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Harici muhim habrrıer 
l - SJ/om:n ada!arınia ffm~rika

/ı/ar iki adaya daha asker çıkardılar. 
2 - Hindisl:nda bir ıs yan h:ıreketi 

daha bekleniyo:. 
Bu bavadlsler, dlğar:erlla beraber 

ilçilucil ıaJfamızıladır. 

r====================================~ 

c ret ' Dil K u rult a yı kapa ndı 
• 
1 

Vekil, bilhassa ekmek işindeki yolsuzluklar 
üzerinde durarak fırıncılarla konuştu 

• 

Milli Şef, Kurultayı müteakıp 
bir hıtabede bulundular 

lnönü Kurultay azalarına verdiği çay da 
kendilerine ayrı ayrı illi/ at etliler 

A nka ra, 11 (.-\.A .. ) - DördUnrh Dil Kurulht~·ının 

Ticaret Vekaleti kadrosu genişliyor 
kat>a.nı ~rnı nıiitea kıp Reisi<·iimhu r l~ ınet Inü nü to11· 
lanh salonundak i locacunda baoı:ta '\l aarif \."('kili ııa_ 

san Ali l'li('rl olduğ-u halde yeni Genel '.\f erl..tz Ku-
ruıno he,yetini kabul buyurn1uşlar , .e kendilerine şu 
beyanatta. bulun n1u"'.ihtrthr: 

ta.r ı.;izlere en1anet edl,ror. Bunu da ~özönünde tuta. 
rak ona gOrr <:a lı ,acağı nızdan cınini ın. llCJ>inizc ba-
';oi.lr ı la r dilc rln1.» 

INONÜNI N KURL'LTAY AZASIN.~ ÇAYI 
Ankara, 11 ( . .ı\.A.) - Rel.,.lrUıııhur .\Il:Ji ı;rr Jnö· 

500 Robinson ------------ ara s ı nd a 
,., ' 
Oy.f e sandım ki]ü/Vern 'in 
' ' 1 ki sen e m ekt ep tatili,, 
adlı • • 

eserzn ın 
•• 

r uyas ını 
•• •• g oruyorum. 

\!ı=== 
' . r czon Ahmet Emin 

11.R tiçuctıK l!al :ne. ınüdü. Sü· ,--1.r"" cyın.ı:ı Edıbın orl~sında 

YALMAN 

Şehrimize gelen Tiearrt \·eklll trf. 
klklt"rlne ba':'ladı . YukardR.kl r~lm, 
t'ekil! dünkü toplantıda, ao:ağıdaKi de 

gcll,ini te,blt t"'diyor 

lçcr1 e; rdi \.t.: ~eı .. 111 ve ô . Bu. o.ıs. 

kcrce lı:r •e1um de. ıct., tek [.,., il A S K E R T V A Z j Y E T il 
l) r sclarn ...,.J de~·ı( . 'l'am .A..r!fı. 1 
·cn. 11 hlır ve düzcı 11 muh t nin -1

1
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'~~Pse~~t~~;ğı dufü>t ve s m mıı c E p H E l E R D 
K,zo • z ;:•ye( ı. J i ve scrb ,l 

b!r tavırl. dedı kı: 

- Ben bugün habere yim. Ar· v A z • y E T 
k<ıda~lar.ı akşarn toplnnt1sında bıl_ 1 
1irt.c ... C'1' rıe hab~rler var? 
~IudUr. l.)i•·, K hatcr vcrd•. İş, 

ı lıerc v gazeler.; lığc dayanı .::ı ı 

~·" ben de kul•k k. barttım ve 
iLZC karı"t ~1. l(.ı 1 n ı~mı i üt:rcn
dıktcn .sı. nru kc•ıd s c sord:Jm: 

Y_a_z_a_n _: _i H-..;.S_A_.N.._;;.B..;;O R ~ 
fR-. U,,r J.;::ular ,Japonlar dört ~·ol Ua-:a fctl1f!tn1r .. ı, ki~ .. t '"'~·in s;-'inc~e 

L'=!J nAıınJa hulunuyorlardı: ,\.. ta~ atına .. 1 kaılar inık:ln'ıız bir ~f'Y· 
- Ilaliıne, sen d, ha k.m1erdcn ,.u,tral.ra. Çin, lfindi .. ta n ,.e R u"tya. di. 

habr,r topla).<'.caksın? J•tı><>n a.,ked ku\.\i'th.•d, ~ıı·ı de,·-
Kı7' ',iç tere>drliit 1;ü.-tern1C'tl '\ re1ini bii.)hk hir ... W<ünt•11c ~er-irdi· 

"!lcıııba 1 aıı.ıı b ·er lıirc c:ayd ler. ''a?r.ıı (lndr do..{U \Hialf'tlerhı_ 

- p,..ki, h b('i" a!Cıkça nı..l t ... de b.ızı ..,trate-jik hart'h.etlerdr bulun· 
nuyor nuısu u.,? rlu~ar: filkat (.'urı!' King'e ,-nrnıAJt '" 

- Tu!nı z olur muyurn? Sonra ('in ülrrtdnl l'<liiı:l rtnıck lhH:nııllrri, 
(il .. , ,nu: ~:ı. 3, ~u.:: deJ ""* J ho".' f)jrrr ha,\a!dPn lbaıet kaldı. Biz· 

___: . __ C.'e Japonların Çin tilkf'll'rini ba,tan 

,J,qJon~·n, ('indi' Jent zRferler ('ide 
(':Jrınrd!~i h•in lllnd!ı;.ta.n.t \·c Ru"t. 
~ ny.1 l·~ r.,ı bu ..,()nbahanla hhl"ük J.,. 

til.l har~:~r-tlt·rinr, girl,n1pıo.j bcl·lrne· ı 
llH\t., llind • hııı:-ı ı.:ar:-ı \"(' b.ıtt;\ Ru..,. 
,t·,ı.v:' l<'.tr ı hiilll, ıuu\ııi:ıla~ı. ö•ı~e 

tleniz .\·r:ıarın.ı da,anın.1kt.1dor. Ja. 

(i>•'' aını sa. a, !SU. ı ılc) X X 

Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, 
dün sabahki ekspresle Ankaradan 
~chrimize gclmlşt:r. 

Vekil Haydarpı:ışa garırda, Vali 
ve BclE.'diye Re sj Dr. Lüt{i Kır
dar, Belediye İktisat müdürü, Ti. 
carcl Od :~;ı Umumi K8tlbi 1\1:.:h
mut Pekin, Mıntaka Ticar..;l mi.i-

«- Seçln1lnlı.I lebrlk C"derinı. Kurultayda görülen 

nıu,·a ffakıyet sizlt"rt" ,yeniden \e ev \ eJklndcn daha 
s ık ı ça lı -: ınalnr , .e gctrt•rk Kurullaj·a daha ('Ok , e. 

rlnlli çık ınak bor<'un u .ltiklcıncktedl r . 

Ana da \ ala rıınızdan biri olan dil ıne.-.eıe.,ini Kurul· 

nu bugü n "aat 17,SO da Ç:ınka)·a kö~klcrl ndc Ti.irlı.; 

oııı KUW'Jlt8JI drlegele r ine bir ('3)' ,·erıni~tlr. {'ay•ta 
Rüyilk ~tillct JJ e<>li'ıi Reı-.ı Abdülhalik Rcnda, R:ı.,-
'ekil ŞbkrU Sara<'oA-lu, hir ı;ok ,·el<iller, n1ebu .. ı.:ır 
\ e J ük.,.rk ril t beli ~ u baJlılr da hazır bul unınu,tur. 

(Demnıı sa. s, su. s deJ C=l 

~ 

~~;~:~:~i:~~:~~~~"~:\, Gümrük ambar;a.nn da i f-K~ik.3sl 
'lrafından karşılarmtştır. .. ) ( 

:.~:i~~i~i:b~r:~:~:ın~•~:d;~'~:a:.a::~ bu:unan mallar ı çevres ı nde 1 
,_ İ>\anbt•kfH bir hafta kalaca. > h a r e k a" t ( ğım. Bu zan1a ı zat"fındc:l bir Ti!-a- ) ( 

ret Vekilin n nelerle mc~,ttul oL G · J ~ 
me,ı COD de"<. onlarla m<'ş~ul ümrük ve inhisarlar Müstc.-
çlac2ğıın. Tctkikler:ın c::onund 1 siz ı 

1 g zetecilere uzun ve mufı»sal be· f · b f Ru slar, i na llı bir mu-
yanatta bll'unae•~ım. şarının gaz : ~ mıze eyana 1 

Maamefıh -•mctıdcıı ıunu size . . . J kav " m - f QÖSfe r°ı yor f 
so\lı\Cb lırım kı I tet bulun ek l . . . ' 1 Şrhrıınır.d bulu.ı~n GuıııruK ·c ı mcğc açıJma:'ı üıerın!'.' bu mallar t;;. -

· · ld d B k · nh Silrlar Vekalet. J\lustl'5arı 1\1 h Ist~nbula gclrneğe başltın1ıştır. ~ 
mek ş 1 musbet ~o a ır. ugun u . .. .. 1 B R J ckmeğın kaJ:tcsını <;Ok ı;uzrl bul· nıut Ncd nt Gunduzalp guınruk Boylc uzun ınüddct yollarda ko· rİansk'ta US a?" 
dıını. Gcc; nlE'rdc b r g:a:ıeleııin Ar antrcpolarıııd:ı buluna J cşy : _ıar \."ı lıp brikmiş Gla.n nıalların b rden· b" k kA 

d.i.f:er işler h•kkınci• k•nd's•l• g •. ,., bire r•zl• ın•klard• ısıanb. ula geı. 1 ır ço mes un 1 janfindcn bu~day ı;::ct rtilmesi yo· 
ru~<'n bt-r ınuharrırıınızc şu mıilu. mcğc başlaması ortaya bır ambar h il • ld 1 

lund k yazısını ben de okud'.Jm. 1 e a a matı vermiştir: V.., anlrt'pO meselesi çılcc rmtştır. ı ma 3. rı 1 r ~ 
Yalnız Arj~ linrl€'n dcf(l nıümkün 

.,_ Avrupa trcnlf'rin n uzun Dcvlcl Dcmiryollarının S!rkccide· -·--
olan her yerden bu~d, y ı:?ctirtccc. 
~;z.. müddet işliycmcme>.nden ddayı ki ambarları dolmuş olduğundae ı iıml S6Jleı:mlJ8D bir 

ınuhtclif mrm1<.'ketlen:!en Türki- birb.rl arkasına g~l('n vagonlarda· k d Udi ( 
RC'lu;rt Uz yrıce. iarda Toprak ıcln )'o'a ClkOrılını~ pek C?k ki cc:;ya~·ı L.n1an l~lctmcsi Umun1 lima a geÇ c 

O fis Umunı l\1.üdür muavini $aklı· tlc9rct Ct'yası Bul_ı:arı tHıda n1uh· nıüdürli..Jğü t~ra!tndan işletilmek., Bcrlin. 14 ıA.A.) - Alman ordu· 
Tural·dıtn da buğd~y duruınu hak· telif linVln ve sL,syonl8rda btrik. tc c.lan cımb.:rlara taşımak z::ırurc· Jarı başkonıutantığlnın tt>bliği: 
kında malümat . !mı~tır. miş kalmı~tı. l\1er:ç ve Arda küp· ti karşısında kalınmı~tır. Slrkcc:ye, Kafkas çe\'rcsinde. bilhassa mUdR· 

V kil Ankaradi 11 gelirken Po. rülerinln tamirinden sonra 16 ha· Eminör ü antrepohtrı çok yakın faaya elverişli dağlık araziden fay-
latli:da, Ofs tarafından köylür.ün zirarda tekrar demiryolunun işlet. (Devanı ı S&. S, s;:, 4 i:;e) (-) (Devamı: Sa. 3, Sü. 7; de) o/o 
bor(,'lendırılması surclile mubayaa 
od lm'ş olan buğdaylard•n 16 va· 
gonunun İ~tanbula sevki için emir 
vermiştir. Behçet Uz V"-li LüLfl 
Kırdara 15 • 20 güne kadar İstar:
~uluı1 buğday stokunun bir aylık 

.htiyaca tekabül edecek m:ktara 
çıkarılacağını söylen\ ştir. 

Vekil bundan sonra Denlzyolla. 
rının bir vapuru ile Köprüye geç· 
miş ve öğle ye dcğru Vilayette Va
lir.in r:yasctinde yapııan toplantı. 

( l>e'\'AHU ba. ::S, ~lL -1 tlo) "§" 

Akdenizde 
büyük bir 
çarpışma 

lngiliz'er, bu hücu ır 
d'.l c ğır kayıp i ara 

u ğrodı : or 

İ:1giliz l e rin , !Viaı: 
ces ter k r uvazör 

battı 

Farioc'! l "!TU's g::mıs, 

P.ı:5ara ı· g-u ı ·ı 

P· "'·' 11 l l\ .'\' İtJlyaıı lır-, 
duları un1un1i karargO::hının (:09 

Yakın tarihin k apal ı kalm ış bir sayfas ı 

lzmirin işgaline sebep 
olan aşk macerası 

IC9) ir İrlandalıya at 

l9l hikriyryi bi!ır 
meşhur 

nlisiniz? 

Han ya İrlandalının b ri rastgele 
bir Yahudiyi yakal: y~r~k pıı.tak. 

lam.'ğa başlamış. Yahudi sor
muş: 

- Yahu, ben sana ne yap!t:n? 

- s:z Yahudiler hep birdrn 

peygamberim z, cferd'111lz i~ayı 
ele \·erdiniı. 

- Fakat dediğin 5"Y bin c1o. 
kuz yüz küsur sene evvel oln1uş· 
tu. 

l F:stivai 

Yazan : M. B. zı~L 
- İyi 'ma ben şin1d duydum. 
İzın rin Yun.:ı.nlılar t1rafından 

i~ba:lne sebep olan aşk macera. 

sının hikıiye5inl de y~ni du)·

dum. Fakat sizin de bunu taze 

haber diye kar;;;ılayacağınız,,. ~üp 

hem roktur. çünkU Donı nl El. 

yadı ıc c.tki İngiliz Başvekili 
Loid Corc arası: d!ki aşk mace. 
ra~rnın h kfı.ytsi memlekcfmiz
de hiç duyuln1 nıı:jt.r. 

Bugün bütün dünya yüzünde 
p. k azlarının bildiği bu hikı'iyf', 

eğ!e :ı ceL:r i dün 

bclkı de ~ene: rcc sonra Loid 
Cc.rc·un veya L?dy Crosf e'ct·ı 
hatıraları ncşred'ld;gı zaman du. 
yulacaktır. 

Ben bu habcı-l iy bir trs--ıd11f 

saye5i:1de C[.{rcııdim. \Tekın ttır·. 

hlmizdc büyük b r rn! oyn y 
kadın;'l k n1 olduğunu ne-ler y~p· 
tıgını a lanı. ğa ın.rrtk ed'"ccg · 
n'zc cm;n o!ciugunı iç<n l~lc s, 
de nl;tıycrun1 H arp!e:ı ev\'e1 lzın re~ nıı 

mir. B'' ,...ı, ~ .. ·rl 
(tl~\anu sa.'!; ~~..s . .ı. dr) 

.:i 

1 
1 
~ 

1 

nuıncır Jı tcblit;:: 

Akdenizcie !ö'on ~il:ıi('rdc y~kc. 

l?nan , .... t~-:trr11 7 C'd;Jr.. r1ii \ 11;0 

k l le\O. 1 rL;.;:,c c:c•:1 g ı·ı k<l1~n 

K!ıf?..a'ı~aıta Juırrlifı.tı gı;~tcrlr meua.ıırt rıa ::.\ 

l2r le y;:p.· 1 ~·:1 c rp r :n. 

Ca "..,,.. r ::~r 11 •!c. 

n .. ... lı • i'ol h' 
J;.r rv:: ö-lr '<J· uı 1 1 v 
i.ic ı <~or • ~rnı }:: li ... 1 •Mı 

To p•: ,.c i'eı lu1 ı·c i~ " ıl.:•,'t 

i:C,l'~' \Jt.~'Tfll [ \' C~J .:utta· 
rık 1• !{&'., .rı< .. 1 !;11 b:r ı;:rh 1 

"yl \ t"··· ı l·c• ("'! t nılc::!crd'.r. 
;. !~ h· \' \ ~ "11·1. hıı' k 1e.-ri 

(I' cı t t rrırrı f"<''.11 l 1 tır·"'!1;:-:lar· 

d·r. 

