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oii Hurunauı mesaisini bitirdi Ticaret Vekilinin 
Milli Şefin genel merkez diin ya-ptığı tetkikler 
kurul heyetine beyanat)ar·I Beh~et lfz, ~ır~ncıl~r~?' !!"alf-ar?a ve _bisküvi 

fabrıkatorlerı ıle goruşta, lzmır ve lstanbul 
"Ana daValarımızdan biri. olan Borsa hegef ferini kabul etli 
dil meselesini kurultay sızlere 

emanet etmiş oluyor,, 
Reisicümhur delegeler şerefine bir çay ziy~feti . v~~dil~r 

Ticaret Veki1intn şehrimize muııasalatından ve dünkü ıetkikierinden intıbaıa1 
Dün sıaSbaıh'kfL ekspresle İsta•,"..:ı:. ıP~~a}as otelitnıde bı:r anüddıeıt ns-ıleııi haı}{ıkında izahat alm!ıştır Bi1. 

lav ~e~diği~ şeıhilr ta~ınnızda b'iU<lir. lhlııaf!:ı.aMten ~:1'1 vilay~te ge".lerıe'.k ':Jalhızı:ıe M 'll t f'.{a TicaTet MÜ<lüır. 
dlgilmıız !ı.caıret Vak'l'l Dr. Bcl:ıçet Vall:ı ve Be1iedıi~ Reıs.ıı Dr. Lutfr füilğüın<e glıd'eı::-e•k T ·ca.rd Ve'ka\et'.ınıe 
Uıı, m.aı-O-~indlelciı. zevatla b:ırltik'te Klırıdaırllla göıi.i.şmüş, şclıstn iaşe ~- (Devamı 4 / 2 de) 

• 
Ticaret Gümrük ve inhisarlar 

vekiletlnde müsteşarının beyanat 
AnkM• Foto muhabir<rr.izin tayyar< ıı. yollwlığı resim1eıden: Mim Şef kurultaydan ayrı!ırıarken ve J8Dl kadro l ı 

Maar<:f Vekili nutkunu söylerken tha}at eşyasının çoğalması neticesi has.l ·olan 
tıoplaınu ısaı\onundaki localarında sılkı çalı:şma ve gelecek Kıı.ru~taya Harb ekonomisi büro- b k t "d k. . \ .. db. l 
başta b:aşkan Maarif Veıkili Hasal) &aha çok vcıı:iınli çıkmak borcunu an ar Si 10 lSlDI gı erme lÇlD a l a l te ır er 
Aıli YücdJ Olduğu ~al~e, .yeni genel y:ük1emekltedlr. • SU ve propaganda r .................. -........ --·---·-.. --···00 

.. _ 

merkıez Kurul h~ye~ı·n~ ka•bu1 buyuır. A·nıa. davalarımızdan bui olan bürosu şeflikleri l lthal edilen malların 15 günde piyasaya arzı kararı latbilı: 
muŞJaır ve iktmdılerıne şu beyanatta d'i~ meselesini Kurultay sizlere e • • • • k.. k ? : 

.. .. buftuım:n~~~ırrı . . ~anet elımİ§ oluyor. ~unu da gö~ö- ıhdas edılıyor \. mev ııne onuyor mu. .): 
Ankara 14 (A.A.) -- Dordun • « Hepınl!Zi tebr1k cderı·m. Ku • nünde tuba.Tak ona gore çah.şacagt. _ ..... - .... ·······-···--· ... -· ............................................................ .. 

Dlaarf 
Vekilinin 

nutku 
oü Dil Kurultayının k~panıışını mü. nıfftayda göruleın mıuıvaffak•İıyet siz • nızdlan eminim., hepmize başarılar A ...:ı. 

14 
(H .) İ Bir rnü.dd·ettenberi şehrimizde bu 1 zın muhteıiif suahlerine şu cevabları 

teakıb Reiaicünıhur ismet İnönıü, lere yenilden ve evve\kinden daha di~erilm.. (Devamı 5 inci sayfada) noık.~ - ar~-·ıa .~-sı ··b aşe luruın ve bu arada Vekalete aiıcl verımiıŞtilr. · ~!: eız ~~ ... r tı:nftn1 
1 .gası ve .u 11.tfe~ mulhte~ıf işler etrafında tetik.iklerde ((- Avrupadan lada miktarda 

~ark c.ephesi ırA ..... k ...... d ...... e ........... l ... z ...... d ..... , ... ""ıl Pasi.fikte h=~~~~ ~:~:n:~: H~~:ttıi .::~ btuOruınaMn giıanN" - ~~k vGe .. indh·i·;sarllaT müs. ~~eten V'~ antırekpoları dot~~ra.neclbi~haı -y 1 J 1 •ut iln __ ..ı•·k "k. . . eşa.rı , ecıllnl un uza plın tet - ıa.t emıtıasına arı~ı ne gmol t ı.r er 
K:.li'en t~k ıına ı tıra'l\ etmıştıT. kik'1 il · b'" d' .. . · d.. k t -. · 
Bu ika 

.. . .. l ., 1er nı ıtıı.r J·gın1 un yazmıştı . a ı ı n.rnıştır, ıı 

S 1 

"' 

• tıel' mabarebe 1
: Sal 1 mon lıı··" --- ~·ra•ra gtuore TJ·~~·ı1Amilirtdeh~lr lgl Yarım ak~arnki trenle Ankaraya ((- Avrupa trenleri.niııı U.ZWl 

JOg'VIQILu.rmıUŞ r. e~ı aba. a 1 me d,.. 'k l M N d. c·· d"' l "ild_ı, . .. . d d 1 .. t-ı_d l ld-·'- · orıece o aın . ı e l·m un uza p, ınıt uet 1Ş ıyememcsın eın 0 ayı 
mur ve ıtnUS aıın. em er e eıK.1 mua d.. b' __ 11- • • • • ik L ı ecl k __ ._ -"' 'f '-k l d T·· k. 

(D 5 
. I yfad ) un lir mU!llarrırı1muL aruu;ı ere muntmı memw: et er eın ur ıye L 

V ı evamı ınc sa a elhrim' d T k d ., · l ka , k '- . 

dagla • da dl : adala ---o-·- J iZ e ve ra· ya a y.aptlgl çlln y<> a ÇI rl~mlş pe çor;: t:caret I' sona ,.. ı· r.ı M 1 . k tetıkrkler ve muhtelif işler hakkında ~.ası Bullıgaristanda ıtnuh.te;l'İf li -• ec İS 1 inci teşrinin beyan.atta bulu:nmuş ve arkadaşımı- (Dt"vaml 2 nci .ayfada) 

"A~man tebliği: 
taarruz iyi şartlarla 
~erakki etmektedir,, 

!kfUVazürü battı. 0Jajıonlar şimdiye kadar ~~"'oozi!.1 b~.)D; J!e yenı en aa ıyete geçtıler 
i - i 13 kruvazo··r, 9 muhrı·b Geı.ım:min xıeiıslli;ğiınde ~p:rumı~tıır. :M 1 t k · : Celsenin .a:Q11lhnasınu mütealkıtı : a zeme VEI a VIY8: 3 d • it b 1 Ve'kaletıen j,daıtıe edİ1mE•kte oJ.anı 

. Ma itaya u laştl i enıza 1 alırmış ar BlaırJci'Ye VekiJ~'jğiınc Başvdldl~ 
: ıilrmaısı '\ıeçhıiı1e Istanbul meb'usu 

Beı"lliın, 14 (A.A.) - Alan ıoırdu. Lonıcl' 14 (AA ) R i Vaş:ı:ng1ıon, 14 (A.A.) - Bahriye Nuımaın Mıenemıendoğrunun U.•yiın 
aırı baıŞkamuıtaın~ığ!ınıın . tebTiği: .. mi teb'lii~ · · - es.. ~ naızıır~~, ~~'iğ~ ~~t\Sa bir eıdindiığ.ilne dlaıiır Rilyascticiimhuır ı 

Kaıfikıas ~ilnıde, bııJJıassa mu. M ncıh tıer &t .• .• .. :· rt:eblL~gd!e ıblıl<lirtildı gm.e gore, Sal!o .. ı!JEııJkıeıresiı okunımu~ ve mınraffakı.. 
dıafaaya clveriışl'..i dağlık araziden lb tft~~ı t e~d 1 ruka.ızdrun~n : moın aıdl::ılMınındaı ıhıaırekat devam et. (Devamı 5 ind sayfada) 
foyıdal'a•naın dlWşmam şimal Ka.fk•as. ~. all~ ~- eyt '- !ı~w :'°ma k·tak 1 r. 

1
7 E mgktediır vıe buı husootaı es asılı taf. 0 

lk ~c.- m d b ~ ~n- mır ~[:K. eo g-ı, ço uvv.et ıı • "'""''t 1 k d h' b' ıı.. B h k d k d ~ EYlSI luıııı.ıa:IharI .. :n ~ .. aş~aımii:ill\, (Devaml 5 inci f d •) : "lı.'<ll a ~nunaaıya '. a aır iÇ ıa: ua. a çe apı a u uz 
üfzetrıe ıd!eınlilz yWlle ı<.ııca'tmı ıkla.. say • a : bier ver.ı'llmı~yeOOkıtıır. 

~;~.:m,-: -~ mu::e~et \.. ............................................ ./ (Dovamı S ine! oayfada) köpek tarafından 

HiNÔiSiAN"oA C: Askeri vaziYet :::ı r-·····-.. ·~-~-~~~~-~~~-~~·-········'\ 
SON VAZiYET -Sovyet ınukavemeti sıhhat Müdürlüğü, bunla-! 

nn hayatlarının tehlikede E 

Bir börekçi: "Eskiden gunde bir tepsi su 
böreği yapardık. Bugün öğleye kadar 

üç tepsi tükettik! "diyor 

Birleşik vilayetler 
valisi diyor ki_ 

muhteıı•f sebeblerle olduğunu bildirerek süratle ! 
ku.Juz. tedtıvihanesine i ı ltııı;. 

müracaatlerini istiyor f 1 Dün faaliyete geçen börekçi dükkan1arında su 'böreği ve ... 

Yeni.den artıyor \.. ............................................ .,/ kuru pağaçalar 
İstanbul Sıhhat Müdür)~ğün~en: Saat sabahın dokuzu. Sirkecide 

1 

nın etraıfıını ~eviren İ•nsan halka. 
_ _ Saıyı.n halkımızın nazarı dıkkatme Yenipostaıne binas•na bitişik. e:.ııki sı her sıa~e biraz daha genişle. 

l·syan teşebbüsü Al . " K fk d . b 1 - Eminönü~ Bahçekapl tram. börekçi:. yeni mahallebici dükkanı- (Devamı 5 inci sayfada) 
. man taarruzunun şıma.ı a asya a nıs e· (Devamı 5 inci sayfada) nın önü oldulkça kesi.f bir -

''Şiddetli bir 

karş d iz ten yavaşladıg'"' ı ve Don - Volga mıntakasında ,. ............................................ , kalabalıkla dolu. Kolla 
ısın ay " • • •.., • •• •• •• f 1 \ rLnda do~yalarla memuır. 

yenı terakkıler elde edemedıgı goruluyor M OL T K EN N ıar. işçiler, ç•acukıar. her 

' Bombay, 14 ~AA.) ~ R.oyter ıa.. Yazan: Emekli General K. O. MEKTUPLAR 1 kdıya~t~~n 1v~ he~ tevir. 
ianısunıın ıhıwsınsı mulh~ıncJ.len: en a 111 a. ve 8 a çe 

Bu saıbath Hiınd!iıŞµımm hlr fara.. Kuıban ını8Jiırrlınm yukaı1 kı.s_:ııı·ı Sovy.eıt ikn.wveıill'~~ aırazini.n ım'Üı.. • ikinci mektub yarınki '1° d çeşid fosan. 
f.ıin:d.a umuım.i ibl:r.~Mi devam eıt- nın .gaır!b ıtıaırarfında Kafkas dag~ daıfaayıa çdk elıveır.iŞI.i. ohnasm:ıd~ sayımızda çıkacak Yoldan geçenler, me • 
llbelklte o]di~'~llmifuş ve şittn~ ınnııtn şiımal V;ansan ve tepeıerme ıi!st1fade ederek mukavemet1eıri!nl \. ı rak ve tecessüs.le kala. l..~~=;;;;;~~~~;;;;~:;;~~'J 

(Devd]'~ inci._~yfada) ; · diıltjlkıaıll ~tımiş -0lan muhaırebele.r, (~vamı 4L2 del , ............................................. .-' JPalıjtt. katılıyOT, dükkl , 
.,, , :'J...--· 



2 Sayfa 

Hergün 
Ya evvelce yapılan 
Hesaplar yarılışb, 
Y alaud Almanganın 
Benzin sıkıntısı 
~--- ılaem Uf&klıgil_J 

"ııııtWf' ıutharebenöı baş!adığı guın 
..... Anglb • Sakson aleminde 

ikiiıçülk b.- he&a> )'illpllaraık demB 
idi: 

SON POSTA 

Resimli •alrale : = "Saint Simon ,, un tav$igeleri = 

AP.tos 15 

Sabahtan Sabaha: 

Onlar batırırken biz 
Çıkarıyoruz 
Sebebi ~u! 

\ 8-laanC.hid 

T ab.iatta esas o!an ölüm deii1o 
hayatt r. Öldünrek kolıat 

ya,atmak ciiçtü.r. lnsıaa ölmdc çı~ 
dıoğmu. Y aşauııak iç.in doğar. &ki 
diiın,ya küa'kiinleri g "bi nasll oltA 
ôlcceiiz d~e dağlara, mağaralar~ 

cAba.nya savaşı sea ve çek enlere her za:-ıarı meczub ad 
ıidaı:re etmek jç.imı aşağı bir tathanill. ve'r ~IDIŞliı:. Bunlar yaptıld.arı iJll 
IDe yıllda otm milıyon ton bmzme b'T ıne.fis feraga.-ı. bedeni riyazat 0 

ınntıtaçtr. duiww d'dia ~crd '.?. Hakikat• 
4..Ymarııyamn mecbu.ri ~ j te ibamakade kar ık cdıaictt • . 

mtliık ct.m~ geçmesi 19JS an e. Öldürmek, tahrib etmek de b' 
00! clır, b.ır ilıltıimalıe karşı peıtırol nevi ruh bastal ğıd · r. Harb pisik-: 
Stıdk aırı: vüıcuıda gctıırmeye koyuı. loz.u den len •fet bu ba.tal w•:D .. 

ma:sın:n & ~Jı tarihe rast adlğ't. kcıncfiiı'idir. Veba gibi, tifo g)b _. 
nı lkabuıl ed'eb tiniz,> çlc ve aal cıdır. F erdler · n var!ığırı-

4 (935) den (939) a bdar 4 :lo"ll da cemiyetlere aTIZ olur. Tarih c!e. 
~çt:.. Bu mucfdeıt zarf nda Almroı. vir dev'İT bu afetleri kaydeder Ek 
yaınm ~·~rp stok ya.pcı...ş d:'~uğu • rayda -ı..:- ----· '-'-'-l••• t•--k _.-:L..-. war._ deii_·ı ciluıag~ yem emperya.6. tler bıJ 

Her öl:...-'len - ._. Mızan .. •ar, faka! ~ büyük bir kıy. .-. - ~~·· ·--- _._ -- ~·6- · r b Id ı ı · · n Ü)nzJn m:lktarı 45 mı on onu ge- .,_. r-ı .,. kendı" kendine Lar•ı vazifendir. Fakat fayda verecek ıeye lkı kulagı. a t!t n musaı ı o Ui< arı ıç n m a • çam' z, bu :nmml'EJketh fbrr tyu!ılk met ffade etmez. Meıele kazanılanı aaklayabilmek öğrenileni batır. ~ P t iı lrır11> geçttm·~nUr. 
pat:rol i"3Cl 30 m;llyan ollduğuna da bıhJ>akaıdar. nı da~-- Düinymıı.n fU halınc bak:..n. Bu 
~ Almanya nhayet ~ bu ~ \ kadar üstün medeniyet kurınu•• 
ıyıı.Ta kadar mubar.ebey kazanmak r s eh 1.· r B b 1 r :a· J ilım. fen ikmiınde pheserler ya-rorundadı:r ha de k ... e r e ratrn ş ileri ~yetler sank idra'k· 
tan ~ Ihp Jr-> • 'I c;w l<e"rinB. mufttakemclerı'n" kavbetm'1 

Bu muhakurıe çok dogrıu ve ~ gibj tek. adcle telır. sin" r hat nde ':\Z.• 

çdk. gonmen bu mt.ıhaık.Eree • r • I boğvşu:rorlar. Ve yapt klaır.nı. 

