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_Jlu sabahki 
haberler-------· Almanlar 

Moskovara 
varmak 

ıstırorlar 
l.ondra, 6 <A.A.> - United Precs• l 
Mkert lllahlelleriu akiıtı haberi~· 

töre, Almanlar Kun)t ıa~ik&mıefüı4e' 
bir hamle Y&pmaıj'a C&l1ŞtyorlaJ' Jıl(," 
manlarm bu suretle .Moskoyay~ var. ~ 
makuhaistedb-~erl an!aşıtmattadır. Jtu.r; 
m re """ Yeni bir aathaya .,_ 
tlzeredir. ıırme,. 

Söylenildiğine e:öre blltUa bunl&nn 
Sovyetıere yakında yakıcı darbeler in• 
dirllecetı hakkında Hltleraı nutkun~ 
8ÖY!ediiı &özlerle alA.kası vardır ' - · _,. ..>.. 

Teeyyüd etmiyen haber'ere aÖre, Al- ·· Alaan bnaUerl DlnJeper aeJırtnı lec-"leıba 

ss~~tb~~t(Aı~an tebliği ) r-Mii'S"K"ö"VAVA""~ Benzin tahdidah 
=:~~. m ...... ha'""' ...... "Muazzam 1 KARŞI YENi BiR bir ay daha 

Almanlar Doneç bir sava, I HAREKET Mi? temdid e~ildi 
maden havzasını tfj)~:~~~.) - BaşvekAJetten 
tehdid ediyorlar cereyan . 1 ileri sürülen .,;, tA,:,.~:~ :::'~.:: . .ı~::.~ 

1 ı•htı•m il petrol mUştaklar·Ie müteharrik bllQ _ 
VıŞı, 5 <A.A.> - H. O.: Sovyet Rus. ediyor,, a er mum kara ve denlı nakU vasıtalarmm 

Yadaki asker! vazıyet hakkın~ <Ha. seyrüsefer ta.lıdidatı ayni esaalar da • 
vas.om askeri milnekltldl şunları bil- bilinde 9 Blrinciteşrln 1941 tarihin • 
d1nneır.t.ec1tr: Budyani orduları den 1tbaren bır ay d&hs devam. ede • 

Dilıı .Alman devlet re.si tarafından ,, Akde ı·zde 20 b. k bıı cektlr. bUdtrilmış olan bUyUk taarruz hak.km. n ın mu 8 taarruza 2 - İzmir, Bursa, Eskişehir ve A_ 

:ıi!:~lşt:,rıh hlpblr ma!Umat elde tonluk bı·r nakıı·ye geçmişler... danadı\!e!!~l 51~~:. t;;~:~ evvel 
M.aamafllı ıunu kaydetn1ek lA.zın:ıdır ................................................... . 

ki kırJt sekiz saattenberi harbin şd.. Londra 4 {A.A.l - Annal~t [D •• •• l J 
~ı!.:ı~:~a~~e .:~T: ~nU:ak~ nemisi batırlldı '' ~tesinde çıkan askeri bir ma- u'unce er 

ere trlriomiş bulunmaktadırlar. :1 lllııl9dWü: 
,.t.lluıaMtınde , Londraıya gelen blr habere ırö. 

çenko kuvvettertıı ._.::" 
0 

_ :i:':i Almon taggare/eri re .....,..ı -......ı etaune 1e&;.. f 
gayeslle iki ıstık.ım"tt.en coıc mtlhım Moslco'Va 'Ve Leninara-'ı . bmetlDden btt70.1ı: b&r mukabil 
h ,_,.t b laı: örün kte e. uı taarrua s9Qlnift1r. Maksadı Kı.. f 
areıw a aş nL~ g me dtrler. bombardıman ettı"ler 1 runa 1nTtı yaptll:.ıarı taarnızda : 
Bunun B. Hitlcrl:-ı bahseyle1itı taar_ I Almanları yandan vurmaktır. ~ 

ruz olması mümkUndür. 
Fakat asıl ;aaıTuzun Donetzde ya,rı_ Berlin 4 <A.A.> - Alnıan orduları : <Devamı 5 inci sayractaı ~ 

lan taarruz olması da çok muh:emeldlr. başkwnandaııhamfn tebliği: \. ,1" 
Ehemmıyetı Alman ileri hnrekeU ll.ı. Dotuda şümul'U muazzam bir savaş ............................................ . 
dlenny ordusunun b lklycsi ıtarnfmdJuı oereyan etmektedir. 
ınll<Jaraa edilmekte olan Harkofun şi_ Alman tayy.ıre teşekkülleri Kar.ade 
:ınalını ve Donetz maden hııvuısını niMe 20 bin tonllAtoluk b!r asker nalc
dotrucıan doıtruyn 

0 
tehdld et•nektedlr. liye ıem16 nt batırmışlardır, -

B Alman tayyıı.reieri Moskova ve Le 
u sabahkı· ninerad askert tes!s~tını muvıtffokı : 

S yetıe 'botnW.lamışlardır. Büyük :ran _ 

Kızılay 
haftası 
başradı ~toslcQov:aV, r~.Atı tebJı•gv 1• gmlar görUlmli4ıtUr. "" Alman deniz birlikleri Fin ha.rb ae_ 

milerlle ;şb.rUaı yaparak Fin!A.ndlya Her sene ta~Ik edilen ve çok mu_ 
reııııen Sovyeı h · - Bu sabah neş. ltöröleslnde Sovyet mayn tar!J.lannı 

Dün lbUtün c art tebliil: tara.mlı$1ardır. vaffalnye~i netioeler ver-::n Kızılay 
llltıharet>eıer ,ere'Phe boyunca .şiddetlı BerHrı f CA.A.\ _Rus cephnuln ce_ haftası bu aaba.htan _itibaren başla. 

Cuma aihıü... eyazı etmiştir. nub bö1-eııinde bolf~lkler tankların mıt bulunm~ır. Zeızele, sey!Ab ve 
»~larmcıa . \'tıkua ııelen hava car_ yardımı ile mukabil hücumlarda bulun yangın ırlbi feliltetlere ufrıyanarın 
:':'Uı$tür. :: :lnıao tayyaresi dü.. mata ~Us etm!Jlerdlr. Bütün bu en büyük haml.ai olan Kızıfayın bu 

.;,. US tanaresı Jı:ay•b. fDnamı 5 &Dol .,,,fadaı (Devamı ı DCI l&J'fadal 

... Un~ 
~•reat OSkova- Yakınlarınt:ıa 8 Alınan 

lt11tllb dllşürülmüştilr. 
:-ltlncie den~ nııntalcasında Barens'lt 

atıtıları.14ıırUç d!işnıan nakliye l'emlıl 
l '----~-o---

harb"dra bu dbah 
~aziyetini nasıl 

l.ond R'Örüyor? 
dat. ~~ 5 <A.A.) - Sovyet Rusya 
l'l<fan •lın va2iYebt hakkında Mosko
tu tn an aon h -

ır_ lltaıeaı aberlere nazaran 
4 -.r.b <!ün •r 8erdedilmektedir. 

C: Askeri vaziyet ::J 
. -

Moskova konferansının 
kararları ne gibi 

neticeler verebilir? deue devalll t>Utün cephelerde şld_ 
ltroll4tacı etrniftlr V E • kl G / <·V D ~l' 'katara Un cenub~ farkisindeRus ~ QZQn: me i enera Ae • 

büıu.nan,,1ı:: U l.$kıer ç:ıkarm~lardır. . 

1 .YllJı:: bır rnanı garblnde Rru;!ar iki aylık bir teahhurdan soııra nL mal Buzdenlıl ve Beyazdeniz yollle 
ltdır. ~113) lllu~affakıyet kazanmış ~ hayet Moskovada ın'lkad ed~n üç şimalden olmak üzere Sovyet Rusya 
~ta etrn~~ •ki A'man alayını mu_ <!evlet müme&<111lerinin konferaıısı bu arazi.sine vA.sıl olmuttu. Ha.ttA İngiliz 
:::Cbur et.rn'ışer ve mevzilerini terke teahhurun tamamen zıddına olarak pilot · ve tayyarelerinin Leningrad 
>.re Ve lllüh lerQir. Almnnlar 1600 ı yı dırım Büratile iki giın içinde me _ mwtahkem mevkli sahasında !nail. 
~ltezı cephlnı Zl\yiat vcrmı§lerdir. salsın, ıkmal ettı ve So\•yet Rusyanın yete geçtlklerıne dair haberler ve şa. 
tirnıanıar fi.ze~de T moçenko orduları sonuna kadar harbe devam edeceğine yialar bile dolaşmıştı. O halde, Mos.. 

f\ı~teQırı nde tazyiki idame et.. dair en salihlyetıı ağızlardan bır de- kova konferans:nın bir taraftan bu 
r1~"1l ~Ulll.e:~ fa daha aldığı temınaı.a. mukabl: bu yardımı bir şekle ve bır programa 
Ya an neşrecı kumandanlığı tara • memlekete ve Kızılorduya mamul •ve bağlamağa uğraşırken diğer taraftım 
ıı Ya karşı h!~en resnıi teb! ğde Rus gayrimamuı her türlu ıptidai mah _ cazib vildlerle Sovyet Rusyayı bili> -
z,~eıııerın ~lü ekAtn başlıyalıdanıberı de, malıeme ve sllih yardımının en -tıütun t.eshlr ederek hiç ayrılamıya_ 
ıarı•at vel"<llkler~c ~aralı olarak 95.000 geniş bir şekilde icrasını karaı taştır. cak blr tarzda demokrasi cephesine 
buı n !i1d<1eıu nı ve Oclesada Rus- dı. Bu yardım, eaasen bir nıtiddeL bağlamak gayesini ıStihdar etmiş bu. 
ı:nd111tıarını ll'lUlc!\bli taarru:ı:larda tenberJ başlam14 ve İng'liz p~ı. , ~k- ıunduğunıı. ve bunda da muvnffak 
ı.r~, it.ırat #>d' · ti · l ·· '°Utub l>ei: ~ umış r. nısyen ve tayyare erile ba, n lu - uJuna hükmetmek daha doğn: o-

Avrupa malının 
yapbğı fenalık 

'l'ram••1' beld(Toruz, belderkrn de 
mataaanm vıtrinine bakıyoruz, içinde 
ipek mendilden, ipek kıravat.tao, ipek 
römleğ"e kadar blnblr türlü rid blcl 
var. 

Bu eşyanın bir teki dış memleketten 
,etmedi, hepsi de Türk kızının elinden 
çıkmıştır, ıunır duymak1ı[:ımı:ı, sevı 
seve kullanmakhtımu lazım. l<'akat, 

MJLtazada lstedltlmiı eşyayı ellmbe 
alır almaz ilk endbşemlz: 

- Avrupa malı delil mi? sualinde 
toplanıyor. 

Bayar, Anııpa mala delil, Türk mab 
Ye Türk malı bepSinden daha b'L 
Yabancı tesc1htıum blae yaptıtı en 

hiiTiik fenabk blıl aldatması dctll, 
kendi kendlmbe Jlal'll healemekte hakb 
oldatıunuı itimadı sistematik bir te. 
kilde karma1a Wlflll&•• olmuttur. 
Şimdi dudatunmn acuna celf'n ..._ 

aU bke e telldn etti, el'ıuı onun a.lrl 
altuıda,raa. E. U. 

llavacılık 
• 
ltalyanıa 
tebllkell 
vaziyeti 

(«Son Poıta>1 nın hava
cılık mütehaHuı Mit hat 

Tuncel yaz.ıyor) 

Miater Çorçıl Av.1m Kamara _ 
sında bu hstta!d beyanatında 
«Kahire> bombardıman edilditi 
taltdirde Romanın dil bombardı. 
man edllecetuıi söylemişt,r. 

idare itleri telefonu: 20203 F'i.b • kanıı 

r-Bltab meselesi ---, 
L ortadan kalkıyor _J 

Hafta sonunda bütün 
mekteb kitabları 
bol bol bulunacak 

lstanbula tahsis edilen kitabların taşra bayi
leri tarafından alınıp sevkedilmesinin mevcud 

aksaklığı doğurduğu anlaşıldı 

Okul klt.ablarının tevzlı lşlle meı ,. 7&na.t.mda işaret ettıAi v~hlle ~a. 
gi.ıl olmak Wıere, Maarif Vekili Hasan men hazırdır. Ancak lnıı tevzl ak -
Alı Ytlcel tara.tından şehrimize gön~ saklıkları yuzünden bır kaç kltab Pı.. 
derilen Maarit VekA.leti neşriyat mü.. yasaya arzedllememlşt..r. Bu klta::> -
dürü Faik Refid Unat <!ün Maarif lar da bu hafta sonuna kadar tam:ı
ma.tbaasında meşgul olmuş, yayım men piyasaya çıkarılıru4 vlacaktır. 

işleri hakkında alAkaaaılardan ıza - Maarif Vekaleti geçeu Nisan ayı 

hat aım11tır. Dün de yazüığımız gibi içinde mekt.eblere bir ı:uılr gönde!'e. 
okul kitabları Maarif V<::itl inin de be CDnamı 5 lnol 1a7fadal 

Dede Efendi ihtifali 
çok güzel oldu 

Dedenin büyük kıymeti haiz eserleri seçme 
bir heyet tarafından çalındı ve söylendi 

Ylllranda IEo~ t.ır batı ... ...,.._ Yah7a Kemal titri) 
adli tUrla1 okarbD 

KoMervatuvar t.a.r1hl koDHrler he. tir. Dtcle Bt. lhtilall olarak yapılan 
yetinin tetekküUl mlmuebetUe dün bu mllaamerede, Vali ve Belediye .Re_ 
saat 18 da Tak.sim Belediye gazino - lal Dr. Lfttf1 Kırdar, Orgeneı·aı Pah.. 
&unda bir muslkl müaamerul verilmlf [Devamı 5 inci a&Jfada] 

Berlin bOJOk elçimiz 
bugon Ankaraya gidiyor 

Hüsrev Gerede dün Dede ll'fenili ihtifalinde, tenettlls esnatU1tla. mıaeraı 
Fahrettln Altsy, Konıencr.ıl Ali Rıza Artankal ve Ablclhı 

öunen ile koDQfUl'lren • 
'-ıe ~lınaJı.t"d liddet!i çarpışmalar zumlu dlfer malzeme ka 'kafile ve 

"'"-.Y~ ır. Alınanlar buraya büyükçe kl.'lmı İran Y~U r~S. ' 
letırnııtıe.r<11r. binıılabt daha küçil~f k.lıM4, et Rusya şerleri bund:ın ev -

(Del'IUIU 1 acı a&7fadal 

Bugüniı:ü hava stratejisi bakı
mından İ'talyan şehlrlerlnın bom. 
bardımam İngılizler için h ç de 
zor bir ı., değlldlr. Eğer şlnıd!yc 
kadar bunu yapmakta gec·ktllerse 
bunun 'iebeb!.nı şunda V!"Ya bun. 
da değil, belki' İtalyan efkArı u. 
mumiyeslnl lehler ne lcazaıunak 
ve katollk dünyasında sempati u. 
yandırın'lkta aramak JAzımdır. İ
talyanlar Rus cephesinde de an. 
eaJe olduKtan sonra bu var. yelin 
ur.un m!.ldd"t devam edip gidece. 
ti 90k ~phel!dlr. 

(Devamı ! ocl sayfacla) 
Mezunen §ehrimlze geldt:ını yaz -ı ledlye Reisi Dr. LQtfl Kırdar ve Örfi 

dığunız Berlın büyük e-lçi.mlz Hüsrev İ<lare Komutanı Koree.ıeuı.l All m .. 
._.ııııwııııw~~~~~..-.....-....-ıııı.-ıııı~_, Gerede dün ötleden evvel Vali ve Be. IDe.,... ı laal ariada] 

!t(. >fi_• r · ~ •· 



2 Sayfa 

ır He_~?ün 'ı Resimli Dl&k&l_e_•~ 
Bay Hitlerin nutku 

\..---- fJlrem U,aldısil J 

A iman tledd reisinin la, )'&1'4ımı 
için çalışm.l. deV'l't'.Slnln agılması 

munasebcülo söylcdiil son nuttik lle 
tarihin h:lzincsme yeni blr vesika gir. 
mis oldu. Bu vesika hakkında senle_ 
dılecck mütalea, o miltaleayı aerdcde.. 
nin his, menfw wn malfunatma 
rore ister istemez tararıaranc yahud 
aleyltdar.ıne olmak ururetlndcdJr. 

Hislerden, menfaatlenlen uzak, ta. 
mamen bitaraf bir me-ı.itide lnıJ•nanl&.. 
rın hükümleri ise m:ılfim:ı.t ve \eslka 
noksanından dolayı yiiulc doksan yan 
Jı.ş çıkmak WctiJc malfıldür. 

Bu va7lfe7l tarih ppacaktır. Yalan 
del'll uzak, tok uuk bir tarih. 

Bu vaziyeUe giinün hti<liselerfni lraY
dederek bu hadiselerden çıkı!lası muh. 
temel netlocler üzcrlrule biraz durmak 
Ja mükellef olan p.zetec•ye Her ıııı. 
lerln nutkunu okuduktan IS'>nrll yapı_ 
lacak iş olarak yalnu iki valuaya işa. 
ret etmek kalıyor. 

