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lapoalar 
11aıapar11 

Bitaraf kaynaklar 
Doğu cephesinde 

vaziyeti nasıl 
görüyorlar? 

"Bazı yerlerde 
Rus taarruzu 
durmuş gibidir,, 

"Kızıloıdunua taar· 
rulannda tertib 

gire 
Almanlar aganrog 
datehlikeflvaziyetta' --

Sovyet kıt'alan 
Samara nehrine 

nokaanlıla var,, 

Altın fiatında görülen 
sebeb iz. haks1z ve 

nisbetsiz yükselmeler 
mauıe ueMllintn ııiı beıanı 

"Merkez Bankasının dOviz ve alb 
AJ•a•1ar mikdarı unnden unne artmaktadır,, 

11Blfa mflk "Türk vataııdaşlanDID uydurma pyialara inanarak Türk albmnı 
ab,tı .. ~- Avrupa piyasa fiabndan iki üç miıli fazla fiatle sabo almalan 

... kendileri aleyhine fevkalade zararlı bir iştir.,, 

dlJOrlar ''Yeni 10 ııralılı banlınotların llıracı ııe e•kl Jı•lıd para 
mevcuduna bir lira dahi ıı•ve edllmlf değildir.,, 
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iedltlrlerte normal :rta.tı.ııa. kadar ine -
ccldiır. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Yemek, içmek, konupnak gibi 
sokakta yürümenin, lram"Yaya 
binmenin, umumi yerkrde olur -
manin da i.dabı olduğu ve çoğu. 
muzun bunlardan habeniz bulun. 
duğumuz malômdur. Bir arkada. 
ıımız anlatıyor: 

n- Geçenlerde tramvııyla 
Beyoğluna çıkıyordı.:m. Tramvay 
kalabalık değildi. Faka! buna 
rağmen bir yolcu sırhnl cöft:;\ime 
vermlı; tramvayın sarsıntıJar!le 
beraber yüklenip duruyordu. Ön 

tarafta bot yer vardı. Kendisin • 
den rlca ettim: 

- Uıtfeıı bira;: ileri eltsenlz.. 
Cebimdeki eözlüğii kıracaksınız! 
dedim. 

Dönüp ten ten, yÜzÜtne baktı, 
•onra da hiddetle bağırdı. 

- Gözlüğün cebinde kırıla • 
cak&a eline al! .• 

Bittabi bu cevab kat'Jlıında ıü • 
kuı etmekten b8§ka çıkar yol bu. 
lamndım.» 

J>Oktor Jteftk S&fC}am sözünü en mu. 

)-afık samanda ve en iyi olarak so.r - 1 S T E R 1 N A N 
ıemı.ur. Başvckillmld ba aqam da • 
ractyoıla seftlc tlln1i7eeeifa. 1 s T E R 1 N A N M A ! 

&~l!.IH. ZL,aiJ.1.9-i.L "----------------

Şuhnt 1 

karaniine içine girer:===-,, 
Sabahtan Sabaha: 

D o 
1 o 

A o 
j 

Az cdanıla çok iş 
Görnı k VJ aaamı 
Doyurnıak pr ... nsipi 

Burhan Cahid _ 

A N 

1· 

A1 

E 

Bu bulmacayı doğru çözenler ere31n.da 

kur'a çelk.ilecek 

NotC'l' öniinde 

N 

kazananlara arzularına gÖTc hcdi~ olarak 

15 aene müddetli Ya bir tahsil sigortası 
11 » ,, Ya bir cihaz sigortası 
» D Ya bir ibtlyarhk aigortası 11. 

Birinciye 
lk:nciye 
Oçuncüye 
Dördüncüye 

2,000 liralık 
1,500 ı:rahk 
1,000 [ra.ık 

500 lira.ık 

eİgorta sennay<.Si temin edecektiT. 

Cevaplar 10/2/ 1942 ye kadar lstanbul: BiIDıcce (399) 
posta kutu~una gönden1anelidk. 
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mekımiık münasebetleri ÖW<'nme-k 
---- fuzere oJru:r. Yo.ksa bunuır:. söyledi

l?i şeyleri ha.ya.ta tartıbi.k. ederek ce-meselesi Pahalılık 
Fiatlar yükselmige başlayınce cemiyette 

bunlara bağlı Üç 

nllyıt idare etmiyc kalkmaz. XIX 
nci asrın il'k yar.1Sında yaş1'Vl8.n 
bazJ. me'Aanıık cemiy<•t Jnünasf.'bel
leri vardı k... bunlar c zaman fay_ 
dalı şeylerdi. Buna göre kurulmuc: 
b:a:- ilim k:ınaatı, bu ilmi b!lmıyen~ 
ler üızrinde de t~'ir yapmilŞtır. Bir 
Qdk hare~·wllerimızde adeta mü -
tearife gtbi bunlara saplanır, ka-hasıl olur 

nevi hadise ve •• uç 
• • 

nevı ınsan 
Ba,Aıa,r lııroz. $i~ . ~~tın yü~cl~csHc 

T haııoanna gucurıun azalmnsı haıdıı-e-

2 (•) . J<liklkıate değe:-. Birnmıitş paralar, ive h'i.nınıcte muıhtaç olan ooıl ted- sıniı ekonomik hiı· ol.1.y şekimrJe 
di azan: Ahmed a 

..... -~·-- ..,, -

Zarfının ürerl.rıde Şi$1J damgası o ., donberi okwuıış oltJuğu kabul cdilirs 
knna.o. bir mekW.b aldım, yaı;an bir bu sevdaya U y;ı~ında başlaıtıış de 
genç k_a.dınJır. İmza yerinden CJI. A.) mektir, çok erk,.ıı buluyorum, • 
hıı.rflerini oku:;ornm. Esasa geç'!!im: 

Esasa ;;:irmeden önce kısa bir t.nshlh Bu genç kadın evll ve iki !..'Ocuk &:\.. 

yapa.,yurı; bu gen~ kadın 16 yılilıınberi hı"bi iken ailr-.cıı tanıştı~ı bir aeıı(le se. 
Son Postanın GönuJ işleri sut ununu o. vişiyor, koe'.lsmdaıı a~ rılman dfö.ünıi _ 
kudıığıınu söyJih'(\T, rakamtla. blr yan. yor. Onunla. cvlem<:eklir f~kat bu ta 
lışl~ yapmı';ı olac;ı,:;:, r.ira Son l'o:.t.aJ 1 savvuru laLbik yerine ~oymıya fırsa~ 
henuz 16 ya~ına girmedi. 1Z Eindcdir. çıkmadan se7d.ıği gencin u:rak bir 3_,re 
:ır noktay~ cb.lııı. i~aret edt'l'im: Genç gitmesi icab t•dlyor, ulun zaman te _ 
-~ şl~d~. 2~ Ya_şında oldu.fonu ıwy. ma~ız ve muhabercsl:ı: geçiyor. Bu ara.. 

lüyor, Gonul ışlı-rınf ilk çıktığı gün - (D~vamı 4/2 de) 

"llr.P' öylüye refah ımkanı veren t~ca.retten Qeikilcn ~ımaycler bt· iş birini alıncıya kadar, şnr.J.lık acc- .t.rı.oeıle:.sek, ortada bu yolla. kum -
..._ bu wwyet ıkaış BJnda, Tür)S~z ":'~ kazançsız ldmseler. ıç111 asıl ie~ oluıraık bu usule bas vurm.'l.işt•ır. lan muvazenedrn dehş<.>t ır;md<! ka 

kiye u.raa.t ı.&tıhsaL~·!~-.n.i. ıleri birllş:ımı:lli harcanacak şcylerdır. Bun - Eker zaanlar bu ma."ksad i~~n ise, uıı:z. Ekonomi i1mim tatm.in ec:cn 
telın'i.k ve toplu bir ~oıüşle yilik _ larrxiian maa<la anor:ına! hallerde a::. doğ;ruıdur; inkat bunu dev1mlı bir bu müıvazen~ XX ncı asır adrunını 
seltım.k. mcrnleketi, bu f;rsattan1 cıa ol;a kazananlar mühun yekun 'tıedbi.X addediyorsak aldandı:ğunı- t.e~ w heyccar•:ı düşürür. F:at 
son deıre~e faydalan:ırak, ileı ·"t -'tutar. Bu gibiler harcama ~üçle _ zı, btmu.:ıla tersine ohrak memur yüıkse1ımlerı d0layı~ile l.anöma 

elk konusu üzri:ı<lekı dü.şfüi<:ele -'rinde israfa ~idebılirler. ~~. dahi iJertidıe gü~l.eş~i - ıgüıcii aızalan insaruar kimlerdir, ve ''S p t b J 6 ) 
rimi yen•Hyece' değ.l:m ( .. ). Bu Görülüyor ki e~ya fiatlarının r~zı soylmnckten kmd:mı a.- buıni!.aır ne ı.tibı mcıl'&.rı kulls.nmak- on 0$ a,, nın U macasJ : { • {1) 
ya.zJ,ardaki mak_<ıad sadece paıha-yülkiseJanesi kacy.sm.da en zor du - larnJIYQru.~,. tırıl va7.1geçırnekted=rıer? Bu sı.tal 
hl.ık .m.eselesik' u~raşmaktan !ba _ rı.ırnda kalan, sa.bit ı:relirli vatan • Ben hu.ıtuffiC'tm daha ba.şka ted- Yeni ihsanı, yenı flim p:öriişfüıe Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
re~. daŞl!aırdır. Burı}arın har<:aına gi.iç- bi~ uğtı-aştığ.na, a~lı:-n ve~ bağlı insanı, otom.atik müvazene okuyucumuza bir hediye takdim edeceg~iz 

