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Ankara Milli Bayram1. nas1.l katlad1.? 

_, __ 
Solj a lıahraman orcla geçitl re•mintle, •cıitla Milli Ş4!1 Ankara lpoJromunda hitabelerini iraJ ederlerken 

~iman tebliği 
11Bırımda 
dtlşman 

takib 
edtllror,. 

Almanlar Donetz 
1 

şehrinin üst 
kısmına vardılar 
Y~nid~irkaç 
bın esir va top 

ele geçirildi 

Bir d~man 
zırhlı tümeni 
ele geçirildi 

Gıırk cephesinde bir demlryolo iltisak noktası Alınan hav" kuvvetleri 
tarafından bombardrmaıı edUdBden sonra 

----------------~ Sovretlere 
göre barb 
vazıretı 

"Almanlar hafif 
bir. ilerleme 
kaydettiler,, 

Daily telegraf 
gazetesine göre 

''Hazin, fakat 
mevcud hakikat,, 

Beı-11.n -- / b ··ı .\!nıan ~ 30 (.\.>..> - Alman tebliği: Mo•kova radyosu, Ro.to . o 

"Donetz havzasının 
kudreti ve serveti 
Ruslar için arbk 

yoktur., 
1111.~ ·· 'llVvetı d R l mukabıl ta- Cenevre 30 <A.A.l - D. N. B.: 
la-nanı r erı Kınında. ıındlti~ ge•in e us arın . DailY T~lcgraf gazetesinin stok_ 
b~· "Jtnı:llasıı Ul.kibcı devam ediyor. a"uza geçtiklerini bildirıyor hobn muhablri yazıyor: 
C as!cer kuvvetleri yeniden b!rk&C - Hazin fAkat mevcud Jınk1kat1 
ctlııtı4Ier~ almışlar ve toplar ele Mos'lroVa 30 CA.A.) - Öğle üzeri örmek zamanı- gelmiştir. o haki. 

ha l>onetz ha. n red len Sovıyet t.eb1iğl: ~t şu.dur ıki, Donctz havz:ısınm 
ve{ekettııde iZasında düşmanı taki'b ~ İl!{teşrln gecesi ıkıt'alarımız Vo. kudreti ve serveti Sovyetler tein 
va ler bone~lrnan ve müttefik tuv_ lnmSk. Mojai!ik ve Maloynroslaı - artık l"Oktur. sovyet ordularının 
~lar<tır. nenr;n!n üst kınnın& l~ ıstı.kametinde mütemadiyen çar. arttk, muazzam ric'at muharebele. 

lllen v v tmişlerdlr ri vermekten ba6>ka. bir şey lap_ 
l' l>ııan e 14doga gölleri arnsuıdnn pışmnğa devn:m c esi d • ımachkları vahim an hultil etmişt.lr. 
nen taa ve tnU'Vnffak;yetıe netlcele - T~~.Ab~l~ ~~va. rnd. ,Ayn! gazetenin samaradnkl mu. 
Zll'hlı k~ruz !hare.ketleri esnasında, Londm ~o Y~» ga.~tesınin bat.b hablri de. Moskovanın nihai mü-
ltınıa b r V"eUer <:Ur'etkfir blr bas - yomı, cK :tren MOSk"Ovanın cenu. cadel!."YG hn.Zlr bulundu~ıınu yazı_ 
geçı,._, e <1"'1nan zuıhlı tümen\ e~e muhabirine e: ;iD. ..... 1~ bÖ~ge31nde ~r ve diYOr ki: 

• "IJ r rolslnde ku •...,,.. (Devamı 5 inci sayfadA) 
~k e.s.ır aı Ve bu münasebetle pek bu g::ı tehditnmr bir hal aldığını \ _) 

ll>e llltştır. va.zl--ye-t~1Dn~e:v~amı:_~5 ~l~ncı:·_s:a'.::y:::fa:=d:a):_-=---'"----=~-~~-==:;-vanıı 5 inci snvrıula) 

''/~'-ar-cı,, C Askeri vaziyet :ı 
müfrezeler Kafkasyayı istili 

Ruslar Odesanın altın-
da mahzenlerde yaşı- gÜÇ bir iştir 
Yan çeteler bıraktılar 

Çeteo'Ie - . Al~~nların deniz hakimiyetine sahih bulun· 
ınek i~i; ev~:!~: 8!:r!:~~:; mamaları, bu havalinin zaten mahdud 
kl~~ra, 30 <A~ sovyetlerln çe- olan yollarlnln ÇOğUDU gayri kabil istifade 
dan 1nı nıüteaıtıb Rumenler tıırafın. b• h 1 t• kt d• 
tcv1u::al edilen Odesa şehrinde, müs. ır a e ge lrme e 11 
ıtla.tttaa b:J\lOk nı~uııerle 1tıırşılaş- E ki• G 1 K O kQ.nı rn~::r. ~hnan Vd Rumen istlh_ Yazan: me 1 enera • • 
evvel eze eı-ı Rusların çekilmeden 
~rı bılnllhteut ~lcre bırakmış olduk. Buglln şıırk cepheslnda esaslı blr de. malfun sebebler doıa.vı&lle ehemmlyetı 
balar ~~ ıtiıll lllaynler ve saatli bom- ğ(81kli.k yoktur. " büyük olan Kafkaı;yıı kıt'ası olacağı 

Lolld,r ~a devam e~ektedırler. Şark cephesinin cenub Ju~ında meydandadır. 
baaııan !~_cnızeteıerin.de iri harflerle müttefik ordulıı.rm tahm,ln '"Ve.. lnt•zar Ancak, 20 muhtelif milletin muta. ı 
Rııaıar ;01lklal"da bildir ldlğıne göre, olunduğU tarı.da buillnletde Rosto{ şe. :ttın bulunduğu Kafkasya kıt esııe o. 
harcı> c at ederken Odesadn a:tnte h1r ve sahasın• zap•etmeıte' ve ~ petrol ves!l.ıresinc hO.klm olabUınek 

,ı:;:ı Yerilen mü!rezeler bırai nehrini zorlam'\ğA müVaffıi.klyetl müttefikler.in Kafkas sıra dağları_ 
•&11u ' incl ıaa.vföMlaa takchrindı ond!ın sonra.la hedefle (Devamı e ncı sa1fad.\) 

~· ··· 

Milli 
Barramın 
dtlnradakl 

akisleri 
Milll Şefle devlet 

reisleri aralarında 
telgraflar teati edildi 

f ngiliz ve mihver 
radyoları Türkiyeden 
saygı ile bahsettiler 

Başvekil ve Mareşal 
Çakmağa gönderilen 

tebrik telgrafları 

Ankara 30 (A.A.) - Amerika re! _ 
sicümhuru eksellins Fran'klin Ruzvelt 
ile ReislcUmıhur ismet İnönil arasın. 
da Cü.mhurJ:yetln :Ylldönümü veslle_ 
sile brşılıldı tebrik ve teşekkür tel. 
gra:tUarı tea.tı olunmuştur. 

* 

~················---- ------ ' 
OMuıunda tören narh 

Mi ili Şef genç ı 
sübay evladlarrnı 1 

tebrik ettiler 
BAŞVEKİLİN HİTABESİ 
Her yerde, her düfmana 
karşı silahın~-~ üstün olsun: 

Ankara, 30 <A.A.> - Bugün saat baylara şu hitabede buıunmuşlardır: 
14.30 da Hartı okuıunda. c.kulun ikin_ l\Iilli Şefin t1:.b11klcri 
c1 sınıf mezunları içın aynının tbrenı Gene suı>aylar, 
yapılmıştır. Bu törene gcl.rken ordumuzun bll4. 

.H.arb okulumuzun 108 ıncl devre buğu, Milll Şefı.m /. Re sıcümhuru.. 
mezunlarının bugUnkü bu sane&.k muz İnöntindcn )U vaz!fcyı a dını: 
teslimi ve milkAfat dağıt.ma tören.n. cıOenç slib.ly l!Vlndla.rıma sclAmı_ 
de Büyük Millet Mccltsl Rci& Ab_ mı götür, hı:ps!nı ayn ayn göz.erin.. 
dülhalik Renda, Bnşvekh Dr. Refik den öpcnm. Yeni glrdıklerı ordudakJ 
Saydam, Mili! :Mildataa Vcktli Saffet şcrem vazifelerinde dalma muvaffak 
Arıkan, Hariciye Vekllı Şükrü Sa. olmaları ıçın dllcğım kend led Ue be
racoğlu, Adlı.ye \rokllı Hasan Mı!De- raberdlru dediler >1e sııe tebr1klerlnl 
mencıoıtlu, İktısad Vekili Sırrı Day, gönderdllex. 
Gümrük ve inhiSarlar Vekili Ral! CUmhurıyet hükOnıetinin mil."Des_ 
Karadcnlzle moo'uslar, Genel Kur. sili ve şanlı ordunun emekli blr sU. 
may ikinci başkanı Orgeneral Asım bayı sı!atlle s!ze lıitab edeceğim: 

Ankara 30 CA.A.) - Cilnıhuriyetin Gündüz, asker! temyiz mnlıkemtsl cHer işinizde muvaffakıyet! ve her 
18 lncı yıldönümü dolayıslle Alınan reis! ae Genel Kunnn::v Milli Milda._ savaş meydanında şanlı bayratunı_ 
devlet ırelsl ekselfLns Adolf Hl.Uer lle • faa VckAleti kara, dcn,Z, h:ıva nıüs. zın namusu ve şerefin! s·zm cccıaınls 
ReıSlcümhur İsmet İnönü arnsında E teşarları 'e daıre rc!slerl, garn zon muhafaza edecektir. 
tebrik ve iyi temenniler ve karşılı.'t E ve merkez komutanınn, Anknra Em_ cSiliıhınız uı; ün olsun• 
ı~·· ıteı,.._..r; teati edllml u E niyet Müdürü ve dıı.hn b.rı;ok da. cHcr yerde her dil.,mana karsı, her 
.. ~ur "!)• ... .an ş r. i vetlllcr hazır bulunmuşlardır. zaman sllfıhınız lıstün olsun.:o * i Başvekilin hitabesi l\Iükifatların tenli 
Anata.m. 30 CA.A.) - CümhurlyeUn : Törene mızıkanıu çaldığı ve okur. Bundan sonra BUyük Mıllet Mecu 

18 inci ylldönilmü münııseıbetııe Sov. E ların bir ab'lZ.dD.D s:ıyledık!er! 1sttkl6.l si Reisi Abdülhalik Rcz:da tarafında~ 
yet Cümhurl.yetleri Birliği relsJ ekse_ E marşı ile başlanmış, bunu müteakı~. sınıf birincileri olan ts·~nbullu Talı.. 
lfl.ns Kallnln, Re!Sicümhur İsmet İn. ! Başvekil Dr. Rcfık Saydnm gene su_ (De\ '3IDI G DLI sa) fada) 

(Devamı 5 lnol sayfada) '•• ................... . .......... ••••••• ........................ ......................... . ...... . •• ~ ....... 

r-A"iatür-kiin .... k·a11rr ... ö·r,-·ürl"cie·· .... , -
'········································ ··· ························ ............ - ........................................... --.......... I ...... ., 

- --
WlU Şefin bayram gllnil Meclla R eisi, Ba.şvekil, Mare§al Peni Caltmat ve dlt 

Atatüııkün muvakkat kabrinl ziyaretle hatırasını tazlz ettiklerini yızru~tı't.,Rcsinl b~ hllkfune\ crUnı 111 b!rlikte 
ılyarot eill~ndt. .s,i!nnıııtır. 



2 Sayfa 

Hergün 

.,_ ...... _ 
1941 

SON POSTA Birincitcırin 3 

Resimli lllakale1 a Bozuk terazi = SPOR 
DOnkii 
maçlar 

F enerbahçe Is tan o 
spora, Beşiktaş Ja 

Galatasaraya · 
mağ.ub oldular 

Bayram münaaebetıl~ ıerUb edı 
futbol maçlan dün Şeref S&th.<is 
.ı.iyü.k bir talaöalu ıtarşısında ~ .p.l 
.a. "1'tib llU'lllll 1Ubuııe her liç mac n 
etwnmıyeti ayn ldi. 

llJt m.ıçı Penerl>IW.ç_ ile ts;ubu 
ya.p.L h.i hatta enelkl oyumuı dün 
neticesi de 1stanbu.sporuu leh nde l.! 
olarak bitti. Penertı:tht;.4 gtlya takıın 

lluılarl hani ltlerbule lıeJMB laa7allerhal Holl.t cis&eren QDA1.. . CeWmlade 61ol olarak kencll blMJimhıl ae Mlrik. ne tle kiltlk. fabl takvıye etmiŞl, füa.t dli•ı de Me· h 
1ıuılan ile aıu&kls biirik sildere• UDA7I lnallanarlar, ber iki laa.. lam elarak cösieren •JU ..... •abdlr, hak terul lst. eblk. Wer K. :ı"ilcret ve Maraı.l oynamadı. 
reb& de nnhl&ır. lada oebia, alllbiai lacr ftkl& alia&ır. İlk üçüncü ve do!tu:&un:::u d!\ ku at. 

