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Halk ı n dev lete i t imadı 
.. . 
uzerıne 

\' eniden25milyonliralık ~ 
Londraya göre 

Türkiye 
ıta lyan 

bono· satışa çıkarılıyor 1 
Gemi~erine 

lııit .,.. ; 
~ll bonolar Milli Müdafaa • ;:..-...: .. 
ihtigacınmızı karşılayacak ~ .. 

Boğazlardan 
geç11ıe nıüsadesi 

vermigecek 
Londra, 18 (A.A.) - ingUiz hü· 

kümeli, Bulgaristanın İtalyan ge. 
mılerinin Bulgar bayrağı altında 
Boğazlardan seçmek milsaadesinı 

istıyeceği hakkındaki haberler 
basınde lııç bır teyide malik dcgil· 
dir. 

" "'-~ rörü~ ~udur: Gil· 
,,.._. ilde ıeniş esaslara 
~ \ir istikbal kurmata 
ı.; ~it li~ım releceldir • . 
~ bta istillbali şimdiden 

f>dl)oruz 

': A . 

1 
hrnet Emin YALMAN 

~terenın Ankara büyük 
'Ilı Sir Knachbel Huı· 
Sı hıntr fuarında söyledi. 
~ nutuk, memleketimiz· 

b~e al~ka ile okurunuştur; 
. r lstıhsal ve ihracat mer 

t l1 belediye reisi sıfatile 
btı.'Un buna verdiği cevap 

clıt Yanatının bu tara.na u. 
L~~ dostane intibaları pek 
.~ etmektedir. Türkiye 
~tı e •rasındaki ittifak mil· 
. i1t tesadafi bir hlldise de· 
tlt ı ınemleket arasmdaki 
>atı llıenfaatıerin tabii su· 

1~ı delipnez bir tarihi 
Sı 'Bu zaruret ne zaman 

er dolayJslle 'li)zden 

OtıUu il;: ister iki memleke. 
~Un liya~u ister milletler 
~betlere ait yanlış he· 

.... ~ 1- Dden ihmale uğramış 

.~ ~_ta zarar görmüştür. 
Uti'"'"Ttibeterin verdiği dersi 
. .\r~rnleket de iyice öğren 

ea· lllarına anlaşmamazlık 
~ itle 'Ye bütün münasebet
ı:ak bir hava hakim Ol· 

it r iki taraf da en iyi ni. 
'>..tt e~ en titiz· bir itina ile 
~ 'ltlı ektedir 

ıİ tnanız ~mimiyetine ve 
Ut •na en başlıca alllmet; 

1'1t~ \lyandıracak veya pren· 
l'e ndan tenkit edilecek ha 

Cltta.. ~düf edilince bunla· 
hı." edılmemesi ve açık mü· 
;~tart llıevzu yapılmasıdır. 

r~llerinln bugünkli neza. 
it td men devamlı surette 
~ U.n. bu serbest münaka

•lt lrııdaki münasebetlerin 
~ •lın~ına en iyi ıaranti· 

llti t 
fll' ltı araı §u noktada da bir· 
lıttıerı ancak sıkı iktısadl mü· 
iltı Q\ n Yaratabileceği yakın· 
~il ~l'tıleket arasındaki dost· 

1, .. ,. Ztırn1u bir destektir. 
~'-ta 1YeUerlnin uyandırdığı 
tt "1U raAmen Türk • İngiliz 

• it llaaebetıerinin geçirdiği 
it l'oı:\'etıı ümitler uyandı· 
~ dır. Gerek l'ürkiye. 
li.t la t \'e ıerek İngilterenin 

~e ~llar altında yapıp Tür· 
e~· derdiği eşya hakkında 
ltet~~n verdiği malOmat 
~ it •zcte memnuniyet ve 
~I> 111lllanmı~ır. Bu faali. 
oı Z&nıanına ait geçici bir 

1 ~ı:adıtını ve uzak bir Is· 
oldu -•sh bir temel kurul· 

ıı....- " tunu ümit ettirecek a· 
...-it llrdır. 

~~ 1lliiliz İktısadl mlinase
ct b~rı &ajlam bir tarafı da 

· llır Zihniyete dayanmama. 
et ta~8hk ferden böyle bir 

~ ıı. t ip eden İngiliz me· 
liıt~ e&adüf edilmiştir. Bun-

~ ~~ etiınizin verdiği lisans· 
~Yaya mal gönderen 

1-ıt·ı hakkında kara liste 
lu~\tll ıp etmek ılbf dar ıö· 

't ~l'tı.ıe.re rnuracaat ederek 
lr IJ.:.-lrı~2 \'e faldesiz bir asa. 

ttın l"tnt1)lardır. Şurasını 
,~r\tr eıt gerektir ki hAdise· 

le •ııcta etı ile bizimle Alman. 
lbtı!I taraflı iktısadi mü· 

~11-r tları vardır. Muay. 
rrıu. ltrııı. için Almanya ta. 

ele ~ı:ridlr. Buna karşı bi. 
turıulln:vadan tedarik ede· 

ltılit tUrlü eşya vardır ki 
""trı blniUt makinelerimizin 

( u aradadır 
be"lbllı Sa. ·a, Sii 1 de) 

lngiliz Elçisine 

Tasarruf Bonoları gibi beş kupUr 
üzerinden tanzim olunmuştur. Bun· 
lar 5, 25, 100, 500 ve 1000 er liralık 
kıymeUeri ihtiva edecektir. KupUr
ler 3, 6 ay!Jk ve bır senelik olmak 
Uzere, tlç ay vadeli \'C üç aylıklara 

yUzde 4, altı aylıklara yUzde ~; bir 
senelik Yadelllere de yüzde 6 faiz 
verilecektir. 

Bu sefer satı~ çıkarılacak Ta. 
san'Uf bonoları için devlet, evvelki· 
ler için tanıdığı btr çok nıuafiycUel'I 
de tanımaktadır. 

<Deva1111 Sa. 3, Sü. f de) 

cevap veren 

Behçet Uz dedi ki: 
''Bu dostluk her iki milletin bir
birine ço k müşabih m ertlik ve 
a çı Jı i a lplilill hasliJlle~inin u-ar-

dımına dayanmaktadır .,, 
İzmir, 18 (A.A.) - DUn altşam· rem Lord Karlayl ve azız d03Uarr· 

ki ziyafette lngiliı tıUy{lk elçısınln nuz. 
nutkuna. cevap olarak İzmir Beledi. BUyUk Britanya hUk1lmetınln asil 
ye Reisi Behçet Uz aşağıdaki nutku ı· mUmesslli. ek~lansınızı ve asll muh· 
söylemiştir: terem sefıreyı lzmlr Enternasyonal 

<- Ekselans, sayın sefire, muhte· (Den.mı: Sa. 3, Sü. 3 te) 

Molotof 

Bulgar 
cevabı 

.Molotof 
Cevabın Sovyetleri 

tatmin etmedi
söyl edj w• 

g ı nı 
Moskova, 18 (A.A.) - .Mosko· 

va radyosunun bildirdiğine göre 
Sovyet Hariciye Komiseri Molo. 
tof, Bulgaristanın Moskova elçisi· 
ne, Sovyetlerin ahiren yaptıkları 
ihtara karşılık olarak Bulgar hü· 
kümeti tarafından verilen cev&· 
bın Sovyet hükumetince memnu· 
niyeti mucip telfikki edilmedlgini 
bildirmiştir. 

Sovyet hükumeti, Bulgaristanı, 

Odesa, Kırım ve Kafkasyaya mü
teveccih mihver taarruzlarını ko· 
laylaştırmakla itham etmiştir, 

Tahran 
işgal 

edildi 
Yeni Şehinşah 

yemin etti 

lala, T1braa polis 
• l ditrlal azletti 
Moskova, 18 (A,A.) - B. B. C. 

Sovyet kuvvetleri dün Tahrana 
girmişlerdir, 

Londra, 18 (A.A.) - B. B. C. 
resmen bildirildiğine göre Britanya 
kuvvetleri Tahrana girmişlerdir. 

(Radyo gazetesi) Dün yeni Sa· 
hın and içme toreni yapılmı§tu'. 
Yeni Şah memleket kanunu esa· 
sisine göre memleketi idare ede· 
ceğine yemin etmiştir. 
İrandaki Almanla r Türkiye yolile 

memleketlerine dönüyorlar 
Tahran, 18 (A.A.) - Pars ajan. 

sı bildiriyor: 
Yüzlerce Alman Türkiye yolile 

memleketlerine hareket etmiştir. 
Tahran, 18 (A.A,) - Tahran 

emniyet müdürü yeni Şehinşahın 
şahsan verdiği emirle vazifesinden 
azledilmiştir. 

Almanlar 1,ga1 ettikleri Rus şehirle rinl zorlu sokak ~rpı~ndan l!lODl'&· ele geçiriyorlar 

Reuter'in diplomatik muhabiri. 
bu hususta İngiliz noktai nazarı. 
nın çok sarih olduğunu söylemek 
tcdir. Bu noktainazar şudur ki bu 
mahiyette erhangi bir tcşebbus, 

Montreux mukavelenamesi hüküm 
lerinden kaçamak suretile kurtul 
mağa matuf bir tabiye olacaktır. 
İngiltere Bulgarlstanla harp halin 
de bulunmamakla beraber, mihver 
Montreux mukavclenamesinin ga~ 
ri muhariplik hükümlerini ileri 
süremiyccektir.. Çunkü Bulgaris· 
tan, halen, İngiltcrenin en az iki 
müttefiki ile, yani Yugoslavya ve 
Yunanlstanla harp halinde bulun· ,_-- - ---.r 

BatBn 
lsveç 

HARP VAZiYETİ (Delaını Sa. S, Sü 5 de) 

' 

gemileri 
Tehlikeli teşebbüs Almanlara göre 

Hükümdar do-

Aln1anlar Karadenizde bir deniz harbi 
plan ı n1 ı tasarladılar.? Bun un gayesi 

1 ne olabilir ? 

Leningratta 
110 istihkam 
ele geçirildi nanmaya tazi- I .. 

Yet. · b tt• Yazan: i hsan BORAN I 
ını eyane ı 

stokholm, ıs (A.A > - Dun 
1 (Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Stokholm civarında vukua gelen r
1 

Odes a 
bombalandı 

deniz taciası dolnyısllc lsveç ma.. -------- 1 
tem iÇindedir. B • H ı • k 1• HUkUmdar İsveç bahriye baş· 1 r e S 1 n 
kum(Uldanına kederlerlnı bıldiren 

bir telgraf göndermıştir. haber~ne g o·· re 
Sovyetlere göre 
Almanların 

Moskova 
yolu kesildi 

Sovyet motörlü 
kolları ağır 

zayiata uğratıldı 

Bu !ela.ket neticesinde İS\·eç 3 
modern destroyerlerlnden UçUnU 
knybetmiştır. L • 

Gazeteler zıyaa uğrayan Uç des en 1 n g r a
troyerın yeline yenilerinin inşa 

edilmesi için iane toplanmasını d 
1 

.
1 teklif eden halkrn bu arzu .. unu 1 mı yon 

tebarllz ettirmektedirler. 

Nakenzi 
King 

Rusvanın İegil tere ., 

hesabına harbi ka-
zanın:-snu tabn1in
den tehlikeli bir 
ün1it olınay acağı.11 

söyledi 
Ol tava, ıs (A.A.) - Kanada 

Başvekili B. Mackenzie King, İn· 
glltereden avdetinden sonra irad 
etmiş olduğu ilk nutkunda §Oyle 
demiştir: 

İki senedir devam eden harpten 
sonra ingilterenin, bu mahsur ada 
nın kadınlarında erkeklerinde her 
zamandan ziyade azim ve şecaat 
görülmektedir. 

B Macken:zic King, Knnadanın 
buttln iaşe maddelerini İngiltere. 
ye gönderebileceği ve bunları nak 
ledebilecek gemilere malik oldul:u 
hususunda ingiltcrcye teminat ver 
meklc müftehir bulunduğunu be· 

(Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) 

k i şi 
Müd .,faa ediyor 
Helsinkl, 18 (A.A.) - FinUmdi· 

yalıların bisikletçilerden ve mü· 
sellfıh ahfif hücum arabalarından 
müteşekkil olan seri cüzütamları 
Syvari demiryolu merkezini işgal 
etmişler, birçok esir almı~lar ve 
malzeme iğtinam eylemişlerdir. 

Finler tarafından esir edilmiş 

olan bir Sovyet Yarbayı Leningrad 
da bir milyon asker tahşid edil· 
mlş olduğunu mühim miktar.da 
tank ve Baltık filosunun Lenin· 
grad limanında tecemmü etmek 
üzere olduğunu ve burada her 
çapta mühim miktarda top bulun· 
duğunu beyan etmiştir. 

Tethiş 

Sırp çetelerinin 
dağ ılması için ve
rilen mühlet bitti 
A lmanlar, temizlik 
ameliyesine başladı 

Smolensk 
muhasara 
edi iyor 

78 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

'Moskova, 18 <A.A.) - Bugun 
neşredilen tebliğ: 17 EylUI gecesi 
kıtalarımız cephenin bütün geniş
liğinde muharebeye devam etmiş
lerdır. 

Tayyarelerimiz düşman kıtaları. 
(Denmı Sa. S, SU. 6 da) 

Berlln, 18 (A.A.) - Alman or· 
dusu başkumandanlığı tebllğı: 
Lenıngrad lstih'ka.mlannın zaptı 

ıçin yapılmakta ola.n muharebelerde 
bUyük mu\•affakıyeUer elde ed 1· 
miştir. 

Tek bır piyade tllmenino merbut 
müfrezeler hücumla 110 istihklm 
ele geçirmışlerdir. 

Alma.n ha.va kuvvetleri Klt"ım su· 
larında, Dözel adası açıklarında, La
doga gölUndc, Volşof nehrinin ağ· 

zında ve Beyaz denızde cem'an 3000 
tonlltı.toluk Uç vapuru batırmışlar ve 
16 vapuru da o kadar !hasara uğrat· 
mışlardır Jti bunlardan bUyUk bir 
kısmının lbatmı~ olması muhtemel· 
dir. Bundan başka SovyeUerin bır 

torpito muhrl.bı, iki denizaltısı ve 
dört htlcum botu batırılmıştır. 

