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(!\iman tebliği) 
· "Şarkta 
·blcamlar 

devam 
diror,, 

Berlin, şimalde bir 
i[tisak noktası 

zaptedUdi, diyor 
''Cenubda esirler 
alındı ve 14 tank 
iğtinam edildi,, 

Sovyetlerin 
teşebbüsleri 

b:rı.n, 10 <A.AJ _ Atman orduları 
Şa lllna11<1an1ığınıa teblıtl: 

\attı ı<itta, hücumı:ı:- muvaf!aklyetle de. 
Eltnı.ttc ted r. 

Fin onlalan b&skumandanı Mareşal ManerhaJlll • lmalde lw'al · edilen 
bir eeblrde 

Stokholma göre: 

ALMANYADA 
SABIRSIZLIK 1 

Dlnkl 
sovret 

tebliğleri •• 

Yurdda L İnönO kampında ::J 
• 
ımar Genç havacılarımız 

f aaligeti dün muvaffakiyetli 
Nafia Vekilinin tetkik 

seyahati hakkında 
gazetemize beyanatı 

Su işleri ve 
yeni yollarımız 

uçuşlar yaptllar 
Tayyareci/erimizin akrobatik 

hareketleri ve planörlerin 
uçuşları takdirle karşılandı 

rı:ı~ıtnali Mrilı:ada, Alman bombard1• 

\'e)'Ş tayyarelen, a Eyhl.l gecesi, Sil
~ lianaıı mıntAk'lt.ıtıdl Ebusuheyl 
rı:ıı:, •re ll?lfl'Ydarun.:ı blr ta~rruz Yal)
l'In<ı ır. Hangarlard1 ve benzln dcPola-
8(1 a iİddet.ll yangınlar çıkanlmtŞır. 
RôJ.~e:yş Ocana:ı tlzerınde bfiytik Amar 
dl ~l' bir şilf'i>i? tam isabet kayde
illlnıış Ve SUveyş kl'rfezlnde diğer bir 

Leningrad 
muharebesinin 

son safhası 
başladı 

''100 tank ve zırhh l 

otomobil, 560 kam
yon tahrib edildi,, 

General Ali Fuad Cebesor Tlrk\uşu Pl\rasiitoillerind• lılr ll1IP 
Ankara, ıo (Husi.ı.&!> - Ankaraya İnöni, 1~ CAA, - Tüı'lk Hava Ku 1 Programın ötlere ta.dar denm e-

ep te a~ır hasara uğratılmıştır. 
:Be 13lnıaı ve ~nub bilg-elerinde 

donen Nafıa Veklllmız Ali Fuad ce .. rwnunun In.önü kampının kapanıt den k 1cunda genç ta.yyarecllerlml. 
ıbe.9oy 0011 totııı:lk seyahati et.rafında merasimine saat 8 de havacı ge~çle.. zln akrolb&tik hareketler! ve paraşüt. 
şu .beyanatlJ!l bulunmuştur: rimlzin 1ıe!tlşi lle baş.lanmıştır. CDenma s bıcln uıtadal 

dtfn rıın, 10 (A.A.> _ Alman kıt'alan 
8Q şaı1k cephe.uıin şimal bö'.geslnde 
l'.ıl Yretıer tarafından şiddetle müdafaa 
rn ~len Jı:all'lC'r ve sehra. mevzllerı1e hi
rıo':' olunan rnüh.m lb ır yol ilt'sak 

"İkinci taarruzda 
Gomelde 29 uncu 

Alman motörlü tümeni 
inhizama uğratıldı,, 

(Devamı 5 lnel sayfada) • 

Cea&ı.nı ?.aptetmışleı'd!r. 
dott· nUb lbölgealnd... 'bolş~ klerln ş'd. 
atı~ ~uknwmetı kınlmış vP 700 es1r 
llı'şfü ~>. 14 tcwı>. 4 kamyon tahrib edil-

cn~vamı 5 lncô !l;tvfada) 

B. Ruzvelt hunün 
uzun bir nutuk 

söyliyecek 

Merkezde Sovyetlerin 
nıukabil taarruzları 

devarn ediyor 

Merkezde 
muharebeler 

StokhıOlm, 10 (A.A.> - Bl'rlın.. 
den gelen haberlcl't! gore. Naz:ı er
ltllnı Alman başkamandanlıGının. 
ıkış mevsimi ı:er!emedeıı bıtır lnıesı 
icab eden baş!·rn ycrlerclekı d ger 
işler için Acılcn muhtaç olduğu 
kıt'aları semtstce kull:ınab imek 
mllik:sadlle, v.nı:ıc :vi muhurebe- Londrıı, 10 ( A.A) - R-Oy.er: Sov. 
sın! bir an evvc: bit.1ınl"'.< husu. 
sunda sabırsızlandığını tasd.k e'- yet tebliği : 
ımektedirler. ner:ın crklını. Sclllues- 9 Eyiitl giınu, kııtaaLimız, cephenin 

11 E yy ı - A seDburlf'un zaptı JJeıııngra.dm kuşa- but Un boyunca, düşmanla an uda ne 

k 
• 8 a merika,, tılmMIDI ta.mamladıgııu ve I.enln- çarpı.şıtıtŞı..ardır. • 

orn ıt . . grad mul1areöesnın son s,ıfhası Hava kuvvetlerlmlz, harb m~yda_ 
9 S l n ln h itab8S İ şimdi başladığını habl':- \'eıme:klc ıunda, dUş.nınn kıL'a.arınıı darbe:er 

- beraber. Len ngr:ıdın sukut•ı tımhl Jndtrm.4. t,nyyare meydan.arındaki tay 
''Ter kt Almanlar tararıncl'l:ı ınt hııb edl- ı.-nrelerinden b r ınLk.tarıııı tııhrib et .. ı e bulununuz len met.odıı b:ığlı o'd ıit'Jll\l kabul J ı h ebe Soyl" ..... -ektedlrler. Almonlnr. şehri. m!.şt.ır. 7 Eylul gunu. ıav:ı mu ar -

ıyec "'. kt .,..... ı ı t.. ' eri esnasında ~w:ı dafl b:ıtaryaları b • • egı nutu a 6ağlam olarak za.!)t •mrğl tere le 
l'\e ısı " h mektedlrler: fa.icat ş0h r t~sı r.ı ol. tarafından ve duşman hava meydan 

CUJn Ur Sizi harbe mıı.kta geclk·rae. Varsovad-ı \'e Ro- J.a.nnda, 71 A'!!nan ~yynreai tah lb 
Soknıı h u- damda o'ô ığıı g 'b1 bf>"l'lbsrdı- edJ.miştlr. :M t.avyare kaybettik. Salı 

ya azırlanıyor,, ~na mUrncaııt mPrb ıriyetinöe günü öğleden sonr:ı, ıkl Alınnn ke-şH 

,, ............................................... , 
Yeşil Bursanın ~ 
19 uncu kurtuluş i 

' yıldönumu = 

Şehir, gece yarısı bir 
süvari müfrezesinin 
harikulade kahra-
manlığı ile nasıl 

isıirdad edilmişti? 

Bugün Bursanın kurtuluşunun 
19 uncu yıldonUmUdUr. l!> yıl ev. 
veı bugün bu güzel va yeşil şehri- • 
mlz dlişnan esaret.inden kunarıl
ımış, yenıden Türkün ba~ına yas. 
landınlmış, yeniden haynt bul. 
muştur. 

İ'stlk.IAI zaferınln temin dtiil 
büyük .kazançlardan biri olan Bur. 
sanın lstlrda..1ı harekMı kısaca 
oeyle cereyan etmiştir: 

Güzel Izmirde nstnste 
gelen iki ·bayram 

Büyük bir heyecanla kutla an Kurtul111 
Bayramından sonra dün dt: incir piyasası 

merasimle açıldı, müstahsil memnun 1 

(Devamı sayfa C/Z ele) Geoen aene •oructa incir ~ adllba 
iacJ .a&>fada~ '··- ·-................... ~ .................. ,,,/ İmılr, 10 CHususl> - Dün turtuluşı İncir Plt'MUı bqün saat onCS. bor. 

V~I - alacaı'clannı söylüyorlar. tıeyyıire61 MDShıva civarında dı.ışürıil-
Qı.• 

8
tlgton, 10 (AA.) R 1 . "m r1>evamı 5 inci sa,·rada 1 il ı·· ... . RU7J . - e sıcu • .J m f ur. tötUren br Vett, kend!Aiıli vaşlngtona \.-.,,____________ CDeY&"11 5 

SaraYldun ende Yarın akşam Beyaz 
bey tanı r~ lle irad edeceği h ta 

tteıa1c u':: D.ıtnıştı r. 
t~ büyük urun bu h ,t.aıbeye attet
t?lla irıe ibl e'henunıyet hitabesini Ikl 
b liıt.abe ~ et.rni.lJ o'.mas ıe sabittir. 

CAskeri 
bayramını emsalsiz blr heyecan io1n. tada merllflııale ~. llUl&ablilıa • t -ı de kutlayan İzmir bugün yeni bir yeni aevtncine veaUe olan bu IMl'lllim-va z1. ye __J ......... m eevlnclnl duynuıı•ın. "'·- ............ 

a.tlahca~rk saıı.tı:e .saa.t 21 de 
:ibı o~ l\'e evvelce derp.ş edl.d ğl 
a\ı.ka de\' ÜQ.k11c4 değil. oYirmıŞ beş 

ll>ev ll.nı edecektir. 

F ~c1a: 
ili askerlik 

hizmetlerini 
!J<ıpm.zyanlara 

iş gok 

• 
Libya cephesinde lngiliz 

Ordusunun !leni bir taarruza 
geçmesini beklemek lô.zımdır I 
Acaba ltalyanlar Libyadaki kuvvetlerini artırabildiler mi? Bilhassa 

Mussolini ile Kavaleronun geçenlerde teftiş ettikleri zırhlı 
kıtaattan hiç olmazsa bir kısmı Libyaya geçirilebilir mi ? 

Ye · b" la . nı ır kanun Yazan: Emekli general K. D. 
Ylhası hazırlanıyor .. 

- İngiltere BşVekıll Mister Çorçil, ev-1 rikile doğrudan doğruya Suvey.,e gön torluk kuvvetlerıle henuz Hnbe i.sta 
ı11cluıka.ra, ıo 'Hususlı - Fili esker_ -vel1Si gfin açılan Avam Kruruırasında ı dennekte olduğu ktllllyet'll . eşya ve nın en ştmalındekl Amhnra mın:aka -
h Qbj~et.lerlni yapmamış olanların ı irııd ey;:~:eı~:t~~!:ın!:ms 0~;1;!~ ::~~:e.nlnl~rdunlle bu moktara ÇI- sı dahıluıde Ad·sababanın tnkribe~ 
&.lınnuş ıneınurlyetc a:ınmamakırı ve 1 b ~!ttnden. de bahsetmış ve bu mın j ve ~yyar: <taf·Or~k ortd:u tank ~ ıkllometre kadar ş:mnU garblslnde 
kıncıa ıbl olan!u . ın çıkarı;maları hak. ;a.: dakl kııvvet1n elyevm 750,030 e çok ıkuvvetli b~ ~l arıl ı ' rlle de kaln olup Nil nclll'ınln Hortum şehri 
ı<l<I. r kanun l{cyıhası ıuızırıannı:ık a 11 . • e gc m ş ve tank cıva.rıncıa ııyrıldıtı beyaz ve mavi Nil 
tı;u.,..~ ~u gibl'er muvakkat memuru, ~.re adedıni~ d:ı ı;:nıerenın har- adedinin, bır hay.ıısı ort.a ve ağır oı. kollarmdıııı mavlsinın menbaı ol.un 
rtt ··~ ınemur olamıycakları gibi be gırdi#ı esn~ a Y!)are meycu. mak üzere 2500 h tecavüz eylemiş ol. Tanıı gölünün 50 kilometre kadar da 
lrı~ UslUk belediye azalığı gibi siyasi duna muadn o.~llcc:k ıblr adede b:ı_ duğuruı. dnlr ba~ı h.aberıler alınmıştır. ha ş.ma!Jnde lbuluıınn Gondar hava_ 
lh-1,~a.t>lar<1a ntJhnb ed ı.selcr t>ile Uğ olduğunu soy_ıemıştir "· . . Suriye, Irak, Iran ve Umkşarktakı lr&nde mukavemete devam eden İtal 
~uı olrnıy~cJktır. ı Birle§ik • Amerlkatun Kı&ıldcn.z ta_ Ingtlia ve Büyük Brltanya İmpara_ rnev:uaı 5 r11eı •ayrııdııJ 

--~ 



2 Sayfa 

Hergün --Balkanlar için için 
K aynıyan bir 
Kazan halinde/ 
---- Ekrem Uplrhıil 
alkaular4a bir r~ \-ar, 
için için oir Jtaynaşına vnr. Bir 

rahatsızlık, Jılr lia~na ~ ki.. bu geniş 
mıntaka ha ıla ~be~ alıa
muuun lmkAnsah!ın:ı ra~ 11 ur.-.k. 
!ardan bile hlssedillyel'. 

l\luharcbe bitmeden evvel Balkan • 
l:ı.tUı tabU l>b- ata kA111.~rt el .. 
bette belden vıuıU. lllıchdbr- kat'i ~ .. 
kilde çhibnemlş, halkın seveblteeeğl 
ldar \et 1',urulmamış, şuııdar ara mü. 
nasebe~ baslalua.ırt hr. b11 vaatye tc 
bu ıwnttıb:ıun ~ tçinıJ sua ~ 
hası olm ı elbette m mit n dei'Dıll. 
fakat madem ki ş,krri harrk~tler b!t
ml}tir, mıa't kli.at klı-.rde• t s · e~ • 
mlştlr, tstikba retlr~tı ln rıara 
hı' Jznrcn mn•ak'ltat b~ hDZıar "'" HU .. 
künun tessüs etme i mümkün olabi • 
lirdi.. Fakat olmadı. 

SON POST~ 

Resimli Dl&k&leı işiniz ve sözünüzün muhasebesini yapınız 

~ ~tııı ili dilen r-a -
ha L ı ık ıte ka7n.ışmaıını ilk eserlerini 
Yugosla'eya.aın m.. m '1ir p Ç11Sı üze. 
rinde yenl t~ts ·~kil Dınat 1'iikü. 
ml.'tl içinde ı:ördük. fıdnci rahatsızlık 
Yugosfivyadan &t'rıyc kalan Sırbistan 
hükü•~fl~ ç,ııkb. en ~usUDUD 
meveodlyeU de Dıııgarls&and.l sczlli -
yor. Balkaa de\:~riulu. clôı'clü.n~cisll
nü t(~il eekn Yunaa .tanın l.t \'Ul -
yeU ise bbsbutlin ı.aşta bir mestle, 

Aflbnınsk az~ old•tundan fÜ~Cltndln mi? Kendi kendhıi sigorta ede. İnsan her yıl başında, ber yaş dönümünde başını maziye revlruek sefeD 
cek basit bir yol vardır: bir senenin mubaı.ebeslnl yapmak nıecburi7eünae olduğu gibi her tettd-

Btr teş,e'1ıi.s üzerindeyscn o.D!l fasılıı.. ver, ~ söylem~k ü:ııereysn diUnl dild Ye fi}phe7e dü>ı>"tU..1'\i b:u-elı:eU .. rinde dahi lşlne fasıla vererek dü.,,~mek 
tst, bir barettte ıı:lrl$m lıılıındufun noktada dur. zanıreUndedlr, btı suretle geeen zaman byıb değil, kazan~ sayıbr. ...................................................................... " ........... -.... ~_. .............................................................................................................................. . 

( Şehir aberleri J 
"Yolagelmez,, 

soyadh şoför üç 
çocuğu ezdi 

Balkanlara cok akına. Haili Bal
kaaların kenannda yaşıyorw:. mantı -
kaa Balkanların vazbehııi. hattı barb 
zalll&DJJlda berk en iYl bilmemiz Jl
zım. h.kat maalesef alabUdl:im~ :ına
lünaat ~ -bet ~ telcı:afı ile aııısu-a 
cliaabe rctea 1* ~ g~tcnı.. •rdiğl 
haleden lnhillar ~. bu bakrledn 
de ~ ~ ~ sauirien r~ı:m~ ctl
duta :aeJGab. Bu kmr _,.ı.unab 
da1'...- Balbabrcb aeTeudl,'eil Bir ·oh-abayı parçalaJıktan 

Şişli, Beyoğlu, Şehremini 
halkı dün meb'uslarımızdan 

ne g"bi dileklerde bulundular? 
hlsısıt!Wk• .._.__ i. hakill se.. sonra frenleri taıtturanuyan 
beblltri. 1"a. •::::tııer-~=.~ti gcuaj tamirciri üç çocuğu İstanibU'l meb'U.s!an dün dil Ş~lı, I lerin k~erde sablmanıası, .. te~llat-
~~-~ ... ~ elMUe ...-- cı.. telalikeli aırette yarolaJı ~u Te ŞdıremlnI Halkevle.rı..~e lt bir ihal a.lı:uı dJle.nclllkıc muca.cele. 
i~dir. 'bluıaa fclnc)tr ki ?9ritii.~~ mı.tın derdl~lnl d.inlemeğe devam MüteaU:ıe111 daha. ~k şah'4 olan 
miibkaJar efma. bJmlba Ye btfdW DiJ.n SirUı::ide feci bir Otmmbil b- ~erdir. IJt. '°Ptantı .sa.bııhleyin 1 dilek'!er dinlenmiştir. Şahsına ~fd 
çCl'ÇeYesi içinde :'talml.l' ıaaJal.611Mhr. Z3ôSıl cıkm~. ne kede ü~ ~tık nğ'ır' .su saat 11> da. Ş:şli Hal:kevınde yap.Jmış derdleri olan b!rçok vatandaş;ar, 

Öied oberi blll onaz ,._ nımtıar rette p.ral:uımıştır. ıtır. Bu lq>la:ntıda IXlflb'u&arımıza. ııı ' moo'u&larda.n !Şleıini.n halli için te.. 
SırbJar 1Je. bk u:k.h~. fabt ~ Sinkeclde Mehmed Murad sokağın dllüier ~: va.sınıt ırlea et:ıruJlerdir. 
başta F.n:ınsız ve tngılız _!1nslk:~~~ da ' nw:nara1ı ıarnjdn ot<ı:ınıOOll ta- Ycyecek maddelerinin ucuzlatılma- Meb'usla:r, ao.ıı e>ınrak §ehreminl 
olmak ü:ı:ere elde ınCTiı- mil u - .,A_ ......_,..,. ~-ıt ı..t • H 1 .. _._ ~•-' rdir Burada.ti Ull> 
~ '1. 11\naU:v Sll'bbı ar~ miratL ~~ :m.e.şgul obn Dst.."SU?l sı, l'O ....... n "'1'llluı, temu.lık' ,...erme a atuue ., ••• ...,.e . -
suıda tlla. kiilJ.ül', aıo.'ane "c sevire Y<i.a«~ diiDı bir otonmblll teuü...I ehemmlyelı 'Verllmest. lantı saat 17 de yapılmış, ~ehre:nfn-
farkl au:'!lcuıJiJIU'. :rcnl Uırnt lıil' ü - be etmek üze.re ga.ıa;!ıdllıllı Ç!ı.Urnuş 'te Bl~!lınre, mel>'tıS!arıı. ~eıTJntn fa_ Jiler meb'~n şunlan iStemi§lcr. 
met1 işte bu tarh is:inad ~ııncrclt ıtu.. direk:Jyonllı t ida.re ed rek Ebiis. a.lfyeti tı.aklmrdıa. mbaı ttrilml~ bil'. d!r: 
ruldıı.. ~ın:ı. da bir Jta~an prensi (e- ud eaddesi-nde Heıiem$ ooşlamış;. b:ıssa sooyal: yardım ıbiunun mesa- 1~ Kuıkçeşme sularının yerine ç~ne. 
tirildi. : fsi takdire ~ go'l'Uımnştiir. lere terkoo suyu verilmesi, yolların 
l"ııgosa~ f.l!'llıtti< k.ruldiıl'u :iia - · ~ M.eb'us!ar l&8>t 14 de Bt-yıoğ}l1 Ha1- tamiri au:yolların Iu..<-a tadar trun'ir 

