
Barbaros 
pulları 

Rosta ıdar Jsı ou puUarı 
ıedavüle ç kardı 

Barbaros m.inilnde tedavüle 
konulmak üzere hazırlanan ve 
Barbaros seri i adım ıtaşıyarr 
posta pullarımızın. günUnde an• 
cak 20 paralığı •yetiştirilerek 
postada. kuHanılm1ştı.. 30 ağns· 
tos bayramı müneseootiyle ha. 

(l>cMum ' belde) 
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Sovyet 
mukavemeti 

nereden 
- geliyor ? 
Bir Ruı §Öyle diyor: 

Bu muvaff akiyet 
Staımrn öcflel r. çoğumu

zun h&şuns -gıtmeyen 
- c Jreh say es nde 

eıde edıldı 
Ruıyanın bugü~tkii harici 
ıiyaseti harpten ıonra ela· 

. devam ettirilecektir 
( y Ulll 4 ÜDoide-) 

Y azt işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

Adlive Vekili Ha
san Menenıenci 
Gazetemize mühim 
beyanatta bulundu 

Soyyet 
tebliQi 

Ordularımız 
şiddetli 

muharebeler 
• 

verıyor 

Dinyeperi 
geçmek için 

Almanıarıa 
karmata mavalla14 

'Genç lrakaltçalanmuın .ayı•ı arttıkça müctemi mtıhlıe.. 
meler çoğaltılal!ak, ltara ticareti kanunu ile borclar kanu
nu araında ô.henk temin edilecek, deniz ticareti- kanuna. 
nun yanllflan clür.eltilecek, ceza, harç tarif eıi ve noter 
kanunları tadil olunacak, tapulama kanunu layiha.ı Ja 
hazırlandı.,, 

Vekil, kan kocanın nzalarile 
boşanmaıarma taraftar değil ! 
MUcrım çocuklar hakkında alınan esash tedbirler 
Adliye Vekili sayın lluen He 

aemencl ile, adli mevzulanmız ve 
bugtlniln muhtelif adli meaeleleri 
etrafında uzun madıya gö~m . 
.Muhterem mubatabmı, hepimizin 
dblnJerinde birer kör düiöm ha-
linde kalan bt~k bakaJd ve içti· 
mai ımhiyetteki llQlllerln ce~ 
IU'lllJ verdi. Bu hm•.., ~ 

"""'' vakafu, ıeieae itP' etdif 
makam lını.:riyle em ytlbek saJ6.. 
Jdyed haiz balaMa •Ylll lbMn 
•ee~ 'ite )lipf'lfı"' mllfıl&Mıı, 
..._ ..... w tltlsWP •1 lıt· 
g&dıeferek, 'J'Ul10l'lllD. 

Kenı!llerlne en·eli ~ '1Ml&1i M>r . 
dam: 

- :tinparatorlu1c devri adliy061 
ile Cumhuriyet devri adliyetü ara
sındaki fallk nelerdiT? Bu farkrh 
ba.nği noktalardan· daha tekA.müli 
bir merhaleye varması li.ım:ıdır? 

· <De,·anu S ttncttde) 

Jn~iltere 1 ıoo yqmda 
• bir kadı'1 

J-ponyadakı ~ Evinin balkonundan 
te~~sını düşüp öldü 
Çekiyor ~remuımde Ereğh ı:oalialleeiııde 

Bu haber T oltya .iya.i 
.maltllllerinJe tlerin bir 

teıir yaptı 

<Yamı 4 üncüde) 

kuyumcu ııokıı.ğmda 7 numaralı e9dıe 
oturan Haydar ve karw kendi yan -
larmda. bulunan 100 -ya§!Ildaki !'at. 
may:ı dlli1 evde yalnız; btrakarak ~ 

net dU#finUne gitml§lerdir. 
ll'atma. ruıa y&§lı oldı;ğundan ytı. 

(Devamı 4 üncüde) 

oldallları SATIRLAR 
Köprüler • 

berhava edildi Kaıde ve 
l\l«'kO\&. ı (Rad}O) .- Sovyel Kanun 

.istihbarat bürosu ta:rafmdan bu 
15abah neşredilen harp tebliği: 

31 Ağustos · günü ordularımız. 
bütlin cephelerde dü~a karşı 
şiddetli muharebeler vermekte de 
vam etmişlerdir. 

31 Ağustos günii hava kuvvet • 
leriiniz, motprlü Alman tc~kül. 
lerlne. topc.;u ve piyade kuvvetle. 
rine ağır da.rbel•fr indinni§ ve \la· 
va. .meydanlarnıda birçok tayya -
reler imha etmişlerdir. 

29 Ağustosta cereyan eden ha· 
va muharebelerinde yerde ve ha. 
vada olmak üzere 1~ Alman tay .. 
yaresi tAlırip ve imha ettik. Bi~ 
~im .:ka~·bmuz 24 tayyaredir. 

Ukraynanın P. şehrindeki gönill 
lü ~ıtalar harikulılde bir" 'kahra • 
ma.J!lrk gösf Grerok -.ıehrc giren, 
ve. §ehrin merkezi caddelerinde ı~ 
lcrlemeğe teşebbüs eden 8 Alınan 
tankı ile 12 Alman zırhlı otomo.. 
bilini bombalara . kıu'l'jnyarak bun. 
nrden 6 tankla 12 zırhlı otomobili 
ahrlp <.'tmişleı dir. Tank ve zırhlı 

olomobH!crin arka:::n.:.....ı ,. ... :ı.re gi 
(0..... ' 1iıaelıl&) 

Rakibinin göriinmiyen_ tuz.mı 
nereden aldığı bObunlyen, kad 
rettnin manen bukmı altında 
inllyenlerin dudaklaimdan ebe. 
riya §(iyJe bir cümle dökttıtir : 
"Ha~eü, kanuna v8 nizama mu 
hallftlr l" 

Böyleleİ-µıin taktiği malüm. 
dur. Rakiplerinin biraı dahR 

"\ ' 
kq,.,.·ctlelıme8lne :yarıyacak ham· 
lelerine m1nl olmaJE. 

Bnada dönea yomnıklamı 
nasıl lnecelfne bakmadan, bun 
larm naeıl k&lktığT,ıu, :nud hu: aJ. 
chgmı araştmnak "e havada çiz 
d 1 ği daireye bakanak • met'lell bh 
boks maçmda ise - IMula hok'!! 
kaidelerinin menettiği ha.rfıbt. 
!erden sayamayız. BfnM.maleyh 
daha yumruk inmeden: "ba b· 
aana, kaideye mahallttlr!.. diye 
b&ğınp ç.ağmnaya kalak veren 
olamaz. Elbette ki. ringe ~ 
boy göstenneye deifl, tuathıfn 
ı>emeretdni almaya. çıkm.,tır. 

"Kanuna aylandır?,. diye ı... 

-- tuaf, .... • .. 'l 1 w. 

delerinden haberdar&&, ayni ım. 
nundan, yumrojuna bir daire ~iz· 
diren de haberdardır. Kalkan 
bir yumruğu, ha,-ada, inınektıeıı 
alıkoyacak kaide Ye kanon yo1' 
tnr. Kaide ve kanun; yımınığın 
nurl kalktığına de.ğil. yumnığuı 
naşıl indiğine bakar. Hele bir in 
in •.• Hüküm bundan ıı:ınra. .. Gıı 

rlptlr td doğru ' 'eya yanlı hi 
'uruı hakkında.ki ikaz, geıı 
~ wnrup ~iyenden değil, rtngi~ 
dört blr tarafmdaJd ha.kcmlcı 
den beklenir. Yanlış mı 'urmu 
tur? Meşele ) oktur. Yooi~ yun· 
nıkla :vere fô,erihnls bile olsa b' 
el, geUp ,halsiz kolunu hM 
kaldırrr ve kendi ini galip a~ a ı 

Mi(Jltdelelerde farfara anr. 
acizlerin sapecakla.n ~·oldur ' 
otılar se~il't"ller gözünde blr 11 

\an.dan başka bir t;ey drğildi 
ler. Nasipleri de, ömUrleri oldul 
c;a dayak ycmekt.en başka 1 
-;ey obmyaC&kf11'. 
• Meeele kD,.,.·ete kunetle; kar 
,., koyabiir.ı~lrt.edir ,.e diin~ad 
~-.ııma.k hakkı, ~yetle fil'SB 
~ıra.alanD deitl, uyanıklarıı 
ha\-ada f"ld.ltıa yumruğun şldde1 i 
ni ı.ıfıra incllreoek tedbiri n1' 
tinde alabll~nlerinclir. 
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HA.l>iSEl~ 
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Çok Çocu~ıo 
Bihncm lı ele benim gibi misi- ı tdtl edilsin, o zaman hakikat :ın

niz r Ilen artılı kendi hes:ıbonn. a.. lı!.4'rlır. Dükklinla.rm temizliği ( !) 
hstrm; hatta 1 anıkl>atlım. l>n.lın u.. hM lularıtı tcrnlzUğl ( ! ) \e gar 

üniversiteye 1 

kayıt başladı ı 

1 işçi ev ve 
apartımanları 
ln§aat bugün ihale ediliyor 

Adamlar ... AIJ) 
l'a;;cm: Kadircarı ~ 

l\~ çıkçası, bnnlan gnzetel{'nfe gö 
nince, hiçbirine inanrn:ım! 

Ne demclt istcdlğinü nnlallmıı. 

tab'ı: Belediye I• .r1erinc lıi!ı.n· 
C'mı ~o':dur. 

Gaz<'U.ıerin, lillstk hnbcrlcr ~ 
rlsı den <ıln.n "şoförler yclmn.s:ık 

c- sc ı,ri3 ccekle.r, bUyUI bir ~ 
uc ) •be:ık, ütll.'I' her gUn ikon 
trol ocı'ccek, m hnlle rmda 
ı.ı ar truııir edilecek, bu !iı 
ı ucuz satılaeıt· -

~ 1,5 a, 8 e lıyonız -
r .. nü gllniine konttol 

' , g rso111a.rın teın.izli.J[ <!o
ı 1 

• ccl<, (bu günlerde 
cd.i.lıW!ni lşittii:imlz yok. 

en, b · ,.. yil eV\'el, blıçok 

lolmn • nn tmpatıldi mt, k~pcnk 
!erine )a· r~tın n illintardan ô'r -
rcrurdik. ..o ll:IU!l!lll plsmI ' şimdi 
d ğ1.l 1) ~ \ahı \etil bilir. Falmt 
kazın Ri üylc de 11 övle, a .. 

ğı yol vr, hrin nıulıt.ollf t. 
lcrlıııleld (he1c Sirkccldadler -

- -
,Y:eni Sabah 

Hüseyin Clablt Yalçm eon Hitkır • 
Muso ı muııuttı.tıruı dair bir ttaJyM 
gazete.il lıi tclghtf!drla bUdirllcn bit 
hntx-rınl but mevzuu yapmaktadır. 

re ~u. ltu.zvtıll prcn 
1 nUhvcr Cle btr sulh 

Emlhlı ki cllliı,vnnın zcngLiıllklerlnl 
1>3ylafııııık lmp etse v;, nxwcuı iılSbet 
lor m ut tiillıotl!ll' arruuıı43 m Vl 
mııdt t.ııl ıılnı otun Almanya U Lo 
tal a buJ:'UnkU hMI rinde.o• OOk wıha 
fakir btr '\'n2J~ete ~ll,Şarlcr, ltiu\nyn 
ile ltal İlllm btınu bllınoorelr.rl llnbll 
değildir, 

Demek ol yor k1 orl.ıı.)'8 böyl bir 
pılogrnm ttımhlıfken sainhm dC~lldlr
Jcr. Zlhlnlcrtnln 1 lnd mutlaka booJm 
bir emt".l gizli olac:ıktır._ 

Yakıt 

Amn Us, Rc!stcumhur ln&ıU n Ce. 
:ııclkurm.ıı.y bn§k&m anısındaki tel • 
gra!ları bahis mevzuu yaparak czcllm
Jc divor ki: 

.. Avru h!lrbl, bütUn .bodutbnmı-

a nnı kcn Ti rk ''lltılnının bir sulh 
Cl'.'lllnt>tl t nde knlahl!mesı, la bir 

düfün •rl d dJr. Türk ordu.. 
mllli htlkl llm in .hıtlnat nokta • 

Bl'drr.,, 

Etraffa hükilınsil~ sükUııet bi
li sevindiriyor. Cam ve teneke par 
~ yüzl.lnden yaralanan başça -
~ Şliıit, dtlnki gibi müfrezenin ba 
§IIlda. gidc>n tankı idare etmiyor. 
Kendisini iltlncl t:uıkm topçusu yap 
tm. İlk tatıkl keşi! mUfreze.'11 1ru -
.nuuıdanI Rcnkevit:z kullanfyor. 

Bahar sisi içinde kilisenin kule· 
leri gorilndil. Behre vnrmzştrlt. 1s
tira:lıntnmza. lmvuşuyorduk. Fakat 
bu d3. ne! 'MaltinPll tUfek atesi du
ynyorduk. Tanklarm kapak~ ka
pandt, muharebe Vaziyetin geç -
tik. Schr.in pazar yeri paniğe tu
tulmru tu Sağa sola enılrlcr veri· 
liyor... Tanklnrmuz görillilnce 
"- Hcl şilkUr, imdadımıza yctl
fiildi,, diy sesler işittik. Vaziyeti 
ruılam:ık için etrnra bakrndık. An 
lısıldı. 0.rnı.andı.ı. gizlenen iki dü11-
Jn3.ll piyade bölüğü. a.laym viye 
ve erzak koluna taamız etmiş~r
dı, 

Şehre iki t&.rat tan ~ bulu
nuyorlardı. Tanklardan biri şimal
den diğeri şa.rktnn şehrin hudut 
fstiknmetini tuttu. Tnnkm topçu-

n vaziyeti çoktan ka.vrndıklan 
ıçin t ctm kt.c 83.bırsızlanıyor -
l<ır<b İ te ilk tank do •ru 
yuvo.rlandı. Polonyalılar tn o ıtl 
bl 1 t)or •.. Knrşılnrmda tan, ı 
ıaca.klanru llmft etmiyorlardı. r l -

kat bunl ra. Jyf bir ders ve.'".mC'l • 
A:slt m ıharcbe şe'hir d~dn haı:; 

onların ıtetitleti meydana çıkar.) 
DllcnC:lcr toplıı.ı.ınca'k, bozuk u
' u•,lnr ml Pdcrc c<Ul<!cek, çürük 

lızdet ılcıılze cfökUlccek, sebze 
u zlı a k, mağ .. u _ 3 ağ s:ıthnl -
mı~: ük,, \ c ilah ı:'tn hLtberlcr 
gözume ili.~lrse, ~ilzündeki düz
günün '<•rdi~rf ııJd&tıcı tazeliğe 
raı,."lnen lnnnm m, bı. ık ıtınclan 
s,Ulcr \C t• lle 1UtU"lllll ı..-ibi: 

- Al.hında! 
D 1 ye tıa;:;"'ll'Brn k ,..a~'f n), çNi ri 

f'ilil. 
Uov.ünlerdl' dr ~azotelcrimlıile 

ıı~lfil klusik nc• rlyııf setisJ -:!a
dı: hl'll ols.cn1t, bite<-ek, yapılacak, 
görlilcook. Hıı.nl bir iM \1lflhr: 
'

1l ime ğlın ölme !<Hıcalar bite• 
celtl,, defler, bu da o ldıbilden ••• 

UnlYCrnltey talebe ka1duıa bu sa
bahtan itibaren ba§lluım•ııtır. Kayıt 

içln mllracaat edecek olanlar llscle • 
rlh mayıs devresinde maun oıup da 
devlet Olgunluk imtlh:ınlarında da mu. 
vatrak olan gcnçlerdJr'. Kı.yıt munmc- .1 
le.si fakUltclerin açılı§ turihl olan ı. 

klndte§rin ba§ma kadar d vam edı;. 
cek ve bu tarihte tedıl ta. btı.şlıma • 
cakbr. 

Alyo11 mübayaat! bitmek 

uzere 

Toprak ma.hsulleıi oflı:1 haZiranm 

Yüksek ziraat C>natiülcri 

Rektör Süreyya Ccnca 

tımerba.Dk umum mUdUtUJğU, dov. 
Jet sanayi müesseselerinde çalı§an ı,_ 
çUerc l.np clUrllmcstne karar verlltn 
~ evlerinden Nadllt v~ Kaysorl fab. 
rlkalan clvarmda yapdacak •vlcriıı 

projelcrlnl ikmal etlirmle ve cvtorlıı 

derhal ln§Mma başlanmam tak rrt'lr 
etmi§Ur, 

Bu ov~ bugUıı llıaloa1 yaptlaca.k 
vo ını bnstmnadtı.n evlerin h&rict ıu.. 
snnlartıe amlarındald yollnrn kanalı. 
zaeyon v su tesisatı UtmBl olunacak. 
tır. 

Nnzilli fııbrUuı.aı için pptmlacak 
blnnlar f§Ol apart.ımatılıın, Kayseri. 
de ynpt.ırııncaklo.r da ev vekllııde o. 
lııco.ktır. Apartmman vo (JV1m- dvıınn 
da silzcl bahçeler ve spor csahalan da 
olacaktır. 

S<m günlerde gene ço iiJ#" 
' nilclero yardmı meSote61 
dunıluyor. e' ~ 

Bir devlot ı~ n~ ;:; 
on·ettil'. Y erytizü rıU' • ..M 

olr; kU1,1Ucük e,hnhf ııııe ~ ~~ 
det bot; bırnktıktan soıı~ 6t"".:. 
oc en umulmadık yerle~; ,O 
ağlarlyle nlmr~ bnln dıı'~tf 
bllyelcıin, clö eie':!11..!ıı biıt"J 
nn n.ralannda ~cş:lt yc;rııı~ 
görlirtlz. 1'.1v ne ktıdat 0 '-' 
yapıl~ olursa ol nn, "ıdcıı 

eni olursa olsun bU ~ 
hılamıız. \'atan cm 6,fl e1' ~~ ~ 

Dedetlerfn, en ICO' ,_...,,. 
1 a mllletlerin vatıutl~ ıı• 
etmek için feri sUrdllk .ti 
bcp nlifuı; çoku dut• ~ır,-? Belediyenin hUsniınlyetl olilu -

~'1lnıı inıı.ncuım: \O imıınırnu. \'ar. 
Fakat i hiisnünhellp tı•tnıl)Or kJ. 

llnlk ' t1 , ol cnğ ktynıct 
\ennez. "Nctioe,, y:i görmPk ı .... 
te.r, Onu bn.'j!ln scylndiıir, ~nın 
lftn l!ôlcrln kentli lıH rıı llıı ' l'ill-

15 lnde ~ı mı§ oıa.n l9U tlfyon mü
bııyaatinı lkmal ctmeK ilr.en::dlr. Ştm. 
diye kadar mnhsulUn kı.ıımıkUlllsl a. • 
lmmı.ştrr. Fakat mUbay t cylOlUn 
lCi inde tamamen kcs1lccek ve bundrin 

sonra afyon almmoyac klır. 