1 

ıı ,;11 10~ 1 • v,:·q·e"ciC>I.::: .. ıı~ı 
y n el"' ~ 1 t ;;1 ... 1 l"rp l! ~r isabet 

(Dr\a.~111: ~"a. 3; SU. l de) - J 

f>·:lnöni\ I! ı~l..t'\ ~f . '"RI .,_.,. •. ~ır.ı "lolu t:tr:lfındiln h•rti ıl f'di1en ' fi ll i O~· u n lnr :·e.,!l\":!)i ,it.in b;t..,1:11111<.; \C 

<l,\Unlar Iİ•"ıi- •"·tr·. ,-.• 1 :,,.,.•., 1nHl f' \",111 \1' Rrlrdht• R f' i'I Uokt:)r Lfıt fj Kı rda•·, rrrinr·J (ln':ı.'iıir~tt .. l 
f'·ıhrf'tt:n ,\ ILtl lı"11r hııl·r1•nt:;. Hall{p ·J !t,·j,.j l'a,uı- \ h~ıdan hir nutuk "tÖ,)"!('1111:-i.ir. ı·C'.,U\·al cA"lcncetcri 
bu ~uretlt' ?·! .\ ... ıı:-tn.•a l>.~tl~r n111hi.f'lif 1rr:rr·1r ı.lt>\Pın edet:ektır. 
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Yakın tarihin kapalı kalmış bir sayfası 
Ş ehi r ı 

Haberleri lzmirin işgaline sebepı 
iaşe işleri olan aşk macerası 

Zamane 
çocukları 

t pçularmm ateşi 
ı belediyeye 
devrediliyor (!) 

Loyd Corcun çılgınca sevdiği 
Bayan Demini Elyadi kimdir? 

r.ı:cn akşuın, hlr tanıdıf;m ~· 

'indeJd l ııı . r:\lrı altı ;)erli 

.YR"rrıdıı ld rocuğırna hf olsun diye 
ırnrılunı: 

Yazan: Ziya Şakir Devir muon·e'esine 

onc~k dün b:-şlonob i l di 

- nenılralp, tHı,nryunce ne ola· 
cak .. ın: 

ka!P , 11 yuk· 
çckı m ti Sor

n tı r c ı uzc
rın toplayarak 

n mudnfaası. 

d ı l nma Zl'l

elmez, bu boş 
leş açmıya ba · 

cm !eri o ka. 
dar pla h le demır· 
lem şt1 k bun! ra kar ı atı acak 
olan mcrm 1 r Galat 1 man nı a · 
tu cd Turkl rlc do t geçin· 
m )<' çok encmm yet \.eren C 
lı er<' bu'- uk ha r \ recckt. 
Am rnl H mza P :ı. bu v z yetı 

erhnl FatıhC' bı dırd Fatih Cc· 
ncv ıl lcrc vcrd ğ sozu bozmak i,_ 
tem dl Do a .manın, kı a bır nu· 
ma) işten sonra geri ç-ck lmest çin 
eınır VC'rdi. 

- 1 7 !\la) ıs -

F kal Fnt h her nedense o gece 
f krınl dcgM.rdl. Ertesı sabiih. bu 
deniz nUmay n n tekr r bac:lama. 
sı ıç n, Am ral Hamza P ş ya kın

c bir emir ônd rdl. 
Donanma erle ı s bah yine zln. 

c r h Hına yak! tı. D , musaıt 

bır mevkı bu ar k top al· •n.? b ._. 
ladı. Yctmı nt mdan fa,.., gullc 
çırlattı Vc:ıcd k gemilP•ındc:ı bn. 
•ıları ı ı t,kneler nde bb}ük rah· 
eler açıldı. Baz larının d 

ı rı budandı 

Düşman sem lcri, boş o'duk'1rı 
çın harp cdecek vaziyette. d ıl· 

lcrd İhtimal kı Fatıhin mak"aci: 
dn. bu semtlerin ne vaziyette bu. 
lunduklnrını anlamakl n baretti. 

Türk toplar nın ate ı mukulıc. 

'esıı kalınc!I . artık Vcned k l!emL 
1. rlnln felce uğramış bır halde ol· 
dukları tahakkuk etti Beyhude )e 
r barut 'e gülle sarfed"lmemcs· 
iç n, - yctm ş atımdan sonr 
tc.pçulıır ate kc· U Do nnma 
ne Dolmabahcc onüne çek idi. 

İki gOn. birbir n taklp eden bu 
den z nümay crl e n sında, kara 
muhasnra hattında yal ız bombar· 
d man dc\am <'Hl P vade faaliye
t ne dair, b.ç b r ec; görulmedl. 

- 18 Mayıs 
Fatih. ar1 ık 

Nezleli t:lki 
"' thı !l;İzr, Mahmut B:ılcrln en o on anlattı ·ı hlkft3 c: 

GUnlın birinde bir tnrafta şiddetll 

bir kn,.ırgn kopınu , bıitlın h:ıyvan· 

1 r kııçaı .ık ·' rr arı~ orlanmş. Bu 
l<arı;ıı lık iı;-inık a~ı ıı. eşe c r.ıst_ 

gelnıl-:: 

- llo <11, cı:rk karıl , blıım '.l u
uıyn gel clr ı ınını kurtnr, elemiş. 

E ek nıı:"ınnunll etle kabul etmiş, 
hernbcrce glılrrkrn hır maymuna 
ra~tgelml ,lcr. o cin «ııcki» dt'ıniş. til
ki, d:H ctl blrn;ı: ı..tcml\ erek ı,ahııl et
miş. 

lh:n rt kasırga dunnu . çekilip 
gitml' uımnnı s-rlını ... • NI ın nııs:ırır_ 
lrrlııe demi, ki: 

- ::;lı.1 bumla kıılıul cdc.n-k ı·anı· 

mzı kurtnrdığınıa pek memnunum. 
l mH ederim ki, burnd (,:Ok rahatım: 
cı•ınadınu:. Biz l r dılısnııı;ı: lr hı liı· 

~ Uı> geçlnlrlr~ ) U\Dını-ı blnız çir· 
l.ln kokar, ama 1Rblı kusura lıaknın_ 
-:tınız;. 

Esek bu nnaket~ ılılaııurıık ~af· 

tetir dem~. ki: 
- f,\ı't ılo~rıı". l!tl\n bıraz fcnıı· 

c:ı koku.} ordu. 
\"lan drrhııl gıızab;ı elml": 

- • c'l D mı ... hem \U\ıınııu a
lıp ranını kurtaralım hem de kU'iUr 
bulur.oun. 

Derhal tM' 1 pnrçalaHp J.Cml':• on_ 
ro m .} mun ı do rreı, rrıııı-:: 

- ıscn ı t dcr,.ln '! 
Ma •111un drr-; nldı \ n \ UHının ml!>k 

" ııııber gibi koktuğuııdnıı bah-.e 
bn.,lnını':• A•l::ııı rhu \C d lkn\uk
uktan tılç hosl:ıııınndığ"ıııı "0~ il) erek 
m l ınunun c'I if41rıi bltlrrıılş. onrn 
tllkhc ıluı•ınil'I \(' vnı u:ıll tckrır 

f'trııl • 
Kurnaz tilklnln \erdigl cr.\l!P !nJ ol

rıltl': 
- \ ftı-drr~lnl'l, efendin lı., nene 

nlduın, burnum hlı,; k•lku Jıııı~or •.• 
Bu hlkfı)C\I 7.an1ar.ların gidi ine 

tııtblk etmrk 1 ini rtık !tilu hır:ıkı· 

l"rum. 

z r nmı) a b ş ad 
ra h ttı üzerınde bazı 

t l pmu~ ı kaı arlaştır· 

dı. 
ş md) kadar yup ı n kc ı(J r 

ve ecrubelcı tamam le gost<'rm ll 
ki umumi hucum, uç nokt )d kar· 

ı l apılncnklı. 

- ( Buglınku tabiri rılc) 
lı\ rı kapı ının sol cenahına. 

SL 

2 - Tıpkapı )onıııdaki (L ko ... 
dcrcsı) man bına 

3 - 1':d rnC'kopı ının sol cena· 
hı daki surl ra 

F t h, bu k ti kararını ~ erdık. 

Bl'ledıye:ye de\ ı olu nar., ı.ı t <ıki· 

!Atının yen kadro unun le bıt cdll
d ğ . dlln b ldırmtı.tık 
Oğı endığlntjze görC' B 1 dı\ e 1 k· 

tL'l t Mlldııı IUğU kadro UI' ıı ınıın mc 
morlar 11 lwııdcn tbarcttır Dün, bu 
memurların ne -o;azırc göıeceklcrl \e 
baremclr. hangi dcrrccye intibak eL 
tırilcceklcri tc0 blt cdılınlye başlan· 

mıştır. Bir çok memurlar bu surrUc 
aldıkları maaşını dan çok nşa~ı bir 
maaşa indlrllmeklrdlr. 

Bundnr. başka cvvc'cc Belediye Ik
tısa.t MUdlirll Bav Saffet tarııfından 

len sonra. bu m ntakaların karı::1- de\'ıı alı dıgı ıddl ı olunan eHakın 
sına tesaduf ede bataQRları sıkı ve lşlerın de\·rin<' nnC'ak dün ba 1.ı.n· 

b r teft sten geç rdi. Bunların ara· mıştır. 
rnd bu u an za)ıf topları. d h Zat ışleııle b r kı ım eHak. Bell'-

ku\'\ et 1 vc dah~ uzun menzilli ciıye d:llrcler ne dcvredılmlı,tlr . 
tunç toplar' deglşt rdi. j De\•lr munmelc ine bu .. ün de dc-

Üç cesim topu, yer er ndc bı· \"am olunacaktır. 
raktı. D t pları kul an uc;ta. Muıakabe kısmı dünden ltlbann 
ların ve efradın mclt'ke ! epe) cc fıllen çnlı!i:maya ve lhtıkltı hAdısele· 

arımı tı Vakıa bu agır toplar vı_ rı'e meşgul olmıyn b~laınıştır 

ne ık s attc bir atılabıllvordu. F · Bundan bıuıka iaşe ışlerını üzeı I· 
knt n15a ır,ôh'arı oyc:t 1) kontrol ne alan Belediye tklısat :\lUdlirlllğlL 
cd ldıgl .çın mNmilcr mutlaka he· nün aıtıl< Ç<'mbcrllta takı BelcdıV•' 
defe t abet cdl)'or ve her mermı, Fen hcyctı binasın nakline de k!l.
surlnrın bır parça ını koparıp atı. rar verllnnştır. Fe'l heyeti için de Te
yor, kale bcdcnl<'r nln bliyiik bir pebaşındakl imdik! Sokoııi Vakum 
kı~m nı yıkıp indir yordu gaz kumpanyasının bulunduğu e kı 

Fatih umumi hucum ıçın tas r- akşam kı7. sanal mel<teblne nakli 1-
lad 1 noktalar k r ı"ındn, B zans· çln kumpanya tlc anlaşma ha ıl ol_ 
lıların bir huruç harckrtl yapma· 

rın d n zarı dikkate aldı. O 
mı tak lardakı p yade s pcrlC'rin! 
kuvvetlendlrmtyc başladı ve bu 

perlerdekl lufckl<'r n, erklbozla. 
r\n karrblnaların adetlerini arttır_ 
dı. 

Aynı zamanda. kara surlarının 

k r~ısınd!lk cephe kumard nları 
uzerlnde de b zı desi~lklıkler yap· 
tı. Kumandanların vaziyet , şu şek· 
ıı aldı. 

Bugiınktl tabirlerle: 
Ycdlkule cephc!Oil - S<'rdar, Şair 

Ahmet Pasa. 
S 1 vrlknpı 

Pa . 
cephesi - Haydar 

l\'!C'vtcvıhnnc kapı ccphcs -
Avrı P a. 

muştur. Sokonl lrnmpanyıısı dıı yine 
iaşenin bu'unduğu Vakıf Handaki rs
kı yenne taşınncaktır. 

Dumlupınar Perşembeye 
gidiyor 

Yunanıııtana yaıdıın \'•' gıd:ı mad· 
desi göturmektc olan Dumlupınar va. 
puru. önUmllzdckl perşembe glınU .son 
olarak Pıreye glclccektlr. 
Oğrcnd ğfmize görP Dum 11pı11ar, 

bu sefer fındık içi, tuzlu balık, zey· 
tın, fasulye ve Uzum götllr ecktır. 

Tan sineması c·varında 

teias 
Yen mahalle lı- Tak ıı ı ra rnda 
1. ·en 04 lr ör Şl'm" in 

ldresındekl otobUırtin Panga.ltıda Tan 

( Hıı ':' ı J inciılı•) 

Rum kızı ;>aşıyor. Kızın yUzU 
çok güzel de(:ll, fak ıt 'ucudu 
güzel, ondan da mühimi fettan 
mı fettan, zekı m zck . . • Ku\·
vetll şahsiyeti sayesinde etrafın· 
dakilerin hepsin cc.:bcd yor, iz. 
mtr içtimai hayatında başroHı 
oynuyor. 

O sıralarda İzmlrdc Halchcs 
adlı b r İng hz protcst,ın viilzı 
yaşıyor. Rum kızıı ın !ıal!erlııl, 
harck tlerlnl, soz;lcrlnl çok me
rakı buluvoı, bunları kardeşi 

ve meşhur Jng.l z muh:ırr rl Ro· 
bert Haiche..,'c uzunuzodıya l .ı. 

zıyor. O da (Allahın B:ıhçcsl) 

adlı romanına bu kızı en canlı 

b •r şah..,lyct dıyc sokuyor, hattfı 

rc;m.ını da Domlnı adını b le mu 
halaza ed yor. Bu kitap sonr -
darı piye e 'c !ılnıe ele çcvrıl•· 

.}or, bulun dün~ada şohrel alı. 
yor. fakat Dom.,, adlı kızın hll
yal mah~uaı ı:;lmadtğını pek 8.G· 

ları bili~ or. 
E y n Dom n 1ımırde Jıro. 

!arın ger:ç bir oglllc n şanlı gtbl 
blrşe). .. Eğer t sadüf bu kızın 

hayatınd fcYk lfıdc bir rol ov
nanıns ktdkı.ma , be.ki Yu· 
~anlıl r f zınlr !c:gale g tmlyecek, 
Yakın~ rkı \ c mcmlt kC't mlzln 
bütıiıı tarıh bonıbaşk istika 
metler lt:.cak. O zaman Btıy 
Dı.>m n • zcng•n bır tuccnrın, us
ta bir ten.sçlnln c, I dıyc lımtrln 
mohıılli hay tındıı :ı,er alıp kıı· 

lacak. b rcok 1 1 rın tabıi mec. 
raları hiç değ şmlyecek. 

~ u 0 11 bir ııde lzmlre Sir 

~ Arlhur Crosfıcld adında 
b!r İng 1 z sc.}'yah gelıyor. fngiJ_ 
terenin sabun kralı ve memlekc· 
tlrı n en zengin ve ntılgon odam. 
larınd n b ri. . . Sabun kralı. Do
m.nl'yc ,ıc;Ik oluyor. hemen ev· 
l n •orlar bu y d lzmlrh 
kız. t~gıı z kibar hayatına karı. 

