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HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 
fiatı S kurut idare itleri telefonu: 20203 

CUMA 8 AGUSTOS 1941 
ıe~ Sene 12 - No. 3959 Yazı itleri telefonu: 20203 

Bir vatandaş daha 
servetini memleket Bu sabahki 

lia er er 
Basa a-... 

Sovıet 
teblill 

Ruslar : " Alman 
fevkalade te~liği 
yalandır ,, diyorlar 
"Alman zayiatı 1,5 
rnilyonu geçiyor., A1Jnall tankJatı arasında 't'Ukubalan bir ~n ııonra maJaanbe sa]uMılli 

SoYJet ft • ""' • I (" ............................... : ............ , \ 

Alman teblıgı i Fevkalade Müstahsili -- ı c<Alrnanlar 6000 tayyare, 8000 
top, 6000 tank kaybettilerl) 

ba Moskova, 8 <Radyo> - sovyet istih· 
rat bürosu tarafından ou sabah neş. 
~en ha.ııb tebliği: k / 

7 Atust.os günU ordularımız, He1go- meydan a ıs erı n 
1 b' k ~nd, Kolm, SmolenSk.. Bjeb.Ja-CerkoV mu h 1 m 1 r arar 

itanı.etlerlnde, dilşmana ka~ı muan. YATI • 

i·rf anına tahsis etti 
Emekli kurmay Said Kozoğlu 
senede 18 bin lira irad getiren 
emlakini Üniversiteye terketti 
Kız öğretmen okulunda temayüz eden 

talebeye de cihaz masrafı verilecek 

~~~:..".":;;:ı~:m;:"'~"= mabarelJesl " MANEVi i _ .. . 
erde mühim askeri harekat vukubul- TAKV"YE 1 Mahsulunu vaktınde 
.,~ gllnü, ha.,. kuvvetler'..,;.. kazaDlldı11 1 ıJ ! veren/ere ki/o başına 8ali g,...fla din m-•mlmbe babal ftri<t<"' ' • 
<>rduınuzun diğer cüzütamlarile iş bir- _ ---: i / k 1 [a verilecek Emekli kuımıcy yamayı Mehmed t- 1292 de DivrU.te doğdum, Pe • 
liti hallnde dtişnanın motöl'lU kUV· Anadolu 8) ansın 1 n 1 uruş J a_:__ Sa;d KozOlUu lsmind'e hamiyetli bir ..;a. derlm ayni lte.sa:OOdan Mustafa Lmıın. 
~etlerine, DiYade ve topçusun&• baN• Almanlara göre i . h b. . 1 k0.1 tU! tandaıŞ mühim bir yetrona baliğ olan de bir zıı.ttAr. Ben de hemen her Tfük meydan~ tayyarelerine atır j Berhn mu 8 iri 1 Anka~ 7 (~.A.) - Ba.şve e n gayri menkul servetinin gelirini Uni- çocuğunrui olduğu gibi küçllk yaşım • 
d~lt lllılllnnek.te devam e~i$lerdb'· 

1 
y·ıall 3 İ ·ıd· . teblit ectaın.itilr. veralte v~ diğer bazı mevzulara tahsis dan itibaren asloorl1ğe hevesli idim Ni tıarebel \llt.aata cereyan eden h!!.va ıııu- Rus arın za ! bı ırıyor 1 Müıst.ıabsll ellnıdekl mahsulleri vak.. edilmek üzere de yeni bir tesis vücuda hayet Hartılye mektEl>lne gll'dlın. v~ 

.urdtlk ~ 39 dilşnaıı tanaresl dil· 

1 
i - ! tinde ıesıırne ~lk malrsadlle 28 Ma- getirmiştir. oradan da erkfı.ruhaıt> zabiti olarak 24 

~ ~ ltıtoyıbımu:. 19 ta'fYaredlı'· yara 1 i" Taarruzun 4 üncü saf-i 118 194-1 tarih ve 2/11:1888 sayılı ka • Mehmed Said KozoAlu. dlin !kendisi- yaşında ordu.va iıtihalk ettim. A&kerlık 
~ ı ind ııa:rtada1 : _ ... ı .ramamede ya.nlı w~:ı.y, ~avdar. :ar. ni Kızıltoptak.takl k.~ünde e.\ya.ret e. hayatım sa.YlSlZ muharebe .;e maeto-

- 'VP " i hası henuz kat ı suretteı pa, yulaf ve mahlüt alllll ı.tıanna a den blr mulıan!rimlze şu Juıhatı ,.,_ nıı., içinde ... u. """'"' bunda• 11 

l•çU ::::= \ blr;~;~e:lt::._= (D~;;~;:~::] m~lr: Yalancı ş~kidiik 
lllllikatı mutedil" i Dün öğleyin lah- ve daireler. b . 

lk· - - i :ıw:m:~a:;:eı~~:~U:~~ Veni ekmek ganan İT fQClT 
b ı devlet adamı Cenub cephesinde' 

1 

catınım~tır. • : Bir ıırınm i11iinden ~onu • .-. r 
l'\\ls h k ... . k / d Üç ha.tıtahlt bir 9Ulcuttaıı sonra 1 zümüe bir küme-~-il~::::..,ı:U: k lf l d 
•

Al Y.ay.a yardıın me- are at ın işa e iyor Alman kurmayının fevıtalade teb •• bafu• etml7e --- tev l o un u '" e k !illeri Alman millet.inin maneviya. s -~k':1'17~r. lutr &arafuula fırm 1a9ak, 

SlOI 0nu.:ınuşlar Berlin 7 (A.A.) - Alman orduları 1 tını taıltvi)"e eıtmiıŞtir. P'aıkat Ber i ;yen.,.:, ~ UCl&l' ala-y llndeki bıt&ra! mtlşahkllere naza • ! eluhek ._,. b..un me•cllddar ~~ - başkumanda.nlığının teb:lğl: ran teblit hiç bir \Y'elll hAdıae bil. i wrekJitlmilı bir te~ .el>ebl nr:. Balatta. dokuma jm&]lthaneai LI -r c- Bu ma.lı evvelce bana aatınıf. 
~[I 1llU1~8 (A.A.) - Ruzveıt Fe-lkal.8.de teblitlerde bildirilmLş Ol- dirmem*tıe. yalnız Rus ordusunun! :~,.eni lletid ekmek y:apllll)'a ııeten Sami ozan isminde olrıne tAhl§ lardL 
> Oı ""1...; .......,. ınüoaı.a,a;. dutu U.O•e ma...,.ı Fon Buch °'. kuvvetini.,. hiç bd<ı"."modlk mu· j _..;;.• ........ ..,... .-ı ....,... '"'tla y-tı .. ..,at, !htltl< ,... • Demli"'· H_.,uld, ayni phidin ••· 
~- '""'"" me~ bil'Ulin Rus. dulax• gr-. ™ef•l KeMedlng1n 1 •a-etlni ,_.. tal'"1 otonokl< • ! - ..,_ ...... ,. ....., yana ı~ maktan 8.,ıu ,,..,alı tilce"'""ından velee tahkikat sınwnda venııtı ifa -~· meseı.,. oldutu saDıı.. /uıva !iloslle 1'bh<ii yapa<a• Sıno • i '"'· ; ı-. zokl ..., .. .,,,. thmn .,. Y•"'' Ka • dede böyle bı. "yden bıılıoetmecuıı it~~ lenBk büyük meydan muharebesini 

1 

AM.eri mahfellere cire j iki noll&a1'• 41kkai ecll7oru:. \ basak.a.lın duruşmalarına uliye ikın. görüldüğün<len, mahkemede yalan 

.... • htlkame~Vdet eden HopkJn&n u.an""'ı.r. Alman _.,. mahf•~-:.!'""~: ; ""' ....... ~ ı.mb ·~ oı ceza ...-.mesıruıe dün de de ... hade<le bulundofu •nlaoı--

..... '&e .... Alnı'" hıouıe,eye bil- Aliman zayiatı mutedlld><. Düşma - nn ... ıam " - ::,... .;...,. ! •""...,. = - • •• • " vam edl-11<. Bunun iizerine, M1"m '"""' ınakL 
~t ettet>ı~-ı cAanin talqrıltlne muka.. nın utradığı zayiat ise fevkalade yük kil etttkvle~!_"d8:1>uıha,..eden orciuıa. i ruvı• ceıen ·• Dilnkü celsede mahkeme İbrahim ınının talebi veç.hlle ·•ahldln tevki • 

.._ """ Sovyat.l · . yorlar. e _.. ı •v : e.~ t"'1ıı... __ deınoknııslıerıntn erın An- sektir. Takriben 310 bin esil', 3203 i rm yenilmiş, lbtiyatıarla ıat.:v11e: Rertıan61 bir tebaciim lhtlmallne l&mi~e bir t.aıciri phid olarak dınle. fine ve ~-unt takibat iCruı için H-
~ ~ı Va.rdır müsta.cel ta.nk, 2120 top ve sayısız Sovyet harb 1 [Deftllll 5 inci 1&ytad&J • nr,• ceJenleri nöbete 11:0,.-mak için lh- ına,,; 1!bra.blm Alas suçlula.r lehine şe. rak suretinın müddelumwnill#e teT. & .... _ o · malzemesi A1ıınan kuvvetlerinin eli· ~ .,/ tbaten iki pannakblı: tedarik etnılren h.a.dette bulunarak: dline karar vermiştir. 

~·~;~~~IÜlı:~j!lman c ~ .. ;;di;;:ı··::ı ..... [ Er::~sı:~a ka!~a:k!::~:;~mız J 
~~~!Y,0r~~- Dünkü Alman tebliğleri ile "İçkiye düşmemize 
~f ?.§ ortaga çıkan hakikat sebeb kadınlardır,, 
:~""'""""• .... , 

01 
.. ..,,ın Amerika ile lngiltere Sovyet Ruşyaya nasıl, ne şekilde ve ne Bir erkek okuyucu: "Kadınlar bu kadar 

" .. ~ u 110nnıa1c ?A.zımdır.• miktarda yardım yapabilirler 1 b ( d ı k d k "~Yadak· d 
1 

oyanmasa ar ı on arın ar a!an an oşmak 
-~, :A~°,100~~.~r 0 arı. Yazan: Emekli general K. D. zahmetini de ihtiyar etmezdik., diyor 
&.~~~ hukurneti general Andersı Dünkü A)mıan husu.-;i tebliğlerin- söyliyebiliriz, ki Alman başkomutan_ va.tistan da dahil t>ldu~u haide AN. Guetemlme ıKadınlar b!r ııtnede 
";!'>tı.. 

1 
Polonya ?'riu~an kum••· den mühim bi' hakikat daha meyda. lığı, o zamanki hesabla<ında lıi< ta. 'uoıanın mulıı.ellf yed.,inden mü • <uvalele kaç '"ati•rlnl h"'"''"''' lı, "'llttaı •)'in etmuıtı< · na çıkınUJl1', tı o da Almanya ve ••ftan Alınan ordusunun "muml klY. ca.hld sıfaWe .. ,. cephesine gelen ;:"''Zul..::. b1'okyazı ~.,.., e!:~i bun~ 

..!.._• .. k 8f'- da M ... ovııda "'· mntter.kleri ordı>1Arının Bovye< Rus. met üotiınlUl!ün< bliyUk bk ye' ay~ gönüllü kafile!<Ilnin eheıruniyc~i de. ""t ı:...,:;:'."'~•=n k:d~"'~ 
"711•• . ., heye~ rlyase<ln• ıayuı yaya""""' Haziranda tam bı. b.,_ mken b" taraftan da İng\Uzler.n bu ~Uece• bir miktara bal;ıl olması ~";. ~ ...,....;.eı- W.a az m• 

ıu. ~ l>"" ha binde kın tarnında taarruzn başlamış ol - en müsai<i fırsattan istifade ne gar- uzerlne sıkıştıkları muharebe mey - zaruan sarfetmekte olduıdannı sor 
"'t vıonya Alınan r !hv. ı J. • • • -~ &ılrette ~ı.ş oıan general mal~ına -~ı>U,en ku.vvet m ~tarı • bi Avrupad.a kendiSlnc taarruz ede- danlarınd11kı kuvvcuıerın~ ~~~~eye uııışlardı. 
~ 1ıassa:n temayüz etmiştir. Ubarile duşmaınt.arından üst.un ol - ceğini düşünmuş ve bu sebeble blda- ve bu suretle sovyet üstunlUğunu bir Bi'L bitaraf olduğumuz el.betle, bU!1a 
l~ mamaları, hattD. düşmanlarına mü_ yette birçok kuvıvetlerı onlara karşı dereceye kadar olsun, bertaraf ede. cc:vab vermeğl enkeık okuyucularımıza 
""kıir r • h • • d •llVI bile bulunmamabnd1'. b1'akmU)l1'. bJmeli' Jmklln bulınuşl&rd1'. --· Aldıt=IZ nıektublann ~"'- · l YI CSI Ş8 rımız 8 Alınanlar bu suretle baskın tar - Ancak Almanlar, ingıliz!erin garbi Şnrk cephesine gelen göniillu ka çot.ı.uğundan :~aşılıy~!~i ~~~ek ok~· 
'tı~~ Valisi Nevzad Tandoğan iki zında hareket etme~i kararlaştırdık. Avrupada Alman t.,gali altında ibu • filelerinin m.ıktanm ehemmiyetli ad= ~~~~=~ kad::ıl~an aşalı ı~~~= 
'~etini geı;hımek üzere bu lnrına_. ve bllfill ya.rdllll meselesinde ~~mı..n arazi ile ~zzat Alınan ararzisi detmekle bir hata. etmedl.ği~lze de maktadırlar. Bu meıktubları am~sile 

ebp~ıe şehrimize gelmıştir. de muttefiklerfle an1aştıklıırına ili- U2lerıne hava. hucumlanm sıkıl.aştır_ kaniiz. Filhaıklka, Ispanya mukem - nt'şrediyoruz: at_ '----o re aıcaba o esnada daha ~n kuv- makta<n başkıa. lbir şey yapmak nıyet mel lblr surette rnıücehhez olmak ü - e lıparta, Adnan: 
~~lı H• d . . ··ıd·· vetıerle tha.reke~ edemezler mıydı? Bu ve ıvazlyetinde olmadıklarını anla. • zere evvela birinci, sonra da ikinci «- Muhterem Ba..Van Makbule soru. 
"6::•Ur lD şaırı O U mühim sualin ceva.bını vermek bu - dıktan sonra bu kuvvetlerden daba mavi tümenlerini yanı bir kolordu, yor: dtadmlann tuvalet lem aartet- meyb&necle .-aclaklarl ftlctl Dlçia .... 
'~ '1 (A.A > - Meehur Hind ıün bile pek o kadar kolay tiir şey bir miktarını şark cephe,,ine nakle belki de daha üst.tın bir klJVVeti ~u tikleri "8ktl heUblJYOraUllUZ da. er- aaı- DtmıYonMl':!: ..,...... 

-......;..;:;; Tooar -•ıır. delil&. Yalıwı, fim<!Uik au kadarını bul- •• ı>arum., .. ile Hır- 1- 5 - ..,,..,.1 - - - - " ,_ 
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2 Sayfa 

Hergün 
Esnaftan insaf mı 
Beklemeli, yoksa onu 
Buna mecbur mu 
Etmeli? 

'-"---- f.Jaem Upldıail 
Jl. Dbra l'MIJOIAID.uıı draat sa -

au 80n aeşriyatuada bize bir 
J urd bıl:~ ötn:tU, bir <!e ilera nrdl. 

Öi;ret.tiği yurd Wlglsl ;udu\. 
- «Tiirld)'e %1 mil.Ton biit ttren ha7 

w.na maliktir. Senede 90 lt.n ıou yai 
lsllbsal eder, sarfıyatı h e buudaıı 15 
defa eksik olarak 6 bin tondur, 

Ankara r&417osumuı vcrdiil der:. de 
fUdur: 

SON POSTA: 

Resimli Dlakale ı = İhtiyat kırılmaz bir kalkandır -

-• 

- «Bütün dünya :1ıo5anlatı her vyin 
JıkmtlSlDl çekUji Te gld:ı maCldrierilÜD 
\e~lka .ile \erditi bir devirde :memlc
keUınlzcle aradtiunm kolayca baluyo. 
ruz. l'abus çok ya:ıık ki blz•le ba~ı mail 
dcler yeniz olarak pahalıdır. Mes..•la 
meJ"f&lar. :tleyVa memlek~izde is
tllısal edlllyor n bol miktarda •.ar. 
dır. Bu, bolluğu ayarlamak euub:dc - İDı'Uiz )Mşyekfn Wlas&oıı Churchlll bir l'iin sb'asl va.zl1etl miiııakap •· Devleilerin ve fen!lerin Uıtiyatsıı olanlan ha7atlannm en tehlikeli de. 
dJıo. Kanun, topt&ııcılann ve sa.tanla- df'rkcn mulaa.t&blna soruyor: İstako&!ann hayatını hiç te&kik ~nis miT Ve 'fhlcrlnde hazırlıksız iken mücadeleye tutaımtar. Ye bu vazbet.te de vü-
nn lbUkar yollarını kapallllŞiır. -Onun meııfl cevab alması üzerine söyle soruyor: cudlarmın muhtelif 7erlerlnılen mnhiellf eJıenunlyeUe yaralar alırlar. Bun:ı 
içlııılir kl, alii.kadazbra lnsafh olm:ı- _ İs&a.koz hayatının muhtelif devrelerlncle Tiieuilunu makafua eden seri mukablJ lhtiya.tla hare.ket eden bir devle& veya bir fenl mühim bir mürn-
ıarını Ye bu yoldan dönıneluin.i taT- •eriyi ka.J'beder, 0 zaman >eıılni sertleşince-ye kadar bir koTUl'a ccldlerek deleye ciriteeelt aman evreli btzırlaDJl', darbe 7emeden clube vuracak Jııı-
sl) e eCleriz, yoksa kewlllerioe acıyan bekler ve tekrar aut bir . le ıellr. Bunun içindir ki insan her saman kendlsin.ln ne halde baluııdulu-
olmıyacaktır.• ................. _ 

1 
... ~U:.~!:!~!~~?.~.~:9 ...... - .. - ................................. '!.~ .. '?!~~~~· ..... _ 

Dun sayfiyede oturan bir aile rel -
sın1n şlkiyetinl dinledik: r 

Evde içecek su kalmamlŞtır. N.-e- l 
deyse sofraya ohındaeak:tır. Evin ha
nımı W saatienberi sokakta a;u ar.ıb&
sının yolunu bctlcmekteclir. Araba nl
başet rörünmüştür, lakat arü&e1 bi
lahare utrıYacatı ftdl7Je 7oluna de -
vam etmek anusundachr, .ı.ha)'et. SÖJ· 
ltdliı p olmuştar. 

- Suyu &'et.iririm, fakat %5 ~ 7e
rine 50 lnınq veri.r'9en-

Bdediyeye ihbar ~ dotnı. f&
kat o dakika, sayfiyede polis memu
ru nasıl bulunulacak? Arabanın numa 

Francala satışı da 
pek yakında 

serbest bırakllacak 
rasmı almak da olabmr. Fakat J'&l'lll• 8 .. .. I '- • • km k 
öblıl'Pn bu semte bir laaılka ara.bacı utun ırınuu yenı tıp e e 
nasıl retlrtllecekT çıkarmağa bcqladdar, bozuk 

Bir aostummı Tar ld, ~enkrie - bL ekmek rıkaran iki lınn 

Büyük ikramiyeyi 306429 numaralı bilet 
kazandı, talihli şehrimizde 

u., ııebebbıl malnal olarak blr Uirlil ır 
izah edemediit 'blıJ f1at 7iıkse11$1ııden cezalandırıldı Mllll P.iyangorıun 7 nci terta> plfı.. hayetlcnen blletllcr 2 şer bin. 
ba.haetti: nının llk çekilişi dün Tak.Gim 111ey - Son dört ra.kaml'arı (S200l DA\ ni • 

- Biraz kum De ~ıla muhtacım. Yen! t'p ekmeğin tehrln muhtelif danında. yapılmıştır. Şehrimixdc ilk hayet lbulan biletler de 1000 er l ira., 

) 
r ............................................ "" 
= Bülbüller rahatsız· 
olmasın diye yol 
yapılmıyacak mı? 