Bu s nekJ Afyon mQbayaatınib 

ınağM ınaııar ıııınnıaruı~ı.1r. Yoğu -

Yükse Ziraat 
NazllU ve Kayseri işçi apartıman 

ve evleri ıiçlzı 800.000 lira kadar sar. 
folunncaktır. 

J)lğor tatafta.n balen inp sıı.fhaaına 
girml§ olan Hcnıkedckl tıcı ovlortn -
den mnad:ı. Karo.bük demlr \OC çelik 
fabrlkalan cıvnnnda ba:l'D mevcut 
ufrt& evlerinden sonra 1.,'"Ci evleri do 
in§a olunacaktır. 

e yapalım, ra:ıt-~ 
ığı;;,nrnryonız; haynt 

~nn! .,-

lllçbldsl do: _ 011bf' .'.J 
lnl ıtümıeklc .. r,•lnir, nıemnuni· 

yrt duyar. 

rulmuş ıüyonlar kabu1 olunmUflUr I 
Bu sene afyon mUooyıuı.tı geç n sc.. 

rıeaen yükseli flyatlarıa vapıltnakltı
ınr . .Morfin derecealn göre en lyt 

ens itü eri 
Pi'an ızlar: "ONıetınem lıU rıU • 

ri~etlcrlc dö nmi ;tfr!,, d rler, t
;\ I ynpalmı dorl•en, mm:nlfak ol _ 
mak!)!Zın beldedlğimiilıı tnmrunilc 
vddı hroenerp, ul rverirb:. 

1 1 U~Ul!Cr ''C kanunlar dti Unll-
Rlz, falfa.t tatht etmeyiz. }jn 

t•t nlyetlel'lc bru,lndığunız isle· 
tin arl· sıru mutlaka gev ctiriz. 
nu kıl unım\IZll hllcrek, her te
şebhi.istin basmcln. tinoo bu nolllayn 
e ıcmmlyct vermek lib:mıdır. 

03nuı, gıızetcl<•roc !:ikan bele
Cliye haberlerinin yıllanlıınbcrl ga. 
zctclerdc çıkan ki !ilk ltfi.bCAe
rin klÔ t'o< olftt2UtUJ8lnı f fJ.)'OI'! 

Ede~k. ~yUyecek: g'arocek, gör
lhlyet 1 

ııuı:!.tı "c " l "ca.k., dile 
bönd fi rı .. r .. ı .. 

I»\tmnt 

Kırklareli tren •el erlerinde 

ı:tıallnra 85, 22 dcrecc<l 11 .}'Ukan mor
fiıU lhUva eaetı az konnklt mallara 65 
ve nşağt ooreceae mnUtır& ıae 65 ktl. 
nıı fiyat Ye.iilmektcôlr, Bu llyııllllt 

mllstnlıBill l4tıı:ıin ct.Uğlmlcn bu ec:ne 

l.nhlaata çok Syı k lltetı m nar geı.. 
mlştlr. 15 eylOl&ın 60Ilra gel ~k ıruı.t
lar verilen k.Btnr mucibi1lce h!Çbtr 
kilde kn1Ju1 dilınlY\?CCktır. 

tadilat ıl: Kabatatı rkek Jlııesinltı orta b rtncl 
KllprW rın mev6ut olnıam:uu dOl&)'l Te iklnct emtruı.rı bu no IUı.ldırıla

le Ktrklarelliıt kaı'lar ljll~ caktır. Gelecek seno ortu ıwıun tama. 
Avrupa b ttl te.rlfelcrlnae, devlet .de- men kalkacak ve bu mcktebln. daha 

mlryolları idaresi tanıfmdan ve gö- genl§l tn rek - y ınu: u~ Rmnı ka -
flllcn lUZUm Uttrlmı ba?J delft~klik. 1acaktıt. 

ler yaptımıştır. * lstanbw Beyoğlu ve Kadık5y va. 
Bu eabalıten ltibareıı mc.rl olan bu kı:flar mUdtlrlilklerinde açık vıızlteler 

ye.nl tadlljt n K(rklareUndcn ak§am.. rdır. Bu mtlnhallr..re tayin oluna • 
ıan Alp ıllu ve t tanbula hareket eden c:ıklnr lçW JX!T'fCl1lbe ı;unc imUhan 
katarla UzunkoprU • AlpulJu nrasm. yapılacaktır. MUsb.bakA hntihlUlma en 
63. iı;Uyeıı katarın hareket ve muvas:ı. az ortamelttep mczunu oianlar kabul 
lat saaller:I tlırnnm"n de~şUr. Bu edllcoektit. 
katar bu akşamdan itib:ıren Kırklar. , * Beyas v r peyniri ıtoktarı
tıllliden ıüUi.l tam 20 ae llarckot de • na ntt bcyan.nnmelcr tamamen ahn • 
cek ve 22,4ü tc Al'].1ulludon kal cnk- m trr. BügUn b\ıtlın.ntılcrdc bu stok .. 
tır. Bu itıbarla Kırklareli J>Mtalnn - lann kont.roıtı yapılncak v fiyat mu
nm lstanbula muvasaınt ımaU sabah- rnkabc komlll)'ODU beyaz ve kaş.ır 
tAn sant 6.50 trutavvtil etmi Lır. peyniri toptan ve rep 1 de nl\rhmı 
tlk postA yann b:üı bu ntte sır.. teeblt edecektir. 
kcclye gelecektir. ıt: l!ll tczglUıl.aril çalq<.n dOkum -

Uzunköpttldciı Alpulluytı g'ltlen pos cılanbn bir 'kısmı YD.Zınn v doküma 
taôn 20.55 de hardtctlc 22,1 O da Al • kooperatifinden ayn olarak bir koope 
pulluya muvs alnt t>ôctıek \1'e lstan- mUf kurmu~:illi'dir. Bu yeni koopcra. 
bula. gelen p laya e.kt tnıa verecek. Ufın tesis heyctl umumiy<'.si bu ayın 
tir 15 inde :rapııacakln'. 

A~pulıu v Kfrklarellne gitmek U.. * Yen! kurulan TUrki)c kömür ·-
ırere tstanbııldan 1ı ıreket ed<'ll katıır- tıı ve tO'V'ti milessesesinln kadrosunun 
lllrm ve Alpulludrın akt.u.rma alıp u. I ilmıaun ~tşılmaktadır. Rı.ınwı lçl.n 
zunköprUye giden tı:atarm hareket sa. muhrellf tahsil dcvn:lt>rind n memur • 
atıerlnd deği§lkllk olmamıştır. lıı.r aıınmaktadJT. 

Polonya 
4 

harhıne ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

ladı. Yol ken rındakl çukur1ar Po 
lonyn.lr nskerlerJe dolu. Bir sa~n 
döndiik bir son; makineli llifc'.klc 
~ukurlan mermi vnğmuruna tut -
tuk. 

gazl geriye döndüm. ÖJümüzii 
yavaşça tanktan çıkardık. 7..aval -
Jr Noumann .. İkinci bölüğe mensup 
l.ıi'ri gönülUi ol:ıl'tık tankın makine 
ii tlifeği baf}ına geçti, Yine şehr"n 
sarkma çikt.ık ... Polonyalılar ka -
çıyor. Neumann lı.:ı.ynluu me~er 
çok pah:ıhya. sntmış. Tek başına 
elli Uç Polonynlı 6ldümıU . Tabi· 
ye ve eruı.k lrolunıı. yııpılan taa.r... 
nn: bu suret.!" akamete uıı!ralıldı. 

IJI - • ubfty t. •ers'ln ıuılnt11k. 
lan: 

Tehir edilen kamplar 

15 eylulde açılıyor 

Rektö ün 
Enstitülere aıt muhtelıf 

meseleler hakkmda 
vardığı malarnat 

11korn, 1 (Hususi) - l'Uksck zl. 
rant enstltillerl rcl.t6nı Stinınra Gen
ca. mUcssesenln yeni ders yılı fanllycl 
ve haztrlıklnn baklundn gazetemiz(' 
şu malOmatı vermiştir 

"- Bu ııcııc, dllba c\'\cl yapılması 
mukarrer iken tehir eaıııı:ııı tn.ıhınan 

knınplar, eylUlUn 10 wıda açılnr lklır. 
MUesııcseml.zln tnrrada tahsil gören 
talebesi .Ankaracla açıınn kamplıı.rn, 

l.e14nbulda. orman CakUlkslndt> oku 
yan talebesi de Onhers t'! kn.mpınıı 
ltfUrak ede<: kllr. 

ikmal imUhanlannuz, tC§ı lnlovv ı 

ayının blcla~tlndo icra olunacaktır. 
Bu sene, muhtelif fnkiU clcrc alı • 

nacak kız ve erkelc tnleocn.n mUsa • 
baka lmtihnnlsn 6 teşrlnlcvvel tarl • 
btnden itibaren yııpılmoğa b:ııılanıı. • 
caktır. Tedrisata ısc 3 t ı lnlsanldc 
gcçlleôcktlr. 

ÖnllmUzdt>kı ders sene!' lçln tedri
sat programı bazınanr.ıı~lır Esasen 
ftılulltelcrln hedef ve •;!!.} <'l~ri muay. 
yendir ve bunlar, metodik bir gekll
dcı her RC'IJ(? tatbik afhnıırrdnn g çmck 
tedlr . .A ~Tıca, tedıis ışler· bakkıncll\ 

her sene başında divan karıırı alın -
maktadır Hu yıl da, bu t,. kımd n bit 
lncP.l<'.me yapılacaktır. 

Münakalat vekilinin 

dünkü tetkilderi 

MUııaktıl\t vekili Ct\ntt l\:crim tn. 
cedayı dün ak!lam tistU Y"!Jllkôy (le\. 

lel hnvnyollnn mt>ydıın r.ı, istasyon 
bhnsmı ve hnngurlıı.n r. ?.mlştlr. Ve. 
kil mlidlir Abdullnhlan muhtdlr lşlC'r 
ve 1.>llhtuıs:ı. yolcu nakllycıtı u.ıcrtndc 

tznhnt rumı1.1. bazı dln:kUner ~ermiş. 
tir. 

raUe ilerliyor, tank kummıdanlan 
ıımr.iy1 inceden ince~ c t.etluk cdi
.}Oc, Hiç blr t rafta muka\cnıet 
gösteren dil man )Ok. H nl nc·rc
de koskoca Almruırava kil.fa tutnıı 
Polon.} alıln.ı '! On beş kilometre ı
~rle:memişkC'n Lossberg fslikame 
tındc ılci'lıycn suvnıi hlnıa) e in -
de dü~manı gördlik. Tanklann mn 

klııl'li tiıl C'klerl takırdadı; diışrtıan 
pi~adeslı in \c ilHumlıı dağılarak 

ormanın içine knçtıklan gdrUldü. 

Bu tıPkıldc istikbal olunacnğımızı 
ııklınıızdan bile geçirmPmlştik. 

Tanklar yuvnr hnmakt.a dC'vam 
edıyor .. 

Glttikc artan . c lrtıfı ilice 
önncmize mani oluvor. Ust.cğ -

men miz bunun üzerine "-S ı -
r n. y a - .. emrini verdi. S~ten 
istifade ederek büyük bh sUraUe 

kilçük Konia. üzerinden Pruat yo • 
lunu tuttuk. DGmir yolunu cnuıi -

lgçt evleri cıvannda ~lerc ağaç ve 
ııebzo Eiraatı ıcın toprak da vc.rllc~k. 
Ur. 

1§ banka•ına alınacak 
memurlar 

lTzun mUdacttenberi yeni me 
mur alınmayan j bankasında 
muhtelif şubelerdeki ınünhaller 
için yeni memurlar alınacaktır. 
Bunun için büyük şehirlerde ya· 
pılmak Ur.ere bir müsabaka. im. 
tihanı açılmıştır. 

15 eylülde yapılması teka.niir 
eden bu müsabaka imtihanı An
kara. İstanbul, tzrnir, Samsun ve 
Adamı.da aynı zamanda yapıla· 
caktır. 

İş bankıunnm müsabaka lm· 
tihanına orta. mektep mezunları 
dahi kabul edilecektir. Fakat li. 
sc ve vUksek mektep mezunları 
da imtihana girebilel.'ektfr. tm 
tıhanda muvaffak olanlar ara· 
sın yn.bancılisan bilenler tercih 
olunacaktır. 

imtihanda muvaffak otan or. 
ta mektep, lise veya yüksek mek· 
tep mezunları tahsil derecelerine 
göre 3659 sayılı bankalar baremi 
mucibince muhtelif derecelerden 
maaş verilecektir. Lisan bilenle· 
rin maaş dereceleri yine bu ba. 
rem üzerinden fazla olacaktır. 

Nafia vekili lzmirde 
17.mlr, 81 (A.A.) - Nafia vektl! 

Ali 1''uat Ccbcsoy dlln otomobille ııeh.. 
ı im~ gelmiştir. Vekll tımurc.'le kaldı• 
ğı mUadctçc nnfla işlerini tetkik ede .. 
ccktlr. 

- Menılcketlınız lı çaY.-ı 
rı\ifu besli)enıcz; artı" dl'! r 
tan \ azg~elim; bu "° ti 
bir Şek.il 'crelimf c ~ 

ncm07., JJlyenler ~011ı.t ~ 
yuk değildir. J,.6.ldn IJ(ılil' 
ıHinya rapmda kft]ıı. r'I'. 
bir iki mlllcttir. r~# 
Şimdi knduılıır aı d~ ı;'Ji"';,;' 

bunun blrçok cbCJılt ıı'f 
lltlzan ha.klı, bnzntl b ~~ııfll 1ı; 
hır. l.iıkin apn~ık 'c cın1eltf:_.ı 
hakikat ,·ar ki o dıı. ııı Ji11""tı" 

1111~1 ti 
dn nüfu. unun ~oğtl 

1 
tiıı 11' 

ılur; lm uğurda de' crl" ıltı ':., 
.l'likülleri rnr; rcrtl a.-n'~ 
le~ i chomınJyetlc ğliıP 
,.oh i hnılgiimlıj;"'B nııı 
lıırı ic-aıı uder. ,. ctoıı' 1 

E.,lıi analar Jaha .~: dol·~o f 
lnrdı, Daha geçen f.1'0 11ı;0lıl~ , 
~ıııda bir l<aduutnn bğu ırf 't_ 
otuz smda bulundu, ifll''ı~r 
km: cocuk nnıu;I) 1111 • ctılrf11 

ram nl r mili, hele o; ~ 
<'nba \"ıı.r mı! ın:ılı 111 / 

C)ocuk )apııı yaPıtU\111 ,.,we,: 
~imle geçim rtJnrıtl rotıl ~ ti 
lılnıdir, fakat sJılilU~·ctJldl~ ; 
ni d crl.'Ced c clı Cfl'ltıl • ıfi!l' ar~ 
ta ~nk ~ 8 ıcult ~. 
l ıı.clc halleri ycindO.ı~;ıerdr. 0 ~ 
\'f).·eJert yUksckÇC .-11 dt'j!l )~ 
lli:rnr. Ta.rlhtc buı.;u~ta' 11'~..1 
nı;nlar bile 01nt ı-ıu tııl ~f, 
knr..llnnan fazla ~:..oıı1 ~ııl' t 
tcsaclüf ediyonıı.. Ji f1'111' ;ır~ 

iilevmnnm sadt.ı' .. 111ıı 1 
' 

• IJŞl>- .ıt. 
temmuz 1589 ds ,e bltifw .,e, 
ya pa :ı. bunlardıııı :rfli1't~11 r, 
Arnınuttu, ycııfÇC ~ 11c"_., 
mi ti. Ann A' ıu11;.ı1 'r 1111ıo;, 
)ordu~ iiç lmrdc, t :;:ırdl' ,~f 
papa olup ayni ıed "~I ~ 
yorlnnh. link 1e ııb~1 ; f '"'İ.. 
ndnın olııruk t:ın•~cııı: r.',iııı:;, 

---<r-
Antepte )erlimallar 

açıldı 

ılınlnrıı pek dU~kU "' 1111 ~ 
düJrUnlükten <lolııY' ";,~. ?, 

pazarı ;;. dıt t 
ohırnıuş. Konnı.'" rh""~ 

1 Mnten llandın. ,1J111 ,~1' 
nL<ııı, 31 CA. \.) - Sumer.. (>htü~ii v..nm:ın Uı 'tıeP" ııl"'ı/ 

bank yerli mallar pazaıı Antep bmılmu ı.. Hunlj\l'(J1 C(tıfll"• "'' :J 
mağazasının o.çılı5 resmi diln ya- uınıan ı•ııl:r. olılnğt• \ otıflıt!'1dlll"~ 
pılın~ ve töı ene riyaset eden va. ladı~ı dört kndınd~~tl:.t tttfl 
ıniz yeı lı mallar pazurının yer yer kfuı 'oJ<lur: bu ~eP d0 dt 

1 yaptığı htzmeUeri işaret ederek bir ln mı roriyde rııftır e~t 
muvnftnkıyGt dileb"ile :rnnğnzanın Biz hu ılt•reec I~~;~ 
kordelfısmı kesmiştir. (D~~I 

HER GON BiR ısı. ~I 
D E N i Z A L ~)~r 

•;ıll)U 4' 
llarolıı (\il l<orkurıın '"' lınt.i bir :tf. hln•r kıymut oldU!: (1 

ha1>1 rcstııi tcbllğlerde göz ~a.rp1U3 • kartnu,.tır. ~ , 
ılnn ge<:lp ı:ldl3 or: Denlaıltı harbi ,\J. l>foniı:altılamınnı fil 41~ f 
nıan "'-) yor••l••rllı• olduğu kadar de- dır. Bu dr>polnr tJ ti" (tlJt ~, 
rılı.ıılfıl.ırllt' d!', dcnlUl•:!ı!ı lngllt0tt'3~ gemi ıı#ırluşır "" ,ı. 11 tııl~ ~ ~ 
&.:"Plen ;) ıırdıııır ıinlenıcğo ~alı.ırkcıı 1n- ru lnm~,fc b:lo;lar· -ır.ş r-..Jfl' 
gilterede bir t nıftan nnkli "Rb lmrıı.. hu nltılıııa.rıı ba~lıtJlr ı)'f .,.,.r ~ 
rıını,, diğer tarıtftan bu ıJıınlr.altıl:ırmı elir. 811 urotlo ~(iJliJll'· .. ...ıe I 

r""" tııtıııo,k ruüın1• ~.,,_~,J .1 or1 ılın ı.ııldırmal• ıcıc u~ra ıp duru. 'tJll ~'IY .IV'.'~t r 
.ror. iki tnr&fln,n h rlıangı biri gııyctil. llf 1.znltıları SU~ ti~ ~I~~/ 
ıic munıffak ~ tal direk..._, h!U'bl l!ıkh motörlerlli'. ,.ı.-il1'1~ • 

kaznııruıık için lmt.i bir atlım Bbrıı, o.. uldtıltça dolılurduklıJfl ~ I 
btl!lktır. tarynlarllo ı 11\Nı rJ _ıtt~I. 

Denlzlrrl.u ultmda dol~ ~n Dk 
proJclo\· on ) f"dlııcl asıl'dn lınn~. 