Topk pı cephe ı - (Mevlana. 
CeHileddtn Rumı ahfndındar.) Kn. 
ramanlı Mehmet Paşa. 

sinema'iının önllndc motörü p llıya-1 1 5 yas. rnrlr bir Y' nke- ı 
rak yanmnğa ba lamıı. ı;e o 11emtte 1 

Edırnekapı cephesi - İsfendi
~ar ogullarından, S dı Pa a 

Eğrlkapı ceph · 1 - Her ekz:a
de Ahmet Pa a. 

telaşa scb p olnnı tur. sici tevkif edi ldi 1 

Bır çocuk kuyuya düştii Ru cıan hır kıç gtııı cvv,.1 seyot-
ıu Isl kl~I e ddr!i:tnde, tramvayda A· 

Bcyoğ'ıında f-JRp;kôv "1,...kt<'p SQkak l('k ,ındr ndı ıdn bir Almanın <'ebin· 
ı nun'ııradıı oturan '' yaşında \'lclıı U· clckl ~nntr. .vı çalarak kaç:ırken yoka· 
dındn b ı· çocuk C\'lerıı .ın ynıı ndal<l l lıınnn v \'f'e"ln dllıı Bıı·ııı<'J Sıılh t'C

bnhçr ovnarkcn IO ın tr rlcrlnll· zad duru mıu;ı YilP laı nk tevkıfıre 

Yazan : M. H. iAL 
şıyor ve tarıhın :ın ı caddesıne 

çıkıyor. D ğer bir t sadüf de; 
kGcası !=>abııı kral.ııın vakl ndeı 
c\•veı ulümiine ~ol çıyor. 

Slr Arthur Crcsr eld Frans d.ı 
bir tre de ölii bulunuyor, bilhin 
ar ~tırmıılara rııtm"n bu nıu · 
anıma.,ın ctüğuınıı ı;ozülcmıyı:ır. 

Böylece İ zmirli kıza İngiltNenln 
en L-.t yuk .crv tle• ncl<'n b ri ka. 
lıyor 

I.ady Cro,,fit.'ld Londr:ıda. ta
rıhln :ı:- caddc~ı uzcrlndc dol • 
şırkcn karşısı ııı Lc.id Corc çıkı. 
yor. İngıl.z. Bns\ ek , , kı da ı 
~lrmı iki ~ ıl ya lı, fakat J.o.cı 

Corc"un butiln umnı sıya.:i mi•
cadelclcrlc gcçm ş. a k şler nd 
toy bir dc!ıkanlıdan farkı yok 
Fettan İzınırlı kııdın ; elli ~aşı 
.şk lh'ira::.ırıı h ç tnnıı:ıadan ıı 

mış, kuvvrtl adaınlar'I mahstı · 
çılgınlıklcı vuı uluyor ve la .ı 

ham b1ttlğl, diıııyanııı yeni mu. 
kaddcretı çizl'd gj sıralarda ı;:ö. 

:zıi backa birşe~ gi:ırnwı: < ıu, or. 
Yunanlıları İzm re soııd ... I· 

mcsine Amerik: nın ve 1''r ınııa. 
nın rızası yok. lı lvn bö,·'c '>''" 
fikre ş ddctle d\i man... tng. z
lcr rasında d:ı bu u makul ..,l! 
lan yok. 1'' kat Lold Corc; s '.'!! • 

1 slnın hatırı .çln bullln dün;. .ıva 
karşı ko~ uyor, herkesi<' rni.icJ
dele cdlyGr ve Yunıınlıl.rı;ı iz· 
m rj ı .. ~allııln bütün mcs·uı vctı. 

nl şah~i urette iilcr re yııklcn•
yor. 

~ .zanıarılar bu işte Venlıe· 

~ los·un, Zaharof'un entrı. 
katarından bahsc<k ler oluyor, 
fııkat biitün iş Ba~nn Dc.m•ni-
n n nlifuz ve te r ı dt>... JTarb: 
kaz nmış adam d ye İngılteredl' 
kudret ve ı.üfuzun en yüksek 
derccesınd<' bulunan I~oıd Corc 
evgıllslne ho görünmek 

tar hin mukadder tll 
r.. 

yor, Mdıselcri tab i macerı.ısın. 

dnn soktürüyor, yeni h rplere 
'e karı" klıldara sebep ohıycr. 

'I'ürklcr İstiklal Mlicadel sinı 
kazanınca \'e Yuna'llıl r izmlr
dcn h<1rlcc atılınca Lold Corc'un 
pnrlak yt'dızı b r dakıkıı içinde 
cuııuyor. Adanı. bir daha da ba· 
ın ı k;ıldıramıyor. 

Böyle büyiik hat ları işlıyı•n. 

!er sc,.rııdan bunu uııutturmağ · 
ç. lı!i'rl r vc yen· g dlşlerc ayak 
uydururlar. Loıd Corc işte bunu 
ycıpaınır 1 <;tır, çünkli Aı'actohı 

hakkı ıdakt ~anlış k r r le haya
tının en bUyuk aşk ıhtıra,,ı ııra· 
ındakı münasebeti u utmak 

4"' nden g lmem1ştir. 
E ki i ng lız Başvekili Dısrnelı. 

nın ıı~k m:ırrra' rı rıasıl t rlhin
1 

mcıJı olmuş a, Lold Corc'la De-
mini F.1;> .. d ara~ıııdnk• tar hl 
maceranın tafsilıitını cin elbette 
giıniın b rinde du.vacagız. F • 
ı at hikil\ enin bu kedıırı h le bl.ı 
zi derı 11 <'<'rin diişUndüı meğc vc 
mil'etler n mukadder tının re 
gıbl te~adiifler rı ve mnc. rnlnr n 1 
oyuncaf:ı olablleceğlnl hntırlat-ı 
ı-1ağ k f"dır. ı 

•Ar b Lo d Ccrc 1910 st'ncs!·ı 
n n son.arı ·da İzmlrl bir Rum 
dilberlnı ı:cvmc!i:eydı \'C bu yüz."I 
den lzmlrc Yunan kert çıkmıı-1 
s ydı acaba son ..,ırml lic seı-ellk 
tar hiPı' ne sek 1 alocaklı, ne 
" b mecralar t kip cdecckt '? 

M lletler hay tırdn baııın 

en biiyiik felaket gibi ıto· 

rüııen haller. en h3~ ırlı inkılap-

ların hareket noktası oluyor: Ill
z ın kurtulu;: ve istiklal mürade· 
lemtz gib ... 

nazan en buyiik zafer \ c ııı. 

metler, en acı !clfıketlere yol a
ç:yor: Geçe . hP rbın zaferlerin
den sonra Amerika, lngllterc ve 
r'r.ınsnnın uykuy dalması ve 

a i1 • nma~ı S' b ... 

i\t.H. ZAL 

Olur şey değili 

Oğlan, ı;bzuııu 

H'rıll : 

- Mnrıa\ : 

- .Allah Albh. manal'lık da nf'· 
rrılen :ıklınıı geldi? 

- Ahlam "İi) luJordu. mıtn:n in r 
ı;ok p:ıra kaıanı ·ormu':· 

- Canını ınana\·Jrğı bırak da bas- • 
k.ı lıl r ~<'.'·e he\"e-.Jen. 

- O,\ lr.,\·'e ka'..,a ıl olanm. 
- <111111111 ne ıniinao;ebet ! . 
- A) 5e i>~ lıi,\ ordu, kB"laplar çok 

para kı1111nıyornıuş. 
- Rırnk ka ~ ,•plığı. 

- Peki, hal•k:ıl ola\lm, dayım ~öy 
hı) ordu, unlıır da ı,;ok kazanıyormu,. 
&nhn"ı ııılldahalc etti: 

- ncıııiralıı. olac·nk ... an ya dok
tor, ~ nhut ııılltcahhit ol. Onlar ıla
lm laıla kar.anı,\ or. 

* JfaJ lı esi.! ıamıtnlarda çoruklaraaıt>a 
':;ı olaı•uk ın» ıll~·e telkinlerde hulu· 
ııurlardı. Onlar ıla chUyUyiint·c ne o. 

lal'aksııı ~· » ıliJ e "Oranlara basmll
kulıı ılııınga glhl «pa-:a olacafıın» 

ı·cHthını Yıtpı~tırırlıuıh. 

Ru trlklnlcr ninnllt're 
ın1<:ti: 

Uyusun da bliyüsUn ninnt 
Tıpış tıpış yürUsUn ninni 
Sırmalı es,•ap pysln ninni 
Aslanını paşa olsun ninni 

btle rtr-

~ahi. •. ~eldi o nlnnUerf" 

Danalar girdi bostana 
Bostancı danayı ko\•sana ... 

. imdi hostanların l<•indeklıer ö~ le 

'"-' nıctlcıııll ki ılana değil, in an hi · 
lr \ nıııı.':lırııııyorlar. 

:-ionra : 

Hey hey den·ışler 
Hak yoluna durmuşlar 
Bir fırın clrnıek yemişler 
Dnh:ı \'ar mı demişler ... 

Ya~ııı.t 1111 'ar ? Bir fı1·111 &m~i 

~l)ec•ek l.abnıla~ı ı;ıkSa bile yedi· 
reeek kim? 

* lındlki c•m•\ıklar •~tm11 nlac.ak ın 
hun u ol:1<·aı.sın» tı-lklnlı ma allarla 
hU~ utlilıııü~ orlar. ,\mıı akılları r.r
ıııl• c h:ı lndığı .. ırada e\ lerde hr.Jl 
llzlinı ıln, elin, ıılrlııcin ıleğcrl konu_ 
': lll•lıığunılan ıııuna\'. kasap \ e3 a 
lı:ıkknl ulınıya he' e .. ıenlyorlar •.• 

l~llıet hu mod,ı ıla geçer. 

KÖR KADI 

lstanbulun imarı için <e oıı Tl"lgraf: «Altınc ı -:utıeırin rta ru,h.t Partı ... ı a.ra,ındıuı i6 hin 
iii2J "Rl)lrib koııtrollel' :netiee5lnıft• l\i~I gıışret-.ir.liklerl 'e tchaluk .. u1 _ 

• c• lstanbul Bcled,ycsi inşaat faallyc_ 
lıiklrri ileri '-Iİriiler!' I.: ırnrtiılen çıka· 

S c. sol ccnablarla merkez ku· 
mandanlığ y ne bakı ıdi. Kııçük 

kıtalar kum danhkları rasında 

d bazı tC'b ddull<'r cra edildi. 
Şimdıyc kadar 'apılnn kc f harp. 
lerl de muv ffakıyct l!O tC'ren za_ 
bitler. k ta kum ndanlıkl rına gc· 
ç rıldı 

ğlnde b r kuyuya dU er k b ıd:ı.n 

1 

lrnrıır \"rllmışt 
a""ır urt ttc '-'aralonmı l Çocuk hlitlın hamıuıılarııı ııb olıhığıı anla· 

ı. ., Cü d ı d ,.,. ddl d" A J"ılrıw~lıır. Rıı h•naıli~i okurken ıırı.a. tedavi cdıln ek Uzeıe Bal t hasta c.. z anı ca ır ?
1111 1 r ... ı - ':ıldı» di3or. Dı>nıt>k ki halkın temlT· Jnönü gezisinin tanzımi işi ay sonu· 

da".'lıırdan biri: leksandr çantao;ırd 250 'Ttlrk lirası ~nmek mok ıallHI' gittiği hamaınları na kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Unc devanı etmektedir. Taksimılckl 

ıne kald rılmı tır. 
-o; e bır mll~ona yakın lem bulundu· ılı4 lıamııma "'l>k1111 hlr gün~I temiz- - Yetıııi-: al~ hin kl~i ! :::'aka ıle - Yükselt Mllhendls Mektebi ö:ılln· 

Fat h n ) fptı ı bu ı lahııt üç gi.ın 
dl'\ m etli. Bu muddet zarfında 

('ephe'erdP hiç b r chemmıyctlı ha· 
ek• )apılmıyarak SadC'Ce haf f 
bombardıman tle iktifa edildı. 

Kızılaym haber alma .. 
servıs ı 

Kız tayın harp halındr bu unan dcv
lctlrrdc akrab sı bulunan vatandaş· 
!arımız ıırıısında ııttbatı lemw etmek 
mak ad ı~ )> r (Hab('r ama büro u) 
kuıduğı.nu e\·vclce bıldlrmışlık. 

ihı sö .. cm kl dır. Kt1 l\kpRzatda o., l{'ıııek .,Jıım geleı·ek: ğll doj;rıı1111 ... ::'\erl'del"" parthi ten_ deki sahanın bugünden itlbıucn te~-
6 nu .} c c ç \ "Al' Ç.ET:t; \"Al"! hl>llı,ınf' ,\'apıH•aklıtrmı~. çlrıne başlanar ktır. Gazi bulvarı il-
tu111n Veysel ise suçunu lnkt'ır cL Bir Berfin tıılgralında, ::-arı. c·cp_ l klw•J hlr llrltaıtaş '~ordu : zerindeki i tınıliıklcr de yaptlmakta· 
mlstıı. DUn~U duruşm~da ş:ıhıUrr h~lııde bir çr.Hede orııınnlardn 'I' - l't'1'i, s'ı Hli bu ~etıııl-: nltı hin 

1 

d r. Buradnk c<ıki eserlerden Gazan· 
dınlenmf'f hı ynı. ndrıkl }an kesici tcv bataklıl.larda harr.kct eılen hır {l'lt- kl~i ne .' :tf>!ll'l!k ~· fcrağa mcdrcse~ının esaslı ~rette ta. 
klf cdılmı~tır dra!~mdan J.tOO rılın otdurüldliJ!ıl, I flaşl<n bir ıırkarla~ ı ·r. , ap , rrrll: mirine karar vcrılnıtştlr. Tü kln n bu sukl'ıtu. Bız., slı. 

lora ~ ıne bu) ük bir endi c ve tc
llı \'l rd Çunku h<'r uküncti, bir 
hUcum kn ırg sı tnkıp edı) O'"du 
V butun B.zıı s~klrlerınl, kor· 
ku ve helecardan t !ret yordu 

Dört katli bin,. dan 4oo unun ,\aknlaııdığı hllcll rlliJ nr. t\a. - «Gll~ rebi7.ll'r \(' l('h9lıik ılı.in Bu medrrscn n tamirine de yap•. 
çanları ıhı. ııe ... ah·t k.ıtnr~ı1k l>ıı ('f'IP., pıtrli!>İ» 11.ıl:nıl11 ~·eni hir parti kura-ı lan keşfe gorc 38 bın lira nrfedlle· 

aşag"' ya d U tü nşagı yu'-arı Jıa :mrı km\ ette Mr il· caklar. 1:eklll'. Diğer taraftan Fatihteki Sll 

layR nıuadll hlr ~c ·, kemerleri el~ tamır olun·1cak-tır. 
Tophaned". Ncrat br~ <'8dılesınde Çetesi bo,\IC olunu, Almanlsrın ·:-;E Y.o\~tX ? 

chlr halkı" ın ve hattet, muda· 
fan hat! rındakt cfrııdın manevi 
kuvvetleri artık fen halde sar ıl 

mı tı He an eı u .:cartı\ ordu. E 

ogı·cı •lıoım\ c göı r hab r alma bli_ 
ro u çok rağoct gvrnıekl.c ve bu le· 
şekklılu ı miıhlnı bır f'k ıld•ğ. ka· 
pallığı soylenml'ktcdlr. B ıra) a güıı · 

df' eli den fnzltt kınıse murar at eL 
mckte 'c doldurulan talep fışlrrl Kı· 
zılay idare inden beyne'mılel Kızıl· 

haça göndcrılmcktcdır. 