,, ............................................. , 
• 'l 

~ Şimdi de bir 1 
~kağıd buhranı yara.i 

tılmak isteniyor 
Piyaklda bulunamayan kci
ğıdlann. dok yapıldığı an· 1 
laıdıyor, bir tüccar hak-
kııtda takibata ba§landı 

Son ~ünlerde piyasadaki top. 
tancı kiillll Wiccarlanada muhte. 
lif nevi ma.baa lrıitıdl:uınm bu. 
lunmayışı nazarı dikkati eelbet. 
mlştir. B• arada kiıab -.e mccm•a 
basmak için battal boydaki ikinci 

f haınur kağıdlan bulmak ta lm
kiınsıı.a denecek bir tekilde giiıJcş. 
mlştir. Bazı üğul tüccarları dal. 
mi müşterilerinin lbtfyaçlımnı 
kar"t;ılıyanp.chklaruıı sö;.ırlcmf'.k te. 

den lta..reıa Bın:ıtMı.ı knılilcri ifJ• -Bu suretle Ebl.1'>"'UUd caıdJclesiDde k:evine gel~r$, bura.da tqplanıı.n ka. edllme':n, gecele)'ı.ll saat. 2.-:l den ronra 
«eni bU ınu~et iatftWktcn pd suratle ~ ıılm:ıkta ~ Dur.sun _Yo.. lıal>:ı!ı:k lbi:r kiJ"..lm:in dJeldedlli clln. ~kapıya bir trıun .. -va.y ta.briki, llO. 
kalmamı tar ve son yıllar lçlnd~ l~ı:lı:- lıı.gclmez. biraz otO!llldbhl ynn sdkn.k. 1 .. 1 lr Burad k. dil P:? başlıca t~lardnkl pisliğin önüne geçilmesi., 
ıerini kı men kaMM ..w.n-ı~ü. Bi • Ia.rd:uı blr\Iıır &al)tlmı!tk' lsıtemlş, bu lem'"l'erd · a 1 c eı: uklarm 
naenale h büsbiililn müstalll bir lııı\- esnada. ~arş:ısm:ıa.. ek JÜk sırabası çı_ şu mevzuta.tda. tWpaıuna.kta.dır: rnz iŞI'nln l.ha?il ve kiiçük çoc 

dirlcr. Halbuki son zamanlarda 
muhtellf partiler bııllnde memle
kde lt.Jıa.I edılea liğı.ıl sioU.'"nın 
bu kadar kısa lıtr zamanda. tlikcn. 
mesfne boldi.n gi>rülmemlşıir. B• 
vaziyet karşısında ilk akla ııelen 
şey kifMllann plvasadan ıh.liee 
toplanarak ılcPo eılflmesi keyfiyeti 
olın-1v. 

ıe gelmell'rlnla ke~. r 1 ~n kara.k onunla müsademe etmiştir. İbtta.rm önüne ~~1, memur aınemalaıa alınmamn.sı... Bir ıgcnç de., a 
tatmin edeceğini du~nenlcr bu.lulla • " luın terfihl., derecesi fazla olan iç.ki_ [Devamı 5 lne! &Qfada] 
bilirdi. Fa.kal yeni. hiıkiimet ek criyd Çok anı ve şi<ldeıll olan bu musade 
arasıncla ~enberi ş~ Dıt dril • ~ y,ük arabası: porç:iltinm.JŞ, bu 
mq ola.o uı.ilü:itlerln idaresine ,·eril- çarp~ rağmen bA1A yo!una d ~ 
dl, u9"'ettıt oıtap ital)'a De mütnm ..,. vam etım.eltte burunan ot.oınd>fl bu de 
buuud ilı.tilah tllr..b... M.aln 'ilen ttsl1 fa. da 8"!l1l moltakb. o;ınanıM.ta: olan 
YugoslaV)anın 4':1oven kısmını arıvor, 
bf'ıa nıxvaUstandan bir parça koparı • Mi.şdla, Sultn ve Yako adlarında üç 
yor. W. bn.Han ıJa ~itin D&IDl ç • çocula Ç'l.rpllak: her içiinii de 'Yi:L 
:vayaı ıuaa .eM 7e.l hıllılmeti e1e111L cudiarmm mu.bt..ıi'! lft.terin.den. teıı_ 
den ...U... lııını.tu:YoMh. lh T ~ Yete: litell auntlte ~ .!ebeb 
g-ıda. k~ w~ ~wl9'U - <im.Uftur. Dursun y~~ ıııaa:ma 
luh *'Din tdettll el11na~ llinaUS.. '_.__, .. 0 tana alııl ~ u.ambm~ obl'Uo ta.rafından I~aıı:mış, ~ ~ 

Gııttılllılm.: _.05 te:~"' ~ın.. da taıhkikst& ıbqlanı:!mıştır. 
fütama '8ırııı y,e~ u r.lst: ıaa.. 

rek.a.d ~- u ~t:allı 
hı•"'4~ - ı.m:ettetllırdi ...... '8$. ' 
tır~ Ubl!ı "'_..~ ~tı 
b11~ )L'\ttMt .,CHıek."ea bmiinlid 

Mal saklı.yarak 
satmıyan tüccar 

har."• ..wtr. 1"-~ •• lMu:eket ile Ad iyeye dün de ~şl!ı.tıd au.çlar !b.. 
hii~ bap .ıt~e,t.en~Uk.t.en tevfika.n.. . bir~ llltd' 
dobıta ~ lll :ılef!.>tin ıle hf'!ıRsl ..ar numma. .r'...lltı 1 

mıdu' taeauz an~ı. aesfı flltlltal etın!ştil:. 
Sırltl8*a.Da cellnce. ba memlekette iki Suç!t4 Ç:ı.kma.kçı.:a.rd& Sabcüafa 

üç 1aat\a evvel maJuıUi bir b.iikilınet hanında. U: numara.Ilı ~a. q_ 
kıırnlmıışfor, fakat or:ıd'.I da ufak tc- tan manifaturncıhk yapan Moris o.
fek muhalefl't hanlle~rlllia -culma dındll bfrldir. 

Sıhhat müdürü şerefine verilen çay 

~l'Mftl ffP'H~~~ Hakkındaki iddiaya. n.azaraıu, 'Mo... Dinlril ~ lııllhmımlım1aır M~ rnrP (o~a Vall I..Mfi Kırdar, yanında 
Bultga~ fse ..ı.fl'eft .......ı 1ııilıı r.is enelki eilıı. muht.ellf t»niıa.tııra. AJj Rıza Baysun) 

hayat tçimfecl(r: Jl'ak:.9 ~- ı;h So._ nlm:aik . ~ mn._ On beş yıldanbtri İst.a.llı2)u.lıda 8Lbhat 1 rl. ıı.stane serlıabıOleri, doktorlar ve 
ranYa ani o1antt ~lftnb.r.I fa;tl'lldı, eıııynsı mı.re wı. Müdllıtl11A'U vıazif.eGiııl ~lda olan sıı:.ma.t. Mü4fi.ıiüğU memurlan hazır 
hültfımr.tin salihlyctlerlnl geuJşleten racaa.t eden ta.şralı bir tuccara ardı. balunm 1 1 ••n• ....__ ıi--...llıın ~ YWHııtt. v,..,:nde ık~tı:ı mılttanla manffiltu_ Dr. AI Rıza. Baysuııun 70 ncf doğum 1 W5 ardır. 'n>p an.tıda COcı* E
""' • .. -_...... .r"~ .,....,. ..... J.. tsirgcme Kurumu başkam Dr. Fethi Er
bl• kısmı nctleelenıli ve heml'n tatbik r.a eşyası meV'Cud oldu~u halde, malı (Yllldön'llmU ve mcınurlyeıbtm amlmasr den söz alarak Sıhhat MüdUrilnUn 47 
mevtdlne konuldu, fMI arıuJa dıı Al • o!madığını söylem!ştir. müna.sebetile diln &:ıa.t 17 de S.ı?ıl:ıat ı senelik memur~et hayatında gördüsü 
man filosu başkumantlam Amiral :ıllüdürlilğıll crkAnı tarafımdan 'Iakllim ~ hlzmeUeri awa.tmış ve !kendisl-
Reclerln Bulıtarlstana geldil'l, kral ta - Suç.lu tütt:.trm ard'ı3{eslnde mal ol- Bekıdcyc gazflwstmda Mr ea.v ziJ'aftti -ne a.eslEA aMada.elan namına ~ 
rafından kabul E>dildlği, eıı nihayet.. ba. duğuna sureti bt'iyede ~~ taşralı werilmlştlr. Zf:fa!ette Thll 't'e Eeledtye ldlr etmlşt,ir. Ziyafet samimi blr hava 
sı renerallerln tebiide ııe,·k~ tüccar dün zabıt~ mill'acan.t ede- Reisi Dr. Liitf! Kırdar, Vali Muavinle.! içinde soıı.a ermiştir. 
işitildi. Demek oluyor ki. BulgarlSbn- rek MOJ"lsin ardiyesln~ 'bir araştırma -····················--·······•••H•••······--··•••U••••••H••••····························-· .. ···· 
da da bir kımıldama. belti • bir Juı- .ılın im.em! ttr r 
surııuxluk vardır, bıı hunn11111111iun se. yç asıll.1' ş · 11 • 
bebleri nelerdir? JMlmiyoru:ı: •• hllM u- Al4.kaıdar memurların işt.1rııklle dün 1 S T ER 
notmıyalım 1'l. B1rlı'arlstan RUlllla 1111 sabah bn aJ!diyede yapılan tini bır tıı. 

iNAN, 
iNANMA haırb hali neft: del'ildU. ve "71e bir ha- 2-:rri: ~tı?ldaı,. burada. mühim mlk. f STER 

le g-elml'.ktelt mücienlbdir, fakat'. 781'1R, 
ibür rün, Karadeniz lny11annh. çıJıa. 

IDevamı 6 ncı sa:vfadal .................................................... 
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ta.rda nılllXteın: cins' mnnlfııtura eşya
sı! bulunmuştmı~ Keıyfi,y,et bi.r z~bıt 

varakası ile tes'blt ed.l.llruJ, suçlu MbriS 

dün müddeiumumiliğe, oradım da ns 
Uye 2 nci cem mahkeme.sine sevko. 
lunınuştur. --.... -o,---

DUn yakahsnan 
muhtekirler 

Bir arkadaşımız anlattı: 

- Gcteaa.de Waim kliçüie ltir 
,.... Jııaırynluı .ı..lıı: iiwre ı..t.
bul tarafJn•a bill'iik ınüaisesclerden. 
birine gi&Ma, llaryellrl'I alılll;... •a. 
ra W. hamal derdi ~ oldu. o 
müesasenht hama1-~ J'Jahte. 
kapıdan Nuruosmanb:ve li.aıılaı' olan 
mesafe için 50 kuruş lst.cdii. :&albıll.l 
bu mesafe nihayet on dakikalıktı. 

ibra 1• •tram •b terndl:ü fcfıı ıia 
.sQU.ıeıoeli ~ YÜlıÜale '8kma& 
bile. macban:u. •ısarıhı bir lıanıal 
alıp cı!ldim. Aıbm~ heniiz Jükü. 
nii sırtına alinııstı ıtl müessese ha. 
mah cHJdldi: 

f 
- Bu yükü buraclan bl:ı:den başka 

biri çıltaraınaı;!. 

~f ve IClr.ıZlannıa karşı da etı 
cı..-alaı ve.tıll: 

- Buranın patrona da, sahibi de, 
.niclit iıiı ek bi ı\?; Gli, latedii{oe til
ki7et eti •• 

Te ha allar;Je bi Rin e JMrwf 
mitessesenfıı manurtan 11e1fn:I idi. 

Jlafam krMlı. bil: Ud clJD&mUt ha.. 
reketinı soua. hamaluaı. 111üesaese 
bamahndan kıutarnıaia muvaffak 
eı.lum, fakat bu sefer hnnıalıını ı;. 
lümle tchcUd etmekten de geri dur. 
madL 

Ôtle 

::ı. D. 

V. lB 11 
E. 1 4ılı 

!:i. 

16 
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Aqa111 

s. u. 
26 

Yatsı 

il' 
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iSTER iNAN, 
iSTER lNANMA ! 

Dün yaPtlan :bir lhtikir lhban 
ıı. mlilihualaPı bir halrlkat hail. 
ne loynıııştar. Bir kılttd üeearı.. 
nm deposunda, b•aiin piyasada 
yib4" fl.tla da lıalımamamakta 

olalt llfHllanl:ın lliilll1'Ctli ıwllr
tanta ltir stok naeTmıd oltlllğa Ut
bltr edilml.ıJr. nu sCoknn mahte. 
lif klmHlerden ıınü~h bir şe. 
~ tararıJMlan pfyas;wlan muh
tellf •manlanb toıtlattınldltl 
zaıtll"51.ıaekteclir. ltJıtıdlan Cepb. 
yanJanıı, da.ha llODra )"Ükstll nat.. 
la 'Ye el altından banlı•rı anr asar 
satışa cılanllkları fddia e4lhnd:
tedlY. 

ita mesele ilurincle esaslı sure~ 
te •1D'ulıı1119 ve bhkllmia bqJan.. 
ntı~hr. 

'-•llA•-· ................................... __ .J 

Fiat murakabe 
bürosu iaşe müdür

lüğüne bağlandı 
Pi.at mürıı:tabe bürosu Dördüncü 

Vakı! HarundnJti dairelerinden SllL 
taTl'hnmınnındaki Atabek hanına nak 
lediımlştir. Büro bugünden iUb:ı..rcn 
yeni lblruwomda ~ teşkllatı ile bır
llkt.e f~1ine dennı. edecek.tir. Hıı. 
ber alındığına göre flat müra:tabc bü 
roou bundan sonra iaşe müdürlüğüne 
:bağtanacaldu', Yeni 161kfuita göre 
iaşe miidi:hiiniin bir faşe muavfni bır 
de mürakaJbe muavini bulunacaktır. 
Bu ~ şekille büro bugün fiat roÜ
ra.bbe büıosunım görmekte olduğu 
işleri miistakıl olarak görecektir. 

Şimdiye kadar Tiearet Müdürlü_ 
tünde t.op,lamnakta olan fiat mt:rn 
kabe komisyonu da. bugün 30n top: 
lantısmı gene burada yapacak ve 
Pa.?aıteıslııden itlbaren Atabek !hanın 
da çalış:ıcaktır. 

0:.f."U \aranan fınt müra.kabe büro 
sunun 'tl'Sküdarda açacağı şubenin h~ 
?.:r1ıJ:ları ~f:ştir. Btrrada tk1 memur 
bulunacaktır. 'Memurlardan biri da. 

lml olarak ·bUroda kalacaık, dI~ıi kon 
trol işlerini idare edecektir. Ko!ntro? 

Ftnt ıınürak:.ıbc büro.su şi~t aner
CeZ!erme dün de telefonla mci:ıtelif 

llxtlkA.r ibba.rla;rt yapılm.r 1'. Bunlaıı 
dan ıtıJi± ıe kuruşluk bir şışe obijen. 
li suyu 30 kuruşa .sa.tan bir eczane 
battınrDM'!ıı: .ae,qılimda:. Wr t:airllall 
ye matn-ı da ll31fi' pt~itin1ll. kUo
swıa JıiO. ıkuru.wı. sat.arkan.. dinu.ümcş 
hud halinde ya.'kalallDll{tı.r. !

memuruna mahalli zabıta te~kf!Mı_ 
nın yaromu temin edilmiş ;r, tt.skil. 
dar şubesi merkeze :teıcrarııa b '1 o
lac:ı.k ve her yapılan IM>ax ve şfka_ 
l'CtJerl hemen telefonla merkeze blL 

,-----""'"'"-------------------' dıretektir. 

Eyliil 11 

Sözün Kısası 
--··-

Yaz sonu 

' E. Ekrem Talu 

O damın, çok güı.eJ tarheıUimlş V9 
iyi bak•lmıs hır baJıçe)"c baJtaa 

penceresinin cıJründ ~. dostum J)erdl. 
mendle karsı karşıy.ı oturuyoro7-
Apğıda, pıtrak gibi açmış dal)alal'• 

ycşilliiin 03•asınd~ birer alev ı;ıı..ı Jik• 
seliyor. Ağaçlann kuytu yapratdan .. 
rasında kuşlar cıvıl cıvıl .. 
Güneşin artık pek yakamıyun hUZ

melcrl, çakılların mennde 1enı çokuP 
O)Damakla rnc &'UI uc mlnirninlniJl 
saçlarına yalda servi:> or. 

Geçen baharın mahsulü, Ankara az
manı bir kedi yavrus,ı, kııyruğıJ hava· 
da, uzun eteğini kirletmekten çekınell 
bir gelin ibtlııuile, aıır ağır bir tarb
tan ötekine geçiyor. 

Yaza doymamış bir çift, bu son gü
zel gunlerden .uıuııı is ıfad.:ı c\.mek t• 
mcJilc, blrlbirlcrluc adeta yaslannılf 
•aziyette, köşelerde g:iJı ka) boluyor, 
gafı me) dana r.ııluyorlar. 

Orta )erdeki durgun havuzwı pırd
tısına giz dayanmıyor. Fıskiyeden de• 
killen sularda bir aı.ıturka. na;:mcobl 
hüzün verici edası v.ır. 

Bugün mumkıin rou neş'eslz olma.kf 
l\lıimkün mü, Jıayatm gUzelliğındeD 
başka bir iCl" üüsümntt?. 
Bunmıla berabu. Derdmend sonyor: 
- llarb 'lııu yaz da sona ermedi .. ]io 

olacak, bu gidişle! 
Dünyada bu ıraal kadar: da.mdlll' 

düşme, &e>tuk bir şey olamaz. 
- Ne ppacaksm harbi, DerdmcJlll'! 

Sen şimdi şu tabiatin güzelliğine. $11 
yaz sonwıun ıapa'i'.Da bak. Bana bod• 
gam diyeceksin! de. llodg!lınhk her va
kit ayıblauacak bir kusur, bir kabaJıai 
değildir. Bllilds ba~u kuneUir de. 
Sen sanıyor masıın ki haa·bin çemı.erl 
lgindc sıkışıp ka1aıı bir. olsa idllt, bai" 
b insanlar bıı litif menim 90mıuuıı 
~yfinl sürmemek feragatini &ôstere
eeklcrdl! • 

B11 ~m bl-ıe esasen örneib" 
veren tabiatta keodJiiklir. Bak, Dt~ 
mend: Sa yu ,Uıııimiu ilibi nes·~ 
fi)r ve ondan ibret a\! Her ~· rP 
bahoenin içinde o neş'c ile miitchatrillo 
Kwl kanalardan, yemyeşil ta.nanla!'" 
u.n, bir ferahfau ıastunm perUelldO 
;aatmelerlnl Hl'• dükcn fıüiyecleı-ı. üt• 
peren ata~. oynayan çocukıat" 
dalı. perenckbazJık ccle!l kr.ıdl ya~ 
asndan. 11lr yaz.an tarıbinl ahiılleııe. 
peymanlarla &eyicle ı;abalı)'aıı jsı~ 
aan ve iMi saııuenin üa.erlne leke 
m:ı.vlllğlle penle ıeren gek kubbe:: 
~Tl ayn kndl al w. ~e kayi!)la 

at.· o.ıt• 
Ka.rşmda olanca güulliii \'e ,. 

aetl ile ha:rat dUUYur. ~ 
Yamı bir sonbanar;ı dahıL er ıJ. 

