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Bu sabahki 
haberler ı 

Vişiye göre: 

Moskova 
ıarbındakl 
nıevz ler 

' Dondan istifade eden 
Alman motörlü 

kuvvetleri şehrin 
c kapılarında 

ephenin heı tarafında Al • 
\r 111an tazyiki artıyor 

tıı~ 6 (A.A.) - SO\'Yet RusYada 
C1etıe ~k!r hfı.!fı miltezay d bir ş!d .. 

So evanı etmekted'r. 
trıan 1et l?latbuatı V4'? radyosu faik A1-
taıı te uvvetıert karşısında Rusların a. 

'l'aıı l'ıtettlklerın b'ld.rmektedirler. 
\>oloko• aJansı en cct.n muharebelerin 
~la i&nı.Skda cereyan ett!ğini, Al -
blllUndrın durmadan yen1 hücımılardB 
Oldllltı Uklannı ve hersün ılerlemekte 

lie arını hıı.ber verrwktedlr. 
Blr SO'VJ'Ot etmcınıllfer istasyonunda korkunç bir bıırb sahnesi 

1 , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

kara denizde· 
ı Tnrk kara 
: . 
· sularında 

bir hadise 
.Bir denizalb bir. 

( ~Türk motörünü~ 
: ; 

~ batırdı 1 . . . . 
Motor mürettebatı 
lğneadaya çıkarıldı 

An'kara. 5 (A.A.l - Tllr'k bnn_ 
dıralı 145 tonllAtoluk Kaynnkdere 
motöril, Karaden z Boğazından çı. 
orak Türk su arını taklb ile şi_ 
ımale doğru gitmek•.e iken İğ:ıeadn 
ve Midye arasında b1r den'zaltı t:ı. 
rafından durdunılmuş ve mUret_ 
ıtcbatı flıka Ue 1ıtncndayn çıkn:'1L 
dıktan sonra rıcn•zaltı tarafından 
t.op ateşıle batınlmıştır. 

f 
! 
i 

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

Basın mensubları 
için bir tekaüd 

sandığı kurulacak 
Birinci umumi kongre bugün 

mesaisini tamamlıyor 
Encümenler umumi heyetine dikkate değer 

esaslar teklif ettiler. Yılda iki gün 
"Basın Bayramı,, günü ilan olunacak 

Hayat pahalılığı za mı 

lı114 ~~-n verilen malQmata gör.e 
&ııı<ta -......,~ bilha~ Tula mıntak.a - ı ---------:--"" 
lllış oı:lnıan ta.zylkınin fevtcalMe art- Alman teblı•gv ı· 

Seru utunu bildirm!ştir. 
l:o"a enden bıldlrildlğ!ııe göre Mos • 

,~··iC'AF.KASLAliiN·~, 
Egede büyük 
bir elektrik 

tır. artıınde Rus mevzileri yarılmış. d 
Unı~nlar MOS1tovaya karşı yeni blr •• Kırım a 
ll4ıınıa.1t~rruza gecm·ş oldukları an.. 

1 llk.;a~laj~· Kırımın bUyük bir teh - Ya. a 
<Itıı ~de Oldut•ınu anlatmaktadır. .J 
~ Yıldız. gazetesi Aıınanıarın dağları 
latıı:ı llerlemış olduklarını ve Rus. 
rna~~~ı tnev"Zılere celtUdiklerini ya2_ 

ı,, 

Diğer cephelerde 
son vaziyet 

banda· . ' ı n ıstıfade eden Alman t.anlk. 
.\ txlotörıu kuvvetleri Moskova 
l:ar,

1 
ı:o1c Ynkınlanna varmışlardır. 

l3a21 ) ?Dl zıımandn Leningrada 
lll~ taarruza girişmişlerdir. 

Rusı~G;;j;""ka 
Şe .rini de tal:liye 

et iler 
londra ·· sah . ya gore bu 
tond:hkı harb vaziyeti 

~lıı~- 6 <A.A.> - Nlsbl b'r dur 
~ ---an -eli Ilı hU sonra Almımlar Moskovayn 

l', CUnılarını şiddetlctıdırm..şler 
. ~n -
iO!n %at evve1 Moskovayı zaptetmek 
"i~r, ıtUhar eayrcUcrint sarfetmektcdlr. 
b 'l'ıııacıa ebe.er bilhassa Volokolamsk 
eırn~, .r fcvkalAde b!.r şiddet kes. 

b "·llııı.ni 
~iüldtı.1t~rın ınuvaıfakiyetll llerleyişte 

te YX>kt rı hakkınctn henüz bir e. au ur. 

Berl1n, 5 CA.A.) -- Alman tebliğinde 
ezcUmle bUdirildlA'f.ne göre Kmmda : 
ıleri hareket cenub ve şark ıStlkametJe. ı 
rinde devam etnıektedir. Yayla da&la
n silsilesi açılmış ve Alman. kıt.•aııın 
Karadeniz sahiline ı.nmlşlerdır. 1 

Alman tayyareleri Sıvn.st.op01, Yalta ' 
ve Kerç 11.nıanıannı bombardıman et. 
mişlerdir. 1 

Cem'an ıo bin tonluk iki naklıye gc. 1 
misi ile bir himaye gemısl battrıınııştır. 

5 incl ı;ayfada) 
(Dc~mı 

0 
__ _ 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

Moskova 6 CA.A.> - Bu sabahki • 

Dün tıütun cephelerde muharebeler 

iŞGALiNE 

DOGRU MU? 
Kırımın 

cenub ucuna 
vardılar 

M1hver kıı:ynaklan Kırımın tşza_ 
llnin Kn.!kaslnrm işzallnl kolay. 
ı::m,ı.rocağııu $)ylemektedirler. in 
~izler yarımadadaki lnklşafl ya_ 
!idn lb1r a1aka ile takib etmektedir 
ıer. <Radyo gazetesi) 

Londraya göre vaziyet 
Londm, 5 (A.A.) - Londranın 

s,1.J;'hlyetli nı:ı.hfe!lerlnde talunin 
ecü.dığine gfüe, Alnıanl::ır, Kırım 

dn olduk1:a büyük mikyasta bır ta 
arruıı haızmamakta. ve Azl'k de. 
nizl medhallndekl Kerç boğuzı_ 

n':l. müteveccih olan ileri hare _ 
lket.lerl:nln nıı.ihlın neticeler ver_ 
mesl muhtemel bu;lunnuktadır. 

Alınnnl:a.ı.ın bu dar cienlz 1yo. 
ıunıı.a h!Utım olmaığa çalıpnak. 

:Ultabllaba;tı Mos:tovıı ıadyosu Ruslarm 
aı1fJ. rnı..ştı~Ucum:arda buıunduklaruu 
~ 1llınaın1 • Kırımdan yeni blr lınber 
t' Us "lu~ır. Bununla beraber burada 

Sovyet teblığl: 1 
şiddetle devam etmlştılr. 

Moskova yakininde 27 Alınan tay - um mıı.'ksadlarının sarahaten an. 
yarcsi dtişürülmüştilr. Salı giinil lm 11 f (DcYlUDI 5 ınd u1fa4at 

0k UZak Venıctınln sona ermekten 

Sovyet tayyar~e muknbU 30 A an \ ~ 
tayyaresi dilşUrU.IJnüştUr,, '-........................................... . 

santralı 

kurulacak 
İzmir, 5 <Hususi> - Egeyi eietıtrlğe 

bVU4turmak ıcm yapılmakta olan ra. 

1 
ı~ar ilerlemıştir. Gediz üzerlnde A. 
tıs.ıooa b!r hidroelektrik santrali ku.. 
rulm.ası derpıŞ edılmıştir. Tetkiklere 

1. nıızaran halen ~5 srhlrde elektrik :kul. 
lruıllmaktadır. 164 fnbrillli elektrık e. 
nerJIBini hu.susi ımrettc elde ctmekt~ 
dtr. Kurulacak santral v~ı:ıtaslle 90 
mllyon kilovat saat cncrJıSJ is Jısal e. 
dileceği ve 70 mıt.von saat hı:sablanıın 
ihtiyaca cevab vereceği tınlaşılımştır 
DamırJtapıdn inşa edilecek b r toprak 

tmrajda senede 500 milyon metre mlkA. 
bt su toplanarak bir tünelle Adalaya 
akıtılıı.caktır. 

Du elektrik santralından Manisa, Sa. 
Jlhll, Ttwgudlu, tzm~. Torbalı, Tire, 
Ödemiş, Aydın ve Nazilli le civan isti
fade cdccekttr, 

HAVADAN 
ELEKTRİK 

Bir Fransız havadaki elektriği 
ev işlerinde kullanmak 

imkanını buldu 

D!Jın, 5 <A.A.> - D!Jon civan aha. 
!isinden elektrik lşl~rinde mUteh:ır.sıs 
Maurlce Dıırand isimli gen~ blr zanaat_ 
kAr, havadaki elektr'tl ev Jşlerinde 

<Devamı 5 iıtcl s:ıyfnda) 

1 ı Kongre ll%Jl.SI lı;tl madan çıkarlarken 

Ankara, 5 <Hususi) - Türk Basın .-------------.... 
Birliğinin blrincl umnmt kongresi ya. 
nn çalışnınlannı tamamlıyııe:ıktır. 
Program \'e nizamnam.-ı komlsyon!ar~ 
bu gece geç vakte kadar t:p!antılarına 
devam ederek kenllllerine havnle edl. 
len işler üzerinde g6rUşmcler·n1 ta. 
mamlamışlar ve umumt heyete nrzedı_ 
leoe'k ra.1>0rlan hazırlamışlardır. iHtr 
iki encümen raparlarında umumi he. 
yete dikka.te değer eAAslar teklıf eı.. 
mekıtedlrler. Bunlardan bazıln.rını bil. 
dir.iyorum: 

MİLLİ ŞEFİN 
il TiFATLARI 

. -
Ankara, 5 CA.A.ı - Tur • B a 

sın Birl.l,ğı tiumumi kongresi, it; 
fs H:ısan R~.d Tankut, koncre 
nin bı.rıncl toplantısında oy b.r: 
llğl llc aldıkları kararı. yerine 
~ctlrere.k Rclslclımhur Mılli Şet 
Ismet Iııönii'ye nşağıdakı telgra_ 
fı ç&mıştır: 

ı - Bıı.sın Bir11111 kanununun tatbL 
katmdan elde edilen tecrübelerden fs_ 
tifade cdılınek -;ureUle tcd · n n t mınt. 
Bu tadil şekilleri komisyonlarda bir 
proje halinde hnzırlanmış~ır. 

2 _ Matbuat 'kanununun bazı esas- \ (Devamı S inci sayfada\ 
(Del'tlmı 5 lıu:I sayfada) '-

Kara öy e yo a 
bir ramvay c 

30 me re ileri di 
Araba nihayet bir tramvay direğine çarparak 

durdu, yalnız birkaç hafif yaralı var 
Dün 6kşam Karaköyde Voyvoda Vat.nınn Alinin idareslndcki 51 mı. 

caddesinde blr ttaınvay yoldan çıkmış maralı Haııblye ~ Aksnray tramvayı 
ve mcs'ud bir tesadilt bir fac:anın berm\ıtad ba.sam.alclauna kadnr yolcu. 
vukuuna. mılni olmuştur. (Devamı 6 ncı sayfada) 

·········································································································· r tlcıZıı .:ulunduğu muhakkaktır. 
~ela. re lldızo gazc~esl Rusların Kı. 

tlıı:şttr. nı hatlara. çcklldıklerlni ~az,. 
cı ~Zov 
ı~rı ~ı:::ıı Kırımı işgal etmtŞ ol. 
~l tekzrb da Almanların haber _ 

el OsJt0,. etmiştir. 
~Cllttnc a tadyosunun bu sabah bil _ 
l' .ııc1.7.cıe l!'Öre Pazar ırilıtllndenberi 
an etene~. kanlı r.1Uhnrebeler ecre_ 
lıU.slar "'~ır. 

tıan Gorı Staunonun şimalinde bulu -
)enı tnev~Wkadan geri çekilmişler ve 

~tm~lcrdir. 

. Şark cephesine 
Çınden yüz bin asker 

C Askeri vaziyet~ 
Sovget Rusgadaki harbin 

seyrine ve muhtemel 
neticelerine umumi bir bakış 

Ankara Hukuk Fakültesi yeni 
binası dün Maarif Vekilinin 

bir nutku ile aÇıldı 
Merasimde Meclis 
Reisi, Başvekil ve 
Vekiller bulundular 

1 

,. 
ge,ıyor 

Sovyetl -:- kl·f· . ç· 1• erın te ı ını 

ı:ı~~ ıler kabul etmişler 
ö"ıghny 6 ( 

1( lnde'kı A..A.> - D-Omei· 
t~ Olan ~Unist kunn.ayın~ mer _ 
c~~ oener!~an'dan verilen bir habere 
d.eı-ı:ı.ııe ıoo br;:ta Sovycı _ A1ııuın 
ıranı ~e dair Cinli muharib gön. 
Cllt1tılan tek.ur k Sovye-..ıer tarafından 

e ıtüre ~o abu! etmiştir. Söylen. 
q,rııe ~ bin kişiden mürekk.eb 

diden Yola cıkm~tır. 