38 numıırarla otıırıın Bohor oğlu MI. gN;cn ~ ılılanlwrl nıll~ onlsrra e!fir al· ı 1'a..,viri f:fklır, terko,, herıılarmdıt 
,oı. ı kat yilkscklıktcdı biııadan n-j dıkları, nıil~oı1lar<'a "'~l:ıt 'erdilc_ ııatlaııta hR stu•ıı( ı iııtllıi hRlini aldı, 
ı,ıağı dU erek, lı, ı parçalanıııır; ve ul· ı !eri halde a~ıı ga~·e cdlndrki-erl Rıı •• t ıllyor. :-.ıı i<:lerlne en ·' akınd;ın ilgi! ! 
mUşUJr . .Mışonun ölUın cbebl şUphclı ların inıheMnı niı;lıı hiıliı h:•~~uaıııa-1 borular, lo;tıınbıılun ikide hirıle ""'Ul 

gorWmcktedir. Cesedin &Cımlllmeslne ılık ları rınla~ılı~or. hırakılılıiını ~ömiikçc hlddetim~n 
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C't;MAR'J'l:Si 
lı gurultCı, buyiık 

Bu f şlere g lecrk <.c\·aplar, bura
dal<ı yurdda lanmıza b•ıd rılecektlr. 

izin \'crllmı~tlr. Tahkıkat yııpılmak- Yt;xı }',\RH Kl ltAC.\.Kl.AR l 1,8 tııınıa~ın ttıı ne .}ap-..m~ j A ı· 8 - Gl N :?'?7 - HtT.ır 102 

r 
"<'rı, ordu 
(Arkıı"ı \'ar) 

oyunmdmış olduğu arkasında kı)metll 

kurk m nto u \e bulun elmasları oldu. 
gu h ek cı n)ctı ışlcdıg belli olmuştur 
Sorgu h k mı mcharc-tlc suallerin ha-
ırlamıştır v bu guz 1 kbd.na ha;dkatı 

"Oyletmıye çok ugraşmıştır. E\:et ... Muh· 
t rem jll' ı he,:ı eti. Bu kadın çok guıel
dlr \e güzel oldu •u kadar hatndlr. E~. 
vchi ya an so) lemıyc kaçamaklı cevap_ 
ı rla kurtuhn~sa çalı mıştıı. Hatta en 
sam ml goriıncn b r t.;.vırla blle yalan 
) r<' ) cm n etmışt.r. Fnkat hakikat ~ar· 
ısında ırm afoll nıış v ha) et 

Bernard ın fı ı olduğunu itiraf ctnı ş· 
tır. 1:1 lbukı e\velıı sorse:ıqınız ne k•dar 

ddetle bu haklk--at1 reddetmlşt S at. 
erce bu mc eh:n n münakaşası surduk
ten sonr rt k da,:ı an mıynrak ağlı) a, 
ğlı) , ya.vara ) aivarıı, hakıkatl soyle· 
mı tir 

Sor u hUkımı c\'vela karışık goru. 
nc:n. C kat hakıkattc p k basit ve fıdı 
bır macer d n ibaret olan \aka) ı R) nen 

oyle zah cd lor: 
lht·:ıarJama •a b lıyan zengin ve kt

b r bir k dın genç btr çocugun taze ve 
korpC' ıı kı a dayanamıyor, kendıslnc 

meçhul v de ~ık gorJnen bu macer.ıy 
cozu karararak lılıyor, aşıkının fak.r 
olmnsı dEf B)rı bır c. zlbc teşk ı edı:ıor. O 
amana k dar hep kendi g b· k b:ır ve 

zc sın dam nrla tlu üp kalkın ğa n ı ı.ııı 

ul .. ı bu kaoına bu yeni macera pek hoş 

tadır. .Kir telgraf hRberlm.1 g'ôre ıt:ıl.ra· I l'a tlıM:rt 1 RUMi 1358 - AGU TOS 2 
Hİ< Rİ 1361 - ŞABAN 2 

gcll.) or. Evvel.ı genem tcklı!lerını ka6ul 
ediyor. lstedlğ nı yapıJor, sonra aklı b _ 
şına t 1 cc bu ı..;c nihayet vermek la· 
zım gcld ğın anlı~or. Zengınlığlnln v 
mc\ k ının \ erdlf:ı n.ı:ametle g .... nce kaf 
tuttı)or. Onu para ıle sat a'abı. 

leccğlnl sanıyor. Kıs bir müddet vak l 
geç rıp eı;lendlkt n soıır..ı genci hayatın. 
dan sil p atmak tlyor. Fakat kadının 
suzell f; r.e ve cazlbcs ne kapıları genç, 
onu kolay kolay bırakmı.}'or. O zaman 
kadar hiç bu çeşit kadın tanımadığı lçın 
ondan vazgeçemiyor. Takıp cd yor, leh. 
dıt cdıyrır, k dın korkuyor, kaçıyor, ni· 
lı ~el kurtulmıık ıçın ôldlirüyor. İşte va· 
ka bu urctlc tcsb t edilmiştir. Sorgu es. 
n sı dcı orul n bütu11 şnşıı"lıcı suallere 
maznun revap v rmek lstemcnı 'ştıı·. tn_ 
kara kolkışmı tır. Fak· t nihayette evet .. 
E\ et Evet. dl) erek llırar etm ştlr. Maz· 
nun ~ ;ıptıklarındon o kadar utanmıı:tır 
ki ı<ğz nd:; l nakarat ~eklinde (evet) ke· 
1 nıe a"' k.ı b.r şey du)ulmamıştır. 

İşte ba.-ınız muhterem ji.ır heyetı! 

Şimdi üe utancından t>.-ıyılacak hale sel. 
m tir. Buglln <le biıtün sorulan sualkr 
o kadar dogru, o kadar hakikate uyı,:un
dur k • yınc (evet) ten başka bir şey 
dıl ememış, tasd kten başka bir şey yap_ 
maınışt.ır. 

Yalnız cevap vermesi ta.ı:ım selen b r 
ual daha var. 

Bu katıl hfıdıscsin evvelden duşünmiış 
ve lı zırlamış mı idi, yoksa ani bir tc· 
hcvvurle ınl Bernard'ı vurmuştur? 

Şlmdı size soruyorum maznun! Bu 
zııınana kad r h ç yanınızda, ne de evi. 
nızclc sılalı bulundurmazkc!t B rnard'ı 
tanıcilktıııı uç hafla sonrn neden gidip ıe 
o tabanc:ı:rı s tın :ıldın ı z? Cevap \'CrJniz. 
Bıı tebanc nerc:de duruyordu? 

- Yatağımın )anındaki cckmecedQ .. 
- Niçin satın aldıgınıı:ı so) lemedlnlı:~ 
- Bılm'yorum. 

- Acayip cevap! Hayd; lıakikatı si>Y-
rıylnlz. Berr.ard Mel'tin'l ölcllirmel!t nı· 
etiniz ,. r mı) dı? 
Kadın t tr k bir sesle cevar.ı vera : 

- Hayır .. Yemin cdcrım ki l oktu. 
- Su halde tabancayı kimı bldi.ırm k 

için nldtgınızı sovleylnlz. Kc•1dtnlz mi, 
~oksa Kont 1\-J.oııtıyı mi? 

Onu çok kı~kandığınızı söyHıyorlar. 
Yok.~ rakihcnız ol,.n k.dını ını bldüre. 
cektın z? 

Maznun ellerlle yüzlınıı kıı.p.1yar k: 
- Hayır .. Hayır. dedı. Hem artık bana 

.ı.uai sormayını;;. Başka bir şey soyliyc. 
mem. Her şeyi, her §eyi ıtlrııf ettim, de· 
dı ve sustu. · 

- Pekt şu halde şahitleri dinliyece
sız. Bırinc şahldı !:a~ırınız. gelsin. 

Esmer yuzlü, ;ozlerı ysşl ı bir kaeın 
ortaya çıktı. 

Bu klldının hissettiği dehşet ve h~yc· 
can gozbcbeklerlrdc okunuyordu. Bır; 
maznunlara mahsus olan locaya, b r 
kırmızı elbl el hAkiınlere bakıyordu. 

Dışarıda yağmur şakır şakır yagı~or· 

du. Sorgu hıiklmi suaJlerıne bBijladı: 

Adınız, soy ?dınız nedır'? 

Flora Ad ele La r\'lere ... 
Kar; ya-ıııd~,ın ı z'! 

Cluz 1ki yaşıı.J .. ~ım. 
i, lrı.'> neci r '! 
M&<l~ın t2y · cııoch"r n oda h•zınet. 

çtclyım. 

ı.:ac uıınandanbı?ri maznunun ya_ 
nı.ı<l buh·Puyo ·.;;umı z? 

-lak•~ ~e<!I sene olacak .. 
< A.rkaıııı var) 

VAKİT ZEVA1,İ EZASI 
GÜNEŞ 6,09 9 58 
ÖGI.E 13,18 5 08 
İKiNDi 17,00 8 59 
AKŞAM 20,10 12,00 
YATSI !!l,54 1,43 
iMSAK 4. 1 fi 8,04 

Dona böbreğı 

B ir dana böbreğinı İ?K'e ID<'e doğ 

rı)arak ) ıliadıırı, u~·unun u_ 
~ltlmP.SI için ke,·,;irrtr. hıraktını. Bır 

küçllk tenc;:rcıl !.'ki ıoriıııi~ JCtğııı i{il'lil" 
on •laklku ÇC\'lrillm. 

(Fıı ra ,,işnıeını:ı;me dikkllt etmek 
Jazıııı, çıhıkıl hl•brekl~r ka~ l~ ke lllr.) 
Tur~ blt. .. r ı•kı•rı-k t~nN-.r("~ l ale.".'in 
kPnarınıı ı;Pktinı. 'arı._. , kil!'ı olı:ıın 

ılonıal~i eı.N'~ J>t"' a1 l :ti; i~inıle, 

ka-:ık t.·r"iltı P.'r.f' r1.ı> pişirıtim. Ka· 
huklarını çatal ili' ayırılıııı. ııonra I~ 1 

1

. hir ı.a~ ıılıiıı . r.ır k1'ln.- ka,ıfı iıar· 
dal, yıtrıııı hm<ıawı .. ıı .~ unu ifa llau 
etler~ kanştırıii'lıı ııı..,..~a ho~"lttı_ 

J ğıtı. f\~rt"lderiıı ÜM'rıııı- ıJ;}kPrr.k ıoot . 

1 ra.\·R ' erdim, ~ı. e1h.f'i ' '"' ''" bit 
I y.cı«c"ik nlct• • 

E\' &ADl~I 
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Askeri durum 

j ibsa;azBOBAN 
Uzak Doğuda: 

V.l.TAX 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 1 ~---.. ,._.,_·1, 
cııa,. ı_ bıelde) «e> _Ey, ma~iyecıler;n nıedceoe ruhlu. J s a 1 o m o n ) 

iıkŞ8. .. TH'I kainıadiıln be~K.·l de. h. ab. e., .arı, kuulğınız çınlHsın! ) ) 
rtn b•rinl unutuver•rım. . N<?:! Yapıda ç•h§ar.. çocuklar a· J d ı d 

_ Sen UgreLnlen çıkıp koyitne rasında b·zln1 Muh:ttin de var! j a a arın a ) 
donuı:ce ne•cr ~·aprnagı di.ı,OOü. I Beni tanıdr,. a-rkada~lttrınOOn ayrıl. J) ) 

(Ba~r l ln<·ide) XX yorsun. lialıme. j dı, gclctı. Bır!lz konu:;ıtuk. J ) 
l'Otıya. ı,gKI ettiği nıeınleketlerdekl Iiai me bir ~anı)-·e duşı.indti Zc· !\otuhittrnie ikı 1'enc t:\·vcl ahba~l ) 
hanı nladdt>leri ne. c.ıııai ,.ene de a"!· ki ~özlerınde ~•mşckler parlacii.ı olnıuştuk. Bu çek zek. vC' uj·anık Ameri!'(olılor MaloyfaJ 
krrı hakundan l~h.YP<'ck vazl:•oetf' he~ BUyiik b.r hl'j'C'Can \'C al<ikcı ıle, bolulu cocuğu. lk, sene evvelki zi. ~ S , d 
·~.uı .gt"l'.nen1hllr. Ja.ııc1n:ı·.anın ..... k~rı ta~\·vurl.irinı ~\.nlatnıat;a başladr.j :arcliınd t~~.'nllş, 1stanbtıl i1 ça /ve JnkrıstoboJ O O· 

Meclis müzakeresi 

Mesleki teknik 
okulları açılacak 

la.brıkı:tları '.e e1,,a~ U"ıll"rı h('n~I/'. J.a~ı Sıkılm•y~rdtı. cevap verme~· an., gırmı;tım. E•z•nı evde •ki guıı 111. )lor na ask r ı'· rdılor> 
ııon ada.larındl\dtr \(' (lıtUn ~ını(bkı garya sa,ynııyordu, tasa\·vurların_ı Sdfir kalmıştı. Daha ıı.:.ztk \'(' k ) . e ç o ) 
hahlt'I tn 

7.a.\ıf nokta,, ı.Ja hudur. 1 nlatın .. k f'rsatını bulduguna nıenı bar bir mısafır tasa\'vur edılcrrıcı. ı ) Ankara, 14 cVatan) - BugUn dolayı mahküın o.duk'.arı l ·e! ay 

. .\ıu .. tral~anın i.,tıJlt Ulttnıaııı_ı<' ge_ nundu: Belli ki mekteb n türH.i; ~luh:ıtınden oğrcıımek ı_ ted'kle- Ruzvelt Çörçile bir} toplanan BUytik l\tı~let ).1ecl si. I eczadan affınA daır 1.ayıha. ın rrü· 

Maarif Vekô letine 19 51 yılına kod ar 
75 milyon lira -tahsisat verilec::k. 

3 

Hindi standa 
1 

sükun avdet 
ediyor 

Fakat şiddetli bir 
isy::n teşebb'..ısü de 

bekleniyor hn<·f', bu artık ... u.\a du~ınlı<;ıttır .. \.- ı türlü ı~lcri arasında faal ve canlı' rın1 çoktu. fak&t ışınden alıko:vs.. • J ruznamesınde bulunan nıaddelerıl z'."kcrisiııe ~·:ç.ımı l ı B.·u· ~r ıda 
ın.,.rlkanın -..aıomon adalarını _<·ebrı bir hayat g;cçir.rken. küçük di- mazd.nı, ~·clumuza de\ n1 ctt k ) mesaj gÖ11derd1 müzakere ve kıbul ctmıştn·. Bu sOz alan Zıya Gevher Etı1ı bu af 
hu<·11n1lar4Ja ı-.tııa~a g-1ri.n1e .. J 'e ilk mağı boş durmuyor, k~ndı köy . 1 J arad~ mesleki tekn.k okullar a-

1 
keyfıyetine Adl·yc Vckllınin ta-

.. ,trhada S köprU ba~ında tutunn1at-n ınuh·ıne enstitü muh\lt arasında Yemekten sonra der:shanelerın_ ) I çılması v mevcutlarını:ı çoğ;llt 1 raftar olup olm&dıg'\1: 50rmuş. 
nıu,·arrak ohna .. ı. ra .. lflkte Jaılonla· birdüz•ye ığJar kuru~·ordu. de.ı. bir nde toplandık. Bund" n ) Japonlar 13 kraYIZ r ması . h.akkındakı kanun _da .. ka_bul I Ad.·i Y<' Vck_ıı~. b~ at. u,1 .. a'.r).·h:ııdc I 
tın gltg-idr tf'dafüi \azl.~:ctt- dü,e<'el\- Kız. Şilenin bir köyürıdcr.di.I evvel istanbulda scnc'crct· bas J batırıld;ğıaı iddia J cdi!mıştır. Bu kanundakı hukun1. olnuGur.u soyı.cnııstır. 
'erini Pö,t•r•n ilk ahf.lnettir 7 gtın · ]Aı·c go· re aeac,· g' 

1 
mektepler ,.. .vıazbata muharrırı 5urey~ a Or· !"> ~ • ~ Kendisıne sordunı· nıuı:ılJım olarak çalışan B. l-Jıımdı dl la .. "' 

lcnherl Jaı>onlar "ıÜrcklt taarruzlar- e yar r alacağı ellet ile tcçh z t iciıı l\laa· krvren bu davanın gcçird . .{:ı saf· ı 
da btüundukları haldf', ,\.n1f'rikan a>ı# - Siz n köyde ck.kumacılık var Ar,fiyenin fransızc ve ınusik VJ.:}ır.gton, 14 (A.A.) - A?ııe- rl( Vekfı.lctinc yıllık lcdıyc ın'k- ~ hal:trı '-nlatmış, ::ıradan 11 · 12 

m ı, Hal·me? muall nııdır B.c-llı ki mcn1lekeCn Fi d v 1 
IJerlf'rlnl denize dôken1rıni";ile-rdır. A.- rikalılar Japonların orı a :aı·ı 8 mılyon lirayı gC'çrncınck sen<' ~eçtikteı1 sonra bu cezanın 

eu te~ebbtlsl&r 
kar:ıs1nda i gi· 
liz:er hazırlı" ıı 
bulunnyorıar 

'-'""«Haltların bu ha.rekette ınu,·af_ - Var ya, biz keten yetiştiririz en g#yretli ve heyecanlı musiki Tulagi adalarındaki hava alanlc.rı· şartile 
1951 

yılrnıı kadar 75 mil. irfnzrnde herhangi bir fa~:de ın·•l. Bomb,y, 14 (A.A-) - Rcuteı 

ajansının hususi muhabirınder.: fak olııraklarını \(' :-;aıonıon adala.- ve kendi elbiseler'mizı dokuruz. muallimler nden biri ... Bu kadar nı tahrip ctın!şlcr ve Malayla. ada- yon lira tah~isat vcrilccekt r. J\~a- .1n11:.· -c;:ığtnı bild,rınişt:r. 
rırıu l-erleı:oeccklerini Laıhnlin edJl·o- - Keten çok para eder. Doku. iş arasırda bu çocukların ruhunu si;c daha cenupta Saııkristobcıl a_ arif Vek h bu mü'"'.ısebctle söz o. Ziya Gevher Etili tekrar kür· fında umumi bir sal.lh devanı et-

k d nası\ yuğurmuc;. onlara bu sanat dasına a_-ker eıkarm••lardır. De- . ·ı hk k 'd ·- ··ı .. dı ru.t.. duğunuz eteni satsa'1ız a pazar- , "' ':i larak, Mcciis r. bugünkü şartı:ır , ı-r1,· ıııo cnıe· me ·tc O· uğu goru muş ve şım • 

Bu ~abah lllnd star.ın her tar .ı-

Mısırda.· dan pamuklu alsanız daha k<irlı heyecanını nasıl vermiş, bu k-~d;:ır n z çarpışması devam etmektedir. altında bu tekn.ik kalkınma. dava. :;ince de t~sdık cd!len bu eczanın ye kadar hiç bir :ı.•erde h:ç bir 
deg·ı·ı mı·•. çocuğu nasıl yetıştirmiş!... Nct•cc henu··z bellı· de•ıldlr. Japon fl 'I 1 • l k 1 n- b 'd 

o sını milli müdafaa rnes"'1esile bir '.\1ecıi ... re a ının n ec :n e:' ... ıı: h~d se çı man1.,, r. ovm a)· a 
Halıme, boy le yanlış hc~;:ıp n<?· Bır koro takınıı, lstlklJ.I ın~ r. gemiieri bütüı~ kuvvetlerilc ~ava- addetmes 11 ı t('~rkkürle yadctmis- pren~lplerinl lhlit\ cd ccğinl bil. m;.iğazal r açtlmıi ve ipakhancl~r .. 