Istıihlakin rv1~alm3~ına aid iktı~J,..,ni, ~l~er'ıne d"'"en sa'oit para ı·ıe, tıkan .. :ıınanr., na.k.ta.Yl .. rnı. lktısa.d.ılnıı. filkll;ınden ç0k fazlı. a:akc.dar eder. s 'd "".r. <;;aa = ,.,~.. nin "'1"" h...: d rt ,..,ı b k .,_ :ın 8
.nta: . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sadi sebebforciP.'l biri de sanı;.yıc= . .. elde et.mi ve mecbur oldukları e~- .ı.ı.r.:.ı Kerıe l'K" oı ı."Uer .e:ı. 1 açı &tlar yüksd.m.iye başladııh.lan ı - Bır nevı 
nıin, hal'b ticareti yapanların. ame·lvıa fü.aıtları araı:ıırıdaki nısbete göre ~akilkıaıtleri vardır ... Bunl~da.n b:r~, sonıra ceımıyet!e üç nevi hMıse, b.alı m. :t'ij·a.u 1 
~n mal harcam:ı .ı:tücün<le gö .. ~~· Eşya yükseldikçe bu gü.ç i1'k yıaız.ımda da so':le?1gım .e::bı, buınilaıra bağ'lı <la üç nevi ınsan lha- (4ı. 
~ ~im.elerdir'. Bunl.w-dan azalır. Buglin 1939 yılma na7Atan pa:ha!lılıık cl~nthn haılıs<'nın dog - stl alıt.ur: 1) Fiat ve ~elir :vükse! - 2 - Ekmeğe 2 
~uına.ı.su üzerinde de ferah ve - eşıya :llıatlMı ortal<ıma bir hP.sab- masına aidd~r. Pah~!ı 1~k <'~T.ıa 1tıt-.'' ımeıs~. ve bundan :l'aydala:ıanlar; ya.r:.o.r ('1J, Gele ., 
:t)Ci biır hadUıe ola;ı:ak .. duTa.cağ·~ la, yüzde yü'z bır yükseliş kaydet. c~u .iı'le b.~rcA~1a g\idi ar.a~ndaki 2) Za.ruıri olrnıynn eşya sarfıya _ cck t3). 3 
F-aıbr.kııJ..ar gec>' gunduz çalışt.ı~ı. . ti E=-'1 . 

1 
.. 

1 1 ~be~ın bır 1fa<lt-s1dır. E:;;ya tı.nm ~ısLlrruısı bunıı lnsanlar· 3) 3 - t.'z:lkşark-
bi.r ık.ısım vatandaşl..ır aSke· c J(tti- m!Ş r: . "'1C'.( ~ Y; .~ara a .ıı:ıı;: azalınca fi at yti'kselir, bu yilks~ - Zaıruıri eşya sarlıyatıı.ıruın çoğ"aln~&i ta bir mUJet < 3), 4 
ğ'i için işci e~ki.sinc r.azar~ vllk J~Ya ..ıı.~m ~ 1 \.1

1
yuz J~a 1

•
3 c ~ li.Şle OOl4l b:r ·kısım halk alamaz, bl.ID!Uı iosanlar ' Gayret f6). 

sak ücretler ve \·evımiyelerle dalına1Deml:n\. sa~~ .. ge n 1 ~.~ a~~a~.ı fi' lk.ısrnı da aı kulla!nr olur. Bu Bi!rinci f p 

0

insan için hava• pa 
4 

- Bir ne\i 5 
tft bu · . · af d ha.ocama g-..ıcu yarıya \.luş:muş~uı·. , b ·· d h ~. : :. .. J • • ·· (5) s • t ~ .. ~ta.dır. Es'.<l~en ~ ta al nisbet fiatı~rdaki yükselme - ~:tle eşy~ ~g etir.ı e. a~.am~ h~ ~~~ldır:. Çünku, vukar.da dn suqeç ' ana 6 
bll' iikıi gun çalışan ışçı ht'T.gun ça -ı1~u d .l. b" .. k d'•· t-: gucu de ru:;ı.ac>ai1ındnn, fıatlarnakı 00)'1lediğ'im uzere, pa}ıahlık !ıat <

2
> • 

____ ll ____ li 
---.•-----
-====•ı··-
•• 

1 

__ 111_•c--
____ 11_1111_ 11 
-- ----•--l~ -ve belki de iki mısli ücret~ler:be~~~,ı~ola~~tfa€ ~i.~~t yi.Jkseklik .kısmen :.ı.:a1ır;. fa~at yülkselmesi manasına gE>~; fıat 5 

- Bir u~uv 
~ hal-de lYu çallı~kan \'€ na ~maaşlara zam Jnpma~ sure":ile me -d\tı.ı"maZ. Es.r.a ç.o~:~:ıyıını.:a fıat- ile ~:'1ma gücü ar.:ı~mcfaki m!i - (2~, ~a.::U \31;. 7 
In'll.<ilaı vatan .çocu.ktan da hay~t muırlara ye:-in.de bir yardımda bu far ne durur, .~~ d. •. du.şer. nasebıetin, ha.rcayıc .. a.P.y:tıme bo - 7 - tJzerine bl. 6 
Pa.h.aııı.ığı yıtıkünde henüz iYi C.u • luınırnaik ·s.ı . , ·r · Fiıaltlar yuks<"ldıkçe, evvelce ııuhnası demektir. Bir ınsan e-.·vE:L na yapılır l1>, JJa 
t'Uınıda say•lnm:ı.ı.la..-. Buna rağ.ıoon ~. i'!il; ş.ıv.a kn lar k·.,aca onu alanlardan bir kısml clAa m~a~ ce on k.urıı~ sattığını şımdl yi.r _ ya CZ\.-_---_ •• --------Oıi!""" OOkijY<! nazaran :nail har • ~ik."şU::d:· ;!\< Ö~ce ,,,..;,.,r. d001 .,ekilir, yahud istı~1,~kler~~ı miY" sataITa onan ıcin ıioğismi" t il 
~ ıgücü çoğ-lmışt.ır. Bu da00mal;""maaşlarııı.a z~ yolile p:ı _ kıısaırl~., DPmf!K oluyor 'ki. fıat y~k pal):ıb alıll.a,şmıdş bhır şc~ y~kt~~· .s:~e~ bo~n:d~~:~~~lO •• _----.,.--.--

vcudun:.ı azaltmaik baikırn.ı anlhıalulk k sır cfaki savaşlarına nı-.- sclkıli~e rşy::ı. harcaması arasın a u aıdaım, a .a ço;ç en ı ııs ı. : nur ıs), Pu~ıaııın Palha.Jııl~a Ami~ oma'ktadıcr. Bu çn. ~~~ı~ ~;j . Jd ~ lmalkOsen mütcnasib bi:r ilııi var ~ sa1;ıni har::ı:ı;an z:raat ınü~tahs:h ucu (4). 11 . -- -- -~---·· ~a].lŞl, sadece ist.iıhillti faz:l:alaş,tı .. sıJ. .Y-~~ e · ~1~ 0 u~~~~ ol ve ldır. Nazari ola::.-ak bir eşYa fan on ise; ll:Jilakis h:J)'<lt ona n32ararı u- 9 _ Bil' rakam . 
!7111 bir sebeh olduğu içm kaydft_l::ru ~rın rwrtın·" ":e 1

8 
n~~ l:fın k.ifo y?rine yalnız on k:1o mev cuızl.aanıışt\1'. YahnJıCl sattığı mal - (3), Atılgan ıu. ı2 ----•• ----ı ı.----\ 

•lınl. oJan.aUJ.f\ı•nı cra-ş ııacagun. o · k · .l-R...: ,___ 1' , k' "lk.. d 'llk . da ·şaretİediğ;m dığt>r cud olSa, l•uını: on u~ ye:-me O!l UdiNJ, ~anı~ı. gene eşyaoo ı ~ 10 _ Bir ten • __ 1 
.. ~a gücünü ~azlalaş~•ran k~:.~.~k,:nda fikirlc>rjm~ bil- bm kuır~ ~k al~ak. . ~iırisiı seli:ş ~?etinden da.ha çoks~ boy le vlr vasıtası (3), ldaycla.n çıkar {2). 
~~u:nıoü butH·mı s~bebıne ~elınce,.l. v· b-·1··-"""'ar·nda ı1 fıat vu1'selı.şı ~3- aıdcmı ıçın dah1 p'lhalıUık ;ek, u - 11 - Aded c•l. vu rıı~rn •UlllUll-.. "' · • · ' .,, \ 5 - Parça (2), M•sır lliılıı 2.), nui 

ilk rebeb k.adw: ge:--el hay.at . · fl yrpılan yıesinde diğer bütün alıcılar orla- cu:z;luk vardır. Bunlar ne zanırı, ız - Nota. l2), Bir ııt~ (3), Ar - nevi kılıç (3). 
7-0ı-Iuğlu üstünde tesi1: yapma·.~ =~a ~~rr.-esu~~~:ı.am"a'kta~ daın çekil~;S ve müvazcne kuıul- ne de lüks ibtiyaç!anla mü~imcc kaıda.ş (2). ' 6 - Huy omm altınd.,dıı derler 

,. berOOer, bilhassa liiks .,.ya hnr- '";"bet .• 'd.''. H i. ybll yaTdlm der- "" olur. bio- !lasaltı.• ywpmarlan, h~tta on- Yubndan ... ı.. Raik (3). m. 
catnasıını çoğaJ.tmalk:: lbıakımmclıın~aJ V:~e:ı~ı b; ölç'i.i iÇinr:it> tatbik Klas;ık ü'k.e>nomi dığer cemiyet 1ım fuz.la ha~;amı\"a ımkan bllla- ı - Blr hayran m, Blr kuş ismt '1 - Bunaklık (3), Tabi ,31, 

(•) İlk yazı 24. fkinctkanım tarihli "'CfiD"lb'i1eccği!ıdcm müstacel bir te<L i.1imllleri ı;!ibi v~ hatta onl.ard3::1 da.. raık y~a~\ gıo1>ı1ler ... ,· ,, .. .. (4). 8 - Pislik C3), Geride kalan !4l. 
sahnuzdadır ir olarak il'k a.'k:1a ıgeJendir. Um- ha fartla o'arM, mekanık ~na - .. Palb.a:Jıu ..... t,m asıl ı~ı~~ı ~~ ~çun~ 2 - Acıklı (4.), Beyaz <:>,), \;zak nı,. 9 - Yaiulma..c-,U~ mesh.ur bir Frıuı. 

