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~usabahki 
haberler 

L Dosyaya yardım yolları =ı 

-.ıaııı•--m• 
Vlşiya göre : 

SovyeOer 
Kırımdan 

lmldl 
kestiler 

Vi~~ "Kırımda Sovyet 
lrıudafaası dağıhlmış· 

hr,, diyor 
~Jşj 5 CA.A,,) - So?Yct RusYada Al_ 
devanı taarrl.12U müteza.yid bir şiddetle 

8o et.ıne'ktedir. 
tıı~ Y)'etıer Moslwvada ve Donetzde 
ela. ~&ada bulunurlariten Leningrad_ 

:bun ruc hareketleri yapmaktadırlar. 
~en: nıllkabıı Kırımda Mareşal Ti_ 
tıı~tır 0 ku\'Vetleri mlidafaası da~ıl -

Almanlarla ııarbeden Sovyeb Rı.ısyaya İngiltere ve Amerika tarafından yardım meselesi günün en mühi:n me_ 
seleleri arasında yer ai.ma!tt.a devam ediyor. Bu meyanda gönderilecek malzemenin hangi yollarla sovkcdilınesi 
lAzım kliği (le mllnAka9& ediliP durmaık.tadır . .Amerika ve İngiltere ~le ~ Rusya arasında.ki deulz yollarını 
ve ~m mesafelerlnı gösterir bir haritayı bu münasebetle neşred)Jorqz. 

~-----~----~ 

ıt. ı:Uıncıe >Ok bir llluharebeler son derece bü 
llos1to şiddet kMt>et.miştlr, 

tıUn n va l'8.dyoou ve Sovyet ordwru.. 
<1ıl, rnşi:rj ef'klrı bulunan tıKızıl Yıl_ 
lllrıd~tesi Kırımın tehlikede bu -

.\lına u blldırm~ktedırler. 
~tnt n n!.ehafıli Kırımda Teo1osia 
~ 1'es n lnişgau neticesinde Kere şibih· 
11ııtu n artık tama.mile kesilmiş ol. 

M 
lta~lnde bulunmaktadırlar. -o, __ _ 

oskova cephesinde 
Yeni ve büyük 

A!rnan kuvvetleri 
80

\'Yetler Kalininde 
~~ti.liy erek V olga fti:l\i geçtiklerini 

~<>.skora ~f ediyorlar 
~etıı :!~IJ4iı f.\.A.) - Moskova rad
~lltuh:ruzıa ~>tine göı e, Almanlar 
\>ot et ile civar~ Y&ıırna.k ıç.n Kursk ve 

ı;ıllS(ı iet~e= Yenı ihtiyat. tuv. 
tı t: etıı lll'Ubarmeİ~rln 

Alman tebliği 

Sırım 
sablllade 
reodosra 
zaptedlldl 
"Leningradda 
Rusların iki 

şaşırtma hareketi,, 
Gündüz 
Moskova 

bombalandı "-Orı:,~&k clvarında 8o cereyan ett.ı. 
lıL ~ i 1n A !-- Yyet hatlarını 
"'el trıu ç <UlJwnlann tanklarla yap 
<I ~ı i<1cı teaddid teşebbüslerin aklın kal -

~ ~ ~:=:·muharebeye ~ Rus cephesinde 45 
~ ve ı>~~ lhtıya.t kU\'Vetıerı top_ Rumen Fin ve Macar 
it 11 ceph n eden mürekkebdir. Ruslar ' •• .. •• -
lltı~Ierın ; bir kesim.nde dtişman~ fırkası doguşuyor 
tı~lten, ııoi olga nehnn:n sağ sahi - > - Alınan orduları 
,<ııı 1tab &ahilaıe geçmeğe icbar et Bertin. 4 <A.A. tebliği· 

a ~Unektedlrler. - baŞkunıand~~~:ında Alı~an ve Ru. 
-o-__:_ Kırım yar.ııu,.... d m U b • men kıt'alan düşmanı Ukıbe eva 

sa ahkı Sovyet ed~~~:rld b:W düşman teşekkülleri-
r 1n meVZıf muıuıvemeıtl kırılınıstır. Kı.. 

"" .. . ,. 

' y 

···················································· 
Bulgar radyosunun 

sözcüsüne göre 
Basların 

Bar ad eniz 
lllOSD ne 

yapacak? 

Milli Şefin 
üniversite ve 
belediyeye 
iltifatları 

Şehir Mecllsinin ilk toplantı_ 
sın.da, Mecl.sın Milli Şef İsmet 
İnönüne t.az:m ve baf;lılığınm 
telle blldlrilmool ve 1nönU geı.gi_ 
sine Mllll Şefin blr heykelJıın di_ 
kilmesl kararlaştırılm ış~ı . 

Milli Şef, tazim telgrafına aşa.. 
ildaılt! 'CC'Tabla mukabele buyur_ 
mu.şla.rdır: 

Doktor L6trl Kırdar 
Vail ve Belediye Reisi 

istanbul 
İstanbul Beledfye6inln iyi yiL 

rekll duYaularına co.k t.ı:!,7ekktlt' e_ 
derim. 

Belediyenin kararını s&Vgisinln 
bir işa.retl olarak alıyorum. 

lnönll 
MUll Şef, ttnlverslttnln açıl

ması münasebetlle çekl!on tazim 
tclgra.tınn ela şu cevabı vemıiş_ 

!erdir: 
e:'ttniversıtenin temenni duygu_ 

lanna ve gençlerlmizln azimli ça_ 
lışmo. heveslerine eok teşekkür e
derim.• 

isnıeı inönll 

Basın kongresi 
murahhasları 

şerefine ziyafet 
esmı leblig\Ji ~ snhillnde TcodOsYil. Umanı zapte_ 3 ı•htimal ileri 

~ro diımışttr. B k·ı k·ıı ao~ itova 5 <A Leningradda.1d mUhlın düşman te_ aşve ı Ve l er 
l:> et leb!l~i · .A ) - Bu sabahki elddllleri tarafından tankların yardı- •• u•• 1 •• • f 

Ohtı Un bU•ün· ş Ue yaJ)ılAn iki şaşırtma hareketi sur uyor zıya ette hazır 
h .... ~ ur E cephelerde muharebeler mı an daha A'man hatla_ b J d 1 
e~lQa, ı{0: SLddctU carpışmnlar Kı - teşebbüsü dd~ tanlı ~ybt verdırlle. - U Un U ar 

t r. 'l/Sk ve Kalln.nde cereyan nna ;uımnstnr Bulgar radyosu dün Karadenzideld -
:t~J\cıedcc Ü$tUn . re~ kUvvet1erl ·Kırım kars sula. Rus tilosile alAJtadar bazı t~dlalarda Ankara. 4 (A.A.) _ Basın Birliği 
ıt. ku\'\'et kuvve'lerin toeyikı üze n urlanna karşı hücum- bulunmuştur. Bu radyonun sözcüsüne ' 

larıncıa lerınıız Kırımın bazı mınta· rmda. Sovyet vap 1 1000 tonJMoluk göre SıvastoPol ya.kında dilşecel:tlr, Bu kongresi mura.b'has'.fu.n §eretine Mat -
l" t>un ta~ eerı cekılmtşıerd!r. ~ına devam et~~r,bll·mnışlnr ve 5 sebebden de Karadeniz Rus filo..'"Unun bua.ıt Umum Müdürü Selim Sarper ta_ 
:t!; IHi.ste~ı;ıerıma büyük bır fa.ali • bil' tlcıg,et vap 5 inci sayfada) (Devamı 5 lncl sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 
61<1 'ler.ııı1.z •erdir. Bo.mbardınıan tay ___ .:_::e:v:amı=-=---------------------------------

4' · .. ~~~::~;:~-~~·" r-Askeri vazi •et-, 
lllerıka ıle Japonya L- -1 __J 

Çatışıyorlar mı? Almanların Kırımda F eodosya 
kGuarn valisi sivil hal· ı· t l J • •b• 
~ .. derhal Amerikaya JIDaDllll zap e me eri De gJ J 
ı:.o 00

rnesini emretti t• ı d "" b•ı• ? 
~~:~~.~Lt{~~~mÖk~~:e~~e~~~: ne ıce er ogura ı ır • 
Guanı 

~l'ecterekadlı.ları vali.si b!r boyanname 
!~:~Ut. Anıbütün sıvll halkın derhal --ur. erik.aya dönm::sln. emret_ 

Kafkaslarda Sovyet askerlerinin yanında lngilizlerin de muharebe
lere karıştıklarını göreceğimiz günlere doğru .. , 

idare ~)eri telefonu: 202~ Fıatı 5 lr.uruı 

,1••············-.-.. ··········--·····-·-······-····-··-··-··-··········--·--, 

ilim dilimizde 1 
i 

attı~ımız 1 

yanlış adımlar 1 

Her mOstakil dilde 
yapılanı yapmalıyız 
Türkün bir milli alfabesi yokmudur ki 
ağzını başka alfabelerin icablarına 

uydurmıya mahkum olsun? 

r . 
: 
: 
ı 

! 

i 
1 
i 

Bugünkü Türk allabeıi hala oımanlıca elilbe zamanında ı 
yabancı kelimeleri yazmak için baı vurulan Franıız alla- • 
beıi •anılıyor. ( H) görünce uhe» değil «aı 1>, ( y) görünce 

ccye» değil «iğrek», ccyotn diyenlere ne kadar 
çok raıtlıyoruz 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
(Bu fAyanı dikkat yazıyı bugün 3 üncü aayfamızc:la okuyacaksınız) 

"-. --·---------· ----··-····· ........... J 

B. Rozveltin bahsettiği 
gizli harita hakkında 

Alman yanın şif ahı notası 
Alman büyük elçisinin Hariciye Vekil

liğine tevdi ettiği notanın metni 

AtlkaTa, f CA.A.) - Abnan büyijltıeud bulu.nms.kt&du:.. B:ı ':'e.Cka, Altr.A • 
elçiliği, Hariciye Veklll fıine .aşağıdakı ya.um harbi kazandıktan .sonra dUn· 
şıfahi notayı teYdi etmışcı.r: dn.kl bütün dinleri ilga edecekl ,..ır.k,.. 

B.rlcşlk devletler re.si, 28 İlktcşrln kmdakl plAnı ihtiva eyleııı'!ktedır. 
tarihli nutkundA şu ldd alarda bulun.. Katolik. Proteıs~.an. ls!A.m, Budist ve 
muştur, (Denmı 5 inci sayfada) 

ı - Birleşik devle'ler hUkOmetinfn -----------
elinde san.ki Alman nllkQmet. taratın_ 
<!An Alnuınyadıı basılın!.$ g'zli bir ıuı_ 
rita mevcud bulunu,vord.ı. B:ı.hls mev. 
zuu olan harita, blr merkez ve cenub 
Amerikası haritasıdır. Bu har tada 
merkez ve conub Amenkası Filhrcrlıı 
tanzim etmek istedl8i tarzda gösteril_ 
mitf.lr. Bu salında mevcud 14 rnemle_ 
ket. boyunduruk altında 5 devlet halı.. 
ne getirı1ml.ş ve Filhrer bu suretle bü
tün cenub Amerikası kıt•asını kendi 
tahakkümü altına koymak is~eınl.stır. 
Bu 5 devletten bir tane.sine Panama 
Cümhuriyet ve Panama kanal: da da_ 
hl! bulunmuştur. 

2 - Amerıknn hilkQmetlnln rl nde 

Bulmacalarımız 
Üçüncü devreye aid 
bulmacaları doğru 

halledip hediye 
kazanan okuyucular 
<isimlerini bugün 4/1 inci 

sayfada bulacaksınız) 
sanki Alınan hükfuneU tarafından \.__ J tanzim edilmiş ik'nci bır vesika meY. -., __________ _ 

Vali, şehir halkına 
bir yıllık çalışmanın 

hesabını verdi 
Lôtfi Kırdarın Şehir Meclisindeki izahah bir 
buçuk saattan fazla sürdü, neticede Meclis 

hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti 

y enibi;Amerikan Yazanı Emekli general K. D. 
Rernisı" t •il d • ""'....ıı.u" Ailman resmi tebliT.i şark nını ""ntett'.lklerlni Alman 'ha.va.- kuv kuvveUerlııln ,,,,,,,. ıın" .... '- ıru L1 le L!ltfi Kırdar nu t:ı.wıu aöylcrı:cu or LIWlA !; ~ 1 ~ u.ıı,ı;w VV8 Cr , ~, oJ;.ırun~ 

n:~eı>art pı en ı cephesine aid olm kısmında. Kırınıjvetlertnln Kırım sula.rında. yeniden evvellU ~ yeni, ~ a:kim kalan Şehir ?.!ecllsl, dün ötledcn sonra ~z!m te.~ınn. iClcn c ~a;~ n ili 

~eıt. ~dac~~l - Re;ı; cümhtır yaruna.dasının oenub ha.va.Iislnde SsolO lbln ıtonl\11t 1bfr SovtVot nadtllye va.. bir 'huruo hareketi daıb.a yaptıklıannı V&lı ve ~:~ly~ R:m~ Ltlt.!i Kırdıı_j;;, ~~~f~~~ı;; :~~~ ~-
~~e:ılntn torpuıen~~ cSolınos~ yet tuvvetJerini talkibe deıv~ etmt purunu tb:ı:tırdıkl!l!'ım ~ herhalde blldlnnekted.lr. rınOe~aaeıı.ç~U: sonra .ırSmir Mecll. ıe~lftlr. 
~~t fakat hıç bır beyanb~t saı:: te bulun:ın Alma.n _ Rumen 9;ı1fi<": vnnın yütkünü tahfi.f maksax!Ua Feodosya, K:ı.nmın cıeaıub doğu A- sinin toZ>lııntılara ~ d::ıl:ıyısi_ V.:ı.11 v-0 Delcdb·e l"..c!sl b.r buçuk ~ 

ır, a a u. lerinln şark Ga:>llarilt F~ ,Uma. O /:z Lenlngrıd.Qa mamur SOvyit (Deva.mı 1 Dol sayfada). le, Mllll Şel tsmet :bıö::ıüne ~ü:ı.dcrllen (DC\'AJDJ 2 ilci ~>·fada) 

... 



