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Bu sabahki 
haberler 

Mareşal 
Petatı .. JI 

tarlbl 
kararı 

Daladi8r, Blum, 
Gamelin, Reynaud 
müebbed küreğe ' 
mahkO'!!_!ıdildiler 

A.Jnsanlıı.ra u,atlm olan LitTaDJ'ahlaP 

_A_l_m-an-t-eb-:-li--.ği:""'tl ,.-M-0-SKı_O_V_A_ 

Mareşal beyan 
sinde " b d naıne-

Moskova BEDBiN 
. un an 
ıhanete uğraın sonra 

1Yacak. ıaıerlade 
şiddetli 
çarpışma 

oluyor 

sınız,, diyo 
-- r Vlşl, 17 (A.A.) 

dün alcşa.ın n~ - ldareeaı 
ınecı.e ~ı ~ old,~ b Petaın, 
ler haJdkın<ta ver~ Süt ~anna~ 
kılan kararı biler ~ kellQla' likleyen. 
Mareşal Petaın.ı ll'llliftir. ı.ne bıra. 

ladier, Blunı, 0 n ka:raıı 
tesbit edihrıtş ~elin k ıı. röre: Da
bed lallebeQ~: aaı.r Cezallıunu eaaaicı 
dlr. e ~ Olan mUeb. K 1 K luga 

Bu Uç ~ t1nı edllmifler. ' ' a enı•n ve a 
dil ecelı:I erdir Port.aıet 
da0:~ ~re J kalesine aev9le- şehirleri elimizde,, 
Mareşaı ,.,ita~ aconet Bourasol 1 muavinı reta1ıu !'dır. Berlln ıe CAA-> - ~n ordu an 

Reynalld ~ harb esnasında başkumıanıd&nl$UUD t&btıli: 
mtıebbt(! l'e claJ:ııı· aon başvekil Paul Şarktaı mulb:arel>eler. ılın.diden, 8>T 
lcrd!r ~ıı btr ,_ G'e nazın Mandel de ,....... h"a..A-...-... merttesin!D taJtrjben 
~ · ~alede hapsedilecek ""'" .-.......-u MOo' 

o:d,,:reşa,1 Pe~ b . . • 100 k11ometııe U2.8tuııdl bulu:n çok 
"'öllllu ~ . n, u hükümlerin katı• b>va dıt müdalıa& hattının 

llıl.rec~e-ını tıı~ır veohue detıttırlle yerlerinde oere)'l&n etmete ba.ŞlaJJllf. 
bu nıülULSdbeıtl .rın1ştr. Mareşaı Petaln tır. a.•· 
?nesini § ü e ne.,rettlğl bennn cPenmı ı laGI IJUfaclaJ 

u c mleleııe bitfrnu..+' • a... """ 
<Bu karar Fr 9 "'r · R 1 

devırlerıtıd ' ansanın en buhranlı umenıer 
etınekted· en blıinln sonunu u~kll 
kes ır. Y~ıfımız aev:irde her 
bun ıne.s·uıtyettnı yüklenmelidir. Ben 
dllşe un ıınısaunı ~rlryoıım n bana 

Sizn nıes·uı~t1 kabul ed~rum. 
ruın. eiha. katı olara.k şunları söylüyo_ 

· nete ,.,_ nuz kt b "6•adın~a emin olu. 
sınız > undan sonra aldatılmıyacak. 

Bu sabahki 

~~~f.~! tebliği 
13o\l;Yet ....._ · .A.> - Bu sab ... ı.'-· DUn vculıği: .... ..,, 

ıtı tar~ ~~eler boyunca her 
~t.ınl.şierdlr (lyüJt zayiat vererek 

43 Alın . 

Odesaga 
girdiler 

Bükreş 16 CA.A.) - Ofi: 
Rumen umtmıJ kuargahının teb _ 

llilne r&e. bugttn ö'lleden sonra Ru. 
men kuvm.lerı Oıdesa 'ya girmişler _ 
dir. 

Son dak.ikadıa alıciıAımız bir ha.bere 
&öre Roman:ya radyosu Rumen kuv
vetlerinin bugün nat 4 te Odesayı 

(DeY&mı 5 inci Uyf;Mla) 

Amerika Rusyaya 
malzeme naklini 

tehir etmiş 
Ruslar Moskovagı 

sokak, sokak, ev, ev 
müdafaaya karar 

vermişler 

Harekat en 
kat'i safhaya 

girdi 
N~k 18 CAA.) - Ofi: 

Neıv. York Herald Trfbune ga _ 
zetesıne göre, Rus Ordularının 
Alman taarruzuna mukavemet. 
edel>ll~ şiip.heli olduğundan 
hll.kikmet, MaıveTaıyi Sli>e~ de _ 
ml.ryollle ~e naklını tehir 
etflşt.tr. 

En bt'l safha 

Mos1rova. meydan muharebesi 

lıarekAtı en ka.t1 safhaya. girmiş 
lbulunmakta.dır. Gelen haberi-er 
bu bölgede haıt>eden Bovyet kuv_ 
ıvetlerinin dunımıınu ga,yet fena 

<Dnamı ı met •Ylacla) 

Japonya 
kat'I 

adımını 
atıyor ma? 
Prens Konoye 

kabinesi 
istifa· etti 

Harb hazırhkları 
aldı, yürüdü .. 

Amerika.ya 
bir ihtar .. 

rüesa ile 
görüştü 

26 Sovyet ~ ~'Y~est dUsUrülnıUştilr. 
_ YYare.ııı ga;vıbdır. 

Yeni k b... k a ıne urulun .. 
~ıya kadar Konoye 
-r1ş başında kalacak 

b!ı..~'.tYo 17 (A .. :"ll'ditİn . .A.) - Do.met aJansmın 
'""2~ •• l' e göre, M!Jcado mUsta!i ka-
~~. eJcıe~ kabinenin teşekkülüne ka_ 

"'Xl.r işleri ta1vire memur et l>r . -
~btu ~~-noye ilı:ı.Parator tarafından 
lruıı da ldikten sonra mesai arkadao
~ların1 ~et ~tin.Lş ve Miklıdonım ka. 
leaıtllben endilerlne bildirmiş ve mü.. 

Alman ordusunun Moskova 
önünde durdurulamıyacağı 

artık tahakkuk etti ! 
İtab:ne evine i1tmlşt1r. 

ttı bUro b~tib, M. Tomlt.a ne teŞ
~~e~ır. ~I M. Mura.so da latifa et_ 
ı-~ ı:n es.mı ebllğ her iklslnin de 
erını bi~ls azalığına tayin edildik 

lond ---~ -
ra hu sabah harb 

Vaziy t• • e ını nasıl 

l<>nttr görüyor? 
~ a, 17 < 

Cenub mıntakasındaki vaziyette Sovgetler için 
bütün vehametini muhafaza eylemektedir 

Yazan: Emekli general K. D. 

- ---ı. -

İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı , ................ --. .. --. ............. ·--·-·--· 
Zelzele s~h~;,;;J~.,1 

imar f aaligeti i 

gittikçe artıyor 
1Yeniden kurulan bin~İ~r tamamlanıyor, Erzin·: 
İ canda 200 kişilik bir Cezaevi inşa edildi ! : .... i 
1 Muhtelif yerlerde yapılan ve yapılacak işler i 
1 

... __ : 
• ı 

Ankara 18 (f1%u.<:1ı - Zı:.zeJe zlpaşa ve Merkez llkokullannın ıa. E 

;::,~:v:;c ,!!8 e:~~ ::1~':S:::.nr;;erk~! 1:ta:,~~~:;~ ~ 
münascl>etile, büyük bir hızla de _ ilkokulunwı tamiri. Slvasta, Koylu_ 
vam etmektedir. Bu !aallyetın ma - hi.sarda bir d'spanse:-, llu!ik, Zara, 
hiyet.l hakkında Nafta Vekrı.Je~•ndeıı Koyluhlsar, ~u1':hri ve Ulaşta b!.rtr 
aldığım malOmatA nazaran zMıclc ilkokul inŞa.&l, Koyluhlsardak: c.euı. 
mmtıı.kasında yııpılen ve yapılmakta ovinin tamiri. Samsund \ Bntmc! .. kt 
olan işJer şunlud:r: htlkfunet ıko:ıaıtı ve dispansı=rlı: ta. 

: Erzincanda 200 kışlık bir cezaevi, mlrl. 
j Esesi nahiye& hüı·Qmet konafu, To. Yaıııl"caL: işler : 
: katıta, merlt~e. N1ksıır. Reşad'ycı Zel?.cle mıntalcaor;ındaki yapılacak f 
: ve Erbaa.da birer llkokul !.ns:m. olan işlerden eksiltme r11fhns.nda o E 
: Merkez ve Nl.ksardaki bWdlmet ko lanlar şunla:'dt'r: Erz.lncanda: Ter : ! 
: naklarının, I~ r, Kervans:ıray lik can, Refahiye, Kemah ve IJıç ceza- : 
5 okullarının UımJri. evlerlle Merkn Gazhane binası la E 
İ Orduda, :bımet paşa ve Oilzel Or. şaatı, 69 1.lkolru:unw1 t •D rl. Mer - E 
ı du okull.arını!l bahçe duvarlannın k~ckl tetıhlrhane, Merkez llk•.>ımİ ! 
: tamiri, Glresıınıb Merkezde ve Oö_ ve mlllhs.tatta yeniden yaptın!acak ! 
! relede birer cezaevi, Merkezdeki Oa. (DeY&mı • ncı sayfada> f 
\._. .................. _ ......... .__ .. ..__ ...... , ..... ._ ) --. ......................... ,,,,, 

Şehrin Edirne yoıu üzerindeki 
. kapısı tanzim ediliyor 

1 1 ' f 

ltıat harb 'Va:~/··.A_.> - Sovyet Rusya_ 
aaı"trı1.n....L:-~eti hakkında Ş\l malQ_ 

t.a: l &.:'~ır: 
~c b ---esı Alın 

Blrinckteşrinln on dördünü on beşine vaziyetin ne kadar vahim bir hale ret. rin1n b'ÜY'Ük kısmının seni işler J~ln 
batlıyan rece ıı:arfında merkez cephe~ miş oldutu çocu.klaı·ıa kadınlar ve Uı_ seıt>eıst b1mııŞ bulunduklarını haber 
sinde vaziyet.in vahamet kesbeWA'inl, t!Yarlann bilyUlt liafileler hallnde vermiŞt1r. Dumü, :yani 18 B!rlnclteş:rln 
mühim miktarda motörlü ve zırhlı Al- M06'k:ovadan ç.ıltarılma!a.nna ~lan .. tar.lhll Alman reeml tebll~ de, biri 
man kuvvet.ıerlnin cephenin bir klB _ maslle ve Bovyetlerm, Lenin&Tadla O- Mookovanın 165 klometre şimali sarbl_ 
mında Sovyet müdafaa hatlıırını )'ar. desad& yaptıkian atbı şehrin eli lillh sinde, dikert de 16!> kilometre cen~u 
malan üzerine Soyyet kı.t'alarının tutan tıer .şa.hsını Moskovanın mUda - p.ıt>isinde bulunan Kalenin ve ıta. 
rerileı:nelı: mooburlyctnide kaldıklarını, f4asına jştira.t: etmek üz.ere ailAh altı.. luııa fMjıierlnin şiddeti: muharebeler_ 
nihayet dumcü Sovy!)t tebliO'l de itlra.f na ca.tunuş olmalarlle aynca anlaşıl- den 60nra Alman tıt'alan tarafından 
etmi~lr. İnQUiz _ Birleşik Amerlka maktadır. zaptedild~lni, bu tebl!4in vcrtıdlği an~ Zlncirlikuy11 menrlıli1nın lıil1iik mermer bp.sı 1aıuhrkt'ft 
kaynakları da Sowet Rusyanın askeri VazJyetJn ha:kikatl şudur: 15_16 Bl. da Alman ltuvvetlernln Moakovanın Belediye tarafından Zlnclrlikuyu -ı Edirne a.rasındW asfalt yolun 500 le~~ lr n01ttay anların merkezi cep-

r~. ~ 1 Yann~ oldukları ha.'k. 
~a~<len ıc:!en sonra bu yarn.ıa ha_ 
~la ı1.ıı~fa<Je dUerlnln ne dereceye 
ben- ,1~ışı et.nıl.ş oklukları henüz 
, ~tı.a~ır. Bu hususta bir hn-
ttı~li'"'ll ha ıştır, 

r:altılı$~ ~~lere nazaran Rus kuv. 
tıtı, ~ ~ tıatb eı blaneviyclerı sarsıl. 
~~ kabllO'etlerı hiçbir aıu.. 

r. 

vaziyet.inde husule selen buhran hak_ :rlnciteşrin ıtarihli husus! bir Alman vasa.1t olarak 100 k!lometre garbin - daki Asri mezarlıkta. yaptırılmakta metrollık !kısmı 2 lldlometre \"e ç.m :yol 
kında uzun tefsirler yilrUtt!Utten sonra tebliği, Viyasmadıa o!.duğu gibl Briruısk delki sahayı mUdahaya uğraşan Sov. ola.n bilyük ıkapı Cümhuriyet bayrA. olarnk wıa:tmııta karar verml.§tlr. 
hemen müttehiden bu vahamct4 kabul bölgesinde de imha 1Glnln tamamlan - yet kuvvetlerine kıı.rşı şimal, ıart> ve nuna kadar ikmal edilecektir. Bu ka_ Yolun ortası ve iki ian:ı.tı ağaçlan -
etm~rler. HattA, Lon~aki -~- dığını, bu ıson iki imha meydan mu - ccnub t.sti'lta.mctlerlnden ku.satıcı bir pı tamamen mermerden yapılmakta. dırılaca.ktır. Bu yol ırüzerglhınd-a 7&
keri mUtehassıslar e!~!tt'1faiy,lk; harebesl neticesinde alınan esirlerin tarzdo. muharebe etml"kte olduklarını ve dır. Ayni zamanda mezarlık önünde- pılaca& yeni tstımıA.klere aid talı& _ 
fa.zlala.şınıa &>vyetıcr• eme k11Vvet.. 560 bin le~, iğtlnam edllcn malzeme BriııNk mıha sahasında bir !kısım ki asfalt y.oJ dll mermer kapıya ka _ sa.t ayrılmıştır. 
leıinl feda etmekten.,: Odltova4arİ~~ u,yanındakl tıamtlann 888 e ve toplA_ bSou~~ ... ~. 0vvetrmanl~lnb .. 1!~eialen.skrdem -~auna-- dar tanzim ed!lecek ve etrafında blr Topkapı meydanının tanzimi ifine 
M:ilm~lert ~ıret.ıi bit'tıar~et-.ı."!1~ da 41S3 e batiA' olduğunu ve bu ,.......,. .... v.. .,....,_. 
söylemektedirler . .e~zat .Mo§.toYa • .oeh~ auretle bu frıt! meyöan muharebe&! sa- rak mukavemete devam etmeleri mel. park vücude gct.ı.rileooktlr. de devam oıunmıı.ktadır. Meyda"m 
rlni de tehdid ~ekte olan b\ırünJl.11 liasınd&ld muar.zam Alman ltU\'Vetle_ [PeYUDJ ı uacl aaıfada! Beled!J9 dtfer tara!t.aıı Topkapı - (Devamı 6 D(;l sayfada) 
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Hergün l 
Sovget anayasasında 
Yapılan ve yapılması 
Beklenen tadilat 

.,_s,_ ___ Ekrem UpldııiJ J 
ıııe.rilıQ Cilwlıurrelsi h:&flaib lı1r 
defa. gazcleclJ le l PP. 

mak itlyadındadır. Bu toplantı resmi 
merasim Ye 1.ekeUilflcrdcn uzak samimi 
bır toplantıdır. Ca toııLuıtıda gaM-te. 
eller a.kıllarma esen er suali sorartv, 
ce11ubını alırlar, münakaşasını 7ap:ır. 
Jar, tamaınen serbesttirler. Buna mu 
ka.bil bahis menuu yapıbn bir mese: 
lenin YllZılm'lDl.a.51 fbtar ediJdifl L'UUllD 

~ıı tcnbfhe riayet etmeyi bir şeref bor. 
cıı bilirler. Her iki tnraf ta memnun. 
clur. cümhurrel:;i muhtelif fikir ccre
ytınlannı temsil n ı:azetecJierl b. 
D:ıluıdan cflıii.n 11 umiyenin nabzını 
J'Okl:ımış olar, gazeteciler de merak et. 
tlklcri bazı mcselcltth l~y\büıuı Oğreu. 
mrk fmıatım bulurlar. 

Aınerlka Cü:nhv.rr islnln ıazetecDer. 
le )nptıfı oon wı1bnfmııı nzerfnde en 
lazb durulan mr.sele1ii tnbli, bitaraflık 
kanununun tadili m'" el~lr, ~I n... 
mn1ıl:ı da rus, aya •)'l\J>Jl;ı.n, yahud ya
pılacak ola.n )ıı.rdunın şeklidir. 

Son haberi r •• b:\lub.c:ık olurs:ı bft:ı. 
ranı knnıınunun taanr tl'$c büsü ta. 
bli erreyanrnı taldb ~tr.ıl"ktedir. teklif 
kongrenin lıarfd)c endlmenfnde kabul 
ed1rr»;tlr, bfrft ,~ ı:ün 1 inde mec'i.c:i u
mumi ccI.s s!ndr de tasvibe ikUran c.. 
deccktfr. 

SON POSTA 

&kala: Harb, tehlike ve açlık, üç tecrübe sahası 

-- - .... . ...... 

İtalyan başvekili Sinyor ltlnssolin; muharebeyi lerd l~ln olduğu lı::ıdar mll. Normal ha.yııtta fnsan, rulıunnn büyfiklüklerlnl göstermeye imkin bula. 
let için de hal: l lıir tecrübe mE"ydanı sayar: • mıız, ruhunun küçUklüklc.rl de tatlı bir tebessüm altında. d:ılma. saldı knhr, 

- «İnsan blitün cıpblılı~ı ile ıınr..:ık dövils sah:ı.tıwla cöriillir. Jlergün, fıı.kaı lns;ın tehlllı:c ile kıırşıl:ıştıl:,'l veya sefalete düşi.ü~ü uunaıı nılıunu 
bf>r saat me~le y:ı.şamak ve ôlmeldlrıı bu cümleyJ bizzat kendisi sö,rll'mfştir, bü&ün çıphı.lı:lıı. ile meydanıı ı or, fakat bir defa bu tccriil>c sallASUlda. u. 
fakat her za~an barb olmaz. o zam:ıtı da insan ipin bir ba~ka tecrübe sı- zıınca bir ı:nm:uı kaldı mı oray:ı ılrdiği vntly-cti mulıntaza. etmez. hazan 

-~~~!!"..~~'!:..!!~!!~..!~ .. açlık deriz. büsbütün ekşileşir, eksr.rlya. da v'şmlş, iyileşmiş olar:ık çıkar. ·······················-·····-·---·-........................................................... ·-··-····· ...... ·····-·-.. -· ..... ···---------

Birinci teşrin 17 

Türk - Alman 
ticaret anlaşmasının 
piyasada akisleri 

Tür.k • Alnınn tkaret anlaşmasmm 
neYcesi o!:a-.ra.k it:tıaı:ı.t eve ihracat pi.. 
yasanuzda. meydana gelen fnallyet 
a.rtauı!lttaıdı. &>n bir iki gün içinde 
seroest. peyasam.rıxia. a.!ını,p satılan b:l 
zı yerli mamullerin r:a.tıarmda cüz'i 
b!r teretrü &i)rülmüşt.ür. Bn arada bl .. 
1U.mum ~ağlı tdhumfar vı;ı ncb:l.t.1 ycı~
lar ıda vardır. Mese:a neb:ııt1 yağiı:r, 
yeni ıstllısal mevsim! bış~ar b:ışla .., 
ıtnB bir m iktar fia.t d~üklüğü gös .. 
terdlğf lh:ı.lde ıson bü- iki gün lçlnde 
ki!o başma 5 _ 6 kunış nrtmıştır. 

Bu gibi fia.t tEza.yüdlerl milstnbsllde 
memnuniyet uyandımı.a.ktadır. ---o---
Belediye zabıtasının dünkü 

faaliyeti 
Belediye zOOı.ta.sı tarafından dün 

y~ılan teftişler netices;.nde, SC}TÜ ... 

sefer kaidelerine muhaht' harekette 
bulunan 19 şoför hattında ceza za.p. 
tı tutulmuş, Emlnöniınde muhtelif 
gıda maddeleri sataon G dükkan sa .. 
h!bi ha!kıkında tak.ilia~a b::ış'anm1ştır. 

Bu kontrollar esnasın~ iki ilYJk5.r 
cüıımümeŞhudu tesblt ed1lm1ış. suç " 
lulıırı Müddeiı:mum!'iğe verll.rn!..~ır. 

Şehrin ımtfütellf semtlerind dllen,, 
dikleri görü1en 4 dilenci de D\ışkün ., 
lerev'ıne sevkolunmuş!:ırdır. Rusyaya yap t:m, yahorJ yapıfa.cak 

olan yardım n 6eklfn~ ~lince, son top. 
lantıdıı. gazetecilerden biri soruyor, 
Cümhurrclsl r-ı~ac:ı revab veriyor: isyon, et ( 

Olur mu? 
) Takdir edilen kaymakamlar 

- Bu.vaya :rardı n S'"rbest blr ~ 
\"eriş şeklinde 3 arılma.ktnılır. 

Gnzetecl ısr1lr ediyor: 
- Rusya Ameril·:ı. plyas:mnd;uı mil.. 

llaynn etti!'! lı.:ır'.> mııl.ı:c.ıneslnln bede. 
lini mısır &'itiyor? 

- Yansını nfı'ın ile, yansını da ilk 

f ia iarrn zamma 
lüz n1 görmedi 

1nat'!dc verm"ll suretile. ıSığır, keçi, manda etlerine de 
nu, bir hııJditııtur, rsı.lmt diğer bir 1 nark konulması kararla"tırıl • 

b.-üdlmt daha vnrdır kl. o ela a... • i 
dan "ödünç nnne• :kan nmıft n sn. Jı, ileride et lıatlarmın arlı 
be t ~ette lstif~c edeml'mc e mu. rılma.st muhtemel görülüyor 
kabil İndltuen"n b Jtıınun nye..odncle 
Allleribdıın tı?LJibed ı ~ıl lrik ettiği Fiaıt . Müra.k.i:ıibe ı~onu düııkü 
ır..Uzmte)"f Rıısy:ıyn den-e!eb!Jdiğfdfr. 

nusyafıı yanlmı iç·ıı .raa. çapraşık toplantısında. et me.se1esini de görüş. 
,. ı n ı:idllm yanın J"Pjimindtn müştur. Memm doleyıslle hayvan 
Um ceIQ r. Zira An o S:ı nn nı~ı yet.lştJrme anmt.a'kalnrından ~lml
muhteme.ı lılr uterln b 1 i b :.şlı ilini. l ~e yapüan 6~ ·yat nrttıiından ileri 
d nl Ru'Sy a c-önnı.-~e olmnsma rı.t., süıflen kkll~a.r y.eralz lıwunmtı:ftur. 
maı 25 yıl nbt'Tf dllS !l bl eli bu E.::cen et S!klntw mevcud detlldir. 
lilcıru! :rarıhm ebuı..itten en ~t?Ym3llta. Bu r .00 ı ~ değl .. tıramesine 
clır, ruteJ im katolıl, fıl • ·n tok mü. r a nıu 

1 hhtf bir siması s:ıytl:ln C.eorgt"tonvn lüzum g'.irülmımrlftlr. Ancak 1\."Şrln -
f ııh trslu!:I ı:ldnı'i n" M •er E mcnd .~vni ayıı::ıd:ın l:übcı...""Cn kıt me"f:Siml ı. 

VÇÖ 
hasara ' ir ev de 

ğradı 

Çok geç kalan 
posta havalesi 

Isparta nyilmlz. 1/101141 tarı • 
hinde Isp;ıtbcan lst&nbulda bi.r 
kü~übhaD':.~yu siparişte tıulunarak 
100 liralık bir havale göndermiş. 
Aym 10 unıh. İstanbula gelen n 
merka posl..'lhan • de ele mfilıiir • 
!enen bu luı.val!!, anr.alt ('arş:ınıba 
gfinii, ml"ıu.IJI m:ıksu una dml o. 
luyor. O da ist:ınbuia kadar ı;elen 
bayilmlzio şlkftyetl Uıcrlnt'. t)ç 
günde lsparta<lnn İstaııbul;ı gelen 
hava.le. beş günde Büliik rostab:ı
neden Anka!'& cacldrshıe çakamı • 
y • no ne ı.;ır•at? 

C)lur mu? _________) 
Wnl 1 camhllJ'ttislnc b;r telgraf çe_ 1erledl:kçc et ıia.t'a.nnda cüz.'1 b!r yük P •f k • • 
k r Sovvt'tlt'r d n s bt's!i ini iaıle selme <ılma61 pek tabi g:;:ırü•mekte • aSl OlUnma lÇlD 
e' ftı rlnd :ı ı:\vcl yardı d;ı ı.ıuı nuL cır. vm im 1lcr~ ı.omı:syon bu yapılan toplantı 
r. m nı tall'b ,.tm • l"e bu ta b A. l yfl·~l!T'.eyf nruz:a.rı cll~ate alacak ve 
m n CH ti r nııı ttr çol'mnd:ı :) er ı 1 t ti t'annın rlm.ası ntsbetJn- Dfın öZleden mnrıı va~ Da.b1,. 
b 11 içi dir ki C'U-nhurrelsl bu t:ı.. ma 'i a • H?r ~ Vaft!eti Se!erberlft umum Mü. 

Beyoğlu lk.a.~amı Ga!ur Soylu, 
FaıtJh kaymakamı ROO:i Tekin ve Ed.. 
rem«ı ~a~na ta.yin oluntuı 
Ka.dıkÖ.Y kaG'IDlR'ktımı Cenab AksU 
mıntalralarındakl 1mıı.r ve ısttmldk 
~1ertnde g&terdlkleri fev'ltnlftde gay .. 
,retten dolaıyı birer takdirname ne 
ta:ltl! olumnuşlaf'dır. Çalışkan idare ... 
ellerimizi biz de tebrik ederiz. 

TEŞEKKÜR 
Çümhurlyc. Mer,.ez BMkıı.sı mF.mur ... 

!arından kızımız ve kardeşimiz Seni>•o 
Özenin pek genç yaş!I\d~ olü:nU t>!~ 
50llSUZ kedar;ere g~etmlşt.ir. 
&neyechı gerek hasta\lğuım tccın.. 

vtsi ~ \"e scrok cenazes.ndQ 
bankanın ve bıınb anmckışları~ 
gösterd.ikltti csnda:ı alAkaya ve acıl.a.ı 
runızı lbölilş.'.llck kadirşınas.ığında bU. 
ıuna.n '"' cenazesine gelerek b:Zi te .. 
selliyJı çalış::ı.n dostlarımıza a.yn nyrı 
~ etmiye bu bUyilk acımız ~I 
olduğundan :;:ıyın gazeten!z!n tavassı.ı.. 
tunu rica ederim. 
Anası 

ilam ide 
P..abası 
l;)ükrü 

füı.rdl'Şl rl 
Asiye Sami 
Sa.bha.1Un 

it- n verf"Je .cetlr lml' .. lnl tl'mfn etmek ~~ C't satı;!arma ~ yao;>a<'a · .ı\D. dürü Hüsamett1n Tugaçın r iyasetin_ 
m sadne &usya ne1d·ıı:ıe teşcb~· ste oalk .bugfin içln tbir mm mevzutııbah.f3 , _ __ de Vali mwı.vbıl, vü!.yet Sefer.ber:ik iRTiHAL " 
b 'nnuldııf'unu nöll rnıs'iir. /dejlldlr. 1 fnhldıun mahalline bir baklş Müd - - Emn. t J' da.r B , d RAccyolin Di.ş Macunu s:ıhlbleri Neclb1 

Ru a yardım ııır cl ;i mün:ı!<!"be_ n·ıı:.er tnradl'an, s~. keçi. manda. Evrelkl gece, ~'unda y .. n:.ı... _ yal'~urlarm ıteslrile evvelki geee bir. t·~ uru, zye ' an ma, e.e ı.- ve Camı1 A!tar knrdeş!erm bab~ tn ım edil 1ı rıı- ~"" ....... ,,vı:;.. -_.- - 611'• ye, Po.>ta Telgra.!, Elektrik. Sular İ . /.: 
e ıır en u m ilah za ve te_ ve;alre etJer1 fl~a.nnm son zaman. hirde iki evin tamamen yıl;ıhna~ ve denblre çıök:müştilr. Çöküntü ~sın. dar ..... '· 'Ve d!Aar daire müm~""erlnln cmcSli muallim B:JY llDseyın Avni e~ 

mrnnUerfn .\nı•rfka"h o'du!:ı kadarı -~ k "•7 '6"' ~ tnr 92 ~aşında olduiiu ~ .. ~ l' 
fnrf! rrrde er .. Y<'r bulıJutn r.ö ü'r.ıPk...ll:ı..-da koyun et' eril.e boy o.: ... "'ieee ~r ib!r evin de basari. uğramaaDe da btt ere b)ttşlk 69 ~nmıarn.lı evde fştirakile ıblr fup1a..nt.ı ya.pılmış:t.ır. -·u- -
tf-dlr. lhaldk, oracfa d 1 Cant~rbOiry dcr~e ftWDJŞ lbnlun:na.51, bu mal. neticelenen lbir ln/trlıda.m hMISesl oL yıkihUl e:n1cazın tesfrlıe ma11J. inhi - B topbınttda pa:ılf lltOrWUDR an.ev. ~ ve ;&ıııı. ııJcara,pcner b.r za~ 
lıaS'•tsJto.,o An~ı ran iilen•ine lıita.b kıra da nark t.onu'lm:ısmı icsb et!ir- mu;ştur. dam bir lb3l ıaldıltındıı.n sakinleri ta_ u etr !um lmrli-ye kadft.r ne glbl 1di. cenabllıak rabmet. ve ma~firttıf 
ederek aynl'n ~ sü letl söylem~tir: lmşt!r. Fla.t Mürnik~ıbe Komisyonu el. Yenişehlrde, Dereotu cadıdeslııcre 87 r!mdan sürnıtle taht~ cd~~~ ~ b~ ~ya:~ ~ü,?ülmüş ve yeni ya. tıAhiYesine mazhar ve gerid~ kn anla " 
,- " ovyrtl .. rle it lf:ık muhakkak ki va.r ıvi~!erdeki sığır, keçi 'Ve man. mımara.1ı Va/hana a<id üç katlı ve her müddet sonra o d:ı. çök.mü.ştnr. - pıla.cak işler lı:arerlaşt.mlmı.ştır. Da. rına da sa.bn oe.'1lll 1hs:ı.n eylesln. ~-

~~:ı ~:ırlb celf.vo · zira l<P 1 ilıtiliilin- da fie.tJarını maJh".l~t idare fımlılerin. üç katında da ltirllcı bulunan :ı~ab HM.se bununla da kalmamış, ço • hLl(Ye Vc-kfU~ti Se!erlberllk MUdürü ~a.ze ıı::..~ !:: CU~~n~aııı~ 
brr b;ı1so~n~~~~11;;~~~d~u;~~et b-~-1 d..."'1'1 sordumıuış ve henüz bir ceva.b ev, blr kili; f;'Ündenberl yağan sl!rekll ken bu iki e-re ınilca.vir H numaralı ~tanıbul lkaza.la.rında p~t ikorunm-.ıı.. ~riftnde Jolınae:ı,k ve Merkeıcfcndid•I 
reritrrintn dusuurrt~rtnıle bit- delf!'m~ ~T' Bnra1rıroıını yalan b!r za.. ~············ .. ············-····•• .. ••••••••••••\ Pe\PO aıilnda bir şa.OOa. aid ola.n ah • 13. aid yaııılan ış.1.eri maıha.lllnde tet. a·ıe tkabristlmna defrıed lecek.t!r. ~ere .. 
vn' •'l l:f'ldltlnt ,- ereC<'k eserler :rnıw manda CC"lllib gelt!Cel!'i ta.hmin e<'il • ~ fal> " de ehemmi~tli suret.t.e bas:ı. kik edecekUr. bumun w.sı'yetitıe hürmeten ccnnz~ 
cudı:!nr R:n;ı hıı•ıtJar r· l'Ülmüş 1 - ktcdlr Ne'Jce (lnlae11'ınca nark ko. K d. ası· va : ra ~am.ıştı:r. o çelenk le çlı;ek görıderilmenıesi ıl 
it n ."' brtinde bmlr ecıumtşUr.~~ me tır. a ır gec : Çöküntü esnasında büyük bir tesa. "Ses s·ıneması açıld ~""' lılirri-;"etin ar'ma mla v d. nacnik · o : dü.! netioes1 ola.r~ nüfusça zayrat " 1 olunur. --- ı 
h:s·~rine kıı~ (l'S1miı11 l'Ü erllm: fn:; E . .. - bayram E bydedllmem!ş, yalnız 69 numaralı Tepebeşında, Asri mema.nın yerin_ """""'I 
cortıVO!UZ. <'S'.lseıı şin•dı b:ıh\s mevzuu Taksim ile mınonu : _._ ahır•-.. A ıı.. 1 2 "'A""''" d t!tJ-1 _a-,, sin ılmOı \ R AD y o ~ 1 
ol n_ rn:ızı d tll h 1 \'P ı.,t kbaldir.1> tlnu ~ ·uU unan ıx;1ou en_ e ~ wan ~> emasının aç ~ 

Goriiluyor iti Angl .Sakı:ıou aı hdn arasında otobüs fstanbul Mürtülutfinden: kaz ve moloz Y®ıllan altında kala. töreni dün uaPı.lm:.ştır. AÇJ}JŞ töre - I 
ld~rec!lcrl r hb~r!Th e'm kte olduktan ıs BirincUışrııı 9U cumartesi rak telef olmuşlardır. ~inde ikala'bal!k -re güzide bir dn.vcttt CUl\IA 17/ 10/lMl { 
ku.ıeı~re Sovyet Rcsyııyı btr istı'bate işleyecek gUnü ramazacu şerl!ln ylnn! altı. Hadise ~ en ıtıaıve enkuı kütlesi ~ bulunmuştur. Bn.şto.~a-. f .... n.-.-• b:l 1 .. n... ü ~-A~~ v •• 1 7,30: Saat ayan, 7.33: Harfi v-·A• 

- .. -cı zenııdc nl:traıt ı:östcnnPk . miihnmı sına müsad.! oıma:t•:ı aksamı <Pa.. k&ldumış, 1nh1dam. etrafında taıı:ki • şa tadil edllen salon zarl! ve. zev.: • sn-
trdlr ve bu 'S:lhad.~ b n;ıt Sovy t'erdex'; Belediye ıtzam.•"ll'Ylardaki ....... ~ıl le"'l". f kadir, ve 22 BI - ,_.,_. ~"'-' edllmtıtlr istAn ıa.r (Pl.), 8.45: EMn saati, 12.30: # ... ~ 
~e :vardım ırnrnı,.ktcd'rl ·ı-. Filhakika blras ih3ıfi1'1ebnek maksa.dile T~ ...... ., .. __,._.. " - k ata lbaşlannuştı:r bir şe""oue ""<v•n · · • ll)'arı, 1233: Krı.şık makamlardan~ 
Sovyet. Rusyad;ı d'n scrb~tishıln esa- Eminönü M1l8lDda herg{in muntasa. rlnclteşrin Ç.art:lnıba gtmil bay - . builL gü7.cl lbir sinema ka.zıındırnn mü. kılr, 12.4.5: Aj:ı.ns M>er!erl, 13: xsrı:o: 
sen ın-,. ııd oldu •unu n 1935 aıu n mnn otobt\8 il)1etllmesi hususmıda ko. ram olduğu il!l.n olunur. Yufka ve kada ıfa fiat teshil .te~eıbb!sler!nl telbri!k eder, muva!!n. • m::ı.ıkamlardn şaorkıbr, 14: Kar: 
~~~ bu hllllus bir nl:Uldc ilave tdU: ord~ tbeıJıeiine :nilracaaı e~- Sacb?rnl Fıtır edildi k!\Yef..'ler dileriz. - mü2ik U~l.), ıs: saat ayarı, ıs . . : 
blgk•ıntt' budndan onrn bu maddenin taı. t!r. K.oordlnnsyon hey<'t\ buna müs:ı.. En Jyi İ'y! SO:c. dil kü 1 g Jtv-