Belediye ile eski eser-: 
leri koruma heyeti ~ 
arasında garib bir i 

ihtilaf çıkh 1 

Ağustos 8 

Sözün Kısası 
Öp, Bay ~"mcanın 
Elini/ 

E. Ekrem Talu ...J 
O rtalikta esen bUrrlyet., i.!,-tQf 

ha1'811tnın biz, eski nesiller I' 
far'lunaa olmuyoruz. Ferdlcrin, rtlf 
de, şahsf.Jct denilen şey üzerlnde i 
nemli bir lnkılib :t·aptıklaruıı idralr:I 
mi:ı. liyıklle &CZCmlyor. Bucüılka dl 
mlııyı sadece dünktlnün de\-aruı sanı 
yoruz. Ve gene sanıyoruı ,ı:ı bu de 
vam, an'anelcrl de, go leri de, 
l:Lklı:ileri ve lı:ıuıa.atleri de ıçine alıyor 
Yatına yok! Bizden doğan co .. ukll 

ve çoeuklanmı:zın çocukları, şu kobl' 
kürenin üstüne .,. ak basar b 
lılzdcn bambqka dıişünmeğe, bl:rJ ., 
kenmemete, bhim idetlerlmb:le 11111 
etıneğe b:ışlı~ orlar. 

Evladile kendi arasulC1a en az lcırl 
)·ıl yaş faıia hulunan berha~I bir .,.. 
banın, vakit vakit, ördek yumıır~ 
üzerine kuluçkaya yatıp da sıala.zları1 
çıkar çıkmas SU)'& saldınlık'l:ırmı ' 
r r.n tavutun p.şkınhğmıı uğ'radığı ırıf 
bııkkaktır. 

Bugiinün ~ alılığı eınrc JLörl 
körüne itaat etmlyor: önııe rrJina1'f 
ş:ı.ya girişiyor; ve ancak verilen e1nri' 
makııliyetlnc kanaat geUrdiktcn son 
ra<iır ki onu ifa:ra yanaşıyor. 

Son muti ınesll biz m ncsllmlsdi. 
- Yat! dt'rlcr, yatar .. 
- Otur! derler, otururdu~. 
Ve giıya lbhi itaate alıştırmak tçJ 

kafalıınmızı ne saçma ;Şeylerle doldıd' 
dular. 

Maıelii: Balığın üzerine su itilirse. 
balık mld('de dlrllinnlş!. 

Gene ballltla süt imtizaç etmex. 1ıt' 
Jır.mt'hal mide bozarmış. Biz bu p:a 
lavraJan hep yuttuk. Ve n ellrn so~ 
a!arrann. mutfabn bıllı!'!ı ~· "' 
kıurttığını. üze~ de sütle alça ·a' 
tı i: ını görüncedlr kl cnaylliğimfat aıı 
Jadık. 

Bug;in gel de, yirminci asrın ÇO 

<·otunu bu safsatalara inandır. Ne ı" 
zer? 

Bunun cfbl daha neler var kl, benıı
ufll('.dt ktmnın idrak ve ~le çat 
pışıyor. 

Ve benden bir emir aldı mı, o ~ 
suaU )"apl$bftyor: 

- Neden, baba? 
B1z böyle sormus olsaydık, ce,·ab it" 

is~lkleri f1at reeen .. nenlnklnln ~ semtıerindeki lbirçok fırınlarda eT • defa olamk gcnJ.ş bir meydanda ya. Gene son dört rakamı (4312J ve 
:S~n:~~rı:.»ıuıa hayrette bldığunı ~elki guğın-nden itl"barenu ç~rılm~ğa. pılan bu ke.ştde ibüyilk b ir alaka lle ('5990) ile nihayet bu1an l>iletler be. 

E\·et hayrete deter ibir meseledir. :ışlruıdı ı ya.zmışt.ık. z.a sem - ~amruş, kadı.clı erkekli on bin_ şer yüz lıra. k!azanmışlardır. 
Bir memlekette ihtlf&CllU}aıı 15 defa terde ve kazalardaki fırınlaraı un tev- lerle halk Taksim meydanını çek ili§. SOn üç rakamı C277J ile n ihayet 

Belediye ile eski. merle:ri koruma zırclı: 
heyeti arasında Anadoluhlsnrı me. _ Ben öyle lstJyorum da, onılJın!!• 

fazla yat istihsal edilirse, isUlısaı e- zlatı ancak dün öğleye kadar ikmal ten JW'Ull sa.at evveı tamamen dol . imlan bilet sahi11.leri ıoo Ura. 
dilen 1atdan chhlli Wihliı.k haricinde edilmiş ve bu fınnlu du. bu sabah - durmuştur. Gene aon Uç rakamı (426> ile n i . 
kalan kısmın memleket. dışdıa Atıl - tan itibaren yeni ekmek imal etmcğe Plyangoıınn çckllm.es1nde kullam • m ye t:enen b llet1er de 50 şer lira. 
ması kolay olmazsa flat neden çıkar? başlamiilardır. Bu suretle bil.tün fı._ lan ıruı.deni küre~er, meydanın .şeref Son iki mkamı (20) ile 11 h ayetle -
İs~bul ~e içil~-• su)~ rmlard.a yeni ekmek çıkını; olmak - t:ri>ününe isabet eden kısmına. yer - nen lbıletıer de ıo lira ıkrnmiyc ıala. _ 

baıcı i.lem olan Jıusmı. eeşDlCICluen ._.. tadır. ı-·ırt.uı:• a...--.. Jt-' .. e sa.fbaW.rının kl d 
da d ldurul lı:am ve ç.i.kıl dcnb. ...,... .... "·- ,...... \ca ar ır. 

va 0 ~a ı.t-dava toplanU"Sa Belediyede ~ruz tınnmı teftll} L kola')'(lıılda. taıd.b edilebllmeal ıçın Tak Bundan ~ baetlerln.n ~u C9) 

kc~":da ~ bir :mfslindeo !azl.ı. ola- ~ vücude setlrllen k evvelki me ıunın i! v 7 mı e Y n 
!!:'ı. 1' n::;ı ~? gün ve dün yaptığı teft.işler netice - h~lö:ıer ~u~: ler de 2 şer lira amorti kaı.a~ar-

Bu sual karşısında. alikadarlal'l.D sinde Kumkapı ve K iiyiltpazarda. ba. DUnkü çekilişte büyük ikramiyeyi dır. 
verdikleri cevab afak tefek farklarla zı fırınların iyi ekmek çıka.nnadık - knzanan 306429 numaralı biletin Bu keşidede muht~lif lkram~yelcr& 
iki nokta et.rafında toplanuor. • lannı görmU.,, bu .fmnlaxdaı 332 ek. bir parçası şehrimizde, diğer par~ı kazanan tıa ihlilcr, Istanbul, Iz:ınlr, 

Bu noktalardan ~rlncisi mn~ ha- mele müsadere oıunm~tur. Bur.dan A.nkarada satılını§tu. Ur.fa, Kayseri ve Ankarada. bulun -
7at pahalılığının in lkis kaldesınl rtta- b ka iki fınna verilmekte olan un Kazanan numaraları 1kramlye mik maktadırlar. 
kib ederek ferdleri kazanı:larını a ır aş t l 11 bir'ikte ıır. d bulacaksı • • • J"h ' · mıya SClkeWkl. Udn~ cJe h11S1&8i ka. m.iktan da ceza ola.rak beş ÇU'Val a.. U::ar e 

1 aşa"ı a - Büyük ıkramıyenm ta 1 hsı 
ra vasıtalarmlll eksiklitidir. zaltı.lmıştu'. . · . d - k- k id · 

Munzam amiller bartcinie bu, gös- Öğrendiğimize göre francala satı • 20 'bin lira kazanan ~ıllı p,y.a~onun un ~ e? esm. 
terilen sebeblerden Udsinin de Wr de- d.a. kındnı serbest bıraınıma.sı 306t29 de ıstaubula ısabet eden 2.0 bın lira .. 
reeeye kadar va.ri4 olduğunu kaltul et- şı~~t eı:r AlA.kadarlaır bu husus • 10 bin lira kazananlar lık en C>ü,yük ikram:ye Nimet Abla 
mel> zaruretini ı~onm. Fakaı :me- mtr em • 

1 
tişeSine çıkmıştır. 3(16429 numaralı 

sele bir defa bu şekli4e ortaya k.oııu- ta. tetkikier y.apnaktadır ar. 'r.trr1 399'l43 biletin hamili olan bu talihli rotan. 
ıunea, kazançlarını artıracak. ~aa.ı,1ette L- l dn§ln a-dresi yammamış olıduğundan, 
bahmmıYaıt mCDJurlarmuwı ue Oin.Cak Yerli mallar pazarlarmda 5 bin fira ınızanan ar Ntnıet Abla kendisini j)tramiyeslni a.l-
ları sualinin hatıra relmcıne.sl mum- I C!86956 2D336Q '14876 1686411 mak üzere Emin.Önündeki gişesine da. 
kıw değildir. toptan kumaş satış arı do•rt ra'l..--•~n (6339) ile ni - •et etmektedir 
Başa lt.aıya olmak ü:ı.ere ~ AvruPır. ..,so;n~;::~:;:"":~=;;;..;~;.;;.;...;;... __ .;,;.;. _____ . ___ ~---~ 

memlckeUerlnln DU.'Cllur~J'US- dün durduruldu 1 • ., 
ele on. on beş nisbetinde birer -m ,,ap AD L 1. y E ve p OL I S ~ olduklarmı biliyoruz. a.ucak IH&, Sümerbank Yerli Malllar Pazarla -
öyle bir yOldar ki, bir nuınarah bıiYiik rında ıbllümum yünlü ve pamuklu 
muharebedenberl hemen her noemlekd kumaŞlann toptan sat.ışları dünden H A B E R L E R 1 
te muhtelif şekillıerde tecriibs edılmls jt.1baren durdurulmuştur. Buna da 
ve dalma 41oiunlulu reaksiyon ile Iiat sebeb, ba'zl klmselerin iht&)"açların - d b } 
:r~1b~ı:~a:!::r: ~~:::~ dan fazla mal alarak bunları muh- Adliye karşısın a ta anca ı, 
ıurmils olduğu görülmüştür. telif yerlerde stok etmeleri ve ao.n7a tokatlı bı·r sokak kavgası oldu 

Bu J11Ulahaza ae va.:ı.Ireınl:ı mcmnr- da frllı~ natl~ s:ı.tmak istemeleridir. 
ıarımızıı un'i ve tablaüıe munkkat Bu vazjyeti önlemek ıçm Sumerbank 
bir ) aşama. imkanı ,.~mı~k detll, faka.t Yerli Mallar 'Pa.znrları b u tedbir i mtı-

znrlığında b ulunan ağaçla.ıdakl Olur mu ya? Benim iradem .,ıl' 
bülbül yuvalan yüzünden yeni bir sa, kendine göre onun d:ı iradesi .,ti 
fikir ayrılığı husule gelmiştir. Ma- d P' 
hiyeti ltibarıle çok enteresan elan Ueın ae benimkinden daha ceyyi , 
bu ayrılığın sebebi şudur: ha taze ve blnaenm h Jnı\'Vi:tli. ,, 

Kendir ve Keten sanayii Türk Bereket YCrsin ld, ben bunun lıl , 
Anonim şiı'Qceti, belt'dlyeye mUra • kındanm da., istıbd d apmaf'a t.--' , 
caac.-...... .mketin Anado'ulı!.sa • kışmıJoT, hemen daima mantığa, 1

1 

" ı ... .ı ı hksr-1ıitab e.dlYorW?l, 
Anndoluhısa.r i:siteleshle kndnr o an • - Öp, h :unm teyzenin.. bey 
yolu asfalt yapmak üzere mllsaade mn .-u , . ..ı .. ._P'I 
istemiştir. Diye bize kiırilerln, ne a 

Ancak asfalt olarak yapılmak Is- ellerini oıptürttült'rdi. 
tenllen rol ürlerlnde bU eski me • Şimdiki çocuğa: 
zarlık bulunduğu için belediye bu _ Öp, bay amcanın ~llnl! il 
mezarlık hakıkındııı. eski eserleri ko- Decliliniz zaman bir size, btt 
ruma heyetinin fikrini somıuştur. yaball<'.ı sah m yiiRne ~=-1 

ESki eserimi blrurna heyetı, bu _ Ne-~en ._... .....,.--
mezarliktakl ağaçlarda uzun za - ilnA ............ -....--· _ ,,_,.a 
manda.nberi Boiw'srı - • .. uı 61> tin onu• ellnl!. 
bül yuva.ı..rınm ibulunduğunu , yol Der ~l öyle bir tavır ta 
yapıklığı takdirde bu yuvalann bo- siz )'erin dlbine geçiyoTSUn . t "f. 
zuıacağını ve Anadoluh'sa.rının e- Amma, bu mu r" il \ı. \J<'11 "/ 
.ııemmiyeUnı ~'bedeccğini Uerl sU- l'a llahl do~unu i"t.ers•n 1\):l_,,., 
re:rek yolun yapılmasına müsaade günllU cocutan tutmnuao 
olunm:ı.masuu beledi.yeye bildir - be•eniyorum. ~ 
m~ir. B n.1bUkl belediye bu fikirde ... • .,:;;~/ 
değildir. lnşaa.ta mUsaade olundutlJ! /i.. vkll•IH ~ / 
takdirde Anadolubisarınm gt}zel : t:J 
bir asfalt yola ka~atı fik.rin-:i , 

dedtr. ..,-.ılye ile 1 R A D y o 
Bu mesele etraf~heyetl ara 

eski a;erl.-t ___.. -
..... .....-ıara devam oiunnıak - '----------

:_dır. Vaziyet .reni den tetkik olu- CUMA 8/ 8!1911 i! ,,,.., ; 
naca'k ve blr hal şekil bulunacak- ı.30 saat ayan, ·us ga1 .. ~~ 

• tır. '""~ ~.:.ı \ I lar lPl.), 7.45 .Ajans ,..... ,_il P' 
'······ .. ·····-·· .. ··••••• ................... "4 Hafif paaç.a!l.nr (IPlJ, 8.30 ""'~rJe ~ 
Bakkallara petrol saau. 12.'° suı ayarı. ~3.ıs, 

şarkllan . 12.45 A1ans ~ ıs rl' 
tevzi ediliyor ri, 13.00 Fasıl faTk ~'· r\O 1' 

ııatıan bir defa bugünku ;vııc~~.0- vafılt görmüş ve mal satın alacak Dün adliye ııuşısJ,1'.lodır., ~im ~~ ~i~ kap~.n ve Hüseyin i.simlertnde 
de fircnledikten b:;':t::' ;~u ııa~ tallblerln F 'at Murakn.be Bürosun • mnzmda t.oikatlı, taı>nncalı tr so a uç murcu zıncırleme usuıne \htlkftr Bir müddettenberi b akkallara ya. 
m<'nln yolunu • d ' öst' • b' e ı.n v<m.«l 0ımuştur. HM.ise şudur: yaparak, kömilril &,S kuru§a kadar pılan a>etrol tevziatı tevztatın mun. 

U
. 

1 
.., an !.ht:yaçlannı g erır ·rcr v - ..,... .. - H ı n.d kilci h ' bl ·u 

yaApabk ır z.r-.1··osu alaka.darlara insaf- sika getirmelerini lüzumlu görmüş Selami ~nde biri ayr ye cıdı a yt.ikseltmiŞlerdlr. taz:ım bı:r şe e ve ıç r ı r.ıız:ı ma 

14.00 Karı.,ık müz!k ~ şııffelt ~-
Saat Qyan, 18.03 ıt3 1D ()O cil' 
turkuler, 18.30 Ser~~ 19~ tllıı!' 
18.4-0 R adyo Swil'lg kuaı; 5w\tl il:l~t, 
tısad saati) , Hl.15 Rad1 ıı.jan5 ~ 
teti, ı9.3Q saat ayarı t~ ,oJS ,ı.00 P. 
ıerl, 19.45 Fo..sll ~ c1'1u~r, .ıısuot" 
gazetesi, 20.45 Solo şıı. ~~ 1' dY'> ,t' 
rıuı t tnkVımi ve 1'oP ,s Ol' :;rı, • 
:eon;.ası, 2J..10 TernsU'gıı.llt 45 ~ 

n ara. ......., 'bllh ssa - blr kadınla. evıennılş, bu izdivaç hA.. Suçlular yalmlana.rak, dün mtid - hal bırakml.Yacak surette yapılması.. 
Jı olmayı tal'Slye ediyor. Biz f~ tür. Mürabbe Bürosu bu glıbı kını • a· i üzerine Hayriyenin eski kocası deiumumiliğe tesllm edilmişlerdir. nı temın maksadtie durdurulmuştu. 
!:;.~~~~ı !ıe~ed~ t.'i:ada~l:ırı selere lbırer vesika. -verecek ve Yerli iSCS l de iki çocuğunu yanına 1ll Bunlar da bira muhtckirleri Şimdiye lroAnr yapılan hazırlıklar 
mutlaJr" ınsanı hareket etmek nıccbu- Mallar Pa~~ b.u ve.~lk.alarda Ke~aıstemLş 'VC (Ş llll3.hkeıne ..e icra: Uç bira bayiınin normal fia tlardan sonıı ermiş ve her mıntak!lnın nor -
rlyetlnde bira.kınayı tercih edeceğiz. gösterlle~ır ıore satı, ya - ~a düşmüştür. faZ!aya satıt yapt.ıklan anlaşılm:ış ve mal 1ht'yaçlan listeler halinde tes -

Eflrem Uıaklıgil pa.caidal' · İşte bu sebebden dün ıki tanır n. yapılan k.ontroı net!.cesinde Gala _ bit edllniş -bulıımnaktadır. Bunun !-.................................................... [§ /iJı t~lerl ) raaıruİa. şlddetııı :bir kavga çıkmış, Se- tada Neca.tııbey caddesinde tütüncü çin Petrol Ofisi dünden itibaren bak. 
Et iht'.Jci.rı yapmıı er v _ 1rı.mı tu>a.ncuını istimale taltışınca • .Aii Ek!ber bir şişe birayı 22 kuruşa, kalllara ıpctrol t.evziine başlamıştır. 

Meibaba. topW.nctla.rından Süley - d l mesele za.bııt.nya lnUkal etmiştir. Küçükıpazar caddesinde 22 numuada Elde uzun müddet şehir ihtiyacını 
man Tat.ar adında biri nnrk fiatın - Şubeye ave Her iki ta.raf da, haklarında tutu. t>nJCkal Nuri Bastan 2l kuru~ VC karşılıynco.k m iktarda ?etrol stoku 
dan yüksek r.ata kllooıı 53 ~tan b . den· lan cürmüımeşhud za,ptlle Müddeiu - TakSiındc Cümhur1yct caddt's inde bulunduğundan teni işi hlç sekteye 
et satarken cürmümeşhud halinde Besoilu yuli askerlik şu csın ~li mwnillğe vcrümi,şlerdlr. oümüS>nlaS eltında bakkal Öjen uğramadan yapıle~tır. 
yakalanmış ve müddeiumuınalğe ve- Yedek ta1»b yüzbaısı A:hmed . ()ğ.sicll Yakalanan kömür M:ılatyan da 21 kuruşa :bira sattık. ----o----
rilmiştlr. 1310 doğumlu memlEiteti Nabl15 muhtekirleri ıuı için Müddeiumumiliğe ?erilmiş • Güzel San'atlar Birliğinin 

No <38206>. İ ıs· ı rdl R ' • • · e en ZeynelA.bidin ;K~ükpa7-3;['(la: brahlm kaptan, - e r. eıım aergııı 
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Odoğ;,ımeeuvad1312~. in mem15eti =-ııbu ı ················· """'-•• 1 si sergilerinin 25 inci yıldönümü mü. 

