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Sene 12 - No. · 3996 y uı itleri tefe fonu : 20203 PAZAR 14 EYLÜL 1941 idare lıleri telefonu : 20203 
F'ıab 5 kurut 

.Bu sabahki _ .... - Milli müdafaa mavzuunda , 

haberler 
Basababki 

Sovyet 
tebliği 

. MOSltova 14 <R.ıcty;:ı 7> - sovyet 
ısti.hbarat bilrosu ta~afmdan bu sabah 
neşrecıılen harb tebliğl: 

13 Eyl(ll günti "ri•ı'arımız, biltUn 
cephelerde dilşmauf.l karşı çetin muhs
l"e0e1er vcrmeL.-te devam etmişlerdir. 

11 Eylülde, hava muharebelerinde, 
\'e düşmanın hava me)"danlarında 50 Alman d evlet l'Cİ9i Bl&ler (1), ftaJya.n N.fYelill Mımollnf (%) ile J>lrltkte l&l'k cephesinde ele ıreçlrhen bir 

_ vatandaşların hassasiyeti 

25 milyon liralık 
tasarruf bonoları 
famamile sabldı 

Maliye Vekili halkın emsalsiz 
rağbetini şükranla kaydediyor 

d\lşnıın :tayyareSı düşürülmüş veya teıırl reaerken 

tahrıb edilmiştir. Blıim kayıbımız 34 --------------- ---------....--- Anakra, 13 (A.A.l - Maliye ve_ 
t&yyarectir. Peşteye göre ' =·1,. ... A ...... m ......... 

8 
.... 

19 
..... 

1 
.•.. 
11 
...... 

8 
........ ,i Yunanı'sfana km Fuad A#rnlı ıasarrur bonoıım 

«Halkımızın 3 ve 6 ay vade li bonolar da mevcud bulun
duğu halde en uzun vadelilere rağbet göstermesi Cümhu
riyet maliyeıine olan itimadının yeni bir tezahürüdür)) 

13 :Eyıru i'eceSJ hıtv.ı kuvvetlerimiz hakkında Anadolu Ajan.sına şu be. 
a.Ukrşe şehrini bon~bardıman etmişler. K f yanabta bulunmuştur: 
dır, Bonıbardımanıı iştrak eder. tayya. Moskova - iye - Hasılı\tı mırıl müdafaa 1ht. -

l"elerlıntzın hepsi de tl'ilerlr.e dönmliş - ye 1 1 ı· 7 5 ton y ,. ye c ek yaçlarına karşılık tutulmtık üzere lerdır. d t 4058 numaro.Iı kanunun verdlğı sa. l3lına1 denizınde bir dlstroyerlmiz. bir arasın a ren lti:hlyete ist.inaden tasarruf bono_ 
Alınan mÜharız gemisi Ue büyük b ir la.rının satışa çıkarıldığı mnli\mu. 

Abnan nakliye ıı~mlsi batırmıştır. ki• t d tedbirler 1 11 d 1 1" nuzdur. Mezkur kanun bunun aza. •• ~:~ ~~"'~;:,.r;::: ... '':'.:.; na ıya 1 urmuş 1 gon erı ıyor mi haddini 25 milyon hra oluak 

t~,nıı~·tlıü'm~;rar Alman teblig~i : alıyorı 1 
Bu miktarın 25 tonu :;J: ;:.r.:~~ ·:.:~.~~ 

h · tılnuş olduğunu lftlharla söyllye_ arb vaziyetini T t ·ı . d 1 Kızılay Cemiyetinin bfürim. Binaenaleyh bono satı.şı "Şarkta harekat plan icare gemı erı e,. . . . kapanmış bulunmaktadır. 
nasıl ~o··royor?. hedıvesıdır vatandaşların bu hususta gös _ 

~ mucibince Ve tam silahlandırılacak .. i - . \.._ terdikleri emsalsiz rağbet ve alA- J 
Çernikof un zaptile muvaffakıyetle i Almanya ve l talya ile --------------

Kiyef ci;:~~~hlikeye B~: ::~ekA::~i:::._ 1 et!~:vde~~~ ::r!~~er 1 =a~e~:~:r ~:::~:~~·- Boğmacayı tayyare ile 

itayı şukranla kııydetnıek ssterlm. 
Satışın )'U2lde doksanından fazlası 
bir sene vfı.delilerden olmuştur. 
Dünya buhranının doğurduğu m:ı. 
Hun :ve iktısadi şartılar karşı.\lnda 
halkımızın 3 ve 6 ay vadeli bono_ 
lar da mevcud bulunduAtı halde 
en uzun vad6'ileı·e rağbet göster. 
mesı Cüm'hurlyet maliyesine olan 
emniyet ve itimadının yeni bir te • 
zahilrfıdür. Elde edllen bu netıce 
bir tnrnf'ban tasarruf !Utrlnın 
memlekette esas ı bir surette yer -
leşm.ekte olduğunu göstermekle be_ 
raber, diğer taraftan vatandaşla _ 
rın mllll müdafa:ı. mevı:uundakı 
a.lfi.ka ve hassaslyet.'er.ne kuvvetli 
bir delil teşkU et.mest it.ib:ırı!e de 
takdire şayandır. 

Mevsinıin ilk karı ~~: g1;1:;:dh-.~~e!u:e~~ır:~ı~~aşe~ devam ediyor 11. !~~rbiç~ur~~t:~ı~~ıu~!;~ı :~~~ tedavı· tecru" besı• 
arasındaki şimendifer nakl!yatı dur - met.ınin "ihracına müsaade etti.ğı ylye. 

Y<ığmağa başladı muştur. Al ook h.aktında Anadolu aJansı aşa~ıda. 
Jı.nZ:lUit'a 14 (A.A.) - Mı.>skovaaan a. Almau tebliği m anya 1 ki maı::.!.!!111sı.s;~~I sayfada) m U" sb et n eıı· ce verdı· 1~ haberlere göre, kış ınevs.ınıuın Berlin 13 CA.A.> - Alman ordulan :i 

kan Ya~a başlamışt!r, Leıım.' baŞkumandanlı.fınuı tebliği: ve talvada l k d 
traQ eıvannda illUaZ?..am hava muh- Şark cephesinde harekAtımız plAn • ~ Bu haf ta An ara a febcJerı vukubulnıkıtadır. mucrbı.nce ve tam m14va!taktyetıe de - 'W- } 

nı .\hnanıarın Lenlngrada karşı yap - vam etmektedir. • a.-.ıs er 1 20 zı·raat muduru akta olduklan taarruz inkişaf etme- Dilnkü tebliğde zikredilen d~ -
llıeJttecUr. Meı'k~' c ....... "'ede Rusların geımi katile6lne yapıl!ın y .. 111 hücumlar --
Ilı .,...... .,,,.. 1 , BU&un dwıya matbuat ve rad - • • ı· k ·ı b • 

llkab!J taarruzları berdevamdır. netıceslnde Alman d!nlzs.ltı arı Cl'm an Yoları Ruzvcltin nutı:unu en e - n Un iŞ ıra 1 e ır 
a ~olensJc şehri R·ıs top menzilleri 10 bın tonluk ticaret gem~tj ve k~fı. hemmiyetli mevzu olarak ele aı. 
Jtıw Ktnniş buluıımakuı.d:r. leyi himaye odeıı denız b'rlıkıennaen k t 1 k 

•· lıus tayyareleri son zamanlarda mer W-ilnil batımıışlarJc:. Bu suretle bu makta devam ediyorlar. iki ongre op anaca 
""e.i v 4 ooo ı ııatolult Verilen ıkarar bırblı'ooe zıd 
2 nurıta1ta.Iarda.kı harb sahalar.na kafileden cem'an 16 · on t d 
C

9
·oOO ton bomba a~m·"ı.a.rdır. Gene bu ticaret gemisi ta.hrib edilmi~tır. nokta Uzertnde toplımmak 8 ır. 

lllllı 'Cf .., t Berlin ve Roma.da da bu kararın 
ltu c e Briall8k JsMl\ıımetlnde Rus Dün gece Alman bo.va kuvvetleri n. ehenımyıetl inklr edılmiyor. Berlın 1 
la VVeUeri Almanların yapmL5 oıduk - ,.ııız adalarına karşı yaptıkları taarruz şiddetlı bir lisarı kullanırken bu Ziraat Vekili dün 

Ankaraya gitti .~ taarruzıan urı pUskUrtmUşlerdir. esnasında Oreat Yarmouth'un şar - yil2ıden hiç hayrete dll.şm~ gö - I 
dan :kor şehrl.n.n Almanlar tarafın. lkında elden bir dllşman ıreml ka t .lt'sine rUrunilyt>r. Berllne ıröı-e Anıl'.rlka : 
rtı.e'k teali ilzerine Kfyef şehri çevril- ımensub Uç bilyUk ticaret gem:s!ne tam esa.sen gizli ol ara!< bu yolda hın e. ,. Bu hafta iç ndc Ankara.da, Zlraa.t 

IG hllkeslne maruz bulunma.k.adır. isabeUer elde etnıişlertt•r. ket ediyordu, ş~dl bunu açıktan Vekili Muh!Ja Er~enln rıyasetinde 20 
aus Yef .$ehrlnin etrafındl bulunan Merkezi İn&'ılteredc!cl tayyare mey. çığa ifade ediyor. Wl~et Elraat :müdürünün lşt.lra.klle bir 
buı 1tuvve.t.ıen mukablt taarruzlarda danlarına ve cenubu şarld t ngll_terede a [ Devam• 5 ıocl u yfada 1 • ziraat kongresi toplanactıktır. Bu kon. 

~tırnUşlardır. bulunan $!Ah fabrikalarına ve b:r pet- ,1 {Devamı 5 ine: S&)'fadaJ 

·~~:~~~::~;~:::k·- r A~k;;rı .. ·-;~·~iyet ~ 
rnıhver denizalt larma L-

:ıi~1~:~~':u ;~~~~ Çernikof şehrinin sukutu ne 

Dün hasta yavru, "Son Posta,, nın doktoru 
tarafından tekrar muayene edildi 

Pinızatada Şen Türk apartımanın. 
da oturan telefon mUtehassısı Ali Said 
önerin tıoğmacaya tutulan 11 aylık 
oğlu Muammerı tedavı çin 30 AAustos 
günü tayyare ile Ankaraya kadar uçur. 
duğunu yazmıştık. Tecrübeden 2 gün 
sonra klicilk yavruyu muayene eden 
Son Po.5tanın doktoru İbrahim Zat.ı 
Öget, çocultta bir salfth nlAmetl gör
müş. fakat kat'l neticenin tcsblti için 
daha bir müddet beklemek lllzını geL 
dlğını söylem!şt.l. 

Tıb Alem!niliıde bilyilk bir tecessüs 
ve a!Aru uyandıran •boğmacnyı tay. 
yare ile tedavi tecrilbe:ıiı aradan ge. 
çen bu mUddet zar!uıda kat'! ve müs. 
bet bir neticeye vamııştır. KUçük yav
ruyu dün ikinci defa muayene eden 
Son Postanın doktoru mll.şahcdesl ne. 
ticesınde tesb t ettiil bu mes'ud netı 
ceyJ bütün t.ıb llemine miljdelcmrl\ 
tedir. An Sal• Öner Ye of lu 

rlııi şöyle anlatmaktadır: hayJI atlattıtmuz halde nöbet S"örQn. 
•- Çocutun vu!J'etınde esaslı bir medi. Halbuki ıeçen dl'fa derhal ölc-

telba.ııır~l"l.nlltu veçhi!!', Alman talı • mana ı·fade eder ? ~llQıileri hare ıt.rşı Amer.kan lb.arb G • l 1 
.~ ..:::,:::::::: ·-· .. . ayrımeşru ev enme er 
~~ış bulunan Amerıkan harb Al I hem Kiyefin arkasına auşerek bu mevkıı tam hır çember . 

Dr. :i!>rahhn Zatı Öget mUşahedele-ı öksürük nöbetini tahrik çın cocuJ11 

salA.h vardır. Bugünkü muayenemde (Deyamı 5 tnel s•yfada 

t"ö .... ~!'.'.8' ••• ""· ........... ıı_ıa.n ar lınak heın de cenubi Ukr~ynada Mareşal Budyeni Avukatlar Adliye Vekiiletinin yeni teşebbüsii 
Uşü"ri·c·e·ıe·r] ıçın~u:vetıe;inin gerilerini tehdid etmek mi istiyorıa(? hak•cında ne düşünüyor:a,. ? 

h - E kl • J ~ D Adliye VekAlet. mal hayatımızı çok: .... 11-...1 d d·r Yasan: me ı genera ..... . ıcttma1 bünyemiz. • yakından ve de • ..,.,., z e ı ' .. de muhtellf ba- :rınden allka<tar e-~!lıı .Aıneriıka Cünııhurrei.111 Ml.s..lsalAh!yetlı rnahfellerden sızan hnber.ı mustahkem aueV'kıin!n arknsına dıi - kunlardan tahrib. den mUhım bir 
~ q, Plll&lıyızf Birle~ı!veıtin Birleı k Amerikanın le.rde şark ccphesı hakkında dikkati terek bu mevkH tam ıbir çember ıçi_ kAr teslrıl'rl olan 1 me\"ZUa temas el. 
S .k.ltoı ter Ru saJı.lll~rinden Groenlarıda ve çeıkecelt hl9}>ir teY blldırHıncmekte ne a.f.mak, hem de muvaf!a.kiyet tak. gayr1JJ1e~u birleş. ~ ~ 1 llliG bulunmakta-
~ ~ bir d~mir pubu& alacajıs.. ~t.1antik kadar ooanan emniyet &a- idı. Fato.t, A man başkomutanlığının d.lrinde centııbı Ukrayuada aşağı Din_ nıelere nıh&yet ver- 6Jlô dır. Her vatatıda~ı 
~ a.1.ı ••Ya a lali, kaçak, memnu J>ır Izlandaya tesadüf eoi bir taraftan Lenlngrnd üzerine bu yeper garbmda.ki mare., ... ı L''* kuv mel'.t kararilc yeni ı uzun uzadıva dil 
ıı. b htnıu · solu- .haS nda bundan sonra - ·· - s><W """ - ve çok ısab tll b1r - :A u · · • al(ı>'or ş velunile sa&ına. 1 

d iı~.altı gernllerıne h.ç yii'k ıbir kuvveue yuklenlrken şark vebıerıle ı.Şbh1lğ! yaparak Harkpy e G ndilrmesl lAzım 
:=:-. v.,. cİı ıtonra: tan. lecek ,Almahn o:ıı kalmaksızın ateş e- cePhesinin merkez nıınt.akasındn ma. l'Ultava hattı üzerınden ayni ı chrin- bteşel bbilsek girişmiş i. gelen bu mevzuun. 
- d ' 7or. Kilosu JOO koru.s bir ihbara ac " • 1 Ti k.o d 1 t u unma tadır. ~ hUikukt Jçt!rnal ll~ta ctaıh-111 kilosu harbden ewel 9 dlleceğini bildiren yenı nutkunun ~ - reşa ım.oçeıı or u arı arnfından şarkındaki mareşal Budyenı kuvvet- VekA!etın Uzer".n. Li tktısaJl cepheler: 

o._,,lltr' baaün ıto cUyorla r, yarın J50 J bütun dünya e1'k6.rını kari§ ik yapılan devamlı mukabil taarruzlara !erinin şimal kanad"arlle gerilerni de durduğu nokta; ' dem tetk k il 
'~. faq,t 31 ye, 30 a ind irilmesi ~~r 'erin üzuntiı ve ızt.ırabları karşı sadece mudnfaada kn.:.makla ik. tehdld etmek m.aksadıle Gomel ce birçok kadın, erkek taleası ı a~e :; r-
l'ah:· t du:;n~ğulda.tmaktn olduğu bir sı • ti.fa etmesi diğer bo:gclerden birin. nub mıntakasındn pek muhıın kuv- \'atnndaşlaıın iş. Ömer Cemil Tansı Hüseyin Avni Klper Bu itibar~ mea:ıe-htcbı,. ~~n nedret yaptı, fakat n:ı:_ içi e~nların Atlas Okyanusunun de Lentngrnd taarruzunu adeta ta • vetıer t.oplamağa çalışmıştır. Bu ku; tıraklerlnl kanuni bir akıdle teSl'I, et-, .le mwıllunler.n, ıçtlmaıya~ıların ve Jk ledıti kacta sahcının inandırma rada .ııavahsın.de kırkt..ın 1:1.zla ce _ mlllll ayıcı ma.hıyet•e >enı bır h:ıre- veUn bu maksadın toplanarak 

