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Bu sabahki 
haberler 

Vişiye göre: 

Almanlar 
Blvastopol 

dış nıttdalaa •1111~ baOarına § 
vardılar 

Moskova önünde 
tarihin en kanlı 
muharebeleri 
vuku buluyor 

,, RKİ'<E T\J , 
eSl'l• t 

traıtn 

o 
Al'l.WUf'n 

cıe!': 'l <A.A.) - Lenlııııradda harb il İ k Y 1 • fo., 

~~~~~Done~ve Kınm mın.. ~t==~,.~~SMM1Ht;::=:'°'i•i:i:::::::i~ec::::ı'-t::::::::::'~ı·:::::::1':-::::::,_~~:1 :_=~~:::..~!!"!!l ........ ımıı..:~-=;;;;ıİii.-
1~ -. ....,.., ş!ddetli harbler cere.. 1 •-1:·----------.......,.- ~ lıl etcne1ctecHr, '.l!I ....... 
!'ebe Ollltova cephesinde atır bir muha.. SoY7et eepbr h.. omab lumamı c iııuUa 

::_S:~:?':;;,::~ ~l(Alman tebliği),.. .. ;:;·~~:~~ .. ;:~;~ .. ,, 
bir 

11 
1 10llan iatlıtametlerınde büyük _ _ 

-r.. ddeıt.ıe ınklsaf etmektedır. ••s da hic{iselerin inkişafı I 
~ •Janaına ııöre lıeri> harek&tı •• ırım 
~,,., Ölı'Unde yarım daıre feklınde • • • 

~e~::ı:ey=~~~ırr:.ım ta•·ıb TURKİYE İÇiN 
~ iz l'&dyosu Moskova muhsre .. D 
lllıe ~~u Y&lnız bu harbin, fakat şlm B ·ı R TEH L ·ı K E 
1-ıı ~ dünyada c•reyan etmif o_ de•am ! 
J.ııı nıUharebeleTın en bQyiltil, en tcan_ W : 
ır:.~u söylem ştlr, i VAR M 1 ?. 

"• ~ ıntıhar!be WlYWt bir şıddet ediyor : a.r le~ ~ıttedır. i l : .!: lluaıarın s vastQpoldan uça. İ 

Stallaln 
azan bir 
bitabesı 

"Düşman 4 milyon 
500 bin asker 
kaybetmiştir,, 

it ~:=::;~~ .. ~~": "Stvastopolun j 
ll~ et! ğınl, Blvastopol ve şarkındakı• düşman ~<an ... ~in muhasaralarına be -

Tagmisin bir yazısına 
Berlinin dikkat11 1 
şayan ce'Vabları "Pek k d A ya ın a vru-

Do~!\ ~ğını b ldirmektedil'· 

1lııı Cilf .\Jmnan ordusunun s.vasto - k ı· kırı ' dı 
'-~ llınctafaa hatlsnna vardığını mu aveme 1 2 " 

Milli Şefin ıon nutku Al- 1 pada ikinci bir cephe 
man hari.ciye nezaretinde vücude gelecektir 
memnunıyetle karıılandı ' !-

İdare itleri telefonu : 202 03 

Egenin buğday 
istihsalô.tı üç 

misline çıkacak 
Pamuk rekoltesi de yarım 

m ilyon balyeyi bulacak 
Büyük sulama tesisleri inşaatı 

hararet le devanı ediyor 
İzmir, 6 CHusust> - Egede b1r 

t.araftan kış me\ mınde teye an_ 
lara v-e mah ul telef ne mA.nl ot 
malı:, d1ğer taraftan mahsu'dar a. 
razınln verim kab 1 yetın ar ır_ 

mak üzere me dana get!rilmek-te 
olan bil.yük sulama tes slerl n_ 
şaat.ı harareUe devam etmektedir. 
22.000 hektarlık ek lm ş araziyı 

su altında bırakan Bakırçay ıa_ 
1ah amel!yesi Uerlemiştir Mene_ 
men, Manisa, Salihli, Turını<llu 
ovalarını ırulayacak ol:ın regüll_ 

tör te5lslerJ en kısa zam nda 
mal edilecektir. Kwn 
mazarratlı ımLln Marmar 
ne &kıtılınaık sur ı 9-13 ne_ 
8ıllde kaybolacaktır. ÇU ksu re_ 
gülAtörU 942 da t r le b t 'Cek 
ve SaraYkôY araz;s n su a .ıcak.. 
tı:r. Çalııımalara hızla d vam o_ 
lunmaktadır. 

Bu tesisler tamamlanınca ~ 
pamuk relto tes yanm milyon 
balyaya, bukday ıstthsa Atı Uç 
mlalıne çıJcacaktır. 

Basın Birliği kongresi 
don mesaisini bitirdi 

Yılda iki gün Basın bayramı 
olarak kabul edildi 

Kongre murahhasları dün öğleden sonra 
Ebedi Şefin muvakkat kabrini ziyaret ettiler 

Ankara, 6 (Hususi) - TuM B ın mtştır. Bu meyaında yıl'da tki gun; ... .-~ 
Bh'liği birineı umuımi kongresı bu • ba."!ın bayramı ola.rıak kabult! 
gun Hasan Reşid Tankut ve bir ncl rur etntişt.lr. 
başksın vekili seıim Sarperl.n b&Şkeıı- Merkes umami beJ'dl ve a&alakları 
lıi'J,nda birbirini milt.eeır.lb yapt~ top Ankara, 6 <A.A.> - Tilr.k Ba.lın Bir 
lantılanlan aoııra me.sad&ine nlha~ litl umumi lcongre& bugün meaa .ıı; 
remı)ftlr. Bu tqp:a'l'litilılı'a ~ır _ son verirken bir! lı: umumi merkez he. 
ken basın lron..,.,....,n n t:ı ın telgraf yeti ve azal'1tlarına aşaıtıdakı zevata 

-~ - seçmıŞtlr: 
la:rına karşı Meol.Ls Reisi, Başvekil, Rel.s: Falih Rıfkı Atay, 
Genel Kuırmıay BaŞ!caıru Maıreş l Fev. Azalar: Necme n s dalc, Ahmed 
zi Çakmak ve Parti Genel Sekreter. Şükrü Esmer, Abid n Daver, Keramt ~flerınbı laruı başl:ca sevkUlcey he -

~ etır ltatkasyu oldutunu habe!' 

ıo-llonetz "Son haf talar zarfında 
Karadenizde 20 Sovyet 
harb gemisi batırıldı,, 

Berlın 6 < A.A ) - D. N. B. bil. 
dlrlyor: 

Moak.ova, 6 CA.A.) - M. Stat nin, Dr. Fevzi Tü.ııer gelen ceıvablan oı _ Kurt.bay, Cavid Oro.1, Naşid Hakkı U_ 
fhti!Alin 2f üncU yıldönilınü ınUnasc. kışlar aıro&nda okıumuştur. luğ, Kemal Turan, E m İzzet Ben:ce 

k:acıan nııntaka ında Alman ar Oo. 
ter&ltk \ror0ş1ıowgrada doğru yeni 

r kaycletımekted rler. 

Bu-;'-ba-hki 
Sovyet tebli ., i 
~a 7 <A.AA. g 

et iebli~. .> - Bu aabahki 
l>tın &•. 

'h- -""- bütün Ce"'h" • 
·'ill' "'Ut!ler cerey " -·e:"tle ş ddetll mu -
~ova an etnı.şt.tr, 

l'~l!ai d~varınua 34 Alman taY-
~~ nıü.ştur. 

~are llluharebcıer nde 56 Alman 
~ lta.Jıbcl~ÜrUlınü.,tür. 17 tayyare .. 

lond -b_, 
ra u sabah harb 

"aziyetini nasıl 
~ görüyor? 

lı ~ 7 (A.A.) - Moolkov'.:ı)a ka.r 

~a arın yaı;>maı'ktıl. o du.IGlıarı .hü 
Q lıUSlar l' a nu.ıilawemet etmekte-
,, tnmtaıkala.roa m uacaıb i ta. 

\1 hçrn~lerdir. 
l'et]~3k cephesinde Rus :ıtuv_ 
loırır. au.n sin-en ta rr:U'Zlardan 
~~ilh.rn b r ndk.tarfı, ıstlrdad et. 

~· 
l1. ~~Ubunda dlalbi Almaınlan ge 

kn......~e nı.ecbur ~. 
~---.:ova llllihaırebes hıakionda Al.. 
it r bır feY söylememekted rler. 

ctır ~ını nıııha:rebe& devam etme'.ctıe_ 
d~ =::ar Siv.astopdhln dı.I} mü.. 

Burı. tlna erlşmıı;Lercilr. 
il «ır:!a beraber Kırım müdıaıtaa 

1 değJıcUır. 
- o 

Ruzvelt ve Edenin 
Staline tebrik 

telgrafları 
t l()llclra 'l 

e ~ <A.A.> - :hıgıl'ere harici_ 
~lll'r Eden lle B rl ş.k Amerika 
1-, Qı~UZVelt J.h.t Alın yıldönü.. 
~le Stallno tebrik telgraf .. 

Führerln umııml kararııfı.lıı, 6 CA. 
A.> - Alman ordu!arı başkumandan_ 
lıtının teb iti: 
Kırımda, bütün ı»phe ilzerınde mağ_ 

lQb edilen düşmanın takıb ne mııvaf_ 
faddye le devam e<1111Yor. Yayla daA"la_ 1 

da .Alman ve Rumen kıt.'aU&n, iki_ 
~ bölünen dilşnan te ekkil !erini 
maA'!üb etmişler ~e Yalta lle PicOOOSıA 
arasında. genış bir cephe dahü nde. 
Karadeniz sahiline udar ılerlemlş_ 
ler<i r. ı.:ın ds 

Sivastıopolun şarkındaki dsıs-r 
da dilşmıaon mukavemeti, keza ltınl_ 

m~~n bava lruv\ etleri bu ııarekAta 
yardım etnı!ş ve sovyetıere, K nm su.. 

(J)eyamı 5 in cJ sayfada) 

Londrada çıka.n Tlmes gazetesi, 
Rus oephes!ndeki askeri had sele .. 
rtn inkişafı Türk:ye ,çtn bir tehll.ke 
olduğunu ya:mnaJttadU". . 
Timesın vaziyeti bôyle göstt>r_ 

mek teşebbüsüne Berltn siyssı 
mah!eller!nde olddt nazarla bakıl_ 
mama'ktadı.t'. Hususile kı mes;ıı 
Tilı1t s yasetçilen bu teşebbüslerın 
arkasında neler giztendıtlne ~e tn_ 
giliz _ Rus ıt,Utalı:ında ne g bı men_ 
faatıer bulu-ştutunu UZ'lln zaman_ 
danberi herhald anlamış oıacak_ 
lardır. Berlm. Türkiye Re sicflm_ 
huru :laınet tnönUnUn CilmhurıYet 
:eıa..vramı mikıasebet le m~leketın 
aıyaseti haldk'ln<lA söyl~IA'I nu uk.. 
ıta tesbit ettiği açık hed fte bu 
miltaleanın b r mUeyYldes ni gör_ 
mektedır. İsmet tnönUnün Tilrki_ 

<Deva.mı 5 iuci say!Ada) 

'······················· .. ····················· .. I 

betile Moskova So~-yet nın fev.ka!Ade Kongre müteakı.ben mesleki b ~ı Merkez heyeti yedek azalıklan · Ze. 
içtlmaında söylemekte olduğu nutuk. da ""~- -oW'Lo. k.a• - ker!ya Sel't~I. İbralı m Alet.Un Oevaa 
tan alınan kısımlar: mın n ......,. .. 1 men-.u.u~rının .şı - Cemal Alı~. Ziyad Ebuzz ya. Mecdi. 

cDüşınan f.500.000 as'ker kaybcmlş lıklı vaz.cfe. ve tı:uıhhud!erlle 'oı.mlııır ıa-. Sayman, Sabri Ba~suii Nevzad Güven 
tir. Biz m k.ayıbımız 378 bin ölü ~ rasmda munı:ıs beltll.ere dair pro:mun Ray iyet dlvPı 
1.020.000 yaralıdır. Aima.nla.r Rusyayı ve nizamname kom~n tan'nfın_ Y.{Ucsek hay yet divanı asli aza ıkla .. 
teor"l etmek Uitlyorlardı. Rusya tecrkı dan hazırlaruıın raporlnn reilkllt et - [Devamı 5 lnci sa1rıı.c1aı 
ed lemeımış olduğu g bl hal hazırda 
Büyük Britanyanıo ve Blrlcşlk Amert_ 
kanın da mtlttetik dır.• 

cıAlmanlar, So'.'Yet rejim'nin istik 
rarsız old\ığunu besabl katm~lardır~ 
Blmdan başka ihtUU aleyh an hare 
ketler olab leceğini de Un.!d ediyorlar: 
dı. n.u ilmtdlerinde aldandılıı.r., 

ikinci bir cephe 
M. at.alin şunları l!Ave et.mi tır: 
«Sov:vet rejim ş!mdi o.duğu kadar 

hloblr zaman kuvvet11 olmamıştır. Baş. 
im hiQblr rejim ~~ kadar muka\•emet 
edemezdi. Sovyet ordusunu ger lemeğe 

[Duamı 5 in ci uyfadal 

Celebler et buhranı 
yaratmıya, fiatları 

ynkseltmiye çalışıyorlar 
C A s keri v aziyet =:J 

Sovget cephesinin cenub 
kısmı son hô.diselerle çok 

nazik bir duruma girdi 

Mezbahaya az hayvan sevkettikleri, el altın· 
dan yüksek fiatla et sattıkl arı anlaşıldı 

Yaran: Emekli general K. D. 
A - Son yJrml. dört saat zarfında 

muhtelif kaynalda.ıdan alınan haberle_ 
re göre şark cephc:shıdeki askeri du_ 
rumda vukwa ge, n değ ~tk ık.leri şu 
suretle hülA.aa etmek :ntimkündür: 

ı - Kırım yanmıı.daı;mın cenubu 
gaml sahlllertnl örtım yayla dağlarını 
aşan Alman • Rumen kuvveti r . Yalt.a 
ne Feodosya arasmd ki 125 kllomet_ 
re; k Karadeniz ?Hıll,;, ı ısaaı et_ 
mJşle.r ve Siv~poıfi Ü> ha. 
rekAıına d~ ed ı~ d ger Alman _ 
Rumen ilruY'vetlerı ~ bu şte daha 
ziyade y w ıJl'. 

na s'"" 

nnda oem'an 30 bın ton hacmınde Uç 
Sovye~ va,puru daha batıtnuklardır. 

2 - Mütt.efik ku\ vetler Doneç hav. 
za&ındaki tenüdtilerlne devam etmekte 
ve hergiin :vtıni bir merkezı ellerine ıre_ 
cınnektedlrler. Bu kere de, mtihlm bir 
mevki olan ve Stalıno şehrln:n 60 tilo_ 
metre kadar şimali şarkls.nde bulu. 
nan Gorlovılta şehrıııln ikı günlilk od_ 
detll bir muluı.rebeden sonra mUt.tefık 
kuvvmlere terlcine mecbur yet hılsı ol_ 
dutunu dün sabahki Moskova radYo
suna atfen l.olldra radyosu b d rm1ş_ 
tir. Bu şehrin de zapfüe Do.'l _ Doneç 
dırseiı dahilinde harekat 1cra etmate 
bulwıau müttetidt kuvveUer ooneç 

nehrinin orta kısmına bir parça daha 
yaJtla.şmış oluyorlar. 

3 - Gene dün\tU Londra radyosu. 
mm bildirdiğine göre bırkaç gün süren 
nisbı bir durgunluktan sonra MOSkova 
etrafındaki ve bl.lıa sa Wolokalomsk 
şehrJ clvarıle Tula şehri varoşlannda_ 
ki muharebeler, Almanların muharebe 
ha.tla.nna sllrdüklerl t:ıze iht yat tcuv. 
vetlerile blrdenbıre şiddetlenmlşUr. 

4 - Leningradda mahsur Sovyet 
kuvvetlerinin son huruç ve yarma te_ 
şebbtls erı, olmdlye kadar olanlar n 
heP6lnden da.ha mUh m olmuş ıve Neva 
nehrini geçmek iSUyen Sovyet kuvvet_ 

(Devamı ti ncı ıayladsl 

Yıaı ~lur&ı.abe Kom ı;3onu dünkü &oplantıaanda 

Şehrimizde et nıese e51 yeniden aev'ket.mek veya bes ıZ hayvan ıı der .. 
hA.d b r safhaya ırlrmış bulunmakta_ .ınek ()}mUŞtur. Dıf;er taraftan, el ~ 
dır. Toptancı et tüccarları ve celeb er, r.ından yüksek fıatla et tiBWlU ç.ıı pi.. 
fıatla.rın yükseimı:at htwu.sun akı w,.. yaaada .w:ı 1 bLr et sııcınusı yar& ııaıa.. 
lebler.inde ısrar etımeıt•e, bu ı~ b r em.. ~a çalışıJ.mUtadır. Bu v.a Y 1 mı:: 
ı1 vakı ha ine ge r ma itln aldıklan dele etmek lCln • Altadar ar sıkı 
bazı gayrı meşr!l tedbirl rin talbUtma birler alm!4 bulunmak &dırlar. Yaf,; 
devam eylemektecl.rler. Bazı celeblerın, ıan UJt.ikArla mUcad c ışinde, ilk 0 

F.1.8.t MUralcabe Komisyonuna yapılan rak, et satışlarında ne g bl bllel yo 
tekllnerin kabul cdilmed auıı sörünce 1'& aapalciıiını .ıöatereA ~ veaıu 
Wt )'&pi.akları il. mem•W• M WVAD (DeYamt 1 iPel MJ'laü) 



Sayfa 

r 
Hergün ' Resimli m:a.kaJe = 

Romanya da 
Yapılacak pilebisit 
~---- Ekrem UıakJtgi] .J 
Ö lbı.ir gün Romnyada bir pılc

b.isııt yap!la.caktır. Buna Dev -
let R~'Si Mareşal Antonesko lüzum 
görmüştür. 

PJl.elbiısit'in sebebi 6 Eylül 1940 
t:arihindenberi memlekette yapılan 
icraat hakkı11da Rumen m1lletin·n 
ne du.şı.indüğünıi anlamaktır. 

Latife bahsinden ciddi münakaşaya ilk tahsiJ 
çağındaki çocuk
ların sayımı yarın 
İlk 1.ail:»:W çağınd~ !?(>Cu:kl rn ısı.. 

yımı ~n ya.pı.acaktır. Sa:Jım, t~ .. 
kafade vazl.yetler müstesna olınal' 
üzere her yerde s:ııat 8 de başlıya ,. 
ca'k, 17 de bUırilecektir. 
Sayınım ~ayesi, ınıun!t.ıınr.ıran menı. 

leketirnJlr.dEllı:i ta<b&l çağında bulU'llall 
çocukı.arın ilmi şeıkllde tesl>LLine ma
tuf o.ıd;uğundan vergi vcsalr husus .. 
lat".s lhlçıbır ala.kası bulunm.ama'kta .. 
dır. 

Saumı ve yazmı. mıennrrlan fevtca.
liıde haliler ru'ti.s.tesna. olmnk ü ere 
h çbıir suretle vurzifı:ı.eri ooısı.nclaıı -.:.Q .. 
nlmıyacaık ve bunlara. tat'ııYY ı ız,ıı 
verüı'.m~ktır. 

Romanyanın bu kısa müddet 
zarfında tarihiı in en zor de, rini 
ya amış olduğu muhakkak; iki iiç 
defa siyaset dcğiştirrnı::si yapmış ol 
du!!U da muhakkak. Denebılir ki 
muhtelif tereddüd ve ihtilaçlardan 
sonra Romanyayı en nihayet üze.. 
rinde karar kılmış olduğu noktaya 
getiren kuvvet, yekd~ğerini takib e
den ha.d°"JSeler zincirinin zoru olmuş_ 
tur. 

Hatırlarda olduğu üzere Roman 
ya büyük muharebeyi gal.ib devlet
