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~akineye 
Verilirken 

"Fuar büyük vatan 
• 

la sabalıkl 
Alman 

levkalAde 

ve giizel lzmire 
uğurlu olsun,, 

tebllil 
''Gomelde büyük bir 

zafer kazandık,, 1 

~<,~~ Piyade lukaaı, bir motör· 
~ u-'°, 2 :.ırhlı fırka, 5 aüva· 

"
1

1/u-luur. kumen imha edildi, 
laınen ..U almdı. 18,000 

Bu sabahki - KIRIM CİDDİ 
TEHDİD 

ALTINDA 

Ticaret Vekili fuarı açarken 
ticaretimizin esaslarını ·ve 

ilıtikô.rla mücadeleyi izah etti 
haberler Dün açılan fuarı 

~ IJ'1T» 

r·············································-, 
i Fuar münasebetile Ba sabalıkl 

ıı..~lin 21 CA.A.> _ Alman orduları s et Al ı R l d ~andanlığının ıevtaıMe tebliği: o- manıar us ar an 
:rı~elln IJinıallnde yapılan muharC'be • ~ • aldıkları harb 

B. Edenin Türk 
milletine mesajı bb-eCealnde Sovyet.ıer aAu bir mailli- t bllğl 

bir te U#ranu.slardır. 17 pıyade fırkası. e ·1ı • • 
\'art ınotıörıu fırka, 2 zırhlı fırka, 5 sU.. gemı erznın yapısını k 
ba r~. 2 hava ııvaaı kl6Dlen ~- .k l d kl ı "Kahramanlı e&1r ec1lknşı ~a esir alınmıştır. 78 bın Moskova 21 (~O) - Sovyet is_ ı "'a ,!__ece er 1 
eı.~~·· t.Gnk, 700 cop ve 2 zırhlı tren tilıbarat ·bürosu tara.tından bu sabw rr .. k .. ,.. 

ieQnılştlr. n~edilen harb tebliği: Kara.denizde i ur un an. a.nevı~=· · 
Oci ,_ + 20 "~ustos günü ortiularınıız, Kin- 1 h } d 

eaa teRrar bombalandı ve ~ Q<tnel A ı eti ır . 
R L gi90P, No~ a.aı-o...ru.s, l .. ....,,.t.l'. • mani.· . as '' =: cıa 1<ıtaatına büyük zayiat Odasa istikametlerinde ço4c ş uuÇ 1 

Verdirildi mU'harebeler vermekte devam et.ıntş. donanması Londra, 20 <A.A.) - Hariciye 
d:rlin 21 CA.A.) - Alman bombar- terdir. nazırı M. Eden, radyo ile Türk mll-
kere an f.awareıeri 20 Atustos rUnü bir . 19 Ağ~ta cereyan eden hava • - . • 1 Jetine bir mesnJ gbndenn~Ur. 

60 bin kişi ziyaret 

ın~da.ha Odesa limanın' hUcuın et- h ebelerinlde dflıımanın 27 tayp. A nadolu aıanıının Berlın mu· ı M. Eden, bu mesajında ezcUmle 

~~ ~~ıı;=. t:ı~a~ie:3~ ::in~r d~ürouk. Bizim ka~bımıız 8 habirıi U~rayn.ada Rut!ardan t IÔ:n!em::~·ona\ fuarının a. Fuardan blr ıörünüt 

etti 

'•r v lUlt öc ticaret iemıai 1:ıetırm.ış. tayyare(iir. 163 bın eıır alındıgını i çıldığı bugün, asil •rürk mill~t!ne İzmir, 20 (Hususi) _ seneden se.

1

lan dalgalanan Fuaruruz her taratt 
:ışıa~!~:. ~" h:S-~t u:;;. w Ağustosta, gündüz, M~ova ci- bildiriyor 1 hitıı.b etmek oeııim için haklkt bir neye zenginleoen ırı inci İzmir Enter_ takdir ve bayranhk uyaö.dımıı:ştır. 
rının C>deeada:n .ı.vnlmAk için toplu Tarın.da avcı.la.nmız ıtıarafından üç -- ze*ir· CDenmı 5 lncl sa1fadal nasyonal Fuarı, bugün saat 18 de on çılma t.örenln.d~ Loa.n kapıaını dold 

---r-llW:.11; W""'"•"-1-- rıhtımlara 'ısa • u- tolUllJ res· d~\aiirlilmr."tür Bei"lin, 20 (A.A.> - Hususi muhs- .J ı..+·-~.~ Tic et Ve..I an """ biıılerce halk saat 19 d.a Fu ....... ._OllKl n;.ııuıan -..JJa 1 . ...., ~ • biiilii.iiifen: _ •• ,, ........ _................. binleree !hailikm -u~e ar r w• 

. .. Dt'alarA 1ranlı zayiat A k At!lı:etl mllhteller , Alman 'kit'~ i M • ı ır ş f kili ve İmı1r Bel~ Reisi Beh,Oe't ra dahil o.ımuı,tUr. ~ harb mahıemesl Rusyaya meri an Nlıkıo1aJ'ef teı.ıırMılarmda ele lf'OlrdiJc. 1 e e Uz'un nutıilıllarmı müteakıb büyük 50 polis memuru De aynca bel 

M Jeri gemilerin Sovyetıer tarafından mer~ a.çıldl. memurlarının alıdı.1ıll.an tedbirler 
areşaı Voroş·ı'.of 1 tahril> edilmemiş o:dutunıı Baylemeltte- b v 1 1 k Kapısmda 6 ecnebi devlettn bayrak l DeYlUIU 5 inci l&J'fada] 

bir beyanname !~1~~~,aş ~!!,. -~z=~:r=~;:r:;: ag 
0 0 Ticaref'VeiilliVe"'Bebçet 

mer.ika Bovyee; R~a.ya bombat'dunan ;et1:r Karadenl:W~ bir mühlm Alm• n Gebzede bir köy halkı 
neşretti. tayyareleri göndennete hazırlaıınıak .. cıonanması bulunacaktır: l rin yektmU aralarında para toph- Uz'un nutukları tadır. Ukraynada alınan esır e ıertn de a- J J •• •• •• 

. TayY~reler Sl.biryaya iönderilecek .. 163.ooo t bulmaJcl.ı.ıdtr. Öl~ ecıııınette- yarak Smet nODUDUD 
'' l tır. Bibwyanın Birl\l.şik AmeriiuLYa ya- dedi 344.000 olar• tah:;;.e iştirak e.. bir büstünü yapbrdılar 
d .. eningradhlar kın olınası ve Siblrya..ia müLeaddld ha· dir. Maa.maflh muahere Uhlm blr tıs.. 

Uf hl anın tehdı.dı• va meydanlarının buıunma5ı tayyare .. den SoV'Yetdö~~~~~~v~m etmeıcted! -.- - . ~ -lltby d lerln Dtolayca gönderilmesini temın e. mı. hAIO. v.._.. , ları mar~l RU 
/ lıl........ Or, aya0101Z !,, dece'ktir. Tayyare irsall meselesi yakın- A]man mütehassıs aoılan bır manev-

-~ da t.oplanacaık Mooko~a ttouteransında teadt'!n tarafındAn Y ıetta!n Alman 
latı a ~l (A A. ra neticesinde Kı:'llllcı·deydaf ~ ... ette teh-1,,. batt•- · ) - Şimal ordu- karara bağlanacaktır. d 11 ..... eıt.. 
,.. ~ -«8.llda.nı V.a.şıneton 21 CA.A.> - Bırleoi.Jc ~ kıt'alan tarafın a olduğunu e1"leD1 
hİ,kl nı~ll.<1 ~mareşal Voro.ş;_ merlıka Jkra&lar mddürü, verml.6 oldu- did altına aJUUJltŞ --

«l.e ~nıı. ıı hıtaben aşa_ A"u beyana.Ota. Amerl«anın Ruayaya ik- tedirler. usların denizle mün-;-
dldl llın tetq., ll_tneyi ıneşretmlftlr: r&2lat.ta bulunmaıta 11.ıır ol.du~unu bil. Aııınantar. ~en t esmP.{fe uğrıştyo -
llı:>n~~.1ieerındeocı Alınan teh. dlrmlştlr. betlerini tanı 
'öt~ llttııı, k~uıınuz, Kızıl - · --..--- lııa;r;. iiiiiiiİ~~~~f.~==· tıııı Ilı e.rıni ~~ 'hava tllolarunız Uk da ; R lar n 
ta~ Udafaa ~ eıterek Lenın şeh... rayna. Berlin radyosu us 1 

~r n 4e!ıriıt ::.•ar. ~akat buna son vazi vet kezde hucuma 
'"- cta~ itltjekı kara bu - ~ mer . • . . . 
~~ ~~· Alman taa!'ll'uzu Londra 21 <A.A.> _ ııoyterin Mos- ge"tiklertnı btldırıyor 
ter. et tİttllıclı ~an hllf., şehri kovadaki tm9l.ISf muhllblnnin bildi~ ~ Y _ R~. Şark cep-
~ e ruu ltaybetmemiŞ - tine göre Nikolaye!ln ş~riuna ~Of- Berlin, 20 (iA.AJ ~ dün tanlc.. 
~ '12e .\4tna, cephe boYunca ve KriVOJ Rotı ~~ - hesinin _merkez ti ile yapılan şidkletJ.1 
lıı~ tı atı. binıe Uiıara karşı erkekçe sinde ağır çarpı.şınala~ ~ub~ed11tcf.r· ıarın milza™;_re unoo Alman kıt'a_ KiF :meJ'clanana cllkllen btiat 
ttı~ 9d.IJ'orı.n. rce Leınlngradlı, size ıtadır. D!imdar ~uvve~.erın ordW!lımun bir aovyet rnıcum 5 lnctn aa:rtadal (Yuısı 5 inci sayfada) 
~~u. lh(i •. Keneli tehran!zi, na- l*ları saşac;inde Bud•~:Y oımaktadır. _ ~~ 

~ ~:s: ;~:~;, m··Ct hareltetlAmuv•.:-...s .. ___ k---~-e,...,...r-i vazi .,.et--, 
~· nı ıkuVl\tetler göru:letiyo_ .7 __J 

ittıı 1lltt1.c1 
\'91u ller ne halkıı Cepheye y.ardım b•k • • t•kı • 
~t_'E:-~;::,: Almanların tat ı ı!1a gırı~ ı erı 
~~;;~~~ yeni taarruz planı nedır ? 
~~r·naıı. ftTttırmR, onıara 00

- Sov et ordusunun ~inlandiyadaki ~:1~gö ~e Estonyad~ki T~l!!' 
Şe~t;yt.en1nırr&<1tııardan si!ı).h ve •• 1 Y ·ıe O .:iesa müstahkem mevkıını mudafaada gosterdıgı 
~ U-r, ilk or. Binaenaleyh Lenin - US eri ff k. • k . • k b" • 
'ltı lıJllı 1'1niz o~uya, ordunun meharet ve muv.a a !yetı ta ~ır etme ır zarurettır 
~r. ve Ceplıaneyı yetiştir -

11~~r~ lllühend~lerı. Şehrin mu. Yaz:an: Emekli general K. Dr 
l~~llnla uvvt'tıenaırınızı rdusunun bü:ün yUksek me-ı dafaa hususunda gösterdikleri metanet, da yardım gönnckte olması bu takdlr 
tı, ..., allat.an :ıız zeh.rli gazler kul- .Alman :~nnı Vt! onun başındaki meharet ve muvaf!ak.veli takdir eLme. keyfıyetlni zayı!lataınaz. BilA.kis bu 
\tl'tl ~.• .. "'h ~·rı~"kintniyeceıcıerd'r Bi. ziY~!r~e ıstısnat ~vk vr• ld.ırc lıyol.rnt • nin de bir zaruret olduğl.. meydanda. hal, Sovyet kara, deniz ve hava kuv. 
\>~tını da Uun.ıaz~ kat"'ı müdafaa şef Üstiin!Uklerlni kabul ve tesl.m eyle. I dır. Flnlandl..va :{örfezınin Bnlt.ık de. vet.lerl arasında mahıranc ıŞblrllği ysı
~ llııla.rı nu al etmeyiniz! . veökt m\ltcaddld defalar tekrar eyledi. nıZ!ne ba:kan ağ?.ının 1k1 ken:ımıda bu- pıla;bllnıesı lkablllyc~lnln mevcud oldu. 
C•-.,ı:: &unı1 b1r:lnan kuvvo•ıı ve za. • \izere bir zarurettir. Bununla be. l Iunan Ho.ngö ve Talın ~ler:ı" e:ı re. ğunu göstermek itib:ırile bu tat.diri 
~ hın~ı an tein b le. h:ıtırdan ' '• n bugün nıUtte. nubda.k! Odesanın arU..1.'Lrmın denizejdaha da ıkuvvetlendlrır. Aynca Sovyct.. 

~ e., 1\--..;ıarıa bo ı epeyce ıerıle. müstenld olması ve bu üslerın bu 6U- ı Jerin, bu ilslerl Kronşt.ııd müstahkem 
~tı >-• Ronun ~ ";~~culıırl~ milcade.- pıah Flnlan.d.yadnk( Han_ retle her iki denız:te ha.k m bir vazl-ı deniz üssU ve Estonli anın şlınal "le 
~l ~dar znııiatteı ar me~n ol ; ·i(!akf Ta.Un <Re\'all \iale;. )rette bulunan So?Yet dentz lrnvvetleri. garb sahlllerJndeıkı bıı.zı adalarla bir-

r~ e ed~ e · hkan meWı:Un: mU.. ~ donanma hava kunetleri tarafından CDe•anu i lacı .oa•·fwa 1 

"Bu büyük cihan badiresinden Türk milletinin 
şerefi, istiklali, toprak bütünlüğü gibi iktzsadı 
varlığı da sağlam ve dinf _olarak çıkacak,, 

İzmir, 20 (Husıı.sJ> - Ticaret \'ekJı beri açılınalcta oıar. l'u:ırın ehemml.. 
İzmir Fuarını a.ı;arken söylediğı mü. yetine, milli ik.tısadımız u.:erınde ro- ' 
hlın nutuklta İ21mir Beilediye Reisi Beh lüne ~et etmış ·ve sozlcrıne §oyle 
çet Uz'un mesais'ndc:n takdirle balı- devam etıruşt;r: 
setmiş, Fuara 1.ştir:ı!c eden ccnebı° dev BU1yorsunuz ki CUmhuııyct Tilrkl
letler mümessil\erıue teşekkur etm~- )'esi yurdda sulh ve cıhanda sulh pren. 
tir. Vekil, !bugünkıl diınyn vaz!yeti siblne sadı.k oıma.tıa beraber mnıı şe.. 
kar,ıısında Fuarırı ehemmiyetini ıe _ re! ve istikllllınl korumak, toprak bü.. 
b - . ,.. h • t tünHlküne halel ıras etmemek lçln çok 
aruz ettir~kten ~nr~ cum. urıye ciddi 'ite çat.in mUda!aa tedbirleri al

devrlnde Türk mll.etinın yaratıcı ku~ mata meobur olmuştur. 
wtinden harııret':I' ıbahsetmiş, Ebedı Dı.s tıcarct.ııınl!ıde tubtu~wnuz yolu 
Şef Atatürkiln hat:rnsını hürmetJe şöyle hUIAsa edeblllı·ını: İhraç madde
yMetmiş ve: !erimiz için esas itibarile müşteri bul. 

cMilli birlillın1z n ve milli siyase- maJt mUşkülM.ı !:>ugU11 için bahla mey_ 
timizln yüce tıırı .. sali ıan Mllli Şefin zuu delildir, tal~ çoktur. Platl.a.r eL 
önünde ıırunnet wı Jhtiram He eğilme vcrlŞlldir. Ancak bir taraf.tAn halk ve 
yi astı bir vazife uyarımı deml§tlr. milli müdafaa Jı.tlyaçlannı karşılamak 

ve bir .tarattan mrmlekC(fn çoGc muh. 
Dl$ tic:ıretlmhı taç olduğu it.hal maddelerlnm ithalini 

Mümtaz Ökmen on bir seneden - [Devamı 5 inci ııayfada] 

Istanbnl Yerli Mallar 
Sergisinin açılmayışı 
itirazları mncib oluyor .... 

Bir fabrikatörün suali : " Harb eden Alman
ya Leipzig sergisinden vazgeçemiyor da biz 
İstanbul sergisinden neye vazgeçiyoruz?,, 

Dün kendileri e görüşen bir 
mu.lı!Tir.im!:l.e şeıhriın.2ıdekl ba.. 
zı fabrikatörler, Yerlı Mallar 
t>t:~ıS. me ~lesı ha ucınd ık g ı. 
~erinl a.nltı.tımı.§lardır. Vali \'e 

Belediye Relai Doktor Lüt!ı Kır
darın, ha.nb lb:ıziyetJ ve mwıa.<ııib 
bir sergi lblnasınm temın edıle

memesi ~ıcy~e bu aemcı is.. 
fDevamı Z net taJ'fada] 



2 Sayta 

r Hergiin 
Bu harbd;·en bügük 
Zara~ı gören iki 
Bügük manevi kuvvet 
~----Ekrem Upklıp 
A naı!ohl ajansının Varşo\'adan 

geçen bu u i mubabirinde:n al
dığı bir telgraf bize düıuanın en bil
yuk W manevi devleti baklwıdJı bir 
Fransız mecmaa51Dda okum11$ oldufla
D111Z bir makaleyi Jıa.tırlatf.t. 

Bu fki manevı devtettc-n ~irincislnl 
Papa idare eder, Jıırlstiyan aleminin 
hakim olduğu her sa.haya ~mil oldu
ğu için geıılşllk kımuıdau chhıyllDW 
en büyuk dcrleUı!lr, fa:kat :nüfuza ba
wn azalır, bazao çoğalır, bem sabit 
delildir, hem t1e birçok ahvalle raina
ka. a gotürilr. 

İkinci manevi devletin hlikümdarı 
yoktu, hndudları da çldl~ lıem hı
rıstlyan, hem miı himan, he-m din ha
rici. dunyanın b~ k dr dalaşır, 
nablttir, adına Yahudi devleti acnilir. 

Bu iki manevi devletten 'birindsi ba 
muharl'benln Uk h:ıftalannda, hattA ilk 
ayla11ncla bir ar:ıhk kuV\etll b"'ll' ırol oy. 
nıyuak, arla~ nüfuzunu kaza.nacak 
gibi görünmüştfi. 

