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Hergün Resi "Ha1 .. mazi ue istikbal arasında bir köprüdür- !Et sıkıntısının önüne 
-----------------------------------------------------------------.!.------

Dla.kaleı 

Amerikada 
Bitaraflık kanunu 
---- Elaem Upklıgil 

merlka cUmlıurreisi bltnrarlık 

kanununun tadlll bahsinde ~ 
bırsızlanm.ıya başladı, 

Bu sabırsızlık neden ileriye &rcllyor'l 
Kanunun, ta.dil edilmesine bilhassa lü_ 
zum _gorülen maddesi Amerika ı:cmile_ 
riniıı ıdlihlandınlmalan ve harh sah. 
nelerine gönde.rllmcleri bnkinıru tayin 
eden kısmı !htlva ettiğine ı:ore bu sa. 
bm;ızlık Rusyaya m:ı!zeme ve harb 
maddeleri göndermek arzuswıdan dol 
muş olamaz. 7.ira Rusyaya giden üç 
yoldan ArkanJel pratik değildir, i.rıın 
~ yol bakımından hem:z baLJrlan • 
mamıştrr. Üçuncu yol olarak elde yal. 
nız cıVıl:ı.divosıok» yolu kalıyor. Japon. 
ya bitaraf katdığın.ı göre uzak şark 
hcnuz Jıarb sahası halini almamıştır, 
denlzaltılannın Jıücunıun.ı uğ-ram:ımış_ 

tır, bu mıntata)·a ~otlanacak gemile. 
rln slllhlandmlmasuıa herhalde lÜ .. 
zum olmıyacaktır. 

Amerika cümıuırrristni sabırsızlan • 
mıya sevkeden sebebi d;ıha r.lyade frı .. 
gntcre;)e mal'ıeme ve )lyecck ıtöturcn 
gemlll'rin azalmış olınalarındıı. aramak 
Jcab edecektir. 

geçmek için 
tedbirler a ındı 

Ula$Walı 1 lor.1 "'Ut""'-'t 
lerln alınması bildirilmiştir. 

Dlln mezbahada kesıle!l c!Jerln tev 
zilnde ilk önce şehrin ruw..ane mcl."teb 
gibı mücssese.:crının ihtiyaçtan' gözö • 
nünde tutulmuş, geri kıılan etler de 
.kazalar dahllindeki ka.sablara devre 
dilmiştir. Diın kes.ten hayvanların sn: 
yısı bın Stlls~ur. Btitiln bu etler fiat 
milraikabe ve belediye memur.:ın huzu .. 
runda ikasa!>:am ver1lmiştir. Bu mzL 
Yet ltarşu;ında kıısnb!!lrnı, kend.Jertne 
mezbaha.dan az verildi şckl.nde bir id. 
din yapmalarına mnh~I klmamakt'idır. 

0:.ğer trattan diln ınm.."a.ka ticaret 
müdilrilnlln tşth"kıle mezbahaıfa bl.r 
toplantı yoıpılmu; ve bu husu •a rorli. 
şülmtiştilr. HaYVruı borsasının knlıte ve 
nevi hattın1ald tekl rc!n de bug{ln'kil 
fi'at mtlra.'kal>e kom'syonu top'antı 
sında görUşillmesl muhtemeldir. o---

Türk - Ahnan 
dost.u\Ju 

(Baş taran J. uıci sayfada.) 
Duruma !bakılırsa bu muşahede, 
'l'urkıyeyi lngiltereye ko eli:k y p. 
mnğa idb::ı.r ctıncık yo.undn.k.l butim 
teşebbüslerin §ıdde-tle rcddı demektır. 

Tiaklkatte muhterem inglliz Başve. 
kili u) lediği son nutukb b!ıtnn gemi. 
lerln gittikçe .\:ıalmı.ra ve deniz harbi. 
nln fngiltere lehine dönmlye başladı • 
ftnı söylemlştl, fakat ıı.yni :ı:am:ınılıı da 
harb icabı obrak herhangi bir rakam 
zikrinden çekinmişti, bununla bernber 
hemen ayni gÜnl,.rde Amrn'kıı kongre_ 
sinde s:ılahiyetli bir deniz mUtelıııssı.. 
sının vermiş olduku beyıuınta b3J..1hrsa, 
b:ıtıı.n gemilerin miktan ne derrcc a. 
ulmış olursa olsun ı:cnc Amerika tez. 
l'lihlnrmın knrşıJayanuyncaldan dere • 

opkapı sara ının r 

harem da·resin· 
O ncuıar ş·mdi de şehrin 

ns z kalacağmı söyleyerek 
misyonu tehdid edi or armış 

1 

t• ............... :····••• .. ••••••••••••••• .. ••\ Gözu olan heMcl gorür kt İngl..tere 

• • • • bugunkti h.u!bı dtı.Dıa hnzırıad.ğı za. 

= O rfi idare mahke- i ;:~ı;: =ı::~:~::r~~~:i~ 
• çalışmıştır. Tüııkiyenin coğrafya mev 

melerinde mahküm~. kil doleyısile işgal etıtiğl hususi du-

cedc çoktur. 
Amerika cümhurrelstnln bltarufiık 

kanununu tadil ettirme.'< b:ıh!ıinilc sa. 
hırsı lık göstemı!Y" b:ışlamıısımıı sebe. 
bi herhalde bu milşahctle ne alakadar 
olmalıdır. Fakat bir plin ne kadar u. 

soyan bacal sızlar 
Çocuklar eşya ile 

birlikte yakala,1dılar 

rumu Ankara tnmamile müdriktir. in 

Olan erol·ncı·ıer i giliz tnleblerlne mutaıvaa.tın doğura. 
ı c:ı.ğı tehlikeler nnlaşılmış ve ha.ııbln 
: ı.erlde. genlşleınooini elde etıne~c ça.. 
lıpn Ingillzlerln projelermden Turk 
siyasetin! eyırmağa. gayret edilmiş. 

t.lr. zon l'lden h:u:ırl:mmı'J olurs'l. olsun bi Topkapı sn.rayının harem dairesini 
diseler ekser ahvald:: anulınıı çerçe.. soyan üç cür'<ı!Jtfı.r çocuk yakalana. 
vesi dahilinde cerl'yan etmiyor, nete. 
kim Jıiç beklenmiyı-n, h"lki Jıııhra gel. rn'k a~liycye tesl.m ooilm!.şlerdir. 
m>irn küçük bir hidise Amı-rila eum. Hadl.wnln tıı.fsilfı.tı şudur: 

Valinin riyasetinde yapılan bir toplantıda 
odun istihsal mıntakalarına gönderilmek 

üzere 6 kişilik bir hey et seçildi 
iıurrrlsinin sabır ır.1ıi:mda lllrkaç Afin Nejat, İhzan ve Salaıhatt n Js.m'e. 
için teskin edici bir il"LÇ ışlnl görmus. rinde 13 ile 15 yo.ş arasındaki üç '.'.O. Odun meselesi lhi'ıllı. halledilmemiş esıslı lbir şekilde tcklk ettırıucğe ka. 
tiır. Bu küçük J:idl e ran:ım:ı hükil. cuk bekçllere görünmeden usulca Top bulunmtı.ktadır. Geçen lçtJm:ıındn o. rar vemıl§tır. Bu tctıklkler kısa bir za 
metinin krndl b:ıyrnğı r.!tında erer kapı sarayının 4h.:ırem dairesine gir. dun meselesini ctronı bir şckılde tet manda tama.mlan.ac:ıık ve oduncula. 
yapan vapurların s!lalıl:ındınlmalıınna mlşlerdir. Gördük erı .servet knnrsın. ,klke karar veren Fiat Mürakabe K.o. rın iddinlnrı doğru bulunnızsa art1k 
mu~arakııt ~tm~ı:ıts olm:ıSldır. Aıner; 1 da g001crJ :kaıruışm:.ş ve en zlyr.de hoş misyonu oon fk1 guıı 'd}lnde, ycnı nw-. bir dah:ı fik!rle.rln.e tnüracn.a.t edll. 
k1a1 ,,!11'milderllnın sılaıhlandın9tma1 

1

1a"ın 'r":, ların:ı ginen eşy.adnn iki gümüş bok.. 1ha itiraz eden :toptancı odun tüccar. miyereık odun f1atıan 'k::ı.t'i bir cıekil 
..,, an ırı m ma arı mr e e n .. _ larll iba• tali teması " • 

nam:ı htik!lmrfüıe t alhiku nedir? De. ka, gümuş ve pek k.ıymetll lb r hamam .e zı ar do.ha yıı.p. de tn.tbLk edileoektir, Dün bu husus~ 
mi) elım, dnı: 1 tası, altın lbir lh!ı.Lka, rkı giımuş knşık, mıştır. Bu ~as nrın nctlec.:indc, t:ı côrüşülmek üzere Vali ve Belediye 

Grtt>n yıl \m .. rikıı. cümhurr<'· ı mu. kehribard:ın nuunu! b.r çubuk Je bir 1 oduncuların ıtır.a.::ıa.r:nda ısrar ettiği 
1 
Re:Sı Doktor Lu:tırı IUrdar'ın rlynsc. 

harcbelc cirme karannın t:ı.lbl' inde kaç tane de k.ymeıtii lh.a'VlU çaldıktan ıgorülmşutür. Bugunku flat.1ar d:ı..hllın tinde bir top1antı yapılmış ve odun 
bir adım d.\lı:ı at.ıbilııce~lni sandığı oonra fı.rar etın!t{.crdır. de satı., yapmnın 1.mkfı.nslzlığ.nı ıleri 1 isU'hstı.l mıntıalkaların:ı. gönderilecek 
2 m:m mubarc!>.!nln ba.,mdıı.nbcrı A. I Bl.n.hare h:!l.tllsc meydana çıJonış, 1 süren oduncular, Fin.t Mürakabe Ko., heyet seçilmiştir. 
merik llmi:ml rıncla. ddcmi1r11 1 !

1:1una~ z b!ta her taraf'tn bu mühim 51rkatln Jn.lSYODUnun kendl tlrazlarını nazı. Odun fiatlarını lstiısal nııntatala. 
Almen ve talyan ban ıra ı ,.;, gemı 
zorla satın ulınmı.ş, takat im ı:-emll"r fa llerln. ara.mağa bş.amış+ır. Nıhayet rı itibara almaması karşısında hare. 1 rında te12dk edecek o!an bu heyet 
Amcr ka tebcasmm tasıırrnruna G çtitl s~ ular çaldıklarını Kapalıçarş:da kete geçerek bu seför de şehrin k~ bugün Kandır.a'ya hareket edecektir. 
haldi' Panama bükümetlnde tesctl tt • satarken ya.ta.IAruruşlar, bunların mevs m nde odunsuz kalacağını ima Heyete Cüm'huriyet Halk Partisi aza. 

Uyu§turucıı madde alan 
ve satanlar, ağır cezalara 

çarptırıldılar 

Zabıta ayuşturucu madde kıı. • 
çakçı ve müptelilarile sıkı bir su _ 
rette m!icaclele etmektedir. Yer, 
yer yapılan baskınlv ve cürmü 
meshudlar sonunda yııkalanan ka. 
çakcılar, iirfi idarenin takibatına 
teslim olunm:ıktallırl:ır. 

Son günlcnlc, esrar ve eroin 
L-ullanfuak, satmak ve satın almak 
veya buiıl;u-ı Üzerlerinde bulumlur. 
mak suçlle örfi idare mahkemele 
rlnc sevk ve teslim edilmiş olan 63: 
huıı:ır ııııkkındıı şiddetli cez:ıl:ll' 
tatbik olunmakıadıJ', 

Bu cümleden olmak Uze:re örfi 
idare mahkemelerine tevdi kıhn:ın. 
la.rdan ekserisi 2 sene ile 4 sene 
arasında hapis ve o kadar miıd • 
dctlc sürgün nı ağır para ceza • 
larına mahküm edJlmlşlerdlr. 

tirllmışti. Şimdi anla ılıyor ki Panama uç bac l::sızdan i.baret olması hayret. etmeğe b:ı.şlamışlardır. EJ<:rlndekı do sından Aziz Flat Müra.kabc Komls- '- I 
hük mrtl bu gcmJlrrln hill'ıhsız bıra. ,ıe karşılanmıştır. lillerle bunu ~:ı.ta Jı:a.lıkı.şnı1 oduncu. yonu Şefi Mu1ısln Baç, Şehir Meclisi ................................. - .... , ... ..,, 
kılm:ılarını, ~ksl h:ılde Amerika lı:ıy ı Ü 1 Sul la k · · B • • ' tk" ral'ı altına. g~inlmPlrrlnj istemiş,~ Adliyeye verilen suçlu kuç k er ra arşı F'ıaıt Mür~iaıbe Komı.syo. azasından .Ferid. Ticaret Odası Umu. ır cu· r e ar genç 
tt>r r.uzvcltin hckl~l~ zorluk ta bu tamhmcd 3 üncü Sulh Ceza Hıi'k:mL nunun Kan.dı.r.a., Şile, Iğnea.da, Sinekli mı Katibi Ve'klll Avni Al>ıı.cı ve Ormnn 
yfizd<'n çıkmıı tır. nın karnrlle t,evlk.! edilmişlerdir. gibi, Istanıbul şElhrlne odun sevkeden Mildürü Lştı'rııJt etmck.tedt.r. Heyetin b• k 1 • 

rannma hükümrunın taıebıne ~as 0 iStlhsa1 mı~:ıcaınrınıda yaptırmış oı. şehrin iktısndı (tucytıru!nıki m&hım sı. lf iZi Q8C8 Byln 
teşkil rdPn •llişuncenın ne oldııtunu Sinemadan çıkınca duğu tetldlclerle uygun düşmemekte. malardan müre'k1cdl olması odun mcı.. 
bilmiyor117 .. lhllmal son ~nlcrdc bu r;e dlr. Komisyon, >kendi yaptırmış oldu. scleslnin clddt lblr şeknüe tetacik edi. kaçı rmıya kalktı 
mll,.rden birkaç tanrslııin b:ıtırılmış halk otobüs ğu tetkikleri gö?mıünde balundurdu- leedinl göstcmıe'k.tcdir. 
oı.m~ının ller~ıle nrebllect:tl ne'il'elerl ğundan oduncuların bu iddialannı 
dusunmils, ihtımıı.t ki Amerı"kıı nft Jlr_ bulabi1ecek 1 kft"' rld .m.1"mem·şt! o 

1 h" rlar Vekilinin H_?s~aya iUi~ ?lmağa .. gi~en n ısa küçük kız, ıstımdadı uzenne tikte hiç allltadar olmadıKJ bir maee Şlmd ye u.utı.r wa .....--- · • 
raya ürüklennl'•kıen tam cm.mınd; Beledi.ye seyrüsefer ıtomlsş-onu oto. dun meselasinin bug{in:kii had vnzıye. 
(cklnmek kararını verml tir. 1·a1nu

1
biisçil!er iç n öntimüzdeıkl ay b:ı~ın- tc girmiş ibuluıun:ası ve oduncu'arm 

Panam~nın karnn ban~I düşüncenin dan it:iblren tatbik edilmek üzere ye. şehrin kışın odunsuz kalacaRı şek. 
dünkü tetkikleri yetifenler tarafından azılı 

mütecavizin elinden kurtarıldı ":ıah uhl olursa olsun Amerika 1(-in Cl'.1 nı blr tarife hn.zırlrunakt.ldır. Bu ta_ llndekl zımnt tehdidlerl kal'şısında Şehrımmde bulunan Gümrük ve İn 
çı mez bir torluk teşkiJ etmlycc!'J;.1 nıey 1 rıre ile sinem.alarm kapanış saatle. mürakrube komisyonu, odun mallyet hlsa.rlar Veklli Raif Karadeniz dün 