,., on scldz.lncl • ırcla t ouuUm et • 

nı1';tlr. 1778 de J.ıpılan Buhll<."tio knp 

lunıbağu 1 imli ı;emlsile FlnU>n'm tur 
ııll balığı isimli gCınlSl denlz.nlfılan • 

om btlyUk babal!ı 1lbr. Bu lld ke-

le harelwl edcrlOT· f!Jfl>.f.dr ~ 
nugDııkll cll."nl7Jıll 1 Fıırııofll d ~;J 

hliyUl;U J;'ra ıı o;ızJıırırı ıı, 1 ııf., Jit' 
dn in smn b l.tnıtıı ıerıııclt lf 
te giren bu gt-11 !>11 d ıJtll • ııf' ',/ 

' yet altında bulundurmak için 9,15 
1·9-1939 8b.bnhı ~t 4.45 de hu- tc Prustun rkmda mevki nldrk. 

dudu ~ilk. üsteğmen Buchter- Prustta dört tanktan ibaret bir 
kirclı'hı kunıandnsındaydtk. Buclı- keşif mkfn-zeıd bize ntiha'.k etti. 
tcrklroh'in vazifesi ala:ym taan u -
za geçeeeği saha~"! keı::fet:mt">'k ve Bu e nada emniyet altına nldı{;,"I • 
Pl'ustu geçerek <lPnıt~ölunu enı.. mız sahaya motör gütUltUsU yak. 
niyete almakb. 1 etı. Bir mot.os.iklot. Üzerinde ikı 

Tanklal", dU man ararlsinde yu. Polonyalı suh~. Kendilerini "hnl
varlıuıryor. Hr~eıy muhtn-cbeye hn. lo,. e.vnzderiyle karşıladrk. llk c

il o vnldt tnfl!Aklı motlirler nıe\·cut 
olmadığı lCbı ııru\°l\fQıl olıımarncytır. 

Denl:uıltnıda 6oyah:ı.t mefiCle t tıııldki 

olarak ilk ~a 1 6 Cin DDptıy do 

Lom'\ln :ftkl:rlerludCD tlh3W a.laıı GUı;. 
tav Zede imli bır milhcnclls tanrın
dan pı Jimruıt ~ tnüm -

UJıın lclndc 4SM to~,..:ı1•""* ~· 
li'ran. ı:ı 1ııv.1lnı01' ti-" ~ r''ı • 

gUiL lhn.'Ulınd3 bıJIU ıtJltl'ı:.~ ' 
tı 11Ur l<'rnmıu.Jıtl'll 1 lıl ıf'": .. 

l>cnl:r..altt muJl)')ı.P oııJr ~ııl 
dar perislrnpn \'ı'Blt ıl' d'- ~ 
bnu görllr. Dııbı> fil 41ctıı' ti , 
to.uı:.miJa kör ı.-nllr· eıııoi p ~ 
deıılzalta SU\-aritNi ' r'*', 
ku.raıılıklar ıçrlslnde ;_ttıı -
tile ) Uriltud~r. i\IBfl it ır1 fi kün olabllrol Ur. aamsflb l"ranınz.. 

larda.n daha evvel !\mnlkalılar d !!ll\"'Un thrnu çıl< rt• ı 1 1 

Bir az sonra b<-ynz mendıllcı 
la.ndr, Sağa troitn beyaz mendil -
leri gorUnce la döndük; hey Al
lahıın. .• Çukurlarda amma da ço1c 
Polonyalı var. Mütemadiyen mor
mi yağduıyonız. Tank e.~ ve ö -
lUm kusarak yav il<'l liy or. 
Tam bu esnada tankın U.ze.rindcn 
düşmanın makin iıifek kurııun 
lnn vmldadı. Tan'knı :rrudtint>li tU
feğinı !kullanan erin yUzli birden 
bire l:an içind kaldı. Yaı alı mı? 
Hayır. Tankı kullanan f'r vuruldu. 
KcndlsinCI ısa.bet eden merminin 
açtığı ) ıı.rado.n etraf n kan sıçra -
makta berdevam. Elindeki el bom 
basının kapsiilUnü nceb:ı. <;:-ekmlı; 
mi) dı 9 Polonyn1ıtır fırsattan ist ı. 
f de ederek t.anlm tanrru~ cdrc k 
1 r mi? 1I yır •narnu etmediler .• 
Dirdu;!yonun b~ı.r~ınft gc-ctim. Tam 

zır bir vaziyete getirildi.. D.i.?'e.k - sirlC'...rimiz, 
myon b~mdaltıl<>r büytik bir 

. r~ 
bu ~ıı ile n~I olmııı.lardır. 1861 , ,. ntP\ ı,ı tı" ııı rt 111 

mutuın>hf'tm'i dcnl7.:ılhl rmm ıı'ikrrı lı•r 
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PROPAGANDACILAR 

Bir gaz.eiedc okudum: 
e t ı VE KAYNANALAR 

c 1 na ye er '' riı~:r~:::~:ı~~";:f:ı,;; ~:~;i 
Ahla'k kltaplarmm insa.na yUk • .... ,.,.,.,,_,., ............ , ... , ....... , ., ı Bunların d:ı hepsi miicrimdir. Bu 

lettiğl içtimai vazifeler arasında f ı :ıCTk cdıiimlcri veya cinayetleri ba 
kendi nefsine olduğu kadar b~ ka- f Yazam ! zen de daha ııUmullU bir şekilde 
larmm da haytına hürmet e.tmesl i Dr RAStlYl ADASAL 1 mlicssesolcr de yapar Kasabası -
mühim bir y<:>r l"gal eder F<'rcli ı · J nın öldüriıcı.l ve bulaşık bir hasta
einayetlerin hoş görilldüğU cemi - t, .... ,, ......... __ .,,,,,,,,,,,,......... lıkla bulaşmasına St"hobiyet verem 
yeUerde f'mniyet ve l!Cliı.mct yok· 

8 
psı cin U d _...ı B pis bir bclC<li; c de !Ju it.ha.mdıı.n 

tur. Bazı kovboy filmleri dünya. - ı a z a.ye er c Vurnır.. un • , kurtulamaz. 
nın Ml ı mahdut ) erl<'rinde lruıan 1 lRJ"a k:ıpa.lı veyahu_t <f.n bılv~ıt ~ ı Vakt'yle ufak yaşlarında çnlı!jt ı 
fildt\rm('nln alcl'ıde bir hlıdisedcn 1 ~~t :,:mck ı!Tii~uo~r. ak Çunkli nlıp öldürUlen cocukhır için v. 
ibaret olduğunu gönterm"ktedlr. .. ıyen er. ı~. stt ~ 1 Hugo §Öyle yı:ı.zıyordu: ''Içlerhı • 
Memafı en medcnf t'emiyetlerde =~ız ~larak cemıy~11f t>Ultü·~ don hiçbiri gülmiy0n bu zavallı 90 
dahi UlrlU türlU cına~f'tlcr mcv - . a a.rm a. se:bNıt . 0 a§tr !i.I.' cuklar nereye gidiyorla:r? • .,. 
cuttur; ''e bıınhnn azlrk nisbeti ıçtimai me:vkil?n. dolc.yıslyle S8): BugUn da.hı adaletin, devlet ka.· 
medeni seviyenin ltır mistnkı ol • sı gorenlerı, bUyiık "!lcr yapanlar 1 nunlarmın hak vesalahiy<'t iddia. -
makta. beraber gazetelerin mu'tc- ve namuslu hemı1chrı 8 !1'atlyJe ~o- s!yle kovnlnma.drkla.rı knpalı cll
na sütunları her gün tüyler Urper laF:.anl~rı b~eı:ır. 

1 
B~ c:a~ct1~1:tı~ rfimleri şerh ve t.alı:viye etmek 

tici cinayetlerle doludur. çogı~~. a . r anı a. a.n a g 1 • muharrirlerin ve gazetelerin vazl· 
MaattN?ssüf Tııin"· n dcd gi med~ ' 1 1 ın mcı~ham~t.ıı ve mtitc • fesi dlr, Çilnkü ma.a.tteessiıf bll • 

toplantılardan birinde şÖz al
mış, medeni memieke.tlcrdc 
kaynanalar lıakkınd :ı fena 
hisler beslenmesir.den dola
yı teessürünü söylcclikten son 
ra iptidai kavimlerin kayna
nalar.a büyük {;ir hürmet 
gösterdiğini kaydederell ba
zı mi6aller de uermiş, cenuLi 
Çinde,, damat, iz.in almadan 
kaynana•ının odaima gire • 
mez, kaynana, deniz suyu -
nun çekildiği bir zamanda 
aahilde kumlar iizerinde yü. 
rü.yccek olsa, Jcmat, aradan 
bir med geçip, kumlar fü:e. 
Tindeki ayak izlerini yüksele 
cek deniz ıruları 11ilmeden o. 
rada yürüyemez., dolaşamnz
mrg. Damat ancak eı.ılôt sa-

3 

hibi ol.1 ·ton sonradır ki 
!ıayna aya hitap edebilir, 
sö.:. söyliyc1ı:lirmiş. 

ôU mı afa~ bcna giinii -
müzü·ı ~ a~i rrnpc, r:<...ıclala -
rrnr hah /atlı. /((l:j nana/ar, 
cemiyeti ,., 'ı · ·n. l.c:yncmala
rı m•;ricJa7 rtme u c. c öne 
si:rdiit;d mi .. a.l de, c-nlarm 
propaganr!cdcırındtın { . 1 ":z. 
Misal dikkatle okun ı· hep 
clamadn lelıin('e. Onu, l.:z • -
nana il., t madem m 'imkün 
olclr•i!u /,ac!ar uzal:..la:tırıct 
mC"Nyc'lc. 

Siya i , 1'C'P'l"'andacıları 
bıı bakım.den hayna•w~arclôn 
farklı güı i'r n " 'niı ? Orae 
siirclükleri idJia ar, yüzleri -
nin kızarTra~ nı icc:.p c .. ı·re • 
cek malı' 3: ~c tece:Li et j.ji 
halde biz kı::c::r'ı' lari'iı 
görmedik. Acl1'.ba kaynana -
lar da mı bö) ... ? 

R. 

gibi insan, b~eıi ahlak ve mf:\d('nf c:ssı~ hnlkı? dıkkatmı çelme7: ve tün insanlar için ahlfık ~ ve vicdan 
gayet re nl&bctle henill; iptidai hıkfı~ e m:"7:u~. da olamaz, Bu ka azabı, cinayeti önliyeeek kadar 
bir goril seviyesindedir. Cebir ve pnlı hc~erı cUnımler sahifeler dol· yükselmiş ve dimağın inUsaçların
§iddr>t ve kan dökmn sevki tablf- durac.1 k knd.ır ve. bir cıhlAk ki ta- da i5lcnmlş değildir. Binaenaleyh 
leıinl.n uyanmaJıı iç n ufak srıbcplcr lm.ın ml \'Zuu ola.bilecek kadal' he· kapalı ciıuı.yet i<ıliyenlel'i gördtiğü· 
dahi Jrıifidir. İçinde bulunduğumuz snp,:ıızıdır v? hayatmuzm her basa· mUz zaman muhtekirler için yaptı 
cihan harbinin kanlı boğuı;malan ma~·nda misallerı mevcuttur. ğmuz gibi delilleriyle teşhir et -
da. bu ccddant Ye 60\'ki t.abil kabi- Umumi. sıhhati ihW eden, bal- mek vazifemizdir ve lbu vazifenin 
linden vahRCt ı.·e intikıımm cscırlr- {;omındnkı veya yn.ra~aki. mikro- ötesi de cemiyete aittir. 
rldlr. Medeni insnn bu vah 1 ,... bu ortaya saçan, hemcinııini .Yal~· 

Adliye Veki 
intikamcı sevld tahlilt>rini fjuııru d~n v~ muvn.kat keyif vericı ve ol 
ve iradesiyle yenip ancak zanııi d.llrUrh zehirlere~ ~tı~? ~ 
nefis mUdafans·ndn kan döken ir. ~tl\'a•ıta katli ~~ ~tdir. BUyük 
6andır. Sev-;IU bir vatan mUdnf'l· ıpokrı_ıtın yemininı ~gne~erek Bırf 
aaı uğurunda sel halinde dökillcn madd~ menfaatleri u.;in tifoyu .. dahi 
kanlar bunun !<'indir kı <-inayetle tednvıye kalkışan bir operat.Ö'r de 

mUerlmdlr; MlnkU dalına mesleki 
etiketlenmez ve biliı.lds harp mC\y 
danJan olan karao~. denizde \'t' 

hava.da mUmkiin clduğu kadar dilş 
ma.n 6ldUrmek b!ı- var.ile ve kahra 
manlıktır ve ı,eho.det bir saadet, 
ı.;lvi bir Nirvana hükmündedir. 

Halkm ?1aza.n dikkatini celbcde
rek aqaml&n ocak baslarmda me
raklı hikayeler sibi anlatılan ,.c 
kth katil, kAh maktul hakkmdg. 
merhamet hissedilen cinayeUcr n· 
c;ık katillerdir. Cadde ortasında, 
bir yatak odamnda veya bir tarla. 
içiilde ~lent"n bu ko.nlı cinayetle· 
rin hemen daima §ahitleri, davacı 
lan ve mahkemeleri vardır. Öl -
dürülen insan, bfkea olısa. da.hl ıeh 
rln mllddeiumumtsl cemiyet namı· 
na adalet haykırır. Bu agık cina • 
yellerin bir l"oğunda. teemmül ve 
dil'}Unmc zamanı kalnuya.cak ka -
dar anıt ve belki de bazı mazeret
ler, nefis mlldafaalan veya Ucai 
mahiyette bir ruh hastalığı var. 
dır. 

Fakat cemiyette her gözün gö. 
rem...:ıı;;ı adaletin bir hak iddia -

~·· ~ ırlyle kovalıl'amad:gı, milddeiumu-
mllerin :mahkeme kürsülerinde fe
ci tasvirl<•rini yapamadıkları he -

ı O Sene evvel bu Un 
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Anl<ara - 8a,l·ııki1 t met pa,a 
hazretlrı1nin E) liillln 18 ine doğru 
buraya &P-le~k blrlkml-, ı~lt'rl gUr -

mek Uzerc birime t-0plııntı ~-npacal~ 
olaıı ~eldllrr heyetim: rlyaı;et cttllı• 

lfr hah yapması variddir, binaena. 
Jcyh o 'hastaya ehli bir hekim ta.v. 
l'IYC' f'tmediği takdirde bir ölüm 
muvncl'hesinde katil sayılır. Çocuk 
rlUı-Urme Jüi.çlarmı merhilsena ile 
t.avsı) e edenler, sıhhi bir rapora 
istinat etmeden yirmi lira muka
bilindt'! çocuk dil§Ürenler, ııiğa.ra • 
larmr uluortn n.tmaklıı. yangın çıka
ranlar, sarhoşluk hali içinde oto -
mobil kullananlar, çürük lblr harç
la mektep binası yapanlar derece 
derece cemiyet katilidir. 
Bazı insanlar lıa§in, :izzeti nefsi 

mü enmz, mağrur ve küfürbaz • 
dır; yalvnr.ın, günahı olmayan bir 
kalbi f~na muamelelerllc parçam 
lar ıte intihara sevkederler; bu ha 
leti nıhiyedc kocalar da vardxr. 

- Ç.lbuk paralannı ver! 

Bir pazarın cürmümeşhut 
vakaları Hasan Meneı • e Cl 

I>Qnktl pazar g1lnU tızun zamandan
berf Dk olAnık Dlllddeiumumlllğe 7 ta. 
no gibi fıızla mlktarda cl!rmUme§hut 
vakam JnUkal etm1§tiT. 

Gazetemize mühin1 beya , a 1ulundu 
BIJlllardan dört tar.e~ni nöbetçi 

mtıddeiumumt muavini Yusuf Ziya 
1ekenderoğıu nöbetel aııln mahkeme. 
atne .l!leVketml§, n5bcıtçl ~ulh hAkimJ 
Celll de hcps1nin muhakemesini kıaa 
btr :zamanda blUrerck karara bağla.. 
m1otır. 

DJğer tıç vaka, poliı;ce tahkfkatlan 
eksik yapıldığından ikmal I.çtn iade o
lunmu§tur. 

Demir sanayi Ltd. 
tirketinden 

Tomacz, tesvfyccl, pıanyacı V-O pcr .. 
çinCi ı,~ere ılhtiyaç vardır. Taliple • 
rin Rızapap. yoku~da. lsvatlye ca.<1-
de§tndeki fabrikamıza nıtıracaatıan. 

(Bao: tarafı 1 ncide) 
Bana, muh erem Adliye Vekili

miz aşağıda.ki cevabı verdi: 
- İmparatorluk devri Mliyesi 

tabir.inden meşrutiyet adliyesini 
anlıyorum. Ondan evvel, adliye.rni.z 
hakkında lkat'i fikir verecek vesi
kalara mallk değilim. O 7-0manm 

adliyesini idrak etmiş çok muh te
rem hA.ldm.le'rlmizden dinlediğimi. 
Y-e göre, ndliyemiz, heyeU umum. 
yesl itibnriylo o devirdo da1ıi 
.memleket adaletini teınln etmeye 
muvaffak olmuş ve iilmadt eopJl». 

deeek bir duruma dilsıneml.ıtir. 
lfC§.I'Utiyet devrine ait adliyenin 
tckAmülil .fse, m:ılfunumuzdur4 O 
devirde adliyemizin 1Slahı için ge .. 
len, ftll'8.SJyla. Fransız, lnglliz ve 
Alman mUşa.vlrlorln raporları -eli• 
mizdedfr. Sulh h.'ıldmlerl, hiı.kimi: 
münferit teşldlılt.J lbu devre ait tc.. 
sislerdir. Ha.pishnnelerhı yeni :ilı. 
tlynçlara göre inş"~I lüzumu da. 
bu devirde idrak Pdilerck Buma, 
Sultanahmet ve Üsküdar cezaev

t lerl vücuda getirilmlı;tir, Y ediku. 
\ le tara.flarında in,.ctaSJ mutasavver 
• bir ceza evlnin yapılmasına. umu
• , mt lıarp m8.ni olmU!Jlur. 

Fıkıhtan mUlhem olan mecelle. 
~~......_"": ! ye göre, sahih olmıyıın !birçok a.. 

..-": 1 kitler, o zamo.n:ki ugulU hukukiyc-
1 nin 64 UncU maddesJ tadil edllm<'k 
j suretiyle sahih ıı.ddedllmlş ve ha•. 
1 km muame1At.ma. vüs'nt ve nıh :ıt 

1 
verilmi.,tlr. MUrafaa başlamadan 
evvel 15.ylha teatisi de o ~aman 
yapıla.n tadillerle kabul edilm~ 

Cumhuriyet Pdliycsı d" iı<-r ı..eSl e 
ile }tikst k ı:ıeviyo ve eh11vetın' ı.::~ 
r.:ıt ctmckt n gerı kalmam Jl', 

Cumlıunyet dc>vrinin m~e1 c· 
balı§"ttJğı en ıl ri krunm1n.rın 
sarsmtıınzca ve- muv f&ktyrt'!c 
tntbik edilmi~ olma'il buna en 
knt'i ibir delildir.,. 