Yazanı Emekli general K. D. 
Bl1YUk Brltanya İmJ,laratorlu~unun Hindistanda evvclisl gün ıı.ktPdllen 

lI!ndl.standakl orduları başkomutanı gazeteciler ıtoplanıtısında. vaki olan be. 
General wavel ötedenberl doğru gö_ yanatı esnasında General Wavcl: 
ril.şlü ve açık sözlü b!r zııt olmakla o:Rusyaya kUlllyeUi lev.wın sevkedıl. 
maruftur, General wavel bu hususi- mlş olınnkla beraber henüz 1'ng111z as. 
yetini, geçen NJSan a}'1Dd•l Yugoslavya kerlert gönderilmemş)tir, Rusyada as. 
ve Ywuı.nlstan seferlerıni icra etmiş kerl durum muğllıktır. Almanlar. Hin. 
olan Alman ordularınm Ortaşarkta dlstana gelıneğe ~ebbUs ederlerse Hin_ 
yeni btr harekete teşebblis etmelerine dist.anın şimali gAI'bl~nd~ kuvvetli 
intizar edildiği bir sırada birdenbire şt_ müdafaa ımewtlerlrnlze çnrpnca.klardır. 
male doğru avdete buşlamalan üzerine Bu menllerde .şimdi mlihim kuvvetle. 
daha ztyade meydana. çık.armış ve: rlmiz mevcud bulunuyor. Singapur, 
c.Alınan Qmvvetlerl bUyUk kısmının Ak~ .Bmdistanın sağ cenahını teşkil etmek. 
deniz ve Balkanlar sl\halarından u. •. Uzakşarktaki a.sker:i durumda 
wlaşmalan bize ıren tş bir nefea al. herfüaıgi bir d~i.şlkllk ;H!.ndlstanı alA. 
dı.rdııı demişti. kadar-:'<lyüYor• 4elnekle bu hususiyeti.. 

nin tven1 bir nişanesini s5stcnniştlr. Ankara, 5 (A.AJ - Ankara V111ver-
Genera1 Wavelin blr başkomutan sitesi Hukuk FakUltesi yeni binası bu_ 

o!mak itibarile hissiyatını ve dUşU.nce. gün saat 16 da törenle açılmıştır. 
lerini glzlemeği bılen ve bilhassa dllş- Fakültenin 17 inci yıldönilmünc ıast. 
mantarına şaşırtıcı maıfunat uçurul. ııyan bu açılış töreninde Bılyllk Mıllet 
mnsını iltizam eden bır zat olduğuna Meclisi Reisi Abd.Ulhallk Rcndn, Baş. 
da şüphe yoktur. Bununla beraber, bu vekil Dr. Refik Saydam, MılU Müdafaa, 
haı1>1n ba.,l.angııcındanberi bUsbiltiln Adliye, Dahiliye, Hariciye, MnarJf, Na
tavazzuh ve .tebafü.z eden karakteri, fln, :tktısnd, Milnaknllit Vekilleri, Bil. 
kendlsinlıı ~alandan hoşlanmadıtını yUk Mıllet Meclisi rels vekilleri, meb'us 
da ortaya koymuştur. ıar, Parti Genel Sekreteri, Parti !dare 

O halde, İran dahlllndekJ İngillz heyeU ve Milst.skll grup reisi ve aza. 
kuvvetlerinin Kat.kas dıı.fı1nrı 1stlkame_ ·ları, Tem.Yiz ma.htcmesi re.si \'C baş_ 
tinde harekete başladıkları hakkında müddalwnumisl, Genel Kurmay itmcl 
bir lld ha.tt4danberi 1ns11lz propııgan_ reJ.sl orgeneral Asım GUnclilz. Harıc1Ye 

(Devamı 6 ncı sayfada) (Devama 5 lnol nyfadal ııu:ın Ali Yücel 



r Hergün ~ Resimli illa.kale: = Hayatı anlamadan yaşayanlar Cadde ortasında 
iki kanh vak'a 

İngilterede dahili 
Buhran dedikoduları 
~·---- Ekrem Utak}ıgil 

TAKVİM e 2 inci T etrin 

R11..U •• 
ı•7 

6 
1 

6 

O/o 47 karla cam 

Vali Ankaraya gitti 
ikindi Aqam Yat.ı ?illi ve Bel~·e Reisi Doktor Lfı.t.. 

~~+~--t~~+..;:.:;;::_..ıı fi Ktrdar dün trenıe ~ 
S v :i. D. S. L>. ~ V Anka 

V. 14ı 42 17 Oi> 18 8' ~--lıarek~--r·nl~ ~~ 
E 9 43 :ut ı 83 .,,......,...., ve "'~"'.r• r Q,U;oU 

ı;.-.· ıiaı:ıı._...__._._.._ ... _.__ ql.cr eıratmdaı nlA.tadarlarl}l tem.ö:ı. 
Uı.:roA bul~. 

17 yaıında bir sabıkalı dargdl 
olduğa bir genci, biT kadın Jd 
on •enedir beraber Ytıtadıİ' 
adamı bıçakla yaraladılar 

Yangın yerinde 
eşyasını ve saatını 

gasbetmişler 
suııta.na'hmed cıvannt:b, ~~ 

y.uıgın yerınıde bndlıerme 1l~e 
~merde bulunan Mustafa ısııt ~ 

blr1nin üzerine çullanarak pn~~ 
T1cıaret Vekruet1, barl~ten mem... ve saıatını g.8.Sbeden Fethi ve ıııı. ııı.

lekete ithıaJ edl.en lbazı yman _ a.dllı.nnda iki gem:!n dunrşm~ 1 
cı mamuUUırun toptn.ncı Urla... cı a.ğıreezacl dün bltmiştı:. , f1 
nnı bir . miktar yfikseltmeğe Mahkeme, suç!Warı neticede ~ 
bı.ra;r v~l!r. Bu kararın, bugün eene s z.er SiY müddetle ~ 
memle'ketlınizde t;YOkluğu ~ilen kü.m etmiştir. / 
bazı yabancı m:ı.dtle!erin memleketi -----------~ 
mı.re mebzuıen. geıtırnmesı husus~ H A D y o:J 
bfiyük füyıüısı dDkun1Caktır. Zira A.. 1 
merikatlan ve bazı Avrupa m.emıotet_ 
!erinden Ol'tşal1k ıınemI.cketıerlne mal 

ııevkeden tüocrla:r, :Mısır, saıve, Irak 
vcsa.Ir m-emT~e t.'>ptancı ikArla. 
n bizdeıklmten daha yllk.sek o!duğun. 
dan o nuıııtaık:aıL.ı.rı ~rclh etmekte_ 

Dünkü topla ntıda bulunanlar dlrler. Bilhassa. lAstik, mn.ldne a.k.sa.. 
Ö?rUmtlzdeti eumartem günU ım-m_ l Topkmtıda naıhiye mUdUrü Tevfik mı ve tuhafiye eşyası üzerinde Türkl. 

teketin her tarafında cı lk okuıtaxa de. Kurma tnrafmdnn sn.yımda vazife a_ ye lle lbu m.emldketter arasında. bir 
vam mıxıburlyetlnde bulunan çoeukla_ tan öğretmen ve tnlel:ıelere İstatistik rektı.bet olm~a. ıre blze gönderilecek: 
r.ın aynnu :raınlaca.ktrr. Sehrtmizde Umum MUdürUlğ{lnce h.'Wrlanan nl- mı!.lla.r oral.ara güt.ilrülnıe'.ktedlr 
bu işe e.id hazırırıı:ıarn ehemmiyetle ~mnnme olruımraş ve bazı izaha.t ve_ 'Iıea.ret v:-•·..,--ıtm1 • ~ft_: 
devam «lllmektedir rlliniştlr. ~ n yeru ~ün bu 

Bu cümlooen ol~ üzere de, dUn sa.ymı işlerinde vazife alan memur malbzuru nl$etcn önllij't!cek .btr ehenl 
Alemdar oohll'e mü'1UrlüğU mıntaka- \'e talebelere mahalle mUmessillen ve m.fşettedlr. :Kla.:rar mev:kl tıı.tbika geç_ 
smda sayını !elle tavz!! edilin ş ilk emnf,yet meınwlar:ı f.cab eden bfitilrı ~en ısonra. bugün güç:ük'e bul.abll 
ve orta dlrnl etmenlerıle ttız ı•ses· tolayhklıı.n ~klerdlr. dlğlm!E buı nmddeleri dnıha. k~ 
talebeleri nahiye mü.iUrU Tevfik Kur. O eün şehrlmlooeld bütthı ilk ve or_ blanamız mümkün <>!ne kt 
tnanın da lştiraJdle blr toplantı yap_ ta tedrisat mUessescıerl tntil edilecek a ır. 
mışlnrdn-. lerdır. - 0 

.................................. _ ............... ·-··············-· ...... ·-· ··-·· ................... . 
iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Yüksek mühendis 

PERŞEMBE 6/11/19U ~ 
'1.30 ~ Saat ayarı, 'l ..33: Hafif ı:J.Jtıi 

CPl.>, 7.45: Ajans ha.Oerlcrl. s:
0

. JJ"' 
mmk <Pl._, 8.15: Evın s:ı.ı t,, a.s ·arı : 
fi! müzik (Pl.>, 12.30: &ıs. ıı~, 
12.33: İs!nhan ıruı.ıcamı.ndan P ull~ 
12.45: Ajans haberlcrı. 13: ~ J:Jlll ' 
GarJı:ı ve türküler, 13.30: Kansı ~ 
2kk <Pi.>, ıs : Saat. ~an, ıs.03 · ~ " 
caz or.kestnısı, 18.30: Mtıht~e ~ 
kıunlardan şamlaT, 19: coer 19.3'>• 
ati>, 19.15: RadYo caz or:tcstrn51ig.'5 : 
Saat ayan ve ajans hal>erıeri• ~ 
Seibest 10 dakika, 19.55: D~5. 1'/'t' 
lan. 20.15: Radyo gezetesı. 20 . 2ıJf: 
rışık .şarkılar, 21: zıraat ~ • aa-tı': 
~ ve tüıidller. :n.30. cşı.r 'rJ.-'JI· 
21.45: RadyO sentonl ortc~ bor"' 
Saat ayarı, ajans n.abef • 
22.45: Da~ mfizfti CPl.l. 

lstanbul borsa 31 

Fransada tıdnci&c~iıı a:rmm ba
ıs•ndanberl yiyecek vcsikabın &t'DC 
u çok cktJşU. 

da nimei 11e mazhariyet ayan mcm_ 
lek~ de vardır, banlardan birisi 
l"uruuılstandır ve oıada adam ba 
şına günde YDlruz ıoıı ıtram ekm"k 
'erilınclrtedlr, l\"Tsan b!\snıdanberl üç 
defa et dafıtıbnışhı. Her bir deta 
ınnda adam b~ yalnız ıoo gra~ 
olmak fizere. 

mektebi tesbit edilen 
fiata et bulamıyormuş 

Yüksek Mühendis Mektebi Beledi 5/ 11/ 941 açılış • 
yeye müracaat ederek et ~ütea..hhl
dinln te:ı.Hhüdünü it& etmemesi üze~ 
rine mukavelc.nln tesholunduğunu 
et ıııtiyacının lbilzl:ı.t mekteb t&roifın.. 
dan tem1nftı:e bırar verıldiğ!nl, anca.k 
piyasada. rıaı ımürat:abe bımlsy<>nu... 
nun t1.zami 1'!at üzerinden et bulmak. 
m'iimkfin ohn:ıdıtıını bl.ldınnlş ve bu_ 
na ibir çıare 1bulunmasmı !stem~t.r. 
Belediye ıvıızlyeta tetkik etmiş ve n.at 
m\imllta'be t:o~ı>nWla. veremek üze 
re bir rapor ~ır. Bu rapo; 
m milnı.bbe lkomJSyonnnun buaünkü 
ilXJplntJ.smda. te11ktk o!un.lıcat Te et 

Şlmd1 orta 7l'Şla bir aaıuna hafif 
İl ıörib'orsa cürule 275 •ram, ağır 
İ$ ıoriil:ona 150 jta~ ekmek veri,. 
yorlar. 

Günlük et tayın! 20. peynir tayl. 
nl '1, hu çcşld yatların ıünllik :re. 
idin m.lktan 15 gramdır. 

Bu miktarla nasıl µşaııabileee -
ibıi cJUştiıımeJ'inlz, zir~ bu miktarı 

Bu vaziyet karşısında. dahi b:ı.ns 
ııı:a.manııun el'an ı~lmemlş ()lchığımıı 
söyliyen Avrupalıların samfmi ola • 
bllectklerlnc. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

'-'------------------------J meselesi ha!klk:ınd,a yeni bir karw.r ve. 
~ir. 

CDLD ----: 
.A~ılış vı ~ııP;; 

Londr. l Sterlin 5· 
ıs::ı ........ 

New-York 100 Dolar 
Cenevn 1001aviçre Pt. 
\bıdrld 100 Peçeıa 
Yokohama 100 Yen 
Stokbolm 100 iaYec :ıtr. 
'Bir altın lira 
24 ayarlık bır gram 
ttuıce albn 

Kabam " Talan!A~ 
----------19.'fO 
nr.amıyeıı % ~ 938 10.80 
Aslan çimento 



T arihlen sayfalar [PORT 
En ağır bir hastalığa çelikten 

irades"ile meydan okugan 
adam: Ruzvelt 

Bunlara o ıkadar alışmıştır iti btr 1tl 
da.ltlıkada v~t alır. 
Ayağa lltalılrJtııkta.n 6C:lııra yürüyebil. 

mek için .vaınırı olduğu va.kit iki bast.cın 
kullanm.a;!ttadır. Yanında blris! bulun.. 
dutu takdirde bir baston alır ve ya. 
nındak.! ada.mm koluna girer. 

Ruzvelt hiçbir va.kit Dll\ldliyetind• 
bahsetmez. 

En yalan arkada.şiarının nAJtJnttik.. 
Jer!ne göre felçıten sonra yataktan kal 
kanca bundan bahsedilmesini şld~ 
menetm.ştır. 