,.e bir ~ıinleri arayacaf:u. Dcrdmcn Jlll 
Ecer bütün insanlar, bu lasıı ıod 

se\idııl a,ynI saattUe tatmış ve nnlıt 
olsalardı.. kim bilir, belki ele biribirleı'
Je ~tusmak ihUy~ı duym:ul:ırdı.-

(:;. cJı •• ,,. "'Catll .. 
······· ···i;;;··MÜ;~;·~~;·;··~~İı~i;izde tıı 

iaşe :Müsteşarı Şef k so~r 
6 

~nr· 
Bandırmadan {ehrimlze dömn ~ 
Bir hafta tadar ıehrimizde aıı
ıt4Dtler yaptıktan sonw. Rene 13' ll'~ 
dııma. yolll1! Garbi Anadolu vllı'Y~e~ 
ıine ihareket. cdeook. lıuralanla, da 
tiklerde ooıuna.cnıttı!". 

Ana, oiulu bıçakladı w 
Fa.tihte, Çırçır mahalles:nde 13; 

marab evde otu!'a!l ijefika ve ;ndfP 
Pe'VZi ile dlln ayni yer saldnlC! ırı" 
Muzaffer tıdında blıi b ·r t.em!.z~ık r-" 
selesinden lltavga ~tm:Şlcr, bu o tft' 
Muzaffer bıçaida ana. oğnln vnc:ad ~· 
nın mUteaddld yerlerındcn yaraıaıtu ~ 

Carih yakalanm~ş. yarahlar. rış 
ne.re kakiırılmışbrdır. ~ 

j RADYOJ 
PERŞE1'1BE 11/9/0U ~ 

7.30: Saat ayan, 7.33: Hafif ~ 
<Pl.>. '1.45: Ajans hab rlerl. 8 • ,JO • 
mfrzik <Pl.>, 8.30: Evin saaU,_A~ıı.ıt
Saat ayanı, 12.33: Fasıl ı.ı-- ffl..' 
U.45: Ajans haberleri, 13: pas-; sf. 
kılarıı, 13.30: KArmk müzik Cl'Jc~ 
sna.t ayan, 18.03: Radyo ca:: or~ 
sı. 18.lO: Fasıl sazı, U: (l)e~~ 
saati), 19.15: Radyo eag erk b~~ 
l9.30: SAat ayarı, >1e aJaIIS bll ~41' 
19.45: Yurdda.n sesler. 20..15: ııııtı~ 
~zeıtesı. 2ğ.45: Kemençe ve 

1 
~e t~ 

mz eserleri.. 21: Zlraa~ takvlnl J(,rır, 
mk mahsulleri borsM?. 21.ıo· 21 ... ?_.f şar.kılıu. 21.30: (Şl'r saati>. 

30
.' f!fl', 

Radyo st'llfoni ormmaı-. 21. 22 d · 
ayarı, ajans haberleri: b<>rsa' 
Dans milz~L <Pl.l. 

r lstanbul borS391 

-·- 11'~ 
10/9/941 açılış • JtapantŞ f 

ÇU.LRJt =--;::;; 
Acılıs ve tıı5Jf 

ndra ı Sterlin r:t.?·'° 
~ew. Yoric 100 Dolar 
'enevTe ıo<> bvlçıc Fr. 

Madrid 100 Peçeta 
okohama 100 Yen 

Stoltholm 100 İsveç Kr. 
Bil" aJtln Un 

24 !1;1i.rlık bir gram tiilft ,ss 
~ allın --

F.sham Ye T-ahvfJf.I 

:Qkr8Jlı1yeli % 5 933 Er· 
aanı A. n. c. 
M'ertteı Banka!I 



~ ...... Sı fıhai:-l---
su .. t çocugv u nasıl Y'U::_;,ıe:,ubb:~l~eıı~rr eı:,~ı!.nfı~ le~~ verseler, ben bu kızla ev. 

f::ıtie!ır b:ız ııöırüy.t· şaka edilen, et- Dl1'or. Genç o akşam &öyled.tlnl u. 

1 
top an ı. şakıılar ve et - nutuyor bile B.ı1caç ııiln geçiyor Oeno 

enceler arasında okuyucum tıördüttl kızın • 
Bundan bir muddet evıvel İsveçli genç tızı işaret edereıı:· • ailesinden haber gel1yor. Kl'n • • d • • ı ı • ? k ........ alim, butun dünyada ' ,......., -'• '" .. 1 

[Söz arasında] 

DIDJ8DID 
ID blylk 
atacı 

giyın ırı me 1 • ~;g~;2;;~:;;-.::: ~~nl~~~O~a~~~~'::~~~ı:a~ı:~~J) ) 
Yazan: Pro.resör doktor Ihsan Hilmi Alanlar v!:;~1~~u~~:!:n:u~v:a~e~ okuyucumuza bir la.Ji~ talıJim -~ hn 

llftan Y&vrusu d'llnyaya çıplK ıe!ir; tun b&JıD1 ve Jwllaum dahi içine. alıp zıbmm aıitadald ver dlert b rblıine bat- hiç biri meseleyı h:ıl"etmeml~ir. Ah!- 1 _ • RU&-yada 1 "l 3ı 4 S 6 7 8 9 :t 'J ' 1 Soldan sata: 

t onu sotuk, aıcaıt, rtlzg!r ıı.bi bava de.. 7alnız ,.oeüDU ııı.teren bir tarz oma- laııdıktan liOnra ._:ocı.ılt L<ıocıar aıka ua.. ren A.m.erikıa.dan gele l lb.r rne t b, Almanlann hü -
ıtİkllklerı alAmetıerinden korumak sına mukabil yarım kundak çocutun w ya...ı.ıwr, 1&&11. e v~.ı: .. na.aı.awn.ş ~ır· bunun f .... ~ ilılt tısmını tamameıı serbest bırakan olan alt bez.len ılıeı'IUe. ha.kıkaten merak uyandıran bu me. c:ıın e•t tı bir Ge· 

cut • cın yenı .....,.an ço -, i ı bir sis se eyi aydlDi!atmışt!l' . .Mektub Aın rl., h r <9>. 
"-- ln&V111me ııöre, ba.5talaşan havaya ve ya!Du: baeaklannı çıne a an Bu alt bez.erı uç dort l.aned r; ıQe. 2 A ,..... 

&ure bezler, lıC oamaşırları ve esvap de- temdiı'. Tam tunda.it b.ç hareket ita. riden dışarcya doıiru: Sonradan aon. k
1
a ziraat nezaret ka alı ıı.e Ko.l for. kar ~4> t"9•:ıcc:; 

~iz bir t.akun OrtWerle 
1 

yindiri- b Uyeti bıralcm&dıtuıdan dolayı. hıç bir yerlnl tut.caaılt olan üc,; kaşe b.; l>cı:, on. n yadan yo!lanrnı.ştır Ve duny nın (2 " ' 
ır. evde tawsiyeye şayan değildir. bclt\ dan aonra pek l>UYU' ouııarua. uzere en y~ı ve en bo~lu a. acının Kalı. 
bı 8thha.t ylyecete ıcecete oldutu ııi- yalnız aotata çııkanlacaAı zaman çocu. l>ır ınuşaııı:ııua p..&cça ... ı ve ouu .ı; ne a. 
ta elb1öe ieine de kanşmış ve bu h1JsUB- tun k'llcaltta kolayca tafıD&bllmeai için lan bir muşamba bev.i ve en dı$a da 
~1r takım kaideler koymuştur: me- buna cevu ver!ld>lllr. çocutu.n alt tarafım !ç.nt! alaca.- bu
bect bu llmln IÖJledlt.ne eöre e!bleeler Yanın kundadt çocutun harPtetle~- yWtçe, kalınca oır bez; lıaydi bwıa 
lb enı lllıbruyacü gibi olmalı. derinin ne mf.ni olmaz: b&ealclann içeride. ka - kUDdak bezi diyelim... Oocuk. evve.lA en 
bt Blıaınatiarını tamaawı kapatacak gl- maaı ise bdrOt oir mahzur teşkıl et.. iQtek.l üç .köOe be2le aaııhr. Bu bezm alt 

3 - Cer ha ,4), 
furnlyanın mılli parkı'lda mevc•ıd ~- Blz doğuran (3> 

Olnıaaıaıı, lAzım geld!itl kadar ha. mJ)'eoeti için bllhas&a çocuk ı.ıyurken ucu ı.ıocutun bacKlarına geç ril1r. ve 
~ ıÇeride 1Wcl11abCmelld;r; vücud ,eceleri bunu tatl>Ut et.met ividır. Jk1 yan köOeleri de ~utun karnını sat 

0~rıne m(lşkü!At çıkaracak ıtbl * ve sol w.mııtalı aara.rak &it köoe lle bir
... Bunun Jçlıı bol eııvab '*1Y• Eski tam kundat demndf'! .pıımut.. !eştirilir ve bir emu.ye~ itne.ı ıe bu 

8tı CC&btır. lular• denilen iltl parça bez daha vardı: üç uç biıtirıne tut'-uruıur: aonra mu. 

duğu ka.ydedl m ştlr Bu a~aç, ş:ıycd 4 - Oturdugu. 
rakamda bir h.at.a yoıı:sa 2076 rak mı muz yer •2>, So -

biT ıyiibekll.'kte tenebbilt ebn ştlr ı nwıa. b:r .ı. ko. 
:Yun eı k k s•nı oı. 

Kökü harJQ o!anak fizere toprakt.an .. ıın (4). a maktan 
'tbaren yüt;<ıetıiğl U40l metred r.1 emrı hazır •2>. 
Oövdeel ıae, blıde kısmında (11) 5 - Boywı at. 
metre tmtrundadır. ~mi usullerle öl. t <:.ı>, Bir nota 
çüye vurulan bu ağacın ağ r Jtı <2>. Göz ttutıl 

(3). 
(7856) 1ı>ndur. (5005> met.re m kabl Gılt t OOcutu elb!aeleri vücudım aft Ye küç(lk ve bOYük pamuklular dlye bll1- eamba vücudiln alt. tarafını a:ırd•tan 

h kıeınııannı örter ve bo soretle Jki- bu ki bez pıırçasından tUçUjil SODra lı:unıda.t bezlerı sarılır; dışarıdaki 
•Yrııır; bunlardan Uııt t:ımnlannı ör n- yerine veya onunla beraber b.ınd* bezinın u.zwı kaıan alt tarafı b<r hıMnı1 vardır. Kurudutu zaman 

lbıa .... ~-blWıa~ ı&nlet, yelek, bluza. :ııanııırdı· bllyüğil ise eocutu omuz yUJı:anya ı.ıocutun ayaklaı1nm altından kesillp na1tledllmelt 1 z•rn gelse 135) 
ı,;--.on talboımaıt azere ıömlek. zı- d a'ys«Iarınm altına !tadar bir arka.Ya çevrilerat bır sıra enınlyet ıt-

6 - Zaman (2). 

V~rılen hüküm 
<5>. 

7 - Erzlnl'an
.\l~et l'e entarldlr. vamcı ";bi iç ne ~llr. vo h'c b'l' 9 :--,ı~•-I neleri ile baitlanır; eter iatenu-ıre b~- vagona att.iyaç hasıl o acalttır. 

"e ..... ~IQnlan örtenlere .bezler. denir ~ bırakmazdı: her ikisi de ·çt lann URrlne blr de u.zun entarı geç._ Bu ant ka ağıl" Sara' berı denilen 
ııt-.':"111 lar aonradan dona. pantalona. nı ut dohı .... yo .... an .. lbl baklava dl- rifir; aotata çllc!f ZJ\-manlanna mahsus ---.. te ı pam ... ·• " çam apcı fasileslndeı dır. 

lrern r~ilm~ üzere alt bP.Zll'rid r. lc'şll idi. kUcütün ınce o!.ma.sına muka. ceketler de vardır. Silt çoc ıtu e
1
bfse. 

* 

d.~ b.r kaza <o>, l l 
Menı ı5l. 

8 - Çatı (3), 12 
tts Un ıı'<si <3>. 

9 - Oeınller!n b!J'!r l!!'noelıldler ve hem dP aıttattler b;l ~ttl b'raz daha kalın yapılırdı; sinde tl&t ve alt tar:ıf bezlerlndl'n bq.. 
tedttı uauıe tAbl olmalı ve herltesin !a- sıhhate lı:ın olan bu bezlerin ta orta taraf bezi veya elbıııe parçaaı 
ırıes fld'l'bi metodauz tanıda hsreket et-f~ yalnız tıa':rhı bir kıvme•ı kaldı. I di!Ye bir ŞttY yoktur. Birçok amıe!erln 

IJııt en ııa.ltınılmalıdır. şlmd lak 8i1.t oocu~u g•vd'rmelt lç.n çıocutun belini t~un dlyl' k llandık. 
n11a b~ lanıanlar yan! bu ht18uab he- c~ rden y~'taekçe bir ~re lan taSltalar. Jruşadc\ıı-. kemerler mu. 
•lııı~ kaide ~en herhanıl bir bez 0 r 

14 
tbi vem:. bir minder veya ya. zırdır; der·ntn tenefftı.süne mini oldu-

Alman mimr rları yeni bir 
ölçü kullanmıya haşladı!ar 

aıtındıtı yer CIU, Sonuni\ cl'.lıt ltcıı.7unl 4 - Kaııbur bir Rus can (4), Btr 
pencereye takılır. nevi bıçak <4>, Not& (2\. 

10 - İ.şlemeit (3). Kasabda bulu - a - Bolluk, ıahat içinde yaşamak 
nur (2), Bır ne'I! kumaş (3>. 

r Y'or, fsten!lditı :ılbı tes.11yor diki- meee Ustilnr ı1ca• ııstO yatın\ır Vl' ınoe tuııdan. terin UÇDtasına eng ı o du • Berlinden alınan b r h bere gore 
t.ı ~ ~ bunh.u sarılll'Ordu: fa. talt ~:en ya.pı\Jn~ ı&nleti ne tundan. çocufun be' ni ve kamını hat.. A rnan m m:ırları metre yer ne o to. 
kaictey Uerledltçe artık bu da bir mı:: eya patı.tadan Teya pazen- tA göi8Un1l çok slıkt~ından onun te - metreyi itullanmağa b .şla.m f ardır. 
.. e.:ı~~ı. :en ;:'p~ış .Jibın gl.yd r1lir. Bunlann ~•rrtl""'rc· h1mıicet n mAnl olduğun. 

dtl1Jıe,e -""im inle .at QOeutunu rfy - her lJı:lainln de aı1caları açıktır; işi ko. dan dolayı. Malw11 o'du/I u u ere octon etre 
&lı: n'*-undMlem••• den r: o haldl' layıastırmat için gl!aı\ek ~ zıbının Bu fa.Ska ve k~klann çocutun met.renin sekime blr· teşlı:: l et.m k.. 

I~ 1~emettir; enelA bunu an.. tollan lçiçe yerll'!'ltlr !dikten sonra l'V- gömleğini ve zıbınını sıkı tutup ontann r Sö)1endığ ne ore oot'lmet.rPnln 
ltı-.._._ h d f velA ~,.,.., bir koiuna aonra du öbür kal"ltlasına mimi od 1l ı ıı JYl"n.r. fa- tul anılması bl a ı ş tında bir n 

ıaa -- em 'Y1 hem " ena m•- !V"'---· kat b ı l h h b rl.d -J'a relebllen bl • k r. edt-· tundMt totmıa ıecirllir ve bu işi daha çok ko. mıun ç n er angı r se ve. tı ô.b husule ~ t rece U İn.ş dil ~. tun r e m · fa 1~ yaJ)lnalc tçln gömlek • xıbının ltol- ya emniyet iknesi de kAfi ge dl~ lçln a e e. 
at --. .... ~tu çıdl* fena manalara. ı·r· ....... ı..:"e iti parmak sotularıılı: ço _ çoc~ vücudilnil pek sıknn b1lyle va- ccl{ ev ve apaıtunıınlardnk ölçuler 

n......__:""''- n atı• i11 mana:va ge • ......... .,.... . . .. .. 
"""'- kundatının d t m ve yarnn cuton eli yakalanır. Bu iş b.t·ncf' ço. sıtalardan sakınmak evlıı.uır. bu sayede nonnaı bır şekil alacak ve 
oı,~ cln.'!'J . a 8

. • • 1 eut vtıBU kovun V?.tınlır ve g1'mlek- (Devamı 411 del . • ~~,,'=. ıa~r.l... ~r~cı.!.. ~~/9~~ bınnetı0e mal yet f o.tı a?.b.la.catır. 
- - "74A4AWF..WV4Y..»V-_.- . 

~. 1 bo ıılt esir ve 14 tank i~ınam edil. rıncui'lüennae lYl oerece ııı.ı~ oıau 

11 - Bir uzuv C2>. Beraber <2>. 
12 - Slllbt\\n tecrıd t6>. <Yabancı 

bır kelime olar.ı.k>. 
l'ukarıdan aşatı: 

ı - Tar hte dev r aç.an bir ç!Qt!C 

(5). Boyun ata1 (2). 

8 - Beceriklı, yaramaz C4>. Deri <3>. 
7 - Blr nota <2>. Keremin sevgll;s& 

CU, Sonuna <13> koyun hayvan cesedi 
olur (2). 

(4). Beyaz <2>. Ortadan üstün mek • 8 - Orta <3>, Askerler (4\, 
teb <4>. 9 - Hayvanlara vurulur (3), Top.. 

2 - Bir uzuv (2), tta,yada bir şe • lamak (3). 
hlr (7). 10 - Dotru detU (5). Kılıbık ddU 

3 - Bır saz (3\, C:>cub verilen (4). (5). .... 
Düzeltme: Dünkü sayımızda soldan sata. 10 uncu sırada 3 Uncil tapalı 

kere 4 üncli, 11 ııc s n(!alcı kapalı j 4 ı lj d olacak ır. 

12 ne, sınMia dordıü.1cil kare açlık, 5 inci .kapalı olacaktır, dilzeltlr özür dlıerls. 



- i9 - (RandeVU) &fuıiI. bir w. b r: ma. -
B:Z dlyord\ık Acı: me:t. Acaba gelu: mı.2. BU· dDııııtum d.ok.. 
Aı:tJk fli:l:iyarl'adl!::.. Unumuzu ere. t.oı: Bodora vardı. İki pa.L.t.ayu birbiri 

~. eleğimW ast.IA• Yas. artı:ıuş. HaL üsttlne giyerd •• Be.l.k.ı. a.cıtu.ilta. Be~ 

buki b1zim. de. t:alihmız. Va.r.tni$! B.iJ: 1 çay.ırında.. donar kalu..m uiye ben de al 
meı."tı:ıt)- ırll'fmr 'il'!!' e-k sm.ınnnr. A~ tm3' paıd'tsiimii', Js:;Q'n.! paıtonıu ~ _ 
sevincimden oyıııyac..lğım_ dlm.. 

Ba:Umz. melktiıb ne ııfl..;ııar:-'_ <rreııı;i lla«mm b'l.l'lun.Gltığuı yer :fmn 
<Ben on Sekiz yaşwd.ı b ·r kızım.. a,;.tıi. sımsıcak. o.ı.w:. 

mette <ıraJar.a gidilir ~ hiçl !IQriİ A,-.. ----------------,--·-·---•-----•--••-... •••••••--••••••-•--••-.. •••••••••••-•••••••••••••••••••••••• 
-wallahi1 *iıııbm .lımı!1I ilılY1lllll!Uli eeblm
Gle sanAmnaı. tao&ınll!I vattlten ~ kor_ 
htyorum. gidemitoıum. 