1 
tlrmeksizin karı koca h:ısatı yaşama. tısadcıların allUtadar olmalannı da ı.e-

lh~bılr Y:JJ•oınu.dı. 1 lbtiyaoJar•- mişJn~aı murekkeb buyuk bir İnglllz keti derp.ş etmekte olduğunu c!a ih _ ata da geçm.ş o.duğu şuradan b~r:- lnrmm ve b nnetlce bu g'lyrlnıcşru bir menni edelim ... 
~ boı L . Yorua, eııu 1 

en ltı'arı e hucum e ısas ediyor glbi ıdl • - !eşmeden neseb gayri sahih çocu3tlar Biz huhukçular. daha zyııde dllşün-
t'fla 'Vt> uvl Yetlşecek kadar >apıyo- kX>novyona denlza - dan kulaklara in'lklıs eden bazı hR. meydana getirmelerinin önUnc geçil. celcr nı.z. bu glbı b r eşmeıl'rın önuı.ıt >'açlaı·un tabii Yaptıtımızı esaslı i~~: derek yeniden 160,000 tot:.nu Wj~ca. Alman b:ışkıomutnnlığının her ye_ berlere ~mmbneten 13 EyJQl tarihli mesl key!iyct.ıdlr. alabilecek müeyyideleri aramak ve bıı 
lıtınıaun tta ~rşı tutuyonız, fakat Y vtz '\'apur batırdıkları, .e2he~ı- nı hareketı. e aslı bir 1nk şıf .ınfhıısı_ yanı dünkü Sovyet tebliğınin, çetin Bu mevzu etrafında hukuhçularımı. sureue mevzua aaliın bır şet ı ft'rınetı: 
ti, kırıL. b~r metrelik, iki metrelik. rl . muhtel!! mınüıkalar dıı.. mü_ na ,lfahi. o ma<lıkça bf!d rm~mek ve muharebe'erden sonra (Oomel) zın fikirlerini ötrenmc~I fa~•dalt bul- yolunu ailderıa. Halbutı. Jot ma .vatoa-.ı "• hıçbf)' ı yM'.ak hur- nın • ~ ki w. \ 111 ı l" W' .ktı.sadcılar bunun st'bM> 'e a 1'larını J>1 şe yarama k nhk tenavıb sıçıra.ına. ar tarz ili Ulat • gizi tutrnalk husu.undaki ı•Jyıidı 112 kilometre cenubu şarkislnde bu duk Diyorlar kı: a ili . ~ ve bullnakta h llkulc 

~nd~n ::S:'a ata~İ,ı 1 :;: ta- uz hare'.ketJerJne yenld başlıı;' .Cibl malılmdur Alman bnş!romutanlığı bu lunan Çernlkof .şehrinin Sovyet kıt- e J.ıanbal Barosu /Jare :Uıa:r ~=~e 11e11rı de onlardan ~ır ~~ derhal .. 1y7. :~e, b:.a.~.a~.:..a e- 0\:ıulldan son ıbaberlerden .an~tujll •:- de~ da böyle hareket etml.ş ve rea. alan tarafından tahliye edılmlt ol ~ Mecli•i Aza•ınJan Auaiat daha f•tlfade etlllecetr un•'!lntırb 8!'! 
--oa 1 ., -Ya - ., iki .. ..Ü d be """' '"' • A • K ' Polıta'nm .ua-anı• ırar~Jadı •• m u -iti o .:ıbmrta. :ınat.tadır. Gerçi. uç • n en r .~•ıca. tebl'6ıer nde hıç b his mevzuu et. d utuna daır o1a.n rıkrasın<lan dahi Hüseyın unı ıpterı IDe ...... 

1 
•cı• ,.,., ..... 1~edlr, yapaltillrla, yapaıalı)'IS. ,Alman telbilif!erlnde, ne de dlte mem{f olmasına r~mcn hem Klyet lDeY&mı ı nof .. ytadaJ •- Adliye Velı:Aletl bu :tarar1Je ioti-S. u. ne 



2 Sayfa SON POSTA: Eylul 14 

r 
Hergün 4l Resimli Ba.kale 1 

Mister Ro~sveltin 
,)'on nutku 
A arştsında Almanya 

\._ Ekrem UpklıgıIJ 

meı!b Ciimhur Bdsintn n k1a 

munasebeüle r.WyeU f.cütUı; e.. 
denlsin iki nokta. üzerınde ltWak et
m.ış olduklannı gö~ıi.rorua. 

Hu ıwlrlalanlan birı.nclsl Mister 
Boose,·eıı tarafından soylenen nutkun 
ı.t ... cc.s.ı lı11i.u.n dWl,) a 1puı vııldm olabile. 
cck bır karan ifade ct.ıgi ikinca nolı.&a da 
bu nu~uıı AlmlUQ"ayı W iŞlktao birini 

tercih etmek mecburiyetinde bıralunq 
oldugudur • .Bu ~onis 4oı-ı Wlur, fU farlı: 
Ue ki Amerika Oiimhur Keisi bu kara
rı cVTela kead.i kafasmın içlnae, belki 
en mahremlerlnden de .ı.ıkhyarak mu 
harcbenin Dil.n edildiıi ıun vermiş ve 
Almanya da ta o prukııberi iki yol. 
dan birfol ierdh etm<S mecbııdyetbı. 
de kalmıştır. 

Görmeyi bilmek de bir maharettir Askeri 
vaziyet 

(Baş tarafı 1 ıııuı sayfada.] 
anla§ılıııa:ktadır. Bu §ehir, ayni za • 
marula KJ,yefin de 130 kllomet.re .fi.
mail şark&ndedi.r. 

Şim.öi tavazzuh &trnesı IA.zım gelen 
bazı nQkWar ~unlardır: Bovyet kuT. 
vetlcrl bu şehri tahliye et.tiklerine 
göre acaba nerelere çekllm.4!enilr, Al
man kuneUerl de bu şınn zapcttık.. 
ten sonrn lınngi istikamette nerelere 
kadar ilerlemtş:erdir ve bu esnada 
K "yet çembcrinın ~imali .şar1'J ve bir 
dereceye kadar şark kısmını c!a tn
mamlıy.al>llmŞ m.ldirler? 
Bunılan bize §Üpheslz hadiseler ve 

tara!eynin bu htidıSeler luı.ltlı:ında ve 
receklerl haberler ö3retecektır. An .. 
eaat tam lbö-fle blr intizara karar ver
mek üzere oliuğumuz bir anda idl, k1 
mareşal Li6t !nrvvefJerinden bir kıs

mının, henüz mevk1ı blldirDrcılyen bir 
mahalden Dlnyeperi şarka geç.t.lğıne 

İki sene evvelinden başlayarak bu. 
güne c-cllnce.ı·c kadar her cun bir sat 
ha~ına sahld olduğumuz muhtelif hi
dls ler Amerika Cumhur Reisinin ilk 
gı.nde VCl'mlş oldutu karan nvaş yn
l'&Ş kafasından ~ıkararak harimlerlne 
s yll'mrye, sonra muhite yaymıya, da
ha sonra ela 'büytik bir sabır ve teenn1 
llt' tatldk Jn('v".ı.llJJC koYml.Ya baila

Fra~sız lctimalyaffısı La Dl'UJ'er şly!e der: re ihııtı"tıi om.da blr de .köprü başı te. 
- insan hayatta iki t.ürhi yiikselfr, ya kendi Rki.sı - cUnde c!a bwlalalı!ı misa!d bir fırsat Sisine muvaffak rnduğuna aair ku -

başkalannın budalahtıarıudao istifade ederek. 7 • 7&had ~" otablllr. bununla beraber her :rfikst'lendc az rok. fakat mutlak lağnmza diğer blr lıaber erişti. Bu 
·-··········•••••••••••••••••············-·······.__··-···••-...... bir ~et olclufuna, llna.omalıyız, cörmeyt bil..mek te iblr san•a.ıt.ır ... -·······-···.............................. · haber ne dereceye kadar doğrudur, 

mış o1nuıs.uıdan ibaretUr, 

'l e h i r a b-e········-·r···-·····ı·-e-·-··-·r ........ -·.;··········-··-···~,·· ~?·~i::::~~:: 
_ '9 iza.lıma çalıştlğm:ıız umuml mnksad 

-~;":-::'::--b-.---77-ı:--~:--:::----~---------~-------..:.------~:.:-.::. _____ J dabi.:lnde hırekete geçım~ oldupna Hn karar~ Almanynnın oraulannı 

1..ehist.ruıa saldırdığı .!:"Ün y~ ı.Wın 
ha kıırar Almanyanm bir daha kımıl. 
danamıyacalt bir sekflde mağiüb edD
ıncsl icab ettitt karıımlır. 

ıstan uı meb'usıarı Paşabahçe fabrikasının , ... Tü;k·iy ... ~,···i~~k··~~-~~ ~~~:;::r~:: . .,.yon 
dün tetkiklerini b : ..... .,,, olan bu MdW>Jerc takad • 

ikmal ettiler fit il mamnla illi toplayıp " Suriye araskın1 .dat i E'~~~~E:::F~=~~~ 
Alman kaneUnln derec~fni tahmin 

bahSinde. ev..-eli SoYJ'cUerin, ı.onra SL 

ra Ue Polonyahlann. FranslZlann in.. 
&illzlerin aldandıklan •ibl M"ıster 
Roosc.-elt'Jn de aldanmış olduğunu ka
b•I edebiliriz. 

Almanya, Lehistan seferlnin hUamı 
nı müteakıb sulh yapmı,..a ha1.ır olı!u
ğwna blidlr:mtştl. Belki yalnız Dançlt 

t k t 
.. :lam vagon na ıya I~ deki Varna ve Burı;az Hmanlıınnın 

Dün Adalar hal.kının ve s o yapan uccarlar : : AI:m.nn den!7.altııannm seyir ve ba-
Şilelilerin derdleri dinlendi ~ D . oll : reketıcrine .InfdUı verecek birer üS i emuy an araın.nJa ya- : haline get!r.IJanekte oldu1dıırından ve 

sehri ne Koridora mütealllk istekleri. Bir müdrletten.'be:-1 İstıuıbul ka-ıa
nhı yerine cetlrllmcslle iktifa edecdt.. I larında tetk~er yapmat.tn olan ve 
ti ""' o saJ11&11 Mi&ter &oeseveli'in Av- haa: ile görüşme!erde bulunan is _ 
rupayı yanıp yıkılmaktan, mllyonlar- l t.anbul meb'ııSl Kı alıa.d "--•ı..~ 
ca masumu ölümdl'JI kurtararak blitün an n a ıu=A..ul 

Zücaciye eşyası darlığının 
bu suretle meydana 

sebebi 
çıkmış oldu 

! pılan anlaı ma fİcCU'i faali- E bazı Alman tüme.nlerlnin de bu Ji .. 
yetimiz üzerinde müsbet E manlar mınta:kııfrarına ge1mekle be

rol oynamağa ba,laJı E raıbcr tom~umuz Bulgnristanca da 
: gene o llmnnlıır s:ı.hıısına şamil b:ızt 

beşeriyete mlsli görülrneınl.1 ölçücle btr diıüerken blr 6aiıdın tarat:.ndan ya .. Son g\in!lerd .. 
iyilik yapması mlimkündU Avrupa pılan Ç'dk gadb eıbabı muc."beli h.r e F~ MuraJı:&be Bü - lcrofr. Yapılan araftı.rma.lar taşralı 
devlet şeOcrlle konuşınak ü~ere Avru. tdkline ltan;'1.ru;ım$rdtr. Te".dlf sl_l~una yapılan 4..kfcyetı:.Cr arasında tıüecaı1an lhn.Btlı çı!mracak blr saf • 
J>lL\"a murahhasını ıönden'llii vakit. bll Jıibl bayan Kınalıada uzun zaman en fazla n~ dikkati c~lbeden!er • hJQa gimıişt1r. Bazı klınsclerin, ptyn. 
yolda ç:ılıştığı sanılmıştı. İtiraf ede- /tıanlberl o.urnııulk!ttı. o'duğunu söyic • den. biri de şudur: BBdıın nomıaı tlata topladıkları zü
Jim. aldananlar arasında biz de dahJ_ dik.ten smra ..ıunları Ulhe el.mişt.ir: Piynsa.da zücaciye eşyası, çay -ve caciye eşyasını, yük.sek fla.t:ıln b:ış _ 
Uz, bn miina~eb_etle. Amerlka~'.ln Avru •- Ben m ve KınaJı::uıacııı oturnn su bardaı:nr1, surahi gibi nıa.lların ı kalarınn sa.~anant ~adile sa.tışa j 
pa~a doğru buyük hır ilmid eunesf doğ ldlğer madaşlarmnın en mühim der- ~kluğu goze batacak b"r şekil alınış. çfrnrmıyaraJt 6toJdru" yaptıkları an.. ! 
du onu yazmış oldağumın cran batı- . • ~ tı.r. Pa.şa!>abçe ş.lşe ve cam fabr ka _ J.a.şılınnktad 1 

Devlet Demiryollan UQ Suriye E 

1 

aSkert bıaZırlıiklar yapılmakta bulun -
ve Jrak l>emlryolbrı İdaresi ara. : duğundan b!ıib.is olmak üzere gme -
sınaa aon yapılan bir anlaşma tL : ı telerde bazı iddia.lar görülmüştü. GO
cari laaliyetlmiz üzuiDde miisbet: mel cenub mıntakıısındD. ~ıyan 
rol oynaman baslıı.ml/iıır. Türk ~ 1 yeni Alman harckctlni, vEHev küçülk 
demlryollan l)Cbekesiluien Şam, : bir :m.l'k;ynsta dahi o1za tahlile uğ .. 
Hama ve temdidi Suriye _.._ tlr : • ucn • • mş.'".1~ şn sırado. Vnrna ve Bor-
yollariJe Şam. Trablıısşam. Semah : bil 

nrnızdaarT". Bllaha~ an1a$11dı ki. Ame- clımiz iska.T-p~erLmlı.l.n çabuk eski • sının - tr. Flaıt. Müra.kabe ~ - ! 
rlkıı Hariciye Ne7.areliniıı muhterem 

1 
mesi key!iyetldr. Klnahd~ yolların mamuW;ı yerli ihtıyacı !karşı.. ıntı bu zucadye eşy:ı.n meselesi üre. : 

ve Nuseybin isbsyonl:ırma 'Ye Irak : gaz 11m.anlnrı •mın.taKasın.dıaki 
demlryolbn ~ebe'kesbıde Telkaçck ~ hazıtlıltlarm da, Knradenl2Xieki 'ÜS • 
ve Batdad arası IHlt.ün .ktasyon. : tün S;:yvıyet dentz kunetıerlnl bu ıı .. 
Jara ve buradan Türk h:araltları : manlarıı parça halinde getlrllerac o.
dahilindeki biiUin istasyoulara tam: rn'lıırd.a ıkurulncaık olan Ahnan de -mfistrş:ırı bu seyahatlle bir mla.911& asfalt olmaması yüzünden 15karp·n. leya~ak b!r vruıı yett.e iken bu nevi 1Jl- rinde esa.s'lı lbir 6Urette dunnaktndır. -

sulhimc zemin araD\aktan slya4e itat.\ lerlmizln ökçeleri çabuk lmV.ma'ktn qetıler lhayreti mucib olmtıkta.dır. Anadolulu ıtilooairlarm verm ş ol.duk
yanın Alınan safınCla ha,.be glrm~ rve sık stk ~anpln 'li~işt.irmek 1ca'b ~hll!YCt bu h\ISU$tn blrknç taşralı 1ıırı .isimler sı.kı b lr kontrola Wb tu. 
ihtimalini illleml'k l"•Yt!llnl tııklb edi- eiıınektedir. Blnııenalcyh yol'urm ıı.s. tüccarın tyaptı!k'ları bir ih'bar mese- tulacak ve auÇlu görülenler milll ko 
:rormuş. Bu gaye dılc ırıdllı;,medl. Fran. fnlt yııprlmaı5tnı istiyoruz.• leyi bütün n.y.dınlı.ğlle meydana koy. runma ~anununa m'tlhallf ı.are.ıı:eL: 