SON POST~ 

Tenkidin ı'üzumu = = 

Bn lki nluadan birincisi Der Hit~
rin ilk tekliflerinin zar eseri tcınkkl 
edilerek redde u:rıımasmd.ın sonra bir 
defa daha sulh &eşebbüsfi yapmamaya 
karar verdiğini s;)ylemi:;; olması.dır. 

Del'ltes ıa&:dirle UU:tlttan hoşlanır. Bu. lıeseri blr dfilr. Önüne rcçile_ 
mez, mazur görülür. Fakat herşeyin Olduğu gibi bunun da blr makul dere_ 
cesl vardır. O dereceyi ceı;tl mı zlf olmaktan f;lkar, hastalık hallnJ alır, u... 

hlr 7erine ıctıer. 

Vuh!mın:ı mhlıntll olarak muhafaza etmek iste4"1!fmlz takdirde ara. sıra 
lıir müncbblhe ihtiyacımız olduğunu düşnmeliyb. Bu mllnebbDı :verinde o
lan takdirle birlikte yerinde olan tenkidi iyi karşılamak. ona dalma lmkin 
ve serl>C9ti vermektir. ........................... ·--------·------' --------·----·--······----------------------

İkinci vakıa ise bu birincinin mütcm 
mimi olara.k muharebenin kat'i b!r ne. 
tice verecci'l zamana kadar devam ede 
cef!dir. ( Şehir Baberleri ) 

Bu fki nkı.ınm lt\<ilnde do Jlayrdi 
celbedecek bir nokla yoktur. 

ingtıte.re Başvel.iU sorulan bir evvel.. 
lı:I nu!kunda. onu &akiben Amerika 
Cümhur Relı'li, ller JIJUcr hakkında 
çok şiddetli blr Usan kullıınmışlardL 

Yüzde 400 Od 1 · M" k b . b 1. d ·hı·kA un mese esı yann ura a e r 
nıs e ın e ı ı ar . . . 

1 
~~ 

yapan kadın tacir kOmlSYQUURd8 888811 bff OK IJ-t:V 
1 

Daha dün Amerika lblıriye Nazın 

a10en: 
- «Almanyayı içinde son nl'f P.Sini 

verooeii bir demir tıemb<'r ~fne alat'.:ı. 

iız. Hltıerin vı_: peykleri İtalya ile. 16~ Bir ticarethane d 250 1·uru~-
pon:ranm matlab ol!llası Jçin tcclbir • e R s 
zerine iedblr aıa~ta.• Demlstl luk mürekhebli kalemleri 360 

k·ıd 1 fk'k d'I k ME"TUPLARI şe 1 8 0 1 e i ece Adliye halalarından 
Bu vanyette Alman devlet. rclsfnden kuruıa satarken lralandı 

muarızlarmınkinden farklı bır dil kal_ ya 
ıanıırak yenl bir sulh tekli.flmle bulun. 
nıası elbette bcklt'n.-meıı:tfl. \'e bir ne.. Fiat Müra.kabe kontrolorlerı soo 
tice olarak Her DIUer de: günlerde yapılan Giltayat.ler üzerine 

Komisyonun toplantısında haklarında takibat 
yapılan odun tüccarları da dinlenecek 

- Dünyaya 5ü~ullü b:r 1!etic•e alı 1• .iki lht.ikAr vak'ası tesblt etmişlerdir. Yeni odun nnrkının tesbiL!ndcn nu iğfal ettlklerı iddiaslle bu tüccar_ 
~= ~:~ mucadclele oevam ed - .Bunla.rdaı?l birlnc!si ıMnrpuççularda so~a tc\ptncı odun ıuccarlarile Flat lu hakkında milll korunma knnu _ 

:_.2_ •1 ele ·let reisi bize Kezzabçı hanında. E. Yiçl ismlnde Mul'Qkabe Komisyonu arasındaki ib. nuna göre tak4.bnt yapılması karar 
Bu nok ... ..,. ı:ı. m:ın ' bir kadınd '"'' h bd 1 60 tllAf d ım-~ed - t - - • lsenl bir haber verl1or ki, o da: ır A.l arı en_ e~e pa. enm e ca.~ ır. Murakal>e laş ırılnuştı. Tüccarların vJfıyete mu. 

ı. _ 48 ı;aaUenbcrl mu;ızunı harcl:fı.. raya sa.tılma.kUı.. olan kuçük boy e _ Konı.is)'Onunun Pazartesi günkü iç- racaa.tları ve yeni nark kararını red. 
ta başlanmış ..,ıdu.tu haberidir. sa.ns ~:erini 6 kuruştan satarken thn~ında bu meselenin etraflı bir detmeleri bu işin bir ikl gün tehir 

ııer lliUer cBa harekat ile diişına. yakalanmıştır. Toplu olarak satılan şekilde konuşulacağı anlaşılmakta .. edilmesini lcab ettirmiştir. Pazartesi 
f nm imha edileceilni .. ü.ml~ ~tme~. mubtellf miktardaki §lşelerden hu dır. M~:'1 ehemmiyetine blnaen. günkü topla.ntıda bu tüccarların da 
Nutkunun bir yerinde gozumlne iliş,, şekilde gayrimeşru olarak elde edllcn geçen scterkı toplantıda. <>lduğu gibi vaziyeti tebellür edecek ve yeni nark 
ti. AlmanJa taratmilan kaı::anılan za- kArl fıhlm b' lttln t tın kta. bu seferki toplantıya da. Vali ve Be_ kararı temin edlllrse haklarındakl 
ferleri SoV)'eUenn lnkir etmekte ol.. d ·~~ _r yeA ~a b • letiiye Reial Dr. Uıtfı Kırdann riya ta.kibata devam edilecektir Faknt a 
malann• tabii bir bal olarak kaycle. ır. en sonra ~a. u set etmesi. muhtemeldir. Pa.zartes; llkadarl&r. yeni narkm, tücca.rları~ 
derken: ' nevi mallardan gelmediğl için yapı_ günk.il toPlantıda bugt\nkil fiatın tca.. iddia ettikleri slbı )'ilkaek olmachiı-

- aEvet onlar daima inldr ediyor .. lan klnn "' 400 olduğa sabit olınuş bit.1 için evmtı müsblteyi hazırlıynn nı, hatta. bir miktar daha tenzUAt ya_ 

ıar, tlç don gun sonra Moskovadaıı: ve suçlu hakkında zabıt tutulmuş - a.IA.ka.darla.r ve haklarında kanun! pılına.sı mümkün bulunduğunu söy. 
ldıklan ııaml\n el'an .\loSkova t 

:.. tann ela iddia edeceklerdir.» ur. takibat yapılması .kararlaştırılan top lemektedirler. 
kll:::ı' blr 

1
,·umtc kullanmıştır. Dlfer ihtlkAr vak'ası Bult.Q.nba.ma. tancı odun tiiiocarlnn dinlenccektJr. Diğer taraftan şehr.lm1zdek1 odun 

"'Bu cimle siz ccllşl olanık mı kulla- mmdıı Havuzlu handa 1 numarada Bu tüccarlar Nlya.Ei Yelkencioğlu, Ra. mlktarınm tesbitine b!ışlanmıştır. 
nılmwta', 7oaa ıusa bir :ı::am.ın içinde Flltpo Levi ticarethanesine ıaiddir tl ır Erin, Hüseyin Yaprıık, Nafiz Gli.. AlAkadarlar mevcud stoklann tama .. 
MoSkovaııın up&.edllecdinl timld ettat suçlu, Tlku marka dolma mii.rekkeb. neş, Fikri Konçel, Mustafa Tunoe}, men ihtiyacı karşılayıp karşılıramı .. 
ıerml cösıermek 11\aUa4llle mı sarledll.. li kalemi nam\ "l{. g toptancı kt.rlle Nihad G~ -.e Etem BUI"Otlu a- yaca~ını tetkik etmektedirler. Ilerlde 
misi.il", lıiblll)'nnn. J>otnnun• ..,.ıe_ 250 kunJ,ftan sat.maaı ıcab ederken dmda ı lrlfidir. Bnelkl ı<»planttda bir odun sıkıntısı başgöstermeme.sl 
mek lhımcdlrııe :J'eai ~M .. ~~ •ıs w --... aa•A ....._ yaı..aıan.. yeni nark tesblt edı1lrken komlsyo - için 1cab ~ tedbirler alınacaktır. 
alnde Moııkor.unn ba :k ...... r ... sa .... ~ - ..,.., ,.. .... u -r........ • 

Otobüsçüler de zam! Sahte bono suçtu
talabinde bulundu ları mahkQm oldular 

şikayet ediliyor 

İsim ve adresi bizde mahfıa bir 
okuyucmn11z 7uıyor: 

«- Yeni Postahane blnaS1nda 
adliye dairelerinin işgal ettiJderJ 
koridorlardaki helilar çok müh • 
meldir. Be11lara g1nnek şöyle dur. 
sun buralarclıııı intlpr eden kerih 
kokular koridorlara kadar sira:t et 
etmektedir. 

Nen.fcte uymıy:ın ve sıhhate r.a. 
ran dokun:naiiı pek tabii bulunan 
bu hale bir nihayet vermek m -
zımdır. 

Bu mühmel hellbrın bulunduğu 
koridorlar üstündeki kalemlerin 
müte&t!did ndacıları vnrdır. Du a. 
damlar günü11 moanen s:ıntlerln 
de ~a temlzlik işite pekia mes : 
ral olaloillrter. 

Allkadart ... rın nazarı dikkatini 
celbchncnlzi muhterem gazeteniz
den rica ediyorum.» 

istanbulun kurtuluşu 
yarın büyük mera

simle kutlanacak müddet lobide sap&edilt:bllecelini de mıştır. T.caret.ha.ne aahJbt bu aatış. 
tahıala eUaqorm.. Ba üldkail& blll_ larda bir kurnazlüt da dii1iimnüo ve 
een vk şq askeri miinekki411edn lı:lt- Jcalemleri faturaya 460 ktll'Uft&n gös. 
ıad•lln• ft7& ~:ımak üsere oldaP.. tennlf, 80Dr& da mtifteriye <Jı 20..30 
nu ~ (iindenbm 1.alnnin eutklert tacJar bir Sakon\O yaptııtını na .. e e -
,.eni bareklim :lllen M$1&HUS elClllP- dellelt aı5 • 380 kuru.ıt.an .fatura Ter_ 

İatanbulun ltur&.ulut bayramı ya _ 
nn ~ meraatnüe ıuııt.ıula~ 

Otobüaçüler belediyeye müracaatla Bir mliddettenberi 2 net atırceza tır. 
benzin ve malzeme tıatlarının yük - mahtenıuinde devam eden bir sah. Yarın biiUln tehir giindb bayrıı.k_ 
aekHtinl ileri aürerelc t&Ui 6creUerl_ tekArlılc davası dün nlbayete erml§. larla siislenecek, gece resmi, hususl dur :Slm4l aıra onlwaua sırasıdır. O .,. 

df~ni yap&.ıkt&n aonra nöbeti alplo_ mıplr. Suçlu ba.tkında kanuni tak!. 
mata yerecektir. Zira Her UtUerin bir ba\ ~pılmattadır. 
üba nlh teşbbüsimae ıtulmı~ 
tını söylemesi, bö)'le bir idJebbüstin 
Jı:arşı taranan relnllyecdlnin de he-

Sipahi Ocağı bin·ci Itri 
arasmda ayhk deneme 

m~sabakaları 
men hemen muhakkak <llması sWlh 
bahslnln belki ae kısa bir "J:l\m:ın son_ 
ra tekrar açıinuyacatına delilct ctmc.z. 

Almanyanm sulh teşebbüsünılc bu.. ~ sene olduğu gibi bu sene de 
lanmıyuatına. kıırsı taraftan da bir Sipahi Ocağı blnklleri arasında aylık 
sulh ~bbüsü yapılmıyac:ılına ve t1iln deneme mDsabatal.arından llld dUn Si-
~· Jıaarltası üz~rinde muta\"aSSlt rolü. pahi Ocağı oohasmd:ı meraklı lıl.r se _ 
nti oynılacak, s,1zünü dlnletmlye !ta.- y1rcl l'ınttnde /a.pılmıştır. 
dır bitaraf bir devlet 11clt gnriinmeıli. 
tine nazaran. der Şnrk sderl Alman. Günfuı birinci müsabakası manlıt. at. 

lama idi, on mania tizerınde yapı:an 
~anın istediği $8ılde bitecek olursa ki.. bu müsabaka.ya altı binlcl iştirak etti, 
sa bir 2.llman lçlnlle açılması beklcne
•Hecck olan Hlh bı&hod mimhılsd"&Jl netıcede Doğanla Bay (Kemal), Efe 

ne yapılan um nisbetinde otobüa tlr. müessesel ı kt ikl • 
bilet öcretlerinln de anmımaaını iır. BlıdlseDin suçluları bulunan Tev _ er e e r e aydınlatıla 
tem~rdlr. Otobtisı;ülerln bu müra. file, Mebıned Te Etem, iddiaya naza. ca.ktır. Merasime iştirak edecek kıt': 
caatları tetJttk olunma.k.tad1r. ran, Himmet IBmlnde ölmüş blr şahıs nlar, okullar ve diğer teşekküırer sa. 

............................................... , namına .sahte mübadil bonoları tan. nt 9,30 da Sultanahmed IIK!ydanında (G. .. k .d t : z1m etmişler ve bu bonolarla Ziraat toplanacaklardır. Meydanda 21 Pll -

E ümru varı a ımı~ ~~:~sından 304a lira para <)ekmiş_ re top atımını müteakıb alay Tıik -• •k sime hareket. edecektir. Taksimde gitti Çe artıyor Yahkpılan ld~l a ne!f!ceslnde, Cümhuriyet abldesıne çelenkler ko 
ma eme suç u arın 1nkl\r ve tevil • 
lerine ra~m.en suça sabit g6rmüş ,.; nacak, mu~ll! hatibler tarafından 

Gilınriiklenn nrldaıt Atastos a. 
J']na nazran arlmştır. Ağustosta 
1,000,000 lira olan ~ümrük varid:ı_ 
tı Eyliıl a,yınıLL 1,70!.'.0ot liran ~
mtştır. Bu artış İskenderun ve E -
dirne Kapümlc yollle Ct"len mallar. 
dan hUAle gelmiştir. 

dünkü kararile Tevrl~l 2 sene l' a.y nuttiklar soylenecektir. Bundan son. 
15 gün, Etemle Mehmedi de 2 §er se. ra büyük bir geçld resmi yapılacak.. 
ne müddetle hapse mahkiim etmiş. tır. 
tır. Ge08 V.all tarafından Taksim .Be _ 
Bir kömür muhtekiri tevkif ledlye gazinosunda ordu §erefıne bir 

edildi ziya.f&t verilecek, Haltevlerinde top. 
lantılar yapılacaktır. 

Birinciteırin S 

Havacılık 
!Bastarafı 1 iııcl DYf'adaJ 

Geçen ha.ft.a Jçlnde MllAno, Sa.vana, 
Cenova gibi büyük şehirler üzerinde A .. 
deta mesireye gider gıbi gezmiş, dolaş .. 
mış olan İngiliz tayyarelerinin bu te -
ferrtlçlert blrdcnblre bıraluırok geçen 
Pazar gecesı kuvvetlı !Dolarla 12 hal.. 
yan .şehrine birden ~iddetli akmfar 
ya.ptıklan ve buraıan alevler içine ba .. 
tırdıkları, Yilltsck tahr .bat aıusule ge. 
tlrd1kler1 bildlrılmektedlr. Bu hareketi 
İtalyan tayyarelerinin birkaç gün ev .. 
vel Akdenlzde İngirz gemilerine kRrşı 
yapmı.ş oldul:lan hücumun bir cevabı 
olarak kabul etmek lüzırndır. 

İneillzler tçın İtalyan şehirlerinin 
bombardunruu Alınan şchırlcrının bom 
lmrdımanına naz:ıran çok 1'olı.ydır. 
Fransa üzer.ıııden Almanyaya gıtmek 
için uzun mesafeler itatetmek ve bll' .. 
çok müdııfaa QCIDberlni::ı içinden g c. 
mek lliztmdır. Burıı.lıırdnkl gözetleme 
ve dinleme ~lltı mOtcnııneı tarzda 
kurulmuş ve her tarafa yayılını.ştır. 
Mftdn!aa çcmbcrlermm b.rb rlerıne ynr 
dımları da ço>t. mllmkündllr. BuralıırdB 
ılcrlemek ne derece zor isa. dönll.ş de 
o derece tehlikelidir. Halbuki Napoll, 
Cenovn, Brenıfül gbı şeh rlcrın b rço. 
ğu doğrudan tJogruya sah11:te bulun _ 
maktadır, Roma da denizden h !ç uzak 
değildir. Mll!lno veya Torlnoya gitmek 
için de ıthl lrn ancak tı a bır mUddet 
iCiDdfr. İngiliz tnyyarelcn Akdeniz il
zerlnde İtnlyaya doğru 1stedlklcrı yolu 
takJl edebll'rler \e zikz:ıklar ynp:ı.rnk 
mOdafaa vasıtalarını dn ş.ışırtab.lırıer. 