a a :ı Yer bulııca.tm T t ~ -- - - Flat :Miürak&tıe Ko:nfsyonu. n. R "f Ka d niz inhisarlarda rasıı heyeti, 18.4-0: Radyo Sw n ıuP 
ı rdlr. 

1 1 
an e m ~ ade e'tmil ve ke-j'lflı:;et.l beledlyey-e bil. • K. K . K. tbp.lanıtısınöa, 'Yufka. ve kadayıf sa - aı ra e ld arte!!, 19: (İktı3ad saıı.ıtl>, 19.15: ıırl• 

RusyadJı b• lıvan :r.ıhod h:ı"hvaca- ~iır. Bufclay: 21 2-i 20 ıtı'>J.arma a~.aml !!a.t te=blt et.nıişUr. meşgul 0 u yo Swing ku:ı.ııtetl, 19.30: sa.:ıt ıı.!1ı1' 
tı Umld E"dllen ls'ih~le kuvvet bulabilir To!tshn - ~ntl ot.obih .;cferle - Arpa ~O 38 3'7 ~-::! esna.tın, B:ııyram yaJtla.şm:;sı do. Şeh.~e 'bulonnn OUmrük ve ve ajans ttt'berlerı, 19.45: Kl5S1k -J.~" 
n:ı. "'h., ,.,, r n'!ilcle'ıilir m'" Öyle rlne derh'ıl ıbaş'lamıeant, B lmköv • tJztim 234 l'iO 11'1 ~'lEcytsi!e bu mnddelc.r Qzcrfnde ihtik~ tnhisar~r Vekili Raif Ka~.en:z "cl~.n müziği programı. 20_15 Radyo ~aze-:-; 
corill• vnr ki, bu•ı:\ lh'im:ıl vert'nler var. Slıılrecl 'h.'L'tıt.ınd'.ln kaJ:dın n ot.obüs.. B"yıanı naın:ı- : Y",...,.,,, ,.,n bu ılmrara sebel> te~kiı __ .._..,,.,.. !n'h;S3.l'lar Umum Mı;durluğu. ,,1 ziı1lwı 
dır Yurüt• ı .. ~ ........... ~ .... ~· si, 20.45; Mu.'ıt.el1f şaTkılnr, ,. : #<L. 

. u '11 muhakem~ Glldur: ler lbu rotta t!e o!un!l.t' kt..ır, Si\ D:ı. E etnııelı:ıtedlr. Komisyono:ı karM'lna gö ne ge:-eretc tetıı:OOeroe bulunrnu~tur. --
'"'Ttt. ı r •'fl n•;•, ıırcn!lplerinl Tn.kslm Errrlnönli otobti 'eri gü. Va.sn.ti E re bugiinden ıtnıaren yufka ktlcıst: Vekfl!.n Pa:2111.rtes1 günü Ankaraya takvimi, 21.10: Temsl!, 22: &adJOyoI" 

~e~i;;;.n:~~-~~C:,de's'sn:,_!~eı:ıtı~-dp:Yr. nün :her ~a.ttnde muntazaman se Eılanl ~ ~~ : 325 ku..,•stnn ve kndayif k i'osu 40 dönmesi muhteme'dlr. lon orke3trnsı, 2'2.30: saat ~ot) 
·m. ,, uru ....... • ı. ._,. t •1ans haberleri, 22.45: Radyo 

:11~ dd!n U"'41!1trd~ ntd:ımct costf'r: 1!ef ytpa.cnklardır O ........................ - .................. _ .. ! kuruştan fııZlaytı s!iıt.ılnuyhciılt ır, Otkest.rası. 
. '· smtmlstni kabul •tm .. kle Gümrük muhafaza müdürleri 
:~ «Wılno in t ehnls oldu!u Dün mahkum olan ve Trakyaya gı•tt•ııer 

ev cllnl.mhn ~mi'>!ir. Bnnd:ın • 1 STER •NAN 1 
~::,nı. 8~._ mli~~eU k.abut ~tm~k yakalanan muhtekır}er I ı Gümrük BJşnüdürü 1.tGthi Ada.kan 
l'~ır. .....:aa adım Jtelt ri~ olmaya_ 1· S T ER i N AN M A 1 v.e Gümrük MU:hatfaza başmüdürü 

Dün. ~ muhtellf yerlerinde ye_ ~ Clnülx>ğlu dün Edirne ve .hava. ı 
(Devamı 31! de) nlden bir çok mu'htettlr yakııl:ınarak Bu sabah bir dostumuz anlattı: o knrtışa ohnaııa üfle b Ikt 19 !turu. l"sf eü:mriiklerlnt teW~ etmek ve 

............. - ............................... ci1nnünı~ud 'kanununa tevfikan _ Ne zaman mr ki, yarım kalmış şa, beJJ;i 29 J.W'uşa dlışmcsl Jı;oı:ku.. tetkl.kler<ie lbulunmnJt üzere Edirne _ 
T ad!~ "rel'ilmişlerdir. elan inşaatımı bi İlm" için denılr a.. sunu doğmmuştıı, onun için lıf'.rkes -

AKV M e 1 lnci Tc~rin KazlIÇefill'lede ıkömürün k1'osunu 8 n;yord &rllldığtm ba!unlll'orda, fa._ malını sat.ma.va çahc,;ıyo:du.ı> ye hareket e!:mş:erdlr. 
17 kuruş:ı. 831'...a.n ve suçüstü yabtllUUl.n knt bir r.ıkWer kilosu 9 1.-unış:l satı. Dostw:numn anla.ttı;ı bu vak'a bl. ~iidür!erln seyahati 3 • 4J gün Ruıat ,._. 

1A'7 Aralsl .... Os:ı.nna dtln ~ 2 ncl eez::da. sıı- bn mal i;tn 100 kuruş. 120 tamış, ze. üç ~ 3J evvel bn clmılr rsd~ kndax sürooektir. 
- Cunta ~ pılan du~ası mnundft. 65 Urıı P:!. hattA 13 kunış lstcnill;ron!o. alamJ... si münasebeti.le mü 'ııfu ettfğlmi2 -o--

ı hıel Tqrlll Rearrıı •sncı Hıllf' raı cezasına ma:h'lctmı edllmiş ve :.:.ı yonl • Halbuki dün nkpmdanberl noıdai na.zan h:.!ırl,lAtı. O zaman Üsküdar ocak kongreleri 
4 1941 163 hHıim d ilıılyaeım lduiuno l.. şüyle clemlştlk: ÜJk 

ll(~NiSlr::~---..:.-,.;;:__Jl eün müddetle dfil:Jdı.nının seddlne ellıi*J 0 11 :rcrlerin beşlnılen Ustüı:ıte _Pil' l'2' her ny TÖZ ton crem·r C. H. P. 'üdar kazası semt OC!lk. 
GÜNEŞ Ramazan M~AK karo.r ~~..tr. Kea. Davudpa.şada tekili alıuır:\lım mı? n- .. üm. çılraralım, ba yüz ton demiri h l.'U'ınm t.o~elerı bitım şt.l.r. Son o a.. 
S. D. s. o. .fbUkAr ·ry m bm.an bm1nde b r l>!ı'i 1 nblre b:ış gösteren bu bolluıun depoların yilılcroe tonu tııklb <'de.. ra.t: Sel!:mzye - İbsancye semt ocağı.. 
G w 5 4 85 

ka ıromtıreü :ba'kklnda. da 25 lira ıxı. SCMbi ne ol:ı..cak? n en hatırl:ı.dım. cdL s • ın, ı.aiıın.'l:llc, fi:U tlerhaJ ıhi_ nın kongresi ;yapılmı:ştır. 