••-·•••••••••••••••••······-------- •• • • • • •••• •• •• • ••••··-----..-. ..... ·••••••••••••-• ••· .. ·-···--.. ••••••••••••••-.. •··---·--·-···---·------.... --....-... ......_._ da t&tanbulslx>rdAa Kadirin yap ı~ı 

( Ş e h 1.- r B a b e r 1 e r .- ] =~ı~n~kn~~:~::P~.};; 
imal ettikleri 

kumaşlara damga 
vurmıyan fabrikalar 

netice değişmeden oyun 1st.ml:lli 
run 2_0 gal.b.yeWe bitti. 

Cümhuriyet Bayramı rşM-;;~;ı ~~~;~~~~-
= her zaman fa;vdalı o'sn OJ"Ul!l u 

Şenıı.klerı·ne du··n de 8~ vatandaşla kim i.::tı.68=~~~ ~~!ı'' t: 
karşısında tam &n~ltten bf.'ldene:ı 

d d a:akadar olacak7 ı :!~~iça~~~İci~:~ıt~~;c~~~e. 
devam e il i · D ............. - ....... ~= ~~ ........... . 

l'ak iaünıle ceno ltlr ntan.. vuruşlu oyunu l~tnde W mUlt 
dat pldi. Baaıalıp n atnıabı 1iL tınıat yatatıyan Ga?aıasa.-a·ı a:ı f 
mndaa derh.1.1 oktman ba deli.. • mllin kendisine gelen paE.lan .ili 
bglmın YUi,Je&l Ye de1'411 hakika- lanma.sı sayesinde 19 uncu ve 30 
&en elbııullr. Her kapuun yüsüne dakikalarda *1 UJ'l bzandL 22 O'/ 
bpanmap Derin.,, bUabüttt.n bed. cunun hemen AJ'ni derecede CO<öku. 
•in Ye llu&a olan PDf Yatandat ğu bu vaziyet tızerinc bu maçtan 

Halkevlerinde müsamereler verildi, halk 
k~rsülerinde hatibler nutuklar söylP-diler 

dl7• ld: Jenen sevK1 meydana ııetlrd • Vu 
c- Vel'f9 diıQmleeriade &edan tutuş w n'hayet ıröriltün ıylc• b r1 

ririb'Gl'd ... Çıkardılar, halita Ye t ti bu oyun ·~ böyle bir h yP 
ilet JIUUls IObklarda sfiriiniiT•. içinde başladıtı sürat muhafaıı: e 
niıa. TeclaYiJe mllhbcun. uo:m ve Galataaar&Y da maçı 2.0 ite 
ciDdea clDe oöktöttlnnl hlaııedl.. m$r. 

1 
Oala.ta8ara.y _ Beş'k~ muht~ı 

70l'DL Benimle kim mewaı cıla. Matbuat U1amlle 78ptııtı oyun da 
1 cakf CaJıp, 7alYanaMIJiıın kapa oldu. Muhtelltte OA!atasarayh A 

blmac!L Bir n&ancbt bastabtm nln oynaması ve onu"l birkaç kur•a 
w setaletln peaçesinde ililme dol- maçın en gtw.el tanfl ldl. M'.lç ı 1 

n cidden, khme elini ma&mıya_ rabere bitti. Ömer r.ıf!<lhll --
eak Ye aeWet mi blacak1-• _, 





- lıllıirJne rot .a. tlcG beli ~ r.... ------ -··--··--- .. -----··--·----·--
~o tmıuia dondurına r•ete İ «Son Po.ıa» ,... Gfi ,,. macera rOJ11C11111 3 
~lad.Jk, Jlirbirindeıı 11cak tanlı. bir_ 5 
birinden !*1rdak. birbirinden cwzıak S 
eeYlerdi. \ i 

Bir aral• b&ktıın, kapıda bek.JJ7en : 
~ binle uvu e<Uyor: ! 

BKR.DBPA 
Bursa.da I~ahmut - oımu.. 1:c;e,ri sl.reıneı.sln. Bablsnı l i 

bırakmam. ValJ&h! sand.alYe71 kafana , : 
ooririm. Or&d& ııulu mtlak sibi ~ 

)Jl}Jl))))JJJJJJ»»JJJ1JJJJ»J11JIJ ....... IJJJ11JJJJJJJJJJJJIJJJ1JIJ11l J)J1 

- 137 -
<l3ur~ valial) e,mmact~ ram~n bir 

r.a ımiş ha ı ~d t~ k:ı:;.n ~ap~ d~naı 
ıev4irmış. Koy JtöJ· münadi b:ıtınnış. 
:sen ne kaQJır <!·eklf;.nıı yo"l&dıınsa 
ıop;atıııı,ş h~Pı>ln , rnaf'.ct) yaalm·ş, ts_ 
ta.ubul poliJi müd .myetın ~ yollaınış. .Bı.r 
~ ~ re ler!dım·ş. 
d~u llA.nlan sııe yolluyorum. Bu ıf! 

re.pa.n k!md.ir. o"lif·ll" musunuz? rvreş_ 
bur tIJid Maluııud f)&jın,. Bütün V:lı\-
1et.erı. bütün kaııı~. bUtu11 JJalil .. 
7e. rı k.afeşe koyauıııı ye ;şroe:n'ş bir 
de ı:aursa) ya s~ı.ıl~ıu ist. yor. ~:c 
aılsa ilanı rdan b.r um $ et,m0 geçtl. 
Hemen anladım. <Vay blzim Mahmud 
Sa m 1) d Ye biiğ:T lı:n Kapıcılar dar 
ko tular CAm.sn btvım ne va??3 d~
d !er. <Bll' tllld yaiwladunl deyince 
acaba vali bey akl nı m· oynatnrş diye 
blrb rlertnln yUzletm• baktılar. CAman 
bey"m nASJl tıl!<l bu?> d"ye sordular. 
<Nasıl UMl:I olacak? t ta"bulun ve bU
tlin Türk yen·n e:ı m<'şhur tilkisi! 
Meş'hur dolandırıcı M!!.hmud Ba'nıi ya. 
kaladım l Heps· ş!\şırt1'. Cilnkü oda:ia 
benden bafka klms<t yoktu. tzaJ1At 
verdim: 

- şu Ulnlan g6r117or mu.aunu2? h. 
te bunlan yapsa "-PSl !ılahmuıı BaJm 
yapar? 

Bu adam kateı>lll en llıi.aını ıaoar: 
tel, bakır, ~ta. altın ka1Nler. Bu di! .. 
fa da mBfhur ~. ko ony.ı, lf.vaııt.a 
tüccarı olmuş. cB.>6for Pa.rfomerı. fı..b
raasını aoınış. Oeç.?a ııWı dUJ?nf • 
tum. Denıa .ınıyun.u lro'~mya diye yol. 
luYormuş. KAtı.cıllanenhı bulanık su .. 
yunu esans diye göndıır.yormuş. Bu 
g!d şlc zavallı Xl~ıdh u~e dc•ts ıHte 
damla sı,ı. k.almıyaca:ı:. Ş mdi bak.u. 
Bursaya da soıtuımuş. Bursa beied.ye 
da resine, tıcaret od.ı~nıı., posr.a \e 
telgraf ŞUbesine, maUya şubes•ne hep 
bu ilfı.nlal'dan yo.i~m1ş.. Aman ıyl 
ıı~lıma ıeldi; Bu h-!rif bil' vi'A:yete 
musallat oldu mu yıııııı7i şehM' ta'. 
maz, t;avıılt boğan aans.ı.r ıııb. kase.ha
lara, nahiyelere, köylere kadar aoltu -
ıur. Aman, dellal eıkarıu. mtııı.adl çı_ 
karın davul zurna çıkarın blı.!ka ıllıı 
ed!n. Bu reıltlamlar:h-:ı t·mıercıt ftl'la 
toplayın. Bir ara.;11 kovalım. İkinci IU
beye yollıyalım. Tilkiyi Jrula~ından ya_ 
kalasınlar . .Bir d~ha Buraanın ıe-ıt:n 
olmadığını anlasın da bu civarlara hlc 
a<> ulmasm 1 dedim.• 

* Zavallı ben! Blllr miyim başıma re. 
Ireek kıI"k seıkJa Oıİ(ılJ.a bat D&li.IUU1 Ya. 
zıhanecle .-uzu ' bl ohıJ'VOrQm!. O .an 
blıUG hanım ıalmilU. 

- Mahmud 81'1D1 2eY Jiz mı&luz? ~h-ecei'Gı. 
- Beıı<ıenızıın eteutı.ın. YAZAN CEVAD F MI 
_ :Sizi Madam Aıuuı. ıta:Nncuo~lu - Giremezsin, kafa mı tutuyon? : EH yolladı. - Ben aıemU?Qm. O nuıı da MM>ileftili. telAolı bar uttUIJılıat pns !fi ... Belki ftipbelen_ ibaıbtı va.roı. Gözlerlnden sızan 
_.. Vay, benim esk• Qostum l\4.ı.dam - f.ııtenıen paşa ol. JEoılr eıoirdlr. ketlerinden IM111 olu~rdw. HL 81Mr. Pakat artık bir dakika dalın daııUQ yaş çocuğunun yüzüne t 

Anııa K&lıyoncuoilu beni hatırladl ba, Anl-.yon mu. benim &.ınil'iın bana bu :ıt&yet dıayananuyarak baş tarafa, Ha_ burada. durama.yı.z. ağzının yanına. damladı. Çocuk b 
Am ..... ;,,. lı , ~x emri ~rdi. Vallahi zıbartırıuı. :sıa". nın ,,..nma itti 8o an .,ııç._ ıuı.rm.ar, ~yle buyurun. Kavp bUyUmU.tü. Yerimden fırla _ : oJ- lı • nra ee~ beklemeden geminin ~en bihaber, şimdi anasının g 
llasanı .. Oilwn 11eııJıaneye itim aeıirse mata mecbur oldwn. ;e&ktun ki şube İ - Bana ba4t reis, tadın geci.k.U. ark~a donere-k bağırdı: lerinln içine bak.ırait gülüyordu. 
(l\4abmud Bey 1ottu.·, bugUn ae:mez> meznurlarınd6n biri. : - Öyte Salih! - Ha.ydl motörft lı}letin, sU~bları gülii.ş .Aıyşeyi büsbütün çileden çık 
dersın. Sen de ş.ındalyevı al, kapının _ .Aman Halan ne yapıyorsun? BU 1ruı· Gene aeıı büintn am.ına tl&ha hazır1aym! Yere ı.a·tın ulan, n' cUye ı. ~neleri birbirine Jı:enetlennı.i•, 
önünde otur. Bab4n aelse içeri bırak_ s Jnıı. na. Yalnız biz.:ı bC4 tau' doı:ıdur _ bey memurdur; polistir. diye ba.~dım. • a bek:Iemaetl ka~k gibi ditiliyorsunuz! ~ a.wz ağlamam.alt için kend 
ma söyle. Kan.şıA olacak .. :4ıerlm:z il- - ~se komiser ~~Wl, dedi, emlr : - Nasıl olur? Gemide koşuşmalar gittikçe sürat. mdllj'Urdu. 
bl kaııııa"4na~ o~uo. eınlrdır, bu adamı tat •Yen odQa •- ! Bu kelimeler o kadar ıe~ göy • eniyordu. Maamafill bu kargaşalık İşte §ehrln ilk evleri ... Hayır ya 
Hanımlar ~·le aerUe serpile otur • 111;:'~ura eordum: ~en!.lm.1şlerd1 ki Salih birden hara _ kıaa 'ürdü. Herkes yapacdı 1şi mcy-aeaktı. Bu chı~etı t.şleyeme 

dular. _ ;Qıenden na ~tiyorsunus? ;retlendi: · Lyordu. BU&.hlar yalnız bırkaç aa_ i dönmeyi düıünürken Hasan 
Madam Anna Kalyoocqoğme daha o _ &izi acele ml1ciüriyetten 1silyor ~ : _ Nuıl oluru ....... mı be re'ft? nı- iye lçmde dağıldı. Kurşunlar nanı. ki birdenbire yanın.da ıbelırlvcrınl 

hatt.a b&npıı~ijll. B!b'ükaı:Udaki eyitıı " ·- ,. .u.ıı 1at.ma.k llteınlf. B'2lm handa meşhur tar. Bursa.dan bir tomar evrak gelmiş. !kadm ıoın h~.~niztn bqını mı yaka_ ıwa.ra sürüldü. Gemide kaç ki4l w.r_onun aömlerlDi duyuyordu: 
b.r emlak de!Ul.ll Nıko!a Efendi vardL Rengim Bursa ayvası gibı ssrardı ?:aksın? Elln ~nln üstüne bu hepei bırer k(lf!ı>ye s nmlş, sil>".r - Bir ana ~ln evlMından a 
Ona ıelmlş. O ar.ıh\t NiSo1aki tapu kendi :V°n~~~ed:m. &ruı mı şimdi !kadar <ia dfujlma olur mu? Bir adam allllfŞlardı. Ayakt.a olanlar yalnız dü. mak e:lıbet çok güç .. . Fakat a:i•ti!l 
dairesine git.miştı. Bntt1111 k! benim •- yahu? B!I~lm Hssanla b'rb"rlnini ~a kaçakçı olur, ya. aşık olur. Ka _mendeki ihtiyarla. Salib ve H11.sıandı. Öldürülmesi daha mı !yi? Sağ kalıt 
ki dostum Madaaı Anna Kalyoncu _ öldtırseler sene od.adan çı..!anazdım. içakçı ded1ğin kadınlarla, çocuklarla Hasan ~ muhalefet etmeden bu ha_ bel'i olmaz; belk~ bir gün onu ~ 
oıtlu Nikollkl E!endiııln y,azıhanealniıı Cid kızı.arı dondurma yerk.ım bırak- .:ukratmaz. Çünıkll ka"ll.ttçı av ha"' _ reketleri Pİfk. ln ve l~ayd bir eda ile ne buluruz. 
kapısını bekliyor. """ 'J -tmı. ın~murlarla bera~r mtldür!yet1n :vanı "" .... idir, ne zaman vurulaft"~ı ··yordu. lot,iği cıgarayı dudülnrı_ _ Fa"+ yapamam, 

