılara:., hakl~~ nJsıl gor i>ildiollful, H kimin kend n + d"r . .Alma.nla.r .A.z3.k deni" l&tlka gönncd ğl en bUyilk m ycfan m· hare - • t rçı usya hakkrnda 
-.,.. ...,.. r=•""° 1 dil ~f ı - beleri T\irkiyel'ın de mensub o'rluğu 
~ nın z:ıyt ol:na::Ul ı t m -ı c . ~en sorablle~·n1 hıç dı.i.) nıem • metinde ba-zı tera.kkiler kn~e+miş • Avrupnnın a.ıt nl tay n ed •k n de bS~f2.natta bulun l aktan 

- trr. lerdJr. b z gene barıs ve refah s·yas tine hiz. • 
Dinlenen ş::.ıutl1 ·nıen ne!edı;yıe mc_ met etm · n g rı durmadık. rn. Hna etti 

S.nemasının 
'l' A.9ILişr için 
erıcrın z! evvelden 

tutunuz 

81nemas. Tı>p b şı 
GALA M"tiSAMERESİLE 

Açılıyor. 

Progrnmlnr.n n ~k §'aıh erı 

A 

(NİÇEVO) 
ş h n~ bl" f lm lç"nd b t .. 

. .. un un:>ar tor':ık R • ası 
\Vi:ı..ı. 'Y OYNA Y .At 1LA.R . 

,, ?li.A.R'IE HARZLL • DON KAZ \KLARI 
A' 

muru Hneı ve m lıa' e mÜ.'ll ·ıı O • dırarnk: «Prop:ıgnn:l l ~atıma •;ı muhtaç [8.tştarali ı 0 ı . fad'1l 
ıibin lfadela-ı karaısında sız:annn su <Al ah sızın <W goıJerln'z benim dc~liz, , zlyet hakkında iza.ut verecek d..ı .:m 
cuk.a1 bir aralık golle.lnl hav ya. ııraı demiş ·re şa.hldlere Buruian dört Un evvel Ankaıadn 

Sinemasznda 
D~a lroıni!.ler kralı 

LOR l -

Büyuk b!r muva!! .k ye le 

Sinem.ısında 

Sine.'1lnnın tuyler iir~ert.ci 

hntlkası 

i ~ AL 
KAÇAfCÇiLAr 1 

Dış Role:de: 

RİOJL\RD .ı\RLEı.~E.AND DEVİN' 

Emıren"'iz clnnyetı:er 

Bu tün b r şehir halkı heyecan 
içinde ... Müthl5 ve kork..ınç 

~.,,.,,......__ l:>ir s rglLe,-: fllm',cz::!!:i;."55~ 

NEA 
Musnesta ol m:C Bu al<sam 

' !Programını de-ış i !yor. 

?.~ev., mln 1 k T ÜRXÇE SOZLO 
su cır filmi 

c ı ı. ve k \e 
nl k ! !mi 

R R 1 e.d : 
WAilli"E.: BA."l{TEH.. BJ:.UCE 

5000 flg\i.ra.1 h .e .. c 

Türk _ Alma~ ttca an'~"lllasım im d;ı o.madığını SO~ emii ve dem tir 
z.al dık. Burada pro g-ındrı yn:psra!ı: ki: 
mlı fi!'Perve ·llıklerinlz uıis'lmal c• <Bu husus a her ~ürlü beyanatı nn. 
miyeceğ m. Propa"nnd:ı. yapma a mu!~ cnk, buyuk meyd n muhnrel>e 1nl i. 
taç de 1 Z. s:z" w: amlar 'li:? istıı "'ltlk. 

1 
dnre eden Rus b:ı .umr.ndanlı"' ve. 

1 
ler vcı;neme ıh"y c yok•~r. Ac:ıı 01an rcbllır. Onun .ş md!.kl te'b • :erine her 
halt Jca tir. Almanyayı mt•ht1ç 01du<u hlngi b r şey Ufı..,~lnc ınka.n ) k ,. 
şeylerden mahnım bırn..ltıno.lı: nrıı:u un. t 
dan d!.>bn ı:ıun't p'.lwrlar s•ılh avdet u~.» , 
ettıkten sonra b r r,Un rnzh işi y mez Işçi m~ usun, Rusyııya. yapılan 
Hakikat şudur ki iki mer.ılt'k t m!.ı a. yardıntın şümulü ve sürat h.<ıkk ndn 
rasındakt ıı:ıtısıı '! mura~ b ı ~. ın1''et. Büyük Brfüı.n~:ıdn mevcud end, ye 

ı 
Ier 7 n h k "d h• vpçı r n.1 v" ı tı.I d-a.r olan sua'ine; Ç'.!rçll, şu sırndn, 
adı bOnye'"r n daşnnma tad·:-. 1,....e nl ni \'CYll glrll .bit; b r m nuk • ve 

1 
bunun ıc!nd r ki ~ md ki bı.:hıım'ar - suali tnsvib etımed ğl cevabını ver -
dan ooııra da } aşıync.ıkl:ır ve arc.mız:dıt isti 
en snmtml anla~ııyı y r tac !ctır. Bu- m r. o---
na ye.lnııı b.r şey ıı we ed c ğlm. o C:s 
h!l2alrre ım n bu UlbJ mtina wtıertn 
d~lma derinle m ~ı hu'"usuodakl snmi. 
mı arzusudur. 