lerin bir müttrfiki olarak bitirmiş, 
bu yüzden de Bulgaristan, Macaris.. 
tan ve Rusya aleyhinde genişleye
rek birçok )lıtu!far görrrıüştiir. 

Tanınmış bir Franm mubaıriri cok müiaassı1t bir aile mecıtsluıle kato. 
lik Idlisesinin ısla.hı meseıes·nı ileri siireceldi. Bir aralık münasebet gelince: 

ıvıeınurJa:r, ya ım ve tzytm esn:ıs n.. 
da ÇQCUk arın nüfus cuul.a: 1'ınnı" 
ba.'knıaık veya nüfusa ka.yıdlı o ııı> 
oilllarl*tan hu:stııS.arr~e :rr..esgul olırlJ..o 

yı ıoak.aırtıır. 
Dostlarmıııdan veya tanulıklarımnıda.n bb-lnln 'ber hanri bir hattketlnl ÇQcuıldann yaşlan ailererl taraf .. 

kendisi Yeya muhiti i<?in zararlı g-ördüğümüz samanlar olar. Onu iyi yola dan v~ııileook m:ı.!iınıata güre fiş ~ 
l'etirmek icin iclmfr.de samimi bir arzu duyanz, ça~ıy:ı. başlarız. bu ui-- Tereilı etmek elimde olsaydı Yahudi olmayı tercih ederim. diye söze 

başladL Herkes hayrette: kaytledilecektJr. Tahs1 dereceler u .. raşnıa. baza.n iyi m:tiee Tı>rir, memnun oluraı:, ~zı ahvalde ls4? tesirsiz ka. .....,,, . .;_,.,_ ~~rectdu·· d ~"i,enlerin ta. Jsi1 
IJl", tfoessür duyanz, o zaına:ı da ekseriya karşımızda.kini Y:l fena niyetli, ""'aı.uw: ""' ""' - Naçiıı? diye 1111rdular. Şu cevabı Tenli: ... ~•··• kt 
yahud da anlayı~ıı: olmakla itba.m ederiz. Halbuki kab::ıhafin kendfmzfde vesl!kıaı1ıarmıa. U<lUUla.ca ır. 

- Ben sıcak bir nıemlrkeLte dotdam, hava ett"enu.ında.n çabuk mü • elması da miimkündür. Bıı kabahatin ilk hareket nok~ sme sert, kıncı, 1 &:yım iş!eri::ı.de ihmal ve müsnrı"" 

Romanya bu suretle kazandığı 
n.imıetleri muhafaza ederek iktısa
den de kuvvct!enebilmek iç.in harb
den sonra. dahi galıb devletlere da
yanmak mecburiyetini- h.iS9dtrr isti. 
Çeko _Slovakya ve Yugo - Slavya 
ilk birlikte küçük itilafı vücuda ge 
tirerek senelerce bu yol üzerinde 
yürüdü ve lngilterenin, hele Fransa 
nın bilhassa ııadık. bir dostu olarak 
kaldı. 

teesmr o~. Rallmkl .Y~b~cliler ibadetha.nede ppk3lannı çıka~ulal", bir şeklide başlamak olur. ilk telr dalma esaslıdır, deva.m eder. Bunun ruusı görülenJer 155ı. S':l.yılı ıst::ı..ti tı 
protlstanlar ıse lı.fUselertnı kan derecede ısıtırlar. Buz deryası halı ıJe ıt. içindir ki sö:ıe dalma taüıhkla, mümkünse bôraz JAtffe karışııra.rak başla. kanummwı ıt'Üeyye.1ıc'relne göre t;ee.. 

d'!?f .. ~.!:~~:':1! .. ~:18~ .. ?:!~:~.~~lik ldliaes~; ... _______ .., .............. _. .. ~ .. ~.~~.-:1:· ....... _........................ __ ._ ............... _ ı ~ edL!ecek:erd!r. 

' ) Geç.en sene Maarif Vek'll.iği tara " 

LI" s e h 1· r • a, b e r 1 e r 1· ~:d::.~~nnd:~~:.ayn:~n~~~~:= 
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Topkapıda çok Harici ticaretimiz son ;~.s~~;·::::?E 
çirkin ve cüretka- ~:n ~~~nda bir mııkayffie ta.. RomanyAnln ilk ~?'9llmesl 19 38 

y 1 nda Çeko _ Slo\ akyanm Alman 
işga lme gjnnesile başlar. rane bir hadise unnlerde daha faal bir 
R~ dayandığı temelin üç 

ayağıooan birinin yıkılması iizc>ri- • h 
16 

J 
ne kendisini hem Rusya. hem Bul- Meçhul bır fQ ıs ycqın a 
gamtan, heın de Macaristan tara- bir ltıza tecavüz etti, yanında
fından tchdid alt1n<la görüyordu. ki gencin de paralarını çaldı ı 
Bununla bember ih18f devletlerine 

saf haya girdi I 

ıiçre ve Romanya ile ticari münasebabmız 
genişliyor, bu memleketlerden getirilecek 

maddelerin tesbitine başlanıldı 

sadık kalmakta devam etti. Bir hü~ Evvıellki gÜ'll TllJ)kapL ciV'annda,ki 
cmn barnde yardım göreceği vadi.. kırlaırtla:n b!.rmde ~ çirkin ve o rus.. 
ni de aldı. bctı.te cmleıt.k.ılrane 'bir soy.gunculuk 

Küçük bir koridor mesele.-Dnin ve ~ hftd.sesi ~ereyan eıtm.ş _ 
ahından çıkau bu muhatebe başla- tM-. 1039 hlrbl l>aiş1adığr sımlarda mem •mış bulurunaı!dadır. Bu raporların, i.. 

d ğı zaman garb devletleri Alman- İdkli:aıyıa. nazaran; Ferl'köyünıd.e Sir_ le'ke1Zıııiz:e muhtelıf yaıoan.cı mem _ her!Cle ~ıJa.c:ık ola:ıı Uca.ret müzake 
y a ik~rşl Tuna. k7ılar nd? .. b:r keo:ıderesıinıde oturan Ahmed ~ldında lıeiketıler arasında devam et.~ o _ 1 releni.ne ews ohc'lğı söylenmekte : 
kütle vucuda getıre ıle eklen uml- ,,.... ~ .. .__ __ .... _ d 16 Jı:ıaı ltmilıci 1Jcaretlmiz ~ o-,._,,, & 

d !er Ku lı hir ta"ll tar rın.d.a. b ıkız olduğa h lde Top- ntiştı. Mıiren hükılnıetimizle muıhte_ Yeni ticaret ıaınlıaşr..-aılan, Traık;-n • f 1 k tir ~nç evve ..... "' ...... ıu=....,.,rın e .,-.':t"- ı . 
c reyanl da hulmuslarch. Fakat Po y 1 :f mıeımreketier anurı.Dda. )'QPllan baozı Alvııupaı ilıti.Eıeok ha tındaki koprüle _ 

a ıteferi mal~ ak betin ul ım dıvıa.nnd ki 'halt =l~d~l~ mühim temasla.r 'han:cl tl.ca.rettm;eJ :rtn tn111 &sı tnter 'bl.t...>n.ez ıtaane1nile t.aıt_ 
r-i.!fl!~ .. :_,,.ı.Romanva bıir Rus .ültima o. rindıe ~ıcen, 0 ,ı;ı 

1 
roe 

1 
d-Mıa. fiıı3ll:: bir saıfha.ya soik.mu4 bulun- il& edEıeb ecdk:tır. Köprülerin t;:ımi_ 

m ~~ l !I n a Rus tanklarının payda oluvere mıedhw. bi.r ~hsm maJkt.ıııidı.r. Bu meyanda soın günlerde l'I vıe lJkma i ıiçJ.n liizum1u bütün ha_ 
şifahi yard•mlarda daha çabuk yü e uğram ardır. Rom,any:a ve L-viçre ile vılki olan ıte _ zml:lllıaır bJınıt.1t.r. F'nal.iyet oon su .. 
r .. yehilecekleri mül"haz sını s:iya..I Elnde bir de :ık bul~ ~- ına&hT bu memleketlerle tıicareıtmtiz .raıtıe dınmn etmcıktcdiT. Me.m1eketi _ 
set ma!'l!lsının önünde buldu. hıtl e.daım, Ahmed e yaruru:!akı kmn içln İ\Yıİ. bir .remin b.Je;ırmış bulun_ miZlıe .Amupa anısında k-:ırm yolile ir_ 

Sovyet ülamatomunun gÜnlerle üzerlertr*1ttri pa:e'Ylı zo s!a.ı:t.taın maııctiadlT. t'.lbaıt tıeınıın ed .dikten ve yeni anlaş_ 
ö'rq~meycn çok kısa bir müddl'tit lsonm gıeru; kı.za teoa.vüzde b<uluıınnuş. İsviçre hül.rfımetile y.apıla.on temM_ maJ.ıa.r da mer'iyet mevkJlrıe giı'di.k: _ 
vardı. tur. laır ii:zı2".:ne T.ıca.ret VeikfUet:ı dallill1 ten sonnı. gumrfrk va.ridıa.tımıe da bir 

Bir memleket ki, üç hududun<lan Cür~r S'.lyguncu bu çiM!l!l ha - piyatsıannL2'1da, bu men-.lek.etıten gefü -l m!!k!l r. erttın.cıaıktlr. Zlr-t ~ırniç mem _ 
ayni zam11nda tehdide maruzdur. m!retletrln4 müteakrb iisteliık Ahmed! tuen ·ırınflbaırm hangilerine ,-e ne m.ifk_ ıenoeıtieııden ge'ecek au ar arasında 

1 
ıl'lt ola ak be i en hu tehd"dlerin en de lbir bıı.yii dövdükten sonra valk.'a tar !h!cy'aıç olduğunun tesb t edilıne_ I sııınıalY'l ma;ki:ne!ert bir.in~ plfi.ıu iŞga.l 
büy'üğüdür. Bu_ mcmle~etin ic~rar ye.rlnıden urzıklJşmıştır. sind m.UMlıflık gömıü..~ür. Bu iş ~in L_ etıne]'1bedi.r. .. . . 
vermdki:ıe çelu~cegi zorlugu talkdır et lar l•~ "''et ka"" taaibW. ncaret 'Ve 5ana.y.l Odası pi - Son a1man bir bl'atla. Tfu:'k.i-ye ile 

___ L -- "-- L •• l Uğradık 1 bu e.ıwu 'V2'Z.J ·-.·- J::rii.kiımetı aırıLSmda ev'Rke 
m~ TnUıllü.Un o .ırc az. . amda büyük b:.r ~o:;ür ve heyecana yaısatda b:ıızı rebk&kler l'liP-uımatkt.adJr. Re>ımı~ . e 

Gece yarısı &a•yda Kralın rıya- ~n. Ah!nedle yaınında:k~ ltız, W Bu tetJklk;';er neticesinde Mzırlaruı.ca.k ~nımış ol.:ı.n ~ioaret ve ~lY 
seti altında fevkalade meclis topla- -..ıu......... ..,,,, 'h rapor 'Iliıca.ret Vekletiıne gönderlleeek_ .maşmelıaırı 1 Teşrln!evveı taT>ilbnden 
nıyor. Vaziyet konu~luyor. Ültima ~ ... -- sonn ııeJt'Qdan zabı""'ll l a- o- &....-.! ..-.Hdo Roma:n~~ .... oef.ir ıttJıbe.reJJ Kanu:ıuev-rol ~l.a~cına 

l beııdlar ean~1enll:r ~. ~4"" ~ ~ ,, ......... ~ - • lb l kta 
tomun 'kabul -eclihnesi~: ve Kra ı~ . . . · . 1ll!lttıek mııCE!arın l!Btesi de lba2JT1a1ı1 _ b.d:s.r f,emdid edilmiş u unınıa -
çelu1ıne&me kanır vcnli} or. Erte.sı Bu çirkın hldı.c;&nin tnhkika.tile za_ '\'1e Tieıtret Vekaletine gönd~rll - dır. 
gün Sovyet ordusu bududu aşara:1'. bliba. ıe!hemmıLyetle anaşıgu~ Qmı.aık.taıdır. m.ış_:_ ___________________________ _ 
Basaraıbyaya giriyor. Meçıhul rnütecavlzln bugün1erde e:e 

Romanyada yeni bir rejim ikti- ~rdfımeat kııvve.tle muıh.temeklir. lstanbul Hava 16 yaşındaki katil 
d.ar mevkiinc. geliyor ve yeni hükU.. 
met Ahnanya ile bir anlaşma yapı
yor. Artık Rome.uyantn Sovy tler
den sonta Ilulgaristan ve Macars
tan ile de ır.t-vcud pürüzlü işlerini 
hall~te Almanya tevasaut ede.. 

Kurumun un faaliyeti 4 se:ıe hapis yatacak 
Türit ır.aıva Kııru.m.u İsta&lbul şubesi KJattagÖDU'Ükte bir içki üemi ao -

şehirde mevcud bütün mekU?blerdeki nıuzıı00. atn:oJı1n ve ar.ı!arında'kl bir 
havacılık. t.eşekküllerlni bu sene daha ita.dm meselesfnln tesf.rile aırt:!.k'taşı 
esaslı tılr şekilde takviyeye k<ı:rar ver_ ~ Ram b,,..,ı,.,,.,, I'filk. öl 

cek ve bu mesele bittikten sonra Y~sevmler Cemf;reli İ.!ıtanbul 
Romanyaya t;arnnti VNec~kt]r. Merke:&inden: 

Yar jutı Sevenler 
Cemiyeti askere kış 

hediyesi topluyor :miş ve faaliyete ıı;ecm;ş bulwıma:ktG_ Kladir oğlu a7.amı ~a . -
dır. Bu mülı.lm memleket işnde öğret_ ldüren 16 y~ında Ahmed Lekesaan 
:menlerin )'iiksek müzaheretı_erinden is.. JdunıŞmı:ı3llla. 2 net ağ1rceza:da dün 
tif.a.de eden Kurum d.ahA şımdiden o- lbalkılıruş ve dava ncti.cel.e.nıdıir' -
tuz be.ş hini mütecav.z yavruyu teşk1_ t!r 

Alman Devl"t Re.sinin ıöylecüği Cemıyetımtz kahraman asker'er ı:nlııe 
nutUk~ardan birir.dn vardı: kışbk hed"~ Wı>Iamak adır. Slmd den 

Bütün b h~ d. le d a börcok vatandaşlarunız cem'yetm.ze 
yardun etmişlerdir. Yardımlar ayniyat 
makboırııı.n mukabil;.nde ıkaza fUbeleri
miz tarafından ı:o.>lanma.ktad.ır. 

u a ?llC r en eonr !atı ar&lllllı& &lırnıştir. · 
Bu yavrular \ÇQ ihzar edilen zarif Ma!Hk.em.e, hlı.dısedeki tnhrik re -

Sovyet Hariciye Komıi-seri B .. rline 
bğı zaman Her Hitlerden Alman 

yaının Rornanyaya vem.iş olduğu 
ıwntinin S?vyetler ale}'iıinde de iş 

lt:yıp işlemiyeccğini soruyor, He:r 
H aler de_ Ruay:ı yen· den Roman-
v ,. taarruz etmiyeceğine gön me 
selenin münab.pya zemin teşkil e-
demiyeceği cevablm veriyor. Bu a 
ziyettc Almanya Rusya lle hatb 
haline geçıiktı:n 90nra Romanyanın .. _. ........... ---···--······-············ 
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havacılık ıkarneleri Kunımım bü'tün be't)IeMıi ve Ahmedln ya~ı na-zara 
IUbelerinc gönderilmiş, ftlbeler bwıları -a:ıturolk. sm:;luyn talı.firen 4 .sene ıo 
mekteblere tevzi e~ncğe başlamışlardır. gün ağır ha~ mal:ıllrfı.m etmiştir. 
Şu suretJe şehir mekteblerinde Kurum 
teşkilatına dahil olmayan talebe kal_ 
ını ·acaktır. tikleri havaC'l.1* davamızı bir an e"IV'el 

Cemiyet.in Taillm Sıra.serviler De 
ben Terb Yest İst&nbul b&ges'.ntkokt bU -
:, da •nıiYat. Ye ııara kabul etmeıc: 

Bundan ba*8. btenbul fabrika ~ tahakkuku için iea.b ~den vazifeYi ifa
da . l .. . müess el r nde ç.aıı an cömert iş<'d- ya J:ıı.-ızır 'bu1undul.:1arını bild.nnişler_ 
!_,,_~_Jo uzerinde yüriimanesi lerden milrelıık.eb muhtert gruplar Ku_ dir. Kurum 'bu vatandaşlara havacılık 
~ı.:z.uı • rurnun İBtaııbul "1besine mii.racaatla mevzuu ii2ıerinde muntazam konferam_ 

Anlaıılıyor ki. Mareşal Anto_ ~ .. ~de ~en bir yurd işi t.elakıki et... lar Te~.~~f.; ... _ ..................... . neako' uun maksadı bilb.asea ilci ,,ı_ ...................... _. ................................ '""" 
danberi talüb edilen siyaeeti tama- 1 S T 1 meın tuv.ib edap etmediği hakkında E R N A N' 
Rumen milletinin nabzım yokla. 1 S T E R ( N A N M A 1 
mahır. Fakat hub Lenüz devam 
edıerlken, ne 'V'altit. ne oelcilde bite
bileceği tamamen itaranl k balunur
ken 'bu nabız yoklamasına neden 
lüzum görüldü i Romanyanın a.kı_ 

beti muharebenin, daha doğrusu 
muıhıaııebeden aonra Rusyanın ala. 
cağı durumun şdUine bağlıdu. Bu 
it:ibarlıa Mar~lin dış siyasette yeni 
kanrrlar almak için kendis.nde kuv 
vıct bissetmiye muhtaç olduğunu 
sanmıyoruz. Yeni Ccarar ve te!leb -
büıılıer 'Y&TSa iç memleketi ilgilendir .. 
mdi ~a. ziyade muhtemeldir. 

EltrBn Uıalıll6il 

&iintt.nden bur1bıe kadar rermbJ olan 
samandır. Fakat madem k1 bu i$bı 
bu şdôlde halledilmesi. bu kadar u.
Z111l bir zamana miite:vakklltı. o Jıal. 
de bandajı ıeU.r~ yerde, her sa.. 
man muhtaç oldui:'1lnıuz bu ne~nc:yl 
memlekeHmizde ya.pa.cak makineyi 
&'dlrtse:k olmaz mıydı, rene de ol -
1lla3 mı? Bb bu sualin yerinde bir 
auaı olduiuna inanıyoruz, 1'alta.t ey 

ilk ok11Y11Ca sen: 

iSTER 
iSTER 

turizm böyle 
canlanmaz 

OkuyueulanmızdJ.Jl Orhan t;ziile 
;yazıyor: 

«Ailem.le IWUkıe bayram tatilini 
Bursada geç1nncte karar verdik. 
l\'lua.yyen tıeY~ vaktinden bir 
hafta on cüa kadar eırrel Bursada 
Çelikpa.Jas otel'İlle telefon ettim. BL 
ri bize, diğeri bize rE>faka' edecek 
diğer bir aile için iki oda istedim. 
Sonradan öğrendiğime göre otelin 
müdıirıi ola.o zat htt iki odanm da. 
aynldıtau 167ledl. Ben lnmmılıı. ik. 
t.ifa e(miyenık l&l sun BOnl'a 3 ine 
telefonla oteli a.radım ve kaı"i ba. 
reket günümiızıi d~ bildirdim. Oda. 
Jarın hazır olduğunu tekrar tcyid 
ettiler. 

Cziintülü bir seyaha.tten iQnra. 