~;,::= Üniversil9 kampın-IGümrük ve inhisarlar R~mı mu~ :v.:::~?~rl.ı::::·:::: 
:ı rpsp~laoo;~ da gençler güzel bir .. t b b lerın şeker ıhtiyaca ~eta~ya~e;:!ıd~ :em: ;;::; 
~~;~:;~:7:=:: müsamere verdiler mus eşannın eyana pekmezle ~~::=J~ı,h~n;.:;; 
~·~ .,....,~.,,.... .ı:-.ı.,.·;: mdlaıdıle çahfmap bqlayacak. işin 

- Almanya !beaıb na tek n.-. . iAa (Blıt t.nıfı 1 imci~) mı&ıeı;lluhızı çcılk mall -~ kar~•lanacak fc:ımı geç.'-fiii buhran b le brr giin bmı beıWns?z bfme9dır, deniş. llıüta J~e ~pullJI• n ye- man Te --..,.onlarda birilma" tqdt ...... 'ft muı.ıt ticmetiai Y9 gdlp mıutacak.. Bu trpkı bümma nö. 
tı, bu muharelbıenın Ain:aınya he. le erme•ı munaaeb~tıle y~pı- Meriç. ve Aı:da. lıı.öprülı:rinin tam _ -.ı ettirme& maks&dfk ba ...._ beti ~ ba..ıtalar n b.afıd" r. Ha. 
~ma bir: 111-i!hayet Mlı yıl içm lan .,,ar miisam~eft çok ıruzel rilnd'cın aonra 16 Haz randa demir- b.rda b1ma müddetini bq J'lla JA• tıp , ıl ı• • ·w nret yübdıp k~dıni kaybeden 
nmt'.iakıa h3t.meSı J.azm:ndır, Alınan- ola•, ltampr bitiren 6~.,. yo'llamm tekrar :blrmeye açılması Ü.. çdtaııdılk. Ambarlarda. tüccarııı et - ~,,. .. 

11 
ı' Plwl .... I&. but1a aayık'lar. fakat ltcncline gel n. 

ya ege.r- bunu başaramam açbfk.. Sirlceciclen Beyazıda kadar zıe:rine bu ımallar İstanibu?a gehne - )"Ml!ll ycai çqidier yapma'.k. em - tha•• ~ ~ ce neler, u açmalar .Oylecf ğrnl 
tan değ!ll.. bllwııt pet:ro!suzluktan b · •migeçid yapacaAlar ye lbqlamrı ve böyle u:zun mücPdet balij)arraı ~ek ve diier tı- ....- ' w bamft Bapraiin lııümmu na tutu. 
yikı3.maya m.abk:umcur. u re _ yol[aı'da kaıhp birikmiş ofan mnü _ tık:ari Joa~ aöııe maımpülis • ..._ lıılijıw • lıiı;ra • w ı..... da ayni lıaldedır. 

HaJbukiı, . . an:.n b· ıl.cferibire gehn.eei oııtaya biır ymsa tibi "*n:alr slıl kolayhldar • ! wk ._
11

, 
1 

c• !' . Nöbet tu aDda 90ft lıaddine Jük. 1şte ~ 1942 ·ıh Ağustos a.. Üniveıtsk.e ikınct devre Kbmpı antr..-nn :ve ambar f'De8Clai rıkar - da k.W stik. Fakat. ncmna'? zaman aıdmii,tiır. Bu hutal i 11 Araz yak. 
b •• _:ıı_ bul 1-~·· a.rn•- -.-- T .._.._iL 1 n \le ı'I i 11..-L...... l.ı.__L '--·L ym.ın 15 ne günüdüır, \JllUllı nıınayot lc&ıu.ır. .. . . .-.:- mı tır. D. D. Y. Sirkeci -.mbarlarJ 1- için ç4 faydalı olan Lu kolay. _.. • - •- ••• -. - m.ak. yrlanaktır. cı:ra&• mun-eme 

Mtflareberi"ırı ~ yılını lf:ı. ift:hk eden l 300 taldıe buwün as- d~ bıl\ıınıduğundan birbiri ar _ lıik'laır baciiııı&ü ,.rtla:ra u.nruD sel. ıh ıt•. clıarmqlıar. Banan ilkı da yoktur. 
tmrr.ıeo:ne ki ihaıfltalık. bir zaman leden 90nra hususi ~ır vapurla. IPen • ._ı.udan selen qyayı Liman ltlct - mıemcktediir. Niteltim tüccuıa q - SıllDa oöbet6 ba .. ıan lıal:" ode de. 
l'kıardı. dıkiteın hareket.le. S~eciye ge ec~k me ~ ı&re w1me-'ktc y.slDl biı- yıl amb.dan çekmekte Mal çal d Yam cdb--- Hutayt fırına k-oysa-

Ve A ;".a eın küçUk bir s:ıkm. Te be.ndo :ile Onıverate _mcr\ezkbt . olan am'harlara koymak zarureti ha. .-.ı.-- ~t .biz ~ ~ıuntisi 1 IDaDI~ a aız hifclse dü.tzniiş gibi zangır, 
~,..ı.,;ı: b' ,.._ .. - '-acf - - . yapt tan ... ~ b k M .L h l ıtfp ~ f'M"""'-•uu~•Z1!1 - 'llı.~rce nast ~ "-__ ;,~ yuruyu~ a•l .... ıJUftw. Srkec:ye Emmönü an. doğu~. Blır koordinasyon ka. eşyası meğer aı a zangl'r titret'. araz artu. iZ Dl a -

ttana.Te')ııı, ıtaınık1, nntoclü .v~ lllllD.lA dag~~rclır:. .. .. e trepo~arı yıakın olchığu. rçın eşyanın Tarıına göre Thaıet Vekaleti güm - malt üzeıredl1r. Ateşi başrna vuırma-
yı, !}iil'Llımıce !denizaltı g.:mısmı 11.. Pazaıiteett ıunu de uçuıncu dCTr mca ,u.r antrepolara ta.ş•nması ka • riik amlbarlarırı.da duran, fakat yerden çabnmıı İmiş mış lbir Amerika vaıı, O da nöbete 
dare edecek bdlaır bsı.z;n ~- bmııpt.unna ba~anac.ak ba ~amp 5 rıuLittırtlmıı ve aocak bm&J'& &a. m.-..ldmt ---.Enli b&kun-.dan ~ g"tıel"'kıten .anra buluan. çok sürmez. 
ta devam ecflp g»ci ;yor. E""* J&.du devam edecek.tir.~ nl dar ef)'a.yı ~aradan naklean~ iQın >_,,_ c~ ~. oa... -L Hô.Jiae.Je müıteki ııaziyelinde ~ı:viyet kaybed-ccgi kud'rctl ata_:. 

'tt.ç yı evvel yap an tahm n · e ~ine devre kam.p~~ın bn[ tııamıal ve na.kir vas ta yoldugu do. tarım 15 günde çekılınes..:.ni mai .._ .• , sımrler gev r, nah z ve. hararet d~-
ugu.n .göru n ha'k ~atıi nas.11 teı;f aıdıayısıle talel>eler dun Po iktc layısille CJYaİarın Sl:r:kecide'ki vagon hi.hkrindcn ate• ve l S günde çe • olan da auçlu mevluınc geçlı şer. Ve sa'lg•ın iifet herhangi bır 

eılinelb? l:Jiır veda ~reni yapmıtlardtT. k laırdan maYnalanı b~l'trlarak on - ldlmey""en maUarı Vekalet mal sahi. -- müdahaleye liiımm kalmadan ken-
AI:manya üç harb )llı ,i.ç" :de Tör.erıid.e Kartal kaymaknmı.h aza lar va :tasll: Em"nönüne getirilme- bi hesa.b1na gümriı1deyerek p" asa- Çok garLb bir hı~ bidixsİı dı kendınıe k.ôrlen·r, gider. 

Romanya, Çeko ov<rk~ a, Po:onıya, erlkanı ve diğer da~ed'l er de l a~T si muvafı!k görütmü-:tür. Benim gö- ya< ç a.rabı"'lir. MtıWıka Ticaret Mü. aclliycye bdtaıl dmİjttr. Müddciu. Bu aefe.- de 'böyle olacakt•r. 
iA.TUISllurya pet.rol kuyulaırma el bulhmmı~Ludrr. Mu9amen:_ye st - rii.şütıne göre bo~ttlna işine birnz Oiirün\iın geçenılerdc Ankaraya yap. mtsıW:Ukçe tahkik mcvzım olen bu: En. aa)gın devirlerinde hudu-dla-
~ I« ~ı ie başlanmı!· rmıteakıl>en dal.a hız vemıek lazımdır. Çünkü tıiı z.ilyardateo böyle bir te~bbüae. biıdeenin priıb t&rafı ıudur~ YalDlz r r:z:ı bu afete kartı kapalı. tutt~ 

Romanyadan se~e 6 ~ talebdkr muntazam bir geçrş Y•P- )"Olda gdırııetııt-e olan vatrODluıo ._ g~etp.ıt duydum. Eğer Ticaret 
8 

dtat cüımünun fail? olan adam iumuz için idrartmir yer ndedıw 
Ali~ l,5 ll'.IÜ):OD pe~ çı. mı,ı..ııdır. Band~n ~nra «a.ı;~- yı.t ~ f.zlad r. Yükleme bo. Vekale'ti btt ted.bi.rin mücsm olaca. değil eşyaaı çalınan ve vak'ada MuLakcmıcmia sağlamdır .. Bıınun 
kar, .!t.ımm~ y lıcia -4 m:!yun multanl vedr ~I~ h.i.ıabedeber if.İ fll)ama işinde çabulr;hığu tetnİn İıçİa ğlnl d~e'f'll!k tatbillt edera o za • m~ ~ve mifMki vaıD,,ette o1an içiındi-r Jı:f onW ytltarkm b:2 :1apl. 
tıonu ıbulduğu taıhm.aı _etilen s~- ~· bunu müzik~ :r~tdf m ·r hiç 1>• gümrtııt for.nallte• yapdma., man d'üşündüiümüz vaziyet varid da ~ me-ALiiaııılcd·r. yoruz., onlar bat.u tken biz çıkaıı. 
~ik petTo :U da eklen~ 'b.ııgün m•~ar·"tlllUb etrn P· u 1 w ~ maaını ,,.ar. z ~qltm.ı i~nc d~a _ o\abilir. Bir miidı& l: eıl y mh yoruz. B · r misal isterseniz. onu da 
cm b-:ır ~ cm milyonu bu. lıaırscder. y..-t,lar, mono og,la•'-' ~ ~!dan ftrl:aıretle iıhifa ed~ini Tnıll7a t.tldMerl :L.. ~ :,;: bir .:.~g7 .<>yliıyePn- Onlu a'1antikl~ Ok 
b ~uz~ vırrmaya doiba lXBer: k~ıw ve voleybcılt maç r b..-....::..ı.-- Sirk · - rük. üd·~ --..-- ar o - h _ ~ i ba 
la·-~,.._ ister senede 18 mi,ll.lyon -4. ~--- b·r ~ilde hazulanaa i ~~- buılecı gunı mB ur Tra\ıyaya yaptığım eeyırhat d'aha mu,. A'h Yııldız adında biT.i Rızaya yanuiStarde ~ ~~ '''--on v-:-m ki. 

Y u~-. ' .,..,.. -·-..-· d et eı~ ..,,...,. .. J;f unu,-orum. u su çok ~ i.bhalat cmtiaaının faz- iki . "nd . • tırırken liliZ t.re& t ~nlnoa e"' • 
h! üç senede 54-:mil'yon y~r, bu m~re .lr!8ma lcadar evam - retle yüldlome ve b'o-şall:na işi ge - lalı"ı ve Ka llııu\edelli Pİi 'YC çıkış a ~ ~ce:-eS» eın ııçerı aıre - den Wmlf ıemileri ç kar yoruz. 
tıakam da ıil.k baır'b rıl.ı baş~ ~ tald>eierm ~ lrea b~'r' zaman. c:L&E7e ecLcb olacak hlç biır "11IL va~~ ctile ~fakadardır Bııli orsunuz rek 1:ı; .. ~ qya pblftlr. ~akat, Akil ilçin yol bir olduioır.a idırak ve 
AlmaRyanm eııtndle buhlmlugu da tıesiıiPZ.t .,yunarak den_~ baaf°: 111'"'4e ile lı: r laflT>ıy&rak taaıamen k" ~ i olu l .d w Y lulnsız çaldıgı eşyayı aıTtına yuldi - ınubak~ .. Ubet"ne bund.r.n 
tahm!ın ed"ilen 45 llUi\)'Ofl ton stcılk. su yapma.1arı ve tekrM .gıy_r.me ~n ~cst o~cakıtr. ıı. em ry ya.pl~ 1!! zamk-~edn - ~erdk firar ederken, yolda zabıta .ı_L_ ....ı ~' olur ) 

fail.a'd b~ amveU" rkıı lablııi:M mucıb J lar lbi'r kıa11n ma_. ft.apı lDl e ~--Lod akalan u.- a,-'"ı.a ~ mu 
tan az ıT. da el:ı;n. -.e 1 B~ de Liman ,letme Umanı Mü. gülınrülldencrck Babaeskiye ve ora mernunı.ı ~ı an Y mı.! - '/~ I (- I 'd ~m it ay~ o1ınqtu:r. d • d d'üıı1ügü aıslında yalnı.z. yabancı d1 J nlbe1 etiıil'ıd" gö tır. Mevcıcmıu olarak latanbut mud. c u.t'lra.11. alt.ı 
de ~llll ?etırol sıo~:.-.J~~~aşıl . Spor P*J!ii

1
erin 'e !'Y1 l ~~~ket a. m~ekedeırden ~lıecdt ~anın and eta __ .ıı_~~ Z _ı:.._~_,__! ;e d';yua ge. debnurni1ijpne 9Cvkedi1eıı suçlu .... , •• __________ .... 
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&it: ...:.lllftl v • -.:ı.· aıı.nat5 n -:.: ·- MIJIİrepo ar ·I' IUllQ~ d Jı_ f d w• B .. . .:ı. h 1 R L-. 

de stokun b~ ofnıası .tCab ııt:U"l- - -cı _ e e~rm embadarıdan ~ sın a <>rBu'<ln tasarru e eceg:m !l tır. uaıun ıı_ızerıne ver ~ . ı~ D1l _ H,'8: ia&anbul at yar~rının La.bm•P • 

~~. ha/'.Jmcltı. Almanya tank, ıtay. p· • 105 kuruşa ka· S:ilmesile. darlığa çare ~ meın~ın ~~n lstanlbula dön - l.ıın.anık adll!)"eYe celbedıbzıittir. Ya. aerı, ıı: Saat ayah, 1113. Rad 0 dan~ 
are ırrdör denizaltı tıarbiflle ırınç ç . ·ü~ mdenı lçm tedbıner almı~ bulunu. pılan sorgusunda: ~her 1e1ı1en orocranıı, ıst5. 

~.:..ı..n d~ ~- Yabancı dar sablabilecekm:şl var d ~am.:. l:ammumuu göre yonnn. •- Ben,. bunların nereye aid oL &aııb• ıoeu klübü. 19.30: aat a)1lrt 

~ ele geçlrıd!.~ı ~ Dün latanbol Tıcaret n s....,yi gın:rük aom'barlarınl\ konan eşyayı M lırulat Ofis p rt . ciuiunu biimiyordum. s· r Mlamdan l" a.aa- butr1er1. ıt,ts: ·crboı ı~ ~ 
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EDEBİYAT~ Altının tekrar yükselmiye 
başlaması karşısında yeni şiir ve yeni şair 

Yazan : Halid Fahri O 
B azan yeni ŞİiTi anlamak güç, piımizin vü~.. .. . . zansog . ltın devri,, geçmiştir. Alhn artık sadece kıymetli bir maden, ''A 

hır ınaldır. Eski C:ev:in tekrar geleceğini düşünerek eli.ıdekini, 
a\tucun.:lakini altına yatıran b:çareyi kimse bu hareketinden menet
tnez. Fakat yarın onu uğrayacağı felaketten de kimse kurla . amaz 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar 
E on günlerde altın tekrar yük_ltınıı kıymet öçlü~ü olunca, ,>an:i pa. oLu.nan a1beralizmin te'k f(ırtı olduğu 

e sdJ.nıye ba;;tad .. Bir .ıki haftalra yerine geçince ıart•k. orıdda ay. kalbı.il olunmuşcu. 
,::c~ 28 liray~ kadar inmiş jkenlırıca bir cıpara» ya L'-ıtıyaç yoktur. l~a;kaıt alt n bu .. vozif~) ı .. y.~parken 
it\ dt 34.35 ııra arasındadir. De. Tedavülde bir kolayl!k doğursun d aynı zamanda dunya olçusunıde ve 
2oek. .kısa. bi.r zamanda fiatı yüzdeye kağıd paralar çıkarılmış olursa memle.ketloriln kendi ııçiınde gıttikçc; 
d nı~betılnde fırladı. Şunu da kay. bun3arln dıa. teit kar~ılığt bankaJ.a. korkunç uçurumtar yaratarak büyü. 

4~delun ki altıın bir müddet evvel rıın. kasa.Jıarında sa·klaııaı~ ve her ~r.yen teza~~a;r da_ doğuruyordu, Mü. 

1 
ra.da:n faz.laya çıkmıştı. Demek'zu edi'ldiği zıaman haışa baş değış- badele bı.r taratın kazanması, öbür 

~ tenezzülden evveJ.ki haddi he. ~iırileib'len a.ltınd&n ibaret olması tarafın ikayheıtrhe~Ü, diğer tabirle lıir 
hal!z ~ulmuş değildir. O zamanki liı.zımgeliır. a:afın .!ı:J.ılhsal :kud.re~İn~ın çoğalması. 