Malta adasından Napoll, Bılri, Ta .. 
rant. Brcndizi gd>I Geh!rlerln ht<PS! beş 
altı yüz kilomtrellk: mesafede olup bıı; 
buçuk saatlik bir uçuş demekttr. Bu. 
rıilara avcı tayyarelerile çok tes!ril o_ 
Jara.k baskınlar yıı.p11nb!llr. Venedilr, 
Cenova, Flora"'.ls, Torlno gib" şehirler 
1000 il~ 1200 kllometre'ık bir mesa • 
!ede bulunurlar ki b'arnlın . bombard•
num edip Maı•ayn dönmek dört beş 68-
aUlk bir w.ı~ meseles\dlr. İngU:..ılerin 
Maltad.akl bu kuvvetli stratej!lı: vazi .. 
yetleti kat'ŞlSında İtniyanlar b!lhassa 
son z.amanlnrda Slcllva ada.'>fle Malta. 
nın 250 mil garblndeki (Pante•r,.en) 
deniz üssünde bulunan hava mildn .. 
!.an kuvvetıeıtıl artırmış ve deniz 11 .. 
zerlerinde avnca dinleme ve s"zetıeme 
teşkllfıtı vUC1ıda getı.rm şlerdil". Alman 
tedbir ne kadar yilkse~ olursa o1sun 
Mn'tanın str:ıt,.jlk vaz'yetı İtalya şe_ 
ıı:r1erl için bllyllk bir tehlike teşkil et_ 
m 0 '•t"d r . 
İtalyanın hart> sanayii mu:ıyyen 

noktalarda toplanmıştır, memleket sel' 
vetinln en Jtıymetll kısmını mtızelcr, 
kiliseler, tarfhl sara.ylar. abideler teş .. 
kil eder. Bunla.r btr <inha yerine ko .. 
nulamıyaea.k bi.r servet ve b·r varlıktır· 
Harbe girer girmez İtalyanlar bu ıoy .. 
metli eserlc.ri hlmıı.yc !çın nakli kabil 
olanlarmı kaldınnışlıı.ı· ve Venetl'k. RO 
ma. MBM<> g[b ph'rlcrde mllzclerin. 
kiliselerin cephe1erinl, heykellerin. f\ .. 
bldclcrln etrafını kum torbalarlle dil-' 
var gibi Öl'm\lş, ltapv.lnıuılardır. J;'alcat 
alınan bu tedb.rlerln bugtlnkQ bir ıon.. 
Iuk tahrlb bomba:arrnm tesirleri kar_. 
şısında faydal.ı olabileceği şU:;>hclıdtr. 

İngilizler İtalyan efkft.n umumryes· 
hesa.bd!ın çı.k'U"!jık.lan ve katolık diın;: 
yasma dl\ 11.rtlk kıymet ~. 
kat1 bir harekete karar -.erd.!.klm ~ 
d.rde cRotnaıı şehrintn vaziyeti ~ta~ 

1 
likeli blr safh'1:;ra girer. Mal~\ toP-
ltan tıa"a filoi.arı it;ln burtifl ' 
ıu blT hedef t~k11 edecetttif· yına\1 

:ıt.aıYa sahillerlntn glSstCrd\ğt ~tr!erl 
manzara yardun!lc geceleri 6C t>aTdt.. 
bulmıt.k ve buraları .iaill>et!e b~hardtl• 
man .un• -r deitlldir. son 
ıı:~ bM\ADpcmııta :ttalyn ısahnicrlndO 
ıuı.valM ılık. saldn olun mevsim hA~ 
hareketleri ic;ln cok m Usaiddir. ttaIY•. 
yarımadasının gen:Şl:ğl tayyare ile pr .. 
mi veya otuz daklkahk bir şeydir. ı;;:: 
rndaki şehirlerin mlldataası ioft' ; ııa. 
la~ çemberler, alınacak tt"db!rle l}'e .. 
va hilcumlnrma tarşı kMi gel~ gerf.. 
cektır. Ancak MiL"ın'>, TorLiıo g.b a"l.
de bulunan şehlt'lerin kuvveUl ge~\Uit· 
cılnrlle mUdar:ıası mUmkiln ° ~I t>lt 
İtalyanlar Malta adasnı mUtemS rınul 
şekilde tarnssuj alnnd:ı. bulundu .-
ve buradaki hareketleri cSlcfiYn» 

1 
,, 

cPantelere:u daki lmvvctleTile on e 1>0 
mek mecburiyetindedirler. İtalyanın ı• 
vaz;yetl meş'hur b'r atalar sl)zUoU a~
getlrlyor: Sırça köşkte oturan kO!Xl 
suna taş atmamalı! el 

Milat 't'O~ 

·------~ Avrupalıları alil<aılar ed~ktir. l\libve. lozlle <Pahlr), Bombag~ }{ı lNusret> 
rın menfaaU 'IM>yle bir sulh• mümkün parituru hatasız bit rd:ler. <Kemal> lle 
eldatu b4ar riratle J'•ııaWbnektecllr. Qi'Jalılr) mftsM1 zamanda parkuru ık. 
l>enllebiftr ili, lt11'J seferini •samu1" mal etml4 olduk'arından her !tisi de 
muvaffak oldutu takdirde teşebbüs e_ birinci CNusret) ikinci. (By. Zina) Fl-
•ecetı ilk L1 bu 1$ olacaktır. Eter mlb_ lizle UcUncü !!An .edildiler.. : 

Alman ticaret anlaşmasınm im. 
utanmasından Ye Türtı:IJ'C(leki şl • 
mendifer köpniierin.ln tamiratının 
bitmesinden sonra nridatın daha 
,ok artacatı muhakkaktır. 

Tophanede kömür fiatlarmt fa~ şe 
kilde ytllaıelten Ahmed ;sıninde b!.r kö 
murcu ihtikar suçundan yakalanarak· 
dün adliyeye verilmlstir. ' 

Suçlu, asliye 2 ncl ceu hAkiıniahl 
ık.ararlle tevkif edilm~. 

1 RADYO,) 
258 teneke yağı PAZAR 511oı9n 

olduğu halde "Yok!,, 8.30: Saat nyarı. 8.33: H:ıfif ~ Ter bu Tauyett.c ttlran ınaelb olnU)'&. h1nci mllsabaka at terbiyesi - Dre. \,, , ... .,,.,,.,.,., • .,., • .,,.,, • .,., ....... ,., .. •/ 
eak Wlllne Mr A"'"1P<ı ırtatüsil 7apmı. uJCh. bunUn birtnci tusmı hatif kate. ------------------------------. 
~· ~ Olacak ..... Anclo aaıı.o. U ıw. ~J'e&I dt el•. • tr0ride medhur :tut.bolcllmilz Aslan <NL 

had> zaterile birinci, <Kemal> Do • 

EJı,.em U taldıw'I Janl& !kincl, <Rodberk> YUdızla üçiln. 

-------,-·-·--·-- ctı oldu. 

e 1 iad T etrin 
tıcıncı kıann kolay utogoride By. 

CH&nıboeıt> Zafme bir.ncl, By. <Deher) 
Yılm.Mııa ikinci, Bay <Georg> Taylarıla 

5 AnıW -· 1lçQnd1 oldular. 
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lılOsMıehlardan 80D?U Ocak aa1':m 
laımda IJlrinciler ~reflne tert.ib olu : 
nan ~a derece alanlara m~. 
lan daiıtıldı. 

C. H. P, Galata ocağı 
kongresi yap11rl1 

C. H. P. kongrelerine devam edil _ 
mektedtr. Dün de Gala.ta nahlye kon 

gres! a.ktedllmiş, yeni idare .heyeti se. 
~mı yapı.lıruş ve mıntakanın d.le.kle. 
d tesbit edilmlştır, 

iSTER 
iSTER 

iNAN. 
iNANMA 

Blr llM'.Slekdaşımm, bir middet n. 
vd IUrulara •iraran hlr yazı yas. 
nııs. Bu yazı91 iiıerincle mesleğinde 
mavarrak olnul'I, şöhret yapmış bir 
1niinenerlm:Sle konuşayort ')lt"Şbur 

minentt bu yaunın ihtiva eitiği 11. 
kirim tamıunlle doiru lıaluyor, 
aıeslekdaşınuı.ın kldl&l:lnna bak ve
riyor. Bunan üzerine arkada.Q;mız 
tekrar bu m"'°'ua dônecethu, ~
hor m6neV't'l"rlm17.tkn bameClec:~nl, 
kendisine hak wrdl!ini blldlrecet.iııi 1 
ye iUramn sosturacaı'lnı ıııô>llil'or. 

r 
Bundan l'Jl'lrald TU.fetl me.lek,. 

daşımmıı kale.mlndeo d.lnliyelia: 
c- O ana kadar tatlı tatlı konu_ 

şan meşhur münevverimiz birden te.. 
lişlandı. Saııkl kendisine beraber 
kadınlar hamamuu ıirmek. Sehir 
Tiyatrosunda rezalet çıkarmak. ya _ 
hud sokakta birini dövmek ribl ayıb 
bir suç işlemeyi tekili ediyordum. 
Avuçlarının lçlııl surdıma t'lotru. 
çevirerek iki ?.liııl havaya kaldırdı: 

- Aman bent karıştırml\! dedi.• 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

diyormuş CPJ.>, us: Ajans habtrıerı, o: .~ 
11 müzik <Pi.), 9.SO: l!.'vln saati, ~ l/JS 

Flat. MiirıU.abe Büro.suna yapılan saat ayarı, 12.33: Saz eserleri, 12" fi 
bir ştkt.)'et ihban üıerı'ne m'lihim blr Ajans haberleri. ıs: ~. pr~ 
Yal ihlikA.rı meydana çıtarılnuştır. türküler, 13.30: Radyo sa'on or~ ; 
Balıkpazannda JQfcı Yaııı Devlet • sı, 18: Saat. ayarı, 18.03: Ra~ ?J'f' 
oğlu kenc:IJs1Dde.n maı almak &stiyen_ ve tango orkestl"W!ı, 18.40: FnJlıııılJll'" 
lere malı bıılunmadıtını eöyl işti etl, 19.40: Saat ayan ve aJ~ns 19.-: 
Bu vaziyet eüphey. celbetml.ş em r. ıeri, 19.45: Serbest 10 dakıtn, •eıJef 
at Mürakabe Bürosunun .,l} ve Fi - Film muslklsi (Pl.), 20.15: aJCS ~.ıs.t• 

Y-ecmın e. ık ~arv-
llnde malı bulunup bulunnı dJğ konuşuyor), 20.30: Karış un ıı:ı.-
kontrol etmesi istenm~tlr. Yan~ D ını 21: Zira.at takv'ıml. ı-t.ıo: OY ~ " 
leto~ıu &elen memurlara da 1. c;· valnrı, şarkı ve tür~fücr, 2ı.s5 netice.. 
satıl':acak ma.tı kalmadığını sö ~ ın, e kara sonbahar .ıt yarışınrının ~,o: 
• y em>Ş. ~ ziğl <PlJ' 45: 

tir. Fab.t memur~ tetkikleri d 1 ~ri, 21.45: Dans mu 1 ri 22 
leştirJıp defterlerde tont.collar r:ı:: Saat ayan ve ajnns ha:~: 
ca Yaictnın, buzhanede satınnmatıa Anadolu ajan.sının spor~ 
olan 256 teneke Jatı d ~s~ 1 

.. - mevcu oldup 1 Fitre, blıi ,.11d:ı bir cıefa, c ~ 
IÖlii.lm~. 'Bu ~ t~qa m1Zd&R başklllannı düsiinın'!!,..;,..a 
zabJi t.llt.ulmllf ve :;uçıı.ı aleJlılnd,1 ka tmuı CırııaLtır. nu ~:ıvete 
nal talrtbıK& pç;l.mi.ftk. MI' aJAkA .-ıermellyts. 



batarsa ne oluu? CGÖNOL İŞLERİ ::ı C Slbld bablsler Bir gaz gemisi ı 

Ş k h 1 "' • • ıım tebutlertnde m Hissi menfaat ile telif etmesini biliniz ! e er asta ıgı nıçın ~~.o::::~:r:ıı::=:r~~ t.mlnte Bayan 11 ~= man tAhakkuk etmiyeceğin! dil.şUnerekl Del.!k.anlı aradan geçecek olan ~ 
nldı> bu ne demektir? - İki sene ııonra,ya talik edil.ml4 b!r lekelenmem.ek, bu yüıde.n de ıst:ıtbali eene zarfında bir başka.sile aevişecet.. 

1 d d h Btb'tlk bOFda bir Petrol cemisl. tat.. eıvlemne ıaaavvuru bug.Qn için tsı,.yya._ u,bet.memek ıcin onunla halk ara.sın_ mJ.ş, çok mümkilndti:, :ııteldm senill 

Son Sene er e a a ribeıı 21.600.0ot Dtre benzin taşıyabi]_ re ptyaneosun,a benzer, çlkm.ası, tahak- da bulunm.akt.3n ehemmiyetle ic:lnab 1 de daha ra.ydah, da.ha el ıle tu ulur 
mektedtr. Bu mllttan:ıa benzin ııe de ıcut etmeei ıhtlmaU vardır, fakat çık.. ede.mln, bir defa bu kısmı kendi k&-1 b!r vaziyette bir başkasl:ıı bulınaklığm 
100.000 taınıvondtm her biri 290 tDo. mamM1, tabaitkuk etmemesi iht!mal1 fanda bu şeldlıle hallettikten sonra. mümkündür, hayırlısı da budur. Te.: 

k •• •• ı •• ? metftl!t :voı a.tedebı11r... fU kadar bin defa da.ha fazladır, meJtıteb meeelesi kalır. mademki dd menni ederim k1 böyle o~sun. 20 bOi 

Ço go ru Uyor Bil P9&rol gem1a!nj boea1tmalc ç1n Mr Sena ta.wqem: esas değildir, tahakk!.lk eatp etm!ye_ asrın genç ltızı htssı, menfaa.~ ile ıell! 
• biri 10 tmılllk ı 800 aded petroı l'aCOllU Bu vAd1 ya,pıma kal"şı mlltesekkJr ceti belli değildir. istikbalini hazırla_ etmesini bllmeı.ıdlr. 

Yazan : Dok tor 1 b rahim Zati iJget ijıi'iiiiıuıuuıınııııuııııuıuıiıi'iıiıiıDilliıiıuiiuıliiiılıııiıöııiiiıiııüüıııiiniıiiiiiııiÜiiiliiıınınıııııııııııııııııuıııınıııııınıııuııuıııııiiiıiıiı. 
fSeker haatalığı nedeıı bu son &eDe- ı zeıhirlenmelerde de idrarda şeker s6rL = T f b § 

ıercıe daha sık ve çok ıörillmeğe baş_ lebllir. = r r a o D o s •• -landı? Şeker haaııalıtının zubüruna şe_ Bundan başka vücudumuzda mGVcud a a s ... . ... 5! 
MI> olan lmlller nelerdir? diğer bazı guddelerln natamam oıma.. a c;., § 

Bıııısta .l.nd ve ailevi tesirler ıelir. Ha_ Iarı da şeker llaatalığınm zuhQnBla 18. 51 1 1 d • • ' :: 
=.:::;.??-...ı;~~-:..:m·~~~-; a. nı.akta ace e e 1.n1.z. ı 
&eker hastaııtı vak'&Sl tesbit etmek 1 Şu halde seoebler böylece tayin ye a = 
müm.ltüıı olmaltıadır. Ailevi oiaıı bu 1L te&blt edilince ~Orwımak çareleri de a llinc.i. 25 milyon lirelık Tasarruf Bonolsrı yurdun her • BONOLAR Anı TIRMA VE EKSiLTMELERDE = 
t.idad mııan'8D bir ~qıan meaeJl kırk tabiatile mewuu bahaolacaktır. i k d il 55 

... ._._.__ k bll8 +_. --t öfMin e eatıoa çıkuılmııtır. Bu bonoları almakta ace.. -Yaşlnd&n soma -- Şt: er .. .ı.mı. ve ailevi tesirlerin izale8i ..... 'il° TEMINATTIR. == talıtmııı zuhOr ve~ sebeb ol_ ,UÇ 1se de yukandl\ ela arzetti~mlz _ le ediniz. Çilnldi aatış1n bugün'.kü ,ekline nazaran bu 5 
mattaör. ı YeÇhile bünyeyi tadil ve tebdil suretile 5i! Bonolıı.rın da evvelkiler gihj --'- b. bir zaman içinde 5 

.Şu halde btltlbı teker haatalıAına Ye hltzıssıhha şan.itine ciddi bJr au.. := """" Evvelce !'lltllan Tasarruf Bonolarile yeniden satışa çİ- 5! 
müptell. alle1erin fC)CUkla.rı şeker batı.. _...... "'--et •"'-"--'nde _,,, defa muh•· .. 5! eatılıp biteceğine tüphe yo~ur. le d k 5 