ArnaV'Ud: Sıı.ah.ın birinı ekslık.. say -
mı.ş!.t: Mıtr•mıL 

Kend.i. kendime• 

- Arnavud bu :S.!Nar silahlı olma. -
sına.. göt~ hcu: ha.ll:fe.. ka:!adanı plJl.liı mü-ı 
selliibt.:ır, cıediın. ~ ymwuı: 111.ıt -

~·b~ı:,a~i ~a:ı~ıtac:~ ~;ıhJe~~ 1 - 'H - Yazan: Saaıet Sma. Coı:kull 
yınn şekli.. MU: ııör.iimnif5Dr .. Kar bir- - Benil bu taıd.ilr- çabuk' mıı unut_ ~a: l!lfVdim. ,~eovdiğ'ım, innlndıığiın, j - Bundan şüpılie!eniyo!'U.lll.. oıı 
d~man gıbi ;ııagı.vın::.~rada ınsan de- :tun SmactL ~cliimı; ilk: kadln: se.ndiru. fü;ltat:.. üz:küıtmemi~ ~muru lf\b me g 
ğıl, Arnavudun Jedigı gıb, kurt bile ba_ : - senın ka'Cfur "abuk ...ıeğll• Dev"'-· -..... ect· · · 1 k k ~ . : -r ... ••• ......... cıa.cm ı, ıçın çe ere .:ıus_ ıyvr. 

rmıım.az. . . . : - Oh Sedad, sitem etme bana .. ~e- tu. - Saçma:!. 
.:e.ıiıtm:ı, balııtım. üm.d' JQ!tlnı. ge!'ı ~ni hfil.a se....ıı;;imi unu.ta: 'T"*"' ' "il V' • .......,.,.r?~: . ""- ~. ....ı. r ....ıı; döndüm:. "llapnraı. Wıha.ı. lllJ: ~ ~. : . . .. ·~~ m~ım;.. u _ - .-..~·~ ı.4•.ıua:d.mı değir - Bunu peıt: ._,..uk .. nla nm. ~ 

Mecburen gene mahallebieiye• &itd!m. 5di.ğın go~u~.n baJ.de.. Bedad'r K:ltlldlıin.i bn#a blı:. eı:lic:f~q,Je. ise, benden ümid etmediğin ç 
Arnavud: : - Bu bır ruya idi Nevim. tatlı, lıe -çıerm.ek!E hata. e&tiwım; anladim:. Sır- gml~ bek.le a.: aaın.an Sedııd ... 

Fa!{at genç!ıenien hoşlanmam. Ya~ı. 

aklı l'>a.şınd'a ada:miarı severim. B risi 
bana evlenmelt aaır.JJ eıti~ q~ 
Çok güzel değilseın de ç!rk 'n değ! • 
ıtm_ En i1I!. har- ett!ğ'i'.m şey nll'lllus ve 
ltretimdir. s:ztnle evfmmeıR: ısttyarum. 
Pederi.iıı Eyübsul~ •uda turbeıdardı. am
cac Gta. balen SUPap:ıhmed eamisi 
mii ezz.n:temWıtend ır: C e\' ah iı; ı.n: lldre -

- Beybaba! Ç?ı.yıra gittin mı? diye ~yec.anıl:ı, nefis ıbir Miya .. fa.kat kabuS!a n.t Ita:yıbetıtilk.te.n sıonra 1':azandım se.ı - Y'al.varır~ Ne-v.n ıböyle man 
Aama> v.e:- li.l.in-. llellı:i cermez. belki sordu. :uyıandım. dacL. e-şlwnn büyüklüğünü .so:>nradaıı şeylerle beni de kendini de üzme.• 

h111.vanm bu oora..;ı ve. fırtınası miı.ni - Gltroim. P'aık:at dediim dcfn:r lıni~. ! - Gt!ne. hu rüyayı l!~ıy.lfiilliiz Se_ idtd. ettim. Basit bir l'ıfül1se ~lııdd - Bl!ndenı kaçınıyacali.iıın.L 
olur. Kadınla sözleşılen yerde beş da- G~ gôrım~r. ..=dadı.. . a.ya.k. attığını !bu macere içli ve derin - İrtt ya tJ.ı olman şartile ... 
kJila durulma.z ya.. Eibette ister iste _ 
mez gelsin. ıelmesin eı~ az yanm saat - Mat:i: vırilaJ:ıi iYi kiı Rm 1:ın:t ye_ : Durdu, acı acıı gü.l.ümsl.~ere.ll. N b ı: ~e &mül"du beni .. kocamı ~ô. - Hiç bir lhtiyata lüzum 0'funıl 
bekliyeceğlm. ınem.ı.. Ne: iıJ!n var bu kaı!da kıyamette ~önktı: rüyur.cıun.. evolendiğiın.ziıı daha ilk c.eğjm. Ne kaca.m.d:ı.n ne de ~an~ 

Köprüden vapura b ndlm. Kar, fır _ Be;\ic<>'l çayırında? ~ - Bunun im.kansız QJduğuntt takdir gününd'e sukutu liayale uğ:ı:adJ.m_ O, korkum var. 
tına, göz gözü gti.cmiJ)'or. Ya Alfah sen - Bir.is:le oul~aktık.. .Raudevu ;eder&n Nevin!.. rfüç wru:luğum gibi çıkmadı. :ktas _ - Ben..m va7.iy:etimi düşün.! 
b 'lirsin dedik. yola cııttık. Acaba Ma- venni~i. ·: - Nlçm Sedad?.. . ........... y.onda. v.e y.emekte sana kaı:şı ~ı ,..,.,. h ka 1 B.....,.,,., "ırınd mı" • n-., • i ,..._ . - ., .. zan aınıma rşı o an 1mzm:: Fatmaı M3: Jke ı~ec!ifm de bn vapurıfu mı? Vapu11 - """"v"' ça,, :ı · : - ...... cm~ n,, e- •u:-udırr cev:ı.b ~re m.iin&ebe~re ne lraDan kıu!ığ t . _? 

••t-!H6 Beş~ta. ' bir hayli durdu. Kar, tipi - EVeıt!. :bılirs-inl j hml " · Yf? .nı:z- mı.· 

sim ... ) 

..... - Bıı ~ta:. ôtt: ~mette? !- lllil tıa n:. edemuZS.ili. Ka]hp gıril:a- - :rırevln!. 
Mekıhll'ı 0 1aıcrar h'Jşu.m'.l g; tr Jl:i ıta. gözırö:&ü g;()rmicror. !:r..d ~.ı1e d~ bir _ Evet!_ : - .Beınrt. 1'aik'at mul'.laltk:ak cevab- ğını sUl:ınamaık icin lrend.mi ·· 

ri! edeırıem . hayli eğlend.k' o ;rak t!'-'ı ma-Iılnı ya ~.}'andrrmalt me .. cıbu .. ~iye.t· ude. mlY.im? \m-Mo+.ı'-'. Nirin toitatlamadın onu - Bu gece, bN:l'lıes ya. tıtıktan.·S1'·nr 
k ,,, '--·- t a!ı r• e-•·-'-'- · t f Arnavud başını ıki tarafa salhyarak 'P"'"""ııı.ıı ,,,., ,:ı.. ...._ ,... ..,...._ b,.ı,.ı-ı.. •·-' 

Beni '1.~ tJel.::&!ı de götmüı?. EL. au.muı.w.u ar ay .. • ıu:~rın arn ı : - Evet.. çünku. b~'ka bir erkeğ~ Sedad? Niç,m bu hakareti ıa.de. ebıııe- ~an ç ...... catvırn =-=uL ~.>'-:eı:eı»» 
bet.Le J>erennrş :f~ lıı:lenmese mei:tafı ayrı idl. çekildl. faldsin ı din?. - .Bunuı:ı ne ~efil ~.i -Dır şey oldU: 
vazıı r mı h iç1. Acaba. IıLallke Hanımı kadıulıı.nıı ta.. Fakat te7.g8.ha g:dl'rkcn mahaTiebi ::- g'Tunu dü"-ünem!vnr- musun? 

g~'--- """-""'un ıru'ağın" crrVırl,. s"". n. : - Ben seni sevi,yjorum. Ha-u,.eı:te.ıı """-"'erı· bi.iviinıü.,..ü:·. " .. ~ Malike' El1aitıımıı. ma"llt olabilmek! E- r.aflm::la olmasın? O na. bc.1 ct ben!nı iP- =-ı.ı."" """'_._ 1 ,,. .,..,., " u.••c- • .,.. ..- ..._- ~u V .,._ ban 
"1"'ın· ı· i~'""'m.·. :.. - Başiıcalın:ına ~tacr.tll h .sier-e - Bunu &en mı· si>iıT . •"'-"o"""un N ........ ? - ız g'e'ıu a ... 

l mP de:ı::tıal! lt.aletr9 a dmı'. ın. helecam kalb :ç'ncfu. Acaba geJeeek "-'ti _.... :mıaJ.ik d,..;,;l\si.n. E"tık .o~-- '-"~ ;::-" ~.. ............. _ De ;ilk: etma Nevin!. 
~ıeııı M'al'i:k'.!' :rr.aı:mmrt"endt: m i, 3elmi}~cek mi? Perae~ı ~ım.. Ita.- - .Rıeceb .. DiltkaAı ett. P.aray11 -ı;ıeısn : ~.... ·.. O al.l.<WLLLI. JD<LL4oD OliL<ı sen:'. 
11ftöubunı.ırru aldım.. ~ on: se- dınlllim •ara!ına bakl.IDL al Bu b.er'!. kaf<\Uı:ı. gayri. müsel!~lı ; - Bıralt bu la.t'Iarr Sedad!.. Xaf- - Niçin şaştın bu. kadar? Evet l:::en - Fazla ın.t bı·m ygnım Sedad .. il! 

kız ~ bl.ı: ~ ıııa be:::ti:1u1~ Bin tarafta iki .:e .ıı: k:.z, c! ıjer tarar. ga.Ilba.. Mahıa.lleoiyi :yer efe pıırasını ~b!m parçalanıyor.. söı,rlüynrum. Sevd•ğim a.daroa ha.kıaret 11i c:He.den çıiarmı:r .. şimd1 bır de il 
çarptı, 'Eaııpm her ne kadar altımş ise ta ti' dört hamm v::ı:dJ Hemi: banaı vermez. Oönnüyor musnn .. Kışın or - : - Bir de benim ka.lbimi düşünJ Az e.cıen inaa.rı, ba.ka.r.at görml~ l:m.k. ka kançJ.ık azabile kıvrarunıys:yun.. 
de AIJ.ah -ür, 'jilld!l k. Siıt!Wıihay - tıRmıdll Bey-koz.. çayınıı<h . randevıım.I ~.· eü1ın Nevin.! zanın·~~-ır. n.r.nm;;.,ını:·...ı:. S""arl• b'- an ri:y:enın :ro nmaaralı va]1U1'.Ul glb sey _ baı.tıy;urfardı. Kızlardan b!ri adeta gü_ k l:ı ..,., ....., . .._... ,..... ..,., , u. 
relimektey:m. ~et maı!Qem fcnaı d~- Hlm.s~erek bak~aı·du. Acabn MaUke _ ~ d~r-.. Güç. ~ey .. A.llaltı ınsan<ı a 

1 
: - Bili;yıorum Seda.dl.. Beni aıffet.. - Düşün: ki, o senin lııoc:uı!. Nevin.an., çift.liğa; dau:ne-3ı11L ı..t j!Oıırl 

ğikttr. l!:nei"m' bir allito ~ı ~ c:ij;,m b~ mu\l eks~ vemı~n~ .. . ;ıtaıını çdt amh qektlı:dim. 11'3.k~ bun- Nevin lta~u:ı; o:muzlarım ııllktf: Btt k:arlaı:. uzun bir a;yi!:llıJl n.ıızarı 
mes'ud o!ma~ır. S:~ göıil;melıt !&. Betıden on b~ yaş büyük; hC'r halde< Kendı ltend·mc guldti.?n. . . :J.n.rı:n: hep6inl. ooa~eglm. - O !buna müs.taha.ktır. ka;i;l eel!l:>ede<!Efktl. 
tlJQrum... !a.ka.t. ı:ı.eı:Bfu:'! Ea.ua muJtıa - :ye~ heşl.:k bir .\ra!ı ka:::ıın:. Öyle z_aı SOOü pek de yalan def,ıldd ~ Seeae~n. gÖ'l!Terinden ıld damla ya - Bu düş:iincenı beğenmedlın Ne. B:ı.tak1ı.kta ç.ah .. ıan yan:rşırral:ırd 
sa:an yazmawzı: .ıtli:a f'cff'r!m. - lit1aıi: arı.yoı:sıın beyba-ba, demeıt V.a.pur geltll. i\-?"a:hal'ehinlrr parasını ~anmıştı: vin !. lblrlni çağırdL Kendi atını veı·eı:e1' 

Mahmud Silim mi?' verdlın:. ÇıbJık:eo: ; .&"" '""'.t mııs Sedad'.! .&;o;.1 Se ... ,. be . "'' b' - . ft;;.,r 
- All h ·ı "' 1• R bı ,,...._ d : - • .._ ·.w un. ·· "'6-'ıyrr - n arw.a mm u..ı.Ç 1~ şeyım Ne"l~ııi çiftliğe ka.claıı: göt.ür:m.es!ui ;JVJ. 6-1- 916 Az daha. baban da -e bııt.aın sen a a 18mal' '*'-'" ~ e<re ...,,., e ... ~ d ;;.ı, , ? B ·· T~~1n- beniln ,..,,,,.;;. ten 

:t"!:ncl cenbı: ı!a. aııJmı. 
Bana nered2 ramtevu veriyurdtr biiir 

m:ıshılz'! Beykoz ~23'~ı:.:D.da..!: 
Yarabbi sen billrsiı.ı? 
.M:al>&o koo ista.~ . .tııııılch. kfta: Beıoi

lunda, Ka<lıköyünde. Beş,ı.lr.t.aşt.a. J;ı.es; da.. 
klk.a ~örü.5eb.lec.ek. bir yeı: kalmadı da 
kışın ortasında 'i3ey1<:H çayırınd.'l mi 
ba.luşacağız!' Ben de amma dil vesve
seli bir adamımı 

Olmaz mı sank ? . Bu imam km, şeytı 
hafidi , müezzın ı-ltr-.tbıuı. fs•ıımbıJlcfa 
mırhıdleb'cid•. Bt?Oğl"ımda s nrmacfa 
<randevu) veremez yı? 0 1ur k~ b!r ı~ 
r!".!'I &lur. 

MiJUı.assıb bir a 1leye mensub. Sonra< 
biçare Mafüec ğiml ne yaparlar?. 

Hem aktı bir siZ nmm. ~~a. Bai;. 
dad uzak dej'ildir) der, sider miylm, g:. 
deri&. 

.r~• ' dim. Arnavud saf bir kalble şöyle sö:ı. :, e6 .,, m.. u ~ ~1 ..,..,,;enm.:_ ~yQl"Su.nr zac · · · ledl: 
de !ellıih ! diyecckt:m. !lr.1a 

- Mallke Hanımı. ledi: : · - Insa!s:21liıli edlyorsun!. BGıyl Ne-vin aynk direyord1.1: 
Kızlar giil~ Arah: - Hav.dl babacığım .. g-tile gule .. Al- : - Jll\7et, Nevin!. Senfu için .. ken_ görünmiye, ~e harekete meebu ~ 

Iah ~ifa versin babacıgımı ~ için. kayibıcllan ümidler i<;in, ikın. rum Nevin!. Çbk hes:ı.blı hnrek:et et~ - Bera~r dönelim. . 
- Ayo .. dedi.. Burada- tıeı"' topu üç :Ian bir bayat i"-in. çekilen cu: ızıl:ıraı!ı miye medburuz. ""-k az karşıl"=nalı_ - Qoeu.~u.k. etme.. lberum ;tıir#'I 

beş hımnı var. Kat.-ıia'ık- yoıe. kı .. Ga. "* · "' yv ....,..~ • dm creq: 
Iiba sen a~gm !Udını bnm:yorsun\l _ Evet! Allah ş;fa versin!. :!için, b.r öıınür bowunca. çak.ile.cek az yız. İtitiyn;tısıZ!ıık :yapmamıya gayret~ işe 4 

var. ve 
=-~·n. et! dönmemız: gar b olur. 

Yoksa gözler:n mi görmüyor beybaba?. Del!leıt ya.Inız tı.maıııhamıde- mi~ : 1 
• 

1 
_ Hiç ere gar~b olma.z. 

Arabr paylamırm:ık lc;n duaakrarımı En aktiliJıtrımmn oyl!:!ı J\areket'leri : - Sedad se"7işi,oruz. - Bu. lı;a.Qıa.r zailin almw Se.G.ad. . . -· . ' • 
ısırdım. Anlad.im ki Mar ke ora:fa yok. ~rdır ki belılc.i ıfou tıma.rhımtfti9i.. bir. ,: - Evet:. 1il.Jtat;, bu :re'Vgi]f içimi Benı bura.y.aı senin iÇ.in: ge.ıi-im. Yuksl Nevinı ıkna edemlyeccgım an.:ı. -. 
Bir saatlik yol. uç saatten faz.Ta sürdü. I deli yapmaz. ' ~e ~ğaı mecl>urtlZ'. sen... tnıştı. &lrabe.r clönm!~ me<thur ol"1lı·: 

- A1'ı MAllkeciiim ah_ Daha ilk. Gene kar~ tipi, fırtıu:ı. kıy.amet: ; - Değ.iliz.. Sedadın ~erlniın i-çfne badtlyor- Ç!ftl.ğe IJ~ıdtkler. zruD.OJl.; NazaJl, 
defa mekıtubra merhabamızda bak. ba- köprüye döndi.i.k. Gece o!muştu. Oö- ~ - ~!.. du. GOCerhıde vahşj p:ırıltılar l'las'J h:ımınia Ec'V'edi, biı.yu""k liapınm oıı 
na u ui~etl4I' erliy&r.sun. i'akat el _ l 2Jiim.den bir dam{:ı y~,- aktı. Kl!ndı ken- : - Ya sen?.. o!ımuştu: de buldular. İkisi de suratlarını aS-; 
bette bu ez.yetleri ben senden damla etime: ~ _ M~ bejlhııde ~vin! Artık _ Yaksa san. Naz.anı mı seviyor _ ~dı. Nevin ruıtu:rsuz beyı;irtfe:!1' 
dam.la çıkaırırıaı.. Dur hele an!. Ra.ydl Mahmttdcutwı:ıt!: ~·m: Eüz:iilmi.ye; mtırai:r qekml~ talıa-mmii.. ı>Ull Sedıad? a.tlııdı: ' 

Beykoz çayırına Oı.miimdc gitmış de- gene. be4car ve zavallı odana git.. Allah Ellimı y:M:. :iınan ki, .sem ~ b•n gün Giil~ qıaru;ıı: - Haneinlz galib bakalım.? r 
ili.im. ~ maWıJ.ıeblcL Amavu.. şifa versin!. hü.n ,,.,,,.,.a•--•a.ıh la.dar. büıy.ij:k . _Neler ~~rmnO! (~ ,.aı;) j 
da serd.uın:- l-Arllaii11 .ar}' .,~ ~-.· ,I' 
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•Son Po.t.> run tıefriluw: 102 

Memleket Ha.beri eri 
Beypazarlılar bir orta· Bir yılan bir köylü 

Yeşil Bursanın 
ı 9 uncu kurtuluş 

ylldönümü :KocAt;'tusuı: 
• • kadını sıka sıka 

rnekteb ıstıyorlar öldürdü 
[Baş tarafı 1 lnd sıı.yf:ula l 

8 Eylülde Bursa ic;tikametinde başlı
Yan çarpışmalar bır gün bir gece <iüş.. 
m.anın parça. parça sökülmesi, d<ivW
mesi ve ezilmesi 1ıe devam ett. 9 Ey
lfıl gecesi ordumuzun 33 üncü süvaJ:>i 
alayının üçüncü tıı.ouru İnegölle Bursa 
arasında bulunan Kazancı mtist.ah·kem 
me\1cllne geldl, oradan geçerek süratle 
Bursa istikametind~ yUrüyüşc başladı. 