.. dd~ nonmal Aa?~edersek. son dü-I A:ltıın:n ~u &:.ıretle müb~delede diğer tıarafın .ıse ııstr~lak gucun.un 
tuş hır takım arızı sebebler altında ıtek ve haklın rıol alması. lıbera·l • aaıallması şekhnde mvlletler ve l•n. 
~a.ki. olm~ş sayılarak, altın yükse • .'kapitaUst rejiıınin baş ca teınelı!sanlar aras:n~a geçim ve servet 
"'ını h:nuz ~orm>.1l ölç~lerle görınekıidL Ondan doldyı da bu devre ıa~~ fark'ları ~ogurm~kL'.~ .. ve .bu f.ark. 
devresıındeytz.. de.mektır. haciı:tsoe'leııiı tet!ktk eden ve onı!arı mu..llar, ıS.btenun tekamulu nısbetınde 

Altın ile para Vf'! onlarla hayat şahede ~"1elk tekcrrürlerinden ka - ~oğalma.kta idi. Artık ııa'ıtımı 
:

1

e mai~et ve eşya Hatları arasında 1m.mlar çıkıaran ikt•sa.~ ilmi .<Başve~~~~ele vasıtası, müşter~k. kıymet 
r ~ı munasobet mevcud olmasına!k.L m•ıd.ı tabirince • oe~al ık~ı:ad) olçiisü ~ı:naktaı:ı çı~~ı:. lstıs.marla. 
a~en, artık her iş" alt n mev • para hakkındaki nazarJyelerını v rın lhJssesı olarak buyuk sermaye. 
c~du veya eksıikliğine yükleyen es- esaSlarını a:Ttın!ın bu serbestçe teda dar grup.arım. bankaların eLinde, 
iti kanaa~ler yıkılmı~ sayılabilir. He vülüne, h.ak"ml'iine bağlamıştı. Li.ldünya öL;üsünde bu istismarları ya. 
nü~ birçoldarımızca bı.ı yık:lış kabul berıa•l devir bir takım tarı'hi sebeh.~Pll'n İımperyalist memleketlerde top 
ıed imiş, hele rem anana.sile izah -c. ler yüzünden ytkılmıya mahkum landı. ~ltının toplandığı yerlerden 
lu_nı:nuş değiJld'ir .. Bununl..ı beraber olwıca. rejmniın en ku".vetlt bir des-Jıd.uraır dünyaya. ya~ı!~~ası bc~l~ni • 
h.ad.ilseler, a.lnn ıle eşya kıvmetlerıi teğlı olan bu ;ı,ltırı dırek sarsıldı. yorıdu Tıpkı bLr lastııK top gıo·ı, bir 
a.ras!nda birbirine bağlı bi~ müna. Vakıa a'ttın devri, mübadele hare}defa yere vurulunça sıçrayarak eli. 
ııebet. o!madığ:.nl gösıterdi~i için. ketlerini <:li.iın>:a. öl~üsıünde çok dik.ljmize geçeıc:ekti. .Nitek'iın bütün ik. 
~iı_nd h ç olmazsa d1avayl bu ölçü kate şayan b~r intızamla ayarlayor. tısa-d ve fınans ılımlt:llL bunu böyle 
lçınde ortaya koyanlıar bulunnıu-ıdu. B'i.r yeırde istihsal çoğalarak mal hesaMamış, oai.ttnı bu otomatik, ela

5 

Yon. ucurzJıayınca oraya bütü<fl dünyadanjtik ayarlama ışıne memur etmişler. 
AI.tın karşılıklıı para devri. ııal. altı:n hücum ediyor; bu ıure~le o di. Ha1buıki .~ltııılar, çoğu Ameri 

tın» ın kıymet ölçüsü olarak doğ. maHoar aıltınla sat:n alınarak ihraç kıada olmıak uzoı• başlıca emperva 
rudan doğruya para yerine geçmes· edillince fiıatlar tekrar yükseliyordu. füst dlevtetler ka.ıdlarında saklan.dı, 
9uretile hakimliğini muhafaza eder. Hü!la.sa altın tek başına bütün dü~1

1ve oradan ıtek.rar dünyaya yayılmı. 
<'.Altı,n:ıw kendiliğinden bir ~ıyme~- yıa~•a kıymet ~~çü9Ü, s~r~ılmaz ~ır yarak. ke~li yerıerine altın karşı. 
t~11. Kag•d paralarda oldugu glb,': deger ~larak ~ubadeleyı ıdare tdı - lıklı kredıler ve istikraz sureti le yol 
d:evletin veyahud bankaların kenaı yıor; ntıbısallert kamçılayor veya duhana.n paralar tedavül etıniye ba!l 
it.ilbarlarını, veya mal ve alıtın mev. ruyoııd\ı. Otoma.tik bh ayarlama va. ladı, ,. 
cudla.rlnl. ]c.arş:lık. göstererek kıy. s.tası 0'1naı1~ Ab;o·k·ıw~ıı.n.dan bu'llun .fay] N.t:nları bankal.ırtn kasalarından 
met ttafe etmeler• kar~ısında cıaL1daısı, !hıaııt! ılahıPıglJ ııddja oı!unabıJir. ç:P.cannıyan sebeb altın ih • 1 • tımı böyll-e hi.çbi.r desteğe hacet ~aljdi. Aı~t:n 'ka·l'şllıklı otomatik ayarla.1memnuiyetıi değildi Bilakis ro.~~h~ 

adan kendti kudret ve kıymetıJe ma ciıha:z!Iı müıbadele usulünün, ta.ıdüne kadar (yanl 19 34.35 l 
.c.... ıt. ~k· l B kd' d alı....,. illAı...~ b" . sene e. .,uayıa na ım o ur. uta • ır e « ıoıı ve, anıı ır rejım olduğu iddia (Devamı 6 ncı seyfada) 

~ 

• hazarı da y~nı .:,;aıri. .• Bu se- di ecfecô'k ~ne n:uh m bır sn· tev., - Mevzu• 
ıer yenı =ia.rle cıınıa:;;amadım' An. bakt mı,ş ;"{~bı ma.r.alı manalı Diyecek' ld 
la'-"ama . ~ "k ı. sonra birdcı1 ·· •. o wn. " y.ıış m ı ı S"bebden: konuş - sesle ort ' ' gur.ııyen hır Başı hunmıalı h :ııa tarzından ve m~ad tarz ndan - Ş"' aya şu .. uaı: a~t:: da baıkarak ~enç, :m~~; Ese. ltıraf eder m kı bu iki tarzını d~ d ? nr me\•zu nn:dur? Detay ımı. rek: c- ~~ e ıle benı gostere • 
şnrleri kadar <1' iT. d .> aooı ve artkasın • 

Pastahane . o:;> ııem~.ı.lım. Esad, beni gö3 ererek· an lbu sefer acı acı gülümsedıı. 
' t ı,. ) e oırr.l .gım z. zamnn, - Hocaya sorun' Anlaşılan, cevaıbıımı pek bas t bul. 

a ~ e .r masay~ oturmuş, kağıd. Dedi. · mUŞtul .Acımıştı. 
ıar nı masanın u.;i.uıı~ darmadağın B b Esad Ma'hmud .. l . h \-"a\·m~ Jcolları swalı' b ı h' mden, u yenı san'at havarisinin açaralk sıo....:ı 'goı. erını ayret'le 

·ı . ' " um- van a ıboş bulundum nıu: 
ma 1 ("') çal•şt)'Ql'CU. Kimdı? bıl • • ·: (Devamı 4/1 de) 

mıyordum. Fakat y~ıı•rr•da bu:lu - ( 'S 
nan romancı Esad Mahır.ua Kara ' on Post b 1 
kunt <.ınu tanıyoıııı:.ı~. Se!5mla~1 1: a,, nın u macasr 28-(13) 
lar: E~ad Malunu•1 hafıf b'r baş • 
"gmesıle. o. oturıcluğ"tı yenden vü- Bunlnrtlan 30 tanesini halleJaelı bir arada il 
cudunu eğerek. kolunu k 6. yo ıyan 
uflki Lnzatmasile... upu~u:ı Soldıın sa&~ d:;ucumaza u MJiy• talıJim eJecelfs 

,.., 
1 

Bizim masada, oor• bec; kşi ara. ru: 1 2 3 4 5 6 7 8 g 1" ınrada hemen '{on;,.ı~ma başladı ve ı - Bir top r--==j-;--=ısm::ı~-=9F==~==~~~~=~·~",.,, 
Esad. Mahmuda, selamlaştı.ığı gen. nev'i t9ı. 1 1 • 
c n kını olduğunu soramadım. Fa_ 2 - Bir kadın ------------~----
kat bk müddet sonra bizim!kı da. ismi ısı. Erlf'r 2 • --
yanamadı, lkaf'Ş.y.ı seslendi. m. -----------------

- Qdk me.,guisüni.ız? Nedir o 3 - tlmld tdll,. 3 
yazdığınız? Ma!kale mı? medlk (S). 4 

Bası hummalı g~nç, haydi ctımm 4 - Bir ha.life 
manasına hafifçe gülümsedi. Esad (3l, Bı: emir c2ı. 5 
Mtııhanud. ısrar etlt : 5 - İsyan e • 

-Yoksa şiir mi? den adam (8). 6 
- O da var. 6 - Tersi file 
Esad .şaşırdı: (2), A\'uç içi (3), 7 
- O n~ dem~<? Bir ~öi rengi : 3). 

- Yani şiir Je var deme'k iste. 7 - Akdeniıde 8 
rim. Bir daYa. aziz:m! bir itai:ı-an adası 

- Ne davası? (5). Çelık ~·oı (3). g 
. He~e süıkür! :aaşı hum.ma1ı gen. 8 - "MüLki3·et 

--.-----
- ---• ~ --.- --=•-.-----•----- • -- •-=·----• -_ --

---------.ij 
c.n bır muharrir ve avni zam:ında eki (2). Bir aza .1 O 
h"r şair olduğunu anlamıştım. Fa. mu (2). Sn taşı. 
kaıt sim<l" ortava davalar da sii'T'Ü • mı)a yarar (4). '~ordu? Ydk<;a oiz"m Esad Malhrr.u.d ' - Bir nevi toprak (3), ~rı \·er 

"b ~ 9 - Mrikada bir btldt (3), .l\faJı • mek (4). " 

l.?l ~ avm<atlı.ğı ıla mt \"ardı? cub olan ( G). 
T k \·e ~'ln müe1ı:f rıin Ne da. 

5 
- Göıat.e yıldtda.rdan t'! ek'kül e 

''ast?> sual ne karsı cb ırülüm~P • 10 - Yarım ka.lnt1$ 14), B3iı.şlama dtn yol (9). 

..,,i::;ti. Ne hoı:;! Her Şt>\'e ele ~lıüm~ 12). 
6 

- Fransa.da Lon-nin yanUtdakl 7 ec 
cıürvordu. Bir an biz1m masada he- Yok.andan aşa.ğı,va doğru: (5), UıaJdıt nidası (2). 'J Yad' • 

1 - Türkiyf'de bir dat (6), Yapmak - ıcar (5), Masa.Huda &"tçe~ 
(*l Ttp1-ı Tahsin ~alıhlin bir beytln. (3). ıbir clat (3). 

dt anlatlt~ı ;ıtkilde: ., ç k " ·· I" • 8 - Çal~n bir nayvan (3,, Ra " - o omuru bır :ığ:a9 (3), Ku _ -. 
Gözlerim ballı, b:ıı.ıun hummalı. şatmaık (G). manın en ulim konsülü (5). 
E:r ililıem, sa.na kurba.n fl'ldlm! s _ Dikey (j). Nota (2). 

9 
- Mey (4), Fransız b~veltlll :s). 10 - Bir meclis (4). 
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Kücük Zeynelin Serüvenleri 

.. (Bqtarafı 3/1 de) Gurur, arzu, hı;s ve kibirden. - Ojle değil mı? YalnJıZ bu yazım1 bitirmeden· 
Genıç şak, ma:.a:.ınm üst'' _ _ı_n_: Bı"t....., ala oo_n tamş_tığım bu t.•eni -=~m, ~ u.ı.w=ı ... ı cez rım toplı11nrak ma1ı J r-

kfığıdlan havaya w;urur gü:ıi ika. ~..,. nı çenesıne dayayıp ve her keli. 
~t.mxiın«an sonra te'krar gürledı: kumların, meye vura vura okuduğu şu mıs. 

_ Detayyy! Büyüdükçe ürküten sevincimi. raı ~~ydıe<tme<llin geçamiyr.-C'6ğim: 
Yeni Acayib şey! Bir mevzu bir çekil' Ve oru.spııla.nn ı::teklerinden Degırmende a.ğa-rtm.r.dı.k bjz btı 

bı·ımecemı·z dek.tiır: büJfün deıaylar onun için. toplıyarak, sakalı! 
declir. Faik.at mevzuu .m.oevcud dıe. Sana getiriyorum kend'mı. AniliıJllOi'SUllı:ıız ya, sakat.. Yani 

~'61'.rııeğ'.Jni. acele :iie yiyıeıı Z~ 1 tıüı. fölhayeıt bin müşkiiı1atla ye\fş.. Üçü, gözümün üstünde.. Ril far~rek, .;adec~ tcferrüatıın. Detay ... Deıtayıyrf-..• 
Qı Rıa koşaııalk gjıyfıa:meğc başıla. ti: ve ıbüftWı bııncı iıl.e koluna Y8P* Geriye k.atan i'kiıııiı, san'at.. dan baznlarını or!aya atmak ne Ve dilencilerin ve til.ımlerirı ve Yeni şiirin .nazariyesini acaba 
~rı __ :V:!i?'Cık !kuıoca.l saçlı. ıilM aı.a b. Beşi bir araya ge4di. ne h<>ş deme'k1tir? O terenü.al! seçeı1ken hastaların, hakikaten bu deıtayı şair mi Oru... 
~dıe neş'e ve zevk pıarJ.ı.yıaın. _ Mariın sanıa baba, ben ~ .,. i!r d d.i de muhalokak oir mevzuun, bir Sıktığı ~kraJ1.la a.ğı.ı·Uı§ıyor e- nıyor? Biz kapı.dan ç.ı4op gideıiketı 
~il:ııi,,oonk-es pek 9e';~r. kıüç.ülk dcnn ~ı;dııın bu !roca crıdH12. l!r' C:~n ~gt:dcki üç ne. rı.ihl naleıtin, bir anın, bir lev!ha.. lim. SleSi halaw~arımızıda çıınl~-
~ a. ağzı iıle büy.uık: hiT insac de lbariı yailnı:z hıra.kıt> ~ekiı'.ın. dir? Geriy~ kıılan ikis ncdiT. .• nın için;dıe d~J miyl-L.dir? F"d..'ltat Sana güz.el.in, cırzunun ve fay du: cDegırmenr.ie ağartmadllk biz 
ı......, ~ığı ~eyleriı al&ka. .He di:n- K.ırıgm~la söy.Iicrıen ıbıu sörz.3ıel' B . b-' d ld ~ i.:Jt.e genıç şair, meıvzuu tamamen .J-... n·. bu sakalı!> :9dt, hayır, sakalını .. 
g""~.: Thııhıa yedi ~nda o!lzr.ıa... üz.er.1nıe baba&_. b3şmı qev.iırdi. O -e~~ 11r ~ra 3

b'lmne 
0 

u k i.nk:ar ediyordu. Onca mo...sela in - ~ .... ~a :N:ı,"""'-' to-'--'l., "-'· ~.,,., .. D1rfr$elllZ ı ece ısm:nı eh . eıh . • h . el Kapılannı açıyornm, sevgilim' ... _____ !;!li.d Fahri Ozansoy -. -:-6··-· ıHAb U.lli:Uı\. ~eri. i!le esnada Zeynebifı haılıınb btr g<r - ~J ' • • Al b ıı· sanın ç nesı e'll\Oll) eL\ aız e.. ı·t;,...,,f eder;...,... k'ı, bu vez:- ,...,. -············--··· .. ····---~·~""' ""'' .--..ı....... . ........ r.._... gazeteouen ~esınız. t:na a 1- g-:1..Jr. ..l- ;ı... -·~:.~.:ı-~-· · ....... ...,. .... .,.. .... ""' 18 
L. ~~'."',.~ıe J~....,.,,...,, eQniıyıe ~· nu;f.Jydlırll. Çünkü arlkas.ndan bu . b' ··ncJ . d v 111.UJ. ~, 'Uurnunun U;,ı.;u1J.Ut"ıs..l sı.. kafiyesiz 'iirıde ahe.nktrn bacıı..... metre yükseklikten 
~ı. ışllerini. _hep, kendi g_örüıı:dU. ~ ... ~- -~ı... koş+ .. .m

1 
adam ba.. ru yazın ve .:ze_ıg.o . erin,. 