• ...,..., ·~ _.,... ı.ıua. ... . karılan Bonolar arttnma ve eksiltme r e satli ıymet.. -
talıtına d111ı&l' 0~ mahktUn mu.. mel lnzaların aıatıne a~Jebllir. l k '- b l 1 k d 55 
durlar? HQU'. Bu tat t ~ mutlak de_ L12zaın6uz ve valtlts!z ve ihtiyaçtan YURDUN MENFAATi• kri Uzerinden tıenıina.t o ara a.a u o unma ta ır. 5 
tudir. &1hMSB baıy'le ~lelerin müstaid ook fazla yemek yiyenlere de baf,ırla\.. == ·, ARTIRMA VE EKSlL TMEYE GiRENLER ! = eşbaaı. fl,tmaııhk, artritik bUnyeler.ni mak isteriz ki b!z yemeği ancak normal ~ a 
detıştirmeie oaııema~ bu derdi Onle ıe~ yaşxyabllmek ioin yemek meo.. 5 ı • d- L kola lrk ==== 
;1!"emZ:~~ o=. eoı:u:: buriyetindeyiz. Yo,~~ i~ gilntı!: :: § s ZIN MENFAATi• NIZ •, ~:;~ ~ı:;::~b~fu~:i:atırıııakla işinizi cuıa Y ve 1 
bir hayat ta.ltib etmek gibi , met1 ve iomeli duşwum-. mu = 
$ÜPheslz oot mflesair lab"'- tedbiı1er mrette derin bozukiuklan Ye sararlen = • VERGi VE MERASiM YOKTUR -

o uu-. tevıld eder - T f b a Şeker b&stalı.Aınm llulıOnmu kolay_ Ruht ve. asabi u.dmelP.re, asabi haa .. 5 ISlrrU 000SU almanızdadır. = 
!aştıran lık.lnei ıebeb .®urluttur. Baki,. talıklara gelince: § Tasarruf Bonosu almak; hiç.bir meruim ve mütkül&ta; § 
katen oolt :rtven, çok ıoan insa.nlar ""r- Bunlardan mnm~ m _ _......_ •--~ti ::=ı En • ,ı_._. fa.izleri hı,...bıı veren ve reame tiıbi deiildiT. Bunları bü- == 

... &.W.I cnı:-uc ..., .. _ ::= nnırı UM1yaç tnaddelerinden ba-1·- hiçbir şeye para ... •· 1 -
:lır ki bunlar için bayatta yegbe zevk etmek --·-nınk IA.zımdır. ~stüate p. I p.a tün bankaları.. şube ve ajanslarından, banka bu unml- 5 

k k ek .._,__ • .........., veımemek, paıra arttırmaL ve bun--- 1a Tasarruf Bonoeu d ki d ••!11· P' i ço . yeme • uz yem . ve ..... .,.. .... -,emek len heyecanlar, ruh! buhranlar yalıııs 11. uru yan yerlerde mal.san ı arın an ıYı.:ı ı ıyangonun resın § 
ve ıçmekten l.br.eWJ'. Nihayet muay_ ~er hastalıtı zuhQnı ieln dP.tf! dftı:er a!malt vazifenizi yapmak ve pıbsi menfaatlerinizi k.o .. aatış gişelerinden alabilireiniz. := 
ven bir yaştan sonra Marael LAbt>n'in fikri mftftzenemh ilzertnde de suitesı'r == nunak demektir, • PARANIZ DAiMA PARADIR. S5 dec:t!li gibi C()\)uTlut '8keri) hastaııtı haııııt eder § E! 
reıtverlyor. CUnldl m11tem&di'yen 1e.. .AJtol ~ tuma1' ırtbt IJ(!'Jlerden !eti. == UNUTMAYIN Ki ::5 
mekle, cc:>k va.kit.siz yemekle n~ nab etmek. ııMiD muntazam b!r hayat, I : Taearruf Bonosu aldıktan sonra parayt ihtiyacınız § 
kar~~ğenıı yorgunlutu ve vazifevl te.. m1bnk1hı mertfl>e ten ve neş•e·i btr 701 olursa bunı.. derhal bir bankaya vett:R!k iıllyecek faiz- 5 
PYUrU, taılll'işl. meydıma gell7or ve bu taN> e1mek bu hU81lSt'I. tavsiYe oluna.. _ T~rruf Bono.lan Msılatile millf müdahamızı.ı artan den yüzde yarım fedakarlık yapmak auretile her zaman 5 
rıun netlceai .>la.::-ak da eelter ııastalı.11 CÜ tedbfrlerdenaır. a iıtıyı:ı.çbrı karşıla.nacaktır. paraya çevirmeniz kabildir. == 
ffif',Y'(iana. çık~r. Böyleleri çoktur ve Dr tbrahtm. Zati Öpt - Bı'T yıl vadeli btr bono 010 6 = 
her gün tesadüf ectıyonıs. Onlann eok • 1 • FAiZ PEŞiNDiR ıc !5i 
Jemek, en nefla \atblan börekleri dtı.. • Altı ay vadeli bir bono % s 5 
şünmekle, onlan hazırlatmakla ha.yat,. 15 yaımdaki katil yedi ay Üç ay vadeli bir bono 0

/., 4 = 
ta en büyük .aaa.detı duyduklarını ade_ yatacak % 6 ~~zli ve bir ·~ne videli bir Tasarruf Bonosu aL a ET 1 B l B =.i 
ta görur gibi hissedersiniz. a mak ıçın 94 lira ödiyecehi.niz. Buna mukabil brr sene F A 1 Z s 
Şek ... r hastalığının zuhdruna d'ter Bir sene eVYel .Ar&bcamJslnde oa - == eonra 100 lira alacaksınız. 'G! 

b r am11 de nını ve uab! sadmeıer ,.. ~ fınnm ptşiricisı ~edf tendi. a Paramzı en emin olan devlet kasasmda 5 
hevecanıan:ıır. Muha.rebler. hıcretıer. 8iDe teea.vUll etmeıt ıatedit;nıden dolayı a e BONO FIATLARI HER KESEYE ELVERIŞLIDI R = 
salgınlar vesaire d>i uınuıu! ruh! -- blÇ&kla yara}JYarak Oldttren 15 5'8ŞEl.. = . karla saklayınız = 
me ve buhranlar birdenbire idrarda p.. da Sadullalmı nuıhakerneai 1 inal &... = =: 
terin 001 m11ttarı1a zuhQnma sebeb ol.ı tmıeaıda dUn bitmiştir, a Tuarruf Bonoları 5, 25, 100, SOO. lOOO lin.lık par- • f b 1 :S 
veriyorlar. Burada atıl korkula1', btlyilk llat*en>e. au.çv. ubit olan oocutu § çala.r lıalind.! satışa çıkarılmıştlir. Keeenizin müsaadeli Bır tasarru onosu a ınız = 
felA.ketler ve bunda!ı basta ytlkaek b!r yapım ktıcUk olmasını ve bAdisedekt == n.ilbetinde llİz d hi al iL~ • • ~ 
yerden sukm. ba.p. ID9n daı1>eler veııa- alıı' tabric aebeblerini nazara wrak, = e r t.ne a'OUJnunız. -

~~h~~~m~~~~-~~m~••n••-••••~oo~ooooMm•oo~~-~~u~oo•oo~~~~w 
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Eşirra. şeyhi?. 

Kapalı zarf usuJile eksiltme ilanı 

Antalya Nafia Mtldilrlllğünden 
Anta.l,ya _ Alanya yolunwı 81 inci kilometresindeki demir Manvgat 

boya.nmaa lle teerlt ve ~o:;enin yenilenmesi il1l a.çık ettsatmeye konul
ın~ .. 
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Kl1diıiyetbıde mftt.eşetı.1dl m~at 'komisyonunda. yapı.J.aca.ıctır. - 98 - Yazan: Nuaret Sala COfkıın 
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t - ~i! bedell 4955 lira 15 kuruştur. B ir rece, geç -vakit Celll Beylol Durdu, alnında biri~ terleri el.il~ 
ıı:r .arama başla.:.· .. buhı:rsak Ilı8 l!Aw 3 - Muvakkat teminat akçe.si 372 llra. 38 turıı~tnr. kendisini görmek: istediği h abe kuruladı. Battaniyesini düzeltti. BUİ 

Olur mu.- Nıye ol.uuz?. 
şeyhilleubba; şeyhillmuharrir.n 

ıuı· da .şeyhülü:-;era olmaz mı?. 
<Feriköylü Tbra.hl.m &ga..) ? 

bulmadık mı?. Pari.lllD. muba.kka.k bir 4 - Eksiltmeye C].rebilmek ~in aşağıd-a yuıt1 'YeSikaların geUrllmesi :rlni getirdiler. Meraka ve heyecana nı.l2:an.senle, söyıiyecekle!'inl toparla..! 

0_ rere eömülil olduğu ~.. prttır. ;düştü. Acaba Celil t>e,in hutalığı mı1m&k lçln vakit kazanmak ist!yordu. i 
Bu de.fa ~ztfei-e başlarız. A - Na.na Müdürlüğü müteahhitlik komisyonunda a.lıııacak ehLL :artmıştı? - Fak.at, detllnı ya .. Ben onun:a e'I': 

Bıı adamın kırdı~ı ceviz on b:nı <le 
g~mtşıt..ı. Ona: .Beyneullrt!b: Eş.rra 

şeyh! d yorlardı. 
Yık.ı.lan umunti hap:shancde ccb'.nde 

kama; bıçak; su.sti.iı adeta müsellA.h 
bıı· şekilde gez~rdı .. ttsküd:ır ıuıp·sha~ 
ncs!nde bir .-naJ.1::umu 24 yerlnclen vu
rarak öldtirmü.ştti. ~•:.ı test~sl su yolun_ 
da kırılırmış.. li:md.s: Je e.• niha}·ct 
Bursa ha.p~manes!ode parça. parça e. 
d!ldi., 

Kadını yA.taktan kaldmnz. Çırııçıp. yet -resrırnm. : Alelacele köşke koştu, Celil Bey 0 _ lenmek suretile hata etmiŞ1.iın. Bui 
lak soyarız . .Memesine .kam.anın ucunu B _ Muvaklrat teminat ~sine a.id makbuz. Edada )'8lmzdı. Gene ko!tuğımda, diz tayı da bilerek y.aptlğmu !.t.ra.f eq 
batırarak bnaL.tru .. o, ltorltudaıı ilk 0 _ Carl -eeneye ıı.ld ttcaret odası vesikaô""L «SS71> ~erlnde battaniye ve gaz.eteler bulu_ meliyim. Bütün hayatı yalnız, dU 
dlyemz .. bo7Ulla &ğ\ar; nılvnnr.. i.nuyorou. Masanın üzerindeki lfunba, dinrnekl~. ~alışmakla gc,.,..,i~ blr ada..İ 

- Yok .. paraıuı.z yok.. .,,.~"' • 
Kadın belki para.lll!l gömülü oldutu Karar Hülasasıdır. $yüzünün yarısını aydınlatıyor, ve bu m, bomboş, karanlık ruhunda buLİ 
~ tınnUyOT. Bu defa erkeğe geçer!z. :6-Y'dınlık kısımd:ı bariZ bir ren"kslzlik duğu ilk mevcudiyet ve ilk Jiıkl1 bıı .. : 
Onu ne yaparız bilir ın!sin .. doğru balı Ceza. Hl/l09:Z/l094 ' ~ ıztırab görünüyordu. O kadar d:ıl- bir :an irade:ı:ru. k.aybettım; Nu.anı a.-: 
çeye götürtirUz. Kendi elJe bir mezar Milli koruma kanununa mubalefett.en suçlu ÇarŞ'.ltapı Asmakand11 so.. :gındı ki, Sedadı:ı içeri glrdiğini bile ue.:ıin.oon istedim. lı!addi vaz:-reu.er i 
kazdırınz.. evve!a ya:-ı beline it.'ldar· kli 3 numarada. ve Ortaköyde Deıeboyu lll numaradı seyyar ticaretle ~uymadı. Sedad k.apuıuı önündi! bir çıok bozuktu. Ailesini ıkurtannak lç n',: 

rt1ağ • sonra; gı • ıııa kadar toı;ırata gö_ meşgul Avantan oğlu Haçi.k tle Aram oğlu Alber haklarında istanbul as_ ~müddet bekladikten sonra: Nazan kendini feda etti. Bu mi' aeııj 

merlz~>öyler mi?. liye ikinci cez::ı. mahkemesinde cereyan eden muhakemesi netice.sinde : - Bent emretmişsiniz! ran oldu. Bunu da b:le bile. 1zzet1nd-: * - Söyle.ıneE tıJnr mu?. suçluların fili sabit olduğundan mını toruma b.nununmı 32 ve 59 uncu ~ Dedi. simi, hislerime feda ederek a1nun Q.i 
Feriköylü İbrahan ağa bana: Eazan maddeleri muc:.bin.c~ 16 lira 30 zar kuru" par" ce"'" '1 öd' -relerine ve : Rüya.dan uyenır gibi, siUdııcrek dol.i nu.. : 

Dal :ı- cı.a. işe b:ı.şlaını genç Ç'{)culı:Jıın • veya genç " ... .,.... ....... tr'ulmak istedi. Atietiydı onun .. mutıa"'. Baba. evlid '<"ıt<>ındaki iı:ısanlar kal';ı.;,: 
- ıa 'ort Yaqı;l · ' - kız1s.rı Y~'kalaı.,o;. Onları babasının hüküm .kat'ileştlğinde ücreti suçlulara aid olmak üzere karar hülrua5L - " • 

rlm. di~·ordu .. dört beş yaşında mıni •·- •ka s...o d il' k 11~ k · t dJ k 1 1 1 B . b t 1. '"· "-r.~ v ~ ,,,..r,şısrnd:ı c:ınl~ıpi:ak soya:u:. Memele. nın Son Posta gazetesinde nes.redl1mes;.,..e l"/8/n 11 tarı'hiııde karar ··e_ ~ ' ""a a ay3.ı,.a ·a AJ.Ua ı.> er · oca 0 muş.arcı. u r.ı e s f..!A ILIC ... ., m n. b r çıccu:ı: ıkcn komşul:ırın kiline. . = o .,..._. ·• • • 
sn e yumurta b:ra'.um;.zmışım. !nuka. r:ne, toilarma, d'zine hm:ının ucu. rlldi.. (8395) ! - Beyur d.e!l~anlı.. .seni vakitsiz ..r zaman ti.r.kütüyor, faka.t ruıyatnnı: 
m mı da h c tm .tmaın. Maazailah . ~n nu ootır.ı.nz.. b.!ı!la.'lın cnhıı.l ağ' - . . . . ~ra~ız ettU,'1 amma, kusura b:ı.kma .. ıdo~uruşundan duyd.ıığttm saadet, 'btli 
murta ç.a.ld$mı gorıl:;> de beni ı:ou._ zı aç•Iır; ~ru1? Yedı kışı :.m~. İçlerinde en g~-j --:- Baba., s\Jfıhuı kur'Junu boşalt .. ~ Sesı titr.yordu. Nefesi ku!lar.dığı,~ndı..şeyi bertaraf ed:yoI'du. .. : 
bı.1 a'l'l ~u...ı :.:ı t;a.v..!;cl1!. mı. P:l ıç • _ - Aman paralar bahçede !rıc.ırin di- c~ yırml Y~:ı:ta bir kızdı. ~ Ererutf>Y dedı.. iht,yar ta.bancamı.zın kurşuıııarı.. ~kelimel.eri tamamlamağa bile yetını_ Nazan, sessiz, sadamz, mutt>Vekkili 
rln' y:ıkalar; anları sans:u· glbi b.:iğ.a.r. tinde gömfllU.. cıvarında ba~ar arasında idi. nı boşalttL zy-0rdn. bir kızcağızdı. Çlftlikteki basit hnya13! 
mış:m. . ~e kasasıam :ı!lah'arını elile ken_ Evvel\ adetim.z; sl,;;"!ı var mı yok B.z ellerimiz yukarıda. öyle ctaru.. : Elilc ka:1' , . . tbo eğmi~ti. ş;.md•l'e kadar da ağ.,! 

k' d d s ar.ar?. mu aramaktır. Yastıkların altlDnruı. ve yorduk, : . şıs:_na o.urm:a.~ını ~are 1 yun .. .. • ., • , ı.~ 
Al ı yaş-ında anam; -se ,z yaşın a - Hayatında .m .zlva.de DP vakit etrafa baktık. sıwı yoktu.. Meğerse - Silti.hları t.ııkr.ıır bu adamların ceb ~ettı. Ne ka.da.. lıeyec.an.lıyru bu ak- ~ından kllÇuk bir ş.uc:ı.) :_t duymadın İ 

b:ı.bam ölmüş_ dokuz oa ya..~nd.3. Elci r. tehlikeye maruz '--'dın. ~ 1 aynanın arkasınca bir tabanca nsılı lerlne ko..,ı. • •. §aın Celil Bey! Onu hlç böyle görme_~ ve baha.sus hastalıgım beni ou: 
nede meşhur çeteci Ali sğanın y::.n:na. '""" 1 " gim1'ş!m. Çarşı ile d.ığ ara.su1d.:J. onla_ - Hayatımda üç defa ölüm tehlike_ imiş. Dedi.. .ihtiy?.r ce~!mızden ne cı. :m4ti. rada itamete mecbur ai·yo.r. _on~ 
ra nevale ta~ırm~ım. sin maruz kaldım. Bırl; Çat.alca!a b'r Ellerimizde y:ılnız kama vardı. Ba_ karmışsa tekrar ct'9lerimlze koydu. : Vücudunu koltuğ.ı yaslamış. baımı lhtımamı Ye ,.efka.ti bana derm tJl1! 