SON POSTA 

esimli m:a.kale: =Bildiğinizi Öğretiniz_ 

Çok zeki, fak bilgin, folı: ca.hlld:ın birisini tasavvur ediniz ki, bUUin haya.. Fransız ldimalya.tçm (La JtoChe!aucaUlc1)a göre bil.ı:ISbıi hemdnsinln 
b ta nm dort duvarı arasında &'CÇer, bll4W ve ötreıullii yabıız lstifa4estnc arzclmiycn tembd alim k1)'Jnd lilbarile bJr haslsbı ele .aşatı. 
kendi lkafasınm fçinde hlm•şhr, bir de ze'klsı, lıQgW ve çal.ıpna b.blf;Jreil sınclaclır. Zira haSISin kendisini malınun e4ettk lılrlktiniiti senet Ciliimün-
daha az bir ba.'Skasını tasavvur ediniz ki bütün irfan hamule i herkı:ııfn Is- dan sonra lı1r varisini beUô hayırb lbir işe keilccektlr, fakat bi.Igtslnl nd. 
tlfadeslnc açıktır, fayda ınoktasmdan ikisi arasında terec.lclild ~lcme-.ı. sine hasream alimin kıymeti kendi VÜCUdü Ue blrllkte mezara ıı:-lrereJ.-tlr. ........ -.................... ·-···-----·--·-----............................ _._ ... ·--·········· ... ···· .. ············-.. ····· ..... ··--·-.. ·········-················································ .. O sıralarda Amerll nnın bir müta -

va ıt rolü oynı ·artık mulıa~bmln l>ii-

tun dunya:ra mil bir 1'elil:ct halini l s h ı almasının oniınt' ırrçmlyl' çnlısaca~ı sa. • e .- r a b e r ı e r .-
mlı onlu. Booseleltkn Papa~a mesaJ 
dstiine mesaj, rt'SnU 1VC)'ll lı usi ~iya. 
ret~ 'iiu!'Mle ti) a~f.ei ~liJ"on'ln. iklSI 