a.kşam üzeri •asıl oUlutumın otelde 
odalanmıam ayrıhnannş olduğuna 
ba;rretle gördük. Kendisine müra.. 
cı-& et.tiiim ·.e bu mesele thıeriııde 
:srarla kendisinden izalıa& hıedlffnı 
otel müdürü bana mukni bir ccvah 
dahi yeremedi. 

Odalanmm riolcree evvel a)'ll'. 
clıtımız Te &1Tlldıtı d.ı enelcc bize 
teyid edildiği halde soın.k orıa n. 
da kalmıştık. Bursaya birkaç g'Iİ.llü. 
miizü a-~e g-eldfğlmla ve isli. 
ra.ha.timlxin temini içuı daha. ev\•el. 
den bu kadar ihtimam gösterd ~im ı 
halde, o &"ecembi diller bir otelin 
güçlükle tedarik edelıildiğlmhı köLU 
odıwncla ~cbıiik ve ertesi ıünü 
istanbula avdete mecbur kaldık. Bu 
ufak seyahatin büyük masrafını 
mevzuubahs etmiytıe<ğim. Zira, 
maksadım bu deilldlr. Anca.k ma,,, 
nevi tıazmlnatunızı kimılen acıraca.. 
in?-

Bararetle llliidafaa eWtlmis da.. 
bili turizm propagımdamızıo neti,. 
celeri bunlar mı olaeak? .• 

Hlchir tevil ve Dl1'zeretin affet. 
tlremiyeceii bu hadise ile alakadar. 
lann meşcnl oha.ası linmdır.ı. 

Cevablarımız: 
• Ahmed Başaran lmzasile 

melıtab gönderen okuyucumuza: 
- Şiki.yetinbl ındltcb müdürün. 

den tahkik etılk.. Blse verilen revab 
$Udur: Eylül devresinde mektebi bl. 
tirenlt>r 53'7 yi müteca.yizdir. Diplo
malan henüz ma.tbaa tarafından 
haart&nama:mıftu-. Fakat yüksek 
meldeblere giimek istiyenlere vesi 
ka verlbnektedlr. A'ikerlik tt>t•ili: 
memuriyet vesaJre clbi sebeblerle 
miiracaat eclenlerln yekina daha 
kab&nktır. Bazıla.rına da idari 
ma.hzurlarla vesika vetllmı>mektedlr: 
Cevabın sizi tatmin edip etmlyt'ce. 
tini bilmiyoruz. Bize verilen rnalft • 
ma.t bundan ibarettir. 

'---------..1 
1 .Aslıerlik işleri 

Şubeye çagrtlanlar 
Eminönü Yerli ı\s. Ş. sinden: 
P. Tğm. Ali Ra'..f O~. Meh.me<l Muh_ 

'flS 319 (39335). 
V-eteriner ils. Tğm. Hayri Oir, Meh_ 

med SillU!ey l240uJ. 
Tab b Tğm. Abdül~z!z Oğ. Ce\"det 

(36-481). 
Jandarma Yl'Jb. Cema~ Oğ. Salti.hat_ 

tlrı 308 (214'7). 
Veterinar ~. Mehm.ed Nihad Oğ. 

f.li Safi 321 (34596> ~bE!'Ye mUraeaat. 
lan. 

Parasız yatıh 
t:lebe imtihanını 

kazananlar 
Şehrimizdeki okulla.ııdan p ırasız 

tll.ı lJi.sıe ve ortaokul .!mtJıhaıLarına il 
tiraık: eden tıalebe.erden :ıııuıva.fftaok G 

laınla.nn Jiı:sıte.>ı! M:ı.arlf Vek.111 · 
~lıa.m t&bliğ e<lllm:ştı.r. 

i:mıtahan1aroa muvaflaılt ol.aıoillıl" 

Birlnctinun P.azartesı güil'ii ~* 
name ve taıahhüdruıım.eler.ne birli 
eıYnldllk!lan o'k.ull'a.rda bulu1ıacaıkla' 
dır. 
İmtlhenlarda. 4tsı:anan talebeler 
~ ven d kleri dltuftan )'aZ1 

)'10rurz: (İstarııbnl Kız Lisesinden> H 
nı ye .Allııkanca.c.k, Sued,a İldiz, Şük 
roın iıksıı, Mualla M~. Sa!Jalıat.: 
lnıa.C!alk, Me.m!lUDt? Şoo.kal, M.fı1l 
OJc,mı tı, Fa·hr'ye Aydr.tlar, ~ 
rıan, Huriser EıtıaJt, Bablh<ı ~ 
Şi.ilkrıan Türkmen. ZclkJye çora }<! 

d.iı u Kıız L!s.?sin('. :ılrl 
Cıab9ıoilu 1lldncı OI'tı3ıok1 a~.: 
Müfid A'>Oıılla.hoğulla.!l, T 

Dcıiu. M. Zeık.t ~. Wecdıet ~ 
ı :MshmOO Sama·n; N~ei U<mı.ruılat• 

İrfan Ö:ııkıan, NB.f.z ~;raıba.1ti.irlt 
Tevfi1k Aaru, Hü.,eıyıin Ö?ıden, İb 
Ba.Li Bl.leclı~ Orta.okuluna. 

0 Rooelb Erdoğdu, ,\hmed nalUlt 
NLhıad DıJrıumrul, Bekir Tekinall>• 
ret Anmnğıam, İ'.brnhim Kuloğlu, 
GünetJilll., Muza.Her Yı~; N O 
ÜÇo1ıık, öthan Tucu, EreüıJı,ellıd 
der' TeTfik Ça~. Si.ileylllAn EVCitı,1.98 

1 AH N1aıtnih Ha.ydarp&şa Erlteı'.t 
ane. et 

ça\tai'.ea. ortaokulundan, ıııın 
ra.n Olıooıy, Kamile Du-varcı .,_ 
Kı-z Usesine. Tah·r :oemırkuCd 
'lıaıt~ I..Csıeslne. N. Sellırn 
Nood.et Amk. Muhittin Bul Bil 
OrltGdtuluna verllmiş'!lf.rdlr · ........ . 

············· kO sail;atkAr.NaŞidin teşek ed 
Gurelba hasta.nesinde 20 gi.lıt ~ 

gören refiikamı, derin bir ıış 
çekt!ğ1 m:tınıb1ardan lkurt.arall• 
ve ıihtimamlarını esirgemıyeılr !et 
tor Ömer LO.tfi, .>roiesör ı.1uza;.a:tırl 
ti, b&şeC21aC1 tlıhamı, doktor a.ııl• 
Hıeşadla, \hemşirelere , şllltr d Yo 
a.rzetmeği bir vazife te.t\kıld ~ 

Halk sa.._~_. 
Na,!jİd ~ 

-····-
6/11/941 açılış - kapanış 

....ondra 
New-York 

en evre 
1ıtdrid 

Yokoh&m& 
·tokholm 

.A,glll,J Y8 k• ~ 
1 Sterlin 

5jo 
100 Dolar 132 

ıoo iaviore Pi'. 
100 Peçe\& 
100 Yen 
ıoo !neo ıc.r. 

Bir attın lira 
24 ayarlık btr gram 
külçe altın 



..., 7 lkincite,ran 

·1~ ~''. __ ..._._\.( rr; Gene bu tecna.oa eserlerinden Nana-

ı _~Bu•• yu·· k 8ahi.b ka)'dedilmelidir. Bu eserinde 
1, Mıelıca • v&lliteyi şair kendi!i deruh<M 

etm.iştir. cıKılıç He>, e:Mahbubt, cBllyltk L J s L E B 
Al?ka!ar>, Bekçi köpeb en çak rajbet 
cören facialardır. • 

Jean Rl.chep• ~~E~~:;··::::. Yeniden parlıyan eski sevgi 
1 n Loııdrada mükerrer ikametlerinden 

başka İta!yaya, Balear adalarına, Bel_ <H. P. T.> genç bir ert 
' · çikaya, HolA.ndayıı., Danlm:trkaya, ts_ vaziyette bulunan genç bJ.relı. ;.:ekm.llştUI ı ilk defa bJr mektub almış, bu, bir raa

"Oe. Almaııyaya, İsvJereye, Upe.nyaya H. F. T. bir nıiiddet e tir. . d~vu mektubudur, gitmiş, konUŞDUf ye 

( J A N R f Ş p E N ) ~relt bb' hayli dola$ıktan baeka ı kızı uza.kıt.an uzağa sernı~vveı genç bir. gömıUe iki eski llŞlcı elan kalbinde Ya. 
Plı8t.a ve Celıay'rde °"ellinlar yapmış, ı pek munis bulmuş, alım.k:· P

1
ek cazfb, / G&matbadır. Fa.kat ortad& şimdi bir 

V U l •d '7. • T T kl •ı hMıt4 bir delasında çöl içerilerinde bır ı lesine baş vurmuş fıı.ltat .:010 muş, aı_ değil, ilci mAnla \<ardır, zira aradan 
.1 azan : na l Llga vşa ıgı ~ hatt.a !.*iu' altm.da yaşamıştır, Va7.g.eçml.ş Aradan' epeyce =:ı::·ı::mabıuı müddet zarfında Bay H. P. T. 

t . * tieten sonra bir etin bu genç kı~ ndan bir genç kızla n~ • 
~ bir talr ve edip ki l"ranaaı ede_I doda, Napolide ha.m.sl e>ldu, nbtımlar-1 fennlıı beeer!yett ittal edtn öd> "6d / Şa1Tın ~nııer şartw. namındaki - ---- - IDevıuDJ 3/2 de) 

eı...~!a~ .Pet mühim bir yer tutnıuıs da oal1'tı: fakat J>ütün l>u atır ifler lerine, iQtlmal ev.alMUı batıl tarafla-, manzume külliyatından yalnız bir r ''S p 
~ ZllllkabU bizde ialıli belk.J J ·- eamı 3ibin ciyadeiuı.e balel v.ermedi. ~ kudurara.lt hUcwnlıu- Yaptı, ~ ~ı natı:tmeğe cahecağız. Bu ! on osta nın bulma • 28 .... , 

ş, fa.t&t 1!6erlerlnde.n h~O ı.irle J_ İlk öaee 1ıllricaç cerule ve mecmuada ınsan tıynetinin ye'a ve fütur veren ma.nzumen.tn iı!llni •.İhUyar ta\'şaD» d11'. ıı.. '7 cası • • (4) 
llılnıanııştn- ı Jasdarl& llafladı, 18'1! de sahne iofn sakatlarını ifşa eden tahllUerle d 1 Pransıttada bu kelımenın asıl medIQHl ...ı 

lfaya,t • --- ·- --~· 1Udılı ıYJ!dıb namında bir eserde olara.k 189• de intişar eden e:Cenne~ u olan IA.pfiı tavşan methumundao baş- Bunlardan 30 tan~ini hali Je k bir ,,,_ __ Ja vollı,v-· L-
Jııı.ı,, ının fi.le lceDdili de YaJlife aldı. Onuıı namı ya_ lerlnu namında.!ti manzıum kWlryat~ ka avam d!Mnde slnai kabllindaı ma_ • e T~ ... '"' ., ,,_. ,.,.,. 
let fakırler " mlarla dettl, aralarında bir müddet ya_ kadar hep bu .suretle devam etti 1 nalan da vardır. Bunun ıc!n oımalıd!I' okuyucumuza bır hetlıye ttılulirn eJeceğQ 

iller &rasmda 1pdıiı fMir b&~ Jaayatmdan millnem Roma.nlannda rubun ıar!b te~hür ki şair tasvır ott'~ dilenci Jle bu ma_' Solıtı.a sata: f 
türıu maceralarla iQt.!m&J tlık.lrJoerinın t.ıı$1tınlıA-ile, v_ ha_ lerini, Adetlerin maıaı taraflarını tetk.k nalar arasında bir mflnasebet bulmuş 1 . l - Yumu...~t 2 .3 4 ~ 
~ b liDtle ta.vrıııda diktMJ celbeden gıara_ ' edereit neeıterlnJ içtim.at hayatın 1 olaca.t. b·r madde ı 6l, B.r 
dotllZuıı u '8Jr on ~ - • beUerile bazı edebi muhitlerde yayıl_ derlıı yaralarına kadar sokt110rdu. B: ı .bıTİY AB TAVŞAN harb !!eti C3J. 1 
Sotı cu &6l'JD l J 9"..d.4 maja -.ı&m1'"L Kanında öyle bir şe- !ardan bazısını ışare~ edelim: cAcayib Bir taYŞaa kadsr laUı olan bu lhU:var ~ 2 -:- E.skJ bir ıı--+--

I'Ub'uzıd.a.n bıı.f- • ~ d1d oevelA.ıı&. kendlsıai .bt'r nklt mil_ ölümler>, .Ma<lame Andr'e, Cesarınf' adam, ham ale.tl (2), Te 
lıyarac Yinn.!nc:A ,..... _ .,..J aaraalara ve mtt.sabakala~ meyiettiren Mi&JU. cAyılı kız•, c.İ'yi adamlar., ıı:Or ' 1 ~ifnJ dtlmmek tiııer~ düşe kalka, Jeton hıtabı <3J. 
&3ruı tıc rutı'\l Saa &llPen öyle ltedmf bir kuvvete malik ıdJ ki tanca ... Plamboche ... v.a. '· -, Topallıys topall17• (idJyor; 3 -- Asıl değer 
IOnuna kadar den.m ednı edebi ha· bunlara .ilımmam eıdı:ın sım •sı:- n gfr~L 1 Temqa eserleri de ayni fikirden * (7). 
Yatına. biıtılrt ani .,.. llti de yardım t.'derelı: on" b:rçok d<>s~ mülhemdir ve namunın tantanaslle ı Nereye &'fdiyor? Neretlen ff!ll;ror? 4 - Başına blr 
llleneur hltlye ınka:oaıı ma~z;m ıemaşa j' tazandırmış oldu. Eıı ziyade hayatta tenlb!ııin sahne 1ca.blarıte tam teıa: Nemize C'erek! KendlBbal sevke-den t~ e:Kıı ekler5en:z ha_ 
lahne~r.1 it'Jn ' ler • wıu ak kader.hı 11>.tro lthsasıln3 uvray3~ zavaı_ buıkile, llsanınm ""8 tasvirlerlain ihtiNL 1 dülün rna.mda bulunan 
IUnın en veICMı eser lıha'·~r •. d zam:iri l War.a m8Cl1lb :di ve onların lehine fç_ mile bu eserler, ki ekseriyet i!Jıere fr~n- Öııiiue diifeı'ek, 0 bpıılaa bu bl>ll'~ bir şey olur <4>, 
0lnıu. ve buciln :1ın :;;r;:: ~ tut tıııaaı te(lkilAta kareı iBY1in ve 1ht!W sızca namım en selis nümunell'l'!dtr'° ulrayor Erkek c:n. 
Gııyan bir şöhrMfn .n . e •ıd; dunularile ~. taoardl. i ~r şaheserdir. Hill birkaçı Parist~ * 1 5 - Anado'.uda 
'&oaınıı,tı, Eaerı rin1n P. 

18 a~.ha~ ııe 1 Bu zem{nde eserler:nln ilk tecelli e_ ve vilAyetlerde temaşagA.hların bir Bir &J'&iı oıplak, ltekhıde bl k bir mahal <~ ı, Şe. 
b'IUılal'lll e uzun 

1 
r. den tt.demi csetmerın şarkısı> isminde.. serveti makamındA temsıı edilen bun.. Bir k•.mlcık ıoıttuma dannara~ çarı ' ret ve şöhret <:J>. 

bu atıturı en m~cm.?l bir tekilde tahlili ki manzumeleri killliyaıtında ıörülür. !ardan cLe Ch-mlnea.ıı. faclı.s.ıım Btr siirtictidea riJ'ade 791 aşQ"or 6 - B:r uzvu _ 
clur. Biz !ara sıga.mıy~~ ka;d8r uzun.. BJz ı.u eserinden nilmune olarak blr. Parlete en son ika.m.et!erlmden bir!n. j * ' nıu.z <2>. Sruıuna 
kıtıa. llJrad tercemoı. halını serl bir. ba - parça,yı nakledecetlıs. Muhtef'i olduğu de Pransanm en meşhnr san'atJtirluı Kari tepelere ılotra mamp bir •M• ilt\ve eder 
Qı~eo1 reçirlrien eserlerlııın en lhtUAJ.tf.r etur hat.kında dlkkaL naza_ 1ı tarafından vaz'edlllşindl! haztt bulun /Uca pbnirea :roflaıo iberfnd sek e.Ki elltbemi. 
lJy~.,.. işaret et.metle JkWa ~- n cel'ltedflen zaOı.t.annı teşebbüsü fbıeri.. dum ve pşyoldum - (~ f e, z'n b'.r hart·nın -..... gıa . l ....-vanu say a .ı ı ı de\ 

18ta • • 1 .ne bu eser toplattırıldı, ve şaır bJr a;y --- ' '".elAttuzu olur <2J, 
&&kert de ~rde Medea rhr!ııde b'r hapse ve bir mltU.r para cezasına Sırta glyllen ta • 

lt.i<ıhe lntabibın sulbltnda."1 dotan Jean mabkQm oldu. Mahi>ns:yeıt müddetin1ı M • L LA p• YAN G o ba libas <lJ. 
t.ızı. J) seksen Y~dan biraz daha bltirdilrtell 80llra bu suretle cu.aya ' ı ı ı / 7 - Nihayetine 
cl~8$&dı ve bu milddet zarhnda ref davasını .tatil> ihtiyacını azaltacağma, l bir ıL> ilı\vcsı h.a-
'ta.t•a dan çalıştı, did;ndJ, ve pek ırartb carı>b.rılbuş olmal'l onda :ııuı.tdurl:mn ı j llnde mesamele _ 
lJır~rl& ıeçen gençl!tinden sonra a.ksı~. artırmıa o:du. V" biltül'l e<l"1JI 15 SQNTEŞRİNDE ÇEKiLİYOR. ı rfmlm_en çı:.:~p vU 
Olınak nın en büyUk ediplerinden biri hayatında JUlları bu davanın milda-I cudu ort.eıı bir şey 

CocıaJ °Payesine Ylik.seldJ. 1 fa'asıııı tsUhdaf eıierek sonuna ı.adar Yılbası, 30 Ağustos, 29 1Uctt;trin gıibi ayın 90n günlerine raat.. olur <2>. 
let~intıı Ufuxuı ve l!k renelliıDi mem- 1 devam ettJ. lıyan fevk.iade Piyangoları takib eden aylık Milli Piyango çekilJ.- 8 - Kadınların tığta yaptıkl:an (4), dfitmanlt (6), 
~ en JYi Jrtan mfleaseaelerinde 1 Bundan llOltl'& bir yandan mAtbuata leıi bu ayların 13 inde çekilmektedir. Parça (2), 4 - Hayvan tuY&leti (5), EömürOll 
~ bir tan&iJ. :ıe ııeç:rdücten sonra muhtelif menuiarda makale yetl~tırır_ Bu it~rala Mitti p-,.,a...,,onun 8.inci tertilt 1.iııci r,.ı.:ı:..: 1) Soa- 9 - Hareılret, canlı!ık <8>. rUsubu (3). 
cllpı n Pet llle$hur muharrir ve e_ Ik~ bir yanıdan nxrumlar, kasideler, ta_ ., •. .,. r-~ 10 - Gölge <4>. 6 - Tatlı değil (3;, Yapılan te7<2>. 
aıı : Y~t.ıştu.en, hususile yUks."'k tah-1 clalar yamı; ülı: mansume k~lllyat!nın 11etrin aünü Anltarada yaptl~tır. 11 - Baışma bir elit etı~ içti 6 _ Puf.bol oyununda kaleyi bekU • 
korıtıa llallınııerı veren meşhur ~le· birer zeyli kabi~IDdP:l e:Nil\-A211.tlen, Milli P"ıyıangonua bu çe]dişinde de bol ve çefidli ikramiy.:ler ~fra61ndakl şeyler olur m, Bir nevi yen (6), Hftah nidası m, Bir ba7 • 
1870 le_~ edebiyat mezunu pıtyeııole 1 cKttfürlen, cI>e!ıZt• manzume kUllıyatı wııUıc. 1 la'ne 20.000, 2 tane 10.000, 4 tane 5.000, 40 tane 2.000 kömür m. van (2). 
)• Uede Clkb. Blı tarih•e Praneıı prua_ intlear eül. Onun namunda harika 4'0 tane 1.000 81) tane 500, 400 tane 10-0, 400 ta.De 50, 4000 ta.. 12 - Ndksanhk, ehiltlllc (8), 'I - Bir nevi caıtı (3), Eeemettea 
