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Moskovad 
miidalaa 
baz •lığı 

s nsalb da 
Stalin ve komünist 

şefleri şehirden 
ayrıl mı yacaklar 

Afır vesaIUn c~mesl fı,ıln AJınnnlıır taratuıdan Rwıyac1a yollar tamir edınyor 

Şehirde siperler kazılıyor BU 
, •............................................. , 
jKUŞATI AN 
1 MOSKOVA tank maniaları vücude ' 

getiriliyor 
h 

Vişi, 18 CA.A.> - H O Sovvet 
Ududunda · · - .,, 

Mos.ıc n gelen haberlere rı.ızaran 
cuın:ı~a ınuımvemete ve .Almruı hil. 
lannıakt.acılmrşııamab hararetle hazır. 
gamında ~· Mo kova banllyösünUn 
ra!yözıer y~ <!afi bataryaları ve mit 

Tebliğ Odtsanın 
tahliye edildiğini 

nıak'B.dırl n ntUdafaaya lıazırlnn 
Cok ge;r·olarak h"t-0 - bildiriyor 

len kUcUk blo ili ~ ndan lnş:ı edl. _ 
dan knh la ~ aus lar henüz :n:hta. 
lcrı d P n Jçındedirler. Alman tayya MoskoVA, 18 CA.A.) - Gece yansı 
.. on•- urnuı.dnn ucınaktadırıar Kam neşredilen SoVLVot. tebliğl: 
J' wrın smtıse!eri . - - u·"- ph tndır Timo e Yollan kapemnk. 17 Ttt;t'inievelde b ı.uıı ce e uzun. 
hası.ı; otom ç ?ko ordnlım yaralıları luğunda anudnne muharebeler cere. 
dırlar. Harb obıllerı 11~ geri taşımakta. yan etmiştir. Muharebeler bilhassa gıırb ı 
da dellkıınııı~:hele:-ne 17,. 18 yaSJ:D- istikametinde şiddetli olmuştur. Bura. 
ter. Anıeleler tşçıraştılar g·tmektedır. da Kızılordu düşmanın .~lddetli blıkaç 1 
c!n '>"rler .ka er Mol>kova civarın. booumunu geri pllskürtmUştür. 
nl la 211ll!lıkt:\ ve tank mi\ 

a rı vilcUda getirml'\:tedirler - 16 Teşrlnievvelde 28 dUşman tayya_ • 
le::n~ı~ idare ha1kın endışe!e;ini tza r;i tahrlb edilmiştir. 17 Sovyet ta.yya. i 
n nı temin~o.~ı mut.ad şekilde cereya. resi kayıptır, 
da gazeteler ınt:~a~acıktır · Moskova.. 17 T<şlnievvelde ~Ioskovıı. civarın_ 

Rnd er.mc edlr 
d ., Y'O mut.ad ~eşr yatını ya:.L_ktıı da 14 Alınan ta.YYaresl d!~Ulmllş. 
ır . .,. ltlh ve ın.Uhlln ~ • tür 

• ctte~.nı durdurnı. nw.ıt l brlkaları fa. • 
v ı. ıa <A.A > nmı.şlardır. Son sekiz gfln içinde Kızılordu ku-

' " ttı u. Q 114 mUdnt .~':ı b hab • ıı: ~- rnandınılıfnnea hazırlanan S~vyet kıt'a 
ı il ı:n mı k 8 nn ıarının Od 

n c bazı konıUn•-ı ıc n St.a. Ma'da.n tahll;rf.'si iGl """'a 
d ln "' oenc:rı M k - nıncııı ve bı.cyu. ....... -

yn ız ~lınab kal'llr verıni .. , o":'- tı-r. k b\r tntizıı.mıa Yapılmış 
• =<> ...,.erdır. 

f Odesanın tnlıllye_,ı Alnın 
ınan ar sko ayı krtalannın tazyiklle altı.ıı:a:a;e Rumen 

stl'ateJi Sebebler dolayısııe v ~ıyan 
a (ad t 

du Yfik6ek k e zılor an uşa ıyor yapılmıştır. umanda heyetinin anru; 
V!şi, lB <A.A} H z• -<>--

Rusyadakt ha . - . o. - s:wyet ıraat Vek·ııı· rtı vaziyeti hakk 
rn=~a:nl'd~Umlş:.ır: mda şu Şehrimize 
tehdidi ted i şımalden cember1enmes1 

AYn' r cen ıutnınktadır 
tattan' ~atnda'- MOSkovayı . arka ta 

_... mn... vaıdtesını 11 -

geldi 
b Zlrnaıt Vekili Muhlis Erkmen bu sa. 

Hükümet devairi 
naklediliyor 

lngiliz askeri 
heyeti de osko .. 

vayı terketti 

ilyo arca. 
• 
ı 

ar r 
Wndra. ı 7 CA.A.> - Royter a • 

Jansının dıploınatlk nıahabırı ya_ 
zı:yor: 

İngiliz d plomatle.nıım Moskova. 
dan ayrıldııkları haberi, şJnıdlye 
kadar, lıondrada resmen teyid ecUL 
meıniş be de. asker.I heyetin Mos. 
~ovadan ayrıldığı, eal!hiyetıi bır 
byna.ktan }Uıb:ır verılmıs+Jr. 

son 24 saat zarfında, dıplon1a -
:tlk heyetin Sovyet baş şehrinden 
-111ı.ğına dair mubtellf haberler 

a.,. • ..,.. . ...t r.nn .. başka hal>f'.rlere 
alınnıı.v•II· .ıRW..., dahB 
göre aovyet hükumeti dr. nta bir mahalle gitııniştlr. 
şa DiplomaWı: heyetlerin M,oskOV~ 
dan gitmeler! ve sovyct hüJtQme 
ile ook 5Jık1 bir temas muhafaza :C 
decdkleri mu.hak.kak olmast ı-.er. 
eti Sovyet ıııu: cıye nczaı-et.lnın 

!e belki de diğer hUkmnet deva1rf1 
nln. MoslroVadan s.yrılmağa ııazır. ! 

cDcvıunı 5 inci py!ada) j nlnn ve diğer tıc k zerlerlno 
Ahnan kıt'alnn ~s ınde hareket <'den 
t'lttlI'lnektedlrl rekeacrını devam 

ahnti Ankara eksprestlo şehriml?.e gel. 
ınl:şt;ir. Vekil lstasyond'.l Z:raat \'C ti.. 
caret ınehatill enltAnı ve dostları tara
fından karşılıuımıştır. \ ···················"' .. .......................... . 

B er. 
u kıt'alar Moskov 

borunc:ı ve KaUn;n 3 
- Viasına yolu 

metlerinde ller!e.rneİ..1. Oreı, Tula istika. 
nın Alman ko1l edırler. Moskova. 
ve Almnn ord 

1 
arının birleşmelerine 

h1f1nl ola.nııya u ~ntıın ileri hareketine 
R:aluga ve ca . sanılınaktndır. 

ra Alman ll ~Iın ntn ~allnden son .. 
k.l!er kaYde~~~rekeu mfUılın terak. 

- --o---
londraya göre 
aoskov da son 

C:: Havacıhk mütphassısı diyor ki ::::J 

Ş rk cephesinin yanımasma 
Rus havacı llğmın vazifesini 

yapmaması sebeb oldu 
Yazan : Mitat Tuncel vaziyet 

BugUnkil haı1>1erde blrillcı derece. , miş oldukları inkar edilemez. .Bxaı yer_ 

l l 
- deki rolU ruı.va ııtuı:vetıerlnın O)'Dtımıık. lorde menzil luı.tlJmnın ta.hrlb edJmes1 

0 nc ta " Şehir İcab ta old~U daima ileri sürmilş olduğu- ve erza;k dcpoln.rının bombardımanlar. 
d muz bir tezdlr. Bu filcrliı dotruluğunu la yakılması neticesi buradaki Alman 

e erse tahliye bıZe bu defa Rus kuvvetlerin•n maruz kıt'alarının aç kaldığı ve haftalarcn 
oluna kt d" kıılmtş olduğu vazi.Yet te pek b:ıriz ola. havadan tayyarelerle atılan ekmekler_ 

Ca Ir JyOr rak isbat etmiştir. R\Warın ne knd&r '1)evamı 5 inci sayfada) 
landra ıa '' r....+in bir hn""b Vll"ı~, ... 1 .. l<>"!Dl \'e biJ. ııarbe ••••••••••l•t••••••• ••••••••••••11111111111111••tlll 

dan ın • <A-.\.> - Moskova. mey •"'" ... ., .. y.u. - [ 
ct..nı.eı-1~rebesı büyUk şiddetle devrun ne kadar mükemmel hnzır:ann1ış tu. . Ü Ü C lerl 
t.ıı 

0 
""Ull', Moskovaya lrorşı ynpmak.. iunduk.larını ~ördWt. O kcdar ki A1_ 

cidQı ldUkları taarruzlarda Aiıruuılar manlD.r :lıalyan, Rumen ve Macar kuv. 
lar tnüş",tUitı.t ıle karşı:aşmaktadır. veUerlnden ıstUade ctMcıen. ba~ka 

· Fransada bulunan kuvvet!arı.111ı uıti_ Kimin hesabına 
YetSon Yinnl dört saat zarfında vazL hinı bir kısmını da şark ocphcslna 
1 daha fazla va.hlm'e-memlş olmak- nakletmek mecburiyetinde kaldılar. Fa- memnun oluyoruz? 
a 1 beı:fJ!ı>er cok nazlktı~." kat nel.lcafe Rus oerıhes l!i ~·Pn') de. 

,,.,._ cab ederse Moskovıı. t.nhliye cd'le. rlnlere doğru ilerlemefte mu\•af!ak ol. Gazeteler memnun: 
....... tır. dular. Ancak eğer Rus havacılığı ken_ - Nebati yağ llatları kilo başına 
~us Ordusu Alman hücumunu karşı_ dlsıne dilşen vazifeyi hakkllc gö:ınüs 4, 5 kuruş arttı, diyorlar. 
_ alttadır. o!sa.Ydı hlç şüphe yok ki buııa lnü~ - Kimin hesabına bu mcnw1lyetf 

olmazdı Benim anla.yamadığun nokin bu. 
= J Rus ~razisindc Fransadl\ veya Al. Neb:ıti yağ reçperln elludcn çıkalı ma t b •gv l• manya.da olduğu g'bl mebzul bir sekil. aylar ,v, Simdi toptancının deposun. - e de dcmlryollan, şoseler mcvcud değıl. dadır. Kfi.r temin edecekse o, cdcetk. 

B rıın - dır. Ruslar da cekild.kl rt ycrlçf, · ~ .Beş, on, nihayet ytlz kişi. 
nuın 

0 0 
17 <A.A.> - A'man <eb ği: hlrlerl yatıtılar vtı d<miryo' te m v. ~: una .mukebil, nebati yağın kilosuna 

ı.r ve ı~ 10 İlkteşrinde Odesn cud köprU'ert dA tahrlb ettHci'. Şu 4 .. · ·l!ş fazlayn satmak neUcesi, getir. 
C<1 en gan!nı ını zıp-: m ~· " \Eld' ha.k!P bunların tn"n'rine ıfI · 1tır. trceğimlz malı dört kuruş fazlaya nlır 
t r. Odc:.a ile ler h nuz sayııamam ş • m m k Vf' ta"Tl1r edilseler • ı i:R' s::ı.k onun bedelini blz ödeyecef'lz. blz 
c1 ıtrı nıel'k~ dü,,man en milhJm uı. fi' •nda şiddetl(' h iJM ·~ un' ı·· c ten 18 mllyon itişi. Tekrar cdlyo. 
b h r tJ:ıc1en blr:d n ve er mUhim '1ll k Ru bombard m l\}fl olarına : 

14'tlk llinanını k. .;;,c K ;nden ze -0n dUston başlıca b'r v 11' .~"t.,Smo r., , · .. imin hesabımı. memnun o\uyo-
•Devaını 15 1 

m • .r. rnuhareb"sl e~a.c;ında RU'll Benim anlı::.yamadıtun bu!' 
ncl sn:rr da) lerlnin kuvvetli bl.r meı:c ty, F. U. 

p 
r 

• y 
Hükiimet tetkika yaptırdı, 
alınacak tedbirler yakında 

kararlaştırılacak 
Haber aldığımıza göre hayat pahalılığı önün

de nıc•nııılar gibi eabit gelirü olı.ın muayyen bir 
sınıfın vaziyeti hükumet tara!ındnn tetkik etti. 
rilmi~ir. 1 etkiklerclım elde edilen neticeler, alın -
ması mümkün tedbiTler de ~östcrilmck sur,.tile 
bir rapor halinde tanzim edihnit bulunmaktadır. 

Bu buPıısta üç noktai nazar vnrcr r: 
1 - Mali imkfın temin edilırs•. memurların 

maaşlarına muayyen cis'bette zam icrası. 
2 - Memurlara muayyen miktarda erzak 

tevzü. 

Geçimin arzeylediği mütkülat müvacehesinde 
memur ııınıfımn nasıl korunacağı yaklnda veri. 
kcek karardan anlaşılacaktır. 

3 - MaTiyct fuıtile memurlara yiyecek ınad -
desi ve ~iyecek e§Ya satılmaS\ iç'n teşkilat kurul_ 
ması. 

Yeni meb'ns na • lnblsarlar 
Ve r··············-·· ................................................................................. ,\ 

er~-aill!lı 
i Emekli General Kemal Doğan, Kabil büyük elçisi Mem- ~ 
1 duh Şevket Esendal, lı:mir belediye reiıi doktor Behçet ~ 
i Uz, Emekli General Ali Rıza Artunkal, eski Burdur : 
l meb'uıu Halid Onaran namzed gösterildiler ~ 
'-. ..................................................................................................... ; 

Şarablanmızın ıslahı 
için bir enstitü 

Örfi idare Komutanlığına getirilecek Gene .. 
ralin ismi önümüzdeki hafta belli olacak 

kuruluyor Ankara 17 CA.A.) - Açık olıın Ağ../Partl nıı.:mzedi o!arnk seçllmişhrdlı. 

bulunan 
rı mcb'usluğuna cmelcll Korgeneral Sayın JkıncJ müntehı:b!ere bildirir 

Bir hAftadanl>cri şehrimizde 
Gilmrtlk vo tnhlsıırtar Ve.ldU Raif Ka. Kemnı Doğan, Dlleclk meb'usluğuna ve 111\Iı ederim. 
rndenlz. dUn inhisarlar umum müdür. K!\.bil beyük elçW Memduh Şevket C. il. P. Gencı B:ışk n Yckili 
lUğllnde bir muıuırrh'inıızi ktıbu' we. . 
rek beyanatta bulwımuştur. Vekil aı·. E.sendal, Denizli meb'usluğuna Izınk' 
ka~ızın sorcluğu muhtelif SUl\llere Belediye Reisi Dr. Behçet Uz, Mani. 
şu ccvııblıın vermişt..lr: sa rneb'usluğuna emekli Korgeneral 

istanbulda bulwıdutum mUddet zar. 
fırıda, lııhlsarlar umıım müoUr1Uğ{l Ali Rıza Artunkal ve Mardin rneb'us. 
mfles.c;ese ve fabrlkalıı.:-ını gelı1lm, Güm Iuğuna eski Burdur me'b'usu Halid 
rUk ve muluıfnza teşk.lı\tımızı yakın. 

(Devamı 6 ncı sayCuıla) Onaran Genel BaŞlron1ık dı:vanınca 

llaŞ\'ekll Dr. ıterık Saydam 

* Ankara, 17 <Hususi) - Umum Ja11_ 
d:ırmn ve Öı-11 İdıı.re KomuLnnlığma 

getlrlleoek generalin ismi önuuıilzde. 

kl haftıı. ıtı~ındıı. taayyün edeoektır. 

Ye i y e s .. bay a ı 
Genç s ··baylara dün Ankarada 

diplomaları tevzi edildi 

Ankara, 17 CA.A.} - Yedek Süba.y Okulunun 18 iDOl dev .. 
ırcsinl bitiren genç silba.y'larımıza. bugün diploma.lan tevzt 
edilnıiştir. Bu münasebetle öğleden sonra Yedo~ Sübay 
Okulunda ~pılan torende okul komut4m yedek s\U>aylara 

bir hitabede bulunmuş, buna ıokuldan çı'kanlar adına c~vao 

vertlmiştlr. Bunu mütea.kıb mezunlar ruıd içmlşlerdır. 
Genç yedek silbaylnrımız öğleden evvel sa'lt 10,SO da önle. 

rinde lbir ıbando olduğu halde Ulus me:ytianıno. ge1erek 

Atatürk anıdına bir çelenk «oymuşlar ve hep birden İ" \clfı.l 
marşını söy!em'şlerdır. 

Genç bir süb.ıy.n heyecanlı bir hitabesinden sonra. anıd 
öminde tir geçld ı·csxnı yapılmıştır. Yeni vedek sübaylıınmız dün Ankıırad:ı J'aıntan 

meraslmd~ is.ildiıl lllilrşmı soylerlerken, ve be
narda abideye celenk k.onuy 



il 

• 
E 

~2~S~a~y=fa===============-~~=-=-~-===-~-==-=========================~S=:;O~N==P==O=S==T=N.=============?==================================B=ı=·r=in=c=it=e~şr=in===l=S~ 
Un tevziatında r Hergün --Alman ve İngiliz 

Harb planları ayni 
Temele dayanıyor 

\. _Eknım UpklJiil J 
ark scfcriııfn son safhası İngiliz 
ve Alman hnrb pIAnlannm biraz 

c'laha iyi ruılaşılmasına. yardım cUI. 
Şimdi görülüyor ki bari> ıım.nıannın 

her ikisi de ayni temele dayıı.ıım:alda_ 
dır. Bu temel uzamann dı.r. İngiltere 
için olduğu gibl A.bwınşa. için de. Ayni 
kaynaktan kuvvet ve ümid aln lkl 
plin tesirini hangi tarafta göstc~? 
'l"alnız burası belli delil. 

İngilizlerin d celert iÖ7le bülisa 
edile bilir: 

- ingiltere muharebeye glrdli1 za
man kara ordusu namına. nncak hassa. 
alayları ile mer1u~zde beş fırkaya rna. 
l·ktl. Muharebenin ilk senesi içlndr. bu 
kU\'\Ctln mllı.tannı S fırkaya. lbl;i.i et. 

a.kaleı 

.. 

= Hakiki zenginlik 

-

=== 

ti. onrn da bu ı tırltad n ZS inin bü.. d t Her ay bfn Ura. Juızana.n n ama &'iP a fle bakmadan oncc bu ııdamın her BııklkJ _ft _ _,_..._ "'Ok kazanın, d:ı.lıa. "Ok sarfetmeldcn ziyade normal k.a. 
tün sllahl:ınnı Dunk<'rk muharebesin. ~uUJA ~ ,, >-

de L~)bcdcrek işe yenUlcn koyuldl! .... '?. ... ~~~ .. ~--~~~f. .. !:~~~~-~ .. ~ .................. ._ .................... ----~.~! .. ~!!~~! .. ~~~?1..!.~!~ıa ~~!.~:!~ .!l~_!!!~~~~~ktir. ____ 
Şhndl te-krnr mühim bir kuvvete nın.. J 
ilktir çe bu mühim kuvvct.i her bakim. 
dan JSlah etm~..&r. Yalnız «Çok &"CÇ ' 
kalarak ve , çok ~çlühlcrc kartjt ko. 
;tarak edlndlil bu ft.uVYetl !>ir ~aha 

yolsuzluk yokmuş 
Simidçl 1'e lbörek~ere yapılan un 

tevziatında.ki ~l>lsuzluk iddiaları et• 
rn!mda görüşfilmeJc üzere dün öğle , 
den sonra Beledfye İktısad Müdür ;; 
liiğünde lb1r toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantl"da yolsuzluk 1ddiasın1 
Uerı süren simldci ve börekçilerle te'f 
zin.tı yapan kimseler dinlenmiş, va " 
~Jyet tetkik olunmuştur. Yo!suz!uk 
iddiasını lle.rl sürenler un tevziatının 
hakkaniyete uygun blr şekilde yapıl .. 
m.:ıdığını da. !ıilıllrml~lerdlr. Ancak', 
f1mıllYe .kn.dar yapılan tevzi.atın ev '4 

vclce bütün 6imid.ci ve börekçi csnan • 
tamfından mız:ı edilen liSteye göre 
yapıldığı cın!;aşıldığındıın bu lddi.'\l.a.ıt 

rı vnıid göıii!mem.IŞ.lr. 