2 Sayfa 

Hergün 
Lutfi Kırdar'ın 
lstanbul halkına 
Verdigi hesab 

~·----Ekrem Utaklı~J 

diıyenin elinde kalan bu toprakla • 
nn Slltlşl ile htim.lake sarfcailml~ .................................................... 

T AKVtM e 2 inci Teşrin 
Rami - 5 

Arabi -· 1M7 1860 - Carıamb3. -1 hıcl Teırio Rumi hne Hızır 
ıs 1941 184. 

GONF.Ş 
Şevval İMSAK s. o. s. o. 

6 86 15 ' 66 
1 S4. 11 68 

Ô~lcı lkftıdl Alı: am Y.taı 
8 D. s o. 5. D. s. o. 

v. 11 58 14 '8 17 oı 18 as E. 6 S6 D 42 u - 1 aa 

Resimli 1'1akaleı 
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SON POSTA lkincite§rİn 

Kendi muhitimizde yaşamalıyız 
" 

.. 

• 

t 
1 

ı 



C Hoş faylar :::ı 

Bir salon kadınının 1..: SL E B 
İlim t . ) . . . . t ) f d ı başına gelebilecek Okuyucularıma cevablarım 

dili -l.Z 

L 
erım erIMIZI SiS em 8~ trme aVaSJ ı en buyuk felAketler ha=-~~ =~~e~::~i:.u ~ ::'e:;·::a ı::":=. ::.: 

Vazan • Dro· ./ Dr C'adı T.rmak ıı Jıde f&nediniz .ır.I, d(lşündQt1JnUs nüıtı:en şu nokt&yı :ia hatırda bulun ı 1 • r. 'J. • ,Jı "' • ~- Kuk ...... - ..... ol ...... - nln• "'""' "'"''- ...,,..:;!' durman ... , ..... ·""'-' • ft1 ,. mllnca&tta bulundun"" tallk ..:: - Y......, kadın b:r i<•t '"" ..._ 

.. - "'-" ..,, terlmlcn m"'"'°' j oal< bir -· vanhll ~indir ti n\.Jde bir - ııı.um .....,. 2 - Pennana"" ... buouk aylıO. ran aldın.._ Sıateo ;. ,d '"" btttt!D ::U::"" ,.., v.ya b doac ıt!D ,..,_ ı..ı. "-tıa bolln<. "" d..,- .,.,.. ..., .. , •""'"'' """''"' .ı -- J)fltmla totay aeıeoı • .,.. ~ er. l<en _. ıuı-. bunlan ...,,_.. etm ı '•"""''"'• ablm .... .,. bir oıce>tır. C mura 
........ ....., ..,... aarur""'"" .... m""'urJyotlDI dey111or. .,.,.. ......_ .....,,.,. • .,..,.,... :,_: 3 - &ndal& ........, dudak ııo. - liY& mM*Omdur. TnzB 

-..... d~ucwıu ıörilJOnlL ı * na blokılmabızın alınabilir derler P&.. yı..Lmıı den.ze duşün:n&. ( "S p ""' ~ . .!"" ...... n-.. """-"' ...... -in ........ - tat dil• - ..... .;, d~lrt • - )(!aaflrllie- bl v· • ' on osta,, nın bulmacası·. 26-
.... -utu ...,... ,..,.,..._ en """' bOddlerl .....,..,..,. ,..__ Gari> dil - ,..,,. ,,.,,.,... ..,... r • iD a. '- (4) 
......,,,,. - ........ deVrln "'°"" . ""' olan AıtatUM ...... ll• ter-• ler bBtl .ıoJt> :ıt .Joııt• d• ., ~~~ :. - ....... eouada pıonıne ND ._.aç k ~ır_an mesele ldı. Pabt rfı:Mn ös türk.Çeden yar&tılmMlDl l.lt1 • den da.b& kolaıV bulah'11rler. PKat baf.. I ~ ta.çımı* Bunlardan 30 taneaini hallederelı 
....., •• ~:.~- ...... oıt. Bu ,....... Bu .. -.. ...,. .. ,,,,.. AD.. b Priı dilleri bllmler -· ........, - Kadife""' - lıuu ta • oflu-·cıımu·· bı"r 1a~a·ye bir mudrı yollayan INr 
'°"t - il< -· '"' oot - - banan loln ...,.._.. blllOn hUi- da ""'""'"'" tllri«e docı. :ıt,. k> -· oturmalı. s ,. - - talrJim ..ıecejia -~ ınuw...,.. """' dili tatnıl neı.rtıe ,..,ı- -""""'""' ve dumU.. '1 •loJb ""' ""'"' ko!a)' ı.uı.,,~r:'t: 8 - Kome De ~n sonra bir ı 

0

~,:"'.:0 . 1 2 3 4 lılr ın ""1rlece"" ,..,.,,..., d...ıevn,. - - lmllniannm lfle • .,_ b"' .....,._,n lddla ettıai _,..oturmak. tuı r-~=F"";~9P.;S;..~~~7~ 8 9 10 ~ - ,,....,,,. okut""'ul=U 16. - ,......,. n»t ..... bu hedefe cllri ıoJi d'"' J harl• o .....,. sev1mÜ 1 _ Sobkı.. - nl h t u "' '""" 
...... .,..., u ....,.. dCYM ... .- tçla ... oot emek v: çot .._ .,..,..., ..,. dl!- onu "" w ..,., rw ile '"" il _. •ıruıı a. m. su <2>. 1 ~ ~ frenk~enln ana dili yut. man ıater. Terım iflııde ise ioll ted- alfabeden tarcıeder mi:ytL? 1 ~ § aştığı aman ltend Y'U- - Btıyük, olu .-~ı--_.--ı ıru..b """ _,...,,.... ,..,_.,, ""'- .,.., .. ,.....,.. ııunun ,.....,. ı.I. * "'"-' .,v11cey, ,,...,,.....,.. "'·Nota <ı>. "- 2 ldı. ...., Elmd! bu 

1

r_, ....- ...,._ - "*"""""" •• b ..,,,. 8 - Çarf"'8n, e lnde b r • .,.-_ vuota bu u""' u----tı---'--
llu .!""' .. henU. tıç dll.n ,,. • ...,.,,.. torimler ,.,...... mec"""""_... '":uJ'"''";~oı:,:mıer , .. ,,,...,_ - De d-,.. betandilı bir "'· 
- 'ta dil • .....,. """""""'e ııım ııurada yara- .. ,.....,., -- •· ". r """""1 ''" Uori erK<t< ...- m.ıt. 

3 

- "'"' tu • '6oıar ~ lfukol ıoın ...,ı. "'- lojjk bir m1lol<WU _.,,. loln tul • ::=-.. ~..::."' .:::.ı~ .. ,,_ wr 9 - Tramv,.,a binmen çorMının 1 '";u~ BI e3P ~''t 
a.tLA __ ,ezmette idi. AZi& Efendi ye ıazııyorum. Devlet, terim iflUl büyük ve • r. Bıı hu,. alctığmı hissetmek. ı · r er e 
...,._..,..... n- _,, olan .,.., bir d&va oıant ol• .ıak6D bL..,.. fU nokalan teeblt ,.,..,iri•. 1 ...ı "'· Bir ....:.-= ,.....,..,. v..ıınt"""" bunu bir m...ıe bil•..,,..,.... ı - ~-'"bir d>ld<. Buııt!D ıo- Elli lk1 kilo_.., ve......_...,.,... n"""" 12>. 
- """ >arabbnu> oo< _,. ol • ıar. ()nlarca "'"" ,.,.blm .. , ,....., .... .,.. .,.....,,. . ,.ıc;1de bw.ıutumus mn .,...; bulduğu '""'"'AD elli bır bu.. • - Llk nlD 
._.,ur. Ve buolann bir twn• h01A da bir dild"' ·-·Bu -··ın..,. nevi_,. _,.,..., ;,ıeı.ıımfü. Halk at. çu'< kilo o"1utunu ,......._ namı dilen <5>. 
.. 

0

'- ...., • edil...,..-. Aıı.• ıntU\Yörile d.,.,,......n cıotautu ...,_ ..- -" - aım .-ı.nndakl 11 - Siyah -un 01n&er - • - ..., süva. 
.;:na - ...... ıtt- edJ.. .,..,..,,. ç-11 hl< W m""oldl dil. uf tür..., .,,,...ıer üert '""'''"'"'· .. ,. ati plltlne - ve aıy..; ra"'" • .....,. 
" · d - ..,.,... evvcl "" tllrt. ,_ "' dilin keilın•l•Ml - ~--=--""" "' """" ""'"' .,.ıarm da Heci> ı:.onanm modut m e m 1 e k e t • ~11?Uı1ten ~ terim .. ~ nal ode • ..,nen iAl&Ya meylet. wv-- · lolıduiumı if)t.mC. lerine yaptı lan ~ - """"'ulablli'- -~ ,....ııs;ne '"'' bir mefhum t<Jn 2 - "" _,. _.... ntm'" sen• 12 

_ Bir ...,.. uvı.uer m. Peu eı. o bdar .. ,..,... bir -.. ,_.., bir ıı.ı- !UuD o.dulu .....,. - aa>lli n.-eno muntoç olacofd ı.'! - ço d&noederten ..,.._ ceno il• •'.lkal• 
.... "'.;°"""· buot!D bı.ıen ....... KA. donmUO dili.,.. 7anl !itme• vo ,......_ _,,•-!er_.., bir dild'" al~ n.n brotAoLnlD -ntunu h,..,._ <3>. 

9 

,...,._~ ıw.u ,..mı.ıerintn ,.... ..,. ... vurur. TUrk,. ;çın b• ,_. ...,.._ Her mı><atll dilde ,._,.. """- 1 - -
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tı a1ze bağışlıyorum. sız de benim ıti 
bin lıramı .iade ~nm. 

- Bu hiç kabil değili 
Numan Bey güz1erlnj dört n.otı: 
- Neden ~.im? 
- Senin para burada. dotil? 
- Nerede ya.? 
- Parıse yolUıdlk. •• 
- Pulse mı? 
- Evet. 
- Par.ı.ste ne olacak? 
- Dantel&. ııatıo. ıevuıta: pudra 701_ 

J İki bin llncyı da. dercob ~. Zülfi.. lıyacak:lar. 