On dört Y~~mda Fcrlköyüne geld!m .. .Yol" b~ı yapı:wştııc. Bfai jandarm~lnr basına son d~rece ;z!.vet ettiğiaı:ı:i gö_ - s:_ze bir feno.lık yapmıyorum .. E.:z {ttkaya galıverm~. Derin derin ne- hmttr ve~lyordtt. :>1~ka.t oo;yor m-..ı.~ 
geceleri evlere g!rmeğe; dükkan ke çe, rdl. Nasılsa ar.cadaşuı·~u biri ;an reı: genç kız, nası.sa. ayna.nın yanına bl?:e bırçok fenalılrlar ya)l1caktıru:ı:.. ~fes alıyordu. Lli.kırd!ya nereden başıısunuz deli'kanlrnı, ıhtımamı ve şcfkS1 
penklerlni lamıa.ıta r..aşlaı.iım. On b e; darmala;a s:ı~? atil.ı. Bır yaylun ateşi dogru gitti. Yavaşçıı. ~uı.nın_ arkas~- Yalnız: Bu~ünıien sonr.:ı. .. bu ta:afa gel_ ~yacağmı bilemiycn lnsanlnr.ı. malı.. ti diyorum. Elbette bütüıı mevcucl1 
on altı yaşında &r.ık ha.Plthan~ye ııi-ı bşlaaı.+ Üç ye,·ın:_deu vuruldu:'Il. o ge_ d9:11 tn~.Yl ~lmış. Birdenbın? üzerı. meyin. Senın resı~ııu _m~teadd~d . c.':1a- ~sus bir tereddü:i ve hazırlanma dev_ yeti ve hisleri t:ıptaze duran btıS 
ı·m çıkmağa .a.ışmıstım. i:Y.! 'ılı. lı--; "b' o LI:n ı-nı i~ .; at:r,ttım. mıze teveccühl~. ıar ~etelerd~ gor~uşt~ım: I<erıkcryltl. 'res· 1•"nde bulundull'u acikardı genç kadın bana kar§l sevgi .d::.ıy~J 

Bir gece de: Robert Ko1lcJ mekte - Ateş edcr:m. Eller yukarı .. d emez İbrUı.im Efendi .. dadı. Eır daha bu ta. : 1 
yl . 0 .,, .. • • • ;.] 

Şlmd ye kad:ır 27 defa ha.pishaneye bini seymuştnk:. - mi?. rafa gelirsen senin ic·n iyi oım:ı.z.. i - Dü.kanlı, dedL bu dwıya ıWıe- ına.z. Bemm de ondan ıbım;z is.em 1 
gırip ç.:ktığınıı batırl<iyab _ııyor:ım .. Al'.a_ - Robert Kol!ej mekt=t>ı m i?. Şıujırdık kaldık. Kız tet ğ"i açmıştı. Anne bu efendilere birer kahve yap .. ~rinde sanmam ki, hiçbi.r insa~ benim :ıne ,;mJctn ,ok zat.ı:n.. ) 
lm-mdn hatırlayaınadıklaııın da çok - Eve•. Direktör~erom bir·nin ev;ne Tabancayı gözilmttze tutuyordu. dedi.. :vıı.zl.yetime dü~müo olsun. Hem bir in Sedad, ıztuab içınde krvramytJ~'tl~ 
ya?. , . g;rmıştık. Birdenbire poı slr>r blzi ku.. j - Biriniz k.lpırda.rsanız beynınl ya_ F.l'nden t.8.bancayı bı:r.ak:ınııd1. &_ ::.Sa.n, hem bit ernk, hem bir koca o.Bu mukaddimenin sonu :ıereye 00~-1 
Zev~!m mı?. .. ~ttı. Arkadaş1ann ht>psi ka~.!1..ar. Ben k.arnn. Derhal canwı cehenneme yoL bası bize birer .sanda1ye verdi. Otur_ ~larak.. f:anacaktı? Konuşurken, Celil Bey.d 
Can.ı adam •. ~umm~ .. yanlız ~l<lım. l1u:ne1ih~sannın yoJla. lanın demez ml?. . .. . dıık. Bl_rer ~'.'e dçtJk. O:ıdan sonra: : Bedad baştan aş-ağı titredl. Acaba çektiği e.zab ds. 1'ecid1. Bu .da SectnJ 

. Bundan b!ly.;JA z~vlt .?"ur mu?. Şoyl~ rım bfım:y()rdıun. Dmıli? dolaşıyor _ Bıçaklan tırr:aknı.. dedı. üçumüz - Gıdebliırın\Zl .. Dedl. : r - iileessir edl_yordu. ~ 
Uç arkadaş gece; bır koyı.le; bir ev~ gı_ gene me.ı:tebln b1ilçesine gelif()!'dum. de bıçakla.rmuzı attık. !şte hayatımda en be/ecan dılv:fu_ :Celll Bey, ?-,az~nl::ı. yanda knhn mu- dl ayrıca. m . . . 
rc.riz. Evvelce o evde birkaç bln lira En nihayi:!t: Babasına: ğum ı;ıaat budur. 90 seneye mah~~em '~na.<Jebtlerlnt mı haber alm:..5tı? Yorulm.IIJl;u, ~har der.ın b.r neı~ 
par.ı olduğunu haber aldık yal. - Dur!. Diye bir ses iı$it!ldi ve on _ Yokla. bunların bellerini.. dedi. oldum.. Bin.bir 7ekayı ıle tarııı'!aştı:m.. : Nefes alma.ktan çek.inerek dinliyor. aldı. Bir müddet rüzg!ı:m t&ı takla , 

ıt:ıı.rı koca .Yatakta se;·e serp~ m1şıl beş sllüh b!rden patladı. Bir anda ye_ Kızın şakası yoktu. Bir el hareket! Fakat bıı merd kızın k?.rşısmJ.a du..vdu_ :du: dığı pa.Dıl;urların tıkırtısını dı'nlecilletj 
ıı:.ışı~ ~~yurla~«eı1 b1ş1'mn:ı. d.flı.ilh'iz. re. yatmamış l1say:1ım çoktan öteki yapa<:ak olsak muhakkak iklınizi oı.. 1 ğum hica.b1 ve ızbra.~1 'bir yer~e d~- : _ Ben hayalım.da bir defa. hata Sedad, lğne üzerinde oturuyorıdu sa~-: 
yuztımuzdc bırer maske.. ellerlmlooe duny.-ı.yı !xıylmnt.ıtım. sun vunu> öldürc:!ekti. İhtiyar i!zcrle.. madun. Hele: Kshve ieet.kı!ı:l gosterdilı: ;yaptım. Benden çok küçük bir kıı:la kL sandalyaya Uişmiş, meraktan VU-~ 
panl p!ırıl parlayan b.re;- kamıı .. ve - Ya üçilncil ·tehlike kimden?. o da rim'.zi aradı. Ne var. ne yok çık"lrrll. lerl misafirperverlik; AllRhıu.zma:-ladık; ? 1 d' · B k d 11 . dlwlın du "n.e cıorrru egı·nm.:.._ ce:u beyın: 
bı 1 k • ··k fener'! ııst . , 1 . . . B 1 · .. 1 ~ev en ım u ıı., e ~esme sev g cu o .. "'' ı rer e e .. rı ı . ya PO en, ya J'llH armadan değ!! _ Şinıdi sızı ne yapalım?. Dıye bay dedığ.miz zaman: lr d:ı ı:ı. ooy e geı_ ; · . . . 1 .. - .. arkasını g<>tir ·l 

- Ses ç:kanruıyırı. Y-Oksa derhal el. m ?. klrdı Babası: meyiniz. .Mis."ltir gel:.nlı .. b!rer acı kah.. :hatta .t.apt,ıtım diyebllırım, karım. bır an .evve .sozunun ~ ; 
llirs!inüz?. - Hayır .. genç b'r k.ıı.d:ın?. _·~lise ~Em edelm .. dedi. ft içerm. D~i zaman duydıılhım :Na.zandır. B~ln df'ljkJl.nlmı., ona. meslııi tıekll.,ardu. 1 

fies cıkara•nazhr.. gözleri 'knmışır.. - Gene bir kıi',dan mı? .. t.şl{ olsun Annesi: azabı bir yerde dujım2.dım. Tevekkelij :ne tadar baği!ymıdır, ona. ~ Oelfi bey bn sfı1tfit devresın· çok tl1 
d<llt?ri tutulur.. tlril tiril titrerler.. o kıza?. Nasıl oldu bakalım aman an. _ Pencer~n Ju.ykır9.illn .• 11.h~li gel d.emen:ı:şler: A1 en bü!-iik eezamış m~h ;ıradar derin hl.s1eTle mütehassisimdlr. zat.madı. Gözıeri bir noktada tnt.ı~, .. , 

- Ne lst:y.:m:unm:?. ıatıver bana?. sin. Bunlan 1öve döve karakola götür. mud hoca .. ..t ve merhamet en bliyiik ~ cidden ae'V'D.meğe, hürmete la_ aiiu' a;ğır 1ronıışmıyl ba_şladı: 
- Paralan!. - Anlatayım M3lınrud bo<2; anla_ sUnler. cezamışl. =:vık bir kadındır. Fakat.. • l.ıltk:ısı vaı) ; 
- Yok. tayım: Fikrinde bulu~~u?. !Ar'kıın vrır'. .#,; 
- Yok mu?. Bir eve ilrmişt:ı::. Uç kiş: idik. Evin o ne yaıptı bıli= misiniz? •.• • f\.ıahmud Sa.un Al•todai "-. ---- .. _ ...... - ................................ . 



- Haberin ve mı? Bu gece H-asan 
kaç~. 

Yüreğim ağzımda.n fırtayaca.kmı§ 
gibi belecaniandım. 

- Yak-alanmış mı? 

- Bilmiyorum. 
Tam bir saac kvrku ve endi~e ne 

titriyerek bek"!ediın. Hasan görünme
mişti. Hepimizin çok sevdiğimiz bu 

B 8 k h 1 k d t ~ur!~ng::r:~~;? çocuk ba.şına bir be_ 

ır a raman 1 es anı[*] m~ğ;e:1~~a~~;:~:~.rı;~~~~ı::1~bi:t 
rafı tarıyor, ondan haber bekliyor_ 
duk. 
A~ma doğru önde yüzbaşı, arka. 

Dümdüz blr ovada. harb ediyorduk. da, bir sedye taşıyan iki nefer yanı-
Uzak.arda, ovanın ~u::a.sına bura.sına mızdan geçtiler, hastane çadırına 
ge LŞ'l:fizel serpilmiş gL.b!, birkaç a:_ doğru gittiler. BilAlhtiyar: 
Çak ev görünilyord'ı. 'foprak rengin- ! 

- Hasan 
de ve toprakt.:ı;ı glçlüi.le .ayırd edJ_ Diye bağırdım ve arkalarından koş 
Jebllen bu haf!! yükseklikler olmasa t um. Beni çadırdan içerıye almadı.. 
goz alablldlğiue hali b~ çoJ gi:lı'ecek.. la.r. ~arıda b~kledlm. Biraz sonl"S. ti. 

B çavuş geldi. ırdenblre yilı:başıııır. ses! lşitildl: _ Has:ınm yaptığını gördün mü 
- Çocuk1ar, tehlikeli bir lş vax. İçi Asker 

nızden kendinı !eda edcbLecek l:ılrı- dedi? Namusunu br!rbad etti. 
sıni 1stfyorll!n. kaÇ"ağı gibi kurşun:ı. dızilecek. 

Blrkııç ses birden: - Niçin? 
- Ben .. ben. el ye haykırdı: fakat - Bu gec~ k~ı:ımş, köyüne gitmiş. 

;;uzbnşımn hftlctnı .sac!ası herke.sı sus_ Dönüşte nöbetçlleı· onu görmüşler 
turdu: amma. yakalayamamışlar, yüzbaşının 

- Acele bir ş deCı d!r. İyice düşü_ ç:adırına s1ğınmJJS. 
nüp >taşının. Yarın .sababa k~dar si- _ Ark~ından girmemişler mi? 
zc itin... ı -Yüzbaşı onları görünce: «Kar. 

Elli nc!er kadardık Ya nu kaı•nca bir ana, sarı saçlı bir kadın ve yu_ I - Sen gttme Hasan, ben g!dece_ 1 ~mdan çekll1n ı » Diye bağırdığı içln 
hepl~iZln yiizümüzdeki ıntma d;ğiş_ mUk bir .. çocuk... ğtm. korkmuşlar. 
ti, gozlerı uzaklara daldı. Ei:denbire _ Bı:_n boyle dalıp gitmişken yanıma, - Yok canım, senin köyünde a _ Çavu.ş gittikten sonra bir yılan gi-
kenclini tehllkeye ataral; hlzmet et surtunerek bir l!dlge yakleştı. nan, çoluğun çocı1ğun var. bi yerde sürünerek çadıra girdim Ye 
mek ba§ka, oni konu oü.şünerek ken: - Osman, ben gidiyorum. Hakkını - Senin anan yok mu XU$an? yavaşça Ha.sana yaklaştım. Beni gö_ 
dını feda etmek gene bıışka . .. I he1Al eti - Benim bir Eminem vsr. rünçe tnıdı, dudaklaıından mes'ud 
B~ ıböyle kendi ilı:ss!yatımıza <ia:mı.ş - Yüzbaşının yanına mı gidiyor- - Ona yn'Zlk e<iaceksin. Gitme ba- b!r te00ssüm f.'9Çt1; fakat nğzını aç_ 

düşünürken ç:ı.vuş ku:n.:ındanın bir sun Hasan? ri. madan be•1i !:olumdan tutup dışarı 
emrini ge1ırd1: - Evvc!A şu yakmdalti ıköye, son- - Olmaz. mzmetimi yapan=m. attılar. 

- Yakında köyler varmış: a.1er ra d'!t· yüzbaşmm yanına. İçim cayır cayı:.- yanıyor. 
kım, gündüz veya gece, burad:nı ayrı_ Yel'imden fırladım, Ha.sanı omuz_ - Ya Emine bu gece seni yanına 
lıp köy:er<lea b!!lne gidecek olur.sa la.rından tutup .sarstım. almazsa. 

asker kaçağı sayı ac:ık ve vakalanır _ ÇıJdırdın mı? Kaçakların kur- - Alnın.z olur mu? Ne vakit gitsem 
ynkal .. mmaz kurşuna d'zllec.ck. Böy- şunn dMlecegını işitmedın ml? yerim onun yanında hazırdır. 
lece Jıa.berın.z olsun • rkadaşlar. - İ"itttm amma. ölmeden evvel E_ - Va:>ıg~ Hasnn. 

* Sabah, yüzbaşının emri blzl b!r a
raya top1 adı. 

_ Eyvah, Ha.sancı~ımı kurşuna ~L 
zecek.lerl Diye yi.ııyüze baktık. N te_ 
kim, çavu", yüzbaşı geJnıcden blzi bu 

Devlet Oemiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedelt (24-00) lira olan 3000 Kğ. Minyum <Sülyen) <9/10/ 

l94.l) Per~embe gtinü saat 04> on dörtte Haydarpa§:ıda Gar b nnsı 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulllc satın alınacak
tır. 

Bu ışe. girmek ıStlyen1erin 08Ö) liralık muvakkat teminat ve kanu. 
n un ta~_ın ettiği ve.saikle birlikte eksiltme günü saatine kadar kı.mis.. 
yona muracaatları rn.zundır. 

Bu i§e aid şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. 
{8148) 

** İdaremiz ihUya~ı lçın k.a.ualı zar! usUllle 560 ton kuru giirı.?en odun satın 
alınacaktır. 0 

. Ela>ı.l~e 17/10/941 tarihine masac.tt Cuma günü saat ıı de Hayd 
1 

da 
bırıncl ıŞletme komisyonunda yapılacaktır. arp şa 

Muhammen ton bedeli 1740 kunışcur. İsteklilerin 720 ıırı\ M kur~luk 
tnuve.k.k:~t tem.nat vernıelerl ve Mat 10 o. kadar !:ap:ılı zarflarını kom 
na tevdi etmiş olmnl9n lfı.nmd!r. .s>;o_ 

Fazla. izahat ve şartname nlmnk istiyenlerin işletmeye milracaatJm-ı. 
~ı:Ga7.t 

Tekirdağ Beden Terbiyesi 
Başkanlığından 

Bölge 

ı - Tekirdağ şehr1 içinde yapılacak §elılr stadı futbol snl1a.s1, koşu 
pistı drenaj k~nallıırmın yapılm::ısı ve saha ile pistin tertib "ie tan_ 
zım işine talib çıkmadığından bu kere tekrar kap:ı.lı zart usalile 
eksiltmeye konulmuştur. İşbu inşaatm keşli bc:leli «13750> lira 
.291 kuruştur. 

2 - Eksiltme evra.kı her gün Tekirdağ Beden terbiyesı bölge Başkan
lığmda görü_ebllir. 

3 - Eksiltme 13/101941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat d5> de 
Tek.irdağında. Beden 'I'erb!yc-si Bölge Başkanlığında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temınat miktarı cl032.03ı liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına Ticaret Odası vesikasını ve ş mdi
ye kadar yapmış oldukları bu kabil ~lere ve bunların bcdrllerine, 
Lş başında bu ışicrden anlar bir fen memuru bulunduracağına ve 
lıangl bankaln:-!a muo.mclede bulundukL.u·ına dair vesikaları koya~ 
caklardır. 