Dünkü toplııntıdıı tevzla.b y:ııxın 

heyetin bütün hescl>ları tetkik olun .. 
m~. yalnız bir kMR:>ln 28 lıra k dnı' 
açığı olduğu, lbunun da tanzimi el e 
he tine gidildiği anlaşılmıştır • 
Toplantı sonııru:ın te\'Zia.tta bir yoL 

suzluk mev<:ud ol.mn.dı~ı kanant.ine 
varılmıştır. ---.o----

Aldığı mide 
ilacından ölmüş tehlkeye atam~ meter ~ı yüzde~ "",..,.._. .. ,.._,,---~~ ............ ~ ..... ~ ............................................... _. ...... ..,., .................. a.,.. ... m:ııı ............ ... 

~~s:~:a:~~:.=~E iki cur'etkar r· r -Alman tı·c r t ,, ... o .... d ............. t .. ~····t .. , ......... n···,···,ı, öl:d~.tn=~:jzan:~ 
terenin gösterecdi faaliyet llç nokta. h k 1 d un ıa arı guldür. 
da toplanıyor: sar OŞ ya a an 1 Beyoğ1unda., Ka.l;yoncukuUuğnnd1\' 

ı _ AJ.mıı.nyayı matJCıb edemcs;: bL ı t tb • k y·u· ı seltenlcr d U .. n 1 otumn 60 yaşında Katlmı isminde bit' 
le yıprabrak knvvcttcn d~Urecek ya. an aşmasının a 1 1 kadın mtdeslnden rahatsızlanmış ~ 
hancı ı.-uvvetıerc lmkin nisbft1.inde 1ar. Hem dükkanın camla- dl. ·ıd·I ıecı::m için bir nüde 11ncı aımıştır1 
don etmek. a ıyeye verı 1 er Fna...a.t, !biraz sonra zchirlenrnıı alfll -

2 - Dış memlekette çarpışa.o Al. rını ı"ndirmişler, hem İh . 1 . Al d mi ....;;..,.+ ... rerelk öım.üştür. mıınyıı.yı ıç memlekette cıe ul'ra6iıra. racat tacır erı manya an gelecek heyete 0
..,.,...., li 

rak yormak ~n Avnwuun muhtelif 1• HM1ıse adliyeye tntfknl ederek, t.ı 
ncktalannda mevzii ihUlfıller çıkar- po,ıs memurunu verilmek üzere listeler hazırladılar Komisyonu iğfal eden °- kllm.ta başlanmış, a.dliye ta!>H>l En.1 
mak ve bu ı:aye ne başta ablukanın yaralamışlar duncularla mürakıb Sü • ver Karan cesedi muayene etmişttr. 
,·udlğt aolık olmak üure her nsıta. Türkiye ve Almanya. arasında r;on diğer hayyan kılları. İpek n ipek ha. reyyanın eVTakı müddeia • Dokitor, mUSQ'enest S<>nunda cesedin, 
elan ls1'fade et.:nck. gilnlerde Ama.rM.n aııza edtlc:n ticıı.ret hlar, kilim ve ~leme yastıklar, örtüler; mumilikıre tetkik ediliyOT ı Morga naldedli:ıneslne, vefata. s~ 

3 - Haça kunetltt!nln bombardı. :Emreikl ekşam, 1\1.tlhte Vodlne ead anla..şmn..o;ından sonra ,P!)"ıı.romızdaki taze ve salamura halinde balıklar, sar. ~ blye.t "V'el'en R!ıç baitiyesinin de Tıb.. 
:mJ1.nmı art.ırmak. s~retıle ~lr taraftan eür'ctıkfı.nme b".r tecavüz faaliyet bQt1ln hıznc devem etmekte • dalye balıklan. Her nevi taze sebze, so. bı .Ald1i talh!lil!htınesıne gönderllınestne< 
Almanyanm endüst:i kuvn:~ lnrmıa.. I d~e bir dir. İhrac3t tOooarıamnız AlmAnY81Jm t;an, sarımsak vesaire gibi kuru 6eb Fiat müraküc komısyonuna ko. ~ 1 
ya ~lrşırken, ayni sillihian lstl~e e. 1 va-k'ası olınUI} ~ bu &rada zabıta taleb edeceği mallar hakkında b~ li3. zeler, taze meyvalar, her nevı sebze v~ misyonu iğfal edici olr rapor vere. tmra.r · 
dettk Alman h:alkının d:ı manevıyatını memurımıuz mütooawi.Zler tarafından teler he.zırlamaktadırlar. ~ • Al _ meyva koll8el'Veleri. Ozüm, incir, fmdı~. l"l"lt odun rııt.tJarını 7Ukselten odan J 
b<ızn-.ak. • yaro.lamnıvta. Vodhıe caddesinde S!l-3 man Ucaret anlaşması mı takM <.'6a81 ceviz, badem, Antd> flst®. tayısı ve tacirlerile, aYDi mesele et.rafrncta Lutfi Ak.soyun tetkikleri 

Eğ'er b:Werdfe ınprop:ılgn.ııtclanaınr ~m'~ mımaralı dükk'll.nda berberlik yapan üzerine :iStinad ett.iğinden, .Almanygdan erik gmt kuru meyvala.r, reçel ve berz:e_ 71Uli1-' bir raı>Or t.amlm etmekten Beledi;ye reis muavini Liltfi A n: 
h!SSf'Si yoks:l ng- ı-rrn n ayy e ı ml timizd rt şekerli maddeler likö b lbl ıımaımı belecl.iye mlimkıbı Süreyya dUn belediye fen lşlerl ve bahçeler ın...., 
1• u d % btnl bulmnşiur. Amttikıl. İsmail adında blrl evvelki ak§aın Türlclyeye itıbal ve me eke en h ' . r ve şara g . dürıarile blrllkte ""b.riıı muhtelif ınuv a ay s Almanyaya l.hnı.ç edllace!ı: ma1ların in. er nevi iç'kller ve utelr.r, her nevi hakkındaki evrak diin adhyeye .. .,... lL 
nınkI yakında 4 bini aşacaktır. SenM!e y.ınmda Şi.m;jek Jsmlnde p!.r de ar • - rl . k1iabe ve yağb tohumlar zeyt.inya[tı 50 aevlı.edilm!ştir, Ilidiscntn sutlulıı.rı ta.kalannda yeşil saha. yapılması ın 
'20 bin eder. b sayede lıombanlııtan_ !k.ada.şı olduğu halde ve sa.ııhoş bir ~ında 1 her iht~ feml~:!~n:ı :: s.am yağı ve benzeri gilı•i nebnt! Yl'~l.ar- bulunan t.Uccarlar Niyazi Yl'litencl, va.tık görülen yerlerde C;etkilder yap " 
lan aa.ml . dct4ne ırötürcre!t .Alnı:ın. vazf.,yette eynl cadde üzerinde ahçı.. P ge en yac an g ~... palamut, 9ÖVen. klik boYa, mazı, defn~ R.ı.ff, Nafiz. Jlft.sr.yln Ba;rr:ık, Ba1. ıruşt\T. Şehirde ye'lil saha hallne gc1 
yayı brzdlrmek, kim bilir. btlkı de st. _ lundunı1malctadır. Bu bakımdan uuaç ya,prnğı ıve benzeri gibi onnan mahsul. Nihatl Oti tirllecek yerler 42 metre murabb~ı o_, 
lihl:ı.rmı teslime trlı:\l' e'm!'k... hk yav.ı,n Y~ubun dukkfı.nnuı. gide. edeceğknlz ham maddeler ansmda lerl -~ft...ı.L.. ·~n lı: \la 1 d"ğ " dar, Mur.afa Tuncel. ı ~en, ıar·.. tesb?t. edilm"ştir Bu snhnlaı1:', 

t l 
.....;;..;;ıtn ık ,_ ve 7.l •-'h la t• - • ......._,. .... ,., ve _,....,. u nı a.n . ı-. Et<om Blrntm Ye Kanc:ı1 şirketin • ""' ,,, .,1.,. 

Görülüyor ki, n:Ub: plim t irin rek bura.da. ır.ou .... u ç ·nrmış..,.r ba;kllyat, yaı> ı """ \lm r ve 7.ey ~yagı .,ebatlar ve kökler; ham to tın. cev'ı den FiJnidlr. plfım hazırlanacak. m{\teakıb~n ..... 
ramımdan bekliyen u:ıun \hdell bir iistclik duklla\nın camını tırmış1aroır. li6tentn boı6Jnda gelmektedir. Aynı zn. k1iıt0.&.ü ve benzeri t.ere.;lo-•lcr. l'anıuk, Müddeiumumilik evrakı tetkike •·0 •

0 geçllece\.(tir. -
ı:ıliirılır. -..:,...+.• -"'te ssi• o'an Ya manda. *& mitrte.nnm da bir hayll kendir ~e bemıert matı~ııller kTom ........ lft-•--'·•. ~ • Bu v......., .... ~;;en Uli.. e • '1 • .. ... .. , __ • ...,. ...... • d 1 • tedl ' . ..... _u,.~ 1 ' Ainınn pUnma ıeılnu: ra aezcUnne ... n:..,..n .... o.__.,. .... .. mm e 1 meıt r. anı;muan. nuı.ncnnez. bakır ve ben7.t-rl J !- .,. ı.er]ih fşlerı· 

Jı.lnıan d~ccsl de ilç nokta etra.- kub mülecııırlz sa.r\lDŞln ve bu • Ticaret Of".si de Almnnnyn satıbnnk ham madenler, tıız, .ıım:vıınt. mermPr '-·· ... - ........... _ .. __ ............ _ • .., >.0 1t 
tında ıoıııanı3 or: den çır,altmı polıSe yoıııı.mış a- üzere bir t1rt1k stoku ~nn~ır. ve ıme·a.şı gibi maddeler_. thraca..t ınc_ Kiliseyi soyarken 

1 _ Rusyayı yıkara.k kencllslnl teh. nun üzerine :MUhitiln a.d•nda bir :r; • :ihracat .ıüocarJ.anmıı•n ALmanyaya carları.mızın hezt'" arJık'tm bu listeler 
did ed bılecck en büyük tehlikeyi orta. l?ntı:ı mmıuru vak'a yerlne gelerek gönderllmek tızcre he.zırlıı.dıklan ııste_ l"llanyada.n gelmesi beklenen t'NıT"e+ ya~~alanınca "İbadet 
dan kA!dınııak snrd.Jle hareket serbu.. miiteo:ıslrleri tanık.ola davet etmiŞ. lerdc ~ııca şu maddejer vardır: Cnnlı h"Yeıtlerfne ver'Je<'lt'~t V" bımlardnn ta_ 
u ;uıj muti . surette lktlsab etmek, tir havwınlar, ~nf maddeler ve dö - leh edilenlere mu.~nb!I, mcmfokctimiz!n ediyordum!,, demiş 

2 - AfJif vesileden lstitade ederek 1 • • tün.tü!er. !Ham ve yan ~lenm!J deriler, iht!yumı karşılama.k fi1.ere bazı mU-
J!u.._") anm geniş kıırnakbrıuı elde et. ~:.tıa memurun~ it~ etmesi ı. k.üt.klük deriler, y(ln, tiftik, keçi kılı ve hım fta:ıalAt ~ası getfrt!teccktlr. Za,bı;ta, evvelki gece Şl.ş!ide Güzü 
mek nreıae bu kıt'ayı bir zahire am. cab eden m.'1bnışla.rdtın Isınail, ce • Jtlllsesinl soymağa tıılkışan yaman 
lr...rı ha.llne cetlrerek AYrupanın aç kal. binden bir ustura çıkararak polis Mu Oniversita lokan- 1 Emniyeti suiistimal- bir ihıraLZl cür.müme9hUd halinde ya_ 
ması U-blike.oıtnl önlemek.. hıttin!n ünerlne atılmıı; ve kend~inl k;a.J.amıştır. 

3 - Hlr defa bu Rus meselesinin hal. t d d mahk- ld ' t kalkmakta 
llnden sonra bUtUn ha.Ya KU\"Vetlrrlle yalc:alamdk ıstey"en memuru elinden asın a yangın an um o u ar ... Gii-zü t~nde yn ıp I 

ln~lt~ye dcm~m İnrili:ı tehdidini yara~. ·nn- Beyazıt:lda '1 numaralı 'Oniver-I Panga.lıtlda oLuran Avadis l.sm1nde olan Dlobal adında blr pa.paz eTVe. 
knrısılamalı.. ~a.t cesur v.:W1ta. memuru elin _ .u.._ k1 gece ge;; !Vıılklt odn.sında uyurken 

att.e lok&Dtasmdan yanıın çıkmış, Us_ biri, dotıtor Honhoronlden e:rruı.neten ...l\rülti d 
tllnde bulunan yUıtset tahsil kız talebe a'.dığı 3?<> lira. kıymet!ndekt eşyayı Ebadet ~lllnde btr "" ı uy• Avrupanm endüstrl kayn:ıkla.rı tam 

obrnk Alnıanyanın elindedir n bir.mt 
Alman drvtet relslnln söslerlne röre 
her ~hııda stok mlktan o dereceyi 
bulmuştur ki, ü~..ünlutü kaptırmak 
tı-hlikesl bahis mevzun olmadan ima 
1;,•, dl'rblll dardurmak bile müınkın.: 

den derln blr yara a'mış olm~sına. 
ra.l!'men Tuınılll11e suç ortı:ı.ğı Ş<mşeti 
yakalamış Te karakola teslim etmiş. 
tir 

yurduna. slrıwct et.mele tısere iken vak .sa(.mış, fbl!Mlarc 1' an1a§ı1arak emni. muştur. 
tinde ye.ti~ 1tfaiye taralmdnn sön - eti ilstlmal nd dlf Koritu '\"E! telfı.§1a. yata~ından !ırlı. 
dttrtnma,tür. Y .su. suçu a.n ıa yeye rve. yan Dld>el sesMıce aşağı inmiş, gü • 

At~4-, lokanta.ya adl bacadan çJktıtı ~. t.h klSD1
101 

dür. 

Azılı sathışlar hni'.tkında 'lwr ft1 
suçta.n dolalyı ~ta ba.ş1aDıllllf -

tır. 

...,.... riütünün geldiği !.bade ~":ır ı,ınhıSın 
tesbit edilmiştir. Maznunun mu!hakenıestne asliye 2 göırlcn geçt.rtn.en ~~tler yaptığı 

nel cem ma!hkeme&nde bakılarak, ne lç-ertde 11:>.r ta1tmı. 

"ı "?>'in planı bu noktada bltfyer, lı!r 
dtfa Rus mese~lnln tı\stylcslnden, 
A\:mıanın tanrima'ndl'n, b:ıvıı. kuvvet
lt'nnfn inıtU<'re karşısına ~ ~ılarak 
fngi]lz tehılltlinln hrşılınm:ı'Smdau 
rıto ) apılaeaiı mnlüm de!lldlr. Alman. 
3an•n 1ngllk-reyi • le çalı acatı, 
K:ıflıa l:ırdan Irak ı>ctrolleTlrıe gldl'ce 
tı ı:ryn. Ilu•r denizini a~ıınık tl Hin. 

---oı--- I
, ......... "•••• ................. ._ •••• -., tıcede suQ sıı.bJ.t görlilDı.O:s ve Anıt!•- nı 8PrtnUşt.ilr. i:badeıta.1aııedeki bu a • 

\ sın 2 ay müddetılc bnpısine. 50 Ura cıamın bir ihı.rnız.d.an başka kimse 

Belediye reis muavİ· 
ninin Ankarada 
hallettiği işler 

i"s1ann kılıhr tı"l!l\nl\4·a~ı l<l<ll:ılan b~ Bir tıaç cilıı evvel Ankara.ya gitm!J 
dakika i~n ol!lıığu ı:ibl lstil:bal için ~e olan bele<rıye rets muavini Rtf.ıt Ye_ 
'bh hııynl mahs Jü gibi g5rüniiyor. Fi\. nal 'VC lhuatuk ~lerl müdfır muavini 
kat n~ nlıır .. a cılsun Alman J>liını b!lğt Salfııbaıt.t.ln Sn.'tlak dün şehrimize dön 
hııthn lt>'m" lı:alııll dnhl tatbikat b:ı.. müş!eroir. Beled1y-e r<?ıS muavlni, An_ • 
lnmından ""'n"' nr>~ 71lm'l.ı 3 m~nm k:ır:ı.da mu!htcllf Lşler etrafında te. 
ciisteren btr Plln oldufu mevc\anıladır. mas~a bulunmu~t.ur. Rlbt Yenal 

Ehrem U aaklrgil ttıs5cüdar tra.mvıeylarındakı E bf ibis_ 

sesinin lbe:ed'qeye devri b9.kkındaki 
Helaya bırakılan yavru mu1ro:vele.yi de tamamıamı') ve ilk tak 
~ Slnanpe.-;a camU helAla • sit tutarı 13.330 J1rnnın 1 Ağusioos 

rmda m: teYZ1 eden Malik admda b~l <!Un &abalı .. _. 94ı2 de O:>e~ed1ı.Ye tara!ından ödenme. 
.... A_ udllan teınlzlerkcn bun • 
....... blrinln içinde ııaı:ate kl~ıdlarma sl EilSmıf ve ~edlye :arasında karar. 

Kadl•r geces•ı va ·i ... pa.rr"~~.--. Ue tecsLyeslne karar n • o mıyooa.ğına ta.naat getiren papaz, 
""''-r"11 klliseden çıkarak polise okşmuş ve 

b 
! Ka.palıçarşıda Bedri lsmlnce bir müşıalıed~er.ni anla.tl!llıştır. 

ayranı : terzi de MeQmı.ed 1.!mlnde bitinin Bu mürr:ıcaat Ü7m"lıte sftrat.1e kili. 
• ken.dJsine tamir için bıra.ktlğı palto. seye gelen ~na memurları, lb:ıdet. 

İstanbul rııiiftUlütilnden: yu satıınış ve mü~rısınin C'mniye~- ha"'"ye gi .... ikleri -"""n bu me'""ul 
18 Birinclt.e.}l'LD 941 cuma?'tesi ıı :k '"' ..... .,........ ..... 

gü
nü ramazanı şerifin y!nnl altı. nı suiistimal etm\ştlr. Ad yeye sev. • hırsızın içinde kı.yınetli eşyn.lar bu. 

edi!en maznun a.sliya 8 lnel ceZl mab ld ~u sınn mUEıaaıf o~ma.lt1n nkşa.mı CPa- luna.n ~ lı:arı.ştırııı.ak.ta o Uı:; • 
zar geoosl> ı vıeı kadiı·, ve 22 BI • kema;lnde J113pılnn muhakemesi 60. nu gö~'er 'fe kendisini yataınmış 
rlnciteşrin Çıarş.ınıba. giL"lU bay • nunda 4 ey müdde.tJe bapse ma.hıkfun lardır. 
rom oldutn il~n olunur. edilmiştir, 

Karakola get(rilen ~llse soygun • 
Sa.dıı.k:\I Fıtır 

~i İY1 
K. K. 

Bu5day: 27 2ı 

Arpa 'o 38 
'(}zUm 234 l'iO 

Ba711nn naman 
Sll. Da. 

Sor. 

x. 
20 
17 

11'1 

oasunun .rooeı adında biri olduğu an_ 
Cümhuriyet bayramı programı l~ı'lmıştır. 

---o---
Dün öğleden oonm vali muavini Alı.. İbaıde.L 1Jl3!1a;ad!le gündüzden kili. 

med Kınığm riyasetinde viUl.ye•te kay_ seyc girdiğini söylemiş olmasına rağ. 
~kamlar, !'::11ur..ad ~~· emniyet, jan_ men Jore~n üzerin.de üç mnymuncuk 
....,rma ve ı.oer nu-c mUınee:ı!Jlertnrn b" e:e ve muhtelif a. 
iştira.kile b!r tx>plantı yapılmış cllm 1:ki \t~ten. ır 
hurlyet ba..vrammda şehrlm!r.ııe' yıl'pla~ mıtt.arlar bulunm_:;tur. 

unh henüz dotmue metruk bir çocuk ıaştınlm?Şt.ır. 
bulm~ur. Tertecıum :ravrunım üze • Ya.pı ve G'Pllar mnunu ile J.&timll\.k 
rlne b:nıruıan bir kltıdda ısuılntn Şe ka.nunundıı be,IJ[ın ve beledJ(Yenin 

• vasatı s 55 ~ merasim programı etrafında gı; _ -
rtlşIDmüştür. Merasim programı bu _ y • h"rdeki bütün 

rlfe, anaısmm Kadriye ve b&basınui ....... ... 
Banam ok:tutu 7a21ılnıl§mo men1aa.tler1 tıatıcımından yap .... ........ 