O, ayaıklarına hA.k"m olamadılml 
gizlememektedir. Fa.kat bundan bahee 
d!lmesine tahammül gbsterememeeıe: 
d!r. Ecnebi bir mısar:r kabul edıeceii 
sırada teşrifat memurunun bu hususta 
misafıri iıkaZ etmekte olduA'ıı harkesçe 
bilinmektedir. 

Bu defak! intiha.bat <!evre-s'nde Bir. 
leş!K Amerlkada Oeorgil.! eyaletinde bir 

Birleşik Amerika Ciımhurreisi konferans veriri.ten mevzu Ruzveltı o 
Bay RmveU kadar coşturmuş kl düşünmeyerek 

zatmakta ve aletin sun't mafsallarını ~nferans masasının başından aynlmış 
yerine geçirmektedir. ve birdenbire yerıe yı.kılmıstır. 

Bundan eonra kuvvetli Jwl~n e Arkada,,<ılan hemen yanlımına kıOt... 6llY • muslar ve kendisini yerden 1ı:aldırmıe.. 
sinde ve ltanapenin kenarlarına tutu_ tardır. RurNelt bu hActseden hiç müte. 
naralı: yavaş yavaş doğrulmlttadı:-. ı ess1r olmayarak konf"ransına devanı 
Ruzveltiıı bu hareketler: uzun sUnnez. etm!Ştir. IDenrwıı 3/2 del 

Milli PiY ANGO 
15 SONTEŞRINDE ÇEKiLİYOR. 

Yılbası, 30 Ağu11to11, 29 llkte;şrin gibi ayın 9011 günlerine rsa.t.. 
lıyan fevkalade Piyangoları takib eden aylık Milli Piyango çekilş.. 
leıô bu ayların 1 j inde çekilmektedir. 

Bu itibrala Milli Piıyangonun 8.inci tertıô 1.inci çekilişi 1) Son. 
tıeşrın ;;tünü Ankarada yapılacaktır. 

MHli Piyıangonun bu çekili~nde d.e bol ve çe~dli ikramiyeler 
'V'M'<lır. 1 t:aınıe 20.000, 2 tane 10.000, 4 tane 5.000, 40 tane 2.000 
40 tane 1.000 8l) tane 500, 400 tane 100, 400 tane 50, 4000 te.. 
ne 1 O lira ile 80.000 tane 2 liralık ikramiye vardır. 

Bu çekilişte yüz bi:ette 21, 2 4 bilet muhakk.a.k surette ikramiye 

k.aza.necaktı r. 
Bu çekilişteki aatış haıetlatının o/o 60 p balkımıza ikramiye o

laıalc. ödenecektir. 



.....,.,.-z-...-.ı:a& l.:Ja..iııil• 

Panc:ri Beyin arsalarını nasıl sattım? 

Caıt tarafı 1/1 deJ 
lrmıferabı!ıı dinl'.\fen Te bu hfıdiaeS'e 

p.hid olan halk onu çılgmca. a.lloşla. 
auştır. 

Felce llir.MJtMkn evveı Rusve\t \am 
m.atıa.slle bir aıtJet imiş. Hem de f&a. 
.li.Yet halinde bulunan bir a.tlet. 
Şimdi menöÇ olduğu halde formunu 

k.aitielmemdc için hıer aa.bah tJl'&I\11' 

•Son Poda» 11111 "'" oe macera romanı: 9 

2C.&D:IN :BKR. DBS!& 
~,,, SBVBR l111J111JJ11JJ. 

Blb1iık ))ir QYan.maz ~ spoı· ba.ı'Eketleri 
- iU - 1 - P&l'\l& var. Denlcfn :tar. Yaı:ımaltıtadır. YAZAN ı CEVAD F'rHMl B.zlm Ch bitiren) ııd&reb.ı:ı.nes!.ne ye_ şısında. r.. 

n bı.I muşt,en gelmiştı. Bu zat nı~şhur - Bin meıtre. dt ~:-yerindedir. Sıı.de yemekler. ..,. aJtmd pitıf, sa.leh, ı:lmld aaAanfd.ufU bu teşbihi cot beğenhtU. Ona'?Jallldı. Birden, ~ fWl'l bfr haıe 
baD!ker (Pa. cırı> Bey idi. B~ illc!idada ı -Ne tııt.ar? n .. ~IT. . ~ seyyar -.ııcıla.rın 'bek:icştl'kleri'lilr~· e aPÇ meyva 'fermak, in.sa.n çocu:ktllret1~ eıtrafın& baJkındı. Sokaıkta _. -.,"--
&tııt.ılaca.k aısa;.arı !çın gclmi§ti. - Senin beeabml& 1750 Ji:ra. S*1t!tinln ~ ~r., 01~ .ı..n...,.,_.., d .. ...,,. " . 1n --·--• .. d -aı- ı...,,._ 

canlıları sa.tıyoruz da csınsız!a:ı sat. - Tama.m.. Al par&Llrı, llç yünde I~ !husus! bır reJım ıta~bik etme~....,.- .~ıue urup -.rvn. le iutiin U... iÇ J-~r ı. .-oYCU_ - Jt*ltu. Malııa.~.daıı meyva 
takrir isterim. 

1 

dır. Az ic:kl l!rullanır. Daıma 9&\Y ~· ;çaıkçıJıwrını keş!etınoek imere her g~F,Iyet.leırinhı bikmeıt1 bu ldt. Onun'nı.n bir hırsız g1bi kundaiı aldı, göl-
m:z u~ıs~ta.rız. ı · Ruzvelt hAdieeler ha.kkında sert bir ~sır.tı çuıvıal!ı, eli torbalı t~7i dar_· ın kan& ~ ~ kurumuş tıir .sft-ne baıstı.tdı, gene etrafına ba•kı 
cıueteıere hemen ~Hin vetıi m: · ~~~~u!s:: ~ay:~P~~ :;. surette Mkttm Verir. -::ar!hl maıtımatı ~dWilıP ~. bea> a.y;ni bj&eır •• • Bon. -aıç kötüğtt ltta.dııır m.a.nıa6ızdıla.r. tan sonra ters yüzü hızlı hızlı yür 
<Satıl* arsalar. Bil3th.adada D ı cL. raları cebim.iae bıdirdilt. 1 ~~t :!d:>tya~ Cft\$kllndtlr. :ıra. aıyni Yorgunıluğu deya.raık ~l Bu sa'ba.h, bu içini kemiren derdin~ bafla,dı. Bu yfirüme ile ıko 

varmda, dena ka.rşı. en ımıtoıa bir Arkasından, Galat.ada y0leu salonu e. ""'"" ç.a. ı.şır ve çalışm.a.ktM ~yo.16.rıdan yii:rİi3'Ü1> eve dönme.k ... 
1
blrdcnb!n bütün ~Re debr~ım.e_ 1a.r.asmdııiı bir ~. Olıt.tikçe hızlanı 

mahakle... ~u edenlerin, kürkcil ha. k.arfıaınd& <P.renıQazı> h~ınm ~i bti:YOlk bir mVilc duyar. :aıynı tapı, tokrmıaimır. çlka.rdığı &G"m,si!Ile aebeb varrlı. Btrıkaç sa.at evvel ıvoi'du. 
nında 22 nw:nara.ya miihl.caat:arı.ı ı meohur <PrenıQran> Erendi ıeld1. o. Tnltul ~ses, karısının adedieri bile b.l.rblrine

1
otul"duh maha11aleki komşusu ya.pıl Milrtaza. e!enıdl evine dönüyord 

.Birpok ldınserer celdi. BWm. CPanciıi> - Alnlr, tu Dilde 1'12 num&ralı ar. H ı lüd ğ d 11-
.Bey metres.ne <4> llra i:>tıYQrdu. Fakat sayı zatılllnia aa.tıyorauawz?, •• FYan aıyni ay'1fk sesleri ve kaı>ının a.. aırne esı Mev un altıncı çocu u Oı;;_ .A1lıa.h ona işte bir 900uk vemıifti. B 
gelen müşteri er iki; auoıi iki buçuk - Evet. ergun ~çılıışı ... Ayni ~~ k.S.:.şıla.nı.ş • a.ynimuşt.u. Bu1undutlaın IJE!mtin eıbesl b"ırıtıerkedilmlıj bi.r ÇIOOl.lllttu. Alıp baıkma 
ıır& verıy0rlardı. .....:. Acab metzesini kaça lablUrlı? (Sa$ tarafı 2 nal sayfada) :malhzun telbesrum, a.yru hateketılet'.ıe derıı'blre hastıaıanaı:.ak ha.staney.e lkaL suç deığ'il, sevalb .ışıemett d~tı. ·· 

Otuz ılı parça arsa vardı. - Metresi 3 liradır. gi~z rnenfa!Ninin de böyle hareket ~n~~ ıenriaenıtn., pall~nın çılca.1~~~ıştı. Onun ~tn yeni bır ebe1ıe demeıkt.i amma 0 suıç .ışllyen tns:t 
Talib er arasında ventl.il'a Efeııd. de - Kavuy!. Öç llra ... Ne ..ı.ras. Btt- edı1rn .. ·~-L ett.·d·w· ·•Jah.a.uı- r._ı ... .ı.gote ®aır:ı.sı blr gun evvekk1 gL.,ıumak komşu baıtunnı çok sayan 1'3tt'ln bM'eket:ıerınt ~ıaettan ken 
rdı 'Döi:.4~,. b! •~t. rd y"'"- ... ·yı k""-''-"'en a1ftft•ıı.·-? enru ıAtD 1 ıgı mu 1 :ı...ı -11 ;o..._,.. ı dü ,., '--·· ....... - f d~~ dı;......,;;,.,. .. B .. t .. va . Q""'""" r parça - ıyo u. ,__......,, uııı.w~ ..._... s:!e, -rdım L _ıı._ ~nde hükumetten ı' ,,.., yere - erek •11<>u·.ıııt-erl.nl ?Je• ..... ııMu ... ...,.,,... e en .ı;,ye ~·u-vU. u un d!;Stnl gıme ıb1:r türlü ailıkoyamıyord 
- BıZdl C&n!i ; bet ndı anım md - Öylıe l>lr ~ olsa blz latMaiız "' - oao~.. yor Karı koc ıoo bll ut ~ be b lan h:ı 

resi biraz pahalı detil nıi? Ka~rM z amma, daha i)yle bir n yeki daha ileri ;ıKlerek ova kit Rus ame- 1 · a nuışn.aşı . e un - gece oşmuş, ~ u uş,, e<-a:a. ~ Şimdi sık &ıık a.ıikruıına. baıkıyor, d 
otlu kademaiz er ... Üç aua bulduk. ti- - Şunun olacaiı 2 {>eklden obD'? lesinden gördüğü şifahi müzahereti m'.1-'le.r... H1.11"8ke~ makLııeleşıınlş. ,lll}tnım~ı ve nı'lıSşet ame.ie Mevlu_ rap durup ayaık aesler1 Jş!tmek kor 
çü de h sıselı, seitis ki'\Ye menun an - - Olmaz. fayat ile ::>dem.iye çahşm.aktadır. ~~A.sa. hep 'biri ötekine bem..eı,rendwı evinden antı.ncı çocuğun viya.k ku&üe etrafı dın1t;yuffiu. Bir ara g 
latmak ııwm. - Bu söylıedilim numara kaç met - Bumın içindir 'ki. Rt ııyeyıı gönderi. gu~, ayl-a.r, sen.ıeler ... v.e bunlarını~~ du~~lurken yatağına dön. - jurdu. Haıv~ serindi. Paltosunu ç 

Zavallı Ventura, haberi yok ldl ki redir? ~ek mnk imefatında istihsalltını :~kittiti eşyeıl'aırl«ı mahlükiar azasın.müştü. Bll'biri'Dden çelimsiz, bl.rıblrın_mraDc çoclJlu iyice saı."tlı. Hem bu s 
bizim &1"6&Yl alırsa setını s~ kiflye - 172 numara 1900 ~· :iki bir Mor der~cesine çıkarmış, a:ı: ;d~ ~ni yetişen, •büyüyen, ser.pl~p 1den aıç, bl.ı:ıblırinden p!.s beş çocu5ctan l"Qtle kundağın Ç'iğ' i>eyaelJtı nazar 
met'alD_ anlatecaktı. buemtan olur. Bet 1'Us l:ra bparo bJ.. 80 hu le d i.d bırak _ ~gürbüzl.eıten, bağıran. koşan hiç ı.rrronra a.ıtıncun ... Qocuıklann tredl yav•la.rdıaal &iıliırlr çocuk da.ha .. 

- Bö:Jle baıtalım, 10J1 ıta.t a~ı ta.,raokırsımz, Perşambe &1ln1l t.Krirı Ya. ~ra 1cuek:..::::ru •• at ge[ •. ; nüfu _ ~şey yok. ÇocUk'Ja.rt olmu7or, olmlifa.Fından da.ha baJdr göriHdüklerl,, Mı Y..:___ hi., __ _:z g 
ça olaeak? parız. .... ... gos erm ır·ı , •caJk alha fa.'kts' b"1'iidültle . blT evtte ç;ar:pa. . ...,..., ... ı mu ·~~QV z 

- M~ Ventura bis metre ile .... _ llcl 1ÖB )'hini bet*en yapanıanuı zun\111 sittikçe artnıakta olduğun - i M::rtem ....._... .,
1 

ka mneler aU şe uk ııı u :~i d bir Y<*tu amma 'lcıtmdl mahallesi 
tıyoruz. bendeniz maa.lmemnunı,e ıam.ua? dan fÜplıe ~emez.. bununla bera.. • u lla'C'lll\.lı ı. ~ rısı -, ı çıoc ve ~ yaırun ~ e 1'fn ?engl de~. ona btt 'b!ırı=·~·-

- Hepsi bir? A!"flll nn'DIUl'Qz, metre Ne yapalım? ~an •eDdi:Ji ta ber bir giiın İngilterede halk cephe •• denberı. evlendl.1deri gllndent>eri ço: tane bile yok ... Mü~ efendı aı".tlıTIJCı ,teselli wren yegAne nokta vaktln ?ı~ 
•lmz danlll' mıyız hiç? çırmak ihtimali vardı. Ona da 11fi. .a bük6metinin iktldar meniine ge- ~cuık haısretl ç.eklJQrl.a.ır"dı. Çocuk del~ıçıocuğu doğan faık1r ıı:~IY~n~~ .!111 .~~-'nrüz pek eııken o?uşuYdu. 