- Vay Madam Annacıtlml e..., .-. ..... ~rı tek ıöz!Uğttnü taktı. Beni baş.. YOlunu tuttDk. fbelli olmazı nın arasında.o •kaparak yere atıp c;lt- ~ıml Dlıye inledi. 
tan .ıı altzdll. Yet.mit 7qma 191 • (Arkası nrl i l\4atruş, iriyarı bi:r adamdı. Yüzttn_ edl. Kadının be-kl-dndiği '-'titıımete - Çocuğun yaJJQmaaı lAzun. 
mi.eti. K.ola7 &ol.aJ' W.nır mı p?. Jllahnıa4 Saim Aıtınia! id'*i yara el ve çiller olmasa beltl on bir defa ba«tıktau .sonra omuzla. dem Itl dünyaya. getirdik, ölilmden 

_ 8Uıl tazudım. Patat blru .,J' ıa. • ::V-ıt*Iı da deneıbileceett. ~a.ltla.rına rını snldi Te a dam1armın yanına doğ rumalıyız. 
IUdıla. llt1rsılo11 dolıamocrlılı lıoope- ~rt bUlk 1emenller giy.ıniş, a. ru yürMfl. .. . .......... . 

- lılalıılaud S&iml ratili rajHt •ördü lvaiına tltllatlz ve yamalı bir panta_ Gemi bütun bızile hareket etmişti. - Deli Hü.sayi:ı gaddar adamdıt 
- llY•t. ~erlniadeıı uıd1m Jılendton <BUlusl> _ Temellen ya_ §k>n ~lrmlfti. SJrtına. batka renk bir - 2 - emin.ol i>u nıa.wna acıınıyacak. 
- Buıurun 7aaüwneye, blftl' don. f __ .__L dunu JiJellm. tında, llendfonun mt1nevver bir gen,. ~ atmJttı. Kblları açıkta idi. y 1 Taııelenen bır karar ve aon bır 

el tarafından atılan •Menıifon doku - iMinta.nını aıvadıtı için dirseklerine apaya DiZ retle, vücudu gerilmiş, ıehrln önU 

.=at:.:ı:':n:-'11~ı?ın· Bnd• otdeı~~-~' m.acılar toODeratffl> buırttn aermayeai.
1 

:tadar çıplak olan bu çllli ve ısarı AtYfeye öyle gel!yordu ki r<>Jtyüzün_ de ~ılan flk .soka.#ından ba~kl b 
... _. n1 120.000 llrqoa ç1karmı.s v0 muhit : . . . .. Mad&ın ~ Kai.Yoncuojlu lle sıkı fıkı tçln çot fa-vdalı 

01
mab ba$]anr..:,•ır. :tii!ylü kolların Uatünde d~e halm7 de ve yerde bırçoık gÖ'al~r açı.lınl§, ken şey ~mı1yerek,. yapacaıtı şeyden 

dost olmat btltb Beyotlu luzlannı ltOllektif oalışmalar!!e bütiln kazaları. ;de iri Ç84)a ve denlQ: kızı reslnılerıbine bakır<>rlardı. ~l!>inin atışını ka bır şey dllşünemlyerek koşnn 
hemen hemen 1Ulde altmıf bet elde mıu omet tett ı ed''" Merz'fonu bu.. ~u·üyordu. Gayr! muntazam aaç_lk~lsi de h!Ssediyordu. Oradan sanki ba§la.dı. Ha.san madem ki böy.e ıst.ya 
~~':ı d= ::.::ıdı~P':°: :: Tada takdirle anmak mıııı bir boTçtur. Slannın koyu kımumya. çalan ga,.iboir şey kopmuıı gibi müphem, fa.kat du, yapmaık ~~zımdı. O elbet da 
mıatı? ~r rengı vardı, Rasanın üzerinde keskin ibir acı duyuyordu. Birkaç kere iyi düşünürdü. Elbet sözünll tutac 

- Nasılsın Madam Annacıluu? BigaJiçtc Parti lıonıre•i )"'ayli nlltu-ıu olddu anlqılıyord.u. niyet etti. Geri dönecek, Basana yaL çocuğUınu olr gün ona tekrn ge 
- İyiyim. Sen nasılsın kale? Blcad (li 

1 
Bl adiç Cü :.;ok serbest Jwnuşuyor, ayni zaman.. wra.oaıktı. Hayır, her şeye razı idi. ri getirecekti. Kösteklend!, düştü ÇO 

o gün konuştuk. Elini dptflm bani b 
1 

t tçH ltua;s~- ı: k n n;- 5da mintanının açık göi;sünde.n tçe -Faat çocuğunu bu şekilde terkede_ cuğunu kucağından bıralunamıı 
tık. Bana Uç dört genç tız yoi•ıyaca: iur 1: t!.ma ati .. nfatt!~ Ilı" 0 tgrf • irı daldırdıtı sağ eli le göfsünü taŞl... miyecekıt.i Keekin bir ta§ parçw sağ dizin; yat 

t 
..;ı 8 Vı ... ye lZ par mu e i.Şl rıUS a a : . d tını v~de ti ve so."u: Be nd 1 ;,YOrdu. Şu bir .seneden kıM bir zamanda mıştı.Dim kaıpağınm biraz a§a~ısın 

k 
DCi$U,nun başkanlıtı a wnum : . - Ne yapac&ksın geno ısları? 1-....J -• hl t • Geınlde onlardan ba"'ka hemen he eçirdl.ğl serglize.şt gö~erinin önüne sızan kan çorabının üstüne çıkarar 

- Alem ne yapıyor? Herkes sfbl ...._auo.ıunı ya])lllı.ş, na ye sem ve : s - ıl d Fak t tw oca'1llarında 
1 

gelen delegeler ı.s... :men kim.se konuşmuyordu. Bu ses-~ldL Hasa.nı seviyordu. Hiç şüphe yava.ş yavq yay ıyor u. a. o 
dKtil~~=in:? t&klerlni söylem f}erdlr. Bu dılekler !&İlllit e.ruında birden, heyecandan ki flnıdi be:ıtı ilk günlerde oldu- bir şeyin tark~da değildi, Koşmı1' 

- Makine ne olacak?. üzerinde faydalı k.onufmalar yapılmıış fı'kanan bil' .ses duyuldu: ğunda.n daha fazla seviyordu. Ona devam edl.yordo. 
- Kale nasıl y~zacak daktilo? ve ııararlar ver !mi,tr. Ayrıca aene_ : - Gümrük mıotörü ... Gümrük mo. mııablm oılaraık her §eyini verm~tl. ~kağa girdi. Orta~~- t~mamen af. 

. - Ben kıslara aöYl•. Zenııln bir 1h.. Ut rapor okunmuş ve kongrece taa.. ;törü... ve buna. pl4!11an deAildi. Fakat ba:k- duunmııtı. F&Jt~ gorunurl~de 
tınr var, deraln. Daktilo arıyo:r, der,. Tib edll~ir. Yenı idare beryetl seçi_ : aemını.n lçi bLr saniyede karış • kında ne kadar az malimıat sahibi seler yoıkrt:u· Çocugunun yü'lu~ ba~ 
sin. D&tWOılU ne ı&aJ"kaf. Briaa nıı: mlnıdıe bafkanhla İamail özmen aza_ :mışt.ı. Saliıh ~ ~ibı bir bakışla idi! Bu motör, bu adamlar, bu kan mı-yordu.Öyle 'hlsediyordu ki bir def 
rovuyal ~ııP derlerH malı: :aem, ':lAn lıklara Muzaffer Emlroğlu Me.;'ud :Hasanın yüzüne bafktı: da:vası ... Hayır, ona inanıyordu. Fa_ bab.rsa artık bir daha ondan eb 
r:~ıcı:~~l&r ne ae~ebe ıe .. ece.ıt • çemlet, Mutafa Vlubü .,. 'Ruim Te i - İl'8 korılttuAunıu.z bqımıza geldi. kat ya.railbl ne kadar da Jıtapkara bir yen a.ynlıamlyacalı;tı. (Arkası .,,,,,) 

- Oellrler mlt seı seçll.mil}lerdlr. '----···--··-··-· ......... - ... --···-·· .................................... -··-·-·-·-·--.. ··--·-·· .. • 
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ft PO&TA 

!anlar BotJoasın s&daıkatin~ 
e*ler. General d.i.7o:-du ki: 

phidlik f 
I· lstaubul Belediyesi llinlan 1 

Temizlik işleri amele&nin latem i~ alınacak bul. 
ırur. ;yeşil mercimek, kuru fuulya ve nohut. 

ıao,oe lll,50 Temızllk işleri am~inln ia.şe&J. için ahDacak kanı 
soğan, patates, prasa ve l.8.hana. 

Tahmin bede eri ile Uk &em nat mikt".ar'an yukarıda yazılı işler ayrı a.J. 
rı aç.ık eau.t.ıneye konoıı.muşıur. Şartnameleri Zablt ve Mı:.a:nıelat Mudil_ 
lüğü ka.leıni )de goriıleblli:r. İhale 5.'1119'1 Qarşam.ba günü aae.t H dl 
Daani Eııcıimenae yapılacaktır. Tallbler.iın Wt tıeıniııa.t maJtbuz veya mek. 
tubl&rı ~ 941 yılına akl ticaret odası veaJıtalarile ihale günü muanıea. 
saatte Dalıııu Encı.inıende bnlunnltll&rı. (8324) ... 

Blaseki, Cemıllpaşa ve 21ilhreıvi hastal*lar hasta.lısneıerne Zeynepklmll 
doğum evmde 942 May15 sonuna ikadar vei'aıt edecek faklr butalaıa 

aid cewmelerın defll1 ilf1 açık etallfme&'e kxınulmuştur. Ta.lunin ~li 20tO 
lira ıpe .ilk teminatı 151 lira.dır. Şartname Zablt ve .Muameıa.t Müdllrlil. 
tü kalamlnde aörfileblilr. :ibaıe S/ll/!Mıl Pazartesi &ünü saat 14 de Daimi 

Bncümende .rapilacaktır. Tallblerill at 4ılmina4 me.kbuı Teya me~ub • 
lan 'fle 941 yı!ma aid ticaret odam ,....,..ıarlle lhale günü muayyen Katı. 
te Da1nıl Enc~nde bu!nnmıaJarı. (9158) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
ı - l.Bkişehir orma.n fidanıır. için aslcarl 35 m.etıre ~e saatt.e tt 

Wrı su 9ıikarbileceık ın.a.wt ile 1şter saatt.e ıo ki!Ol\lat tanW. elektrtk 
Jeoera.törli ıle bırllktıe bh tamDiZ1'el t!pi motXiır açık ekıslltAlll'e au.. 
ret Je saıt.ın alınacaktır. · 

ı - Fenni idari şartname.eri ve m.u4tave1e ömeği İ.stanbul ormıı.n mt... 
dürıyet.nde görii.leblliı. 

I - Mu:va.kıkat rernlnat, 800 lındıT. 
t - Eksilıtme 8 11/Kl Cum&rt.eal güntl saat 10 da İ.ılt&nbıı1 Orman Mti-

dür.i)ıet.!nde yapıJacaktır. c9342• 



Memleket Haberleri 
Y;::~~=huMyet\ 

cofkun tezahüratla 
kutlulandı 

• 
lzmir belediyesi son iz mirde 

Kaı-ııyaka nahiye müdürünü 
8 yeııinden yaralayan suçlu 

bir otelde yakalandı bir yılda neler yaptı? 
İzmit <Hu.susi) - Cü.ınhuriye-t Bay İıım.Ir (Husırısi) - KarşLyaıka nahi. 