Md;nııt QOCulı:, sıhhı !mcİad otomobL iOl.b eden tadilli.ta atd raporlar da 
lıle ~ereri::ıe taJdınım ıe ... - ··-...4 • t fından Da 
denlmn Ullfllınlmaauıa 'ea.J:.· 1;,~- beled~ reE muwunı ara -
....... -.... .. , ..... nmışt k":-.. Vektll&t-ine -vıerllmiş;tir. VekA • ....................... ~~ 
F~~=~--:ıı----- ıet bu ~4ıtı Bil'yük Millet MecliBIM 

gün kntı ŞEl'kl 1nı alacak •e a!Akadar_ enışe 1 

lara bildlrilecr;..tır. binalar tetkikten 
: &;ani 1 37 • 
\ I 
"•············································· 9" 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

geçirilecek 
Yen1.şeıblrdekl i.nhldnm hfl.dls~s!ne 

a.lıd tıallikiıkata devam olunmaktadır. 

TAKViM e 1 inci Teşrin teklif ooec:e!k11r. 
Taksl adedinin elinden &'Une <k. yor, ~ istanbulun meseli\ Anknra 

C. H. P. Alemdar nahiyesinin silmesi Adaların meşhur ta)'tonJarı. caddesi Uc Şişlisi arasındıı. bu ara. 
Ra..ı MM 

1W1 
18 

- Cuın&rteeı 
Arabi •na 

1880 nı ynva.s yavaş İstanbul lçlne ~k. baların ktiçilk bir yoJculuk takriben 

Beledi.Ve fen dş!erl müdürlüğü de 
belediye cePfımlnden tahkik.at ~ap • 

nuaruıdır. 
Yıkılan binalar belediye mühendis_ 

Şubeye çağınlanlar 
tlsktiılar askerlik $Ubes nde.n: 
Şubem~zde ıka.vıdlı yed~ toPCU Tb~ 

42140 kayıd numn.rah Neş'et ot~ 
Mehmed. B:rem, yedek piyade ~ 
42597 kayı.d numaralı ŞeV'ltl oğlu J.ft"!'d 
med, yedek plyıı.de Astğm. 12885 ;ı,:ıı1 , 
numaralı Meh.med Tev!L'> oğlu }.{ell p 
med Patı:. yedek aırtıf 6 Mn. ııae. ~ 
oğlu Musıt.Afanın 320 A_4 dahal şub" 
müraca.atları. _y. 

OSMANLI BANKAS Al. 

osnw.nlı Banlk.asının oaıa.tn. roer • 
'·e~ Yenlcami ve ncyoğlu şubelel! 
ı.-. •• nsebeti ~· 
rinin, Şe'kcr ~8Jlll mun üJ1I.' 
22. ss. ı:ı4 ve 25 llk~rin 1~1 ve C :' 
burıyeıt bayramı münascbeUle de. ·ıı 
(~leden sonra), 29 ve so :tı.ttıetrı ,sı 
l94ı1 tıarlh':er::nde kap .. lı bulunae' ı 

iolu;.ADYOj 
CUMARTESİ lS/10/ 1941 ıfJ 

7.30: Saat a.yıı.rı, 7.33: Hnfif ın~1» 
(P •. ), 7.46: Ajans m.berlerl, a.45: 
tonik program (Pl.), 13.30: saat. ·~ 
n, 13.33: Türkçe plfı.klar, 13.45: s\J~11: 
'h.aiberleri, 14: Türkçe plfı.klar, 14 ı;.:.ı!> 
Ankara Sonbahar at y:ırışlarının ııtı
minl-erl, 15.ai> Rlyasetlcüm.bU~ ., f~ 
dosu, 18: Sa.at ayarı, 18.03: Çırterıtc9~ 
sıl, 18.4-0 Radyo C.'\Z ve tnng.o ~g_ı5: 
trıısı, 19: (Kahramanlar saatı), 

19 
50: 

Radyo caz ve tango orkestrası, 
9 4

5: 
s:.ı.at ayarı, ve nJan.s haberleri·, 1 t{ir; 
İaşe saa.tı.. 19.55: Karışık ~$.rkı "~0.45: 
küler, 20.15: Rad&o gazetesi, .serıcri• 
Klarnet ve santur ne saz e ·cı iS-
21: zı.re.a.t taık.vtml, 21.10: nınıeY·,erlh 
tekleri, 21.4.s: <Günün T1ese1~.so: 
22: Radyo salon orkestrnsı. b<>~.53• 
Saat aıyaıı, ajans ha.ıber1erl, 
22.45: R~ elon orkea~rn.sı. 

lstanbul borsası 
-····- !)41 

!st.anbul bors:ısının 1 '1 /lO/ 
fia~ 

::::::ıı==mc::ı:==== 
CEKLER ~ 

:........----------:::. ..,B:ı:' 

1 bıeı Tqrl• ile.mi •ae 
5 1941 

-Haıı.ır 
166 

oONEŞ Ramazan ıwsAK 
s. n. s. o. 
6 

' 86 

müsameresi meye başladı, anınre. b:ı.zı köqe b:ış. bir buçuk saııtllh bir zarnıınıı balı.ar, 
O. n. P. Alemdar ~inden: lanrufa ve bııı:.ı meydanlanb r stın. lıcle Topkaııı • Şlşli araıultUc ımatin 

... :..~·· oluyor, manıaralan da. fena kapısıda, &"fdlp gelmesi a ı saat e. 
~et Halk Partlsi Alemdar ~~.. d 

nahiG'esl nrenfaaıttne 20 EYıtUde ~ • dc~il. Ne de ol 11 maziden knlma. bir e~unun tçlndlr ld, biz araba mocla. 

12 

16 

48 26 
nerhabçıe Belv.U gazinosunda tertcb e- JJU\Yl' ile l"az lıaiıralan var. Yalnı:ı sının istnııbnl clbl kutru geniş ıır.hlr_ 
dU1p muhakfetl ha.vedan dolayı :.·apı_ ! içlerine binmeye mecbur kalmamak lcrde bir daha. dirllemiyee.elt dere. 

ıı ıo ~u bUiYUlc zntisa.mere cUr.ıhurlyet şartlle, bu takdirde iş dc~lyor, bir cede ölmlis olduğ'tlna inıı.nıyoru:ı, fa. 

ıeri ta.ratırutln bir müddet ewel 
malli in'hddnm görülerek tah'I~ e et. 
tlrllıni.ş, bu suretle nü.tus zıı.yi:.ı.tının 
önü nimmıştar. Bu cLvnrda bulunan 
diğer bazı bıruıliir da. tehlıkeli görül. 
düğünden yınctırtla.calttır. 

Be1ed.l;Ye, Yenişe'hlrdc sık sık ınhl. 
dam bA.diseleri wkutı. geld'l!'inl gözô. 
nünde bulundurornk buradaki lbUtün 
bina.narı yeni bir fenni telJdktcn ge. 
ç.1rmeği muvaıfl'k görmüştUr. Vaziyet. 
ıer• tehllkell görülen l>lna.lar deı-hal 
tıa:ııllye ettirllecektir. 
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E. 6 84ıı 9 ı;e L1 - 1 Bı tiye \fa bilet ahnış olem zevatın e11e: 
rindoki bllcUerle bu mll.samcrcye ec. • 
ref ~erini rica. cyler'ıs.. 

24 a.yarlık 'bir gram ı>;ü\çe 340 ....,..,, 
altın 
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C TiY A TRO HA TJRALARI :J C Sıhhi bahisler :J ~ 1'danclk Gb Nli L SLE B \~ ____ _,.,,_ 

es k I• Q u• • n 1 e rı• n de IJlleşlr' ruyor~ evlemne teklifi k•reı.sında be_ =~~!!ı~~ :-~:e :: nım vaziyet.imde btr rreno kadın ne d1L evlenmeyi teklif ederdim. Fa.kat şimdi 
Jnür? meselenin 11zerilnde öı'al duroıak 
Bu genç kadın 36 :yaeızıdadır, çocuk_ mümkQndür. Fakat, 

Y A Z A N larmm en küçill'Un(ln Y&il 4, en btıyu_ Şimdi de bu ~ tadından ölUnce .. 

Y lb h
• Z t" Q ti ğtiniliı.kü ae 9• • . ye kadar dul b.&7.tl y~asını iate .. 

azan : Halid Fahri Ozansoy r ra ım a 1 ge 1 1'1Ave edeyim kı, 1tıllçüt aile biru e.. mek haJdnnnııı delildir. evlmdili tak.. 
TI &onomi yaparak, faca.t bP.r ibtiyacmı d1nle Jı:enııflstni hJo Jdmae t.711 ede. 

G 
flnler gıeçi'yor biz, m.ı$L Alh se'8ill babamı Kim bB1r j o, ıımer :rfidıntlı h1t deltft.hın.'1or, bir TJlu:ao* ~ her zaman t.esa_ <la t:arşılıyarak maddi bakımdan yaşa_ mes. Yalmııı.. 
sinle, bir 

0

"e ... Hak~ Tan belılti bu ~ az zanwwt.a p_ ıara&a.n bam qenl filıt• J1Ullın dflf edilen hastalıklardandır. Derhal nyüt lm.kAnına mallktır. {Denim 111 de) 

dan haa. tlebe &il timwıu ai.&tm~ ç.eceline de Qıtima1 ftTiJOrd\1 ve eter mı?> diJl8 ıııoru ve Ha~ Tahatnın W yapılJP teda.v-.aıne baŞlanırsa 
d • olarak Darüi:>edayie bme hiç belit etmedill bu Dmid.1 gts. hi~ ~en. clJler tarana bucOn elGliBde mevcud UA.çlarl& b~h&S- ~ 'S p b Q ~~ tı":.."!':".:!!"!~. "':' ... _ Uoo - - - alda-. ..... -- Darllll>- atın': :.=:... ... :,·~~ ! ' on osta nın ulmacuı: t - <4) 1 
ınKta idi. Bundaı, Dartiıbeıct atıe aw-,olmeyorou. NUJl ki. talebellllaıi2ıden açı,or, al'8Y& naller 8*Jtitll'lJ01'du. ~. PalUt maalesef eıtserl- " " ,. taıa. bf1baa& 8"Cfe etrafım aytın dı.. on ıbeq gün S>nnl, Ha~ ~e Bei.ll ld1 ~ ond& 118 olup bittllini yetıe hastalar geç müracaat et.mekte - Bunlardan 30 tane.ini hallederek bir arada yoUıyan Mır 
hlwanm s>* lı6aeedaec ~ aaran Wmlerim..lı.ııl ıımf defterinden .slJdke. anlı!!!PIB- alı&ta d1I)'U,f0rdu. Kıhnalra dlr. &lb•ee DUi7fl i~rlle meseli. L. .. 6. . talulım· -~e""eöı"• 
il!lmWnln le8lr1 oldu eı. ........, d._ l nıt ...ıeoo ,.....ı. elemlere birer mu.. '°""""' oalor, bu -eri _,._ bW"UD ve ei..,,.dald ,-...ıann OftR.JlrlCllllll'H ır lıedıye - ~ • • "- - ....,. ı.J.:... muboüü_ anım m-* ıılmıl .. m•-• lor olbl .ıa........,...ıaı.ıı. Y&tius Bak.. """"• ~ oltab edl-• be. ....... -· l 2 3 4 S 6 8 9 ıci 
mre, evde bizim .. olmaic il - ancaıı: o alfa.tlaı talAbilmiftık Fakat ımıuı anası ber mma.ndan fazla ılO ıyıln za.rı llt!habı, 18Di menl!4Jit illtllA.tı ı - Bir nevi mııııe bu a.ttörliik hevesi _ · adeta 1 lni - g6rbererek baSl:&lar1n birkcLç gün içJn_ O&JD.ur (6), Bir 1 

IÖilülıde.n b4r,ı razı olan - o gune Bfllinc81• kadar bizlm evln murtwor ve ~ çekerek ya de öl'IJm.Une sebebiyet verebilir. Qok kümee b.8.VVanı 
Ne 98l'e ki ne ll.aOtkt Tah9J ~ta. bıwasmı bilmem ki nasıl tarif ede. du'VILra. yaıbuıd yerdekı :bla1tfl. ba.kı_ dikkat ve ehemmiyet verılecelt b\r bıı.s. (3). 

bana s6a ~l.remenıişlerdi ne, ne de yim.I BJr iaıtımlık. bir neı'el!°sllk id ... ,,ıoııclu. ÖB '.bemJllrem lae, Peri dolu taıı1t:tır. Yılancilclar ya dogrud!l.n doA'- 2 - Btr nevi ı_ 
l1k olarak za.-va.l'lı bnbaın it Nthayet Qebreler adt. bşlar çatık ve ga.Ier dolu, milteıeMlı'di .. Hele bu ba.hla .ı>f_ ruya vOcuda giren, iatreptokok denilen rad (4), sucu (4). 
nı elinden bıra.tmı ha; 1ft a1ltiıı... bulan&. .. ~UJll babam mi.\9teı9na... (Devaml •ıı de) bil' mltrobun tahtı teaırinde ve het' 3 - Sonuna. bir 
den daha ~rlye .•· ttl tefkatlıı _ bantı1 btr yara, bere, yııtı'k. sıyrı.lt (b) ekleyınlz. vü.-
yeden lılrincı. IGnlş, vaktılle Tıbtıl mevcud olmadan meydana ıı>lir. Veya_ cudumuzun en 
Alın ıderececı. mezun olup da hud mevcud yara ve çibe.nla.nn l\zerine mühim b\r uzvu 

any&J'8. tıbtıeu •bibi olmap -n ~ lltlh* ederek bu 8tl?'etle olsun (3). derlldıti zaman orada &6rdüttı ı·goı Paramzı harcamaktan, çarçur edilmekten yıJ&ncık başlar. Haataiı:t ya hakikaten 4 - Sırta Pı.. s roların f6'fka!Adellttnl Go ,. 1~ - yılana bem!1m uzun ve lmmızı bir :voı len (3), Tı&blat .,._--ıı---
&ahWeır-Ien • et.he .erin, k la hallnde vtı.cudda ilerler veyahud plAk hamamı <5>. 
btttuı d1i ~lflln at.törlertn nasıl Ur rmtz. hallDde J8Y1}1r. Derece! hararet çok & _ Dotru de.. 
ıa.ruu nyadaı filıret sahibi olduL yUbelOtir. H.ut.a oot muztaribdır, ,P.,en til ce>. Hayvan a-

etra.tı •nlıa.tara.k hem kendisini, hem Tasarruf bonosuna yahnnız. ve bmr&D )'1].anc* uhalan ook acır. yaldmbısı '
3

)· Ma ndütlert teselliye koyulmuştu Bat atnsı. ll8ID&D zaman titremeler, ısı.. 8 - Bir renk 
eıtna111h tu da var ti ttya.troya be· llaıııtı da ~. Uyku uyuyamas, (2), Yemek C2>, 

illin gibi. A •• ,,,.. .._ ' • - T'- __ ---1. Boa at 
1
1__ _._!L....._ artar~ hele ytmde olursa btttiln yttz ve p ortaamı. bir (l) .f. 

nın dalha '"9'AIW wıı.... nitetım kendl.si ..-r111 osuna Y ır - P.-. ~ ' 1tape1rıa.n ~. tor".mnç bir manzara lAve ett.lilniz n .. 
talebe i.k 'l'lbbb'enln son snutlannda .- bir yılda % 6 Pefİn feiııı ptirir. alır. Yılancık muhakkak tt aarlA!1r. man çalan b1ıı ,e1' 

en Mllnakıyan kmnpa~aı ~ vt>cudda dalma alır ent.anJar ifade etsin <2>. 
~ J'8llQr'alt bunları 01t1attıtı • husule ıettren lııltrept.okot smtfına 'I - Ne S&Calk, 
nı da bu haıtuanarın - men8UbdUT. Bu aınıfa menaub d'let' ne 90luk m 11 
kaflletnııttım. y bqlangıcında T...,...., Boaolarl. 'büt&n bankaı.rla tube ve ajansbırmcla i8treptolaıH nevileri m~ur lohusa has. a - :sır renk 
Pet ba.Jı:.ıı oJ&rrıJt., a.inJz. 0 m.maıııa göre Milli Piyangonun resmi aatıt ,.+derinde banka 1.a1ıtmı husule ~lrlr ld çt)k atır ve (2), Yllzttmtıme 
11 naen "ll'llft,_ muhitin aktöre kar lııaJunmı•an yerlerde melsandddarında tehlikeli bir baet.almıtır. notumu mt\ _ bultı11ur <2>. 12 ~:& ., ~ ve •tat bir büküm , tealti) temiz. balcılmwan loht.'Salarda 9 - Bir erkek 

40 

-.lni, ~ çıkan Jı:1m.seyi ı a t ı 1 m a k ta d ı r. a&'ftJO?. Oerıe bu 1tnıftan bir nevi 1sm1 m, Baba detil <S>. tiniz zaman emare, ip.ret ma.neama 
n::""""' idfrllo DW1 ldJ -•tll- r----·-·"'""-·-··--·--··--•-: ... _.. da -· haotalılh"' -- 10 - illi DOia <2), 8u manasına 12J. ıellr C2J, Aodmhlt «l. Ortasma bir a 
ten?•. bertee tadar, belıkl de herkes ! HiÇ bir verııı 'N meraaim ıYOktllr· ller keseye elverif-1 dana ıet1rir. Wıa:vet kan zeh1?'1en - 11 - Mevsim (6), MeŞıur bir ban.- llf.ve ed1n4. parlak olmayan olBun (2', 

1'11 ~nfu ve bll . . -
1 

melerlııi tıevlid eden septısemll,,rı de Umızın lsm1 (2). 8 - Soiı* bir me'V'8im C3>. B1r nota 
daha bu ite llat bev . d~ ıçindir ki, : lfdıir. ~nısı latedltlnk anda gene para.ya çevirmene: eJtsertvl!ltle ~oklar tevll<i eder. 12 - Elem ve teeaR.lr <'I>. <2>. 
d.*1 ıünıel'de 'bab tıailnlzi haber al- ! lk9b1Jdlr. Arttırma ve e!Wltmelerde .satış kıymeti üse .. İ ~ kadsr lll!hirft ve atn' hastalı."!ı:laT Yukarıdan aeatııa: 'I - Eald l>ir deniz oaıldl vasıtu& 
'8 aıtatııe de Ba~ alfa.tile bana, enlş Erinden teminat olarak kullanılır. :"

1 
meydana ıreıtin!ın bu !streptokoklara ı - Ka.dm <5>, ~ <3>. <3>, Sona bir ır ekle;v1nlz. tabutu ifa. 

bu -......, kı ........, blltilıı 
1 

, ka,.ı her •••<\ ""'il ve n..ı olllT!a ol. 2 - - !2), Bir - "' do - caı. iti clel!I m . 
...ı,,. denS - .._ ....,. u.. ·---·"" -------·----·-• sun ... ııtlTatıe - ve mUcadelm C3l. Bir ba1Tan m. 1 - fnoe d<lil <•>. -una bir Ol 
cat aon atl!atmata. oaa]fmılıftı . .An Bı·r tasarruf bonOC?U alınız P'Mmelı:. tA.zlmdır. s - Nata (2), Zaman 12>. Deli de. l1A'9'8 ediniz şaıb mabsuB ıaymetU bır 
--- imim dik ~ "' - ,...,.,.. naaaran bu.ıtn •llmlz tll <•>- tumao olsmı CI), 
at 111 ... ._ lat.lın beli,.. •• bn m- ıı.,,.. "'""'' mtıra • - ..,,,.,. bulunur bir clld ..,..__ 9 - l!lr renk <•>. l!lr ecneı.ı ....., 
~ lı:ll'fllmda tevekkiu tıı: dete edecek w ıraleba ... ~ı11calc UAo1arL sı <3>, Nota <2>, Bir eıit4* tamı (4). kis.l <'O. (J)muDı S/I de) 6 - Birinci bıa.1i1n1 i f9 tahvil ett.l.. 10 - Şaye.m merhamet C'n • 