Sayın Hasan Mcneınr-nclye de. 
dlın ki: 

- Bu;;ünkü mC"VZUatt adl'vc-· 
miz, cemiyetuı ihtiyar. rma. t • 
mamcn uygun m\ dur? Krıının • 
imerlndc tadiller yn.rmıak tn5a ~ 
l'VU?'lan var mı? 

AdliyC' ''<' ·ıl t"lı~: 
"- BugUnltU adliye m<Wma1 • 

nuz, on beş St'"lNi "l rl t füik • 
dibn,eXtedir, JrU 1 "UC 

ten eonra ayın 23 ün<!ı• \tlııaya ıU
mek tızere btanbuJ<IJ&.n hattkı>t r.t. 
melerl muhteıueldil'. - lzd,.n evvel g~r alclılıır. ı\nl»yı drtlo, belkJ yetl,ıntnlz! 

yenlllklcrdendlr. Ceza kMununda 
icra olunan çok ehomıniyctlı tn.. 
dilfı.t, serseri ve ma.z:ınnai sü e<ı. 
has hakkmdı:ıld kanun, ha)'\'e.n 
sna.ttnin men'i h'1kkmdaki k'1-
nun, hn.ttA slcllli adliye nizamna
mesi gibi adli ve tC6rlt fnallyrt • 

lundu. Mali\m oldu l UzerC', 
llaınunlıı.r, <>n y ve ilen Jromm. 
brdır. c ınlyct.imizln ihtir ıa.rrl'l 
teml.n tmektcdirl0r. Bun.unla 
ra.ber, knnunlır, zaman zaman d 
ğtsme "e, cemi~etın ihtiyaçların 
uy:mağa. mecburdur. Bu bnkımdııın 
ticaret kanunla.rı Ü7.t'rinde tefltiı' .. 
kat ya.pılına.ktı:ı.dır. Bu tetkikatı 
yaptırmaktan maksat, kara. tiıcare 
ti kanunu ile borçlar knnunu lll'll .. 
smda.ki J.hcllJf. tem.in etmek ve*
ruz ticareti kanununda ~ o.. 
hn yanhşla.rı dllı:elt.mekfu'. Ma • 
JCimdur iki kara ticareti kam nu 
l!ı.yihası ~azil'lanıacn. medeni v 
lborçlar kanunumuzda bir değlı -
lik vücuda gctirll.meBi dil ünu., 
mişti. O zama.nld borçlar kr.nut _ 
muz olan mecelle V5e e:ıüimi '' 
yE'ni ihtiyn.c;lnn l.m:rşılnmakt.• 
ço\ ıızn.k 'lır halde bulwıuyordn. 
Bu V'lzl) C'tte kara. ticm'di kanu. 
uu myihasını hıizırhyanlar bu liyi 
haya. lsviçrenin borçlar knnurnın • 
dan lblrçok hükümler almak F.urcU 
lo me mleketın ticari ve .iktıaadi ha 
rekctlerine bır gcni5llk vermek 
ıstemi. lcrdi. H:ılbuki, lblliüı e 
mecell(' yerme moo ni vo borr.lar 
kanunu kaim olunca. lbirlblrı.nın 
ayni veya biril irinden az cıok fark 
lı olan lıilküınlcır, h m ticaret ve 
hrm d" borçlar kanı:mıud:ı y r nl. 
mak g bi bir ga.rl.be huaulc gelmiı. 
tir. 

Yazan: Casus mektebi profep:· .. • rinden 1sverli A. MENGHAM 
110 Ceviren: Ti. D. 

düğü için bizzat Şutz'u ya.kından 
izahat almak üzere 1ngıltere~•e ~:ı. 
çırmr§tı. Ne ı;ariptJ.r ki mUt.bış bır 
casusun dcınlıleri belki altilst ede: 
cek ve bilha.M>a. Kap yolunu belkı 
hakikaten ebediyen kapamaya mu 
vaffalç olacak §eytanl bir icadı, ya 
ni btitUn 111ukaddcraun bfr casu • 
sun uykusunda tıou bulunmasiyle 
ııuya düemil5 bulunuyor! 

Filhakika Knık, yenı planına 
kan;ı gösterdiği emniyette h&klıy
dr. Hakikaten yeni ve §eytanl plfı.. 
nını yer yüzilndeJd bütün insanlar
dan gizli tutmu3tu. Hiç kimseye 
.aylememfsU. 

Fakat, zihnen plAniyle son dl' • 
rece ın~ul olduğu için bir gece 
uzun uzadıya eaytklaml\ya ba~la • 
mı,, Şut.z bu mUt.hi§ casusun uy
kusu arasın.da mırıldandığı taaav • 
vurlannı duyunca dehııete dilışcrck 
dınleml.f ve hemen herıcyj öğren· 
mir;ti. 

Sutz bunun Uz.erine milyonlara 
konduğuna. kal'iyycn ka.nl oımu~ 
ve hemen Enieliccna ecrvisın bii. 

yUk ajanlariylc mQzalı:creye gjrig 
miôti. 

mıydettiglmiz gi.bi bunu duyan 
Enteliceıı..s Scrvjs hemen hadiseye 
bU) Ult bir ehemmiyet vermiş ve 
Şutzv. muaz.:ı:a:ın bir servet temin 
ederek kendisin! İngiltercye ge -
tirtmlııti. 

Netekim l~ntelicens servisin bu 
muvnffakıycti pPk büyük oldu: 

Yeni çelik denizaltı tayyare ge. 
misi ve sun'i üssün denize açıldı. 
ğmdan birknc; sııat sonra ufukta 
mUthış sUrııtle yaklaşan bir A -
merikan u<pn kalesi görünmtitıtU. 

Uç:ın knle lngil·z l.ııaretleri ta_ 
ı:ıyordu. Çelik üs~e refakat eden 
denlzall'ları muazzam tayyarenin 
yıldrnm sUratlylr geldiğini görün. 
cr hemen tt>loıizlc en ynkın tayyn
re knrargfıhına mallımat verdi 
}erse di', iı; işten seçmiş olduğunu 

ve milthlş b.r ihnncıtc uğramış ol. 
dukla.l'ını nnlnmakta da gecikme -
Oİ)PJ'. 

Zlrıı layyan' bir t <:>sadüf olarak 
değıl, biç şüphc:ıiı kafilenin yolu 

- ltaıyan karlkattirll-

çıktığını öğrenerek bilbuea. Yetle
min bulunuyoniu. 
VakıA yapılacak ~ey yoktu. 
Üssün silra:U kaçmaya ki.fi de • 

gudl, 
Derhal denizaltıları ve Us deri. 

ne daldılar. KendllerinJ konun.ak 
.için bundan başka herhangi bir 
tedbir kalına.m19tı. Fa.kat te.yya • 
l'C o anda. tepelerine yctişmlş bu. 
lunuyordu. Ve denizi mUtbig su 
bombalarıyla adetii hallaç pamu • 
ğuna çevirmeye ve dipte seyreden 
denizalWanru ccbenncmf bir 18 _ 

rarla. kovalama.ya baoladı. 
AUantiktc bu boğursma Urnltsi7-

di. 
Tayyare ikide birde pike alça. 

hşlarlyle denize bomba yağdın _ 
yor, bilhassa denizin en derin 
yerlerine kadar yıldırnn sUratile 
inen bir nevi au torpili bombala. 
lile denizin dibini tarıyordu. On, 
on beş dakika zar!nıda denizin su
lnn ndetii. bombalarla kaynadılar. 

Bu korkunç baskından yalnız 

dcnlzaltrla.nndan birlsi kurtula -
bildi. 
Diğer denizaltı ile fuJ denizin 

içinde parça parc;a edildUer. Kur. 
tutan deni.zalt.J feliketi telsizle 
her tarafa bildirdi. Knık da bu 
tlfreyle hi\dlscden haberdar olur 
olmaz beyninden vtırlumuşa dön • 
dU, 

ler o devre ait bulunmıı.ktadır. 
Bu tecrübelerden mlllhem olan 

cum.hurlyetim.iz, yaptı~ bUtUn iş
lerde olduğu gibi, adliy~ yap _ 
m&k istedlğl i.:;ılerde de memlek~ 
tin vaziyetini gözönUnden nyırmı
yarak yapılan l§lerin kat'I ihtiyr-. 
ca. ve hakikate uygun olmasına 
çok dllı:kat et.m13tir. 

TeşklUi.t knnunl:ırmuz, tevzii o.
dnlette mUctemi' mahkemeleri e. 
aas tutmuş ve bir milddet de bU. 
tUn mahkemclAri mUctemi' hn.lc 
getirmiştir. ~ şilphesl:ı:clir ki 
müctemf rnah.kemE'ler, tevzii ada
lette en ziyade teminat veren 
mahkemelerdir. Cumhurıyet adli -
yesi için de gaye budur. Şu kadar 
ki cumhuriyet ndliyrslnin prensip 
ol&ra.k Juı;bul ettiği CSMlardan biri 
de her !kazada mahkeme teşkil e. 
derek memlckC'tin en u7Ak yerle. 
rini bile adalet nimetinden malı _ 
rum etmemektir. Bunun içindir ki 
hemen h!?r kazada mahkeme teş -
kil edilCl'ek burolnrda asliye işk
rl tok hiıklmlere tevdi edilmi.3 bu· 
lunuyor. .Mücll"mi ~emelcr, 
yalnız nğıroeza davala.rmı ve bü. 
yük merkezlerimizden yalruz ilç 
yerde ticıu·ct davalarını görmek • 
tedirler. Cumhuriyetin yetiştirdi • 
ği .genç hukukçuların sayısı art -
tıkça, adliyemiz gayesine doğr:ı 
teklınill edip gidecektir. Memlc -
ketim.ize, bizi h<'r suretle salıip 
kılan Lor.an muahedoofdir :ki kapl. 
Uilil1'Yonlan h('t'tarn.f etmek sur<'. 
tilo · 

Kara ticareti kanununda y n • 
mnkt:ı o'an in 0lcil" 'e", u k . 
nıınu i:ıorçl r kanuıı ı 11 
hcnk kılm k msıl a lına 
tir. Bir ıniıtal ııya ' <l 
har.muz olan borçlrır k n nundan, 
kanunumuza alınma ı " t .. a • 
ret tnslmı 1m v c ı mc\ l'J 

bulunmıyan ticaret kanu ıunıuzd • 
ki hitktimlerl de ili o t ek u 
rct.i.ylc m el yi ha'l 'll ı:tir. n 
mUtalealan lctk.k e tırerek l"n ı. 
aabetrslni bul • ç ı .ğ . 

Tuı k ceza kıı.nunumıız.ı da ' n 
ha..']t3.ll bir tetk.ikE' ta'>i tt t ., .>ru~ 
Bunun için kom ~)on f ·y~1t 
dir, Projenin umumi hG . 
teekil eden 190 maddC'Sı 
rak hukukcuların tctkıkl ı ı c 
zedilmek üzere adlivc c<'ri in r 
O)Jlül nUshe.smda. int r 
tir. BütUn projeleri bu ure 1 
neşrederek alın cak muta rr 
göre, tunları )'(miden tctkı " 
tutacat."rz. Harç tarifesi kmu • 
hakkında bir lfl.yiha. hn.zırlnnm~ • 
trr. NotC'r kanununda " :ı~lr de ;_ 
şiklikleri ihtiva. edcın bir proje 
tapulama kanunu Jiı.y;hn ı d:ı. ba -. . . 
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Anadolu aJ;ımımın ttrOlğl tıaber. 
!ere ı:öre dtlaya vazivetlne bılkt!' 

Şark cephesinde 
Alma 

tayyarele /"inin 
şiddetli ... 

baskın arı 
Avrupa nizamı 

bakklnda Edeni 
sözıerı 

Alman orduları baş.~umandan.. 
hğt Fin kıtalarınm Vipuriyi al
dıklarını bildırdikten "Onra Fin
lerin Leningrad istikametinde 
iicrlediklerini bildirmektedir. Al
man bombardıman tayyareleri 
ordunun muharebe faaliye~..ne 
büyük mikyasta iştirak etmiş. 
Jerdir. 

D. N. B. ajansına gelen ha
berlere göre, hava kuvvetleri, 
şarkcephesinin merkez kısmında 
düşman tecemüJcrini, otörlü nak 
tiye kollarını başlıca hedef 
olarak seçmişlerdir. Ruslar bü
yük zayiata uğratılmışlardır. 
Tam isabet alan bir çok mühim. 
mat depoları berhava edildiğin
den bir çok Sovyet cüzütn.mlan 
mühimmat.sız kalmağa mazur
lurlar. Aynı bölrrede müteaddit 
tayyare dafi bataryaları muha. 
rebe dışı kılınmıştır. 

Leningrad mıntakasmda, yü
rüyüş kolları, kışlalar, düşman 
mevzileri fasılasız bombardıman 
edilmiştir. 

Dinyepcrin şark bölgesinde 
bir çok mühimmat ve nakliye 
trenleri yoldan çıkmış veya a. 
ğır bombaların isabeti netice
sinde berhava olmu.slardrr. Bri_ 
ansk · Ko:notop _ Lgovo - Kursk 
mmtakalarmda müteaddit de
miryolu hatlarında münakale 
kesilmiştir. Bu suretle Sovyet 
ccmiryolu fu.erinde mühim bir 
itisak noktasında büyük ve kil. 

cük yangınlar çıkmıştır. Alman 
ı 2yyarecileri, Leningrada' giden 
"iemiryollan ve şaseleri de bom
bardonan etmişler ve muhtelif 
~plarda bombalar atarak yollan 
:stim:ıl edilemez bir hale getir
miı:ılerdir. Şark cephesinin şimal 
hölgesinde üc nakliye treni ve 
10 lokomotif kısmen imha edil. 

Zll'dır. Bunlar, bu sene yüksak 
meclise takdim edilecektir.,. 

Sayın Hasan Menemenci ile ni.. 
le milcsscsesi hnk'kmda konuşur. 
ken: 

- Boşanmaların gilçlüğilndon 
ve hfı.kimin. mutlak surette ta . 
r.rllardan birini suçlu görmek 
manbğmdan şikfıyet olunduğuna 
göre, izdivaç akdinin feshi için 
daha kolay bir form.ill bulmak mu
vafık mıdır? Meseli, hüsnU rizn
Iarile ~ kabil ol:ı.maz 
mı? 

Dedim. 
.Adliye V eldlim.iz: 
"- Boşanma.nnı. ancak hli.ki

min hükm!i ile olabilmesi keyfi 
yelinin pcl. }"erinde blr usul oldu. 
ğuna kaniim, cevn.bmı verdi. Evli
lik lbağı, herhangi ibir akit gibi tc
JBkki edilemez. Evlilikten sonra, 
bu :rabrtanın devamında cemiyet 
a.!Akadartlır. Evliliğin mahsulü o
tan QOCUklar :iA;in de keza ..• 

'Ma.lüm olduğu ıüzerc, kanun bo.. 
aanma sebebi teşkil edebilecek 
h3.diseleri serbestçe takdir etmek 
salihiyctini hii.kime vermiştir. 
Böyle olma}1}> da bo;anma.y:ı, ta. 
rafların hüsnü rlzalıı.rınn. bmı.k -
nuş olsaydı, haddi zatında aile yu. 
vaSiıu:rt bozulmasını icap ettirmlye 
cek. lca.dar hafif ve ehemmiyetsiz 
sclıeplcr, yıllo.rdanbcrl teessüs et .. 
miş olan aile yuvahrmm ihozul 
masma kB.fi gelebilirdi. Bu usu ~ 
lün en mühim bir faydası da mrlc
necek oLınlan, ciddj bir i<ıe giri.s
tiltlerinl evvelden düşünmeğe 
sevketmesidir. Kolaylıkll\ kınla .. 
bilecek rabıtaların iyi düşUnUlme.. 
den tesis edilmesi içtimai sukut 
ve sefaletleri doğurur. 

Ben, Mhsan, mevcut ol:ın usul 
aleyhine söylenebilecek sözleri, 
bu usulün faydaları ile ka~ılaş 
tırdığım z3m:ı.n; bu hükümde ba 
değJ.ş.i.kliğin yapılmasının muva -
fık olmıyacağı neticesine varnınk
taymı.,. 

Adliye Vekilimize, son bir sual 
da.ha ııordum: 

- Mücrim çocukların l.ıhı ve 
onlara mahsus cezai mUcyyideler 
hakkm.da ne düşünülilyor? 

··- Memleketimizde mücrl.m 
'O<'Uklar mC'UCl"Sİ henilz fiu:rindc 
durulacak kadar chemnu.»et alınıJJ 
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miş. kısmen de hasara uğrattl
mıştır. 

Hava kuvvetleri dün 70 Sov· 
vet tavvaresi dU~rmii.şler, yer. 
ele de 4 7 tayyare tahrip etmiş
lerdir Bir gün içinde Sovyet 
hava. kuvvetlerinin 117 tayyare 
kayb~trnesine mukabil ancak 9 
Alman tayyaresi üslerine dönme
miştir. 

SON HABERLE 
KRAVATLA BOGAZI SIKILARAK 

BOGULAN ÇOCUK 
S t bl. ~ . Sovyet muka 

ovyet e lgl Moskova, ı ( A.A); 

Ruslar Kiye/ mıntakasında 
T aarruz.a geçti 

Berlinden bildirildiğine göre. 
Ruslar Kiyef mmtakasında mu. 
kabil taarruza geçmiŞlerdir. Din
yepcri aşmak irin bir çok gemi 
kullanılmıştır. Bu taarnızlar Al· 
manlar tarafından durdurulm~. 
tur. 

Moskovadaki Röyter muhabi
rinin bildirdiğine göre Odesada 
şiddC'tl: muharl"beler olmnktrı.dır. 
Alman bombardıman tayyareleri 
her gün şclıre taarruz etmekte 
ise de Sovyet avcısının ve hava 
müdafaasının mUkcmmel olu.~u 
sayesinde ancak 'PCk az muvaf
fakıyetler elde etmektedir. 
Şehrin merkezinde kadınları 

ve çocuklan öldüren bir Alman 
bataryası Sovyet avcıları tara · 
fmdan keşfedilmiş ve susturul · 
muştur. 

.Şimdiye kadar hiQbir fabrika 
hiçbir hedef hasara uğramamış
tır. 

Kadınlar ve <:ocuklarla şehrin 
müdafaasında zaruri olmıyan 
kimseler Rus filosunun himavesi 
altında tahliye edilmiştir. Fa _ 
kat şehri sonuna. kadar müdafaa 
etmek azmi katiyen sarsılmamış· 
tır. lşçiler bizzat kendi atölyele
rınde iki zırhlı tren yapmışlar -
dır. Bu trenler muvaffakıyetli 
taarruzlarda bulunmaktadır. 