:~rn~:ı:~lir:tt.~ı;:x~~rı;,~e:C:ı~=~bia!:d lr.nde ln~kın o~ils lbulma.sını temin ftaUarını m~inde tekrar ve çok GümrU1tlcr Başmildürlıyetinde tetkik. lk:::lk~lrg~=ı=~ı ç~~ cür'et_ 
mad:ın alır. tcendl b:ıyra;;-ı aıtın:ı ce- tçln yeni seferler 'konulacaktır. D.Ader ................................................ \ lerde bulunmuştur. ada.m genç lbir kızı ka,.ınnağa ~~blr 
çirlr. Ondan ı.onra d diled U tiekUd~ tnra.rtan dün Slı1kec1 • Rami hattın a I : Gümrük Bnşmüdürü ve müdü 1 ı t "J/ • ış.. 
sllahl~~ırır. Ancak büyle hlr~ket et_ iş1eyen bcnzm saklay-arak müşteri al Sadaka·ı f ıtır : ' . tirn'k ettiği bl +""'1 t rıer - mış ır. 
mesı l(ın blt.araflıl< kanununun bu mıyan ikl oto~üsün rubs:ı.tiyesl alın. : n.n iŞ r ~ an ıya r ya. Sarıyerde Madenci o.ralığı .sokağın. 
r:? ddcslnln Jeğ şt.rilınesinc lüzum ur. mt.ştır. Bu ru.hsatı--:er tıa .. kasına 'Ve E set eden Raif Karadenız, toplantıdan da 9 numaralı evıde oturan Abdullah 
dır .,- .. 1 fstanbul Müfhilutünden: • ...r. ük k -"" s1 _ .. nd b" · rı:eceı..-tı.r. En lyi tyı Son : sonra ı:. .. mr IIIlŞu.ııane nde ve ...... ı n ır zat.in 16 yaşlarında kızı 
r:ı ı~t~r Ruı~lt ile konl:'T'enln Tl3rtl Bundan lb:ışka müşteri ~lınıyan ve ı gümrüğe !bağlı dal.relerde tctklkleT Sıdıka, evvelki gece geç v.akit evlerin. 
1 er rı arasmd.ı akt<dll 11 son top K. K K dek' lbl b--+- n11-l ntıda cumhurreis\nln m ht 

1 
- tarifeden fnzla pa.ra isttyen 10 tksl • · ya.p.uak lz:ılıa.t almıştır. Vekil, temas 1 r ..., .... ya '-'<"Y almak üzere ec-

ıırııl rını ikna edebllmrku k:~~ly:ı111:ıi şoförü de cezalnndırılmış.ır. Buğday: 27 24 20 J Jarına lbl.r:ko.ç gün daıha devam ede_ 7.aneye giderken, önüne meçhul blr 
costercrek mc""''"l ı blr 

0
,. ic , c lıağlı 0 ArPa , 0 38 37 1 cektir. Şahıs çıkmı.ş, genç kıza. gezmek tekli_ 

)abıl celi unı\ıyordu. lla bukl, Pana: Burhaneddin Alinin 1 'Uzüm : 234 l'iO 117 1 o finde bulunmuştur. 
m:ı. tarafında~. r-elen talebin de İn7. ma Fıtra 'IC z·.lkıı.t ltasllc mükellef B"r katil mahkO n old Dürilst ahlaltlle ıtıanılan Sıdıka ge 
m
1

,..11: b:m m~I hazalU' netl<'cslnde lop Cenazesi dün kaldtrıldl i olan muhterem a.hali!Ilze, mil~cU "! I \ U C<'yarısı yolunu keGmeğe imlkLta~ bu. 
n ının k:ıl ı karara vanna ld ı · 1h · ta kar ı · • 

l'n an1:ı .. ,ıllor Ayni 7.am:ın:ı~d: g~· Vefatını ooe:..:.iirlc yaw ğımız gaze. 1: mizin en hayaU et~ ;;c t~~:rllab Şıle?e blr alacak m~!~nden köy adamın te'k!ifinl şiddetle reddetmiş 
rul ırnr ki nıt-t •.r Ruu•rlfüı ve tıırar • teıc& arkadaşlarırn17Xln.n Burhaneddin GJlayım ve el.de . • lüsil Ismalll ib:l.ltn ile öldurcn Neca.. ve yürümeğe bnşlamıştır. 
tarı nnın en zh·ad,. kıı,.ktukları nokt~ Alinin ccna.zesı dün, BeyJğlu ZükUr kcnd!ıS!le Kızt1a.Y ~ Çocuk Eswırge_ i tinin muha'kemesi 1 ncl A~ırcezada Genç kızı gii7.ellikle ikna. edemlye. 
bil n k lrnntınıınnn hdil t:\lı-bt kon hr-'. . me Kurumlan arasında pay şan : dün net.icelemniştlr -
greyr rvkrdild"-'"' • • :ı.,.,..nesinden kaldırılarak, Feriköy Türk Ha.va Kurumuna hf"l' vcchile I · ceğinı anlayan bu küsUı.h adam, Sı. 

"'" :r.aman AnwrtJmnın ıı~ A..,.. _._.t 1 N t - ·· bltaranılıtnn n.-rıJTn:ısını Amrrlka Iıe. m~r ... na defnoollrruştr. Merhumun yardımda bulunmaları lUzumu c _ • Mıw~eme, suçu ....... t o an cca iyi dıkanın ~ine duşmuş ve bir .. müd. 
e:ıbına t.-hllkcll ccrcn!rrın ~tavik .. rıo cenazesi va.ıı ve Belediye Reis Dok. hemmlyctle arzoıunur. ı 1~ sene müddetJe ağır iıa.pse mn.hküın det sonra da Jşl mmalığa dokerek 
letlkasm:ı &aP!lrak mfüı rreyi grçtk • tor Uit.n Kırdarın mtlsatıdes1:e Be!e. \ J etmiştir. onu zorla tenha yerlere doğru sürük. 
tlrmelerldir. Fnkat misl('r Ru7.Velt ııon di:ye tarafından kaldırılmıştır. .., ............................................. "' lemeğe kal~ır. 
iki yıl leinllc biltlln nrmbnnı e:ınıa Geıv; yaşta. nraml?.dan ayrılo.n ar ~ Qe 1 tJ.e ind te h 
sanı" tab kkn!t ettlmıek Yolunlla 

0 
ltada.şımıza tfuın hn ., - een n geç saa r e ve n a 

............... ~~~-~' ııı de) r1z. nın ra ıetinl dı...e. İSTER İNAN ı bir yerde uğradığı bu tecavüz kal'§ı. 
........................... .ııında gen9 kız etraJ.tan Lstimdada 

T AKVlM 1 inci Teşrin Elanek zammı bugün basladı 1 STER i NAN M A 1 bnşlıımış diğer taraftan dn bu adam 
Rumi ıuıe \ g İstanbul belcdlyc.-;ind<'n: - Fransaya giden bir gıızeteci ı:ön. , erzaç sanınayııuz, hepsi de ya sırf ~~.gücü yettiği kadar mücadele etmiş 

ls:>7 Arabi cae 9/10/9.U eünU salJahtndnn U.ibaren derdlil meldubda şu satırları yazı.. ipek, yahucl sırf yündiır, bu tezad 
- Pcrşrmbc 1!60 'l50 craml~ ekmeğin flatı on üç kuru., yor: her ailenin kötü günler başında bir Sıdıknnın fe'""adına ,,,...an zabıta 
Eylül - vimrl bfŞ " ilk t k abıuş 1 d • ., A.""l 

6 
Ree nl u~. Huır santim oldu.,"u ilan oıunur. •- Fransada knma5 vesika Ue ve.. k:ıç .sene s 0 0 ması ır.1> memurları, müteea'ViZ adamı suçlistü 

.. 1941 lfi7 rlliyor, verılen miktar diz knpali:la _ Bu cümleler bize h:ırb başında: yaka!lam.ışlaxdı.r. Yı-ntlan tahkikat 

l - lliç bir vakit Uıtlyneınııdan ..,.. 
l L ~ ... Ramazan ıMSAı<, ; .Askerlik işleri ı nnı ıruo ll$ar, o derece bnslsccdir .. fazla satın alma.yınıı, şeklinde yap_ neticesinde suçlunun Sarıyerde Kil. 
..,, .J. ~. ~ Halbuki, lıüyük moda evlerinin mış oldutumuı n&slha.tleri hatırlattı, ~ caddesinde 65 numaralı evde otu 

J. ş b d Dle\'Sbn başında acWtla.n set1:ıltr ti 6 ~ , "
7 

u eye avet insanlann hangi memlrkc erde o. ran Osman adında. bir1 o!duğu anln. 

11. ı • Fatl1ı. askerlik "ab.....ı~tilen·. hiç bir zam n bu kadar çcşld ve bu ı rlarsa olsunlar varlık ihtimali kar ..,,.,.,.,.... 
.. 10 ''7 " ...., ... , derece zmgin olm:ıdt. Sipnr'ış 0 dere.. 0 

• 'ıl"""''ıl"ır. -rA:".:'ır::-:-:".li-:-:--::----l...::....Jı Le.v. Teim. Hayri o Celı'ı.! 48733 .. şısında ayni şeyi dGşUnme<liklP.rine 
Adresi: ~ Şehid Muhtaıbey Cad ce roktur ld, terzı1er yetfştlrmlye ve bu düşümnrnln tinUne (C(lnıenin Osman dUn Sarıyer Müd<!elumwrJ ôtle lk ndl Aqan 

.J u. :i. ı.>. ..), 

v. ı2 U6 11) l.:; 17 
E. b ~ 9 u:ı 12 

•hı 

.1, 

;~ \ ~: 1 

..,p 

Somer Ap:ırt, No. 75. · vakit bulamıy,lrl r. Dlldleo clblseJerl mümkün olııblleceJ;rlne: liğlne tes11m edllaniştlr. 

* Yd. 'lb'b. T~m. Baslb ()ğ M Ol'ba 
<43702>. Adresi: Aksaray .İncbey ~ 
K.ooobey Solı:. No. 36. l{l: Hnseİcı has. 
~ancsı nitıafye ~..anı. • 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA \......, ____________________________ _,) Niğde me'AtubcUS'.ı Şevki Birsel be. 

lcdlye an!Ak mUdUr!Uğüne tayin edil. 
w m!.s ve Yelli vazifesine başlamı.,<:t.ır. 

Belediye emlak müdürlüğü 

An'anevi dMilıık 
Bu arada, Almn.nya ıle Türkiye nrn 

sındalki nn'nevi doot.luk bir kere da. 
bn yeniden teyid cdılmiş olmasına 

rağmen Lcmdrn talhrik m:ınennlarilc 
müdahaleden V32geçmenıiştır. 

Türk _ Alman dc:ltlarnsyonu, Berlin 
ile .An:knrn arasında mevcud iyı mü
nasebetleri bir kere daha belirtmek.. 
te ve Türklyeye İran ve İro.k'ın o.ki.. 
betine benzer bir rukilbet hazır:omıık 
ıstlyen fesn~:ların bazı nlyet:erinl 
de ayni zamanda aydınlatmaktadır. o---

Milli Şef 
n~ ı inci sııvrı"l'' 

sebetlle, vali ve belediye rc!s! dnktor 
Lılt.fi Kırdar tar!lfından g5nder11Cll 
tnzinı v.e blğlmk tclgrn!ına aşaP-.c! 
oe ab'ıı. muka.belede bulunmuşlardır' 
İstanbul vali ve belediye reisi dokt 

Uıtrı ltırdar 
Kurtuluş günlinde t~anbulu bcY40

;; 

canlı bh' sevinçle anıyorum. s ygili yU 
Ueri vaıtıı.ndaş'\nnm i..tanb1111u arı -
reJct.en kutlulanrn. öwen duygotan -

nıza ıteşe'.ldktır ederim. fsmet inönü 

Büyük Millet. Mectisi RP:Si, B:ıŞV 11 

ıre Part.i Genel Sekreteri de g6nderltcn 
tc'graSiarn oı;wvn.bıar vcrın1$lnrdlr. 

Hess'in babası öldü 
Londrn 8 <A.A.) - Deut.schr ,.ııııe~ 

me!.ne zeıtung sazetes!nln bıld"rdlit~ 
göre Rudolf Hess'in babası Fri~ ;n rn:ı. 
2 İlkteşrlnde Ba~-yera. AlplPrind~eatib 
Hkfmes!nde kısa b.r hasta1ık1 ın 
ölm~. 

Fritız Hess 'l7 ya,ı.-ıda ıdi. 

RADY j 
---------------------PERŞE:.\l?;E 9/10/ /941 uıU: 

7 .30: Sna.t aynn, 7 .3::: Hafif. ~~J 
(PJ.), 7.45: Ajans habcrlerı, 8. 30 : 
müztk <Pl.>, 8.30: Evin saati. t!l Jll~' 
Saat ayarı, 12.33: Peşrev ve saz se ııd 
leri, 12.45: Ajans hwerlerl, 13: B r:S : 
ş:ırkılnrl, 13.30: ı:nniilk müzik· ~· 
Saft.t ayan, 18.03 Ra:lyo caz orkt'SıcıI"'' 
18.30: Muhtcllf nııı.knmlard,\n Sll~4~ 
lll: <~roıe.şıne c:ıat >. ın.rn: tı 
caz oıireStraSl. 1!>.30" S:ıat ıı.r3 r 
ajsns haberleı1, 10.45: Yurd:ta.n f':ı 
20.15: Radyo gaze'esi, 20.45: it 
heyeti. 21: Z1Taat t.'lkvimi, 2ı.ıı ~ 
progromının ikinci ıcısmı. 21 sıı ıt#' 
san.'i>. 21.45: Radvo .sen!oni or1'~. ı,ot• 
22 30: Saat ayan. afan'l hııberıe ' 
sa. 22.45 Dans mtız·~ı CP!.l~ 

fsta~bul bors1' 91 

-····- t'•rı 
İstanbul "oorsaınnm 8/10~ 

ÇEKLER ıS 
J,:tıP;ı.!\ 

Acılıs ve 5.22 
Londra ı s~crıın 129.s:ı1S 
r.lew.Yorlc 100 Dolar 
"'enevre ıoo tsvtçre FJ', 
1n.drıd 100 peçeta 

'iokohamn 100 Yen 
'tokholm ıoo tsvec Kt. 
Bir aıtın ııro 
24 A.ydrJık btr grıı.ın külçe 

altın 

:tlmıınıyell % 5 93:l 



Sayfa 3/1 

Bugünkü Iİıeseleleriiniz: 
• 

~----sı rıhai:-1 ihtikar hakkında 
Çocuğun içinde yaşadığı YA~tr Att~o~~t~s~Ş~R 

. ehemmı·yetı& iV t•ı .. 1 T~ccarı -:nal geılrm:yc ·cşvlk çm.ı n ilzeri.nden oJııoağmda.n. tltcc:ırın lcAr Yerin ı1cad11şım, Jhl.ka• mucade;rsl_ gct.rilen mallara mU;;ı:d ve ha ta yük_ ve zararı ort!l.Yn koııara.t: bakly ı 
1MD. Uç cephellinden b r.nı teşkh 

1 
:>ek kfır bıra'.{max l.ızuııd~r. B ... sııret!P. kalAdil :Ca.zan~ııud!l.:l fevkaltı.de evcr~'C 

ı 
eden mali mevcuı:'t !ilkse s.ndc tııı:.rle_, hayatın ı>ahaltLtşttcallındarı ko:kmu_ ler l:.a.tlbıl eJıl·r. n:.ı suıeLle d;ı hıık•l.. v .. J kt .,_ u·ı . A 1 t rml J.zııba devam etın.e.ı.te i.dı: malıdır. Zaten mtistclıl ı< eşya bula. met~ bu .. ıral~rda z,ya.cJeJ le nıuhtao 

.l azan e nro·"esor uo or rısan nl mı ıan ar - Kendi milli !stihı;a!!Cl"Dlll.ı çoga.t_ ımRdıiından mıı..ztar JC1.' dtf;I t.alC:iı!ıie el Oldugu Val'ldat, ıçin y Ilı ve ÇJK mülıım . r. 'J l • malk ioin plan yapın'\k, devletçe ~ altından her t•ır •i ytlk ıc fı.l r ode_ bir memba d'.l bulunmuş o ur 
........ w.ın yae.ı dei!f~çe milı70nUD tınr. kimi tebd!d eder, k1ml m· ancı milletçe ehrli!tlle çalışlllak lı\zım ıreı_ 1 yerek mal bulmwa ça.ışııuık·adır. Döy_ Da.hası da \ar· BugOa ctev!eı .ct.1 

e:r canl:ınuı bUytknesi, c.nde '*- ,ıı:rv":--~ tanı da d~lni unut. v~f.eelnf (16rür, allede bu' ııeçin:zlik... diğint ııı:'b'latn!Ş'illl. ş md· de sı4e d~&- le yapılan muaııı leJP·, r sını f at ar darılc, serınayes le, dı.ş tırarct mUna~~ 
~ şad~. 39-re tAbid;r. Bir ot, bir :zı metıctır.' tir ba.olar: netice Yine hiçe gider; m rıdan geleoek eşya bahsınd':?ki !.ktrle_ alt.ıoda yapılan t .ırre na a:-An E'Jcs<;rı- betler ndekı vukuf v0 h.ı.k nı yet ıe 0 
lllıeyv Yertnı ouıunc.ı. b:ıyü~. "1~ açar. imi' OJnumlYetle QOCDk m:J.iyOstı deyttıoe; vaf!alı:lyee elvMmrz. U.. r.ımi söylJyecegim. yet teşkil etıtıgl btlr. ıdd.a olunab.ı.ı. btiyük tüccartle.ıı. tıcaret teşekkulıın
r~ a Verir. &·ha.ııııı bu· ba-ıva:ı .ye. onun ne yalnıs odası ne d& yalnız ,a_ lklı:ıc1 bir &alme uykuya aiddlr· öt Dışarıdan .nal get!rtmeı'< gUçcl'ğU Iztırar karş.ısmrla halkı.1 yilks k fat den, b.!lha.Ma boyle ano?n1iı zanıan 
bir . ielleir, döl yap.ır. Tıpkı böJ'1ece talı anlaşılır; t.&IJ!atile b'r t'C>Cıık ıç:n y~ bir OOCUk .tasavvur ~elan: O meydandadır. Her taraf kapalı, her v~erek U1tqacuıı tam ıı 

