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Makineıe 
Verilirken 

Bu sababkl 
Sovyet 
tebliği 

ba~a. 23 CRad.yo) - sovyet tstlh 
barb büreısu tarafından neşredilen 

22 tebIW: 
ee AG'ustoo gilnU ordu!anmız, bütıiln 
~~lıeıerde muannidııne muharebeler 

Al ekte dc\-am etm~erdlr. 
2o Ulan llliltmılm malümata nt\ZILI1Ul 
flaret>eı ~ cereyan eden hrva mu
reı Crlndc düşürülen Alman to.yytı-
2ı e~ 8aYJ8ı cvclce bikllıildl~i gibi 

:a m. 32 dir. 

Dalıilige Vekilinin 
gazetemize beganatı 

• 

Istanbul ve Ankara 
valilerinin değiştirileceği 

haberi asılsız ! 
Nahiye teşkilabnın genişletilmesine aid yeni 

bir kanun projesi hazırlanıyor 
Dün sabnh. Ankarada:ı eehrl.mlze ge. I 

len Dahiliye Veı.cUJ FaLlt öztrak ö#le-
d en sonra vUA.ye,e giderek bazı teUtik-ı 
lerde bulunmuş, VaU Muavini Raştd 
Demirtıı.ştan vilA.ycte ald muht<'ll! ~ , 
ler hak!kında izalıa.t almı.ştır. 

Dahiliye Vekili. a.kş:ım tızcrt Yalo
vaya hareket etmiştir. Vekn Yaıovn
da blrataç gün w.alııralc fstlrnhn.t ede. 
cektlr. 

haı:ltllc denizinde faaliyette bulunan 
aıt seml!crim!z, dllşmanın muhafaza. 
ı:n IDda BO.Yretmekte olan li nakliye ge- . 
rn::...tı Ynkalıyıı.rn.k bunlara hücum et. 
be · Cereyan oden kısa blr muhare
tn not.ıcesinde 2 na.kliye gemisi ile 2 
g:a~ gemisi oatınlmış, 3 nakliye Vltebsk ~I ılındl bu h alde bulwımaktadır 

ısı kara.ya vunn~"'tur. ------------- ~ --- ----------

Faik özt.raıc dün kcnd!slle görtısen 
bir muharrlrimlzln muhteUf BURllerlne 
cevnb vererek şu beyanatta bulunmuş. 
tur: 

RaSiara !Alman tebliği! EN ÇETİN 
göre 2 aylık Şarkta İMTiHAN 

bllAnço iki aylık Londra ve Berline 
Moskovanın bu sabah bal'blD göre · şark 
•8.i ~eşrettiği tebliğ bllAnçosa cephesinde vaziyet 

zını zayiatımız 700,000, 

Alma~:~~~o::iatı "Kıt' alarımız 
~va. 23 <Radyo> - Sovyet iıs-
Juzıı bürosu .şu tebll#i nearediTor: çarpışarak 

• ~un Alman "ordularına kal'(lı 

Berlin kat'i netice 
alınmadığını 
kabul ediyor 

• lnüc-acı~ Qeva.ın eden kahramanca 

nm. ~~~an başJcumandanlJ.tı - ilerliyorlar,, Londra i•e: ((Sempati aö~le 
da mehve~ co:t kısa bir zaman. değil, oakıalarla ifade 
t.lle bitirııneıı: rı~;- h arbi Yıldırım aUra-
tir. ....tarını t f lt.$ ettirmtş edilmelidir" diyor 

t·2 ıı.y:lık dharb olze şunu gösterıntşt!r "Şimdiye kadar 1 Lond.ra 22 CA.A.) _ Rus m ü_ 
ı, Kızılor u inıha edilmek şöyle du milyon 250 binden da.fa.ası wnd:ra gazete makalele. 

&un, blltı.kis, her ~ecen gün biraz da;; !erinin baŞlııea mevzuunu teşkü 
ltuvvetJenmtş, mukavemeti biraz daha /az/a esir alındı, 11.250 ed·vnr. Bu gaZ6Wler Bovyet h ali> 
artmıştır. ~ ~ . .., 

B f h d ·ta• maıkineısin.in şflldi en 9etm ım..._ 
)'ıtı una karşılık düşman gi_:tıkoe za. ayyare ta rib e l ı,, han kanpgulda bulunduğu kann-
<la :~~~lnız son üç hafta zarfın atini i1Jhar etımeıldtedir. 

.\ 3 · '')4 b• f k J5 bı·n Tlınes başrnauıe&nde ~~z 20 lld~4• 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, ın an ' b1r yı'!Klınrn ııaWI ıÇın 
lı fııWıtan. ıtıamanın bir devre oa.cfuğunu yaz. 

62. 6;" ~i 11, 24, ::ıs. 28, 30, 31, 44, so. t • ""ı· çok uzun . ttiğ~ bir 
l to, . 111 79, 86, 94, 95, 99, 101, 106, op ya ıg ınam veya ma~dır. Bu devrentn bi ve 
ısı , ıss · 121. 125, 137. l !'O, an:da Rus 11atınrı MlA ~ğ~ır. 
2
97, 2ııa' :06. 243, 262, 263. 290. 293, tahrı·b edı.ldı·,, Rus manevur.aıt.ı hAlA y~ 2 se 
C - i

7 
99 uncu piyade tıt"kalal'l. Rıısya müşterek gn:re ıçın • 

t.6rıtı fıl'k · 18, 20, 25, 27 ve dlter mo- nedir kal'a ııart>lerinde muıu;~-
1 l:> .... 3 a.1arı. Berlin , 22 <A.A.) - Alınan başku. nıet h~usunda ~ile~ en -
,~a. a a 11• 30 uncu muhtelit tıriro- mandan!ığınm tebll~i: yük meharct w ı;ebatı gösteroıiŞ. 

.,, '1arı. 0ernıany:ı ve Viltlng p'.yade Şarkta, seferin lkl ay devamından t1 R _,...,"'i yapmakta 01-"" r. u..va ~,.. ..... bütfirı 
27g - 35, 1 sonra Almatl ordusu ve müttefikler i duğu tarnnlık devrede . 
530' 307 311 

99. 135, 253, 260, 268 ncl kuvve'tıerinl tamamıle muhafaz.a etmiş . millet<n!n ıa.m sempatı. 

Bu sabahki .................. 
haberler 

Amerikan 
tayyareleri Rusyaya 

vardılar 
Ruzvelt şimdiye kadar 

Rusyaya bir milyar 
dolar ikraz edildiğini 

söylüyor 
I Va§i.o8ton 23 (A.A.) - R~icüm.hur 
Rımveıt, dlinltil mat.buat toplanı.t ~ 

1 
smda Amerlkadakl hart> ima!ittau 
gOO!den geçmtışt.ir. ReJsicümJıur A. 
merikan tayyareleroılll İngiltereye ve 

• ayıni zam.anda Bovyct Rusyaya gön . 
derilme'kıte olduğunu blldlrmtştir. 

Ruzvelt SOvyet Ruı.YAYa gönderilen 

er- İstanbul ve An\:nra Vnlilerinln 
değlştirlleceğlne dıılr dolnştıtmı .söY!e.. 
dlğinlz rlvayetıerın aslı yoktur. BOyle 
blr değişiklik mevzuubahs deltildir. 

A.Skere gidenlerlll khnseslz aneıerine 
yardım hakkında B(iyUk Millet Mecll
slnln kabul etıtlğl knnun bllUln vatan. 
daşlan memnun ed0 cek hUkUmlerı ih
tiva etmektedir. tstanbulda bu kanu
nun ta.tbikına ald hazt:-lıltlar bugün
lerde ikmal edllece\t Ye Şehir Meclisi. 
ntn kararından sonra yeni umlann 
tahsiline başlanacaktır. 

İstlmlA.'lt llcanunundıı. yapılacak ta<\1-
11\ta ald lfıyiha BuyQk Mlllct Meclislnf' 
takdim olunmu; 'ur. 1 

Nahiye teıŞkllf\tmın genişletilmesine 
ald yeni blr kanun projesi ha1.ırlan. 

maktadır.> 
Dahiliye Vetlli Faik <htrak 

-·•I TUrB anası I•·-
Ank~ralı Ömer ve Samsunlu Ayşe soru· 
yorlar: "Benim anamın Örneği var mı?., 

Amerlk.an a.vcı tayyare!er!nln Rus:vaya !5/ 7/ 9U YAZAN rll lirdi. Doğanların 
vnrdıklannı , dlğerlcrının yolada olduk ttç oğlunu Ye. ı Melı·ha Avnı· §ehid. olarak git _ 
!arını, bu tayyarelorin Alaslca yolu lle mend~. 
sevlkedildJtlnl ve bu tarikin çok tısıı Dördünü Arna _ '---------------1 mes. ananun bü -

Yü.lc imıw.iydi. Onu 
olduğunu bildimılştfr. vudluk.ta şen, sıbhaüi, taze a.yak;ta tutan kud-

Reisictlmhur. 13imdıye kadar Sovyet Y~i Umumi Harbde Çanakka ret bu tonrak f"1n çalı""" ..... , bu •---
Rıusyaya blr mil.Yar dolıır ikraz edil - - "" Y' ,...._,,., ~ 
miş olduğunu blldlrml~tlr. Ve tayyare ıede, Ka11kas, Irnk ve Arabistanda 4e. rak için .harcamak, bu topraıla kur_ 
benzhıi lrsııli hakkında. Rusların tııleo hld veren benim anamın örneği yar ban o'l:ına.ktı. 
terinin karşılanmış o?duğunu dıı. söyle.. mı? O dfu\)'.ada ~i bulunmıyan kıı.. Umumi Haıtxte dokuz yerındcn ye 
mlştir. dındL On sekiZ evladını baıbasız ye_ ra nlarak gözleri kör donen btr oğlu_ 

tlştiren anam yeter milmetl zevk bi- (Devamı 2 ncl sayfa4al 
Maarif Vekili geldi 

Maarif Veitlli Ha.sruı Ali Yücel bu sa 
ba.hki Ankara trenlle şehrimize gelmiş 
tir. 

Hasan Aıı Yücel Haydnrpaş:ı garın. 
da maarif eıidlnı ve d:>sttarı tarafın. 
dan dtarşılıı.nmJŞtır. aı.L ıre cıı~e · 312. 462 480, 4135. 486 :ıcı oldukları halde. dÜ91llnn araz!.slnde çok Br.ta~a _,. ed(!lb;'ir. B u sempati 

""'CQ .. , _ " r nı bil sine ıtilllı<U d 1 .. \Yll.c!e uhtelif fırkalı\ra men- ileride bulunma.ttadırltır. Harektit - cı>evaoıı 5 inci sayfa a Vek:kll, istanbulda blrCtac gün kala. 
..ı cak. bu müddet zarfıncin VekAlcte bağ. 

1ı mllesse.selerlc maartf işleri etrafında 
tetkiklerde lbu!unncaktır. 

~ llJnen lın 'llayınrı ya kısmen veya tiln oephe üzeri devam etmektedir. 
~ 'l'lı'k hR OdllmL51,1r. [J)evamı s hıcııı uytaclal -
!:ı. <\)nı ıtrıu.harebe netieesinde bir d• k• -ı 
~ rll.k, 'Ya~n ftrknJarından yndig{Lr O- • r- Havacılık mu··ıehassısı ıyor 1 _J 

Valinin İzmir f narı 
hakkındaki intıbaları 

"Bana isnadlar yapıldı. izmirin mükemmel 
fuarı biriciktir. Ona rakib olmağı 

hatırımdan bile geçirmedim" 

r a'ır nı-ı nuınaralnrı ve ismlleri L-

~:::~~1·~·::ı:~: ~::: Hava kuvvetleri daha 
1~ Olaratn 2 a~ık ölü, yaralı ıve 

Ruzveltin 
iki mesajı 

ır. llu ?.a:y:.atı 2 mrcyondan faz.. 1 k il ı ' ~ t>u ik nun harıcinde Almanlar, ge_ •ht• t u anı ıyor ~. '120o .a.~ tÇınde 8 bin .ıaıüt. ıo bin 1 ıya a • "Yalın kılıca, 
~~ır den raz:a tn"'1re kaybet. • •• • yalın kılıçla mukabele 
t.ı ~~ l>roP:ıgarıdnsı SOvyct zayia. iki taraf da kaybettiklerı tecrubeh tayyare- etmek gerektir,, 
~r~:Yo~a şu fanto.sU'k rakamları ·ı ı·n yerı·nı· kolay kolay dolduramıyor f 

l bn ta . l4 b.ln tank, 14 biıı top, cı er 
11 

lia~1ta~·are, s mnocon as'ker xayıaıı. Yazarı : Milat Tuncel 
Ur: hnlide bezim k.a;yll>ımız şu_ • tıı. -ih tenberl ını..ı.tuı- I cinin bilgisi 'kuvvetli, hsreke~ı keskin, 

b.~~ bın 1 Haıi>ın ba.$ladıtı . 1 rvetlerı rıin s eç- kendl6i de octin ouuak gerektir. Geçen 
~· k ö.ü, 440 bin yarah, ııo b in rib orduların hava x:v yia t verme.sin- Büyük Hıı.ro nlhayetlcrine doğru pllot
.~a ~.!_Otı'nn 700 b indir. Bundan mlYOr ki az ;;ya co ızaotwı ve baZaD luk oldukça basit bir mCGlek haline 
l't:e ~ vuu tanıt, 7500 top, 4500 ta.Y- fer. Hergiln n ::~~nıyor veya dU. sokulmuştu. Bu iş ya\•nş yavaş gedik. 

İtaf\r Ybınuz var, daha ~~a:ıcinde!ti ıtı,ymetll ta,y. lilerle erlere inhisar etmete ba~lamış~ı. 
~ ~ ve efsanevi bır şe. fib•or. r1n rini dol.durm~ kolayca p ilotlara dıava arabacısı11 ismi :veril-

tliıl --· u;en IKızılordu Alınanların yarecl~ ;ür? Bunu hepimiz. düşün- meğe !tadar varılmışt.ı. 
llıal\ 11'.fuunruı. nltıü5t ~. ve Al. := ve ı:orml\ktAYIZ· Bu suale cev&b Fakat dev ad1;mııır 'e ~·ürüyen teknilc 
~ Ol'du:ıarmın na.mağf.ıUb dldı.@ı cb!lmıfıt için her &C.Yden evvel bu- COk geçmeden sübıı.yların bile bu mes. 

1t, lll<ıakl i<tdıal.an tır. v~ cephe plld.unun vasıflarını bil.. lek~ çef.drdekte.:ı ve ihtimamla yetiş. 
l'~ a~anberı yıkmış 8 rtıtt.ştırlldlğl lınkkında mesı lüzumunu meydana koydu, eski-

l ~il ıu ll<!tıe c~r~yan~e:i.l ~~- ~~ ~=~= bl)gi sahibi olmak ırı. den lbir senede Yet.~en bir pilotun cep. 