12 46 raı eıez::m '\1'C blr hafta sed karnn ve. ııab:&h llJr.etdArind Alm:ınya ne yıı.. eecektiı'. Yenı idare beiyeUnl ~vet Güres·n, 
ı--t-;;~:a~::;;n-A;:"-~.:.:..L:.:.ll rüm~. pılan yeni .,.-ııbşnu mucibince mem.. ruz bu '1il$fincenln el'an varid oı_ Fn.hir B'~. Mn.sta.rıı. Yl:ldra, K emal 

Orcicı İkindi Bunlardan ·n. Ka:::> lıçnrın..dJı A. l 'teWnize el m t ve tel ·~ &eleı:.cı:ı dn!uııa ve irola.yltkb btbik edil H ıtı ... .....:ı-
.,. yaxılmıştı. ba lı!t.ber ılc fiatlaruı gene ğ'lııe iruuııvoruz, ey oknvucn "'Clle •• c~ ve a.y.a .,.,.. ...,ulŞ emir. 

8 D. S. u. lekE'.11'.l!d:too m ~. Bedkt ş•a Meh - ı o1 _, " 

v. u 68 lü oa med Snlmryi1. blm t!k!ln yaptrkl!ı_ i s TER i NAN' 
F.. 6 Bt O 8& nm:lnn n'anarn.k adliyeye ~sl m 

ve ım:abkemeee tevkif olunmuş'ür _ 
1 

i STER 1 NA. N M A 
d!?'. '-

Müddeiumumiliğe davet 
İst. C. Müddeiumumilltinden: 
TuşkQılrU ihtıltım muavlııl Şalı.nmet 

tin Ma.dranın acele mcnıuriyetimız~ 
nıDmcaırl.ı. 

lstanbul borsa3ı 
!stanbul bor3as-.nın lG/10/ 041 

fiar.ıan ~ 

ÇEKLER. 

~--------------------A ı;ı!ıs ve ka 'l.,ıs 
...ondra 1 S talin 5·

20 

• y ıı: 100 ~ıar 132.20 :.ew. or ,_.. 
·enevro ıoo tsvlcre Fr. 

\1adrld 100 Pt-çeta ız.84 

Y okoha."Tla l co Yen 
, . ()Ah'.>l:U l '\ 1ıneÇ 'Kf. 

Bir aıtm l rıı 
21 ss:a,.lııı: t .r g r.un J:ü'cc 
altın S4!,_.-

&ı.am ve T b\'llAt 

!kramfyeli % 5 938 
An"dolu De:niryolu ı .2 
Anadolu Dem r. ·oıu mO. 
mes&li 
T. c. Merk. z B;mk:ısı 

---19.5!İ 
49.-

... 



C Baglnktl meselelerimiz =ı 
• 
ihtikar hakkında 

b·r hasbihal 
Yazan: Ahmed Hamdi Başar 
V iden ibaret blr ı,ıoklıık: ise lstlblüı.rtnl den b.ıs vmxıa •ıbl 

ı htlkirın Onlenmt.St için hUSUISt bir sonuna adar tAbdiıd etmtıe u~e oımum. 
bulunuyor Dev~ Denber ıııtıkAn &demek, 

&rC.adaş nıeeı..sıru.ıe 1?.ç.ı.n.ş SO'.ı:lerıl · Jat1lıllt:i uaıtaı.M; hUIUaUnda halkın 
bundan 4WV~lk.1 d~ yazımd& ok'LJ7U<:u_ t.suhıAııc.ıeruı. tahdid1n.de lllkstın ön_ b(lyUlt 1Uifelerl vardır. Bu vuifeı.r 
krıma a.rz&tmıştlm.. Bu mfit&1ealara lemneet birlnc:ı prt.tı-. Art.ık moda be- t.anunl&rla WJiD edilmemi laa dahi 
nazaran. 1htikArla mUcade!e !oı.n şı.ı ne l!yesi, ~yle m.ı.ıetıerın hayat ~ me_ blnbir mQakmAt ~e va~ i'Orm6 • 
oey lbmıdır: im.at m'laadel4'.61 içinde olduta dU;1Y*- te olan h~ ~e$:!1J.tının :!ıısı.erıni 

1) Mal meYcw1tmU n ~mlelı:~ ia.. nm bu k.aranılık ı:.amanlannda ?aun, kol&::V~ tçhı, halt tarafından 
li.tmı cot&l.Lmalt: 2) lsWıltt?l'rl 0 rt.edan ltallcmabdır .. Ayakbbı.ar~. bir kanun emrl gibi yapılırualıdtr. Bmı_ 

t.ahdld etma; 3> P1aü.m kontrol ey_fcoraıılarda, diQ'er 
1 

tıif•.:n eG!~ıa~ lamı b..,mda zenginlerin, hali ve vakti 
leme!c. . lze?l4ıinler blraa d.~er hallı: ıibı l(.yin_ yerinde ol.anl•nn kendi hındller:!ne ve 
~ardan blriııe31 hııkkm.d.ı. filı:!.Tle_ mllJ"e alışmalı ve bunıı ac.a1!" ı5nne_ h~ tamtından tahd1d ed:lmeml, 

r!ni söyUnn arkadaşım ıat.:'hlo.ıt!eri.n melidirler. Eaaem hükQmet .Wcı eQ& olsa bile ba~ ml18tehlikler1 tazyk 
tabdldl "" tlaUa.rm kontrolu hususun- irnal&tım ınenederek lüks t1pler altın- deoetıne ~e oımıı.yan iat.ihllltlerı:ı 
da da 1U mUtales.d& bu.ıundıı: !da ~ea •tlşıoı orta.1an kaldırırsa bu lcısm&1an gellr. thtıklrı hükömet teı_ 

- P'iaıt kontrolu fiatı ucuzlıı.tma..w., meeel• lı:endilltiad~ h!sıt olm~ oltıJ. lı:i1At11e beraber ton.trol etmek, ahşve_ 
binnetice t.ırtfblf.klen çotaıtma.ya sebeb LOlca addedJeo Jatıhlf.klerin t.&t.dld1 riııs elltlti ~mlardan fatura iste. 
~lur. İaUhl&k!eır hiobir t.ahıcUde tl!:>i ol llısfnde btrı;ok mıuller bulunabilir: Me_ mflk. azam! n.t dışında m1hnltün ol. 

ıtı ic4n bu yolmı oe kadar zararlı sell eehirlerlmlzde lı:ayı<l ve tartaız ve duP kadar :nal almam•Yl' ealıış:mak 
oldutunu enelce ~m Böy'ı eeldden oldutu gibi çilı:ot:ıU.'ıu-, ıaer_ zlb1 va&lteler bu tendi kPJ'ldlne ist1hıl 
btr t.ahdl4!n l'Üçl.lllü ka~da h~ 1ıer. tekerl~ler, tatlılar, pat..ta1ar ki kJ.ım& WLaltesınden soma ge·ır. 
metin ı.stlhlAklert ee!'best bıra1onay~ vesaire imal ol.rn:naktıı.· bunıar ıı-ne :tHtit*T he..ldtın.ch y~tığım bu bas_ 
med>ur olmastnı dotru ıörenlerden de_lyaldıslı, BiWtı ttlrıd1ara aarıJ.abi!mf'k_ b1hal1 bl.ttrm.e1Jden eV?el tlat kontro_ 
lillm Tabdid ~ ndeu 111 k~- te; eskl.ı ırfbl millı:emm!l ambalajlar tundan da btra'I bah.'letmelc isterim. 
meal '""51ka usullld.l.1r. Bunu şiındlllk }'8Ptm1abl~et.ıedir. Bu gibi mab:e:me_ 'Bugt\n böyUk oehlrterimhd!, mesld 
tat.bit etmekte mtlıJlrWk .or~alı:, nln astlh!l.kler!ni \.ahdld etmek onlua tıtanıbu1da. ya.pıla':l bu kntmlun .Pi'YR• 
bu neticeye az çflk h:zmet eden dlter ammf ffat toymalı:ı.aıı daha mtı.sbet üzerinde "" mft.stehl1 kleı- lehine mühim 
btr takım tedbirler altru\lıyu, BugUn netıce verir. faJ'(lalar temın C?WitlM ~ ~tur. 
etinde ı:ı&.nlsı olan diledtılnl alab0rru.4t_ H1lıtfmıeUn mümk!ln olduiu kadar vez!.~t.e belki zarcrl, belki önlcnmMi 
tedlr. Mal mev,}udu az oldutu fçin ?'el!b u.sulf1ne mttracaat etmemek hu- mllmktıın bıı.zı aıksa.'lı:lılt'lıı.r olsa bile he_ 
bunlan ancak ne Yut.sü t:at ftrebflen ırustmdaki karar.nı, ben de b!rçot •- Y':ti ummnlyesl tta>cı.rile bu işin iYI ta_ 
sengınlt!I' tedarik ederek, tesesı. mUsa beblerle dol'ru bulutıım. Pak.at. bazı ee_ 'lc:R> edDdll1 hmi hlsıl olmaktadır. 
ki olmayanlar lhtıvacınnnı tatmin im - yada nlbıa.Yet 'JOll dakıkad& muztar ka_ Kontrol jşlerırıde vGkst* tah8!4 sör _ 
klnınde.Q mahrıım kalıyorlar. Harbui' lınaralt veısJJc,ıya müracaat ed!lecrt.1 müş, ııenc ve he,yecanlt elemanlar ça_ 
sık~ Te zanıre~ ne ııotraı.annda, ne dllş11DQ1Up e1mdlden ha~rlııl: yapmak ]$rmanm bu muv.affaklyette mllh!m 
li71nişloerlnde ve yaşama şartı..nı!<IA JAzımdır. Bu usulQn bıçbir memlf'kette lblr hillseBi olsa gerektir.> 
en Ufak ta<Jtr Y8'lnlamış insanlar işte Alma.nyada oıdutu ş~lde mükemmel * 
:ıı::ta olursa olsan maı ıecıarlklne bir tattlt ID*Anı bulması düşUrrlHıe - Ankıı.dıaşımın IMhat.ı bwada b.W. 
da ıut!'ulanlardır. Bu 711zclen plyaaa_ mn. Orada nulh zamauıııda bile bu is' Ben de kendim• mal ederde na.klettı_ 
tate etYQa rafbet dolayı.'!IJe dik_ huır blr teştl!At, ne yapacs~ım, 11asıl tim bu :tıkirterdesı sonr..ı. mevzuums 
M.ahal~~avvtıııar o.ım.at:t.adır. hareket edecetlııi blllr dlsfplln sahibi UAve edooek yeni bır fCY bul.aıMdlllı. 
kaldıtı halde oal1.tan terzi işs1s blr halk vardır. Almımya kadar o~aaa Haltlkaıt.en IW,JJ:Arla milcadel.e, b r ta

riden bun 1blb1lt tadın temler müş.. b~ halt> saruret1erl do'layısilc bu yola rattan da mal Jne\'cudunu, memleket 
mll$terl bul~:o~~ UYaf &Ya4rlı:abılan •irm!ş olan diler me.nleketler ooece- ıstaııısalA'tmı <ıOteJ,tma.k, diğer taraftan 
lllk.s kadın ~' rpi hal.de ınanta.rıı, l1nde ve .>nlan:ı tatbik et..Uti usulleri da 1st1hll'ılc1eri tahdid etmeit lşldır. İ'h_ 
Metrl!61 bet ıtrah: ~rı CaP1.fılm>r. ~ik ederet: bizde de ştmdlden bu işe t:ltAn Onleme4c !çın tutulacak bu yol. 
olduğu bald rmt b ""- raft>et az tam bir hamlık yapılmış olmalıdır. halt> zarureti ta~ mılletl~rln e_ 
deth:ı.l aııtıı e Y• Rn C'1 llralılc lı:umaş Tt. ki aiinün birinde herhanai bir mad. kon<ıml ırtyasat.ıerini tayin eden taşlıca 
zllinre diled~rİu>ı ıa~~ma.bdud bir de ~a blrook maddelere ves.ltca 11.\uın esasttr: Kıymet.il mUteteldktr d::ıstnm 
kannen maaşlı 1r d1l in.sa et.ınelı:, ınu_ tat:Wt olunursa, it aksamasın, v~ ıst1h.. Peyamı Bata, birkaç gün evvel cTas_ 
!eri iYl ır:tm ' 1 a 

4 
nlarc~an, iş_ Wte hakkı olanlar ıık:ıntı oekmek ve_ vir1 l!!f'kA.r• da eeh:rde Taksim ml".Vdıı_ 

•· •Yan f'.r en yevmıye~il~r_ Ya bo ihti.ktr maktnesl.ne yeni_ (DeTamı arla (/! deı 

Tıb, yeni inkıliblara 
doğru yürüyor! 

İltllerln 
' 

az avları 
dirilere 
takılacak 

Okuyucularıma cevablarım 
Be.yan l!t O. ya: ı Mektubunuzun cevabını husu.sl !* 
- cEvlenmek ahvali hnzıra dola.. mektubla iSt.lyorsunuz, hay bey, q)lie 

YJ8ı1e teh1r1 uabe. m.üna.slb obn~- yapa.yun, fakat cevabı nereye gön_ 
pak mı?> §e!klinde bir sual bana her derecetiım? Me«tullunuza adres ilA.ft 
~ ew« kaba bir bahane görü. etmey; unutmuşsunuz! n;y:ıK 
ntlr, cah'V'll!li ha.zıra'D'dtı evlenrru:yt te_ r- " 
hir edecek hiç bir .sebeb göremlyo _ 
rum. Oeva.bınız bu kadar sert değil. 
f'aka1. k&ıt. '1 oklıalıd ır. 

* 

Bulmacamız bugün 
5 inci sayfamızdadır 

Ba.,'Ml a D. y~e~=~~~~~~_..!._~~'==============~~~~=!~~ 
Hastanelerde insan 
azasından stoklar 

v Ü c u ~ e getirilecek ~11111111111111111111111111111111nn1111n11111111111111111111111111111111111111111111u111111~ 
m: ınsanm a~ kullandığı ıaşı aiT_ ~ iLK çıkarılan 25 milyon lirahk tasarruf bonosu ~ 

rl1tmelindıen bo.ş1ıyan ilim bugün ya_ 5 "k' d d t ld 55 
r&tıcıları olan in.sanlan b:ıyıetlero dü.- § 1 1 ay an az zaman a sa 1 1 5 
etlrecdt bir dereceyi builnuş, hayatın = = 
her ae.1'hasına ııııın!ş. her işe karışmış, := 1 55 
yerın e.ıt.ıru üa~ü:ıti ve iÖkl'ÜZunu ta.. 5 kinci yirmi beş milyon lirahk bono· ::: 
ramış. derıizlerln dJ>me iWll~. insan = 55 
ruhmıım tA iç.ne nlifuz etmiştir. = lar da çabucak satdacak, bitecektir. = 