1
et.'11e31 clı- Jarda. daha zlyadı> muvaffak o'ubUe

o?ada ~ ~vrıısu ~ yerinde yaoa:- ve ya.tatmm da, oda.sı.nm da eaemmlyeti ba i\lndtlıı !.'alışır: eve &'~ç ~elir ve b::- meımreltet kendi malını kenc'ne sakla_ rilm teşkıl e _mez. D ~ k o.uyur ld 11_ cek me\'kid dir. M~ okr-te mal cetir: 
rıu-, Y ~; ıerlııe k,,nmayan ot kıı... w.rdır; Mat mUiYö deytnee bu r'~i,dan otQr11 alkşam yemeği bir;uı e - rnak 121tıruıodadn-. Bu va.ziy&t k.al'şı_ ren mü.stehb'.t rükseı;c tını ~demekte. mek hususunda, tlicc.ırın l-·apac.ıgı ta.-

ve erdni bulamayan ~·van mır ka-Jmadd! şeYlerle beraber bilhassa onun·rur; eh; baba bütün gün ço~uo Ye. sında mal l>ulma<c, bunun satın alın- dlr. Onun !cin m'.\l celb den.ere o da_ aliyet yanında devletın de müdahalc«t 
ını Y Ya tele( ohTI'; eter ınaan yavru.. etrafını tıeşkil e~ a."la; babası, evde ,.Ormatt; onun });r defa gülüşilnü ~uıl ma Yit mem: .. ~keı;e ce:betıme komb.ne_ yette mak~ ve cıız b ~A.r vrrmekten ve !aa1 Yeti ol:ı.ca.k~ır Yanı devlet te 

eıinde detuıte hem_madd1 ve he~ oturan dlier wa.OOl&r, onlann OOCllPmedf.. onu ~eml'di; 0~. ba_}i'2lOlnlan.tu temla o~meıı:, nihayet b.rı,xık: ~ldnmemelıdlr. Kar ıht•rası .. '1."!.ll'ları mal alacak. ge•frtP~el;: ve satnc ktır 
vtlcu<!ca oı..z.~ satl-amiığını ltl,.ybeder. jıcı.rşı tavrı. vaziyf'tl, şefkartı, mertıa..ba yavrusunu k.ucaA"ına alır, öpe; se- r!Şklere ka.tıanamk Q'temle«:ete mah. bbtUn dünyanın h.r kö~rsnd<!n, her Bu tak.dırde hem pylls va ııaz·mıılı: 
Chtı ,.. __ ~ ~alığa yaıc&la.nma- ~ 889'1ltıt Je nuın diklta.te a:mmak ver onwıla. ıco:ıUŞUr artık t - dııd mlktıarda mal g~tırtebllruek mü tUrlü vasıtalara mürrıcaat f!dP.ıPk mal a~ıt ı ı C f.a ·ı no:nıa uı_ 
tl'IJn --~e blle ruııı hasıtahklıı.r o_~- vakti gelir; takat dllı::ıta.t etlel~·m:~ hınt bir mesel9dlr. • ge!4rtmeye reşvık eder Mal coğalır c.a lnrla kontr.:ıl ~mıŞ olat':ık; hem de 
~ llı&ckıı blly!1mee.tn, gtıeiktirlr. 1 .:tç.e b1ltün PJU ruhi t.aller oocuitm yaUnak T&k:tıi ana bah<\ lçi.)dlr· • Halbuki llk:seri ahvald" tüccar bövle d-a !iatlarm tıılnLl-ıaye yilkseımesbe lm- luı.rb zıı.man!ırl!ln ald bilVUk fevka. 

rt b~ ~m oan.lıl&r Q.lerJnde •Ni. hAY~& raaUyetln"'. b1lyümes;ne teslr tun yatma vakti ~tan geçınıştir~ıcu..Jbnbir mil.şkUIM ve !echkfırl:k:la geıt r. kıin kalmaz. ?.:aten size dnha evvel Ilı.de ka2ancıa~-dn.1 kendıS1 de st !ıı.de 
lıLruı t..... büyWttUr. Otların yeli, on. lectecdc ~nıtted!r; çocutun C;tratınm, autun ~ vakti daha l>ab~· :: teıbllecek! ma.Jl.ır lcin kendls.fne masraf söylediğflt V"chile. !latlnrın mai mev_ edecektir. Zat.e..'l bugün dış p.y.ısatar. 
lt:o, """'ratım gerekli olduğu cSerecedel IJhttıln:ln çıoc'.liım lQind" yıı.şndıtı mi. meden ~ bile. İşte b:i 1 ır ve rlaklerlle mu!ı:avese kabul eLm:yecek ı cud·ıe maküsen mil~enasib olan karak_ dan bilyük ınıkyast..\ mal e;etlrtrl7·Jmek . 
.. &re.le, S'Uı7ul:ıtı ona .-öre verBet:, ha. :..oni!n ~ukla olan ml1nasebett onun cuk anası n M.bası ile aYn· ~ece 00. dert'Ol'de az kAr ver d ğ' nden ş:kavetl teri dolavısite ben yU:cs&c !'a•ın ı&ra. bilhasu :ievıet!n yapabileceği i,tl~rden 
'°"Pıl ~klıiuu tendi:ıe göre ~k ...._ ~ır; bem madde.9i hem de !"il. :yaıım.ış olur; meselO. aaa; ~:~~t etmektedir. B'naı>naley:-ı :ılzamf rıat, nna da pe'< kani d"t!''l!m. Bu yo!un sayılma.k~ır. Bına."naıryh devle~. ıre-
CİQek ır • a.noat böJle olunca otJareaA ...,.., di3-ellm: a.ea.ô& bu çocuı -~ 14 mal geıthmeyi tC'ŞVik edecek mahiyette hattA 1stlhUlı.1ı:l 0ri ts.hdld etm .. ııi baln- tlrtıt:fi malları arzu ederse icrndis1ne 

&Qnıak, ırtımrahL'lşıruı:k ve meyva hu Jcln. k 'I mııhrıım de 8l1IMl buball ile beraber sa~hleyıll değildir, Ft'vka\A.de za.manıarcla JcA.r mından ihtlkl\n k•smen ön! ych'lPcek malolduğu taç es.lsı üzer nden mOI. :=et belüena; tatese tonmu,, kil ı Me,,el& ana ku;~~ra~ dofar dof_ 0~ er'ken ve daha uyıc:' - J'8llİ no-ya rlı* nfSbPtf peş :ırn t.'lVi"l rdlle. · b'r r-are olduıtu _bl'ı- 11rlla otıma.l:ıU!r. tehliklere duğıbmayı: istersP p:.ya.c;a e_ 
~ kaP&tıimış b!r hayvan. kaP8Jl:& lk&lmltS ve ıan~ I: ha~rde hM1ıanııl madan _ lral1ı:acalc\I unu al mee: Her muamel"n'n ayn ayrı husu. !t.r~zlarınızı yüzl.r n zdnn okuyorum, sası dahlllnden s..ı•a:rn.k aradalci itan 

. 4rılnut bir !Me ıı:bi hayat t.aıt.l'i.. maa; hertwırı b o'nn bir H.aırdl onun :ıaba.hl in sıyet.Ieri vardır. Bir tilccar rnUteadd1d Bu ti.klrlerım, sııe lh.kfu·ı11 başı.bo.$ kazanmayı tercih eder. Her lklsı de 
l'etinden .ıı:nca.k bir ııebzes!ni göm.erir bir yataık ıt&ıee!n! tanımış d' ço~ ~-· d-.n-eıım ı- ... -• ey g~ tal1ı:.tı_ defalar mal ithaline teşebhl's ederek bırakılması glbi geiıyor Bu suret'e dom ve l>lrınet'ce hl\1kı'.1 da, rMmle.. 
~ ı:-.-...... cuğu bf:bı11tS>Umelı: çok ror ur; 0 Eal'l15uu _....... • ıa~ ftıl'asını d1' unut · ' J.rıl • • k tı d f'' bir 'd ~den beklenen b!rçok işleri 1 . ine normal ÇOCUklar ma;yalım lı::1 !:>llh<ıs.~ çocuklar . - her defasında yaptığı mıısrs.flarıı rsığ_ harb zeog ı.<>..rının ortaYA çıkacağın_) e ~ e ne .ne YO ar. 
ır~. l!lhlilerdec sarfınazar vah$ 7'0r b~ b!lelt 'I t1 r! ilzerlne mnes jyarı;mıdan evvelki uyku içt1 g~ men muvaffak olamAY1.P, bunlardan dan, Umumi hıı.rh esnasındak :aciala_ . Bılmem flklrler'.mi k~ca arzcdebtl. 
ve Yll'tıcı ha.yvanlar da bısll'Sdlr; hilY_ g.U)1 beden fu ye e ty; yer· ıyf krymetl oot bftyttktUr saa lerinm b'lr tanesinde muvarrnkiyet temin eıt. rın tekrarlan~ca:ı1ndlu korktuAu!'luzu dm m!? 
vazıa.t bıahçeıerııı:Se bu glbllrr ;ı:fn a.. ıtirdlr; ı,c mtll71'ler:1e çocuk · ' ı Böylece • miş olabllir. Yolda bulunan malları hissediYorum. F':ika.t bu telA.!tkllerlnize FevkalMe şart~a.ı.- altında memlekeıe 
Cılcta ~ oırN-;ma ıısultl tatbik e. 1Qel' ve 1Y1 de 1.IYUJ'. • ilan' 90Cuk uytuııımdıuı m.ahrum ba'btıitı veya bir Umanda ka'ıp bo::rul. karşı k~ndlml, bu şımdlye kfı.darki söz.. mal ııetfrmek lt:-11 her vasıı.adan, b• 
~h başJa.nahbel'i onları.o haya.t Bam.o çıocukt& um h~bır ııas:aııtı ~ ~la.r, bu da mlllyö zararla.nn_ duğu belde zıyanı!an nevml<I olmaya_ l lerimle müdafaa e~ti~lm zannın<la.yım. imkandan :..!filade etmeliyiz, Bit milli 
tal'2.ları d& tamıımen deitşm!şt.ır; .es_ olmadıl1 halde, yMıez tc:mez olur, "· l:r. raAt tekrar bir teşebbilse g'rl!ieb!lJr. Mal Arzebtlğ'm bu yolun memlE'krtte mal mücadele zamanında An.ad.olunun 
lanıar t.Q!n mhra it11mi, f<>k baı.*Jarı ri1en IokımaYl At'ztnda bOytlt.tlr, onu Bla: bu .:nlaanen taaddüd ettıreWJlı"iz· too.aıiıki iç.in ~ebi memleketlerde hıı._ me~udıınu çoğaltmay"L yardım edece- muhtao oldutu malzemeyi böyle teda.. 
içtu btlyü]r havuz1ar ve Jtarıallar, şimal dzmm b1:r köşes!n.de. a-ra\"dtma. sıftcı~- oocutmı her ~ her faallyl!Jti lçin mı' tır ve luı.yale gelmlyen ve re~mı mR- itine şllphe Yoldur. Bu meyanda ba:n r.ik ettik. Buglln nonnat zamanıara aid 
ayılan içirı bııalu yerler yapılması bun_ tl~. Han1 a~M ,e.3vtz J\lmış ~ymun llyönttn fena tesirleri olabllll'. OocuAuıi karolara ~a.h dahi l'dılem'yen b'rço.k tücrarın büyük k~rlar elde edı>ceğlnl ölçül~r, teamüller ve usulleri e1e ala_ 
dandır. ~YI"ee hayvanl.\r da kmd'l g1bi ya.nağ'ını .$.?$.'l"ert'lk lokmavı ora. t.e?ıbl:s'.es!nt.n bozrılması, onun .sinirli ol.. ~mblnezonlar, fedııkA.rlıklıtr yapmlı!! de kabul eder-m. Fakat bundan kork_ rak ış gönnekt~n kendlml!'ıl kurt • .au ... 
hııYat &aıhalanna benzer yerlerde ya.. ısında eaklGr, çtğnemes. Yapılan teh.. maaı, ıwıtk<>PM olm:ı.aı mili:v&ıün !ena olabilir. Hillft.<;a kAr temini m.aksadile, mayalım. BUYtik kı\rlar, nilıayct lıU_ lım Her ht!kOmet memle-ketlml?e mal 
6atı;~ bulunım.ıftur. Ha.tt.t bııY. ,didler. dövmeler hiç müessir olmaz. tesirler.indendir. bir~ yallardan ve imkl!.nlar<!An 1stı_, ıktlımcl.çe malüm olan. malı)m o~ması almak {)zere adamlar yol adıih tuıld~. 
Yanlardan ~ ve insaDlara t.a.t.. ,BO:rle alış:ıı:ıış olan. çocutım sonra Ya.ıvruyu ba ten-ı adetleı'Clen va~e. fa.de edere!t mai ce!b!ne muvaffak o. lca.b eden kArlard;r. Hükı'.ıme~. buırlln biz kendi aya~mıza onların mal ge~
bllc etUğiıniz bir atalllr sözüıntb de blze reci'1 kaçar, ıruvveti azaıır, haıRa.lı:tıa_ ctmıeııı:ten alJrad• onu bu fena Metlere lan bir tUcoar, karsıs•nda kr.ndis!ne btt tıa.tları kontr.ıl e'mek için yap.ığı fa_ rlı> satma.smı ıstlvoruz. IUll a11Şl•erıt_ 
b~~ ıröstemıı:ror mu? ıHer horos ıı:en_ ra iı9t.ldıadı arta:r, ve nihayet E&Yıfl.ar; al.:ştırmam.ık en b:ı.%a, gelen bir 1şdtr· şartlar dUşUnlllmedea, fıat takdir ed:l_ allyeıt gibi, hUyülc kdrla:-ı da tesbit e- 1ıe hük0.met4n r«ıkr. glrm~1ni kFı~nl e. 
dı ç~ lJter•. Bu, umumi ma.. onu bu fena _alışb·al!ktan vaz~r- bunun icSD. de QOOU#un miltyfuı;tt::ı.ıı on~ dlğini görürse, ya hile yolun" sapma- debUlr. Bilha-;<>a ıthnl!tı;ı!ımn lı:ftrltrrı demiyor: böyle tehlikeli şlerc glrltm&
n~ başka olarak h!'J'kesln t:endl mek ıoin new.zıııeriiı, vA.1lerin. mtıkA.... fena Adetlere al.14tırmayacaıt IUl'e'lte ya veya artık bUytı.k mtı~ü!at ve !e_ kol6Y hesııb olunııbPir. Böyle ~üyı.1ıt yi haıtalı '\ddeıllyoruz. Dilnyıı tlr.aret 
ınil:YooUıntı araıdı.ltmı b11dimılyor ma:l raıtıann ~ faydası olmaz: işe b!b'le dtbJelUnet IAzımdır. Cocll#'u fen~ 6det dakA.r14ı:: Jhttyarınıı. gitm'yerek mal ka?Jançlat'dan f<?vkaldde vergıler sıma_ mtll:ıa.sebetlerlnın bugünkil husııst şart 
~er g:t,; :vav.nılıu' tofn d~ böy!e; Fi\. baŞl.ıımlan yerlerde netice htlsrandı.r: IA!re ~ak ne kadar lı:ol&ysa O'_ l't'lbetmeye mecbur kı\lrr. blllr. Buna klmsPnin ses cıka~ya larmı lcavram:tya t;9.hı;ınııı.\ı,y1ı. Akm 
oı ooeuk:Iarıımz i(ı:ln. Onlarm da birer pocU#un bu ;nadı kat"ŞlSında aile ma_ nu !ena 1tilndlard2'Jl vuceolrınek te) hakkı yo'ıttur. Çllnkll alınacak ver~. lhalde eH boş, rleıpolsn bo,s, piyasaları 
~ll~~ "..!r~ ,,!,e _<>~81..~ ~~.ad~ !, ~~~~:~mı-~ ...... ~~ba....=.. -. -. -. .JD..!nmı 3/J dtı) \ (•) tnı: ~ yan 19. ıT EyJftl n 2 Dl. bir bir t!carııol.ıhanenln tek tele işleri boş bir memlekette yalnız !nz'ha 't t~. 
·~~«.&.-~"~~~• -.~~ •,.M•n•x•r••...........,~-r~ tarilLQ llÜShalarımndac!ır. tl2m"inden olma~p senelık mu.am.elele"' (De.amı aayfa 3/2 llel 





Bir iftar sofrası 
Yazan: Ekrem Reşid 

Galatasaray lisesi sabo alma komisyonu 
• 

Muhammen F. 
kura, 

reisliğinden 
Miktarı 

tııo 

İlk ~.natı 
lira 

2500 elma Amasya 

17 
16 

4000 193,50 > Gümufhnne 
1500 » İnebolu 
3500 Ayva 

Yukarıda yazıl: yemişlerin 21/lOMl Salı günü saat 15 de IJ.leler satın 
alma koml.syonuudıt aı;lk et.slltme.sl yapılacaktır. !~klller kanuni vesı.. 
kalarlle gelme ert. Şart!ıame Galataııaray liRslnded!r. .ss4s, -

Gazi Ter biye Enstisüsü Müdürlüğünden 
Gilzı Terbiye En.stıttisunde yeni açılan a7banCl dil JUbeai in Fra 

kısmı ııe 'F'Izikl ve tab.i ilimle matematik, lıılüzlk fubaler n ka naısc:a 
kek, beden terbiyesi şııbesıne yalnız kız talebe yar.ılı oı.:t unt: :-; 
alınacaktır. L~e o gunlu.t diplomasını haiz veya ö~retmen okqıJu me:ua
larından yaşı yirın bcjı seçmemıo olanlar 18/1. 'l'o...fl'in/Kl Perfembe si.. 
nu Ankarada Enstitüde yapılncalt olan bu imtUıana ılrebillı:ler. HaZJr 
lnnacak evrak Ele Enst tüye girme şartlan h&t.kında umwnı hüknmıe..; 
Maarif Mudürluklerlnden oğrtnllebillr. c'1215-8'T13> 

JGıaa Cıe199 Jl"'-'1'4t Qlmıf olall 
Adı!k taitaile beraber tt.ldidarda 
küçüt bir eYe çeld.JıdL Bvin altında 
blr dük.kA.n 'Vlll'dı. Saraylar.da, to _ 
naıklarda yaşamJŞ Olan M1n.k te)?.e 
bu üç ı>dall ovıde otW"acü, dükkanın 
klrasile g~inecek, vakti.le hizmetine 
koşan on tıe.J, 71rm1 halayık yerine 
bir tek ihtiyar kalfa!Ylıı yaşıyacat.tı. 