«Fetihler pe§inde kofan muz
lim devletlerin hezimeti, 
Amerikayı harbe girmek· 

ten alıkoyacaktır» 

Vaşington, 22 CA.AJ - M . Ruzvelt. 
milli genç demoilat;tı.r kongresine bir 
mesaj göndererek ez.cümle demiştir ki: 

Yalın kılıca, yalın kılıc!a mukabele 
etmek gerektir. Demokrat. mUdn!aıı.sı, 
mütecavizlerin kulıaudıkl:m \'nsıtalar. 
la temin edilmek llızundı:-. 

(Devamı 5 inci sayfada] 

~ .... ltar.t> e erı çı ra ırıZ. he pilotu olabilmes. ıcın üç senelik b ir 
tll il.tan Çlknr bil" Yildınm harbi 

01 
- ~~~ı:e tnyyııreci arkadaşlardan bl. devre !kabul edllmes 10.zım geldiği an- Başvekil lngil iz 

aı ~un V'e ak, Ahnanların troı1.-tu: rl. ,Büy.Uılc annem de ucı>.bllır, fai:a.t !aşıldı. 
~~. Y.!Jlratıcı bir hanb hvllnı bho kere giıtt! mi artık geri gelmez11 İyi yetlşmeml.ş o.an bir pilot en u. Sefiri n i kabul etti 

~\._ ..... -r.ra derdi. ŞilpheSIZ bu Co~~UnıuUil bir fak ve en umulmıı.nl!t bir hat.'\ yllzlin- k 22 ( .A 
bıı~ "e f'1nı0dan kaıybcdilen mın- sfrııdiir. TeJoılğin bu·· ı JsClk~tterln. den tayyaresllc beraber gGmler e ·der. An ara A .> - Başvekil Dr. 
Ilı ~r. khU-lcr büyüktür. Fnka~ de inkişaf e;µıtş ,.hıı.vAefWk rflllıa. BilhaGsa bugünkü P kc bombardıman Refık Saydam Bo.şıvckfı.lctte İngllte. 
ti! ~~~~~U:ıntrzun bundan sonralki rebelerln birtncl LM.-: r~h oynayan tayyareci! iti 0 kada:- lncelık . 0 k&~ar re tıüyülk elçıasi Sır Hughe Knatch _ 

t~~nı 'Ve muharebe kudreti .. k~ti hallne • ~· ~rit!bjia meharet ve 0 ırecıs:- mukavemet taleb bull _ Hugessen'le b.rlıkte lord Carlys_ 
~~ rıuılllyettedirler. hava lcadl"Q\und ltt. a\lc ~·UY~- [Devamı 5 inci saJ'fadal le'i kıı.'bul etrnış"".dr . 

' -1.;·.... • 
'-'~',, 

Tlcaıe.t Vekili fuarı aoarken 
İzmir, 22 <Husus!> - Şchrlm!ze ae- azzam bir hadise... Bana lmadlar ya. 

len İstanbul Valisi ve Belediye Reisi pıldı. İmı1r1n milkecıımel tuarı blrlclk 
Dr. LQtfl Kırdar. lJr. Behçet Uzla fu- tir. Ona ra:klb olma~ı hatırmıdan bile 
arı gczdi~i 6lradıı. bnnn intıbalannı geçlımedlm. Yalnıs t&tantıuldakl yeri 
şöyle anlattı: mallar se.rgl.slnl ııerıae tekemmül ettl-
-c Fuannızın mUkcmnıcı cehrcslnJ, rcrek mUkenunol bir hale gctlnnek Is 

cazibesini hayranlıkla Bl!Yrcttlm. Görü. teriz. Hem ben, hem çoeukle.rım İz. 
yorsunuz, ne «Uz.el, ne harc.keUl mu. mirliylz.• 
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' r Hergün Resimli Dl&kale: Güç bulunan haslet= Türk a ası 
1 

Bir takdir ve 
Bir tenkid 

\.. Ekrem Upklıtil 

O n a;eue evvd ~Dbul Telefon 
id'keU ile küçük bir ihtilafa düş. 

;nüştük. 

Bu küçük lhUlifın bir de küçük se. 
bebi vanlı: 

Tddou aboncaisiz, borcumum iki 
tablUe ödcrfs. Altı aJda, yaptığunıs 
muhavere lienelik bakkunızın aUı aya 
ısa et eden miktarını gcÇJRcdlI:i müil
df!llçe ba an1a.şma linsa.su devam eUI. 
Fakat bir defasında Uil beş miikileme 
geçmiş. Şirket ba c~n miktar ıctn 
farla müklilc.me iıcrcti is~yincc lhtilif 
baş gösterdi. Talebe itiraz ct.Uk, ileri 
surdtlğümiis &ebeb meylanda: 

-

[Baştarafı l inci s:ı.)fadaJ 
nu da scvrtıç içlodc lıagrınıl. basan 
an:ım on sekil avlii.d ic; nde dıır telr 
gülü kmm ibeşl.ncl çocuğuna ana olıı... 
cağı sırada. §6hiden kıliV.bettc. 

Yeni gömdüğüm anamın sağ kalan 
tek o€:luyımı. o Oliiriı:.en yalnız şunu 
söyJerll: uVnban :isterse sen de <ilüt· 
sün!> 

Beş ta.neyiz, 
Beşimiz de kız. 

* 3017/941 

Erkeık kardeşimiz yok. Anamız bıL 
nn h:ıyıt'la.nmıyor. Tarla.yı süı-üyonrz. 
sü:rfunüzü güdüyoruz. Evde, çarşıda. 
tarbdıı. !her ~ vaktinde, za.'llnnınd& 
dilzenine l'.oy~oruz. Anamız bize ~ 
nu öğretti: Hastalıktnn gitmek, nyalt
tn ölmek ydk. 

Son sa.vaşta beş klz beşimiz de geee 
demedik, günd{iz dıınıedik ı.a., ta.şıdık, 

t.oprak kamı:.k., su götürdük, ekme1' 

,._ Biz senenin altı ayını bu t'vde, 
altı ayını da sa:rn.Yede «ec:lrirlz. senelik 
hakkımızın üçte ikisi bile kullanılmaz. 
Ba vaziyd.ie ıds bl•~ hakkınız elan 
sendik abone iicretinJ u bsil ettikten 
bqka fazla miiki.lcnıc ikreti de alml.lj 
olacaksınız, fazla miıki.lenıe otap olma. 
dığına sene sonunda bakdllZ.> 

- «Senelik abone bedelini iki tak. 
sltte ödiyenlcrln makavelclerl altı aylılı: 
addedilir, hes:ıbları da ona ı:-öre nka. 
rıJırı> şekllnck bir çevabL.'l ~önislerinde 

Fransada 111aharebt'.nin lli.Jl~ t&ka4l1tim eıhn hafta içintlc hava kın • • smıduk. Mdhmedcit"C yetişme-k, onıı 
veU~rl kumandanı General Yaılttımin'den mnatfakJ.Yct IJıtimaJi hakkında Baldk&tl rinnek ltlr meziyettir, göriilen haJdka&I sibll.Yebilımk daha bü. istediğini yctJşt.innek lc;ın soğukiar 
llkrı sorulmaştu, cevabı fft'd.i: 7Ük bir meziyettir. Fakat bu meziyet 90k Jdmse:ve vergi olmasa bile büsbü- kam.nlıklar, ö1funler bize. .hç geldi. 

- IIarb ba7tarsa. ilk on beş gün itinde a'eş hattına ıalnız ikinci sınıf tün nlM1ir bir tr.1 ele değildir, asıl güç bulunan, asıl nadir olan ICY hakikati .Anamrııdan öğt'cndilt: Ha.stalıktıı.'f 
pOotlanmızı surmelıyfz. 'l'ayyamc..-imlz o kadı- fena.dır ki bunlard bir rönliikteıı, ııöylemek cesaretini gösterdikten sonra ileriye atılan fikrin lı:a. gLtme'k, yatakta ölmek yok. Canunıt 

ısrar eU.1er. 
Hayır, yaptığımız nmkavclt"ae bö:rlc 

bir kayıd, şh~ctln nlıauuıam~lnıle 
boylc bir sarahat )'oktu, lrrtenllcnl mrc. 
buren vermekle beralJer şikayet etmek 
hakkını mahfuz tottak. fakat birden
bire uzan bir seyahate (:akmak ~c • 
burl.Yeti Uzerine bu ka~· mualli.lttıı. 
kaldı, 110nra da bidl c ~kerrür dme • 

tanesi •lle kalmaz. Hiç de~ilse iyi Pllotlarmıw fyi i•""'"- lı-'-bU an:.; . bir •-ft;.:ı • ..or. zamana ııaklamış oluruz. .,,.._.., .... ece6.mız bal edllnıemesi halinde hakikati mazaffer kılmak için mücadeleye atıla. ma...,,...,. ut;rtlnda, l:ıir vargı peşin. 
-•••••-••••••H•H••••••••••••••••••••••••••·-----------------.. ~eJı: hasJetidir. İşte bir mJUeiln bir milyonda bir baJamdıfı 8CY badnr, de Çıkacnftt. 1Biz bU toprakta ~ğdUk. 

dlği fefn anatulap aitti. 
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8!~iha~~~:~a Kartal ve UskOdar hayvan r .. ·S~b~~···1ı;11;~~····, ~~~~~~~!~ Aradan on sendfft bir zamanı geçe

lim. Bu hiidise birkaç ay e\'Vd, fakat bu 
defa bir başka namara için aynen te. 
kerrırr etU. M~lcyl ııuetMe anlattık, 
telefon miidıirlyeUnclen uzun bir ceub 
ahı .. : 

Blal bernıvtad Jı.aksız buulvorlardı, 
ona da pzekye Koyduk. Fakat kanu • 

dün tamamlandı sergisi don merasimle sebebsiz yere ~::::~:~:· ::::. 
Pendl.kte aç ld niçin yükseliyor? :e~ ;:~~e~~?~~ ~~1~.b:~.: nun numarasını zikredttek ccvabm M ı·· ı·· l h•bl • 

blz:I tatmin etmedi!ini de llil"'e eWk. o or u. vaıtt~ arın sa ı en-
Aradan kısa bir ,..;ımım gt-çtl 'e dün I ne benz.ın mıktarmı ve ala
J>osta, Telg-raf ve Tel~fon umum mü- cakları yeri gösteren karneler 

1 1 rın lh.ep.si A""t:l®ludan geld1. Hepsı 
Sabun tiatla.n son günltTdc bir ~ nokıt3da l>ııie§erek .mun bir an 

durlüifin ı n ,Oylc bir mektnb aldık: J ... ld 
- cGazctenlzin J/G/9U tarihli nüs- agılı ı fficyvan neslinin :slah 'Ve teır.s:•iru Jıitab ederek, ellerinde ve kapılaırın-

haaıncla <ister inan, ister inanma) " . temin ve tefv.lk maksadile '';lliı,yetçe da yet(ltiroikılcrl ha~anlarına blr 
başllit aHmda intişar eden yazı mü- Dun Beledzyc Reıs muavıni Lutfi tert-.b cdılen eHl1 :hayvan :;e.rgileri.n • evloo mu1ıaıtı>eWe bağlı doalmaılnn _ 

1 naaöetile İstanbul telefon müdürlü - Ak.soyun ~tinde b:r toplant~ ya. den, Kartını 'V: ÖSküdlll' kazalarına a.id nı, daha çok ~ yetiştirmelerini 
ğünce pıetenlze verllen cevab ile bu pılmış, ta:ksi, .kamıY<m '\ e otdbüsle.re e>lan dOrd!Uncusu ctüın Pendik:te me • tavsiye etmi§tir • 
cenba &arafınıutan verl)en ve ll/6/9U karne ile yapılacak benzin tevz.1.ııtı- rasimle açıllllılŞtır. • ! 
tarihinde lnilş:ır eden karşılık yazınız nın tat.brk şekli gorüşiilmüştür. Serginin açılma toren!nd iti; t Knymakamın lbn nutkundan sonra ı 
gör&Jdi. Şoforlere bezın lmmelerırun tevzi- ve bcıled:jj'c erkft.nı ttaüd e ~ ~!ı vll~ idare lhayebi azısınd:ın Avni 1 
•-~'.!'~ U~-~etıcrlnuı taııaı kkuılkd ~e ıne <lunden • a> ren ha arunı..<>tı:r.Dün kn.ym:a.ka.miu.k:ari.l; kalaba~~k v~ r ~nlk kvordetJ.,elA;yı 1k~ sergiyi açmış, dn • 1 ........,u...., :ran<Q mu;ınıe c yap ıı;ı , 

1 
er ve ..... Ik se~yıe girerek teş ı 

anl•mldı!ından 3054 numa.raJı kanu ya.nız ta'kısı şoforle.rlne karnelerı kfıtles lha:ıır bu'?unmU§tur. ıh' ı... ....... nl . • : ~ .. • , 
04 

il' o:unan .. _, .n arı gormiiŞt.ur. eu z 
na istinaden taıuim rollml$ bulunan verüm tr. Şo:för.;.er nrab larının l Kü;ad resm.mc saaıt 15 te !bandonun .,,4 ~ • 2 

J :tanbol telefon tallmat.n mest uıucl • fenni mırayene c\ixda. ıle Şof'orler Oe_ çaldığı Miklfıl ma~e be.şlanmış, :rı1 usküdnr ve ımullıa.katındakı çatal ~ 
hince muamt'le ifası luzumu ist:ınbul, mı.yet.ı ~ müracaatla ıben - bunu K:ı.rtnl llm.j".lliaık.amı Adnan Ak,_ tırnaklı lıayvanla.ra. şab ~ığı n-1 
telefon müılurlu'.1,.unc tcbllt olunmu, - z n karnelerin almışl dır. Bu"'ü.n de .se in lbir ııutiiru talclb ct.mıt r. Kay • rHI: olduğun<t:ın sergir(c ÜSkiidnr ko. • 
tW'. kam:yon ve oto ÜıS or crıne karne. makam bu nu4ilrunda törene '9t ra.k zası ve <:YV&J'll namına ancak 20 sığır İ 
M&Jfımat bıısulunü rica edulm. ler d:ığıtı' kt r B ı k m erde r eden :oovaUa., hayvan .sah.blerhıe te ıa önılerilm şt.ir. : 
:istruıbul telefon m clarlüiü ~'ye • şoförün a a ı ·:ı m :tar e iben. Jeklkur W. ıscmr.a y.urdun en mtl Kartalı ve .mulbakatı 1se sergyc 112 

timiz! gordiı, dbleı'halb ıe1dılınd. eButtı, ka~ mn alacat;ı maJuı: y, ~ılı bulumn3k.. him servet kaynnkia~n birini ıt,eı. at Te slğırla ~ etımıŞtir. Vilfı3etin 
rını vererek ıe ı r ı, ' mu- ı . t -r diirlliğ'iın aleyhinde o~ n bir harekettir, tadır. :K-ame usu le b:'nz n sa ışına kıl eden hayvan nesJnın :ıclah ve tek.. temi.n ebt,!ğı daın:uılıklardan alınan 