L eningTaddn müdafaa 
Haz.ırlrklan 

Katil ana veya babanın bu günlerde 
yakalanacağı tahmin edilyor 

Dün öğleden sonra. Aksarayda 1 muhtemel olduğuna göre, anne • 
Soğanağa mahallesinde, Cami sine ait kanlı 007.c sarılm:ş ola· 
sokağındaki Kuruçeş:mc soka- rak atılmış bulunması çocuğun 
ğmda oyun oyruyan çocuklar, bir gayrimeşru olarak dünyaya gel· 
taknn kanlı bezlere sarılmış bir diği ve annesi tarafından öldü. 
c:ocuk cesedi bulmuıı ve zabıtayı rüldüğil sanılmaktadır. 
vakadan haberdar etmişlerdir. Çocuğun cesedi morga kaldı-

Olcn çocuk henüz doğmuş bu· rılmıştır. Vakay~ nöbetçi nıüd· 
lunmaktadır. Kendisinin birkaç deiumumi muavini Ekrem el 
saat yaşadığı ve sonra ya annesi koymu~. tahkikata başlamıştır. 
ya babası yahut da diğer 'bir ~a- Tahkikat bugün öğleye kadar 
hıs tarafından kanlı bir beze sa- henüz müsbet blr neticeye ula
rıldığı ve bir kravatla boğazı sı· şamamış bulunuyordu. Maarna· 
kılarak boğulduğu anlaşılmı§tır. fih katili.-1 sür'atle meydana çı. 

Vakanm ika edilis tarzı pek karılacağı şüphesizdir. 

Sovyetlerin zayiatı 
Sovyet kuvvetleri. Salla'mn 

şarkındaki ormanlar ve batak. 
lıklarda cereyan eden muharebe· 
lerde büyük zayiat \'ermişlerdir. 

88 inci fırkanın ~edikli mek· 
tebi tamamiyle imha edilmiş ve 
cephenin diğer bir mahallinde 
mahdut bir salıa üzerinde 650 
Sovyet askeri cesedi ıbulunmuş_ 
tur. Muvakkat ibir rapora naza
ran son ~lerdeki muharebeler· 
de 48 mitralyöz, 9 kara torpili, 
800 den fazla silah, müteaddit 
toplar, 200 den fazla araba ve 
100 ooygir iğtinam edilmiştir. 
Vipuri yanıyor 

Vipuri yanmaktadır. Alevler 
70 kilometreden görülüyor. Ru~ 
lar evleri teker teker müdafaa 
etmişlerdir. 

için planlarımız ve harp için de 
sevkulceyş düşüncelerimiz oldu. 
ğunun bir 'ifad~ini teşkil etmiş· 
tir. 

A vnıpa - ve onunla bera;ber 
Almanya • bugün iki Feyden bi
rini seçmek vaziyetindedir. Ya 
Bitlerin yeni nizamını yahutta 
~ı7.İmkini. 

Geçenlerde de söylemiştim. 
1.nıilterenin harpten sonra Al
manyaya karşı siyaseti iki hedef 
güdecektir. 

1 - Almanya tekrar silfilı. 
laıup sulhcu memleketleri ta
hakiimil altına almak mUcadele· 
sine tekrar ba.slıyacak yaziycte 
getirilecektir. Almanyamn bu 
halinden artık bıktık. 

2 - Almanyan.ın iktısaden yı. 
kılarak kom.~uları ve dünya için 
bir zehir kaynağı olmasının önü
ne geçmek. 

Bugün daha ileri gideceğim. 

(Ba.5 tarafı 1 ncicle) 
ren Alınan piyndclerile gönüllU kı
talar arasında 68-f'nkla bafllıyan 
sokak muharebesi akşam karanlı
ğına kadar devam etmiş ve Al -
mani.ar 1600 ölU vo yarah bıraka. 
rak ııehirden tardedilmi'}lcrdlr. 

Dniyeper nehrinin sağ ashilin • 
deki B. şchrl kal'§lSında Alma.nla
nn büyUk piyade ve tank kuv -
'\·etlerini teksif ettikleri ve nehrin 
üzerinde dubalarla köprü kurma. • 
ğa baş.ladıkla.rr görülınlişUir. Faa. 
liyeto geçen pike bombardıman 
tayyarelerimiz, dülimarun kurma -
ğa muvaffak olduğu köprüleri, 
tam isabetlerle klimilen tahrip et 
misler, ve B. eyırlnin karşısmd:ı 
toplanan Alman kuvvetlerini im -
ha. ctml~ ve dağılm~lardtr. 

lng ı ltere Japonyadakı 
tebeasıfll çakıyor 

Tokyo, 1 (A.A.) - Japonya. 
daki 1 ngiliz tebaasının tahliye e
dileceği hakkında 1~Iiz radyo
su tarafından nc§redilcn haber 
Japon gazetelerine göre bütün 
Tokyo mahfillerin.de derin bir 
tesir yapmıştır. Bütün gazeteler 
bu haberi büyük başlıklar altın. 
da ncşretmektedir. 

Yomur! gazetesi bu haberin 
bilhassa siyasi ehemmiyetini te
barüz ettirerek diyor ki: 

!ng'iltere gergin olan vaziyeti 
daha fazla boznıak ve harp ihti· 
mali hakkındaki şayiaları daha 
ziyade kuvvetlendirmek niyetin. 
dedir. 

Gar.etelere göre bu tedbir 
Lonuradan Tokyodaki 1ngilterc 
büyük elçiliğine gönderilen tali
mat üzerine alınmış ve İngiliz 
büyük elçisi Craigi Japon hari· 
ciye nazm amiral Toyodayı bu 
tedbirden haberdar etmiştir. 

ajansmıp hususi ınub 
rivor: · 

-1ranm ateş ke~ ~· 
tchlikesıni hcnilZ d~, 
mağı istihdaf ~?' erı 
Rus siyasetinin, g~ııl> ı 
ğu cüretin seri ve ları 
kafatı o!du. 1rnnı1 

ıarıa ~şbirliği husıfu~ı 
dikleri isteksizlik ~ 
kuvvetlerinin arO.S ·ce~ 
ğin:n me ut bir neU..lfi 

:vruharebedc n1~\t 
için Donton'w1 "cur t'' ,;,.'e 
cür'et ve yine c~ ilftl 
nun ne kadar do,. ~ı 
orta yaşlı bir Ru5 

lattı. . tıer 
Bu Rus. So .. ..,e k 

man sevmemiş oııuıı 
· in Rus mukavemetın ' ··-. 

olmasındaki sırrın cıı· 
nu kabul etti. ·ııerı • , 
Aynı Hus ı,u sö titl 
"Bu muva.ffakn·e 11 

i)ncclcri çoğuınu~~~ct; 
ın!yen Stalinin cur • ~ 
elde edilmiştir. ~c 
mallann birleRtır. n ı 

. kr.nı ar· ve sıyaset er .... 
1 

:n·dl 
yeler olmnmıs <? s; 1111• 

vemeti gösterebıJ•r951)"-
1 tün bu şeyler ol~ııdıır 

nm fokisafı bu . e ,·ıı~ 
edemez ve Sts.lı.n clle!11 
dıran ve hayatı · 

• s:crı lan toprakların 
9

.,g d " 
temin eyleye~ l :'rrllk' 
harici siyasctın kI 
kün olamazdı: u::ıı!l' 

İngiliz efkarı ı.ı ı
zaman bize karfiı f/J f 
duğunu biliyoruı. ıı •i 
berlayna itim~dIJXl :JZ1rı 
Fransız l~R;ricıye:Xı '. 
dalın az ıt.ıma~·kJeı"' 
damların besi dı ~fll t 
pek ciddi oıına 1 fı 
di"orduk HuslnrJll ı..ııJ 

Şimmalde ise Almanlar batak· 
lık arazide Leni:ngrada yaklaş -
mak için ellerinden gelen 'bütün 
gayreti sarfediyorlar, fakat her 
yerde aynı azimli mukavemetle 
karşılaşıyorlar. Ve ağır zayiata 
uğruyorlar, müdafaa hattının i· 
çerilerinde halk sakindir. Tram· 
vaylar sabahtan akşama kadar 
munta.?.amn.!l işlemektedir. Lo -
kantalar açıktır. Üniversitede 
yaz sonunda her vakrt olduğu gi. 
bi açılacaktır. 

Sokaklarda şiddetli c:.apışına
lar olmuştur. Rusların yaptığı 
tahribat milyarlıı.rn b::ı.llğ olmak -
tadır. Bu t.ahribat memleketin ilc
tısa.diynu için son derecede va
himdir. Oslo civarında Rouhiala
dakJ büyük elektrik fnhriknhrının 
makineleri tahrip edilmiştir. Bu 
fabrikalar Lenlngrn.dm elektrik 

Bu iki esas harpten sonra yalnız 
Almanya ile münasebetimne de· 
ğil bütün enternasyonal münase. 
betlcre hakim olmahdır. lşto 
Ruzvelt - Çörçil dekl:irasyonu· 
nun hakiki manası budur. 

J • ıııı. ,. 

Y d k d kfımet adamları ıJ•1't 
U··z yaşın a a ın dıklcri itımatsl erd 1 

haklı olduklar! '~ıyı 11 
(Bn~ tarafı ı ncldc) tır, Keza FinJ~n de old ~ 

rUycmerocktc, nncak sürünmek sı.rc. tamamiyle ycrın ·f,b3',e 

Halkın büyük bir kısmı askeri 
mütehassısların idaresi altında 
şehrin sokaklarında siperler ve 
tank kapanları kurmakla meşgul 
dür. Şehir civarında topçu mev
zileri ve mitralyöz yuvaları ha; 
zırlanmaktadır. Dlişmandan alı
nan tanklar ve otomobiller ~ne 
düşmandan alman yedek kısım • 

llıtiyacım temin ediyordu. Vuoskl lrandaki harekat 
üzerindeki baraj da tahrip edll-

We' bir yerden diğer bir yere gide - .....ıınk"" h ~ disc\er 1 d ı ~u u a ·np:r~ • 
bilmektedir. DUn evde yalnız kalan Filhakika, Lc~~dik. J, 
Fatma hava alJlıak için sUrUnerek müdafaa edcbı dudll 
evin tanıı;asınıı çıkmış. etrafı seyre - celeri. Fin h~ ftle 
derken ani oınrak bahçeye yuvarlan.. kilometrelik bır i ;:t 

miştir. Bu suretle sudan istihsal 
edilen enerji ile işliyen fn.brikala· Irandaki harekat hakkmaa 
nn hepsi durmuştur. Tallinin tn _ neşredilen Sovyet tebliğine göre 
rihi ''C kilittir bakımından kıynıct- Sovyct kıtaları 30 ağustosta 
li B.bldeleri bulunan eski mahalle- Reşt ve Saftrud'u i~al etmişler. 
lerlne bir şey olmıımıştır. F..ski dir. 

H . ·· be yok Jc ' it roıştrr. ıç şup kl'1'fl 
Fatma, dU~r d~men ölmll§tUr. C6o lı, kuvvetli ;'c. •jni ııı~ ! 

kliseler, eski şatolann kaleleri Eden nutkunda 1n~ilterenin ve 
harbin tahriba.tm.dan masun kal _ Sovyetler Birliğinin !randan 
mışlardır. Buııa mukabil liman ve yaptıkları talepten bahsederken 

aedi muayene cd n Ad:;ye doktoru Sovyetler BırlıS! ~ 
defnine ruhsat vermiştir. se~n yapamıyac fi 

lar ile tamir edilmektedir. 

bir mesele deg~ildir. Birkaç büyu"k gar civarındaki bütnn mahalleler şunu da söylemiştir: 
rvıaslakta bir kaza ku~-ı;:nı~~·ın~t~~::. 

bidayetinden~farici ~ 
ri dahili ve __ 1 1 ı"cs S ·· ı rd Lond M sko (Ilıı~ ta.rafı J ncldf") ı::ehrim.lz ıs· tisn° edilecek olursa, tamamiyle harap olmnc:tur. Evle- on gun e e ra. • 0 • "' ~ ..,.,. T h d · ~ !nk'lt kn.7.tıyı önll.r~mcmi<;ıUr. Kamyon 

muke-er mücrim çocuklara tcsa.. rin çogu" da enkaz ha.lbıdedir. Talı va ve a ran arasın a "Iyası .. ı l t t ·ı· ın tnksi bılyUk 1 ir lıızla c;arpıgnuolar-düf edilmemektedir. Mnlüm oldu.. 'liye esnasında, Ruslar, binlerce ö- görüşme er 0 muş ur. ııg; ız ve 
g·u üzore, ilk defa. mücrim çocuk.. lü vermiş ve külliyetli harp mal- Sovyet hükOmetleri tamamiyle dır. 

mutabık kalmı~.lardır ve Iran Bu çarp:~mıı. nctıcesınae knmyon 
tarı Edirnede tesis ettiğimiz bir zemesi terk etmişlerse de kuvvet bl i tn d u 

Fin1 bük" funeti kendisile ko~ulacak <levrıım·, t.alt!!l otomo • L e m -ıslah cezaevinde toplaımştık. Ge - !erinin büyük bir ktSDlIDr an- ·1 • h.im bir kısmı parçalanrr.ı~tır. Kam • 
çen sene Ankara clvn.rmda Kala.bo diya körfez! yolu ile kurtarm.ağa şartları yalımda öğrenecekt•r. yonun roförü Ahmet, l!ıkııidc bulunan 

t .. "lh m cvC• sn mı 1 a 
tırlatıyor. ·ı. ~1 

He:,s·in ıcasm~cler ıı,, · 

köyünde bir bina yaptınldı. Bu muvnffnk olmuşlardır. Bu ~rtlar şuursuzca Ş{!yler de· · k 
bina ·· vi d ib tti B <;!' di S t fil b lı <7ildir ve hittabi muvakkat ma. ı Hasan Fer."11nn ka~sr •Je ayruınası · 

uç pa yon a.n ı are . u • ..,un ovye osunun aş ca lı· tt • kt 
1
. bu çarp::ın::ı n tıccsınrlu ,ucutır.ırının 

smda ba7 ! ~~rcilir " 
tır. Ancak aıı:ıt 
tarihi; rutl~ı~ıı 0c 
Rucılar Ç!ircıl.ııı rctı •. 
bir imi' terc~r cc: ıı 
miittc. çil: C'ın . tcre'·e 
yabldilcr. Ir '1 cd:fl 
müdd"t dcvı:ı111 -A!\ '. 

sene üç pavyon daha i!Ave edili • \"ezifesi Kroustadt nna Usünden ıye e <ı.aca ır. mubteı t ycrlerlı.:1.n ağır surette yn. 
1 yor. Buradaki çocuklıırm sayısı L<ıningradm nıüda!a.a.sma iştirak B k • ı • ' rıılanmı,lııruır. Hasan F 1 ı-rar da hafi! ı 

r !J. (ıl• er yüze yakmdrr. Paviyonlarm ikma- olııcaktır. i ran aşv e 1 1 t surt:lte bııZI yer).•: inden vara almıştır. 
linde bu miktar iki misline çıkar. Berlinden gelen haberlere gii· Hadiseyi mUte.ıltip 3nndarmnlnr ı 
tılacaktır. Cenup vih1yetıerinden re Tnllin'ın dü.sınesi üzerine Al· parla"' mentoda chre tc .. "fon C':i<'re'.J \"ak.·v-, bildınnt~ -

he!Prd"ıı sc:n cııit 
bu haki'-.:ı.tı ı:ıfl 'J11" 1 

• 

lotof m•l:ı ,rnn 1 jloi1c 
so:ira dral~ cd~ıc ı•t 
Rusya tnı;:-ıltcr:Oa.Jı t , 

tıirinde buna benzer bir müessese manya ile Finlandiya arasında f'll ~er, ı,,rnz ~~:::tra gdcn im lndı sıhhl o. 1 
daha vücuda getirmek tas.:ı.vvu - doğrudan doğruya muvasala te. 1 S 1 tomobUi yaralıl"n aln.-ak B"yo~ıu hııs 
rundayu;. Bunu yaptığımız vakit, sis e<lilebileoek1ir. Finliındiyaya OQ ıl lZ V0 0V V6 er t8 tancsln" ~rıUlrmU,tUr. :-,; •betçi mlll. 

m.ahkiim çocuklar meselesi halle- gönderilecek yeni kıtalarm ve mUzn ker.l lerıtl d":t.r·llluı ,e j !ldartnn uıiıklkatn ruo.ş 
ollmiş olacaktır. Islah ecza evle- Jlarp mnlzemesı.nı"n artık lsveç· u ~ 

lnm .. ~r ır. 

r ne getirdiğimiz ~ocuklar, ma.h - ten geçmesine lüzum kalmıyacak B .. le de ntı·ce 
kUmiyetlerl aıtı nyd:ın fazla olan_ ve bu suretıe tsveçin bitaraflığı· ugun r ~ - H k 
ln.rdır. Burulan az müddetli mah- nı ihlal tehlikesi de bertaraf C- 1 d e I a ş a m 
kümla:rın ıslah ovclrinde kalacak- ,.ı~sp. ;1~;::~ hakkında leneceg~ ini söy e i --------
lım zaman, bu evlerde tatıbik edil. ( Ilaş tarafı ı ncide) 
mekte olan terbiye sisteminin Edenin aözleri Londra, 1 (l™lyo) - Tahran • rada ulh taraftarı bulunduğun· 
beklenen semcre)i vermes.lr.e kafi Eden evclki gün söylediği nu· dan bildiıiliyor: dan baJır;<'tmesini hlr hf'liıı;at. ma- j 
gelmez. Bunun içindir ki mahkü- tukta dünyanın İıarpten sonra İran b::ı.şvek!li Mehmet Ali Fu- neHa"'' sel:llnc1<' teüıkki etm"l< ı 
miyctlcri altı aydan a.sağı olan nasıl kurulacağını \'e H.uzveltlc - ruği han dün parlfunento<la hey:ı. ntU\'aft;i ·olur. Görünü~ nazaran ı 
çocuklar, mahkümiyrtlcrlnı bu • Çörçil mülakatım şöyle anlat· natta bulunarak İngiltere ,.e SoY. Amerlkn. h:ırJ~ fülcn iştirak cıt· 
lunduklan ycrlcrdclti cezaevleri a mıştır: yet RUS)a ile İran lıüklımeti anı- nıek nıechurh etini bir gHn hic:;.o;e il 
nin hususi yerlerinde geçirmekte - Harpten sonra düm·anın daya· smda. cereyan etmekte olan mü - decC'~tir. J·"e,·kn.l:"ule nin aJ tnlıad-
dirlcT. Bunlar ~in yeni cezae.vlt- nacağı prensipler, 1\1. Çörçil ve :zakerelerl.."l b·rımç giln 7.arfmda ıliis edip de Al·nııl:ıil.ı. lı!ırp :nı.ln11. l 
nnde ayn ayn yerler yaptırmak- M. Huzvelt'in tarihi mülô.katları ve belki de bugün memnuniyet bugtinkU muhn.rif'l<.'rhı lmn-etlcri ' 
tayız Çoouklnr, burada muallim - mlinascıbetiyle neşredilen ve se. verici bir 6ekilde netlcelem~ccğin.. it- bir ncUceve i a.l edilebilir?-<' rn- ' 
lrrin \ e u. tnlarm nezareti altında kiz no!ı:tayı ihtiva etlen dekliı.ras· den \\mit,•ar bulunduğwıu söyle - cak o 7.am:ın. Amerik:ının karı5m::ı· 
okuınru:. marangozluk, kunduracı.. yon, bild.1rilnıiştir. Bu deklaras· mi.j, halka. etro.fn ~ayhlıır yay - sı Uıth·aeı ı..ail olacakhr. Fnl'at 
Iık, tcrz:lik. demircilik ve ziraat \"On bütün hür milletlerin !lna mamıığı, •·ı•, cc...:.. maddeleri evle - harp ,:aziyetl nomı:ıl surette· lnld 
gibi kl5yle1inde işlerine yarıya - }-:ı.c.msıdır. Büyük küçük bütün rinJ saklıunamağı tn.vsiye etm:r. ııar ettiği tcltılinle A\TUJla. 1ntaı11 
caı, eyler öğrenmektedirler. Bl!- milletler icin muteberdir. Şarkta tir. fö:<>rlnde son kozları oynamak u. 
nıda t ıkip edilen usul kendilerine olsun gaıpte olsun heıhangi bir 1...ondra, l (A. A.) - B. B. C: zE're Amerika lru\\'etlerlnhı de 
mUcrun oldukhrıru unutturmak. memleketin idareci rolü oyna.. AS30Ciatcd Press'in Tahrandan ı\\ ruılaya kndnr ı:ehtıPlf'rl irnp e· 
onları EjCI'Cf \•e haysiyetlerine sn- yacn.ğı mıntaka veya hegemonya çektiği bir telgrafnameye göre ılcceldir. 
bip kılmaktır. fikrini kat'iyen ortadan kaldır- Alınan sefiri, Tahranda.ki Ame - lliktatiirler. ata{'.akları a.dıııılıırr 