1 
.An"arırvi clnstluk 

1939 Mosısınıf hl kilm tln kcnclrı 
Buvil~ Dı'vl • R 'sln'z nezd"nd" teın. 

/ 

~ıı ct.mA~ vaz'f"J ı 1 bnna vr.rd A'ı zo • 
Mın ve ne 'l- •m e-ı B vü:: Far. 
b"n onu mu h e1"r rıl'l m'r:ı • o1<ın 
~ lnva durumu.,d 'l d"l"'llll.J ırı 'Pf h. 
t. 'm'"'"i v b~s i' kııd'n1 o.-t d'.ln krıL 
" '"m'l ., çılısma't olm•ı tur M zk<ır se 

Tahtakalede d !n gece 
bir dUl<kan yandı 

Dtin cece saat 23 te T ... kalede 
Papam u hanmd Nob r ald 2 nu. 
mar::ılı O!'Uncakçı rlukkAnmd ın yAn. 
ın ç nıu . ~J.nde 1 o:;"ıncak arlıı. 

dü kfır.ın a.h b mil m l' •ı k men 
it l.Y tar rı dun 

İı;t:ınbul Bclcdı.ı;csi ~ava5yavas şe.j Bütun bu hakU.atlrrc l!İTc tedb"r 
hir irlndc bir nakil v;ısıt~ı buhranı ıı.lnrnk lenb cderac lıt-r şeyden C\'\ el 
ile karşılaşa ak ;:lbi &;Orum,yor. Se. 
b lıı şunbrdır: 

1 - l'IJ' 11.SaYa eskiden hf'r ~ Jl l ir 
kaç yuz otonıob J cıkardı. İki )1lü.m. 
beri ancak J.st:uıbnl h:ırlcinılen gctl. 
r.11.'n otom1bıll r PİYU'>.!Y eıkıyıor lı.i 
bunl .rm .a ısı on b ş, ) irınl) i ı;t.ç. 
mez, 

2 - Esltlyl'n otomobiller l edck 
p uc;ı bul m.ı.iıkl:ı.rı için b • gun liı. 
ı er ikişer gara,flar.ı çckiryor. 

3 - Sel ız yuz kı:ıılar bu ıv.ı oto. 
mobil işlem kt il mencd ldı!tlcrl irin 
1rarajlard çı.rume1'tedı.rler. 

koordin:ısyon beye ıııin hı su i oto 
mobllll"rl işi mekte11 mer.rdcn kaı·n: 
rını kalılırmal• f:ıydııh olar. :mı.dtm,. 
ki tenzln te\ zti muayyen bir Jı ddc 
lndirilın1 Ur. Ilwıd;ın 1 guç · h ble. 
rın·n kullanaı:.:ıkl:ın u'omob il ri 
m'.llırurn etmekte nuna l oı.tur. Artık 
işin lüks. tsmf, s~rahet tiLrafı l;atma. 
mıştır. llergtin \'cri!C?c k )erli litre 
be.'l h.le blr iş s .. h 1>i aııc k n iııdc:ı 
yazılıanrye ı:ldlp gl'll"bil r. ıstanbulcJ:ı 
3 edl .,ekiz y "z lıus:ı i otomob ı :; fere 
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Kadın romancıları
mızla mülakatlar 

Askeri ( TiYATROLAR ) f 
\ J ' .. "t 

• 
vazıyet 

CRastıırl\fı J irıCJ SA> :'acla] 
r Baı; ıararı ı ıucl sayfada) tedbirlere de anüracaa.t suretne yap_ 

iSTANBUL BELEDİYESİ 
Şeb r Tiyatrosu 

Tepebıı.şı dram kısmında 
Bu akşam saat 8,30 daı 

HA l'ılLET 
~l B~:ı1:manı:nn en açık iiklrli in.. mnğa OOııiebbfis e'..Ukleri hüruç hııre_ 
sanlarındtın b!ıi imŞ. Kızmın taıısUino ketle.rinbı sebebeyet verdiği şl.ddeUi 
QC>k ehcmmiyot vcr!rmlş. Nitekim kızını muharebelen:lk', kar ve soğuğa r:ığ .. 
slstenıntik hır tarzda. okut.muı;, o za_ men bu muhnrebe!erın temadisidir. İstlk.IA.l 
nuı.nın usulüne göre ldadJ tahsilini ev_ B!ryansk'ta.n oonra Vl.yamuının t..'lh.. 
de tamnmlıı.tmış. Hafız-ısı ve tec.-essUsU Hye ooiMlğini b!ildiren 13.l~ tarihli 
çok kuvvetli olan lle.Ji:ıln r.:>nıancısı Sovy~ tebllğUe Bırynll.9k: ve Vi""'""""" 
N~e. işte ?>undan sonra öğrenme, J ........... 