·' tnl bir taarruza. haıırlandıklarııu 

gô\ltren aı:unt"tler oldu,,;uııu bildir
di. Londra radyo .. u da hunu tt~·it e_ 

1 1 1 b . b t la şını dort sesle söyledL Sonra tür- şa !!irişt:kleri iç.n birçok Amcri- . d b d le d·g••. fabr k•laı·ın amclelcrı ça· sı aka ge ir, der g ı r avır .... tır. Bundan ~nra ruzname e u· r"l .. -
lü türlü parçalar. kısnıen mando- kan ta<:.ıt gcmi:cri tedirgin edil. 1 5 

B 1 rt· ki • !'vtcclic:: ruzr.imes.ndcr.ı mılddc- hıma1wa ba-.;'amıslardır. yüzüınc baktı: .1 1 d v 1 ur..i. n am!'un e c ıyc es · re. · . . b "J • 

- Na ... ıl kflrlı olur? dcdı. bizım lın takım: e beraber, söy en ı m-ksız:n savrş bölge.s nden ı:eç P . .. leri b'tırnıiş \·e rncbuslar:ıı inı~- Narspur'da vazi)·et ş!mdı s.ılc:1..ı 
Aralarında B. Hamdinin bcste1e. "•'tm:şlrrdır. Bu ı;:emıler tanklar, ısı, İhs~n Tcfclı ıle ınuhcndls Al~ 

11
,,

11 
d' r•)crindekl tctkıkicr'ni "a df,\or. Bi7 '1'.r a,-nı lhtiıualden ('\'"\elce k ı •ı pa .. - · bulınuştur. ·v bugi.ın tam bir sü 

elen çok dayanır, a ı:ıca. mız · dikler: ve armonize ettiklcrl de ag·ır , 1·ı~hlar \ 'e mu·hıınnıat taşı. Ragıbın bir mescidın inhidaına bil ı · · ' ik•n" ıe ı n bi-ı , 
bah ... f'tnıl';-tlk. 'fare7al Rooın1el'in - .. pa me crı ıc;.n ... · kU r.et hasıl olduğu z:nned .mek~e . 

.\.l muklu dayanmaz. Kctenı kıyme- vardı. Çc.cukl<'rın ·hepsi vecd ha- maktadır n1a l olduğunu ılerl ~ürf'rek hililf• r nci günü toplanmi!k llZ' re tat·l dir. l\.afka.1,,~·a<ht dağlara daJanan - tinden ucuza 5alm•k l<izım. pıa- Jinde :d!. İçten gelme bir zevkle l • (AA ) Atla·~ k 'k•r•'·ı \'cr,n.-.·.ı.ır. 1 nu~n kı!'tka<·ına bir nazlrf' ~·apn1ak 1- Vaşıngton, ~ . . - '· hakıkıı.t rapor vc>rmr suc;uııaan ., K•lküta ve Ahmetab;,ı,d'da vazi ... 
1 ~öylüyorlar, bazen hoca blr ma- 1 •ıl ----------------·--'--------------~in .'rniılrn harf"ktt.fı ~f'(n1Efoi çok ınuklu bızc g~l ncc poıha anır. tık mukavc cslniı; mzasının ~ · 

b h b b ·v kamı unuttuı:tu veya unutmuş ~ö. do··nu··mu·· mu··ı1as·ebetlle ı·ci.s Ruz. T• v k'"I'" d •• tnuhteıueldlr. Bir; bunu, .,on a ar a· Halime bütün sualiere hep o.,· ~ e . ti un 
dllk ,. 1 ı ründüğü zanıaıl bir ~sızdan hatır- , ... ,·ı·n '! Ço"rr·il'e •o"nderd gi ıne. ıc -r - ~ ~. ı:-ınıht. nıümktin gör ..... unan., an ... le akılhca cevaplar verdıkten son- .. n ... e-

Tobruk İi7('rlnden yapılan tkln<'J kı- !atıyorlardı. ~.Jj ezcünılc şöyle dcn1cktcdir: 
r haberci vazifesini görıncğc git· ı ı d ı dk B k b • • ı d • !o,a ınuYa~ala, ınih,t"r orduı;;unun ik- a B r saatten faz ti n c 1 • u .-Bir sene evvel n1üşterf• Rr- ~~ ge ı 

lll<ll i,lerlni r,ok kolayla~tırnH':\tır. ti. sırada çocukların yüzlerindeki lfs- bar kuvvcL karşı mukavcnıet şe r:r 1 g~ '1;& . ' -:... , 
tn ... lllz ordu>ıu .. on zaınanlarda bil- deleri dikkatle takip cdiyordun1. gösteren m.llctler, nıcvcudiyctlcrl . 9 

·r muhiti l İlk .. .. kta T k .. "k , •• ,, ı ~nrMl .. l •e:• rn Ja :\.fı ntft'<n Ticaret n1UdUrltlğU!'le ha ... "ia htt\·a kU\'\-eti olarak epeyce " Habcrc l!kı., Arı ye ı · goı:umc carpan ne şu: r. içın çirp1 ş::ın birliklt.:r \'C:ya u'u ~ . ~ 
b · k" ··k bl fh d ka d t ek d' b ' J:'1::h.:rck Iz:mirden ge'en Ticaret odası tak,l,\-rl<"r alını ... tır. Bununla beraber, de toplanmış olan eş }'UZ uc;u :re me umun an ne s em gruplar halir.de idi. Şim ı u mıı- Yf' ~tirak <"tm ştir 

' d ·· ı · b. ki t il ıı ı '! nıllmcsslllf'rilc boı·sa. ınün1e~sil'.~rln n alın Robcnsorı'un h:lyatın a mu llm ır nıtimkünse burada gcrçe eş r - Jet:er ,·e gruplar birlesik rn et er T•caret \'f"kili, bundan sonra ·' ın· lnglllı..lt'rln nıüdafaada k a~ını ı h37.tr buluıd?ıkları bır içtımua ge.: doğru bulanlar \ar, Harpte dabna. v;zifedir. Nöbeti, çocukların kL miş, ham cevher iyı scçilnıl · iy, haliııi aldılar. Bu milletler, Atla ... takıı. T1cı:ırE>t müdür ü~Une .ı;:-cılcrt'~, 
ha~nun kararını bekll'mek makbul ve mi tuğla harmanınc:Vl, k;mj tarla- işlermiş. gönül hoşluğuna dtya- tık mukaveleslle ilan Edi!'n pren- VeJHilett nlAkaıJor edf"n m~~~lcler o_ 
ttıakul bir hareket dt'"kildir. '\flıdafaa da, kım bahçede. kimi inşaattaı nan hür b r s:stcm savc~:nde he,·. siplcr;n ve müşterek prc.granıın zerlndE' ırörHşnıU.ş Yt bilha.~a lion 
<"d)h."<'ek hedl'fler ha"ıım ordu..,una ('Ok kimi balıkçılıkta, kiınl demircilik. salaya sığn'ıa7. derecede mükem- tahaKkuku suretıle nıllşterck düş- I ~ilnle=-dE' gllmrOk:erinııze ı:;-tllp. tf', 
Jakın bulunur.,a. onu o~·aıamak mak te. kimı marangozlukta, klmi mü- mtl mahsul ohıımıs Görülüyor ki manlara karşı blitün cJüııyaya <"a· tiicrAr tar<ıfından çekılmı ·en nlaıl1r 

!lllaatit·ı e kRdar riy se!. etnıiftıı 

\'t"l\:ll. bu~ürı de \·ekJ.'etı 1:1.IA.k.ıt.dar 

yet ,laını:ım!lc kontrol altındad•r 

fhrlC"şik vııayetfcr va! ~i s.ı 
J\Ic.ris Hallet bugün Fizabat'ta. sO:r 
lcnıiş o'.duğu b.r nutukta şöyle dC' 
m~tır· 

u- s:ddetli bir ·syan tcşebbü~u 
karşısınd11:r1z 1iı kat hazır kuvı:C'"i. · 
lerc malikiz. Ve mi.ilk :sahiplerı!f': 

kiracıları h:ma~e ehnek içın bu 
kuvvt-tlerı kuilanmakta tereddüt 
ctm.y<•teğtz.,. 

Sir Halrct, lf.nt milletinden sı. 

ya..,i ht 'Sına ur utmasını ve yaL 
nız liınd stan!n müdalaasile z. re 

"Bdill' taarruzlar ,apn1ak daha i~·i cellithanede. klmı dokumacılıktz burada buyuran yok. tahakküm m l bir zafer k: zanm1tk iciı-; kcı. üzerinde durn111ştıır • • 1 1 
rtf"ti<'(" ,c-rehlllr. F.-.a!;<'n. lng-lllzler st_ çalışır, fı:ıkat burası onların kendi gururu arayan yok. bcrı'bc-r çı:t ı- dilerini vakfedeH büyi.ik bır in_ Vekıl. Oğ"Jc<lf'n fionırı tekıar DOr· 

edea d:lire!('ı·de m(·,gu\ olaca)~ ve bil

h:lRS ı belcd:\'e\'~ devro'.unan ıa!Jc te1'-
. ~ rin c'.d cd:lmesı hususlarını g:öz· 

tutmasını istemiştir. 
~a>ıi bakıındnn da. 'h!;ırda bir mu- yurtlarıdır, neler yapıldıgır.a. nl· şanlar elbirliği\e yı:ı.r~ tanlar var. sanlık vahdeti teşk·ı etti\ r. dUncU Vakır Hanına J!'elerek ıa~l" ilf 

\ffffak"·et kazanma.k mecburl~etln- çın yapıldığına elbette merakı Köyden gelen bu çocukların hlç Tokyo. 14 (A.A-) - Salon1on lcri't' meŞj?Ul olmuş \'e bu aradı\ \'All m.:ıdc:eı~rinde görülen nyat arttŞJa_ Kafkas cephesinde 
dedirler: Hlndlstaııdakl dahili kar.-

1 

ederler. İçlerinden bir ar_kadaş her de kabas_aba h•U~rl yok,. bir la.
1 
adaları deni, muharebesi. hakkın: ı·e Btlodiye Reisi Dolıtor LOtfl Kı:·· nno karfı alınacak tedblr:er tizcrln· 

ıo:ıhlıklar, ötedenberi ınlh,·er propa_ gün habere olur, ınalum· t top. raftan koylumuzun çok ınee ıstı. da Japon umumi karargahı )enı dar ve Beledıye Teftiş Heyetı Reısl de mc~~~ıl olacaktır horekôt 

kilAtın:n bulundu~u '\'akıf Hanına ge. .. . d 
rontın c 

Ieı·ck kadro. te:~k:ıat YE' zaruri gıda 

gn.nda~ınra. kttınhnak ı~tıdadı gO"llt'- lar, ekşam arkadaşlarına blldirlr.,
1 

ra geç:rm ş bir cins olduğunu, bir bir tebl g r.eı;retmlştir: ı Bay Nt'catı ile uzun rnUddct kadro ve Ankar.ı, 
1

_
1 

fVatanl _ la.şe mer· · (Ba~r ı inelde) ~,~ 
r('rı Araı• dt1n.)·a'iı üzerinde lnglJizler Bu hab\! rlcr günün diğer l~abcrlc- taraftan da iyi l~tidatları ~ayesiıı- I B~ teb~iğc göre. ~irndıye kad 1 ı· te.)kilAt me~eleleı i etrafında görll"- k('Z teşki!Atının ilgası, bu teşkilU.ta dala narı dU. nıan şimal Kafkasya kı_ 
h<"\,jabına ili tr-,lr1er yaparak de- rile bcabcr ~~rbestc;e nıunakaşa de az bir himmetle nek dar ca. tesbıt cdılen rakaınlar şunl~rdır: nıü~tı1r. nlt "~z:ire·erlıı guretl itası hakkında· Y""'ı lınıanlaı11darı başlamak tiz.ere 
.ı:t'rlir. 'fih,·er ordu-.unun ~onbahar olunur, ye:-:l fikirler ller' sürülür, buk yontulabilcccklcr·ni bclll cd~:I Japon kUV\l{'tleri J3 ingll z ve c\. I Bundan sonı·a iaşenin nıuhtellf ser- ki koordinasyon heyeti kararı b•ıgUn_ deniz yo~uyla ricı:ıtini kapatmai-t jç,n 
ba..,,oda bu \-a:r.lye"ttf"n l"ittfadf' etınek müdür ve muall:mlerden suallerJ yorl3r. Kendi çocukları; bu tabıı merikan . kruvazörünü. 9 tr.ırpıd•ı ,·islerini gez('n Ticaret \·e-kili , ekmt>k kU Re!'<nti Cazete ile n~rolunar.-~I< ntuka\·pmet göstermekted;r 
io,;tt.,·tteğl tabiidJr. Biz lngilizlerin sorulur halli. neşeli, uyanık, vckllrlı, eld- tnuhrlb nı, 3 denizaltı \'C 10 nak karnelerinin toplı:nlclı~ı kı~ına gide· merlyete ~irmi,,,tir. ıaşe ?tfU:ıılt>Şarlı- Bu mukavenıete ra~men, Alman 
i.ir.(•f" da,raıııp taarruza geçınelerlnl Bu müşterek t;,;ika, Ar~fiyenın den kib'lr tavırlı yavrulara be-~. tiye gemıs:nı batırmış ve bir kru- rek bHnların ne ~ekilde topland:ğınıl ğ"ı merkeZ tcşkilAt:na dahil nıemurlaı kuv\·etıt"rinin taarruzu iYi şartlarla 4

1ahu do~ru bulu:ı·oruz. asıl yaratıcı kuvvctid r, b1tn1ek 1 zese haıı!;i şch rl aile lftıhar duy- vazorli:, 3 torpido muhrlbinj ve tf"tkik etnıiş Ye or11da bu·u11nn bir- ve müstahdemler eldeki muanıelele· tt>rakki etmektedir Bir noktada e-