- Metre!lll aon tlat ~ lira olur! makbuz kesel'S Jüa llra kapar eceğini .deli d l.panyol gaze. ~dlllıUl)]altlı. Cı.mılJeva. oturara.k ya.1:ııjdl:sedıen adeta (Ye'se duş.tuğun.u gore_I . . 
- Oo«l aldıık. oyu ' ~eainin ~nn:dee 'f:zıa mübalağa~ :@ıİİtlleri9 aoka;1'ta o~n komşu 90.'rıek şalh.id olduğu adail"C'f.&Zlil'e LsYe.nl N~ onların. da bır ec>cnltl 
- Ook mu? Sen ne ...ermek istiyor_ Bıraz sonra m~ ııuiercibaşı <Ham. v h kkak div t ftan Clllk'anıu seyret.nıelk, tad41 günlerinm 1etırumıek !~in ıkendfsln.I. bir hayli ror_ dlaıca.kıtL Ona tMlıilı,.ecekler, btiyöte_ ..... ~.,. 

lllll? di> ata seldi: aaptıgı. mu. a. tır, ger. ara: _J :1~.fwe ---"--' •Ai. Arada blr bu-n_'ıa«n-ı. ,c~ ~ ofil&tıl1 b11'.Lgin~ b 
rmılwaebe ınkişaf ettikçe hi:ller 41e, ~e· _,._, .ııu lfiV ;:ı.~ · dl ktl M 

- Olsun olsun ... Olsı.:.-ı olsun efen. - Mor! selAmüıı.ale:ykilm!. . • . . &ardan birkaçını e9'e çağırıp. ~ıneele-,I Mendl1Fııı1 çııkaıra.ralk burnunu sildi. vı.<:t1tine aınne yeıce . eyvaısız 
dim bir buçuk liral. - Ale)icilmselAm Hamdi lllendi, bu. d~ele~ ele ve ha~~. vaZJ~tme :f}ekeıte doyurarak bir~ daidta. -tn onun ne zmıaaı göZ!ert yaflana bur_ taç meytva '9'etfln4ti. :Fa~at 1:71.1 çoc~ 

_ Olmaz... :vurun. . . gore ımkanlaı;ıa degıl}>lkb1t o ası "çocukl'a.n vaırmış ve!hm!ne ka.pl!malk nnı da. alka.rdı. Keıtldl. tendine .ntJıen. ya günün biıriırıde ha.kik! ana b 
- Haydi yör hayri.."li, yUz em beş : ~=1liılln bir arsa T&r.. dıa muhtemeldh. l ·ı ·en büyük zevklertıtı teşkil eder'<li. Bu d1: ile karşıAşıtsa.?. Zihni 

turu:ş olsun. - TA :tend!sl. Orasını ben toptan Ekrem U111k ıaı haıkikaıten veıhlaru:ilı. Çünkii çocuk f!leVı - Ba.rı ka.drht.i ~ .•. Bflri bd. bl~ ~n bu etıdJŞe : ~:a~tm:ışa da Hif yok ya?. alma.k istiyorum. ,dııw. şiddetlene şlddeıtlıene tam blrrml bllıseler... mı şiddetle &at&t1 ve ~ o 
_ B rader azizim, aç ll..."""adan aşağı - Verelim Hamdi Bey. Kaç parça Bin oı!!:a "':~ir!~tı ya. :eenııe, "ıtnınrao h&Jinde onları sarınca. k.ooaı Küçük, dar bir sakata gı.~t.ı. Bir lyeıdetı ltrba.nm kanunu te 

vermiyorlar 1 ~iyorsunuz? vmlar ıevfedl. Heımeıı razı oldum. O- kan iliçlarından ~eçerelt doı'lttonr.denbire durau. Nereye gkl.yordu? Et_ d~t1 yerine getıttım.ly~ memur adıa 
- Ey •. Kuzum b·z b!raz dlşlınizi sı. - Bu ciğer ıkebaflı mı? Mori at'Sa a. na. da bin liralıık bir ~uz vercınt. eldp mu~ene olmeya cesaret efanJıt.'il"afına. lbakınara.k buJundujtu semtf1t.e11ked'ilmiş •bir çocuğu a.laraık .. o 

kalım. lacaOJı. Parça ne demet. - eumarteaı günü takriri yaparız. : er ve d(jlrtor cNatile utı'&§ma.yın, ha. anl!am~ ça:lı.,u1ken lılapılard'.a.n bl!rL bM!mnayı derııbte eden altın yu 
- Sonra? - Arsalan parçal.u:a takalnı et.tik. - E:rva.llah uwrl, Allaha ısmarladık. !nım.ın !:IC>Cuğu olıınaıt> dty~ ~ln!in eşiğ,in.cle kundağa. aarılmış bir ço.1haıyupeııver blrderılHre cım.,et pli 
- Sonra sa de biraa Yöaünüzil k.a_ Bunun için soruyorum. AXfa,ma <Pancil'i> Bey uiJ'adı: fitesttr1t> atını.ttı. mvet kendi ~edcuk gördü. Gözlerine inanamadı, bl:r lıaıt'ml ımmırya myoldtı. Çoc'Diun 

~ın!.. - Parça ile arsa. almak öınrUmde - Ne oldu paeam? •. ~" .. . ı · 
_ Ey. carmedmı. Hepgin1 t:op~an alacatım. _Daha bet:ll~ruz Panciri :Bey. ?J.e mezara. kacbr Murtaza efend1ın1n muci'Zıe mı V\Jk:ubulu-ywdu? Yaklıaşl:ı. dını d~i.receftti. Ş!mıdl ot~ 
- Ya.palum blr Iş. - Hepsi Uç bin metre. - Gelen giden yok mıı? :fca:r51 Ra.tıoe ha.nı:m:ı:n btırnunıun c1L Kundaiın fuıerinıdıeki kağıd parçası ev'd'en d&rha1 çlkıa~. Bır b 
- Yapalım. - İsterse ~ bin lll6tre ~ Kao - Bugün 80ran yok. Bakalım, yarın :retı aıda.ya,caık, '.Mull'1tam efendinin gı&ııUne ~ı: /ternt.te bir ba.$.a. eve t.a;ınacaiklar, _.,,. .• , .. 

- :ıoum" •-""'' 11S ._..., Ilıa?. ld:li>Onıs. Yann "'""""'"'" >ıi"' Pa». ;ıçı "'""-· w onlıınn l>tç~ .-..ndır, &dı nıcmoor. ALndan d& bir, tk1 lllY sonr« dalta 
liad paraları sayalunı. - Metresi?. cir1 BeJI ~ çoeuklen OlmJır8caktı. lalh gıtnıMımmum ıal'M.ltnb ıb~ aemtıe n~eceklerdi. Bu sur 
l>(lşündüm Ya.huıdinln tamahki.r·ıiı - Hevıısi m.orf. - o t11' paam. K4:"nill~I ıi Mli.rtıetJa efendi kendislnl ~ Coeıit ~u. Jllıati1U a46tl pa..taıe.ri Jcaıy.bolaca.ıctı. 

omı b&büttin parasını kaybeunde sev Metresi Uç lira desem çot otaca.ktı. - Ollle aıWe Pa.ncl.ıi Be7 • t (Aı'lılUa 

l~=· • ..... ~ı = = _:: ;: ~ra~ed~ ~A .. , .. ..'!:Z \.:~:_:=.:_~:.:.:~ .. :.:.::ı.:= .. :~_::'..:'::_. - ____ .... _:: ... ) 
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BikAye 
P. I. E. şifresi diye bır şifre mevcud 
değildir. Böyle saçma 9 .. yter sormaga 
cesaret eden memuru ş.Jdene eeaa ~ 
landırınız. :tmza: Lord Sandnıut.• 

Bu cevab üzerıne vaı çok hıddetıen 
~: ~ 

- Selefim Hlrıd stan nezaret nin biL 
medlği bir şifre kUllanıyoısıı k.'\bahat 
benim mi? J?ekı ne yapa-:ağlı.? 

Bulmacalarımız 
Üçü~cü devre bulmacalarını doğru halledip 
hediye kazanan okuyucu)arnnızın isimlerini 

neşre bugün de devam ediyoruz - Bu şifre mUstemlckflt nezıı.ıetinin 
olmasın? Blr kere de orı:ısa so"·sak Sör 
Evans. 

Vali bu tavsıyeıını din1!yerck tekrar 81 - Mudanya, Mustafa Kemal . 
etlgra:f ı;ıekti. BeŞ gün s.>nra cevabını caddesi, teızı Mehmed Armagan paşa h ;oa 1- Ankara, Cebccı, Saka~a ma.. 
aldı: ı 82 - lildıme hWd'mıet -a•lAesı" a es Cml sokak numara 9 Sem& • . ......... • nu.. Aydınoglu 

dd'üstemleka.t ntzaret.inden Yeni A· ıoora. 3'16 .A11A ö~. 107 _ sı 
den vA!islDe - Ciddt ıneıdelere tahs s 83 - An.kara, Öı.türk mahallesi, ra 23 A. ~s;:ıahkcme çarşısı nUllla.. 
edilin~ bulmıan 1m,pArat.orlı k telgraf Cankırıir1$ numara 3 5 sabrı AS aner. ıos _ ~ul hatlarını bu gib sacmıılarla bir daha 84 ...... Ba.msun, eıneıkll altıe.v doktor san~ enst Usü t~ ç 1:.ı Seıçuk kit işgal etmeyiniz. P. I E. şl.!rest mtthlıY. Hamdi Sofular ~ Behire sofular. Oö1cer. selml. 
,.ele.51 kuvvetli ınemurıarınızdan biri_ 85 - Editnc, H[ıık(mtet caddes., nu- 109 - Kütahya, M d ye m:illa ltt,. 
Din zihninde doğmuş oı.aza.k. imza.: ıınara 303 Nırnet Akaıila.r. sı numara 61 Beyhan Erf.t'n. 
Loı'd stev.> 86 - Afyon, l>e1ed1ye sıhhat ınemu_ ııo - Adapc Det f r!kıı an 

Bu telgraf ihtiyar valınin U erinde ru oğlu OkAn KeS'kin. ambarı muhasibi Lli fi Özbay. 
b1r bo'Inba. tesır yapt.ı. Yumruğıurn bli.. 87 - .A.nkara, lçcebeci, Oba sokak 111 - Kadı1c ~, Kadl! o.c . numa.. 
tun Jruvvetile biir06unun iı.stUne indi _ numara :ıs. oroa.n .Anman ra 39 Öı.dcmlr. 
rern batırdı: 88 - lsta.nbulda.n Y • .ı:t.. ErdenıZ ıın.. 112 - Tok.ılı orta 0 

- Art!k: canmıA ta.k dedi. Şu men. r:a le iönderen okuyucumuz. c. C G 
hus '1'77.'17 numaralı d.:>->yayı getırıniz 89 - Eskişehir, Arlfiye mahallesi. 113 _ Anka 
banal Jlilg1t sokak numara 34: Mua.11~ Su ~ m.ara. 17, Yurda 

ıaıtlb1'en:len b do~yayı ıe~k neren. 114 - Nışa.n • GtiZclb 
oftlldi. 90 - Adapaıı:an. Det& fabrika!al"ı, :tsltendel°'beY apartunrun 

ınıf ı. şube 

AJon '""'"'"" .., '"""' m&kMl• za•n •=O#• yam ;,lerl m_,_ Mllhc<e F '"" özoay. 
ha Olon P..._. •ıa"m'" m • ba,.,...,,11ortlu. Elini IU...,;1' ~· ı.tanbul .... ~ ... mudpa'"'• Hn-""" 115 - Ankar . Tilrklye '3 

ta nıııa • memnıru soı arasında ~ N ? ~ -...ı• .,_ ----~ k /! tı.n0 at>' n "' b nba" s..roro old'1. .-. • .- -: • ,..,,,.,_,,. dedim. D 1 rokM numara 14, limail ŞJtısöz. ~. I:>er~1 ınd&n kaçırmışLı. . •....•••. -:':'"4 ~~·~=: ··::~\~:.~,~ tısfündtM emre ıt&a.t etmiYOl'Sıtnuz: 92 _ tstnnbUl, Galatasar!'y ıısesi 116 - Konya. Te c 
ti: ""- dm.um Stafa•d gel- .;İİİI!"'.;;;;;;~~ ·~:·•"" . . . "'•;.~. - Emk n,.n d nlooılyorum Yen• b1' Mm •mh1 NU•ettln Atak. 341 Jnoi "'""'· nwn • 

* 

.. ";;ın~~~····~'-~ ~rfs. kor mühür~rizt nverdl. •ıı-.. lıangı S.f.a.tord? diye sordum. Ftan Ma---~ih ·• ": •• .ı. .. :Prıddette'll t!trb'en eUerile zartı ke&t.L 
03 

· - Yilksek mühendis mektebi ta- Zarif birer kahtıe f incarıı Cua~~hesi~de ha~c')n "Go1!str:m ıwıuo.ı biz de.,lrede de ellemnenın ı - M!ln&sib ıöımedim. :Rı:nredenıen!z Mıwdatıa pembe, ma.vt reükte tAtıdla... lroesinden 005 Necdet oUran. kazananlar 
'""' trtaıan ııuma'"''"" Slat0<d ,.ıunu ""'""'"'"· ....,..,. _,.., "' ,......,. "" Y'lm mu..., .....,.. •• - .... ..,.._ T. H. K. "'"'""'"' 

f 

Dll<kAt .t<Jm: !)Mtum -., l'bl lp!e'hu ._... ...... - iomden L d......ı P•lo<. -ımen N"'d.t Çolak. 117 -ı:.taııbul Panga "E "' • 