kamnnın yanlışlığından dela:rı ken • yarınd!lll ıtihlren başlanacakıtır. sirine matuf <>!aro3c vucuda getınıen bu yılki ta~lar, bilhassa tnkxiirle sey .. 
dlsinl anıahezedc ha.kh olamayız, bir seıgnerln @l~'tl ve ehemmiyetlerintlen reıdamiştir. 'Ö'Q eun.ra ayn13n ve ser -
nıeseinıln, hatta bir taıiınat~c ve- Nafia Vekili bahsetmiştir. Dmietln bu $rdaki gide teihir d!.unan 132 hayvan sa • 
ya kanunun tefsir, y:ı~ud . talbık~nde nıeto<Hu mcsaaeını şüıkranla kayıde<lerı hlblerinın derecelerine göre ~ Ura 

ha.yıl ~iiı:selmış bulunmaktadır. 1 !ntma.da.n sonra.. soruyorlar: Benlnl 
SaJbun alım satı.mı ile meşgul olan i anamın örneği var mı? 
tüccarlar tlu va.ziyetc zeytinyağı fi. Anadct.uda.n gelen bu sesler Anndo 
a.tlru'Jnm ~ oluşunu sebeb o-
larak göstermektedirler. Halbuki ~~~ib;~ Anat'l.olu gibi içli, Ana.-
iddia cdildiğıne göre; zeytinyağı 
!intlıırı son zaman1a?"da anc::ı:i!: % 
10.15 y«lkselmıştlr. Halbukı s:ıbun-
lArın tiatıan da '"ô 15 ten aşağı oL 
mımıak 'Ü7Jere yıiıts.!lml.'}tlr. Ala.ka
darlar, sabun 2mnlinde kulinnılan 
maddelerin yalnız zeytinyağı ol
mayıp flU ve kost.ık vesaireye de 
ihtl:yaç oldutunu Ueri sürerek bu 
yüj'.<1>elişi ffRfll~a1Jli bulmak :ıdır. : 
lar. Zira sabun 1mı:ı'lndc zeyt.lnya. : 
ğından tıll.3TI kullımtl'11 maddeler ı· 
memloke-timlroe boı mlktarda var. 
dır. Pintları da son zamanlilrda ! 
~iikselıniş değildir. Bu vazlyeı. tıe.r- i 
şısında sabunlaııu zeytlnynğı !1.nt- : 
larile ayni nisbiıt~ yfiks0lır.es1 ta- i 
bli bir şey addedl1memekte '\"e ala. : 
J.tadarlo.nn bu hususta nazan dik- i 
ıı:ati c~lmektedir. i 

* Güzel Anadolu ve Türk tqprnğının 
güzel dl1ın oor yanıl 

Sende <f4rn.n, sende yaşıyan beş ç<>ı 

cukta., on çocukta, sencie tüten ııer, 

ocakta.iki nıer çocukta blrleşell d uY
gu şuıdur: 

Vata.n ;çın yaşanınk. 

Vatan için ölıne'k. 
cömetı 3"C* kadın> betıim .nntuıt. 

sen n anan, onun a:nnsı, b" ·m anaın
rımız, bize bu deyguyu aşılayan 1'1zi 
bu ninm eııie büyüten lbütüın Türk ~o .. 
cuklnnrun ana.mıdır. 
Snmsu:ndaın gelen .Ayşenin melttıı.. 

bundaki şu satırları her Türk çoeor= 
hepimiz ıtekraıilıyabilı.rlz. 

.A;naın..tan ölnadik: yanılmak dalma munıkiindur ve amL Tra kys dan do·· nd u·· ·-- .. .,_,,,., .... ~-- . ha 50 l .. _.,....,,. 6 ~--.. ::.>J. '-. ....................................... .,/(..-' 
rin rotu de burada batar. Bizim bn u ~n = ~ sergı.ye Y - ve .ra ':"ıy.m..,.,.. .... e ..,...,..... m-..... -
biclhede Jtüyiik bir memnun" etle ka. Trakya 'VC İstan.'bul civarmıı:la.ki van1u e ~ttrnk eden vatandaşlara fat 'ft)l'ihniştir. T optancdar pera- H~nhktan gitmek, 

bal ~mis nokta mafevk ~akıı.: yolllirda t~rde buhınma.lrta olan r • p o L ı· s kendecilere kömür Yataıkta ölme'k yok!. 
mm hidlaeyl tarafıın:zdan hcnuz mu- Nnfıa Vekili General Ali Fuad Cebe- A D L 1 y E e Canımız bir maksad uğr~ 
racaat vaki olmaılan, sırt ıa.ıeteden ,, vermiyorlarmış Bir 'V"""'llP...,iılde "dto.c:•K. 
ötrenlr ölrenmez tetkik ctmlş, :yanlışı soy, dün ş<>hrimtıe dönmfıo}tür. ....., ..., y 

gorür görmez düzeltmı ve bize bildfr. Nafıa VElkaı. dün ~leden sonra H A B E R L E R 1 Pera~nıcle lköıniir satıcıları beledi,. Bu topralk:t.a doiodtilt. f'd miş olmasındadır. Memlrketlmlztn a. ViUcyet Na.fıa MOOlirlüğfıne gelerek • yeye muracaat ederek Fta.t M" k Bu ıtQpraP ınırb'an oaica ' l 

sıl muhtaç oldatu da işte boyle sürat tetkL'klerde lbu1ımmu.ş ve muhtelif il}.. B k k ı· • f ·ıı • d.. be KOOU.Vonu tarafından kfırn':ra .s:: l\tel~ 
ve ltö)le zlhnl:reUe hareket eden L ler halt!klnda Nll.fı1l Müdüründen iza. aşıbu""yü öyü cinaye ının aı erı un t~ !ia-tlarmın tes'b!.tin.<ten sonra <top- --------1 
mlrlenledlr EUmlse :fırsat g-eçmlşken hat alm ~ır. tancı 'kömür tlaolrlerinin perakende R A D Y O ı 
J*lta, telıraf ve telefon ldaresinlD hk d b b tel bago,;la köm"" bütiın şubelerlncle, en ha•sas olan ma eme e ço anı oynuna yıp ur satış ibayılerı aptı.ldnrını V'e ken 
dairelerimizin ııataıa başınıln. rr.Jiitlni Fasulyeye fiat dlerıne körnur ırormtyerek kazanç. 
kaydetmek lsteriL Şu ~mılar 1e111:ıi.k nasıl bog"" duklarını _anlattılar kırına m.1.nl o1du1t'1nnnı bildirnıiıŞ.ler -u:ı.un bir razetecillll ba,atında tecrü- \&Sbİ\ edildi &r. Bc!edqe ~d Müdürlüğü bu 
be ile vardığımıı. kana.attir, ne u.mn.n müraca::ıti tetkik &bmıŞ ve pera.ken 
kiıçük ı.ır ıl.klyet vaki olss bu mü • Dün fevkaUde bir toplantı yapan ~anarak son taJı~ı..--nt n.çılm:ı.sına deci Jc.ömüroüıer. lhak:lı bulmuş ve b~ 
dürlutün alüadar d:ılrcsi mutJaka he.. Fiat M'liraka.'be Komısyonu fasulye Bundln 2 ay e\"llel Kartalın Bnşl... baf1 , -"~·.,duktn sonra ıStıcvab vazıycte ıı:ndmı ciacak t.edıbırlerın ahn_ 
men harekete gelmiş, tetkikat yapmLc;, f'ı..ı.t!arı üzer de de e aslı b r .surette bil'yük koyu cXva.nnda ve Süreyynıpa.. dair :tarar UAı.a.u - masmı lkaym~l!klara tıamtm et. 
incefomt'Sindcn blr netle•• çıkarmış ve meşgul cönuştur. Şehrım zdeki belll §3. c;ifUiği yrumunda yan i:>elıne ka_ lıarına geçilın~· miştir. 
ona gorc hareket ctnıiştir. Fakat pos. ;ı.,-,.,, 1 fasn!:vı> tacirleri d,nıe ı!IDİŞ ve dar toprağa cnınfilmü.ş tı.r er.kek. ce- Su9'1uJaıxian lbrnhlm ııruııhkem.e - ============== 
ta. tclcraf ve ule1on mudıirJuıı .. ;;nü "'~ ......,v ...,., 'bu1 m•ı "r Yapıl"·" tah .... "knt de· ~~ ,~., evi f--J..,...:erc fiat kon. sa.u un ·u • ..... ı.r • '"'- ar~:.. •t· S 
takdir ederim• kendi kenılimlzl de muhte.u.:.ı. n .=u•,,~ net cesinde bunun Başıbuyuk koyun. _. Hastayım, ifa.de verecek halde • .., 

8 ~ e ı. onra koye 2 saat m~. 
ıenkldden çeldnm\yellm. muştur. . . . de çdb n mffi'itedı Murada. a ~. o'idu • deği}ım. Bu de1alwt beni mazur go sa~ 11.>Ulunan Muradın llıtı.r..dırn • 

Eğl'r 1 yıl evvel telefonun şirket e- Kom...~nun teSb t ettlll-ı fi'Qt Iıste .. ı 1:·u ue o.n.., mu~-ı Musta.fa Oztur • .. • sına gittik. Kapıyı vurduk, Murnd dı-
Jlnde bulunduia aırahrıla ulradıtım11 ıt 18 6 ' ~~.. lLJ.U run.) haksız muameleyi, ne gibi bir ma1.t".ret şudur: Horoz fa.su· esı top an , ~~- tün teşviklle Sn.'baha.ttın Kurd, İbra_ Demiş, &ba:hattıin Kurd ise eski şarı çıkınca üzerine cullandık, döv • 
altında olursa ol<mn unutmıyaıak ta. r kende 21 tkuruş, barbunya fasul)C. him ve b çl Haill taraflarından tel- ifadesini tekrorlcyarak, vak'a.yı §~e meğc baŞladıJk: O, bayılarak, yere yu 
k11t edecek ols:ıydık, iste şimdi men sa.. isi toptan 15, perokende 18 kuruş, le 00o0-U:arak 0 du. üldüğii ıa~ln~l • anlatmıştır: varlandı; sonra Halil boynuna b r 
bit oluyor ki, hakkı hükümet nezdinde tombul 'Ve fımiık fasulyeleri toptan mıştı. Bu lı.Mise etrafında Usküdar t- MulVtarla ölen Muradın öteden tel geçırerek, boğdu. Cesedı bıraz ile-
.. abul et.Urecek ve hldiseyı muhkem ıs ve T\b't"-•· d .,. k t K ~~'7: ,._, ç·"'-·run iç ne i:ıı- .... ık, ·· ... · bili :..:~en e .... uro.ş ur. 0.'IlbS • Müd" deium•...... ·,nce ynnılmnkta o • berı araları .,,.,,.,,...,., muhtar onun a.. ~ ... ....., ..... r l'"'U 

1 

·~ uze. 
bir ka:r.IYe b&line cciircrek kim · r kaç ,_, ,.,..,. • ......., k ....,. - ............. ~ d ... ., w •~akla ık ....... B 

Vata
_.. __ .. bu kadar zaman zarfında :;~ .... k ~-ısante fve şe er fasuiyesı g:b ınn tahkikat :netreelenmiş ve suçlul<ı.l leybinde bulunurmuş. Bıze de Mura. rlni c - ~ ·apa............ ·z, ...._~ 3.--. - aauıye~re başka bir oohaietaniZrlen ımu'hıtarın sözune kn. 

kim bDlr ne kadar fada pa.raaını blr iqXQntısmda fi t koy k.t ceza kaınuntll}un 460 nci maddeaine dın vücudunün ortadnn kalduılma- narak, bu 'hareketi yaptık. Bize 
ya1J&Deı shttete ırltmekten kOl'UJD11$ 0 • T ..,.. .a.: a~ ır. bevfıkan i.daım!hı.rı talelb edilerek, 2 nci sı iQID emk aldığını soyledi, tıiz ~-e ıae lacakiık. ~ _trş ~pan t.uecarlar "fe • ağıroe-6.1 ma!*ıelnesine veıilınlşicr • eah11 ad'atnaar <fıduğumuz ~in bu so- eaın verin 'baıy res.a 
Batammı kaba! eclerken. binle.ree receık'lerı faturalar~ yalnız fasulyenin dir. Suçluların duruşnı.alanna dün ze kandl.k. Bir alcllam muhtar bzı içi.. Bekçi Hal 1 ise sorgusunda: 

hetaeehri:rl aıaJuMJar eden bir mesele- na.tını değil, CinSdlı de yaıanayıa nıec. -·····---·---······-··············................................................. •- Bu söz!er yalandır, bende kalb 
nln esaslı 'bir hal şelı:lhle bal'lanımt bur tutulın~ardır. Xna peralten • hasta.lığı var. yol yu.rüyemem. Vak'a 
olmasına vesile venllilmlulen dolayJ deciler de :rıatıarı g&ıteren p111ı1Dlara • mahalline gitmedım blle.11 

l'f'De memnun oldatamazu kaydede • trasulyelerın c.}rujerin.i de yazacaklar. 1 STER i NAN, Demiştfr. Mu.btai" Mustafa da cür_ 

~!~; ............................................... dlr. ı· s TER i NAN M A 1 münü in.kar l'dluna sapmış ve demış. tir :ıd: 
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Fiat liüeleri aııhyor 
F"ıat Müra..k.abe Bürosu, ınııığa.ız.ala. 

ra asılacak otan ve satılmak.ta olan 
mallanıı kQr yüzrlesin; ~octeren ıev. 

halann ha7Mlığın.ı bitirmıŞtlr. VekA • 
ıetıten gelen bir emır uzcrlne .halkın 
ihıt.Cklir ihtiıınah karşısında müracnat 

edeoeğl. telefon mcrkeiler nın numa.. 
ralarını göslıcren bir levhanın d~ha 
asılması m"" l> görülmüştür. Şıin. 

cıHttt şehrilmizde çıalı.şan beş telefon 
mcrtkeı:lınliı nwn.arlllnrı bütün tioa • 
:r&tıbanelere ve aAı.cıların gör~ecek.. 
leıi bir şeıkil'd.e hazıria tılıp wlacat 

l!::::ı:::i:ı=-i ......................... a.~'~-~ ~----~~---

BI~ &iin endld cSon Pos1.a-o 
da okuduk. Bilet ihülifa yiizünde.n 
bir otobus blldçlsl müşterilerden bi
rini bıçaklamış. Bu hııbt'rl okurken 
bir otobüste bııluntılorduk. Za
man zam:ın klılaf'ımıu biletçinin 
sesi çalınıyordu. Şoföre şo>le bağı. 

rı)ordu: 
- Yavaş ol, moruk geliyor! .. 

«- Afttlaş, şu hanım nbL'l>ı da 
alalım!» 
«Bayım, hususi araba değil, :ı • 

·~ yallah et balı:alım? • 
•- Bey ağabey bilet 8 kuruş.. 

'l'lrml par daha uçlan!• 
P~mbenln geli5l Çarşambadan 

belli olur aerıer. Biz müşterllere ltöy. 