0~: 1 vilce ve çene.sinin çukuru bir ıma.. .., o:<<vo. d.. k 'ır-Vlli. :ıı ıt.er1ıi :ı:± b ~- US!Jlll..llt:Hi.IC' -~ N b'itenlerde;ı hbrııncıye: Sır du na h de r:llıııün b' r if de her şey var! Bı'lihassa ilhamın<la uıere parçalandı 
"'ı.qgu ~ a:nınıesı ve bahası· orııı.ı .. vı b b" A .. k bt,____ C'U J~·· • v= 1 as. goı'U.Ş eırın l?:!L ~- ... 
.ı .. ,._ ~ ~u.., ~ ve ter ıYEiı ol.. bası değildi ve kolımu rot.an kil - zine kurşun kalem, ikinciye: ı -.Jı!..:°d'u A<-s· b .;rt ma_:ı;, 1 a · - b_iTaz, Fra-ns_ ı:z. <p.iri Baud<':1arre'in Fındı!khda oturan ve Tuhafıy--: 
~ sık mıüıka.fatla.nd.ıınıılardı O çıi.i!k b2!a şaŞk!!ln ~kın ~ıyoroıu. Yıaıg 1 '. o~a .. 11.. tatl~ • ~a ~ harcı idi. Onlar gözle, kaşla~ du • bıraz da bmm Ahme-d Haşimlıı ... ~ yaıpan M4c:Yll adında biri dün 
eiln <!.. ıu.ı... Z.ynehi ,,...,.;,_ Ukık kalbi koı4'udan titır{yoen loopy<m. .~çunc""'" .B" oışe ko. dağm t.e)>cssüımil ve yUzlexin çiz. bazı ~lııi ilat.r::ı.tan hina!laı· Tnplh,.,ede Necatibey cadd,;.;.d. 
tOlli.iırıeıcek\ti. Zıeyneb aırUk bıaıbasını kaybettr • lomya, d;ger 35 k~şıye d;e muh. gilerinıdeki derını ne~te vıcya ı2tı. seziliyur. Mesela Haşi:nin: otunch.ğu apartımanın en Ü!'t katın.. 
. N~ -ilen Zeynep ;ıı.,; ~ ~ ,,.:""z, -iz '-ıdif he.ı.i'Yd"' vcz1loceknr. -' rabla meşgul olab11irlerdi. Fa.. B:r eldir, ufuklanlan uzanmıı; daldi ""'ç..Ja ••k,ıdaki çiçokleıi 
~ ;o,. 1Jeral>er evden Qliktı, ağıa.ın.,,o. ı..,.ıanw.-tı. ı.,,... y°"" . . ~ kat başı hu.mmaı. .. ~C~ç _.-:re, ~· _ Zulmet bızi çe<nıekte ~isale. •..la"ken, parmak.lığın kmlm.,

1 
ne ~glu ~ el.ele, kıainu.. m6k *;in acelıe edlen iyi k~ a.I Elişi meyvallk dece; bum~u~ ustu;-~~~ı. sıvih v_e gene Haşi:min cBaşıma şiiri .. ııtlıct~sıh~~ ,~~ette yıübeadikt"n cad 

lana&_ il"Çen J;>alıdm a:ada ftıitt danr.ağrz vazıı.,.;n;. u""'anok bu ,,. ~ki çwou.-_ kah ı~ı. _o~ • CeNil Sılaym Davet'ııek. ilk ~4'a- deye du,.nuştüT. 
l'eng.a~. ~r.?e d.oh1 vit.. ilaüıJjiklle meşgul' okı..aya basl.akfi. ları ooylcmekle, .ıbu.t.ın "kullu fa.. sı dıa o şiiri ~n!i ,bir gÜ!zellikJ.e Bu fed ıdrut neticesind1e Mişcm 
~önünde dun>yorlar, seyre. Güç hal iJıe -- dlo &tmiş olunlu. Yani, e;'kilerin, ~ haurlaUyor. >'ak&t ne d• olsa, ".~.ı.lıaş ohmş ve deri>al ölmü,. 

~ .ağıa:-, ağır Qeırfiyot'laırıck. ıx. ZeyıS> 
00 
~ncı bir My'- hem de _beı:clen v~ ~!"ni~ ~baDı; bu genç şairde ~ne bir ~yler var, tw-. 

ha s"ınema.n.:m ~ama.,'l.naJ vıefk:iıt f.a ~ smema yolunu ~il, ~n eısrki~erın cZ1.kr1 cuz, 1rad·e_. bir .a.Jan göriiyor Ve beJki yann -,-----.:-~---_:---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-..._-
~ ve bahas?· bazı ~la- aı!acalk t N. ..__ "'- liih dedikleri c:;ey ... O .kadar es. bu filemi 'bize daha iy; ~östeecek! ( l J 
t• n!.:. ~-- -ıft- ~ · ~ ,._,.,._, fıut u e',!9e ~va- k" F--'· t d · ı... } ş•-..1:'1:.1-• ..1-'"'a d ·· ~-__._ T YATR O LA 

1 

M. nuY,llt.'ll.-ı:: y<.AllNill-ınaı ueva.rn ~- .T''"''""---lr _ · 
1 

dı. Çün ı. .. i:l:ll.a ne eııır. vaş: ıum - l'llau~, uuı. YY :ye guT'.lc:u..a:ııı... 
larıken ~ bi.r mata.za:nm ünlü- t:iaısmıı ~ 'xvn- gll!Ç <> ma malı genç şair ıçin -yeni ibu1ı.ıın- teın bıraz vaz geQJnesi. :şiirin heT tııe geldilEr. Zeyıııebin baba& içe. ildi1 ~ !<aybedlen mvaDı baba el» ...,. ... meyvalığıo bıipu.. mw; bir baki.kat! şeyden evvel .nusılu olduğunu RAŞiD RIZA 1İYATROSU 
l'li gi.tıdi, kıızı ese dışarıda kalı.p ho. da sdl:~ ~dkiaı .allmıştı. duT. BiT esJıi küfeden lı:.'Oparıhnıı bir A Biraz sonra ismin! ö_ğrendlk: C'~ bilmeri onu daha ç.ıpraşık bir yo- He.lidoe ~ beraber 
iUırı,a g:ıdlem. v:ıtniırı.1 sey.retmeğl, r.çe O giin sıınıemay.a ~a.z .geç keı1'.- paıça. Zilmpıa.ra Jtiğıd'iie te:rn.izle.nir lal Sı1ay. Ve ~ne bıra:z scmıra. t~. düşmeılıden .!Wr'-..arabiür. Bir. dıe Huhbııede,, Bd'Yii. bahçesinin 
ti ıgi'.rımrlıyıe teN:ı!ı etti. Bir y:aınıdıarı d!t!:laır aımımıa ZeyınEib ~e bll" _a~ • ve .bembeyaz olıur. kendi ağı.Jından ibir şiirini dıinle - şnır ~e~ h~r nı:sraın her keli- uaıtı:u<ke \.ısmınd9 bu cece 
oyuırı;caıklJıaır.ı. sey.rdyıoır, bir ~ • daşa :n:ı9lı1k oldu. Bu@ın en ıyr atr-

2 
Ov 

1 
• d . ld' d dfilr.. M"'uısvedrl:esin.i; ben iStedftın me;ıru yedı elif m.i.kitan U7-at.aralk KÖRDÜGÜM 

d.aın da dlülk:ftrin:ıını kapl.8lW\ ba!k.a • kıadıaşı iki:ım lbiA'iyor musunuz? Ba • b' \~k. Vera h Mf( fC eAın__ C cli'ye, lUtfedip ertesi gfün pa~ta!ha - ()k.umakıt..an \"8,~€(,'!l°Llel\, Çünkü 
fUk ~ıın ,..ıı,,,..,, kmadı - t baLsı .~ıa:rdl:ığı b.atyın kı.7.il.. _ !!" L k) ev aı meyv ı-gın neye hıralk.mış. Bana veTdiler; ben ~e ne imale varıdır, ne de Komedı - 3 - perde 
g&ımü.yıoırdi.ı;. K~~kö~ d:n ...................................................... 

1
. aJtı ;.ıa~ f·'- ,_~ kli dıe aşağıya istinsah ediyorum: gunne! Şöyle okuyor: Uza..lctciaaa- -------------büıy;ü.'k biır- bebek cc » eyva J;K Kmpunu e yecck. ü'likütennn • haru;n·u.z _ Gülce • ZAYİ - 'I'in:in iş Ba.rıbsmm na,. 

in~ Onu aıımas çaltiıç.i:n ho~:as~ Geçen bilmecemizde raptiyeler, d-Ort vtane ka.frdh-. DAVET malll... mıma. mııhaTTer 51!4.9 tt 5!9e5 numa_ 
nasnl yaı]vanacağıruı ~ . ~<4» M~hg_ı~ kenarın.ı eltına OOşer sel<imımdan §elıvet -ve Ah, heie bu Güiccma,ll! Oman ralı iki aıı1ed hiaae sıeuedim bd.en u..vı 
.-n."';:-,,.,,,.""'...,., "-..... ;J. ı.-:b kazananlar ç1vrlemek l'Çıın çıvıler. gun.ı,.fa, Y.eJ:i.'nin yeni bir s, ;irı imı.ş· , biz.e olmasilıt.. ~.eni~ .;ıb.racağımclan 
---s-..... """'1.1!151 aıç.ıım, LJi:l a5I M l v k d 1 · · y- -md i. d•v· 1 ~ l 

1 
_,_, -siiıra'tJ.e dlı~ çrlctı. Sanki bJ:nm 6etıM ..... ailllk iı;a=narla. t • eyva tgl.n ena.rt a kupu gibı UZU e gezr tô tg.m a,·(!a. aıık~m bu ~TJii de okudu! a;ki en-n llüb:ı11 'Yok~. 

OI<l!dıa ol.duğuın.u un~ ~i hız na :islalıel'J çlkacak sayımu:. 1 eski küfeden l'l()p-aTJlmış parçadı.r. mazi. Hem nasıl? Gözleri dönerek, ene. GeYVe tst.asyonu.ııda .\kktlyıı. Zaie 
h b!i2lb yüırıürm;~ baş\adı. BabalsJna u ilin mllecl*ür. BediJe kaııanan_ O da ~mpara ile tem;zlcnecek. Ve dii.şiince dil§er, daima dü - rini, kollarını ;>yna.ta'!'a.~ ve her Mustafa Asmı Akbya 

rııe o~u? Ne k9dQr da hıızllı yıü lanlaıı iııtanlNldıa bahmaolar, bedi. Şekıl ıı2 » d-eki görülen kontr. ~nrl"- kelimeı);i lastik g::b· çeke çe.ıre 
~orduı. Zeyneb sılk küçük a.ıyak - yeldioi PMariesi n Per,şembe ,ı;-iin.. p'lağın kenarırna ~enar içiın hazırlan. Müziğin Tahathğı ile gevşemi§ ta ağzımııza kadar ı.:zatarak ... Fa-

ZAYİ Bayda.rpa.şa. lise.:;ı dor;luncü 

lllati~e )"elt.iışrıüye ~ışıyoc, fakıalt leli ldareblm~ alabilirler. 'f•!J mı.ş palÇa çiıvileyin. Ku.lp raptiye.. kat arık.adaşlarının ve m€cmualar. 
biır ti.iırJJü muıvaf.t.ak olamıyomu. nda 1Mıh&Danlann Mdiyel-erl pastı ilerle resimde görüldüğü .şekiılde SıJkine-rek aşkın ve sesin, da gözüme çarpan diğer bazı ~ir-
Bllib.assaı kıaılaııbelık ~ ~ ile adresi.erine ginderiDr. be.ğ'lanacak. Ve böylece meyva[ık Hafızaya dold1ırd11<ju kirden. lerin şiirlerinden gelece.k yazımda 
ve <:inüındle hızla gidıen ibab~mı yapılmış olacaktır. Ya.ğlı boya bo. Sıkılm~ bir yımı.ru.ktur, ue:cr bahsedeceğim içın şimdilik bu k.a-
~ ne kadar da ~ç • y&ıı.ı:r.sa. çok. hoş fi:Örünür. bn.şım, ı1ar1a &ıtifa ediyocu.m. 

smüırlian 9 MarL 9U tanbin:!r :ı.ldı 

i:"an 4944-814 ,No. lı ı.awııı.n:ı.ml'm\ k"Y: 
bettim. Yenisini çılrnr.ı.ca.ğnnıhn r.skı. 

sinin hükmü yoktur. 
Şührii üs iı.n 



D-nizlide Kocaeli de 

Askeri vaziyet 
(Ba,tarafı 1 itıd sayfada) ı rıya göı.10be bn- haldedıır'ler ve ya. 

artı::ırma.aru ~Jayı.<ııJJ.: sıon ık uç şadıik. ar.ı. arazı.ııun talbiaıtt de ekse. 

Ticaret Vekilinin düıt 
yaphğı tetkikler 

güınıtık..Jııbor ş.ooet.ienm:.şt ilr. Bu r. y.et Jltilbarnile çölu andırır. 
Hakevi yeni bir- faaliyet Yol İnfG4lına büyük ehemmi- Sovyct kuıvvat.!ennın, Anapa, No.. ABmanlarıın bu l-ıaTeke!l.errurn J1ki rlJl1 

.ahaaına ııirdi, bütün fUbeler yet veriliyor, birçolc yollar voroaskı_ ae Tuapse ş•h r ve ~ ga)eli d ıu;gu meyd'andruiıl" ve ~ (~ tarafı 1 l~I aayfa~>.. cbr nd<sim tarbtlı ekmek çıkt 1-
büyük bir aayreile ,11lıpyor yenitlen ve miilcemmel bir manm:ır.dan den.ız ve k::l.ra yol!la- Jbwbndı:m bllıl;ıi, mikıt.ar Jt~atil bajğh __ mussıeselıer ertkin.i.l~ goruş. !arı ~ de mevaı~ -.....11 

ıelftl.Je yapıldı ı.lfe ceımioi K.a.ikasya)a çekiliş ha- a:z olsal.'.ı.r dahıi Sovyet. rej.ınmı.e nlüştür. ye~~ teŞdllililandı.:rma ~ ~~ ıtaırtı roe!.el~~ 
ndk.etlcctıriiı örtımelk iıçun bu suaı...."'1.le qok ısınamamış okiuğu 7...dflnı mev Uanuırn Müdürü Avnı. Sakımao da kenclienirıin yüfl.dle muayyen bt' 

.b.nit (Hıasusi) - Kandıra ırrıukavcm~ler::a-u a.rtmruış o'.'dulk. ıcı.d c&ırı. ha!lk arasına ~..Q{ refıalklaıt etmelk.tıe idi. niSbetıtıe llBlA.llr gönilmelcr nı, 
ite Aiva arMrndalr.ı doıııa yolurıun !aı'I şüphesO-:d:U- ve bu ın~~.mnet buınltanı ilrendl tara.flıaırına ceJbet. ~~e~ Vekili öğleden sanıra :m ekmelklleırtın 5.10 gra.nı ~ 
toprak te9Y'lye işleri b.itiriimiftir. selbekıJI? Mmaaı ve miı.U.efiık dcurv. mek, d ;ger de .rnevcud b ~n-dü-~ 'Vaikıf banma gelerek r1a mufkabt'l:, bazılSnnın da 411-""' 
andıra • Atle,,.zarı, Adapazarı - vrt'.!s..TJ:J:n bu sahadakı ıl~n tıan-. d'a:n ısthfıde su.retlle ve b!rmisbe ~ İnıa:ıısad M'~ijğüiık:1e fir.1alın fxn1la olduğunu aöıyl('rn~ 

Kara.aa yolu da yapılmaktadır. iz • lomlwi b'ır parça ya.vaŞarnı.ştıır. hiül~ bır :lwvvet'le Astracha.n gti. liJI' !ITlUdifet kalmJŞ, Vali ve Be.ile- cfir. Bilttaıç fJrmc~ dQ, eıkmdt 11t 

C
itteo Kuarnü'9ele, oradan da Ya.. Faka't buna kaTşı, yukarı Kl.li. '1:ll müaıilm bil" llleV'~I! '.egal edlcıre'k diye Re& Dr. Kınlaır, İkt:ısad Mii- !ha'lliıtasıruo a,ğıııilı.ğa çok te!'; 
vaya ~ bir roaa yapılm)ftıT. ban ~:ın şa-rk taırafır.dnkı Al. Sovyut.Peıı n tran d'emiır:yohı _ JI.a. diirü Saf:tet SerDeıı Ue yeru leşe ~., 9l1Jllt ınilkıt.arı çok olOt:.gU * 
Yif!'yetımiz.?ekı yoJ i~erine ~· man M~ harelketi Kafkas dağkrıı. 7.ar <k>n:z _ Vo!ga nehri yo1ılıe İn. ~b ü:zıeııtı:nd!e gönişmüştüır. ıma.n; fa:ı:la lbJr riitubel ç ıkn_.~ 

mi. ~ı .~erc:a vah Z ya 1 e. mn şmıar:11deıki ik nci mühm1 pet. g3 1-z • Aımedkafılaırdan al<l:lklaırı ~t Vcıküh ~~d3!1_ ~ Be. ch1 do~; 167,5 dan .foz!.a ~ 

~
k~ eYY~ltı gun ~yve .. ve ~ara.. rdJ mıdtafkıaıs'.ınıın meıiı;ezi olup Ba.ı. yarcbm'JSTra 00-Hicte Volga 6.ğ'Lı ~y~ İktısad'_ M.üıchıırlüi,'U!rU'l t:eş. fıEntı fıenılı )"il>~ nalde lr4~ 
~ gıderek )"21 .rtkrım tefııı et. kUye gldeırı qna demı.ryoluınoo ü. vamtla!tile ~ıaphk.la-ı diğer nakTiya.. l<fllatmt. ~ memurlarla çalış. 'bu rMldlmanı elde etrnen.ın t 

Ha'km idaN a..,.eli a.nılar'ı m.Jılt1r.. . . . . zeı'tıde bu.!unarı Gromy şe-hrı'l!e ltta J'litmJ obnak.tıır. Allnal'laTın bu ~ •. va1~:Y~!'i h.alkıkJrıda. a,n IS(yl'1 ~ ıtıebariirz et.tınn~r 
relalerile bir arada Şdınma beiedıyeıı ele lzmit yoL &l'.Yal' geçidi.nin şjm.a} ağzında im- ıgavBleırene nasıl ve ne dereceye~- Bunu müıte::ııkrl:ı tık. 'lllraıreıt VdtA, ~nden ~ 

Deniili (Husuai) _ Son • lar. ~~-nln yap~uına iyi bir ~ayret in WJM~ şe,,lıırı ~tikametl~- kaıJaa- uıbşab&ceık.1ennıı anlıyahı}- tısad Müd.iırliiğünin elo~ fişle. ha~ Puı maddelerın niSbl" 
J·~ D '--"' H tı- . • f li ~-.:ı götıtennektedır. Mqbur demıryolu ~ yıeın fulldşaflia.r g~..crmektc. melle 11\rln b1ı:1kaıç gün bek?ıeırndt ki. r.ı &aymn kıısrnma geçılm:şt:ic. Ve. tim ~ f.ınncı?ar ha'gun ~ 
aa cnızı.ı anı.~v n n aa yetınoe d.ı __ :._.!_ b 'L' f __ r._L o.I 3:ı... ı..:.1 • At..~.:... 1.:ı~ tın.. ..... 
büyülr. bir eb d 'ül .1 .1 k b a QC9aDn er ı .. ı tara ı -IU"[. ._ llll'. aı. ~ o[araıt Alın;tn. f gıeleooktılr.. n..u;, ~ ~--· ne ;.eA.UUe ~ laa bıadka ta1k.ibde Ull aldık~"-

t. . yt . e ? ve,_ Ne~' ·ı· K~- rak yaptırılmakta.dır. Yolwa bır ta. l'.aır ~ güm evvel Piat'gı~ c.m~....ıtı?ıeır Kot.eln:rkovo ..:ı..... ... n kmdııgı., fır1t1lar tarafından zam~ dan, ıbr ~ zararını diğer İ"' 
ınnıJIS?. enı reıı avuKat aı ı u. af .. L=--='--· ·mc1· :ı_· • ,_ . . . • ~v :f'<:;IY • 9U'"" • v .~ .... :ı... -ı.t.ı-da ~-- .. A _,.. 