6 - Teklif mekhıbıarın:ı ald zarflar kapalı olarak ihıı!e gfinii sant ul4> 
de kadar Tekirdıığmda Bö1ge Başkanlığına tesllın edilecektir. 

7 - Posta ile ~önJerllccek tekllflcr nihayet ihale saat•ndcn bir s3at ev _ 
veline kac'-: gelmiş ve zarfrn k:ınunl şekilde k:ıp:ıtılın~ o'mo..s. 
lö.:zımdır. Her tiırlü gecikmeler nazarı itibara alınmt'lz. (!862311 

* mineyi görmezsem yapacağım işi iyi 
başarnmıyaca~ımı anlıyo:-um. 

- Se.s ç.ık.9.rma, ya.va~ça gidlyo 
runı. Şafakla beraber y uzba§ının ça.:: 
d:.rınrl:ıyım.. Seninle lıe 11.ila§ınak iste 
dbn de bunun için yanına Ya.klaş~ 1~ 
Bu yo1da ô1mek Vllr, dönmek yok 
Yüzba~ımn sozüniı iş.ttin. · 

büyük fachıya. hazırladı: ======:ı:::zo====:ı:co=-==:ıı:=ıte=ı=mam....,-=-=-========== 

Sıcak bir y1z gecesi idi. Cekctlmi 
başımın altına koydum, arka üstü ya 
tarak yıldızJar!l baktım. Düşünüyor_ 
dunı; 

Bunu söyledikten so!'lra, yıldızların 
altında gözleri !!iıldnyarak anlattı: 

- Emine benım n.şamlımdır. Sene_ 
- Yüzbşının se !ne k~am mı? leıdenberı beni bek ·yor. Geçen defa 

koşm.asnm mı;• Burada b•r yurd işi köye g.dlşlınde ~Art.k dayanaınıya_ 
var, oliede, uzaklarcfa, beni bekliyen cağım Hasan» diye ağlamışıı. ş mdi 

gldeecğim, onn son bir defa görece_ 
!*l Bu hlkü.rc.yl ben isıiklil Harbine ğim Göreoeğ:mden ka.sdim nedir an 

lstimı. ctnıfş olıın b!r,s:ıuien dlnlNJiın. • . -
ıtw-tulıış .,~"""" ,..._ b b . ,. Jıyorsun: Emine ben:ın ol::.cak. Onun .,, .. . _.mr,......, una eJUlllen 
limbilir daha nice kaht·awııııhk dcs. j ateşlnl vücudumca .saklıyarak yczba_ 
&anları vardır. şının yanına g-idece~im ve istecUği işi 

M. T . B. b~aracağım. / 

- Yo1un açık o~un Hasan. narı 
yakalarunaınağn çalış; yok.sa y:arın 
dan evvel kurşuna d•zılirsin. -

- :M.erak etme karde.~im. Kal ;ı;. sa.,_ 
lıcakla ..• 

* Şafakla beraber Mehmed 
geldi. 

yanıma 

_ Hasan vflrl en emri tı:tmıımış, başı 11ğır adımlarla bıze doğru geldi. feyi b!r Tür~ çocuğuna yakışaca.k: 
gece köyüne gtmLş, dönüşte nöbetçi- Arkasında gene iki neferin cetırdiğl kahramanlıkla gördü ve bu uğu.·d c:ı 

1er yabkamışlar. Yaralı düşmiış. b:.r sedye vardı. Yanımıza yaklaşınca nını feda etti. Onu layık oldu.,u say_ 
Şimdi uaa:.Si.:"lğ!n!11 ct'zasmı bula_ sedyeyi yere koydurdu. Hasanın yüzü ğı ile mez.ırın..-ı götüreceğiz .• "lrkam
ca.k. Bu, lwp'nize bir ders o!snn ço_ örtülü idi. 0 saman yuzbaşının hele_ dan geliniz. Ark.9.daşlıır: 

kl ı Bunu söylerken yüzbaşı kahraman cu • ar· c:ınla titreyen ve boğulan sesini duy 
İki akşam evvel yıldızlar altı!'lda duk: fedalnlıı gö~üne kı::nızı kordeHUı 

ı•n~dayaın g-uzlerm ebedlyen kapana- İstiklru M:ıdalyası:u takmı.~. füıtünu 
_.. -Çocuklar, iki gün evvel ~iniz- .. fi ·· 
cağını düşünerek içim sızladı, kendi al bayrakla ort.ın ştu. 
kendime: den bir fedai .iStemi"tim. Elli kişi ara Onu, göğsümüz hıçkırıklarl:ı kaba_ 

- Ne cab!lllk ettin H:ısan. Oe!'lç - smda yirmi beş müracaat oldu; fa. rnr.ak to,pra~a tevdl ettik. Go crinl 
llğ'ne yazık oldrı, dedim. Bari şt>re_ kat en evvel Ha.~an ge1ldlğ: için bu toprak örterk~n IIasnmn yü ümle 
r:nıe ölseydin! şerem hizmeti ona havale ettim ve hlilıi hulyalı bir saadet gulgesı uçu_ 

o .sıra.cin., bir gün evvelki iib:, yüz.. iftiharla söyli.iyorwn ki, verilen vazi.. yordu. 



= N POSTA Birinclteırin 

Bunadan aranılan Zeyneb 20 dökUmcü ahnacakttr. 
sağdır 

r----------------~~---------------------~~~~~ ...... ~-~~~, •• r ...... .n ••• .n ... 'Wr~~ .... 

Memleket Haberleri Blllldan 4_5 SeM evvel, Bursada Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüg"' ünden 
lrundw·a.cılık Yaı>~n b;.r şahıs tarafın _ 

lzmirde 15 bin aşılı 
zeytin fidanı dağıtılacak 

inegölde 
dan Rayraboluy.ı:ı. bir çırak aönderile_ Kırıkka:ede istihdam ed!'mek üzere askerliğini ya.pm~ u.!ta ve kalfll 
rck aslan FW.beli olup Hayrabolud.n derecesinde 20 dökfuncu alınacaktır. Tallb!erln evrakı müsba'telerlni ıstı. 
ikamet eden kasab Osman ile Haf :le_ dalarına rapten Kırıkkale grup müdürlüğü.ne müraca.atlan il~ olunur. 
den dıolima Zeyneb arattmiwış ~e de <8540> 

Kompsunu öldüren bir köylü 
maktulün oğlu taraluıdan 

mavzerle öldürüldü 

Zeyneb! aram'lğa g~le:ı yahı~di lrnn -ı----------------------------
duracı çırağı eJ!nctek! adres puslasını 

ineıöl (Husu.sil - Kazamıza bağ. 

zayi ettiğinden Z~nebi bulıımamı~1.ır. 
Zeyneb sağ olUP <S'.m Posta> - nm 

H'.ayraıbolu muhaıblrine m!iraeaat rt . 
m~şl"..tr. Buma.da.ki kunduracının adresi_ 
ni bflenlerln CH:ıyrabolu Son Posta mu 
ha/biri) adına haber ''ermeler: in.Mnlyet 
namına. rica olunu:". 

İzmir CHususO - Zeytinciliği :inkişafı ıtşxıı.ekte ola.n ve rıelaoek Bene rem e. h Mu.radbey kö~e ~~ini ~~üte. 
ettirmek. ea,yeetıe her yıl :stı.:renlere ve. dlleceJt bulunan !idan IU.lktan da elll

1
a.ldb iki clııay~t ıŞlennuştır. Koyden 

rilmekte olan aşılı zeytin fidanları bu bindlr. Bu mJJttar 1942 senesinde yüz Bekir oğlu kırk yaşlarında Ramiz 
sene de 80DbahQ.l' n .:ı..; mcvsimJertn_ elli time cıkarılaeaktır. 'komşusu Mebmed oğlu Ali tarafln... Orhaogazi sıılh hukuk m~hkemesi 
de olmak Uzere iki pa,rt.lıde tevzı olu,. Teova edilen zeytin fidanl&rı çekir_ d&n manerıe vuru aı-ak öldürülmüş_ tereke dairesindP-n: 
nacaktır. elekten üııetlldJ.lcten sonra bir yaşındaki tür Hadise mahalline giden cumhu- Orhangazı !tazl\sıcıın Yeniköy hal _ 

Zeytin ı.s~nan~ ~ ~ııın_a.cak dellcelere vurulm.UŞ .aşı olııp de.Jcesi ve riy~t müddeiumumlsl Şinası Blkem kından olup mısa.f,reren ikamet et.ınek
aşılı zeyt.n f1danlannın ıı.stesı Zıra.at aşm dört ~ g:~mış olanlardır. tahkikatını l!rnıal ile köyden ayrıL te bulunduğu K.araınürselin Oluklu kö_ 
VeldUeUne S\ltlu'lnu.etur. V-ekaletttııı 1944 eenesmuen iti.Oaren her 3,l 250 v • ytirıde l;,/3/9U ı..ar.h.nde vefat eden 
bugünleroe belde!:len tevziat ıistffi ge_ bin ~tımlŞ z:-yttn f.dru•ı is':lyenlere dıgı sıra.el.& katil su~undan zan altı~ Bosnalı Salih o~lu Şakir Akb•.ılutun 
Ur gelmez fida.nlar derh<J..1 istekllleroe tevzi edilecektir. Zeytin istasyommda na alınarak iki jandarma re!aka - mahkememız marifetile terekes tahTir 
verilece.ılrtir. Bu sene te\'zl olunacak: fi.. bunun ·temini için icıb eden hazırlık.. tinde merkeze götürülmekte olan E. ve 1ioobit ed!Iıniş oldu~undıı.n mütcveı_ 
danın mfktan on beş b:Udr. Şimdi ye_ lar yapılmıştır. yüb oğlu Süleyman maktul Ramiz1n fada ala<:.ağı olan ve kendis nP. borçlu 

16 yaşındaki oğlu Osman tarafından bultmaa:ı eşhasın ilan tarihınden it! _ 
lzmirde 40 bin liraya sigortalı! Sivaa Beden Terbiyesi Spor manerle öldiirü müş ve bu ık.inci. ci.,.. ba.nm bir ay .çınde mahkemeye mü -

bir paıuiyon yandı Bölgesinin toplantısı na.yette makW.lün ~öğsiinden girl.p racaıı.tıa bu husust-ııJti deftere alacak 
k .. d ve borçlarını v<! varsa evrakı mü:sbite. im:ılr (Hıısuai> - Evve.1.Jti gece saıı.t s.v ... ~ <Rus··~•> _ Vı"A~etımı·z Bed.-. Bırtından çıkan kurşun ıı.ynl oy en 

.... ....,. ,......, ~ !erini ·ltaydettlrmclL"rı lfı.zını.dır: 
21,50 de Alsıı.ncak istasyonu karşısın_ Teıbiyesi Spor Bölııe&l hafta. içinde Alım.edin göğsüne girerek ağır suret. Alacaıklannı vııktnide yazdırmıyan 
da İngiliz teba.:ısmdan Villem.son'a ald mut.ad topl.antıl!\rını Y~Pm.ı.ıt ve .cab te yaralamıştır. Yarı yola kadar git- alıı.cklıla.r:ın mtra.ı;çıyı ne şahsım ve ne 
446 sayılı ve U.C t:&tlı pans1Yonda bir eden kararlan ~mışMr. miı} olan. O. müddeiumumisi Şinasi de terekeye lzaJeten takib edemlyecek.. 
yangın çıtmış ' 8 tevessü etmek .isticı.a_ u Bi.k.em tekrar köye giderek ııeç. vakte ıert ve mahkemeye tevdi olunacak ~V-

Ankara da M. M. V. Satın Alma Koınis .. 
yonundan: 

Aşağıda muhWu>ar vasıfları yazılı eielttrojen grubu satın alınacaktır. 
Bu hususta görüşmek ve tenni şartna.mesı bilahare tekemmül ettıri'me1' 
üzere aHi.kadar firmaların l01Bırlnclte'}rın19-ıl gününe kadar Ankaradi 
M. M. V. Harbıye Dairesi Rıyasetine muracaatlan. 

A - Tanının~ bir fabrikanın mamu.lA.tı olmam. ve yeni bulunması. 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 45 Km. süratle yürüyüşe müsa.d 
6 - Bir aded 65 volt 60 umper ve 3,9 kilov;ıt takatli ve diğer döıi 

adedı 120 volt; 150 anıptlr ve 18 kilovat takı:ı.tli dinamolu ve tev 
tab:oıu. 

D - 4 _ 6 stllndirli 4 zamanlı tenztn veya. dizel me>tör!U gurup aıınıı.
caktır. 

.B - Grubun tizerı ve yanları saç evli ve yanlan çalışırken yukarı kal.. 
dfnlablli' ve mail çatı halinde şek:Ilde ka.palı olacaktır. 

P - Her grubun bir komple yedek tekerleği, 4 tonluk lalkosu, dtnamo 
ve mötör ~ln yedekleri ve lüzumlu avandanhk: ve takımları olk.ı• 
cak:tır. 

O - Grup haki renkte blr kat astar ye iki. kat ye.ğh boya. Ue boyıall o. 
laoaktır. 

H - Tak.mılar ve yedekler miiD:Uib btr sand.lta. yerle~lrilm.iş ola.cs.k.. 
tır. (8546) dım gösterml.ştlr. E•me kaza•ında m••htelı"f ı !Ak d 1 uştu.r r.ak ve v- 0 i""- mukabn kendilerine u.. 

Ya.nem yerine tam bir süratıe yeti_ :r ... ka.da.r ta.hkika.t a a .. a ar om · ,.,.. ,,.... ·~----------------------------"'• al ' -- ·· "'- '--tll adil t ırm edilm·c sulen m&kbuz it.9. olwıaca.tı c hetle key ,-......., MaiYe. tei:ılUteli bir şekilde çıkan ç ıımauu K~.... .tı.A yeye es ı"i, 
.....,... • ıı. bl - tten ffyet lk&me~lt~ı malfUn bulun~n alft._ 
bu yaD8ml etrafa &lra:ret etmeden sön_ Eşı:rıe Uiusust) - Köylünün ihti.... beş sen_e evvel lşledir.l r cınaye - k.adarlara 9lld1rU:u•41 olduintnd2n 1lca- Topkapı maltepesindeki sabn 

komisyonundan 
alma 

dürmete mumffak olmu~ur. ı yaeıru tıem1.n ve muhtekirlerin elin_'dola.yı Imralı hapishanesinden henu-ı metg~hı ~li olmıyao al~kadarlara ve 
Ilaıııı:IJııon 4o.ooo liraya sıgortalıdır. den Jcurta.rm&k J;in J::aymalmm:lı~a lçıkmış olan kdl AH kaçmı.şsa da müteırettamn m·rasçısı olduğunu iddia 

Ya>tıemm ne gibi sob~l'!r altınd& çık,. bot nıilttaıMa kaput bezi geti.?1lmiş.tır.ljandarmanın sıkı takibl neticesinde edenler va!158. onların da mahkanı> _ 
Mı tahl&ik edllme~tedir. ~ kuın.ış1uk, 34ı ku.rı.ışluk olmak u..lyakalana.rak adiiyeye teslim edilmiş_ mıze mtirar.aat etımeleri teb!iğ maka _ 

Topkapı Maltepesindeki askerl sa.tın alma Joomi::syouu ihaleleri 6/10/ 
941 de Haı'blye Yedeksübay Okulunda y.apllacaktır. Bu gQne kadar illUl 
ed.l1en. ve edil~ek: olan münabsalar için mezkür gl1nden ltlbaren talib. 
1er1n Harbiyedeki Yedeksüba.y Okulunda. e.sk.erl sa.-tm alma konili,')'onıtnf 

Barl .J ·ı • ı _ • zere iki clns o.!a.n bu kaput berLlerl l.b... tir. H8ıd.1'ııenin blr lıa nwıelesmden mına kaim olmak ilrere tlAn olunUT. 
ınua maarı lfıeT« ,.,.. 

Bar.tın (Husu.st) _ Orta <>kulıda 16 ı..vaoa göre te-vız:i edilmektedir. Deri geldiği a.nlaşılm~-ır. 