le hitab eden biletçilerin onlara 
~tlnün birinde bıçak da çekecekleri. 
nl za;•cn blli>orduk. Cunu tahmin et. 
menin guç oldutuııa ve önüne ge • 
çl'Cek tedbirlerin nlınm:ısmda lıila 
geclldlmcsinfn ihmal sa) ılmı~ acağı. 
na: 

iSTER iNAN, 
iSTER \NANMA 

'--------------------------------.) 

<- Bu ad'nmı'ar bma t.!...cftdden düş.. 
man olduftdarı .çin iftira edôyorlar.» 
Duruşma, şa/hidlcırin celbl için ta • 

lik edilmiştir. 

Eyübde esrarengiz bir cinayet 
E)y!iibün Kemeı:t>urgaz nıahiyc.::i cl

vnrındn lknrnmdan ağır yaralı ve ya. 
rı ölü tbir hakle bir adam bulıınınuş; 
yaralı ka dırıld1ğı hastaned ölmu _ 
tür. Yapılan tahkıkatta huvıyeti te • 
bit ed er<"k Zlyn <@u Mustafa öıkan 
isminde t»r nmele olıh~ nnlnşılmış.. 
tır. 

Tailk"'k.a.t Mustafanın bir cinavete 
kuman g.ti1ğ nı go rmektootr. Vak 
anın faaı aranmaktadır. 

CUl\IARTESİ 23.S.19'1 
ff Jn~ 

'1..30 Saat nynrı, '1.33 :mı 00 8.45 
(Pl.), 7.45 Ajans haberleri. :· nyatı, 
Hafi! mÜZılt (Pl.), 13 SO S~ ns bSJ.• 
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19.45 Solo ş:ıl"ktlar, :zo.ıs n:ar 21 oO 
zet-' 00.46 Unutulmuş şark ' ..... n 

ı..=, MaıhSUJI"""~ 
Z raat t:ı1Mmi ve ToPr~crı :,ıı.41> 
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Sayfa ·3 
Elbette bu adanun bır kadın a1cra. ıar hAlA peıflııQe gezlyorJıar, ona ltu... .1'•"···-.. ·----··--·--··---· • ................. . 

bası vardn'. E11>et.te k.ODl.§usunxlaın bir ıtularla {'Bonbon), (çikolata), {pas. 
kadın vu.rd!ı!-. ta) , <kolonya) (Y'Olluyorlardı .. 
Artık iherkcsin mızcına; yüzunün Enver Paşa lbir gece HarbtYe Neza. 

nacağı şekle göre uyduruyordwn. reti:nde knlmış. Sarı Ali !her sabah nn...w. .A 
(Azizim, sa.na. bu i~ bir adam duş ezan Okurdu. o gece de sabaha karşı .., AW A .-. 

manlık yapmJŞ. Fa.kat sonra nadıın ezan okudfı. SalA 'rerdl. Kendisi de 
olmuş. Ş:mdi fıy1l&k yapmak iStiyor . .) coştu, herkesı coşturdu. Hepımizi at. 

Bundan tabi i>rl' ,,ey olur mu?. Ha. lattı. - 55 - lur da artık ç·ftlıkte kalab l rd? 
plste !bulunan blr adama elbette biri <Sarı Ali) nln muhrik sadasından S enl, ~en da.ha !azla S:? - ya, ona geç vakıt iki mektub ver 

- 70 - ıAmıar çıka.rzyQrlar. şeyhlsllm efendi fenalık yapmıŞ.ır. Hiç olmazsa ifr (Enver) Paşa da miiteeMlr cımtu.ş. vzyorum Sedad.. qk, verem m1k tJ. B rl Nevlııden diğeri Selınadan 
<Harıb senelerınde ldJ. (Enver) bunları gormenuş de beıiım bir sa.tir memur kolundan tutup om.ya götür. o da ağlamış. Bir saat sonra bimat r000 

gl>J.. !ltaı1Plaımıazsa ilerliyor .. Selma.nın melttuıbu da onda ?\ev n 
Paşa Har'b~e Nazırı bulunuyardu. ilanımı mı gönnUI? mtiştur. Hele b;çal'e k~lülere ne mar. lk~uşa ge:rli : :mukavemet edemedim. ş mdı gonhim kine ya'kın bir urzuntü tevi d etin 
muban'ır ar4kadaşnn A'van zade su. - Valla,bı ibllnıem kardeşim, §imdi. ta.vaJlat' k:mrcyordum: - Kimdi o ezan okuyan!. ~derdınle yaralıdır. Söz verıyorum sa- aroeşi vazifeye yerleşt ğ nı b:!dlri) 
leym n Bey (Fıravun) admda bir pl. lik sen <Bekırata bölütünde) ıstirahat CSıZin Droyde büyük blr çınar var. Kortı:udan kJmse ses çı.karamadı. ::· seni ç~ kte muştw me~!de bı- du. Buna da canı sııkılmış'..ı. Hen 
1es tereume etırn:ş Bana verdi. Başta edeceksin?. Bir de srukallı ibir adam var. Cami Ban Ali, Paşa ~ca.k <'ye kirpi gtbl • e.:JOnrya.ca ım. Kendlnıe ve aşkıma kadınların çalışacakları muhlt.ıer 
<Be tT (Vlkt.orya Haçllcyan), * 1 g bl ibir. şey va.r. on.un yanında otu- bir köşeye büzüldü. ~ olınata. çalıp.cağım. Bune mu hazırlnnmad~ı kanaat nd-.> dl. K 

da n •• n.. :kabll sen de oradan kaçmıyacaksın 
Sıranu.ş , Ot.ello Kli:m.11), (Topal Nı. Bekirağa bölüğüne atıldık. Ne arı- ru~ ıma senı d...., ...... ilyor .. ). - Kimdi o ezan okuyan? ~Sedad.. ftmdıye kada.r çoktan gelmiş- deşi genç ve ~~zeldi. Ralıo.t ımakıl 

yaZi , ~eku :xzynın , (Şahinyan), ya.n var ne soran: Baba lblliyoır? .. Dlyooriardı .. köy- Gene cevab yok. Beni sa~a1h ma_ :u 1 ~ mıyacağını du.şunuyordu. Selma me 
1h ' dek. ı uhte. kad b'ld. • m ora.ya.. hrrıt kocamın bazı fşlerl • 

<Ku an;yan , llsmaJ Zuhtü) olmo.k - Yaıbu.. buranın mü:stantlği !ilf.n ' cam ye~ m ra ar ı ı. kallı gördü. Müeman zannetti: ibu seyahat! gecıkt!r.yor. Eğer biraz tubunda, iyl bir muhıtte çal1.1t1ğ 
uzere ıb r tems 1 heyetı kurdum .. Fira yok mu?. BiZe kim6e blr şey sormıya. Ebette köyde camı vartiır. E!ibette - Sen mL idin ezan iku:yanl. j :daha uzarsa kenıdı başuna Jı:al«ıp ge_ odalarında ıhiÇ erJcek olmadığını il 
vun pyesın ;pravo.ya 1)1ş.Iadık. ca.k mı?. Derd anlatmıyacak mıyız?. sakallı adam da çoktur .. değıl mi?. Ben bu if(le bir keramet olıduJtunu :ıeoeğım. ve etmıŞtl. Buna rağmen eınln o!am 

O vıddt neşred. melılte bUiunan <Sa. I Kendinılzi müdafaa etmı-cek mı..,,.,.. HBoyuna. ka:. :hve iç,yon!um. anladım: :.= Seni daha 1.ıuJa akmama"' :.-'" mek yoro. u. • 
bah gazetesıne de ııın.vie h r ılAn ver- .1 w ,,_ ele bir ...,._ k ta _. M halle "" •7

U.O 

tını· ~ • r--..> b ıdedım. d uhta ~ Bil n vaıvı. bl 
1
• - Min ~;haddim Paşam. :tubuma aon verıyorum. Öyle doluyum Içlnde ba.htına. karşı zıı.ptedıl:nlt 

~ d ·~~·m;:;: Y s.hpro~ya .a!"' Meğer ornın Adıeıt.1 i:>öYle imi.Ş. İn- ~ ~ıwaı rm~ Taıhsln namındaüıl/ • - Peki!.. Gel benm·e beraıber. :kı, sana oy1e çok söy.\ycceklerlm v.ar bir :isyan d~u Her günü l'Ö)le m 
,_ n ı. Y at şe ilrımız san ..... sanı bir de!a buraya attılar mı; artık ımn 161 ın; Pllınıf. Sahte m urkl- Nereye g!d yordum? SOpa yemeğe :ti, sıkılmışac::ığ:nı bi .sem sayfalar tarJb mi geçecek ca:ma böy'e uzült 
a.ar.arı tarafından t:ms <> unaca.._ Ey b .. er yapmış.ar .. o bdar fala mera ı ? p . : ' ' 
t r Tablo: Nemrudll'Jl cehennemden u S:.ılta~ı ruyet kuyusuna du.İkli ki tarıf 4tabul etmez. B:r de sev. mk 1 ":'!! 'vıe yamndak iti za.bit!e yalu.. ~doldururdum. Allaha.lSDla.rladık Se - cek mı}'dl? Çılltlıkte bır1mç gün ke 

H t M ka r d 
,
1 

şer gd>l .. (ç.ag".ırılmak) talıe vabeste 1 H ıtmi arı Ç.ıuık. Bu kadar .sert bir su e .dad! Bana dudak!larını uzotmaz mı dlsn ' müsterh !ıtssetmşt! L''ki 
ue u.saya rşı eıya ı . ı~ g ıBı WrnuıJ. NasM!sa bunu ıkeşt'e f- Sa Al .. cB ndl d ' -.-r mlvdi? : ? • 

1 ı · ı:ı. n 
A:kıs tesaduf olacak ya . bu Uanı :ım.19. . tim. n '· e 1lU ,y.,,, ır • :sın .. ··• saadet ne kadar az sttrrnüşt.ü? 

,, Sn derece kahve tıryak.si idim!. Nezaret tarafına. geçıtık cıd::ısına : Nevin 
Şeyh ~m efendı gormuş. Derhal En Y ımd dıa tük d. Fala baktıra;n bir kimse tadın ol 1 • : sedad, kt b dk d ıı. Nazan hanım vaziyeti bıl.yor. 
Yer Ptı4aya telefon et.?n ş: an _a P~ e~ ı. . 4Un ertı:ek ol.mn bir sevg,ı:sı o:d-u mu: g tdi Ben kapıda kalmak i&tedım. ~beylnıd me ~ u ~ Uı;üu...+ü zcman Nevın gelecek.. 

- B.z cıhad UAn ett k. Alemi islı\m Şöy'le güın.de on on beş Jçahve temm attık ona söy>eneeeik · LA.yua.d vela çeri.den: : NeVinençl:utı~ıı. uşa1. run ~· · Ooo.. gun: er 1çınden çıkı:maz hL 
d h ... ld ..ı rd etmek için ne y~a.lı yarabbi? · Gel· nadire' tı;nrot gel! • ' • 'öe ge ıyar· 

n ayır ıue lY<)ruz. Gazetoe e · lfuıbsl.. eayfala.ıia söyle .. kltablarla - • 1 
• : Nazan hamın Nev r:ıe r 1a.rı d.sıelere gebeydi. Yap lacak b r telt 

böy e munasebet.slz :telımelerle ilin A:IGlmııı bd- kurnazlık geMI. Olur mu asqyle Pa.,anıın sesi yumıışamıştL Olnllm: : . . • a a nda ha'l"Cket bl~ardu H ç olm::ıd 
~ tıyor Mü61uman alemıne çok fena oi!ur?. Mademki (Saau) da var. Mu. ·· - Beni eaba~ sabah hüngür hün- ~eçenlerl bilıyor.. · 
•-· H M. istanbul kemmel olur. Ded m. Soın yüz parayı Para a.lmıyon:tum. .. çünkü fo:yam gür ağlattın. Dedi. : Bunların ikisi de blıtir!nden feci çltUıkten muvakllcat bir zaman için 
~ r yapar. azretı usayı - ·"" a. ......... _ d ı~ ... -• ib tinden • .. __.. oılsun uzakJ•:uormat. b tik kul 
IJa s bneye çıkarıyorlar diye bizl kahv~ye .vererek bir frocan kahve me-., .... an ~ a ,__,, 711 1 Eyvah ..• Ya şu ezanı b.r da.ha oku ~.r•'Cnü: .. -- · u ' rı m 
&el'ın ederler . dem ş. getirttlm. Içt k.ten sonra fıncanı çe_, .adamablı bir ıq>a yerım. diye kor- dese.. o vakit hüngür hüngür ağla - ·: Nevını, kocalı~ karşwnda gorm~elbuldu. 

B bıalı cadde-s.nde citımad) kütüb viniJm. Soiudu. El.me alıp fala ibaık.j kuyordu.m. Fa'kat (kahve içti) diye- maık sırası bana ~leeektt Korkum. :t:ınammlH ed~ı. Mektuıb, t:;ı ~Nevlnler an bel} _g.ün kalacaklar 
hane ıoe gelm ştırn "Öç taharri me. mata 'başladım. me.zlerdı. Saba.hm karanlı.f~ndall. ak. dan t!tremete bafladım. iblndekl truıeri eşelemiş, Nevınln ateşt sore, o, on bet gun İ.stanbula gıd : 
muru ib !'den etra!unı ald'ılar. Bakarken başımı iki tarafa 38.lhyor,l,ama k~~r boyuna kahve, Ç11.Y • .a. - ilmin ne senin? :tekrar gönlünü .ııa.~ı. ktl. İ 

_ Ne o.uyorı.rz;? . Diye kOl!'.ktum.. kendi kedime: monaıta ,ç,yordum.. , a - Malwnud Saim hoca" i Nazan hanımın manaılı sözlerınin Bu da ~ &aıtl>ik ediltıcek bir ba-• 
_ s z Tev1ık Hadi Bey iatıyor ... de - Allalı .. a.llah ... Silplhanallah .. tu. - Bana t>lr kab?e yap ... Fal~ b • - El! ilpfilecek adamsın? Amma .. ikend!s.ne ka~ı t.aklnd:ğı tavurların retet deli.lıdı. i 

.u er. haf şey ... garıt> §ey ... ya .. . bu da böy- cacatız. Be~ f&llCana koy. Bak". ÇaBCT blru da şeyt.arı1ık: var sende ... Bu ?ebeblnl şimdi .anlı.yordu. çır~~in de tam ii1} um.anıydı. ! 
Doğru MüdEiyete glt,ttt. ıe ha.. baba d~ ne ~er?. Kahve al?. Y ne ses ya.hol. OOlııberı BU4li Habeşi i Nazan 'hanımın göıil önünde Ne- Batat:ıfın ıt~ı raoı~ 
Fakat Tevfik liad Beyın yuzunu Diyordum.. mı?. Limonata mı?. indi zannettim. avınle bir me)X!ram mı oynıyaeaktu a>na eriyordu. On beş günlüdt uzaldafİ 

görmek kısmet olmadı. Evrakımız DL öteden biri atıklı: + - Egt;:ağfuruUa.h Pa.jam. T~ühü ,idı? Gene en büyük rol kendisi!le dü.. ma her ıkı i.Şl de yüzfustil bıraktıra -i 
nnı Harbe havale edilmiş Müd r' " - Bey baba! .. Sen kahve falı bi- Tam altı ay o halde hldım. Ne dev1et1eri. i!J{iyordu. Hem de ne ağır, ne çetın caktı. E 
