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Menemencioğlu anlaşma 
hakkında izahat veriyor 
ihraç maddeleri ar·asmda hububat yok 

B 
-L•ecfildf~ bildirilen Leninin Moskovadakf mezan 

Türkiyeden Almanyaya ve Almanyadan 
Türkiyeye ihraç edilecek mallar nelerdir? 

----····----
B a')ka bir fere u...- .,, ,------------

• n .sabahki lr'MOSKO'VA .. i (Alman tebliği J Serbest ticaret denilen ikinci şekilde 

haberi r AHLiYE 1 Briaaskta 
devlet dairelerinin rüchan hakkı yoktur 

S Of EDİLiYOR i muharebe 
•: So!Jet Sovyetler iki i sona ermek 
~~il Polonya tümenini j ilzere 

c! e~lıg.: '' Merkez cepheye sürdüler " 560 bin esir 
~h~sın~e vaziyet Alman kıt'atarı alındı, 888 tank ve 

''B··t_ ım~, diyor Moskovanın dış 4133 top ya tahrib 
u un S müdafaa hattına · 

hrinde eıl:iı~t şehirle- . yaklaştılar veya iğtinam edildi,, 
er erkek L tutan : Lcmdra 15 (A.A.> - Unıted prcss. 

''e!Aio.~ova, lG ( asl[er Oldu,, .. t LOndra asker1 ın:ıhfellerın J gelen 
• ta A.A ha.berlere ı.öre, Ruslar Moskovan:n 

Ankara 16 <Hususi) - Alman. 
ya ile aktedlıcn ticaret anlaşın& • 
ıarı hakkllllla NumAn MenemencJ. 
oğlu şU :zahat.ı vermiştir: 

Ticaret anlaşm.a.lan Millet Mec.. 
Usınce kabul V? tasdik edildikten 
sonra, neşredılmek. usuldendir. Bu. 
nwıla bel'f\ber Alnıa"l anlaşmasır.ın 
umumf hatları tır..erlnde ve b:lhruı. 
aa merak odllm kısımısn hakkında. 
malQmat ver;ıt>:llrim. 

Anlaşmalar mer'ıyr.te rtrdl 
.Akdettığlmız vesika1~r imza ta • 

rlhl olan !I ~in günU mer'i • 
yete gınniş lr. HUkdmet 3970 sayı. 
h ika.numın verdlti sa!Ahlyete 
mUstenlden imza edilen anlaşma. 
lan derhal mer'iyet mevkllne ko. 
yaoak bir htl'rmU kabul el'lllştir. 
Ve böylece kanunı nıems;mı &ı\!Jle 
tablt seyrini t9.k!b e• .. nek ı.-e ka.t'l 
mer'iyet BüYUk Mlllet Mecfülnin 
ttısdlklnden itibaren vukL:a gel • 
mo'k tb:ere .ıı.nlaşmai.an tatblka b~
lamıştır. 

Anla~manın esasları 

Size imza edilen muk.avelele • 

Numan l\1.-nemenc\otlu 

rtzı bir şen:ın.sını yapayım, cvvelCı 

hAkim iki prens~i söyllyeceAim: 

ı - MUbndclentn fü1 olll\hsı. 
2 - TUr;c ve Alman mıılL'lrının 

gerek na.'tdt kıymetlere, gerek her 
iki memleket için haiz olduk\ım ik_ 
tı.sadi kıymetlere mUtemadt b r tc:ı 
dUI ve tev:ızUn da.ret.inde mübll -
dele ed!l:nesl. Bu l:ti esaslı nc.ktıi 
bütün :nukavel?:ıln nruım pren -
!Sbleri ıtddı)lunab'J rler. 

hah edelim: Klcr•Nt usulünde 
fılva.ki mUb<Uiele er, gene söy!lye_ 
edim veçhllr., fllld r. Fakat bu bU 
tun bir devre mü'nde!eler n'n so : 
nunda ve tasf"yeslnd" tahakkı(.c e
der Türk _ A'man a"ll9mınsında 
ise her iki taraf buırlintıı şarl:nın 
daha pre.fk bir usuiü ls+ıı1.am et 
tlğine k!lnMt ge•"rm\' o!d• klsnn -
dan m!llların um:ın ve mekA~ 1 '
barlle her an fıli oımssmı kabul c_ 
d"rek hesl~'ıv·ı Türkiyev" A'mnn 
mallarının !lıhall ve Tilrk•yt'den 
Tünle m'.l.llnnnın ıhracı esasıncı ie_ 
ilnad ett rtım'->le1':1lr. 
İkinci pr"nsfb' l~h etmek •ç1:ı mu 

14 rlhıı SO".;;et .) - l;; Teşrlnıev. i ba.t.ısmda 3ıkı dunıyotlar. F~kat 
C 

-15 T,. .. ,. llkşam tebı.aı: : · 
eıılı~e ....... ın.evveı gcceaı merkez • .Almanlar, K.alının bölgesinde, 6.lın_ 

tnlştir. va~Y<>ı:. vahamet ~esbet_ dir gibi h.a.ml~lermde arazi kazanı_ 
.-.ı ..... ~-· yorlar. 

\le --otar ın"' 1- Alnı--• 1 t?loıörıu ... 'lllll m:Jc+arda tanklar wuar ayn zamanda Har 

"3 binden fazla 
kamyon tahrib edildi,, 
Berin, ıs (AA.) _ .'1man tebıı~;. "Artık Rusyanın A~:;,i~~aega~~ze Ruslar Viazmada 

Briansk 'Ve Viasma me]daıı muharebe akıbetı• taayyu·· n neden m 1g~ IOb 
lerinin sonu yak.laşmaıktooır. Bugün R sla b""tu·· kış 
Briansk'ın şimalindeki cephede çem_ etmı·şıı·r,, u r u ·" olmuşlar?. 

~e fr!!ç:n!.şlerp~ea.de kuvvetıeıile hareke- kof - M~!{OH demiryoln Uzerır.d~ 
~ Soı.-yet Dlüd~;ı>hentn bir keslı.lın de ilerbyorlar. 
~'Yet ltıt'alan dUaalarını Yann!ŞJaroı.r" Askeri mUteh:ıs.sıslar. Rus ka 

ber altına alımış olan düşmaın kuv_ d b·ı ki 
vetJeri Alman kU\'evtl\?rl tararındnn ayana 1 ece er - -
mğlub edılnKiştir . .Almıın kuvvetleri Al ~ d Esirler mağlubiyete 

tn~ karşı kanraına~anın ı!en hareke· Yıb!annı, ~ir!er de dahil olmak 
vel'<i~ıa:ler do dU~a:ıık:venıet e( üzere üç milyon, Alma:ı knvıbları 

düşmana ıkanlı zayiat verdirmiştir. man propagan a Albay Knox, Amerikan tica- AI t 
{Devamı s mel U!f&daı Nazırının sözleri ret gemilerinin •ilahlanJırıla- man opçusunu 

kalnı la gcr!teınek a ır zıı.yıat nı lse iki milyon tahnı n ed:yorla;, 
~ rdll', nıecburiyetınde « Propaıranda perdesi altınd& 

13 Teşr1nievvel'de 36 : 
rem tahrib edilmiştir Alnıan t:ıyYa. i 1 Moskova rneyctan muharebesi k.a. 

11 Sovvet t · : ,.:~ırd Prop;ıaanaa perd~I arka _ 
T 'IJ ayyar~ kayıbtır : nı eva.m C<ilp g!tmektedir. Bu 

0 cağını •öyliiyor sebeb gösteriyorlar 
eşrınıevv~de MQSkova üzerin. 15 : te uharet>enın nr..aıı bir inkişaf gös_ 
A~an tayyı3ıresi d~fırül .. " .. de !l ~ d: bu s·."bebd~n dolayı belli 

Örfi idare Komutanı Berlfn, 15 <A.A.> - stefanl: Pro_ r.ondr.n, 16 CA.A.> -- Amerika balı_ Vişi, 16 CA.A.> - :rr. o.: Scvyet llu. 
p:ıgandaı nD.Zirı Göbels nazi idare a_ rlye nazırı nlbay Knoıo, dün gece vt:r_ dudwıdan Jelen haberlere naz:ır.ın, 

2 hart.ada 'beti mu':i'.ur. • ır. 
Ankaradan döndü dam1aruıın yptıklrı b::: toplantıda miş olduğu ~ıı.nntta Rusların bütün Rus e.sirlcrl Vlasma mınta.kasındnkl 

. Cha.?1b henüz blt.rnem!4 olmakla• bera_ kış boyunca dayanacaklarına 'kanı bu- Rus mağlQblyeı;.m intaç eden başlıca 
Ye kıtsa'baı n bütün Sov:yet şeb1r ~ Bu Perde.ün arkasından g3rll • 
tün erkek! aırın0a ·eıı &lft.h tutan bü \. CDevanu ı tncl uyrad•l 

örfi İdare Komutanı Alı ~ıza Ar. be artık ~·,,et Rusyanm akıbeti ta 
1 

d .. ~. &öylemlştlr. Amillerin Alm.ım topç:.ısunun cndahtı 
tunkal bu sa.b.•.hki Ankara tııtspres!Je r 'JU'•IJ \111 -un~ . Ue Stuka tayyarelerıntn hUcumlan ol. 

tortnektco.~er~keri talıın ve terbiy; ............................................ ,,1 şehrimize dönmüştür. (Devamı 5 inci ıı;:ıyrada) Knox SÖZierine Amerıksn petnılunun duğunu söylemektedirler. 
Vlndlvostok ;olu ile na· inden dolayı Almanların bu muıtnkayn verırşt!r
ş:ntdiYe ık.adar hiçbir mUdahaleye mn. m!ş o!duklnrı nıım nılk nrdn toplarla 
ruz kalınllUl.dığını da ilt\ve etmiştir. geniş 'bir 6nhnyı müt.hl.s bir bombardı_ c:h~~!~e C Askeri vaziyet =:J 

ltus ha.ttı Ruslar Moskovayı müdafaaya 
, Yarıldı 

~~·~a ı:flr9~A1~~1 har~:~·r= kalkışmakla çok tehlikeli bir 
t Aı0s· ır ıoatha.y:ı. girmiştir. Alman 

ll.Us ııaf"a cephesinde bir mıntakad~ 1 1 
:::~:arcıı:4rını yarmağa muvaffak ol- ı·ş yapmış o uyor ar -...ıa Ciei<İı DUn Moskovanm vazıyeti 

<l>e bir hal a!mıştır. 
~nu 5 inci sayfada) v· ~ - Fakat müdafaadan vaz geçerlerse terkedecekleri saha Sovyet 

Prlerk•şiye göre: Rusyanın en kesif nüfuslu, en zengin bir sahası olacaktır. işte s ez cephesinde içine girdikleri büyük çıkmaz da bu suretle vücud bulmaktadır 
. "ovyet fırkaları Yazan: Emekli general K. D. 

Sif ahla b k Dünkü yazınuma vınsmaı ve Bri. haırebesınde ~an kıt'aları t~ıafın. 1 ~k olduğu çörülme.lttedlr. Sovyet 
\ri;ı rını ıra tılar aruık sahasındaki imha işinin Alman dan a:ınan ~ır m~t.rının 600 bınl geç m~dn:faa ~omıtesl, ~et Rusyanın 

!ı~ · 16 <A kuvYet!eri taıra.fından aer.etilmcs! nis~ mlş o.up mutemad:yen de art.makttı. ka.bl ve dimaAı ın.esa.lbesınde olan Mos 
\" .cıa::aki haro.A.~nzi~ 11· O.: Sovyet 1 betinde IMookova etrafındak! muha~ olduğu Aiman lba.şkomutaınlığının 14 kovnın ter.kini bir türlü Mvsh.Hıama: 
C1u,;,':'.'1 ll.ts:Cert rnub1 ti_ hakkında Ha- rebel"CrJn ott>mn.tlk ve tabii bir şekil- Bırlnclteşrin tarihli hususl tebUğinde sığdıra.mndlb'l ghbl Sovyet rı:dyosu da 
.\~ır· a.rrıri şunları bıl 1..,,.,..+ .,., 1y . ı1eı-;"ıan · - de d:Lhn ziya.de şiddet.leneceğinden bildlrl ... li'i"r. ya hep, ya .ıı.ıÇ n~r. esme tabi ola. 

nalı eıtııtıerta:rruzu her lki cenahtan baıhsetmşt!k. Hadiseler, bah.;lmfai te_ Sovyet ordusunun başkomutanlığı rak: oZnfer veya. ölilm• dıye b~ır
toı111-tı. ~'to~YdetnıektC<tlr. Alınan cc_ y..d etmektedir. FiHı11.kıka evvelfsi gün vazifesini ifa eden Sovyet müdafaa mktadır ve bu gürültülil lıeyectın ar~ 
\'<: l'~IJ:lde ~v~ - Len!ngract deırur- den.beri bu imha i§lnin biLhaıs:sa Vias_ komitesinin lbuglln en büyük lcaygu_ sındı\ yı\pılm1ısı ger-eken mühim r 
1-~ert~a ~=n <Tver) Kalinine ma 'bö:ıgesLnde son s::ı,!}lasına· ginnif sunun, sevıku:lceyşi :rnanevralıırda.n zl hayaUtecL'blrler unutu'.nıakta- ve i 
~ .. aı~ CCJ>ttede ~:~ır. bulwıduğu, Brlansk niı.hıa.Jtasında yade Mareşal Tlmoçenko'nun elinde nıal edilme'letedLr. Bu tedbirlerden b •• 
~,~a arını teııket.rn· ~ ~us fırka] malhısur Sovyet !kıt'ıı.laırının ·~öıülme. katmış olan kuvvtlere Sovyet ordu_ tanesi de bütün komuta ka.demeler!n-J 

~l' ıcıt.rarındald h;{d:;r· : : lerlnln da.hl 
0duııhi•n dev"aıU eyle_ sunun son ih'tiyaUa.rını dıı btr rnüda_ ce her vaziyette, vaızile 1cabı1e yapıl. 

cra edecektir. er e - di~ ve bu l.ki ırzi'~ ~e~ mu- !a.a cephesi -Gtura.biılmeie gaıyret et- (Devamı 6 nu sayfada) 
• ~ ;.f'~-~.. ,.~,~ .. ~,,~ ,,. 

·~ ~~ 

.Albay, Amenka.u ticaret gemilerinin mana übi tut...mu.şlardır. Esirler bazı 
siJA.hlandınlac:ı{rını ve bıt ı;lla.hlnrın defa yüzlerce topun Uc kilometrelik sa. 
hurus1 adamlar tarafından .kullanıla_ hayı tarn.makıta otd:.ıkt.mnı i!Cıve et. 
cağını beyan et.ml.şıir. mişlerdlr . .............................. --. ...................... _ ... _ ....................................... _. 

Fiat mnrakabe komisyonu 
bugün odun ve et 

meselelerini görnşece~ 

Bir odan dc:ı>01unda faaliyet ,. ' 
..._.ı CYaZlSUlı 2 ııci aayfada bulacaksınız> 



., 

3 

,_ 2 Sayfa 

'r-=---------mm;:ı;ll~--... 
Hergün 

-••u-
A/manyanın 
Mütareke istedigi 
Şayiaları nereden 
Ve niçin çıkarılıyor? 

\,,, Ekrem Uı.ktıgi1J 
ki güodenbcri .'\vrupanm muhtelit 

6Cbirledııdc 7ftlı r rinJCt. C!"Ja • 
şıyor. Dcıdl.iyor ld: 

- Almıuıya p.rk scl'erindc kuneU. 
niu dcrecesbıl .ı: er 60ıtra arUk 
sıranın sulha sclditiru diisiinJDiye lı • 
ı ... m<Şı, bu ınawd ' ~ anıma ııe • 
sebbü.slerlne ,ır::ŞDLc;ltir. 

Almanyanm Ru,.y r.ı bir mı.itareke 
tcldifinae llnthmd ~ rlnıy iulıı k:u' • 
natı gtbi, bu rtr.ı:rctın kıışııa!ı da 
Londradır. 

AJ.nıa.nlar ilk riu. i oldu~ cibi 1911 
ri1ayo!i de :;alıribymiar. 

lkd.iııden h-.içreye pc:lillcn blr td.. 

SON POSTA 

Resimli lllakaleı lüzumsuz korku, yersiz cesaret ~ 

Birinci teşrin 16 

Maarif Vekili 
dün akşam 

Ankaraya döndD 
Şehrimizde bulunma.k:n ohm MaarU 

Veklli Hasan A!i Yücel diln ökledeD 
evvel ıteknlk o..'lculwu g1derek tc~ik .. 
Ierde tıulUDınru;tur. 'V~kil okulun bntQll 
.Serdhane TC 1ftboratm-arlnrmı ~ 
öğretmenler ve :talebe .ile görOGT"ilş, uı.. 
tiyaçları tesb.t etmiştir. 

Hasan Ali Yllcel öğleden eonra dtl 
tetkiklerine devam etmiş ve akş:ı.mld 
trenle An:karaya g:tm.lştlr. Vekil Har .. 
darpa.şa gannda :Universlte rektörü. 
Maarif mtldllrll, maar1f erklim ve dost,. 
lan tarafından uğurlannustır. 

Maarif Vekili cümhır:'iyet bayramın• 
dan 60Ilra tekrar çehıimlze gelecek ve 
31 Blr.lncitesı'l!l.de 'ttnivemltenin a~l~ 
meras!mlne riYıı.sct edecel..-tir. 

Cümhuriyet Bayramı 
hazırlı klan 

ı:rsII\ b:ıkılırs.a: C!lmaıurlyet Bayramınds. y:ıpı1acalC 
dıiıtemadiyen Almanya taratmılan mernsl.me aid bzırlıklaraı <:!evam o]un 

mutareke tclt.tilinck bulunulmuş olma_ Far.la korku ile yersiz eessr~ ayn1 ııetice~ Ttırir: Mulukeıne lk:ıbtılyeti. B3.dlselerl hakiki mahiyetleri ile clirmell, lstlham etfütltrl tedbirleri dai.. maktndır. 
sından bah~ilnıesi tın~ye nerardl -"- .a--•·· ,,,ft__ ..,_,__ ı ._,, ,.._n_ t ıııı.u: &r.&lır, ~örme ka.bfllJ'~tlmiz _.. ...... , --•mı.z ... -..>A y:ın ış ma ona cöre a.lmalıyn:: GormesiD.I ,.e düşüıımeslııl uu~ adam ko • ...-... Merasim prog;romını bazırlıımak a. 
ma.lıfellerinde t..onftra lıükfıınetJnin fç'fn olıır. ees:!retin lil:z.umsUZUDD &'Ö"1ermez. OUi.D Vllti.y.et kutJam:ı komitesi, ÖDÜ.; 
de bulıtıldu~ n z k vaziye.in bir netL ••••••••••••••••• ....._._ ............ --........ - ......... ...._.... ............. __ ••••••••••••••• _ •••••••••••••• - ............... -·••••••••••··---.. •••• ... ----.. , ....... _.. ••••• ---.-. .... . 
ccsı aıldedllmı.:ht ıı·r.ıı r ı mü7ldekl hatta lçlnde p11ıgram oz,e .. 

rlinln du'ifiD!: " gire· R rlndeki ça.l~:ınnı bi-t1recek ve 
uAlman ordularının us. :ıft:ı. !razım. e ... 1. ka,1 progrnmı tesbiıt edecektir. 

m. ta o'dııkl.ırı r.:uvafl'akıve le knq;ı_ 'lli:ı D &er taraftan MaaırU Vekilllğl a .. 