Emekli topçu blnbe.Şl Muıtt.afa Oğ. 
1
. 5 T ER İ N A N 

1 
ıı.asebetile yarın a.k§am saa:t. 17.30 da 

Llı.tü Gökçen memlekeU 1st9.llbul, do- Galata.saray Llsesinde san'at, edebi-

~umu 1303, &cU No. (323-19> . 
1
. STER İNANMA ! ya.t ıve matbuat mensublarına bir çay 

Yede'.k tab1b yü2ha..<:ı M. LO.t.n Oğ. veraccek ve iki gün sonra da sergi 
Ali samı memleketi Kah~. doğı;mu . Uııılit ı»rligi amu- ı Belki 1ta, idari bir T&zifeılir, def- a.çııla.cat.tır. 
1304. sicil No. (36H7). l\ladcnı es11' 1 tere maden alış ,·erişini yasan hubu- ;,_----o-----

Yedek .tablb yü.ıbaşı 'Foti Oğ. Elef. mi ki.tib muavini tstlfıı etmiş, ~·e - , bat alış verişini de yaza.bilir, fakat Bôya ve çivi muhtekirleri 
teri memleilcctl SereZ. doğumu 1305, :ts.. rlne hububat blrliii umumi Jdi.Ub ne de .~ı~ bu b!" satırlık haberin Üsküdardaı. nalbur sım,pa.t 12,5 ku-
tanbul, diploma No. C210D · _. I ta-ı -·"''-"" ıarib gorunmediğlnc: ... ...-ıuk onilln """'asını 17,5 kuruşa 

Yedek piyooe ~en Salih o~. ts- muaun ,,.n oı:uuau;ı.. ~~ .. UVJ 

mail Hakkı KlliiUllpaşalı. sicn No. 1 STER •ı NAN, satarken yakalanmıştır. Gnl~t:ıda bir 
(24";52) . başka nal!bur da 17{) kur:ış'!.uk ~ıvıyı 
Yukarıda muı ecınen yedek V'3 e • •

1 
S T ER l NAN M A t. 600 kuruştan sa.trMk iStemiŞtlr. Her 

meldi sllba.vlann as.kert durumian tes- Ud mUMekir de müddeiuınuıııUl.ğe 
bit edilmek 1i7.erc Cçolt acele> ştıbeye tefiim ed~rdir. 
müracaat etmeleri filn olunur. 

ıon orkestrası. 2ı2~~. .'}/J.. 
3ans haberleri, bO 
s:tıon orkestrası. 

1 s terlill 
0 poıar ıo t ... ,.,.e pr. 

JOO s~ · ,... 

ıoopeçctll 
10oYcn 
ıoo ısveç 10'· 





SON POS'fA 

teess:r eden bir şey daha var 
haı:retıeri: Bütün bunlıı.r namı 
tinızc: icra ediliyor?. 
Paşa adetA hayıkırdı: 
- Benittı namıma mı?. 

. ~ •·- ,...'-..r_.. . 

- Evet paşa hazretleri. :Bu muhab-
- 16 - • Bir 11 olmadı; bOZUldu, veya bir beı. Y11Vumm ismJni <Mahmud şev- - D - _ Ym:cın: Nruret So.la Coıkan 

Mahmud Şevket P8f8.Tı nasıl r.ld:dıo masraf heba oldu mu; hemen bıı cilm- ket P~a terzihani!si) koymuşlar. Ka- .... ar:an hanımda.ki hu matll Selm'anm vaziyetinde olanlar için bu Güzin: • 
mıştını? o aralık iki ltişiye c'>k kızı- Ieyı bastırır; ve neticede de geM işi Pll 9 da. böyle ıbir levha. asmışlar. . .... ~ .. taha. vvme 13.şmamak müm _ ko!ay hazmedilir bir 1§ de~UıcUr. . ..._ Haydi kani-im, dedi •. metin -
ıoııQum: taı.m·a bağlamak için: lBende neler - Ray Allah bel~ versin. .k wy 

Biri: Gedltpaşalı klavu.z Müzeyyen var neler, ne tıkır Nur 4eyle• va!' bil- Paşa o kadar iwmııştı ki: başka bir : un mlcydü? Buraya ikinci gelişleri.. Uimnin de- Güzin yardım etmese ayağa taika 
banım; djjıeri kom.ki şehir Kel CHa- senizJ cümlelerini kullanır: muhat&- kelime söylemeden a.ceıe ne telefonu 5 • Bir doktor UUetile bu doktoru buldukları zaman mıyacaktı, dizleri kesiliyor, yürtiıveıAı .. 
aanJ efendiydi. .bıı:l fllwıki a.ltmlŞ ..ıtzya bailaraı. ka.pa<lı. ! pazarlığa gelmişlerdi. Doktor, tahminlyonlu heyecandan .. 

En·ela Müzeyyen hanımı anlatayım: Bı.. tatlı <!ııkır !lıkır> k:ellmeleıile be- :l\blımud Şevket Paşa böyle şeylere E muayenehanesinde.. ettilderinden da.ha fazla para Js~.ı Ll!ıol, eter ve tftrlü antiseptik k 
&nıımt ve temiz bir arzu ilı? ile dört nt o bda.r yoldu ki ancak Agob ata. son derece kızardı. Hele zaman: tnkı- : Vüıcud f en ufak bir tellll.iıata ya~mıştı. kulann dışan fJışkırdığı oda tap· 
de• .. evlenmege ıi:alıkıştun. Bl2lm g!bl Iilll kazı da. bu kadar yoiuuuı. llıb zamanı ldi!. Uf11Jc o!r .riake ile gll- ~hud ·b u:un .ormu bozulacaiı, 1&-Bunun üzerine mecıburen bu ameliye na yaklaştığı an korkudan ~ere yı 
hayatının b r kısmını çeşid çeşid zan- * rue gitmek 1'den detildr.1 :ya n•ı..aş.ınk ~aile çıkarak, baloya, ça_ birkaç gün sonraya bırakılmı§tı. lwerdl, Gfüııin ve doktor kollarmd 
pa aiık ve a.rtiştlerle geçiren adamrar: tMahmud Şeflcflt) Paşanın astıih •- Hemen fırladım, doğru Müzeyyen : ooa. sı gidememek akıbetine ma- M • 

b.t.t b. valldeler·nin bu~ı ve cör- tık, kestitl kestik um.anı!.. twıımın evine. flllahmud Şevket Paş? : ruz kalacağı endişe.si] gü Macerasını öğrendikten sonra arka yakaladılar. 
meden, anlaşmadan alacakh.'"1 kız ile Blı- ttartvlztt aldım: <Mahmud Şev. tc.."ZihanesiJ diye tabettirditım kartın . ların müşahhaa t.ims ~ ~i,~ 1 nah. daşına kendLsf.nıden daha fazla acı - Gözü kan pıhtılarile dolu küvetl 
1a.pyamazlM'. keG Paşa terz'haneei) diye tabettirdAın. altına. &amlk koyarak zilin kenarın" !ğil de, küvete bırak a kn 

1 v~ ğe _de- yan, ha.tti kendi derdlni unutan Gü.. e, acaylb ame}iya.t .sandalyesıne, 
o va.kitler; b.zim !çhı, evlenmek usu.. Telefonu açtım: yapıştırdım. : tile karınJarın<laılti . ma mecburıye- zin, Selmayı bu müşkül vaziyetten !elleri temizleyen sivri sakallı dok 

111 bır !kılavuz hanıma mQracaa.tti: Ge- -·Neresi oruıP.. * f nı parQa parça d ı.ns~nf:rıamıeulerı. kurtarmak iÇln elinden ~leni yap • yamatma ilişlnee büsbütün sarsıldı 
dık.ı'aşalı Müzeyyen hanun b!lseniz ba- - Harbiye nezareti!. Beş dakika sonra evi oasm14lar. MU- : baş VUrduklıan b~::haldar~ dalma mı.ştı. Güzin olmHaydı, ana, kız inı. kendini şezlongun üstüne bırakıverdi 
na neler ya.ptı?. B!rçok ra;!mler gös- - Paşa bazretl rı teşrif buyurdular ZCYJen Cılavuz11 oldutunu anlatama- Esı bir ka.d.ın eyız. Bura kanı yok, ne doktor bulabilirler, ne Yara.blh, başına neler gel.mişt? Da 
terr: bmılarda.n bitı'nt betend'm mi mı?. ;:~,~lerlekfo~r bulmuşlar. Sh~nesid1r doktorunun muayene-de bu ilje cesaret edebilirlerdi. Bir da1eteri koklamadan vfieudu uyus.mağ 
eıltm eder, ltallwı eder; b.sli boyuna - Mahmud ee.ıket Paşa hazretleri r~ fEllÇ e:' ~ ~e .'<lzlan kapı eh· .: • ... ha uA:ramamatıı. ahdettiır.i halde, aırf ba..aa ... ...+ı. Oda'" sık dokunmuş b 
k fese koyma!'l:a uğr~ırdı: mi?. · fa. ... arak evı mühürlemlşıer .Ka., ci Bu tı. .... m h ı 5 ı 'i'~ u...'1• o1• 

- Bu Jtız Bfoykozda -:ıturur. Ona ıti- - Evet!. (M~ud Şevket Paşa ~~lh~ıes~~ ~ culann 'ili uayene ane er, şehvet yol Se!maya llzım olan paradan bir mik- tül perde arkasından ve si.sll görü 
dlı> get'fl'?lek l-A.zmı. sız beş lira btra- - Buradalar. KJms!niz?.. kartını da göımüşler. Cık.arıp almış. itork ın _mi!Cburl dura~~rıdır. En tarını e1de edebilmek iÇin Güzin tek.. yordu. KarşJSındaki şahıslar da ç· 
k. JT da... - Ben (İkdaml pzet.esi u.hibl im- !ar. İhbanı:ıız t.a.mamile t.ahakkuk et- :aras:i g~~~t, b~ dört duvar rar d.ti>l umumiye gitmiş, tekrar gön\leşmişti. Söylenilenleri duıyuyor faka 

Dil'e söze bqlardı. U"uı Albmed Cevde.tı mif, : a, 1 1 çelık aletın lütfile orta_ tünü yapmak mecburi.yetin-! tatlanmış anlamıyordu. 
O da benim b&ISka neıv'imden antika- Cİıkdam gazetesi o zaman yegAne .si. Mahmud eevı'ıcet Paaa o kadar ~ ~dan kalkar. Bir ayda, yüzlerce insan tı. İhtiyar kadın evdeki eski duvar Ermeni doltl:or, ameliyat koltuğ 

waar. imıŞ raliba!. yası •azete idi. Kadir ve kıymeti Jüt- nuş ki; yaverine: Ep~r::, .b~ sepete doldurulmuş saatini koltuğun~ 1lltına Jtıstırar:ık nun şetlini düııeltirken: 
ısu resimlerin hakikat& sahibeleri sekti .. ] -Dem~l.ımda.n ça.t.2ıyacatım. = •• çodö.Pkül' i\-g.ıbi bir çukura. rahud denize bitpazarlarında saatlerce dolaşmış, - Gel, otur bakalım! 

'tar mıydı?. YdıBB ekııerlslııt bonmar. Paşa telefonu açtı: ~ 0&4. şeden, BeJotlu fototralbane~ı-rinden - Bm: Mahmud Şenetı. - Berekat versin ki bir sl\Jılb; hayır ! Bu M h ka Sedadın giderken geçinmeleri için bı. Dedi, Qüzlne de işaret etti: 
m· •opluyordu? - İkdam v.azet.esi sahibı bntiyau bum; ıbaııa haber verdi!. Yo!rsa. Bizim içıiıih ~ ?atçılığı, eroin k~çalt.. raltbtı para ile beraber, bunların hep - Sen dııp.n.. 

E,;ıne boYUna t!Zlar, neltler dolar, Ahmed Cevdet. terzihane boYUDa. ~liyormuş!.. Bu lc'a- Ene :: lmer_. Karl,ıdır. Bu yüzdensı an~a.k doktorun istediği parayı ta- - Yanında :tala.mas mıyım, 
taitst bu İQzıann içinde ljOyle eöntll - Buyurun!. dını ilk post& ile İmı.ire ~derini?. O- Sd v1.c nun ~ue?"Jide.erin P.fırlılı, ne mam.layalli!miltl Ameliyattan sonra tor? 
cek.r b'r şey yok ki.. - Paşam: sl?.e: mtlesslf bh' vak'a 'l'Miit da köyün birine atmnlar. Cilnktl : e ~anın üstüne batdaş kuru,p otu otomobile biDıecek para. daıhl kabnı- _ Olmaz .. eter dokunur. Şlmdll' 

Maa:aallab fo-tQtraf~n birine fazla haber ~erecel!'lm .. OOn rnııh'b'rlerimiz.. fzıniri de i.faad edeor. bir daha tstan. Era~ yü~, ~~ik ~etlerin sahlıblerin1.,1yordu. Her teYe ka.t.laıumık zarud ni bayıltma~a ntyettmiZ Yok .. 
ınerbutiyat g&terdinız mı: ysndmıal. den blrı bu haberı getirdi. Tahrir mtl- bula aya.it buma8lllf. : mUfterilerının gunahlarma ortak oL idi. Bir an e1'Vel zarar ne oluraa ol.. . ŞPYtanm senede bir .lef& aklına gele- d~rtım'nz de az kalsın ıra.r.teye derce. * :maıa.rının önüne geçebilir. Günde üç sun bu badireden lmak lA.zımdı aft~ arlcadaşmı yalnız bmkm 

b•ıecek h"leler santalar icaı:l erlerdi· d:yonnuş. Uasıl8a gördüm de m'-nt oL Ertesi •bah niht:mıda· :brnlr vapu- :i.nSan budamanın 100 1rı>.ır. d.ıl ' sıyn ·istem.yordu. Selma ~a. G11zln!n dış ı . . t.i ? • : en az -1 Annesi de doktora. beraber gitmek ık ıı 1'-1,,. ..... ._~_.... k na cıa 
- Kız tmı•re amca.sının yanma um. . l'unur.. ba6mdf\ bir sivil m"nıurla b"- : vardır. j . ' . . . . ç ar aca&A<o•r ~ınce, o nn 

~·mfş. E~er yol parasını verirsmfz; - Allah.. Allah... Acaba bu vak's ra.ber Müzevven ha.ntmı gördüm. Bet.! S Be , . Jıstem ş, fakat . Oüzın vazgeçtnnışt .. yakalamıştı: 
ba.ftaya bıırıtd&. Hem PJJt yuınuşü nedir?. berızı sapsarı b"r halde idi. : k!eme salıonundakl müşteriler a- Esasen bu hadısenin ma11lm olduğu _ Beni bırakma Güzin! 
huv u melft ke ~bt bir kızdır. Uyuşul- - C'.edfkıoa.ştda Tiyt&ro cMi~;nde -- V.ay: Ml\1.e-vyen hanını: geçmiş :rasında bulunan lki genç kadını tanı' ündenberi erimiş, bitmiş olan ihtiyar 
mvacak birşe'YI ydc Jtil <32) ~ınnsm1ı bir~ ~al"l"!t~• •• Btı'"R!ll t:ılrun· ıhıı ne hal? dedim. Syoruz. Şu, yüzü sapsarı kesilmi,,kn.dm, belki, muayenehanede taha.m. Q&ılerile dokıt«a, ya~vanyordu. 

, B'rcnk ma.sraflar yaparsınız: um- ~Jıll b r ra-ndl'VIJ evi unııŞ Herırlm yüz. - Aıh Maıhmı.ıd Saim Bey: dedi: bR.- : korku, iheyecan ve hicabdan Utreyen~ müı g<:iısterem1yeeek, bayılar.ak, bir de Doktor başını sal adı. 
wrrs1nız· f.Rı!r.a.t miı!M:Un deltı). foootra-r~1 ş:ma sıelen felA.ke~ h:ç sorma! Ev•mı E~ları altın renklisi, Selmadır, ciiğe onunla uğraşmak icab edecekti. - Kalamaz b~ada:. Sizi b~~tır 
f;n snh'bncıl ~a çıkmaz. •r T .

1 
• v~ yerine cevrrd!ler. Ma.Jıvoldıım. :rı de Güzin.. tklnciBi, mütemadiye Selma, eWen !dama giden bir mah ken kıokuda.n muteessır olur. İş m1z 

- Yahu!. Bu ilde yirmi beş liram ı·a.n arı emız Neye uitnıd~ımı. anlıvamadrm. CBPn sarkadaşının kulağına eğilip teskin e.kfun gibi çıkmı3'tı. Ana· kız birbirl6:bırakıp da bir de onunla mı ı.!ı'raşa_ 
gıttı Müzeyyen ııammt ~ .. ruoo-evuru- d~ll:m; ben m·"ru ŞPklL Edecek, eesaret verecek sözler söyle rl sarllmlşl r dalt'k.alarca çôı&" lıml • 

Deyince· o güler: Tek sütun santımı 'le dcı!avnzıım,.) ded'm. x:·ms~ve anlı\- =melrtedir ne a ' 
1 

İkis d ıw.., "' b '1 flaı' 
_ Ne Yıwa1ı111 tMıtveteudi; ben s'ae -·-......... _.. tPm.arinn. Bu ff!lAAce.t yetmlyormus lt'lbl S : meden ağlamışlar, ajtla.mı.şlardL Kı- l ~ ~_.maır.a a am• 

<:aht. güzelini bulurum . .acnde ne fıkır maktu 500 kuraı h1r d": B:r dehıı fc;tAnbule g1>Jmemt>k : - Korkacak hiçbir teY yok seı - zil!', GüZ!n evden ayrıldıltlan zaman, Doktor k!mı. 
fuı: şeyler var. Ma.sr&rınız boş .. gitti nd aahile 

400 
ııArtilf' t~irin köylerine yaılanıyoru.-.n. :maı. G&ünü açııp kapatıncaya kada:- hem~n kaıpı dibine çök1i'vemılş, bı't - E .. sizinle ult'aşacalt d~&i'iz. N • 

amma ne yapalım: Hemen Allah size )) Güldüm?. sher şey biter .. beyhude Uzme kendi- ana kalbinin bütün saffetıle Allaha oluyor sanki .. ÇOCUık yaparken kort..[ 
Ç(:JI.. çok sabır versln?. 2 nci Bah;/e 250 » - Zar.ar Y'Ok. Metin ol Milzeyyen :nı.. yalvarmağa başlamıştı. mazsınız da.. [ 
Ecğend'~lm re:; mlerden bir +anes"ni 3 ncü sahile 200 » hanım, dt!dim. Elbette orada. da fıkır i Selma, g6zlerin1 kaldırıp etrafına İkılnci kapı.dan, işi bitenleri savan Güzin Selmayı kucaklayarakJme~ 

gormek ~Uyessıer olmadı. Bu yot?a bır 4 ncü aahile 100 » fıkır şevler bulursun: Ne dive!im; He- ; bakamıyordu. Buraya gelenler, hep doktor, eLlerini kurulayarak, beklemelliyat ko!tuğune yatırdıktan sonr:ı, Y 
Jıc, yüz lıra.m da heba oldu gtttı. /,. ·-hı'le 

60 
m~ Alhıh sıu ook r.ok sabır versin: :ayni iş u.ın bul,.,,....,,"' olmalarına ra~- odasına ....... 1a ~ ..... ıyı ar:'ft,...,. on naldarından nn..relt· 

[Hemen Allah s'2e çıok cok snbır ;y -.. » Milııeyyen hammcı.ğım! E mi.. : ~ _.._ """" n ......., ~ - .....- · 'ftrsin?ı cüııım& onun dilinin pel- Son salt .,e 50 Plıabmud S"'im Altındağ :men b!Mlrl~rimlen utanırlar. Hele lara iŞaret ediyordu. <Arkası var> 

8ellli idil. (Arba yar) "----·-------------··-···- ______ ................. ------· - ····-···-------------· 



ir vatanda§ daha servetini 
emleket irfanına tahsis etti 

. ' .,, r· ... .,....,. 