yett~n doğruca Merkez KumandaıWı.. :ur mlsın? miistımttlı: çağırıyor; ne mal'-Jı:emeye - Bak cllmıün nedir diye sormu. ibır rol.. Başını elleri arasında sıkıyordu. ! 
t n yol adılar. Guldum: ı;ağırıyorlardı. (Ya.t Allah kcr.mdir) 1'0f'um. Ne olursa olsun. Beni b!bUI i Son hA.dlısedenber! Nazan hanımla Çıldıracaktı. ! 

Cevad Bey benı goriinc&: - Hey g eli evlMı mübarekimız demişler a.1ımış.lla.rdı galit.ı. Raldkaten &..ttn .. ha\Y(li güle güle git. EvlMil aya Skarşı'laşmaktan daıma içtrnab etmiş Ani bir kara.rla kıallctı. dı.ı,~ı çıltfJ.i 
- Ya.hu, bu j]Qnı sen mı 7apt.ın? .. hey •. dedim .• kaıhve fatını icad eden burası bir gayya kuyusu hPJinl almı§ !ine kavuş .. yahıu Cuma ~nft yalıya :ti. Sabah karanlıfı ba.taklıfa. gidiyor, faDafDlalardıan birisıne ~yg r hazır.! 

Dedı. Aeiıferıdlr. ıt1. <Srı Alı) namında b r genç o; ardı. muhakkak geleceksin. Bana l:>lr ezan Eöileye yakın aıftta yolıdan ç rtliğe dö 1 tt HlM.lr iBtUtanı t t t ooeni 
- Evet• - Ya .. ş;md..eye lmdar neden söyle. Bu adama İstanbulun (LA.nckü u) ~e ok~alıB:ın. Enüyor, odasına ~ gi?Ç o.vdct ediyor. a L yu e ayın e m ıJ. 
- Hiç duşünmedin mi?. Beyle il~ medln yahu?. Kalhwecl .. bize bey baba me'k cal?Jd!r. En meştıor kadın a~- Beıvlnc mden Ftı~ etekledim. :<flL beygiri süra.t.le Bü.rütvordu. Sankı çı E 

o"!or mu? <Musa> yı <isal yı ne Jı:a. ile iki kahve yap. ıwm bu adamın ya.nıırıda 80kla sıfır _ l.!8tatfurullah hocam~ est~ğ!u_ ~ Nazan hanımın kendısı.ne ta~ latten uzaklaşrrsa, bu üzuntülerdeE 
rıştırıyorsuo? Sen tiyatrona bak. İn.. (Bey baba le birer kahve ~), ~lırla.rdı. Yimeree kızın davalarile ruIJıa.h.. yalnız askerde emır tekrar et• ~vermesile aıtllAf ballo:ımuş çlrtllkte 9 ifl'ılmı4 Wıcaktı. ! 
aıı tend ltuyuswıu boyle kendi lca_ (bey baba.ya bir kahve yap) sözleri ,{Izale' b kir) den yatzyordu Da.vacı. mek yazıdır. Hani emri tekrariama.. :kalmıştı. Fakat madem k! Nevin gelJ. Gece baatın,yordu. N\'?fls bir toprakj 
•r mı? o kadar çoğaldı ki .. gü:nde on on beş ları arasında on üç. on dört yt\4lllda dm?. !}'Ordu, mndem Ut; Nevıni lrocasile yan 1rokwıu, çem lrokuılM"ile 'karışık t>a; 

_ İyi amma ~yim; ded'm; b zan det ı. belki ~k eıu kah~e iÇ yi.rdum. ~lrçdk da ~~ melrtebll kJÜar ftl'. _ Cuma &ünü.. öğle üzeri.. yalıya ~ana e-örecelttl, mademki, geceleri şını döndftrüyor, böcek ses'erı kuta; 
~e lliır dela. <Isıl, {Musal yok bu: (EvlMım .. bır ık.adın dört gözle .se. dı. Sesi son derece güzel, wmn lııa;ytu, geleceğim .. sirre bir ezan okuyacağım. :penceresinin önftne aturduğu ıaman, ğına musıkl nağmelerı halınde geU-: 
<Nemrud) a ald bir taUodur. Sani. n~ yt>luna bakıyor .. fakat, her kimse sar1'tn, mavi görllll, çoJt yakışıklı bir ilabaımıarlech:t Fa.tam- lENevınin kocaslle beraber y.ıttıfı oda. y0rdu. ,= 

)len' Harareti isa.nm f4lmı var. Hergün eV'<ie mJ; yakın kemi.şu mu blr kadın gençti. Meselenin asıl garlbı şu ki l.Alba ftll'l :nuı Jlllkları gmüııe eirecekıti; nası:l o_ (Arkası va1') • 

~lUıl'lda sinemaılarda aynorcr .. Tek da buna~ <twDl e~7>. te.'iıllt~e.rine bais c:ıauıu birçok :tız- M-hnmd s.a.. Altllldai \. ... -· --·-·-·-.. ·--·-... - ........ _ ......... - • ..-' 



SON POSTA 

Ya:an: llaıan Ali Ediz 

naıaıı1111uı ıııroıı sıırı 

8.usıarın çete harbi 
" - JO - ! altında araularma rağmen bu meclise 
·~ )ıf<l.'8t() bir takım Mosk.O e. lı Ve ı..ı~nJtl:ınmn her köşe- tayin olunmuş olan . · ,d-

reie lluaaoıa •vıc" u tt. ı valıl.ardı Tabii bu meclisten bır !a~ a 
lill on"- · • :P: arın , pen. · 

'•.ıı<le, ena..: n:ııt».rlanna, hasıl olmadı. .. 
le h~enler.ıne Rkme~e ç&lıŞfln Napolyon, muva.kkat hukılm_et mer-

Ub alındc .Prausı rdu kezi ittihııl etıtili Mosıkovadaki ıkamı:-
"-asıterleı göze çı.r~ '·t.:ısu:;:ı ~~ tin!n esaslı olduğunu tebarüıı ettirmış 

aıııtınk!n a•~•- ..... · olmak i~ Mosikovada bulıınduklannı 
ııa Jı" ..... ur, ırdUlSll ..l$lrel' • ' ı • :ı 
~ '"CUıhlarırıdQ.n kurtulmak it n, öğrendiği bir F.ra:rnz t ~·atr-0 ,rup~m. • 

hkne<ıık ~r·~l'e &aklanmakta temsiller vermek ıcin emirler ver<t · 
~ B..ı l'lbla \'e <"aJ>Ullar, nrdı 8 • 1 Temsillere 1812 yılının 7 ~!rlnelteş.. 
e lıaıeduı, t.l.kri.ben se:tıa ıru:n de. riniDde ba~mdl . .ta tem9ı1 edı!en oyun, 

uıı er . .'tn~ g~et;l t-3.""meOOn llarivonun cAşkl:ı "" teSM!üfiln_ oyu. 
arın d~ n ! nu• adlı komedisi oklu. Vesalts!z1ık yU.. 
~nnın an t)'llmazı. Fıım- ..,... ........ "'u ,.~1 h ç b'r ~ye ben~-

'ecıeıt ~ bl ~ıerı başlan da go.- edl TmıStle ;ş'.Ara.lt eden aktrlslt>rde.'l 
N..tlel!. B\t ~r~~?.arıa• te~ıı,betm1~~ :::i, 0

oy11n ha.kitındnkl jntlbalannı şöY .. 
~ .. u. !tassa ~· ... ları~. eı se cu 

1 
ttrıı.ştr mayosunu zetirmemlşti. Plij sahibine, 

itı~ ~Yı 'C<~'.it m~tw.ıa 'Ol· le !;' ! . .-.~ t>lblııelerlnin. lnm .. bir mayo verm~ söyledi. P~ sa • 
't'S() • ""'""l:f°ıSı b r dOTı b r ··m -«:n.ııuın ~ ""~~=- · · hil>inde bire.ok DUU'Olar vardı. Fakat 
l~ıar ı:; !'d.h b . txıgo • duralarınm. batıta Slllmede en ufak bir Şarloyu plajında ıı.erkcsln alışbğı lu .. 

d~ı ~ 'Ve ~tltık fu "~ d ~. ~· şey catmaık ic~n Çı-Yinln bile bulunma- yafetle görmelerini .istediği lçin: 
·b e n e aŞ'l:ı; • dı~ı bir şeh'rde temsffier ve'l"mt'k çoı!r:: 

,PtanS'lz or6usu , gflc bir ~vdi. Mker kışlıılarından cice-Jt - M.aYooı yok. 
il l'l'ıaQda. lb nun blı çapu culuğı.ın- ve kordelii aldık 'V'I! henth 1ft.tımekte 0 • Dedi. Şarlo mayo.suz denize giremi. 
~!Jn sa· r.<1a• Na oy nun f:'mrıle 1 n.ngm har~brJeri anısında tem. yeoekti. Fakat pü.jd&n da &yrılmac i&. 
ll rayuım kılı~e)e:rıııcfold ıkıy • an · temı.-.ordu. llotör!U sandallar tiraya 

ta.)~ ~ayı ~likık 'Vt: ıoplama'k» va. ~llerlmi'ze b9.ş1adı~.,, -.erill10rdu. Şark>, bunlardan birini itl. 
tdlltn~ltenet 'bır de k01n1syon teş. Biraz tenevvü. bıraz da haşmet -:"· raladL Denizde bununla dolQacalc 

l.fOEfk şti. nıiş olmaik için, Kremlin sıı.rasmda on ._. doya eğlmec!!llrti. , 
ovaaa hı-·- serlere bile baslımdı. . 1 " 

Mit i~ ~-.-ı ~dl halkın Paltat bU.tiln bunlar b1r noıt1ıı,.vı g:z. · Şarlo mot4ril .ııareket~ ptirdi, lıfo. 
\it ~ eoi ıdi. Bımlac, J'~n- . . du. Fransız ordusunun vazı.. WrHl sandal SU11Dl JtbıQnde hl&1a Der. 
~ fUOkır :&.rasmda., adeta blr Jıy.~mı:;;t~~e !cöUl!eşiyordn. Düşman lemfye baŞladı. onu motclrlil eandaJ 

au Wl-il)'421ardı. .l:v1erini Y;a Moskovn.:la tutmak pvesinJ içinde prmler. ~caklarma: • 
~~ lllÜ~ea Feıı.1 bır sa. ~a.k~~1ş olan Maresal Xtrlud. - Şarlo: bakın. $rlora bakın_ di.. 
rıne ~IPQ tantıntiatl yer ~wda .muwrfu olmus ve gecen ~ JllkJ&şıJUt"laıdı. 
~mecbur ıtCi len ~ iıuıan.. bu aema1l -.rtm-1a ordusuna ilcmal et. Şarlo bu halden hle ~ım detfL 
ıı g l 'l:&tl!v~ ~ ~e &l .. ~ na1ı:sanıannı tamaml•~:ta di. Birine çarpım1yayım, dtJe dümen! 
~Tnıeık me-:-Ourıyetın'de k&lı. kllİ. muvaffalt olm11$t11. mütemadi1'm sağa sola tmrı.yor, aJD.1 

-.. nnu ev'm"tı na - ~ (t\rbSI Yad aam&nda da: 
. ~ ~~V:IUil.ntP cifüY<ıT .. _ Cekilin çarpacağım, çekilin çar. 
~ b:r ıne..ı~ -eırıçlPlak a~ıil~ T h h 1 pacatmı-

~7J~~ ~'lıan " m..<ıaJGllll', İyatrO a ra an DiYe öe.r bar ba.ğır.ıyordu. Fakat tim. 
~ ~~ ~Ü$'~ ıt.opra'ğın (Bas tarda •* J/1 lledil'I dinler .. Nilı&yet, kayığa öyle bir h!l.. 

r, Itök 'l'1't ~tıt.fk~rı ~~.a.m, turı-. 1lltrt"t.mt!lıltıe raflJla :ı«iye cf.tmekle ti? cum etiller Jd Şarlo ne yapacağını şa... 
1-~ tl"?tn~· '!i.'bı 'n~ltı 'bir~~ me'flendi~ ~i. 'Be!1 lkendis'lne §lnb. Kayığın bir yanına asıldılar. ka
t. ı. ~~rn 1lcı~umttıı!a .çslTşı. takıiıxd'l!m: Y* devrildi. Şarlo .elbiseyle su~·a dil -

8'ııur1u kesflnı.lv a::' ~ a~ ·ua:ı.1 - Yalın, ikimlı de 307 tevellüdl!ü.. ~ni, ~ olacağım zannet • 
"ar~ ?tıı; 0

• u. . _ Km-'~ a.yıı.ı günde ahzraSker mflU. Halbuki, etraf~ bulunanlar o. 
:~v~t 'Ş'e~<J: 'tal"~~ • .]:r ~nıdıe ~ .Nedir bu kunımwı? nu yaka1&lnışlar. suya düşfimıemlşıer .. 
-.aı Aior.• 1 al'eS' . ..... rnmı~·"'· ş . 
eıJı~ cye, Moskova ~ı 'ıttne ta. O ~ .cEWab veruuı: 
~h ~ ~ ve Pbjo mrrlntie _ Ben GJ.11 bunu b;Jmern. &Din 

~ilat?ıı lı'ra.'O's'ız, ?flosııova po-lis dayılrım. 'Sözaml\ ~inlemeUsin. 
~a ııo1: başına l!'c't1r~1erer •. Mos. o a'kşaım da ml'czaker:e ronnıru'la ıı.y. 

lı ec~ se.. 'lli7llltrityet'tc Mos • ~ ~ta:ki Ül\'El1 daeJmla mu'tabı.k k:al 
~va c~ le?'&ıın !f.e._c;b1 tod'flm1$t'i. d~ 

~ 'b r t~ e~ ne "Vt> ~'klarına ~art. ıt,a;laıbe ya.zılaıcaıkhk! 
. liir <le be'? ı~'m:ı)e!ı' t'a'ln'mus'tı. 'Şe. n...tın" :maıdemki 'fl,iniik., utör Qe 

biraz daha kuma gfunlllmUi oldu. 
Şarlo atıla atıla sahile dllştU. Ayala 

blı:tı, motörttl sandaumı 1sıertm dfJeQ 

necettl. PIAJdaıtner d~ peşisn-a Yfbii.
mtiş.lercli. Şa.rlo otomobile blııerken o.. 
tomobilin bir taratma yaslandılar 'de. 
virecekierdJ. Şarlo işl anlamıştı. Hemen 
otl'nnobilden atladı. Biraz ileride bu • 
.lunan yol silindirine bindi, harelı'.et et
tirdi ve oradakilere: 

- Haydi elinizden geliyorsa bunu 
devirin de Biıi göreyim, dedi. 

Bir sigara 7aktı 7e aicarasını 'tellen.. 
dire tellendire Q?.alrllf'L 

Öğretmen - Sekiz dört daha kaç 
eder? 

'J:alebe - ????? 

ôtretmen - Bilmiyor:run ha? .. 
Talebe - Ben bi!miYoTUm amma, 

sis de bilm17ormnuz ki bana sonıyor. 
IUDUL ·································· 

C Y 
....................................................................... ... 

•+• _ c:ni bilm·ecemiz :J 
?unan çizgi arala • 
nm bnn:zne. 

<-> işareti bu • 
lunan Çizgi arala~ 
nı sarlyle. 

< X > lpreti bu • 
hmao ~; arala • 
rmı maviyle. 

Bil'.kaç işaret bu
ltman çirg1 arala • 
rını o işaretlere aid 
rengler haııelle • 
riyse, eneli biri. 
sonra ötekiyle bo.. 
YaYDUZ. 

Boyadıktan son.. 
ra güzel bir tablo 

merdana gelecek-

~ 
tır. Bu tabloyu g:ı.. 
zeieı:l.en kP.S.:p, ~ 

gönderin. .İyi boyamı, olanlardan bl.. j dJia' 35 t.işiye kurşmı u müreklubli 