~~h~~~W~d~~u~ ~---~--~~~-----------------~-~------------~------~---------' ~a~~~~i~~~~ = .. ~~:::.::::ı: .. ~:=: Ana~o,uyl gidecek F' t mu-rakab0 kom·ısvonn ( ~ =.;:~=J:'iar~~ 
~::.eı::::j .:~~~rl !::ıv:;::;:~ mat•ar~ et altından ü J Olı~_r mu? ı., verıhnesını bl!dlnniş'.ır. 
nW derecesini h3lk D3t.arın0~ ~tilt. ' t bugon o un ve et y • ()rt,3 okul 're liselerde tfttkçe, ede.-
mdr: mats:ıdfle crtayıı atttmıştır . .o 1 enı tramvay b1yaıt, tarih, ooğralQa ve yurd 1>11g!sl 

Bcrliniıı bu riv;ıy.,Ueri 1tm tekilde ıtef,. sattyur arnuş tarı"fesı· sakattır hocaları ta!ebeye konferanslar vere .. 
str ve izah etm ine mnkabU Lonftra. ~ek\erdlr. btoktı.11rda da hemen bii ... 

~ı:. :;:e11 =~;~~.p:!n~~r;.n!:d r'ı"at müraka,,e bürosuna lata- meselelerı· Ol.. go·· rn-şecek Tramvay ldareSl, malzeme nok • tün ders!erde bu mevzular etrnrındZ 
da Londra il<? aliknh k.-;ıynaldar bu r· • aıııılJğıaı, de_Polana birer ı&runffJ' lronuşmam yapılncaktlr. 
bahis üzerinde ~ıuk .susnıaırs ,ıatir«>t'.4 ra kopyaı Derdikl.eri halde mesulığa 4&1ine ıcUsini ,ö~nlilılle Şehrtmizdek1 orta oltıil Ye 11 eleriJl 
c:ıJı «örmiielerdir. ~"~ B;rllnta lcJata 'ffOltiyat yapmıyanlar "1altkın- bulun4urar•k yeni bir tarife hazır. beden te~yest ~etmenleri dün :M9a 
etUti gibi bu rh-nyct nrçekt~ Len. da takibata ge~ildi .. Fi.at m.iirakabe komis)ılnu geçen~ larma ma:oot veısaere tecı.ln e<lllecek.. ladı. TJldfcınln wıuutıi Jıat.larını rıf Mfidürü..,~nde bir topantı yap3 .. 
dra o;ıabfelleri tqrnfını\an tşaa cdtlmiş gunkü ioplantı.sında şeh.rimlzdeki o.t t1r. Bu h'llSWlt.a ıalA:ltadatlar Münn.ta.. münılbşa etmek bem liiZWDSUZ, rak Ankatıi\&"a göndttllece-k l:reiler ve 
fse, bu lıattket tarzmın, :ncrtlnd# dü. <luo ıtaçirlerlni 'beyannameye tôi>l tut :ftt Vek!!etlne milracaat i"ln ha.zır. hem faydasu. Yalnız yeni tanre. mekte'bii!rin CUımlbu~t Bayramın,,, 
şüııUldüğii ;ibi milnhıt.sıTan 1ncllb: m'l. Bazı kımsc!erln son zamanlarda Y nln f.Dk ~ bir JM>Jdasuıa jpı-et k-ı 
leti öniın11e JUm:ın mu•affa.luyetlerhıt muhtelif şeklllerde ihtlk3.r ~Jr.ırı a_ muştu. Bey.aınname mllddctl ~itin ak.. atklar Y3iJID~. Odun tacirlerinin, etmek lstiyoraz. ne,.oğtmıdan h - D"' M ~1tl!.de 'lft!ralc edecekleri ha 
klieuıtmek hancindc biı ~ka setıeb radı'kfalrı ~film&kıtt<ill'. Bu arada ba şam bttımi§ ve bütün 6epo sab.\blerl şehrln ilerde odun timtısı çelcnesl tanbul tar.ıCm:1. eon tn.mr.ıy n,10 kında görilşme!erde bulunmuşlardll'• 
'"" ss!kı da olabıllr. Bu lı,b Te bu 1 zı to}llaneı tücoatrlarm fMlt müraka ellerlm1e odun:a.rın çeki mltta.rmı b'l ihtimali bulundut'll hakkındaki ldditı da kalkıyor. Kilçilk bil' bl'.sab yaııa. 
saik Almanyanm aegn, i'ak&! RasYR :;_ be bürosunun )~ 0·duğu ib1; dirir bir.er liste t.anz:m ederek e.lA.'ka. ları bu va:t'1yet ~da suyıa• ~U... Iım. tlcJ film &'österen ı;incmalar, ve Şehir Tiyatrosu .seyircileri 
b r n11ri:ır e 1a'eblm det'ıli$ eı1ip 1 dar dam-eye te&hın """""'ile dl Odun Şehir 'J't7atroları bıı saaUen çok • • ot L-.. 

1 
•~.. dil _._.... •üzmnu.dnr. muameleyi .sutlst!ınal od.erek Anadolu ....... ..., r r. mektediT. Zira k"" me-veımlne kadar .. .._. 1 lÇlD ouus 

medikin ..,..an ~""""" • •~· 1 &...--:~ *'-t -•: ı..""-- ....,, .., &'CO paydos l•lm-•ıula'. ESklst c bi to 
Zi t gUtere .Atm:anranın ga7~e er. Y'l' sovlkedUecek ınndkı.rı kendilerlnde mmıenıııtn n u..,. .. n ~ ıuu.ı.ra..-..:: •v şfure yapılacak odun nüllyatının otobüa bolluğu d!l olnıadıfındaa Beled.ye .ae;rllae!fr koın~ım. o .. 

m~enn ;;. .. ce ·,~_...,.,. ile bir :anlaşnıt)'A al••·-•"'·..,_'aırı ve e' -•tın.ı-- ..r."-k mieyonunda. tekrar ~JU ıbaba:ıdil' • •- b!ls seferleri 1çı.n 1 İk'~e!teşrlndM iti.-
"" _.. • .... ı... "'' ............ J .. u11.1 , .,. 1.UU1 .,~ mesl ve -hrln llemeıtl ..... iht ya durmıyn.cağı, bu S>n alınan tedbu. halk ne npacaktır? Tarifcntıı b• baren tntbtk edL'tnek tıure ymi t:ıiT ta.. 

teşebbüs etmiyccd 1billr. ,,rpınan)'1l. fia.Ua ötekine berikine sattıklan gö_ ... ~ , ,.l'\•Un ' 1 
.. • lerle garanti edilmiş ·ou1nnmakts.dır. kısmının silratıe tadlti ve Beyoğ' • ~ 

nın uzun bir ,.IO :ı hnb .. dayan.. -ı üft r &disenln cerey~ tnrv.ı cmın ne şe:JtUde karşı nnacağınm go. Bugfin flaıt mfir~e koml;syonu !undan btauı..ı tarafına 24 df' de ~==~~ı~tı,!~~!ey~ıı~11f 
mıı.k için t;krAJnaYı Ye :Be.rıu Rusyayı 1 r~m . ~n şeıhr·m~ek top r~ .mulXteme'ldir. tı-auıv.ı.y 'tahriki le;ıb edf'r. Saat ıaaıt.lv".ı.nde !aZl!l ot:>büs tahrik edile.. 
ele ırcçlrmlre mıdıi. ~ olcJııtunu, daha ş ur. ' • rlan ı - Diln ıQŞka.ma kadar verilen listeler. tnp'ant!Slnda et ~esinUı de te't. 23,30 gibi erken bir saatte Be10l' • -'-tir. ş hiT rvatrosu se11rcnert içll1 
çok :ıra' ın bir m z.td L ndra nuı.Lbua.- tancı tüocar1ar tru'a!:n • ~do. deki m!Jrt.erlM' tetkik edilecek :ve bu kik! kG1rarl~ırılmıştır. Dün me211>a- uıe tstanbolun a1Mmm nnsıl kesile- '""'"" 
tın<U dctnatfa :raı ıidafu d • ı ·yn se kcd 'e.'l llllt'lli Jl;ln verilen ra. .....ıl....ı~ .. _..._ 1 k ·htl - b:ıya ooltfb aeyaG:Jd adın.da blrl ~000 bfllr? de 8 otobüs tt.ı.lısta oıuıuı.ca.ktır. 

~ ıınl k ts ti ,_ o.1 llShsmı al.nr;ıkta c nun, .... ~ .... ne .-..uı~c- ~n 1 - ~ 40 h'amvay daha sefere 
m tıl'. anııltf:rn n • tura ... r.n ;u.rer n v yneım knrşı!ayaf:Jileeeğt tesb;t edile.. 1toyun sevk~ ~ btınlıı.r cebrin lur mu ,.. 
bir nokta 'lia.toa o ~ J\lıaauyatlllDmJ ı~u İ bu sur t!e o mnlıarın Anaıdo'uya sev cek:tir 'IM-r bmrGnkti odun &t~ şeh_ muhtelif 'kıızaJı-a<rınn, ıhtlyaç .nıımeun • çıkarılacak 
l&)a :mü areke ı ed P e. .>~e.. ı ktarl · ı.,._;-. tm iJml9t.1 B ıd n aonra \.... Elettrtlt ve Tıam"TZ.Y ldrıres\_. RO " dctı1 R u ıx;yl blr lal b e Lu. kine mü aa:de ed 1ıın.ş o tınma ır. rln n.•ı c:na ttı.r ge·m~e. ist1hf:al de Uıb ed r. w a ınımyada lırnnl olunan trnmvay :ın .' 
ıunu~ buluıım.Jal;A~ıdU". NI c:ıum ı.on. Ancak bazı tücruır·ar sa.."'ı.ta fa.tura. mın~~lll1d:1.n daJııa rıı.zın n·..ktt. artık şehrin et m~ı çekmesıne On·varsita talebesi• daJınrını şeıırımıze geth-m~ 1.lz.re bır 
dra bıı DınhS<!ilm..W muvaffak otuıu~ tanz'm ederek tx>pıye'e~ini tıat mü. ya.'t yap•labilm-esi Jçin nr.Wl vasıta. 1mldı.n ,görülmemektedir. • memunuıu aomanra~ göndınnı.stir· 
olacak ki, Sovye-t &u y;ı n mıu;ı s :ı:ira'katıe bürosuna ıverm~, t•tmal nın paftolarlOI çalan Kısa bir zam:ın soura 101) banda3 ~ 
sorltml>·e ıı.llblyctll olan zat 1.;u ri .. la.rı mw1!1ne @ndermemelttcdir·er. .h .k... 3 go··m•ek 50 ıı·raya tırilmtş olacütır . .Bandzjlılr tan1ıııneıı ıu·eUerl kltr.ıb ederken· Dünkü 1 b r 5 bir sabıkalı geldikten sonr!\ 40 tnmva.y .... ha~ 
' - Şovyct Rusya lcin °bu muharebe- Bu şekil.de b:dkaç fatura ~1aannu, 1 daha sefere Clbnlab'l~· 
nın bir mum «tırım b.nbt o1datunn ,e ve 1bun1Bn te!'!ttJ wen ım ~.n hfidiseleri satıhr m1? yakalandı Puif konınma .için yapılacıJ 
Rusyanın u!l'ri c.lıh rilncl~e kadar I tı.le}fu.~rlnde ta1t1bafo. geçilm'ştir. Bh' Fıa.t milraka!be b\lrOSUnun Beyoğlu • toplantt 
mııhıtrebcye deouıı edecctlni sOTle • krılay b!dı1 'bu 4$lld-e mnb m kala.Y Dün şdırtn mtıb.'tdl:f yerlerinde bazı ZBbrtıaı dün, aoc günlerde Uni.verai- -. • ..ıw. 6ileden sanr.a l'ilfiyette ~ 
mlştir. 1 stoku y-apml§tır. Bu tacir hakkında llrt.lltA.r ~~·a.ınrı teSbit edllmtşlt..r. şubesinin fıw.'liyetl çok müsbet blr ~e. te,>e ~adanan Te bul talebelerin ko. mu""auo_,_"

1 
... Ra,.:,. "'--'--...... r·"""$~ 

G riilü' • '·! 1 1 kilde devam etıme'kteıdlr. 'Bu fuUye_ yuı 'r"' ı-uuu•;o,q'- ..,_ ..... 
o Y1Jr ", mlit.ırcke lstcJ1tıd ği Wı a.yrıea t.-.:tt!bıl.t ~ılım\lktadır. Bu~ arumd& tıtr ~e ya,yı ih... 1Jlt eticıelerl, ~lu ısemtlnd~'kl ıidorda asılı bulumın paltolarını a. 11>1r tonlantı yapılacak ve pasif kOf\J"' 

rivayetleri ıle R~ao•n lul;llô - -- tlkfu'ı e:n IJ8.J18Dt dikkat ol:ınıdlr. 25 tin n • t,...•r""' ""um""' ıı.rmata 'kaUtıışo.n blr hırsızı yakala~ ,ma işl~ ald )'en1 lk&l'&Tl&r 'V!'ri~. 
c lcrlnl anl~l\k m ks:uh gijdüJmUs Lblildl.r valk'al.annın, b .lll-.. ... ...,, ımştır. t*.t. r Bu toplantıa sc.fert>erlık ll'"' 
ise maks:ıd lı!!ül ~l.ıuuibır. Esasen biz.. Yeni keşfediie.., biT ko:-u.şlutt ~ t'.118Ul1Jl murıteli:t tuhıı.t:(Je ~ıım g1b1 maddeler ftzertn- Bu açıkıgöz, Wr bıaae>.v'Vel ma.bkCl. ~llrli, ''POı::s müdürü . .it!aı,ye, :lo.ndfl~ 
ce bu endŞ~ lb"mz d" liiıDIMlc:du, nı_ } dllkık!ı.nlarda .200 kunı.şa satıldı~: ~- de top!~ı.'ğmı ggıeterme1ttedlT. DUn ~ ikmal ederek haplabaneden 'Ve diğer e.lfiibdar dat!'e!cr mltmt-«..Sül 
h klla, harb \1ld7e , .. linin mlısnl•l ~ seyyareye (Ankara r111mtiş ve muhtelif -,.orgncıl:mlA yuz Ynı>ıhın iht.lldi.ı'la mücadele tarama. çrltan Mhıkalı hırslzlHdan Rüştü a.. :r1 hazır buluna.ca.klardır. . ,, 
nıanır.nta ıı.ıınını<; kanırhr üır.rtııCıe ne • 1 .ı • ıerce 1t1).oluk ~ ,-aıyı Bak]andığ.. • ı s•.ruıa ~ı...-.ı zw~IMT<ldis'iD ıüç göm dında btrınr. Ne hayırlı «11. » karde•rn•t • •• 
drrece...,,. clecet! bllba,ml"q .. 4e Sof. ismi verı al ..,,,...,_ ...... ~ - ... - ::r •• 
yet .RAs>a lr;l0 d vlet namına sô"ı ~iy. te,:lbit edJ!mjştlr. B:1:z:ı açıkgözlerin ?e, Ieği 50 Ura.ya yaptığı tıe.<iblt ed.llmı.,tir. Rüştlt evrelk\ gün finrrerslteye git •• Beymma, Cıibuk6nıi sokıı.ğmdA·ıcııt~ 
leomı3e sat hi:reotH tl\-EtıünUn ıWMedöihl. Berlinde'ld d..r.onomi hosab enstı .. fbttltfı.r ~ :m.n.tsadlle toplu o.a. Halbuki ~eX:erin tum{l.Şlarının mlş, tist kat k'orldDrlarda dolaşank numaralı evde otu:an !1e1~medle#',_~ 
dl'n farilh b'• tanı har•kl"t • ihlifarı tilail, İstantııl Ü'rıirtrsite r;u;a.thanesl ra'k çivi satın nJm~ ıstedi.'deri ve maliYe'tlnln 3,6 Ur<a• olduğu anla§ıl.- veSttyerde ası.11 bulunan paltoları a deşi ccm.ıı, dU!1 bır m.seteden n ıı.ı 
mfimlsUn drK!ldlr. Zir harlM'dPn t.::n • • lkt .d E.atll - S~vga etmlsler, bu esnıı.da cesn sfıt· 
p:n·atot1ıı1t H~-yg , dt'~I 8@,,-ct a..: llıa1 )W.Mı.:ıncJ$l olup ş.mrlıy.e kadar kendilerine 'istenilen m ar ~ . mıştlr • .aene Beyof:iunda Umran ma. şımıak iç1n mü.s::W ba- fırsat kolltı. caklıı. aP,bey.:ıi Mcıtum:ıd\ yau.1' 11t1.1~ 
ya(!ır. 8oTrr.t n 9 ,..\tem' 4 c llltıhank üç 00~ ıt.eşfetmlş bulunn Dr. ~ ttearet;hane1er1 cihtikir ı;amsmın da ~o 00 kfi.rla satış yaptı.. mağa ~ır. Bu su-ada Jınt1ha.. Memnea. 1ıe"Jııv! ed~ 1ttz~ r.i-rl}l 
ntn alt•hrlı .t:Jrr. tt.h .. ili anıa~ma, b~ Gleilaıııe~ tıe'ltliıfi i'e yeoi tııuıunnn ifBpıyor!ı diye nat mliııı~abe büro. ğı görlilmtl,ş ve hakkında zabıt tutul. na girmek üzıere a.yni korldorda. bu- da!'Paş& :b&S".anMtne 

01~~! ı>i\S"' 
'°ı-!.:~k m!'S ,,..., deorc;1, _Mr w-Jiın ml'fie- 88)'Jllııreı&elllen birine (ıAnkra) J.rııminin suna şik!ı;yet ett!kleri gorülmil~tur. ;ınuştur. hınan İktıs'>d P'alkü!tesi t.alebeıerln. ')'Slkalanara.lt hakkında ıta 
,-,,·..,ır. Onlt!l ltof!!ttlr 'lrı IRu«>r• -·-'-- ..ı. takn...a .. - oe. hml lanm~1ır - ---] 

reobeo:re dC?ıtm rtm"yc twN"bureu;~"- - lWi1ımıe8inl ko.lbul ~r. Bu gl.'bi!~r !ıa.'klttn<h wı. "" "" c den N!zameWn, Mustafa .e Fe- 'i>" • -~-
r1. .&ılıkan. ..rn-et bli!{i 1 etler gL n:ı '""tir s d D palıtolarını çıka.ra.radt .ıeoridordaki as. 1 y o 
c-r.r.cm Uşohlı~il bi fftttM!ll et;:~ b!~ ~~.~nnakl.5 çl.. yo;m~ . o ua avaz kııya ıtaJonışıır ve a'Z sonra da imtihan R A i) -

Fiat müral:-.b~ umum müdürü zer. An'kare. ı>Ian~tt gUneş etrafında lnhaa"rlar Vekilinin dünkü aı"lesı"nin teşekkürü salonuna glr.ınlş.'leroiT. 'E ŞIDIBP J.6110/ılil ;,ızl~ 
hareket ederken ....nn.,~a alıın mesa. t'etkiklen· Cür'etltAir sa.bıJta.lı bu v.aıziyet kar. ı ~. . 1 """" :gaf.ı.f r.l .ııf dondu'" ~ ;su ""'f -&A •• ..v.ıt 7,30: aa- ayAfl, ,...,. 8" lfı» 
,..e.;1 ın~~n dl'tl'"!ne-ktedir. Bu tıafta&mberi .şehrimizde <buru • Taıhxan Büyftk E'~lsl Suıı:cı Daıvazın şısında bu talebelere ~ uç !""' oyu <Pl.>, 7.45! Aja.ns hııberlerı, · ,,~ : 