terıu... halt) halinde idi. İlılı: önce as_/ net''indeıı bir sellset ve ahenk. leh - ! Yukanclıwı &Mi17&: . . emri hasır (3). 'Pr;;- lt.Zlfesini yaptı fakat Jıarb ceainde inSanı şaşırtaca~ bir se"e'ı ıM 1 O Jiıa ie 80.000 tane 2 liralık ikramiye vardır. 1 - Meşb\n' btr ıeker~mG <5>, Etle 8 - Aeemi, becerlksis m, Sonuna 
u bu~ hezitnetile bitip de m~mıue. ve b!Aıat vardı Jd kendisine ~iT sıra_ Bu ç.ekili,te yüz bi:ette 21, 2.f bilet mtıha.kkak eureöe ilcıamiye yapılan güzel k'dtwu bir yemek m. bir cB• ııAve ederaenlz bir hfl'ktbndaT 
tinJ ---n Ylllarma ,.ırınce 0 da .tendJ. tile hemen bflyttlc bl:' eöhret temin et- kazanacaktır. 2 - Bir renk <2>, Ten çevirerek Unvanı olur (2), Karadeniz sahlllttbı,. 
ta-.~ blr Jıa.Y"atm cereyan.ma 

1 

ti. Kaleminin bu r.engln vasıta !alile 

1 

Bu çekibfteki eabı h•ılaıtınım ,; 60 11 ht.lkımıu ikT«mİye 0 _ okuyunuz san 'at olsun (2). Sonuna J>.ir de b.l!r nevı denis na.idi vasıtssı (4), 
1•~ ll!'a8iı. aer.beıat muallimlik aşkı ve ıstırabı, dt'lltzln letafetlerlııl ) ıak öd ıbi 0 

cRt ekleyiniz tavla oyununda bir f.let 9 - Bu (2), Var değil (3). 
91ıQa' leıııidlitterde mvarlandı; b&ttl. ve tehevvttrlertni tıs~ Te bnyluran '• e"O"-r. ~ olMın (2). 10 - Tekerlekli ayakkabı l'I>, Ta.'lta 

---.......;:~w.~·r.il. udJ"~JJ.met ~ Bor.. bir fiirlt teremaUm .W; br.tl1 akideleu, -. . 3 - Ha.1Van ayaktabm C3>, Irıfa " 07UDUDda bir aded m, • .,,.. 



'J'~~ • . ~~11-::::::::---:::~::::::-::-::::::::-:::---~-===~~===-===:--~-=~~-:-~--:-~~-==-c-=-c (l!t@ $r.ı'a.fı 3/1 Q) -· 

m!ft.ır, evl@mnM U~ir. &i~ M ~WJISJ l•D•N avw. ~ n---wJll-ıa-
y~rusun~~l'lemek JMım gelirae ....... • • ..., ..... -=-~ 
ben llı9ki ~i!(te Nni bir aa!ba ıor-

" Sultan Ra,mid AlAtini ~~~v:,:. cı;~X:uıa=~~!ı; ......... 1 
L •• ı..a • t · • d L ld -~ PlMt •~ deiil, ailesin!u ~~ Jlllmll11JJJJJJ'1J1JJ.JJ. ~J1JJJJJJJ ... 1IW imim IJJJJIJ. ~J}JfJ}}JIJIJ)}}JIID)J)lID' İ 
.o,.~ııe lfl ıı e .w.rt11 u,, haJetetl idi . .Meıl(ıtubwıdan ar.JIYQruuı i 

_ _ ki, bu ~ıetet dev4m etıJnfir;teçlp', o ı 
- . . naı9e ~ ~ UOO!sini sevme~ e.. YAZAN : CEVAD FEHMl f 

- 144 - f - Doırru 11 aımına yanpuru!. :su Jaf ~ ffın\W v~ ,t.ıneIQ.!f "bundan ne Z aıteın şeohll'de ekra.baJ ··vıyetlfıe-r doda blrbl · · .. 
CHtlalıaıhmerı ayıık bu· mc.-cmua çı- 'iLert~inı de z.tıilin.lzden liİttım. Hem. çııkar? AılkıPJn. ~ı.ılıal&f~n ehenım;I sı.kı .. .. .. ı al'l Ye r ı rtne bitiş.k :tkıl.mılıu. go-z, anlaşa.cabınız Arhk bUllC 

~rıyo~ı.;.'. ~eomuanm 4.a. l~1ı ll!uaü,. ~ <loirı,ı, hElll o~lluk •. Bu Malunud yet ~~ )ıar §~e f- ..,: rba.ıan . fıkı görrüştuk.eti ah • Jki are yeri~ buluouycrla?dl. dan sonra beraberce bol_ bol ağlarsl~ 
ahiiierJ dt. N~ıyat müdilrtl CHayaar> S&imi taırıoors:ınuz? . "": - _; l~ •r ıt~i~l-- ~ ~ ~=-~tı~u. Onfa.n kmı uıcyıp 80- - 6 - nız ... Ya'.lnız bu Lşi benmı y.anımd 
b<:,ıie muraoaat .. c~wrı. Bı;. s .. \ • ..., ı:~nı - Hayır. Ben tanımam 1 , • , 'be theseie detişir, aksi halde me!ıele ~laid · Nihayet Y'a'ltubu keııdi flf • Bı\$ BELASI YaPlllManırz ~~"ııı. memnun olaca4un 
bır sme için yw !ıraya pıazarıı.k eoe_ t - ııe.n tanırım. Vaktilem erme.nice l Si meeeledlr, yeni safhası yoktur. : l:a.rı ol~aJk nüfı.ıaa k8'fdett41"D!etlt Şu Alhııned '8tal . . Ayşe h:.ınım ıtte hu da. bizim baş be 
rd tıu parayı cıa p.ş..n \~ .. p ıı:ı..r (GesorJ yani c~nvalide> d.ye bir ~u müııaee~le m~tde dikb.t et- .Plluı t.ııımflml~nvı~ bQ sunııtle pu.. ·· l• oığınyord bey ~onu Şdlldi,Jası, namı d!~erle İffet ... 
saJf.a aklım. mecmua çıkarmıştı_ Pat.rlkten başladı tit:m ~ blr noktaya i.8aret edey.im: #uıı ellerinden elmma.sı teıblikeei ._ u - . . ten tı.ıbııl' Bl.ru sonra · 

1iiuı top.amak için mi.iteaddid işe!- Sürı;ıagopl:.aki meıa.rcı Artine it.adar a- Bu iki ıenç ~kıliğerile ilk de.fa ve m.aıınem oriaıd&n blftıcaJrt.ı ıa~dı. 'I\ııhı.f ve bir haylı de eara_ ~ • ~~enın kuc 
Jerımız vardı, Deuk.'l.b fanı ye.c grç.r_ bone yazdı. senelflıl"Ce IQU'& ı..onU31J1uşlardu, ara ~ : . · rengsg ... B>a.za.ıı ne 4caıd.u qu.k ve ka ğı~ ol<hı~u ~~- eı~t ~eğe 
dıın. Ol.inde yüz, yuz el!ı ııra has,iat H-eıe b.21.111 y~~zda To;.alyan!arııı · lanDda h1s, zevk, mentaıı.t anlaşma& : Mi1rlu& efendi maıhıa.lleslnde Pf*1yııcLsı.z ctu.ruyo,, ıba~n ne kaıdar si~ :runa. küçuk .ve he.raıbdı. B • 
olu;yurdu. Bu ha,,ıla~l.a mut!ır .saytı.ya e..c var . .Abone ,çuı ıraya miiracaat et_ deiil. cadece btr ıöz anlaŞJl'.lıut. daha ~z insanla. Q.rvıqtı. Bu.nlann QOluml ~or ve hazan <l.a. bütlin in. ün o s!imdaki ev'ler gıbi etrafı taht.il 
U.nları koyuyordu. Herhaıdc! meşru bor mlşlar .. Topa.lyan alınak i~ıniş. 1 aç* tablirle bir ~a.Q~i temayül vardıı". j .iflerıne. gkien a.melt!lt"Td! ve Mütteu .sanl'a.ıliaııı ve bUha.ss.ı. biiınlard.all pen:le çev;rıili ırJni ınlni bir ba~n!nl 
iştı. 1 K.a.ynans(lı; k.ayn:ın:ı. lUmı fııi1t,.n- ı Bu maddi tema.J'ü! il~!de his, zevk. efendlyi Pak u ta.wıyorlardı. • ~n b1r hal dl i&d'ar ~ orf4amda tek tat oJa.r.a.k inşa edtımı.d 

Fakat kader VJrdtlll etmeci.?. Bir de cea llO?"JDUŞ: fAhbar .. bu nedtrı demiş menfaat anla.'11ma5mıı. inkilA.b edecek.: K'at'>lf1ı a,ça.n :eıatre ha.n __ lmıla.r ...:ı Uı rd m ti Keıı>l!Cl.a.n ufak bir tqıığ.a girıll] 
fa adım fenaya çıltmi.$. ise abo:Jeyl getirenler. CKaynanadu. mi belli değil. Eğer ederse çok iyi, et. ·1 . 9 ım. --91- ve ne . 0 uyo u. 8'ımcW iu~ 1 

- Mah:ııu.d Sa.m mı?. Aman, de. 'l'QP&l1an efendi ıatemeor .. ) dem:.şler. medlii taıkıdlnle ilk harueıttım sonrıa. ~~ı ymnan 6'ilrprlz Dl'1Lmı.da &de_ ııınce, 90k okumuş, çok gün g6r_:ror. solda. mutb~k gilsl %ullanl!an bQ~ 
m f. ~r. It<ıo: u a ı t ·5hMme:i. ı h.a., • ""· c...: .J ş__ • ~ zn·~ıya: 1 ann lbl• b·.Jttkınlıtm ıeleceğ.iıldeıı lıic ta ba.~a.ca.k ~lbt oldu. Blraz kendJ,&l. mt!ı,. fd8ıkıet2Jede bir nıünev'\'er adem .. mot'divenleri, diğ'cr clhetlerdd 

Oa ata Hililı.ıhmer şubesi a,y sonun - Zaten o kaynana3mı ee?er .. kıı.r- şijphe etmem. nıe geılınoe Mürba:z:aı efendinin pl~ .. in~;ba.ını bırkaırken biI'lı:aç dıı .. kiıkaf.:dont odaı kaplBl bulunuyon:lu. Bu od"J 
da tahsila.ta çıkmı.;. Do.:ruca De~·r_ nana 16.fmı !şitinceıs baksana beti ben j • TEnE 

1 
Jumı dfıllledJ ve tamamen tasv.iıb tıt,ti,solU'41 n&SlJ. oluyordu da. hoy:at ~- aııl&n tıiıbl.rine geçmek için ayn~] 

mene.yanlara uğramış. zi kill oloor. , , 0 ı Ya4rubun J.mrtni Veli bıyd lar .._ ıll. ~ bir tM&n eQ>i görü~lL kaıpü.r vardı. nııtıta ~ haırab döşe 
- Ne ısteorsunu~. Zavallı Topa.y:ıu kaynallJl~ının ı;ene Ü kü.J h • h ., • d ı da u ft 1 ... .. .. 1 
- HılAl!ahmer !çın gP!dık. sinden }~urtulınak için çarllnaça: Mah_ · S ttar apıs afi8:,ln en 1 n sonr~ der'hta! stit tedariki mıeııte. 1Jl>rdu. . . .. e, SlV~1 doıtulmUŞ dUVtı.rlar, C8i1UI 

_Kaç defa vereceğiz a.hbar?. mud sa.mın <Kaynanasına> abone 0ı. 1 ka~an k:ttil tutuldu lesını d'!işünmi'Ye başladılar. Tenli o felaıkeıt ırıinilnun aıkşamında Ah-lan kı.nlmış, perdeışt,ı pencereler W~ 
- Nasıl kaç defa vercce.-&ınıı:?. muş .. he .. bu böyl~ şon şanort.ı bir a_ . .. kllllıda.k tıa!kımle.rı saıtm a.larak astı.. med ~n &Tine geldikleri vakit bir attalet ~Y.ha.sl tef}til ~tmett 
- Daha dtin gelmn~ ıd.lerse parayı d_a~dır .. Kavuy !. mıaliBhmer kurmUŞ88 Oeır;ıeon!erde tsküdar ~v.lınden 

1 

lerir:ıi •ma.ıt ~ ilk tlVel icrasuu ana.btar1a. kapıyı açrak ~3'1 i~i ııcıner. Jmie onı, namma demir pi 1 
ıınıı: verd1!k. 

1 

a:zın HılAllahmere vallahi tnp aııtmr. iıatÇan kıaıtll ve arbtten m&hkfım İp_ .kara.r:&l1itMdıkl.aırı ha"eketlerdeındl. Ha soıktuEctaıı so.ıın: kaeyola ile ukJ. blr mıwoıl lt.rdı. 1 
- Kıaıe verd!.nôz7. E:;.caRa hr dayanır ki?. &iz RıeOOb dün Ka.sı.ınpo.şa.dıa. yalloala.n- : • · · · .. . .•• ı 
- HiWlahmere. - HilAliahlller onun ha.kkındl\ bir t.a nııışt:ır. ;tıtce hamım Yalkutbtı.ı1 boynunda.ki -:- He'lıe sen ıu bi.zim ~o~u go~~u Ahin~ apt>ey b:r8lı ene.Jkl a!a,y~ 
- Hayır. BıK ııelmed'k. Klm geldi?. !kabat yapıyor. Ankara HJIA!Wunedne Zıaıbııta. d!l.ler fl.M.l"t.e iın dıe lzi üze_! bil zinc1r1 çJkaroı&> sandJlının ~u eli.. g.eç:u-edur, dıemift,t. Ben ~ gidip bieiııl tavn b;ra.ltaraık o1dd1 ve a~ırr.lrnı bi1 
- Gelenlere daaıp ba&acağ]z? 1 yazıldı, sal!i.hl.yet ahca~. Nott-rll:kte rtndeıdir r ı bln.e saıltW:lı. Kan IQııca. bu l1IT1 öMi.D e,, belAasnı ko~ulardan ~layım. Ba_ eda U.; I 
_ " nzu «ö!'LO 1 . m y.:ı:? yapılan kontuMtoyu feshedeceğiz. o n · 1 1c ka~un onu sevebilecek misin? Bilmem ..... IDf Qa.idkatoP bara.b Tazi_yo~!· 
- Elbette. Aaolı. getir şu l'&Tlnir kit Mahmud 8aimln Hilfıfa1mıer m&c 1 •• " '° .. ı çeye &daır muhafaza ~ek iç.in )'e...lt:a.nıeş çocuğu oMu~u .çin midir, yoıkı:>em14tt Anunrn ölUm-Ü.Q!l wrır~ 

makbuzu.· Buyurun ahbar; yalan do- muaslle bir al~ası kalmıy.acakl Darulacezede dayaktan olen ;mm etmeyı de umıtmadılar. t u evlaıd cWışull.dan oudır ha.ni . 9*f;' 'w · aJmı.ad C.~ da.f 
lan bızım müesseı;em1:>.den iccri girer? - Ka~ .. siz Ankara Hılaliahmerl. ihtiyar : Jı' i.raa daha g.ıyret et.ıe k.andi.sW baoo ~ 1 

e 9 ı.nı. aött"ğ .. 
- Bu bisinı değil. . ne yazacaksınız. Onlar dll•tinecek~r Dal'Ül~ .ııl 1 kaliron mı.szn \'e ! .. bık . Daha ..; ..... 5 ,. be b' il ya 98ıkılmlf flınlerl bile y u3 
- s·zın değıl '· .tnç sizln de~ll?. ve size sallhlyet veracekler. Siz de no- H~ Jm*J.d: !Jet kiti bir k.avıa aı,. • Murt.eza. efendi a.l!es! tıırman pJ!n seMti.recek._ --uısu n 

1
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- İnci, mine! var mı?. Bizim driil .ıtere lidecekslniz. Pror,es+,o gönderecek, ra.sında Emlr 3.dında 60 y~da bir mucfblnce tltt llY ~e ~ ~ı ilt1 r~13 ı@'S'VŞfJk dul~m balla.nııp ci<ieca fU caatllıı.n olsun t.e.Jüırınalı. l!!onr • 
işte. . . slnfz. Cevab_ gelece~; cevab gidecek. lhtr.yan döwnüşlttd!r. ! ev ck!ıtiştl.rdi. Yalrub niifuaa Mürtaza ~.an. Ondan sonra da yandım dern&S.. bl.1wl eşya ve kaıı k~ ~lesi var.: 

-Ya kunlnd:.r?. Mahm~d Saırni bu ı:}ten çıJı:aracau:ımz. Enılre bu da.ya.k netioeslnde ant blr ef.endJ.ınm otıu olaııak ~edildi B tır. y tali: ~ ~ lkiolz bol bol il~t\rJ 
. - Bu mecmua t,I!. O vaJtıte kadar o ne yapar bl:eorSlm? fe)ç gelmiş, ihtiyar blı·az sonm da öl. sonun 1 _ • ul Bu söıı'erle evden ~rı.W.n Ahmed a. • . 

- Nasıl mecmua?. 1 - Ne yapar?. mUştür. . cu ev şl.mdJ.~ kadar oı.anlar rl ağa.bey 1)1.ııa.z sonro. kollanrı4a A.b1n1 . BMı d«ll~lm gibl, M.lta,ıja, o 
- H%Hahmer mecmu<\'SI. - Ne yapaoa>.t, Galata r·htımını b'.r .SUQlular yeblanara'k haklarında :bl kira de~Udl, Mü.rtcz::ı. efeın.di genig'b·r kundağa sarıll Y~ubia.n birıka.ç günde blr ya _uğrarım, ya uirt4 
- HiH\lialuner cıed:lc-r verdik, :uec. gf.inde satan; Beyazid kulesini altı aa_ taaı:!bata g~lım.lştir. ' ~bi'r ıba~ lçinıde bulunan bu tek ka.tb 

1 
daha bil .. k i>· in oocuiile ge ınam. Eğer ~~rada kalırsam bir köJ 

muası bllmeın nesı ben b lirim?. 1 atte ıklraya veren; Sultan AbdüUıarnL =-- - - = ·,-... . . , ~ . . ~ce ır J ıe IJO:vnhr yat,uun. ş1ze süı-a.tle bl1 
- B'..z bunu tanımnyız. · d. ytiz kır:k ~ekiz d.efa kafese koyan C<>G'nnuman da evvel ııldcr.. Mınha.Y- .. ..,....., binayı ~~ığ. pe.ra ile -.. rı dönmüftü. A:J4e t__l.tr~ eDlşrle . . . _ 
- Ya klın tanır?. Mezarcı Mahmud Mahmud SaJm o v.akite it.adar rıe yap-• atllnıecmu o geri döner; siz bAl! yan tm aJmuftı. Ar.tıO.t öllinoe,oe ta.dar bıı.. tundağı ailm~ ve çoc~u göğ.si\ne beis !Ambe.. '*' yemek m~, \lıİJ~!t Jlj1 

tanır?. 1maz ık!?. istanbuldaki bir amell.k alda 70klaauıız?. ı nı.ıda yqıya.c&lda.?', çoo.uklal'mı buradatırm~. Ayni ı:ımanda p~lı&n da~. tAmcen, ~ Wıuı, :hiç ol 
- Bu da onun işidir zaten. 1 tınızı topLadıktAn so:ı.ı·a: releeek sene ı - Ben bundan blr şey a:ılamadını .. büJ"Mıeıcek1erdi. bop~lıllllCltl. bir tan• de ot miııO.eıı \IYOı.ır 
- Kimin?. . ıcın de ~.o hız beti. ~~ to ile bü. - Ben anladım. Bak herifçi oğlu ge_ 1 ~ Yakubun bahmdutu rttn-d.en tam Bu _.,,11 ~ ~ fa.zla şıı. a.ıııı ~81ae bakacalız. Bqgün ı" 
- Mahm~d Sa.i:mln!

1
• tün ~aralan ~playar-"" oni.lııe gelenıı 1 iecek ayın ıpıarımnı bütün tfh,"Cllrlardan · iki ~ 90nrıa bir sabah ~ine gitm şuotıne.ınu.ıı. H:ı.tti. bi?u ıoğııjk bir ia-lerdıen ne? p~ ueiü Dll'? B 

- Kavuv .. Bu odur.. Mahmud Sa.· blr makbuz verır. toplamış. &n hl\lA: gecen aydan ha- &ıea- -~-"- ,,_ft_ M" t .~--at ırl a.- bi ~Mı.ı... süatükten n :lllhi.i J.deeelrım M .. 
imd r. - Yapamaz.. vadis soruyorsun. Mahmud Saim bu e ..,,...,..uen Ç-..r.ı• ur aza eı.ı~-.. v a. ~r· r 111!1.1'\AI":" ""~ arına. & \ı • 

- Evet. - Nevi ya.pamaz?. Mahmud Saim &hbar. Sult.an Haıtrul onwı elinden na- :vem ılınm.şusn Ue ka.r§ıl.9.1ara.k se!l nnı. m~ blr eda illl gocuğe. bıl. bim 1>1r ~ Yar. Ya.rın gt!llr, ibq e 