''ll&"on olarak naJı:to·a.t bqlamış ba..: nlzaitı geınilCTile taciz ederek 'bU 
Junmaktadır. Türk Jstas)'onlann. : · 
dan yüklenen \'apn.Jaı·dan bu~ Sawe1. deniz Irnvvdlerln1n B~enı 
meınlekeilcrde de dahili tarife e : orddaunm (\enub l:ıl.nadımn bflrC• 
göre ücret alınac:ıktu. Tarllele~e : kA.tmı d~kleme~erine, ta.uruz e ": 
ta1in oJunan ti;gari m~'"tarlardan : decek mütıtefik orduların cenub ta
az olmamalı: &arWc hakiki m\ktar. : nadle bunun genlerin\ tehdld etıne
lar besabda esas tutulacaktın. su.. E Ie:rine ve bUhassn çok ku.v:vetll l:>ll' 
ri1·e Ye Irakt.aa ı-etlrileo mallarda : şekilde mü<lafaasuıa devam etmek• 
bu kaydın ara~atı kararlat- ~ te bulunan Odesa mü&tıa.hkeın ıne'V,. 

sa h:ırbl başladı. G~ne Alman ıaHbl. , . • muştur. Yapı an 1ttbar, zücac:ye tı t ;ı,.,,,..." ' 
yeti ile ne'icelt'nı!I Derken l\lanş har ~uslar bu teklifi not etmtş1e. ve - en ...........,. ce.z:ılandırı.;a~nrdır. 
bl Atlımtik harbi· ş:ırk harbi b ıa.: nla::tndarlara. jbii:klireceklerlnl sSyle - careiile ~ bazı t.c:ıret.ııanele - D!ğer taraftan Pnşabal:ıçe fabrıka_ 

• • rln R:ış..,to-... fa!> 1k liı.tını dı. Aradan gecen zaman zarfında bir mtşlerdir. • , ~ .,..... r ası ınnmu sının l&nba .Şişesi :mala.t.ını fazlıı _ 
çok tleğ-işlldtler oldo, Cakat Alm nya. Kınalıda <turan diğer bazı kimse. e:ıb r.iği.le l"e gizltden gız iye toplndık. laştınnış bu1tmduğu öğrenl!mlştlr. • 
nın mutlnka ,.cnHmesi lcab ettiği ka. ıer de yol nr..Iyacı ve elektrik tes1 _ ları hattındadır. 'l'aşalı tüconrlar Bfihassa 5 numara ll'ı.mb:l şişelerine 
naatı değl ınemt, elaralı: b.ldı. satı ~uda getiri"<ınesi üzerinde e • kend:lerine ma.1 vermlyen bu tücC3?'- 1carşı olan ihtiyaç, harb doln,yısile 
Mls~er Roosevt>lt bu kanaatintn se- dlemml'fetle duımnflardv. !arın dc,:darmda her ~ld ve her Arrrupııda.n maı gelmediği lçln bir 

beblerınl vatandqlanna b.ah ederken , ~ft.,. dlır....• A tıoy zücaclye eşyasından binlerce H- ı.~+ .. ft..__ .,.....,.,,...,,. .,,.... .... _... ib ... 
ltlr Alman saferialn Aaen"kaıı masa- Meb uSlar bundan ..._a r>,... - ......, ...,...,.. a • ...._ ..... &...u.ı-.O. Uncu 

iınlm..ıştu. Dığcr demlryolla.rma • . bes1 1 ın ı:nA-
aid mesafeler içla tam YaCoa )'ti-: ikimi deniz ttırikile eme er e. • 
kii; Sur:f7e Ye cıenab deuah7elu ~ nl omınk ~e bu hareketle alAJtA·. 
lfhı IJ'akla alikalı uıakliya&a 5 : lı oımasını muhteme1 ve n.rid ad ~ 
t.Ddan Bama Ye taıadW dcair-: detme'kteyiz. 

Cam si 1 erke n youanncla ıe.ıs tonluk :vaı-onıar .: o halde şa.rıc cepbe..~in bugün~" 
nlyetı..ı teııUkqe 4ii$tinllilü noktam dalı'lann da dile1derlni ~!t e.1ıı:nif_ ra.lılk Gt.o'lc bulunduğunu 'iddia etm!ş. maı çıkannağa de'Y&m et.uı.ekte<ilr. 
ivrlnde ltllhua d11111yor. R009eYelt'"11t l lerdir. Büyüka.dalt1a!" Ter'lt'us tesisa • 
dostlart""dan kınlarının da iJdısıMli tının ıibtlyaea ıtıfı.f1 ~e1med~nden şt. 
tehlikcl~rdrn büseUlkteri lşU.iU,..er. kAşet ederek bu tesisatın :,ewl'nl Ye 

Buna mu bil Alınan auıt'ltutman li- Adada blr camı yapılmUllll ısıem·ş. 

Dünkü ihtikar 
hadiseleri 

hadi kslrl ile •ı.&ıli korlwclar. ıtar- ~ r. Dün UEUDÇal'ftda. iplik Ucaretlle 
seoride darclula neltta be ltllhusa :ra-

11 
rcll 

plıklı iılıllalan Wldka W-• 7& Bil- 1"stanbul meb'uıian Adalardan son meşgul b:r t.lcaretbane hakkında ttı
« n •iihi• olan plnlS neti~. Neti. ra ŞUeye gld&ek balln dlnlemi~er 
cetle MI.ter a--.elt'la ltlcla:reüe Al l?e bu sure!lle blr milddettcnberi Is - hiŞ fiatla 'Ve 56 liraya :sn.bnuş oldu • 
man:r&J'l 7*-k ~in FrudD • bet- tanbul u.zaıannda yapıma1ttn. cf.duk. ğu merserhte Jp11ğine 35 lıraük ıa..tu.. 
na bl.ııı-• ki.ft ırkiirken eoma1an .._ lan tetkflıierl ibn.11.l e~1erdir. ra tanzlm tıü.itinden dolayı takibata 
nun Jüfa7ei etml7fJCellni aılla:rmea A- _ .......,.ıhnc..4<. meıikan•• mi mii4a'haleılhıi katlan- Şllede balk kasaya muhhn bir ge_ e:.......... ~~- Merca.nda.k1 bakır tica _ 
makta ela iaeddüd ctmedlil41r. Bu ıır temin eden kömürcü"Uğün ıpt:cıal retlle ~ lblr başka tlcaretlhııne 
D1 ksıulla mılhlellf merhale1enkn se- blr §ekllden llturtarılank tckfımül et- de elinde bulunan ::nuhtellt neTi A-..._ 
efrilmfttir. En balta Amttlka kara ... tlrlımeslni ~1crdlr. rupa baku'larını gtttlıtçe fazla fiat.ıa 
larının ~enlsletilmcs\. sonra bltnran;: Şile lcaJtD:ı.'kamı da. meb'ue!ara, satışa ~ için ş!kft.yet edflmlş _ 

•
kanunun .. '8dll ~~· daha .~hin meŞhur şr.e beıcil"fi!nln ib:yrtsı ve tir. Bu ticro:th:ınenln s:ı.t.rn:ı.kt.n. o!du. 
nclUereye bedava sılih ve mu m... t , h" mat verllmeli "e en nihayet ae bu be- tckfı.mülU '!Ç\n yapılmak a o~a'? ..,...e. ğu Amupa ba&lrlan Alm:ı.nyadan ge. 

dan verUen s!Wa ile mfıhlmma.tın in rl imh etıınlş ve cŞile Beozcll~ K'Do- t1rl1me.kte, f1ç kl'ııse ve jilet. mar:kala_ 
satereye saJlmcn varabllmeshıl iemln peratlfi» adLle blr koopenı.t f "rilcu • nnı ta.şımaktadır. İddln cdlldlğ1ne 
için muhtelif k.dbirlerln alınması .ce. da getArilmcikte olduğunu roıytemiş - göre, bu ma!llar haıixlen sonrıı Tür-
llyor. Ur. 

Bu merhalelerin blrtailen ~rlne .;..-.. bul meb'uslan kazalarda tes kfyeye hlç gotiri!mcntl:j buhınmakta_ 
ır~ilmesl kola7 Te ~bnk olmam~... ..-an - dır. Binaena:ıeyıı s:ı;tışlarda glttlkçe 
Zira tfkin umumiyenln t"bl'rlyeti A. bit etUkleri d eklerden vlUlyet TC , artan bLr flrut istenmesi gayrimeşru 
merlkamn filrn harbe girmesine mu- Jbe'ledlyeyi n • ndnr edenleri Y~11 ~a..ttadır. Dün F.nt Müro.knhe 
balirtı. Galluıı ensLilU.,iıııün yaphf;., ve BeJed 'Ye Relslne vereceklero r. 
90n ~tltik côstertyer kl. el'an ela ın11.. Meb'uSlar teUtiklcrlnin umumi ne -
haliftlr. Rus harbinin başlamasından 'tıceslni de bir ra.poıi:ı Partiye blldl. 
80l'lra harbe ı tlralı: :aleyblarianmn sa cek1 rd" 
J"ltHJHla caayiid bile C'Örülmüstür. ;re;;;;;~e;;,;;;,.;r=. ======-==-=== 

BÜTOt>\lna blr de kömür ihtı.kfm lh • 
barı ynpf'mıştlr. Suçlu tfıccnrın va -
gondıı tcpban s:ıtış yaptıl.ı halde 5,5 
kuruşa mal 'Veııİnekten · imtina et.tiğl 
iddia edilmektedir. 

için (5), 20-2-1,5 tonluk vagonlar.: ~tini en şannı ve ş1mal cephele-

düşerek öldü ıeın 8 n aaba razıa.'" •~tn <16> ~ rne en cenubdakl Ukra.yna cepbeSill-
tondan az olmamak ilıe.rc 1ıcsab : 'VB 

~ ValJd~·nde Spor ec1necat.ir. fpek kozası her türlü : de mütıtefiık omularm _ t.aarruz-u u.. 
ta'Cldeslnde llM numaralı evde mn- t-OnaJ kay11rnian tstfsııa eıliltntıtiT. : SJvyet <>rdU6U!lun müdafaası "'~,:... 

' j mum\ olanlk Smolensk ŞQ.rk ııa,.v_...-

=ı::e::n:~:::u 'ven'lka·~·id"iikf"f e-cr = ~ba.:,~;:rl:e;;.:la~ 
3 üncü kat camlarını silerken, mü • ~ Alman kuvvetı1erlnln müda:faıısı li~ 
=~~ b)i>ederek - dili - tren kazası :=~Ü~ hUJ!Wl etmek k:.'; 

Bu sukut neticesinde vücudünün nasll oldu? 1 J 
mü.teaGJld -yeı11erlnden :ağır mtt.e ~ • R A D Y. O 

1 5~ sabah Yenlkapıdıı. btr ta. _ 
yara nnan ureYiYa, b1r müddet sem- dının ölümilc neticelenen fecl t>ir 
ra ö•müştür. tren kaz.ası olduğunu dünkü ~ehlr 

Kaza etratında e.ablta ve ad~ tab'ımı2Jda :y.ar:ımıışıtı.k. 
tnMtikat ~ıır. Vak'a etrafında akiığımız mütem_ 

---o m1m malümaıta göre, bu feel kl1:l..'l şu 

Y · E · suretle cereyan ettIUştır: em mmyet Müdürünün Kaza .turbanı Kwnkapıda. Çeşme 

ziyaretleri aııkağınıda 28 numaralı evde otuıan 
Ankaradım 6ehrlmlzc gelen yenl Em. Devlet Demlryo'l::a.n telgra! sürveyan_ 

nb'e~ "Müdürü KB.nının Çalcırek dUn !arından Abdülkadrrin annesi 60 yaş_ 
~ft.yeite Valf ve Belcd ye Rc!sl Dr. farında Zehra adında ihtiyar b1r ka. 
Ldt!i Kırdan ziyaret etm:ştır. 'Klimran din.dır. 
ÇMcırek yarından itibaren rcnı vazı.. Ze'hrn, ~lki sooan Yenlkapı ıs _ 
fesine lba.şlıyacak.tır. tasyonu dıvarında bu!un:ın köm .. 

---o vngonlnzından ti>mür almak üze~~ 

PAZAR H/!J/9U . 

bte b11 ııebeb Dedir ki l\l~ter Roose
nlt Amerika ıJonaıamamu nıen tıar
lte ktlr&k cUirtllti hal•e iahl harlı 
ldrmediil•I IÖJ'leml.re natkımwm i1d . 

Ciilllhur Reisi :aeçlldlii ..unaa ntaD
dqlarına Amerikayı harbe soltmaınB-
71 yiMt.tilfnl hatırl:ıyar.ak. efkirı .-u 
m11'e7' konnnak manaalc l&Urer ki. 
ıaarı. Uinı Alm&DYaclan &Tlshı, fakat 
aennal o•anlanla 1\1.is&er ~elt'ln 
bir tı* n•Uı:u harb Dinına Wi ike11 
A1maQ'a efmıll :tahi"Merl ır.,..enııes-

Parti Genel Sekreterinin tren hattının !karşı t'arafina geçmek 

lnlr:ıar1al' memur alıyor ziyareti ~= = !e1 ~geçe Yeşilköyden 
ı:nıtıbarl&r umum Müdılrll.lkü mulıte- ŞChrlıml.me bulumnakta olan cUm- ta nuna suratle Yen.kapı l'!.. 

8.30: saat ayarı, 8.33: Hafif nırızıı 
CP1.), 8.46: Ajans haberleri, 9: Jd~ 
lar (Pl.), 9.30: Evin saati, 12.30: S 

45
• 

ayan, 12.33: Karışik şarkılar. 12" • 
Ajans haberler1, 13: Türküler ve <JY1l1S 
havn.lall"ı, 13.30: Radyo sa'k>n ~el" 
1rası, 18: Sa.at ayarı, 18.03: Rtı~ 
C3tZ; ve tango orkestrası, 18 40: f'1\ 
sazı, 19 30: ~ a;·an ve ajans; 
lber1er1, Hl.46: Serbest 10 43 yl)• 
19.56: Sinema. Ol'gU parça.tarı { ıÔı-
20.15: (M~ek konuşuyor>. 20.so: 

1 
~ 

~Ik şarkılar, 21~ z·raııt taJtV"lll $>
toprak ma:hsullert borsası, 2ı..ıo: '1'
nşı:k. §ll.ritı'lac • 'l1 Y.i: i;t.anbul a~1el' 
nşlanntn nifı.iedert, 21.45: oe _. 
ma.ndolln or'kestrasl. .22.a5: ıxıııs ,
ziği (Pl.), 2230: Saat ayarı ve~· 
haıberlerl, 22.45: Ajans spor se 

~ 7eriıMle :&eltrar diniye - cör-
m&ttiir. 
ııo.kr :aeo.ıvelt ffVt'li JapooplUll 

yuf7etl aolayı8i)e, •nra &oiin<Mi aefa ....... _. ......................................... 
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Amerika Ciimh•r Rel inin :lkJ ileft8 

eVTel Terdiif kararın tatblkı satıasm"_. 
son nutku ne neticesi Tabina olabile
cek bir aclun attıtı me7danda. Alman-1 
ya aa ya Atıantnı: llaıblne ıaUuaJ'et 
nn-.k, 'J'1l'ha4 a A~rlka ile ........ "' 
1taı!ar oltluta ıriltl kanına •"lil. bnb 
muh•••llYI eke almak -"'lanftllan 
birini 1en:lh f!fmclt me<-btırl1etlnılle 
kata•tı da JMJ'clan41a. Fakat, 

JaPonyanın Cin ilr b""I ~~ .. n
'berl ham nt.n etmeaen 4'hü$tit6 ı11i
fiinil1ecek olursa Anterlkanm 4a, Al. 
manyanm da harb &ıolal!ll r:fiıttennek 
meıhll,.r.tfni tlserlerfne ahudıtdarma 
nau.ran i)i.nsız •ııharebr. unlı<nı•n 
yeni b'r tatbik sahain bulması lbtlmall 
ae ltiisbütün yok l'ld'Ddlr. 