• ı ~4'... . ~e 250 kU:uş . kı.v~tlnde -~ ~ dolma b.lemler. k:ıı·•'™ dökülmez halt 

'*ll. l'ıt ~tn rn~~ 'te~ki'.! ~- ~ 
tıer~ ec1ıs azaları, Mo.o;kcmıdı*!I olaibıı.~l 

kUrşurıa dizıımelt tehdidi Halit F~bri O:zansoy 
dl S1.TloY11.1 bir .IUUic top eibl eJde.tı ele 
atıyorlardı. 

- neşrıyatt.an degerli kıteblar. ikıncıyeJ kalar, kokulu sabunlar, alominyom .bar. 
adam, ·ıene ,ayni sözü &:ekrarlıyorda. bir düıı.i.i.ne &\.v.ah ~ kalem. iletin. daklar. dlo macıw.ıan ve pyet 28rlf 
Fakat Şarloyu yaıtıııamasına imkanı O'liye yanım düı.üne mekteb defteri, renıili 1uırtpoştallar hediye edilecektir) 



ur. 
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El Bır borcwı temin! talıs li için mah- -; ~§~~ı-;~~~~~;;;;z:::::=:~~~ 

cuz ve 300 lira muhammen kıymetli 'l.~~~"'':\ı. 
ve tizerlnde müstamel 4 iç ve 4 dış ıas.-

Toka ta ı·ma ı·sıerı· aynı· ~~ ~:tı: ~~:~ ~~r~~t~~ ~.~~ 
. Dilekler :y~~ ;:~~n~~~tv~e a!:V~!~~: ~; Pehlivan evinin yeme 

hızla devam edı·yor ihtiyaçlar ~~i~~:{a~~~ıı~~l~a~~~şe v~~~ 
~ç bulunan bır aded Ford tıencı:.aüh - Sonra da, orada öyle pehlivan- - Amma yaptın bel 

· l zmit köylü.H;ne niçı'n k ah"e 1bn;ııı.ş-ektır.otomoblli açık artırmaya çıkarıl- lar varmış ki; bizlerı yenebllirlermiş _ Doğru söylüyorum ... çunıcU 
'""4 ., diye söyler durur! da güreşler, düğün gürı..'Şlerı gıb 

Tokat (Hu.susi) - Zelzeleden ha_!a.tıma töreni köylüleriııı tezahürleri tevzi edilmiyor? Satış pe.~ln para iludir. - Sen bir şey soyleme; ben başımı ğildir, iddialıdır. Bir güre;s sıt 
rab olan ~irin :0k~mız yeni imarpe yapılmıştı. Bu veGile ile davul ve İı!ım.ltln Cumacliva.nı Oruçlu köyün. Bu babda.ki şat tnaıne 7/8/941 tarL tırtıer birazdan gelir konuşurum onunla. lir, bin liraya yapılır ... Hat.ta; 
plll.nma. gore gun geçtikçe blr kat mımalarlıa. ıkıC(y!ün Cümhuriyet .'lla _ den Musta!a Korcu ve Mapa.zarı Ye. hinden it'ıbaren umumun görebilmesi - Peki... dialı güreşlerde yenilen pehli 
daha güzelleşiyor. Va!imiz İzzettin'nında m.ınıu Qyunlla.rla da•ıetlilere hoş nicaımi maha.Ile8i Kurbanlar sokağın. içln 941/67 ilamlı No. lu dosyada a. Yu.su!un anası, hakikaten akıllı us- yıilz!erce altın alır .. 

d obur el . ·tJ<tır. lu l:>ir kadındı. Çok tiz 1 b 1 Çağpar şehrlmi~e geleli henüz az ıbir bir gün geçl.rümşt:Jı-. Davetliler köy_ a an c ep Hasıı.n Görgülil im - t Yusuf, Piyerin kahvesini 
1 

di - g e e 
zaman olmasına rağmen mil.sbet ve 100.erin ·hazırladıkları soğuk a.yı'anlar zalı iki mektıu.b aldık. Her iık.l vatan- Sa 1Ş 7/8/941 ~rıhinden itibaren Tekrar h""ı...~e başlamıslardL getr . - Ba.k, güzel dediğin halde 
faydalı çalışmaları saıycslOO.e Toka.d'ı la izaz ed.i~erdlr. daşımız da gerek köylerine, gerek ma. 5/9/941 Cımı.art.esl günü saat 11 de ~ le Avrupaya gitmeat istemi:rorsıJll 
tab.atm bah~etıt:ın güzclli~e birer ma Sıtma il .. ad 

1 
hıallelı:z-ine kahve ~vzii yapılmadığın. Söğüt İcra dairesln.:ie yapılacaktır. Bu Bir aralık, PO'er Yusufa s;gara verdi. _ Ne yapacağım parayı tıel 

''"i oe• 
6 e muc e e da nşikıiyet ediyorlar gün ve saatte muhammen kıymetin YusUf: . şey var çok şükUr, görmUyor 

muıre daha katm.aık sureüle bir kat Merkeze ba.ğlı Pa~r. "Tuırdıal ve Must f • •• ·!.izde yıetmis beşi elde edilmetliği. tak. - Pehlivan kısı:ru sigara içmez. _ Bu kati degil ... Tortıalarll 
d ha .. :.ı .. ~· ._.._,.,. ı· atına Dö·k:m ... t...ne nah' 1 · · ı a a Korcu dcyor ki. ..i d .. _,_ Diye muk-"el -•t· p· y f a guze ....,vınne1.1..ı.euır. nşa ."' v., ıye erı çenesıru:le sa . _ İzınjtıte şehirliye kahve tevzi edil. • r e ........ ib eden 11/9/941 Perşembe ""' e .. .,, ı. ıyer, usu u kazanırsan fena mı? Üste de 
00,.'11.anan ilkokuila.rm yeni ders yı. gın bir hal arneden ve gün geçtibye diği zaman biz de alakadar makama ,ünü ayni saatte en çok artırana iha- ı;ıok beğ'enmişti. ·ram bir pehlivan vü- bütun dünyada soyleneceıı: ... 
l:na kadar ikmaline hummalı bir fa_ birçok vtancl.iaŞ!a.rm &iimlerine sebe. müracaat ettik, fa.kat •;u cevabı aldık: "Si çekilecektir. Yina böyle bir bedel cuduna malikti. Avrup:ı.da, Amerlkada - Bizim rahatımız iyi burada 

b t K" 1 .. kah . 1 'ld& edilmez ise satı.ş talebi dtişürüle- Yusufu kolay, kolay yenem~zlerdi. İri, barlar dolu ... Hayvanlarınıız vat 
aliyetle ç.lıştlmaktadır. Hususi muha... :ye veren sıtma. ile mücadele etmek er ay u ve ıçmez.• cektir. sallı ırüz,el blr Türık pehlivanı idi. Av- _ Evet; her şey var .. LfıkiJI 
"""bcce yaptırılırna.kta olan Var kona üzere vilayet 8ihhat .m.üdürlüğii 1Je Bu .muamele olzi çok müteessir etti. Taliblerin aos" terilen -<•n ve saatler. rupa ve Amerika şımd117n kadar bir çok olmalı değil mi? 
""' 

1 
Aca.ba. gerçekten öylü kahve içemez ~ ,; "' ....,,,_,,_ hl. · of 

ğının i~tı sona ermlştir. Diğer bah teşrki mesai eden l'lrthal Şeker fab. mi?• JI. de Söğüt İcra dail'esınd\? hazır bulun- .1.<.U111. Pe ıvanı görmedl~i için bunun Bu aralıık kapı vurulmuştu. J 

· malan la:zı.mdır. Bilolımlıı masarif ve Y1i2ıünden çok para ka7..anab'lirdi. La. anası ba.şı örtülü ıçerı girdi. "i 
çeli modern memur evlerinin de bu ay rikası ddkıtor ve ısıhhat memurların_ Hasan Görgültl de bütün Adapazarı te',laliye alıcıya al.ddır. kin, nasıl kandırao!leceldı? bi iri gövdeli blr kadludı, ık:ırk tıııl 
ıçiru:le Lnşala.rı oona erece-k:tlr. Ataıtürk dan müteşekkib bir ıheyet bu mmta~ ma.hallelerine munıtazam olarak kah. İcra iflas K. 112. lHı. 116. 126 ncı Yusufa sordu: ıarmda vardı. Piy~re safa ıteld 
A t k d 'd • kalarda faal'yete geçm'şlerdir Hafta ve dağJJtıldlğ'ı halde blzim mahallenin maddeleri hıtiıkımü Latbik edilecektir. - Odk güreş .:>hıyor mu buralarda? dikten sinra; konuşmağa baŞI nı ına a ar uzaqıp g. en ve ın.şa_ r 

1 
• bir kımnı bundan mahrum kalmıştır.» - Gün geQIIlez olur... - Siz nerelisiniz? 

atı da sona ermek üzere bulunan bul nın muayyen ııama.niumda köylere Her Lk:i V'aıtıand.a.şm J>ıı şikdyetlerlni <941167> - Senede kaç gtiı·eş tutarsın? Am ••• 
- er ...... alı ... 

var şehri ilk giriş ve görüşte çok ca- giden bu ekip muntazam bir halde a~~kadarların aynen dıkkat nazarı ö. Tokad sulh huku!t hakimliğinden : - Sırasına. göre, yirmi, yirmi beş _ Tüı1kçe ne ilizel konuşuYO 
zib göstermektedir. ha.sta.ıuı mll1cy'e'?le etmekte ve gerek nımf' koı.vu~oruz. Tokadın Sogukpınar mahallesinin güreş.. - Yirmi sene evvel İstanbUI 

.Blr kö• okulu temeli daha atıldı li tedavi usulleri tetbik edilmektedir. Perviz so.kağında kıiin 74 ada ve 72 - Nerelerde? lımdum .. TüI\kceyı o vakit oğr 
" B d Lf d parsel sayılı sağı sahibi sened hanesi, - Türkiyenin beıınen her yerinde... tim. 

Turıha! n~eaine bağlı Kaya.cık Kısa bir zame.nda faydalı neticei.-er ergcuna ma en ocatı arın a solu Behçet ha::ıe ve bahçesi, atlt.ası - Kaç lira kazanırsın bir senelik _ Ne iş yaparsınız? 
k.üytiode bir ilkokul bina.sının temel ekle e<iilmiştir. bir kaza İmam oğlu Hasan, önü yol ile mahdud, güre.şlerin.den?... - Ttkcarmı ... Pehlıvan gnref 

Eergamıa (!Husu.si) - Bura.ya bağlı zemin ltatt.a lki oda, bir sofs, bir kiler, - Yüz elli, iki yüz altın olur.. - Burayı siııe kim tarif ett.ıf 

Ad anada havuzu 
-) 

Yeni~e anütea.hhidlik ~ bir ahır ve bir miktar bahçeyi müş.. - Para değil doğru.su bu ... Avrupa.da - İ.stanbuldaki peblıvanlar .• 
yüzme açıldı Ali ~lu Seyfi inci, Ova.cık köyünde ternll, beş yüz lir~ kıymetli bir ve ay~ bir pehlivan senede beş glireş yapar, - Ne için geldlntz l'ürkiY 

------------------------....,-~-- taş ocak' da d·' it paıtlatmıiı,kta ni ına:ıallede 74 ada ve 71 parsel sa- iki ilç bin altın kazanır... - Pehlivan alıp Avru,paya, 
arın marn ~ yılı sagı Hacı Hasan vereselert ve kıs_ Tokat sulh h ukuk haJdmllğinden: ka.va götüreceğim .. 

iken, ıyamnı<Ia çal.ıştırdıgı amel.ed men İsmail Hakkı vcreseleri hane ve Tokadın Abdülfettah mahallesinden - Pehlivanlarla ne yapac 
oa,.fer oğlu Himanet Yıldız dinden ve bahçesi, solu sahibi sened hane ve Kara Almıed oğlu demir tüccarı Ali ralarda? 
Ömer oğlu İ'Jnal da ayağından yara_ bahçesi, CEIJl(hrsi yol, anl{ası İmam oğlu Karaata 1171941 tarihinde vefaıt et. - Güreş yaptırıp para ka 
lanmış ve her iki yaralı Bel"glgma Ha.san \lleresesi bahçesile mahdud, alt miştir. - Ya, kazanamazlarsa, ya, 
memleket lh.aıStaınes.lne yahrılaıuştır. kaıt~a b1r oda ~e bir m~hzen, orta k~t- ı - Kefaletten dolayı olan alacak. d'Uğilnilz pehlivanları oralarda 

. 'ta rk.f oda, ikı sofa, bır mutfak, ust lılar da dahil olduğu halde ınütevef. ortasına bırakırsanız? .• 
Tahık:ikıat devam e1ımek.tedır. kaıtıt.a iki oda, iki sofa ve bir mutfaık - Hiç böyle şey olur mu? .. -----o- fanın te'kımil alacaklıl:uı lle borçluıa. 

Man;sada üzüm sergisi 
pavyonu 

Manisa (Husu.si> - Marılsanın her 
y1l y.apılınalkita olan üzüm bayramı 
için bu sene de .hazırllıklara başlanıl. 
mışbır. 

Bu yıl uzum mah5tıı1ü oldukça az_ 
dır. Mah5ulii.n .soğuktan yanmasın • 
dan bağcıların kısmı küllısi mutaza.r 

Ada.na (Husıısi) - Adana yü.mıe lıa.vurzru.mm açı$dığım ve su ~rla_ nr oilmuş ve 'bazı yerlerde de az ol. 
rınıa. lbaŞllınıcl@mı ~ım. YUk:a.rıda'ki resim Adana. yümıe ha.vu • muştur. 
zu.n.daki müsabakalardan bir estantanec:Lir'. Mii9abakalara önüımüzde.ki istasyonda üzüm satış meşher; Ey_ 

ti1,eriınde yangın köşldl ve tahminen rmın llAndan 'tlbaren en geç bir ay den aramızda. bir mukavele 
üç dönüm m~lclarındo.ki bahçeyi miiş. zarfında alacak, borc:annı vr.rsa veşi. bü:kllmete tasdik ettiririz .. 
ıteınil ak.ar suyu bulunan biı· ki !$bu icralarla birlikte kaydettırme1eı-i. - Demek, mukavele ya.pac 
•,, "' b hanenı·n tasarruf•· o"lu" :kona·u·-,, _ Sonra da hi1k:ılmete tasdik ctt - " ... "' 2 - Alacaklarını vakt:ıe yazdınnı -
tör Hasan vereselet'i arasında nizalı yan alacaJklılann mirasç!SI ne şahsan siniz? .. 
olmasına mebni sull1 hukuk h3.kiml! - ve nı- o" .tPr"kcye i1.afrten tnklb ede- Evet; başka türlü kim 