: :~:re:~:l::ı~~=ı~dtm=~~ş~; Hazırlanan istatistik çok dolgun ~:ı:ı~~ı g~~~~tL ~g:;~:de!iç;:: 
çok parlak mer~lmle kııtlula.ndı. Bü_ . ıı ett ~ 
tun şehl.r halkı t~rama. iştirak et./ . Iz.m.ir CHus!IS.iJ - Belediye.om son 5200 ad.et ve 13723 kilosu im.ba edil.~~ ?atlJıy e ibulunıdu6unu yazmış -

«Son Postu nm tefrikası: 131 

- Ben, bir TüPlct.lm ve lsmim Fuad. 
- Lütfen; ne işle meşgul olduğu ~ 

nuzu anlıya.bilir miyim? 
- Ben, Rantiyeyim ... 
- Teşekkür ederim.. Pehlivanı çift. 

llğlnize götüımek iSt!yormuşsunuz. 
Fuad Bey; Pi.yerin arganiza.tör oldu_ 

ğunu anlaınıştı. Bozınıadan cevab ver_ 
di: ti. Aıt.aıtü.Iüt AnLtt önünde toı>lanan onl ?ır yıl _i'Ç.indeki faalcyeti hakıkmda bir m.iştir . t.atlstik h ~· •1 t Bl ~,, · . . Carih 18 yaşında. Ibroihlın Küçük -

b nleroe, İzmit!: büyük Atatürkiin Q. ıs a-.. anmış ır. r ~en""'e Mll!lltedif yerlerdeki au birınkinti - baıy K U d Ki" ük Aber· ık d' - Evet. 
,m bıaıtırasmı anarak Milli Şef İsmcı. ~ledıyece 15738 h!ı.s~a muaye~ edil.. !erine <M>OO k.llo mawt dök~lmüş, ay)pıafa 0~e: eat~~~ bir od:d: ~:o; Fuad Bey, sanki; kendi çiftliğine gö_ 
İniinüne bütün milleotç.e duyduğu nı.ı.ş, buradan 616 kıııt hastane.ere ya_ rı.oa 8 bin 300 eve de hususı mecrala_ ya ınd::ı Y a;kal tır türecek imiş gibi tavır takındı. Ne ola. 
sükr.ın ve bağ!ıllık: duy"'otılarını he,_•e_ tırılmış, 10033 ha~ta.y::ı. ilaç ve 2942 rına dokül.m.ek üzere mazot tevziatı Nrısan-.ıuenm,j()u"dnur:ıı" Yor. ı..~anmn Erıgşun·· ·, .. az_ b-~-irdi. Kendisi altın ))ara yüz bin lira_ 
• hıast ll k 6616 1 ta "-"'U' u U4' A - l""' bir adamdı. Daha olmazsıı, Yusufu 
can ı tez.ahüra.tl.ı .gösterdi. aya reçete . ver e~e :a.s y.:ı.~ılmıştır. la ikan kayıbettiğ.i için tellltkell va _ yalntz başına ahr, Paris civarmda bir 

ıvığı.ct fbrtkası salonlarında verL ev.erin.de tedA·1ı edllmiştlr, 688 h~ta_ I2lm1r QCX:uk yuva.sın.da. W çocuk Zlyeıtıtedıl.r. haftalık bir çiftliğe istedıği gibı mısatir 
len Cümlhurlyet balam ve gündüz ge. n~n pan.s~anı yapı1n1J4. 15082 kışıye !Il.e'reudlken bu yıl daba 48 çocuk alın edebilirdi. P iyere; kuvveı;li bir surette 
çid resmi teV'kalıl.de güzel ve eıruat çıçek ve tito a~:>1 ya!'ılınıştır. mış ve ailelerinin is.teğl üzerine 44 B' d k' l mukabelede bulundu: 
. ld ~ca 8691 znhrevı h3.sıta.Iğ mua_ ıga içte i l yara ama - Yalnız mı götürmek 18tlyorsunuz? 

sız o u. 
0 1.ıQ· !lr ğ çocuıt lade ed!lm:iş;tlr. Halen yuvada h "d · • p hli """ 1 Çorluda yenesi yapılnı•ş, 71 ~ıye engı ı _ a tBesı - e vanı yalnız gu"ürmek tst l'Q-

Çodu (HwıusiJ _ Kara, hava, zırh_ nesı ta.t,blık. edilm~t!r. . 
74 

çocUk ra.rdır. Big;adlç (Hususi> - Nahiyenı.n rum ... 

lı ,.....,.,,·ı.r birliklere mensub kıt'aların Bulaşıcı hıasta.lıklar çın 374 blna; Beleıctişenln A.ci2'er evınde ~4 k:9l bacı mha.lleslnden 18 yaşlarında Mus - On beş gün sonra; Pol Ponela 
• ....,... ,.. bulunurk _,.. ~ '0 .... ş. a.1.ın.tn'"' intikam :ma<;ı olduğunu blliyor musu _ 

orta ve i1k.m~kteb!er talebesinın, spor 44764 parça eşy1, 45 .. I» kılo paçavra en yeuıuen "' ~ 1 
-.- tafa ()ğ'lu Etem aynJ. mahalleden Ley_ nuz? 

~
cu!ar ve diğer teşekküllerin ~t.irakiit: ve 11004 na.kil va.sıta.5ınm dezenfek. tır. &41 kiştye ball.t olan kadrodan 25 ıe'k :tbra.him1n evinde eğlenti yapan - Evet; biliYorum .. !.şte bunu bildi -
Cümhuriyet Ba.yramunız caniı ve iç. yonu ya,p:ı.Jauı.ştır. .. .. . .. .. k:şi isteği!~ a.ynlm~ ve 21 k.iŞl de ece kı'21ların oyunun!\ ba.k:malarına c;ngel ğ~m içindir ki; onu bir ş~hir içinden u.. 
, ten bir tezahüra.Ua kutlulan~tır. 7878 esna!, 33~ snrnc~ ve ş~forun ille t'lmüştür. Halen Acizler evinde 38 olduğu iç:n kom9usu 29 yaşlaJ'ında za.kla.ştmp bir çiftl:ğe ıröttirmek ve 

( Merasinı programına göre kasabanın sı'.~h1 muayeııelerı l~ra edılm.şttır. 267 kişi vardır. Mustafa A,ytunç'a muğber oimuş, ka. beslemk arzusundayım. 
~esıni husu.5i daire ve müe.!'seseleri düklltan teftiş edilın~, 'bunlardan sıh_ Belediye. aczi t.Qb,"t olan 807 hasta ranlıkıta gizlenerek ıta.şıdllı çak! ile Fuad Bey; bu fikirleri zaten; bira.ı 

\ '"' t •~ı t i kı ı 191 · · ""'···ta&.,. t evvel Koca Yusuftan 3lm1ştı. Şimdi de \dona.tı.lml·q, en uzak ma'halle ve ev_ ,,.a; "'• ıım.a names.ne ay rı o.an ve ışsizl memleketlerine sevketmış ve mu.ci • .....,ı yaralamış ır. Y Mösyö Piyere satıyordu. Ç1r>Jacı: Fuad 
er dahi fenerler!e ışıklandırılmış, bu_ diik:kıfııım ıwk.:sanları tamamlaooırıL kış mevs.Lminde 2481 faktr'= para ve Bayramın bırincı günü sarhoş 0~~ Beyin bu hareketine memnun olmuştu. 
ur.makta idi. ~neraller.mizin mül.Jd mıştır. 10985 g:d:ı maddesi tahlil e_ ekmek:, dlger muhtaçlara da 2.2000 Alb.acı mah::.llesiuden Meıhmed Çetın Çok güzel bir şeydi. Hem kendisi Yu -

1 askeri erkan ve on binlerce halkın dilerek bunlrda.n sıhhate mum olan ıkllo kömür tevzi etntişt1r. lromşularmdan Ahmed Baycan'ın e_ sufun dırdırından kurtuıacaktı, hem 
doldurduğu merasim meydanında daL - -- · • • --- - - vine giderek k.a.dınlara .s:arkmtı1ıılt yap de masraftan. 
gal:ınan şa.nlı bayrağımız ve asıkerL Adapazarında bır çocuk tre-:ı 1 lzmıt cezaevine esrar sokan mış ve bu yıizden ev sahibi Ahmed Çi.i.nkü; pe.h.livanıa.rm içinde en z!.ya_ 
nw: futJramla se1a.mlar.mıştır. altında can verdi . arabacı Baycan sarhoş Mehmedi dövmek su_ de Yusuf titizdi. Ne yemek beğeniyor. 

Cfflce de blr nur sahasına benziyen, Adaıpazarı CHus-..u:;i> - Geçen ÇBr. Izmit (Hususi) _ Hendekli arabacı retlle kafasından yaralamıştır. duH~ı~:~İyerin başının etini yiyor~ 
kasaba.da, ha.lk geç vakte kadar gü_ şamba gtinü burada feci bir k~za .01 - Sefer Isminje b r şahıs, İzmit ceza. Her Lkt suc;lLI za.bıtaca yakalanmış du. Daha !yi. başından gıderdi. 
.. '"'"'mıştır. 1mUŞ. 5 ya.5larında Muzaffer .sm nde evine esrar verirıken cürmiimeş'hud ve adliyeye veri:m!ştir. Fa.kat; Yusu!un bir çiftliğe gittiğini 
up OJ- b!r oocuk vagonlar altında kalarak iki h . ' 1 . -·-o i 

• • bacağı kesiimış. J::alJırılct?ğı hıIB~anede alınde yakalanaras:: tevkif edl m.ştır. habGr alacak olan arkadaşları da; b r 
Jzmir Halkevının . yardımları ölnıilştilr. C<>euk. istasyor.d.ı hanınHık Çorluda hayırsever bir Çorluda hayvan hır8tZları çiftliğe giL'Ilek ıc:n Piyeri zorlıyacnJt -1 yakaland 

1 
!ardı. Bu ise QODbacmm 1şme ge~mezdi. 

İzınJ.r (Hnı.u.s1) - W.'lllr Hnlkevı yapan sm.aUin oğiudur. tüccarımız ottnıkü; otelde. gazlnoua, lokantada 
sosyal y.ardım kolu partimiz namına lzmit Parti semt ocakları Çorlu <Hususi> _ Kasabamız tüc ~ Qorlu <Hususu - Çorlu panayırı es.. bedava. yeyip, içİ:p yatıyorlardı. 
cuınhuriyet Bayramı d.ola.yısile aşa_ kongresi carlarından uncu Süleyman Peker her nas~da kazanın ._ Ma\mar:;ı.k . , Acaba; bu Fuad Bey~; ötekilerini de 
ğıdaki yardımı yapmıştır. İzmit (Hususi) _ İ1Jmit sellüloz sa_ sene olduğu gibi bu sene de şeker ~Y-: mer a.smdal odtl.a.mğı. a....,ta 013

•
11 ~il başlhbaL yutturamaz mı idi? 

'l'amında 50 -' H a. Kurumuna 2:> 1 varım ça ın ı Jand:umay:ı ın er :t l i ·· ünü bilm'· M··sy" Pi 
İlkmekteıb tıl€!besine kıı ve e:kek nayı müesseselerinde C. H. P. semt Çocuk ..,,.... "" .;:._v ve 5 1 de verilmişti. Sı.kı iJir takibat neticesinde ·sn c yuz .yen ° 0 

-. 5-0 kat lbis • ..,.,,,rgeme ~~urumuna · ver, havaya zeka sarfına çalL'~1yordu. 
elblsesi olmak üzere 6 e e, ocağı mera.simle açılmıştır. Kızılay cemlyetine olmak üzere 100 çaldıkları hayvanlarla Trnl:vanın muh Hoş, Fuad Beyinki de, havadan ba.5ka 
a.yakkabı, iç ve dı' çamaşırı ve aske. C. H. P. Merke~ kazaya bağlı nahi_ llralık bir teben1ldc bulunmuştur. t.e!Lf yerlerine da.gılan hırsızlar derhal b.r şey değildi. Asıl iş aTabanın içinde 
rl Eşref.pa.Ş:l, memleket Tepecik ve yelerin kongrelerı11a de başlanmış B' a· h I t l ... ;Yakalanmı.cs. hırsızlar adllyey.:?, hay - bek1iyen konıtefide idi. 