Ekrem U ıakl ıgil 

!il vııA:vetıerde mUrihal memur·yet.ıere htıIVet Halk Partıaı Genel 6ekreterl nı::ruı b::r~ ::~ekte olan 19 
inrtllhe.nla orta mekteb ve 11.sa mezun. P"k:rl. Tuzer dQn Vali ve :Belediye Rels1 slne u-.,.__ 

1~ --~re__s ntn sa.eme. 
lan •lacaldır. htanbuldak! imtihan Dr. LMfi Kırdan r;1yaret ederelt blı akta.ı;•~u119tlr. Katar sura.tte yol al. 
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iNANMA 

Alınanlarla llular arasmda 1hti. 
ili var, Ahpanlar: 

- Lenlııırradın Moskova ile mu.. 
vualuı ltes1Jı41, tllyor, Eual:u- ise: 

- Ne munasebet? ı.:evabını nri
yorlar. 1k..ı ,eblr arasında ıınıvasala 

1 

l altına ,.düşerek feci blr tekllde par -
çalannu~t.ll'. Zehra aldığı 'Yaraların 
~r11e <ieriıal ölmüş, tren Yenibpı 
~nunda <lurdurularnk tahldka 
ta baş1anm1't.tr. • 

mevcuidm. 
Bizce .her iki Wdianm da ifo.lif e. 

dilmest mümkündür: uııingracldan 
Moeıkovaya kara 7olu ile cldJhueye. 
blrır. fakat hava yolunu kapaya<'.alt 
kuvvet mevcad deifidir. 

Vdt'adan haıberdar edilen MliddeL 
mnuını muıwtnıennden P'etbl Sezai 
rot;.rnber!nde adliye doktoru mıanet 
Tümer _olduğu ihakle kar;:ı mahal\ıne 
g."tm.iş, iCab eı&!n tetkiklere l>aşlaJlU.1-
tlr. .. 

iSTER iNAN, 
iSTER tNANMA ! 

~ ka:tann m.alt!.ntaU 8aıN 'Brman 
Müddelumuınt tarafından 80!'gU al -
ıtma alımmşt.ır. 

tm.d1se ~nde 11.lltbdarlann 
~akile dthı bir de k~f 7ap1Jm: .. _ 
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Tork edebiyat tarihinde bir irtifa' noktası biz mubarrfri pet 171 büdJtlmladen bu 
zorluk Jıartı,smda hıo lrltllmlyeret nL 
kWn ~e b4r kolay n1şvar ver 
met mabadile 1cad edııd:t.ne, Aaı1 ki-
tebı yımmm da onun muh&yyet me.. 
cudiyetl &l\taamda atzıenmet isteyen 
etn-1 oldutuna hatmetmekta teehhOı 
elım!Joruz. 

Katılı& kitabm ilmi b.te blsl aldat- ııtikret Ni!Jad lmzaall 
lllJ70r, Pabılll BeJ ve blz, derUıı DL alıdJm. Yua.n bir .tadın e rıu. bU ahm~:!; men unutulur. Bio merak etmeJinls; 

Zı T 1 k kil cBtz• dlf'e timleri d~07or. mi? AnlJıvunadmı. ıkı 7 ~ Babııettiiiniaı vu1yet1n Uzer:nden ta.. 
a ıı e ue iz 
vazan • ualı·d ina v~~a lıgı·ı hlm Beyin etrafında de?e"9.D eden 1'el benim mnnue oJdutum bU .u:: ~ btrbilza:ıan (l8Clin, ltluhlt dft~ 
,6 4 • fl4 ~ >r eillıBlyetleri mi? Bu "91Lhalyetler e1bette den balleec!bor. Onu da hat.ırlııuıa- bjk~ _a.Jrnu. Yalml t&nnnm tat 8 u w.ı, ~ eclebb'.t taıihfndıe .lllaDl& • oot m..W olan bbılm n~ Biraz ~ eu. bi21de ebMVetle tul- 8tnaslnin ürabı& ve evtdduı obru;vır.- cbm. Pakat lalR>a ~ talmıt bır Nk hemen ıı.t.ıanbuıa ıetinJs. 

blnlenbbıe~ blrert:Ua'not..P* ~ bWrler. KtloQit ,.,ta iken biZ laDllaıı .illhL .. hitabında du.rm.ak ıa-1 cMlar. Mefruı nMdlln muhaneı pli.. ıananı bahis llleVllUudur, onu t.amam. ,_.._ * 
'-nıı l6lteren blrtııpe~; ~ anııbcadan tarışık ve do. terJm. Oocutlutumda bır recıttm vu ai)'etlerl olmalıdır. ~ mettubu sütunuma seofre.. ate ll9J' cB. ile.» re: 
bu~tbııerlDe711P111&Drakımda.Ab- Jal* bir keltlae ı.aı.rat aoranht: cBll dı, tim ~bir '6z liYll.; Ancat ben tendi neaabıma ~Biz• te oetJm. Diyor ki: - Kendi dfllen atı.mu. derJI, ıa. 
~ eın.t H.-ı111 nanl1dır. Bunu bataJ1m. bU ııe teUmeb derdik: '9 ,.ıtut aflrete, hattl. hND•kate d~ limeeindm daha senıt bir mma alı- - cTe7118Cıtım, bt iltıe sMIQ:for lal. tendi bndJlai. 

iatilıwb ile tel&klcl efmedfm Bu 3u 07llll bJ1ı1 bfr bulmllOa tabU ndftl Jet edeeet blr wq p.paa: ctuhi 1 8eın 70l'UID. ltıt.ab Pahim Beyin ıabaiye ıtl llllle evveı sOn4ll işlerinde benden ne ctls •ter U'MIDda da aib1uJar IN-:.:U aaNblnt kevtlc 7~1 sUtlerle 07alar elleodtrird'. B;oısl •• Glm~I .. • derdl ~e bu ooun ~inde t .,"'flnden ~ onun nıımfUnmda b'r aual eormuşırunuz. Bot mnecHr fturuJor, banlarm b1r DlmUDeli atılL 
911 

• ileler ba'lbdıeWlecClnı Wlmbı ArtıtJcanm bu OJ1lllLvma mabbD bbı bir nahrat olmuetu. bUttln lnlanlan taavlr edlJOr. Pahbn wliyhn, &YDi amanda lt1 otıum ne nJa. Hll8U8I lldı.inJlıl IGnderlrııaılz il. 
lfJ. eret ba;,at tMdırler ve deım ıev- • de ondaD ec oıtarmamtf de- JCitatKla d: .a teudat ohm Be7 aııufi>elerle, acib husuaiYf!tlerte do- bir tızım var, oeYab nmıaltta tered- z1 ~ daha fa.Jdalı fltilde ten"fir ... 

erıe teıattt ederdbn. Hani•a 67le 1fJfs. Anlım blrcok 10.lıtlerlnl aiarat tııahm -e htıD ctıA.hi Palı1m ~; ıu bir beşer enmuzec Jir: bir enmu- etmiftiaı. Şimdi ~e,tm: dlbllirim. OMe&e lllltunanda •flmtla 
Dutu ler olur tı bJae m ona teaıdi dfteltml• pe feklll~. mi df7e ~ıar ve 7aiJus bu hltab ne sev ti bDtUn lnlantıkıau tQparumıı K. ş famM!le bramandan mettub delU. Yalım ta tadarım ~: 

lettlna ve ~Htlle yıllar lc.nde b naıar vermills. f.tte ou t&bltdcn ola- bls ıı.hiaı BeJ hakkında ınfJrmıel bir kf'etlk tflçflk, renk renle pareaıann ~ leDO nU oJnıatlıtıQıa rqmen - fıtl tene l&bredlnJıı, dfbıelıebtleoet 
la.ra11n : ed•, itte o da Clal•:: ra.t titmda atren!JOrus ti cPahnn• fltfr pe'J'da etmil ol~otus. Xltab o.. biıibirlnden 18Plftmlmas1nıian teret el an bJ:ıdlatnj aevlp sevmed:tımı me- :.:-~ bulUDdutuııua 
llliftt blr mewtmlnde fe teUmeei de arabeada 701.."lbui. arab Jl- timdul'O& bu fftrl veren Pahlm Be7 tttb eden bir levha bir tam · mecmu. ra etmiş. Onunla bir mtleueeııde me.. &..: memmin IBı!Ynlım aram- ,~1 meraıkhlarl bunu teşfelmleler "!Çin ıtataııAt lntteaf ederek onun e&h- amdll': onu tıe111tlb ~en ~ at'UID.o mmıd1*. Oot talabalık bir 1erdl PUat * 
'-et Meu:'1':.~· Ahmed, Jf,afim, Pahım BeJe: ıİWıil, Plibım Bey, ba üett tebelltır ede*en btT.de de ona ifa hep b1z insanlardan alınal'ak onım l'(ln nuılsa salonUD boş bir ama. s.IUalllle ~ el[. •·• rer 
dı ti her Mn tnw!:,rç~~ol=-~ ıımıı de aeredeıı l>uldun? ~· &1ni hltab ile .a. sclJlemet h~eatnf tesettUIOnde tullanılmıe paroalal' «lir- : tesactııf etti, d1eanda sel halinde d.-; ~*'* ~ Jttert alltunuH 
'-de kendilerini 7GUe1c aıesf7letıer- bö1le Wr tel-. potturl• diye tatılD'- d~ mem* mtlm.k:Un det.Id·r. Ben onun tada it bir :valmuı; ~u. O datl- ,~ .. ;,.unJ& .:.;:.r :_ l'Ol1alu. tanıtıtıı.r lsrmlf. ıtitabm llMU1& slrmedea en.ı 111.. Dl6hnm. tatelerlne aqlh olurken b bana IÖ,Vleditl ~ el an ııklmı- . vett.le., 

l!t'tabın .;.uharrfrlaf 8"kfne l Ben _. tiW>da J6rilno• flllU'· NZ daha dlllDCI& blınata ıu.um ali- tamrcıe tendi nefılmdeın ye G>rıdl e da ve taJbfmdıecllr. PKa.t ne yam: ld, tm bil ili ben 7aparak sordum. 86:J1.L 
do11dıınu, w mı..ıeU dın,~ler- dm. kendi Jı:IDdJIDe pne ~~ rtıyorum: rafımdlııtileNı mevcudl)&Unden b1r bıQatta t:&tb!t tablljyeU olmadı w ben E"8: KulUDlll hlcblr mabaır Jot. 

1e nerls bir • ... ___._._ m.tınıca.at fldıer*: cY(e mlnel _._ ... ı. ltallm tllerlncle muharrir olaTat Ab _.....__ -•.a.- ı oldunı.• .._-. 
-- ean •• --- 6~__.-berl e' aı-.-1 - ---: bts lnaanlardan hancl * ~ ldr heırecln tae dokllll'U dedfm. Demet. blsım ...,.,....... m - dlllhat - :sı.tr var: fab.! kitabı b'rt iddia edebtılr ti bir 
~~ tan~ " tendi bndl..1Gf oıdutmll• fabamet. muftıbbam da okumda -...r .... jemu anıa,..,. Bey detfbfıt Pahım B paroa Pahlm ......,. llQu cA.llıt re: 

: .... "-* ti Ja9IU10l'f .. • der ,.nl1el Dlheli m~. fahamet.. ki orlda Pahlm Be1ı bıse ania.tan bR bir 4mtet ~l muMeıfr lNr~ıt: - Ktlolt tel* projeldlr ile Qdmla.. 
· Onan eaıtc ve ıran ede1Qatma me'ü derbn hep 1uıı11 JrpnufUJll!lu. altl1 var. Bu nlt1l ..:•mdlr? Kııharri. v-~ Wr •'meıllr, heı:hııba ae JllP8. 

'1le 11ens&ı ı.fr YUtllfU vardı. ve ttan pr. De!'bal eUm1ıı altında bulunan riD tencUıd mldtrf ••• Bundı IOJdu ba- J'&J>ratlardıı:. ba.ttA oa!ılud~n CUW- tı ll&illfkl ~ ~fil ~ baDa 

Buflıkl bullnacannzı 
ilCi .,,. .... .._ &J'le bir t.embhurla taııamıtu' · lOpt tıtablarını JOt.aclı:m. heP aıı oluYor, bir fGphe 'ti ,__ ~ lardan nPllm~: ve bu halite to'ed aa'*8ıbll ~ ldılr ~ - ..,. 

'llfreeıne lfrmlt idf tf ona yazı yaz- sinde cPabım• tel1ıaeslle brabm bil-laıeslm 111J'flanat blse muhaft'tri ba~b bı.tft'den, lmıaalardaa h...'"'P bıT81' PM eedlr. lo!Dden INDp pOeıt sJd i:ıabi. 
~ 1'90!t:J)vr ~ teem11f ec1•r- tttn refü:Serini buldum, bmusu da :vot nAt1ll llafta eamb'etler olarak ~ ea Yardır. Bir an1* -0.. .IJilledllle bile ht-

· ~~-~b~n·~m~~da~~~~~~m~~~~ ~~~~~~-~~~;;;;;~~;;;;;;;~~~~~~~~~~;;~;~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
&ıce 1"1111 mau.aatta. mf!l'ltu eu halde acaba Pahua Beye ctlAhl :ruı ve . GalatuaraJ Urtıamdıık' yer. mtıatemıa enmuzeclndeu ibaret dettLf! 

--.U&Jal'Cfa tetıtı.tterle 'başlattı: daha PahJm Beyb db't ll't&b ederek aarata terden birinde ata IU'& otıuna tesadüf dtr: muhtelif insanlar ntımurıelerln- Mı• L L 1 p YA N G o 
:::: 8'lrllıda buradıt hltt.releri, ha.. yapanlar mı alclan.DUdtl? Bunu daha ed.!noe bir yandan a'qamcıhk Adetine den &lmarat toplu b:r halde, mflııfe-

r drUldfl: tampinlmde JıJo aı.- tettıte ıazum ıSuymadan son tebaiyetle rakısını içerek ı&.aıerhıl aoa rld bir atma tektnde tawir edllmit bir 

r .,•.1'f!ran. .... ll-.a bun1ann bepst am anı .azııente .ıırurewn Artam•ın bll' yazı- aça l"ah1m Be:r hattında llaınat ft1'eD ~ nOmunf!Sfdlr. :V"ha'!Tlr Mont.. o I , L/l'' I "* ~ btlrıı.n. Ptiı17ordu: haMA b1Dl- cöftltım ti meter 1.abrtr telime- ~ndan. ııonn b.aıaamuı tocası o.. a'«ne-tn rel'b':vetı171e, Bcbopenbaur.m ~. ne çe. ıf .ı.'6 Egld ldB 
ftvle bir eevtin 1ıe7eoumıa b- si de tortçede tuııanılao 7...uk mL ~ ve 'riı&yetlerde JQk:elt memurlvet.- beclriıılillnl. N etuehe.nın trarlb fel- :1: l d L l l 1 

~ ti bir aralık bfr matale ile ta D81Ula detUmfş. Arabcada bu terme lerde ~eserıteıı illttkoa.ınt dü..<ıilnmelt- sefeslnl lr.arı9tt1'8rak hep bir şm1Jb • m r e ~ e ... y o I' 
ba*1tmattan neftlfml a1ıto. hıOrriJete Jrı&YUtıurm.K m8ı0Mllla plfr ten hAli kalmıyaraic son nmsnJarmı .. . . 