SON POSTA 

BikAye 

Aimtm 8 
ba&ırma, ~ ve tubaç pklama.ne, 
sükut, korkudan &ttriyordu. 

Aıımzı.n, Yolun bir j(jnemeclncl.e, ııır 
cığacın arl.a.sından, bir karabi:ıs. mel'un 
sôziınil söyledi. 

cıHtaJcha • hemen. roveiveri yumru
ıtunur. içbtde, ateş etmeğc hazır, at.mı 
QUl.'OUrdu. Fa.1tat dörtnala g1cl2ı1 bir 
bcsgırfn takır ıtaJ:ır ayak sesleri, ana, 
g!zlJ ateş edenin kaç ığmı anıattı. 

.kli kurmay Said Kozoğlu senede 18 bin 
ırad getiren emlakini üniversiteye terketti 

• • - Jel! J&! kAfi:r kısrak!. 

1 N T 1 K A M 
Hayvan, daha iyi ko.şmak !ı;in kanb 

;vt:roe, bir t&vea,n gibi gerin!yordu. 

(Baştaralı 1 inci sayfıuiA) 
el erkfm.ıham kaymak:ıwnı rüt.. 

ve kendi a.rnumla. askerlikten 

aşağıdaki hayır ve maksadlara mu - - Dur, czamb'.l Na.:z.ario!• Dur! d l P.ıkat uZamlbo NıazarJo~. genç da-
a.yyen ni.slbetler d3·hilinde ..ure i e - mıziık atının O.stünde ko~ey0,. delil, 

ceklil'. B • p h •k .... Ç • Jl ı ·d v hr. O sanılt:f uçuyonfu. cHuajcha. nm ikinci 
~e ird'M- Eser tertib edealere ır eru l agesi evıren: a l ı· a l zansoy ateşinde, kaçanın hayvanı haflnedltt 

! . '6~ .ıca.ret ha.yatında İllin ve fen menuıı et.rafında t.ürk.. ni haettf Kad <ll~etı ve ticaret a.rı!mda..;;la 1 1 altında ell"Çl.P:ı.lc ve eğruıa kendisini ! !d!. Fakat ne şu, ne bu onun umurun- [ ~ -ıaş: m yere atladı ve can 
ardımları ııe az "!a'llancia ~! : çe olarak eseı:. telif edenler~ her ıe- cOüçlü~ boğa aürlistl, ayın m11vnt-.ş. t:oğ&mayan bir beZ tllı:alı bu1mU!!l•ardı. dıı idi, değil mi iki 1lZWl uzun gidecek ç )Ş!Ila:n bir :

1
• 

.ınfilıtın bir servet Yaomaia mu- ne va.riıdatm yüzde 5 1. Beşer,yete nL ürdığ; yolla:rda.D bir toz bulutu kaldı- Berha>de onu, nefesini iade ederek, yolu, satacak haYVanlan ve dayak a- Alçak! k.öpSten daha kcıtüsün! 
oldum. fi ve ibnJ kcymetl haiZ bir ke~if "leyQ rarak tembel ve a~ak inil ordu. Çıngı. şeY1fm kurtarmlf olmalı idı. Papazın t:ıcat kocası vardı, o halde bütün ~-

ye yaptığım teslse gelince; ihtirada bttlunım bir Türk<: yüzde 5. rl\Ların aksi, suyun yuvar:.adıljı taşI:ır yeğeni ODU eınzirdi. F'a.ka.t ellle :yiye. ted:klerine malik deme&U. Ve sol ~-akına taJonış oldul'!u mah. 
~ene. evvel ~ünm{lş ve ta'bik ~ıe memn olan blebelere_ gibi. tırıs giden a,yak.lann mOphem ı>a- b l<i.iği zaman dağlara ~açtı ve gördü. m muzile onun yüzünü, yırtıyordu. 
S!.enı.iş olduğum blr mesele o:du- Ha.rb AkademiSI, DarüM:ı.faka, yuk tırtısına parla« nokt&lar vuruyordu. ğüııfüz halde avdet etti: ş}.ır.d i na ;ı!•jl\ alıoojchıa» bir gün, muayyen bir Sonıa,.. s...nki hiçbir şey oluıa.mı.ş gibı, 
re karşıiaştığıım !>azı !ıııkAn _ se'k Mühendis mek!tebi ve Gılzel sa.n- SürünUn a~dıa., aHunjcha •• du-1 eyıe. datma n!l.511 ka.Iaoa.ksıı ... Ve bazı- noktada bır sır ifşa edecek surette vü- klsrağına, yolun.a, bağırmasma döndtı· 

dola.vısiıe tahaar!ku:Cuna bir a.tla Akademi.!i mimari şubesile Tıb ru kısrağına • yüksek, a~m ve kuv-,ıarı i?dve ediy()rlardı~ cudunun şe.1tl! bozu!mu.ş olarak mey. - Tooreo! Jel! 
UVaf!ak olamadım. Maamamlh ' r ,. . . i ili e mezun 

0 
vetJ! bir Jı:ısrata - binmış, b.r defa. d:ı.- - Anla.,ılan Tata CUra. ona hayat- dıına çıktı. Vücıudmıan turu asması U Ayın ma.vileştirdiği yolU.rdan gll(:i!t 

dan.berıi Merdiven.köyü ve d~ Fakühesı~~~m bir ne kl Faka tı..-ı, ö1il nehirler g1bf, And1aman bmlm 1'erdı ve Tata Ctıra"nın y~eni dQğur- ortadan şişmfştl. Çehresi kendlı5 rıde boga sürüsü ve sUrUutin a.rk:ı...ım!a da, 
lllahallerde bulunan muht::.ç lan~a yuooe 10, Tııb ve F~n a ,ı;evgili Peru sahilime lı:adıır bu ~zun, du,_ biC gôrmeditlert tatlı otr tebes.'IUmle bebeği uyandırmamak için srmerı ~
balebelerine icaıb eden tahsil teıı.erınde ça1J4lta.nlık ve . iyı a.hlQk1 - bu dolam~lı uyuşuk yollan olçü~ Heı ne ıse cHnaJcha» om bir !kocası parlamış ve gözlerine, onu tarif ~dile- ttlnde kaskatı duran «HuaJçıha» flerli-

nı 'nlasranarını muntazaman te. rile temayüz e~iş ve Türk ırkından yordu. . k 
1 

. dft"'" vardı: No [3] Ant.onla, sısk.ı. ve sa.rho~. mel'. derecede bı.ıtanl~ıran bir şefkat 3"0rdıı. F~&t işte, tembel bir boğanın 
e~ey!nı. Bu tesisle vardım olan ~nçlere yuwe Z5, fazllet ve fe. c:HuaJch&'O, erke ormuz ııtıına - sert ve kavgacı bütün kUçük a:i\'\ınla.r ~el.mişti. Slrtınn bır lkırba.ç ~!atmak lç'n sağ 

anunı bi .. ..,.;.;.., ""'okulları ~ .. et k""çis: «ntW>çoıı sunu IJ a mı~. vahşi ·ı:ı· h .. ..._._._~ · ' bl · ti si ·· · . r esasa bağlanmış olu- ragat1e ç.alıtan _,., .... U&J. - " • ~ 1J&t1ln bi akbab kan · ı gı ı ...... ....,......_"' a.şu r ınsaıı c ce · Onun, kısrdıııım ooynu · üstünde f'lini hava.va kaldırdığı zaman, kalca-
~la btıgün va.z resmi ,a ~ menlerine yüzde ?A). siy~h saçın e r ~ aru Tres..Bain!.e wortllıSUlla. .ıtu~l.a oynat- ka.rnı ile gölge yaparak. geçtiğini gö- smda garıb bir ılııklık hissediyor. :Ha,y. 

ta As hUZUru kaib :çmde bu _ Ça~kanlitı ve iyi ahlWarile te - gibi kocaman ~gua.rapo: u . ı~ış, mı:.ı.a gelm!ş.ltm köyde k:ı~mı~tı. No :rC'n dedikoducu köy kanları· retlt> 1kendinl J'(lkluyor ve nvucunu 

1 
.. z.ını. .. e-.: .. Kız ö~retmen okulu Jcemer~de. ro:~:~r, re 

1 
rcııkr: .•ııo ıe- Antonlo heTk5e kabııday1llk taslıyor- - Bakın, ıbak:ın şuna! G~liba gebe! gczlerlne götürüyor. Avuc~ siyabtu'. 

-~t ferdl-'--' m~ ... ...,. o •• rıu dızlerıne .......,ar sıva ı, uıu Vf du· . cik ·n· b'r adamı una zl-yatt .., • ..,ıue ~planan para t.a,.ıeooıerf~ clbaz mas.rafı olaTak yuz laşnJŞ be.c&kla.n çıplıU: sol taba- ınee ses• 1 
• n omuz Di:re haykmyorlardı. DuWııklanna götürüyor. Tuzludur. 

en......= .. ~uğun malıdır. Bu iti- ' 10 Dimk ilk ve ortaokullannda tunç bir mahmuz ve 3ağ ~lınde ".2Ul'· .radar yfikseltmeğe ve bir e.damı kar- İhtiyar bir büyftcü itan: Kanla. boyalıdır. 
-···~ fazla narası olaniar de , nınaa nınm daha aş:.WJ,sından :ısırmab muk- Demek d-... ld\ ... Yaralı mı lı:adın? lşıeı.n~u ~eıt • buluna.n muhita'} talebelere de umu- rıagoıı r21, kendI ctns1nfn yerinden kı- tedirdi· fakat kendisine b03 zamanla.. - .uu.,anm sona ge , u>- -
~ ' ~aıı.dırı:2nf~~~ : mi ıvaridatın yü.7rle 15 i n.isbeUnde P·~·aaın&Yan bir ~a.L ıeuw. ettiği bu nnc;e ~ltlence ve h;ddeUI anla.rın~a şa. ~==· ~sı: utır döl verdt rre ... i>- - Evet; hem öltim hal!nde. Kurşun 
. ~lıık bunu Am:.rdir. her sene jı;in yardımda bulunulacak- topra.klarda. Tropi.kalı bo~a kço:amn~n mar oğlanı vM'..!esi gördürmek km ba- Diğer iyi adınla!" oğlunun vücudunden geçereı'.ı: kadının 

öiretıı:nen <*ulu talebel"rine göçebe hayatını 6Uren b el sıdınoı. hr bole !:Obanı ka~mm ~ll.ıde n~f~s . kalçasına saplamru(;. 
? caı~ t.ahs!satı on~n.·.,~ -!"'et tır. .. .. ~ r1 _ Tooroo! Jel! . , . aımatıı ~ yoktu. . - Onu rtU.gAr cet>e ::unMcnuş olmalı, Qöızyaşları, ilk ve son, ka!b'nd<*l 

e~ıeriıııe kü ük • ._..... u Tesiıı Üniv~nıitıe Rektorunun - Dibi. geniş, ucu eivrı ~ g\'o~ sesı, Şaraba fazla. düşkilnlüğilnu cezalan- di)_orlar~, sira No .Aıı.Loıılo'Ya talırse. ... yegAne gözya.5Ian kirpik?e,!ndcn bo-
ki nıHka~ttır~a.pwı. da 1>1sa bi- ya.setinde olmak üzere Üniversite be. !ot gecesinin .. a.ı~ında z_ikzu!tlt .ak:sl~Tle aııma.Ic kin ~ın sık sık kendisine eleği! mı?.. . şandı. Ruhunda doğıı.bfleceıı: oıan ye-

tecisıe lllıe:tnlıeket. . yetince ~ yıl ]Çin seçilecek iki de. :,anıyor ve sükütun ıçmde Şl;ııle dıye. rf'"a gördüğü c:con·ab ~gınL\ bağlı «<;Qmb() Nazarlo», kend;slni blr ka.. g;nc keiler, kıaçıaı!t bir halde çelıresin-
na1;12 bı'r h ge_;ıçhiine ve. ~r- •·an. Yükselt Mühendis ve Güz.el San-, uı:k ;ivilenivoıxhı: olınadı,.ı ~ No Ant.ınlo saat. badayı ve bir Don Juan saydırmaktan de belil"di. Birdenbire. kendisini yol!\ 

....,!: zrne'..,e bu1unP.bılır- .. ... re " .ur 15 
' • - ' }ln.c;Ja ı.kl ~· d rıc l ""Yen nı'llıst atılar Akademi$i mi.i:dürlerile tstan.uu ToOTOO! Jcı. lcnni urancho» kapısı ônunae blr r.m- ~ nan yapmac 

1 ır eı an 
1

• mu- at.ılmış sandı .• Kendlaini, şimdfien da. 
'I'eb<!rra. ed~-aı ola~ağım.» .. dıi' .. d i.ile-<ekkil bir ; boğ:a ı;obanı !kadın, çıl!ımınm ya,_ zu d~r.ısi üstüne yatıp koka yapraklan z:ı.Cferane tebessiiınlerle, d.ZuaJr.ha' yı iuınış ola.n da.vanıı izleri UsWnde kuv-

ecl Ela '"D e~lıik • MD arif Mu ırun en m .e l"~ınrla Wre:ven <ıtlk• tun v"':cu.. çi~emdt ve acele etmeden s\ıan \la- a."la yapanın ılı:endis! oldugunu J:na etti. kanu~ K000iU~ 'bır müddet - heyet t.a.rafmdan tdare e-a.recektir. rııs.~i\ne bir JSl;jlm tUkü UlhinU yaliUd tüne sig&ra 1.çmek!e geçiriyordu. Bir Cumartesi akşamı, alkolle cesarete :!ı :- taşarken görc!U. Kendi 
t~ een f?rma~ıte Ue meşgul Tesis!n mmıyyen ma.oıraf1arı cık.tık- d~ı b'aJ; darbeSinln tehd dkdp ıslığı- .Hu~• ille, bilfı.kiıs, k.a.dm ~"klin- geierek cZmm>o Namrio•, .-pulı>eria»- - Too"()O! Jel! 
t-ek~m l"dınl ~ün 6 nrı noter- tan sonra• varidatın yür.de 25 i mfL lı r kır du de b' ça.Iı.şma t!m..ali idi. Duru kısl"a- d.uı l41 bir Çlll8•rak sabn aldı ve cGu-
1.iP:Une t • ett rerek Üniversite l".ssi.si.n var:sıerine verlleceldlr. Mük!\- ı1 ftrlRtıvor ' ·J ... l' - ı.ı ı daha kuvvetli ıdl 7Jra dizlerini ar~Po•, !köyün abdalı vasıtıı.&ile bu şey! Kendisini evvelki gibi, ann" oırr.ad::ı.n 

AP<}\ e._,,.., 'I' · - Tooroo. c • ~ı oa.n • ~•ı "cha {fi 1 a.d "'"~' gibi ""'--ttı· · so&uk ve l" k"'Yıd ıtöre ü . ...., . .., ... r. JIS-3 se - tatlıı.r d.ıtehmed Said K•1zoll'ln> mıı- - hazin şe.rmt. suyun üstün basınca onu burnundan ~olu- .... WlJ ıı nın ranı;osuna l yo' 1
• ~' .-.. ·~ • "' " ''· • -

t ın~iveı-BSteye t:ıhsls ediıen kafatları namile infaz heyetince ten. çmgırak~:n1 ' p:ı..tır•ısı. M»n m ğt> e mecbur edjyOmu; silrünlln en Bil müddet sonra. cıHua~ohan, opul. ot gfbi. 
~ ları ve bnııun sure~i .~ıb ed"'en zevata her sene tevzi edi sürükley~ı taş a~~en sUt1ı tıerli- g~ın boğasmdım d8lıa. gtıelu idi: zira. peı"iaıı ya giriyordu. Mevcudiyeti sar. Tan yeri ağarırken, ka!ırcııar onu, 
• Yt\l.llcllğı şekilde ynnı1a- ., nuısneştirdiği tePe mf.'Tl'lle"t'•te h ç ~ vah.ş!.ce d6viil- hoşluğun c!uınanlannı dağıttı. yolun orıtasında deli buldular. 

BeYi>tlunun !~~~ ......................................... ;ordu. D mek. kor.lnısile. elblst'"'inln bir kılma - Ya, demek baba sensi:ı, öyle mi? Halid Fahri O:ıan.'lby 
un:ı.n 

22 
.. Anupa pasajın - bu Jısunle çağırır- clokunmağa cesaret edem"zd1; en usta Ve kammm ortasına indirdiği bir 

tanıa dulckılndan lba,ret çar_ İnhidam hadilesinin tahkikah ıHuajc!U\P • on~ohu qtıuhu:ı d lin- b<".ğc:. çobanı gibi la5St' atmaktt. ve ta- tekme ne. gevezeyi, baoaıkları havada.. 
mı. İki gün evvel Galsıta.da vukua ge - lsrdı. çünldi dıuaJ manasınadır - y8$l banes ç$mckte mııh"rdl; pampalarda baygın, yere yuvarladL 

AyvansaraYda Nurkıılem ş•r - len inhida.m. hadire.si etrafındaki tah. dt: ~.ana.sız hayvanı b·ı '!lD1 yen b r k - ı l'e dııklards yolunu t-3Yin emele VE- b r iV 
al<l kalem fabrl.ka.s,ı 'b" il · !tik.at ilerlemektedir. Yarın b:adise ~·e nereden gi!ld ği ııuı.dınla.n bir ba1tışta blr h1tYVanm a~ırlıf'ırı dos.. Duru kısrağının ll5•Une baea.klımnt 
.ısiriı:ete aid se · ı~:ıs .~ g: dındı. Kôyiln ç~rcı "'ı.n ıc.enarm- rıtıım: h<'Oftblama.ltt\"ıı. ~ rikl; tdl: !ş\n- a~"Irara.k binmiş ye cponço1> ya sarılı 
thxl.eki htır.se . rına.yenın yüzd- m.ahaılltnde yeni blr ke~if ya.1nlaca•k.. !!tir.ı onu. Musa gibi, ı:~ Jınış bul- rl, azjmkllr v-e tMhhüı:Uerınl !!ada P"k bebeğini srrtııuı. alm~ o1a.n «HuaJcl1an, 

~rden her 8i. tır. Enkazın t.emizlenmeslııe dün sa. da, çalılıklar a.J,tında o 1 n:~;ntazam otan •Hua.irha• namuc;lıı n- a;,·ıu mavileştirdiği yollarda sfüüsünün 
t miktarı 

18 
se~e elde edllen bab da devam olunmuştur .. Cöken bL mu~iardL . .:mu nereye g<l- clıırnların hllrmetinl ka7.anmıştı, f11kat arkasuıda.n atını sfüQ.vordu. 

.000 lirayı müteca- naıarın :raınında bulunan maili inhi- IrnU!ij{tan ~nah bilir le söylüyorlar- ayn; zamanda oldukça hlL&ed ve Y.oı·. - ToorQO! J'el! 
"Para ın;·· . dam binanın dün sabahtan iübaren ~ürdtiler. ihtiyarlar bÖY çatııık.la.r kak çe1diı,gıenllkler de uyımd\rmaktı:ı. Ve, bir bebek için lAti! btr ninnt ob.n 

;u~ısitı asına lb~laıımışlır. ama.şırca ]Uı.dınlar. onu. 
--.;;.:.~~........;..-....~~==:..:..::._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rı 1 Bilhassa Arjantin p:ı.mı>ııi-trtncla.. 
ld haJV:.ın ~etlştiric"lerin giydiği orta. 
ı.mda ha$ g~rilecek bir dellti olan 
Cenubi Amerika mantosu. 