Alman hlicum botlnn lngilız sahl
li açıklannda torpıto muhriplerinin 

(Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 

Medeni kanunun tadili 
Boşann1a sebeplerinin lüzuınsuz kayıtlar 

altına alınıuası bertaraf edilecek 

Ankara, 18 (Telefonla) - ~ı. necek lçtlmal vakalara sebep o1· 
ye VekAleU kanunu medcninın bil- maktadır. Yeni kanunda lbu mUhim 
hassa evlenme ·ve boşaruna ·madde- mahzur bertaraf edilecek ve hlktm· 
!erini tad11 edecek yeni bir kanun Jerfn boşanma vakaJarı üzerindeki 
projesi hazırlamağa :ımşlamıştır. Bu· takdir hakları ~enlşleUiecektir. Ye. 
gUnkU medeni kanun bilhassa bo· ni kanunda. cemiyettmizln temeli 

0
• 

şanma sebeplerıni ltlzumsuz addedı. lan aılenln hakikaten sağlam esa.sla· 
lecek bir takım kayıtlar altına alın· ra istinat ettirilmesi ]Uzumu gozö· 
ması yUzUnden blr çok fellket de· nünde tutulacaktır. 

Zürlh, 18 (A.A.) - Rcuter: Bel· 
graddan bildiriliyor: 

Komünist çetelerinin dağılması r 
için Yugoslav Başvekili General 
Ncdiç t.arafmdnn verilen mühlet 

Müsabakamız 
Dün nihayete erdi 

dun gece yarısı sona ermiştir. Ge· 
neral Nediç bu çetelerin efradını 

evlerine dönmeye davet etmiati. 

Mü&abakamıza iştirak edecek karllerlmlı.ln sorulan Sel suale 
kısa ce\·aplar vermelerini ve ce\·apları 

20 Teşrlnlevveıe kad a r 
otuz lru ponla birlikte göndermelerini rica ederiz.. Eksik 

nwnaralar matbaa mu.dan tedarik olunablllr. 

çok 

Bulgaristan cevabında ise ta. 
rafından alınan tedafüi tedbirle· 
rin tecavlizi mahiyette addedile
rek yanlış tefsir edilmiş oldujun. 
da Israr eylcmi§tir. Müttefik ler tarafından inil edil len Tahran şehri kapılarından biri 

Milhletin sona ermesini mütea· 
kip Alman işgal kıtaları Sırbistan 
da temizleme ameliyatına başla· 

mışlardır. 



·AN------··--------------------------•----- 19. 9 . 9U ~ 
Yarına Jıazırlık : 6 

i an 
r ~ 
Bu emniyet iki taraflı olmalı. hem hükumet' 
teşebbüs sahibine, hem de ti.caret ve sa- i 
nayi erbabı hükCımete itimad telkin etme~I 

) azan: Ahmet Emin Y ALlllAN j 
Arka a d dıın kı: vurguncu tuccarın ve teşebbus sa 

Mad mkı ıktı adi cmıuyet me hıbinin namuslu tüccaı a ve te eb· 
selesini sen orta cı attın. Bund.ın bus ahıbine J;:a.) rı meşru rekab t 
ne kast ett gını he-le bır anlat: 1 etme ının bıillne geçılırse ıktisadi 1 

Anlat )im. Na ari olarak hayatımızda hayırlı b cmnıyct 

her fıC)m d v!ctle mesi dot,:rudur. hi ı kurulur, herkes harpten son
Çünku de\ lctle c hu usı mcn· ı rnya aıt yeni tc ebbu Jerc vakıt 
faal erıyan !aal ycllcrın ortadan ve z.amanıle hazırlanır, az bir za 
kalkma ı, umumi menfontm her nıan içınde genış ıktısJdı inkı af 
1 hük olm demektir. Tıca lar doğar .•• 
ret ba~an n agı dc>vlctlcıJSC ve Mükemmel, iktı adı emnıy t, 

mcmlek tın Jstı al, 1 tihlnk, it ten kastedılebilccek umumi mfın, 
ballıt, ıhracat işlcrınc sırf umu· elbette budur. Fakat devletin hu 
mi men aat olçu ile duzcn veril· susı te ebbilslerc böyle bır emni
sc fena mJ o'ur? Doktorlugun dev yet verebilmek mesuliyctini al
letlc~ ı \ c her Hıtanda,;a musavı mac:ı için kendinın d husu i tı 
sağlık fır atı veı ılmesi iyi olmaz caret ve sanayi teşebbüsleri hak 
mı? Avukatlık, ı;:azetecılık ve di kında itimnt duyma ı lazım el 
ger her serbest me lck hakkında mez mi? Vurguncu u uller ort;ılı 
na.zan olarak aJni iddiada bulun· ğa hakim gorimlirse, buyük bir 
mak ca z. degil mi? j kısım tuccar, menfaatıerlnı umu. 

Ne çare kı nazari duşJncelcr mi mcnfantin haricindeki yollarda 
tatbıkata uymuyor. Her şey dev- ararsa hükumet, husu ·i tc ebbüsü 

K:oku ar içinde 
yaşatılmamıza 

sebep ne? 
er... 1-)vlcrlnıizln kapahlınış o· 

lan mecrııbrının k nnllzn )ona 
raptı dfleğllc Belecll~ e ri) asctiı 
\erdiğimiz on ücı iınınlı dllckre 
iızeı ine, yalnız m hıızıı sahibinin 
dlJeklerl yerine getirilerek I{ tn· 
tJI \C clifer ııırcrııl:ır oldugu gibi 
terkedlldl, getirilen tu •la 'e <saire 
gibi nıalzenır ıle knldırılııı ı:;-otü 

riıldıı. Aradun bir dl'l,'"11 hır çok 
h ftular gediı.,I haldr bir dııh:ı 

seı11tirnl~e uA-r uın olmadı. Pi 
kol.ulur içinde oturıııağa bl1.lerdc 
de tnlıammul k:ılmadı. ~ . .J/ö/41 
tarlhlndr B 1 ye R Migl maka 
ıııına sunul ıı 'r icabının ~OJlıl· 
ına ı karnrıle, ( 1 :>6) ko31t nu· 
rn rno;;ılı> Mec arı mUdlırllıguııe hıı· 

~ 'nlc (JJunaıı dil lwe.nıi1 at·nb:ı ıııu· 
nıııclecleıı ınu tagnl mi tutuldu ... , 

Runu, Saınnha eadd lııd.- Şe.>' 
, lıılllıareın sokngı1111ıı buluımn ıo 
, C\ in hlbi n 1111111 ı H an Blrel 
)&Zı)or \e oru~or: 

- Bu 1 in \arıda bırakılması
na \C bu pi kokular it-inde ynşa· 
tılmamıza ebep n.-dlr aeab ? •• 

1 
il ' s 

, "I 

Malzeme 
gelmezse 

Tramvay seferleri 
azaltılacak 

1 ~allara fiyat takdiri bir iklerden ı 
eıınarak, yeni bir heyete bırakılıyo~ 

İ an bul tram\ ayları buntian bir 
muddct evvel başka bır memlcke· 

tthallt işlcrrnın d:ıha muntauun bırl takdlrı ı i g içle mckte \C nynı za te alt olarak gilmrUklcrde bulu 
şekilde organize edilmesi ve hiç manda r,ecikmektedır. nan 50 bandajın ele geçirilme ın 
bir surette ihtıkara meydan veı ıl Bundan bnşka tüccarlar, yine den dolayı seferlerini harpten ev- 1 

1 

mlyecek şekilde pıya aya arzcdi tuccarlardan murckkcp bir hl') el \el kine nazaran hafıf arızalarla! 
IC'bılmesi ıçın, aliikadur makamla· tarafından mallarının fiyaflarının devam <'ttirebilınektcdirlcr. Fakat 
rın tcsbıt etttgi yeni bir şckhn ve cin5'eriııin tetkikini ticari ba traın\ a~ arabaları harpten evvel 
tatbıkıne geçılmek fizeı-cdtr kımda do ı u bulmamaktadırlar. kine nazaran artmamış, bilfıkıs 

Bunun lthalfıt ic:Jerinde en mu Bulun bunları nazarı dıkkatc ek ilınış oldugu halde yolcu ndei:li 
him mc elcyi, ıthalııl maddelerine alan Tıcaret Vekaleti ithalat i<:l(' mlltemadı~ en artmı tır. Bugunkil 
kıymet takdiri te kil ctmektedır. rini uratıendırmck ic;in yeni bır izdıhamın başlıca sebebı budur. 
Butun itlıahit maddC'lt'ri ithaliH ı eklin tatbıkınc karar vermlştır Yrıptıgımız tahkıkata gorc tram 
birliklerince idare edilmekte \ e Yeni şekilde butün ıtlıaUit mad vayın malzeme ihtıyncı gittikçe 
kıymetlcndırilmekte ve bu kıymet dl'leri. birl•kler umumi kalıbının artmaktadır. Bandajların mevcu· 
fiyat murakabe komisyonunca tası rı'ia eti altında, fiyat murakabe du ttikcnınl tir (yani tekerlek et
dik olunarak merıyete girmekte buro u şefı ve butün lthaliıt birlik j rafmdakı yekpare ç.elik aksamı) 
dir. lcrinin umumi katip muavinlerin raylar ve cer tclkrınm de mev-
Ögrenildığine gore bu eklin bır den mürekkep bir heyet tarafın. cudu çok azalmı<1tır. Muhtelif 

lki mahzuru vardır dan tetkik ve :fı)atlan tcsbit olu mcmlekellrrc sipariş edılen mal· 
Birliklerin idare heyetleri haf nacaktır zemeden bir kısmının yolda bulun 

tada bir gün toplandıgından ve Bu hC'~C'l h<'r gün toplanacak av du u haber alınmıştır ki bunlar 
her içtimada btililn birlıliılt'rc aıt rıea Ticaret Odası eksperlerinden meyanında tuncl kayışı da vardır. 
i ere yctişilcmedigı~nden kıymet ' de istifade edecektir. Ronıanyaya sipariş C'dilen bandaj leUe c \e memleketın butiın fa 1 teşvik dmek arzusunu na ıl duya /ki d" h b / 

aliyctlerı mıh:ınıki şekilde mcrke bilir? Bu memlekette hususi tica lSB l B er eı• 
zı tc kıl tla idare olunsa teşeb. 

1 
ret ve teşcbbils sahiplerinin bu f!I'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~!!'!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~'!! 

bus hız. "" cvkı ortadan kalkar, noktadaki mü terek menfaatlerini o 
ların i tanbula nakli için icap e 
den tedbirler alın~ı:tır. Bunlar 
gelince seferlere muntazaman de· 
vnm edilecektir. 'Malzemenin şeh 
rimize gelmesi geciktigi takdirde 
i~ tramvay seferleri bir iki aya 

kU urları gurccek \e tenkit ede· ı kavramaları, meslek ahlctkını mu un 
cck me\ kıdt, mu takıl fıkirli un. hafaza için aralarında sıkı bir te 
sur kaımaı:, çunkü herkes ge. sanilt ve i~zibat kurmaları tazım 

fi ya rı 

çmmck JÇ n dev1 'un clıne bakar. geımez mı? Fiyatlarm indirilmesi 
Kırlao:ı ruh, a ıl gavdcri bogar. - Elbette buna luıum vardır. 

kadar azalacaktır. 

Bundan ba a memleketimizde az Siz gazetede; tuccarın hukiımete d li şün UI üyor Futbol 
~manda )cıpıl cnk pek çok iş ol· 1 ve halka emmvet telkin etmekte- • • Ot ~nlvk imtihanları ba adı 

dugu ıçm hu u i ti? bbuslcre has ki menfoatleri~i kavramaları ve Odun fiyntlarını yerinde tcsbıt Liseyi bitirenlerin i.ınivcrsiteye 
olan alıJganlJga, verımlı çall§Jlla 1 bu maksatla tedbir almaları ıu. etmek ut.:ere fıyat murakabe kon· T girebilmeleri için yapılmakta olan 
tarzma uzun za ınn ıçm ihtiyacı-, zumundan defalarla bah ettiniz. trolorlcri, Istranca ve İğneadaya • • devlet olgunluk iıntıhanlarına dun 

vardır. BugUn ticaret fücml çok garip bir gıtmişlerdi, sabahtan ilıbaren ba lanmıştır. 
F kat hu u i t carcti ve hususi imtıhan geçıriyor. Buyuk tüccar Kontrolorkrin yerinde yaptıkla n u•• ya ara 1 ı:ınıa bollasmaya ba.sladı 

teşebb u mcmlek<'l içın fnidell arasında hi.ık(ımetin koydu"U U· rı tetkikata göre odun fıyatları ko 
dn e kab l k de\ Jet tcşcb· suHcrc sıkı sıkıya say"ı ,..05teren mı yonca tc bit edilen fiyata na • ., . 1 Son "Unlcrde Karadenız mınta 

1 
... "' kasından şehrimize çok miktarda 

bu unun sahala·ı ile hususi te ve gizli serbest piyasada yuz elli zaran çok du uktur. 
bb h ·- · 1 Lı"k l b l k eımn scımeıc başlamıştır. şc u un a ... rını bıı·birinden lira değeri olan bir ithalat malı- Kontrolorler elde etttklcri neti- DJBf! Brlnl B 8ll8m •yaca 

k b tt k b . · j \' P Bu ne elma fiyatlarının çok 
sı ı ır su e c ayırı:ııı ve n· ı. nı fiyat mi.ıra-kabe komi yonunun ecleri bir raporla busun kımlsyo-
şc par ını \e cmeı:;ınl koyan va formuli.i mucibince otuz liraya sa· na bıldirecekler ve komi yon pazar bir hale koydu duruk olaca~ı soylenmcktcdir. Fi· 
tand a ta r emnl t hissi ver tan kahramanlar olduitu ı;:ibı, mu tcsi günklı ictiınaında odun fiynt· y~Uar imdiden, toptan 15 pera· 
mek h ıımdır. Bu vatan?ns. kıı~u 1 vazııa yollartle ve fatura hnrici giz hırını tetkik. edecektir. Beden Terbiye i Umum MUdUrlU· sauufunda hlliundurdukları Eitadla. kende ıo kuruştur. 
Jan prc ıpl<'r n }aı ın bırden bıre, li bedeller almak surt'tilt' ihtikar Öğrendiğimize göre odun fiyat. ünce ıhazırlanarak bö gclere sonde. rını, rnuvafakaUeri olmadan \e sor-
dclı IYC'CI" Ot', u L~n. ~:mm Uer- yapan buyük ve kiıçuk ti.ıccar da lnrı bir miktar duşi.inılecektır. rllen stadlar talunatnamcsl, yenı· mağa bllc !Uzum görmeden bu ı;ı'>I 
le meydıımı getırdıgı ı ın karşısı- vardır Hükumetın bu i ı·n içine • . den bir hMı.senın doğmasına sebc-p şarllarla bağlamasına haltkı yoktur. ile izah cltıkten sonra do aca"k ha· 

dı t'yı de şu ı:ıcklldc kaydedebilıriz: . · lanifııtura ve katıt gcldı .o1 na dcvlctı h ab ıgmaz bır ra· ni.ıfuz etmesine ve tesfrli bir mil· olmuı;tur. Maalcse• bu son talımat- Kaldı ki, bu klllp idare heyeUcn 
kıp ıfatılc> çıkmı,acagına V"" a u Son sunıerde, memleketimize name futbolumuzu öli.ıme mahkCım dt' umumi heyctleı ı toplan ar k kn· ~., rakobe yapmasına imkan yoktur. 
mumt e fa ll rla~mr kanun1 E r h r • hanm ti\ arı J( ncU 'ok mıktoırda k ıt v manif turn b r vtı.ziyctc !llQJ>m;ıltta, klUpl rlm z r r " rmcdtkç 'böyle bu t.alımatna· ıar allında. lndl ıını vcrc:mı.vccck· 