. b" • bel . . rv· r 1 once omınııt, fi 1 J.AlnCI &iL :ı:ıbrinı za.Ptefkllkf'.le'n:m bii.dımnşler bö~ıııre ~ büyült Don br\ısi y,...-?'--.. cwuut T!Liill& .tNıı kin üe tıeiafi eıbtıildertu 11"r 

d a'.ıd 1~ ~~nı.a~ ~er~ llJIUl mınıa 'ba•nmıttır. Ça~ı ve mahal. eli.~ .ise gene birkaç gün ev şaınk salh:Uvıe heril~ bil.yük mik. tıes&n edf.kiiğıi ve bunlann ne şe. leni§ ve ınaınusW ıın.sanldl"m dlJı. 
e ~ :Uf g 1

• ti rnlue19e~n;:~•-ıe a...&arın da kaldırım olarak yap. ıı.,; ır-*1ın.i fk~ertnde Çenkıesk l tarda ~liı ~lle.r ~rmiş Q}a. tkf.tl:le say:ı-krıir helkıkında memur. ma ~ çaişaklarlfl • 
~~ttır. eraıa e ça ıtmaga a. udmalrtadır. ve 13 Ağl..19006 talfhh tebliğJeırf.rıde caktar; 1cıt AkrıanlLar K~ garhın. !atila ~ ~ bu iş !İÇiın ne sıBeıll beş paır:rmğın bı.r o~ 

. . . • . . . • de ıbu mevıki!iın 80 k.iJlomebre doğu. ~ıı soo ITTIJV'8ffa.lnyeUerine rağ. kadar üıaret alcbkl.arım soımuştur. ~ bu ~ Sliniyetle h~ 
. MuLit ~ın bıır ~r ve111le. ola. Balıkair V alUi ilrramiye ile ıun<la ~ P~~Mkun 24 k:ııomet.. ınıon lburaılaıda h.31.Q yeni teraklkıi. Vekil lbu mnada fit ~lim Wt- ldeıt ~.in de buhmabiM!c~ 

~lec~k müke~mdiyet ve •zamt-ttel taltil ediliyor "e ~'imalinde lkMn Miineralnievodla ler w muv~tier elde ~- eBlaı ~l'lada 1* gıönjş. bil~. VEtk:il, fmnc~r,.t 
bır .~Y~ ma~k bulunulaaı ela b_-ı: Aınkıwa - Haber eklıiımıza aö ısm.IrwMki ıtaınınmş mack:!ın suyu tmeıı~~'diır. Sov)~tler.ın buraları. me yaprruıştr. Ekmek ~ lcar !ly.i piJrnrş (lerMız ekmelc çı«~ 
~~L~~ıçal""'a ~vesin re 11icuet Vddli. Batıkew Val:si cıeb~ cııvaınnda çaırpışrnalaT oldu- nın mu'ha'faızaısıına hayati bir men~ çdlc y~ bİa" aliııka ~ lllnnı t~ et.mit ve b-.;. itte k ... 

ru . .....,,7 "'"" .e e~ . araılna.a ~>:1 • Rec• Güreri hububat alımındaki 1ruım.ı bl~~ vubl"'.dak' Al. nity9t wırdikleri anl~ılmaıktadıır Vdldill, ~da .kameaR ota. lcmchkıları Cıelkıdt unsurlartrı ~ 
bhilır. Bu defa yem ıdare heyetının mwnffakıyedi çalı1111alarından do. 'T.'S!1 1uııberlm ~ dört günlük bir ~ Waronez, R dıevden başka ırek ver~ mevzua.ıbaha oliarı elk- ~.ile alAlk:adaır olmuştur. 
gördü~~ üzerine y.eniden il~-yı t1llk.dir ve tebrik etmift'ir. <?ec~ ~il~ 'bey1d etmışl~. Wdya.gmıa şarl<mdan ve İhncn ~1ij ~ buınltaır ~~ı.nd&n ne epe. ıBlmdııırı 80m8 Vaık f haırı~ 
veler ~ren bina •. ~ert~ n hakı. Ticset Vekaletine bu mevzua Bı.mdıa.n evv'61kıi yazılanmt7dan canulb dc>ğu rrurrtakası.le Wo'Jhof ocJa ele ~~~ ~- İst:anbu1 S~ w Tı.caret ()d'3'I" 

aten illina ie dotcnmıı, . tubeler cWı- a\cbiım.ız tamamlayıcı ma.Iö.. b'mncle şrmaıli Kaflktasyanın cbğu ~inden dı.rmaksızın yapt 1k. FTrınıcıJıaır lböylle vbir vauyct111 meıv mn bUluDduğu ikıaıta çı.lu&rnıştr. O. 
ayrı ayrı odalara yeJilmiftır. S.lo11 malla göre, Balrku:r VaJ'ai lıubu. yarısında ~erın Elhemımyet. 1arı tJaıM"ru7Larm dla bu maksada. 2'JU\lbıahs dlmadıiıt;ı1;> n.&kese &n. da Unumt Dtibi Mahmud PekiC 
bet )"İ.İz ldfiyi iaııiab edeülecek beıt tahminlerinı ve borç}ıwıdırma Ji lruvvet1erj bu1unm..adığından ve )'1ani Aıhnaniarıın şaırl1c C~Jrl ın oalk_ ~. m~bı~~ ekmek ver& 'JUoaret Vekiline çalışma şekl ~ 
'Y'Üıl0atte ~ bir de güze-1 eahneye i~riınh zanumıında ve bütün diier A'hnmrlanın bundaın istıfa<J.e.ye ça. oifı~r m'l!1ta'k.alarıında.n Vo~a • d~:an b:llid.ir:mıjşlleırdır. k:mda \izJııhM vemrlştir, 
maliktir. Burada eon altı ay zaıfın. VilliyetleMen önce tamıunlamıı ve '"<:mat'\;ta dldu'karıırtekn bah~ertnitş. Dem ırnmtmsına yeni ~vvet~'E!!' Bu ıarada iblr çuval uaMian kaç 'Dioaret VıelkıDi biılahare ?vhnt8"' 

yedi .dm tenuılt ven1mit ve bü. h~t teal'iminc; geçerek ba .aha. i'llc. 13 ~ tarihli Alnıa-r ~ bydıramamalar~ ~yiiı~t ne mi.is çmlcaoağı mesıelesı ımevwu- T.iıcıan!ıt M'üWırllkiğünıe çıkmış. .,-. 
rıait)eııle kartılıınm•ttır. Evinlda da nuıla ilerkmişıtiT. "Tli ıteb"-'ız· bu huısıJRta b'r adım da. tierlkf o~ aşikiırdır. ~ak. b8hıs olmıuŞtlll". Frrıncı•daın barzı- pılan 1q>~ ri'yaset etm~· 

kütühbane9İ. de hayli zenaindir. 1Ttcar« Veületinin kendi.ini ay ahmak Al'rnaın seyyar. ?iv.aıd~ Sov\1ett.1ıeııfm bu hareket!~ m bir ÇllV~ ~, 167,5 ~'k Ve'lcf! hmtr ~ İstanbul Borsa Oto 
MenMellin batlıca matbuat mer. rk:a bir &ramiye :ile taltif etmek ~~:aır:1°1a!~~ DooM ~l'tırımn et"- w ~!:_~~~an et: ~:a-gı.ı~ çe&t~~ve yet.lermi laıbui etmiş, mMutm8 ff 
kedeııiınıin i tı da bu kUtübha. K...-mı aldtiı da öireınilmitl5ır. •ııuu ttııır.•reı•11IUlt'll! ~ suyu yu. çe ucu• .uu.ıııı. ıı11U·~"." Oıu•"""f><' u .. u~ ~-1. zaırarına .., g e. b:sk:üMi :fabr'.duutör1leır.illın muırnd' 

Defi' ya !!can kısmın'!fl erıma1inde bullıuınaın tbaışlııv21l1 ve 1942 sen.e~n<fun Sov. ıllnl.: Söf~. Ba.Z& fıınncıla. -~n-..,_ ...:.:...:~ . cllto 
nede nwwcud ve hararetle okun.. IRRitte beledi~ -M-i Knista ~ ~ eh~ bam ~ cepheli.rıdıe ha-rokete 'ıri<iin tür çuıval uından 180 tane kl.1- ~~ 15'M"'"'i'C"gn. J&beıiuer:ıu 
ma~tadır. ı- -:s-·· ı..- :..ı..• n-~ -.ı..:... V 1 _----ıı_ :ıı.. .- ı:n...: bu ı. ~: le.mıwtır. 

K".-ı=":ıı. be.' k"--..1.... it A h l lrl '""' venm~ıı'lt'. °"' 'l""I~"· o ga ve ~~I\. n:uıa,v~ a.ı<.:ı Çü~ <u!Z ey. Vı'-"-" şıelı :.....ı... b hafta dahi 
• 01"'~ fU 1 v,.....,~e il • azı~ 1 arı T)on !fle"iırl~ ~ nwn'ları dan dalha fazl'a b!ır :zıaıman kabna.. Don ikıavsi duırurmı .iı2e ~ ıtWA ıll~n~ :ır • ... .... 
ıderek ıç.ltl, kumar aleybıne n aıh İzmit (HUIUM) - lzm.ltte Bele _..ı... • M~",..ır d v 3- nınm .. d ___ ,_ t·""-a c.,,.. .. -*':eniln bu aırasız 1ıa.arruzlıırı. ~ ve 'D:caret VekMeörle 019 
• ,_,~~-- k"-!:.l. el • J • • .Y.ı.,_ • • • , t_ rlılJ L- lllJ'l::a. ~ftt'I ve: as.en '~" ıgmı ~ p;~mJn (.'ll'l UIGCiA UOWll • UVY :JÇI""' h ~~:J... .. L....: ..t, 
ı ~·.er ve .u~.· . ean anerı~ uv~ eeçunı ıçm nazı an ua ~dı.ırn o'!'uıo t.WlWlmİ nüftı..qarı d~ flÜlphıe caiz dlmaya.n A~n nı dunc1unlcalk dlğıer daha gen11ı uuıuuu ~···~,.,. ayrt a,--

tetW!t .ıçıo ameli ıosteTiler yapmu l11nmı,tııı.. ?()O lflnj 0.'!(.'lmi'v'E!:n KalnıukT.aırırı ~an1ıilımn b'ır tara!ta.n tedbr'ieri almııllttan yanı. Vdlga -~ alecEld*r. . _ . 
ta.dır. • . • =ı.:tare men41rı!'l"l'ı·:!fo· V<>~a ~l'mİ'n ~i Kıaf.kas d~ları 9lllann.. Don bv1i1I mmdıalk.a.nda bülyük Ticar-et Velalletı DWflV".ırl~ 

So.ıyaf yerdım kolu. Huılatı ha. tN> ve 780 h para temm etmııtır. ısab.-J-1....! ... ~..... -11....:...... da __ .&.Jt K"""'-- ~-- _1:.. ._ __ _..aıer tt:r..lamaktan .......ı; ıclr. den 1.tüllQbmz Bek te bu.gün i\nk9-
f 

Lir :a_ıt_• ,_..._ , L-' Bu t:.. _ _ı._u_ • '--- rtllM 'ITTUill'\"l .l'\öl.ri11fl.8ın ~IV:tlll'<: \.~l'UIUI ........,., .. va n.cıoı.'ll enln:ı.. ~:llVV~ '""I' ~a • v~'l..:.ı- • -la 
zl aK; aı;nac:TJn DSDaye.tıe taıwls panuar ,...,-.-nara te"\"El OlllllltlDl1J4 'I .__. ,.L. ..,_._ :~- " .. ..~ ft :r ~-..1.1..' l""rl .:ıu.tL..,.., mOO",;ıı;L 0a blJmm kadar AJı~l<Brdll". mcim ~ ~ .müli.kl ~ d 'lmek üıııere bı' rd ti t t oran tnıe98ol't'l51 ··~ ı.aıl\ır'IV':'n UıÇ yıı.ırz: V>t:"• a, ma illl'ICl ··~·uır ...- 111~11·uı- -45 _.. 

~ ~. K.aımuılatar yan ya. ec1edaı I*' ~ da V• _ Emekli GftUGl K. D. CllM&". 



SON POST"" 

1 
'relgraf, Telefon Ve Telsiz Baberler i 

' 11 sa.baJılr!, 1 lhtıyaç maddeleri ~ir mahalden 1 Ticaret I . TV.8 ç J;:T ~o.~;; -'?":>~ 
Ha.berıer diğer bir mahalle nakledilebilecek ::k:!:' ·.iı*'mı AL~ Mi N c)~ 

Stalingrad A~-- 14 (A.A.) - T.icare't 1droi ~d1o. ne t3:bL tututtluj!u ve , ikinci cepheye dair dal>i e~ oldl>kl:m. luınoot~ı .nu"".-..., ah:: !Oc Dün ıehr.iırnize gelen Ticaret Ve. husule tilrdiı. J,;6.! 

C h i 
V'~Je:firiien t.eblığ edi).mŞi:r: bu madd.elcu:ın diğer m 3 eıre lr.lli Doktor Behçet Uz, gazetecilere G ~~ haııb haberlerinden de 1 1\'laam~ilı . - · · ep es e 1 - tora Vekiller; Heyeti.ince nakf.ıne müsaade olunır.ıadığı da beyana'tta bulun.muş, ezcümle demiş mithım o'lıan me~si i!khıcı 7..0 1 So gun geçtikçe Vaz7j"C.ti 
V- ,..,...imiş olan saliihıycl- ı.aı..- alhrun...,.... . tD- fo cepbe mov-.mudu.r. z"' a)ıi< ne 0 ş ; ı::;m vyet R u>ya~a. l<ı••"Şl b;r 

il b ti 
~ ıct.yantlaraK ahnmış bu!h;nan if\u g':bl t.~hdidlerın alınan tcd- cc- flk 

1 
k .. _ _ fuıısa olSU!O İngiltere ıie Am • • yap~Jlması z.aımıırıd11r. Ba:zı 

"s rl fiit!ii el !roma kararlarının 25.. lideri aı.mnebe uğra<acoğuu g& - . 0 ua go•o~nd< ıuııu. hqp 'bumınla m< ıa- eıika ...,,.,_,. telıblerc rağmen Aneıiko 
-... ;ı,;nden &bbarc.-. lo?'dlni- - noo . u""""1< 00, le bir vazı,.,• e ...,,,,, oil.cı, dovl.o' köylünün bo'< kıeza '®' "'. Alman~a ._,, lng."""""" bu hususta baZ> ~~ ~......,., t"lbl".a ed_u...r.., ve or. .... .Jt e • b·.:...~~~ • "~...: landğı buğday ve hububatı depola. H.:..~ ad ki ,. 1_ müsb:at taaıhbüd!lere dahi "ıt"öb-n'iıız 

' 
1 

uuo• tauuu........ "'"' ,.. ... ..., mıeyuatı .ıı...:ıuuıaıınası ve v ... 'MB•· ra ~a'k v 'büy-k eh" l l d aıuwt o ar .n.Aıuall propa dJdıJk1an ta.h.ırr.rln • n ....,..,..,... an 1 11<oyljı"' aynca r.x!yo ile neşredll- .ı.,larm bir mal>a!den diğer D>r ,,. <qkliit:. ı ~ ~. 1
' " '. • ev. g:mda nazm dbklor GObels g»çcn. 'ide ş iınd ola ortınabiUr. Şu 

m1.!)r. B- ""ğmen bazı ma!>&l. mıfualle götiliı'ooelclNi ıuaddei'.'eriı> mOktJ, n < meglnl t<m•n c<- 6'de bu m~'lcye tahsıs ettiği.,.} Allman ~ ... "'1;:""? 
, ~ndta. 15 (AA) _ Rusyada en fJmıde el ıkoma bmuğrmın hak len .~it- Sl(ınhffiltçe :nıaıkledtnnes: ve a1ıın.:p, B~an soma digv er yerlerde ol. h~~.nı:r yanda bu teşebbüsün va. avve~, böyı."'e biır .~~ssu~ L":-:;~ •oı.t . ' r crrıneıote old u va • moıro- ,,,.,., ida • ol . . . lüögm, urun uzad . bat ~ ~-··or-ıı, ·~ "'."""'ebeb Sıoli°"rnd tlo " ' • ·· imaktladır. ••b-._ -.-· <e aı ""~ d.g., gibi ls~anbulda da undan mo.. ~ ıya ıs e~y~ yacak ol_, ~- oazır1'klar. 