(2) Kısa saplı kamçı. 
(:i] Sinyor «senor • un ktsa1tı1m:~. 
[ 4 J Peru köylcrlnin mnmni büft'Si 

ve mııtazası . 
r 5 l A.nıeraıa ~JDian ortasındaki 

çiftlik. 



4/2 Sayfa SON POSTA Ağ~ 
cSon PoQ> nm tefrikası: 80 

Memleket Da beri-eri 
:tzmitte 

Sevdili adamla evlenmek için 
yavrusunu zehirliyen ana 
30 .eneye manitam oldu 

Nazilli sn kanallarından' 
kOyln çok memnun 

Urgübde 
flasad aona erdi, sebze ve 

meyua mah.ulii bu yıl çok iyi 
Hezarfen Ahmed Çelebinin uçu 

Hezarfen Ahmed efendi; ayni za. 
manda alim bir adamdı. Kolıanna n-

İımit CiHus\W) - Geçen eeae bura nad geçirip havada ,,,....,.nr•ı tecrübe""' kası maooul-A.Lının hasadı oona er -- "~ 
a mütıhif bir aile faciası olmuş, genç Nammi (Htı.sWd) - H~ / nun etımekted:ir. . . . - kalktı. 

kadın, sevdiği adamla eYlenebWnek girlf:jıtiği su işleri :f.asliyeti ~ümoo Diler tau.ttan su verilen analın miŞ, haımanla.rın beşte ıbirı yapıl - 'I'ecrtlbeleıılni, o vakitler İstanbulun 
için 3 yaşında.ki y.a.vrusunu zebirliye-lçin çoılc ümid11 'Ye faydalı oLmaktadlr. Kuyucakia _ Nazilli aralarındaki ıo.s_ m.ıştır. spor meydanı olan Ok.meydanında ic-
f'ek öldürmüştü. Nazali ~ Beyiü: Menderes ını.nda hiç bir ara kanal mereud de- Geçıen .seneye raya başladı. 

Bu kadın, Paç mahallesinde Ferhad nehri üzerinde Biirbaniyeden iki kol ğildir. Tarta w bahçe sa.hibleri ka _ eltiminde fazlalık: varsa ds. yazlıklar Ok.meydanındaki Na.ma.v.gı\ha; Cmna 
adında bir adamın metresi idi. halinde açılan mnallardan şimal na'ldaki ka.paldan suyu çok uzaktaki noksa.ndır. Nisan ayında.n.beri yağ _ günleri gider, namazını lal~r. ondan ....__ s oonra, kendi !ren.dine imal et.tiği ka-

Ferh&ddan gayrım.eşru sure""" a. y_olunu takib eden Biirhaniye-Nazil.11 tarla ve ıbah9esfne na&l göt.üreceğin1 ınur yatmadığı halde müstahsilin ge- nadları kollarma takar, Nama.zgıllıın 
ba.lıabtin lsıninde bir otlu da o]ıınuş_ su.lama. kanalı bu )'ll ikmal edilmiŞ bilememekte, karşılaştığı zorluk ıoe ce gündüz çalışmuı sayesinde seb_ mihrabına çıkar ve uçardı. 
tur. -re kana.Jm suyu Mayı&tan ittbaren büyük mam:a.!ı g(ne alamadığı için 1 . k Ne.mazgıiha Cuma namazına gelen 

Hayriyenin evinde ld~ı olarak ak:mıya ve Nazillinin kenarındaki .su:l.ıımaktıe.n ı(tem.ı~rek: va.ıgeçınek- re erde g~en yıl~ -~iı9beten fazlalı cemaat Ahmed efendinin u~ıış te~ 
Hasan Yiğit tsm.inde bir deltlcanlı da (Derek.öy QŞ.yı)n& dökölmiye ba,1& _ OOcHr. Köylünıün ikinci arzusu ana vardır. B~l~ uzu~, e~~· __ arm~ be!erin.I. seyrederdi. 
oturnı.akrtıadır. mı.ştır. kanal etrafında her köye ve ovaya mahsullerı mııstahsilın ıyuzunn gül- Ahmed efendinin tecrübelerini bin-

Oenç kadınla. genç erkek ara.s:ında Menderesin cenub bölgesinde açıl- d$11 ara kanalilar açtırılm.ası ve su- ~ilrecek derecede çok bereketlldir. ıerce kişi seyrettiği içın şehirde ağızdan 
bir aşk ma<:erMll ba.'lamıştır. Erkek makta olan ikinci büyük kanal da lama i:Şlertne te4Joıatııandırarak biT Urı:ubde nümune fidanhtuıda faaliyet ıığ:za yaşılırdı. 
kadınla evlenmek için arada ~uk ol bütün hmle devam etmektedir. Bu dmen ve kolaylık verilmesi ve bütün Ürgülbde nümune fidanlığının ~ı Viızera, vükela Hezarfen Ahmed e. 
duğundan bahsederek burnı. yanaşma. kanaJ. Naı.illi ovasını suladıktan sonra ar~n kanaldan faydalandırılması_ ve sebze makta.larına ayrılan 6 de- !endının uçuş teC"rübe:kıri yaptığını or-
makta<iu-. Bunun üzerine, yegane hal Akçaya dökü1ooektir. Büıiha.nıve _ dır. · ka.rllık safhaya maruf cinslerden ekti_ tada dönen dedikodulardan anlamı.ş-

k ğ t d kalk ~ laTdl. 
çaresi olara ç.oıcu un or a :an - Nazilli kanalı lbu ekim mevsimine ye. rilerek meyda.na getirilen k.a.vun ve 
ması düşünülüyor. Kadın, -~u, .tıkrinit~iril~ ve köylü bu kanaldan fay_ KONYA MJNTAKA karıpuz mahBwatı müzayede sw·etile Esasen; o vakitler Okmeydanı cuma 
aşıkına da açcyıor. Her ikısı bir ola_ dalarunıya evvelce kuru ve ~n TiCARET t 1\lDÜRLÜGÜ ~:~~yid!~:ı~azlartir~:1:!~ıe ~~~ı:ı 
rak Sabahattini fare zehirile zehir - ibaret ola~ ~ yerleri sulayıı> sü. (281) liraya satıJm.ıştır. Bu fidanlıkta <kliıbü> Yardı. 
~yerek ölıdürüyorlar. rerek ml&ll', ıpamuk ek:miye ve diğer Konya (Husu - a.yrıca mühim miktar<!a kayısı, elma Ahmed efendi; uçuş tecrUbelerinl 

Bu acıklı facı~run_ devam eden. n:ıu arazide ayni yerden arpa yerine mı- 91) - VilAyatı • ve akasya fidanları da yet\.~tirile:ek ar!itudı. Nam~lhıtan ta; Piyalenin 
hak~esi evvelkı gün sona ernıış~ır. sır onun da yerine karpuz ekerek miz Mıntaka TL ilkıba:harda halka tevm edilecektir. üstünde bulunan Kanlar c;şrnesine 
Nail Törenin reisliğin.de .tolıpanan. iz_ yılda iki üç nöbet mahsul almlya mu- caret müdürlğıi _ k&..dar w;rnağa başladı. 
mit Ao,,5-ırceza Mahkemesı k.admı ida_ vaffak olmuştur ne tayin edilnıi§ Bartında ihmale kalan Hezarfen Al:ıımed ıefendin:n tec.rtibe 
ma mahküm etmiş ve fa.kat ha.fiflet.j_ · . talebe için kurs ucuşiarı İstanbul ahalisi içinde büyiik 
ci bazı sebebler !bularak cezasını 30 Fak.at l>u kanalın b~~ü .. duru_ olan Edirne mın. bir dedikodu tevlid etmişti. 
seneye tahvil eıtrnl.şt!ır. ~lm Hasan mu hakkında. halkın ff koylunun ba- takası Ticaret mü Bartın (Hu.su.sil - Ortaokulda ik- Heıık:es, Ahmed efendinin evliya ol-
d'l 

10 
seneye tna'hkı1m edll~. zı .. dilekleri 't'al"dll': Enel~ bu kanal, dürü Mes'ud şar male kalan talebe 1çln, Vek.aaetein duğuna httkmediYordıu. 

Bfuıbaniyeclen Kuyucağa kadar dağ man Konyaya ge emrile bir kurs a.çılmıştır. 16 Tem- Ahmed efendi, tecrübelerini tamam-
• • • • kenarını taldb ederek açıldığı ve iyi esi ,......,, ..., .& ;;. ...... _n •·n _, !adı. Günün birinde veziriaza.ma mü-

Hatay ırıltıruunın bor,.lmı "·ır •-tik."...u.t ,,.:ı...ı=~ı· halde Kuyu - lerek vazif ne mUi<IUan ""' ~~~ ......... ar :r :r :r u ,.. ........ T"'C'Ul6 b 1 t ed k 1 b k t k rk J .. m racaatla o devre göre garıb olan ŞU 
Anta.Jcya '(Husuai) -. Bu sene mah. caktan Aslanlı köyüne kadar olan aş anuş ll' ooe 0 an u ursa as er 

1 
' 

1 
• ta;ebdf' bulundu: 

sulün az o?m-ası dolay.ıS!e geçen sene kısımda bu esasta.n ayrılarak dağ ve nastık, musiki, r~im. çocuk bakımı - Efendim; bendeniz Galata. kule~ 
Ziraat Bankasından ıstiluaz yapmış tepe kenarınds.n uzaklaşıp tarla ve K':°'amiirselde yelken yanıları ve nakış - dikiş hariç olmak iızere sinin üstünden Üsküds.ra uçacağım, 
olan çittıc)ilerden bir kı.smı borçların b~elar ortaııanndan geçirilm~, bü_ Izınit (H~usl!. - ı:azar günü böl- diğer bütün dersler gösterilecek.tir. miliıaadei devleıtlerinizi rica ~e niyaz 
ödemiy~ lbir duruma dti.şmüşler - yük ve gen.iş Mergen çayına gelince ge ~lken bırıncilik müsa.bakaları ~a- eyierim. 
dir. tekra.r şimale kaydınlmıştır. Böylece ramurselde yapı.Jıınıştır. Ra'Vanın ruz_ Çiftçi mahsulünü Toprak Veziriazam, ~ırmıştı. Hiç Galata 

Varziyeolii ,..;.;...ı.;nüne a1a.n Vilayet, çift Sinekler, Yalınkuyu,, Kestel, Durasıııı, j gar'*2l oııma_ sıında.n. dollayı bıa.$.a.ını~ Ofise teslime baılaJı k:uleııı üzerinden ÜskUdara uçulur mu 
116""""' ı ib "-nı.. kal d kalın idi? Bunu ancak bir kuş yapabilirdi. 

ça1.erin bu durum.unu a.!Akadar ma- Güzelköy köylerinin biruerce dönüm..' 0 an .. u mı.ı.=ıua ar yan a. .~- Bigadiç CHusu.st> - Biiad;ç koy. AhmeG. efeındiYe cevab verdi; 
k:amlara btldirocek bu gibi1erin borç.. lü.k. araııisi kanal üstünde bırakıldı_ tır. ~us~ba.kalara He_r~ke.' _Karamur_ Ie:ınde müstahsilin vere~eri beyan- _ Nasıl olur bu iş? Sizi çıldırmış 
ıar:nın gelecek seneye teıcfilni ve ken ğmdan bu nim.etten mahrum kal - sel, Izmıt yelkencilen ~tirak etrn.ış... nameleri doldurmıya memur edllen b:r adam telakki ederim? Şer'an; bu 
dıl.erine mur:ıaam kredi açılmasını ıruşlardır. Kôyliller kanalın Kuyu - lerdil'. öğretmenler vazifelerini ikmal ederek taJebınlze cevaz vermek makul olamaz. 
istemişti. cak, Aslanlı arasındaki klsm.ının dü. Aynca yü2Jille te'}vik ~üsaba.kaları dönmüşlencilr. Çirtçi de .ra11a mahsulü- Hezarfen Ahmed efendi v~riaza.mm 

Bu yerinıd~ 1staği ~rı dJk,ka.te zeltlmesini, dağ kenarından açılma- da yapılmıştır. Bu musa.bakaJı:trda ııtl Ofis anbarla.nna beslim etmlye baş. bu talebl karşı.sında dtU"al!ı.rn•şt.ı. · 
alan Ziraa.t veıı:aı.ett !borcunu ödemL sını beklemektedirler. Menderesin ce- birinciliği U!IllU.mi~etıe Kar~müttt$el lamı.5(,ır. Yalnız çl!tçi Of~e kendileri- Fakat; cerbezeli bir ıı.da.n olduğun-
yecek durumda o-lan ç 11t.çilerln bor_ ntib kıyılarında açılan hüyük kanal yüzücüleri kazanhı~. ~lruz yuz met- ne sevki daha kolay ol'iWl Bigıı.diç da.o lü!sız kalmadı. Muka.oele etti; 
cunu geleceık seneye tecile ve kendi- bu esasa göre tamamen tlağ kenarını re kutbağalama.da 12.mitten Meh~e meııkezinde bir ambar açılmasını iste- - DevletHlm; bu işin ~r'i!e ne aıA.
lerine munzam kredi. açıil.masına mu_ takib etmekte olduğundan ovada. su. Ali İpekten ile Karamürseldl'.n Is - mektedir. Bu takdirde M: miktrırda kası var? .. Dünyada klm.senın ya.pam.a
vafak.aıt eyilem.lş, keyfiyet Viwyete ve !anmadık bir dönüm arazi kalma ~ J mai~ berabere kaLmışlardır. !kincilik zahue aatmwk istiyenler de Ofise satış ~1~1 b!ı·. 1:0i ~cu~~::irmei{ J~tlyo~: 
Ziraat Bankam.na bllrlirilmlştir. maktadır. Bu durum köyUiyü mem. de Izmitlile.rde kalmıştır. imkfını bulaca.'lı:lardll". tun. Bı 15
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tihar ve mefharet olabllec~ 
tandır. 

Veziria21am; H~en AbJ1İ 
din:ı:i sözlıe1'lııi dikkatle d' 
sonra cevaıb verdi: 

- GU?.el söylüYorsunuz. 1't 
iş çok: tehlfke}.jdjr. Gala.ta ıı 
kendin.izi boşLuh na.sıı atalı 
Bıle, blle, bir adamın telef 
cevu: veremem. Bir kere, xn~ 
ma daruşınaQt gıerektir. 

Hezarfen Ahmed efendı; 
nama. danışmaık: işini beğennıl 
yordu ki; mü!tü bu işe oevııl 
Etek öperek: 

- İrade devletlfımUndnr, d. 
Huzurundan çıktı. Me6ele 

müttUye değil, dördüncü Mııl' 
abetm1$1. 

Dördüncü Murad, ııorl.:>az bırJ 
olduğundan H~rfen Ahmed 
teıklillni ht.isrıU suretle kıı.bUl tn 
mlıtemayil görtindü. Y 

LAf değil; bir Türk pehl "Yll P 
ta kulesinden kollarına taktır 
larla uça.raık t1s.dldara g 0 çec 

(Arkası 

-----------------------h 
Tarihten sayfal11 

[Baf tarafı sayfa S/l dtlg 
rürd lım ! Defol ka.rşı.mdan ! 

Hamza Be5' ce.nmı kufly 
memnundu; şükredjyord.u. tı 
Sa.IGzci.&ki kadırga meselesin! 41<} 
ıw. o zaman Hamza B~yl 
doxsu: ~ 

-··· Hamza, Sakızhlaruı b&~ 
kadtrga nerededir? 

- Denl.zin dibindedir p-ı.di~ 
- Na.<ıll oldu, anlat! 1 
- Birioaç gemici emir hll~ t 

ra.ra ç:ıkmışla1' ! IAvık ol.iJ.!t)!ıt' 
gö-:-düler; Salnzlılann ilundo. t 
yoktur. n 

Fraruruva Dra;>er o md.du pi 
huzwunda buhmuyordu. Fat;.11 ıı:l 
ru: ~ 

- Sa.kızlllann sana. ::ılan ıo~! aı 
t•n borçl.a.nnı ben tıaahhtid t"' 

ÖleD askerlerimin dlyetıeıi o! 'l' 
mislim ıstiyeceğim ! Vl 

Cerwvalı tacir padişahın elil\ ~ 
şerE'fıııl kazandı: Hamza. B!S nı 
kaptanlığından a.z.ledller.Y. ~ bl 
6Muı.ir beyliğine gönderil;i1. ı;>. 

hıır Fatih Sultan Mehmcd sst. vı 
sine h-arb nen ediyor: veni art• tı 
dun 1smıı11 Pa."ıa Jrumandıısıncl eı 
nanımı. iöndereyurdu. 

KadiroaP 
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' 
T elsiz 

aymisin makalesinin 
lmanyadaki akisleri 

Askeri 
vaziyet 

[na,, tar&fı 1 inci ııayfad&) " ngiltere 
Sovyetlere 

o" azları 
vadetmiş,, 

Sulama işlerine daha 50 
· milyon lira tahsi! edilecek 

cepheye göndcnilğl veya lusnıeL de D.. + ... _ . unya nereye ~lll sathi tarafı bir kö eye bırakı-
Ankara 7 <Hususl> - Yenidt-n ya-' Ana.dolunun gnrb ve ccnub sahillni göndennek üzere olduğu gfbl ıtaı - la<.-ak olursa Tar.i)"et.in ha.Jıikateıı kor -

ı>ılacak su 41lerine 31 milyon lira tah- ~ edoo Akdeniz mınto.ka&le orta yanlaır da blrkaç ka.filede bir ko!o:r- gidiyor? konç ve harbin ~·anı ha)Tet bir ıra -
hakk da.ki kan lara ek kanun Ana.dolu Kızılımınk, Flra.t ve Dicle du kadar, belki de dalın. fazla bir rette yayılmak istidadında bulunduğu 

ssi m un . havı;a.lnn ve Sakaı'Yanın mansab k.ı - kuvvet izam etmişler ve buna mü - Y a%all: Selim Ragıp Em.c ciirülür. eselA HinclJ Cinin fsgal e. 
lö.yihnsı .Meclis umuml heyetine sev- sımlan lttıal edilmiş ol.acnittır. Sulama hlmce lblr de ha.va kuvveti terfık ey_ • . den Japonyanm, bu işgal 1çln Fransa 
ıkedıbniştir. şebekeleri dahilinde buluruı.n arazinin · u .. har. bin _5bndıYe kadar mlsliJ f1c sı11' tedııliıi bir anlaşma )aptığı 

T Ay•'-- -or'---a göre ovveJoo ve- ··-d'"'tro .... _ _,.._,___ ve btı .....,. ..... ..,ler le.ınişlen:tlr. Bu rtaılyan hnva kuvıvet_ -'"- b1r el.:ı 
.............. ._... .... .uı A.Q - •ııw-....- 9"1.1':...... go .. &uuemJş .,...det \C şümul söyleniyor. Faka.& bu nen işgaller, 'liB-B / rihn16 olan 31 .mil~ llralı.k tabsl - içinde tahsis edlleeek ntl:mune t.arlala- !erinden bir kı.mıı, son günlerde Kös. alacakını iddia edenlerin gor· lerin - kıaJarı musliha.nl" bir surette tabak _ 

er iner Boersen sata ıınV<et r sarfcd imek üzere dah& rınm JsttmWc l'e tanzlm~e al.d b110- tenceye taarruz eden Bovyet hava deki isabet ırttUkçc tahakkuk ediyor. kuk etUrmek için ihtiyar ~ilmiş 
Ze "i ı d / 'k 50 -n·~n lira ilave OOikcektlr. Ev - mmn mo.sra!lar bu tahsl.sa.tıta.n Mene- molaıile muhıırebe bile etmişlerdir. Slrnsetm silahla devıı:nıı dem~ olan Jıulül usnJleridlr. Birinci hedef istihsal 

l ung un ip omalı .LUU,7V * velcc teSbit edilmiş olan havzalara ookttr. muharebenin başlıı.ınasıncla amil olan- edildikfon sonra ikincisi için tekrnr te-
muharriri yazıyor Se>vyet Rusya., yirmi küsur se1M? - Ja.rm, çok geçmeden hli.d.iscll'riıı kon- şebbiı.">e ıririşmenln gayri mUmkün bir 

