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'ffle.taııilda ıtaratol 1:•~ 

• IŞIK LİSESi 
Ana, İlk, Orta, Lise 

T CYatılı - Yatısız) (Kız - Erkek) 
lirklyenın en eski husus! lisesidir. K.ayıd 

~c tecdidi kaiıci ı~n hergtln mUracaat o -
<IIna.blUr. 'larlfname isteyiniz. Telefon: 

-.....___ eos·:g 

Sene 12 - No. 3975 

.Bu sabahki 
haberler -la sabahki 

Sovyet 
tebliil 

U:OSltova, 24 <Radyo> - sovyet Is.. 
ilet arat btirosu tarafından bu sabah 

2;ecıııen harb tebliği: 
lleJlhe Aiustos gllnU ordularımız, biıUln 
~ lel'de d~anla muharebelerine 
~ etmişlerdir. Muharebeler, bil
~ King1sep, Sı.llolensk, Novc>graÔ, 
larat ~lkamet18rlnde eolt şiddetli o.. 

21 
cereyan etmo.ştlr. 

llıllh ~ustoo tiünü cereyan eden hava. 
Cl(lş(j llrebelerinde 19 düşmım tayyaresi 
redı l'dük. Bizim '<ayıbunız 17 tana~ 

r. ı .. 

Bu sabah Londra 
vaziyeti nasıl 

görüyor? 
aa ~dra, 24 <A.A.> - Sovyet RIJSY&.. 
ltat a.tb va.ziyet.1 hakkında şu müta-

,.U ar l~rl sürülmt'iktedir: 
Cnı kraYnada Rus kuvvetleri bili 
. es>eruı garbın.da harbet.mektedirler. 
cıı~ ınukavemete devam etmekte
ııeıi Anlaşı.J<1ıtına ıtöre Almanlar Dnie
~lınalden cevlrmelt istemektedirler. 
~ lar BrJanmc istlkıı.mctinde 90 kl-

etre ilerledl.klcr'ni bildiriyorlar. 
t~ad, Kinglsep şehirlerinın zaP
b n sonra Lenlngra.da dotru \'lU.U
~ h&ralı:etıtıe bir lnlcisaf kaydedi?. 

ieUr. 
~c9Phenin meıic~ kısmında RUB kıta-

hal'dtete geçmiş bulunmaktadır. 8 
~&artında 7 köy ıstirdad edllınl.ştir. 
•'-- n lu>berlere n:ızaran. bu cep.hede 
be 1~ 

1 
RUılların ltont.rolu altında bu-

' ''1% 

O ilesa.,..._c-~-ph-es-inde 
Rumen ordusunun 
zayiatı ağırmış! 

Londra, 24 (A.A.> - Moskovadan 
:ıen haberlere nazaran : Odesa cep. 
~e haıi>etmekte olan Romanya 
Yalın ı COk atır zayiatı utramaktac!ır. 
l\ıan ~ son bir hafta ic.nde mUtead.ti.id 
cıu..ı en flJ1caları, ya kA.mllen ımha e_ 
bır ~ ~a.hud mevcııdlarının büyilk 
~ı ltaybetıııt5lerdlr. 

~merika~ Sovyel 
sıparişlerini 8 ay 

1 • .:-!!~~a verecek 
t~ lllre; fiı>v.y<A.A..> - Alınan haber-
,,, bırcot et Rusyt. Birleşik Aıııe-
~r1tıertn 

8 
&lJ>ari,;ler verm~tir. Bu 

~ Jıa.ıa.r~ bay c;onrr, teslim edllec,e. 
"' ~r u RUstarın gelecek ilkba-
ltıcıttt taa""'~~Vf!lllot eti«f'ldtrlne. 

jAlman tebliğij 
"Şarkta harekat 

plan mucibince 
devam ediyor .• ,, 

••ıdesa 

tamam ile 
u 
edildi,, 

Be~~in. Dinyeper nehri 
uzerinde bulunan 
Çerkasi şehrinin 

zaptedildiğini bildiriyor 

PAZAR 24 A~USTOS 1941 - · 

ALMANYADA 
PETROL 

VAZiYETi 
Londraya göre 
Almanların 

-hedefi: Bakü 
Moskova, Rusların 9 
kög ü geri aldıklarını 

bildiriyor 
LOndra 23 CA .A.) - sAnnaliıstı. 

aakerl ma.kalesloôe diyor ki: 

Büyük bir zıya 
Tahran büyük 

elçimiz vefat etti 

Alman ba$cumandanlıı}ının bu
günkü resmi te«>lltlnde ı.atlnad e11-
leoek maUimat yoktur. Paltat ara
sından birQOk manalar çıkarılabi • s ... :O.n• P an.&e firk - Frananı 
Ur. Ü ün maabt'JCINlnl lımalarlr.en 

Almanların Ruslara ka.rşı C • 
oil taarruzlarında terakki kaydet- Tabran 23 (A.A. ) - Türlı:iyenin 
tiklerlni kabul etmek IAzımdır. Tahran b~ elıçisi Suad Da vaz, dün 
şimd' Odesa ve ı.enlngrad AlınaD kalb sekte&lnıden. ölmü.ft.Or. 
iştihı:stna birer ıotına oııırae ee • Tahranda &eesstir 

Bertin 23 <A.A.> _ Alınan orduları iştir Pa.ıtat her ikl ınuba81D1 Tahran 23 (A.A.) - Pars aJansı 
ba.tlttmıandanl·""~ın tebll"'ı: çllm · ldd •ıı muharebelerin ce.. bildiriyor: 

66•.U • t:ıraflta lf ~ A'- an -Ş&r.k cephesinde hareltAt plAn mu - ettitlnl b!ldlrlyor. ,... . Tüıtd.yenin Talu·an bllyilk elcisi 
_.._.inoe d eovam etmektedir. re.van ,.. lbl her şeyin ctesbıt Suad Dav.u biritaç 8'ÜD süren bir ha&-
....., tarın dedh~· il n et-İneil terenin cenubu prld sahlll a- edilen plAn mucibince• oere1a talıktan sonra ka1b sektesinden öl • 
cıklar.ında Alman s&Y&I tanrareleri ~t..s. Ildl.r lllÜl,ft(1r 
dün bin tonluk bir ticaret ~emtslnl ba- tlll ..,._.~aa~n bf'd~lleri Bu ~ı kayıp biltün" İran mahfelle _ 
tırmJt'tır. Dün ııece hava kuvvetleri - rad Alm•D ba81t•ınl8ndan- rinde derin blr tee6'Jilr uyandırmıştır. 
mlz Brltanya adasınd.ı birçok tayyare Bu a a ri tık meYda'l:ı cıı1t- tra ma.htelle ı b it lığının nt~Uıcea ~~efler petrol kıl- n r u acıya ardeş Tilrk 
meyda~~=ı =~a:rı.,::~;..1ş mı.,tır. B&Şl111t1 olan ııostoff ve onu milleti ile beraber iştlr~!t eder, 

1 Ö 
..,.., yularının ,... 1 * 

Berllnden gelen haber ere g re .ı:u-j rDeftJD• 5 lnel SU ) SON P08Tu\ - Vefat.ını tee.ssürle 
yefni 120 tcııomatre cenubunda. Din • '-.:. - ( DeYUa• ı iaei .aylada] 

c·~rı vaziyet=:J 
A Gr; Yüzünde~-- Düşmana arazi terketmek 

ır. -·-. ll'CÇecekler!ne bir de. 

• 
mı, 

~;ri~~~ a~~!~~h- . yoksa orduyu tehlikeye 
~:~·b~~:~~n;;;,t:;:~,."~ düşürmek mi daha ehvendir ? 
"- 1-a.ıı Ve YWr. bahriye tezrlllları. • h "" d · 1 b • • J • ( • •• d ""'~ - ~va.oı &skerı kont.ro1 aıtında in- Şark cephesindekı a ıse er, ızım evve ce ı erı sur üğümüz 
tll~Ut R edilmesi hususıında Re!- ,.. h ( d h ki ld " • b t tt• 

it Vel'ıni4t~ZVelt dUn donanmaya e. müla aza ar a a 1 0 ugUmUZU IS a e ı 

~ --.:.:· 0 Yazan: Emekli general K. D. 
tel ~slar 15 tonluk AJnıenra ile müıttefiklerınin ordu_

1

daha şo.rka Qekilıd~ten sonra dünya. vafık bır hareket şekli olınadtıını ve 
il ları tayyare ile ıarı son günlerde şark cephesinin ede_ ~:ı en :;vv~~i ~müs_~aıhkem mevtıle. bu hareket şeklılnıİı kendilerini cep. 

k ub 
rkez. şanaı mınta.kaların a rı en ı oa.ıu&u roy enen Lenın _ Q.eleru11n müt.eaddid lhR'I~ 1 .... d na ı d. 1 n • me d k ar d Kr"'natnt d .. __ , .. """"6e eıı.n e, 

idare itleri telefon·.a: 20203 Fiatı 1 kurut 

40 bin lirahk bir 
sahtekiirhk 

meydana çıkarlldı 
Uydurma havalelerle muhtelif posta 
şubelerinden para alan posta memuru 
Suçlu lstanbuldan Bursaya 1.000 liralık 
sahte bir havale yolladı ve bu şehirde 

parayı alırken yakalandı 

i:st.anbu.ı ~esi ve Post& İdaresi meharetle devam eden lbu sahtekar 
bir müıddettenben mühim bfr sahte- lıklar, n;mcyet 'posta ldare.sıne ak : 
JcA.ıibılc ve d'ola:ndırıcılık h!i.dlsesiı1'n sefutış, keyf!yıet .zabıtaya bı1dirıle 
tahkik~tAle 11M!J8uidürler. re~ bu m~uf sahtekfmn yakalan : 

40 bin lir11!)"Q balit oldulu t.a.hlnin m::\Sına teve.lfiiil dlunmuşt.ur. 
edilen bu &alhtelı.A.rlık ve dan.n4.al _ • Fatih, Şehremini ve dığcr. şehir 
cılık valk'asııun m~ şUdur. posta şu-beterinden bu tar.ııd:a bır 

P&ncUt. ~~eSi n~ memur • hay.Ii para ct.::tandıran Hüseyin, ta. 
!t.rından HU6ey.n Er'ka; adında bl • lr.;b td~ldiğlnin farkına varmlf bu 
rt, oelu'inüzıdek.i dlter m••MfıUf poota defa yakayı e;e venneme-k içi~ bu 
§~erine ~urma h~n.l.Ner tan • sahtekAr!ık:l&nna taşra postanele • 
zım ederek bu sahıte hanl• .eri, baf. rinde devam eıın~h kaL'klJ}Mıştır. 
b, be.Şka hüvıyet.ıerle çekmeğe baş. Çok kurnamca hareket eden bu 
JaınUJtar. cür'etkA.r adam, geçenlerde Bursa 

Birt>irini takiben ve çok büyük bir [Devamı s lncın saYiadaJ 

Onnmnzdeki aylarda 
mahktımlar -ziraat 

işlerinde çalışacaklar 
Ankara 23 <Hwmsn - Muğladıı.ld itinde çUtll.kte çalışıı.eak olan mah • 

Dalamon çiftliğinde ikl seneden fnzla kQmların ikametlerine mahsus pav • 
ha.pis cezasına mahkO.m olnn mah • yonlar inşasına başlıyacaklardır. 
kfunların çalıştırılması etrafındaki ha- Çiftliğe 6e'\1ted\lecek mhküınlann 
mı!ıklat bitmiştir. tkinc\tesrin ny~ ınllct.arı her sene biraı daha art.mat 
şında 400 mahJCOm çi!Lllğe aevlı:oı suret!Ie flç sene sonra ccael'!erlnd• 
c&klardır. Adliye ıe Ziraat VekAietlerl mevcud olan 8-9 ':>in mahk1ımun ta. 
bu m aksadla bir proııram haZ'rlaDUJ - mamen bu çiftlikte çatısmalan mUm-
lardır. küıı olacaktır. 

400 bin dlSnUm o:an bu çiftlikte Devlet ziraat fşlerf kurumu t.arafın-
mal*Qmlar bllı)mum zıraııt, hububat, dan mal*~lara 7aptırılacalt işler'le 
meyva ve eeb5e yet1$1rllmesl Jşlerlnde onlara verllec.eık UcM ve mahkOmla 
çalışacKlardır. tnşaat cezaevlndetı:I nn seWı: ve idaresi hakkında hazırlık ? 
m a.l*Omlar önOmlladekl a:rın bidaye • lara devam olunmaktadır. 

Yakalannda ölü kafası taşıyan adamlar f 

"Birinci sınıf 200, ikinci 
ıoo, oçnncn 50 lira, 

hangisini istiyorsunuz?,, 
Bir seyahat acentasında mıYJz ? Hem 
evet, hem hayır 1 Belediye Mezarlıklar 
Müdürlüğü Cenaze lıleri Şubesinde 1 

~ e ıyor ar bi»ıassa oomel mıntakasın a a_ .... a l ~..,,- enıZ ~le bu usse sevk ve idare üstünlükler· aşlklr 
~~ btı1~ 24 <A.A.> - Sovyet RtıSYll· :nmış oldwlcla.rı müh·m muvaffaki- isUnad ~en Soıvyet Baltık fılosunun lan mütteflık ordular kar~nda d°ıu: 
15 trtn1ıı b alkta olıı.1 Anıerıkan gazete- yeUeri henikı beklenllo.'l süratle ge. dalı. muzaheretlcrile b ir ktil ıhallnde ma büyük zararlarla neticelenen Cenase 1'1'1'1 fUbesl memwrlan •tr _..... 
tı.~ toııılft ll<li.rdlklerfne göre: Ru&ıar nlşletememif1erdar. :Muttefık ordular son rem:. ve ~nın son hadd ne harebeler k b mu_ «- Hay ~ay. ~len n:unazııın yetiş..! kadar sürat.le !ıalled.lltnr. Bir telf'foa, 
"""'t~trı tanktarı tayyare ne r.aklet- -..mdikl halde, uğradıkları muazzam kadar müdafaa niyetin.de olduğu ~lr bırak+>~ını "'uvnderma e mlke~ urıyetAnde tlrirlz e!endım, kacıncı sınıf üzerinden tO.fi • 

er. ,..... -~,.. 
1 

h .-.._ -
1 

L ""6 u n evve ı yazıları _ kaldırtmak ..... ı.- n· rı 1 · la ---.... '" zayiata rağmen ~·e erının emen IA: gun evve cnıngrad halıkına hi _ ml2ldan .baZ>larında bahis ~...,vıırunuz. .. ı ııcl sınıf ıı- Gene dedL'!l, ~ lleme bir 7oı. 
IYl(i her tara.tında müwakıb ve muanni. taben neşett.ği bir beyannameden mıştlk Hiı.d 1 me~uu et- 200 lira. ikinci sınıf 100. ücllncU so., cu mu?> 

b 
na ka ıat Ve kili ••ne m-•·7· mu•avemet.. anıaştl•n """""'' vo,..,,.orun elin rn...d. ,..:;', '';., ""uğ m bu ~ıfilhha - dö~ünoü -he beşınci sınınar cın so ve c- Evet dedi, Edtmetap•:va .... 

ll S b . !erde bulunma hfUI kalımyan den de malüm olun rnınta knl - . • o umuzu ısbat et - 15 lıra." .. l~cl sıntf mı olsun dedınlz, İnsan sağlığında böyfo yerlere ret. 
'«lh......_ _ Clı ah geldl SovY t ordular bu mukavem,t meVkler h.1 l nd . nr ve ti. Vakıa, Sc:nıy~er. bu hususta ha. peki, Ek~ız ı-.i'tncli buradım 11areket mez amma; nasıls:ı. oldu. Fatihte. Me-
~l'~t Vck t:ı ~ . -..-ü.t. - ' r oı e yenı J!lmtnkalar kilaıten müşkül ~ vaz.yet karşısın. eder, yarım 831\t sonra. oradadır. Ba - zarlıklar mQdürJO~niln cenıuıe lş:ert 
~ ~~ Babah~~I ~evdet Kez::w - lerlnı kunl:B. . ~~~rler. M - ve meV'k!ler alıunarntşlnrdır. d'a bulunmalotadırlar. İçerisinde bir şınız saA' ol5un efendim, ne yaparsınız, şubesindeylz. Öbür dünyaya ııl!ç eden 
~-..-cnıae ieluı e spresle eı:ı: tefi.le ordular, §~~· .. t&arruz ve Bavyetlerın, A>u karış ıkarış ve mu_ çok nüfusla muamam :mamureler v; hayat böyle .•. 11 yolcular, bu yeni Alemin hududlannı S::ltaç &11n k~lr. kv:t!u 'tt IA.t hüeumlara ~nenuz cenubda annida.ne bı.r temda nraıx nıiidnfan_ ehemaniyetlli sanay· müessese! 1 b Cenare işleri başmemuru Ahmed A. aşmadan evvel, oas<\ı>oıtlonnı buıada 
~lıb...-:.-e batlı d 

1
a arı a ,~1..°_. OdbSayı za ' rı gtbi §lmal sına dair olan metod'orımn bugünkü 1 ~-;-....- '. er u. rif Meriç ahlz...ayl ellnden bıra.lrnkt~n vize ettirirler. Cenaze lşlcı·ı başmemu---=-tt 1. re erde tetJc- .,. .. e . • unan m\A.lıuu ara2i p:ırçnlarını kısa son ba dön tı• ....... • 11 k .ı.a blr ır. c~esinde de 'QiUçt,]&ril~ biraz duruın:arı dahilinde d~Jh.u ve mu • • ra, ~ a • . ru n--. neşe • onu_..ı:ı gr:nç: Vli'- (DeY1UIU 5 incin 9&6f.,ıa , c- Görü:vorsunuz ya, dcdı, 1' .ne [Denmı 2 m·l "'ı•·fad:ı] 



2 Sayfa 

r Hergün 

1 lzmir fuarı 
'----- Elaem U,.JdııiJJ 
"'Ji. mıir Iua.n 11 inci defa olarak açıl. 

dı ve bir bakımdan eVl·clkllerine 
faik olarak açıldı. 

Butun dunyanm Ud yıldıınberl de • 
vam edegelen harb ateşi !rinde ka,•rul. 
dutu bir SJrada bu sulh esc.rinJ fasıla
ya uğramaktan toruınaf< bir rnuvaf. 
fakıyet 1, onu biç bir taahhure uğra.. 
madan, muayyen zamanında, tekimül 
SC'l rinde bir hatve d:ıha llcrleınlş ola
rak meydana çıkarmak muvaffakiyctin 
çok üstünde bir bas;ırıs oldu. Bıınd:ın 

dolayı İmıfr belediye reisi doktor Bclı. 
çe Uza ne kadar teşekkür et.sek azdır. 
F.sase.n ne zaman izmlr fuanndan 
bahsedilse merhum ıazım Dlrlğin iyi 
tas:n'\·urlara dalma. destek olmuş olan 
l'rnlş ıönışlu ıdareshılıı bıraktığı ha
tıra uzerlnde tevakkuftan sonra gö. 
zim önüne dalma Behçet Uzun siması 
gelir. 