=~:::~:;J;!!!~t~~~n~::e;!~~ .M.eyva n __ atlarının. l0 stanbul Yerıı· Mallar ( ........... ~ ................................. "' 
haline getlrcn'lc :ıdn1nr. mnı-:ueneıı it k k I ! Bu nasıl is? 
~~~'h.:~m~:!~~i~:~:1~1~:~ :: gı ı çe yu se mesı- • • • i ' 
"·,:ı.:~:.::.ı::-:: ::::-. bir nin sebebi nedir? Sergısının açılmayışı 1 Havagazi sarfiyab 
sulh tavassutu T&lllb:ıktaıı ~ade ttaı- ve bir şüphe 
~::t'~~~7:!:. ~1:!t~~k= Fiatlarda görülen terellü alfı- itirazları mucib oluyor DUn bir arkadnşımız anı.attı: 
mı bllml ona.. bllmiJ"onu. fıtka.t mu- kadar:Zan harekele geçirdi, - Welide otwıuyorum. Evimde 
hakbk ki dünT&nın en ımanm cu;ami liat lt>.$biti Mikakabe lr.ıvagnzı t.ı vu. Tesis&t mı-
del'ldl orta cafla!'d ki ııüf'mmnu ts - • eklil dil k CBas tıınıfı J inci sayfndıı.J cı piyasalara 'karşı, üstünlüj;iinü lbe. mnrası 118711 dfr. iki ~clruıbcri 
rar hn.nma.lı: ı tını beınlı. ilıa$1ıca Komısyonana t e ece tanbu1 Yc.rflı IMall&r SOrglsinden sarfı liııtmek hiç de ~ bir şc.y dcğıkll. sıı,y;fl.vedeylm. Eve yalnız öğle va-
~arlff'Si bırhtfyan &.trmbıde ikarii - _ n:ız:ır edildiği llattmdaki beyanatı, İzmir sergfslnden iki üç yıl evvel ldtlerı uğrUYQrum ve havagaZi oca-
hlSlt"rinl lruvvetıc clirıw-k olclu!nna Mey.va fıı.t!an mn cüıtlerde bır hay bu serglere ıŞtirak eden fabrikatör- [i'ını yalnız blı"JCAC dakika, yanl bir 
röre sarıs:ılt'!•kca sargldı mdiki !halde ll artmış bu'.Lumnaktad.ır. B.llhassaı le i ~ tmi'Jür nçılm.ı:ya !başlaya~ İstanbul Yerli .Mal tıraş 6UYU veya 'bir kab yemek lSlt. 

rolunü aynamak armsundan ~eç • şehr.ıı muhtelit' semtlerindeki fınt ~ir fabrik~r czcıiıru dcınektcdir lıır ~ısı iSe, Tür!c s:mayi iınya+~ m&'k Czere blla.n110nmı. Sayl.lYeye 
mi ıirünmcktedir. fa.ıUar.ı nazarı ~ ce!betınekt-e_ ti· e tan~t.nıak mn'ksadile fo.alıyete geçm't çıtmada.n evvel .havap.zi ocağı 9 
Dünyanın ci manevi dt'Vleifne dir. M Aksaray ve Beyazld II1ll1- • iam tl. Istnboldalki serginin dayandığı hın lldşlllık allenıl.ıı iht.i,ynçları icln sa.-

gelince bu hartJ on:ı da s:ıadet ~- tanlannda 20, 2S ıkUT\lŞD. sstııan ;~ ~~~ğ~rgisl bU'Ilı:ı:2 yılbe:ı:ııerlnnıd bütün memleketi şümulü da.. :ba.lııt.an a:tşama bd.ar ~awır ve iki 
medi, lbilW lr leli d mı olc!u.. müidüm ~· ~~ manav_ ı>e ı ' .. zaman ~e ı irooine a:ılklG'Of'du. iBIJmda tcŞhir edi- ayda 12 lira ıle 16 lira arasında üe-

Anadotu aJansmm h - :muh:ıhhi la.."Cia en ğı 40 .s:ıtı.:.mıık.. ~~tq>lbültun matısuııb. ...ı elrinı ~~,len maddeler ye:ı'Ii mnsnuo.t:ı. inhisar rot öderdım. Bunu çok bulanlar o-
G__.,_ _,_ ouıes.ı.uue a,.,....,.., ır z.ıra mnı.,,w- lurdu. Dün S!tket snvn-ede balun-

,. \'ada ıın:: ..... yı ,. .... ~ tadır Keza bu~ bulunan .şef J-·· _,.,,,._.,,, Bı:naen::rı- İııınir ve İstan " 4 v 
Bu btr mahalle, daha dofnısn bü- • ler sergiSı d:mıık guyesi1e fnallyete .. .....,,,..... """'· __ L.. '"1~ • • dtığ\mı mild<I~ :ıı.id iti aylık QU'fl-

Yiık bir şehir parça ıdır. İçinde 300.0CO tal!i!er 30-4.0 kuruşa saıtıiırlcen o:nan. geçirilmi§t.l. iBu makısadla harekete buldald :ıımı;u~r mahiyet ltibarıle bir 1 Yo.t 'llibarnanıeslıi evime bıro:tnııs. i 
Yahudi ya r, kendilerine core elt"k • bey €ib bazı semtlerde 80 kurw.a k.n- geç.il de l>O'k tabıli idi. Hem üziım bırine .rekabeti &ne'VZUU b:ıbsolamı - i Bu ihbarnamede gösterilen miktar ! 
trilderi fabtilaılan, 'dan nıU ı~r1. du saülnı.a.k1tndtr. Fiathnn nı~l illCU', zeytn ve ~.a'ğı g b1 ınah.. yncnk lbir l>~la o.ç~ışlnrdı: : nedir, biliYor musıınuz? 12,5 lira_ ( 
ba.tti bir ltolbatı üzmncle cDinach b1r .şekılde yiikse'lı1Ji ve bu (ıa.t. fark- mlieruı hem de meyaokiikü, m* pn Fakat zamanla. mnır sergıslndckı ı Yruıl say!Jyeye gıtmeden evvel- : 

Ağustos 21 

~ Askerlik işleri ~ 
Yedek sübaya gidecekler 
Tabancı Kachkoy Asket'.hk nbesll" 

Clen; 

~ine knrar :verilmii oluP ti 
&'\1tfıdilmemiş oıan tam 'tlt<keri ehB
yetnruncmerıe D!0-1*41 lıse m:-.:mnu • 
lu.P askcrlJğine Jcarar verilmiş ve rll' 
sek akukı devam ermiyccek olan ııııı' 
hlzınetuıer seTketıilileeklertnden en 1" 
2'"1.8.941 günü '!lüftts cüzdn.nlm'i!o ~ 
ber şubeye gelınelerı .lln olunur. 

Bc~·koz Askerlik Şubesinden: 
L1sc ve muadili o.k!lldln mezun ol\IJI 

t:ı c:Wıa Yil:aiak okula devam cd<!m!Yt' 
cek tam ebliyar.nnnıelller t/E:rJUl/941 
de ,. ,şi1bay hazırtık kı:t'asmda bU
lunmn.k !lzere twvkecUlcceklcrlnclen ıı7 
8/941 Çarşamba gunli şubeye murt' 
cııat cd~elı: munm elertni :nı..ı>tınıı" 
Lan lAzı:mdır. 

Aksi ~irde haklarında >;anuııf 
muamele yapılacağı mm olunur. 

337 doğum]ulann yoklamaıİ 
ve 337 li kısa hizmetliler 

Ile.roilu Terli Askerlik Şabesbıödl: 
33'1 doğumhılı:ır '$t? bu doğumlulsfl• 

mıınmelcye tAbl olanların ~o!<.amaıar1 
29/8/941 de hR~a ereceğinden nalli
yeler fçln tayin edil gfinler nıı.zatl 
dlkkaıte almmaynraıı: yoklamasım yaP' 
tımınyanlıırm hemen nyın tek (filnlt
rlnde şubeye mllrnc-:ıatıan nrın ol~ 

Beyoflu T~rli erlik n~defl: 
337 dof'umlular ve bıı doI:umluJar1" 

muamelıtve tı\bi o1up ta kısa 11~ 
ayrılan tam ehllyetnamelilerle şlmd!Yf 
kadar muhtelif esbah dolıu'ısile ~ 
lerl geriye kalnm; tam ehliye•na:nelilef 
25/81941 tarlhind .. yedek stlba.y oklJl1l
ııa sentllunmak Cure derhal ,ubeY' 
müracaatlnrı ilAn o!un:ır. 

Yedek ıübay okuluna 
sevkedilecekler 

FaWı A.Skedlk Subesinc1~. 
ı - Yedeit ?.Y h kkt.na ma 1'k 1'8 

mezunu ve tam ehlıyetoame1J ola~ 
8*erllklerlne itam:- verilenler 1 F-flOI 
941 gıün(lnde oku d::ı. bulundtnıılınrJt O. 
zere 6e\1cedlleoeklerdlr. 

2 - Bu şeraiti haiz olanla:-m ~ 
mu:mıelelerl yapılmak üzere 251~ 
ıtos/941 gtin1inde şıı"OOye murac •• auat'-

3 - İşbu ilfuı clavct!ye makruntıı• 
kaim olduğundan mnraca.ıı.t etmlyenıet 
haJdı:ında .aaerf UullDlIDl!D 83. zned• 
desi mucibince b aya muame esi ,.
pılaca#ı llln olunw·. 
337 doğumlufarın yoklamalatl 

Fat.lh Askerlik SubeSiııden. t1 
337 dofıumlularm yo'k1ıuna mü.dde 

Aius•os n!hn,yetinc1c sona creceıotif· 
137 doğumlular ve hu do umlutarU 
muamcleYe tAbi olnn1ar bu ~aman ~ 
fında yokln.ma1 T.:Dl yaptıramd k1' f 
takdirde yoklama knçlğı muamcJ(iSill 
mar.uz kalac.akları ll!in olunur. 

Peyr;anllaeriıı lulu:mm resmini tap)"all\ları a!!ıkad:ırtarm <ia nazarı dıkkatl larnutu ... bl maddelerin tcşhır edile_ mallar nrtlBlna. masnuat dn konuJm.a .• il ki mlktann ayni... 1 
B \18Wlt& :t.etıkilder ,.. .,. in .... , ~ ~etceyı.m. u m • V ...:...:::.. :"1' 

polis memurlan n~·•ıcr. ni e 0 elti bu sergin.in. yerli ma'hs:ullerJ.Dli. hcı ibaşlamnış ve se~ın ~ ın .... ..._ : tar değil, t>unun yansı kadar dohi ! n..nnaı ve 
Yahudi mahallesınden d ıya {'I - yapünaktndır. ztn diğer ~ memlekeUer!n ecri yetinden !nhiraf edlim;.,tir. Istanltr.ıl f r;arfyiat ış olmakbğun , _ i aergileri 

kılmaz, çünkü etrafı dul'arla ~Tilldlr. seme ve meyva iıab .idMCS! geçe~ almadığım ef)s!:~ek itibaıile çok e sergisinin açii!mnsı memleket iktlsa - ! zım. Saat mı bozuk, yok:&ı. Şlıket ~ vnr. .. e"- .muh~~,:A Gtaznlard:ı b~ 
Kaptlannda da ,\iman poll )eri nobet •Ml bu seneki miiıvaridat ve arndaki d" t b -·nd .noı.ı _, rnmı o "'J «>U &.c,;:J.U -~ 
beklerler, fakat Yalıudl m:ıhallesinln :1 .... ve ~ rapo.rlar !hazır l tıemmiyetU olacağı pek tabii idi. Zıra ıyıa ı aıuı.ıu an muı.u m ıw VJ•• - : t.ahsildarlan :ıarrtYa.t mlkıtarlannı i fedakllrlıklnrla tertJb ettlğ ht1Y'f1 
dışarıya sipariş verip, aısaru1an slp:ırls fıat farlkm~:-. ...... ._ft..ı . durıu··.ı.un; Yunanlı!arm önce Pire tebrinden yacakıtrr. Harbin en şifil:ietli bir za.ına- ı! -C2lberc mi 'Usblt cdiYorlar?> S sergilerinden diiniunciisii iKar'Sı _JI 

kımlŞ bei ~'"' n.:....-u mu 6 n.i:kteiki.. ~ 1 :"'"'"' · · · Aıtı:adaşmuzın anla.ttı:;"l hfulisc i - .,...._ 
alm:m mümkundıir. _R,.... • ~ Meyva !iatlarımn bl ve sonra · sergı:ıeT, de nyn n.ında :Almanlar Le~ scrgu;ı.n: a.ç- 11 hntdkaten gartbd·r. Şirıketin tıu i"" : Usküdar tn.zal:ı.nnn nid obna1!ı _,.. 

Girüliiyer ld ba tablo pek karanlık- Eı"" ... er • . • ' - maksadlo. açılmış btt.ıuneyord.u. Bu ınakbn ~~ıa.r d3. biz TUrk 1 ->' • saıı.ı ıs de Pendikie açı:~ 
tır Ölınn nk alaruıuı çokhrJll!l.ı o- hassa BeyQğlu cilıetmd<ı :fn?!a o:d~u bakımdan Türk fu.prak mahsullerinin ter tıo.r1> içım:le oJmadığımız haJde ne 1 aydmla4ması, yapılan sarfJyatın es- : yarın 
kabR yt1ecettn uhtı hıma llbe ftl1- görffimüştür. Be!edlye iktısad mudur. . el ın· biJhum yaban b da B.?Jgeçeüm? bere tesb1t edildiği mheslııl ~ i be:ı1!.ı:;n = 'Wremn.cle vı 9-t\ 
lince tablo 'korkunı.ı ı:örünıir. lüğii mf'yva fiati!arı ha!kkında yap - ve 'Ztrni mat\d er ın ye un n v. • <lan kUtlınnası 1!1z:m4ır. Beklı~- i xaria& v: tislc dar ~P 

Geçl'nlenle cene aJam teır;rafia~Dtla mü1a ğu tetlti.k!er sonunda, Jü_ ~ ~ • \ lfml j tıazır bll'lunacak!ardn-. sergide\? _..rJ 

Avrupanın istlsnuız ht"I' hü~cjmetin - zum görouğü takdırde :azamı flııt. te:;.. A D L 1 y E ve p o L 1 s '-·· .. ····-······ .. ··············-·--···· rece alan !hayvan sah~·rt"• 7 
de ı·tıhudi ırkına kal'$I tedbl:rler alın- . . A..-,.. --.t.....on.unıı. tıek-
dıiını, Romanyada, Bulgıuistanda, bil. bıtını mfir...,,._,., ......... UDJ so sene m~etle ağır hnpse tahvil mükafatı !'\'erilecel:t.ir. 
hassa Sırbistanda muhtelif !'beblcr - lıf edeccadtr. H A B E R L E R 1 ..., dlwunU!ftur. eJl 
dea llola:rı şa kadar Yabudlnin turp. Mütteriyi bıçakhyaıı küstah ZATI - ~ A9kt'~Uk ~· 
::u=~ :.k:::ı:~ =tı~::.~ Muhtelif sebebler- Baba ve kardeş katili Zeki idama otobü biletçiai ;:::, ~=:

1

«S ~ ııe~· 
ki neticeslnin ne vakit \'C ne şekilde den kapat.lan b b Evvelki gün, Feneme Vodlne cad- mü ')'Oittur. • rtlı'c1eJI 
geleeeli hen uz belli «ktiidir. Yalnm hkO ld fakat es a 1 d'esinde ve otnb ~nde ıtaınlı bir Çankırı Hacımnsulhı ~' :Papalık devleUnln \DzlJ"eh tcvrlatüne fırınlar ma m o u vak'a ctm.\l.j, ibir dtdbüıs bilet~l.5i :bı.. Ali otlu McbDJet ! 

~~e:.:::llı u~::: .~~ Belediye müfettiŞlerı tarafından :fJ muhaffefednn cezas~ 30 sen~ye indirildi ~~~i~ğı:nc:U ;::e: 1 R AD y:=?IO 
rln başhca m~bb IIi eUkkl et.tiil Al- rın:ann t.eft.J§ ve konl::'c!:.ına ehem. Ü ~ 1 ~ 
man alemine karşı var kunetlle müca. mfyetle devam olunma1ctadlr. Son ya b • m FUhte Hırkaişcrlf caddesinde Sel ın iL----------~ 
~!~a~1:ı1:1'!~~~:z:.: ~~::::trım~:. pılaıı kmlrolier esnasında Beyotlun.. Otobü.s biletçileri a~a a ıçinde bey apartımanmda 5 numarada otu. PERŞSMBO 211sıf41 ı! ıtı~ 
istllıda! eden tc4blrlcrlnl aldıil r;ün dakı Mı.inCVYerin fınnın idari ve fen.. .. t • alaDJlYB başladılar r.an Mu.sta.f.a adınd bir znt, evvelki 7.SO: Sa.at ayan, 7.!13: ~8' gaf t 
evvela Amerikanın :Sevyork sehı'inde nl &ebeb1cr db1a.y~ kapatılmasına m Uf erz gar ·- gün ~ gıtmelc üsere Keresteciler_ CPU. 7.45: Ajans }ıabel'l ~'. 59" 
cihanşümul, bir oo;'kolaJ ilim ~k - lüzum ~ ve tırm ~apa~ den blr atobfisc blruniştır Otd>& miU.ac. 8.30: E>'in ı;a.ıı.t.ı. 1 1~ 45: /.• 

tinde başJamı:ı. onrn butün aunyayn. t.ır BozU1r. ekmdk çılaı.ran Ortaköy_ 937 se.nes-nin Aiusl;m ayında- Ku.. muştur. bab .......... ,._ .. ,,.n. Fencnie Vodıne cad\:leslnden geçer _ a,yarı.12.33; Fasıl ş:ırltJlal'l• şnt'IO~~~~ 
, . b ~ a ve •••Ln.ıef ... D...,l ı . . pıı.sıl ı:ı--

yııyılmıştır. l\luhareben n onuna ka - de Fazıla da bir h"ft?. un ve.. ruç~ede miras ymünıden ba ası . . ve 5 inıcl benıdlerıne tevfikan ıkcn, b::leıtçi Seza1 bir panı. meselesin- ;ıans habeı'lcrl, 13:. <Pl.l. ıs· or• 
dar. belld senelerce daba farla "C'\ıım rilmemesl ltara~:cıu.tır. Bu :fı.. Hncı Şe>1cetle, brdeı) Radiyi taban- 1 ıncı 

450 
c· mnddes ne gö den dıllla:yı Mustafa ile münakaşaya 13.15: Knnşflı: mfuııı< '\'C tan~0...d 

edm~lctlr. nununııı brrııb r tıo son 'b!r- nna ver n mı bir hatta ımilddeUe ca ile ·vu~ öJduren Zc*:ini.n mtihake· ı cezn. unun~~fim ~;..+ı .. A~k ba tutuşmuş, müşteriye 'karşı ileri geri .ayarı, 18.03: Rad.Y~-~ 10 ~ 
k~ nl içinde bllh~ A'nıpada 1 n- B~ kt.n.ş fırın1arınl ver ıeceu..r. Bun m<'Sı ı nci aıtrcezada dün netıoeye re idama mı.u..,.. . euu""ıl:ue· n'k::uiesinin sö;1enmeğe ba§,lamıştır. ıkestn.sı. 18.SO: ~: cverd ot• 
hudi ·arkına 'karsı b lenl'n ı!uşman1ık dan baŞka JKnsımpqada tı:rıncı Hn- Ynrm~ır. basının emvalı caürım . Bu lküst.ahca .ilınrekete s:inirlcncn 18~0: P.asıl bey""'° cJıS ve ı.aru;oııJaJ>' 
hl i o derece artm1~.ır ki. mnhareb; snm elamek im:lll için "Verilen unlar- Yapılan dıtıruşm.'1 8Dl!Wllıda Ze.ltinin, idn.re&ni RadiYe. teı1lrotmesı, blT tıos - M.ust.a.fa -da. a~ı:ni t.rııda m.ulmbele'-'C saati), 19.15~n~sa.at ~· ıv~ <l'l-'' 
An&io - ıı'kson :Uemin\n l!'hine kat J " vnhnı b:ı..~ ~ 1{.rı an.. Hacı Şe~ ~ 1d;uoesını di.. mından ise Radi .namma feraga ey • ...,~~"~- . ., " " " . J ikest.resı. 19 ...... .a şarıu a ıınıtıl' 
blr neUce w..rse dahi :Yıılınıli 'Jl'kmtn dan U91'1-ı tıa.ldanda kanuni takL ter ottu Rad:lye ıt.er1retıt0ği, Zekiyi ih- !'emesi ve evde Zekiye 'karŞ1 yapılan -~~ ~ .i>~uş. muşterı fle haberlerJ. 19.-45: D:t. 20.45: ~ 
Auupada buni!an sonrn rahat bir ha- fl!mIŞ, uu..... Fırıncı Hasan mal ett.ği ve Zekinin de bundan clııy- fena muamele ~uçlu !leh1.nc tatdlri bıletçı dtdbusün içinde teJwıc }'Um- 20 ıs: Radyo ~zc 21; z:rant 21 ı•· 
yat surebflcedinl sanmıyoruz. Eıı ır- b:ıta tbaşla~· . nm fı_ duğu in!iıilln ve tBel"Vet. llıtlraaımn te_ talıfif 8libebi dtara'k görillmü;tür. 1Bu role b~lr1erine glmıiŞlerdır. Bu esna- Tanbur-Ut Trlosu~leTİ ~rı;as~~lafl-.,.,
km blr noktaya Uıplanarnlt Mr devle- Mii6deiumumiliğe df.evd:i olu uş, unu sirlle bu alır cürmü işlcdlğl sabit o1_ ci'hDt. nazarn. almnrn.k, idam cezası da Sezaı hfımil dlduğa bıçakln, Mas. ve topra.'k m~5: <Ball atk~ 
te sahih edllmeSi meselesi ergeç mii1a- ........,, dn ~~· Ek;ın.ek.lik ................................ -·--··· ............................................................. tafayı kalçasından ve lı:nrnından a. Solo s:nftrı)lar.21.•n: g.:r.roolk ib-~ 
kert'~ munakP"" ve ~ ınevxuu olar.ık u•~ ~-.uı.....A d takibat J"ijJl ....t k:ıonusnYO ""' •·~ ,. 
nava konacaktır. satın alan ~.......,a a - ğır surette yaralam~ .. ır. 22 so· ~ ayarı. ~ ,p .. \. 

Hulasa bu rauh rebe c1inyamn iki lacalctır. 1 STER İ NAN 1 Diğer yo!calnn feryndmaı kGµn -za_ 00;._· 22'5: ])8?15 ın 
muıe\i bnetla.tea her ikisi lefn ae bıta memurları, ifade verenıiyeoek ' · I 
ha:rırlı bir ıeeldl&: ba,ıa.ıamıstar. ha.. H•pialaane ccaabıkuı yok», 1 STER İNANMA 1 t>tr tnı.Me 'Olan Mmtaıa11 mm.neye 1 ta nbul borsa• 
yutı bir neı.ceye \'lLl'llc:!i1 aa pek cö - kn'tdırmı$ar. eU bıçu:klı bilet.çiyi ya. S - r. <~ 
niame.mek'.tedlr. suçlu iıe «var» diyor Amerlkada hayat 11&hali1ılln• clt- elbeUe lha>Tet ecıneme.n. &ce asiJ alamıljlllrdır. ı;···· 'kn-pıın~ ~ 

Em-em UfQkb.gil Ömer w Vefa i.ıiml'erindc ıiti genç tikçe art.makta oldutunu bi141iren kodullacıaıiit ~ laayııUJı Jiliıde H. 20/811941 aÇl • 

........... ----·-····-·· .......... -...... Çeaj>erlltaşta Net'et isn1n4e birtnl te-lg't"af cöziunüze çarptı, lak~t hay. :riızde 70• hat.ta yüzd~ ıoo artmaın Nümunei imtisal olması lazım ~ "~ 

ı I"-· ...... ~··•· sıikasile 'VC sopa ile döv. -timiii aı•cib oldu~nu r>oJJen>ek dciil, bu :rükııelnte.1ln llQnudur. le b' ha . , AÇılıs ~ !,. TAKV M • AuUSTOS .,..,.~UA ·~ Amerika eı !>i:rlik luuaacuu ölııilr ge n ır mıyet eıerı -:~ 
r..ııer .. e "'ft-a ...... ..-ı--..ı·- y-'"n olur. ı:-:ı ıs erlin 150~ 