.... erlhı ., <A.A )- bildiri Fevka 8-de tebıı·g\J- ( Bu sabahkı· Sovyet pcdckı~ı. o~a1~=.~n~-tne~::::.mür:u~enn troıunu kaybetmeleri ve kendilerini şey olamıyacağı nasıl maliim ise b~ .u ~ " ~ u.a~ ~· lıunun cereyanına kaptırmaları bay • Hindi Çinjye giren lar>onyıı.mn )'Dl'lll 

or: • - D. N. B. k• 1 • t bl • "'• Almmı ordusunun sevk ve idare üs_ ret uyıı.ndımbllecek bir şey değildir. Siyam, öbür gün Sin:aııour derkı·n 

1 • a ıs erı e ıgı Bir ara yıı.lna Avrupa kıt"asına ve o- ingtlizJerle tutaşmıyacağuu kimse te _ 
~l1ner Bocr.ıen Zeltungıı:ı diplo • erın tfüılüğü karşısında. tutunnmıyarak nun mahdod baı:ı kısımlarına. inhisar mln edemez. Hatta bö;>le bir hareke -

. llluharriri doktor Megene, SoV- 1 sa ·tadal [Ba tamf 1 in 1 ~ pek bilytik zayiata. uğ:nYQrak hu~ edecek gibi görünen muc:ıdclculıı Dil- tin bir çatışmıya müncer olacağından 
::,ıeruı ........ ~en ~-"' :1eaı Avru CBa.s tarııfı-2.._~~" ... ) -'-~'k or- 5 1 

c sayfzu!a] dud mıntnka~ından gerilere d.Jl...u ıJ .. _,_ ... _l 1~1 •--.ı. a~ ı -.a ...... YU ou.ıuU<U edt'-'~ m~...._.. .,,...... Alınan mütEmmfm ma.lQnuıta nııza.- v~ 6 yavaş ynvaş wuı~ı g'Cll~c .. -..... bir an lçln şüpheye dlQmek dahi ca z 
es:.n °nıı1ncaktar1 rol hakkında. Ti r.ıu..ı v~duğ söylemektedirler. ran Al:ma.n tayyarelerinin 617 Ağ~ 9Cki}meğc medbur olunca, daha oon- pek az istisnası ile bütün A\TUp:ı;rı değildir. F"ılvakf Japonyanın maksadı. 

un '4aatı. ve İngU:z \>o!şevık kamp- dular ~ 1~u bin tr.mkın zayi gece61 :Moskovaya Y~ıklan akın ~n.. r~ zamaruımwn en mükemmel bir sardığını eadişe ile rordü3sek. ayni n.- nın es:ıs iUbarlle Burma yolu olda'1! 
euJYa.kmşark meıınleıketleri içln Tebl~ bildirikU~e nıımran Ruslann smda evvelce bJdirildlğı ~re 6 değil tn.hkimat manzumesi o1an Stcıiln hat. tt>şln, gene ayni bet.aa.tle büt. n dün. ve anca bu yol sayesinde Çin hükO-

:Ohn 'T'l,.!~ __ t.elı.11ke ~da. Stok ~ oldu motörlil ~re malik ola • 9 düşman ta.yyarcsi düsllıillın\ışr.Ur. ' tını da ıınulınfam edemeyınce ve en >BYa sirayet ctmddc oldntımu muşa. met.inin bponyaya karşı mukınemct 
e ille~~ gazet:mınln bır haberi !ıı~ıeri tasa?'nlr edil<mez. AlmaD b:ı$umnndanlı~ınm, G hafta- nihıcyet müttefik ordular kuıvvetlcr1_ bede ediyoruz. Fakat endişemls eski edebilmek • in kendisine lfmm olan 
~r Olmakıtadır. Alınan askeri mnhfelleri. Rus ord~· lık Sovyet - Alınan harbi hnkkuıda nin gittikçe üstünlüğe doğru gitmek. kuneıtlni muhafaza etmiyor. Çünkü ranlıemeyl aldığı meçhul det;'ildlr. Bu 

lltetes· in Megerte'ye naznmn İsveç kabiliyetinin taı:ruunile ooşrettiti fıınt8dJk Ubllğlcr hııkkmdn. te olduğunu görünce gözlerini büyük ve galib:ı tehlikeye alıştık. Ar danın- c-ihet böylece maliım olunca, Ulndl 
~ bu hnberi hıı.rthn zaferle ~llll ~ KJzı].ordunun amk Al- GWlU .söylemek mooburiyotind~ı.z. bir ibt.iyacın en kuvvetlı -axzulnrını 1.. rının patlanın ile nasıJ ki bazı in anlar Çini ,.e Siyam topraklanndıı ycrlcşek 

etlere, ~!..~ın trde İn~lUreJ\tn 1sSov ::,~ord .... u :..;n btl' t.ehliılte .teşkil ede- Alman oroulnn, Sovyeıtler Birliğine 'nde --'eıı ibir ka.t':vefıle r.ng' iltereyc •l'Sll olayoıi:ırsa., bl:zim de ödümüz bfr Japonyanın nhvnlln scvklle İn"I -
........ W:ı; cerçevesı için.ek> ....._. .... ..... ekltedi h1r edeli 6 iharte. ı .... r.u v patlıyara:Jı; endişelenme lın mı.z Jı:ıs- tt~ıerle kııl"Şllaşmasmdan daha tabii ae 
ÇanA~ ı Bot~ ~ mlyeceğini resmen be,yan ctm r . taarruz yı geçm ş bulu. ve Birl~k Amerikayıı. çevirmiş, ibl - sasfJıcUnJ laı7bettl. ~ ncbz.e varılıım \ardır? 

ettlkı ._'-'- n e ....... ,,,_.,._cü salb.a nuYor. Bu zaman zarfında Kızı.lordu- . he bilfiil he iz du ..... az ol"'_._ . 
tı ~i venndlctcdır. .uunıuu •• düncü sa.f - nım göstemıİIJ olduğu ha.riltulft.de mu rincisındcn m , m mn e • .... :.. u--. Bıo ise. bulun lalez;ya mıntakm."11l111, 
~4!rlc 6Ö'ZUnc devam ederek di - Halbuki taacruzun dor . k emot· Alman orousunu.n gerilerin- mece yardlm, ildncls.inden de yalnız Riı taraftan Sovyet Rusya De Al- Avustralyıınm belki iFilipln1cr dob • 
~ ~ henüz kat'i .sure:te nettceıe::;:; d:vgittik~c Jrendlni h.issett.irmektc 0~ maJzcmece yn.rd.ım talebinde öulun - ::::u:-:ı:~~~ ~ı~ıa:ı,~~ 1ı:.1ıe Biı'~ Amerikanın ortaya a-
etı ar ~k R~QSUUll da hınb mişti.r. Smalensk mınwı.kasında 

1 
çete barb1. Alman ordusunwı ıruuıcvi- muştur. rcyan eder, di~er taraftnn Uzııl< rktn tılm:ısını intaç etmez mi? 

nıuın~e <lahil bulunuyordu. Yalnız elde edildiği h'.atie :MookOvaya :kar§ yatı üzerinde fena. tesir yaptığı gibi, İngflizlerin, en büyük düşman tc- Jaı>0nya eenub m.ml...akal:ınndA nıüte. Da.rb1n seyri, Şmdiye kadar olan • 
lll'ı d~~aıtxle ~t:ı11.ş m.ııı~a - ve Kiyef mıntaka.sındn. cenubu şar - bi.zza.t Alman halkı iizerinde de çok :te. ltı.kki ettikleri Almanyayı mağlilb e. m:ıdi .:-eniş:lemelcr kaydtldip yen· Tt·nl dıı.n tamameıı ba$ka bir .. urct nrzedl -
~ • bo.lşevik reJimınde de unu • kiye doğru yapılan yeni taarruz he. blr te.5ir y~aktadır. debllmek iÇin S<wyet Rusyanın tıü • ırcaksb"Onlar doğar Te öte tarart~ı; da yor. Tehdhl ettl!i yalnız ro \"f!ya bu 

ış. olan eskı hedefleri de elde ~ b"tınıemlştir Fakat Atınnnlar bu na. Diğer taratıtan mtlianndl bombardı- tün ıstelderini temln etmeğl snmim1 RDSJ"aya :rardrm edilecek )oTiann a- nııntalm değil, bütün dünyanın hoı:ur 
ı:ı-,..L..~~e~ olan stalin Boğazlar nuz 1 

• et· --""-""' gittlJı::çe a.z:ılan Al o1d k1ar 'c sükiinudnr Bu badirt'll -n·· elen -,-~de bir muva.f'-'·iy-' kazan- taarruZ!arın da. mtıYllffnlt\}'etle D 1
• manlarla r~Hn fec~I ... A,1 d<> 

0
.,,.. - surette o.ırzu etm.ekte u ınn ra...cıtınlması netlctsi bir taknn gayri • ın u un 

- Ula "'~ b 1 l sanaY ın u.w ... ""'ıcn y-•nı .... -' ...... lormı melhaa ihtlıa.t ihfJmallerl belirirken kurtnla.bllmck h kikatt".n gürtür. nu. 
~ VMD.......,emait wann- cele"necğine em1n u unhu~r ar. maıı ,__>1rmın "mkileıinl ''-•~n,_.- şüphe yoktur. .u z, ,, ... _... . ff k ı--•- l ~ _........... pad ~ 1 ,UWA u 1t1...... .......... tnnıda :ıb!lmek iharb dışında kalmış insıınlann lıir an na muva a o~ mem eketleri dün. 

ınuı t l~ muhtaç olduğu yardı- Lenin -.loı#o.;::e Qhsrebe A m~ı ... nn başkumandanlığı, hakikati en müessir bir yap ' - irin olsun sotukkanlılıklar:ını nıull:ı _ ynnm en m~m'I ülkeleri olarak y _ 
retazy~ altmda. :Molotof:ı. Berlin Leningrad Ccy•d;ki m~ttıel dır. ~kının göminden glzllycbll- ~in yol aramaktadırlar. Bu yartllm fom 1>dlp norm::ıl yaşayışlarına devam m:ık tamamen yerindedir. 

at.l ın<1e rcddedllen ~ hakkında kara:rsı7Jdır. sura . . er Alman • mcıarın bile 1nan&ıruyaca. san:ısnda Şimal Buz denizi liman - 5 & C 
1~ı.ı;. göstermict.ir. ~--"'" ınu}larebeıSindekınden da.ha mek: içln, ~ .. .,., ____ ,,,. mer..burfyn_ Jarının b: .... .,. a"""•rı kalacağı ve ora- edebllmelM"I öd paflıımasuıdan baş]m '" 
"UC'Ui2 ..., <>11"'·""'......,. de etmekte ğ aı ıa ... ..,...., vw........... " ....... ,,_ neye hamlctmf'k mümkün olabil~ lll-L#C a9l..f'- IH49 

'I'Urtıye - Bo~k tttif ı yalnız büyük bir §iddıetle'Uknb~~ .- ıı'~e :hna.ttııdır: Mesel& n Alman laı-00.n m~·w.emece. hatta hava kuv -
vu. tnU~ ~~· İngilıtermln bolşe- dil'. HüctIIll '9'e Jll ıctedır. bir frllvar.lstnin btr sovyet B)aymı imha vetleri itibarile yopı.ln.cak ya.rdımhı. - Erkek ve kadm okuyucu- Mussolı'nı'nı'n og"'lu tayya-
~1t. ~ ile ı~e .ı.skC:l1 tema: pirini taldb etme itte g-öre etmesi gibi. rın, şlnldlki aıalıde şark cephesinin 
ıtıenı.~m lıstcd ğ, bütün Ya~ jııgi~ - 4 fev'lta.lMe Alman başkumanda.nl.ığl, 6 Ağustos- bini teşkil etmekte olan Mo.~O'Va lartmlZ arasında mu··naka~a d d'" k ld 
binezon tcşkJl içuı de ~Ukell bir kOlll- A~ıarın dun: radyolarında~ ta neşrettiği fe">1c.allide td)lığler1e yeni ~ ıountat:nsındnkl Sovyet kuv • "( re en uşere Ö Ü 
İngiltcreniQ ~~k __ ,,,1armı lifti I~bl ga~ ~tır. İDgiliz ga.. bir Yalan rekoru ~mıış bulunmak.tadır. it tlcr·ne o kadnr faydaları dokuna. - (Baştarafı 1 inci say( da) Romn 7 CA.A.) - Resmon bildhil _ 

e biiho.ıısa. ...., 
1 yu•~ •--' n'" tefsirlere .1- :Fllnlnndlya !körfezinden Kara.denize ve 1 A-ıwı.vı Güzel bl.r ınınl amma b"'· l h d1...ıne crorc- Du""""in ikin ı ~ıu 

tnhrlke ~~~ Ermeni ve .MUrt~· ""' eri bU tcb].iğlerln .Aim:ı~ c!kin kadar uzanan cephooin her ıca.r19 top. mı.Y$ıcağl ~-ır. . . • ..ıı>:a ım er a• "' • ,,.... c o., ha.va. 
emare vanın.~ına dair mnteııAdld zetel . ·esinin ynt.ışt.ınlmnsı ıçin tıe.r_ ragı bır Stnlln !hattıdır MaU~m oldu- İkin<:i bir iht.i~l olarak İngilale_ crkcl. böyle midir?. Elbette değildir. y\izbaş1.5ı Brüno Mussollni, bu sabah 
~ umuın.1.Y • iddia ctnıektedırler. li'u üzere So~et hü:tUuıcil ıuzum r.ur- rln cenubd.ıı.n Iran tariltlle Sovyet Fakat Enis Yedeğin çok yerinde bir saat 10 da Piza. şehrtnin cıv:ı.rındn ynp 
~ ç •• • tb. ~t~-nlrln.n bu tc:bı1iğleri tah. dU~U yerlcroe lstihkAmltı.l'' manzumesi RusY3Ya ı:nnJzemece bir yo.rdımda lbu_ tel.tik mahsulü olan Yıwsmdaki vakıa- tıgı bir WCrübe ucuşu esnasında öl : 
.0 • orçıl J.ngil{l; b;y•~ p,()kta:Y.a işaret e. YaPnuştır. Fakat .Alınanl&nn idd a ve lunl113k istcmeierl akla gelebilir. E. lhl', her kadın ıçın Var1ddlr. lllilştür. 

ııı edi?tıten şu tasavvur ettlklc~ glbt bır Staı.n hattı s:u;en Birleşik Amerlkadan Umidbur- Bllıa.ena.lcyh Baran M.a.t.bule, muka. -----o-----
'1te •... ~ bir ~y kayıde lllQVcud dcfildi:r. 'Scwyt~ topr j?.ının tarikil Q..+.......... ki . beltlerinde tamamen luı:ksız:ilı".Jl u··stahs·ı· ala" kadar eden r.JJ~ - ? dilmt'melrtc ~ ehre ~ılrı bildi - her kanış yeri, b r müstahkem hattır. nu e ~........,......kta . Ingilizlere lıtanbııl Davudpa~a Sa· 11 lll9or rilmeınek:tedir. - . Almanlar, bizden aldıkl:ı.l'lnı iddia et- bir hayli m.MZ~ gelmekte olduğu • ~ h. b. k 

lla 1~toll 7 • 2-Alm.an1ar Rus m ia.tını ~it e t.ik~erı .. esır.mlktannı 800 küsur bln ola. cihetle bunlardan bir kısmını Bas - ım Barlas: mü ım ır arar 
tefec tlc.ye 1Jıııırı fA..A..) - D. N. B: d ke k di yi tlı y - rıae - rak gösteny0rlar. Almanların, işgal et. raya çıkarı,p oradan şimendiferle ve 1(- Muharrır Enis Yedeğin bu fan- (naştarafı ı inci s.ıyfada} 
A- iler t,,_, ~iSter Hull dün ga er n en u a rı uzerı mes tikleri SovYet i:nprahlarındaki bütün İran K fka t-arlk"l So tc.zi yazısmı garfb bir lzzetinef'u mcse- Ağustos 1941 cuın:a gıinfindıen itlen. 
~el'ikııy ~n.ntısıntın M ör il'i~ kfl_t geçmektedirler. haika esır mu.ıımelesi ya.p:ı.rak, bunlan - ~ sya 

1 
e ~et or.- lesi addederek bunn mukabele eden ren ık11o başına bir lturuş zam yapıL 

'°tulan 
8

: Celı.p geı.rne'diği ·~k~ııd lngilizler müteamzın daima dana üsera ıkamplanna sevkettiklerine göre dus~ gom:le.rm~k ~ tehlıkell :bır Bayan Mıı.kıbuJe, iddia.Iıı.rmaa tamamen mı.ştır. Bu zamlar 31 11.Jrt.cşrın 1941 
lla eb.. .... ~aıc ceva.b ~ .a çok tehlikeye m&"UZ bulunduğu e.<>a- fevkalMe tebl!~le:rde zikredilen esir denime ve daha uzun bir demlryolu. bs.ksı2dır.. • tnrlhine kadar muteberdir. ı Teşrini_ 
blltt ~~. Bun nnekten ılllti. . " . milat 800 bın-'- na isilnad eden Vlildivostok t3Tikı _ Bınde bır iht'lmalle eritek.erin kadın . 1 1 ka 
\1 . C0oper.. a ınukabll Hull M sını ilerı surercic Alman zayıatının arının, \n:ll fazla olmayışı_ ı;t"ŞJnde ıcoşaraık ,·akitler.inı boş yere s:ınidcn ,tibarcn 28 M.nyıs tarh 1 : 
llfı~n· ın Uza1tşa.rkn . daha faeln. o1maaı Hızım geldiğini id- na hayret etmekteyiz!. na ıı.1si>etlc dam kolaydır. . haıcadıklan kabul cdllsc b!Jc, bunun rarıuwu:dekl rıntıar verilecek, yanı 
~~ dan geçecei;rını ve gbiderke.n dia eylemek~irler <Radyo gazete51) ~an başkumandanlığı, fev\:a~e . İngi.lizler, ~ gilnle~e 68~i:U: müsebbibi gene kendileri değ!' r.ıfdlr?. kilo baŞlna yn.pıln.n ı kuruş zam knL 
töı.ı_ - ken.dJisin, ... u mu_ · tebliğlerinde kendi zayiatını slkretmek üzere İran hilkCmctJni raz . tr Bayanlar aymı. karşısında saa.tıerce uli'- dırllacaktır 
_...,,~~fr wyaret M ......... ~ 1 . . . ek tJJc 1nın dahilinden bır an- ln }( ' 

. --""'tiı.n Al t hl•""• cesaretı medcnıYe6inde bulunamamış.. m ~e . ı ederek böyle bir :raşıp boyamnıı.snl.ardı. ben em ım ı Kilo başına 1 kuruş fark Toprak 
"-4.~1ıı:ı .. __ man e ıgı , tır. Tebliğlerin bu kısmını blz tanıam- &it müsaadesi ist~U !erse gerçi mil- erkc'kler de onlann ark-1sınd:m koş. Mbhm!l J or·. tnrıı.fından §imd.bre 
~il: · ~ SUih h Jıyalım: ;rıırdmlı temin r Ancn.k ma.k zahmetini illtiyar etmezlerdi. 1 er . '" 