:bm!n bu ıcadar çeş.dli sa.halara tesiT := 5 
~~~~~~= = 
alet eıtml,ştir. Bugü.-ı h&rb meycl.anla_ 5 e 5 
nnıda rQnde blnlerle, hattl on binler_ := ::: 
le genç adamı eu müthiş vasıtalarla =: 5 
Oldllreo mm oldutu gibi, Umldsls de_ = Menfaatı·nı·z = 
recede hasta bir savanı ın~~nı ölüm- 5 5 
den kurtarm&k ic!n akla hnyale gel_ 5 ::: 
ra~ oarelere baş vuran da. gen~ mm. j § 5 
dir. hlı:at hic şüph~ Y<* blrlncle«ıtn g 5 

~ gibi ilı:!.ncbinin me-61yet! d! il_ = o~ rh a 1 b ,· r bono = mln ~ atd detildlr. Bun. ı 5 5 
ıar onu iyi veya kötü malc8adlar ivin 

1 

E5 5 
!kullanan Adem oğlunun his!ealne dU.. § § 

~yantn dört bucaA'ında yüzlf-rce 5 a 1 m a kt 1 r § 
lAboraıtmv va. 6lllmU ya.hud hayatı 5 =: 
tolıayJ&şt.ırmak 1eın calısmaJttadır. Nl_ :5 a 
tSJm bu hartı tç!nde b le b.rçot yeni 5 oın 

6 
!I 

keşifler ?e "cad!.ar ya.pılmıştır. Bir A_ 5 > ıl vadeli bono • • • • • , , • • I< 5a 
merikan ıuecımuaıınd.a. ııörert".k aşa#l.. 5 Altı ay vadeli bono • • • • • • • • • % 5 a da bsac& nakleıtlğımu ilci yenilik in_ § Oç ay vadeli bono • • • • • • • % 4 = 
sanı bu yolda derln derln dllşUnmete = a 
ve şu inBıanlığt.n ha.lir.~ ırnım~:t mı, at- 5 Fal ti 1 lalzl8 d 1 ad Dl -ıam&k mı !Azım geld!tlui araştırm.'\ta = z ge r r ve r e ,,, a u e r § 
sevGtediyor. 5 5 

-rı> t.leminlıı bu yeni keşifleri can. i§ Tasamıf bonolarJ 5, 25. 100, 500, 1000 liralık parçalar 5 
lıla.n ölümden ktwtarmak i•;ın öllller_ -= halinde aatı&a çıkarıbnııbr. Haç' bir v .. ...n ve meruim = 
den istifade esasına dayar.maktadır. _ r- -·- ::S 
Gerçi aç kal1'> ölmemelı: lçln meuı.r_ = yokhr. Paranı&a istediiiniz anda gene paraya çevir • § 
lıklarda ölUlerln altın dl.şler!nı sakmek 5 meniz kabildir. Arttırma ve eluiltmelerde aatq kıy - = 
usulü mem.ıe:m.lmlzdc öt~enberi ma._ §!§ meti üzerinden teminat olarak lmllanılr. Keseni.. § 
l(mı olan ~ yutarıd,kt esasa uyan btr == sin mUuadcsi nisbetinde liz de bunlardan bir = 
usuldür. FM!llt hu, öllllerden bHvasıta 5 tane alahilininiz. 5 
ıstifa.dedlT, tıb lle:mintn keşltlcrl l'!"e = a 
~ı~~~uya ısuracte imkAnmı ~ Bonolar bazlnenla kelaleU altındadır § = ~: s~ ancat canıı \ıulllllllUIUllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllUUllllUllUlllllnmmH, 



- IDlaadıeJıe tom.ls,Joınu ı..-..: eon 
etseıana Mahmud. Sa.tm Beul. 

- Size Mahmud Saım mı vesıta 
verdi' 

- i:ftlt pasam, reta hazretleri il.ah. (Bq tarafı 3/1 del 
mud Saim Be:r. insanlar arasında mllmklln aıörUnüYor 

- Tam yerlni bulmuşsunuz. Berhal. ve hasta adama. kan dotrudan doğru.. 
de size verdiil 3Jbuncu hanı ysllrala- Y1' sağlam admın damariarmda:ı nak.. - ili - Yazan: Nıurct Sala 
rındandır. ledlllyordu. Halbuki Rua profesorleri B u defter hak:lka-ten bir iD:filAk sonra, bavoıumu ala.rak aabah hara 

- '.l'Ueyt bP. .• ti,.ileos- bre pasam, Shan<>v ve i'u.i!n ıs~ bir .'idamın tan : madde&.. ruhwndakl sükftnu Iıtı ı;ifbliıkten tırama.n başka çare 

Mübadele komisyon_~ reisliğim!. 
-w-

OılibMiele) illeri baflamlftı. &rçolt 
metrep>lidler, p~lar, RUQl zencin. 
lm1. mibıdel~e tlbi tutuan~.aroı. 
-.votiımda rarlaıbaşmda.Jd lPaviaki> 
~ Ok&nlYOnhım.. 

Bisfm <meddab .KAzmı) totıE, kota 
seldi: 

- Aman ~ .. llD .... metrepo_ 
Udler, papaalar, Rıım zenaıin!en mttba. 
deleye &A&»i olmuşlar. 

- lJt 7a?. Blm ne?. 
- Nasıl bize net. B z bu 1'e lmrntl.. 

muzu ııokamu mlYll?. 
- llenbJı burnumun il! var. Şimdi 

ıttseı bir R.um Jtuıı ;vaıc•wtım?. 
- Rum dllberı lle burnunun ne alA.

bsı var? 
- Beni bumumda::ı yakaladı, b!r ~

rafa bırabntYO:' da onJ&n. 
- 8fmd1 ben bir plA.n 7aptım. su 

pıc>aaJan <müb~ele ı den kurtaralım. 

- Na8ıl ~ara1tm". 
- Seni b~ 1"f! s yapanmı. 
- Sen de an mı olacak8lll? 
- &ık&Yl bırlok ta dinle canım: sa.. 

m üç beş ıane zeng n papaıı get'rece. 
ttm Parası -;ok. aklı a:ı: krmseler. Ev. 
'NlA kızarsın. 

- Onu lıiç Y-"P~mam ıct.sımcıtım?. 
- Neden?. 
- Beni 1anm asll'dan.bert hep pa-

IMI çok. aklı az kimseler besledi. Dün.. 
Jl•.nın blnbir etı.encesi:ıl onlD.ruı saye. 
ande sentam. A1lab onlan eblt et_ 
mnın. Bet yapar ctderR. on Oo WıPUr 
pl.s n. Beni yaşatan, aı ycUren, kuşa. 
tan. o natan, zıpla.ta.!l hep o ıreıln1met.. 
ıer det 1 mı?. Ben onlam nasıl klza. 
rmı?. 

_ Mahsust'\..'l kızaô'\ksm 1• 

- Sottra? 
_ Sonra araya ben aı!recet!m?. Yal_ 

fttacata. nunıa.n a~ buvunm. mtt. 
l)adeleye tAbi tut:muın d!l't!Cetim. 

_ KA.zıml. ~le Jşleri ço'- karlfotır. 

mıyalım. B1m tatlı pllr. On 118PM 
derken ellt papastan para almz. Maa. 
.neıı papası ır l:'z Galatu:ırayınm 
t6'e inde bir Slkıstınft!ar mı. polis ıe. 
liJıeiye lıadar bur.ti 1sa ııibl Mektebi 
Suitan'niıı ıtapısında cann'.lu. sereTier. 

_ Sen bu bdc toıUk detildtıı 
,.tı , 

_ Kaç paoas getirecek.sin?. 
_ &ıkıZ c.Jokmı tane•. 
- Ya herru, ya menıı ptlr 1-b. 

hm. 

* - Yapuavis efendfm. Nasi derler 
lale bir :s ... Na.sıl rtdesels?. Ka!e biı 
buralı dellll ...... 

- lkhMm
11 

nedir?. ı deneıki Sabuncu. Veeı.k&t. Hartı! DK>leküllerinln daha bir mUdJet ya.şa_ Sı>~ıı:ır, ka;pan.an yaralan lamadaım. ttç senedir, her şeye 
- Burada :t.alma& puaml. - Anladık nhr.. lılahmud Saıuı ver. malt.ta devam ettiğini tesbi, ederek ö_ ~iUr, tekrar bir ruh JJıtllAll ya _ züm ve tulalım kapalı. Selma.y 
- Olmaa. di. lWerden aldlltl.ın ltanlarla kan stok ,_,_ n_,,. ,,.. ? ı - :r. a.t.mak kuıd.retınde .. faıltat bu aıkşam h86Sa rica ettim: Bana Nevinden - Aman oas.un. Opezei8 •~ ...-- - E.. ev ...... e an Y&Pllladt ve bu ta.nıan namtiten.ahi 

altında. B1zb:n famllyıi. otaza.L tlreieoa. - Onlara nıuM eekerı aaranmız?. bir müddet •nuh!u.a etmek yolunu bul. :onunıa beııbaıaa talımak, derdleşmek ondan naklen de çiftlikten kat'i 
Aman puaıaı .. pott Ja?vımnz... Bir - T1 bre.. tirlleoa.. Sabuncu. Nane nınşLardır. Bu sasede şlmdi bszı bas. ~iyacmı ö;v1e h:lssediyorum k.1... bahsetm.lyecelc. Sözünü tu.turor. m 
baııtl.. lıı&tl... şekeri?. T1 bre? taneler, icabında kullarulmak üzere. : Son wamdlğım DDtların ta.rihlne tulblarında onlara aid blr kelime 

- Adam ::>aşına ne wreceblnlz?. Papaalan dolru vapura yükletmilı. hastanede olenlerln kanlarını alıkoy_ P>alttım. Arada.n tam fiç sene geçm:ş .. Zaman zaman, Selmaya yıa7!1p sot. 
- Ne istez\ıic.smilı pasam? !er Bil son JcalaD Terkoa papa•• köı>. maıkta ve her çeş!d mıı•n kanından :ü9 defa 360 gün 1080 gün eder 10801D.'3ık on:ıam aid !bavadlı almak lh 
- Adam beaına ıaet Jüa Ura. ~~~t.geldlm. İti memurla vapur& mt'ı~~ı 

1
hatikl stoklar meydana ce. i<fe. fa 24 saat... ' · aclle km'aıDıdlPn oluyor. Fa.kat, 

- Oldu.. ,1e1to.- puam. a•.u ·~ r er 
- ıtao kisi "4V? - Kale .. aman ~ bev biz s!d.lyor D:terine ~llıce: Tı1> llmıi Shanov ! Ne çabUk. falta.t. Ne ıkadar gilç geç küp hemen ~rum. 
- Bre cet adsm puanı. KAdın bO t&le?. ve YUdinin ket1flerinden d~ iJerl;ve :ıı bu -.ıııan.. Şlmd1 ne baldeier, ne oldular, 11 

Ura? Çocuk ta para ista:? - Nereye sicl17or.ımıuz?. riderdt kısan uauvla.~ın her blr"nln. İ İbıtiJl&ftı,dıım. Bu kelimeyi yau.rken yap~ ~r n bilmiJOrUDl. 
- Blbette ..• CocZ. Udm baeka ~- - Blee Wıd verdin?. &ümclen aonra blı müddet daha müs_ jgüı~nmı. Evet, lJıt.i.yarl8JJUfUil .. memet uel>ı, fijphe.slz ki ötren 

rUe. Sivil ~ t.ar•fe ... P&ras. met. - llY. taltillen yaşamağa dnam ett.JJı:lerlni :ru:ııınn i'&fımda.n bir mJ.s.U büyük .. ten çdlt dalha ba.fi1. 
repoliıd baeka \arife. Yarnı akşam 119- - .Aftlamaz hre bunlar .. demıarer sa. ~it etmiş ve Ameıikaılı lllmler bu ~ ka.tılan aklar ye.flD1a ek.. Bilbııı.aaa Nuanı merak ediyor 
r&7• ıettnı. Klt!dla~ alın. bmıen.. nane fMe!' .. tl bre?. vaz:yetten cmlı 'timaelerln tedavi•! : . . . . ? 

- KA.fıdlan ataıais. Polıs ıeJJne, - ADI11111sz ohırlar mı? Siz umumi hususunda ı~ade etmeğl dllı;Unmtlş. .J.enmif gibi. Ha.ya.tım, c:Laiml bir zel.Nic;ın Nevin değil de Nazan .. 
götüremez?. litibe verec9tttnis. ıer; neticede yeni ölı:ıüs bir kimse~ ~ içinde geç~r .. bu fld.detll sar. Bu sualin cevabını verebiliyor 

- Kilıdlar s.zhı eliniade iken b!ç - Gramatlkmıa?. alman te.tat henüz ıtendl. bl\ŞJ.DA 81_ :aıntıı.a'l'dan gene bu kadar az ziyan artı.t .. 
k~ s:~=· pasam? KarabLı oa.. = :n:!:d~ bu sramatlkorıa?. memte olan meaelA. b

1
r karacı.ter vı·~a ~e ruh el'lltazHe çıkmak bil' mesele.. Neıvine karşı içlmıie bir kin ve ne 

ır.ıracak. - 'Kolayı var. Sen fimd! nereye fi- tböbretıe haYT:'1ları.o. uzuvlarını değ~- .bu en.kazı saçdanmda a.k, yüzümde ret stoku t.a~rum Seneler g 
ıs 1mıek usulünü ortaya kovınuşl rdl'r. :ç.12gi olara ,..,_....,.... pe,1c ağır değil .. · 

- Korltmayıu! Kli}'ıdı gôsterın!. Da. diyorsun?. Bu usul tAıammQ.::ı P..ierse hastanelerde • ---:--.. .. . ··bu 6t.oJt tükenmı~k. Kınle sevg. z 
ya.tını - Nereye? A.Pnaro.ıa gld~. :Valnız kan st-Olı:lan yapı'makla Jktlfa !fa~t, rulıııınxlıakı çokün.tuyU bir te. man zaman öyle çet.tn bi. m yda 

- Polis gelse pa.;am. - Oraya rtdersln. Htc sPıılni çar_ olunnıa:vaca«, Jtı..ırtanlarnıyaralc ölen ~~eyei>ll8em.I Uharebealne t.uı.114u,orlar k 
- Korkmayın, Wıdı ıöster'n. dQa. ma. Orada ba~pag yok mu?. zavallılarm ...Uclliilan parcalımarı:ık b!r 5 Ilerlai içın h'çblr teselli)'e malik de bu deruni müeade'e benden ayrı 
tm. - Var bre kale? b.n _ deri _ b6brek • vPS&ire stoku. :ı:wm.. beni bbbiktiD li9en de bu ya. yerde vukuıbulu,ormuş gibi, hangi 

- KomlB, mertces ::nem.uru?. - il.ah. Benim Htıdımı ona nrfr. Yarıl adeta bir yedek maluıme deposu :tıer gün ~e geçecek, dfin nasılsa 
- Kod111ta7m. Dtııdı pterın da.. aiJı... m~ana rettrılecekt!r 'Raz• uzuvların ;.._ de da l g.atb gel«elinl mera.kia be 

7atmt. - D'1dı hramlda alm"1ar. dan şltAyeıtci olan ~talar bıı depola- :u,. ... n ° .. yarın ~ ·• JOI', bu çaııp~ adeta se,red J'O 
- Kimse ırotüreme:ıı". . - Zarar )'Ot. Sel&mmıı dJJf'J'afn. ra bq vurarak bozuk aletlerini yedek i Asterl.ır.trni yaparlcen, bu haretetll um. Her zaman kin, aevgfn!n m 
- Bayır. Kimse ı5tttreme7:. hnmi bilt10rsııu n. aletlerle tebdil hnUnım bulacaklardır. iT8 beJıeoaııi! oca.tta a.vundulllmu sa. tabkem mevkilerini yarıp geç yo~ 
- EtıdmlaT buraya plecek. s6re- - Mahmlld S~an. artX AeaMati cetvel bazı uzuvl&nmızm ~um. Fak:a.t JQ1nı.z taiınca• iht.L N9Vin bma büyüt fenalık ett. Bun 

cebfnls?. - Tamam. :7At:!lı sen bu ll'IDI G!Omden 11>nra mUst&tlllen daha ne S1M sıı.blıt mekteblnln ba.hıçeaıDde, ak.. ~catmı. Nuan, bana onu 
_ İhtiyar 'kadınlara, çocuklara ıııab.. nrrırDn1!n 901'lUna tadar mıut.-rıanmı b.dar ;vqadıJı.la!"Ull takribi olarak ıns. i.tamları ha.V\Flla ~ı otarduium za_ un iyi mi ptı 

met eıtml!7in. Oençler gelsin.· Ba41PAPM8 aO:vlers\n. Oradan bir 1atida terI:vor· ;.,,,_ ':== -..ıw't· be 
1 

!bak lrbıblarmı "Termetie 'Y 
_ Blııea.tane panm. Yatın aq&m 7.-rannz. Bms71a b"shn tomlsyona ~ _ 10 d.cb ,..-n. '-": a-~ 1 • n . ça un hd:Jcnda. bir bükfim vere 

paraı.r da bulr. Kadınlar da ıeıecet. :JODa:nnnm. Kal> adaleleri _ 2o dakika. ~ bir melankoliye sürfi.tltl ;90I"um. Bu meııctuttan okamasayd 
* - Sonra?. . . • Gözler - 39 dakika. ~rd~ endi kendimi a.ldatm'liıkta, in -nm 

B'r deste kAtıd!u hazırladım. Pa.. - Bs •.'!12nlnı\ eenı ondan ıet'i :.s_ xuı.arıar _ 1 aut. ! N9Yın, Naa.n, Celil Bey, A3şe, Mah.. t& devam edeıcelct.im. otum.atla h ya 
paıılar paralan wettrdl'er. Bu saçma temi. Kol ve bacak adaleleri _ 4 aut. Fud a.ııa., ~ ta.tamı!l !ç!nde elel tmu bir ft'bime tu.ııoaın etm ide 
klttdlara birer fototratıarını yar,.ştı_ - '.Bu'!ımtıs eab?uJcYolul "' • imi u.. Kan kftreyvaıı _ ıs sut. :tutuşup bir daire çeviriyorlardı. Hep. ku!'tardım. Hangisinde taaançlıyım 
ra.rat:: ellerlne verdim. Kızların yanla.. - O az mı · • nız 81!D ,gm Kemikl r 3 rfln :.mı diifünme k hatırla. 
nnda foıtotrafb:'l ynktu. Er.esi gthıft nu'ma. Nasıl yancabm ltıttda,-ı?. De e - · : ayrı ~ me Ha.yır, bunu ıa,tn etınıek iste 
birer ~ eltrd:Ier. Saatlarea - K~ bftmtyormıı?. 'PP.l'a •. M1Jba- r1 - 5 ıun. t it. :mamat ne mümkün?.. m. 
mıara ve fototı'&llan\ baktnn. Rlml dele Cemiyeılli Reisi... Mahmud Batnı i Bele Namm.. Nazan her zama.n gözilmün ön 
dilberlerile hayli oynaştık. Onlarn da Bey tw ! BM, lt&raf etımm ikim ki, her • 
birer Yedıa ym:f-m. _ ne .. h!c merM etme. Ben hllA bıı antikir taramasında 8 muhte- itesten faa1a bu sıwaaı tadını d 

Tam le dnrt bnı Ura para 1oplamış. kafa De stt. Qabuk ıen ~t~?". kir yakalandı ~tı,ordmn. ~·an diişilnilyorum da .. 

tik.!'° durur bir daha Pavlaki apar_ ....... ~~ım:;:~ Pia.t. lılürabbe Rııtitlrla milcadele i Ql.rtmcıten ona g6rllnmeden kaçtım. 
Qm ~· kaıdırdık· Dot Jılanlsa. tetkllkı diln BeJQllu, Beşiktaf ve &. SBunun gııd> bir baretet oldutuııu 

Ya -ar?. • ru H E R G Q N mJnarri1 k~ datdllnde, maballl pnüdriklnı. Bu hal-etetln hatunda 
SöztlmQ dtnieımi!f~er c•len• dayat. polis w abJta1 ~nin yvdımile !fena. bülltümler 'ftl'Cftrdiltinl de taı.dn 

mı.şiar, ridene day~ıı!ar. En nJba.1U Ba, ':at tanll ..! •::., = dalla mınmıt bir ~ .Jllıl)llUftır. Tara. jecu,orum. P'ak8' b8fb ne yapabı'llt~LJDl:--ca 
merkeze ritmlşler. ..,._.bir e-mDdlr 'lalııübll .... ma.ıun mevanıu et w battallye eş. idim? Oelll Beyin a&ılerl, 4alıa dol.. 

- Kale JIUU!l. b
1
sbn 'liW!ka?. ~ ltlse ....hare11m1ııa ......_ 1881 o1muıft,ur. 8 ftk'a telblt edUm)f inısu teklifi beni o lı:a4ar fqırlıtı t1 · dL 

- Ne ved:uı7. .. .......,.. "'euıoiuLll' "'tıtnwta .mı ıutalmUI- lblr cecelit bubranlı bil' d11f1lımıeden 
- Kalazaylz bu!'Rd.ıa 1 • • \. 

- Jra1aJ tallcülnult. ,.,,-· Elrem Uıalılı.,I tur. ... . '-----·-··· - .. -------·· 



(HALI{ MASAL/) 
- Kısmet gel€cl!ic.!. • Dcm!ştı falcı 

kadın. Emıne de sormu.stu: 
- Ne zaman? .•• 
- Yedı gün mıl d yeyım, Yfdi ha!. 

ta mı, yedi 5ene ml? .. B.l.meın! .. 
Eınlne de, kaJ:>. ümld ve sev·nçle 

dolu asabadan çıkmış, dağdaki l::.u. 
lı...b~!ne avdet eLm~Ş"..i. Burada, kocası
nın cenge Ji<t.tığl gündenbe~ lı!SSel.tiği 
~ahııZlığın, boşlugun, bilzııün tesirine 
"' Pılmada.n kend.nı minderin lızer1ne 
a.tı. ~t ço!! ı;eçmooc.>tı yer ndeı-. f:r_ 
lndı B.r şey ya.pması ltı.zundı. Pa~ıı.t 
ne? . Bunu l:>ııcmlyorctu. Q:.ıktanberi 
bek t'U len sevgıli h r yo.cuıııın avdet 
günU h!ssccUlen sabır~zlı'":, te1as, en 
d şe lmlb!nl -tolduruyorcıu Kah . -
ca bir işi · yapa. 

\'il.rmııı rannediyor kıi lı <;&. 

~ec~ oturup bekleml:s. lılz~ge'd'ğint 
nuyordu. l::ılh b.a.reket.s z duruvor 

kah Yapacaj't ı..•~ı: . · • • ......,u ışı varmış ınınne-
dilor, kah -;adece oturı;.v beklemesi lfı. 
~eld.ğın1 d~li:ı(!yorıl~. K h hare
ketsiz _duruyor. Uh odanın ortası~ 
dört donüyordu Birdenbtre kapı nırul 
du Fiıımc kaY> nın durduğunu ıııssetti~ 

Yazan: Ekrem Reşiti 

Nefesi kefilim $l Ses'ni yllk:seltm~ ~ 
ça rdu fıı.kst beyhude Gaz! r1 k., l müjdelediği ıosmet. sevg.11 kocası Mus.. I ken -uyanmıştı. ?T:haye. gün doA'du. 
PlYQ. d.ltilmlşti v-~~1 b ..... ~ ~ e a- t&fanm &vdet!yı.ll... l>Uşını o sağlam 1 VAıdlerlıe dolu parlak bi:r giln ... Emine 

· ~ '"""" san ye son · ]bJses; l · d' GU U ra açı~. kaç zam ndır beklemekte omuzlara ctays.ınak. sessız. hareketsıZ en gUzel e n g.y ı. m ş ger_ 
olduğu kısmet, ın.adec içcrı glr ekU saatlerce böYfe kalmaık... Eminen~n danlığını taJttı. K!.smet g~cclttl, Kum. 
1-Tfua.yet: ec · gözleri doldu, göeyaşbn, ağır, ve Sl- benin önüne ~ıktı. ~lerınl aşağıdan 