ıı------T--=---r------41 m- • .. --....... '""""· ~ ._A b halinde deıo .. • muharebede knıhı r.tU. fakat l'Jl bü. istanbul llava Kurumundan: 
Rami... 21 A-'- HiııdıSe dün adliyeye Jnttıaı.1 etmiş, Amerika filen .. ,~r ıooooıar -~ 

"""""i .. 11e dlr. Fakat bir tarnttan kendisi için yük mali sarsıntıyı 'l'la ôbiir mu1ıa- Rlnıeyin Sabri ve Bekir Tüten tütün 
100 

tsvıc-re pr. ıJ p•-
1BS7 1860 Su'!tanı:ı.funed 3 ncli Sdıh Cezada Y3- -b- t.arafta.ıı in. ıreberıiD hemen n.kabinde retlrdl, bu mü~lcrlnde çalışın i5çi yurddcış. ta 
- - - .. _.,..,,,.,,,ı ·, SU"'1'ular ıhfldLse hazırlık yapıf'OI", (1 ur -ı· h .. _ ln ... d ıooPt:Qe -~ l\tu•tos Hı:ı:ır p ...... n u.u.ı .....,......, .. __.. 'r-' - cllterenin muhtac olduğu bu un mu ıırcuoc:n uaştn a ve iöOnundıı lar y:ı.ıtJaşmakta oian 8'') A~.os Za- 100 Yt'n sı ~ 

Pe~mbe 

Rca:ııl •sua 
8 ıos Yi :redtletmişkrdır. harb maddelerini p:ıra ız olarnk ve- ne .olacak, kimse taylrı edcmo:, bu- fer ve Tayyare Bayramının lfnde etti- okohruna 00 ts\TeÇ ter· ,s..,.. 1941 

11""'!~=.~------,..~--ıı HAkiill 61.1Çlulara sabıkalı olup ol- ri)·or, yani harbe c-lmılş bir dc\'lctln nun iç'fn de blz hııı'b ')'Oluncfa yiirii- ğl derın ve şcrclll mrınnyı gözcmUnc Stok:lıolm 1 
__. 

CUNEŞ mMSAı( _ft ...... ,A-ını --·-. ömer: iL!.. "--t f-----'ıe meye devam dmt'ktt'nse biraz da aıar.a:ıı: bir günlük yevmfyderlnln tutan Altın ~t\l1l iP'~ ........... ~ ~..... bütün masraflanrtı ..,.,- "'"' ~ 24 a:o.:nrltk bır n· 
:;. 1>. S. u. c- Ben siıitatten 6 ay y.attım... yapuot', bütün bunlan aa kısmen Jç sıılh TOhma lbakmanın dalı:ı f.1yd:ı.lı olan :altı yüz kfümr llrnyı Hav:ı Kurn-
6 16 , 2, Dem:;,t.&r. piyasadan ödünç atarak, kı 'JI 'f'Cr- ola.cağına hıanmakta ısrar ediyoruz, muna ıt.cberrü ve 'Kurumun 1stnnbnl 1 ıcnıce al~h•'"' ve Tabriııt 1, .,O 

Receb , 

27 sh "d t d bu ,-;u.L fakat ey okuyucu en bu diisiince. şubesi veznesine tediye etnılslcrdir. Bn _._ ... 
ıo Ji 8 2, Halbuki, 'hnıı>l ane mu ir'ye ın en cUerlni artırarak -yapıJor, ld ,.__ h 

1 
etli " _. _ ......... n~ı KU _ _ 5 ı938 ,o 

11 --•--~ in d &.... o U•w.<3.' am" ve <Ct>mr~·., lwuu_.arın - ....__..,..,eli ~-. o gelen teZkercde suç1lu hıı'k!tınd:ı. b!r yettc haya.tın paha taşmış .,......,..mı. n o"... • • " ı.ıu-ıı.u..., _ " ı933 ' 

~- l>. s. L). s. u. 
V. 18 17 17 04 iO 00 

E. G 17 o O• 12 -

Yatın rumwnuz hn.".>.kmd'\ göst,rd klC"t'i semi "'· ., 
s:ı.b1k:ıya. ırastııamnad$ ~iraıniştir. J STER İNAN' ve candan aliı.ka.ya sültrıı.nln.mnız::n ib- ~ A B c. ı=;r-
ömer, buna rııfmen 'IS?'a?' ederek: Uğına muhterem g enlrln \-'J\sı~n ol- ~.;1'1934 sı~s -

<- Ben sabıkalıymı..1ı İ STER ( NA N M A 1 ma.suıı rica eder ve bu vat:ıni b.zmctln zaruın ~ UA 'l 
Demiş, muhakeme 'bu cihetin hb_ • nümuncl imt.lsal olmasını temenni e-

l!:::::llİ:~iamlİilllmıiıı_. ... ._::ııııiı:=--~ t.ılr:i için ta~ eıtnlmişt"r. deıU ... 
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arasında=ı 
Nevyorkta müthiş 

tıbbi hata ..• 
bit ~~ 

E>1enm~.~~~ ~~~k.!11 lacak şey.. 
0 

Ha11ıına nedir, nasıı ıedaui edilir? 500,000 zatürree hapının içi
ne yanltflıkla tehlikeli uyku 

ilacı dolduruldu ! ••. 

genç kız şöyle :iiyor: a.n \ıruid Olmasına daha fazla ihtimal ve-
c.Nl.şanlanıalı 2 ay oldu bu tkid t riyorum. Sa.km ara.da şiddetli bir kıs. 

z:ı.rfındn 4 defa •c.avga ettik d"'~ d !e k~çlık mevcud olmasın? Btmu da 
bar; ... ı.k ·m.cı ' u.ı "' e a falihayır sa.yarım 

"""" • şı 1 düğün arifes!nde evlilik · 

Yazan: Profesör dok tor ihsan Hilmi Alanlar 
~yatımızın nasıJ geçeceğinden korku- Oocuğum, asıl k.orkulacaJc şey kıs.. 
Yonım.> kançlık, ıkavga, ihıl.i!a:t, anla.';lllAmazlık 

![ ~fıırı.aatmast.a.rmm pas!! şekli mi-/ Bu pek ltoı:ironç bir nöbetle iörülen' tekrar pembel~ir ve coculc kendine 
Ya~· ~em? Her halde birçokları- bir haletıtir; nooet, yani bh'denbire ~. . 

1,1ootıltl golıllltış , :va l.ıı;l.t;ınişızd!r. bir takını gelen ve birdenbire de geçen bir hal... ı ·ıa bu yulrar~dı:.nberi ııay<lıitım 
hınanıar, bahusus kilctlık yaşta bu _Biz holcimler böy!e birdenbire gelen alametler anca..ıt hiıikaç . sani'ye r.ürerse 
<1ilcıten ar, Sllıt ~Uklu.Jc devresın. b!!tir- hastalıklara nöbet deriz; öksürük na..I d.e, etra!ınd&Jdler - yanı kilçl»c dilata
kuı de sonra bu hal a.rıar ve anca&'. 0 _ beti; e.ıteş nöbeti, sı.t;ma nôbeti, hava.ıe r r l"• •'ıı• '1Sl - b·ı ırnn ı v PJPr n sııat.. 
':len .7es.ııe geld lkıten sonra bu deı:d-ınti:>eti gJbi... İşte bu katılma da bCiyle lere zaıtn kadar uzun yaşadıklar:ını sa. 
ııu·~t 9Y'llb olurlar: ani gelir, ve sonrn blrdimblre geçer; nırlar ve Ci.V1e de sJylerler. 

Ne~a gUntQn meıııelesi, ortaya 
C~a.n mlit.hiş bir tıbbi ha.tadır. 

Nev:ro~un ta~ b1r t-eZBJ'ı tıbbiye 
ta.bt'ik:.ası:rıda ih.Zar edilmekte olan za. 
fıilr:reeye !lı:ıanşı 500,000 ııded hapın 
iCine yanLı.şltlcla ·';Ole tehEkell bir u:ı,ku 
111.lcı doldurubn uştnr. 

Fabrika bunım !arkına sonra.dan 
vamuştır, 

Sılllı.iye mtldtirl!iküoe mitracaat e
dllanış, bunun üzerine doktorlar cemi
YEıti .md.Yolar ve gazet.elerle bHOmum 
dmılıorlar ve ecza.cıia.nı mesaj gön _ 
derlJlı.5 ~ bun~rın t<ıplattırılmasmı 
ist.em.ışttr. 

Bu genç fkı.zıa hatırlatmak; isterim ki değU, lA.kayJdlıktır. Bir erle~< ne ya
sık sü: tekerrür eden !kavgaların ~ Parsan aklıııınıy0r mu, gilldüğli yok 
sebebi m izaç ihtilafı 16e J·k!nM sebebi mu. ikl2ldığ.ı Y<>k mu, seni hep ıtek ku
seYginln şiddetidir. Bu bahiste bu iki 1~ mı dinli.ror, 6aD.a darına dalgın 
sEl>elxien hangisi rol oynuyor? Gene gozle m1 bakıyor, az mı konu.şuyor, ce. 
k~zı.n mektubu valnız şu üç sat.ıra in. va.b vermaıctıe imsak mı ediyor? Ondan 
hısar ettlğ i ~in ~iikfün veremem. Fa- kor.kıın.a.lısm ve :JllmelisJn iki 0 erke.it 
kaıt kavgıanm evlendikten sonra dc~ıl , se~in için ölmüştıitr. Belki kendi ümıd
balayına ta.ka~düm eden ümid ayında lerı, kendi hayalleri için dı> ölmiiştilr 
olıduğun.a 'balkaraık bu ikinci sebebin Ondan kork. TEl'Z~' · 

( "Son Posta,~ nın b~macası: 12-12> . 
h1caç illeti tavsır ~ek ısterseıc şöyre geldiği zamanki kork:ı ne kadar mUthi~, 1.şte bu hale «katılma.• denir. cocu. 
2.5 3 kelJ.nıiı lle tasvir etmelly'z: ise geçtiği vaki.Ud h·ıllmiz de o kadar ğ.un katılması hali ... 
~~ ~114Uııda btr.. çocuk. .. Ananın ba- memnun edicidir. Bu katılma nöbeti/ Bu haddi zaıtında. ehe..mmtyets!z olsa 
nirıı bbır taneısı. Ana ve babs. biraz sL .şöyle gelir: ve heklm tara!ı.nd.sn ebeveyn ne ka
ıı&.da.n Üiıy~rler.. Evin ışi ya}nız a. Oocu~uz 3 :raşındar.lır. .Kalabalık dAr da tookin ooilse bile aile bfr mttd. 
lal'dan bıa.badan ibıtret degildir.. Bun-

1
w ailenin biricik evla.d:drr; ıster oğ. ' det gene bu katıLınanm fena tesiri al-

l'11Jc baıb~a orad.1. büvük s.nne, bü-•lan, ister kız oısıın .. Sıhha.t!, neş'esi tında kallıl".. .• 
Bu ar.ada bu ha.p!ardan is!ttruıl eden 

iki adam ölmüşmir. Haplardan bir kıs.. 
mı $!1cagoda ele geornı.., mtit-ebııı.kis ! blr 

türlü bıulun.ama.mı.ştır. ş·~ araştır. 
malara devam ed!Lml"'Atedir. 

Bunlardan'30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza bi; hediye takdim ea•eceği~ 

Soldan sata: !lallalı · ~e. hala da varoıi .. Ma -(yerindedir.. Hiç bir hastalığı yokıtur .. / Çocuğun ı.stedıı..rı şeylerın verllnuıme
CUJc bir Ellıe:rce ka.lab!l.hk bir aile.. Ço. Vakiıt mese~ ~lendi!", dıyel'm. Çocuk

1 
c' '"'' ~.. .. ..........,f b ""'111-hr " "tilm"s; 

ltaııcı11ı tane .. Hani Yedi caminin bir yemeğini Y8llişt.ir; ev halkı sofra ba - ne~oe6ı husule gelen. bu. kn.tıl.rna h1ı.l
İşt~ öyİe Yed1 avin şenlitt ererler ya .. şında ~u eğlendınnektedJr ; aileyi lerı te1ren1l.r ettikçe aılenın merakı ar. 
llat ~ Oocaıc dünyaya ayağını ba- teŞkll edenler in her biri çoNıita ken- tar, şuraya buraya. bas vurdııktan ve 
~rıı: bu ka.la.balı!b sezdi 'l"e bU. dini daha. 2'iyade sevtfümet için elin-1 şu VE(Va bu tedavi <. > tarzını ta•bik et~ 
dit f!lt.U<;e bu kalabalığın kıratını tak _den geleni yapm00ttadır; h er lsted1lti tikten sonra n.ih&yet !.$ hekjme daya.. 
~ ne d~rse yapılıyor. K'Uca.k- olan QOCu'k: giindl!D giine ışı a2'rlmı.ş ve nır. 

et, 
011 

a. ır~or, Hani ÇQCUfu t,f!ff. istediklerini gitt..&çıe artırmıştır; ~ mıj Bu katılma :ııman:ı.en terbi~e mese. 
~l rJb un dech~lenru yapmak tertibe raıd<leye ge!hıce çocuk ne fl'YAIJllDA•, ne1 la!Ji ol~, oocu.~ her dedl~"ni yap. 

.. 
Bir Amerikan gemicisi 
4.500 fra değerinde J 2 

d. ' sovan ye ı ... 

1 - Bir ncvt 
helva C9J. 

2 - O'clz rengi 
Ol , Vapur OdR.sı 
(6). 

3 - Rara «113-
nenn (4), Zulme. 
den (5) . 

4 - Yı'l.decter 
('il, İlgi (5). r.tluüanılta 1 ttr şey .. E&'klden bir zilın • «Olmaz .. •. ne ıhka .. » ve ne de menfi, D.'lM: gibı fena ıtı;vadlaı- netıceslctır ; her 

~oe 8r1lŞ'ıı masalı -nıror; kıış geı'k hareketler tıanır ; onun :!çln her şeyel istediği yapılan çocuk nih&.veıt arzuları-
~ ve ~ n'k: deyince _ bı>lki _ pf!k. ceva?: vardır; yıı.pılmLvacak. olmıyacak nın hududsuz okluğunu sanır ve her Nev:vorıkun en mtuı!m gemi müceh- mıınd<ını c 61. 
~lece rıU11nfı1 de rna.ltsud olan yere hiç bir l1f!!1 yoıe:tur; bir kıt•anm, bir

1 
şeyin mtibah olduğu neticesine varır b alerinden Fra.nklin Cowdp en QOk 6 - Kasabın 

ltu bl u.ı~ra.t girftlnniş; işte öyk! .. mem.Jdreti?ı nasıl varsıı, o da evin bir ve bundan son~~ eter bir ırtın her bil.Y(jk bir Çiçek meraklısıdır. Sün:bül sat.tığı c2ı, So _ 
daJcla~ biricik ç.:>t::ıığumu,,; da du _ d'Matörü olmuştur; büyllk d:ıctatörler hiıngi bir istetının yapılmam.ısı kar- savanları kolleksiy0nu cok me.ş.hurdur. nuns. «lak» ko ~ 

5 - Va.pur ku-

'~u . ~ya görstuı, hemen yanında !kıilç-ükleri onı.a..rıı:ı m myatürü. ŞlS!ln(!a kalır6a bu hnl onda ani ve H Pel yunuz kurunun 
l~ı .. ~» hazır. Leb demeden leb- :t.sıte öyle bir m uhitf-..e ve öyle bir anda menfi bir tesir Y'ftıl.'.>IU. Blılerin tııilyilk ge:~~e 001.enıcten bu sovanlardan aksi olsun (2) , 
llöy~ ahına soıru·myur, kazara çoeuğun h~hangi b'.r isteği ya. bir !e!ftrret k:arşı.mı&ı kaldı~ımız za _ Bızi yaşa.tan c3>. 

babanın OOcUlrJar için yok yok .. BUyük pılm:ıyacak oıur.m i~ o ?aman kıya. manki hal:laniz ııiıbl. Böyleoe katılma Framl:in Cowdpen h<ırbe rağmen bu 7 B 
2 ll'llL ~n•-aıın ğ hA" ..... •. sene m..a..nı•n-"'a Felemen•k.ten 12 sovan - eyaz ( ), , \Olt ._,. ı yolmak ;stemek, bü. met kopar; önce coouk ba~a.ğa, a - "" me.vuamı. ıeur. ,.........., _,., Hücum (4). 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 
tır.-. atının enin kulağını çe1onek, kficnk lam.ağa başlıar; bu ağlayış ve bağırış O balıde teda::rlde iki şeyi nazarı dik. geti.ııtııııı., re bu oovanlar ona 4.500 Ii. 
-~.,.~ bum 8 - Dahi ' 2>, 
llı11ştaı unu koparmak, hala:rı bir müddet swı:lük::ten sonra çocukta. lı:.ıılte aln:ı.amlz icaıt> ejiyor: raya ma.lolımuştur. Üye (3 l, Dahi 1 O 
bir IJey'drnak. fnoi şeyler mflbah .. Böyle btrdenbire Jl'M'Ofi safha görülilr; mıti - ı - Katılma nöbotini tedavi. Faıkıaıt ada.mcağ12 bır dalgınlık neti. c:ıı. 
k:lı!Jlanıa YB.J>ın~a azur yerine gillme. al. tema.dl at~ışfıı.r; bağırışların uzun 2 - Katılma sebeıb1ni ted:ı.,·i. 1 l 7A:ıl de · ~ferın, bravo. aama.n ne &'Ö- S(lımesl neticesi ooouğun nefes! bir - N~ tedavisi, çocuğun yüzüne bil' oesi ocwazı.Iarı yazıhanes!nd~ki dola.bın 9 - Tatlı ~ 
'>'e'\ta nı~ du, ven, ç!l'!tti veya !toı:ısrdı. ienobire tuıtul'Ur; eğer kucakta ise başı ilk! şam.Bl vıurtnıılt, birkaç damla su Ü7.erine koymuş, aA<iiSP. de bu yüzden acı değl! C4>, İle-

l"aını ala(fıı. denıeJe:-. 1ruc.ağındalônin omuzuna di1şer: eğer serpmek, kollarını ve bacaklarını oy _ çıkmıştır. Bir gıün gernicileıinden biri ' ri kumandası <3>. 
~ ist~Vde değil, Yabancı yerde de wa.klta ise yere d~1·; ~ğ~ t_llitlenir; na.tmaık ve böylece oocuğun canlanara« onu göııı:niye geJ.ınjş, yaı.ıhanede bula- ı 10 - Hclmelı pi. 
~e <iav-r r hemen yerine geth'ilme- ık<'i~erler(' ha.va gı.rt'med ' ğ! ic·n siyah teıaar nefes almasını temin iledir . mayınca beıklemlye l..oyulınu.ş.tur. Öğle lfıv C4>, P..ütbe 

1 3 4 s 6 7 8 9 

her 

10 

tnetu; n~ltyor: Çocuğumuz ;çın kıy. ka.n temizlenemez, yüzü moranr, al ~ Natııetin bu odar kolay olan ted.a.. valkti geliniş, gemici acı.kmu;, cebinde- <4
1
>

1
. All h i 

tıı., o de l>ır cşys. mevzuubahs de.. nı.nda ve boyn'Uilun üzerinde 'küçük ter visJ. karşısında uweti meydana. getl. - a nancı (3), Zımbalı kO.. 
8as ~ 18terae hemen va.pılma.Jc e. taneleri belirir; kolia.rını sarkıtır can. ren seıbebi.n tedavi9i oldukça gıiçıtür . iki ekmeği çıkarmış ve d-Ola.bın üzerin. ğı.d <re6tesi l5 l . 

4 - Geri kalan <5), S icim •2>. 
5 - Beyaz C2>, Sa.Handır c2ı. 

t~-u kıfab\~ z~tnanda nadide bir :ı:u. sız .bir n:anzara glicst..erir ancak birkaç Çünkü bu yapılması a ilece oldukça güç ere bulunan l2 90vanı l:>!rer birer ye. 12 - Şişmanca, to;>:u C5l , 
6 - Nazlı (5), Üye (3 l, Eda.t <2>. 
7 - Yapmak (4) , B I!' meyv•l (6l. 

dltf olsun lılnı.ş .. Z:ı.rar ynlı: .. «Tek de- sanıye süren bu ha.iden sonra. cocuk ta~lerden ibaremtir, burada çocu. miştir. Yukarıdan aşağı: 
lltJanıaınn . d8_;..-. •Atn~n dikkat ediniz, geıne birdenbire derince için i çekerek ğun dediklerini YA.rım!lmnk en başta Bira:zı sonra a.·..-detınde Franklin ı _ Toptan rieğil ( 9 ı, Dahi C2>. 
k11ıtılrn.a n~~~la;nııca katılır~. O halde'lruvvetli bir ~er.~ ~lır; a:kc:ğe~lerıe ıte. gelen bir lıedbirdir; bu t edbiri ba.-$8. Covropen işin faıi.cına varmış fakat 2 _ ırn.nıar (6) , Yam'l.lı (4I . 

8 - Doğru söyleıniyen l 7 ı , Şekc:ı.n 

1 

aıksi (3). 

-v~~~~~~~~~~m~~~~~v~a~~~~~~~~ı ~ı~ç~~~~~~~~~~re~n:~~·~~~~~J[~D=~~a~m~ı~s~a:y:b~4~/~2~d=e~]~~~~~~~~~~ 3-~im~~ (5J , 
bir şey aöylemem.lştıir. (4). 

9 - Bir meyva (4), Yeının C3), So
Talih kak (3). 

l 10 - Fa.kat (3), Ymınnlı (4) , 

.. 
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Beyazıd kulesini nasd kiraya vermiştik? 
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BikAYe 

SON POSTA Aiuatoa 21 
kes ona &'1'Pta ederken, o, a1ller ve bu dutunu biJID.bıwum. İki yıl <mce, onun - E, sonra? .. 
gıptaya hayret ederdi: Cilnk1l, onca. Ka!k:asnıda bir )'erde, öğretmenlik et.. - Ş1mdi ona ner ay yimı b ş rmıe 
bu iş o kadar bas1t b:r t:cYdı kil.. titını isitmfitim ... Ooof•. Dehşete ita- gündermekte)'im. 

Blrdenbıre bahçeden sec>ler duyuldu: ı>ılmadan cmu hattr ayamam .. Öyle Şura fu;ildiltünU hissetti; \'Ücudunmı 
Bu, bab le Krımskıy ıd Şayed bun- kadınlar vardır ıd ısın tler le oımağ_ her yanı asabi b.r Urperti ile t1LriYerek 
lar leylMc ar;acının nıkasındakı kana- !arının saf!ığlle, en ınce mesama.tım.l kocaman açılmış ccJzlerıle b~e 
peye otururlarsa, Ş>..ıra, kcllme&ne va_ !tadar bana dehşet, sanümt b r del.ış!!t ba.kmaJcta d am ettl 
r.ıııcıya kadar ne "konıış'uklarını işite- telkin ederler. Kanın. bilhassa bu cıns _ Te\ ettelı de l, son zamanlarda 
bilcce!kt1. J kadınlara cta.hlldır. Onun kalbıni _ her ı<!nin nikb!nl ğin yükse+: se.sıer çb _ 

Şura, blb'ük bır merakla boyntuıu ne pa.hıısnıa olursa olsun ıztırab çek _ rıJ ordu ... 
ma.tarak onların nereye SıLUr.le.rlne melı: ~n hınstlyan bır kadınm kal. • n cAla a lrı •• aca b r ılrolab&lı-. R l>Ktı. blnl - incfıtıtiğim zamanki kadar kend - im hatırası, ıece karanı~. önötbn.. 

. A :1 Babası SOJ"l1"0rdu: me hiç bir saman acımam:ftım. can nr,:ı g di.Yo.rl~ şartmı okwnUıŞmu 