Nihayet MarsUyaya varıldı 

İtımtlt (Hu.su&> - Merkeu bağlı 
Çubuklu Osrnanl.ya köyünde korkunç 
bir IJ:ıWhse oJm~tur. 

Bu köyıclen 30 yaşlarınd'a. Hatice is
mınde hBm1l.e blr k.adın, tarla.da fa. 
su:Iya ıOOp1ar.k:en, birdenbire büyük blx 
yılanın hücumuna maruz kalmıştır. 
oıeınç kadın1a yılan arasında müthiş 
bir mücadele ba.'!I:ı mış, şimdıye kadar 
yurdumu?.rla görülmemiş cesamette 
olan yıla.n kadıncağıza sarılarak sı.k
mağa ve muhwı.t yerlerinden ısıra. 

mık :ııehirlemiye ba!?lamıştır. Can 
havli ile feryad eden Haticenin ·m
dadına kimSeler gelmeyince kadm 
son bir gayretle bu korkunc yılanı 

Beypazarından bir ırirüntişle Bıeypuarhlanlan blrkaoı buğazmdan t.uiıarak vücudundan a-
Beypazarı <Corl~. muhabirim.iz yazı.,danla:rı tevzi edilm:ek:te ve mey. yırım.ağa muvaffak olmu~ !a~at kendi 

yor> - Beypazan Uçkızlar, SaHhler ve va ağaçLarına a.r1Z olan has - ha.ya.tını kurtarmak mltmkün olma. 
Hıdırlık g'ibi yübek ıtepeler'uı yamac1 tallık ve haşera.tla, domuz, ve mış ve ?Java.llı Hatice, da.yanılmaz ız. 
ve. oteklerine yaslanın~. zirveleri du-ıra.relerle mücadele yapılmaktadır. Ka- tırabla.r içincUı iınliya inli,ye oan ver
man~ı. ~ralı ve ~~lı Tepeld sllsi.. ze. Zira.ast memuru Ham.dl Akallllln zirai miştlr. 
le.5 nın, zilmrlld görü~ilşlü ;~e ve sa.hada halkı aydınlatması., blıılerce Yılanın unrınası.nı mü:teıhakı.p te. 
K.ozalan dağlarının yı.ıze serp. &~. cam ahle.t ağacının armud ağaclle a.şı yap. kaldı.. 
ve ardıç kdtulu hava.sile üç r.kllm şartı , . . davcyoe ibaŞ]ıansa ve lıüOO.neye 
arzeden bi.r kazamızdır. tınne.sı, ağaç sahıbı.ennı _memn:un ~ rı'lmı:ş 01saıyd1, bu ka.dıneağızı kur-
Dağlık ve omıanl1.1t kısımlarında ce- miş ve bu hareketler mumtt.e iyı tesır. tamı.ak !heıiblalıde müın:kün ohf['du. 

şi.dli bol meyva, ovallk klfillillannda, ler bırakmıştır. . . . Fakat. bu ya.pılma.IIW1 ve tı~iık 
Ankara vesaır iç pazarlara sevk ve ih.. Be,n>azarlılann 1steklerı şudur· Orta ·- .. d bl i.ru>:ın k.aybOOllmiŞtir. 
raç edilen bol sebze ve pir;nç, kırlık mek.teb.. Bir ort.amel;.teb açılması yo. yuzun en __ r_~>----
arazide ise bol hububa.t vı-saire ziraati hında bUtün vannı, sarfedeeek kadar • hl" an 
yapılına.k.ta ve mah.sui yetiştir.ilmekte- cömert davranan BeYJ>azarlılar, ev ~ lzmitte yapılacak pe lV 
dir. l'ildlarının, orta tahsil nurile ışıklana .. gÜTefleri 

Öğrendiğime göre kazada çeltik fab- mamAlanndan sonsuY< bır acı duymak- tıım..it (Hu&usi) _ 14 Eyli.ilde Hava 
ri'.ral'arı. tohıum t.emiı:leme evi, ipelcçL ta. genç !6tidatlar ise kazada orta . 1 !iğin lnlkişaf ve tamimin temin nıak- m~b açılmasını btiyUk bir iı;tiyakla Kurumu menfaatine ş~hrim~e ya~ 
sadlle duthıtk:lar tesis' ve halka dut fi- gözlenıe1ı:ıtedirler. l:aca:k dlan p&hliıvan gureşlerıne Y -

dumuzun en şôhretli pehl!i.vanlarınm 

Denizlide •eraeri köpekler T okalta 3 köyde 3 yeni iştiraki tem:n ed.llın.ışıtir. Güı·eiJ.ar çoık 
itlaf ediliyor melıteb heyeeanılı dlaca.kıtır. 

Denizli CHusust> - Denizli belediye- Tokat (Hususi) - 30 .AğU.>"'t.oo zafer 
si sokaı"klarda.ki başıboş köpekleri it- v.e ta.ware bayra.m.mda m.el'keze bağ_ Söğütte bir tütün kaçakçısı 
li\.f ettirmektedir. Ancak bu mevzuda.

1
ıı Tru:ıbal ııaıbzyesinin Kayaclık, va_ akalandı 

zehir yerine tabanca kullan~~dır zarııya, Çivril köylerinde inşa.aıtı .. .. y . _ .. üdün Erat 
Geçen gün Delli.llçınarda bı.r köpek, sona eren il.kolrul1arm :ı9ılış ve yeni- SOğüt (Hususı) ~ 

10 Eylül günü a.Qnmınıı. doğru bu 
bölük: Bunsaya çok yakın mesafede ve 
Uludağ eteğ.ndeki Kızlk: köyüne gf:lmiş 
bulunuyordu. 

- Madem; tabldôt harici yiyeceğiZ, 
umumi salonda. yememıze lüzum var 
mı? 

- Ne olur? Herkt.-s de Türk pehli
vanlarını goı'Sün ve na.şıl yemek ye ~ 

cl.i.klerıni seyret.sin ... 
- İyı b,r ı;ey olmaz sanırım .. 
- Çok güııel v~ nı:ı~rtsaın bir şey 

olur.. Avrupalılar görsilnler... Kuru -
muş barsaıkları üzı:::-ine örıtilkleri si -
mokınle, ıpekli kunıaşları1ın ikı para 

Bu sırada lse düşman kıt'au•.rı Bur- ık.ı,ymeti olmadığını ... 
sa ve civarını müdafaa etmiy.? çal~ - - Ricamı k.aôul etmi.ş olursanız, 
ma.1cta idi. COk memnun olacağ;m. 

'Üçüncü bölük ıo Eylül gününün ge- - Kat'iyen .o.abu.i edemem... Böyle 
ce karanlığından i.st!fnde ederek teğ - b&bayiğiıt bir milleı;.ıı evlfı.dlarmı gör
men Süleyman Fikri K ;pin kumanda- meliyiz... Biz Avr®ahlar su;k.a, cılız 
sında kuvvetli bır k.e.slf müfrezesini in.sa.nla.nz... Etiket bızı öldürüyor. Mi
Bursa içlerine dogru sürdij. deını.Z, barsaıklarıanız büzü.lmilş m<)syö .. 

İşte bu keşif kolu, düşmana en bti- Siz Aımerllka.l.ıla.r ook garib ve bize 
yük dehşeti veımiştir. Zif;rı karanlıkta ben2emea: derecede or:J inal adamlar ol
en sessiz bir hareketle şehre kadar .so. duğunuz halde neden bu teklifimi ka. 
kulan böltlık Sedbaşını. boş buldu. bul etmiyorsunuz. 

Burada tetm.en Slileyman F kri der. Piyer, M.arsilya.lmın fikrini makul 
hal ant ve yerinde bir kararla efradına bulmuştu. Doğru idi, Türklerin ıhey -
cıkı.11(: çek» emrin1 v~rdi. Süvari müfre- betini w nasıl yeme;;c yediklerlni ec -
zesi kıhclarını çekerc:C şahane bir atı. nebiler göl1Dleli idi. =rem bunların kim~ 
lışla ve yıldırım f>ilratııe Se:lba~ı köp. si Parise, kimisi Amerikaya gidecefıctL 
rüsUnU geQti ve şehre daldı İşte gece Gittmı:ıeri yerde bol bol propaganda. da 
sessizli~de bu g(jk güril\tül Prın" ben- yaparlardı. Bu cihet kendisi için de bır 
ziyen nal aesleri Bursa.da bedbin ve j kil.rdı. 
m4neviyaıtı bozuk olan düşmana deh.. Piyer; te$eıkıkür edip kaptandan ay. 
şet verdl. Bir anda şehrn Türkler ta- rıJdı. Her şey yolunda idi. Pehlivanla
ra!ından basıldığı. K:>rkusuna kap~larak rın yanına gellıp gülerek: 
damıada.ğını.k ve '.<arma.karışık 'kaçını. - Pehlivanlar; korkmayınız, Filiz 
ya başladılar. için gayet geniş bir yer hazırlattım. 

Fa.kat düşman bu per:şan dağınıklı- Rah.a.t, rahat ya.tacak.. . 
ğı esnasında şehrin bazı evlerini de a... Koca Y~uf; mukabele ettı: 
teşlemekıten geri durmadı. Ancak şehre - Bu iyı... Domuz olmasın sakın ye-
bir halfısld\r kolu ol9.rak giren müfreze meklerde çorbacı.. . 
yangınların basladığını görünce süratle - Hayır be."\ -Sunu da düşündüm. 
yetişti, yer yer. ateşi söndUrdü. B~~< l:Yir Odesa sığırı sa.tın aldını. 

Bu sırada ise ~rka.da.n üçUncü bölük Marsilyaya kadar bunu yiyeceğiz.. SU
yetitJm1şti. Bu bölliık şehre g rlnce Bur- yundan çorba yap!"rlar ... Bol. bol küL
sanm kurtul'UşU arı~ık ink~r götürmez bastı ve tatlı ... Kafi değil mi? 
bir ha~at olmuş. dli.şmaııdan birçok Filibeli Kara Ahın&:!. cevab verdi: 
ganaim elde edilmiş, şehir dışına kaç. - Et var ya, tamllm!.. Bir sı~ da 
maıkta olan düşman nı;kerleri toplan .. bize dört beş gün Y&ttşll' ... 
mıya ve es'.r edllm{ye bı\şlar.mıştı. Dedi. Piyerin gözlen faltaşt gibi a -

---o çılmıştı. Ll.! değil: bir Odesa sığın tlç 

memurun kurşunlle ayağından yara _iden temelatıına tören.ıerile Ve:ı:anya t.öyün.den Halil Güneşin uzun za~~~ 
lanmış ve cfakır İ.;.ına.ilin kahvehane. .k:qyünde inşa& biten beton kqprü ,.. dan.beri kaçaklçılık yap~~ğı ~e tu .u .Adana <Hu.stı'ii> En·elce z'raat 
sine girmiştir. Memur bu defa ikalıve. nün de açılış töreni val.mlz :izzet- kıydığı haber alınması l12Jenne ev,n. müdürl{lğ!(lnce büyl\k ç.ftç!lerimize ve

Adanada yeni selektörler beş yüz oıkkahk bir hayvan 'di. Hiç döııt 
bes gllnde yenir mi idi? 

Fakat; Kara Ahmedln hesabı d<>ğru 
idi. Eğer, ı;ığlr. Türk'yrde olduğu gibi 
yüz elli, iki yüz -:>kkalı.k bir sığır ise: 
ancak beş giinlük yiyecek olab!lirdi. 

rilen selehıtörlere ilA.veten iki sele'k:tör 
ö1<1ürmiiştür. Fakat bıttıı.bi silah seB- QIRn meb'usumuz Cemal Koıvalı ıwı mahsus bir hamn ve iki bıçağı ile daıha faaliy1lote tl'eçırllm!ştir. Bu suret
lerinden halk teliişa düşıntiştür. Bu şe.- if mdürü Fazıl Gönen ve d·aba bi; hazıdanm.ış 15 kilo ya,pra.k tütün bu- k! faaliyette bulunan selekiWrlerin a

kil. ~lli1 t:!ı:::ııa ~:ııi:v~~ ;:e:- çdk mü.mıtaz revaıtın hururlarlle ya. lurıımuş, ..kammı2 merkezine getiril~ dedi beşt bulmu.ş!;u':'. 
dııü~~tilem.,:, or a s• op - pılmı$ır. Dl"1 ve adlllş~ OOS!im edilmiı;tir. BUıOla.r çiftçimize az .zama.n zarfında 
c;;~~~~~~~~~~._.,~.__..~ ...... ~~,,.._._._.,~~----............ ~~...--...--~~_.._.~~--...ı~~--.-"'-"'cok fazla ~ iÖrtnek:tedi.r. 

Her pehlivan l:ıir oturu~ta üç kilo 
yemiş olsa Piyerle ber:ı.ber on Odlo e. 
ederdi. 'Oc öJ:iilnde otuz kilo. Be.ş günde 
de yüz elli kilo ederdi. 

Bakalım, Filiz Nuruı\ah bir otoruşta 
kaı; kilo yiyordu. 

Filiz Nurullahın bir oturuşta; haZı .. 
nei hassada bir öğle yem1?ğ, z!yafetın

de yi.rım.i yedi küçük tayın ekmeğı y~ 
dlğinl bilm.ıyen mı vardı'~ Bunu bilınl
yen yalnız, MösYö Piyeı-di. 

* Yemek: kampanası vuruyordu: 
- Canğ !.. Çangğğğğ !. .. 
MösYö Pıyer pehlivanlarını önüne 

katıp yemek salonuna girdi. Yeme.le sa
lonunda bulunan yil~Irece, madam ve 
mösyö Türk pehlivanlarına ~ Uzlerinl 
çevirmiş merak.la oa.kıyorlardı. 

Filizin boyu tavana dayanmıştı. Y~ 
mek masasına sığacak takımdan değil· 
lerdi. 

Döl'f; kişilik bir yemek masasına aıı-
calı: iıkisi oturabllirdi. 

(Arkası ur) 

··················································-Gönül işleri 
(Baş tarafı 3/1 de) 

disl hakkında tahkikJ\t yaptıklarını. 
kızlarını vereceklerini bıldlıiyorlal'· 
Genç şaşırıyor. Haber getırene evıen
miye niyeti olmadığını, gerçi o gece 
böyle bir şey söylediğini, fakat bunUJl 
ciddt bir taleb olmac'.ığı cevabını ve " 
riyor. 

Bunun üzerine mesele büyüyor. B11 
ailenin namusu me~uubahs oluyor. 
Gencin harekatı ou aiieyle şerefsiz bit 
surettıe eğlenmek addediliyor. Genf 
muztar vaziyette ltalıyor. Evlenmek ı.. 
teml.yor. Evlenmezse isnadlardan ıcur• 
tuıamıyacak... Bana yazıyor. Fikr;llll 
soruyor. Bu kızla evlenmezse Jıaretced 
şerefsizlik mı? Bu ailenin namusile ot
namış addedilir mi? 

* Gent: erlkek o.kuyucum, böyle bir s&-
zil o toplantıda söy1em.ese daha iYi °" 
lurdu. Fa.kat söYlemiş. Ben onun s3-
7JÜnÜ bir ailenin kızını taleb mahly&
tinde telMıki edeım.iyorum. Hatt& bu ai
lenin, kızlarını yamamak Jcin bır h4i " 
hane ara.makta oid•ıkları. blr genclJI 
laf arasında ağzından kaçan s&zü -
ned ittihaz etmelerinden belli. 

Yersiz, şekilsiz b'r sözün izdivaç t.
lebi addedilmesi, l*:ki devirde ~df'c;ll 
bof;-. diyenin karısının boş dUo:mesi ıc.
bilinden bir garlbedir. 

Bu genci bir ailenin namusile ov • 
namış addeciemı>m. o gene km ııt • 
maması şerefszilLk tel~kki ed;,,,,.., .. -ı1 

Tli:vzs 
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Büyük bir vapur 
kafilesi Amerikadan 

ingiltereye geldi 
~ndra, 10 <A.A.> _ Şimdiye kadar 

At14nt ılı çeçen en bliyUk vapur k fL 
lelerinden biri son g(lnlm1.., b!r fngfüz 
Hnıanına fıt'lmv ve mıuaZ7.ıwı :7\lkilnU 
ta.hı Ye ettikten sonra h •çb r ha.sara 
IXl.anuz Jtalın3ı1ao daAılınıştır. 

iRANDA SONf Amerika ile Japonyaf 
v AZİYET arasında bir anlaş

ma imzalanmış 

Askeri 
vaziyet 

rnas tarafı 1 hı<'i s:ıytadıı 1 

Hariciye nazırı Alman
ların /ngilizlere teslim 
edileceklerini bildirdi 

yan .ktıvıvet1eri baıklyes ne knrşı bı. 

r.at:ılan İngiliz kuvvetıerınin yukarı- Amerika ortaya yeni ıastıklan zaman mu uıemcden •etınab Şanghay, 10 (A.A.) - Buraya gelen da.ki nılktnra d!lh } olup olırnad :kla.rı cıwck ınüınkun olnıı) ncakhr. 

I<orent kanalı 
bombalandı 

!{tahJre, ıo (ıA. A) - ~ark İn
tUiı 'ha.va kuvvetleri tebl.ğl: 
Savaş bbm.baroımıı.n tııyyıırele-rı 8-
~ El.Ylü.ı geee.sı KoTent kanalını bom.. 
~ardır. Çok büyük ııuıs:ır ol. 

~~u Ennı.J.nı.ıttndır. Ayni gece beş 
Yrare nıeydanınn da bücu:n edı1.. 

llı4tır. ...,._ 

Stokholma göre 
<Bıt.Şıaralı 1 lncl sayJadal 

l.cnı.nll'ad mohasam ediln!dl mlf 
1 ~. lO <A.A.> _ Almıın gazete. 
~rıııtn ıınünhasıran Rus - Alınan lh.. 
( Arlndan ~1ycr<K Rıısy... ha.k
el~ ha.bcrleri ikinci derecede ad
b e~eleri dik.'kıı.te şa.van.dır . .Bunun se
b~I Alo:ıan Pl'OPat:nndıı.sınuı m~ill 
ıı v~e bulan.mMıdır. Alman 
ıı.,~da teşkllMı f lhakib blrk~ç 
ti"°'ı.ı1<1anberf Atmıuı mlU'?tinln bckledı. 
A'--heyecanıı ruwerıert vermcmeıtte-:llr. 
·-.uıanıar dtln Lenlngmdın tamam!.le 
~ iç.ne ıılınd!ğuıı b.ld rmişlerdir. 

31terh:ı ~ıa muhabiri bu .eabııh 
~ti b!r tte!graf•a Lenlnı;rradln mu-
~ edildf41ne dair ver.len baberl 

tltıniştir. 