SON POSTA: 

Resimli Dl&kale ı s; Nazariyata değil, filiyata bakınız 

I 
İnsanlardan kendi nefisleri için yaPmıya kadir olanıadıklan teYl bizim 

fçln yapnı:-bnnı istemek_ bir mafe\ltin bir maduna. itaat edilmesi lmldlıı- Dalma yapılabllecek ,ey1 isteyiniz, Te lstecliilnh şeyin ı:abuk yapılmasına 
sız bJr enur vermesine nıusavldlr. ihtiyaç l'Ördütilnüz zaman o işin nasıl yapılabileceğini de &'iisterloiı.. ller 

izmJr l9 sene evvel en mamur la. 
ınmlannı 1 tlliının e., :ı.mansu:ma kur. 
ban verdi. Ve 11 sene evveline gclln. 
el c kadar elin denlı ruzgirının Kor. 
dondan alarak iç şehre savurduğu ~ ki 
)ııngırın kfillttf :ırasında yüzüyordu. 

..................................................... '::"~------------ vakit Jçln pratik olanuz. 
..--.. .... -................. ··········---·-··-··-·· ........................................ -.... -...... . 

Fuar ilk defa bu hamb izmlrln 
san'at mektebinde kuçük bir serıl ha. 
Unde nçıldı. Bumd:ı güneş$1ı: ve susuz 
blmış bir çiçek halinde .söhiiıı sidebl. 
lirdi. :f'akat buradan çıkanldı, bmlrin 
o, ucu bucaiı görulmiyen )-anpıı sa

Şehir Haberleri 
hasının ortasına grtirildl. 

On bes sene nvelld ~ı:ete kolek • 
siyonlanru açınıı:. f :ırnir yanr:ın ye.rl -
nin imar ve tanziminin detD, sadece 
temlzletUmeslnln bile İz:mlr bele<llye • 
!linin kui!rr.tinl :ıs:ırak htlkumet tein 
bile bir deni haline gelmiş oldoiunu 
goörürsünüz. 

Büyükadanın 
imar planında 

neler var? 
Bu, :milyonlara bakan bir lşdl, elde Nizam ve İ•kele boyunda iki 

=~·~~!:~~ ~~!-a~~n~~k~~~~~~ :::: büyük nhtım ve iıkele mey • 

Mümtaz Okmenin riyasetinde 
dün Ticaret Müdürlüğünde 
mühim bir toplantı yapıldı 

ıar goeçtlll halde harabe o şekilde k:ıl. danında modern bir otel inıa 
nu,tL edilecek Evvelki gece İzmlrden fehrim1ze Ye nakilleri ıhususunda tlazı mühim 
imıfr \elcdiye reisi bu, milyonlara gelen Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, csaSlar ılııaJıu18§tır~ır. 

bakan işi az parayla yapmayı düşündü, Büyü:kadanın imar planına aid tet ~~-~ İstanbul Mıntaka Ticaret Vekil, ıbu tıqplantıdan sonra Tica 
az parayı ela bulamayınca büsbütlin ktklere devam eıdilmektedır. Şehirci_ uze~ ur·w:ndlüeğüne gelerek tica.ret iŞ]eri ret ve Petrdl Ofis'!eri müdü.tlerini ka: 
parsız yapmanın yolunu aradı, onu da lllk mütehassısı Proot, dün ~adar ı lbazı ~nslarda ibulunm~ş- bul ederek kendilerine bazı direktif -

lnıld: belediye memUTlarile -birliklte Büyük_ t~.ft Vekiil,~e bulunan .~~ft~~ ler v...,.,.,.,:...+ir iBundan sonra. fia.t mü 
Toprağı temizletip kaldıracak yerde ada a gitım.1 . j 

1 
. t guı.creye ........... ~rak mabsıuı.c.nllı ._ft: -~ ...... • -

esasen münhat olan zeminin tevsiye. Y ş ve 1Illar pro e erı E ra. mübayaa ve sevıketıınek vazl!esile ıte. raA.<t1be ve ihtikıfı.r işlerlle yakındım a_ 
sinde kullanmak, bunu da belediyeye tında mahallinde tetklklerde lbulun • ....n...ı,..r.ı fn...ı .. ""' 1 lAıkadar OO:ırak F'ıa.t Müraka.be Ko -

~d ıl mu""'ur. .....,._ ...... ewu;y ıuu unan kooıporaS;yOn .... 
ald olan bau ~ta o emek uSl u ~" ~ heyeti azalarırulnn lord Carlay Fox m~nu azalarile ~ru.~nş ve bu 
onun kafasında yer bulmu~, derhal tat. P.rost bu tetıkikler netices nde, Bu_ K .............. ...ft,. T, i mevzu et.rafında ç...A. h".,.....D da."ra 
bık dil ı. ıt k. • · bir ""'i.kad mı j 1 . b A ve cmewvuıo u A<ıUul ederek ca. ~ ._._. .• _ e m09, muva a •> c. vcnuış ., - anın ar pro e erın,.. :ızı ılu.. ,........ .. .. . nı rnası lcalb tt"ğ" • k dil 1 ~ 
usuldür veler yapılnın6ını muvafık gö ~ ret Vc•JWii'C111 umum müıcllirlertle bir _ e ı 1111 en ar ne soy_ 

Bu ~uı sayesinde şlmdl izmlrln yan. lbu '\'aziyetl bir raporla beledıyey~bn~ likte ~ılan bir tqplant;ısa. riyaset !emiştir. 

, .............................................. , 
Olurmu? ~ 

: 

Üniversite talebesi-~ 
nin mühim bir derdi~ 

T ecil edilen Üniversite kamp. 
larının yapılmasını\ karar 

verildi ve ilk devre ampa .iştirak 
eden talebeler Yedek SUbay oku • 
lunda talimlerine başladılar. 

Bu jJı:arara dıyeceğlmlz :;ok! 

l'm yerinde mukemıneı bir ltiiltiı.rparkı, dinnlştir. etınlştır. • Ticaret Vekrli bu a·kşamki trenle 
daimi bir fuar saha ı, yt>kditcrinl a. Emümle, Adada b"risi Nizam, di _ Tıpla~ıı.. Ilıgfllzlerin l>u sene An'lmraya dönecek!tir. Mümtaz Ök _ : 
mudcn ka~en şehra.hlar ''e bu şeb - ğeri de ştmdiki i.Ske:enin bulunduğu memleketi.mi21den sa.tın alaca~ men bir l1:1.ftn kad:ır Amtnro.da. 
ratıım:ın. üzerlnıle yükselmiş modem .... ~ı--•· "ki ıht.ım . tqpra:k malhsulleri ho.kkında göruş _ knldıkltnn sonra tekrar şehrimize ge. 

yeıue ....,. • ......,.. uzere ı r illŞa e_ • ...._ '~'-
binalu coriıyoruz. Arsa ilah lını )er. dıleeektlr. me.er G"8iPlllW•~· Gerek anuıu:ııyaa.t lecek ıve te.tklkilerine diıvnm edecek. _ 
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Y akalar111da ölü 
kafası taşıyan 

adamlar 1 
. [Baştaratı 1 inci S:l)fıula) 

cliğ_er masat c.ı.rkadaşları da öyle "Or.et 
krınde rnesle!:1'.lrine delıi.Je; eden 1 
atıne işaret, Y<Ualarmdaki rozet 
kilelik bir ölü l:afn.sından ıbaret. DOA' 
rusu Ya, bura.ya girince Meta sutut 
hayale :uğradım. 

Burada ç.alı.şankın, canınd 
bezmiş, dUnyadan elini eteitını çekmiş 
!korkunç ve ihtiyar yilzlil adamlar o 
larak tasavvur etmt~Anı. Halbuk·. 
ni kapıda genç, zinde ve ifadesi can 
Wtk ve hayatta doıt~ neş'ell cehrele 
karşıladı. 

Arif Merlçtcn bunun sebebini sor 
dum: 

«- Mfederslnız anıma decfün 
niz genç fnsnnlnrsınız, bu fş ıs.:. siz. n 
Y8Ştaklle.ıin mesleği değil.. GUnUn ııer 
saatinde Yeni bir fel:lket hnberı a!Jnafl, 
her daklka ırölilm> le karşı karşıya bU• 
lunmıık .. Size zor gelm!yar mu?1> 

Ahmed Arif Merıc. kısacn: 
c- Vazlfe.11 
Dedi, sonra HA.ve etti: 
•- Hem bilmem amma, pek de sızın 

tn.savvur et.tiğinlz gibi de~ll. Halt6. 
gtizel bir vazife .. dllş'Jniln ıki; biz bu
rada, şehrin yüzlerce ailesin n keder· 
lerlni; annelerin, zevcelerln, kız kar .. 
dcışlerln ve genç Diş:ı.ıılı1arın acıJarını 
paylaşıyoruz. Ölilm bu bayun, valtt! 
saaU yoktur ık! ... > 
Bıaşmemurun mesai arkadaşlan, ce

naze merasimi ve kaldırma memurları 
Vec!hl ÖZ!itiiı:k ve Haluk ·ran da, aY
ni fme iştirak ettiler. Halfık Tan, de· 
di iki: 

c- Bu mesleık fnnaı soğukkanlı ya. 
pıyor. Fa.kat, buan d:ı öyle haz!n 6~ 
nelerle karşılaştı~ımız olnyor ki.. in~ 
san, ne derece soğukkanlı olsa, tabanı• 
mili edem~or. 

Bir hafta evvel ben b5ylc bir sahne 
ile karş$.Ştım. Bir cenıı.ze;71 kaldırmaJc 
Join, İstanbul yak:ısındaki hastnneJE-!· 
den birine gitmiştim. Hastanenin ga· 
silhane.slnde aklb :faıı.'iyetc geçmişti. 
Hademelerden biri Ue?t'le.1d m~mıer 
masalardan blrlne bırıtıtmış bir ölüYÖ 
göstererek: 

c- Zavallı, dedi, kimsesiz b r ktZ.· 
Burada hasta yatl70rdu, kurtarama • 
dılar. diln gece sa.baha. kanı ruhunu 
teslim etti. İnsanın arkasından bir sığ• 
lıyanı olnuı.nıası ne fen:ı .• Ne bir hısıını 
Clktı, ne de blr d~s~u. Size zahmet.. 

1 

şuncağıza da bir himmet etseniz .. 11 
Ölilniln Uzerln:lckl örtüyü kaldı:-dıtıl• 

canlı bir faciayla karşı knrşıyn gel .. 
1 ml.ştlın. Öyle olr güzelllk ki, sizi te .. 
min ederim, ölüm blle ona tesir ed&o 
m~tl. Yaşıyor gibsdl, dnh.ı do!hı1sd 
karşundn güzel ri.\7ıı.lar içinde uyuyan 
bir genç lkı:ı Qehresl vardı.11 

ıerde on misil artmıs. belediyenin sahlb İ*ele önt\ne Oüıyllk ve mahswatm f"ıa.Uarı, ge.rcltse sevki tir. 
oldaiu sahanın kıymeti milyonları bir meydan .. ,..-----------------------------. .... ..., 
bulmuş, ve izmlrln bu kısmı modem açrlacak ıve meıydnnın karşısına mo_ 

POLİS 
.. 

bir fdırin manzarasını gö termiye baş.. dem btr o'tel lnş:.ı edilecektir. 
\aDUŞtır. ve eminiz ki gördüğümüz bir D ğer taraftan, Adada bulunan ıbU_ 
başlangıçtan ibarettir, eser bl.r defa tun ydlar yeniden tamir edi1rnelç su. 
ba.~ıştır, durmadan devam edecek- retile gen!~etJecek ve asfaHn çev _ 
tir. rileceklt.ir. Ydl!ann iki tarnfma paL 

ADLiYE ve 

Gcnçleıin de vaz"felerini zevkle 
yapUklannı memnuniyetle görmek
ıteylz. Ancak, 'O"mversltc idaresi, 
bu birdenbire hfı.dıs olan vaziyete 
müvarıü tedbirler almamıştır. Talc. 
be milşkül bir durumdadır. Genç. 
lcr, lbu sene ~P olmadığını d{i. 
şilnerok, geniş bir zaman fıcsa -
bile 1mtlhanlanna hazırlanmakta 
idiler. Kampın yapılması karan U
zerlne, hepsi tatlllcrlni yarıda bı
ra.Qcarak kampa koştular. Üniversi
te heyeti bu vaziyeti bildiği halde, 
hntihnnları pak yakın bir zamana 
koymuştur. Bir kısun talebe kam
pın sona eıımcslnden en geç 10, bir 
kısım 'talebe de hemen hemen ('r 
~ı sUnt1 lmt!hana glrecelcttr. Ne 
olsa kampın yorgunluğunu dilşiln
me'k. genclere hazırlanacak vakit 
bırakmak 11\zundır. Tedb"rler, lcab. 
lara göre alınır, kararlar zemin ve 
zaman du.,ilnülere!t. verilir. Üniver
site idaresinin hassasiyetini temen. 
nl edelim. Hiç lmtihıına girecek 
talebeyi bu'kadar sıkboğaz etmek .. 

HalMc Tan susunca oda~ ,..-foı.e_ke,.. 

1 
rışft, derin b :r sük(it npuımış •· su 
S(lıkü-tu HalCın!: Tan, gene kendisi boa. 

ldu:. 
c- Zavallı, dedi, ebedt yolculaAıl sa

dece blr cenaze or.omoblliylc çıktı. ~: 
"kasından takib eden b!r taksi bile fv-. 
tu.> 

Ba devam kabiluethıl doktor neh- mıye ve.sair yola go'1ge veren Mtdeniz 
eet Uza, tedavisini üzerine aldıiı Jıas. 
tım şifaya kadar götürmek imkanını mıntakası ataçlan dikilecektir. Proot 
ftl'mlt olan hüldimete borçluyuz. bil!hassa .Adadaki sayfiye evlerinin 

Mühim ve intacı zamana mütevak. hususi pl'llnl:arla bahçelikler içinde in 
lltf olan bir t,ı en ı~ b.-ısaran, o işin §aSlnl ta'V'S!ye etmektedir. Ada sa _ 
temelini atan, seyrini taklb eden, in. hiHerınde ga.7.ino, dJğer eğlence yer_ 
•ı,,ar safhasına getlrenıllr. Runun için. ıerı ve plfı.j!lar ~altıkıcaktır. 
dlr kJ garb memleketlerinde f'hliyctl Proıstun yeTh raporu Vali ve Bele_ 
bir defa tahakkuk edip tecrübeden ge. d1ye Reis' Dr. Lütfi Kırdann taroiki
~ memur yer deli tlrcrek deli-il, f:ı. ni müt.eak:lb kat'i şeklini alacakt•r. 
kat dalma 1erlnl muhafaza ederek o 
7erde terfi eder, mesela in,Pltcrecle 
halk tarafından 20, 30 senedcnberl 
mantauman seçılmlş belediye reisleri 
dibünelerce sayllır. 

.Askerlik işleri 

Yedek subaya gidecekler Ba, bakfmdan izmlr halkının ha -
kiki teveecühilnü kazanmış olan Beh-
eet Uzu da bir ~rb memleketinin be- Sarıyer askerlik şubesinden: 
ledlye reisine bentetmektc hata 3 o1c. Aslkerlıliine karar ver lmiş olup <la 
tur. Esas mesleki dolttorluktıır, •e ba i!JeVlkedllmean;ş dhnların ıtam aSkcrl 
esas mesldinde fennin trrakldslnl ehliyetnnmclerac ve 9'10/ 941 lise ıınezu 
muntaı:aman taklb eder, belediye Tels. nu olup da askerl ğıne karar veri1mlş 
lliinl tıpkı mesleği ile telif edttek, ve yükısek Okula devam etmlyecek o_ 
wvdlil ve mensnb oldutıı şehre lılı:- l:ın kısa hl-ı.ımetliler scv'kedll:ecı>kte _ 
met için yapar. Bunu boyle bildiğimiz rln.den en geç 27/8/941 günu nülus 
lçfndir ki, goeçenlerıle bir valilil"c 1a in cürzıchınlarile !beraber şubeye gehnele_ 
edllcceii haberini icdttlğlml:ı r.aman Ti ılan dlunur. 

Malul ve yetim maa,ları 
hem hayret etmiş, hem de bmlrimiz 
hesabına müteessir olmuştuk. Bereket 
versin balltrln yanlışlı .ı ~buk anla-
plc1ı ve bizim de şimdiden büyıik bir Beyollu 7erll askerlik şube\inden: 
Anupa sergisinin esas hatlarının mln. Şu:bemlzde lca~ı m.alfı .sühay ve 
yaturiinii aneden ruırımızın sulh yıl- maJfıl eratla şehid yetimlerinden ibe_ 
lan a"t'Clet edince o şekli tamamen sıla- nüz 941 yı.'1 tütiin ikramiyelerini al. 
catı haldnndald kanaatimiz. baki kaldL mıyanlarm maHim vesaikile ve en çok 

Soze başlarken tmılr fua.nnın harb 1 ay içinıd'e şııbemt?ıe müneaa.ua ik _ 
ielnde bir sulh eseri oldutanu kaydet. rrımi .... ıeıini Qlmaları ik.lnei defa ola_ 
mlştlk, uaktan ruara bakanlar bara- ~ 
da bqbca maharıb devleter bayrak. nık l!in dunur. 
Jarının bir arada dalcalanmaltta oldu- ---------------
hnu ıirirler. Göze en fazla çarp:\n Acı bir kayıb 
tncilb: ve Alınan ;oavyonlarıclır. Türk 
lllSlllı tam orta ye.rftcllr ve Tiirlı: bay. 

Cl>enmı 8 neı aa7fada) .................................................... 
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Teessürle babet" ahiığım.ıza g6re, 
İş Bankası, Beyoğlu şubesi mikiürü 
Şeıwıettin Zincll"kil"Sn, dün Alınan 
:hastanesinde, henüz pek genç yaşta 
vefat etmiştir. MUıktedlr bir !bankacı 
oQduğu kada:r, ly1 bir muharrir ve 
müıtercim olan Şemsettin ZlncirJnra_ 
mn birçdk eselileri vardır. Bu meyan_ 
da bu sene Şohlr T1ya.tro.sunda en 
çOk :re4!bet gören cDadı• ve cKirnlık 
Odalar. ttooıedieri de bulunınaık'ta _ 
dır. ~. dürüstlüğü ve temiz 
lllhtı1k1le ibeıdrese :ten.dLainl aeYdiren 
Şemsetttn Zincil'1araınuı vefatı. mem.. 
lt4tet için de balkiki bir ııcyıadır, ce • 
nnzesi bugün lal de Sıraservaerdeki 
A1mBn baatane&nden kaldırılaeak _ 
tır. Meri:wma Qenabı Hakkın rah _ 
met.1.ni dil«. aile6ine taz~lerlınizi 

sunan2. 