Minik te)U bu yeni hıcyat.a ~ıklyetslz. 
ha.tta tebessümle "tt her zamanki 
neş'esile ve'k.aruu m~raza ederek 
tat.landı. 'Yıed.ne üzüntüsü çocut.la
nnın kendı.ıılne karşı olan lakaydl. 
lerlydL Heyhat, nnnkö:luk lnsanlann, 
he:e çıocukların ta1blnde nıe\cud _ 
dur. Minik tey7'ıenln son derece ihti
mam ve iUna ile bilyütmll.ş oldı;ğu 

çPCıiklar §ımdl kendisinden adfta :;rüı 

çevlnnl§!erdı. M~ı ve servet sab1b! 
oklukla1'ı tıalıde 'Minik teyzeyi ko _ 
layca unutmuşlardı. Zavallı kadının 

ha\ın nadiren a>:r:ulurdu; ancak bay. 
ramlarda, hazan kandB~rde ve Ra
matanın muayyen bir akşamında ta. ==========::;:====================
pısı ç.hnı:rdı. Mınik ~ bundan la, tatllCı,ya. i>örckçJ.ye borç etmek 1 ıer. ..Acaba. aralarından bir tane.ı
du;'lll1lft.ta o'Kluğu teessilrü 6rtm1ye Mlnık t.eyzenin hatırından bile geç. ~un oruç u muştiu?_ Top a.tılınca 
çalışır, ltalfnsına: mezdi. tkırç etmek ned r bllnıezdi. aofraıa geçlldl. lıtarlyesi, reçel., çor. 
~ Ne yaıwnlar, zavallılar, iş~eri o Misaflrl€rine blr çorba ve lkı yum.ur .. bMı, pastımıalı ywnurtası, pideli. 

~adar çok ki. .. t\'ejtüdıır da. onlara U11au ıbaret olan yemcğlnı ikram y.oğurtıu kebabı, iki tür fi &eb~ , Qö. 

~a gelı,ym ... derdl. edemezdi ya •. Mıııt.!a.k b.LI' çare buL re~i. kayma4dı tııtll&le mü.ke .ef bir 
Diittlnm kJra bedeli olan birkaç ma.k 18.zımdı .. Günler geçiyordu. Rn.. sofra. Y..:.3:ı.flrler, Minl!k ten nuı 

lırayta geçınmet güç, ha.ttll. ga:rrı :ka_ mazanın on beş'ır..ci gecesi ynk'aşı .. ş!ı.şftalı, debdebeli bayatının son hatı.. 
!ılldl. Bn yüMen kcy;.da buca:..ta kal- yordu. Bu gece çıocuk~arı, torunl rı, rası, soğuğa tal'§l yegı\ne siper olan 
llUf o:ıan gUnı.i1f k""ık. fıncan.ar .,,,. y~enle:ri, her ,se,ıe gela;klerl glb iL kürkilnun bedelile t.edarit eclllan ye. 

De::ıı ..... • ........ c..: P'atat i:llIJISe bıı aı~am .onun malı örtüler birer 'tW'er aa.ı.unu~ı.ı. tara geleceklerdi Minik te;--ıe &an • meklerl B.deUı. atıştırıyorlardı. B1zan, 
Jl hlJ e ef1enınet neyet.Inde değildi. l'lJrlinen blbini ... ~ çıocut!.ırı onur. zıd 9.at~na g~ vK.lt., u.manın Halılar, ~ de aynl Ak.beıe dık.arım karlff.ırdı; bey11ude: sata- aralarından birl: 

erkes hlkll.Y'Qyl t>ekl.cyordu. ka.Jllnl, c ğerlerlnl tap~ı::ken ze'fk_ ta.biri veçhile çır&j ıecUJmış, b.r kl.şlu._ ulramlft.ı. Şlınd.1, .Mln.ıt ieJıenın eski cak hıç bir teY bulam dı. N hayet blr _ canım efendlm. bu ne ne! ... ye. 
- Evet, Altred de Mu.ıı.set'i bıi_,0_ ten sev6Jden, acıdan se.mıest. ıı>lan de ile evlendlrilmı1Ştl. Aııa.ınet.. 6eIVet aaııanatı; sewrııt deıbdebesADıder. ya_ .sabah yuzüne te1trar neş'e A?Am~tıe. meklerl. .. Bunlan anc k Mlıılk teJ-

ruz... 'biç~e Pe.ıı:kaD can çeldşlyor... ddxiet>e içinde bu:yumüş o.an Mınlk df31r olarak bk' t.el: malı kalmJftl. rı ge:rn şti. M!Baf.r'lerlne mukemmel zede yemelt kabil ... diyord11. 
G!b LqviJı:kt.r ~bla.r yw...eldik.. AJ!k!Miaiunı:& be.._ı bıl.k."1'~ne de - ie~ uvcik blııkaç aene ıruc.h ~ Bir .samar kÜJlk. Sadece D"YBZ doku- bir iftar aofruı ~armanın sırrını MJ.nl.Jt te,zıe de lftlürMfi.1ordu. H19 

ten «>nra, ~~mua lıikAJelline vam edecLkt.ı; l __ t Giıri Wru ett.ı: fahur bor !ha• yaşayıp üç 9XUll ma örl.filerle orttibnüt m nder n üııe. bulmuştu. Samur kürkünft kı\1fasına şüphesn bu ikramı baG'a.tmm en ha. 
devam etti. _ Mevz:ı ııarıc.nıde ,hikıl.ye iS~ını.. dünyaya gctirdfkten aonra do! taı _ rinde oturduğu zanısn Mınlk teyze tebeG.s!im ederek go.&:.er·70.r ve dıyor_ tiki, bütün kall>lle 3apmı.t oldu~u ılk-

- Ve t_.ı Ma.yıs pcMl jaimll yoruz. H~:teB blr Ramazan hHıAyesl ın:ştı. Kocıwnın vefatı Minili: teyze.. bu samur kilrJcü gıyerdi. Bu kılrlı: du tı: ramdı. Za'Nllı Minlt teyze belki ıaL 
tneşhur şlirındekl Pe ikana a.id par- anlatnı:ıtlıı mtnell~!... nin tallhınln dönüm tarJu olmuştu onda eskı hatırıı.ı.arı canlund;ı-dığı - Haydi, aı tunu ... Bana hl" awn ril'l Pelikanı gilJt Z'e'V'tıten, aevtrden, 
~a ı b t•rlıy01'8Unu.... • HEtA.yecı, sabU' ı.e,.v.sıye eden bir lşa_ Mlnik teyze genç ya.şındıı kaybet _ gibı, az nreş i küçü:k blr mangılın değ.l... Gôtt\r, atı... aeıdan serm~.9W ... Jl'Ma~ bUnu kim 

n r ses Yilkseldj· retten sonra devam eW: m.ş olduğu k:ocruıını d~O.nüp ağ ar. ısıt.ama.dığı odada quğa kar91 vu- Yalan gqylüyor<lu Kllrtll ona ll • anladı?. GWftmsüyordu, meınnundu, 
Pe ıkan 

1 
· Bcu bn PlelikaD h!.k1'yesıni ra- ten çocniclarmı ldyllltt vethile bü cudunu muhafaza da ederdı. M n.k zımdı. Fakat. tilr*ün t.ıymeı.H oldu.. ba!btf)"ardı çünki\ bu sene de çocuk. 

- Ev.et... ~~nık:u~:ıik~~~~n! kl. JD&otJque bir §&irln 111uha7.rilesind dden 7ütmeok !çın b~ ıayret ve birçok teyıe, kend-. gibi minık •e her ~- ğunu biliyordu Onun paru:ıe mQ • ıarma muntamm btr iftar sofrası ha. 
saca nnı1at.aytin· HnUrımda ıcaımış ~ı.kmll] bir n9W eıune ~e er ~ p:ıra sarfetınekteydi. Bu sayede ço_ man hat rce soğuk olan ı):ırmo.k~a _ !lrlcrlnl JA!fıkı ve~e a.ğırla,Jab::e. zırlamıya muvaffak olmuştu. 
ol1iuğu kadar. z:ınn~ruın ki Pell. halbuki dostlarmı, yanılnnşım, ~kil cukla.r mı:ı.lı:rumqot acısı c!uymık rlle tıa ııe:rgll! kfuiltti gtilsilnun uze- cektl. Hayretle y~e bwmuta o. Arkadaşımız su.c;tu. &zerını!ze de~ 
itan uzuıı h.r ~1*.t.an ıı>nra, ~ ben Pe!itam GÖfdOm. h:ıt.td ellni op- fÖJle dur.sun mn derece it na ne, r ne kavuştururdu .. lan :k&Uasına emrni tekrar ~nııek ll_ rin bir slildin çökmüştü. Niha.yPt b r1 
şanun &sinde Yoıırun blbb .sazııtı.n• tüm. botu. aervet Jç1n4e buyudiller. En Gene Ramazan gelm~tı. Muayyen zımdı. sordu: 
&Tde&, ederken on~ dalı& maırt.a. Bu aoı!u a.ramııııd& en havailerın, guzeı oYa!lt'&kl&r, en ailslü elbı.;:e1er, günde çocukları, tı.detlc-ri veQhile irta. - Bayd ... Ne dunıyoraun?. Götir, - Minik teyze ne oldu?. 
Suların fı-zıertnde ~ınıchğını gören botıeit.ll p\rln bile. dikk.atl.nı tama_ en mutena mürebbiler, hocalar onlu ra geleceklerd1 Fn'ka.t bu sene S."\ta_ satı... - O sene, Ramua dP.n b•r z son. 
aç nlmı~ ~l'l aahll boyunea mile cıe:~ift.l. lç.ndi . . Ç<lıcllkla.r bü.Jüdii; fakat za.. ca.t blr ,ey talımaın:ştı. D.ıha Rama. - Hanımcıtnn nuıl olur?. Uftır- ra öldü ••• Zctürreeden... Nur 1" nde 
~u,ıı;yo:".ar. Babetannm pt!rdığl - Evet ... İsnıl? ... Faauı.ıt. kım Lsmınl va1lı Mtnik tey-ııenin serveU oldukça zanın Uk gunft Mlniık tcyzey. deıın sünüzl... 1atsını ... 
1emı daha Gımdtdlll ·bı>~JP pay a.şı.. bat .... ardı" Beld kfmBe!. Herkes onu eri~ı. ıtız:nm evılenmesi, o~ullannın ve acı b.r düşilı:u:e almıştı. Bu sene -:- Yolı: canım. p&muklu hırtam var, --------------
Y<>rlar ve: timlıdle .,.,inç a.var.e'erı yük. ı.tınik ~ ~ ~ı. H~!mWD gir~ oidultları b~ç sarar!ı ıoın çocuklarına nasıı bir iftar sofrn.sı çı_ yetişir!... Fitreıabi ~ene karfallarımı .. 1_ 
seltı:rorlar ... l'*M blçan Pelikan Minik u-yı.esiyd1. Rakib.ten. de MI - açtığı rahne.:erl ka.pamlr. ta Mınil karabilecektl?. i:ttıar.ye..Jnl, reçe181z, Yeti,fmndl Bunu MJntk teyze d~ oln, &'iklerden )'&lacaı.. i l1U11 kı11' 
111C1laı ıoo., olarü dftn~ ~Onkii ok nl.ktt t.Hak, tefek. minimlnı blr ka.. teyzenin çeyizinden talan l50n el _ suçuıksuz. pastırmasrt, böreksiz, tat.. peUJA bllıyordu, fakat buna ra.tmen " lılzl kenyacak Kt:ııılay \t"n ur. 
:ranos bof, ahll ~· Yavr111L dıneatız. V~ile t»!meıın bang; oe.h. mas!arm satılnu:ışınn sooZ!b oldtı. B1r 11.ııız bı.r ~fra hiç :bir z..'lman bir ıttar gOJümsüyordu. elma yannld koT :rtl!'uları ya'\i uta. 
rına ıneü blıbini. p&lrehlldi. Yaralı ad• kadın o!'!Qlsı t;ın sarayda bü.. 'kaç ı.ama.n a>nra Süle,ıınaniytdek~ aofraS? olamaııdıl. Fa.kat bfttun bun- Kllr'k astıldı. J.lutad günde 90cuk. "-nımı;.;;;;;;;;;..-'rin::.;,;·~ftl',._e..,eei;:;.;t...-.. ____ _.. 
~nden a~an kanlanD arasında yMWmfıştil, ta:tat hu nwıa. e'len.. konak satılığa çıktı. J&rı nasıı tedarik etmelly\L? Blkka. lar, tıoronla.r, yeğenler Ut.ara. geldi. 



4/2 Sayfa 

Dilekler 
ihtiyaclar 

Meyva Halinde dün 
akşam bir kaza oldu 
Limonları sarartmak için ko
nan /ıarpitler patladı; iki kiıi 

yaraland' 

9 
•Son Posta• nın tefrikası: 118 , 

kocAD.Yusu~ 
Filiz Nurullaha yapılan ilk teklif 

Hatay çiftçilerine 
verilen tohumluk 

İskenderun (Hu.~usiı - Bu yıl Ha.. 
tayda hububat mev.siıni çok fena el. 
duğ'undan bi.rç~k ç:ftc;iler t<>hwnlu.k
larını bile eld~ er.i~memişlerdir . Bu_ 
nu nazarı dikka.t.> alan hükfimet ~i. 
raat BaDkası vasıtaslle çıtt~ilere t.o
hum ve para t.evz'ini düşünmüş, orta 
Anadolu ile tTrfadan İskenderuna tıo. 
humluk buğday geJınete başlamıştır. 