)( d•,.eg•nde cmynn '""'k"d"· ca,ııJal'<ilID anla<;ıde ;.,,ı ,..,h,.u ve ~or ıu~ u il<O a;ıilik ve yM'<l>m gos. •MI meva.! ıçln un vcnnek kam>n• ·~aşan fOOrlcr b<irbm.. dlan ı..lısetlklcnne gore Almanya, 
, •ll.a,.,a.ıa Almanl" şiddetli .. B.~ "."'"Y""" J:ı.ıeıintlın ser. tar;ımesın> ,,.,a ederim. ve<ehil)<.iz. ~· ne .. ı;, ~zıd ollırı.arsa olsun • Aqılo..Sa~.on· devlelleı1rıin böyle 

1,\kavemeıe ,.,damoktad•d". A,. •lJülWin ,ı,ı.,..ç ":; ... ·• ;.tond!iR NOt - F.131 \Uki kalmak şarll'lc . Kondl mohsulümüzdm maada ho. ~I(:"!.. .. ~ ihd:ıs etmek bir t.,,.ıb~ istiyor ""YJ'la!l>L 
1 O,~..; iki.o ine da j, idd'g J.,da bestçe ~·1:;"' ~ ""'° oooı =·föııyağ• 4"'lokın<l•kı> karnr do r ı çten buğday g«İdoceiiiz. M ,,., • mOO Jl> "'"'~\:""'\~•· şey ol. 1 ir. Y aln.z, bu hususta fazla pro.. 'D--..yonı... · ~ Jı ~ ~~ ik 5UYI ;;,odd<i!Eri.n '<ald~- dan Oa ._,iil>im mikta,da çelUk getİT ,d:n, ::'lup dl r. ._•ka.t mtı. • P~~andalardo bulunması ve geniş 
, in g.ee y.,ı,ı neş.odilen Sov. m • °" e · tıyoruz. lstanbulun ekmoğinin git. ,,_ >mıyaca.,. ayn bi< mıkyasta kuvvet tezahürlerine 

et tc'b'liği : • k b"" k •"' 1 Akde • d tikçe nefaset keshetmek.te ofduğunu · - baış vucr·ması filt•rlerde bazı tEredı. 
~~ Kmnod ... Kotolnil<o_v• Bır ısım ore çı:er nız e gürmdd~ memnunum. Daha da dii.. l:ıd~et Rusy- kar;< IWb "'* dildleıin v~ud bulmli.Sı p<ik tabii 
d cıalruyevodL Klcts":caya' da şı d.. h eb d• :ıeleceklir. dc/gı. ~aınııaın ~e ~ kı:ş muca.. ve manıtıık5chr. Bundan da :nll!a:şı. 
b ctl' muharebelerin cereyıan ettiğini · du··n y:nı·den mu ar e sona er 1 Gıda m'addam arasında bulg\\- ehin~ tböy.I;e ~- cephemn ko. lalb"2'lr ik ~ o:-pn-e m~ '1.111ll i~ir. "' rıa da e)lrı ıbr eh:eınm»ym veı:iyP • layl~a vu:cuda g€trrıleb 1ec:eği ka bem"oerinde teza&: ar tcış!}:cm bitr 

Klet:Ska:ya.da RIJ'S hatları yarılmı, faal 
1
• yete geçtiler (8aftarafı 1 inci sayfada) rn.ız. Ham e'kııneğe- hem de pirmce :

1 ~k kuvvet ~~uştu. Çimlh-ü cf;fvaıclı ve naısı.1 ha1lolumrb"1t'Ceği .. 
"e A1manılar nehir kenarına sokul • ı dÜ§man tıopluluğu:na rnimen malzc. yarıdııiru m:uk btr bulgur stdl"U an ordulara bu~'Ük zorluit'ila:r I1fi ~lCten kest.timek rr.ümkün ~ş!ardır. rne ile takviye kıt'alarının Maltaya vücuda gefoı~k Şiphesiz ki fa~·- ~u. Y~n ~ za.nnı;ı<1a, bu d..oığJcf..ır. F<ıikat hakikat 

0 
an bilr 

londlra 15 (AA.) - B.U.P: ajan ( Baftarah l inci sayfada) ~flD&ğ& ?1uvaffak oTdu'lı:larını biL da1ı. or.aca:k.tn. Z<m.LM.Jktl v;_~ ımücad\'.?.esınin hu. düğer ndkta dı3 şutlur ki 1ngilırz r 
~ rnuıhab:ırin.iın · Moıdcondan bildiT me'kıte. Fabl, içeri sokUlmak ıimkan d.ı~ektedı1"4 

1 
At..) I 

1 
Zam:ıın zaman muhlelıf madde. = t_e~J; Jd·ıp;.~alar ~'IÜ'"l'Ün. dd!aın askerle t:ıkhm trklım rlol. ~e göre Almanlar cenub cephesi b"'""b. · oma A' · · A- ta yan or. ?er frı:erıJndıe gıö.rıi11en s.ıitıntınm ~k ~g . ~ aı:u toj>'ra:klardan mak'tadır ve ll:runların ara nın ne l\'-ı d bı' k . . d .1c··ıl· 

1
. -"- sız. Heı6t.e9, .ill1 ırıne eoruyor: d.Ular• umuını karargihının 809 nu.. ser.»ya halkın fena \:il '-aletı" -·1..t.· etSkar çt"lnimesb mruretıı baş göste. vad@; ge'l'ecreg-i h~nüz bePI .ı.-:ı.a 

ay r e~ımın e u ıyct r ına N ) ? 1 eib~· ıı ıuııı r k.fı O İ .. 
1 

ur5u.. 

1
"'d• ...ı._ ıopçu ile hücuma ı•< • «- ~ 0 uyor'. ne.~"' » ~~ mMa ' 1 . """ .• yeıı!n taı.tı tesi....,.jndC ve sun'i ""'· ' ' .. zamon ~gut< re ve A • d 'r. Bu kad'aır askeri ya!lnız İngiliız 

tnisle . R h r 1 Her aıı'zdım biT }at çıkıyor, ıını Akd1!ınl2Xk son gunlerde yakala.. 01~ .. :n.l'llt) aöruvnT'llT7 ı· c:.ı. bu """k~.a merlilka llÇ'n bu aır<l'1Jlye 'kolayhkJa adalannın mı.a'!r---~na • ...,. oı..;:... 
, r 'iC 118 at arını yarmış ar • d"I d" . "'"'fi"" n "--· V"" ....... 'L • ık , . · . · dU~ ... Ullll dır R JY • h-~1 k"l 

1

-..,

1 
fey' gören yok. fakat uyduran uy • nan ve taarruz e len uşman kafı. dan t'l11ımıaıktıa!)'1rz. Ç · anma yaıp~aıbUecektı ve yeıili llstiliıda'n 'korumnalarına ta1hSiıs et. 

· u:Jı.ar yenı arnara çe ı m,, er. 1 . b" J'ıkl · d · k ) 1 ') i_L • h-'lll-'-- ·· ··ı. k --=ı. '- de tolo,., h üoum• geçmişle• · ve dwana 1 ""' " " "'n '" g•n ' •R•arı ~ Şm.li '-"'"oıbuMa !il>Wan n nar. ~:"'.'. il<="<>:" y~umı, bu «- mek fazla brr ..,y odacakı ~ '1 bun. AJ....ı.,, ged atm• J.,dı.. Ma• Nihayet ı...ıahal ğı yamak: ;ç.,; yop•J.n <'"'''""!". '.'""nda Y•"' male doi!ııu ~ni du<ymaldJa oetıW_s;;, kısa .bır alide çok -""'~af- ı.,,a ltlr sa.rf mır!ıalli bırtm"1< zo.. '>ı.ıı;ı, va,İyot honüz beni doiil•fü- d"" ç>kan itil yuı bir adam ağ<ın• ~aoar'4• olde e<lilmı••u. • mamnrum Oldum.> ~ lt>r taarruz şuklllle gctırebı~. ruridlr. Bu ımıllıal ikinci cc lıedlı'. 
mend'i1ik ~ten .onra. •lul Hşa Deın_~altıll~r ve ~ızlı botl~r. b ır o dı. .. .. Şu h<f~CPe so!0bifr:ı: 

lruvazotle brr torpıdo muhribi ve M•l}" } Fak~ bü.tıun bu tahminlere ve Bu ne zaman açılacak? 
dl~- Börek. içeride börek satıyor 3 ~car~ gcmboisiınıbbatırmışlardır. 1 1 oyun ar kİt{.'ll zorl\rlkı'l.aınna Tağmen Alınan. A~ lbu teşebbüs yapıl:dı'k'tan Akdeniz 

muharebesi -
fngiJiz Amiralliğinin 
neşrett!ği tebliğe 

lar.» ~~-. ve a uÇakianı dört f lar~ garıb meımlekeU6"mden u:rr.ııl. som-a:clır '.ki haırlb;n ati.si \'e cfü~ 
«- Nelh !~ı ~aturrnışlar ve C~belüuarık esti vali başladı ~u 'k~<lar asker çekmedller, ruı.ıt. mn aikıibeıti hakllt'nd'a bir f'lkıiir e. 

istbm_ eıtıınde yol ı:ı.lan bır zııhlıya tla. Pa.tı.ste son yapı1aın bir ,.,cı:,.,.;w dnmek ımümkün olabiJ.ecditıF"". 
Bütün ağı.ı:lardan mü ndk bir .ik · ı b · ""<'""" ...... ha dt -~Jı k b ~ torp ha et ettınniışlerdir. Eminönü Halkevi sosysl yard-- I'ffillli, Lşgal lkrt'alarmm takvi'ye * * 
J'f 'lllO·ası c;J tı ve unu, düW. Ahnaın hava ve dıenrz barii•kleri ..... 

L ~ v şubdi tarafı.ndan tert~ olunan mi'L 
nın ıwıpı;sına. aog:u §iddetli ha trü ele 4 ıtiıcareıt gemisi batırmt.ııard ı r. L-:.t.. • '1' 11 oyu.rilar. feStıivaliniıı il1• e<>lentilcrt" 
euım ıtaıum dtll. l l Ağustosta e<Warescicb İtal. ~ ., dün gece saa.t 21 dt Tak '.m Bele. 

Çoıklta,nbeı:ıi ben de hasretlisi _ ~an dentza:lttsının oorpime ieabet a~ Cililye gazino.')1.JnC[a başlamıştır. Vali 
Dil Kurultayı mesaisini bitirdi 

Y'iın amma, dayak yemeikten fark • lan ve yaralı olarak Ccbelütıtarığa ve Beled"iye Reisi Dr. Lutfi Kırdar. 
' Loncl sız Olan hu börek yemeılcton vazge. i ilden İngi'tız uçak gemisi <cFuri • Orgemerall Fahreddin Ahay, lba~ın ('Battarah 1 inci sayfada} \yeıpaıcaığlız. Bununla. her rr.ıedeni 
d • . !r.z;- 15 (A.A) - Bahriye ı;ııerelk ora.dan ayrıldım. Babıali cad. OuS» dır, v •• mcnsubları ve kalabalık b·ır ha:r.ı_ • ~" ... ;ı,' tohliiO n .. d .. ek ,,,. .-., .ı;;...,.-ı,· d • Baurd•gMn>z J.;,nv.,oder Maotn liil!lcsö> , " •. • ~ Çankaya köşkünde tlJI glbi CU1rkçe de her Quşiinceyi, ~,.,.ı, Alufoni•d• bi' don!. mu. OJ<>'e vu ııım"" • da en son ., d ld l M <h • . ın =yuk b" zevk v. ne .. e An\.ua 14 (A.A.) - Re.ieicüm. sağı solu bEllll, sının çizilniş lııe • 
._rebee" cereyan ettig-ini bildlım"ı man, uzallctıı.n börekçinin 9t:Sİ keli. t '----- - - ode be-'-o an_._ adn es. ı1e takilb ettikleri festiva! eg~lencelt' huır Mitli Şef İnönü bugü.n saat ~ Mim.de sıö~Aiyebi1ecek L-,:e f • d er ICTUV&ZOru C urunım11Xta Jr • ı • ~"S J~ ./ U-<h 
lr. Maltaıya iaşe ve takv.llre kuvvet. yor u: ---o--- · nııne 9aat 21 de !llti!kJal marşı ile 17 .30 da Çan.kaya köşklerin.de Türk gelleroktlr. 

leaıa geti'ren k:uvvelli bh 'kafile dÜJ.. ,,_ Dliat, bay]~! Ca~lar kırı. D b~~amnış, bunu Eminönii Halkev'.İ Dil Kıau1tayl delcgele:rine bir çay .Aı:fka~nıın, 

aid tafsi:at 

inanın çok muazzam teşebbüsleri ~cak. Merak ctmeym. hepıınize ye. ag" Jtma ofisi rell::4 Yavuz Ahadanın bir f'öylevi ve:rm~erdir. Çayda Büyük M let Dil K'urumu inkilii.boı rutıille 'l'ağmen muvaffak olmuş!u.r. ne tltKek. 4ı:Bidax börek vaıh talcib etm'işt!ir. MecıHsi Rebi Abdülhalik Renda. 'Dilidk !külliilrüaı.-e ve kiiıtü~ ad~-
0""' Alh.lonizn hi< ,..ı.t .. ında * A:nikıara, 14 (Hususi) - Br b. . B...r.rt "°""' aı ..... ilo lwivale !l.,v..ı.'ü ŞUk'ü Suaçoğlu. bb çok - 6llıdın gelen ya.-dmnı yap: 

clUşmanı<n lwvvctli deni:ıa.litı ve u • İlk·~ va.kt?. börelc:çide f>örel: 'lamnaırnc ile ~mna ofıı9i k"'1dıruıl. ıştlnk eden gruplar tarafından ma.. vekiller, ımeb'ualar ve yükselt TÜl- nDldtaıdllr ve ~aıklrr. 
«;alk1aır1 8 ve 1 O pushtk toplara malik Mttlilkten. ve dükkanın önünden el m~ıır. haJ?i oyunlar oynanml~ ve eğlence. beli suıbay(ar da hazır bulunllluş • Arkadaşlar, kruıvazör fit!osu w: seri botları iıle aıya!k çekBd'iıkten sonra, İçeri gir • Bah k °' I~ ~e geç vakte kadar devam et. tur. Dördüncü Türk' Di!l Kurultayi • lll'tlba.reıbeye tutuşulmınnur cı.n. çe apıda ku~uz köpek m~tır. M11Ji Şefimiz bütün davetlilerle nın. üstünıc aldığı işler. p.ı anda bit. 
Düşman lcm.ıvazörl~rinde.n biıri Bör~e : faraf;ndan ISlrlfanlar ~1 festiival eğlenceler.imin 6rkin. görü~rek kend ilerine ayrı ayrı jl. miış bulunuyor. Kalan büyü\ bir layyare1er•İırniıziin hücumu karşısında • - ~h, dedim, .. ~1! bu a4am. Saraybumu Park ga- tilfatta bullll'lmu~l.ardlr. vazifemiz var, o da bizi. devlet ve ~eri clönmüıttür. ~ L-.JI d gene 'bo - (Bq tarafı ı inci sayfada) z:mosunda yapılacaktır. Maarif Vekilinin n utku m!Uet iŞ1eri nde h iç bir zaman yat. 

B

:L d . ı.. ~ 1 re@'e ~a anız.» 1 -- --o A-k 14 (AA. .. .. .. ı_ -L- •• b . . "i 
.. -.. cımzaAl~lz bır talyan hu. <f- Hüküm.ı'mi l . . .. Y Yo und•n Kaure•oiilu honona '."' "'."> .. .> --Doıdiincu '"Z. ':'"~ıya.n, tecrn -•~. b• • • V~e 2 bOrpil isabet cttinniştir. Ve\l:fnü:zin z ~. yem Tıca . kadar imtMad eden mahalde müte. Macaristanda 'flülrlk dlfil kongres.ı ~n ~!§ gilııilnin asil ruhunun ve yol gösterıct ıı;, Alman donizalU•J muhokkak ij' . llu • '"oolbd'· Bohçet addk! ki~l•d """n bi' köpoiin ~ ü<;iincii umumi toplant•••· zokMonın bütUn vedmindM fayda. batırılm.JŞDr. Ba,ka hiriınin dahi ba.. bdau~ ayag~nı bugun. de lstan .- kuduz olduğu taha·kkuk etmiştir. garı•b bı•r haA dı•se m .rrfilteakıb Maal'if V~'i H~ landııran. en yak1n ilgi.sini. m"Ueti .. 

hnld>ii• -a.n.k<ad". f.aııle tay. .,ı. ~ gu.ote """d.""'•. Vek<l Bu köpek tuahndan ""ılanla< . Alı Yücel<n bilr nutku öl• çaqşno. nln he. fmli<n.e: h" imkôndan · tl • 
h" gmıi.inden ,...da M.ancbcsta '. ' eym"· T<,.duf ıo« bay, d~n yain1'z l;j, tanosinH. ,,.ı...;ye :lor""' ootı vermişti•. Vclril d"1riş- lado ,,.ı.,.k <0lfüan M;ı!! Şefimiz buvaızöıü düşman tarafından batı. ~:ı ele oooın uiur1u kararlarından gııkırrıif 'Ve cliğer}crin~ gitmemit ol. Bir balıkçı her akşam fr ~= ve CümnUNeisınıiı lnönü'nün Ku .. "lm'ltı'- Mancheotc< 9.SOO tooluk hOrt..I huoiin tatbika !myulduk. Ma. duiu yapıL.n ıahkik.attaa anlaı•I • Yurdun dfu<t köşesinden gold!ı. "'1tay"' ç.!-ala<Jna liiıfedip gÖL 
idi. 194 1 •muin de i<k.nıal cdilm;,;ıl. 1"m ya, · h ufday aa tııı ..,,b.,t. B i • mııt"- Ö 1 Üy or Ve sabah~ arı ni7.. Elhlrl@ <'tltôni7.. Ana da""'1Jı. ...ıik!leri biiyiik. itinaya hep im >zin Müıre:Uehatı 700 lt~i idil. 6 pu&luk zim patronun kayınvalidesi köyd en Diğer Isl•rtllanlıtrıın hiç vakJıt za .. dİrİIİVO :muş ımanm3a.!,1 01~n ana dilimı>z ii5tlü!'1~; ~inden gC:cn minnet ve şü~raaıı ~C:-
1_2 ıo..u"" 3 tayYa""i v•d• . Bah.. baı;,, buiiJay unu aoci,ttl E.k; m<' yi .,,..,.,r.,,. Galatadaki kuduz teda. ~ ~ ~= H.,,;mr> lırtTnokı<ds. Kurultayın ovelwnı. tıye nezareti te.ıbliğini fU eözlerle bi. L~rze 'baıla.dı'L Fak · _ . • vllwıı.neısiitne a.c. tde müracaatları la • Bıuclapeşie, 14 (A.A.> _ Ofıi: 11' µ, tın J~ttnle tebrik: ed'enm. eiv'lerııncle kabul ederek onlarla da.. 
t" _._ .-c:qs<.... ... at miifteıı el'- ' n ·- B.,,.,+" ~;...._.;,._:ıı ] • ld y b k·-JL-•nn.aedı.., 1 ddd • • .. . • . . - '"" '" Abi hald. hayati t<hlilke .W.C Mocar iOOI>kçı her &!q;am öl. ..,,- -·~·~•• enrmz o uııu •ya - """'' arzu"""' göot.,. 

