
f-IALKrN GÖZO 

HALKI N K ULA~I 

HAL K IN O 1 L I 

Sene 12 - No. 3989 yazı itleri telefonu: 20203 PAZAR 7 EYLOL 1941 

Bu sabahki 
haberler 

la sabahki 
Sovret 
tebllil 

Mo81ııova 7 <Radyo US> - SovYet 
11Wıbarat bilroau tarafından bu sabah 
tıeorecıııen haı1> tebliii: 

8 Aiuet.os günü ordularunız bütün 
~elerde dtt_.na tareı muharebe. 
.. _vennekıte devam etaUşlerdir. Bava 
•W"Vt:Uerımıs dQşmanm, harb cneJda • ...._i ınotarıu kuVfttlerlne. p"yadt 
" topçuauna, ıtddetll daH>eier lDd1r • 
-. ve hava meıydanlarmdaki WY~ • 
a.Ierini .inıha etmiştlr. 

(l>namı 5 IDGI •'\J'f ... ) 

Finler bir -Şehir 
daha aldılar 

~ 7 C <Radyo R,ü> - Pin Jcum&ll. "' 
k.... teblilt: . _....,.._ if1n tetkll ec1Dea m111 ID''alanaüa Wrl eellrla MbklanlMla teftlt eıllUrken 
•qa lnıvvetıen db ltiY808IJI& eeJırlni ~ r ......................................... -, 
~ :-.:" - -(Alman tebliği) 1 LENiNGRAD ı MBaldld 

Londra vaziyeti •ıarlda 1 MEYDAN harll ancak 
~~:~~: llarellAt ı . MUHAREBESi I şimdi 
... ~ :::.=. ':ı.~ IJI IDldşal Londr~ ve 1 başladın 
~· Sov7et orduJan ı.enlııgrad, Moe- edlror Berlıne 1 
-. •e ~•fte muvatf&lcıYetle tuıun- il 
~il'. Rus ordulan bozulm&m'I • 1 
~~=·ra fkldetle muu~ . göre vaziyet i lngiliz dahili emniyet 

nazırının bir nutku ~ n:e da::,n~~ ş:: Alman tayyareleri ı 
~ Ber~ T:~::t:~ dalgalar haUnde Bertin, Leningracf m ~niz aşırı liDyDk 
~ttını kabul at.mıtt1r. d I müdafaa hatbnın k '-•I . 
........ JlaJttıa bulan:uı So'VY'!t donanmaaı hucum 8 iyor ar yanldıX.nı bildiriyor ,, S8ıvı-, arı 
~ kıtaatnu ateşi Ue ;s'aç eyle • -~ 

~, amoıea,ı;lt mıntabSJJld& • Londra ise şehir : Olması muhtemel,, 
,_. lan 7alnııı durdurqıAklll. talmı • Finler eski i l ! 
1.._' "Yni 1lllDanda mukabil taarruz • 1 yakın JQ iı::ga :. .L 
~li._ dUısmazıı iZ'&J eylemettedir. Bu h .. duda 1 Uı r . ! «Ehflriya mliJaJOllJa lıald~ 
-.eu lla7esin:ıe Dln,yeperdeki aua ... edilemigecek digor ~ F,.,,_, 6a lıôli JefilJir, ita-
~ aannak ı.tiJ"eD Alınanlar mu •e"tiler ! ~ ·~e/ıliğimu laımJır» 
-~ ola!:ruımaıctadıTlar. D T · 
'ıa ~ ınUctata.ya Mz'IT bir haldt-:llr. 

1
1 .r9-a bir T _...._ 8 CA.A.) _ Dahlll .-.. ı-t 

ı.. .. _~ ieoller de ..mrtn milda - & M& MUUUil• ~., 
.___ ı.tlnk ecleoeklerdir. BerlJn 8 CA.A.> - Alman ordulan 1 h k 't mf'> nazırı B. &ıt>eıt llıOr.Llon Wolıver • 

bqlkumaDda.nlJimuı tebllli: 1 are e ı bamlıon'da bir nutuk .IÖfli,Jerek de -

Am •k h •b• • Şartııta hareW ifi intlfaf etmeıt. 1 - mittir ti: 
arı a mu rı 1 mı ted1r 1 Mollkon. 1 <A.A.) - RoJWr &- DeniBafın bir mahalde büyüt ebem 

idare itleri telefonu: 20203 F'ıab 1 kurut 

Milli Şe:fia 
Bars ada 

tetkikleri 
lnönü Merin~~ fabrikasını, 
Kız Enstitüsünü ve San'at 

Okulunu ziyaret ettiler 
Bursa 8 (A.A., - ReiSlcUm. 

bur İsmet İııOnü dun merln08 
fa.brikaaile Kız Ensıt.ltüsünü. 
8an'at okulunu gezerek tetkik. 
leıde bulunmQllardır. 

Merin08 fabrltaamı geziflerl 
eanaaınıdıa fa.bl'lkanın muhtelif 
teaJatmı ayrı ayrı göaden ge. 
çlrmif ve mu~ellf itler uzertn_ 
de iıl&hat alım Mllll Şet fabrl. 
ıkadan yrı111lar1 eana.sında ten_ 
di!erlni C()fltun ve 19f,en teza -
hüratJ& uturlıyan lfçller1m1ze 
hitaben: 

c'l'ele~ür ederim oocutıar. , 
memleketin bu gtııel e1erl size 
emanet edilmiftJr. göıdtım, iyi 

1 

çalışıyorsunuz. Müdür ve Amır. 
aerinlz si3de:ı memnuniyet gos. 

tertjOrlar. memt.eketln bu ımeı 
emanetine lAyıa: olmaya ~lıfı • 
nız, sl21e teşekkür ederım • de. 
mtflerdır. 

İnonü tıs ewtJtıisilnil mıite. 
ak1b ziyaret ey edikleri San'at 
Okulunda bllha&o;a modeller tı. 
zerinde durmaflar ve talebenin 
kabiliyet ve çall.fDla faaliyetleri 
halttın.da aualler teYcıh buyur. 
mllflardır. 

Mll1l Şef her ıtı mneueae 
llaıttında da memnunlyeUertni 
ifade etmif'erdlr. 

TDrk - Alman ticaret 
muahedesi mnzakereleri 
yarın Ankarada başlıyor 

Doktor Glodius'un riyasetindeki Alman 
heyeti dün tayyare ile Sofyadan geldi 

A ~ ta111 mücadelede Al - j&0smın llollkovua wreti m::;:: . illiyeti bals kit aetemri olmuı müm. im d • il man hava tuwetıerJ. silndilriın ta - ı ada S(lnderileıı mubablri AJ küııdür. Fakat bunlardan h1çb rı a.. an anıza ısına t.oçyanm eaıtt •bilinde atır çapta der w-:/~~lerln blltOn na va.tan cepheslndekı halt> tadar Dla ................... Dr. GWl9I ........................... 

h . ? bombalada bam teıliatı bcJmbelam1ı1 ! cTeb~ devam eWtı u.v- " hiçbir askerin cearet ve mut&Te. <OrWald 111• -... u& Dr. Oletllulw) Ucum atmış lardıı'. Dün ıece t&yyarelertmıs Sun. 1 ::--~.,. iktifa edilmekte ile de met.ı. de İncil• balCının paalf korun- Antarada 7apılscat olan TCbit - Al- törlU tanare dOD Sof)'adaa .. , .... 
~ • derland'ın tarkmd& IOOO t.oııluk bir 1 JııfıDlltOnd& blıd:.eiert:ı daha iri ma ~nele çaııtanlarm ııtıeterecet.. man lkıaret muahedesi mlabrel•hı• da Juırelıııe& etlDlt w lllbriaime llM da 

'-a a 7 <A.A.> ·- oreer Amel'i • ticaret gemJsini tamlb etmlflerdlr. '*11 alclJlı mt.ıbaı yardır. Lenin. lerl ceaaret .,.. mukavemet tadar e. ittlrak edec:. 0:: ~ h97eU dOn seım.ı.ur. Tanare ı.t&lfODUDda lraqa.. 
.a..... . bl~lıı hllcumu ~ında 6 _.1o.ı Ceceılİ Alman tayyarelerinin 

1 
ıradm· EWbı Ye blJh•aa Odes&- bemmi,.\!I OidUJacKtır. M. lılClır1 ~~ --~ •elmlltlr· Jwn adaftrler dotruca Tarabndlti ._..rtkada be tme'k denls O.Sllne nfa ......,.... ~ Ye mıa-. ı . ... Dr • .,.._.....,. a.,_ bu1uDuı AL AJmua edantıbuılllDe li1mJtlenUr. 

~ Din '8Can Jeftlll e • s~ BrUan7& • aıa lbtllıar•l& ~. -. t.ir faıbritaıı sb'&reti em man JuııreU 71111 titld.a lllGJWlı..,•, Almu lleetıi IMı ..._ ADtr.uWra 
~ -u. Almanlar bir AJimaD. ı.h.. PMJ&*ları hlcaa emuında cemu _.. 114 muatatumda .&Jıunlar i da fUbları .ıııtıeaıltttr: B•• eseemdan bualaraam ...abWı ~ eıleııeMlr. 
~ lılr m.atırlbe iki tıoııPll et. l 4.000 tıOD'>*te!ut ı dQfm&D &lcuet ~ 1 ıaot ..,.,..., ! Kullel'in tlibal nnt1ıl crtadan nı 'da t11ıt1me ne ......... w t ..... ......._ itini ......_ 
"- it.Irat ~er fakat ~ htı.. pmJai tatırib edllmif&Cr. , J (Deftau ı lnel ..,,..., Alman he7etfni h&mll bulunan S mo. muı tunetle muhtemeldir. 
11ı1..o 1lın 111-. •- fm4an ~mut ~- ı JnGI ~ ... > .......................... - ............. ... .. _Qfu -ra ,....,,,_ _ ___ _ 