, .. ------·-···-··--·-············----········--············· .. ·· .... ··········-·-·· ........ ---... .. ·---·············-···· 
«Son Pona» nın qk .,. macera romanı: 8 
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YAZAN : CEVAD FEHMi 
En kAtlı kar da uQradı, Uç yüz lira el& ona ver - ? .. · 

.ş d .}e d un IlSiın.Ar dim. - - Hiç me!M etme, paran SAğlamda! B a&n ;- Ba! c;lbi ... JCad.ın \••~·, - Olabillr. ta vecd içinde mücadeleyi seyrediyor 
\'ardır. T r l'k bu .tdıım, mı C1 _ Bir ay aonra geldi. - ? ·.. neye 1nanm.a.z. On.laı"ıı kumaa - Adtu:rın.Gnm bana. k'Alll ileri geri la.rdı. Salonu tap!cyan derln ses 

~ omı:.ı ır. <Para J:a..anmak> - Uc aün sonra uğrayma .. 4edlm. - Ne düşllnilJ"Orsunuz Numan Bey? :diyenin aık.lııuı. ŞaŞa!'>'lfD.. Yalnız iöde.. lA.f e<lemezl'CII'. ğL indlrllen yumrukların ~ y re 
b!r&:c l.3.WU'. u uşur..AX., E.. n.ha,}et ttc ıtın sonra ~eldı.. - Ben dilşünmlveyim de kim dll - ;rr ba~ sulu iha!. can.mu mtı.Bu - o da mümkündür. Aıda.mle.rına vnrdanıp tekrar aya fırlayan vucu 
n y partar; bUiT mlsin.z? Mııhakltll.k - Yapılardan paralarımızı claha •~p şünsüı:ı a beyim elendim? "b h bl · U r1'MJ ! 11 ık ·· "" _ Niçın düşUnecekmışslıı? • z...ın gemı e ilden gellrten ...,,,. e nn ç ıırc!1klar1 gtiıultu lhlAJ e 
rAı n.arını bir adama A:aptırmar, para.. Iıyamadık, dedlm, - ?... ..ana ile oğlu sahile çııkardım. .&nel - V'ftl';/ sen a.ram.ırzıa. girmlyeceık mL ""'rdu. ıta..,.,.a sert oldu""u nisb ıte 
wı ı v ya. g:der. Bır hatta sonra geldi. ,,,.. ,.J~ "" o 

.Bu da böy e olmamış mıydı? - Paralar bankaya topl&ıımış, he. - SöYlesene... içoe'"6u bırakacalı:, ben de onun ıez! aln? sa surdu. H:san çenesine yedi nıii 
ıN nı Bey ıı.:ınund& br .zat bana. nUz hesabımızı &lamadı..'ll, dedim. - AYl'U,l)Qdan ma.l ~lecek, hminl~ ~donmesını bekUy~tJm. Fakat bu - ])Qi)a kare.r vcmıedJm. Faka...h~ bir yumrukla kendınden geçer 

y zıluı.neye müracaat ett : H g tı g dJ, gltt ge:d , gitti Qzüm, !ııcir gelecek, AvustufYadan em .&ırada gümrük motörü ıözü.kıtü., Qlı. plı"ba girmiyeoetl.m. sırt.üstu ve btr kalıp halinde db 
- Muhterem hocam. ded: s:.zde celdl. Bazan yan yaıtı, baz:ı:ı çamura, gcleodt, Pari6ten danteli., !ısto. levan- ~resiz sı~tıt. Aqşe de orada Jta.ldı. _ Ne&tn? ye yuvarlandı. 

ba ı 1 r varmış. M e. ( p..rası çok> b&ttı, bazım şu, bazan bu. ta, pudra yol.lıyac.a.kl&r. Biz de liWlf ~Hoş bu daha ~atıetll o1du ya... Bir _ Hoşuma gtt.ın®mınl Ah:ne<l lh!~ir ~ey olmam,., lb. ı;a 
o :arın P3 asını ıŞ rmJ..., n z. Tamaltkı'.l.r adam . parasını <az faiz <ilacağl2. . • Para alaca.gıb. Bu ne~e ·de on leketıln lla k için ~ g ı. ,.,-~ 

Bu za.tı t.a ııdı.t.'llD ç.n taharri alacağım) dtYe bn~ verm~lş Çok benzer beyim, bı1ir mls!niz? : :.a mem e YQ nu Ha.san bütün kuV1veıtile masaya bir ğukıkanlı, bOynundn;ki meDdili düzelli 
memuru marı oınuı.sın d e sordı.un: faıZ ailnn.k gtlJ'eslle tam 63411\Dla. bize - Neye benzer? para .~yacalktım. Blr da.luı böY-ıvumrulr ılnıdirdl.. Herir.ea ~umnuı, bü. Y ra ya n raı n,. bı.r g .f 

_ Beni 612e C!m u.' e:.t.? ~wrmıştı. - Nasrettin Hocanın diken eklp borç lesine ıöv'be ... Ne yapışk.aaı oluyorlar tün gcmer onlara dlktlmişti. Birkaç trktıan sonra kapıya doğru yu üdil! 
• - Kom.ı;uınuz Zult:.t • B Y! Artı.le suratını asmağ& lt&fladı: \'eml~e ... Hcr ne .ise.. . Allaha 1l! - _kahpeler... ka.çatçı yerlerinden kalkarak miikA_,serserııer şn,kmJık içl.nde onıı 1 

_ Eskı zıı.p P.m ı z f kar Bey - İlk ay böyle olursa sonu ne ola- marladık.. Bendeniz gidiyorum. ı: A.lımet bu hilı:A.yeyl durgun bır ta. ıemeyi daha iy:I duya.bilJıı.ak lçln onla_ açıyorla.nlı. 
mi? cak? demeğc başladı. - Nereye Numan Bey? :vır~. fakat nlii:ka ile dınliyordu. Bir ~ 1 çeviml1ş1erdl _ TA kend si .. M ~ ah d ~a t' • Tekrar gerş!nde; - Nereye olac:ı.k, kara.ko·aı. Elbe~te ara iskemlesini çekerek Hasa.na. daha rın e n · - 5 - 1 
ayni zamanda ~f: at : m-rham t blr - Beyim, böyle olur mu? Halimiz ne lıki delıYe bir akıllı koymuşlıı.rdJr. ;yakın blr yere oturdu. Artık gösleri.. Ha.sa.n, muhatal>ıaun ~a.nlılı_ .., ı 
zaı.tır. olacakB?. •A'- t N - ~rll deli ~~ b :n. onun yüzünden a;yırm16QrdU. Ha_ il Jcarşı:sında daha ... Wddetlen_ Meyvasız agaçlar 

_ Evet, esk.i ahbabdır. s!z.n mak - . -: rraz ...... re uman BeJ ... Allah - Bı sen, U1U en. :s:ımn a~ va.k'adakl Ayşe lle menin gtılılnç olacağını l'Sıl..y:ıra.k sa_ .. . _ _.. 
ıaadınız nedir? bilyü tür! - Neden? . kin görünmeye çalışıyordu. zoraki Eıninöntt Merkea müreıtitebat dli»'I 

- ECend.m ... İil b n Ura ba- ııaram - Amimna. _ Sen ha.ram para ne bir b·na o. hlmaycsıne aldığı Ayşen!n ıı.ynl ta_~ tebessüml gül k rd . polis memuru Murtaza E!end yoııı.J 
<var Bu parayı işie•meıt 1.sı.ıyorum. Dti. - Allah hem b.ze verir, bcım liae ... hır zannet.tın. Bc-nlm para\Mın ttstune .dın olduğunu a.nlamı.ş mı lıfü? .r . e ere 

80 
u. nu bu sabah hılA.:rı mutad blr' haA 

fündüm: Bır lb:ı.kkal d!lkkll.nı açsam... - Şimdi All:.üı size verecek de sız ~tmak tst'vo:"S'Uil. Ben de güf;ilm bu : .Mımeıdin ~e>lne ~ardl7rı a - Beylmizln ~una. gLtnnek :çln ~tmıştı Hatta btr aralık nereye 

ti.la nlz•. - Öyle yat ~: pıaTalanmı sana re-tirdim 'Sötii ın a gozu a. . ca mı haretet ederdin! tftlnl bilıe unut.muş, solcı.ldara rnst.ge 
- Zarar edersinız .. ÇUnkU ehlı de_ de b·z~ ml verecek.&inlz? keda.r ba.ndtalAn, Emniyet sand.ıtmı ~!Aıka H~ d - ··nıc1en k ~ne yaprıw.lı? Sen oh-ıa.n daha kum~ · 

- Ben de bölle dt'dlm beJ'm.. Ba- - Birader, hm aize tıkır g,kır iki bln verdim. :1kim1z de deli der.11;z de neyiz? 'sord:.ü tekmllley.ncıe ona dönerekj _ ı:r.:auır. ddıa erkekıçe da.wanır_ le mpnıya 1Ja8Jamışt.ı. Poa bıyık ı, 
ttltüneil dUkkAm açsam... lıra verdim. ıArkasa war) • • varlak tüçijk burunlu kırmızı 

- Ne kl\r kalacak? YüzJe iki Yerır_ı - İnkAr ediyor muyuz brdeş'm? Mahmud Saim AIWıdat ! - Eh ahbnb söyle beJmlı.ın benJmldım. damJ:a 1 ' a.kI ' d im fi. ~ ö . 
ler. . - Etmiyorsunuz amma: kD.ç para :dala.veremi ıt>eiendln ml? ' Bu ceva.b bardağı ~a.n D _ n i ve a a. m te g une 

_ E-t Bund n da hayır haııanat eder Para al"'•A<ımız yok Biz '"""ra'" ... ·---· ... --·-·--·······-• .. ••• .. ••• : """-... bl .. du. Haaa.n blddet.ten t.ııkanarak ba. Qehresı şimdi derın bir ye'Jln tc.; tıl '" · · ~ · ..... ., . J : ~ tok bir sefile n raz a-.. . · 
rok Kesab1 beceremem.. tık r tWı:rr verdik. Hep lA! alıyoruz. En }im dilimiz "te eddl ğrdı· ıureta tanınmaz hale gel.mi.ŞU. Bu 

- Tıbiı b"cercmezsnU. aonrada:Allahbize; b: .dosızed~or&ı.ı.. ~ r ı: bir edaı tıe oevab verdi: _ ~e dedin, ben erttdc ~il mL tanbulun kenar semtinde, berk teı:J 
En sa lam En snilam .. &!ı sağ- uz CJSaş tarafı 3/1 ae1 • - n mi? :-·· • - y1ınl bütün tanıdıklarından ~ B -ca~ 

lam - Ya ne diyelim?, ~ fi tel!truz eünesl !teod al _ - Evet, seni aJ h , rd b 
- Bnnkadakı para ne oldu? Dlk ve korkusuz :ı.ft••ı"""'r'A n-AA .Ahmed qw ap oe'V6b verdi: ey uzun sene.e en eri zamar. 

p 

ra.be81nde •U> hnrfın n cfu. şeklinde o. ..,._ -r- uo. ........ ana ına ..w.ıerin! ""'"""'"t p kalbınl sız 1 
<Pa • - Avrupadan mal gettrtecc;:.z, ona K &.ftkıyordu. Mukft'""'le etti·. _ Na.nı:us d'.......,'Sınlrına encek den.. 0 0 -- J.....- ~ 

kunma.yı ieab ettirmes·ndend . eza ,.,... ...,... ........ tan ked i sebebin. mestç duşu 
kaSA_ Yolladık . cnsJtlopedl uozı.n ans!Jtlopedi okuması : - Be""cnmediml dlğinl hiç duymadım. er n 1 se e 

- Yapılan işlerden gelcceıc paralar? J- .,, 
6 ebiıli ~ğ:i 12Jtırab ıııehirln. 

- 1zm rden ıne r ttzlim getırteeeg z. ytne kendi m 11 nl! Oe.iinın en f ıın ~ Şaşkınlılt ~ tereddl d sıra.s.:ı. H8 _ - Bekle, şJmdl ben sa.na duıyuru_ n r, ~ m 
On 11 d .. okumayı le&b ettimıesındeadh'. TUr_ 's"'n ım• .. Sord I1 gtzli içine aıkrtnıadan haıtti\ 

a yo a ı.... •.J•- bir zn ııı alfab si "Ok mudur ki ... a ge .şw. u: rum. de ~ıw bllh"di 
- Ytıpılnrdan gele k paralar? "'-Uli " • N H ğ ı a!dı i lMıza. e rsc -ıyo · 
_ Avus urya.dan ç vl gettrtecettz, a ı başka al!a~ ler n ·cwlarına uy_ : - a.sıı beğenmedin? asan aya a. ır ve aıyn Merkeze g.idlyordu. 

ona. yollndık. durmaya. mahld\m olsun, Bu- daha tek- ~ - ~ağı... Hoşuma i1tme<ll. •. çiııde btr'bırlcrtnfn üzerine atıldılaT. tı 08, &ı.&t süren bir nöbet. aşa 
_ B!z;.m para aağlamlaş•ı desene Tarlıyallm: Tcr!m olarak allnan lAtlnee : Hasan birden pa.rladı: Bir.isi daba kuvveuı, 1'a.t:ı.t öteki daha~ 18 ; aıyıair;t.:ı.. biDb ~· rül ... 

b im! Aı d fl'ı'I :tıcı - A1&l' mı ediyorsunuz Nwnan Bey? lltinee ve yunaneadak.i ~k·nerne ya - "itanı kulağ'uı duy.muyor' Bw.m era tal ne bir yılan boğuşuyorlardı. Tah_ tu içinde geçıen gündu en sonra 
beyan? ''e yunanca kök' u 01d~an gibi yani : - Bana baık aı1tada§ a#Zmdan 91.. QeVlkti. sanki n:ı J.nsa.n değil, bir kar_ an saa; -·~ g ~ 

ne \'e ~k tn ? - ? aı Y edec a b yl.ın efen. zılmalı v ancak Türk alf b .. ının ica.b :mıza daha 1 kar . On - aya.l:lı llııUyar dümenci blr ip. sra bir guce... knptlnrı kapalı evi rııı 

m•. 
b lir.ayı cı ·nrd ı 
vtlı Drkh br 
Notere gb•firerek 

dan 1 k +- d ettird' g ~·utuz dllmcliJ r. ~. yen ışıyorsun. un a '.. ~,,. ........ ......,.ı ... r· •..n•w d~n ... A-l""lll -on·"' 
ma ge C" • .u.uıu· en :l~n tab•atlmi bilmezs;n. Benim lA.kır_ retle müd~ hazvls.na.nları~....._ 1 