• 
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ı:el.e bln.dtt'. I>On rttl. Hl39en.ı al. Şimdi Sıhhi bahı·sıer ,/, .................... ··········-············--··-· .. ········· .. ·············-····--·-····, 
bunun }'all.Ul.CI.& aana para verllem.ezt. ,,. .; ~ 

' A -9~~AW!D .. ~ ~o~ta .. n•rı ! - He, doğrudm. U.ınııııtSaH~ ec..bı romanı : 
- Eğer tünele blndimıezsen olur ki (Baş ta.rafı 8/1 de) =:. 

köpl'Uye vapuru ı6Imeite ~der. Foya. mız, vasrtaıanmız vardır. F.ak&t bun _ ..!) DVv llgp fiA 
m.ı.z b~ dakmMia m.eydao.a. (rlılor. Pa_ !arı t.aıtb:.k etmGkıte asla gecikmemek -.., A ıfiiii8ı : 
raları da elimizden alırlar. icab eder. S 

- He~ bu da dDtrudur. Dahi.len verilen $u.l!.am.l.d mürek.ke • : 
CPete) aıkta bedava V8'1Ur al.dl dlye batı ve saire.den ~ mevzi! olaTak • 

hemen oYD.~aeal!ttı. şiş ve k.ımıızılıp itarşı teda-vi tatbi'lı: - ııı - Yazan: Nusret Safa Coşkıı11] 
- Daha Jıc&g tane var mW:ınr be:v?. edilir. Rivanol mürekkebat.ı, kit.ol vs B u güzel~ hassas ve muztaı ib'kandıım.ak için rhtiya; e:dLmış bır; 

Sıraıılle c~k tlfend.lm. Zamı.e- tentıllrd1yot tattllka.tı çok iYl neticeler ı ı • 
- verınektedlr : mah.wrn ~viyorum, sevdiğim yo~ da d!yemem. Herkes günalıl:ır·nın: 

126 ş· ,_ W:ı 

1

. ~ı:;:e =işl1~ı:!. olac&k ve 1iluie 1 :~~ bu harta beş tane daha sata. Hastalık ~k 6ar1 olduğu için has _ ~!kadar da. n<:cyı::ıruıı:n. Ne çare ki, on. m~ebb~bi olara.k beni mi göstere-! 
Gala.tada. Femıenecıle=Jcı ıra.<? :ıy. u o.- - Repsin1 ben alacak sı.se kolaylık tayı ıtecrid etm~. diter .Lmseıerı ken.. ;dan kaçmak .liı.zım ıeldi. Pişman de_ cek. ·· : 

riyenın yanında <Itya.cı ::.J b.r. .. ır..da Kendi kendime: olsun. Clinktt sisi. POk ·di ben di8ile .temas ettıı:memek lf.zımdır. "ğlllm buna.. ı D:ıhı1iye Veka!.etıne müracaat ede_! 
mu.Meşem blr yazıJıa.o...m va.dl. Şır_ - (Pete) par&ları Ran"'araoma sa.: . .sev · • • 
k.etilıayriye J.d&resı_ ~ <~t.ueJ y&CU değl! ya. BC!:.tabi o..ze verecek.· de~ ~en de &tzi sevdim, Bale mllzaye_ Yıla.nc3: ha.Stalığmm e.cyri esnasında E VıOdan, b.lr saaıte benzer. Ceml~ete rek, Anadolunun xu~ uçmaz, kervan: 
.seru.at.ı.iğı v~ art.ık «ullanmlluığı npur. Elbette parayı tamam verme?.. vereo l ~ ~ artık Tftzum ıörmed!m.. ~m idr.lnnı ~11 ettirmek ve 'gore ayar edilir; fa.k.aıt kimsenin ki geçmez k-öşe:erlnM verilecek her 1an: 
ıarı .sat·••,;.n çık.,nn•otı. Bu meyand.\ verse <i 5 bi.n lira kaparo ve.receıt. Bir i teşekkür yapacak. ~l.haıssa kalbi daıma koutrol etmek doğru gitmez. Ya ileri koşar, ya g~rilgı .bir vazifeyi kabul e<leceği.m biti 

..._. ~........ - _,_._ <Pete> P&ralarm 94 ı.+fğ1nl anJa•ınca ,caıı eder. "k , ıd' .. ı B ( ı ·· ~·.. • U9ı nwnara.u vapuru ~ ı.a. ı,yordu. .zarfın lçine bir fliın YarıJll6ll? llr....a; ,,...... _, Rasta. ,..,,~.,.,.,.._.._ . ; a.ır. Ben niçın bir'.ı:aç asır evve.ki ıru.o.m . ana ...... ı na l ye m u::ı ur_: 
. _ . ,... .. l' d ldururum.. asıl teşettttı11 o zaman yapacaktL '·,,""'>'"""-""'n oonra eşyaS'Jıı ve •. !r· - .. .. t kl'f ..... t'' • 

tia.tılık olan ıiç vapur &rıııburnun_ ~gıdaan J:J>.l yuz. .ra 0 
• Tercmnan H~a.nıomla. (Pate) ya cama.,<Qrlarmı dezenf~e ~·irmeğ! ih- ~ınsa.n gibi düşünüyorum.? Böy:.e dü.ı ugunu c ı .,,., ı er. Har. ada i•ki •a-: 

da sevıkiyat idareı;i ocünde.c.. ~ukcL ~- Ha.mparsomun cebıne sokanın. İki ;Jilz / nhaned.en çıktılar Hemen yiıkte hefif ma.l etmsn~d!r Dr. İbralılın Zati öı-et f §Ünınek lcaıb etıt.Jği için mi? .. Ben berat yer'aıi bııla.ınadıgım bu küçucül.S 
mand.ıralarma. bag1.anmıştı. A,vni şa_. lira n.e.sme yetişmez ki?. a.hada - · &ldı.lı: Kal !şeyden evvel bir in.san olma.ıh düşün lıı:Q;r azmam nahiy~yc tam 15 gu ae: 
mandıralara d;ğer ,.,1,y-. ve ras:r .. sa.-• Ya7Z:lın. nem!nını·1'apısına hem~n bir !'..,_,,. -~r,.!e ~:s!1'- bil· ..... tmana_e_.S; G : o - ei-"adlm ( } .. l b : 

"" -... tırd ... ~ .... ~ ....,..,.. ,,ıu. .....,.. " ~"' ...... -Öni.il işleri :<ıwn.. irademi dıamı.a. bu k.ara_ g e1.1 • ...... gm::e .r ye-: de-: 
at tatlU Yaııwı yent v:ıpuııar da bag_I tabe.ıa Y~P • . Yiyeceğ'i gillıagQn da.ya:klardan dola311 •• :Iın em.rinde t·,..t-um.. Ne '""run oldu?. ~il. Çorak, haıvası bc>7n:>, b .-:k! r"·ız: •• !anıyordu cşıf1ke.:;ih.a.v.r::v.e alın, satını ruildtirl_ h kkı di ua• ....... 

+... • .. •• • yetil. a kalmasın, inkisar1 tutmasın ye (Baş tarafı 'J/l de) . l:ın.ç .. ne Zlmrun var? Pek çok. P.ş_lknlmış, lhmai edi1m!ş bir yurrl k--. e_: 
.wareye muracaa.t et.:.ı.:n. . . 1 _ iki yQz lira da bir zarta. ırovaraıt. med. Yalnız bu kadın kendi kend:ne dil.. • • 
&•ış şart.wınıes.:.nı a.:dıu.. ı~ nuır:ı._ 1 Uampamom Peteyı ıretırd. P-;;te ka.- " .man m.cymı.? Hayır.. •Si. Fakat halin. Ana.dolunun h rn ı: 

' ll . p•dıı.kl bu tab"layı da gö.rdü dah Ka.zıına bıraktım: şünebillr, dü.şQnmelidir: • R...... lh lkı .b. t mı l . k ' b" a • 
ralı m!ltt'kaid için Y .r.cı!. b.a •r..ı. ıuı._ • - . - Sen bunu Hamparsomım elıne 35 yaşında olduğuna gij:e norına.l va_ : ı.ı;u.umciaJki bu mruhtı..5ebeyi yapıp a • g~ :, e ~. yı a ı can "a-: 
dar bır para isten.yordu. Avusturyalı ı\J9l numaralı va~uru p:ız:-ı. 'ı'n r:·r~_ tutuştur. Beoy parala..J. bozduracn.z:, s2- ;dyftte a.şkı düşünmek Jçin tinUndc an_ [tbllan<;ıoyu zararla kaparken mütees. kın .. pek ç.al>ıı'k: sen:lştp anlaştıJ.· E i 
<Pete> namındlda bırF~~~ . ~turulm. go~ru ~~r:ıı şv:!1:a~~a~~~bl2ncoe binP}y;-a.o nı Valide kıraef..hanesintle b!!'kliyecek, m 6, 6, 7 sene ks.ldıfrıtıı, ihtiyaç iı;tn_ :,Sir JniYim? Buna da bayır_ ıbırliğile sokakları yaptırd.k, -0turuq 
vapura ta.lib o u. •r,.;:.ı.. '/a,.. - . - -"" . . ..... k d bul··~-n ... ~.~n .. • ..... '--ld l 11· ""d" . • memıştl. Elaııdeki. şart.a:ıınen n <l9/ (20) b;n liradan kapı açınca her,f ke_ dersın. ~ oray~ koşar, sen .de_ B...,-u a_ e ~6=4 göre ba ı:.ısa ;ııüdde. : F'a'tat bütün bunlar be~m en te ma-ı ..... ır .ucı e o an na ıye mu u: u-: 

69) ... _ 1 lep'r alı.yorum diye sevincinden d•ll l daya Cispland.dpala.sa) g~.irs.n. 'cin oocuık.ları.ı:ıı yabancı b!r eı·keğıı fmiz hislerle N-a~na bağlı olma~ ğü blnasım tamir ettird k. Kuç.ük~ 
41.unqrasını < yap·......... · " p k1 t & ~baba> ded'-"-"'· d -ı d - • 

ı d b· d"' Ennen1 o1du · - e us acı.,ım. i 1n"11""" e?.nsır.ın e,r.p eıs- 3nanimi? çapl"...a da olsa nahlyer,in Qe-hce ı t.ir: 
CPeteı .;:ı,n ya:ıın a .r - · 'ı: , ok CPete) ertesi sabah erkenden ye.:ı.1 m.yeceğ!n1, çocUıklaruım azab duyup : . . . - d -- i ·· ı · u tmıık vo~ 

<IIamparsoın> n~m~nda vu~uınbir ~:.ıy_ I twe 1;:~? a Y mu?. Dalu ut.tık !taç ı aldığı vapuru gezmrğe g~tm!ş. s:~eti_ duymayacaklal'lI!ı, n!hayet bizzat keıı_ : Bır gecelik lıaıiıse mustesna. ara_ p.ui:ı ke~ r ~10 d~ıatt nu ;: 
m.az, kör ayvaz c:.n ndn a · a er-, _ Da.h • be hayrlyenin k5prü sermemuru Yenıköy_ dmitıin bu ikinci koca ıle btı Uç çocuk l ~nıı7ld.a çirkin hi~ ıey gt.ç.medi. oe_ a.vu a L~ n en m amame!1 ş ; 
oilm.an vardı: • t ·- - Beş aon ~on ~e olacak!. lU Ziya kaptan onu orııdaıı b:r ııt.lz(:1 arasında gıari> bir va'!ıyete düşmesi :ıil Beye lr.a.rşı bn küçük iharı.et, benı verdim. .. . i 

- Ham.:ıars~11 efendi. 1::1 AvUS u.::_ Ev tr V ne' mı.. kovaıam,.,. l ihtimalin.in olup olmayaca.i{ını :...,,.ı, utandımuunr r--;;.:ıkü ut.antla Dışa.rlda 11e muta'ılş bır fırtına v'-'-r.-: 
t k d ı da sen de a· ben c!a - e .. a.pur.arımızın h~ini aı • ~· · !!.....- ,,__ ..... ' · · • 

ya ıyı an ıra un .. 1 ras!le satacağız?, - - Bizde sat1l1k vapur mapur yok. Evet~ b~ genç kadın bütib bu 1hti_ rcak hareketlere sapmakl:ın benl roe- Kalemln ucuna ne gehrse ya~:um.i 
alayım. f "-t b d . vU--'e 75 a·ı 1 n...k· . 1 Duclala herif. Satılık 19 nume.rad1r. 69 m.allerı düşünmen. Kararını da kendl · hıoo.en bu kü,..;;:ı.- ihanet.tir K.üçü.. Kim hl ir şimdiye kadar ne ıı;u nç~ - He.. a""' en ~ z . c.u • - - re ı sa ne yapacaksınız? ta . t d 11 k _ _..._, ~ı-ıı.. · •. 'l 1 ~ v-- · . • 

Z t ll d Y1\z1E' 25 alırsı:tız. - H ini b l . ırnmarayı sa r mıyız hıç?. B r e eı - ~ne muı.,..... seroes .. ı 'e verme_ ' 'güıı a2rubını bu kaıdar t:ısıyan blr in- ne b.l.rb:rini tutmaz ~eylr.r.e do dur..: 
rım. :ı ı va nız a el>6 ara a ı vapur y~ız. ne ~ocaman sopa almışsın g~z•yt·rrsu!l?. l·d!r. Tı.-YZF. ı .. _ - _ : 

- NedC"n yahu?. ı Ha~ Bota7.1çlne fazla rdbet ets!n d1 S . m"'·-m 1 d ı _... • 1 r .,..,,t 
1
.sa.n nasıl ciur d·a· bu%ğe taharnmul e dum sayfa!~ ... : . - enı wı..,.., e o auu.ı.rmı~ a . ... u • • : 

- Ahbar. aoı.uncl11 d~vnğı be!"! Y yo_ ye . vapurlanımızı ht'P ara.balı yapa_ bakalım caddeyi. zaten ben deli ada_ bıı iki bin defa ha"4ktıta:u:; olmalı B:r : deıbl~. __ Diye_bUlrim ki, beni kurtaran Na7.an ne yaıı:nyor a_c1b3.? _ C;ft \rtei 
ceğfm. Sen paralan at .:-crs Hrınyn, I eağız. .. .. mm biriyim?, Sabah sabah ba~ı be- hat~ kadar da bütün kara.kollan geı... j :bu kuçük gunaıhıtır. olsaydım, odasınıı: ışı!111ı .. go:_~ro. m.: 
Konya tabanı kaldıracalı::sı:ı. 1• 1?1!1Pa1'-, . Qo'lc A.H. mosyo. Bf'n bu npuru !Aya sokma. ı a!muşler. Bizim Hamparı.oın Vefa tur_ ; Bu günıa:tun aızabını vi.cdanı.nııda ta. Aea·ba Mlatmıud A-,,"t'. dondu mu? 'l "k-: 
som nereoye lr.ııça.bhr kl?. GormDor_ şımdl ~ablllrlm. . CPete) şaşırmı~. Do~m blz:m yt\71. ~usuna dönmüş!. ;şır.ken zevkini de biı.lA dudklanmda rar işine aldılar mı? İki sene üç ay: 
ı;~n . Herif. rllnııdAya da. r•n;a gezer g!- - Bız de şmd! saıtabıllrlz ... IO.zınıı haneye koşımış. Ne kapıdıı. tab-::IA. vnr: ı' Avustury&Iı blr hafta sonu. memle_ :bulu~rutn. Naza.nın b.a.Jl'jt:mı bU,h.a(lSe mahküm o!duğunu gazeted oi 
bı ~ız. kılu11* .sopa elı;\1 •. Yii • .t.sn.s, Beyi .. ne yazıhanede ada.m. Kapıcıya. sor_ ketinden para getirip ba..şka vapurlar : .. d ıb.aıeıs· beni "-Üohe ""ı, kl NevL kumu.,,.um Çıkm!\d·ys:ı. bıl•~ tah ·v,.ı::i: 
ya Hır s•os dey p bu sopa.yı blr dda - Buyurun mtidur beyefendi. muş... &.ln:ı.ık ve bu zararı bıı surl!t!e çıkar_ :mu a " 1 ~ • .Jv-A I •~ · 1 ~ • ·., S 
tcata ı liclzaneme indirdim'. en az sek:z M0531ö ~te cenablarlle Hwmpar. _Onlar diln akşam Konya.ya hare . maı:c maksadile Viyanay3. !lttnı~. Ha..."1.. :ne karşı kuvvetlendirdi. Ruhumda -ye_ yakındır artık Ziı'V'a\lı Mahmud f. "~ 
av dtıktor Hint1ryana te'1.ıı·iyc gitmek som efend1yl al. Vapurumuz kcprtide. ket e'tllcr! diye ccvab almııi. ııarsom da ancak ondan sonra dayak_ :nı ıbir fırtına başlar, kalbim.de yenl1zava.llı Ayşe.. ?.aman zaman b < -.ı.: 
111zını Y.a bnşka. yerlt" dn :rtyeceğ'm dir. Şayed se!ecde iae Vaıide kıraat_ Hamparsomu aramış. Bulnm'imtş. tı;:ı tahlisi gir:·oon ed bılınlş•. :,b:r sevgi. filiz veriıken, şi.ddetJ1 bir gelen telA.ketten ben! mes'u! t.u ·~ 
sooa?. Bu cme•ır.m vtlı:ıı:!ıı brndegfL hanesinde oturur bek.lers.n.z. Serme_! PoI'se müracaat etmiş. Bcyo~iu m:-r_ Biı sene sonra köprüd~ Hampnrso_ !bora kesildi, kökleri derinlere inmiş ğunu h11t1rlı?Ofum d:ı, k lbtm s· lı-: 
nPmdt" vı~lrulmlaf'"~ rnhn"lfrl tam.ir ve ~ur. Ziya kaıpt.ana sor. ~~9 nı.ımara ! kezi üç beş gfln aradıkıta:ı sonra Ham. rna tesadut etıt.mi: _ ~1>ir a~k fidanı devTild!. ym, ! 
tedavi !cin b<>n<len y,ln yllırlf' yınnı b=-'i .köpril,ye sa.ai ık~ta gelır?J deı'6ın. pars.omu ya.kalarrnş: - Ahbar bana. ya.ptıgını beğen!or. : <. ..... ) ye nahly~ müdürü olmam Hangi birinize ııcıynvım'! Na an-: 
fıı.,L<t ıılmakııl'h:rn mr.ı-1<hz:ı..,I ınsnnf}et Beyle:re vapuru i"OOter, - U1an utanmaz herif. Bıı adamı aun?. deciı. : . sad"f 

1 
d ~·ıdl.r . Celil Bey Mahmud A"a AY.: ,.e mffipn'vct dt>ll-iJ m'tr1r ahb'lr? 1 Mösyö Pete: nasıl dofandırdınızl - Ne oldu yahu?. !bır te u eser egı · Nevın, '. d h ~ • rzE 

- Sen kendınl bu kadar tehlike.de - Efendim. Dün 69 köprüde idi. - Ka ben yampadım efend'm?. - Soruorsun. Yed:ğım dı;yıı.ğı haz.. ! Askerliğim bittiği zaman ne yapa_ şe,F,cnre(l, blrlblrlerındnn a; a mı i 
görüyorsun bu işde demek?. Eendeniz gördüm. Tekrar gömıeğe Peteve sonnuslar: retı İsa Yahudilerden yememlıjtir. Pete ~bileceğimi, ne ;yapmam l~ıımgeld'.ğini,aeırunağa ı~ar?.. . • ; 

- Ebette dc-ci"m ya, ı.:;ml.m. Hıım.. ha.ct-t yok. - Sizi kim dolandırdı?. beni yakala.yıncas eı :ndeki sopa ile ~uzun uzun düşündüm. Belmanın ka_ Yoruldum. Gece çok ı:erted!. Oo e: 
parsomdur. Okle<:Eğımlz yerd.ı suali Öyle ya. (Pete) kelepir kaıpatı.yordu. - Bir bu .. b'r o sakallı ... Faka.~ n..'>11 rumıağa başladı. Kırmızı yu:n~rta ı;!'il_ ;yınpe<ierinln bütıün ısrarlarına r2ğ_ r ·m kapanıyor. Defterı de kap rıı ,k~ 
b~na sorarlar: sopayı bana ataı-lar. 20 bln liraya 69 numaranın h-.n·dası bu kandırdı. Beni oraya g~türm hı:. nü çarmıha gerlllorum "!:_annettim. Be. : e müessesesinde vazife ka.bul et-'1€1.7.ım Bir daha km b!llr ne zaman: 
Hem b:ı iş yapılacaıksa hemen acele et_ bile alınamazdı. Del'ha1 bir nıuka,'ele Vıınu:tt Ul".a.J..."İan g&ıteren b\t. <F.:-ıayt reket versin polsler elrnden aldıhr. F n'. Çün3ı:ü İsta.n.bulda kalmak e'ime alabile~? ; 
meyip .r,aooel keminelerine b!r hafta yaptık. Cuma sabahı vapurıı ksEın et- rııfcse kovııvon:ız. bu vapur b!l para~ Ben akıllı bir a.damlm. B?yie işe tir_ :medım. ' . ., '.'I l . . . . .. J • ! 
müsaade vemıenlzi ric& cdeorum?. mek ve Cumaıtes! noterllt da'resinde nm on mısıt eder) diyen g~ııe bu. Bu mezdlm amma .. nasıl glrd :m:ı. ~e tt>r_ EJstemlyordum. N:vrn bana mu.tem - Bır Ctbl1'ıyet we .. e esı ! 