Khno? .. Diyeb ld:. caAı: gOrı:yaşları dtışmeğe ba')ladı. . . he. kıvrıla kıvrıla çı'K:an l'~la dikti. 
. - Ben, Alt, t ... ne koyunları getir nüz yıı.şl:ıt ;curumamı.rı ki F.}minıenin - Da~an gıelmesln .sakın •... 

dım ·. zihninde yeni bir şüphe uyandı. Acaba j KuHibeYe .k~u. Ki.r.ıse Y<>ktu. KL'>_ 
Enıınenln telf\şı, heyPcanı ansızın va.dooile bu kısınDt. bır yocuk ddil I met gelmemiş>..ı Bekle.dl. Güneş dağın 

lr.aYbo!muşt.u. Kapıyı aoh önii'ldc kü mi:\'dl? ncenge gı meden evvel Musta~ erdm.a doğru iııı.yotdu. Gün b2.tacaktı. 
çült QOban AU duruvordu. Koyunıa~ fanın kendisine tevdi et.tl81 b·r ııma_ Ah kabil olsa rıa bat.an bu günü ıı2.a
~~ ge .. rın şti. Her akşam tf.bi .. net?... tajıilse ... etrafta renklC!r kcyuıa.şt.ı, Mu 

p • Emine bu Wtı hulya ile uykuya dal tad akş3nl sQ.;ctlnet.i e~.\fı sardı. 
b r Ren m in All... dedf!ı:ten St>nra clı. Uy&Dıdığı v&kit sab.'l.h olnıuşfu... - Gün. batma... dur. kısmet ~le 

şey mınldaodı faka.t çom•k ""e de ~ km'"'- n ......._, -nıdt ıstectı:.. _.. ., ~ dün atıışaın... ev., •• evet .. ya '"' a _ ..,.,,... ... 
"6ıni anl:ıma.:ıı... ne olacaık~ı. o e:ün bu ümldle aya.lan- F'akaıt EıJtlneaL"l haya~da en güzel 

+ dı. Faıka.t ümidw~u boşa CJ.ktı.ğını an_ olai>Ueoek gün, bat ı 1'.'mine 11mltlbe. 
rn; ~eti ıuı kadar çabuk bekle. ladı ... 0 halde be§t!edlki kısmet çocuk sinde, branlı.ıtta ağlıyordu. 
lece01t· değil ... Yedı gün sonra ııe- değildi. Ne olab.lirrlı? Beıkt İs'anbu\da * 
ıazımı.'.. SÖyledt? .. Yedi gür. beklemek çairşan haSta k.ıı'deşhıden lyı haberler Ertesi gfuıü :Cas:ı.baya indi. Y'!dı batta 

..n~athıabu kısmet ne olabill?'di? ... En getiren bir mek!ub, belki ekinler bu se_ da. kaç giln bulunduğunu iiğrendi, kü_ 

.,......,........ ra~ıe bekledijtt ı:r.ah'<lk 1ro ne her seneden daha çok olacaktı... lıUbesine evdet -ettikten sonra o kadar 
oal!l!Vdı En b\ly1lk ' - belki ... daha 3ltı giln bek1emes. ıtızmı. çakıl taşını bir sı.nlnln içine ko~;du. Her 
tlvd·. Pakat böyle =et g:~~ı~~ dı... sa,breUnek:ıtan başka nı> yapabilir~ gün siniden bir t~ cıb.ııp atıyordu. 
m~i? Oünk:fl giden\er çıı.bu.'lt ciönmez. di? Kalbhıe yenid~ ümia Re1m'st!. 

~~r tmmıı.. k1m b!llr . 8"hirlilerln L<;lne * * 
ım n aaiı ererı... İnşallah falcının Yedinci ırün her sabahtan daha er. Günün birillde sini.de taş kalruadı fa. 

- Yedi ay ue zamıın olur? .• 
- Ağaçlar çiçek açınca .•. 
Ce>'al>ı küç;ik A'i verm·ş i. Emine 

Aliyi k.a.Sa.b::ıya gön:ier p yedi ayın re 
zıunruı t.amam olac ~ıoı ğreum sini 
istemişti. Kend!Al kasabs.y.'\ g•cmekten 
çe'dn}yordu. 

Ağaçlar çiçek &.çınca.. . dnha vakit 
vardı... bcldwıek lfJ.zandı b"kl°\"('04'1:: 
ıt!.. Beyhude ı:ıa!nrsız•ı7., tela.ş, end"şeyc 
Mlzum yoktu. Be-kli..veel".di. 

Ağ:açlıar çiçek nçın~dau, hsttıi kar. 
lar henüz errrme:it'"'l bir mek•ub aldı. 
Bel-ki ktsrne-t ou mclttubdavdı. Çekin. 
(€nliğl.nl unutara.k mektubu oku+mak 
;çın knsabaya koştu. Me-ktub, F.m!nen!n 
hılMın.a. Mııstarıı.da.1 dr.~11 • J«:ırdesln. 
dendi. K.ard~n sıhhati bUsbftttln bo 
zu1mu.5tu. Meit'ubu hastaneden y:lzı_ 
yoTClıı. Paraya tııt•yat,1 vardı. Bir mik_ 
tar PQra gönderm"s'nl ·stıyordu. B•ı 
h~ karş?smda Em'nmln duydıığu 
iJ,k h:.S hiddet oklu. Nereden para bu. 
la{',al'.ıitt. Mttstafan m ce'lkte oldul:rıınu 
kardesi bfimlVWJ: mlydı? Fvd" yalmz 
<kalmı5 o1an bh· kadtn nereden para 

Umum 
•• u ..r üğ .. 

Koş m Hayva ı Satı An 
Ym ora.bası çın dort, beş yaş arasmd ki ha..vv.a.n 1\ ı• c 

Şişlide İnhisarkır b ra fabrıkası ınUdiı ltiğüne muracıa a ı. 

lstanbul lanları 

ır 

1 .._ ______ .....,. ____________________ ..,. ________ am:...,..., .. m:::=-n1!! Belediyesi 
Tciımln B. İlk 'l'cıni. 

4046,00 303,15 

4715,85 353,Gll 

1500,00 112,50 

1770,00 132.7!> 

bıılabJirdl? OUm'is J,ler:ienlı~nı ta~. 
bolmemt'<I. dolu mnh~·ıJll hsrah etme-================================ 

ma ile Hatice k~nd slnı tesell y~ çalış_ ler vardı. Cina€:1.!M muhtelif s bnbler 
t.ılar. O gece \öyde gaıbden b ber ve- ileri sürülürdü ... hayır Em n del de. 
ren .tıir kadının yerleşm ş oıduğuııu öğ_ ğUdt. Sadece üm!.d ediyor, bel~'lyor. 
rendi. Ertesi sabah bu kadına gitti. du. Kim ümld ct.mez, kim beklrm '> ••• 
Kadın dedi ı>i: Kış şkldetJni artırarak hayın; ven. 

m!ş olSRvdı -:>ara bu"abllird:... ye~ne 
oare Ineğ1 sntma.ktı. Emine mefrl sıttıp 
parasmı hasta kardeşine gônderdl. 
Kendini te5elli :cin: 

- Ne zarnrı ·rar, kısm,,t yakında ge_ 
]PCt"ld ••. D[yurdu. 

* Aıtaçlar çiçek açtı. O'çPklerln yap_ 
t(lklart verlere ı'ökfi1dtl F1kat tısmet 
gelmedi. 

* YOO! kere ağaçlar çiçek açtı, yedi 
kere ekinler orağın altında yere seriL 
di. yedi kere ::ney-valar oldu. karlar her 
tarafı kaple.dı. Cenk çoktan bltmfs, 
kahramanlAr köylere. şeh rlere dön_ 
mUslerdl Fal'mt Mnst.a!a geri gelme. 
ml<ti. Şeameti c:ı:lletmP.k korltumı Em!
neye gözyazları dökm ğe m(Ln oluyor. 
<hı :seıki Mustafa sal!"dı. belki gele. 
celkti ••• inşallah... inşallah .... 

- Evet, kısmet gelecek... U~\? kadarı ıerin dağa çıkıp Eınineye yiyecek ge_ 
gelecek ... fakat o:ıu su kenarında. ç!L t!rmelerlntı .nfı.nl olmuştu. Yavaş ya.. 
ıte serviler a.ltında beklemek rn.zım. vaş Emine unu•uıdu. 

dır... * 
Renk.Siz b!r bş snblhında. Emine u.. Bu sözlerden sonra. Emine kulübesine 

avdet etıt1. * yuşukluk'tan çıktı. Ne açlığı lıssedl.. 
su kenannı, çifte servileri b!r dağm yordu ne soiiuğu... donmuş adcleleri 

başında bludu. c.vardıı. nE: ev .,ardı ne artık sızlamıYorju, Yalnız çene ke:nik_ 
kulübe. Bcrebenn:ic b"raır. y·yec~ gö. leri ve birlbirne geçmış olan d 1 rl a.. 
tümıllştil. Ağaçl&"l.'1 dibine, suyun ke_ cıyordu. Fakat bu acı tatlı b r acıydı 
narına oturdu ve bekledi. Şlındlye kadar Enrne kendini bu de. * rece hafif, bu k:ı.dar dine hissetmemiş 

i'şten dönen oiluncul:ı.r. çobanlar E.. t&. Yalnız vücudu i:ades!ne tı'tbl o·mu. 
minenin aklını knçırmış olduğuna ta_ yordu. Yerinden kalkmak J.sted Fakat 
nsa.t getirerek ;mlübeslne avdet ctTllil. buna muvaffak ol.madı . . Kalkmak 
sı için artık ısra:- e'mez olmuşlardı. mı? Niçin lt.alkmaı'~" ... Kalblnd<> de • 

rln bir haz tatlı bir uyuşukluk hisse_ 
Bütün gece köpek dışarıd.ı ulnmuş_ Sadece kendisine biraz silt., bir parça diyordu. Bahtiyardı. Kemik ve d"rıden 

tu. BUtün gece Emine yal.6ğında. tit_ ekmek ve:ı:lp g~\yo:-:ardı. Bn son,mız ibaret olan parmak'11.rını oyn'ltma.k L5 
rem.iş, .ağlamış, dua etmişti. f;:ıı!okle. be intizar ~ıneyl ~~'.11am~le değlşt.rm.şti; tedl. Parmaklan oynamaz o\:nnştu ••. 
raber kallatı lisab~ıı. indi. Durmadan [ Genç. güzel, neş f'?.r Ernıned!'n eser kaı parmakları ovnatmak, ellııri ncm"lk, 
yağan kann altında her tnraf bembe. mamı~ı. Kısme'I beklıycn Emine .ş mdi ff ili< evuTd1 b~l:Uk b m nk ooçlı ntç'n? •.. Kısmeti ka~ııama.k. Clna sa. 
yazdı. Emine fiasalıada çocukluk arka- . ç ' u. • e ' nlmak iç!n . . evet. "kısm-et gelecekti. 

* 

daşı Haticeyi g5rüp falcmm nereye glt bir kadındı. Fakat en büvilk tah.'.ıvvUl Bundan emindi 
tiğ1n1 sordu. Emlııenln göüerincie luısıl olmuş'u. 

_ Haberin yok mu? .. Çoıetan öldü!.. Bir noktaya nıkili kalmaktan, bE'kle_ Birdenbire nazarı sisle örtillü blr 
Emine ansızın kendiru dfuıyads. yal mek. her zaman bcttlemeltten, gBzlerl nf"llrı ava sa.plandı. Göz\erlnden tı r pa_ 

nız. yapayalnız h!.ssı:tl. Kısmeti gören, blly(lmilş, adeta Cilm1~ıştı. Sabit na rııtı geçti. Emme YPr nden fırlamıstı. 
haber veren !tadtn ô~mUştü. Kısmetle zarlı konkunç ı;ıôzle!. Kollarını uzat.mış, c!'lıiııJd-ırını tehcs_ 
kendtsf arasında irtibat kPS'!miştl. A!L * süm etmek lçln aralamış1,ı . kıı bini 
layaraık Emine d!~er b r dostu o!an Günler ı~iyorda. Ofuıler, haftalar, sonsuz bir saadet 1u\p1amışı . 
F&tıoo kadına g,tt;i. Fatma onu bu hal aylar... Orada... geliyordu kısmet!. 
de görünce: * Hare.ketsiz. cansı-... ruhsuz ,·ücudu 

- Demek. dedl, nihayet zava1lı kar_ Kış tekrar geimlşt\. Fırtınalar, ya!L karların ih:cr\ne kapa•11ı. 
deşinın göçt.il.ğünti duydun ha?.. murlar, SOPi r'i7~fırlnr, ka.rlar F.mi_ * 

Böylece Eınioı:ı karde.şinln ölU.m ha. neyi yerindim oynatamamı!}tı. Ka.~aba- Emine görm!lştü ... r.e görmüş oldu. 
berini de aldı... da. ona ylyecelt getitınf'k havır'ı bır f(lmu neden söylem'!li? ... K mse ınan_ 

o gece kasabada misafir kaldı. Fat_ ıtlya.d ha.llnl almıştı. Ona. dell dlyen_ oıs.z ... bekliyanıer, timld edenler btle ... 
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emleket Da berleri 
izmirde Ege bölgesinde pamukçuluk Bandırmada 

«Son Posta> nm tefrikası: 123 

.l<ocAtf(usu E 
Bi11iklet lô.niği ve çekirdek 

kahve ihtikarı yapan i.lU. tacir 
tevkil edildi 

kar yağdı 
sür'atle inkişaf ediyor ~:t~on .. E"! 

İzmir (Husus!) - Ana.frtalar ead. men lherlres evlerinde sobalarını kur. 

Yere serilen Fransız 
ve kol kaıı>tna. oyununda, alafranga 

da böyle idi. C3u oyundan da kurtuluş 
kolay kolay olamazdı. Yüzde, yüz ye_ 
Dik bir oyun idı. 

leke tran.sıuasile şöyle bağırıyordu: _.J 

- Hakem hak.sızdır. Evvelce, gürıır 
yen;şlııciye kadar ilin etmiştir. Bini
en.a.le.yh; bu so:ı karan kabul et.me111-

Ang1Iyonun itir3.zı muhikti. Haked 
heyeti evvelce ~ yenileşi.nceye lı"' 
dar olarak ilAn etmiş bulunuvordu. 

gramotoncu Nec1b SadıJttn ~ (Htıııusl) - ~ge bölge&lnde t'ıflerirıdn :rardım ve faydaısını bü.tiln m.a.ğa t>aş'Lam.ışt;ır. 1Lk. kar Kapıdağına 
mağamınd:a· bir iWkAr vak'ası olmuş k~ ıve ıkey.ti.v.et ·~~rile en ly.l AJıdın pıamu:k.çtıları §Ükran v.e mın. yağmı,ş olduğundan, bu sene kışın pek 

ve çok Pamuk vl:l~eıtimime yet.işi.r. net! el1k:en başI.ıyacağı tahmin edilmatedir. 
Arab; hamıeye ge\)er ge~ez, tetikte 

bulunan Osıın:ı.n; d~rba.l, kemendi tak.. 
tı. Denizl1 ,1 ı;~ tı.e 1 bM'IA olmalı: e a.nmalkrt:aıdı.rla.r. KoQI>era•tifler, B Ik l d k w 

Fia.t müra·kabe bürosu, Neeiıb Sa . • v.......,.e . r ·~ ek'im ve , ..... :rı...-.1 .A1_ 
1

.. 1 a an ara a ar yag1yor 
dık: Damdı;pınaruı mağazasında .. : üzere .bu .sene ~ pamuk re. .......,........,_ ı~ uzumu o .an .pa. Edirne aıu.su.sD _ Balkanlara. !kar 
sek flatıa ~et IAstikl 

1 
: lro:ıt.e&, beheri 225 .itil<> cabuı edilen rtcyt tıemin ettlikten b~ çi.1ltçtn1n yeğıtn.AA:ta olduğu ha.ber aımmışt;ll'. Ev. 

Kemend takma gayet kolay ve bır 
an meselem idi. 

Fak.aıt; iki hasım halk \izerinde ı1' 
blr tesir bıra.:rma:ınıştı, Ara.b, büti!P 
meharat ve kuvvetine rağmen; ~ 
Osm.ana hiçbir şey yapamamıştı. 

er · dı. 30 bin prese ~ edilmektedir. Wh 1'me.kıte ma.oot baly vellti gün Edirnenin Ula.paşa nahiye_ 
ğını haber a.ım.101 ve yapıla.n §Jk§ıyet.. Geçen sene rekolıtetsl 25 bin ;px~ ldi um.unu -re • • e, sine de kar yağmış ve ha.va oldukça 60-

Sol elini, sağ elinin c!irselı: altından 
tutuvel\nce .ıtemend rerıne geliyordu. 
Esasen; sol el ki; gırtlak üstünde bu. 
hıruuı kolun el kısmı, ensede bağlı bu_ 
lunan sağ nı:oıun dirsek alt: yakininde 
hazır ~ gevşek b'r halde hazır ve ales_ 
te duru:ywdu. 

ler ilrertne bu işe e1 koyrn.uştur. Müş. H .kwiar küçük çi.ftQller h · s1ciın ibtzyacıru da. temin eylemek.. tu;ınuşt;ur. Paltolar giyilmiş, sobalar 
terı sı1e.tlle meüftr mağa.zaya. müra_ su~nZ:. tamamen denilecek kd88 m:~ tedir. yaııtı.lmıŞbr_. ----cı>---
oüt edenlerden birine numarası tes.. trab.1lirlerse de çittlik v-e bicyü.k pa.. Koopera.tifler geçen .sene ortakla~ , 
b1t edllen ~ (10) Jira.lı.k verilm.iq.tir. uk mlistaihısllleri, şiddetıı Te de .ruıdam. % 5 seml86'e ve 2.5 Banka Hayrabolu - Bahaeskı arasın
Neclb Sadılk ~ Kemal D:ımlıpmar, vamıı ycıim.uırlar Belbebile ancak ııx.SO: b6sesi hartç olmwk üzer& M :ırur~a da bir tüccar donmak felake-
kıymet.i ftç liraıiB.n ibaret olan bir -60 mah.rul aılabllirler. Bu ı.ebeble tı.. i:aJd.ar çıek:l.roelrll pamuk ak:hla.r Bu tinden kurtuldu 
b~et d.ış IAst;® için bu m~erlden muml iStilbısa.llin a.nc:alt 3 60 ı alına. sene pcyasası şimdiden 31 kur.. :Ba.;yrabolu <Hususu - Geçen Sah 
on Ura ~ Te pazarlık y.apılaraik billrdl Bu sene h'aıva.lar çok iyi git 

1 
ola günü .ıooeleyın fiddet~.e yağan kar ve 

u,ynşU'.Jduğu iÇ.in 10 Ura.ya bir 188tik mek:te · okluğundan mahsulün ytWd; ç~ medburt btr ta.sarru u n tipi esııas.ı.nda bır tüccanı:xuz t!lüm 
atın a.lı.nmıŞtır. Bu sıra.da mağaza. 901 hatta tamamı alınabileceğine u_ se~ ve buılk.a. hissesi ç1karılmca telı.lik.ooi a~ıs.cmıştır. Bu tüccar yan 

ya giren memu.rla.r numarası tesbit 1 ""~ k:.a.naa.t ~ ..... _ eline net olarıa.k: 28.5 kuru~ geçiyoc da 6 bin lir~ hamU blr çanta olduğu 
• 1 mum '-""' ·V-uu. bıa.ltie Bahaeıst:iden Hayraboluyıı. arabıı. 

eclilen paraqı llrasa.da bunnuşlrdır. Vil3.:yıetimiz pam~Uluğunun ink:i.. ki, çdk eken .A:ydınlı iki pamuıkçunun ne gelirken gece yansı tipiye yak.a. • 
Bum.ın nzeı:ıne za'lnt t~ulmu, Te ımaıışaıtınıcıa b~ iki mühim flm1l var_ ~ g'iD:>i, bu fia.t Eg-e pamuk ta.ri.. lanmış, lcara.:ı~ıkta. ara~ı da birden. 
nunlar adlıyeye verilntiŞtir. dır. Naızilloi tnhum ıslah ~nu su.. hinde görfilmeml$ir. bire deıvrilmişt.tr. Bu v.az1yet karşıs:.nda 

Cekirdek blıve Dıttirı ama ~ti voe satış kooperatttleri, Bütün bölgede en az % 90 pamuk ıtıüıooar 'Y6!kın bır 'k.~e gitmek üzere a.. 
İkiçeşmellJı:. caddesinde Mehmed ot J.slath istıasynnu muhite en elıver~. .. . . . ralbada.n ayrılmış ıse. de .ıkaranlık ytt _ 
Oalmıis SüJ bllkilınetç ta.. bulduğu AıGl . mll'St.ahsillnın ılıxıopera.tiflerde ortak ZÜilde.n bir çnkura dılşnıüş, ellnde tut_ 

;n edilen 268 ~~ fla.t ü:ııe~den llütü ~,_ !,M~ dtC>humllarını bulunmıatk:tadır. tuğu para ça::ıt<ası da bir tara.fa git 
. . . n '"""Eı"'.re .._ .. !&>""""" epenere o_ miştlx. 

ha•Ika satılmak fuıere kendisin~ verı_ ıan yeni ve Amerika.n cinsi tamsmen Bu""yUk bı"r çırçır Kıara.nlıt:, tipi ve .soğuk arasında. ca_ 
len kabveleı.rden ha kilosunu Kıntll ortadaın kallıd.ı.rılmJşı. Fa.ıta.t Akala. nını di.lşüllmeı:niş, tam lkJ saat don 
adında bJrls1ne ıkfiıosunu 350 kuruştan cinsi geç g~tiğıniden ve .Lst,ihsa.l nıev f b "k d maııt ıt.eblik:esıne maruz kalarak aramış, 
sıı.tnuş ve zaJ>Ltıaıca yapılan ıtaraMUtsimi elmerlij'etıle yıa41mur mevsim.imine 8 rı 8Sf yan 1 n.l!ha.yet ça.rı.t.a.yı bulmuştur. 

16 ycqtnda bir çocuk 
öldürüldü 

esnasında 15 kllo ka.b,veyi ç-uva.l lçL rastlıyaııı.ık ımaıhsuJ.ün mühim bir .kıs_ Naaıllli {Husu.:•, _ Bu h.a.tt:a. kasaıba_ 
ne ~ırak KAmırll:n evine götürür. mı a.Iına.madığmda.n halen muhit en Dl.lZ içi.ıııde fec.1. bir yangın oJmuştur. 
ken yakalanmıştır. Dün ımriOOmıeye u:ygnn bulduğu orijl.n.a.1 cinsi tercih Kasatbamır! eşrafından keresteei Ab-
veri'kın Süleyman tevkil edll~r. etmelı:tedlr. Orijlnaıl cins pamuğun el dWTal:ııman Yorg.ncınm d~u el_ İiımdr CHmıusl) - Urla ka™1Dm 

y&!ı daha 1.WUll., Jrozalan da.bat verlın. V'al'ınıdıallti çnıçır fabrik:a&nda gündüz Ovacık mev'kilnıde 16 yaşında. Bay. 
Ôlümle neticelenen kaza ll oldu'kıt.a.n başım maJ:rsul otuz gün vaıkıti yangın ~. yağsız kalım ma ram adı.nıdJa, bir çocuk tabanc~ i~e vu. 

Ödan:!.ş CHususl) - KazamlZln Bey ~l gel4şt,iğinden ~ müsaid se. kin.eden sıçırıaıyaJı bir kwılcımla kaba. fUlarwk: ö1m'ilştilr. Zab~taca hiı.dı.Senin 
dağı nalı.Lyıe.sin:in Çömlekler köyünde nelerde bile tamamen i8t1l:lsalli mü.m.. 11!k pamuk paxıçıa.Iarı b1:rden alev at talh'k.1k1ne baŞlıammı.ştır. 