Milcrim çocukların muhakeme maktadır. Harp sonu dünyası rika scfirlni ziyaret ederek Al - atım !ım.lır. Uu admtL'\rm Ameri· 
vsulLrinde bir hususiyet göz<.>t .. herkesm işbirliğine muhtaç ola· mnn scla-ret.lıancsine iltica etmiş kn' ı t otulit eder bir mahi~ottıe 
mek çok yel"inde olur. Netekim, caktır. olan 700 Alman tebaasının cmnl · olllllh"'ınu Hl!z,·eıt müte:ıddit defa 
ceza muhakemeleri usulü kanunu Ruzv~lt \"C Çörçilin Atlaııtikte yet ~!tına almmalau için lngiltere l:ır t eJ;rar ctnıi_st.ir. Binaenaleyh 
da bu balmndan bazı müstesna buluşmaları. yalnız iki ~Uyük a.. ile Rusya hUldimetlerine mürac:ı. harb~ karışnı.al• için mihl'cr onlu· 
hükümler kabul etmi:ıtir. Meselft, damın bir araya gelmesinden. atta bulıınma.smı rica. etm~ir. tamım şimali yahut cenubi Ame· 
on b~ yaşını hentiz bitirmemiş o. Amerikan ve Büyük Britanva SOVYET TEBLlGl rik!l.ya a~·&k basmalAnnı hekl~mek 
lıın çocuklara nit duruşmaların, imparatorluğu milletleri gibi Mosko\·a, l (Radyo) - Sovyct '5tiyeceğlnc ihtimal verilemez.. 
gizll '.} ptlacağı ve veril"c le hil- büyük milletler aras'!Jldaki bir lstihba.rat bfirOAU bildiriyor: Herhalde az ~k mühim olan !JU 
kOmlC'rin do gizli tefhim olunacc. toplantıdan ibaret değildir. Bu İrn.nda harekatta ibulunan ordu- beyanat Amerlkanm daha ziyade 
r-t " dılsizler ise, bunların mah· bulusma nazfüğin mezarını ha- larnmz. 31 Ağustos günil de ileri harbe ya.kla..5DULkta olduğunu do
kı•mece dlnlenchilecC'ği usulll, ka. zırlamak yolunda atılan diğer hareketlerine del"am cdere>l: Ktn·. layısile iUcaf mi.nf&..<jma geldiğini 
numımuz tarafından 7'-"ltcn kabul bir adım daha olmaktan da fazla· zin eehrf De diğer dört 5ehri da- :t.anncdlyonız. 
edilmiş buhınmaktadır.,, 1.rr. Bu buluşma bizim de sulh ha. ~"al <ıtmişlerdir • Hlliıeyln Oahlt l'AT,ÇJN 

ya ic:in c:ok f n.' \'C f. • 
. f ttı . 1 
,-;.u icin ak c ~: ~I"' ,., . d'"'1 • . • 
kıymet \ c r !,.. ur~ d• 
tini biiyük bır r •id111 

te!ıO ' 
Fakat nazı. "et '~ 
bu si vm·etı e-ıı ol< ıc' 
larla takio et~~ ") ,~ 

Bugiinltil ıt ~~eO f 
::\~Seti nu::·c jltılcl\ ~ 
mı\'le ta ;\ ıpcd ptel'I f-
nıset bdki 11:ır ıiı"'ce 
'C'am ed~c<. l tır. ·yı,gf 1 
veniden iııın'"1 

1
s;r jle·,,, 

·1 \'.. <JO layısiyle ~ n •er ~ 
kültf r l s~'b:P:ıı ~e 9 
BüYiik Dı ıtst1."ı •'f:t. 1 
mci·:ı·a il" i. ııırı:._f~ııı t 

• , 1 s ~ ..:11• 
vanm ilcrı'ı-.•~ bir;;<J,ıı 
ca cEa.s'nrda!1 b!!S' ti ti 
cC>ktir. Harb!05i~ 'f (l' 
yaıı:n askerı ..,.etlı 
Rus:vanın lc,ıı~ı~tıf. 
den ilham r.ıll ~ 

-Barbaros J, 
"aratı 

( 1311 at<ıl' .~·· 
zırlan.an ~~ı~i.iıt'ı 
tesi günü ogle ı.ıl tJl ~ 
tahnr:ıeleı de. ~ıııJe 
nın emrine a ııftlı$t~i!_.I 
maya ba,şln u}lt~YP J 

&>...risi altı t~r. 3. 
puldan ibare P'r"' 
şunlardır: 20 ~ ı j 
17 5 kuru.Ş. 20. s. 

' ~ '-"Sl· 
barosun tur..,...~' 
rusluklarınd ıı"' 
be • 17 5 kUr ... ı 

ı. •'" 1 fJ"' 
barosun rest11 
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. işli Yıldızı 

.Med li Aa vE N.4HNUO· SAiN 
~Qy ·• . ~- Yuaa ve • ....,.., nOOamet <don m.,.hur dolandm'" Mahmut Saim Al,Tll'mAG 

.. 58_ U k M 1111 Roman Başroller~e: MeJiha, Zeyneı>, Mahmut Saim, Komik Hasan efendı Af!op,Meddah Kazım oesaire 

~ !ııiııcı. . ~azan: MAHMUT ATIILA AYKUT Sarı Mustafa yaman bir adamdı istanbulun en meşhur 
l~~~:'.!i: ~ı!:1=.:tmıe· Saat ••·· gece hı-rsızları ona: "usta!,, diyo;lardı. Yürüdüğü zaman 
~-~ ':Sted· şkununu ha. Perdeleri kaldırdım Pencere k • • • •t k k b·ı d ~ ·ıd· k d• •• • 
li~~~~~:::..ı~: ~~=~n.'.':i'r":oo~~iı:ı.id:~ aya , sesını ışı me a ı e~ı ı ve en ıne gore garıp 
'~ ~ akand UYor. bu yaptı. a" detlerı vardı ~ dedik~~ muhitte Oh ... diye geniş bir nefes aldı. 
~~ b' dU~ı"'~-~· nıcvzuu - Bu gece pek rahatsız ol. PERDEYİ AÇIYORUM.. M d ·h · · ·ı ""· d h b d l ~~llt Qll' ıaınü;-.:roK vuge. dum Nocm.lye?.. HA.la uyumak e ı a, gece ~vıne gıl'I ecegın en a er ar o • 
~ ~ ~~~ aide~un Yazı· istiyorum .. BUtUn mafsallarım - 24 - muştu da onun için mi oyunu değiştirtmek ve 
~~'8ata~~~; ~ı~~~~~rı1tti :~~yor. Am· GECJ<; HIRSJZl.SA BAÖl.A~AJ' "pembe konağın davetsiz misafirleri,,ni 
~'ıııtıı oıllıtırııuı.a.Yirn ~ a1ıll'!· Bu - Evet. Bizi u}ıı P gitmi~ UMtTJ.ER oynatmak istiyordu? 

!'},,_ ~ l.t iı:ln e ç ıstek-- dedim, Lamı, cimi var mı?. 
..:··ıııı, Şu. en güzel bir O; bu sôzil?1deki ma'!.~'J anla. Pa.zar gecesi Medihaya gÜVl')i 1 - --o 
l-t.: Jıakk Yet i~ yamadı. 'Yenndcn do~lmağa giriyorum?. 1 İl!ct.anbulun on meşhur gece hır- yollasın. Kantara koruz. Oçytız ok 
~~\Uı 1nı altın de ya· çalışarak. Gece yansından iki snat sonrn! 1 sızlarmm: kn gelm~ blitiln masraflarını 
~~ ~&aİYle 1§ Paralık - Vah .. Vah.. Ona bir y Her kes gündüz ve alayişle ev- ..ı- Ustat. ben geri veririm vallahi.. 

~hQ\'fyet· Y<>ketrn<:k soracaktmı. lenmcz ya!. Dedikleri bir adamdı. Y'thiidUğll * :t-
~Utıe tır ded,:ın ~e bır Bana. döndU: Bazıları da böyle gece yansın - r.o.man ayak sesini işitmek gayri· Yarın gece>: Medlhaya misııfi -

"~eın teldı Şözıak ~- - Bugün 'perşenbe değil :mı dan aonnı, gecenin kamnltkln.n a· kabildi. En yüksek apa:rtnruı.nın su rlm. 
~ haıı da · tiyle Necmiye? msmda, bir gölge gibi güveyi gi • borularını tuta tuta bir kedi gibi Bu mlsafiret ne kadar sUrecck 'S11; e.n alt ,duyduğu - Evet anne. rjverir. çıkar. en kuvvetli kilitleri bir an- dersiniz? 
~ . ~i Be\'~~ez ~a.- - Seninkiler bugün geleook· Her gelin kocasını aydınlıkta da açtverir ve bazen bir gecede tster bir sant, L.ıtter on dakika 
~ ~Ut boş ~ lbu ığ- lerdi de.. Nasıl atlatalım diye• göre göre almaz ya, bazısı da ge- bir kaç apart.una.na gire.ı· çıkardı. fi'Ursiln. 
~ ÖlülUklert : .. ve ~ sormak istiyorum. cc yarısı birdenbire koynunda bu- Onun maceraları yazmakla biter GözUnU birdenbire açınca b<>ni 
~edİYoruın n. ~dı· - Benimkiler de kim? luverir. nü?. Bir gece pencereden, o gUn yanında görecek değil mi?. 
~ llrJtnda '" dı~en GUldU: Programrmız mükemmeldi: cvll'nmhı bir "ge1.in-gil\·eyl,, nln Ondan sonm bana: 

