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YAZA vEDA 

BEBEK iiAHç .. ES'itfüE 
Deniı IC!nlikleri, J'&nşlar • .Japon ııatmelerl. 
Altrobat.Uı: ve ritmik danslar. Bü&ün Trpe. 

batı •aa lleFeU ve rakkaseler 
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Bazvelt, 
bekleaea 
natkaa·a 
ba ıallall 
siyle dl 
''Amerikanın 
müdafaası için 

elzem olan suJara 
sokulacak bütün 
mihver gemileri 
batırılacaktır,, 

.,A --
" ınerikan gemileri 

Plan dahilinde taar· 
tuzlara uğrayorlar, 

artık bu halin deva-
nuna müsaade 
etmiyeceğiz,. 

yazı itleri telefonu: 20203 

'Bu sabahki 

..... . . . ...... ~ 

dda zelzele 
Van ve Ağrı köylerinde 

evler çöktü, bazı vatandaşlar 
enkaz altında kaldılar 

Zelzele mmtakalarma vardım ekibleri gönderildi 
Erzincan, Kara.köse ve Bitliste de 

muhteıu 'iddette yer sarsıntıları oldu 

TlrldJedenl 
Atlaara 
erzak 

10Uanı1or 

Gayrimeşru evlenmelere 
karşı mncadele 
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r Hergün 
-····-

Japonyayı 
Hareketsiz bırakan 
Sebeb nedir? 

4l 

\. ____ Ekrem Upklllil 

tından alarak' üst kat.ana kova ile çtka-
nyor ve şehrin sırt mahallelerln4en 
aşalı mahallelerine hicret ediyor. GaY-
rl memnunl.ır çotalıhkoa çot ah)'lOr, 
iki yılda 689,000 kiti tutulmuştur, bun-
ıarın arasında 1200 profesör ~nrdır.ıı 

Bu satırlan elbette pet)n para ola. 
rak kabul edecek def:lllz, fakat Japon-
yanın ken4list 1oin bir daha bulunmaz 
bir fırsat gibi ııc>rıinen vaziyet karşı-
IJl)lda tamamen hareketsiz kalmasının 
da herh:\lde mtlblm bir sebebt .-ıacak-
tır. Şlmcllllk Japwı:ramıı Amerika ile 
anlaştıtı veya anlatmak here •ktal9 
hakJmtlla p1en bHftin bftriis ~n W 
etmecltiinl ka7cletm8le lkÜfa ecJellna. 

Ekrem Uıaklı~il ..................................................... 
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Besimll lll&kale ı -:::s Fazla latife zarar getirir 

.. 

Yeni Emniyet Müdürü 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ta

yın edildiğini e'V'relce bildlro~miz 

Klün.ran, dün sab:ıhltl Ankara tre -
nile şehrlmlze gelm1ştlr • 

Yeni müdilr, ~a şehl'lmlz 
EmD.cyet, erklnı ve dootlnrı tarafın. 

dan ka.rfılannıı~tır. 

. .. 
• 

nl ka~d liralarımız h emen hemen 
to.skllerinin ayııidlr. Yalnız iızerlerln. 
deki yazılar litlncedlr. Bu paralar 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

EylUI 12 

Gayrimeşru 
evlenmelere karşı 

mücadele 
[Ba.ştaratı 1 inci llaJfadaJ 

gi.rmeslnden sonra brzle nesebi gay ,. 
rlmeşru çocuklar çoğa!nı.ağa başla .. 
mıştır. 
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• edllea ••• harbbl devamı mtıd
detlnce Oltaya çıkan maeleler aruın-
da bazaıı hiç münasebet bile kalmaz. 

cBuhr&ll ve lntit&l harblerb, bir 
C Sıbld balllsler "Yeni düıiya nizamı,,nın 

esasları zamanla ~=:~o~~is:;~~ Rom , ı ı·zın , U , d , ır let16Jn yelli dflnJll ııonı.ıer:nın euamı =; =~::~ :::~~b ~:~~~~~d~ . 
ld <ı> harbin şiddetine, mukavemetine, Havaların b ir. 
devamına rOre ilk lhtlnslann tadil e.. den tah&vvülU ne l Y A.ZA.N muetur. Zaten ıo.. 
dllmesf. ŞU11l'SUZ1ult Ye hevecanın euur beraber, roımatiz. O ki lb ah matt21na. buıün btL 
" aıtıı mecraıan"" 10re ~yar1anmuı rnaıııaroa .ıztırab- o or r im Zati tün dünyada btı: 
demEtik. Haı1> ne tadar etddetıenır, !ar basladı. ae.. haasa Amerı.tada niçin değişiyor? 
ntukavemet ne t:ıdm' çoıtalıl'lıt harbe. oen hatta hav&lann 7aimurlu '" olunan bir en çok , meesal 
denler kendi ldenlolllmm yeni bir dUn rutubet.il ıeomesı m.üzınln romatııma- Adeta verem l1bJ h~tal~ lb?·Dl\ıştur. 
7a nizamı halinde tunnıy.ı mecbUT ta. lılarm ainlannt.-ı tcoeddüdOne aebeb aibl lı:ıUmal hu • eıısı 1 

·• u~ 
hrtar. Ba 1enl nizam telikklsl hsrbln olduiu ıribl, buı hastalarda Adeta w mata NtoJamıştır ~srcı;-n .:!~lu~ 

•Yenı dUn;ya niamı» deyince sıa ~ faM nedendlr? AYDı şelı..ilde f AlmanYada dahi hamin bfr rejfm da. baıslannda yalnız mfllt Ye hodırlm romaıt'zm.a Arazı :ia ırdn:U.lk. Pannak. mıhı ve w r~attrma a :'1 
ile ıel~r? Bu Leridbln etradını cami, Almanların harbe baŞlarken istedik • va61 olma81 mevzı.au Y1>ktu. Bunun böy. menfaatler ba...lctmtndan ortaya atılm•ş el ve tol ma!aal!arı şltmli ve hastalan tanların muanen bir 78

87
a ~u:ıt8;ıA o. &barını nı&nt bir tarifi yapılabilir mi? leri ile bug.iln dUnyaya vermeti dil - le 0~1 da tabii ıörUlmel d lr. CUntll olsalar bile. zaman ~t1kce ve muta. harelı:etten menedecek dereee)'t bul- (~: ,~1 c .. ":""" 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar 

.-ı.. birçok 
1 1 

. f.lt t b tündüklerl şeyler arasında.ki farkın se- her hld.i6e, b1r olrunlut de-vresı. re - vemet fazla)astık:ı;a bıı l'!laıt+,aoı cıka _ ,.,~:-;:=--~=-~----~-;;;;;;;:;;:;::;::;:======::: 
&ertibtn tam •şey er re ıyor. a u 1 beblerl neden dotmu~ur? Çıl'Dleden netlc9!erıoı verıne-.1. Cemiyd "*· blltQn m1lletlerf, h'\t.tl dQ.sman o. ( "S p t bul ) tlıcse lrnt-ı -~lrnı teşktl ~decet şe- coetiıSen dUDY~• başlıklı seri malca- , de canlı bir mahHUc gtbtdır. lıft'lelA on os a nın m 4 ft'- ı:::"Pr ~!Ş, muaıvym b;r mefhum leler._,,_ ,.. .. .,..f 1·-l ta••1aralc son civciv çtıarmalt J."ın bir •ft'-UD flz 'ld tarak ~a harbeden milleti b 'le tat~ acası • - (3) 

'411'-T'J vo.u.ıkll en1 d in ........ • ... AJ~ ...... ~ " ..... .,..,_ nfıno •.,. ıf ih'ıt "A'"'8'1 ıruıa.nt ve L '' • 
delneıt her mll!• ~ ünya n m~ zamanlarda ç*m't olan kltabınıda bu 1 şaı1tlarla bersoer, oıcunıut !çın bir leımf!f.lmul bir mah'yet alır. - -
lçıllıde bulund .. ıı. ~tın. hattA hertH bahla üzerinde ehemmiyetle durmuş - dde müddet llaımdır. Ne o şartlar olma Bunlar-' 30 t • • LaJl--' L 6" ~ U .._umuz hAdlst>Jer bakı ,. d • t .. to !)! ı don?.Jom• h'l"bPdPn t•-f. uan anearnı n euneıc il' araua vn 1-• la-
lllllldan ö . • tum :sunıan teı.rıar etmenıelc .. zere an, ne e oisun!uit müddetı tamam .... .. .,- ,_. •• 
J'• Vertl~~n~ gör~. ya:-ıntı dünya. fi.it~ hUlA.sasını b•ırllda söylemı-kle ıt. ]anmadan hiç bir kuvvet Yılll'lurt.a~ lar haıt>tn seyri mttddet!nce fdt'oJojl - olıayacamıısa hir hMiye takdim etleceiQ 
lllillette"'- b şekbı~ d4'.'°1eet.!r. Harbedd'"-';1 Ufa edeodim. Bugllnl~ü harb bir obuh.. civc4' ÇJJcart&nWS. Harbler, buhranlar lerfnde, yani dflnya nlı•amı te!Aldt ilP - Soldan saia• 
- ..... er ırfnın yeni bir u,.,,a y 1 -ı b't th•"All ib rhıde btJmly-e!'M, ha~tl\ tstem'yrrrk 1 - Fr .... ~..... 1 2 3 4 5 b 7 8 ' 
aul'fl~ va . . . ran ve ıntlJı:alo harbd!r . ın u7 e ı ve wıa er g ı cemıyet; bc\ıi ·selernın .....,..,,. 
_, bir ...,,~ır. ~ .naenaleytı tngilıze glS. harb içindeyiz ki buııun neticesinde re- de evvelA olması !çın bir takım şartlar blrleşniye başlarlat'. Cöre'Un Vf'f& Ede. idare eden (5), Qi. ı p 
bt 

un.wYa nızamı Almansı. lfÖre de . . :llddet t .. ~ ..ı • nln en· ..... 1 h k'" d '"1 .. 1 r başka dUn ' M fmler değişir Haroln scbebı bır t;a&:ım ve m cw.ım.,_.ır , saniyen bu hA "J ı uunva n zamı R Atn a .. ,.e. çelt konulur i4). 
$ur ya nlumı mevcu ur. · ddt ylerdlr Fakat harb uzayınca dıseler n eotieesind " • yumurtada~ yan.atını ufak 'bir tadl!l~ Adolf Hltlı-re 2 _ Sırta r iyl. ı;---ıı--:. 

ha~:ıı da hyde~e« liızımdır ki :': seı:bler ldet.A unutulur. Harbin ci'V'C'V'in çı1rn&61 .ıhı . . bir fnltılüıın ol. •·
0

·•<1 dr'Atto .. ?ımka ma!Pdebll~miıı lfr (3) , Tavır , 3>, 
oıctutu milletlerin bırb!rlnden baş\a d ha esaslı kökleri bıılundutu aıılaıo. ması. yani cemıyet.ı'l yımi bir 111.thaya ırlln . arıtı.k harb manaımı b'r mahly~ llaıntar~u lear'!'t ebttt;miz ~11nya ni • b~ Buhran ve Jntlkaı harbler'niıı çok rirmesi için de bu hı\dtselerin gene ol- almış olur. Eter .., zaman harbeden ta.. Sonuna ce. koyar 
llladdele te!Akti~I daim~ sabır. kalmış. k~lı uzun .sOraıesi sebeb: budur. 19H .. gunlasznası. tekrarı ve aradan bir ,.anar hA1A icuıvvetlı katmışlarM sanız Zeybek o • 
dit. Ra nmııs rılc l rlerde:ı ;baret dt'ifL 

18 
~ı1>i de böyle bir hub idi. onun müddet ge9111esi le.O edP.r. urnumı her llı:i tant için (llttent v:? dflnn mıt.. lur <2>. 

illa de rbln ser.t eımasınd& btmlar dal. ne-Hceııinde de dUn:r-ıya yeni bir n lzllm haıtı b:r .buhran ve intikal harblr ldi •

1 

yasında rahat temtn Pdlcl blr sulha 3 - Pokerde 
laııdıtı. tiernt*tedh'. Bu~ haı1>e baş. vermek ıAırundı. Galib gP.ien taraf tn. fakat cemiYet ne kadar uzun süre~ nrı!nuf olur. Sunu da bılhAS13 kay. reltilir <•l, VQ .. 
ile zaman İngilizlerin istedikleri lliZler ve Pransızlar 0 ıa:na~ yeni bir sürsün, bir tek harb He yeni bir aaf. d..,.mfk IAeıımdır k1 artlk h&ıi>edenler cuda ıettrllen şe, 
~:eııeı& son gllnlerde Edeptn be • !tsam lhtlgacını an•ama.mı.şlardı. o. haYa geçemezdi; onun için l.'!'m•ımt df1tımanlarmı tam81.Den yere ttmıeTI C4>. 
llııtıa dalTes!ndeki ba'l'b gayeleri ıra. nun ıçtn esti n1am çeı'Çt'vesl ıc~nde Harb, rejimin bir tasfıyes. "eCl·nde de. wı onlan hattA yer ytlz11nden taldır. 4 - 0*1fın &L 
.Aıaıanf:' farklar vardır. Bunun gibi ~arb'n sebebler ni. dahe. doğrusu ArA. ğfl , Adeta mOva•n•,,•n! teın:n lc!n ya. DlA)'J blda7elıte dOıJ(lnsele:- bile harbin al C-1>. 
~ dUn nn harbe baş!ama:ııdao evvel l nnıerns ne netlCPlmım bazı ted- pılan bareke':l~den biri olarak doıtdu: devamı mlkkteıt'nce bu te ltkllerirıl de. 5 - Bir ertet 
-.. va &'onlşlert ve Alman ha!Juna zm + sulbü yaşadı ve öyle nct cPlenctt. Hııblulı:l o ~tmı!ye. dilı,mnnlfmnın !Azım insan. illmi <3>, son de. 
~""lefıtikle-' ile .. u-"n'"fl y-ı d..__ birler aldılar. Bu s,ıre le d{tnya d d ld Jd··- 1 .. ı-~ " .. a;u ... ,.. ... .. Ya d h 

1 1 
ham e. sonra :m an•aşı ı ki 'bugQn. lar o uevuU an amı.,a mecbur kalır - tu Cll). 

leıo-nı hartnd~ 'hde e:vledlttert fffdT. tunıtmam1'. bllA!ı:ls lulrb 8 
'l. tt şe. kil gıbl bir rejim harbi ıdl. lar. Almanyanın JktırRden JruvveıtJI o. ı 81"8.sında da mUhlm ve esaslı 'alıt- ~ilde baelam:ı.t tızore mn~a.l{kat<'n ta. Da'ma. b"rıb rı.,rıı e "~ınemıy0n k i ın tarak kalmMl mzumunu söyl~ Mls- 1.: .;; ~~:v:, : 

ar lneVCtıddur tn ed~I. Umumt Harbn nettrrsln. san -'- bas1t 1>!r sebı>b dotııvı!':İl ı> ara. ter Edendir! .. 
"'1 "'- · de ratı.sıta ve suthıı. tavumıadtk . on. "'""' .. raden!zlllere veri. h111tı nakle trY•ni dOn7~ nlzıınu. met- d · vM:•A. yirmi sme harbol Jarında kavg3..{a tutı ı ımrlar. Knvır~ es- Ahmed Ramclf """1r Jen ..sim <S>. tıA.. 

bııen u 'b~tında her tarafı tahdlct edile. ~ı ~n~at huzur!l-uz!ıık ı'Aınr>tleri nasında o se'beb ortadan ka 
1kıı.r: fa • ve <2>, fıldır ststem, '>lr rejim mevcud de- eblt · deiild' llirt'Oık yerlel'!f P lht l!l _ ltat 'lravga rlev!\m erlPr. Onun R'b l re- <O Bu buS"~ta fa?:l:t ısa.hat a1m9.k 7 _ Etatk de. 10 

tabıı- · AD.a.gılannm a.nnettlil ıribi bu 
1 

ld • kfl~k ha.;bıer vanıtdı : nlha- jim harhlerlnde sebPbfı>r cok basit şey. l6tiyenler. ırDetfşea nıtnyıııı ısıtyfa 30. tll <3>. Haya ,2>. 
lllzanu lnıannnm dllnn cörft$il veya : ~f~ df1nvl' buhranı baıııadı. ve terdir . İlk hame bs.~landıitı zamlln ar. 41 e mllra.oaat ed<i>il•rler. 8 VılA.yet t J 
oıltraa :anasına ıreıemez llaltsad bu bir tı!lrlil bu b'ı'h~n blıtaıP.di. Son har. (2), 30 gtln <2>, 
latnı. denır:'an •Almanyanın 7~1 nf- bin ~ı !Jf' 1914 harb'nln sl"h"b1nl Sonuna «n• ko- 12 

10 

~ olarat lfa::it;:~: b::;: :1nU: w btt anı<'" v•r V"r 11Abu<Jıtho•mııs ·hti..
1 

30. Ağuıtos. Zafer Piyangosu fevkAlade çeki)i§j do- yrm şimal millet. 
_.,. rnınetlerın Jıarb sonunda.ki dltn - lATieri V"' hlwtılc d0nV3 ranmı nn !erinden blrl olsun. '-h VeJ'ecekl _, . 