(•• · aı:dar a.ıetemi:::ıı 9, 15.ma!kıtaıyım ki hl~kll.met, s;ıbit p;eEr sebelerden ~~Şka şeylff1e uırz:aş ~ cu ılnıl> ınsan ,z:rar ~orur 1
, u~: dası (2). sız kın m. 

f22, ı~ :U:.ıeo;rı :u tarlhll sa}Jlct.,iJıi. cvıaıtıa.ndaşl;ır joçi.Jı daha köklü ve marı. Onuıı ıç ... n XX n<.!ı ~u kafası lard~ da ge.Lcclt yaz.ıntaHoa~:..e 3 - Çoeakhr çevirir (6), Yilı !4).' 10 - Bir tçkl :t}, Nota \2), Bay..; 
rruıcıa oı~r. n dalha ıerindı:>, fakat tatbikı V<lkte yan bir adaım. bu 1lm1. sadece ~gtim. . ' ~ 4 - İlive (Zl, Alt etmek (5), Ruğ. van ölüsü (31, 

~ 



---~~~~~~~.___~~~~~ ım ıeMm«te ~ reıa .-.. r 
-- -ıl'L. it Bom &Dl med Efendiye baı1mıp "6ltunsediı Son Po.tanın eılehi tJrilııuı: 
-...-a,&-.LU..& - - - Elçi ~ }"liE kadem mem. 

..__-. - - - - - - - - - - - - ~ den hedefe ıtam isabet ettüklerinl il 
-J- u.ıill ıç-Ci. ~ ._... _ _, ... sa.va - .. • .. D:;':'--L~.:-"' 1..._~..., 'söyler :i'dıi. Bizim t~ler yeUi 

1 bir kaıdi jl\JIZ aşar. 
TernırD'.lZ ~ sıcak~arı havayı 11111 cpıı1'9f!ic CiCil> c r~ - França tü:fedklıeminir sıkleti on 

• Z'tBD11 v..cr.. dört" ~-~ · :~..:.. ld ~ buğulu ;tibi LUı-et~yo:üu. ·Skab:ld Semiz --* Jteriye döndüler. . . ..-.?.J-.::Yt m\ANC\..u~ o UJ{Unu 
köşkünde Ji'ıa.ns:u; elçı.si ile hah·ct 'l'eicırar ejc&~ ~ ~ AeL JŞJ.tm:iştiik. •. • BunJ,..r.ıı benim için ne ka- ; sadık blacabmı; onun 
oIUıP c.Ac-~n dcı-:ih ışleri üzerine dillderi ~el,_... iç oıtıan- - ~ur. Nemçe tüfenkleri ~ar l:>üyük clıemmyetı olduğunu · i 1drletmiyeceğimi bendeO 
görüşE;n Danad tı:.am Paea el • ı.rı eılindıerı bıJZ ftbi cdemirbindb daha h.a.ftıftir. Etasavvur edeır.ezsiniz. aıiladıkı için, ilk zarnanlard~ 
ÇJ)'Iİ '.kindi ii~rı sav:tbılmiıtti. a adt'ClC"l i!Qtiler. llınlııim Para t& S~tı!ar Hatzm~r Y'&'ZM:".sı ..., j - Sana yarclımun dokunduğı.tn. · hana kur yapmaktan v 

cEjderb'\lı havuz• k~nu!nda ron )'lllllt Çlll8ll' aıöeeaiııe SES'ili ipek dı.nda iıld neferle ıgeld.yarou. ~efer. Sdan oola~'"! cidden anes'ucil.m kı. benimle h:.ıkiki bir dost oldu. 
yalnız kal·nca rm.ilküttah O), aeccadıe ~ :ywılıadl. Mehmed lerin omu.zlamnda beşer tiilenk ;zım. Beni bir anne, Jjtifondı ~bir tık dıısar:dakı eılen<:elerini, 
Mehmed Efe:ıdiye bakıp dü~eli • Efendi~ aa..=-wı aıldl. Çok sevdL vardı. .Kendisi ele ellerme bir ııane Sk.artle.ş addet.men~ istiyo.runı. dan ~en bınbir macerayı 
diişiinceli sordu: H.~L ii ccevahiır- macunu >bokıbsım e- ~ü. S - .Bunun böyle olduğundan e- annesinden .'rizllce bana anla 

- Ne <k!ır.iiz elendi? El(:nin iL tendiain önöne ütlii: flrahlm Pafl cadcebü~ ldi.n :mm olabilirsiniz. atta bazan be.nden ödüne J> 
~. ~ siyant?t cylC"dii:ne b - - . ~ ~ efendi. mu - 2'e~i _ıRö~ce ~ ~ldi,l!i ~ ~ Aramızda 2eçen bu mükaleme. isti~~· . .. 
~· tw• 1ı:ııwvi<lr, bM:> ver.r. eeocade Wlemıde ~rak br ~e2tile Hanımla beni birbirimi Ben illtese}'diıQ. Bülendle 

.Mermer havw: ort~!JIC.eki ej - dllıer. w:w ayrı)M (il.ti mabaya ıft'-j Dedi, 1attıa aııtlı ~ İh- tarıesin:f aldı.. ~kurup çak ı:Oüsbfiefuı yakınlaktınnl$ tJldu. Bu lla8ebeUımlı büsbüttin baıeb 
dedıa bql::ım abz ve ~i71ennd6! 1 · ttvw reiıN".küttab S?.r ta:ra.k teşek.. ~ ve cot1ub Y8"1N muayene ~ yem"kten aoııra seyahat «Webilirdi. HMta bir 
tatTıı. serin bir erıxrtı iJe sular oö- .. A/JIM: ~~ ••ayttı. ~I!' ô.. wr etti: ett.~n sonn slllh1 tartalar ~i lı>roiemizi kat"i ~soktuk. s- Nezihe Hanım, kendi tonm 
kUliU'ordu. Mt>hmed E'endi sab _ıeum ~ ~ ~ı~~~I - fhr)r bef*n devl~t1u sulta - yaptı: . .. .. iiem ve büyük annesi Avn11)8yı~ ileri sünnedeıı. ~D 
lın. srvazlaliı: lribıardu Bü.Yü' b. ltmdla mm. - Cok air. (Reisilllkü.ttaba ~ !çak ~zmis insanlar olduklarından ve hayatımı yeniden 

- Beli rul~amrr.. Ru~ sıya -1 ~ •• ,y,1:.. ır ~~1:.tt.aba · Maıeuritırm üıır.erine biı4taç yu. mıttıi). On se'klz ~edaı artuk ~en hef" hususta keoıd"ilrine tabi biı" edceie ~ ba 
neti cNeınç~ltı.. va k .. r$ı !tem.ali dfmd\i ~~e<.ı ~ ~ ta.. cbn ms\arna su atdı«twn aonra brr çeker. ! :olacağunı öildird!m \'.e onlar k stMta b&lU!- el~~ .. ıteldı.ii. 
müzayaka!JID'i:rndır! Nfmd' k kov\Wı - e!'di. ~ lt~dıtv. Yetmi& ~m çoktan aııarı a'k :nuşurlken bir sevirc.i J{ibi uzaktan yaırdım eaece.l{!nı sovledı~ı 

İbrahim p~ .ıba.hp ~ülüm6e<li: _ ~ ~ıez~ e ~ ~ iP4ll,a 8_1er?i8 clıran sakallı Meb.med Efendi t~ iki !·Enledim. Bila:htivar İstanbul k~ine . ı~l~. b~yle bir 
_ Ya ıa~tı yı! \>:ı .. c Rusy:tlu lJe '"endi? ~.-a· doılru ıclindu: eli1e kaildı.rabiJdıiJ. ı?J~Y.'.)f"<!ura. S:l.-,,ık art.ık ~ duşunmedi~mı bıdirdım. 

~bbed su\ıh~ akôet.,l:m;ı.m ı.e-ı Ak 9lbıia Mehmed Efenddı - Atlen b..:ır ~ . - Beli suhanım. 5vı~valı?:mın ~anında olmalı ıdı - ~ ~an ~yrılmak 
bebiııi baııılaa şe.ye mi. hamleJecs'iz? duda1clan titredi. .arı kapaidannı • <!~ ıksirmı ~rtti~i- İbrahim Paşa seocade .k.eııar.r.a jKım bılır J>enım hakkımda . ona ne ~jQl'Sun. dedi. 