Temmu7lla. açılan ikmal kursu 2s vt.Jlııyetten gelen kahveler de ibti- • 
Ağırstrasm fi)I1IQ. erm>ş,tir. İkmal ima. yacı_ ka.rşWı.mJ.11;ır. H~: ıroye JtaJıve Akyazıda_ gü';~~. bir camı 
bıanıları da 25 A~a başlamıştır; tewa edllecekt;.r. J'8.lldbi'mamız te~i tamır gorqyor 
19 Ey'l.ütde bitecek ve 25 ıızyı14ülde ted- ~!erinin dl'2ıg.üaı ve ş>kAyete m-aba.l İmndıt <Husust> - ~azınm y~gAne 

""'..ııı ..... acaık.tır Talebe k.ajldına \ll&ıtmemek ilzere bütıü.n karakollara aMrı atikası ol.an re 1325 senes•nden 
~ta ~~ · ta:rnimler yapımşt.ır. bert mlnıı.re&I bultuımıya:ı Gazi Süley_ 
ıse 25 Al~ başlanmıştır. · . man pa.,<"a cami:slıını lç .,,e dış tezyınatı 

İlkokallann açılışı. 1~ •Şleıri ~ yo1und~dır. Hlaılk .ken_ ta.mir.l 1938 senesinde fnbrl1m müdtlrll 
Metk.ez l'lllr.olrnlla.rı 15 ısy:iil.de TI:l di ihtlyaıcmı . iıStilh.s::ıJ:!l.tıle karşı.Lam.ak.. bet BtlYWrerin ,?ah.si gayret ve teber 

köy il!lroklli1aırı da 29 Eylti.l.d.e tedr!sa.. tadır. MemUl'in ve pazarlaro. eelenle_ rillerlle ve hal.kın da yıı.rdımlarile ya. 
ta b~'ldardır. Talebe .kaydına rin gün~ük ihtiyaçları da boı!r.a temin pıJmı.stı. Gene bu zatın teşebbüsü .Ue 
merkezı ~nnda ı Eylülde, k.öıy ediJ.mjştir. Eşme lher saha.'Cia '\>erimli y.enld~n mtnare tnşa.c;ına karar verllm!.ş 
ilkoıloıllrıll'mda 15 Eylülde başlıaJıoaca.k- bir yol ~ur. Aıncak ~ira.1 vaz'.yetl ve lazım olacak oian nıalzem.e temin 

teıhd-id eden ve !bu yljradl!n halkı, hak_ edilmiştir. ----o----!!.ı oll.anıık: c~e düşüren ~k~e 
del'dine de eherami-vet vermeit lAzım- Sivtuta mahs•ıl vaziyeti 

Sivasta biT göçmen köyü .suya dır. • . Sivas mu.su.sn _ Vl~yethnlzin gele_ 
kavupıyor Bu meyanda ~tir ~ç}arı da oek yıı z:r.a.at1 ıcın ~evııiminden ıstt -

Si'>'ııB CHusus!> - Oemerak nahiyes• göronfunde tutulmaJ..ıdir. Vilftyetın ve farle ed~ cLftç:mız ıcab ede~ .çalış. 
civarında kunıl:ın göçmen köyUntln eı mıfıd' ... ,. ,,..,_. ..... ~~ t.4.1 m.'lla.ra har. ;"'tle d<'vnm etm~ktedir. 
bi.lyU.k ihtl;vaoı ola.n 81.l işini karşılamak m.a.ar~ '\Jln.l\IıUil ""j"••e ·--ve . e Bıı sene vaktinde ynğan bere-ketıl yağ 

tU'. 

Malkara asl!ye hukuk JılLkimlij."lfuden: 
Uzun:kQl>rü ka:lıı.sırun Harmanlı ko_ müraeaatla.n. •8813• 

yünden Ahmed. oğlu Hallnı Alkan: -----..,-------------------------

Emı.ne Alkan t.an.ı:ındıı.n ıı.leyh•nıZe Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
acı!.a.n bo~nma davasının mua.şyen ol_ 
duğu gi.ı.nde H!nen yapılan tebl!ğatıı. 5813,25 ııra keşlfil Gureba ba.stanesi kalöri!er tesisatı bağl.a..ma. ışıeri 
r.a.ğmen ına.tı.kemeyc gelm.ediğinizden 9/lQ/9'11 Perşembe aünü saat 15 de rektörlükte ~ık ek.sl.ltme ile ihıı.19 
ha'.dunı21d.a gıyaıb kararı verilerek bu edlleoektir. 
balbdaki muha.kem~ l4/10/ıl41 tarihJne 
rastJ.zyan Salı giliıti saat ıo a talik e. istekliler c3.DOO» liralık bu g,bi lf yaptı.klanna dair Na.f.i.a. Müdürlü • 
dilı:niş olduğUD.da'Ll yevm ve vakt1 mez.. ğün<l.en al.acıakları vesika. ve .ı.36 liralık: teminat, i.'Caıre~ odam. kft.ğldlarıll 
ktird.a mruhkemeye gelmeniz wya bir gelmeleri ~81> 

vekil göndermen z llizıımu tebliğ ma -!------------------------------..,....,,,. 
kamına kaim olmak üzere ilan o!ımur. 

25.9.941 

İSTA..~UL BELEDh.~'Sİ 
l!!ll'!ll.'llınuı Şehır Tiyatro.su 

Tepebaşı dram kL3mında 
Bugün gündüz saat 15,3-0 

da ve akşam 8,30 da 
HAl\ILET 

iimer Bank 
Süllüloz Sanayii müessesesinden: 

Müessesemiz imalatında kullanılmak üzere, 

lşlenmeıniş yerli ham reçine alınacaktır 
İzmltte mü~eıni:ı müdürlü~üne mürace.. üzere ~ hazırhklar !.icmal ecUL al§.ka.dı:ı.r olmal~rı .LA.zı-rndır. .. mW"lard.an ma.nsu.ı vaziyet.nin ünt!milz 

mi.ş ve su tesisatı. müteahhidine ihale Adliy.em.tz çidieın çok lll'Ükemı:nel dekl sene çıok .. ıı.zla u!ucatı kuvvetle) İstiklA.1 caddesi komedi kısmında 
~m~~ ~~\ KİBARLIK BUDALASI 

vermeğc tallb olanların, 

atlan llAn olunur. 
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·~ ... SOR POSTA 

TelgraS, Teldoa Ve Telsiz 
YUNANLILAR 
BULGARLARA 
SALDIRDILAR 

Kilab meMsi l. Boi,azlar jDede Efendi ihlifalil 
~~. ~~!!~ Bulgar Nafıa · ~kj~z:ı ~~ 

rek talebe elindet:l idtabt.ı.rın yeni N tk rettin Alta1, örıı :hıare Komutanı 
ders yılı b&fl.Dda smır geçell talebe_ azırının nu u Korgeneral Alt Rım Artunkal, Berlin Her Hitlarin nutku ba DOltia.J'a temas edııa .............. 

B bl "'• lere devri hat1a.Dda tedb..rler alınma.. bıiyii1t el9imiz Hü.sreT Gerede, Bük - n7e& iTi anl•fdd•tı ibere, Almaa b,. ulaar _te igı smı büd~. Bir tara.nan da ye- ''Rusya, Bulgaristan ~ e~ H.aandallah &ıph.L 4ehrl- Y4mlll: Ha.eyin Ra6Jp Em~ :-:.:~nı tereddüde llC\'ke&mit.,. ~' ni 1hµyaca göre kitabların hazırlan- ml.zdeld meb'uslar, YillJoet, parti, be. B arbe nıihıhasır elmak iizue her ecelı: bir kanclsızhkla -.. 
T maama. baf}t.DUU§, bu k1tı&blar EytiU yolile Boğazlara led1ye ve matbuaıt erkAnı hazır bu.. kış mevsiaı.lnin ~ ::--... -:..:.:..lftln bir f~et .. 

cc aarruz eden Y unanblar başında muhtelif mmtabiardaki ;ya_ k lunmlJllardır. Köamıereye Konaerva_ Ahnıuı.rada ;erek ordu vı: ce.rek mub- ıa...._ P ._,._.~e lıllt. 
500 kiti -.dı. Bulpriardaa ,.,,, • ....,.,,.. te..ı olunm .. tur. ulaşma istiyordu,, tlmU' müdürü Yııııut Zlyan:n bir hl.. ........ i<ln """' .... , ........ ....... ...... ....... - -

19 kiti almiftiir>> BQm ftı*eomta Jl, ortaokullar_ tabes~ bqlamn~. Yusuf Ziya bu rt ~ &daıat dereedlbnftf bir ıtı.. ILarelı:iL.ua seyrı.dea ,._ ne4'-. .. 
- da JI, 

1
'-IMde • olmat here ilt Bofya .t (AA.) - Hevas: hitabe6inde taraıı konserler heyeLl • 7ad .baUae l'emistlr. • llltinaaetıetle nae .kadar, ~e A.baaay~ lehime...._ ~--~61~ - Tr°!:r.da Drama ,.. orta taball mtlesaesclerlnde 84 çe- Nafıa nazırı VasUO!, Dobracanm nln teşe'kkülünil, eserlerinden pıırça_ de.W ftİlblin aaıu _.,.._. •e mil. be& bir lnkitar kaydet:nip.lr AynJ -.. 

,....._.,...,:!_ ..!~ ...___ ..:......ı_....._ fld tual> okutulmaktadır. N"aS&n ayı kurtuluşuna tes'ld miinaaebetiıe za.. lar çalınacak olan Hamaml.ade İs _ Jete -lllDİ hir ı.u. ~ P*dll dişenbı bundan sonrası için °arhk Al • 
,,.. •• ~ ~ ... ___.. .... -~ içinde ~n senetı Bt k mlkt &ı ~ Ye celeuekMıld f&Uıydf. Gir ına.nya besabma b:\lıia ınev:ıı:aa ola nıuntasam' Baleal" tu"9tlerl araam. önthıde bul nd~ ~ : ra'da •ıecuıı bir nutuk.ta demiştir mail Dedenin ha,ytmı Anlatmıftır. Mü bazı ~' vumr.aı de ccne bu itiyat! aıJaeail enmf:retDedir ki, Hltlı-r bu : 
da yapılan anlı ~ im.h 42 idln Jh~ r an ki: . teakıbeo t&nınml§ .a.n'at.tir1ar tara.. cilınJesmdendlr. HJUer"ın son nutku. bu pn, her haagf ltlr ••lltemel anJ&flllll 
eden ı.r teblll ~dihalftlr. .naa:e Tarılm acıd~ş~~~ ~ ~ dJu]prlar ~m bir tele Y<>l Taf'dır, fından Dede Brendinin fer.ahreza peş cins hı"tabelerdendjr. Fakat şark ha - .-.,.atma dalli ~ relcledea Wr 

Bu tebııte göre, Yunan topraklann tab da EyıtU :!.' ... Mat b.dar ~rlaıı- o da ço~nberd ı tBeutıtu~ nıı;n ~n- revı, feraıhfeza bestesi, ::prirült semaı.. rekltı başladı ba,tryah muhafaza eı • ltlWPUlikle baritin en ... af.bMma 
--~- hıc ._ou - fa.atleri ., ... u ur. r g_,........ gun, mu czül mek&e _..,. eıledti1 sllkf11um bor.alma. Pı!Jtlnl ve taribln kaıd~'lemedlli lıir 

dan gelerek BU)sar ... _,,_,.ı.ua ret mıı 'Ye her tartta IÖDderfim1ftlr. Bir taddıeratmım, M1.l!Yer de-;Ietıerınıı; s~.' ~ alır aema.1.il, - lllllDI ela Wr ~. inıU ta&rnızunırn batl&dıi&ıu biWr -
e&ı:rıı, olan Yananlılar, Wek ve m&_ trwftan da yedetler blttıtten sonra mukadderaına biraz da.ha fazla. b funded..lr benim bahtı siyahım> F- FilhaJdb Almaa dedet rrill. Sn - melde terecldüd cbtermeınlştlr. B1r lal 
ra JÖZ!erle .ıIA.hlı olarak btrçok yer_ taleblers karşılamak. üzere tıtabların ktaıd.Jr ağ_ kısı, güliar aksak iki töç.e~ ça - Yd JlQJ'&J'a kal'fl mılharebealn lıa$1a- ieberriiü için söylenen bir autkan bi1le 
lerde itlıDıalan ele ırec;lrmete teşebbüs t.ao•ma deT.am olunmtıf!.ur. Bn su - ıa;-asllof ~uları, Mıh\erle itt.1 lınmtfbr. Btıyilk bir muvaffakıyetle masmdan soara :ac k<'~ atsuu aeant. flİ71lSİ bir mahi.rete burunettil or. 
e&m;flerdlr. • retıe tabohınan kitablarm clldleme vketten beblert iznh - biten bu müaamerenin mnunda şair ne de yalunJanna ve_*' ~ında bu. • 1aya aUliı td&aL'\:1n tlotnıluk Tera 

Bulgarluctan 19 tııı öhnü.tf,ür. Ye iletti dıollryısile Jdı7aaa anı Dtr: faka se tt ettit - Yehya Kemal JA;ı1 8dh tilrtcl biZZ&t lunan eliler llclerlcrf! soa 11a1lcmdl mü_ yan~ elbeUe ki a.mu Sislere • 
Yunanlı!ardan bıç ki.§1 ôl1tlğü belli ı .. u ya A:n- ten sonra, demişti!" k1: . k .,+ .... esini TenDl.ştir. Banan sebebi all. cctiir. Pab& ltV lrrin --"inilen ı._ 

• ~ gi1n geclkmifUr. Bütlin mc&al - .aovyet auqa _ Bulpri.ırt.an :roıne o umu,~ur. Unhr: Warao edileeet: -.as, Bitler:ht Clecllil değilse de kayıhlan ;ıet bilyftldtir. ~ra ve istanbulda hacll1anan ve Bofazlara ulaşmak .-ıt.fyordu. Mosko_ ıtoaserv:atuvaz- t.ara.fJndan tertib IB&lerle ...__ .&'- -......r .... ,,. ••=idenin n!Mi .ıın ... ...._ 
Taarruz eden Yunanlılar, beş ytn PiYD8&da mevcudft blma.dıtı bildi - va hilltQ.metlnln, Sotya hiltfunetine, olunan tar1h1 tooserlemı biriodlı ö_ 1ut, ria se.&lkoe oetblllti teahiir e.. kal e&mlt Jlallllldlai• ~. 

~ı kadtt vardı. H~ de lyi .!l!Ah - rllen ba 10 eblk tllabın .dlra& sa_ 1946 İklneitefrininde tevdı ettJğl no nümflmdetl Balı gfini akpmı Şehir dea ..,. ~ ~ •• ._ Alman7a, eJbute balımmau kuYnMI 
!anmıştı. Bunlar SelA.n1k ~vresin _ tıp ~n!ması fl2ııarindıe telaılt olun_ tanın bedeti bu idi.> - Tiyatrom 1t'o1Mdi bmıında halka "- :::..::-:..~ ~ ııaıa: 

0

-::a:.:: laJunln ealleblleeeJı: olan ikJ ria "--' 
den ve St.:rouma'nm batlSlndan gel mQftar. rilecektir. Bn 'tonaerde Dede men • sm4a da bJ'ı1e&Ci.tl l'llıi. SoQ" , Rus fırbdan 1iakal ris ~ De :rapCllJ 
mişle.rdlr ve ba§lıca hedefleri Ksa~ Plyamda mevcudti tükenen ilkokul Alman febJı•gv 

1
• d1nin eserleri ~ıınaca.Jd.ır. PDm '* bpalı lluta ~ 1aam.; blılll •ilmek ..... relen •anıea 

4 11nca anıt okuıi:ıa tı'tab2an dün Je- ._ nc1an dol Alman ~ bir lllllttan atlteftcılılla t&alTmw. 
Adousta, Procben ve Plevne köyleri n1d -"-- ft·----ıır. İlkokul :; .._. ı.&a •:JJ, -~.. Xe ldclia e&eili ....., .. ~ .... kcWIMI 
Oknu•t.ur en - -~ [ .. _._.__ .. 1 lnel .. ,._ ....... ) Be ı· l.nyo... ""'çı"m"'ız .... ---- ...... anıtile t' 1 - .. .,. ' 2 nct w 1 ilnctı .-nıfların onma ti~ --· ,._ r 18 UU A Gt ~et .a.n ... woall IQm. ne -.. u ıııe a-:remr e, 
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rilnılf oı.n DOta7a bemımnesl.ndedir. _.,,,._..__ edU.n kitablardır. Anadoluya eıtmı~t.lr. Berlin b•....,ük e:Içimk bu nkşa.m An- aid olan okıbüaıenien hangi :lırtikaınet_ cenub ucu.na kadar ilerlemiş ol-
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09~ .,~ s D IA dar blr haber alınamamıştır. F.ı_ 
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olrrıyuc11naaa bir la•aiye talrdim edeceiU 
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ıo - :heri reıenle:: CIJ, 

Ola 
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~..b. 
Hasan Bey - Teb::-.lt 

ederim dostum, dııımek 
ılztn mahallede .de imar 
-.1ac1&1. 

la.caktır. SES S ES S ES Arama Enstit.Usü ile hu mU~ett Bu mühim haberler ~rilırken :am 
baAlı teşe~tnlere Vt.'Ja bu müe.,""SeSe ve kaynakları da Budyeni ordularınm 

~--BUGÜN--, BUGÜN •• .. lııı. ya teşekküllerin Ya.ı>tıT.acak1an nakli - mukabil bir ta.arruza geç;t.1tlerinl bll
yatı mukavele ile ta!i.hhU1 etm!ş olan dirmettedırler Bu Rus idcU.uı eBA.. 
eşhas ve şirıı:etıe:e a '.d na"ıtil vasıta _ n büsbütün f&pıtnuıt;ır. cepheden 
larınm seyrüsefer1erlne ve bunlara Ye- ge'.ecet haberler büyük bir ııcı ı ıe i PEK 'te 

Senenin. ilk TÜRKÇE söUü 

l'e büyilk filmi: 

DENiZ 
KAHRAMANLARI 
Bqta.n nihayet.? kadar heyecanlı 

Te muazzam .sahneler. 

.A;yt-ıca: .MATBUAT U. M. 
MDILEKh'T JURNALi 

Bueün .sa.at. i1 de tenzillı.tlı matıne 

SÜM:ER 
SlNt:MAfH 

Mub~ bir fi1mde hlssl bir 
dram gOsterı;ror 

BiR HARBDEN 
D}GERINE 

WILL Y BİRGEL ~· 
SYBILLE SCHMITZ 
Taralmdao yaratılan 

OTEL SAŞER 
Filmini mutıalca eörilnUz. 