1 
sı m4'!1ı~ ba~ olmsnm sebebi de bu layııite Piyangonun 7. nci Tertib 2. nci çekiliı aylık Pi- 9 _ Nota <2J, Treo!ıa 

1 " - Bir renk m. Bös m. 
ı:rdlll 7er 6 - 8ual edatı (2). Allah m. Jla. 

anı P.rı 7erı n zam ınan• ~ llfnlabntr. Bu da her mtııete göre ııcr . . . yangoıu 15/Eylül/1941 re alınınıfhr. m. 
- ll'.V?t ctlduthındıın ve haT'bl':l denmı BUl{b*tl hsı1> b'r rej ım bam.dır. o. l 10 - Masal (8). 
d's"'"da da hu n za'tl te'A.lckicıl dalmA Jsblllr ki bu ki 1918 de yapıldığı ilzere l Bu çekiliş 15/Eylülde zmir Enternasyonal Fuannda ıı _ Killaede çslınır m, su cı>. 
etfıııt1flnden bu tah"r ne muayyen bir ~ ~fldt> tııt;ı edilir. FskA~ bu , yapılacaktır. 12 - Trabada blr eehir 16) . 
~""' hstedttmt, oımu ctQnya kin !elft.\:etA;ir. Cllntil o zaman Yakanclan aptı: 
16~J1>eden milleHertn ~eni ni:ıo.am te. &rllmi!z dalma karanlık, ha:vaturuz Devamlı b:letlerinizi 10 Eylüle kadar değiştirini-z. 1 _ Yutıcı blr hayvan <"· eekısplrln 
~ert amanla ne içtn detff!yor? daJma tebHkededtr. 7. nci Tertib 3 üncil çekiliş yine 7/Teırinievvel/1941 bir eseri C8). 
~~l _tlıgı1111er Polonysı.'~ tecavtııı Btı hakikat 1914-18 harbinde anla. dedir. 2 - Doğurtan C31, Bcdad m. ~ Abnanyan barb tıln et;tllt. ezımamıştı. Ralıti ken<li mikyasında. 3 - '()ztıntQ, rlli$llncı <t>, Nota <2>, 

"8al.aaı 161ledlewi u. buıUn •ra.. bir baıbızlılin tasf1Yeei l.oin harbeden • Adalar denizl C3l. 

-·· Ptlbrer·" - • - J' 0 

• • - ;ı -· r -- l Airl 11 (A.A.) - Bu SQıbMl 1 e beij 1 !en lN:l l~UI: ı;)UI JC••<;;• .ı.au 6 •><. 
• m Ul"ltft.-1 _.,,...,. .... .,.-'\ı.,,, , 1 ı _._ _ _ .._ _._ _. .._ • _. ..._ 

berci m. 
8 - Mavi 8U (5), Derv1f1n baatoml 

(3). 
'l - Vesa;vetı a1Qna aıan m. O&k 

parıldar (2), Nimet <3>. 
a - B6mld1D bir t!)'a.trosu un. Ha. 

mile Cf). 
9 - Altın m, Beyaz <2l, Nota ll). 
10 - S*1ntı nidası <2>, Yemelk <n. -·*1a otursu (1). 



Malike hanım meydana çıkıyor 

kim çekti!. 
- 1'im c&ee$t. Te11ıemhı atlııl. 
-~otıumu? 

- Tqamln otlu.. ı:a:tiden beni ae. 
Terdi.. Tanır DU8ll1 ODU leD?. 

- BQU', tan•mam. 
- Beş alt& seııe sevIŞJ4. Amma k.Ja. 

met detiJm,if. b&fka.ailo evlendi • .iY1 a. 
damdır. 

cot dDllıOD olduiumu 1ıılll1ordu. Belki - Yal Çok iJi adammış ki emvali -H- -~- y 
D 

i n , azan: Nasrel Sala Coskall 
~ü 8!,:,.~! ~ra dolru '11- rannış, adeta lbit.kin bir hale gelmitti.'dı. Faut atıa.nıamaJı: için ke Z&vallı Yalidem ~lf!7fn elinde bir 

telgraf tx>şa lcoea odama geldt: 
tı.na bir OJ"Wl y&plll.lf&l. metlı*eailli de bendenıs~ J.ı17ık •ör • 

• .. .. · , ~ Nazan hanımla Batını aa.llach: güç zaptediJord . Yapar Ya!. Bnna a~ sanla meşhur müoler. Allah onda.D da bbıın Can • 
tomik <Kel Haıwı l Brendi di1'0tlar. lııurtaran Jmamında.'l cL'\ razı ol&un. 

. ~ gooae ge:meı:ntye Çallfı110l'd 'Dıimla "-'- U. 
: ı.&1c·n N h u. - -- ~ teYe Jht!ımi "Yerebl!r - Bana bir dakika mfuıaade et Ne - Mahmud! '3a:ıa bir telgraf getir. 

diler, dedi. 
- A.ca.ba nereden anne? d..'Ye 90f _ 

dmn .. 

Pa:~at kat1 hUkmll ft!"Dleden evvel Memnun oldum. Allah JtalbleriDe sOre 
biraz betlemet lbım.. hter iatemeıı wıra.in. 

• 1 azan anım ooa yaklq misin? · ı ;m.u,tı· kırıJt I>" a-1 • • - v.n. Dedi .. G>camın ilö.ç vakti.. ş: 
5 ' ır ~e. - Bilmem, a:>rdum i§te.. geld'im. 

- İWıi evlAdm .. Sana l'elen 1tA -
tıdl&T nereden oiur; ya ~t'n. ya 
pol:S mildüriYetlnd~. demez mi? 

akeamı bekll)'ecettz. - Yemit üntdm mı aıvol? : - Nasıls;ın Sedad? -Bu l>eııim Jçln garib bir hareket Nev1nhı C89'abmı bek' em eden 
Kendi kendime: - Aldım, aldım. Clkolı\ta, faJJlf.ıatıll 
- Bakalım.. ıtısmetlm!21de n~ vara aldım. Pat.at. ç·tol.\t.AJı sen 1e; pm.. 

elbet ltaşıtmıızda ~ıkacak. dl1-r.dum. flatıtını bana ver. 

i . . . en ı.r.adı, koşarak .köışke girdL : Ded.1. olmaz mı? lrind f , • 

5 - T~ür cderım. - Niçın? :Nevin, ~ fa.kat miistehz. 

Ba8tla "8rdı ihtiyar kadının. Günde 
ne Yed1 deh celb gel yordu. Te;cra.tı 
da onlardan biri za.nnetmi6ti. 

Akşam oldu, d!lkikıı.lar zor ıeçyor. _ Neden? • 
Kalbim carpmaga başladı. ())'un vattti 

i Nuıan hanm:ı. Y8.'f'af bir ıeaie de_ Komedi.va baflamıştı. İk1sl de l>u müddet a.rka&n.dan baıknııf sonra ram eıü: uda 88mim1 o!madıJrlarını a.nlı..'mnzıannı sll!kere.k., ba.hçede do!a 
y&tlaştı. Gişeye r,-eld'.ın. - M19•Uah !~ılı 1eraen biraz da.-

Sekiz numaralı ıoc·ıyı sordum B ha şişmanlarsın. Maaz~llah payd<.ı!>ta. 
i - K'.ontı§aeaıklanm Tar senlnle JOrlardı: bıuJlamışt.ı. 

Tel&rafı açt:m: 
Şöyle yazıyor: 

Malunud Saım Beye!endl: Enelid 
aıi1n havanın ad!ml mnsaades nden 
BeJı'tozıa selemedlm. Bı.ı alt.şam Şehza • 
deba.şında kocnik Hasan Efendin:n tL 
;J&Lrosunda 8 nıımıır.:ılı locada bulu • 
tahın. Derin hürmell"rim. 

nttz tutulmamı~ı. ni lira ver~ ~t ı locadan e*amaf!S.. Seyrlsef4ln ıd.l -
Jeti aldım. Clvar~htl tULllncUden b,ra; reelnden vinç getirmek !Azım ııelir. 
da çlıtolata ile şamfıs ı1ı alflım. Beşlik O ~rdu. boyunıı. gtılllyordu. An. 
simit glbi locaya kunıldııın. Her ayak laşılıyor kı ıı.ptalca bir şeydi. 

idadi. Gece bulU§alım. - Dü.fün ~ ben evliyam! Naean hanım, oda.sına kend&ni 
! Sedad ne cevab vereceğini f&fı.rm:.ş NeYlıı -. bır ta·~aha &ttl: atmJ,f, lıJo,brılclar iÇinde yatağına 
:tı. Hiçlıtr feY söylem.eden çekildi. Bi 1 - Bu mılnı ml, beni ıgorınüyıor mu arunı.ft.ı. 
~ru aonra da Ecved Çitt.llği do.~k sun?.. . .. _ Eovıed., Na.mania, kansının yanında 

t•ırtısından kal')im bir kere çarpıyor. B:raz dalına basayım dedlnı, 
Kend· kendime: dtışUndUm: 

sonra .bah&nesıiıle yaınlarından aynlmı.ş, ~· - ~n ııenln gibı duşuneml)'Orum.1a~an aonra, ~i!tllğ:I dol ... şme 
:g~nç -~ yalnız kaJmışla.rdı. K- Nevın, ~ulWlu çekerek Nazana.,baştamıftı. KA.hjyan·n ev: onuıı 

Patrna MaUCe 
Anneme g~ersem kızarak. 
- Nedir telgrar, ne yazıyor? dedi. 
- Keşfin g b !. 
- lııltklUriyett.en m\?, 
- Öyle 1aı. 

- Geliyor galıb:ı ! d'Y0'1lln. OYun 
nerede ıse ba.şlarnaic flzrre .. Kapı ·TıJ
ruldu. Kendi kendıme heyecanla: 

- Geldi! dedi!D. 
- Bu.vurun. 
Ka.pı açıldı. Gözleri şaşı, ahlak ceh. 

reli, Jbtal iki yiiz ıkılolıılc, şarab fıt1ıs1 
gibi bir tadın içeri gl:-d!. 

AiZtuı bir kans açık kalm1$tı. 
- Mahmud saım Be'\' sen m sln?. 
- Bendeniıdm hanımefend! ! 
- v., s'z? 
- 'K1m olac:\~ı.. Tarıım~~ın :nı?. 

Mallke .. Malike cariyeni?. .. Bay Allah 
yerJn dliine ~S'Jn. 

- Aman oğ:um alt .. Baic Allah ebilc 
etmesin. Hepsi !JI adamlar. Sana bu 
lııada.r sene hiç bir fena.ık yapmadılar. 
Jrmun ne .ise oma yaptılar. Allah ın
anı beldmslz. hikbna z, polissiz yerdP. 
Mtraıtma.sm. Şimdi ll.ffn.. .Dotru Hamdi 
Beye ı·ı. O adam as 1 adam. Cidden 
bey bir iruıan. Oe~en ııtın OTtıı.ka,de 
rasge'dlm.. CHanıın sm og!una bira-.. - Buvunın .. dedim. 
nas'hat ver .. > ı.ledl. CAh beyefmdl! de. 8andalyeye bir çökıtü, zavallı sandaJ_ 
®n; s!z de söyleyhı de b5yle şeyler ye bir dt'ra gıcır .. gıcır .. etti: 
Jl8.l)rllasın. O slzi çot ıl'ver. Hıımdı Bey - 1!1vvah .. Sarıdg'YPVI dr kıracak! 
tmı"z bir nasiye. bft3-ttk ve neclb bir - Bmoza rlemedlm .. 
bısandır d17e ,jaım.ı söyler. Siz de na- - EYet! Esa.s?n be:ıdenlz de gitme. 
t(ll.a.t verin beyefcnd !> dedim. BP'ki ml!'lt'm. 
sana naathat .-erme.,_ lçln çağırıyorlar. - Ya 1 İvi .. tt!~ .. Bu a.'r~am Kel Ha. 
Oğluım; aman git. san ne ovn~t?. 

- Birbı:l biT n.aslhat verecek: amma· - Vallahi i)'lmem .. Bu ue-ıırsuz he • 
dur bakalım !tl:n vereceı. annec:ğ m·. rit'n ne oynadı~nı . 

- Haydi hemPn ııt .. Ya Haınd! Be- - Tanır mmn onu sen?. 
y1 ıörilnriln, ya LMfi ~YI ıörUrslbı. - Hayır .. ·r:mımam .. Benden'?.:i .-,;ze 
1!er halde orada:hr!ar .. Hemen git ey.

1 

klm tavsiye etti. Acab."\ bu şeref! ben-
lidım. denlu bahşed<?n k"mdir?. 

Val demi üzmem!!>: iç n bilmecburlye - Cankurtarıın lmamı M0hmı>d E. 
k.alıktım .. Acele giymdım. sokağa çı"!t _ fendi var .. BtUvor musun on·ı sen?. 
tım. Te'grarı teıı:rar açtım, tek,.ar tek- - Evet efendim, tanının. hı~ıııı:Jııhil 
rar okudum. taal~ tez ~inde onıın Al,Ah btl•bittün 

canını kurıtarır. tvı adamdır. 

Nihyet Jrarşımcb aptalr.a bir kadın .kun on ün.deki ha;.;ır ~oltuklara otur. ,akla~. geld1ğl zaman, kapının önü 
vardı. Biçare neden mes'uJdü iLi 1 

Onu bura.va yallıyarsk benımle ıs • ;duıa.r . . Bir müddet bir ıey konuşma_ - N11111.n bana eeva.blannda .sa.mi.. bir genç kızın oturduğunu göı 
t!hF.a eden benim talibim delil mlycL? :dMar. llkial de ayni mevzuu dii§ünü_lm değlWn -l. geliyor: ld~. Agzı &ÇJk ka. mı.ştL Bu 
Zavallı ıı.ptal kız! O.vı.ınu da çok sevi • ~Y'Or, ayni meYEU üurinde konuşmak Nasn, kendisine ~. olınnğa, he gurzel, bu ne nefis mdı b5f 
yor. Kantolara iki lr-ırış ağ2ını açıp ba- :ıst Y\'.ll', fakat ôe baJtama.ğa c-.sare~yecanını, 12ıtırabını göst.ennemete le .. o tara.la dofı'u yürüdü. Ay-e, 
tıyor. ~edemlyor11lrdı. Nihayet Na-za.n ·hanım gayret edlyordu: ı'nüne k:.Aiıdlan a.çmı.ş ilera ça'1 .. 1Jd 

- Ha.Jıa .. h& .. di.Je sWU,yordu. ~ _ Ne ,-.aptınız Bedadla?. Seni na.sıı _ Biız yalba.ncı, bWıaaa iki ralr..b bi!e o!mamı.ttı. Ecved bil" müdd t on• 
Kel BMan Efendinin her hareketine: ~anameyoara:k sordu: j -Buna nuıl !ıiikmedebllirainl... du.. EoTedln ye.t.:aştığım.n farkı 

Pıı ır.';1 "·ııt1 ·~ nd0 n -40) •vı eh at"&~ıra ~ti Bi ic;lım 
herkes b8flllı ..;eYinp bi.Zlm locaya ba- ~kaqMdı?.. detillz Nann .. ~ı~ kon~lli& · ·r su idi. Çıplak ha 
tıyord S -İftİ\V&ıkla .. 9C* he nl .dl Benin Sedam ka~ allk-ın oklutunu larma, gölsüne, kalçala.rına, içl 
Tall:imıe böyle karşı karşıya daha :ıaı.ııtm anısından }~ ~ u da.ha gelİneden, mektublarından 1ln_l:reret -tallat.ı. Dotnı.au, çinlikte "'· k 

ra.ıa otumıağa tab..mımlll edemed'm. ~uzun 8'1n:ndan baNe~i.. ~ hA':'1'1 ıadım. Şimdi de he:yP.canın bu btitmü'dar g~ bir Gjyiil kızınıı t~sa<'üf 
- Gideyim sana blru portakal, Enı~or. Ben de '-~ d . . t. mü taadlk edi(yu'. ıdeceığ·ni a.klına getı~mem ~~: 

• •q ...,-.n ısını unu v-~ın- lal ..... . ... h 
mandalina al8\V11n, dedim. ·~ ..ı;...."t _ Çoculc.sunl.. - ~ ge-n .. u~u... anmı! 