arru,\tırmn. \lkuma aşkınn tutulm~. muhasara ısa.'halarında f~ka!Me te 
Nez.henin, me,?hur Kıbnslılar a1lt:'s!le na mı:m ve arazi şart.ııarına rnğme; 

caddesi komedi kısmında 

G ilndüz 1>an.t 14 te 

ÇOCUK OYUNU 

Akşam 8,30 da 

KİBARLIK BUDALASI 
Slkı fıkı dost olan m!Jnevvl!r bı.r ktr...e- 13 Blıinciteşrln aacşa.ınına kadar Ai. • •• , •• , ... , ... ,,,,,,,,,,,,,, .... ,,, .. ,,.,,,,,,.,, .. , 
ni varmış: Nakiye Hnn•"Jl. Naklye Ha_ ma.n mva. ?e kara kuvvetlerinin de. Son r osta Matbaası: 
~ım gUzkle romancıyı pek lstldadh buL vam eden şiddetli mzyiklerı netice _ 
muş, \'C onu gnye! zengtn ol:ın itUtüb. Binde alınan Sovyet esirleri sayısının Neşriyat MUdüni : Hüseyin Ragıp Emeç 
hanesinden lst!fnde e~Urcre.ı: sistematik 350 lblnl aşı~ ve bu miktarın dur_ 

BAŞ, O İŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZM 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
icabında g ünde 3 Kaşe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lsrarl :t İst eviı.iz . 

bir surette okutmuş. K bnslılar allesi SAHİBİ: A. Ekrem USAKLlGİL 
arasında.ki ed13bi ve fen mUn:.kaşalan madan art.tığı hakinndakı A'man hu.. ------------- -------------------------------------·----
duva. duya kul.!lklıın dolan Ne7lhe susı tebliği de bu bfı.bda y~ni del!.ller. M Al k 1 t b 1 • •• d .. 1 ·· "" .. d 

:,:. • ....... ; • • .• ·- .. r ·; ~ : ~ ·.' •. ·~ t t . :,. • .. • • •; >~-t .. 

Muh tt.1ndc Cfen) ne karşı bir ::evgi dir. Leningrad dalıillndekl Sovyet em ur ınaca S an U Orman çevırge mu Ur ugun en 
b:ı.)lnmış, On dört yaşmd'\, bir doktor. mudafao. 8"uvveUer1nin Alınan mu _ 

dan tarihi labll, fizyoloji. b .. hukuk_ hasara çemberini yarnuık maksnaUe T. c. Ziraat Bankası Umuın M L . i.:rlüg" ünden Müsabaka ile memur alınacak 
çudan hukuk drrslerl a:maya başla- hiç durımada.n Y°'1>tıkları Mr~•ket ve 
mış. 17_18 yaşlarına bııstıl(ı zaman da teş~üs1er1 daıh1 bu delillere ekleme&t 
aepeyce bir şey ö"'rend ji.nı anlamış .. • çok münaslb olur. 

Bütün lSmnl c dal He g.ç!n ro:nancı 
devam ediyor: O 1ıalde, .şu anda karla örtülü, so. 

- Bu ınesrutlyetı:ı ikinci s .. n,..•lne ğUk 'Ve tam minfı.:. ı~ kış .şart-:ar.na. 
kadar devıı.m ert~r. Hoc'l olm!\k Is~- bfirünm~ o wn Lenlngrad • M sko. 
yordu.'11. Yeni açılan tız idadi m"k•c_ I vn _ Tuh _ Harkot _ Marya.µo, <.A.. 
b ne, - uzun ve çetin b1· tahml lmtl_ zat denizi) wnum1 h~tında Al.man 
ha'1d n sonra _ cu'lmu tnb1 ye., hccr.~ı ütt t kl 1 oroularlln 8 .; 
ıre 'dm. Onılan sonr!ı Daril'm uını_ ya ve m e • er :>vyc~ 
nuı.t~ k ısad okut .. rıı. J-Cızlnra ilk n_ ordularının mut.eı'b:ııkı kısı!l' arı g:ı--e 

crmr öt,'1-atcn İttlhFLd v~ T ~n· :ı: gündüz hiç durmadı> n h.trbeLınekte _ 
Kız Sanay! m kt b nete mildilr'Dk et_ dirler. Müttef k ordula: en şma'd 
tım İştr il:'" teş~ 1Mı;ı11:'\lm burada ş:ırkl Knre"4.delc" Sovyet kuvvetleri ta 
b lar. Donş.nma Co?mlyeti İstanbul kiyi!Slni tak.Lb etmek, Lenıngradı 1 _ 

kadınlar şııbe3lnl burada kurdum B r kıştırma.'k B!ryan.o;k v yasm s 
çd'.:c paralar, el:nnslar, mUc~vh r!e!' ' iınh - n a -
topladım. Kendim de gücllmU'l yet••ği hnsındakl a s:t.vaşını suratle ta. 
kadar 4.5 on liralık h b lerdi! bulnn. mam1ntnJt.ıı uğrn•makla öernıber Moc 
dum. o ne çalışm'l, o nr did nm "d ? kovayı garbden ve cenubdan zorla _ 