Eı.-vela stad sanlbı klUpler bu ~rt· 

ve mc ru bl eb P olmadan ku aralarında muşterek mcsuliyet C· lth· l cClılml Ur. I ıy t mUra~&bc 1 de knpılaıını kapayıp ilzerlcdne b,r n c.} kabul etmek sal~ıyetiııı kcn. ıcrdır. ÇUııkil, bu talımatname esas. 
rulu i ni boz.mıyaea ma emin ol· sasını tatbik edecek olurlar a hem komisyonu dunkiı toplantı ında it- ıuııt vurmağa mecbur etmeltted r. d ıeıınde goremuler. !arını i(abtıl cttlkle.ri takdudc te-
malıdır, bugunkü i h t i k A r l epeyce hal edilen bu k(ığıt :'c mani~atura Sırası gelmişken şunu da kaydede· Sanıyen, Beden Terbiyesi IJmum mellUk hakları ortadan sılınecek, ça· 

Devletle me hakkında dillc.rd() 1 l h d i . h lara kfır hadd tcsbıt etmlştır. llm ki Seden Terbiyesi Umum .Mtl MUdllrt",.U U bl b k il lışarak vUcude gctıı·dlklcri blr eseri ön er er, em e yarın çın usu • - , "E> n ıı r uçu m yona 
şoyk bır prcn ip dolaşmıştı. E si ticaret ve teşcbbils fılcminde Ka ar peyııiri fi atları tetkik dUrlllğUnün buı;line kadaı' yaptığı' yakın bir bUtçesı \'arken. bu bütçe· k<'ndlllğındon lerkctmlş olacaklar· 
sas gaye, Türk vatanda~larının emniyet lilyık hal ve 5artlar ha edilecek her hareket, bir tıfldl c dor,-urmuş ve den Za\ allı klllplcı· on paı ıı. olsun dır. 
hıı u ı tc t>bbü 1 iş ba ~rmasıdır. zırlnnmnsının temelini şimdiden Peynirciler dün komisyona mü· klUplerimlzi dama mUşkUI vaziyet· yardım göı mczken, 8 hada dıdinC'· Mcsclfl. bir ldrncının kıraladı~ı 
Ff'rtlerjn bu ı;ckilde ba§Brmasına kurmuş olurlar, Bence lktı adi racaat ederek ka 9 r peyniri fiynt- !ere sokaı·ak bir ı.şe hldlsesiz başla· relt hıık ottlklerı hl selcrındeıı de evin kıra'iını, kendısının ta.ylnlneo, 
imkan olmıynn ıncmkket ihtiyaç. emniyet prensibinin sağlom bir larınln <'Ok az olduğunu, fiyatla· mak mUmkiln olaınamıftır. yilzde otuzunu. yllzd b ş de hakem· ücretine de vazıyed etmcğo salahı. 
ları devlet tc ebbtislcrıle kar§ıln- surette hi.ıküm sürmesi için ticn rın bir mıktar arttırılma ını rica Bu aon talimatnameye göte, has.· lcr çln, ayrıldığına göre ~Uzdc otuz yeti olm dığt gibi, te11kilA.tın da bu 
nır. » ret ve sı::nayi fücminin mC'slck ah etmiıslcrdir. !atın yltzde kırk beşi stad sahipleri. beş.ı ı çckıp alması nlulları durdu. stadları bu şacUSl' altında almağa 

'Iemlcket tic ret \'e sannyiine lfıkı bakımından tecskilatlanması Komisyon. ka ar peyniri fiyat- ne, yUr.de otuzu Bolge, yüzde bcşı rncak bir hıuekettır. I sa!Ahiyetl >·oktur. 
hfıkım olaC'ak prcn ip bu i e tc· ·d t h kCı t h lk k ı 1 d kiti 1 11 k ve a e a u me c ve a a ar- ıarı ilzeı inde meşgul olabilmek i. ha.k<'mler ayrılmakta, geri kalan Beden Ter-biyesi Umum MlldUrlli· kinci mese c c p er ver ece 
yit cdılm il, bu nrcn ip başka bfr · · ı k f ı t k Us ı ı ı zıncır eme C' a e esasının U· çin, kcndılerinden malıyet fiyat. ylizde yirmi de, bölge dah•llncıe bu· ğUnUn bir buçuk nıılyon Ilı ulık bUt· ı bu hıuıılaUa. m abaka ara. gırm ye-
ruhta ı e ıfad ohınmnlıdır. Bugün ı ı:. d u ı Uzd ru ması .ızım ır, hırını gosk:rir liste istcmistir. lunan bırıncı ve ikinci kUme klUp· çcsln.n nereye sıır!cdlldi ın , bu vn· ı ceklerdır. ÇUnk slrsc er, Y c Y .r· 
ku tarzdn f vk 1 d zamanların 
ihtıyaç ı;:o lC'rdı 'ı 11.'dbirler, 
tabiı olarak mu tc n dır. 

çok 

M mlek tte bu yolda bir ikti· 
sadt emniyet kurulur a, kırtasi 

en&eller ıkalkarsa beyannameye 
tabi kazanç ı;ergılerile muamele 
vergılerlnde memleketin mizacına 
uyıun tadiller yapılıp açık hile 
yolları tıkanır a ve kendini na
mu kayıtlattna ba lı saym'lyan 

HE.RGüN ·BiR .Fl·KRA 

insana 
benzetememiş 

- Bu lktısadf emniyet, yerli te Pazarte ı gUnku içtimada fiyat- leriJıe mülesıwlycn taksim edilmek· zlyet dahilinde tekrar . orabUirız. m! ile lılfilıclcıine ısa.bet e<ten miktar· 
şcbbUslerc mi mahsus olmalı. lar tetkik edilecektir. tcdir. 1 ÇUnkU mllyonlaıc:ı lira yetmiyeı eı< la. u ışı yürütmelerine lmkln yok. 

Hayır, harpten sonraki dün M kara fiyatları 1ctkik edlllyor Diğer tare!tan stadl rda Böl;; bir de l.e\ik 1 tın Cakir klllpleı !mızın tur. 
yada beynelmilel buyUk teşebbüs· Makara fiyatlarının bazı yerler. 1 direktorlUklcrının haıırlndıkları bl-ı sırtından gcı;ınmeğe kalkması bu GörUIUyor ki, Beden Teı blyes U· 
ter ve sermayeler, fealıyctc geç. de ucuz, bazı yerlerde pahalı 0 1. letler satılacak, bUtUn hasılata stad suaH hem bize, hem spor efkarı mum MUdürlUğU, lik maçlarının ari· 
mck için emin snha arıyacaklar- masına s<'bcp olarak büyük, ve kü hisse .. ı de dahil olmak üzere Bolge unıumıyesınc ve hem d:- bUytııtlerı. t inde de işi çıkmaza ııokmuf ve 
dır, Biz vakit ve zaman ile geniş çuk imaHHhanclcr go tcrılmckte- vazıyed edecek ve tııksımat biliıharc mtr.e sorduı ab.lır 'bir harekettir. bliyUk bir hldlsenin doğma ına se· 
bir iş zihniyeti kurarsak ve bu dir. yapıla.c:ıktır. Salıscn, ,yukarıda d kııydeltiğı· bcp olfnu,tul'. 
nevi te ebbüslere, zorluk çekıni· Komisyon büyilk lmaUlthanele· Bıze kalırsa, bu şer it altında m z gıbl tcşktlllttnn on pnralık bir Geçen hafta, Bölge Futbol Ajanı. 
yeceklerine ve memleketin men· rln de kar temin edebileceği 6e· k!Uplenınızin maç yapmasına, yap· yardım gornıeyt'n klllpleı ımizin nıruı· nın aylarca çalıf(ll' k hun 1 dığı mu 
faatine uygun tcşcbbuslcrinde yar kilde fıyatları tesbit edccektır salar dahi alacakları ıtıısse ile hayat· laflarını karşılayac k bUtlln gelir!e· azzam bir muuım pıögr mile açı· 
dım ve teşvik göreceklerine dair -- • !arını ıdnmcye, stad sah bi ldUplcı·ın ı i oynııyacakları m çlar hıısılatı ol. lan futbol m vıllm , nın.al et Beden 
j timnt telkin edecek olur ak d ıs " reten tohumu ve susam de stadlarını Bolge cmrn e vermele· Uı;llnn guıe, bu parayı dıı ellerin· Terbiyesi Umum MlldUrlU UnUn her 
iktı adi inkl afımızı kendi menba d d fiy tıarı lla arttı rine lmkün kalmemaktu ır. <'n ahnağa kalkmak, bu varidat zaman olduğu gibi bu defa da akıl· 
ve imkAnlarımızla nesıllerec za- bi u b d 

Son "Ünlerde keten tohumu ve Evvclfl Beden Teı- ycsı mum 1 mem aım :ı. kapaınalt, klüplerl, kn· ıarı cıurduı·acak yanlış bir h~c· 
manda yapamıyacağımız bir dere· ., 1 Susam fiyetl<>rındn bir artış göze MlidUılll[>UnUn şahsiyeti maneviye 1 pı arına kllıt vw·mnyn icbu etme!•· uıe yapılamaz lblr '11 le sokul-muştur. 
cede hızlaştırmış oluruz. .. Ş" t b ı bi ' "arpnıaktadır. Evvelce kilo u aa ve hllkmlyesi Devlet • "' u~ınca kn. en af •n r şey dcftldır ÇllnkU bu Bu suretle Uk mnçlarmın bu hnftn 

Arkadaşımın daha söylfyecek· ..,. 
t kur .. .,~. satılan keten tohumu bu. ibul edılmiş klUplerlm zın gecclı gün- vazıyet dah !inde lınyıı.Uannı idame. baslam ısı ştlphcli hatta. imk nsız lcrl vardı, fakat ııütunun taş ı •ını ...,.. . 
d ı gün 4 •, su m i c 39 dan 43 kuru· dUzlli çalışarak daha bu teşkllı'lt or· ye inıktı.n lmlmanıaktadır. bır vaziyete &trmış buluııınaktadır. 

hatırlattım. Bu bah i bu ka ar a " "a kadar yuk elmı tir. tada yokken yaptıklıın ve tahtı ta· Vaziyeti ;yukarıda bUtlin oı;ıklı~ı Kemal ONAL\'" 
ke tik. " 

Hatanın 
(O~ Un ll."ec·mettin ~ııdsiı • uetl' 

dınıır.ın «DemokrflS 
wı 

yük ta ı, 3 alnır. ' uıe ~ 
mlş olnıalan ıleğll, :rardı111:ı)il 
ima geç kalmalanclır» bıl'i 

b smakal lnl okudum. :ffr 
İıatırıına ınrsi13alınıP ) 

fıkrası geldi: 
Bir glın Pıırlst(', P rl lı b \'t' 

kanlı bir binıh nc~ı:ı sirtı1 :ı,ıı 
ı;tih başını' giderek bir bıır 
istemiş. Bu ırada d:ı lezg{ılı 

ete 
611 tc:nıektc ol:ın bir adBJ11 ıı!• ı 
nın B;\ atına ba ınış. ncJık• ıl' 
ğına bll!iıınıı çııtıııış. ad3111 ~ 
~ umruk indirerek deuı.11nlıtl tıll 
gözılnll ı.apatmış. u.-llkilıtl• ~ 
zi~ette blrnhıuıcd n cııuırl>:.-f 

· yalı bir rlmd:ı ile k8J','ofS111" 
- H.ıyır ota 'f Geçın~ 

oldu? ,,; 
- lçcrillc bir nılam ııcııı ;I. 

ma ba tı, hem bent bu bSltı ti 
- ı<;erı,c girelim de 

bir gô:.ter, haddini bllıllre.)~ 
hen yardım etmez.sem Jdl'll ı 

lçeri3e girmişler. ı>artsli~ 
yalı~ ı lrlyarı bir adamın 
tnrerck: 

- t te bu! demiş. 

artifl~ah fşe gfrJsntl,: 

rkat'laşıma. ~ 

vurdun! 

- \et, ben vurdunı. , 
- Kalıadayı isen btr cıaJıJo 
S'Ol'eyİnJ tl('Uf! 

-Öylemi-

- l'ahu, bu ndam boı.ııli 
Gel gidelim blı. < bOks il 

.. de oyl gelelim! 
Hatanın bb lığlı, 

katn; ktan :ıl)nde, )ııJııl:IC 
ma ııek de hazırlıklı bulU 
lnt'lır. 