8°"7eUcrtn taarruzu denm edi:ror 

l.to:ncova, 10 (A.A.) - Royter: 

ve halen tcyid cdllemiyen hnberlerc bugün ıçın lb. tta.bı malum değ!ldir. bir tez koyuyor Cok ıniımktindur ı.ı lUi trr ı:oosel'eıt 
göre, Japonya le Blııı!eşi.k Amerika C'uın:ırtesı nuUm11d3 bıı Jıadi eJcrc te-
nrasmdl bu sab=ıh b-,r aulnşına imza Fakat bl.z, 

0 
knvve t!cr-n de bu m k- Y <Uan: Selim Ragıp Em•ı mas ct&ln ''c .nfrlesu, ı\m rfkanın bu 

edi!.m.lştlr. tara cbhil olduklan fikrinde lbuluna _ A . .. . husus!a aldığı \'e alabU~cr,tl kararlan d cağız. Çünkü, eğer bu bllyük .kuvvet mer.ıka ~umhurtti inin bundan bahis mevzuu et ın. Gene çok nndık. F • H parlamento a son Bu haberlere nazaran J """'"""', bü- b'""·a,. °'' 
1 

b t t ürugı an .....,.,....,.. tamaml'l'e Ubya cep..11es1nde bu' unu_ "• ~ ~ .. n e\'Ve ır nu u so)- rneldlr ki Relsleuuıhrır, So\-yet Ru.v:ı 
vaziyet hakkında beyaııaltta yük BrJtanya ile de n.ynt mn.hlyette yorsa İngi'izlerin karoşılarmdaltl şim- Jemesi beklenıyordu. Bu lntlzoırda. hem ordubnna yapılan le rnınbcak )ar-ı d b.r anlaşma yapnuığı derp~ eylemiş.. sabı~ık, hem de helecan vamı. F:ı- j d•nıl-.rdaıı bahis Hı im mun.1 betle 

bu un u tir d Ul.k 35-0,000 ıkış! r addesinde oi:ın ve kat valıdesbıin birdenbire \Tfat ctmrsl 1 Amcrilrnn - Jap0n JDUJl!\SCbetlc.rlııc tr. 
' " gene şimdilik tayya re ve tank adedi bu hitaben! ö - r.~.., ki C'- csf ırunentodıı ya. Amerika lurfclyc n:uJrının Sözleri • . n ııumu...,e . um:ırt ye mas eyfosln. Bütün bu fnrnuyeler ıctn 

Tahmn rndYOSU par diln V<>"J~....t~n 1-0 CA.A.) _ Ma.t.lbnnt 1Uxtri1e de dıılh~ dun bazlyette bulu. talıklnl muclb oldu. Sabırsızlık \ 'c Jıe. tahakkuk imkanı mı-~cud olmakla &..e-~ır 4rtn.Iantınm hlliııs.ısuu -. •'Ol"" ' """ t1 · ' ll rd h nfsb " • b d u pılan .., ""*' kota ır Hnrlc!- konferansında B. COTdell HuH Ame nan mihver kuv:ve erıne, ço e e a yecan ~ .. ''e un an dolayı nrttı. raber ~f'ni nutımn ihraz e.>l .. dl!i c-~~cım~e~~ı~nnlıı~k· vnzıyf-ti rıka - Jnpınyn arasındaki n~ilzake: re'kete fnıkl'ın veren ınovsl~n dnhi ar_ Amerika Cumhurre.lsl t:lmdlye kadar herumlyettekJ hn'>llSiyet, hunun bclld Yı~ ·" etmiş v edcmi.-lır Jt.: 1 relerde ıhct.luıng! bir U?ılaşmnğa. 'VU. tık .. pek QClk ya1t!aştığınn ııuz:mın, bu_ birçok nnt~lar ı;c.iyleınlşt:r: hu nutuk- ile l\Ilster Cörçllc bir eevab tl'Şkll ey_ 
.. ..,,. r l d ta ıb:ı 1 J Hi ım l:ırın hiç hırı Al'J'Upa Jıarbınc mani o. Jemcs.I ve İngiliz milletine d:ıh.l miıs-- Ataş ıkcsl emrı verıldlği zaman n'dığı ıbakkında hıÇ'b r ll".al ürnıtı bu_' gun er e arruza ş aıma arı z Lunadığı gibi yayıll114lSını d.ı ünllye- bet blr taahhfidü muhtevi lıuhın:ıbll. 

Rus ve İnglliZ sc:Iarotlç-i bu mesele~: lnnmnd:ığmı OOy1mılşUr. Ve hali h.a_, dı~'. Umumi r.-.ziyet bunu tnlelb eder. memlştir. llal.tli kendi \ıılruıdaşlarının mcsfdlr. Filvaki bilhassa Amerikıın 
haborda. e<"1m.slenllr. fiç gllo '° zırdo Japon - Amerikan V> zl.Yotlndo lngBlz!orin •n'hb kuvvo«>r.nl. F<•n bom. ••=..;•" do lemin <d<mom~ll<. k8'naklarmdan "'''" ''"' hab"J" 
,,., ""' vo JngiU. hllkQmotı"ı "":; ni b.r "'1 m.,.w! olmadığını lift ve "" mdosunfö olduğa qhl P yado tfi- Kaziyenin molfim olan m3hJ.yeUno Mb1<r Cö•çlfin, bu nutuk n.un.,•be. 
met.:m.ze mUş.erek blr nota v~ ye'c.mlşti men ve kolonhılnrınn m'!l"but blrer rağmen .IUlster RooseJ•elt'Jn bu dclakl tile Mister Roose\·clt'e )"cnidcn bir )ar-
ve .ALmanlarm !randa müh mjmn ~ ey. r. t.akliden büSl:>ütün ayrı ve müstakil nutku acaba ned~ bu derece sabırsız. dun talebj tc\·clh edeceğini kıı>det-1 etmiş bulunm!!.lan ran ıÇ ı k d 

lı:ırı ~ u cUığtnl t>:Idrrm.s- Şı"şlı", Beyog"'Ju, Şehrem"nı" kıt'a h:ı.llnde değil, f akat A'm:ı.nları l uyan ınyor? l"oksa Amerikanın ıncktcdlrlcr. Ayni membalara na~aran 
bir tehl..ke teŞ!t tümen, kolordu ve h:ı.ttıl ordular ha- harbe girmesi z:ım:mı mı Ynklaşıyor? böyle bir talebin icra şekli bile claba 
Ierdlr. ı · Alm"nlann Rm V~ İngillz.. halkı meb'uslarımızdan 06 l nde teŞldl ettikler:! mn.'.iim Olmasına Cfimhurreisl bunun için muayyen bir e\'Vel takarrür ctıniş bulcnmal ta, bn-

SQhey ı ... Wt1l.. b" ti k1 tarih mi blldJrecek? na verilecek cevnb d:ı h.ızır bir haldl' ı.ere teslimi h&kkındakl tdı:Ufin h d'f ki d b f d 1 ? ve şayed Ortn~rkt.aki ut n tan n- Bu sna.J}crc. cevab l'crcbUmrk .nıısıer durmaktadır. 
met. tarafından kabul edıldiğinl 6Öyle. gibi 1 e er 8 U UR U ar rmı Llbyn cephe.s:.ne taıhsls ~deb lınJ.§. RooseveJt ın Zihninden geçenlrrln nıa.. Jlatta b:ış:ınılanberl beklr.nen bu not. 

dl>tcn sonra kfu.tly• başvd<IJ FtJrugf ı.,.e """' tümen adodJ IU!mrlle de ıom ·~ ııo kabUdl<. ll•lbukı bu ,J. kun ""''" b6ylo hl• ,.bu•uhk ..,..,,_ 
Han gelım.ş ve şun.lan söylemiştir: • [Baş tarafı 2 inci sayCadıı] iistün bir bale gel~iş ~maları tabii het, b~n irin, Jteplmfze llrar:ınlıkhr. dırılığı bu habcrlrrin n3dınhtı nltınd:ı 

- Soo vnzi,vctln İran lıall:ı~u,1 :;ı·;ıı y.ıatta 19k1 içilen yerler.in ~ldığını, bulunmasına nıı.znr.an tr.ıhscy1edlği- ~&bt son zamanda arka arkaya dr..nlz itaba iyi nnlaşıbbllh or. 
hfskırinl rencide ettiğini ve Jı:1 b e n n iJunun zıo.ı1a :ııalkı lçm:eğe mecbur C- mlz tamda bil' taarruz hareketine te_ uzerlnde vnkubulmuş birkaç haclise Maamarih Cümharrcl& 1Ulı.1er Roo. yaralandığını b-Jdll'lrlz. Biz ik~ sene den lblr mahiyet aldığını lleri sürerek ~··s ctmelri hatt!t daha. ıtızıım bir vardır ki Amrrlkııum mustakbel hattı .scvclt'ln esas ftrb:ırlfo notukfannda u. 
harb atcşindennl~ ;:~~~~~:ad~; tıu gıbı ycrtcriın tahrl:d edllmcslni fs_ hale ugeJlr. hareketi Ü:r:f'rtnde husule Ketlreb!Jccck- zaklaşmaktan !hoşl:ınmadıfı bir saha ıruvvetimlzl. e .. : ..... ~ğe mecb"ruz. HilkCı- ........ :.,+ır. Bir kısım gençler de, oolkc_ ~""r İngil~er. Uzat.Parkı emniyet lerl tesir bakımmd:ın miıtalcaya dei!'cr vardır ki müd ıfnı&y.l tnallük eder. 
böyl iznjş ,,_....,_ ... ~· "&" ..... mevzulardır. Mister Roosrvell'c nazanın Amrrikanın 

,' ,.,;.... ..,.,.,.,,. '"' tom"' d'- vtne )"Onl •ır oa•on !lft.veslnl «menni altma abnıık ve "'1vyet Ru.ıyaya ynr_ AJ>•• • ...,ı,.ımn ayn "'" hydot.. "" ald•f> todblr münha ''"'' mhdata• :;,,t.ım!,.,.,ğı,.. 31<s1 tnbll1'1e '""'"''- e"""'er, l<ılkovi "'''arı da t..hsi.abn dDn etmek maksadile glrlşUklorl yeni Ukl<ri bu vak'al.,dan bl•, ldandaya adedinde almm""'· >"akat nnun •a
iiz 

11 nr.~t.ırı:lması rlca.smda bulunmuşlar- hareketler için mnkt.nzi kuvvetleri yu posta ran•alnn nııkledm Gret"r ndh n:ıatine göre blr ınudafaanın eıncreJI 
Mec:tls bU!dimete tam it:.madı~ ~>er-, dır. knrıdatıti miktarC:an alm19lnrsa o za_ Amerika dlstroyr.riJe bir Alman <1cnlzaJ_ olabilmesi, hem faal, hem ele uzaklara m~. , cı:~ı~~e:ı::~ :~t Biliı.'hnre ş:ıhsi d ileklere geçlimtş, man Libya cephes ndc enC'I inde kalan tısı :ırasında cereyan etmiştir. Alman_ ŞamU olması ile kaimdir. 
lran kıt alar(ınAm.A.)~ - İ'r""t\ tahmil ....... umi mevzudakilere F'a.tı.h Kaynu_ kuvıvet llııt:ımnl verdlğ mlz taarruz lara göre Greer dfsfl'Qyerı. dcnlzaltı~B l\Icseıa İngiliz, nos ve diğer meşıul 
Tahran 10 .... 1 ..... sn bombalarflc hlfoum ctmrş. o ela mu. devletlere ald donanmalar mrvcud o. 

rtJar mucıb nce 1rnn lot'ala. kamı, ıkam parti baf!laını Bican Bağ_ için Wı gelmez ve bu ta.ı:ııTuz, alı- da.faai nefis !'adedinde dlstroycre za- lorlar ve bunlar Amerika don:ınma ile 
:;!1,:' .:....,., gfilllnlln conubunda h> cıoıııu ve Ha"kevf Re& Ramd! N6zım nan lruvvet"erin yerine yeniler! getl- ,.., vormı,...., bh- '""'" atm dor. Ame.. ~bh-llil '"''°"'""' d•m•"""'I" ı,ın ~ başlıyan b

1

r hat:ın ccnu.. Ertek cevablar verm.ş!erdil'. rillnceye okndar yapılamaz. rlkuhl:ıra göre mesele berakt tlr Vt' te- denizlerin scrbestl'Sl bir mana fktlS3b 

~ $o"Ye.t hlWUnctınhı sıızcilsü Lo
~~· Yel.nya muv:ı.!fa.klyeti üzer.ne, 

4~nun, merkez ceJllıesindc ita
~ hnrcke> .. 'nc devam ettjğınf. ~Jı 
Rl..._ ~ı :say'ıl'm ıştir. Sôz<:Ü 
l"U'Je buraun 289t.et1'di~ine <la r o.. :1 "'-hnan lxid!ıw hakkında hiçbir 

blmdan it'baren Tahran ve Şr.y'm 1 İtalyan baş!tumnndanlığı da İngi_ r.avüz, ilk olarak dl'niz:ıllıdan gelmiştir, ed<'bllir. Fakat buııhrrn ortadan kıılk. şatkmda Uin Gazvln veHSUcmna~~ııdn ı•zmı•rde yu .. zme mÜSa· llzle!'ill Ubya cephesinde böyle blr ta İkfn<'I hlidisc Siıvey k:ınah c1"1rında ma ı Birleşik Amerikayı tıa nCU' dlişll-
Ka akln Kerınansalı, rrem • "'t 1 ·· ;;., vulrnbulmnş, Sessa adlı blr Amerikan rchillr. 

ve n 'ldl Sllleyman !Iattakmel k arruz:ıırmı fazla muu eme gorm...., il bl t b b 1 rll b t 1 biri 
Dlsful. dMerdilescıı.m'"ıın "!'!Çen' blr hrıttıı bakaları yapılaca C-"ll'" lt. ki bugünlerde o cephe hakkın ş e • nyyare om 3 a I' a ın mı - lUister Roose\•elt, müdafaa trd n-

Ben .. • - hr. Nllıayet üçüncü hJldl e, Ameıika- den ıste böyle bir ileri mnna ı;ıklU"-;:ruır fr(!ri cckilnıeleri ldztm felmek- Arum 10 (A.A.) _Beden Terb·ye dn fıı.zla ~iye~ göstermekte ve hlar tarafından devir mn:•melr.sl ~a- makta ve bu nutlnınd;a, bilha bu 

alünr:ıu Qlma:iığını flı\va etmiş ve 

tedir rn, _ . . .. .. . 1 o ha.valiye mutemndiyc'n ve ikmal ka 1>1lmakta olan ve son defa Panama esnsl:ın lzalı etml'vi kararlaştırmış bu-
. sl Umum Mud.ur!Uğunun 'VeI"J ğl :rruı- fileleri göndermeklicdlr. Ayrıca, İta.ı_ bayrağı ile serer :yapan bir \"apurun lunma.ktadır. Akseden hnberll'r, böyle-Al t bJJ•g"' j Hlmata göre, ı3ıı4 EylüW:~ Karş_ıy~- yan Genel Kurmay Ba.şkanı General gene bir denlmıtı tarafınclnn batını. ce Anıerik nm, im nutukl:ı. oldukça 

~llnlar, mu .. a.thı..ltşetlermi da·mn 
bly 1?)1-!lt iDltlbaIA.ğalı ı&>terlrler. mağlft.. 
~~ o nldJOV.e az.ıltırlırr, de-

ffi an e 11 kn yüzme .havuzunda 8 bö.gn yuzu. Kaıvailero da Lıbyadalti vaz'yeti ve kı. ması ile husule ı::eımtştir. Rlrb~rlnt ta- ~nl bir r.öri.i..<J teılnl orta:va atacağım 
cü;erinin ~Jraknc yüzme müsabakn_ ı... a ' di e Lleya.ya gitmiş- ldb eden bu vak alar şunu gostforlyor blldirml'ktedirler. [Baş tarafı l inci ~ta.da] !arı ~ap:lacalkıtır. Türkeye yünne bl- 1 taatı teırt...,. m ılS3 1 ki l\Iihver tanıfmd n lınrb mın1nkası G 

10 Ahnan farkasmm akıbeti 
111tı~VBld, Smolenskln cenubu eıırki
l'ak ak! Rus :rnııvaf!ak1Yetleruu anıata-

Cenuhda bir .,,.. b5.gede de 1000 "noll<k!orlw!e l;yl derece olmıo o!an tir: . lb lifin edllon 5'hala1'1o >Jlhv"' d.nl• .511/im &aa•ı• Gm•9 bo.lşev'i< mir ve H tank 1~.nam ediL rı ;.~~ .... 1 İzın1r İ,.,,. Koca Iugil"ilerln son günlerde denı:-aku ::"'"~c:tl:eriJ:::e~A:m:":.:r.:lk:a:.:n:.....::rt":.::ml.::..1...:.e.:...ri_:k.:...arşt_:__-________ Y ______ _ miştlr. Ankara, ..,,, .... n.,u • • ...- • - • gemflerllc Aldcnl:ıxte seyreden ItaL 
Sovyetlerin tcşebbiisleri eli, Brusa Seyhan ve Sı.vas ~eri yan nakliynt katııeıerıne epeyce cı. 

0 şu 86zle:rı .s&.Ylem.ştir: 
Scw.Yetler Dinycperden doğuya geç_ iştirak edccc.kt.ir. 0 rar'er verdikleri anlaşılmaktadır. Fa 

m& için yaptıkları teşebbüslere d~ tat buna ra~en, İngilizler İtalyan- Dünkü Sovyet f Güzel izmirde Ustus-
'bir n Alınan fırtaLsırun ezıımesı güzel 
ta.'rı~ıtkiyc!ltt!r. Bu, memı muvaf
~aııı.en daha f!Wa bir ııpeydir ve 
:r cntn dlter kısımlannda .lkfller 
~tla<-attır. Hıçlfr ta.Mita istlkrnr Y'Ok. 
k:a • Iter taro.tı.a, h.ırb tar hının asla 
h~~~i bir n~et dahllinde mu.. 
-U-ebcıer devam ediyor, 

vam etmeklt'edlrler. Almanı.ar bu Ce(:lŞ A lmanyadan k açan tarın sıc~ kanalı tar.wdıe Lfbyayn 
hareketlcr.nin .Alman ve Macar kıt'a- • 1 • ya..pmaJttQ d!duıt·arı devanllı naklıya- tebliğleri fe gelen iki bayram larınm müştcr~ gayretJert ile :.kame- Fransız esır erı tın önüne geçemcm.l.flcrdir. İtalyan ha 

ttıklarını s6ylemlşlerdlr. ad t>u 
te uiTa <Radyo gazeıesi) Londra 10 <A.A.l - Royter: vn kuvıretler:lnln Malta asına ve • (Jlat tarafı ı lnd sayfada] {Bas tarafı l inci sayfada] 

---o .AlmruıYadaiki mllteaddld üsera Jı:am,p adadaki Lnwnlettn Jımanına yııpt.ık-
. b 'j 0 b'tr !arından kaçan, Fransız ontusıma men-ıları cher taArruz, adet.a Llıby:ı s:ıb.llle. B. Ruzve t ug n UZU 8Ub 183 tA!ba.Y ve asker, general De rine gönderilen )eni bır deniz nnk-

t k 5ÖJfİJ0C0k Ostıllelfuı emrinde h zmet etnıek: t1- llyat kafUes.lni giı.lemek ilzere bllılt'.-n u u zere Leındmya gelrnlşlenUr. mm yapılan b.!' örtü bareıketı mallı. ·ı •• Ü k d (IJaitarafı ı inci sa1f'Mlal • yetini amışt.r. non ampın a Salfı.hlyettnr mnhfellerin mü.ta!ensı Yurdda imar faafiyetı Acaba, İtalyan ~kumandanlığı 
na göre Relsk:ümhur Atlas Ok,yanusu bu lm.kfuıdan !at.ifade ederek L byn_ (Rft~ - d k Amer (na. tarafı J inci s:ı7fadaJ ttı bil icrr? ~Üler ._Lil.rafı ı incl saJfabJ muharebesinde ba;.'ıse ece ve ı.. - Gartıi Anadc>ludaki yol ve su fa dn.kl kuvvetlerini ar ra ıntş m. ı ~ 1In1zln inişleri ve Mni.yeU a.tla_ ka gemlleı'in.in ka.rşılnştıkları hiidise_ a!!fyetfa-lıı1n h~ti umum\Vcsinı go_ Bilih:ıssa, İtalyan Düçes!le . G~neral txı,ı ... irrı. ~6.:ta. ve taıkdlr ile tak1b edil. lerl tebarüz ~irecektir. .z.amanda bazı bu. Kaıvallero'nun gcçe-n'erde ltalyunın 