&.UJ; """""~" .... "" 

gelecek. Avus uryadım c vl :dılarımdan hoŞlanmıya.nla.rda.n ben durdUTdu. Mas::ı. sür'atJe bir kenara indeki çöp ~lni 1aırıştlraıı 
g 0 n sonra bl.z de para ala. Şi•li Halkevinin kurlan bıç ,..,...,·n,..._,,....., ~.,,.l ve 'h"""'1 '-Mh-... 1 arın etrafın& kak köpelderiDden ba.şkn canlı j 
cağız? Bundan dalın güzel ht"iab cım :r ·~...._,_,., uuu • ..,.,..,.. ""'6 "'.,.,..... deleni b3 
sa ğı uı.ll&hi beyim. Yalnız bfr r cam Şişli evinden: i Ahmed ayni harcketıslziık ve .soğuk. Um oldular. Göıler büyilınüş ve ne_ lO.k g&ütıruyen ald e 1 

var: Tllrkoe. irl81llzee, alm&ııca. fransızca, ~an:ılü: 1ç!Dde tdt Adeta. 11>rla konu.. r Utanmıştı. Her §eyden evve~beltlemek ... 
- Nedır Ntmıan B•y? çiQE!t, f:l.:*a, dit:Je ve :Oiçkl derslerme ~u. ıklt9l'lete hayran olan seraeriler Ade. ~ nr> 
_ •ot.ere gidelim, mukaveleyi feshe- tıqıa.mıuşilr, K.qıdlı olanl:lnn ve 1&.. \ 

elim. Ben zararı yot.; alacatllll blr a.Yh m!majt istiye:rılerb:ı mUracaatıarı. '-····--......... ..-.--·--------.. - .................... -·-··-------------------· ===•• • ••• ._. .... . 
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• -Gebzede 
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USUF 
lzmirin her tarafında 
kış zeriyatı başladı 

Cumhuriyet bayramı çok 
canlı bir fekilde kutlulandı 

Turkiyede güreş 
birincilikleri Güzel kontesin arzusu 

Türkiye güreş birinclllkle:i önü_ . 
nıüıJdeki c '"""° ı.ııd.a.n itibaren . Yusu!; daha sofra.ya otu:nıadan .~
h" .. 

1 
uma. """'i'am .. kisarı hayale uğramıştı. 1ı;:nden soy_ 

Oebze (Hususi) - Oüımıhu.rlyet Bay ·~ cyacak, Cumartesi ve Pa:ı;ar gun_ ıenmeğe iba.şla.dı: 
r:ımı, YU{dumuzun hıer oL lerl de dev:am edecektir. - Bu kokana ve bu herif karşısına 

İzmır (Hususi) - Kış zer yatına vi kfımet; ihtiyacı bulunanlara. ayrıca duğu gibi Gebze. Mi1saba.kaJar Beyoğlu HaJke-J'inde ya nereden çıkmıştı? Bu ne blçiru ı;iftlik. 
!ayetin her tarafında ~lnrnıştır. H::ı. isıtenildiğl kadar tohumluklar veriyor de '.le, heyecanlı pılacıalktır. cumıa ve cumar~si a,kşam ti. insan açlıktan ölürdü. 
zırlanan tarWa.ra tohumlar atıl_! ve vermektedir. Sizden bekledizimiz ıve parlak bir su_ ları 2'0 de, Bazar günü de öğleden Hiç olmazsa; Pa~:sı.k.i lokantalar _ 
maktadır. Vilayet!n teşeiJbüsile muh.. ve dilediğimiz bu tilıumJtuk'ları da eL' rette kutlanmış • sonra saat 14 de yapılhc:aık mü.saba_ da. bol, b~l dana ıkülba.stısı, makarna 

telif yerlerden getırı:en ve toprak den çııkarmıya.raık ve ~ka hiçıbir .sıu_ tlıl'. Öğleden evvel k'a:Ua memleketin iyi yetişmiş gü. ve 8~;~Y!~::~ı~u. Güzel blr hizmet_ 
mahsuller! ofisi ta.rafından tevz.ı olu. retle sar!etmiyerek her halde topra_ yapı.lan merasımı reşç.J.eri iştirak edecektir. çi !kız elinde bir kayık ta.bak içinde üç 
nan tohumluıklar, müstahsillut? v-cril ğa atınanı.Zıdır. Son yağmurlarda. top_ mütıeıak.ıb, b.adık İstanbul tıaklıllıında oo kiloda. Ke_ kızarmış ~iliç getirmişti. 
met.tedir. Birkaç kaza, na.ıkil vasıtası ra:klar ta.va gıelın~tir. Kıa.ybedilecek tezaJıüratt-3. bu _ nan, Fehmi, 61 kiloda Bektaş. Manoı.( Kız. herkesin tatıagına pll!çlerl toy 
meselestnden dolayıı henüz tohumluk hiçbir gün ve saatimiz yoktur. lunm.u.ş ve geç 66 kiloda Fa~'k, Rmayort, 72 kıl.oda. du. Yanlarında biraz püre verdl. 
ı.arını aimamı..ş!:arsa da. bunlara da uA.ziz yurtdaşlar; vakte kadar şen p ~~n Melmıed Ali 79 klk>da Rızık. Madam, mUltefitane bir tavurla: 
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ıecektir. Şefimiz cüm.huırlyetmlzin on sek~zin_ tır. Qobdn M~d güreşektir. ~~~~d~~~.r~ ;:~~~ını şaşır_ 
Vali Fuad TU'~al, çlftçiye bir be_ eı yıldönümü bayramında ıÇok mafh.I N.a.fıa. ta•kım .. B. l\lu.sta.fa Baran 

yanname neşretmiş ve bu bey~n~s- sul a1mruıyız. Her :ııt;yiml.z.i i~areli k'1lılarına mensub erler de Cümıhuriyet Beşiktaş klübüniin k o ngresi :~~~·B~f~~:/a Y~:a~~~~ c~;:a~1/: 
me keym.aka.mlıklara, na.hiye mudlir. hnmalıyız. Her okuLM, her ı..ş yerln.,Bayra.mı şenliklerine ışıtirak etnı•ş_ .Beşikta.ş Gençlik Klülaii başkanlıtuı~ mun ekmek oıurou. Şa."1cın, şaşkın et_ 
ühlerlne gönderilmiştir. Müstch.;ile de. her tarh.da her zaana.n1an z!yaüelıerdir. T:ıkım komutanı çalış.kan S\L da.n; ~ Ül ülr.a!ına ba;lundı. Ve hiddetli hiddetli Fu_ 

direktif veren bu mühim beyanna_ çıa.lışmalıy_ız. ,Şuurlu, çıal~ka.n ~e ka,~ lbaıylarımı:zıda.n teğmen Mustafa Ba_ 8 tk.!Jıciteşrin 941 cuma g .1 ad Beyin suratına bakarak: 
Jl t cak bı.ı devr n oo.···ı bırl saıa.t 15 te Beş!.kta.ş Akaletlcrdekl klüPI - A be, susak ağızlı be! .. Hepten meyi aıynen aşağıya yazıyoruz: raman mı .e .~r an. ' r. ra.n, nafia erlerine bir hit.wbede , u lokalinde ınmunt heyet fevkalade i~~t gebertmelk için mi getirdin buraya be_ 

cSevgill çiftçi yıutda.şlar; kıııda.n gelebUlirler.» Buyurdular. D~r- narak, Ciiı.mhuriyet Ba;yıra.millın mana ma edeoeğlnden esas nizamcame~ızın ni be? .. 
cTopraklarmızı boş bırakmıyara.k madan canla başla çalış.anık bu yuk ve şümulünü a.nt:ı.tımış, PU .teyit.il re_ beşinci maddesinde yazıll bir ~ne!ik .a- Fuad Bey şaşırmıştı. Ne otmuştu ki; 

çıo'k ekmenı'l. ve fazlıa. malı.sut almanız sek buyuruğun gerek:erlni tama~ile Jimi kuran Ebedi Şet Atatilrkün az:z idat.ını vermiş aza.mızın te.şril'ını rıca Yusuf bu derece ağır muamelede bu. 
kendi menfaatınız ldbından olmaı~ln yerine getil'eceğim-tz.e şüpıhe yo ur hatırasını an::ıralk., Mili! Şefimiz i&ne.t ederız. lunuyordu. Daha ne istiyordu. Ortada 
beraber hepiniz içln milli bir borç_ Si;ıjin çalışmalarınız ve gayretleriniz_ İnönü ile biiyil'k:lerLmlze karşı ordıu her .şey vardı. GUzel plllç kızartma... 

le mahsul"erlmiz çok verimlı ve bC'_ nun bağlılık ve şükran hı&erlni iz. Eminönü Halkevinde sinemasından tutunuz da, envaı çere-.ı;ler sof_ 
tur. e.k tli olacaktır ha tmt..ı-ır k f la rayı doldurmuş bulunuyordu. Fuad Çoğunuz zaten tohumluklarınızı r ·e · r e '1" • ve on erans r Bey de pehlivanın bu münı:ısebetsizll_ 
k •dl mıı.hsulerinl:OO.en ayırmış ve e., c:Görey1.m sizleri, her valkit o1du~u Taık.ım komutanının bu hitabesi bü Eminönü Ilalkevinden: ği.ne kızmıştı. Bir parça sınirli olarak 
~e ba§].a:mış bulunuyorsunuz. Hü. g.."bi m,ydi hep beraber ·ş bnş:n:u ti.in erler üzermde derin btr ıntıba bı Perşembe ırUnünden 1ti.baren loş !aa_ cevab verdi: 

__ - rakmı..ş ve coşkun te:zıahürata ves!'.e Uyetlne gb:en Evimiz aşağıdaki prog_ - Peıhli'van ne :istiyorsunuz... Ne_ 
Zonguldak ziraat muallimleri Bartında bir köylü kendi olmuştur. ram dahılınde konferans ve t:}:n.sillere den sizi buraya geber'mPğe ~etirm!ş 

toplanıyor kendini yaraladı . M. K ~lıyacaktır. bulunuyorum. Rlca. ederim. Nihayet: 

(H .·) Vll"·:yat Ziraat Bartın CHususn _ Bar:. aç Bakıoslu o 6 İkinci teşrin Pe].'\Şembe günü saat bir vasıta olarak sizi buraya getirdim. 
Bartın ususı - "' "' , z • .. 'h · d k • 20 r..e: ı - Konferans lTlyat1'o haltı_ Bu derece haka.re'tinize, ve meta.liba._ 

ınudürü Hüseyin .A(Wıldlz, Ankarada. köyıilnden Baki oğuıla.rıudan Mah r eytınyagı t ra~ı iizerın e ı ra.Ları): Kemal Emin Bara. tarıı.Iından, tınıza tahammül edemem. Ka.balığmı_ 
ki Z'üa'!l.t müdürleri toplantısından ı"Üslündağ, kendisine ald t.oplu taban. ~uvakkat tedbır kaldırıldı 2 _ Sinema.. zı bırakınız bir ·parça uysal olunuz ... 
dönm" tür. Ziraat Mü.dürü, yakında canın pat:aması üzerlne sol ay.asın - Izmlr (!Iıısustl - Ha.ber aldığımıza 7 İkinciteşrln cuma günü saa 20 de: Deyl.nce: Yusuf. bir boğa. gibi gürle. 
bütün ~aza muall.lırLexıni viliyet mer c!D.n ağır surette yaralanmıştır. göre, zeytinyağı ihracında lisans \'€. l - Konferans CHaşera•ın sıhhat Ü7.e_ cil: 

ke-•ne a·avet ederek kendilerine Zira_ Yaralı meT'keze getiriler.ık hast.aney.e r'lmesinin. tal kine d:ılr olan muvak_ rine olan büyük tehlikeierr>: Dr. Os. - Bre kefere kırması kızan.. . Bre 
"' man Şerafettin Çelik, 2 - Sinema. susak, ne kızar durursun ... Benim sof at Veıka~etinln emirlerini blldlrecek, yaıtırıhnıştır. Yapılan tahkikatta hAdı_ kat tedbır kaldırılmış.tır. Bu sebeble 8 İklnciteşrln Cumartesi giinü saat ra.mda. yemek yok mu idi_ iki; beni bu 

~1'tç:i mallarını koruma kanununun senin kaza eseri olduğu anl.ışılını.ştır. zeytinyağı ihracım. tekrar bşlancak_ 20 <J~: ı - Konferans <Havacılık): A..•kıth'k girmiş yere getirdin? .. Kefereler, 
tat.blki na.ttında görüşme ya.pacaıc - 0 tır. Aynı ~manda. zeytırıyağınm as rif Aluskal taraı.fında.n, 2 - Sınetna. miss.tiri aç mı bırakırlar be? .. Kaba. 