;- "'"· tl ,...,.., , . lbtlya<Jamal• başlamli. alm, yUsQ ta. _,. 7ertndtlı uıu .,., mtıhllrlU bllJtltçe ~:::d• !,frln'""';,.:'~.' '"'""°' 95 - Is"""""· S.,oğlu Sa<ay ,, • ._ nunma 85/7, Ş. Danallor. 
,., """',,,...,. , · ım hatı.rıa ...wm<lo. """" aiamustL ""sad ,...,, - b"'1lk ıw<iodo: ''. nana ' • <Blveda mam, a.zaı u,.ı. m - ""'"ııu T.,labao• o " ~. n tuay, ""'-'' aa•>r . '!naşmı" he. O<-f şm·> on b" ,.,i vM. o da """'"'· m. 'l'I NtJMAJUll DOOYA rDztllm. ~ ""~ Rova:U.> ikincisi. 96 _ tatanbul. stıımnanlye, ıta. kok nuın•ra •. Evdoksl ~•p•ey•n. 
d, n. •••On" blit""· D•;.'·'"'~ gittim. ne çok yak>şan _,.11mtıyd11. A«': (-• il& llAJ1>•dildlli nl. Qç\lncilsllnU, dfüUUnousUnQ oku - • ..-,.... '°""" """"'" ı . ...,. 119 - !.tanbul, N!Ş3Dtaş<. Gti 
"''"' tlnutara!<un lng.,., e.lket .taL mArl gözl•rl ..,,.,,,...,.,,, """" uou .. -., -· duk: ·- -.emı K,...,aı GUzel•l ......,... bah<:•. Hamem n deud ,.k k num • 

""""• aanıdı ö:"'ı~"'m dnlind', buoal> geJmfyon Hind denı.tnİn bir • ıı:ı·""'1. p L !: l .,,....uı "''""""" Hind den·,. d lbe. 97 - Kırl<ı.,.u,xanonm', Pazar 
00

• 
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M llboooeı Asal. 
,,;; l!an" '" · • "' · no>tasmA dalm~tı. 1';ln ı~n 1!llllm•l1- ,.,wl• d ' • • · rln" diye ...,.,..., bu -tub!ann "'· kal\> numa"' 22 Şru!an l!rollu. 120 - laianbul Elokt•.k. 'fc»n••Y .,. bıı ee:v hatırı zgar senı buraya stt~? yordu. NihaYet dıısans.madım: B Y ,~.;_,_ ,,,ft..,...., ......-........ rıunda hep Hovardm Jmz&sı vardı. 98 - Zonguldak Devrek ornuı.n m\L Tünel İşletme'crl umum mtidu'" ü 

ava nuı. gelird amma senın ,_;.. 
1 1 ~ft d' u mw~ .._"'" ...,..._,.., ~ 118 d '. M Afker a.,a •• "'fln uıaı • - Bende mut- • r 1ea -•• ~ llJe •ö\ilıdlln>. Zavallı &dam -; Vail U. "-"'ten dona ta-t>k. hen " muavınl Ah Adar. • · 

t •ı. ;:ı """=dnm anlMIP. me'> • ,.,.ı dedim. - . taıd>. B!ro.., ..,....Pru alD>ma vwarak 09 - Anluu·a Kmkk•I~, .,kert rsb. 121 - ı. •nbul, Dnru P ' ton<W 

_ kin •~lt:<'D ..,,,a : ı:ıos<um dAld••• hlll> ad.an •ynldı. _ Etenrum JAıxmya ne """' lb~ ""''"'"'" bostw: ' kalar grup mlldllr11lJ!tl, o!nbao• Meh. Uoteıımonı "'th ı;:cy,... ltlıe Ya""' dEdlm "'"'" A b gll s..ını '"''" bon~ • .,,,.,.. ... tada• mail llınd'Hk J1>k "'"' onu ....., ei - sa.. Ev ... ! ded"1l. Batn-1,y"' mu- mcd Akdoğan. 122 - !>tanbıU A™'>Y Kenalp,. 
-.r rt baştan cbrıyor ;us;:,, -, hafifletti ve anıatmağa başladı: mek istedim. ~ .sunuz Yeni ottıne•ye glt.aıeden MosYô 100 -: Bursa, Bedbaşı NamugA.h I oa.ddest numara ııo Ömer Y .n zc 

...,., 1ran~ ıu..ıı.,ı Or.!onn ·.,.,., - -1 vali s ,,.,, Vud<'d.an ;,!eri - B'1>i 4l1$1lnd11ten ........... "'· Stwttt Va"" bo ......... L "'4M'i Önd"' ..... •wnat& ı. ... 123 - lstanbu!, <-. b;. '""" b< "'"e gilzol Arob p ""1Jm &1 ... tan '°"" B" """""" b<. L E. ~''"" ded,. Sis bU - ooı • _Ha s&l1>1eıt -m- dd Ö..U.. .yo.<u.ot n"""1<a 7' Ceng;z Kookln. 
""'- ,.'"'""" bl' ..,,,.ilk maa,..,; ııı:ı. mevottd bil:lln """"·"· ...,.,..,, ,.,., mu.unuz? - ~m ...., Hov.;d Talbnn •· ıoı-:-BoY•i<k:. T- Meyutly<t 124 ~ .._....,, Namı•.,.,. '°"""' 

- p ~ote ""'""· yeniden ta""' """· ı,ıro .. oonuna - ı,..ını bile iŞltmedlm. dmda bh' bolırl:Ye o<lb.ı.11 idi ı.cın4r eadd"'· numa,. 163. HAlid Mli.sllm. Me<al Nur . 
.,...,.. "" bu "'"""' dlYAmd• ne ya- geldili ,,,.,,,.,. btr alin m,nuu!anlan """' gtln dal,... ,.Ur ge- .. 11 da davalan gi!I11Jlh1< M ...; V d5 a. 102 - lstanhul •. G•I•':'. oab ı s.ıını. 125 - İstanbul caııaıotıu. eaı.ı • 

- ,:;• Va"'1D& .,..., ..,,.. "-' .... u, odama beni yanma ça-: en • u "'" ye '"""""' tamllııt• """"'" '"""""" çeşme "'W: n=a 25 A. H. u""' 
....... t .. O<lndliz!ed bflıoja 'ı;al~• • ghdi. KsMmlt o pil ""''" ..,..... - Staf<rnl "'""""' ..... P. l. B. elf. •vul:&tt bentet. taıdt etmiş. ""'""" • V.,_ Kocama~ AIJmoğlu. 
"" - ...... ı.n da bo; bol vl9k! ;çe. """"' ko1<fu. - biltiln ... e - _,,,_ ,..,, 0

'" ellnd• """"""' ""'' edec<k blı 103 - Is"'"""'· C<U1>'80L Yeniokul 126 - !stanbul K"'uoeşme oadd.,.,, 

..... aı.. n °""'onun. y,.ı<1nda b•n de - BU da ne Vatkln•I J1Wj%end• Of.s'e telJO'•f """'"' 1ıu ~mııın ...ıt • ...a<• '?-"" ...,..... '"'"""'' de • - """""" •· Zoroilu. nunıaTa 3. A. R. Emln. -c.,,,,. ,.,.,,,.,.,.,, ofa<.oi>m g•libal gizli btt ooınb& mı k..,,ettlnlzı dedim. "'"'" btlyellm. uı~U. ŞUndt Jşln fackma vanyonmt. 104 - EIAz•e. oN okulu swıl ı, nu.. 127 _ Bıtv1'k Pannakkapı CUkmı:eo 
1
'> buıı. "" muliıık d••""' glh-e biT - ıu.y.r efendim. .,,ıı bl' d°"'•· - Enıttderslııls ""'-! ""'8m .Pi"""' ,.,.111..,,;n mcktubla • ,,,.... 639 TUrl<M Bak. me - Lw>an y0,.,ıotıı~. 

1

,-:- ııı..:::,undu•I ~ """"''"" dll>mllf'll lnlldum. DOtt ... ,..,. ı.on.,....,, - ,. nm ,..,_için•• •lzll dosyay> '"d ıoo - !sı.nbul, tl"'""" B•yrottın 128 - """1bul Fotlh, Sofu'" ""'-
"'"• do• rin bu•ad• kalı"'" •öz. - cıızıı dOSY• mı1 p,ıtt Ilı •• diY• ı.I ..,ı-: eUniıı olaoakl AlL Ou kadınlar yok .. .., -..ıı..ı. """" IOkak, numat"• j desi Defnekçl. sok.ak numara 11 Fn.t-•tıtllliunu ,._ "'"""· açmadma! tindi• O- Yal Mea •- - ,.., ... 39 """""· "" M--1•. 



~~t Haberleri 
Baba oğul dağ başında 
çobanı nasıl Oldttrmnşler? 

Bartın da. 
l ki uki hırsız karıılaflllca, 
biri ötekini soymak ijzere 

öldürdü 

Bartın CHu.susl> - Blı1caç gün 

Cinayetin muhakemesi izmirda yapıhyor::·v;~~\~etc= o:;! 
Köytlne ııttmeaı:te olan Anıt Şahin kö_ 

hmir (Busust> - Menemenin Ayva.. Clrmad& BH•nm oeaedine _ald bam. k~- yünden Çllhüse;yeı otı.ııJ,a.rından ~ 
cilt köy.ünde ~am otlu Hasan İn _I mı.kler, ka.fat.ası ve eürılmüş elbıseaının med Oiloeşin ÖDÜDe, Ulusun Aşağı Al_ 
ci.Yi aopa ile dövert:* ölWlnnekle ı;uclu : pe.rçalan buluı:ımu.,tur. T~at eana_;Pll köy(inden Ali otlu Halid Bulllt •
f9 'aşında Hilmi ~ otlu 18 yaşında smd& llluataıa ooıeç, k.o;yuııl~n kay - dıtıda bir şahıs çmnış n Mebmed G11 
wıtafa GWecin muhakemelerine eeıı..1 bettiii için Haaanı. 801>6 il~ döverek öUneşı ~ lısta:nıısttr. lllellmed mu_ 

rimlz ~ ~e.llnde bafla.n - cMinU.li'UDO 8Ö.Ylemicitir. Fa.zat tah'ktkat kav«ııei edince, H6Jid onu bıeK.la a.. 
m.ıştır. derlnleştdilillce btilin 7~ M~ ğı.r surett.e :yaraı.,yıp 80tYD1UO. uıusa 

Suçlular, Menemen hapishanesinden dei'il. •'fili l'MX!a.nd& H.ilmt de oJ(luğu ~. 

şehrimiz bapishaneaiııe ,etlrilmişt!r. anı~ımıştır. . . 1 Yaralı .Ba.rt.ın butaneslne ptirilmlş_ 
Yapılan t&bkik.at.a. ıöre, hAdiae şu Vak'anm bMikt şekli ıu suretle ~.se de hastanede öJmüı:.t.Or. 

suretle cereyan et;m4tir: J dana çıbrılmışt.ı!'. 1 !Katil Halld Ulusta. yaıkalanmı.ş ve 
Hasan İnci. Ayvacık köyünde H"mi Ha.<wı, dağda lroyunlan otlatırken Bartın . ilmdt üzere yola çıka 

ecln ya.n~a h!zmet.Jı:ir olar&k ıir-ı b:r gijrı. ıs ya.şında.ki Muat.a.fa yanına a eöoder -
ı, ve datda.ki k<mm stı.rülerinl otıa.t gelmiş ve tendlaile .şurd.dan, buradan1 l'l1nu;ıtır. mıya başla.m1Ştır. Zabıtanın tesbit et: konuşmuştur_. Bir. a.rahk ~· bu Ôğrend1ğimfze ıui~ır öleııl~ ö=~~ 

tifl ~ Hasan oir gUn ortada.o 1 ıenoe fena bir t.Etı:li.tte ouuın-mı;ştur. Bu baplebane aıtr __ pj lal' 
ıne lm Hilmi:' tdill!, Mustat.a..vı blddet.ıendirm1ş, Mus- beraber bını1z!* e~ •. Anlaşıl_ 

--·~12 ~um k&yboldu llasandan tafa. eve dönünce baba.ıuna. meseleyi dlima &'öre, o civarda 91!119 bir 
· tectlm kaçtı ' /anlatmıştır. llçln dola.şan 1ki adam, tesadüfen it.arşı_ 
ıs Dem~ ve~ suretle t.agayytlp hAdlae. Ertesi gün de Hilmi ve Must.ara. bir_ ~ışlar ve Halid, paralı old.uğıınu ~U 
si tt.aı:ııamnıştır. Bu b.Adıscıden tam bir ll«te dağa eiderek. aopa ll~ başına wdıiii eski aJ'k.aıd.a,şını ~ daha k. -
sene llDllr& bir tcöylü. Hasanın kaybol_ vücudunun muhtel!!. yerlerıne l.a..T bumuo o1acaılrıttr. 
ID8(.fıtını öldUrüktütünU. c~edln!n de suretııe onu öldürm~rdır. • 
daAlla bir Y~ buhmd~u n ıae. Bu mtıtımı clnatYet daıvulllın erıtere Bartın S'pOr lıliibii lrongruı 
Cıereıcettn.t Qlemiştir. san ~el.eri bulumn.ııaı QOt muhte - Bartm (Hmual) - 19133 aenesinde 

KllYlUnün decllii ""1~!~ılaıı _ _.._ meld!r, en tefettiil edip s:>lll"adan federe 