"D-.:...::u..:: """' "'Irı.........,,.3 Ef.nndi ....ı. .-ıı. ~-adı· Dl~ ba.,w tekirar Reas efen üstüates1 ec:lilE!n t'üienkleri wrerı:neler anla •. mış-tJr? Bana gelınce - Blr defa onunla karşJJ. ~ı.ı-.uli-:.> I• Juı.,.;U "' ;ır- ._ 4IÇlt) _..., 0 d.ft..... ..31:!-...;Jo:'-.3.r.. ·~·lct ---1.. st nef ._,.. Onda ~~·· ,_. 
yavaşça ba411n.ı eğd'i, cevab verme- _ . ö • S.J'Ç uuııuunn.ı: .. . birer muıa~ jteC.Virken nam r> ~ı."1 en son:a ı:ıt:ı-ue ~e es ı.,..,~ . n ~a -.en. ı ,,. 
di tbrahim I'afsa ~ · r:;h üçimc.ü möriai l!elıi d~m. Amma. - s.n.y. ~ ~ Faız lu akıri!anrunı ~işlişi.nc dik~l;aldil'ırnı ht~d:~oı:um.: Sa~ lA.. yat yıofumu çızecelfm. 
Aİmıeelizı ~-::ıınc' J?h''·,~ .ç·n alt- .. lJllıtJll • .• • • Etendin:n tabıirni dhıl*'eftm, de- e~ de unutmadı: .1 ~ımı Havri ~fendı ıle öyle 1yi an- Söderimde samimi idim. Fi 
rrtş ~ yaptırdı~· önü tJtu · ™ ~ ~ J...~ ı:u 

1
ön. Önoedeıı Nad7 Sah elçisı he.- _ U2J1.D1 menzilli oı.rr.ayllŞian ~aşıyoruz Jd... · ômerle bir defa oh.un 

meı11l'« d:lrekU ~•ilke dl"lnt b!lktı. he;••rı yeri ~ vu,y-...... - rmı aon oeYllbnı -~~~ .. ~ - bwldandır. :Dane alhil lwnulur. ! * . yüır.e nliP 1-vı~!Jllladan hi( 
Koca köşık aiadar U4l~nda ~iz ~ '- lluru. ~ mıı.ian c:Wıu sefer ~~~ur. Diye ardına ~dü. Vezir çavuş. f Günler, ~a~ta1:.ır. aylar ~ectı. şey yapanaya~~ anlır~ 
ve namketsi- durJY<"T(hı. (\,ıl"T!n- lleritd. tMt ~<· • 1 seyr.e4t c,."1 • Reis elendi b8etm sallildı. ıarma emir wrdi: :tanbulda bın beklıyen kimsemı • bendeki buyük ~şıkl 
de Tarmnm ~ineşi altnda bulanık nar°•dlın la ı.-ı ~ ~u. - SSerdm. ~ iliç yoktlw' _ 'Oç ta.nıesn ma ey.Len. i''tnedıi'ı için Nezihe Hanım Bü •. ~ nki•ı~ istem 
sıJ11ın paai.ay.an durJ:un K.Pildha- ~.kol ve lf/~1' ~ 90Jtan.ım. Uc ~ her bin Oılrer ıit::ane i'End. ve ben yanrmıada Hayri PJ - em.ın o~k istiyonun. 
ne deresi vardJ. Deren:ıt ıltı ""1. lfel'ili ~ ~~ ~ ~-~ ibratüm Paıeıa ~: tüfenlt doldlrduktarn soora dama4t w~ı <>ldutu. halde orta Avıırpayı ~ ıçm ~~ A 
sındelki .mt:il~ r.iıltrn ÜJe . - W ]9\)i mce ~ k.oL - Öyie mi •Dm"Sııt? (~ • ın önüne koydular. Saıh _ rı<>18$ık, haı, anın._ Alın~yanın ~ belld bir ~n. P1fJ11'81l • 
rirde vez-r ıç olianlırı ~~-~yor- lıarı dlıal&sine ·~· Al Ç4J>.. da <lJIWl ~~ ~f!!'in .. j= ne yapacak di~ r.ıerak6a ba-ııve Fran

11
sa!un en_ ~1 eehrdırlerlni b~ Kocama klJ'I! 01111 h 

d · buiftin laıııYtan ·~leri ~- den ürimyomıuş ~ seshı.i iyice le <>rlaroıı. ~ezdilk. . tı av sürecek ye e se ;-nme nce... .. . , 
u. · - - ~· · tü. SoludUkça kıilıı ~ t&ilkle.. Y1W8'1attı) bu deıvielıi 8'jye artılık Y' • • !v'ahaön1z tam beş ov devam ett H'tfY]r, bu menu uzerinde, h lbnıtüm 'f.ı.93 du~ınce.~. ya.. ft!yordu Kara ~ palaa.nı ba.. .an bir ~ blir değildiır'. ~. p~ ~1 ~t - EYol na~aslanmtn her balamdan~ kendi kendhne bile; bir ,feV si. 
v~ Jca.l'kt •. Kar~ı ::ı}l'ldelr: biA- . .._.=tu 1 m...ı-. ~~~tan sonra) ~rdNı birıydl 5:i';ia~ti e~~u:le- Sne kadar v'ikc;ek ve 1m.-metli oL llyeınem.. 
Yl}k ~ tarf•na "4>7. a1n: Kalın .-rwı ~ -:- . '~.~ ... .......,,,., . : rindıe çok def.a b!rıocı ~·var- ;J1*lan.nı bu ~emneler esnasında Ne diyonium? Evet. bes ay 
~i ~rlaıın altlarma çadrr - Geriden ~ UÇ wmı- Ç&V'UŞU 00 UIC yıı'l'lılk ve«iledmiıde_ .. ~ ~ dıı. Altı yedi yıl evvel Defterdar - b,ıc vakından anladım ve onlan dar Avrupanm en :neduıJ şehir 
larıan ~t'ri ver ver kara:r1yor, ~ ~ ~ &ıitı:Md "Ye~~~~ ~duk. dıaılki yalıda Nemçe ~siDe caıl.ış.. itakdir ettire. NE':Zihe Hanımla mü- Ieria:ıi dol8$ttk. eo ~örülecek y 
daha ötede orak ~ 1De1 t~rl~ ~ -~•;-.-....r...~ ~ ,._u . ..A. • •• d ~ ceva Joeıv;; : la.ki ustalıPıb 6?ÖS~mek için ~ pı~;G tam manasile bir ana_ }erini gezdilc.. Nezihe Hanım b" 
esmer sıırtlıar ucak a\tında smI!Wlf ..... ,,. ....... .,L., • ~~ ~ ımev ~ m:1 1 cRe'b de vuırdu.Rııı .llli$8ll taşım <fil- :tcrz münasebeti .sekli.ne RJrdı. O Avıtı.lplJUD sefahat hayatlll<la d 
#tib. kıani:>wlııııırf»y<rladı. ')' .... enir wmi: lenine~ bir ~haş - wtuı~ ,ıriden yeniçerinin ayakkın !bende ~rdütü bütün ku~rıulan daha ziyade kültür sabasın 

Sadrazam köske dcıAru 1'ÜrÜ - - ~ . . ~ ~K Melımed =~~ arasıına ıa.tee edip U. bir daha par- ha~ihıten cek;nmedi, ben anlam Müzeler, tiyatrolar, oı.er 
yünce, Me'!t~ l!..'feıdi de kalktı. Ça~~ ~. ~ .. bir r. .. .. ~~ çaılmııçtı. ! 1,~m ve bilnıerliRim şevleri 01?..a ar vesaiıre •.. Maamafib bir<;ok e 
Al <Şa!Pvati-ı VE" invrıık lkıhı:lı ü~ Q&- adım ~ dırran l"eF'i'kiıttab yer apuıp • • . • (Arbaı yar) iQtJnl\akta t..oreddü~ etmedim. Bu.-Jenclk de ... 
wış alıarfptlan ta1rib ettiler. hı·c: - MEhned Efendimn elihiı tu«u: - .. Sun.an~ ~ eı~'Sl on hende ;ıelince., İstanbuldaki Bmim kin bu beş aylık seya · 
him Paşa cSfsdAbed köşküne-.. ;rk'· - Ne M<llkolo, ne Neır..çeJ,o H=. ~l . . ,. !raanı yavaş savas mıuttuk(a b at, bee qenelik mekteb kadar fa1 
meden k.aı-~~ra 'fZ~n kÖl)rüye d~ ~ varl . ""~un en seıvınç- Yaralı EJ•der fkaıs tam b:r arkada, llibi mua- dalı otiu. h11yat bil~ art 
I1U ~ xq,rii dır, &ltmdaki ~ uc.uııa basa baa le parladı· . _ _ . !mele etme~ başladı. Beni.-n cidd~ i.nısaflilann arasına lt~ yaşa 
eu 4Nl'a11u'k '-e h:ırdttafmdi. İ.ldndıi ~ ed'mnlll JmW .IGk.W.daı,81 -..tı:...ı:~~~~· ROlllıMllml'l.l l>uaün 4 üncü jbir kız oldulunw, .nikilıı alt.ı.nd maiı <ilılrendim. 
~ bır$ki sırtlar Ü2ıerini dall Wllı kolu ~mavi .döv • Hoış ~~ Jııetn_..... ın ~o. eayıfada bulacabınız :lıul~m adama, h<-r ~ye ra (Ama ftl') 

n:h ICöpn1 ~ ~.ince eAleılce Mb lede» ten.~ DeJikan • adtm. \._ 
: ~t ~eriucle iwt-..I * Wı 1& i• '*W.. tıir da.. Dmi.1'..-a Mehmeid $ \Mm • ·- ... 



Francis de Croisset: 35 Tercüme eden: 

J1ponların kağıddan evleri 
H. V. 
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Haberleri kocAlf{usu E Memleket Hikaye 
(Baş ta.rafı t/1 4e) 

Konyada yeni bir 
ortaokul yapılacak 
inşaat için 70 bin lira ayrıldı 

izmirde 
Atıkile bir olup kocaıini 

öldüren kadının muhakemeıi 
yeni bir •aflıaya girdi 

Kafı.kahalar Kutsi'nin sözleTini 
yarıda. bl-relir.tı. Yalnız, ~v sa.bibi ve 
doktorun aıziz dostu İrfan gülmü. 
otıc:lu. Miısaf irl:erclım Cemal: 

- Seın orada mıydın yahu? Di.. 
ye sorolu., biliyorsun? 

.111..,;.. ·····~.· ... 