~ ~::.:~="= s1c8rfm1Jet :J s ----·----- c .1 
~~~!~r~~:n Mareşal Timoçenkonun 

Ankarada kaldırıldı buldoğu çare 
Efer Sovyet ordusunun mukabil taarruzlan 
olmasaydı Leningrad ile Moskova ve Kiyef 
ı1mdiye kadar çoktan düşmüş bulunurlardı 

Yazan : Emekli General K. O. 
~onun, Ba:r Stal rıln reisi reyan eden Sovyet _ Fin harbınde blJ' 

w me1*• eepbUt bJdlutanı mare - o du tomutaııl1'ırıda pelt ziyade te. 
tal '1'tDUaoenır.onun da b r aza ı ba - meY'YUz et.tıt c b et. e Sovyet ordu.au
ıundulU Mmto'Vl8daki müdafaa komi_ nu zamanın ıcab.anna t.amaır.Ue in
&4181 ıaratmdan w bu ıWmlk~e ır.e~_ t bak et.tirebJı ıek m&ltsadlıe Sovyet_ 
bat. ~eıt genel tunnayı 'u a~ .e .er B rl.ltl müdafaa ltoml.>er1ıg-ıne ta. 
-* n idant edilmekte bulunduğu , y n edilmış liyak..ıtıı. blr asker oldu. 
ınantal T11Duçenmmun da Sovyet tu ma umdur. 
reJimlDin tah&dcMisünden ev\·eı Rus Mıidafaa kom tealnde en nafıa rey 

~ .... _ ...._ ~ h&ıl> c*Ulundan çlkmak" beraber aa.tı.bl odutuna tüphe ed lmtmeai 
., ...... Olarü, wıaımı....., IMl NJlmi ~~re Rus ».zı.nı tıMn maıqal Tlm.uÇl'JlQ 1»11 ·':i;llids llurlf veölet4 ta.,...~ girere~ k u.. if&UUnı bu defa K...ıorc:.anua Al.. 
ra...:..~· h"""'1 .. ...,.. _... teri abli1 dıaWI ve ı · kıt oe.ı ~ ı hel -.rrw.1 
----- 1 .......... J w:-. -:'#./~ 

( iktısad Vekili Zonguldak kömUr havzasında ) 



2 Sayfa 

Hergiin 
--···-

Muharebe uzagor 
Ve daha senelerce 
Sürecege benziyor 

'--- Ekrem U,.khtlJ 
Bül.üD •isler «LeDl~ a d.ikilclL 
Rus 544cwıtilae bakılır&., şdıir beniia 

mu ıasa.ra altında cleilldlr. 
Alman tebllil de d.eıı np-ade 111 11111-

.baı;ar:ısı ikmal edllaıi,..., teklinde 
kat'i bir ifade a.nanaeak :rtmle ııLe. 
nbıgrAdın muhasarası hart'keti deTam 
etmcktedlr;ı gibi bir Ub1ri tercih et
miş olduğuna sin: ltm söseüs&niln ita. 
kllıatı SO) leıalf oldutuna lliikımetınek 
lcab ediyor. Anlaşılan Leningrad etra. 
fdlda Ladop ıölünün ccnubmıa dot
ra elin oldaea ıı~ lılr menfez "f&r• 
dır, ve Alman tebliiinlD bameUljl h&
J'fJlet bu menfezin kapatılması ca> esi
le )'apılmaktadır. 

SON POSTA 

Bu dakikada merak ve teeeaaiiri mu.. 
clb olan nokta Lrninı:-rad etrafında 
oevrllmdde olan muhasara hattının 
n dereceye lıadar tamamlanmış okla. 
tondan r.iyade Lenfngra~ı mlit1afnaya İnsan kalbini f.epJ eden biobfr hırs cıF.bed mihWeh defUatr. Her birinin 
lllf'mur olan Rus sat cenııhının nerede kendisine mahsus bir devresi. bir ömrü nrdır. Ancak bu clevreyl clolcbmın ~· Jl'akat bizi korlnltması lhmtgelen teY hının eokluiıırulan, flddetlnden 
buJundtı!'adur! caya kadar yaşar, sonra sönup gider. Fa.kat hiçbir sanuo Jeri bot kalma• .. ıade Jokluludur. Zira fazla hmı f'ırenlenebUlr, 1atla ek.llleblUr. Fakat 

llaresal "''oroşllof.ı bütün lmVl'etlerl Derhal yeni bir hır; tarafından lli&'al ecJIJl.r. ' 
ll Lenin d 1 t t H 

hının mefkadlyetl bfıı diri iken ölüme mabJıA- _. h 
e « gra ıı a kapanmak h lya • ırs muayyen bir ilddetl apnca ha.sıal* hallnl 1 1 u. ~·- ..,__ ..... o:uer, IJ'Sm 101dalu insa-

s•lıtında bulundu mu. yoksa bn şeb- •·-· .. ···• .. •• .. ••••••............................ a ır, ena _,..., • ..,.. -- nın 7oklutu demektir. 

Eyliıl 7 

----- ------ - --- -

Galatasaray.an yuzme 
bayramı dün yapıldı 
W aenedenberl muntazaman ya.pıl

ma.kta olan Galatasa.r~lılann yüzme 
bayramı, dün Büyilkdere Beyaz park 
yüzme havuzunda muvaf!ııı.dyetli bir 
şekilde yapılmıştır. Uc .kategori üzerin· 
de yapıla.n bu müsabakalar şu şeldlde 
neticelenmiştir: 

100 met.re serbeıtt bUyUklcr: 1 - Ha
lil 1.05, 2 - Necdet 1.12.02. 

50 metre aırt1lsıü ortalar: ı - M~ 
ammer 46 saniye, 2 -- Ari! 46.6/10. 

10 metre turOO.ıtnllUI13 bUYilltıer: 
1 - il>rahlnı 1.35.2, 2 - Suphl. 1.35.6. 

10 metre t>erbest onalar: 1 - ~ 
hatthı 1.18.9, 2 - Vural. 

20 metre aerbest büytıltler: 1 - ;ee.. 
}iğ 2.45.7, 2 - Necdet 2.46.4. 

20 metre mrt.üstU kiiellkler: 1 - A,
ri! 48.7, 2 - Seyhan 49.3. 

400 metre serbest btlyfikler: ı - Bed 
ti 6.29.2, 2 - Kemal 6.32.5. 

50 metre serbest küçllkler: ı - J<'et.. 
hl 39.1 saniye, 2 - Seyhan 3~.2. 

100 metre sırtUstU bllyUkler: ı -
ltemal 1.29.5, 2 - NcJa.d 1.33. 

50 metre gösteriş: ı - S:ıldlıattfn, 
2 - Kemal, 3 - Kemal, 4 - Vural, 
5 - Halil. 

Müsnbaıltalarm sonunda birine! ~ 
l'dnc11Pre mUkAfat'an tt>vz! Mı1m•ştfr. 

F enerbabçe gençlik klübüniia 
kır balosu 

:~~;r~~~:.:ü~~~= r~ ( S e h .............. ~ .... r ....................................... a ............ b ............ e .......... r.... 1 e r • ----1· 
:!!.~ ·-:: ::...:::··~:::::--.:.:: ., 1. 
malannı lstly~n son beyannamelere _ 

:!!E::F::-:E."'~!~ T akdsi ücretlerine Bazı semf lerde göru" len r·····o••••Hı••oo••oo•••HHOHOOOOOHH?H••--, ::?1~t~~~~~:~~~~~ 
.............. u tl..ailik '""'''°"'" yüz e bsŞ. daha ! ur mu i 13 11ncU Cumartesi akşamı k1' <il'"' 

::=~~;[~!!~~~~ez;~~= zammedilecek ekmek buhranına fJrlUCll8fl0 ! Halkin - başına taş~ r::~~ti1;nn~:: 
dar enel evvela Ruslavide, Mnra Go. ~ düşen bir Sinema i ,------------
=.:=~l::~ki p::;:~ =~t:;~~; Vapur tren tramvay i-'iyen sebelr o'dug .... u anlaşıl· yor EA L-- b ~ i s· J t . :..:::.':. ~;.-::.~. ~"~~~';:;:~~ _,,,:,.e oı~biis •• ını:.min i ı i =:. ;:..::;;.:::;~: i ır apon gaze esı •. - .. .- """" ............. """"d- da düfiinülüyor ı - .......... ..... ......... ı Almanyanın vaziye-
,lne teTeectlh etmeleri be'1:1enlyordu. Evıvellı:l aqam 'D~· dl d 1 · t : &'ayri PhhJ bir vaziyette olmuın : 

d 
. ......,,"& u ıre n e, zıye lkarııamda halkın saatlerce fı- : dan dolayı içinde tadilit ıapıl- E t• • u • d •• • 

Halbuki llerllyecf'k yPrı1• clurdular, bu. Belediye, taksı saıhiblerl ve şoför. leürdneoo Iat.an'bulkm cllbetlnde bazı .semt. nn k:ıp~nnda beıklemcğe mecbur ~ mail lüzumunun dııyuldntwıu, b; i ını m saı gormıyor 
nan alaıine olarak Rusların taarnru lerin benzin 'Ve diğer malzeme rıat e ek bulunamamıştır. Bu lalmasın:ı !bazı frıncıların sebebi _ : sebeble damınm a"ıld·-· ...... i .• : 
reçtlklerl, hatti ü~ ı.cş köyü sert al. ta ın ..........,._ dol _., ·· - ...r....t ~-'k • ~ ...... ...... """'-...._ dlklan söylendi, bu h!\ber hakikate r m a'""~ı ay.ıoue, taksi UC- .., ...... en ıua& • fırınların ka.p.larında yet Vernikleri m~ldı:ıılttır. : riyor. : .. ~v'da hütfımete yakın bir ga.. 
tenfuk edl7or mu etmly•r mu? Bilen retıerıne bir ımlktnr zanı yapılması geç ~ kadar bC':.tl~~ğe mecbur Diğe ta ,.._ . ....., l f 1 : Ak.9raylı bribnlsba lıübassa: zetenin Almanyan.ın lehinde olını .. 

• "-'-"··-.... -'- • knl ... • r rau.un ........ nca a ınn arın_ • 1 • Jok. 1 ~ .......... ı müracaa'Uarını tetkik et- m...,...ır. Bu rnemı sıkıntıya fırın- cta da : gar bine g-fden şu: : yan bir yazı nq;re~nl Londra bB.-
Alma• tehlliterfnde tekrar ~ilen ml"1.tr. Bu tetıklt.:er Slllunda pörer Iann ihtiyaç-tan az ma.tuda 'ekmek bulund bazı 11~1;1" ellerln:eı ves ka ~ çaı .. ~Ulmek liıia acılnııl : ber ıvermekıtıedir. Bu gazete .AJrna:l 

cinıle: cHarekeUn plan muclblnceo haJU gôrlHmliş 'V'e seyrüsefer komis_ çıkarrnalannm ~ <f.dıığu Bnla _ otu a e rancaıa u ama • E olan "fe böbnderi YılDlnut ltmunan: .lı:ı.reketrortnl tahlil ederken bunıarı 
ya.had da «munrraklyetle-> d~\·am et- yonu tara!ıru:tan tAksl ücretlerin.de_ şılnıaktadır. Zira To.pra;,c Mahsulleri ı m.ıŞ!ardır. Halbuki yeni e~ek , .!ipi ~ :!::'8.::~aıa matl~er verilmbie.k. E Mihver için mü.sa d gWınemek.te ~ 
&lrlbneldc olduiall11:&n ibarettır. l tı yiirxie 10 ~m ..r.-ıe 15 e çı • Ofisi bütün fırınlara ..An',....... normnl çıktıkta.n soııra francala ıs.tıhlfuk.i % : • ~etıen ..... , ~ 1

- : ... ...._. ...4.....,.., il · "-nı.4-nAl te ,..,.....,,.. &'° ur. Je ltlr llCaDS esna.'llDda duYJU'dan: şu uuı ~ Sc-ucuı erı 81.&1u~ r: 
Ras lılftlertnde muntazaman "te karı:tmam belediye da:ml encümen:_ ibt?yaçluına göre munta.,aman un 1 60 a irunlft,I. Bu 'faziyetln devamı ~ kurtulan iki •~- parçası halk ara- :. 1 - Alman tawnre kuvvetine tar .. 

muttarfdea kardec111en dhnle ise 11ma- kl · " üd'"-tı • .._ .. 
h b 1 büt

.. h b :d ne te t! olunmu~ur. Daimi eneli • te~·a.tı ya:pmJk.tadır. Son gunlerde m ....., nce imal edilen francalalnrın : sında bir lıaylJ tel&.• ve hey-anı.: şı Rus ta:yıyıırelerlnlD mukııvemeti. 
are en n un ceıı e oyunca şı - "' ~... -.l • ·- ~ .. detle dcnm ettlıt~ şekllmlcdir. l"alnız men y.ınn lkaıt'l ıkaraııını verecek ve bu tevzlı:ı,t !Şnjte hçbir aksaklık ve. ı<J 40 ının ımlka aert>esıt olara.k ~tı. : muclb olm.,turf ! 2_- Alman denlmltılarının ve ta1--

earlı ımahatt~nin bqladıh mınan-I mm teklifi kabul oılunduğu takdirde ya delişme ohlıadıiı için fınn:ann hbbi'eceği dü:şGnlildUğü 'bir sırada ! Olur mu ~ i 1Yarelerinln İngiltere a;blukasınd:ı nı"-
d&nberi Raya yerine söz söyleme isini 1 tntiblıkına başlanacaktır. a.z un aldık.lan lhususundn bir iddia. tırınlaııde tmncala bulunamayışı pek : • : vattaJt olama.yışları. 
Londra nd701R1. ;,a'hud Bo,ter a)an11 Bu auretle tAuı sahrblul ve şoı!ör. ları vari<:t görliı!.meımektedir. Bu va - gar~b ~ektedir. \ I 3 Rus mukavemetinin kolaylı~ 
!'Rrfne almış rcrilnUyor. Rusya hesa- ıerın dıl~erl yerlne getırllmiş ol:ı - A .. ':"-····· .. ·· ....... d ..................... .-' ~ 
~.::, -:~=a~;~n~ld~~e ~~::;,~!~/ca:ktır. Bbedl;ye bundan s.:ınra şoför- Zelzele için profesör lstanbula ayda 1000 gır ceza a karde- 4 

- Avrupada işgal ~dilen yerleı:d' 
bir fC]uin aClı :roktDl'. Bo n:ılyette 

1 
!eri sıkı bir şek:Jde kontrol ettire • ıAlman işgal .kılı.V1VetJerlne karşı gi'""' 

hikmedlleblHr ki, Alman oramn ller- en ve zamma rai:roen yn!cu almı - Fatin ne diyor? çuval kahve verilecek ş·ını· o··ıdu .. rmek· ıstı·yen tl;r~:e_~. a faZ!a. m(Rua.dkayvoemgea~-~~ 
lb'eınemıt ela ltfle R1111 on!asa da dii$-J )'an, u:zıa1t yerere tritmlyen şoförleri US11CllH ~ manı rn17e atm.\71' manrra~ ot"m•- fi<Ld,eUe cemlandıracaktır. . ~e!!kf gece, saat biri beş ~eçe şe!1- V~et tabve tevziatını daha Jyi k 1.1. h k aıt&w. Kar911*1ı ct.nınMla Mr istikrar I Dıter taraf an be:ediye benzm ta- rımi2ıde t>lr 21elzele kayde~dığinl dun b.r şekilde orgfuıl'Ze etmek hususun.. a ı ın mu a emesi 
nnm '" ,..,...._ ..ı.are-.t ltqla- 'aazrufu maaadfle vapur, tren ve ~ da te!.Gtl:kler yapmış ve yeni kararlar 
~- Alaan7• ıı. 7Jlll'l'inıa aahare- tramınY •nla:erlnm bulunduğu ma. Bu hususta malfmla!ına müracaat Remıi$1r. Kazalarda kaıhve ısataca.k Ku~ miru ybiioden ba. 
1le9illl Jelll lılr ~t Jlaıltlne en'- ballenlıekl otobüı9 eefeıierinln kaldı et:Uthnlz Rasadbaıoe Müdürü pro!e-1 tınmelerin lilltesl bazır'lalımıı!lır. Vi- bası Hacı Şevıkert.Ie, kardefi Radlyi 
nblleeelE .. , Ullimlbie .an eepbe- ı - -~etı .... k kaJb: -~~.... . 1 <ld.. z...t.a..·-81nde ...eirti nvntlerla hareketine nlmalı eu.tıncll*i tetktklerlııe de _ sör Fatin, sarsıntı etrafında bize f\1 _.., n a:..,.ı ~ ı-• ......, .. cı lçın ay- uren ~ m\1batemesl. birin. 
mti.sali .ıaru :mea 

50 
ıbHik Mr l lftlll etmektedir. lzaıhaotıa bulunmu.ıtur: 1 rı.lan '100 çovahn :lıb.Uyacı tama.mile cı ağırcemda neticelenmiş ve maıh-

ıuunaa bldı, 1ta saman eek clettld"ll', Va&JUr, wen "" tramvay if1lyen c- Zelııele ham oımuştur. ft.ımn. arşıaamadJiı ~mı.ş, bu m!k - keme s~u ablıt otan ZeltiJ1 30 se. 
fakat :me •e eı.a ~ siln loha«le -. • yerlere bu .,..ıt.aıann aan seferlerin- tının m~rıcezi şehrim ze 56 Jdlometre 1 tar 1000 çuvala çııkanl.nıı.şt.ıı'. Bun • Ilil müıddetıe ağır lhapee mal*üm et_ 
7&Pıllr, lnonmla bentler .&1-n ...._ den e:>ma otd:>Oıs ı.pet.ııeceoktir. Tak. I yakınlılltt.adır. Bu ıkaıbD hafif zelze. 'dan soma ~ a,y İlıtaııbula bin çu - mJşti. D,ğer tara.tt.an Zeki, muha • 
::..-:..::-;.:::"9~':.:: sim • Yenlmaıhalte araaınch. çalı.,an leler, d!icr bü}'i(ık sarsıntıları ta.k - 1W kairve verilecekttr. kemetıln ~t.i sırasında, ve heyeti 
lledelb& WJaakllla .&1- _._.. .. dd>Olıler 2 eünıdıe~rl .saaı 21 den sim ve ta:hfi!e rdım ederler.> • • , O . . .. b3.klme ontinde sat ka.an ıkardefi 
bttlıaall clmlathle alılnll tnlc"" tıl- mıma •fer Jllll''""neJrtadırlar. Bu ya Bırıncı nıvenite kampı dun &ı<ttıkm da fiRrine atılarak, öldüt-

kiiltlr takıbr &alttan. hn9e kıt fl'dJn ...-en .anra T.ll>Ul' da olmadığı i - Meb'uaar Yalovalılan bitti ~ ~ e.t.m.1§1ti. 
'" ka"ak ıenzımı :ıst11arJamL41hr. Bir Çin mft:ştil '\'Uiyett.e kalan bir kı • Bir mtkfdettenberl HarbtyedS! Ye. Bu lıkinci suçundan doiayı &Jl'lCll 
......,.. da ıs..- llltlM! ,Urikaya :ı-oL an bal.it a i'ka4arl&ra müracaat et... dinlecliler dm SUbaY okulunda devam eden 'Orı.L 2 nei atıreenya Terllen Zekinin du. 
ladığı kolordunun sıeaia kart1 ttt.JüsL. JniılUr. ~ wtıt.k olunnuktadır. fetanlıul meb'ualan dtin ..mıı Yaıo.. verslte Hulruk. :lk.+ısad ve Edeb~t Pa- rtı.§ll*Sma dün de devam edllmif ve 
al au1l baZU'ladırsa şimdi de RllSYada vaya gttm&tler Te YalOYada baHmı dl- ktlltesl talebelerinin askerlik kıı.mplan daT&. Rlll safhaya '9111.mlıttır 
harbetmeltte olan kıf.'abnn sotuta p---L'-- k ·ı • • telle DJU la d!nl twlerdb' dün sına ermiştir. Fen ve Tlb :Pıık11L Mazrı -1-...A • 
karta teçbbl ;çın bütün k11vvetne basır- an1111.111ua..ı eaı en ıtçı " yaç nnı em . ~lerile diler ,.ıına.ıc oknltann kampla- un ~ c._cue 8ıddıkm 
Jamaakta oWutu sn)·lenmeldedtr. Deften!ar4a, aLeş ıutıası !abrikaam- Md>'oslal" 7arın Be7luıS " Sarıyer nna da &ıilmtbıde4c1 Carşamtıa ctınU bmd!lainin me-ftutıı;etinıden t>W6ti • 

in a da çalıean l,.;llerdm Ali. dün fabrl. halltmı dlnnrec:Slerdır. &ı.şıanacaktır. rade lht.tyar analan Rahimeyi tas.. 
U•amlyetle muhareben uum 111• ._._,,,_ Meb'u.slarlm taıanbul ka2Bılarındr.1d ""lı: --ek, ......,..~ -•re ..ı.».: -ıı:n-

Hücuma uğrayan 
Amerika muhribi 

Greer adlı Amerltı:an torıi.d~ 
bir Alman denizattınnm taa 
$aması ile Ruzveltln bu den1zal 'lll"7J 
batırılmaaı ~6Cla verdili emir ~ 
radcılar arasında hiddet uyand~~ 
tır. Bunlar hütihnetln bahane~ 
nı söylemelkte ve bu bahaneyi bu~ 
La mil.olt'QW, CEkTiı"yecet!ni söYl~;~ 
i*umlar yapnal:tadırlar. Uınund 
naa.te göre böyle mllnferld bır ..,
yüzUııden barb çıtamaa. ancak bU ~
ur :hldiseler devam ederse vazl.ytlt 
dl telft.kki edüebtılr. tll!. 

Japonlar da !lllbver ıaratmı 111-, 
bul~ırlar. Amerikanın b1l tJJll' 
lilte:yi bildltl fçln neticeye de ır• 
ma.sı lAzım geldltlnl söylilyorıar .. _..., 

(Radyo gsselllP" 

am Almanya ale.vhlmle otdatu bbal 1cada mecul olurlten, dllrkal.llİır.uA ne- ..,. '""""'' ............... ~ıu ean ...., _ 
edDrn~t<r. fakat RusYa harbt fi%mnae tıcesln1'e ~llnl maJtineye uptmn~. tıetatDcleri b!ıttltten sonra önlbnttzd*i 1 1 lerle emlA.Jcinl ellnMn almak istedi lı:onqulurtten bir k•'J seferinin Alınan parmalı:lan ltesikniştlr. hafıta sonunda Parti villyet aıemezln.. R AD y o ğinl ve. kadının ~ bale da:yanamı: Amer·ıkan -Janoll 
erdusundan çok ra:ala olarak Emı or- Yaralı amel~, tedft.vl edilmek tBeN de bir toplantı ya.pıtaca:c ve teablt olu- - ~ak öldüğünll iddia etmiş ve: ~ 
llmuna muzır olacal't n:ızariyeslnl mft- Balat ıuwtanesıne naklohınm~ur. nan dilekler al&tadar dall"e Amirlerine PAZAll. '1 /9/9U «- Bunun içinıd!r ki, Sıddıka ıkar. mu•• zakerelerı• 
üfaa edfl'lller ile wirtilm~~ır. ( ) btıdıirilecıektlr. 8.30: Saat ayan, 8.33: Hafif müziiı: şı infial duydum eve onu öldfumek -~ 

Netice olarak pnu söy11yellm: Mo- Yeni neşriyat (Pl.), 8.45: Ajans haberleri, 9: Hant fJP' .... ha~ uzay. or. :oa• .mcJercıe •lire- &. -f it "1 k ddel müzik ve marşlar <Pi.>, 9.30: Evin ~.ı Talcyo 6 CA.A.) - Emin bit~ 
"-------------- na a a çewı ece ca er n-..~ı eete de benziyor. saati, 12.30: Saat ••n. 12.33: TQrk<1.. ~&&M9W· ••• tıadan alınan nuı.Iflnınta göre. ~ 

EkTem Uıaklıgil W... ~: v. cllzt' - 16::- Klekb-iık, Tramva.:v Umum Müdllrlll. ter ve oYUD havalan, tU5: Ajans ha. Düııkü celaede bu hususta izaha- ta_ Japon iht!Uüınm ha.111 f"~ ~ 