- Al ya.. l!ollDl -v~ed1m. Bu macerayı devam A3'l'e dalgmd blrd bl b n-
Setttrmete &arar verdik - İ.n&lra, fl:allrı~a Nazan! .. Nasıld ~ ... _..,1.:_. ~ r~1. aşu~~-

Dedt. : . . . • alea Sedad gene sana kalacak. 1 a uv,y~e -.eı.ıu:ıs.ne :s=oenı ınce u.ı-. 
Sonra ben loe&dm oık!\l'tP.11 arkam. : 8ank1, Narzanın k.a.lbine bir han~r • . müş. sıç.raml'ftı. Ka1:'1ısuıdaki genf 

dan seslendi: ;acıatulm~tu. Iatıırabln doÇuldu. - Fa~ k1 böyle bir şey "ar •. ne adama haıyret ve korku ne baltıyurdo.f 
- Mııhnud Bey .. G!'!Ç kalma .. Ne. ~ . Nevin, esasen ondaki ak:süiıameli yapmamı ~~?~ SC>nra onun çl..flt1 lğe geıen misa!lrJer.J 

reden alara.ksm?. :~örmek lçiın bililtizam böy:e söylem}f - ~ ~e .. evıveli tlra.t ~.t.. son den biri olacağını düşündü. I 
SU cevabı ve~relt hemen tabımı kaL :ta. ra mlMflrm bulundufum mt:ddetçe, Jllcıved, aandalyelerden birin çeık-I 

dınlım: • : _ Bu biraz teıbikell olmaz mı Ne. eski yerimi gene bana bırak. mjş, kM"ŞlSUla oturmuştu: 1 
- ~arıı'rıırt.arımdan tızım .. Cankur. • . k 

t.arana gld'.Y"Ortım. :vın . . ocan -veır.. Nazan hanım., Nevın1n bu derece - İsmin ne aenln hanım abla oa-
f •r"•wı l'""rl : Omuzl-arı.nı silkti: açrlaca.ğmı, bu Jtadar garib bir teklif_ kalım. 

Mahmıııl Saim A.J•mıtd E - Ne ziyanı var? Onun ruhu bile te buluna.cağım aklına getirmemişti AıYşe u*anarı*, başını önüne el-
uymaz. fDel'&n bir hayret içindeydi. se.l titr.._ mişıti: I 

E Nazan Hanını sapsarı kesilntl4ti. ere4t ~ \&erdi: _ AtYşe efendkn. • 

•
: Nevin ilave eW: - Ben senln yerini almadım kil.. - ~·· ne güzel isim.. tıpkı s0rıJJJI 

Eın'D<>nü İl.kmoicıteblerinde okuyan k 
•
: - Sana bir şey sormak i.9t·ivorum. - O hald

1 
e ımesele yak .. bana ımıı. gbt_ . .. 1 

10ksu.l çoeuklan ıııdalandımı.K ve gi.. :1 yjln • .hteyaçlarmı ka~laımak üzere 17 / ~Nazan! .. Senin Sedad.-ı karşı lılslerın ,m.sun ya... Aıyşe bii!l>Dıt1in utanmış, yüzü pe1ILo 
.Eb'lül/1941 Ça~ günü akşıwnı saat ~nasli? Sakın a.ranızıı. glrmiŞ olmıye... - Niçin kızaıyıml beıefP!ll.şt.i. 

MÜSAMERE 

sinde mevslm!.ıı en muhteşem ve eğ. S Dlöa.t.le Naızanın yüzüne bakıyor. yanma cım:ı;,,ş, kollannı t>oynuna do. önündekiler. 
Paıkaıt içime de bir şür>he girdi. 
Madeni CŞ~hz:WP.başınal geleb le • 

ct'ltti O halde evvelll gün ben'. bu kış.. 
ta bu karda. kıyameı.te neden Bey -
tos çayırına KaJılr yoll'ldı?. S:tkın Kel 
BM&D benimle etleuı.aesın? Kadınlara 

- t'lte o söylecll. Sen enay'ce para 
harcı~mıı'1!'11Un !. EvlenL'"Be ak!ı başı. 

na geltr. dedi. 

21 de Cataloğlu c.ıteaa.raylar bahçe_ EYun? Nevin, yerinden k.alkarak lfamnın - Ne ya.pıyıoreun Ayşe banım~n 

leooeli IDÖ88meresi :1apılaca.'.itır. ~uh- ~du. Ondaki tıa4ı.aıvvillün ıarkıodaydı .. jlayaradı: gıenç kadını öpnö.,tü. O da - Deni QBllfl'JOrum efendim. 
terem baHcllDJZlıJl yok.'l'U.I mekıteblı ço.. ·Nazan, atiraleri mel'ine sarsı!Dllf, -.. m1*al>ele etmek mecburiyet.inde kal. (Altıa8I yar) 
~~ euelt illere: teGrlfleri \. .................... ----·---.. ...... - - ••• 1 _____ ...... _. __ .... _______ .. . - Elbet.te.. Bele s.nn Jib! JA.tlf ba"l' 

ref*aya malik olunca biUab! adaının 



.....__ 411 S.na 

SPOR Kapalı zarf usolile 
eksiltme ilaııı B_ilcAye 

Galatasaray boks 
takımı Ankaraya 

Çorum vilayeti daimi encümeninden 
1 - Çorum - Çeıft.11 ynlunun 25+000-34+700 üncü ltiJometreleri a_ 

rası.nd~ 5040 metre uzunluğundaki şose esaslı taınıratı 941 Eylülün 
25 m.eı p,, ...... ........, .. u un 

F 
gidiyor 

Ves tl·n h auz renı· m!'::~'~ ~t..,;":'~ 
gün Ankaraya ;g:ldece'k:tir. 

-~"""'.""' gun saat 16 cm dai..ıni encümen lçt,ilua salonuı:da. 
~ edllrndtkon üzere Y1rmı bir gün müddetle ve tapalı z:ı.rf usulle ek.. 
....... "'"'.e~ ulınt1$ur. 

2 - Yapılacak iş n keŞif bedel1 15244.82 liradır. 
3 - MuV911tka.t temınııt 1143 lıra 36 iruruşt;ur. 
4 - Bu işe ald evrak ~mlardır: Yazan: M. Zoşçenko o~ Çeviren: Hasan Ali Ediz bito=~: ta.ıuıııı ~u şekikle tıes.. 

Bu h4.diaen.in b&illC4 sebebi, volodka ~.ası muvafık mı'l Bahusıu sarhoşa Yqar 53 k.llo, Bahadır 58 kilo, .E.iad 
~koVUn bı..raz ~ keyı! bulımmaaı l>~yJe sacma .sapan, .böyle tehlikeli !ı.. fil kilo, Muhbeşem ô6 k.ilo, Mehmed k.!· Yoksa, böyle olmasaydı Volod.ka Bo kırler telkin edılir m.? 72 kW<>. 
nı. ~ bu i.şi yapmasına, bu suçu işle ~ Vol~~a Bokov, bU.tnn bu söylenenler Bk>ks ı p 
su e.s ıne imkfuı olmıyac~tı .. Evet, o, bu den hıç blrlsine al;Iırmadı.. Yerinden maç aır1 azar günü 1(1 Ma)."1.8 

A - Ke.ş.J.!name ve sfü•i'.el ! at 
B - Oca.k graf ği, me.rafei O'&satiye ced:veli 
C - Ebi.lıtme tartnamesı, mu.cavele proje&, 
D - Huswıl şartname, 

F - Ba.yulduhk 1'!er1 genel şartnamesi, 
G - Şo.se ve köprü er fenni §artnames:ı. ~~ llle~en aaraoştu. bl~dı7 v

5
e g-östeba_:,ııen si~'.ah aııpı aom stadında yapılacaktır. 

şu ~ın te!erruatmı istiyorsanız mNele cevır '·· apı 5 •1Yau Wanle beylik Giirefçi Adnan prof e.yonel 
ŞekJl'de cereyan etti: mü~~ toptu.. . . oluyor 

5 - Bu ves:ıft 1:1.til günleri har:ç olarak bergün encümen kalem'nde 
ve nafia dairesinde &örüleblUr. 

15 .. Voıocıka Bakov. tre"ne binmeden biraz Bil~ «ompartıman Yokulan bir .Maru 
t "ce ltafüasya 91lrab"le kafasını iyice anda taş ke8lldiler .. Ortaııtı derm bir t güreşçlleır!mızdcn Galatasa 

0~sÜ1ed.1., üstelik cic b!ra içti.. Ymıek sessl.zltk kapladı.. Te~cr!ek!er!n raylar raylı Adnan profesyonel olrnağa ka: 
6 -- mr:ııtnneye girebilmek için eemlnat akçelerinin yatı.rılına.!J, iba. 

leden uç gun evveı vil!ı.yet m:ıkamma müracaatla alını:ıcak ebllyet vesi. 
k.asıle ticaret odası vesikasının ibraz edlhne:U Te lahle kanununun 
33 üncü maddesJ mucibJ.nce te.k!U mektublarının aamanın.da verDme:a 

ara.11: da, sadece bl.::-ı:ız sos:son yedi.. ~ Uzerınde kaymasındnn bE.ş...1ta bir tek raır venn:lştlr. Adnan 79 kiloda çok 
'l"ııbtı bu kadarcık . b'r şey yemekten sM :Ş!tfim!yordu. Saı hoşu bu !~e teş. iy.i darece2er e'.de etmiş bir güreşçi 
Sl.:Ynıat bile dofru d~il.. ' vik eden mavi ceketli adam: idi. Birçdt defa beynelılllllel miisaıba.. 
k Şarabıa b'ra bir a:-::1•1 gelince, deli. - Eyvah. diye BO.Yl'!fırneğe basladı, kalara ~lra'k et.mış olan Adnanın ------------------------------
rtııının llzerine bir hayli t.,s·r :raptı. \ J treni durdurdun! Gôr•Ulıı mil yaptığın amatör güreşe Yeda etmeJi milli Ut.- Karar hülasasıdır 
fi~:ı dönmeğe, ıtafıısma blnbir çeşid 7q rezaleti... kım için ciddi bir z.yadır. Mersinli 
ııır.~h~l' gelme~' ~a1'~:ıd1. Ha'kın karŞ'l- g;ttlılı:çe üst perdeden konı.ışnala b~ • ı Y~lculard.an blrı.;oğu ayağa ka.'•ktılıı.r. Ahmed giıbl, Ad!ıanın da am:ıtörlük. C Hl/1008 r '! ,__.. 

uıa.rttır. (7941) 

Ja,.,_ ıı. blra,. ra!ta vtrnmal'. arzusu. bun-ı ladı. Mavı ceketlı adam vagonun korldo ... una Miill kot'Uıllla iranununa muhalefetten suçlu Kiiçi.lk.mustata P. c . .sı 
t .. ' en başında geliycrdu. da.ıti h il d tedricen l çıkmak tecrllbeslnde b•Jltınchı . Fakat ten çetilme!li bu s klette Kolay doldu_ 40 numarada. ı:tuk m i>akkaUJ.k tica.retile meıgul Cafer oğlu Cevdet .An_ 

ite \Tj'l...-''-a ~ı b' ....... h&I_. ı..:.. Kompartıman ·ll a .e b diğer yolcular bırabnadıt.9.r. rula.mıyaea:k bir "ooşluk ,bırakacaktır. ddl hakkında .,_._nbul ..... 1ye a.lncı· Ce"" ma.h:kem-nda .... r_,...n eden de tr ıuuııı: • .,.,, e r rwu ""' ~~ içerliyordu. Ahalln n !ç.ndek: mu~. • ..._.. ...,. ,..... .... ..... "' """ ~zw 
h ,,_ ene bindi.. Ve derhal de •kend.inı 1 d ........... _ .,a'lile lJa sa noŞ'.ın öf. Kulağı pamukla ttltalı olan adam: muhaıkenıe.si netlce.sind<? ı;uçlunun nıı sabit oldul'h·rr"n .... 11ıı •·oruma 

Rı.r..a h • C e, UllJILOU ~ , B pt ğ • tt . s hh" b h • 1 &" "" •n • uı. adam go.,<;~Pnnelt iY..edi. Ren ş()yle bırl kesini artırıyt:ırlar. Onu. b!nl>ir ecşid j - u. ya . 1 ınız reza.: :r, d:ye sijy. J } a JS er kanununun 32 ve 59 uncu maddeleri muclblnoe s1rm ~ lira para ce. 
lact l!ln dıye P&l«vra MLTınmata bas • harekete sevkedı,Yorıa.ıdı. !lele bunla • lendi.. SkDdi '.°~rede 1~ tren du~~cak .. 
tA ıh;rben lstediğ"mJ ya,pabil'rirob Hat.! nn lc!ndeıJ<I mavi c~kı>rli bir Jıergele, Bu hattaki but un .se);usr:fc~ ~lttist. o.. {Baş tarafı 3/1 de) zası ödemesine ve yedi gün müddetle dükkanının kapatılmasına ve 
tnaJıkp han~ brr ~ . . ruhwımdaJ h~!nden aşm gidiyor ve sarhoşun l lacsk .. Trenl~r v.ü~ın.:e ye:r.enne gı • , man artık hareket ve fa.al yet .ealınla- hiik:mün ka.t'ileştiğ.nde üc:retJ su,ıoya aid olmak üzere karar hfillisasının 
Clk'liraı nıeıerın hb'le ke· d s·n.."'e;ı yana 1 kahramanlık damartarını kabart anık: de.mb'ec~ler ·~ VolodA:a Rokov da nndan uzaklaş::nıı'k meoburlyetinde kaL S. Posta gazetesinde neşredilmı;slne 16/8/ 941 tarihinde kanır ver eli. 

So klarını soylemekten cek·nmPdl. B bak yııvnım diyordu. Bu yııutıtı Is n d hşetlndtn UrknHğe ve a- malarıdır. Ağrılar dola)'ısılc vcyahud .. ~OG?» 
bir a~ra. sosyal menş" lt.J>ar'le mühim ~n~a.,un' b!lfa ı-İavradtr. Hele yıimağ.ıı başladı. matsallardıı husule celen suişe:kll ve 
r-~ ıını n1t1utnınu ~fNl<'t11eP,i de unut. ~ .. b' yap !)ak .sen! .ı:,.uıl kapı _ Şu mavi ceket!! hergeley! tutunuz de!ormu:yonlar dr}layısıle calısma ka Kar ar hülasasıdır ··~ı .. Dedem ... b' c'lhan .... ı1a. ır 4ey ' esi ,.,_,l ft .... ftk l'"l · be · · • -
n·rı .. .,1 • Sil "'an mamı..ş ?' • . rı ederler. Hakik.ııtea senin yaman dedi. kod '"'7 ı:;ac......,.. . .. mız - bıl..lyeıtı COık azatma.k.ta ve Meta Benç 

\r. df'. bs~l\ya· ... ı btı' lcadııım111 1.• ~ d ld ğuna bizi inandırmak ıs. raber boYltY&llM. Treni durd.ınnııja o denilecek insanlar bu arızalar scb.bile 
rrıU:Odlca. a'ko1.den petekleşer-. d'liıün 1 :~~:n ~~.J:':rı:manm şıı camlarını tı beni tflS\dıJı: etli. ınefl!ıc b.r vazi:rette kalnıakt.'l<lırla.l'. İş.. 
kı-nct a.dı:sı n sbeıcinde h'ç du!'?nadanl nver ·bakalım sana ;tıfrler mi? Veya. _ Tren bfn:ienb1re durama?', cily~ te bundan dolayı bilha..csa Umumi 
tanı ~n tn"thf'? 'Y?,''dtı. vo1?·1'kanın hud ~amınra dı>'tunma da .şu ~eni dur. iY.ahata fıir~ıer .. Hızmı 11ldıktan &lln. H.arbd.en sonıra _Avrupa ve Amerika.da 
tlnr1" ııtsısında. üstubıısı oldıucc;a ye~ dur' Bak ııu demir .s.:ıpı ~örı.lyor mu. nı. dtmıh~llr .. Fll\Y"ri rnylsr ısla.!sa, da.- romıı.tı:zıına ve .omatlııınalılnr ile ço'< 
ta'lcl kıılağı pamuk'a tı"ı:a'ı bl!' va - ? t te ·bu t'renJlr Bunu çevirlr~erı ı. r,orlukla durabnlr meşgul oluıuna.!<tadır. Amele ve işçile. 
~an aş oturuvordu. Bn vatandll3. Volod. stun .. srtırt ... ~ Tr ·se hn babaı~ du:·madan ~lu- nn fttametgl.hlnrının hıtzıssıha şe • 

ın hu " h k ren u1l ... "n ı: , "' ' . ...._ lm b loA b stn 
<ır oş hailne b:tkara : lA.k ile sapa baktı: devam ediyordu.. :raı~=e ~gun _o ası u .,..e en aı; 

L -- Artadas .1 d 5 k d' ı bu Vol-Odıka a. a na gelen bır faalsc:>t sahası olmuştur. E.. 
"ad11,. kao k. e . !'Yl eııl' ~ r - Hangi ;ıınpı, bu :.sapı mı çev!r.mck Tren ıt.r 4JtUomettre yo; almı3, ara ıs.. sasen romatiz:m..a demek her •eydı>n 
h1i il> ovvenne· bu ha n • ar. İ . ban b 'ra.z d b' ı • fılka~ hAll "' "':<>lr olurJars~ saıı trendMı aşa.il !Azım? toğlu it, sen şunu ıı ı ta~onlar an ırın ge-çnı ~· evvel rne~en me~ .. ıes1 demektir. Gü-
hıdJr rı~- daha anlat!- . . . durmnmıştı. n~!z, havasız, rutubeti! l.luunetRflhlar 