Doğu cephesinde: tükcnm k bilmez bir haz ve heye- maı~ 1 bir r.akliyc gem şıııı ~ıgır ha!ara kaç fırıncı ile ekrııek işleri ilzerlnde rin intaç. devir ,.e te~llmine kadar hemmıyetsiz dtişman ktı\·vet:er 1irı 
can kaynağıdır. lfele şu aylarda uğratmışlardır. h!,. konnşm.a '.\·apnıı._trr. ,·az'ft·l<"rinc de\·am ed('cf'kler ve bu u,ıerlle olan mu\'a!alası keıııilmi!'i \'e 

Aln1anh11r \'oronejdt- ,·aziyf'te hcl.- çok ağır olan i.;ler bu !tR~:ede yo~. I\Icmlekettc iyi ma.)a var. İlki V.aljiııgton, 14 CA.A} 8Jhr - I<onuşmanın ega~ı. dışarda ka~ak ı,ıer ikmal f'di'dikçe alıikadar me· ı dağ1tıln11~tır. 
kim olabilmek kin oradaki reph<l• gunluk duymadan b•ıarı.ır .. Hıç 1 defa clarak: bu mayayı bozmayan, ye Nozırı ;\!. Knox Cumhurreısl olarak ._ı,ıon ekmeklerin ne .urelle murlar~ illşlkUklcrinln .kC"lldl~I -~'- Karadeniz kıyısındaki düşman :ı-
fl11h·1 fa1,la liU\ \et getlrnıek n1c<"hu. bir baskı, h ç bır ~ dd~t, hıç bir 1 bunu gcllstıren bır terbiye ınuhl- 1\1 RuzycJt'le kısa bir k.1nuşı .. a eldf' edil<!i~i. bozuk \'C ek!lk ~ıkan carı:ıt \ ekAletı taı afınd,\n bl1dn ııe· »lan tesi.sleri Aimen ha\'a kuvvetle· 
rlJc-tlnde kalnıı~lardır. rez 4 sayesinde bu ver•ml1 onda t kuruluyor. bu sayede de he".TI yapmı!5tır. eknıeklede. fırıncıların kahahatli o_ cektir. l11~e '.Şleriı'i g-örı:-c@k olan Ti· ı·inin teıurıı taarruzlarına hedef tu_ 

Staııu~rad Ptrarındakı rrphelrrde birı bHe alınamaz. devlet dareşt, hem de maarif sis. I Salomon adalarındaki gı.:.:lı~me· ltıp olnıadtkl~rı. olmuı;ıtur. caı·et ''ekalct; te~kilatının takviyeRi tulmaktndıı-. Bu taarruzlar Bıra 5 ınri.ı 
huruk hir rltitl,lkll~ olmadıgı anla· Arı!ly<yi iki sene evvel ıu ye. temı bakımından çok kıymetli gö. ler hu>usuııda inl•baıııın ne old::. Veki'. fırıncılardan her blrlle ayrı le,h merkez ve ı-ilayet'erdc kııllRna- bombalarla iki biiytik taşıt gemisı ha· 
';ltlı.ror. Ru" kn\·,etltrf htllıi. Don ka· nı insanların tohumları ckil.rken rüş ve tecrübeler elde cdllınlş o· ğu ~uaıı_ ,,, rvr I~ •.ux 'çok i~· ıı C('- ı:ı.vn konuşmu~ ve denıiş.tir ld: bilmek tizere Ticarel \'ekfileline ye .. Sl\ra uğrıttılınıştır 
Vf1tl h•inclekl küprU bu-;larıuda nıu· uörmü~tum. Bu tohun1lar iki ~e- ıu~·or·, nıemlekct iç n çok yrni vabıııı verıni~t.r . . . . ni bir kadro eklenmi~tir. Bu kadr('I 
.. •ı 1 

• e ., .. - Bszı lokantalar milııterılerın<' 600 ı··,ra a···iıklı blı· haı·p ekonomı'•I l\foskova. 14 ( A.A. l Sovyet ge-"aı-cnıct 001:\·orlar. ı,. ıııan ,.r - 1 l'I ı · ı y 8 ı 1\1 !{ ç ı · ı t · • 
' nede ne güze f • z eıınıış er. . ufuklar açı ıyor . nox 1.ırn 1ıırrc:sı i? ~·•1ı:ı ~1!1 1 k k · 

0 
ıarmıcı nu • · ce .rarısı tebJiX-i eklr.de Klelskayar.ın llll'n kıtalıtrı Stallngrad ı ... tıkaınetın- karne5: z C ·nıe \'erı~· r ·

1
·,· 1 ~efi. bir 600 lira aylıkl! propagandn "' 

rabb.
1

• Arlflyevi ztyaret savestnde elde konuşmanın mı·t;..a tema.sı:ırdaıı 1 • D k ı:ı·z lok:in a ara · cenubuı;da dilı:ı,n1 ııntn üstün kuv .. d,. Oon nehrini hl'nüz geeeın('ıni ler# 1 .J • • ". dlğ. nasıl o uyor · eme · 1 . bUro~u .~efı. riOO er lira aylıklı r; ml\· 
,. . 1 d ~ '1 k. Baskı altıı~a 0

1
mavan. yaratnıa cttiğiın m· hlmat ve ogren n1 lb<ıret olduğtinu ·i:>yleınistir karn• i=tenıeden ekn1ek verlyorsu- \'etlerile sa\'aş:lar yapı'.d:ğı bildirili_ uır. KoU:•hnıko,·o ... ınıa o,.,u..,unc a ı • . t şavlr \'e 300 er ı:ra avl·k'ı 10 mtifet-

lt ' il he)o·ecanrnı en t~tlı b r şekilde dersler bu a latllI.clarımdan ıbare nuz.. ' · ' ' yor E:r Alıııan t.aburu ınağlQp edil 
r ı,ı .. <'f"J>lt~ .. ı l,\Jmaıı taarruzlar <' ~·a# I dtl'··mak imkanını bulan Türk di.1 degil ... İcim dolu .. öylemek 'ste. t:~ ile lUzumu kadar memurdR.11 te· n11~tlr. 

1 ını~ drl(lld r. .r • .• r Gümrük a :T! barların- Fırır:cılar bu iddianın -do~ru olnıa- rt>kkUp f"tmr.ktcdir D~~er taraftan 
' mağlarının n:ısıl gch~eccğlnlıı bc.-ş d:kleriın çok ... Fakat dort ~ay a- d<&,,nı •. o"vJ•;·erek·. Krasnodar bÖf<t>"esinde Rusla.r inat1;ı ll.ı.(k adak! fJlht"lt-rde ,·azı,et ., .; "' O:~~ıtma ofiı-inın ilga!lı \'e bu ofi"iE' (' 

• . 

8

":' . • t• , • 1 yilz Carlı ni.imune~tnj etrafımda lık b r gazetede. bu kadar vak'a da buluna-ı. mallar vapıJan taa ruıları pi..&ıe-ktirtmü•Jt-r Ye 
O\h•: hul·t...-.a f'dıltbllir· d - Bunt1 imklin yok. her gün mu- ait iflerin <suretı ifa • .:ı hakkındaki Ko_ .. ., • ·. ' · . görüyorum. B 1senlz bu muhitte ara~·ınl!a Avni m~vzu etrr fın a 2100 kada .. Akııa1 oldilrmtl~ıerd.ı 

( a lta Kra ... noflar \(' 'l.;&1J.;op k• (Ba•,ı ı ln•lde) (-) ra'kRbf"\.'e tA.bi tutulu~·oruz. demi~lf'r- ord;nasyon kararı da Heyetı Vekile-. • rı · · · - insan nckadn haz ve saadet du· uzun bir yızı feri!'j ne~rederck ~ 
nıl ı ı '\iman harekf"t· :ı"'-ırlA<il <ii• ce taF-0.~k. ediln1 :- bulunnı.l'ktadır Br~artsk cephesinde isnıi sOy!f'nmı-. cr_n< ". · • . 

1 ~ .- yu;ı:or, yarın hokkı~1da emniyet s'.7.i u~andırnıak :~tcmem. Topladı- olduğu için bu c~_yaııın da oralar' ·· 1111

~ goruntl)·or ... \napa. :ıo.;o,ro.,ı~k 'e l du\'m· k hakkını kend nde neka. ğını nıalümatı ve fiklrler diğer tasınınası en ınuvnfık ~örülmü~- Vf'kil, bu ec·vap üzE>r!ne lok~nta'oı-
!118P°'<" lln1anlarında hlr 'kı..,1111 .nu: d.ı; ı:::Örüyor• vazılara ~erpişttrmek surctilC'. flr. tür. Ancak ben'nı görüşünıe na. rın ekme:{ tedarlltl nıe!i'f'leı::ılnf" tekrnr 

TICilret \ ekıiletiııin tehll*t yen bir ırına:;ı gec;en Ruslar bır Çt~k 
nleskQn maha\lı zaptelmiı;:lerdir. Ko
t('ltılko\·onu.~ doğu cenubunda hars_ Ankara, 1 t ı A.~\.) Tırarel \ 1 f"# U\\etlerlııin lt<'IUilrrl~ tahh.''"'

1 
1 ~."l ctu··,ıu··k·c aı1latmRg·a dcvtnı zcran bu lıo~aitnıa .• lnc b.raz dil.· tem.:ııı rtnılı:ı ve 

- ., " .,. .. kı•! dUnkil tarihle uınuıni nıüfettı, .. nıu, affalo,)ctlr dr' an1 rdi~·qr, · h h k ic• t kt dl .Peki onlaı· bu ckmekll'rl nere-s bah S at alt Saparca .•o'-1 ::deccğını. a ız \·crnıe P c me c r liklel'e ve va:ıııklere a~ağıdakl taml· C'rnupta \lıııan ku\' f"tlrrt "'>erke'k 3 ı. ·· Ah ı •ı ilAN ı .. E' kl ed n k 
1. k d T 1 b d me Emın Y n ·~·• Ylikemc \'C boı:-a tnıa tşirc drsa· den buluyorlar . ,.;.nıe er n e c · nH zondernıt!lllir: ~en ılalı• ll•rl •lıl•ıneıııls.ler, fakat unün cnarın ayız, a c e en .. 

.. ' " ' --------------- rıdan neı.arct cdlimeklc tktifa sık çıkıyor? denıı,tır 

retli sava~lar <.:E'reyan etmiştir RuE=· 
!ar k1:1.rşı taarruza geçerek Alrııan· 

lan flraru mPCbur etmi~lerdir hunun 80 kllotnf'tr.,. ".'arkında ilerle· küçücük Hasfbin zor bir yolda bü· J 

b l t 1 kl k il d Ankaranın esk ı' Fransız -cdilmemesin nı..:•ııııdlir ·~r s rkf" F"ırıncılar buna ka.r~Tltk~ l t.ht l ge .... lnde sayıca u.,tun düşman kU\'_ 
Mineralnle Vedi v~ Cherka~~k bOI lerı:ı Vekillel'i heyetince \'e-

~·fl'n hlr koJ 'llntralnlyt• \'od~··.re Yar· ytik r us a ı · a u an ığı ara. j 
1 

• f kR.l~tl~e \'erilmiş bu unan sala ye • 
ba ile bural·a \'ardık. <\rır·ı·cde ci nıüdürlerine stıy cciım şe bu Bize verileı~ unun kallle::ıi bir ı ı ı ı ı ı ı er tür vetıeı·ıne kar•ı Hiddetli müdafaa sa-nıı,tır. Bura .. ı Bakü deınlr3olu U7:e- ~ El . . De Gaıılle'e k'ld b ı d• v b-· ı l'I"(' r ıı\':ını ı:ır:"ı' n ınnıı~ o an ı • "' T 

hademe fil6n yok. Çocuklar ken- C.ISI, ~e 1 
<" aşar . e oy C<'e SO-; ~Ur. iyi, b:r gl\)l bozuk oluyor, son_ 10 el koyma kı:ırar\arının 2il.7.!112 ta- \aş:arı cereyan etmi.~lir rlndf' hlr l>ıta..,l·ondır. Bu itibarla nuıHı k•dar devaın ed:lnte•inden · k 

Grorcl('\ .. k \f" daha ,ıınaltW Budrn- dllcr·nin ve miles~('SC! in bütün iş- "ılt'ıhak ettı' .,. .. & ra t:ıir e'knlf"kten 50 grıım eksi O· r!hıııden itib<lren ka dırt1dlğl tami- \'oronej bölgesinde nıe.skQn bır ma-
lerl·n bizzat gorilrkr. B •ra•. ı b'Ş. bu yükleme boşaltma işinde lk h.ırs'\ di.5-erink!ndt' !50 gr:ım fı:ızls 0 • ıneıı teblı':?' e'ı·,·ıını·, ı·e k .. "-fil.'t't "'·'·r·· h 1 t d·ı · b Al al i no, k ~E"hirlrri tf"hlikededir. .... 

1 

d _k b b. t.> , .. • .. J a zap e ı mıJ? \'e tr ma:ı ayı •· 
ka leyii nıcktcplcrin tHU ile idare Haber aldığımıza göre ,..,.1kı:ıra. t. are ge~ı ·nıc:ı·e ı:·e l' ıyet vere· lu:ı.·or Eknıe'klerin han1uı unu ayni crı. radyo ile d,. ı~e.,rol:ınmuştu. Buna rı:ıTa mecbur ed:lmıştır. h.arı,a .. ~ :tda .\ ,agı \'olga 'r Jla- bılccek hıç bır mu mele \"O form· RI · hll ı edil•.e aıtmıc. yetmiş hJdemes. ol- nın eski Fransız büvük elçisi B. a. şekilde dökemiyoru1:. zım c yap- ra.~n.en bazı mehallE>rde ti 'oyma ı .. ,. denizin<": d('lı.';ru JtnJ bir AJn1an w ~ !ite 11 karsılacnıı;·ar~k t R d k Si.kreş. 14 <A-M. i - Of .. 1\!c.;· ması lazım gelecekti. Heibeu ve eski birlr:c1 k!\tip B. •C ·• -ı aın rnen madığımız buradan mey ana c;ı ar. kararlarının hli!<"n tatblk ed'lınektE' 

har,.keti ,ı-örülüyor. 'al ve "\fa~in(" b 1 k 1 k J J B ı • 00.,.oJ kuvvetler ne ser~."'~t bırakılmı:;: bulu· nıı:ıktadır. Biz bigUnahız, bize 5lt\rtilmtl!'j bir le. f oldu&t• \·ı\ki nıUracaatlaı·dan anlaşıi- kop ccvres nin mıh\·er kuvvetlC"rl rırhirJ('ri ara.-,ından llt'rll.Yt"n bir Al- Bu h fta ıç.n a. ı çı 1 sırası or a e;ı: . e . Tuccarın bır yıl eı;:ı.·asını an1bar ,..... larJ.fından lş~all, G.:·ı.:,.ı.••Y ~· lt -
1 k Caman bir balık ilUhık etmışlerdır. Esk buyilk kl' vardır. yok!i'R. biz hiç bir zamanı nlaktad•r Bu ,-c:ız,ycL.ı ılerhal ı. a-111011 ı.u,·,·ctı Kalnıuk'1arın ınt-rhe~I olan çc.cuk ar. O . ,.e aııtrl"podan çeknıekte s~ı·bc:st kal- k gorsı"· :\e\·lnomlns:.;;·ctc

1 
""' Rus. 

d ı 1 b b ; d B•'a Helbcu ,.e ıtham edildiğimiz şekilde hare el et. h·,,oı \'C bütUn ;ht "·aı; ıııaddeierırıln 01
an Jı;ıı ... ta .. chrlııi ı ... gal etnıi~tlr. ağını c;-ekiyorlar. s··~ıarın 9 lir e çı era er n e ./ 11 nıası biı- ambar darlı~ı e:kmtısı do· ., to .... ·a kadar g.den ~ubc> hattı ~ 

~ • ' · b ı tala a cc;ki ba kittip oldu«u h·lde Anlca 'miyoruz. demiRle~d:ı. ısteıı:len yerde l'f'rbt~lçi' satı.-ına mü_ .1\almuklar a~cn 'loı;otdurlar. \-'oL muallim ve tccrü e · us r v r. · ş 0 
.. - ğuru~·or. Bir koordinasyon kar3nna !undan geçerek Tuap.se'ye \'f' Iı;ı 