Nez:he Muhl'tln 19 yarna b'l'S'll 1Ş- YlP kuşa,1ma1İ~ ç.a'*ır k!a, en cenub. 
tır. Mihranın me:iıur Sabah gaı ~e- da da hem Ka!k3.,ya ile M:os.kov n
stnde cKızlnnmızın psl o'oJ!s'n mU'ıı. ras·nda.ki lr.tibıltı kesecek hem de bu 
JeaD başlığı ııc yazdığı b"r makale Av. k t' • 
rupada bile nk -ıe~ ,17-ın~·mıış'ır. Ar. 1 aya giden .yolu kendileri.ne. aça. _ 
tık 0 her yazısına 'b"r al ın llrn alan ca.1ı: yeni t.ecı.bU' ve tertil:ılerl a mnkla 
bir muhnrrJrdlr. İki sene mücld •Ue Sa. meşguldül1:er. &>vyet ordularına ıre. 
bah' tkdam1a snwolı:ılıY", pc1agoJi. lince: Onlar da mır ta!'afta, velev ç k 
ye, psikolojiye alt! ilmi Y zılar. Peyamı az UıJ.lm ~rmfu}. 16 : 50 yn .. 1 rı a.a_ 
Snb9bta da ed bt yanhr kal"!'n"' eıdı . smdaki ınsanlb.rı'a. dt\.'11 ol!d s n mti_ 
Hat 'de Edibin 5 .. ,, ye Tal b (l~r!'liP 

k J)" bl a'·sülA_.,1 ynr'lttı Kel'd'-' ı!af n kO'zı1arını ortaya koymfu!ı: \'e 
UVVı::o ı r "' "°"" • • ıı:.ı ...A.~ d h 1 d • l .. t '- '-" de •edeb! bir mmıın" yazmu hews'ne bunun i,..... e cep e er Cıt rnu eı..·!l ... ı 

dUcıt.O Sebabı 'T'ebını yı:zdı. F'akRt ne. lruvve1Jerlle müm1<ün o'dJ:?u kndar 
rf.'de sevb't> Tal'b. nrred~ $0babı Te. çok mm!ı.n knzaıınınk ka.rorını ver -
b!l.h. Aralarında daflıı: kadar !nrk miş gib! göriinm~ted rleı:. 
vardı. Br"cnm"dl. Ro~nnrııı~~ üzen~ı Sovıye aer;n bu k rarl ınd~ Mos _ 
mı!'1ten vazgeçe:ı Nezh Muhıt in ken_ :ırovo.nın rnu'.hte~'a:ı çok m-Od"rn 
~ s nt tamamlı" ınet:teb hayatına vP.. bir mü ahkem mev'kl nıı.ıtn'4e o'nı". 
di Ed,.biyatı b•ra~ı. ilmi es rlcr oku. " 
d~. Yalnız HUs .. :vln Rshm nın tcşv kile sının dCı ıbüyü..'t bir rotiı ol n ger k -
devr n gnze•eıcrlndt', 'Iiltk "lurdunclıı , tir. Filıho.krcn, 1&12 se e 1 yn1•1ıd Nn. 
Edeblyaıtı Umum ye mecmuıısndn, te_ po}yon Uı.rafıruilın .,,,.il.1 r"'t-n l:lr'l'-' 
r de makalel"r neşret!!. evvel yn.lc•'ırnış olan bu eh'1n 193? 

İstall!bu1 harlc!ndeki şube ve ajansla.runızda çnlışt.ırı'm:ık üzere 
lüzumu kndnra. memur ve memur nıım.zedı alınncağından 

Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, fzmir, Kara, Konya, 
Mersin, Samsun, Sivas ve T rabzon şube1erlmi7Xie müsabaka 
imtlh nı nçıJcaktır. 

l\ItlSA.BAI\:ı\NIN ANA ŞAlt'l'LAIU: 
1 - AS'.ierllğ nı yapmış veya ha.en askerl..kle blr ilişiği bulunmamış ol. 

mak, 
2 - En az l~ mezunu veya muıdllı med~toolerden mezun o mak, 
3 - İst ~ ınanı ha , bulun n ınnk 
4 - Yaşı yirmi b rdcıı az ot.uz b şt.en yukarı o1maıru~. 
5 - İ.st.cnecek vesaiki ıbraz e.t..nek \"C b:ınknnın gosrerece~ı yerde vn. 

zl!e kabulüne ve mcmur.uk taah'hUdnameslni i.'llz-ya amade olmak. 
DIGER ~ARTLAR: 

1 - ~nı ta.rlhr.e ayrıca yaµılec ... k müsa.baknya ol1t.a mekteb mezun_ 
lan da a.lınacakt.:.r. Ancnk İstanbul, Ank ra ve İzınırde orta mfu:abnka. 
ya mürac.nnıt sırasile ya.ln z n.- on r kişi iŞtlrak edc'bı.eeekt,r. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müe.~u;esclerde iki 
ıene veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi refc!rarısa 
malik olanlar imtihansız kabul edilecektir. 

3 - Tayın.eri tek.nrür e··e~eldere 3050 sayılı b:ı..reın kanununun h ii. 
küm.'lerine göre 120 Jırnya kndar ve ilk deJa lntls:tb ed'3nlerın tahsil dere
celerine gore muıı.yye:ı h.addın t.:.mamı üzer.nden :ıy.ık ver.ıecektir. 

4 - Bir yıı.bancı d.11 drnns,z.ca, ınhnanoa, ın3l ll"JC.e> yi b hakkın bUen_ 
!er ve mes!eki sahada çalışmış olanlar.a meS:cki t.n.hs.1 gören. er mfısaba_ 
ka.da riicı1ınn h!!k!nnı haız addolunurlar. 

5 - Memur·~ klbul olunacaklar, dn.hlll m~v~uat dairesinde teka. 
üdlı.ik rejımıtıden, Sağlık S:ı.ndığından, Yardım B.rllğı.ndcn istifade ede. 
oeklerd:iı'. 