E.nı' l hastanelerine üzüm tır ıga ıçte ayvan ıas a ıgı vanlar da sahibler!nc tesltm ed.imi~ - Arabanın içindeki kadın bekliyordu. 
razı sar ye ' · B!gadiç (Hususi) - Bigad.ç'e bağlı tir. 

indr dağıtmıştır. . lzmitte bir ev yandı Iş!klar ve Sa.ma.nlı köylerinde Qtç-ek_ I M~;!~~u~~u~~;~en cesaret alarak 
Hapisha.11eye meyva verilmiş, akLl lZm.it <Hususi> - Turgud mahalle. babl köyünd~ daJak vr. merkez na - . zmit Emniyet Müdürlüğü şunu teklif etti: 

hast.alarına s\gara. dağıtılmış, çocuksLnhı Tabakhane semtinde Mustafa hlye hayvanlarında da Şap hasla_ IıırnLt {Hwmsiı - Vi:ayetim!z Em_ _ Efendim; Yusufun üç ardaıda.,ı 
yuva'arına (k.rr..ş'!.ere) ayr!ca elli çif~Jkarısı Vesi' enin evinde· yangın çık. lığı zuhur etrnış ve çiçe'k ile dahğa niyet Müdürlüğüne tayin edilen Ke_ daha var ... dedi. 
ayaklraıbı ve on1Ukler verilmek sur<:ti m~ ve ev tamamen yanmıştır. Bu a. yak3lanan tıa.y,,ıı.nlera a.şı yapılmış_ nan Eroı gelerek vazifesine başlamış_ Fuad Bey; yan ç.izdl. Ve: 
le bir Qak yavru~ar sevindirilmiştir. rada bir kuzu da yanmıştır. tır. tır. - Yalnız, Yusufu göi".ünnek istlyo .. 

- Pehlivan, gitm.eOt istiyor musun' 
- BaJta bey! .. Hepten kaç<ıcıaS-

bef. 
Plyer; Ywrufu seıaıınetled1. Filiz, lt'• 

raahmed, ve Osman gazinoda. değillel'• 
di. 

Fuad Bey; Yu.s~u ara.banın yanıı:sl 
ıretirdi. Ve k.a.dına takdim e~ti. 
Kadın, Yusu!a ve Fuad Beye bıı111' 

etti. Fuad Bey karşıya, Yusuf da kadJ.ı 
nın soluna oturdular. 

Yalnız: Yusuf arabaya girerken yd• 
lar çatırdamıştı. Bunu ırören arab&"' 
madamın hit.aben: 

- Mdam; araba. tehlikelidir. JJtlll 
villA.ya. kad&r götilremez. 

- Neden? 
- Türk pehlivanı, çok ağır ~ 

Yayllrın çatırdadığını işitmediniz nıJf 
- Hayır; fakat, zannetmem gö·ür111'• 
- Yolda kalırsak beni mes'ul tut • 

mamanızı rica. ederim. 
- Yolt. Çek seni .. Korkma!.. 
Arabacı kamçıyı şaklattı. Tam bu ,,_ 

rada Filiz, Fillbel1 Ahmed ve OSilla.JS 
da Gazino Döparlye gelmek üzere bul
varın terituvarında yürüyorlardı. 

Gözleri, Koca Yusufa ilişmişti. auıeJ 
bir kadınla arabaya b nmlş gidiyordtlı 

Yusuf; bunları görmemişti. 
Fuad Bey, düşünüyordu: 

- Nereye gidiyorlardı? Eğer: '111.. 
sufu çi!tliğe götilrmcz ise; i>er şey bO• 
zulurdu. Acaba., ııu zengin kokotuf 
yeri neresi idi. 

Araba epeyce gitti. Şehri yavaş, ..,., 
vaş terkcd!yor vill!\ların olduğu ~nsı. • 
halle gellyordu. 

Bereket versin arabanın yaylı\n sal' 
lam dl. 
Kadın; Yusufa, durmadan satsışı • 

yordu. Kolunu tutuyor, elini, eıllllf 
içine alıyor, gülüyor, sö'Yleniyordu. 

Yusuf; kadının bu derece serbestJ 
sinden sıkılıyordu. 

Fuad Bey, bunu anlad:ığt için kadı 
nezaketle: 

- Madam; atfedersiniz ... Bizim P 
livanlarımız, biraz ma.hcub insanlsı' 
dır. Ve bu derece '.lerbestlye alışnı~ 
mışlardır. Biraz sakin olursanız d 
iyi olur ... Belki; bırakıp ~ider. 

Dedi. Kadın; bH"akıp gider sözilod 
ürkmüştü. 

Nihayet; bir koruluk içinde gli:ııal 
muhteşem bir villı\ya geldiler ... U 
ıa.r. madamlarını ve misafirlerini n 
ketle k.arşı.lıyarü iç~rı aldılar. 

(A.rkas:a var> 



31 Birinc:teırin SON POSTA 

.. 
Telgraf', Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Bu sabahki haberler Almanlar 

Kırıma 
nasıl 

girdiler? 

Londrayn gore: 

Tala ve 
Kırımda 
vaziyet 
vahim 

Karadeniz 
sularında 

teblike 
lngiliz gazete!eri 

Alman ordusunun 
Kırımda i' erleyişi 

hakkında ne diyorlar? 

b.r eatrimizln tamı olsun C3>. 

üç gün süren çok 
korkunç bir 
muharebe 

geri çe!dlnıeyi aahi 
dlış .. nınÜi-lerdi 

Eski Osır:anh kalelerinin 
oynaaıı<ları roJ 

l.mldra 31 (A.A.> - Kuybişevden 
bildlı1ldiğine göre Stallnın ckurbağa 
sıcraYıoı• tavsif etm!.Ş olduğu tAbl -1 
ye büYük mı.kyast.a t.a..O k edılmektedtr. 

Bu tAblyeye istin.ı.den d{Şnan istllA. 
sına uğrayacak olan şet. rlerde işe ya _ 
rar her şey munt.az,un b r surette geri 
taşınmaktadır. 

Klyefde ill: defa t..ı!'b k erfiiın;.ş olan 
bu lkurt>ağa sıçrayışı bllyilk b r muva!_ 
fakiyet ıt.emln eclılm.şl.J', 

(2), 29 Haziranda b.ış' amıı.k Uz rr ile 

4 _Nota <2>, Bir hayvan (4), Ba. 
şına «Y» gellrse hususl tenezzüh ge -
misi (2). 

5 - Bir erkek ismi C4>, Nota 
gün içinde bUtUn işe crın iş'irakıle 

(2l. fab ... kn ardaki bütün tr.s!s t s5külnıllş 1 
10 ile 18 Temmuz arnsınd3 ger·fü· ya. 

<9). pıltnış ulım fabrlkal'lra bu kısunlar 
verı~ir m· ve 5 Ağu to~ta i~lcıne~ 

nidMJ J b!lı;lamıştır Bu su le K yet VP Har_ 
kofta.ki bUtün fabr kaiar g ric!e pek u_ 
.ık'ara taşınmı~tır. 

Aıntrin verd ği m. 
6 - Evın üstü (3}, B r hayvan 
7 - cBaY• ın eski tl!.b rl <3>. 
9 - Meşhur b:.r polis haflyesı 

(2), Yanlışlık <5>. 
ı - Bir sayı (3), Haluıret 

Asker <2>. 
10 - Bir ttıık <2>. 

IMilli Bayram.m dünyadeki akisleri İngilizler Kaf
kasyaya doğru 
ilerliyorlarmış 

, C.Baştararı l tncı nytada J mandanı Korgeneral All Fuad Erdem 
önu'ye gönderdiği bJr telgra.fla tebrik ve emekli general HJsnU Erk e n de 
~ iyı temennJerini b.Udlrm~ ve Re!_ hazır bulunduğu bu toplantıda btiyilt 

Bulgar söızoüsü Sofya radyosunda slcumhurumuz bllmuk bele teı.grafl:ı elcım.z b.r nutuk :.uy! yc=ek A\Tupa ve 
şu haberi vemıişilr: reşe'k'kürde bulwunuşlardır. Asyayı saran harb ıc nde Türk vata 
•- Röytere göre vaziyetin c:drliye. * nının Mıl!I Şek mwvtln old :u sulh 

ı rd ı ve sükfuıun dı.-ğerini tebarüz e rmlş. 
tını goren general Ve.ve 0 u aırına Ankam 30 (A.A.) - Cümhurlye n .Atatilrktln ulu hatırasını taz,z "e M'llll 
Ka.1'kasytı.ya. doğru Derleme erıni em.. yıldonumü munn.'iObetlle R~l.'i cumhur Şefe duyulan sarsılmaz bağlıl.ıgı ıfade 
retmiştir.> İ .. ·· 'y önd iğ . lg eylcmiştır. 

SOOcü bu habere şu sör2:leri ilAve nonu c g erd 1 bır t.e rafta Jn. Loııdra büvüK eJ~'U"'inde 
ponya imp:ı.ratoru rn.aJestce l:Lro H to 1 r- a 

etmiştir: tebrlkte bulunmll§ ve lk:ırşıhk ol rak Londra, 3° CA.A.J - 'Iurk.yl! buyük 
_ Bu hareket Almanlara knTşı de. eıç.ugwdc CUmh.ır.ıyetm ıı:ı ınc. yıl_ 

ğ.11, petroılan mUdaf:ıa Içlndır.11 Milli Şe! kendilerıne bir t.e§e;ckur tel. donUmunU kut.amaı:c: uzere lert b c 
(Radyo ga.zete61l gra!ı gönderm~t.lr. cıılen top.anµaa lng 1 ~re har c.) na: 

Amerika, lngi:iz 
üslerinin kendisine 

terkedi.mesini ist: di 

* zırı M. Ant.hony Ed n llc g~n~ kur _ 
Ankara 30 CAA.) - İ"..alyan kralı may başitanı g.eııeraı Sır John DJI ye 

majeste VıOtor .Elmanuel ııe Reisi - bahr.YC\ naz.rı M. hlı.:x.uıdr lı 2ll' bu
cilmhur İsmet İnonu aras:ndo., Cum.. lwımuşl.ardır. Bunlaıd'l.ll ba.5ka b lıae_ 

&ı aşağıdakl ze•at nazım dlkka ı cel.. 
hurlyetln 18 inci yıı]dönumu vesUesı.. bet.mışıerdır: 
le karşı iklı te'bl'f'k ve teşe kur te 1ngU r hUkCı.:netın n vr.k le Anka-
granan tea: olunmuştur. rada bti)ük e ç ı ~ın yapre ş o~an Sir 

* Percy Loraine, tılo kwnandanı amiral 
Ankara 30 A.A. l Fransa dev et S.r Roger Pound, tiovyet b JYÜ e çıSı 

Nevyork, 30 <AA.> c .Amcr;.D ajans. M Maı6ky, Mısır biiytik e ç Har.an 
lan Vaşaıgtondan bıid rı~or: reisi mareşal Pda n Cumhur et n 18 Neşet Paşa, Bele u b..tytik clt sı Baron 

Atiyen ıkendi laratında;:ı kullanılmak inci yıldönumu münasebetlle Re!& - de Cartler de Mıırch.rnrı , .kord p cma_ 
Uzere bütün Büyllk Brit.anya üsler·nın climhur İsmet İnonu'y.e tebr klerıni tik VQllareşalı Slr John Monck ile ea_ 
Amer1lc.aya tel'ked.lm SıD:n B rıc,, k A. bı dlrm.lş ve 'Milll Şef mukab leten ki Ankara ata.;emıl.terı general 
merika hUkQmetıııce tı g ltered('n tal b kŞeklı:urlerde bulunmuştur. WNd}ıa.n Deedes. 
edilmıŞ olduğu slya.:;t m h.ıI lde tahm.n * Londra raclyosuncb hitabe 

edll.mekıted~-o Ankara, 30 _ CUmhur yetın 18 inci Sır Deede& gece Lon<ira :-Mbosu ile 

Sovyetlere göre 

telgraf gazetesine 
göre 

[Baı warı ı lncJ sayfada) 
Hemen bUtlln f'a.bnkalar, kap1lannı 

kapamışlardır. Bazı kimseler, bol.ş~lk 
eephesınden bahsederken, orada, ver_ 
dun gibi, mUsta.hkem m~llertn b1r. 
birini takib ettlğinı s6YlıYerek. h ffetle 
hareket etmlşlerdır. Fakat vaziyet böy_ 
le değildir. Bu muharebede, Sovyetler, 
yalnız ric'at 'hare-ketle:. yapab lrn~er. 
dir. Halbuki Almanlar. taarruz hnkA
nını dalma elde bıılundumtu$!atdır. .................................................... 

Acı bir ölüm 
Memum k&ymakam Tayyarın kızı 

ve maliye dıcmurlanııdAn Cemilin kız 
kardeşi, huklilc mezunlarındm ve Ma
livc VekAletı memurlarından Ruhiye 
Erdil yami dört yaşındıı olduğu halde 
dün vefat etm.ş ;e nıe.'lsub olduğu 
Kişm r ailesini aeılaıa g:ırkctmLştlr. 
Cenazesi ı;on arzu.su veohile Erenköy 
mezarlığında babasının yanınn defile. 
dılmıŞt.1r. Ar.kadaşlanna acı ile bildi • 
rlrlz. 