. llll; bu defa da muba..'Tirln mlş. Şu halde muhamırat, tahrirat ~- refah içinde pçlrtece'f tada'!' para bl- memzu~ 1 bı tetp onun human a.,.._ Milli Pipaso ... eefw ,_. laminle fmlmıt 7 E,lalde ele. 
~ ~a lf&e umm bir 1111m~ ıııatre yanhf oldutu a1bı biYJer, yani !'ittiren ve bundan doıyı tızerl:ıt- muh sından ıııııanııtı 1&11rlt

0

n Pahmı iil IS EylUlde çekilİJor. BiJik 1awniJe (25.000) .... ır. 
tc&ı~ daJnıadJlmı bh' p,.y ha'e muharrlrle de hep 1aaı11 manada bir telis mıvanı yaplfbrıı.&n enMes"ndm. y'n eahsm<fa. ince tıhl ilerle, (10.000) liralık ilnmi,eler de içe çdmrdmqbr. &.fbıca 
tttıdct= 11lfı8t.o1dum. ır&>e.rce ld· tfT unvan ÜDJllS. B8retta versin ti mana hele bu adamm son ai!fanet VP. l "hvet le!'le bir Manet halketmlştı':' ki ese het tane (S.000) ~ kırk Uaıe (2.000) lira,"....._ tane "'--"et ve adeta dQYIUlanmı ifade e.. 

81 
fena delil. battl .bilıTlyeıti ihzar e- demlerinden öyle bir liuo ııa bahıledi- asıl ehemmiyeti de buradMır. (1.000) lira vardır. 

"1ıa14tıı tcmm.undan Mora. nfhaı1 den w milleüerl ooa kavtl{ltlJl'an da 10r ti, artı.t nAldlin barka br adam Asıl eserden bahsetmeden evvel bu (500) liralık laamiyeler ya. Jirmi ft (100) Jindddar .._ 
'tnıa ..:.. eeerlnden bllhsetımfllıo: amı- her memlsetln J'azl 1aıanlar1 oldutu muhamrtn de ona ııtalemlnt i'ar- etmiş nootalarda durmata lürum sordflm. kis Jiz, (&o) linbklar ela bin ld Jb taDeıJ9 ~im ..... 

Veme& milmklln oıaıudı. ıoın im maıw:la oile muhantT kel'me- ba$ta bir adam oldutuna karar veri- bu saıtırlan kitabın \:ejMflsln!'en b'lh- AJ11ca dön bin kifiye UO) '".._'bin~ de (3) lira * si J>* ..-,tın dttşntlyor. Uyor. setmelt vıe onun ha.kkmd!l nasıl hayran daiıttlaaiı:llr. 
-~ .....,indea. baflamalı? Pa Bir defa daha tanaat ettim ki arab. Yalnız zorluk bu iti 'J&haı1et arasın~ taıdıtunı izah etmek içil! bir dibaca T........-.n ta& buometrenWn harap bd.. ......_., 
"1 d :ac. Ye bis... ~ bllle na- oa ile utr&lm&t bizi tOrlıl deTdlere 8i- da kiıtabm bt1tfln nef&aetlerinı, m.e. kıabilılı:ıdeın yamıı.ş bulunuyorum. biiyii1der .,..ında dolapnuacbr. 
~ tuıd ~.,. bUrlttar ~ bir marattır. gfyetlerini pay etmak va;dfeaf kalıyor; B. z. UpklıcU 



Hocamın nasihati 

bıımşaya stttller; <!Ayorlar. Bazan da 
gı[llüşilp c.A.. ne bilelım b~-> deyip 
kapıyı Yiliiime kaı>ıyorlar. Bazı defa 
da bizim hanım e91de yok.; Annes.ue 
soruyorum: «MeIAlıat nere;Ie?11. Şeyh 
H~ etenclinl.n evine $İlt~ı. ş:nu:li ge. 
llr evlAdım. Di:vor. 

- Bari cabm geliyor mu? 
- Beklemete ka.ıkışaca-t olursam: 

Benim geleb~xeğim saatten yarnn sa 
at evvel ge!Jyor. 

- 02 - J Ile l'Öl'eYim. Bi3im evden 1kt deliikanh - Sen gene d!ş:nı sıkıYQrsun? 
Merhum şeyh Münı.b efndi ve ba- cl4iun.ıyor mu? Vaktile bı.raz hayat. ge. - Aman hocam; artık sıka sıka val. 

bası şeyh Mehmed efendı benim çoCt çjı'dJğun kadmlıırdan hep kW'u kıskanç lahi ~da diş kaln.ad.ı. 
aziz ahbab1a:::ııııdı. Ilarbl Umuın!n~ lJaı: kavgalarile ayrılmışt.un. İşi adam- l3azan da evin 1çındc aı.leta bir rakı 
il4c senelerınde meıhum MehnıE>d l'fen- akıllı tab1ı:Jt etmeden gene evJm bar. w~usu gibi bir şey hissediyorum.. 
di Yerebatan camisınde C.hammlara) kim yıJ[ıJına.sm, dedı.ın. Hoca <rakı> sözünu JşJt.nce bilsbU-
vazooerdi. İimi;e amil u!emadandı. İtidalle :t.emilibı-e sordum: Xuenle- t.tın lk.ızd.ı: 

Milni.b efendi o va.kiUer henüz gene- rim, dedi. - :1'.şte o da işin içine ıdr!nce hiç diş 
t. O da Firuzd:ı. caıo!s!ndc ve dlter - o ne demek imış hocam?. S!lnlmaz! Diye bağırdı .. 
müteaddld camilerde Chı:.nımlara> vıiz - Yeienl dema inıi.ş g'lliba! - Hocam: Bunlar seu!n haneı dev. 
ve nasihat. edcrdl. - Ey sonra? leti: Adeta bır meyhaneye çevirmişler. 

O zamanın ~0yhlerinden (Ömer efen - Sordum: BOyle gene beyıerden - Öyle!. Şimdi ne yapayım?. 
dD: <Şltkrll efnnl>; 'F'ı.ndılt h3.f1z Mus ailenzde ıkaç tane var? Sw:iz on tane - Ne yapaca.ırsm. Boşarsın .. c:törde 
ta!a efndi>; CE-/Übhtıltanıı Mehmed saymaz mı faz.letıo.m. ta.dar alınak caiz. 1st~rsea bunu böY-
efendi>; oğlu <Münib efendll; Karak.ı - Allah bereket •erslıı .. ey. hocam, le tahıtı nikahında bırak. Ayağı bağlı 
Hüse,ynall'a ca'll &i ımamı ısü!eymanl sonra? kalsın. Sen başka yerdE: evlen. 
efendi; CMan:ı$ırh .lmıı>l Hakok! efen. - Çaril naçar .. s~s çıkınmad~. Di. - Onu hiç yapamam. Maazaı;ıı.h b~ 
dl) meşhur Jahlerdi. Bunların hepsile ş!mi sıktım. nlm nikA.h.lı kQrun demek her akııam 
can c tt 0 r ıı.h!>ılx!ımı. Dönüşte Eyüb5ultım vaprile Köprü.. bir bamasının koynurı:b ka acak. 
Yaşım kemale ermiş. Faka~ ilk evle. ye gel.yoruz. Es.k!dcn tanıuığ?m türbe- - O da dohu .. v.ın !13.Vallı hocam 

nlşlm. dar Cemil efen.dl diyorlar. Bir za.tı Mi. vah .. hll!k fraten ruyi aıiı!n solmuş. 
~rçi mal bu!mu§ Mağribı gbi biç kadir var. bak: Hele bak. Ağ;,ındu diş de k:ı:ma_ 

sorup soruşturnıaeııı.n <Melahat) il~ ev - Evet!. Eyüb::ıuıtım ~rbedorıdır. mış. D:Şinl ıııka sıka ı:.c h&le girmiş. 
lendık ise de gilnd!lz.e:ı ben ~vde yok - Ta kendi3~ f',"J, yanıın-ı te.sadtif et sin hocam. Yalnız f.iz' letliım! Sen hiı,; 
iken böyle <kııt~n.ru); ıD.;yımın o~- ti. Biraz ho~ beş ettik. Ec.ıkıde:ı benim davul dinledin mi?. 
lu>. tAmcamın oğ1:.ı> namı aıtm<!a bir mahallede, ben!.ın so;.a:,ta oturuyor. - Davul mu?. 
takım gençlern ev.? ııe.mele:ri hm! c·d. muş. Bu aıleyi şöyle o.r sorayım de. - Evet!. Elsıki bir söz vard1r: IDavul 
d"n P"!n!lendlrmeğe 01l9'amıştı. Ya E. dim. Açtı ağzını yumtlu göziinü. denigl dengine .. ) diye ça1ar derler. Tah 
Yi.ibsultan vaplliunda hocanın !şaa•ı. - MeUll..I :ıena ını ettı? all gördiln .. terb ye gör.:iUn H:ıvat sa-

Kı.s.<anmıyayını diye blr d.i<: mi sık- - Amma oe methiı sena .. öy!e söz.. na b;nbir macera act.ı.. şunu~ şura-

Sayfa 3/2 

- '1'I - Yazan: Nanef Sala Coıkrın y ük:sek sını!ın göroe!erlnden s:ı_/ - Buna te?e-ııziil eder miyim sa_l ELierini uğuşturaraık, ı.ı.a.ve ette: 
~ız. Fabt baza.n sahte a_ nırsıruz? Za:t.ıa.11.lerinln yanında ye _ - Eğer bu iSl becerirsek 8 · de 

:sa.Jetinız s~ıtcyıor, ist~nda, yeme&_ ınek yemek. bana şereır mi verir? Ben bir sey ç.ı.'ka.r ' ıze ! 
~te;; burada. d'.ıduğu gi.b!... ya.naşmal~ımlla karavananın başı -/ üç genç kadın, birb~rlerinin yüzle-i 
~n ed, Sedadın bu ~Lman~ ko_ na geçtiğim zaman daha çok zevk rine ba.IJcıyorlardı. Kendisine a.ğ ha.! 
~ UŞması karşı.sın~a gittıkçe ezıliyor_ ailırım. Ben tam mana.s·le blr halklzırıanan bu kız herhalde mükcm.meO.i 
:du. Bu adam~ hlç şakası ,yoktu, da.. çocuğuyum.. Jüppelik, kJJarlık, sahtc1bir .Hind k.ınna§ı atacaktı. Yoksa, maJ 
:ha da. ağır sözf.er srufedebilı)di, fakat asalet bende yoktur. ~·. asil değil} dam Anna, olur o:maı ŞE'ylcıe heyeJ 
r~nın yanında pabuç da bırakmak/in.san cinuya ha.kın beyefendi. ca.nlannM>'7 tel. d- zd1 o : 
·i.stem.f(vordu. Sedad ne ndan.be . kal ......._, aşa ~me . nun: 
: .. , ' ~ • zama rı maruz - bir işe bu kadar ehemın~yet. verdiğini! 
: - Muna:ka.şıa etınıiye~.im .. Çünkü değ1d.ığı halk~! iade Lb.teyn.cilr, yanı.yor_ ilik defa görüJQrlardı. Herhaldt genei 
~z. Esas mevzua dQnel.m, ben şu du. Bu mü.kem.mel bir ürsa.U.ı. ~a- ; . : 
rta binmeği arnu ediyorum. lı.)"C>r, boşaJd.ı~a ruhuna yıiklenm.iş b.r VUrg~ vuraealktL 0, daım.:ı b!r: 
: Olamaz!... btr yükün kalk.tığını, ha!illediğinl ~ıa .. ~ ~ı ku.'} a.vl.cytırd~:~ Evvela du-i 
: Sebeb?. hi~lyordu. şürdugu kızı takdim l:t.:g. erkeği yo-; 

~ - Ben öyJe istiyprum. Bu adama ka.rş.ı, Nevinin kocası ol- tuyur, sonra da bu kı:ı:ı derece derece: 
: - Amı:ına bu s.:.z:.n istemenizle oı _dutu için değil, münasebet.<; zlikleri inerek diğer diişte.rilerine ~ık.eş çei 
~~ ki .. beni pal!'ronunu.:4 şikayete için kı~tı. o, bu öersi hak.etmiş iJtijUl'du. Vicdan, merhamet bu .ka-f 
.med>ur bıraGwıazsınız sanırım. bir kiista:h.dı. Mukaıbele görmiye wrla duıda bll'lurmuyan şeylerdi. Malrvet..: . \ . 
: Sedadrla şayanı hayret bir sükıi .sebet> omuştu. tiği genç kızlaITın, yıkt!ğı yuVGların.; 
~et vardı. Asaibileşirse, daha ağır b'; Ecwed klpkırmw.ıy~h. Sedadın üze_ :yıoı!.<iuğu ,7Jen,gill[erin lh.add?!hesabı yeki 
~şekilde hırpalayacağını a.ılıyordu. rlne atılmamaık için kendini zapıtet_ tu. Onu hiç ibir şey m~ı:hnmetc getir.f 
~ - Şik.Wyet?. Melkteb çocU'.k.arı g bı .. mlye çalışıyor, blr taraftan da bu mez, hiç bir endişe korkutmaz, ıııç: 
~rüıltülü bir kaıhkaha :ıttı; siz billr haJkaretl Jade iQin ne yapmak lilzım bir düşüne tereddüde düşü.rmezcli.i 
~misiniz k1 beyefendi, bu ata b nme.sL geldığini düşünüyordu. Kendisini tehdiıd eden tehlikeleıc kar! 
~ne çif.tl~ sahibesine dahi müsaade Mada TI Annarrn evi Şl saiı.hla.n geM düşürdüğü genç k~ t:ım, iki diş:mi sılı:Lıaı, ür, dLimı sık- ler söyledi k ! Güya bu kız ı~:n iki de- sında kim~e yok: Si>.:Unıllzü S"tıd"n, 

tını. Fakat her ş~yde (ortaklık) olu~ l.Lkanlı mezara ve iki del!kanlı da hap. bizden ba-::ka i5iten Y.>k d;ye s!ly]fiyo. 
yormuş amma; <!tadın> meselesinde se gitmişi. nırn. Klrdığın cev!z l:ılci çoktıın geçt! 
ohnuyonnuş. Kaln'.nıi b'r kurt. kemir. - Bittabi sen gene cı:$i.ıı sıktm.. hocı?m. 
meğe başladı. Tanıdığım şeyhlere g)t. - Başka ne çarem vıı.r !cziletltiır. ! Bfi•.un bunlar senin çin bir der81 fb. 
tim: Csnil efendi bır haylı a~Ldı ve en son ret olmalı idi!. Bunda Ckl'rıunet.l e fi-

- Fazlletltlm, rird ; benim be.'5ımda ra ne dedl b·lir m·sin. Ah hocıı.m .. ah.. lAn hacet Yok. Akıl vaı·. Mantı« var 
bir derd var: Gbnıil oıı ya .. şu altmış ! ben bu ya.ştıuı sonra en wnra ne söz hocam. Şu sakalına ba.ıı:. Tera.,,iye kov
ya.:ın<faki hallml>1e l')aJanadan 17-18 ya 

1 
~tt:.m: •Onu nlan Çcnbcrllı:aşts.. Top. san yedi ok..ka<Jan fazla gclt'Cek. AJt-

şında bir hanım sldılı:. hanede, Kasmıpa.şada ne kadar ealha- mış yaşında b:r adamsıu .. 17-18 y~ın-