Bartında bir çingene gni füraç fiatı fob izmlr (5 asld esas o h&t!m nedir ki; getirdin beni bu kıı·an 
tır. d üzerinden ve k<>......,ız olma.k şartilc D k k gi.Iımiş yere be!.. Te he!.. Daha ek_ 

k yaralan ı _.... Ün Ü ihti ar taraması mele yok bu lkulübeeazda be!.. Bir tane 
Denizli Halkevinde biç i, 90 kuruş üzerinden tes.blt cdılmişfü. Flat Miira.kabe Komi."""'onu kontro_karnı sırtına vurmuş piliçle doyar mı 

d k • · nn•tın (Hususi) - Kırtepe mahaJ_ . "" i İf sergısı ~ .. .. Evvelce 12 kuruş olan f<m d.a 8 kuru_ lörleri dün. zabıta! belediye ve polisin insan be? .. 
Denizli <Hususi) - Hallrevlnde a. lesiınde oturan Çingene Şu·krıı 0.~ ~ şa indir1lmi2tır. yardımı ile şehr!ml1Jn Bakırköy, Be.~lk_ Diye: ulu orta. ve hiOdetU, h!ddetll 

• k s Sesveren şarhıoşlulı: yu b 1 r· kış, Kadı.köy, Üsküdar ve Beyoğlu ka_ söylen:rneğe başladı. çılmış olan çiçek w ~ap.u. ur u 1 ıu ıra.san , - Memlekette esa.~en cari u unan ı. zalarında umumt bir tarama. yapmış_ Yusu! zaten; daha bahçede iken 
müddetini bitirmiş, yeıt:ştlrd.iği tale~e l zünden kardeşi Hasan Sesveren ta a.tlar.a göre miistahslll de oldukça tat laroır. Taramanın mevzuıı et, fasulya, k11Jlnışt1. Hiç insan bu kadar güzel bir 
nin s:ın'at mahsullerinden QC>k mu · ra.fmdan sağ bacağından yaralan_ min edecek olan bu karar, piy!lsada mercimek gibi ında maddeıert tdi. 13 havada pınar başı, su başı durut1ken 
kemmel bir sergi terıt.ib ederek teş1'Jr 1 t H" eyin Adliyeye verilml' ve al§ıkadarlar aı:-asınd3. memnuniyetle .kasa.b ve 8 ba.k.1tal ha.ırkın~a ~ıt tu_ bir odaya kapanıp yemek yer mı idi? 
etmlştır. Sergiyi binlerce lı:lşi ziyaret mış ıır. us . ' . tir jkarşılananı.ştır. tulmuştur. Bu gibi taramalar evvelkln_ Sonra. da, Deliormanın bir yaşın_ 
..._ş ve beğenllm.lştlr. derhal tevkif edllm:ş ·- __ - - - - .-. - - -~ den daha sık olara.lt teia'a.rlanacalttır. daıkl çocuğunu bile doyuramıyaca.t bir Ç'\lllLı .- .- -. --. .- ........_ - ......_ -- - ....._ ......_ ·-4J47'7.......-..V~..-..V ....... 
~.-~wrwr..,......... 

sofra ile karşılaşmak pehlivanı b0$tı&o 
tün çileden cı.karmı.ştı. 

Fuad Bey, dona kalmıştı. Bir ~ 
ma pehlivanın dediği doğru idi. ~ 
cağızı çiftlik diye getirmişti. soııtfH 
hakikaten bu adamlar çok yerdi. lJ1J, 
nu da h1ç aılul et.memlştl. Durup ~ 
rurlren ve günahı olmadığı haide. i '
zlno Dö Pa.rinin önünden alıp kıtııP 
girmiş bir sofraya oturtmuştu. 

Fuad Bey: düşündükçe, dedesindeO• 
babasından, anasından ve muhitındeJI 
işittiklerini de a.z. ı;dıt gördüklerini h"' 
tırlaı.ınağa başladı. 

Evet; bu insanlar çok yerdi. ge.ıll 
pek çok yerdi. Pehlivanın kızdığı k"" 
dar vardı. Nihayet; adamı ruha.tın~ 
yemeğinden etmişlerdi. 

OörUIUyordu ki; pehlivanın kat'IY~ 
kadınla alaıka.sı yoktu. Madam; buJl 
aklına getirmediği için gUzelliğ•ne ~ 
zenginliğine mağrur olarak. Yusufdl' 
kendisine meclil.b olarak sarılacağııı' 
zannediyordu. 

Sonra: Madam, Yusutun çru iaıl' 
yemek yiyebileceğini nereden blleceı. 
ti. Ne kadar yese nihayet; kendlleriniJI 
yediğinden bir misli fazla. yiyebllırd~ 

Eh, o da. sofrada vardı. Neler Y 
1 tu. Siyah havyardan tut da., ton bQl• 

i§"ına lk.adar mevcuddu. 
Madam; Yusutun iri, iri söylenııı'

sine başka mana veıımiştl. Ga!iba, J!'IJ
ad Beye kızmıştı. Olabilir ya ... 

Beliti; Fuad Beyin mevcudiyetı k.6' 
disini s11kı.Yordu. Ve bu ada.mı ~ 
yordu. 

Madam; pehlivanın kendlslle ba~ 
şa 'kalmak istediğini zannetmişti. 

Yusutun halinden de bunları aııJlot 
mış bulunuyordu. Araba.ya bindiği ~~ 
kikadan bu ana kadar, b1r kere ~ 
olsun lk:endisine karşı yumuşaklık 1!1......-

termemişti. ecf 
Hiç, bir erkek kendisine bu der 

donuk durabilir mi idi? Bütiln bir d~ 
ya çıldırasıya. b1r varlılkla. üzerine ~~ 
redii§"l halde, Türk pehlivanının ~ 
ve blgA.ne kalmasının sebebın.i baır
türlü tefsir etınde lmkAn yoktlJ. 

Muhakkak, Yusuf keııdisile baş, ~ 
kalmaık iStiyordu. _.ı 

Ke$ki; Fuad Beyi; yemekten . e~L 
başından savmış bulunsaydı. Hı~ 
nıazsa, pehlivan ile sofrada ba.1 
kalmış olurdu. fi> 

Madam; bir lMıza bunları düşilnd 
ten sonra: Fuad Beye hitaben: ft. 

- Ne o , pehlivanın neden canı .,,S 
kılmış bulunuyor?.. Bir a.rzuian OU 
dersiniz?. Dedi. 
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~ ~-~l~ erzakla yiltlil B!r!eqiık de~er r~, U n n j l Reis Rımvelt'ın Amcr ka.n tor_ etmektedir. etmeJoeri fizcrine verllm~lr. nakliye gemb:nl Arka.nJc.; manına 
de Af .... ~Ile avfmmmun han yes n_ tarfhli nutkundn d~mrz; kuıvvet.Jer. ta. plıdo muhrlbleNml Alan.an deniz. .tuv Nevs Clhronicle guzetes nln diplo _ hıgiliz kıt'aları çıkardığını y un .kta_ 
u-.~·~8tiUrdan ge?e:ı beş PraMa ro.!ından btr .Ameruttı.'11 d.stroyerlntn h - mat it muhabiri şuıu:m yazıyor· B k . hh dırlar. Bu kıt'alar b!Iba:;sa :h: hava 
r~ • .!_~J&nden müteşekkil bı.r ka. 4 E9J.W:ie TC ~ lb.lr Amerilaıll dls - "V'Ctleıi to.nııfından •• ;:uma. mnruz dlull'un .lbta.n, F..nlfuıd ya.1.4'1!"~ Al 8$fn OngreSf mura 3$• <l3Ieraıe mensub tayyare nıtirett batın_ 
kıııva - .... ~ın 200 mil c.ttıubunda altı ~ d 17 ~ bueu.mıı. kaldığı ve bu ınırewe m.ımyanın A_ - f f. . dan ve makin stlerlnden terek.kil';> et_ 
tnfı~ ~.e aıtı kJıra:ko" gemls ndf'11 e b~Ur m~'ya ıhuemn ~'l hnldcıı:ı.da.ki manlarla Jaırtı:ğı itW'nkı bomnnc de. arı şere rne zıyafet ınektedır. 
~~eh bir İngtl z mosu tarafından uğToanış oldui;ıım.ı · t>eya.na•ı vakıa.ıarıı. eyımanınktaıclır ve mokrasiler e i'Yf münasebet.ıe:- idame .İSvei: gaz tele.Ti Rus estrlerlnbı ifa-
Ilı U?lı~ iwrv !le uımsunun Amerikan hükfırnet.1. sa.ıKı ateş e. • bizzat Amerikan ~esi ma.tam ve mulnfaza etmetd hususuna ikna - lHAI &anlı ı lad SQfaılaJ delertne at.fen Rusyaya hartı ma ume_ 
~e ~ t.icueıt. gmiller ÇJ1ma&nm önune geçmek niyetll~ h - bınnın :resnıi beya.nn:t.l::ı.rlle t.ekzlb edebilmdt için ynplJnu4 son bir tec_ .ra1lndan ibu &ıqam Gu p.zınoaun _ Binın çıkanla• ını ve ou mal menin 
\'e ~-~ e~te mecbur olmuış ttket eylemişt.1r Falk:aıt a.teş a.çıınıı.ş_ ~""·mno.kt&d rüt>e &alYllab.illr.ı da blır ~upe ~. derhal cenu:b istlkamet'1ıe se~edıldl_ 
~~ v. tarih kımm ~ ateşi açtı \l.LU ır. •- B tJ1 ğin habPr \ennekıtedlr. 

· tır. e tçtl!r Sanki Am ka 2 _ BHAkid mı w Amerikan torpı.. uveçde lwıaaı u n yerli ve ya.ba.ncı b ın mü_ 
A bJ • .., • ğını kSblt. etın . . Ue : Al do muhribi, .Ahnan denlza 'tıl:ı.ruuı. stokholın. 4 (A.A) - Bu ~ messlllennın ~ bWund.uğu bu 
C'\ ınan te 1gı hu~eaı~· ~n~rının hücum etıni.,.'1.ir. Bu suretle Alman - l3veç matbuıı.tı M. OonieU Hull ta - supede Başvekil Dr. Refik 8aydam 1.Le 

1 Rı- maııı ....... - oo.hrl .,.,'ya hucum eden Amerli.k.ıı.'dır. ve nılından Finlfuıdryn hnkında yapı. ba.zı Veıklller 'haıı:ır bul:uomuŞ.ur. Bu 
Emniyet amirleri 
arasında nakiller bıı,11..k -taraıı ı lnel 9u CadaJ verdtğ1 haıba'kr ve Amer.......... • .J- ı tı tJıa u1 mnk.tadı da; et ge 3ıkte lkad:ır çat !mi 

' llfl.xltye vapurunu be.~- yıesi ınnkamla.rmın remi beyanatr.L bu Amerflcı.n bJfh.:r.lymi rrY.lk&mlan tıı an ~a ıneşg 0 
c-: :· ~..... ç v de ..ı-- _,, ~ ... . 'kA~•-~· . Le ...,,.,.,, nı.fmıdan da tcykl edümlş buiunmak.. Stokholm garotelerl t>U Anglo - ti<\ • bır ..... va iç~ ucm:ı.ım cuı;p g ........ '"'9 -

O~ ,,J-,., rına :ruw.nmn ~er şoy cer~ .. -· ron manevnı mın ~iandıya halkı u_ Ur 
l.aı.ı:-""lll. ?dosıoova bOmbalanm.._. · eıtmlştir• txı:dır. . . • Ankara, 4 CR:.ısust> - İ.s"..anbu Em-
ili~ m yapıl:ın ~e hUcu.. . zerinde hıçbrr tesır yapmadığını bfi - n - .. topbntı niyet Uçttnctı şube müdUrtı Tevf k Bor. 

bi\.., •. ' h.rtn ruüteadd .:ı mwl er n.. • k diren :.nek ubl&rı nşe mektedir, va_ lu 4 üncil şube müdürlüğüne, 1c: • 
-.._,!it Ya g nlar çlkaı ı m ır. •ık d b sn •ıslana arşı şh"ıgjtx>n huküm.etinln yaptığı bu te _ Ankara, 4 (AA.} - Türtt Ba.o;m 