- Nasıl, SOD ..ıseçme yazılar. m sa. sıkıcı bir \•arlı.le Nasıl ç.a.y Y<\f<tnda id n?. 

&ılıyor mu be.rı?_ hazır o1aca.k mı? _ Ne olacak?. 
-Eh, fena değil. İkinci tabını yap. - Şlmdı olur . . Matunafih sm be.. - Orada bU Un ntıbalarnn, 0 aptal_ 

9 "' matı dtlşUnüyorum. Maarnafih, bunu nmı anlamak istedıfim nıevzua cevab ca vak'anm b6tıtUn te!errtıatı tasrir e-
Yaz M k . G k. Çeviren: Hasan Ali Ediz daha ziyade. hıı.Jc.k1 bir şıır thtıyacm- "rennedın.. :eerıım sormak 1stect t m dilm.fştır. an: a sım or ıy . dan zl.yade merak sattas"le wın a1 - nokta, senin şhnd.td yıı. yış t.amndır.. Şuranın babası için çetrrelk: 

Be~enlyor da lM mı, onlar bu -j - Bu size ı;W~ç mü göründü? .. nıa.ktadırlar. Kit.b intişar eder etmez, Ya1nm mımn, ~sa birls le mi yaşı - - G~l tasvır ctmlşs n ded. Umu. 
Dünku" "ısının hülAsası rada sizin ştirlerın!.z için .çı!dı.rıYor - Mcat bu hiç de gü.linç bir feJ' değil!. şu_ • .Bizim kısır mUnekk idJc... ona yorsun?. mtyetle, sen lcard !. Ta&Vir etmekte 

ft d 1 Elde~ıYa.t öğretmenı:nız. bütün d:Aer «l~l'dh d&mG'nsmI \'Wti\llaJ;. - Mayıstanben y:ı nf'Lınt. Kısın btr emsalsiz bir Ustad,.ını. 
Genç lclz, ymnek odasına gl'.rdlği ıar.. Doğrusu koltuklarım kabardı!. öğretmenlerimizin heps1.ndec iyidir. P.lz lia1k, kendisinden pek çQk bahsedilen, ~tekle yaşıyordum. Meraklı bir h1H- - Adam smdc .. Ma:un 1 h 5 n ha. 
~ n. sofrada btr ta.bağın fazla ol- şura annes.lnin sözleıne silratle ıtl- hepimiz onu COık ııe~erız.. O. QOlC güuI lll!ıat l.L..:ınSellln "~ b.r ş y s:»· me- yedir bu, dostoo: !. Bu 13tıdadunın ldkaten benim yaz;.ıınmı okuyor mu 
n~ tuıu görerek lınyret etmiştir. An- raz ed~ek· 9ÖZ 3Ö.Ylemeeini b lıyor,_ Hem biae.- ğe rmı!<ı~ed r olamad~ı şu dekadanlı- preGtlşkA.rlanndan. a~l ve oldukça .tun?. 
~a .... !:e soruyor, anncsı 'bir 5ilrpı1z _ Hiç d~ doğru değtl, dedL Muh&ıelil ıutab~ar .~- .Edeblya.t L tın ne olduğunu ö~enmek merakına tahsilli bir tas. .. Maamafili btı va'ldyet, - Hem de severek. Rfyamzca d ye _ 
nı ""''ak hevesmcıed r. Fakat dayana- Paka.t ooun bu ttırazı şairin sozle- lemindeki yenıllk!erden bı.ze bahtıedi- düştü. Tabll, bu .isde k.ıızançlı ÇJ.kan onun kli6It bir budala gib hareket b Urun k, senin şHrlerln feVka Me ... 
şa~ra.t söylüyor ki, 0 gttn yemeğe rlnden ~nra olmuşt.u. Kızcağız bu yor_ Hem ımıumiyetıe ... O çX iy, bı.r ben oluyorum •. DeGtadanlık lıakk.ı.ıdıa- etıneaim ınılnı olmadı ... Tamamen te- - ~ ooeMn! Bu şekilde bir 
nun kr1m.91cy davatli.:lır. Genç .ıcız. 0- halden fena halde mahcub oldu. Bu adamdır .. Gerdc bl'Z suıırımızda, gerek ki mera.ltlannı inle icin kitabı .satın, sadün olarııat tanıştr.t. Veynhud, 13..\- alAkaya il.yık oldnmunu b 'melt e be-
tırı 6lırler;ni okumuşmr. Hayalen o- z tuhaf ve b'.Jdal~<ı kaCJDıştı. Uı.1- yedincl suııAa, bunu kıme isterseniz a ıyorlw'_ kal, bu lmsııata oenım tarafımdan her rabcr, itiraf ederlm ki böyle medfhlerı 
l!ıa lştttır. 'Sevncınden çıldırıyor, çf.~- ~~1 ansuısile ba.be.sı, t.eyzes. ve o, bunıı BOrunuz!. Gülmeğe ne lüzum var?. Ta- Krlmski..Y'nhı sesi hazin ve hangi bir~ vakt C>!D'lanuştı. Belı aıt sık ifitmdı: rırsatın:ı. na ı 0 am~-
da.: Yan "11rlermt dlnhyeeeğınt, arka- gillmilşlcl'di. Hatta o. her neden.ı;e kaş b!.l. bell... müısteitlG'.i idi: söslerındc tırauı bir eda biraz sarhoştum. Vak'n, bir kır z-ya- rum 
l~- a~na anıa.tacatını düşllnerek ZlP· larını bile yukan taldınnış. yüzü gü- Balbalı: dl vardı; bu Jorıın eda, onlan pencere _

1 

tetinde cereyan eılitı. Onnn, evime na. - MuhKkak, kvdeş!. Çay i~ 
~ ıs;a: başlıyor, fakat, gelen mlsa.fir lilnc blr bel almıştı. Niçin Jcaşlarmı - .Şura. ()(ye seslen. • oe oluyorsun?, den dinlemekte ola;ı ~enç kızın Jdlı;Uk :sıı ceid.ij:fni h.ç hatırlamıyoruo AD.. gideUml. 

a nde vaş.attııtı adam deli dır. ıicaldımuştı? 0 da diğerlerlle beraber :KrJmkJY, nezaketle. ka..b ndc kendwe b.?nzer bir aks bul- cak sablıhle'Sln gögümu ~ r.a -ı - BU«(kıUn yazıcı arma, klmhı na. 
lRlkaye devam ediyor) ıılçın gW~(J~? o bir şairdi; ha~ı - XAiç1lt ~ımı da.r.ılttılt, dedi., a1- du. ın.w c. .1.- \MIUC mu ıordüm Keıııdlmi sıı JUdığına b r d!kk:ıt et bllkalım!. 

0 ve nazik olınak mecburJyetinde ıdi. tm:z ır;ca fd r m Babası: tebrik e&ıtJaı, giyindlm ve bundan 10n- BunJar ~ir defll, ı: .. rın Q'ucular .. DL 
taı::• daha bazı ~lu s6J'lmıt!lk iStedt; 

0 
c bir Qtızın yanaiın~ hlcab tı- Ornm af talebini i.<ılmek Şuranın si- - Evet, dedi, münekkidler, muhar-ı :ra ne olacatmı bettlcmd'.! ~·a1•dım. Un namusuna teca..vüz edlyorlaı .. Hal-

ce d 1htlnrıano 'J'&ptıtı üzere, .sade- ~ısı diterlerıne olduğu gibi ona da ıdriı:ııe dnlru11111lJOtu. ~ öyle ~tyor- rlrlere karşı çok sert davranıyorlar. Şuranın babası kahbba.~la &WU - !a*i ben bu buineyc llyıt oldulnı a,. 
~da.klarını emmekle iık.tlfa ederek. Wiln' görtınebfl r mı idi?. Yoksa o da du ti, bu af talebi h C de samiml de.- - Bunlaruı nepsl de, vatandailara yordu. Bu t:ahltana arın ahengı, genç metl ~11oı" ft ... 

ijllra bir ll&Ddalyeye bıralılt.ı. Sonra g ~mklen tarlcs?Z .ını idi?.. Rer iiJdir; ve &ıon. onan a&ıerine tarp ald iDL!kam ve hakaret hlslerinın t.e_ kıza, içinde bir teYler iuf,uşt.urızyonauı Şura, Jldsinln bahcede ll&Sl1 yan 18-
- nın babasına dönerek: diier elit babasına ıkaııll lca _ ee;steı'dili alMcanm dereoeshıl bilme- rennUm edilmesini lst.lyorlar. Boş bir hiS91Sinl verdi. Buolar kendtslne b\.ıyillt na )'ÜrÜdÜklerini. babasının. piri na. 

ctı. Senin burası ıne lcad&r akin, de- hslde o. ann e lmak için mah&US mek de. 1&lrl lll!!JTe kadar ~kadar & dÜfilnce,_ Haya.tta va.tandaf falan ye* bir 17Jt.lrab verlyordu. mı bellndm lalca.klad.ıı:ım görllyordu. 
"-'- balık ~ tm~ . B'razdan tendi zneıneilat«Ur. Hem. umumiyetle Şura, tur; budala ve mecnun, YPya esiJıet .BmlMI a1Ab. rJe: tşe alt* :aeaen belli belln!a ıelmeie 

-.._ ~ ~ercık ta.batma bale - böyle lbar*et ~nl ı:·ınacağı muhlık _ keDdilini banda Uızwmuı ve pbaDcl ıcömı<ıo ve b1c 'bir ~n memnun O•- - Ab, ~ d.i)'e lö,Jlendi. Scara?. ba.IJllıdı ft- hepten ~ o'Xhı. 
~ ~ oaun cllA.lı saıthında şairin ha hakiki şahA'l)'et. b1ı19eMi-. Kı!Ddis!ne acJdı ve ~in- aıp.ıı insanlar varclll'. Bmıun alt. ta- - Baura, lr.ıs uyandı. BuDu p )'af- eura, Meta CJ'tmda - atır bir şey 
ar C&nlandmnaia <çalıştl: Omm l:llilctı~· eı smı.ttı .. uud. de '9eSatz ft kemirici bir kederin t.ed- ,. r M in '« u efendiler bu lan f.aU) e:.tl. Mil,yonl&reı!. öpUA:fllt ff ~ Te bmıld.ınmuı OOk cüçmtış 
~ ~nu. U'!ltura ile tıraş edi'mff - Siz' 8UJ'a, bfm ric:eD naınl arttıimt taklb ederek. ye- hazin vazly~ bihaberdirler. On!a - bU o bdar yemin... Bir halta çılgıa- 11b1, ya-o yavq aandalJ'esinden dol-
titnı "7!.'El: kmnızı bıJl]tları hoşuna - ~mcı. bUmesine ne lftzum var- metin lllODWla kadar adet.& :ı:ıtt sis ıiciD-ı nn hayatla değll, k tabl!ll'la: yeni ce- ıa.r ilbl yqadık, ben ıyıce 10ruld'um. rmsu. 

tırı~i. Blltün bunlar ne kadar da Samı bm1U diye cŞura• 0- ode imle sibi oturdu. reyanlarla detO mi 1lb'ad1Arla ali - - Ya tımı an.ıaı, baDuı?.. t e9hi.a --1 oı:atma ıe)d.I: 
s.-_ talrane idil. dı" .sonra. kendisine ne Şura ~ sonra kendi odaamm taları ftl'. Geı~IJlk •• Birisi, redd«lil - - fıı:ııi ırtzı; ~il:. Sonra, IMl&'at &&. --eaıra. hQdl euıı cel!. 

~--- onun, IU dudaklannı emmek Janılc hlıtab edlyo:'1~ en cok han- pencel'~nde oturarak ve yeni bir we7-Jm1Yecıek bir şekllde, bııetm.ttt cençlf'lin bU ınecraamı ıaikibe 1-tladı. Dlıha Slll- (lura ~ ve Jilr\idtl. A3'n&1lın ,.._ 
tl• lır84J ~ • "'•na'rlan. ger- - ötretmenlerill en hald" resim ml.ş gibi bahçede. penceresinin altın - illt17ar olank dolduklarını aöylemif - ra. ne ll!lıd>le iŞ;e, nder cıildu' İlk *1- nından seceıbn. )'ÜIQDÖD, adeta bir 

tllt-. Adeta n:zaUlz denecek lkadar pini .e•iYOl."6UDUZ" Her dKi M"Wni ı~Wc aPcmı mrtı1a sü-I ti. BUlllana şiirle ve rom; km~lye _ (;.: 1.1, IK'.ıı..ı.ı b5 ruoıe \ererek csa m &l-~ koı*mul, 112a(fığını, .sajl.S&J"J tc 
'-ti~ ıcacıerı, bu röslerin altın _ öğretmenini delil mi?- merek: celc olan heriıangi d=ğer bır şeyle en dıiım l'Obdlişe«phruwn, mce aartf, J'll- llibldş olduimı• b.rkeıW. Gözleri o ka 
rıı.. ~ etler •.. Geniş "e kırlflk -1- - Ede-

1 
saıır eden bir _ •Bakın meter o nasıl b!.r eaJ:nnis!. ufak bir alfı.kaları bile yok. Fakat ca- hu oqqan ilirlerıme yaraşmadığını ıa.. dar dmaanlı idi Jd, ~emek odasına ılr. 

k.ı tlır • tıpkısı ~ns. J>C)Stahanede- insanın kulakların Berlre6 gibi blr mııanlıo :wm, fU can &ıkıcı mevzuu bir yana ba.t etmeğe koywdu. Ben 11.iraz ettım. diii zaman, bütün t.a!ıld.ık c breler o 
'-tıJıılıtı !bslnır• benzıyordu. ı>ışandarı Jı:ahkaha ~: ed bfyat otrtt.me _ ~erinl ZiilmindeD secirlyor - bırakalım .•. ~n n• kadar ~el!.. o ağladı. Rezalet!. Velhasıl onun ta.. na, eekllsis birer b~az leke gibi gö 
tat!~ ZUnazı onda pirane denile _ - Ya&- Demelı: e dtl. - Şairi •. Bunu faritcttin mi?. savvuratına göre b r şair o kadar ııe- rüıımüıslerdl. 
~ en Ufak bh' ff!1 b le nkıi?. . . a arca dotran- _ cHerkes gibi bir ınsan .. Faka.L ut.anan ve sevinç.! 'bir heyecmdan ma.vi bir mahlti.kıt:ır k, evmlie fisıyo. Kulağına pirin ~ geldi: 
11cııe 

0 
"f:a elleri De biçimdi?. şura göc şura, etle~:nın d'~~ viicuduna bln _ Su halde be.bam nıç•n şiir yazmıyor? • .tıptmnızı tesı.len Şura: loJik kanunların bır icabı olarak. lba- - Umarım d IU'~lk kilçilk hanımııı 

'te Q.ı nun ellerine baktı. Bun1ar, ~ dJiuu. çımdiıkleD 'zannetti Masa- Onım bu şairden nesı eb~? .. -. - Sel"gili! san blzmt şairın de ziy~ eıtıneie dargm1ıiı geçm ştir?. 
ıı..--~~ PannMiı, etli ellerdi. Sairin ıerce ~ babrı~ığJ~;ere b~ak ist.e- Genç kız. şatrln yürek <*.,ayıcı '\'e Diye mınldandı. Genç kız p.irln aöL mecl>ur olduğu yerler bUe bulunma. - Genç im. şa.lrln ustura ile traş e -
b1;~dan bir tanesinde markalı dan fırtıyarak b r. Y~z yaşlarmı zspte- düsfindürlicil beyitlerin!: ince bftr 'hO- lerinden, onoo ıınlaş:tnıarlııYı ve bun. malıdır. KMlm dilllaAlaruıı al.tilst eden d1Jm4 m(}oellA i>11Ş2aa bal'uıra'k snsu -
~ ~ Vardı. di baZ gibi olduk gıctu Nasll 01mu..ctu rıünle do1tı olan taf!yel' clbn1elerlni 1 dan ötilrO de şik~etçi bulunduğu ne- ne a.pt.alca bir tcrb ye l .. MUna.kaşaJar, yor ve henllz kencıı:.ı.nı tanımadan Şlı. 

!'ek lçtnı fena .halde utııdıtmı hı..de- derniyeeetfnd~i :-ylı-~ivenn'stl? ,7il _ ha.tırladı. Ymıelt esnasında o bunlar- tice&hıl ç~ o şanrli gene,. lmU1 göz yaşls.rı, ayılıp bayılmalar,. anaya, rln1 okııd~. zamanlar bu adamı na!ll 
- O.. cekti. da aç.ııkıÇ& f inf 1 ue titrlyerek, dan blr ikel!me ile olsı:m, hic bha.set- 1:ö:rAinde bır şair oluvermişti. )' a ao:ı. babaya haber verme tebdldlen... Her tahaSYfil ettiğiot hatırlama a ç'\bşı • 

~llı?et sla benim si rleıimi oku - ('lJ(lıınu a:::~a:U. a~le :tutuc:an g6z- n: mi$1. Her hald'", anlaşılım, o bun. ra bu beidenilmedlk iltlfat_. ndrtad mümıadekllrlııı: talOO!eri baş - yordu. 
$ı\Jı., ~ öfttell ve ~ .. balcıtı. Söyll,yeceği lrı yamıağı b'r 'allskanhk h!l ine e_ BabaSl şaire sordu: ladı. Ben it.açtım ve k:end1*ıe :VU- Babasl! 
'~ ~ IÖJ'lemı.ta. Qe!ıç •ız. lerle ıŞ&irln 1~ - temele ıctrı 'kuvveti tirmiş olacaktı Ni.t.eklm &ınya Sal! _ _ Merakımı mazur g!Sr, hatınma dığım ıaıemuı- ı:ıılmç saurı.a. bır l&İl'ill - Şura, diye ~klstı. neyP s11suyoT. 
ı.;. Peki, şu ha:·ıadı. rabl :;~P~~1:tın:':ı; korkarak, ve ma~ kovanın da ~ara kAğıdından yaptığı gelmişken... ber şeyden önce t.ilniyete :lbilyacı ol- sun?. Pelt na.zikfi.ne bir hant:e• dol -

Rı..:._ ISiirterlaıJ timdi me *° ; altında pannaklannı kırarak a-ıo harikulAde çiçekler ayni tıtr alış - - KanlD1 mı soruyorsun?. Doğru - du!mnu biklirdim. l'\11\l!. 
~...-anın &nnesi: betentyo• musunuz =acele söze bl~adı: ' kanlıtın mahrulO. a~aler mi idi? Her- sunu ~ ttardet. oınm nerede ol- Şuruıın w.m Y•nKa IOftl•: [Den.nu •ıta «r.. ele 
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Trakyada ipekböcekçiliği 
soratle inkişaf ediyor 

:l:zmirde 
Hrrsu Topralt Oliai taı..ilda

nnı Mllılıyan doktu lıifi 

raa. &aralı sa:vta 3/1 dedir] 
Çllcarabilına için aJenlıı kalaba!* ol
maması, evere ı>Uyüklerin bulunmama. 
sı. Y&bancılarm. işe karışmaması ııı1bi 
tatb.ti g0ç bir ~ ahval k.arşıaınd'\ 
kalınır. 

Seyahat 
Coct* nasıl ~rllirae Oyle gider; - Y<*. bildJjin gibi detil... Çok gU. 

bııprl.sleri çıot. Dir oocuk fena terbiye e. zeı yerler orası ... !donra; inaanları tev. 
tantr <B'IBJld> - Toprak mabaulle.. dilmie bt:r oocut demektir; b1rçok fena UJA.de ~ttr. Mlsa.fırperverdirler ... 

tevkil dildi 

rl 1mıir şubesi ·.-e.aoedan Muat&fa Adetler ~ bu tatılmA naı ınin Sen, paraya bat :ı,->ehlivan. 
l!ldlme <Hususi) - İJ>ek böotıkçil.lt ı 1 Jıtı haliDe a.ıuıunoa ~ 300.000 Rendenin :vtmıı t:>eo ıttnıök bir g~ _ de ~ı varlddir; bundan dolayı - Abe! Dolu oura•ia bu kızanlar-

TraJcyaıda om e9kidenberl yapılmakta - dut ftdanı y~eoelt ve bUtUn bu ~ 12339 lira lle tutul- ooet*lıart haftan itibaren fena Adetleııe dan. Oömıez mlain Bulgar keferecez. 
dır. Bır zamanlar AvnıpacU ve.5air u. fJdanlar müıııtaball Jr.öyllb'e meooanen dutun ~ al~ ınıretlıe te~ etmek ge. lert? .. 

zak pazarlarda !!;dirne tozaaı diye nanıl verllecelctir. Bu .suretle hem ~m M~ Rend~in 14150 lir& De or- rek!Jdfr. - Amma ~tm p~lvan ... Bu, Bul-
kaı-anmış ıyi vası!'t.6 ve büyt!Lc mik - ataçla.n,...... ve hmı de bacelrQilJl!n iıı.. tadan Jr.a5'boldulıt&n l!IOilra nettlerde gar oob&nlarına benzıer mı hiç Avrupa 
tarda ltomcıl* vardı. SOnra mütevalt k.Lşa!ı temin ed1lmie olaclrdll'. saHvıdıtı Ye paranın bir tıımmı ne- ve Amerikalılar? .. 
harbler ve salgın hastalıklarla ~tarı Bundan batlı:& Böcet.cilik iıltUJonu ıJmatcta dm: Yusuf; apaçık konuşuyordu. Karşı. 
ook azalan böoSçili.t hWtWııetin yertn.1da kiradan kurV.rılacK ve Yeni btt bL :: =: ~~·:uhman. Ylımi aekiz lira madeni aıtm para sındakinhı bıriatlyan olusı olmadıtmı 
de lta.rar Ye tedbirleri ile cllmhuriyetten na IM.m alımllUl da temin edilecektir. 1arm ~ :=..lannı temin eL mukabilinde Adape.7.arınnı Semerciler hiç mWAhaa etmiyordu. ıtalbile ka-
aonra ıene 1nldşLf yolunu tuimut bu- ~~ ~. megı.ııe allb- tn*tedtr mahallelllnde t&tn ~ tarik.lam; tası birdi. 

lwıımaktadır. dar oJaıı Zi.rMıt Vekilim.Is .la~ 1A- ~ Enftl17 aalmda m1L ııaıt>eo "'şimalen R&il oa.vt11: oenuben Pfyerln Amertkada atıma relen ~ 
Buliln Trekyanm kom iatih8ali va - Zllll ~ı~ mahıemmın bir an evwıl tıe- tıelta.kl ~ Eıb&y~ Vent ottu 'l'e'r- lbrahlm ~ııvanı ae mabdud bulunan sına ielm1$i. tş sarpa sarmıljtı. Yu. 

&MI 150,000 1dloıyu bulmafd.adır. Pa .. darilci ıçhı de direıdmer 1le!IBit oldu - fit Tepecıtie Alcşam eoblmda taaı. ara Olıel'Gde olr Mı> hane ve mUo • autu tanıdınp Avrupa.ya götürmek gtlç. 
bıt bUl'lk*.U va.zlyet ki.fi ıöıillınemK- tundan bunların bir tımıı &lmmlftır. lerd ..,,..... Sellnlkl. Rundi Şen- temUlııQ ile böillrte haricen satın ala- ttt.. Öyle, toıtJa w çunl dolusu altınla 
tıedlr. .ı\.vni MJDeod& TrlılkYada b&Un dut Wt kurd f1ll ki~ de M~t&r ~ bedıeliııe mahsuben yirm1 lirayı te- kanacak gJbl detfidi. 

Edime böcetçill..k letalyonmıun ,.a.p. U- çeeidlerlain t.e&btti iein et.üdlere Nuri' = ;ı"'~ C:ıu lbrahhn !'\ive f'ltmlı$ 1ee de gayri menkulün Acaba; Yusufu nasıl kandırmah idi. 