Dün aıkşa.nı Yemişte Meyva hfilin- Eğer; Aı'a.!>ı Fillze çıkarmış olsaydı. pacaklamuş S'i>i hacetet ett!klerindell 
Hayraboluda çok tehlikeli linde tlti Jtişioin ha.fit yaralanması v~ ~lıkı, Y~nıle~k çabucak harcanacaktı. Yatları, kiabetJeri zen.bilete olduğu ~ 

buğda:y mü.b:ıyaa etmek te ayrı bir l 6. , ad hAl binası dahilindeki bazı yazıhane Dığel"lerıne c.le çı;carnıası aynı neUceyi de spor sarayına ırelmillerdl. , 
o an U' yerın ort an lerin hasa ~~ - verebilirdi. Bu hali gören ux,.,,..ö Pıver, •. _ .. ,.._ 

~. Bu '.ıııor1uktan başka, Ha.tayın bir kaza ra. u&-<ama&lc neticelenen Binaenaleyh; Türk pe.ıııivıınlannın va.nlara: • _ __, " ~ 
Reyh&n!ye &11>1 hul>ı.ıbat ambarı s:ı kaldaılmcuı lazım olmuştur. en hafifi olan Ka~·a Osmana çı.kar-
lan bir kazası da.bil oldutu ba.lde . - - Meyva Hfilinin B:)ğazı.çi denılen ın~tJ. - Bırakın k.Uıbetlerinizi otelde. IA.. 
y~ ve Hassa k: •-- ~ · Ba7ı"abolud.m y;ızı!ı.yor: Hayrabolu kıamına tesadüi eden mahalde bi1·j Kara Osman; eüı:eş mayosunu giye_ zunı Yok ... Orada ala.fr&nca güreş "11. 

aza'-'Uında Zı - kesab111S1nın bir tar.a.!uı.1 ya!ay.ı.raıc ~e .ıc ta<:&Jaım.ız dl~ de tek b1r kelime ir.-
raat Ba~ınn! ş.ube&i yoktur, ban-'cen bir dere vardır. Bu dennln üze: abııma.Ia ai.d satış m.a~.ızasına ka_ rek sahneye ı;ılttı . Biraz sonra: Arab etmemistl. 
kanın ş..-.:eı-1 yaınız Antakya, b J,rinde ve ~ı.n meslra ımıhall.nde bLtklan yeşil limonlrı sara.rlma.k için,~ geldi. Osm.ıııı; Aramn Yıınırıda kti- Yalnız; kumu Piyer; FUizn ayail-
lrenderun ve Kır!khand.ı vardır. Top bir de su detinnetıi mevctıddur. Bu de getirtilen ve bu mağaıoadaki limı:ın-ıçuk kalıyordu. na iİYeıbilecek büY1ikl~ oir ırünıt 
re:k: mabsnl.leri olJıi ve depolan iseııt.nnenden ba4ıta gene k..\1'8.bsnın Jk.1. lann arasına .lro.nu!an karpitler d\iıl Arbltr . Du.i>l:Se .. idi. · IDaYQBlmu ısmarlayıp yaptırmal(.. u. 

..._._ a.kşa.m saat 17 de bil ~k bir ilıtut.: Esasen, Duo! Y~. ~anısız p~lıvan. ,;ı 
Faht ya.pt.ıtım ta.h.k.kata gör~ Zi_ yalnız .awı:enderunda bulunmald:a _ t1c de nwııot.ıa işi.iyen un ~abrikası m~v il yu g u Iarını tutan .:e organızc eden bır adam nutmamıştı. nter pehlivanlara da bt.. 

ra.a.t Bankası çiAçiye yalnıs para .tk- dır. Bu fet'&it altında bütün bu bankaleud olduğundan su det•rmenlne hıç e ptıamı.,tır. vaziyetinde kalmamıJ mı idi? rer mayo JSm<4?'lamıştı. • 

ra.z etıneğl ve tohumluk tenli .!Şini ıut>e& ~ otıs deposu truıunmıyan ihttJa(: hlıssedilınez. . . . HAl da.'hilinde bir hayli korku ve te_ Arbitr: pehllvanhırı muayene c~tLi. Pehlivanlar, s,por sarayına kisl>etlef 
toprak maJı.sttllerı o~ine bırakmayı taalani:aıti muhtaç köyliUerln, i.Şle- Buna rağmen, . sanki k: ~a ıcır. ha ~ uyandıran ıbu pat.lama paydos tatı 1 Vücudlarmın yağlı olup . olma::fığına. ~ ıreld1ılı:leri ıwnım. Mösyö nubU.. 

ara.rl .. -"ımu.ştır Köylü alelusul ban_ rtni g1içlerinı bırae k tlıe :Jatt bir ehemmıyet.i haızınış gıbl bll lıne tesadüf ettiği lçln kl.'!men tehlı-ıtırnaklanna ve parma.ıcıarında yüzük )'lenaı Jttreii atzıııa gelmtştl. 
-~ • ara aaa rceldeitirmenin mevcudtvell h'r yıl br va. k t taşıyıp h- dıkl b k• Ta Asıl d&n ,-a m1lracaaıt ederek muayyen mik meaafeJere g1ıd!p günlerce ulr141JU1.- tandaş oocutunu.'1 ~ bıı;Uğüniln h~: esi7' a le.blmış, a.nca.•k kazanın çıktı_ - ,._mu -ıı.rın" n "-1. m: anın kUYl'Uiıı şim<li loopr.. 

rda para b'll'Ç alaca.k ve bu para l'an ioal> etmc&td.:iir ki bu hal, oto .yatın.& mal olm.1.kt&dr.-. tzah edel:m: ğı nıa~azaııın 20 sa.!lltim kalınlığın_ldüdilk çabp güreş"! başta~a~f:ı za. eaktı. Ya. Tlirk pehltvanıan, biz aı... 
ile de topra.t mab.sullerı ofisi~ &ide. mobille seyaıhat '\ile ~M.atın fula- "'-""'--in ç-..... ını dandllre··elt su daki bir duvan yı!kı1.nuş ve bu ar~da m~: Fransız hakemi reısı müdahale ~a IJi1ret yapmayız diye da;vatırıar 

v .....,.. ... UMn. ....... u v 1k1 klş ha te 1 lettı: ıae? . 
bedelini peşinen ödemek suretile slle gilçleış~ pabaJ.ılaftıtı 11öyle bir t.azy1Janm temini ı~ın b!r bend yapıl. dır 1 nt suret yara.anmışlar. - Türk pe.tılivan.ıruo boynı.nda ta.. ~bi: kurnaz organizatör... Het 

t.obumltJlk al9.c:ıttır. zamanda eberl Qlltçıııert 1>ohum al. mt$ır. Değimımacu ~:kan suıe.-r.n ak · , .. • . kılı bu oey \'~·dır. Onu cık&rfuua .. ihtana!e kaı"1 IUDları dttşOnmUşt:U 
Temas e•··tl'"... çlf~""l·rı·.ı anlatt• maktan ~----..--ir. tıtı yerde de b r ımcUk vardır. Zem!n Vak ayı muteaıkıb hadıs~ yerine gel Fransı~ güreş lı::ı.kemı re!aı. Kara Ha-· · 

" 6 .... .,.... ... ._ -.-. .... ~~........ kwnlut: !dutu ı ı 'tf · ....ıı.ıı lika.zl k td . . ' ........... ve Türk pehtivantarmı spor 
a göre, yardımın bu şekli ke_~•di -- Se.lMıiyetli nıakamlarm c;ırt.çlye ya m1nde ıı:ıtın :ı~~~lt b~~n:: 1;~1 ten ~ıye J ..... n.n en bk1 a ırmış,..;08Dl8.llın be>youndakı gureş muskasını sarayına lcadal.' ge~~ ya ötelll 

lertni ta.tım4n etmem&•eclir. Çu1lEu, ptlaen bu yardım 1 • ..,: da.ha kolay ........ n e..__t ...... •.•. ~endan ve .. __ . ır. ise etra.fın.rla ta kat devam çıkartmak iati.yo!"dı.ı. Reis anun ne <U- kol.aydı. .. 
~ =9A. Wll"C' """' • .IJQ;ll UI ~ lr-'ll etmektedir dutun un farkında değildi, J.i'aka\; bir j . 

Ziraat Bankasına müraeaa.t edip pa.. °"' masraflııu blt ıeltle toyma!:ırı, is.. din ahından eeille hal!nt!e kuvvetle · fazlabk olduğuuu cördü~Unden aıa_ I , :Eter: Türkler, fnad eder haa:mlariM 
ra almak başlı bQ4lila bir iş oldulu tlhıdat edilen sa.yenin husulü ba.Io_ d~Wen ıru. ae.nelerdcııberi ayııl nokt.& Beyogwlu Halkevi voleybol franga güreşe muhalif addcı'urıuyordu. aı&franga .ııttraş tutmaalanıa, Pransm 
gl:ri topralc mahsulleri of3&ne gidip mından • faydalı olaea.ktır. ya attılmdaıı buraı!lrdA dern ve kor. İ'şin bütün ga.-abetı bunun!A da kal.. pebltvanlannı yat zilreşl tutmağa tet-
-----------------------------tunç, b&tatı* kuyular vUC"ud'a getir. turnuvası ınıyordu. Türlt pehlivanları ııe şekılde v1k edecekti. 

iz mirde Bartın da miftir. Derenin bu 'bu.susiyetlnı bile- Beyotlu Ralkevlnden: ~ilreşeeeklerdl. Eğer; bunda. da muvaff~k olamazsa: 
m1yeın bl1yllk, ıcu.;nıc herkeıe. da;mi blr Htr yıl üç •;1mf üı.erint yapı'makta Yusııf ve arkadaşları spor sarayına Tf1rk pehlivanl&rım 8071.IP yai gr.tretl 
tehlike içinde olduk lan 1 bi bir defa olan Ra.Lkevl voleybol açık turnuvası gelince;vtı kad.ı.r uc şek lde gürcqecekle,. yaptıracaıktı ve, hıı.llon en z:yade gO.. s .. dila" kö kl . z· A al al d buralaı-a sa.plana!1 da bir dııha haya_ 9 cu kere olarak bıı sene 23.10.941 Pa_ rini bilmiyorlardı. vendiğl ve hoşıına glttilt F111zi de yola 

. a~, ı~ Oe r Ç0CU ~ lTat Ç lf11I ara evam, hay• tını lrurtaramam;ı.!::ts.dtr. Her sent-, bu :ııar güntı başlıyacaktır. getirerek, Pol ?onsla veyabud diğer bit 
ılatıya'1annı karıılayacak bu oan ve mahml luutalıklarile ytl2ıden blr Jıı:a.ç bo~ıtma fa.~ıası vuku. Ka;ydolmak istl.yenlf'rln 19.10.941 SPOR SAU:\YINI~ SOYUNMA pehlivanla alafranaa iüret tut.tura-

mieaeN kuruluyor 1 mücadele ediliy a gelditi ı.lıbi bu yı.I da b' gcncJmiz!n r:ar\'l"lımha a'<şıı.mın<t lc6<b.r BeYoğlu ODALABL~~-\ 1\ltİCADELE V& eaktı. 
1 

or "'llm- _ _..._._ t I r b ,_ • HaLlrevi spor ı;ub~&·:le müracaat etme. !\IÜS.\KAŞ.\· Halk ..,,..,1ı--, binle-" ~ ... 1 altını -
:bıı:nir CHususO - Sıhhat Vett.ıetl Bantın {Hususi) - Mı +-ı..A uı uue DIC'U~-Y,. verm !'J vı> 1ş ... a.an l ·i . l .._...... ....., _. ·-

. · n.........,,mızda. na ,.__et •-itil ..._,.... tr1n d 0 .... ntn ke eı rıee. 0 unur. rip içer· .,,;rmı~tı M0 ı.......ı al1a'i...ı .... 
şeh.rlaıızdeti aatır. dilsiz ve körler ve .ti mısır tar.la.1-arı.nd:a. .bu sone -"ı·- w. .,..q nım:;.,, v ~"· - T • •h l"t f l Çok enteresan ol.an b ir valt'ayı bu.. ı •· wı • ......_.. '3• .,,_ 
geri lta1Dut cocutlar mUeSSl'aeı'ni tak.. ............ ır nannda def'rıedı1mb;ttr. uz ıstı sa a ımız: az a d . raya kadar oelbedeb!.lnıt!k~. 

. . rastı> denilen hıuı~alık gôriilıı:ıüştür. AlMtadarlann nazan d!klı:ıı.tini ~!be_ Bu Yıl ıtu?: istihs;ı.lAtımı:ıı geçen se - ra a kaydetmek ıSterım... * 
viye etmıye karar -.e.rm!ştır. Son aene. Bu hus~"ta Ziraaıt VekaJeti. Müeade d n"'<'Jen a."WS.rl .ıl:?>..1e ,mı! beş fazladır.1 . Türk pehl!vanları, S.Por sarayı1141 ge_ 
!er IQinde 1hUyaca <'evab y.erm1yen bu .. - er!B. . J' Y • lınceye kadar r:.e suretle giireş tu~ 
müeeseae teU.mru etti:rUerek bır \Geri le Eııst.ııtüsu tJaratından istenen ma- .. .. . !nh~~rfar lduesl heT tarafa ıht1yacı caklarını b!lmıy(lrlardı. Yalnız, bir ke-

. .._,__ lftme.t ve nUmuneler Ziraa.ı Muallim_ yüzlerce bayvarun Olumline .sebeb o itarsı.ı.,vM'a~ m!ktama tur. !levkederek ""'- kliil>- id I ! "'' 
kalm14 çocu:.,._) mUi!esesesl b&Hni ala.. 1"114 ...;;..,.A .. ..;ı ... : .. tır lan barbon haa«ıltkı sii!llllilk üzere ~dklar va:pnıllk sıtretl!e vrni te-cTbl .. !Pr re ...... _ un.ı g ·P ~ s. ranga e;ureş-

k:t Bu yeni ve mtıtek'lmll m1lesae.. ı~nca -.~• ~ · · · · ı mlş1erd1 ve !\lafrang.1 gure.ştn ne oldu. 
~r. tak sayısı 500 olaca.it ve eri Bartmda hayvan has&alJJı ııöndürii:d derken, Tınıcular V'J Qe.."ltepe köyle_ a:.'na':dtıv:hr Bu sm~ meml~~.m!zde ğunu orada öğrcnml.ş~erd1. 

---·--··-·ya burada mütehassıa\~r ~ Çeftepe, Tuzcular, Arıönü ve Saz rinde de b~mış ve 15 kadar hay~ h·ç .~!r surM.le tuz bııhranı var d de - Mösyö Piyer ,.e Dub1iye ne olur ne 
4lmf hed w, vi ıı.ında ıitöyler:l me.nıda.larında sooı defa çık- van ölmü.şt.ü.r. Veteriner Müdürü te1 ~l~ır. • , olmaz diye bll ldman ~re.şinden sonra, 

dan mQşa e ve .a a tıtını haber rerdifim §~rbou ha.st:ı_ ray gelerek ba.<rt.alıJt mıntaka.~ına git Gazoz şı•estle var!\ 1amu~ Türk pehllvanbr'..n.'.l. hiçbir ~Y acma.. 
bulımdurulacait";tr. Bu müesae'Seye bir ı.JM ... ~a '7,,_,~ 'd .._._ 1 v ....ı..+ı.. Sultan.ahmcdda Cankııııtm-an ma. mı•Ia .. dı · t.n kted' U6•, ,.........,. r '"""""&u. a .... ı.oı.n ge en e_ ~.... • _ .., • . 

;.Iyon Ura aarfı leab e ıe ır. teriner Müdürü Na.f! o·n.g-ör··n ç-a Mücaıd~ lQ!n Gerededen muva.kka.... ha!le<Mnde -10 n•ttnnradıı O:lll'an Avııl, Nllayet; 'Itireş ak.µmı, sahneye çıt.. 
1Ds llnll mtidürldtö . .z u .. u · ten ı..n-a.n l ' .

1 
ile Si11\ecld.e Azer! slnemı1.S1nda büfe_ ~ıkları sırada. idman gürp,ş!nde o!duğıı 

İzmir kız llses1 mtldttrlQğl\:ıe Jmı mu.. ~arı sa~nde aöndftrulmüş __ ve ~· . saQ. 1~ m.emllru Niyazı cilHc yıa.pa.n İsr!'•l dth1 b!.r iş meselesin_ gibi güreş y~ı.cakları sö:vlenecek ve 
anmı melctEt>i mue.lıimlerınd~n Vedlde Vete~ner Müdürii Zonguldala don. eJmJ.ş ve .şe baş:.aımıştır. Vau!eten den k.a:?ga etınf(ıer, bu esnad.ı İsrail bir emri vaki ihdas edilmiş olacalrtL 
Karadayı ta1iD edilmiştir. Bn. Karada_ müştür. Merlnıos ıtbhumhmasında bulunan garoz Çşesile Avniyi ba~ın.d11n yara1a. Nitekim; apor sarayına kadar Türk 
yı Ameritada )'t1tsek pedagoji ihtfuaı BarbGn hastahtı l'ene cıktı Aıbmed Ok Must.afakemal Paşadan mı.stır. pehUvanl.anna ne b:çim gUreş tuta. 
yapmııs ·kıJmeıtll b!r Oıtretmendir. Bu sene, kazanın birçok köylerinde dönmDt ft ite ba.şla.mıştır. Avni :tıed.&v\ altına e.lmmlf, İflrail ya_ caklan söylenmedlti ve 'l'ttrk pebU.. 

~ kaLa~ır. vanları da yatlı Ye tiab8'li dret ,a.. 