- Bu da neden?. ıısllilış muamelesini te:sblt eyltınıek Uze_ otmam1ş olsavdı benden o kafesçllP.r ~limanlık vesikası kaldı, ne diıkkan: :~en wtıral'o verıyordu. Onun tama_ zd : 
- Akşama eve &".derken i.ld kaim j re (Pete) den be.ş bin lira. kaparo ala. beş lmrn:ıı alamaz1ardı. ne tezgll.h .. tstanbulda. da.ya\: yed!Te"P1t !mi!e yolunu sapıtmış olduğunu tes_ Selma evde ya1m. 1· . 

1 
u ld ~. ha:: 

baston alaca.ğ~m. Bir h1f~ <da; ak> rak bu yolda b!r fmza verdik. - Yatırın su FTamoaTSomu?. 1 <"11.ayi bulamadın da zavallı bent. Hıı::n. Eıım etmek ne ~ır geliyor .. mukave. H:z.anetçi, kaympederın 11 ..,e g · : 
için Jimnast•k yapacatım. Vücuduma.] Ha.mı:ıarıSOID.& işaret ettım. Dışarı Kaç sapa yem:ış. Aded;nı ancıı.1c Ce_ par~mu buldun?. Böyle lo; olur?. b6tiım k.ıarşlSlilda, tutt~lTu yola, kıs.. rini verdi. (Arkası urı : · 
sopııya alıştıraca.ğnn. çatırdım. nab1ba.k bilir. Yalmı b cnfm ve~d;ıtım (Arkası var) \ ................... " 

Nihayet liaıDp&l'80mu kaodırdık. - Bu beri.fi tuııele kadar ııötür. TU. ik1 )'ftz lil'ayı bir defa değıl, herha~de Mahllnaıl ~a1m AUmıJ:at '-e ..... ...... ·--······· .. ·-··oo••••· .. ·-... -···· ......................... ~ .... .. 



-
Tiyatro habraları 

Yan1r.eaid.ı1 paralı adamı göıil'M kPstirm'§ti. 
C~b •den JHITaıını Ofıracaktı. Fakat onu bir ıın bi1" 
tafa.Frı. bakt·.r•p, dulmo,mıı ve cebinden para cırı
nldığt."'" faı-a... VGnlMlmamıı temin. etmek 14. .... ,. 

Pamlı adam ı§in fo"kına vann.ı,U. Rrıtını.~a bi.r 
§ey düşiiyc.r, derken elim cebine sok~m vcınkeaı. 
cinin bafma yef'dcn a!dı ğı sopayı i11dı1dı: 

- s~lıi. d.>di, bir ietl dü.jü.yorrııu~~ frı.kut 
nim ba§ıma ılegil, .senin b~na d.iqtii. 

---y ,, ......... ~ ..... u .ı.ıc•-lb'.lhassa nwtör randmanlarınd.a Al-lu~ yeni vaziyetin vahim .ıwul.ll, .ı.ı \.n.n..J - .1.ı.ıu.Ycı.u ~uu ·ı 
-----~----------· ~- _.__ı.. ~-~---~---~~-~"'-"-.......... umumi k.a.raMahınıu 502 numa. uorı un ıeıgranarı 



4/2 Sayfa SON POSTA 

Memleket Haberle·ri 
izmirde bazı . semtlerde otobüsler menemende 

tamamile kaldırılacak 
Cinayet fiiphesi vnen iki 

6liim oak'tuı olda, iki cesed 
mezardan çıkarıldı 

İ:2Jımr (Huısust> - Menemen.d8 CL 
İ2mlr CHuısu.'51) - Beledcye relel ye reısrııı.. tııam otobfta serv!S'lertnin n~ şüphesi uyaı:ıdıran iki öldm 

Dr. Behçet ~ ev-veıtı gün öğle. 1Jpsı:nı ımuw.fllt görm1lştür. Bazı va.k'ası olmuştur. . 
den n"1 ~ merbe sa.. semtlere ifJJıyen aıtdJıü&lerin tamam! Meneme.niıı Çamaltı tur.lası ile IZ
rajında ~ benzin tev. ıe k:a1dırHmalan da mutasa.vverdtr. mir a-.rasmdaki ~ üzerinde el-ektrik 
"a.tı tşl.,v'le meşıruı olmq&.ur. o.raj<la lWkm ~cma gtıre blr karar aı_ tellerindeki bor&Ulduiıu tamir ederken 

nz1n bulu.nmadıiı ba.lde şehlrdeki maik için be1ed.fyıe reLsı.p tara.fından elekıtırik Ç8RU1U Mebmed, Qıplağııı, 
ü.tün taıks1:erin garaj cıw.rındaki tıet.kica~ yaptıırı.1maktadır. ~ ektr.Lk cereyanına ka~ıla.rak ölmüş 

SPOR 
-- ·- ·- ----·. -· --

Lig maçları Pazara 
hararetleniyor 

Beşiktaş- Galatasaray, 
Fener - lstanbulspor 
maçları nasıl olacak? 
r-·--YAZAN 

1 Omer Besi~ 
yolları dolıdun:hıtn gi.irfilmüşt.ür. Mül. Slpra fabdbsmda CIO lff!7e sıcak ü. K'atlla0edeniın eeseıcll Izmir memie. 
bak.ata i.§.llyen otobiW, kam,.cın 11e kap yemek dalıtıldı ket l:ııastaneıS!ne g~irtlerek muayene_ Be.!Sls, sadas111 başlıy.an lig maçla.. 
~ı.k&çtı.J:aıra de. kamlardan benzin Te. İn!hlısuler iıd;areSinln .Aılsanca.lctalı:'. sinden sonra detnolunmw:;tu. Kaza. n Paza.r «1iDii yapı.1eaık uw;la.rla pek 
rileceği için İıllmil"den bunia.rın ben_ BigH'8 !abr1ıkamnda dttn sıcak yemek zedenin kıa.rd«j ta.rafından Menemen bıı.rar&tli lbi.r ~ girmlf olacaktır. 
zin tedarik •t.mıef~ri mümkün sÖl'ül. ~ bal)1anııuştır. Fabrika m11dü müdkietumıxnflitın.ı vuku bulan · Pe~ w Şeref aatııvnnda oy. 
memelttedir. Bu mesele ftoae.rtnde du- rü B. EkNm Baltacın Mza.ret1 altın_ barda Mehmed Çıplağın. kendisine. n&nıacaJc Itır maçlarının her biri ay. 
ran beledi~ retli, bQ.zı teşebböslerde da tenW ~pılırken faıbrika imallt dıüşmıa.n baızı k.1msel~ t&rtı.ndac öldü.. n bir heyecan tapdığı lçmdir k1 bun 
ulunaraık Tmn.k'deılc1 taııltsll&r ~in ben Amlri ıs Keıınali Arif Saygılı.otlu. mu rüldü:kten mnra eılekt.rlk cereyanına Ja.rm. teker teker üzerinde d:l.kkatle 

gıetiı'ter.ek ıtıeft'.at Japbrmış Te öi- . · , . tutulmtııf cibl pterilditl blldlrilmLş du:rm.a:t l!A.ntndır .... 
leden sonn da flihr'ımiadeti meon.ddı haslbı meB ul ~ idare 1fleri Amlrl ve fe!llerin i6im'«1 de haber ıverilmlş Haırtanın en caab maçı Şeref sa • 
müştaile lkumpuııyalarııım münıeıs. N_~e bafD'1B!ldn1at Ali Altına,. ve tir. Menemen mWelumnmili~ln \?ı basında hltıaDbuı ...e m.!111 ık.iline şam.. 

erini bel~ reli.lillııe dal'et ede. diller memurlar dıa. bulunmq 'Ve -tıSO ban firlıertne şeılıri.mtıs cümburlyeıt pcyonu BeşilktaŞla., Galatasara.y ar~ 
rek Püsmtıft1tr. 11m&le lı1.ıe birlikte pe.tatesli et ,.emeli- m~eimnlml4te.. 0&11a-.ııeye otopsi ya 8lllıdadır. Dk ~ ıutta içinde myı! 
D~r tarattıım &eledf19 otıobt.51eri_ n1 ~ıruıı,len!Jl". Bundan aonra her iş_ prlma.sını em:retmtşt1r. 0ename, mem.. talom.Iua lcıU'şı tlaibi1 birer netk:e a _ 

ne IA.zml olan maıtortn 1"1 m.aa k"G- çı,y.e puas111. ~ kalorili yemek ıoetet hs.st&nesl.ne nakledilerek otopsi la.n her Jlcl ıtaJom. bu ka.rştl~da 
tedarlk eıdi!medlllnden beledi. veıi1mesl.M devam edflecektir. Jll)ıJealkll;ır. ha.'klkt k:Qmet.lerinl orta.ya koyacak. 

Bigatla im dikif ~ biçki 
yurdu açıldı 

na kadın uasll öldil? laroır. Ttlıttcyıe şam.pd.yonasındaki ha.. 
lzmirde balık bolluğa pek Menemenden vu'ılbıamfi e.ııınelk için d1fıe dol&(Yl6ile bir ha.yll oyuncu ka;y. 

faz1
4 

• şebrimlrl memleket hastanesine ge beıtm1ş olan Bef~ın. tıam kadrolu 
nren zetJ;re adında genç bir kadın Gala.~ karfı,sında 4lzünt.ü ~ke. 

Blg'a. (Huausl,) - Bura.da Tep\Di - :lzmir (lWsusi) - Son günlerde ba Blmftf ve oeD8fJ!l'ı'll asi b!>r'i3tana ceği peJk tal:ıi.lıdıl..r. Beşlkta.şı fa.z'l'a blr 

Birinciteırin 18 

İnhisarlaı- lstanbul Bira 
Fabrikası Müdürlllğiinden: 
Koşum Hayvanı Satın Alınacakhr 

~ ar~sı :çin dört, be~ yaş arasında iki hayvan alınacaktır. Tallbleriıl 
61şllde İnhisarlar bira fabl"ikası müdil.rlilğüne m~. cl!'.skı Bomontb. 

c9237• 

İstanbul Elektik, Tramvay ve Tünel işlet· 
meleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Civat.ıa., Perçin, Gu~·ya vesaire gibi muıhteıU nıalzeme mek:tubla 
teklli istemek surctlle satın alınaea.ktır. 

3 - Muv.a.kk;t teminat 1140,33 liradır. 

3 - Teklii1'leruı Levazımdan parasız tedarjıt edilecek p.rtnameslndeld 
tarl!ata uygu-n olarak 3/11/941Paurtesı giiıı,ü saat 17 ye kadar Mei. 
ro ha.ınının 4 Uncü k:ı.tındaki Levazım Müıdürlüğüııe Uma mukabL 
llnde verilmı!ş olma.sı lA.zımdır. (9160) 

Devlet Oemiryolları işletme U. M. den: 
İkinci İşletme memur ve m.üstahdeml.ni ile umum! idare merkez daire .. 

!eri hademe.le.rti lıçln kumaşı idarece verilms ve nümun.e a.yarında. aa.. 
tar, tel!, kooalin ile düğme, ımma, alAıınetı far1ka vesatr bütün harç ve 
masraıfları mütıea.hhld tarafından temın edilmek 'bre d.iJct.irilece. taltri ~ 
ben ~ taıkıım elbise 771 nded palto ve Utl3 aıdeıd. kaakeıt.ın lmaliyeaj. işi 
ita.palı zarf usulile eksilt.meye çıkarılmıştır. 

7/2nciteışrln/94ıl tart·hine rastlayan Cuma günii saat 16 da An.kara ia. 
tas:vonunda lıklnci işletme biıwıında topianaeak ~nda il:ııe.leal ya.. 
pılacaktır. 

İdareden verilecek kumaş bedeli da!hil mec.ınunun muhammen bedeli 
c57.112,11> elli yedi bin yüz on Uti Ura on bir kurUf ~ muvakkat temi,. 
na.tı ti05,6l. dört b1n yüz be.ş llra eı turu,ttur. 

Bu işe girmeflt Jst.iyenlerin kllnun ve Şa.rtnameebıin tayın e1Jt!ğı vesaik.. 
ı. muva.ttat teminatlarını ve tekliflertni ~ etm aa.M 15 e kadar ko,. 
~n reisliğine vermeleri IAzınıdır. 
Şartname ve mukvele proJe*ri Ankara., :immır '918 Bizkeel vemelıerlndeıı 

a kur1J4 mıikabl1lnde sa.tıiınak.tadır. c'1'106> d239> 
~Hn b1r1nıden l~n f8lıir be. - lı1ııhaneye pek faıila l>alıık getır1lmek..l'gıC.cmülmli~ür. ZekifenL'"l. Menemende gıeyrete ısev'kedece4t olan bu mecburi 
)119.nlarl içın Çanatteıe dik.it ve nakli te ~ .-tıJımaCitadlr. Bir tat.ta ~ lt8G"Dauaslle liOÖl tt.mıcesi tarııJındnn dö vaziyet; oa.:ıa:t.ııear~ gmttnden k:u;_ Muhammen bedeli <34.000 otuz dörtbin) lira olaıı 100 ton. pl.rlııa yatı al/ 
yurdtından mezun Münevver ıwrenaeı kilO&O 100 kwll§la satılan çipura ba. villıere1t Cf.ıümfiM sel>8blyet 'Verildi~ mı::ımaı!ldlır. Çimenden toprak sa.ha.ya 10/941 cuma i:11nü sa.at ClB> de kapalı ır.art uısuı11 ile Ank&ra'da tdare b1.. 
taırafından remd mbaa.tnıımeli bir J.ıtı. fin'ılcQd[j bolluk seıbet>ile 40..u kll~ıhakltında müddekumumilJ.ie Jh'ba'l'da 1.lık de.fa çılkacak oıe.a:ı Galatasaray, bu ııuında satm "1ınacakitır. 
dik~ ve blok! yurdu açılmıf, talebe ruşa ~- Sarda.cy.. balığı buJ.wı.ulmlJl, cenueei ı:nez;arlıkt.an a- ma9f:a Beşllkitaşın saltlb oiıiuğu se • Bu ile g:lrmek ıateyenıerin t2550 iki bin beş Jilz elli> liralık muvakka$ 
ka.yld ~ kobul~e t.ıf!anmıştı~. 10. •16 kuraşı., kefal 15- 20 ku _ J.ınaraık haSbımeye göbürülmüştür. Bu y1rcl ~ lkendl salhası avantajını da teminaı ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tıeltltflerlni a;yni 8'lln aut 

,,..,,.. 

Meı:D!~ln l>ücv1llt btr ~e.ma ru.p. dtişmo,,tttr. gün cenaıııeye ot<ıpsi yapıl-acaktır. a.Y'flO& narm Wbe.ra almalıdır. Cid.. U4) de kıııdar "wmisyon rcial!ğ;ne vermeleri lbıımdır. 
tal"fll&Jll.Odc olan bu m~. her Bu fi&tlıaır baJ.*banenin miizayede den..,.,..., olan B-=ktaş uzun paslı o. Şartnameler parasız olarak Ankara'da Ma.hıenı'8 Dıı!re&inden, Haydarpa,. 

~•- u.n1 t ....... ~," ,_,,,,,., ~,.. O&'da Teııelll!m ve Sevk Şefiiğinden da!Otılaca'kıtır. <9149) 
ıc.es:e w;.._ ~ ~de....,;l'Dllf, tat.ıuıdlr. MeYShn milnueıbet.ne faz_ Befikdüzii köy enstitiirii yun sistemini ha.la muhafaza e~k-.ı==============================-
sa.n at "l>'"'nme unan.. la baA.ık idtlt&ı~Ahmn devıam edeceli ,~_..... u.~ta,ka.ınıs tedtr. Her telhlikeyi kı.tır.en bu .suret. a Feneıtııahçıenin §anamda arama.it den t.eıt>iyeal. hocalarının iştirak.ile bir 
.la.rı pek çOk al.Aat.a1aDıdırmı.ştır. Her TnlJ:>7Dn ~u;.'>A> - ........ d 
tıaiebe Jllrda 8G'da Ö9 lira cl>i ufak a~. 'l\"ança balJ.~ da ge. kiV kallmı:masında büyük bir amı: 0- le ô11llyeıceftc cia.n Beşiktaş karşı.sın a gelecektir. 'lıoplantı YBPılmıltır. Bu mevsim aıtle .. 

Ü
-t verecek lle bir ııenede -ha.. trrilmRte w ~. mt. fiatı.. 111C&lt O:an Beflltdıürlıü ltW enstitü ,. GalataAT&.y, miUemadiyen, her 'Z8. - Bu ıaımda Vefa, Beykoz, Süleyma. • tizme ~ bir ehemmiyet verilecek.
..... "' ıun 80 ~·- ..-.ıı.. bu .nıUa balı. ...... '"'an ve her -rde kom2>1nemn yaıp_ "'"e, Kas.._~..., !lattA Be-.ınır.Juspor, tir. Bu mtlna8ebetle bel kır koşusu .. ~• detname alacalctu. Yunla fimdlden A-.- _,... ._ 1'__.. sünde bir beJtkıcılı.k şubesi kunılm._trr, ...,.. J ~ "-J' ·~.- J~l§ !lk1 a.tleti3n :Oıısabatuı r ...,.. 

i$eld1 klzla yazılmlf .- boIJ•'fl7Dıa8l w &.ttarm d~, san gtınıeme bu fl)benin faaliyeti makta mar ederse, netice al!IIlak 1i - TaıbimgenÇlilt maç1arı da ımerwıimln bit edJ'JmJştfrı:ı .Ayrıo& .. l:::g =ilin~ 
bir ha.)11 eenq r iyi o1mufltlH'. a..rtm.aktadır. Müna.UIM VeıkAJ.eti bu uddinden zorla uzaJt1e.şacaJs: demek - ' 11 tlıqlı ha.reOtetli ve aayılı oyun - de bir mUeabaka ........ ılacak.tlr. Kız ta.. 
ve devam *1ıete başlamıttız". .. ,_ 

. işh:ı ııerlemeat 1~ balık mvtetıassıs- tır. Jarıdır demekte tereddüd etmemek !ebeler için de aaıon dahllinde e.ım. 