:verilmelll:Şıtir. . lar, ~nç tarlmlar ve parasıydı. oıı-s 

E - Hayret ederim buna .. bu kadar Mu.b:OOşem dıöışemn;., bi!' ::ıpartıman la.rla gelen t.eblik~leri gene orua.rı.ai 
?nı d~erl sizin eliruzc verml§.ler?ldaıresindeyvz. Burası, şehvet boısa ~ de!etliyordu. Adle sırlarına kada.r nti-t 
: - H()llunuza gi~d.Jı.:tr :c;.mma ha.. sının en nü.fU211u uııvu olan madamjfuz ederek bunları ıst:sma.rı çark iyi! 
Ekik.at budur. Burada ben.un dediğim Annanın, yeni aç.tığı, b-lr kısım bilirdi. xllie.r sınıfında tanımadığl5 
:Olur. cebi şişkin müştcrileri::ıi b:n bir ih1ıi- kimlse yoktu. Esasen bu sınıfta w.i 
~ - ~·,1a.hcub olmanızı tstemiyorıım. yatla kabul etıtiğ:i baıliaılthanedir. birlerine m~resllk jigOloluk ' e -! 
E - Buna irnkıan jDk müsterih olun! Bugün burada bir fevluladelik gö. d nl . .-.1A..__... hali . d ken_.,i 

- Oğlunuza mı?. naler varsa bütün tnynuzıarını kontu- da kız alınır mı? K:z sana aırşam'an 
- Hayır kendimize! rat elsin .. -. demez mı?.. pı~ PiS n1nni mi söyHyecek?. Sonra dR 
- Fesilphan.allah. ey.. sonra ho- - Sen de berm!nval: Oene d:ş ni Nesr!'ddln hoca l?ib' CÜJ.ıPf'Yi toplamış 

cam; sakın kapıyı !ıkl açmıyasın?. sı.ktın değil mi?. sın. Kapı kam dolaşarak b:ışına !!'elen 
- Dördü olle geç.tı. - Ah .. ah .. hiç :>önnat Nll5ı! d!şlml şu felaketi anla.tıyorswı. ki misli gü.. 
- Allah sabır versin. sikayım hııcam. Na.sıl dşirw. sıkayım?. naha ıtir:yor~un .. 
- Sabredleceılt gibi değil! O gündenberl karanın harekatına :ız Haydi faziletlfun haydi. Doğru Brı.bı 
- Vah vah .. müteessir oldum .• f!1 oc* diiı:ıkıı.t. ediyordum: Her gün baş- meşihate git. Bzim lm~m hafız Bo,'cir 

sonra?. ka baŞka şeiıllere gırıyor. Evlene iii- ı efendi malftm ya orddad. ır. nem onun 
- Ara.va t.an:ıdı.lı: bir Uim a<Jamı miz vakfıt annesi: .ıVallahi bakkAln la oturup şöyle tiryaki iş! b:r Sül~

ızirm•ştl. Krzm bll.$ından iki sene e.-vel gıi!meğl bilmez. Bir liranın kaç kurn.ş maniye kahveııi lçersinı3, hem dP. ·ki 
b}r felaket geçm·ş amma .. insandır bu olduğunu h~ab edemez, bu kadar saf. 1 satır blr bo<; kağıdı yazq:ı zevcei ;ffe-t 
r:'z d"' ara s•-n ş"Yt<ın'\ uvma.kian bil- tır .. :D demişti. Şimdl a.a sıra yazıhane. J vesimeniz MelA.hat nanımefend!ye tz.,m 
li değ !iz Dedim. Hoş gördüm.. de oturuııken içme bıc ate~ düşüyor. ve irsal edersn;z horam. tste. Sana 

- Mademki b dayetlni ho5 gördün: HElllen bir otomobile atı.yorum sOvr:vecı>"timlz <keraruı:O bunrfan fl>a-
ş'ımd' efe hoş görllver. hoeam. - Dohu Eyllbsuı.tan değil mi?. rettir. Ben loodı olsam san" k?rk sop:ı 

- $akayı bırak hflzret ve din!e: BL - Evet!. Doğru Eyilbsultana!. &tar o kızı da ~b·8t b1rnılrınm. 
rincd: ikinci ay rahat geçti. Yahud - Va:&lyetml nasıl görtıvorsun .. dev. - Dfı.mek: kabahat bendP?. 
bon pirelenmffiim. BıttnbL bmıu ancak lethaneye gene gelenler, gidenler ber- - Evet!. Her şev dcnı,r i d~gbıe bo. 
Ct'Dabıhak bilir. Bir gün ya'T.ıhanede devam mı?. cam; her şey dengi den~foel. 
nUftı<; k!llhdım !Azım ol1u. Öp!<> ~ - Bazan kapı hiç aoılmıYor. Konu. fArtmn vın\ 
acele otomobille eve döndtı.n. Bir de ya k~a 10ruyorum.. caliba bir Mahmud Saim Alttndaf 

...,,, .. b -~ .. e erın m~ :m.a erı e ur: 
:L' azla kanuşmıyahm.. bu ata bin!:l ~ ruyoruz. ~alard.an .rıne, gay= mu_ sa!onlarıdır. 1 
:meız! k'ellef il>ir zı;yafet sofrası hazırlanmış_ : 
a Yanaşmaya emretti: tır. Şampanyalar buz kovalarında, . B~da, kanıs'iıl.E!y karŞıl8'Jlllak telJ..f 
: -· Kapa.t şu kapıyı!. bilılfır kadelhJere c!.ôkülecekkri zama~ ~eısı ge<;Jren ~ar, kocat>lle kQI'Şl1 
E Ecved, hk!rletinden dudaklarını d•.ş nı be'kl~OTla.r. Madam Anna tel~ı_ 13ışmiı.k fel~~~ne .ın:ruz lta.1an kA.-; 
:~rou. Yumrukil.arı Siıklı! dır, i:ıı!r t.araJ:tan hizmetçilere emir'ler dınlar da görülmlişLur. Fakat ~i 
: Görüşürüz! wrirken diğer taraftan, camlı kapı dam, bunları ustalıkla idare et.mesı-a 
E - Ne zaman isterseuiz beyefel"di! ile a~rıJ.an di«er odada oturan, üç ni, hQ.tta bitişik odalarda bulunanı.an; 
: - Nf!?'Al..kMıs.bM.ğıinizl Celil beye de genç ve güzel kadına ro:ıcrini OğTe_ bine, yetdiğerlerlııdeıı haberdar et 1 
~Namn lharum.a>eta s.öy'l.lyeceğiın. M'.~ ti~u: memek yolunu çolk. lyi bilir. şeytanla 
:tir oLduğwnuzu unuıtu~.(h·sunuz gali. - Benim iSm.lm Anna değil, unu _zekası onu çıolk mfu;kül vazi~er~n; 
~bal . tup ta ağzı.tınıdan kaçırmayın. Ölen kurta.nnıştır. 5 
E - Bunu unutan ben.deniz değiUm. kızımın arka~l:ı.rısınız Biraz otur- Saa.t 19 a yalk!aşıyor. f 
EYemeık Mdisesini b.a.l.ırl.cyor musu _ du.k.tan sonra ıs şer dakika ara ile Se:mayı bu sadte devet etm.lştL : 
fnuz? g!deceksinın. KJm karşı çok iyi darv- Se'lmanın vazifesinden 17 de çıkt1-j 
: - İntikam mı alzyorsunuz aklınız ranın ~ hep Sampanya verln. Gi- ğına göre; ancak bu saatte gelebi!e .. : 
fı;ıra? derken beni nasıl derler, tebTk ede. ceğinl hesa!hlamı.ş, da.veti ona gorel 
: Sedad yüzünü bu~du: cek&iniz.. Hani benim yı::..s günüm... ~- (Arkası yar)} 
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[§on Posta IS P O R -
r-----------------------~ Memiek&ihaberi8ri 

Trabzon kazalarına el dokuma usu Yeni lig maçlan mevsimi 
bugün merasimle açılıyor tezgahlan dağıtılıyor Pehlivanlar Parlste 

Tramon <Hımıust> - İkt .sa.el Ve- i.mıkılnsız bir ıı.ıı almak.tadır. 
ka.Ietinden .ltöy:Iere t~zt ed.lmek ü. llalkevt plışmalan 
ure gönderLlen ddk.uma el ıezgı\.lı!Ları Faa.li;yetine hızla devam eden şe1:ı 
Va.kfıkebir, Sürmene, Of, A:Jı:çaabad, rlm1z Halke'vt teı:n&l kolu S)Il gün _ 
Maça.ka. ka.m.Jarına. gönderilerek ıhal- lerde A;yıte qperetlni .sah.neye Jco.ymıya 
ka tevzi ed.ilınektedir. Bu eı terıgllı~a_ m.u'Yalfat olmu.,tur. Trahl.on Halkevi 

rı sayesinde köylti kendi.si.ne lblm sen~lerderüri temsıl saıhaaı~ göıs... 
olan eşyayı tendi ellle dokumak su terdiği :yıentılklere A,yşe operetlnı .sah_ 

. - neye m,ms.kla bir yenl.sıni daha ila. 
retile temin ~ •)la.ck.tır. ~ etmift;ir. Qünkü ( Ayşe > operetl 

YerD mallar puan Ha.Iitevi sıalhnesinde şimdcye kadar 
Şeıbrnniıııde a.çıl1Lll Yerli ma.H~ pa- teuı&ı edl'len operetlerin ilki olmuş • 
nna teaıacüm Te rağ.bet günden tur. 

güne IU"tırrWttadır. Bu meyand9. ha!k Tr&bson meb'uııları 

buradan b&ltılc1 Qııl:J.~ı.nı alıp karşı. Trabllon meıb'Wl!arında.n ve Büyük 
ıama.k.ta ~i.ik. 9El)terken 't>1r takını Millet MecliBi rei6 velı:111 Basan Saka 
kadınlar m~lyen burad&k.i me-başta. cidutu halde Faik .Abmed Ba. 
murlardan mal alı.p dışar:t saıtmak.ta... rutçu, Şerif BUee, M~tha.t AJQ.ın telı
dırlar. Bu şerait altında Yerli mallarlrimlze ~er ve clikrei intlhabiye. 
pazarından m:aa aimak gün ge9tA1tçe !erinde tıe'tlld:1Clere ba.şlam~ __:__ 

Hele, ~ündeki ba.ttan:yenln ucu be
linde, yanları, omuzlarının uçlarında 

194-1-42 Hır maçları mevsimi önU.. [ İkili bahis: 1, 3 ve 5 inci ~oşular. kalmıştı. 
müaıeld haftadan ttibaren başlıyacak- dadır. Yusuf; Kara Osman, Filibell. Kara 
tır. Lle maçlarlJla hazırlık olmak üı.e- tiolü bııhis: 3-4 ve 5 inci koşular a. Ahmed de rahat değılleıdı. Onlar da, 
rıe Ntbol ajanlığı bugün saat 14 de Fe. asındadır. kamaralarında.ki ranzalarına sığma • 
nerbahçe etadmda şımdiye kadar ya. FavorilerJ.nıls: B:rinci koşuda Melike. mışlal'dı. 
pılmamış bir "ılıa meraalmi hazırla- lcinci !koşuda Poyraz, ücUncü koşuda Pehlivanlar, yataklanna çekildikten 
mıştı:r. Birinci l~e dahil on ta:kımm Romans, dördüncü koşuda Tomurcuk. sonra; salonda bulunan bazı ecnebiler 
Jştlrakile bir e-eçid resmi yapılacak, bu beşinci koşuda Qobankızıdır. Möızyö Pı,Yere ya.itlaŞil.raık maluma.~ ls-
~erasime bütün reaı:n1 ha.kemler de 1ş.. F enerbahçeliler çağırılıyor temıŞ.ıerdi. . . 
tiralk: edecektir. Fenerbahçe cençllk klübii amami Pıyer, mera.ltlı olaulara, Türklerın 

M.alt>uat t.akımlle batı&mlerin yapa. k.itlblftınden: Birine! takımımıza men4 ahvalJ.llden bah.set.mıştı. 
catı hUBU81 bir ma!,'l:&n !IO!lra <Zelı::i ve sub biltlınum futbolcuların 14 EYlul Uza.t.mJyalım; Maısuyaya kadar fır. 
Nlhad> ismini ~an Wti muhtell'. ta. 1941 pazar günü saat on üçte klÜP tına yemeden raha.~, rahat ırıdilml.şti. 
kıın arasında bir karşılaşma olıf.cllktır. me~ bulunmaları rıca oiunur. Faka.t; Odeşa ök.~u de suyunu çek:-

GıUzlde fuftıolculann avut. penaltı, .................................................... m;şti. DeniZ havasıle iştıhaları açılan 

frikik ve taç atışlarile süslenmi• olan ı 1 pehlivanlar, durmadan yıyordu. Adam 
bu baynam• t.an,.1v 0 h .. ,.,,ı.)su dı aynca .Askerlik iş/eri başına ıründe beş o.ika külbastı yetiş.. 

ng.!n b ir hale eokacaktn". - - mı.yordu. DQpoda ne meyva, ne un. ne 
Ajanlık tarafından davet edtıen fut. Taksim Askerlik Şubesi de makarna ve pirinç kalmıştı? Silip 
lculardım 78.Ptlaca.k iki muhtellti süpllimüşlerdi. 

ıtamı1m. tş!.nde Zeki ne Nihadın da tı. İŞB başladı MOOY'ö Piyer, .Marsilyada kamarotıa 
kirleri alınacaktır. yemek ıhesabı.nı gördüğü zaman gOOieri 

<Zeki ve Nihad> 1.mı.lni taşıyacak iki I - $iıı11l, Tak.sim, Hasköy nahiyele- faıtaşı ghi açılm~tı. Ve ıeminin on 
mı.ıhtA!lltten hangi ta.ktmın ~azanablle. rl hududu dahilindeki bütün esnan er. beş senelik hayaıtında, hiç bir sete • 

Bardurda 15 l:k bir ltaclın Denizlide bir arabacı ceıtım bugilnden kestirmek mümkün babına (yede« silbe.ylar hariç) müte. rinde bu derece yeme!t yendiği kay-
/tayaya diiterelt boiulda yaralandı 1etudtr. aıa Mkerlik muam~ıa.tı y~niden teş. dolwımamıştı. 