Sorunuz .;:::1 
5ögligeli 

Zehirli mantar16 

hakkcnda 
Bu~da Kuııalı çarşıda 

lclımet ~a<Gml 'a ıta JJ ~ 
ultan ko) iindc cmeı.11 

m :>Uba~ ı ŞükrU şını r!O 
~ or: Bulunduğum l<O) ....,. 
lardan maııt r gctlrhor ... 
lıınn zehlrli olup oımııdl J 
anlamak iı:ln bir çarıı > 
dur acab 1'. 
Ce\ap - Sovan parÇ 
blrf kte bır kapta it > 
m ııtarm sıyahlaşnı 

olduğuna del lct ctt ı 

dıı. eski bır k aat '' 
kat, bu kannnUn doğrtı 
madı ı h klonda b r 
yem yiz ve size bu hllfııP' 
bır u ul ta\ ıyc ed me J 

o civnı ın ihtiyar koYI 
d 

kınmcnızı 

r1.urumda 

Birinci ultan Mahmut znın:ıııın· 
da enel'C'l 1 k bı ile öhr t bul n 
bir Turk r nını, resimdeki nıch:ı
rotı kadar ti nükteli özleri \C 

hıu:ırcc,aplıgı ile maruf hnl9. Kc.n· 
di !nJ tanılıınlıır, ona l'ürkl)c.nin 

~--------------------~--.,._,.._,..._ ________ ~---------------..----------------------,, ................. ~ 
EDEB1 IWMANı 1'El•KİKA No. 77 çoluğu çocuğu var mı? Yoksa scröc,,t mi? ı IU 

Şöhreti ;)abam:ı 111cn1lck tlc.re do 
nkıocdcn bıı zatı, Fransız re ınla

rı Parl dB\Ct eclerlc.r. im mu
zmerlnl birer birer ezdirirler, hlı· 

yük il tadların tablolarını ı;österlr
ler. Bu arada, elinde bir ta k lçln· 
d meJu tutan bir damı gö!ltc· 

Jllk bir tablo önünde durur. 
n ı;anııtkirı tb · ena ile 

J&dettlkten onra: 

- Bu t haktaki mepalar tabii· 
JerJnden o der ce t rkı;ız yapılmış· 

tır ki, blı gtiıı bu lcvh açık bir 
muhnldc te ,bir cdUkkcn, fllC)'\B 

t11ba ·ını goren kuşlar lçindckU rl 
haklkı me\ \R sanmı~, ılzerlne ko· 
nup gaı;alumağu kalkışmışlardır. 

• özlle nıcddnhlıkta m bal:ıgu)n 
\ rırJıır. ı-·cnarf, hu tizleri gülerek 
dinler \C nllıınct: 

- ı,, et ) pan U tnd mcıy\nları 
hukikn.teıı n ıllnrırın henıetmlş. 

1 ukat in an re mlnlle ııek mmaf· 
rak ol ın:unış. Eter resltn in na 
t cnzemlo:; clsa) dı kuşlar ) akl şm • 
tn ürkeı, llC')'nları ga 
rırk çe ret cdemrzlercıı. 

Der \c mıilıa planru mahcup 

yatımda benı anh~an ve bann yardım C· 

den biı· kadın yoktu, Udalı;:or'da yapıla
c.ak pek çok ıs var. Vakıa memleketim 
p k buyuk degil, fakat yine bir milyona 
yakm tebaam var. İçlerinde fakırler ve 
ha ta r da eksik d il... Kafi derecede 
hastahane yok. Berabtrce yapabılcccgı· 
miz hayırlı i r saytsızdır. Bana yaıdım 
etmek hoşunuza gitmez mi? 

ce harikul~ bir hayat olur, Se· 
lim· 

Sonra onlard n inUkam almaktan 
memnuniyet. duymıyacak mısınız? 

- O kadar mesudum kı, kimse ile uğ. 
raşacak halim yok. 

- Lady Brandmor'm biJe mi? 
- Ha onunla evet, beraberce görülecek 

bir hesabımız vardır. 
Görüyor unuz ki, ıkln bir hesap 

olsun var Fakat bu bir kaç aylık sıkıntı 
dan sonr~ her şey yoluna girecektir. Yal· 
nız şunu dü unilyorum: Bu zaman zarfın· 
da çok yalnız kalacaksınız. 

Siz burada de U misiniz? 
Hayalen her saniye izinle olacağım. 

Fakat lıaktkatte her zaman olamam. Son· 
rn bütün muhit size boykot yap caktır. 

- ln nllah yaparlar da kım eyi gör· 
mcm. 

Sızinlc ~raber gelip kalacak bir ıı.k· 
rabıtnız ~ok mı,ı? Öyle bu i olsa bcr berce 
bıraz dıı;arı çıkabllirdiniz. 

.kım:em .• 

Al,raba olmasın da ahbap olsu11. Kım 
scn.z yok mu? 

Burada mı? 
Hatırına Mıbcl Vilford gelml§ti, Fakat 

buraya gc!ıp te beraber oturmasına im· 
kiın voktu. 

Burada veya Avrupada hiç boyle 
bir do tunuz yok mu? 

Yol-. 
Canım ıyi duşununüz. Tercihan çok 

enç olmıycın hürmete IAyık bil' kadın 
&hb p tanımıyor musunuz? 

l\'lad m Turpln... Odreyin birdenbire 
hatırına gelen o oldu, Bır gUn evvel de 
kadından hır mektup almıştı. iııcrln fe 
m ,ıuı ınden kıtnpçı mng z ınuı iyi is 
.> apmadısınd3n bah~ediyordu. 

Bıri i var, 5elim .. 
Fakat h tırına bin bir mü kilit eldi: 

Ol maı, o ııeıemez. 
N den" Söylcyıniz, klmdır? Ve ne· 

den lemez? 
- ÇunkU para mescksı var • 

Para meselesi diye bir ııcy yoktur. 
Bunu bilmeniz lbım Odrey! 

- Sonra ta oradan buraya gelmek için 
ııylar lazım .•• Buraya ancnk iki ay sonra 
varır. 

- Neden? T yyarc ile bir haflada ce· 
lir 

Odrey kuhkahalıırla ~UldU: 
Ne var? Yine gülUyorsunuz? 

- Madam Turpln'ln tayyare ile geli i· 
ne... Onu tanısanız siz: de gulerdinlz. A· 
mnn, ne tuhaf ıey, Yarabbi! 

H lCi kahknhalaı la gUlUyordu. 
Selim de kadını bllm dlği halde bera· 

bercc gUlilyordu: 
Acaba buraya gelıncğl ktıbul eder 

mi? 

- Mutlaka eder. Hayatta :erip ve bek
nmlycn tıadi elerd~n çok ho lanır. 

Nerede oturuyor? 
Kalede ... 

- Bu un salı ... HellKln pa yı rafhl 
Gonderini yarın ak m ahr. Bu kadının 

- Duldur ve sel'bestfü. Kimsesi yok- Sara Y USU 
tur. yassı kadayıf 

Bundan mUna ip kimı;c o maz:. Tay-
yare Brindizi'den her pazartesi ka!kJyor. ray usulü >B ıkodaifl"; 
B ftaya pazara burada olabılk. Yollar çok apılt'bğını M>ran okuyuctıJJI 
emindir. Ben kaç dt?fa hava yoluyla gel· Büyük dokülmüş kudıı ~ .. 
dım. n rlacınd ki Sf'rt 1 ıntltlf" · 

Madam Turpin'I gormek ne ı ad t ola. kin bir m l la c~cçe\rt 
caktı, Odrey kadınm tayyare ile ~yaha- Bu suretle hazırlanan "

11 ~ 
tini ıözöni.ınc •ctlr!yordu. Çanta ından not rm H bir t kadM ıçiolli' el 
deftcl'ini çıkarıp her "Ördüğll şeyi sU ltl k !Jo1 ı karbonat bulun ıı 

ratı 
usıübtic nasıl kaydedecekti! Fakat )'a tay mı yumurt lolndo ) ıııı1 
yare tu rsa, y.a başı dö~r de hastalanır- llQnra, kıı.dırılmış taze '"" 
sa ... ZavaUı Madam Turpin ne kadar wı ı içinde hzartınız ,c 1 

kadın idi! ız re delikli klnglrde bir 
- Tayyare ncr !erde duruyor? bırnkınır.. l.nğı lizlUen "'<1 
- Atina, İskcnderiyc, Kahire, Bağdat.. dibi 'cağız kı mı bir kPı1'ıl 

Daha sayayım mı? çiminde tilr tcnccrf')B dlol 
- Hoyır, kUI ... Şayet kabul ederse se- tizcrlcriı'ic hol miktarda t d 

yahalini gözönftnc ~ctirmck istedim de o· erplp tekmr bir sıra ıı.Jı' 
nun için sordum. Her ıra üzerim~ de şcı.rr 

Sonra tekrar Madam Turpinl düşünml- l!;e de\ııın edlnlrH Bu ı.; , 
ye devanı etti. Bu uzun bekleme ayları es- kadalfkrln Uzcrlnc c:ıkıP< 
na ında kadın kendısine iyi bır arkadaş l'lar tcncercHı ılık \e h 1' . t 
olacaktı. klip kı\llcınılı at"ş ü rril\ı 

Selime izah etti: nuı. Ka.dalfler s tlll t flı; f 
- Ne mükemmel bir insandır, bllsenlz.. c~ ateşten alıp oğtıtuntı~t 

Bana ne çok iyilik c-tmiştirl Telgrafı alın- bağ lıp aralarına toz ,,c 1 
ca duync ~ı hayreti tasavvur ediyorum. ilkte do' ilimli!} bol et'' ıı 

lllJ Sevgıli Selim, bir peri masalı yaşıyorrnu- nh;. l'ntıut ka) mnk do""' fi' 
şum gıbi el.t-j!Or. Siz de bu masalın sihir- urede kal n tatlı) ı dtl uıt 
baz ınu:. ~ (Arkası var) kuıı sofraya. verlnJ:ı. 
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~ar · t· '-.....: P vazıye ı 

l' eh ikeli 
teşebbüs 

~----
kQ l:io\ ~et re mi tebliği bir 

11
' 11ndur. Alman teblıgl 1 e 

l dır. Ru lar, Almanların 
rıte 'e bılh:ııs"a. tımeıı go· 

~?'tnd.ı. kuı.andıklarını iddıa 
ı rı biıJ ık mu' affrıkl~ etlerin 
olduğunu soJ luJ orlar; \O AJ· 

top.\Ckun bır CC\ a{l \eri· 

l:otu c.h arınd.ı, Alınanlar 
orııu u mağluıı , e imh:ı et· 

b 
1 1ddıa ctınJ"lerdl. Buna kar 

"il ' leblıği şoJ le dlJ or: 
11 reısnu tebliğleri 16 CJ lfıl 
~an orduları'iıın gfıJa 11· 

t 11l charında s buyhk Rus 
il rnae;ıeıp ederek 511 bin esir 

dan, 320 tnnk '~ 695 t-0p 
~Ya lğtiııam ttlklerlndeıı 

lıııtktedirler. Abu n rcşrni 
ı.ı lııın bu kldialnrı, dl er 1Jlr 
lliaları gibi do •ru değUdlr. 

lliıı~ ~Udur: limen golü charın· 
ttr tdcnber1 muthl, muharebe· 
flta) lllı etmektedir. Ordumuz 

1 'e ka~ıp ol:ırak 80 btne 
'1 ııı Jlat \erml5tlr, Almanların 

İlıldet zarfında crphenln bu 
Ola kJ ta~ !atları ollı, yaralı ve 
~ .::" 45 binden çok razJadır. 
ı, ~ Yıbıınu:. 820 değil fZ dlr. 
~~ltlııa gelince Almaııların 
~ b 1 bU bütün gWlinçtür.» 

11 hu ust daha dünkll ya· 
bel~ n golü <·ha~ında~l 

a.ııı. 1trin de\aın ettiğlnı, netı· 
~-...ıtlak itin bir kaç giın da· 

1 
tazım geldi iııl ) ı.· 

IQıa lan l tarafın iddia ında 
ı Olduğunu bileme~ lı.. Yul 

1 ~hının ed.i~oruı. ki \oro• 
~ ıradı, ;) lnıı. mrıı:.tah· 
"tıı kid ki mudaraa kuHctle
le ' &)nJ zamanda 51.'Y)llr 
~ ele nıUıtafua etmekte \.'ti 

ttttı lia Almım orduımnun yan 
t erın doğru mukabil taar· '<'lh etnıeklt'dlr. Buna mu· 

4 n ordulnn da bir taraf· 
4 t!U:ı rnıtı düşiirme c ~alışır· 

tr larartan Blaro,1ç l t.ikn· 
tı OÇenl 0 ı.c '\ıoroşllof 

'llı a ırma a 1;n) r t edil or. 
r llınen oJU oenubund kJ 
~ Ş<lrk doğru hcnllz ilcr• 

\fı .ltrdır. lddla ettUd rl o 
ij itltı~"etc gore, \"orO!jUof or
ı., <:tnuııtan ihata edebilecek 

""'~ tı:lnı15 olmaları lazımdı. 
~~:r.ıte Rus ordu unun ukıı· 
ltıı ~tu de,am di)or. r..u lar, 
i\1

1111 
in 56 kiloınetro şimali 

'lcı~ l'ıırtısm o şehrini L-u;at 
\ r. Ceııuııta l:'crmlr ' şl· 

llrt 
~. k C\o')a \armış olan Ru 

l~ 11\\etıı bir taarruzla mo 
~qebllir. Fakat Ru mu· 
ltı l'llzuuııa daha zl) adc Ur· 
• tdllJncsl Ru<;lar.ı &e\ kul· 
IJ r ı._ ' 
l't -.z ııç , erlr. Ak 1 tak· 

rı 11 tıahıardakl ordulara fa)· 
~ l<tınmaz. , 0 merkezde c Jt· 

1 rı llılnrııe o)alanınış olurlar. 
~il( teııh lhd \llZl)Ct gittik· 

1 ()bir afhn)a glrl)or. Al· 
~tı in~ eper nehrini man5afl 

lılıı:dıın da g()f;ıneğo mu\af· 
ı.. lıırııu iddia cdi'iorlar, ay-
~a • 
~eııı~ ı:lnıaldcn Kırıma uza· 
Qrııl)uıunu ta)~nre bombar· 
r111 e tahribe ~alı~ı)orlar. Al· 

~ ikupol'dan nehri ı;C!:nılş 
ılazı tııııhtl!nıeldlr. Alman ba~· 
~' lığının Kınnıa bu kadar 
~eı 

ltılı 'ernıc inin ebcbl 'ar-
hrı landakl bUbııı; a Ka· 

~ le indeki Alınan faall· 
~~lltnnyı hareketi değildir. 
~n Cdl~oruı ki, Alınıınlıır, 
lnıh kı nu donanmasını t:ı· 

· il ctnıeğe kar r 'erınlş· 
111111 'la l pmak için her l') l 

4ı, ll~k.ı rdır. Bunun fal daları 
\ llefu Karaılenlzılcn mu· 

tııı," llınıuı ı~·ln istifade ede· . {) 
il .... aha geni dıısiııııırı,ek. 
-~~h • 
~ l\ lnd ki lıarek€ltı Don 

1\ il lldar ilerletmek için Al· 
ı1a l'allcmzdc h!klmlJct la· 

r111 hlc ka1•ılın.ak, Hafkas 
111 ltı Ne ı 11,ln de Karede· 

"-tın 
1 lanl l!zımdır. Ku-

l ı:ııum olurlarsa KaraCle· 

11 hlUcrlndeıı l\lo ko' n o
l 1~tıan IJU) lık nehirlerden 
~t ı!n Clb ite hıtlfaClc eder· 
ln u 'adak!, demlrJ olları 