\'oı ...... _ '-uta .. ı.ıavi ceke'll aaıır.ı zııhah gır ştı: Kulağı 3Xlmukla tıkalı ola.n &dam. roma.tl1J1I1a tev14Hne ook ıntısılddir!F•r. 
d~ ""'-Kil, ,... tı pamuk tıkalı va an- iş • ; h i bozul k • 

il On ihtarına bir h<!vlt iceriedi: - canım. dedi, nah le ~us ya sa.. b raz ara . , B İstanbul senenln b=rcok aylarında ru. 
-- liey hem 1 bu ded pı .• Bu vestlnhaıız !re.ıld r. Bunu ŞU - Galiba tren bor.fi o.al!Ak... un.. tıobetli tın- şe1ı.c Bddo'unab!Ur. Bilhassa 

!
Ren ben1nı 1 se: .. ~;.ı fba:ıla b · k d ·-r tarafa sola do~nı r;~v"ir! .. B.: de ne o.. dan ötürü durma1ı, dedi.. böyle bir şehirde ikame!gAh ve mes -
azı ?:?:.,,.., ne s·nı e u a a · ,1 titr a oy~anıa- So.:ıyal me~elmdcn ö _ Iacaihnı seyrede. m. Volodk.a. ~e: . ken intllıab edıl !'ken ç~k dl!.-iket tdL 

il U henı kimse h•ır:ıdım cıkar:-maıı:.. Kompartımandaki d ğer yolcular ve - Ben s ze demedım mi? diye cı • leook noı'itala.r vardı:. Mes'kcnlerln her 
den ~ur.ada <'.aıumın 'li.ted'lint yapa'1nl bllh.a.SSa kulatı .,aı.anlt!a tıkalı adam, l<;ım .. Bana hlç. 'timse blr şey yııpa • iki cephesl c;abah ve a..kşam Mint>Şe 
1:~~ k ın-.e hana: >rK:lcmın ü~•ilnd" gö-ı sarhoşu' lqjkJrtruı mııvi c~k .. tı! adama mazi. Tren Ş("nre gelince. ~;ı gon~an maruz bulunmııhnı"'. Bövlece ~ııkerıin 
ıu.,. 11 varı,. d 'yemezı Ç!lnkü ben köy • dönerek: ;n..,1. C"ld~ça a:rılm1ş blr ha de evın~ ver.vahttd ~rttmıuıın her iki taratma 
ş nı.. - Yahu, sen ne Y'l'Ptyorsun, dediler? yollandı.. bol g!ines gi-re-r:t: ot.unna Vd Y3tnk o. 

ara.o herifin beynin'? vurdukçs o, Ayı.k adamların, :.am?Şiıınn aklına uy. 8Maa Alı Edb daları bol bol güneşlenebilir. Dalına ev 

.... 

94.1 ceza 934 

Mı!Ji t.orum.a kanununa mulınldetten SUıÇ<lu Ça~rkapı Yen·çeri1cr cad. 
deısl No. 81 knıhıvcci Ucaretıle me;gul Tahir oğlu Yaşar ha:kkındu j~ 
tanbw asliye 2 nci ceza mahkemesinde cereyan edıcn muilııkemcsı netL 
cesinde euçJıınun fili sa.bit oJ.c.luğundarı milli :koruma ka.aununuu 31 H! 

50 maddeleri mucLbi.nce ~ Hra para cezası ödemesıne ve yedi giln müd 
d~ dükıkA.nının ltapaWınuına ve hükmün Jtat'lleştiğinde ücrel.c suç.. 
luya aid olmak: ti7..ere karar hilH'ısasmın Son Posıtıa gazeıte.sinde n<Şrooıt 
ttıesaıe 8/5/04ıl tarih'nde katar Verildi. ı8Mfü 

a.ral'ken bu husus..'\ dlOOı.L etmek la • j tıatlerıni dilşünmeıt lazımdır. İst.anbul. 
zmıdır. Evin veyahud a;>artımaoıa Yal- da gördüğümüz müzm n romatlzmalı • 
nız bir tarafına güneş vurması kii.fi 
addedilmemelldlr. Bazı yerlerde tah -
tezzemin bir ı;a.Jum ikam!f.g~la.r go -
rüyoruz. Sö:i'Jd.e butıl:ır d:ı. aparlıman 
gibi kiraya veril vor. Buralarda. ttıur.et 
as1e. caiz değildi?' Bu kadar vft.si brr şe.. 
1:1.irde, bu laı.dar güneşi bol bir şehirde 
yeraltlannda .kamet.Hahlar te:ıla et • 
mElk ~ yanlış ve gayri sıhht bir hare. 
kelıtir. ot.ura.eaklan:-ı Dlıilsta&.bel oıh -

1111.l&.\IUI MVUMI 

!arın hemen mülum b 'r kısmının mes.. 
kenlerinin sıhhi durumunun ~"<>lunda 
olmadığını, bizz."\.t kıç de.fa tesbl ettk. 
Ve sonra bu gibi hssUılann mesken • 
!erinin tebdili !le h!lStalıtlıı.nncla nı • 
ima gelen saı.ahı da gene btrcoiı: krre
ler gördük. Bilelim Jd r:muıı.lzma a k.> 
Tilmne.k demek bir mesken hı.fzı.sıh • 
hw demektir. 

Dr. İbrahim Za•i Öı-et 

1 ........ ..,, •• ~. ... ... r·-···· ı ... 



Memleket haberleri 
--. 

Cenub garlarımızda 
ınznmln tesisat yapılacak 

Ada.na. <Hwrusl> - bt b.İT ka.yn.ak..I Bir hayırseverm 7ardımı 
t&ı ~ maMmata göre, D~vlet Meb'u.smnuz Damar Arıkoitlunun Dl
Dernroytıan Ldanmı.l:ıı Ad&nd, Tarsus, ldh köyünde tam dei'3h.Aneli bir ilk.. 
Ceyhan ve oenllb ha.tt.lnın diler oozı1melcteb blJlı&S.l'lllll illşa':l.tı.n.ıı. başl&mak 
garlaruıda 1Uzuınl11 b.rçok tesl.98t l'SP-ıüzere olduğunu daha evvel yazmıştık. 
ma,yı k::aırar:Mtumıo. •ıc bu iş ic;in ilk Haber aldığmııza gore, memleketm!zi.n 
Iıaınlede 200.000 !ini. t&bsıaa.t ayuını.ş... b.ayırıııever zengiiılerı.n.den ve Milll Men 
tır. suca.t !at>r:.Bt.ası sahiblerinden Nuri 

Son iki Y1l .i9lııde eo.ıc mük~l bir Has, bu mekıtebin inşasına yardmı oL 
hale getirilen Adan~ garında rta.ba ba- mak üezare bin beşytiz J:ra ~errü et~ 
zı ilAveler yapılacü:, Ceyhan i&•asyo- m:i.ştir. 

nu da. ıslah edilecektir. Ceyhandc.n o. Memleketin hayte i.şlerınde cöınerd.. 
t~ı diğer cenub ı.~onlarındıa da bir !iği lıt.yad ed.inml4 o1ıı.n Nuri Hllı6ı bu 
oın: yenllilkler yapılacaktır. . güzel yardımından dolayı tak. 

Drnet Demiryoit..tı .dareıruze ve bu ydeinıl ve 
ı...ı in A.L. d~,,.. _.., d • il ''- re anarız. 
ıuaren ~n.a .-.ı. ~ eger muu.aes u ulstis ,,,.1tuc f'ken eiftiJIJ 
.sih Eşref Dem·rllğa Çukurovalılar mü. 11 

"" er 
te~rdir. Qmnan.ye çeltikle:-ınde ka.nuna ay. 

Poriakafcıbk pbşnıalan kırı hareıket edenler ha.~kında tak baıt 
Osmaniye portakal .•ğaçlurmds krl- devam edilımekıtedlr. Bundan sonra 

ı:anfolls hastalığı g0r111nıü.<ıttir. z.raat çeltik sahalarında tal.m.a.ta ve kanuna 
mllıdtirHlğilnce derl.ı.sl harekete geçl!e. aY'lurı olarak har«<~ edenlerin celtlk 
rt'lı: O:mı.an..tyeye, Jlic ve mald!leler gön sahalarının ka.yıt.c;ız Ş3rtslz kurutul
derllml.,Ur. İlı\çlar P8ra mukabilinde rruı.sı ıcın llzım gt"len tedblrlnr alınmış, 
:.stlyenlere verUec~til'. dırekttlfler verilm ştir. 

Mudanyanın i:zmirde 
kurtul UŞU Altı lzmir meb'asu mahtelil 

Bugün Marmaranın en g\izel veı yerlerde tetkikler ya~ıyor 
olan Mudanyanın !2mlr (Husus!> - tzınir meb'uslım, 

d~ istilasından kurtanltpın muhtelif lr.111,alarımız.daki münteh.tbler-
19 wıcu yddönümüdür. le tem.aslarına devam etmektedirler. 

30 Aiustoa ve Sakarya zaferle. Meb'usJanml.7, Bn. Şehime Yunus, Be. 
· d b. biri' --..11 kah 11al A.Tim.an B !\.iehmed Aldemlr, KA.-nn en sonra U' cuu sıra • • · ·· d line d.. mil Dursun, Namıi İlker ve 61\d~ttn 

ram.an Türk or uınmu.n e Uf· Ep"- lle Tire Ba.Yındır Öde. 
•• 1 bah . -l.. l nd 1""'1.lleD, sıra , • 

mUf o:.an tiyw i' ... uır er arası a nış v-e Torbalı La.zal:\rml\ giderek halk 
Mudanyanın bulUlll1:l8sl da, bu gü- ta temas eıtm:ş, Öde-mtş, Tire ve Ba
zel kasabamız için ayrı bir ıeref yındırın lrulltulUŞ bayramlarında bulun 
ve ba};"iyarlı'k vesilesi ollllllflur. muışlardır. Bu milna.:,-.ebetle B. Mehnıed 

12 Eylw 1922 yılında yeniden A.'d"Ulir tarafından Tire ve Bayın.dır ka 
üzerinde Tiirk baynq;,.. delgal:anan zal:ı.rında birer kotıfi'ra.ns verlltru;ı. Tür 
hu Jehrirnİz hlliıbare İstiklal Mü. klyentn bupJ{lnılttl durumunu ve kurtu.. 
cadeles4 tarihinde mütareke mev • ltı.s ba.yramlarmm manas:nı anlabnış. 
zuu ile f(>hret bulmuş, siyasi tarihe tır. 

0
, __ _ 

de adı geçm~. -=---=---o---- 85 lik biT ihtiyar 26 çocuğun 
lzmit okullarında kayıd ve •Ünnetini yaptırdı 

kabul baıladı İ2ımit <Hususn - Sapa..)q)mar köyfin 
bmit (Husust - Şehr·mi7.de okUl- de Mehmed Yaışar famind :ki 85 ya. 

ıarın ~ ve 1'abul muamelesine baş. şmda bir lhıtiya.r k&ydeld fakir 26 ço. 
J.annııştır. Maarif MüdürlUAü hiçbir ta !'11.lğu !J!lnnet etti.mı.ış ve bll milnasebet 
lebenJın açıkta kalmaması tçiıı gerekli le 2 {Fttn v-e 2 gece deva.m eden eğlen-) 
tedbrleri almaflo"..Jıadır. celer ve senllkler yapılmıştır. ) 
~ 

Tekirdağ beden terbiyesi bölge 
başkanlığından 

1 - Tekirdağ şehri içinde yaptlaca!k şehir stadı tutıbol sahası, koşu 
pisti dlrenaj kana.l.la.rının yapılmıası Til saha ile pistin tertl.b ve t,an.z;mi 

~i kapalı zar! usulile eksi.Lbrneye k.onu1m.uştur. İşbu i~tın keş.ıt t.eQe. 
11 cl3'76<h lira 29 kuruştur. 

2 - Eksıltme evrakı hergün Tekirdağ beden terbiyesi bölge oaşkanlı~ 
ğında gôrülebiUr. 

3 - Flbiltıme 2219/941 tıa.rlhine mıüsaıdit Pazartesi günü saat 15 de Te
kirdağrnda beden tıemiyest bğlge baŞk.anlığı.nda yapılacaktır. 

4 - Muvakkwt bEıın.ina.t mlkda.rı «1002.03> lira.dır. 

5 - İstekliler tekl.if ev.ra.kı meyanına ticaret odası ve6ika&ını ve şi:rn.. 
diye kada.r y,a.pm.ı.ş olıd'llkları bu kabil :lŞ!ere ve bunların bede:lerine, iş 

ba.şınd-a bu ~ a.n.lar bir fen ınemuru buluru:Jurueeğına ve hangi 
baınıkalarla muamelede buluntJuklarına dair v~ala.rı lroye.calcla.rdı:-. 

6 - Teklif mektuplarına aid zarflar kaıpalı d!a.ra.k ihale ~nü sa.at 
14 de kada.r Teki.rdağında bö!ge ba.~kanlığına tes'im edile<:ek.tlr. 

7 - Poota !be gönderilecek te.k:U!ler nihıayet Jıbale saatinden blr saart 
evveU.ne kadar gelml.ş ~ zarfın kanuni şeıkilde kaıpaıt~ olması la • 
zımdır. Her türa.ü geçllkmeaer na~n Ltibare a.lınmaz. (7896) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
ıİhale ııünü: 23/9/941 

M.K.N. Marb No. Miktarı Değeri Teminatı 
ki!o Gr. LL Kr. Li. Kr. 

-anın cinsi an.bar 

2265 DMO ·U74B 
AİNO 17/18 

437 000 17140 76 1285 60 % 20 den faz.la 50 den 
az ipekli pamuıklu men-

:l:baıe günıil: lt/9/941 

16 AHT 42574 3914 000 

90 

2'1 AıHT 423'73 2864 500 

89 

suc.a.t. a 

47498 21 3562 45 % 1 den 1'a.zla % 20 den 
az ıpeklf pamuklu men-
sucat 3 

46702 95 3502 75 % ı den fazla % 20 den 
a.z lpekli pamuklu men-
sucat 3 

28 AıHT 42356 2731 600 44559 13 3342 00 % 1 den fazla % 20 den 
71 az ipekli pe.mUklu men

suca.t 
Yı:ık.arıda.lcl eşya 1649 sa.yılı kanun mucibince 23 ve 24/9/941 de kapalı 

zarf U9Ul.1le sa.tılao&ktır. Sat~ıı.n Ü-O gı(ln evveline kadar eşya 9-12 ara • 
sında görül-ebllix. satış Re&ad'iye cadd~ndeld saıtış müdurlilğllnde saat 
13,30 dadır. Şartnameler anılan gümrükten parasız verilir. İ'steklUrrln pey 
e.Jcçelerlol ihale günü öğleye kadar vezneye yaıtımıala.rı ve teklif mele.tuh -
ıartlc "blrliı'kte pey e.kçelerintn m.akbuzl'arını ve 2490 sayılı ıkanımda ,vazı.Jı 
veslk.alannt sa.at 12 ye kadar satış m.Q1.ilrlükilne veıımeleri ltı.zımdır. «7886» 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Yüksek ztraat eootıtüsü orman, ziraat, ~teriner fakültelerinde talebe 

kayld ve kaıbullıne ısı Ağustos/941 tarihinden itibaren ba.şlana.ca.t ve 
30/Eylfil/1941 giınft 8.kşıa.mlna kadar devam edecektir. 

ı - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, klmya., cebir, türltçe 
tahrir ve yabancı dilden cfransızç <L, ingili7JVe, alma.uca dillerden biri» 
bir &eÇllil imtıha.nuıa. bal>i olaca.klardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara Ye İstanbuld-a. yapılacak ve tarlhlerile 
yerler gnmetel~rle aynca ilan edlliıcektir. 

3 - En.stıtümüz fakültelerine yazılmak lstlyenler kayxf ve kabul 
şartıarıru en.stiti.i rektörlüğü ile vilAyet 7Araa.t, orman, veteriner müdUr_ 
liiklerlnıden tedarik edebilirler. 

4 - Sıhhat raporu nümunesi en.8titü ve Til!yetler ziraaıt, orman vete. 
tiner müdürlüklerinden tedarik ed.llir. 
Başka re.por kabul edum~ cc686b (5266) 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

Eıalesinin 4 Eylül 941 gününde yapılacağı mus, 
nin 22, 25, 28, 3-0 .Ağ'.ıı;tos Yeni Asır ~in 23, 26, 28, 30 
941 tarihli nüsha'arındıı. ilan olunan <11985> a<aede an.uadil a276> 
Mküp a494> des.metreküp ladin ta.ıh tasına mezkıir günde talLb z 
etmediğinden ihale aıynl şerait tahtınıda. 3{) Eqlül 941 Salı gününe b 
kılımı.ştır. İlAn olunur. e.7949> 

İstanbul Belediye Riyasetinden 
Hesah İşleri Müdürlüğün.de münhal bulunan (30) lira ma8.§lı mür 

lı:k için 17 /9/941 tarihine müsa.dif Çarşamba. günü saat 14 de m. -
imltiihanı yapılacaktır. 