F1at mUra eh-. umu'!l'l ınt\"'l\rü Mab memenin isl Bir İ Vek!li Raif c<ınaze meroslmilıne b1zza.t işt1ra:ıt et. Mkulan ~ üstü.ste sırtına g;,mtş müzk CPl.), 8.30: Ev;n -s;aatl,ııı~ <~~ 
mu<j .6eyda ş h .. m l".d ttı ıtrtlt lt!nb:ıi rlBl ~ n.za.m WJ ınllyon, asgıı. nan Gfünrli.'< vıı ııh:sıırlı:ır et ' nk gönd k lAtr ve e,, _ _._., •.....:11arım ...... lla"", sallayaı Sa"t ııyıırı, 12.33: Fasıl 'Ştlrkl . •" . 
'--t erek An1':ar d .,..1 m1zyon klroıncl.l'edir Ankara ..,~r-..a--ız dlln tetkıklerlne devıı.m - mek veya çc.e erme u un.. uoa.ıı """ .,.. J- ... 1 ,.., 
.,. r • . . a.ua nmfic;tllr. l'ltnum ' " • • ,._ ~· 1Ünhıenttteden çılQp oglkml.§t.lr. dınlar), 12.45: Ajıı.ruı h'lbı!r en, ııı!l'~ 
mtlCürf n An~ ri~ ven fa• m{lm - ~· • yı ~ Cil'nıde güneş etra. mişilr. da .bulun$Ul ODstl!IU'tmJza minnet ve p ... v-•-n """,, .. .,n .. -le"'-'-ln ve tt Pasıl ... .._ıtan, 13.lJll: KnflSlk. ~ft,:h·O c ~. 
kııbe r. "': 1 tı ~nc!e zr. ıııl o.'16.cah • bt:- dfr\1r '8cuımlr.ıı.aktadır. Vekil öğ1eden eonra g(hnrtı~ muha. şükrnn1a.:rımızm lbHı..\;ı hususunda ... ....._. ....,_.... - ıı.n:.ı.-. v-- 3 """"'J 
ve btr mfü\d:.>t SOtır:'\ ~:TC ~hrlln!3e faza ,.,..,.....,Udilr yetinin levazım ve sa_ m·A.terem .,.,,ıııteniZ'in tıııvaSS'lıtunu ri_ nlversite id~resinln vuk:ubulnn müra <PU • ıs: Saat a.ysn, ıs.o · ı sıı 19 ... 111 

1 h "' • p·ı· .......,... ~ ıı:r-- ~ t orkestrası, ıs.ao: lnceaız a ', v--
e lece n•ı .. J\ ı:mış 11'. 1 ıps müesse~esHe tmıııma t\.m:r1:tıne gitmiş ve levazım 1 ~ caatı ürerlne harekete geçen ~ıut a CDerdleşme saat..!> 19.15: nadY' .. ~,.~ 

b ô.mirlnden izlbat alıırak da'relerl tef. ca. · SUAD il.AVAZ AİLESİ diln Ril~t17U, ça.ı.d~ paltol!'ln .. ~-atar. arJ:testrası, 19.3ğ. SaT; ayıı.., iJvettr.1'1'•; 
Zeh'reııcrek öldii irçok muhtekirler t!ş ctm!şUr. ken ctirmtimeşlmd b§l\n6e yft.kllo!ll.mlŞ h:ı.berlerl. 19.'15. Sert>•'t l• "015 • 

EYUbd ot•ı:-~ 1 Fatma adında bir ka- adlı· ye d•ı """ tır. 19.55; Dllnya '1Srkılıa.n ('Pl.1>• _.:~,19t'• 
dm, dUn yanJış'~m illl.e 'Yır.1J!A Da~ ye Ver 1 er 1 o R.a.dyo gazetesi, 20.4ri" yen >r" tJP~ 
bir mayi lç.m " ve 'bu YÜZdt!n ~eh!t ~- Ractvo !\'e ~·... ı· S 1· ER ·1 NAN. Konservatuvar icra heyeti 21: Ziraat takvırn:. :?1.10: peşre'\'ti') tıı 45; 
m şt.lr, To<lAY t'\1 ro11t ila~e Balaı has. ... xualzeme ı saı&n .• • ~n • 11• 
t?n&a"ne naklom'1ı>n Pa•ma b r mt\ddet l'.Qelbur F1U11• mft...o.-.-... __ , ' takviye ediliyol' vıe semnller, :?l.SO: CŞi r !2 S1" e;ıı • 

ih.t•ı..& ._, &1e71'\lndetı l S T ER •NA"'- 1 M A 1 Rndyo sen!onl oı'krstr.ısı. 22 45 • 
6nn"a fecl n:t..ır::W1ar 'çınd" ö1mt·~~ır. """r lddiası nıti~ um ıu 1 ı '' Konservaıtuvar tdııl·eı:, konsetTntuyar a.van, ajans hıı.b~!erl; borsa, 

Ölüm etn.fmd ı adliye ve zabıta talı.. tik edilmek:tedtr B '1 .uın keç W.•h Alnıan;,a ile 1ncntere arasın""a bL 

1 

Gene bfilt6met namm.-. ee...ah ve. icra hcyet1 kndromn·ı 14 «!$!den 30 
k kat am-""'w.dır1:ır. ti • U dd.-aya nazaran tarar W u + DB"S müz·ği <PL>. 

·-- m eeseıaıe li> ku.~ ft.tllın 
61 1 

r devıeı.11 tavaautu ile lff &1' rWyOI': ldı;!ye çıkanna~a karar verm'Gtir. :ıcnı 
.................................................... eden kadran Jıllıımıb:unnı 

1 
U cab devanı elen nıliukercclen sonra ağır - Bayır, Lftenılmemişt1. heyeti için Uı.nmm·ş sn-n•atkll"la?' 1\Ta. 

ın.,ıır. raya sat_ ;,arala .U-Jerln JOUl>aclelesl i!ıni bir Fakat bir defa dlcs' bııhsl nç.ı.. ısından yeni c!eır.a.nl:ı.r a'!.ınacaktıT. 
HAıdi5e ::ıaın~a Y~Pılmıştı. G:ıllba eon ıd:ra. tmca, hemen kaıı:ınır m•! Avam Ka. 

0 

.tJ:ıt mürakam ko~nu . ktar uz.erlnrte çlkan b'.lr 1btllU marMı bu zatm ne iil~ meşgul ol. Maaş emri gelmedi 
na ıtar edlllnlf, koınl.syon '°i tet- ~:neAson dakikaaa suya 4ıl"t" dulunu da önenmeit Jstlyor, a14ıl'ı t1k etateın "i - a. &amaras .. u, •• Devlet mernurınnnm maaş ve ücret_ 
a.dH: ~~lkat ~nı rek &O..ı:;.or· 1 llıuak ed~ eeva.b ıınes~ in muhafızları gibi J.erln.1n Ra;.'ll9.z.a.ıı bavram!.Ilda:l evvel 

'1'ffYe ..... ~. İddia etroıfın.. • 7t:mek yedltf Te kcndG'ıne m:ıaş ve. !sta b 1 d • dar 
dft1 adJ1 ~ta miiddeium••--' _;:"lerl\laürbade'!_ edllmesl clü.Jüniilen rllmedltltlir. Ve ilave ectlllycır ki, .,u verilmesi ha.ktında n u et.er • 

ı.uıu -..-. asın....., ıı balı1tı "---de l'~ınn henilz b!r emir ge!memlşt!T. Pa. 
mwı.Wıktrlnde!ı &ıip eı k,_,_• ... ur. B " es~ var mı_ydı? .......... , fada konuşmak m:ıb. -a _,,_._w ~ suale bUkOıoet rıııouıu. ccvab .r.ul'ludur. ka.t defterdarllk maaşt..'l erken 'Veril _ 

Oeh.fAda lıme.rUtan kundura mata v yor: N'ır.in mahuırJuclur, neden mah mesl ibthnal\ni gözcS'lünde tutn!'ak ba-
v.uı da tıee tunııaa satl\o'ıw 1cab e - &7tr, ırektu. 1:urludur, t.a.bli bilmiyoruz, iakai miıklara. başıamtS bulunmaktadır. 
den bf!o kadın ~lni 10 liro~ Fanı 911&1 cenb bttmeml,ttr tabmJn ediyoruz ki «Hes.. mcse 
ü'lml.i, maJpııa ahb1 iıtlkA.r suçun_ ne anlamak l•tenUlyor: , ce. lesi anlb meseles,dlr, nusy" me.~ll'• 

_:_::::._L_,_..!'--7"'7....,.-:-i;'":":--"':-~--11 dan tdJinıove \Ut'-• ... c-. - dles,. hı nıtilt&AdNi •e 181.eıılL a\t!lr, 1nı:ltiz hükfımet\nln şlmaııik 
""'""' ~ m.iş myidif k&l'\lıJt.lnna.k hf..em.ed\tt ıneaeltı 41.e El<*itıik, Tramvay ve Ttınel 1Gletme. 

Bun ardan l>nolta olrçok knsab, lıu me.eledir leri t.daroo ~iil'll!mdari' ıuızırısnan 
pey.ııtr t.a.clri, m::ılkarna. -ve şehr""ecl de İSTER ı;NAN, t?"a'l?Wa.y scterıer·ne ald kış tar'!i!S!nıD 

..., t&tbiktne dUnden ltlbarC!l başlanmıştır. 
lbUld.r ~ anln.şılara•!t adliye_ • S T E Bu ıtari!e ile bazı hntlnrdıı tramvay 

bd:::~====i:=ı=======~ 11e ve.rilinişlerdlr. Haltlarında ~ l 1 R l NAN M A seferleri er~an t:ıt!l cd lme•·tel'l r. 

kı:ı.t ~!Ct:ı:dır. - '----------------------------'"-') Duna mu~ııbll l3.~c:~< ne B•!\kta<; a. l't\SUtda gece ısıı.a.t 2(,SO a kadaı- ıe!er 
Yat>ılaoo.ktlr, 

TAKvtı1 1 i uci T eırin 
hun•i u;ıe 16 Auiıl N .. 

1837 
J'erteınl>n 

1833 - -1 İDCI T~dıa Re. i 11:11• Hızır 

1 B 19~1 16' 

GÜNEŞ M>AK 

s. o. J.:J, 

6 ıs ' C4 

O() Yeni tramvay tarif eşi 

· stanbul borsa5 J 
__ .. _ 941 

İstanbul borsasının 15/lO/ 
!Uı.Uan ~ 

ÇJı:KLE& _____..: 
~ıııŞ 

Açılış ve t:a
6

.20 
Londra ı Sterim 13z.-
New-York ıoo Dolar 
·enevre 100 tııvıçre Fr. 

• 1ıı.drid ı oo Pecetıı. 
Yokohama ıoo Yen 

to"'.:holm ıoo1sv~ Kr. 
l3ir altın Ura 
24 ayarlık btr grııım kU\ce 

a1tın 
Esham ıre T.abvUU _ ___... 

tkramiyell •"c. 5 938 
19 55 
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Dedikodulu münakaşa 

münasebetile 

Mabsln 
f Ertutraı 

ucu nez e u. b~~~!~ır 
v ı 1 Nusret Safa Coşkun 1 

İzmirde oturan bir gtınç erkek ya_/ - Anlamak için ne yapmalı? 
kın tanıdığı a1lelerden birinin kırıma Genç kızın gözlerine ba.Jrnıak kiti.. 
mert.un, onunla evlencLllse dünyanın dlr, sualhı-ın ceWbını o göoıierde o. 
en mes'ud -aıd.amnarından b"rl olaca_ kursun, dl(yeeek oldum. Fa.kat e>ku.. 
ğına inanmıştır, a.ra sıra bu genç ma.yı bilmek te bir meseledir onun 
kıZla. aile muhltlnde konu§lmak fır- lçın !iıkrim1 detl.ttirere-k şöıY'l~ diye. 
satını buluyor, ha.f:f f.ört yapıyor, ceğim: 

takat sevilip s~medlğinden emin Madeımld aiece balıışl,f()r, ara 
değildir, benden de bunu soruyor: (Devamı 3/! de) -1 azan: Profesör doktor ıhsan Hilmi Alan tar ~1aıettın Ezine. lHamıet, ı hakkı 

E vet k ._.,..,. ol --• olmadltı halde tenlt .. i ettiğ! için, Pe • 
.. • 97fi kıı.otı, ve artık -ll1_ nft-, aeles bor'lllat'Ula ine... ~,.,_ \1DC& .-.enaı. de iyi Olduğunu OÖJ'_ .... __ ..,.. mtııt kabildir y "" - yam! Sata, Muhsinm yarattığı bugün. 

B: mUyor: Coctık nezü! oldu. o vMa bu llbıl'• 11ıelııırtn. bU bronfltle_ · alnız bunlar mı ya? kü Türk tly.a.troswuı topf1!kiın ink~ 
nezı!r burun aknuı.sına nezle dentr: tin, baDi 1ıııtr batt& evvel aıelmio olan Daha nice nice hast.alıltlar var ki tıpkı ettiii için, Nızamettin Na?.•!, seneler. 
Ya ' Yerine ve nezlelinııı ya.şına göre ye hio ~ yanimaıaıe bulmıan. adi bir nezle ırU>l baflar!ar. M'eaelA. dir tlYa.troya gitmedlğini itiraf ettiAi 

( "Son Posta,, nın bulmaca >ı: 8- <•> ) 

rntWı~ ebenıtnıyetsizd!r; yahud QOt nezle tara-tınduı ~ hatulaılll': gr;ip, meselA eıınttanza, mesel& kızL halde, Tepebaşı tıyaıtrosu ha.kiı:ında 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
· Yani nezleli.de YJ. burun ..... ! ..... ~ .... neüe baftf ve :yalnız bulun. m1*, m~ll boğmaca öksürülil... o ~işi giizel hültl.Wn veıd"ği için, hattA Dl&sından ha..__ -.. ,....., uıa ____ ,,. Soldan sa'3.: 

Ya.hU<I da -- hioblr ~ görülmez, dutu MID&l1 ne ;oın tedavi td!~ımmıv- halde . biT. nezle arörWtınce yalnı:z acil dostum ve ka4>ı Yoldaşım Halid Fahri, 1 _ Herkesin 
ILrazlar ÇOcuğun ırösterdli1 blrçıok de ılmdi bOt.ün am.ba ve t.aıUlk&tı Ye ba8iıt bir nezle d~l. bellc1 başta. bir azamı bl.tar:ıf olmağa caıu;tığı .'~ tehalükle koştuğu 
.__ __ &rastnda burun ,___ .. ~ a .__.._ oldaktan amra ve geç bir hutalıim hertıanırı Arazı v-ahud .__ BJıDda MllMınJ yanlı, tahlil ettıt. iç.n ı bi . <5l a-
·~ .,,._ a ..... , ... sı ...,...ÇU e ucı-· . ~J ""· hakslll'ldırlar r yeı . o. 
kad -rı dikta.ti celbet.mll'f'()ek zamanda tedavıauıe ~19'or: ne .. berclal olan nezlelen d:? dUştirımek ve · . zümüzü., kon-ı.şu_ 

ar &J'b. l>"lnda erk bft8Ja ona göre hareitet etıMtı: baal~U b Ben ne Şehir Tıyatroswmn, ne Muh.. es> 
doAıınuış veya i;k kıllm•s olur. Yeni den? Tedavi:re ae kada.r en • Iunmak lkta. ede!'. ' ' 1L 8in Ertuğruiun avukaotıyım. Buna ne su. · . ,. 
lard.a n Yaşını yaşayan çoeu!k- nırsa muvaffaktyet te o kadar eınln ve Şeh r T.yatrosunun, ne d~ pek çok üstad 1 :.ı - 'lop.ak 

0
-

dilnı.eJt ~.ehemmiyetli telatk_I e_ kolıı.7 olur: geç tedari aü~ ve be.zan da~~1fı~~· ~:1~2!~! ~~it''ı ~e ka.. muharrirler~ gölıtede bırakan bir ka. yuğu 1c2 ıbi fJr~:~ 
OOCllklar .., __ r, Cllnk!l böyle küçıWc da neıl;k)en1n mef'um olmasını mucıb rucuiun burnu şişm:ş, &teşt er r, yav_ lem kudretıne sahıb bulunan Muhs n ~u<G> r 
ları u --.ratvlarında nf"&le m'krob ı -..ı-ı..+.• . onu ken_ Ertutrulun tbtly~ı var. Ancak, hay P v · 

e hentıa ilk ser · - olur. . dinden ."" .. ......,..:r, aksırır, esner, me- ret ve esene görllyoruz ki haJükat f.-, 3 Mısırda meş.. 
lercUr; bundan er ~asa g.elm2f_ Nezle deyip geQmt.Yelım. Her burun me ememez. Bumu :va ahr VBYahud met kudret m.antlk b"r tarafa b~a- hur bL· ue.h:r <3>. 
ları bu nı~ı:1-ı kolay alışmadık_ aı1ontısı böY1e adi mtlı:roblar taratından sıkıntı yok, faka; s('Sf tamamen' hım le.im... ~!erle b"l~nm;ş kalem'e; Tar!he k.arışmıı 
akJnas1 detil b Onla:rda yalnız burım yapı.lmlŞ bir nesteden ibaret delildir; mm gl>idir; burun tıkalı olduğu için yalın ~ bugijn 

1 

ıttihar etti b r Unvan (3). 
aıteş 8'1ht, ışiMı ununıa ~rat.ıer yUksekibaşka hl6talılı: mltl"'Jblan dl\ nezl: ne!es alma.kıta atzmı kullanır ve güç_ timiz bir adsm:ı v• onu!l temsil ettiiİ 4 - Vücudu_ 
lcuanıaıar d>i mlık ıribi, ishal gib1.