ıq lla a, dı, belki bo~ lr. bir 
lırı.t ha ı.onra' n bırakırlar· 

"' ili • ~in ırn ki, Amerika -. e lıı-
' l{4r~n hlt,\lk Jurdıııı ;\olu 

•ıs ıb. rlndeıı gcı:ıııl'kte-

bıı J\.ı 
~ t~ıu ın n te ebhll ü hli) llk· 

lıı lbkclldır. Artıl. Alınaııla
lr 

llıı an CHel Kırıma tı· 

t it 1 tcıllklerl tııma.nılle 
... ;\IJt 

lıerıı 11lhla cenup cephe-

tik radun 'e hc:>nı dr de

~ ltJı t'k 1 113 or. l akat Ru 
Ul(!.!)I 

t ~, 
cunı,ıcrd.Jr; Bul

\a&iyet 
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Anadolu mektupları 1311 SON HJ.\BB~l'.ER J/i3 
astamonu ıs d . r- . --"' Uf• Y d emokraSI Be11ziıı tahdida- ·eyirde fi.iyata 

Kendir bu şehrin mühim gel'r membaıd1r 
Ormanlarda yüzbinlerlc f jra toprağa gömülüyor 

. 
çerçevesıne . . 

gırıyor 
Londra, 18 (A.A.) - Suriye· is· 

liklalınin ıadesi hıç şüphesiz Arap 
aleminde mi.ıkemmel bir intiba 
hasıl eden hfıdısedir. Sudycdeki 
Fransız mandasına evvelki gün 

1 n~a~·ct vcri~iş. Vichy:n~n tavin 
Kastamonu vııayetı ha kına, bu ortamektep, dcrenın bır kenarına bır 

1 
eltıgı kabıne ıstifn ctmıştır. Mut 

ha\8h:7C ycrleşt klcri çok eskı za· \ Z [ n; asfalt cadde yaptırmıştır Vıllyct•:ı. tcfıkierın vadı tatb;katından ola 
man ardan bugüne kndnr refah de· :ı:ıral kalkınmaslnı temın çın dt> 

1 
rak Şc) h Tacettin Al Hasani Su· 

ğll bıra:ı: genlık yUzU gormek na ip Cem: 1 B A R D A K ç 1 cpeycr uğı aşıp dıdlndığl anlaşılı· ı rn·c- cuı:nhurrei.si . tay.n edilmiş 
.>lınamıştır. Vıl~yctın her sene eki· yor Fakat nedense, kanalızas:1oı1 hukümctın tc~kılını ~eruhtc e~lc· 
ıebllen tol)ra !!"ı bıı· mıı~·on dört yüz; t vaptırmak içme sular 1 "'i fenni mı tir. Bu SllrC'tlC bızzat Tacct 

~ ,, mal ık bulunan bu koca \'llfıye ın " ' "'" ' • . . · · · · t 
d k k d d D lı bin . - . sıhhi tesisat vücude 'vctırmck b 1 tın ın de soylcdıgı gıbı Surıl c mu bın c ar a ar ır. ort ) z ıncrl<ezı Kastamonu, on, on Jki blıı . ~ tefik büvi.ık demokra~il«'r çerçe. 

nllfusu bulunduğuna göre nllfus ba. nlifuslu kn~uk bır kasabadır. !ktı. I Uç de\rın değerlı \al .cr.ndcn h 1; 
...... ı h t h \CSİnc dahil olmaktadır şınn üç buçuk donUm toprak dUşli- sat, tıcaret, .ıı.nat st1halarmda'kı bir nın a mna gelmemış! Dereni 

Lo::draya güre 
yor rtemektır Küçült bUyUk baş hay· ı nıırgunluk ylizlinden bUyüycnıemiş iki tarafına liçcrden altı kilometre 
van sayısı da yuvarlak hesapla "le- olacak. Bıı derenin ıki tarafına ku· I kanal açtırılmış olsaydı kasaba hal· 
k z yilz blndır. Adam başına ik hay· rulınuş olan kasabanın uzunluğu üç 1 lu, dereden yayılan fena \e herhal· 
van. Halkın başlıca geçim va ıtası kllomcu·e, genişliği iki yUılc hın de sağlığa zararlı kokulardan kur· (811"1 ı ln<'lıle) 
meyva, pırinç, kendir. yumuı lo. ''e metı·e arasındadır. ı--11.kat insanı hıç tulmuş olurdu. maktadır. Bu şerait altında, mıh· 
kerestedır. VılAyet merkczınde ku. de sıkmıyor. Kas,·et vermıyor ıs· HalkeYınln kütUphanesl ke)fıyt't \erin bu tarzda .l\-1ontrcu.'\; muka
rulmuş olan fidanlık, her yıl yüz Ubdat de\Tı valllerınden (En.s Pa· \'C kcnı yet bakımından hır çok her.. \:Clenamcsınden kaçamak yolu Ue 
bınden fazla ılı fıdan dağıtmak şa) bir hllkOmet konağı ve meşhur zerlerinden Ustun. KütUphane me· kurtulmak içın yapacagı her ti.lr 
suret le meyvacılığın açılıp genışle· (Abdurrahman Paşa) da halkın ver· muru lHUsnU, Nasıh) da cıdden \a· lü telkınat, bu mukavelenameden 
mesıne yardım etmekledır, fakat bu dığı sekiz bin altın lira ile bir idadi zlfes!nln ehli ve Aşıkı bir genç GU- doğan vecibeler hakkında daima 
çeşltli mahsuller \'il yet ahalisinin mekte'b binası yaptırmış. Mcşıut.ı. nün herhangı saatınde okuma cınıo- me ullv('t hissini gostermiş ohm 

Turk ·hükumetinin muhalcfetılc ihtiyacını karşılayamıyor. Yapılan yet devrinden bir kütüphan binası nuna girınlz, her yaşta bır çok yurd. 
hesaplara g6re nUfus ba;ına ısa bet yadlgdr kalm..ş. Knsabaııın ımarı 

1 

daşın ortadalu uzun ma anın etrafı· karıla. acaktır. Hatırlardadır ki 
d ilk k kt b Tilrk hukıimeti, İtalyan donanma e en sene azanç mı arı on eş hususunda ancak Cilmhuriyct dev· nı dolduı duklaıını ve seçt.klerı kı· 

llrad r Her Y 1 istihsal ile fstihlfık j sından 'ıkarılarak ticaret vnpuru 1 
• 

1 
• rinde en ~k gayret \'C hln1nıet sar- lapları derin bir slıkQt i inde dık· ' arasında aleyhe olarak beş ytız hın . ç haline setirilcn İtalyan Tarvisio 

ı l k k d .. 1 d fedılnılş. Hususile şimdi Çankırı katle okuduklaı ını görürsün Uz. Bı:ın petrol .,.c-mlslnc pilotaj kolaylıkla· ıra ı açı var ır .,.eyva ar e.n A- "' 
el d ·ı k rı ı mebusu hulunan Avnı Doğan, bura· ımaıı etlıın ki muhterem Kastamc.- rını "Östcrmeı<i reddctml§ti. Tür· masya ması em en ço ne s c • . . .. & 

rna Mısır, Sur ye ve Fflistınc mil. dakl valılığı zamanında boş duı ma· nulular evvelce olduğu !'.!'lbl bug-U'l klycdcki ingiliz büyuk cldsinC' hiç 

1 'ı rnış, bUyUk 'e güzel bir Halkevi, bir de okuyorl"~. Bu oı"'' "' \'C inanı 1 bir sarih talimat gönderi.imiş bu-yonlarca yumurta da .;panya, talyn ·'- tan D d T kö .. , k - g uş ' t 
. . . uas e, Araç, a ay, aş pı u ıı. lunmamakla berabc-r, nsıllz htlkıl 

\'C Fr~nsaya gönderllırm!Ş. lk! yıl· zalarında birer büytık ilkmekter, kalbimi Unut ve ınşırahla doldurdu. metinin noktalnazarından malu 
dğa~blnen bu 

1
5

1
kevkJykat sclkktatcye uğraudı- l Tosyada ıblr hastane, 1ncboluda bır c. BARDAKÇ'I 1 matlar tutulduğu bilinmektedir. 

ı ıç sene açı m rının y z. ~ , 
de em arttığına hllkmoluna'blllr. Bu 

açığ'ı kapatabilmek maksad le bın· T ·· k 1 'I' d ti _, 
]erce, onblnleree Kastamonulu tstan. ur - ngı iZ os. ugu Tasarruf bonoları akenzi Kirg 

(Başı llnc.ıde) bula, Zonguldağa '\IC yurdun diğer (Başı 1 incide) (Başı ı lncldc) 
taraflarına gidip çalı~ak zorunda l<'uımnda tekrar seh\mlamak fere.C.· EvvelA, bonolar bUtUn bankalar yan etmiştir .. 
kalmaktadır. Bu hal böyle devam nl bize bahşettiğınlzden "e İzmlri. tarafından, ibraz edildlğı anda ylız· Kanada Baş\ ekili, sozlerlne şu 
edecek ve Kastamonuluların faklrli· mlz ve bizler hakkında nazık iltifat.· de yarım Caiz farkıle iskonto ed,lc· suretle devam etmiştir· 
ğl, zarureti kıyamete kadar slirecrk larınızdan dolayı size hararetle te· bılecektır. Böylece istendı~i anda Ne büyük Brıtanya camiası ne 
mi? Şliphesiz kı hayır. ÇünkU be· ŞekkUr ederinı. paraya kab li tah\•il olacak demek· de Birleşik AınN·lka, yalnız baş 
nım anladığıma göre bu derde deva Tl\rk • lnf;ıllz dostluğu her lkı tir. larınn, Alman)anın malik olrluğu 
bulmak mtimkl\ndür. Gerçi vUliyc· mliletlıı sönU!lerinde yerleşen saml· DiğC'r taraftan bonolar borsadakı 

1 

askeri maklna gibi bir ınakinC'yi 
tin cktmc elverişli topraklau dedi· 1 k 'lTl ti . tahrip etmeğe mu\•affak olamaz. 

mıyet tcslıilo çok yakından tanıdığı 1J e er arasına ıtıhal ed!ldı~ınden, 
ğlm gibi pek azdu·, ama, sulama ış. . .. . .. ' h ' 1 borsada alınıp satılmnsı kabildir. 1 lar. 
!erinde ve ziraat usullCJ·inde yapıla· günlerde mutekabıl hurmet 'e a) • B d B l\Jackcnzie Kıng Rusvanın 

un an başka T sarı ur bonoları · · • 
cak ıslahatla bu toprakların verı· ranlık hlsıerı halıııdc flllzlenmlşlir devletin bUtUn vergı , c resimlcı 

111
_ f ngil tere hesa hına harbı kıızanm~· 

m nl döı·t heş ml&li artlım1ak ka· Bu dostluk her ıkı mılletın blrbır ne 1 den muaf tululm ktadır sını tahmin ctm('kt<'n daha tchlı 
'bildir. Sonra vi!Ayet çcv:rcsınde iki çok rnüşabıh mcl'tlık ve açık kalpli· ı T . ---o 

. ı asaı ruf sahıpleı ınr yüksek fa zJI 
yUz altmış bın i:ıcktar ıgcnişl;,ğınde ilk hasleUertnın yardımına dayan· k fi JA ' Rıınıeıı Erka .. Jll 

1 --• d •·tad co m salt bir p asman teşkıl ede· zeng n onn ... rrar var ır. nıan ır. 
ek bu Ta rru! bonolarını d '\;• H b. e R ;~; 

I<ııstamonu, eskilerin ağaç deniz Dostluk ve karşılıklı anlaşma ha· velcc çıkıırılaıı 2.:> ınılyonluk bon<ılar 8 T l 1J ~ 
dediklcrt mıntaka tçındedır. Munta· letı ruhlyesı ı.çlndekl carı munase· gibi derhal satılacağı tahmıı olun· başı.k.oparak Öldii 
zam v.e dalnıl bir işletmeye tAbl tu. bctlcrlnılzln seneden seneye lııklşaf maktadır. 
tlfldukları takdhde bu orm:wlar cttığıni memnuniyetle gorüyonız. Bukr<'~ • 18 CA.A.) Rumen 

Kaı·•ılı"'ı tamamen mıllı müdafaa E k h rbıye R0ı·sı Geııcral Yoa bıtmez, tükenmez oblı· gelir kaynağı cumhuriyet hUkClmetlmlz n husu. ., " r unı ;ı ' • 
ihtiyaçlarına tahsis edilen Tasan uf u't 'J'ı"'tı~·cıa ta~·yareden iner olacaktır. Bugtin ancak iki yerde si a.laka ve yıtrdımlarına mazhar o· ı ıu • ., " • " · 

1 bonolarını almak yuı t ınUdnfa ına kcn bır ka7.a nf.'tıccsiııdc ol miıŞ· devlet işletmesi vardır. KUçUk par· !arak her sene zmlrdc açılmakta O· 

1 Til k . . A t 
0 

yardım olduğu kadıır kenclı nıc fa.ı· tül' 
çalar halinde eşhasa da salış yapıl· an r ıyemn yeg ne en ernasy • 1 · 

d t B .... k B ·t ny hU tine de yardım etmek dcmektır. Tayyarenin pervanesi gcnernlin mıştır. Köyltilere de verilıyor. 1''akat nal fuarına os uyu rı a a · 
bütün bu tmala.t mUmkUn olana nis· kumctlnln bu sene daha geniş ve a. 1 başını vücudundC'n ayırmıştır. 
betle devede kulak mesabesindedir. !akalı bir tarzda ıştlraklnden duydu· faydalı olacak medeni eserler \'e ha. Mumailc~ hın vueudü Bu kreşe 
Halen ormanlar ıçind yUzb nlcrcc ğı.ımuz scvıncı burada tekrarlamak rcketlcr yaratmaktadır. =n=a=k=lc=d=ı=l=m=l=s'=ı=r.========== 
dovrilml.ş ve kesilme yaşına gelmiş benim için sevgili bir vazife teşkıl Tarı hın in engln d<:'ı ınııldcı ı tçındc 

ağaç bulunduğu söyleniyor. Orman ediyor. ıst klA ve şcrefı ıçın en zor u milca 
mllhendısleıinln azlığı yUzünden bu CUmhurlyet hUkftmctımiZin karşı· dclelerin ıstıraplarına katlanmaktan 
ağaçlar sUratle tcsbiL edllıp dam;a· lıklı anlayış ve dostluklara ist ııat yılmamış 'e bunlardan da ma yUz 
!anıp salıfa çıkarılamıyor. ÇUrUmc. eden isabetli elyalieUnln mesut netı· I aklığı ııe çıkmış olan nıılıetımız :> a· 
lcrın n önUnc geçmek lçtn kabukla· cesı olarak etra!ımızdıı barut du- ralarını tedav. etmekte, yanan yı.ır· 
rı da soydunılamıyormuş. ÇilnkU manları 'belirdiği bir zamanda tam dunu imıır \ c ıhya etmekte:> de bU· 
Umum MüdUrlliğUn blltçcsinde bu bir sulh ,.e emniyet içinde bulunan yUk muvaffakı)etleı· go tc.rmlvllr. 
iş için kUi ta'h 1 at yol•muş. Bu memleketimizde bizleri normal lfle. Ekselans. lzm rı tcşııfınızıe buıa. 
yüzden bu ağaçların çoğu çUrUyo:· rimlz başında görUyorsunuz. Tilrk da da kunetlendırdığınız samımı \'ı; 
ve yUzblnlcrce !ıra toprağa kanşı· htiküınetl çok sevdiği azız Şefi ln· doslanc hissiyatı hcpımı.zın ) Uzle· 
yor demektir. önUıılln etrafında yl.!kpare bıı· çelik ı inde 'c gozlcı ındc gorllyorsunuz. 

lrt:h-Ji Lüessif 
Osmanlı Bankası mildilranından 

Merhum Cebraıl Nuh Beyın refi· 
kaları V«' gaz.cteel arkadaşlarımız. 
dan Bay Selim Nuh'un ve Aziz 
Nth'un \C Bn. Esma Turga~ ·ın \ ' R· 

lidelcrı ve Zlncal şirketi satış mfi· 
duru Bay Sedat Ba ak'ın ayınva. 