H A B E R L E R 1 

Edirnekapıda bir genci gırtlağına 
bıçak saphyarak öldüren katil 

cinayeti niçin işlediğini anlatıyor 

Olur mu? 
'····················· .. ···· .. ···············--' 

Benzin karneleri 
tevziall bitti Evve1kl eeoc Edirne kapıda iş!en~ 1 Jca,sdile &atışa araetmemetten maaıun 

Ojnayetı diinkü sayımızda blld!rmlştilı:. bulunmaktadır. l\lo~ nakil vasıtaları sa ....... 'l..._, _ 
Hlı.dlsenln suçlu- Ya.pılaD d~ eonunda s?ç delU. _ .w.uz,:n 

ıerle .sabit olmUŞ ve Ali Cavidın 1 haf. ne Şoforler Cemiyeti tara.tından ve_ 
su ı 7 yaşında ta mllddetle hnl)Sine, 50 lira para ce- rilen benzin alma karnelerınln teıv -
Ahmed Lekesiz Z86l ödemesine, 15 gün müddetle de zlat14'la. diln akşama kadar devam 
dün adliyeye .tes. dOJddınının eecldlne karar verilmiştir. ed~. 
llm edilerek, suı. d b" k k 
tanahmed 2 nci 13 yatın a ır çocu ar ada- Bu sabalhtan 1tc!>aren otamdbiller 
sulh ceza mah • tını bıçaklamıı karne i!braz ederek nıua.yyen yerler. 
kemesinde oor • '(j~rda. Sel6.mlali mahallesinde den benziU!erlni alacaklardır. Ancak 
gnya çekilmiştir. Çömlekçi EOkağındı\ 7 numaralı evde suıiStOl'naBerln ön.üne e;eçllmesi için 
Suçlu, isticvabı aı.. oturan ıo yaşlannc\a Suad 6dında bır benzhı ~rlldikiten SC>nra karneler de_ 
rasında şunları ce>culkln dün ayni yer sakinlerin.den 13 po sahiblerl tara!ından fm2Ma.na • 
söyleml1rtir: ~aştannda Bakir bir kavun almak me- cnlktıır. Bu suret":.e bir günde iki defa 

u- Ölen Ra .. selesinden 'k.a:vga ctml.şleı:dlr. !benzin aJıınmasınm önüne geçilm ş 
mnzanla. akraba Eti kfiQük araamda uir müddet de. 0:'9.ooıkıtır. Şeh:rhnizdeki h usi do 
oluruz. Aramı7Jda Katil vam eden bu dövilştn" esnasında Be- tJo otmndbtll il ~" US k -
ailevt bir meseleden ihtllfı.f vardı. Vak'a klr oazkı ile Sua.dı vUcudunun mutead. r er e muı~orlii den:z na. 
gecesi evde oturuyorduk, Ramazan fe.. dkl yerlerinden ağır 6urette yaraın - k11 'Va.SltalaTı sahlbJeı·tne de muay _ 
na halde ağmu bomu, anama avra.. tnıştır. Yaralı oocuk Niimune hasta • yen m ik'OOrda benzin verilecek.tir. 
dıma kilfretıtı. :sen de kendimi kay _ nesine kaldınlmış, kllçlllc carih yaka. ----o-----
~!ı~:nael=~~~~:fğim bir bıcağı !~;arak ha.kkında takibata başlanmış. Maarif Vekilinin tetkikleri 

IDiJtlm, sorguyu m.Uteakıb suçlunun Tevkif edilen muhtekirler 
te\1klfine karar vermlştiT. 

B. uh ki d"' hk" Bal~nnda ba.kkal Kosti oğlu 
ır m te r un ma um Mihal ile oğlu ist.ıvrt ihtiıktır maksa-

oldu dile Ş(:llt« 68.klamak: ve satvp. çıkar -
Asliye 2 ne! cıeıııa mahkemesi dün blr mamak wçundan adliyeye verllm'~· 

lhtlkAr davasını karara bağlamıştır. dlr. 
HA.dlısenin suçlusu All Cavid Smılnde Suçlular, asl\ye 2 nci c~ m!\hke -

bir manlfatw:a tl1ccandır. Kendl.slnde mesnk!e l!IOrguya çekildikten sonra tev. 
b.ılut bezi bulunduğu halde, lhtlkA.r klf edilmişlerdir. .............................. -......................................................................... . 
iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA \ 

Bir arkadas anlaUu 
- Feneryolandan Caddebost.anı. 

na &idecekUk. Elektrik kesilmtı, 
travmaY seferi durmıt1u, bir araba 
geçti. çatırdım, arabacı derhal: 

(!Bir lira» diye söylendi. Halbald 
bu Ud mevki arasında. otomobil 50 
kuruş tutar. 

Ben arabacının bir lir.& talebine 
ha7ret edince arabacı derhal m•-

kabele eU.l: 
- Gazetelerde olnımu;rnr musun, 

iskarpin 30 liraya satılıyor, diyor. 
Jar. ArabaJ"& bir Ura nnntşsfn çok 
mu? 

Tesadüfen bir otomobil g~I, ma
lıı*emenln alt kısmını d!nlemelc. 
ten kurtuldum, fakat evveli taleb, 
aonra da muhakeme karşısında 

duydalum hayret el'an bakidir. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Dün §'ebNn'lz.e gelen Maarif Vekili 
Hasan All Yücel bir nıüdde~ ~an _ 
1bulda kalacak ve tlniverslte ile or'ta 
tedrtsa.t müesse6elerinde tetıkikleroe 

bul unacaM.ır. 
Hasan Ali Yücel, Pazartesıi günü 

ünivers."teyi ziyaret edecektir. 

Evkafın memba sularına zam 
yapıldı 

E\1kafa bağlı mcmb:ı sularının da -
macanalanna, nakil ma.sranıırının yük 
selmesinden dolayı 5 er kuruş zam ya. 
pılmıştır. 

Zamlar :yalnız damacana i'e &atılan 
sulara ai.d olduğundan bardakla pera. 
'!rende satılan sular gene bir kuruş o
lacaktır. 

~--~-n.-~--

0 t om o bil altında kaldı 
Kdirgada, Şehsilv:ır mahallesinde 22 

numaralı evd-0 ;:>turan Safiye adında 
bir lladın diln, Eminönü r.addcslnden 
geçerken, şoför SUleymanın idare.sin -
deki 2m numaralı otomobUinln çarı>
masne vücudunun muhtelif yerlerin -
den ağır surette yaralanmıştır. 
• Yaralı kadın tedavi edilmek üzere 
rıastaneye kaldırılmış, şo!ör yakalan • 
ınıştır. 

Belediye mesarl!'tar mildUr~ 
cenuıe lolerl ~ulN!einl ilk d 

6 
~ 

ve teessllsünde rol oynıyan e -~ 
küdar valisl namne maruf sweP-.
Hn: .. , .1 ı r. Süleyman Hararı~· 
filrrin taha.l!dmkuna çaJışmakt.. Dil ,. 
bul şehrine bUyUk bir hizmette~ "" 
lunmuştur. Bu suretle. arAk ~ t'* 
lanlar telA.s içinde şuna.,vR burt.Y\\vü yı
mııyor: ma.ııat•e aralannda öllb . l)lil 
1ı:ıı.ına4c 1ç1n !m?.anlar kaynıunıyor · rt'Jr' 
evinin etrafına ıtıkatıçıiar topJaillll ~1· 
cenaze sahibi teessilrilc ba,.<ıbasa ii8 
mıık im'kfınını 1Jol.lbillyor. HiÇ b:ı\l • 
:karışmıyor, bUttın işler cenazeYi snrat.
dırmah memur elı..ip tarafındatı ır fs1-
le hallediliyor. Bu tc'iebbUSÜ:'l b Us 0ı.. 
dası da. ıskatçtlık ruhunu ötcUltı?l 
masıdır. * ıanıtı• Patihtelti ınilesaese, şehrin en cı-
nuş hocalarını ela Jc!nde toplAfll ~ 
muvaffak olmıış. MUc:.ısescden a~"T~n;a
dan evvel onlarla da tanışma öJ!' 
tını buldum. Geç1nınok için dcr

1
t 0~alJ' ölil bdtl!ycn eski mahı:ılle arası 1 ,,t• 

rile aralarında :ıe geniş bir far!: te;ctı' 
Bcpfil de, okumuş. fazıl ve ınun 
zatlar. ıı " 
.Ayrılmadan "vvel kendllerlnde~ıa ' 

zun tecrübe yı:ıan atasında ra ıtıe" 
dıkları enteresan bil" hatırayı n~ 
meler! ricasında bulundum .. M~rss -1>' 
Ahmed H.n.mdi bOCD. ŞU ıtaru> ha: 

na;kletti: ~-' 
«- Vall'a Kasıms:ıaşad:ı Kul 1 'it'. 

w:arlığı.nda geçer. sanelerce evv~~ 6" 
zarlığa bir m"VtiL götür:lllınÜ.:un 1-"' 
nolunmuştu. tcab eden mera nra. ~ 
1.ara.k, cemaat ddıldı!ttRn SO b~• , 
zarın içinden sesler gel~~\fta tt'...., 
ınaz mı? Aman Y9.rabb•. c'eJ1 '1-
yad ediyordu: derhal lıizlll1 g~ 
birler alınarak, yavaş ya\'8Ş vı.ıı ~ 
ı;ıldı. Bir de ne görelim. ın: I>~"' 
miş. yalnız g&ll•~rl korkud:ıcıYO' · tfllJ' 
bir hBlde, hayretle blıe b tanı ı.a 
adam. bu hll.disedc:1 sonra ,'. 
daha yaşadı 1>ayım.11 . eJt :;,.rec 
Mii~OO ..\:VrUtl'Le°tl• : dil 

bir za.t old•ığunu yukarıd 11' r!' 
ettiğl.m başmcmur: drd. "~-

c- Bir emılnız olursa. bUtiltl 
Jeton kO.fi. L~zn:l gelen 

~ 
ıeti gösterlr"z.» ı>ıf' "' • .I 

Ben: şkUl" '" 11 Y 
«- Aman. Alt1n a tnPt1ıı 

. .__ .. ırnr cde"lın· " 
dedım. ~ > C· 
bu zahmete sd'.tmaill,.:__--

-~ünkil altın fıll-tıı~ ili' 
Dün altın :eJatı 25-70, 

345 kuruştu. 



SQ..11 POBY.4 

re Mister RmNeltln emrine " 
ALMANYA: ;;.. C Tetkikler =ı 

Harb masrafları 
:=.,,::,: .,::::=-~=: N "· L 1 SL E _B 
ıs+..atistllt neşre1memel..-tedir. Onun içln - d 

=.=~re~~ =a~1=~1~ Müstesna, kaideyi bozmaz sanırım 
?tc bilmemlııe imkı\n yoktur. P'kat b" ' ... Bayan M M 1 • 
na rağmen Alman resın\ malcamlan- ha dotrusu · öted Y8?=1.arım~ birme da.. bibi olara.tı: mes'ud yaşcyorlar. • l nıcı, zaman zaman, .:nuhteıtt vesileler .... ~ eın.oeri he. fırsaıt düş. Okuyucımı soruyor· 

lngiltere, Amerika, Almanya ve falya harh ~= ... ~ ... ::"m':.~=: ~~~:=;:;::: ::,- -~=~:zı.::~·..::··•:: 
l ? 

masraf1ıarı hattında bazı fı'kirler edin- lik:elldir, demlıJl,m, ol&bilır, haer vaktehit k~rslDluz? Neden oesaretlerinı kı.. 
e • k _] harcıyor ar memize imH.n vermett(>dlr. r:tYO.l'Sl.HlUZ? 

lçln ne aaar para " • Her Bitlerin 1940 yılı Eylfllünde u .söylerim, o, kıendlsini gösf.erlyor Cewıb • Ye hifk.li.yesini anla.ı;cyor: mı şu. . 

A 
. Ed ~1'ed1t'i nutka nazaı·an Almanyamn ..._,~ d #_,_. - Ben.im t.a.wiş'elenm ve d~C'e. yazan : Hasan lı ız 1933-1939 yılları zarfmda sUAhlnnma .llLI& e .-ıroe birer a.i'k!ye men- lerlm s1zln gıfbi m.llste8n tyette b 

, hartı . 
1 

için sarte tit'i paranın yekftnu 90 m;l- ula.r, biri İmıi.rd~. öteki Ankara- lımanlanıı amimlerini kı~aı:~ sehat! 
aıtı uzadıtı niıbette, harbe işti. aid tahmin edi'D büt9eef, 4•2 m~,•· ~in b r h~li daha ta..' yar mark glb! muazzam bir ye'.ftna da oit~rdu. Ta.asillerini bitirdiler. teşvik etmesi bile mlim.tı:ündü~. Bıma 
raııc eden dey iısterlin tutmaktadır. Lıondrada intişar baracatı _... · balit oldutunu göstermektedir. Çünkü Evlenebilecek kudr~ reHnceye kadar m1*.abi.J. büyüt ekserlyette:'l bir kısmı 

Jetlerin harb ma':.1!:cıa~lı~~tuk~ eıtı:nemte olan dkonom.lst> mecm~ BiRLEŞiK AMERiKA: Almanya, geçen dtlnya harbinin 1914- daha uzun Bll!l.el~r QlıL!1:'°1at~m lcab e' Jkam Y&nlmU1 ıtıtfmaU vardır. ve be-
rıwann.akt·.....ıır :qm verditi mal~ nazaran lniıl- 1918 gibi dört yılı zarfında harb mas- ti. Arasıra bırb rlerını görer""<: o:ab. nim içAn böyre ya.pmak bir va-a fedtr 

INGJLTE. terenJn bütün miHl relin 3'ılda 8,1 Ameılk henüz .aarbe girmem'ş olmak rafı olarak ceman 150 mttyar mark tu rettiler. ~lhayet ~vıendl!er. bugün çok MıUstesnanm kaideyi bozmad•il'ını U.: 
RE: mi.lyar dolar Ritm.Metadır. Bu vaziyewı ıa ~er, onun da hart> maarnflan.f tannda bir para sar!etmlşti. daha genış bir .-aziyet'e, kı çocuk sa nutmaşınız. TEYR 

:aı=-eseı--A-BüyWt-.--Bri_:_t.:ınyl\ İmparatorlu göre İngilterenin. devlet ~atıa:ı· bü tng~ln hart> masrallarma rnüvazi Almanyanın. tuen harb? g'rd'k'ten ---- - -

tunun ırecen 1940_94~ mali yılına aid tün mll.11 gelirinın %18 zıne ba.lii ol-,olar~':n~:ıı.L.'l masrafların- so~ra. sillhlanma ve ordu tein sarfet ( "Son Posta,, nın bulmacası.. 15 _ ( 2) ) 
bUt\ıesf 3,9 milyar irtgıH:· lirası tutmak m~ta ı~i. dan temi>o ile, art. tltı paralar . geçen dünya harbi esna
ta idi. Bu Yektllıun ne kadar eııemmı. I Oöriilü;yor ti, dünyanın bütün ~a111mektadır. Bun~ sebebi iae çoJt basit- sında sarfedHen paı•aıann kat kat !e'v 
eıut bir para oıc:tutun.ı anlıyabilme- t:aynakla.rmda hl&se6l bulunan 1ngılte-1tir: Ame~. bır yandan )'ıldırım s\LI kinde olduğu da ~kO.roır. 

lçin, İn8'1ltedenm harbe tek.ad.eltim re gibi bir devlet .~ile harbi idame et-1rati!i! ~endi ordusunu en modern silah- Almanya, İngiltere ,~ Amerika gibi, Bunlardan 30 tane•İni hallederek bir tJTada yollıyan her 
eden 1929_

1938 
yılla.n!I ı aid bütçeleri. ttrebilmedt ve harbın ~duğu mas.1ıarıa silihlandın~en, diğer taraftan müstemlekelere. yani sai~ pazorlari.e 

nın 750..&00 milyon İngıllz lirası ara- rafları karşıl&y&bilmeılt iÇlll, bU7ihı blrl:tn,gilterenin sılA.h.lanmasmıı. da yardım lıl>tidal madde kaynaJtle.rınıı. malik 0 ,_ 

olıııyacamuza bir hediye talıJim edeceğiz 

Bllı<la tahaV'Vill etti.tini hatırlama'k kA ceh1d ve gayret ııarte-tmıelt mec:ıbU!'iye- eımelatedir. maıdığı için haııb s• lA.~larına geceoken Soldan sata: ı 2 3 4 10 
fidtr. Yani, İng1lt.erenin 

1940
_41 yılına tinde kalmaktadır. Amerfitarun 1941-1942 bUtce.s: 17,5 bütün iptidai maddelerı, er:nebi döv!- 1 __ Dolaşmaık 

bötçeeı, ham öncesi zamanına 1ncilteıe bu yttbeien masraflıaı:m11milyar dolar olarak tekarrür e mlş bu. zile ödemek mecburlyetınd" kalmıştı. (6j Ok atan alet 
ki bütçenin takriben beş misl!dir, tarşılayabllmek loin. her şeyden on-1ıımmaktadır. 19ff-194l yılı bütçesi Bu vaziyet Almanya iç n. d.ğer büyük <3> 
Birinci dıttD7a m.rbinin ik:nci yılın- oe veıvilerini )'ilılcBel~mek ~iye -

1
13,2 milYar dolar; 939-940 bütçesi isel devletlerden daha ağıt' bir güçlük d0- 2 __ Eşya tüne-

.da. Yani, 
1
•

1
5..