OTEL 
TOKATLIYAN da 

5 İkinclteşrlnden itibaren 
meşhur Macar vıyolon.sclist 

Staf an Karnoczy 
konser ve caz ıb:lfı.s!k orkestrası 

ve şantöz DİZÖZ 

LILO ALEKSANDER'in 
ıştıı'l.kllc 

yıldönUmü milnaseo0ı...1e Mlsır "1'ah, aşaıı.ıdaıtı h..ı.abede bu.uomuşt.ur: 
Suudi Arabistan kra.ı. İran Şabtns-ıhı, ı ur.k Cwıınuı·..ye.n.ın .&b uıcı yıl<l~ 
Romanya kralı, BU!iar kralı, Macar numu. gara Y.atll'.:1 .k.urıesı.naı.: .kı:ndde. 
Jrrallık naıbı, Ira.ıc krsllı!t naıb , Ş:lrkt rm1 bur iliw t..<Unete ve f.ık.rle.ın aer. 
Erdün Emlri, .:bıpanya devlet rei61 "'Tan~ bestçe soylemeııe saıa.ıuyettar oıan bÜ
to, .Portekiz cUmlıure sı tamtlarınc!.an kUınet.!er&Il adet.çe .korkunç bır nıM>et_ 
gönderilen tebrik tclgrailarına M 1U t.e eksildlgi ŞU dll'S<.iA bilhassa husual 
Şef teşekkür telgr.ıflarıle mukabele et. bir mana)ı hal.zdır. TUrk.ıye ak Uı ha. 
mıŞlerdir. reketlcrıJe \"e yıkılmaz a.zm1 ııe biltUD 

Stalinln Baş,·eklle telgrafı tehdıdlere ve yaz guımeıerc Jağmen 
bu tehl.kell aenc·er esnasında kendi 

Ankara, 30 CA.A.' - Sovyet Clhn- ıst.tltllıni t.amaınlle muhıı.1ı.ıı.a etmiş.. 
hurlyetlerl Birliği baş;ek.11 eksel,ms tir. Hiç şüphe ;)'o.k ki Cümhur y n 1. 
Stal n ile Başvckıl Dı. R f'k Saydam mn edılm.ş oldug;ı 29 İlltteşr.n 1923 
nrasında CUmhurıyetın 18 incl yııdö_ tarıhındekı Tüı:1c ruhu 1941 s nesinde 
nUmU münMebe'Ue t br k ve tr kkür de aynen yaşamsktnd:.r. 
telgrafiarı teati edilmiştir. Her şeyden etvel gekn K lı.milJ 

ingiltere genel kunnay b;\Şkanının Türk millet.lnln sec ycs.ndc araı.11.K 
Mareşal Çakmağa klgrafı ltlzımdır. Tarili te~ k e.'.lilectk olUTSa 

Ankara, 30 C.A.A.) İng !tere genel gorillUr k tadııd edllem.yt c :k aerecede 
kurmay başkanı lCllcral Dıll Clim.huri_ ı;ok ordular bu milli duvar ka ... ısuıda 
ye. Bayramı dolayı ~e enel kurmay )ıkılmış, darmadağı.'l o:muşt;ırdır. 
başkanı Mareşal FevZ! Ç kn\!lkıı tel. Cümhuriyet.ln bAnlsl bu in m mle.. 
r:rarıa tcbrlklerinl b ldinn ş ''e Mar('ŞB.1 tetini zıyaret etm k Uzeı g r r cb J. 
Fevıl Çakmak muluı.beleten teşekkürde sc bütün milletin , ltendıu her hu. 
bulunmu tur. u ta , lylk olan ha. n 1ı;.-nct tnlinü.. 

Ecnebi md)obrı neşriyatı 'llÜn akıllı bir ıdaresi altında b..ı urdu 
Mihver ve 1ngJ z ra~olnn cwnhu. Türk.ıyen n bugün b:ı ını bütün müs.. 

r.yet Bayramı yıldu11Umu miına.s~etl_ takrl mili •ıcr allC'Sl emdi' Yll k tu. 
ıe Türlı:ıyeden saye;ı ıfaae eden b<r şe. tab lmesi işte bundan ~e cını ktcdil'. 
k.Jde bahsetmektedır. Bilyük Britama b B ın u TJrk y naı 

tngır ad 
0 

unda ınüttdiki olduğundan do ayı kentl ~e 
ız " ' 

0 9 
b:r ,ftlhar payı nyırnuu:t d•r 

Londra radyo.su 1933 ten ı. 3 .a.ıne. 
sıne kadar IngıJ.cre bu.Yilk eıı; !~ini 
yapmış olan Sır .r..,rey Lo emn blr Jı1-
t.a.be51nı neşretmışl.lr. Perc Lo en bu 
ıutabes1nde turltçe ltonuş..nı;ı; dem.ştır 
kı: 

- Türk mlllet.ine bugünku yuk.sck 
me\kı1n.i kazandıran Kcııtn A!atürkUn 
ısını her ııaman ba:;c.t kalaeaıttır. Türki_ 
ye 18 sene evvel ıs .. ık.n uıe \'e hlirrıye_ 
tine kavu~uş, Brl.,aulu da nıilstakll 
Tilrk!yeye dostluk el nı uzaım1ştı. 
Şimdı ın.sanlık tarilıinm bu en tarmlık 
günlerınde her ıkl taraf t:t :Mihverin 
muvaffak olduğu ta.'<.dırde her iki mil. 
letın de malıvolaea~ını biliyorlar. 

Türkiye :tınnet İnönü gibi tıüyük bir 
insana malık bulun:ll:ğ•ı için baht yar. 
dır. Büyüle işler ;t>a.şaran Türk mUtte. 
fiklerlmizln bayraınlanm hararefle 
mümtaz Cümhurrels!nıu hilrmetlerl. 
mizl sunarız. 

İtalyan r04d) osunda 
İtalyan radyoounaü şunlar wy!cn. 

mıŞ'Jr: 

BuaUn Türkıye Cilmhurlyetmln 
18 ınci yıldönUmUnil:-. H.çbır zaman 
Tilrldye bbyle ouru lnlı b.r harb ha
vası içinde Cilmhu.ıSt:t Ba3Tamını kut_ 
lulamamışbr. Fa.kat Türkıye hc.r an bu 
havadan lkendınl kırrımaği!, muvüffak 
ol.muştur. İng !tere kcndıslııi h:ırbf sü. 
rliklemek istem ş, fnkı.t telktnata ka
pılmamıştır. 

BUyUk AtatUnkaıt iz n.1e yUrl.:yrn \'C 

kahraman b~ Şefe sah.b bu unan Türk 
milletı hududlarmı som.r.,. kadar mil. 
dafaaya azmet.nı!ş bulunmktadır.ı> 

Bertin ve Kuılıis r:ıcl~·olannd.ı 
Ber!ln ve Kudüs radyolnn da diln 

İstlklAl marşımw caım:.s ve bayramı_ 
rnız için gilzel sözle: sllyl~m.s•.ır. 

(Radyo c:ıze~) 

Romen ma.Lbuatmm neşriyatı 
Bükreş 30 (A.A.) - Rumen ma.t _ 

buatı, Türlt ye Cüm.hurlyetlnin 18 ın. 
el yıldonümü mün~ebetil~ yapt ğı 
neşriyatta Tul1ki:yeye bııyük bir yer 
aqırmaıkta, Kem.al AtlıtürJnın yara _ 
tıcılı:ıt ve ya.pıeı'.ı:k ruhunun Mili Şef 
İsmet inönü'nün V<? mesai arlmd114 • 
larının şahsında dC'Y'.am ettiğ.lnl be • 
lirlerdt Tur.klıyeyd medhüsena et • 
mektedlr. 

Berlln bdyilk f'lçlliğlml:ııle 

Berlın, 30 <A.A.> - Cümhuriyelln 
18 inci yı'dönUmü Beıl n Türk klübiln. 
de lmtlanmıştır. Harb Akadenıı&i ltu-

Fransada yabancı radyoıa.·ı 
dinlemek yasak 

Vıdhy 3-0 (A.A.) - Yabancı radyo. 
hırı dinlemek yaSaiı hıa.irkında Fran. 
sız hilltfunet. tarafından alınan .lr:a _ 

rar tıugün reunl gazetede çı.kaca&Lır. ---o 
Bir nakli ye tayyare
sin~' e 14 kişi öldü 

Moorhe:ı.d (Minneso1A) 30 CA.A.)
S!s yfızünden Mlnnesota'da Moortle. 

ad civarında bir ne.kllye tayyaresi ye 

re d~rek parçalannuş içinde bulu -
nan 14 kişı ölmüştür. 

• 
"intiharcı,, 
müfrezeler 

1BaŞtarafı 1 hıcl :ıaytadal 

mışlardır. Bunlar hıÇ\>ır zaman teslim 
o!mamağa yemın et.m.ş<erd.r. ş_hrın al. 
tında, 30 metre der.ııl kt~, maJ zenler_ 
de yaşayan bu mufre~e.er n drad 
hayrete şayan bir n~vı çete muhal'e. 
b~I ~apıınaktadırlar. OdC6anın hemen 
bütün mesalıaı sat.h yes n itaplıyan bu 
mahzenler eski taş ocakl:Lndır. Bu 
yeraltı goçldlerintll eidc me~cud yegA
ne harita arl bu cetecılerin elinde bu. 
lupmaktadır. 

Muhar blerln verdikleri h:'.ber ere 
göre Odesada hergUn şiddetli ınfill.k. 
Jer vukubuı.maJtt.adır. Rumenler.n top. 
!anmak itiyadında bulunduklnn yerle. 
re büyük bOmbal.ar konulmak ad r. ce. 
tecller, m.aynler -,,e 7augın boınb:ılan 
yerıeatırmek ıçın mıı:tıallede:ı ın.ııhıı.lle.. 
ye evden eve &'t!çmı:"iCt"dlrler. 

~tnteaareı• mUireı:c'ere knr•ı ~apı 
İan t.aarnızlar ve bunlım dumana bol. 
malt için gll' şilen ofı+Un t ş!>bbltsler 
aldın kalmıştır. 

Odeısa harab bir şehir halini alını.J. 
t Rtislar ıımanın methaUnl tıkamn'k 

1 ır ~ Uç v~purun n:? b •on doldura. 
r~ batınnış'ardır. MUtıomad ven çıkan 
vangınlarl söndtirme-it len Rumen ıt 
fab'r efradı suyu limandan taşımak 
meoburlyeU_nde kalrnaktaaırlar. -

Y:::.e.ie~~er 1"_.1_9_14"Y"öretf NenınSON RA 
• (Türkçe söılü) 

oANsLı MATiNELER 
1
--... -ELHAMRA Sinemasında ' ., 



hmud Sur tarafından h•diye edilen 
pırlantadan ya,pılmış tayyarecllere 
mahsus alMıet. te AbdU:halık Renda 
tarafından kendisine ver!!mtştir. 

Sancak teslimi merasimi 
Bundan sonra ikin.c1 sınıf okulun 

sancıığı 1:ik.1ncl sınıf orduları nanuna 
Baro Okulu airuyının şanlı sanca.ğ1 _ 
nı birıncJ sınıfa tac;lfm ediyorum. Kah 
mmanlığın tlmsaJi olan şamı sanca. 
tımızın şere! ve ha!YS!yetlnl koruya • 
cağınıza ve bu uğurda ca"nınıı.ı ver -
meğe b:ızır olduğunum. an.anımız var 
dır> dlyerclt blrlncı sınl:!a. teJ.llm et. 
miş ve sınıf adına sancağı al.ar. da 
ka.rşılık olaraılc şunları söylemiştir: 
cKa.hramanl~m ~lü ol,an san. 

cağımızı her yerde her zamanda ko. 
:ruyacatımıza and f.9eriz.> 

Okul komutanının nutku 

S:ınca!k tıesıimlnden sonra Okul Ko 
mut.anı kurmay a.l'my Mustafa Eren 
şu nutku sczylem.şt.lr: 
Sayın büyüklerim. değerli arka.da.ş. 

larım, 

Bun-ün okulumuzun 108 inci devre 
mezunlarının sano::ılk teslimi, mükfı. 
tat d::ığıtma törenin! yaptık. Bu genç 
ıer ya.rındıı.n it.ibaren muvnz.zaf sü _ 
bay s:ıf1a:rı anısına girerek b!lgllerlni 
twna:mlamak üzere meslek okulları. 
na g dece1clerd1T. 

Blzlm bu topla.ntnnım yüksek hu. 
zurlarile eşsiz şerefler k:at:ın büytlk -
lerınılre, kı;metll aI1ka.da.şlarunıza. o. 
tulumurıun minnet ve şukranla.rını 
aw.et.met• ödemnesl en büyük bir borç 
blllrfill .... 