.Aşağı.da yazılı evsafı haiz olanların lı6/9/94!1 günü akşamına kadar 
lediye Riy3.96tlne istida ile mti:racaat ederek istenilen vesaiki verm 
ve tayın edl!en gün ve saatıt.e belediye merkez binasında hazır bul 
mal arı. 

1- Türk olıınaDt, 2 - Yüksek iıktısad ve Ticaret, Slıyasal Bll.gikr o&ull 
veya Huku:k Fakültesi mezunu olniak, 3 - As.k:erllğ"ini yapmış old1 
4 - 30 ya.şından yukarı O:mamalc, 

İsı'enil.en vesaik: 1 - Hüviyet cüzdanı, 2 - Askerlik vesikası, 3 -
t.eb dtpJom.ası, 4 - Doğruluk kAgıdı, 6 - 4,.5X6 eb'adı.nda dört fotoA:t 

İmıtlihan A.tideki mı?vzulardan icra kılınaeaktır: 1 - İıdarei bus 
ve lbelediye vergi ve resimleri, 2 - Büt.Qe mevzuatı, 3 - Muhasebe usdl 
leri, 4 - Ceza ve hukuk ruu1ü muhapmelerl, 6 - T. Ceza kanunu, 8 
Talhısili emıval, icra ve ifllis ka.nunlan. 

Bu 1mıt1bana gere'k: be~ediye ve gereıDe .sair te§ıkUMtan 30 liral.Jlt 
receye terlie hak kazanmış olup da en aşağı lJıse veya muadili dereef 
sinde tahsili olanlar da glrebll.irler. Müracaa.t edeceklerin vesaiki no 
olduğu takdirde imtihana dahil olaın.aZ!a.r. (8071) 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Dariilace'l.e müesresesı için defa.ten ıt.esıım ed1lmek şartlle a!ın 
8000 ıkilo sadeyağ, 900 kilo tereyağ ve ZOO .kilo beyaz peynir kapaJı ,,. 
usulile eksi.lıtmeye .konulm~tur. Mecmuunun taılıınin bedeli 16695 lira 
ilk teminatı 1252 lira 13 ku~u.ştur. Şaıtname Zabıt ve Muamelat Müd~ 
lüğü kaleminde görülebilir. llbale ~/.9/941 Salı günü saat 15 d.e Dt.ıP"" 

Encümende yapllacaıktır. Tallblerin ll1c teıınınat ma.klbuz veya mektutıl" 
rı, 9411 yılına a1d T1Caret Odası 'reStkalan ve kanunen ibrazı !Azım gflıt' 
diğer ~ikle 2490 numaralı kanunun t&rlfatı ı:evresinde hazırlıya.cfl' 
!arı tekli! mektublarını Ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encüıınel' 
vermeleri La.zımdır. (7804) 

~----------------------..._------~~-----------_./ 
Karar hülasasıdır 

9411 ceıza 930 milli koruma ıkanununa. muhalefetlıen suçlu Beşiktaş <ı' 
~çe ca.d.. No. 51 tuhafiyeci tica.ret.El.e me§gul Said oğlıı Seılim ha~ 
da ıstan'bul aaliye 2 nci ceza m-ahkem.esinde cereyan eden muhak.elll 9' 
netieet>inde suçlunun. flli sablt Olduğundan mil.11 koruma kı:.nununUJl 
ve 59 uncu maddeleri mucibince 25 Ura para cezası ödemesine ve tıl1'
mün k.a t'ile,tiğinde ücreti suçluya aJd almak üzere karar hfilAsaS111JJI 
Son Poota. gazeteGinde neşredilme3ine 8.$.941 tarilünde karar veri!dl· 

c800'7> / 

Yozgat memleket hastanesi baştabipliğindeO 
Hastanem.zin 100 lira aylık ücreU.i ma'kinisffilği açJ.ktır. Şeraiti ~ 

tz olan1arın bonservis ve hüsnilh.a.l k,Atıdı ve lk1 adet vesika fotoğ'rafı 
tahriren b.a.sıtaı::ıe baştaıbibliğino mü.racaaıttan aa.n olunur. c8034ı9 
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uLGAR IEvlenmeler behemehal ev[enmel Asker 

et -
va \i.u ASEBATı s ıonunda yapılacak 

Bulgarlar hududlarda 
tahş u at haberlerini 
iekzıh ediyorlar 

(Baş taralı i inci a~'fada] 
~nsk'in 70 kilometre kadar ce. 
ntıbu §a.rlkıSinde 'bıılunnn Yelnıya şeb Şark C8p h&S İ 0 9 d B İ r Ceııkonun ma.rcsal J.'on Bok ordul:ımıa Atik 11 (Hususi> _ Adliye Ve., ancaiı: hü-kfunet ve be1edlye tnblble-

kA:.. ti arnienme memı..r!lln teş.kildtı ri tara.tından tesbft ve raı>0rda he. 
ve ~:Vme sıciEer nln tıınzlınine da-' k1m1n hastanın ovlne (fdlp gördüğü. 

ola nızanınamede tadilit yap:ın nü ııç}J[ça tasrih etrMsi hak.kındn hil. 

rinln şimal ve cenubundakl bir hat.. karşı 1'3.Pmakta oldunı gen.iş tnnrruz-
tı müdafaa e~kte olan Mnınn lruv. YCZ%an: Selim Ragıp Eme dur. nu nuıkabU 1 us tanrrcızn ilk ev. 
vetıerinl ft>iraz geri ıtmek sureti e Aj_ vel Smolen...t b•Uhıunetb.ıdc tcre55um 

ark ce.Phrsi lıakkın g-elen 1ıa-/ etmişti ve Pon Bo ordu annıu i ce. 
1r n j ı.n ... ••Iam•"tır Nizam.. tiiımler konulmuştur. yeni bir pro e ,....,.... ... · ,.T1_ft~- de 

·enJ bir ~kil verilmi§ ve .ı.rn:.ı.u~ame ev enme sicillerin ·n 
mıuı cephasının o kısmını hnfi!çe çıtı. ll ~rler, kısa zaman encl birinci nuhuu istlhdat f'diJordu. Mtekfw Uk 
kerterek bu şehirle clvanndıı.ki baZJ, planda bulunan Ukra)'na h:ır«-kALının, 

1 
hwlc ~ellruıJu k d.ır uı tı. nu mevki 

köylerı ist.ırdad eyiem..ştr. Sovyet. mcvkilnf, şimale ve mcrkcıc tuket- Smolensk do e~nub •:lucJe ırılundu. 
ka\fIUlklarından gelen haberler Al • mdde bulundutunu ro kmıektedlr. tundan, bu ure!le F.tuslann ~molrııski 
mantarın bu mıntnkndn biraz gerile. Malum olduğu uzcrc ş:lınaı Jıart'k tı, eenabdan k~(m "" u ra ld.ın anla. 
meğe lobat edilen kuvvetlerinin on bllhnss.ı Leningradın nblıı'ka eailmesL ı>ı}dı. A!ıu ı:am.ında m:ırcşaı Tımoçen. 
tümen kadar o1duğu ve buyükç" z.:ı.. le, mme:ı: mrnbknsı da, bu ablukayı trnnun sat Ct'Dllhı da Fon no or ula. 

~,.Sorsa, ıı <A.A., _ Buıgar ajanaı 
""'C..Xl:for: • 
y aoYkr aJ~sı, D:. Clo::1-;ıu.'iln 'l ürkL 

ey. z.yar .ki hakkuı..ı & mılta..eaJarı 

n;;neye l emuc arının akld yapma. ne suret.le tanrlnı ed.kce!U. Mllli 
~~el m nazarı dlkks.te aıııcakla.rı Müdafaa, Harlcıye VekA'etı n~mur _ 
busus"ar tansım edUmi:~.~ Evlenme. brmın evlenirken dı:ı.lreler!ndcn zin 

~l.b"wevı .>larM ıo EyJQI rarıh ve An
cı ra lllahr1.ıc1 11 nc.,;ret.t~ğ. bir ht.ber. 
t · hll!iar :stııu :o:ı Türk :yeye kıırşı as-
erı hazırııtttıu- yaptı mı b.ldlrm ... ~rr. 
Btı!ı:ar • ı J.'lSl b.ı habPrı t.atı su-re: ..,. , 
wvc tekElbe sal.Ah ~et.tardır. 

eh 1 oviemn" sal·):ıunda almak mectmrlye~erlnln ırn ecillme 
n n bebem h~.:._nlık gbı ma;eretın si lıizım gelcoe.ği zl>krolunınaktadır. • 
yaptlması, il<>" 

Türkiye den ti na ya 
erzak yollanıy r 

os ova ofya a 
belki k.aldırabilın•Jı: nıldil mareşal rınuı sol ccnahın.ı t arr ı )Ordu. 

Yı.'.l.ta. uğratılan bu t.ürnenle.r<len ay. 'l'imoçenkonw1 giriştiği t:ıarruz hıırc.. Bu bal't"kete, on derte• kc ır ikmal 
tıca bir miktar esre b:ızı malzeme kctile dikkati üzcrlerlrı~ çekıucktedlr- l\an-etlerllc ve ~ok z ng ıı mıh nlkı 
de nlındığı merkezindedir. ıcr. Cenub mıntakasında Odes:ı nıuha- \ıısı~larla b:ışladı. Gel ıı halı rl rd n 

Bu hadise hakkında A!inan tay • samsı devam tmek~ ve d h:a ileri- hadiselerin cere3 a undaıı bu nnlıı. u K!lr nıatbuatuun n~yatı 
... Sotra, 11 <AA ı _ Almsn am.raJI qe .. ...ı.- • • 

-..:r'ln on(i>ayı s yaretı 'Ye kral ta-
rarıııı:ıan klWluUi :nünasebet.lıe Royı er 
aJansuım :ıeşrr.va.tmı ıalı:b h eden ga. 

bir no a verdi nn.Jd!anndan hemen hJç nınltimnt n- leme, Dinyeperin iki bilinde me\ld &ılıJor. Bu sırad Alman ordularının 
lınıımam.ak'a beraber biz bunu vfı. • ıılmış bulunan hasımlar, f'S:ıslı nctJce.. ılA )eni mal kuncUcn aldıkları n-
ld A ... d l:m ktey! M lü . Ü lcr elde memeden ka""'ılıldı s:ıbfl atı~ la.$ılıyordu. Fakat bu kU\'VCtl r, \•nı.I. cn~ao4ftrafı 1 lnet sq,•·c-.o-ı r ..... c e z. a m o.uuğu - • ., - u -'ddl .... _. k l k ,, il 

ı fnd ll&)"fsdal .__ ~ _... maca tecrübe.lerl va.ıımattacl la ye n cı ..,e...,u ar<;ı amaya aaı e-<B~fı lt!ımetınln bir notasını te ~ı etmf• zere gencrıı.l Feld mareşal Fon B:>eh ır r. "'ildi n •-• .• ~ "' k d 1 ıteteıer 6U mUt~leal.ı.-ı yUr'J'm. l:!eaJ
er: 

kl.e bulu ., Bundan dolayıdır ki bu mti :ıdemcle. s • u m~n....,, u;\ .. o ı vo <ır u an. 
bi mUnasrb3.t Jdanıe ctt ıme • • • tir. Bu notada Sovyctler Blrliğmln o. kmnaııdasınckııkl Afmnn merkez o.r. re ciddi bir nıulurebe chrnımJyeU at.. nın daha ır:ı~ade mli:l::ı.i~da lalın ları 

Bulıari:Jta1t·;ı ancak kendı r.a.blfü:rf. 
: lllltıhatauı. ede">l!eo~ ~adıtr b ri:aç 
~ rno~örden fb'l~et bl · deniz kU' v~i 
~ı:r. RoJter aJan&ı ami..-atln z'yare.. 
t.ı e 'l'ürıı:i.ve-ıln dlktnt nazarını ot.'t,et. 
b l'nıek, bu suretle B:.ı'g!U"ıstana ıtaış.: 

~~a'I'üıtib. ,._::~ ~:.~ev!~~= desa.yn, Kınmn ve Katıra.,yayn ttnrşı dudarı ,gı:u.pu bır müddette~er Smo. fetmek şlnulllik nıfi nkiın değildir, bunu g-os".erm k~!!dlr, Nitekim UrlJıınsk 
W><Aı """"' b yapılan hltrekl.i.t Jçln Bu garıstanın lenSlı: şar'kındnkı Wr;>-amın _ Roslavn ima14e ı,,-.nfn•radın •. ,..,...t·'cl·:r.. Al- meüne tcv eUlı eden Alman h • 
:m .. ,.,..,.,vı daıa-ı muvatr o·maş u. " .. ...,,.. ... '-6• ·ı d b l! ı b 
,_,:::;::;:....,, teba::llz ettJrmck~ed!r. bir Alm.ıUı • İtnlyan a.ı>kcrl U.s:aü vıı.. umumi hattında t.cdaful bir vaziyet m:ınlann ve Ffnl~rln r ınrn ilin ey. reki ın an . lısed 'm~ om sı da o. 
~ ..... ~ zlfestni görmesine mlisaına.tıa ede • almıştı ve mare al Tımoçenko em _ ledf.klert bir vnkı dır 0,-yet 1; k nun b'lr dclill 14 • n >1U1Sk 13 rruz 

BertJn!D matalcaı.-ı miyııceğinı bi!dlr.IIM!ktcd.r. nndc-kı Sovyet merkez orduları da lan bu .haberleri ne. ıtcalb Te :,::ıd~ fle A~nlar Tlnıoçrnko ve U.ıcl.)CJUÜ 

:r eünııe uya "lduun:ı...: "stJyor. Bul
~:r • 'l'llrk mllnasebeUcrinl kamrtı:-:ak 
ltn n Yapuilll bu neş:qnt • 1 btttttn m-Yel
tur~r rtbi alı:ı:n ıtaıa~ıtU şüı•he yok-

Berlin, 11 CA.A.> - Yan resmi bir MoSkova radyosu llllıaokika müruı- umumi vaz!yetın !cı:.bına göre, yani ıeyfd eylcınem<'kle bcr:ıber daha rlya- o~ııbrının. arru.'ln bir Juuıu sokmayı 
m -..,,"an .. "dıril'"'"'r! -··'-" ""'" """nl ı:t .. 11 ... en· --"ul"•ı de me iıt geçmek&cdirl r. l,ondra ise istthdaf edıyor ~ boYlf'Ce, J> 11' pcorfn 
~ """ ~- ko- g""r.~ez wk'aların ve .C::.-w,... ceuuuua ....... r_,,_ ~ ı """ .... eAJ --'-Ul d '-ııl R ..... un önde ""Y'" u>•Luu ""' • .,..,., açıkça yalanlamayı tl'reılı eyliyor. ""' .....,, n e " ~n O•" un 
~e yo!Ue )"unanıstıuıa &' • hü.kiimeti nezdinde bulunan vesika. b:ııkiyesinin DJnyeper farkına ~1 - :)ima.ide bir ublul :ı, t'r.nubıla da arkrılanna duş:meyı hedef tutuyorlardı. 

r-JcCfiE cnakm ne sure:ıe ~ cdCe- ların Bulgarist:anın bu va~ gör • lere'k orada tutunn.bllmclerln1 temin muhtdit deneme m ca.dcleleri yapılır. V~yct Jıakkıı:da 1>-imdlı'I~ kat'ı bir 
ce{ri ~ bir mUıta!C3 de~e:n düğünü iSbn.t ettl~ini Uave ey'lcmck. vcy6lıud şi:Inal mıntnknsında m:ıre • kcn cephenin merkez mıntııkasmda ecre şey soylemek mum.lrnn olmamakla bc-
01unmamakt&dır. .Anc:Ak işgal "il t~ lı. to:Ur. ~al Voro.şilof ordularını tnzyik et yan eden muharebeler c.ıım:ımen h re.. rnber taarruz cd Aluuuıbr k. rşL"1n-

6eTJlnln td<zfbl .ki mmtı*alaTa erz.ııc eönderllmes nü ı Bu ·-•·•aıar ""•nlardır: mekte olan Alın.an OıTdularının ha - ketlidir. Denilebilir ki bu sahada ce. da nus kumandıınlıtınııı ırasın.ı ~öre 
~r1.I°:_, 11 (A.A) - Yarı resmi bir AlmaDYQ tarafından hlçb:.r Eamıın m • vu.a. ır- l re1an ede.o muhıırcbelerıle tarıırtnnlan mwı.nnldane, sıruı.ırtl\ gore de çok şey. 
---·ııaaaan blldlrniyor: manaat& utramıyaenitı tabUdlr. Bu ee. 1 - Bulgar iopraklarında AL"Ilan rak.3.tını tehlr gibi ma!ksadla.r a Tit birJ ciddi >-dabileeclt notJorlcr alabl- ;yal bir mıiradele usulu tatbll' t>tmesl 
A"rnan - Türk nctısadl 1t0nuşmıala. beble bu gıt>i tcdb;rler bevne!milel hu. '\'e İtalyan fırkn!rmnın glt.Ukçe 90 • tıtazılıırı bil;yük milcy8.$ta olmak üze. Jlrse, bu ndlet', muharebenin mli!eakıb ve bunu yaparken son dere{.C ';'1gln 