.., Nevyo?1k, 10 (A.A.l - cEvvelA Ame. rebllmek ve arynJ n.1A~1.,,.ınıın tat bir ma.halllnde teftiş etmL§ oldukln-Ö(ı-........ n ili tl hL üt ehlrlerim.IZ:ll illlJlr .,.. ...... ._ b k ~ille 'Y~ &anra pl&nörleı1e yapıla.. rita> .komlt.esl Ameriknn m e ~e- Y. § hakkındak' ıc.raa.tlarını y.ıkın.. mhlı kıtaattan hıç dmazsa r ıs-
ler, Ya ı~n1:~~\ış1a.n ve ~ hareket_ ta.'b ederek Greer dlstl'Q.)'erlnJn UCU- blkı ık m.nksadlle bir se- mı L.byayn gonderl'eblldl mi? Sonra, 

P~ır. hattındllXi .Alman ve Amerikan cbn te~ et.m;yahn.tlmln buyuk bir Libya kıt'asımn cenub ha.,·aı s!n?e 
lnö Pli.uSrtu :.~lalarının :bi:riblrine zııd olduğuna ya.hat ya~llle haşardı.m. TetJclX ve Fransız şark ve garb Afrlkaslle ln 

'tı nU, 10 (.ı\_,\) işaret etıın.-ş'tlr. kısnu_n~ nuntnırnlardnkl yol fan.il - cilizlerin Nljer ınust-emlekcslnin ru'~-
lln Tnöntı lkAc ..... _. - Hava. Kurumu. A '-""n iddiasını yalan olarak tas.., eyltied: Jp her .,,,, ••tay" muracaa.tJn ,...._ smdaki Çnd gö!u snhlllcrindcn ımu_ tıın b t.nıes -~ılldil yaz çalı malan- ,n.u.ı..- A!Jb Knoıı: e m... ,....._ ... ııv 

1 ter lerıe ôğı ıtnUıı.uscbetil :ı yapılan gös- vir etmek doğru dcğ ıl<Lr. ay · Y. , ruıJtil v:ı.sıtası, benzftı ve tenazı.ren Trablus;;:lrb ve Blngnz ye 
zına devanı eden s:>nra yelken uç-.Şla. ve StimsOn gibi RuZ'Veltln hü:kOme~~e ğal~, madde!ertn alwal dolnyJSlre giden 1k1 büyuk ltlı.rvan ~u .~rinde bı t('tıdilert edilın.ştlr. lrl kartaı:ar gl. mensu'b bam adamların mlınr ~arak =1krlğine ralhnen bu fnalıyet bıi_ bulunan ve bundan evvol hur Frnn-
!'en ve bu nı hava cereyantarınıı :ve. lerl büyii.k arzuların=~ ,Aknıın k fnk;şafla.T o gö.9t~m i~.t1r. sız kıt'aları tarnfınd.ı.n iq!al edtlm ~ hı ili~ ~anıar içinde uçan :rir- Amerikanın aıaroe gl yü anda yeni yııpılm.:ıktn olan olan Fezan ve Kufra va.halan hfilil ~.beti. a~ttiı1.1 mıı.n""ra çok -' at· -..nktur Bu mey • ı ıt da mı" }rı;._ • - nı.n hiQblr me .... a '" · ni- --.7ına-ımız dıı vardır. Me~ld: Izm ıt.. bu yıt'n.ların işg:ı.ı a m ' 
..r._ .....,lilt hi1- ö y<ı KmnKe hitabe.sine şu sözlerle ~"" nıbul .Ad.a"'"zarı - Kandıra, İzmit_ Hnroln karışr:c hfıdıselerl nrn..~nda 
""ll 8aatJe-.. eatıad~ bu kadar p1Cın - ' _.....ft'"ir• Ista • ...- k ""l' ıı;. tabi" ~ • ·'-t: ..._ ıa h et venncıa.....,.. · "--ı y .. 1,,.... bı.uıları -Ooğru olara • .., meı;e .. _ _ ~ "lT! · Jcıı ..... ~.ı ~vk ve heyecan tıY' • uz. YarWl ~liyece Karamı.u<>e - , .. v.... {ıh 
~~ .. : ... ~a t'l.nonreıcrle güzel ve Tetlt:te bu unun . hart>e sok Mecmuu milhlm blr yekün tut.an ti e 1mkfın )'Ok"'tur. Fakat, b .r t ın_ 

-.IY'O........ ıH nut··""a ReJsieümhur sızl til ş nu bilmek ve · -"""l.l« bareke-tler ya,pıldı. .,,. "-"" bu yoEann üzerindeki faallyetmlz Ilk olmamak şar c u . 
İl:IÜbU l SJ>or bareketlerJ msğa oozırlanıyor. fıd durmadan J erlemc.ktedtr. royleyebllmek knblldır: Ei!'cr Inglıiz.. l1lıtıuntın O <A..A.> - Türk Hava XU- '.J'orpOıenea JJı:lnd A.merlk:z_~ A~ D:ğer tnrnrtan yen 50 mllşQn lira- ıer, hazırlıklarını tamamlayurnk nı~ tol~ İnönü ka.m,pı bu sabah vaştngkın, 10 <A.A.) et.l bebrlye en. lı.t: t.ı:ı.hs1satlJ} ayrılması tlzcr!ne bir hayet Bir1neıte~rınln ortalarına ık.a.. 1,._..-'elJarı;..:_ b~ıya~ saat 19 da gene ınerHta BaılJriöre Nee:üsadere ed len 'kısım :havzaların tctatik!ne oo.,.ıamnış dar Llb,yaya t:ıarruı etmezlerse o~ 

~tı ~~ w&: beğenilen ve aJlkış. ciimeni tara.flndan lhAml olan ge- ve t.ebkikn.tı tbitm!f olanlıı.rm da ıha- ıın tadar Lenlngradı ve Ode yı mü f>::ı.!~eree ~e§cetJeri 11" sona erdi. t _,. pa.nama bayrafmı " kil ......... tze 1 ·ne ...... ..ıı..--... o'unmuştur Bundan 'hlm S:Jvyet kuvvetıerile birlikte ellC-.. :"ı.ıatı --.ıQr l'e!lkt' ücud ilı:i saa •u . ın beş yuz .......... eıs ~...,...,..., . ı .. 
dÖ\o(ı rz lt~Ular t~; mçrs<!ılar. minin :rzıandıı.n 17 .Atn.stl.t!ıt& tor_ C'VIVelki su faaliyetimiz ahvalin mtiş_ rine geçirerek Şark cep."ıesınde cen49 Sçıll(t~e.r, takta' a~tl / r~~~v C('IJlberl cenubu gaıt>taı:. olduğunu bildir. küll'ı.tmn r~ dunnl\dan ilerlemek bir nefes a.lacaklnrı kuv-vetJi tltr lhtl_ 
hen lb~r tectı1er. Me:~ım ~nçlerin pme.nerek lba.tıor .ş tedlr. Billıassa teftiş ettğim su mın_ nın~ dahilinde görUlen A'!ımanların, 
t?ıa:ı~ı 11 ~an söyledikleri havar.ılık metrtedlr. Amerücan tebaası bulu taı1taıarı şu.nlnrdır: VJşi llıük.Q.mctın!.n İngilizlere karşı mii }(,~' h~ı. M·s!\flrlcr Tllrk Hr.va İçlerinde ~; mürekkeıb tayfasına Susığırlık ve M. Kemalpaşa havza- te.nındiyen artmak.ta olml k n ve hu-~nrt'"rl nun bu ~Uzel ve şerefli m'fi!'S· nn 24 tiş1d rile baık•lmıı.ktadır. ıarı tekmil Ege mıntakn.sı cenubi sumetlnden de istifade ederek mihver ~"'°"tlJ ı8Yrıltn;ren çolc zpnglr. ve tcayt>olmut naza Anadwu mınta.kası ve Koınyn. ,. adaş arı İt.dlyııyı Mısır cephCSllldcn ~tar taşıvorlardı. • 

f:> - B D i yor k 1 • İmaı:'J.arın.a baş anıp durmadan ller -İ'rıgillzlere ve Mısıra kaIJı blr :tanrru.. e.2ar Ola Hasan ey lemekte olan İstanbul, Bursn, Balı.. za teşvik etmeleri, muhtclif,!llıntaka_ 

Basan Bet - Demek, 
sene pır ve ediblerle a. 
Wtaları olmayanlar se. 
r flecekf 

kesir, İzmir gibi şehltleri.ınizln gün '.nrdan tasarruf <'decekleri bir mik.. 
geçt.ikQC modern şehtr~r haline gelme t:ı.r Alman kırvvetlnl daha oraya gön
si cidden ta'kx'L.re şayandır. !Bil:hıı.ssa dererek lbu ta:ırruzu dest.eklemeleri 
'"Al!ialy:ı. şehri şu bir Jki sene zarfın.. ve Şart cep'hes nde kar ve buz fırtı
da imar !hususunda çok mühim bir nalarının ha.şfn uğultulan a.rnSl'nda 
hamle yapnuştu. askeri hırekfı.lın n~l b"r sükuna da_ 
Sayın O<!neraı İz.mir Tramvay Ş!r_ hll olacağı bir <!evrede İngatz:ıerı Or. 

ket.1e Su Ş"ır'ketln ın satın nlmınası t:ı.şarlcta sarsıp hı.rpalamağa te.,'"Cb
hususund'a da demlştr kl: bfis eylcmcleri mümkündür. ~er o 

- Bu şn.'b:ıncı şlN:e'IJerin satın n- esnda J11pony1i, Urokşarkln mUt.vc-r 
Imınası için de teşebbüslere geçilmiş lehinde4cl tehdldk~r vnz yetini mu ha. 
tir. Pek yalanda müzakerelere ba§la- fa7Aa devm ederse hu im'kCın daha 
ynca8ımızı ümtd etmekteyiz.> dli. ııı.rtiLr. K. D. 

Sabah teblitı den BODra Egenin dolgun ve nefis in. 
Mııekova, ıo <A.A.) - Sovyct sabah cfrlerJ pıyasaya arze~Hmlştlr. Ancak 

teıbliği: bugünkü muamele az olmuştur. 
9-10 Eyliil gecelı kıt'n!n.rımız bütün Dün 766 çuıvnl ınclr muamele gör. 

mllştur. Pia.tlar 17 ile 21 kuruş arac~e boyunca çarpl$llllfa devam smda temevvüç etımlştlr. 
ctmlş!erdlr. 'Özüm satı.şl~rı da devam etmektedir. 

Tahrib rdılcn tanklar :Piatlar 7 num:ıra :-ı:t, 8 numara 36, 9 
Moskova, 10 (A.A.) - Bu sabaihk1 numara 41, 10 numara 46 kuruştur. 11 

Sovyet tebliği: numara piyasada yoktur. 
7 F.zyifilde Sovv~t. tankları 100 tanftt lzm.r, 10 mus.ısn - 9 Ey\(I} izm -

ve zırJıLı otomobil, 82 top, 300 siper rln r.turtuluş bayramı münascbetlle fu
!uı..van topu, 560 knmyon ve otomobU, arı '16.019 lk~ ge~m~tir. Hnlbukl re-
225 moto.sl:ldet, 16 telsiz postası uç ı.ü çen sene ayni gilnde bu rakam 75 b:n 

varı bölüğü im'h:ı. etmiş duşmana 7 k~:·; :t:ıraftan 9 Eylül de dıı.hll Ql. 
bın kişi za.yiat venimlmlşUr. ~ du(:1ı halde ~imdiye kadar fuarı 

MbSlrova, 10 CA.A.) -- Merkez böl. 601.622 k · ~aret etmiştir. Grçen s"
geslndc Tlmoçen o tar:ıfından ynpı_ m ayn mitddet zarfında yek<ın 61G855 
lan ikinci taarruzda Gamel'de inhl- idi. Aradııltl an:ı'J 84.767 dır. 
z:ı.ına uğratılnn Alınnn motörlti tü. 
menl 29 uncu tümcndlr. teı;ehbüs ettlklerı sırada 4ı bin Alma_ 

Mo.Skovn, ıo (A A.) ~ Kızıl Yıldız nın boğulduğunu ~c cerey;\n eden 
gnzetesluin muhabiri Mmnnlnrın mer muharc'bcde 238 A mnn t:ın.Jcı lle 50 
kez bölgesinde b1r ınnağın dtes ne j duşm:ın tayynrcsm n tahr b edildiği. 
tardedM.lklctinl ve ırmağı geçmcğe nl bıldlrmektedır. 

Sabahtan Sabaha: 

Yerinde 
oturup kalkmaya. ) cJ ıp :lçml3 r , ko -
nuşup fikir brynn ctml3 e al~tırma -
]ısınız. 

Sonra lil'ınu orta ml'Jikb ~e lise 
talebrsfne çeviririm. 

Ben olsam! - F.y )llnnm meb'usları, t'dlblr.rl, 
hmhıuTlrleri, s:ın'ıılk3rlan idare ve 
jktıs:ıd adamları. insan olıumnklıı a. 
~lam olur amma yalnız okumak insanı 

Bu yıl mckteblu açılmadan önce j ad em " katil d r. On 
1

n içi .. ı m'la. 
Maarif Veltfli radyoda blr nutuk \'C. rlf) demek tahsil , c tt-rbıye demt'.k
recekmfş. F.dib v~ mutcfckkir llas:ın lir. l•aınız tahsili• dP!5il, t rblnli de 
Ali Yücelin radyod:ı ne söyllyeceğlnl ı olmak gP.rek. Ai'nç gibi lns:ın da tur. 
tabii herkes gibi ben de btıml:ronım. ikr.n terbiye alır. J>:ırkınd:ın s»nra saz 
Fakat. ezkııza ben onun :rerin~c ol • ı çalınmadığı rlbl, edeb, teı W:vc de öt
sam konferansı ikiye ayırır, once a. renllmf"Z. Der Ş('ydcn evvel bir kere 
na ve babalara söyle hlt.:ıb ederdim: j terbiyeli insan gibi sokakta Ylirü -

- E:v alle reisleri çocut11nuzu mek- mCSJ'nl, kono.."Tilasını. oturup kalkma
tebe :razdırmakla başıruzclan bP.liy:ı sını. 7eyip içmesini öğrenin. l 'enl 
savdığıııızı sanmayınız. Coeuk <lrnl'n b:ıoı;lıvan tahsil mevsiminden itibaren 
mahluk afle için bir mı-s'uliycttir. O., aranızda (ulan) .ıellme ınl kullananı 
nu dünyaya getfrmelx hüner elcğil, a. ayıblayın. Pis ve ltrenç kfifurlerl ai
dam etmek marifet.tir. Madem ki bu unwı almann. Vapurda. tramvaHla 
mes'uliyetli m:ıhlülm dunyaya G't tır- ı blrbirlnfile sokak S"rseri'••rl &ibl dt-
dinlz, terbiyesi, tahslll de sbc ÜJşer. ğil. trrblye]( efendllrr !'lbl konusuw 
Onu mektebe ynıulır:mnkt.:. fş bllrnH. vr onlar gibi oturup kalk'ın. 'aZılı: o
Asıl mekteb aile )"U\.-:LSıdır, Cocnk bii- lnn, tf'rbfyell olan. f'lf'nc11 olun, lnSIUI 

yüğünden ne 1rörllrse, ne öi!'rl'rıinıe olun.» mfl -v.ımıa•• 
taklld eder. Duı:-ün sokaklarıla ulanla 1 Ve baktım ld bn"ta tmrm:.. aeıe.. 

1 b fh C. ifr ,., •• " ,. ... başla:rıp yuhl:ı nllı:.:reı bulan b r or-ı 11 """ " &e bi mtlna•MA aç 
ta mr.kteb ve lise edebiyatı Jsltlli) or- """' "11 Vrl kAltrht&lvar·r için blrkac 1»111 

f 1 ini mrkU-blrr " •• bunan J'llN mes'ulü de a • «'.1'11 z. 
1 

ıJı ,.,. 
1 

tNb rllı: eclerfm. 
Cocuktarmmı ttırbiTclf. .kimli ın•an ıuzı " ~ I c· I •tJ 
lnıeli olmak wazUe<1I Uk defa slırfndlr. / "--"-'_.,_.e# ~ 
OoJan mecJeai ıoe ..,....,eıll ıu..n 61111 
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Sümerbank Sellüloz Sanayii 
M üesseseslnden: 

Prof. A. R: Thompaon ve lrlan Konur 
Müe3SeSeıniz ıçtn Bolu ve Dilıı:e Ornwın Revirlerinden müb~a edi

lecek 20 Ih\ 30 bin met.re mık:Wı tolmuğun fOıSe kenarlarındaltı or _ 
man depolarından alınarak nlıha,,vet on ay zarfında Adapazarına na. 
kil ve Ada.pazarında vagona tahmil ı$eri; kısmen veya tamamen· ta. 

iLE SABAH, . ÔGLE VE AKŞAM 

56 acı ders 
Ubleıine ihale ediılooeltt.ir. ' 

Her 1emekten sonra (inde iç defa muniaulnan 
dlflerlnbl fırtıala71DJS. 

Lesson fifty- six 
Exerci.e lrom lenon Filty

live: 
1 - This .s the worst engine. 
2 - My servant ıs bett.er tban 10ur 

servant. 
3 - I have the best porter. 
4 - A rıatt .ıs a worse sıgn than a 

~·hl8tle. 

Grammar: 
Mazı sigası: To oe <olmak) filinin 

ma11 slgası olan cwaSB ve «wereı mtıs.. 
tesna olmak üze.e ~.mdıye kadar denı
lerl:miOOe kullanılmış ol.ln bUtUn fil11er 
ya miızati veya hal sfg.ı.sı şeklinde 
kullanılmışlardır. Bu derste ahaveı, 
glveı., get» ve ılJO• f lll"rfnin maz. 

şet l erinı verecetlz. tnııll 2Cl'D.n mazi 
s galarındaık. güctllık şuradadır ki bazı 
fitl'erde bu siga UO'rl kifw t olarak ya. 
pıLmışt r. Bu suretle mese'ıl · 

e.haveıo 1n mazısı had <hEd>. 
g vt>a n maz1s· pve eEVv). 
~n un mazısi vPllh <put>. 
~geh in ma:ırlsı ıqoto <ıı:atı. 

go.. un mazisi .ıwent11 <uent> ol -
m•ıştur. 

Mazi slgasının tasr fi gavet baslttlr. 
Şal~ zamiri ü,tün tasrif boyunca 
ayni şe'.tll ta.klb eder Bu suretle: 

T gııve we gave 
\Oll glVe 
he gave 
ı;he gave. 

you gave. 
they gave. 

1-t gave. • 
Şeklinde tasrif cuınur. 
M .,.ı sl.gası hakkınd:ı son ve mu -

hm bir noktayı da söyll:;P1im · İngiliz. 
cede bu şl'l:il maz! dn ·ma muayyen bir 
zaman zarflle ™'ra.~er kuHaPıht", yanı, 
diln. iki gün evvel. '!:ı.at Uçte ırtbl za. 
manı tayin eden b r !ta.de ıle beraber. 

He weınt yeeterday, gibi. 