öli.imle netıcelenen bir kaza. oJ.up Çöm kün.dür. . m.ış, eıtrafta. ça.lış:awann şaşırması SL .. • , • • • 
lelkler k:öyıii.nde eüi tanıdıklarından Her sene saıhası genl~lyen sulama rası.nda alev diğer pmuk.lara.. ty"Jğ11ı 0%um, mcır tevzı lı.telen 
Ali oğlru Şakir iiıdzin evine misafir o. ve su ıbQ.Skınlar.uıı önleme çalışmıa~a- bulunan pamuk b$.. 'fya.larına.. marzıot İzm.lr (iHusıınl) - Beş bin ton it 
;arak giden Abduliah Atış. cıei>inde rı ~ .A(yldın pamukçuluğunun Jstik.. ve nlıhayet 'kereste kısmına ya.yılarak ziim ve bef bin ı!Dn incir .satlŞUla ald 

u·U'?lan 1nban.easını temizlemek il:ııe ~i hakıkında. en çıok ümld veren bir büy.ümüş, or.001.ığı dehşet k:.a.'Plamıştır. ~ listederi kalt'i şekllnl almış ve 
re mE!Y(!:ıma çıkar.rruftır. Aım1l olmı.JŞ'bu.r. Dün ıbe,taklıık ve sıtımıaı Yetişen hail.k ve itfaiyenin bütün ga.y !bütün iıht~arta- alMradarlara teb. 
Otoma.tık tabanıca nasılsa. ateş al_ yuva.sı ola.n 'vıASi topraık pe.rçe.ta.rı bu. retJ.ne ra.ğrınen bu mrlrunç yıangın llğ olunmuştur. İşlenecek veya. işlen_ 

, ~ıka.n. kurşun Albdunah AtJıŞı kar gün hiQbir ııamaın görülmem~ tıatla söndürüleımem.iştll'. pütün fabrika mi.ş mall:arm teslimine başlana.cak.tır. 
n.ı.ndan agu. surett.e ya.ralamı:ştır. Al>- satıJıınıa.kta ve tamamen pamuk ekll. mı.lbtevıyatı ~. Etrafı arsa ol Tür'ki~ • Adm-a~a taca.ret anl§ması_ 
duJ.lm bir müdıdeıt sonra da ~ta meıktedir. <luğund-all'.l y.e.ngı.n bafka bir yere sJ. nın metni, b.enüz §ellırim.ideki ak'ika 
gıOO}ermi yummuştur. ~ t.ara.f:t:an pamuğun gerek ıs. raye.t e1ıIJMıımi.ştlr. Zarar ve ziyanın da.ıilan gelmem.iştir. Maamafih ıbu 

Yaa>ıla.n tahki!ratta hAdisenln bir t.lhsal! ve gerek:se saıt.ışında, incirde !kırk: bin 11.rıa. olduğu tahmin edilmek.. anlaşma. metninin bugünlerde gelme_ 
kazadan ibaret olduğu nlaşılıruştır. 01duğu gflbl kredi ve satış koopera.. beıd.ir. si beklenmektedir. _ ........ ,.,.... ~ 

Bu, bas.it 'rürk oyununu, afafranga 
cıların kavramasına inıkAn yoktu. 

Ka.ra Osman, usta bJr pehltvandı. 
O, karşısındaki bir pehlivanı nasıl tes. 
bit ed\p bağ:layabileceğinı bilirdi. 

Sonra; nihayet; blımediitl blr gü_ 
reşle Oı:a.rşı kal"3I,,Va. idi. Hiç, hasmı bağ 
lamadan oldutn gibi durabilir mı :idi? 

- Ne olur, ne olmAzdı?. Daima, 
si;gurıt.alı lbulunMak lA.zımgelirdi. 

Arab, duramadan on, on beş da.kb 
hamıına saldır!iı. 

Kara Osman da; hasmına elenı;eltt'• 
den baıŞka bir oyun ıta.tıbik edememiş~ 
Bu sebebden ha.kem here<tinln verdır 
bra.r doğru ld1. 

Hakem heyet!; verd1ği karAnn wıt• 
rinde ısrar etti. 

Hatta.; çok munsi! olan Fra;ısız 58. 
l'll'cileri de. Ang•lyonun aleyhinde ola# 
karara .lştiraılt ederek bağll'dı: 

- Yet.1.ştr ... 
Angilyo; seyircilerin de vaki 1tiraıs.t& 

t17.erine hasmını11 eli!'ll sıkarak ortada0 
çekUmeğe mecbur oldu. 

(Arkası yar) 

Bugünkü meselelerimiz 
Kara Osman, hücumlara daima. mu 

kaveınet etti. Fa.kat hasmına. nazran (Baş tarafı 3/1 de) 
Osmanm da.ha hafif olduğu görülüyor. nından Sirlı:ecı.ye k~ar sah.<tblara k" 

dar 11.lzumsuz israf edllaı ışıklard•11 
du. ~ 

On beş dakika. sonra; Osman arası. ş~et ederken, harb elronomi&iııin b 
ra b~e getirerek vurd~ elmse. bıaşlJca esasını mükemmel şekilde for, 
leri QOjta.lıttı. Ar.abı; !.kide birde sağa mtile etmişti. Pllh.a.klka ister ll'.<tı;;.ıl 

ı>olJıtlk.ası. tarıııa esasına. göre tanzill1 sola, ~rdu. b1' 
Otlreş tatsız devam ediyordu. osma.. edllım.iş memleketlade olsun, ister 

nın elenselerinden ve Arabın haımımı işin motör icuvveti lhtiy~tarı gözöll! 
bir t.rafınd.an yaita.\1\.yıp yen~Aim ne almak.tan dotsun ham ekonoın 

biır taraftan l~lhsallert ı;opttan, d'tet 
dlye uğra$na.sıadan baş'k.9. ortada bi1' tal'61tan da lst!hllılderi kı.cıan tedbir. 
şey- 'YOlOtu. :in 

Kara o.:mı.an; Arabı bir turlü bastı- I~ heyeti umumlyesi demektir. 
ramadı. Yalnız, kendini müdafaa ile Blr zi.rıa.at memleketincie toprağll>Jll 
uhaştı. mf.llk:emmelen ve bol miı:ct&rda yetişti.. 

ottreş, ma.nıısız bir şekl.lde tam b1r reblleoeği eşya fizertne ferdi ıStlhl~~ 
saaıt devam etti. 1er1 dtiştlllerek bir tahdid yapmak çu-

Gtıreşte ha.lcem heyeti; ild pehlivanı güçtür. Oünldl bunlar ne sanayi eş-Y~ 
berabere bı.raıkmağa. kara.r verdl sı. gibi l>il.YWt fabr1ke.Iardan, ne de i 

Al'billir duran Dubliye düdUitü çaldı halM m&lları gibi gümrük ambarwrı~ 
ve güreşin »era.ber bırakıldığını pehli_ dan bllıki\meıt kontroluna toplu oıarıı J 
anlara tebliğ etti. ~. Bina.~aleyh bunlar i~in t~ 
.Aııgilyo, oımıa.nı bıraJcnuyordu ve çare mal mevcuduna son hP.<'ldınc ",.. 

b.alkemln kararına itiraz ediyordu. dar çoğaltma.kıtır. Buna mti'.·rn.bll ssfl 1 
Angilyo basımının alstranp gflreş Yi ~e memle'ltetıe hariçten geırct 

bilmeıneshtden iSti!ade edememekle eşya. da htı.kQmetee ve m.illet;çe ısti1;f 
beraber; gUreşin uzamaaı.nda.n dolayı l!ıkler.I. ta.lııdid edecek umumt tedb'.r1 

belki, hasmını olr tara.tından lostınıp almak, azamı tasarruf yapmak. nill~ 
yenebilirim kaa~~ vardı. yet te gilnftn btrlnde fet'dt icıtfü1ılltlf' 1 

Eter. Angilyonun itirazı ha.kem he. tanzim ~ vesika. usulüne milracs;, 
yetince t:aiıul edllmlş olsaydı, Osmamn edllef>t~i düşünerek her !ama.n 
vazl(yetl. şllpheye dil$eb1Urd1. * bul.rlıklı olmak ıD.zımdır. 

.Aıı8il1o: eahııede kMıU bir ın~ Aluned Da.meli uaşat 
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<Ilafit.arufı ı lncl ~r vıa> t!:ştimıeğe c.alıştıt.\cı.n kuvvetler arasın. 

gl·ııı·kçe a t huz old~ -..ynca lUzuınu kadar da Odesa müstnhkc.-m mı..'Vkllndek1 r 1 Alınan kuvvet;inin bu ornuınlıklım te - kuvvetlerini de, tıu mustnhl:cm mevkiin 
lı>ndr t::; ınizlemekle m~ bulunduğunu yuka.. deniz cephc&inbı açık olmasuıdnn ve 

us a seferinden 
sonra imanlar 

ingiltereye taarruz 
Japon kabinesinin 

istifası 

d_ar bir .raııon sb'ıu;ctirıln lı.iıçilk bir bl. 
lımcosunu yapalım: a., 16 <A..A.) - Londradaki ı·ıdakJ l:ıab:?r.e .uıııve etıınışt.ir. Alman bav& Jmvvı:tl·~ bllyük kısmı 

Y~v hilkt1nıct1ne ge!en 4u.berlere Bu 1Jd Alm&n teb'!Jğ'ı, Moskova vazi.. nm şu aralık cephel'l•tfo tnrJ me..~ui edece ler 
gore Yugoslavyada cltni.k milli ha • yettndeki vahıımetl.n sebeblıır.ni çok oımaıan doLıı.yı.,lıe denıı:eı n nakıtya 
reı.ket.l son derece :Uerlemı.ş ve Alınan canlı b::r tanıda &6st!>.ımektedir. V~ l."llfignmın b!nnl&le daha !azıa bulun_ Alman hududu 1(1 (A..A.l _ orı: 

ru!rııpon sfyaseUnln ı1vrupayı alikn • 
eden kısmı Japouy;ı., Ahnnnyı, ve 

İtay~ ara ında konıunh:m ı...ırşı bir 
~~,:~~tıeri teda.roJ ~~ almak mec Sovyetıer, bundan evv~ de yamus ol • mMmrlan bilistifade ceJonefe b.ışls - Alnıanyanın su':.h teklıtlcr1nde bu 
....... ..,..., nde tnhn cluğumuz v~h!la ve :l:ngı1Jzlerln ver - dıkları 15 .Bir.lnoı'...?S1'.:.n tarihl;, bır Bük • ıştır. dlkleri pruıüar ve s:lnh'arlJ. RU!Ya da. n:ş teicrafındn b ldı mdl>Ud r. Eğ r b~ lunduğun.a dalr dol:ı.şa.n h:ı.berlerın 

Japon kıı.blnbl istifa elti. 
Bn lstftsn•n sebebini bilmıyoruz. 

Yalnız isUfan~ tukuund:m b r gün t'V. 

vcl 'l'okyonıın sl) u i malıfl' ı•rındr hu, 
rtik bJr faal ye•.in gı re ç:ırpını~ oldu
funu işltfyorut. 

can komımntemıı r.:ıktmm lınz:ı e 
dilmesi iTe başlar. Jarıon)n bu ruua : 
hedeyi hnuladı, fııkat bir mtıddcl 
sonra ıı~ n1 mu:ıhedı-ye imza ko muş 0 
fan Almanyanm Ru ya ile bir muaht' • 
de lntt31.:ıdığmı C'Ö!'ert'k buv l:ır sür· 
prhe uh'adı. Bu surrıriz ltnb ne ·~ n bl; 
darbe) dl, fakııt .ab ne bu darbf.>yp 
karşı koydu 'e bir ınılddet sonr.ı o da 
Alınanyanın eı; rin takib eder .. Ru~ 
ya ile blr dostluk mu h drsı i ur ct.ı. 
Yalnız. KonOY<' kabiucsı fç n lı .l t rıı 
ırurprizlc geçinnek nıuk. tlclrr imiş ki 
Alma.ııyanın uç bu ul ny cv\'cl Itu .la 
ile dostlnk mu:ıhd ini 1c lıcderek 
muharebeye tu U:; u nnJ tordu. istifa 
etmek meı-burlyetlnde kaldı, fakat 
Ru ya ile a Iaşm yı mr;ı r ır.lş olan 
hariciye na:nl'ını rf'd edf'tek teıuıı.r 

ikUd:ır m<'vklinr .. el i. J:ı.ponva A1 • 
nıan • Rus muhnrb~ llr ( nun ıırıl:ın 
fırsattan belld blraı daha ~tıfade cdl'. 
cektl, fakat kendisi içJn gene b.r ııur
ııriz olarak Rnsyruım tahnıln harici bü 
yük b'.r dayanma knbllheti r:ostenll : 
tini günlü re hiç değilse Aml'rlka flc 
anlaşmak imkanı olup olmadı ını glir. 
mck üzere muı:akerelcre giıi U, ayl;ır 
vıır ki bıı rnüz:ıkero ne fnfaç cdillyor, 
ne de kesili) or, çünkd hr.r iki farnfm 
menfa.ati de muhuebenln ne ekil a
J:ıcağııu gönnek irin işi yavaş • hn:ık. 
tııdır. Muharebe con gfinforde RuSYn 
aleyhinde bir Un' an ıılmı~ır ve Ja. 
von kabinesJ de lsUf" etmlsUr. Bunun.. 
b beraber bn Ls ifan•n çuk ynkm hlr 
Ja.1>0n hn.rclı:etinc delalet ettııı.•n Jıtili
mederscl< yıuı.ılınz. Jap:myıı l!nsranın 
gerçektm yere serilip erilmedleinl 
C'Ormek için biraz dab ı brkli~·<"cc-ktlr. 

Pıro!eci»ierkı kanun B.(iamiarı, or - hllilldeki Polonyalı c3irlerden te.;-Jol e. haber bir lut.lcika~ ise ve Sovyetler eok lcyliunna o:duğı.ı.nu b!r kere daha .be
nmnhlra. Qekümi§ olan son harb1n dilen ~ tümen <le dahil olmak üzere güç olan bu işde bau muvaUnklye ıl'r yruı eden Alman hariciye nezareti • 
mumrWJerlle genç Ta.tanpeı-ver'.ere ellerinde bulunatı iht yat 'kuvvetlerin- elde eddJ!Jmişlersa bunun ı»k do~ru b r nin organı .:La Oorresp.ondance Po • 
Utihrut etmiş~l"d.k. Alman ist!la.sın den bÜY{lk t>lr kısmım Moskov:ı mey. hareket oldutunu kaydetmek ~ft.zım ge_ lotique et DlpDma.tlque:ı gazetes, as. 
dan ronra dn&lnrn kaçnıı.ş olan as ~ dan muharebe.il cephesıne göndermiş_ lir. Odesadaki Sov1et kuvvetler!, Sov. keri vaz.=,-eti ~tJttx: ederek Rusy:ı. .se-
kerler, Y~aıv ordusu mbilleri tn: ler ve Mos".mva ŞEhrin n müdafaası ıçin yet ~ ordwu hes:ıbmıı. taybc ! 'nd · , rafından kumanda edilmekte , de her t11rltt teı!b.rı ittihaz ctm ş!er - dilmiş ıbir k:uvVet idl. Bu OtuvveUerdc~ erı en sonra !.ngUterc aley'hlruie 

Başta Japonvanıa faşist p.utlsl n<l_ 
dedll n 'Iono K'll eem J ti a::at:ırı, on. 
lan takiben 111~b'usl:ır toı>'tınıyoriar, vr 
iki maddeli b\r tııl.rır imza t'dcttk 
başvekile g tıı uYcrl:ır. Ilu U.I ın:ıddrll 
takririn bi n"i maı1d!'&11111e lstı nllrn 
mıllli siyllSctln değişmez bir şek'ldl' 

tatbik edllınesl, ct'r. t !nd madtlule 
«Am .. rika ile yapılan mU1.;ıkrrrde nıe. 

Un bir vazl)et ıılınm:ı51,, taleb cdılm • 
tir. 

muntazam kıt.o.&tın yarub~ında o.an dlr. Fak.at ıbu kuvvetlerle bu t~blı • ne kadarı eır+.an1 ·r ve ~on h..ıw.a ın ittihaz edilecek kararın günün me • 
pışmaktadı.rlıı.r. C1tn1lt'l -'-' çar_ !erin, clvo.rda ne ıluı.1nr serbest kuvveti <Wı:i Sm-yet har"k"-t ordusuna ekle : selesi <>,aroğını y;~zm~dır. 
ratt. mütemadl;y er, her ta • varsa !hepsini bu yeni muharebe sa. • 00-Sc bir l'lArdır. Anc:ık, Sovnt!~r bu Oarete lbu hususta dikkatr şayan 
naknl e-n Al:nuı.nların mü. ha.sına .v~ b:r da.kıi}:A blle kaY- tedbirde geclkmtş erdir. Bu sebcb~r. ma.liıımnt ~ı:m~ktc-"'1lr M• ... enln mu 

e ıha:ı:lanna ve kaflleierine hü- b :meı:!:ıı. ,...kll.r o;a-ı v ayrıı-a c'dtlen Don nclıri hav.sasındaki km-v~tit r nı h::ırrir:I { .. , d k~l . 
cum etmekt.edi.rler. QOk ibUyük: mıı:ctan'IA zırhlı vt' motörlü Odeısada.n ala<:a.ki.ı.ı kuvv,.tıer:e de t.ak uy.e eme. r · 

Stvll ihaJk t:ı:r::ıtnın n yani kuvvetle ıha.va ımvçetl kul!mıan Alınan v!ye ettikten &O?l ·:ı. belki crnc knr$1 Aneal· ·-;ırA.nın tarihi Alın n yük. 
raca muaıvenet C~kt ım ve pa., ordusunun bU ye:ıi hamlesini tel'klfe Jann.daki ağır h mleyı d.ırdu nm'}a: s k k~ he-~+ı t r ından b.r 
nlkler d . e olan Cit ~ mu!li::tedlr olab'lec ı zannl'd :mcmekt • c...ıı rdır. FaJcat, hlc zar.ar yoktur. sır olar.ık ~anm:ıktacır. 

Başvekı1 Prtn Kono r bu m:ub:ıta. 
la.n aldıktan onn nazırları lçtım:rn 
d 11et edl)or, ve uzun b r eri e ı ktedl 
liyor, bu celsrnin sımund:ı d:ı s:ır:n·; 
tr dilerek kAb'n n:n istifa ı tmpıra•ora 

taı.dim ediliyor. Be and.ı ordu n mı ıa 
söz öyliyen at~fl h:ı.tllıl takiben o_ 
nallD".a namına söz suylı.r~ı z~t da: 

mly J k U.,<:man için t ba.mmüı edil - dir ve mütevali yazı.laTtllltzda t.aW-11 ne cumu her vaz:y tt~ en bayın; ('G'.sı. Alman hariciye ne? retluin orga. 
ece blr 'V<lZ®t ihdas etnı)Ş}er - caııştlimıız ~'le Sovyet.le"ln M's - o •yete g m- oı:ı. do r' olan te:lbtr ve nı ne~ o nra.k, A'man kumanda.n • 

dlr. kova bö'--'nAo r.at 1 b r mukav m t tertiblcri buluP t.Ltb k JJ" oa!ışınslt ve 

Karadağ ~teleri de cen ~i 8!rbts_ 
t.nnda, HersellrJte ıve A.'drlyııtlk denıZi 
SJ.hnlertnde fanli(yet göstermektedir. 

r. 

ingilte enin 
re ete geçmesi 

be t!eni or 
o- .. 

cİn.c,~un m\lhlın 6Uillerinden bil'i, 
ke!.e ~re caıbde blr ihraçla hare -
İng geçemez m1? 11 sın!idI B'r çok 

~tz \'e Amerlknn gazetderi 
1 

hükli.. 
metı b~ harekete ~şvik et.m.C"A.ted1r 
Ancak In.,.u· · 
le . ...., "ız gen~ı kurnt:ıyının böy. 
an•b~, th1r~ete gcçcml.yeceğl ş!.mıd 

aş.:mı.ştır. Bu l!ude Londr~da ol-
:~u gibi VW}inztond da lord Ha • 
ı aks tarafından 8Ö)bnmtştir. 

(Radyo CO.ZCt.es!) 

~ lığının şimdcye lr.:ı.dnr daim du.şm.an 
~--•.1.~.n...fınde bulunma<an K.ızıloıdu - blmd:ı mümkün mer< ~ kusur et'lle ~.....,... ı .,.. · lnnnı gafil av'amağa v .... bu d\i man. 
nun şlmd:Ye bdar uğradığı feiAket f'1'e ı:nmttr. .n. D. 
bir yenisllrl ilAvc ermekte ca km.ye_ laf' Bavyetler gibi m •a :z:ım hazırlık. 
t'.di:tir. Len!ntı'ı:ad ve Odes:ıcuıki du • J k t'"' lar yapmi.Ş olsalar da?U onları devir. 
rumlarlı'L 14~ovanw bu:ırllntU dtıru. a ony a 1 ümfğe muvattaık olmuş olduğunu ha. 
mımun bU1:>!.ı1ndcD çok fmH o;dukla. tırla.tmaıctdır. 

•- Japon don:ı.nmnsınm blllün ha
zırlıkbnnı biUrdltlni, hnttketc geçınl. 
ye imade oldutanu, ayni u.mandn da 
faaliyet Jcln yanıp tutuştuğunn» bil • 
diriyor. rını unutmamak Ul.YJ.mdı.· ve hunun adımını atıyor mu? -o 

böYle olduğunu Kiyef ile Vaasnın ve 
Brians1t hftdjselerı tamam ;.le mt'Yda.ııa TotQ·oclan relen haberlerin bu ikinci 

kısmına bakıl:ıca.I< olurs:ı istifanın 

dol!'nıdan doi:'Tllya hnrlci siyaset ile a. 
liikadar olduğuna ve bu bakımdan Jıı
ponyarun şiddetli bir buhran ı;erlr • 
mckte buhınduğuna hülcmetmok icab 
eder. Bu buhran hangi safhalardan gc. 
çerck en nihayet ha..ng1 nctir.cde karar 
kılacak'! Bu sun.le cevsb vrrmek için 
vaziyetin biraz d!\lı' tava7.zuh etme 
sini beklemek icab eder. O vakte ıuı.: 

çıkaıtmı.ştır. zıuınımuıd:ı ne der~·c 
kadar isabet edebHm.1$ -0lduğumJZU çok 
yaıkın günler bise gösterecektir. 

Y6lnJ:Z b1r nokta vardlr: 
V4'c.sma. • Bria-'lSk sahasındaki ç.f

tc mma ın.erydan ınuharebesl ncUCf'sin. 
de alman esirlerle ta~ın mıktarı 
şlmdJkı tıalde ta.'l tnimlz ae::ece.s!nde 
Qnııdıt1 a;ibl K17ef l.mha mcydaıı mu 
~ehllerdım de dund-ı;r. İtWllilil 
edilen to,ıtaa gcl.nce: Bun'arın m.k
t.an Biynl!at.ol: • Mtns\', smoıer.sk ve 
K.iyd mefı'dnn mull.Are\lP.ıermde alman. 
:.:ırın 11~ taı;,.ı olduiu ı; n ye..'lı 
bir rdror ~ etmekted'.r. l!'nkat şunu 
Qzönür.de tıuıuııdınmıık di.Zıpıdır, k.i 

g Bnanskın ceoubundaki ornunlı'.k -
lardn bu b!r iki C'ÜII icn1 le dnh.:ı bir 
m l.ctar sovYet ...,'cerı.1 n e:ıır eJ.Jmesl 
Uıtl:mal h.nr!.cind~ d~~lıd r. 
C!ınub mınteı'k.ısınd ki varyl't ec 

SOvy ..... ler için oü~'.ln vaha.metin: mu. 
hafa':'l etm'\ktedlr "~ SovyetlPr n Don 