tıtı te~lenlen 30nra Tratyanın ara. rtrlşUmiştir. ~ril ol'lu a~ :ehmed Sarıkaya: J'eratını vermemit oldutundan meb - Her'halde buntm da blr 1oıu vardı. 

, iklim, içtimai, ve ıttıaadl vaz.yetlerl BllAea ~ bft:rHıt blr haret!!t 1kind ~ mahallesinde Kire- IA4ı llleSdnm 20 lıra. mr.dent altın Biraz hıocıbeşten 30Dra; Yusuf pqe. 
itibarile tozacılıta fevkalf.de müaaid ol l&Jtennete be4llJ"&ll ~ollitt ya- midd aoıtatmd Ramazan ottu ham- ı>aranın tutart olan 200 liranın tah - re aordu: 
dutu ve almabilecek ~ tedbtrlerlıe a geniş 1nkieafi&r &nledec'eJrt.lr. Bil. mal Mee Mm.:,_ed Kemalpaea taza siline tarar V'ertlmesl dilekoeaUe Ada- - Oralarda pehlivan n.r mı? .. Ba
bu mrıatarın ~ senede biricaç mJs- haMa miBıa.beil Jr.üoüt oiftoi ıeltri ile 81DlD P&l'l!IA ~ Hunıııa oım ır.a. P&Z&nnm K10'Ud.lbi mahalleal it.ara • ka; bura kelerelerlndea de bazan peh. 
llne c*maıınnın 'llümidln olacaiı anla- ya.tın alAıtalı bulunması dolayıe{ıe bu tllden ııabıkalı 1ıımaıı Kar~. 88- &taç caddeslııde polis CeW hanesinde ltw.n kızanlar çıkar ... Domuz gibi irl
lllmıttır. hal, fakir ltöylWerimiBhı bJkmmwru IAnlkll m.ndl kanat Emine ve :lbnhlm makim Ali km Ane Brdotanm m'Od- Jert olur. Pakat; bi!ıe nöbet hlmas. 
.,. l1bf maim ollllll ~ ~ Ye tıembı eclec&1U. Jtllbraıım ftra.riyi l&klamılltta deial1!119'h Belnerclleır mahallesinde CJu bizim knanlar lnmJan meydan 7erln• 

tüccarlar anamda bir sa. Yardır. Bu altbları balundul'u anı.bı.t 'ft hane Mıddeetnde İbrahim otlu Abdttr- de bCltQp dururlar ... 
~ "ıa-m delerini aıılatır.Barftıl4a MlnalllıJı )'CIR.u.ıan t0n bu şa1ıw ~ ~. rahman 'bettmd• yapıımat.ta olan du Pi1er: kendlıtıılni ııoplamı.ftı. oems: ---mus1a bir w daha blklşaf e- -L.JJ rueıınada: müddetnll!'.Yhh lkametct.ıu Tflıtilıı lmetlnıefıdne doaıı:ımak lf.mm.. 

bu kıymetli sıraa ~cıı • _...__, m~uı b.Jmıe Qldutundan te'blitatın ctı. Para pul para etmeedL Ne olur, ne 
m&bısulümÜllOD .aJeaMn köY107e, bil- Baa. ttlmustl - Kara~ k6_ lsınltte b•r lıö_yla ~ CIAVI'" ll&nm 7tllÖIUI oldulu halde mahke - olma orta'J'& bir yalan kıvırmah kU. 
haıııaa harman zamanıncSan ev"8l eltne ytDlea Kam otuııannda.ıı Osman da ean oflNlı memn muayyen bt<hmdutu 818/941 Mium geleni otta.ya .ııta: 

ra ~- J'ÜZ(IDden bÜJÖt 1'&rdımı oj\u Meltımlacl UysıWa aid ısoo dıemet imı» (IE[musl) _ Barlmete" ~ t.aıiJdnde mahbmeye ieabet etmedi - - Böyle deme pehlivan ... Avrupeda, 
~'*1maıü::tacıbr. Bu 1e11dki fiatlar ~'" JOO deımı8' ~ '* aa_ den Ymut ~ lılemit kum y(Udtl ltnden balıltmda ır1yab kararı vıerll • Amerltada ö.vle pehlivanlar vardll' 111: 

yıııda fetbllıde mülaid lttmSt ve mOL Kar inle ---- Ali Tal. tuŞa le olup mahbmentn muallA.k bulun- Siz onları Oyte kolu t.ola7 JenemeL 

usu 
pazarhtı --
wuı w kahraman o.tka.r Jfı.ı kU? W 
• bile bir 'I1(lıti1 yenebllıt' mi idi! 
d*lan t.itrlyerek cevab verdi: 

- Yanılıyorsun be! •• Bizim 
nınıızın elini tutamaz onlar be! 
bilir onlar ırU.reti be ı .. 

- Onlar, aıüreot iyi biliyorıar ... 
- Peki: getir o. Jreferecazlardd 

rls!Dıi, aürteılm oowı bunmcamD" 
Şumnun un kalıdınmlııı ına ı 

Mlıı!G'ö Piyer, :lol tızıştmyordu. 
ara1* YWIU!\Dl an&8l dı.p.ndan 
Jıenıdi: 
-Ymıufl 
Yusuf; <tıoarı çıktı. Anası 

t.ahve ııioirml$i. ötıe üzeri 
için de ~ hazırlıyordu. 
otluna '(el'iı*en .dOrdu: 

- Bu kefere ftim bel Bulp.r 1111 
- Yok, Avnqıadan pb:n1f .. Btlll 

Wımdc isUyormlJI 1 
- Ne yaıpe<Wmış aen1 Avrupada 
- GtlreştirecelmıJI." 
Yusutun anam l\Çlkg&J Beti bil' 

dmdı. B9lc1 kadınlardan 'V'e kuıatı 
1lk1erden Oldul'u icin oil'llllUD bd 
Jerine dedla1 •ıe mubbeıle etti: 

- Para var mı? 
- Tolklarl& al&mıdu .,_... 

rurı 

- Rere1111D1f bu? 
- Alnettalı imiş. •• 

- ı:ıw.ra -- bm:ılarda tmlll 
(Adam 

tahlil bundan ook memnun ır.aınupr. . a r ;;"~ arabul. ile~ bir 1'> .Lı utu 9/9/941 Balı günü saat 10 da ~ 8inl.zl .. Onlar, ~ BuJpr oob&D-
Bdlrne BOoeltoiHk ~anmı ç.ın& e.kt bir MmN>- Oenbetr t6y1tn_ beıdaılı ıııenlc önde ~ ben d....-n ..ııı nutuk mahkemesine ıet ıanna ben?ıemM. (..,_..,. 1Qfa &!1 .. , 
ne meccMlen datıitıtı 1000 kutu bö- dl!ın 8olıı ~nndm. )lelmwd Qe. lftdm IJU1n1n bıJlf1 Dıpt•4 ff medtli talı:dirde ha!W sattı olacait Bu l&der UIJerhıe Yu.sufun oJctutu 8ara ~~IS: 

HiKAYE 
°* tohumu da 1ekir müst:ıbsil ıaratm. lile ald 300 dellllllt buldaı1 n ıso de. mif tebdtlıleırin altına JtWUtammt.. llln olunur. tNo. sun :vermın doirulup, ~ötsüne gererek, bı.. - Ne ~uıs. dt7e 
dul aev1nç1e kaıP.!fl,lmatı.dır. yubıGa 1 Aman.lılc a.tılD ,.aı.. tır. Kaburga lıemitlet'i lcınlan AValk Y1klarm1 iri elleri ~ alaralc bmımıe- Bmı1 ralmt bınılmHıl. r17üidar ... 

Geçenlerde Traık:1amuda bir tet.klt m.... adam lldılı baranın 1ıelllde btrU lr~~Nmıi 8'db. ~ön~ le b8şladıtını görd(1. mı.tıraralc J'tlllS odlıılDdaD. 
J'8Cllll1' olan Ziraat Vetttı UuhHı ~ Yac>ılall tah1ıltat BOi\~ Oeıaef IOIDa ~. 'hhkib.t& adliye ~ ll'aıtlJlıe Saraçhane. Ylaıf; bir kefereoın Avrupalı lcete- fırll3'81l ~ = b!r Mb 

1Dd1mede ~Qittk bt.as .. k(V&ıtdelD )"!Wlg:ımn ayrıl~ ~ ~. Nete aoblıni!& Ko 
14 

evde releri methetmesine, hattA; kendieinhı IOiDd8 
1 'VO?lU ile ,,.ıtmdan alAkadar olarat kif 1!'M 1le Kara atuHanndan Battm ·-··-...... - ...... -~ • , . r . • 

/ 
b1le onl&n yemuı.lyeoetlnl cltretle r11Y- - Bn*Arlar • di7• ~ . 

Traıki.Ya böcekoililt lle meşgul Olmtıf ve lr.an&l Satı 'Kara matxıdan 9lkanl- T eşekk ur uran fJMjm ve Kadriye,e 1ca:.~ lt'llDtl!l!ne ioerlemişU. Tann mlaatııi ~-~ ~ aanf78 
u arada l8ta.von m.t1düırthıün ftldili .a.. ~ AAıı-.ı.. _.....,"ar ka lıil. tu ~ tte l19Dllf ~u olm8mJş o~ı. Piyeri kolUDdaD tutup ne ._, ......... 

izahatı l'e yapılmaıt 18tenilen *1i din- - ~ -..... 'M ___.. ya. - Ta os hötGmet tabUri dc*tıol' Ne.. alacak da1188ından ~ yapılan tapa dıııları edecekti. llnıe durdular. Boma, amıeslle 
'lıelDlıt. böeelDr;ıilltfn lnkieafı lcln ahn - -~ ~ 'Nrlılml"8nliı'. Dilerdim Caı*ur, otıum. PeUıi 0611ln ilCmıen tEWgat imerine mfıddeialeyh_ Pb'er; Yusulun ioerledillni anladı. dışarı aıMılar. • 
ması llun gelen U!dblrler etrafında ...,..,.. fallleri anmnalMdır. kalandıiı pe.ra!tfoda.n muztarlb oldu- bnmıt da:ve~ iCal>et etmedikle.. Demek karşwndaklniıı isletinıefis nolr.- BalJasl l8olre d&ıenıt. 
dirElk'lllner vıerml$lr. Velcll memnunt. lu anlarda bCtJ11tc hapı..t 98 ihtimam linden baaıla.rında gwaıb karan veril taamı bulmWJtu. - Sakın lııonu(lımamJa dlnlemJt 
yetini de bu vesile ı~ de lllhar ~ Denmick et liatlan. artıyor gıöatererc ha.ıııtaıım hayatını m~ıat ~ . JD.1Jl1n.teme 

0 
Yusutun blr an ~tundan istifade masın?. dedi. . .__ ____ _. 

t.ir ~ ~1Bld) On gtiQieDberi bir ölümden kıvtarmıştır. ıtendiBlne ~ - ederek s&aıerlni uzattı ve· Şair,~ IUI'~-
. - ailem npnnDA alenen '8fetttlr etmeli. 819/Ml saa.t 10 tarllhftle mahb- . ded.lltm c:iotrudur 81• 8*ııCMI ile be1tcırdı: 
~:':an~~ı : = ~ r.a~9 ~ d=- 81:: bOtOn kvanm tıeveocühilnll ta•m>1' ede ~tı vtk:ud eıplemedilderi tak. A;;..Petı:~lannl öyıP. kolu kıoıu - Ha;r A!latı belilmı ""*''· 
laıltlrıınuetır. 8aNçhabe clvannda 120 . Milo ~ 52 ~. Ka~ar ~ dc*tora t&t11 bir borç tıelü:kl e mtkkteinin lıru eylemlf oldu.. yenemezsin1s. .. Orada 6Jle kahraman eurazım annem toert ıhdlbak.ıelal~ 
cMlnümHlk mOısald 1N arazi bulunm gün --ur. ederim. tu ıtm m~na 'V'e da.n. amı.. ve cıesur pehlivanlar var t\; delme ha- alne oevrDen tııttftıamt&r 
ve atm ahmn• ıom de tahsisatı pl. bunu da• i&fl9mlar. Bemeıı cm b8' mmnn da.vap eabit nasarL t.J1tit matıOb edemez onlan.. nbeo huretle omuzlarını bJ 

· derhal J«Jm!Ak muameleane bat- gönde!ıl>er.i Dmf,.ide tenrall bulun. e b*ılacalı tebDgat manmına lca_ Y118Uf; Jc6pıllım0eıtl Hımndan titre- - AlllfOI" "" dedi. ..._ lli 
luım)ftır. BOUbı bu arul dut Mazı - nıwnelrt.adır. · <*mJt Uııııen azı oluna meı. baflam1fb. lfao ketereclen pebU.. 



21 A.:... __ ......__ ~toı 
SON POSTA 

Ve Telsiz 'l'elgraS, Telefon 
Alman tebliği 1 Ticaret Vekili ve Behçet 1 

" H aberleri J 
Askeri vaziyet 

(Baştaralı 1 inci r.ayfada 1 

.. bl u ' nutukları :ı~~ır~W:~~s:~d~::ıa: "ena z un ae!b:Rcek vechıle esao;lı bır pıfuı dahL 
linde ve bir ~ ha\mde tahkim için 

Uk d bü.vilk ıı:ıı.r ntifuzu namr sösterJJ.klcrinı Avrupa Amerikadan tüm bir şekilde •lw'Uımasın:ı raim rapa a f 1 in 1 ~-4'ada] j içerlde veya ~arma hart> ba.vası .es~ ve bu ~ işinı, Fınlaııdlya hnrbL Bfrlf'<Sl"k Amerika halkı, hiçbir 7.am 
(Baş t:ıra ı c t ı• _ _. _._ · ~,_ft t b nin hltamile Bal.ık memlekotlcrlnln neler bekıı·yordu?. hntta zayıf bir ~kscnyctıc dahi Amc 

bu 
....,,,,, ___ ,a tanın otnıc:k r.arureti ı t.iğı zaman:; .... ua .,,..,..en:yn ....... re... :.r. 

b kit 
............. ""' J hıra !ın tığ ilhaılo .ıtarJ.hlnde.nb!rl geçen b:nn":tbe kanm Anupa harbin kayıdwz H' 5:1 

al'e dolaşıailc :llıracatı sıkı blr mür.akıı.be ıvc denb1re kazanç :sının yna.ş •ı kl6a bir zaman zarfında ba.şannış ol. Yazan: Selim Ragıp Emeı sız mudahale taraftarlığı gostennemJ 
tahdide tAbı ıtut:nuş bulnncyoruz. Yur- ft.ıvare semucyelenn fll'6alt • kolladığı dUlda.r.-oı da tcba.rUz eı.t.ırmt'!k lAmndır. tir. Demek ki !bu mcııilckcUn A\ rup 
dumuzwı himayeye muhtac o1an top- bir snıhn t<ılo.kkı cd lir. Bu hfıdise do. 1şte SovyetJer şimdi bu gayretlerinin B idiscl~r lnki3af edip A\·ruııa da cereyruı eden mucadclc ha.KJ.uıc~ ''6 

5 
rak mahımlleruıuı b:r kısmı il" denız :ıayısile ticaret lbi.rde:ı.b.re nnzarlann smneresıni toplamıslar ve A!man1ar111 mücadelesinin R>Tl claha bariz ya lııısusl bir fikri vardı; ynhııd böy 

tank tahrl•b mahsullerl .iSt1sna edilirse d.ğer .ana uızerinde ~ ile dblaştığı bir faa. Leningr.adQ doğru ilerlemelt-l'ıDC :m\1. bir istikamet aldıkça Avnıpa milletle- b1r fikre s;ıhlb bulunma:ıwı.kla berab 
maddeleri ihracına ancak ya blr 1~ liyet sahası oim.o.k cr.amıı altında ka.. manaa.tc ça.Jı.şt.ıklan srada Fmlnndlya rinin Birleşik Amerikadan be.klcmelde mcmleketinhı muayyf".n bir hadden da 

ed•ıd· b k •k hal et,.;Yasmın itıhallnı temin muknbı- lır oemqei ıııayatının, mı1ıll haya.tın körfezi sa.billerlnı t.ı.mamlle ellerine kendilerini haklı blldlkkri bazı şeyler ha llcriye gitmesini ıist.cmlyordu. İklnc 1 1 üyu•• mı . l.1ndc veya gene ithaltı.tı temin için Hi. .. nh.englrı.i booabilcn ~ bir §i.i;phe goç!rerek Sovyot. B:l.ltık 'io:ınnm:ısınm haklı:mda daha vazıh bir rı.ldr edinme- ihtimalin plib oldu..knnu c:ös~ren 
' ~ olan döviz muk&bllinde mOtıaı:ıde ibenin ve lhıatıtiı za.nau altmda lıarokD.t.ını *1J oocl>llmelcrıne de ma. ye iba8lad*1an cörıılıqor. reler arasında askerlik milddethıl uza 

tard • 1 d ' eift,yoruz. ve şay -~ dahi hakiki bir tnclrl hiç hal bırakmııınışl~:r. Bu sayede Sav. BirlePk Ame.riknnm AYnlpa harbi malt için Konçcdcn yapılan tal be, b a esır a ın 1 Fı.t farkları bulu!nm- . , yetlerıo Halt* !ilo!arı Almanle.rm Fm. karşısında öt.ede.nberi durumunu Cahlll meclisin yaptığı mukabele gö terli 
'1 :ihraç maddelerimizin harice sat.Işın- şüphe :)'Ok ki muteessir eder. Bi!has.. landlyaya olan deniz nakliyatını hayli edip muayyen bir kanaat.~ varmak is- lir. Filvaki Anıenlınn uyanı, hilltüme. 

Moskovaya 
yeni bir 

taarruz mu? 

dan tevellUd eden f.i.nt !arklarmı nı{lm.. Isa tıcnretı, semnayerun bi!ğin n ve sn zararlara uğnı.ta.bild ğl gibi Sovyet or. :Ceyenlcr iki kısma ıı.ynhyorlarclL Bun.. tin bu hususta.iti hararetli isteğini hlc 
tün o'ldnku kadar mlistahsile. aksettir- yırı meşru ve mutedil kör vnsıtnsı te. dusu da, Sovyet memleketinin bır ııny. 1anlan bir lumliı Amerikanın bebeme- k, bekJcnilm teh:ıluk1e karsılamıul•. 
mele çal~ ve tatbikat~ buııun Jükl eden Tür.k lt.3cir!en.nin bUIJdnn li içcri.lcrkıe ric'At etmlş olmasına mt. bal bıı harbe mlid:ıhalc edeı:ciinc ka.nl NeUccde bu teklif kablll oluııınadı de. 
mWsbet net.icelerini memmın~le go. po.k mWtee!.lun dJacaldtarm:ı. ştiphe men ağleb! ihtimal bu Talin veya. E«;.. 'bulunanlardı. Diğerleri ise, geniş Ame. !il; amma knbnlünü temin eden cksc-
rtıyoruz. yoı..-tur. Ancak nrknd~ buna rağ- tonya adalan üslerinden harek:t ettir- rikan halk ktiUelcrinln bu bahiste riyd ~i bir tek amnınkhıe :inhisar 

tt!talit hiJ.kWnet;n nıdığı tedbır:i.ere rağ dlt,i ~lerle ş:ııfn .Almanya ıle Ber. müştt'n:k bir kana.&t.e hcnuz urama.. et.ti. 
:ttıhalıit mevzuuncta yabancı menıle- men . - llnt bombardıman e!t..inndt ve İngiliz mış olduklarını iddia ediyor, blnnetlce Şu hnle göre A\TUp:ının Amerika 

...... ıerın· ..... yd .. "'~n ıhl-aç memnuiyet.. men betm '1ZIZ yuroumnzda da ihtL ha ha-.J..J>'lerl ·-• ~A,,,. """"" .. ___ ,.___ ii ha t b "'"" a.u - • \'a ,..,..._ ne DllZ!.r=cr yav...- ....- ••uucn••uı m da lesini imkin5R hakkında duşmuş o1dul:u h:ı. a, a 
tertnı mttnable müşltfillerlnl yenmek ktı.r yo.pan ıve lbunda ısmr etmek 1S- imk!ınını bulabUm:ştir. Bu da bl.ıt.tOOi değilse bile pek kolav iahaldnık edebi. ~iı-ltetin JıakiJti lsteklerile lstcme-
meeburlY~· Bunun ~ .. bir ~- t.qen !bir 2IWnre varoır. Al'ka~lar, az ıbir 1$ değildir. lecek eibJ gônnliy rfanlı. dikleri arasında esaslı bir tefrik yapa .. 
taftan deVlet onstcnnl faa ~ geç - bugün lbıa züılll'e ile çet n, fakat de- İşte Alman baskumruı.danlığı, hem Va.ziyetln .son şekli ikinci .kan:ıaU inallll$ olnınktır. Nitekim bir Amerl-

~ .... _ 
bA....:_~ 1oUJ, 20 <A.A.) - AJınan orctubırı 
clZlllanda.nlıiırun tebliği: 

1-aJ ~ Ukra'Ynad!ı. diışmanın 2ı6li 
tın. .. ~ği az mıktanfa k6J)rt1 ba~
~ -..,ı hUoumıı., muva.ttaıklyet.le de
!Xıtııta edllın!şttr. Seri kı.t'alı.r, şidd~e 
ile VE11ıe~ eden dll'SIIWl kUV'i'cllerl 
~~k, 65 tank tahN> etmiş ve 
'nıfktanıa bo!şevik askeri esir al. 

miş ~la beraber diğer ta.rsft.an it- vam!ı bir mücadel.ey{! gi.rışım.ş bulunu Alınan ha.:rb plfının•:ı ilk methnlesllc müdafaa ede~ fimdUil;. bak verir 1ta1ı gazeteclnln de ııon zamandn bu 
nalA:tçı tttccarlanntıza a.tredittf açmak, yoruz. Halk, itıilkü.nwt rei61mlzin da.ve harSA.t p!Anını tahakkuk cttl:rmek cibi olıeyor. mevsua knıas etmesi gosteri)or ki ba
naddl -.utall temiD etmek. menşe t" ,samimiyet ve ıtehaUikile icabet hem de Sovyatlerin kendilerine milh4n Malim olclata 67.ere Amerika bil- Jdkaten ortada. kelimenin taıu mana.. 
rnemıeırotlel'den mezuniyet ahnak 

1 
:ı ıne k b üı:adeleye tam manaslle .zararlar veren bu hareketlerillln On üne 7ik bir dcrnokra.sidir. Keıuliaılne ben- sile bir salterehhum vardır. Bu > anıL 

gereken yardımlm Y~ Da 1 e ed&e U m :ınno: lllOV'lJUU mil geçmek için, dün ete yazmış olduJhımuz ser rcjlmlerln da"lalanıu ~.nimsemesl ma, Amerlkafı iyi tanımamış olmanın 
yetişsin, harioden ithal edllmı halkın iştirak etti. Matin.-ıt ~ • veçıhile, bir taraf't..a:ı centibda Odesasn ve onlara müzaheret ~östermf'Si kadar ve Amerlk:afı idare eden mucsscsclerfn 
ve m.inl müdaf&ımtn rmıbtaç olduA'u l1 lbir 4a.w. cıarak ele aldı. .BQat n5il Ye D~lin nşa#ı kısmında Sovyet tabii bir ~ tasaV1'Vt" edilemez. Nlte- !ma.biyctine esaslı bir surette nuruz el
ana~ ~in~! mer- ve vat.aQPerver t.~ bu da.. kuvvetlerlnln hAIA bulundukları bb'kaç kim AYnlpa harblncJe de bu rimreyl memenin bir net.ioesl olmak linnulır. 

1'18skonn ,.enı taarrm IJllll! kerı veya maham :idareler va.ıııtasile vada esaSl:l yardım ~undadıt,lar. Bu laüçilk köprü başına şiddetli taa.rruzJar temsil eden :ınemlckeUcre ka~, Amerı. Jr1ese1A Amerika CWnlıı:ırrcisl dünya-