918 
senel.arinde ingilte tmdıe taJmı(ltır. Bwıun pek tabil ne.ti.. 9 lJlll&ıV dolardı. tur:nu.ttu· Almanya, harice gidecek ği <3> Bir nota 

1'ıll1n bötçMi 1,6 milyı\r İııgilllz lirası, ceei olarak 1naiJ,terede Itazanc vergiai,I MiaW Ruzveltiıı beyanai..ına nazaran d_övızlnl, harb sa.MyiinP. !arayan ip- C2l 
1-1 bucilDi:U bötç&Jen takriben 2,5 tend1ni ıu.eııunceıc kadar ,utsel~ Birleış!K Ameriıkanm 941-IM2 bütçesi _ tidal . maddelere h~etm"ıı: için, ha- 3 - Hrzlı C5) 
lllfeU daha az tutmakta idi. bulunma>t•d•r. Meseli. ~~ yıl~ İnlnhı %83 f1 mllll müdafu bötçta.aicUr . .a.vtcı zaruriye vuıyetındekl, et, ~8!· ayıltıcı madde 

Geçen dilnya harbintn beŞDcl 7J}m- g.ııtenıde uanç ver&"W nilbetı % 27 yapılan muka,.eee~re nazaran, Ame.. yımıurt.a UAh.. gibi gıda maddeler:n:n <4J 
• 7~ UllB-1919 7J]nıda bile, en yat olduill baklıl, 1940 n~etiau:le bu nia rlbnın buııttntAl baro bütçesi, Amert.. i8tfhlAJdnt vesl~aya raptedP.rek tahdld 4 - Bir edat 
beddıne ı.*an·b:ıgiJterenin t>moeSi bet %42.5. 1941 de Jse "60 ye kadar .tanın INıiıJcl dünya harbine g~ etmek mecburıyet1nde kalmıştı, ~na- <2> 
~ 2,9 mu,ar i.6ter'Unl bumUfW. ;rüJmelaUftb'. Q2lll'9 oJdutu ltlS..H7 yıllan hart> bt1t- enale:yh Almanya, daha harbe gırme. 5 Yanı, bu mlııtar bile 

1940
_
941 

bütçe. İngiltere, 1941-1942 yılında 15 mJaUdir Dlier taraftan ~ den önce, lldeta bir harb hali yaşa.. - Taf!7IUı 
1 '1lil7ar •Mrfüı noUaıı tut- olduiu umımd vers1 mik~.annı 1,8 mu. Çftlilıin . malc ı.ztırarmı duymuş. her oifG'i. harte <S> 

r1111tlllıclu. ı yar incills linMPDa kadar yWtseitme- merbDm bugtinkü harb bll:-. Ame "9'e harb için bas:et;miştl.. 6 - Bir erkek 
bot dıl1D7a h&rb!ııtn milli bttt.çe. it c:liJıfııüDdOti lıalde, bu rakamJD tıı. ritalım baıl>e fştirx etmif old İngiltere ıribl Almanya da, harbin ismi m Oözt1n 

1erden l8ted.ii1 f«laürlık, ve bu bütçe- glliz tıütçeaini Ul>M"ıMrAn Ook uzak 91'1.919 yı1ln baıb btltoesind~ de fu doturduiu bü1'Wt ma.sraflan karşıla _ üstündeki <3> 
!ere tahmil ettJtt ;rütler bundan ÖL oldui:U derhal anlaflltr. fngllteren.ln, ı.dır. ma.!c ibJere bir taraftı.m kazanç vergi-

7 
- Lezzet <3> 

i devırıerden ve harb~tden biobJrl.- elde mevcud ıınJyat paralarla ve iB- ..Aııneribllm 1M1..M2 yıllan 1C'in tes. atni ve dJter vergllerl fevkallde artır- Alın aksi <3> 
e t17U edileml'7eeeılt tadar ajırdlr. tııtruıarıa tapatıawnm dÜf(indillıü a.... ·ı ettil1 17 ,6 JDl~adtk btttoe. Ame.. dıtı ırlbl. diter t araft.an Almanyadalt! 8 - Sofuun ak 
~ harbin IJılt ııeaeleriDderia. BU ea mlkt.an yılda U milyar tnıPlllz lL ~ın hakild bütçeıs1 olmat1ian bir yahııd.ilerin servetini mUsadere ederek si <3> Zırh yapı-

de, 7Ildırım bartM eveatmı tu. ruuıa balil oımKtadD'· ~11 mımtır. Çttntt1 maınmumwı ol.. deTlet blM;~ine vısrtd.at ka.:vdetmlış ve lan ;.5) 
#ilde.,... PWkoe ·niWmjn bir &e,Jir aJ- Amerlta ClmlMn' Reisi Mister Ruz.. dYiu Ule!ıe Jımerik&, mukannen yılhk hart> masraflarının b\r kısmını bunun. 9 - Yanaktaki 
._ J!Ohuıu t\.IUuiıaw dair birçok TeMin tira1am& 1'fi _Gdönç \'erme tanu-~ maada. Jı:ıoncren1n tara. la kııpatma~ çalışnl$tı. çukurlar <S> 
tllaareler mevcllddur. Yıldınm harbinin nuna ralmen tnıilterenb 1941.l94J rHe biroçk defalar yeai yeni bari> bUt /T ALYA: 10 Bü7ük 

müreniç1erlnden olan nıihftl' yılı wfmda da bari> masra.tıarı hiç oeleri munllMJI ?ı.aı1> ta:h&l8atları ka- <3> Anm <3> 
·~ menlUlt matbuatta bile. sOpbe ,. ld artmak~ de?&Dl edecek. u1 ~ ıcraıama ve ödttnç ve;·. ttaiya, daha bu harbe e!rmeden ön. 11 - Bir denls 

1U llrebiıecek b 1aari>e hazlrlaD- tir. D1fer ıardtaD :b:ııriltere bütc;esbı- · Amerikay tıUımll et- ce de. Habeş-İspanya h&Tblerintn dO- kuşu (8) 12 
-. 18-ıumdazı ır ballan de haıt> ~ ıaynl&n fasıl da me kanununun a ğurduğu büyük hıarb masraflarile ezll- ? 

~. Bu ,.._.~ ~ı.etedojı'UYa bKilL't' llaıb murarıannı ptermet. tii1 7 ~lıılt narb masrafı da da-imiş bir halde buıunuyordu. İkinci l .. -- a.ra.pça <
5
lr 

ıriraıie, Ve$f&hud ~giren deV ten !)Ok 1Jll&kttr. Qönkli harb 21aruret.. h:11 odluiu ha~e, ~USusl k~rta Ame- dünya harbi, zaten fakir ol.an İtalyan ~~ ıa:~S) Çukur ({) 
.-·-"" ırıüu.bıeret vıetıerln miJ,. leri clıola.Jı8Üe umumi bUtçede milli mü rika Jrongrecrlnın itabtıl ettiğ1 munzam büt.çeeini de çok sarsmıştır. Bugün l- c .. 
~•-bUtçeıeriıdn ~e:, de ~ıeoetme dalaa bötıoeS1 lehine daima bireok mü- ham mıwıratıarmm yenk'Qnu 35 milyar taıya, harbin teqdls:ne tahmil ettiti ~ - ~~n : ~c~? (6) Kollar 
._. 4e1Udlr BinMnaılerh barbbı ilk nW&leler vWaıa pld!ği gibi, Amerika- dolara be.liğ o1m~ bulunmkate.dır ti ağır ~erin altından kalkabilmek - enn ~ 

1 

oauı' bu Jıllardat1• IJötoe)er, biç nm MHnç ve kira olGrak \'e!'diği ha bu miktar Amerika milli gefuin1n ya.. iQin, a~i surette A lmanY'f\da.n istiane ar:s1 <4hstıün aksi (3) Başına et• lr.o. 
JQt ki, yar~ bQt.QeleN na-.. slltbları l7u büt.çenln dlfında kalmalı:- TlSllla muadildir. e4mek meobuM:vetindedlr. Bıı hal, ay. ha.be ed tı :>lur (2) 

oot daha dun bir metiddedtriel'· Wıdır. Hal>uti bunlar da :hıgllteren· Bu ma8l6ftarm büıvtiılt bir kısmı sar. JlC& AJmanYa için de b:.t külfet teşkil ru: _ ~işin: Ksl es> 1't.pamanm 

~~ -~11:!!._ln_ !..9'!. ~ ~a~ ~~~~ 1.ın"!... ~i~~ ~.::... ~~io.:... bi,.! ~ ~·~!!.~~ıl'k ~ e~~ir...:.. _<~!!"!.. 9!.f~ ~2-4!l_ aksi ((S) 
-~4?4V4Y4?4?~+'6-"+~·~ ..... 4WK+~4Y4F4P'74YWT...pv4VWVWV..-.V ... ._ . . . .. ......... ·- - .. ..._ -

6 - Bir hece C2> Çabuk m 
7 - Kamburu ile meşhurdur C5) 

Th! muh&ffi!i t2) Başına cK• koYUll 
açıklık yer olur <2> 

8 - H96ta bakımı (6) İyi <3> 
9 - Başına uK• koyun burç olsun 

(3) Bir ha&'V&n lBIDİ (4) 

10 -- Düniln aksi C5J Ebedi olmı. 
1an (4) .. 



Meşhur "Sarı Ali,, nasll Öldürüldü? 
-11-

Dive.nı Harbin <Beltirağa ~ilfil) ıı. 
de a;y'larca yatmış~ını. Bir sabah; meş 
hur <San Ali) o muhrik ve fevt.ali.de 
sesi lle <sabah cmn•ı okumaetu. Ga

leyane gelen Envıer Paşa iki zabıt.le 
Bek!rağa bölfiğrüne gelmiş ve sert bir 
sesle: 

- Ezanı kim okudu? Df;re sormuş, 
herkes lrolbıu.,, klm::re c:eftb verem~ 

mış ve en ni:ha.yet: 
- Ben okudum! Demeklitim üzeri

ne beni alıp odasına götürmüş n mev 
JrufilYetıten tahl;.ye etmişü. ~ Cu.
ma gtinü Enver Paşanın Ortak~de. 
kı yalısına g'.decek ve bir CeamJ oku
yaca;ktmı.. 

Nasıl gider;m?. E.'?:anı Sarı Ali oku.. 
nlUŞ'tU. Ben Ç.LkırnL']t.ım. 

Evet: muhnk, gür, J.lt.if sadasile ~ 
nı OKuyan Sarı Ali idL Fakat: Be!l 
kurtulımW)...u:nı. Cilnk.U; onmı boJDund.a 
b rçoık zavallı gt-nç bzlann kanlan 
vardı. 

Cenabı Hak. ona bu gfuıabla.rı elbet 
te çeık.tirec ~L Enver Paşanın atfı pa. 
ra eder mlydi?. 

Ancak garabete bakın: 

Bir gece sonra ~vt!r Pa.'Jlo. gene Har 
biye Neamizıde gı..-ce kalmış.. 

Sabah nanı za.aıanında <San Alil 
ıene euo okıımağ'x bıtşlıımaz mı?. 
Paşa hemen zile b:\snuş, ıeıen nö

be&çi zabitine: 
- Dün M&hm~ Saim.l ~ bı

rakm.admız ıııı?. D ye sormuo. 
- Bıraktıll Paşam!. Hatta buradan 

Btikirağa bö!Uğüne btle e;i~edi. H zla 
merdıvenlerı indı. Tabanı kal<Urdı, 

tal;tı Pa.şa.m. 

- Öyle ıse aılqra.m tmtl gene tutul
m aş ge~. .BeJtirağ:ı bolüğtinde bu 
heri! ~ . Git şunu ıı.! g'!l bana!. 

Za.b·t gltm.ş, :rnwn~, sormuş, sual 
et.mi..). Geri ge:miş: 

- Paşa bwaetlen Mahmud Sa.im 
yok! 

- Nasıl yok?. a:z her işi böyle mi 
görl.irsünüz?. Beş Jakıka evvel idi Uç 
madl ya. Q,t bul ıı;el. Oranı..-ı çaYUfUDU 
da beraber getir. 

- Ba.şüsüne Pa.,cıam. 
Zablt gene Bcldrağa böltığl.ine git

miş. Mahmud Saim yok. Ç~ bera
ber alıp gen;ş. 

- Pa.şa.m .. Manmud. Saiini evvelki 
gün siz sa.lıverm şltn!.z. Ondan sonra 
luııt'ıyeı gelmemif. 

- Çavu.şu bıına çağır.-

ÇaVUŞ gelmiş. - - -·-· .E.~ 

- Ma.lmı.ud Saim Tevkınıanede de-
ifl mi?. 

- Ha:yır Paışa hazretleri! 
- Ya nettde?. 
- Vallahi bilmem Paşam!. Bime 

~!. 
- Beş dakika evvel avas a.va esan 

Okudu. Siz YllPbtını:a işi böyle mi ya_ 
J,l&llllıllZ? 

avaz av&B ezan okudu. Siz JaP~ 
işi böyle mi yA()Qrsmu? 

- Paşam Ma.hmud Saim eZAn otu
maa Ea.n okuı,vazı S&n Alidir. 

- Nasıl Sarı Ali?. Demin Mahmud 
Sslnı ezan ~rdn. 

- Hayır paşam, yanlış.. bir aydır 
her sabah e'lJllm San Ali okur. 

- Ya?. Gettrm ıŞU San Aliyi bana!. 
Gitm.i.şter San Aliyi getirmişler. En-

ver ~ sormuş: 
- Ev.an oku:vım sen misin?. 
- Evıet pa.fam. 

- Demin okuyan sen miydin? 
- Evet paşam! 
- ~iki gün oen oraya gelmiştim, 

Gene sen mi oeumu<Jtun? 
- Evet paşam! 
- Şu pencerede bir ezan aku bab.. 

yı.m? 

San Ali ennı ()iCUmuş.. 
Paşa: 

- Ptti. ben ora.da herkesin jçinde 
sormuıstum, e7lllIJ1 kJ.m okudu din. 
Sen Jtr;Hmedin mi? 

- İşittim paşam! 
- Neden ses çrkuına.(lın? 

- Korıkmustum da paşam? 
- Peki seni tahliye ediyorum .. git .• 

fakat bir da.ha. buraiara dilşm.emek 
şartile. Czaıbi.te hitaben ı sen de bana. 
iki gün z.a.rfınd& Mahmud Saim! bu
lacabım.. anladın mı 1 Bulmezsan seni 
Vana y01larım. 

* O gün akşam üst.ti San Aliyi tesa-
düfen Köprüde gördüm.. Bana bu me. 
seleyi anlattı. O aıkşaım Enver paşaya 
bir mektut> J&.Zdı.m: Benim Dası! bL 
günah gefıdiiimi; San Al'nln blıçok 
cenç klzları nasıl iğfal ettiğini nıu -
fa.ssalan anlattıktan sonra sultan Mah 
mudun CVerme;vhıce ma.bud. ne yap.sın 
Mahmud) hfkll.yesini anJa.ttım. 

Pa.şa sabah zablti çağırmış: 

- Mahmud Sa.mı buldun mu? 
- Şiddetle arıyorum ;ıa.şam.. .Ak.şa.. 

şama sabaha bulacağını. 
- Arama... O adam dört satır yazı 

yamıış beni .knic sekiz yerimden bal
la.ml.ş. K.arşmıa ııelirse doksan sekiz 

>m:iaıdeu batlıyac.tı. !fe Şanım oe .. .f"'""-- ·-· -·--· 
~ ~ arabı.n 1'tta1.. arama onu!. : 

Oürtim c&asız lcWr taı: hıç? l''Uvaki~ 
Enver paşa. Sa.n A.lıyi o m.4teaddid şi-S 
kAyetlere rağmen DJ'!c~. Pıa.kat biı·S 
çıog: genç kızı.arın va.d. ızcı.vaçla b.lk!r-E 
lerinJ. izale etmiş alan o ulam pek az~ 
bir milddet smıra cezasını burdu: S 

Sayfa 3/2 
··----------------------------.... -··--·· ........... ·-··-·-··-·---· 

~·· ! '"·~.-1"· .. 
DUNVIA. 

Gene böyle t>ir meseleden .Istanbul; 
adliyesi onu tevki! etmişti. Muhakeme~ 
ed.ı1di . .Adalet öntinde ma.bküm oldu.: - 56 - Yazan: Nanel Sala Coskuıı 

• 

Fakat İstanbul hıi.PishanesıDde rahat: .. - .. • " 
duıma.clığından <Buı-sa> lıa.: ~~ Q ö1eyiiEü yı:;.d.ı:ıılarla doluydu. adetıll. boğazını yırtarak midesine in_ ur dir>lteıbilecek.ti. İsterse, gene Ne-. 
YQllandı. P : llik bir r~aır yüzünü OkşuJ!Ur, dL ıni kollarının arasına aJaıbilecek, dLi 

İstanbul haı>öshaneslııde neler yag_~saçlarını d.ağıtıyoı;ıdu. Dakikalarca yüzünü buruşturdu, lerse, Nevinin kor parçası h:ılindekil 
ma.mıştı? ~ .ıci.şı.yi bir aıa.ya. iDP-~ Neden sonra k:asUıa yohma girdi. bardak bardaık sn içtıği lut":cie ağ3.uı. dudakları gene onun olabılecek, hattai 
la.yıp grup mu teşidl etmemişti.? Man-!ğini faı'ketıti. Çok· uzaktan ıştk.lar gö- daki acılıık gıtme<ii. hatta, hisl.e.r frenlcrunez:se, 15 gün! 
gaI a.vaJc.ları.nda.n b.ı~ mı yaııma-;ziilkÜ(Y'orclu. Kasa.balya kadar gitmeğe Fat1ıt.. ağzındaki buruk'luğa. boğa_ içın olsun Nevıne tamalfu.e maliki 
DllŞtı? Yem~k _tencereler.ınin altı.n<ia:kıarar verdi. Bira.z ~ık. hareket, deği- zındaki yaırımzya mukabil başında ola.bl'.ecekti. i 
~~-~1...!et~e ~~tı? . ~Jş11t insan yüzü görecekti. Bütün t>un- ta.tlı biıt dörııme, vi.iclidünde tatlı bır Nevrn her ~ile kendı.sıni ona yer_: 

"'9<U """" K&r.ıuı nu&uw·u oiaı:ı. biı,.....·ıa b' . . . • 
genç Juzlar ha.lil. . •--· ı..n~; : rm ı ıraz ol.sun keooı8lnı oya1ryaeııı-_ u:JlJııtuıJd'llk his!ledıyordtı. mlye razı olduğunu ihsas etmiyori 

.:xıu sevıyor ...... ........,.&.•ğını d- •~..an. . • 
haneye .ziyarete ~~orla.r saatlerce~ uş....,,... Ikınci kadeh! de yu.varla.dı. mu]dn? ! 
kapılarda bekliyor!ar; k.ut~la O><m~ Hlaklkaten ıkasa.bada insanı oyalı- Bu sefer daha az tıılcsiı:ı.mit, ağ2l Bir an hayattan intikam ve ırnmf 
bon>Iar; <cilto.lAt.a>I~r. Cşe&erleme)leı:,:yan b.i.r canUlıık vardı. Bu .§irin. t.e _daha az acılaşn:uş. boğaz.ı da.ha as alımağı düşündü. Nev"ı.n gell!- gemıez= 
<ıknlonya)lar; (ooıuu;.} lar ge\i.rcyarlardı.'.miz. kasamrun ı.şı;kılı. m\l.n.taza.ı:ıı ~- :ııanımışb. en çılgın arzulara onu ram et~ei 

Bir gün kend~e sordum: ~Laruıda in&anlıa.r DJ!WtŞlJ'Ol'du. 'Dü.k- Etıra.fını .mli gö~rdu. Fa.ka.t ö .karar vel'di. Bu aşkın az mı azabını! 