Danimarkah yenilmek üzere 
- HaylJI', ?en orada değiklim. .Birdenıbire bir hareket olclu. atılaralk tekrar altına aldığı gö ., 

F alkaıt lbiı&aç gÜn sonra ölenlerden Danimarlkalı nın sa~ tarafa doğru rülıdü. 
dlo'ktıorun ıtarif ettiği a.clamını bir şir yayıldığı ve bir an içinde de ha .. Yusuf; Danimar'kalıyı, analısus 

İzmir (Hu.eusl) - Aşıkı Hasan ketin tahsildarı oldUğunu ve o gün valaındığı görüldü. boşaltmıştı. Aşağıda ki mücadele .. 
Sauaaı\a birleşerek kocası Rıd'vanı on lbeş hin lira tahsilat yaptığını; Yusuf; kemanede iken hasmını den bir şey çıkmıyacağm: anla .. 
öldüm:ııeıkıen maznun Bn. V ecahe-t cee&in üzer.inde paranın bulurunad1 dağhtarak bel kündesi denilen oyu.. mı~tı. Maksadı, boşalttığı hasmını 

Konya (Hususi) - Konya orta da :inşasına başlanmıası çok arzu Altınm ımuıhakemsi yeniden büyü'k ğını öğrendim. O zamandan beri de, nu almıştı. dağırufk yakalı yarak tekrar bir 
Anadolunun en tkalnbalık şehırlc .. edii~r. Alak.adarlar<lan bazılarıleiır meraklı kütlesi tare.fından takiib bU1u:naanaıdı, ghu. Petersen, kündeyi yeyince elsiz boş yerinden oyununu tazeliyerek 
I'ınden b~rı~.ir. Y~•ı:z nu~~ ba-k!':' ~ ~ ~rınin merhum Abd~- ec:li'lırniştir. y ecahcıt biıraz daha me. Bu sözler, kahkahaları durdurdu, ayaıksız !havalaıtdı. . . altına almaktı. 
ınrrıtdiıın c..ı.~·I. ~l'tu~ ~yukse.ıdıgı ~ Çe.~o!nm ev~le_ ~~kf'T'C.l. Ne~yus görünüyor, arada ettada geriye ve bu 8efer.. İrfan eöz aldı: Koca Yusuf; hasmım ı~1~ ha.. Tüıl'1k pehlivanının bu saheser 
b~da.n da ct:l.Olllil oır mC'v ,. s~ Efen.dın:n bahçesın•n seçı]me-ıdönerek d.in\eyicileıri gözden geçiri _ K.uıcLııiı"nin hakkı var. Madem valaındLrılPt .. tSalımma getakiirtd~:ıcten ve üstadane manevrasını kimse 
I<:ıı V'all'ldı.r. !l'k onekteıbl~rinin ıh .. sıiıı!L, ~ii bu_:asınm .. ~e}uin famyoııdu. k" .. led' be d .. 1 bT . sonra; sır usu yere vurar ~ uze ~ anlamaan.ı.ştı. Seyil"'.:iler ve pchli _ 
tiıyacı kartiı~masma raınnen şch.- ort'a yen oldtıg'l.mtl soylcmektt .. B hı d h.d. . r 0 eoy 1• n e s~y e 1 ır.ı.ın. rine çullandı. vanlar Daınim:ı.rtkalının oyunu çö.. 
~imiz b~ ona okula şi<ldetl~ muh- dWer. ıC::· v~eço e, . a ~seni~ ~~r~.an Cützıdanda on beş hın lıra v~rdı. Pet~; kapana girmişti. l<"'a - zerek (kallktı,ğına ve Y usufun daha 
taç !bulwnnalktadır. Halı hann~a Kızılay ve Yanlımsevttleriıı ey ıgı1_ ~~~ın "d vackı. f hol~un.. Do'kıror adamın tahsildar oldugun_u kat· alafrangada mevcud olan sü:ratle davranarak t~krar hasmını 
tedrisatına d~Y<.ırm eC:ilen ort:ı o • ardı 

1 
e yapı an .ıt.e~e aı vu u e 4 ra- dtiğer evrak:tıan görü? anla!Ylnc~, bır müıİıim oyunlardan birini tatbik bastırıciı.ğına kani olmu lardı. 

kıAia sıı.nıf V"' şu.be mevcudu çok y m poru okuaım.utşur. hayli tereddiid etti, paraıyı şıTkete etıti. Kuvvetil bir köprü '.kurmu.ş- Halıbuki; 'I'ürk pehlivanları ne-
failaıdıır. Geç~ruerde meb'llsları _ Kı.zıılay ~ Yaı-~unsevenle,r ku- Anası Veca.hetin a~ıkı Hasanla esnm etmeği düşündii. Fak.at, öl7- tu. ticesi çıkmtyacak yarı kalmış o _ 
mı.z Konyava. j{elerek l:ıalkın dilek rumları ~aahyC'tlocıne hrzla aevam(biırlıeşerdk babası Rıdvaoı boğduğu- ceğini bu 'kadar sarahatle _bılen ~ıır Petersenin ensesi kollan kadar ~nları tazelemek için böyle m~ 
leri üzerinde durrL.'UIŞl'ardır. Bu di ~ırler. M~ezc..e, merke~ nu iıdıd'iıa. odıen ve bahaaını boğduk. adanı.ıın son arzularını yerıne ge'llr- kavi ve mukavemetli idi nevralar yaparlardı. 
lekıl'erden bü..ii)- bır kısmı isE:• "'"e- bağlı koy ve nahıyelerde ve bu· y h ti I-1 egvi daha muvafık buldu. Yusuf,· üstten bagvla<lı~ı hasmı- Perersen "en~ alta düsınü~tü. 1 "' " J tfuı :ıra.mı. da bir ok teıbt:rrül tan &ooıra gene eca e e asan ,., ,., . . 
rii b~ır orta okula 'ihtiyaçta toplan.. ~ arş md ç k d · er 

1 
ya S~arın. biır merkebe yüklediklerini nı ,göh;üne basarak ensesini ezme- Hasmı tekrar keman eye geçmiş 

m•stır. '"""''""' te~: __ }u·· ~096Ye 11.:a:1"_.a ~~~~lgörıdüğünü eöyleyen Hamdinin id- Gönül işleri ğe çalışıyocduı. Bu sırada, Türk bekliyordu. Demek; oyun yeniden 
Ayni şeki!.dı~ parti kon~elerin- r-- ı.=.ı.ıu .. 1 "' ı ük pehlivanının birdenbire ol<luğu ve baştan başlamıştı. 

d'ıe de bu föti}·ıaç iyice belirtilmiş trr. awa yardmu ia 663 parça cl-dliası raporla sabit göru~~or, küç.. <Bas tıuatı 311 de, ver<ien havalanarak vana düştüğü Koca Yusutun bel kündesi ho _ 
vıe •Wi aki:,.!e:- bır.a'kmışbr. BmıUJl muŞt:uır: şa&ıiaıin «göı•düm» deıd.ıiı pen~ere.. da renç ı.a.dımn k&rşı51na blr başkaı ~e Pet:ersenin üsıte _geldiği _görül - şuna gitmi~l. Bu herif baş<ka tÜt"
iizerilnıe Mıa.r:f V~aletirniz 70 bin 3&4 yün ~oraıb, 255 eldiven, 9 d-en her ~yin kol'ayhlcla görülebile- er'kelı: çıktyoır, bu ılefa. da onunla sevl..~ü. Jfü de yenilmezdi. Pol Ponsa yap.. 
J'ıral,jc bir ta'b.sısat avırmı~ ve ye. yün bı$a!<, 2 avcı yeleRi, 4 kar ceği de raporda zikrediliyordu. iyor ve ltf1°(>P-5!yor. K~<'asın<l:ın ne şe "" .. Da~ark~~: .Y.usuf, .alafran~a ~ığı gibi ters kaz kanadı, Du.blpriz 
m lbir orta okuıh.ın inşası h~ır _ ba(ııil'ğı, 25 pmn.u'klu mintan, 3 yün Veıcaıhet ve Hasan, raporu din. kilde ayrılm>.-,tır, <'vlnı nasıl Jurııknnş... gureşı bılm.edtgı ıçın !kavı kollarıle ıle fbu herıf kolay 'kolay yenılm.ez... 
1 ·fldl..aıırma başlanır.ıştır. fanınta, 1 yün ık~ Bu eşya 'Y18!" .. ~katken faz•aca. al.d.ka göM;enni.şlcrdir. tır, çoouklllrı ne olmııştur? l\lekt1~bda Yusufu kollarının üıstünden kav. di. Çüırlkü; kolları ve ensesi had-

Yem oıkul bina.-..ınm Ulkbahar .. dm:ıJ.2ır :rneyQnmd:adtm-. Hasan Saıyarln yaıı nüfus te7.ke. bu suallerin ccnbını bulıunıy(\runı. Fa. ııya.ra'k dönımüştü. dinden fazla kavi idi. Biçimine ge. 
~- ..ı k .. "'- ld v 1 ı'dd'ı' dil ı'-t anb...-ornm ki lnı erkekle de ev - Yusuf; neye uğradığını şaşır - tirip ihasınını tekrar sağ t:lrafa 

Bal_L_ • d "nd T l .. •• d "k" k'" 1·· :rıesrncıe uçı.u. yazl tg , . ıa e • ~ ., 
ureftl' e evı e un arcı yautn en r ı oy u . .. rlne bunu biJıe.n gahidlerin ll'nmeel miimkün drtildir. Arada bir mıştı.. Bu h:ılde alafrar•~a ~ıircş te çaldı ve dağıttı. Ve bel kündes'ni 

b h b' b"rl · · lad l 'Ci$I uze "' b lk l Jı_ 'd d ld··-.ı aaklayan ir i tiyar ır ı ennı yara ı ar muhakemeye cdhiııde faıyda görüL çok manialar vardır. . ir ı ÇllK- oyunu ı ı... . o wı~u. . 
Balıbısir, (Hu.uei) - Za.b!ta .. lzm.iır (Huıııu.ai - Yam.anl~r ~Ö- üştür. Ayni ~manda maktulü mu Hiü~l a.ııla.tmıya d~V;\M tmiy('ce_ ~reoket vermE'!'ll'r'kb p:lıV~J?l ~an~alı, tekrar clsız ayak-

tara.fııaıcbuı Vicdaniye mahallesın. yiinden MUllltafa Akınla aynı koy. . la Ç h"'k~ t ti g~ katlm:ı ıla bPr )ıangi bir tet~ duırııyc>r u. ·ger, a a ır sız ava anmıştı. 
M __ t._!!. _ _ı 53 ..l' H-ıı_ :11.. D · d 1 ayone etım.liŞ 0 n eş.rne u ume m, · 