Bal
_L_.;. eınnivet miidiiTlüa.tt Balılıe.irde tenuiTat ifleri larıındtıuı tsma.ıı ömuru t&tlıdkat yap_ Haftanın diğer mühim oyunu da kımdır. ve at1ama mOaaOO.talan yapılacaktır. 
uı- ...,, . •- Balıkesir <H118'.13l) _ Baütestr ma.k üzere Traıbrzıma gôndernıiŞl:.ir. Fene~ ~ İeta.nbulspor aırasın. Ömer Besim Kır looısulan 30 :lkincildnunda, aıtle "" 

Ba.Jj!reşlr CHUIUl1> - Bıllıkesır em.. trJklerl, ballha.za· l'Gyet1 dola.yıııiletsma.ıı ömur Vona ile Trabzon sahil. dadır. mo )'Dkt.an ~e yıüzdilğil 1b_ Mekteblerarası tinn ml.'lsabakalan da 10 M~ ya. 
niyet müdürü ~ri bdel AnıkarA em. mas:>t tedarikinuı mt1şldU bulunmasın 'eri d tıetıkikl rln' tkmal ederek t.Mftan hen üs selô.mete çıkamamış ptlaoakttr. 
ııqet mttdttrılli'tt dokusmıou oube mil.. d&n rillıdüsıeri ıa den 19 za kadar ta_· a.rsu:ı a .. e .' oı..n FeneıtJalhı;enin tlk acıyı ıt>u maç_ spor hareketleri Güret biriııcilikleri 
dürlüiihıe, Twııreil etm\İ)'et ?nüdtırü mamen lı:ıeıı:llmekte .rec.,leri de umumi BefJ(1td kqy eDiiltitüsü.nde balıkÇt- ftmktt d.ür İstanbul 

IMl'ehınet All A7dm da Bahlteslr emlll- soka t.«mratı saat 2• deıı iti hık Jderinin. tanzimi hUS'USunda b~ ta d~_!1 n "'-~•ı b ,.~ 
- "--·- -.011-1.1,.,..H,. ..nnnfll"'f1Jırn4*:t.MI,. toılr- ... o .... "'I .. .,. ,.,.,._,. ........ 1..+1.. #S('IOr, bl.&6.._.....,.. o'lgun ~ e_. ~ ~a~-

Sekiz ~ctteşrinde başlıy&oa.k olan ~ gn&oııımen güreş 15S111pi.,, 
ektebler ar&Sl <JPOr faallyethıi tesbi.i yoilll81 7 TeGtlrı!ıı&Dide şehrimlr.de ya.. 

- -·· -fllli\orlflitOnde be_ pıJacla:Ar, 

·---···--·---·---·-·--



18 Birincltetrin SON POSTA 

Amerikan 
endüstri i 

avacıhk nütahas-l 
• • 

sısı ıyor ı 
(Ilaş t&rafı 1 inci s:ıytıı.da) 

Bir Amerikan tayyare labri • le sade suya ı:oma yaparak veya yal. 
katörü, Mihverin askeri kud- nlZ ekmek yiyerek ;vnş:u:ltkisrı vaki ol_ areşal Patenin katı. Memlckctln Iı;inc oldutu gibi dı,. 

. . k .
1 

· . b muş,ur. Fak&t bundrııı sonra gün ceç. •• •• şma da o tesiri ve 0 fUm:ıdı tcUcin et. 
retını ezme vazı ea.m Q§Q - Ukoc Ru:s tayynrccil ğinı.n zayıf düş Verdiği U ~Umler ti. Fakat. vaı:ilcsı çok ınıç, hele iniacı 

ramıyacağını, söyliiyor müş olduğımu ve geraere doğru kcstf , . ın:un za.m:ıpa mıit.evnkluttı. nususllc 
bir eeı:ilde taarruzlar yaı,xunıyamk FraDS3 Devlet Rem Marq:ıl Peten. j m hkeme ceza muhakemeleri usuliı ka 

<Con.oolidaıtcd caL!om!~ tnyraro sala şartlar ~tında b..r şimendifer köp_ er nı tcsbU etmek vazifesile t~ euilmla 6lııf ihmal etmiyordu. • 
NeV',YCrk 17 CA.A..) - Ste!ani: müdafaa ile ik!tifa. otltğini gördUk. MU_ skı· B şvekı· llC7.i.ınettcn mcs'Ul o~rın sucl;ırı. nununım eeıtle müte:ıllik hltıblr kaide 

:CabrUtalarmı 1d!ı.re eden Mart.in F'.eet. ritsünfln tamiri a.ylarea 6firerten nas:l ol:ın fevkalade :mıılıkcmenJQ ıııvslycsi. Bu hareket tarzı ma:ınuım lıakkmı 
V~ 17 (A.A.) - Resmt tebl~: Amer.lkıın endttst.risinin, Ruzveltin 6c;y_ olUl~r da Alma~lar yakılt?ı.ş· Ylktlmış sarayda le, fam olarak knllanm:ı. ~ıırnntislni verfr, 

ttıAnıeri.kanm Kerney muhribi bugün- ledi(P gibi M!hvcrln nskerl kudrettnl ar:ı.z!.de köprillerı, geçidlcn, carçabuk İlk hükmünü verdi. fıı.kat kmnaz bir müd:ıtıııınnı cllndı: ele 
Ca~ iUnü. İzlMda &ahili ıı.. ' tamir odiyor ve buralardan ynlnı.z o Mahkum edllenlerin ımısındıı sullı sonu gelmez bir mernsim. şchil ve u.. 

~nnda, saat 3,50 sularmı:la tcıpll_ ~ bnl'et ola.n vfWfesinl başara... radnki değil, geriden getirdilderl ~ t p d r zamanından l~"'b:tren :vekditerlni lstlh. sul delıfüfnc dalma i.mkaıımı i!ıı.de c.. 
ellıişt:'r, oo:k kudrette olmadığını müşahede et.. çok fll'kalan, t:ınklan ve laş~ kol'.:ı..n_ an } a l:ıf etmiş olan iki b:ı.şvekll ile bir ~ş der. Halbuki efkt'ırı umumiye ~bıık bir 

p:!aşington 17 <A.A.) _ Kemey tor. mektedlr. nı da geçjrjp llerllycbil:yor'anh? Nasıl ~ 17 (A.A.) _ Ste!ruıl· Jrumıından ronıyoruz: Blum, Dııladlcr, nrtlce nlmak ar:r.usmub:rdı. ve ilk za.. 
c1ı rnuhıiblnln anea-k 1k1 bacası vt?.r_ Amerlkanm 6hnd!ki ve ilerideki ~- oluYor dn Ru:s tayyarecllerl en ufak Barb~e ruuın Ge::ıcral Jiidekl Toyo Gamlen. :maıılanla böyle bir neUce3 i ırorseydf v:· lialbllllı:i yaş luıddl har.tclne ç'lkıın tidannrlıi;ını kabul eden Pl.eet Am.erl - töşesine bdar tanıdıkları_ kendi meın.. Yeni JaJ)Oil ta.bines:ni teşk11e memur e- llıikum müt'bbed kalebmdliktir. çok memnun olac:ıktı, rore:medJti lem 
tnuh İngiltereyc ferağ edilen ıtı.ırpido kan t,ayyarecilitlnin Mihver tayyareci. lekC;tlerlnllı bu 5eçk!Jerını tahrlb ed~- dilmiştır. f.1' .. nsa.nın şfmdl hapıshant' haline dir ki yava.s 7av:ış Rion mllh c:ne.sbı-

bft~lerlnln dörder bacası vardır. 1 Cı1n1 geçebilmesi !cin sekiz s!lle ve miyorll?.l'dı? işte Rus hava kuvvetlerı_ TokYo 17 <A.A.> - Toyo bu atşam. getirilen yüz 11Uar 7aş:ımış esiri bir P- den müsbet b1r iş çıkmıyacntı muıaa. 
-.-uriye neza.ret.i etktuunG göre bu -ı~ nin bu !:Mı kal'ŞlSIIldadır ki Alnıanlar k . ' tosunun demir kapılan m3h.lnlmlann tine varmır.ı b3şl:ıdı. 

hal._ K,._.,._ bir +-- iz • _ _,,,..,.... ........ belki de daha fıızln. tt..r znmao ,._...... - R"< cft~'hes1ni pa-<>'rı"'"'a ve .__,..,.. uracaAıru ümid e!;t.1i1 kabınesı ıı:ın. ıs.. .,.1 .,_, n-.- •. Ri .. -·•~,3 ....., .ı.ı.ı.:: .., • ..,.uv,,.. ...... ""' '+"'' • .,._.....,, ............. --ı ~ft~•~., üzerine çekilditl uman en ncı tarllıl.. " .__. cc1.Cll ı on mahltem 1 
ncest· ... ı~ o~-ft- ""t.''"alı'ni or•ft,,_ ..... ması lAzım geleccA'lni söYlemiştir. ·"nn .. -1r1 kuvve!Jeri pll&kUrtıneye, b'- -=er yıı:_......r. Toyo, _Yeni_ kabı.. ' bütü -•~'-· tl-_. il ..... _. - .........,. ""' .._. ........ !l ... _ ..... ""'-"'· " ne 1ı:I rd U h t i istem k nlıı bir sayfası ebe:lı olarak kapan.. n ~qe =• e m .......... ıuıı. et. 
dı~ tısmmı da çevirmeye muvaffak olmU!J.. D 

0 ınıun m za ere ıD c: m•"' ola,.,.k mı,,. mckle ber.ı r b m:.bkeıncye tevdi e_ 
Son 1 · l d d -•· hn .. ft • ........ p 1 t.cdir. Baluiyenlıı, tablncye, ordu ile -.q -dlscı;; a ınan haberler, t.ol";l!l,eıne hD.. •ıt lıı.ıdır. er&"" ..... e:m'UU'q o unız. blrllkıte 1.ştll's.X etmeı't t\zerc talimat n.1. Biz bunu sanmıyoruz. dllml3 olnn b:ışlıo mamunlar lem 

d 1n.l.n ne snretle vukua gclmiş ol • ngı ere e Cephe bombardım~lan şehir bo."n_ dığı zn.nncdıliyor. Yen1 b:ışvekU, ara Muharebe bittfıtt zaman nlacııl:'ı kat'i h bir adal t divanı tcş'klıtıı.c sev. 
o;ı:runu blldlmıed!ğ! gib! b!r muhn.rebe bardımanın& benzrnle, bu bombardı. dığı gibi bir luırlclye nazın bu!amadıği neUeeye gorc tarihin bu yaprağı bir l<eden scl>t'b bcdur. Bu adalrt divanı 
dl~ Oilrladığmı da tasrih etmcrafkt.e. ı·ç ı·maıA •nkıla"'b manla.nn ço"~ 1noC h s:ıbl.çlnlarlad yapılma. ta.k.drde, baıvt*Aleıle birlikte be!kf bu defa dalın BÇtlaeak. bir defa dahn göz eski bnb!erde bUYİlk hlmı ti clokmı.-

• &ı lA.zım gelır. Bunun e gllndüz nezareti de dernhde ed. ce!ttır. den ~rllecektlr. Simdi bir buçuk se. mıış e-ıl-I muh .. ıibletle vııtan iı;in her 
Ruzveltln sözleri harekAtı IAzımdır. Bomba.rdım:m :r:ıo. ToYo, kabinesini f'.cşk!l ettikten s:ın. nedenbc.rf açık dumıııkta olan btr he. I hususta büyük fcdakirlıkb.r YaJm!JŞ 

n:-<la>aıit 17 <A.A.> - Ruzveıt, Ker. Berne 1'1 (A.A,) - Ofi: ıannın gtind~z ~~ yapab~~ ıı:ın :ra, sanıldığına göre. VasingtonlJI. olan ırabın IDt tasfiyesinin yııpıhnıisı Jiizun. güzide simalardan terckkiıb ediyordu. 
ı:ı~- torpillenmesi Mdlııesinln, s:ı.rl.b B:ı.sler N.'.?dlır!hten gazetesi, muhıı. de kuvvetli bır ., ........... e avcı• 0 arı ta. m~crelerl .Japonyruıı'ı memnun!ye. cJı. Bu ka.rar ile ;vıı.pılan da o, olda. Vuffesi başlıca mamanlnrın dosyab. 
--""Ve Amerika mlida.faa ~e:ıinde fa%ak:fa ~ Içıtlms1 inkıllı.. rn!ından himaYl' gfumesl .cab eder. tını mue!b bir (;eıtı1de net1eelcnc1.lrnıek Fransa, tıuflıinln kaydetmedll\'f kıı ruıı ~özden Kcçlrettk mildafıınlAnm 
Vtıtua geld!ğtni llÖJ'lemişt.lr. , Su hnlde Rus avcı tilol.'.ı.nnm Alınan üzc:re son bJ' gayret sariedece!ı:tlr. dar büyük bir hezimet De tmrşılııştıt; dinllycrek malıkibn edilip edllmemclerl 

Bltaranılı: kanunu bın ~a. rnlUeaıllk o.arak avcıları karşısında r;ayıf talllll6 olduk.. Eski b:lşvekiller sarayda toplandı cı.man efkirı mnmnlyenin dü.şiineesl baldanda 15 İTh1eşrln ta.rUıhıe ndar 
r V~ 17 CA.A.> _ Kea.rny Ame. Londra nmlınb!:rlnin göndermif ol - Jannı kabul etmeliyiz, fa.kat... biz ibu ToXyo 17 <A.A.) - M.a.rki Kido tn • iki noktadn t-Oplıınıyordu: l\Ia.reş3le ta.\'Slyelerde btılunmnJdadır. 
g nc:ın lltuhr.lb!nln torpmcnmesl hft.di _ duğu tdgra!ı ~ktn.n sonra şöyle ~fı, personelden zjyade malzeme cl_ rafındıuı ıotmıaa da.veı edilen eski b:ış.. l"lıuısa bu harbe neden ctnıl? İşte hususi adalet divıını bu v:ıdrL'Shrl 
esi Zlltlnıe:;sll!er mecl1s1n1n btarnthk ctıted!r· betinde arıı.nıalt .tarnf~'"lYlZ- BombaT. veık:Ulcr kon:Ccransı sarayda. toplanmış Fransa bu harbi neden kKJbctti? yaparak tcsblt edilen tarihte )I& 

kanununun ticaret gemUerlnln glJft.lı _ d~ • . . dıma.n tftYYarel~rlD;<idtı va.sınar ara. ve yeni başvd!dlin ~'kile saat 13 den Bütün memleket bu iki sualin eeva. kanaatini bildirm • l\Iarcş:ıl de df-ra.. 
~ dair ma.ddes1nln 1lge.sllll .ı:ngi1teren1n bugünkü vnzlycUnı aında gOrülen ufaktdeık farklar bUyük 1~ e Udar devam etmiştir. hını anyonlu. BumJ bulmak için de nın tavsfyclerlne röre l!rl b ekil ile 
tnüZtı.kereye hazıı:'landıCn me.da vulnı.a. ı;arontıne cctırenler, İnglltcrenln ha_ bir rol oyıııı.mAZ. F'll:r.at avcı tayyarelc. Bu tonferans .aıilnase!>e!.ile haberler «Riom> da fevkaJ5.dc salihlyctlerle mil.. bir ~dıuıı mW.bccl ha.pi> e mah 
Celtnisttr. Hhazır4a. derln bir iÇ.Uın.al lhtnô.1 da. r'.ndckl en kUçll'k b!r (per!~mna.nccl b~ taralındmı neşredilen kısa ieb. cehhcz fcvkal!ıde bir mahkeme im • ~ et~. dlter b1r b kil üe eski 
.. ft~ ı:ıutddentn geniş bir werlyetle ha doğrusu iWç bir §eyi tahr1b et _ farkı büy{i): üstihılUkler temın eder. J1ğdt' hWtümdara y&])l1an taVS!)"Clcrın ruldu. B 'k \le mutantan merasimle bar nann ve bir m:ıliye müfc tiş!nl 
""4'Jllltlııün temin edildiği zanndlunu _ . H.arl> tclJ]jğlerl:nde Rus avcılnrmm her. malı.yeti hali:mda Wa!Ui.t verilmeml.ş_ ilk celsm aÇJldı, ve icldla makruıımın fevkaıade mabkcmenlıı emrine alıkoy. 
~. mekSlzin vu'kU3 cruon b!r in'k.ıl.tll> ge. gün 1c1n Almanlarla ı:&rı>ıştığıru ve tir umumi mahiyette ilk lıldlaruımesl o- muştm. 

uhrib dCt"hal batmadı çtrmekte oldutuna. ş:ıllid olUTlar. bunlara bh'oıll ~lat ~irdlğtni oku. · Bahriye erkfuıının \"37.iyeU kumlu. ReJlmln Te rejlmbı götme::iıule ata_ 
'Vıışinçton 17 (AA) _ Bahriytı Mlihnb1r mıve edlyor: ... 1t1ruz. Fakat A?m&n .teb· lcr~ deld= Ta!t,yo l? <A.A.l - Kabıne bu nk.. Mnhkcmeyf Fransanın temyiz ve ci,. kah bütnn şabısl:mn muh:ı.kemclerlnt 

Ill~ba:nJı Kca. Ameri'kan il>L avcılarınm !azla r;a.yia.t verm 0 68n1 yllksdc rfitbell b!ıhriye el"kAnı lie nayet mahke.mele:rl, devlet ')iırıısı ıtu Rlon fevknlide rnahkc rnsi mutad usut. 
nln ıoı;ıne rny mut:r Bu ~M>ın mfinteffi% vnstı, her bildiriliyor. Avcı tayyaresi b3kmımdnn lstişarclerde buhmmuştur. Anla.şıklı _ brından mürekkeb seçme bir heyet lcrl ılahillndc rilJı"ei ec!ecdctlr. ve ııtr 
blanı.asın nm.esi_ni müteaJnb bat • tilrlli akideclllkıteD art olm.utdır. A.. verllen zayia.t ta .Almanların bu, boş_ ğma göre bahriye e."karu halen kat1 teşkil ecllyon'lu. Günün stynı.i ccrryan devrin tarihi de bu mııhakemcnln cd. 
nıaı ~ gemı inşruı.tında su .s.ız.. h:n&n ıt,e(Wlt'lerln mark.slst. veynhud tuğu mU~en doldurm~ o.duğu surette orduyu tıa.kvly<? et.mel'. kararını ve kinlerinin çok üstiindc halan ruut. sclerl sonunda yapılmış o~ktır. 
r~ . er ve çitte 'kar.nen ola. • ıromiln~ mı.. ettkef.o"ni ta.şmıa.ması.. anlaŞılmaktadır. MuM:kknk kı bu ,mu- vermemiş bulunmaktadır. lak bir bttarıınıkla iş göreceği muhnk ** 
h ~ı:>t n.n ısWla.t ~c olduğu tl yok harebelerde her 1ki tam! ~ ylllict. v: ş1ngton 17 (AA) - on· 
~w:u.~ dnCka.t nazarını çekmek. ~== tngflir.!eroe 0$la etıemmtye • ~:ı~:u V=·,A!!~~~erlı:= DÜD ®eden ronm ~uzvelt'in rl. Napoli f Flan r faciası a 
T~· . . _._Aı tutam fıı.bTikalar kumlU$ olan Rus. yaseUnde yapılan miilüm tıOplantıdn 

• reınilerı sllablamlırılıyor Işte btr'ktı.Ç .!Ulô:><4.l: b\lh 'I _,. ki t~ıı...ı buhra " R b b d .d 1 Vaşington 17 <A..A.) - Mllmess1Jtcr V.aroşlardan en zengin insanlarla lıum kendi tl.plel"i de vardll" •ve :ıs. daponyı.wa =une ~ .. ~1 ı.~ US l aı aenera tnecı1:51, Birleşiı: Amerllts tIC!lttt gc • işlerine gi<len ameleyi hep birlikte sa ilk bl\yO.k uı,yyarelerl vak!.Ue R11slar cep'hestn<leırl va:ı.cye.t gnruş.u~ uştür. om Q Q n ( " 
ınilerının s!lA.hlandın ması tedb'rlne mu yapmışlardır, fakat avcı tJp1erlnde ve Kongrenin szyas1 mehafll.erlnde, . ' t 1 1 
::~~ knnun lnaddes~ı tnsvlb eyle - taşıyan t;renlerd.e yulmz uç.üncü mev_ 'b'.lhassa mot.Or randmanlarınd.A Al. U~ yeni vaziye~in vnhlm Roma, 17 (A.A.) - ltalya~ ordu • or e g a a 'I 