ri! Vekllllttnin ıcarıı.n Ue stanbul u- MI 1dar t ! d raı.•· .. _ .... vtl '--Mı . 13 p v1 tına Ü t edil hld ta iiP"'"~ . niveraltesl Edebl7.1t Paki!ltesl tarafın. .... e ara ın an as """ ....,., o. o=1 etı, : eşre er ve kanşık earkı. m racaa en şaı pu me- ıc:llye kadar ya.pı'makta oııın ın /ıtt 

Hiçbı·r Yunanlı, Yuna- dan -- oıan :t.ıJm Amt-11.- ..,ı.,., aıo ""''"' Be...,.,.e ıar. !3.30: Radyo .. ıon ·-" ıa: m0<u Nôzun ower de~ır ki: reler mo.ald bir ...,,nele ,.....ı 
Japed!ai'nln beflncl dls'1l çıkmıştır. İlk tevdi etmlftlr. Bu yıl içJnde Beyazıd Saat ayan, 18.03: Radyo caz ve taııgo c- Sıdd* ve HM.I ısmin~ t:ıir mektedı'r 

DİSlaOI terketmiyecek dört ıu:ııtQlde oktulu slbl bu ctlz'de me'Jltlanı, 8ult&nahmed • Be7UJd cad.. oıtcestnun, 18.40: Muhtelif şaıb ve <liılıorla Kuruçeşmedelı:.i evlerine git . ---o·---
de bircOlc maddel~ deterfl allmlerimiz desi ft suıtaııaluned mfl1danı ufalta taksimler. 19·30: Saat ayan, •e aj&n1 tik. Valideleri Rahime QO'k ha&ia idİ T b .J d J Jı Buı~lıJll'll&• 1 <AA.> - Oray UJlal •---.A• .. •miden telif edlJnrl,ftır. Yal .,_"'__.. o'--~~. _ _. _ .. ____ haberleri, 19.45: Serbest 10 dakika, Rahime id bl l ..,. .... ,! . e rıZ e F8 

pzetabalD A&bıadan aWJiı teıcrafa 9&- lolN"ıu.-- " ..una ,...__... ... ...__ -~,,uaauu- 19.45: Piyano ne caz parçalar, <P1.l, ye a r ma ı ~ namına 
re, Ylme hllUmeU -1Uıl7e'ttar ma- :Sn:'!:.,:..~!;!\,~!: ::: da ıaamrı*1ara d9vam olunmaktadır. 20.15: <Me5ldt konu,euyor), 20.30: Fa. tpot.ek edecekUlı:. Faka.t, kadının ifa. Konsolosu 
kamlar taratmdan mn.ude edilmelrld- kat ft 1btlmaml& lşlenmit alınası, hem ~altıaııma ili 7*1Dda ihale edilf'. ııl sazı, 21:: Ziraat takvimi ve toprak d9li 1>

11 
lften bopı.ud o1madıtını gös.. {J/d •• Üf Ü 

sin hiO lıılr mil ve ..._ Yımanlmm mflU ~ hem de prt ktDtCl... C*Ur. EOllra cadde.inin s.ıhnlAld t»it. mah6ullerl borsası, 21.10: Kanışık.şar- ~u. Kend~ne .-bu akd! ka _ Ur m Ş _ -~ 
Yunan ~nndaıı Çlkan)ma ..... rt1 1çin bGr& bir kazanç telkil etmek Gtten eonra bunmın ıanzımı lçhı Jıa. kılar, 21.35: İ':stanbul at '8nslam. bul ed~ musunuz?> diye sordum. Klbtl 8 <A.A.> _ AlJJlaP ~~ 
emrini e1mlfbr. tedir. sırlanan projenin &atb'hna MJlana 21.46: Dw mUzlil (Pl.), 22.SO: Saat «Ben panı.mı tamam istlJ'(lrum• de. röre. TEl>rtmeti Irak t:on.a?.~•i ~ 
•••••• ...._ ..... ,-----·---· ..... ·- Dil lıe>h'-1 - Dolctor Tabiin Ban- eaktır. ayarı ve aJa~s haberlerl, 22.45: AJaruı di ve llkJd mukavelename&lndelrt fo. So...,et kıtalan ıaralJndatl ~,,,. j 

fOOihlnUD bu 1ım11i taeı1'&n, dil ahiale.. ... -·-·- ............ - ......... ~ .. ~· ...................................... ~ını da C}eklp kopardı. Bu va- sında &dilr1llınilt~tır. BU ~. 
rfDe ald ldtablarm fkinolal ~kmJ4ta.Bu zl.yet berine Dr. HAdi de muam1?le- da tıenOz Wa!lM :ıın~ TAKVlll e 

Ra..ı
l!rl -A ...... 
~ 

7 
EYLOL 

A-w ... --.... 1. 
lc!tlllda mllelllf. ;ınımer. imlA meselele.. 1 s TER 1 NAN den vagg~.> 
:dle, T8dceede keUme ~Dini mOf.alea ı Duruşma, d~r blr şahidin celbi 

:n=!:nı;::n=: IST~R iNANMA ı içtn ıaıtt edllm!Ştir. 
bu ltft9bl. dil .eııeıe-!ntn tekrar can. 
JandJlı ~. f&JaD.l illtUade" 

Nafia Vekili Ala"f~ 
AlanJa. 1 CA.A.> - N~ , 

General Ali PUad ~· te~ 
Çocuk bakıcı (Mürebbiye) navvat ve Alanya yolunu 

GU~ Şaban 

ıs 

lw::t Aı<: tıanıbed!r. 

'ÖsldWar lsble 111e741amnm bıpa.. tlela, Jııaıftt eilleeelı: 1e7, :bi4) ldmte 
ta ebPf.ııe"7e ... alQer, riinlerce 7& 
Dia edDIJ•. Bu~ blr tek sebebi \'ar: 

okulu rek · dtın buraya ı~lınlşl~· Jı 
Çocw F.6lrgeme Kurumunun :Keclö- b• t ~ 

rendeki CocU'k bakıcı CMUrebb.ye) O- Tahranın ır e ,,_ 
6 

10 

u. 

• 
19 

Ôfl• .... :Ak •• 
,) . u. s. &) s. .J. 

v. ll J~ ~ 49 19 18 
E. 1 M t Jı6 ıa. -

::5. u. ••• r • " ...,.. ~ ....a tulld - 11ax Beer'm bu Jı:L 
tılılD. thdıNıaıte tercDmelerl seT'.Jdnden 
olaraık. Zlbttı Unıw aratmdan cEbntse 
vm'h"ı ftl lılW1f Vetmilt Jılatbaa-
111 t&raflDdaD .......... TIUek taıı.. 
an taıebellne ders '\ile miJraeaat ldtabl 
emn ~ bu Mer, hıeritea loln ,,._._MI' ..... ~ 

' 1 

Yeta 
ii. &>. 

11 Q9 

\ " 
dlr. 

• ....._ ~ da1mi encü- - Muayyen Jalr flat üzerine ah. 
WD •k-m iaii 116Jle illerin "ferL nan itin kaça çıkarılac:ıblleceğinl 

hlo kimse bilmiyor. Onun tein hlo 
leceil w .._,.h~ll', fakat lıu kimse sötiiril iş almak 1stemt1or. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

kuluna l!lYIOl l'iODUna kadar talebe Tahran. ı <A.A.I - TraJI ltl 
kaydolunaeaktır. jansı tnaills _ Rus tekli11~ 

1ıık mddeb"ınl bltirınlt ve on sekiz mümlcfln olmadığından 4 
yaşını itmal etmte olan tallblertn ad- rugi Hanın 18tifa ettll

1
nt. 11 -

lık raporu, nüfus ci.lz.dan'nrı, mektcb 1 b'ldirm'stl. Ajans. b3 \•ele~ n 11 ~ 
şehadetnameleri ve altı ~ı.,a fo·o~a!- dur.unu. 111nı:at bu h:ıstslıittD ~ r. 
larlle Ankarada Çocuk Es'rgeme XU- htyette olduıtu"'n ·ıf\ve et.Ill 1* 
rumu Sallık MlldUrlU~ne mUrocant- Pans ajansı es<ıS'llZ olaJl 
lan. t"1tıi>e memıııdur. 



• 



(Milli Teri.kld Kooperat.it Blrlli'. rvrn•n ... 
odamızda birçok ta.b3.k.ıar var. HeıısL 1 
Din ici.nde yüzer dirhem: un. buğday, .. 1 
bulgur. arpa. ra.cıulya, nıercımek. bak- nu•v...-A I 
la, nohud var. GQya bunlar nümune. AW A ..... 

Lii.ks hayat ...,.• llk! Depomuz varmış da .. kıt1t bin çu. 
,.. vaı malımız vaımış!. Olur ya!. ı 

EvvelA. bir Arnavudla mutabık kaL 
dıık. Melı:tebler ml1teahhldi imif. Bbıe - 70 - Yazan: N • .,.., Sala C ofkun 

- 15 - at kaç?) demiş! elcteb :N'1 1 Metene <LQb hayat) lD haJrlka- Hoca.va otuz kırk lira aylık verecek koskoca bir J.Jate verdt. Şu m e fU - 21&11, sen de fa4Jodasın el ledir. Müımaneat ltaqml:ııda, dıııha'retmrii adetA .tudurtuyurou. 
ıen başka biT aJA.y.ş, görüıı .. cazi. olun&k. mükemmel bir kltib olur. kadar, bu mektebe bu k:wıar fllıi.n fil.An :be<t .. ben de sana ka11ı ayni hi8lerle ÇIOk üste döfiilür. Oeoel direktör de, Kafasmcm türlü p.anlar hazırla -: 
be.ı Y&111UŞ. Tev*keU detil, Nureddin - Haftada on Ura nrelim. Muh&Se.. mallar eidecek. Muvafa. Bllbeaab beş :dbluyum. Ben de senin her ,eyini, bu aciz k8.l'fllında, güzel mem.ure.sı.. yor, falka.t biç blrı tatbik sahasmaj 
boca bıle düğüne kür" ile sidince kılı. beci Te vemedar ol6un. yQ~/:~~1;eı~:~ı~~ da el'meni Te ~hatta h:aataretlni bile güzel buluyor. ne karşı a.rzwarı günrlen güne co_ Ironulu:ooa. müsbet netioe verutlyQl''i 
ima 'k~atetlne .nUrmet&l en baş tara- - Kıaaca sonunda dayağı hoca ye.. ecnebi mektEtierlnde odun, k&ırllr mü- :d~- Bu aşkı freı1emeğe, ba.yallıni liunoa Atı.it o:duğu k.anaat.1 uyan _ du. j 
fa geçirmi.fler ve o nadlreı b.Waıtte llOf sin, detil mi?. teahıbldi imle. Onunla da uyu.,tuk. Pi- :gonliiıınrlen çılkarmata, ÇQlt çalıştım ıruştı. Selma, Şimdiye kadar a.Laıkad.a: Madam Aın.nanın yardımını .ste 
nıda tıımııilkeli <Ye kürküm 7e> deme. - Belli olur mu? .. Zurnada pe.şrev ı&n mstebe fU kadar çeti odun; tııAn SN.azan .. .evJ.i bir kadın ol.dulunu dü_lakluğu •kadınl&l"tl.111 fii.pbeeis en guzell'miye karar verdi. Hesabsız genç JDa.I 
mit. oJmu, ne çıkara b!Ultına derler!. mektebe fU kadar~~ kömür teslim ~~· Bu ÇWkln vao;j,yete diişm.e-\ve en genci idi. Ondaki bu makave_1genç kıa.dın, aile kadını .düşürmüş o-1 
aı!'u-:!~ h=~Wt~!~~ tmam Mehmed :endi: tatlıyı ve pa.. etmek Uzere Ur; ~ lıra da ondan al- pnek istedim. Nevini dalma ~imde Y8 mete, açıbş:an karşısında, anlama _lıan ıt>u zeki şehvet simsarı, ellıet oırıaİ 
haneye lrurulmqt.Uıit. rayı c~ severdi; bir okka baklava ırö.. dik:. Hamlı •elenı taçımıadık. Baidanı~tarak hiı; olmıuısa, seınf oradan çıJmıaıZJ.lkt.an se~. S>iuk dınranışı,1bir akll ~rir, be.!ıki de, işi plş-irılm1fıl 

lılaııalaııml&, mnu&.ıanmız, kasam:z, tür. sekiz türlü işini yaptır. Eline iki aldık, soldan "Idık. Yatmur boy~a :armasına çabfbm. Fa.kat görüyor - 1genel direlrtör bey&feDdiy1 çileden çı- 1awtan!!mış olaraık önüne koyardı. i 
telefonuuı0• her •ey:m:z tamamdı. Ar ı.-..... m··•dıve ver·. sabahtan .... ~ ..... yatar mı?. Yainu\ yok. Malla.nn es- Smm ki, mıağdfııbwn! Sen bln.uşuıiı:en lkaz.........-u j B '--rıa k&tktı Aınnanın ye:ı·: 

- v ......,_ """ .., ~ ilmi saati geldi. Geçti. : . ' y..uv • •• •. u """"'"' • • • 
tıJc insafına söre kapıya ist~iğin ta- ltadar arf.ı:anda dola: sır.. Zavallı tmam ptrelmmete başladı: :~ti dmnan da~, açllıd~ es Genel ~ktörün derdi bundan da a.çıtığı apa.rtımana gitti. 
baıl.yı aa: TUccra ae, şirket de. t.nker Haftada on Ura vermek tzere yam- _ Bwıfln me\teblere otuz fıçı rl/!1- ~ ~ ilıplrtodan batım doomü- ll:>e.ıet d~. Oi'unu da kı.sıkaııı -1 Anna, kodtaıman müşterisini vakit.! 
de.: ne denen de .. ooanm lt!tll.tıe her haneye aldım. ttnyaA"ı daiılacütı? :J'OI'· Ş~ 81Ö1iıerın:te .saıiıoşum. Bu yoıdııı. Çünkü, Selma ne of.u ar.ısın- .stz karşısında göriince şa.şırm~tı: 

1
• 

teşb!b yabŞtr. İ!lı: geldltf gtln ZB~lh adamcaiızın - Bir iki gQn ııonn d~ Jıo.. ~~t P fecL amımıa ben de in ela samim1 bir aıkad&şlllt ba.fladJid - Amaln pasa.m. lha.bersiz ge misin,.a 
:: l=lzli=t:ta~ ~ kalbine do!rm114 ?imalı ltl: cami. ?8JlllD. Nml. Wı biBt affet.sin!. nın farkı.nd&,nı. otıunuu becerlkslz-~ bu saa.tte pafWDa lAyik ne bulu..j 
kışmadı. SözUm ona dokt.or BuJonaklye - ~: nuruaynim, ~- . - Ya müteabhid aelirae ne diyece- E Duc!a&Jarını, Naamn saçkrı öze. liğine kali>ını basardı. Remzinin birnurl 1 
döndüm. cam! Odan gelin '°ib!. Sen de kendine iiz?. . ~ lqıdu. Genç tadını gölailne be_ halt edeeeiinl a.klma getirme2rii Fa_I Genel direktfu'tiin suratı asıktı: J 

çtı1t1 düaeıı veımlşsin. Oi1v'7! gibi oL _ Pıçılann dibi delınmls deriz!. :raz da:ha bastı.Mı· • . · 
K1zlmda c:Yind!m amma ne yatan muşsun. Allah ml1b:ı.rM etabı. Şeytan Erteal gttntı hoca bflsbütthı pirelenL : . · kaıt,, 8elmarun ooa lta.rşı olan alaka_ - Ba.Şka. bır iş ic;.n geldlm, dedı.: 

sftyllyeylm ontm ·la !a7aretlnl beğen_ düdtttUnü de maaaya kurmUŞSUll. <Te- yor: : - Seni llWlıya:can Has:DI.. sı gömndıen ~niu. Remzi, dai- lı:lmseyi iStemem. 1 
m~lım. Redin'-10'tla Toutlıı'an pnıon.. Iefonu badedlyordu.> O da •ıt. Fakat _ Malwnud BeJ'. f&zlle•hlm! Bugiln : Namn, seırinelın.den, ~!ldan ti .reye uığradJlı zaman, Sıelmanm Ça-ı. Y~u. becerik.si?llllini Anna~ 
11~~~ ~~~~İn ilk aeneslndeyiz. 0 fizamanhla ve bahusua ll'.n eonunda mekteblere kllmtır daitılacaktı? ~rfl'or. Plerinden akan yaflar, Sed.a- lışbj:t odaya geçqor, memurlar - itiraf etmek izzeti nefsine d()kunu J. 
vık!t y!yecet ve ııyecet llzerlne Jt fn blr çaıpanotıu çıkarsa halimiıı nice o. - Bir ;ti 81liı aonra daiılacak ho- :dın ellerine c:larnlQımdo. Battnı tal:. la konuıııma.t.. \rakit geçlrm.e.k baha_lyordu. 1 
kataclP: KAZ1m! Her St!Y mWremmel ol- ıur, hocam? Ben senlnlP. m1*eddema cami . ~ın:lı, s&terinl. mp.dı. ljlmdi, bqı neıli'Le Seba lle JAf ~ Baztl _ Pasam ema-e1:8in! ! 
d\ı. 1".M>tJa ıcah n~ blr tabeıt. -.. b~C İl yaptım. tnkt.r etmem. Naniı. . - Ya mttteahhid aelil'le ne c1i7ece- :a1*aya d~fiııJtii. Bııealt bir nefesin, defalar, odaamdla ta~lkları za. Pürosunu ya.karken, Anne. ne ~ 
Jım? D!w .ordum. ~lmım~lS~ç:ı~-=·!~:;11~~ liz~-5. ... dibi delinmiş deria!. :.=-.ı~ dudattarım 1atia.fblını ctu... man, w gencin ~rlni IÖZ}erileg'Ö'IJe gelmemlye çaJıp.rak anlatnıı.ya;ı· 

- Hocam dedı: 6718 "2° tabelf. tar- ,,..... ~ 1a-ıı-..ıı_.t ...._ ...ıı.n;,..-,, k&,_.l,.lhaall"'A defa torakola ırttıtim. Ya 111amnah bu B!(esl gtınO mek+.eblere fasalJ'a. no- : • se- - an ,.,. ~ ..-- ..,__.ı: 
tSb edelim 'kl her "'910multl ols11D. e de btr ff!! olma. odana her ce- 1md bakla datılacaktı Baktım: Ak- : - Becladl.. yordu. - Başıma iş geldi benlnı be ma1 

~0°":1'*t!f!..,!~'· : iDlaD seU:ror. ~i pltyor, rum --~ kadal' hoca hlc dcmn.dı. Dan- ~ Diye ~ l'nta ~L Ne mab:lum beye: c- Daireye uğ_1damt Daireye bir kız aldık. G3rsen! = ~"::ı· T~~a~i Koc.eratlf BlıUtt .. tel11W, 1'8, ki1rd. acem. nhudl her nanwfJm: . . ~~lr Jror ıP&rc;ası halinde, alev aleıv rama!ı dişeblliyor, ne de g.ü.zeı me-senin de ~nın suyu ab.r hanı .. ta-j 
_ Bnfes hocam. dDI admı ıeliyor. Ya aonllDda bir fe- - Hoca efendi! Ne &ltti. ne gıdecek :sn *i duıdalc a«smı blJam.\JA. nftSl!De bir şey SÖIJiiyeblllyordu. vaJttat, gelgele'lim m'Obarellt sanki fa.1.-: 
- Mesaisi sahasına her ser dahftt lAılı:et olur•? Yaemı 7etmlş, ~ bit- diye blc 90l'IDadm, dedim. B zlıyeU n.ıtti, nlha.yet birinin babası,1ne yaptmıısa kandıramadım. İş ına-1 
_ E\Tet. •. hır tarlil alım. satım .. A.,. mLs .. ben ne hale ırtriftal' oıurmn son- - Muamelltı biraz otrendim de o. • • lerlnin miid'ftril bulmı'IJl.YOl"du. ~er <tı; bindi. şu tızı şuraya bir atamas.; 

ra. Amerika, 'ft Japorıy.l ıle muame- rat. ~ ve bahUBU8 bu iş be- D1Dl 1cin ralıataız etmedim taziletı6m: S 1 "I • Selma me alöadar dan ~lundaın sam hasta alacağım vallahi... ! 
JMt tlr.fırlvet. nim ....... patıana mahanede de re- dl7e cevab verdi. . e manin çı ası birisi ollla.Jdı, çrilttan pas~- Anna hay1~e yüzüne bakıyordui 

ır ttA ôtva'Dm11l ne st141 ıQna oh.aım:ı vallahıl Beni ın.m - Müteahhld rel:rse ne df7ece'ks1n? ı 
- ::ı.an 0 kadar &tml7~ ııo-ı lıkta.o da lı:ovartw. Dlral dedenin d1l.. _ ötretUn1t: ya?. OuftJiarm dibi Gene& dlreıldıör, Se?ma.,a fllgınca tunu eline vemıtlti. B1r1ı.:aç defa un: . . 5 
- Ar ıa deill 761 ıı.t.rıiyen t'G,. düğü gibi ortada talırmı. deHmnie m,ecetıml '4ı0ctı:r. 8elmaya açllmalt ~. - Na5ıI olur pasam., sen ıstcyeaın! 

ptl; kıs:.° vermesin.. ' Bilerim! dört karış yukarı bldırdım. * i ~ buna, afk. iSımılDi ?el'miyeilm.. Onu, tal'ŞJSma oturıtm.uş, bennu ... ~e. o abdal kız na.z etsin! Yoıksıatn; * Atsımı sekiz elif miktarı actım: Em:ıenl mtıteahhld .mlanmata bae- fbu, 84lb. hü.mı.eQ1zlllt. olıaır. K.adlm. ~ g(rnlerl, mewJU!1 bacaklarında. kendini ı:mılıalcya satmak i&~yor? : 
o .... bir takım <MIDD lb'ket. - Yooo ... bocaaıl Dedim.. fallletıQm ladı: ~ aşıaiı.blk d'tJRU]ann b1r tat _ fhtiraSla titıriferek. Selmayı i8kandll _ Na.ıtile ma.dlam, her yollu dene 1 

ıer lcunlluıor, eber.sın\n ııah&l faali- ben aeni buraya mtıbarek -:vatuun ika- - •e btclnı kooperaınttrf Eseyan Snıi.n mş&peı Qlank llÖI'ell bU: aıd.arnD& e1ım.ifti. LAık.in o, bir k!eya.dan fark -dim. Tınmıyor bile... i 
yeti de Balıkpazarı. Hep twıhn ctv&n- dem1Dden mm oldutum iein getirdim. mektebinin; Ben .JorJ meldeblD!n odun :tı:i&lerin nwıMb&ı kaaıb ~Mır. o, ken smdı. ~ııkta.n hiicuma geçmlye ce. _ Sasmuımıdır bu ıse .. bu kız ena4 
mız .. hattı Maltsudlye baa1Dda da böy Ka.t'iye~ tehllıke, ıceblib 1*- Bu, Y!I. 1frt bil& IPtm~ Ubart. 5oi kerıdMtni Allk "8il&Jdli ediJor. Se- ret ed~rd'u. Çilnkii, gllı.el me. dir, ~edir? i 
le birkaç <Milll> tMtekktll ftl'. . wmdalci Dsım Beyi ~ muııun?. Bnılk mtJteahNdl ~vull 1l7aa ~ : :ea..ıu ıı:ı.eıvıtü. lııuan par muresinln '8-kam yoktu. thtter de. c:e- _Ne bileyim nedr? Bir defa gül-$ 

Bir şeye dlttat et.&bn: Btlerleinıle - BYI e~.~~5.~bJr~...:.._ ~- Bey bCilbUWD tmyorda.: ~ ,.,._.,_uııı.ı tMınJarı .......ı .. _.. kilip giderse, b&l>iltiin ka.~ecekti. üğıünü bile görmed m. Farla i erl de: 
arıklı hocalar ftr. 8'llla lıılslm KAa- rum ya _..._ -w- UM• - Mori vaııa..ıı met~ mOc.'Urleri • ._._ --.,,- . gi : 
ma da aotım: 81111 ilı.san vardı. Tıpkı ona lbellzlyort. 67le W qlQyorlar ti bif teıtmeat bin pıııüannuı aıuma aJrrwema Amil ol. Başına hl9 ~le feY gel -gideıni:ylll'um.. Çekecek aralıQyı 1 

_ o,~ Mdı; 'baf\lann 1lillde bh\1C* - ona.. valld~en tJJ!k bin Hra ~ )'em:nes. 1ı1.or1 ftllabi 8ILllba J'&D- p\lltm'. llWf"Wı, hefeA~ gün b 1. Uımn b1r v.:amana, blr decek. . E 
hocalar da var.. taldı! dik. Ben taaada oturan lm&m efeDdf.. :ter. LAıDıı:ı a1iDler, :tııa&aler · l:ıaşU ~ete Uisum vanlı. Hal- - Ne ya.paılım sımdi? ! 

- Se!ı de btslm m-.11 trMd ~ - Hocam: sen ona hlanma.. allah ,. inamn]ftmı. Val1ab1 arımı aantmı ~11 ab)wwl!a beieDdili bu bııki, ~e kaıdv, bugljn beğen - _Ne yapılacağını bi:sem srna ge...ı!J 