1 
k acemi ıpehlivan olmuş olsaydı Yusuf, bix evvelki manevra gi.. &c:n eedJıra. ~Juga numa- ueın ıııoııo ean.ırtcış a.ra&In atar a t.. 1 • • __ rv· l f .. ..,..,. ı """"ıı.ı:n Yalnız br 110 · · · k ta;oııoı-nın vc:nuıgı rapor arın enn~ o,. ..... verm y . .., "'. · • kM1d'i sırtüs~ü 2 .~a Ö'Üışer . Daııi. bi hasmını döndürüp sırtüstü ye. 

rah ~-e otunın 75 ~şındak.ı Is- eınırı mesl.eı9Inden kavga çı mı~. d k d fıı' 1 d"w "ı ı 
v . _ _ı L_ :ıL· • L!__lL • l · · b kl 1 ne 'ereceye .a ar ·teva " eye ıg • tayı işaret eı. ryım: marikah üstte !kalırdı. Çün'kü: Yu- re vurdu. Ve üstüne çullandı. Fa.. il Daıglının evtna~ arafbnnil ya. uer al'&l unıolr erını ıça a yara a. . 1 . • .• • k. b" k k _.;ı 

pılmlştlr. Bu ara~tr.ma somında ev. m}Ş1aır<hr. Mustafa Akının ya.raısı a-~ ısranbW adlı tııb ~~~.ss~esın- ~119 blr crki"tı:, be ar •r "" " ev., suf köprü kurmasını bilmiyomu. kat; Pet.ersen köprüyü kur.:mıı.ştu. 
de ""46 kilo un --...lana çıkarıl- rwlır' VICı tehl~elidir. Kendi-si Meınle. den 80l'Ulm~ı m~v~ık. gorulmuş ve il blr kadını, bel" çocuk ealılbi bir ka.- YU5Uf; yana ve alta .Cüstüğü Zorlama tekrar başladı. 

"" u=7 "' '- 3 Şuh h b L 1 t ıhnı sever-.e r~lenmek irin sever. O .. ,halde o"'m•nunu çözmemi<:t'i. :İiki peh Koca Yusui,· lnlıçıüa gelmemek rn.cıJtır. k.ıet hast.a:neıılinde tedavi ahına alın... ceıse at tar: ıne naa;.l mı~ ır. ·'... .., 
•• ..,., nunJa meşru bir haya.t kuranı \blndcbi" 1 ivooı yıü.z vüze vaziyette yerde için i!ki ayaıklarını sağa sola des -

İaımailn ayrıca eilanek karnesi de m.1.ftır. Tokatta büyük bir bile dğ'ildlr v~ bu şekilde blnda btr n's-tkalm~ıc;lardı. Mücadele büi.frn zo- teklemişti. Hasmını kuvvetle be -
ldığoı anlaşıldığından hııddı:1Dda ka - betindıe kuruhn yuvala.r arl'ls•mla ıEa - rile basladı. Peterseıı kurtulup linden kavra.rnı.ş g-ö_ğs! le, Pcterse.. 

nıwni ır:nuameJeye başlanmıştır. lzmirde demir imalathaneleri ld t ·h il 
1 

. d ·o-r;•ıı"rml., ;Tc:te çıı'km::lk ısliwırdu. Yııc:ııf da niın g-öğ'süne ş0se silindiri gib " ba-
. ll L • ı · b lad lar yan g 1 n o u ınana a anımı N em e .. ~ •. . ..- 1m y • f D . k l pu "" tma ıne aş ı TEYZE trılcraır 'hasmını ı:.ltına a aga ça~ sıyordu. Bu se et·; amma a ı 

Mani.ıada kasabla fırıncı İzmilr (Hususi) _ Şehr;mizdek•i Tolcıa.d, (Hususi) -- Bu ~ece s-~- tir. 
0 

1 1 51'\~rdu. için vaziyetin köt ü o'duğu görü -
ar~nda çıAkan lravga ddrni't iıına.lat_han~l~ndon ~az:ıl~rı 1at birde hwmsi muhasebe ıle~ pol~ş Manisa Halkevinde resim Bir iki dakika kadar siken mü. lil:YQrdU. v 
M~ (Hususı) - Kasab Sa. mevcud d!emır!erı ıle pulluk ımalmeımeiikez lkarako!l.)nun bukındugu bı. ,.adelıeden sonra; birdenbire Pe _ Kiınson oldugu yerde duramı -

dr'.ılda fıırıncı M\lstafa. a.r.a.sında bi'I' başlamıışlaııdır. Yalnız bir firma, nadan yangı~ ç1kmıl}, hu:msi mu - ıergisi • er':'IE."l1İ'll bosaldığı görüldü. yordu. Danimaı·kalının ımena1eri · 
!\cavga çıJunış: fırncı taşla Sad.ığı bin tane pulluk. imal .edec:ktir. Aylhıa.seıbeden btr şev kuırtaıılamam~ş.. Manisa (Husus.'i) _ Halkevind Danima.r",rnlı. Yusufun oyununu n.i~ .s~atı~ bakarak_ ırülüvo_r .. h~. 
eol kaşı üzerı.nden yaralamıştır. Za 90mmda ~uı~k!dr .. n bLr mıktaTI Z!-,t~r. Yangın .~a.~tl~_rce devc:m etml'}- üçüncü resİnl s"!rgisi açılnuş, dere~e bo:ITTıuş topa~lamyordu. . ri_fı ı~iJt edıyo~du. Elıle de ITTdıyoıı 
b1itaca :t:e.hhika.t ıyaıpılmtş, suçlular raaıt Vekakıtı em'ıne hazır bu.Jundu tııır. Zaıra.r beyuktur. Tahkıikata ba~-)alan 08rter Aııkaraya gönderilmı~- Tüı:{k: pehln"'anı; tek şırn~k .g~- di.Ye :ışaret edıyo!'d.u. 

İyeye teeli.m edilmiştir. ruibıce.kt:ır. lanmı,ur. \tir. bi blir süratle hasmının! U;ıPına'le (Arkası va.rl 
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Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

2- Haftadanberi on 
binlerce kişinin 

alkışladığı 

RE BEKA 
"Wemdie: 

LAURENCE OLIVIER -
JOAN FONT AINE 

Bugun SÜMER sinemasında 
Bedbaht ,.ıUız 

CAROLE LOMBARD 
ÖNaıündeo üç q evvel ROBERT MONTGOMERY 

ıle benıl>er çevadiii 

AIB MDBABBBBSI 
Soo 'N p:.I a/ıı. filmıinde )'laladıiını. evdiiini ve cülümeocliiini ' 

&ÖNcek ve ciddıen alcJıth~ıuz. 
BUGÜN SAAT 11 DE TF.NZJı..A 1U MA T1NE 
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6 Sayfa 

4.~ı erlik ı, .el'J 11 
3.'.:>d c.o~Jmlu ar;n i,k 
v ..! son yokta naları 
İstanbul Tu.m. Askerlik Dairesi Baş. 

kanlığından: 

SON POSTA 

KAŞELERi 

1 - 338 dof"umhıların ilk ve son 
yoklamala.nna b lanmış1ır. Şub&t nl. 

haye'inde bu ) oklalamalara son verı • ı 
lecckt.ir. 337 doğıaııldıJia mullmelcye 
tibi tutula.rDJt erlesl seDeJ tuckdllcn. l 
ler de 338 doğumhılarta 19irllk&e mna. B A Ş 
mele ya.ptııraca.klardır, ' 

2 - fkıfPka.ş, l<'a&.ih, Beyotlu, Emin
önü, TakSiın. Şehremini, Eyüb şubeleri 

DiŞ, NEZLE, GAiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

mınta.kalannda ikamet eden yabancı.. 
br; pol!sten aıaca1t1nn l.karuet seı~ 
ne, Beyoğlu semfüıde oturanlar ya -
ba.ncı l~yoğlu şubcslae, hL,cbul tara. 
tında oturanlar da yabancı Enılninli 

6Ubesine mürac.a:ıt edeee*lcnllr. 

Sıhhiye Vekaletinin rub.atım haizdir. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

3 - Baku'.köy Ye Sany~ ~ubelerl 

mın'BknlanndakJ yerli ve yabancılann 
d~ bu ubdere mliracaa.t etmeleri la ~ 
:zımdır. 

4 - Bu müddet zarfında yoklamaya 
gclmi)enler hakkında Askcrllk k.ıınunu. 
nun ceza maddesi tatbik edile<'ektlr. 

5 - İşbu llıi.nın teblit m:ıkamma. 
imim oldulu ilan olunur. 

.. 
Doktor Hafız Cama! 

(Lokman Hekim) 
Divanyolunda 1 O<f No. da heraün 

hasta kabul eder. 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 clela muntazaman diılerinizi lırçalayınız. 