' Sııa::· ~ık ~~ar gıb~ - Şu mahut g5rllcill~r .canım. .Aparlımanda, Mcdihllnın daire • odasına girmişti, Sa haha karşı dü· _ Kralları aldatan zavallı ... 
~~~ Ot'(lUın. K~ - Neden atlatmak ıstıyorsu. ı;indc .Mediha ile Zeynepten başka ğünün verdiği bin bir yorgunluk. Bak bil' kndınm karşısında rekfın .. 

1 tı.. ... ~llJ>rt-,., .}:§ılrklı nuz. Benim arzumu sordunuz , kiınao vnk. Me'-'Va AT\ftrtmıanınd" ta dalıp mışıl mışıl uyuyan yeni ~ · 
d; "'llek · t .... ~ R't .... • bir k" ~-- h' t •...ı 'b' -1u "~ " ... ~ .- Ne kadar acız .. 
~ eJtoru ıs er Kibi k • mu ı. '1.1\!Jı IG e sıır.ın gı ı "! - üçü neli katta otunıynrlar .. Zeyno. offt 1 çını çrplak denecek bir halde !1iy('btlecek mi?. 
ile eyi y nu düf.elttim~ ~nmUyorum .. Karanını vcrdım h1n kardeşi ·.Muzaffenıe Nlşanta.şm soyup bırakmıştı. Onun garip iU - Gel'Çi ımea Yavuz Sultan Selim 

' ~ ll8tım Sa bıle evlen.eccğim anne. da bir odun de'posunda. çalı ıyor. )atları vardı: Gmliği odad:ı gilzel bile: 
g bi ~'.:.. Bir Ye· • ~ah Evvelkınden daha fazla bir Medlhn onu bir tehlike sezerse a- bir genç kıza tesadüf etti mi ya- , 

lla (;ıı.:-'l.lll, U""•n .~ gı.de· şaekınlıkla yüzilme baktı. • kald u d k' · 
~nı "'ltın 'cr:-u. ~ıyındım. Belki yanlış anlamı ımdır di. partıınana.. çag~nrmlfl. Apartunan va.şça yo~anı ın: c n o ı m-
~ n cıtelrletj ın bır sabah; ye izah etti kapıcısı Hil~eyın n.ğa Malntyah bir cecik makasla evvela geceliğini 
ı~ tıyan~l'lteını~e~ m~ur _ Hani ş'u ~htiynr zengin ca· ihtiyardı. ve aonra ipek maşırlarmı kCIJe.. 

llı bir .. ~u ye ~erıne nım. Bir de hanımı varmıı:ı. Mru:Iemkl ynpıln.cnk işte zor, si- rck onu çrnl <}tplAk bi.r var.i~·ete 

~irlt•r Jl<'llC~'I J,nhrıından olur
ken lenan, 

Beni bir ~özleri ahuya 1.t'bün 
etti fcl<'k?. 

11· li. ,..ktkatia ~- _ lyiya işte anneciğim. Ben llh yoktu. Gece yarısından Ud sa- gctirlr ve ertesi sabah: 
~ °b11dt~Yltu, ka.ı_,m ~ ol- de başkası ic~in bir şey demedim at sonra semadan iner gibi koynu - Aceba ~imdi n(' yapıyor~ Dememiş mi?. 
:•1:t 11 un ı.... l>, Vıcdan, ld na girivermek Me<Uhnyı şru trla • J{im bilir ev halkını başına nl\8ıl Yalnız b<'n miyim?. Ye.lntz bP.n 
' ....,_, vu :ınevh ··• kt ? t ı ıl gillü ln..... ? d' mi o bUyük vP ('srnrengl1. kuvvet 

11 b""V'lı. ~ ""----;;en u.1!1- ve. Annem rüya ao··rol·ı· mine ve en ı .. op amrş; nas yor nıtr.. ı· 
l'i ~ - "' .,.. ..ı...a· ka!'!!ısında aclrlm ?. Ynlmr. ben 

t r bQ aYrılrverıniar ıgrotı benim saçmaladığıma 7.ahip ol. Paznr gf•ccsini hcyooanla bek • ye kahkahalarmı koyuvenı-uı. mi?. 
t>t],,..: ~1.(!(:e ~·ı · '.... mu..+u.. Onu odada bırakarak !edim.. Bu kadar u~ta bir adam tçin 
a .-. ,...... G 11" , dlh k l'"''-"' --~· bl Petronun ro.terinası neler yap· n; ·•ıı çillld' .. U~! dışarı çıktım. Ve :şte ben müte· Bir gilv<>yi gibi hazırlandım. l' anın apı ""llJ' aç ... W'o, 

1 

lll(ıerıtlrndeı1 <l~- gıbı kait Jrfan beyle böyle ani bir Sakalı doktorvari ~ivrilttim hi(•ten ibaret değil miydi?. mamtı:trr?. ' 
Ufa~ ~b.nltlam..'!'tru ldum. kararla evlendim... f<.:=11.ıiselc,rimi ütıülettim, ipekİi çn Ona ,aJınz lmam hoca Bekit e- Ne tacidarlıır ne krallar. ne hü 

'l'ı.lu ır .7.~9 T. Evin • .. • masır~ar giy<lım. fendi Hirnz ı>diyorrlu: kUmdnrla.r o bU\'ilk lrnVYMf' rll'kfı 
11<l:ıı; Saat On gurultü duvul. Zavallı rnoıı.ığwn .. Zavallı ih. Tly trodan A5\?ht Mcdtfüı. 'fi~ - Bı:ı.ba.rndan bö»lc_ sanallnr ı ('fmem!şlerdlr? · · 
k: 'tl~r~Vap olrn~ tu. Kıza iyarım,. Kaba ıQirkin 'Jffl lıaüiA bit; ik~ sa\1-t 8'ezecektik, liw etmf-'<l'''im i~ ~ana fılı:iı;l(lr 3'nrlhj -01uknddeşln t-lk kaydet -
~ll'ıda eı:ı. b lk·veıın di. A- şeklini güzel, yumuşak sözlerim- Zeynep erken vat.armış. Hnttil aykırı geliyor. marna.fı znmancd<' ti~I vnkn. Ademin cennetten ko -
.\tın.ı l'lıstlad~}a merdi. le örtnıcğe savaştıkça ne kadar Medihaya birkaç defa: in.cıan bacalı: kndar ktzına söz gc- volmMı b'r ka.dm yUıUnden değil 
• ~1.4e-· nı ....ı Günah" k~ h'' · ı · B n d nm mi?. Tnrlht kadimin ilk knyretti-... eç 1 ... •ltıız k. ·.. gülünç oluyoruu. ar uvı. _ Zeynep Hanım nirm ti'at.ro- ç rPmıyor. en ne yapı c • 

"'al<l Uçuk h ·ml k ·ro·-· k " " "t clıınyet: "Ho.b!l - Kahil,. vakıı-
l'ru tnı. anım yetı e oynuna ~ ıgım a - ya aelmi' or!. ili.ve somrn tum.. ne yapmayın derim .. Akılları me- " d ı;.ı 1 l\ı;~~d · ı· •· · • " sı, ''ine bir kadm yüzUnd n c"'' ~ ltı. kil) şam; bana ne soy ıyecegmı şa. - Yatsı mm.anı yatar. Af~on zada VOl'mişler de ~ine her kes 

~~. a.~ be ilkUŞa? şınvor yalnız: yutmuş_ gibidir. Tiyatroya gelir mı kt'ndi a'klmı beğenmiş .. Böyl<' fet.. mı?. 
ı ~ Yefencıi ızın - Sen ne gil?.elsin.. Sen ne hiç? demışU. tan kaıılann pesine düşen dUz du- DUıı) anın ilk perde ini bir ka -

.L_. bj.. ...ı•--ı · d · d d od d .0 111 t'll n"ıyor,· belkl son perdesi-ıı-~~ .• %• l!IUal 
80 

ıo;UJ'.Çjı>ın eyıp uruyor u. Biz Mediha ile gezeıken Zülfi • \aro çıkar. ı>encerl'den ayn a " "' 
~ s-"" .. "ı · mahall · d 1 s b ıd·~· 1 ..ı nl de :...·foe bir kadın eli kapayn-b t~a'-ıı~dr ki al<>ak rnıd a • a.uauıeyın enın ca a- kil.r Bey tertibatı Uıtblka başlıya _ at ar. • iz )'ine i ıg n 7.ı \'apın .. 

,.....,. .. a ı -' ,.,.,;. ·· ı k -~·1 d rd cak! Kim bilir belki!! lil1 ~ 111111 am o.1.1ar1, ır;vruntCe er, ·aynaı1a1ar, caku: ivo u. 
<ıltn t'tibat tahakkuku ortaklar. dünürler kapının önün- Ünce Arnavut Hasan <>fcnüi ge Progmmın yegane kumandanı Kalbim klldmı esiı g!Srm<!k Is· 

!) ~IŞtj 1 alnıağı da de toplanmış garip bir usullt• lecek. Aımrtnnan kapıcısım: Anınvut Zülfikar Beydi: temiyor, lıı'.t.lmn glh'mck lstl,vnr: 
h~r~ tı. lian, Annem_ hata bekaret şa.hadetnnmemi •örmeğc - Seni Fatih merkezinden o.- - Besn mori diyordu. VnUahi onu yetişilmez bir Ufüı gönnek 
'~~~ki 8abalıle- hazırlanmışlardı. cele isti~·orlar. diyerek alıp yaya besa, Bir karı mori bizi keçi gibi i.<itiyonım.. Kadını baynUn mehta 

ita ~ı... Çı~ kalkardı. Biz o sabah ~htiyar kocamla oln.ra.k Fatüıe kadar göttir~cekti. oynatsın?. Bizi koca adada kağıt- bı görliyorum: ona kalkacak eli 
<lıLı:..uıttll. ~ah dedim. meraklıların huzuruna koyun O, Fatihten, ancak sabaha kar hane> deresinden çıkmış kaza çe - kırmak i tiyonım: günahım bu 
itı.ııı~~ ~ Çeye bakan koyuna yatmış iki kardeş ma- şı döno:bilirdi. · virdi morl. Kırk ı::eM eski zaptı- mu??. 

* :(. 

siniz değil mi!. 
- }:»et. 
- llfuı gotir.mişlerdi. "A.merl • 

ka vahşileri,, diye sa.çına sa.pa.n 
bir oyun koymuşlar. Halbuki: Ha 
san efendiden lbcn başka lbir ko • 
medi rica edecektim . 

- Arkamızda yumurta ]rl)feei 
yok ya; değiştirir.iz. Siz hangi o.
yunu lstiyorsaruz ! . 

- Yamı akşam mı!, 
- Evet!. 
- Aceba yetişir mi!. 
- Oyunlarmıız tulüattır. Hep -

si al'tistlcrimizin kafasından. 
- Öyle ise şu oyunu lstJ:yo -

nun: "Penpe konağın davet.siz mi 
s:ıfirlC!rl .. ., 

Te!efon elimde .. Rengim kıpkır
mızı oldu. Kendi lkendlı:rıe: 

''-Eyvah .. dedim .. Yann ak • 
ııam apart.onana girileceğini mu • 
hakkak çakmış ... 

Fazla konuşamadım. Boğazım tı 
knndr. ·Bu kadın hareketlerimizi, 
hangi kuşlardan haber alıyordu. 
l<'a.knt nce.ba bu oyunu istemesi 
lılr tcsadilf müydü; yoksa bize mI 
taş ntıyordu. Telefon başmda. bu
nu dti üruneğe imkan var mıydı 
ki ... 

- Peki .. BaşüstUne Hanımcfen 
dl!. dNlim ve telefonu kapa.dan.. 

1.9.1941 
t\BZ 

t;('.Jtıailı>ri 

1:?4r; AJ:uıı; 

ıs oc narı ''' 
prkıltır 

J8.80 Karı ıı. 

program 
lR.O'l Dan11 

nılb.lğt 

18.80 fA!iıl Mıtı 
J 9.80 Ajttıı11 

J0.41i h,opu ma 
(Tt\rk lm\o 

Htımmu 

adına) 

rn.s~ oJa 
mu n.ısı 

ıo.ır~ nattyo 
ı:azetaıl 

21U5 Jlaffanm 

Ttirkilsl\ 

l:!&r oytın 
21.00 1;1raat 

takvimi 
Zl.10 Kan ık 

&rktlar 
u.ao KonuıtıM 

(Klmgtl 
\lleel) 

.u . .ı, · nfoni 
ork~ 

l2.30 Ajan5 
t2.45 Dans 

MUzlği 

2& j 

Birinci srnrl 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER t ıle ~leri henUz sumiyetiyle çıkınca hayret ve Son'ra Zülfikiırla Sarı Mustafa yede ıi.mlrlik ettim. Pazar gec<-si 

· c:eı-ek ilpheler bü biltüı1 çoğaldı. Bu apnrlımann girecekler; Mustafa San Mustafa ile beraber i"e gidi· 
~~ 'an '\'Oda kat>u~ını halimizden en çok memnun olan maymuncukla kapıları. açacaktı.. yoruz. Tu morl vallahi bu kadar •. 

Tokatlıya uğrrırlım 1-.:tn ~e IUIJJ llA~TALIKLıUU 

·4~ Itiu l'~~nce içe da ortağmı olacak yatalak ka- Mustafa böylece MPdihanın ya- Ama sana bu iyili~' yapacağız. 
~' 6 &tbi sara UY\Jyor. dıncağız olmuştu. Dudak duda- tak odasına kadar gire<'t'k, karyo. üst tarafını dn blz öğretecek de-

1:t~~e sest rınıştı. ı?a fiskoslar başlamıştı. Bir kaç lnsının nltınn !!a.klanncn.ktı . .Medl _ ğillz ya mor! Mahmut?. 
hır b. 11 Sonr~ndiın. kışinin §U garip konuşmalarım ha geldikten ve uykuya daldıktan Sonra nal"gll ini ti"krar çekli. 

'-~f asta g'b!l-Yrt!.rnağa kendi kulağımla ben işittim. sonra da yava~ çfkacak; kapıla· l{afasını iki tarafa salhyarn.k: 
~~ ~ ti~. 1 goz ka- - Adamcağız nur topu gibi n aç:ı.cak, beni içeriye alııcaktı. - Morl Mahmut.. Siz İstanbul-

~ 1
• Ve tek. kıY.Cağızı koynunda görünce he. Sarı Mustafa için bu programı !ular bir ~ey gönnemlşsiniz be. 

.\ ~l yecanlanmışttr. ayol.. tatbik etmek hakikaten bir okkn Bu knrtYl terar.l)•C koysan nllm"5 
~ tUını okşa.ya· - Kırkından sonra genç kör- ıakı i.Qmek kadar kolay<.'lı, içinde okka "'elme.z vallıüıJ .. Bu kadar pa 

'fl ~-~ediın. pecik tazede neeine, lnsan işte bir hayli bekçi bulunan Beyoğlun- ra sarfcttikten sonra, Bizim Plrlş 
•ICU'..._. böyle ele güne rezil olur.. da Tünel başındaki mücevheratçı tlneli Hruıan beye yazayım da sa .. 

lııt.,la\ • ge Mµlrp ka. (Deoomr wr) dUkkıinmı soyan bu gece hmıızı, na l'riştincl! bir Arna..,.ut kızı 
t~N IÇttıi ,. kt• 

~ .. ~ı- ye ı: 
ttl!ij ac e ~ 1 
. >'ot, be a. enceli •.. 
~ nırn içim 
~ het 

'il b ~eyı unut d 
\j ' " tti h e. tl\lt >'otı1.1 ~ kadar 
,. lll,k . rı . 

ı t~ıt '~i ""t'•lllde değil. 
ti~ ~'1tıi •ıtıtıda d 
~· oı\l"l>enceteden u .. -
ı~ "()tu11 go. 
\~ e lt~ '· Haydi, 
'~'"" ct··d"-r götür . '~ . oner ... 
li.._ "'"'•in 1 sabaha 

' _ı.;_ · '•rlr) • 

"ttb.. '"' b t ..,q k-lkrn oşuna 
., . ııtı bir 

tld' 
b.. ıp Ya.t 

""-.... acag~ı-'4ll ~ ...... 

'ttl\~' b1.1r,en-ıe Ilı· WL -
ır M 'ntgoo. 

IJ)~. y llcar bil .. 
tl"ı 11, "'1 51 •. 
~· ' • en b .uıa de • 

11li 'ı)lt\ld '1.1.Yük ıı • 
· ~liıt • dındirir 

"rrı bu .... , 
10 -

zü her zaman habrlar ve mus 
tarip olduğunu his:...ettiği za
man derhal uykuya yatardı . 

Rüstem, Feyzullahla ve di
ğer dostlarına Allahaıımar -
ladık diyerek düauıı evinden 
aynldı. 

Halil ondan daha ayıktı .. 
Rüıtemin koluna girdi: 

- Haydi, yürü bakalım. 
Evden ayrıldılar.. Gece 

karanlığında yürümeğ~ ha,. 
ladılar. 

Halil yolda mustarip ar -
kadaıına sordu: 

- Padişab, bu kadar sev. 
diğin bu kadını ıana vermedi 
de, neden bu serseme verdi? 

- lıte ben de bunu anla
yamadığım için kızıyorum 
ya. Feyzullah, bu kadar gü -
zel ve zarif bir çiçeği kokla. 
yacak adam mıdır? Martaya 
çok acıyorum, Halil ! Artık 
onunla birlepnemi~e imkan 
yotur. Ben Mariden ayrıla -

lİ azan: lskender f". SERTELLi 

• 118 • 
mam .. karımı ondan çok ıe • 
viyorum. Faka\:, Martayı böy 
le bir sersemin koynunda ta. 
sa vvur ettikçe çileden çıkıyo 
rum. Onun kadrın:, kıymeti. 
ni anlayacak bir adama düt
ıeydi gam yemeıdim. Fey
zullaha ben atımı bile teslim 
~demem. O ancak kötü bir a. 
hır tımarcısı olabiHr .. Eliu _ 
den başka bir şey gelmez. 
Hayatı saraylarda geçmit bir 
kadını memnun edemez. Ya. 
zık oldu Martaya vesselam . 

- Padişah buna düşüne
medi mi? F eyzull&hm ne se. 

viyede bir adam olduğunu 
bilmiyor muydu? 

- Nerden bilecek?? Onu 
ancak yarııtan y;arııa görü -
yor .. ve kılığına, kıyafetine 
bakarak bir adam sanıyor. 

- O halde hu itin kokusu 
yakında çıkacak desene?! 

- Şüphesiz. Eğ, r Marta o. 
nunla uzun zaman otul'Ursa, 
kollarımı keserim. 

- Kollarını kHmeğe lü • 
zum yok. Bunu ben de tah. 
min ediyorum. 

Eve yaklaşmışlrrdı. 
Rüstem bir aralik arkada. 

Garson: nlmı-a O.dcıeeı No. 11 
- Mediha lfon•m size Uç c'lörl \lııııHnr :uıtlert: ti\ t~·n lttbaren 

Yüreğim stzltı.dı: 1-defa telefon etti, dl'd\. i~~~~~~~~~~ii~ 
- Eyvah, dedim. Yarın akşam 1 

muhakkak g~lmiyccok!. 
Telefona koştum: 
- Beni aram?SSmıı! B r emri • 

l•'F..NN) Stl.N?\'QT(ll 

NURi EŞSiZ 
niz mi var?. Sür'at ft Emniyet 1 

Gülüyordu. 
_ Bir ricam vardı. Müracaat yeri: Aksaray Karakol 

B kare111ında Roıımı' Oattt - uyu'rUn. 1 

- Yarın ak am oyuna gelecek- •••••••••••-

şının kolundan çıkmak İste. 
di: 

- Ben aarhoı muyum, Ha 
lil? Neden kolumd~n sımsıkı 
yakaladın? ... 

- Biraz sarho~sun da.Ko. 
!undan \-utmazsam, çukurla. 
ra ayağın takılır ••• düıerain ! 

- Sen sarhoş değil misin? 
- Hayır. Ben senin kadar 

fazla içmedim. Ba!hğım yeri 
görüyorum. 

- Eve yaklaştıl· mı? 
- Evet. Karşımtzdaki so. 

kağı sapınca evıne varaca • 
ğız. 

- Zavallı Madciğim ... 
Simdi beni bekler •. 
~ - 1 J:vumamıı mıdır? 

- Hayır. Çok !adık, çok 
temiz kalpli bir klldm. Ben
siz ba$mr yaatığa koymuyor. 

- Sefere g1der~en, ne ya
pacak? 

- Allah göatermeıin ... 
ben sefere gitmem .. 

- Ne diyorsun, Rüstem ? 
Bunu baıkaaı söyleaeydi, ağ. 
zının payını verirdim. Ku -
laklarıma inanmak istemi • 
yorum. Sen yurdunu seven 
bir yiiitsin ! Bunu sarhotluk
la söyledin sanıyorum. 

- Yarın da ıöy' y~eiim 
öbürgün de ıöyliyeceiim ... 
ayıkken de ıöyliyeceğim. 
Ben bundaıı sonra hir yree 
aidemme.. 

-Sebebi? ... 
- Çünkü haıtayım .. huta 

adamın orduda ne iti Yar? 
- Sen kendi kendini aor

la haıta yapıyorsun! Aslan 
gibisin mapllah ... bir tttYin 
yok •• ! 

- Sen kalbime sor onu. •. 
Hasta mıyım, delil miyim? 
o zaman anlanan? 

- Sefere cidenen, lier §e
yi unutursun 1 Hattl kannı 
bile .. 

(De'11llfn.t var) 



Koşular yine munta
zam ve heyecanlı oldu 

At )anşl:ırmm ıekızincı halta ko 
ılan dUn Vcl!t'fcndljc, yine tUyilk 
~r kalabalık meraklı kütlcsı ônUnde 
ya.ptldr .., e hrr hafta olduğu gibi dUtı 
d• snrpr zh s-cttl. Ko~.ılnıın nctıcelerı 
§Unlardır 

SlRf~( i l\O':'l : 

GUnUn bırını;ı ı,09uıll' Ur yaşında 
Arap erkek \·e dlgl tnyla r aı a!Ulda 
idi. Bu koşuya Stileyk, l{uru11. Guı. 

ı:'<'Ç, Tarzan isinlll dört 11.t t;!rdl ve 
bcrmutad Tıırza.n gayet rahat bir ko· 
ıu yaparak birinci, K•ıru~ ikinci, SU. 
~yk UçUncll gcldl. MUıoterek b!J-hıı 

~yan ıoo, plt'ısc yüz. p:flse 2~0. 11~1. 
U 250 kuruş verdi 
lli.L' C1 1i oş u: 

't.'rc; y&§mda yerli yarını Kan lngihz 
at ~ lw!nıklara mahsu~ Mesafes! 
ı:: metre 

I:" .., a, He\'CS, Nerl :nıon DclıkanlT. 

nın b"ırdlği bu kO§U Elhcınııı birincı j 
etlrrı Af) le neticelendi. Reves lklnı:ı. 