- o da başka bir Clt!la.l!ahmPT\ ac: derlt>rse ııeytanın aıneaı;ı df'mektir . .sıl turtuldu bl!wrsun?. ;~ı. Bu adıım Ayşen4n hlmisl Mı alb edere1c: 8'.ldeırUone.m.lam17a.çaJ14ınm. ~ ~~ 

mıştır ahbar. Bll da Mahmud Sa!min a~!ltırııun. . . - Nasıl kurtuldu?. ~meddi. _ B8IJ beli.sı, sana Ayşe hanımı en mWılm meseieıyi em kalsın mıut 
H l!ıliahmerldlr. -J Ne oluna olsun. Fazla 1lerl ıide_ - Ali\tini köşküne gittı. Öyle lı.urtu.. : AsŞe ne oğ!u Yaılrub biıt>trlerl takrl.1ın ederlm :dani4tl. AJ~n şenin tı~~. 

- övıe ~i bir şPV. M"omu2daN blr ınetl. d1L • ' J• 
aayfa kirala.m~. notnı b!r i( amma.. - Herhalde aiv.in çoğunuzdan geri (A1'kast varı ~n iki 81' aoınra bambaşka gibi hem 90k, bam de çabuık e#hycr. (Afbsı ....,, 

talmae. ÇoiluıllSll tla Jan.da l:lırakır, Mahınall Saim Alimdai \-. ........ ·-···-·•-•••w• ... •••••••••·----··--·--·• .......................... - ....... - ······=· -··=•••.,..... ........ ,,,, 



BikA7e 
Bir tramvay durağı kalchr•kh 

fstanbııl elektrik tramvay ve tünel işlet· 
_ meleıi umum müdürlüğünden 
~.n lüııuım Gze "' Bey. ile Ça.rşı.knpı ara ki Ged kpaşa 

tramvay durag nın lii. vedı'd ği l'ayın yolcu ra bildirilir, (9i'22) 

lstanul Defterdarhğından: 
mn ~atı lusm1nda Yaa>tırılacak (22053,18) lira 
~lı z rf UŞUI le eks11ıtmeye çıkarılımştır. 

ı.ııu ı.Sllaıt 15 de MJlli Euıl&k M ğtinde 
Y .k:!t.lr. Kuv.a.k!k.at ıem.:zıat (1 -. 

Muk'fnele, ek.s tme, baymdırlık ıŞleri g~nel, hususi ve icnn! 
proje ke~ı! huıclsaı;.. c bun.n mutefem diğer eYr.a.k Mılll Emı. ş 1 tuı.ınelerl 
.görül bilir, 

0 
" jd ı· s1nde 
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Memleket Haberleri Büyük Fransız ve 
İngiliz edibleri ~OCAif.zusuE Bilecik yakında izmirde 

T uri•tik yolların bir an evvel 

elektriğe kavuşuyor ~~~~:~~ır$..::: 
Hazırlanan preje VekaletçJ tasdik 

leme!ktedlr. Tuıristlılt yollarda.n olup 

ed.ıd• &çıll.fını haber verdiğimiz Bornova. -1 l 'Mersinli yolu prke ol&rak tamamlan. 

Bilıec1': (Husu.stı - B:leciğin en mü - ..-itO:c;ııiCf ~ 
hlım cleTdlıerınd.en blrt olan elektrik 1" ~ :aı;~~ 
nlhalVet belediye reisimiz Ya.hy'a Oü. ..... ~~ 
venin faal bir sürette çalışmasınm ne 
tJıoe& olııo:a.k bal.eılunnıuş ve hazır. 
lanıaın proje Na.fıa Vekaletince tasdik 

B1lealık c4000• nilfwılu bU v'..IAyet 
rtezlıc!r. Va.k.tlle çok memur iken 

t4k1A! bari>lnde düşma.n tarafından 
~ıılkı~tı ~n ha:rab olmut ve Cümhu 

rJyet devrinde tekrar bklşafa ba4Ja.. 
mıştır. Ya.'kıncta eleıktr!Jc ,lfi bittil1 za. 

aın zlm.t hapishane ile ıbir buz fm. 
rJtaaı de. yçıla.ca.k.tır. F.aıs Bıleclğln 

istasyona ı5• klın. tulünde 
bar .- ile ~lıdır. Şimdiye ka.dar 
1f* 1928 aeneoınd.enberi Bursa bele. 
d iyadnd.en alınan çok eı9k1 c45• bey-
11.r ku.wetln.de blr buhıar lokomobil, 
•33• kllımııtılılt bir miltemadi cereya!ll 
(!l.rwılnmu ve «17> direkten milrekkel> Blleclk lleledl;re Belai Yahya Gü.m 

flbeb le tenvir edilmeltte idi. tile 100 beygirlik b1.r Hidro elektrllc 

m•ıı-. Bu yola bllilhre asfalt. dOıkü. 
lecektlr. 

Turlst.ik yollaır'd4ı.n d!lerlerln in lk. 
mali için bea' türlü tedıblr~er alınmı.ı 
bulunmaktadır. inera.ıt.ı _ Oüzelyalı 
yolu ~ edilm1.1 giıbldir. Kıarşıya 

ita yolu 1km&l edJ.11nce Klarşıyaka ve 
Bomovaya. beled.l(Yece ot.obüs ifletil 
mesı mevzuu tetlkllt edilecektir. 

Yeniden ınşa edllmst.e olan turis. 
tik yoMar Umıal edildikçe bu yolla. 
rın civarındaki kısımlar tanzim edlle. 
cıelt ve bw yerlerde tı'et'.lvarlar yapı 
lacaktır. 

Şimdi Ut ı. olarak Bornova yolu 
un iki tarahndakl bazı kısunla.rd 

tesadüf edilen Çiı\ldn ma.nMZ'&ların 
ortadan a.ıtması ıc;in Boırnova bele. 
~e dlrSW'ler verilml.ftir. Borno 
,. JO]una beynehnilel ıp..r&tJer tonul 
mıalt tl2ıered.ll'. 

--~:>----

Trakya Maaril Miifaviri 
gıa.yrıfennl ol&n bu tealsat 

ızal&r gösteriyordu. tesisatı 'J&Pt.ırma.k eaasuıa. eöre Kntt'laftll Hııswıll - Traılcya Um 
Bu ~~r: Valim.is R!f&t şa.. proje dımr eıt.timı.iftir. Bu proje ~a- 1 Miltebblfliil Maarlt l'.füşaıvtri Fa· 
~ Bllecite gellr ge]mez ilk 14 0_ fl'a. Veklleıtnce d~ mınafl'k ıörülınuş_ lıl1r Erdem ııehrimlz.e ce1m1t ve okul. 

KırklareliJe 

laıak elet.trik ıpnt ele aJm11 ve belıe. tıil.r. an teft!.te başlamıttır. 
~bu 141 98-buk Wah edilmesini ~ııace.t bu tesfa.t be'edlyeler ban Mlaanf Mü,.V'iri bugün .sabah Maa
fst,emiştlr. Ensen ço't eetı ıotamabl'I ~ alınan kredi il7ıerlne cem'an rif MllJdilrlütüne gelerek ot.ull&rın ~u 

lkııw.aııuın.m ta.mır Jcabw etmes blr hal. 57687 ltr&~ msl olacaktır. El~ktdk durumu ıtı.aııı:kında da ıöriif. 
le geJmeal yllzllnden be!edqe reisimiz ftl bLt.tai1 za.maın Rlecıtın çot şenle_ üft,11.r. 

dotruya yeni tesısaıt yapıl. necett. bıaJd. hazırda boş -ve muattal • • 
\&>tr.ınıllıdıl.n-ve mtasyon cıva.rından geç_ ~ olan sinema binamız da ış_ Edirne beledıye reıai 
m.aısı ola.n K:ı.ra ınıdaın 1s1ılfa.de sure.. lemeğe baflıyacaiı mu.hıaJtkattır. Ankaraya gitti . 

Edirne (Hususi) - Beledtye Re1&i 

0 .. ldürülJü hnıtt <Hwıu.sl> - İzımitte kaısa.b Sıarmı,t.ır. 

(Ba.6 taralı uyfa 3/1 dedlJ'l 
Düşüne düşüne mesafeleri J'lltuyor. 

Pehlivan açhktan kurtuldu 1 * Ötede, ü ötede. uzaklarda. 
Her sabah daha cerillyen, 
Ve akşamlan ulaşılaıwy:uı bir yere Fuad Bey; zaten, madama ltızmıtt.ı. haya.tımda daha, yabancı blr 

dotru .•. Onu başından atara.lt Yusu!la kalmak aııkada.şlık etmedim. Bi:uı.enaleıyh; * istemftti. Şlmdi; başka tllrlil hareket mzur ~örallnler diyor. 
Muhal bir hüJ.raJI, acelesls, faaılaauı, etmek lAzımdı. lladama; dönerek: Puad Betv; t1md1 Yuaut tarafına 
Taldb ediyor Kibldlr, - Madam; pehlivan· kat'iyetle ıılt. .. m:1ft.1 ve mMaµıa söylediklerini • 
Dalma. daima, nihaye& patlayıncıya met istlyor... Yusuta aörlüyordu. Yusuf da, PUad kaclar-t- Neden? Ne için? Rahatsız mı oı_ ~ hat vererek: * ular? - Ba.ta; adam mı bulanınmlf 
O ıraman ;rolun kenannda, - Ha.yır; bllA.kla ~ür ediy0r - kokona!., Tehel .. Dolu Pnrialn 
Er&esl etine acıkan bu ıetll. lar. P'akat; bize aid olmıyan kadınlarla lan ama kızanlarla bel .. Sllyle; 
Ellnl llkaoak kimse bubmadan lllr. arıkadaşl* yapmamıza, ve bao başa madama piliç kadar gövdecazlle '* kalmamıza lmkln Yoktur, diyor. maaın b~ ;vola bel.. 
Sarttlstli, otların tiıerlne •1&•m11o Madam; P'u~ Beyin yanlış tercllme Madam; Yusutun ıııtaıesinden 
Demet demet yıldı'ClarlJe, 1le kendini atlat.maJt latedi~lne lı:ani lanıyordu Sabahtanberl atkladıtı O 
Mabieşem ııemaya bakarak- olmuştu. Türit pehlivanının kendisi ııt. midlm .eya düşmll.ştü. Hem. t * bl güzel bir kadını terıtedlp gidemiye_ e&ı!Unü etlendirecettı, hem de; J 
Ah! Belki, orada, :JQkanıla. cetfne zahlb idi. Sinirli, a!nirll Fuad losu olan P'ransız aalanmı Tllrk 
Her nldt l'erl ı;erl eideo mabd. Be~ şunları söyledi: . vanmdan :turt.amuo olacaktı. 
Daralt, belki oradadır. - Zannetmem; tercümenlzde bir Bu kadm; OOk zengin bir kontesU. * Y&nlıcıhk olm~m.. Pol Pons bunun Jigolosu idi. 

....... - Affeders.n lz madam; ben, fran - ird rııl 
Puar &'inleri bir kili• kap1a- aızcayı eot 1Yl bilen bir adamundır. akşamı ulanmm b en yere vu 
Teabih.lnl oevirirken, - Hayır· belki olabılir dedim. dutunu Ye nihayet; yenildlt ln! g 
Gönlü oraya ,.tdenU. _ Bilik~ pehl1van d'yor ki: Ben. oe kederlenmi$ti. Bu aebc;blcı hem , * ' ca Yusuf gmi b!r babayılit.e et· 
Oraaı mev'ad andır. Mart ayında, mcııı:kşe m•~valınlncle, cektl Ve hem de Pol Ponsun 111 
Gömlekslı sefiller l()ln, orada. Beyaa &enll, &'ilzle kızlan, maç~ Türk pehlivanını b!tıdn 
Yatak hamdır, sofra karulmqtv. Sak sak bellerinden ;rak.al4rda. halde yollıyacaktı. 

* + l"akat; gördtt ki; Tllrk pehlivanı 
Rio tflphe ;rot, ba ııeneri de, Talih ona saman ;rıiınlaruada, Pons sfbl delildi. Her tarafına s 
Bir 11oraymJla oraya uçacak. Dalma lıc:U blr J.ötecak. bir adamdı. 
Ba dakika ona ne iyi ~ürimilyorl Salr••mata lfi&fedenll. Kadın; Yusutun erkekl!tlne 

* * mıotı. Artık lntıtamı filAn unu 
Bayır ha;rır hio öyle d«'fil, bir Mitfld Botamadan l'~rlten o tadar &a&lı oJaD. ltendl.aJne bendetmete calJf1 

' ' atarı &'lbt.ITaae earabı ve iYice yalla eorba:ra. Puad Beyin aözlerine mukabele 
BWdllmiif rieudUe bu mahpus rfnda. lllseler dolUSD :ratanb.. - Lfttfen pehlivan& ~ley!nia, 

nına menımdar * ima batta bir şey gelmeaın... Ben. 
Sefil cUlencl, ilmek lateml1or. · Nerede l'eaefte l'eaia, bir ecnebiye JAyık hürmette bıı' 

Herkes bu tanınıadıl.lan ı•baD01711. üzere mıaanr ala.koymak: lltiYOruJIS.o": * Ylyeeet verirdi. Pua4 Bey, Yusuf& aöy1edi: Al~ 
Çırpınır, bir deU ,.tbi ıörler, * vab fil oldu: 
Kalçalannı ~rer, bOynuna bilkf!I', Merhamet sahibi lnsanlar, _ Beyim, bu kcıb.na bıılta oldll 
Ve topraklan wrarak iper. Ba fakire &barlarını açarlal', ze bel Bir tap yemetlni yediue; * Ve aofralannda '!(er verlrlenll. relJm parasını bırabuı yakamızı 
Onun pklerlo bir allkan Jot. * .._

1
• Bizim kadınla .ifJmis yok be be 

Hl() bir saman tatmin edllememlt n., llltı bir Jerde, hattl .rö~erde - Biz pehlivan adamlarız, aan'atunıl 
- saaluille, Seftller, fU toprak ü•=klndem_ dur ... 

Blll ha111tı lçm~.k istiyor. Daha b1 bir halde ola r. Puad Beoy; Yusutun bu ıözler!nl Karabunında bir köylü ı l:unitte ilıi ihtikar suçlusu Qal"daklı Ank~ bareltet et-

An.karada atAık&da Ba ;rastwuı ölfim yat.atında. :tmıır <Husus!> - Karaburun ita- dıetön lle ~ Ahmed otlu Osman Belıed'.t9ıe Rel!f. 'rnenin T&battar ecll;ror ki, baya&t. Ak-. 
* * nen mMama nakleıtmiotl. Ve lbUyar dilene! er\eııi l'ilniln, bll bit 

Sabahını da sörmek ihtiyaclle ne ol. Kadm: Yuaufun karıalle e 
' enhooa köyünde bir cinayet t.mnlieıiDde lkl lbtaA:r auçltu.su yaJcalıı eıkAletierle tem:ı.s ederek ~ı bı umanlan olarda. 

=;ur:~ilslim otlu Keskin ile Ab_ na.re11t ollrmttmeşhud ımı.bkeme3lncbazı lh~~~;tratınıda. gıörUolle'-"qs;ı.& * 
......... ..._,.., Olr metıeleden uvsa et. veıilm1şlıerdlr. ht oocaldatunda bir olftlUde, 
w ..... • ..... ..,, w. b Kaliibenln ocata. 

erdtr. Müslim 1.uıında taıŞıd,., ı . . ... • Edirne Emniyet Müdürlüğü Yanında 1171U'da. 

dutunu. rada bul1mmuma anasının m 
Bllmeclitl i&ekl dtlny~ya &'itmek ide • ettltfni duyunca hayretler içinde 

mtıor. larak: * - Pehlivan hlo oftpheaiz dotnı 
Bayat 6yle bllyiik bir ae"et&lr ki, ltlyor ... IM.:in bu mllmkün mil? 

Abdullahı iki yerinden yaralı.ya. /zm:t Hallıeoi reı•lıgı F.dı1.rM (Husu.al> _ VllAyet Emn.Lyet 

raılt &lörmilştllr. Katil, V1l-k'adan •0n. İzm1t (Hwıus\J - İznıtt HaLkev!~ümit(ine tayL"l ec:H.lmlt ola.n Kay_ 
ra tutıuımU1. adliyeye ftrllmiştir. Clna_ fte!elii'ne o. H. P. VUA.yet idare heye,seri Em.niıyet MilJilrll şehrtm1ze ~le_ 

Bu aeftl, bir kd])flll derkesine ditJm6' Yusuf: cevab verdi: * ba lhtlıar. - Ne demek mUmltlln? ... Dlz 
Daha sonra t6:rlerln 1~ yolculukla • Diiny&nm her ~yine buret d111ar, ba van oğlu pehlivanız.. Analarımıf 

yeıtın ....,. henUa tamamlle tesb1t e- t1 Amısmdan Zihni Kaman aE'Ç!lı'miş.tir.IN!lk Wltllfeslne bulamllftır. 
ilememiıltir. 

YabanJ gtiDer top1amakla. 
USUia ıtiDler se11lıirdl. 

rm4a, adam kl ••ada bit bir eeıe mal:Jl pehlivandır ... Babalarımız da ... 

l deillclL öyle \el'b17e almıştır. ) 
R. z. Ulf&klıeil (Arkan yaf 



Telefon Ve Telsiz llaberleri 
~merikan - Ja~o~ IYe Iİ on rnk kann n dil 1 Mareş_al Petenin 1 Denizlerde ı' izmirin yeni 

nıunasebatı yanı hır M . t v . ed·ı ı· bolşevızma karşı Almanya ile belediug rei i ve 
safhaya giriyor eC IS 1 harb eden . Amerika faa'iye"t proğramı 

Dl Ankara, 6 (HIISU61) - HU~t>t. ye_, kımından yurd dısı sayıt: n yerler, mn.. F ransız!ara mesajı arasında harb !sn . <Husu ) - Dr. Behç Urun 
nj gtimri1k kanun JAy·hru;;nı bugün lrelıle!.iyet n Qa lan81l'ı, Yf"!'ginın ıtııyı,.. Denızll moo US uğun scç.lm ÜZM' ne 
Mecl~ takd.:ın ~tmfşt r. ı 70 m dde. ninde esas tı ulacıık hü thnler, ma_ Pans, 6 <A A ) _ Mareşal Peta n, ı r Be ed.ye R ıl ın B R d 

den ibaret olan 1 y ha. gi.lm .ık r.ı'[l_ hal libarlle gilmrilk taky.dlerl., ithal bolşev1mıe k r harbeden Pra.ns gö_ Am-rı· alılar 5 ~ r~ c:~ n ~ t rbidd n m. 
ltt'llC'!.i,Yeti. efum1lX hattı ve mmtausı ~ tram.t .haıilmda umu.mı hQ_ nfil film leJ"onu bımandanı e baş -
vertd ve resm ödeme milic c! ye( b3 t er v rdır. Laboruı_ e'U!ı t: l!rnlerloe \ subaylar Yenı Be ed e lzm ;,n ta. 

t icra Ve iller·ı Alman d nizaltısını :~ :. :"'~~ • > A .;,~: Ameri'.ad. a jf~ks/ k I d be nr Bth u br r 

1 h. ·· · H"y""t·ı toplandı ya a a ı ar... b r>dy ça şnıa!ar d3 n ccı D.'11_ 
Japon n ümessHi a ey ıne num yfş er - .., m~=~~n~u-n:'~ ey:e~~-

Ruzvcıte bı"r mesaj· . ~. 6 (A..A..) İc."3. Vek '.ler: Ruzve"tin nutku ken Dr lkh e• Uzun ha mı.ş oldu-ev m e ıyor Hey t.l n t 15 te Ba.ivekil Dr. tu l'$Slar üurlnJe y!lrlly ceğtn göy_ 
g Ö ıderiyor li.. Refik Sıı(lldBlllull txı.şkanliğı 4l~lllıdn lcm!s ve memurlarla blr hasbıhalde 

~....Bllıd. 6 (AA.) - D N. B.: h:aftahk: mut.M tqphuıtmnı :f84>mış tlyanm re bunu unut.m..qma.rıızı ister-m ~ılcn ha.berler.:ı ıöre Alm:ınya ıle bumnmu.ştur. 