ıı h IJt.k kukuıl ve tnaanlıitn mutlak b r vaZife.. ğalan miktarda tnhşid edıllmesi. re mütevali mukabll. taar:ruzlar 31ap_ ısafhal:ın üzerinde de miıessir ola. in n Te mnlz.eme kavnnkhnn, ·' Un:Ul fı ~ lnda ccneM gaq.e.t,eler tanı - sidir ve bu. karşı tarnf tçhı blr mt'zl- 2 _ Alman ve İlalynn tayyarele. matta idiler. Bu yenı hareket, o mu. caktır. eylem ı, llıat'i tıtr ne•ıcentn 1'1 hıınllne 
~ n neşredilen haberler AJm8.n yet delil, sadece bir hQsı:ıttntyet mt>se- .. ını· Bu•aa.,. ~ftva mııvdanlanndl\ tah.. Juıl>il tiaarruZlıır cfimlcs.nden ve Hatırlarda olmak gw('ktfr ki bir ara el'an lmkln Vttmlyor. İlk rr.nh l"('be-

l"ie~e nezaret nde .tat•iyen \ekzib leSdit. :ıA ed~i .ı.~ bu hava ımeydanln - ~· şimdlye kada.r istilıdam c- M ova istikametinde Viy:ımıa:ra kn- lcrde ntradığı bilrük byıblnra rdrnl'n 
edilınıektooır. _.. .ft __ _,, Al a.n ma"nmlan d11cnletden daJıa fnzla kU\'VCtl bir dar ilerlemeye m vnUak olan ba~ Al. müdafaa nulyet.lııde bulnnım ordunun 

Bulgar '""-....... hududunda askeri y dd zelz le nnm UUllAUIDe m ...... - hl '-'·ilki--' .... mukavemeti kınlmıs olm.ıkl:\n tıznk 
.1. Ul"li. ur a b ] a.....,,., getfrerek fapllmış bir İŞ ola man nf I UU • .:.n, her llruCtJSe 'Ve 

" ~at Yapıldığını i>Hdiren bu şa - nm kx>nt.rolu n tında u unma..n. b : ;- ve Sovyet ordusunun umumi blrcJenlııil'e 6imall şarkWııc görünfiyor. Bir kuvveti tnhrtk etten 
1'..ata.rı.n esassız olduğu beyan edil- [ .......... _.I 1 incl ~·fada] Vama ve eu:wu lbnanlarmda d '"bet ed11 ....... üht teveccüh ettiler \C dondutc.r. l>ah ce- 'Zemberek sağlam lıalihlır.:ı. muMıilele-
~ktecıtr. ..,___ • s _ Bulgarlstanın Varna. ve Bur. urumuna n"'. :.crı= m m - nubda amansız bir taarruz.-ı ı:lrl.şcıı nln devam etmrsl tabiidir. nıı n be-

---o göre, Erciş kazasının Khcaağıı? na. gaz limanları Alman ve :f:t.o.fyan de. p!, lın.tta mfilıim bir muva!faklyct de Alman kuvvetleri, ha muhllrebc neti. rt'k her ı ı taraft'l da sdbmdır. Bl-

B. H l•tıe r um uml 'hiyesl dahlllnde olduk~ şiddetılı hls.. nizaltılannı vıe harb gemllertni ba - sayılnb1lir. cesfnde Homel'i ı.apteyt .. mr:re mnuffnk nııcnaleyh hıırt>!.ıı evanı rtıneme.sl 
se<I.1en bu ~r garsıntısı neticesinde rmdıraca!k §C'ktlde tM ı edılmlşttr. Ancalk, ~u da unutulmamalıdır, ki oldular. C'Brrl tabii otar. 

bir kısım evler yı1:ılınış ve bazı v.a. 4 _Halen vamooa, Burgnzda, RUS- mew.t h:u1binde çökertme bır muvnf. Vaziyetin yeni addolunmak l"znn 5qf/m &antı-s CHtllp 
fcarargAhında ta.ndaşinl' enkaz altında kalmışlar - cukta ve Tuna üzer.nde Alman ı.·e 1. taktyet <f...i!OO!(la beraber tam bir ne.. ._ı:e_ıe_n_sa__._fh_ası. __ şo_s1_radız. __ m:ınşa __ ı_Tf_m_o_. -------'-----

cı dır. taıyan dcnizaltıhrı ve bıırb ge.'?1..leri tice değildir ve 'bu tam netıe.enin elde 

Aml·ral Hortı· 1 •• 8 VllA.yetçe. buralara derbal sıh!h:1ye ile bu iki me.nlek "00 a!d lie:ı!z b' rllk. edllebi1mesi için sı:rasile çôkertnıeni!l ·ızmı·rde Ataı·u· rk su··yu·· k ·1 ııet İ memuriarı ve yardım celpleri gön - leri tah$.id ciilmlşt'r. ynn:neyn tahYil~ aymınnın da bir ve. 

b• derlimlşiir. 5 - Amral Reader ile d1ğer as~ert ya iki tarafa genl.şletllerek hakiki ı· • t ı 
1 r r .. .. e ya tı Alman ümer:ı.:.ının BulgıırlstanP. gcılş. .. m .. zes· ÇI' ec Si op an ,,, . il oruşm Atrı köylerinde Jeti herhalde Soyyetler B!r> ğ n e karşı manasile müllım denebllece'k duş - a t 1 

..,. Ağrı H (A.A.) - Bu sai>ah 1 e beş bundan sonra ya:pı\acu lharekftt ç!n ma.n kuvvetletinln ihata. ~ imha e.. 
.\.)~erin unıuınt cararBAht. 11 <A. ala ~ dahil:nde arla 4k! _ Karadeniz:ie b~ filo teş;m ile nlP.kı- ~lmesl llızımdır. bnır, 11 <A.A.) - Atatfuk mtlze5l 
rlStaıı ~..n davet., Uurine Maca. dette bir 7er ~rsmtm işi~. dardır. F\>n .Boch cibf tecrübe!J tomutan. bır.rün gfu.k]n bir davetıı huıurundıı a
u:nunıı na b, Hortı şark ccph!'s!ndt-id Bu yer s:u:mntısmın Paknas knza mer 6 - ~ar ş!mendl!erkri mlltemad •• ı. lar l>unu çok Jyi bildikler. g bl hem çıldı. :BelOOıy! rclst ve vr.ı bir nutuk 

or 

1..ı-. karara !unda Al:nıar. devlt?.t r~ bA,.., ·---~" ıcn 11 kl~aın C5C':iyledi. MU~ • .ıU11.Ufrldin l:ı:mirt tf' i!. 
-m Z\Yareıt etm•··"· tezônde ve Develi nahi~e __.,ı )"eil .nx........,_.an 1re · man • .l!iUyattnkJ ku'V'Vetfedle öu ı;ökcrt lcrlııde ya••··~ı. ot.urduku ve ,..,,, ... ,.

1 lQ"'•- -"· N b HOt'ti EY- _,._.,,..ı t Ter nnı ve ham malz31lleslnl ota ıma.1ttadrr. , - - ..... _.. 

An.tam, 11 <H•Jı;.ı J> - Mccl s b,ı 
Paz:ı.rtesi ! ctı:na-·ır·m n başlıya k tır. 
Meclisin ık!, 1lc ctıma yaptık :ın sonra 
tekrar İkmcitcşr.ıı1D bl in" kıadar b.r 
.bu"uk .n,ylık t.lt:ll karar v r it ruım-r 
vcrılmelı:tcdlr. •wı ack:iı.ln1an OllU.'la 'kadar !ta~r. bazı tö.Ylerde hM:ıra .ı:ııuu<>U>ye • 7 _ Tuna ~erinde, Ru cuktn bt'a me ~e.sınln ~den takvfG'e ve tar- odaların ınobU141,u l"' btı aı:vaha•Jer ne 

~ ita ıştJr. N.aJblıı "tt:fatatinde dlği ve ev çikftntfısfi net!ccsl olarak •·nn ve maısamen n kara :yolu ne nu .s nl, hem de bu çökertme nııntaJrn _ a!d .roto~m:rıar ve 1rmır.n hemşcrlltM. ---o----
·~..C-'-- n<>~'.11• k ı+--.:lft kal MIO • .aıt dfı~n-ın bJ ._. JkJ DO kabUJÜ fillll8S'l11Jtj)A f>) )'llZJllUlle 
~•..,wuı .,..,..~ ve barfelYe na,..- .__ va~nd....!ann en az a ı.uauı ed11-·• .. n--ı trln br kl)prQ ~ cu • sına gıren ..,.......... r ... yn 

n- ıuı---- ·• .... ....,,. ....,. _ _. 1 ...,.~ .-. .k k .t~~ .... yıızdı#ı m~1llb m tUşelerUC tıUslcn-
Leningrad muharebesi 