Yn •W,;ı.Ali ~.:.·-~i yah~; bU can.mı.k:imlaz açtlı:tı., Kabveiettien taU,0, Dilindeki çatlaık bardaktan kenarla~ çekmişti? Artllk. bU ara{tan Saadet.el 
...........,ın .........,.. senın &mandaı:ı • .. . ' : 

geliyorlar, sen ne şeııtermişsln böyle? :gra.ıw:ıı:fuı aesleri yulr.selıyardııı.. kirli tabaktan b~rak her şeyi gü_ g~ek hakıluydı. ~ : 
- Şekerlemeyim, kestane ae,k.eri.,yim.: Ka.sabanm Ciimhuri-yet meydanm1 zel gönnıye ba.Şlamış.tı. ~nuırı . ~ğı bu sun ı Se.i 

Bunlar bir şey mi? Bunlar dava eden.:~ış, ~ yegiw.e cıadrlesinin Demek içki. kendini kayıbedeınlere, dadı, iÇindeki tıa.kW 8ed2d pek ~~ 
o~a çt.an bsı:nıt Ya ailelerinden:m'UiltehasLilda durmuştu. Burada bü ~ne kenıdini buldurtan bayırlıah bir b'Uk yendi. : 
~a.n bundan korkup, ı.ıtan.ı.ı:ı. çeki-S,yüık bir bahçeli lolkanta vardı. :hk elle- i.. Şlındf sahneden ikı numaralı Se-: 
nıp de hic ses cı.k.ara.mıyan. geceleri;ıa olarak tati bir :-ı.a... d yd Atı dad çeki.lı:n.iş, bir numaralı asıı Sedıa~ 
karan.lıkta. ta.beısabaJ:ı ağlıy&.ll k.ısna ne: ı ;,. ... ,a ~ . u. m Yavaş yavaş lmfasmda ne varsa : 
dlyelim?. :niac.a ba@'lıya.raık ıçeri gırdı. B.rka.ç .!'ı!hıiyordn. Nev'..nin geleceğini, N:ızan çıkmıştı:. .. . . . : 
<T~ a.ğl.ıyanı kelimesi ~ -iıŞIÇi lclı.klı adam yemek y~yiyOI', bir nllrun her şeyı biLdığLrıI, Selmanın Bu dWIWlcelerı kavmak lSter gibl.1 

denıse içimi ya.ktı._ Kall>mıden: <BeD?aç ti$i de içiyontu.. işe yerleşmesın.i, hepsini, Mpsini u. ba.şını iki ta.rafa .~lla.dı. i 
de ya.kında. beliı.nı buıurSWi inşallah>-: DükJoaın sa.hlbi i:lk defa görd:öğii, nutmuştu. Ne'l"tne teb'ar dönmek, battl daha: 
dedim. Nit,:k.im de buldu: . . Etıeı- mmallikiılerd~n farkh, m~ri.si. 'O&t.ürmen ağıır bir yük talkını.ı$ı ilerlere gidereık, d:udaltlarda ?e kallq 

Yoll.a.ndığı <Buna) .hs;pıs.?ıanesınde-::ılin etra!ın'Cia pel"VQile g'bi dömneğ nki. de ka.la.n tem.iz ~ şehvete kadar; 
de rahM. dum:ıadı.. Öt.ekine berikineL_,__ t _ aa •· götürmek_ kendi kendi.Sinden ığTen.! 
~b. ve bi.r gün CŞ:lban) k.a.ptan ııa-~ııı.şt.ı. ~dad. onun .saydığı . Bir hatltuk vardı üzerinde... di. S 
m.ında biri ta.ıWı.xı.daA tam 64. yerindenrwu .Yemeiı ~la:~ sonra.: :Ba.ıını ~~ sıs, gi~ ltesifl~i Nftin, aın.a başlraş.tna a.iaıil. :sat.4,• 
vurulmak suretue öl.iü .• Geceleri sa-: - içki .i.ster mısın oeJım. yordu. Bu SıS ıÇlnde, h.Mı:Seler, § kasma aid olan bir i.Waru hlslerile: 
bahlara kadar karanlıklarda e,llıyan! Bvalile kmıJıJ&şmea, cturakladı. ve bunla.ım W.vlid eWği. üzün _ ,..-... ibir c:~.....J·t· IH-Ai Nazan: 
availı gexıç kızla.ruı göz yaşı. oDun: İ~!.. Bradan lbaftasının le..tini tiiler. ll'iWraiblar. endi.şelez birer bi.. .,._..._ .... ~ t. ............. S 
vıücudünii işte bu sw:etıe genç yaşında~ . . . hanım ka~)"di. : 
delik deşik etti. (Arlasa var) Ebllme:ııdı. rer .sil~ı;. Bu tezıa.daıa.rlla. do~u. garib ma.hlfa..i 

Mahmud Saim Al•ındağ i GÖl!ıü karşı&n.dıa.ki masada Oh .. raıbatıtı .. ~ kadar niÇin kun hrşrs:mda mm.an aman titre-i 
---------------Etokuşltura.n, küçük bdeblerıdekı .. - kuvveti'le iradesine ~'4- m.l$l. Nazan hanını, muhakkak kı,i 

TETKiKLER ~yaz mayii sindire sindi.re içen ne~elHi de, WııirWdan imrlad iStememio1ti?. Nn.illıden güızeldi, tam nıanası.e oU 
:~nlara ili§tl. .Kadehleri üstüsıte içlyordu. Fakat. gun, blr eric.eği çileden Çldtarac~ ka-E 

(Baştaratı sayfa 3/1 de) : Sarhoş olmak.. iştıe bu &ece buna bıl' a.n ge)ii ki. başını kaplJiYan bulut.. aar cıazib bir kadındı. Nazan haUlIJll: 
Yukarıda -~e~ı~ harb mesr~ihtıyıacı v.a.rm. SarıbA:ışluğun insanı dü lar arsıından tekrar hAdiseler ve şa.. senniye baŞadı:ğıru anlı:,yordu. ~ 

lanrıdan görüld.Uğu uzere tnıgilnku - 1 ·.....w..... ,,~.,__.,,,ft ,_,. ........ _ ..M..-:J......._ b..,.,,.,dıl Bu • 
harbl 

....... ,.., _ _...,ft" t şıun.ee erıu~ w;......-.uct4U'Uen sıyır~ ,.....,..,.r ~u...,......,.... ""j'0'4" ar. ara_ Gen"' kadın.da ds kendisine karşı: 
er, ,,_,ı ....,. u.ı.:4e :nazaran ev;ı.a-: . . . - - .,,. : 

18.de fazle. para sarfını ica.b ettirmek-:d.ıtı mutıaıitkJıı~L Kendınden g~ek_ lan~n sıs perdesmln onooe ilk çıkan kuvvetli bir sem.patinin 'baş.adığınıE 
tedlrler. Çünkü harb silıiJtla.rı teJı.Amül!OO, kısa da surse, 'bu b1r .sa.adetti. Nevın oldu. hüıısetın.iyor değildi. Lakin Naınn ha.: 
ettiği nil!lbette bmı.lafl"'l ınasraflan da; - Bir §işe :raıla g~irf Sanki, Nevin kadehin »nden bir_ :rı.ımla bir maceraya gırişmek lbt"mııli: 
o mertebe QC>ialmaktadır. Bugün~ İçinde tnıha.:f biır çıe.rpıntı duyuyor_ denıbare çııbfe~ DudQkl'a.rıının Neovinden de U3WkLı. E 
~erde, ba.l'bln leaıb et\~ği _ öldü..Edu, ilk defa rrakı iQe<ıek bir imanın hararetlıi dudaklanııda. duıyuyor gio. Bu en clbiilliye1ıs.l bir nan~örliik~ 
rüeil mas.raflara mmı müdde, oaY&n-:gQrlı ıhe~mnı .. sartıoş o!ımaık .. bu biyeli. Bet>e-k:teki aşk geceleri b;r~r bL ohnaz mıyıcll~ Celil bey gibi muhterem; 
malı:: fevk.alide ııen,ş mali meıı.baJara: 'mıd' ..... _,.,~ _-. - .. g,._,._.. ·· ünd _, __ .. · : 

,~- ti ,_._ -•tir., Bin---' ·h:şı ı Sedada fev ............... e e3.LLv goru- rer g .......... un orı e calJ.llUW.ı. bir adama l.ha.net etmek_ o b 1 pek: 
ına.......,e ..... .., ~ ı_. ...,.,_ey • .. ka · • 
bugün geniş maI1 .kaynaklara. malik oJn~u. Braşı di'inecek, f.asırun P1S :Bu eıan bağlı d!duğu, bütün haya. çir.kin, pek ~~ bir h:ueket olurdu.: 
lan milletlerdir ki uzun barbler~ :taJtıoolan. ağır çaılışaca.k. k:enıdis'ini üzen tuıoa da unutamıuacağı ~ın ilk Gene ispirlonun yarattığı lkı numa.: 
hamill lı::a.b'liyetini ha!Mlrler. Yani,SşeY!eJi dWJiiııımf1eook.ti. · yakında gene yanında. ola _ ralı Sedad Da.'} k~l:lırıyorou ıc~f'.'sın-~ 
~elerde olduiu kadar, ıkbMdi ve: İ.Ut kade'hi tJksine, taane aPııe. caktl. da.... : 
mall sabalalda da bir yılclınm harb1.S boplllıtı -re bu aı yudu:mlü i9pirlo Küçiik bir amu 'bu maeera.11 tell - (Arkası ,·ar) : 
zarureti kendini m.e\Urmektedir. • / 

ırma M ...._ \.. -----------·-·-· ... ·--·-----·---•w ............... ·-········---·---· ... ·····--··' 



SON POSTA 

BilcA7e 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
ı - <>nnan umum m6dfldüli meıtm ~ ~tı iÇin nü.mu • 

nelerine .e §lllinamesine göre JıaPl'lacalt evnılt. eed'ftl, teskere c1L 
di tıe defterlerin tab Te tecdidi ~ ~ ~ ~e müna. 
~ konmuştur. 

ra - BmıJann kiğıdı, mobvvası, ka.p!ık tigıdı Maliye kırtasiye a.n.. 
ba.nJda.n lel'llecettir. 

3 - Tab .e iş;ili[ muhammen bedeli 4200 lita.dlr. 
-1 - !bitme 5/9/941 Cmna günü saat 16 de İstanbul orman müdür-

1-atünde tqp'lıanaca.k satın aJma laıti;yanunda yapılacaktır. 
5 - Muvaıkkaıt teminat mt1ktarı 315 liradır. . 
o - İstekliler bu iŞe a.id şariinameyi ve :nfmııune'!eri ıstanbııl. orman 

müıdürlliğü:rıde göreıbiliı-ler. 

'l _ Münab.saya girec~kılerrn mU'Vaıidtat tem.inat. mak'buz ve 21PO sa
yılı lılıın\mun i.klnci maddesinde ve ~ed-e ~azılı v~~lkile 
bilıliılate yukarıda g&ıteriJen gün ve saatte me~ur komısyonda. 

imar ~ )kneôJr. • ~---. \'1280) 



lneuotde kanlı bir kavgadaKOCA~'(USU F 
· 4 kişi Oldornldn .. !:~~~an~~:~:~~:_~~~. 
1nqtıı Glmusll - Ka-.ıa IJaL!=""' ,,......,. llmrlerine atıl _ 
Ba.yzw•.,. lQriııde geçen Sah Mil'. iamea Gökmen ve Mmıed 
fi bdı ve feci bir cin.afet iflıen _ İnel ~ ~en yaralanarak 

"11iet.lr. r6t ltllıinin ölmesine 111e bl:nlölmö!ıler, !ll'atma Gökmen G yerin.den 
afn" yıaratı Oknak aretııe ü.çı kiıfinin alır lıe Oıımaıı Göbnenle A;J'fe Aiı:Bu 
yaralamnaama eebet> olan hldi9e bafit 8lll'tifte ~ardır. Bu 
le cereyan e4miı1Ur: srad'a 'Vlllı:'a tyedne gelen. Ali qıJu 
Bayr&ılllfBh ıırqyü:nden Kımımet dt Halil o&wıeu ~eti olü ve yuaJ.ı.. 

ıu Osman ~ ,. ~aıdeller lan &(ırtiıDcıe ıtabancasını QeCeMk Hkn 
Ramamn ~ Ali Kocal> met ~ Ali K~ıtı ö1öiiımüf 
Ye Emin Eren ...._M'!'& ai(l ımam.. ve kendisi de Km:Mıı.yığın cardeşler· 

tar&tındıt.n 8 '91'inden :yarabna.ra 
buıvatı tıqpl8l,11I> araba ile &l*i - OldöıriiJmilftür. ~ kat.1 lm.rdef ya 

ıiirlerken, asıl tarla .sahibi a.ynl ltöy- ıwanarU: adliyeye teslim edilmt}, 
den Ali Qitlu All Olilman Oötmen w alır ya.ralı Fadma da ba.staıı~ kal. 
karl6ı Faıtma, Mebned ~ 3.14 d:>. dırılın]ftır. Fatma Gökmenin kul'ıtul-
tumlu Ahmed İnci, Muatata og1u ınası jht1mp,Ji ~. 
di:ıtumlu İ3malıl Gökmen ve Huan vak'a mallallCle giden Cünmun _ 
lcansı Ayşe .Allmu lle harman yerinde Mtiddeiuoıumlai geç l&kte bd 
karşlllaşıuŞJaı:, aralarında f:.ddet.Ji bir tabıltNı:dla mewuı olmuş ve hilkü 
munazaa ~. 11etieede Hlm met ddııbonı.nun muayeneeinden 
met oğlu Emın Eren "" kametle · ra Ol6ıerin defnine ruhsat verilmif 
Osman, Ramaan ve Ali Koca.blırı tir. 

nundu. Yuısufun .ı.nası açılcg~ bir ka. hökmetmı.ştı. 
dmdı. Nıtıllı uslu konuşuyordu. İşi o. YU6Uf; siniye Jkı tahta kaşık, birer 
lıacap benzi.Yordu. Yusufun anası sor. de lşlemeH havlu io1du. 
du: Biraz sonra: Yusuf dışarıya çlkarak 

--MeeelA; Yusufıu ırötürürseniz ne a.ynoa b(tf1lı: bir sıniye konmuş ye • 
kadar para vereceık&iniz?.. meklen alıp odasa ıretirdı. Ve; misa-

- Ne kadar ilterseniz \"erecetim ... tire: 
Piyer; paraya tıyacaittı. 4 bir kere _ Buyurunuz, 

kararhlşnıış olsun.du. Ne istiyebilecdt- . • 
rdi?. Esaee!ı tok gö&lil ınsanlardı... Dedı. ~er, bağdaş kurup sinıye :va-
Yusu1 alid . Ame !kalının taç naetı. Yusuf da ıcarı;.sına oturdu. 

pan. ~iz ::;.'ecetimr ct:vabı u.ze.. On kişilik bir ı;orba k!seslnl sin~ 
rine mukabele etti. nln ortasına koYdu. İri bir okkalık 

_ N ....r.ı-iz· ...ıwıeylntz baka _ köY edanetın.i de ı<~.ııneden piyerın ö.. 
? e verec.,11 ... ' OVJ ntıne koyduktan soma: 

- Size bmwcıyorum; ne söyler ve - Buyurun çoroacı. 
isterseniz itiraz etmeden verecettm.. ~ misatlrwl atırla.dı. 

Bu aöz &erine Yusufla valıdesl bir. ~er. Ş1MŞ1mu.şt1. Bu kadar yemett 
birlerinin yUzierhıe batakaldılar... ti kişi namı yifeoeklerdi. Dayana -

Yusuf; validesi varken tek bir te. m&dı, Yusufa aordu: 
Ume lallıueamaıııdı. Validesi ne denıe o, - Pehlivan, bu yemekleri hep bis 
olurdu. ~erde Adet, bi.b'ütün işine mi ylyecetiz? 

nt1111DJanı1. Yusuf: lA.ka.Jd ve hiç blr şey anla -
Piyerin son 8Ö0Ü tızerlne, Yusutun mamıış bır tavırla: 

valldeai biraz durala.dıkıan sonra: - Ne olacak? Biz y.yeocA'iz ya! .. Ne 
- Bele; bir Allah ne wrdl ise yt. var ki, ortada! Kusura bakma çelebi... 

)'eUm de, mm. konUŞUrUZ. Yusuf; kör ekmettnln ortaaından 
Di:Ye, al'ır.8 bıslp attı. ptyer, eevinç bölerek tahta '8.şıCı oorbaya daldırdı. 

Meriçte aallmla pancGI' nalı -'Kma.ula 6iir batında ıloian inde kli. I>eın*, iti oımuttu. Pbel' de 6nıündeti ekmek.ten btr 
liyatı yapılacalc 3 ~lı öldii Kadın, mftMwhı dlleJil> odadan °*- parça ~ kafıiUU çorbaya a-

E:il.rne <HU9Uı81> - Meriç nehri öze- fmıit (BUBUıBl> - It&rasunmı sa _ · Yuınıfun arım yemetıerl hazırla - tu. 
rinden panear naltllyatmın mömtün arya mah&1lesinden ~ed ottu Ö- MWrJertne bir hlndJ kızartmı.otar- ~. ~tes olmuetu. Yoturtlu. hin-
olup oıamı:vacatı İktısad VetlJetinıdeD mer OelfıJ!inm eot Havva CJe11o1i bir B1mmdan bol bir IDJlll' ooıt>ası. di suyUe l)iıaımJe ını.m eorbası idı. 'U-
aonüınuş idl. batında ilc1sl eıtcek ve biri kız olmak · ~ ~l Bir kLJe de bol- -1ne hA1Ja Wre:Jatı ile ıttmmı biber 

Altlk.adarlann bu hu.mata ~ üzere 3 oocm doiurmuştur. ca pebna .. Bir ~ de yoturt var. tmdırıJanık dötölm8'tAL 
Oılıduklan ınıeıelemenin BOna enliltn1 'Ye Ooomiantan biri 61ü olarak dol - 1 ~. llmrilnde böyle ırthel ı.ıorba ~-
keyfiyet.in Mıaad Vetllettne blldirtıdl- mue. d.lierlerinden biri setiz, dJier1 Tu8Uf: mle&flr odaııım6 '8Q1Yl Y8T- ~. Ne A'f'l'Ul)ada, ne Amerik9da 
tini otrendkıı. 16 gön eonra öknQ.e!erdtr. dı. Blb4lk beılcır IİlllYI ortaya ko!vdu. bu nefaleCt.e corw. yapamazlardı. 

AldıA'wı habere ll'ÖJ'e Meriçten allar- Anneleri t:mıtt msnlek.et hı&ataneslne Tue. ııiyah kny etmetlertnl tepe1.ntn Y\alt; QIJlıaCııine ltıılle birde: 
la 1>ancar natıvatmın mümkün ola - taıdınlaı.lltır. Dotum vukuu iti sUn Olıertne yerlfll!ltfrdi. koca. ıcoca dört _ 1181di oozt,acun; 7e bakalım; bu 
ileoeği netıces ne varılmıştır. devam etmie ve Kara&a be1edlJ'e ebesi ebnelc idi. Balkanların ..,u adamı çabuk acıktı-
Anca.1t halen elde mevcud al olma- :ea,w.n Muaımner Gölerin bu 1'de bil.. Pfı9ı•T". bı*wo""1. Dltrt otbdMı futa rır ... 

dıtı için üç iıon paOCAr taıpyabi*et y(lt PfTl'9t ve haaaUtl ~. ,._.... ~ (Arba YU') 
r ealın 200 liraya malolabilıecıeti de BOlt..,_im!z bu &lle7e 150 Ura P&-Jı..mneı __ l'hı;;_ __ mı_be __ 1a.r1_u_"-"-___ n-:--o-n ______________ 

1 
tetkiıbt netlıceıılnden anlaŞllmıştır. ra mtnı:Uatı ?emllştir. lnpat UAnı 

- - E•kitehir Baytar 
Bir lıaza lmrıunile ölen BOf"IÜt/rliiii Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

Jelilranlı Anlcara <BUıSUal> - Trakya Umum! 1. -~ :ldlA etıtirtleeet ifOi pa"JOllları n erieri Ue bunlara akl 
İzm r (Hususu - KUJÇulıar Jd5ıyii. Müfettjelili Ba.Ytar Müşaviri eev1t1 JOi. ~ 1-'id au t.-ıaa.ta gl>l mşaat görülen lüzuma binaen 

niin He11V"Jıeılar mevk.iindeki bat tu.. Baytar .Başmtldtırlütüne 80 lira &iJlıc1 defa dıaı'ak bl>aolı art uatGe ebiltmeye ~. 
lesinde oturmakta olJln Urfalı Rıfkı aall maaol• naıtlen tayin ec:UlmlŞJ.r. İtbU \Dp&tm ~ b~ 4818,06 llradr. 
ot1u 19 yaışmıcla Nıhad Danbulalc, Konya vali.; Vekalet emrine 3. _ Da'.lae etrakı 24 lira mutab!inde Amarada 8ümerbanlt mua.. 
bati ~ arasında chlaşırken ~eri.nde alındı mel.Ait flJbesinden :iııııtaııbulda Silme?bam t*8lnden allllacaktır. 
taşıdıR't taba.nıoa çalı:lara taJrılm14 "'8 Xonıya CRusuııl> - Konya Yallai Ni. 3. - ~ 3718/Ml tarihine müaadit Qaqaıd>a gtmO. .nat 16 da 
yere düşerek pa.tııwnl.Jtır. aamettin Dahil~e VetAletinoe l'örilJen An.karada 8ümedJedc Omıımd MMiirlütönde ~· 

N had, ll1Llll.1ııdaaı çıkan turfWl)a lüzum <Derine VSA.let emrine am~,_,1 "- _ Muftlıb& teminat 2S100 liradır. 
J'llr&.'9run11J ve ölm'OşUir. tır. +~ 
~ 1. - .. ün~ MllW enatı m•mna. ~adar J8111D11 <*hlt.. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA 
Kuruluş tıarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir 
Şube ve ajans adedi: 265 

7.Jrai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarrut ııesablarlDdl 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ı;ekilecek tur·a ile .... -,..., 
pl1D& göre Dcraıııtye dat~ır. 