1-1 Jıı.Jcruı blr muvaflııkiyt'h mer a arışçı ! şeb'büstin İng tere'nin FinlfıncUY'.lG"a Bl.:rllği umumi kongresi bugfrn öğle - =ıf ::t=J=kır İb 
tlttt 4 <A.A.) - Sout.eşruıln bi- • ·ı f k b" Al ham il!'ln etmesini kolaql.aştırmağ:ı den once ftls Has:a.n RevJd Tank.Uıt'un hlm Ai.&GrAkwsar Ali Özk.uı ı. ra 
de~ t.ra.smda. Yaı>ılı.n blr taaITUZ kadınlar Halrf aksa mı ş ere ır man- Dlllıt\1f oldutu aşilcArdır. Ha+'kw'Iıtm<ıa iEiDc.I topıa.ntwıı:. yap. Umum Mild(irl~de acık !~ıu! 
tef:ı l'\ı.tt,,:• kı.t alıınnın ayın Uçun. il Jl'Jn •ü~ tdlzlbl mJ41t1r. Xımgre bu 1qılan~:ısmda B:.r_ 

~~işgal e~!1:leri resmt pın t d t Japon plcinı mı r Berıtn, 4 <A.A l - Hel&nkı'den D. m: memez be~t.lnln iki yıllık ıhcsa - ~ e~f emn e ~:;~~~:·~; 
at Jıt !Qlrılmeatltedir. yum ur a ve oma es • N. B. ıı.jaıı.5ma bt!dil'Wyw: batına afd ıhes:ı.b kx>mls;vonu raporu emnyet Am ri Mllaaf!er Ba.tur Adapa.. 
.,._<ıl::hobn ...... ,.. ka ı • CA.A ı Gazeteler bil.. Fı.n!Andiya ıha.'berler bürosu tebliğ o'kun.a.r~ tasvlb edam ş ve hesab ko Zl\rl emnyie~ lmirt Nail. Klito'-··a. ....., 
~rn.. ... •--:- 4 <A.A l Te'eınoııdıal · w d d 1 Lond.ra. ' · - ' - ~ - .... ~ tJb'.~ ~fSU! -~kAt.ı blL yag ır ' ar ~ DailY .Mail ve .Nevs CbrOnıcle ~r: ~nu ltQ'a.tında.n Bl.rU:k. gelltı.nin njyet 1.mhi All lst&nbwa., V~ 
~ ırtlrat.ıe net~ı.. . ft Mosk va büy{lmeltte olan Japon tehl1kt ino! fa İye mefdnr4t ~ bir F1n kayna ~ aı"tıbnl:ma.sı 'haıttında.lt1 temenuisı ile emniyet l.miri Tahir Naallllye, Naalllı 
~ to~ ~rı :h~:U m kta~da u ret ed!yoriar. Bu gaze~e!er· tehd d al_ ğınıdan bl dirildiğine gore Fin _ Bov. ~ m~ tlı-alından b~ln- emn.fyet Amiri Hald..""J. Va.rdar :tzmııre 
~ ~ e --~ t..lıı.vt tuVTe't Deta"at, 4 (A.A.) - Mi4«ıın Re • tında bulunan ın nokt.aı.:ırdı;uı bttın:n yeıt. ha.ı1binin du.rduru!mıı.sı lçin Bir_ lığ& vernmtş olan ıtıı:lrrlrlerln dilek ve Akh:sar emnlYet ~ıri Ti1'"/fl; Eren x 
ır-:. l5l Sovyet, ,,....,_Y" - •-· J3innJUlY& yolu olduğu Ji.krlndedırler. 1 ik , .. _... ""'-"-'--.. btr •nı-.-~ ..,._ .... ,. ,_. {Un'-" ~ kal"61 QOk büyfilc •"'1tihtıf't mer- ...,.. • ba.'iP.skoP>5U Bu suretle İııg-ıltere ve Birl~k Amcri- eş Amer--..an .......... ;ı.uuııyn.ya nizamname lc:onı:syonlann gönde - ...... &,7.._,a. ~·-.. ... emn"'""' ... , EJey_ 
t 1 t.a&rruz har eti lçı :rn'lcyasta yeni :UOI'Cl H~. Det.roJt 1 bir kadan Tchoungtine gönderi melı:te 0 _ oota verildiği. bakkında:ki lıa.berler ta rilmeslne :ıronı.r ~lr. lket Tekirdağına İnegöl emnlye lmırı 
~ektedir. n Jnf'm!lerne mm dM-esi'ne ~~ı~rafın • lan malzeme &CVXIyatı lı:e6Jlnı.ş bulu.. msmııe h::ı.kflmte m.ug3Grird r. Neşre. Görüşecek~ lb1r konu buhın İrfan :cı:~1:n ~ ~ emnL 

~lbıı:! llıı?a beraber Bertin Moeıtuva o oemlyete mt!!1S ız k&L ~tır dilmek 1mklnı basıl <nnca P'in hi1 , to- yet ı ım e apazarı 
~ durum h.alınund~ t.am bir Jre- dan dtışmancı f.e20lhü.ra-ta ~ ifax'o .Bıw ·mQeahidler genl.ş mJtnsta b!r ikftmetJnin 'Yerdiğı cenb bJd.kllece~ maannsı dolayısile kongre ge ecele P eaml;vet Ami~e naklen tayin e_ 
Uı .. .:~ k&temınktedır. - IWŞtlr. ~ıl'ar ıoro e. A.lmal). _ Ja.pon pllınmın tıı.~bık mev- tir. lan~ ,arma bıra.1nnışt..ır. dUm~lerdlr. 

O}tj~ hazırlıklarm bıUr lmek üzere Yumurta -,ıe ~ .,anışlardlr ~ta Jdine kolllılmak üaere o'dutu mUtalea._ ------------------
lı.ar~ v~ ~~ g(ln}er zarfında yeni Dede!klt.if1« dı9~ bir tek yum 

1 
smdadır. Mıhver. Hindı&tanıc bat.ı ve 

"°'ıd At.Q intizar edflmesi JAmn geıd ~ .isabet ettil'fn1 ve lbrd Ha !ax'ın b doğusuna müteıvecıc81 olr taarnır.a. ba.$... 
~~lunnıa.kiadır. nacra ~.mek tçın ast.ıca.ı et.mediğ:tnJ Jadıkı&n smıra Alman orduları H.azcr 
~ 4 <A.A.) _ B<n"Jet cenutı llÖ:flemJ4ileı'dlr· denıwıin her iki !lt~ısından Hındlst&e 
•~ bııh~~e harekht..ın sllratlı fnkiŞllfı E1çl. dedektt:fle.re .teliş et.meyl.nlz. nm ŞtIDBI batı hududlan boyur.cıı llerlı_ 

Rusların Efganistana 
karşı fena fikirleri 

yokmuş! 
~tıv -"'UISa lrırımda .c.azıwııla.n parlak kendi zanırlanna eğlensın • ~. Japon orduları da Bınnnnyayı 
~~et bu &abahkl g.azeteıerln blrakın işgal ederek w Bengale .ılörCez1aı ce. 
~e dun:tukJan mevrulardır. lera ~· virerek H ndlstanıı uı~mı.s olacaktır> 

~~ ~~:ı ~:e·~:;;ı Bulgar radyosunun lranın Londra elçisi 
~ d~üttetik erinin askeri ve sl-
~de ~. _ larnun gitt!kçe mUşkü!At so·•zcosnne go••re Londra, 4 <A.A) - Royter ajanamm 
\>Oel.~ıtuıı kn nek~Ir:.er. ü dıplomaelk muhabiri bild r,J-Or: 
~~ Beobaıchter ırıue esi Birçok tranıııarm rözflııc• handa 
~ : mastarafı ı lnd sarlMI•> kanunu ~inin bAnl.sl olar. Sc)'Y'id 

>e l:lıJ Uz &6km1 mutehasaıslanno g(l_ şu 'ÜÇ fl'.ktall l>trinl tahul etmes lbım Takbıade, tranıo Londra e'çil ğlne ta.. 
~ Ilı~ Almanlara büyük fay_ e-elecek."Ur: Kaf yln eclllmiıtıtır. 
~ tll'hl ~ın edecf'ktir. Alınan m!ltör!U ı - Ya Kıı,radenizin dolusunda - Taııclzade. Kaçar hanedanının son 
~ birl1kleri topradt: dondutu za. kas ııma.ıııanoa çeldlmeC. şahmm hWcOmetini demokra.~ ıslahat 
' ~hltıa harekete ı~ebilecek- 2 - Veya Tüı1Lffl'e sıtınanık :eo_ vüc:uda getlrmeğe sevkeden harekette 

ll~ jularcWı ÇJkmaia caJıışınak. miihm bir rol oyıwıu.ştı. 
\1~· Pin, M~u fırblal'I 3 - Yahud da tendi Jı:cndisiııl ba.. o 

.. lna:-:" b::ıt>er ere g\'.JC'e Romanya, ~ söılcUısn bu üç lhttmaıı uzun G en er a 1 Va vel' in 
ııu;-~ Ye Maoaınstıan tnı-a.fından B._.r sonra. 
ttı .... ~ııe Alr: ·- ...... ...n..Ae ve e r&flı Şe&ı de tahlil ettil""ten beyan ah 
~ bulu -:u ... umen ...... er """ ... - bU filonun ıta.ftcns 1.ımaıııanno sıtın-
~. pıa.s.ı.ıu I.n*An ohnaciığını, ç{ nldl Al. Londra 5 CA.A.) - ILncI!stıın O!"du_ 

(Radyo ~) manlann Kerç boP&ında.n Kark~a. ları umum kumandAnı Onneral Wawell 
~ ~ l'ıloıııkoTadao ;1yrıkh kolayca gCQObılecAlderinl. s:ın zaman_ dün Slng.apurda.kl matoua.t toplantı _ 
~ovadan ~ gıten bir larda bu aahlIIerln en iyi limanı olan smda bo:rana.tta bulunmuştur: 
lt~tıı 0 e Sov.yeıtJ.er devlet relsi Novro&sacıD Alman ~elerı b1:~ü General Wawen Hindistand.atl in _ 
tir &u Moskovnoa.n KUJI>~ g1ıt."rn1ş _ dan ~=ımn ana T cillz ordusu He Rwı ordusu arasında 

üındra. 5 <A.A.> - Rus resmi soz.. 
cüsü Losovsky dün Efganl6tan ile Sov_ 
Yet Rusya arasındaki mlinasebat hak_ 
tında ~·anat.ta bulunmuştur. 

Looovsky. Sovyet Rwıyanın Efgan s. 
tanın mülk! ve StY.nsl taınamiyetlne .kar 
şı hM; bır suiniyet! bu.u:ımadığını SÖY
leml.şUr. 

Mı.mıa!leyh Mthvercı tebıı.aiarıo Ef _ 
gı:ı.nlst.aııdan çıkanlmaaı t.aleb nhı bun_ 
larm antrfkalannı goze çıu1)acak dCJ·e. 
cede tlerı göttirdl.!1t"k:rmden husule gel. 
diğlnf bıldlrmt.ş• r. 

Bulgar Kralı Atman maliye 
nazırile bir saattan 

fazla görüşlü 
Sofya, 4 CA.A.) - Alman maliye 

nazın Kont Sohevenn Voo Krosıg, 

Bulgar kl:alı t.aratıından kabul edfüniş. 
ıir. OOJ'Üşme blr saa.tten f!ızla silrm~
t.tir. Alman nazırı, bundan evvel Bul_ 
gar nıali;re n&%ll'l Botlı.lof ~ mtilil e na_ 
mlıiında ırörüısmüşt.ür. 

!Un n...~et lıne Mo&kovd c-.ıı tehi ite- oı~~u ibtimal, Y~ t !onun Tilrt:ı.- aıtı m . devam tirmette oldu. 
~ tş olduğı.ınQ blr de.:il eayüı_ &ltmım SOOcilYe gore bit\ra!lı tunu söylemış Ye Hlnd stl:ld& blr Rus ~--•••••••••' 

. . (~ 6'8Zete3 ) i:ıe müda.f.::~ karar vennlş oı.ıui" :'tıtirmi.im.e.'wiltnin bwwıduğunu bil. 
tng hnferopolan ı.ı.Jr Tüı1dyc buna razı olmanca-lo::tır. Tür_ • 
~ kaYn:aJt!orının vero~ı nuı.. - kiye razı olsa v~ ruo da Boğ zları geç_ General İngilterenJo ~ava asker 
le-hri ~ R:ırm:.daki SimPeropol ıruş b le İtalyan a:emlleri taratın- föndennemlş olduğunu. ı:a.ta.ı. ııl!ılı. 
klllrı. R ~ tru-a!mdan yaktlmış, yı_ dan be.tırılııeaıktır. tech.lzıı.t, malzeme gönder im kte oklu.. 

1' ve bir hambe :tınıinde Alman. Bulgar sözeüırlinf' göre Rus f losunun tunu bildirmişt r. General Hnd!St.anın 
::-ın ~ kendi end!sin b&tınn~ bnşka ya_ şimali garbi hududwıda kuvve i mü • 

~ "3-Caitı şey yok ur Bu 8Unt.le Alman dataa noktalan t.eşk.il edilmlş olduğu. 
- Jıı.r Kan>.den e bibük hır ü.;tün U.k nu da söylwıiştır. 