İl\l'I'İHAN VE l\IÜRACAA·r 'rAJdm.ımi : ---~---- -- -
Ort.a mektet> me"'un'armm lmtlluını 11 • 12 İkln<:itc.şrin ve daha yuka. 

rı tallslll o:anla.rın mıt.ha•n 13 _ 14 İklnci.tcsrinde yapı:ncaktır. 
Murncaataar ırn.t hıından bir gün cwel!ne kadar kabul olunacaktır. 

I(.\RACAAT: 

Kı~ yıı.şın.i:ın s:mrn ro-nnn vermC'!. senesine k:ı.dar tckr: r t. Jı< mı dU -
isteklUer n lmt.ınarı yer e!"lndek Şube Müdürlilklrr ne ve Ankarada 

Ban .anın PC'r.:roncl İ.şlerı Mt.dilr'uKune mur t cm i.er lazımdır. 
• (91Gl ) te başlıyan Nez hP. Muhi t nlr.. fikrince şUnli'memt:;ken o ı ma ı l{ .,,l'>"~U 

romııncı her ş~yden evvel mUtef kkir .,...nel kurm.:ı.y ilnşıt nı oluo b h "e -
' e Alim oım:ıhd:.r lJUnya cdcb y.:ıtın .. ~ • ' I f b J D f t 1 1 \J d 
ölmez eserler ver~n btiYltl< klftsl.k tıs_ 1937 senednde bazı sh·ıı.sı 5 be-? e" e 5f an u e eraar al l n an 
tadlar llkönce eıı bllYil"t Alım, ondan lrurşuna d~!ğl söy1e!'len :cne"nl K~n ve lır.oa:a ke:zıı.ları d:ıhninde b{lyfik ve kUcü: Onla gölleri ile Enez 
son;n edeb 'Y.ıtcıd.ırlar. Alınız Ra.be_ 'I'Uhn.çevskl':nın te~lf le yen fi n t h. <bl.}lllll \'it! Mene nehrinin tıı.mıı.mı te Enez kaz:ısı r\.ıh :indeki dentz sahılı 
lals ı. Momal~")'ı ... Roman yaz:nanın kimi lkarnrlastırımnş ve 1935 sere - ve msôr dtı l:a6:!.n:n hududu milli dahllindokl bUcUmlc sayd mnlı:ılleri 
da tilrlU türıü şartla:-. vardır. Ke;ırt si- sinden t::b:ıren de işe ooc:l'l,.,m•stı balık rUsumunun senevi icar b"dE-1lnden % 20 tenzil He 3 sene'ti~i kn))hlı 
n1 d.nllyellm: 

1 
• • r.ahsJe B ;."'Vl.çre gazetesln1"n :ılınan lbu kı. znrt usum ılc ı....-ne.• 20 gtı.ı mi.ıddetle nrttırmaya .ıtonu muşıur. 

çokb~~ ~e e~~ ıis~'il~" ~·~~ 'n ro_ s "' h:;'OO. gfue btı harbin "'a.§' :1''1 l _ Arttırma 23 1~ J41 ~ı'Tnartes gltnü snn.t on~. B1.me D f•erdarJııtın. 
l b h b" kı metı yok!nr. kuvvetll bir müst..\~kC'11 mf'vki h~lın. da t.oplıı.:.1ıı.ca.: kom syon huzurunda yapılaca.ı: ır. , 

man arın ::nce ç :r , , 2 _ Bedeli l.ha.'"' cnel ıt 2r12s llıa.dır. Muva.tta.t ~mlnat a.ıcçcsi 637 ı•rnd•r. 
Onun ıcın de yen. yazı.rrı ş r'llll:ı.n an de o d~u arin.~~'ı.n ~toskovnn n ay- 3 - Tat:.bler.n bu nr:tınnnya g1rtbilme1EI1 tçin 2490 num.nrnh kanunun 
maa r okuyamıyo!' mı. Y lnız kelı.. nca. &:n"Y~Uertn daıll'l hudud mın - 4 Uneü m:vldM! mu" b!J:lc" ıırttır.ma..va glrm"~ m~ blr hnlı bulun-
me'ert toplıyar<dc. d zrnet. söylt'm k e_ takahnnd!ı ul'Fradı.kle rı ilk boıcun - madıA'ınn dar ımz::ılı bir Vl's\kn ibrazı. 
deb~nt Yaıı:>tn:ıJı: ~eml'ktlr. Aşkın, f~~- uk"nrdıın oon,.a yan\ 3 b ·~ııı- y - 4 - Teklif me ... •ub'a•ı v 'a ıda btr net maddede yazı•ı S."\ !;1.ca b r ~ 
Din manasını bllm ye.rı bı.r adam, ha t d n'be"I de mlitemııdlye l ~Yt'! e - evvel ne kııd r m kb:.ı- mt ka\ı[llnde komisyon re s"tın"' verilme! dır. 
t~ c rnnndan hııbe.rl - v~~Z: ::;~a dilm_, o duğunu kaf>ul ctm '· 1 z m Posta ,1<- gör.cteri'eook mektublnrm lndell ta~hh ldlil olmn"ı ,.P muay_ 
ço_ mli!JkUldilr, ır.Uh md r, . c - yen Unif"ll b r gl\n evvel !tomtsYona ceımiş bulunması llzımdır 
bu hususta etlıdü o'mnya.n bır .n5an ge~ecektlr. .. vtı.k U ıpr khr 5 $! rt,...nm"'Y r,l)"mek ve t zlA maleunaıt almnk Uy·~ler varlda~ müdU. 
nıısıl roman yar.lblllr? İvı tnr romanı ı<>+ önilm•rroeld "ın f? ln ~ ·n - ri~rl!ne mtlrac::ıa•t:ı,.ı ılt'ııı olunur. ı9103• 
y ra~ b m k fa1n de mUkenım"'l bir ve soITTığu h1ç @:>-OOnunc a mn 
tah:.ıl adam'lkı'h tetk k v.c mı.t:ı'ea, rtık "'bir cepne arkası şehri değil, 
mUş:ıhecit> sey:ınıı.t imktınla"lTll trmln ~·· rte mıih!ı;'blrının ;fadt's'ne göre bir 
et.me1:, klhik es rl rtn k nCI 1°rlnGen o;y r 1 t>lmlş ola~ Mos -
zlyaı1e ya:r.anlarını tahlil s· zg! r ndMl cephe şehri hal ne g b:ı 
Cl'çircb\1me- 'cu:lrı-tmı lın z olma" ıtı.1 kovtı şe1ıri etrafında ~re ,,ana n.'~
zımdır. İ;te btııUn t:unlar yapıldf.<tan l ııyacak olan yeınl muh rcb lere s • 
sonr ynzmaıt cs.-r vUru1.. 1?et•rmek tftcA'.k ve B'ry ns~ V rsmr.ı mu. 
ge~ •• Volt.erl<?r, RUs >'ıı.r. RU:rolar. ne 0