• =: --rlırt!lll et"tlnı hart> :ve dıklAn brdlrilmektedir. ruuıdından ıtr.ıLUllliast uususunun mlştir, 
~~~1aenernı .Esz:>n Bn'hely bu!urunak- Bu mın.takatara derhal yanlmı e.. m~~a ra.dYOSU bundan sonra s:w- mahir b!r üstadıdırlıır. Esasen, gerek 

(Ba$tarafı 1 lnM ı..ıytad.ıl 

lerin mukavcıuetltrt t:ınlmaruak
tadır. .:""tus.nm gore şehrıı:ı il cı.n. 
de 'bir gfind.: 31 A m .. n ır.narcsl 
dllşürillmil~ !lr. Berl!ndm gelen bll' 
habere glirc Pin kıt'ıılnrı ile Alınan 

:raı ~ ~m Berlln aefır! ıene.. rllıniş.tlr yet hQk6:net"nb, Sovyet tııyy-.relerl. sevkfilceyş, gerekse tft!>yed.e bir knl_ 
ııefiıi Jay, A3rnıf.n.yentn Buda...~ k~eri gönde · nin Bu!.ga.r topnı.klerını~1 bomoordım•- de vardır: Twn ~nı.anında ynptlğı 
r ,von JB4:0W da na.lb Horthıln a,e. na,sadh:ıııc ne cllyorf rıma ~nık et~J:!er.lic da'r verilen ha.. geri çekilmcJcr'e kendisini ~tıl _ 
~t!ne lştJrak et.'lliş'lerdlr. Bu hU$USta !.kirierms milrac~ e.~ beri kat'tyefJ-0 tckzlb t«l!lnl hatırlı~ maktan kurtarnıa#a muva.ttaık olt:n 

~~-•Zl.faret e&nas:nda Führer ile tiğ1mlz Rasa.d'h:.n~ Müdilril Pro.CSOT maktııdIT. blr düşmanı b&Ea.n aldataraık t.or -
-·-nsıan :naax anv.: d ...m.. ~ Patin çunlan sayiınniettt: 
llJiOteıi uln a ... ,....... Te ·- Bu bldtse, mllh!m b!r ~ deii'il- T . L. k lı banın içılne dii."'tmeğo U!.şv1k v.e &ah -
l?u gö -~ k?r <ıetcyruı eıtımlştir. dir. Uf~ bl.r ycrdi!, mesela. b.r JrGyde ar~ f' ın en an ri<J mabıadile müteamz tnrafça snh-
ş.w, rUŞıneler esnaaında ıbugi.\n bol. çok az miktarcl3. bir -tesir ya~ış, ola- b te gerı çekilme ruıreke~l ynpılır ve 
C.d= karşı S.Çılan müşterek mü - bilir Ancak bôyle bl~ hareke. b:Jyilk bı·r rnuhare 8 düşman tıuna inanır ve tapılır dA 
t?1iJ o1a: l"t'nJ b:t- imtihandan geç _ bh' ~e w.c.;ıa grndlti tniı:d.rti! bir kendi ric'at.ini evv.el taarruza, son. 
tıe" 8ll!ıJ:ı fJd. :tn.J.ııet ıl.l'Utnda«I a.n'a_ tali'tibat yııı.""<Drı.!l Ye içi mal bir tetlr eydanı . Odesa ra da takibe tahvil ey1eıse ekseriya 
~''". &tktldatll~l tebarüz ettt'il- g~esl m•Jtlt'lll'tlP1 olabilir. ~ m • istibdat odJ~ akıbete uğrar. 
-~ı.-.. d b mmb'<ada gen" eht-mnl-

Bu 8İyast ;e~ eb!muaç hsre:Cet o!m'Jş, an<'d~ Zürih 11 (A.A.) _ Odesa önünde Mareşal Tım.oçen.konun .:la t.ccrü • 
'Uınallya "Ve asltert görüşmeJerde kö 1 rde bır'.<a.e evi t:ıhr!b eylem.6tl· eden muharebelerden ônh - besi biraz dahıı az olınatı beıa!>et 
b ntr-op Z 1c1Ye nanrı Voo R!b - v! eve hıvr.-lls'nde-lti dU~ r.e'zcle ile 1 oer:~~ ısmlndeki İtalyan mahir ve müstald bir b:mutnn o.du. 
~ ·~tan Ordulan yüksek tu_ blrıkaç cnn e7Vel İs'..anbu da dcyu ~n sed ~ şöYle deııı.Mted..r: tunu biJvesıle bundan ev.ve] bir de. 
~an bl fi :ınare.şaJ Kei-tel ve zelzele arasmda b'r mün~ebet ola:naz... gıa: rihte Odesa hart> meydanı ta. !a dah:ı demıeynn eyi~ Bu se. 
~rı Bard.o:ısı ~ ve harl~e na_ d akan1ı bir meydan göru'memlştır. beble o, belkJ tcdbırl! ve ıht.i.yıı.Uı d4v 
~rbiye lle Mlll!aristıın erlı:AnL. r S. 1t1ü- s~ be'Yeir leşleri, der.Bmlş kam ... ranacak ve kendin! böyle bir akıbe. 
ha21r tıuı~Jsj it!nel'al S::z:onl Batn&ly, 1 ~Tü~'!!:rld~7~e_lş~..!n::::ı:.::n:.:k=•;;::51~A.;... --""'-- yonlnr, terkedılmfş tqplar, harekfı.tsız te kaptırmıyncaktır. Ayııcn, Alman 
~n ~UŞ~rdır. dfirHitfindt!ll_: d an tanlC!a.ı-la doludur. Mıtrnlyöz askeri mnknmlarının, A'!manlarııı bu 

1111.sında nat'"'l"a~a ikam.eti es- }s E.Yi~l 1941 pazartesi g!lnün- C:eri bombaların InfllAk"arı ara • son iki gün zarfında merkez cephe. 
tıı gene:rıw b llo:tt, orou .ba..,qu:m:ında den Wt>aren g·~ıcnm z n ~~- se nda 'yaralllıı.rın :teıyadı ~tc1me.k sının muhbeli! nolct<ılarınt'lnıkı mcv. 
~ ve \fon Braucht~'l ziyaret l lk:l saııUerde ~u~~;:n ~J.edcrtZ: ~it. zii rnuhar~lerde yeniden 3000 1 mil. 
~n ckll?tareşaı Göring taratınds.n r:m.ıu a~.ı: 9~~ on~~ ~u _ 16. teea.vi2 eslr!e m(itenddid tnnk, top 

_}0 °E}y,~°\W kabul et.ml~tir. ~~~:..,l•gil;le.."1; l)SO • ll.30. •ıngı•ıı•z tayyareleri ve.'3Rire aldıklarından ba: ey}om1>lerı 
··u~. lnlizakereie.r Ji1Jı1l& tt - '-'..,.._"'"" .J de bu hfıdirenln gcnl.şlemek 1Stlda -
~ \.. - d dmda oliınadığmı gösterrnelı:tedu-." 

rlP...__~ Rusya a o h~de, Kl1:!lorounun talihl iize. 

G rinde en kat1 teslrı icra edecek er. 
e"e f kOŞIDUŞ of an Londna ll (A.A.) - !t.vnm Knmara. ba§lı nokta bugün gene Lenlngrad 
~ Q sene zarferden za ere sında bir suale cevaö :veren Çörçll, vutyetidlr "'° bıı mfutahkem mC'\/ki 

Ş S 
İngiltereden SJV)letder B rHğlnc yüz_ dnh1tnde Jaı.panıp kc1mış olan Sov_ 

A R K l• nem as l terce tayyare gondetlldlğını söylemi§- yel; kuıvvetıerlle :mAlzemenln mat.an 
t!r. mese:esldlr K. D. 

Çörçil bilhassa demiştir k:: o, __ _ 

Yeni 1941 • 1g42 sinema mevsimini Bunların büyük b.r ı.:ısmı şlmdı o. 

l9 Eyloı Cuma akşamı saat 21 de açıyor. -finıandiyada 
lıu Gene {iaı1k: ıı1nemasının Jntjhab eıttJ!i Zengin ve mükemmel tevkı.fler 

Ş h ~ ~ilip ~ nan erler, geçen sene t;alxLt n v 

btttün ~ .tevtınde btr muvaffakiyet kazanacagı te:nln yapılmış 
ol~ır. 

Bugün LA LE de 
..:.--.ır tl1ml t>:Men: Mevsimln iki ..,...,._. 

1- Yıkılari Mabet j 2-iskandal Kor usu 

Londra, 11 C.\.A ) - B r .fsveç ga.:e. 
<te.uım ya~·tma g re Flt!lwıc. yadtL 
Rm se!eri ı;:ill katı ltııvve!. :ı rne\'CUd 
6ulunmadığ:n:ı efkıirJ ummnfytdekl te. 
reddtid giinde11 gUnP. artın kladır. So!l 
ıamanlar;Ia b ı L'Clk tanmnu ~ahs!yu
lerln tC'Vklti A!ıruınlamı Ruı;L.-ıra mu_ 
zarter olaca.tlnnna. şUı;>f.le e:denlı- n ço. 
talmıı.ktA oldullun:\ en ku\ vetl b.r de
lildir. 

lra.ndaki Ahran'arın 
teslimine başlandı 
rnas tarnrı 1 inci s:&yf:Ulal 

bir vaziyette bulunuyordl!X.11 
CRndyo gazetesi> 

Münııkaliıt V:\'111..'l 1 nu L-ırın el'ndc 
Simlfi, ıı CA.A.> - İrmı llc yn.pıJ:ı.n 

mutab::ıkat nıuc!l>lnce, Ruslarııı ıran
daki belli başlı münakalılt v sıtaları. 
nm idares"'.nl, Mavera:;ı trnn d~m :ry.ıhı 
dn dahli olmak üzere uhtelerine aldık. 
lan. Slmtadao ha~::- verim kte.'.!lr. 

Tahran, 11 CA.A.l - l' to..rnııda 01!! 
idare llfın edllml t. r. lr:ın ordusunun 
en yilkse!c m.ı.ka..-nını Jrırn: eC:e::- CC'nf'. 
ral Evha.d Admadl, h~ Qmot merkez • 
nin agerl val•l it ne tayin edllm !'Itır. 
Şehlnşsh aııcs.ntn fs!eh."U":n . cltt P;f 

tekzlb edll:ncktcdlr. 

Bursanın Kurtuluş 
Bayramı lut'alarmm lr.n ncrl\d doğuswı:ıa <blr

Jeşmclcri çok yakındır 

Bımıa ll <A.A.>- Bursa b:wün kurtu Almruıl.'\r Len:n,."TnC:. tazy!k nuen b:ıe-
luş ~ı iı:utln.'ln"ltır.Mt'r:ı.~m bir kn Lndoga g)IJ lle f.mcu golü oraSljl. 
s!lVUi m!ifrec5 n::.ı şehre gfrJş, ve n. j daki Volh~z ııeh 1 co •usuna c k.;en 
lAyet. lıxınagm.:ı b:ıyrnk çek!lışl Ue baş. j VoroşUo! ku1vet!er ne karşı taarruza 
la~ ve ~ ıı.bn h:ı• bler Türk u u. hazırlamniWtıdırtar. 
sunu bu gUt?l günlere ulnmran bU. Bu bölg~e dt'vamlı )&~mu•. r yaf. 
yilklerlmUe karşı şükran duygularını mağa bıı~lıımıştır. <Radyo gn:r.l'tes!) 
i!llde etın.şle: lir. ht tarafın fddfabn 

General Papagos 
Almanların elinden 

kaçırılmmş •. 

Şarkta hareWta l>llh3SS3 Lenin. 
grad muhasanısile Rusların o ta cep. 
hedekı mukabil tn:ırruzlan nl ayı 

~-mekted.r. Ancak ıkl taraf da b1r
blrıne uymıyan haberler veriyor. Al. 
mnnkır, Lenin!!l'ad harekdt.ının 1yı 1n. 

Londra, 11 CA.A.) - İtimada de#('r . 
b r habere göre e.ı:ki Yunan b.'lŞkuman. :klşn! etıt.ığınl, orta ~ phedek Rus 
danı general P~ngos art.lk A:manlar hnreketinln de mevz ı biı" hare-ketten 
tarafından mevkuf tutulrlutrıı Atma el. b r:;ey olmad •mı söyltiyorlnT. 
v:u:ında deflldlr. Gcnerallıı en'~c .c. Rus"nr ve İngilizler ı.sc Lenmgrnd va. 
dlld ğinl ha.ber alan dostıtmndan mu. zlyct.lnın §umul ve ehcnun!yet1n g z.. 
rıllkeb btr grutı b r gece b ırayı bau- lememek1e beraber şeh r IÇ!n ani b r 
:rak Alman mUhafızlAn ö!Jurmtl "erdir. 
Oenermtn ha'e:ı nerede bulunduAu tehlike olmndığını blld rı)orl r. 
malOm ckA":'ldir. <Radyo gJızetes,) 

Sabahtan Snb has tcsfr1 olmuştur. on dcvlrfer ynJ>l 
işi daha ziyade t'ürk olmıyıııı uıu;ur 

Z k ··ı .. .. lan 1 -n llC\"k ne inhls:ır eUıtı irindir ev o ç usu ki blİ)fik fdılrleTimlz bC memlrkctl 
iklim rtıarma, ne d • mfllı lt"m ıyfil. 

Her memleketin ~ilıe r:arron bir 1 lcrimlzc .. tU'llllya1:1 garllıe hı hali _ 
çehresi vardır. llu o memleketler hııl., taslle huvlyetlerıııi kaybclm~lerdlr. 
kının ze\·kJnl ve lıusu iyetln1 gd te. • Simdi geno mlnıarlnrm \"C Avrupa. 
rir. Binaların YRPı tarzı, heykelluln dan getlrlkn Alman, fnriliz yapı 
ils.lübu. ressamlanrı sım'ııt ürn,. Jeri, eemualnrınm kslrıle ;reni bir lils. 
yol ve caddelerluin açılıs şrldllcrl, a. tem cöriılmlye ba-sladı. l'akat b şkn 
blıfelerlnin hususıye 1, balıçeler)nln menılı-ketlcrln tnblaı ş:ırllarına e-bre 
tayini, ht'p bn rclırcnln lfndelerhUr. çizilen bu plinl.uın nnıhiL \'e fkllm 
B'.r.fm büytik şehlrl rfmlzin <' kiden diı unlilmedt-n ayn"n tatbiki bugu • 
barlı: tekilleri bıiJ üJ' camiler, ı;c il. nün ihtiyacına cev:ıb v(nnt>ılltl gibi 
Jcr, hanlar re kervansara)l:ırt'lan mü. a ı1 kurtulmak isttdlthniı: ~nrn h
rck'keb bir abrnl;;JI (C$fkkuldu. rııkat raktersizllğioden d • bizi 7Rkl:ı fırn. 
b nlann tam illi bir va rf lfad et. mndL Boğıızlt:jnde yeni :yapıt n bul 
tlklerl soyJenemcz. Çıinkü bu n-nklc.r binnl:ın ır riiyonız, kimi r'ln gibi dlir1 
ve şeltiller manıi bir prt ınanırnra. dU\'llrln bir çatı, kimi ıılsbet iz blcu
sıdır ki as tıok farJdarla btitun Ak- lt-rle fmnı1maş b'lr uMJbl", kimi mcv. 
denlıı; dotusuoıı rc..rclemiştlr. Eski k1 ve mıılı'tlc IAk=ı!O olmıyan Mr 

p:ıg-oıt Ani Jn-or t:• Ş<"hrln m Ilı renk 
Turk !konaklarının nz eok lıuıru · •J ·.. 1 b rf'-- ltlnnrk um• ve hfi\·o rt nl 1r :ı ı~ e • 
,-etleri ohnakla beraber bur•JArıu ara. mt 

1
,,•vlle i<dhram"t Vf'nn'""' fcfn de 

d, ikllm şartlara ve lıhi fbU)açlar a/ btot~f eterin mflilah"I ~mr:sl lbr111. 
ali.kalan yoli:tor. Bun" ~I devir • ' J. c /, 
Jerin mlmarlye, rr.sme '""' tt?:z,-hıf '--231141 a,. tS ıi.eJ 
5llll'atJara ka~ı cöStcı diki lf&'l•hfl in 



1 Sayfa 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

oençhıtıerine ma~ntt olarak cWıelliklerinin temadi.sini 
mümkün kılacak olan 7üz tuvaletine .ıctne kalmışlardır. 
Kadında dikkat edilme.ii pek mmıim olan nrı.kta: Cildın 
incelik ve taravet.ini ebediyen muha!a.za.clır. 

seneler, bint>lr vazJ!e içinde çalı.şan ve ;rorulan genç lca -
cluılann bilLIRQn düşmanıdımr. Bedenl ve dimatl yor -
gunlukların neticesi guddeler elistlkiyetlni ka7bederler 
ve cildde (Leke) diye tav.lif edilen aV&rtZI (Rüzııar ve gd.. 
neştn de tesir\le) husule ge\irirkr. i4te 'ou gibl halAtta. n 
~u gi>i ıwarıza karşı Klem Pertn; terkıbinin kuvvet ve 
kudreti aayesinde cildi ~er ve ha.ra.biden kur&arır. 

Yüs lllinlerce kıulmm tecriibe ettıti ve seTdiklerl•e ta"f'Siyedea 
li hlr•dıf ı Kreın Pertev He itinde ;raptlacak 3 - 5 dakikalık bir 
masajia ne g-llti hat>lkalaı- :rara&tıpıu pek kısa bir zamanda sh •e 
mutertf olacaksnuz. Krem Pertn'bı yarına astrhk ı.erneımneı töh
reti udsn del'Qtir. Oadan istifade edinis. 

Devlet orman işletmesi revir 
amirliğinden 

İhad.esinin 4 Ey.ifil 941 gününde yapılacağı Ulıas ve Sem Posta gazeteleri. 
ntn 22, 25, 28, 30 Ağustos, Yeni Asır gaze~nln 23, 26, 28, 30 A~u.stoo 
9411 ıar,hU nüShalarında U!\n olunan 308 adede muadli 139 metreküp 181 
desi:melit'ek~ Ui.dln ronıruğuna mczkür günde taHb zuhur etmediğinden 
ib.3.le ayni terait tahtında 30 Ey:ül Ml Salı gününe bırakılm4tır. İlft.n 
dunur. c'79t6a 

r TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. ~ 
lSTANBUL ŞUBESİNDEN: 

15 ;Etrltil 19411 tarihinden 1tıbarcn tntbikına başlanacak olan ban -
kamız g;şe saatJerl ~ğıda yazılıdır: 

Adi gunlerde: 9,30- 1~ ve 14 • 16 
Cunuutesl günleri: 9,30 -J.l,30 

Devlet orman işletmesi Çoruh 
airmliğinden 

. 
re vır 

İihales1nln 4 El)1ül 94ü gününde ynpıJacağı Ulus, ve Soo Posba. gazete. 
!ermin 22, 25, 28, 30 Ağust.os, Yeni Amr gazetesinin 23, 26, 28, 30 Ağus. 
tos lMll. tulhl4 nöShalarında llfm olunan 1887 adede muadıl 66 metreküp 
900 deaimetreküp lnoe kalas 2402 ııdedıe muadlıl ;n metrekı.\p 424 ôesl. 
metn;küp .kadron ki ceman 124,20! metırelkü.p l8ıckn kereitas~ mez.. 
kilr günde talilı whur ctmediğınden ihale ayni şerait tahtında 30 Ey. 
ltil K1 Salı gününe bırakılmı+tıf. İl4n olunur. c794ı'h 

İstanbul fiyat mürakabe bürosundan 
Fiat llste~erinin tevzii 18/ 9/ 941 tarihine kadar umıtıl.mıştır. Bu ı~. 

lertn vitrinlerde halkm görebl~eceti yerlere .taliki medburi oidlltundan 
a.18.kadıarların İstanbul t cıa.ret odası ve Ata Atta.bek ih6nına nakleden 
~anbu1 fiyat miicaıkabe bürosu ve esna! cem•yet1erinden tıcm:ni Uln olu. 
nur. c8098• 

fstan bul fiyat mürakabe bürosundan 
İstanbuJ. !iyat mürakabe !bürosuna lbağlı 'Ö's.küdar müracaat bü~u 

15/9/Wıl ıtarlh1nde Ösküclıı.r Kaymakamlığı binaısın.dll. açılacaktır . IhU
kAr şikl\.yeti yapa<:a.k olan 'Oskfülar ve Kadıköy ha.valisi halkının bu mü
racaatJ.a.nnı 60638 ve 60215 telefon numaralarına ya.pmaları ilan o1unur. 

•8009> 

i.ııt.anbul İht!U,r müracaatları tcleron numaraları: 23332 - 2t?'ı33 

Tekirdağ Vakıflar idaresinden 

!ii= 13 e ~ .. 
... a ı 3 :a 

il~ ... ı:ı J :ııs a .. .. 
;i !! a 
Kuruş L. Kr. - 20 8168 .o 40842 

25 9485 50 31862 

20 26928 

i~ 
~ı 
)1 

L. Kr. 
612 63 

'108 Dl 

403 92 

No. Serf Cinsi Mevkileri 

7. 9 A Odun Sara.y vaıiıf or. 
man Kazan dere 

24 ,25, 28 
14 • 
3, 7 B 

meY'kil. 
Sara~a Pala
mut dere. 
Sarayda V&Jcı! 
orman Hamaa 
tepe yolunda. 

1. Saray kazasında Ayaspa.şa Vakıf ormanlarının IH2 senesi odun aa.tl.f.o 
ıarı şartnunelerl mucıbince yukarı.da hizalarında ya.zıhı şeltilde kapalı u.rf 
usulü ile artırmaya konulmuştur. 

2. Artım\a 22/9/941 Pazartesi günü aaa.t 15 de Saraydı;. Va.kır Orman 
llıluamelM daires:nde yapılacaktır. 