1

yapabillrler. MeBe't. yı.-nl ct.>ğmuş bl ı Jük oeter. atlar, bı\~mr. acıklı bir hal biricik san'at müessesa<ı ne hClcum e_ muzda bir uzuv 
fibi bir tat ' uınumı halın bezulma.sı ooculua bumıtnun a«ması • hiç te e-ı ıo.terir. Yata..ata kalma.it i&temez. an..f diyorlar. <

2
: • En büyük 

Ulun bu 'Jl'4 ~lioıetler de ıösıter!r ve hemmi7t!'lıslıı oir hal detlldlr, h.att~ en nesinin kueatuıl\ atılma.it later, cocu. Ke81ı::in kılıç kuUananlar, ~an1ı3 ~am_ <
3 

· _ 
tıya.d.e b haılert arasında nezleden bemm1Yetll nezle budur dense dol. tun bDtün neı'eal k<lçmıştır YaTn lelerden sa.k:ınmalıdırlar. K;ml şöhrete 5 Terzilerin 
T unlar nua.rı dikit e b akıiıası tren . ız ı den strateJ!i: noltt:ııan Jı:eş!etmen'n ceketlerde kullan_ 
ı:;atiy~ tedavi de b 

1 
atı c~lbeder. rudur: oflnltÜ b11 = poeıKI&~ onun detll, oütün ansnm babanın. bü.. ~zzı içinde kendinden ıecm'ş, Jt;~f dıkları bir nevi 

.esını mueib olac un arın gıderile- gili ana babadan uş . ltün ailenin de k!'Yfi kalmamıştır. Bel- eski lcuynik ac:ıbnnın çıkarfmHına kumaş <4ı, VU.. 
edilir. BUDdan baııta a.ıc surette tatbik görülür. 0 halde yavru da trengllidır ki ilılt tedbir o~rak coeutun burnuna vesile veren bu !ırsa ın zuhôrll, ggyz cudwnuı-.da bir u
le bil'Qdk ihtllA.tiarı bu ça~larda nes. ve nezle 0 mOOıi~ ııastalıiın blr A.r&Zl evde bulunan bir b~nrn :lA<'ı damlatı_ içinde, lı:lm.i bir arkadaşlık: duygusu.. zuv <:?). 
*ıntııarı, bronş.Uıer mu~lb olur; kulak 

1 
aık bulunma.Jwtadır. Balı:mız. bu da 1ır. belk.1 bir banyo yapılır: !akıtıt. der_ nun tesiri altında ve gUnlUı!t fıkrasına 6 - Ufağuı alc

la.r tllı ... bura.ya : • Pnomoni yapma. 0 ~e Pakaıt baş!ta bir türltt nezle .. · dine çare bulmu. aMından başka bir ltaıt* yapa ·aA'ı bir mevz:ı ya.lcıı.lllyab!l- si (3). Deniz ke. 
Süt OOcukıU11.ı ırırer. n ·:·bunu :ıaı:ltr görülen bir h.ıl dtye hastalık çıJtmamasını temin etmek, dlilnden memnun bP.r şey, ıfğn yerdı., narındaki bina 
.11hiın bir ter devresinde bu suretle Haydi F&kıılt her ya.cf,a çocuklarda çoeutun sıhhatini tekrar elde etme rea .ıteJi bom.lH.lı..varaJt yazıyor, yazı - <4>. 
OOcukııt de:;a.n nt>zle 3_5 -yaşında- ~!alım... . ede daha vardır ki ı~tn hemerı hir he-kime hııber salınır yorlar .. :Müsbeıt. ~ş göTen, er-r yaratan, 7 - Bir Nnlt 

ı 2 3 

ı 

11 

12 

bir burun eGıaası. eıtinde hemen hmıen görülebilen bi;a n :urıştk sttmük alnna- ve yavrumuz da tedavi olunmab baş. kendi lı:abutuna çekilerek bizimle 1A11. en, F'arsçıı bir a. 
di! leQer. ~--· ile ıeUr ve böylece burundan k.aD müthlş bir ıar. bal! olm&IDtan kıtcan her adam!\ oldu.. ded <3J. 
llOka.k --wıc defa 

51 
ile blJiDir: bu. oldukça ezl . ; . ğu R'ibl Muhs'no de dtl<ıınamz 8 - Kaba l:wnaıJ (3ı, Yeme~e lt'Z.. 

1 maıbsulü (5). 

7 

has tlOcutıarı ırörrn burunları akm hAst&1ıtı temsil eder; çünkll hı.o pa. Her oocu.1c n e ııecır.r, fakat içle. Muhs'ne hücum edelim Şahsına hil zet vem bir nebaıt es>. 3 - .Asıkerl b~r Unvan (5). 
~ nazarı Ue batıt!şti?Jdür; bunlara lannm bu!'Ull".la ot:ıruP 1L rinden bazıları aıt sık nrzl~:ve u~ar. cum etmek Jçiıı ma.lt'.11 .sebebl"r bul: 9 - Ba.şa S"fyilen <6>. '---Parça '2>, Rlr crke:C ismi <3). 
le buı~~~lıl ~ıe::-z: hatitA. on_ ~~aaında.n ileri ıeım·ştLT. Ne-z1enin tet:rım ya evin kahııhatldlr duAıınu iddia r.den!er olab·ıır. Fakat, 10 - Yem~k c2ı, Bir nevi Iuzetll 15 - Kuvvetli yumr:ık <5>, Esas m.l· 
V'eya.h~ Belki s de ınendn bt 1 r nezleden neler clt!tı? veyatı~ QOCU~... Ya~! eocıığu ya bir an şahst dUşma.,·ı~n g~Y?.'le ken_ yemiş C4>, Zaman <2>. naaına ıeUr (4). 
tı, ~ et&erıy;ı han~at~ ~ımkırırlar Bakınız. ~ar ehemmlY:!t aldı. Adi ook g(vfnd!n"r ve, ~"rl~tlPr ve sonn drmtzden geçerott ıpüsbıııt bir e&l:r\ 7Ü- 11 - Binalarlia mevcud blr kısım 8 - İshmbllde mUh!.m bir kdlıd 
deki lblı: ıtı laınau b hndınin kızdı.Nezle ne venniY"l anabalıa da cerevana. 'lıra;c,rlar, yahud eoeu. zilmtlzü aırı~:uı b ·- mÜP$Sl"S" br (3.), Meşhur bır harb tAblri <4>. (2), HEltimlerin piri <6>. 
9ÜibıtltıUJeı. klllnın1n öne ~rnunun önün. nezleye etımıınlY:.afUldaD da nsıeler tun nezleye karşı hususi bir ist!dadı salaşın rn•ub~U ırıhnetılnde feTııgat_ 12 - Bir N'kek iSml <5>, S<ınuna 7 - Gökıte bir şey <2>. Bir renk <2> 
nırlar. de blll"unıa artnıası gibi o esas mll:ı:°?lar !redl!'n b~l~C<'klerP vardır. tArane çalışsrak yet'şenierl, bir Mde. bir <:r> Ut.ve ediniz, bir hayvan yav. 8 - Bir nevi su kuşu (4,, Açık, va. 

Ne tını oekP.r, cu_ vapılablldi.ni n a.ıf.ığı nezıe Bu tstldad 1lahslnl baeka bfr )'Azıya me maaşına bır:nc: s·mr arfüıtJık ya_ rusu olur en. zı:h <4>. 
larının ~ ~ ile Bu son l.k.i ba.st..a.~ıAm 1 babet'e!l!dir: bırakarak oocuklarunızı adi ırlh1hıen panlann hakbnnı iDUr etmlyel'm Yukandan ~: 9 - Bir .ııevi deyneit <3), Komşv 
oeclt! ~eli =>ldııtun ·~ babı\ çocuk- o ııastaJ*1arl!l anca« bir ahtı ıeda ve takat biroolc fh•IJatlara yol açabilen s..ııır T'vl\•roıııunun ne uman ~uh.. 1 - Vtıcw:ıumuzda bir yer (4), Yaz bir millet <.U, Yemin <3>. 
~~"-i~:ece~ııe11r u nıerac eder ve bura.da nesletri delil, (1 ha~ık Jyi neEieden saıtuıma yolunu tutalım. aln1n elinden lrurtanlacs~ı soranla. sebrr.elerinden bir ıey <5>. 10 - Sersem ve budal..ı. <4>. Boyuıa 

.r; nıeter kİ a. vi etmek ve bU suret.le 0 (Devamı 3/'l de) 2 - Bir J.Jltıub ifadesi (6), Ekin zıddı (2), 



SON POSTA: 

~ ~ ::; nasıl bllln!n?. Gönül işleri 1·~············ ............... _________ .. ____ ...... -·····-··-·-·--··-·1 
- 1ıkı elim yamma ge!P.eedc elendim, : · M fi• a_ <&GP a R uS4ft Ppsta .. nıİı 

iyi blllrfm. (Baş tarafı 3/1 deı : U•W~I..% '5\ edebi rom::.

1 
-·Burası musa.Jh taşı değil, <iyi bi- .!Ira buluşu;yursunuz, genç kıza ~ık. : ~ .. m · 

llriz) s&:U musalla. ta~nda olur. Bu ç.a ·bir .100.lvaç te'k:!ifi yaparnk ailesine E (• ı · 
~ =·.·. ~ 1 meseleye dair :1e billrsıu 7. 1 müracaa.t etmeniz için müsaa.des!:nl 

- Nasıl meseleye dair efendim?.. isteyiniz .. M-üWe~ <:eV'al'J verecek oJ.ur. • • 
_ Mahmud Saim Kı2"Jculeshıl kira_ maıt.J.·~ bas~1 , 1 Ak.si h 

1 
• • 

ya vemı~ sa uıu u o:muş 0 ur. a - • - 109 - Yazan: Nusret Safa Coşkıı1 
- Vall-·"'i 11.aberlm yok kadı efendi? de de bu mesele Lki1ıi~n ara.suı.d.a • -L :'V.P oca.sının •bın kesilmiş, ka.did/ - Sedad.. Nazan.. ccvab!.. 1 
- O halde n'çin gel.din?. kalır, dti§frnmjye ve t~reddüd etmi.ye ~ıılla. yü1'Ünü qpüycr, öıpüyıo.r, gü_ füııgar pencere ere vuruyor, köşk ~ 

- U4 - &vn.lm ha.?. Ya.lu &rU, cabucak uy. - Ne bileyim ben?. Celb yollamış_ lüzum yoktur. Efaş·arne ıslat~rdu. ısıl;yor, kiipekler uluyordu. Genç ka 
iBenlm otuz se.nels bir dostum var: durur; Mahmu;i Samin muavini de. sınız geldim. ±ı3Mı edeyim ki, aile terbiyesi gör_ • 

xa~tı sattet Beıyl. Merhum Sil.. mttt her ~ ~f1 dettı mi?. HırSJZm - ?... müş,, iyi taıh6il yapmış genı;:ı kızıl.ar : - Namn, g.ttikçe fenalaşıyorum.. dın, çddıracaktı. Ba.Jırmak. haykır 
ı ........ n.,., ,,.._-~ n-.ıe be_,__ - __ ... __ , sermayesi ma..vmll..lmtkl& da-... , -•an_ * _. .:ağ'l .. :ıma .. vaki~ geldi artık .. öllımek de

1
m: k:, saçm-ı başını yob:ak, dı~arı O! 

...... - ......... -. ~ n111.1<:ı2 •., ULIUiNJ j r-. _,. - bu gibi vaziyetrerıde hi~ erini sakla_ 
birbç sene sonra t.anıdJ~ım bu satm dınc.lıllın sermayesi 7ala.ıı tıe tabanı M!lı .. eve''a (M~oat-·•an) e!~ndl kum_ ..._ b' guzel şey Naı:zıa.n,. yaşamak zevk.ini lamak, !ırtmanın, b:>rarım l~ine kAfd ı& •• u · ... n.J - mayı bilirler, ve ancak mü ..... eıt ır • ı 
yalnız bir kabaha.ıl vardn": Kanı. ıün 1 ka.Jıdıns> kaom.&k detll ma. ponVQSl aıktörltır!ııde.:ı <Aleksanyan) P. :kaybeden bir l.nsanm aı.'3b.nı dü.şün .. ,şarak, Jroşmak, koşmak, tıkanınca. 

'7~tı. o--~ ,._..... _.., izdivaç teklifi karşısında haık ki duy. 
dostu değild!r. Maaul~ hapis oldu.. _... ........ .,,._. _ _.....; O da benim ııi. fe!ldinhı Beşiktıış t:yatrosunda b.r mil_ .~Yalnız kendini değ:ıl, etrafını da bed_

1

kadar kOŞ!I1.1k iBti·yortlu. 
bir 1Aı.-•- d''.. b' "'-libslz gularını ifa.de e<ierl~r. tahmin ede_ ium zaman; Jahutl fe ..... ~ ...,,_ ı .,,.. ··· aameresi vardı. Bi'rkaç aktör ek'silmiş. ~.baht e<i~ .. sen .. sen yaşamalı, gül- Kapı aç.ılın.ış, ih.tiy3.r kadın ;çer 

t "x.''- ,__,. -'-tub """"- Blr ZIQ.Dl.8.nlar kara"ill O'"'""-ış bi .. ıc b 'd' rim ki sizin için de V'az'.yet böyle o'a _ _ ....... zaman ne .......,..ı,r m=. .. - '" .. ~ .. w..u. • r Aleikısanyan ,.oşa. oşa ana ge, .: :meli, sevmeli, S€'Vii mcll,;in Na.zan .. sen girmlıştı. Sofarlan gele.; r~arla e~i 
aam; ne kadar ha.ber J"Ollaaam; aotuk. zamanlar: Hok!tab6ıWc faPllllŞ ... Bir _ Mahmıı.d Saim Bey, sen tiyatro_ caıkıtır. TEYZE • ~ 
kanlılıkla şıı cevabı vert\•: saımanla.r &ktör Bllrhanettiı:ı. BeJtn pe. culan &e?er..tn. Esasen sm de bir 0_ --o ~~e kadıa.r mes'u.d olu~1 iben t.opra. deki idare 13.mlt:ı.a.sı oirdenbire :-ön 

- Cok ;ntıstacel iŞlerlm "J&r .. t,,deıı ı fine WCılnuş, .k~ kapı ~atro, mü_ yun.cu demek dejlil m!sln?. B\z sahne- Dedikodulu münakaşa ;gın a·ltmda o k.acl..ar müste.rih uyuya_ V'erdl. Na~ı.n kucağı.na :.ı'tL'm~tı o 
~ü &Çamı.torum kı a birader. tn. samere bll6tlerl ~ı.şlar. Ar&&ra da de oyun o:vna.r•z, sen yerdP. oyım oy_ ~cağun. nun .. 
pllah bu Pazar kısmet olursa :r.lyare-ı bazı yerlerde maşa ile, bazı J'P.:1cnle n.ar.sı.n. Biz sahnede ağlatır. güldilril. münasebetif e : - Yeıtı..ş:r Celil.. da.yanıı.m.ıyurum - CeUL Ce'iJ. g>t.tL. 
tine giderim. Yahw1 dah"J. kol:ıyı, Saf_ aopa. ile komlmtıŞlar. rtız. Sen yerde ağlatır gUl<lürilrsUn?. ~a.rt?.k .. boğı.La.oa®ım. Diye bağ:rarak yere yıkıldı. • 
!et Babayı arad.ıl:; tamdık. fakat bu.. Niha.Yet <Ertuğrul U:ldı~>. <Beh_ Be orta oyuncusu muyum ya.. ('Baş tarafı 311 de) : Beni- bk defa nn Nlıl:&an ben hep s·· t a.kJa dibin erU 
, ___ .... ~ .• n11snlanı 0"'11ncu.ı.e.rm kshve- 'zad) &cı.nıışl;\r. CtmkU sever!•,._'~. na. - n '3< d El" :i r; 'k • - · ..,... · · ·· u anne, aıy rının e s -:ı 
....................... ..,... .,~ 1 ~~ hu?. ra z e ror::ı.~m. .n z ~ ye .ne 1 a_ "sen.J. sevdilın. Senl d~ü.ndüm Buııfa ı ka.d k 1dtrm ğ 'ı:şf.ı-s 
sine bırak>tll. Şayed orada.o ırecer. şa_ rlUbeda.yie a.1m4lar. _ Orta. oyuncu değfü:n amma: İs- me edct>l!eceı·n ~. Muhs n n ya~ı b'J!':'- • • · r en genç ını, a. ::. a. ç 1 • • : 

Yed '--hvove uıı--a.r, şa:ved kahveci de ı Fa1aııt ıerde Ma.hmwi a-ı-•- m"• &ine ve yan kıymeıtlM sahib biT yedek 1 ~. fi değil iblliG'Drum... Hay:ı.tmı pa.s.l&n. Fakat o ta~ keısilmiş vücud·le b"tki.llf 
........ ~., •• ' u•.;t """'-"'U.W ...... tan!mtun ?e hs.ttA bt1tüı1 'Iürk venin ti 

ka:,.ıbetıne7lp te ke:ıdlslı:ı~ ı;ıu.sul.ıını ve. v!nl 2 var. 9.ınet Baba rahat durur maruf adam k"afese :tomak şa:np!yonu ver mı? ~dırdığnn iı;ı..n beni affat.. b r vıazlyetteydi. K.a.Jdmnağ1 kuv.-e--, 
'rirse, eşş6k detıl ya, eibcl.t2 ı:lyaretine mu hiç?. değil misin?. R2 ağzımısa gel~:ıi söyl!yeıtm de, o ! Karıs:nın el.in.io t.uıtım.uş duda.lcla.rınayet:med.l. l 
gelir .. denıin .. ~t& verl1e'.'l bi:' mUsamere&ı nfç'n sussun? Bir ad.un ki. memlek~t-ı:.götürınü.ştü. ı y1.ttı~n lrena;r:na ".l"!\k~a~+ıih zaJ. 

elik -'":.. CD rü, ... _._ · Şlındi senden hlr ricam var Mah_ _..._ s• ... - ;;"- ~ , 
- Bu N.aarattt.o Hocanın en .,.,..,.. a ~Yl san'atılrdrlarınd·ın aıı.tret mndcu!ıtm: B~.aşta bir <me.nfast) te t~atroyu ınhua·~e.1 kur..,.•mış, a_ : _ Namn sana vas!yet.im şılıdur. Se.man, Celil Beyin göğsü }ükse!mi'i. b'! 

borç ~ne berız::vor Saffet B!!ha?. Beyfn ldare5inde) kelimesi kutlamldı_ Yeriyorum. Şahlnyan hastalanmış; narşılerJ, san',lt iht lft.ll2r n ba5tırın2ş, "da.el .• Sedadı l>ulacaık.sln Çek.m.eeem-'n·tııı bir nefesle tekrar boşlutia gö-! 
- Ne yapalım b!nder, iş e<>k. işdı.-n ~ı içtn oradan da çabne:ık passııortu bu işin bir zaman için muhtaç o~dugu :de l!k.' . . ·• ~ 1 

g"iz açtJAımız yok ki... Ne o beklesin vi2ıe edi}mjş... Yervantm da çocuğu ölmüş. sl'Jk1lnu iade 111aılr..s:uhl~ hak!ı bir d:k. 1 ~ .... ınaıe ~ ~a.sıy~n~mem var. mülmüştü. J 
Y"'" ğln1 llmün: ne de be:ı <g!deme. - Ya.,t.c nidu Saifet Bav: dedim: - Ey. tatörlük kurmu'j... Bunun ne~'et>s·ı.de ı ~Bu tun servet~ &l.zindlr. Eger, sen 11-1 Bu araıda gti'deri açılır gib~ 01muŞ • 
dm) diye llkhmı yon.;,mı. Doiru değil Da"1lbed!'1Men çıkt,ı~ mtıtee.ssir - Saffet Be-yle !tansı NeclAyı i$U_ de .'uızanılanlaT gözüm:.iziln önilncl e... :Ie haYS>tı.nı bırle.şıtiırmek lstemez;.se .. 1 1'ıakeıt iıkt yana kaymış ve ebe •tye"!lf 
mı?. . . oldum dotrmsu?. yorum. B1;ffia rağmen t.>lr t~tr •i.I ~ıı ad~m' sev. 'ı ;.se.rvet·n dörtte biTini o.na ttrk.eıde;:ek_ kapanm~tı. Başır.rla..n be ya?. ö~tüYUi 

Halbu'k:J hiçbir 1_. yoktur. Artı.le te. I - Ben hlç mllteesırtr detnını?. ~ Al götür. mıycruz. s~'!'k hıls.,U,, YPt1n• g1.l::te. sin Fakat zannetmem bunu o ~açık d QOOler.nden mütemadlyt~ 
kafide sevkedllmlş san'atklr (!) lar. - Neden?. - Sat!eıt i.na.d ett:. Hem bt'~ llraden remlyoruz. B'r ln"::ın oıa-nJr. bu ada_ =se~ı se ' ~ Seımı.ese ·~m~m· Se ar L ki 
dandır. Dört adun atmak için sekiz _ Kırk seneli.it oyuncuyum bira. -.satı gelmeyiz, h~ de p.:ı.rn71 pt>ş'.n ı mm bu s'nir hsrbin(j"n f!'aJib ctlt"l"a.:. 'V 'YOiım u. ürüst., _ m~ deu~ı!aşlar a:kıyordu. :era yıkılın} nı: J 
df.'fa d{işQnilr?. hl aJı:.sama ~ar o-ı der!. Da.rülbedayhn ilk te&si.nde oraya alırız, diyor. , sma l.nıı'lrtin y0k.~ur. B r insan o'ar!'K · ~dad.. ~:_n d ~ . ~ iıçin fe-/ıea!D:>eşer ba- kuvvet sa. fede J 
yuncuların kahvesinde esnemektlr! iJ!k girenlerd?udim, Onu bıı: açtık. Bla Bu rica üzerine mUdııhııJ~ ettim. Fa. onun d:ı htdd~lenme~. b•ı nankö.,.1 ii~e ji :11:n.. ollirken on~. lsmını andığ:ım1,rek, ba~tüsünü it.atladı, çenes\nlj 

Faıkıa.t baıPisten oı'ttı> frifıe bir işe .ltul'c:h*. Biz cabala.dı!c.. Biz calıştık. ' kat Sa!fet ~i kandıramadık, beş l!- ~TJ e1r!ıe-k. homb"15 dağa '"cıkl!\1 ıle, ;soy le Nazan.. 'biı'lMınfae IA,yılreınız . bağlarken h.ıÇfkmı..ra«.. f 
ba.şlamata kalkıştım mı; h!'men r~ Bugünküler; dünkülere böyle mı hür. rayı alıp öyle gitti. Gi~ti amma eı-ıesi maltıımaıtfllnıslnlc e'm~ğe kalka.nlare. ~haydi hane. "'3.det. vadet kı, onun!aı _ Za:vallı ~mı! Diye inledi·~ 
değişir, Allah selA.met versin; candan I met etmeli?. ~MLbede.yJ.n b.rln<'I 8e- aabah yazıhaneye sura~ı bir karıs asık df.'....., ~ek h.ak."ıdır. j :e-v~eneooitsin.. be d ,... 