Edirn-;=enrİik tetkilatı teltif 'AdaptUtlTt Deta ve Gençlik edilen Brtm ~ Klibi, ~t~ 
o ~ ,__ k •-- za.r gfinıtı Baılkm saJDnurıda, ~-gördü talıunuuının GTfl~U~J'H4Bl . ~ ~ mnumı ~ tııP).an~ 78P-

F..dirne CHu.<11.161> - Ekl!rnede b~ı.lk Ad81Jı&Z&'} <Busus!) - 34> Teşrlni • m.ıştır. 
bir baoan gö&tmm tıençllııt ~llt.t.ı evvel ~ günü Adapaaannm laını enln bazı 
v ı · Ferid Numer tara.tından tett.!ş e. , kunetll jki .kınbü Detaspor ve Gençlik Bu ~. n_nam 
dl~!ş ve bu teıft~ müteaJtib geQetl.., spor bayram münaaebetlle bir maç ~lerinıin OemJtvetla' :tanunu.n 
de Ankara.da 24 bölgenin Jeti.rakile ya- ya,pı:nışl&rdır. Ka.labalıt bir seyirci gore tadill IÖl'Öfülm'llş Te bu huaus 
pılan a.tıcıJı.k m&ab&kala.ruıda bir".-°- kütlesi önünde . ~ oyun .Aı_i&P8- tantl kaıraroan aonır& ;,eni idare heyeti 
cilitı Uza.nan Edımeli Süreyya.ya .dtp_ zarında ooetanberı eörUlm~en bır şe-seçl}m.lştjr. 
ıoma ve bölgenin hed;yesı meras:mle tl!de 8'f.12ıel olmuş; her 1ki takım r:ös Yeni Jda.re bıeJlıe1i fU t*llde kul'uL 
verilmlştir. terd:Jc.!erl ırtlzel oYUil ile taraftarlarmımtııtbur: 

Bunu mllteekıb Vali P'er!d Numer heyec&Ddan heyecana süri11ı:lcmlşlerdir. :iıbsa.n Atulı:eren, 01'taı*uı c:Ure:ıctörü, 
gençl:ğe hlta.b eden nutlrunda sporun OeDçlik klübilnttn on dati,;ta lÇiııde üst,,,._ Bilen, Helıkeme Ormac K.omJse 
faydalan.nı birer b!rer ı;a.yara.k gençle_ CO$tur .cı1.1:1W. 

r'n vticudlarını dama ç.el k ye sağlam üste a.tıtıtı i'ki '°1 Deta.ııp,:)ru - ; Şaban Dalay, ölretmen; Necmi 

•8011 Posta. mn tefrikası: 135 Tarihten sayfalar 
[Bas tarafı sayfa 3/ l dedlrl 

Onu hiç olmaz.sa istanbuldan uzak _ 
!aştırmak istedi. En ıyi sebeb de yenl
den G.iride ğöndermekt!. Kış ortasında 
bir gıün ı>ağırdı; otuz lraclirg.a. ile yoı.a. 
çıkmasını, adanın !etJıini tamamla _ 
masını emretti. Bu emir çok mantı:k. 
swdı. Bundan başka ~iş:ıh ona: 

KocAlZfusu ( 
Sakız gibi kadın 

- tyI bir müslünıanın vazifesi tet- Fuad Bey; ne d(Veceğini şaşırmıştı. !aa:l& görerek ceJd1lp gitmek 
hedUen kaledeki kA.firlerı mallan ve Hiç durup, durwiı:eo pehlivan aç kal. Ne yapıp, yapıp Fuad Bm n 
canlarlle birlik~ serbest bırakmak de_lmış denebilir mi idi? baştan savmak az.:nw.. 'M8L1om, n 
ğildir. İYi etmedlnl O, daha hill, medeniyeti ekme?&: ye_ ket.ı.e Fuad ~e multaoele etti: 

Demişti.. meıkte, etikette arıyan bir komıopolit _ N&B1l olur, ka.t'i;ven pebli 
Yusuf Pa"9 ~ ve n:.tlteessirdi: Osmanlı mı idi? salı.vermem ... Burada WJrahat eaJıl 
- Padişahını, kulunuz e11m.den ge - Faltat; Yusu! hakiki bir Türk, ve lerlni rica ederW. Eğer, bir isleri 

leni yaptım; bir başka kulunuz da git- ha.kıkile medenJ bir adamdı. 8& emretsinler dertı.aı ada.aılarım • 
sin, benim kadar yapsın! Fuad, 'Madama cevab verdi. ahatsıl 

Sultan İbrahim bu söz Uurlne blls_ - Bir şey yOlk .Madam; bizim TUrlt sıtaslle yaotı.rırı&, Ba de I' 
bOtQn lruıdı: ı>ehlivanları hep böyle diri, diri konu_ tim; belde! .fole,rJnJs va.rdı. Bize m 

- Git, diyonım.. Yoksa eeni Oldll - IUflar... Salondan ve yemekler1J1 ııtt.. de ederseniz pehliw.nla bir 
runımı zelll.ğiOOen bahsediyor. Y8ilmlf olurua. 8.iae faz.ıa üzüntil 

- Padişahım, siz deniz işini bilmez- - Kendilerine, teşettür ettitimi aöy t.ımcı.eıı dolayı mllt.eesslfım .. 
siniz. ıtadirgalar tersanede hazır de • leyine ... Dedi. gene bUYUıl'WlUZ. beklerim. .. 
ğildlr. K111'etçJ.erimiz Yoktu. Kürekçi ol_ Yusuf; misafirlik batın için bir par_ Dedi. M'Nlamın bu öO;&Jerinden 
madan denize çıkılmas. ca ekmekle pilici bir lokmada sUJ>tır_ lDl 

Hiç bir vezir bir padi.şll.lıs tarşı bu dil... Çerezlere elini uzatmıyordu. Bu Beye Yol ftllmek lsted'.tı. anlaşı 
eektlde söz söylemiş değUdi; söyliye-

1
yiyecekler onun görmediği ve aklının Yusuf; ne lwn-uştuklannı anla. 

meadi, Yusuf Paşanın bu bareıketıne,lerm'1Ci!ği çe;idli ve tuhaf şeylerdi. cihetle bir an evvel kalkıp gıtmelt 
fevltalAde tırgınJığı ın.: &ebebdi; damad Biraz sonra; hlmıetçı kız manta.r sabırSlZlıa.azyordu. 
oluşu, Val~ Sultan ve Cinci Hoca ta_ yemeği ttethııni$tl. Ondan da ekmekais Fuad Bey; madamın sözleri 
rafından sıkı sıkıya tutuıma.sı da cesa_ birer lakma Yedi. rrn erd .__ ,...... htırnıetle 
ret vermişti. IASdn padişah bütün bun-1 iRillAa&; şu bu, aoflıadan aç kalk • oldua... Y en --..ı, 
lara ancek bir dereceye kadar kıymet mıştı. sıktıktan sonra; eit.mete hazır 
verirdi ve şjmdi bardak ~ bulu -1 Madam; Yuautun, 80!radan ee kak. Yusuf; Fuad Besin glder ayCLlt 
DllYoııdu. Damadı değll ya, kardeş! o•-,tığınm f&rıkuıda d~l. O, bir an f!V_ duiunu görünce o da harekete ge 
sa attedftlı.emL vel bfoJmine getirip P'Uıad Beyi başın tl. Fa.kat; pehliwma dotru Her 

- Mel'un, deniz ioC1 sen mi bana dan aa.vmat lsti(pordu. 'rusu! da, Ye - madam elile Yusufu elinden ~uttu.. 
öAreteoeUını lmekten eonr&, ltaomtt& kıl.Ta?' vermişti. _ Pehlivan, IQtfen ııiız lta.hnı.z.. d 

Diye ha~ırdı ve bost&nc. ıbaşı.ya dlS-,F.j'er, bmada bir ~ taJ.mış o~dı. Puad Be.Y: Yusuf& uıması Jçtn 
nerek emreW: açlııktan mahvolacktL ediyordu. 

- TJıg, t>aemı getiri MMenı; ~emekten aonra, b1r eeMı.. 
Bostancıbaş, ftlZirin .co.h.ııiuna flrdi t.l yapmak &ml6unu Jzba.r eım~. Yusuf; 111 suretle kat'ı cevabını 

ve Oıkardı. Hemen öldür.t.medi. Haber/ Puad Be:Y, 1DadJ!ı111m DU teltll.!iııi Ya.. dl: 
hemen ortalıi:a 1'8yıldı; s.ıdrazam Sa_ sura IÖ.V1edi. - Ben, ·bu avratla ne yapac&ğml 
11h Paşa ile defterdar lllUS& Pala hu_ PebliVan, ah&l, moru mor olmuştu. Ne işim var bu kadmcazla b<ınizn ... 
sura "*tııar; padı.aı>ııı ~.ı.klarma ka.. Aısabt bir surette mt*abele etti: - Pena mı? Gtlzel bir tadın peJı 
P&Ddılar. Yusuf Pae& da P4Dın olmuş, _ Ben; müsaade ederseniz tıldece. vanı ... 
t::ln şakaya gellr tarafı bulunmac:!ığmı tim _ Baka; biz harama uçkur ~ 
anlamıştı. Bir mellctub yamı; affını ri. ~ Bey· nefes.siz kalmıştı. Zava.Hı bel .. H~ten blzlm &vrat betler 
ca etti. Bu meı1ctubu bo:Jtancıhaşı pa - adamın am_..;.ane tabirle soluğu keal4 lalJıd& bel .. 
dl.şaha götürdll; böyle tavassut1;&1' ve miştl. Yusufun kat,. et.le gideceti an : - tıAJıi pehlivan, aalan gibi 
el.oillıkler gayet te!bl!kell şeylerdı. ?<ıt laşılıyordu. Tam !rası idi Pehlivanı mı biç, böyle kelepir bırakılıp 
zaman onlar da baflarım kaybeder.er. başından avaırak madamla. baş, başa lir mi? 

dl. . kalabWnll Şimdi, iYl bir zekA oyunu - Bat&; gf1nahtır be ı.. Bis 
İbrahim. yumueamıyordo.. Belki t& - ....... _ .. ,. ;.... -·-'" -a ... ~ madam& h1 1 ...ı ... bö"le &det ....J.oh·- bel .. laı.aa k&u dökme hır o,,~-·..,.....,. ~. - e • ...,, <I ,,,._ ...... 

vaasutlann çoğa 1 ık]ftı 7 ta.ben: Mücadele ve mfln a&•şa. büyüdü. sıru aıtırıyordu. Bostancıbaşıya 0 
· _ Nıli•a.mn çok mUhtm bir 1Di dam Yusufuıı &itmeme& .için ısrar 

- Bre mel'Un, hilA o kodoş yaşar_.....,, •• __._ ..... _ edı-ıar 'Dn ...... bir 
-;-ı" baeUl1 etlr ·--~- "3V'- ••• .._.. yordu. ,. :1~~ durursun, ~ 1 

- ııtm d&vethUze kıabet edeeekler1nt te_ ısın tuhaf tarafı Puad Be.vi it 
..... w . ~rile ~rlar, dedl. dığmdaıı &>layı ,w.ıtiııe zıı.hib 

bulundunnala.rmın bugün ıc:n o!dutu muş, nıdtlbin3 ta:luik.e başlann,tır. Bal*- 'I'ilocM'; MublttJn Tolon, 
\.:adar l·.ann iç'~ de en b 'yıl?:: bir kly_ Oen~Hkten Sabrlnin blr altını elle durBanlcuı a,fane dlı*törü; Saim 
mt"t ve ıuzurn ifade ~tiğinl ı;öyl'yerek dumıa6ı 112ıerin~ verilen i)eil&ltıdan Mus ramanotıu, eıcBlCı; aesa.ı. UD1811, ~c 
1 .. nç! ği atıcılığa olduğu g'lh sporun ta.fa Delta.nm ilk &01-ünli at.allftır. Bir car. 
blltün şubelerine ~it eıtm!ş ve Ttir_ t.a.ç daldb, aonr& •ene Mustafa Jk.incl nııd.elder de funl.aıdır: a.lıri Aq. 
kıye atırılı:C b 'r :nc6i Süreyy~ kıy_ ve beraberlfk sayısını clıltanı.uştır. Haf_ , t.erzl; ihsan Oiiıigıör, tırtAllsl-
meıtı~ bn~rıs·nrl:ın ötıllrü art:ı\daşları taym 

2
...2 bftıniştir. JeCi. 

örfüıde iı:utlu',a.mış!ır. ~nçlere ve daha d~ bu 
kıymetli idareci erine ve değeri hocaıa_ t,:nci ha.fta.:YID ve - Bartm 8pDr Jaftıbiiniin ~nda 

uJ it ....... -a.n Detalılar oir ıoı daha ka- . bir ... .: ..... -•Nna "" rına ayrı ayn t~ilr'de b unm.UŞ"_ ın ~,,~,, S..2 p.lib .,rıı cenıı .._ - •• -
~UT. Ru suretle Fd:rne cençlıt te61ti_ zanmışlar '"abadan -reoell ~. 
:AJ+• rcf?.Pl ve pg-!ak biT" sfl1. raşa.mıstır. mıtJlard.ır. _ ......_ __ ......_ ____ - -~~ 
~~ ... ..--.~..-r~wr.-..rw..~ ....... 