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

40 )) 100 )) '4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikb&: Hesablanndakt paralar bir aene lcinde &O Uradla 
dl1şmlyenlere ikramiye c•tıtı takdirde cıı 20 tulaaile verilecektir. 

Kur'alar ~ede 4 defa, 11 Mart, 11 Rulran, 11 E7101. 11 
ltlnun tarihlerinde çekllecektlr. 

lan bu gibi illere ve bunların bedellerine, f°ll'DUnm t&k:nrk 
it.imlerden terekıkii> eqıne ve hangi ban.talana muamelede bal 
nna dalr ve&ltaJ.ar Jwıracaklardır. 

6. -- -Tekiltt met::tılılılannı havi zutıar kapalı olarak J:hale gtml 
15 fe kadar malı:l>m multabillnde Anka.rada Sümerbank umumi 
tine teaUm olunacalCtll'. 

7. - PUsta ile gömlerl.ecek teklifler nihayet ihale aae.tınden bı"t 
eneline kadaır gelmif ve zarfın tanunl ,ettlde kapa.tlıılmııl olması 
dr. Postada v&Jm olabtlecek gecikmeler nazarı ıtibara almı:nıya 

a - Banka ihaleyi icrada aeıt>e&ttir. 157'10-735b 



SON POSTA s 

'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Bırbıstanda İran - Irak !Rus halkı çekilirken~ Saib 1 

~telerin hudadunda her şeyi tahrib lmkinları 
faaliyeti hazırlık mı? ediyor... Al b 

Çet l 2 IAndra 23 <A.A.> - Xing~fden manyanın azı Karadenizde inşa &e~ ..... bne&e maUlr l&7IJaW. 
e er 00 köprü I kt ı.aılngrad ~&t.ıne eiden btitün bb 1 d d.I S nr. 

Otrrıış/ar ve binlerce Suriye vel r~ •. a r:ı~:;;e ::~. =~~i~a:en~ık teşe ÜS er e e bl !3"1 "ki ovyet deniz b-:-:::...... ~ !:S: .. ~ 
N.az' -la.. l bulunan ngldZ ....... as -a göWrmekt.edır. Yilrtlyüe b 1 d w s lsız lr 1 eri Ve bir fer Mr mahlTeUe INU11U.111Uıactır ki e ı o urmii<!i: er . - .....,. u un ugu a 1 cla.-ctm: 

-y kuvvetleri takvıye ba1iDde bulunan Qll sa.mit ve sa1c:it muı-h 1-~ - kafileler bilhassa l.htıya"lar, kadınlar a aza SoY7et Kaan lle arammia aka..IL 
~ 23 <A.A.> - Sol')"et radyo- ed i 1 m iş ve ~an mute~l:d.r. Eston. ~ mlş bir aenb anlaşma.g ftl'dır .... 

~ıAine göre, Bosna _ Her- hududları civarında bulunan bOtün :&erlin 23 <A.A.> - Yan resmi bir asan: Selim Ragıp Emeı &"ellYor. Şa7ed hal•zamıs bil:I 7amKnt&. 
' .&l.ll"Vat.Jstand!\. Makedonyada, ~r ve ıkuabalann ahalisi Almanlar k&.YDKtan bildiriliyor: 19 Afusios tarlhU Alman • ie1'- yorsa bu anlapıa Hl 7llmm Jeı11 

8 Dem 3 (A.2A.) - Buler N~ehteu md ı-..1 edilen mıntakalardaki .İsviçrede erkan «Oın:ctte <le I.e.u • liff Ahaan lnıvvcU rf ta fresmı Martında Anbrada, Tiirklyc D&llUl9 
>ı .. _. '- ?rt>istanda ve Yug-.:>Slav - _..,....,;nın· T ~"ra mu"ııabl-'-'- Iranın taraf an '-" saune> de Alın"""&lll!l "Ulh imk"n , e ra mdan NI- ffm-'-'-e 'W7-Lıa1 T ........ -:'-4 . 
~tta bwunan çetelerin reis- _..,.....~ .&..ıUIAl ·~!Oma.La mezalimi ~iDCe prka doğru hare... ~ ., " - kola.Yer Sovyet limanının zabtı esna- ... ..,.,,. n:aau e...... ......,.u .&...., 
... ~ t vazıyetı haldonda verd!ii • e.tmete urar yennı.şlerdlr. HalBc ~ı yoklamak iw.!re g(lya bazı teşcb. suida biri otaıı ~ bin tonlu Wr Sovyet Rasya namana da o alDallti 

aıı~ .. ~- .t:ıtyanlara. ka?$1 gl. göre Iraktan gönderilen İngll~z tıt a - ~.....ııannı teriteıtmedcn e-nel her şeyi bwlerde b~lunduğun:ı. dair blr kııyıd navt, cUieri OD bin tonluk Lofr 1uuıı:. senr SUl"I(: :rolclaş tarafından aldd ft 
tıUJerı -.ıaeae tfındıye kdar el. ıarınm ve mot.örlU blrlıklerınln 1ran ,...... '-'-'er j~ana ne bir lokma intiear etmıştlr. sör ve daba sair k. k .._ imza edUemişlttdlr. 

la.._ netice hakkında sörüşmek hud·· ..... --"A +...-.JanA•bına dair dolaşan taıxrib e-· ' ' Alın"- har A~ nezareti bu haberi uca .....,, altı denli Mu•-- da --"- ---- el ....... ada bir ı.wuuuo _. ...... bir barda.lı: su dnhl bırak - _, .,.,., • blrl.iffnin ele reelr.ildiitni ka d...111- "'"'"'- -· ,,._.. sa •: 
dagda tıop)an.mış - şa;ıialar teeyyüd ..t..cııemiştlr. Bununla ekmek. : Avrupa havasını sehlrlooıek vak'ası o. du. Ruslar bilih b ~ t ~0r- Taraftar d•·n-ıannı :renı barit .. 

• ~ son &ltı hafta 7.&ffında beraber ayni muhabir? göre in8il1Zler mamışla ır. lıAl'ak tellıklri etmettedir. ef.UJer ve bu ~lna 
1 

bl te Hlru mlJerlJe takviye etmek veya deniz ımv. 
~-~ taş!&t öldllnnüşıer, 200 tarafından baz! tedbirler alınması J~ • 

1 
b . k Bundan baıJka Berllndc şu cihet de bullUlduklann.ı &' ~şa .balJııde vetlerinl 6es:rfcle matal Jaerhaıtd tec1.. 

~ar. ~~ mah'rUkat Te zım gelse bile bunJaı·ın her halde alm- Hırvatıs ana Uyu müşahede ediliyor ki, haberin verılme- bul11111Dak1an ~erJl~ ite )arar halde bire başvurmak IİİZ11nl11nu hlssettlkle.. 
dolu tOO depo a.tetıem1ş1er .n madan evyel bildiril~l mubak - m ta.ı:zı menşeini göstermcte Uf dir. JDaft.la Deri d de dı':.. uklan~ı, maa • rl zaman, bundan, dJler tarafı aııı a1 ~lerı V'Oldan ÇJU.rmlflardır. blk oldu#U salAhlYoUar bir menıba - ·ı 1 t k • Bu cibl .haberler tefsır edllmeğe de~ - da &emhı .!.em ,..man iç• bir fa:r evvel haberdar etme 1 taahhaCI e:rle-

40 ~ dan beyan ediım<*Wcfir. 1 a yan a vıye mez. Berllnddd b'r muh;ıblr tanıtın- lann lahrı:" edildi eıeı:ı ~le bun. lllişlerdlr. Beııı sene kac1ar evvel mml-

b·ı ı· 1 k b• JılllBlıbir .:BYeni.Dg :Ne.vs• p.~ dan paeteıdne verilmiş olaa bile bu, uaru, m klerınl ilan ettllf'r. IS• c1etl uzatdan bu ıuıla~. c1alıa oa ile-n ıra 1 ır atfsı Inık 'N S~ bulunan tıta- kıt'aları go••nderı•ıdı• 1'erlinln tıavumı deıtl olsa olsa mthl- kfb eyi= bir_ Alman telrıdbinin ta. ne l~n mateber addedUmlftlr. 
larm taJcvfye edildJilne ve bunlanD h.aran muhabirin mahiyetini g&&e. tu Abnanlıtt soylemrye Hizam yut. Elcle babmduiuna sand.ıionaı: ve 

sahtekarlık her ihtimale karşı haZll' bttlundttruldu. Baslar Nacfı.. rir. mtLenn tı,e ,..;._.. m:.. ~~uı!:.ı:: muh&eYUllU pek mücmel ~ ,..U.. 
tuna m.ıaak lolo art.da btrook sc- Londra ~ (A.A.} - lannr b;rd~ batka KaradenlL n:ra nakleWtlmls ve.ıdbn gore 8oT-

lh8 d k d bet>ler ıpe\'CUd oldulunU :il&ve eyle - rlcbten gazetesin.o Budaeptte muha... Trablus garbe de ota 'bet bin Contalı: .... hart» &1!ml "' RUS1'UUD Nlkola..vet tesriblarma .,, y ana çı arJ 1 1 me.Ctıedir. • birinin blJd1rdii'ıne göre, Hırvat.iMan_ alnln inşa edUmesDe taltfb eclllen ....; Wr ıaa,.u ..... enel ~ ~ 
Iaıdra :D (.AA) - iranda.ki ~ - daki İtalyan k\nl'letieri büşOık kıt'a - 25 b b sacla naan &kati ~- hlıll ta •u birik ıemllerin hl5aınnclan, bl 

r.._tararı 1 lnef saytac1al me.n tel>Qa1a.rıruıı f_we.Iığına ~ Jn_ Jarın ~ tamviye edUmşlerdir. ton om a blınaclıJar. DecllkJeri IUJ'da: klDM'tlmbıl, e1c1ek1 sarUı taabhlill 11111-

~e ~urm.a bir havale gUiz mutalebaıt~ Iran h'filı:atnıe~'tae~ Reuter'in Zü.rill muhabiri, .~unu Bu denls lnlnetleff herhalde.Bo clbblcıe, halMırdar ..._ olmaa ..__ 
1Gacl lil'aJilt ~·- ha.·~,- ı::.-....... """;" ra.fındaıl veriJmiıf olan cevaO s... Quisliı:ıg'L ~id eden Hı.rvaıt. hükü '"· ahldı ia:r.lann enınJyetlnt tehdid etmek~ sellr. $&7ed ba lht.r ;r&llllnuf ve ta. 

&.IU- YJW~ euıaaı_.......,.. erlimek.tedtr .. 1 • rt başka bir mabad ffln J'&P1lm19 ola.. alahld Terine reUrilmlt ille Alman .. 
de bu ha.vnley1 ahnak Lond'rada teıbtilr: · meti rem Dr. Paıveliç'in köy tt pa :8l Kahire 23 <A.A.> _ Ortaşark ı:n,rns. ınadar. cllalarmm lllotazlara ınü~cflt sfW 
~ ~ Esas h 1 • f tarattaıiarile Oastadhiıs'1erın arasın. hava *uvvetlerinln tebllitl: Sov:ret Kasyanm bu m11U11&1111 denls •iır&ermt* lstedttl 1ll:re& w tehlUrmllııl 
~ ;;~

0 

~ Almanyada petro vazıye 1 
daki ~iisıııdem:~ıeırin de\'a.ını doıa_yı - :tngmz tayyarc1erı tarafından Trab- h•rb blrttklertnı 1n .. etıne1ııe taklb e- ~:'8!:itd~~ ıe:~'"8::7~--!!.= 

bu son ga.}lnıbetı alaka <Baf&anl• 1 lacı aa:rfadal .tile gü:nden gune fenala.şan va1.1yeti ıus llımooma şiddetli hilcıım yapılm" Cleblleeeft -....adın ne oldafuml arq.. .._ 
w ............... ,. .. ........ 1n.....:ı.__...: ·A'k:- ,.,.__,,..,. ·- Baküdür. Almanlar wlah edEmemeei haaCıbil .. e intizam ve ..JJ ''-A . "5 tond taa:ıa tımu:ra lüzum yolrtar X.1'1'41en'-'" merbest balunduta clerhal anlqıhr. Sa-
-~ .. ....,... .. ~....., _ """'" ~""""' '""" ve ~-mıın u:c.crıne ~ an · ...... e Jed ..,. anı-..-•m lc!aWan ~ ,._ 

lt ~ olunması ıç·n Bur_ büt.ün bu hedeflere uJapbWrle~ 0 aaay.şi tem.1n DlllAr:;a;ıdile it.tilıse e - bomba. atılmıştır. Birçok in!llAklar ol- ~n ~il clenan~a nıa& bulanan Urllmeden ~~Sftnı ve:ra ce~il: &es. 
~ 8Urat.le ...... ~-ı Yeril_ uman trana ~nneie ~ - d.llm6ş bir ~ teükk..i ebnektedl.r. muş ve yangınlar çıkmıştır. O\'Ye US1'&ft1Jl, _.,a, yeni ~ı bir lha k lm-eı..-

. __.._ leıdir Bombalar, 4 geminin batlı bulun - likler flbe etmekle bir tahaffaz W- ~ı la ona _....._ a:~ Alman 
~ bilecek AJıDaDİarm :peWl YU17etl Al t hl•'-'• duğu .rıh'tıma da isabet etmiştir. biri almaş oldutu da iddia edlleMHr. clkl •..:,:: =~ltincl ta~~.:: 
~ liden ~ burada bir cU}_ ,Almaqr.anll1 pet.rd Tazifeti hattın.. man e ıgı Lhnandakl gemiler ve liman tesisatı Nitekim Almanranm 1D1ln zaman m~ mhJ olar Bir tek .. n:..:'bl •;...._ 

6 ..._ leçıren hilek.Ac, erteSi gii. d bal talbmf,nler yapılmaictadll'· b1.iyük h.<ısal'a uğNmışbr. hal kalan ınabadtan kıu'şasmcla Ka. • r 
. . betaıaıı 1000 ti""1, poıı!Iİ& .a:m.n lııDl*°'U a)andMi U*lide AL (Baş tarafı ı inci .,ayfada] -o- radf'nlz donanmasını &akvl.rey~ lüzum mı ortadan kaldıracaktır. 
an ~n alırfıren kend.slıı1 ma.n.lar ~ ı IJ1iityoı1 ton petroı el. ~ nehri üzerinde bulunan Çarkasi F p . gördütünfi aö1•emu1. mÜSllet 'bir asa- 5 , . m ~ 

?.iabtta memur arı t.ara.fın - ~· Banuo yansı Ro. (lehri AkDanlar ıarııfınô:ın zap~ - on apenın sa istlnad etmiyen het' iddiayı çürü- " ;,,, l/r.-a91.l' GJH.•P 
... ~ :rMalanmıftu'. de da biımat Almanya ta. mlşt.ir. maclYo gaze~) 
.--~n Retirtlen a.d1" teS ~. ~-~ı ~ektedir Odesada ta.oh muharebeler olUlOr Berı·ınde bulundug\Ju c: Askeri va· lyet :J Olunan saJı ve .,yeye - rafından -- . • .. Bilkreş 23 tA.A.> - Alınan _Rumen 

Ilı•~~ bekar memur aoırgu. Hall>Uki ~anın bugünku va. lı:uwetıerl umuml karnrufilu enubl 
.... ~lı:ıb te'*ir -A"-:..J:.. .-!!........ t., t ~ 'b -o c 1 
•ttfin'I. 30 .,.......,.... ~ 1 ıbııçtık ,._,vn 111 pe roe 1 

• RUs.Yanw en büyük şehri olan Ode - ası sız 
&ll.iigt~ btn liraya halli o1an t.ıt;yaA::ı bulı.umwlkltadır .. Stckl~ ge .. sanın tamamen muhasara edilmiş ol _ [Baş tararı 1 infl saytadal lıınnı daha fazla ılerletmelerine im 

ha.retet ~üseyinın yalnız ba_ ıınce elde edile°'- malumata. gore AL dUğunu bildlrme!Jtte, nnudane ve ek- Berlin ~ (A.A) _ Yarı resmi iblr müdafaalarla terlke razı olmıyarak kan vemıeıın.oo.:r. -
t.le • edip etımcdlğl ehem - maeya.da 6 ~ Romanyada ı seriya pek kanlı muharebelerden sonra. ka.y.naktan bJdiraiyor· ordularını tehlikeye düşı.innek veya. Diğer ta.raftan, bu hal dem~)krasi 