1 
. '> 1 

,_ _ _. ştır ha· defte-'-· , .. , geldi· M'-~- ,__. 1 1znıvalım • 1 n urur ... en n çın sen.. 1 ar... .... a · . · ne uuı a.çıı;.raı.ar. .uk sayfaya bak_ · """'"QU.U am..-ı& mı :vn ~ · : Genç kadıın azal> tçin.de kıvranıyor .. .slef 
- Saffd. Bey, b1r 1f &çryt>rum. Bir j aınlar. En ba.şt.a CS.ı.ffet) J.sınini göre. - Biliyor musUn ustacığım bs~ıma hllit:'bıtleri görei'm h'sler'm'ze eı;;r ot ;d 

0
.. "'' .. te k i ba El'.erini kald.lrdı. Yuksek se : 

kA.tll> lA.zım. Akşamları yevmiye peşin. ~. Şehre::na.oet5ndek! mühen_ geleni?. mayalmı. Ayıb ediyoruz. : u. <X7.1Y.a~ar~ ~ nneme ıç n !Kur'an okuyordu. Rü:ııgar ıtlt..t!kçe ar1 
Bira da. şarsb ~ var. İş!'l Y'>ksa... ıdialsk vazi!eaı.i bırak.tun. İ:>tikbalimil - Basına ne geldi?. Parayı peşin a_ Nasr<>• S:ıfıı. Ç-O~n :§ını ~- . tan bir savılet1e etrafı tırbr ne ka!J.i 

- A btnı~r .. ;ş ne~e? .. Sabahtan yılttım. Da.rül'lP.dayi, kurdu'k:. Bız kur- ll:I> öyle g!.ttintz. : - Beklzyorwn Nam.n .. son nefesı_ ydr köşkün dsmmdan klremltıeriıı1• 
aıkşama kadar kah•ede bombo$ oturu. dttk ve sahnede bana ya. b~çı, ys eo. - Başıma gelen şey tiya.tTodan gel. Yoksul çocuk1ara yardım ~mi müsteriih ol:a.ra.k vereyim. 1 • k.l rd , lro tah•aların rıkıır .. 
yorı.rz. Ben ne vaklt catıroın d.a ~ ban, ya &u5'):ı.s bir im'.:lt}'C~> v3zlfe.sl, meıı'li. . : Ne aöy1.l.:yeblli.r<li, ne söylemeliydi? sa~a a an pan · • • 

1
n! 

<yclt gelemem.> dedim. Senm luı.hrın veriyorla'!dı. Bunların bu suretle ez.. - Nereden geldi ya.?. İikalı::ul _b~ş .?l!"ret~en.ıeri dün öğl~en Eya bkdeni:ıjre veriiecek ınuvafamL·dığı sesler. yerlere y:atan a.g.aç ar i 
şu ta'lı canımda.o da ulz1ir. Otuz se_ mesile kovması arasında. ne fark var_ - Bilin köpek yok: mu?. sonra Emınö:ı.:ı Halı!.'.evı~d·? bir topıantı ,; b .. b . blar Ce kol1kuııç uğu1t1.LSun:ı. karışıyol'dtı. 1 
nelik dostuz. otuz s!'l'le di:ı> kolay!. A- dır ki?. Da.rülbeda:ııin IJ.nünden geçme- _ <Top) mu?. • yapı:ııı.,laroır. Ru 

1 
ıtl.>p!ın ,ul~ ılkoku\lnr~ .c~a -~ __ onu_ uııerse._. . u ce' ~ ', - ~ i 

d ta b'r ömUr de-nektlr. D~I mi?. .m1ş lı: nısel,..re (JUbUo ler yapıbyor _ Ev t To _. <tP.ftcl yotrsııl çocu .. ıara yıı.pı actt!ı: !Var _ ;lilı butun şupjheie.rın.n hakikat o.du... • B _ I 
e Yahu Bu kadar senedir aydır Da.rlllbed~T.in 1'k -t~·isınde ilk d~f pam•..+ıJr.e K r·· Gtd'!rt:en loddaya t:ıı. dım ~leri etrafınd.l yeni kararlar ve_ !ğu neticeı.91ne g-Otütürse?.. r 

- . . . , x- • . · - •
1 

...,.. . u· nmnış mu. çı ırmış mı rl.!m'ştir : - - 1 Boğa 
1 

S d d d fi • d f mevıkufum da baı:l\ b.ç Uı;ıamadın?. terinin ilk sa.vfasmda bir <müessis) ne olmuş. Ne kadar elbise, yatak, yor- . : - Ne.7lall .. oluyorum .. zmıı ~.- e a IR e erm en .. 
- A birader. S.zln orası b!"r cehen_ pi ismi oıa.n bana ne y..ıpıldı? Ne ya_ gan ne varsa h~psinl parçalamış. Ta_ heıı>:sba.nei :kıyorlar. Nefes alamıi)o·oru.m. Seni go. .. _ 1 

\\em Sek\'!en defa geldlı:1 .. Kap;cm~ pılıyor?. Hiç değil mı?. tıe:ıt· çanııık heps!nı k!rmı3. Bir de gel_ umwlıiye; Saffet Bsba [ :rem]ıy'Orum art.ık .. melekkr beni ku_ <-::···) de nalhiye ınudurlylm. f 
gönlU olur. kontrohm ıönlli o.ruu, * d~.ı: ik1 odayı yangın yerme çevirmiş. meyhaneye. oaklal'ma alıyorlar. sııns yah bir ha- Gunler, haft.alar, aylar, hatta se.., 
mııl sahibi razı. tellAl raıı det·!. ~aQ Z3vallı Saffeıt Baba?. . Çıkmış ma:;amn üstUııc oturu.vo'". Beş İşte talihl~ri!llız bu: Hani b'r şarkı :yal var karşımda Naı:an .. Azrail kar_ neler ne çahuılt geçıti. . 1 
det'alar geldim. IIep kapıdan geri don_ onun nerede taıihi· vardı ki? . . Y" ı-·- lfra a.ldıık. Sağlam çöpümiiz kıılrnııdı. vardır: : d be . ~ .. ,.,... El ime almey:ı ürlcdi.ğüm defter:ıne; 
d"" .. uu.r. Ta!.ihslz nedı-n gülP. ., T b t t Farlt olmam meşr"'bi rindaneden! ~ a. nı ça"',r..,v.. ~ 

um. td · m· d5ndl.in? Eana bana himıeUeri ar.ısıu1a ben:m bin~k ... d ''-h d 1\- .r · • op ııe op a - Yii2 çt':vlrmem nafilı> peymanedf'n! i Ce.lli Bey kendini kaybetmişti. Şld_ şu uğuM.ulu geceıde, patlam.aJt üze _ Kap an gerı ı • .-r ı ,,..... m:t cu,.um. : • ı d 
içeri b!r pusula yo'hsa.ydın bari.. . işlerimi ya.kınen bltrliği içb. mah.ke. * Bttmedikçe iU<'mi mestaneden ~detli blr bulml.n geçinyordu. ~m- bulunan bir bomıb:ı.:aın karşısın 

_ A'l::lıma ıreldl. GP.lmedl deKil Msh- melerde dalma (şalıidlık> etmlc;tir. Bu Çıkmam • AUalı ttmeıııln _ meyh'l-
1 
;dan kırık d.Okiik kelim.eler çrkıyor, Tınişim g.Lbi, korka korka, dakikalar~ 

lı:Ağıd lra lyillği varoır Bir vaık.itler üc beş gün b5ylc yuvar. neden' 1 kt: (Arkası r) 1 
mudcuğum amma .. yanıma - Bir gün • MıÜımudpaşa mahkt'nlei l•nırız .. derken benim 1şlerım, b!r rliz_ l:\TkM• v:uı ··ıhıefes ammı:yor, yüzü nwrarıyordu. ba mı. va ; 
lem almamışım kl ·• .... :ı-.dff-·"' ııt.r eser, mahvolur, .,,.,ı,..llr. haydi ben --hm d ı it d ~ \ --·"' Kara.gözcü bu?. Biraz d~ ben'-aı mu_ fel"17esinde eeoa ~ .. "' UM.U.. J.LA.4 , ....... D t-t• m A 1n a. , .......................... ·-··-.. ·····-·-······ ............................... - ........... . 
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4/t Sayfa SON POSTA Birincite§rin 16 
portuına ıhürnı.ete:ıı biraz itlda.I ~ ne
zaket göze ça.rpıyurdu. Polisler yarı 
açık Jta.pının dışında duruyorlardı; 

dı,'larıdaki müthiş gürültüye rağmen 
te'hdidktı.r bir söz duyulmuyvrdu. Ka_ 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Velca1etinden 
dınlıı.r bu keşJlerl hakkında M.lss 1 
Charters'Ln verdiği farazi 1zah..ı.tı inan eıi>a.s - Eksilt.m.cye konul.ın iş· Jruıd.arma sülmy okıılıı arkasındaki gndUtl 
maksızın ?e yıımak zahmıetlrı.ıe katlan inşaa.U~u !çın y~ı'..ııcak yllzcr erlik lkl portatif bara uı .ıe on beş hcJl 

malksızın, sa.dece lŞihyorlnrdı. Keşif b.deli 39i·16.02 !ıra.dır. 

C S
~ Nihayet mesaj ko-pye edi1mlştl. İnce ım!.r ~ ~tm~ 'i.11.04! Perşemba gilnü saat 15 de Nafia v~ka.J.eti yapı -ye 

A S U 
baskı bula.şması.n diye olunnasma 

3 
erı ~ı.hme koırı!syon:ı od.'.ıru.nda kapalı z:>l'f ~"U ıl, yapıl.acıı tı 

müsaade etm.i.yen s!ynlı1ı kadının tar kab'lind~:". şa~·tnn~e.sı ve buna. mUteferrı evrak 2 1kl lira bed{!ı, mu. 
zı hareketine mukaıbU mavili tadın · ve nar ışlerl rels!iIDnden a!ızı.aıhillr 

Y 
l\fiss Ohart.ers'e merhamet en elbise- 4 - Eks:ilmcye glreb:ınıeıc .ç.lu lsteklllerin 2980 9~ ik! b n ·ı ku u k 

a J 
sen lira daksa.n beş imruşluk muv,ı,klk:at . . ·• •il z Y • 89 • 

.. 
zan: Helen Simpson Çeviren: rf an Konur lerini iade etti. Bir pol~ yanında ve }etinde.o bu :ş için n.lınını.ş ehliye~ vcslkası~a.t e:!r:ı:eı~ ve N:ı.!ıa Vekl_ 

Dünkü iki "'"'"" arkasmda olduğu ha:de, '"""" ..... ıom ''"""" n <hlMme tarlh!ndon .;;..,·;,.~·~m."": ı,..u ';:; 
-- .. kıanun hülasası · A şırtı oldu. Ra!i! bir sayha ile Mi.ss yanak keıntk'ılert pembe -re bu pemi!:ıe ~1 bir istida _ne N'nfi'l VclrA.te•1ne m Uraoaa.t o0tnı !eri ve :J~ı~·{~:; n~'~: az 

=""' ..... """'~··~.bir __ , - . • .• ~ .. ~, ~· •• ""'"' e!b~'1erinl Çtltaı. '""""' Mlss aharter• o;, kere daha ldarelenl<n al>Om" ...... npte'meıu; ıAz...ı... . . '"' '"" 
Biz İn8ilbı kızı F . • L:;::3, m'~ Chart.ers düğmelerlni çıabuk çabuk liğln ıbü..tün vücuduna yayıldığını h~- bll" 'kalmde bu -...,e benzer 30.000 liralık bir iş yaptws..-ına da•,. iş 

uncu Rilnü h?.retet 
1 
it:Çıryor. - :a • ~ ~ mağa. baŞadı. Elbiseler d'•.,.ük . masasının &.l'lkasındAki memurun kar St- t<ıt.eklller teklif ıneitublnnnı füale gı.1nü olan 6.11.941 Pe~ ..... "''-tt 

.. _ .. ft_ wuuinl bul•""""~, b'-- - ,, 'j. 
1
· · h ,,..bll kadın onları usta, bir t.r"·-;-j_ şısına çiktı. Kopye ken.dısine veril. ' e ar C' <t- tCM komisyonu reisliğ'.!ne m&kbnz ınukabıl!ncJn 

._ -..,y1;1lazun ...,... """"' 60nra ~- .LAIJ- - melen I~ır. ~ 'V!lr. 
da b!l" tUnı "-.ı...· • ederken odasın ~ '· • ~ wıı~ çe Si_ se.a; 14 d kad k ;ı.. ·~......... .. ..... 

...-l'l>ıyor Der .. - ı / Postada o~a.k gei'J.l>me!er ıcabul edilmez. c7664 9133a zttne ,.D a.lt.uıda. bil' Cüzda.n .,.
0
- f cının pe.mııa.1dan kaoar raa: ı.>arma.k.. mi~i. Onu evvela bir büyilU;ücü adese 

ııece lkücUlt · . hal hatırlıyor k" \ larile araştıırıyordu. Nleyet M1ss c:tıar ile, sonra bLr a.ynanın yadımile tet_ 
iebd>De ~hirde bir ca.rusun ~b~ ' ters çırıJçlıPlak, masumiyetc.ni müd. kik etti. Poh!ter ve ara.y:ıcıla.r tallin -S-=--ı_v_a_s--------------------------
- 11o .._ S11ı1Uttı1er ... ....., ,. dk, '""" bunu zay.ı ı,;, müdafaa va. "" d>ve.sl olarak e.ıer;ne te..ıı edil. Belediyesi Elektrik Müd Ürlüğüaden 
açık Pl!lloeresJ.n(l bu C&3US ta'l"aflndall sıtası t~i edere-k, idr:ı.klerın en mfş olan Fran.sıanın bahtını görmek El 
o..., ... bu"' •:.,,;,m. . •Wm,.ı.r, balillnl -'"' •li>""le<in en hat.file ıç;n ""''" dol'«• umnm,...,d •. BÜ- ektrik Malzemesi Ahnacak 
d1*16rttu haber vennek~ iç!n bul_ değişme~ ıııı:nede, ke.ldı • yük hartJ.er1e yaı.ılnu' \kısmı okudu. Mubammm 

b delı 
Lira Kr. 

~bir ha.trra olnıaJc ~ VaZgcçiyo.-r. Siya.hLı kadın i.şinın ehli .dl. C.:ırap l.ar: 
~~. re bavuluna bunlar tatıminık!r değil. Taharri edlL ı ı-a.rı yukarı ıkaldırıtrak ışı~a tuttu ve «Ve .ş.Lnı.Jdi, karanfil çiçeği hnplan 

teıae <>nda treni bcttlerken meniZ lftzım. kosrelerl mıneı:klaaı. Nih'.lyet mut_ saye&inıd.e ça!ışınnk hevesim tekrar 
1ki sıt~' es!c:ı ot.eııerın tc.sa.~Mı.! M'ü.rel:Jblyeısiniaı d.:.zternde öğrendi. main bir halde, Mlss Chart~rs'in tıt_ yerine geldi> 
t-.,.,__ ,,. .. znı.a.k ınıre•u a.p!Sın.a .. d . . y a .. __.., Yere Uğra.ın • e ıs.imsiz bırak_ ği Fransı.zıaa, memurun kullııındığ~ bu reyen govı ~·nı.. a.v '1 yavaş dondü- Memurun göıılerı fal~ı gibi açıL 
trrıvor. Deriı~ 'J:..~ lhnıa.ı ett'.ğini h.'l kelimeyi ~va e'mi.YO~du. Ve yar.ın.. rereık ıııırı bir goz; ııttı. At"tı.k d:lp.nya dı. Kat:an.mı.ş duran ve ürerinde eL 
~~ın b'll~nda «Kadınlar:a 1 da binien.bie peyda olan ı;iy:ıhlı bir çıkma lteıimeler'l.nin ağ'zu:ıdan çıkma. divemeri bulunan i:ün'ük gazetesini 
,;.lrazete ı:ı.la~a.k bun~~ata ((.(.1:y~r. j kadına refcaıkat etıtiğı sır:ıda b le hd-j sı Mzımdl. Fakat onun yer:ue Miss kaparaı:ıc.. bir Misi .Ctı.arter.s'e, bir de 
kA.n:~ 'tenıaslardan k;r Ya·JJrain tle la memurun ne demc-k jgtecllği balt... I Qha.rters arkas.~dıı b r ooluma duy. a1'8ıyu:ıla.ra ıb:ııktı; gazeter1i yırt.ar gi_ 
:cıı. da :lJYOr. Cıktığtn,dı&.n ~ im.. I kında sarih blr anJaö·ı.şs sa.hib bu.. du. Bir anlı.it si.ikılttan sonra menhus bi aQtı ve ara.m.ağ:ı koyu du. Yedlncl 
onlan tslrJh ~ kendlsine Yakl~~0~- 1 

ı:d Diğer yanında da b r bir keUme çııktı: cıNıh;,,yet!.a sa.yt.a.da aradığını bulmuştu. Ser!ev _ 

Malzeme.ı:ıi::ı cinsi -----
6 Kv. Y1Eralıtı kablosu 3 '< Hl mm 2 
Va.ldt ayarlı :>toma.t« dcklanşor 
Am:per metre transformatörıi 

Konsatnrkit kl'!'Il'lens 
'lü'lmek ~vettür harıei lı:s.blo başı 6 
Y~st't: tevettür ~a.hlli kablo ba.şı il 

Kv. 3 X 
Kv. 3 X 

Miktarı 

250 1\1, 
1 ati. 
1 a i. 