.S,i ıretireylm mi?. bWr amma ben o adamı 171 a,ır.a.ttabı boJ'D,una dola1aealmı. mmm Jaıpısm•ıfrı açiı ~i, blııl ttmeee aoka -d:lline yann. maa oünıya alıpnlş - lir mcyıdim? Blr şe~er düşün i~te ... 

- Oellr mit. slbi rımnn,orum .. o oda.Ya seıınce beni aııaıea..... ~ Wlzı tıwa>Janlıı. l>a ~ Bu m~ senet dl _ (Arkası var) 
- lftıca 1laraJl 9&V!!'f. Arnnbda tCe bir titrt1Ded1r alıyor .. her ne :ae .• ma.. :em lııl*ao lln bam. 1liramadJm. \... • _, 

lalnneme ilder mıaın?> Demlf)er. <lla delDlıi llllıl ~Batmanı. ıcım 111 tDavw...,... ~ teJ-....... _ ..... -- --·---·-- --·-·--·--------· 
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Komutan nutkunu slylerk.en, kaymakam ve dJier erkAn &"e~ld resmini taklb ediyorlar 

Yalvaçta 30 Ağustos bayramı 
heyecanla kutlulandı 

Ya:lıva.ç (Husum) - MJJJi va.rll.ğımı_ lunrnuşln.rdır. Takımlar, Belediye bi_ 
zın temel taşı olan 30 Ağustos Zafer nası önünde kuruilanu.ş olan takı za_ 

Dilekler 
ihtiya~lar 

Biga halkının belediyeden 
lüzumlu bir ricası 

:Hayra.mı, yuıdumtl'Zun her köşesinde fer altından geçtikleri mrada-, b:nıer_ Biga.dan bildiriliyor: şu aralık bele. 
o_duğu gibi, Yalvaç'ta da büyük he_ ce halk coşkun t&ahüraıtt.ıa. bulun.. diyeınuz, asri bir ha.ma.m yaptırmakla 
yecan ve te:D31hüra.tıı.a. kutlulanmış - mu.şiardır. ' meşguldür. 
tır. Gece, tekrar tekuruuı tarafından Belediye sandığına. bir gelir aetir-

Bayra.m günü saa.t 10.30 da, komu_ Halkev:i b!nasın.da bir müsamere ter mek m.a.ksadlle buna kim.senin b;r şey 
, rba Al Akıncı HUkü.met ko~ tLb edimıiştir. Ka.ymaıkam B. Arif Dün d'6tlleğe ha.ldcı. yoktur. Hatta bu teşe~ 

tn n ~ a Y 1 
• bUs ifıtiharla karşılanmaktadır Ancak. 

nağı me;'danında mevki almı.ş olan dar, yar'bay Akıncı, diğer askeri ,ve b 'h h' ,.,_ binl~rce liıa 
- k..... "lk. k.. "'-•-· Hilm" Em u amama :r yaıı.ru.n 

~.atı teftiş etmiştir. Teft:Ş mutea ıu ~u 1 er ~n grup -•ı..uı ' .. 1 re_ Iı.arcanır.ken, diğer tarar.tan da ufı.ı.k 
L.<Jtık a.ı Marşı ça.lınm~ ve bu 0.sna.~ nın davetilileri olarak . musaınerede bir para ne belediyeıın.ire bir clANuta• 
da çekilen şanlı bayrağl:IlllZ, ka.:yıma. hazır bulunm.u.jlardır. I:.stiklARı Mar~ alınmıyor ve bu yUzden doğuraoak ba
k:anılık erkanı ile binlerce halk_ tara. şını müteakı'b, i. Ga.lib'ın naklettiği zı anneler ve yavrula.r milşkUl vaziyet.
fından gurur v-e heyecanla alkışlan_ •Sütkarde~erıı piyesi tem.<ıiı1. edilmiş, ler içinde kalıyorlar. 
m:ştır. askeri caz ve koro gürz:el pa.rça.Iar ça.l. Bu ayın on birinde Baltk.lıç~~ kö. 

Re.sımi :d komutanı takım sübay mı.şlardır. yünden ha.mile bir kadın ge.tı~·dlle-r. 
geç ' Yavru ters gelmiş Kadın bir tür.il do. 

ıarından teğm. Mustafa Bar~_n· Z~- Gece yarısu_ınan sonr~a. ka,dar de ~uraıınıyor. Zıa.vall~ ana. bin türlU ıztı
fer Bayramımızın mana ve şuınulu-vam eden müsamere çok parla·k ol_ rab içinde kıvranıyor. Doktorlar: a:Oa
nü anlatan bir nutuk SÖiYlemif1t.r. A::r~ muş ve büttin davetliler neş'ell bir nakkale hMtanesinde 111.vuta !le alın. 
nca, Halkevi mensubları tarafından geee geçirerek bü:yÜk zaferimizi se • malı!~ dediler. u.adn ızt.ırabından k.a-
da gi.ızel ıh1ta.be:er irad edl:mıştir. Son vinç!lıe kutlu:ıamı'Şlardnr. dıncıağız takıdye, arabaya blnemlıor 
olarak kül"Süıye çıkan ya-aba.y Ali Akın M. K. Çünkü sarsılırısa bayp:ınl'ıklar ge-viri. 
cı, orduyu, bilyüklerımizı ve şehidle- o mr. Hastanın 'l"elis! t1'Hl.s içinde. Bele. 
rlmızi t.akdir ve tebcil eylemiştir. Zelzele Jzmitte de duyuldu d!yooe doğurtma aleti yok. İşte m~-

Merasim, takım[Qrın çok muva.tfa. İ2Jlllit, 6 CHususi> _ D!in gece saat lekf\te «modren11 hamamdan da.ha zı
'cvetlr aptı.kları bir resmi geçi.dle so- blrl üç geçe şebrlmızde şiddetli bir zel- vade. bu do/turtma ale<tl lA.zım kl b~y. 

. . lece ne: hayat bh'den kutıtulsun. 
na ermi~tır. Taltım erleri, başta ban. ıele omı.uştur. Hasar yoktuı. Bufası, aşağı yukarı ıoo.ooo nüfus. 

do olduğu hallıde, manga sam haUnde d 'h .k A l .. d l luk bir şehirdir. Bu gfüi rooğura.nıama 
parlak bir geçlt yaprru.şlardır. Adana a ı tı ara muca e e M.diseleri .. her za.ma.n VUkubulur. Kı.. 

Kaymakam B. Arif Dün?ar ~taker, Adana. CHususi> _ Adana. Fıat Mü- zılaydan ~k bir ~el muka.bil~cic 
Yat'baq Ali Altıncı, g:ru.p Amlrı teğm. raJcabe KomisYonu muhte'.<irlerle c!ddl alınacak olan bu aletın bir a.n o~ce 
Hilmi Emre, taılnm komutanı teğm. surette mticadeleye geçmiş, :,joehlrl;niu tedarik ecUlmesini btitün halk beledı.ye 
Mustafa sıtkı ~rt. jandarma ko_ yardımını temin içln umumt tebligat. eıemanlarımıuian rica etırnekte ve böy. 

\ ""lutanı teğm. Reflt, Kayma.kamlık ta bulunmuştur. Keza mücadele teşk..i. le bir aletin edinilmesi dört gözle bele.. 
l e Beledi:yıe erkiinı ge4(1.tıte hazır bu- h\tı da genıs1et11mistir iwııı- ..- ___ ~~d_.!!'· _ -.. __ -.. _ -. __ __ ........_ -- ...... ~ •~JP-~~ ~wr-.v~-..r...-......v.-.v...-..-vwr~ 
.,..-...-.v ..... - ........- - ....... - ..._.. ......... 

Mahmut Saim 
[B:ı.~tarafı sayfa 3/2 deJ 

l'31ltün alacaklılar zavallı tma:n efen 
dinin başına üşüşmüşler. 

- Mor! vallahi vebe!"llrim imam se. 
ni!. Sen bu kum;>anyanın reisisin. O
kudun mu, ne yaptın?. GözllmUzll bağ 
ladın mor!!. Vallahi senl çcbertiıim 

.KO(Am.usut 
- Aman fazlletlüm b~ ne yaptım?. Filiz Nurullaha yatak bulunamıyor 

Fizaman1na ve hahusus: Hac: Meh. 
med kulunuzun ou g:bı şeylerle e.lfı.kası Yusuf, anasının elini öptü ve b•ıyur 
yoktur. etti. Yusuf; bir gtivcy gibı oaştan aşa~ 

1 - Zamanı hususu sana çoster;rim ğı giyinm~. parıı parıl parl.ıyo:-du. A-
vallahl ! Hem sahte im'lm. Doğru adar.ı nası sordu: 
doğru imam değ'l. DP-~l mi ermeni; - Hani, on beş günde gelecek idi.. 
5en ne dersin? niz oğlum ı. 
- Ahbar . abdi M:izlerlne kalırsa bu i - Tehe l Görmez misin kızanları 

marn değildir. Teatro,.udur. ned1r?. Esıı be? 
sen Mahmud Beye bit'ka-O defA gelisim- - Bunlar da ne olacak? 
de hep teatrodan bahscdeordu. Bende- - Hepten gidıyoruz nine oel 
nlzcf:'\'lı bunların bi~e oynadıkları bir - Çok ıslah olmu,ş bel 
vodv.ildlr. Bu sakallı da bu tşin eleba. - Han k.öşelerinde yaıt.mak oiur mu? 
sısıdır. Sarığı da sı:ı.htedlr. BcLki saka- Köye g!dellm ... 
lı da takmadır. - Ne iŞaniz var burada, gıderız ya?. 

- Sen tanıyor<ıun nıori ermeni. Bu - Öküz arabasını getırdim ..• 
ıııdıım tfvGtro<-u murJm·?. - Çok iyi etmişsin .. 

- Oöziim ısırı:vor .. herha'de imam Yusuf; misafirlerine b~ur ett.ı.. Hep 
nen değil.. tea•rod:ı gnrmii~üm am. b!raen tik.uz arabasına bindileı .. 
ma: hımın tcatroda. Kel Haı;ımcfa mıl Her biri, beşer çeki ~ ağıruğında 
ırli~lfim aceob, Benl"vımrl<\ mı gördüm, olan pehlıvanlar, arabaya. değırmeıı ta.. 
Nasid Efendlde mi ıt-lrdUm? şı gibi bağdaşlarup otumıu.ş!ardı. Ö-

Zava!lı imamı tiyntrocıı cl'ye vakalıı. küzl.er kuvvetli olduguncian gerUe ge
mı~lar: odanın kopısını içeriden ki!it.lrıle müşterileri..ııi Karalıya. doğru sil,. 
lemisler. Övlt" dövmtlqJo.r. öylo. dövmfü; rüklü:yordu. 
Jpr ki han fervad ve fignndnn ayai!'a Piyeri..ıı keyfine diyecek yoktu. A#Zl 
kalkmıs: pollııler r.e•m;ş, kapıyı rorlı:\ kula.klarına varıyordu. 
nc!:ınnı•l:ır. zavalh imam hurdahaş Güzel bir sonbahar hava.al hii. Güle, 
bir hn.lde imiş. oyna.ya köye geldiler. 

_ Siz mi dôvdfü'ıU7. bu ima.mı?. K~ deli.kanlıları, pehlivaniaıllll kar. 
Sualtne ka1'Şı Arnavurl ileri atı1mts: ş.ıla.mak için yola dökülmüşlerdi. 

ayrılmaz milşkUla.t ta baş ıosterınel 
başladı. 

Piyer, şaşınp kalmıştı.. Binüiltl 
Fransız vapuru, SelAnikten ıe.alktı.r.u' 
sonra; her ıŞ değişmişti. 

Mesela;. birinci mevkie giren P.~ 
vanlar kamaralarına girdl.klen za.ı-

Filiz Nurullahı nereye yatıra~ 
da milşkülAta uğramışlardı. tkl nı ı 
on sekiz santim boivu ıle yüa .ıJ:o' 
ok.kalık: gövdesi olan Filiz Nurulıalı 'tJ 
ranza.da yatabilir mı idi? Evirip C' 
diler. Bir türlü Filizi yerleştireımed1i 

Fillbeli Kara Ahmed, bU parça 
~ bir adam olduğu oihetle NurıJU 
ile alay ediyordu: 

- Tehel .. Ahretlik bel .. Hepten 
.sandan uzaıksın bel .. Burada aııır 
yok ki, yaıtasın bel.. 

Zavallı Filizin başına bu iller '/ 
burada değil, Tfuttiyede de ge 
mu idi? 

Nihayet; arala.nnda şu tararı 

diler ... Filiz, yerde uzanıp yata~ 
(Aıbu .yatı 

PORTRELER 
- Vallahi komiser bey. demiş. Bn ..:LARININ [Bas tarafı sayfa 3/1 dedlrl 

imam değil: Bu tiyatroc:ı im~. İ~e ~a KOC!'- !USUF VE ARKADA.., . ni biç §ilptıe yak tı bir zamanlAr 
hidim bu rmeni. Vallahi ~akalı da SELANIK TARiKİL:LE~SILYAYA pa:zxia tahslJdarlıık. etıxıiş bulunall 
sahte imiş. Fakat o kadar sıı~lam tak- HAREKE moın Patinodur. 
mıs ki çektim çektim mori vailııhi dl-

Piyer; selll.nik tariktle :Mar&llyaya &5 yaşında olmasına. ratmen 
kopmadı. .ııı 

ve oradan Parise &itmeğe urar verdi. hQlA g~ görünen Bimlln. dü.nı-,:, 
- Yahu! Biz tımyoruz. ı:'u <mam. Deniz yolculuğu hem ucuz olacaktı, yalnm en zengin adamı detti. ~ 

dır. 1<ırni de MehmC'd t<:fendıdlr. h d Marsi'ua. pehlivan yatağı ol-
- Vallahi Komlsnr b"v' E·ıet .. sen em e, ...,, . zaman da en mea'uıd insarudll' 

~lki bir i~~m Mehın"d duğu için orada propaganaa fapması Hepsi ev'lenmlş bulunan üç Jttjl 

. .. Fa • t' t 1 . b; kolaylaşa.ca.k.tı. ~·- ,.ıç;l dır 
Efendı vardır. .<av ıyıı. rocu arı • - B'rd bi şimendiferle Parlse &"it. uıı ....,,,. u var · ıJ!1 
mez misin.iz morl .. onlar imam olur, pa meı:. iş':e ~~lmj.yordu. yazı.mızı, Siman.un hOQ bir f . 
pa.s olur. yahudi olur. salg.am olur, her Mars!lyaya çıkıp bir hafta. k ıdar sile tıit.irell.m: Kendisln.e en ~ 
sey olu!'. Kızın babası olur, kocası o. kalmaık Marsilya gazeteleri ta.r&fından, mmanının ne w.kit o1dtığu #jt 

~~r .. ~~erif :eı tl~a:?;1~:S~\~a~i:: Par!se ~itmeden evv~l reklA.m!ar yağ. SimDD şu oeva.bı ve:ımış: 
.. 1$ saha · !Pr k' 1 .. 1 d11-m21k:. Par iste meraıt ve heyeca.n uyan ..Ra h6i servetim iıki yüz biti 

tine• Fakat ınzır sa ıı 1 oy e vapıs. · • ijo b •Y"" 

t~rm·~ ki mori vallahi yarım saat çek. ~~~d~!:eb~o~:; P~:ıv~ı:~k v isti;~~ giliz lirasına f~n: ı:~ı:1 
tını cı.kara.madım. du. Piyerln, bu Amerl.ka.nvart seyahati de sadaka:tte ça ~-ğ • 

CArk!\!11 var' çok doğTu bir hare'ltettt. kapı ~rı eden muesses&,-e. . 
Mahmud SAim Al•ındağ şumnudan aynhş oldukça ~rültüUl (Hilanon maıdeniı:m lru1t r. 

1--------------- oldu. Bütün sumnu kasabası ve köyle- lirası bile etımJ.yeeeğıne <tılıa ·ıd 

Doktor Haf iZ Cama 1 rı halkı ayaklanmıştı. ~eh1ivanlarını, ina.nııyıor mu:~unuz .. sabık ~h3J. 
a.lkış tutarak selA.metlediler.. nlz..) diye IQ'~ telgra.f çek.tığım 

(Lokman Hekim) Seyahat; Selanlğc ka~r raha.t geç. ha~ınıın en mes'ud giinüıclıür· Jf 

Di 1 d 104 N da hergün ti. Marsilyaya. kalkan 'bır vapura bL lelikle onJıardan ta.tlı bir ııotHcarıı 
vanyo un a 0 • rinci mevki kamara. bileti almar~k bi-

hasta kabul eder. nlldi. m.ı.ş oldum.> Ea.ls yeli 
Telefon: 21044-23398 Fa.kat: Türkiye topragındaıı ~rı.Iır 
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.._Telgraf, 'l'elefoa Ve_ Telsiz Haberler· 
ORTAşA~KTA 1 HilkOmet nzom ve incir ı Askerı 

B HAREKAT mnstabSİIİDİ koruyacak vaziyet 
AŞLIYOR MU? Ankara, 

8 
(Hus~l> _Haber aldığımıza göre hükümet üzüm ve incir xrtaley'!~ ~fi~:ri~=~rının A piyıı.sıa.sına müdabale ederek müstahsili korumak kararını vermiştir. in. müflhiş taarruzlıırı karşısında birçok Vrupa kış mev- Almanya ne atdetifet·ek bir suıııun 

Almanlar Rusların clrın 20. üztt:ınün '° turuştan aşağı d~~emesi ;çın ıazım gelen mıiida_ bölgei-erde esasıı gi!rilemeıer <yapmbık simine . k laaJe bir Ç&re oıaınıya<'ağı bedihidir 

k 
ha.le ja,Pılacaktır. Bu hususta bütün tertın>at alınmıştır. medburG'etinde ıkaldığı sıralarda da Qlr&r 8n ~~ Jaa.lk. e tııraftan da ümiilH. 

TnU QVemefİ Üze;ine 1ııbar ve iSl>at etmiştir. Filhakika ma_ y ?°anıyor. Ba 'l'lm.Vefl 1ar-.t ~ 
pl" l R F• ! ft d• J J k reşal, cenubda Dilcyepe: gerlsııde azan: Selim Ragıp Emef .o~bcri Fraa.ı:wta t:eniş bir m 

an arını değiştirmişler Sovyet usyanm m.an ıya e çi i büırülc hazırlılda' yapan, şmalde '"- ....... olsun, gaynm ..... olsun, ::;,: ~"= .. ~:.··.::;.:=-... ::.' B 
nüz fiee)"Yüd &tmıyen b1r şayiaya gô. bütün Fra.nsatla, Jıarb senu da. ":'m&n - Praıwz ttıkarrübünlln lide 

t~' 6 (A.A.) - Bu sabah çbn erkAnı Erzurumdan geçtı• re La.clıoc'a gö'li.nün cenub batısı u - n11111ıııun ihdas ettigi a'.l.llU bir sıkın. gıbı g"Öl"UDPD 'La\ 1 n uı:radı~ı sııikas 
ela cer er Ont~ Kıbrısta. ve :tran.. d cunda ve Nev:ı nehrinin bu göden tı Ye •onc1aa ıniHevcllld &.ablı hir kay- Fr&llSIZ efkin 11111urniJraindt• ~ andıJ 
tnata 7an eden h1ıfael rle m~ ol- Erzunm'1. 6 (A.A.> - Sovyet RusYSnm F.!nlA.ndiYa e'tç ğlli erkanlre me - ayrıldığı ma.~ hemen cenub~n - nasma ~· Son zamanı'l:ı fıstuste ya. malı: istenUea eD4lite ve 4eittet ha 
~ e:meitteo:f~l:er. murlann.dAD ve tel)a&smdan ııo kişilik bir bfile dünkü trenle buraya gelmlş da bulunan Ş usselburg kasa.basını ~~~- ~·~ ba kaJ"Da$11la7a clü- .baklanda. bir fikir verebilir, kanaatin 

%D-... Sovyetleıe kan;ı harbe _ .a.,tr m'fiddet isti.ra.hatten sonra ibnr edilen otobüslerle Sarıkamışa hareket a!.mak ?e Lenlngrd felhrJnl hareket şündu.nıcu bir deJı.teı :wwası karışt.u-- deylm. Şared Lavale karşı )'"ı:ı.Jnlmış o 
" -. elnıeleri 1..;~ 1 üz · n• "" • ...., ka:"-"•~ m. ak ister &ibldir. Nasıl tevil edilmek lan taarruz munferid blr vak'a Jı~Jlnd 
v.e " ........ Bu garlar • enn- _._.~ı--'ı... M.lsaflrler SankJımlŞtaıı itibaren ,.,.vılarına trmle devam edWek.- .ua.,.,. ... ı çok: fazla en ax.ır bir wpçu •--•- .. .r•Pllk.lan ıtaeyik 1.ınışt Bun .,...,.._ca......... "b o ıs ... , ..... ..,,e istensin Fra.n.sanm takib et. k_alm• •l<ıaYıh, •ıhayet baau, -bir müf 
.Seb~. Zoa~eıdlld'"in rn ır. ıın lerdtr. gı i kullandıkları t.ayıyarelerle bom. tlti siyaset anlqılQ'Or. M.,._.l retea nt tar&hııclan irilkalı rdihnlc bir kıınl 
"ern ... ı ... e ıöre, Rus mu.ka- barommn e-'-elerın· e zamime' -n bo _ kada ı - ._ L-- k .. v• karşısında A'-- }~'- A 'Ulll IA'." ~ ar. şan, azİ.lll bir ekser.l;reUe he ..... e et olarak k:ı.buJ etmek mıinıkün 
tını detiştinneıı: .uu11nlarm p bi- Le ı·ngrad meydan Venı· iman Bulga zuk yo!Jardan devamlı yağmurlar al_ mu btr Alman - l"ransu ta.ka.niibünu dü.Oallll.Ja bera.brr ölüm dcrercı;ind tltış lnı mecburlyetnde ~ n - r tında ilerleUneğe muvaffak olduk - ftkren br.nimsememiş ola.n bu ef'· ... -ı yaralanan Dea.'nın akıbeti ve d:ıh 
:veaı ~ alarıdır. Afman eruA.nı harbi. '- _. bu ~~ b • ı· t ı .la.rı asıl icara atır toıpçuslle de döv_ wnum.,,.eyc karşı aykırı hareket etmek ...,. eski bir kom""~ md» 

115 

ltıt~ .. ,~~1fri i~~t=~~=ı!krln~ muhare esı ıcare an aşması meğe ba~amak ve büyük yangınlar ~bln;ı;~tereddicllrlcr. Alman • Fnuasu ~!~~hare milli paniyt- geı;ea •lr dlğe 
.... ,.,, +...... "ıkar-... ,_ til t ış r~. bu J"1İ2den liUurıhda kalttı"'- gi • .POPU katli. sistemli bir ILorb havas 

t,..., ...:uarik.l.ne IOzum aörmeme&- -r ıı-.a. sure e am milnaslle •eh- bl kısme 
6

" -•-."'Ur " " rln Y • n bu tereddüd, kısınen de Al yanw.mak iste.menin en vasıfb dı•lill 
t.......: "'.lındıınc Bul .. aların v--"'esi. müt- [Bas ıaratı ı !ncl sayfadaJ Sofya 6 {A.A..) - Doıkt.cM- CZaudius, şarOr, CE>.nub ve gal'b kapılarına -!..u •• --liltl!!rin .. ""6J..l 

1 
da maD7MW1 ısarlda esash surette meegul ın...-

Jnat iç! ant blr baskınına mmı ol- bilytik. Rus ktlvvetıerilc karşı aşın!.}- re!a~at111& mühim miktarda Alman :yamruş olan ~ mer-keııde &no - olmasından dolayı siyasi ve .askeri .bir Bütün bu ahval gösteriyor .ki önti 
ları ın~talya.nJarla b'rllkte Balkan- Iardlr. .. müteha$<mı ~ t.ekni.S1en! bulund\ltu lensk şarklle Gomel §llrk:ndan, Ko_ ta.sn:re mümkün olamamaktadır Maa- mümetı:i kış mf!vshntnhı getirccc!1 -sı 

!la.U,y aza etmektedir. Almanlara ı:ore .halde buıfiin &>tj'aya gehniştJ.r. rıooten - Kiyef nnı.sı:ndıın ve Bıyela- ~fth_ bö;rle bil' ameliyeyi b~nnak kmtd.a.rta 111ü&eraf1't elaralt bütün A., 