S!E!A~!A 1 
BALIKÇININ 

Otn:ELLiÖİLE ırth.iJN GÖN6LLER:t '.I"J1filiİR EDEN .. . 
KUDRın'İLE TEKlıılIL KALPLERİ ATEŞLENDİREN ... .. 

iLAHi DOROTBY LA.DIOUB 
YARIN AKŞAM LALE YE GELiYOR 

sDraMA ALEMİNİN 3 Bt>Yöx YILDIZI 
DOROTHY LAMOUR.. AKİM TA.MİROFF _ JOHN HOVVARD'm 

Canlandırdı#t 

MEMNU AŞK 
•DİSPUTED PASSAG:S. 

Düny8'Y} J'e"ınden sarsan bir şaheser.. Kalp eri he:1ecana ıetıren bir 
.,. romanı ••• 

Herkesi zevkle lleiclendıren blr silpe.r Paran '.>unt Pllmldh'. 
Dilctat: NUMARALI YErn Ş.İMD1DEN KAPA'I'ILMAKTADm. .. 

~~-----------· TELEFON : 4 3 5 9 5 _.,.,.. 

SEVEN hct KADIN .•. BiRi GÜZELLfCE ... _._ 
DİGERI GENÇL1GE ... KARŞI MÜCADELE 

EDEN iKi KADIN... S.au; 

OLGA TCHECOWA ve BRIGITTE HORNEY 
Bu gur.el a.şk Ye ~dramını 

iKi AŞK ARASINQA 

Bu Cuma 
Akşamı 

f.ilmın.dı? canlandıra.ca.klanilı" • 

Sinemasında 

H kO --ot b. I . temın edecetıer vt> kıt' .abrını to:tıyca ---o---
me la ıb erı Kafkasyaya ~etrı ı-e'klentır Romanyada p'ebisit 

~ (Kadyo ructcstı 
: ~ lH\lfiUsl) - Beyoğlu hü.. Vıs 5 <A.A.> - Bllkre..,t n habı.-r a_ 

Rauf Tunçtetın Ed!'me mişlerdir. lındıtma göre Mareşal An~ konun 

1 1 , ELHAMRADA 
~t !:_~e Kuşadıı.sı hilld\- Muş rnaartr mlldüril Bllmı Tnncer siyaseti hakıkmdn önümüzdeki P~:u:nr 
~~ Ötdcn Hakl rı s1h. ~ :ma.a.rit ıırüdUrıutüne naklo_ g11nü bQttın Romıı.nya .ıı.ramınde bir 

-wue Da.ltle.n t.a.yjzı edil. lunmu;!ur. plebisit yııpıla.caktır. 

Emsalsi2 tıd' uvQ.f!a'kfye le 

devıaım cd.lü'or 1914 DEN SONRA 



BA 5 -DİŞ - GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - soGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA - NEVRALJİ 
Ve Botun Ağr1ları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. NE V R O Z i N Yerine aaşka Bir Marka Verir'erse Şiddetle Reddediniz. 

Vali, şehir halkma bir yıllık 
çalışmanm hesabmı verdi 

(Bq tarafı ~ ncl sayfada) 
buatta çok fy1 bir tesir bıraktı ve blZı 
tebrik eden mealde muh;el:f yazılar 
ç.ıktı. A.ynca Dahiliye VckAıetlnce de 
taltib olunan 500 den !azla gazete 
maJctu,ala.rı ha.Jckında altlkadar daire
lerden lA.zon gelen a.ahaZ •ıe rııporı..r 
alınarak neticeleri cevabland:. 1stanbu_ 
ıun BeledlycımıZCe hazırlanmış turistik 
bir şehır rehberi bulunmadı"ı g&ıönU. 
ne alınarak neşriyat şubem..zce bır ışe_ 
h r relılberl hazırlanmasına başlanmış. 

bunlara 106,700 lira sar!edlldl~l söy_ 
fonıiştlr. 

tır.• • 
Tramvay ve elektrik 

Vali bu şekilde oo kazada ne kadar 
trotuvar, parke, adi kaldırım, maka_ 
dam şose yapıldığını birer b!rer anlat 
m~. belediy,ı hı.ıdudu aah!lındekl li 
kazada cem'an 135 yol, cadde ve so
kakta 139,210 metre murabbaı nstalt 
ve !katran ka.plama. 22,493 metre şose, 
40675 metre murabbaı parke k.aldı'!."Un, 

43,942 metre murabbaı ad! kaldırım. 
1494 metre ml.klıA>ı duvar, 651 metre 
tul mecra, birçok re!oj ve beton yol 
yapıldığını söylemşıtlr. 

Valı Elektr.._ Tramvay ve TUnel .ş_ 
Jetmeleı1 laalıyetıne ak1 de şu izahatı 
vennlşt1r: 

Vali imar işlerine de tunasla şehrin 
bln;ıok semtlerine ald plA:ılar hazırlan 
dığını. etıüdler ve maketler ya..,ı'dığm'i' 
ı;öylcmlş v.e nutkunu şJyle b~tirm1ştir: 

Netı ca: - Tramvay hatlarının tc"/Sıı ve çift 
hat.ta tahvili münasebettie İşletme 1. 
daresı ta.ra.fı.ndan ist.lınlAk yapmak ve •- Sayın ar.kada.şlanm, 
tramvay yollarının tret.Uvarlan da ge. Son bir sene!~ çalışmaıanınızın iza. 
ne ı.dare tara.tından inşa ve tamll'ıne hını burada b!t.innlş bulwıuyorum. Me. 
imkfuı veren blr Hoyetı Vekile ta.rarı 681 arkadaşlarımın Jkttham mecburi-
1&t.1h5al edılmı.ş olup bu urarı ıdarenin yetinde kaldıkları umwnı diliıya vazl. 
müstakbel icraatı bakımından haizi e- ~ın ihdas et.tlti mllşkUlleri ve en.. 
hemmıYet olaradt k.ayıd ve arzederim. gellcrt de a!A3ta ile gözönllııde tutaca. 

Serbest dövızle bir vÜt tünel cer ğuuza eminim. 
tablo6u getlrtJm!ş ve bununla. tünelin Muhtelif şubelerde vaMe a:.ınış ar-
faaliyetı bir müddet uza.ılmıştır. kada.şlarımın \'a.zl!eye ba.ğlılıkl!u'ı ve 

23 otobüs ve teterrüa.ı.ı Amer.lkaya !eraga,tlerl ta.kdırlerıillZC lCıyıK bir de. 
84W'.Ş edllmıştir. Aynca isvcçt..n de recroedır. Bizzat cümburlyet hUkCUne. 
o'.obils celbme teşr-t>bUs edılın şt r. Mal. tını zln biz dama takviye eden ~ Ukseıc 

mü7.Aheretlerl muvarre.kiyetlerlmlz!n 
• cclb ve tedarik ndeııt. mUşkUla.ta ba.ş ıca lmıl d.r. Bu 1t:barlıı bılşt.Q M ıu 

r tramvay f.aalcyet.ı ıtatıı ve ta. tsm tn k hr mi 
dıl ed '-=""erek normal hareket tarUe_ Şefimiz et önüne arışı şe • • 

........ zin mınnet ve şükranların~ ta.z\mleri-
lerı ta.tbilt edi mekte bulunm;.1Ştur. mizle arzetmeği ve İst.anbuıu:nuzo.ın de_ 
şebekenin tevsi ve ısla.hı müşteri a.- Rel:k da 

dC'd nı artırmıştır. E ektnk ş rke'ın:n ğerll evladı Başvekıllm ı: · Say m 
hüküIIlete ınti.k.a! ndcn 9-10 senes. nl_ ile climhurlyet hükfunetıne ve büyük. 
b,ayet.1ne kadar artan mllşterı adedi lerimlze bağlılıklanmızı ve te.şr.kkilrle_ 
~17. 941 senesi b.a.şından Ej.·:n1 nlha. rim1zl burada huzurunuzda. Uıv.fe etme. 
7etlne kadar da 1846 dır.ıı ği bır vecibe b lirim.• 

Vali bundan sonra Sular tcıa~ ı !a. Vali ve Be ed ye Re.sın n nutkunu 
allye•ınden bahsetmiş, lstanbu! Beyoğ. mUteakıb azadan Sım Env~ ve Meli. 
ıu Ka4ıköy c hetıerınd" muhtel! 60_ ha Avni s& n'\.nrak Vali ve Be1edlye 
oklara yenlden !!067 metre boru dö Reis!nln İstanbul şehrine yıtptığı bü. 
,endltinl, 1200 b:naya yen den su ve- yük hlzme~lerden dolayı şchır halla 
r d n os lem tır. -

1 

namına teşeld.-ilrler!ni olldlrmi.)lerdlr. 

Şe., ı· t · Şeh"r Meclisi mU~-ealtıb n rumamc. 
ıı.r ıya rosunun faalıyetı snd ki maddeleri müzakere etm!.ş ve 

Vali ~e Beledı~·e Reisi mut~ıbcn 1 f-ory1 antısına nih.<ıyet verm1şttr. 
Gehır 'I .yatrosu faalıye ını ı.zab ederek 
şwı...an soy.em tır: Kadın meselesinden varalama 

c- Güze, ııaıı·a lara .carşı ha kın a.1 Beşikta.şta, Yenimahallede oturan 
11\.knsını artırma<{ ve m :nı.eketlml.zde Mustara 1le ayni soka..ı: sakınlerinden 
tıyaıt.ro kuitürtınUn 1nk şafına h.2'Jllet Hilseyin, dün bı.r kadın meselesinden 
etmeıc gayesJe ça ışan Ş h.r Tı.y&ll"o. dolayı -kavgaya tutuşmuşlar, Hüseyın 
muzun dram ıkı.::imında geç :ı nıeu.nı mıı.h!ycti anlaşılnınıyan b r cls!mle 
te. f, t rcume ve nd pte o.mak Uz.ere Mustafayı vtıcUdunun muhtelif yerle_ 
9 Y nı er oynanmış ve bu teınsıllerde rind n yaralamıştır. 
bir ev ile seneye naz.ır3.n :ıo2:.ı k şı Yaralı ted vı al• ına alınmış hô.dise 
fazla le 72,253 kışi gelm.şwr. Temın Yi mUtr.ak b kaçan Hüs yin z~bıta ta-
ed len ha ılat ta 480 Lu !117..a&!e f dan y~alanm tır -
30,061 l•T&l ı bulmu •ur.a - · 

Valı, komcdı ve cocuK t..ya•rosunda 
da seylrcı ve hasıla.tın art ığ nı, her 
t.ıç t. a roda b r ~elkı seneye naza_ 
ran lıaaıla.t. fuz'as.nın U,000 küsur ll 
raya balii oid~-unu, bu &<'ne Türk 
tlyatro tarih :nuı.tlnelerl yap: masın.ı. 
b !andığını söylem.Lş ve demiştır ki: 

c- Bu mU m.z.n d .... m ı ve ve 
r!mll m sa den g t~rd ğ! t.er.ıkkl ve 
tckrunWden cidden memnunuz.> 

Konse.·vatuvar faalıyet ı 
VaL ve Be.edıye Relal K.onsenatuvar 

laal yetı ha.lütında da şunları söyle. 
~= 

c- Talimatına ve teşkilfltlandırnıa 
tarzına göre müessese ıçın<.le ted.lsat, 
mtıessese dışında konser:er verm k ve 
milli muslki üzerinde et.udler yapmak 
ıibı üç asn sahada çalışan kons n·a. 
tuvarımıza 220 talebe devanı etml~ ve 
bu sene de 32 talebe nıe.ıun o!mın;, 
46 sı da geçen sene teşkıl ed.lmlş olan 
40 kisilik Şehlr armonısı tc;şk lıle açık 
yerlerde ve bahçelerde kotısel'lcr veril_ 
mlşt.ır.• 

Umran hareketleri 
Val bundan sonra umran h.'lreket

ıerını 1zııh emılş, Beled:ye er B nkA. 
sından 1stıkraz edJen 5 m.ı:von radan 
f,445 000 lirasının alındığını, 

111 Iyon Lr ının ım ·e 
soo emıştir. 

vaı bundan sonra her k 
lan imar iş eri.Iı1 b r bir h m ş, E. 
ı:n nönU kazası dam! nde 29 cadde ve 
ııoJtak GOOO metre mur.wb ı asfalt 
trct:üvar. 11,483 m tre murabb1ı par
te. 4498 metre murnbbaı adi k !dırım, 
'730 mctr maita.dom ~ yapıldığını, 

Demirle başından yaraladı 
H ·~o· de, Knlab.t cadd~.nde kala 

fa•çı. k vapan Meluned !le aynı yerde 
ca:ı: n İshak bir ·aıacak meselesinden 
do avı dtin kavga c'm•s1- b d 
+~~ k ''"' · u esna a ı..:ına elin g('Çlrd'~ bir d mi • M r par<.'a. 
s e e~mcd b ~ndan a~ır surette 
yaralam tır. Yaralı tedavi ed:ırnek U 
zere Beyoğlu ~ tanes ne ka11ın'mı -
"Or h vıık<ılannral> haıkkında tak b ~ 
başlanmışllr. a 

( TiYATROLAR ) 
İSTA.NBUL llELEDiYESt 

Şeh r Tiyatrosu 
Tepebap dram kısmında 

B u akşam 20,30 da 
H A MLET 

Lıtıklll caddesi komedi tıamında 
KÖR DÖ\'ÜŞt} 

r R AD IES TBSIE4\ 
Yeni bır ilimden bahseden bu ki. 