Aziz QOCuklamnı. 
İki seneye yıı.kın tir zamandanberl 

teknlğındeki ineeliğile müstesna bir 
kıymet ikaza.nan askerliğin çeşıdll ve 
etrofiı bi1gilerini sa.rsıımaz bır azim. 
le öğrenmiş en giıç !iıklr ve en zor 
beden hareketlerini yaşınızdan ve 
kemalintzden üstün tıı;r var.iıkla. ba -
şarmış bu1unuyorsunuz. 
Şimdiye lkndar millete ve orduya 

bir o<>k büyukler ve bunların en bil. 
yuk"erlni yet~lren okulum:ız ~izleri 
de ısı ırnalln büyükleri olmıı.k lç'n hn 
zırlamış gönnekle mü!tehlrdlr. 

Arkad!l.şlıı.r, 

Cumhuriyetten evwelkt devirlerde 
o1rnlumuzda lYtJ,lntz n:ız:ırt bılgiler ve 
rı eb\1 yordu. Mes eğln ıı.m.cli ve ta:~ -
b ki kısımlarının geniş veri.nün! ht!r. 
kes orduda öz ve etrn!lı ça.tışıruıs!le 

e:de e1lrnek zorun!da ıdl. 
Babalarınız ve bugün ordunun en 

buyuk komutanları, bö;{le gUç ve 
ağır şartlar içinde yetcşm~ierdl. HaL 
bukı siZ:er, Cum'hurl!y. t devrlnln mut 
lu çocu'kları okulumu7lda, içinde ya_ 
ş nılan har'bln en yeni, en miıkemmel 
sllA.hhrı üzer nde ço.lı.ştınız, onlar n 
kul anılına.-;ını ıb rllıcte tesırlerlnı -ôğ. 
rendinız. Gldeceğln z meslek okulla -
rmda da öz mes'elı:lnrlni7ln naz ri 
ve ameli kısımı nnı dııh3 dl:'ri.n, da... 
h:ı etraaı tet'ktk ederek b1lg lerlnizi 
arttıracak ve en büyü!k ~ul olan or. 
duya !li..lcri kudretınize as'kc ı varlı -
ğmıza d !ha büyu'k bir gu7Cn!e gire. 
ceks n1z. Fakat aıbdaş1ar arasız bir 
çalışma anCS:eği olan a.cıkerlikte tetkt 
kin ve tete'bbiiiln sı:ınu gelme-z 

KurslM, n kıadem.Per, m:ınevrn, tat. 
blkathroa durmstinn d'Au:yac'Jtsın•z; 
o' ı•t:ıcaksınrz, orduyu yet.ştlrecek, or 
duda y.etl~M. 

En buyük örnekler 

de blle SJJ"Sı.lın:eyan bir disiplln ve i. mürekkeb olan Ka!kasya dJ\rUlharekt\. ki tarafı denize dnyalı olması t. ar e 
ooat Lstıyecektll'. Terblyecil.?rlmlz ve tını O:ı:r parça tet.lt'.k: etmeJt icab eder. bl~ deniz h!kımlyetlne malik ta_ 
öğreticilerimiz bunların üzerıııe ders. Biz, gerçi bundA:ı evvelki yazılımmız. rat için mUdafaa kıymeti büyük olan 
fer verdiler, örnekler gösterdiler. Fa. dan 'biri.sinde Kıı!ltasya ve Knfkas dalL Kafkas sıls!lesin!n yegfuıe zayıf tarafı 
ırat bunların en g{i7Jel en 1y: w en lan lhaklk..uıda bazı malQm~ verınıştık. uzunluğunun !azla ve ilk bakışta bU-

l flmlzl.n Fa.kt, o ıınalCUn.ıt hem cok muhtasar yWı: miktarda kuvvete ihtiyaç gösterir 
büyük örnekleri Ebed Şe ve idı, hem de Ka!kasyaııın askeri coğraf. gibi olmasıdır. Fakat, geçldler;nln az 
Milli Şefiım.lzin yüksek §aıhsiyetlerln_ yasından zlsade slyruıı ve iktısadl c.:>ğ. olınası bu zlfmı teh\fl eylemektedir. 
de !bulursunuz. rafyasına. aj_Q 'lulmıuyo::du. Bu .sebeb. Pilhaklka, ~imaldcn cenuba doğru Kaf. 

Ezell Türk taraı:nin şanlı vak'alan. le, bugilnkU yaz.mızda bu husus hak. kas datlarından geçme~ istiyecek bir 
nı hele BUyülı: Harbi:: ve tsti.klll Har. kında biraz da.ha ta!slllr. veıme~e ça_ taarnız ordu.~nun istifade edebileceği 
bım1zin eşsiz zaferler~l yaratanlar siz. lı.şacağız. yollar ve geç'.dler umumi bir surette 

1200 Qcllometre ımtldadında olan şu aşağıdakllerdım ibarettir: ler için en bUyUk ku\'l'et ve heyecan k Kafkas 6ll'a dağlım Karadeniz ile Aza 1 - Novrosis.KI • Sohum _ Potl sahil 
kaynağıdır. denizini ayıran Kerç ooğazından baş. Yolu ook dar olan bu yol, sarp dağla. 

Çocuklar: SiZleri buradan meslek 0 - lar ve garıb! şimaliden şarkı cenublye nn eteklerinden hemen sahil boyunu 
kullarına. gönderırkcn tıpl:: çocuklarını doğru tı rblrine mu~·azı iki ve bazı ına- tadcib etmektedir ve deniz hA.kimlyetine 
okutmak için istem:yerek onlardan ay_ hallerde üc sır:ı halınde uzal"arak Ha. malik olmayan bir mlitearrı.: tem ta_ 
nlmağa katlanan bir b:ıbanın duyduğu zar denizi ııahll\nd'l ve Bakfı şehrinin bili istifade değ!ld.r. 
te.Uı acıyı hi!'.sediyoruz. 6&11kında bulunıı:ı Apşeron yarunada. 2 - Kuban ve Terek nehlrlf'rlnın 

Bi.zlm için birıclk nesmi tes"lli sizin sında nihayet bul:ır. Bu dağların orta yukarı kısmılarıilı taklb etmek ve El. 
orada 'Ve daha ı;onra, en büyük ıılle taranarında bulunaıı 5630 nkımlı E!. bruz toı>eslnin ete!t~erinden doıaşmak 
ocağı olan orduda çalışmalarınızı ve bruz · ve 5043 rııkımlı Kasbck tepeleri 6Ul'etlle oemıbda.!ti Riyon nehrinin yu_ 
ilerlemelerlnizl işitmek ve bununla ö., ile bunların arasında1:ı gene bu ::-a.kım; karı kısmına inen dağ yolu. Ancak. kU-
ğUnmek olacaktır. larda diğer bir tep'?, semanın engın!lğ. 1 çlilı: lbırllklerln lıarekethıe milsaıddlr. 

içinde uçlarıı daima kar ve buziar:a I 3 - Kafkas dağlarının şlmallndeki 
Bir cenç sübayın mukabelesi örtillU !birer ehram hal ndl'l yUkııelmPk. OeorJıyevsk şehrinden başlıyarak ve 

Bu nutukta, ıkinc! sınır adına bir te ve azıımetll borer .:Umudiye husule ı VlAdi Kafkaatan gonra Dacyal gr;:ç.dln. 
gene siibay arkadaş~:ı.n namına, komu. getirmeıctedirler. den geçerek ceuubdak. Tiflis şehrıne 

KıırıtaS sils!lesln•n ş!mal kısmmdsıld g.den y01. Bu vol gerçi şose halimle ve 
tanlan ile öğretmen:"rin kendıleri için dağlar, gayet sarp ve dık ya?t·aç:ar~a her tür!U a.ske.rl blrhüerın mUruruna 
68r!ettiklerl emeklerden dolayı ~Ukran. kendı önlerindekı geniş ovaya mün~ehi mlisaiddır. Faka•. et"afı yUtsek t.cpe. 
farını arzetml.$ ve b :g li b1r insan °- olurJJır. Cenub itlS!llmdnkl da~ların ya_ terin tehdidi altında bulunan Daryııl 
tarak geniş mikyasta vatana hmete maçları ise 0 kB.(hr dik meyılii değıl. I geç dl çok dıırdır. 
teşne bir halde okuldan ayrıldıJLJar~nı d.rler. Ga:ııbdan şarka doğru sıras!lo ı 3 - Gene GeorJtyevs:< şehrinden 
cUmhuriyet, mlllet ve vatan scYgis'nl Qerkes, Abaza, Anc9.;o:, Kabartay, Ce. başlıyarak evvelA. Huar denizi Eııhıl!ne 
biltiln ahval ve hareketleıile gözönün_ çen, SUvant, Os.'>Cti, Lezgl vesaıre ka. ı gelen ve da.ha sonrn Dar:ıs!.an dagla_ 

bllelerini <Ossotiler hıristıyan, dl~erlert ., rmm şlmaU şarki yamaçlarlle Hazar 
ise ıkı\mılen müsıilınandırı JLuh U rla- denizi .sahili arasmcla:ı Derbend ve Ba
hılinde ıbarındl'·ıı.ıı Kafkas silsılesın:n kıl şehirleri ist>ltıımetlnde uzanan yol 
şlmal kısmında Kub~n ve Terek ve ve demlryolu. Bu yolun da Hazar de. 
cenub kısmında Rıyon ve Kura nehlr. nizl sa.hlUndekl bazı kısımları cok dar 
leri cereyan et;neltted•r. Mütenazıran ise de her tUrlU askeri birlikler n ha. 
birlnc1lerJ K.aradenız' ve ikiııcilerl HB. reketlne mUsaiddır Yalım; müdafaa 
zar denlzıne akmakt:ı olan bu nclı r:er, tara!ının Hazar d~nizıııdekl den z hfı. 
mooıba tarafüm.1d:ı blrblrlerıne pok t:.mlyetınin bu yoıu d:ı çok tcJıllkrll 
ziyade yaklaşmış b.r vaziyette olduk_ vaziYete sokmakta olduğu unutulma
ları gibi ondan &onra de. ndet~ Kafkas malıclır. 

de tutacaklarını ve bunlan:ı nıuhafa. 
zası uğurunda kanlanmn son damla
sını seve seve aıkıtacaklnnnı and içti, 
ğ'ni söylemits ve ayakta d nlenen Harb 
okulu marşını mütoakıb törene son ve. 
rllmlştir. :ııavetlller şereflerine ihzar e. 
dilen bU!ede izaz ve ikram edilmişler. 
clir. Davetll1er gel!slerlnde olduğu gibi 
ayrılışlarında da okul kapısında mızıka 
tarafından selMılannıışllr. 

( TiYATROLAR ) 
iSTANBUL CELEDin:st 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebnşı dram kısnıında 
Bu akşam 20,30 da 

BAl\ILET 

dağlarının şimal ve cenub eteklerine Bunların haricinde daha d;ğe:: bıızı 
muvazi gibi birer mecra taklb ctt kle. yollar varsa dıı bunlar, bilyUlc askeri 
r nden Kafkas sıra da~larına Eanki hareketlerde rol oynayamayar.ak dere. 
blllltlza.m yapılmı, ve iki tara.!1 sulu cede ehenunlyets:z Vı! tıı.ll yollardır. 
hendeklerle çevrıimış bUy•Jk mlkvast:ı Pek !kısa ıtutmah çalıştıvımız bu ıza. 
lbir iStihkAm stııen şeklın: vermı>kte. hattan anlaşılmakt:ıdı::, kı Knfkas sil_ 
dlrler. &lesinin geçidlerlnln va g'rlş istikamet.. 

Katikas sıra dağlaı mm şimal kısmı lerinln ıpek mahdud olmaııı deniz hO.. 
ortalarından şimale doğru uzanan bir k!myetlne malik otn•uyan miltearrız 
paye, Terek vadisini Kuban vadisinden tarafı, Kaf'.ıtaS dağfannı ele geç'rm"k 
t"flik etti.ki g bl cenub kısmı ortaları. maksadlle başlıca gayretini GeorJI_ 
na (Yakın bir yerden cenuba doğru sar. yevsk - Oroenlklce CWllı\di Kavkas> -ı 
kan tılr paye ete Kura ve Rlyon hav. Tifl•s yolu ve gecidt mıntakasınd.ı trk. 

1sttk1Al caddesi komedi kıamında zalarını blrblrlntlen ayırmaktadır Ke. slfe mecbur bir hale ~etlrmektedir. Bu 
KÖR DÖYÜŞtl z:ılılı: Hazar denizi s:ıhlllnde slmall yüzden mUteamz taraf!a kar~ılaıınC'a{:ı 

garbiYe ıuznnan bUyUk bir oaye de cok gUçlillt derecesi ıse meydandadır. 