B&.. - ~in - ~ 6 haftadanberi <le\'Wn eden Sovyı.-t - h1In bir Jş ~apınış olaoaltlardı~ • Ve gene mey!ıane köşelerinde içecek- kadnr miibayaa edllm_, olan yen! se-
~ll<lltı llahiyeın . ne fı ı inci sayfad•l Alman harofude Ahnanıann ölü. ynnı- sovyct RUS)'B ile Sovyet. us~~~ !en Oç lbeş kadehte teselli ıır:>yan bed- ne hul:mb:ıt mamullerine de şamil -
~ ~ f;a.rJtan nın Karagöı nı.ev - geçmqtir. Sovye.t hava. ıkuvvetle. lı, 001' olarak zayiatları 1,500,000 den beklediği asıl !iai yardım gene ya bahtların ekserisini evli enceltler teşkil dir. Bunlnn teilim etmiş o!müara fi.. 
~ ~~ Ali oğ~aısan oğlu Ah - ri, 1098 t.ayyrue m}'bct.mişlerdir. tnzladır. Alnıanla.rın fcWmli\de çat 7,a... mış olinıy~!fır. tekrar edlkliğl Ozerc, etmektedir. nt farkı Toprak Mahsulleri Ofi.si tn... 
~.~ İ2:l.et ve u Alurıcıcı; şima. - Gelen luııbcr=~: Almanlar Es_ :rtat verdlk1erlne l'D bUyWı: clelii, 45 dell Bı~ Sovy:ıere fili bir. yardımı 11tocas1na bu teselliyi meyhane ki.ise- rafından ödenec~ktü'. 
te :ıı:_ ccnuben M kısmen Ferizli wr yukarı ve 17 den n~ağı ihtlynrlnr.la İugil.lzl rb! Avrupa karo.sınB kuv _ sinde arattıran lkBdm stisllne ve tııvn- ,---------------
t%...,.;>an t.a.rıaıarıı elımcıcı oaıu Munci tonyada I.iu3n ve Narva şehirlerine çocuıchın bazbe 801.-mu.ş a>ultınmnBl- S:f' J: çıkarma hareketi ya.p _ lctmc verdiği ehemmiyet ve alllkayı 
l'ltı ~e 20 don~ IDabdud 160 lını. v~lar, 2>u suretle Lenlngrnd cid. dır. :ııı.1cla temln edebillrler. Ha.lbuk1 or _ bıııa.z da erkeğine vermiş olsaydı. tabii 
lutı ~ klıin ve Balcılar ~ di tc.h'likeye düşmüştür. BıZim, olü, :yarnlı ve .knyıb olarak t.ad3 İngllizlc.rin böyle bir şey yapmak iş ba.Şkn] :ı. mod tn.ldb ed . 
Olaı, ıı'u llaaın tar~~ Lüt.fi ve (Radyo gazetesi) za~i<Wmız 600,000 dlr. . istcdiklcrlni g~ hiç bir emare bt o~ıe d~~ ;:i~ elbise vcer-~;~ 

lngilizce 
derslerimiz 

~. • 8arben Du. ~vYetlerln zayiatı Almanların motöörlü kuvvetlen pek yoJı:tur 1 
• 

cı~ Öıne;. ve Ynmaıı Verese1 eri; Alınan kaynaklarının verdiği bU ha.. çak z:t)"ıat vemılştlr. Şimdiye Juııdar - Kencİı edalarında ve AtlAnUkte çok ka l.steklerile lkocasmı mutt.ı.~l \•tr11r- MündericatlmJ7.ID fazlalığın.. 
l'tı. ~ ' CCiıUben Ahın~ l!."!en- bere göre hamin başla.ngıcındnnberi l[ıttnam veya tllhrlb cdılen Almllll nı~ı oııın :lngiı.terc Jnponyanın U- la:Y&.L bir kadından kaean erkek. elbet- dan dolayı yarına tehir edil. 
ıı.1"1ı.7!~~ ~rilc Dıahı.lud 80 ı;.. Sovye'tlcr 3 milyondan fazla ölfi ve ya. tanklarının saYJSı 6000 d'ir. Blz:m tank z.ı..kdoğudn blrdcnb re meydana. çıkan to mey,?ııanede mlu!hı alacütır. m~. Okuyucularımadan özür 
tıa ta ?'Q:ıı. 8 dönüm :mikta.nndaki raiı vemıişlerdlr. <RadYO g~> zayiatımız ise 5000 dl:r. tehdidi karşısında bu defa da Sl.ngn- .Al/tc me.~u :vamuıta hasTOlunan dil • 
it ~- il:va etmek suret.ılc nn.m eeııub eephulııde Almanlardan fğtjnam ed len veya puro ve 0 taraflardaki d ğer menfaat.. zamana gelince: bundan het' iki tara! l l. 1 

enz. J ~ hf~line karar verılın.esi dt Gclrn hıı.berlere göre oenub cephe- i.ahrlb edilen toplamı sayısı 8000 dır. lerıni muhatııza etme!t kaygu.;una dtlş- ta ayni derecede mes'uldilr.11 
l'~ıı.. hı~ ~!.iden Ali 0.,.ıu stnde BiyalaÇerloofmı oeııub doğUsunda Bızlm top zay.laıt.mıız 7000 dir. m~ ve me!!Clll. Orta.şa.ricta bahsettiği -
~ ~~'lllı açt.ı{n taıcıl davası~~ Alınan harddltı inkişa.f etmeıct.edlr. Almanların tayyare zayiatı b!lh'ISSa nıız tn.ruia blr hıırekct ya.palı!lmek için 

~~ 'ı-~~a.k~asinde; teselli ist~ Burada ~ı BudYenlnln bütün çok ağıroır. ŞimdlYe kadnr dftşürlUen. bazı kuvvetler hazırlıyabilm1$ ise buıı-
~ ~alannın baık Ilı- kuvvetlen D!ııyestcr ile Dıııyepcr neh- veyahud tahrib edilen Almım tayyare- ları Uzakşa.rkta kopacak bir fırt~a 

tıı' tııı.ıQ o1Jnadıkl::ınnın anı::U!ıık r1 anısında Almanlaı· tnra.fındıı.n im- Ierinln sn~ısı 6000 dlr. Bizlm tayyare knnıı elinde saklamak ızt.ırannd:ı. lrnl. 
~~ ~ lliıuı dıa.vn sıfat.le nın.hkc _ ha edllmeğe çalışılnıaktMU". Bu da. zayin tımız 4000 dlr. nııştır. .Ayrica. bu hmrusta Birleşik A-
~11(~ al14.ıt buhnıduğu 1818 941 Almmı hava ~erfnnı D nyeper M E V L Q O merlkadan da keındlsinc yardımlar te-
~ ~ ~l Adapazarı suıh hu • nehri ıUzerindeki köµrülcrl bombar - mlnlnc çalışmnlktttdır. 
'~ :-~ ı:ntirao:ıJı.tlan üan o- dım.an etmelerinden anlaşılmaktndı~. istnnbıtl beled1yeısl Konseı~ıatuvan a. Şu halde, Kızılordunun şlm.dllik, yol-
~ No. - 840 <Radyo gaz(t.esiJ ıaturka kısmı eski a.zala.rmdan ve SU - nız bazı malzeme yaroırnları hariç ol-.... ~-lliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmmllll•••••••••••' leynınniYe camii sabık bn.şmüez&ni harız mak nx.cre mütterik orouı:ı..rıa yalnız 

<Kemal oürses> in ve.rat.ırun ikiııc1 se- bn~na uğraşme.k mecburlyettllde kala-

1 nci devriYcel münııscbetile 9 Aıtustos t'aiima ve eter Japonya Uza.kdoğud:ı. 
Cumarıteıs.1 gOn'Cl öğleden sonra ~ye.Y.ld kendı aleyhinde harbe mlldahaledc bu-1 ~vsimln en güzel iki falıni birden camiinde mevlUıdil seri! okuıturula • ıunmazsa bunu da kar saymru:.-ı ıea.b 

'

tb... 111 il E Cl 1 F A L A y 1 ı 2 Şafa vga Dön ÜŞ 1 calfınd.an kendisini seovmlerln ve ~ edeceğine hil.kmedllmes1 pek yanlış bir 

Bugün LAL E Sinemasında 

~'Ut ~ edenlerin gelmeler! rlca olunur. şey olmı.yaca.1ttır. K. D. 
lıııı...._ J;>ı.'Y'NN - OLIVIA de HA\JLLA:ND OANIELLE DAR~, 

Hasan Bey Diyor ki : 

•.• Ari.StokTnt mı, de 
mokrnt mı ııedir? Bir 
gün Beyoı;lundn otu 
rur ıbır gun ~ray • 
Aa ..... . 

Haısan Bey - Lfıfı 
karı.ştınn:ı., sen ;htilmr_ 
d n bahsedıycr.sun ! 

Ödemiş su elektrik idaresinden 

aş makinist a anıyor 
İdrollk elekı~ santralımızda baş mnk.inist olarak lsWırlam edilm~k 

üzere 80 • 100 lira a.ylı1da ve imtihanın bir makini.5t a1ınacnktlr. 
Talib alanların oşığıdaki ve.saikle birlikte 15/8/941 tarihine tnjar lda_ 

rem.ıze yau. ile muracaat etmeleri ilan olunur. 
İmtfuan günü talihleruı ad.reslerine ıoek.tubla ~ecek:tir. 
Vesaik: 
1. - Resimli nüfus cüzdanı surett 
2. - Po1isten alınmış hüsnühal şahndctnamesl 
3. - Tahsil ves ·nsı sureti. 

4. - Şınldiyc kndar talıştığı yerlerden alman iyi hizmet vesikaları SU
rct.1. 

1 'OT: 
İmUhann girebilmek için e'&trıkçi'ık bilmek şarttır. İmtihnntla mfi_ 
vi ş-ernıtte sanayı mekt.e'bl mczunlıı.rıle ldrolik bir e!Cktrik sanLralında 

ı;a,~ınış ol:ın!ıır te!'Cılı olunur .,G:.ı76> 

Sabahtan Sabaha: 

Yakın 

hatıralar 
l'aıoslavya.nın genç kralı Piyer n. 

tanını kaybedip Suri)e kıyılarına var. 
dıkı 211.ma.n bir dünya SC.)ah:ıtine ct
ka.o Amerika eümhurrcl inin genç oğ. 
:u ile karşılnştı. Genç kral mfitttssi:r
cli. Lllmdı pek tabii ;linun f eiala
ı ına aiddi. TSf ve tahtından ur.ak -
la.şınış. milletini yüzüstü bıralunağa 

ruechur kalmış genç btlkümdar bo 
yeb içinde bir ümicl arar gibi genç 
muhatabına sordu: 

- Amerika bise yardım eclettk 
mi~ 

- Oh, majeste, istediğiniz kadar. 
- Bize tayyare verecek mi? 
- Sayısız. 

)a.rdnna )Ol verecek yegiiııc liman O• 
laıı (\1ildhostok) üzerin,. hareltete 
b:ızırlandığı bir sırada bu \"lidl•rin ne 
ılercceye kadar yerine ı:eurlleccğl de 
.&) rı blr meseledir. 

'l'alnı.z Ame.rlkanın tnıtlteı rye ve. 
Pf'Siye, Rusya3a peşin ıtlarla ynp. 
ııtı Ye yaııacaf"ı )ardunlanl.l kr. kin 
bir sarraf kokusu duymaınıı.k k bll 
değil. Amerika, İngilterenln elındt>J.-i 
Amerikan mWi eshamını kurtardık. 
tan başka cruline )'akın bu,ı İnglfü 
toııraklannda d k5a.n dokw nilıl> 
iisle.ı d ~ınin etti. Dalın sonra kira. 
lama kanunu ve açtığı kredi hes:ı.bile 
İngilkreyi kendine borçloı vııxi)ete 
ı;etirdl. fngilirlcrln ayda iip YiU mfL 
yon terllne varan ham nıasraflan 
ıenı:in fng-iliz kaynakbnnı lto$altır. 
.ıcn Amerika btr de Hintli tana elçi 
ftônderdl. Gerçi dostlukta teı.:nr a. 
ranmaı amma lmpara.torluk nilruz. ,.e 
kudretlne bl'81 Q<Jk ht.ssa olan Bü
)"Ük Brltanyanın bu hareketleri biraz 

Bu milldikmevt o zaman, r.aıete 
lCl'dc çıkan metinden alıyonmı. '" lifiba}j bulma.sı mümkündür. Ne ça. 

te ki znf'cr eri ek için fedakiırhk 
gnekUr. İngiltereyi tescnt edecek 
bir nokta c'n şu olabilir 11 Amerika 
borçlusunu mağlub ,,u,lyete ıl~ür • 

Amerikanın mfittefilder da ı gü. 
den her millete ikl yıldanbcri tekrar 
ettlti bu zenırln \'ii.dler şimdi So\"yct 
llUS)"aya ibzal edilmektedir. Gene ıı
. 1 erdikll'l'i haberi a A m1>ınek için her g'llyretl yapacaktır. 
ııan arın " ere l: ~c • tnıma muhtemel ntcrl tal<tb edf'n 
merlka, Rusyanın muhtaç o:dui:u de,·irlf'.rde clunynnın du cer ~ c<•k 
maddeleri vrrmeyj Tillctınektedfr. foci mali bulırnna ma~lüb kad:ır ı:-allb 
Gıızete hancllslerlnc ı-ore c!P 1m tllfŞ' <le care bulamıyacnka benu~r. 
,~ l'CŞ!n parn ne etl:ıcııltt!!'. c J • 

1 Japon:ranın Uzak rkta Amerika - ~u.el.~n oJUd 
WıJi ıtwıya;J& ~Jmesl uuıiaaa\'YU 



6 Sayfa SON P.OSTA 

BASMA SATIŞLARI HAKKINDA ( TiYATROLAR ) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

SÜMER BANK VERLi 
MÜESSESESi 

MALLAR PAZARLARI 
MÜDOR/YET/NDEN 

Bu akşam Çınardibinde, yann akşam 

Taksim Aftınteped~ - Saçlarından 

Uta.n - Komedi 4 perde 

Halide P.l.şkjn birlikte 

.................................... ·-·-··---· 
:rst.anbul C~ekapı>, . Bey<>AJu ve Kadıköy m~tazalarımızdan basma satın almak üzere m\WM:aat edecek 
müşterilenn NUFUS HUVlYET CUZDANLARI IBRAZ etmelerine 1üzum görü'hnu.,tür. Son Posta Matbaasa: 

Mubayaa için vAki olacak müracııatıarda her rerdilıNÜFUS CÜZllANINI birlikte eetinne& .sayın halka 
nan olunur. 

lietriyat Mıidürü: Selim Ragıp Emeo 
IABİBLERi: 8. Ragıp EMBQ 

Tunceli Nafıa miidllrlftğtlndenj 
L - Eksiltmeye konulan iş: Tunce.Q Villyettnde yapılaca.il: Seyıthan 

..Pllımür. Muti lı:oprbsü yolunun Seyit.handan itibaren 27 +000-31+000 
ve 62 +000-ııo + 000 '1lcl lı:llomet.relerınde yapılacak kwmlar in§aatıdır. 
Bu işln muhammen keşif bedell dS0.000> Uradır. 

2. - Bu işe ald şartname ve evrak funlardır: 
A - Eksiltme §arl.na.meSi 
B - Multa vele proje.si 
C - Bayındırlık işleri genel tartname.si 
D. - Hususi şartname 
E. - Şose ve .tq>rüler fenni tarbwne&i 
F. - Serıdopri 

G. - Grafik 
H. - İ:stiyenler bu ışe aid evraktan pe ve köprüler tartn~e ba. 

JUJıclırlık ifleri genel şartnamesinden maadaaını el• :ı.ıra. m\lka.bl.ı.inde 
Tunceli Nafıa Müdurlüğünden sa.tın alabilirler. Şooe ve lı:öprüler fenni 
tartnamesını ve b&yınıdırlılı: lşleırı genel şartname.!int eörmek 1stlyen1el' 
'l'Unceli Na.fıa. Dairesinde bedeısıZ olarak görebilırler. 

3. - BU ıt.me ?ı)/8/941 Çarşamba günü saat. 15 de Tuncel'l Nafıa Mii
dUırlütö binasında. lı:apalı zarf uımlile yapılacalı:tır. 

'- - Eksiltmeye gıreblhnek içln ..,teklllerin 10250 Ura muvakkat te • 
Dlill&t verme.!1 ve aşağıdaki veslkalan haiz olup ,göstermesi !Azımdı.r. 

A. - İhaJeden en az t.atıl gu:ücri hariç 3 gün evvel Tunceli Vılı\yetl
ne mürıM:a&t ederek ile girebilmek için alınmış ehliyet vesikuı 

B - Tlea.ret ve Sanayı Odası sicıı vesikQSl 
o. - Bir defada devlete ald ••O 000. Jıralık yol, lı:öprü vesaire ifinln mu 

vaffakıyet.ıe ikmal etmiş oldu"1na daır vesika 

6. - Tekllfiere üçüncü maddede yazılı saatten blr saat evvel.ne lca • 
dar Tunceli Nafıa Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisliğine ma.koı.w: 
mukabilinde tet;lim edllecekttr. Po.ı:ta ile gönderilecek mektubların niha
yet uçuncu maddede yazılı saate kadar gelmış Olması ve a.rt..ırma, eksllt
me ve ihale kanununa uygun olarak mühür mumu ile lyıce kapatıl. 

mış olması 18.zımdır. Postada. ol<> c:Lk gecUaneler ka:bul edilme'Jl. 6537> 

Muhammen bedeli (36 520) llra olan 25 kalem muhtelıf 'lokomotif ve 
fıdi ıaıteş tuğlaları 23/ 9 1941 Salı günü saat 15 te .kapalı zarf usulu Ue 
Ankara.ela İdare binasında sa.tın 'alınacaktır. 

Bu işe g(rmek lstAyenlerln <2.739) lırahk muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve tek'J.i!lerinl ayni gün saat H de lı:ackl.r 
Koıınısyon ReısUğine vermeleri IA.zımdır. 
Şartnameler (i180) kuruşa Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde satıl_ 

maktadır. (6671) .... 

A. Ekrem OŞAKLIGİL 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından 
Benzin Alınacak 

1. - HavacıWt dairesi mot&lıl vasıta&uınm &enelJc ihtb'acı :1.çln azı 
50.000, ootu 75.000 litre dökme benzin, kapalı zarf uısulile ekBlltmeye lconul
m•ur. 

2. - Muhaımnen bedeli 11>650, mtwaüat teminatı 1473 lira 75 kuruştur. 
3. - J!bil1meet 25/8/Hl Pazartesi ırtinU saat 15 de Türk Hav& Kurumu 

ıene1 ıneNterı blnaaınıda yapılaca.Jı:tır. 

4. - tatddıler lüıwnlu YMUta ve temkıatıannı havi b.palı ve mühürlü 
zarnannı aaat 14 de lı:adar bJmis.yuna veımelıdirler. ı6767• 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
"' Revir Amirliğinden : 

l - K&rabülı: revır AmirllğJn.n Kara lcaya bölgesinin BarıçamlıJc:. Alt.. 
raplı lı:araıçam, yukarı çakıroren, uzun çanı, üç pelit ve tup11ce 
mevkileruıde dipten ke&lmıf t.ahmınen c600(h m«.remik:lp kayın 
m* maden direklllı: ağacının taneyon yolu boyunea muhteli1 
yerlere nalı:let.melt. direk boylanna bölme ~ istif yapma i§i açık 
elı:siltme euretae .satılığa çıkarımuttır. 

2 - Ebiltmeye tonulan darelı:lerın nalı:il, tomrulclama. ve ı.rtit i§l için 
beher metre mlta.bına «6• lira muhammen bedel takdir edllmif_ 
tir. 

S - İstelı:lilerin ifbu dırek.lerin .sat141na aid fartnamesi Anlı:ara Orman 
Umwu !Müdiklüğu, btanbul orman çevirge mudürhiğü ile Kara_ 
bülı: orman ;şlet.mesı revir amırliğınde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecelı: isteklilerin 3 7,5 muvakkat temJna.t 
akçesı olan «2700,. !ıraya aid makbuz veya resmi ve.saik ibraz et_ 
melerı lAzımdır. 