~a. 20 (A.A.) _ Afi: devlet eıne ~le.tayız.. fiatlanm nUŞ.erek ceht ıb1ç ştip2ıc yok iti tesl yapt.ınricen ve n:nyeperin 6Wieınd3 kanın bir hayli yardımı oldutu gibi nın pek az hükumdanna nası1> olan 

1r:~ua.t. Lenmgrada. llkrs.JllUL isti- ToPralı: .mehslılltttınt;ıın 
1 

mahl- :nni göstereceıktır. kendisi bazı ~ başlan elde clmeğc manevi müzahereti de olçusuz bir şe- bir kudret kaynağıdır. Fakat bir hü-
~lertnde yapılan Alman t.azyikl- bugfiri):ü csazıttara ıı6re 1~urrınk Sevgili yurdkla.şla.rım, bütün millet .. uğrıışuken 'bir taraftan c:ta Oooıcl mm. ltllde teccUi eımişür. Maddi yardım bil. kümdar, şeklen lıarb DAnına saıaııı. 
~eUni giz}ememektedil". yetlerinl de ~e ve ~l-

1
..,.,.,,..,..,... ve im.an eclyaruz ti bu takasından ve ~ldekı Peyms.İlm;,n hassa İngiltereyi müste.fid etmiştir. B• •ett.u oldutu halde Amerika Cumhur-

ttrı~nlar, Mihverin nttıaa.dl \aziye- müstahsile vefa S~. . tdJ(t et ce ·~ i> dire&nden Türk mille gölleri mıntaka&ndan şlddet.ıi ve b:ı- da basit bir sebebden ileri gelmiştir: ~ci5lnden bu lınk alınmıştır. Arad:ı 
~Mlnek • k1 ızrar ~ !bir ö.çü ,ıe • büy,ilk a - ~ ölçüde yeni bir taarruz hareketine inırıtere ıcnlş kaynaktı bir imıı:ıra- cfiz'i ~I rörünm tcln-niatn il d bu gl. 

llltıcıa kOJ1ı:an ~ b.r kış seferi = mtş bu?uDUJVl'U?~ Hububstts ())duğu talın oetef1, ~ Uıp."'Qk biJtünlu.. başlamıştır 0om"l mmt.akasıntbn baş.. torluktur. Amerika ile mil$k-rck bir dil bl farklardan dolayı netice itaJ:ırllc 
~ ltı1n bfiyUJc r~:;:;;:cy~tede.. ıft>~ fasıJya, phitı~. ~lrJ~, _Yat ~:.!:: ~ gı"bi mali 'Ve iktlsadi varlığı da sağ lı:yan t~n. cenubi Ukraynadaki konuştutu .&ibl dünyanm dort bir ta. b yiik inkisarlar uy:uıdaabllecek bİr 
cıı-~n~ sana.yı ınmtakasmı ele ge- ter gJda m~elonmızın t ·~e rei· lam ve cHD; olarak çıkaoak ve aZıZ son wziyetc göre, Alman cephesi üre- rafında miiştettk birçok mcnflerı'le vaziyet bi.sıl i>lmaktadır. Her ne ka
;,-"'161t 'i'e bu --•- "7'-~- pe.__. ~ı nat.ıannı e ..__~. ·a.rm vatanın Qıer köşesi bir gün, takat mu rinde derin bir girin;t halinde kalmış m~..1~...a..en meTlti alınış buhınmakt~ dar A\TUpa dcmokrn ilerlnln Amerika-n ......,.,,..., D.A,.......,... ......,.. ...-- t;tlhl6.k mın._ı:a. • · · ..:ı _..,.""" 1 bel e Ya~d%maJt istemet:tecL:rler. ~ ilfm ~· , nakil ücnıtleri- haıkka~bi!' gün :rız:mmn bu gJJZcı e_ olan Bovyotlerln KiYe! mıntakası truv- dırlar. Bu mcnilerl beraberce müda- dan ümld.lcıini kesmeıe:!nı:ı b r se ı 
,_ ~ Yaı>ılıuı taamızıarın M~- da bu meddekl'e ~ n1sbetlerl aeı.ve serterile süs1emni§ <tac:ıktlr. On birin vetıer1ni şimal ve ce!lubdan lruş:ı.tarak raa ecJcbll.melcrl ditcr herhangi lılr yoksa. da beslenen b11 umıdln lıudua 
~arşı Yeni bir tnarnn:un mukaddt- le y{laıde muaıncn edbi. ne mi1stah- . İ2liıı"r En~ Fuarı ~ imha cbneği lıtllıdnf etmekte olduR"u milletle bir anlaşma)a wrmaktan daha ve ~rçevesüıln evvelden tayin edil. 

1 0~fru 8Öylen~ir. edil~a!u g~ 1 
nlsbetSiz ve ~ntana1 ve güıJe'1, İmıir'c tılğurlu alının. ~- kolay ve daha t.\blidir. mrsl zanıri rnldsarlam düşmemek için 

H 
u-- sllden ~ ~ tezayüdleri- Be;ediye lteisbıln nutlaı .Şimaldeki taarruzun ise Lentpgrnda Fakat bu his ve pıenfaat i$Uraklne tek ça.ttdlr. iııgılt.ercnin çok ev,elden arb 1943 ~~ oıacatunızn kalllz. İ2ımir 20 lHususD - Fuarın açıl. müteveocih okluıtu a~rdıT. Almanlar rağmen ötcdmberi Eirleşik Anıerllta- ilin elmiş olduğu ı.tl~ ~:~·c ~nü~ 

nı Tedbd"ler tesirini yeni _mabsullerL ması m'.wıasebetiı'? İzmır Belcd ye Re : ta~batak~o~~~~~V:ne~ da, Avrupa ~rbl?e knl'$1 m~htyeti .1to- ::::: ::;;i ':Z:;~i ı:ı~ ·c nmtncri-
Senesı·ne kadar mıZ idrak edB.dfkten ve p~ya çık .... B ""' t lli Mlrled..ITl nutuk-ta mc.. rp , ~·- l alır ]aylıkla tayın edllt'mf'ycn hır ihtiraz h ~k t bUI diklr sonra Av. 

d t*tan .sonıra@lf:.1.er - r. ~ • ls rnsimde bulunanlara. teş~ür ctml.ş den ve Talin - Le::ııngrnd dem"I"Jolu ~a.bmu gayet .iri y~klaynbflmt'k ve bu rnpa için \encllc;inl beklll'f.D akıbetin 
·• eeek.ti B mübttn iSı e,.,..e ~-.,. "<> derck bidayette Estony::ı 9" .. a s: 1 ın. özükrnektdlr E~n unınmiycnln \dlr. Bu :ııu a. n ' n 

eva d k noktayı btllhru;sa tebartıZ. ett<~k ve fuardan beklenen hizmetlere te- boyunca icra.ya başlam~ar ve Narvn oldayıştan aro"cli neUceler cıkann:lk nl' ola.hı1cei'll daha kola3 tıkla tasavvur m e ece terlm. Bu mndde~in t:earetı asla mas ederek: l;arkındalkl Kiııgisep şehrini ı:ıpt:t.. ~ddiaınnda bulun:ın tıtr takun Ameri- Cdilebllir. 
h \'\ıncton. 20 <A.A.) - Reisicüm - menedilın4 ~. Bu .T?addeler~ cTürJdJ'~n!:n bu yegane entc,rnasvo mdkle 4lk bir muva~aklyet elde _etmiŞ- kan mü selerlnln yaptıkları ankd- c ı · . m Cnıtı 

• UZVelt, dün gazctecller t<r.)hın iSt1hsal mıntaıkaları.nda ila.n ~~ıc; na.1 fuarından beklenen ~ıca hi.z - !erdir. ~at_. .. d11.hn şlmn~de ~inlerin lcrin \•erdiği neticeler üzerinde günil- ....J" tlH uca9ı.~ 9 
~ınde <le "~ ~ eder.!!e 1943 sene: Olan azami ıaıtlanıı . r l met. memleketimızde nctı.sadl sahadıı de Ladoga gölu ş!nı:ıl ve şımali ~nrbi-
·~ ıle Bırleı11t ~~lı·nl v~ ingnte. kul :mıuıt.cdil llaft,rı lllwe etmek ilikl 1 V<' ilerlemeleri sinde sowetıere :ıcarşı mUhlm denecek 
lll....ı- ,.~ ma. ve . ..ft__.A rıZa gas. elde edilen yen ~ ,.. haki ·tade yeni muvaf!a.Jdyetler elde ettikleri bir 
-"<4Ut: tatbik e<il]~ nın lff3 sene. suret.ile lmıe9fU bir .--- d ~ her sene bura.da toP 1' e 1 mrada Lenlngrada karşı olan bu yeni 
11t şimXllden tewtıı: ıı: •tnalAt J>ti.nları_ teınm lhıer tacir, bu me~da k.en ' • etmet ~i aamıındıı. bızl:ııe ı:t.ıı.:adl Alman 1aarru2Wııuı bu surotıc sahtl 
~ ~fti ııöJ1e _ iıoin daima. uıum, ~ ;taallye't saıhaBl w kiiltfuel münnaebeıl.'erınl i?k~f faıU&ameıUnde toıaaöl edeceA"lnc intizar 
a . ""' .. , ettirmek 1Stıı(yen dm'!•t.ıcrc müsa.id bir ediJebiJJr mi? 

-.. eısıcümlhur, bu ~ ha.~ ~- .. . }ıa:ılliamaklLadJr.> demiftir. Abanlar dünkü ve evvellai ailnlllO 
~ Lol'd Beaverbrooik ıle ~ Aftada.,., uu.rıa ~ l,ftir ki zemın nmıf tebllileriııde .Jalnız Odesa.ya kar-

ila.-vc etmiştir ar , tıecri1be ~ _ k t şı başladıkları taarruzu bildirmişler, 
~ . • '' F büyu·· va ana Kiyef P:naJUe Lenini"rad tıölgelerJnde 

'n.ll:llVelt, garetecilere yaptığı be 1 ht• k uar gl.riş1ı!tileri yen! taarruzlardan hiç 
"1 !.ta ~fhnle ~c ch>mlştir: 1 irla tia~lr. iht\m91, ki mut.ad-
~ Q6rça ile benim anımızda vuku.. ve gu·· zel ı·zm·ıre nu-ı olduğu üzere btwlarda.n bnhselmck '1l~'1ı lkx:ın için bazı ea.sıı neti~le.re nitlmr et.. 
-~ ., Ul'Jma, dfuıyadakı deınokra. - d 1 ımSıtedirla ve biz, bu yen: ta.arnız :ııa. 
~ ~ılaın Yllrdım.a bıı· hlı vere.. muca e e ug""' urlu olsun,, di6elerinl SOll Jıld gilnkiı Sovyet tebliğ .. 

-

~ ıerıoden anlama.ktavı?.. Onun için yu. 
•ılh ş o---- ~J karıdalld suale ~ k~d! muhüeme_ 

ef b '-' J Jrk • ı:eaş ıarafı l tncl . · üne ge mlzle bir eevab ver~~= 
ı-.. e ag 1 Ticaret Vekaletinın yesinde .bel" tünlii ka:r.ll::;. ~a- Almanlar. Len!ngrn~a doğru ıra..ıa. 

lı """"'lit ~ • kararlan ~r. Gece yans 60 blnl oul- dıkları bu yenı ıaa:ruzu, .sıxlcı mer>ı:e:ı.ı. 
~ ~~ ) - Gdlzenin Ta n yenı :retçı atü-tr;elerınill ~tı bir ~hri ~al ıtanadl&nnda olm!l« üzere .cra.. 
ii'bu.ıı t.ı-~~lr.t l.l..ıı . ;.~t ~"' · ---. ·- (RasuaO _ Tıc.n-t Ve- ··-+ur FUa.rın :bCI' va devam ederlerse belki muvJı!fo.k o. 
c~ ;,;:ıeruı:"' ~ ~ ... .., .... ;; ~;t -:üralcabe ve ıhıuc&rla m~- ~~~ m~rası arırstıne)Dtıedir· lurlar ve Lcninaradı alırlar. Jo1aka.t, Le. 
~e i~~ aç"-i torenı _ cadele hşlerlnln bilWn memlekete teş.. So1eı.I 119n~ı...tın SOO- nın.grad ile Kareli ber-mhmdo.Jo Sovyet 
~ll lb~ -.ıı:tı.1~ hl>ı:liruştır. Bu mu mil edilrneSi için yem kararlar veımefc- Ticaret Vekiıi .f'll8l"l ...,....--

1 1 ltuvvetlerınl imha ve esir ~emezler. 
gı~lfle ~<!tli ~ ve ~:.ın.. tedir. Halen 'b&itün vııaye& merJtez.le- ra ecnebi paN~....,~:~ a;_ FilhaScika, b.u lru•.ıvc;-lP.!' nıO.tcv::ı.li r!c'at 
battı ~. 1tQ... 'l'aıvçanlı köyune rtnd birer fiat mür&!tabe «omi.s..Vonu --•atır. Fuarıııııa<fa_.._ ~=n d~et.- .ı.ı..~ard>elerı Y9.PQ."""1Ut p.:dca doğru mü. 

*~il s,."~~ar heyeti ve e bU}unm;ü;t.adlr Bu kQtnis.. "'!<"..,..... .ıca~ ~.. tea.Jub mevziler ı'$~11 ederier, bu mev. 
lta~ ~,:""~ ita~ bütün lrur~Qmum gıda m~ddelerinhı fl- viyon .lnP ~ v~.;. pa-fiyo_ zllerl mililafaa ede;r': zııma.-ı kazanır. 
ilıi;~ıtı ~~uz saygı, sev& ve )"OI1 taY:ln etmekle mewW olw::alt- adına ımnır .eeJjaılallll_.tr. r ve ıUha.Jet. Moskova mmt.ııt.asmda. 
l~ bıı'•--~ ıfade 00 ~ atlarltlı nun .ıcapı.sındıa onda uzun müddet 'ki SO~et kUV\'.J<,.&C..ı ıııza.;.ıını çe'kllerck 
~~lr . - . en ~ lardlr. v~eti gıda ıaaddelerinıdell vekil bu paıviY onlnrla lşbirllğı y.ıı.ı;.m:ı.;a bnkAn bu-

Fu~ .. ~ 'l'icarEt terl in fiatIArını ı.a.n ~ ~ıte~~unda.. Jaıoo1o;; açıl. ıurıar. 
"'. rnunaseb rı en ıniilürn D ~in ağı ve sabun fiat- D1i1 ~enine riyaSCt et.ın_esıni VekiL Halbuki. Alma!lla:- !lkönce bu suret. 8. Ed . e ı e t1r. Şimdi cıe ~: yapıımaktacıır. ica etaı~ir. Tür.k _ ınsJız marş ıe Estoıcya sa.tııueruıc1°11 bir r:cı::terış . enın Türk ]arı ürlJerlnd~ılk.a .. <Jfia icınde bil nıad- den r ltlidlYOda F.dcnln l'JtıOttan ve .ınillılmce Sovy~ t:U\'Vf''-

llııller öıııüınılhıdeld "' UJ,acalkları hallt- ıarı ve onu tıııldben . . lerlni oraya cektlk.ten .sonra a&ıJ taar-
ıt •. l'-. IR8 mesaj· I delerin. k.ı.c 'kurDii\ 0~ur. Vck!i.- Türk ~e mcaajı ~ı!)t.i~ rıız!annı İlmen .ıolUniln şark ve gar. 

~""ti> be.. 'arat. ı bıcı tcndtılcı karar ilin etiket usıılürtÜ bQ.. kıl p:wiyonu gez.erek Ingılız bından &llkişat e~mıeğe cal!şıı-lnrsa 
lll ~ .-.-llınd.a bö 

1
.,.,._1 1et. dJter ta.:ra&au eWıC1ttedir. bi:rliğ ıcöşesiııde ~uı obntlf ve her ve mareşal Voroşılof t.:ı Lenl.ninıdı so-

b~ ~ ~. n:; bir fuanıı «hı meml'*ete ~ noktasını tetkik ebJllşl.ir. nuna kadar mödafaa flkrıle kuvvetle. 
'-...~ l'llin !uaro uanıı .&Qılma- da d •• gece .AIJnal1 pavqontırıda konsolos, Ve. rin! E1Danmda carUc.ı·e çeltemeuıe o 
t1ıı~ ~Ye .,. a ~~== Fuar un !~ MınanıY8 ve Alman zarna.~ mesele be.nüıs ol~, bu kuvvet.. 
ll bı: b(ı~lDe olan Jt.luıadla ~· _s: ~iSl ~ Puann ~ı lerln ~ı veya esareti lmUn d&hL 

>-,.e~ ~·~. lan u·· reş b~eıtile TÜl1k hültfiDıetini ve Is.. line ~r. 
~ ~ ~ aı~ıer. TUrklyede zi- yapı g ın Bel~ Reisini tebiriJt etmi;tır. Biz. AJınanlıarm Leningrad taarru-
~t ~ı;e &e.ı.sicUrnbunmua lıımet mır alderinden dol zu.oo bu ik1:nci şekle ıöre ilerletmeğe 
~ı ~ "danııaı-ınl?. ve askerle.. musabakaları Vekil de Fuara. i1JtJr . a~ı çalıpcaklannı tahmin clmekteyız. E-
._~ ~ löıiı.sıneıer YlllllDK fır- ~ t<t>rlk etıı:nJıit&r. sasen İlmen gölılnün şimııJ ucunda \·e 
~~ ~ı"ne ~ daba 1Jr1 bir Wikbal jıaJıya pavl.yonımda tıir nutuk p;jy. Lenlııgnı.dın 160 kilaınct.re kadar cenu. 
~-~l?Jıı ' lçın calıean ~ :t:mıır *' (llıMUli1) - .Bu a>;şam :tııar lıyen i't.a.lynn konea'l~ Jti memleket bunda bulunan ·ovogrodun Almanla-
,.:_!>~~~ ımanmı a:riifa- ır.r ~a ~dıı. 11 bö1Bed«t arasında.ki do3tane munaseıbetlerin ve nn eline geçt.lğıne ve mar$1 Voroşl-
~ -~ ~ :en 31 ~~~;~ıan Ucari mü!xldc"e:erin ehemmıyetinden l<>fun kuvvetlerini bizz:ıt ü.!ningradı 
.t1~ ...:.:..~ "''·· eden birkaç ay aar. _ ..._ . ...-..ı-.ruı - ba'--Atıın'..,..ir. müdafaa eden tahldma~ hAtlarma ta. 
" ;_~ -.,y b6dise -~ :aaıt ka,t'şılw.şma- ,..,,.., '"i"' S-'l'U~ bır lln8'l ~ •1*\ı& ... ~~: .... ..ı.. .ı,aİıblyetl&.e neUce)€Jı- Ticaret Vekili gece "Verl'en z,yafet. dar geri çektiğine da!r hususi memba. 
tıQ • ~· herııan; d~lŞll~ :uı.. - ......,_.. - tc bulunmuş ve goç valdıe kadn.:- Fu. lardan ban haberler de şayi olmuştur. 
\. ~ ::twncierlıır :u= m~· Şd'ık K~omlr :istanbul- arda lkalını.ştır. K. D. 
lı... ~~-ha~· Uha.fa.zay, k.atı 8llret- ~ Çaı:t.ın .-yı hesablle yend~ 
~ -~llinabadır. ~1 ~a· 1.5LanbU'dan Ham HQlndi Berlin radyosu Rusların r "\ 
---~Cl~~dbı an'anııv:t has.. rivnulrAla, ADM:.Miall Musta.fa Beton, lngiliZC8 derslerimiz 1 
~~ V'1! ~ Yak n Ve ~art- ~irden Flf,ZUya t.u~ gaUtı ıeldiler. merkezde hiiCUffia 
lb..:" ~ Ofııı.dıITT \le ayna- ~ ıusa~ Pala. imılrden ingilizce clenıleriınh.i hazırlayan 
~~ U,.~Cc:Joj;ı tntih\nı rol bu Tallta ııa.yı htwlble gallb ~ldı. geçtikler" Oİ bildiriyor arkadaşların senellk tatilll'suıi kUI-
~ ~lnE' lllüesaes buhm· 66 kllo(la: Bas:ı.:ı K.ımı.veli, İzmirden (Bqtarntı 1 inci sa>iacla] lanmalan dola341Sile, del tcı;.mi:rıc 

lltı tu.rı 'I'üıki :Mıı.bmud SönJnıııı; Çorumdan Ragıb !arı tnrıırında:n ıgeriye püskürtüldü - ı on beş C'iinlük bir fnsıla veriyoruz. 
.;! .bir ~~~ elmo~Jk ~ gaUb geldil~. On beş cün ı><ınr:ı okıu ueulanmız 
: IQ1c htı'-~ . -...ur. Bu mün&. . Ank9..'ıldan Cclll. Oanı.u- {;ünü bildimıiştlr. Yt1J>ılan mukabll dersleri muntazaman takibe devam 
~ Ve ;.~tını ve milletini 72 'Jd)oda. Wl'l:ı.z tzmtrden Muhlis tnarrmlarda A::ıman!u SQvyet topçu edeceklerdir. 
~~ ~urır. hllkQmetJııe ve I'.'ldan ])emll'"Y ' mev-ıaı.erine ckndar ilerleyerek mütead 
~.~ ... ~c &'elecek Y.Jllar için Ta:vfılr, saJNN:JUlwı A4ll ıuşl& aallb dıd +,_,..,. jM•nam etm·~e:rfilr. 

..,etlor dllerım. ıeklile.r. .,...,,._ ""' ~-

lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonu riyasetinden 

~il TJb Talebe Yurdu talebeleri iç.o c.2800 >&ded fil&ılto:J !anilA c2800a 
aded Jildekos don açık ekSltmeyc konulmuştur. 

ı - Dcslı.tme ":l7.8 9'1 Çarşamba ıilDO saat. 15 de İ&tıuıbı.ıl sıhhat \'C lcti.. 
maı muavenet aıllıdilr1ilğ{l binasında Jaırulu komisyooda yapılacak.tlr. 

2 - Muhammen fiat fildckos !anili fı;iıı u67», :filddcoo don için ıı82.ıı ku.. 
MJ8t.W'. 

3 - Mm'8ıldtaıt temlna~ «312• lira .oou kuruştur. 
4 - 1st.ekıiler ,artruınıcsini hergün ~nda ıörCbllir. 
5 - fstdı;ıner 1941 yılı Ticaret od:u;ı vesikasıle 2490 ~yılı kanunda ya

zılı ve6ikalar ile bu işe yeter muvatdcat. temi.na.t, Jnaikbuz ve3a banka mek • 
Wbile belli günde kom~ona gelmeleri. <6879) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
Okulumu.z\lll muhendıS ve fen mcmur1u'Wl kısınthırmın 1~at ve ma_ 

k6ne ıfUbe)erlne yeni :taJd>e m)'dına ı ~üt MI tan'binde başl..'Uıacat 30 
:E;:;~ül 9411 gunu aqamı saat. ı 7 de :nılınyet ıverilc~r. 

K:atyıd mu.o.melesi hergün sant 9 don 12 ye &c::ı.dar yapılır. 

Orta mek.teb meeuınian Jmtlhanla, ~ oilıgunluk im.t.ıhamnda. mu-vaf .. 
fak olanlar imtihansız kabul oıunurı.ar. 

TeşrinllM'dlıl ilk günlerinde her iki klSUll iÇin Q6'M ayn T<4>ılaca k dü
hUl imtihanları günleri İstanbul gaoot.eleır~e ~U!ltn 25 lnci cunü ıllı.n 
ohınaca!ttır. Fa:ıı'a tni'....ıat nlınuı.k istiye~~rin bizna.t veya mektubl.ı :i::s. 
tanbu.1 ~kt.-ış Yıldmiatı .!da.remize muıracaauarL (7320) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
ı - Orm:ı.n umum müdürlü.,-'iii menkez vilft.yetler t*ilflt.ı için ntimu .. 

ne.erme V(l şartuamesıııc gore yapıl.ac.ak evrak, ced'\'el, tezkc.re cll. 
d· \ıe deftorlerln tab ve tecd1di işı tıÇlk etksil.tıne suretl!c müna.. 
ka&eyn kanm•ur. 

~ - Buınlann lcflğıdı, mukavvası, knphk ~ıdı Maliye kırta.Slyc o.ıı_ 
öarıınd:m verilecek.~. 

3 - Tnb ve işçilik muhammen be<hılı 4200 liradır. 
4 - Eksilıtm~ 5/MMl Cmn.a ~nü saat 16 de İ.st.anbul oımıa.n mlldür

lfıtünde tqplanacak satın nlınn ~ !Y'8Pılaokiır. 
5 - Muvaıkka.t tetlbllat miktarı 315 liradır. 
6 - 'İ3te5tl!Jer bu i.§c a.ı.d şart.nameyi ve nümuııe'!eıi İstanbul aıma.n 

müidilrlü..,/;fuııde göteibllirier. 