_::;~tadır: Had~ ~ ~ txm petrol s~t'larunaktadır. d~anm ~ı hattı müdafaasının A!:ı:nanyanın Tüı1kly~ lbieyük elçisi hud buna razı d.arak ordularını nz devletlerini Sovyeıt ordusuna yarolm 
~~~~~~~t.=P~O&ta;~I~d~ar~~ mu_ R~nm mu'kaıremeti art.atsa ve yanlmış olduğunu i.ıave etm~r. 1 M. Von Pa.pen'in Berlmde bulundu _ z:ı.rar:arl~ ku.rt.armak. şekillerinden etmek, yani filın,dılik taj;yare, top, 1 B .. Y'4>nıaıkta.dırlar. Rus oroulan çe'ltild eri -yerlerde. Alman - Rumen k t 61mdı Ode. a dair ya.baDcı memlemtlerde do hangisini tercih ve ıhtiyar etsinler? ta,. -re.aaire ~ hali> malzemesi 

Uyuk il ... ....-.-· .. _ .... --..e deYam edılı'ae adml on bet kDoaıeıre mesafede bu - tun . 1914 1918 Cihan Harbinden daha ~-.. --- _ ___....,·ndc daha .. ft 1 bir i.. """ ~ ""'"""• 1 1ı091ıır aJ _ ' hnwn*kıd•r. ıa.an bsbeı:lıerı Aba::ı har~e no - . - 5uu...,•~ ....._,.~ -. " zıya petrcA sertindeıtd miişkülMın ~ 'S ... .......... sareıtJ mruılaD bir suale onaben tK.. ewe~ had>leıde bu suaJ n cevabı dun.mı lıarpsında bırakmakta ve öy_ 
fBas tarafı 1 .... $ CUd dmas~ birlikte ,Alm&DYQnm Bt<*hnkD .al (A.A.) - ~alı. llib eııtımıııııtıir. fU Bwe'Cle p 1Ja.sit otarü'. Yerilebi - le görün~, ki bu husueta son giitı_ 

r aldığımız 8U&d r::_ •1 ...-.ı .,...._ ÖllllriDde eodiıJe d\lY - ıar K......,.ımu - pçeoı sene Ru98(• llrd.i: .-..ı fedalıılrlılmm ehemmi. lerde itt.aı. etıtMtleri J'l8DI brarJıan 
1ı..~~. eI'k:3ruml'ııd ~ .... •nMena kftr Çünkü işgal edi- iıedtedllen dört felırln .ikincı.i.dlr - ve Almanyaya ~ llll*ar. ontulann kurtanlmul da ta.ti* mtıı*ilne m,,maıa 8"bıır-~e .. an<11. lln!elee ten ._ ~.;..,· . • bU şehrin ıart> ve cenub:ı mıntataJan. Mmcmr.. Jemdııtedir 

ve Roma büyük: elçill1cler1ni mu_ ıer bale henik& iri dem:rJOllar1 ış_ nı Vı.dı!IOD nebrme kadar 1-al etmek susan ille, ~ IXJıple deliJdir • ._... Oemral iL D. 
başarmış Ve muh~tinde iro>enıamıft,lr. • eWe lı&rt*et.lerinde devam için en hava akını Ve memleket mOdlıLfaasuıın rubu, M. 

hün:net. ve muhabbe• andır <~ ~> ~ur Omü elde etmiş bulunuyarlar. dıu ile birQıte l>u ordulann ,....._ _ M•rtHt•I Vo "f ı ·d 
"'"""'kr&t " uy - M<Rova Qı3 (AA.) - Ceplıetlin :iı.ViF. kıt'alar:ının ecnub:!a en ileri ~ Londra 33 (A.A.) - DOn gece İn_ sıru ve jbnaJiai 'llmlln eden mühim WI vy- roşı Oıa aı 

b . . 4e k.ıtYmetü him<etle.r ifa ~rkez m.ult.abmnrla gene.ra.ı goni.. titl ınn<Jk,ta • Kiviblemi köyll Lenin - ,Uie ~eri .Mannıbeım. sana - al'8lli parçalarmı, bllhemı petrol ve evrakı hAmil bir tayyare 
~ tn-.L..__i . . .. ~ el'ın kumandası altında.ki S<wyet tnt- grada pek yakın meeafede ise de M•- yi fehrhıe taarruz etmi§i!erdir. Ha.v - anayi ha~a ve sahalarını da, hele Al f 1. . 

· ~ !Çin buyüık bir zı_ ala.rı mukaıbU taarruza gec;ımişler ve reşal M.annerhe.im Kareli berzablDdaD re ltmellı, Ortemde ve Dımker c:ic*... daha evvetien gerilerde mühim stok.. mlft 8r10 8 118 g&ÇIİ 
ıne ~eıtlerimizt arze _ ~ sa.at içimle 9 igıil geri alm.1'la? - Leningrada erişn~te müOkillA:. ';:O.: ıan da borıDlrdımıın edilml$ir. ıa.rta bal)ta .sanayi mantataları tail Beıiln 33 (.A.A.) - Sovyet arda 

dır. ruz kalacaktır· Oünkil be~vyet ıu _ Tltn&Telerilmiııden bıri b:11Ddır. -.e imar edilmem.1.§Be, çok çabuk düş_ ları tmıaı mmt.ak&s> bqkuma~ 

S tatıkemdir. Ve ::~~a.faa olumnak- tcaı edlDıJıf aruriıdeki d~ _hava. mana te.rıketıınemek.tedir. mareşal V~ D.icl eıvTaJcı götil • 
h atılık çam tomruJfru menlerfB= ~t GVV~in ;ıneyıd&nlarına da taarruz edilmif!.lr. Ancak, bu mütaleanm bir hakikat ren ı.,ıyare, alçaktan ~ten Al -
..,_d 1§ =~ yas bfn tahmin edllm~· • • • • • oılmuma raPıetl yukanti suale ce. maııla,rın munlıbt bit' t.a,nare llle7-

ay devlet orman icletme.si revir ~ -~· y enı Arıantin sefırı vab vemıe'lı!OO bat rolü ()IJlrll.Yacak a - danı civUınd&, :mot6rüne e.ı.et eden 
-r Berlin 33 <AA.) - Oti. R • • •• h mlUıı gene elbemmi mü.himme tercih Nman P"'8deei tara.fında.n i?ımete 

ı,!g- ~ amirliğinden loeniner&d .::::;:: son gün'er zar_ • • deısıcum. ~ra d. ~ ı:=sj:ında ve binaenale)'h ~ mec:t»ur MilrnfıFir. 
".ı~ ~ ~ Çallıca deposunda JsWte mevcud 2047 adet ınuadW Alman Gt ebeler es.. ıtıma namesını ver 1 ırar dunca btltıassa ~et Tawarede Sınıvet betknmeııdanll 

orta ı.. ~-- •--·- a"ık arttııma ile saQJo\C&ktır. tında cere:f'8ıll edel'l nuwar •::d•Jcim Rusya gbl ıeılif memleketlerde or - tına aid umllim gizli eT1'81k ele ceoi-
"U~ -.ıı wıalll_.. .., ltal>uksUZ tıldlıllaN& ve - .A1*ara 23 <A.A.> - Relısicümluır :l&. d ı k~ 

3, ._ ~l'iııd bat kesme paylan meveud ohJI) hacimler nasında 'R1 ~ taratın- met tn&ıü, dün aaar. 17 de, Çanka,ya u ann b!ıyfiyetlnın da. rUmlştir. 
Sa~ k en he&ablanmıştır. ~~erı AJal8D Bu ~ - .Jro.,ıcle.rlnde :Veni Arjantin elç 61 C&r- .ırna ~ Jıaılnda tutulması Hnn -

11 o~aııı.eıeri ADU.ra orman umum müdilrlllğünde, ~btıl dan ~· Jl8Di .,. 75 w 106 los Brebb!a'Yı kabul etmiş ve elci, Re1- gelec:etinde tiilh! :volttur. WA VEL INGILİZ KRALI • 
\ , • Çcvirae müdürlüklerinde ve Daday J'e'Yir udrllJinde cö- rm bCVM :.na mücehhez bulun. s1cümhunırnuza itlmndruwneslni tak • Bu bah9e ~u da ilAwe etmek i - NIN BAŞY A VERLIGtNE 

1 &. ~r lllt taretti dbn e,vleıniştır. oob eder, ki Sav:Yet ordusunun bu TAYİN EDiLDİ 
iti 't: ... :~1~~~tre ltijpijn muhammen bedeli •1378• lturUftUrbırı~ l/t/ malalıa Jıdi. ~ Kabul esnasında Hariciye VekAlet1 yanlış hare-ket tan.ı, 8ovyet ordusu. 

~~e ın~--17 .70 lira 06 kuruş muvııöat ıemtnaıtla;!:..ııarı. ::=:-gore LenJngracl umumi kAtib muavıni Cevad ~akalın nun büşük m.1k,yasta yı.praması pa. Inndra 3i (.A.A.) - .. Kral. genenıl 
~ıt Pasartes. gttnü J'9Yir Amlrlıtıne m c7~> o:e umuml yerler boşal~. hazır bulunmuştur. hasına dahi dsa zaman ka?.a.nılına. 61: AmhJıba_Jd Warrel, bqy~verllie 

:=rrblar faallyetıerını tatil etmlş - Kastamonu ve Çan- BlDI teukn ey!edtlf cihetle demokrasi t.e.Ytn ~·Bu ta~in w~?1 şbn.. 
Q _t Jfrr rde ctumıedan askeri marş_ •• •• _ devletlerlrun hoo bına ge!mekte, on- dlk1 vazttesınde hiçbir detlşiıldik t& • 

be"~ ılık çam tomro1; U . tir. !f'1ıııma.tta ve mukavemet nazır_ kırı da Ataturk gunu 11mn çırllk büyiik m kyasta.ki hazırlık.. zammoo eykmemekıtedır . 
.,let orn-.an ı·ş'ıetmesi Daday revır : ~· Şehrı.n. müıstah. Kastamonu 23 <ıA.A.> - Matiirkün 

aq kem mevkiler ~ dayanacai! tah - Kastamonuya gelifinın yıldönümü 
I ....._ amirliğinden JDin eııtUmstedir. (Rad,yo gasete.si) munaael>et.ile burade büyük merasim 
~ nıtı adet mua- eqaaı oeplted...,. yapl!m.ııf ve D>aii Şefın iıatıruı anıl.. 

' - Clili 11- Ila.d.ay C&rtamba dennııunda iBtUtıe mevcud ~-•---M:t• '"-..ı: ... 33 (A.A.) - D. N. B. nın --ır 
~ 'l'cıa..:...~·823 ,.,_. artanna ne sa~-· oc>l~ • ~ • 

~-=~ .ınetre kllp çam t.omrutu aç~ hacimler &abıtıanız ~ hal>er alıdıtına gore, Den ve Peıpus Çankırı 33 (A.A.) - Ata.türkün bu. 
•'-.lir ilaerlndb~ kesme pa:rlan me..cud ~ f«Weri ~ muharebelerde AL r&l' trel4'eriınin yıldônümü müna -
~ ~etı. heeablamnıııııtır. de 1s&anbtıl man Jot'aıla.rı d~n fiddetle mu. sebetHe bugün lburada meımuıinm, 
~ leri Ankara orman \llDUID m~ rerir Amirli~ dlataa edıili ..ıra JQe'ftl!enııi r&ap - 8*eıierın ve balon : ... ıratie bir me_ 

t ....._ :-Qe 1-~ Ol'Jlıan oevtrre mtldiirlOkleriDde ve _. 
a ....._ ~ -~ebtlir. te7lemiııl'tir. rasim yapı1mış ve Ebedi Şefin hatıra. 
~ ~lbı~llııcın mw.mmen ltedeli d378> kunlftur.bArlllt&e 1/9/ pnal cEJPbeWnıin diler bır mınt.a - • ta2irı edilrnifW. 
A_....::.~ ~;;,~~'15 Ura 2'1 lnaruıt aıuftkbt ._.uıat~atlan. c'1024• bSJ7ld:a blrit"Y gıin iÇinde bınleroe e. 1 k d . b• h 
~"Qt -.ıf Pazarialıi stınö revir &mirliiiae m &ir alllllniftır. Bu mınta.kada 8orf _ S en erıyeye lr ava 
l -"·· Or -d- ı ·· 'W •• den ,etlerin ~adılı ka~ı zayia.t &ir a. akım daha yapıldı ' ~.~ - illan Çevirge mu ur ugun dediOOen birkaç mislı fa:tıladır. oene 
~ ~ dab•;ııde buıdod:ian ,arlDa - bu mmtat:ada 110 t.a.ak ve 210 tq> Berlln 23 <A.A.> - D. N. B.: 
~ ~ etinin Alanya kuUI metın*iii> tat.ran atacı ta!ır4b eıdi'!miış l'e'Y8 iğtinam olunmuş. Alman hava kuv9etlerl, 22 Aiusros 

1 ao ~ VJc.çah ormanından Nl'h w,ribiiıden itibaren gecesi İ*enderl1e liman tea!satrna 
' t1itı ~nele ç*anlmak isere ~aaıtlla tonulım~ur. tur. Dln)"eper üaerinde muvafflltlyetle hücum etmişlerdir. Bu 

• ~ .. 5 9 ~le ta-.e ........ ~ne m=f "'.-... güau aa.t l l ek Aotal- Londra 33 (.A.A.) _ Reuter bildi. mıntalkada tahriba.tla beraber bilhas-
~~-. ,.,.. lol'Ul v-·- r;yor: sa limanın gam kısınınd·1 yangınlar da 

' ~ h...~iirıütü t>na.sıulnd&etr11!~ kurut muhammen Loıraa:nın askeri mahfellerinden, olduğu bildlrllml.ştir. ' "'S. """ter gayr, mam m ~'UY Dinyeper nehrinın aş.ağı mecrası şar_ Almanyaya lspanyol 
~~ te.ninat 571 lira 55 kuruştur. kında muharebeler oldu~u hattın - amelesi sevkediliyor 

' "1~ "Ye ınukavelename projeleri .Anklaradil orman um~~ dakı haberlel1 teyid edecek malümet 
'l'~it ~ ve Antaı n çevlrae müdil.r1ütün.cle r.orü ebilır. ~tur. Madrid 23 (A.A.) - Alman ve is.. 

, ~ tı ~ruu: 5~ günü saat lıO a kadar kolıU;zy-on Mevcud int.!'t>a ~ur k!, bazı tü _ pa~ murabbasları, Almanye,sra is.. 
~ ~riıııeat !Azımdır. ç.ük Alman miiftt0e.reri nehri geçme. pa~ amelesi sevkine dair bir an • 
'~ .._ ı.rı tlıcaret odası wA=eile bi.rl1lat.e belli edien t:üa ve aıa. te muva.fllak olm~arsa da i>üyük lqmayı diln Madıidde imma et.mil _ 

~le ı..~ 7 .. -"' k•-et.:ıer ............. _,,...,.,... leıdir. -.ıı.8JOnuaa. müracaaıtıa.n. • ...,.,... ...... •~ ........ ....,.... 

Sabahtan Sabaha: 

Garib bir 
ea ba iılaftı'e lıarsa da atda ,...., 
mtistalı:ll "Ye •eraat!Jlda mllilU: lıir 
fahslTdtir. Çlnkii toprM alıuutalıl 
eaı 1111 YoDanıım laarltua 7&lnm ._ 
nan dbaatmda mabkütür. Sa J'el-
lan idaresi meali Takstm sa~ memur ~tmı ıWerm harY.a)"e malik 
delildir. Fakat bu :yollar SUTole._ 

Dnle& llMreeanıla eri ok Ut. \ •-~. Ba11D lfla ayol• 
1 ç m • .... idareye. ~ de ita aalara 

~· Barem cıetve1iııdeld derece.1 llelledle matasarnr olanlarlL kartı .Dd 
de o:rle olacak. Bali ve luıa.fe&I me eeplaedeo mlWald.lcllr B itin 
mardan slyade kendi halinde esnara htanbul mahHiııde • ..;:'~..
benzer ta*&fa.ta Jok'8r. Makamı ela R1 ,_. 
7okıa:. Masua, kalemi, kltıdı ela deninde bralnlllakqu llladar niiflm. 
Jollltur. Gel ıetellm nüfm ve salibi. ludar. B&boe S&hibleri lııele 1ta .... 
yetine de had ve payan :yoktur. Me- lbnde suyolcunun yolunda kuJ kile 
rak ecll7orsanm cleiil mlT llaklllmm obutar. Cinki o dilene IRIJ'U derhal 
™· Çiink9 ba makamıP11, •vun keeeblllr. Dilene blrçot tamlT mu. 
kaleıuis ve üiıdsız me.mana lı.olaı rallan ll!brabDlr. "\"e 4Dene drll 
kelaı ta1u7aeaM1n•a. .Bea lliJli:re. rtiriil su akıta:blttr. Sular İılaftst • 
ytm: Suyolcu! k&eülll me1111m111111a h eekllde telıld-

Suo.ıca demek terkostan baska :yeslnden müteessir obaamalulır. Çtbl 
İııtanbuJ çevresinde mevcud akar ını.. ki (Sayolca) nun ba hllı.besbıe aa 
1ann mutlak ll&klml ye PJTlmes'al .ulbltti kıM1ar Sular idareli ele d. 
amiri demektir. Sayolcu •ittün IJai, kdtar. Mr.eele de sltlyetten ıd:rf!C!e bir 
~ abfblerlne ~& ftll1'!D ltlr ...._tin lftaıılesladen nı.reteır. A-.. 
eahslyeWr ld bao w harao devtrlerl ma Sular fclareıd kntlen flalaat 11L 
&aribe 1ıanP1fı laalde lı.endbi llAIA malı: flltiyacmı h:raraa .... .-. 
fennanfenmıdır. Gerci ODDD batlı eJ ms de ...... ftSitmılir. 
dula bir .. :rollan tclareel, bir be. "-. ~ ... ~ c.;.~ ..J 
lecl.lye fetldll&ı ftl'dır. Faka& IAl19I- '-=- • 



Gü el, 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

SPOR 
Dün yapılan Boğazı 
geçme mukavemet 

yarışı 

Su sporu ajanlığı tarafından tertib e. 
dilen Boğazı gecane mukavemet )'arışı 
dün Anadoluhlsarile Bebek arasında 
yapıldı. Bu yarış için Go.latasa.ray k.lü
bünde 51 y.üzücü toplanmıştı. 

Alman neticeler şunlardır: 
1 - Kemal <Gal.11tasaray> 25,05 da. 

ikl.ka. 
2 - 1bm.hlm (Beykoz> 25,39 dakika. 
3 - Mclmıed <Galatasaray) 25,48 

dııkb. 
Birinciden attmcıya kadar <krece a

lanlara madalyalar verilmiştir. 

Türkiye atletizm fampiyonaıı 

fs • · 

Ağrıları dind • • 
ırır! 

ROMA11ZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ainlarile ıoğukalcınlığın -
dan ileri gelen YUcud KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP hastalıkları 
DERMAN katelerile derhal geçer, icabında günde 1.3 kqe ahnır, 
her eczahanede bulunur. 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

C4) 

F'aZ:a. tiiylerl blr anda yokked' 

AZiMO 
yu akl.nızdan çıkarmaJ~ 
İmu.r Sergı Sarayı Pnvron 1' 

Be7oğ'l11 Cçüncü Sulh Hııku.k • 

~lye atı=~:~iywıası eeç·. MÜESSES ES 1 MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 
lli'lnden: 

Marya tare.!ından Sabiha ve 
hat aleyhine açılan alacak da~ 

E_~ =:~~,:,,~~~ I HAZIR ELBiSE IMALiVESi MÜNAKASASI 
ti. DUnkü se<ımelerde lOO, 200• 4oo, ŞartnameJİ müesaeıemizce hazırlanan asgari 20.000, azami 30.000 muhtelif cins hazır 
110 ımAnialı lkoşu ne, gülle, dik, clrld, 

muhaıkemesine: • 
Dava edilenlerden Tarlaba.sı 

Abdi sokak 8 No. da mukım sab 
nın ikame4t{l.hı meçhul bulunnı\1$ 
duğundan 15 gün müddetle UAnt>ll 
llgat icra.sına mahkemece karar ft 
mlş vıe muhakeme (l'{lnü olan 8/9 
saat 11,30 da mahkemede hazır ıııı 
ması veya bir vekil göndemıeniZ 
si ta.kdirde davaya gıyabınıZ<fa llı'J 
cağı da'retlye makamına kalın 

ÇOnkD: ~ı.ı.. •--"' tl ü ft"'·- elbise ve palto imaliyeleri münakasaya konulmuctur. ;"""'." aı.ııı-.ı, uzun a ama, ç ......,.u, :r 

yıük.sek ve sırıkla M.lamalar yapıldı. Fi- Şartnamesine göre alakadarların tekl:flerini kapalı zarfla 1 Eyli.il 941 Pazartesi siinü 
nale kala.o atletler anısında bugün o-
saat 15 de nihal müsabakalar ypıla- saat 14 e kadar müessese merkezinde Müdüriyete tevdi etmeleri ilan olunur. 

KULLANIYOR! 
Çocukl.vıntz• küçükten 