~~ - cı~·e. ~ındıacn ıD:r.m tır - Bugiln meın e!k im z.n, hib olduğu cudd: arasında 111 bir kırt> mev. İzmir 'kısa sen !er Jçind .. Dr. Behçe_ 
~ 6 

(A.A) - J:ııponı.ra'dan sonra~ scfir.1 Jbrd Haf.i:ta.ks, AL · m~et.ıerc karşı itım:ıdını lıule ot_ teş!ıı ~=~ı::,ta~~:ıekt~- tin gayret.De büyük br unmuıa kavuş.. 
tı .... ...,_n .. ~ m ile ?.L Ku. roo:..~ PI'e$ ~n ı gore. yerurle'n Ji k d ~kten d ha bü.Yillt b r VRzife b<' ı d Y: ~•--' k da ba'·-• - muştur. Pak yap lac ~ er yap n_ .;:~- vaşlnf;tona Rı!s a"1 me -n-..-...ı"re ,...__.--*' 0''"""..+"P, u•• r ı•g e en Yok ur .Alnmnyanın idare"..,1ni e 1! ala .r. GilllZ ..,._....., YC r ...,,.azı A - laman noksan de{: 'd r. B. R~d fi md 
.._ ~ tıa!:l .......... ....,~ 11..ıcu&:'ıL ~~ - man <k>n!zalt.ıla.rınm adedı malfun de. şu işler lliıerlndc r.uu ~·e·mı td-..slf <'Y ~ 1 jçi.n ~ ıarn - Bir QOk ln:ıdum.ı- w oğUllacı ~r- rak dfircyanm 6tikranına hak kazan_ ii;Cldir. Bahriye nazlll a b-ıy K ox bu 1 lemclttedır: -
~ vlb ~ bır fomı.ül, ge_ ere olun aın.a• ~ leıWl taır.o. V • f d'ığı bu Oidale 1.ştirak e Dl<.'. sure Ue hususta .sorulan oır sua e bunWl tı:r l) Yanda kalan V" !'zrn r muh ti f.. 
~ 'roJo'da:n RlrlJY'l'! 'e liUı.'ben bir lord Hllfd.tnlk.s ~ b!'edJ.ye .reıJl1ıi .1 anan ıs ana b!ıxien bo:L<;ıev.izm tı-hlıkesinl uzaklsş_ sır oldtılhmu söylemiştir. B.ı sureUe cin b!lyük br homml.Yt>ti hm bulu. 
~ l'e flıtJ!Atın dıdane JQI!9C!a. l!Jl.---· .-..:...-.. ~ ~nin tımuış olacaksınız. 

0 
denizlerde Amerika ile AhnıınYl\ ara_ nan •Dr. Behçet Uz Cocuk hasta:ı~ıı 

~ !Çin t.ekl!lı1'ler getirdJtl ~len - ~~:; t~-=!::ı.n.111". 40 kadar k - gönderi len smda harb başlamış demektir. lnşaa.tmı ikmal eylemde. 
~!.C'<Ur Alman tehlı· gı\J • <Rad.Y<> g:ızete,si) 2> Yarını milson liraya mıılolaeak • dm bu ~ ~ etm:ştlı. Bu Yakalana.o dı:nlnlhlıın 

S Jcadınla.:rın eUerlnde buru.nan levhı - gı·yecekler Gelen haberlere göre son zam.anlar_ hal santral 1nşaa~n:ı ba~ ve şe_ t l•ını•n uzun --.ı-. ~- ..,,.,.,,ılı klı· Ha mas tarat'ı 1 lnd •:rfadal da Amerlk.an harb gemi1e.ıi 5 Alınan tı.:r ~!'ini inşa ett.rmek. ıaınn bınıla:ıulUOll ~·- J- • c , ___ ... _ , . denizaJıt.J8ını yaka n .... ~ı-- ve f.stcdikle Bu ııŞ)ere aid talıs tlar ııynlmak ü-
li.!3'.lm b!:I- duıa1b m.e6'tıfüdür, ll!t ibks 6 CA.A.> Kwlha "-· ...... .........,. ve Karadenız..n Olma1 doğu sa_ ._.~ - •-• 

b • h ·ı b • Ccn<ıl'I'C, - c ~'- bili açığında gemı zayiatı el'd iş ri bir limana götürmttşlerdir. &.."l'odir. Yeni reis 942 yılı .u.m.ır enter_ ır 1 a esı yııbnamn ecmcat. ~ iMı1ll - nclmilel ıbm:ııtesı aşağıdakı t.ebl~ lerd(r .Aima'.rı ta a lerf v l~ - (Rad;yo gaZ('tcs) nasyon.al twı.n nazırlıklanna da he_ 
yor.. ncsretm.ıştJr; l3 ooÖ tonluk asker ~S::t e :-t!n Ru.veJUn nutku mm b3şlıınıl'lUlı:unı alı\kad1'.rlara ~b-

112 10..t rafı 1 inf'i flRYf'"'1al . • Beynelmilel ~baçın &!Akalı htik(L t.ırıru; ar 4 t.ıcaret g!m:!ın.. ha= Vaşiııgton, G (A..A..} _ ~-az Sa _ flğ etmJşt.fr 942 funrının d!lter tua.r_ 
.._ ~r eden bazı gayri müsa d şarl.. Si.ilinin nut m lnnı terade metlerden IÜZuıniU müsaadeleri alması &ara uğratmışlardır. rayda toplattuı beıynelm!lel ıŞ buro_ ?ardan daha geri pllnda kalmrunası 
~"ardır. Bunlu eVYelden AvnlllClda :J üzerıne Tilrdciyenı11 Yuna.nlstana tr..n.. Leniner.ad linund,, düşma.nın yaptı su looırıfemnsmm 250 murahhas::oa tanın edileoekt r. Bu hususta hUkfime_ 
~el bir oophe mevcud olmamBmn. naSJI kar:rlandt? sls et.tiği ~ler! hA.mU K'Urtl;l ş tı ~ tcşebbü ;eri ıni.skürW!m~ l:ıU,rıb eden .reis Ruzve}t nutJ:wnda. is.. 001 yeni mil2aheretıcrne ihtJyaç var-
'~ P1melı:~ • .Fakat pek ya_ Londro., 7 (A.AJ ..:.._ Btnııin tcım!m- v punı 12 ~ nde If.t3nbuldan ha. tör. Alman bat&ryalan, I.eııingradda Wdxı.lde hür hlr diizls'n mevcud o dır. 
~ u .lklncı oephe meydana gele ~ edeb ..., ... r. d'~~- P.inlA dl körf dek.! -~:lr. İkinci& elimJ.dek maldndi et dan diln u-ad edı'en mı.tıınk Uı.:mdrada Beynelmilel K.ızı.lhaçın At n:ıdak1 re ...... ~ n ya ezan l>Hmesı için, B~eşUı: Amerlllik nıme - K d •• •• f t •• •• 
~lZ ~ 1t barile A~ ~ derin bir ~r uY'fld.ırmı.ştu". miime&lll YıYcceklerin Yıma.n he.!kın~ ~~~tS:-rf ehemm yette heddlc.. tlnhı ta:ılıhüde glr4ntlş o!duğıımı 1- u us mu usu 
h.ı Ost.tın üıe de, Alınanla.rda oldu_ Nutuk halt .mızır ~ r?:1setmtn en doğ ve halen Yıman:atanda bul~ İngı_ Alman ı:,aırkuvvetlennin Gorki sa :t'ade ve bütün ;çt~ ve iktrsadl te_ B . . . 
tırr.~ f&Ua te.nıe ve tııyyarem z yok_ ru bir ı!adcsı o: rolk ~ edJlmek_ Hz harb ~s rltırine da!ıtılması içtın der_ ı n.a,y1 şehri uze.rine yapt.ıklan i>'J ge~ ~ ~ bu t.ıı:ılhhudü - eri 1 n ~ gıdıyor 
~ lb sana.yLm.z raılt lYi çahŞLYor. tedi.r bal lllzumlu tcşebbtıslerı yapmış r. h1lcumımda sll!h l'e ma~ fabrika. nü yerine get1rob.mmesı !Çin yardı.ma J 
.._~. Alnıanlar işgo.1 et.t:.tleri emıc • önfuntınııek1 beŞ ay ~lnde yeni nnk_ -
~ saneyi.nJ de ellcr:nde ~un- Nut~ Ru.91a~l!:l ıJ?ha! mfere kadııc ljyat yapılacaktır. Bu müddet iç!nde l:annda mühim yaıl tahribat yapıl,. daıvet ~. Berlln, 6 (A..A..) - Yo.n remı1 bh' 
~'l\IUarı ~ biadaı çok imal \le 1ıL Alınmıl&ra g(jğus ~ dewm 6d.e Yuna:nf&n halkına 50 b n tondan ımştır. Reis Rmvelt, demm ederak, baıtl kay.nn.Jkt:ın lbildJrillyoır: 
~ orl.ar.a oeAdmi lıra&dkmda ~::ııet 'i:Um~ir. faz!a ylyeiek goönderllece ı Um!d edil_ nıha bn.şlta sa.vaş tayyare ~ı_ yarım künroo!n1n Mnr.ulya:rmı to.m HA.:en Ram.ada bulunıaaı Kudüs bil_ 

1( Aiıuan ııosyaHa.ml Stııclin'in <Hiç ~ peık: yatın- ı:nekt«Sir. lerı, dUn gece Mo.>kova ile Lenıngradı Mklmluetl W.t1'1131 ~ iÇ1n yapı - ytlk müftüsilııun &d~ uıı:un Mr 
>•ı~ Stalin bundan 60.nra, Alman &O - da ATnJl)ada :IJ..-ind t71r cephe be. tamib ve yangın bt:mbalarıle bomba_ la.cant ~trı:tın vanmt 're yerinln Al. müddet lm!'.lnsl!k ü~ Bedlne ge!me_ 
'~ile Btly.tık lmtanya ve B rl<'Ştl> lir~ir.> sö?ierı r~e a.lkıa.ı n_ Celebler et buhranı lıımı.şlardır. man taritesınde daha şimdiden tes... si ~-
~ 80Qaliıınl arasında uzun bir yandırmı~tır. BerM.n, 6 CA.A.) - Af~ _omı.mn bit eQ.llml.ş o!d.t$llnıu ~lemı.ş ve de.. ============ '= ~aıtta \'e ~Öl'lıe demek.. Imı.dra. mah:ıfflt , ' bu .Lk.!'!1oı oep. yarat , ıya, fi at arJ txıŞkuman~nm bt'DgÜ!lkii teb~ mlştlr kl: . nuılk, ynbud körü 'kıörune intizar Şl'k-
~ınan ~allı.ın h~k k1 &0syal!DD henin açrrnn.sınm ş1ı:n4:lft kci:>ll ol.. yUkseltmiye ça'ıs, ıuorlar ~..N1md!ı D N. B. ajansına~ dfi1 k Amerika., milli müdaıfaa. 1.. larmdıın b'.ırlnl terelh moob~~n -
~lr. Bir tahrl.b e..-er d r. Almanlar mnıdığını fakat 1 erde bunun ta.n"'lk. l tn!silı\t geolmştıi': çln danı& farz':a lstl:bsa1 a!!cıbllmt:k m:ık de kalmıştır. San şık hiç bır zmuı.n 
~ Dlub3lebui i:ıt Yor'ar. Pek ya_ l"llfic edece..,~ b.!d nn!şt !". CB ta f 1 1 . ·fad > Bugfm'k:ü :l1'Uib tebllğı!.nde zi:kredı~ sadfle üç ekiple günde 8 sru ıt çal~_ ş:.ma.1 Amerika.mn şb.ırı d~Udir l) 
tt~~ ha.rn. ile t.ırşı karşıya • "' • ed 1m1ş ~d~~ı ~~lln ~ilnr.fı.. h:a.dlse);r, vaztye~ bütün ck!.cf~"tln1 

• Hart> yılı R usyada 1 hadıseler ğtinde Yağcı>n.r soknV,ıada Oc D iha!Ut> gö.<t:enn~"ted p. Sovyetl~ -
~ b i ~a!in ~ Ollrol adında bir toptancının, 57-70 ı1n Frodosıya'nm ~nbert c?le. 
Aaı..~ • rnaş ts.rarı 1 lncl sıutadal kuruş ara.sıı:ıda olma.k Uı :re, muhtel t rinde kaMın bt':b firi.ı!k Ke 
"'il ll 24 üncü yıı:Jdönfimfi miinn_ ye Ue bUJrUk devletler .ar.aSJnda.lt.l mil.. ı kimSelere yaptıA-ı toptan aatıŞia.n cöc ' rç yıı_ 
~ (diln) Mmk.oı""1.da bir ~ daJr .ra.ı>ttiı ıııilş.l.hcd'e;er, ~ bir liste eıe ııeçırllm ştır. Topum nmeda&ndaın b.çıamad..'l-rd11. Yellıa t-
' lbıt- :n unt si>~. M03 d'Un Alman harıcl~ ne-&ı.rettnde beyan ~~.arın bu suretle ano::mal bl.r ~ le ~ emısında Karadenis sa _ 
' l'adrosunun :yııp'.Jğı hu n'litu:k ol'Uildutuua eöre. aıA&a ile ve .Almıuı - de Y6kscilihn:iş olması, b!nnctıce ya hlllne U!:ışmı Almllın tıı.ıınetı.erı Sı _ 
~ 18.25 ~ ba t "nlrlt mtınaacbet.Jer, haldtuıda: .. 1 sözle_ ~ende satışların yUksek ojınasmı ~ ~a:i dnğkılr'd: 8ov iUc- ~T ml.I), 19.10 d.3. bi - r1 de ınıırusJ bir memnun yetle ka:,de 1 L 1 :ı -
' ı:._ 4,utku:n ~~ nsıaıJıınn- d&niftJr ".I'ilııkb'e CllmhurrelsiMı nut- v~ şet~~.edhlı; elı.t 1 .. ~u ~auwııt fı t- I yet.lem gooterdlğl mukavemet:! t:ır. 

oqo ~ 9öıtltilMı:. .. ,:._ .. __ - ca ... et u .. ue.:..ı. .r. >'..Aaa r ar, e ıa -'''"rd 6.....,~1d ...__ ....,_, 
"::- 'ttı Dk.te.t . JctmU ru&u&D ....,.ı.nuun belli:tm!ş oJmra. 1a.nnda (!limdıl.l!Jc: b!r yilkse!mcye lüzum m • .,..... il'. • • .....,.~ a.n u•.-:-.uZ ..w..ı • 
"'~ı-ar. büyWt ~n •ht1. aı iki meınle:ket arasındaki do hık mu_ gönned.1A'lnden rop+..an olsun, pcraken_ ıcre kaçma!k b)lşe~ elliıdl! bı _ 
a. ......._~ 24 l'\eilıt? ~ UJW. naaebctlerlnin nasıl lfllzönllnde tutul. de olsun et n.ar'..andao yüksek t1at is.. lan yt'gfı.ne fimr lnikfuı.ıır. Hal.'>nkl 

=ELHAMRA:= 
2 nci MUVAFF AKiYET HAFTASI 

1914 DEN SONRA ~~ Sov:reUer m\13..2Z:lm ~er dutunu ~. Bu dostça ~ 1 ~n kasablarla m!lcadcle etme~'r- AJ-ma.n ha'V'A ıruvvet.ı.ertnın bombala _ 
ta...~ ~~. Bunu dosf ~ ~vası, Bal1wı ~fennin ba.şmda, ler. Bunun içm et fiatları l:ıa.kicnıda n?ıe mütenw:Uycn dövülen bu llmı:ım Bugünku ~ zater1 - 25se~ <hinya s:iynse!t. Ge:ıç, illtf,y:m' 
'ı!~ h6rkes ıttmt ediynr. 24 üncii Türk - Alman mcsajlarmm 1.eatJ&.l a_ F1a.t .Mürabbe Bürosuna yap!lan ıııt. ' her Türlı:iln görnıcsı l:Azım ge;.en mm ti.ı:nkçe 
~' baıtı (Y'Jıım.ohr Sulth dav nın da ~ür et.m.ştl. Bu hava ıa 1 kM"ctler lliıerinde ehe:nmıyeUe durul-~ Anan o='dmu. ~unun men :========================~ lıı..: bibnl:şt.lr. Alm al ~rga.rılım'il; Haziran tarihli ~ _ Alman rto.stlulc !WWk.tadır. I ~.ne c!nrrlştlr. Ebvyct. donıamnası Kn 
~ ~L muahedesiıe te.Yid olmuş ur. :4t bu Flat Miirab.be Komt'IYOnunun düııJrli rı:ıdmlJ2de mn h:ı;fte.13lr zııı:-tınd:ı ~-.~ ~-·-. müaide.llesaıdeyJz. Bu dostlut muahedesi de l!ti ~eket •- . «>v. 

~ ~ ~ h.ld:Xmlııdll', çok rasmda tam brf i;!mads dayenan la. . toplantısı dün ıs lall&te büyü,1ı: z.ııy.iSta ~r. Bu 
~ ~ ~ ~·ı be- hıarixlir t-.tte birlik' dıcyvmile a.ktohm&O ıtoarf't ve Plat MürM:abe Komisyonu, -~ mey=ın.mda 20 hnıı1b g:emi& bat 
~ &-~--· . · · ..,'"'i -

1 ta.nbul iaşe MUdQrlllğlk\de Mmtaka 
~~ --~ ~ Rns;yeqı, ilı:ıtısad ~ es'\S olmuşt!J.r. Ticaret Müdürü NccmeW.n :Met.enin ımış, 6 gem.J 'balsam ı.~nııımştır. Bu 
~ ~ ~. ~ eı!e Bu hıırv.:ıyı ~ ~n ~ıgiliz baş'kanlı.ğı altında toplanmış Te ıson fse, &lıvyetıemn firen-~ı QOk 
t~1't.ır. ~d mullaseır:ıı al _ prcııpııwandanmn YIC1tıtı bu ye'llı te - gtkıler içinde ~bit ed!J;p te bir ırere büyilk msbetleır ~ini:le am.1.tcıe.'k.
~ t..... _, M<ısk.o?a, cllddl bir tehlike felbblis dol:ıyısHe .Alman har' ol~ ne - de k.omisYond& müzakere edilme61 mu. ti:ıidı:r. Çiin'kü ıbu ~ bıaŞka ilk 
tıe_. "'"llt1.ld edl~ Kııııbrdu mt ~. Tüztdyıe Cii~Mnln re. vatlk gö~ bazı ihtlklr vak'alannı 
Ilı. ~·- • • alist stvaset hususuınd:ılti açık lll=a _ te1;1clk etmiştir. Şehrimize bnşlıca canlı ~ Saılt.eşrin aıylarmda. 137.000 ta."'llult ··ıa1....:t ua. nı~ etm&ktedlr. J ._,,, ~ tıı ~ ..,,.....,... · ,._ ... ha 
~ '<i: dü: • YJŞl fuıer!ne dildkeı~ ~t.e ~ Tür hayvan gönderen Erzunmı mın._a_ """"'""""' ea.."'e ... rn1Sı ~ no!Ul".ln _ 
tlj ~~~ ceplhcy.e ~ kuvve - klyenln hangi tar.ıttan .teQıı:lid ~ sıııdan, oradaki fin.tlan b ld.ren cevab w. .fcırvvetlerl tamfmdaın b:ı.tıniımı.ş ~ 
~ 10r 'W! ~ ~eın Le - - henüz gelmod 'ti için et mcsela51.nin 36 Uo:ıret. genrl:a at1I' lW1W'Q. uğra 
~ •e :Mioskx>WliYl ~e g~~ bileceği sua.lRıe ~' Tü~ tıaırlhitlln mttMkert'.sl Pa.zartesı gUnkü toplantıya tı.lmışt.ır -

• (~ı:> ~' cmtıb ~~ mıüt:ıJcasmda. ~udu - bmııl.-ılmıştır. ---· ---------B nu'!m:ılktOOı:r. Bu hteoS!n, Rus harbi_ 

asın Birlig"'i kongresi ndn baÇmda ll't'l1ftrfüen A'ıml:ı :muh - 342 yolcusile bir du tıırası bu m"tMnmcb Mn!lı:ıtot"t.ıın B{).. 

n mesaisini bitirdi ğaz"a~ hı.~ .ki 1~ lcrlna dalr Japon gemi~i battı 
movcud iz3lhlar hııt!t'..a.ıtiırnalktadır. Londro., 7 CA.A.) - İrlgHiz roıcyo_ 

fa-. • sunun bildtrdl.,.""'l.ne ~ 4500 tonluk 
tt. ' tarara ı ınoı c:ı.J"fadAl Drah~inin kıymeh ~ Marn• isırunıdı:l:ıi Japon vnpuru 

~ ~lly8'a"t:v~ :e~ ~ur;ac:ut Roma,, 6 (A.A.) _ AUna. lJiikümeti dun gece Kore'~ Sei:;hln ~~111 -
'· ~aet.thı Karan, Nuretıt.in AJ'. tnıııatından neşredllen resmi bir te!b_ eki seyyar bir torıPf..f! ç:urırımlŞQ • 
~~~ llğde, drnhminin kıö'metl düşü.rıü1ecıcği Vapurun ~ve yolcu dkı. 
ltı İlQı~~ P. divanı Yed!'k azal tıan: baı'ber. tEıkzib ecDmElkte ve kasde ımak ~ içinde bub.ıııt.m 3ıt2 k!Şiınhı a:k1>e_ 
e:,~ o~Ut Pena, Hikmet Tura, Ali ruın hslberlere ~ı fıa.n;ve tıl h:l!ldcnıd& bır haber a:.tın:ıaıuı.mış.. 
0~. ~,,?: KUddU1Sı Tecer, Bürhan al nmallctadır tır. 