24 ad 
10 mm2 3 ad. 
ıo mm2 3 ad. 

1040 
300 
20 
4q 

225 
120 

00 

1753 00 
ı - Sivasta Elek~rlk ldarefil anbarında teslim edilm"'k Uı;c;-P ınü• hhldl 

na:rn ve heeaA>ma olar&!!: c ns, 'mlkdar ve tutar lan yukand a yazıb 
ele:ttra: m~esl ıs RÜ.'1 müddetle açık eksiltm" sur tile s ı , alı.. 

Gen., bl etmeııtnı. llÖJ1ilYOr}ar. a.r, =ı:u : tbalıde bers.b&ce, fare Ito_ 1 Siya.hll kadın ka.pıy!l k~§t,u ve Ee.•;_ hayı okudu: cK.a.dm hastalıkları» o. 
ZU&le tıa.vuı:-oorıunu vöst~rtnek ar ka J U '•diler Polls kapıyı !eneli. Miss Oharten polisin cevab ver nun altında, Joopyeslnde adda bir Jje. naca.lt't•r. Dle'Sdıaııa çı.Jcy u açtığı zaman bobiıl: n blor aya er.~ · kı me see'..n<ie'kı reyecan: ve çizmeleri.: hir J:ııarit.:'~uM. beuzer b r şekilde gö_ 2 - Mubımımen bed~'I 1753 •b!ıı Yedi yilz elli üç, lira ve muvakk t te_ 

kında3ti ıstlıııh~ ı:ı= üzerine hııdt Ü?Jerlerine kapadı. Siya.hl! kadın sa. ntn koridorda koşarken şıkırdaYU}ını rünıen no;'eli bır · ç kadın resm!le mınat 131 
lira 

43 kuruş•ur. 
ken.dl3!ııi kan.k:ola Jrl'otiı ... ~11\ artıyor: bir emir verol ve MiSS ()Darters d~h ... duydu. Muha'n'i'esi bunu anlamak beraber, o kadar z.a.h.meile ist.hroç 

3 
- l!lk5ıltme 4.ıı.9u t.ar hl?ıe müsadi! Salı g'ilnü saat 11 de Be <>diye 

babki İhftdUıe.vi oldu;.~ ...... \Q'Urlar. Ba _ fet.li bir kortu içinde, soyulacağ.nı ıçın """'balıryıordu. Nlc!n'? :N'e? Siyahlı ediJımlı} olan ayni ha:fer vardı. SiL En~en!nde 7apılacaıırtır. Ona niçin &u. gibi 

1 

· Y- 4 - Taliplerin kanuni vrsaıı.:ı hAmiJen m'e21kilr gün ve E:rn.tt" e:ı" i•:l'fne 
ıııatnan cu.ı.'lıll "e bcJb· e.n atıyor. anladı. kadın 1'793 nıWAJ. giinlertn~n ıı:a·ma künetle muıkaye.se etti. Uzun uzun müraca,)ıtl'\:-ı ve b.zm.• gnlem1yece\l~rin tekl1!11!r'nl rnezk(lr g''n ve 
bu tipb lr!lkometı. habercıa ını, bU~ğıı Miss Oha..rters'in ilk genç'ıt1nde en bir sıntış1a: baktı. Nihayet gö&lerln; ko.1dırdı ve sa.ııılt.en e:,ıv..?1 v:'ı.sıı o~mak üz:>re t.enWıa.tlarlle b-:.r1!1ı:w taa1'lıtldlll 
Iek:t d:.a ~erden blrın{ n~~nf. sevgl.JJ huJIYBSı olan mu~~.arl.~ . takat j _ Şimdi gürellm, dedi, Mad.maze-

1 
onunla g&z güze gelerı M'ss Charter.s rneık.tu.bla Belediye R;yasc!.lne göndermeleri, aruı o:unuı-. «01 '11 , 

:ro?'lar. ç kartna.k lstediiinı ~. müessir blr şekilde büyuk un fo~ l' k.abıaeıt.i ü2Jertne ynılmış olan gu_ ı b:ı:k~mıd:a anlayışa be,nz<'r bir ~eyler, ============================== 
( sotıı - ile şehadet, sonradan bir tersine do-j ~~ nıe3Qjm ne olduğunu öğrene-re. bir :n.evi :r:ıen.~ııtyet, kaıhk..'lhasını tut-1 'h'er -~i bir in~na ~e çirkin l etti. Bir gün teahhürle kendiıı"n kar. 

l.lıss Dlklye de.aan ediyor) nüşle taiıa.kkuk P.dlyurdu. şlnlıdi an_ ğiz, makta muşkulAı~.~eken bl~ lıa~ .sez_! ~enın hakl!catınl ~· edemez_ şılamata ~ olan ~balıırı Fran 
laın.alt ~ ~y ı>an.ıı.e . lı rd ki ı.zt ba tahammül etmek. M·teakm birltnç sııniye, uyuyan bir d. Bu, taınamma.ıu mtkfuı.s!z bır h?- dı. O kad&r ki p:ıpaza ıtıraf'b:ı bulu. sadald tati:lınde.n pek ıs.tlfde mc. 
lJlıQTnı.ı_h~ &r""ft rıD.de par_ .. !_o .~ •-'-~ ...... , e•-ek.ten dah:ı l ı u ru~--sını bildi~ ondan kur ı kışt1· !Jka.t Mis Charters'in bütün In nurken b:J.e bu me.;ele ':nev"Z\:. harici diği knaatine v;ı.rdılar. Onu durgun 
-~ hadt1'k .. ._una dair t .,.,.,,avu7...e ...... _.. .... ,u. ....., nsanın ,,... • - • . . . . bllllları a.1ıe nıutahık b" a_ kola~ı Bu arada gerek fcLrak n ve t mak :iSted:ğ:I ve gene de uyanma ı gi.:Ii2lllğı ve _harardı tal hsizlik yu_ kalacaktı. Kahro!ası !elek!. Kırt: bu bulmuş'l:a.r ~ 'kendi kendls.n unut. 

anda. ~ 1l&aıh eıbt4. Söyletti~ ır .ı.t.lra:fla . , kl ruia hu uıe 1 u; t·nı be'"eme!k ıçLn tah·:nmüı et zünde ka.tıanmağa ~{',bur okluğu kadar sene sonra öy'e bir ~ gelm"ş mai: i.<Lediğini keşfetmş1ero!. Bu se-
oı..•ı..~dil<ll8ine h,o,_ •ı feYJıer o gere. kse. hlcıabın şa.ıtı an. . tek ~du·· 1 ~ 1 nki,.... g ''\...' lııi~ün aiiır1ıi7ı1e b:; kahır}a.r ö'anem ştı. B\r t-t'k manıa.~1 bob!e Londrsda. ~ slh şehir er nde 
.. ~.._,...,., u. ~ - garib ve tuhat g~tiırdığ darabat arnsında, bir • t.igı zanı.a """' "' ,. sözü vardı: v~ o şeıkilGe cereyan "'.tmiştl ki bah.. - ~ 
lot bir nuu i'r~ın ünce kir'll n ıculuğunu düşüne~ 1 kabus g.b· geçti. öly-alı"ı kad.n:ı b r sed lmes'ne edeb ve neza.tıet mlıni<M. hayatı .~u,, .:>lan seyynı.ltl.arın h1.. 
oirnak !t-Jb et olıdUklanna. ve pısiko. ş • tıre yo • .~m'ş: de ın-a.Vli e!b:seli yardımcı ıt~<Jın ve- - Garın he'fı.ları için .sıhh! makam k~ MJss Chsrters' n sukunet. 
lıara ...,._ ~ile mtıntlda Y&ba:neı rek ~ saıl:ııııJı temiz ça.ına.7ı~ gi.,nn- _ · .. i'"ti B'rl gö.rebilcli,;i ha:-fier seç_ lara ştkfı.yet cde<:e~. Gençl.ıt gün!erınde büyük l:ılr meftu.. le v-e anı. sıra dudaklarını ~ k'lrak 
htbl --"11 ~ ~U v .. olen «ad.uı. oldugunUıil ta.ha.tturu. butıın varlıgı.. rım ~ ·_, d'ıw.r haberlerin! ar Bu, yapa.bileceği en lyl şeydL Zih_ niyet.le sık sık okuduğu bld«ıç me- dl:nledlği ~üçük elTl"nce1

er tcrtıb etr hı.ı.._ · e husnün.ty~~ .sa n '-A·k' b··, · ıne"e çıuLŞLVOr, 06
" ' - sim k ı· I · 1 d b d 

0 

- • -V'ardı -~~ll.klartna d . ""' a Uo<IJ un· ..... unU}'Orau. {" a taibeden C'lSı.ısl~rın şu bü. nini iik defa tu 1 uşturan daha geniş ra e ımes ıç 11 
e un :ın ıonra ler. Bir tı"rab:ı şöyb lşare-t et.t: 

di ve. bir~ adanı aır bir .tikrl Siyahlı kadın sanl<l .öoY·~~:ısına ka ~~~~ne ka!Şl h.:Jmurdanarnk se~. t.ehıdioileri, Plaristc sefire ~kfl.yeti, taz da ebediyen sükünet.!.ni muhaiaza et. - Fak.t ne yap..-:m? Zavafü Agg!e. 
_ Maaı an. d~lhıdftk~nledl d1nıe_ yardım edecek.:rn.iş gi,bı e:Jerinı kalça~ ner ~ feri yıaz!yordu. Bununfa brra. minat ve r~smı tarzive istcmeği ya- mesi icaıb ed!yordt. nin ba.şından h1QiH· 1.1U11a.n an'btıı. 
~ ~w n sonra: larından çeld:.1. DıtJ9.rıda pol.is içerı len ~ Obart.ers ;

0 
yaşına ve p:ı.sa_ pa.m.aulı. Herhangı bir zamand'.l ve 1 ~ Cha.rters bu kararında sebat mağa değer bir h:i.dise geçmed. kl ... 

• deru, bütün girmek için dönüyormuşç:ıs:na b:r hı ber 



4/Z Sayfa SON POSTA 
Blrincitefrin 

Kızılcabamamda imar Bartın da. 

1 Askerlik işleri 

Şubeye çağrılanlar 
lle7otı11 Ask. Şubesln.dıea: 

1 

Aşağıda $1.Dl!, r!1tb!' ve imli yazıll 
Yd. ~lann drr.h1\.l şubemize mü~ 

Memur Alınacak 
• C. Ziraat Bankası Umum MüdürlüğünM 
İstanıbu:l harlolndeki gube ~ ajan.ıı.Ia.nıruma. ça.lıştırı!mıık ~ 

Odun ve kömür gene pauu-

f aaliyeti devam ediyor &:::':==p aat:::: .. , 
mcaatıan. (13798\ 

ptyad-e Teğmen Bata (31917). 

lüzumu kadara memur ~ memur nllJJVaedi alma~ 
Ada~a, Ankara, Di~arbakır, İıtanhul, İzmir, Kara, Ko 
Menın, Samsun, Sıvaı ve Trabzon ıubeı.erlmi2ıde müsa 
imtihanı a.çılcaıktır. 

Piyade ~men BaJıa.tıtm C328~~). 
Plya.de Teğmen Mebmed CelA.lettin 

Cl31>17). 

. . diği, kış Y*la~tıtı halde J1.lllara he_ 
Kızılcah.a.ına.m <Hl:'-6usı> - Genış ve ı duyuJan tıtr be~ediiY• btnası inşasına men hiç odun ve kömür ~eımene.si 

l.e?aZJm. Teğmen Eşref <32204). 
Levazım. 1rejimeır:ı Ali Ztiht!i ı48648). 
Ha.~ Teğm8Il Ali Mahir Ot. Harun 

MtiSABAKANIN A.."'iA ŞARTLARI: 
1 - .Ask.erl~i:ni yapmış veya halen asker'.liltle b1r lllşlği bulunmaJPlıf 

ııengın ca.mlL.;;1arı ile harikult\dc bır devam etmektedir. . veya pe11c a.z gt>'.mui, halkı en...ıı ......... 
manzarası ol..aıı Kızı.loo.ha.mam roma Balyadaı:J. t yı.n dilen ı ~'" 
t!zına ve her ~ıti ağn ve sızılan de: ~";.:O:: Ônaı.; ıay=e ş:ev.keyleımeıcte old~unu ·yıe alAJta.dar 
va kaynağı kaplıca.IJlrıle or..a AD&dolu_ dıe ~ ve çalışmalar h~la.ndırılnıı.s Ina.'kıamlara bu husu.sta. va«ı müra_ 
da büyük b!r ')Öhret bulmuştur. Ruyu tır. AD!kara!Jlann ta.ta rtınlerlrıde k.a:)caa.tıcr ~ aıtedenberl odun ve 
temlz, hav.a:;ı dB cWı: utıtı..r. Biltttn bu r.am.ıza gelmeleri n~tls sulardan ve1maneaı lk6mfirtt ham1ayarat pa2ara 
gtizell1klcrile Aukıı.ranın b.r say!iyest kaıplıcalard&n ist:fa.18 e'bnelerl için retirc> sa.tma.ıda geçLnen k.öyl'ere teb 
halindedir ve bu yllzden vi!A.yet.ın biL tedb!.ı1er ahnma.k.tadır. Msa!'..rltt için lie'at ~a.pııldJtını Ya.mnlftık. 
yUk ya.rdınılarına rnıı.?Jh:ı:- o'.makta.dır. 

Son aylarda kıl.Saba .oınde imar ta- tElnis oteller ve lokanta.Jar da ham Buna r.a.jmen, ruhsatname alma'k 
aliye.t1 baş1a.:ın.ıştır. Başt.anb&şı\ park• Ia.mn~. bre müra.caa.t eden köylerin henüz 
bJr Yol yapılma.ırt.adır. Ebed! Şet:n tak Dlter tara1'tan memnunzyetle b&ber bir Jildş'i geçmediği baber e.lınmlfbr. 
dlrletine ma..ı!h:\l' olan v~ l'ecclf'di#i a.1dı.4ımıa 8()re haı1~ b1~ '9'81tan- Bu .. ~ .. ""- _ __,_ od 

~ .ıft~1-~ K 1_....___ r_..,_.~, ...-~~ un ve 
soğuk su ma.ruı.lllne de bUyUk b r şose ...__ _ızı.'?MWKDa.mda ey y&J>tmn&t k:iimüre ta:ı hesabile vıe tart.ıılmak: 
ta~ olunma.lttadır. Çamlıdere ve ıı.ı-zusunu ııöstmnişleroJr. Beı.ed:ye bu , 
Ge~ Yollan ı.ı:ı:,a hal!ndediT. Aynca. g1bilere azamı kolay1ı,tı «ôsterecdt, ta. şart.ııe verilim narlan ~ dü~~- ~ 
belediye d&r bütçesine ralbn'en ihtiyacı llblere bot arsata.r ncuzoa ve~ektir. Iu.şu, lhem. de tartı usulünün ıruçluAu 
"-----------· ~a İda.re Heyetınce tıadt1d1r edllerek 
Trakya Erkek Talebe Yıırclu Balıkuir nahiyelerinde uytin tarlı:ya göre ta.tıbik edilen ınam usu.. 

gene açılıyor aineği mücadele•i 111 ka!dınlmlş ve yeni btr karar it.ti_ 
Edirne (Htı$US1) - Türlt Maa.rl'f Balııkesir <HususlJ - Vllı\yet!mlzlıı hlaız edil.m.fştJr. 

Oem.lyet!ne dewed.lbnbJ ve geçen yü 

fa:aliıYete ~ olan 'l'r'a.Cya emek 

talebe yunhrnım bu sene de ıu;a:!.ma. 

na Türk Mla.ariıt ~eti idare hey 

etinoe karne verf.Jml.t ve keıytiyet aJ&
kadarla.m bi:ldJrilmtşıt.tr, 

Her tftrlü ~n tamamlan. 
o!dutunrlan yurd yarm. ~oak.. 

BandJmı.a ~ Edincl~ n.ahlyes!nde Bu yeni hra.r şudur: 
ze:vt.ln ~ mllcadeie~!ne b&.5}anmış_ Vasati 120 kilo gıelen 7 dallık ~ 
tıl'. B!rçdk m.tıkellef amele calıştmla_ cSi1rgü.> yq oduna -ince ve klM ol 
rak 250 binden fazla ze:rti:n ağacma mBlk şartıee so kuruş· .l}t nıangal kö 
113.ç ta.tblt edilm'ştir. - ·· ü ,.,;,_ 

3 
k ı 80 B l-L-! .. HalL • • 1.... murun n llUJA.O;)una uruş, Yasat 

a ureRT "evı reı• ıgı k11b ~ kuru veya yaş dolgun bir 
Balıkesir <Husus!) - Betmair Halk -

evi reicl ve mat: uhalcemat üdtt.. 111'.Il.eMei> yülkii> oduna 50 kuruş <aza_ 
rf1 avt*at Sa.dıX ~~ matbuat :num mi - en yi.iksek ffat> konulm~tur. 
mtldttrlıliğü hukuk mtı.sıavirlil1.ne ve

1
Bununla beraber, paıarlıkla bu fiat_ 

Haltevl ~.ne de avuk&t Nı:vazi lardan aşlı odun ve kömür a.l.ınl'P sa 
~ tayin edlhnişterdlr. tılah!leceldfr. ·-··----·-·--·-·---··· ......... --. ...................................... . 

-·-·-....... lzmirde zeytincilik kursu ) Odtm ve mmur, gen~ eski$i gibi 
pazar yeri.erinde satıın.canr.tır. Sokak.. 
1-a!'da ve malhaJıle aralarında odun ve 
kömür a.laın 1"e sa.tnnlaroMı birinci 
detasınm. 5 lira ceza atınıacaktır. 

Hubub&Lm tesbitl 
Hükfimetıçe el kona.n hubu.ba.tın tea 

loç4n k(Jy1ue m.emurlııı.r çıkarılıp 

maımuıün teSb'l.t4 kararlaştırılmıştır. 

lnegölde bir tütün kaçakçıaı 
yakalandı 

(332.446). 

* ttısldıdar askerldı: şubesinden: 
Şubece &Wtlcibi meçhul l:almış ol:ı.n 

328_841 s!cn numaralı ~ek piyade 
~ Ahmed Zahid oğla Net"ibln :ts_ 
ta.nbulda ise derha.1. ta$mda ilJe 24 saa.t 
zartmda nerede bul~cluCUnun şube
mir.e blldtrilmasl Illmmu ilAn ohm ur. 

Şoförlerin zam talebi 
reddedildi 

Tabi şoförleri ~tediyeye mlli'ac$.atla 
tarımı ~lerlne yeni bir zam yapıl -
ması ıtalebinde bulunmuşlardı. Belediye 
~i incelemt, ve yeni bir zanunt 
M'8b ettirecek sebeb görmlyerek bu m 
racaatt redrl~~.m!şt.ir. 