l'lııt ~!_:_rald aa21Ctesiııln ba~ulıar- LenUıgraıi meydan muha~ebesi biL Burada bükümet erltA.nı ve Bul _ çerlOOf'tan geçen münt.a.ııl herinde miİlllkiİD •Isa bile flfi vazf:reHn uash nQIÜa PYd ~il :lılr IQ)'lllll 
tı ~ ~ Ortaşaı1rta ppıteat.Ja.. ~ dfuıya etin umumiyMi.Dl en e.. gar ekoot'ımislnin yüksek şab&yet.Ie- her an yenl inkLşa,flar göstenneğe !ıllreUe Ui'4ııwcslne IJllkAn y&ktar. Bir 'kedini ı:~th-. ı8ıutcb 'iri 
l~terı esnasında. iki hede!leri o- ııemmtyetli 'Şdcilde ve şld<ietle işgal et. rile mA.iBaJd olac&ktı.r. İyi bJ.c m.emıba_ mii:heY)'ıa tehdidkfil bir intizar v:ı. - faraziye olarak l"n.Daıaluu hu fe4lak1r .wr cldall lııaşıu'maya .Qr.asaa Alma 
llettoıtın• .kanidir. Kaf'kasYadı:ııkı Ru& ı:n8lde de'Vam e<LWor. ı dan ökrenildjğine göce, """nında ha- ziyeti muhafaza etmekte bulunan Iıkla.r .Palıasma ..u.t1L11Ta He alll ,..._ loin lw va21iYei hoşa ıcWer .bir sey 
l1iiertn " ~e aıeeirmek ve tra:ncıa İngi- .AJma.nlara gOre dış müdafaa ıı- arı ı- Ulte! tığı kabul edilse dahi INınaa wıra ba madd"ı &ibl Almanya De ited 
Jwraı,._~~rta tıemasım kesmek. yanJmJş ve oebrln c<* yakJ.nlıı,nna ita- rid tiearet müdürü dok.t.or Landu - m ik ordulara karşı, hırpalan - Sil ola.bilecek vaziyetle eskisi arasında, tüarriib siyaseti ıııkfb t'clrn Fransız 
)~ "u.at R:ıbn.s mildaf'aasının takvi- dar ..-arıkmŞtır. '3 EY111ldenben şehir verilır'.in bulunduğu bir ticaret heye_ mJŞ vıe en süzide fertilerilc en kıy • Fraasanm hariçle mtina.,ebetlerı bakı- rteallnf .ıe ...... b.la~lderi bn 

~ütteflıkaıı tasvib et.mekteaır. Alınan batarya.ıaruun şiddetli ateşine, ti 15 llY"lfile doğru Sofyaya gelecek _ metl4 malzemesin.den birçoğunu kay_ m•ll!dan, ehh1.i bir tahaYVil bek~mıez. &iW taarrumnı.. ıdoila71. Jtlr karii 
---o Alman ta,.yyarelerl.nin ağır hüc:tmıları.. tir. Bu mıiiıwıeıbet.le Alman _ Bulgar !betmiş &>vyet ordularını kurtarıp Fransa .. bagüıa ~da m:ıMelerine n bU- ~eektir. VelM&al rt!IPhl'!lfNıe 

Gı. rı· dde çete na maruz bulunmKtadn"- şehirde çı.. I ticaret anlaşması hükümıexını tadil kenruıerıne yenıden çeki düzen vere- hlL.'llla otede.nlıeri harıoıe.ı •uaa.1 etmeır <"erıe.vau ..... •nıaarl!lıdfore mü•• .o-.tan blrook bllyU:k yangınlar Len~a- . bllmelerini temin L . dl t.e eld.uta f'lfJ'&)'a muk~t..r. BaDmn JaraJı: A.wupa :mr.mlek••tlerbıln bir çok-
da 

30 
tilonletre kadar y.aJtlaşmı.ş buluJ ~en ,.anı anl~ im2n edilecek - MOSık K" f ye , _enıngra a Slkmtısını bütün şiddetile JW.etmdlte. lannda dahilen siddetll lıart·ke•ıertn 

'thUharebelerı• nan P'ln mt"&Jarı taratmdan görtl.1- tir. .. o:va,. ı~e ve şarAJ. D~yeper dlr. Bittabi bu haı g-enıs ha.Ik tabaka- baş ıt"ö.'lt~rmesı 'h<'klmt-hhir. r.örunll-
•ıı meık'tedlr Yeni a.nılapna. hükümlerine güre, rol~lerlnin du.şmanla.rının .el.ne geç ları arasmda teskin olnnınası kolav l'Ö- yar lı:I Avnıpa bu kış J>l'k mnrıhh Te 

~nd?a · Londra:ra ,.öre BulgarlSl;an .ABmanyaya bakır ma _ melerini mümkün .olduğu kadar te _ riinmt:ren 'bir met••nı~ıddlk uyan. t5lımh bir menim ceefrece1:1 r. 
l't>tıe 0uı' 8 IA.A.) - Giridde faali- .. . denfle ÜBÜm ihraç edecek ve bunun bir edebilmek için eevıkiil<:eyş san'a- d1rıyer, besg:lnlllı; hllSUle 11etirtyor. sa ·C L. ~ m G 
Olan llnan cet.elerin başına geçmiş I..ondradaD gelen haberlere gore :ı.se mukabilinde gmtaşı ve mamul e~a tının emreylediği en iyi çareyi bul_ yollan t.citterenla elinde b11lundukcıa -J11 '-"' VC.~I' L.,,,~~ 
~ eenenı,ı :Manou "Mandc)kasın d!k- ~ın - eldd1 ~ altında m~ur. Bu çare, vaziyetin icab et_ 

Ticaret of isi umum 1 Atman tebliği ırıı.... sayan :venı oir menkıbesi öğrenil- bulundutu saı:ıanmamutadır. Ancak itha! eylı~cektlı. """!r. .,ehrlD p ıbsa bir tı:8Dlandıı. iİŞl.!ll e- ----n---- tird"ği muharebelere devam edilirken 

?«~ . et dilmiYeCeği de ilfı.ve eaUm!Etedlr. Gene Akd • d muhtelit bölgelerden tasarruf ve ih-
llelen bir ~uma.ndasmC& ~ !AlndraYa göre Lenlngrıı.dın tazylk gı>r. 8D1Z 8 tıy.atlardan da istifade sureUle cep_ 

~'1& ııan~· çete muharobelerl. ~a.pm· -ı me& ytlZflnden Moslrovada bedbinlik "r ~an .... h Una _alman bırkaç kiş.n hllısedilmeıncıktedir. Mareşal Voroşilo. ba, tırıla,D henin en miisald bir yer.nde teşk\l 
l~ 

1 
• arb dıvanında llluhake:ın:-- A]maolarm rl ptlstürtiilmesi 1ç!ıı edilecek büyük bir t.aarruz g:rupile 

,, "'...... ill':lıraten mahkeme salonuna hli- ı f\ın ıge J .,,,.~,ı b" uk•"'ll ....,_ • P ak 
,, ~~ ot.ınJ.şt;r M d k znunlan bir plA.n hazırla.dıiı h&ber verllm1.ş, f.a.. . ta,ly~ ._.. Y"'~ ır m ...., ;-..wruz ya m -

""<ırta- · an o as ma t ,..,._ .... _ ........ d h.İ"ı..· ıo.nı t ......... tan ibarettir. 
ltı ·•ııa.kla kalmam h rt> divanına k8 vw.uun Uol&'AA•

0 :ı """'u: .me. a cıa.e~~b .Ahnan z.ııbttı::ınd:n blr kaçını geJmemiştıir. <Radyo gazetesi) vapurları ~kiiılceyşin bu kaideli cidden gti. 
tı &a P göt:Unn.üştıl\r. ManookM iri 'Y•- Odes:ı dayanıyor zeld'ir ve lbu kaideyi şu suretle ifade 
deıı ;:_r:; bir ::ıd.amdır. Vaktlle Gi.rid- Rus ve İng;Jiz kay.ı:ıakla.nndan ge. Londra, 6 CA.A.> - Amirallık ma... kabUıdir: ~Çaresiz kalınan zaman _ 
)°atı.... eıtı.b<en l:>hu.ç yüz Av:ustra.l- ~en haıl>erlere """re Odesayı + ...... ,ik et.. kamı bildiriyor: !arda vaziy&tı ıslah edecek en iyi ça-
.,_, vu ~eneralin •· lt · •v ~ ,...~ · · deki 1 .,__ :t ~el"dlr a.."tlmandası a ma gır. mek:te bulunan Rumeııler n zayiatı «-""'Y"rıaıı ismın 1398 wnluk - re taa:rruzıdur •. &-asen bu kaide dı>ğ_ 
~ar "'~'General M:andokas Balkan ..,,n,. nX.ır oJımak.tadır. ~nhrl muhafa ta'JS'an vapuru Trı:Wlusgaro açığında rudan doğruya tıabia.t:teıl alln!lll~ı; 
llt.ı.. e.,...enne ve -..·un ·-•~-· ır· ....__ - .,........ - denizaltıtarımım:ın biri tarafmdaD • " ıa~ btitün haTbl ... {_..:'.:11,""""""tmn igtt - za etmekte olan Ru.slar bil.tün şid _ ioııpilleneret batırılmıştır. M~a.. ellerf tüfekli sekiz. on avc.1.. 

"il ere ..,. .... aı:, e ş r. . ..... .. .. J.,...,. _, .. 

müdürü hakktnda Al= =~~"!ı sa=:~an 
hk k 

Berlin il (AAJ - D. N. B. ajan. ta i at yapıbyor sının btdh:diği.rtt! göre, 6 Ey ü1 geee_ 
sı Alman tay.yare te~kii len yekdi-

Ankara 6 CHusa!ıH - Tic.aret ve. ğerini mü.teakıb dalgalar lh~ inde 
kil.leti., ticaret ofisi t.ırafından usulsüz Leningrad mıntakasmda çevrilmiş 
olarak yapıldığı 1ddi."ı. edilen bir tı!tik bulunan ~t 1ınt'atarına !\..3.arruz 

mlibayaası h.alcrında. tahkıkata baş • e.1mışlerdir. 
lam~ır. td.dia~ra göre, 'l'icaret or..si I>Uşınanın topçu ve p1yade me• _ 
İstanbulda bulunan fld firmadan, 'Pi _ T;iieri ~niıman edilerek tahşlcl 
yasadaki tlatlardan ylizde 1-10 ırlltle- edi.Jmif kıt'alar dağıtıinl.lfiır. 
tinde ~ bir eM farldle HO bin lıra ftmeria flrrl ..,_e,. 
ıı1ı: -titl.lk mtm tLbmıftlr. HeWnld 6 <A..A.> -- Lenmerad _,, ıı_~ senes ne 'kade.r erkanı han)yenm det.li hüıcuınlara m ..... avemet gos .. er. !lsperia istisnai b1r şekılde kunoıeıı- nın s-."7"ırmJIJ ........ utu bir kaplan hiç 

~ t kısmı şerT~ini ifa etmiş ve 
0 

ıı:nH;tecilr. leDdir11miş bir katile refa.katlnde idi. bir zaman teslllım olm.ağı diişünmez. 
e ıst~nı ~'.ştır. Loodra.Y& göre harbe ,rağmen ,e_ Bil kafile, muhrlbıerm, torp.ltolarnı, ee.. Onun dfifözıdlıt8 şey, g6Rl.ne erı zL 

hirdeti fabrikalar bari> m.aızemesi 1- ri hücumbotlarmm ve deniz t.a..\'Y&rele- -rade kestô~fl btiamette bulunan diier ı.clded l:ı.lıbS'dar ........ ,. 'Pe iter .waJ etmek tıe müdataa ba.Uw 

A k 
rlnin h.lm.a.YeS1n1e yola çıkanlmışt&r. a-reırım &ııerine ficld~ saklırarak o_ tlftıltler'i yarı :remıı bir möesame aılaa ın-u•u :içdı. 8*l h.adud ııattua -

S 
orıı·kıe • 1 maline de,-sm etmektedirler. Bu ttptek.I gemiler düşman tarafın- e4c tflUlc n yapatı l*llAtnclm &lmQl Mr'- dan Jk'ras ilel'ı pçm•t!erdlr. 

Ofta 11ıa ...._.. ba1*:nda ....._ Wnde .FiDJer <1a.11a ~ .-em 

'U rın (Radyo gaıetea:i) dan icıt'aların nak!i için kwl.anılrnak- :,u ~r:,.:rm ~:e :a ;:~w;&ea- eiıh ........... <lene .iddialara ıı:ıöl"e. Lell1.Dgradm oenıımın.da bir d~·. "ap Yelli bir baft~ -17 tadır. 6 ' - 6~""'"· çe p ur ' Of'kı ayni mallan odaha aeaıiJ C..Ua flklik olmamı,ftır. Burada hatıar feb 
I mıyan memurlar •:-~~eşaı ~ı ~.~ cıa ~~~ka; teklif eden ıt11ccarıa.rın maııannı aı • re :ro _ 4-0 kııometre1ik bir mesarede 

Qomet mmtatt.a.sında. t>ugiiınlerde Kış mevsimine hazırlanmış olan ~ _, .ınırew e 'C'n~.., ~.......,r.s. ınamıştır. ıbıahmmak:t~dıı.rlar. 
~,::."'ife go··remı·yecek Almanlann biiyiik btr h.arebOO te - SOMER SINEMASI .ilıe ~a arasına kadar ,lerlemış Tica.ret Vek&lsıti Ticaret Ofisi umum Şaııırt.ıı .ihat:ı hace.keti lin l ~-"'«.I --~üs etmelerine intizar o.:.vnabillr. caan AJma.n o.rdula.rı.nı durdurmuı m''-'"-il ....... _....,, cemil Conktan ynnı-et ıa ,_ v-- ........ ..,. ..... .,.. """""' .kam.etinde devam etıne:ktedlr. 

Bu bıareket<rı Hark.ol ~nde ra ..._... menimlıll ve taarruzlarında. o'lduğu kadar mlL Jıe,ktıında malımı.at istemış:tir. Tahki ~ Fin' .sah.l1lerlnde """hrin iizerina.e 
lrı~ ra 6 <Huı;us.t> - Billdl. _ ....,_ft,,.. da ı-a.-tn ...... .,._.,.._ ,,........ ge _ dıafaalarmda dl ku~eG!t olan bu ar- .,,...... ... ınuv .... ~..,,_,. ....,...... _ ... v-- Y, Ak AçıJ yor tata ehemmiyetle d"vıını olunma ..... ~ hav" ................ rdı•ruı 0ı,,r1 "" +""""u k",., 
.. lQh.._ a'ZZ.":\f 8Sk9ri1ğ'illl vap~ • 1 aruı ~m il dolan mew.:iJer;ndeft. ÇJltac&mJVAA.. - ın...... • "' _....:....... W'<' llU}'V ...... ~~ otan kinıse!erin ~ _ nlş olan Dlnyeper nehri~ üzer n- y-•• • ı- dır. vetlerinin ateşi ne~iceslnde çıkan 
~ alimnMnaJ.a:-coı b.rarlaş • dıe bfıyük Mm.an tmvvetle~ı toplan - .Bu şirin ve neüı .sinema salonunun tını ~ bunllll'ın cUter m.ıntatal&r - • ,angınlardan .nüitevelUd 'kesif tir ~ . ltflllln.l m~ıerde asker makt.a, bu nehrı -aşmak i01ll ııaı:ır _ ıa.a1 müdüriyeti: Geçen seneıerde oı- da~ ~uıi~eri dolayısile bu mü. "Hakiki harh ancak diin1ıMı görınmetctcdir. 
•lltiı~ ç.W.şa-:ı memurlar~ Uitlar yap1ı;rns1rt;a.dl!". Bu b.a.zlrlıkl&- dUfU gU:Ji bu sene dahi mtttenenl. ha- d:ı.faa vazlyetlerının bir.az uza:rua _ .md. 1. ~"la d<rhoı •"-et --- ._ nn ...,;;nıeroo tamamlama'O -.._ """"· ,.ng!n vo muhteşem pn>gnun- ğom anlaymoa, Att.,,. Rnsyumm " 1 uaşladı,. OsJ b b 1 d 111.t~e, b,,'°..,~recF!miştlr. Aksi ta« - sı mubtemeldlr. (Rödyt> pze$eS.i> lar takdim edeoe.i"illi vadedjyor. Kari- merit~ kısmında'k! ~l ve demiryo - ~rafı 1 inci a<>yf"da) 0 Om a 3TI J 
~ .. 15"'-'' ın 

1 
t ıar lerlmizin 7Ci re aaünta.bab ıroermrı- ~ f •• .. - ·~ Osl 6 ) eL!e c~lan.cıı:~~:,:ıış ıran J.ıU" hakkında bir tJJc:r edinmelerJDl te- lu ~esnln kese. e~naen blfst.fa- dırılma.lan için hakiki harb ancak o <A.A. - Norvec tc1graf a-

-a . Servet Berk;nin cenazesi minen Lslmlerinl öılrenmeğe muvaffak de yaptlrdığı mıi.h.lrane kuvvet kay_ pruu. b&flaınıttır Bberiya mlida!a jan.,ından: 

Bu Sabahk
•I olduğumuz şa.lıe&e'l·ierin baz1tarını bD- d.ırma.larile taarruz grupuna yer de ada. kaldık. Faka~. b~ kAfı dc,ğildlr: dü~a.:~~Os~lı~il;::::. 

dün Ankarada kaldırlldJ dirlyoruz: değiş.i"8ek bu taarru-z:ları muhtelif Hlcuma geçrnekliğjmız lizımdu. de ucmu6lar ve bir caddeye Uç bomba 
(\ KARJ,.ENE DiETR1CH tarafından ~alarda tekrar ettlrtmlftir. at.mış!ardır. 
'\lOVy t tebıı•nı• ı:....,....afl 1 iJlcı ııa..tiadal faratılan YEDİ GONAHKARLAR. Şimdi de mar~ı Vorotilofun bü.- veya biç cıbna~ bunu te.hflf etmek .-.----·---------
rn • ::1 Beııkinin eıtmaaesl. dürı .Ankaı-a.ci& me- o~ BOYER. MARGARET SUL.. tün ku~erile Lcnlngrad müatah- .maksad..il.e yıapma.Jat:a olduğu bu mu. İ 1 J 

..,, " .... ,, 
1 

in<I ••7'adal ,...ımı, .. ldmkW•"'· ............ pek UVAN1n - ı.msill<ri BACK kom .,.,k;ı dahll!nO. m. ı.ıtuOOatu, >abll taıurw<ı"lle, burulan evvel yap Dgİ İzce ders erimiz 
r ~an mn · çıcık sll»de zeva,t hazır bulanın~. oe- s'J:'REE:I'. \her vaııtitteıı daha seb.hal' ,..,.ıı,. b" k k tı 1 . .. ......... kJ 0n bf!f gün i~ fa ıla verd ğlmız ıı.n 3 .... temm;n1 ma.Hhnata naza me--'ı"'n. defnedilıni.ştlı'. d-a.- .-.. ... ...-..nnra DURDİN' ,,.,..sa ır ısım uvve er n> orada. ...... .ı an kahramanca huruç hare -ha ·~YlO.ıct - naze Aı>ri ~· ı; ve ......,. -~· ...,........ ... ~ JD ya. b _,,_~ k 1 '---ti' 1 "" k .... 1 ingilizoe derslerine bugilndE'n iti. 

rl'lbeleri e cereyan eden hava mıı.. servet .Beıtcin. AlmanYad.a. !el.sete ra;tt.liı co son .Yd f.ılmi BAHAR RES- ı~ ...... .,..a ası "u"'"" .,erı e şar ... a mı ou eri~ mshsur ta.lelerden kurtul. ~ "'*'ı 3~d• """'"' b ld'rl!d'il """' tahsil ,....ton .,n,., lıtanbUI """' Mi oEÇ!Dt "' "Si< ç!CEÖL CHAR- oetOrllf• moselesln.n ha!ltl~ l•t.ıııat •- mağa çal..., ..,..,. -.ut.anlar gib bomu -.,. """""""- D " bu-'S'.tı.: dilşmıL:ı tayyaresi düşür J ~ y(ikSelt Ticaret ıııektebinde LES LA.UGHTON'un oyıu&dığı Victor dildiği bir zamanda. da l!men ~ruü haıib trlhinde ehemmiyetli 0 r -yer gfln f 
1 mcı ayfa.mızda bulacak-

~ ıızwı mÜddet .tıDoalık etınlş ve bu ar:ı.- HIJIO'.ııun meşhur ve lAyemut esen o- eenuıbundan Alınan şımal O!'dusunun tutacaJc.'br. x. D. \, QIUZ. .J 
:anıar !anızın .isabe+li ateşi.le .Al - da <tFe!Befe ve tcıımnornt Mecmuası.... İup s:neına alemhıln bllYtık harikası T<lil "V'e geri:erlne ~u bu <!ek da - -
r-.:_~. f :~ b\lyük zayi:ı.t vermekte • nın da na,µ"tra.tmı ~re alem~·:: N~ DAME'm KAl\IBURU, gtizel neücesirı kalm~ yenı bir t.aarruz da. 
,"'an eden Qld .. bil'.Un cephelerdıe ce- olarak Ticaret VekiJl!Cıi. d1' = be- NorveQll yıldız_ stoR.!D OURİE'nh:ı ha icra e:ıtirdiğlne dar bir haber da Sabahtan Sabahaı .ular& raimea lı:iitlelaba :ruhuna fı-

ll.da. vi'ddetıı vnuh~N'beler esna- resi retıııltt1ft! lJ&PaD aervet · lertralAde 4ıemaili UNO'TULMUŞ KA- - "--'-ıs 9'(ı Yatn
12 

t"""' ,_ •-şil 
8 

_.......,ıa genç •e IDl"PJM:ete c:ıa.. DiN GARİ ORAN'l' ve tRK-fNE ha fa.Yı olmu$W'. - elan ~ali lııiitiin bir delir ı._ -- f -...,.Uı.«nmlZ!n a.~ e OÜZ 4 y_,...- ' } .. !r n" ' v e • ~ ..---:w•-•IW •-:-ı ~ u;ı,Yl 
61

"""'"11 &da dilşnan aM:eı- 'f'e r6Ü- ba pee <OQ1k. .bimıetı!l·l!acdeceg"' Yt DUNNE'nün muhteşem teımımm İLK Alman resmi .ten:ıl~erl esasen bu nQRI re ... --~· ~ .u. t.oı) ba•dürtııınıtş. lnuhteff i;atJt& 106 t.abQ_..~nl yum.m~r. 5: OÖZ A.ffiUBI. r.ıı:sıJE HOWARD'ın .devam'lı Soıvyet muılaııbil taarruiları... 'J iMi.ie 7....-.. Namık .Kemalı edilt, •ı ~"'· 34 maktnelltöM yu-. -- bU -- ;:"'~'· .::.,, u.. .,....... ·-- Shaw'on """"""' lll ......ı vo !total eylen,.kte•füle< :""......::!': 11.r "';;'ldr.,... .'!::: ~ ,,..._~ h&tary~. 18 kÖJlrÜ. 910 oldulU kadaT ~'?1m ~.a.ıı-ı, ıı~- BtR ~,:.ARA'ITIM.ta ! ALLANd JvtO- Yalnız, bu taa.rrll2l1arın her defasın. destan f t h • '"" '-iiı:'.'~ otomobil k talı- --An-w .. Vlbr. -""~"" • ~-- ...... ~ NES :ve o ... -~rası ra ın an MA ..._ , _ - ya•1?V • len lobnaa beklenen 
_ ~~ir. ve .tınllVOD .Y&1~~ alddt işlere aı.ı ~ Ru:u:aA musik1 ve dans amatörlerl uw. Smıyet .Ju~e.Jarına mıilıım zayıat millıi lleyeca.ııı yaratmış tam teşt'&-
~~~ llehr" . lu :~ 11e. bıBl"ı.<:Me ıkSJC!lııi sevdir: iÇin JACX HİLTON ve orkestrası tıe ;vel'dirilerek pfu:JkürtüldüğUmi i1ftve Gazoiecilikte ,yJrmi bel ,yıllık arka..! kiı~• .lfir ,eseılıı m~ii olarak kabal 
tlnı ~~ ti n"lde fa.alıyette- bu • ~ u!.8fi edeD ç.a.!ışltan bir • RlıtZ Brottı.err;ıf!T" tarafından ARJAN etmek şarlee. da.şun Hakkı Tank Ut •aaç mahar- eill)'ora&. Bunwı Jtın Namık Kemal 
te......ate-· lot1llatruz.ın ve topeumıı- n __ .. ,.ı ... cıenabıhaıkltm rah. .-.~ t • • ~~at fermillrrl ... _._ .;._~le Dinyıt>er nehrini ~ete ,amdı. g~-;ne taziY~l.si SU- J..LN , ore~ • CAROLI!: I.OU:- Hiç sara.r yak ... Sovyet ordusunun rklere iıraek Wacak 8ör hiwıeüe bu- uışın • .,. başka ~"'· eden 3M>G ... ..;r,n ..... 1 .AJmaD ır.ıetb:ıJ diler. ~ BARD uı y.<ıra. tııtıı GECE NÖBETÇİ- miliıim bi kaid ... ,. ... 1 1 . hıııd;J. (1\a:ımk K.emul ı Lıı Ka.nlje :mu ~-• Wr varbk.t~. ~ ~~1~·- "'r narJS· Sİ. KAY FRA.NCİB t.arafından MAS- r y eye U<UU 