Adaaıcatız hemen huzurdan v-vl, Madam, eaş.ırmıştL Demek, T1tı1c 

zavallı Yusuf Paşayı DOğdurd11. ;vanı, Puad Be.vfn mevcudiyetini yordu, ·--..w-- ""'°" ...... Y f 
PadiıJah damadmm. koü&Amm aran... Btltlln _._.... ""'90 o ..... ~.. usu• 

maeını da emretmişti. HMk.es &lt.Jn di_ hangi harabeden çık.anlmlf olan de - damla t.almak ist.emlyordu. . . 
ftti me?K edlifordu. Acab.ı. ne tadar-jterli bir 1&11'at eaerı idi. Ağızlar bay_ Puad ~; Ymutun eı1ı:etıituıe 
dı? ıt.ao cıöa ~lı,ordu? ~ taldı; ha.ttA. padişah bUe :vılm.ı.ttı. Tam, blr Türkıt:(l. 
Aradılar ve prçektıen Yusu! Paşa_ cina;fetııen pıtmanlık duydu, tarısma. oolutuna. oocutuna aad~ 

ııın t:xmatmd& bir an direk buldular. O aa.rı direk oGdi Yeıı.ic.&.mlnin men.. adamdı. Dal> yazı.smda olan 
Pak&t aıtuı deiildi. BeoeıtU aarı mer. berlDde papada olarak duruyormuşı medenl7et de b~ detıl mi kil? 
merde Japllaufl;l; Oiridde tım. blllr Kaılrinll Kafi& (Arlı:aa _, 



SON POSTA 

TelgraS, Telefon Ve Telsiz 11..:>0~be • era 
11Denızaıtı 

llarbl 
glçleşO" 

Yurdda senede 200 kilometre 
demiryolu inşa edHiyor 

l "Japonganzn 
harbe g ·rmesi 

tehiike~i,, 

~- Yarın Akşam Sinemasında 

OLGA TCH ECO W A ve BR IGJTTE HOR NEY 

i Ki 
gibi 2 bu~ dehaıJclr Yıldımı yeraiiıJrları 

AŞK ARASINDA 
Aşk 'V'e Ihtlraıs tanıinin i!k inesi miınasebetile 

M EV S I M I N 2 inci G A L A M 0 S A M E R E 5 I 
Sım'att.a ve Av.La R kib ... İ.kı kadının Ju.~nde San'at ve Aşkın mücade ~ ·· 

Bu harekeUI .e kuvvetli lllmde: BERJ..Df PİLARMONİK ORKEST&ASI tarıı.fmdBn çıa.lm:uı .BEBTHOVEN'in 
ıs :ıııci &enfon.Jsini de dlnletect'ktlr. 

Yatrın Gı'k:şam .için yerleriııt.ıol e'V!'Peldelı a!ldınlması rJ.C:a olunur. 



? .,..,.,. 

1 
1 Askeri v~~ıret :J Halifaksa karşı 

ısıs edilmiş bir sahadır ve verimi, uac. yapllan nümayiş CBae tarafı 1 lncl sayfada) 
da ka.ynııJtlanndan verllmekte olan ve rayn.a, Mook.ova, Lerungra:i sanayi 68.· k d 
bu vad.de bize de bl: hayli mütalea balarına. nazaran blttllbi pek çok QZ,. arşısın a teessu·· r 
serdettiren haberlerin acaba aslı yok dır . .Bundan ıba.Şka, Arkangel.sk ıımanı • 
mudur ve bu İngiliz kuV\·etleri henüz ;yakında donacağı glbı İran t.arl«Ue 
hak.kat.en İrandan Sovyct Rusya top. gelmekte olan ma.lzeıme de Alman de. I Detrolt •. 5 ((A.A.> - Belediye refal 
ra.klarına seçmemişler m!d.r? General nlzaltlla.rmın Atlas Okyanusurula.ki fa- j MÜm Ye:ırıes •. Lord Ha.llfa.ksa. yapıl.ln 
wavelln bu yeni beyanatından aonra allyetleri dola.yısıle bUyllk tehlikelere n MııŞf Gnüessil bir hO.dlse• olaralt 
biz artık bunun böyle 01duğUnu imbul ınaruz kalmak.tadır. Son Birine teşrin cLord Halifa.lts _.... . . afi . 'ı tavslt etmiş ve demJ4tl: ki: 

edeceğiz vo Slngapur, Blruıanya, H n. a;yı zarfmıda Alman dcn'zııltı gemile · _.rınuzın mıs rı.. 
distan, tran. Ira.t, Suriye, Fıllstin ve rınin batırdıkları ~ı ~naJınm 40Ö dir. Bu nümayişe i,U~k edenler hesa. 
MıSır mın:t.akalarma do.ha fazla ehem_ küsur bin ton olduğunun ve İkinclteş bıne, bu b4dlseden bıZZat ben hlcab - .. duyu:yurum 
m.l:yet venıwkte oldukları a.nlaşııan tn. rin ayının ilk aünler!ntl-a batırılan ıe. . ·• . 
gilizlerın şimd1llık Sovyet Rusya dahi- mi tonajının d& da.ha. almdiclen epeyce Detroıt Tim.es ıautesi •Detrolt !ç:n 
lindeki karışık, tehllkelı ve net:ccsl bir miktara çıık'tı«ının Alınan r~nıJ ~~· başlıtı aııtında 1aZtiıtl bir ma. 

B·AŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
m~ maceraya ihtiyatsı:z: bir tarzda tebliğlerinde blldırildiğlni So'l}'etlerln r.a ede şöyle diyw: 
&tılarak bu mmta.blar dahı1inde ml.k. etıem~etıe glir.önUnde tt;tmalan ve et.ster mildaha~. ister müdahale 
tan nlhayet bir milyonu ıeçmlyen hesabl&rını ona .röre yapmaları ll- aleyhinde olsun Detrolt'in bOtQn na.. 
kuvvetlerinden lblr kısmını Sovyet Rus. zıımdın. cıu.slu insanları b4diaeden teessür dl.O'. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kesel• 
icabında Günde 3 Ka,e Ahnabilir. Her Yerde Pullu 

ya lllerinde bağlamak ıstcmediklP.rlne SovYetler şunu da unutmamalılar. ma.ktadır.•----o----
hilkmeyliyeceğiz. dır, ld oeıı>tı~rinin en şimalindekl A 

Ve eter, önllmfuıdeıld gün!eT zarfında Muımansk Umanı ile Pinlandly2 «ör. imanlar şimdiye 
tevalı edecek haberler General wa. tezi sahlJlndekl Lerungad mUstahı'kem k J ( Yeni neşriyat 
velin bu 6011 beyanatını teyid edecek mevkiinl, ondan mnra Volhof nehri adar 60 ngİIİz 
olur~ 0 zam.an Sovyet hUkClmetinin, boyile Kalenin sehri ısarkmı v~ Mcsko. h •b• b 1 cKöye Doğru• m~uasınm 33 QncU 
bir u.raftan cenubda İran üzerinden va. Tula _ Yeleç _ Vorom: • Voroş,lof,. IDU rl 1 atırmlŞ ar sa.yısı zerıein mUnderecatla çıkmıştır. 
ve ş!malde henliz donmamı'} olan Ar- good _ .H.ostof umı.:.ml hattını A"ınan 

1n 1 1 
... A Bertin 5 (AA ) Alnı"... ra"·-u. Yurd ·nn·ı--ite -n,.lerindeu bir 

ka.ngelsk (ıariklle ~ı 1z _ Bır eşz. ~ ordu.sile mtıtte!ik ordulnr henüz ala. • · - _. "V""' u ...... ..~ v lık 
merlkalılann yetQtıreb lecctı ve bir mamışlar veya ysramamış!nrn bu sırt Alnuınya ile İngiltere arasında muha. 1 grup tararından neşrtdilen bu ay 
tarartan da Volga _ Ural ha.valisinde yağmur ve çamur d.ı:ı~o.yısUe bılhassa sam11t ~19.dı~ı tarihten bugii~ eı.. 1 gençlik ~uasınm 6 ncı sayısı zen. 
daha bu hıırft>den e'VVel Utızııml olarak büyük: zırhlı ve ıoo•örlU !kuvvetleri ıs. dar Alınan d~n.i.7a1tılarının 6t> Ingiiliz ı:.ın mllnderıca.tla intişar etmiştir. Tav. 
tesis edilmiş bulunan sanayi mücssc- ti!nal imkllnını muvo.klalten ttayb"lm!ş mtııtınbi rotırdık!arını bildirmel>ıte _ sıye ederiz. 
selerlnın verebileceği mıı.lzeme ile Kı. olmalanndan ileri gelmek.ted:r. Fakat,' dir, ---------------
zılordu bakiyesini mllır.ı.kUn o!dtııu de. bir defa oo!n.ık ve kar bu kuvvetlerin İSTANBUL BELEDİYESi 
recede takviyeye ve techıze devaın su. yeniden bUyilk Jı:ütlele..· luıllnde isti- ~ Şehir Tiyatrosu 
retile memleketlnl yalnı:z: başına mu. mallerine lmkfı.n verirs". ~o'< az kuv. Akdenizde lngilizler Tepebaşı dram k:ı.ınımda 
da.fa.ayn devam ıztıraruıd.a. kalacağını vetlerle müdafaa edumekte olan bu u. 
da anl11aca1Pz. zun Sovyet mtıdıala.a cephP~!n n muh. 3 • b t dı]ar Bu akşam 20.30 da 

Sovyet hlkfimetllc Kızılordu bak1YC. telif nuıJınllerlnden yarıL'lcağ'mı ve on. gemi a iT H A M LE T 
&rnin bu müdafaa işi ko ay olmayacak. dan sonra Len!ngrad !ıe BQltık S"\'Y"t Londr•. 5 (A.A.> - Merkezt Akde. 
b llY.ıssa onlann arazınin her tanşını f losu"tın da büsb ·+an lkendı başlarına nime İngiliz denizaltı ıenıtıerinin dfiş.. 
miıdafaa usulUnU terketmemeleri vıs k.ala,call:lannı çok muhtemel nddetme!t manın 3 iaşe na:kllye ge.miruıi batır. 
Mareşal Tioıoçenko nıUstesna olmak lizım gelir. Murm.ıı.nek kalesine ge!!n. dıklan ~en blldirilmekted.r. 
üzere diğer yükselk sovyet acomutanla. ce: zaten şimdiden bUyhk bl..· tehd'd 
rının sev.kulceyş1 .maucvralara pek o altında bulunan lıu knlenin akıbf>t! de 

1stıklfil caddesi komedi tı.mıında 
KÖR növüstt 

kadar rağ'bet gösterı'nemekte devam baSka turlU olma:vacmktır. 
etm.eleri bu lşi aynca gUçleştil"(.-catir Fikrimzke Kızı'ordunun bııgtınkU 
ve bu y{lmen SovyeUcr yeni badirelere dunmıu, mevcud ı;ar' larıı gaTe vah'ın.. 
uğrarlar ve yeni malzeme k ybederler. dir ve bu vahameti b raz tatil! edec:it 
se attık bunların telft.fısi de pek mtbn- vedne çare de bu ordu ile b:rl•kte 
kün olama.yaca.ktır. Fılhnklka, Vo~ga ~ Sovyet h01ct\met1 şefler!ıı'.ı ·mtlnha-n. 
Urnl ~nayt Gaıhnm ikinci derecede ve ran hesab ne harekete karar vrroo\l. 
sırf Uıt!yat1 bir tedbir olma.&'. üzere ıte. melerldir. • R.. D. 

Yoldan çıkan bir tr2mvay 
CBastarafı ı inci ııayıadıu ve başından hati! birkaç yara a:mıştır. 

!arla lebaldb dolu a'ldu!;ru halde t>an1ta. Kazayı mliteakıb hMlse yerine ge. 
lar caddesini tıa!tlben Karaköye gelir- len elA.kadarlar, yaralıları tedavt altı. 
ten, Doyçe Oryo.nt Bank ibinasmın ö. na aldmnışlr, vak'a etmfınd tahkıkA~a 
nUnpekı vrraJda arabanın tekerlekleri başlamışlardır. 
patinaJ ya.pmağa başlamıştır. İlk ıtedavislnl milteo.kıb kendine ge. 

Ha.v6 yağışlı ve dolayı.sil.:? raylar ıs. len ve kaza esnasında 1 numaralı 
lak ve ~ bir halde bulunduğun. dilkltA.nda bulunan Zcldc. b"r muhar:rl. 
dan vatman bütün uğrıışmalanna rd- rımlze vak'ayı ŞU suret.le anlatmıştır: 
men tren yapıp ara.ban durdurmak ı c- BıZinl dükkı\na 25 metre uza.~. 
mıkA.nını lbulamnımış, \'O hızia virajı lıkta 'bulunan tramva.y yolunda bir 
dönmekte olan araba bu yUz.den yol. eangwtı duydum. Ne oluyor dlye o ta. 
dan çıkmıştır. Falkat kaza bu kadar:n rafa bakınca korkudo.n olduğum yerde 
kalmamış, bu esnada arkadan gelmP.k.te oonakaldım. Bir tramvay arabaq b!. 
olan • 69 numaralı dığer b r tramvay zlm dü1ı:kA.na doğru süratle Felmekte 
arabam :da kwık ya~ı... yoldan çıkan ' fdl. D nın önündeki elektrik direği 
51 numaralı tramvay1& olaııcı; hız.:le olmasaydı, .şimdi ben çoktan ölmtlş 
blnd rm~. bulunacaktım Hayatunı elektrik d're-

Bu müsademe net ccslnd.:? raydan ~Ti" medvunum.• 
çıkan tramv..:ıym sUratı artmış ve bU. Kaza yUzUnden tramvay srfrrlerl bir 
t.Un c mları p!lrç . parça olmuştar. müddet irikı•aa uf:ramı.şs.ı da b'ınhare 

Kaza, ıtramvay yolcuları arasında n "mJ!.l şekl nl almıştır. 
trllyük blt' ıkorku ve tel şı muc b ol.. 
muş, b rçok kmı.seler k"'ndiler.ni tram
vaydan caddeye atmış!nrdır. 