Burdur (Hncusl) . - iA~A - cad. Denai (Hu.sml) - Burada bir 1IL- Lig m~Jarma. hanrhta çıf.ttan bat- itil edilen V'e 15 IcyliU 941 tal'ihlnden - Pehlivanlar Marsllyada -
- ~ '!Ll'ltJe olan f.atbolculanmızm buırfln bi- itbaren faaliyete geoecek ol&n Sipahi Marsilya ahausı ve Marsilyada bu -

de&ndıe atu:ran Hacı Şükrüniln '15 ralama Mk'eaı olmut. iki araıbeeı ._ ze pek ze*Ii blr maç ıteYl'Qtürmeferl Ocatı tıd.ıwıı dahilindeki Tak.sim fllbe- lunan traneit ec:neoiler Türk pehli • 
yaşın.cl.alt1 kaıyinvalidesi, b:rltaç gün k1 bir hılsumet yülıünden birbirlerin mtlmtoündtır. Ömer B4:slm since Q'Örillecekt.ir. vanlannı görmek tem sokaldara hü • 
evvei gece yarısı taga.yyiil> et.mi4, bir girmiıJ;erdir. Neticede ara_J>acı Şeker Bir kadirtinaslık II - Birinci maddede adı geçen bu cum edtyorlardL 
çıo1r a..raşıt.ırmalaırdan sonra evin ku _ cioğ'lu ibraıblm, arabacı hmaili ta ... Penerba.hoe tu·boıculan y.eni mevsim üıc nah~e ikamet edip te hiç bir au- Hele, 'llüı1k pehllvanlannın ot~dutu 
yusunde ölü oıarallt bulunmu~ur. banca JJe )119.ralamışıt.ıl'. maçları be.ş19m&81 veıileslle dün, Ud bede kayıdlı olmıyan yedek ~Y w otelde yer yoktu. J?ehlıvanlan g,mnek 

sene evvel vefat etmte olan büyük erler yenf kayıdlarını Taksim şubesine ıçln herkes otelde oda tutuyo~u. 
Bir müıddettenn>et'i hasta olan bu B d d iki k ' b b · b · · e sporcu Galibin mezarını r.iyaret etmiş. yaptıracakları gibi, taşra ~belerlnden Lokanta ve gazlnoıar da böyle idi. 

kadıneairzın, geceleyin kuyn başına "" ar a • ~a ır ırın ter ve büyük blr çelenk ltoymıışle.rdır. bu ı{tç nahiyeye yer değiştiren yedek Pehlivanlar hangi lokantaya otursalar, 
inerek kaza.en iÇeriye diişt,uğii ve öl. gırJı B .. k'" t r l rı subaylar dahi kayıdlarmı Taksim şube- o, lokanta bir an içinde müşterilerle 

B rd (Huısu.st> Nur' Jsnir:ııde ugun u a ya ıı a sind.e yaptıraca.klardır. doluyordu. 
düğü ariiaşılımıştır. bir ~enı:, Mustd'a ~indek/ arkada. At Y8TU)lannın sonuncusu bugün Ve. Keyfi.yet ehemıı:ıiyetle 1111.n oıunur. Mösyö Piyerin aiyeti Marsllyada blr 

\ 1ıefendt koşu mahıı.lUnde ya.pılacaktır. Ş b d t hafıta kadar kalma.k.~ı. 
Adana oalisinin teltifleri şuıı; ıst.as,yon pa.rkındıı. bıça.kla ya- Yanetarın programı şu şek.ilde tanzim Bevo"-lu Y~rlie!'!er:kveŞubcıılnden: Ma.k:sadı şu idi. Blr hafta zarfında 

ralamlf}t,rr. Her iki.si de kasab oılıın ed lmrlştlr ~ 5 nda ğd k Bil 
Aıclana <HUsuslJ - ~allmJz F:&1k bu gençlenien yaralı hasta.neye, ya_ Birinci. kota: Kllnl$, SUleyk. Melike BelYotlu Yerli A.."1terllık Şubesinde etrafa P~~aga :;a ırma ... • 

tts:ün O!lna.nlyeye gtmı.Rtır. tJc eün- .. ülmı;.. iıWl.raf.t edecektir. Mesafesi 1?.00 met. b.yıdlı emekli denli gıUverte önyüzbaşı h~ P~rısı ~,:abn ziçal~lab~~-;.·ft-
denberl tetıd.klecine ~vam e'lımekte _ ralıyan da hapishaneye götür '"'i- ' Biüanü ot. :tsmail Y&hyanm derhal Mösyö P.yer, ...,,,.. e .. g ... n ır A<UUU· 

dir. !Jcma i.Şlnde beledi.~ ~ter. lenilr'. r~~· lmfu• Ol Cesurun ŞllbEwe müracaat etmesi ilAn olunur. dı. İşini bilir bir tüccardı. Pehlivan • 
not · Poyraz, ga ve f si 13680 !arın lokanıtalarda, otellerde, gaz!no -

diğl idareden ~ yapılan J'Ollardan i:J bir l~rıılk ed~ti, bu yarışın mesa e Emİııönü Al. Yerli s. Bfk. dan: larda müşteri topla~ını ik!nci gece • 
memnuniyet be)'an etmiş. direkU.fler Jemifte 6cuma 24~.M~::re:.r~. Dandi RomADS, Ko- P. Bnb. Rasim Oğ. Al! 301 (316-66). sinden anladı. Ve bu l~ra~~tten istifa: 
verm.lştl.r. Nüfus daıresUe ılcaymııkam- muhtekiri yakalandı mı:~ Örıd::ı_i~ Oon~ Mlm~za işti- ~. makine Yzb. osman Oğ. 0mıan de etmenin yolunu dılşli.nd~. Öyle ya, 
ınta tet.kfltlerine devam etmektedir. bmlr Clfıaıal> - Ödemişte M~b !D j, • ' r si 2400 Gerede 802 (1107>. nereye giderlerse yUzlerce. bınl?Ice müş 
Valimiz bllha.IBt. memleket portaıkal • sakaiınd& 7 saıyııı evde oturan manL rek edecek.tir. Yarışın mesa e nz maıltkıe Yzb Mehmet Ali Oğ. teri celbedebilecek kudrette idıler .. Ne-
cılığı bıaö::ıoda &ıhha.tli mal1mı.at e - ta.turacı İsmail otlu Mecid Ataç, ma- m==~ctt k8'D' Bora Tomurcuk ve M~fa Sami H~et oğlu 303" <1552>. den bundan lstifad~ etmesin .ıd;? 
dinmek ÜJJel'8 ziraat memurundan 1za- nifaıtura etıl.Va&n1 fa.bit fiatl:ı. saıtarat ıtenet arasmdakt .,.~ mesafesi nz. gilvel"te Yw. Abdullah o~. Ah- Piyer: otelciye m.tiracaa.t ettı. Ve şu 
ba.t iStmılttir. mwıare mektebleri gee.. lbtür y&lltıtı lliıbıtaca haber aımmış redir ~ Adem Damgacı 301 (791>. teklifte bulundu: 

IU118(;ll'. Yarın mühtemel olarak köyleri ve aJınaın teııtlba.t üaer:ne N.u:iHi bas- 2000 ına: k~· De.met Buket ve Co- Bllviyet oli7Jdanlarlle birlikte acele - Bizi bedava yatırırsan. burada ka-
ftişıe çıbcaBttt. masmm 1 ımtresfni 48 tunış yerine ba=c adındaki tayla~ ya.nşı, 1200 ~e müracaatları ilan olunur. lırız .. Yoksa: ba~a o~le gıdip bu şart 
()snan~eoin lSlıca töYtl civaıında yüz turuştan sa.taıtten tutulmuştur. . Fatih As. şubesinden: dahilinde yatacatız. . 

mulsüz etilen baıı. çeltiklerin sularının AdliYeYe ~rilen Mecid Ataç, tevtıı:if e. ""'~~ıri.ı.ı.· '-1 inci kaoular- Yd. Nk. Tegın. İsmail Ot. Badi otelci. hiç Plyerl kaçırır mı idi? Der-
teslJrneaJne de emir yenlmJştir. diJoıl,tir...:.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ • s..a, (37809> tat. (319>, şubeye müracaaıi . hal Pi.Yerin teklifin! kabul etti. 
~ ..-...r~..,~· . .... \ 

Otel, dolup ooşalıyordu. Her 
yataık ve oda bulmak müşltülA.tı 
Evini, barkını, 7atağını bır8*an 
olm&Bla bir gece olsun otele gelıp 
yor ve Türık pehl!V'l\!llannı otelin d 
nunda görüyordu. 

Pi.yer, Marsllyada Paris otel 
kalmıştı. Y1Uz on odalı olan bu 
ye.talk fiaıtlan iki misline çıkanlm 

ptyer, eter iatemış olsaydı, oteıcid 
üste de pe.ra. alabilecekti. 

Bir lokantacı ile de uyuşmaln un 
m.ıyan Piyer, bir gazinocu ile bdd 

On gtın Marsilyada kalan pPhJ: 
lar, bede.va yediler, bedava gezd'ler. 
Loıkantada Türklerin yemek ye 

çolk enteresan tdi. 
Lengerlerte külbastı yıyorlardı. Ya 

acaıy.ilb yemeklerden ihazzetmfyorta 
Bol pllAv, bol m~aroa, patates, t• 
sulye gibi yemekler yfyorla:dı. ol 

Mösyö Pt:ver; ner nerede oluna 
sun pEııhllvanlarlle beraber bedava 
şıyabileceğinl anladı. Bu işi, her 1 
ya.pabillrdi. BllhasS?t, Parl&te. Lo 
da. Nev:vorıkıta Marsilyadıı. aldıtı d 
ten isUfa<k! ederek kendisini daha 
halı.va sat.bilirdi. 

NltSlm böyle yaptı, Hem bed• 
yeyip için yattılar, hem de üste 
aldıl$1'. 

Paı1B gar.eteler!, Türlı: pehUvaO 
daha Marsilyadan ayrılmadan 
herırün gazebe sütunlarını röPortaP' 
la dolduruyorlardı. 

Parleten, Londraıtıın. Belçlkada.n 1 
Marsiylaya ıııelen gazete muhbiri 
pehlivanlarla ırörlişllyorlar, resinıleT 
lıyorler. ve akla. hl\Y&le R"elm"?. ,. • 
menkibeler lcad ederek halkı tahrlİ 
diyorlardı. 
Pehlivanların yemek · yemeJP.rf1l 

vatmalanndan. boylarından , OO.cı!•~ 
dan bahfledl.vorlar .. Hele. Filiz NUJ ... 
1ah için garibeler doğuruyorlardı. 