5 - İstekHlerin eksiltme ı.tünü olan 1518194'1 tarihine rastlayan cu
ma günü saat ı+ de Karabük devlet orman işletmesinin 8afran
bo1u bö-e binasında cevir lmirlığl riyasetinde teşekkül edecek 
komisyona mürac:ıatlan. •61:14. 

Nafia Vekale tinden 
ı. - Eksiltmeye konulan if: Ankarada Yuk.sek Ziraat En$tltüleriııde 

yapılacak ba.nyo tadılatı dolap ve banko i.şldlr. 
Keşfı: cl4661.95e liradır. 

2. - Eksiltme 18 '8/1141 Pazartesi günü saat 15 te Nafia VekAleti yapı 
ve imar işlerı elc.8ılt.me kom~yonu odasında kapalı zarf usulile yapıla... 
caktır. 

S. - Eksiltme prtname.st ve buna müt.e!errı evralı: c73• kuruş bedel 
muka.bUın~ ya.pı ve imar lştcri rNliğınden alınabı1ir. 

4 - Ekailt.me~ slrebilmek için iat.etdılerin c1099• bln dolcaan dotus 
lira e& lruruthık aıu.alr.ltat temın" ...ermeleri lmmdır. 

. . 
Baf, Dif, Reale, tfrip, 

Nenalji. Kınk.lık ftt BDtlD Ağnlarıam Derhal Eeeer 
...._ fhde 1 .... abMtllltr. TAE.UTLIRINOrJt SAllMINll. 

HU YtRot PUU.U ICUTUt.ARt ISRARt.A ISTrYltflZ 

lstanbul Levazım Amirliğinden Yerilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Beher ldlol!Juna tahmin edilen fia\.ı 320 kıruş olan 30,000 kilo JÜD ~ 
ipJ.ltl pa.zarl*1a aa.tuı almM:ıKtır. 10.000 kilodan &şatı olm&m&lı: U..Cre ..-, 
ayrı talJblere de ihale edlleblllr. İhaleısi 11/8/941 Pazartesi ıilnü u.at u # 
An.karada M. M. V. Satın atma. komisyonunda yapılaca.Jı:t.ır. Evaal Ye eaıt; 
namesi 480 kuruşa k~ondan alınır. Tallblerin tekllf edecetlert ıuitul 
üzerinden t.anunl bt'l temtna.tlarlle belli V'Kitte ~ona ıeımeıert. . ... (81'1 • eı'9) 

Pa.zarhkla 500,485 kilo 40 X 40 eb'adında çubuk demir alınacak.tı.r. a 
bedelı 136,346 lira 64 kuruş tcmlna.t.l 16,134 liradır. Taliblerln 1Sı8/ CC 
Careamba aumı eaat 15 de Ankarada il. il. v. B&tm alma lı:omtqon 
gelmeleri. <B2lS - 6695• 

** 2500 çlf.t er fotinl alına.caktır. Kavalı zarfta elmil1mest 25/ 8/941 gnıl 
aaat 16 da Merzlfoında askeri satın:ılma tomiqonunc:ta yapdaoattır. TaJ. 
min bedell 21.250 lira. ilk teminatı 1593 lira 75 lı:~tl.ll'. 'l\ılıblerin tan., 
rıi veslkdladle teklif mektublarını ihale .saatinden hlr saat evvel » 
misyona vermeleri. (799> (6600) 

** Üç parti 750 şer ton kuru ot alınacaktır. Taliplerin 26/ 81941 ~tlnü attJ 
14 de Hadımköyde Mkerl satın alma komisyonuna gelmeleri. TakarrOt 
edecek flat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. (803-6604) 

* * Pazarlıkla 200 Jtralık krom kalı, 1000 liralık gal4>&0l ya~ı. 7500 Ural.S 

' ') 

sapokalasln yağı, 5000 liralık konstans, 15,000 liralık Arap sabun• 
0000 liralık kemik yağı, 500 lıralık dinamo yağı satın alınacaktır. HeJ>'I 
birden veya ayrı ayrı taliblere ihale edilebilir. İsteklilerin 11/ 8/ 941 l'a. 
zart.esi günü saat l:l de Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonundt ın 
bulunmaları. (779-M92) 1 ..... ~ 

8568 ton odun e.lınacaktır. Kapalı zartla eıkstltmeısi 18/8//Hl Pazart.di 
gfuıU saat 11 de BllvUkçekmece Karaataç 4tôyijnde mert satın alma komil' 
yonunda yapılacaktır. Beher kllosunun tahnt1n bedeli bir kuruş 75 sıuıtııa 
ilk temınatı 11,245 liradır. 'I'Rllblcrln .lı:anunl veaitalarlle teklif mektublr 
nnı ihale saatlnd>.."Il bir aaa~ evvel tomlıs)'ona vermeleri. 1801-8602• 

1 Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

192 .lı:llo zift 
3 düzine yuvarlaık kuru pil 
ı aded zımpara taşı «30 c/m btw' ve S a/m ırenltlib 

Aşağıda ismi, muhammen bedeli Ye muvaltltat teminatı ayrı ayrı gö&. 
terl!Illlf olan Ankara haat.ahaneal 9&JD&fll'hane Te mut.fak tea.aat.ınıo 
yaptırııması ilJI 18/9 941 cıına aaat. 16 den ttlb&ren kapalı urı mulile 
Ankarada ldare blna.aında aıra ile ve ayrı ayrı ekallt.mc1e konulmutt.ur 
B · girmek iStiyenlerln l isteleri hizasında yazılı muvakkat temJnat ile 
~n:un tayin ettıği vesikaları ve tekliflerini ayni gun saat 14 de ka
dar t.omlsyon relshğıne vermeleri IAzınıdır. 

ı. - lst.ekliler tekili meld.abıarmı a..ıe cOntı oı- MI a 'Ml Pa&a.l'\ed 
~nll saat. 14. de ka4&'l' uUt.me koau&70DU re.ıaı;at- -akbua a:ıulc&bllln- . ___ • ! cam Jteımıek lcin eımu 

Şartnameler pe.rasız olarak Ankarada mal:aeme dairesinden, Haydar-
paf&da tesellüm ve sevlı: şetlıtinden dağıtılacaktır. llHB7> 

Yaptırılacak te&iaatın adı Muhammen Muvakkat 
bedeli temınatı 

Lira Lira 

ı No.lu 11.ste muhtevıyıı.tı çamaşır. 
hane teaıu. tı. 

ı. No.lu Uete muhteviyatı mutfak 
tellaat.ı. 

9375.00 70313 

18750.00 1406.25 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
" Revir Amirliğinden : 

ı _ Kan1Jük nıvtr Amlrutinln Yala.!Dkuz bölgesinde Nalaır rampaeınd~ 
billtbLr Eleman ya.yla& ve civarında kamcYOD yolu etrafındaltı 
muhtelit raınpalardıı. ve Keıı. bölııealnin Be1«ı ya,ylaaı mevklinde 
yine ltalllYOD yolu etrafında.ki ınuhtelil rampalarda mevcud 4 • 8 met
nı boyUnıdald çam tomruklanndan verilecek eb'ada göre c6190• ade-
de muadil 2510 metre mlklb çam umanınm beher metre mlkibuun 
bee ıtra imal ve iatlf IOi açılı: elm1lbneY'e IDonm,.tur. 

J 
l!lad)tmeye laomıl&D çam toınnıKJ.arınm imal ve tatu Jat loin beher 

- utıammen bedel takdir edltmlıst.ir. 
metre ml!rthrn& d• Hıra m . - AJilıara onnan 
+ ... ..ı..'Uerln i.tbU <tıoımrUklann ut'41"& aid sartnam'Q~ 

1 - u~ UiO t.&t.anbul orman Çevirse lltıdUrW1111 ve ııtarabWt 
umum ~tldUr!m Revır A:ınlrlıtlnde r6ret>llirler. . 
orman .ı.qlı:tı° cıdeeelı: lsteklUerln % 7 ,5 muvakkat tıemınrıt akl;eli 

4 - l!blMme"Ye iŞtlralc id maklbuz veya resmı ft118.Yt ibraa eL 
olıan cMl • Ura c21• kuru.sa a 
melerl lkımdır. 41 tarihine rastı-ran Cuma rtl· 

ı _ t.atekHierin elı:siltme ıınnu olan 15·8 9 t.şıetmeslnln Safranbolu böl
nU a.ı 14 ete ıtarabut novıet. Omı8n .ı.-..w.w edecelc komisyona 
ge blnaısmda R.evır Amlrllii rb'aaetinde ~ 
mtınııcu.tlıan. (8'118) 

lçel P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 

Mersinin Belenlı:eşlüt lı:oyü yakınında BoalaD ormanından tesilerelı: 
- Mersin tatasyonunda teslim edilmek tart.ile c1115• aded c6• metrelik, 

890 aded .ı'b metrelik, c1130• ade4 el• metreli.it ve dOO• aded ı9> 
:Oe~ll.lt lı:i oem'an ,3735., aded çıralı çam tetaraf diretı tapalı zarf 
usuıue elı:slltmeye çıkanlmıştır. 
Beh adedine .S• lira tahmin edilen dlreltlerin mecmu bedell c2tll0• 

1 - llra e:lup muvaklı:at LP.Jnlnatı 2241 liradır. 
thal 16 8 iHl tarihine m~dif cumartesi ıunu saat 11 de lılerabı-

1 - e · T ertezlnde mUdilrlllk odasında yapıl&cakt.J?'. 
de P. T. . ~ ed yazılı vesalk lle Jtapah teklif mettublannı 

4 - ı.teıı:ınertn ,..rll oamt 10 e kadar söeü ıeçen odada tom.,.on relslitlne 
18.8.Ml cnn su a 
"nrmi4 bulmımatan llzmıdır. 

--'-A Antarada ve te'6Döulda P . T. T. mil-
i - Bu ille alıd G&rtnam~ Jılumuue. 81 (6373) 

dQrUllı:lertnde .uo. lı:urut muhbillnıde verilir. .C47 > 

Mnr=n _. il** lalklmliıta • Piyano deni almak iıtiyenle:·e 
tea; Alafr&DP ve al&tuıka g~et güzel 

8GIQ&.Hl n~ Dere Karaaill pG-ano de11ll verir ve ~ne~ tamir ve 
.o.eftllnde lı;61n taıbn t&rik; p.ıben 
,..._ tariMl; fimalen BA.m.ld W.rıuı.. lltort yapar. 
'81lubm tıün tar~ mahdud 40 U. Be1otla A7Dabçetme Çek~ ııekall 
ıa c:teterlndeki 4 dOnt.lm ve ıene &JDI No. ıı Melek _.ide lı:A*ı taı*aD Attı OWc, prben 
tarik; ..,_ıen trıan ve Hamdi; cenu.. vuuun 7111>ılan m~emMlnde: Tee.. 
tm Bümll 01WUf tarlaııılılıe maıhdud 50 dll illtenen tarlalarda baetalannın bir 
Ura deteriDde 5 dönüm milı:tanndü.1 bale ve .ıADa olup olmadıltlarının 

--...rm DMllına t.apuıya \eıcllbıe kL mOda!llll d&w. aııfatae m.hkemenln 
mu&llAk bu1uDdııtu 11/1/Ml tanhtnde 

de vermeleri !Azımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. <647b 

De' let Orman İşletmesi Karabük 
"' Revir Amirliğinden: 

ı - Revirmıiııin Jılongen biigeainin Kısılgöl ve Çlçekalan ormanların .. 
dan k.e&lerelı: clirek boylarına tak.sim ve araba yolları et.ı-afında
kı rampalara nakledılmLt ve edilmekt.e olan tahminen c1200> 
~tremi.kib tayın Dl4den dlretının rampalardan Eskipazar is.. 
tasy0n deposuna nedtlederek l.ııltlf 4i açık elı:a:liı.t.me suretlle satı .. 
lığa çıkarılnuştır. . . 

ı _ Eksiltmeye konulan maden direklerınin naıı:.l ve istif l.şı 1çln be-
her mewe mıkAbına cdokU.1• lira m\ihammen bedel .takdir ed.ll. 

mıştir. 
s _ isteımilıertn bu eblıtıneye aid şartnameyi Anlı:ara onnan umu!11 

miidurlütilrule, istanbUl orman çevlrge müdürlülü ile Karaıbult 
revir A.mir!J!inde gorebllırler. 

t _ isteıQaertn eblltme;ve iftıralt edebilmeleri için % 7,5 muvak~t 
teminat akıı;e&i olan ca10. liraya a.id makbuz veyahud resmi t>ır 
vesaık ıbru etmelerı J.bınıdır. 

' 

~-~-'-"lerln etailtme giinü olan 1518/Ml tarlhlne raatıayan Cu
- 18,...LU ill Un !n'n 8afr&D

Dl& gttntl eaat. H de Karabük de1let onnan . e • ~ edecek 
bolu bö18elll binUUlda ren im!rllli rtruetinıde tefe 
komlqoDa. mOracaat.lan ..... 

Fen memuru aranıyor 
Zonguldak Belediyesinden 

ynz yetm1f Ura aylık 6cret.U ihtisas mavkii olan bir ten menıurıu~u 

mQnhaldir. 
Teknik okulundan diplomalı askerlikle lli4ifi olmıyan ve memurin ka--

nunundalı:i vuıt ve p.rtJa.rı hais btılunanla.nn Nafıa VekAletlne inha 
edilmek üzere vesaiki ile 15/8/941 tarihine kadar ZOnguldalı: belediye 

riyasetine müracaaUıan. <8620> 

Orman işletmesi Karabük 
A 

Revir Amirliğinden: 
Devlet 

ı _ Ka.ra.biik revir Amirlilinin Mengen bölgesinin Darendere orman.. 
.,.. .. _ ... .. 6 7 8 numaralı ma.kt.alarından lı:es.llen ve kesil_ 
-rın\Man ~ "• , , _,_... . 
meltte olan ~bminen c200(h metre .. -..., çam ve ~r tomruk.. 
ıarınm .oareodere mevkiinde iti rampalara nakil ve ıstl! 1§1 açık 
euntme •~tile satJlı#a Qlkar~ır. 

2 _ Ek:sUtmere t.onu1an tomrukların nakil ve latif etme işi için be_ 
her metre miJı:t.bına ,4, Ura d5• kuruş muhammen bedel takdlr 

edilm4tir. 
3 _ isıeklllertn bu ek&Utmeye aid şartnam~yi Anldara orman umum 

müdllrlütil, İstanbul omıtn çevirge müdürlüğü ile Karabük dev. 
ıet orman i§letmeai revir Amirutlnde görülebilir. 

4 
_ istıe'ldilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için % 7,5 muvaklı:at 

teminat a.kıçe.si olan c637> Ura. c:;o. kuru1Ja aid makbuz veyalıud 
• bir vesaik ibraz etmeler, lbımdır. 

~e:~rin elı:Slltme ıg(llnü ol&n 15/8/Ml 1ıarlhlno rastlayan cu_ 
~ .- ıs - ü t 14. de Karabük devlet orman lfletmesınln Safran_ 

m.a gllll saa . . '-'-fil d k bolu bölgesi binasın.do. revir A.nıirliği rıyaaeUnde teşe...... e ece 
kOIDİSJ(IO& müraeaatl&n. c6717> 

Çankırı Vilayetinden : 
ald ~ .. ·nede ta&.thdam olunmak üzere 

15 » te.rJros musluğu 
15 metre burçJUlt ......._ 

5 aded band beZi 
3 • aürmell kwnpBS 
3 • celik metre 
2 • ağaç met.re 

IO ltllo muhtelif eb'adda çlı91 
1 aded mala 
1 • bMlaDa fll'ÇMl 
ı • rende 
1 11 pulatıY& tılt 
1 • gönye ..tahta• 
1 11 küçük çekiç 
1 • mermer d 50 s/m flenlşllık 1 metre boY• 

Yukarıda cins ve mlktan yazılı 19 kalem malume 12 Atult.ıoıl 
rQnü saat. 14 de pazarlıkla alınacaktır. İ.ateklllerin belll<:S> ve 
unı>aşada bulunan Jı:ıımiaYonda h. ~uomalan. JIJ 

T.a-ID bedeli lta~,1 ~-
c:.,...ı ı.tn Kuruı Lira 

Mıttan ...... 
20 000 ad;:--40 No..ızıak,al'A tireel 3506 00 

3° 000 aded 1 No-maJral'& t.ıresi 1298 00 / 

2:000 tııded 11 Jfo.maılı:ara tlresl 419 20 ___........, _, 

5221 20 '18S -~ 
ı - YuJı:anda cins, mlktar, tahmin bedelleri yazılı Uç kalem.~~ 

realnln, ll.Atustoo.941 Pazartesi ııunü saat 16 da paıısarl*la ~.-ti' 
lacaktır. ~ 

2 - Şartname ve nümunelert gönnelc ıatıyenlerin hergiln ve ..... ~ ~ 
.iştirak edeceklerin de belll gün ve u.atte :rı*&J'ıda ya.zıh ~ ..,... · 
nat makbuz veya banka mektubu Ue blrr.ıcte KasJJUpapda bul 
~namüra.caa.tlan. (6~7> ~ 

** I~, ı. _ Tahmin edilen bedell d6.500• lira ohı.n 2000 ıı:ao ytlll ,oııU _, 
No. ve 2000 kilo yün lpllğl ~/1 numaranın 11/81941 Paza~ 
15 ıe Kasunpap.da bulunan Deniz Leva.zım Satınalma 11' 
pazıarlıtı yapılacaktır. if ,..et 

2. _ İlk teminatı cl237..50t Ura o~up şartn~meai herg1ln ti!:_ 
hl:llnde me7:kl1r komisyondan bedel.siz alınabllU'. uıte .,.,ıl1 ~ 

3. _ iste.lı:ltıerin 2(90 sayılı lumunun istedili vesaikle blt .ı 
ve aaatte adı geçen komisyona müracaatları llln o1unUf· * * _.,upUll ıs,..v 

ı _ Tahmin edilen bedeli 63800 lira olan 100~ ,-pııaeP, 
tmtoıs 941 Pazartesi günil saat 15 de pazarlıkla .,..i ,aatld' 

2 _ İlk teminatı 444ıO lira olup şartnamesi her giln :;,ııır. ~ 
hilinde 319 kuruş bedel mukabt1inde komisyondan al~ utıedil1 ~ 

s - İst*Illerin beni gün ve satte 2490 sayılı kan ~ ban~~ 
fe ikinci maddede yazüı ml.ktardnkl teminat mak'tJUS Q!'9C;auarı. '".:/ 
tubu ile blrlildie ıcasımraşada bulunan komisyon•~::.:,...-----

• d k. S tınalnı• T opkapı Maltepesın e ı a 
Komisyon undan P 1.Jllıl ""' 

at için • ~ 
ı. _ 7000 adet kadana ve 28000 adet yerli ııayvaD acerl ,. 

lığı ve sapı alınacaktır. Tutarı 28140 lıradır. 14a1t.r.pe a& .. JI' 
2. - Şartname, evsaf ve nümunelerl ToPkapı - ~ 

alma komisyonunda c;örulebillr. . -a• 11 de !tOf11'5Yon 
3. - İhalesi 18/ 8/ 941 Pazartesi gunli -

yapılacakır. ıı:tır il" 
4. _ Eksiltme tapalı zar! usulile yapılaca tu~. n• tactafııl r 
5. - Muvakkat temınat 2110 Ura 50 ıcuruı giinll aaaı ıo blal' ıal1 
e. - Teklif mektubları 18/ 8/ Hl Pazar~ plan rnettU tJilll', 

t.ın alma komiSyOnuna verilmil) olacaktır. 11uaf1itt-'..,., 
dilmes. _..,, ~ 

'I. _Şartnamenin 4. nctl madde.sinde 7t:ır. 
kHa11nd4 belediyeJe -- _, . . . o..-ı... ...._......,, .... ._~w:u ........ ._ ..... ...... ..-. .... ~...ıuı~u.ı.·e_t~o~n_uını ___ uo __ oıı.ca __________ ~---------