( TiYATROLAR ) 
İSTANBUL BELEDİYESİ 

1 
Şehir Tiyatrosu 

Tepeba.şı dram kısmında 
Bu akşam saa.\ 8,30 da: 

BA1'1LET 

İstlklA.l caddesi komedi kısmında 
KİBARLIK BUDALASI 

KoeaeU Sulh Hukuk Mahkenıeain-

4en: 

malt, 

ı - En az lise meıunu veya muadili mekteıblerden. mez.un olm~ 
3 - İstiıbdama mAru hali bulunmamak. 
4: - Yaşl ylrmi birden az, otuz beşten yukarı o1ma.m.ak:, 
5 - İstenecek vesaiki ibraz 6tmek ?e bankanın göstereceği yerde 

zi!e ltabu'lüne ve memurluk taah!hüdnam.esini imzaya amade oımP 
DİGER ŞARTLAR: 

ı - ~ tarlhte aynca yapılacak möAAha.~ oı-ta mek.te'o me 
la.n da. eJmacaJc.tır. Ancak İ3ta.nbul, Anlı;aTa ve İmı.irde orta mü.sa~ 
ya mü.raca.at ısıra.sile yalnıs ilk onar kişi iştirak edeb1ecektlr. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müeueselerde 1 
ıene veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referar' 
malik olanlar imtihansız kabul edilecektir. 

3 - Tayinleri te.k.urür edecekiere 36150 sa.yılı ba.Tem kanununun.~ 
küm4'er1ne göre 120 llraya kadar ve .ilk defa 1ntisab eıdıenlerın ta.hısll ~·· 
oe1erine gfue muayyen haddin tamamı ihıerln.den QlYhk verllecektı.r. 

4 - Bir yabancı dili cfrallS.l7JCa, almanca, iJıgillme> yi bihakkın b rJI. R 
.lıer "Ye mesleki sahada çalışmış olanlaı'la mes!e&:l tabıs4.! görenler mi\S 
kaıd:a rüob.an hakkın{ ha1'Z addolunurl&r. fil.. n 

5 - Memuriyete kabul olu.nacaklar, dahili me'9'ZWl.t dairesin.de 
üdlük rejiminden, Sağlı.Jı:: S:ın.dığından, Ye.rd.ım Bltllğı.nden .laU.fade 
c:ıek1entir. 

İMTİllAN VE bIVRACAAT TARillLEB.İ: 

Orta mek:teb mezunlarının imtihanı ıı - 12 ~in ve daha yil. 
n taıb6lli o.la.nlann Un.tiham 13 _ 14 İikincit.eışrlııOe yapı.111.cak.tır. nı 

Müraca.a.tla.r imt.4handa.n bir gün evvel.ine ka.dar kabul olunacaktıt• 1>-~e 
•. M'URACAAT: ra 

j kova; 
İsteklilerin imtiha.n yerlerindeki Şube Mü.d.ürtükierlne ve ~ ıntık 

Ba.n.k&nm Personel İşleri Müdürlüğüne müraoa.ıa.t etmeleri 18.zı.mdır. F 
(9161) d!!nı 

~-. ............................................ ._ ............... .-1nılmn 

Devlet Oemiryolları işletme U. M. den ~~ 1.. ____________ _.;;... ______ ..;. ________________ ııııııııı'Jntıa. 

Muhammen bedell (34:.000 otuz dörlbin) lir& olan 100 ton p!.rl.n.& yalı Ka1 
ıo/941 cuma ;.;ünü saa.t cıs> de kapalı ır:arf usulü ile Ankara'da tdare ıt'l>lnc! 
naım:ıd& satın tt.J.ınac:alı::tll'. _J vam ' 

Bu işe g:l.nnelt ıateyenlerin {2550 iki bin beş yüz eill) liralık muv--, Kra 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tdd.l!lerlni. aJUı gtın :eırn: 
ca> de kadar 'roınl.syon roisUğ;ne vermeleri lbadır. -~-' iki de; 

inegöı (llMtJst) - Kazıınıem Hll_ 
e köyü.nden Yunllıi oğlu Mevtüdun 

evinde lı::açıa.k tüt.ün ol.duğunu haber 
dan inhisar 1da.ıesi t.e.k.lb m.emUl'u 
Rl2la Güra.t yapWğı araştırmada b1r 

bım:iıtte Ha:yri~ Güney tara.fmda.n üs_ 
küda.r Bağlarb&ş:ı lk:öy bürosunda memın· 
Ahmed Hamdi Güney ale.1h1ne açılan 
nafııllaı. davasından dolayı cava. ohma_ 
nm gösterilen ıviraıJten çı'cmış ve ika.. 
metdhı meı;ıhul hıtlunma.wıa b:naeI\ 
UA.zııen t;el)ligM yapıMıkı halde mah_ 
kemeye gelmemiş olm.a.9tna mebni u... 
sulün 401 inci medde.si muc1blnce gı. 
yab tıaran tebli!!ne karar verllmiş oL 
duğundan dava olunanın dUTU'l!naya 
devam olunmak üv•re 3111.'!141 Par.ar. 
t.asi gtıntı sa.at 10 d.'\ mahl::emede hazır 
buluımıa.sı lÜZ'Jmıı gıval> lı:aran ma_ 
!tamına k:alm ol.amlc üzere ilftn :ıltrnm. 

Şal1tnameler pe.r3.Sız olarak Ankara'da Malreme D?.ire&ıuden., Ha,...--1 lar ve 
tıa'da Tesellüm ve Sevk Şefiii'indım d.ağııtı.lacalkıtır. C91~9) _.,A otomd 

bmfrdekl ~ tunnınun n!h&yetıe enUIPll Y3-mıl§'tık. Re.simde l:ııaıvaın, iki bıçak, bir ba.van alızı -re 
blrincl kursu idare eden m~ mDdörii, aısJstanlar -.e Jctı:r&a ~ırak ~ Jrflo ıkı.yıJm.aJ Jcaıçalı: ttıtün bularak: 

enler görtll-~·-_________ ""'- ________ ~ -~~-~~ .!~il'~ 
~ .... ~ -4.r .... .M. ..... 4A ... M.·.ı··A·A.·h-.M .. ,.V .... ~~~ 

ZAYl 
ZArt - Trabzon nUtucı mUrlürlü_ t.zIWr MkerlUc şubetılnden aldıtım 

tllnden aldııtıırn ntırus tezketMni zayi terhis te2Jk.eremı zayi ettim. Yenlsinf 
e'ıtlm.. Yenisin\ çılcara~dan eeti-~n esld.sl:ain hilkmü tatma • 
mtn hf!llmril yoktur. dJtı ilA.rı olunur. 

Mebmecl otla 0 1man Sar Beyazad ('a&al Kan• 
otla Sli Trabzon Ömer oila 4Wi 

lcrdlr. 
ZArt - Fa.tih nntua memu~ dil'. 

dall a.ldı.iım nüfus tezkeremı Kr&J 
Um. Yenl8ini alacaiUndaD ~~ yareleı 
kUınstUıdür. .i mobil. 

Fatih JU.Ub Masl.Uılttin Jil~ ma ooı 
l'e&lıi7e bp• -.ııo. 3. il~ r lı ot.Iı 

A.1111~ s 
el n V.'.l 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz aberleri 
( Amerikaya göre 
Bar, soluk 
Almanlara 
rardım 
edıror 

İran Şahından 
Başkumandanhk 
hakkı kaldırlldı 

Türk - Alman ticaret 1 

anlaşmasının esaslan 

Almanlar 
Moskovaya 
yaklaştılar 

Ruslar yolları kulla
nılmıyan tanklar la 

dolduruyorlar 

LU Sineınastnın 
auKS SALONU 

AKŞAM 

BU AKŞAM 

SES 
Sineınasında 

GALA 
•• • 

musameresı "-~ılıyor 
ve Mtn.rr..,..,. . .. • _,..... .. 

- 4 .... ,ı:.o.;>EM .•. ÇAR.LlK RUSYASJ.NI CANLANDIRAN Bır film gas ercıvc-r..v..l" . 
'9'e ~ • 'ÖNİFoRMALAR .•. KADINLAR ... ZENGİNLİK MÖ'ZİK . Vt! BALALAYKALAR 

~ ni-:ı ÇİFT AŞm:: W I L i. Y F R I T S C H • M A R T E H A R E L L 
~--.. liEDi .&ŞK (Nl~EVO) 

l.n AŞK ME.~KlBESİ. Bu akş!ll!ll için yerlerinizi "ündüzden a,yırtabillrsinıZ. Telefon: 4.9369 

Hamiş _ İS'DANBUL ve ŞİŞLİ içl11 Otobüs .servl&i temin ed11mJş.t r . ••••••dl" 

Bulgar Krah do~tor 
K~cdiusu kabul etti 

sotya ıs <A.A.> - Ste!nnı: 
Kral Bor.s Alman J1nrı .- ye nezareti

nin ilktUladi kısmı şe!ı dok or KlO<liusu 
kabul dnl~· 

Dak:tor lOodiUS busUn SOtyadan Ber 
Une hareket edecekUr. 

Amerika ticaret 
gemileri 

silahlanmak üzere 

Roma 15 CA.A.) - İtalyıuı ordu1an 
wnum1 karnrgilnuın 500 numarall teb. 
11.ği: 

DUn, dU.şman, 'l'obnık cepbes"ndekl 
mevzilcrlm.z.<n bir !kısınma karŞl reni 
taa.'TUZlarda bulunmı.ı.ş ıse de bu truır. 
~lar:ııi ıırnıresı ıtarded:ltn'ştı• Bır m'k. 
tar es1r elınm•.o ve malcınf'lı va~tslar 
tahri> edilmiştir. 

B".npzi :,ıehri, lnfıllı.k "Ye ?V8tıg:ın 
bombaJarlle iki defa bombardıman e _ 
clllmiş ve bu bomb:ırdınıanl:ır. b lhuaa 
Al'~ ıııah.'lllesind<' hasara.ta ııebebı:ret 
verm!ştfr. Yirmi tlç k işi ölmU<;ttır. B1r 
mi'ktar da }"arslı vardır. Bunların rit.. 
ıerai Lib&'alt1.:mfa:ıdır. 

Alman tebliği 

l italyada 
tren kazaları 

sıklaştı 
Buaün re:en haberlere &öre itaıya_ 

da sık sık tren kazılan olm:ılctdır. 
Son 24 saat lç.in.de bu çfJ:lid üç tua 
olmuş bulunıııM.tadır. 

<Ra.ci.Yo eazetes) 

Arkangelek'e İngiliz 
askeri çıkarilmadı 
Stoldıottn 15 CA.A..) - StPfan! . 
Sa.liı.hiyctll .h:ıı;.la mahfcllerı Ar 

tangelsk 'e bir lnıtl z s .. re~ heyet~ 
çıknnldığı haltkında.'d h.lberle , tf'irztb 
ey lemelctcdlr. 

Ru:syayıı ~tim edıle1 makine ve el.. 
hazların m:mt.:ı1ı ıs·n l r QJÜsınt'lt ılzere 
oraya yalnız bil'kııc makınls• g ındcrll_ 
mıŞt r. 

Bir sinagonun mahzen
leri emtia deposu 
haline getiriln1iş 

Buıdapeşte 15 \A.A.) - İhtıkıirdan 
maznun b.rlcaç Yahud yl aranuıt.1a o. 
lan &ılozvar :>01!.11 araştırmalar. sıra_ 
IIDda mah.lill sın.a.eı>nwıdll g:n.b btr 
lteş!I :yapa:ııştır. 

~nu.n ma.hzen~erı em.Lla depoma 
haline getlrllm~tlr. Filb3.ktıa burada 
8000 ktıo biber, ::ıooo kII.:ı knlıve, ı;:.ı1ıe. 
Je.n vesika.ya tAbi tutuiınuş eheııuniyet. 
Ji miktarda •aşe maddeleri buTunmue.. 
tur. Hahamt>.111 w dııter Yııhudller, 
ta.Duna aykın harekfıt.lerlndım dollll'J 
tevki! edfim'sler:iır. ---o---

Hitler Efganistan 
Kralına samimi bir 

telgraf gönderdi 
Berlln 15 <A.a.i - D. N. B.: 
FUhrer, :nldönilaıfı münasebet re m 

ranistan kr.ı.lırıa sam·mı temenn!yat~ 
b!ldiren b!r telgraf göudcrmlş,ır. 

Moskova cephesinde Rus 
hattı yarıldı 

CR:lst:ıraft 1 ınc sa.) fada] 

Rus ordusunun mşM clUrı olan 
cKızıl Yıldız• gazetesi cMoskova ita 
ranlık günler yaş:unıık·adırD dı mek~ 
ve şehrin mfid1fnası cın vatandaşla_ 
nnı it.az etme.'ttcdlr. 
M~ovamn lP.O kilomt"tre kad:ır şı_ 

mali garb~inde bu'unan Kallnln ,.._ 
kınlarında vukubulAn ani Alman ller. 
!eşıŞ cldcU btr m1hlyet alınış ve MOI.. 
kovayı daha cıddi bir surette tehdld 
et.mele baı;la.mış•ır. 

Almanların v;s.s.rr • .ı mıntakasından 
ilerlemeleri !terıdllerlne daha iv! netl. 
celer vueıbilir. 

Londra askeri maltamatı çetln mu_ 
tıanıbelere ratlJJFl Rus tıtaatmm gn_ 

şemed!lfnl, ;,mvun aldmetlf!rfn ! &ea.. 
dül ec:Ulmeditlnl t>nc!ımıcktedır. 
Almanların C"Pben n bir nolttas::nda 

tanklarla yapın'..Ş oldııklan yar:n.ı ha. 
reketi ıalah edıleb~!!r vaziyette görW. 
nıektedir. 

Ruslar ateş lıııtlarına takviye kıtaatı 
rGndermeıktedlrlcr. 

Cenubdan 'ıielen haberler PY<'t udır. 
Lenlngradda Rushr muvaffak!~ 

taarruzlarda oulunmllktadırlar. 

Bulgar Başveki li Peştede 
Budaıpette 15 CA.A.) - Bu~gn.stAn 

başve1dli ve maarif nazm Y.•llo! Jl• 7.t"V. 
cesi bu ·ta.b.lh Bud:ıpes~ye r, f'l•nışler 

ve lstasyon1a l\4'aca r·:ta.?} "ı~' l:ıll ve 
hui<'iye !l!l.Zlrı B.ırdosst ile h f<llmet 
l''"~"nı VP b '?<'7-t r-smi zev~t tarafın_ 
dan kel"ŞllanmL~l.u-dır. 

- ---------
a.neak davete lıafJıdır. Teki Ill. iM_ 
lifsiz aosUar arasında det.J, hattA hı. 
sım, akraba. arasmcla bô:rJ•clir. Min. 
flr yemek vakti d:ı ~cls .. ev ır.ıhlbtnln 
yemefinl bftfrmcslni hektemt'~~ mee
burıtur. Kırk yı!lık dost olsa cene 
böyledir. Bir va.l:'::ı anlataytm, 
Meşhur profesorlrrlm'zden b'rl son 

Fıkra muhıırrirl &rkadaşlarımızdan Avrupa Sl"yah.ıllnıll' ts\iı;rede nktlle 
biri ziyaretine ı:-\ttlti bir ubütınclaa beraber okudatn. ayni hastnnr.de br. 
fikiyet edlyur. Hıı ahbabı kr.ndislnl raber aststanhk ettikleri bir fsvicreH 

bi 
·· dıı • l nda bekletmiş, ıı;onra dok~r ıırkaclaşmı rlyaret eder. Vaki& 

r mu e. ııa 0 yemek r.am:lmıfrr. Yıllardır birb'rle 
relip: 1 rinl g-örml ·en il i nıelc' eb \ ' l' m!"Slf!k 

AffederslnlL, demiş, blraı •laha arkadaşı sart:ı r ip ~lir konınartar 
miis&a41enlsl ua e«leed'lm. 'Y~ mi Qir dakika r;~:n z. isvt~reli do~ 
J"iyip ıeleylm. Rol lııol konnıunı:ı:. • gömle!fnl elk~nr. C kt'tlnl ı:iyer ve 

Ve blılm :ırkıtd:ıı salonda M kar. kendi.tine mlsaf"ır eden nrtuu!aşma 
n•ns beltllredursun, •v sahibi karnını tllnt uzatır: 
doyurmuş, ya.rım saa& "81U'a l(Cln4 - Seninle btıtii'l ful:ı lro•ı11$anu. 
Art:ıubşımuı diyor ld: :yacağmı dostum. '\'nnrk samanıdır. 

- Gerçi eski Metlerimiz tirklncll. Karım bekler. Yann akşam seni ye. 
1)3\·e'stz miSlftrlltı· rclip ı:ünlcrce m•i!'e beklırrlm: 
kalanlar mıinasebel'iisllk edl>·orlard•. ı V 1• ba-ıt otom1t'bOlnr. ..uar. 

l r 1 k' e se amı 3•• 
Fakat. bu da cok • ~ ranı; 1 • , Ba böyledir. Çlln" ı :ıencin r..ır 

Anla.'Jtlan ev ıı;ıhibı yrmetlnl ~er.I he~ "°'rn!ı v~ Jlııt--sl ıııaNılııiaD 
ken keııdlshlln aı:a ma ııalonda bek. haurlanır. Amm~ d:t• .. , ecJllhıee .. 
ıenwsı tenasın:ı l'ttm.,. adamı her Ç-Ci!d yem~ı;;nden ıp1raln•a.. 

Fakat ıaawmır. K,('ndisl A.~upııda s:tm-nya11ma :kad ır iı.a.z oderlM'. LL. 
psmio. do)llflll .. Wr 'l'tlrk munı,.~rrl üballllk yoktur yani! 
olılutu ~in o- l'•rlt mM(llll'ellııl et- ,. Jl / c / 
rec.me1t JD&DIUIZ olur. 'l"alm& kendisi ı ~"6NtaH a l j.tJl 
de -.rur iti yemek Ye J'&tmü m~IC91 

' 
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CAske vaziyet ::ı 
Bayramc'a Yabız _.,.. _____ llb. 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğiinden 

CRa.s tarafı 1 ' tncl sayfada) 1 edi!meleri mll"urldlr. Bütün bunları 7 
mıısl }{ızımge!en Jş arasında bir mü_ m~yondan çıkarır !sek geri.ye 2,800,000 I 
vazene ve a.'hen3': huısul~ getırı:ın~i. kl.şllik lblr Sov1yet ku·rvetl kalır. üç 

1 

ne dair ohm kaidedir. Yani, komutan_ b~uk aytia~ri gece gündüz çok ı 
lar ~r vaziyette llk olıı.rajc va:ııre:e- k:anlı btr ıta.ruhı. cereyn eden mubl~ 
rini düşünecekler, ondihu sonrlı. için_ rebelerde Klzılor<lunun en az, esir m ik l 
cie buhındukları hal TI! şartı31·1 ince_ tarının yarısı lkad.:ıır maktul ve mec. 
\iyerek IYS&>ıla.cak i.şl me)dnna çıka_ ruh verdiğini~ en gen\ş blr hes~oo 
racaküı.r ve bu suretı-e de kendi ls~e- gıöre de tkm.ııJ 6l'lerile bu ınlktıınn an 
diklerini değil, va.ziyetin emrett.Jğı işi 03ğ yarısının te!Mi edoo:ımı, olduğu_ 
tr.ııt.b1'k edeceklerdir. İşte Sovyet. mü. nu kaft>u1 etmek ihatalı ıb!r !ş olmaz. O 
da!aa komitesi glbı So•'Yet mareşal. halde, Km..ılordunun bugün seyyar bir 
leri de bunu yapamamıı•kta ve K zıl. t.arzda ımuhare'be eden t°uV'";et:n!n 2 
ordu da bu yürıden dalına zarar @Qr. m.tiyon !kişiye teneı:z.ül e~nılş oldu~u 

mektıecUr. te-z!lhür eder. B:z, hesaiiarnnızı blrJı? 