V ocabulary: 
deep <dİip) '.fer!r.. 
feeble Ctİibl> - nıf. 
grain CgrEyn> = tane. 
grey (grEy> = boz. kurşuni. 
ma.ss <mes> = kitle. 
run <ran J = koşmak, koşu. 
.sand <send > = k:um, kumsal. 
sea esti> = <lenlz. 
st'rolle <stron> = kuvvetli. 
tan Ct.oI> WJWı boylu. 
wave (uJ!>.V'V) = dalga. 
T exet and tranalation: 

One getıı a vlew of the sea from Uıe 
wındows or this h.:>use. When the slı;y 
1s blue the water Is blue. but when 
clauds make the colour of the ~ky grey 
the sea ıs grey, Yesterdny t.he rather 
went with hJıs da.ught;er and his two 
soruı onto the sand by the edge or the 
ııea S&nd ıs yellow and much cleaner 
Ulan earth Cltımı sın ve topraktan 
tlJ'a tem'$> The two boya had a 
run <:tkl çoculc koşu yapıvorlar>. They 
weot to the wood a~ the edge or the 
1rater. While t.he ıt!rl was wa!tlng for 
trer brothers her ~•tıher put a rt\'l\SS of 
ıand over her legs. 'Kız. tardeşlt:rlnl 
Hıltleliı'en baba.sı ouun bacakları Uze. 
rine bir 1rnm kltles· • bir y14:ın kum -
cıoydu). He ırot a small ırrah' of sand 
m his eve. whlt'h ıt'\ve hlm vr"ııt paln 
llll h'<ı d1111 .... ~ .. ııot t out <0~"1lne. 
ıuzı ç•arıneıya ıc.a..iar kendisine büyük 
ıztırab veren küçük b:r kum tanesi 
uçtı > • Atlter the!r run the boys were 
warm. anda everyone wcnt iııto the 
ıea Ttıey qu olrly ıt<>t lnto deep water. 
Wht'n it waı up •o th'" necks ot the 
.wo boya, tbe ıı rl had her ehin under 

water. But t.he fa.ther is tall, and the 1 
waıter was not cven up to his chest. 
<Falkat baba uzun boyludur ve su hat
tl göğsilnde bile değildir>. The boys 
have strong mwıcıes and they had o 
lonıı swim. But the glrl is young and 
her lep and arms are feeble. She doee 
not ever go very far in the waıter. A 
great wave went over her heı:ı,d anrl 
some water went lnt,o her mouth. j 
nıen her !a;ther put her on hb baclı: 
and she was sare aga'n, 

Exerciıe: 

~k·nerln met.re m.kılbı _ kUomet.Te flatını havi tekli1'1.erinln ta _ 
palı zarfla 22 Eylül 94ıl saat 16 ya kadar İzilnlt.te müessesemiz müdür. 
lüğüne tevdiı i!An olunur. 

TaaJllh.üd edlılecek beher on bın metre mikliıbı 

muTlllcitat teminat akçesi ta.Palı zartla beraber 
edılecektir. 

için iki ıbln liralLk 
müesseseye tasım 

K.a.mj'l()nla naJtlb'atı yapac:ılrlara; bedeli müteahhld tarafından 

ödenmek şartıle, 1:35tık, benzin ve yağ mfiessesece ıtem.ın olunacaktır. 
Taah.lhüdün tamaım için teklifte bulunanlar terc~h olunur. 
Seflüloo sanayu nuiessesesi lhaleyı icrada aert>esttr. 

~ğı.dak me.lnde bulunan bütün L ·~ 
fiilleri mazi haline çev!rınlz: ey •1 

I and ~ brother go down t.o the sea, r Erkek 
in the early morn!ng The sun is UP, I İlk . 
but clouds are ın th" skY and the sea - Orta - LLse Taıksimıde Sıraserviler 86 
ı& grey. we ha ve a sw!m in the deep j Mü.dur: Sabık Şı.}li Terakki Direktörü M. Ali Haşnet Kırca 
water. We R'O t.hrough the waves and Hususiyetleri: Ya'bancı d Here ehermnlyet vermek, talebertln aıhhat 
get our heads wet. ı ve ınzLbaıttle ya.kından alAltadar olmaktır. 

A!ter our swlm mY brothPr and I ıto Telefon: 11159 
tor a run on the ~nd Th" sand is soft •••••••••••ı~ 

lstanbul Levazım Amirlitiindan Verilen 
Harici Askeri Kltaatı ilanları 

Aşağıda yazılı mevadın IJ)azarlıkla elcsiltmelerl ohJzalarında yazılı cün. 
saat ve maha.llerdeki askerl satın alma loomla,yQnlannda ya.pılacaktır. 

Taliplerin ıkanunl veslkalarlle ihale saatler inde aid olduh kom~ar. 
da bulunmaları. 

Cinai. Miktarı 

Nohud 
Kuru fasulye. 
Kuru ot. 
Meşe odunu. 
Odun. 

kilo 

84,000 k.llosu 
288,000 lt 

2'10,000 
720,000 
500,000 

Tutan Teminatı 
lira Kr. Jıira 

25,5 
28.5 

21,600 
16,200 
20,000 

** 

3240 
243& 
1500 

thale !P{ln, saat ve mahalll 

15/919•1 15 
15 • lt 14,30 
15 ır • 11 
17 • » liJ,30 
15 ır :it 10 

Kara. 
Kars. 
Trabııo:ı. 

Bolayı.r. 

Ge . .'bolu. 
(1041-8030) 

Aşa.fırla yazılı mevadın ıtapalı zarfla et.siltmeleri hizalarında yazılı gün. 
saat ve mahaH.eroe askeri .satın alma ~lıa.nllda yapılacattır. Ta-ul"'de<r our reet. Sınall ratns of sandı 

qet lnto our eoves and glve us paln f ERA 
Mv brother gets oo the end of th~ ~- MQB L YA M K LJLARJNA 
sand first. ı ı 11 ~n we are drv WP put ouı· shırts \\ Sandalyalar. K~l'yolalar. Portman'olar vesair her ne-ıi 

• liplerin kanuni veslkalarlle te.klJf melctuplarını nıaıe saatlerinden bir 
aaa.t evvel e.id o!duğu 'kom.Lsyona vermeleri. 

Cln&i Miktarı Tutarı Teminatı İhale gUn, saat ve mahalli 
and trousers on :ıı:.•"ıln but we ere noıt J.l şık mobilyalar fıı.br.ka !ia'.ına s~tılıyor. 
very qulcft. Otır .nousı- !; a }on~ way ı 1m·. ASRI MOBiL YA MAGAZASI: Ahrr.ed Fevzi 
fronı the see. We g?t 1n latı.- for our 
meal. İstanbul Rtz&Pt\Şa yokuşu No. e6, Telefon: 23407 

~ ............................... .,, ································ ..................... ..._ 

H ER GÜ N 
rna~ tarafı 2 ln<'i sayfada 1 

bilecek muhtelif hadiseler Bulrarhıtanı 
hiç tstemedlli b'r karar ile kar.;ı kar. 
şıya balatııluralahillr. \'e ll~vP rdet'm 
ki. Rulprld•n ıı .. tta.lvl\ aras111da. ıf'
çenlerde ılli\hh bir carpısm~ halini ı>J. 
'""-sına !"Aml\k kalm:ş bir hudııd lht·ıa. 
fı mPVl'Ud"ur. 

'881 .. ıtn muhar•,.,.nl"' ilk a\']A.rm"a 
AVl'Tl,.anm en 'll'l'S'n<t rt"rça<111 el:ıraıl( 
ıt'nrülüyorda ""•li.. için lçan laynıyan 
bir kasan halindedir. 

Ek?elfl U.altlutll 
Tok» Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Tokadın Doğa.acı mevkıinde Gündo. 

ğusu ham üç t.arafı cebel ıle mahdud 
üç dönüm ml.k(arh ve 110 ıra kıy. 
metH bir tarla, ı1.ynı mcvıkide bır ta
.rarı Z!yancı oA:kı veres .. ·eri bağı, bır 
tarafı 'Y<>l. lkı tarafı cebP! ile mahdud 
200 lıra Gtıymeıtli maaköşk bir klt'a 
bağın hl<; bır :ıama kayıdlı olmayıp 
verg!ce Tokadın M.hmadıhac!b ma. 

h.alleıs!nden Kara Sfü"'Yffi!ID oğlu ömeı 
Güneş namına kayıd:ı olan bu gayri 
menkuller n namına testili Ömer Gü
neş ldd a etm~k.tl' olduğundan meık\\r 
iki pal'Ç'!l ga.~T· me:ıku~ üzerinden bir 
hııılt iddiasında ouıunaııhrın muhake
menin muallMt old A' ı 3019/941 tari
hinden ~1 u"uıu da 'res'nde Tokat 
Asliye Hticı.ıık Mahkemes'n" müra<'aat 
etmeler! ilin olunur. ' ıSayı 10'1) 

ZAYi: Tra.bmn Muallim mektebin
den 1928.1929 sen~ nde almış oldu
ğum mekteb ta~ knam•-ml zayi ettm 
Yen's•ni alacağımdan esk's!nln hii!cmU 
yokıur. 

Zonl'ulılak Ttfılli Emlak memuru 
Cevdet nönf'I' 

r: . ;~~~l~h~~~~~=ı 
r apartııman o a.b 1 r. Milracaa.t: 

a Tel: 24010 60558 ~ 

Deniz Levazım Satmaima Komisyo ıu ilanları 

Zeytinyağı alınacak 
1 - 28/Ağı.ıstos/9411 tarihınde kapalı zarfla edcsılt.mesl yapılan 40.000 

kilo zeytin yağının beıher k.llo.suna teklıf o.unan 93 kuruş 50 santim 
gali gonUmiış okiuğundan lbu mik.t&r zeytinyağının 13/Ey'ül/941 cumar. 
tesi gtiniı saa.t 11 de pazarhkla c k.sılıtmesi ya.pılaeaJtt.ır. 

2 - İlk temınatl 2805 lira olup şartına.mai hergün 187 kuru§ bedel 
mu:kabllinde alınab.ıir 

3 - İstekl'lledn bellı gun ve saattıe Klasımp1l4ada bulunan komisyOnda 

haıır bu.unmllları. ~78621 

Devlet Orman İşletmesi Aband - Kerenıali 
Revir Amirliğinden 

Devlet orman tşletnıe.n Duzre revirlnin E'ınacık mıntakasında muh • 
telif mmtat:ala'l'lnda mevcud takr.ben dbeş b n. metrekıip dtöknar tıom_ 
ruğunun DerekoY ve Tekirler deJ>OSuna nakli 20 "Eilül/9.U Cumartesi 
gunu saat 12 de Du~cde Devlet Orman İ.şlet.mesi Revir Amirllğlnd-e a. 
~k eksiltme ne nıulil>'alı.h d111e veı Hecektır. Beher metreküpünün mu _ 
hamınen na.'kil oc.retı cuÇ• ara.dır. 

Ta'Lplerin meııkur gun ve sautte evırakı l.8rıime ve teminatJarı ile re. 
vlr' li.mlrllğ ndeki komısyona mura.caatıarı. 
şartnameler Anksrn Orm1n umwn müdür!üitünde ve Düzcede Rev"ır 

imtrlltınde görüleb :r •'l939ı 

Gümrük Memuru Alınacak 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müe$sesesl Müdürlüğünden: 

Müe!ISelemiz Gütnrülı: işlerinde iBtihdam edilmek üzere bu gibi 
işleri uzun müddet hüınü suretle ifa etmi, ~ 2000 liralık kefalet 
irae edebilecek bir memur alınacaktır. Kendisine liyakatine ve 
h izmet mi.ıddetlerine göre 14 0.-liraya kadar aylık verilecektir. 

Talihlerin h izmet ve tercümei hal vesikalarile birl3tte 20 Eylül 
1941 tarihine kadar lzmitte m üeaeese müdürlüğüne bizzat veya 
yazı ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru fasulye. 
Saman. 
Yeşil mercimek. 
Sığır eti. 

kilo J.ira Hra 

600.000 
600.000 
115,000 
600.000 

60,000 
250,000 

30,000 
30,000 
25,300 
36000 
16,800 

112.500 

•• 

2250 
2250 
1898 
2700 
1260 
8437.50 

39/9/941 16 Erz1ncan. 
29 • • 15 Erzincan. 
30 :ıt il 11 Erzurum. 
26 ı • 11 Tra.bmn. 
29 • • 16 Kars. 
3/10/ır 1 t,30 Gel;bnlu. 

C103iU028> 

Beher kil<l6una 7 kuruş 50 santim tia.t tahmin edilen 1.152,900 ltllO 
kuru ot kapalı zart'la. eksiitmeye konm\llltur. İhaleıll 1~/9/941 Paartaa 
günü saat 16 da İzmk Lv. Am.ır~ sabn alma klıtnis)Ulwıda yapıla. 
caktr. Tutarı 88,4ı68 Ura ilik temiı~atı 5674 Ura.dır. Şartnamesi ltOıllllilL 

yanda görülür. Talipierin kanun! veüalarlle tek.lif mektuplarını ihale 
saatinden blr saat evvel komisyona vermelerl. (973-7602) 

•• 
Beher çfttine 34 kuru§ tahmin edilen 50,000 çlıft yün ve pamuk karışık 

çorap 22/9Ml Pazartesi güniı saat 11 de Ankarada M. M. v. Sat.malın• 
totnisyonunda puıe.rlıtla ıatın alınacaöır. Ta.llblerin ~ lira ka.t'i te-
minattarile belli vakitte komis10Da gelmeterı. (1009_78fZ6) 

•• 
A.şatıda yazılı mevadın ta.palı aarfla ebiltmelert hizalarında yazılı ,on. 

saat ve mahallerdeki asker! aatm alma toml.syonlannda yapılaca.ktır. Ta· 
lLblerin kanuni vesikalarile teklif me.:.tublarını ihale aaatlerınden olr saat 
evvel a!d olduğu komisyona vermeleri. BVBaf ve p.rtnamelerl koırnısyontanıı
da görillilr. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı :ihale ııUnü, saati ve mıuıalli 

Kilo Lira Lira ---
Meşe odunu. 
Saman. 
Keçe belleme. aded 
Keçi kılı. 

650,000 
700,000 

10,000 
10,000 

26,000 
24.500 
65,000 
15.000 

1950 
1837 
4875 
1125 

• • 

22/9/941 16 Van. 
25 • • 16 Ad.ap&zarı. 
22 • • 16,30 Afyon. 
22 • • 16 Alyon. 

(1015 - 7871> 

Uç mUyon metre D. Tipi çam&fırllk kaput ~I pazarlııkla sa t.ın aıı.na-
eaktır. İhaleeı 15/9/lMl Pazartesi günü saat 11 de Aınkarada M. iL f. 
Sa.tın alma komJs,yıcmunda yapılacalct.ır. 200,000 metreden aşatlı oıma
mak üzere ayrı ayrı tek.Ufier de kabul edillr. İsteklilerin teklif edecetıeri 
m.ikdar merlnden kanuni ka.t'l temınat.ıa.rıae belli vakitte toml&JOl11 

gelmeleri. (1019_ 78'17) 

Türkiye Cumhuriyeti 

:- ZiRAA T BANKASI 
1 

1 • il 
1 

1 1 

tcuruıue tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aJ8nl adedi: 281 

llni " ~ ._ ..t .... ... 111eıi'ılll111•11 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 6 Eyliil 1941 vaziyeti • 1 

1 ' 

' 1 

AK T 1 F 
Kaaa: 

Altın: san it logram 'l2.60U28 
Banlı:not. • • • • 
Ufaklık • • • • . . . 

Dahildeki muhabirler : 
Türk llraaı . . . . • • . . . 

Hariçteki muhabirler: 
Altın: 8&ft Jtll<>ir&m 9.636,858 
Altına tahvili kıı.b!l serbest dö-
vizler • • • • • • • • 
Diler dövizler ve borçlu Klirinl 
baldyeleri . • . • • • • • • 

Raslne tahvtllerl: 
Deruhte edilen evraJı:ı nakdi:ve 
tareıııtı . . . . . . . . • 
Kanunun 6-8 inci maf.idelerine 
tevfikan Hazine ~rafmdım vlld 
tedlJaı . • • • • • • • • 

Senedat Cthıluu: 
Ticarl Senetler . , • . • • • 

lbbam " &ala'rilf.t eüdanı: 
c Dertıhte edilen eıvraltı nakdl. 

A < yenin karftlıAı Mham 'le 
< ta.hvlllt Citlbart lı:ıyme•le> _ 

B < 8eri>est Baham ve Tl\hvillt: 
A ft11111ar: 

Altın ve döviz tu.erlne avans • • 
Tahvlllt tu.ertne avans . • • • 
11azıneye kısa vldeli avans 
Hazineye 3850 No. lu kanun lfÖre 
açılan altın karşılıklı avans 

Hissedarlar: • • • • 
:ıı~uhtelil: • • • • • • • • • 

Ura 102.124.217 ,77 

• 15.643.695.-

• 44'1.431,31 

• 356.338,04 

üra 13.555.009,33 

• -.-
• 46.752.401.-

Lira 158.748.563.-

• 21.683.011.-

Llm 261.267 .496.39 

L:TI\ 45.441.881,93 
... 8.3t0 24!\ 19 

Lira 4.948,64 
lt '1.808 '722.-

• -.-
,. 167.500.000.-

'\'ekin 

Ll.ra 

118.215.3H,08 

356.338,04 

I0.307 .410,33 

137 .065.552,-

261.267 .498;39 

53.752.lO'f,12 

175 313.670.64 
4500000.-
71107 201 08 

8J8 5P5.l 19 8f3, 

PAS l F 

8ennaJ'e 
İh&17at akoeııi: 

Adi ve fevkalAde • 
Hususi • 

. . . . 
Tedarildeld banknotlar: 

• • . . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 mel maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vatı 
ted!yat • • • • • • • • 
Deruhte edilen ~lı:ı nakdiye 
bakiyesi • • , • • • 
Karşılıtı tamamen altın olarak 
UAveten tedavülP. vazedilen • • 
Reeskont mukabili illveten teda
vüle vaııedllen • • • 
Hazineye 1'&ı>tlan altın karşılıklı 
a.vans mt*ablti 3902 No. hı kanun 
mucibince Ulveten ted&vOle vaze-
dilen • • • • • • • , 

MEVDUAT: 
Tflrk Lirası 
.Altm: Saft 1ı:tıocram 87'1,150 

SR5t No. la bnal\l\ &'lft hazineye 
~dan anns mııkabUI teTdl ola.. 
nıı.n altmlal': 
San knogram 55.541,930 

Döviz Taahhüılatı: 
Altına tahvfll lcabıl dövizler 
Dilter dövizler ve ala.eaklı toirİ~ 
ba k'yeleri • • • • , • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

ı• 
ıı=====- ı • 

Lira 1 

Ltra 

• 
7.822.019,15 
6.000.000,-

Lira 158.748.663,-

... 21.683.011.-

Lira 13'1.065.552,-

il 17.000.000.--

260.000.000,-

" 94.000.000, 

r..ını 68.802.306,24 
• 1.233.782.03 

'8.124.167 90 

Lira -.-
30.lt3.49'7,.ft 

Yek6n 

H.000.000.- 1 

ı' 

13.822.019,lS ~ 1 

ı' 
ı• 
ı• • 
. 1 

ı ' 
1 

1 

1 • 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zln.at Banltasmda tum1:ıara1ı ve fhbarm tuamıf heublarmcla " 
1 

1 az 50 llrası bulunanlara eenede t defa cetnecek kur'a Ue ~ 
1 
1 pl&na ıöre lkr&lll1"e datıtılac~ır. 

1 
' 4 Aded 1 ,000 Liralık 4,000 Lira 

4 )) 500 » 2,000 )) 
498.085.552,-

1 

' 
70.038.088,27 1 

1 4 )) 250 )) 1,000 )) 
1 40 » 100 » 4,000 )) 
ı' 100 )) 50 • 5,000 )) 

78.124.187,90 1 120 )) 40 )) 4,800 )) 
1 
1 160 • 20 » 3,200 n .-11 
1 Dfllat: Hesa.bl!\nndak.\ paralar bir aeoe loinde 50 uradlll .. 

1 düşmiyenlere ikramiye çıttt11l takdirde % 20 fazluile verUeceJttlt· . .-" 
lt0.U3.f97,42 · Kur'alar eenede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, ıı Ey1Ql, 11 ~ · 

?13.423.794,94 ı _ Unun tarihlerinde çekilecektir. 
_ Vllilı.-....--....V!lllı~.._._.~~~ı..-ııı.~~~~~~~ ...... 

818.585.119.88 

l Temmu 1918 tarilala4•n ltkrell: ...... ~" ı altla ....._ a.._ 1' 1 
J 

Son Posta Matbaa11 ı Nepiyat M &dürü: Selim Ragıp l::m8' 
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