«Bu kad•' goniı ve tehl'lkoli ha. ;. bt°:' '!ı~"""ti!do,":. hı' mub'*bkt,.. melkte ~e "'balilley.m dirilmekte.. hla:ıı... IQfün bllm kunurnan ve a. mdleni bu mlnnot vo •ühanı hüi>hil. t~keilerin hiç. bir ka.y:b verilmeden . en ; ~ Y~. ı. Ukidon ııu~e 2. -. lsııanbaı? beledıiye hududları dir. Bu gcmlb b006.se l'urkev lkıaf;a. clliımlıaın ~ V'C'~~~ ~eki'Z on t~ attltml~.ı.r. ~u sözleriımle, ke~>apobaaı b.klcnomezdö. Faht a.;
1 

~;" ..,,. .. ., '.~"' ,.,.,_.,d&:. h"':'n dah.illindo tahakkuk <tm;, kudu basında vulııua gelm<ıkteJ.ır. Ba.. """" _>:<!d~mdc 'l'i;'.rk. ~mw"m ,.., dun l<adu. ,uJ;~'" d.• <lupygularını. 
tnanm ;ddtala.rl mÜ'balağahdıl-.D oglene kad ~ tepaı}'J tWtetttk. va;k ahMrı mevcud olduğundan ı.ı _ lıık.Qlnlln k.alllbi. ıalk1şaım olunca d\ıır. t{>fiıniğf.ınıın mi:Ili go.runuşte a;İftrll 7.a dile getİir<l lglme l.nantıyteırum. 

---o-- Kunhoibça ~ ~yle, tanesi 10 lu - ıı1ma vak'ası :zuhur eder etmez ısı. makta ve sabahl!eyin yeniden jş~-

saffet Arıkan -an ..... &"id?'•r. E.k.iden 6 ku . ,,1an1.,.. ,fol.al kudu-z miioomesi.. meye l>a§bn:'1d". balıkçı da bu Pasifikte Ticıret Vekıiletinde 
ruşa güç müşterl çıkardı.» ne müracaat etmeleri kendi sıhhat .. suırel'k tekııa.r normal hay.ata lk:a. •ı• d G. 0. Jeıiİ. ıno4dasLndan elzem olduğu e. vuşmaikltad'ıır. (Baprafl 1 İnci 9Qfada) yeni kadro 

ı ıma namesini o bemımiyeotle tıebliğ olunur. ..~ ~ı:l~~:me bedbinhk (Bqtarafı 1 inci sayfada) 

H
. d•sta d o --- Şark ce h • gosttmmelk Cıc,Uı hiçbir seıbeb olm6- ı-·-~ . d . ı · . 

Hl·ııere verdı· ın 1 n a M ,. lk" ., . . p esı d~ ve wrz~ mi\th!ıHk~ le.. me eıcr.ı::n ıııntaç 'C'Vllr ve te9 ımıne ~c ıs mcr eşrrn n hine ge]Şt~ lk!anaai" d kadar vazifekrıne devam edecdtler 

S 
• t bir"ncı· gününe kad (Saf tarafı 1 inci sayfada) 7 tt1-ı1n.:renlbleıri d.ev~v!~ ırk..... ve bu iı}!:er ikmal edüd&çe alakadar 

Bcr?ln, 15 (.AA.) - Führer u. 00 vazı ye ar Bu ıınulkaıvemete rağmm, Alm91'\ •...,"" ,:::h·.,,.....,be .. ,. .. ....ıı:k · meJIA:.: o. memu:rla.ra iılişiklerini.n kesildiği Ve 
~ ~~l...m T~;.a..:.......,;-- tat'( k d" , ___ _........._ . ,.,.. ............... " roıu.vı~:ıu ve ıapon '-"'-~ f-..ı b"•-1· iJ k. 

,,.,..,, "Y"''.AX.)'ot::ı~ ( 1 ararı ver 1 ALWV~(Jt:'nnm 1oarıJ:1l!ZU iyj p1t harb ~ · ~ ~att."\ tara ıınoftQ )ICIJJ CC.e •Ur. Yleınıı Berfin Bü)'llik EPçisi Saıffelt 8affanfa 1 iıDd IQfada) . Tarla teıra:kıki ~ mı-~ eden mlk ~~-.n, a c7rey.aın İaşe işlerini görecek olan Ticaret 

A>oikanı lkabUl e~ir. Soffet An ~ -r hl,ib'r yeo-.l! lüşb!r hii. eli; ,,1."'::'afı l ınd _, tada elıemmi:yll1"''z d~n kw. J'- ';'~"· Vokal .. lnin takviy"i içh> mnkoz ~ at~i taıkd-rn etmiş. ~ .,.,__ Jloo>ba,Yda nm. r...m.,.,,. "" alltışl>nla ~ vetıeruım üsle1'ile _, mu-vasate. Tolcy<ı 14"~";, A•) "' S I vo vi!Oyetlo<do kullanobilm•k iiz<-
ıır. g&raatar aıçıllrrillş ve ıpliıdıa.ın1elerlıe · sı lke:n~ ve dağıtı.Iımıştır · · -. 

8 

omon re yeni bh kadro mezıkur V~iılete 
n~.., """"" V on föbbenl rop dF" l!obnid<olaıırı cıme Jle!eri çai!.ş. ... ;!~ 500l'a Eı:;ıincan mc-b\us. K"""deniz ·k.ıY"Smdaki dıı'lffi"n j"°1

"" d'oniz. mkh ""~';'.' ha k_k "'ı.a • ., ilm;,th. Ticmt V eki.leth>e d< • 
tnoııasimde lhazır bWruımuştur. maia baş~. :....'1:......_.ı:~ib~ Safı E:dem aoo :ç- liman tesiısıJlem Alman hava kuv. t~&~ umu~: ... ararga 

1 

yenı Jr looen kadro u.dur· 
- o A ı,_.....ıın..;~...a..... ~---"· .. ~, m\.lıo lll' v.e zarurı sebebleır~ ~ . li aJ"J'"l': neşre ..... ı,...rr. · vrupa ~-?'....._....._.._... ç:buıı~ 1- t:aıkr:ib ve tah5ı1liine iımkan Ö~- it ıte6iır: ~ taaTruzlar.ıına i:ııe. Japon kuvveııleri 13 lag-iJiz ve A • . l ta11e 600 liralık hatb ekono 

Sovyet or:lusundaki çöı ~Jeımi çııkarmış olan h"ıJrti'- ~ a.v,,,,..\,,," ·~~k .g~. def tılL'uıI'ma'kıfuld'ıır. Bu taa.ırurzhıır ~-=-- 1-- •• - •. 9 . "_] ımJl!İ bürosu şefi 3 tane 500 linlıl '1l zm8le 'bu Eibi9e'l'erimıi rekra:r mıv ....................... .m Ki' ırune, ~ıya sı:raısıırıd.a bombalarla ik.i bil uk menK"an 5J1Vvazorunu torploo . . . • k . 1 . "oleıdir. ~-· ~ malül dlanlaron . - ~- mul>,ibini. 3 don:Zalu .. 10 nak~ mü,avır, 2 .. ne 210 u,..ııl< rapö,. 
SlJaSl om1ser erın ıını .. , . . ik.'liı9adi buhran ve:-:gisi. ~- ~ A~ ~ _Uıgırat~. ye gemilsini batırmış ve l>rr lkrun- ~r, 1 tan~ 600 liralı'k propagan~a 

Salahiyetleri aza 'tılıyor Kalllıüta :" A!un<Oobadda .....,_ tlnıfun ve inhi»aır eşyası. bey"ıye. lı bo gueıos -- lılir Alman h~- ,arii. 3 to,,,ldo muhdl>ini vo bi> biırosu ,.,1,, 2 tane 500 llral•k mil. 

B 

~l, tamaımnJe lk.orııtırol aJtmdacfır. slnden ~.fade hususunda lh~ ıra tıu ~ e;çığında 4000 ıtonli. nak! ~ye geııni.;;ini v 1 ha ~ ~vir. 1 tane 21 O liralık raportör, 
.,._ anı_15 (A!'--) - _Haber ahndı. B"~]eşiJk vtli:tayetleır va'füsi Stıır maJ:lıJü :i.:.-......-_...J_ .1..J ••. 1-ıa ..l:n tDooltA ~ ~ ~ bat..mıı:Ştll". mıışlardtY: ~ ag T sara u-grat • 1 O taıne 300 rralık müfettiş ve 1 
"'"ua ,gore T.ıtn'ttV'l"""'fln luı dil Marns :H.aıınıet ıı.v. .... ,.;; - :ı.ı ........ •--.ıe o1u.LU. rına U41~ n ~ b;;r Alınını hava • . .. "'ıhjj; _._,.;;j.,"";;l;;;:;; L ~·'.'., ......, .u." ,:;:'""" Fza~tta roy. lr lc>mımm bir.inci ın&dJ«ıirüıı jWf dl3nma taonıu.a ,..,,,.,.,.,.,. eden Japon keyıbluı duonmiydai• ~· 260 J..,a~ok ve uç tane de 210 

• ~<= J~ A0m'IS€·•ıı.'e- .. ..,.. ı.~ .. .n.~gu u.;u- nuıtu:ım.ıa. şovl't' de- silrtlne SanBm eskli bel d" . . . .. ,L.'C~ _ -1'd _ _ı• ı bil" .. lıraJ:ık uponor. ~ıın saıl:ahl')-.!iJ3'1in azıa:wnştır. .miil$fü: - . •. .. . . e •"Ye ırıensı bl:.ır düşmaın ~ teşıkıb A'l!maın aıv. lW ecıbe uır. 2 kruvazor hasa11l ----'-C>---
Scıvyet korniseırfuri rülbeTeriın ş:dtJe(li bir . n - .. Lhsan ılJe mu!hıeınd?S Alı Ragı~ TırUt cıl'arı w hava ~aıı:şıkoyma at€Şile uğramı~ dıt bu kruvazörle.- muhe. Rodos ada"I bombalandı 

~n bir ._gı ırü:tbe subay ..J_ ... ___ ·~ ~, -k~h tıeşcbbü6ü kayın ~m affına a.ıd ka. filten yuk e~. 45 müıtcaıranrz. rebe dışı italmamıştır. 21 Japon tay ;:ı 
~· • Yıt:l!ll;.';\..~ ~wsuuua)"'llZ, uı <h a.zır ~ttvvıeıt... rı:ı.ıri"\ar UlÜl'l~ ve kabul edıi:l.. ·-"'lr·ta 35 . d" .. ··ım·· .. ~- B . l'nde bulluıucallüaridlır. Tı"moçeınikıo ~e ıma.lilı3ız ve mülk saıhiıblıea"ıılf . . ·u.,.....,,. n . .ı. uş~nı.ı u.ştür. . ya.resi !&ayılxhr. u tayyarelerin pl Kabire 14 (A.A.) - Çarşamba 
bu k~-ler!n: plan•k<rd ..., "o:ike. ldlrooılan-• himaye etm.olı. ;çı.. ~ ~ j . . . Voroo>e2 çew":"nde bolşev llole. looluJ lovkalade bix c'."a~ede inoan akşamı Rodos ad.,ında lngillz tay. 
ri maruyıetıtdk1 ıı'fıe1".? müdahaJ''E! eıt lkuvıveıdtri ik.ulLanmak.t.a ıt.Eızıedıifd nın· bin"~ .. 1:iıemra ktinıc~ 1Wl yaıptı~ te~lii taaııvuzlan aik'l!Ill blombalsı lbalıınde kendllelllnl tayya. yaırdleri tarafından yapılan taıı.rru:r 
~ 00~. -~ ıoa:=rı ~ Yatlar tatili ik"1.mııjtm" •. Çetin çar_p<ŞllU!laida 56 " ile biil;~te hedolleriAe atmışla' . a•n> •..da lW!ate tayYa"' moyda • 

• 1iank 'l;alh.rCJb eW!m.~. dır. ,, nm<la ~ Yaıl8lrı çıkM'!Mlşıir. 



8 Sayfa 

Altının tekra_r yükselmiye 
başlaması karşısında 
(Battarafı 3 / 1 de) ı kap1~ali t devir henüz tam m ana

ıfoe kadar birçok memleketlerden s
0

le yıkılarak yerine altı n esaretin. 
alt:n ihracı yasak değildi. Buna den kurtu1'muş yeni b ir d evir geç. 
rağmen aıltınrar bir dda toplandık.. m ;l' sayıl'maz. Dünyanın iıçjnde bu
tan sonra tıek.ra.r tedavüle aevkolu. na~d ığ l bir karanlık ve kanlı çarplf 
ınam tyordu. Burada izahı ne uzun malar ve buhranlar hep bu i ntika. 
sürecek olla.n bu hadiıse artık eski. lin alametleridir. Fakat her ne olur. 
miş bir ia:stılk boplak( el~:st ikiyct has 1 sıa ollsun, altını ohıın miifılet veya a
sasının kaybolması gilii. topun şek- dam lh~ şeye malik olan millet ve. 
Hne değir, fak>at yapıld ,ğı mal'ze.I ya adlam dernek değild i r. Çalışmak 
rnen7n J)orı:ullmasına. aid bir bünye lı hakkıonıa, imkanına ve liyakatine 

se'bebiine bağh K:l.i. Bu aebob libcra•I mliık b~ok milletl~r ve insanlP 
kap' ta1ist nejim.in çökmesinden doğ s ıl'f ıaitıınluı yok dıye, altın babası 
mu!llu. Artı:k altın hal' ed'tlm iş bir \ menıl:!eketller ve insanloarın ilelebed 
hükümdar gibi sarayında hapsedi:J. / fakıirıle,şen, eriyen esi r}eri olamaz.. 
miftl Ona yeni bir kudret vermek- kr ve olamıyacakhudır. Binaena
le. liidare ettiğ~ memleketi yeni b~ 

1 
teyh craltLnı> il böyle görenı devir bit_ 

refah devıresine sokmak imkanı yok i miştir. Şi:md i: tıAlttn» ık ıymetJi b ir 

tu. Att::nı mübadelede_n t~rdetm.~k 1 ~-ad'en olmak .vasfı dolıayısile gene 
tca.b edıyıordlu. Bu hakı kaıtır en bu.

1
ırrbar görecek.tür. Fakat sadece kıy. 

r\lk altın bıa.ba.sı ol.in. memleket.. et] il b im maden. bir mal oJ.arakl. 
ler, ~ngfüere. Amerika. ve Fransa K ilmse, 'hefe şu buhranlı zamanılarda, 

SON 

fsterUfze ve Te.ksif edilmiı 
ŞEKERLi KUTU SOTO 

TilrJı:iyenln her tarafında. arayınız. 

Küçükler Vf' büyükler için en ıııb. 

hi ve Jı:unetll oir rtdadır. 
Tüıtciye umumi Sllılış merkezi: iz. 

mir Haılbnata. ça.rşısı No. 57. 
,_ ____ l\IEH:\tET SART 

Nuri Demirağ 
YEŞILKÔY 
Tayyare alanmda 

Bu a.yın 23 üncü raza.r cünli u.ı;ucu Ye 

yapıcı talebeler a.r.lsında tayyare ve pi.&. 