12. -.;. Y~. Saı:n.lli Tiryaki_ ~u----·--------==========;;;;;;;;;;; 

ş RK 
Sinemasında 

BALIKÇININ 
KARiSi 
Emsals.lz blr 11uıvaffaldyeUe 

de\·ıun ediyor. 

Sayın htanbuı sınem.a meraklılarına büyük mOJdeler: 

Bu Sah TAKSiM Sineınasında 
Ciha~ıümul Romanların aerefrazı «DEMİRHANE M0-
D0RU» §&heserinden adapte edilen ıark sinemacılık 

aleminin 
"2 nci Büyük Zafer Tacı,, 

KADIN KALBİ 
( Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı ) 

Bütün kalplerde a§kın ate,ini, bütün gönüllerde ~evginin 
kutsiyet ve ülviyetini terennüm edecek 

Btlytlk aşk ve ıztırap destanı -

HiCRAN YOLU ~1 
PİER.RE BLANCHARD _ isA MİRANDA 

Bfiyfrk Fnı naız ti!m6 

~~at-· Hasan Reşid 'I'auı'lrlıd. 
ı \>~el: ' ek Pe:vami S:ifa 
'Ilı Ot~~ı.r:ııtıbtar: Suad A:kbas. se. 

Yakında E L B A. 1'I R .A.'da 
~-----------' ..... ------------------------~~ Si TAKSi ~i ~ lianıdı Nllzbet Caııcar. 

ı i ""'41tarıı. e nıakattdes husunmda Müdiriyeti: Bu hafta görülmemi§ bir muva~fakiyetle * ~ ~.> ·~~. ~~ 1ıösterdiği dünyanın yegane süper filmı 
• •ı. .. .... 

.... ' • ._~. • 1 •• "' ~t.l!ı.ı SOrı.ra Atat.ttrt'Un muv.ak. N o T D ~ M t c~ koy tj &ret eylem şter ve knb_ D ~ ID 
t..:. ~at-a.ıı: Ebedi Refin muk.ad. 

~ ~:,~ b!r A ~-J u u . • • AgŞbJ 2 büKyiik de-h.a.kfu' YJ.ldızın ~ttıkla.rı N D A 
ara~j~YadAa iş~a1 edi'en cNoıre nrune de Pans) 1 1 A R A S 1 

8 iman Jcanun'arı Şaheserini Umumi talep ve israr üzerine ~k ve ~ rılnılnın lik ıraesı mun .. sebetile 

OLGA 

~ ~ _e~.~r mUnt<$Y Bir Hafta Daha Gösterecektir. 1 M Ev~ 1.~ ~ ~ !!"~ lwh~nA. ~.!. -~~ !!'m~d~esl~ Es 1 
tı1-tı~ ~ n ~twnın blldır. Bütün İstanbul halkının, tekrar tekrar görmesi lazım 1 Bu ha.retke!Ji V<' .tunc .filmde: BERLİN FİLARMONİK ORKESTRASI tara.! datı çıın:ın BEETIIOVEN ın 

~~ı~-=- • &atQe ceuhttndc ~ı cdll- gelen zengin, emsalsiz ve muhteıenı bir filmd:r. 5 1nci scnfonls:nı ve Rus mlli şaıkı ve d i.S armı dln iyece'k vıe gbreceksin.z. 

·--nxı!rı ta.tô bunaau böy c Alm.an ""•••••••••••••••••-•••••" U, • Yllirm ~ ıı;.n yerleruırzı cv:ve den a;;dı.nl:m.ası r.cn olunur. •••••••.,.f Ut! kıırarLaştınınıış ır. ... .... 
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BA - DİŞ- GRİP- EZLE-KI 
Ve Botun Ağrıları Derhal Keser, isim ve 

SPOR 
-

1. Askeri 
vazıret 

Türkiye güreş 
birincil,kıeri 

(~fı 1 lncJ aa•fr·cl•t 
lerınin bu ıte.sebbüalerlne Baltı5ttan bu 
neme celbedıllmJ.t olan 100 Sovyet va

Tilrk!ı"9 OMkıo _ Rumen güreıt bL- puru da Jıştira.lı: et.ml$tir. Alman ltuv_ *"' O"ert bu aıqaın BeyoiAL Ha.le_ ve~ Sovyetleoo bu teşebb..&lerinl ı 
kendlle.tıne mUhim zayiat verdlrt>rek 

Ti salonunda ıyapıılaoelkt.ır. pilslkül"tıtllklerl gibi vapurairdan em ta. 
Müaabeke'enl on dö.rıt mıntaDcıuun neruıı de Oa.tımıışıardır. 

ll9ÇIDle ~ ~ edec.:kleroir. 5 - Pin cephesinde Onega iölü el. 
~ bu alqııım sa.aıt 20 de, malı prbl&i ile MurmaruııK hamlialııde 
~ (p!jnıü s:ıtaıt l5 ~ Pblr l'Ü- Pin 9ı:ıt'alarile Alman hava kuvvetleri. 
nü de .a.t 14 te lbııl!)lanaDaıc.tır. nbı faallyetl~rl dt!vam etmektedir. 

GÜl8I ~n.uOOaın: Türki'Ye B - Şark cepheıinln bugünı1tU vazi.. 
Gzeılro _ Rumeın güre§ ıb!rlnci:w.ıtlerl 7. yetinın bu sureUe tebb!tind.en çıkarıla
U ~ 19'1 Oluna, CWlia.rte.ı c&'k: neticeler de 'Ştlr.lardır: 
.., ~ gü:rüeri ~'u Ha~vl sa.. 1 - 8&rlh olarak trörülmekWdir, 1d 
lt>nBrı.1*ta J'8Plı1M:lalkta\ butıi)n Sovyet cepheslnln birinci dere. 

cede tehlıte!I ltwnı Voronz ve Rostof 
H !bôiiJllenUı eın eeçıne güreşçileri - şehirleri aruınd.ltl cenub ıumııdır. 

Din ~ :ylll)llıacmk olan bu mii. tmt.ldadı ta&nben 500 ltllometre olan 
..t>*8ılaft Cuma elqıamı aaat. ~ de bu bam, mtıtteflllertn Kırımdaki son 
W.......C '119 Olmııaıııbe8l güu;ı 15 muv~tleri dolayı.aıle bU8ün ba
tım. ııııı..r 14 ten ttiıbamı devam edi. klıııııten OOk nazik bir duruma aimıişt.ır. 
Jıeıodlatlr. Maref&} Timoçenlto, umumi bir surette 
~ taıt181 7 U44d cuma Don h&tbı iımıilli verd:ttm:Z Kero _ Roe 

- tit • VOl'Qlilof(l'&d • Vorontı haU1Jll 
IUJlıÖ -.ı lG.30 dıa balı}~"&Caık.tır. 80ll bir enerji ile mUda.faa me<".burlye_ 

Unıdedtr ve p..ved bu müdafaasında 

1 1 
muw.ttak ol:&m.&ma çeldleceti havali, R A D Y O bittabi bam mutavassıt mevzilerde baa-

•--------------' m111ın taıkibini tehir edlcı veya durdu_ 
CUM.\ '1/lJ/1941 

'1.30: Se.a.t ayarı, 7.33: Hatif p3Jrça. 
lar' (Pi.), U5: Aj~ haberleıt, 8: 
8enıtonllt parçalar lPL>. 815. l!:v.n .sa 

8.~: Sentonık pP rça!ar (Pl.l. 
12 .,.,. aa.t ayan, 12.33: Karışık. şa.1·_ 

klJ.a.T, ıtı.46: Aja~ h.a.'ber1 eıi, 13: Saız 
merlıeı1 ıve şarkılar, 14: K..ıTışık mü
lllık (!Pl.), 18: Saat aıyarı, 18.03: Fa.c;ıl 
beyet.l 18 .w: Ranyo Swl.ng ıkuarteti, 
ıt: (:İlatRld Saa.t ), 19.lf: Ra1yo 
8WinC 1rua.rtetı, 19 30· Saıa.t a}an, ve 
ldaım haber eri, 19 45 Klas it Türk 
müıziti prQgı-aımı, :0.15: Radyo g ze. 
tıest, 20.45: ltanştk şarkılar, 21: Zra. 
9L tıııııcv.;ml., 21.hl: Tenuııl, 22: Radyo 
.ııon 011k.estrası, 22.30: Sruat a.yarı, 

&ja.ns hıWer~n. borsa; 22 45: Radyo 
~n oı1ke3trası. 

tSTANBuL BELEDiYESt 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kısmında 
Bu aıQam 20,30 da 

RAMLl:T 

lrtllı:lll caddeal komedi twnında 
KÖR DÖVUSO 

BADlllTBSll 
Yenl bır ılımden ba.hs den bu iti. 