ve D:ınq; ha.na' .ırına h"r ta:-::.ftan ye_ 

her 

5 - Büyük mana ına (3), o·nl.z 
kenarındaki flV CO. SOnUllA bir Cc) 
llA.ve edıniz, has•nya i !a veren şey 
olsun <S>. . 

6 _ B1r kısım !>kullam verilen 1sım 
<~>. ist.anbulun V'I., suyac meşhur 
b:r semti ('7). 

7 _ Yrutın!l.lııtan ('Ulri haıı:!r l2>. 
s - Bir hendese tfı.bir~ \4•, F.rıyet 

<3>. k 2) 9 _ R.ıı.bıt edatı (2), B r ren < • 
Ya.kmıı.ktan emrl hnzır <3>, Bir rrnit 

(2). . l t 
ıo _ Eski bir denız nak 1 vası 41sı 

(3), D!llmizde çok şa.y! 'bir erkrok ismi 
.(3). 

u·.as t:ı.ra rı l inci Sı:U' fuda 1 
ml.ştir. Prens Kano.ye diln öğleden son. 
ra kabinesini tclttll eden nazırlan bir. [~tarafı 1 lncl sa>fadaı 
biri ar.kaı5na kabul e:ırn~ ve kcndlle • gösteriyor. Pravda snzete<:l de Alman 
rine Jstif.:ısmm seıbdller1nl blldırmiş!ir, kuvvetJcrlnln Moskova vn.ro,larınn 

HAberler bürosunun lllve ctt;f:inc bdar gc'dığlni Hiruf etmektedir 
göre, XonaSe kabl.ne.si. mnıt pol..tikada Lon:d.ra~ gore Mo.:.kova §eh.1. batı 
ttiıib edlleceık usul hn.kkınd kabıne a- ş.:ın:ıldcn, batıdan, b .tı cenubdnn ve 
za.sı. ara:;ıruia fı.klr b rl ğl bulunmadı_ 
ğından 16ti!a e:m r. Prens Kono~. ccnubdıln olmalı: uz.ere 4 is ~ka.mcUen 

*** n.azı:rlan ile muta.tıllt knldıklan eonra te!ıd.d edilmektedir. Bu k.oıl.arın ha. 
saat 17 de saraya ~tmlş ve bb1ncsinın reketını d.ıiha genı.ş !Jı.r çemberleme. 

istifasını .im;'3r. ra verm~.r. Y1 ve böylece Tınwçenko ordu arını ı· cra Vekı· le ı· 
ita ııaşma tamronen sarmayı iSt1hdaf etmekte ... 

Ja;>aııyada b r milxl.de!ıtenberl bir di:r Al -kaynw~ olduğu sn! ı.vo . Bu kaynaş_ . manlar Kıı.;entn bolges.nde Rus h • } d 
ma.d:ı (,jU iki ti.kir ÇAl'1llşm.J.kİ.adll': kU:\"Vet1eri gerilerine ll'IÜU1In p raşut eyetı top an l 

ı - Japonya ~ h eıkev saat. ııel- ku:vvetleri indlrmtşlcrd·r. So.vyet er m!ş+Jr. bunların ıt.ıunamlle ı...-n~a olundukla. Ankara, 16 (AA.) - İcrn Vekille. [Baş tarafı 1 inci ı;ayfatla] 
2 - J~nya k "l adımım amadan rını t>i.!dlrmektcdirh~r. ri Heyeti bu@n saat 16 dn Başveka. I Moskovadan 1-00 k~lomctre mcsa 

Avrupa hıı.rblnin i.d:c.:şa.fını b laneu • lette Başvekll D:. Refik Sayda.mm rı.. fe<ie, bı.ri batı şimruh!de ve Ci tc.1 00: 
l\loskova bedbin t b dir. yasetı altında h ftal k toplantısını 1 cenu unda, ehemmiyetli Wrer ~ 

Prens Konoyenin i t'Jasmm nasıl bır . Moskovadan gden ho.beılerde bed. ya.pıruştır. hır olan Katinin vı: K:ıiurra 0 r Ç<~ 
maruıHı:ı. G' ~ti ğ1 de h d;r.!miyor. b n b r l.san gooerilnıektcdir Ye § h.. gunden'berl cl!.mlz1e ouluıımakln • 

narb h rıığı rın kurt.:rııabi.eceği şuphe:. g0rw. Bulgaristanda dır. 
Gelen diğer h.ııberlere göre Jaıpon - mektedlr. Hu .. usi b.r teb!lğde de blldır lm!.ş 

yadn bir harb iha~lığı vrırdu·. :l'mpa. • d 1 ra.torun bir cmıimsmeısle askeri me.k. Rost-Of ~kameUnde am ar o.duğu gıbı, Brııuısk \C \'l.;1Zll1.l çlf. 
tebler ve ttnıvcrs t~t' d . y ı he·· sr. Yabancı kaynaklara GX>n3 A!mnn Sofya 16 CA.A.) _ Ofj: tc meydan mulınrebc.::.l bıt.ıne.ıı: ü.wre. 
ne'kinDen üç ay evvel lı:.es!lcc • talebe- orduları ccnub cephesinde R.o:.tot is. So~:ı askeri mııhl:cmcslnin mud • dlr. B!'bnsk cenubunda mağ 6b edil. 
!er yaşı.arına. ve vUcud kab Lye l:..rlne taromctJnde mühlın hlunlclcrde bu • deıumumisl İngiltcro lehinde casus. m.ş dü.,.<nıanın çember içine nlınml§ 

ö orduYa yazı.laca!d.ar, orduy;ı. g r. lunmuşlnrdır. luk yapmakla maznun 8 kJŞınln lda. olan b!ı.kıycsınln ıınhası devnm et 
!ı~enler l8e baŞka himlt•tlerde ku!ln. İngiliz k~y.na.kla.rı ise Mookovn mey mını iStcm.Lştlr. mektedir. • 
nılacaktır. . dm dan muhnrebesinden sonra Almanla_ _ __ ..,,____ Jlnlcr bir kas:ıb:ı:rı işgal ciUlcr 

İ!;{lncl bir emirname ile. evlı kA kA. rın oenub cep.~esıncıe ciddi suretıe Sovyetler bir mevkii Belsin.ki 16 .(A.A.) - Petroskoj'un 
lar hariç. 16 yaşından 1~5 v!aı~~n ıs I har6ke~ geçeceklerini, Harkof'u sil.. şınlali şarklsinde fanllyette bulunllll 
dar bUtün kAdbıll~~~~ wc·..,fftler iş mükel. . ra.tle ıı.lnr.ak Hazer denizine krıdar n. geri aldı la y sert ve zırhlı Fin müfrezelerı mUes;ır yaşına &adar ........ ,,... bir topçu hazırlığından sonra Ukkon 

. _.. .. .. bl tu1.ulaoo,k.lardır. Böylece t.ılneaklarını ooyleanelcledlrler. Btı tc. M~•· 17 (A.A) So salmi ı......ı-...zınm ller'·'-de •·Atn Gl'"' •• Iefıy.,..ınc ..... . 
1 

. mcnıur """"••- 1 . ........ w Am .k d ~ova, . - vyet re.d_ ..._.. ,.,..,. ..... .. 
bunlor milli müdnfaa ~ erme ~ ş.,..,.,..,, ·-iZ ve erı an yar ım • yosu bır cllzüıta.mın dUşmnnın gerileri. mosk.sje ltn.sabasını l;gal etmişlerdir. 
edileceklerdir. Bu tedl>lr Jnponla·1~~ hırından Rusyayı tama.mile mahrum ne uzun b!r mesafe dııhı!l::ıde snr .. arnk Dı.işı.irülıın tayyareler 
.rnfındıı.n te~a!Acre dunımtm bir b:ratmcaOctır. İngilmlerc göre Alınan. üç gün süren bir muh<ı.rcbcden sonra Berlin 16 CA.A.) - D. N. B. Almc.n 
tc1Akk1 edilmektedir. larm plfulları da budur. uA> mevkiinl lf,tlrdıı.d eti.iğini b ldlr. hava ktmıctlcrine bağlı gr~lar 15/16 

Karar arlf"'51n<1'" mişt1r. İlkte,5rln. gecesi ha.va muharebelerinde 
tnsaz ye .Amerlkan ın'.IJlte!leri b!'°11 Sokak muhnrcbclcrl ---o0-- toro-ekün 58 Sov;yet tayyarcsl t.ııhrlb 

znmanlarda Japom"lUlın ıı.cllşln1 - Rus'ar Lenl~rdı o'duğu rrl.b!, Mos. R 1 Qd · d"I etmişlerdir ğeruncdlltlerlnl sö.vlaınektedırlcr. Ja Ti- lro'Vayı da .sok·lk ooknk, ev erv müd.ı. umen er esaya gır 1 er Bertin 16 CA.A.) - On blnlcı·ce Sov 
ponya ıtanıtından b'rkM eOn evvel • et ir • e.dastnll bir }lnva scrv•s açılması faaya Jtnror vernılş!erdlr. Bu mudn_ ına:ı tarafı ı lnrl s:ı,ytııdal Y es lerinın, esir kamp!.arına na.kil 
ı:ı;ıız ve .A.merlkıı'ıları end şeye dU - !an vu:kun gelirse dünylının en kanlı işgal eı.ti.lderlni bllrHrmlştır. devo.m etmBktedır. Es!rlcrln kontrolu 
il tıştür son günlerde Japon gaze - muharebesi bu b!r kaç gün iç.nde ya. (Radyo gazete.sn ... netlocsln.de b'rç.ok Sovyct alayından 
~1:'nde ıİ>eıtrtllmt'ğe çal~~lan tngthz pılacak demel."tlr. Odcs:mm bombardımanı ancak ~0.. 30 kişlııln knlmış olduğu sa-
al""'htnrlığı da ınzımam cdınce. Japon_ bit olmuştur. 
Ya~ b'lr f.inrer arl!cs!nde olduğu tah. Tolcyodan ~elen b'r habere göre Bcrl1n 16 <A.A.> - D. N. B. ajansı Lcningrad ceııh inde 

in edild>i!lr. ıRadyo gaze~sı> So'"YCt hlli:funetl Moskovndakl Ja • bildlrlyor: Berlln 16 CA.A.> - Almı:ın ağır top 
m Jlınerikaya bir ihtar pon clç!ıslne ç..u-ş mba gilni.ı şehri Perşembe günU Alınan uıyyarelE'ri cusu, 13 tıkteşrin günü, Lcn!ngraddııhl 

T<>k:YO 16 <A.A.> - Royter ajansm- terketımesınl resmen bildirmiştir. Bu tam . ~etlerle ~l.'.snnın cenubunda ı cllemmlyr.tli aı>keri tcsis:ıtı bambardı 
cııın: hOOerden anlnşıldığııu naz:ıran bü - 1kl bUl1ik &>vyet tıcaret gemısuıl c!.ddl man et..-nlı;ıtlr. Bol~ıklcı-, 15 İlktcş : 

Bahri)'c nezaretinin sözcllsU yüzba,şı tün elçllikler diin a.kşam ?\loskovadnn hasara uğratım•.şl r ve dıı.hs kUçtUt t-0. rınde şar.:t cepheslnın merkrzlnde bir 
H'rade. Japon mos ınun harrkctc geç_ Janda üç d{4mnn vnpurunn rr.nhtcllf Alman p'ynde tllmt'nlnln bulunduihl 
m~ arzusu ile yanıp tutuşmakta ol • "vrılmı.şlardır. Şu hıılde SGvyet Jıü • isabetler ıluıydetmlşlcrd!r. Dund::m maa kesimde Alman mevzilerine kn~şı tank 
duğunu Amerlkaya !htnr makn.mında kfunetinln de Samarl\'~·a veya Kaz:ı. da, Alman hava ıeşlıllert Odcsa ı ınan lı:ınn mUzahcretllr bir karşı hi.ıruın le 

8öytrnı.Lştlr. m. yaıkın b!r ihtlma·e göre Samaraya testı::atllll mumffnkı.yetıe bomba amış. şel>bU.sünde bulunmuştur. Bu hUc~ 
:Hirr.de, Ja;>0nya llr. Amer kn mUna- çeklldlği tahmin olunmaktadır. lardır. pfüfıtiıt.filmüştUr. 

setuıt.ınm tst.lkanltt değişt~mesınin pek (Radyo g.ı'Z tes') ---------- ---
3-'Gkın o!duğ\IDU UA.ve etmiştir. Japon 
donanması. hazırlıklarını ikmal etmiş_ 
Ur. Her şeye hazırdır. 

Ru~ya karşı h:ırı:ket mi 
va.şln~t.on 16 <A.A.> - on: 
J.ıı;~ kıı.b nesinin !E:t fası Amerika 

siyasi meha!illnde umumiyet.le. Jn _ 
ponya ile Bı.rteş'k AmerıkA arasında 
uza'kşal'k mnsclcslnln suUı yolunda 
halli için cere)'llll eden müzakerelerin 
nlha.Yet bulmuj oldu{.ru şeklinde tcfvr 
edilme.ttedlr. 

Elçiler l\1:oskova3 ı t rkcdlyorlnr 

Tokyo, 16 (A.A.) - Reuter: 
Hariciye ne-zaret ne e'd,ği ~oyle -

nen bir habere g6re, Sovyetler. dün, 
Jıı.pon elçi ğ!.ne, Mo>kovnyı terket _ 
mEğ.e hazırlnıunasını tavsiye eiımls. 

lerdlr. 

Dün akş::ım güz<'] salonunu tek. 
mil dolduran müınta~ halka 

WİLLY FRİTSOH • MARTA 

HARELL'd11 ynrattıklnn 

Sabahtn.n Sah ha: 

Hadiseler 
. . d , 
ıç n en .• 

ğumuz \'lllulılarl.ı Jmrşıl~tırnıak cc 
s:ırcUui ltcndlml:r.dc bulanu,oruz. U~ 
l ıl harbeloıiş bir ı\lmanya nllu\) eı 
kıt'ıı.nm en so&:ı \'e c:ı çoUn dcvlcllfo 
hnrbe tutu~"Uu~tnr. Girtd adasından 
Nanik limanm.l kadar bütun A\TU.. 
panın muhafızh mı yapmakla da 
nıükelleftlr. Üc yıllık Jıarbdr. yozı:un 

Dört ın hk bir nııiı.:ıkere, ınutalca \"C ~~ kadar :rayılmnltla za:vır dütı. 
\'e muhabcredcn so ara Husyaya )a.. 1 mesı ıcab ed~ .A:m.uıycı nlh yet Hus. 
pılacak Amenk.ın yıı.rdımının ar ık ya gibi kcndı,.m~ bir btıı;uk misli 
Cl'Ç kaldığı it.:r:ıf edUdl. lngliiz ve A. yıpranmamış, bilakis iyi yctlştirihnlı,ı 
merlkaıı .:a.ıdclcrilc ajan~larının it bir bnsıml:ı. brı ·u~ırken i?c yıldır ha.. 
tifakla \'11.rılıkl:.trı Imn:ıat buduı·. • ı zırlanan Amerika ve İngilterenln he,. 

Hasan Diyor ki· 

Bazıları, Prens Konoyen:n başveklı.
le'ten ~ilmes nln, Rusyn.dakl askert 
vaz!yetln vahamo!. kcrtıoit ~ı ır.aınann 
tesadüf ettiğini ı;!jyleımekt.e ve yakın.da 
S b'rya sahil v11A.ye'lerlnr mütcvrccıh 

b!.r Japon harclretl !mklınmm rnevcu. 
diyetini ~:Y.~ı·'er. i AŞ 

''e rene :ıynl ka~,ı~ klann Htifnkla nüı bir hr.ı. muharebesine ;vrt.lşrcck 
ilim ettikleri blr b1kilt.ıt tc ~u:ıur ki kuV\·et toplıyamamış ohn~rı c dden 
Almanyanın blı un ut vvctler n\ ş:ırk.ı merak uy:ı.nnıracak blr hiU'\isr:llr. 
~ektiği 1;11 en ıın:ıik z·~manında in "I Bu hakUrn .. t eğer l'esmi ağızhrda.u 
tcrcnln Anapa kar~ ın:ı tıkar~ıık itiraf edllnwml'I o!s:ı. \lmanyıuım bu 
irin hıu.ırtmmış RSKcrl >oktur. \'c en naıik anınd;\ gö ,terUt>n dur&"Unlu_ 
b uat l\lı~ter C urcl ill'&n rts u be.. b b"'$ka mnruı. vermek, bu t:ukutun 

- n:: dlve san B Y. Bele 
~er er 11t;lll'L-ı muhtel i ..... 

. . . Çöp iskeleleri yap. 
~acaknuş ... 

mı. an Bey - Canım 
kenıır sem !erda her e 
,·ln onu cop iskelesi ae: 
~u mi? 

Ruzv3lt askeri rüesa 
ile gErUştü 

CRaş ta.rafı ı fııcl ı;ayfad• 1 
nnb~ek iç.in Perşenioc {tÜniı eğ.le • 
den sonra top~ nnıası dcrp ş educn 
kabine 1çtlmamı teh r etmlşWr. 

Rtls Ruzve t!n rlynsetındc yapı.an 

bu i~tlmada har~!yc, brı.hr ye ve h:ı. 

rlcıye na.zırlarn<ı kara Ye der.iz genel 
lrnrmay başkanları ve Mister Harry 
Hopklns hazır bnlunn'uş ardır. 

Sinemasının AÇilJŞI için 

HAVA YENİDEN DtlzELDİ... 

O'ÖNEŞ KENDİNİ GÖSTERDİ .. 

ı 
ynnatınd:m anin ılınUJtır iti ine 'iter~ altıncla çolt mühim blr harrk ti ı;iz_ 
ancak kendd\I miıhi'ıu e<ll'bllccek lemek m'.lk :ı.dı ı>ezrnek müınküm\ür. 

1 kuvvetini btı..jkıı noit\al;mı sı'\ ketle.. 1-'akat sa.ı- hi)etlı\r <1cv11}t rıd:ımla.rı. 
! rnez. 1 nın \"C onl:ırın fiklr'erlni b~hUrt:'n 8 • 

Iliıtün bunhr dun)n t•!karın:ı ı.itnb' J•ms ve gaz"te mut:ı.l 'llanm ciddi 
eden resmi \C yarı re mı ırı.&kam \C )etine in:ınm'lk mecbur ct!ııdt>,riz. B~ 
memb:ılardJ.n gaz •t • Sl) !ııhırma in. \•azlyt't kar ı: mdl 1ıı:ı•mı ı:el~n 15u:1ur: 
Ultal etmiş hakllt.ıtlcrdlr. \ - Eğer bir uz\aroı:ı sulhun varıl. 

11.ırb ıiçtiocü yılına girml~t!r. Bu.

1 

llL"nin b~ lıarb tır'· u:ı:m1 s~·rccektlr • 
gün dinled;ğiın1z bu miitalcaları bar. rn L I / . ~I 
bin başlıı.dıtı l:'ur.dı.:ub~.i ~hl oldu. '-....AJ1t.C;•tı.1ı \...-a ıu;ıı 



Kadın romancıları
mızla mülakatlar 

1 Altı ayda 1 

1 İngilizce 1 
L HAZIRLIY ANLAR J 
Pral. A. R. Thomp•on ve 

lrlan Konur 

SON POITA 

Bu genç gelin ' 

GÜZELLİK VE 
BAHTİY ARLIGI 

bulmuş 

lBat&a.rafı 1 tncı s')'tMıa 1 

müellifi Mükerrem KAmll su ıyılJar_ 
dıanberl ıt.aa.YyUn etm:ş b!T yolun ıyo!_ 
cusu•, yani muallim oldu~unu asla U

nut.muyor. 1'$te roman ve romana dair 
fikirlerini söYle1·ken de,.çok sevd!ği ta.. 
lebelerlne• bu dUşünccleı·ıni tane tane 
dlkıte et.tiren ..,ir ötretm~ hüviyet ve 
vata.rile kon~uyor. 

62 inci ders 
* M. K. su. 1906 dı Bursada. ooAdu. Lesson Sixty -two 

Cocı.*lutu htanbulda ıeçtl, Çapa Kız Exercüe /rom Le111an Sixty-
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

me'k.t.eblnden - yaş tahd!d'ne ş.mdiki one • 
ıılbl d«Jcat ~llmedlt! 1çln _ pek ııenç • . 
yaşta çıttı. Ha.ttA bir müddet tayini 1

· '!be man &S keep:111ı his .ftogcr on 
blle ya.pılmadı. Ailevi sebeblerden do onet.tin eod ot ~e wıre whıle the l>oy is 
tayı t.a.şra.ya gltti. Hocalığa başla~ pu 1 t.he otn.cr end under the .fıoor. 
Genç ve tecrilbesiz olınesına r~men .ıı:· 'I1ıe boy 

18 putıtlnı wax on •ne 
Bürhanlyede 'başmua!llm oldu. İki bu- 1 ııo! ~ ıs not puı:.t~g it on the 
çut sene sonra Edrem\de, oradan Ba_ mor • man la ma.Jtına h l:::n put 

Nevral~i, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
icabında gtınt!e 3 Kafe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla İstevi ıiı. 

lıteslre t&fin edildi. CJazi Teroiye :ı::ns. 3 e .;:lish. on. 
tkilsünde açılao;ı türkçe edt>biyat !m_ iaJk e owner ot the store is hav~ng 
tihanına glrere~ dotrud~n do~ya Bt- ~e el wiUı ~e men who are doiug 
retmen o1mak ~a.kkını kazanınca Ba-1 V eotnc wou. 

cAUenln çirkince bir uzvu 
telikld olunmakla beraber, 
bütün ümidimi kaybetmiş

ken otuz ~tarımda evlen
dim. Zevcim diyor kl: Mu
vaıtaklyetımln ve ona tes
hlr ed!şlmin yegfme A.mlll 
şaya.nı hayret tenim oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
hafta evvel kullanmata baş
ladığım (Beyu renkte yal
sıa> Tokalan kremine med
yunum. O çirkln ve donuk 
clldiml ldeta yenl blr şekle 
ifrağ Ye bana yeni bir se
vimlilik bahşettt. Tokalon 
kreminin cildim Qzertndekl 
testrl ldeLa mucizeye be.n-

İSTANBUL BELEDiYESt 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kısmında 
Bu &Jtşam. saat 8,30 da· 

- \.,. alova Hududu Yolu 
nun San~~vJç Sisteminde İnşa 

Bursa V ııayetı ı"atıa .lwıuourıügtinueH: 
hılı:Mir lisesine ttlı1tçe hocası oldıı. F41 j ocabulary: 
KA.ıail Su de keorıdisi gibi bir ötret_ Arcumenıt <ArırJument> = m\inalı:a_ 
mendir. Anlı:ara Ataıtıürk Llst'sı tarlh şa, delil. 
hocası ve başmuavinldlr. Sedad ve St'_ 1 certatn <sEr'm> _, muha.kka.'c. belll. 
rab 1.ıılmll iki cocutu vardır. emin. 

Müknrem KAmll Su Kar{i.()enlz ff dellcate CdElikı~> = nazik, ince. 
şardc böl«esi '.llilstesnn Yurdun muhte disguıııt (disgMt> - nef~ 
ll.f c>arQ&lannı gezdi, gördü, Almanya: eıı:ohanee (eitsçEync> = mntMı.Cele. 
da da. bir yıl kaldı. 1939 harbi pat!a- &love Cgla.v> = eldiven. 
:vınca memleGcete döo:lü ve o zanıan humour (hyUmır> = keyif, mizaç. 
danb"rl de Ankarada çalııımıtktadır. - ldıen <~> - keten. çam.aşır. 

Denebilir ti M. K. Suyu edebiyat '- loss <loıı> = zarar, zıyan. 
lemine cmes'ud bir şekilde it.en>, onu ptice (prAyı) ·= flat. 
romancının nüvlyctlni bu1up cıltaran selecıt;on Cs11.Ek8n.' = lntlha.b. 
edebiyatçı suıevmnn. Sevke'ttlr. Kıy_J Text and tran11latio11: 