ğinln 30/5/941 gün ve 530/231 sayılı miveceklerl ve mahkemeye tev<li ede _ eder de yola çi.ıtar benimle ... 
m . .rnile sa.tılaraık 1Jedellnin hissedarlara 00'.deri evrak ve .,res:ılk'\ mukabil mak.. Doğru ... 
ta.lcslanine karar veriımiş ve bermucibi buz alabilecekleri lfirnmu lifin olunur. - Kaç lkişl götUreceksinlz? ... ..ı 
karar tapudaki hak ve mükellef'yetıer - Eğer, Yusuf gıbi bir iki k~ 
dairesinde 29/Ağııstos/!lU Cuma gtinü J.ayı;k görillmed!ği surette on b<'ş gün bulursam, üç dört itişi götüreccğ 
öğleden sonra saa.!; 04) de satılacağın sonraya tesadüf e:len 13/9/941 Cu - - Hüktlmetle mukavele yap 
dan taHb olanların ımıhammen kısme- martesi glinüne talik edile't'C'k o günde nız bunlarla de~l mi? 
tin yüroe yedi buçuğu nisbetinde pey en ook verene ka.t't ihalesi icra kılı - - Evet; TUıtc bük.funetile bil 
af.ı:çelerile me?.ıkf\r gUnden evvel Tokat nacağı ve peyden ntikfil edenler hak,. vanları teslim aldığıma ve ne 
sulh hwkuk hft.idmilğlne milraeaat et _ kında artırma, eksiltme kanunu hü - para. vereceğime dair mu:kaveıe 

._,._.,.11'11~ı'lllıııı,._..-ıııı_,..-.-.~w-..ıııı"11_.__...,._.,..__,..__.~~~"11~~~~~~'llllııı.-.-...-ıııııııı"11-.-.~W--.-"-ıı"-'llllııı.-.-...-ıııı,,....,..~ melert ve m~kO.r gtinde bedel haddi ktlmlerl t.a.tbik edllece~ UAn olunur. cağını.., 4Arkas1 
hafta.ıaırda da devaQI edf1ecekti.r. Iü1ün 20 sine kadar devam edec*tiı-. 

--·-·-· --· ~---1-. ... ~ ..:.... nıd-. .. ı ..... 



SON POSTA Sa 

'l'elgraf, Telefon Ve Telsiz aberleri 
/,.ana karşı 
londradan 

il.kselen sesler 

-redblr 
erı ve kat'i 
oıacak91 

Dk Tem. 

561.00 ,1,32 

11,90 

Dün gece bir genç 
rakibini bıçaklıyarak 

öldürdü 

Şehk tıyatro8U dram ve ~ı kıısım"'rmın muay. 
yen yerlerine '11 metre murabbaı miktarında ılA.n ve 
relclAm konulmam işi. 

Şehir t.!\Yatrosu t.arafmda.n çık.anlmatta olan Türk 
tıya.tro6U, adlı mecmu.anın muayyen yerlerine ilin 
ve retlAm konulması ~. 

Tahnin b delleri ilP ilk tcmln&t. miıı:ta.rları yukanda Ya.zı.lı işler ayn ayrı 
~ artırm&ya konulmUŞtur. Şartnarnelerı za.bıt ve mnameU.t. mtidfulUfll 
kaJfminde ııörlllebUlr. İhale 3/1> /Hı Qarşamba günü saat H de Daimi 
Enoümende yapıl~tı:-. Tal ble."'in fl.k teminat ma:ittıuz veya meıituhlarlle 
ihale g(inü muayyen saatte Dalın!. Enctirnende bulunmaitı.rı. (7244) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Kırk;.arelı Şeytan!ıcre ocağı taşlarıncl'>-n istasyonda tcslım şart.lle ve 

muhammen bede.l 11200 lira olan 4000 metre mık'Ap t~ kapalı zat'f 
us:ulıle satın a.lm:ıca.ktır. Eksı tmc 3/9/941 Qarşamba. gtinü saat 11 de 
Sirkecide 9 işletme b:.nasında A. E. ~ullCa. :)1lP.ı.lncakitır. 

istekuıerm 84-0 l ra muv .. k.kn.t temln:ıt ile kanuni vcs.kalarını ihttvıa 
edecek k~lı z:ırn:ınnı ayni gün saat ıo a kadar komisyona verme_ 
leri liitmnrlır. Şur n:ı.mc!er ~ olarak ~ndan verılmekt.e -
cır. (7252) 

Atlantik talM<isi 
Yazan: Selim Raaıp Emet 

A merDıa Cüınhurrcl i ile İngiliz 
bapUIU ıaras:maa Kanada ILl)'J

l:ınnda bir harb cemisi içinde vuku. 
balan Ye bu harbhı en mühim hidlse.sl 
olanlt ilb edilen ıniilibtm neUcml 
sekiz maddelik bir 8Ulh programı şek. 
linde Devohmda. 

Bu scldz maddenin sekWnln de inan. 
dan evvelki harbin ıaYelerlne müte. 
dair olarak vakti.le atin edilmiş bulunan 
programla büyük bir bcn.ıerhk anet.. 
t.Uılerlude fiphe yoktar. Muhtelif kay. 
nak.lann ve kale.mluln bu millihan 
ile üzerinde durduklan bu ııroır:un 
hakkmda 1Jhndl1e kadar :yapılan Dete 
ri,yat, bu kabil C!laSlar3 Ü)'anacak bir 
suJh için va&iyotin heııu~ lılfi daece
de olgunlaşmamış bulnnautunu gös
termişür. Anımka ve İngill.ere ıibl 
dunya efkinnın na!M. atışlıırtua IJi.. 
hakkın vikıl lkl büyük dc\lctin bu ruh 
baletindt'n te&'afüt cösternıelerl nya 
handan haberdar olnaamallU'.ı kabul e. 
dfkmea. 

Demelr ld lld 9iytik fle'fld adammm 
Wiklsbıl lcab ettiren scbeb, esasen 
slmc1ilik esaslı bir taHbl bulanmayan 
böyle bir sulh içlu bir proeram nepei. 
Dlt'Jden bambaşka şeyler olmak lizım 
ırdlrcli. Nl&ekhn, eakl, yeni iki büyük 
Jlut'anm matbuatı ve salflhlyetU &Öıı: er. 
babı bunun böyle oldafunda ınlHte. 
rilıtlr. 

Sabahtan Sabaha: 

Memur ve 
muharrir 

İD&iıterenın ibtlyacları maliilllf'lur. 
Top, tanare, daha !&Q-ade top, daha 
çok tayyare, yiyecek, içecek, daha fazla 
)Q-ecdc Ye daha laııla içece•. Sovyet 
Rusyanın . da buna inzimam eden lhtl
)"~lıırmı lngiliz .Ml&Jannm iaşe ve tc<J. 
hiza.tına halel gclmc<il'n tamamlama 
zanıttU, bu tablonun esas hatlandır. 

Amerika fbndl,.e llMar buna nD&I 
ve yapıyor. Daha fazlasının :zamana 
•e Amerikan anayltnln teskllitlanına. 
sına mütevakkıf oldutu ise yalnız l\fls
ie:r Çörçil'in detll. biıtün cihanın ma. 
liımudur. 

Demek kf, meselenin bir Jbth•aç lis
tesi üzerinde muiabakat husule r,P.tlr. 
mclrten de ibaret olmadı~. Amerikanın 
matilnı olan lmkiıılaı-ı ve ı:ayretı kar. 
fisında, Y1mlhla anla .. nus otuyor. Ba 
ICbcble,, bu.sual de. b1r ~a bırakılmaAt 
iktiza eder. Geriye Amerlkanm alaW
le<ıelf karar bhyor. 

Bu karar ne olablllr? 
Bu karar, olsa nlsa Amerllı::anm 

la~i .eartıar dahilinde h:ırbtı girebi
Jeecti sualinin eevabuıa müıeallilc Olan 
kanır olmak IJi.zım gelir. 

Dakan Fransızlar Alm:uüara ili 
olarak verirlene Aaerib harlte girer 
mi? 

Japonlar Siyama saldınrlarsa Ame
rika cene llarbe ,.ınnelı ister mi? 

.ı\merlkadan Sovyet Rasyayıı ald u .. 
salışarktakl Vladlvost.k limanına yol. 
tandıtı bUclfriJen \'e c1aba da 7oll:uı .. 
ınaıa taı.fi bahrnan harb m.-.UCSinia 
Japon denlslerinden reoirilmek isten. 
memesi takdirinde Amulk:ı harbi ıi>ae 
alır mı? 

Veya hangi sebeblcr Amerikayı Av
nrpa har'f>ine :miidahılle etttrlrf 

Umumi kanaate 1:ör13 Mlsttr (,örçll'ın 
kt'tıdis!ne teklif olunan miilikaiı kabul 
ve ona şlta'b eaerltcn ıdhnlni me-;gıd 
eden fikirlt't", olsa om bunlara inhisar 
edt'blllrdl. 

Ar.aba, bu mukadtler ve mukarrer 
St•allrrin ceftblarını alabDm.iş mltltr'7 
Aldığı karşılıklar ve lnhbabr kcn<lls.
nl memnun bırakmıs mıdır! Buulıır, 

bugün tamıunm ımeı:bttl 6"Ylerc1ir ve 
ne kadar zaman meçhul kalacaklannı 
da Allah bl!.ir. 

5 t11i111 &a9ı.~ em119 

surlara ahl tenldd ve ikazlar Jklııci 
duecedeki ~uller tarafından adeta 
lsWıfafla karşılanır. llu lıir ı;ilrib 
~omıuıidir ki memur :a.Uuıı>cU 
di,-e ifade e4llcbillr. Da.lıa nrlbı 
bö.>le ulak tefek tenkidkr ikincide • 
~dd mes'Ullere vauteJerlnl ko • 
laylaftıriacak yenle onlaı'w adcLa A-

l&biyeUerine muclahaJe edilmiş "lbl 
Fıkra muharrirleri memlebte dair menfi bir &.e.lüJüye kapılıımJarına da 

yuılarında mlişaheddcrine \C illti • aıebeb olur. Bu b.aslt coru.ş l'C du.ıiü • 
Dlilaruaa ıore fikir Jllt'Ulürler. Ba nİİf bize bazı me.-zulım lsi.emlyerek 
itibarla menulsrını samimi, tilki • tekrar etmek Jı.ülfetl verir ki mu • 
yeUerinl de makul bulmak ~crt'ktir. harrlr için hiç 1e zevkli değildir. Ga. 
Uerıün muhtelif cıııete sütuıılannda zetedler sak sık valiler. vekillerle te. 
çıkan bu yıuılar dalma blr ckaiiimdl mas eder, tlkfr mıadavelesi edf'r, sa • 
veya kusuramam ksblt eclerltr. Ce- mimi lt...,..ballf'r yaparlar, toıılanta. 
mly8' ve idare bQ'aıuwzm da daı1k lannmdan dalma miisbet neticelerle 
ve kusurdan aıı:ade ulduiu iddia edile- ayrılırız. Fakai bahsettiğim ikinci, ü. 
mes. Şu halele bu mevzolarlı alika- ~üncü sınıf mes'allerlc konuşarak fi. 
dar belediye ve dcvlt•t mbesııtRlerl- kir alıp vermlye imkan olmaaıtı için 
:nin bira& ııı.ütevaıı olmaJan ve &'ôste. tenkld ve mütalealannıızı )azılarımıs. 
rllen kusur ve yots~nkla& ı tamir ve la izah ederiz. Ne çare ki bu sınıf 
tasııUı eımekie gcci~eJeri lcab mes'ul makamları harekete ıeUnme. 
eder. Gazeıe sahibinin varlf l dev. ylz. Gazete mi okuıntı;\'orlar, yoksa 
ıeUn umumi si~t.ini belirtmek, da. bu nıenularla ali.kadar olmak için 
bili işlerinde m~.-.ıhede "e ihtbıasuıa de balidan emir mi 1".'klivorlar? Bu 
gore mutalea beyan e'.ınellUr. Saınl. bir hazin muamma.iti' ki idare b:ı)·a. 
mi irşad ye ikaz mahiycUndc oJan tımızda )er rcr \ic kısım kuıım C'Ö
bu miitaleal&rıbn istilade etmek de rülf'n ataletin surıip gitmeslnr se. 
belediye ve devlet mües:ıcselerinln Mb olavor. Ban wklletle.r r.ı11et&rl.e 
s:ı!Mıl) et tar crkinın.'l düşrn bir va. neşriyatını taklb için ınemnrlar &av. 
alfedlr. Ne g:ırlbdir ki memleket lcıln ıdf etmişler ve favc1asmı &'irm~ 
yürütıtiiğümüz mu'8.lealarıı l uksr.k dlr. Bu &eşlılli.tm lkbtd dereeed~ 
mühim telikki t"Uitim.la mesel"lrrdel me~tal makamlar tarafından da • 
müamlarca. lu7nwt nırilıt!il , ... Jıat. buJ eclllmeslne ibtb~ var .....,.m. 
ti M:fekkür edDdiJi halde umuıni ha- ~iMi~ Ca.J.i.t:J 
7a& eerçeveııiae &'lftQ ulak tefek ku. 



6 Sayfa SON POSTA: 

llmlG'il'I 
Ağız ve boğaz IUıhablan RİDA diş 

suyu mahlfilünün gargarasUe şifa bu. 
lur. Salgın hastalıklarda gnrgara ya. 
pılması tavsiye olunur. 

Galb aranıyor 

a 
' • n z e, grip, romatizma 

İıitaı:ıbul Ak.sa.rayda oturmllk'ta iken 
3/3/941 de 14 yaşlarmda kız kardeşim 
dotu Be,yazııdlı Ahmed kızı Züleyhayı 
kaybettim. Yerinl blıen insaniyet na
mına aşağıdaki. adresime bildirmelerini 
yalıvanrım. 

Ankara Maltepe arkası Ra.ud elvan 
No. 29, Apartıman kat 3 de Abdülke.rlm 

Nevralji, Kırıklık ue Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında ~ünde 3 k.,e alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKlNINIZ. 

............................... --···· .. ··-······· 
Son Posta Matbaua: 

lieıpiyat Müdüri: seıım Ragıp Emeç 

SABiBLERi: S. Ragıp EMEÇ 
Her yerde Pullu Kutulan israrla isteyiniz. 

Sayın Halkımıza 
Türkiye kömür satış ve 
tevzi müessesesinden: 

Kömür fiyatları muayyendir. Fazla bedel 
vermeyiniz. Tozlu, ıslak ve eksik kömür 
almaınağa dikkat ediniz. 

Kok Kömürü satış fiyatlarımız: 
Ankaracla: ' 

uK.arabük, Sömikok, Gazhane koku» depoda T. L. 

Tonu 26,50 - Müıteri vasıtasına teslim 