.ı::a il(' Don ar04 .. 111de «ölü: andıran bir Ağı sabırsızl!kla bekledik İçi~· radan Teres tksprcs·ıe Beyruta göre T!caret \'f'katetı , gtın1rUk am· Bu sırada oradı:ı bulunan I tanbul sade olunması. 7<.lr dt:nizl kt~ ı:-ınd.:ı !\.Iah~tch K • ti le,·reklerı J hareket etm -=tır Vali \'e Beledlv. e Rehi\. ~ze karı"n'ı' 1 •- Bıından baska yine bı:ı;zı n1a- , "'''·ide J·ı.l'::trlar \e yegıine l;olerl ha:r- der kocaınan ta ı f.U " • .. barları ndan çekilert•k pıyasaya çıka_ · J ya ulsşJn pelro. b0:usu ... un bu-
'an lf'-tl~tlrmektlr. l'akat bunların ' yaytn balıkları. alabalıkları, d:iha o·,ı rılnıasını arzu cdeceğı nlal\arın on ve fırıncılara h:labe;ı• hallerde bir kısını ınrı.ddelerin ldhdrı tün geçit yollarını kontrol etnıeK 
f'ltl\da hlr ff'k hal·,·ını bıraktıklarına. nc!cr neler çıktı. Akşaındanbcr l Kurultayı beş gün içinde Çt'kllme:rı;lnl mal sı:ı.- - Bunlar eksik ekmek c:•karıyur-1 tRhditl\"'rr tı'ıh: tutulduğu "e bu ınad· nık3nını verrıııştir. Şimdiki h:ıl· 
ihUmaı , ·rrllcn1r1.. Bu i\lnıan hare- toplanan balık ~·üz C'lli kiloyu geç. k htplcrıne tebliğ \'e lhtrır edebilir. Bu !ar. Bıı yilzden bir çok fırın kapattık. de:erin diğf"r nıa?ı.l.llere nakllnt nıO· de Sc.vyet kon1utaıı1ığının elinde 
lı•tı nımartakı,ıctlP drınnı edcr>e .\1 miş, btr hamle d•hs, mckteb·n apandt tebliğ üzerine 10> ı;lln içinde ambar- dRha dn kapatacağız. demi~. keneli. Saad• nlunnıadq~ı ela haber alınmış. Tifli5 ve Kutai>'ci ıı geçerek B., 
ı~a ı ı ı · t 1 ıa (B · üda'••\·a ç•lı••n tırı"cıva ek· t·ı· Bıı gibi tahdidatııı a·ınan tedbı·r~ '"narın \ '0ılg.1 af'.t.ıııa \arnıa nrl ,-e bir günlük t l ı 1tıyacı amam -ıı - a,, l Jncide) r=ı dan çckilmiyeıı eşyayı Ticaret Ve_ sır1i n1 '""'°· "" .,..,, · · • • · kcu'ya kadar cenup Kafkasya;vı 
ıı.,., den17i ,ahllln• uta.ına.ları ıniim eak. l ,IUli Şellınlı huhin daHtıllerlo gü. kAleti mal sahibi hc•abına G"ÜmrUk· •ik veya bozuk ekmek ~ık>rttı~ından Itri okamet" ıığratac•ğını &'ÖZ önlin- şan petrol borusu llc Groznı-'. 
l<liııdur. Bu ta.k~irde Kalk°')" ~1- Jül Vcrıı'in •ki sene mektep rü~erek keııdll<rine •lrı a,rı uttrat- liyerek doğrudan doğruya plya.s•ya dolayı ~imdiye kadar ceza alıp al- de tutar•k böyle bir nzlyete ffi•)'· den Mahatch Ka~a.·)·e giden ve bu-
ıııaıdcn tf"<'rlt edllınl~ olac·aktır. tatili rc.maııını yasıyor glbj bir ta hulunınu,ınrdır. çıkarabilir. 1\1'tntek'l Ti<'Rret mUdil· madığını ~ormu~tur. Fırıncı cevap O· da:ı bırakılnıamasını ve ,.abuıdaşıa_ güne kadar Astrakan·a gö:-derıl. 

Akdenizde b ir 
ç:ırpış:na 

(~' 1 lneide) 

3la.tı ve yaralı uldrak CebclüttL 
rık'a e:ıdcn İngilız uçak gemıst 
.. Furlous dur. 

B hrdıgımız kruvazörler ara· 
Jtnda en son nıt.delcir olan i\lan .. 
cestcr kru\'azörü de bulurmakta. 
dır. 

lr 
'
, kili ı ~ d t t • 1 rın bir ma_ haldl'n diğer !iıahallc rö-hıs duyuyorum. Civarda bir göl :\Jaar e n n su-eri rUnün ~ec;E>nler e yap ıstı bir ziyarette -~ra,.:· r. mck üzere Crozn) havzasıı~ın pC't 

1 • r \ A ı o· 1 u ı 1 d tl\receklerı m<1.ddclrri:ı serbestçe nak 
1 

. olunca bu Robc:ıson muhiti bun. .ı-'\.nkara. .. • · · OrdUncü böyle bi- teşebb :;e geç ereğını duy· Bu ay eeıa a nuı ım anıı1., ge_ rol i tihsal ııt Hazar der'. zıne ulaş~ 
1 b Un ' \' Jed·tn1c!'tl ve a'ıntµ -=ıatılma."\ı tç.n ida- r· dan istifade etnıcgi t;.ıb i saynıış. T1lrk Dil kongres ug yap. mı., ol· dunı Eğer Ticar.e. ·e~aıeti btı_· ted-ı çe'l aydan iki rezan1 ,·ar. diye şln1d:- tırnıa~a \'C Gr(ıznyi tas ·yehtne!c. 

t t & re .tmiı~erincı.; her türlü ko aylık ve k 
1 El ihtiy cının yarısı bu ~ayede duğu UçUncU umum op.antısını birin miless!:- o aca!'lın dUşLınerek . k dr ,·aptı.5-t kahahRti itiraf ('t• rine Bakou'dan ç

1 
arı an h 'l 

V k ·ı· H \e a . r- )·ard n f!?s:eri!nıc:ı:inl ri<'a edPrlm. 
111 devlet baboıya yilk olınadan kar- müteakıp ?w.faarif e ı ı ttı.ıan Ali tatbikine geçerse o zaman tş hallt· ~!~tir tletrolü dP.nız yo ~ tasım ğ.:ı , 

8
_ 

~•la ·.ıı•or. Et tahsisatının küçük YUcelln aşağıda.ki nutku ile çalışma- dilmi~ olur. · 
1 

:SOT: f'l,\at baki kalnıak ':'artıle ;·avan taıı <'hemmlyett ki şube \,
0 

.. 
. . . · Vekil, bundan sonı·a rırıncı ara. tı· • 

bir kısm;Ie ag~lar, sandallar alın. ıarına son vermıı.tır. lnhısarlar ıdareS;I çı:ıy ve kah-ı ı·p "te'.'tlnya~ı hakkıııdakJ karar da keı.a rularından ba<;:ka petrol boru~u 
' · run kendilerine muntazan1an \·erı ı k d ı ı·· d A k d Jarım ve\'ı kanunun tayın etliği gibi husu!'I · . . · kaldırılıuı .... t

1
r, k.lmamı5tır. mış, tedı:ı.r, · c en mo or e gc- r a a~ ' · . ~ \·erılmE"dı~ini cormuş, Lı ıncılar da 

linc l~ler hızlanaetk. Fazla çıkan Yurdun dört kOşeslnden geldiniz. paketler "C ambalaJlar içinde rnuay- 1 - · . 
1 

Jer 
balıkları tuzlanıak, ~atmak ve bu- Elbirllği ettiniz. Ana davalarımızdan lçin hazırlıklarını lkınate ı·alışmaktn-1 muntazanııın 3 ldıklannı soylt:n ş -
nunla mekt('bin diğer ihtiyarlarını olan ana d1limiz UstUnde. ~ece, gün_ ı::ın hazırlıklttnnı iln~1ale çalışınkt;.\. dır. 

.. ti J{endi1erinin. baı:ıka bir iate~t olup kar•ılamak için kocaman b r ba. düz çaıı.,tmız. Jiepinlzi bütün yüre- dır. Bugü:ıtin şar arı içinde kal'şıl'-1"1· 
• ki d tıln1adrklarını soran Dr. Bchr,E't Uz'& 

Ç~ışıkapı AZAK Bahçesind9 
lıkhane y pıhyor. Yapıda çalışan ğimle tebrik ederim. h~ı bazı güçlU rr en dolayı bu is 

d b' fn·ıncılar hep bil' aA·ızdan . .,Jiiçbir L-::ıııdr-", 14 (.• .A .ı Resnıi: çocuk1:trdan b r kısnıı s&brrsızlık Vekil. Kurultayın nıesai·inden u- biraz gecikmiş ıı-e e ır aya k~dar 
~ ct..ı lhtlYacımız yok demlşler ve Vekili, ~1ance&tcr krtı'·a·o··ru··nıı•ı battığı c<iin va~<tindeıı evvel tvclmh.~ler. zun uz.un bahsettikten sonra .<;özle· bu yeni lnhfgRr nıa :.ıelf'ri\e ve ida- . · 

PROFESOR 

Zati Sungur'un • • 1 • .,, · d ıas.cden ayrıl:rken uzun uzun alkı~-teyit olunmaktadır. Amira11ık tcb- işb& ' etmek ıçln arkadaşlarını rini şu suretle bi.tirnıiştir renin paketleri tçın e piyasayn arzo- T 

'ı· 1 1 - y G ı '{ k k ı o··nu.. ıuna•aktır. Bununla beraber o za. lamışlardır. ' ~ · çok kuvvetli düşman toplulu-, bekl yorlar. Dığrr inşaattan arta eni ene n er ez uru unu .. 
Buıun~ kadar bUl u-.. htleeanlarla taklbettiğlnl1' 3 hu,\ uk progrdnlln 

en ,ayanı ba) rf'l numaralarından mdrekkeıı 
iUna rağmen malzeme le tak\' - · kalan m lzemeye çocukların ç:t .. nUzde kutlar ve kendisine başarılar mana kadar çay Ye kah\·e sıkıntı.sı 1 Tıcaret Vekili, buı ad~n ayrıldıktan 
·e krtal;tının ;\Jalta'ya ulaşma a Iışması katTlınca bu on beş b:n. li- dilerim. Hepinize en temiz dileklerle çekmemesi 'tçın btedenberl bu mad- t;onra Tı('aret odasına. çıkını":_ Tıca.

n-uvaffak olduklarını bildirmekte. ralık bina, bin beş ·üz liralık mal. sevgil"'rlml söyliycrek dördüncU Dil dPleri satmakla olanlara muvakkaten I r"'t odası umumt k:ltıbı ve t icaret o-ı 4 
dir. zenıc parasllc meydana ç:ıkıyor. Kurultayını kaparım. bunları ~atmak mti,aadcın vcrnıiştiı-. dası mümessıllerile konu=>mu.J, son. Wll Son hafta 

üncu ~ON VEDA PROGRA'll 
ınü.na.o,ebetile h'r gec.·e l<"nzll.'\th uc.·uT. ballıı; seanslart 



4 VATAN ,,. ..................................................... ~ 

Otomobil ve kamyon sahip· .. 

Sabah, ""' ğle,Akşam 
Her Yemekten s~nra Günde Uç 

lerine candan tavsiyeler 
Ofomobi'i.j !z ... Kamyonunuz ve lasfildcri-

O e fa Muntazama.ı D i ş 1 eriniz i ,.~ 
R AD Y O L 1 N ile Fırça l sy ı nız. nizd=n azami istifade etmenizi 

Y ozaat Memleket Hastanesi o 

Ea?tabiplij?inden: 
Hastanemızde 30 lira Ucrctll ıkı kadın tıastnbakıcıya ıtıt.yııç \'a!'d:!'. 

iaşe ve tbatclC'rl ha taneye a.ttır Ta' ıp olanların lstıdnlarına bonservıs 
\'e fotoğraf raptederek başkatlpl .ğe mUrncaat etmeler . (8739) 

ATEŞ T U G LASI ~I 
Vapur Ocaklarında ... 

Soba!arda, rlaltız ~arda 
En Ferıni şekildl imal edilm ·ş 

B!K ~.ri!: T-"Öid!SI 
Ku.'/:ır.:n 1z. Ç Ü N }( (j 

RE -r/ OR n ~ 1. Teminattır. Depo adresi: Tütün güm
l"- 1~ ar ifa rUk Kemerli okak No. 2 1 Tel. 24l97 

G•'lU#lfitiilJ:ı:yıiljf.liilti!iiBtF*A O • ,,/1 

Bcyog.u Yerli Asker ik Şubesinden 1 

Şubem tde ltayıtlı malO.l subaylar!a emekli subayların şubemıze mU

racaııtları. (8777) 

w gg;w:ag 

i drar yolları ıltıhabı. yen! \'e eski BETJSOGUKLUGU, ldrar zorluğu 

Mesane ve Pro'"tat iltih:ıbı, Sıstit ve Koli Sist!Uere, Bobrek rnhal· 
sızlıklarına karşı en mUkemmel bır ıUu; BEl .. SAMITOL'dıır BELSA· 
?.llTOL kull.:ınaPlnr Y' !tarda yazılı haEtnlıklP.rdan çabuk kurtulur
lar. EUtun Eczane ve tez dl'po arından arayınız. 

Nuri Dem:raQ· 
..;;.I 

Yeşilköy Tayysre 
Alanında 

( 

J 
B u ayın 2~ Uncu pazar ı;Unll u ucu 

'1 
ve yapıcı tal<'belcr nrn.:: ında tayyare 

ve plA ör m t kalı rı yapılacak, 
s 

t eri \'C yarışı r .:ı 

n acnlttır. 

7 
.ıt 1 l ~o da ba~Ja-

r 

' Vııtanı dlı maıt tccavbzilnd<'n ma. ~--1""~-lı-,......'t--r""""!,ı 

sun bulundurmak ç n ıht.yat eleman 
ıı 

ycUştırmek gayC' ne matuf ve 'fUrk 
dcnız. 

2 - •rab.i fc'iıkct: Adet 3 - B rı 
Not ; Öldurmc. 4 - Bir edat: 
11 lk 5 - Ort d r. ve bırl kte 

dellkanlılar..ı:..a ) ar !!&Cak yl'g.ine 
.!!por l:u ne•\ h r k Uerd r 

Her Tilrk ge ır scyred bıl r . 

~enen )emek; B yan edatı. 6 -
fi3 ~ Alıp \ rm : Geri. 7 - Ekmek; 

r ~@@ V © ) Ş ındl elin de bulunan s _ Sarp; 
r Yerine:> koyma. 9 - Bir mus k 1 

l!UGt'NKU rnoGRA;\l 1 , ctı: Ilır el tO Şcffa r b r msd. 
., ·~ c.tc: Su 1 ~ohr t : Zf'mıııın SA0 ."q 1 

i.30 f'ı g ın \ mc n 1~kt'l sa · ı r ) ı ç k ılı yapılmış şey. 

at ayarı i,32 Haftan n bede ı ter - , Yukaı ıdıı:ı ıışağıvn· ı - Mizah 
bı~e i prof!'"am, 7.10 AJnns hı. re.om ) ~P ıı 2 - B ğışlamıı; Sc. 
b•" ii' ı 7,[ı ı • 8 3.'.i Senfonık pıog- ne; zamanın kı~ıınlarından. :ı _ 
r m <Pi > !\feci ıs!crdcn g<'çm s kanu tarı ef. 

kfırı umum yen n rcyınc tabi t ut· 
ma u ulu 4 CC't; B r nevi te. 

c P .ıhlar. kefflı! rd im ş p:ır lar 5 - H . 
11 Haf f \e,ık; B r nota. 6 Ter ı : kadın 

papas 7 -
rının t h. B r l 

kt't a t ayarı 'e Ajans haberler!, 
19,45 Seı·be l 10 dalt.l.a, 19,G5 Be. 
rabcr şarkı! ~r. 20.15 Radyo Gnze
tcs., 20,45 Ş rltı VP. TilrkUkr. 21 
ı<:o:u rna ı Ana eserler ), ·21,15 
MUz k: D nlf'y el ıste't!erl, 22 ıu. 1 

z k: R do ıl :ı orke.,ı.. sı, 22:;0 
Mcmlek t ııat aya ı, Ajans a
ber er 'e boı sal r, 22,45 _ 2L,50 
Yarı k pıo«ram \e kapanış. 