SANfN dit macwumu kul • 
lanmağa, SANIN diı macunu 
ile ııin:le üç defa ditluini 
fart&lam."\~a ahıtwınız. Gür • 

1
, büz yelİ41Dıelc:ini temin elmİf 
oluraunuz. 

Eczanelerle, büyük ıtriyal: 
mspzalarında bulunur. 

cıı.ktır. 

İstanbul kürek şampiyonası 
su sporlan aJanlı~ı tarafından ha. 

zırlanan İstanbul kUrek şampiyonası 
bugün Yenlk.apı ne Bamato·a. sahllleıi 
arasında yapılacıı&ctır. Müptedf, kadın
lar ve kıdemlller arasın.da icra edile
cek, yarışlara saat 14 de başlanacaktlr. 

"' Hergün 
(Baş tarafı ı ncl sayfada] 

rafı. bu Jk.I dost devlet byaratının or. 
tamıcla da~mr, her lkl tarafa ela 
sulh ve s&kün temennllr.ri yollar rl -
lf.dir, Temetml edelim ki, dün LsUlıinm 
en pdclanna aiTamış olan İzm'rin 
bQ&'ilnkÜ sulh muhltlnde gôntü:ümüz 
manzara yarın izmlrden etrafa yayı • 
tarak, cene bu şekilde bütün dünyayı 
kaplum. 

Ekrem U ıaklıgil 

lstan bul Vali ve Belediye Reisliğinden 
f.tanbul Umumi Mecliıi Azasına 

Aşağıda yazılı 4 maddenin mümkeresi için umum! tn«llsrn bir gün. 
lWı: tevka.Uıde i9tAmaa da.veti teka.rrür ettiğinden 1/9/9tl tarihine rastıı. 
)'an Pazartesi günil saat 14-30 da umumi moo!G salonunu teşırilleri 
~a olunur. 
R~: 

1 - Muihtaıç asker a1ılelerine yaTdım hakkında mfrkenefiyet bakı • 
nundan teklif. 

2 _ Ml.llhtaıç asker ailelerine yardlm. hakkında btltıçe ve hesab mevzu_ 
a.tı f>a:lrnnınds.n teklif. 

3 _ Manoo.ra Anadolu sahili ileri plli.nı ~'ll muhtıellt. encümen 

ma?J)aıt.ası. 
4 - Aıvumt Suat Tahsin ve nrkadaşlarıııın beledll.)'e alacnkları hak-

kında teklif ve dilekleri. ('7425) 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından 

Bu yıl tecil ediaen askeri kam,plara 10/Eylül/00 tarihinde baş'lanacak. 
tır. Kampla. $ fJI'kelt talebenin 0/9/94Jl tarihinde Ankarada !bulunma._ 
la.rı eh~ ilA.n olunur. c3832.7388) 

.... YA Ti MEKTEPLERİNE 
COc'* ....,......,nı,, ntak. ,.,.an ve ça,.,.fta<ae yatak örtüm!• ba':l 
taniye, ba~u ve bornozlarını ucu7JOa mnğazamıı:zıdan alırsınız. Istan -
bul Su.l'ballhamam caddesi No. 4 Tel: 20625 

BURSA PAZARI: ŞIPAHl OGLU HASAN HÜSNÜ , 

Deniz Levazım Satmalma Komisyo11u ilAniarı 

l. - 'l'lıhmin edilen lll'!OmU bedelı &9665• lira olan 125000• kilo zeytin 
ta.neainın, 25/Aiuatıo&/Hl Perşembe ıünü saat 15 de kape.lı z.arna ekslltmttsl 
~~lı.t.öMı:'.t.ır. 

2 - tık teminatı c'l24a l!rı\ 1881t kuruş olup şartnamesi hergüu mesai 
saaaeri dah1JiDcte ~dan P1'1'8&1Z oia.rak alına.bUi.r. 

3. - tste«.IUerin 2490 sayılı kanunun tari!atı dahilinde tanzim edeceklerı 
kapalı teklif meİll'tllblaııını mubt.cvi U.r,.alı zarflannı en geç bclH gil:ı ve sa. 
&tt.en bir saat evveline ka4a.r Kıu,ımpaeada bulunan komisyon başlcanl•tı-
na ma4tbuz m\ikabılin<le v~rmelert. ,68lb 

** 1. - Tahmin edilerı mecmu bedeli c5700• lira olan «30000 !dkı nohudun 
26/Atustos/941 Salı günü saat ır; de kapalı za.rna eksiltnıes: laoa.lrt ' 

:il. - İlk t.Emınatı c427a Ura c50o kuruş olı.ıp şartnamesi ~:~ .ır. 
atleri dahilinde k<J1Disyonwm para!ıo13 oiorak ahnabilJr esa.. sa-

3. - tsteklilıerin 2490 sayılı ununun tari!atı dahlli~de tanzim ed klt:rl 
kflpalı telklif mektArt>lıannı muhtevi kApalı zarflarını en geç belli ıctme~: sa.. 
attıen bir sa.at evveline kadlU' Kasrmprışada bulunan kooıÜi\YOD ba~ııı 
na malcbuz mukabilinde vermeleri. •6815• • ı-

* * ı - Ta.hmin olunan ınremu bedellt9000ıı llra olan cı2000~ metre <ic4tu. 
ma bezin, 26/Atustoo/941 Salı gün!l saat 14 de pazarlı.kla ek.slltmesl yapı. 
lacaiktır. 

2 _ tuc taninatı c675ıı lira oluP şartnamesi hergUn ~~onch.n parasız 
olare4t alınabilir. 

, 3 _ :tste&ıilerin belll gün ve saatte Kasım.paşada bulunan komJsyonda 
bıazlr bulıınmaian. c7266ıı 

** Mevclld evsafımD mucibince ~macak olan 2000 k.Clo kayna.ml4 ıbezlrin 
25/8/94.1 Pau.rteei günU aao.t 14 de Kasımpaşada !bulunan Deniz Leva. 
zun Sa.tına.1Jnıa Kom.Jsyonunoa paza.t1ı:ğı ynpılnca.'ktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte mezkUr Korrusyona miiracatl:arı il.An 
olunur. ('1398) 

** ı - Mevcud numune ve evsafı mucibince taJhmin edilen bedeli 6480 
lira oıam. 9000 kilo yıknnnıış parça bezin 25/8/~ ~zal1tesl günü saat 
11,30 da ~ bulunan Deniz Levazım Sa.ıtmalma Komisyonun
da pazarlığı ya.pı!9.0a.k.tır. 

2 _ Kaıt1 ıt.erninatı g72 lira olup şartnamesi. her gün 1ş sa.ati dahilın. 
de ınezkUr ~an bedelsiz altnaba1ir. 

3 _ istokmerm 2490 sayılı !kanunun.~ ıvesal.kae blrlikte belli ~i.in ve 
san.tte adı gıeıçen ~ona. milrcaaUarı il.An olunur. (7399) 

ilZere illn .olunur. 41/1847 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı l.aniarı ............................................... 
.Aşaiıda yazılı mevaduı Jc&palı zarfla ekslıtmeıert hizalarında yazılı gün,. saat ve mahallerdeki 11skcri satın 

alma kom~unlarındA yapılacaktır. Taliblerln kanunl Vetilltalarlle tekli! mektublannı ihale saatlerinden bir 
saat evvel aid olduğu tooıisyona vermeleri. Evsaf ve ~rtnameleri Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri sa:tm alına 
lroım.LstYonlarında görülebilir. 
C.insl. Miktan Tutan Teminatı thale glliıü saati ·re mahalli 

Yeni neşriyat 

Ceza muhakemeleri usulü unUll~ 
Ankara c. milddeiumumt muafill 
rlnden Zeki Kumrulu ve Zihni 
tarafından son t.adlllere göre 

Bulgur. 
Sığır et.4. 
Butda.y kı.rdln1maal 
Pirinç. 
Bulgur. 

Yemeni. 
cmne. 
Kundura.. 
Er kllllduraaa. 
Sade yağ, 

kilo 

• 
• 
• • 

çi!ç 

• • • 
kilo 

** 

lira lir• 

72,000 11,700 878 
150,000 37,500 2813 
500,000 2250 
91,000 45,500 3413) 

110,000 27,500 2063) 
15,000 75,000 5000 
15,000 225,000 12,500 
25,000 aJ.2,500 11,675 

6,000 60,000 4250 
50,000 87,500 5625 

Aşafld,ıa. mı.ıcta.rıarı yazılı samanlar 8/9/ı>tl günü saa:t 14 de hizaların
da. yazılı şıeJdllıerde ek.siltmeleri Çana1akalede Ask.eri aa.tına.Jma K<mıı.$YO. 
nunda yapılacalct.ıır. Kapalı zart olanların iha.J.e saatinden bir sa.at evvel 
kanuni vesikalarile teklif mektublannın Kom;.,yona nrilmesi, ~ık ek _ 
aııtım~lerl iÇıti belli saatte Komi.sy<>na ~lmeleri. 

Mikll:airi Tutarı Teminata bıale 
ton lira. Ura oekli 

132 51.80 396 K114>alı zarf 

515 2200 166 Açık eksiltme 

26' 10,560 m Kapalı zarf 
616 :M,MO l&ie Kaplllı zarf 

88 3520 294 Açhk eksntme 

319 12,760 951 Ka.palı zarf 

~ 8800 660 Kapalı zarf 

331 13,240 993 Kapalı zarf 
(919-7227) 

•• 
AJJağıdıa. yazı\ı mevadm kapalı zarfüıı e1ı:Biltıneleri hizalarında yazılı, 

8'iin, saa.t ~ mahallerdeki .M.keıi Satına.ima Kom.t.vonıa.rında yapıl<aı -
caktır. Tall>le.rin ıca.nunt ve.'iikala.rile teklif m.eıctuhlaırını ihale sa.atlerln
ien bir saat evvel ald Oıiluğu komi.Syona vermeleri. Evsaf ve ırartname. 
!eri komisyonlarında. göl'fılür. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı İhale ırUnü ae&t ve mehalll. 

Kilo Lira Lir& 

Palaska ta.tımı. Aded 1500 15,000 1125 5/9/941 16 Maraş. 

5/9/941 16 Maraş. 
Kuru ot. 1,125,000 56,250 4218,'75 

3GO,OOO 91,200 7280 5/9/941 16 Maraş. 
Bıgır et.i. 1620 5/9/941 16 Mara.,. 
Odun. 1.800.000 21.600 

1757 5/9/941 16 Maraş. 
Saman. 937,000 23.425 

2700 8/9/9.U 9) 
Sıtır eU. 1'&4000 36.000 
Sı~ır et1. 144,000 30 000 2700 8/9/941 10) 

Sığır et.i. 72,000 18,000 1350 8/ 9/941 11) Ut!a. 

Pa. ta.«ıs. 140,000 14,000 1050 5/9/941 11> 

Kuru 80\\'&n. 142,000 8,520 639 5/9/941 lü) Çorlu. 

Bina irıl,IML 44,021,91 3351,65 11/9/941 16 Fakişebôr. 

Saman. 642,000 16,050 1203,75 8/9/941 10.30) 
1275,75 8/91941 lC.30) saman. 486,000 17.010 

588.000 20;500 1543.50 11 /9/Hl 17 > Ker.a9töee. 
Saman. (915-7223) 

•• 
22 baş tm.yftn. atııacaidır. PnM"l.ılıla arUum&&l 219/8/941 Cama gjL 

llıÜ saat 9 dan 10 kadar Ö8küd-arda Bağlarba.şınıdla hıcyıvan pazarında yn_ 
pılacaıktın'. isteklilerin bel.U vakitte paza.r yerindeki satı.ş heyetine müra_ 

caatıım. (953.7448> 

** Tahmİ'n bedeli 19,3.17 lira. olan 113testnde yazılı 30 kalem veteriner ecza 
ve maıızeme 11/9/941 Perşembe günü saat l1l de Ankarada M. M. v. Sa
tın -alma l(anıisyonunda pazarlılda satın alınaoaJct.ır. Taliplerin 28!>7 ~ira 
60 kuruş kat'l ıtıemiMUarile belli vakitte komisyona gelmeleri. C94L 7369) 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

ı - NazWlıde lota &tttrüee&k iıtçi apart.ıman!arı Ue lbuınla.ra ald yolı, ka_ 
nallmsyon harici eu tesisatı gibı inşaat kapalı zarf usulile dkısiltmeye lıX>. 

ntilnıWJtur. 
işbu inşaatın muhammen keşôf bedeli 306.513.04 i?iradr. 
2 - Ebıt11ıme evrakı 16 lıra mukabilinde Anlkal'ada Sümert>l\nk mua

melA.t şUbesin.den a1ına.cakt1r. 
3 - Eksı1tıne 1/9/941 tarlhlne müaadlf Pazarlesi giinü saat 16 da An_ 

k:arndn. Sümeııbe.nk ımumi müdü:rfüğünde yapılacalctır. 

4 - Muva'ldka.t teminat 16050 ı:radır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanında şim~ kadar yapmJil oldukla 
n bu gi>i i.Şlere ve bunla'l'ın tıede'lleıme, 1Mnanın tıeknLk te~kilfı.lınm 
klm:le.rden terek.küb etltl.ğine ve hangi bıı.nkaiarla muamelede bulunduk.. 
ınrına dair vesika koya.c:ı.klardır. 

6 - Tekllt mektublnrını havi zartlar kapalı olarak ihnlıe günü saat 
1.5 şe kadar makbuz mukabılinde Anlcarada Sü.merb:ınk wnumi k.tı.tlbli

ğine teslim olunacaktır. 
7 - Posta ile gönderllecek teklıflet" nihayet ihaıle saa.ttnden 1 saat 

evveline kadar gelutiş ve zarfın knnunl şekilde kapatilmış ol:IP.ası 'lıftzun.. 
&ır. Pootada vaki oQabilecek r.ıc.lktneler na.zan itıbara alınmıyacaktı.r. 

8 - Banka ilıaleyi Lcrada ıerbest&&r. C5800. 73'79' 

1.2/9/941 10) 
nan bu kanun en mlibrem bir 
kar$ılık t'e$cll etmektedir. Bu ıcaıı 
beraber me.şhud sllçlann m 
usuın kanunu, memurin mubak 
haıkkındalki kanun ve 1609 sayıll 
nun lncelenmeıkıtedir. Temyil 

12 > 
8 • 

1'1 • 
10 > 
10 • 
10 • 
15 > 
10 • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

14) 
10 

15 
17 ) 

16 ) 

16,30) 
1~ 

16 

Yatılı 

Çorum 
İskendenm. 

Sarıkamı' 

Afyon. 
Balıkesir. 
l;lalıkesir. 

(955 7450) 

mcsi tevhidi iQtihad, cezt. umumi 
ti ve ceza. dal.releri kararlarını. 
Vekliletinln mWıim tıamimlerinl 
eden bu eeeri karllerlmize taVlllJe 
riz. 

Yatısız 

Türk Maarif Cemiyeti 
İzmir Eğe Lisesi 

Resmi Liselerle Muadeleti Tasdik Edilmiştir. 
Tale!be kaydına 22 

1Ağustoot3 başlıyor. 
Orta ve .lise kısım.Larını havidır. Biitiin ıanıfla.rda reısmt Usan deral" 
rLnden baŞlta ayrıca İNOİLİZCE lı:ıunılan var. 
Senelik Ueret lıse yatı:ı.ı 240 ortıa yatı'Lı no lira 

ı » ı yatlSJZ 85 > yatısız 60 a&nl. 
Memur ve mütekaid QOCukların<lan % 10 tenza&'t yapılır. 

c3292_ '7209• 

'---------------------~· Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner F akiil::' 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şarfl~ın• 

1 _ Ankara Yük3ek Ziraat Enatltüsil Veteriner Fakültesi ~olan ~e 
bu yıı s.vil tam devreli liselerde iyi ve pek fyi derecede me'Zıuıı ~ir· ıs
olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şart.ile talebe kabul edileee 
teklUerin ıı..şağıdaki ş:ırtları haiz o'lması lıft.zırnd'ır. 

A - Türkiye Ciimh.uriyeti tebaasından bulunnı.ak, 
B - Ya.şı 1& _ 22 oinıak c22 dahildir.> hiın1t• 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her ıklimde faal 

te müsaid olmak ıdil reklketl olanlar aıınmaza olınaıc. 
D - Tavtr ve hareket:, nhılAkı kusursuz ve seciyesi sağlam de p 
E - Ailesinin hiçbl!' fena hal ve şöhreti o:nıa.mak cbunun lçıa 

bıta vesikası ibraz etmek.> , alart ıı ' 
2 - İsteltlilerin müracaat iStidalanna tu vesikaları bağ.ııın 

zımdır. 

A - Nüfus cüzdanı veya musaddnk sureti, raporu ~ -' 
B - Sıhbati hakkında tam teşekküllü askeri ııastane 

liğıch. ~ 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk oehadetname.sı veya taadı~ rı , 
D - Okula alındıtı takdirde askeri kanun nizam Te ~a~t-~iicl ' 

ettiği hakkında velisinin ve kend:Sinln noterllkten tas<ı.klı taa ~ 
nedi. Talebe okuldan istifa etmek iste~ otuka tahak.ltUk e 
masrafları birden verir ve bu da tcaahhüd eened1n-tt j[aydedllır. :ınu~ 

E - Sar'a:lı, uyurken gezen, sidikli, bayılın~ ve çırpın·~~ı:nesf. , 
olmndığı \hakkında velilerinin noter~iktcn t.aSdıkll taahhU klnrı sO~' 
gibi hastalıklardan birlle okula girmez.den evvel malO! 0~~rine ı;de""· 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları veı; rJne iStid• ..J 

3 _ İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şul:ıe e. evrtıkl ~ 
müracaat edecekl,.,· v~ şııbelerince 2 nci maddede biidlrilen Fııkiiltol 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteri~er Iiıliin sfJ 
kert talebe ~mirllğine gönderılecektir. Müracaat mUdde.ı EY ~\ 
kadudır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. ·ne ~e 11111 JI' 

4 - Okula hyı.1 ve kabul ~ehadetnamesl der~elerı kapanır fi 
sırasına göredir. İstekll adedi tamam olunca kayıd ı"Jerlııgat yapı!JI· 
bul edilenlere milracnat ettikleri askerlik şubeleri!e ~~3:ıı 

İstanbul Deniz Komutanhğınd~~~cı~ 
L e<fe!l o... ul "(;' 

Bu yıl denız !.sesine kayıd ve trbul için mürncan da istanb tı1er$ f" 
sa.baka sınavları l/Eylı11/9U Pazartesi günü san.t : nıııct:ı °'e ıııl6' 
komutanlığına mliracant edeceklerin mezkur ıcornn a nı~Qr 0 

deniz harb okulu ve aisesine mürncat edeceklerın de ~ ...,_ 
pılacaktır. leınıerıle 

u kkebll k~ 
Sınava iştirak edeceklerin kurşun ve m re 0701 

tiklerini beraberlerinde getirmeleri IA.zundı.r. <
7 

1 ıJ-ındal1 A 
M. M. V. deniz müsteşar !b ı;ıı.tuı ; 11:;,JJ1 

buranda bC _. ve şa el~' 1150001 metre ycrlı veya Avnu>a malı ev.saf. f1...., dtrıı1 e<',,ıs 
t.stcklilerln satmak isted~leri bezlerin nUmu~ııı:ına b~6aoı •• 
mektubla 30.8.941 tarihine kadar Deniz Dl ....... .. ... ........ . ..... _ .... -... ı::rıı"' 

••••••••••••••••••••• ...... _.. ................ _.... . Ragıp 
• ·~d.::-'1• Selim Son Posta Matbaası: Neırıyat ınu ... -· cJL 
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