Telefon· 210-44-1.3398 

(BaJtaraf ı 1 inci snyfada) 1 alikalı olacak bir SIU"CUe Japonlara kaz 
)"Ukarıd bahsi geçen ve bugiın l\ıtbve. c;.ı devamh Wı- baftfr.etıo ,.eçırilwcsi. 

rin bir muvaffaki:vcti şeklinde devam Ba tedblc -.e oareleri taba.lı.a.uk e • • 1 

ooen mukabil han:keU 1a.pabılecek bir trebilmekte \elld bluz tehllke yardır. 
hale getlrmete imkan bnlabılm ır. Fakat. unuit&baamaa lulm4ır, ıu trh -

~klenıncıde ölAn 

POKER 
TRi.Ş BIÇAKLAnl 

g lm"şti,.. 
DiKKAT: MK.ER t1'af bıçak. 
Lan perakende olarak bütün 

Türkiyede 

5KURUŞTAN 

Ayni vcçhlle, Uzakootu ile l\tilıverln A• Ukeyi ı-ne almınu. JLi&ı hir 1C>' kaza • 

rup.ı., Akdeniz n Alrikadaki bareklit namı.. J 

ı;ahalan da.lıflindeki muharebe ce.Phe • Acan, dem-Oltnuıl tkYteUıeri d.. büyle 
lcriblrbirlerile enilirekı; bir sevkulce)-şi iDi clüşüıuncte lloe'd•lv ft Birleşik 
irtibatın tesiri altuıda hulımdnklan c.L Jllmesika.ıl"'1 Usakde:uya ~ın:• ka -

b .... _ b' ,.. Lib ,__,, .J-...1 -~ fileler Jtalfnie ~k~ filwkr lmelı:te faz.la aatılmıyacaldsr. 
..._,, u un ya llU'o aauıı Aaı~e.-..--. w---- .ur .ıaa -..1- M4:W ten .... llİİ&iİİİİııİİİİİiİİİiİIİIİİİİİİİİİll••••••••••••••iill•-itaıy&n Afrika impara&orlutunun sen • _..... ....,_ya &ııt ' 

taşını da Ylkmatı pye tdlıun1' olan '* 'lltnı eh M t.arila!1 Wr 'faşiog&ou td .. 
fnciliz Ortaprk ordusunıın şhndi bun. C'rAlmda BI~ Amerika ll&ı'biye Da. 
dan da.b bil iik bir J.ıu özer"' ıarına a&len •aın Am«ikan kuvvetle • Bronşitler• KATRAN HAKKI EKREM 

a > C'&>'e 
0 

" '"1 rinln simali irli.Ma7:a \-l.'fll o1m11$ ol• 
Nil vadisi Ue üvey5 kanalını müdafaa duldannın blhllrllmesi ba b&lı~tl~iala ------------------------------. 

etmtV"I l'ÔZÖnunde tutmak ft bo NJ • 1.e41Wrl sa.basında lııir ~ H t hd.d t Kud s müft sü 
::~ bü":t kuvv:~ bu ha~a:ye dır? Bi: IH1na ~ llldbe': -~·: avagazı a 1 a 1 Londfra 

3 
;· (A.A.) ... Daily 

a mak ırann ası JU1WI en ~eektır. Yalnız, '8 JBnltaklı:akhr, ı.i b b 1 
Uııakdotucla Japonların, Manlllt. ~hrl btı&iiattti Dıia a Hl\I" • Blr"eşlk A ug n aş yor S\ıctch 'i~si. japonh.orın yardı. 
merkez l'C 3Sot kilomeC.ne uzunl;;funcla merlka onıus!aua ::. kli"r bllm: '-' • ı~~-~-- ~tmanu··f~~~Qinu··nun·ağayamkıunvdaaHFaka 
kl lanilli • To~o b.&Uı nıınl tutar .,._ a.. ..._..__ _ .. , • ın tar'lfı ı ' ııuıaı ~ l'\A.KIU:t ...., 

- yapaeaiı .., pek • - ,._ar ~ u.___ • b d · ,.._ -·. aın Fre.ıuıı:z. ve lspllonyol bölge'k:rin. olmak iiztte pi:ll~ bir daJrenırı lçla. ... _ _,, ._._ ...... _ ~--..a.... llhtd'r 'bil •.-.-azı U"gÜn en rhuucın - b h 
de kalan muhklil bö~elere ~vclb e.Y. •

11 
....... .,,._ - _,,._.., • 

1 bahlaırı ~ 7 den ı 3 e, adc,amluı ele ve Tunustu keııdi1'lnde:ı a ııet. 
leditlert mükTIL&i Ye mü&cakib ıaaırua. ceh~rl &ahiy~ ıaa.kaMerılir. Japonlaruı da 19 cflıt.n 22 ye ka.da.r verilcee'lt ldl'eOeğİn~ ye.7maktadır. Japonlar 
lar ve Birleşik Aml'rlkalılar aleyJılncle Uzakclefııclakı b~ 111ı9NUUyeUıerlne bu eaall1er bazicind'e gaz kesilerek. müftüyü aonmdan Bcrline tıöndu -

raınhnetrn ll&Tal auıan.4.an S!St ktlo ı .. 
lar ve Birleşik Amerikalılar alyblnde ........._..., _. .... roa. a~rtk lir. rncılt uzenc sefarcttıe ea&lam:~lanh. 

d metre dalla P.-...au 060.._.. ~ a D-• .....:::}u H . Şı' ,__t·ı b H~.rı- A-n_ . ı· ı .. .. bilm . husule gelmfııs bulun wı Silo durum a t ki 1 ..... 1• d _ ...... _1 rl h 11 I ~ ava.gazı r.u:: u m~r raro rllcıı ı e goruşe ı ~l 
• , opra annı ""' a e """"" ' aya ne .-A...-:ı ·d b~'- d ·· d · · L -

ha rena. bir hale ,elmıştir. kapılarak Birle&ik Amtrib orcJosunUA -IQ.ı attn tat IJl.lnl\ un en, ltloı.. :lıçiın müftüyü Arab memkketlerine 
Atlas Okyanusunda taarruz sahala. bUKiinkfl vaıdfesiRJ yap~ı, ltlli. _ ren bmş1~1~ ve .~e:-e sa~t -l. den göndeıımıeık i temektıedrr. Fa:kat mü{ 

nıu son &iinlenJe Amerika prk satıllle. baı'Q tamiri rGo bir hat. elacatı da ıaonra g.wzı •• lresmı~~· Ol.ger !ırk et- tü ınüfuilu Arab şahsİıyctieı inin .iti. 
ri yakınla.rma lnf..lkal etLlrınl!; olan sötlelldıilfr K. D. ıeı- deı bug~en :ı!lıbattn gazı yu • maıd'ınt bu.nmı,J biır .dam olma • 
Alman denlzaltlarının bu kue Birleşik kıaırıda _ycd'agımız eaatkr·lc vere "leiığı i.çiın fcendi9ındcn beklenen va. 
Amt.rlka nakliyatına ikinci bl~ darlıe h E ) oddferdıır. 21•feyi yapaımlyac'lktır . 
ilaha lndımtf'ie ve bD suretli' ikinci ~ Mu sin rtuğru An<:llik aaat 7.13 ve 19.22 ha:ri 

kinunıın 23 ünden 27 sine k.ıdar bahr. AJmanyaya gitti aincleki •atkrde de ha.vagazi bo - oek ve tam gaz verildiği zaman in. 
diktan gemi tonaJını 20 ,ooo e iblara ıub.rıına. hava gırmomesi içirı pek. Wak ~ubulacaktır. 
muvaffakiyetlerf At!Antlk mey.lan mu- Şdıiır Tiıya.trosu rcji»Tü Muhsin ıa ıniJttaada gaz veri!ecek.tir. 1 A?iıkada-rlar bu gibi tehlikelere 
harebrslnl de demokrasiler açın yeniden &tuitW t'ı!yatro "l/e sinemıa tetkik.. j Geız V'Cll'llmediği saatlerde hava. meydan vıen1İlımemek üzere gaz ve.. 
P.Yri miisald bir duruma du~ürın\ek teri yapma!k. üzere Ber~İne haırcket pzi mua'Du'kllan w,;ıldığı takdirde ril'hJllİ)"Cfl saatlerde rnuel\.ıkların kat. 
1 &tadını rö tnnete başlamış!ır, ctırnişıfrr. l:wııfi'f btl.r ai1cv çıkab~ek, fakat İjyyeın n.çılımamaıılnı tavsiye etmek. 

So~tlerin prt cephesinde &:lrCrı • i Muhsin Ertuğrul A.lrnanyada bir ll)'ni zamanda boruPara hava gire - ' tıocliıim-• ..o.-__________ _ 

mekte oldıık.lan büyiik ı-ayreUo harbin a.y kacFaT kıalacaktrr. 
umumi durumunu demokrasi dc,ı..ner1 _...___ T. k" c·· h · ı· 
aleyhinde bir şekil atmaktan merı'e ki. O~ar Ha1ke•lnde konferans ur ıye um urıye 1 

{ayet edtDM:dltf şu rada bu ,;. vlet ~ t}sküdar lla1kevinc1en: DucUn saat z 
1
• R A AT B A N K As 1 

leriıı müstakbel plinlannı ta.tbık aba. 15,30 da. docent Ahmed Ardcl t.aratın. 
sına koyabilecekleri zanuın grllnciye dan «Türtdyed nüfus Te nüfus kesRfe. 
kadar tevesüı ed..,oekJ<'ri, hatta kısmen tb meYn1lu bfl' konrerans verlletekfir. 
etml$ de oldukları bıl4ka tedbirler Te Knnft"r nsı müteakıb umstı şu~sl 
çarelt'ro :ı;ok mudur? tarafından .~alr evlenm~hı l~mll ni • 

Hiç si.ı)>hesb. vardır ve buol:ı.rdan;. y-es tem.sn cdileeaUr. Da.vt'Uyeler Evi. 
ha.4nmız.a g-e~nler 6UJ1.}arihr: "°'" 

1 - İll&'ilittenln, bır Alman ıs.ali r y CTlİ nesrivat 1 
korkustıe İng~re adalarımlan a:rua • l.ıııı. _____________ J 
madıkları mühim fngillı. kuvvctlntltn 

Pergel Geometrisi bir seferi heyeU, Birleşik Amerikanın 
şimdiye kadat" biç uph .. slz lkı mlbona Bu lslm(le "~emlekrılmtzde il~ defa 
yakin mış olan ordusuudan '{etirt.i'" _ hazırla.nan ese-:·ı,1 tn; forması mtli:\r' 
oek b:ın kuvvetlerle ele ukvlye c.tllk 1 etmlşt.lr. Yüz elli çd.dilmü~ problemle 
... b • bieçok sorulı.n ihtiva l'ftıı •u ıes•rl a._ ..,n sonra gar ı A\TUPa s:ıbıllerlnln 

,,_ fb .... k -"" 1 tabdarlara tavsl,-e eitrls. m,. ... as ... r ısınıııa " ..... rı ma;u \oe o. 
radan Kı:r.ılordunun hattk(ticrt:e ali. ---------------

kah Iİddetli bir taarruza ccçılıut..-J. (T 1 y AT R o L A.) 
2 - Blrlf'-eik Amerika.o kı.vveı:erln. _ -

den ikinci bir kad<'.mt'nln sur.tile M• • 

ınra nakli ve İngiliz Or~·k orduslle 
blrllk*c Nil ve Si.ıvel & kanalı nıudaru. 
sının da. takviyesi. 