Ikl1krınlı OçUncU geldi. :Müşterek ba• 

h!r.'c "'anyan 100, plbe ıuo. plO.~ 125 

Jıaru verdi. 
D f ,..,( t)' KOŞU: 

j .ı y&§llldaki ycrh sal kan ln.ı;iliz 

•kek ve dl:ıl taylara ın9hsus. Meııa· 
ı.ıı 1200 metre. 

GünUn eıı mllhlm ve heyecanlı ko,. 
wıu bu oldu. Herkes t\ın!Uerlnı Salıh 

Temelin ÇobarıkJJ:m& bağlamı§. En 
mllhım rakipleri de Fehmi Sirıuıaroğ. 
lu ahırı. 
K~u toptu bır hald" ba§ladı. Buket 

ba§ta. Çobankızl Bukı::Ue Demet ara. 
una ;;imılo. Çeki§lymiar. Viraja bu 

şckıldc toplu bır haldı- 'eldilcr. Bun 
dan sonra milcadelc ııon hızını aldı. 

Neticede Demet bir tny sra ile birin. 
il, Çobanktzı ikinci. Bıılcet üçüncü 
oldu. 

Muıterek 00!1111 ganyan 200. plase 
•oo. pllııe ıoo. çlftc 2<1t-. ikili bahıs 

U25 kunı§ verdi. 
o<>ımllN<,ü ıw:,u: 

üç ve daha yııkarı yaşta sat kan 
tngll.lz at ve kısraklarımı mahsus. 
Mcııa!esl 2000 metro. 

Bu ko~uya Dandi, l\a. &nCıı ôı:de. 
mir. Romans. Rol H:.ııuıı Hatun adlı 

attı at itrdi Mu:trro'< bcthls Romana 
Uz:crm • oynanmış. 

Ko§u tıooıangıçt.n Hum:ı Uatun batı 
ta gldıyor. Knrı.Ulfil Hrımn Hatunu 
takip ediyor Romans v raja l<ndar 
bu vaziyette geldi ve öne gcçu. Fa.. 
kat son metrelerde kara."lfll arkı bir 
hamle ıle atıldı ve Poto..ıa bir burun 
tııri<la bırlncl. Romans iklnC'l Dandi 
üı;UncU oldu 

Mllştcrck bahıs gaıınn 200 plase 
150, plase ıoo Kunıs >'l"rcl. 
RE:;'11'il A KO:;U: 

Saf kan Ar.ıp atlan arasında ve 
rrıesafe11i 3000 nıctre olorı bu kcışuya 
'fonıurcuk. Sa.va, Boz~ un. lfıJt, Bora 
isimi! be§ at girdi. B•ltütı ilmıtıer ls· 
mail Hakkı Tcl<çerun Savamna bağ. 
ıanmı§. Fakat baftalardaııberl girdiği 
k~ularda ikinci gelen Niyazı Kurta. 
vın Bozkurdu gtizel bir koşu yaparak 
blrlnci, Sava ikinci. Bora QçUncU oldu 
Müşteı-ek bahis ganyan 900. pllu;c 
200, plAsc 100, çifte 19:>0, lkllı 000. 
f.lçlil UOO kuruş \-Crdı 

Türkiye yüzme . birinciliğini 

iSTANBUL TAKiMi KZANDI 
.. 16 • 

Bunıa 31 (HU5U!iİ muhabiri. • !00 wrbe&t : 
.niı.den) - Beden Terbiyesi umu· 1 1 - Hakkı Marmıın, :?, 1ı::. 
rtıf müdürlüğil t.ara!mdan Bursa- 2 - Nevzat (Ankara), 3 - An 
da tertip edilen ve cumartesi gil· lalı ( İzmir) . 
nü b&şlıyan Türkiye yilzıne birin· 100 ırt ililtii: 
cilik.lcrilıe dün de havuzlu pa.rX 1 - Mahmut Marmara 1 J 7 ,2 
yüzme havuzun.da devam edilmiş (Bu yeni Türkiye rekorudur). 2 
ntüee.bskalarm nihayetinde Bunla - Fuat (İstanbul), 3 - Bedri 

...11:..: ~~·· Koraltan • .ı;..- . CKor..aeli). 
V;umı ~.U:- .,._...enın 1500 &erbC!ıt: 1 - İbrahim 
ehemmiyc~en _ve memleket mü (İmanbul) 23,3,8, 2 _ Ali (lz.. 
d.afa.asmdaki rolünden ba.ht!Cden mir) 3 _ Turan (AnkRrn) . 

mtil:ıim bir hit.ahcde bulumnu~. Tii~k bayrak yarı ı: t - lstan 
bun:tı müteakip ka.zaııanlann mü- bul ta.kmıı 5 44 • 2 - ~eYhan a. 
ıtAiıttJarmı biu.&t. t.em e~tiT. kanı, 3 - Ma~a.ra takıu'.ı1. 

Bugün devam eden ya.nela.1" ne- KUie at1amMr: 1 Biılcnt 
t!ıceeıınde İstanbul 126 puvanla (Ankara), 2 - Iıl.ıe.t <f.sta_nbul) . 
'l'6.r1dye yüzme eampiyonu olmuş, 3 - Seyfi (Kocaeli). 
lfıııırmanı. 80 puva.nla ik:iru::ıi; An. Su topu mar:larmda ıia &-~·hanı 
W. 61 puva.nla. W;ünOO, İzmir 6-2. tçclfy:i !-.2. Mannarnyı 
as puva.nJa dördUndl, Kocaeli 31 7- t mağltıp oocn İstanbul ım to· 
~ be!Pnc1, Akdeniz '}/'( pu· pu ta'knnt Tiirldyı> şampiyonu ol· 
'Olaala. 6 :ncı o1m'Uflar. Bugü:a'n m~ur. 
Jl!IJ,.._bds. alman tdmit netice· tetanbul ısuporcul.3.tı yann İl'· 
Ier ea:n]ardır: taııbuls hareket edecektir. 

T opkapı laltepesuuleki Satmal ma ~ 
Komisyonu ilAnları 

~-----1 - Kapsa zarı 118Ulile 15~ ton aadeyafr alınacaktır. "8,.hr.r kilosunun 
ımdmınmen bedeli 160 kunlf 60 sanfım tutan 83'600 ltradır. 

~ - Evaf ~ htmm prttıır Toııkapı M1ılte11eırlnde aııke:i s tınalnıa ko. 
Wım:nda. gbtUlfJbWr. 

B - lhalelt 19.9.9fl cuma suntı aaat 11 de komisyorı.da yapılacaktır. 
4 - hteklll~ nıezkQıo günde ihale saatinden bir saat evvel talip olacak. 

l•umldara göre kanunt ilk temiur•t makbuzlarını ve teklif mektuplarmı ea
et\ıe'dıl ktımtlJ'(7!1a vennele!'i. (75~2) .. . . 

1 --Kapalı zarf u8Ulik aoo :.on pirinç almacakt.rr. Beher klloaunun mu. 
!wnmrn bedeli 415 kUl'Uf olup tutar. latlOOO liradır. 

2 - !miat ve huauat prt!ar 'l"opkapr lılaltepe&ndc ukcrl İııtı:ruılma ko. 
taiu 0nnda gllrDlebUlr. • 

a - 300 ton pll'lllç 50 tond8n aşağı olmamak Uure km:.nıımı aynlarak 
8'11'14«7r. taliplere de lhalesi ya.pılabllecektir. 

' - :thaleel 19.9.941 cuma g'.lntı saat 16 da yapılacaktır. 
6 - İstekl!lerin mezkfit' gtln•J~ tbale ısaatindeıı b ir saat evvel t.aııp ola. 

calılsn miktara göre kanant ilk teminat makbuzlarmı saat 15 tc komayonıı 
-.nnekıi. ı('11'83) • 

Nafia vekaletinden: 
10..9.9'1 Ç&l'§&mbe. gl:nfl aaat 16 da Ankarada nafia vekAM .. binam içlıı. .,....1...,,.. mQdilrlilğtl od&ımıda toplaltaıı malzeme eklıiıtme komisyonunda 

iflerıı ek lıuan Ue; eti takribi 30CıO lira bedel tahmin edilen vekt.leUn ne§ • 
ııizuııtte olcıup ldal"l mecmuannı birlnclte§lin 941 fevkal!dc nü&halımın 
w.p.il art wrullle vab_•dl fiyatları tzertnden ekıılltmuı yapı:a.cıı.ktır. Eksili 
mıt 11Utn&meıd "M teferrtıab bedchiz olarak malzeme mUdUrlUğ'llnden alı. 
:ıtablliP. 

Jılnoakkat teminat "5 liradn'. 
lllt.ekWerin uklit ır,ektupl&rcııı 'muvakkat teminat ve p.rtnamc!lindc ya. 

zdr ~ blrllku ;ı.ynı gUn ns•.t. 15 e kadar ınPzkur kor.ııııyona m~O.n 

R A B E R - A&lm ~""' 

( Gar.et.emlZin blrtncı .aytaamcıa 

O&flık yaıımdakt tarih ocrocveeı ım. l 
ponuyta birlikte glinderlleookl 
E\"LENME TEKLtF'LERI tŞ A.ftA, 

M.A. iŞ VERME. ,U,JM SATIM 
&ibt ticari ma.blyetJ tıab olmıyan kö. 

çük lllUJI: r ıınrafll7 neerolunur 

Evlenme tekli/len 
"' Boy 165 ya§ 29, kazancı bir aıle 

yi geçındlrehilecel< nııktlırda. eğlen • 
ceji seven bir bay, lemlz.kız veya dul 
bır bayanla cvlenm"k lstemclttcdır. 

Mılllyct nıevzuubaha değildir. CA. 
Yılmazl r<"mzlnc mltrnca&l • 312 
~ Boy 160, Yaş 30. Kazancı orta 

halli bir aileyi gcçindircbllir. 
kunduracı bir bay, 2 -~O yll§larmda 
sade giyinen temiz. kız cya dul bir 
bayanla C\'l"nmcli ıslr1T1cktc-dlr. Bir ('. 
\'İ olan tercih edıllr. ıA.A.) remzine 
mUr-dcaat • 313 

I ~ ve ışçı arayanlar: 
• TUrkço, Cran.sızca muhaoere V• 

tercUmeye vlkıl vazı makinesi kulları 
nıasını ve muh:\sebe bilen aıall bir 
mllessesede caıışan blı 1Ienı; aaat ctörı 
ten sonra birkaç saat çalıgablleceğı 

bir iş aramaktadır Beyoğlu postres 
tan Hüseyin adresine yazılması 

• Fransız mektebi orta kısmı.ndar 

mezun, <ıaktllo bllen blr bayan ~ ara. 
ma'kto.dır. fUrkc:esl vtdıı 1 Never t 
remzine mUrac:ıat 

• Türkçe ve fransrzcayı mOkemmcı 
oııen genç bir bayan sabah veya öğle. 
den sonralan tercüme işlerinde çalış. 
mak tlzerc ıe aramaktadır Almanca 
dan tercümeler de yapabiJlr. (R.B.T.) 
remzine mUracaat. 

• 21 ya§ında Karakter aab.lbl blı 

genç, resmi ve lıusus1 dairelerde to a. 
ramnktadır. Bu rniıcasesalerde saU\hL 
yet sahibi ve be.balık yaııacak bir za. 
tm öne sUrccegı her şartı kabule e 
madedL?. Şımdlyc kadar himaye ed~ 
cek hlçblr klmscal bulunmadığı tçlıı 

esal!lı bir 1§ tutamamı;,tır. Her l"e ka. 
billyctli olduğunda şUphes• yoktur 
(Ölmez H) remzine müracaat 

• Almanca biten yüksek talı8U ta 
ıetıcsi fizik, rıyazıye almanca dcrslerı 
verir. ( H.N.E.) remzine müracaat. 

• Lie mezunu, Anado.uıu. çalış 

ıtaı:, dürU.st, culdJ alm~Cll ve blr&ı 

daktilo b!len 18 yaşında bir sene ~ 
aramaktadır. Husue1 olarak ortamck. 
tep ve tlııc tal13bes!ne aileleri yanın. 
da a:ı: bir ücreUe riyaziye. fizik ve 
almanca dersleri verebilir. ı 1.K.ıc. ı 

remzlne mUracaat. 
• Bir lise onuncu ıumf talebesi taLl 

ın&~det!noo ça.lı§mnk lstemektedtr 
Kefil de &"östcrebUlr. (CeNrl romzı 
ne müracaat. 

• Yal..ruz, ıyt Dlr aileye mensup bil. 
glll. orta yaşlı b!r kadın, doktor mua. 
ycnehanesiııde çaııımak Yeya yalmZ 

o!r adııma bakmak istemektedir. t.tı. 
yenlerin bir mektupla telefon numa. 
ralanm veya adreSJerinl tN.X> rem. 
zino blldlrmelert. • 278 

• t~nin ehli bil' bayan qçı:lık ve 
ev ı~ıertnde çalışmak Uzere to ara 
maktadır. Be§lktaıı Köyiçi mahallesi 
lföyi!:I mektep sokağı 17 numaraya 
mektupla mih-a,•aat. 

• Bir tuhafıylı mağazam lı;:ln kıuıl 

yer, tezgt.htar ve bir ı;:ocuk alma 
co.ktır. Tczga.htarın tuhafiyecl olması 
~arttır. 20096 numaraya telefonla 
müracaat. 

• Türkı;:e ve fr8.Il.8JZCayı aıUkemmcl 
ollen genç bir bayan eabe.h veya öğle. 
den sonraları tercüme işlerinde ça 
ışmak üzere iş aramaktadır. Alı:naıı 

cadan tercümeler de yapahlllr. (R.B 
T.) remzine müracaat. 

• 16 yaşında mali vaziyetleri dola. 
)'ısl\e tahsilini orta 2 d<' bırakmak 

mecburiyetinde kalmış bir bayan tah. 
~ili ve yaşilc mütenasip bir 1§ aramak 
tadır. 25-30 lira ile çalışab!llr. (Koç. 
kaya) remzine mUracaat 

• tyı bir metodla transızca öğreti, 
ılr. İkmale kalan talebeye ders ve 
rlllr. A.!!lanhan perşembe pazarı, Ga 
ıata bay Handeli vaaıtaı;ile R.M t 

mUracaat • 
• Otelde kAtıplık etmek Uzere t.ac. 

raya gtdebilecek 20 yaşında kadar blı 
genç ar:ınmaktadır. tstıyenler bir haJ 
ta zarfında sabahları ona kadar Ge. 
dikpaşa camı sokak 12 numarada tz.. 
ınlrllyo mUracaat edebilirler. Aynı 

zamanda okumak lsilycn terclh edilir 
• 19 yaşında tUrkı;:e. tr&MIZca ve 

daktilo bilen bir bayan iş aramak~ 
dır. (Narın) remzine roUracaat. 

• Eskı Vefa sultanisinde okumuş 
müteaddit ıievlet dtilrelerinde k&.tlpllk 
yapmıo. t<:crUtıc aııblbl 9 kişilik 4fı 

yaşında blr aile babası:, a.llestnl geçin. 
dirmek mecburiyetinde bulunmakta 
dır. Şofôr ehliyetnamcsln! hıılz bulu 

1 

nan bu dmç adam, her~ bir Işı 1 
yapabilecek bir iktidardadır. latlycn. 
lerm Boğar.kesende Karabaf cadde 
elnde 79 numarada YB.§at adresine 
müracaat. 

Müte1terr k 
lKt GENÇ BAl:0 AN ARANIYOR: 

• Profesör ıatı sucgu. )'ıınında 

!ahncde blzmet etmek Lçu. tkt gen~ 

bayana lbtiyaç vardır. l'l.ırkly~ dıı 

bll!nde ıvo bariı;te ııeyahp.t edeMleccı. 

t:rbcsUyl lıalz bulunn21 lan ıtı.zım • 

dır. MektuplB.rmda ,a1121 vaıııflarilf 

tahsil deroceı~rlnl kc.y~rdere" t Zat ı 
Sungur> adına foto~raflarile gazett'-
mlze göJAdermelcn (1<1tbu oıunmı 1 
vanlarm rotoğraflnn latle ccttıecektır 

- TiI T 

, ..... ,. 
:~ 

T. iŞ BANKASI ;~ 
K iiçüh T asarrul hesapları 1941 ikra';/ 

KE~lDEJ...E.K . ' Şubat, 2 Mayıa. l A.ğuStoa. S 
t&rllılerlndo yapılır. 

1941 aıcramlyeıerl 
ı adet 2000 L.I°' ... 2000.-Unı 8 %50 • • 
ı 150 - ısoo.- ~ ıOO • • . • • 1000 - 8000.- ~ l50 • • . • • 500 . - 2000.- wo 20 . 

• Liae talcbeslnr tUrkçc fraruıızca 

ve kfiltUr dcnılP-ri ııc orta ve tık mek 
tep talebelerine 'ler '.lerı veıillr 

(B.N.Ş. rcınzlnf mUracaat 
" 29 yaşında Bekar. R"kerlikle aıa. 

kası tılmıyan yeni ve eski yazıları bl. 
ıe.n bir genç bcr ne ol•Jrsıı olsun bil 
~ aramaktadır (B.S.) remzlnr m\1. 
racaat. 

• 1 
Aldırınr%: lil•••••••••••••• 

• Maıt \'aziyetinln bozukluğu yü 
zUnden bu eenc taruılllııe devam ede. 
mcmek zaruretinde bu!Wlan bır senı.: 

berbangı bir müessE'.ııedr lş aramak 
tadır. ı !<~. Yazıcroğlu l rrmr.ln-0 mUra.. 
caat. 

• ~4 yaşında bir baya.n bir dükkan. 
da satıetlık 1§1 aramaktadır. TUrkÇ<ı 
fn.ınsızca, rumca "lkur vnz r. IMtro~ 
za\ rrmz:lnr mUracaat. 

,ağıda runı117lı1n rıı.?ıh 

kuyucularıum:m ııamııu·uı» 

mektuplan ldaretuıneıııır.ı1Pn 
lan dahil) tıergün ıuılı:thUın 

'>lan n 

lta-Oar veya aııat 17 <if'ln uınrn •ldır 

rn.alArı rloa olııour 

rRahin\ rn li:) (Srv('n) tf'»pııt.Ya) 

(H.N.B.l !Rljazlyeı ıs~ &lıne) 

(N°"''l!l 23 l < Sevıın 27~ < B R ) r .M Hl 
(2Z Neı.:lı'ı) 122 Çaylııkı lS!idık) 

(Hıırndıl (F.S.V.ı (FGD.) 1\'ıu;ıf) 

<Talıh J!Jı ıMuğ 2"ı) (A.Z.X) <TT.) 
< \r) sr. rh-fıor) ıSan' ıun 

~ ...................................... . 
ı·ıtrklye çumnarıyet , 

ZiRAA T BANKA 31 
K.~ tanhi. 1888. - ::iermayesı: lUU.UUV.OUl. J urk l..mm 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zıral '" tıctni 'ıer ntvı barıltn mımmıtılm 

Para bb1.lrU.renlere ıs.800 l1n lkn.mlyt "'r1ynr 

Araat Ban.kUmda ıru.ınb&ralı •• Qıbant2 t&S&rnJt oe .. _..,., __ ,.. .. • 
IC l.IJ'Ul tıa.1wıaıı1a.re eeı:ıedf ' cıera •ldlecell kur'a 01' 148Cldllk: 

plADa göre üer&miye dağrtılaca lrttr. 

• adeO ı.ooc il.rafı.il •.000 llra IOG ~ !'i4I ltntlıtl a.~ "" 
• • l500 • 1.000 • l"1 .. • UCK 

• • •r,a • ı.ooe • UM • et • UOCı .. • tOJ • f..OOG • 
DIK.KA T aeaapıarmoaıa paralar tıtr tene tcınde 50 l1radan &§1> 

StlfDılyenlen Ja'amJ19 cıktıSJ cakdirdt % 2() tazlastyı .. ~rtl~kt· 
K~ -: 1l Mart. U Haziran 1l l!.,'y•Ql 11 BlrlndkA.nuıı ·.arthle 

·.nde yapılır 

Devlet 

ff. 
şsS1cJ3 ır 

Mııhammcı beacı rr.uvekk~· t,.mlnat ve mıktan 11 :ı. 5 te1' 
nn:ııtcv yatı ı:nın kereste 11..9.1.ı.ı.ı pE'rşembc gtınO aaa.t tııı Ş 
sıl" \(' kapalı zan ııs,·IU ile Anım·.ı·1:ı idare bına~cla ıı. 0~1?~ 

Bu ı glrrtı"l .stı) ı:r.ıerlıı !teteııl htzasmda yazıtı r:ıl gt ı4 
kar.ur.un tayın ettığt ·.~•ıkoJan Vfı tcldlf!ertnl aynı gi1Il 88 

__ ..J 

mmyun reis:ıgıne verme en 1(1.zmıd.ır. • ra ii""
Sartnameler \100) 1'uruş mı.ıloahllinde ldarCDin IJJP 

rtarpa~a vc tzmır vc-ı:ıf'll'rinde ıı-tı.tJlmaktadır. 
ı,ııııto >liktarı t11ml Muhammen 

1 
2 

U7 400 m 8 
400 m3 ~am k1>reato 

Bedeli 
5 704 ııra 

24MO .. 
\~ 

.. • • .......t~ ff 
ıttı~ ıd' 

,ı,lıamm~ hddJ ı 1198 rıı ıırıı olan 17 kalem çaın s.radl 
pazartesi gllnU ııaet Hi.M da ~apal zarf uııuıo ılc Mıc ; 
la flıtm olın:ıcııktır list t~;ı' 

Hu ışc gırmf'K iStt'yenlctj.n • ll1:44) Urelık rnuvalt 1111t ı 
nuıııın ta. ·.a EW~ı verikalen ve lddiOerlnl aynı gOtı E 

~ omlsvon reielığln" veı meler! lA.zınıdır. od3rPşf' 
Şarlnamflr>r 1 orı kuruşa nkmıı.. ~ııkJı;ehır ,;(l flS) 

dP ııı:ı tıtacııktır. r761ô) tfl 
• • • ıeJif ~ 

Muharnın"n rıedel: ı 20 4) liret ol3n 282 metre ınull l ot! ~ 
\•raıtı k~bıoı;u (KBA) 30941 çar~mba günu saat <14 r,e.rııl' 
pa ııaa gar bln:ıaı r. t llınd()kl orolayO?J tarafmdBJI pa ~ 
•'macaktır.. ıtad 6" 

Bu ı~ ı;ırmek ıııtıycnıenn ~Bı2ı lira (60) kuruşıu~e ıct 
nun layln ettiği Vl'.'şıılkll" h!rllktc pıı.:ı: arlık gtinU eaat / 
mlıracaaUan lAzrmdır. 11uıııı Rıı iıııA nıt ı;artnam .. ıu komlsyorc.an paraı;ız olarak dll Jl'jJ! 

• "' • ., il 1"' 
ı.uçı.ı ı 

.; 9.941 !arih.ndc yapılacağı ııan edilen 300 adet oltl~ııf 
c'tsiltmeıı nin gôrulen lüzum üı:'3'"!"1C tehir rdlldlği ııtıı 

~ 51 
V A K 1 T matb~~,~ 

Kitap kısmı.u 1Jefl1 tıl 
tanzim edip açnı 1I,. 

~ 
Kitap. mecmua, ga.zete ~it'' 
TabileT nAm1n~ rl17öi i~f erı ____________ ........-... 

mft91't!mde ~eri
0

1fzımdtr.' (&8P6.H!2) • 
. .... ________________ _ 