SELANIK BAN KASI 
Tes1a tarihi: 188Ş 

• 
ldare Merkezi: İSTM.'BUL <GALATA> 

Türkiyedeki Şubeleriı 

tSTANBUL. oalat.a ve Yenıcaını 

MERSİN, ADANA Bilrosu 

Yunani11tandaki Subeleriı 

sELANİK - ATİNA 

Her nevi banka muaTl""1
-

1er1 
Kiralık kasalar servlsl 

cengtLver bır hal!t kUt!esUc mesınm bu. K. n. 

Tiyatro hatıraları 
-. 

(Baş tarafı S/1 de) ı doğrusu kendıSI de şiirle yazdı~ı ıcln ~ 
kasından gelen hays.l, ekseriy::ı Mou_ bu san'atta Mıthnt Cemalin üsı.acı:ıtmı 1 
net.Su1ly'nln h.ııyaıi idi. B.z.m Ustad, tç..;i:nı et6e b!le, inşad sahas:nda da 
o zaman rüyetini hnk~at sanarak ve UstünlUğU ona bırd.kmakta..'l her hnlde 
kolunu bir tmJedi Jestıle sıhirli du -ı pek btiyilk bir azab duyacak~. Buna 1 
vara uzatarak mıe haykmrdı: h.ç şüphe yoktu. 

İşte ba:kın, M.ounet.Su1ly ~e1iyor. Mualllm olduğu halde bUyilk salon. 
Ruy Blas rolUndedir. Sırtında kıımızı dA blzlert şereflendırmlyenler araı:.ında 
hıınnan.lyesl rvar. Rıza Tcvlik de vardı. Koltuğunda l 

Sonra, birdenbire kolunu ccklp, et. Spencer clldlcrlle • bu cildle:e hıc lU. l 
m!mda sıral&ndıtun:.z orta masasını zwn Dlmadığı halde _ ne ?.aman ders_ 
göst.€rirdl: ıcre geliyor ve ne zaman gidıyor, bunun 1 - Bizler de İspanya nazırlanyız. Bu ekseriya farltında değildik. Filozof 
roda, v!lı\yctlert arı:.ı.mızda taksım edi - H:ımletln babasının haynleti gibi. bize 
"Yonız. Faikat uşak Ru.v Blas, harnıanC yalnız, bazı günler, korldonın b1r u. ı 
Yeslni omuzuna atıp yüzUmUze şu ıs_ cundan sesini duyurur yUzUnü gös _ 
tlhzayı fırlatacak: clJiye~ olsun efen. te~.dl. Sanki hav.ldan görUnmez btr 
d !er!• el uz:uııyor, Rıza Tevfl~I ynlı:asmdan 

~Bunlardan ba.şlc:ı. nıcsle:ğ~in_ız..::_s~li-,_e_r~-~~~~~~~~~~-:-:=:=:=::::-

A:rıtık b:ztm. halimizi so:ınaym ı n.u.v •utuyor ve bir sın:f ıkapısını açarak onu 1 
Bas sahiden karşımız:1. cıkmış ve b.z içerjye sokuverlyordu. Odaııından h:c 
Jer sahiden İspanya nazırıan im~z gı: cıknııyan ve proje üstüne proje hazır. 1 

bi tıtrooıeğe başJ•yordu..~ \."t' Us ad, lıyarak gece gtlndllz yazdığı zlncirl,fme 
Mounet.Sully'nin &~zmdan bU!bül gıbl maddeleri tercUme edilmek Uzere bize 1 
Ruy Blııs'ın meŞhur 1radını :ru;adıı. b • yol!ıyan Ant-0!ne glbi, biz'm aziz filozof 
lıyordu. Ancak o gUn misafirler fazla da yarı havalet, yarı !nsan g:bi b:r 
ve içlerinde h!ç fransızca bilmlycnıer varlık kcsllmşlti. Esasen şllrlcri ııra 
varsa, tesirin daha az olaC3ğını zan. sın<'la blrook da Bekt!ışt nl:'frslerl yaZ: 
netmeyinl z ·ra. onlar da, trajedi ho. dığını düşünürsek. onu bıraz da eren. 
ca.sının sesinden ve kısa.cık boyunu !erden sayabilirdik. 

Sermayeıi: 
lht:yat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lira11 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARİS. MARSIL YA ve Nts· de 
LONDRA ve MANÇESTE.R' de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, lRAK, FILlsTIN 
ve MAVERA Yl ERDON' de 
Merkez ve Şubeleri 

YUCOSLA VY A, RUMANY A. YUNANiSTAN. StıRIYE, LÜBNAN 
F'ılyalleri ve bütün ::>ünyada Acenla ve Muhabirleri verdır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapu 

Hesabı carl ve mevduat. he.sapları küşadı. 
Ticari kredller ve ve.saikli krediler kfuJadı. 

Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 1.skontos\L 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilM, altın ve emtaa üzerine avana. 
Senedat tahsilll.tı ve sal e. 

En yüksek emniyet fartlarını haiz kiralılı 
Kaıalar Serviai vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbarah veya 
kumbarasıx) tasarruf hesapları açılır. 

yilkseltıneğe calışarak hcybetl! je~tler İşte DarU!bedaylin dersler har elnde. 
yn.pışından pek btiyilk bir sahnenin ki günleri ekserlye•te bu top nn'ılar ye 
temsilinde hnzır hulunduklarını an'lar. mUsahalK'lerle geçıvordu. öte tnraftn 
ıar, vücudlru'ının ürperişi v~ gözlerin.in Reşad Rıdvnnln Anto'n•"un odaları a. 
hayran hayran b::ı.kısı ile b.zlm takdır- rosında sık s~ ziller çalmıyor, b'r ha 

1 imlze iştirak ederlerdi! deme iki oda nrao;ındn toşnrak bir 
e~I aralık. Mithnt cemal Bey'n de 1 yandan öte yana kAğ•diar ve habe:lcr 

filmler ka.drosunıı iltiha&: edeceği 1 iletiyordu. Bazım da Anı;.J•ne'un kUçUk. = · ğıroan ağza dolaşmağa brışln. tvnramaz o~lu b'r gllrU!tl!dllr kl:'parır 
mıst~rı ~tuı. «Tilrkç" ve usul.Ü kırnat babasının masa~ından zıplıynrak hok. 
dersl~> hocalı~na behe:r dersi otuz kaLarı devirir, tll.lhdl~n, kltablnn or_ 
kuruştan olmn.k Ozere tayini bile ya. talığa savurur ve korıdorla:da jfmnas-

lm b ta · ı emri ı Teşrin1ev tık adımlarla hUnerler göste.ırdi. o 
~~l 1~3;~ar:1hıı ;:ı:re ile ımnkam:ı c; zaman onun peş!nde:ı koşanlar ara!'ı. 
lll.i emanettenD !!eelmistı. Fakat MLthat na, büyük salonun mua111m ve mlsa -
Cemal Bey bir türlü DarUlbedayie gel_ firlerlnden de kanşıı.nlar1 olurdu. _ 1şte 
mM11•st; K'm bilir h",k' ücreti pek nı giln aşırı vukua gelen b.r ~ek b~Uk 
bulmuştu. Fakat kl\ğıd para ile altın mizansenU oyunumuz bu fdı. R ~d 
arasındaki kıyme~1n hemen hemen Rıdvan her şeyi cız çok .yo1unıı koymuş, 
farksız denebileceği b\r tarihte milcs. yalnız bu sahnenin mızansenlni. ta~ll 
sesed.eki diğer mua.llimler!n de daha edememişti. NaStl tadil edebUsm 

1 
ki. 

fa7Ja ücret aldıktan yoktu Masırnııflh küçUk Fra.nsız luıŞ.'.lnsmın bs'bcısı own 
sebeb her ne de olsa. biz cllmlemtz, o. Anıtolne bile buna çare bulamamıştı. 
nun gelmeyişine mUtees.slrdlk. CUnkU o d!hl rejisörün de bu bozuk ve 
bUyilk .salondaki üstadlar meclisi tne.ş. kafa şi.şirict sahne karşısındaki vazL 
hur blr .şnı.rln vücudundan mı\hrum yeti sadece acizdPn ibaretti. Kudretli 
kalıyor demek~l. Yalnız Şahab Rıza, a.rtıst olmakla k•ıdretll b:ıba olmak a. 
Mit.hat Cemalın gelmeyişinden keder rasındalkl faraı bundan dnha açık bir 
~e!!i:!~~ tese~U duyabilirdi. Öy1e ya, belMatle ne r:österebll'rdf? B:r ta 
,,~....., kud tend nl:ı man'1.Utne tnşadın,. rafta~ nUfuı öte taraftn tesirsiz ka 
.... "" ro ve snn'atı belki daha za '! rd .' , r.. 
vı! görilnUr gelen belki in - ıyo u. Antoıne ın da bedbahtlı11• ı:a 
ıı.ı;tadlı~mı ' gölgede bır ~~da onun Uba yalnız bu ceoheıje idi. 
• ................................. ~... ı. Hanı Ilnlld Fnl1rl Ozansoy ........................................................ : .......... . 
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Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Jandarma sUbay okul11 arkasındaki ged:xJİ 

eroa.ş okulu icin y.tpllacak yUzer erllk ikl portatif baraka De on beş hel6 
inşaa.tıdır. 

Keşi! bedeli 3:)746.02 liradır. 
2 - Eksiltme 5.11.94! Perşemba günU sae.t 15 de Nafia Ve.kı\leti yapı tt 

Jmar işleri eksıltme komisyonu odasında kapalı zar! wulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte!erri evrak 2 iki lira bedeı ınu.. 

kabilinde yapı ve imar iSlerl rels!ltınden alına.blllr. 

4 - Ekstllmeye girebfüne.ıt .çln isteklilerin 2980.95 lk! b!n d >ku' yüz ~ 
sen lire. daksan be' ituruatuk muvakkat teminat vermeleri ve N.1!ıa VckL 
Jet.inden bu :ş 1çin &lınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri 11\mndır. İşbu ve. 
slka.yı almak icın isteklilerin eksiltme tarihinden c:tatil günleri bar.ç., ılç ııtııı 
evvel bir istida :ile Nafia VelrdleUne m Uraoaa.t etmeleri ve :.lllekceler ne en .. 
bir kalmde bu !.,e benzer 30.MO liralık bir iş ya.ptıklıınna dnı: iş. yaptırall 
idarelerden alL"lffil5 vesl.ka uptetrneleri !Aumdır. 

5 - İstekliler tekli! me:Cf.ublı:ınnı ihale günU olan 6.11.941 Perşembe günO 
saat 14 de kadar cks\1tme komisyonu .;relsll~e nuıkbttz ınukabUlnde v,r_ 
mcleri lArundır. 

Postada ola.cak get"ıkme!er gabul edilmez. .'1664.91331> 

Devlet Oemiryolları işletme U. M. dan: 
İkinci i.,letme memur ve müstahdem.l.nl ile umumi ldaı·e merkez daire

leri ha.demelen lçln kumaşı ldareee verilmek ve nümune ayarın.da .,._ 
tar, telA, kt"lalin ile düğme. sırma, all\.ınetl farika vesalr bütün harç '' 
masranarı müteahhid tarafından temin edi'mek üzere diktırnecek taıcrf
ben 1523 takım elbıae 771 ı:ded palto ve 1523 aded kıısketln 1maUyes1 !fi 
kapalı zarf usul4e eksilt.meye çıkarılm~ır. 

7/2nclteşrln/941 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da Ankara i"' 
tasyonunda i.klnc1 işletme binasında toplanacak komisyonda ihalesi ~ 
pılacıı.ktır. 

İdareden verilecek kuma.ş bedeli da.bil. mecmunun muhammen bedeli 
c57112,l b elll yedi bin yüz on lki ilm on bir kuruş ve muvakkat teınl
natı 4!105,61 dört bin yüz beş lira 61 kuruştur. 

Bu iŞe girmek lstiyenlerln kanun ve şartnameslntn tay:n ett1ğı vesaıı, 
le muvakkat teınlnntlnrını ve teklıf~rln1 a.yn1 gün sa.at 15 e kadnr !tO.. 
m'lsyon reisliğine vermeleri ldzınıdır. 
Şartname ve mukvele projeleri Ankara, İzmir ve S.rkecı veznelerinde' 

286 kuruş mukabilinde sa.tı..maktadır. •7'106• .9239., 
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~~!!!f 
T'ÜRKiYE iş sA:Nx.-.ss:C 
KUçUk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE P~I 

Kefide:er: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağu.st.o3, 3 :!k111c.iteŞri11 
tıırih.lerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri ,,. 
ı aded 2000 liralık - 2000.- Ura .. s aded 2so Hrallk - 2o~:::: : 
• • 1000 • - 3000.- • 35 • 100 • - S!> ..... 
1 • 760 > - 1500.- • 80 • 50 • - ·~·..... , 
' • 500 "> - 2000 -- • 300 • 20 > - 6 

SAHlBI ı A. E.krem USAKUcJI. 
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