0 arak ıe.ra dafaası eserini derledi, topladı ve 1 • .,... C'~ .Namık ltcmali n~ Y. . •• d KELİ İPRİ'I'LER Ltı:..1.AN HARVEY etme~ okillCU bu taar.ruzlar şay.ed tazeledi ve neşreUL Namık Kenaal ! R .ae tler~e;ve bılar tamyor. BL 
liksek z· E f t-sü Rektörlüğun en ve WİLLY FRrrCH'in muhteşom tem. püskfutillii,yors& bu karşısındaki or_ fikir hayat.ımıı4ıı lıiiniye\ kabra- ~Vontz. El:-er !J:"DÇ nr.slin bu 'VMlıta 

~likse ıraal DS 1. U . fakültelerJnde talebe sineri MODERN IIAYAT, BENJ.AMt. dunun çnk mua.ltem oWlasırı.dan<lı.r. manıdlJ'. Balk arasında ~e.r. inanışı za~ıfsa 'hıı.ta bhdellir. onu 
~YIQ k Ziraat enstitli.s'ü orman. r.ıraat. ~t.lba n ba.Şlanacak ve NO Oİ'OıLİ tara.tın.dan YANAN XAL'P- Fakat, şunu açıkça söyiemek lfızım _ . . bu el'Aft ıle tandmak •.azifesl blziın 
aQ,.._ ve kaıbullme i1.S ,l\ğll.S'tnS 941 tari}ılnden i ~:re LER. yeni DİANNA DURBİN OLORİA dıx, ki eğer aov,etıer ou tarzda -"'ld ~ tiınsalıd~ Yaşdıgı Aentn kar~a-1 nesle liiler. Nam•.k Kemali 1Jllrleıl, 