• dak" ımhn [ŞI flerle -
ı~om<'Yler evvclA. t:ı.lı!ii" et Jer ondan lu.~ra sall::ısın ' da 
sonra yazdılar "'ie!'ılı mi ef<>ndl~" Biz dfkçe bu yeni rnuho.rebeler daha 
de aksine oluyo:-. D<>""hııl m rd.venııi \şld<1 t:eneee~ır. 
en 60n basa."nn"'ına bas•voTuz. Kar ve ooğuğun G'a.rbt Avrup;,d~I 

<S n'Oıt s:ın' <ı.t. lc'n de 'dlr, muh t ın h ıthnr bcol rU Atili o•,ynnu -
es"•'dirl te7.in\ mil1"fıı eden N z"he ava m e e e l\ 
M•ı'hlttin otuza y l:ın ~·r vazm,,.. sundaki deniz fnal"ye:Uerinc de m -

' ır. • h .... ıae Bun'a"'<!an on on b'r t.:ınf'! klt.ıtb hn ni olam:ıdığı Ingl'izl~rtn, er .. ..._ı 
ltndcdlr. BU'lln eııe•l•'r nde m •h kak Sovıyenere bh' l13l"dım maks:ı.dile o. 
P!'ncoloJ!k bir tlava 1! 1l~en rom"\nrı bl lacnk, bu son günlerde u~ad•klan 
ze hl'p dokfunen~ ro'l'an•ar vcrmPK mühim .,...,., ata -:-~ ........ e ce 
8 zm ndl'd1r Mes 'A Asri Kızla., • _._, ~J • ._ .. 1en ca• ul V • 

'" - nubl A".ına,.,..,.... ü l ti l't!v1 bir romandı·. ıra:ıır,.+.t '. B~Z'rnrd 1 . ··J~ zer n'? <!eı't•lm et r -
da t ikll'ıl H rb ne a. d sa!hal;ır bu'u- dlk1M"ı havn tMr"ı.ızlnr'lP. Manş ka _ 
r • Muharrtr, m z h v .. s ne! d '!ta: nalınd.a v~ İn...ııtere adal rı etrn _ 
lemlnı dol~ır.nış, \G'ızU çöplılk e 'ka_ fmdnltl df!'Tl'"ll'erdC> seyrüsefer eden 
bnlar esert g.b ) , palls rom:ını lhlhası_ 'konovıl~!"d~ ftV" h )~i vo:p•ırun batı 
nı denem•ş, '!°oJ'anbulda La!ldro ro. rı'mı:ş o'masınd:ın anlır;ılmaıct.<ıd -
m.:ını C' b >, B ll:tr kö k ndlı b r ~alk K ır. 
romanı YDT!Tl ş. 1''lorya, Bir rün rör_' · D 
d""..an rndvilıni "tkıı -ımş. Şair N<'dJnl.n Mebrure Sami.dır. •O, tcrMlme:ıe b ir 
a rı, ı~ h'lr op ret! ıı M p"yesler \'U. hartk.adır. Delki eıı"rın s:ıh1.bi kad 
cud get rm~. cÇ tll Lk mo"'e'> roma. muvaffnlctır> d YO!'. GUz"d S3br~~ 
nmda kndın ~mı tctklıt e m''· cKaL bomboş bulan bil n rom ncımız Perl 
blm smtnd r roman::ı., ııttzeı b.r edeb11 dC' CetAll daha z 3' Elde h lkAyeci o~arak 
m c rn eser ö:n i \erm"ştlr. Hele takdir ed yor. C:ıhld Ueult'.ı bas!t say 
it " h1k~f'1Pr s:ıy 'lızdır. ma.k'a berıı.bcr b r e:n:Yor. -