metli romancıyı dlnlıyelım: You ma.oy see from the look on tJıe 

zer.> 

BAI\lLET 

İatlklll caddesi komedi kı.smında 
KİBARLIK BUDALASI 

SiNGER 
En 

Zarif 
- Muallim m*teb!nln son sınırın_ face of t.bat womnn that she ıs in a 

da tlı:en ılı:Uçllk hıılı:tıyeler yazmaya baş.. b8d humour. <Şu lı:admm y!lzündt'Jd 
tamışt.ım. Hocam onum b!'iteniyor, ba_ ba.kıştan ftıYlfslz _ canı sıkılmı$ _ ol_ p .. k Ç k ğ 
za.n sınıfta, dlte:- şubelerde, ve ha.ttA duğunu anlıyab:Ursln;z). Bhe ls having l. m U 1 r 1 1 

En 

Sağlam 

Ve En 

Dakik 

muallim odasmdA okuy0rdu. Bir gün an arguınent wlth the man İll the G 1 r a A 
bir tahrir vazl.feımln ucuna şöyle yaz_ store aıbout her glovcs. 'J'here .İS & ngı ranıyor 
mıştı: .. nu yazı:ıızdR tenk'd edecek bır du.ty martt on :>ne giove. She 1S saylng Pilat markalı 
eeY bulamadı.n. Yetişlyorsunuı. ve ben w:l.th dlısgust: cI am certaln <emirim . . lırt.Wtballn Hailde Ulb'n1 karşımda kl> that this glove w"ls dirty 'l\'hl'n you Yeru veya lcıı.lanıl.nuş. Künde bulu. 
ke~eder gbi nldu~ ı~'n sevinç du. ıtave k w me.• But the man ıs saying: nan bizza.t 'ft'Yll mı*ıtubla. ista .. nbul 
:ruyorwn ... • Bu satırlan her hatırıayı_ I am cerıtaln that you got th'! g:ove ~ Büıtı&ıı BrtJpa müraca 
şımık. o günkü talebe gibt, ht\a sevi. 1 dlrtJ when you were puttl:ıe it on or ati No. 63 -
nlr ve he7ecanianmm ... • j taking it otf. <Ben em"nim ki siz g.yer 8aat1 erldır. 

Pa.1ta.t mektebi bltlre."l M. X . Su, ho_ veya çı!ranıiken eldiveni kır:et.tıns>. ZAYİ - ~taş askerli< şubelihı-
ca.mım ellni öperıten, onun en Jtat1 There 1lı a look ot dlsıu.st on her tace dıen aldı.tını ıı..r;tert tuoU!remi zayi et 
blr sesle verdiği •En az on on beş sene and a loc:* ot trouble on his. Tbere tim, )"ell'ıtınl al&catımdan eslt·sı hü -
:razma. otu, mUt.emadiyen oku. Sende wlll be a grea.t loea ot business ır the lcüııısüaitır. -

ulNGER SAATLERi 
istldad varlcızı:n ta.icat Jcabillyetlerlnl wunan does not ıet &ny more thlnıs 315 &eYelliidtll Hehmt'd utla 
söndürmmı*: lçl~ uzun b!r müddet ka_ at the store. ibra.itim tinver 

latanbul Eminönü 8 

lemi bıralmıa.lt 16.ztm .11 öğUdile ıkarşı_ 1 But now ~re icı a sm&le on the face 
!aşınca, fena halde sarsılmış. İçinde ot the woman. She is in a 8<JOd bu_ 
derin bir şeyin Jcınldt~ını kalb'nde mour because the man .ı.s be!nıı klnd 
kuvvetli bir ucun körleştl~nı h'sset_ and lettııııı her ha.ve some more rıoves 
mflJ, adeta a~la.ına( is'em•s.. •CUnkü at less Ulan the normal pricc. CKeytf_ 
renotlm. Yauntt.k için cıldınyorC.um.• lidir, çlinikU ™1aın ne1.altet gi>t;t,ermek_ 
Ve bUtün .arz:ıı.un:ı ra~en de yr.7.a. te ve normal tlattan a;aAıya daha 
ma.ınış. 't..'Ull on sene lml'!mi eline ala_ ba.ljlka eldivenler almıuına mllsaa.de eL 
mamış. QUnkU bin bir emel, ve hayal m-.ecilr) · '111W a.re ve:oy ch•ap. nıe 
içinde atıldııtı h:ıyat, ilk adımda ten. woman is makhı.g a select!on from thle 
dls'n' vurımuış. 

1 
ıloves whlch :ıre .in the d.rıı.wer. 

GUnün birinde roman yazmak he Anot.her woman comes to the store 
veslııe tapılmış. Ağrı harekAtına ışt:: about the loss of her watch. She was 
ru etmekte olan enlştes:nden aldık- in the store yesterday and got some 
ıarı heyecanlı nıek'ublar, kend;sine bu oo!t.on (pamuklu kumaşı for shırts. 
hevesi vermiş, ve bundan 4 Sevg m ve When she got to ~!' house the watch 
mtırabım> roman: dolmu$. fa.ka.t mUs 1 was not on ııer ıum. Hepp'Iy somcne 
vedde hal!Dde ıten tnybolmu.'!.. -, ın the ııtore saw it on the floor ımd 
Ba~rde bu1unduklan ısırada ko put 1ıt. in a safe place. Not even the 

ca.sının, bir derd yanması ile kuvvetÜ dellcaıte ııass of the watoh waa broken 
bir abUlAmel ue aarınlan Mükerrem 

1 

<S.atin na:llk camı bile kırılmamıştı>. 
KAmU Su, bir geca sabaha kadar otu Aoother wonun Js mat!ng an ex. 
rarak •Sevııim ve ıztırabuna ı, tabii t:>i; change. She i3 ııetting 5('11\e llnen in 
C«* noktalan deilşmiş o1ara.k yeni exchance for the cot.'on whıch t<hf> 
baştan yamıış, ve Savaşta tefrika et ısıot yesterday, ~cau.se it is s+ronger. 
mlş. M:uhitıt.en gördllğü alllı:a ve ko: <O. dün aldıtı pamui:lu kwna1JlP.. mU. 
cası lle, savaş SJ.hl.binln telkinleri ile badele suretne ı.•caz kıt.en almaktadır, 
ceıı&ret bularak cnu lı:alb dunicab 1 ldra o daha satıamdır). But lınen 1s 
me:vdana cetlraı~. Ondan sonra da dl_ dearer than cotıton and she .. m ııet 
ier eserleri ckıserısı Yanın.ayda oıkma.k ıess clot.tı fer the same a:mount of 
üzere biıt»lrlnl h.ltib etmlşUr money. 
İnce ıörtıeıü romancı, lkln~l Yol dl_ Exerciu: 

!!ı~ıtı romancı!ıg,'\ işt.e böyle bir te_ PleMe ıı!ve aımrera to tlıese. quea. 
yor : ~tılıdıtına inanıyor. cÇUnkü d.1.. tlons: (LQtfen bu rJalle.-e cev!l.b ver"
Y~ ennı yolum yıllaı·danberl taaY- ' nis>. 
h86.."8.e~uulun~"rdu. Meslelı:ımı. b ı_, ı. WhY waa the tirat womon in a 
Yllen eıerıaıı çok sevıyordum. se_ bad humour? 
huzu~~enı~ bir mualilm ol:nantıı ı 2. Wbat aort of loot dld she lıa~ 
cetlne "a.n hfı:Jlır eel'in tem n edemiye_ on her face when she was ha'4nc an 
ötretın ldkn. Bm!.m için aail olan 1 arıument wttb tile man? 
hada :-:ar°ıs~una göre, d'ter ı;a._ s. How d!d the mıı.n P1lt her 1n • 
tabiidir f.ti,vettmin sönük olaca~ good hmıour? 
~ 4. Where were the gloves trom 
~nüm an bıı.şkl\ bize iç &lemlerlnl w1kdl the woman madP. " seiect;on? 
de veren ;ii~;:ı.ce çeşntll hıkftyeler 5. Whıut dld the other woman do 
alni at•1.y d em KlmU Bu, kf'ndi- w4th the ootton she got. for shlrts? 

_ ~ ev aynaaında g!kmUyor: 
0 

6.Jıe meıtıaı~~l'İ =.:nııt\b!lınek 1c1n ~ehrin Edirne yo. lu uz.e.rin-
ııın itüs:UcWt t>•r 1 llzımı ki... Bu_ d 1 
uu bir teaadtıfe sm yapablldlmse bu_ eki kapısı tanzım e ı ıyor 
kendimi lı:at'l"'en be~n;luvum. Yoksa le:Yman ş ., "'ienm!yorum .. sn nıas taralı 1 inal ıufıutaı 
allbet oıu~netın. tahmininde belki ( şelhrln tapıeına. li(ylk bir şeltllde 01-
bt m~leel u, ~ istikbal'n Halide Edl. 11Ul81na bi:"hıaw. itina edıhnektedir. 
'611rllin ltU~hayıK bent vurmasa.ydı .. Meıytlan tamamlandlktan sonra İs _ 
bu J"(Dı:İen ink~f ~~dil mesaim tant>ulun fetıhin<le şe-hl.d df~enler _ 

M K Bu dil ... den birinin me-ıartaşı bulunacak ?e 
kınd~ bİr rtir ~~ t ronıancılıA'ı hat:_ kil dflnTa ..J''41Ü.flnl..veceA":nl, çUn_ kal-de menne semOOli:C bir f'lt>i~e ya_ 
tıeroümeıerı.=.ı'01&rr:ıı ancak tUrtce Pılacaktır. Bu Abide üzerinde ıstan_ 
Bununla ber · tanı.dılhnı s5v1Uyor. bulun feıt:hl tarllıi olan 1453 ve 1941 
llatmwl hay~r RPeatı B~clı: lle Vlcld tarilierl bulunacak:t.ır. 
da ku"ettt bir· us ed~~ raıtına hrşı 

Kükerr ~ bes.ıyor. T L . k " 
.......,._ em Jllmil Sunun henüz ç1'1c • oe OUIS as erı 
- ve Yakında bir • - h• t 1 • • ta edil~ b:r r. gaze.ed' tdrL tzme e e verıch 
il ve uıt.ıııı.b ""1.anı var: sızı .. ıSev v --u ını) adlı lllt e~erinde bl- Şlıkae,x> ıa (A.A.) - Dtınya a~ır rıık 
._ :rom&nTit ota r let · -bu 9leJ'iDd • n Re:ıç ronuıncmuz şampıyonu Joe Louis a&ki!ri biz.. 
1U1Vr' 1'e ~~ll~e döndllliinU sa~ mete el'Vi!rl.şll addedl1mlştir. 
d$1 • • bu vadide söz b" . D ki Ki d' A • ben~ ~lcey1 Z'Mnan gösteret'dt en: o or Q ~us tın ada 
verecekler. cı::c v o'c.e 11uranıa~m hukmU Atlna 16 <AA.) - Doktor Klodlus 

Şilnd i4Ve edıyor· b • • - 1 de reni bir esere ha~rlanı u~aya ge~r. Mumaileyh. İta'yıın 
;,orum. Henllz l~u\ ~rm·ıs d:-l'r!llm-: elç:.oıl Glgt ve Yunan blşvekili Tsola. 
Bu. benim ıÇ!n b.r ln"r'lınl" olacak ~lu ile görüşmüştü ... 
O«k*ü mevzuum çetind, Neti ils Make.I d ... 
bet olunıa Ya?J h&YA.tın.d., b~.e ~ - uOnya a SQgUk da'g'aSI 
~ cıkanıa kal~! bırakar.atı~ :;· Aıt.ina 18 (A.A..) _ Makedon ada 
ıa':oo~':!lr lti,o!t.I" bir oekllde hazıl': bir solluk da']eası, hüküm sürm~ 

ve Ç<lk yoruluyorunı ... dlr. Sellnlt cmt.nndakl tepelere ka; 
ibrahim Hoyi )'l&pruşt.ır. 

Satılık köknar Tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük re. vir 

amirfiğ:nden 
1 - Böyükıdüs bölgesı emTallnden olup manca.rcı deposunda mncud 

9l5ıO adet muaıliJ 928.354 met.re m:Jtfıb köknU" tunrutu açık artırma 

suN!ltlle sa.tı!$ ç.aa.rılmıştır. 
2 - Tomr~n t:abu~a.rı soyulmW} olup haclm orta kutur Ü2Jerlnden 

tıesaltia nrnışt.r. 

.. 3 _- To~Uıltl ..... aid sat~ şartnamesi Ankarad& ormA.n umum mü.dür. 
luğünden Jstnbul, Zoııgulrlak orman QeVirge müdürltlkılerlle Kara.bük dev 
let ormaon iJ!ll"&tmee revir A:ınirllğnldde göırillebtfü. -

4 - ~lann muhammen bedl\11 10<» Ura 50 .kuruştur. 
i - Ist6kl2«in -ır. 7,5 pey a-kçeaille 27/10/SKl tadh.lne raat.ıa.;ran Pa 

arteet günü saat 14 de devlet orman Lfletme.9'n.1.n Se.trf.nboludld böı.;e 
terlrltinıdek:i ~ miiracaatJarı. cQ170. 

Kapalı zarf usu!iyle eksiltme ilanı 

Antalya IIbaylığından 
ı - J!JD;:ltmıeyle t:onulan 1': 
An~a yapılaca« lı:ız mıekteıbl ınıpa-atlll9. Mi -»834b Ura .a. 
tturU!I bedell keşırten ailf'res 1.206ı00a Jlıra.bk lllfa&t.tır. 

ı - Bu 1Jıe aJd şartname ve evrak şunla.rdu': 
A-iMulcaıvele projesı 

B - .Eksiltme şa1'tname8' 

C - Husust prtname 
D-~ 
E-Vahidi ftat cedveli 

- F - Ot'a.ftlt 
3 - Şa.rt.namder ~ tWra.k A.ntaiya. Na<fia Müdürltifü ile 'fillyet encll 

meninde Pü!ebilit. -
4ı - Eksiltme :t/ll/Ml t.arilılne ınüısadlf PQ.za.rteei günü t-a.a.t 14 de 

Antalya tıusu.sl Mu:basebe binasında kurulu vtl~et. encümenince 

yaıpıh.oaktı.r. 
O - Elafıltme kapw •rf usulile ve vahidi tia.t esası üaerınden yapı 

lacalkıtır. -

1 - ElcsHt.meye gireıbllrnek için l.stekhlerin 1537 lira 50 kuruşluk mu_ 
vatta.t. temlna.tı yaptırmalan ve bunda.n ba.fjka aşağıdaki vesika_ 
!arı lbrz etme~rl flrttır. 
1 -~~ ı.e glrebUeceğlne da\l' Na.&t. Müıd.ürlütünden aiınm~ ve. 

ı:uıı.a. 

2 - Cari ıeneye a.ld tica~t. odası v.es\kası 

7 - Bllf.ıanum resmi mssrafla.r nıüteabhidıe alddir. 
8 _ Teklif melktuıb~uı 2400 sayılı k.e.nu.n hi.ikümieri!le olarak uygun 

ya.pıJ.m11Sl şarttır. c.9171• 

Zelzele sahasında imar !~aliyeti artıyor 
rBat&ara.fı ı llaot sıı1radsı 

iLlcdrullann, 6 nıın:1: merkezinde hU. 
Jı:Qmet konaiı inı;.ıa~ı., Kızı\ay Dıah<llle_ 
sinde ya.ptırılac,\.: Yollar. Tokatta: 
M~. Niksar ve Reşadiyede blrer \!t'_ 
mevl lnş&sı, v..,rıı:e.~d~ ve Erbaadaki 
ilkokulların t.amlri. 

Orduda.: Pat..ııdııki cezacvln.ıtı inşası, 
muhtelif mektco'er n tamirı, Ucye ce
zaevinin wı Mea'udlyn hu~umct ko 
natmtn tamiri. Glresunda: Alu~rad~ 
ve Şebin'lt.a.rahlll\rll ı birer cezan 'i in 
şası, zıı Jt~ ilW:ılru.lunun ln.şası. A : 
~~ 11.lrokullarm ~ "mlrı, -'\yare.le 
bır ilkCllitUl inş'\sı Bivastı\ Suşehri ce 
zaevUı1n inşaat, Zara, llaf.lı: crZRe\• eıl 
nln. Baf\k di.ı\)anserlnin ve Yıldızeii: 
llkOkuiunun t.t.tnırl. Sa:ıısun !a: Qar
şamba, Terme, Kelk t., Slraııda birer 
cea.eıri ın.sa.;.ıe okulların tamlrl. Tar_ 

basta bir 1.Jık<fr. Ul inşaıı. 

Re-.mi binalar 
Zelzıele mınta'(:ıur.da ;yeniden ~a.p _ 

tırtJıacallt resmi blr..l:.ırdıııı proJe ve 
keşi..fleri hazır• .uım.ş olup ihalesi ~& 
pılacaık ola.a. b:na1ar şunlardır: 
Ermıcanda b r n\crkeı belediye ve 

bUktXnf!t koııa~ı inşası, Tokatta: Re. 
şa.diye büldlmet kcr.atmın Inşasl. or_ 
duda.: Muhtelil llkokullar, Ünye Gök.
lil:köy ve Fat&\dad billtfUnet konakla_ 
ruım lnşa.aıtı. ffresunrta : Alucra, Bu _ 
landlk, Şeblnı.:":-.ıhisar hUkfunet ko • 
na.klarınm tnş.ı.!ı. Sivastn: f>uşehri, 
K.oyluhlsar ve Zara hükQmet konakla 
rmm inl)aata. S.'ıı.\Sunda: Çarşambi 
hUıltQmet kon&Aı, yPr.gadda Akd:ıAında 
madıenl hüldmuıt konalı ıneaati mev 
cud buhınmaa:tadı•. -

1 - Burs& - Yalova hudud yolunun 1 + 300 - 59 ' 700 kilometre!~ 
ar~ınd.a~i (555033> Ura \29> kuruş ke&if bedelli ~zuk fQ6ellın ~ 
dıo~.ıç aıa~emınde ınşaaına, kapalı ıııarf usulile yapılan ekslltmes! netl
ce.;inde t&lib çıkmadığı clhetıe 6kalltme işi oir ay müddetle pazarlı,. 
bır&kılınıştır. 

2 - Pa.zariığ~ 10.11.DU Pa.zaN.eai ail.ılll ... OD oee;te Bursa VilA.yetı naı
mı Enoümenlnda yapılacaktır 

3 - Bu Lşe aid evrak fWllardır: Hü~ keşif, si18ilesi fiyat cet't'ell, 
zeme oca.kl~n graf:Al. fenr~I ve buıruıst. lk~lı zart usul!le ekıilt.ın•: 
b&yındırluc: işleri tar~namelnlle mali şart.name ve mukavele proje-' 
Nafıa dalresL-ıde ı:örWth!lır. 

" - PuarlıA'a gll'ebılmek ıc.n C2G46U J.ıl'a (43) kuruş muvakkaıt t.?m\!)11 
vermeler!, Uçıincü maddede yazılı evrakı Jı:abul ve imza etm"lerl t>' 
inşaaıt.ı vapa.bllecek1erlne da!r ihale gününden sekiz gün evv;l ı;udt 
lle Vilt.y :.'t makamına mUracaat edilen* o zamana kadar yapmış oL 
dutu işlere d:ı.:r vesaUc'n lefflle ehliyet vesikası lstihs:ıli ve T:cartı' 
Odasına ta.yıdlı bulundu~na dair 941 yılı ves'lı:ası ne birlikte ıo J1· 
941 Pa:ııartesi günü saab on beşte V lllıvet Da.imi Encümeninde haaıf 
bulunmala.n nan olunur. (9217) 

Çanakkale Nafia Müdürlükünden 
1 - Yeniden ltapalı ııar! usulile e.slltmeye konuDan iş: 76361 Ura 3' 

kuruş teşi! bedelli Eılne kazası Jandarma hastahanesi ikın.ıl 
~aıaıtıdır. . • 

2 - Bu işe ald e';':a.k ıunlaroır: 
A - Proje 

B - HUS\l.!i ve fenni şartname 
C - Yapı işleri umumi fenni şart.na~ 
D - Bayındırlık işleri genel şart.namesi 
E - Sıhhi tesl8at, e!eldrlk telllalıtı fenni şa.rtoa.mesi 
F - Flıe.t. bordul'06u '·-· • 
G - Eksil.tmc §arlnanıe3l 

ı H - Muka.vele prole.si 
S - :iıstekliıler bu i§e ald keşif evralcını Qıne.'ldlrale Nafıa. MüdUrlO. 

~nden bed~lsiz olarak iÖreblllrler. 
' - llhaJe 27 blrlncit.efrhı 941 Pa-zartesı günü saısıt 15 de Nafıa Miidilt' 

lüğü biııaaında. toplanaca.ıc dtom.lsyon hmurunda yapılacaıaıt· 
6 - Ek.slıMm~ girebilmek için tali>lerln 5'127.11 liralık muvaikka.~ Cl

mlna.t vermeleri ve iah\e gününden lfıb.kal 3 gü::ı ewel Çan:ıJılX'
ıe nı~ne mllrw.ca.a.t.la alacaıkları eh'dyet vesika.sile Ticaret 
d1sı ftSl.lı:aaını komisyona ibraz et.nıfteri Iiıızımdır. 

1 - Tek'Lit mek.tubları 27/10.'941 Pamariıeı8I günil aa.t u de ta 
makbuz mulı:nblllnde komisyona ~rlJmdş olması ve posta ue 
derileoek mek~ubların ihale günü aa.aıt on dörde kadaı- itom 
na. gelmiş bulunması prttır. Postadalkl geclilı:me'!ıer kabul ed~ 

, - Mü~e arzu iWğl takdirde mııhaseibe1 umumiye kanun_.,uıı 
83 üooü maddesi muclblnce verecetı temi.ne.t m~ktubu ~ıl 
olarak ih&le bedelinin üçte birini ~emek mere ~ ~rt 
bllece1ctil'. .ı9Ql h 

Merkez Hal Müdürlüğünden 
HUde 121 NOlu kavun ve karpuz aergl&inin müstecil'i Mehmed ~ 

~k: terki ticaret et.t.!1ind&n mumalleyıbde aı--aı ola.ıı müstahstll'J' 
bir ay zarfında mülcaatlıe.rı. .eıı ... 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
'-turulue tarili: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira•• 
Şube ve aJul adedi: 26& 

Slrai .. t&eari ... Deri lıeab -- ....... 

PARA BiRiKTiRENLERE 2a.eoO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zlre.at Baıaasında kumbaralı " ihbarm tuarruf neta.blaruıda .. ~ 
az 50 lirası bulunanlara ııenf:de 4 defa geldleeek kur'a ile ...ııa
pll.Da ıöre 1kram1Je datıtııacat"ır. 

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 )) ..... 

o~: Beaablanndalı:.\ paralar blr 1e11e 1'inde 50 UradlD 
dtı.smlyenlere ikramiye çılttıtı takdirde -ır. 20 ta&luile verilecektir~ 

ıtur'alar .enede 4 defa. ı 1 Mart. 11 Hastran. 11 EJ'ltu. 11 
Unun taı:ihleMn~e çeldlecektlr. 

Son Posta Matbaası: N_,at M\idürii: Hüaeym R1t.&1P Em~ 
SAHlBlı A. Ekrem UŞAKUGlL 