Vagonla - D. D. Yolları hamule 

Y aeılı tartı üzerinden 
l•tanbulcla: 

senedinde 

Depoda - Miitteri Yaııtaıına teı\im 
lunirJe: 

Depoda - Mtitteri vaııtaaına teslim 
Diğer tehirler için 

F. O. 8. Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

Karabük: 

Tonu 25,80 

)) 

• 

23,50 

26,50 

18,-
24,10 

Kar.bak koku - D. D. Yollari Tagonlan 
içinde teslim Tonu 21,-

Semt depolarmdan kömür alanların beledi-
yece musaddak fiyat 
1 istesin i talebetmeleri 
tavsiye olunur. 

Dikkat kömür alım satımından şikaye
tiniz olursa aşağıdaki adreslere 
müracaabnız rica olunur. 

Ankarada 

Türkiye k.ömiir satış ve tevzi müeuesesi Merkezi Atatürk 
bulvarı No. 129-131 

Yenişehir-Ankara 

l.tan:bulda 

Türkiye kömür aatış ve te~zi mü.eseeae.S fstanbul ıubeai 
yeni yolcu salonu k.ı 3 

Calata-f stanhul 

lzmirde 

Türlciy.e kömür satış ve tevzi mÜesse9esi İzmir p.ıbesi 
Cümhuriyet bulvarı No. 104 A. 

lzmir 

NOT: 

isim ve adresleri sarih olarak bildicilmiyen ~ki.yetler 

dikkate alınmaz. 5446-7063 

Hadım köy Kor K. dan: 
Haıibrye aıyniya.t maıkbuzu koçanının son salı1fe;inden 1.2600 No ıu varak 

cı.p aroça.nı ne .. ibi~ yazısız, iı:nrmsız V'6 mtiihürsüz olarak gafb . olmuş. 
tur. Bunun hi.lkımu o'lmadığı UA.n olunur. ('951-74119) 

Deniz levazım Satmalma Komisyonu illnları 
Mevcud evsarnnız mucibince aılınacak olan 2000 k&lo kaynanu., bezlrın 

25/81941 Paız.artesıi gunü saat 14 de Kasm1«)nşadaı bulunan Deniz Leva_ 
zım satınaı:ma Ktmıisyonund:ı ~za.rlığı yapılacalkıtır. 

isteklflerin belli gün ve saa.tte mezkfır K~yona müTacatları ilim 

olunur. ('7398} 

** 1 _ Mevcud numune ve evsafı mucibince taıhmln edilen bedel; 6480 
lira oıa.n 0000 kilo yıkanmış parça ıb~ 25/&/Ml ~rtesı günü saat 
11,30 da Kasımpaşada bulunan ventz LevWm &Mtmalma Komisyonun. 

da pamrlığı ya.pı~:ı.r. 
2 _ Kaıt'i ıtemınatı 972 lira olt>P şartnamesi her gün iş sa.ati dahilin_ 

ele me7JkiiT ı1toıın1Sy00ıdan bedelsiz aıınnD:>iltr. 
3 - İsteklilerin :M90 sayılı kanunun istediği ıvesa!Jdle birlikte belili gün ve 

aaMılıe adı &9;en ıcorrusyona mürcaatı.arJ aAn olunur. <'739al. 

ısooo ıltilo kasele 
l3000 kilo vaketa 

120 adet. me.shı 

** 65745.00 
60520.20 

257.28 

4537.35 
4376.01 

19.30 

126522.48 8832.5') 
ı - Yukarıda olııs, ml.lctar, tabmln bcdellerlle l1k teminatla:ı. yazılı üç 

kalem eşyanın 26,AAıJstos.941 Balı gfill'U saa.t 16 da pazarlıkla etslı.tmesl 
yapılacaktır. ' 

2 - tııtm Uç kalem eşıranm hel" Uç kalemini birden !~if.ı;e bulunulabi • 
teoeği gibi yalnız her hanci bir kaıemıne de teld1fıte bulwıulabillr. 

3 - isteklilerin be\ll l1in \le saattıe )l'Ukanda hiaalannda ıı&;t.er\len mit. 
tardaki t.eımioot ve kanunun ı.st.editl vesaik ne ~ bulwıan ko. 
ml.ayona müraoaMlsn. 

4 - eutnameeı b.el'llikı mesai IM&ierl dphtUpcle na ..... bedel mua.. 
bilinde toaıiıo'oaıdan alıaüiliı. f'1ff) 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

T0RI< TfCARI;T 9ANUASI A.~ 
l(UPONLU VAD~Lf M~VDUAT 

PA.RAN 1 BURADA l~LET 

~ 

i%1Ni 
~-· Yatıh - Yatısız Kız ve Erkek--11ıııı. 

Şişli Terakki Lisesi 
ı - Yuva, ilk, orta n Hse sınıflarına hergiin yeni taiebe ka}dına. de

Tam. edllmektedtr. 
2 - &91ti talebenin 5 FJltle lııadarta~nnı yenilemeleri ltizumu bil 

diratr. 

, ................................... .. 
Polatlıda Topçu ve Topçu Atış Oku1u K. dan 

<'.*ula. 00 ili 120 lira ü.cret4e bir eleı'k.ıtı'lkı;<i ahn.aoaıktlT. Uoreti k.a.bil<ye_ 
tine göre tayLn oıuna.cak.t.ı.r. i'atetiııerin vesikıaılaırile bôr.ıaıtoo müracaat.lıa._ 
t'l. (95a) (7400) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

7.irai ve Ucari )ler nevi banka maamelele.rl 

~~; .. ~fii 
illlrıiM~~-~~~~ 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ~ ihbarsız warruf hesablannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşajıdakl 
plloa aöre ikramiye daiıtılacaktır. 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 » 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 l) 

160 )) 20 )) 3,200 l) 

l)lkkM: Hese.blımndakl paralar l>lr eene içinde 50 llnM!an aşdı 
l(işml.yenlel'e ikramb'e tıktığı tlıkdirde % 20 fwaslle verııecektir. 

Kur'alar ~ede 4 deflt.. 11 Mart, 11 Haslran, 11 EyUU, 11 Blrlnci 
Unun tarihlerinde çekilecektir. 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
a. ,..etten wııa rinde &'c dm maDtuaman 

diflerinlzi ~ 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kltaatı llAnları 

Aşağıda Yazılı mevadın acık eksiltmeleri hi7.alarında yazılı gtln ve 5"' 
10 ~ Canlll'ıda askcfl satın aima komisyonunda yapılacaktır. Ta1iblet1' 
bellı va.ldt.te komisyon geımcle.ri • 

OJDei Mıktım Tutan Teminatı İhale tarihi 
kilo lira lira 

Sığır eti. 90,000 18,000 2700 
Koyun eti. 50,000 17.500 2625 
Sade YaA'L 20,000 29,000 4350 
Tere yatı. 6,UOO 8,900 1350 
Odun. 600,000 15,750 2362,5ı. 

Kuru ot. 118,000 7,080 1062 
Sam.an. 108,000 2.160 324,50 3/9/941 
Pirine. 35,000 H,000 2000 
Bulgur. 35,000 5.600 8t0 
Toz şelker. 16,000 'l,840 1176 
Salbun. 14.,000 7,700 1155 
Kuru !ası.Uye. 25,000 6.250 937,50 
Beyaz peyair. 8,000 5,600 840 4/9/941 

(949.74171 

** Beher lciloou 200 kuruştan 10.000 kilo sade ya~ı alınacaktır. Tut.aR 20.(1(1 
lira, kat'l temlna~ı 3000 l iradır. PazarJlkla ebtltmesi 25/ 8/ 941 Paza~ 
günü saat. 11 de Bola.yir c!vanndn 7<ıO askeri satın ıııma k.omiı;yonunda ,r 
pılacaktır. Tallblerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (945-7413> •• 7000 kilo koyun eti acık: eksiltme ile satın ahnacaJctır. Tahmin t>edr' 
3500 lira, ilk teminatı 262 lira 50 kuruştur. İhaleei 15/9/ 941 Pazartesi ,. 
nü saat 16 clıa Kırklarellnde askcrt satın alma komisyonunda ya.pılacattıt 
Taliblerin belli vak.itte komisyona gelmeleri. (947.7415) . ,,.. 

Beher kilo&u 2 kuruşt9.n 1600 ton bu~ay Ull ya.J)tırılar.a.kttr . ıceP" 
zartla miltınesi 2:t/9/ 941 Saiı günü saM. 11 de COrluıl:ı ar;kerl satın •,_.. 
komiQonunda yapfü~ktır. Tutan 32.000 lira, ilk teımınatı 2400 ııraclıl' 
Şart.namesi komisyonda görülür. Tallblerin kanımı vesikalarlle teklif ırıeJ; 
tublannı ihale baa.tinden b!r 68.at enet komlayona vermeleri. <9.U.7411 

,,.. . 
Aşağıda. yazılı mevadın kapalı zartla ek.Wtmelerl Edreınitte ~ 

sa.tın alma komi.syonunda 3/ 9/941 c;arı,amba. g{foti hi'u.ılannda ..,--_, 
sa.at.ııerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesika~arlle teklıt mektup!~ 
ihale saatlerinden bir saat evvel ko~ vernıelerı. Evsaf ve şat'
nameleri Ankara, İstanbul ve bmiı' LT. Ami.rlNderi satın alma kornısYoO' 
larında da ıorülür. 

Cin.w 

Odwı. 
Sıtır eti. 
Kuru eotan. 
Saman. 
Ku.ru oi. 

Miktarı 

Kilo 

480,000 
150,000 
ıu.ooo 

360,00() 
600,000 

1,25 
40 
10 
3,50 
6,50 

Teminat& 
L!ra 

787,50 
4500 

180 

945 
2470 

(915_'11Sl) 

~ıe 

~ 
15 
ıo 
18 
16 
1'1 .. , 

Aşıatıda ınllıtarlan ya11.ıJı odunlar aıçllt ekslNmeyoe konmuştur. İJl~~ıL
ri 15/WMl günü hiznların<le. yuıh n.atıerdıe Babaeskide Askerl S r 
a.lrna KomLVonwıda yapıl~alı:.tır. Talib'k?rin bemi vakitte KomiSyoo' . 
".neleri. l'e)> 
Mi~~ TeminM& K.llo fi&tl . tı/' ~ 

...,.. 'Lira Kr. Kr. 8a.. ~ 

2ı20 

1130 
1256 
850 
925 
700 
L80 

2385 1 50 ıo 
1356 1 60 J0,30 
1837 C1'I 1 ı.SO 

.,., t 12 
1275 2 1'-"' 
832 so 1 • 1e,30 
9Sll 
202 50 

ı 40 
ı 50 

11 

(917-7:.!25) 

** Ü 11 jzal_,.ıı; A'71'A'ıda yazılı mevadın kapalı zarna eksilt.meler! 1/ 9/941 gün yaP1ıac~ 
da yazılı saa.tlcrde Knrakl5sede askeri satın alma ıromtsyonund~erınden 
tır. Ta\lıbleri.n kanuni vesllı:alarile t eklif mek.tublannı ihale saa da garnıur -
aaa.t ev~ı ~a vermeleri. Evsaf ve şartnameleri. komlsYon tJıa.le sı> 

Cin.si Miktarı Ttrts.n Teminıııtı 

pjrlnç. 
Kuru fasulye. 
Bulgur. 

kilo Ura lira 16 
8il,460 
73,800 
8!1,460 

38,022,50 2851,j4 J6 
22,140 1660.50 11 
20,128,50 1509.64 (871-6978

1 

* * a-ı•ll itiO• -t ~ıığıdalci mevadın kapım zarfla eksiltmc.leri hizalarında :tır Tt1l ıı~; 
ve ınf>hallerdetd aıt.rert satın alma koıniSYonlannda yapılaca t. evvf'j al 4 
kanuni v«1Btalarile teltlı! mektublanıu üıalc saaUnden blr sa~B gı>rtı:~,.... 
dı:ğu komiGYona vemıelerı. Evsaf ve şartııame~ri ~1ı:oml~1~ ıJa'l~ ve~ 

Cinsi Mikta(ı Tut.Arı Teınlnatı thale 11
" 

Kılo Ura Lira 
-- - - - - 16 grır6·..1ı.JI 

Buğday övülmesi. 3,600.000 aeıoo 2'1181941 
16 30 çaollıl'"~ 

Sı~ır etıi. '72 GOO 32,400 2430 28/ 8/ 941 
16' ı:;r~·ıı ,,:J 

saman. 600.oc.o ıs .coo ıııs 28/ 8/
941 osı.J'11 

Bır ln.şa&t. 33.976.57 2546.28 26/8/!!~ ;~ ,-.da"~ 
Palamut •tM.il. '18 ,llGJ 5,f>20 414 27/ 8/ 5 orrıet ~ 
Naki1y&t 1080 25/8/ 941 l :satıJ 
Sade yatı. 40 00•) 70.000 4798 27/ 8/

94
; ~~ ' -.>; 

Palaska kaYltı. aded 11.000 20.900 1568 25 /8 /:!ı 11 so• tr' 
Tüfek kayış. • 6.01)0 ti,880 44ı 25/ 8/ ' 
Prasa 83,400 1063.35) ti- ~d· 
I.Ahan&. 4!1,600 572,85> 941 t6 so JC• tr 
TrUP. ·1.000 52.50) 27/ 8/ • ,3,3 • ııJ 

.. - 1'9~ 
Jf. Jf. aıı...,acaıctıtrertt 1"' 

Talibi çık.mıyan 5000 aded kilim pazaı1ık;J.a satı~~ 4ııı 1941 uııd~ı 
. d .razarı1.1>ı i.S.,.orı "°". 

bedeli 17,000 ı.tra kat'i t.eminatı 2550 Iıra ır. , a kOrıl · <flfl'' 
günü sa.at 11 de Ankarada M: M. V. H~:va sa.W:ı~~eri. ~ 
pılacak:tır. Tal~lerin belli vaıtitte koıniSYOna g ~ti':. 

"f ~ pıı.zaı~ı:ıc~ 1'"';1" 
. ıınscıınctır. "ı "' Mevcud nümuneslne göre 5 ton kösele 8 !rl!ğı sntııı 0tıııı· ,, 

26/ 8/ 9tl Salı günü saat, 15 de An'knmda Lv i :-;.: 11turl1$ 9D ı:;eri. pS'f· "' 
nunda ya.pılaoaact.ır. Kiloounun taıunln bedel isYOnil ı;e!Jll l 
mlnatı 2385 liradır. Tallb1erln belll valdtte konı eıJ.." 

ııJ~ ı'-~ * * p&._r ·ııı' t1 aıınaca.it1fıır • ss ı.ııı il efl ~ 
Beher kiloou 2 kuruştan 2856 ton odıın rıucta asıcerl ge1J1le ıı:·dJ 

mesi 1/ 9/ 941 Pazaıtesl gUnU saat 1 ~ d~ ıconılııYoıı~!$1'fetı'.,... 
100unda yapılacaktır. raub,t:rl:ı bell• v t>ellı va.ıdı.te 
ın ilk teminatı 42"8 liradır. tstaıaerin 