Kızı.lordunun bugünkü vz>yeti ge. cen.,,;e tuttuğumuz için bu m ' ktar 
ne böi'..edlr. Bu ordunun, Vlıı&na - be'.ıtl de.ha da aailıl'. 
Briansk sahastnd& Alman ıtıuhnsara Kıznıordunun ooıyyare, tanJı: ve 'top 
kısksıcmA Ota.ptırd.ığı muazzam mtk. za.yiatma gedJnce, bunlar lhlQblr he. 
tarda. malzeme ile müeehhe~ 60: 70 saba Btf;ınn:yacak k.dat' mülohiş 'e 
tümenlnJ 7a.ni 'ta>krlben bir mHyon mııbuı:tur. 
klşllik bliyük b1r tuvvetiııi, ht'm de Gerçi, mfrtıtefi1t orduların da eyiatı 
bu k~tın ı2 Birilnci.teşrinden itiba. Ta.l'dır. F\lıka.t, onlıarın malz~me zayi_ 
ren coourane <vıe fedaü.r.me mukave. atı hi.ç deneblleOOk bir derecede oldu. 
met ve müdataasma ra.ğırnen turta_ tu &t>l taarruz edip de muvaffak o. 
rabilınek çarelerini bulamam~ken lan tarafın mn@'1ii.blye.te uğrayan mil. 
muhtellf aJan:darm hllber verd.kleri dafaa tarafına nı1mnin dal.mı\ d aha 
gfül MbıSk:ova.nın 90: 100 kikımetre '8rı zıaylıa.t 'Yerdiği de öteder.beri ·~.a. 
gat.bında iYenl blr mii<iafaa teşebbü. lürn blr keyfiyettir. Blna.ena1eyh mut. 
büsünde bulunma.sı kendisini veniden tefilc ordo1ar, bugtin &deden SO\ryet 
tehlikeli blr o.ki.bet ne karş.tlaştıra. ord~undan en aşağı 2: 2,5 defa d afla 
bUeceık derecede ve hesablıı hl9 ıı.IA... ltu~ldirler. Malzeme itibarile ne 
kası obnı:yıuı ciir'etıkdranc blr haıre. kadar kuvvetli o!du.ldarını ise artık 
kettir. okuyucularımızın takdirlerine bırakı. 

Ya;paeağınuz şu küçük hesab Kızıl- )"mrı. e 
orduyu ıbeldi;Yen tehlikenin ne ka<Jac Bovıyetlerin, K12ilofd.unun ınsan v 

KIZILAY GAZETEs· 
ÇIKAC KTI~ • 

llanlarmızr vermekle hem kendinize ve hem Je 
KIZILAY'a yardım etmiı olacaksınız. 
İlan Sayfasında Santimi 50 Kuru~lur. 

MÜRACAAT YERi: 
İst.anbulda, Pos'&lıane k:ırş!Sııı<le Kızılay sat~ bürosu. 'J'el : 22653. İsi.an. 

bul, Post-ahane arkasında 1 fınc:ı:~ Sirke<.! '.I'ele~o:ı. 2009·L95 

As.{ eri fabr:ka ·ar umum m.JJurAuğii:ıden 

Mütercim alınacaktır 
inılllzçeye ?a,yik&J.e vak.ı! ve t.ürkçesi kuvvetli blr mütercim almac:ıktır. 

İngillııç~n maada .AJımanca veya Fran.slZQa ıı.~anlıa.rına da. vukufu o_ 
laniar terci'h o~unao:ı.ktır. Kadro ücreti 210 liradır. 

TaUplerin tmtiıhanda gösterecek'eri liyakat derecesine gör~ bu ücret 
birdea ~ya tedricen verllc:cektlr. İmtihana g ireceklerin en a.z li~e me _ 
r;unu o~ı ft aaerlkkı:e hiç bir allka&ı bulunm:ı.ması şa.rttlr. Yüksek 
ta.hsilll o:ıa nılıar tercih -edllic. i~lyenlerın m'Ü31>tt ervralcı. ve iyi 
himıet ve61ka"arı ile birlikte 31/Birlnciteşrın;~ı akşamına ka.d.ar mü _ 
düıiliümüze müracaatları. .0099> 

Öğrt:lmen araıııyor 
Askeri fabrikalar umum müdürh. ğünden 
Umımı müdür.fütümüzce Kınkkale ve Küçük Yo:rgatta açılmış olan 

hu.sus\ or.ta aku!lardan Km\tkııl-e için blr mat.eınıı.t.Lk, blr tarih..c~rafya_ 
yurd bUglsi, bir A.lmıanoa ve ir.giU?.Ce, lbir fi'Zlk.kln1(7a., bir re6Un..el ş! ve 
küçülı: Ycqad ic;ıln de blr tUrkçe, bir matematik, bir ta.rih..eoğral'ya, 

yurd blılgisl, blr A1ınanCQ ~tmenine ihtlyıı.ç 't'lllrdır. 

3656 sayılı Jrnnıına tev-M:an ücret ~rllecektir. Kanunl <ıet'etmenlik 

§8.rtArmı ha.iz ol&rıdııu-dan bu öğretmenliklere tallp olıanlaruı acele u-
mum müdürtüküınüze müra.caat!a.rı. (9100) 

büyük olduğunu daha. açık olarak ıös ma~ tbusu:sundıı.ıkl bu büyü..lı: roş1u 
terecek maıl1lye1ltedlr: Kızılordunun ğunu ne Mançulro h~oohTında~, ne 
bu lhad>deki k~ 360 tümene lla•llt harici Motr>Hstan 11e kan dahllınden 
o·muştu. Bunu blııı.z fazlnsll~ 7 m L a'1p get!rdi'lclerl, ne de müstacelen Y0

-

yon kişilik blr ku?Vet olaı·::ı.k kabul e_ nLden teş1[11 e!tfır:eri Ih.tlyat kuv-vet- gld6r 1 Zati Ogel 111\ 
debillrlı .A!km.a.nd.aır, dünkü buEusl J ~ri'e do1'dur:b!lece1tlerlni pt.k 0 ika_ • 1 
tebliğlerinde .şhnd13" ka.do.r 3 mil.yon dtır zannedeım1yoruz Ordu 1!l' .ecele_ l7e lı:arş~ınd~ld rauaytne-
Sovyet a.skerinin oolr cdll<Hğint llflu I nin bi!t>irUe h'.ç mün2sooe1..ı obmvan .sinde ötle:ien aonu. haıtı.a-
ten lbJ Ü)~r'laır. Bu bh" ikı gün içinde lkl merhum o1duğunu datma görmclt larını kabul eder. -JI 

Kahve mi, kumarhane mi? 
Mahmı.ııctpaşad~. KUrkçü hanında 1 

nımıamlı, Sül0Y!11Au:ı a'd kahvede lctı. 
mar oynandığını tesblt eden zabıta dün 
bura.ya ani '>lr baskın yapmıştır. 

Bu baSkın netıcesınde kahve m~te. 
rilermden Ag:>p ve Knrabot. ad.annda 
lkl kiş nln ku:nar oynad•kl.arı görül • 
mUştür. 

Brlansk ~nden de en aşağı 300 teyi.7. . 
bln So""'et atıkerln.n daıhe.. esir edl. A.nea·k bütün bu aleyhteki şactlara be8l mınt.alı:ası.ııa ırelmelerıl~ dalla da 

•IJ bü·-'•-.. kitıir. lerek bu I1Ukta.ra eklenaceği de. Sov. raimen !Kıztlordu, Voüwf b:ıyı.ıoon, 3"J~ 
yet.er.lıı !bunları kurt.umaıt. tt:in !hiç. Moelrofa gaıt>ında, TU\a, Korslk, H:ı-r Böyte te'h'llkeil durumlarda sevkuL 

Kahveci SUlt.ı'Jna.nla ıcumarbaz\ar, 
dUn a.dltyeye teslim edilmişlerdir. 

bir tcş:t:ılhilslerl ışltllıınediğlne göre ta. kof bO!gelerlnde ve Don~ç kıyılarUe ~ d~an uz~:;ıes:~e:~~ 
bil gi.bldlr. Leningrad re Ode.sad-&. Don SBhe.la:rındw metnnet..e ınuhare_ çelctlmey& emreder~ed~klerl 8aha "4---- Şellen-i ' 

~"--- be devam etıınKteıdlr. Faltnt, te'k_ bumı yaparl9rsa, sl ÇIHK. MOuL•laAfaT•e MCaEhdMumluL 1 m ...... ur, iKırımda t.eorld edil.mı§ b r ye 1 sevlrn1.ôeyş\ ,ıurumu çok So~ Rwuıtm en keslt nüfu u vr 
h:dde rouıunan ve en aşağı bir mH~'On rnr eıderlıı it ehllke dün Vla.."UM. en ze~biZ' ısalha8l <Saca.ktı. Ytvden 
tişi ol ırak be6a2> edilmesi lA.zımgelen teblfkelldir ve a~~ t da ~·9.nsk'ta ~er- mi, )'Olma aerden ml v~eçmeli? sov İtina ue haZırladı~ı nefis b.3.y _ 
~et kuv.vet.ıerlnin de, l:arşılarında da, fara2l!l : Aıımıı.n kuvveUerın•n yet. Rusyanın syfM!I. uker\ ve 1ktı.sa- ramlık ~lterlennizın mtlbayaası 
müttefik ordum.roan mühlm.ce kuv_ beSt · ka}ıa1(%l.ert.ratındııkl V"' 1çindeld dl baolt.nıdan büyük bir çıltmeza gir~ ı tç,n teşrlti.-ılzı bekllYor. 
veUerl b~amı.ış o~malarına ra~n :MıoSkı>VS.Y1 ... A .... er kuşat~mığı istlh. dıt'lne flipbe yoktur. tstanbuı • Bahçckapı 
a..."'et .... b y1 Jıtı.rvrYE.tler'le ..,..rl<Y K. D. •••••••••••••• ""''3 •ua.rekAıt, ordusu hestı ın Z3 M ırow• meydan muhare. 
edllıml.ş birer kuvvet olarak telA.kki dıD.f eden 05 

T .. k. c·· h · et Merkez Bank~sı 11Birinciteşrin1941 vaziyeti 
ur ıye um urıy P A s ı F . 

AK T 1 F 
Kasa: 

Al.tın: Salt kilogra.!Jl ı::ı .G04,G28 
Banlc:not • • • • • • • 
Ufaklık . • . • • • 

Dahildeki muhabirkr: 
Türk lira& . • • . • • • • • 

H:ı.riç&ekt muhabirler: 
Akın: san Jtllogrıım 9.415 ıos 
Altına tahvili ltıı.bU serbest d6-
v1%Ier 
Dlter döv!~ "ve· ~rçiu • Kıirin~ 
bakiyeleri . . .. . . . . . . 

Ha'line ıabvtUeri: 
Deruhte edilen evrakı nakdi,e 
karşı.Iıtı 

Kanunun a.'.a . in.el. ~atideicr~ 
teVfikan Haglne tatılfın<\"n vlkl 
tedt.yat 

Senecta.t ciq~;: · · · · · · 
Ticari BeneUer 

Esham ve tab~ıit «·w~ .... : · 
c ~nıhte edilen evrakı nakdı. 

t\ < yenın karşıh[;ı esham ·ıe 
< t.nhvlıtı.t Clt\barı kıymetle) 

B ( Sert>est 'Esham Ye TıllıvUt.,·; 
Avamlar: 

Altın ve döviz ü1.erine avıına 
Tahvltlt üzerine avans ' • 
Hazineye kısa vA.clcll e.va~s • ' • 
Hazineye 3850 N~. lu kanuna ı~~ 
acılan altın knreılıkh &Yans • • 

Hissedarlar: , • • • • 
Muhtelif: • • • • • • 

Lira 

tJra 102.l 24.217 ,'77 

• 9.53.ı.G#.-

• 4~4.023,6:.I 112.15U85,39 

, 460.561.60 '60Ji61,G6 

Lira 13 2t:ı 9<16,15 

• - .-
• 4'l 467 .-15.2 68 82.Tll.39~.23 

Lira 158.748 56ll.-

.. 21 .764 !!66.- 136.984.297,-

T..tl"."\ 27:•.937 .947.39 275.9.27.947,39 

Lira 45.3?2 681 !l~ ,. 
8 311 .443 • .!,! 53.83<&.125 39 

LlrA 4 .91HI 33 
11 15.'1121341,78 
• -.-
11 1 6'7 .M0.000, 173 27'7 !l4l .11 

4.51\!l 000 ·-

Yekin 
11.:562.056.12 

8lll.21o.9'i'2.29 

Serma1e 
İhtı:ra& akçesi: 

~dl ve !evkalA.de • • • • • • • 
Husus! • • • • • • 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
ıt.anunun 6 _ 1 inci m.addclerlne 
tevtl.kan Hazine tarafından vaki 
Wlyat • • • • 
Deruhte e4ilen evrakı nakdiye 
bakiyesi • • . • . • • 
ıtar!)ıh~ tama.mea attın olarak 
ill.veten tedt.vttle n.r.edilen • • • 
Reeüont mukabili ilC.veten teda
vüle vazedilen . . • . • • . • 
Hazineye yapılan altın tarşılıkh 
a.vans mukabili :t902 No. lu kanun 
mucl>ince illfftan tedavüle vaze.. 
d11en . • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Tttrlı: ı.traı;ı 
Altın: Saft ldloırt'Ul 87'7,150 

3151 Ne. Ju kanun" ~öre lıaılneye 
"11an anne mwkab\lt tevdi ola. 
n•n attmlar: 
ean lk11oeram 55.541,930 

n<;vtz Taabhüdah: 
Alt.ına t.aııvm 1'.abıl dtivlzler 
Dii:l't dövizler ve alacaklı Klirlnır 
bakiyeleri 
Muhtelif . . . . . . . . . 

Lira 
ls.000.000.-

Lira 7.822 .019,15 
> 6.000.000,- 13.822.019,15 

Lira 158.748.563,-

• 21.7<;U66,-

üra 13o.98U97 ,-

• 17.000.000,-

• 250.000.000,-

, 99.000.000.- 502.98U9'7,-

Lira. 71 .045.606,77 

• 1.233.782.(13 72.279,388,80 

11 78.124.167 PO 78.12U67,90 

Lira -.-
• 27.235.32Q,54 27.235.!20,54 

121.765.718,90 

Y~k6a 831.210.912,29 

Tabip ve eczacı, sıhhiye meınuru ve 
ebe alınacaktır. 

Mu.hteU! yerlerdeki f.ahrlk.alarunızda lst!l:ıdam ooıhnek üzere tablb ff 
eczacı, sıhhiye memuru ve ebe ahruı.ca.ktır. Kendıleruıe 3656 .sayılı nJ
J'lUn h11küm1'erine göre ücret verHecektir. 

isteklilerin ellerindeki veslka ve hal tercümelerini isUd.sJla.rına bağU-
yaralt umum müdürlüğe müracaatl:ı.n. •9098> 

Askeri fabrikalar umum müdür~üğünden 

Memur alınacaktır. 
Muhtelif yerlerd.ekl fa.hr.knlanıruzda. ıatıhdam edilmek üure aşağıda

ki şa.rt.Jıar dalhilinde müsa.lr.ıka Ue memur a.ınacaktır. 

1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evmtı halz bU " 
Iunmak. 

2 - Mecburi aSkerlik vaz.iesıni Uaetm.ış bulunmak ve yqı 35 den yu.. 
karı oimama4t. 

3 - La-akal orta mekt.eb me-ı1+0u olmak. 
4 - İmtlh:ı.nda muvaf&ık olanlara 3656 aayılı barem ka.nunu mucl " 

bince ücret verileceği glb: husus.1 ta.nunla veriımı., sıh'haıt sıgor~ 
ve tekaüdiye he.kkı da vardır. 

5 - Hlıınete alımıaı.Jciıardan: Umum müdi.irlüğiin göstereceği her yel" 
de en az üç sene hizmet edccetıne dair not.erlik.ten musadde.k .~; 
ahhüd senedi alınacaıt ve ahvali aıhhlyclerl ç.ahşma.l:a.rına Jllaı>" 
olup olmadlğı bam teşekküllü a3kerl hostanele.rden bir.inde yapı • 
lacak mua.yene ile !.ev.sik edi~ecektJr. 

İmt.aıan 3/2 Lncl teşrin/941 Pazart.e.sl günü saat 14 de Auıtarad• 
umum müdürlükte İstanbu'da Bakırköy barut !abr.Bm fabrlt.ıısı~ 
da yıapılaoa.ktır. T.alip olan.hum aşğıda yazılı reslkaları ile tere~ 
melhal va-ra.kal:mnı istldıılarına bağlı.yara.ık bu tki mahalden h'ıı
glslnde imtiıha.n olmak istiyorsa 311/Birlncite.,rin/94ıl günü atııı!ll 
saat beşe ka.d3T buralara müraoaat.'ları, ve.sa.ilkini tıalil J!:iraz tt 
mlyenlerin lmtLhana kn.bul edılm1yeeeklert ilftn olunur, 
A - Hüviyet cü.2ıdanı veya musadıdak sureti 
B - İki a.ded ve&k:a fotoğrafı 
C - İyi durum mazbatası 
D - Okul şehaıd.etınamesi veya mll33rldak .su:ret.l 
E - Askerlik ter~ reslns veya musaddıak surett ~ 
F - Evvelce çaJ.ıştık:ları ~rlerden a.hbk.arı bonserv!Slerin / 
ya musldda.k suretleri. ~10b _./ 

l\ıT er kez Hal Müdürlüğünden 
milde 121 NO.lu kavun ve karpus se.rgia1nin mQıııtAıCi.1'1 Mehıned 

Öııbek tıerkl ticaret &t.tıllnd&n mumallll')"hde aıaoatı olaJl 
bir 80' zarf uıd& ın.ü aco. ıı tl ııı rı . .9163<ıı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
ı.turuı11.1 tarihi: 1888 · 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

PARA BiRiKTiRENLERE 2a.eOO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

bl ruıd• '° zıraa~ BMaasın.da kumbaralı ve ihbarsız taaarruf bt'9a • utaı' 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşai 
plAna ııöre ikramiye dağıtıJa.cakıır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 » 
4 )) 250 )) 1,000 •> 

40 )) 100 • 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 • 4,800 )) 
160 ,, 20 » 3,200 ,, .-r 

Dlkkat: Hesabl!l.nndak\ paralar bir sene lcinde 50 ~:. 
düşmlyenlere ikramiye çıktıA'l takdirde % 20 fazlaalle ;:ıQl 11 striJlc:ı 

Kur'alar .senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 • 
Unun tarihlerinde ~ekllecektlr. _ •••••••••• ~ ......... __ ............. -....................................................... . 

Son Posta Matbaası: Netriyat Müdürü: Hü.eyi.n R~P f.ıney 
1 Temmu 1138 &arlWndea l~: tllloato hatti 1' ı altın ....._ &Yalla " ı • SAHlBl: A.. E.lu-em UŞAKUcJL 