Jldclcri 

Bayan M~r1 l\uh 
Kastamonu "llt\ycUıı.ln dığcr mı.1· kale halındc toplanmış, onun gö&· t;uUı ve sllkCın senesi olnmsını c ın· Uzun hlr 'bastalıklan sonra Şiş 

him bir gelir kaynağı da kendlrd!r tcrdığ-1 yolda her zamandan deha bU· dan dıled!ğlmlz 1912 senesinde de Jlclckl hanesinde ırtıhal eylemiş 
Bu kıynıetll nebat h:ıkkında rıyrı bit' ytik btr ıman ve heyecanla dinamik sızlcri hurada. aramızda daha çok tir. Cenaze merasimi Ağacaınl, 
yazıda malflmat ve ızahat verece· gayretler sarfederek çalıvmııkta ve ınklşafa mazhaı· olmuş do tlul< duy· Sakızağncında Mclklt Arap kato· 
ğlm. lzmir Enternasyonal ı••uaıı ,ıbl yal· gularile sellmlamak bizım için bU· ilk kllse inde bugün 19 EylUI sa· 

otuz beş bin kılomcll'e sahaya nız bizim için değil bUtUn insanlı~a yUI< bır bahtiyarlık olacaktu·.> ı al 10,30 da icra edilecektir. 

Arh·ıne şarkın ;veı yUz;Undeki cen· 
neti demek pek muballgalı olmaz. 
Orası sarp V<' çıplak dağların, kurak 
\'adilerin bir tek dlktl ağacı bulun· 

1 nııyan o~ııların <>rtasında blıyük b r 
I değlşıkllk göstererek meydana gel
nıış mamur ve z3mrüt bir köşcdır. 

1 Halbuki içine. oldukç serin bir son 
bahar akşamı güneş hattıktaıı iki sn. 

1 at sonı·a girdiğimiz zaman tek tUlt 

1 H i K'Jlt'I [i~ 
Bir çocukluk masalı 

Yazan: Necla MARAŞ 
ışıklar görürcn şehrı hiç le beğen- sın den iki üç yaş bllyUk bir mektep 1 Aradan yazları kışlaı ı, gecclerı 

1 memişUm. İlk ıııancımın bu kadar 1 arkadaşını seviyordu. Zııyır ve ço· gUndUzlertle tam yedi sene tcçlı. 
fena oluşuna rağmen hfılA bu şehrı cuk dtmağt kendini bu a.şka 0 k dar Haldun tıı.hsll için lstanbula gelınışt . 

l son u~ b.r iştiyakla anar, içimde ı\· ınımdırmıştı ki, kapkaranlık görü· Kalabalık .bir gUn Bcyoğlunun kaldı
dela 'bir hafiret f'ızısı duyarım Bende nen ııUl<-bal hakkında parlak hayal· rımlarında Selnrnya rastladı, tanıdı 

1 bu hıs belki başka birine ait hatıra- ler kurmağa başı mıştı. tnıan onun Genç kız büyUmUş \ e ı;Uzellcşmlştl 
ların tekcrrUrUdllı. Be.ki de bu sızı tUrlU düşünceler n umulnnyacak f\- Haldun o sene ha~ala atılıp An dol ı;.ok savdığım bu genç kızn kalb ağ· klrlerlc süsledıği proJeleı nl dinler· ıunun köhne b!ı bucağına gidecekti 
rılarının b ndeltl akııUl!mellnden baş kcıı adeta ağlamak hissi duyuyordu. Selma da b r macera hayatı ya ama· 

1 k..ı blrşey dcğ'ıld r... Onu tanıdığını Mektebe onu görmek !çın gidiyor, ğa değ<'rdi doğrusu. G nç kız on l~ 
sıralarda on Uç ya,ında 'ar. yoktu. dcrsl<'rınc hiçbir şekilde çalışmıyor· yaşının se\·glllslni çoktan unutmuş 
.fo'akat kcnd zayıf bUnycstndcn umul- du .• Bu mclankolı ''e şiddetli krizler tu Fek t bir ı;ün yedi sene ewclln 
nııyacak deıcccdc •lddetıı blı aşka lkı sene ayni tarzda dernm etti. lk, tatlı hatıralJrı. ıst kballn paı lak \ a· 
müptela idi. Ben lııç hır zaman on sene sonunda oradıın ayrılmaları ta· adlnrile sUslil bır mektubu <'in alın· 
Uç yaşındakı ıışkı tanımıım. Baı.a karrüı· edince iki küçUk sevgili bir- <.'a hıç dUşllnmedcn ona oıdil sandı 

1 

kalırsa on Uç yaştakı sev:gilt?r çocuk· birleılne sonsuz sadakat va.adlarında hlslerm gıılcyenınclan bah ctlı. Bir 
luktan s.yrılırkeıı herkes n duyduğu bulundular, hiçbll zaman birbırlerınt 1 keı c bıle bit blrlerıni gormedllcr. Fa· 
karışık hiskı 111 tezahlirilnden ibaret- unutııuyacaklarına kuvvetle si.iz veı · 1 kat hafladıı bırltaç dt'fıı me~.tfeleı ı 
tır. lsleı seniz sız pek maddi tcltl.kkl dlh•r. Sonra da sözlerini göz yaşlıır!le aşarak gıdlp gelen kağıt parçaları bu 
cdın. Fakat hakiki Şl•ın dlmıığln be· imzaladılar ... Selma Art.vindeıı uzak·· h 1 etın b<ı ıu unu cloldurııııı.ğa ça· 
r ber hareket ettlğlnı söylemekten ıaştı. Hııldun gilnlercc dağlarda, Itır· Jıştı. Haldun Anadolunun tıcra b 1 

1 yıne kendimi alamı.}acağını. Yalnız Jarda dolaştı, Se\glllslnl aradıl. Fa· köşesinde yalnızlığın salkilc kaleme 

şak olur .. Yenıdeı gUnler, aylar bir· 
birini takip etnıeğc başladı. Haldun 
izinle l tanbul gelml tı. Mektupla k'l 
rarlaştırdıkları yeı de buluşacuklardı 
Selma heyecan içinde idi. Söz verdiği 
aat çokt ıı geçtiği halde Haduıı go· 

runllrlerdc yoktu. Yerınde bir te,•ı· 

ye duramıyor, mendıllnl didik didik 
edl~orctu. U&telık karşı köşeye da~n· 

nıp mütemadiyen ona bakan genç 
blr adam da canını sıkmağa başla. 
mışlı. Onun yavaşça yanına sokul· 
duğunu his ed nco üzerine hırslı bir 
naz.ır fırlattı Vndettiğı saatte gel· 
mlyen Haldunu da beklemekten ı;ar· 
fınazar ederi'!• oradan uzaklaştı. A · 
radan dort beıı gün ancak gcçtı. Sel· 

ık \'C u lil bır zarf içinde bir 
a' tlH' eldi. Zarfın 1 • nden 
ayı , r kJçUk ba· kAğıtta da 

l rl okunuyordu: 
Selma hanım; 

bu t'tkrtml on Uç yaşındaki bır kUçUk kat bu vaziyet sur gıt devam edecek 
kızın se\gisıne şahıt olduktan sonra değildi. Günler. aylar yine aynı mO· 

Rnr.dc\ uya gelmıyen vefasız sev_ 

gıllnlzl beklerken karşınızda el:ıl sa

atleıee ~z hapsine alıp rahatsız (.· 

den küstah ı;rencı bılınem affedecek 
mi ınız? Bır dılencıntn ellna sıkıştı· 
ı ılan sıı.dııka nevinden yiizlıme fır· 

latılnn . e\ ginlzı ıııUsaadenızle ıadr 

ecl yoı um. Esasen nışnnlnnmak üzere 
olduğumdan bunlaı ı bızzet gelip eöy· 
lıycnıc-dım. Tanınmıyacak kadar hm:· 
ı;.ana kanşmış bır insanın ortadan çc. 

sanlıyor. da ma yedi sen C\'Yelkl ı kllme ı sızı daha. zıyadc bnhtiy8J• c· 

~ktan bahsediyordu Selma ise ken· ı decC'ğı kanaat ndeyim. Mes'ut olunuz. de~lştirdlğiml zannetmey n. Ben yl· noton ahenkle dönmeğe, seneler bir· 
ne çocukluk d ''resınden saydığım o blrıni takıp etıuege başlayın<.'a bu ço. 
senelerin aşkını tanımamakta nıU· cukluğun ı;özlennde hadwnden f z · 
saadenızle devam ediyorum... Evet la büyüttüğ'ü a4k ta yavaş yavav u· 
Selma, on üç y.a~ll'lda idi. Vo kendi· nutukiu gıtU ..• 

dlnı yeniden o çocukluktak, h yal· Haldun 

lere kaptırmış bu aşkın ılAhlll ine On üç ) şın sc\gl.sl nllıayct bir ço· 

lııanmata. b8"1 mı,tı. cukluı:t masalı olmaktan Uerl geçe· 

Kadın kalbleti ııc olsa dalla yumu- meıniştk 

tı bir ay uzallldı 
Ankara, 18 ('l'elefonla) - HU· 

kCımetın bır ay içln otomobillere 
vertlmesınl te b.t cttığı beıızııı 

m•ktaı ını bu ltıllddet dolduğu za. 
man kaldırmıyacağı öğrc.ıılmış· 

tır Benzın sarflyf! tın konan ka
yıtlar tekrar bir ay daha uzauıa 
caktır. B.ı arada otomobıl u hıp· 

lerinln z )&n etmeme eri l!:ln tak-
ı f at a ı aı ltu ıln1ası dUı?U. 

nmmekledır. , 

l~._,.,..c...,=z::ı:::ıı: .. ,....,....,...._.,,,! 

A ,n1a11 '~ra c ö. e .,, 
(Başı ı inddc) 

vr sahıl muhafaza gcmı erının ltuv. 
\etli hımaycs allı da gitmekle ol..ı.r 

b,r lrg .. ız ~ 1 kafile ine lıu1.: ı n 
ederek c..em'a ı :;:;.o:ıo to.~ litoluit 
dort ticaret gemi ., ı batırmışıard.r 

lngl iz muhr p rı:c mU\ affaklyctı 
bir u a ta o ı a bUtün Alman ge
mileri hasara u ıamak zın d6nmUş

lcrd r. 
lnglı.Z ha\a kU\\eUeıı dUn gUn. 

dilz :M.m s hl c inde l"a;-al altında

ki mmt.a a ara t artuz te cbb slc· 
r.ndc on iz ta)~ aı e knybctnu -
ler~ır. Bunlaıdan lo ı hava muhare· 
bclcrind 'e Uçll de tayyaı e dflfi top. 
çu u tarafından dilşUrtı.mUştlir. üç 
tayyart'm z ka3 ıptır. 

Mahdut İngiliz bomba tan areletl 
dUn ~ece Alnıanyanın 1.:enubu gnr
bisıne iz aç taarruzunda bulunmuş· 

tur. 
Bcrlln, 18 {A.A ) - D. N'. B a- 1 

Jansınm askeri l<ı:yna d rda 1 öğ· ı 

rc,diğıne gb <', ç \ r lmış bulunan 
Odc a liman t . • tı 18 cyııllde Al· I 
man a' tt1y} ıı, eri tarafından 

mu\'~ffak) Ue bomb .a ımıştır. Bol. 
şe' lklcrin bır çok mUhım leHuam 
depoları yakı.m ı lır. 

ovye ı~re göre 
(Ba~ı ı iııl'idel 

na darbeler ındırnur>lcr ve du~man 
hava meydanlar111da ta> yarelcre 
taarruz clmı leı dır. 

78 tn~:. ıre imha edildi 
Londı a. 18 ı A A.) - l'ıloskO\ ı 

radvo~u t rafı d n d ın g-cce y rısı 

ııeşrcd lrn Sovyel tehi ğt: 
1 15 cylQJde dü ınanııı 7c; tayyaresı 

tahr p \ e tarafınuzdan 25 la) yaı c 
ka) b d im ftır 

1 nrt1>m u'nun ı .. gall 
Mo kova, lo t A A ) Smolenskın 

66 kılonıetre ı:ınıalı ark inde Yaı t. 

~ tlantik mlil katının ııetlt•t'· 

~ lerl bfrer blıer kcudlııi go'>-

termr ba11l ıı .. L\IUJ ıkalın hı 111 ıı 

akabinde yazılıi;ıııııı. bir lmı· <u 
malı> dl' u ıntı .iltta ı;ıJn ı.1W. ı 

blliıırn \e blllıımı~ n ııu· ekkr ara. 
,.,ııııla ı--o' ~ ctit'r Hlrlığlne ~ ardnn, 

Atl.mtlk nıuharel>C51, ı tilı,crc us o 
Jııhllcrck ı rnnsıı. nııt5tcmlrkelerl, 

l. zıık-:ark l'aı.iych &;! 1 lngillcre ka_ 
dar Amerika J ın ı hal ı ı a ıla 
blleHk mcuulıu bulut\du una 1,arct 
ctnıh:Hk. 