"'J'lt ........ d.....,.,,., edeı::e11.wr. "'"OAN'ın -.ayo _, k .._., -~~...... ~ - lığından T_ urk. re..lyetlnba 1'f' Turk kası•.1.J-=1 de~. tnhJa~ "ıle a..-rı a--
1 -. günu akşamına kadar .,..._.. ~ ıeebic türltçe " •öY "' şar 1 ........ ı :u.lnl..ı d!!'Ui fedakfu"ane ve sürekli muka .. ._..... ·' ..... -· " ~-· 

bu.. - Bu 1ıl kabul ed"lecek talebeler bıyoloJı, nzlt:, '.cı ile d• hiruı CROSSBY ile beraber yarattığı YIL- bil ia.arrırzlar -.ıınm1..• o1m.a.s:ı"""•l - ııamasetinın ozlerini bıı\.. ~ıka.ran cepheler.den del{J, yaııactıb dcvıtıı ~ ~ 
1 
~ aıma.nca r en DIZLAR ŞARKISI ANNA ~ ta .,,....._....,. "J.,... ar, ilk kahramandır. Bu faailf-li 'e bu tarihile ya.n yans ve • •evrln rııııılr 

~ =ancı dilden cfra.nsız~~ rafından çevr·ıcn ~.şıklar~ f"tbnı 0~ Leningradla Mcakova ve !Gyef .şimdi. cesareti onu sürgünlerde, 2indanlard& baya.t.lie mukayeseli olanıll anlatma.. 
l - tihanına bQ.bl o1aca.lô. r.bulda. yaptlauk ye tarl.hkrHe !RENE... vesair daha b r çok güzel ye kadar çoktan d~üş. a,ağı Dın. mahvetmiştir. l~akat ~ beti• hyız. K"libter m :ırkadaı;ua .ıınkkı TL 
~r Seçiıu imtihanı A,nUra ve :r.stan filmler ~ şaheserlerden mllrck'Jcep u- yeper de i.Şılarak Kaikusya yn)w1un olan N-* 'Kemah m-.ı .. rbta nk t s KaaUc mııJıa.<>arasmı ~l'ler. 

1 .._ ~er~e ayrı~:ı. ilil? edılec:;~k ~ kayıd :ve kahW tun~ iis+~ büWn .ıs·mirrinl 'kaydet.. tehdldlne ;başlanmış olurdu. ;ya.zdı!'t 11ama.- .,._..rtle cu..._ .._.-etin eıu.ıı ehrono'loırte ile 11111 tlttı.,._ -u.ıst tiinıuz fakültelerıne ya --at. eırmaıı. veteriner mudii.r_ ~e ~ mlisrud olmadığmd~n Onun için, &eWc :ve idare ve kıy _ ıente ~m"'8'. UMA da ,,....ılla&l-*1a71 ......,. eimemllftr. lllsasdiM l~~ ~.ı .rektörlüğü ile vil~yet ,_. :r.i:kredem.~ruı. Maa:nnf h -en ııon fils. met üstünlilğü dlolıcyısile Alman Ol'- liiPbe ,-oldur. ~ eiedtea bu ,....n ...... _ 
4 ~!Qen tedarik edebilirler . t trun m:l.lr.ınelerle m-Ol'ıe'hhe!: f1.'hrim!zln . . ,.._. K==d'n ~att.M -- ~ ...U ıaıaruac'lan "*• •·-

t ._ SıbbQ.t ra .. ıune~i ell$t.tıü ve vUi.Yeüeı" aı-aaı ' orman vete_ bu gilzel aimma :;.a.lonıı daima o!du.iu dusu nıı:a~ hatb hedefinin birınci klf üserfnıle ...maka.$& etmlye ne iti- ıan1ye edel'im. '----=----~.;.::.::....!..!ll!!ııtı.:.l.l....J.l:YE·~~...::::=----~~~~~~~~~~~~~J.sribl....D1l]ll';!l.r.tfila~~~r~v~e~re~~~o~rlar~Jl-.ş~~m~-~me~rlıa~l~es.~n:ı~t1'iha~~kıt~u~k~e~tiitt~~b~se'.:.,!da~-J__l:ınun:!~var~. Der ~d mllli ttaı....,... -..._ ~~J.ı..,. ~~ - &amd•ları itin bllıün ya. w 



6 Sayfa • 

NİŞANTAŞINDA KARAKOL KAR.ı;;ISINDA 
KIZ 

YATILI ı ıK L·sEs· 
YATISIZ 1 1 ERKEK 

.. Ana, ılic, or~. lise. 
Tüııkfyenin en eski hususi lisesıdlr. K~·ıd için her giln müracaat olunabilir. 

Tarlfnam~ lstry niı;. Telefon: 80879. 

ERKEK ve KIZ - LEY Li ve NEHARi 

SANKT GEORG 
ALDIAN OKULLARI 

Galata Kartçınar sokak. Tel: Erkek: 42095 • Kız: 40499 
Erk'ek kısmı : Orta, Lise ve Ticaret okulu 
Kız kısmı : İlk, Orta okul ve Ticaret kısımları, 
KA YID : 1 Eylulden itibaren, 9-12 arasında. 
İkmal mttha.nlan: 12 ve 13 Eylülde. Tedrlsa.tın başlaması: 

15 Ey;uı 941 Pazartesi J 
. Gayrimenkul satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Aziz Vinegradef 23248 he.:.ab No.sile Sandığınııman aldığı (3000) liraya 
lmrşı mutom.rrıt olduğu Beyoğlunda Cıhang'ir mal10.llesiııde Kaptan .so 
kağındaki g.ayrlmenlkUılunu saııdığımıza bırınci derecede 1J>otek et.mişt; 
Bu gıa,yrtmenkulıin do;v.ı.dn nıevcJd tapu kaydı suretinde ( Beyo "IUn~; 
Cihangir mahn!lesindıe Kııpt;~ın .ooko.ğında eski -57, 59 sayılı hudu~u sa
ğı 2,6 parsel Nolu mahaller, solu 7 parsel No.:lu mahal arkası 6 parsel 
N~u m.allra.1 cephesı t.ıırık ile mahdud arsa o!.<fUot'l-u yazılıdır). 

Iikraza esas olo.n mulhamm.ın raporuna nazaran umum mesahası 240 5 
~etr: murabbaı olup 144 met.re muratt>aı üzerine 3,5 kat o:arak catı 
öll"tüsii ahşa,p d~r ~amı kfi.rgır olm•r: blna edilmiş olan .biri uç odalı 
ve diğer biri dört ve ık:si beşer oda bırcr mubfak ve birer hela ve birer 
banyoyu h11vi derunundıa el~ik ve tıerko.s suyu tooısatı bulunan dort 
daireli birer apa.rtımandır. Yeni soka.ık ismı Susam olup en yeni n<ıma
rnsı al dur. 

Borçlu vadesinde borcunu vermcdiğınden hakkında yapılan tak p iize. 
rtne 3200 No. lu kanunun 46 cı mnddıesinin matu!u 40 cı madıde.sıne göre 
satılması lca.beden yukarıda yazılı apo.rtumın bir buçuk ay müd<ietJe 
aç.ık arttırmaya konm~tur. Satış tapu sicil ka)'tlına göre yapılmaktıa. 
d:ır. Aıı1Jtırmaya gi~ iStlyeıı U50G> lira pey akçesi verecektir. Mılli 
~a.runnıcla.n !birinin teırurınt metrtU!bu da lk:aıbul olunur. Bırıkmlş 
büt'ün ~ilerle belediye ~s.mıeri ve tellailzye rüsuımu baı:ç'.luya aiddtr. 
Arttırma şartnamesi 5/9/9H tarihinden W'bımı tetkik ctmeık ıs.'(vro:ıTere san. 
dtk hukıik tşlerl servisinck? açık bulurulurulac:ak.t.ır. Tapu &cil kaydı ve 
sair lüz~u anaJUmaıt tn şartnamedeve ta.kip Qo.v~da vardır. Arttır. 
JnayQ gırmtş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkardan gayrimen
kul ha:kkmda her şeyi öğrenmiş ad ve telftkıki Olunur. Bir!nci arttırma 
3111/941 Paoortes günü Cağnloğlunda k.A.ln sandığunl2lda saat 10 dan 
UZ ye ika.<lar yaıplacktı.r. Muvakkat ihale yapıla.bilmesi için teklif edile
cek bede';n tercihan alınmruıı lcabeden gnydmenkul mükeliefıyetlle 

119.lldık alacağını tlamamen geçmiş olması şarttır. Alks! takdirde son arıt
tlmnın taahhüdü bnk! italmak şart.ne 19/11/94.l Çarşambo. günü aynı 

mahalde ve ayni saabte oon aıUırması yapılacaktır. Bu arttırmada gay. 
ruııncnlkul en çok aı:ttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak.lain tapu sicll. 
leı-We sabit olmıyan aliıkadarlar ve ırtifak hakkı sahiplerinin bu hakla. 
nnı ve hll6USifıe 1'aiız ve masorife dair iddialarını HA.n tar;hfnden ıtııxıren 
~ gün lçlınde evrakı müsb telerllebtrll:kte dairem!ze bildirmeleri ıazım_ 
dır. Bu suretAe ha.'kmrını bilcht'memiş o'QnJ.ar'la baklan ta.pu sicille::ne 
sabit olmıyanılar satıış ıbedel.inin pa.ylnşrnasından hariç !kalırlar. Daha 
ta2ln malünwı.t almak istlycnloerln 3'9/1039 ~ No.sUe Saındığım~ Hu
kuk işleri se"isine müracaat etmeleri lüzumu ilfm ciunur. .... 