ıtabm nazar.yat kısmı olduğu gbl 
tatb ka.t kısmında ha.sta!ıklann 
teşhlal, Uil.çların tayini, yer altın. 

da.iti madenlerı~. suların bulunma. 
sını, doğaca.it QOcukun er1ı:ek veya 
dişi olduğunu, hat.tl ~lacaıtınız bir 
yumurtanın adla.m veyn çürük ol
duğunu bildıren lstıfadeli bir ki. 
tıı.bdır. 

İkbal ve Ha.şet. Kita.be'Vlerinde 
satılır. 

rucu ~rde de bulunmak 11\1.. 
retile tcmıen Katıc&&!ar, Kısmen de 
Volıa ıhavalialdlr. 

Karıt.ası&ra ve Volgaya çekılmelı: 
şilpMsıZ Sovyetler için h1ç iyi olma-1 
ya.n b.r ~dir ve b!lıJle bir celdlmete 
şayed Mo!!koV'& mı.nt.a~lı.sı mtldnfaaı.ı.na 
devam e'btJA1 b:r sır.da vulcue ge!ll'Be. 
bu mı.nta.ıcanm cenub ta.rafının da a. 
cıık. kalma:ıma .s.."beb yet \'ert'Ceti el. 
hetle daha da fena olacaktır. Bu fe
ncılııklara T'..moçeııko ordal:ınnın böyle 
b r hal nettcacıınde Sovyetle!' B rl ğ nın 
Rastan gayri ha.k küt.elerlle ınes!ttln 
olan klSlmlarına ıı rml.fJ o'acağl nuıh.. 
zurunu da llA.ve etmek icab edecektır. 

2 - Mosltova mıntııkası So\:yet cep. 
heıı!.nin ikinci derecede tehi keU olan 
kıamıdıJ:. Bu sebeble, Sovye-; kıt'alan
nm bu mıntakada uğrayacaklıırı bir 
rnuvaf!aıkiye..alzlık yani daha açık bir 
ifade ıle bu kıt'a! um MoSkovuyı tah. 
l!ye ıztırarıncı.a kalmaları, manen ya. 
pacağı t>~ tesır hariç tutulmak ye 
Len n&rad ile Baltlktakl Sovyet filo
sunun blisbütUn un dl b:ışlaı ına bı.ra. 
tG sın•n v re-r ğ e "ll'D kıı. !anmak 
eartile, birtncı ihtimalde olduğu kadar 
gen'ş bir &e\".ku'c"yşl mahzur husule 
gct.Jrem Yecedttlr. M~onı.run şarkında 
0.rta Volga lle Urollarthm evvel sıra. 
liıll' ve Kızııordunun d ğer cephelerlle 
ali.1talı müteaddlA ... tnlıdataa mevzUeri 
vardıt' ve eter Mo kovavı m'J<!Jı.faa et-
me~ olan ~ t .... t• 1 ni <ıok fKI& hı • .... a arı. kend'lerl. 

t'l>llıatmalt& zuı bu 
~lere çe'ltı'eb ı rler.ıe ,_ ... ft mev. 

ı · "' .,u, nP de olsa 
Yf'!l bir Amil olarak kend stnı h ss 't! 
rec._,k olan telrlnden de •sı·r d -
ek ..___ 1 ı a e ede 

r ...... ımlanın blr mUddet d h -
lıyabilmelert lm.ltA.n dahlı;nded~ 8 oya_ 

ır. 

Fa;'ltat mesele. Geri çek•ım.. har lt t 
!er nl unınnında ve cephenin ~,;,; 
mmıta'kalartıe al~lkalı bir ımrt'tte ve 
"il <Unttna fazla klıvvet ve m'lbiPme 
~ptırmaksızın Y"f>ab1mf'ktlr. BllYiık 
b r hırs ve 'kin 11e muhare~ etmekte 
'11B"l Sovv'Pt ordulannın Y&'P&bll"'<lelt 
ler !lden ~lohP ed len nokta da t'"kTa; 
l'derlz, ilci budur. K. D. 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Deviet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
ı - Btlyükdllz oö!gffi emvalınden olup kasap kıran ve Tekırdllzlı rampa_ 

larmda mevcud 577 ıı.ded mu.adıl! 265 metre mıkAb 913 deaimetre 
mJkA.b çam 1921 aded muad.Ui 694 metre m!ü.b 114 desimetre mlklb 
köknar tomıu~u açık artırma suretile aatılıta çılcarılm~trr. 

2 - Tomrukların k:ıbukları soyulmuş olup hacim ltab.ıksuz orta kutur 
Uzer nden hesablanmıs~ır. 

J - Tomruklara aıd sat!$ şartnamesi Ankara orman umum mfülUrlütü, 
tstanbul ve Zonguldak çevirge müc!llrlüklerile Karabük devlet orman 
lşletme:ıi r~ır t\m rl nd g ··u~ebillr. 

t - Tomnılt':ı~ l'il.1 költna ı muhsımmen bedell 14 lira 50 ve camın mu_ 
hamın n bedel: 17 d r. 

5 - İs'E"k' 'er'.n 7,5 m kk.ıt pey akç~le 11.11.941 tarihine rastlayan 
Salı gUntl aaat 14 d K rabük devle~ onn.an ışletmeı>I binasında re 
v r Am " 1 t n ase nde teşekkUr edeceılc komısyona mtırıı.caatları. -

c9483ı. 

Dikkat NE V R O Z / N Yerine 

Gayri menkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Nö~ber sallı.tında 8730/14461 heaab No. &ile Sandıtımızdan aldıtı borca 

ita.rot BoğaziÇ.lnde ortaköyde Paıanp sokağında eski 13, yeni 23 No. lu 
bahQeli apaJ11.ımanı bırincl derecede ipotek atın.iştir. 

Do5Y.a.d& mevcud ta.pu uyd: suretinde <Boiazi9lnde Ortaköyde Palantıa 
solkağıoda e&k.i 13, yenl 23 kapı Mo. lu hududu &ağı Amırin hane ve bahçeel, 
solu NöY'ber haneal aı1ıa&l. e.ınll.kı milllyeye aid arsa cephesi Palanca aoka. 
tuc:ı mah~ .!41 aJ'llll m ktarınd.a a.pıartıma.n olduğu beyan edılmektedir. 

tkraza eaas olan muhammin raporuıııa göre umum mesahası 1241 arşın 
mult.ıLllill bulunan 71S metre murabbaı olup bundan 320 arşın mukabili bu. 
ıunan 184 met.re murabbaı üzerine meztr apartııman yapı!ınıştır. B:na 
dört buçıilt kattır. Tavan ve döşeme ve Qllotı -örtlisü a.hşe.bdır. Dört daireden 
mtirelk.kd> meall.r apartımanın dıelrelerinin birinde dört, diğerinde beş, 1ki_ 
Sinde yedi.şer oda. birer sofa, zem.nde aynca dört oda, bir mu•fa1ı:, odunluk 
ve cama.sır!* ve umum blnad& elektrik ve şehir &UYU tes!Mtı vardır. <Hüse_ 
y n Berkanıa 8000 lır&ya iklncl derecede :ipotektir. Bu C><>tek Sandıtuı ve mU.
tertlerin h1*ı.ılrun3 mileuir detlWr. 

vAdeslnıde borç ö:lezımedıtfnden 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ma. 
tıuıru 40 cı maddeeıne söre satılması icab eden maa mllştemlllt bahçeli mez.. 
tQr apa.rtımanın tamamı bir buçuk ay mtiddetle aç.ıt artırmaya konmuştur. 
atıe tapu siclıl k.ayliına ıöre yapılmakta.dtr. Artırıınaya ıtnnek !stiyen <1250> 
Ura pey akçesi vereceettr. Milli bankalardan birinin temina~ mektubu da 
kabul olunur. Birikmll bütün versilerle belediye resimleri ve vakıf ıcareai ve 
tıavili tutarı, telWlye rüsumu bol'çluya akidır. Artırma şartnamesi 8 /11/941 
tar.lhinden itibaren tetkik etmek ilıtlyenlere Sandık hukuk işleri servisinde 
aç.jt bu.lundurulacalctır. Tapu a:ctl kaydı vesalr lt.12ıumlu maltlmat da prtna. 
mede ve taki> dosyasında vardır. Aı'tımıa.ya girmiş olanlar, bun1arı tet.Jtlk 
ederek ııatıııta çıbmlan P7J'i menkul haılıltında her şeyi ötrennılş Ad ve 
t.elAlı*f olunur. Birinci artırma 5/1/942 tarihine mtısadif Pazarteel günü ca. 
taloğlundıa 1ıAilı Sandıtmuı.da aut 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu.. 
V'&lılı:8ıt ihale yapılabtlmesı içtn tetllf edilecek bedıelln terci.han alınması 
icab edıen gani menkul milkellefi)"etlle Sand* alscatını tama.men geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde eon artıranın taahhüdü bakı kalmak eartne 
21/1/942 Oal'$&mba rQnO &1'll! mahalde ve ayni saat.te son artırması yapıla. 
eıaıttır. Bu a.rtınnada .. yrt ment:ut en ~k artıranın llstünde bırakılacaktır. 
Hakları tapll aiclllerile sabit olmcyan a!Aılcıada.rlıar ve irtifalı: hakkı sa~ble 
rlnin bu haOtlannı ve huau.:11° faiz VE' masarite dair iddialarını ilA.n t.arlhm: 
den ltfbaren 20 ırttn lclnde evrakı mUabit.elerile beraber dalrem•r.e btldirme. 
lıerl lbırmdır. Bu suretle hakl:ınnı bildirmemle olanlarla haklan tapu stcıi. 
lertle sıWHt. olmıyanlar aatıe bedelinin payı..ıımasuıdıan hariç kalırlar. Daha 
fazla malQm&t almak 1stiyenler!n 41>/1347 dosya numaraıılle Sandıttımız hu. 
kuk işleri servisine müracaa.t etmeleni llA.n olunur. ..... 

DtKKAT 
Emn:Yet Sandı~ı. Satıdıktan a.lınan gayri menkulll ipotek ıtllstcrmek isti. 

yenl"'N! muhammlnl"rım1z'n lto'VID~ oldulJu lcıymetin % 40 nı tecavüz etme_ 
malı: üzere lhale b"delintn yansına tadıar borç vermek suretile kolaylrlı: ıös. 
terme4c'~ir. C971tH 

i 
1 
";,, 

Beyo!tlunda İstilt:.A.l caddeSn.de 370 nwnaraill 

BAK ER MAÖAZASINDA 
Ertek, 1cadm ve 900Uklara nn'll:>ıu 

GABARDINE, GOVERCOOT ve TRENÇCOOT 
Kum34larıı:ı.cla.n mamul V'! he-r ~olduğu gibi en dl! clnSten 

MUŞAMBA va PAL TOLARl,MIZ 
Muhterem mtlştıeriler.ınln emrlDıe fıanil.<ie bulunmaktadır.••" 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 

·~.~ 
PAR~ BiRiKTiRENLERE 28.800 

LıRA iKRAMiYE VERiYOR 
Zlraa~ Banuıımda kumbaralı 

az &O Uran bu\unuııara l8Dede 4 9:., lhb&rmz tuarruf beublarında en 
pli.Da P. IJı:.ramiTe ~ a oeklleoet kur'a Ut aoai'J.datı 

4 Adecl 1,000 L~ 4 OOO L:-
4 • 500 • . , --
4 • • 2,000 • 

40 • = . 1,000 • 
ıoo • so • :·000 

• 
120 » 40 • ,OOO • • 4,800 • 
160 it 20 • 3,200 • 

•················································•···················•···································· Dlkkaı: Heaablamıdaki paralar bir eene loiDde 
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SAi !IBl: A E.krc:m UşAKLICIL 

Kur'alar .enede 4 defa, 11 Karı. 11 Hulran, 11 ;ıaı eceıctır. 
Unun tarihltırlnde çekllecett!r. • 11 Blrtooi 

i 
Bir Marka Verir'erse Şiddetle Reddediniz. 

İLE SABAH, ô<:iLE VE AKŞAM 
Her 7emetten sonra stlncle ilo defa mantuaman 

41elerlnbl fıreala7ma 

Satılık çam ve köknar tomruğO 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
ı - BüYWtdtız bölgesi emvalinden ol~ uzun göveo rampa.am.da mevcdl 

457 adede muadil 211,294 metre m!Ub kalaıar ve 606 adede muadU J3P.1'14 
metl'& mikAb çam tomruklan aç* artırma mtttile •tılıta ç~ır. 

2 - Tomrukların kabuklan soyulmuş olup hacim :>rta, tutur Ur.er~ 
hesablanmıetır. 

3 - Tomruklara atd şartname .Allkara orman umum müdllrlüiil. ~ 
bul ve Zonguldak Çevlrıe mUdürlUklerile Karabük de•let orman ifl~ 
revir Amlrlijinde ıöriilebllir. 

4 - Tomnltlard11.:1 köknarın beher metre mik&ıbı 14 l:ra 50 kurut. oaJ01I 
beher metre mlkl.bı 1 'I liradır. 

5 - t.stelı:lllerln % 7,5 muvaltkat. pey altoelile 11.11.941 tarltlne raatl~ 
Salı ıünü saat 14 de KarabWt devlet orman ioletmeai binasında revir 1111'""" 
rtyaseUnde teşekkW edecek kom.Lsyona müracaatları. (9491) 

~--------------------------------------------------------"' 
MALİYE VEKALETİNDEN: 
1.8.1941 tar-'.h ve 40&'1 numaralı Jumwı nma!blnoe lhracuıa aall.hlttf 

t'erllen ve hasılaıtı tamamen D yanbakır ftl ElAzıt l.at.ae:vonlarındau trak ff 
!ran hududlarına kadar yapılacak demiryolunun inşasına tahsis ed!leceıı: 0 

% 7 gelirli 1941 demiryolu lsıikrazının 20 senede itfası meşrut beş mlly 
liralrk: blrlncı ter.t.ibine aid tahvillerin satı.eı 'l.11.1941 sabahından 15.11.1f' 
~ına kada.r yapılacaktır. 

Tahviller hAmlliııe muharrer olup beb-1 20,500 ve 1000 lira l~ 
k,ıymette blrlı.ıt, 25 lak. 60 lLkt.ir. 

Tahvillerin !hraç fiaıtı % 95 olaraJı: ~ edılnıiştır, yani 20 liralık biri• 
ta.hvil bedell 19,500 llralllt tahvil bedel1 475 ve btn liralık tahvil bedeli 411 
950 liradır. 

Bu tahviller umumt ve mUlha1ı: bUtçeıer1e idare olunan daire ve o,. 
selerce. VUAyet hususi idareleri ve be!ecUyelerce Y&Plllıoaık aılla&Yede. _ ~.ı 
naJtasa ve mukavelelerde teminat olarak ve h.aZinece aaıtılmış ve sat~ 
olan Mlllt emlA.lt bedellerinin tediyesinde t>aşabaŞ ita.bul olunacdklaıt !.';; 
tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin ıaın.amen itfasına «adıır P"" 

tllrlU vergi ve rllsumdan munt buluna.c&ltlardır. '/i-
ME"Zkt\r tahviller Tilrıkiye CiW..hurlYf't Merkez. Türdtiye cUmhul'lyttl 

raaıt, Tütıklye tş, ~llıJc ve Eytam, ffl\llı:, Türk Ticaret. Belediyeler :ean~1f 
larile Sllmer ve Et bank tarafından aaıtılacatl gibi diğer bankalar v~ıa-
de temln oluna.bilir. (9543> __.,-/ 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
1 - Bi.lyükdüz bölgesi emvall.nden olup Ça.ta~ deposunda ıne~ 

1498 ade<i muadili 904 metre mikAb 443 desimetre mB'd.b köknar t.oıJlT
açılc artırma sureU!e satılığa çıka.rılmı.ştır. t,111 

ÜZ
2rin Tomruk:Jaruı kabukları soyuıınuf oluP bacim kabuksuz orta k.U 
e den hesablanmı.ştır. 
3 - Tomruklara aid satış şartnameıııl An.kara orman wnum mUdilrl6'°' 

tstanb~l ve Zonguldak çevlrge müdllrlWclerlle Karabük devlet orınan ış " 
Ietmesı revir Am!rlığlnde görUleb!lir. af 

4 - Tomrukların beher metre mikA.bının muhammen bedeli H ıtıa 50 
rUŞtur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey adtçeslle birlikte 11.11.941 tar1!1;! 
rastlayan 8:811 gUnU saat 14 :le Karabük devlet orman 1.şletmesl b nas .a"' 
revir A.mirlığl riyasetinde tesekkUl edecek tom.ıs.vona mUra~aaıll\~ 

Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası Satınalın• 
Komisyonundan ~ 

'"' 7,6 Mlktan Tutarı teminatı İhalenin gün vee ,saati 
Cinsi tilo Lira ııra _._,/ 

Kuru ot 334000 26720 2004 10/ 11/941 Pazartesi ıo-"" 

A - 'Öç yüz. otuz dört bin kilo kuru ot. 10/11/941 pazartesi günü •: 
10 da Urfa Gllm.rii.k Muh9.faza. Kıt'a& S&tınalma komiSYonundA 
palı zarfla ihale edilecektir. •.ı.., 

B - Şartrllmeyi okumak ~tiyenler Urfa Te Ialahlye Gümrük kit 
nnda her gün okuyabıllrler. ,..., 

c - Tall:bler teminat akçesi ola.o iklbln dört urayı Urfa oünırllk ~ 
sı veznesine yatırıp ve-lllle ma«buzlle tartnamenln dördüncil ~ 

desinde kendilerinden ıstenUen vestıaı.larla birlikte ihıale ıaatl~_,.. 
bir saat evvel teklif melttublarınl komısyona vermiş bulunac• 
dır. c9369> ~ 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünde~ 
Mlieııeıeeeye maıt ve tıctısa.dt lltDıler ft aosyolojl için 35 191' ura -11 ~

la \ki aalata.ıı alınacaktır. Talib o!tUlların kabul şen.~ ft ilntiball ii"' 
~ Üllel'e müdUruıtümUze mUr&o&&t eıtmeleri ı•mmc\ır. uıooe .. 