Sold&n saı;. : 1 - II t. bet: Ak . 
2 - İte kaka, Ak. 3 - Nara: Ma
sa. 4 - Da; St'rapa 5 - İtibar; 
La. 6 - Etraf 7 - ' l'alnn: Zam!n. 
3 - Ameli; Alt\. 9 - l\IidevJ. 
10 - Kem nl. 11 - ilk; Anut. 

Yuk r dan aşa •ı:o.·a: l - Hın. 

d· tan. 2 - itaat; El. 3 - T er; İs· 
ı · n. 4 - Ak : Amik. 5 - Ba; 
Sah ede. 6 - Ekber; L mi. 7 -
Ta ; Ez.\a <avize) 8 - Mnlta; 
İna (an). 9 - Aparm . 10 -
Ka <1; A le 11 - - Ak • İfna; Ot. · 

t ~ mi rı çareleri bildiriyoruz 

E:.ı;liı oyle b.r zamanda ya~ıyoı·uz ki, satmak !çın ilana !ı!Ana ltizum yok. H ele 

otomob ile. kamyonla, ıasttkle alı\kalı her bir malın yllz alıcısı var . 

Fakat ticaret yalnız satınal' demek değlldır, nıU~teri ye h izmet etmek, kcndislle I~ 

biı·lığı ynpmal<, ıtimııdını ve dostluğunu her \'akit için kazanmak tarafı da v;rrdır. 

Zaten otomobil, kamyon. lfıstı:< gibi maliaı·ın bak ım ı ve uzun ömrü ıçin yol ı;os

termck: satıcıların ilzerlerıne aldıldarı ta b.I vazıfe ve mesuliyetin bir icabıdır. 

Bugün bu \'az fenır. ıfası çok nazık ve IUzumlu bır 1;e kil almıştır, çUnkU dünya 

harbi neticesınde temlnı en gUç bir şekli nlan malzemenin ba.5ında otomobil ,.c kam· 

yon IA.stlklerlle yedclt parçaları ~elmektedır. 

B u mUşkUI vazıyette yapılacak ilk şev elde mevcut ltlstik, kamyon ve otomobil· 

lcrdc:ı ttz.ımı önıilr \'e hızmet tcmın edecek tedbiı Jcr almaktır. 

Bır ılA'l serisi hfılındc bildıreceğ!mız blı tedbırleri memleketimizdeki bUtlin şoför. 

lerın ehemmiyetle nazarı itibara almaları yalnız menfaatleri lk t!Zh ı değildir, ayni 

J:amanda b r memleket \'&Zifes!dtr. 

ı ffnmara.ı 'favılye 

Lastikl:!rin ömrünii. artt :rmak içi .-ı 

ı - Ok yapılacali ":ey .. u ru ti aı.aıtnmkt ı r. Otomobil , eşa kaınyonunuzu ne k:ıılar ~-a, a, 

ı>iırCl'bC' lll1. lu tı~lı ı iıın rıi o drrece ulun olur. :m kllonıetre sUratle "<'\·t,cdil cn oto· 

ıııohil liı~t i klc rlıı in öınrı l , 60 k ilometre !;ll ratl c ıım keılilf'n ııloınobllılrkl l:i~tlk lc rln om· 

rı\nıı ıı l kı 1111 ., liıl!r . ~iıra t Hı lig in ri mrıinü ıu.aıtır. Y A V A Ş Sürilnii1.. 

- J.f.ıs tlklcrinlll fa lıılkal a~ın tın siJ'f' et tiği ha'ıt dcre<·r.sinılc ':i,iriniL. J.fıoıl l klt'rr. nok· 

s.an kıı~ rluğuııu z her libre hanı. ı:ı .. tığın ll':'ınn• a"ını 'Q 12 ı /'! faılala~hrır. lla• I· 

ılinclcn fa7l ıı ha' a a~ nı 7.ar,\rı 'r.rir. Olnınııhil , kom~ one tl niı:c ne dere<:e ha\ll ku~ • 

mak ir..ap et tiğin i hilınlJ·orsanız nıa rkı.ı, ıııott el \C tıl .. tik t'hadını bild irerek hir~ l cn 

sorunuz. 

3 - Tm~lıtrıı , .) ft.) a kulılırımları \ C hr.ndcklr.re ·~rıı•na.) ınıı. RPI' arızaları ehf"nıllli,) f"tlldir. 

Hcıl çok t\ rı z:alı li .,tl(;e kau \ uta j ( .) enlrlcn inha n .ı;-eçlrme ) yapılamaz:. 

4 - lln "l!kl1. hin kllometrf'ılc h lr teknlcklcriıı \ aı.ı~ etini ıl eti~tirlniı.. Rıı tf"!lhır hı!!· 

fiklr riıı otıırıin ii arttırır 'c a ,\ 111 ""' i.l ıı ' e l')of!klldr. a-:ınmasını temin rılf'r. On 

ııa~ ia~ likl nğ a rkli.) a , saı;- arka ı:ı stlğl "ol iinf', .. oı ön lıi-.titi ~ı arkaJa. ol 

arka ırı ... tığı sağ' one ı;eçirinir.. Ve her 11000 kilometre a~·nı i'ıtik.uncti takltı l'ıl c. 

rck de*'iş tirlnir. . 

l5 - Ani ha reketler ,,. ani fren ~·apnır.~ 11111. Ru hareketler liL.,tlklcrinizden kilomr.trcler· 

le !lf•n '" yapa hileC't'k IJio;tiği sı~ ırır gohirıı r. 

6 - l..ıi tiklcrınlLi hrr gtın nıuayenr rclinlr.. En kıiçilk ke"ik, llt'relerj hilo b1>mcıı tö\mlr 

ediniz. lhnrnl edlle ıı kiı~ iik lu'!siklr. r ıaııı ania huyıik H' esaslı arızalar !,'ıl.arır. 

7 - \'l raj alırkctı t cdrki ımrr.tte f)Ok ~ "' a 'tlA.) ınıL . \'ırajları ı.lıratıe dönmı-k ıa.<ttlt;i c;ok 

a , ındırır. ııra tl i J1. lınan hir metrelik 'lraj duı .. dc on m etrelik ;mi kad!ı r l:l'ttik 

a~ın rlırır. 

A - Otnnıolıll \C lrnmyonrtfni ı.t' haıtd i nılcn • fa7la yilk ko.)ınayınıı. l..ıhtlı:in onırimü aıal 

tı(l lı rııa lhtimaJi nl art tırır.,ınıL . 

!) - J..Astilı lerlıı bakımı hakkınıla oA-renme k JstcdiA'iniı nokta lar var"a "llrıh aılrc ... ınizl 

lılldlrcrck ııorıınuı. Derhal m('rnnuııi~·c tl ıı ('('\ aıı , ·erme*P amadeyiz . 

Godyir LaElikleri ve Doç ctomobil ve kamyonları 
TÜflKİ\'f: :.\IU \IF.SSİl.l : 

Kemal Halil Tanır. M. Rif at Yalman ve Ş ~ 

TAT o Şirketi 
Beyoğ.'u : Taksim Bahçesi karşıstndJ 

= 
-.l:iiiiiiiiiii:Siit;iii~~~iiiiiiiiiiliiiiiiiiii!imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiii; , -·• vm:aıa11• r• ' 1 f stan bu! Asliye 

1'iir kige Ciin1luıri;1eti 1 Birinci Ticaret 
f17j ı• ~ - t ~ ' · o • rıcıa~ı ası rvtahkemesinden~ 

(942/'!S3) 1 
Kuru uş tarihi : 1988. - Se rrnayesl: 100.000.000 T Urk llra.sı 

Şube ve ajans adedi: 265. Mustafa YUk.5elış eah lp olduğu A. 

7.lral ve tıcarı her nevi banka muameleleri • 
Para blrlktıren!e:e ~8.000 lir:-. .k rıı.mıye veriyor. 

4 a..ıiet 1,00G llrahk 4,009 lira 
( • 600 ,. 2,000 • 

' » 2~ ,. l ,OOt • 
12& • 

(0 > 100 • UiO » 3,200 • 

Oll~KAT : Hcsaplarınd&kl parala! b:r sene içinde :;o ıırııdıın ~&· 
ıı ati.fır.!yenlero ikramiye çıktıtı takdu·de ?lı 20 h.Z.:a.11 ılt verı:ec.,,w, • 

Kuralar ~eıı~e 4 de!a, 11 mart. 11 haıira.-:., 11 ey.Cll. 
11 Bırincl:illıunda. çekllec.ıktir. 

1 
yazma Tahtaboş ı skelcsıne kayıtlı 

1 
!:654 p aka numaral ı sandalın 12 A. 

9 t::? tarihinde Haydarpaşadan ald ığı 

13 çuval ;\·tikle ı s tanbuia gel1rkcn Sa

rayburııu açıklarında garkına a lt de· 

nız raporunun alınması mezkur san· 
d al sahibi :\fustafa tarafından istida 
ile istenmekle sandal ve yük lie ala. 
caklı ve bıı ı ş t en zararlı herkesın nı- ı 

porun a ınecağı 19.S.942 ta.rşnmba gii 
nll snat 11 de ınaiıke:nedc hazı r bu·! 
!una bıleceğı ilfı n olun ur. ! 

• Ra':ld Rız;a Tl~·atroçu 

llallıle Plşkl n hcrahcr 
Her akşam .saat 2 1 buçuk ta Harbi
yede, BELVU b:ı.hr.cslnde alatıırka 

kısmında bu gece 

KÖRDİIÖ lll\1 
K omcd 3 perdt' 

ZA\'f 

Toprak ::'<Iahsullerl Oflslnd r.;ı 80 ı•u 

valın tem ınat hetl<'li ulan 120 Hralık 
makbuzu zay i ettim. Yenisini a la. 
t•ağımdan eskis inin hUl<mU yoktur . 

Hıikiml~rti ~lilllye Caddesi Bo.\'l\C'ı 

soka k :\o. 8 hın:ııı Egber 

ZAYi 

Toprak l\fahstı'lcrl Ofisin rten ıoo çu
vclın teminat bedeli olan 200 liralık 

mak buzu zayi <' ttim. Yen isini a laca-

l 

~~~!!!~!!!!~~!!!!!!!~~!1!!~~!!!~~~!!!!!!~~~'!'!~•·~~-JW~ ğımdan eskisinin hüknıti yokhır. ~ WWWWD' 
Kısıklı. Kı ıklı <"a.dıl~I 13'! Xo. fı · 

balılbl ' e ~eşrlyat )fı:t:Uru : Ahmet Enıın ı:·.u •. HA. 
\ 'atan .!'cşriynt 'lürlıt L td. Ştl. \'>atan MıU~ 

rııır. ı -;o di7.!la n nıırna ralı Adn.\n 
G\ine.!ln 

16 - 8 - !)t:? 

r--- EMLA 
Alacak ve Satacaklara 

Ankara'da cmlAk i şlel'lle ilgısi o anların gerek doğrudan doğruva 
gerek şubesi vas.tnslle mUracaat edcccklerı ycg{rne emnıyetlı mües
sese A nltara'da Ulus meydanında 

Anl<ara Emlak Acentası 
HAYRİ DİL!llAN Aliiessesesidir. 
Istanbul Beyoğlu. da TU'lel hanıı-dn Kaoı 11, Daıre 7 numıı.ı da 
şubesi rnrd,r. Meı kez: A nk aı a Telefon: 21.51 Şube. lst..:ınbul B~yo ,ıu 

T elefon: 4:!994. 

No. 1. T 

' ._ ..... ~rı;mı~~mn:az::1öEll!J~~mu~·~ 

Hatay Nafıa Müdiirliiğünd:n: 
ı - Iskcnderun • Payns ~olunun 4:6 + i:iO 21 + 526 k 1 mctrr 

lerl arasında noksan !talan kı mın ,ese in .:ısı kapalı zarf u ulilc mUna· 
kasaya konulmuştuı. 

2 Elcsiltmc ~ ... ağustos 942 ııa ı gUnU .saat 11 de Antakya Nafu 
Miidrl rli i ğ'tl odR ır:da mUtr.şekk!I l\01ılsyonda yapılacaktır. 

3 - Istlyenler hususi şartname ile proje ve evrakı kcşfıyeyı Na!ıa 

.:'.1Ud lirlliğl\nde görcbllırlcr. 

4 - B u iş!n keşif bcdolı 71223 !ıra 59 kuruştur. 

ı5 - Mıl\·nkknt teminat Hl62 liradır. 

6 T aliplerin ihaleden en :o: :: g!ln cv\·e bıı işe be!lzer ln'"nııt 

baı,ı:ırdıklarına d:ılr evrakı mU b!tclcrıle bir! kt<' vl!A;·ct makamın'!. mil 
racaat ederek alacaldarı ehllyC't Hslknc ını ::? 100 sayılı kanıma uygun o 
!orak hıızırlıyacaklaıı tekli! mcktupJarıl"l \'e bun aıla b rl !ete tem •1aı 
meKtııp \('ya makbm:' r,nı 'e tlc&ret odası \'rs!k&s.nı ııiaıc gllrU .. aa 
10 a knda: komısyo 1 r yasetıne makbuz mukabıl nde \'<'' ecek rrd<r. 

Postada. olan geciKmcler lmbul cd lmez (6231) (83ıs2) 

AD~}~~ ~-'~~tA~ ve BELGEVSErtiG~ ' E 
KARŞI 

~ ~ ""0 G<'~ o r u ·#) 
s. v• j . MUAV ENET VEKALET İ NİN RU HSAl lNI CtA İZE>İA 

Hm ECZAN~DE BUlllNIJR POSTA KUTUSU 228 
REÇETE iLE SATILIR 

Hasckı. CcrrRlı[H"a, Ecyc~l\ı ve ZUhre\ t hastalıklar haslanC'lcr1 <' 
Zeynep K ti nııl Doğm.1e\'•, Cdırııclmpı sıhhat mcı kez! \o UskUdar Çocıılc 

Bak ı nıevlnln yıllık ihllynl'ı l•,in aiınacalc 11 :!6fı kilo patates ve 32i5 ki· 

lo soğan kapalı zarf umlıie ckslltmrye konulmuştur. 

Patatcsııı beher kilosun un muhammen bedc' i 40 kuruş ve soğanın 

beher kilosunu n muhammen bedeli 22 kurtı!1 olup mccmuunun ilk temi. 

natı 3Pl lira 09 kunıştur. Şartnams Zııbıl \ 'c Muamelat MUdUrlUğ!l 1' • 

k mlnd" gbrülebllir lhale uı S 9t2 ı;aqıamb ı;-UnU saat 15 de D ıml En· 

ctimende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz \'eya mektup arı ve kanunen ibrazı 

!Azını gelen dığer \'CSıkalarıle 2490 .No. lı kanunun t arif atı çcvı esi de 

hazırlayacakları tekl,f mektuplarını ihale ı;Unu saat H e kadar Da.im' 

Encllmene vermeleri lazımdır. (8348) 

t'KIZILAY SATIS DEPOSU D'REKTÖRLÜGÜNDE . 
GAZOZLU fv'iADENSUYU 
l{ARAHiSAR TAB:i SODASI . 
Adı re piyasaya çıkarılan yl\ksck tazylklı çeyrek lıtrelik Maden su~·u 

Eeyogıu ve EmınönJ BU\•ctıerlm!zde 10 kuruştan satılmaktadır. 
Yeni Po tane ka~ısında 

Kızılay Hanındaki D0ponu.1zd ~ 
Aşağıdaki fiyatlar Uzcrlnden nyrıcn siparl<ş kabul ed lir: ı 3 rtrc~ k 
bıı· şişenin b"deii ı Suyu: ıo ve şişe depozıtosu: 10 lmru" he ab yle) 

20 kuruştur. 100 şişelik sandıkiaıda s:ıtılın:ı.l<tadır. 

2 lklncite';rln 
Keşides!ne ayrılL'l 

ikramiyeler : 
1 ~et 1000 liralıK 
l > M O > 

2 > 230 > 

> ıoo > 

> 50 > 
> 25 > 
> 10 > 

.. .... ,. 

wn••xm•tterı!I 