DiKıtAT , 
Emniyet sanıd®.: San<lıktnn alman gayrlmenku'IU. ip<>tek göstermek ~ 

tlıyenlere mu'.haanmm!erimizln ,lroymuş o:duğu kı~etln % «> nı teca.vüz 
etmemek ii:zere Uıale bedellnın· yarısına. Jtada.r borç vermek suretıle 
knlaylık gösteınne~. (7904> 

~ Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturuluş tarıhi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aJe.ııs adedi: 265 

llni ... tleari ... om banka muaıeleıat 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zira t Bankasında kumbaralı ve ihbal'SIZ t.asarruf hesablarmda en 
az 50 ~ bulunanlara senede 4 defa oeltllecelt lı:\K''a Ue &salıd&kt 
pl&Dıa söre 1krami1e daiıtılaıcalttır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) soo » 2,000 )) 
4 » 250 » 1,000 l) 

40 • 100 » 4,000 » 
100 ,, 50 » 5,000 » 
120 )) 40 » 4,800 » 
ı eo ,, 20 • 3,200 » 

Dlkbik seeablarmdakt paraar bir sene !Cinde 50 liradan aşatı 
ttt\Şmb'enkft Htramlye çık~ tı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar genede 4 defa. ıı Mnt.. 11 Hutran. ıı EylQl, ıı Blrtnci 
kf.nun tarihlerinde çekUecekt.lr. 

............ -............... ·-····-·--···-····-·---···--·-··· 
··-;:-·;:: .. ;:;baa•• s NetriJat M ldiri: Seliın Racıp Emet 

SAıl&· ??'ı s. ~ ~ A. Ek~ USAKUGIL 

S O N P O S ·r it. 

Güzel, 
ağ lam 

Ve iştahlı 1 

Baş, diş, nezl , grip, ro t~ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. T AKLİTLERINDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

Çünkü: 

KULLANIYOR! 

Çocuklarını:ıt küçükten 
SANIN dit macunuuu kul • 
lanmağcl, SANIN diş macunu 
ile günde üç defa diş!~rini 
fır('alam."lğa alıttırımz Gür -
büz yetifmelc:-ini temin etmit 
olursunuz. 

~un ı diş takımları Rida diş suyu 
mahlulünde bırakılmakla mikrobla
rını öldürür ve hem de bunlara gü
zel bir koku verir. 

Gönül işleri 
[Baş tarafı sayfa 3/1 de) 

Her neyse, lbana getmlş bulundu. 
Oenp kıza söyl1yeceğim -şey kab!ıhatln 

kcnt:lts ı?de olduğudur. Zira qlddlyetin!, 
vekartnı. soğukkanlılığını muhafaza e. 
den hiQb r genç kız faz'-a soku'gan kim 
selerın tacizlerine hedef olmRZ. Her 
gün mi.iteadd d k'm&elerden mektub al
maz. Okuyucumun mııh:ıkknk bit' ih
tiyaooızlığt olmuştur. n!r'nci derecede 
yapacağı şey bunu t.ashih etmesi, bir 
müddet evinde kapanıp kalması. iklnc' 
derecede yapacağı d~ hiç korkmıyarak 
bu hilcly~i b:ı.basınn anlatması ve icab 
ederse bıı satırları göswrmesidlr. 
~ bu başlangıçların bazı muhit

lerde evvelce ne glbl neticeler verm:ş 

lstanbuJ Levazım Amirliğinden Verıian ı 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda miktarları yazılı scozeleı· pamrlıkla satın alınacaktır. Talıbıerın 
11/9/941 Perşembe günü saat 15 de Ömerlide a&ker1 satın alma ıa>mt.s/O· 
nuna gelmeleri. Takarrür edecek fıat. üzerinden % 15 kat'l teminat .ıuıa· 
caktır. • 

Miktarı 
Kilo 

13,000 
5000 

16,000 
2000 
1000 

Cinsi 

Taze fasulye. 
Domates. 
Patlıcan. 

Taze t>a.mre. 
Yeşil sivri biber. 

cıoıı - 7828) -, 
1

1941 elmaslı ve pırlantah S 1 N GER saat modeli 

-1 Fevkalade güzel, zarif ve göz kamaştıran bir harika olan bu sa -
atler en müşkülpesentleri dnhi tatmin edebilir. Gayet makbul ve 

ayni zamanda faydalı olması itibarile en iyi hediyedir. 

No. 27 /B ELMASLI ve 8 PIRLANTA 256 lira 

- EMSALLERİ GiBi ON B~ SENE GARANTİLİDİR 
Adres: SİNGER Saat Mağazaları - lstarıhul Eminöriı Cad. 8 l 

oldu(,'l.lnu pek iyi bilenlerdenim. onun 
ıc;n gene kıza sözümü aynen dinleme
sini tavsiye etmeyi vaz,fe blllrlm. 

ijıııiiiıılliıiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiıiiiı ..................... T.E·Y·Z~Elıııı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
K I z 1 LA y C . U MU M j Deniz Levazım Satınalma Komisyo.ıu ilanları J 

Eczanelerle, büyük ıtriyal 
m3ğnzalarında bulunnr. 

MERKEZİNDEN 
PlılDÇ ... , sebze aaa aııaacakar 

Pirinç unu 
Scıhzc unu 

10.000 Kilo 

Bezelye unu 5 .000 » 
Kom.flor 5.000 ı> 
Mercimek unu 5.000 » 
Yulaf unu 5.000 » 
Patates unu 5.000 » 

Bfrer kiloluk tol1b.a veya kutularda olmak üzere yukarıda mik
tarı yazılı pirinç ve sebze unu satın alınacalcıtır. Teslim yeri lstan
bulda depolarımızdır. Talihlerin teı:,l.im tarihlerile en son fiatlarını 
birer paket nümune ile birlikte 8 Eylul tarihine kadar Ankarada ı 
Yeni~irde Kızılay Umumi Merkezine göndermeleri. 

Not: ( 1) Miktarın beşte biri nisbetind"C ve her cinetıen ayrı 
ayrı olmak üzere teküAer kabul edilir. , 

( 2) Telgra.fla teklif kabul edilir. 

' Toprak mahsulleri ofisi stanbul şubesinden 
Pendik Ls~un.dakl d.epomua lronulacalt kepek. Ulis1ket ve .h.Ulbubatın 

vagonlardan depoya ve depo<kı.n vagon veya ara.bala.ra nakil hamaliye 
işi açık pe.mrlıkia ihale edileceğinden taliblerın 9/Ezylü.l/94.1 Salı günü 
saat 15 de Liman Han 4. cü k.a.tt.altl o!tsimi2le müracaatları. <7853> 

HİKAYE : Yumuşak terlik 
(Bafl,arafı sayfa 4/ ı d~) 1 yamyım mı?. 

canı sııkıldı. Arkade.fıı»nı kapısı, 111:,de 

1 

- Lut.leni. 
bır açılı~" ma.v1 önli*lü mağaza Nlkolay Par:tenıtqiç ter41k.lerı koL 
~emlerı \>a.t.erını 1Qer1 aaık.a • tukl.a.dı ?e adeta kop Jcoşa e.vınc geL 
rak. mera.klı gögleriıe Nikola.y Par_ di. 
fenAıyıtı;'l &üzüyor\ardı. Kansı terlikleri görür görmez, bü_ 

Nihayet ıbeklemeitten canı aıkıle.n yük bir sevinçle: 
Nikolay ParfeıntyiÇ, gerinerek a.yağa - Şu Klrll Yalrovtewiç cidden iyi 
kalktı: bir adam. Hıçbir vakıt blZl kırmıyor. 

- Ben de budala gibi. ne bekleyip Tam bu sırada telefon çaldı. Nıko. 
duruyorum. diye söylendi. ~i mi me. lay Perfentıylç aıhl2ıeyi eline aldı: 
ğaza.ya. meyim, bari etY'&lar' seyreder - Allo!. Kimsiniz?. Siz m.slniz Ki. 
biraz vakit geçiririm. ril Yakcwleviç?. 

Nfkolay Parfentqlç dediğini yaptı. Krrll Yakov1eviç, biraz geç kaldığı 
Yan merdivenden a.şatı inerek satış için ar1k.adaşından özür dıleyor ve e.k
mağamsına girdi. Mağazanın şursını şa:na. clnğru mağazaya uğramasını 

burısını tetkik ederken, blrdeooire, rica. ediyordu: 
Adet.a mih!ianmı.ş gib\ durakladı. - Vaziyet malüm: Terllğimiz ço.k 

Bu da ne?. Sa.kın rü,. oırneaın?. ae. Aooak, o da g.z\l 'kapaklı bir şEL 
Ydksa serab mı?. kilde, eşe dıosta verebiliyoruz. Fakat 

Tam önündeki cameklnda. .taf sa.! tabıi, ne yapar yapar senin için bir 
olmuş bir yığın ywnu.şak teı:tilı: duru. çift teı11k bulmağa çal.ışınz. YaLnız 
yordu. Yumuşak, güzel, rahat, renk od.amda birisi varsa, buna. aid bır şey 
renl!c kırmızı ,.eşil, siyah, sarı yumu. ba.hsetmeıneni rica ederim... malfun 
şak textitt.. .ya ... 

Nlkdlay Par!entyiç oamekl.nın ya_ - Malum, malüıiı, çocuk değilim!. 
nında.ki satlf memuruına yaJtlaşıtı: Yalnız bil akşam biraz işim var. İn. 

- Bun!ar ne?. Diye .-clu. şallıııh lbir başka defa uğrarım.Yalnız 
- Terlık. sen, şu benim için buLduğun bir çift 
- Y.unıuşaılt terlıik?. terlıği iyice sakla ı. HatıtA kabilse ka. 
- Eveti. saya falan koy da., bir başksı alma. 
- Burıilar satılık mı?. sm! ... 
- Gayet ta'bıl ki satılık. Nıkxf.a.y Parfenty;ç ahizeyi astıktan 
- Herkes sa.tm alablllr mi?. a:mrn, karısına dönerek: 
- Gartb bir sual. Parası olan her· - Şu KiTil Ya:~ovtevlç do3rusu, ço'( 

kes sabrı ıılabllir. lhnssas, çok nazlk bir adam. Bir defa 
- Bunlar çdkıbanberi mi Si2Xle sa.tL daha telefon edecek olursa, benim ev-

leyor?. de olmadığımı, b:r işi için ta.şr:ıya 

- Mağua. açıldlğında~n. gittiğimi eöylf'.mı>ğl unutma.!. 
- 4ı2 n'ijlllarah terlik bulunur mu? _ ?? ... 
- Çok:... kaç tane iftıt.ersenlz!. Ftşl Hasan AH Edis 

Beherinin 
ta:hm1n bedeli 

10.000 aded bakır çukur taıba.k cllç aded nümunesi gJ.biıı ~ turtıı 
5.000 aded baklr su kupası 52 xurııJ 
ı - Mevcud mühürlü ü..ç nümuneY9 göre cem'an on bin aded bakl' 

9uk.ur tahak ile mühürlü bir aded nümooeslne göre beş bın aded b:ıkır 
su ku.pasının 10/Eylftl/941 Çnr~amba günü saa.t 15 de paza:rlıkla eıkSılt... 
me& yıapılaca'ktır. 

2 - üç nümuneye gıöre aımacak bakır tabaılt ile bir nümuneye göte 
aaınacak bakır su kupası biner adedfon noksan olmnma.k üzere en ucuS 
teklifte bulunacak muhtelif isteklilere ishale edilebilecektir. 

3 - Şartname ve nümunelerinı gömı.elk isttyenlerin hergün ve pa ' 
zarlığa iştirak e<ieee-kl-erın de belli gün ve saa.tte teklif edeoekl~rı ınllt· 
dar re !iatlara göre % 15 nl.Sbetinde kBt'i teminat vezne makbuzu veY" 
banka meMubu il~ Kası~aşada bulunan kom1.5YU11a müracaat ' 

ları. (7854> •• ı - Tahmin olunan mecmuu bedeli cfı500> l:lra <Xan c:20.000. metre ~ 
merika.n bezinin 10/EslUl/941 ~lljl1lba günü saat 15,30 dıa pazar ' 
tıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

13 - Kat'i teminatı c:825• lira Olup f81'tne.mes1 hergiin lwm.lsyoo.daO ,,.. 

1~~ , 
3 - İst~kililerdn belli gün ve saa.tte Kasımpe..şada bulunan ~ 

hn.zır bulunman.arı. c7895> 
• 1f 

2'768 kilo tel ve arpa ~hrl1e alınacak ~ 

8.ElYHH.941 Pazartesi günU saat 15,30 da pazarlıkla 2768 kilo tel ve "f~-ı 
şehriye alınacaktır. isteklilerin birer mlıct.ar nlimunelerile teklif ede<:~tıJ.,, 
fiyatlara göre % 15 nisbctlnde bt 1 temine.t makbuz veya banJta aıet'Jı"" 
ıarile birlikte belU gün ve saatta Kasmıpa.şada bulunan komisyonda 
bulunmaları. ( 7817> 

** 9000 kilo kemne ye oubalt makama alınacak - ıı*' 
8.EylOl.941 Pazartesi gUnU saaı 15 de pazarhkla 9000 kilo çubuk .,e 

me makama alınacaktır. jf 
tstek.Ulerln birer miktar nlimunelerlle tali! edecekler1 riatıara ı&'8 *, 

nlabetinde kat1 teminat makbuz .,eıya banka mektublarlle birlikte ~~ıt• 
ve saatte Kasımpaşada bulunan ıromisyonıda hazır bulunmaları. 1 

Tekirdağ beden terbiyesi bölge 
başkanlığından "'ıJ 

1 - Teklrda~ şehri içinde yapılacalt şehir stadı futbol .saha!
1
• !.ıııJ 

pisti dTenaj kanallarının yapılma.sı ve saha ne pistin tert1b ve tş t,edll" 
lşl ka.palı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. i.,bu inşaatın ıc:eş.lf 
ll .ıın160» li:ro. 29 kuruştur. ,.n1'-

2 - Eksatmc evrakı hergün Tekirdağ bede..ı terbiyesi bôlge batlt 
~ında görülebilir. 'P" 

3 - Eksiltme 2211}/ 941 tarihine müsadlf Pazartesi günu ıs:an.t 15 
de 

ikLrdağı'nda beden Wı1>iyesl bğlge b:ı~anhğında yapılacaktır. 
4 - Muva.kkaıt teminat mlkdarı c: 1032.03> liradır. .,e ~ 
5 - İ'.steklller teklif evrakı meyo. nınn tiooret. .odası veslka51~~rine• il 

diye kada:r yapmış oldukları bu kabil 1Ş:ere ve bunların })ede• ~ 
başında bu 1şlerdeın anlar bir fen memuru bulundurucağına ~~ır 
baın.ka.larla .muamelede bulunı:iuklarına dair vesikaları l<XJY11C~n-O -~ 

6 - Teklif mek.tuplarına aid zarflar kapıa!t 01 arak 1h'ale 
1.ı4. de kadar Teki~ında bölge be.Şkanlığı.na tesıtm edilecektir. ır _,., 

7 - Posta llıe gönderilecek teklifler nıhayet ihale saatind~~I 1• ' 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kan un! şekilde kapM~':muş 0 

zımrlır. Her türlü geçikmeler naıarı itl'OOre a.lınmaz. ('7896) 

l İstanbul Belediyesi ilanları tı>' 
nıııı1ıa ~ 

Temi?Jik işleri amelesi içln alınacak 30.000 kilo sığır etı 2~ul:l'ııJ~~ 
kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına göre pazarılığa ~ tı(iıt· rr-' 
Meomuunun tahmin bedeli 12 000 Ura ve ilk remina.tı 9()0 tr jll!l•e 11' 

d ön.iıld> lır. 1 
namesi zabıt ve muamclfl.t müdürlüğü taıemtn e g . ktlr. rl' 
9/94!1 Pazartesi günü saat 14 de daimi encilroende yapı ~cauc:ıret., ı 
lerln ilk temınat makbuz veya ınektup·arı ve 941 yıl:n~ n e~e ~ 
s1 veslkalıırlle ıhale günü muayyen saaite daııni encUm 
ma~arı. c:7~h 