• k1 vardır. İrad vergisı son derece nrt. manlara ~ fu:tünlttk tcmın etml'miş olduğu müttefiıkan tesllm c?d.ilmek _ lan um~ tarargMıının 50 .. numa. 
~ l mış ve .faz1!ı para kuanmak znhme. I o!duklan ruı~tadır. tedlr Hükfunetin mu!ad söıcüsü fı ralı tebliği: Londra. 17 (A.A.) - Reuter nj:ın -

aotya. rı '-•Care 1 •...,.;; yauuıı.n ~ ır Al. "--ü i•-ı t üll " 
u gar - Fin ....: t• te deı:-.az bir hal~ gelnı\ştlr. 1 * __ ; mıı .. _,.,t. ••• • - Bu rrece. Ma.ltanın La ValeH.a de. sının askeri muhabiri bLdir:•ror: 

l"ltılfındln a~~) - n\l
1 

Bununla ~r cingi1tercnln ıs_ lngillzlerln bu hafta içinck 300 t8.Y. «Vaz:)'et clddl g.i5rün.üyor. Çllnkü niz ......,. • ""'yan tııyyare e,şc.kk e. Fransnda:lti İngiliz kuvvetleri baş _ 
nıası 1nıza ecııı-,_~a btr u~amn ne tikhall, ı~r 1traJJık ve mu • yare ile cNflrenberseıı yaptıklan ıı:ı~a Japon.'l r Rucy.nnm y.ı'kıJ.ac:ı,ltını ilmld ri t~ bombalanmıştır. kumaı:.danl lord Gort'un n~r('d le • 
<:ıbince Bu?g:a;'lilj;h-, Bu anı~ IUllaıJ. b:ı.f:azaki\.r bir ~eJdlle k'o!llünizm 1 akını bfiyük bir eııemmtvetı ııaı,mır. ederek Slbfryay:ı. taarruz etmek ıs • Düşman 1~71rcrcrı, .Napoll üzerine ceaı çoGı:tanıbe.r. vAdo!unan h:ı.'"b tel.. 
taç edecek ve ~n bUhass:ı tütttn ~· olacaktır» dJıyen Alınan gazetecisinin Bavyernda bttıuns.n bu şehl~ :tag~; 1 ter glbl gfüı!ln~'Dr·ııır. Bu hıı.1 Ame • :r ~kı1!ı.:':1~\:~r bmik~ bJ~ gra..flan Dunkem dağıs+..anı ııe biten 
•lacaktı:r. nlAruıtradan scııtlloz bu söz!e.rlnıde bkıl:atln }ıisSesi mr _ Ye bln kilometreden fazla b.r ~s~ rikanm mıüdruhA!eslni icab cttırecek_ ~tl &ı oln bu.s~ı ala d • FJandr faciasını kuv.vetle aydınlat • 
- ' bulunmakta olup mu:ızzıı.m çe tir ya er v ıuş, u n r a makta.dır 

dır. ;vini, bll'Q()k tayyare ve ııillı.h fabrika. i•..,..andan in!iradcı Nye'ln kanaa • 12 kişi ölmüş, 37 1ilij1 ya.ralanm~tır. Bu te~at:ar . 1 hazırl 

uİNEMASI 'da 
- Muvaff akiyet 

MUlet e.r urnsı şatırete 
~ 83.n'aUtl\r 

malik Mısırtı artıst 

_BEDiA rı USABENI "ile 
Suriyeli yıldır.ı 

' MARI KUINI 
" 

Oıillüneoek ve ağl:macnk ibret'"-•- ...,_ l ""''= sn.uuC er ve 
B . kiyeyi gö..'1.eren bir §3hescr 

ugün matine -er: 11,45 -2 _ 4_15 _ G.30 .,,e suare 9 da 

Açılan 

Sinemasında 1 
(Eski Sakarya) 

Türkçe fevka!Ade !im 
Şat'Btın en nefis ltahra~nllik ve ~ e!Qı.ne:ti 
20 Blrinclte.şrln Pa.zarte!ll ~aıınından li~aren 

---------~-------------------------------~ 
F=>azar Ola 

l 

- lianan ~ nı n :;, Ra 
d .. ~. nıı:ı m ,.. 1--" c b t ... n o -
ele... ~ iı::n 

Hasan 

.... Bir lktısad '4Y1 o
lıı.rat s.:Qtım". 

Diyor ki: 

Hasa,j Bey - D~ek 

nrlfc gUnil kend!ne ye_ 
ni bir öYıV.:.k.abı 9.l.acak. 
lllll I 

lannı ibUva ~ektedir· AJmanllU"lll ,.., ' • . Yangın bombaları, şehrin blr kaç 16
' Cl annuımış 0-

bl,~--A ~ _ .. -~ .. "e angaje o!liuk.. tine göre, .Ame.rllta cpdk ciddi bir vo... :bıd ~ ............ 1 bnh!~ t 1• lclftcele bir Avrupa. !sWfısından bıh 
u&AO<>tO ŞBI"• ı.A-...-~ .:. .. ı ı.:üt ile .. .ın.,n,.<>kt yer e ,,_ .... anı. .sa ....,.,,e verm'11 Ü • • 

lan şu sıralarda :tng1Uzlerin bw e • z!yet11 .... lll'§...........- ır. ise de teş ça.bt1!t söndürülmüştür sedcn m nekltidlere de OOVa:l> vermek 
le bombardımantarmı sık sık ~ 1 Ronın 17 CA.A.) - Stefa.ni ajansın Akxl~:ıme, dil~~ü tabnğde rlkr~ _ 

1 
hususunda çok ra~·dalı olncnkt.ır. Bu 

etmeleri ve bAttl\ creııamlı bir su u dan: . telgra.rlar F.land.r l.acinsının ~ 
n•nrMlart 11\-ıım gelirdı. Halb - aar:ıı: --J h!idlselerlle Japon dilen denizaltı genıisındcn b:ışka, blr ...... '-1 ı1 l ld·"""'· ,.,.p. ckıular Y....-·- Jc: tjnııı,nl3 ~ .. ..,...,.....,...,.. • t-0 ·•~ b1 b " d . lt d .._ft .s....,eu e şun ar o uı;unu OU"~ern:ıek 

1-;· bu bombardımanlar an~ıı • - k.&IJ>'ne buhranı ve yeni k.aıb'neııln teş rpı ....... muz r ı>.ş~ıı enızn ı aıu. ted1 . 
~n tnglıtere üserlne yaıptıklıı·~'·'&Jb!tın.et iti" vazifes'nln rreneral ToJo'nun uh.. bJtırmıştır. r. 