:.'il ul ı ka tııı iı'>tilmlcıı ı ok ı; ı;nıc 

ılcıı iranın h 111:.n c Ruı; kıta.13 ı 

tarııfıııd n is il, O\)ti.kr Birli•. 

ne J ardım IY.tlı ıııdc atı nııı: ilk a· 
dın1dı. ltu la~a l•Uduu için il. P 
cdC'n en kı ~olu tcmiı etmeden A· 
ıııerlkan \l' !ngihz hC'~ ctleruıln '.:'lo -
kouı konfcrnıı .. ınıı gitmeleri nııı• 

bet bir t-y olantıl a tı. Bu l ol t 

ınln edıklıktf'n nr dır ki l\1 ko' 
konkran,,ınııı aı. çok mu bet bir ma 
nası olnlıllir. 

B. Roo ~elt'ın, maftİm oldn n 
li1rre. Atlontikteki \merika haı p 
ı;enıllerlne muanen hır ha ~inde 
görecr.kleri mfh•er denizaltı 'c de 
nlz lıstlı gemılerlnc Dıtar"l'l. ateş ar 
ınalarını emir 'ermı, olması, Atlan 
tık ınlılılkatındo gorü,illen en mı\· 
him me\zuun, yani Atlantık muhn. 

rebe<.loln lııgflizler lehine rıafifletil 
ıne ı ) olıınd;ı atılmış dığer bir ıı· 

dıındır. 

ıjinıdl bir de J\ soelatcd l're" a
jansının 'rrdlğl bir habere ı;ore 

ı rnnsızlnrın fartlnique mlı lt'mle 
k~ inin Amerika tnrnfınd ıı işgal 

edilecc~I rh il) et olunmaktadır. Bir 
taraftan Alman) n ile \işi 1 ran&ası 
orasınd ullı şartları müzakere' 

cıUldiği \iC bu sartlar ara ında 1 ran 

sız donıınm:ı 'c mu tcmlC'keh-rine 

alt noktalar dıı buluııdugu rh il~ et 

olundu una gorc, Birle';'ik Amerlk-: 
nın. Aınerik kıta ını tehdit edebi· 

ıecek mc' kllerd bulunan ı.·ran .. ız 

nııi temlckelerl hu u unda da ergct 
harekete ı;cçmcsl beki neblllr. 

Blltlin bunlar gösteril or ki Biric
ik Amerika az çok e~Jrcl bir 'a 

zl) etten az çok rnal hir 'uz1~ ete 
gC'çmlo;tlr H' daha da geı.·ecektlr. 

:Sa·lıı 

ingiliz u ük 
E~ç.s;n=n nutku 

sı:wo'nun Mnrc 1 Tınıoçenko kuv- (B ı;ı ı lndde) 
'etıeı ı tıu ııfında'1 ışgallndck. hayııU Gunun birinde genış csaslar<ı 
ehemmiyet dtin ız, c tıa gaz{ tc...ıınde 1:ore yeni bır ıstık bal bına ctmcgc 
Gcncı·aı Roko so' skı nln yazdığı b,r başlamak lazım gelecektir. En doı; 
nınkale ıle tebarüz ett.rılmtştlr. ru goruş; Tıirkı.} enın bu guz.el is 

Ger.erat bu makaıestnde Yat'tSe\'o tıkbali şimdiden temsil ettiğını 
ılc Smolensk ın 48 ktlometrc cenu.1 kabul <.'lmcktir o takdirde milna 
bu şarkıslndekl Yclnln'nın zaptının sebetlertmız.in hıc bır kısmına in 
Almanların bu noktadan başlayarak hısarcı zınıycllcı ın yarattıhtı dar 
.Moııkovaya doğı u hır ılerleme hare· goruşlcr gırmcz, ıktı adi işlere 
ketı yapmalarındaltı Umldı mah\Ct- sırf iktısadi e a !arın hAkım olma 
mış olduğunu oylcmektedlr. sına mC') dan bırııknı k urct1)(' 

Bundan maada Moskova rad)osu; müna. cbctlcrlmizın berraklığı t 
bu zaferi mütcakıp So,·yet kıta.lerı. min cdılir ve her türlu anla mıı 
nın artık Smolc sk'I çc\Jreb 4 cek mazlıklurın onilnc boylccc ıplıdıı 
\'aZJycte gelmış olduklarını da bil· dan geçllml olur. 
dırmışur. Ahmet Emin YALMAN 

B. Churchill'in 
diline hakimiyeti 

19:S2 ~ ılınd:ı ll. Churchlll'ln hu· 
1>uı;i katibi olan \l' kendisine A· 
ıncrika ı;eyalıat;nde refakat eden 
Hal an l'hl llis l'\lolr, cBa~ C mr
rhlll'ln husu ı katllJl~ dim11> adıııda 

bir kitap ıır.şrelnılştir. Hu kitap, 
B. < lıunhUl"iıı hu U'!iı halatı hak. 
kında r.n <·anlı ı:IZ-bllc.rl illlf\a et· 
mektcdlr. 

B. <.;hurchlll'ln Mız tH>~lcınekteki 
kudretine ııil şu bir kaı; satırı lıu 

kiU.ptıın lktlhas edi) o ruz: 
«İngiliz diline tamamUe h!ıkim· 

dir 'e bundaki kwlretlnln bırrım 

anlatmaktan ııo,ıaııır. 
- 18 ında llien, der, melde-

blmln son ınıfının ısonuncu u idim 
\e bir ı.enc sınıfta kaldım. Bu ba· 
na, dl er delikanlılara karşı bir 
fal ki) et temin etti. Onlar IMJnce 
'c ~ unıınca) ı ôğrcnlrlcr:ken biz za. 
'allılar lngHb..('C ö renıneğe dc,aın 

edl~orduk. Bu a~cdedlr ki dilimi 
ClttleltUm.ıt 

LALE 

«,. lnıclı B. Churelılll, elleri nrk • 
ındn, Mrh kamburla rnış, başı unr· 

eğllml~. clerln dıı .. unı e~ e dalını" 

bir \llzllcttc oda«ıııdn enine bo)u· 
n:ı dol şırkcıı '<' hlr makalenin ilk 
kelimelerini a~ır ağır not ettirir 
kcn ı:lıınllıı üııline gell~or. O, kc· 
llmclerlnl lliee tartarak 'e dtıştm. 
r.elerine bir ahenk \erınl'ğe çalı,a· 
r k ('ttmlcler mırıldaııırkcn, ben 
ı.ur unkııleınltnl k ldırmış 'aı:i)ct· 

t bckllJ orum. o, kendisine nıu

kenımel gelınllen hiç bir ';'C'~l be· 
ğtnıııe:ı:. Bulduğu parlak bir şe' 
gozlerinJ se\lnçle ııarlatır. Baz ıı, 

bir dıııılenln kellmel ı ini tart11rak, 
elindeki puroslle teınro 

uzun uzun durur. 
tutarak 

«B. Chıırt'hUI o zaman bayatını 
muharrlrlık cd rek kazanıyordu. 

Baba ı kendi ine ufak bir ııen t 
bınıkmı;,.tı. Bununla beraber ki. 
tarlıırından 'e azctcclllklt'n ne~ 

de 20,000 Jira kıızanıl ordu.ıt 

Kitabın bir )erinden de B. Cbur· 

chill'ln kekeme duğduı;-unu , c l· 

nlrlendlğl zamanlar kekelediğini de 
öğr<'nl~ oruz. 

Sineması 
' Yeni mC'vsımi büyuk sürprizler... Es iz programlarla 

açmağa ha zırlnnıvoruz 

25 ıryııı Perşembe ·Akşamı 
DOROTHY LAMOUR • BiNG GROSBIN"in 

yarattığı senenin en bUyUk şahcserı 

SİNGAPUR YOLU'n u 
İlk galamıtia alkıslıyacaksınız. 



"ahiye Meclisleri 
teşkil ediliyor 

Dahiliye Vekaleti bu hususta 
bir kanun projesi hazırlıyor 

Ankara, 18 (Tclıet'onla} - Dahlll· 
ye VekAleU mühim bir kanun pro· 
jes hazırlamaktadır. Bu kaı:ı.un, na· 
hlyelerde nahiye meclisleri teşklllııe 

dairdir. 
Bu proje Ue her nahiye on beş 

köyden müteşekkil olacak. nahiye 
merkezi merkezi bir ,,.az yette bulu· 
nacak, köylerin nahiye .merkezlerile 
mesafelen üç saatten fazla olmaya· 

I 

caktır. Nahiye merkezlerinde nah!· 

yeye 'bağlı bUtUn köyleı in muhtar· 
!arından mUtCF,ekkll bir nahiye mec· 
lisi kurulacak ve bu meclisler vllllyet 
,.e kaza meclisleri salahlyctınl haiz 

1 
olacaklardır. VekAlct ayrıca nahiye 

mUdUrlerinin vazife ve saliihiyetlerl 

hakkında da yeni bır kanun projc.oı 

hazırlamaktadır. 

Yabancı döv~z erin vasati çek fiyatları 
Birinclteşrin ayı içinde nazarı Filistin ve Irak lirası 5.2268, Pa. 

itibara alınmak üzere borsada ko· ris uzcrindm Suriye !ırası 0,5919, 
tc olan ve olmıyan dövizlerin va· Lion uzertnden Suriye lirası 

satl çek fiyatları tesbit cdilı:niştir. 0.5942, Merkez bankası alış raykl 
Sterlin 522,25 kuruş, dolar 13062 üzerinden altın sterlin 10.2389, 
kuruş, isvıçre frangı 3038,50, peze Londra altın rayici i.ızerindcn al
ta ı 289, yen 3099,50, İsveç kronu tın sterlin 10..2830, Merkez banka 
3087, rubı 3904,75, Regi~ermark sı alış rayici üzerinden altın Ra· 
21.0905, Danimarka kronu 24.4593 yşmark 0.5012, Merkez bankası 

Norveç kronu 28. 7983, Arnavut alış rayici üzerinden altın pengü 
frangı 41.4849, Hongkong doları 0.3680. Merkez bankası alış rayj. 
ve Arjantin pezcsi 32.6675, Rıi.yal ci uzerinden altın İsviçre frangı 
7.3970, ruble 24.5994 Çek kronu 0.2832, ihracatta Rayşmark 50.76 
5.1932, Mısır lirası 5,3608, Kıbrıs, kuruştur. 

Bir baba hırsız oğlunu 
zabıtaya teslim etti 

Pangaltıda bor apartmanın bod· 
rum katında oturan İsplro ismin· 
de bir genç ayni apartmanın birin 
ci katında ikamet eden Mebruke. 
nin dairesine pencereden atlamak 

suretile girmiş, birinci glin iki çar 
şaf ikinci gün de ayrıca elll par

ça eşya çalmış ve bu eşyayı Ka· 

palıÇarşıda bakkal Yorgiye sat· 

önce babasına söylemiştir. Baba· 
sı Petraki derhal çocuğun kolun· 
dan tutarak karakola gotürüp tes 
!im etmiştir. 
Altıncı As1lyc ceza mahkemesi ı 

tarafından yapılan duruşmada suç 
lu Spiro ve yataklık eden bakkal 
Yorsınin tevkifine karar verilmiş 
tir. 

mıştır. Miısadere edilen ekmekler 
Buyuk bir vicdan azabı duyan Şehrimizde bir günde 370 adet 

Spiro dayanamıyarak suçunu ilk eksik ekmek müsadere edilmiştir. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündeıı : 
Marka No. 

BllA. BUA 
GT 311 

FMCO 2s:l3 

SE 
Lantra 

AB 

BLN 

REGUBS 
DR 

> 
\.VC 

SNCO 
EGE 
DO 
WF 
HS 
PKF 

ZR 

KK 

WG 
JS 

ZB 

> 
DINKO 

DINKO 

1/ 2 
102 

6 
i023/ 21 

6924 

2:>·26 
3953 

12 
> 
> 
> 

1 

6063 

6062 

1041 
22648-i 

3426 

765!9 

21 
101 

303f 
3 

:iO 

> 
2 

179 
> 

Miktarı 

Ki. Gr. 

o 715 
92 000 

1 900 

153 000 
200 000 

112 000 

90 000 

22 000 
9 000 

16 .. lOO 
15 000 

256 000 

15 000 
138 Adet 
138 Adet 

25 000 
70 500 
65 000 

Değeri 

LI. Kr. 

94 ıs 

996 24 

74 i8 

i9 23 
132 81 

107 51 

Ui8 49 

99 33 
86 69 
62 i5 
62 os 

461 98 

iO 86 
903 78 
541 12 
124 82 
193 81 
117 88 

310 000 2924 00 

10 000 54 87 
1 

144 000 2791 32 
24 000 82 93 

16 800 123 48 

l 900 
2993 000 

233 32 
404 ~6 

1881 000 136 31 

Teminatı 

Ll Kr. 