G rek B!l. !t n Harbi herl~et nden, Te;t.he Muh1Wn üç yeni roman tıze 
u re Umwnı Harbden sonr , her rınde çnhşmak+ndır: -
t rl kadınlık h ~ • rind tın:ıy:ık ı - Knlb mUt hıViıı•sı ol11U1k st ven 

~e c • hı ; n llıt A11 ed ld "'• b~r gene dcf.<torıın mac rasım an nt.aıı: 
dm ar :a ri !'; nin 11:-0 :-sn kU , sus kalbim ı:.u •· 

r u 'iller. Mı.J.h t.ın, b r yı.nuıı.n da 2 - Kır. Snn'nt meokt ... blndl'v} çıkmıe 
ed b a:t <' 1 ile ı R n a.; mUtcvnzı b r TUr.· kızım canlımdırıın: 

ıŞ k n O k Fır' 
b l AT 3 
n 

Hoyl 

u evlet Uemiryoharı lşletma U. ı. dan:.. 
İdaremiz !bt.ı.yacı 1ç n k.al)alı zar! usullle 560 ton kuru gllrgen odun satın 

alınıı.caktır. 
Eksiltme 17/10/941 tarih'ne m•I adlf Cuma gtlnU saat ıı de Haydal'Paşada 

biri.ne! işletme ırom srouuuda ~·apılacaktır. 

Muhammeın ton bedeli 1740 kuruş,ur. 1steklllerin 720 ıırn so kuruşlUk 
muvakknt tem•n&t vermeleri ve .!.illa~ 10 a kadar u.pa.tı zar!larıııı konıısyo_ 
na tmdl et.miş olmabn !AT.ıındır. 

Fazla Jznlınt ve sartname alıruık tiyenlerln l.şletmeye ınnracaauan. 
c8f8711 

Mıihı:umncn beder. (1150) lira olan 1000 ıı.ded akupleman prizı ebo. 
nlt parçası ile 1000 ade~ bntarıya sandığı .için eıbonlt kontak plfı.kası 
(27/10/941) Pazartesi gunü saat <11) on bırde Haydarp:ı..şada Gar blna. 
61 dahilindeki ıroml.syOn tarafından açık eksi tme usulıle sa.tuı alına -

caktır. k 1 lr ek istlyen,erln (86) Ura (52) uruş uk muvakkat teminat 
Bu ışe g ~n ·n e .. -~ ve.saikle birlikte ek5lltme günü saatine kadar 

ve k1lnunun .,..yı -..o· 
komisyona müracaııtıarı lfızımdır. 

B u işe a.ld ~art.nameler komisyondan p:ı.rosız olnra« dn~ıtıhnakta. 
dır. (89:6) 

Antalya Nafıa inşaat Komisyonundan 
l - Eksiltmeye konul':ın ış: Antalya • Burdur ;"Olunun • .+. 500 

O t- 000 lan. arası pa.ı1ke kaldıTım t.e.şı ihZan. 
Keşif tutarı 10516 lira 4-0 kuruştur .. · 
2 - Bu iŞe a id şartıname ve cvraJt ~unla.rdır: 
A• Husus! fenni şartname. 
B> Esbabı mucibe raparu. 
C> Ke1Jtf. 
Dı. R yiç, 

E> Ekallt.me ş;ı.rtnam<m. 
F> MUknvele proJesı. 

Y 
8 ~ Ek.si?tme 21/10/941 to.rihlı1de Pazartesi güntl saat 11 de Antalya. 
en pı OO.ddeslndcki nn.!ıa mlldürlUğü blnn&llıda kurulıu cAntaeya 

natıa tn komlsyonunda> yapııncakt.ır. t.: - Eb.:l.tme kape.Jıı zart usuU!e ve vah.idi f4t. tlzerinden ynpılncak. 

5 - Efa.slltmeye gircbllm.ek 1çln L!t.ekllkrın 788 1=- ...., ku .... , 
va.kk:ı.t tem· t +..-•--· ~ .. •0 r..yanlt mu. ın.a ya .. •u...ı........, ve bundan b ~kn ~~ lka.l 
ctmcı.erı ~rt.tır. ~ vcs arı ibraz 

l> Bu işe Cirdbllın<:X içlu nafıa mütıtırıyetl ehllyet. komlsyonwıd 
luı.mış milten.lıhld1 k vcslkn.sı. o.n 11-

2• Ce.ri ecneyc atd tlooret oda.cıı veaikasl. (9104J 

1 - Ormıın umum müdıirluğü teşkilA.tındaki 10 lira :ın:ıaş!ı veyn 50 
lira aylık ücreUt vazı!C:cre müs:ıb:ık.a ile memur alınnroktır. 

2 - Yazılı ınüsab:ıka ımt.ihanı 17/10/941 Cuma güııü saat ondıı i:s-
1(lnbul viıfıqet konağınd.ı:ı yapılnoo.ktır. 

3 - Tallp'crın tm'l.h.an giıniınden evvel nüfus kağıdı, t:ı.hsıı. dım.ce1e. 
rln.1 ve n kerlik durumlnrını go~tercn vesika arı, sıhhat raporu, hüsnü.. 
tr:ı.ı mazb tası ve dört. kıt'a fot.oğrafla.nnı bir an ıhale e.kllyerek İstıın-
bul orman müdüriyetine muro.c:ı.atıan. (0096) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Muhammrn 

Dosya No. 