7 - Mfınabsa..ya gı.recolclerin muvn4ı!k;Qt temlnat ma.lmuz ve 24!10 sa
yılı kaımmun ıklnci madde6inde ve şa.rtıruı.mede yazılı vesalklle 
bııılikıte yukarttıa gôs.terilen gm ve saa.t.te meııkiır komisyonda 
ha.zır bul.unmaları lfwmdır. cı200> 

Maarif Vekilliğinden 
'I\m;w; A.mertkan koilleJın.in haftada on dokuz sa.atiik Türkçe, 'kl sa_ 

at.lık yurdbilgısı öğret.menlığl açık:t.ı.r. Ayhk üccet 126 liradır. Öğretmen 
salilı.lyetinı haiz isleklilerın vcık..Ll'iğimi7ıe müracooUa.rı. (5658) (7213). 

l.Jevlet Oenizyolları 

MlldürlüöU 
işletme Umum 

i lanl arı 
Umum müdürlliğti.muz şeh.r hntlnrında münhal bulwuuı 50 rn 60 lira 

k:adro ücretli kapı, .lllC\"ki \'C ııışc' mcmurluklarile 30 1.ıra ücretli hncleıne 
ve bekıçıUklere memur ve mfist:ıhdem aluıaca.t:tır. 

'Ealib olanlarm mı askerlik hizmetini ya.imuş 'Ve otuz yaşını doldurmı:ımış 
olmAlnn şartt.u". 

Bu evsafı ho.iz olanl.ann şe.ra~1 anl.ıımak mcre tekm ı \'C6 .ka!nrlle blrl kite 
umum müdilrUli'Qm.llz Zat işlerı şulX's!ne milracaa.tlan ilıln oıunur. <7283> 



aya 

Yatılı Yatısız 

Türk Maarif Cemiyeti 
lzmir Eğe Lisesi 

Resmi Liselerle Muadeleti Tasdik Edilmiştir. 
Talebe kay,dma 22 Ağustooh b~l.J,yor. 
Orta ve ı.ıse kısımlarını havidır. Biıtün sınıfiarda resmi llöan der.sle. 
ıriuden b:ıŞka. ayrıca İNGİLİZCE :lwl'Slan var. 

SON POSTA 

Şişli Terakki 
Lisesi Müdürlüğünden: 
Bütünleme ımtihanlarına (25) 

Ağustosta, orta kısım deme ıınti-
hanlarına ( 4), lise bitirme imli -
hanlanna ( 2) ve olgunluk imti-

hanlarına ( 18) t:'..ylulde 
başlanacaktır. 

Ağu.t.o9 

Seneliık ucret lı.Se yattlı 24-0 orta yatılı 220 -lira 
11 • » yat1&z 85 > ya.tısız 60 lira. 

Memur ve mütckaid ç.ocukların<la.n % 10 tenzaıaıt yapılır. 
c8292.720h 

İstanbul Aksarayd~ otumuı.~ta iken 
• 3/3/941 de 14 yaşlarında kız kardt>ş.lı:ı. 

Galb aranayor 

Baş, diş, nezle, rip, rom 
• dofu Beyazıdlı Ahmed kız1 Züleyhayı 

~--••••••••••••••••••••••••" kaybettim. Yerini bilen insaniyet na. 

- Leyli 
Erkek Yen 1• Ko 1 eı· NeKhı:ri .... 1 =~;:!~&ki adresıme bildirmelerini 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal kese 
icabında gtinde 3 kqe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 

., Ankara Maltepe arkası Ra.ud clun 
No. 29, Apartı.man kat ı de Abdülkerim 

Her yerde Pullu Kutuları israrla isteyiniz. 

İlk - Orta - Lise -- Tak.simde Sıraserviler 86 
Müdürü - Sabık Şi,li Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyet.len: Yabancı diller öğretimine ehemmiyet vermek, ta.lcbcslnin 
sıhhat ff in.ziba.tiile yakından nlMtacar o~. Derslere 23 Eylülde baş. 
lanacaıttır. E*i talebenin lkayıdlartm Ağust.os ısonuna kadar yenilemeleri 

lAzımdır. Tel: 41159 

Nişantaıında 

H/GH SCHOOL 
ingiliz Erkek Bek:tebi 
~ muamelesi. başl•mışt.U'. Par.artesi ve Perşembe ıUnleri &alllL 

10 - 12 arasında idareye müracaat olunması. Tel : 81078 

ANA - İLK - ORTA - LlSE --~ 
Kız ve 
Erkek BOGAZiÇi LiSELERi Yablı Ye 

yatııız 

M ..avudköy • Tramvay caddesi: Çıflrsaraylar 

Kayıd iÇJn hergün 10 dan 17 ye kadar mektebe muraeant edilebilir. 
Derslere 25 ~0.Ide baş.lauııca.ıctır. İ.stiyeruere tarifname gonderiUr. 

Telefon: 36 • 210 , 

Dahiliye Vekaletinden 
15/81941 Cuma günü açık eksil'tmeye konuld.Uğu iY.l.n edilen 1300 lira 

tıahmin lbedeJll nüfus avukat defterlerile oedıver ve ilmühaberlerının Uib 
(işine tal1b zu'hür etmediğinden wiltmenın 10 gün müddetle temdid edil 
diti ve lb.alenıın 26/8/941 Salı günü sa.aıt 15 de yapılacağı ilAn olunur. 

(5723) ('7305) 

1 Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 1 
Muhammen ıbedeli cOOOO> lira olan 4000 kilo kaynamış İngiliz lbeziri 

c29/8/941> Cuma günü. saat cl5,30ıı on beş buçukta Haydarpaşnda gar 
bın1151 dahilindeki u.nlsyoıı ta.ra.fı.n4an ka.palı zarf usulilc satın alına

caktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerln 14'".>0.1 liralık muva.kkat temina.t, kanunun 
tayın ettiği vesıkalarla tekliflerini muhtevi zartlarını ayni gün saat 
c14.30• on dört bu.çuta, kadar kom~ reisliğine vermeleri lizımdır. 

iBu ışe ald şa.ı:tnameler komisyondan parasız dlarak dağıtılmakth -
dır. ceem. ...... 

Kırklareli Şeytaooere ocağı taşların~ istasyonda teslim şartlle ve 
muhammen bedeli 11200 Lira olan 4000 metre mikiı.p taş kapalı zaııt 
usulile sa.tın QJına<:'aktır. Eksiltme 3/9/941 Qarşa.m'ba günü saat 11 ~ 
Sirkecide o jfletıne ljna.sında A. E. komis,y4tluın«::a. yttsJı,lacakıtır. 

İsteklllerm 840 lira. nıuva'lcitnıt. teminat ile kanı.mi vesikalarını ihtiva. 
edecek ıta,pa.tı :ı:arflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona ''erme_ 
teri ıfıızunldır. Şartnameler pla..rası.z olarak Jroınisyondan verilmekte • 
dlr. (1252) 

lstanbul hava nuntaka depo amirli inden 
ı - c37 kaJıem muhtelif cins tamiı1ıane malzemesi sa.tın ahruı.caktır. 

2 - 552 liralı.it k:W.'I teminatın Bakırköy m.almüdllrlüğUne yatırıl:ı.rak 
m&kbuzlardle biı-llkte 2.9.94:. Salı B"ilnil saat 15 de Yeşllköy hava 
mıntalı:a. depo Amlrl.tl salın alma ~nunda bwunmaları. 

c7338• 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden 
ı - a90B kalem 28 ve 50 beygirlik Deutz Dizel mal'ka Tira:k.tör yedek 

maloomesi satın alınacnktır. 
2 - 432 liralıJc kat'i temına.tın Bakırköy malmüdUrlilfüne yatırılarak mak-

buzlarlle oırlıkte 2.9.941 Salı gıUnü saat 14,15 de Yeşllköy hava 
mıntak& depo Amirliği satın alına komisyonunda bulunmaları. 

&7342• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
ltUrulUIJ tlarıhi; 1888 

Sern.ay~si: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJe,ns adedi: 265 

Zirai ve ııcari her nevi ~&nk.a muameleleri 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.blarında en 
az 50 lirası butunanlara senede 4 defa çekilecek kw··a ile aşagıdaki 
plAne. göre 1krami'Ye dağıt.ılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 l) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 ,, 100 )) 4,000 ,, 
1 ()() )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 l) 

Dikkat: Hess.bl!lnndakt paralar bir sene içinde 50 liradan asaitı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verılecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 ı MRrt. 11 Haz.i.ran, 11 Eylt11. 11 Birinci 
ktınun tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden 
1 _ 28 Ka.le:n tamir takım ve mal7,emeel aat10 alınac.ıktır. 

2 _ 260 liralık kat'i teminatın Bakll'k07 malmüdürlü~ll:ıe yatırılarak 
m.aıkbuzla.rlle birlikte 2.0.941 Salı gUnU saat 14,30 da Yeşil'koy hava nııntaka 
dill>O A.mlrliği satın alına koınisyonunda bulun.malan. &73-&3• 

Üniversite Rektörlüğünden 
tı ta.rilıi Tü.ritb'e tarihi ve Tıb Fa. 

Meb)yat F~ült~e Tfuık e<ltJb·iY~ri açlkt~. Namzedlerln 24 Birinci_ 
kültesinde SIDil' ve uroloH dcı~en~ıkl ve 17 nci İkincıteşrin Salı günü 
te.şrln cuma günü yaha.rıcı dil ımtıh1~~~ i,mtiıharu ta: ımatnames1 hükmün_ 

esas ~t.ihanlıarı. yapılıı.caktır. ~· omıası 21{1.zıımchır. Meldilerin sıhhat 
ce tezlerin 14 llkineıte~nde ~r~ ve Uımi tıüviyet!eranı gösteren fiş _ 
raporu, beş tot;o6raf, ~fus ıemın.den iStenecektiı'> 18 Ilirıncıteşrln 941 
lerile cfll!f.er tedris ~~erı ka. a.t'lsrı. 17267> 
tadhine kadar Rektorluğe mu.raca 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 16Ağustos1941 vaziyeti 
AKTiF PASİF, 

Kasa : 
Alıtın: Sati 'tilogram 72.604,628 

Bank:n.ot • • • • . . . 
Ufaklık • • • • . . . 

Dahildeki muhabirler: 
Tilrk lira& • • . • • • • • • 

Harfçteld muhM>irl~r: 
Altın: Sa1t Ji.1.ogram 11.070,198 

Altına tahvili k:ıı.bll" serbes~ do-
vizler • • • • • · · • • 
Diğer dövi7Jer ve bOrçlu Klirıng 

bailtiyeleri . • . • • • • • • 
Haıdne tahvilleri : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılıtı . • . . • • . • • 
Kanunun 6-8 lncl ma.1delerlne 
teYfikan Hazine tarafınd"n Vakl 
tediyat . . . • , • • , • 

Senedat Cüzdanı: 
Ticart Senetler . . • • • • • 

Esham •e tahvlllt <'Ümanı: 
< Deruhte edilen evrakı nakdi. 

A < yenın karşılı~ı P.Sham ~·e 
( ta.hvtllt <ltibarı kıymetle) .. 

B ( Bert>est Esham ve TAhvlllt! 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans • • 
TahvilAt Uzertne avans . • • • 
Ha.zlneYe kısa v!dcli avans 
HaZıneye 3850 N_,, hı kıınuna göre 
açılan altın karşıhkh avans 
Hissedarlar: . . . . 
Muhtelit: . . . . . . . . . 

LJra 
Lira 102.124.217,77 

• 15.057.918.50 

» 547.194.69 117.729.330.96 

il 699.596.30 699.596,10 

Lim 15.571.119,57 

• -.-
'.D 47.209.049.14 62.780.168,71 

Lira 158.748.563,-

, 21.683.011.- 137.065.552,-

T.Jra 272.1156.516.39 272.856.516,39 

Llrıı 45.448.341,!13 

• 8.310.245.19 53 758.587,12 

Ltra 4.948 64 ;I 

• 5.!?08.436.53 

• -.-
JI 167.500 000.- 172.713.385.17 

4 500.000.-
7.638.791.46 

Yekfln P:29.741.928.ll 

Sermaye 
İhUyat akoesi: 

Adl ve fovkalAde • 
Hıısust 

• • • • • • . .. . . . . 
Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiya'li . • . • • · • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten teda.vüle vazedilen • • • 
ıteookont maka.bili 110.veten teda-

vüle vazedilen • · · • · • • • 
Hazlneye yapılan altın karşılıklı 
a.vans mukabili 3902 No. hı kanun 
muclblnce ilAv.?tan teda.ville vaze-
dilen . . • • • . . . . 

Ml':VDUAT: 
Tii•'k T.trAcı 

Attın: san kllogTam 877.150 

3850 , ·o. 111 kanun:\ röre hO\"Tineye 
a.(ltl'"n ıwans mokııblll tfovdl ola- 1 

n:ın ı-H·~far: 

Sari knogra.m 55 541.930 
Oö...4-F "'"'ıthl1iiclaft: 

~ ttına t.ııtnrill \;.Rbtl c1Xvlzler 
fll&nl' cinv!'ller ve alacaklı ro,rıng 

Muhtelif . . . . . . . . . 

Lil'a 
... 

7.822.019,15 
6.000.000.-

Lira 158.748.563,-

) 21.683 011.-

Lir& 137.065.552,-

• 17.000.000.-

• 250.000.000,-

• 9-'.000.00<!:= 

Lira 80.025.809 59 
• 1.233.782 03 

73 124.167.90 

Llm -.-
" 31.136.674.06 

Yekiln 

1 Temmuz 1938 tarlhlndm r.ibaren: İskonto hadıll ~ 1 altın ü~rtne anna " • 

Lira 
15.000.000,-

13.822.0l!l,15 

498.065.552,-

81.259.591,62 

78.124.167 .90 

31.l:lfl 1)74,96 
112 333.92~.48 

82!l.711.!)28,ıt 

Nafia Vekaletinden 
Ebll~ye Oronulan iş: 
1 - Buma su işleri birinci şube müdfrı1l'Uiü mıntakasıncl.akl 

yont gölü sedıdelerın1n sek.iz metre kı>tuna yuıkseit.ilınesi ve <l&lga 
kazışı rnUkaıvemetinln temin. için de taş ıle dtaplanması amelıyal ve 
şaatı muhammen keşif bedeli vahidi fia;t esası ürııe.rınden c4"7122• l 
4132> km~ur. 

2 - Ek&Jtıme 15/9/94.1 tarihine ra.stııy.an Paea.ııteısl günü saat 15 
Anıkarnda su IJf'eri reisliğı binası içircre txıp'!ıanan su eksiltme ....... ~,, .... 
od!a.')ın.da ika.pallı :zarf usulile yapıl:ıcati.ır. 

3 - İ.9tcikliler, eksiltme şartname54, mma~le pl'q'jeısl, bayındHf* 
genel fal'f;namesi, umum su işlerı fC'tlni şar.t.name&Ue husuısi ve f 
şartnameleri ve projeleri 2.2 lira 36 kııru.ş mukabil.inde su :şieri rei,9l1 
tinden al'libl.l8rter. 

4 - Elı:si'ttrneye girebılmek için lste'k:lilerın 216:M lira 819 kuruşluk 
mttıat ~t vermesi ve eksiltmenin yapılncatı günden en az üç 
evvel el!erinde bulunan ves1kalaı'la. birlikte b r di

0

6kçe ile Nafia V 
letine rnüraeaa.t ederek bıı işe mahsoo olmak üzere vesika e.ıınal 
ve bu vesôkayı tbraz etmeleri §arttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde btııunınıua.Nar okısiltmeye 
edeme-der. 

5 - L<;tc'lctilerin teklif mekıtublarını ildnıci madkledc ynzılı saatten 
saat ewellne kadar su ~e:·ı relsliğıne m.aıkbuz muıkabilrn.de vernıel 
11\.zımdlr. 

Posıtada Olan gecikmeler kabul edilme-z. (5656.7211) 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğindeO 
1 - c5011 adet meşerien su fıçısı yaptırılaca.lotır. 
2 - Ka.t1 temina.tı olan 1681 lll'anın Ba.lnrkoy malmiidil.ı'lütilne ya~ 

raık 2.9.941 g!L"lli sut 14 de Yeşllk.öy hava mıntaka dePo fJJl 
satın alıma 1-'.0misyonuna mürıı.ca.aban. 1733711 

~stanbul Levazım Amirliğinden Varitel1 
Harici Askeri Kıtaah ilanları 

·---------------------------~ Aşaiıda ya.7.ılı ınevadın pazarhkla eksllt.ııreıeri 25/8/941 Pazarteıli~ ~ 
saat 10 da Çaruı.k.kalede orta okuldaki askeri satın aLma. k~oıı 
pılac&<,Lır. Taliblerın belli vakitlte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Mıkl.6rı Tutarı Tomina.tı 
kilo lira lira 

180 
336 Pa.ta.tes 

Zeytinyağı. 
Arpa şehriyeei. 
Ma.ıtarna. 

10,000 
3.000 
S,000 
6,000 

1200 
2Uli 
900 

2100 
135 
315 .,,pBl ,,.... 

IJll" 
~ 1tO• 

Beher cifti 925 kuruştan 4315 çift fotin pazarlıkla~ S: ,uıı• 59sS 
lesi 23/8/941 Cumıırtesl günü sa.at 11.30 da ErzuMJll' , :t'l t ıJ\ıı.tı !tO ' 
ml.:{vonunda yapılacaktır. Talunin bedeli s9.896 ~fıc.a; e:ı.ıııeSI 13,ol 
liradır. Potinler aeykoz kalıbı tip ndc oıaca.kt.ır. ve şa; (931· 
misyonda gorUlilr. Talibler!n belll v~~ komisyona gelmeler· t>t(ltıl 

45 ooo kilo sıl\'ır eti ka.pah zarna ekslı.tmeye k.onmuştııır. T;.~mıı g{l.;:, 
17 lOO Ura Uk temlna:ı 1282 Ura 50 kurumır fh01~s 5'!1 1'> nılııctUt~ıt>ll' 
sa~t l6 d~ AdApa.zannd.ı a.skerl satın alma komisyonunda ~Il.f ıne"~ 
liblerin bell1 va.ki'ten bir saat evvel ltanunl vesiıkalarıle 
rım lkoıni.syona vermeleri. C933-'1332) '11 * * ın aıın~~·f; 

Pazarhkla 180.000 liralık hnklkl vazelln paıaThkla sat ıunaOl~ , 
kılosuna 200 kuruş fi.at tahmin edilml&tlr. H4lkUd vazelin :zeıınin biri,.;..;: 
tallb çİ!tmadıiP takrlird" sun1 va~.elln alınaca~ır. Sun1 ıns.t 10~ ı11 4-
suna 150 kuruş riaıt tabnıin edilm~tr. Her !ki$1 için tenı ıtarııd:l ,ı. 19) 
Talı"blerln 6/9/941 cumartesi günU saat 11,30 da .t\11 <925·'72 

5 tın alma komiSYonuna gelmeleri. -~ 
a 11- Jf kOt1~ 

e~iltı:neye st" 
Beher çift 4 ııradan 8000 çift yemeni kapalı zarfla ı:ndn asıcert ~ 

tur. İh:ılesi 2'7/8/94ıl Çarşamba günü saat 16 da Erzu;.000 lira. 111t 
11 

f 
alma kamiSyonund:ı. yapılacaktır. Tahmin tu.ta.rı "rütür. Talipleri ı' 
natı 2400 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyon~a go bir :;aa.t e\'fel 
nunl vesikn.la.rile teklif mektublarını ihale saatinden 
miSYOna vermeleri. ..:849.63-0211 

. ilan•arı 
Deniz Levazım Satmalma Komısyo .1u 

15000 ıkllo kösele 
13000 kilo vaketa 

120 a<l<:t meşin 

65745.00 
60520.20 

257.28 

4537 25 
4276 Ol 

~ -883.?5" ~~ 
126522.48 ıeıninatıa!1 p., 

ı - Yu'karıdA .::ıns, miktar, tahmin bedellerll~6 i~ paıarltkl~ _,; 
kalem eşyanın 26.Ağustos.941 Salı gUnil saat 1uıııJ 
ya.pılaoo.lctır. . . birden •eiclifte i~~. ,,., 

2 _ W>u Uç kalem eşyanın her Uç kalem•n1 11fıte 'butunulı\b~~.ıs ., 
leoeti gibi yalnız hor hangi bir kaıem ine de tclt hi1.aıarında g ,,uııP" .,, 

3 _ isteklilerin be\11 gUn ve saatte yukarıd~ıe 'f{a!l:ıınPa_p.d:ı tt-" 
tarda.ki tcımln-a.t ve kanunun istediği vesaik b°"~ıt'' 
misyona müraooaıtl:ı.n. rl dahilinde 633 ,.unıs 

4 _ Şar.tnamest hergün mesai saatle J~ 
bilinde komisyondan alınabilir. ,.. • 1İ '1-iflO 
. k depo aınır b ,, ~ Istanbul hava mınta a ıııı"•oE'" r-t- ., 

takıını sn.tın ıııune ~~ / 
1 _ •3• kalem tamirhane malzemesi ve ın.atınüdlirll llt~ ~Y 
2 - u210 liralık :ka.t'i temine.tın BakııttM aıt 14 45 de 'Y~; • ·_; 

ma.kbuzllarilc birlikte 2 '9/941 Sah ıı:f-nfl 98 da b~1unnın111 .:.,._.--
taka depo !mlrll~t sa.tın alma tornisyont1:! •• -···-··· .. ···; f;.ıt'.,. 

·····s:;~··p~~~:·"M·~~i::::;;··N;;;;··;.ı~~G:ü= Setirrt ::~ıcJı-
=======-- E.MEC. A. E.)trenı l) 
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