7 20 
i4 75 

5 6:5 

6 00 
10 00 

8 00 

15 00 

7 50 
6 50 
4 65 
4 65 

35 00 

6 ıo 

67 80 
40 50 

9 50 
14 60 
s 85 

250 00 

4 ıs 

209, 40 
6 30 

9 30 

17 50 
38 00 

10 00 

Eşy cınsi 

Safı ipek mensucat 
Parça halındc yUn mensucat (bir 
taraf lplilderı p:ı.muk) 
Areometre (çıplak kesafet derecesi 
(ecnebi memleketlere götUrUlmek 
Uzcre) 
Maden suyu 
Sınai, kımye\1 müstahzar 

Fırça imaline mahsus b~yazlatılmış 

(agavc) nebat lıfı 
Gayri sat Asetat Döfer · 

Yazısız resimh kAğıt reklam 
Ağaç kenarlı ibez UstUne harıta 
ElektJlk tertibatlı gemi feneri dem.r 
Elektrik tertibatlı demir gemi fener 
Buhar ınaktnelcrıne mah us demirle 
mürettep !Astık boru 
F·otoğraf resim 
İpekli. pamuklu erkek şapkası 
Pamuk erkek şapkası 
Fotoğ'raf resim 
Telgraf mUrslle makinesi (Perfore) 
Sade dUz cam sofra. eşyası, bardaK, 
kadeh, sUrahi 
'1 15 ten fazla sun't ipeği havi yUn 
ipliği 

N'lkel cilalı pir nç kadın çantası 

ağızlığı 

Deri taklıdi muşamba 
Kalem başına takmak ıçin yazı sılgı 

tas tığı 
Şampanya (ecnebi memleketlere go· 
tUrUlmck Uzere) 
Safl ipek mensucat 
Dem r boru katranlı ufak boy 
raptiye 

Asfalt katran 

9/ 9/ 941 .gtlnlll 1kdam gazcteslle illln edildiği ilzere yukarıdaki eşya Ui49 sayılı kanun mucibıncc 25 ve 
26/9/941 de açık arttırma suretlle satılacaktır. Satıştan Uç gUn evveline kadar eşya. 9 • 12 arasında goril· 
leblllr. Satış Reşadiye caddesindeki GUmrUk Satış MUdUrlUğUnde saal 13.30 dadır. Kanuni vesikaların tb· 
razı ve temınat akçelerinin satış gU:ıU saat 12 ye kadar yatırılması Uizımdır (810i) 

TAKViM 
19 EYLÜL Hl 

AY: 9 - GÜN: 262 - Bnır: 131 
RU:\Iİ: 1351 - EYLÜL: 6 
HİCRİ: 1::60 - ŞABAN: 27 
VAKİT ZEV ALl ZU..'\I 

GÜNEŞ: 
öGLE· 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK 

6 ,44 
13,08 
16,36 
19.13 
20,47 
5,04 

Abone Ücreti 

11,31 
5,55 
9,23 

12,00 
1,32 
9,50 

r ~ 
T. C. Beyoğlu 5 inci Noter Dairesi 14095 13/9 941 D: 9418 

Beyoğlu 5 inci Noterliğine : 
Kasımpaşa Hasköy yolunun tevslnn inşa ve tamiri dolayıslle 

umumi menfaatler namına istımlfıke tlı.bi tutulmuş olan Kasımpa· 
şada eski Sefcrikoz yeni Kadı Mehmet ınahallesinın eski ve yeni 
Hasköy caddesinde eski yeni 8\tapı ve 14 harita No. lu gayri 
menkulden yola giden kısma 278 lira 50 kuruş istimlak bedeli ve 
geri kalan kısmına 161 lira 50 kuruş şerefiye takdır edilmiş ve 
istımlak bedelinden şerefiyenin ten.ı:ilinden sonra bakıyesinin mu· 
tasarrıfına tesviyesine karar verilmışlir. 

BULMACA 
l RAD y o Türld)e dahlllıide: 

1 PROGRAM! 1 Senellk &aybk laybk Ayl» 

Mezkür gayri menkuli.ın mutnsarrıfJarı Hacı Zihni, ,Şaban, Ha
tice Sehere mukadder bedel 7310 No. lu belediye istlmlfık kanunu· 
nun l 1 inci maddesi mucibince teblıg edilmek istenilmiş ise de 
13291 yevmiye No. su tahtında tevdi cdılcn ihbarnamedcki tebliğ 
memurunu:ıun me§!:uhatına istinaden Hncı Zıhnf, Şaban, Hatice Se
herin ikametgAhları tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edileme. 
miş bulunduğu beyanile iade edilmiş olmasına binaen ilan tarihin. 
den itibaren kanuni müddeti zarfında takrire gelmediği veya mah· 
kemeye muracaat etmediği takdirde istimlak kanununun 16 ve 18 
inci maddesi hukümlerinin tatbik olunac<ığının yine ıstiınl,ık ka· ...... ,.......,...;.;.'T-... , 

ı 

'fi 

i ,so Program 

7,33 Müzik 
7,1{5 Ajans 

l.l'lı8 Müzik 
S.JQ..S.4li Evhı 

ea.ıı.tı 

12,30 Memleket 
saat ayarı 

12,83 MUzlk 
12.15 Ajans 
13,00 MUzik 
13,30·14 MU:z:lk 

18,00 Memleket 

19,15 MUzik 
19,30 Memleket 

sao.t ayarı 

u oo '750 160 K 
Hariç memleket!eNı: 

19,45 MUzık Seııellk 6 aylık 1 ayhk A.71U. 

20,15 Radyo 
Gazetesi 

20,45 Müzik 

21,00 Zıraat 
takvimi 

21,10 Temsıl 

22,00 MUzlk 
22,30 Memleket 

2700 H t O 800 Kf. yoktur 

Gauteye p nderilea enak derce 

dU in edllmelJln iade ohmmaz. 

Dr. Hafız Cema: 
saat ayarı 

ta: 1 - Taneleri kokulu saat ayarı 
blr nebat; çarpıp gert donme. 2 - 18,03 MUzlk 22,45 MU:z:ik 

LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütebu.eı 

Dinnyolu 104 
Muayene -.atleri: Pazar 
harı.- hernün 2.5. T el: 2~898 

KAğtt pa.ra; evın taksimatından. 18,40 MUzik 
3 _ İspirto; yaşayı~ lbolluk ve ko· 19,00 Konuşma 

layhğt. 4 - Habc.şistanda bir şe· 

22,55-23 yarınki 
program 

hir; kör. 5 - Borçtan kurtarma; - G o· N o· N 
yama. 6 - Eski bir mabut; tersı: 

beyan edatı: tıUktimda.r serpuşu. ! .J dl Dr. IS. de i' 
7 _ Söz. 8 - Yardımlar; isim. 9 - 8 Q R SASI G 
;~t~a~~t~~~~::: d:~~:ı:b~n:r~a.: . - . .. 1 ~.~!'.!A~DQ~• 
11 - Yerine koyma. 18 El:L UL 9U j) 
~oldan ağa: 1 - İşlemeli bir ne. 1 Sterlin 5,22 K T E B 4 S S l JJ 

vi kumaş; oblr hayvan.:: - Hayvan 100 Dolar 132.20 T'Qaei ~Sok.•~ 
pabucu; Almanların en bUyUk va· > Yen - ,- Tel. 412118 
puru. 3 - Bir şehrimiz: Bır nota :o Peçeta 12,89 ı 4en 6 e lmdıu' 
4 - Çekoslovakyanın maruf ı;!IAh D İsveç kronu 30,88,75 
fabrikası; ödünç verme. 5 - Sır Eshanı ve 'bhv!\t.ı 
i.~kamb.1 kAğıdı; bühtan. 6 - Ter· L. iL 
sı: bir sayı; birinin nnm ve hesabı· 1933 Türk borcu I 21 10 

22 00 na hareket 7 - Bır vapurumuz, 1918 İstikrazı dahOI VAT AN GAZETESi 
zarf edatı. 8 - Ev kundurası . 9 _ 19:;3 ikramiyeli Erganı 
BUyUk luter; barsaklar. 10 - Yok 1934 Sıvas • Erzurum 
etme; halkın ekseriyeti. ıı - Ye· Anadolu Demiryolu tahvili 

20 25 
20 10 iLAN FiYATLAR! Kuruş 

mek kabı; çevirme. 

D O'NK U BÜLi\IA<'A~IX HA.LLt 
I 

oldan ağa: 1 - Kavramak. 
2 - Tuna; mer'i. 3 - lmar; tt; em. 
4 - Mani; Rizeli. 5 - Ret; an; "·ıı.r. 
6 - Ah; ıı.I. 7 - Zaman; fitne. S -
İnanarak. 9 - Meç; re; ,pi. 10 -
KostUmlUk. 11 - lhata; ne; re. 
Yukarıdan n!jllğıya: 1 - Tım; 

azımli. 2 - Kumarhane. 3 - An. 
ane; Maçka. 4 - Varit; an; ot. ~ -
Anarsa. 6 - Amlrııl; ret. 7 - .Me

tin: fa: Un. 8 -- Ar: ikame. 9 - Ki; 
evet. 10 - Ela; pUr. 11 - Demir; 
erıke 

Fıyatlar geçen senelere naza. 
ran çok yüksektir. Ay çiçeği to· 
humunun kilosu, 16.5 kuruştan 

muamele görmektedir. Ay çiçeği 

tohumu için hariçten fazla talep 
vardır. 

Ay çi~eği mah ulü bol 
• Bu sene ay çlçesi rekoltesi çok 
boldur. Trakya ve Anadoludakl 
:ı:iraat mıntakalarından gelen ma. 
IUmata nazaran. bu seneki rekol· 
te 20 bın tondan fazladır. 

NUKUT 

TUrk altını {Re.şat) 

Türk altını (Hamit) 
Ka.lın beşi blrllk 
Kalın beşi birlik (Reşat) 
24 oyar altın gramı 

25 40 

21 00 
118 00 

126 00 
3 52 

Başlık 
1 nci sayfa 
2 nci > 
3üncü > 
4 üncü > 

f stanbul Levazım Ami irliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

750 
500 
400 
150 

50 

243,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
!!2.9.941 pazartesi günıi saat 15 deErzurumda askeri satın alma ko 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 60,750 lira, ilk teminatı 
4557 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin ka
nunJ vesikalarlle tekllf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. ( 1006 • 7829) 

* Beher kilosu 40 kuruştan 49-0,000 kilo sığır eti kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. İhalesi 23.9.941 salı gunü saat 15 te Yalovada 
Tan otelindeki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri, evsaf ve şartnamesi 

Ankara. İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda da gö
rülür. (1020 • 7915) 

Basıldıgı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Neşriyat Müd ürü 
AH!\I ET EMİN T ALMAN 

nununun 10 uncu maddesi ıktızasınca teblig makamına kaım ol 
mak üzere işbu yazının iki yevmi gazetede illin ettirilmesi ve 
illını muhtevi gazetelerden ikışer nüshanın gonderılmesini saygı. 
larımla rica ederim 

İst. Vali ve Belcdıye Reisi 
N. 

tstımlük Müdürü 
Ali Yaver Mazal 

ltesmi mi.ıhür ve imza A. Mazal 

İşbu ilanname talep veçhilo ilan edılmek üzere Vatan gazetesi 
miıdüriyetine tebliğ olunur. 

Beyoğlu Beşinci Noteri 
Resmi muhür ve imza 

, ____________ mlllllSJl!a?Zmmi:iiiıillllmmK 

T rklye C · mhur yeti 

Zira at nk Si 
~urulus tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.00D.OOO Ti.ırk lirası 

;ıubc ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat • Bımkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
ıarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet ı,ooo ııralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 

' il 508 il 2,000 il 

' » 251 il J ,000 » 
u )) 108 ,, 4,000 » 

121 » J) 4,800 ,, 40 

16t » IJ 8,290 )) 20 

DİK.KAT: .Hesaplarıntiaki paralar bir sene içinde 50 liradıırı 
aşakı düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasilıı 
verilecektir. Kuralar senede ' defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylo.I, 

11 Birincik;.nmıda çekilt"Cektir. 

Dolltor--•11ııııı. 

OBFANİ DİS 
Cild ve ZUhre\1 mütehas.sısı 

Beyoğlu Suterazl sokak No. 5 
NU ape.rtmıan 2 el kat Ttıl 43734 

, ..... DOKTOR 

ÇI PRUT 
CUdlye \ c Zlllırevtya MMmıa. 

ıısı Beyo~hı Yerli l\lallo: r l· 
san ~de Posta t...kait 
klltıeı'ı!ndo Mc~ ap;.1ıtnsnr 

--- Te!: 4.'SSM ---

1 
LiR 

_.,.,,, 
------ 19 • 9 • 90 

o 
İKRA İYE 

Rekor marka ıeytin yağının halisi yetinin aksini iıpat edene •(fili:. 

Alan1eti 
Farika 

Ucuz ve 
Teminall 

Bıkkallıırınızdnn ıSTnrlıı isteyini:r.. 

Toptan 111tış yeri: 
- r-'· ~ İ&taııbul Tütiın ıümrük Kemerli &0kak No. 21 Nazif Ozarca • ~ 

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

Devlet Dem:r olları ilanı~ 
Aşağıda cins, miktarı, muhammen bedel ve muvakkat tc 

yazılı malzeme açık eksiltme usu ille satın alınacaktır. . ıe 
Eksiltme 1.10.941 sah günı.i saat 11.30 da Sirkecide 9. ıŞ 

binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. f!C 
isteklilerin muvakkat teminat ve diğer kanuni vesikalar 

likte a~ .ı gun ve saatte komisyo nn mi.ıracaatları lflzımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. t1ı 

l\luhanımen ıuıı~ 
Cins Miktarı bedel i~tf 

Adet Lira / 

Fayans 16000 JI 

• Kenarlık 5000 11 2520 

-/!( ·~ 
Muhammen bedeli (19500) (on dokuz bin beş ytiz) tı 

(30) otuz ton tasfiye-, cdılmiş pamuk yağı 29.9.941 Pa:ıartcS~ı~ 
saat 15 de kapalı z:ırf usulü ile Ankarada İdnre binasında sJ 

nacaktır. ı 
Bu işe girmek isteyenlerin (1462,50) (Bin dört yilı ıı 

lira, elli kuru§) liralık muvakkat teminat ile kanunun taY1~ 
vesikaları ve tekliflerınl aynı gi.ın saat 14 c kadar komisyon 
ne vermeleri Uızımdır. s 

Şartnameler paraı:ız o18fak Ankarada Malzeme Daitf f 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktA 

Küçük tasarruf 
heaapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
ıusşil>Ji:Ua: 'Şalııat. z ~ 

ı ..,..... 1 llr1ızef .... tc 

t 941 IKRAMIYELE~ 
1 adet ~ Ur&lık = ~ ..... 
8 > 1000 > = llf,P'°,; 

2 • mo > = ~,; 
' > t500 > = ~/ 
8 > :mo > =--;1 

S6 > 100 :> =--,,, 
80 > > = 4J1(J>ı ~ 

aoo • ıo > =fdll'-

Balıkesirde askeri mıntaka K. dB~ 
ı - inhilal ede!\ mimarlığa 200 lira ücretle aşacıdalti 

mucibince bir yuksek mimar alı nacaktır. 
2 - Yi.ıksek Mimar okulundan diplomalı olması, 
3 - Türk olması, 
4 - Askerlikle ılişiği bulunmaması, ııı; 
s - Cumhuriyet hukumeti hüviyet cuzdanını hfımil bı.I 
6 - Şimdiye kadar yaptığı işler hakkında elinde ves' 

lunması. 
7 - Resmi daıre ve muessesclerde çalışmı:1 ise elind0 

vis bulunması, 
8 - Sıhhi durumu hakkında doktor raporu, 

9 - Musaddak hüsnühal vara knsı. 
10 - Taliplerin Balıkesir a kerl mıntaka 

caat etmeleri. 

Fırınlard~ kullanılan motörle işle' 
ve 50 lloda laz a mal aıao 

Hamur k rı tır 
makinesi ( e. iinjÖ!' ) 

Aranıyor.Elinde olup satmak isteyenler Yeni Postane k8rŞ" 
Kı.ı:ılay hanı yanında 26 numaraya murac:aat. Telefon: 