ıt.abın nazarıYat kısmı oldu~u gibi 
ta. bJrat kısmında. hn ta.ıkların 
teşhl.51, Uflçlann tayin1, yer altın. 
dıı.lti mad n erin, suların bulunma 
sını, doğacak çocukuı1 rkek veya 
d:.ş! o'duğunu, hat.tA. alacağınız bı.r 
yumurtanın sağlam ve a çürtlk 01. 
d !tunu b.ld ren ls'i!ade.:l b r ki_ 
'tabdır. 

İkb:ıl ve Ha.şet. Kltabevlı:>rlnde 
sa.tılır. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - B{lyükdüz bölgesi emvalinden olup Caıt6!Waşı deposunda mevcud 

1498 aded muadili 904 metre m:kA.b 443 deslımetre milklb köknar tomruğu 
a.çıJı: artırma suretlle satılıp çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyuıınuş olup hacim kabuksu2 orta kutur 
üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara orman umum rnlldürlüğU, 
İstanbul ve Zonguldak çev.lrge mUdürl!iklerlle Karablik devlet orman 1$ _ 
let.mesı revir A.mlrltğinde görUlebllir. 

4 - Tomrukların beher me:re mikAbının muhammen bedeli U llıa 50 Gtu 
ruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat. pey a.koeslle birlikte 11.ı I.941 tarlh'ne 
rastlayan Salı gUntl saat 14 :1.e Kl\tabük devlet orman işletmesi b nas•nda 
revir Amirliği riyasetinde teşekkül edecek komisyona müracaatll\rı <!>484> 

MALİYE VEKALETİNDEN: 
!.6.1941 tarlı ve 4057 numaralı kanun muc blnce ihracına salAhiyet. 

terilen ve ha.sılaıtı tamamen D..yarıbakır ve ElAzığ lstasyontanndan İrak ve 
İran huducllarına kadar yapılacak dem!ryolunun inşası.na tahsis edl:ecek olan 
% 7 gelirli 1941 d &niryolu ıscı.ımızının 20 senede Mı:ra.sı meşrut bt'Ş milyon 
liralrk birlncı tertibine aid tıeJıvillerin satışı 7.11.1941 sa.bahından 15.11.1941 
aıkışamına kadar yapılacaktır. 

Tahviller hAmiline mutıarrer oluP beheri 20,500 ve 1000 lira !Ubart 
kıymette birlik, 25 lik, tlO ll.lttir. 

Tahvillerm ihraç rıa.tı % 95 olarak tes\11.t edil.miştlr, yanl 20 liralık birlik 
tııhvıl bedeli 19,500 liralık tahvil bedeıı 475 ve bin lirahk tahVll bedeli de 
950 liradır. 

Bu taJıviller umumt ve mülhak bil~elerle idare olunan daire ve müesse. 
selerce, VIUı.yet htJsus! idareleri ve belediyelerce yapılacaık m~ede, mü_ 
naıltasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece saıtılmış ve satılacak 
olan Milli emlfı.k bedellerin!n ted1yı:>s'nde başa.baş kabul olunaca.klaıı gibi 
tahvil itfa bedeller! ve ralzleri tahvill"rin tamamen itfasına ılta.dar her 
türlU vergi ve rUswnda.n mwıf bıılun11C'aklardır. 

MC7.k~r tahviller 'r.llrkiye C~hur!pt Merkez. TU~ CUmhuriyetl Zi.. 
ra.a.t, Türokb'e İş, EmlMt ve Eyunn. HRHt. TUrlt '11ca.ret, Beled~ler Ban ·n _ 

larl:e SUmer ve Etibanit tarafından aaıtılacağı gıb! diğer bankalar va.sıtaslle 
de temin olunaıblllr. C9643) 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

aınirliğLıden 
ı _ BUyilkdUz bölge.si emvalinden olup mun göveç rampasında mevcud 

457 adede mu.adıl 211,294 metre m kö.b köknar ve 606 adede muadil 33r.,874 
metre mlkO.b çam tomruklan açık artırma surett!e satılıita çf&arılmıştır. 

2 _ Tomrukların kabuklan soyulmuş olup hacım :>rta, kutur Uzerlnden 
hcsablannuştır. 

3 - Tomruklara a1d şartname Ankara omum umum müdLirllığtl, Tutan. 
bUl ve zonguldn.k Çevlrge müdUrlUklcrlle Kara.bük dell.ct orman tşletmesl 
revir Amirliğinde s-brlllebllır. 

4 _ Tomruklardan köknarın beher metre mi.kl\.bı 14 t:ra 50 kuruş, c:amm 
beher metre mr&Abı 17 liradır. 

5 _ :tsteklllerln % 7,5 muvakkat pey ak~ 11.11.941 ınr·hıne rastl~n 
Salı günü saat 14 de Karabllk devlet orman işletmesi binasında revır flınirl 
rjyasetinde teşekkül edecek komisyona müracaatlar•. C9491> 

Devlet Demiryolla r işletme U. M. den: 

Devlet Demir Yolları Umumi İdaresinden 
1 

_ Haydarpaşa birinci işletme personeli ile Muc!Anya Bursa işletmesi 
personeli iÇln 1614 takım resmi elbise ile 994 aded resmı palto imal 

ettirilecektir. 
in kumaşı ıcıarece intıhab edilen neV"..den aynen verilmek d ğer 

~~tü ız harcı düğme ve alft.metl farikaları müteahhid tnralından temin 
ooar:ek şarlııe ka.Palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 
_ EksUtme 17.1 ı.941 Pazartesi uUnli saat on beşte mıydapraşada gar 

b"nasının işletme, a.rtınna ve e'ksntme kom~~~-unda yUmapılaca1 ktin•r: 
uka\'elenameslni meocanen auı.-.. ve n une er ı 

Şartname ve m . edllm lidir 
görmek için mezkür !komisyona müracaat e . ' 

s _ Muhammen bedeli 30287 lıradır. 2490 numaralı acanwıun şartları ıç.n_ 
de teminatları ve tekllf mektubları !hale sa.atinde~ en geç bir sast 
evvelıne kadar işletmede ar:O.ımuı ve eksiltme kom;..şyonuna verilmeli.. 

dlr. 4'9482• 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - BilyükdUz oölgesi emvalındeo olup kasap tıra.11 ve Tektrdilzlt rampa. 

lannda mevcUd 677 aded muadıll 265 metre mlkfıb 913 desimetre ::!: çıam 1921 aded muadili 694 metre m l.kAb U4 desimetre mlkfl.b 
2 _ 'I'omr~lt.oınrutu açık artırma suret.ile satılığa çıkarılmıştır. 

Uzerlnd arın kabukları soyulmus oluP hacim kab..ıksuz orta kutur 
en hesa.t>1anmıştır 

3 - Tornnikla1'8. ald t • 
i'stan.bul ve z o 8~~ şartnamesı Ankara. orman umum mildUrlilğü, 
işlet.mest rcıvır ~!.~rl ,.,n .. çevlrge müdUrlOOclerile KarabUk devlet orman 

&OU<.•3 sorı1lebalr 
ıl - Tomruklarda.1 köknarın ın · 

hammen bedel~ ı 7 liradır. Uhammen bedeli 14 lira 50 ve çamın mu.. 

5 - İsteklılerin % 7 ,5 muvakkat. 
Sah gUnU saat 14 de I{Arnb~~ de;krslle 11.11.941 tarihine rastlaynn 
vlr tımlrl ği nyasetlnde ~kUr :.:.:._orman işletmesi b!nasında. re_ 

""""' koı:nı.syona mUracantları. 

Üniversite Rektörlüğünden 
'Onlversiteye yazılma müddeti 6 İkincl.teş:rin ı941 akşamı sona 

c9483a 

erecektir, 
c9630a 

Memur Alınacak 
T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğündell 

İstaıımul haricindeki fUbe Te aJanala.rımızda çalıştırılm:ık tlrerf 
lüzumu kadara memur ve memur namzedi ahhncağı.ndAO 

Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, lzmir, Kara, Konya, 
Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon şu.beleri.mıme müsaba,ka 
imtihanı açılca.ktır. 

MÜSABAKANIN .ı:\NA ŞARTIARI : 
1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunmamt.1 oı. 

mak, 
2 - En az lise mezunu veya muadili meikteblerden me2un olmak. 
3 - Lıtı.hdnma mii.ıu hali bulunmamalı:. 
4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukarı olmamak, 
5 - İstenecek vesa!kl ibraz etmek w bankanın ~tereceği yerde ..., 

zlfe kabulüne ve memurluk taahhüdnamesinl imzaya amade olmak. 
DİGER ŞARTLAR : 

1 - Ayn! tarihte ayrıca yapılacak m fls&ba.lcaya oı:ıta mekteb mezuıı.. 
lan da alınaca.kt:.r. Ancak İstanbul, Ankara ve İzınlr~e orte. müsabaka.. 
ya müracaat sırasile yalnrz ilk on ar tif.1 ~rak edebilecektlr. 

2 - Barem kr.nununa. tabi daire ve müeaseıelerde ikİ 
ıene veya daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referan,. 
malik olanlar imtihansız kabul edilecektir. 

3 - Tayinleri tekarrür e decekiere 3650 sa.yılı ba.rem kanununun bl.. 
kümlerLne göre 120 Uraya kadar ve il.lı: d efa intlsab edenlerın tah&ll de* 
celerine göre muayyen haddin tamamı fi2ıerlnden ay1ık verllecektlr, 

4 - Bir ya.bancı dili c!ran8l7.Ca, almanca, Uıgl1l7ıee> yi b.hakkın bUeO.. 
ler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mes1eld ta.hsU görenler müsab'-' 
kada rüchan hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar , da.b.il.1 mevzuat dairesinde f.ek&. 
fidlfik reJıminden, Sağlık S:uıdıtından, Yardım Blrllğınden lstifade edl .. 
ceklerdir. 
İMTİHAN VE IUİ}RACAAT TARİHLEB.İ: 

Orta mekteb mezunlarının 1DUJhanı 11 • 12 İklnci~in ve daha yııka.. 
n tabs111 olanların \mtlha.111 13 _ 14 hlr>o~l.nde ~pılacakt.ır. 

Müracaıı.t.!ar im.tıhandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. 
. MÜRACAAT: 

İsteklller.ın imtihan yerlerindeki Şube Müdürlüklerine ve Ankara~ 
Bankanın Personel İ.ş1eri Müdürlüğüne müracaat etmeleri lA.zımdır. 

(9160 

Antalya Nafia Müdürlüğünden 
Son Posta ve Ulus gazetesile 27 Bir1n~e ta.pah zart usulile ihal~ 

yapilmaJt üzere ill'uı edilen Antalya • Burdur 701U DUlbdeln.d 1. parke;, 
dırım ıtaşı ihzar işine istekli çıkmamasından l.ş1n lhaloot TeşrınlSdlıi 20 ıll' 
Perşembe günü saat onda yapılma.k üzere pazarlığa bırakılmıştır. ~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

AT BANKASI 
' ~Unıluş tnrihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
eube ve aJanı adedi: 265 

Zirai ve tic;ıri bs nevi banka muameleleri 

Ziraat Banıtasında kumbaralı ve ihbarsız tuarnır bcsabların~; 
az 50 Unun bulunanlara aenede t defa oekilecek kur'a lle ~ 
pIAna ııöre ikramiye dafıtılacakt ır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 ,. 2,000 )) 
4 )) 250 » 1,000 )) 

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

J)tkkat: Hesablımndak\ paralar b1r sene içinde 60 llradaD 
düşm1yenlere ikramiye cıktılh takdirde GJG. 20 fazlasile veruecektır~oı 

Kur'alar .senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 E)'Ull, 11 
unun tarihlerinde çekilecektir. 

Lı..:~~~,.._~,..,,~,..,.,_~~~~,,.,,---- .. / 
·············· ................. ,, ................................................................. . 

Son Posta Matbaası: Neşriyat Müdürü: Hüseyın Ragıp Emeç 

SAHİBİ: A. E.krem UŞAKUGlL 