3. Artırm•ya ~ecek mılşter:lertn 2490 -.yılı kanunda yazılı ~alan ib.. 

raza mcdnırdur. 
4 Şa.rtnamele-r Teldrdal< Vtıkıf1ar tdares:nden bedelsl.a olarak alınabUlr. 
6: Tedcllf' meıttul>lan 22İ9/941 Pazartea. sünU saat H de kadar Teklrdal 

Vaklflar İ'dareslne 'V'el'ilecektlr. ·'" İdaresine 
6. Daha fazla ma11'ımat alma.le hstiyenlerln Te«Irdat Vaı:tuıar 

mUracaatlan. <7'160> 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

bı lesi 1 4 Ey'liil 941 gününde yapıla.cağı Ulus ve Son Posta gareteıe. 
r1nl: rz.,n ~. 38, 30 Aiustos, Yeni Ası.r gazetesinin 23, 26, .28, 30 Ağua.. 
tıos !K1 tarih l nWihalar.nda ılfm olunan c733> adedıe muadll 123 metre
küp c5~• deamet.reküp ıfı.din kalası na mezıkür giinde tallb zuhur etme. 
clllinden ~le a.yni şera t tahtında 30 ~lül. 941 Salı günllne bırakllmllJ-
br. lliıı dlun~ur~·----'~7~94-6_• ____________________________________ _ 

Is tan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Mlkıtarı Deterl Temlna.tı 

MArb No. Ki. KJ'. L!. Kr. ı.ı. Kr. Eşy;. cinsi 

-- 1285 60 % 20 den fazla 50 den az 
Dll/IO 417"8 437 000 17140 '16 

AiNö 17/18 
1pekli pamuklu mensucat. 

ART 4l674 2914 000 4'1498 21 3562 45 % ı den fazia 20 den az 

90 
ipekli pamuklu mensucat. 

AHr 42373 2884 500 4'6'102 95 3502 '16 % ı den !Ula % 20den az 

89 
ipekll pamuklu mensucat. 

ART 42356 2'131 500 "4559 33 3542 00 % 1 den fazla % 20 den az 

71 
ipekli pamuklu mensucat. 

'1/9/941 t.stanbulda Akşam, 9/9/941 .Anıkarada Ulus. 9/9/941 İzmlrde Yeni 
çıkan gazetelerle UAn edildiil Uzere y\ikand~ eşya 1649 .sa:ruı kanun 

Aaır lbln 23 ve 24/9/9U eUnlerlnde ka.palı zarf usuıu ile satılacaktır. Sa
muc : gün vvcllne kadar Nil 9-12 arasında göri.llebmr. Satış Rcşaulye 
tıştan ~deki Sea.t~ MlldllrlU..."ünde saa.t 13,30 dadır. Şartname! r anılan 
cadd rasız ver!llr. tsteklllerın pey akçelerlnl ihale gilnlı öğleye ka. 
sıUmrükte.n pa t.ırmalan ve tekll! mektublarlle birlilı:te pey alı'.çelerlnln malt
dar vezneıre ya "O lı kanunda yazı.11 vesikalarını saat 12 ye kadar 
bmlannı ve 24., sa.Yl <7R8U 
Batış MüdürlUtune vemıeleri 1Azımdır. 

SON POSTA 

. KAT'iYEN 

f HTIYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kqe alınabilir. TAKLİTLERiNDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

45 yaşmOa oldutu halde yüzünde hıç 
bir Çilf:i, hiçbir buruşuğu yoktur 

Açık, yumuşak, ve bır genç kaınkl 
gibi kusursuz bir cilt, Adeta bir ha
rika denebilir. Fakat bunun fenni 
bir izahı vardır. 

İşte, bu, Viyana Üniversitesi Pro
fesörü Dı. Stejskal'm sayanı hayret 
keşfi olan "Biocel,, ın neLiccsıdır. 
"Biocel., her yumuşak ve kusursuz 
c.ild için elzem olan gençleştırlcl 
kıymeUi ve tabıi unsurdur Simdi, 
penbe renkteki Tokalon kremınde 
"Biocel., bulunduğundan, siz uyur
ken cildinizı besler ve gençleştirir. 
Her sabah kalktığuuzda çizgı ve 
buruşuklukların kayb<>lduğunu ve 
biraz daha ce~leştil:lniıı cöriırsu
nüz. 

Gündüzleri lçln de 'beyaz renkteki 
(yağsİz) Tokalon lcreminı kullanınız 
:Bu t>ayede cildınızı tazeler. s.yah 
noktalardan kurtarır ve açrk mcsa
matmı sıklaştırır. On yaş daha genç 
görunünüz ve ciyle de kİlınız Ytizü· 
nüzQn zayıflamış adalelerine nıha
yet verıniz. Bu çırkın te~den kurtu
lunuz. M-ektepll kız olduğunuz u
mcnld taze, ıdtı yanakları.nru ve 
tatlı güzellitinW iktisap ed.inlz, Cil
din gıdası olan bu ıkı m\l.ht.elif To
kalon kreminın harilculAde netice
lerinden fevkalide mahzuz kala
caksmm. Aksı takdirde paranızı 
memnuniyetle ıalie edeceğu 

r- Bir eczacı kalfaıı ~ 

1 alınacaktır 
I 

1 
Anık.ara 11/Ierk~ eczanesine mü- I 

Lacaaı edllme&ı • 
...______________.J 

Adapuan sulh .ıukuk hi.Jdmlltinden: 
Abalı tlöyı!.lniln Karııdıkı:n ta:-la mev

kiinde şaraaıı tarlıkı am; gart.ıen İbra. 
hm oğıu İsmail; şinıalen İbrahim oğlu 
Receb ve Ahmed oğlu Ali tarlası; cenu. 
ben tanlc He mahdud iki dönüm ıld 
evlek ve &Ynı cnev'ltıde şnrbn Bostancı 
oğlu İbrııJılm; veresclerı; garben Bu
daıklardan Şaıklr çayırı; ş ınaleıı Fahri 
Çn;vuş; cenuben Mehmcd amcaların 
İbrahim veıreselerl ile mahdud 5 do. 
nllm bir Got'a ~·ır ve Sorgun ç.ayır 

mevOtilnde kl\in şaı;ron Topçu oğlu Nuh 
vereseler1 çayırı; saıben Sey d Ahmed 
ol;'lu Bekir; şlmalen Topçu oğlu Nazif 
verese.sı ça.J"lrı; ceaube11 Mustara oğlu 
Halil İbrahim; Hüseyin İbrahim tarla. 
sı ile ma.hdud bir dönüm bir evlek ve 
a.ynl mevı.k 'de şarkan Salih veresesi: 
garoen Fahri ;avuş; şimalen İlyas ve. 
resesl, cenuben Nazlf Çavuş tarlaslle 
mahdud bir dönfim ve alçak tarla 
mevkUnde şaman ta!'ikl am; garben 
Bekir ot1u Kbım; ve Rlfat tarlası; 
şlınalen Mustafa of;lu Fahri; cenuben 
ToJ>çu oğlu Nurettın tarlsslle mahdud 
beş dönüm .Uç evlek ve yine ayni mev. 
lt'de şarıkan Hasan o~lu Mehmed; gar. 
ben Mustafa Çavuş; şimalen Emin ve
resesi: oenuben tıy:ıs oğlu Hüseyin tar. 
la.sile m.ahdud Ud dönüm ve Kavlan 
tarla mml.nde ~rican Yusuf otlu 
Rasm; gatl>en .o\bdl oğlu Ahmed ve. 
reııeei; şlmalen Molll\ Yusuf: cenuben 
tariki am 1le me.hdud iki dönüm b!r 
evlek ve Kavaıktık mevkilnde kA'n şar
kan ıt.arlık:I un: ga.rban Halli; ş!malen 
Mustafa hane bahçesi ve haı1t; cenu. 
ben İbrahim oğlu nam hanesi ve hark 
Ue mahdud iki dönüm iti evlek ve ay. 

PARASJZ - Bu 1razetenin her nl mevkide şati<an Yusu! ve har!ı:: gar
okuyucu bayaaı, derununda (be _ b~n Naz'f: şimal,,o hark ve mer'a ve 

· cenuben Yusu! ve ha~ ve ME'hmed 
yaz ve penbe) renklerdekı Toka- ta 1 11 a.hdud Uç dönUm m•kta. 
lon kremlerile muhlelif renklerde n~C:~ı ~r:ların n"ımına tegçlli dllek
Tokaloın pudrasınm nüm.unelerini 1 çeısle Ad1ııpazannın Yahyalar m:ıhalle. 
havi lüks bir "zellik kutuaumı sınde ba.kıkal tsme.ı~ evindP m'saf reten 

• • A ~ mukime kuııınay aibay Muzaf!er ~ansı 
alabilir. AmbalAJ ve sevk masrafı Allye Alanltaşın aç!ıi;ı tesçl! davasının 
olarak 20 kuruıluk bir pul *fail - yapılan muhakt'Cles!nde. tesçlll istenen 

d-'-! _.ı ··nc1 · • ıı.raz!lern hak ve aiM:al.lrı olanlar var. 
mu llQrese ıo ennm. sa ~Ud'.l.hlli dava sıfatlle Adııpazarı 
Tokalon servis (4. A.), posta sulh huılt'Uk maJU.emeslnf' 1619/041 ta

kutusu 622 İstanbul rihlnden evvel mUracaatları 11ln olu. 
nur. <No. 872) 

ZAYİ - Eminô~ a&kerllk f\Jbealo- D kt 1 Z 1. Q t 
den almış oldutuın aslterUk vaJ&amı 1 ~· 0 Or • 8 1 Q8 ..__ 
zayi etıtim. Yenls·nı çık.artacatımdan 1 ""edtr• .. ,....,, •• ., ,. •• .,,. J 
es<t.lsin1n h~ü yoktur. ı hn"""'dnde 5flf'1en 80nra hasta · 

Jk411ttalt Baafırın r.ad4dl No. st YıL 
clınm fll'IDda ~ed otta 8a'llmaı ' ıanru kabul eder. 

Karar hülisası :hr 
tl/Ceza 106t'lA1002 
Milli ııwruına n.aununa mUıhale!etıten suçlular İsUkW caddesi Cey_ 

IAn matazua manilat.ura tlcaretııe meı,gul Onnlk ve Foti hakkın.da İ~
tanl>ul asliye ı. ci Ceaa mallkeme&nde oereyan eden muhakemesi neti. 
eminde euçlunun fili aaıblt oldutundıan Milll kx>ruma kanununun 36 ve 

54 maddeleri mucibince 36 J;ra para cezası ödemesine ve yedi gün 
müddeıt.ıe dmtk.A.nını.n kapatılmuına ve hükmün kat'ileştlğlnde ik.-reU 
•u~IJY& aid olmaık üzere karar hülbaısının Son Post.a grete.sinde nefjl'e_ 
d\'meei'De 281'6/Ml W-rlhln.de ltarw •arlldi. •8095• 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

ihalesinin 4 Eylül Hl gllniinde yapılacatı ınus ve Son ~ gaz,etele
rinin 22, 25, as, 30 Ağustos, Yeni Asrr gazetesinin 23, 2ı6, 2S, 30 Ağust<ıe 
941 tarihli nüahal&rında llAn olunan 3316 adede muadil 31H metreküp 
059 deslmetrekllp LA.din kalasına meakfr gü~ talib zuhur etnıediğin. 
den ihale ~ terait t.aıhtındıı. 30 ~lül. Ml Sa.ı.ı gününe oıraltılmıştır. 

•'194S. 

Üniversite Rektörlüğünden 
1940-41 )'Ih asic.eriUı: dersinden ikmale kat.an norm.al ve anormal kız tale. 

benln Wmıal Jmt!hanlan 15 EylCllden 15 Bılrlnciteşrine kadar ya.pılAcaiın -
dan alakadarların bu m<tddet içinde talim taburu komutanhğuıa mUra -
caaıtıarı. <8089> 

lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Gedikli Ortaokulu birinci mllaabaka imtilııınına giren okurların 

kabul liste!erl gelmlştir. AIA.kalı o.turların hemen İstanbul Deniz Ko _ 
mutnnlı.ğına müracaatıarL (8023) 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

İhalesinin 4 ~fil 94-1 gününde yapı.tacatı Ulus, Son Poota. gazeteleri
nin 22, 25 28, 30 .Atustoo, Yeni Asır gaııetesinin 23, 26, 28, 30 Ağustos 941 ta 
rillll nü.Shalıı.nnda ilAn olunan 1816 adede muadil 313 metreküp 244 de. 
slmetre~ lA.din kala.sına mezkfır günde tıallb zuhur etmediğinden iha!e 
aynl şerai.t ıtabtında 30 Eylül 941 Salı gününe !bırakılmıştır. ilan 0,unur. 

c7&.f.b ···························-·-·---······ .. -····_._· ... ··-····-·--···-·······---···--· .. 
Son Posta Matbaası: N~at M lidiiriiı Seliın Raa.ıp Em~ 

SAHIBLERI: S. Raaıp EMEÇ. A. Ekrem USAKUCIL 

'stanbul Levazım Amirligından ver4aa,1 
Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Aşağıda yazılı mevadın ıkapalı zarfla eksiltmeler! hlzalarında ya.zUı gilJl 
ve saa.tlerde Kırkla.ı~lıntic? Merkez K. binasında !Wk:erf ı.&tıa alına ko.uıi.SYO

nunda yapılacaktır. Taltblerin kanuni ves kalaıUe teklı:f ıneklAıblanw ınaıe 
saatinden bır sa.at evvel komı.;,.yona vermeler!. Evsaf ve şartnamesi Anlt.a
ra. İstanbul Lv. Aı:ııırlık:eri ve Çorlu asken satın alma kom sYUnlarında 
da fı'(>rUlilr. 

Kuru ot 
Kilo 

Tutan Temmatı 

Lira Kr 
İhale tarlhl 

247,000 
421,000 
232,000 
245,000 
455.000 
23'1,000 
368.000 
376.000 
923,000 
855.000 
507,000 

Lira Kr. 
11,732 50 
19,997 50 
11,020 
11,527 25 
21,(ll2 50 

50 11,257 
17,480 
34.960 
43,842 50 
40,Glı 

24,082 
3,84'1 

50 
50 
50 

---870 93 
1499 a1 
826 50 
864 54 

1620 93 

844 
1311 
2622 
3288 
3045 
1806 

31 

18,000 
163.000 7,'142 

288 
580 

18 
93 
18 
56 
68 29/9/ 941 16 

Saman. 
164,000 4,920 369 
281,000 8,430 632 25 
155,000 4.f.SO 348 75 
163,000 4,890 366 '15 
109,000 3,2'10 245 25 
303.000 9,090 681 '15 
158,000 4,770 355 50 
245,000 7,350 551 26 
490.000 14,'100 1102 Ş() 

615,000 18,450 1383 '15 
5'10,000 ıı.ıoo 1282 50 
338.000 10.140 760 50 

l,620 121 50 30/9/941 18 64.000 
(1055 - 6086) ...... 

Beher ç1ft.ne 11 l!ra tahmin edilen 10.000 çlrt. !otin l!rnı>alı zarfla eksilı... 
meye- &:onmu~tur. Tahmin tutarı 110.000 Ura Ilı: ıteıın.natı 6760 liradır ~ 
ltt;l 29 / 9/941 Pazute~i günil saa.t 10 da Diyaıt>adtırda askeri satın aını' 
toom's.vonundn ya.pıle<'aktır. Tailbıertn kanuni v~alarlle ~klif m<'ktubU~ 
nı !:hale saa•inden b 'r saat evvel ltomlayona wmıelel'ı Ev'!ıaf VI' şar nam 
tst. Lv. Am!rl'ği satın alma komtsYOnunda da gıôriUUr. <1051 • 8082) 

** 10.000 kilo zeytinyağı alınacaktır. Pazarllltla eksittmesı 22 9/ 941 pazar~ 
günll aaat 11,30 da Çanııkkalede Ukert satın alma komısyonunda yapıl&
ca.k.tır. Ta:ib'erin 1335 liralık temIDatıarue beilı vakitte tomısvona gl':ıne· 
Ieri. U 053 - ilOB4 > •• .tıışağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! hiza.L\rı.nda yazılı glinlet• 
de Hadımköy civaımda Muha köyüııde 8Bk.eri satın alma komısyonunda '/_. 
pılaca.'rlır. Tal!blerio tem'natlarile beıu vakitlercte lromısyon:ı. gehneler1· 

Cinsi Mlktan thale gün ve saati 
K!lo 

Balye 'kuru ot. 
Pa.t.aıtee. 

332,000 
30.0001 

500) 

16/9/941 14 

Zeytin daneıei. 17 .. • 14 
(1045 • 80'76) 

** 686,000 kilo kuru ot alınaca~tır. Pazarl*la e4ari!Unesl 1919/941 cuına ~ 
nü .aat 16 da Bul"S>\da Tophanede U k:Pri sıı~ın a"lna k.omlc;yonunaa Y"Prıt 
ıacalctır. Telwnln bedeli 41,160 lira, 1lt teminatı 3087 liradı:-. Talibler n bt 
vaıklitıte dcomisyona gelmeıerı. <tö49 • 8080l 

* * ,ur. A.şalhda :niktarlan yazılı bulgurlar tapalı zarfla eblttıneye konmU'$ ı#' 
thalelerl 12/91941 cuma günll hlzn!arında yazılı ':Ut.terde Ardahanda tJlf 
lterl sa.tın alml\ komlS'\onun<!l vapılaoeidır. Tallbl"r n beli· saatımen 
saa.t evve-1 kanuni vesil.:alarlJP teklif melrtublannı !m:n'sYQ:l \ Vi'Ttllf'lf'rl 

Miktan Tutarı Teminatı that,. saati 
t<:llo L'ra Lira -- ---- -52 000 15 .6(10 1170 

104,000 31 200 2340 

Deniz Levazım Satmalma Komisyo'lu ilAnlan 
'1000 kilo kuru fasal:re alına.cak ff 

1 - 15.EylQl.941 Pazartesi günü saa.t 15 ~ jtoı \ onda mevcud evsaf 
nümunesl ~I 7000 ikl;o ~uru fasulye pamrlıkln ı nacaktır. ' 

2 - !steltmertn beli. gün ve saa.tte U*!Jf edecekleri tlyatlann "1 15 .,,. 
bet.indeki tem natlarllc blrllırte Kaııımpaşada bulunan moılsyonria hAzlr 
lunmalan. <8024) __./ 

Eskişehir Tayyare F ahrikası Genel 
Direktörli;ğ;· nden 

~ Fabrik~ i9in birinci ve ikinci sınır tomacı, elektrikçi, tesviyeci ~ ~ 
t.öı' mtasrle maıklne ressamı alınacaktır. Verl' eeek yevmtye imtihan.dıı. °' 
rillecek kabJlyete göre 500 kuruşa kadaroır. Bu ust,.ıar:n lmtlha.nda rı~ 
vattak o'maları ve hariçten gelecek olanların bütün yol ma ranarııe + 
Rer zaruri masra.fiannın keıu:!ilerine aid bulunmaları şartfle a,dıda ~,a 
zı!ı vese.lkle nihayet 30/9/ 941 tarıhine kadar bir dılekçe Ue fabrııta ıe 
dlırektörlüğüne müracaatları. 

- Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik vesikası 
- Emniyet Müdiirlüğünden musaddak lhii6nühal kağıdı 
- BonserviS veya varsa mekteb· şahaıdetnamesJ.. (7~~ 

lstan bul hava mıntaka depo amirliğinde~ 
1 - Bır aded otuz to.nltık deniz motıöril teknesi ve motörü taJ1l r 

l~ektl.r. ~~ 
2 - İki yüz yetmiş beş ilralık Ba kırltöy Malmüdurlüğüne yatır~,, 

1a9.9411 Perşembe günü S'-at 14 ~ Yeşi.ik:öy Hava Mınta.ka oep0 

.1® Satınalına Komisyonunda b•lunmatan. csoo4~ 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinde., 
1 - .Beıo kalem oto maıumesi satın alınacaktır. odil',.. 
2 - !ki yUz yet,ınl.ş altı lıralık ka~'i teminatın Bakırıköy Malıllıöf -' 

tane ya.tırı:ma.sı ve 13.9.941 Perşembe günü saat 14..30 da yeşil 
va Mınta&a Depo Amırl"ği Satına.ima KccnislYOnund• bunuunalat" 

(808i.t) 

( 