Dubiiye, pehlivanların i:labetle ıeı . şi.. 
ni şuna hamleW: 

Demek; ?ılöeyd Piyer, biçim.ne ıret.t. 
rip pehlivanlara bir şey açamamış ... 

Dubliye, ~ evvel, Piyerin ya.. 
nına gidip tı.sıl tıy& bacı1adılar. Dubll.,. 
soruyordu: 

- Bir biçlmiı:wı getiremedin mt? .. 
- Ne gezer, hio bunlara damdan ciO.. 

ser ıibt W ed.Oebillr mit 
- Keşld bir aralık acıvcreydin? .. 
- Sen, TOrtıertn tabiatlni b~tl.. 

ahı, onlar hieblr millet9 benzemerler ••• 
Bir tere ~ dedikleri saman. koJ.d• 
tolaJ evet, demezler •.. Evet; de~ 
1879 de mı&J, kıola7 hayır demmer ... , ............ 
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VARDIR,, 

Kayseri bez fabrikasmda 174 Yurdda ı 
kadm mahkOm çallşıyor _jl.~H!~!-" _ 

B 
Ankara. 8 (HlJausl) - Adll,e ve.. 1 -..kitlerinde yapacaBtlA.n .işler blr prog 

~~ Alman gazetesinin kfiletı tadın ma.h1tillnların çalışt.ırıL rama bağlanarak ~tıre.hatıerın in te_ 
T k• ma.sı etratında.ltl faaliyet ni teVBl et.. mlnine ltlna edilmektedir. İkamet et 

ur ıye hakkında dik· met ına,t:sadile bir talkım yenl tedbı.r tJk:eri daireler, kalorifer tes&Lı Slh 
kate B1l Ka · bez • -şayan bir yazısı ~~~ır~ıı.:~ :a_e;ı mb.. ~ = ~~~ı modern teslıiat-

((r

•• • - 1.A .... ların sa.yıst 1'74 d_r. çıkarılmıştır. ,_ ........ d h.. Mahküm kadınlar gece ve gundüz 
UTRıye kendi czmile hür o- verilen maiflJnata gore ka ın nıa. ·· lGTcık öl ... .. .. • J . ınunıar fabrika.da kenfiler·nı) tahs.s olmak uzere iki ek P hs llnde ça.ışmak 

me_ Ataturkan ıra esı M --'" 60 tur•uı yovmiye ile ça tadırlar. 
• • edlen -"'l'e1"°" .... ı be ! 

den> - Şimdiye udar bu mevsimde 
hiç ıteıadüf edılmlyen kar bugfuı BoYa. 
bad yr n·~·r 

Boğazlar 
hakkında Rus 

•• - - •• sozcusunun 
beyanatı ve ıcraatıle Avrupalı ıışnalktadır ar. Kayser z abrfkasınd::ı.n başka 

olmuftun> yemek ücreti ole.n e . lira a.ylıkla- di
0
er b:ızı fabrikalarımızda da kadın 

nndan keısilmettedlı'· o ter taraftan I mab:kümların çalı.ştırılmıu:ı ıçin tet.. Lorovski Tünkiye hakkındaki sc>z. 

Havayollarmm Elazığda 
yapt1rdıüı hava meydam açıldı 
ElAzığ 8 <A.A.> - Burada Devlt>t 

Hava )'Oll&n ı.arafın~ yapı.mlan 

hava meydanı bugün MUna.kalAt Vekili 
Cevdet. Kerim incedayının b:.r nutku 
Ue açılmıştır. 

Bu törende hazır buıunmak il7.Ptt 
ı.ayyare ile buraya lf"len MUnakaJAt. Ve 
k.ilım:Zle MallJ'c Vekili Fu.td Ağralı 
hava meydanıntll\ s vıl ve asileri erkan 
ile Parti azaları, ha k ve bl.r kı 'a as 
ker tarafından s~lA.mla~. -

MilnablA.t Vekill İnccdayı ısoy?edlti 
kısa bir nutukla, açılmak üzere bulu.. 
nan bu hava ıneydanınm Milli Şet ın., 
önü devrinın yur.tun iman ha._ _ 

• A.10 .&'5-

fa.h ve medeniyet yolunc!akJ -.nk eaımı 
hızlandıran ve Ata lirk inkıiAOJnı ıe 

kemmill ettiren eserler nde..-ı b.rı oJdU:: 
tunu işaret. eylem.ş n bunu takiben 
Ma]jye dtlli Fuad Atral• iyi d fit e.rJe 
meydanı &4,'lnıştır. 

ı_. Askeri v_aziret :=I 
Bertin 8 ( ~ A.> - ........ --W.(ımla.rlll yaıtıı> mJ&maları, tatil klklere devam olunnu:ı.ktndır. leri arasında funlan da söylemlştır: 

ZE:;.tun · - eBerlıneı .,onıen ıu-- •- Hitlerln Boğazlar üzerınde Sov 

b!.rıntn lh sa.ıeteaı Tüı:'k!.ycdekl muha - H A Yenm «13arkt.a Avrupa, Kemalist Tilr Rusyada kış us usl iman Jetlerin tekliflerde bwunduiu bak. (Bqlarafı 1 lncl 1&1fMia) 
n-u elde et.iği tcrakkıler> b.ışlığı kında aöylemlş olduğu sözler baştan dra ıtelgrafı, Almanların Uç orduyu ve 
-•ında b'- '"'aıı.ı yhlandır Bu T '"' J ı ta beş bm ıayyaı·ey1 '"tirao. ettırd.kıerı bu 

:.da <l ..- Yaztaını nef?etmek:tedlr. BU b 1 d t b ı·"' 1 • -:< o . ...., a ans ra. ~ kenıauat ~or kl: b•ırdenbire aş a 1 e ıg erı tından o·duğu gibi Moiotofun ağzUe ~= .:::~:etl::c.ı~~ !!~k 

Alman umumi karargdbınm dlln yanı, 
8 Temmuzda. n.şret.m:ş o duğu hıısuıd 
bı.r tebl ğ Alına:ı ordu arı ta a flnüan 
bu kere şarıt cephes n ie başıanıan~ o,. 
lan asıl bu1uır. taaırm h.uelteı.ln n •
niş bır 1nk şat g->S crm 'Al• o ğunu 
ve daha şım:i.d :ı yalnu: \Vıya mın 
ta~8.'!ında :nüt d sovye, ornuıan.. 
nm kuvvetli çemberi r t~ıne a ınaraJr 
Jmhalarmın l!ÜJJ mesele ı hal ne gel _ 
dltini blldlrın. !r • 

ru·:,_ An l'ürııyed•, İ t""bu1da otu.. de yalanlanınlfl.ır. Halbukı fimdi ay_ ...-~..... ... • ...._ ..... .,, , .. ,...... 
1 

ve cenubu şarkıs!ndeu üç esas.1 grup 
ta ya.'adıi Karada oturu!suu !nsan pr~ :sern 

8 
<A.A.) _ n:arb bğlgesinde C~h ı inci nırıu1a1 nı ~a .Lıuıa.ıyen n mftdafll gô. h&l1nde Mo.aıko~ doğru mütekıu-ib 

ı ön ını du:nıuaca. BuDdaD 20 bulun~ its.lyan ~te muhabirle_ Ukrayna.da t.a.ıırruz ve taklb hare rilnms ve Türk - Rwı dostıutunu bir hareket. tarzında ınli.~t euııei.te 
a.t :-~~m h 'ç de böyle delildi. rinden gelen ıtelgratlara. göre, vtray. ketleri durmak.&lzuı devam ederken i bozmll Jst~r. Rusya ise Türkiye. ve &nolennln ııo kllometıe ~rkm _ 

b 1 ıeıı;"ügU dl.4rUm ·nsan.ı gayet ta- da da.hil o!ına!t ~ere bütün SOV- nktesrinıde oepbe merkeaaılıı yanı' _ DiD istJtlAllnl daıma. düşUnmliftur. dıatıf Wı7a.ıım& civan ile Roa.ıava şark dA ... or. '1neller.i TUr!tiS'e oemek naet cepheler nde k"" tıaşlamıştır ması neticesinde yen den muazzam im Ve ibu lıltlklAle her zaman hürmet Briyana - Orel hattının ~lmal.ndek. 
...,,elctf B y ..,. b: .. 

1 
ha muharebeler.ne başlannı~u _ ... , -"zl saha dabllln'.Je oe dd li uh ~ın · ugün Ttlrk!ye Avru _ . r>ella 9eranın muha u vwma bölgası.nd" ütea.d · etmektedir . .ıuwerln lfU eri tahrikten 1 ç şı et m :ırcbf'_ Oember 1ç ne annd 

1 
b 111 r. en or 

ar b ayrüma.z b\r parça.suiır. Bu ka_ oorrıe::e tolor<lulan çevrtımişÜr,:nBu ko~dularRwı b8fka bir feY dellldır. er vuhbulm.ıt.ta oldulunu blldlrd.li dular Mare'3) TlmOQmtonun. eu stL 
•A•ıı :kasıt e&üıte.ı bu vAkı~ ıce:ınal A.. d;yor ki: ..,.,,,. bir tarzAft gelmiş k""Jllllma.sl m"-'·Un olmnrau '-~A (Rıadyo ga.zeteSı) gibi Ta)'mıS R&Zatesı:ııu askeri 3uıcw zlde tAbnenl .. -!nd".l ve b ,.Wt rlnden 
"""'-ur. Un bfiy"•-•m~n- k.u:.s K'-... t>ek!en.ın~ """ ..,. """IA .,, uuua da Allnanlann MOOEOva umaml ıa ika ,._.... ~ w Vaktıı. ~--~--·• tfad<7• ~~'· ~ nda :.emen hemen khlil<es. .._..,..u1a,. metiDd ı """" · m--'"' orılubnbr .. bunlu bu •u.. d nıı ·~·- 'l'ütid~en batısed 1 ve yazla. kJll 11resı lı su Alman ha t .... eri hafız •-· .. mert lıfarJVV>l'a varın"' bu 1 .. Aft:._~-~ ıe bulundu.klan 1e. reUe bailtaten blr daha kunuıamıya.. 

bu kelime co rafya manar-ında hiç. fasıla oımamıştır. nevam ret_ va uvv""" , dtl..cımanm _.... • ..,..... ... - n _,.....,..... .... cld fiddetlı Sovyet mıı_ cat bir tarzda çe.mb r ve ıltısk ç çıne almll'dı Bu ..ıı ...... bir çeli.k: uç gi kara ve dsn·ryollanna alır darbeler lunu70rlar. kavsnetlne ratme:ı şlmdWen büyü ... aı·--··'·rsa ....... ~~' Tmoçeııkln\Ul da 

r 
' İIBIM Çanakkale \'e J{a_ te dondUruCU ve;,..- fn'"'- 1·"'H .... lfÜ!.e"ddt"d trenler •A'--'b fi a-e" ..__, 6-L-... edi)dl ._...._,, k d J dkl .. _ _.,,,_. aden12 Boğ n&wı yatzna;ktadır. UUU""7W4 .. wuu• _,.,, • .._. ~·uu ..... ...-.er ay t!Y e 1 erını bahıs mev_ muannidane ve hesabS"!"' cilr' tl 

ile azla.:-i!e yanı eski İstanbul ı bi batan bir y_...ur edlımtş veya hasa• a utratılmıştır. Al_ Berlln 8 ( .... ) _ -.....,et demir. zuu etmelatel.llr .... e e mu. Tnılkya nududu anwnnd&ki .... .-ça • man t11ıYYarelerl dıb gece Mo·"ova v- • ~ ..,.,..J 8 Blrinc,....., .. :., ..... lhll S bıııı.1 barebe meaeıeılnde arkadaşlannın anlaşılı dı _. 1 B } · -. .. ~11 .... ...-esine k1U'1l yap lan Alın . '""'i'" ...... _. OVJ'l'' te · • yaptıtı .ha.tıı.va dü,ınüş oldu#un.ı hfrk 

0 

r . Rumen er o şevızmın ı..eningradda etıemmiyetu asterı te.ı :rva- -
1 

an de ., Birlncl.teşn'l aünü bntnn cephe metmek ırızım ge!ecektır -
zam.anlar artzt bu coğrafya te- k :1 h b sa.ta taarruz etmişlerdlr. - ha.va tuvvet.ler1 hucumu basSaLen §ld boyunca ve b.lhaaı Wiya.sma ve :sır · rlmı -..uu bolbo •il. - ymni imhasına a ar ar B- .... t cleW - ....... Kul< cl&du müteca.. '""* -tlormde ·- ,.; Ancak daha bOydk b•' dl"° yell0 senel.t K · d · ı keeilm.lıt. r Bu bomba.. annldane çarpışı.ctı!tnı haber vermı>k- haıtilm vertlmc'il lı\zım gelen J er bir 

bu t emalist inkılA.bından sonra edecekler Berlln 8 (A.}I.) - Alman orduları ?iZ emil'J'O U ı • tedır. - husus vardır, ki o dn A m:ın ordı u _ 
erhnc:le dıter bır çokları gibi m.a başkumandaıılıi bu akş3m aşağıdaki lar, şlmenıcllfer mallıP.meaini baklki İşte, bu muhtelı! haberlerı b~ıne nun f~kal.lde Ot'lll ıntıza:n ve tnlım ve 

~ı --· """' "" Anupa ,,..,.,., ı <AA> - "'" ecnobl ... h"""' - n-: 111' enka - haline ıet.ımı•t~. et1iJeı-ek ,.... l>tq.. Alman tamam .._,.. "'"' """'" ..,.., J "' ile n;yesı bir AlılYa Türk.iyesi kalma_ zetelerln mak'Sad:ı mUsten:d iddialan.. Bir Alman urh!ı ordusu. °hQlyan, Dört, bet ve altı B rinclLeşrin gün- nun ana hatlaııle Mos :ova mın atası!; bugün onu tatb.k etmekte bulunan Al.. 
ııuştır. Bugun tek bir Türkiye var- na cevab veren ma.t!>uat .P.omanyanın Macar ve Slonk t llerile takviye ıert ti eo-qet treni tahra> edilmlş, bu mınt&kayı müdafaay.ı çalışan Ma man ordusu şerıorm ı hakika.ten I v • dır. })otşeviSnln imha.Sına katl~r mücadele- edilmlş olarak Dln.veperpelrovst cev_ 128 tren de atır hasara. uğramıştır. reoal Tmoçenko ordularmı iwlhdaf et- ka!Ade bir de!ec~ekı kudre \P me _ 

Bu Türk" ye deıvam e~eğ· h r zamand:ın zl.yade resinden cür'etli bir hareı:etıe Azat de 3511 esir aluub meıate olduiunu ve bu detakı .ı\ama:r"; haretıerlnln. çoıt muazzam °' hareke_ 
. ıye, deıvlet. şekli lle, ekono_ azmeıt:mlı; bulunduğunu yarmaktadır. nizine inmiş v b r cephe taarruzu lliı Berı·n 8 (A.A.) - D N B.'"e bll. ··-• ... ft.......... tin blr haf•.a kafar k b' 

1lllSi lle, topraklan ılP. ordusu ile ve Meıttopal yakınıarmda matIQb edil ı • . · 
1 

um ..... ......, .,,...t,ı .Pllnına ayna zamanda ' '\ r z:ıman ıç n 
"""''"' lkı. ""-ikameli ae ........ mO olan dokuZuncu """"" onlu.un..; diri dilin• """' 1 ııtnnc•,...ın gilnu Len'""'"' ve Odes' et•efınd•k mu d• """"" k&t1 dmm '"'°' b mel ... Aıvrup_ a'ıdır Tiinlye, tendi ruhu"'nP.. Bitaraflık kanunu rlc'e.tlnl. kesniştlr. p.m cepbe.sln1n cen\Jb kesimnde ya_ 1:186ara sa:tıa.arı•ıda çok kuv?eLli t; inkıŞ&f mertıaıes:.ne vannastle ~ütün k "'"\:-lı ı ınd b Al- durum muh'.lft1ı.a edilmekle beraber dünya naza.M!ld ~ b r <l h d.ı.lı sab t 

endı '8%Dli ile hı; .. oıa-" v ... "ir .. hakkında Amer1"kad Bu sırada Alman vı: Ruırum kuv pılan muharebe er esnu a r olmft ... , t-rı1etldlr b - .. _ • ., - a - t. t" cephenin en <'WUbıreda da, Sovyell€r n ..., ~., ve Cf.'m er ç ne a_ 
damın, ölmez A.ta1Uiı1tün iradesi ıve vot!erı de düşmanın takibine batıdan man zırhlı tümeni, bi!' sovye ume. bltblrlerile ala;rnsı olmıyan Hcrı ve ge iman Sovyet ord ıiarınl!l aded V" m•k_ 
icraatı lle Aıvr~ oımu~ur. ' bir türlü karar doğuya doğru devam c~işlcrdir. Bu ninl im.ha etınlf ve 3600 esir almı tır. liŞl güzel mevzıi.mlc muhnrtb lcr ver- t.arlnrı fazlaca 1-;~ ar• ık bı ndan sonra. 