Bugiln aaa• 11 de tenzilı\tlı matine 

YARIN AKŞAM 

ş ARK Sinemasına 
gıdinız Oist.erllecek ola.n 

OPERET 
ŞabfllS"inde': Bütün Vlyana OpereWıl. S T R A O S S'un en 

ıu:ael valslerini göreceksiniz. 

RejlslJr: WILLY FORST 
Bat ro[erde: 

Wlll Y FORST • MARİA HOLST • FAUL 
HÖRBIGER •e Viyaa•mn Filarmo:ıik Orkeatnua 

Yarın ak§&lllkl gala ıçln biletler evvelde:ı aluıabillr. 

TÜRKİYEN~N EN ÇOK SEVİLEN VE 
DÜNYANIN KAHKAHA KRALLARI 

LOREL-HARDI: ACEMİ .AŞIKLAR 

rllecet benzin ı&:ktarmm a.rtmlmuına beklenfJQr. Clbdı'o a:uıet.ea) 
Ticaret VekAlet.l!ıı:ı tetllfi ve Baf\'4! _ ======-========
ldlln t.emılbile milnMle o~ıı:ıabı!Jr. verllll>ileceıt bensin m1ttan. 84rillecek 

5 - Şehirler arasın.da ,.Uyen otabUa, ltlsum üserIDe. Taret Vetllet.inlıı tet.. 
lcam3'0net ?e deniz nakil YUKalu'ma 11tı ve BalVKllin ıen.slbile artuılabfllr. 

OSMANLI BANKA Si 
3 llkteflin 1941 tarihinde ketide edilen ıcAILE SANDICI. 

Piy__.,.._wa aetayici 

1 tııded T. L. 1.000.- lılt ikramiye 
4 ıt > .. 205.- • • 
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25 > 
50 • 
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> > .... 

isabet etm.ift,ir. 

100.- > 

50.- > 
25.- > 

Sabahtan Sabahaı 

Son söz 

, 
il 

> 

- İırtanbuldaki mtıştenlerlmlzden b.ıine. 
- .zonatıldak, İ.!tanbul ve Bamsundald 

mtıeternerimtse. 
- Mensin, Balıkesir, İzmir ve İstanbul.. 

daki ~enmze. 
- İ'atanbul ve ıa~ıd mtlştt'rllerlm-. 
- Antara, lat.anbw ve taşradald m~ 

rilerlmize. 
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Askeri vaziyet 
[Baştarafı ı inci sa faclaJ 

veı Kızılordunun uğradığı zararlar 
ve mağlftblyetlerl bır dereceye kadar 
olsun te!Mi ede.bilmek üze-e memle. 
ketlerlnde bir takım fevka.lflde ted ~ 
bırler ittihaz etmışlerdi ve bu husua. 
tıı, bundan evveı bir defa daha yaz
dığunız veçhlle 18'10 aenesinde meş. 
bur Leon Gambet.a'nın Fransada yap 
mış o!duğu işlerden ders a.lmı.ş olduk 
larını göstemı~Ierdl. 16 • 50 yaşlan 
arasındaki bütün Sovyet vatandaşla. 
rını kendilerine yatın talim kampla. 
rında kısa devreli talimlerle rıskerl.ğe 
hazırladıktan sonr.a gör:üle<:ek ltlzu -
rna göre icab eden kıt'a.lara sevket
nıek husu.su da bu tedbirl~r meya • 
nında idi. Mosokva radyosu dün bu 
tedbirden yeniden ve ehemtolyet1e 
bahsetmiş ve bununla sonuna kadar 
harbe devam hususunda :Moskova 
konferansında verdiği temina.tı bü • 
tUn dünya rnüvacehesinde bir defa 
daha teyid eylemek i.stemiştlr. 

ter buna muvaffak olurlarsa ve Sov. 
yet ordusunu daha. fazla hırpalan -
mış .bir hale getil'c.billrleı·se asıl daıva. 
nın hanı eınrınde kendi önlerinde 
yeni ve 90k genl§ yollıı.r açılml§ olur. 
Eğer muvaffıak olama.zlarsa o zamo.n 
da vaziyet.!. olduğu g.bl kabul ederek 
ve hıç bir hayale kapılmıyarak bu _ 
lundulcları saha. ile geri ikmal mm. 
takası dahilinde kış icablarına göre 
esaslı blr surette yer~eceklerine ve 
Ç"ôk uzun olan şark oe,phesLnln m uh.. 
t.eUf m.ıntıaka.1'annda. birbirinden '11.. 
raz farklı olan 1ld1m fal\tılannıı gö •. 
re yeni hareketler ve hamleler için 
hazırlik ya.paca'klanna intizar etmek 
10.zım gelir. 

öteden, beriden alınmakta o1an 
haberler herşeyi blr teşkilo.t.a raptet. 
met hu.suısuna Metaı taassub derece. 
sinde dikkat etmekte olan Alınan • 
lann bu mese1ede de mü.blm tht'iya. 
tı tedbirler almı.t oldulıiarmı göster. 
mektOOir ve bu tedbirlerden bir ta • 
ne& de oniulacm geri ikmal 1şler11e 
1.ştigaJ eden normal teşkilfıt!arı ha .. 
rlcinde bir de bundan ild .sene evvel 
Almanyanın ga.ıt> hududundaki Zig. 
frld hat.tını büyü'k bir .sürat ve mu. 
vaffakiyetle inşa etnrlş olan mühen
dis cTodt> iamindekl zatın emrinde 
mütehas816 A1.man teknisyen ve iOÇL 
!erile esirler arasındaki mütehassıs 
işçilerden müretkeb 260,000 : S00,000 
kl4ilik diğer büyük bir teşkilat daha 
vücuda eetimıilJ olınala.ndır. Bu mu. 
azz.e.m munzam teşkilatın vazifesi 
ilerllyen ordulann gel'ilerlnde kalan 
yakılıp yıkılmış ve tahrib edi!miş sa. 
ıfıaların aürtle tamir.t, JSJe.hı ve Uerl
deki ordularle. gerld~ki memleketlere 
süratle faydalı olabiıleeek surette ve
rimli bir oole get\rllmesıidir. Bu teo. 
tuat büyük bir intimm ve muvaffa. 
Jcı~tıe çall41JlQk.\.a :lml.ş. ~er llak1... 
ıca:tıen bö,yle iıte mütıtıeıfik orduların, 

RWtYa ala.n'lartncle. lo.Şlamak m,tcbu
rlyetirrde kalsalar dıalhl ika.met, iaşe 
ve ikmal hususunda SlkıRtı çekmi -
yeceklert derkA.rdır. K. D. 

Demokr.asi devletleri, Almaıılann 
.harben olduğu kadar sulhan da ça. 
lışarrık Sovyet Rusyayı harb harici 
edebileceklerinden ve bu suretle Kı -
zılordunun husule getlnnekte oldu -
ğu büyük dıı1ığı atarak önümüzdeki 
Ju§ mevsiminde barbln umumi vazı.. 
yet v~ seyri il21erine ctaha ehemmi • 
vetlı bir surette möesslr o1abneoek dL 
İer işlerle ve harelletlerle iştiple 
baf}amak fıraatınt bulabllooekler~. 
den pek ziyade ırortmnktıa idiler. Iş.. 
te Moskova konferansı §lmdihk bu 
ihtimal'l bertaraf etmiş ve demokra. 
si devletlerine hakikaten yeni bir ge. 
niş nefes a1dırmı,,tır. Artık general 
wo.veı, önümüzdeki ilkbaharda. faa -
Hyete geçirmeli ilmid ettiği Hind or
dusunu daha raha.t bir surette teş -
kil, teçhiz ve t.llm edebilecek, bay 
Çö~il'in son nutkunda ' bahseylediği 
veçhile İr.anla yapılacak yeni ittifak 
murıhedeslnoon sonra İran dahUln. 
creki bazı mühım ınevkllerin muhafa. 
rası keyfiyetinin İran kuvvetlerine 
terki suretile tasarruf edilebilecek 
ingili-z: • Sovyet kuTVetlerinin şark 
cephe-'1m göndert1mes1 düşiinül~b! - Ktzılay haftası başladı 
ıecek battı fimdlye tadar Uzatşcırt..1 t el racıaı 
ta MTh'Ver rehine ıttk1enen hareket - 11.a.ft& (~ =ı lflll~ı..:.!ı .,. geliş. 
ıerı yapmunıf olmasına bir mana Ye. m~ ~ ~lmi'&ieki K.ııılay teık.l. 
rilmesl llztm geleR Japonyanın tat. atı tal"&fmdaıl llüyit ı.ır prograa 
minl cr.ı re,ef'i de b11lunarnk Sovyet: hazırlanmıttır. Bu büyü~ hayır tu • 
lerle Uza'kşal'ktaki tunet!erlnden bir rumuna. tarşı 1ard1.MıBıl laiç 1Nr ~a.. 
kısmını dııha şart cephesine nakle - kı.t esirgememiş elan iat.a.ı:b9l ~. 
d~bilmeler~~ lm1tln hazırlanacakt.ır. tının te'ben'ilatını kabul e';mtlc 1Çhı 
Şimdi 11<11,. Wr aualia tam Jeh - ıcab eden teri!bat alınmlf '" Kipler 

dlr: \eŞkH edilmiştir. 
Acaba Mıhver t!emtlert tablatDe Hafta ~lode Kızılayıa uht pyt·-

m lt'ımeıtları dahilinde olan ı.u_ hu - stru tebarüz etıt.ırmelc lçln ınektebler. 
hususlar hakkında ne dtişlintiyorlar de mnferam1ar ve umumt 1 derde 
ve ne .gibi ted.1>1rler ıtttbaz ediyorlar? temsıler -.erllecekttr. 
Bu suale cevab yermek ge~ gtl~ür. yapdaa 78rtıımlar 
çuntfi. b'z elbette Mihver devletle. Ankara ol <A.A.) _ Öğrend'tlınlze 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir l 
TEBEDDÜL 
Mübal&i!a-;;;.lrl lııl>ll \ 

"Makyaj,. kalmadı. 

Cilde aürülecek gayri mer'i· 
yeni bir pudra, tabii bi!" 

güzellik verit'!. 

hrisln ırk 1uıdın.lan. J'enl b\r 
filoda icat eıtmlşlerdir. BQtün giın 
sabit duran ve biç parlaklık lzl bı
hbnayan, bir gül teni veren 7eo1 
-tir pudra bubnuşJ.anhr. ' 

Bunun sırrı: ipekli elekten Oç 
c1era ıeçirilmlt en saf ve en lru:ıe 
pudrayı lki defa krema köpüğü De 
kanftırılması usulü · ıle izah edllıe
bilir. Pranaz klmyagerlerlnln se
nelerce araştınnalan neticesinde 
elde edilen bu usul, Tokalon müeıı
wsesintn lmisan aJtmdeda. Bu ye• 
nl To'kal<ın pudrası, artık parlak 
burunlara ve yağlı oilıtere ebedi· 
J'en son vennbtir. Cildin.ize. sekiz 
saat zarfında "Mat.. duran nefis 
ve rüzel bir renk verir. Rürcfı.rda 
ve ya~urda ve hattl terlemede 
cildiniz! paclak g6stermez. "Flııi 
Mat,, Tolcaloa pudrasını kullanırsa
biz simanıza bir rül yaprağınm taze
liğini ve gUzellilind. bahşeder, sevtm.
lfiltinm ve caz.lıbenW bir kat daha 
artıtınntnıı On muhtelif ve yeni ca
zip renkte 

0

olan To\caJıoo pudrasmdall 
,,irim intihap ediniz. 

SiNGER 

TELEMETR • KRONOGRAF 

ÇELİKTEN en iY1 model 65 lira 
18 ayar ALTINDAN 165 :t rin n düşüncelerintn ae oldu~eu llıl- si)re l..25 ~lfıl tarih1erl arasıooa ıtı

lemeyn. Faht. b11 cta,ünceler hale • zıla; oemtye•dı\n ya.ptı~ı nakdi Ye aynt 18 ayar ALTINDA..."i çok tan. 
tında şu uret.1~ bul bhmtnler 3'tl. yardımlar 1etönu Hl6,CGR,89 liradır. 
rütebllm~ıtutımi'z de tm'kA.aıa ~ - ısu mMıdet. tıarfmda cemı1et o mdad 
e nde det ldir: 'ft mu-..enet 1'.eabmdan 12,31\ gg u. 

Dünkü yazmı•!lth. ttıı klsatııa tıpret :rahle '*' 71H;m~~~ı:iıttr7arB~ 
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BAŞ, O İŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lsrarla İsteyhiz. 
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İNHİSARLAR 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1. 29 - 9. 941 Tarihinden itibaren inhisar Şaraplarının 
• 

Şişe Büyüklüğüne 

Gösterilmiştir. 

Göre Tesbit Olunan Fiyatları Aşağıda 

cı. Tarife fiyau M. M. vcrgısı Yeldin 
Krı. San. Krı. Sat 

35 30 +ı 1.75 - 31.75 
70 42 ·+ı 3.50 ·- 45.50 

200 80 +: 10.- - 90.- Ş~en sofra tarabt 

340 120 +1 17.- - 137.-
70 50 +l 3.50 - 53.50 Şifeden mi,ket ...,.abı 

200 95 .+l 10.- -- 105.-
Litreei 20 +ı 5.- - 25.- Fıçıda açık prab 

2 - 35 Santilitrelik Şarapla Fıçıh 
Fiatlarında Bir Değişiklik Yoktur. 

Misket Şarabının 

Yukardaki Fiatlara Şişe Depozitosu 
Keyfiyet ilan Olunur. 

Dahil Değildir. 

Sümer Bank Sellüloz Müessesesi 
için (35) kalem muhtelif cins erzak aşağıdaki şerait dahilinde 

mübayaa edilecektir. 
ı - İhale edilecek erzak müe.ssesenln Yemişdeki deposuna tcsUm edilecektir. .. 
2 - Muhtelif cinste bulunan erıa\t nev'ıne göre ml.blerlııc parça parçıı !hale ed;}ebJlr. 
3 - Tallblerln ıŞtlrak et.Uk.leri k.wmlara 'Veya tamamına ald malların verdikleri ıtekllftcld kıymetinl:ı yazde 

onunu teIIhJUl.t akçeti olarak ihale tarihine kadar Sümer Bank Galata vezneaıne J'&tınnLS bulunmaları lazımdır. 
4 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Bell:üloZ müessesesi erzak eulltmea, lbareeı ,.amı-d.ır. 
ö - Kapalı zarfla:- 14/10/194.l Salı gUnU sa.ııt 12 ye kndar Galata.da SUme.r Bank SatınP.ımn Mildüriyetıne 

tevdi edılm-.ş bulunacaktır. 
6 - Talihler verecekleri erzakın numunelerini de zar!larlle bern.ber MUdilriye+ııe tevdi edeceklerdir. 

Miktarı 

10 
10 

100 

200 
200 

"°° aoo 
60 
90 
20 

20 
15 
5 
5 
3 

60 
a 

2500 
2500 

600 
s 

15 
20 

209 
50 

100 
10 
00 
10 
5 
5 

50 
2000 

2 
2 

Müessesemiz, içtimai teşki '.atmm anı aylık erzak ihtiyacı listesi 
Vahidi 

Çuval 

• 
Teneke 

Kilo 

• • 
• 

Teneke 

• 
Çuval 

• 
:1 

:1 

• 
• 

Teneke 
Cuvaı 
Kilo 

• 
il 

Ouvaı 
Küfe 

• 
Kilo 
Kutu 

il 

Teneke 
Kilo 

il 

• 
• 

Düzine 
Kilo 
Cuval 

• 

. 

Cinsi 

Pırlnç 

• 
Sadey yağ 

Makama. 
• • • 

ZeytlnyaQ:ı 

• 
sa.bun 

il 

Mercimek 

Evsafı 

Pllfı.vlık 
Çorbalııt 

Urfa 

Kesme ) 

Flyaşgo ) 
Şehriye ) 

Qu'bu's ı. 2. 3 No.> 
lı:ltatn.. 

Yemekllır. 

Bey43 

Yeşil 

Yeşil 
Kırmm 
Börı>k!ik 

Baklnv:ı.lılc 

Beyaz 

Horoz 
Tombul 
İnce 

Duble 
Orta 

Ek•tra 
OrLI\ 

Muhtelif 

) 

) 

Bursa.Dm Olacak 
Bursanın Olacak dereces 
urfa yağı blrıncı olacak, 
numune ile b\rlıkte bildirilecek. 

(Makarnalar undan ımnl edilınl4 
bulnacak> 

Zeytı:zı:vatı ı:ıı2 asid olacak). 
Rutubet % 24. 
Şahmı hamız 64. 
$ahmi hamız bağlı kalevi % 8 97• 
Sebes kalevt "" o os 
CYeşllıde 60 dan aşağı 01ıns1acak) 

Blrlnci nevi oıacak 

Penılr ya~lı olacak ter~lhan urı. ~ 
Tercihan Urfa malı oıacat. 

HAiis domates olaeak, 
Karışık olm.ıyncn~. 
DBvUimem ş olacaıc. 
Dövillmem>ş oıaca.lt. 

, 