3/3707 

Nov·ı b delı 'l'em~ -
51150/12 

52302/1031 

1/761 

3/3602 

51155/ H 

1/889 

Em!nönU Şe.>h Mehmed Geylant Mah. 
Bahkp:ızıın Cad, E: ~57, Y. 69 No. Jı ma. 
ğazo.ııın 3/4e hısscst. 
~ıkt ş Mumd!ye Malı. E. SöğüdlU, Y. 
KOı{nnr $0. E. 2G, 2tı, 30, 34/1 No. lı ball. 
ı;eli ev. 
YenrköydJ Pnn:ı.ye Mah. E. Birinci, Y. 
SaıkımkUpe So. E. 16, Y. 18 No, h 
15/192 hissesi. 

evaı 

S:ı.:.m> y L Sancaktar Hayrettin Malı. Ba. 
'ıkcı K•rkor So. ı ve 1/ 1 No. lı maa dUk. 
icCm k~rgır ev. 

3ül 

900 

84.:0 

923,50 

Fer.kayünd" Blrınci kısım Mııh. Feri.köy 114 
Cad. t:. 90 ' 1 No. ! ı ve 38 M2 arsa. 
B~.::tnş eski Köyıç. Y. Türkall Mo.h. E. 9:J2 
Aşıklar meydanı Odalar çWılazı So. E. 23, 
23 MU. Y. 1/3 No. lı maıı. drnôcAn ev. 
Fcı.t h Takkeci Y. Me:'kez Ef. Ma.h. E. ve Y. 
Tıw.."kecl meyd nı So. E. 25 Y. 27 arsanın 
8/80 hi.!ses'. 

3 

52301/345 13Uvi.ık~rşıd:ı Karamanlı oğlu So. 29 No. 1ı 270 

1/2515 

1/7385 

dlik'k:\nın 1/3 h sscsl 
Ba'.urkö:; Kar:.aıtepe Kru;e üstü So. E. ve 21.50 
Y. 3, 4. !' No. lı 1'>00 .,• .. n mlkt.arında.kı nrsa. 
BllyUkçarşıdn Knlpııkçılar So. 20 No. h 2",'0 
kfırgll' dükkı\n. 

52302/433 Sarıy"r Bllvükd"re camii şeri! So. E. 1 MU. 60 

71/10959 

1/4689 

Y. 3 !':n. h CO, 37 :\of2 ıı.ısa. 
K umlcJ pıda N'şann Hnh NI ncı Cad. P.. l!lt10 
22 Y . 18, 20 , 2J N o . ı ı m n.a d UkkA.n b h. 
çeli kArgiT' ev. 
Akc;9.~'lV Dlllbft.ı;I Hı.lsametttin Ma:h. E. Or_ 1170 
ta Y. ümran So. E. 10 Y. 12 No. Jı k!lrgir 
hane. 

55100/3344 Fatih 1noocy Mııh. E. lnırahor Y. Tlry ld 339.50 
Rasa.nnaşa Se>. E. :ss No. 97 M2 ıı.rs:ı.nın 

30 

63 

G.50 

70 

9 

75 

1 

20.50 

2 

20.50 

5 

150 

88 

I/2 h ssesi. 
Bobaz el Yen!mahalled0 Bozncı 80. E. C Y. 7f0 51 3/551 
8 No. lı ev:.n 27 132 hisse0 1. { 1 

Yukıı..nda yazıiı ca~TlmPTilm'Icr 27 /l 0/941 Pazartesi gUnU s:ın.t 1 ı; de e 
EmlA..lt MüdUrlü~Undo müteışl.'~~kll tomtsyonda. nvn ayrı VP. acık art•ımı8 

sa ıl~ır. Paz'a lzahnt. ıç,n M ı•ı Emlfi'!c 4 UncU .talem!n" mUrar fl 
C90~ 

Pelediye S u ar İdaresinrlen 
İdaremizin Ferlk07 n~elyes, lçln ehi yctll bir elelııtrt:Cci ahn9.ca..wr. ver: 

OOk gUndellk :::.alıb n imt:hanla ıınl~ılaro!t ehllyet-ıne gore tnsbı.t e11 c~ 
Talib olanların ehl,yctnameil'ri Vt> bonscrvislerlle birn:t.e bir ıst!da ne ~ 
simde, Sırnso"lilerdc idare merı::ezlnde muımrelAt servisine müracaat e 
Jeri, <9188) 

CümhuriyeK As I 
lturulWJ tarihi: 1888 • L. Si 

Sermayesi: 100.000.000 Türk ı ra 
Şube ve a.tmıs adedi: 265 

Zlra.i 'Ye ticari bel oevl banka muameleleri 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4,000 Lira 
2,000 
1,000 

)) 

)) 4,000 )) 
)) 5,000 » 
» 4,800 )) 
» 3 200 » w"' 

)) bir ~ene 1c.ndc 50 uradan 
uuma.ı: Hesab1anndak1 paralar Cfo 20 faz'asile v rUecck ır. 

dQşmlycnlere f)tramlyc çıkt1gı ~~ı~~ uazıran. 11 ı:;yuu, ıı B 
Kur'alar .senede 4 d fn. 11 M ' 

t:Am n tıı.r.hlro'1nde ccldlecekt1r. 