Bu 6\1.retle hattan çıkan tramvay a. 
ra'bası, kazanın vUkubuldı:ğu no~:thdan 

lhtikardan cezalandırılan 
kas3b'ar 

ı.t1baren ca~ede 25.30 metre kadar 1. Be:şı:kt•şta, Köy'ıçinde ka:-,a'b Mus. 
lerlcmış, bUyük lHr tesadüf eser o'!a- ttı!fa. lkaraman etini G2,5 kuruş:ı. ve 
rak d "Vrilmeden KemeTnltınd:ı Vıktor. 
yaya aid 1 numaralı dUl:ld'mın önilnde Bt'yoğıu Nl..o;arılt.ııışmda ıkı\stı.b Perlkll 
ki 138 numaralı e!ekıtrik direğ!ne çar. de dağlıçı 70 kuru.şa, B':ı:ır.k~e t:n_ 
parı:ı..k ornda tev.rı'kftmf e+mlst'r. sM> Afi Ş:ııhin, Muıamm.er ve yeni Gro_ 

. Tramvayın CtU"PllUlSUe elektrik dire. b ,A:h,.,.,,.d ı:; ılt,.·· ete ı-ıvırcık <1 .n ku 
fı t:ınlmış, V ktoryayı a"d tUlüncU zu diye 75 .kuruşa saıhrken cürmümeş 
~~kk~nı hasara $amı.cı, burada f.att. lhud halinde ıy,a:Jmbnmıq"nrdır. Dük. 

yapan Zclda aJın.:1.a ae bl k " • t kort .~<ın b ..,.,..,, ••r .. nç r ız lk:ll.nla.rı birer rnı.rta muddetle k'Jpa ı.. 
D ğer taraftan. tr~vaydn bulunan llııın suçlular, 25 er Ura da para ceza. 

yolculardan ~! kadın da teHış ve he sına çarptırıbnı:şla.rdır. 
yec "'ld n b3yı1mışlar, ile er'ke-k te k; •••••••• • •••••• ........ •• •••• •••••••••• ••••••••••••• 
rılan cmn parç~alannın tes:ı.dU!.le vü: Son Posta Matlı:ı:ısı: 
cudlannm rnuh ~Uf Y<-'rlmnden hatif 
6UI'Ctte ynralanmısalrcltr, Neşriyat Müdürü: Hüseyin Ragıp Emeç 

Bu arada vatman AU de cllernıden SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLlOİL 

1 Deviet Oemiryoliarı işletme U. 1111. den: 1 
Devlet Demiryolları 10. işletme mıntn.'kası <Erzurum • Kars• 1;1n kuvvet 

ve ıştk tesıSnıtlarından garaj, elektrik Jşlermden ve ta.tar tcnvlratıruı. ald 
tcchiz.a.tı ve akümlfı.tör bakımından anlar usta.başı veya şef montör derece. 
sinde bir eldkt.rlkç1 Jlı.zınu'\ır. Talihlerin S..rkedde D. D. 9. işletme mUdiirl~ü 
elektr.lk işlen şefliğine miiraca.atıarı ilA.n olunur. <9G50> 

.. * 
11.11.941 tarllıinden itblaren Erzurum - Erzincan, Dumanlı _ Dvrlk kı_ 

sımlannda bulunan 1.3to.sYonlardıı.n her hangi bir istasyona perakende su. 
retile yaa>ı.la.c.alk elma na.kllyatına muruın t.enzi!M yapıltn1:$hr. Fazla tafs'l,. 
ıa.t i~ ısta.sıYonlara müracaat edllmel!dlr. <8133.9646) 

** Muhammen bedeU (18000) lira. o1an muhtelıf eb'-atta b:ıJc.ır çakme boru, 
çellk saç, yunı.rlak ba.kır ve pirinç çubuk, bakır, pirinç ve çinko lev. 
ha}ar, külçe çln'kX> ve alümmy:mı, rnuhte lf cins ve eb'o..tta demir, çelik, 
bakır, pirinç t.4!1 gııl'V&tllze kabto, sinek, kalbur, pirinç kafes teEerl Te 

bağdadllik knfes teli gibi m.adeııl malzeme teahhüdünil lfla edem!yen 
müteah:hid nam Ye hesabına (812.941> Pazartes! günü saat (15) on beş 
tıe Haydarıxışads Gar binası d-:ıhillnclekl komisyon tırafında.ıı a,\:ık ek
siltme usul!le satın alınacaktır. 

Bu Işe girmek ıstıyenlerln (1350) liralık muvakkat temin&t n kacu. 
nun tayin ettıtı vesaitle birlikte eksiltm~ günü saatine kad:ar komu ~ 
yona müracu.tJ.arı ı~ır. 

Bu i.Şe al.d şartına.meler Jwmiı;;yond!\n parasız olarak da{:ıtılmaktn _ 

dır. (9310) 

OKSORENLERE KA RAN HAKKI EKREM 
İstanbul Orman Müdürliiğünden 

ı _ 0nnan umum müdüıiüğü merkez ve v!lfıye:ler teşkl1atı için nü. 
muneıertne ve şartr.ame.sıne göre muhtelif clns defterlerin basıl, 
ması ve cllt:enme.sl eksiltmeye konulmu.'}tur. 

2 _ Bun·arın ltftğı:d, mul.avvası ve kaplık kllğıdı mail.ye kırtasiye a.n.. 
barından mU~Mıldc teslim olunacaktır. 

3 _ Taıb ve işç!lik muhammen beclelı 998 lırndır. 
4: _ Ekslltme 18/11/941 Salı günü saat 15 de İstan'bu1 Orman müdür_ 

lüğünde WJ)l:anacnk s.e.tına'mn 'komlsyonunda yapılacaktır, 
5 - MUvattat teminat 74 lıra 85 kuruştur. 
6 _ İstek'iler bu .şe ald ~rtnameyl ve nümune!eri İstanbul orman 

müdurlüğünde görebl:il"ler. 
7 - Münakaeaya girecek erın muvakkat tem!na.t mnld>uzu te.'ll!m olu. 

naca;k ~e muka.b.ll c4540> Uralık lkmcl lbtr ~:nına.t, ka.nunt 
lkametg3.h V1C tlea:-1 eh i;etı ve şlrket.ıerın tJ 'ebl hal.Lnde bunlar_ 
dan lba.Şka 2490 ~ılı kanunun 3 uncu m.nddcsınde yazılı "eslka.la. 
rile birlikte yutanda gö;tert en gün ve saatte mez'kür komisyon. 
da hazır bulunmaları lfı.zımdır. c9543> 

T'rkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1İkinciteşrin1941 vaziyeti 
AKTİF PASİF 

Kasa: 
Altın: Safi 
Banknot 
Ufaklık 

kilogram '12.60(,623 . . . . . . . . 
Dahlldekl muhabirler: 

Türk Ura.sı. • • • • , , . . . 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: san kilogram. 8.342,410 
Altına tıı.hvıli k.ı.bU serbest dö-
vizler • • • • • • • • 
Diğer dövizle.r ve borçlu Kliring 
ba.lı:iyeleri • • • • , • • • • 

il ıızine ta h vl ileri: 
Deruhte edilen evrakı na.ltdlye 
karşılığı • , , , • • • , • 
Knnımun 6-8 inci ma1delerlne 
tevfıkan Hazine ıarafından yAld 
tediyat . . 

Sencdat Cüzdanı: 
Ticarl Senetler , • , • • • 

Esham ve t.ahvllit cürılanı: 
< Deruhte eclllen evrakı natd.1-

A < yenın karşı'ı~ı f'Sham "le 
< tahvilat Cltıbnrl kıyme'le> " 

B < Serbest Esham ve Tııhvlll\t: 

Avıuı.slar: 

Altın ve döviz Uıerlne avans , • 
TnhvllM üzerine avans • • • • 
Hazineye kt!a vfı.delı avans 
HaZıneyc 3850 No ıu kanuna göre 
açılnn altm Jca~ıhklı avans 
nJı:ısrdarlo.r: • • • • • • • 
Muhtelif: • • • • • • • • • 

. 102124.217d Lira 

• 10.C06 141, 
_!_ 609.920.23 

1 
113.240.279,·-

> 373.040,20 373.040,:'.0 

Lira 11.734.266~1 
> -.-
• 49.622.753.01 81.357.019,721 

L!ra 158.748.563,-

.. 21 764 266 . 1 sa.9a·t297 .-

Ll-a 285 309.781.- :?a5.309.7&1.-

Lira 4:; 245.141.91 
11 8.311.443,46 53.556.585.:'19 

Lira 5 006 74 
> 5 77" fl41 7R 
> 1412.000.-

11 1s'l.soo.oooc 1'M r.9q r.49 !l? 

4 !\00 000.-
11.108.997 91 

Tekfin 841.l 19 f;48 714 

Sermaye 
ihtiyat akçesi: 

Adl ve fevkıı.I1ide • • • • • • • 
Husust • • • • • • • 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • a inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tcc'llyat • • • • 
DeruhtP. edilen eVt"akı nakdiye 
bakiyesi , 
Karşıhğı tamamen altın olarak 
illl.veten tedavüle vazedilen • . • 
Rec6kont. mukabili UAveten ted&-
vuıe vazedilen , • • , • , , , 
Hazineye yapılıı.n altın kar1$ıhkh 
ıı.vans muktı.bll! !l902 No. ıu kanun 
muclblnce 111\veten tedıı.vUle vaze
dUen 

l\IEVllTIAT: ••• • • • • • 

Tütk Urı>ın 
Altın: Safi kilogram 877.150 
8850 No. hı kanun" ıto1'e hadn,ye 
açılan avunıı mukabili tevdi ola. 
l'l"n p1t.nlll1': 

San 'k!Ioçram 65.54. t,930 
Jlovlz Tııahhiidatı: 

Altına tahvtll 'mbıJ dövizler 
DlğeT dövizler ve alaca.kıı Kl~ 
bakiyeleri . . 
Muhtelif . . . . . . . . . 

L!rs 7.822.019,15 
B 6.000.000.-

Lira 158.748.563.-

• 21.754 266.-

L!m 136.9R4.29'1,-

> 17.000.000.-

> 250.000.000,-

11 1 oı; soo ono -

Lira 70.21(1.003,39 
" 1.233.7112 03 

.. 78.124.167.90 

L\ra --.-
26.943.40R 39 

Yeldin 
1 Temmıu 19:18 tarUıiıulea itibaren: Lrkon&o lia44l fi(, 4 ıt . a ın üıcrıoe avaoa ,. 1 

Lira 
15.000.000,-

13.822.010,15 

509.484 297,-

71.444.flSS,42 

7S.12UG7,!IO 

21l.943.408.39 
126.301.070.90 

841.119 648,76 

lstanbul sıhhi müesseseler arthrma ve 
eksiltme komisyonundan 

mı.stane ve sıhht mür.sseselerin 1475 ton camlı Tiivenan kö::nQ.rQ 
mrfla ~kslltmeye Jı:oııulmuştur. 

1 - Eksittme 7.11.941 Cuma Bflnü saat 15.30 da C&ğaloğluııda sıhhaı 
lotimal muavenet müdürltlğü blnasındA llmırulu k~nda yaı.ıı ncaktır. 

2 - Muhammen ffd.t beher ton için 16 J1radır. 
3 - Muva.kık.at tıcm!nat 1660 liradır. 
4 - İstekliler şartnamesini csıhşma günlerinde komisyonda göreblllrlef· 
5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yıı~« 

VC'Sikalar ile bu ~ yeter muvakkat earantl makbuz veya banka metcttJD''ı 
zarflannı ihale saat!nden bir saat evvel komisyona makbuz mukabllill 
vermeleri. (9236) 

Sümer Bank Umum Mrdürlüğünden: 
E U A 1 C i< 

Yerli Ma.llar Pazarları MUessesemtz te$11Mı da.h!Unde Ma.ğ.aza. şe! 
llkler!nde muamele ve saıtfş memurluklarında çalıştırılmak üzere ticarel 
vıe eatış işlerinde tecrilbelı ve tercıhan tahsil görmUş memur alın.acaklıt 
İstekliler tahSil ve mesallerlni göstcnr veslılmlarla 27.11.1941 ıtat.ibıPt 
ika.dar Ankara.da Unrnm MUdürlüıiUmUze müracaat edeb~llrler. 

istaaı.. .. uı O.nnan lVJua .• rJugun .... en 
1 - ~r orman fldanlıih iç!n aagarl 35 metre yük.seklice saatte ' 

ton su çıkarabilecek mazot lle ı.sıer u.a.tte 10 kllovat ta.katli elektrik ~~~ 
ratörll ile birlikte bir tam dizel tipi motör kapalı zarf usullle satın aw-
~. ~ 

2 - Fennl, 1dart ş:ı.rtnameleri Ye mm.a.vele örneği İstanbul orman ııı 
düriJtetinde göıi.Ucblllr. 

3 - Muva.kka.t temniat 800 liradır. _J 
4 - Teklif mektublannın 20.11.941 tarihine mtl5adif Perşembe günü Si' 

15 e tadar :tstanbul onnan çevl?1e mlldUrlUğündcki komlsyono. verilmesi 
(9655) 
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TÜRKİYE İŞ BA.NKJ\.S~ 
Küçi!k tasarruf hesapları 1942 I KRAM iYE PLA~I 

KEŞİDELER: ~ Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İklnclteşrln / 
ta.rthlcri.nde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 a.det 2000 Liralık =- 2000.-Lira 40 • 100 > = 4000.-

3 • 1000 il =- 3000.- > 50 > 50 il = 2500.-

2 • 750 • = 1500.- • = 5000 ....... , 
3 500 > = 1500.- • 200 • 25 il 

> s: 2000 ........ 
10 > 250 , =- 2500.- • 200 > 10 > 