1 b
._ seyir ..,.... - u ı ., ı - Her iitl cena.lıta nıUttefik yar • 

ıara cevab imiş g bi " , k 1ngi. desine \"erilınek suret.ile bu:tıranın bal dımmın nok..!Ulı. 

~~~:;a·,~~\'.:ı&:~:91:ı~~ ~ok~~ıledllmCSi Londra ma.tbtnıt ve siy~~ Moskova kuşa ıldı 2 - ~ b.:r mUsbe~ esasa 1stlna.d et. 
ıı:ırıa ~elecekindeın cım'n o du1t-;ırınt ek 

1 
mft.hfellerinıde derin bir lntlhi ve bu. miycn sözde «Weygand p!ı\nııı. 

e!mdlınt kııvvot ve en"rfı ~rf ın~IM:l •yük bir bedb'nllk doğurmuştur l Baş t.ıırafı ı ine! sayfadaJ 3 - İrtwlat nok&anı. 
v<> her rmmm sö.Yltd'.klert ,,,!lbkl b~re.. Şark cePbesindeki hMiseler :tıaııe,1 hı.ndıklan, ha.ttA belk! de ayn,dıkları 4 - Oa.yrt kA!i t.echiz~t ve gayri 

lrd:.kte sonra bu.ru ti.krlni vc:rmdtt.cdlr. Wi lhtiyatlar. 
smesine g · n ._.•vorıar. bir dbnüm e\dığı glb1 Jn.ponyada An.. Mosk ... ._. __ kıt'-' Bu •• 1 .. ranardıı.n :ı.lınaft .. ~ "l.r '"'---
ke4ere hazır!.anmııft ~· ... İaat Tunc~J glo _ Sakoonlar:n l"Wllit!ik~ı karşısın. ·ova, .............. ....arı ta.-afmde.ı:ı """ts ....... ., ıJ.ID<)Q •T kuvvcUe kuşatılı:nışt.ır ve bUkQmet me:r. vardır ki o do.. Gort'un dediU gibi, 

.. 
Dan:ıb.r ve za.ro.fetler !ilmi 

Bu ha!ta 

BUtıün şık 'klıdmları ve güzeD k 
amatörü erkekleri 

sinemıısma lm~uruyor ve 
ANN A NEAGLE.RAY MİLLAND 

tarafından yaratılan 

• 
1 

Senenin güzel filnı!n1 takdir na.. 
z:ı.:rlar;Je feyrediyorlar. Bugiin 
saa.t ı de tcn:rllitlı nr. tıne 

Biiyük 

Sinemasında 
Devam ediyor 

da azl.mkA.r bir rJurum alnu~ bulu - kezinın ıuı.!dt mantık! ve sevkillceyş ba_ <büyük bir ıkuvvel serer.ye, btiyU!t bir 
nuy'Or. k.ımındıın iyi blr tedb!r olacaktır. harbde kullanılacaksa, kendisinden bek 

İD6ililzerlc Amertkalılar =i mdl mün B;r.kaç hafta evvci, evrakın v~ d'ğer leıilen vazife ile mütenasib IJ' .. mtk 
tehiblerlnl nld!ııtm~ olmnklA birbir _ mUh1nı vesöknlımn Moskovadan KD. • yasta t.echıZ edllme& hayatı blı zanı: 
ıerJnl ıkarşılıklı itham et.mek mev"til_ r.an.ıı. gönderilmiş olmnsı. Sovye:ıc. hil _ ret teşkil eder. 
\ile dü.şmüş.,erd1r. kQme:mln, mutnd bas:retile. böyie blı 0 

na.ıcıe lfrzum göruımesı ı.bt.imaııni der Maarı"f \1 ek·ıı· .. · İngllterede parltırnento lle hUkOnıet P ş ettiğin.1 g~1r. Kazan, Mosko : 
1 

l ıgı 
voe k.al:>!ne azaları arıısınct.1 mU:ıazn:ılar \'anın. takriben 550 k:lometre şarkın_ Yayı 0 m Ü d Ü r) Ü nü 
'b~ göstemıiş bulunmııktadır. İngWz da.dır ve bu şehirden, bütıln Sovyet F 
mf.'b'us:.tın M.lst.er Çörr. lin bu ant mev. m.ill~inin Almıınyaya kal'Şt yaptttı mQ Ankara 17 (A.A.) - Maarıf Vekil_ 
simsiz sl»;\\tunu t.aht1e ed'yorlar. cadeleyi idare etmek kabU oldu'!ttan 11.ği )~\Yln mfuiilril Faik Reşid Unotun 

Alman tebliği 
başka Ural'ın ş:ntruıdckı btlyilk sanayi Talim ve Te?1b'yc heye:.! nulı.ğınn ta. 
meratezlcrlnhı hUkOmet tnrafından dıı yini dol~vısıle mü~ bulunnn bu 
ha yn;km :W c;ok.ilda kont.rolU de teının wz!feye İst.ııooul Üniverslte31 türko. 

cna.s tar:ı.lı 1 lnd s:ıyfada) ediltn'- bul··----.... ·-. .., ............... 'kU loJI a.s!str.ınlnrından y~n müdüt' 
Ode.sa nçı.kl::ınnda du.şmruı kıt'alerlle l\lilyonlarca insan çnrıı~ıyor 

ynx~u natllye gemilerine büvWt mu • St.ok!ho!m 17 CA..A,) _ Ofi: muavinliğine get.l.rilmlş olan Adnnn 
wf.ıı!ıtiyct.ıe bücınn edılmıştır. Ta.ın isıı. Ötıüken v.e~et etmek üz.ere tayın e. 
lx.<tlcrle 30 bın toııila.t.oluk tı t.ıcaret Şlmd1, Mbskova. etrafında b:ı.şlayan ~Jmışt.ir. 
gcmlsl bntınlm~..ır. Ba~ıı 8 b!.lyil.k: a_ mlthare.bc, çurnulü itJba.rlle, şark cep_ 

1 
iır vaııur hasara uğra.tılmıştır. hesindc şl.mdlye kadar görülen bütün 

Azalt denlzl.nde mnğlQb edllmlş düş. muharebeleri geride bırnıttmaktadır . 
manın takl.b1ne devam oo~ir. Bu m\thn.rebe, İsveçli askeri müteihas 
Moskovaya. ıknrşı müus!r hava hüruın. su:lnra göre, mllyon'arca a.s~eı.n iş_ 

lan yapılmıştır. Ayn.c:ı. Lenıngrad da tirok ve büt.ün Mookova h!ı.Jkının mü. 
bombardıman edilmiştir. znharet e.+ıır.ı mun.,..,.,""' '-1• 

llriansk mıntatosında _. .._. • .,~ Vlil'UŞina 
m.a n2a ra.sı alır...at.t.aııır. Berlln 17 <A.A.) - ~::-lanskm şnr _ 

İngiliz tayyarelerinin 
Almanyaya ak1n1arı 
Londra. 17 CA.AJ - lngllz hava 

k\IV\"etlerlne mensub tayyareler, Per • 
ı;eınbe - CUma gecesi garbl Almanyada 
bazı hedeflere hücum ct.ın;şlcrdır. 

kmda.ü cehde çember lc·ne alınmış o. Sovyet idare Amlrlerlnln ciavetıne 
lan bo~eviklerin imhasmB, 16 Birinci icabetle, cll sLAJı tutan ~r erkek, ma:arı çok mulıteme:d.r. Ba b:,~e 
teır'.nde de devam edllmiştlr. Sovyet şilndl, a:ksert talim görmektçrllr. Bil ki harek.At Alınlnlar lehlne- ınkişaf 
kuvıvetlerinin bakiyelcn kendilerlni nev hassa maden ve madeni sanayi fnb. etmektedir. 
~ne mUthfaa etmtkte ve ağır tele. rikaları amclesi bu davete geni~ mlk.. Moskovanın aklbeti 
!at ~erek h~p muvaffa.klyetstzlAtle, y:ı.sta mukabele etan!şt.ir &>vye;t, b:ı..~ımmo!ll\d<ınlığının Mos • 
şarka do!;nı Alınan k!skacını yarnıar:a la • 
çal~<!·,.lar. ~~ rın hamleleri kovnyı m'!.idıı.!1?adn ısrar etmöSi ka • 

Ccnubdl\ vnzlyet M~va onlerindek.l muhA:-~er naatintizce bey1ıuded1r. B~ehrıu ş1.. 
Buda.peşte 17 <A.A.> _ Macar tel_ !asilas1z blr şekilde devam etlnekte • :ınalden ve ccnUibdan oodi bir ç~. 

qra! alan.o;ı blki!rlyor: dir. Kn'enlnden Mookcwa doiu isti • de tehdid edünlş o1ması kar~ısında 
Azalt ~nı121 boyunca yapılan ha.re _ k::untt ne llerllyen Alırum kuvv1ıtlerL bö}1e blr mukavenwttc ısrar etmek 

ltet!~ Donnetz h~vtas"'I müdafa<ı. rt nln büyük ih:ımleler \;"a,.'!)Jlt3.lt.ta old~k- nfıfi1edlr. Mareşal Timoçenko'nun bu 
mek•e olan Rus lcıt'alann,,., et:rnfll"d"k' ları b :d1rı1{f0r ve Moo.wva..yı tehd!d husustn. kn\. ı b!.r kar r verm 1 10. -
rıember ıtU.tikce daralmaı·tadır M!l'ttt-ri'• kuvvetler Ruslann szh!I!" olan ıru: eden kuvvetin Kalenlsden yürüyen zıındır. ~ SQV'Yetler iÇin bir ka 
b~ını kesınlşl,,rdlr. Rus klt'alan an _ •ı kol olduğu tahmin edllcyor. yıl..l ol:ıcn'ktır. Famt Moskova Aıman.. 
c:ık Tagarog'a ya.~ın hulunn.n koyun Sovyet kuvvctlerının K.yefte oldu_ lann eline geçmekle h.:ı.rb bıtmiye • 

~liü'll~::JıW:=:I::2~~=::=~il:2.ç/ klsa tir ate.s!m1n1 elde buluıtdu:ruyorır.r. ğu gibi burada da çeım:bcr ı.çlne alın. cektir. (R~o co.ze~si) 



İLE SABAH, öGı.E VE AKŞAM 
Her ra ıkla ...,. fina li ..,. awbı 

e.1erblbi _...,..._ 

inhisarlar Vekili beyanatta bulundu 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 1 lanlarm da devlet ~eıt.lerin~e ı.eçen 

da.n gördilın. SUreti u::ııumıyede l;lerl _ aıtld.detin inhlaardaıkı hızmetlerıne il!\ve 
m.lzin normal olarak yUrUdüğil karuıa- ı edilmeslıdlr. Halen bU böyle olmama.ltta_ 
tinde bulun~rum. dir. Mmeurlann iıııettnı karşılamak 

ist.ıhlW arba içkiler için mevcud Ulltafld sandı~ kanunu _ 
_ Hafif alkollü ıcklterln istih!aki m\12U tadil eden b:r IAylha hazır;adık 

artıın&tta mıdır? ve bunu B!lyilk Millet MecHslne tevdı 
c- Son defa y~ptığımız te';;kiklere eylemeik üzere İcra Vekll!erl Heyetıne 

nazaran likör, kanyak, şarab, blrtı. &a. au~Uc. I.lıy!ha memurları tat..:r.lr, ede 
tışlan geçen seneye naZ!iran e.b.emml.- cek şekJldedir.11 -
yetli miktaroa art.ı.ş &östenniştir. Trakya cfanriık teşkilatı 

Bomontl Cabrika">ı ifçlleri - AV?1JJ)a hudu.:iunda y-eni .mUna -
_ Bundan bir müddet evvel Bo _ kal~ vazt:yeti dolayısile gümrük mua_ 

mont! fa.brlkasındalti ~ilerin yevmi. - melMının bazı m~ü\!en uğradıtı ha.. 
yelerinı:n Yerllmed!lti ?e kend 1lerlne ber veri,y]jyor 
f&zla mesai y~ldığı ve hatta Pa_ «- Malfmıunuz oldurru üzere şimdi 
zarları çalıştınldtlı söyleniyordu, bu. bu nakliyat kısmen karadım yapıl _ 
nun aslı var mıdır? mattadır. Nakliyata mUşi:ülft.t çı4tarıl_ ı 
c- Bunu bir gazetenin yazmıısı tıze_ maması fıcin icab e:!en bazı tedbirler 

rinc daha o zaman meşgul olmuştum. aldık. Bu hu.susta yeniden nakliyatı 
işçilerin yevmiyeleri müesseselerlm1zde kolaylaştırıcı tedblrJer!n alımrmsınıı. H\. 
15 günde bir tediye edilmektedir. Şhn- zwn olup olınadı~ını mahnllinde tetk.r.c 
di)'e kadar ve halen bu tedıya+ta hiç etmek ve neticeyJ b!ldırmeic üzere ts _ 
bir müessesemiz.de a.ka&-ltlık olmamış ve ıtanbul gümrük başınildüril" o. Muha. 
oln1.amak:ta.dır. fa?.a ba.şmUc!UrünQ hududa gönderdim. 

Evet. razıa mesai yaptırıyoruz; an_ Onların vereceıtt re.ryor tıze:lnP al•n _ 
cak bu fazla mesai Ucrctinl a.yrıca te. ması icab ed~e!t haşk•ı tedbtrler vıırııı. 
diye ettiğimiz gıb! iş kanununa göre de derhal al&cafnz.11 
fazla mesai ıUcretinl % 25 zamla he - Vet!J. b!rlraç gtln dnha şehrim·zde 
saıblcyoruz. Pau.ar .günleri ~Berin ça - blar11.ı.:t•r. 
lı.şmasına gelince, bu, onlann ihtiyar_ ---o 

ıanna ba:::;> bedava y.,,..,k Sırb ~pfohırinin 
_ 1.şçilere parasız yemke tevv:i ede. 

ceiinlzi bundan evvelki beyana.tınızda faaı·ıyet•ı 
söylemiştiniz. Bu tam::.men yapıldı mı:' 

c- Bu işin ta~b katma başladık. 

Şemsipaşa tütün deposu, Cıbali fabri.. 
kası, eamaıtı tuzlası, tzm:r tlltün fab
rikasındD. halen işçı.!erimlz bedava sı_ 
ea;c yemek yemektedirler. D ğer fabri_ 
katarla müesseı5elerimlzın hepsinde de 
hazırlıklar ikmal edilmek üzere olu.p, 
ya.kın 7.am&nda bu tevzıa.t başlıyacaktır. 
1.şçilerc sıcak yemek tcvzilnden mcm _ 
nwıuz: bu sa.yede hem ra:ıdıman fazla 
alıruıcak. hem de istirahat saatıerınde 
iscl işinin başından Yf'ltllek için uzalı:. 
laşmıyacağma göre daha munhı.1.am ve 
dis~linli m~t temini kabı"! olı!bile _ 
celrt r.• 

I.lkör fabrikası kalkacak mı? 
- MecldiyeköY füör fnbr!kıısının 

k:aldınlaca~ doğru mudur? 

Üiiküp - Sof ya 
hattında bir tren 

yoldan çıktı 
Sotya 17 (AA) - Btefani: 
'Üskü'b _ SOfya dem1f!YP1U üzerin -

de, LeSlrovlk ve Ntş garları arasında 
bir tren yoU!an çıknU}tır. 10 ölü. 40 
yaralı 'Vardır. Yapılan ta.hitlkot ne -
tıces:i nd e, kas3.J!:1, blr Sı.ı:() çetesinin 
sa'batajı sendb o!d~ anla~l'lmıştır. 

Amerika ingi:tereye 
il<i denizaltı veri.i 

c- Llkör fa.br!.kasında.ki t.es!satı na:. 
letmek surctlle !~ 1ma1Mını :somon. 
ti fabrl:kasmda yapmayı ltanrlaştır _ 
dık. Halen mf'Vcud alan likör fabrikaSı 
bina-;ını .ıaniy.alınne ve :reni açmaı:u t,a_ 
sarladığnnız şarab enıtitllsil olarak Vaşington 17 CA.A.) - AlbayKnoınm 
lrullatıacağız. Biliyorsunuz kı Maltfıpe haber verdiğine göre, yenıden s~A~lan. 
de b r tlitlln en&titümll.z vantır. :ou ti dırılmış olan .ik:1 Amerı~n den.zaıtı.sı, 
Y.e tütUnlerhn~ 15ıı.ı.h! hususunda çvk ödünç veıme ve ldralam:ı kanunu mu
Ya.rdun etmel.."1f.ed!r. Açmatı taı:arladı I clb!:nce İnglltereye verilecektir. 
t?mız ş:ırab eruıtitllsilniln şarab'arımı. Şimdi Atl!ntlkte harekette bu1ıman 
zın ıslahı ve şara.bcılık•a çalışacak fen bu Bti denizaltı Amer knn sularından 
memur ve ltuı.tıtA buradl\ bususl şı.rab 8.Y1'tlmadan evvel tngUiz mürettebatının 
aantııerı Lçtn al'rbest kurs'ar açme.t su. idaresine ver.ilecektl.r. 
ı'~Ue memlekette tı:kn.k bilgY~ sah~ 
şara.b amili yet!!Jtirme':t husuııunda çok 
hizmet edecetıni üm!d etme.kt~· z. Di. 
ğer taraftan lllr.ör ve b rı\ imalAtını tek 
bir müessesooe toplamış olmaktan da 
ameli faydalar elde ~cetlz ı 

İnhisar memarlarının tekaüdlötli 
- Bazı ınh'.aar ~eımurlarının beki!.' 

dikleri bir tekaMtUıt meselesi vardı;, 
bunun esası nedir? 

Anadoluda kar 
Ka.~rl 1'7 {AA.) - Bir kn& gün • 

denberı devam eden w~ur ıe ~u'lt 
ıardan sonra dun mcvsınıtn ilk karı 
Ere~ ve etrafına ynğmıştu. ---o 
Macaristar- da 5 casus 

idam edi!di 
MalQmunuz oldulhı Oze't'f!, b'r!m 

inhisar ımemurlannın te7.aQdlü~ll bir 
taaild sandığı tarafından teının edil 
me!ttcdı.r. . - Buda te 17 CA.A.) -- Dlln Ujvi • 

Bu sandığın varıd~tı kı .. "41len devlet. , peş bl d vlo~ hesabına ca. 
ve kısmen de m~urb.r te.rarmd de!lt de ecnebi r e +· -

an \uıGn kıMo nn ,.,.., ~danı edılm:Ş•lr' 
maaş1anndan kesilmtSc sureıtile t.F..mln ;::-:::.....:~.::!....:~=""'=-.:..·==-------
ed lmektedlr. ZAYi _ Edime, ıkız muallim mekte. 
Memurların ıs+.edlklrrt !nh'snr1ardıı binden 92819ın 'Yıllarmdıı. aldığım şe. 

geçen hizmet m~..tl0rinın dPVlct. me. hadetn.ıımernı k~tıtim. Yenisini ala. 
murlyetine nakled 1d kl<>r znman O"'ada catıından -eskl.s'nin hükm!l yoktur. 
da hesab edilmesi mllte".rnb!Jen d"vlet Çorlu ın ncü okul basmualliml 
memurlu1hınd'ln inhl'lın·lt<M l':"('"cPk o Zekiye 

SlZİN DE T AKD~R 
ETTiG~ ~:z ÜZERE 

Asrımı:ı; modasının ~ar:ıfet ve inceliğine iıı:ı:iııuun tclen 
üst.ad M>r.Ucrln mrbareü, kadma da .. eııçlite 111,,ıuı 
şay;mı hayrot •h- twtleıa Lenasübil aneder. 

•·a!ta.t yüz ve onuıı hututıa .. evczedirler. Eter bu nok.. 
taya libım gelen ihlimam .. osterilm~. seneler bu ha•ıa. 
rı başkalarına pek çabuk farltettirirlcr. na. ıdz'n bir sırrı.. 
1117.dır ki, ufak bir dikka\ldı.lik ve:tıı ihmal nr.tlCP.sl raki. 
belerıni:ı:hı dıkkat n.ııarından uza.k kalamaz. i,tc senelc. 
rin (bilhassa naTik ve ha sas c!ldlerc musallat olan o tah. 

• rlbklr senelerin) <·ilc.Unlze cizmekte olduğu cm binlerce (bl. 
ılayctte ııayrt ınahsüs) ince ç~ilere ilun.tlk!l.r kalm:ıyını7. 

Zamanla eı1dhılzi sn!dara<'ak ol •n "e sizi pek çok defa vakitsız lı:ırab 
~en bu .i\rrı:al:uı ak~ı Tc ~bah 'Krem Pertr. '" yap:ıca~nız utak 
bır masaıla rcfedlnlz. Kr~m Perf.c!vln •u ınucrtcsinl! yfi:r.: lıiıılercc 
ıı:mctn~nlz &lbi sl7. d' lı:ınet ve mcmnuni1etıe şahid olacaksınız. 
Gürcc"k ınlz ki slmann, elx'dl cenı;likinl he kNe ına Tıutınc sövli. 
yecektlr. 

KRE't ı•ıı:u.•r V'in tt"r 1hlml .. kl faal anasır t'll derin ç· ~il rl bllc 
iı:ıılcdl' ~- elkmlyec<>k'ir. nden i bar n s!z tlc bir tup ItRli''l 
P_ERTEV ı tuv ılet ma. n \ bn md runm:. o. ın nl zamanda sert 
zrul:ırın '" kuvvelll ine n en irl muh:ıfırıdır. 

. 
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So Posta M l ı: Ne$1'İyat Müdürü: Hüseyın R1.1gıp Emeç 

Si iBt: A. Ekrcın UŞAKUCIL 

SON POSTA 

( TiYATROLAR ) 1 

İSTANBUL BKLEDiYESt 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaıı dram kumında 
Bu a.qa-:u saat 8,30 daı 

il A l'ıl LE T 

İst.Jkl&l cattdesl komedi kıamında 
Kİ.BARUK BUDALASI 

iSınncite§rİn 16 

Pamuk Çıkrığı 
Gırangı Aranıyor 

Pili.t markalı 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Yeni veya lru;tanılmış. EUnde ıbulu_ 

nan b!Zza.t veya mektubla İstnnbul 
Asmaa.:tmcta Btiı1ha.n Eralp:ı ınüraca~ 
ati N<>. 83 

ft/evı·alji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Deı hal Keser. 
icabında g~ince 3 Kaşe Ahnabilir. Her Yerde Pul:'.l Kublan lsr·~rh İslevi ıiz. 

... " . "'.. • : • 1 • .. ' ._ - - .. • ' . . .. -

Cümhari1et Bayramı 

Pe~lli.de cekmş planı 

1 

1 
2 

6 
ıo 

40 

80 
400 

4.000 

80.000 

İkranııye 

mlıktan 

Lira 

50.<iOO 

20.000 

10.000 

ll.000 

2.001) 

1.000 

:rno 
lOi> 
10 

2 

Yı-kiın 

iıkramiye 

tutan 
Llra 

50.000 

20.000 

20.000 

30.0110 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 
4(1.000 

160.1)00 

4.80.000 

Yanm Bilet 

1 Lira 

iRi NCi TESRi N 1941 
CUMHURiYET BAYRAMINDA 

Memur Alınacak 
T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 

İstanbul haridııdekı şube ve rı.janslllıl'Lnllzda çalwtırı:m:ık üı.cre 
lüzumu kadara memur ve memur namzedi alınacağından 

Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, lzmir, Kara, Konya, 
b şubelerl.nıiMe .. baJı: Mersin, Samsun, Sivas ve Tra zon mu.sa a 

1mt1hmı açıJca:ktır. 

MÜSABAKANIN ,\..'l'A ŞAR'rLAhaR~: ft,.ı,eriıntle blr Hişllti lbuhmmamış ol. 
ı - Askerliğin yapmış veya .en 11.0" 

malt, _._._._, .... w4en nıeı.un olmak, 
2 - En a.z JiSe me~nu veya mu:ıdllı m~~~ 
3 _ İstihdama mlı.nı haii bulunm.ıınak. k 

. t b" ten yukarı oıın.n.ıııs ' 4 - Yaşı yirmi b,rcleıı az, o uz e.ş •. •"'reccx.i verde va 
L . tı k ve ba..nkanın gos"" " ,, -

5 - ıstenecek vesalkl ıbrnz e ne.. imza n amade olmak. 
zlfe kab'l.11üne ve m mur-luk tnah'hudnam<)Sinl. Y 
DİGER ŞARTLAR: 

baka a ovt:ı mektcb mezun_ 
ı - Ayni tarihte ayrıca yapılacak müsa ş. lrde orta müsabaka. 

lan da alına.oa.ktu-. Ancnk 13 anbul, Ankııra ve Izm. . 
.. k'"I ,.-tırak edebilecektır. ya muracaat sıraslle yalnız ilk onar ~ ...,.,. 'k' 

B k A b' d · müesseselerde ı ı 2 - arem anununa ta ı aıre ve f 
d h . d h' . l 1 dan :yi re eranıa ıene veya a. a zıya e ızmetı o an ar • 

malik olanlar imtihansız kabul edilecektir. hl.i.. 
3 _ Tayln'erı te!crrür ede~klere 3650 sayılı barem kanunun~lnd 

d '"r n talısi ere-küm1erine göre 120 !ıraya kndar ve ilk defa lntlsab e -enı" '. •. 
oelerıne göre muayyen haddin tamamı uzerlnden. cyltk ~eı !lecektır. ·ı n 

4 
_ Bir yabancı cilli efransı.zca, almanca, ingi izce> Y•_,b ıhnkkın _bı e :ı.

'eki saha.da çalışmış olanlarla ıneS:eki ta.lıs!l gorenlcr ımısab -
ler vem~ 

rücthan ha:.'c!tmı haiz addolunurlar. 
lmda M ri;retc kabıll olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde teka_ 

S - ~U d g~;o;.lık S:ı.ndığmdan, Yardun B,rllğ ııulen istifade ede. 
üdlük re1ımın en. Cl.4j 

oeklerdir. . t 
DITİHA..'I' VE l\IÜRA('A,\T TAltlllLElt : 

._.._..... ıarının imtihanı 11 - 12 İkiru:itcşrın ve daha yuka. 
Orta me ... ..,.., mezun . . ·ıe i~ yap·ıa.caktır 

n tahslll olanların lmtthalll 13 :. 14 
I,kinCL ~ dar ka~~l olun~caktır. 

Mürn.caaAJ.ar 1mtthımdan bir gun evveline a 
. MÜRACAAT: 

. • ~ d·· l"klertne ve Ankaradn 
lstekl!lerln lmt!h.a.ı_ı yerle!'lndeki Şube ~ıu ur u , ri la.zımdır. 

Bankanın Personel I.şleri Müdürlüğüne muraca.at etmeıe <9161 ) 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

Mütercim alınacaktır 
İngillzçeyc lfı.y1kıle wık.ıf ve türkçesı kuvvetli bl.r mütercim ahnac.ıktır. 

i.nıı..:zçcden m:w.da. Almanca veya Frunsızça lisanlarına ruı. vukufu o. 
Lanlar tcrc.h olunacaktır. Kıaaro ucret.ı ııo liradır. 

Ta.llplerin lmt!ıhanda ~o tere"ek'7ri li) ımt W::reces.ne göre bu ücret 
b1rden veya tedr oen verılccek !r ımt hana c rec rln en az lı c me 
zunu olıruı.sı ve aSkcrı ~c hıv blr ~.ii.kau bulunınam::ı..s.ı şarttır. Yük.sek 
tnh.<!illl o1'3n ar tercth OO!lir. Istlyenler.n mu l>l.t cvrııkı ve iyi 

hiZIIlet vesika.1arı .le bırliktc Sl Birine teşnn 941 akşoımıııa k.ıdnr mU • 
duıu&umuze müracaatı.arı. ıı:9099> 

Askeri fabrikalar umum 
müdürliiğünden 

Tabip ve eczacı, sıhhiye memuru ve 
ebe alınacaktır. 

Muhtelif yerlerdeki fabrikalarımızda Lstlhdam edU:mek üzere t.ab!b ve 
eczacı, sıhhiye memuru ve ebe alınacaktır. Kendi!erlne 3656 sayılı na. 
nun hükümlerine göxe ücret \-erllecektlr. 

İsteklilerin ellerindeki vesika ve hal tercümelerini istlda~arına bağlı. 
yarak umum müdürlüğe mürncaaU:ı.rı. c9098> 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğüncien 

Memur alınacaktır. 
Muhtelif ye:lerdckl fa.br.kal:ırımızda ı&tlhda.m edilmek üzere aş:ı.ğıda

ki şart.Lar daıhilinıde müsa.l.ı'lka ile memur aiınacaktır. 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı hal.z bu .. 

lunmak. 
2 - Meoburl askerlik vıazdesıni Haetm~ bulunmalı: ve ya.şı 35 den yu.. 

karı o:mamak. 
3 - La11kal orta mekt.eb mt"!'Zunu olm.a.k. 
4ı - İmtihanoo muvaffak olanlara 3656 sayılı barem kanunu nıuci -

bince ücret verlleceği glbı hususi kanunla verilmiş sıbbaıt sigortası 

ve tekaüdiye oo~kı da vardır. 
5 - Hizmete alınacak1ardcn: Umum müdüır:ilğün g&tereceğl her yer. 

de en az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikten musaddak te. 
ahhüd .sıeM<ii alınacak ve ahvall sılihiyeleri çalışmalarına m!inl 
olup olmadığı tam teşekküllü asker! hastanelerden blrinde yapı -
lacak muayene Ue Levslk edl'eceıktlr. 

İmtihan 3/2 inci teşriıı/941 P:ız:ırt.esl günü saat 14 ~ /ı.1.kar:ıda 
umınn müdürlükte istanbu~da Bakırköy barut faJbrJ.k.:ı fabrikasın. 
dıa yapılnca.ktır. Talip olanların aşğıda yazılı vesikalan ıle terctL 
melh.a.l vıaraJcolarını ı.st!c!ıılarına bnğlıyarak bu iki rnahalcler. hsn
gl.slnde. imtilıa.n olmak istiyorsa 31JB!rlncıt.e.şrin/941 günü akşnı:ıı 
saat beşe kadıar buralara müracaat.ları, vesnlıklni tıam ibraz et.
mlyenlerin ımtlhan::ı. kabul edilmlyeeeklerı ilan olunur. 
A - Hüviyet cti2.d:ını veya musaddak sureti 
IS - İkl aded veslk'a foto~rafı 

C - iJı durum mazbatası 
D - Ok~ şelıadetaıamesı veya mll.93.ddak suretı 

E - Askerlik terhis vesika·sı veya musaddak sureti 
F - Evvelce çalıştıkları yerlerden aldık.arı bmıservls~erin asu 1" 
ya musaddak sureı;Jeri. «9101> 

Öğretmen aranıyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

umum müdürlüğümüzce Kırıkkale ve Küçük Yozgatt.a. a.ç.ılm~ o!Jtl 
hususi orta okullardan Kırıkkale için bir matematik, bir taraı_coğrn~ 
yurd bl.lgisl, blr Almanca ve İc..gilizce, ıbir fıZik-ki.neya, blr re&lın..el ş! fi 
küçük Yoı.ga.d lç!n de bir türkçe, bir matematik, bir tarih_coğrarya• 
yurd bilgisi, blr Alnı.anca ö~retmenlne ihtiyaç vardır. 
~ sı.ı.yılı kanuna tevfikan ücret ~r.ıecektlr. K:munl öğr.:tmenıiJ 

şn.rtrarını haiz olanlardan bu ö~retmenllklere talip ol.anların a.::eıe \J• 
mum müdüı'lüğ\lmÜ7.e müra.caatfa.rı. (9100) 
-~~~~~~~~~~~~---~~~~~~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
ve Eksiltme 

Arttırma 
Komisyonundan 

179 muayene ve tednvi evi !çln 84 kalem il!i.ç've sıhhi malzeme kBP1111 

zarfla eksiltmeye h"'Jnulmuştur. 
1 - Eskll!tıme 5/ 11/ 941 Çarşamba günü saat 15,30 da Sıhhat ve İ9~ 

.mat Muaıven1;t Müdürhiğtl blna.smdn kurulu kom !ryoncla yapıı .. ca~ s1 
2 - Muh'ammen flat 84 kalem ilaç ve sıh'hi malzeme tçm 6768 lira 

kuruştur. 

3 - Muv:a.k!kat teminat 510 lira<iır 
..... ~,.. 1 n t · - 11 rier· 4 - ~~ er arş namesini çalışma günlerinde ı..-omı.syund:ı. goreb 1 y-. 

5 - Istek:lı1er 1941 yılı Ticaret Odası vesik:aslle 2490 sayılı kanunca ıı.
zılı ve:sikalax iıe bu işe yeter mu~at teminat makbuz veyıı b-' el 
laı me'ktubilc teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir sııa.t e\f"/ 
makbuz mu!rab1Unde komisyona vermeler. ı9144ıı ___-/ 

Antalya Nafıa İnşaat Komisyonundan 
1 - Ek.filtımeye konu1'an Iş: Antalya • Burdur yolunun O + ı;OO ...-

O + 900 km. arası parke kaldırım taşı thzan. 
Keşif tutan 10516 lira 40 kuruştur" 
2 - Bu 1.Şe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A> Hususi fenni şartınaıne. 
B> Esbabı mucibe raporu. 
C> K~lf. 

D> Rayiç, 
E> Eksgtme şartnamesi. 

F> Mukavele projesi. Antal~ 
3 - Eks:J.tme 27/ 10/941 tnrihtııdc P::ı.zartesi günü saat 11 de cAnte.lY' 

Yenikapı caddesindeki nafıa müdiirlü{'.rü binasında kurulu 
nafıa inşa ikomlsyonunda> yapılacaktır. ~ npı1acıı.~ 

4. - Eksilt.ırne kapel:ı zarf usulile ve vahldı tiat uzerlnden Y 

~ ~~ 
s - Eksll!aneye girebilmek için ıst.eklilerln 7e8 lira 75 k~~şarı ıbr~ 

vakka.t tem<oot yatırılması ve bundan b:ışka aşağıdaki ves 
~ 

etımelerl şarttır. k mısyonundııtl 
1>' Bu i.Şe girebl"mek için nnfın mildürıyeti ehliyet ·o 

lınmış mütea.hlıi<ilı.k vesikası. / 
2> Cari seneye ald ticaret odası veSlk=:sı::.,. ___ c_9_104_> __ :~-

- Üniversite A. E. P. Koınisyonundan raı• 
b d llı c:~O k'i\ ~ ıJ 

Tıp Fa.kültesı kllnlklerin" dMO ııra muıı_nm.men .ırhkl.ı a ~n .. c 
2.7/ 10/041 Pazar tesı. gunü s:ı.:ı.t Hl da reı!törlukte. pa . lınelerl. ~ 
İsteklilerin c276» Urcı. teminat ve tıcaret odası kiiğırllarl e ge 
te ve şartname rektörlıikte görultlr. c9238>_ 

• 