KemaJJ.st Türkiye, büyüle genç bir takıb eGnasında mu.haf.z kıt'alarına İki Sovyri 1a11va1:oru kuma oturtuldu mclc ve hatt.A anutlane muk'.ı.l),! tanr- Kızılordunun s lraıtle inh :fı.'!..'1 intizar 
Avrupa d4met1 oldutunu 96~lüyor. verilemiyor mens® sür'atli bir te§kl: Azak deni. Helsfnlci a <A.A.> - Kronst.adt. mUs. ruzlar yap:na.k gaflewrıdc bulunmalar~ ı-•mek tabi hir h!i.dl e o:ur. 
Bun ._,....,rı ........... ,

1 

... -. ~· Osman -~~ı d ll 1 k tahkeıın mevkı kumandam 8.Jvyet l\ - dola""'ü Unl .... D ~---- v ... n ... on • (A .. ) - Ofl,· ~ı-.. mirali Tributz Neva nehri il" M:>s ·o e ,,, __ ,.___ o ~---~;;-;-İ ... E._.;~~ ....-. 7.1 -.u.uin en er eyere ş malden k j _,_ e son g erde milttefık ordu. n. • 
~~ _,.. - - ......... - inen sıdl1ı Jı:wnatıerle birl9111aete mu 1d ... &il --.nmış 0

1

tlu.s.
1

:lrı muvaffak.i 
en aoara • ._ ... ___ -- _ .. _ R~ De aııonsra lider eri ar tanaıı arumda K roff smıtmdan i yeuer· t - ç· } •} b• h" ~•ı..li~eı -- --- - - ....... ~ ------- a.. w.ffü: olmUIAlr Bu sureUe ber ta-~ Jcuma oturtmuştur. 1 evsı le ısetsmıır ve PU.Skfirtmc. 10 I er lf ŞC 11 

mu U.LA0\1 erme 191& 41*1 can 9eklt ~ • .- _. __ W e&M raftan nklltlnD- bulunan altı, -- __ ...__. .. ._ __ , __ eline __., ıntT taarruz, kuşa.Una ve imha mahareb• ' 

d in ka.d 

~ deOırılrahJı: bir celMden - ,,_ -- ..,..___ .""'.. lerin! bl~---· • - t• d d tt•l 
me evres e ar A\-rupa.ı 01m111- nna .. ~hl _ ... ,_ aonra ya_ dı Bovyet tiJımenl 7&kında lmlıa edL Enelki gün ve bent\z teyid edllml- •vuuu takiben icra suret le IS lT a e 1 er 
t 

.,... r .,.....,.esı ~ut mahatııde Kınına Don v Do ur. Yeni Kemahst Türkzye, k-endlsı.. bıraz haıyret '""~ndınnıstır. lecekt r. yen bir Mbere g&-e Azo.k denizi .şL · e ncç havzalarma Tchoung _ King s cA.A.> _ ebe. nı A lll tl rlnd add -~ · • "1 n""'ü.b edl' Rost f istik doğru hareke~ de·ı!t.n oluıınııısı kcy k ' i ' d genç mııı:ı m e e en e.. Ametiknd• yü.,olen ""'" • -· en ve o nme- ma indeki Marlopol şeh•I Almanlorın r1yeıı.,,.,,.ın de d""1 b d - •a, Çm krlaotmm Cumartesi gnui }ı>r. Amerıka {cyan azasından Kler bl t inde çek lmeğe c;alışm zayıf düşmnn eline geçmiŞtır. Bu ŞPhir Ro.,tota 140 ha vazıh ve bariz b ..r ş~~eU:~~ ~8- Ohanchanın takriben 60 kilometre şi 

Al 
şehirde söylem.J9 olduğu bir nutuk r ba:kiyelerl muha fız tc<ıkirerl tarafın kilometre doğudadır. bll olabilm!.ş!J. 

1

• a_ mal nde kain Ohtngcnlngl ı.Stirdad 
inan veremle mÜca- demlşl!r ki: ta dan ynkın<lan taköbedümektedk. Mu. {Radyo gnzetesll Abuan umumi haro:.O• plAnımn bu ebn~ oldukiarmı haber vermekfalır, 

dele C • • l - Bltuaflı:k kanununun ilgası g -- ---- Ut:nci kısmı bilhassa ehtmmiyeti haiz cmıyetı top and! yesi bir sürü hooi5e:eıle beraber ha a. Bu Akşlm 'I' 1\ idi. Zira, cephenin merkez mıntaka - Londra bildiriyor 
-~~ 8 CA.A.> _ A'--- ver"'mle çı-karma.ldır. Ha!lbukl Ruıvc!t bu k~ S A 'D A y ŞAHANE PETERSBURG.. . :1r~~ şl:~~ ~=;~~~~:ya~,_% lBas ısrarı ı mel .ur!Mlal ~ -•- umw ' 11.. .a'1 ÇARLAR DOSYASI 

9
"'"" drada tamemile •yanlıp diye ı......-... _...,-eı& buııun btft-ada to nunun ~ası yerine :parlamentodan 1 ... petrol ırnıntalrosı olrnagına bir de tran tavalf edilmektedir. ~ .. ...:: - aınt.ıı..,,, ~; açıkça hlıi> ıstemelldlr. Eğer parlô. Sinemasında 1 ŞARKILAR ... ÇİGAN... yolile gelece> tnglllz. B"leol• AmM.ta iL .,,_ ..., ..... 

--10 ~ _ w•-~-- -~ ad•-'Arı mn.... mento bu ıs~l :kal>ul etmezse Ru ve BALALAYKALAR... yardımının geçooıı~l eaha bulunması Le - - - - - Z.. Göz""""'' ıran Y•ld" 1 işte bnnl&n teyr,,..tlnln .........,, ..,..., .. ..._ LoDdra 
1 

'A.A.> - RoY " 
J>onya, t..~~ \'a b.ı ar :J". TR.lafı>~ ve1ti susturmalıdır. Yolks:ı bu ve bu_ B R c N DA j OY C E 1 WILLY FRITSCH •e mlş'eti daha zlyad<l artan KafkalJ&. Avam :ıtamara.sıncl.A, Bulgar bay. au:ı.ı.;::-· Po~ 8tı...a. Ja nun • bô u durmadan harlı Lstemek. c. 1 • um m- ı.ı. _.. -'"" Dan n•b.. nim> ....,.. - ltalyan •om! • 
-- - del~? KÖJl-' ... -~otale kh v; te devam edeceklerdir. W AL TER BRENNAN MARTE HARELL n maMeh~ ıle Rostu! havalıa nın ya.. Jerının Botaxı:ude:ı geçmesi mc -- _ """'lll~ r'"- .. _ .. _ ulelı1 bakltuı.da sorulan bir euale 

- "<UC. (Raf!vo gazetesi) tıla kmdan (.ebdid edilmesi birCOt: -- _ ''S " ile beraber yaraııt.ıklan ve Reng.n tarafından yara n ~ daD ~ Rule'a ııe KmJordanUD ha.. cerNI» verm Bdeo '6Jle dem t r: 

• 
on Posta bil' harikası otan ıe stRtNciTZŞRİN PERŞEM- ywna ıevclh edilmiş en Gldttrüc'.i bir .-rlb'ltlYe JıBkQmetlnbı MontnUS 

-~--.... ,, nın bulmacası: 1 - (4) l SON YAR 1 Ş Be günü ac;ı·acak olan ::= ~ ~ :_ ::-ın :ı:~!!61 l!ıtaı;ını:- bo: -.._.. - ' s B s rlhU AJman n!llllf teblll1 bu bususun taahbtldlerilli bfltQn manaallt- 11' 

aL.. l.oneıin. hal'-, ''""nt..ıN> """" _. .. -..na .._. '"'"' I< • .,.,, ,.., t.dbh-l•rl ••• -~ ,.;-,.,.... ' . ""'erek 6ir ora.la yollıyan lı•• Pllmlndo. ..., ,...,. vo bOtün h,._ _,. bir hale ae•ı;t.uı ve b""'1n. ,.,._,.. hQ_..,,,ın tam "...., 

bır ."": ~b~;, .. _ u.za hu A.tli~ ttıWU. etiec•~ !eremıve t~~r~~ınd;,~et SJNE 11,.A ... cılNlN ıerc1e buna dair ehemm 1eu. tamamla_ vardır. k _,., --. l m • -• •- '"""· :06 .">. ,.,.,, ....,.,.,. tuw..Ue bıt,_. edl!e. - h6k0a>ol'11n "'' m , • ., tı.aı. 

2

P l!Jııi ~:o b.r 2 3 4 s 6 7 8 9 Hayat ve haı:eıret dolu bır İlk A"'" Ta. eOPER Fi!mınde bllecetinl göstermekte 'dl. van dı.sıtroyerl satın alarat bttnlann 
, - >. -. .• Sizi mmmun ed- bh- v~ "" bu """'" muhte'" hob.,lerlu Bo azlardan <""'""" nl """il~ .;.· ıı,.. ,.,..... fllm... Bu •"- Jcln yerter'.n•• g6reeebl•Ls. mana ,. .ı.ıo.ot11dm ""1ade v• '~'"- lnU>!ati ...,.,ı,,,. T "k Mtıımot.ınln 
b ' •20 nı .,.,ıoro a>d•nn" n• eu'<<lle '""t """'"" n m<'l'k°" na.~n dkkatl c>lbei bn',Ur. Tllrid7e 

r

3

.,,. ı>ı \',....; ~ mmtakasm.ia .....-ıan etmokte olan h> bu mahly,.te hiç bl' tA'ob vA o'ma. 

il - İh . , Yarın matı.nelerden ı·tı"bar ... <:lln ·. d selerln ne ~ibf bı::' D"t!c ye Ynrınak dığını Br.tanyı hUk•iın l n• b d rm'ş_ 
b. <1 >.ı ar lı:a_ yohmda olduğun ı tahUl u~raşı ken Ur. 

<t, 'in rn-

TAKSİM SİNEMASINDA dön saat r:eemeden rene eti, böretl. 
plli vı, atır blr hamur ~- ile ak. 
şam yemetl ııökun f'der ve bunun n.. 
hantl ile de k~ clbi dinlenclirlcl 
bir uta ranmetlileri ~fln n lsAfn. 
hate uvoşiururdu. Ne mldt"Sfnclm, 
ne tlşnanh;tndan, ne sinir nden "
kibri eden yok. 

4 • .... 
d- !lir 

~ -'lll ~ 11"'1 
~ l.tje ~h '°'il _ 

(4) 'il s . 
- Sr · vu nota 

• <aı~ bir g • 
ttıı - G 

1 "rırı h; ~
,~ - n/ır 13). 

( & llir lı: no>.a 
Uş uıvu • - 1J Ok •r:\berıık 

-~-ll '"> -or . 
~t nota 

"'1ırı rab ta ıe ' <2> ı 
~ ıı ~kl 8 r ~CnJc 

- tı. 
1~ 3 lat ltbal 

b - tiU y 
en,,_ J!al'V "'t, V• 8"l'b~l'- ' - -l' -... 'lll a.aın Yecrt '~ (4). 6 - Tok otmı&yan (2), B'r erke>k ıs_ 

ı .. -.....:;u <:n. . '2), Ta\•lada m1 <•>. 
ltı ~ S.n• ~: '1 - Dflimlz:le P k mebzul bir erkek 
" bir b~~ ~:_arıt daşı c 3 ı. aeç. lısm1 _m. ~n'at manasına <2), B r 

ı ._1'\ ha.,,,._ ..... ı ın CS) B " k ecnıebı muaikıai (3). 
b a-,_ -~ .. - R , r ren "11&\ıv ~lllltl ~ ası <2ı. 8 - .Hastanın 1-;ten relıan sesi l6>, 

4 1':ııı il aır! Yvan <2ı' a 9 - Yem14lenn balıtası <5>. San' 
..!ı. ~ ~ <4,. · anıamıııa aellr c2>. 

iLK BÜYÜK MACERA FiLMI; T AMAl'iEN RENKLi 

TALİH ADASI 
Hls5i, Müessir ve ihtiraslı filmi l>a.tıı)llOr. 

Esrarengiz Adanm Ba'ta G=r.1.e.ııiş Romam ... 
Hay~utlar lnin~e... 2 Ka~m Tehlikede ... 
Amerikan Don.,nrr.a~ı Tarafindan Kurhrılışı ... 

l;;i 

M••• .. -.-... uut .. n phir ha1~1,'." •11ıııa1ıı1-1.M11ı1ı-.. - -.ııı.ı---. 

i B E 
edecek ve Daoslaruıı Süper Filmindeki muslklyi tegannı 

Dansedeookler .dr. 

Bütün lstanbul kadınları, İREH 
Süper Filmini yaratan AN NA NE A o LE 'nln g ydi;: 

... Son moda Tuva 'etleri g·yecek:erdir. ı ır 2> 8.r ~ şı <4> İnsanıd -O-üzüntü <3>. 1 
~ bir :ıv <7' · l 10 - lnsanlaıın severek yedıkleı 
~ (4). Mual_ bir pla (2). AYl'Up.\cU meehuı: bir daJ' -"eı'dili GCY •3>. ailsilıesl <&>. ~--••••••••••••••••• .. ••U•~ 

Pek yakanda S Ü M E R sinemasında 

Sabahtan Sahahaı 

Ev sofrası 
Apartıman 

sofrası 
- Ne dedlnb. akşam yemeli mi, 

imk&n• 7ok. Rls ıüpuılan haUI bir 
Jı:ahnitı 7a.pl)'Or'UZ. 11~ fel'tS, tU. 

bu. 
- Erken mi yab,rorsuuus! 
- Bayır, r;t'ne 011 ikiyi 1'aluyor! 
Bıı muhavere a~n harb sonun

danberi cemlyetın bılbass.ı yüksek 
ta.bakasında dalma ialtlllyor. E\·den, 
kenaJd&D MJ&rtımana Ce(l'D alJelerln 
muhakkak ki mideleri de mutfakları 
gibl 'küçülmüş nlac:ık. Çünkü anıl ın. 
sanların bir nesli evvetld ~üyuklerl 
Pzıde birkae ovıin yf'tlleil tatlw, 
WzJwııı ile aimn<ı, hafif;ne bakma. 
dan silip siiPürmeyl bir bavat ıııra. 
reti olarak kabul etuaı.ıerdL ııan.uld 
o samanlar •ecıe hı17atı d:ı yoktu. 
BareketJerimhe süneı,ı1e •ece bfLklm. 
di. Öyle iken nıafasul bir ôile ye. 
.metlDdea mora eolı. delil ile, ııUıaJet 

E• ve kon.ık neslinin apart..,.... 
yerıeten çoeuJı:1an, hrDDları ama&. 
fah la alakalan krsllml• aihi. Apar • 
tıman ba1ka.1dan h'e birinin b~tli bıt. 
h snl1itl 1ılr yemek yok. Büyüiô. idi. 
eüttl 9'iah'1a. v~mfk lakırdun ohla 
ma omm1ar u1kıyor. ,·cınek saaU 
bfo11i cletil. Ne kadar arclklnı• berket 
o kadar memnun. Aq:ım yemr.tinılm 
bahııetmek aıleta murteclllk. gerlJlk, 
biç olmaaa kabalık nyılır e'd 1. Ba 
iştahsızlık :retm'yı" ırlbl {rrf "1l >a. 
paralı baltala"~ ıw,'l>mnl\ ı.amur ı.I 
'koyma.J&Dlar da nr. NHil JMmlhvOI', 
bo~ lar kt!lahvor, 'ucudl:\r oarpafvor, 
belllzl" soluyuT. G•,.ç'ik bir t •rb:ı ke. 
mlk haline ırellyor d~ye tlkbet ..ıaa. 
1er hakhdırlar. Jo'aJı:aı varlddı ualf 
(mondanHe ie&M!) din ...Uakla a. 
lakasını kes&l"kııe ,akut ııamanlaıü 
bir karlnca nesli ~J ıla olmasını bek. 
llyeblllrls ! 