3 - Birleşik Amerı.k.1 kuv\ellrrin .. 
elen üçlıncü bir kademen.n a~"' ada_ 
la.nndan sonra cenuba dogru Saruoa 

tSTANBUL BELEDlYESl 
Ş!:.HIR TIYA TROSU 

1 p-haı dram iı::ısmındı 
Bugün 15,30 da ve 
ve aıcşam 20,30 da 

' Yapdıiımız Devir 

ada.lanna ve ond:ın so~ıı ela l\IclLıın•ı istiklal caddr:ııi komedi kısmında 
veya Sldneye clden 8600 idloınt.lr u • l Ş Ç 1 K. 1 Z 
r:ıınlutundald denl:ı :yolundan istifade -------------
sureUlc l1k önce AvustrRl>a k•l'asınd 

nakli ve bilA.hare ahvale gore ıı.tihdamı. • FOSFARIN ZIYA • 
4 - Blrlrşlk Amerikadan bıb Uk ml.k Ç O C U K M A M A S l 

ta.rda hava kuvvdinln Libya \I' Cıak- Bebele. n. dlşterın·n koıay çlk_ 
doku s:ahalanna en btiyiık bir silratıe ma.sını, ıonoul ve «i1rtJUz ol:ınala. 
gondtrilnıesi. rını ve erken yürUmelerlnı temin 

5 - Japon ba~·t'kainbı sunı .clı.:llrlnf eder. 

sile demokrasi eepheshıe ıiUJıak ettlC'f m(Jst.&hzarata fabııb&l, Volit H.an 
IJeddettlit ve bu sebıeble iam maua _ l Deoo: Ziya ıaıları n gıda 

anlaşıl.ti' gibi olan milli Cin hukünıctl ı No 2.6 Asmaaıt.ı Cad. lsıtanbul. 
ordusunun BJrmanra müdara.ısı Ue de 

~ tarti: 1181 

Sermayesi: 100.000.00D Türk Lirası 
.......... &dedi: Hl 

lhai - tleari .._ _,,. ~anka aaaauıl..,_. 
t'ı"il!".t!l~~~~r-1: A#t@ ;;;ıs o 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

w We.n•ecında kumbuU " ibbulU &aMrnaı t.aaol&rıııda • 
u M> uraa '9UlUD&lll&n -• t ..,. •ıwıc lls'a u. aea.t1CIUı 
plAD& '°'9 1Utım1" Wttalac&kts. 

4 Aded 1,000 Llniak 4,000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 60 • 5,000 » 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

D&UMı Deeab1&11Ddt.lı:1 ll&fllu' b1r MlD4I ~ 60 Uıadao ..... 
dUimi:renlel'e Uıraml,. cıktıll atdlıde " ıo ıuıuue veruecelctlr. 

Kur'alar .enede 4 defa. 11 lbr&. 11 KuArt.ıı. ıı BtlCU, 11 Blrtno 
U.Dun ıarlhlerlnde c:eiclleoekUr. 

Şuhat 1 , 
1 

Türk Analarından Ricam: 
Yaıv.ru.brıntz için sütünüzden sonra en mühim munvin gıdayı 

tıeşk.ill eden ve 19 1 5 senesinden beri her şeye nığme:n te .. ıtlkufut • 
suz meaaisile sizlere hizmeti bir vatan borcu sııy.uı ÇAPAMAR. 
KA her zaman olduğu gihi bugün de vazifctlerinızde yardımcı h· :ı. 
metten asla geri durmıyacaktır. 

Binaenaleyh sizlerden hassaten rlcam: 
Fıazh ihtiyati teclbhden doğacaık lhardketinizle kend· ni:z g bi 

ıhakilk.i vazifcdar anıı.İ'arl da m~ş1t·· vaziyetle sokmaktan tevakki 
cıtmıen bıd iır. 

ÇAPAMARKA müstahzaratını lutfcn iht':Dyocı•nız kadar elı'lız. 
Bu münasebetk memleketin her tıaırafına şamil ııall~ fiatluınıız 
~ıda gösterilmiştir: 

B~ Pl' s :ı Is f'1 

Ei I~ :t " 

1 iJ ıı 
~ 

PtRfNÇ UNU 250 ıramlık kutularda 19 22.5 2S 
MERCİMEK UNU )) » • 19 22.5 25 
BEZELYE UNU • > • 19 22.5 25 
İRMiK UNU » • » 19 22.5 25 
PATATES UNU )) 1) » 26 30 32.5 
KORNFLOR (Mısır » » • 26 30 32.5 

Nltutası) 
PiRİNÇ Nltaııt•aa , • .. 26 30 32.5 
YULAF UNU » )) ,. 30 32.5 31; 
BUGDA Y NiJawuı 500 gramlık torbalarda 45 50 55 
PİRİNÇ UNU )) t) il 35 40 45 
Tane Yulaf 500 gramlık tc.>nclc.e kutularda 85 100 110 

Ezmesi 
T~ra iç.in 1 anh•Jl daki anb ~re. İstanbul kin piy~daki m-a. 

ğauılara Nakil, Sandık \'e Çenb ~ ınesra:fları müenesenın yuka.rl -
dı&i satlş !iat•na dah.i}dir. 

M. NURİ ÇAPA Bql~aı - ÇAPAMARKA 

' 
, 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Mü'1ürlüğünden: 

Slrort.a Şlrketlt>.rlnln teUlş \oe mürakabeıııl haklandaki !5 Uadran 19%1 tarth 

ve 1149 sayılı kanunım lıiikümlertne tevfikan nıhsatname lst.IYt'n Ye umumi 

mrkt'Zl istanbulda bulunan Dotan S~OJ'ta Tiır'k Anonim Şirtretlnln Ticaıet 

kanununa tevf"ık::an teşekküliı 13/12/l!Ml tarihli SlcllU Ti~ ra:ıet.esılle UiD 

olunduğu ve (500,000) lira itibari scrmıı.yeslnln (300,000) lira ı ~diye edilmiş 

bulunduiu e\·rakuun tetkikinden anlaşılmUJt.ır. 

:Uezk6r kanonun 2, 16 v.: 17 ue; PıaddelerJ mucibince wrflmesi Lizım C'clen 

evnk ve taahhüdnamelerlc muaddC'I 9 ve it uncu maddeleri muc blnce ai_ 

rorta. muame1t'~rbıden mlite\•ellld tnbbiıdlerin JfHına k&l'&Wk olmak Ilı.ere 

ıverlJmesi lcab eden teminat tevdi edilmiştir. Türkiye Clir.nburi1et4nln mcvcud 

kanunlarile yeniden çıkacak kanunları ve blleUmte nizamname ve t.allm:.t -

namelen hükumleri da.bilinde Lşlerlnl tedYir etmr.k üzere mezkür Slrkı::i.aı 

Türkiye CüınhurlyeU dahtılnde, esas mukavelenamesfnin 4 üncü madde.sinde 

yaz.ılı sif orta nevllerfnden yang-ın, nak liJ'a.t, hayat n kaza sigorta lı:t unları. 

m ifaya m~nlyet.lnf mübeyyin ~9 say ılı ruhsatname verfklltt ilin olunur. 

a •rr ' 
' ISTANBUL BEYOGLU ve Y .:.NIKOY 0.- IRE ERi 

Tlrk Anonim Gaz 
Şirketinden: 

l.tenbul Beiediye RlyaJtetİ nıakunı.nm tıensibi:le kömür aarfiya • 
ıtının ezaltılmaa. İçin havnea.ı.ı i.tıti'mali günün mu!\) ven saatlerine 
ha.eırcd ikcektir. 

1 Şubat 1942 Pazar güni.iııden it.ibaıren ilkinci il.inıt. bdar ga\'a. 
ga.zi qıa.ğıdakı saatlerde kuihuıılacaktır: 

- SABAH 7 den 13 e kadar 
- AKŞAM l 9 dan 22 ye bdar 

Bu fia&tler :•arıdnde şehekede kafi derecede <tazyik olamıyaca -
ğındlım muhtere:m abondeıımızin gaz kıullanmamıılannı ıiıket 
ehcmm;)"Cı•e ric:ıı eder. 

Onivers te A. E. P. Komisyonundan 
Rad.yoloJı emııtıı.tUsüne ya.p~ırııııcak c 902• lira muhammeo bedelU tallt& 

CfYn 5/2/942 Pel'ŞEmbe ırllnU saat 15 de reıktör:lüktc Açrk ekSilt.me ile lhale 
edılccclctlr. Ltste ve şartname rektöt .t:late görll1Ur. ı578t 

___ ...,._.._ ... _ ........ -···················-···-··· .. ·········································• 
Son Pol4a Matbeaat: Neıriyat Müdürü: C"had Baban 
_:====== 

SAHIBl: A. Ek.rem UŞAKUGiL 