CLIPS 
ŞÖVALIVE 
PLAKiÖNE 

ve 

9t9E K 

,· 
1 

PLATiN ve 
PIRLANTALARI 

SiNGER 
SAATLEBl 

EMiNÖNÜ 
caddesi No. 8 
ISTANBUL 

anlayarak paıralarlnl altın karş ı lık- ! ona eski ölçül~rle tapacak ve yarın 
ta.n mahrum etımekle za.ten o tarih. al'tıın de<Vr.in•Dn tekrar geleceğini dü. 
ten dtibaren liberal • kapiıtalist d-ev- 1 şünerek dtindek i avucundakini, altıl
ri.n ~B:aslnı kabul etmi.ş oluyor"ıaııdı . ı :na yal'lıra.cak insanı 'bu hareketinden 

Altınıı mübadele dışına atmak, menetmez; ancak bu biçaıre anfayış 
dah'aı doğrusu tek ve hak.im kıymet içinde. yarın altın fiatlarlınln düşü. 
ölÇü'sü o'ma vasfından uzaklaşt ı r- fÜ karştS'lnda uğrıyacağı felaketten 
mak, had.i!se'lo.-in zorile değişen b ir ke'ndihllıııi de k'Urtaramaz. Ah•n ar. 

nör müsabaka.lan yapllaea.k, mükifaUar 
t.evm olmııaea.ktı:r. Gösteri n yarışlara 

saat 14.30 da b~la.nacakhr. • Oksürük ve Bronşit J 

TURAL GAZMASKE .FABRiKASI 
devri göstermekte idi. Buı yen ·, de. tı'k sadece b~r mal olmuştur. Ona 
vLr. uzun zaman b irçok haksızlıkJa. ancak bu gö:dükJe bakmayı, ithalat 
ra, suli ti.mailere vasıta olan altı n ha eşyası olarak memleketim ize son za 
k i<nti:yotini ortadan kaldınn ıya zor- ı rnan~arda geldiği İç ' n düşen, l.sviç
luyordu. l 929 dünya buhranından remr"1 iıluacatl yasakldması ndan do. 
sonra asla geri önm iyeceğl anfaşt . layı b ir ınilkitar fı rlıyan a1'tın1, para 
lan .fakat henüz birQok taraflaTda 

1 

ve maişet d.avalnrımı zla alakadar 
bu antayrş kuvvetli ve ak1ı sebeb- görmemeylı bi1'ıneiiyİz. 
lere dyanmamı~ bulunan. liberal • A. H. 8. 

RİGB SCBOOL 
INGILİZ ERKEK MEKTEBi: Nifanltıf 

Kayıt itleri: PAZARTESİ, PERŞEMBE cünleri Saat 10 • 12 
Arasında Yapılır. Leyli Yerlerimiz Mahduttuır. 

ikmal ilmtihanları: fngilizce kısmı 16/ 9 / 1942 do 

hkma:1 .imtihanları: Türkçe kısmı 17 / 9 / 1942 de {Orta) 
lkıma! imtiihanları: Tünkçe kısmı 18/ 9 / 1942 de (Lise) 
Mdktdb 23,'9 / 1942 Çar~arnba günü açılacaktır. Telefon: 81078 

Harb okulu komutanlığından: 
1/Runn/H2 den Jt.ıbarm b14~a.n k.a.yıd -,e kabul mu.ameleılne devam 

edıllmekWtr. Müddet 30.Eylül.942 tarihine kadar uızatıimıttır. 
fateıtUlerln buna CÖl'e ı.uıunduldsn malıal1ln ukerUk tubelerla~ mliraea • 

.u&n. {'762.8597) 

• Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

fıJHıtme .aatalan için: lüzumlıa örtülük mWjlamba beıi müba.yaa olunacalı.t1r. 
Su •~ ve mukavemet• fazla yerli veya yabancı mamulah olma!.: ıizere 

eDerlnde muşamba bezi bulunanların nümune, ml"ktar ve tesUm müddeU ile 
n..tıarmı nihayet 20.8.942 aı.~nuna kadar ~memiı:ln Leva:.r.un Müdial'ütii. 
ne yazt ile blldirmelert. < 8G66 • 

'\ Antakya 5 sayılı J. Er. Okul. Alayı 
satınalma komisyonundan: 

Cinsi .-4Ur.tan Tutarı Teminatt Mildan İhale 

Kilo LI!& K. Lira K. Tulbl cünü 

Koyun eti 45000 5!000 00 4050 80 U.8.942 Paurt.esl 

Sıill' eti 45000 22500 00 1687 50 24.8.942 Pharte.i 

BııJı-ur 45000 9900 00 742 50 25.8.942 Salı 

Kuru fasulye 45000 12600 00 945 00 25.8.94.2 Salı 

Nohut 45000 8550 00 641 25 25.8.942 Sah 
l\lerclmek 45000 9450 00 708 75 26.8.942 Çarşamba 

Pirinç 108000 · 410~0 00 3078 00 26.8.9t2 Çarşamba 

&alili: yatı 36tM lleet .. 6175 ot U.8.942 ÇarpJllba 

Beyaz pey.nli' 5091 5751 00 Hl t5 26.8.942 Çarşamba 

Yemeklik o. 17600I 1792 " '134 41 27.8.942 Pel'ljembe 

clwı 

Sama.n 108001) 5400 00 4t5 00 27.8.943 Persenılie 

Raati 

11 
11 
17 
17 
17 
11 
11 
17 
'17 

1l 

11 
Sa.bun S6-llJ 6998 40 5H 88 Z'7.8.9t2 Perşembe 17 

ı - Yukarı.da cins ve mlkla.rı yazılı on iki kalem eru.'.un kapalı zarrıa. ihale 
cilnii olan 22.7.9i2 Ç.ır~:ı.mba cünü t&llb çkmadıtından hizalarında. yazıh ıün 
ve sa.a.tlerde kapa.lı mrf u ulile ihalesi Yen'den alay kararcihmıtn yapıl:ıçaktır. 

2 - Tahmiri tutarıa.rı ve muvakka.t teminat mlktarlan ile eksiltmenin aiin ve 
saatleri hlmlarmda. go.kr\lmiştlr. Şartnameler her ıün komsyonda cöriilebilir. 

3 - İsteklilerin liule ıünü ve saatinden bir saat eneline kadar teklif melı. 
hıblarınt kimlsyona vermelidirle-r. ft82:t3ıı 

Vaia.nı düşman tecavüı:ünden masun 
bulurulunnaJt ipin ibUyat eleman yetiş. 
Urmek pyeslne :ı:ıatuf ve Türk delik.an_ 
lıla.rma. yaraşacak yeg-ıine spor bu nevi 
ha.reketlerdlr. 

Komprimeleri derhal keser. 
Her eC'l.aDede kutusu 35 kuruştur. 

Her Tiirk celir SPyredebilir. 

f stanbuJ deniz komutanhğından 
Den.z lisesi ve deniz gedikli okuluna 

girme şartları 
Deniz liıı;esl: 

1 - Deniz lisesinin birinci ıuıııfına rirmej'e istekli okurla.rdan ikmale .... 
Ja.nlar a.luıaoaktır. 

A - Lise biriD()i ıınüb ikmale lr.alan}a.r denJz lf&esl birinci ııntfma. 
B - Orta okul son ımıtında ikmale ka.b.nlanlıan deniz li;;t,ı;i • birinci sını. 

tına talih olaıır.ar lruıat '"1tib.au~1111 yerdikleri t.kdirde alınmak üıere ka.. 

pd Yı11>ıla.oalahr. 

C - Lise blrinci 11nıfuıa ya, haddi 115.11 d.lr. Altı ay Jı:üçük olanlar k.a.bul 
emir. 

Deniz cedilı:ll otuluı 

J - Denls ceillkli olcıtlunu.n ber llo ıllllfm.a orta okulda u..ıuale nlanlar 
a.ıuıa.caldıır. 

A - Bulundukları sınıtiıarın mudill olaıı recllldS okulu d11flarına h:fıd 
edlleceklıenlir. 

B - Gedikli okuluna c"°'ı J&f hadili Mrincl aJDıfa 12.n. Ud11C1l •m.ıfıpa 
11.18, tioiinoti llDlllDA 14.lt ,....__.. ....._. ""'"'1 erllleocklerdlr. · 

a - iııır'anbal ""' c;lvarmda. bahınudar :tstan1nil deniz bmutaiılıtına, •~ 
tanııuı bal'icincle buiuna.ntac mensub olduklar• Uıkerlik fUbelerlne miiraeaa.i. 
lan. 

4 - Ka1ıd müddeti 20 Atll5tos 9U aqamı.ııa kadardır. (1601) 

Türkiye it Bankası Anonim Şirketinden: 

Bankamızda çalıştırılmak üzere müsabaka ile 
müfettiş muavini ve şef namzedi alınacaktır 

İmtihana cinnek io•n )'lllaıelı: mektep m~unu ve askerli.tin! ikmal etmiş 
obnalı., hntlhan cüniiuden evvel Bankamıs Memurin Müdü.riüiüne qatıd& 
,.a.zııı ?Mtkalan tevdi edenık num.ara almak ~i.IJ'.: 

a.) Nüfus tezkeresi, 
b) Askerlik Y1'11llı.llı, 

c) Tahsil ve&ikaeı, 

• d) vanıa oa.lı.şt&tt yulere .. ld bonıtenisl~r. 
e) Bir adeıd vesika resmi. 
imtihanı kaza.na.olar 865!1 numa.ratı kanuna cöre ala.bU~klerl &ylı'kbrla 

münhallere tayin olunacaklardır. Lisan bnenler leNılb olunur. 
İnıtıb2.rı g-ünü: 25 At~cr; 19t2 günü 1st.a.nbul ve Anka.ra.da. ya.pıla.cakbır. 

Devlet Demiryolları işletme U. tvL der,~ 
Muha.mmen bedeli 26715 <Yirmi altı bin yedi ;rüz. ye~ bCi) lira. oı.n 

9600 adet takriben 595 M3 m~ maden diret! 28/8/19t2 Cwna &imü saat 
15,30 da kapalı u.rf ueulü ile Ankarada. idare ltinasında t.opıana.ıı MP.ı1rnz 
9 ~u lroml&Yonea satm alıuıtea.~ıır. 

Bu ife cirmelı: wtiyenleriıı 2008,13 (iki bia Bekli lira on Ü4J kuruş) liralık 
muvanlııa.t. teminat ile kanıınun ta.riu etııtı W;Sl.kal&rı ve teldlfierinı &)llı ·,.ıin 
sa.at 14,30 a kadar adı •eçen komi<ıyon relsUtıne vermeleri li.ıı:mdır. 

Şarlına.meler pa.ra..'iız ,olarak Ankarada Ma.l:ume da.lresinden. ffa.ydarpa.şa:la 
Tesellüm ve Sevlı: Şl"flltlnden ve H?.vza btasyon Şefllflınden temin olunur. 

1858111 

Mııhammen bedeli 4525 !Dört bin beş yüz Tirml bt-ş) Hrıı olan mubtf'llf 
eb'atta 2.500 (iki bin b~ yüı) ki'. Pirinç çubuk (2S. At~. 1912! Sah riinü 
saat (14) on dörtte Haydupa.pd~ Ga.r binası dahilindeki konıl~on tarafın 

k V 1 ·ı • • d da.n ~lk ekslltme lL~ulıll" satın alıuaC'.aktır .. 
A, ara a 1 ığın en: Bu lee airmek ~nlerln 339 (iç fÜIE otm dl.kuz) llr:ı. 38 lot.uıı lf'ldıı) 

1 - ~ be&ltaaında yapılaeak bü1nimet lronaiı ln'j&ahıı.ın ihaksl kuıra.şl'* m'VIYMkıM teminat n luuummı&ayln eUlii ftS&k\le birlikte ebll\me 
IU.&U Çupmba eünii .aa• 15 de Nafia miidürlüiii ocbsıada toplanacak ko. ıiiDü .atine kadar komll)ona mürıwıaatlan 1......,., 
mlılyon -...rmdan yapdmak üzere kapalı u.rf usullle eksiltmeye konulmuştur. • Bu ile -'41 prtnameler komlııyonda.n par&aa: olarak ıJatıtılma.ktaıbr. (8M'7) 

2 - Keşif bedeli 1300'14 bra 80 lnıruş ve muvakkat temlnah '1753 Ura. 7t 
1lsu4tur. 

1 - Welııl:ilerln teklU mek.tubl&rım. muvaldıM ıemınat mektub veya ma.k. 
IMlıılllaiUıı Tlcıuıeı odaaı veaikalarmı ve lh"Lle tarihinden üO liln enel istida. ile 
..._..., edera bu ııs lçill alaeallJan fenni ehli.Y'et YCSilıalarını hiınllen YU. 
1ı'aNı1a lldı secea etinde saat U de 1ull4a.r komiQen relslliine vermeler•. 

4 - Ba ite aW keşif ve şartnameyi lıerrttn nalla. miidürlütıincle cörebUe. 
cıe'lılert. (8148.8782) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Ş.....,.We bnlh mal61 söba71arla emekli söbaylann ısubemize miira • 
~ «8777» 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Etibank 4epo~ aiı'Yeak 2318 t.on 1ııok ve maden ldimlirlerinln nakli 

lı.a.klunda 13/VDl/lft t&rllıindo 7apılan ka.pah zart ekstltmeslne bıtekll ger. 
memı,ıır. Adı c~ mk1l 1$1 anı ta.rttarıa 17/ VID/942 Paau&.eti eüDü aaat 
15 de Bektlırliikie ~ ......_ etU-a~ «171J• 

Nafia Vekaleti Tire Su işleri 20 inci şube 
Müdür:üğünden: 

ı - Küoük Me•erea fe.rerı:a.n 1•tatınm Km. 37 + Hl ile 37 + 709 ar&81nd& 
7&Palacak mabmm u nhtım duvarları ln1Utmm kapalı aarlla ekııfH. 
meabıe t.8.942 '8rihlnde ı.stekll pıkmadıtmd&D 5.8.ıHz ıarlhhıden ftl. 

baren bir ._, müddetle pauılıja lılonulmuırtur. 
ı _Bu lıtln muhammen bedell «3471'1.lb ve teminat. «5206.07» liradır. 
s _ Bu inşa.at ltlnbı p111arlıi1 Tire ıu itleri ZO inci Şube Müdtirlüiiı Elr. • 

td1'tme lı:omlsfonunea yapılaca.lr.t ... 

t _ Şa.ııtname ve projelerllt sa.lr evrakı İzmirde Narla ve Tirede Su işleri 
20 inci Şube MDıliirıüt.lerlnde görülebilir. 

5 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanun hiikömleıine röre ha.zırlayaeak'ları vesa.llı:. 
ıe Tirede su İşleri 20 inci Şube MüdürJıüiü Eksiltme komisyonuna. mü,. 

racaatlan. 
' - l"ua.&'Jıia.. cl.ıımelt bl.eyenlerin izmir \'alilli!nd.elı ala.ca.k.ları ebllıı.eı --

silr.Uaaı iJırM et.eıefi ..,.ıtır. dSlb «8811• 

MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Tahminen 50 ton mıktarında 

TENEKE KIRPINTISI 
Çift kapalı zarf usulile satılacaktır. 

Taliplerin teklif mektupları n ı 25 / 8 / 942 tarihine kadar Ankara 
Maske Fabrikası Müdföiyeti ne veıilm~i ilan olunur. 

MEMUR ALll~ACAK 
Türkiye İı Bankıuı A. Ş. lstanbul Şube.inden: 
.Bankamızda qalışLırı!mak üzere 24.Ai"ust-Ocl.1942 Pazartesı l'İllıil ,.P~ 

müsabaka. imtihanı ile on memur alınacakta'. 

Taliplerin ee.ra.iU öğrenmek ve ka.ylll ohmmak üzere en 'e(' 26~.l
a.kşamına kadar Yeni' Camide İş Ba.nbsı.memurin teflitine müracaa' etmeıeıl 
ilan olunur. 

PEK YAKINDA . 

MODERN KIZLAR 
Yazan: MAHMUD YESARi 

Üniversite rektörlüğünden: 
t}~ü devre kaml>ına lf&.lrak eclecelıı talebelerin 17 Atustaş 194Z rasartt.ı 

stbıtl aaat T.30 .. kamp taııcnatmdaki kıyafet ve sa.ti ewa ile ~lan ır.eaftmlf 
olarak hD"1yet. vara.kalan ve dtmek k&rneterlle blrllk~ t)nlverslte ~ella' 
hazır buluruna.Ja.rı. «8711» 

Saçınız DökOlüyorsa, B8Jlnızda Kepek .,., .. ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~--•• Kullanınız. teairini derhal g6rürs11nftz ---~ 

İzmir Hava Satına ima Komisyonundan: 
İzmirde ha.va .-a.rnizonu dahilinde ,.aptınia<'.ak 158797 lira 35 ttll'Ulf keti' 

bedelli üç adet er p.ı.vyonıı 24.8.942 Pazartesi &iinü sa.at l1 d~ kaııü r.aıl 
usulile Uıale edilmek üzere münr1.kasaya Jı:.onmgştur. 

İsteklilerin 9190 liralLk ilk teminat makbuzları ve tJı.yyare tuıayından aJacaL 
ları veslkalarlle Jlgeı vestkalannı muhtevi kapalı zarflarını ihale ... unııll!O 
bir sa.at evveline kadar Oüzelya.lıdald Han. Sa.tın.alma komisyonuna vermeleri 
ilin olunur. 

Keşll ve şa.rt.na.me.P herr:ün komisyonda cörülebilir. uU55~ ttBUb 

'.J'. iŞ BANKA:>ı 
.iL TASARRUF 

BESABLA&I 
Z iklncitqrtn 

lteşıdealne Qnl&D 
lkraml1eler: 

1adet1000 ltrabk 
1 • 50t » 
1 ,. ısı • 

H 1) 100 » 
ıt"' • 5t • .. D 25 • 

_ .................................... --
..................... ·-······-·-· .......... - •• --M~-s-a. M. Sami Kar•yel 

Son Posta Matbaası: Netriyat --... 
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