~IUJ.o,. Ca ~i,j 



SON POSTA 

Don Aksarayda bir tramvay -
kazası oldu 

kamyon l ( TIYATR LAR ) 1 

Ulallanla ı inci ~adat Müsademe sırasında · Yedlkuleden 
ıarııe net.ııoelenen bir veaa tı nakliye gelmekte olan tramvay ara.bası hat. 
bası olınuft.ur. tan ,.._,. tı .... __ .. 
Şo!ôr Allnln Jdafteindekı tam.Yon ..,-.......,, er ıAI ıu a.uanm camları 

dtin ..qam. Akeara., TNnıvar cadde. :wnlf ve ön tuıımıan 'ledelenml.§. 

a1ıı1 taklıben Ef6'emeae ck>lru giderken · 
~ istikamete ilerleren Te Yediku- Kaza ea>aısnda her fk1 t.ramıv~ 

isTANBUL BELEDlYBst 

1 
Şeh . r Tiyatrosu 

Tepeb:ı.ıı dram kwnında 
HAMLET 

Til.ııkçe&l 'Unl"fersite İngi
lllı edeblrat •ubesl 

le 81ıbcl a.raaıooa. )4leyeo blr tram bulunan ~ular b11yiit blr korku ve 
~ Jı?'lf>umı geçmek 1stemlft.lr. telAıJa utram11ludır. 

:t.autıll caddesi komedi kı.munda 
KİBARLIK BUDALASI 

'l"lblD,ııf.s1 ddkıtor Ali Süha DelbwJlı 
Ba mehedJa bqonun aöratini Yaral&.lar ceaıotuna.n aıhh1 1mdad -------------

artıran fOl!ör, büJilk biT hızla tram.. otAlmobillle ba&an9J"8 kaklırıımı.ıar, Z&rt - F.dirne tiaes!nJn onuncu 
WıY anıbacnı ı~. fakat bu sıra. kaa. etrafında adliıFe 'ft zabıtaca tah aınıfmdlln M0.9'1 senesinde al<!ıAım 
da JQılun brfa iltltameUndeo geL tikata bAll&nmlftır. t,urtlknemmıf •7i eWa. ,.eoi»nı oı.. 

mek'te olan dlter lıtr Yedlkule • Bir- V•k'a dol.111J111le bu batu.ki aeyr(l. kaNıcai1mda.n eıııldalniD hlUallll J()tıur. 

BAŞ, DI Ş , NEZLE, GR İ P, ROMATİZMA 
bci ~e nıpeşmlftlr. sefer bir müddet için lnkıtaa. uıra. Faik ott• &drt lloron 
~ p ln1 olmu.t, gerek fO m1'br . 

• pretae Qtman a?Ualannı tren. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı D erhal Keser. 
icabında rGnde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla lsteyhiz. 

ı.net .llıtmıir'!t91e c1e ~a.nttü oıa. Ticaret Vekilinin tetkikleri 
mıunlflar .e btrDıO anJ.)'e mnn. da 
~ kan.,oo l>dt>lrlerlle miiaa. [Bae&anfı ı met "7tMlal 

deme eıtmlflerdir. 96re bu aene Bige mınıtakuının üzüm 
Fabıt 'hlııdl88 1ııu.nunh da Ulma. n Jncirleri p.yet 1)'1 ftab!arla miişMı. 

m 14, kamyonun u enei. önllnıden geç rı bulma.ktadır. Uzllmön k ilosunun to 
ıil'i tralJlWllY arabaal da. kaza müna.. kurtıftan 44 turuşıa çıkarılmam da 
eebetlle önOnıde birdenbire tM&kkuf müııtahrilin yülıünt1 gfildürmUftilr. Bu 
eden kUJQOM olanoa hızlle çarpıcı. gibi mahaullerimize karşı talebin faz 
mJlt&r. Bu suretle iki tranway ara. ıa 0 1111881 DiıJiüyi fulaalle memnun 
IMısının aıuuıd& "*1f&n taDQ'IJll W.. et.meıktedlr. 
m.anıen ı.ara ~. içinde bulu. ö 
muılardan R-. Ali "N Tahılin ialm.. Ticara.t Vetili Mümi.az k.menk Cu. 
terindeki p.lııalar 'riicudlannın muh- ma akşamına bldar §ehrımime a:a
telH yerlerinden 8bemmiye~!l mrette 1 cak ve VekA.letJe alA.kalı bazı 1.§1er uze 
ya.reıanmlflardır. rinde temaslar ıyepaca.lrlır. 

10 Ton Ot Alıcacak 
ı - Sumer Bank Beykoz Deri Ve Kundura 

Sanayii Miıe11eae&İ Beykoz F abrikaıının iıkeleıinde 
kayıkta teslim 10 ton balya halinde (Şartnameıi Müdü
riyetimizde •örülmek tartile) ota ihtiyaç vardır. Talih
lerin müracaat ederek prtn•meyi görmeleri lizmıdır. 

2 - Yapılacak teklifler 14/10/1941 tarihine kadar 
kapalı zarfla Galatada Voyvoda cadde.inde Sümer Bank 
binasında Satınalma Müdüriyetine tevdi edilmit ola -
caktır. 

3 - Teklif verenler mal bedelinin yüzde onunu Sü
mer Bank İstanbul Şubesine teklif mektubile beraber 
tevdi etmeleri lazımdır. 

Ankarada M. M. V. Saba Alma Komis
yonundan: 

Atatula mubtaaar vaaına.rı ,.azılı elett.roJen grubu satın alınacaktır. 
Bu hwıust.a görüşmek ve ! ennl ıartnamesl bllAhare telı:.emmill ett1r1!m ek 
üzere allkadar !lrmalnın ıoıBir.nclteşrin/941 gününe kadar Ankarada 
ıı. M. v. Harbiye D&ıre.sı Rıyasetlne müracaatları. 

A - Tanınm11 blr fabrikanın mamu!Uı olması ve yen i bulunması. 

B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 46 Km. sürat.le yürüyüşe miısald. 
O - Bir aded 16 'Yolt 60 amper ve 3,9 kllont takatlı ve d ğer dort 

adedi 120 'YOlt 150 amper ve 18 kilovat takatli d namo.u ve tevzi 
tablolu. 

D - 4 - e alllndlrli 4 umanlı beııstn "7& dizel :motörlu ııurup alına. 
caktır. 

• - Grubun iberı ve yanları aa.ç nll n yanlan çal14ırken yutan kaL 
dırılabillr ve maJ çatı ba'inde telı:.llde tapalı olacaktır. 

r - Her crubun bir komple yedek teterletı, 4 tonluk krikosu, dinamo 
Ye mötör ıçln yedekleri ve lllıumlu anndanlıt n takımları ola
caktır. 

O - Grup baki renkte bir kat utar .e 1k1 kat ratıı boya ııe bO,.alı o. 
laoaktır. 

H - Takımlar 'Ye yedekler münaalb blr aandıta rerlqtırllmlf olaca.k.. 
tir. ( 8548) 

---• KUŞ TÜYÜNDEN ' 
YASTUE, YORGAN, YATAK bD•m•k Jaem kesenize n beaa de 

~. BiR KUŞTOYO YASTIK 1 LIRAOIR 
Yamt, J'OrPDINI ela pek ueudu. Adra: ı.anbal ÇatmakÇılar, ömer 

llaUDilıa Kut ~ fabribılL Telefon: SS02'r l 

•rDBKi YE iş BARKA.Si 
Küçllk tasarruf llesaplan 1941 iKRAMiYE PLANI 

s.tiri···: ' tuba,, 2 Mayıa, l ~ 3 İlwıc:1te§rba 
tarihlerinde ıaplhr. 

19 41 ikramiyeleri 
l aded IOOI Ura1ık - IOIO.- lir& 8 aded 250 Un.lı'k - JOOO.- J1ra 

1 • lOOI • - IOOO.- • 36 • 100 • - UOO.- • 

• • 711 • - ·-- • 
80 • 50 • _..._ . 

6 • IOO • - llOI.-· • 100 • ZO • - eooe- • .. 
f ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 4 Birinciteşrin 1941 vaziyeti 

A K Ti F PAS i F. • 
it-.: 

AıtJn: Safi IPtt--
Banlı:not -·- '12.tcM,m 
utatıik • • • • • • • • • . . . . . . . . . 

De!.Dtıld........,.. 
Tt1ı1t Urua ı . . . . . . . . . ................ 
ıUtıı · a.n k'taııw iuıı eu 
.&itina Wl'Yllt bbU 891'-& 'de.. 
"fbıler 
Dlhr ~ • ... ..;...& ... Kı~~ 
ıı..ti;elert .. .... ...... ~.:r.:· .... . = edtleD m'ala DMdlıfııl .._ ..:.·~· ..... = ..... ı&1'afın-=-= 

...... ~ ••••• c 

Tic&rt SeneUer ........ ~· .... 
( Deruhte edtlen .,::::-aı 

la < yenin kaf1llıtı f1l/tuıııı DMdl. 
( tahvtl&t <IUbatt laJmetıe> ... 

B < Bm>en Bııbaın ve 'l'abvtllt~ 
A'YUl8lar: 

Altın ve dOYbı tbrıertne avan. 
Tah'YtlAt bertne anna • • 
RutneJe tıa Y&dell a~ • • • 
BUine7e 1llO Ko. lu kanuna -
&filan altın kariabttı aırau 

Jllımııldarllrı • • • • • • • • • 
llallWll: • • • • • • • • • 

Lira 102.1M.2ı7,7'1 
• G.780.24&,-
ıt 50'1.7'12,IM 

• 111.na.14 

Lira IUU.'12,11 

• -.-

• 4'1.159.395,61 

• Jl.794.•,-

Lira 4U83.881.13 
• 113114i3 4J 

Lira 
• 
• 

4.199 33 
sm2.eu.11 

-r-

• 18'1.500.000-

101.412.23&,0'l 

3'11.338,14 

91.9'1ı.t'11.'8 

118.984.29'1.-

2'11.827 .947 ,39 

53.895.105 3q 

1'1 r.r Mt.J1 
UCICJ.000.-

11.191"8 ,f 

.....,. 
hatl7&& üteliı 

Adi ve fevkalAde • • • • • • • 
Busaal • • • • • • 

TeılMlldeld ........ : 
Deruhte tdilen evrakı natdl7e 
Kaaunmı 6 - • lnct maddelerine 
terlttan Baslne w.r&fmdan vıakl 
tıecflftt • • • • • • • • • 
Deruhte edilen enüt nalı:dtye 

batı,est · • · · • • • • 
KarpJıtı tamamen aUm olarak 
Uiveten tedavW.e YUedilen • . • 
Reeskont mutabllt ll&ftten teda. 
vtlle vazedllen • • . • • • . • 
Hutneye npılan attan karısılıkh 
avans mulcabl11 3902 No. hı tanun 
mucibince U'vetm tedavOle vaze. 
dllelı • • • • • • • • • 

Ml!VDUAT: 
T8rlE IJrua 
Altın: Saft Jrll~m 8'17150 
Sl5t No. ha kanun" slre batlneye 
aeılan avans mllkablll teYd1 ola. 
nan altınlar: 
san kilogram 55 641 .930 

Dlvl• Taahbüclatı: 
Altına tahvili tcabıl d6YWer . . 
Diler dövizler ve ala.catıı ltlirlnır 
batlyeleri • • • • • 
llUbtelif • • • • • • • • • 

Lira '1.822 019,15 
• 8.000.000 -

Lira 158.748.563.-

• 21.784.268.-

Lira 131.984.297 .-

• 17.000.000,-

• J&0.000.000,-

• 94.000 000.-

Lira. 72.937..563,43 
,. 1.233.'1R2.03 

• 78 12.t 1R'1 qn 

Lira -. 
• 27 .814 .693 .0'1 

Lira 
15.000.000.-

13.822.019,15 

49'1.98U97,-

'1U71.345,48 

78.124.1 R'l ,90 

27.814.093,0'1 
124.ua.:n8,40 

20 dökümcü ahnacaktlr. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Kırıkkalede ıstihdam edilmek. Ozete aakerlltlnl yapmış \:&ta ve kalfa 

derece.sinde 20 dökümcü alınacaktır. Tallbl~rın evrakı musbıtelerlıtl lsti. 
dalarına rapten Kırıkkale grup müdürlüittne müracaatları illın olunur. 

c8540Jı 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Marka No. 

Mlkdan 
Ki. il'· 

20 .00 

Deleri 
LI. tr. 

Ttminlıı&I 
Lt. ki'. _ Baa c:n8'_ 

OWJONK 1 
TBUSAK 27 118 000 

182 34 
61'1 11 

13 75 Rady.> c:.h.w mUst..u u 1. 
46 oo Teru.re rormı4 ,.<W .. eri. 

121 
DHW 1002 203 000 3G6 56 27 50 Alkol set.dik Chayn me:ıkur) 

A614 
AOJ!' 
HAA 
JE 

500 20 000 
280 000 

' 500 

927 95 
627 75 
102 32 
157 6'l 

69 70 Kokuı;uz dudak r..ıju. 
47 15 Alem.nyom venı.k 

8 00 Tıbbi mUst..ılı.ı:.ır 

A X 54202 :.o 000 11 85 Yazılı resımı. m .ıl:avv ... r ek. 

JA 

CHT 

JAJ. 

4788 
5 

10 400 75 08 

rı1 000 
11 000 

9 200 

26 500 

11 000 

19 000 

'1 21)0 

ô 880 

1 000 
o 560 
1 030 
8 040 

167 72 
U2 21 
56 ti8 

134 90 

e1 ıe 

446 77 

317 24 

'19 9'1 

8'1 80 
53 39 

102 '19 
63 5'1 

ıam. 
5 80 Çerçeveli foto ı-af res m. 

12 60 Cilalı ve lı:akmalı ağ.ıç dolap 
4 70 Frenk halıaı 
4 30 PamlJ.lc yat.alt yüzü, ~celık, 

10 

4 

33 

23 

8 

sofra örtüsu. don, konbL 
nozon 

15 Ku.ş t.llyil şilte ve pamuk 
nat* ytlzü 

85 Demır telerrila!lı lı:.~ele ve 
dsılrden eskı hayvan ı;o. 

fUDlU 
60 Ata~ ve deri ile milretıem 

dem•rci körüttl 
80 Pamuk1.a mUretıtep 1ııQ 

7org.uı 

80 Bari ipek mensucat parça_ 
lan 

55 Safi ipek mensucaıt 

4 00 Safi ipek mensucat 
7 '75 Safi ipek mensucat 
4 80 Altı h\a'Jk yUzU me:ısuca& 

ltadm ve erke-it ayakkab'lal'l 
1 H 000 .. " 19 00 ıoo k11odaıı 2000 kiloya ita. 

dar çeken büytlg lı:::ıntar 
<ooneb.ye gö•ürülmı>k Ou>r• 

4/ 6 427 000 300 00 22 50 Adi terazi vı> kilcU el 
tan <ecnebi~ götUruım;J 
Ur.ere> 

4/1 191 500 300 00 22 IO Tuls.z telf' fOn a~ını -_,.., 
ı klyeet <ecneb'ye s0t0r-

mek n.~•rc\ ....,. 
3/10/941 günlil cumhuriyet gueıtesıl:e illn edJ1dl~i tt.... ":.":ıa:-:rctile 

1&49 •7ılı kanun mucibince 20 ve 21/10/ 941 &'Gntert avılt ar ı . örUleb'llr. 
•tılacak.tır. S.tlf"an Uç gün evveline kadar ~a 1.12 arıısını:lil g p aa& 
eaı. R..-diye c:adıtesl Hah an!reposu d'<lhil indekl Satı, MlldfirlOV.U".lı\ 5 

13 30 dadır. Kanuni veal.kalar tbrası ve t,em;naıt a"kç0ıertnin satı<J ,Unfi sa.. 
M 11 " bılar yat.ın1muı lklmd1T, llu ~ maad• muhtelif ıdınıtr. 
de 9lra ~ noıhmJcta obe llateleli 8a1GD Dt.n t1ı1atutnlb uıhr. <2988) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
1Curu111Ş tariıi: 1m 

Sermayesi : 100.000.000 TUrk Lirası 
............... adıedl: -

-. ....... ~ ............. maı_ .... 

PARA BiRIKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR " 

Zlr&at Banıruında twnbaraJı " ibb&rm tuamaf ~eabl~ 
aa 50 1lrMı bulunanlara emede • defa gelı:ilecek ıı:..ur·a De 
pllDa c6re ltramtTe dalıtılacaöU'. 

4 Adecl 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • &00 • 2,000 ,, 
4 >> 250 • 1,000 .. 

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

Dikkat: Hesablarındalı:.\ paralar bir HDe tOiDde 50 ::=ur . 
dQemtyenlere ikramiye cılı:.btı taltdlrde Y. 20 fazlaaile ve:ı_ 11 J;truı" 

Kur'alar senede 4 defa, ıı Mart. 11 BaBraıı. 11 D 
kllnım ta"'ı°hlf'rlncte ceJrllecettır. ~ 

... - ______ _ 7 
---·-·---··-···---·-----·-·---·@• il .. • ··---·----

Tnh r--:,~a.~.3~3~9.8-4-0.-98 Son POlla Mathwı : ~ Mlııllllı Hiiıle7m R.iPP ~ 
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