(~ 
~~~~~~~~ 

Kayıb aranıyor 

Erzurum.un Pa&nlı kÖYÜD<ien ~ 
meıd ile Fadımeden doğma ıca.rdeŞl~ 
AbdWbdir ile Abdülmecid 25 seıı_-::.6 
beri muhaceret dolayısile ~~ 
Bu lalmlerde bildikleriniz varsa ~ 
daık1 adresime bl.ldirilmtsl.ni yUP; . 

blbli vata.ndaşlıarımdan rica ed' 
8lvaıM Diklliiaıt maha.lleJliodd 
No. lu evde oturan Erınınını 
11erteı muhacirlerinden M 

kısa Zehra Döşiiner 



14 !ylUl SON POSTA: 

'l'e graS, Tele Ve.Telsiz Baberleri 
İran 152Almanı1Zelzele felaketzedelerine Amerika sefirinin 
ınüttefiklere K I · d 1 mahud amiral 
tes im etti iZi 3JID J8DI yar IID arı hakkında bir tavzihi 

1 

' 
t 1 i 1 

- .. ~ 

Tah,.an ve İngiliz 
radyolarının dıkkate 

şayan sözleri 

~ telgı'. r Kış mevsimine -.ıeriniu de daha ae bdar 
Anura ın <ıA.A.> - ıtısıa1 umu_ Ura • haıvak.sue gön_ Sterling hiçbir vakit · ıam r&lldnaanla eaılf&bJ1ecetı cı 

mi merkezinden bildlri:m~tır: dermi§ler~. gırerken Almanya- lnek_ .li.ııımdır. c:ünlı:Ü bu ID 

ıı:rclf cmnnda YUkul>ulan fllll. 2 - Dün Ereişe 500 QBdı!- sevket. Genel Kurmay de çaıasan anaeJcnın ite yarar o 
l - reliıket:r.edelerine tar.şı D,yar- miş olaın Kızılay umumi merkezi 'bu- ntn Şarkta efde <'ephen &akYi7e makırMlle siril 

ze~e ,.;:_ -~tıcı bır }1MsuL gün de 000 ikat çamaşır, 300 tnkırn Başkanı olmadı t fıa olarak ileri hatlara ııefttedl 
bakır hal~1~""' .,.......-abal:i Kızılay mer el>J3e ve 300 a.yaltkabı göııdemı.ış e mesi lazımgelen dir. Maamaflh bu mıntata hak 

'llahr yd; g"<iı!llt.e •• ._. ve m • SoY>'et teblitlerlnln eok kaaa ol 
bUcu,. an 13 fA.A.) - Reuter ajansı 't.eııı waıtas"e dıeril&l araların.da bin Ur. Ankara, 13 CA.A.> - Amerlka bib'ük Uç şart Alman tebliilerlnin de uuzaanı 

0 ~ YQr: ••• el(,}.!.ıiğt aşağıda.kı yazının neşnnı Ana- &afsiW vermemeleri vasiyet halı 
~:'IQda i:lıda.ıı 'ığ alr arıs a va Anadolu ajansı 2 Eyl(Ude .Boğazlara B iı\ıoklanmn de, linıcWik, bu mm&aka.)ı harb . 
Cb!ı.,._ -iandaık.ı A':ıınan elçkl.ğinin. son p . t zı·yet 1 Amerı·ka yenı· dolu aJ&Mmda.n rica etm ştlr: Ya~ı Selim Ra111p Em., va&a.11 bir fikir edinmbe klrı d 

"tQ ~ Ula çaıış. 
1 

m ~u - dair meseleler hakıkmda amiral Ster- zan Ye taluninleri de esulı surette müessir olabllccc 
flJe.sa en, 80 k:§i.!lk ı.k A:ma l ka_ f 1 tedbı·rıer alıyor !ingin Ülllted Pres ajansına serdettiği haJ&rma olarak Alman t&arnu- ~ etmlyebiUrlz. r~ bu ISlaıba:h §imeı:ıdiferle, Ta.il ena aşmış beyan olunan mütea.ddld mUt.Blcala.rm larından eon.ra Sovyte Rwıyada h&- Bilmukabil merkez mmtak:ısm 
t .. -i!l n hareket et.mi~. 72 Alınan t -t ~1 b!r iuı.nşaklık :ıuhıir ctmeoıittlr. başka şekildedir, Burada top)ena 
'."'t Zier =-• yen· [ .. ·~ taralı l inci s~...,~ .. -1 bir hülasa.s.mı neşretti. Türk ma bua ı Ba arada r--'--"-~un mukaveme .. I .. 11~- e, 80 .Alınan da Ruslara tes.. Li.......,.... '"' (A.A.) - Par..,,...en - -·- ..u..muo.-.a-.. • Ji kadar S t tüm nı d b 
""111 tocll.bn ..,,.,.. JJo7 •• BerJlnfn cenbı amlra.fuı eı&ki deniz genel ıuırm.ay ba.ş... de .fa.Yet şiddetli bir ı.urette devam d OVYe e n en 1 aret 

... ,.L_ 4tir. ~ıen lldmsel«, orada vaziyet:ıD:. ~~- +-'--da ·~ıunda '•o.ıtıı.na. vapuru. ıkanı olduğunu ileri sürerek bu mtita- .a&ı ,_ID. Alman Soıırıu•tı harb" 
1 

nan bir mant>n-a kuvveti, harbin 
&.._an +_ 

5

"" ......... -u WYa U .ı.zuu.ı .,..,.. - -· ~ • """' er ın n şmdanberi ilk defa oı~rak harek \re .uıgi)lz ~dllll rat}e fenaJ.aşrna.tta VA .. q;wu ~.1> • nun batu·ıJı<oı Berllnin Am•-''-a"'& '--r. JeaJara baamaJcaJeJerinde husu.si bir .. ••tan J bi•- .. 
t._ J•..+t 'len ... ...,. ""--.. ~ .,._. ~ ene -m bulabileceii ümicl. tdaresinJ Ruslara lntikııl ettlrml 4l'a ...... ~ neşriya~ı --"""'· Şura.- bura.ya yer _.,.rı ~· ru·vatla cevabı eılara.k tel .. ·'·'"' edıl. hava atfetml(ıtir. 1936 da tekaUd edi. Jeri sn•a dü .. miio: a•v·'ab'ıli B beb ~n geı ·· Ta.ıh- .,..., .. .,..... .,,_ mlt. v- .., """"~ ..., ..., ..., - .. u r. u se • Bu da gösterir ki Rus ba•kuman l'aıı...ı_ .. en haberlere gore ·.1;r-1...n..ı_,,r buruı alimet.t r. Bu m-'-•n-' •-. Bu hfi.dlse Ameı .ı..n.ı- heye. len amiralin hiçt>"r devrede Amerika le AJ-o- bonı.-umand 

1 
- ed " 

:-.. orti ,,,.,__ mı -.,,,.._.., ~ ~ ....... _.. an lCUlm, l&Y htınm malzeme ve lnssn kayn ~aa ~e llln edi'tnişt.lr. ra.IyöeJer, baeı Fransız:arın idam e - CJıJl uya.DdlnnlŞt.ır. Resınl Amerikan -deniz genel kurmay başkanlıtı ftZL daha evvel tedbir HWıaz etmemiş ise, tilkennüş bulanmaktan uuldar. 
lr..cte ecı 'Ya7.lyeti:ndeıı c!Dlayı tees3iirii dJ.ldJğSni blılıdiren ve acı bir kin u - ma.b!ellerı i.se mütalea. beyan etmek.. !esi aiirmemı. olduiu kaydedilirse bu bir luş harbini derpiş etmesi naafih bu mukabil taaruzun şim I'~ en bh- yazı haı.'clnnda Tahran andıran .habeır'ler ,tarışısında yapıl.. ten .imtina etınWerdlr. Vazil'et 1927 mütaleaların mlJ.n.haaıraıı ~a.heı olan Ye bana ahi ieabları yerine kadar hedefine ulaşıp ulaşnıadığım 

._ 0tı • §tınları söylemiştir: Y .• w.--ı tezahürata., ayni za- delrJ.nin ayn.l olar.a.k telA.kkı edı.nıe.k.. mah!yeU daha.. •Yl JUlıaşµu-, ••tfrmeeı l&madır. Maamatilı, Jlas.. Uyebiblıek -..tür. l ElÇen M ı - 11 maaı m ..... -- · •• 1-..... u •. 1917 de de Reıs.ıcümhur Vlıaon ya dbl .ılllml oeır .,_._.,, _ .... _ 6 -~ ....._ gun lttılaat gazetes ulll- -·n<la, uı1*abele bl!nı.. ısıl oı __ arak .nıı._ ....,..... - .,_.. Don Jıanasma ,eHnce: Dlnye 
b "'«l1 atıa.d·~ hl kimsenin --- k mere vu İngiltere ile mürı~aleyi temıne ça.l!f.. Bulgan·stanın •ldrnd~eml«*e.-· ~-~'! lllnslrd ,mine 11ım ... ri ııarı. sahD'"ıncle ota11.1&"°'•n balı:•-Q l'ttl.1-.....- ~- '6•nl ve ~ ....... n askerlerini öldurme - m•", AbnanY.'""'a 01ddetll Jhtarlar yap. - y .... ,. -.-o aak -• 
Ya-- . _-,,~ memnun olm.adı<"ını .. lru- m•• ......... mel •narruzlara 1tal'Şl koy ~ .,.,, b~ "·'--1 d. 1 Ye maneYi .___ o ffukalnn:!' e &eııslk Ue meecuı olan Mattf'll """"'119tır u ........ .... mı.ş, Almanlar u .. ..._. an ın eme. .._. mava a ycwer tide ennl'nl b t ka ral R tıı (fyg .. : Bu gazete .halkm tercüma. -n.ı.. ı_;., -neş:tırl.lmiştir. nüşler, birbiri ardı sıra ba-tınlan .Ame_ • t• etme.kte istical etmem tJıbii riıiU il " n 11. mm a :rı Ken un 

t.._ :OllllQ.tl' > ......,... ..,...... .,,- ~ •. J... vazıye J dir Lenfncrad Don ha Mme - orduJ&l'Jlla karsa s-tretmf'kte be ~lı · Şimdi oıtaı!!k karardıktan sonra riıka gemıleri Amenkada .,..,,.-. beye. va·.,,,. -•- ~-na-' menaınrk-ı~•n°*eı0: vamd•r. Alman blrllJderlntn bir n tı~, ftınr~~ jse. far.sıça neşri.ya- az 'k.1ml9e sok$ çJ.k.Ina.ktaı si. - canlar doğurmuş ve nihayet Amer.ka seeı'rlım;f~~ -bu "' tlcef ~· crnteu f ~ da I)lnyeperfn sark sahiline l'eoee ·~ la.rı 8Öj'!emiftjr: pek ..ı..-.t_..,._a da Gıa Jtim9e g.ıt. harb ilanına mecbur kalmıştı. ne f'rin m n o. dlkJerl hakkında M'hver kaynak 
~ ~arı timdiye kadar nem.&'8 ve ~~,, Bugün de ayni Yolda yüıilndüğtl i'Ö- Taymisin Sovyet notası Janmuş •nlacatmda şflpbe yoktur. dan alnlf'den haberlf'r de sfmtflye l'a.M~ bnet sarfetmitlenlir. Tah_ melı:ted1r. rillmeıktedlr. Fakat blttabt bu da şarta maalli.lı:tırr. dar teemd etmeml$Ur. BOlkl~ M 

-..... .._, vi ı ., hakkında bir yazısı Yanı ele ~lrtJmelerl ebeıncllr. Bu jaiı; ton tarat•nduı b11 hus•--4a1rı ;&J"la r·'ll be 'IQ lln.a.n müttefik mU.a r e_ p .. dalya ve Japo111ada dinle SoV)'et ordalan, 11kb7har kaf"1. '3• 

b l'la.nD.t·-- t~....ı11 eşteye gore ~:,ı ııfdcJetle yalanlanm'\lıtadır. D•mf'\ <\ll'f . -aa ıöre halJı: _ .. z ve litalyan matıbuatı da Amcr.kaya 9"-'' .laşmalan lcıin. ehemmiyetli teçhizat 
-..1 + bir kış harbi l(ifn Atman ba~om.,nd rae~~~-niın ha,.uiı net.iceiıer dofu- detle ıbilcı.m et.mek:tedlr. Clornale ı. Londra, 13 <A.A.> - Taymis ıaze. ka:maklarından mahrum edilmiş olar. htınm temin ey~ lehlncle olab 

Lflı....,,.~n. '--"-ikı· bir m-ruti hü - c•-... --•ı ı inci ...,.rMJ.a> talyada Gay'da Ruzveıtın kıırarı•.a tai ho-.a.kalesinde Bulgarlsta11J1. veri- lar. lA"ninımad mmtakasmda bu neti. J '-.ıet ·-ıı;. ..,.. _ • .,.. ......,..,._. re4ı: tie şarttan blris ne 5imdllilr 'kısın ~,__ k~ı lçln tar.attarlar~ rol depo8ma da tıeCrll bilcUmlar ıva- Mihver.in müsaade et.m yecegını yaz. len Sovyet notasından bahsederek baş_ cenin $imdiden istihsal edilml, oldu!a. tahaldndt ~, nazarıle bn• lab' 
l'a4~kta oi.d.uğuna kanidir. AYlll pılmJl}til". , lan maılotadır. .iııd1 lıcıa şwı!an yazıyor: na hükmf'tmelde müballlalı bir iddia Rfo.1'\I bir müddet 14Hlra. bu şart b 
ııı.. ·v11 

.,.;;..._ ~1--h ---
1e«eti Dün ..J._vı. Scartaorouab 8 y~ı Ja.ponyada gazeteler kararın Bulgn..:•-n ya mtıtecavlzle blrıitte llf'l'I sörühaüş olmu. bu.t5 rf tı il • 1 F "<l~ulllıh::ıc. ~ WDLI.. ......--Alm&D a&'Vaf WırYarelerl ve key!ı olduğunu Ruzveltin blldltl g bı lW...,.,.. Fllvald Lenlnuac! müturrıslara kar " 11 Ye ne ge r mış 0 ur. a 8tı lııt ,. .... .,na« PQha.stna ~ın ll'Ok bir ~: ağır pa.pta bOııJb&lar at. devletler hukukuna kaide er koymakta. veya miitecav.ze karşı vaziyet almak şı ook tfddetli ve anadane bir muka- dlm iki prt tfomin ohınmalfh1l lll~lr ~ ~ sefalet6ne setıebiYet 1'f!ll" bir faJJr..._. tam iısa1Jetler efde e~ olduğunu, denizlerin aerbt6tislni An- mecbur"yetinıdedir. Böylelikle Bulgar Yemt cöstermekte ise d:. şehir c·h•an tır ve 1m hal, So~ RtlSYa lt'ln e 

· (Rady'O ga2etesl) m]3lardır ve glo.Saık.sonlara göre tanzim eylcdiğ nl milleti kend.s ni idare edenlerln ta'!db tamalllf"ll tecrid f'dilml"' blr nzivettf>. mlvl'tll 'bir avantaJ"ar. 

Y Jerdlr. ~a akın aöylemektedırler. Anca.le Londra bu ett.iıklerl siyaset h&ldkında bir hükilm dlr. Müsadl'mc mmta.ka~anın h<'ml'n s & e .unanistana 75 fon Berli.D, 13 (A.A.) - Len ngrad ~m- hücwnların pek ağır olmacııtına iş&.. verecetttir. HaLk hartıden korkuyor. pek yakmmda bulunan sanay'j milf'.9- ,{J,,, 49L/f. Hl.•" 
yıy k · ta.t.asında Alman hava ku~tıerıne ret ederek Japonların Amer ka!l • Ja. Fa.kat Rus muhibbi olan .Buıgar köy. 

ece gönderilıyor mensub kuvvetli ruolar 12 Ellfılde s h.. pon görüşmeleri ha.vaauıı bozmama« lüsü semnl duyuramıyor. Bulgaıistan rı·nıerı·n· ı·g""tı·nam Bog""macayı tayyar ~ hıp~l•"\:ı filQI r •Jtı.nıı flWllJ · cenub J.st:fhlrAmlarına hücum et.. istediklerini .söyiüyo:-. tarafından Moskovaya verllecek: ceva. 
le Uııan.!8~ __._ rzak ~ıerdlr. RaT&Dın fenalığına rft.lmen <Ra.c!Yo gazeteai 'bın Berlinin yazdırdığına ş11.phe yok-

~1::.. ~~~~:; E:,,:;~::::~:.nn''.'"':! _ ~·~A~~··""J...,,.,,. Tl '"'· ettikleri harb ile tedavi tecrübes lıı~etı larlnda Yunanietana yardım oe- be,ta.ryalarını tahrlb etmlşler<l.r. mes gazetesi, B. Ruzıvelt'ın, mem~e- • Bir Türk anasının 1 b t• 
~~nv~~~~ ~~:1:ıru:CeZ: Almanlar 
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esir aıdııar ketın bekled~ı roı.er. söyıediğın.i 1a. E . K ma zemeSİ müS 81 ne IC8 Var 

~ 1' TU!f.c blahsu'ıüd.. Alman kıt'alan 12 Eylülde bolşevikle- cA:ınan ~hd.ldi karşısında diz çôk Helsinkl 13 (A.A.) - Fnlandiya LBaşt.arafı 1 inci sa3fads1 
-\Jilııın erı Peralar!a Türk~en satın Berlin, 13 CA.A.) - Rus cephesinde ı.arak şun:!.arı fövl! etmektedir: Strgeme Urumuna J 

tıo..._ 'l'llt1:: JIUlıheuu 1-urj • y l"" rin ş!ddeUi mUık&VECnetine karşı yap • ..,.,;.,._....;ı.JZ· ve .,,..ı.. de""'-.. e _......,._ .-1 - teberruu kıt'aJarının, ba.rıbln bH!Ddan -·111 aüriJık baflamJetJ, • .:~ı bu h"-- el"u.ı n ıma:ı ... ana takları mııharebelenle birçok toprak .....,__. ~- ..... _...., ... '""" "'V" Bu. dan ki Pın iabat ta 
..., ~eti tf> .........,,. için Tllr'.c Kızuav ce. ltevilı:I kanlı zayi- duğumm .Amerıkalıbtı: ~mı.mı Anbra 13 CA.A.> _ (loca.le Jl'.lıiı' _ CJıtidemıı& kadu 25000 tüfek, 2000 ıı&tt::!~ fdıı:~ uöbetıeriıı ""11.!Urıle rı>tııı<1an kiralanan Adana b?Janm.,Jardır. Bo Alman~ 2860 esir mulıelua ed.ecetiz_ Baaımlarınwıa: aeme Xurumundan blld1r11.ınifıUr. maldııeli tiıfeıt. 1000 m.ıtraı,,vm. eoo(men blım8ll ~ o dulımu. 7 ~ ~D'. ata uğramışlardır. 26 top ele ee- Daha wıııia gkle~ donanma M*anuım Ortaayrancı bal'fumda kw:lıılıena tclfeti l50 ..ı alu obO. tıo_ bu~ bir dela pm ~l' t.--•rilarma aiıc1 ID&a«ereıer alm.ışla.niır. 11 tcnk ye. r. nın tıoplaırı hazır du.rl.IJ'DI', demelt öl ~ pu oJmaıt üzere 800 top, 86 hafit o - ,,. OOk ayıt Olı:lıOrdOtUnfl biJıe l'Öllte 

dfl!fo--;~ Ttb1t hillı:Ollleti VUJ'ta6ile QiriGJş veya tahrlb edi.lmişti lmilth' ~ o1daı?u_ = ~~ n :.. büa tıopu. uıo Abra topu, 380 tank mettedtr. eu hald~ çoeuk fifay!'b ol ~'tı11'aç--..ftan da Cenevre be:Vnelmllel zamanı ~e . ~n Aiiım..n16 De a meyın ~ ~: Bstrıem Ku dafl tııpu llUnam etıttk.lerı, M9 tank.. m.ue trJl>!dlr denilebll r. Artık öks0ı11 ~~ ~ti vaBJtasile • .\lman ve Amerika ile Japonya Bu yenı.,&.:a:~ te'hlilı:esi doğura : lümönden:niı ettıırı 1000 lira e ÜÇÜ~ mı. 87 zırhlı otomobilden bir kıısmını tün artm-ı•ma da lht.ima1 7oktur ır: 
..;.'Vllt --ı:maetıeriıe ya.pıinı:ıktadır. k çık:tan aç_. . rumuna ;ı . litf,nam, bir bımmı t&hrib ettiJc:leri; :ıaatindeyim. 
' ~ h~i muıırafatat lraSIOda anlaşma JO cağına hiç şüphe yoktur. l cü suth hulı:Uılt .. hAıkı~Uğı t:ıra.fından tanklardan 150 sinin ve otomobiller. Bu halasın vey&hud ş!.ftuıın tavyar 
. ~-:''utlU,OOr. «Newyork Su1111 guetes:lnde ""Phe - dün Kuruma gönderılmiştlr. den 25 nln kullaınılabllır ha.itle oldu- ~ahatin.n net ces.ı olduğuna kani o 
~~ ~ Ceaıinti, i(ııg&1 v~. 13 <A.A.) - Japonya .ilıe ]ıadams töj'Gıe ~: ın (b:uk &<ıirgeme Kurumu ~en.el mer tu. ayrıca, 300 t:ladttörle 
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kam_ mat 1çln vak'alann teakubu Jı\zımdır .,.,~ ~ 'f'I! Yunan ltız.ı:ıhaçı ile b;r_ Blrıeı,ıDı:: Amerl!kanm bir anla~&P Şimdi, had> veya. 8tdh ~r~ • keıU bu yükseik duygulu Tiirk ana. • ;?Ondan k8'18 bar kısmını ta.hTib, ıbir T•bda tek vak'a ile kat"llr wrm 

c!.._ '6ıt "-nlkhan, laım&nlarına tevz·i- vcrmU: 'üzere ok111kl&rl haldt= 1:: arlık k~enin delil, Berlınln eiln.. aını 1-Ylrla anmağı ve bütün yurd... tuımmı jfJblnam ett.ikleri bunların prensip( Yoktur:. 
~'tr. ~ ln4111nıl •la. berler Vaşlniltonda blıcV&l b 1 . u elı:- de <Mduğunu kabul etaMlk lıUl:mdn-. daflara ~ıtmağı blr borç billr. da birooh kolayca ta.mır~ e-wer.işli K(lçük Muammerin babası da kendi. ta.':"~ tA JMlki edilmfl::ıedir. Bu ha er erın 'imi 11ın•Hd•nlac8k . .• . sile görlışen muha.rrlrınıize ŞUnlan llÖF· ~ ~ ,...,.-.ı nbt: kııı:t.18,7 OımıJ rdsi ~ veıva Toıcyoda.n gel- Tloare' .... b b&ber bulunduğu, resııu bir teblıgde bı1dı- lemi4,ııtır: 
~ l'u!:- olanı.ıc blJhasııa QOCUkl.; =~- BöYle bir anlaşmanın halen Vqiı:ıgt.on Ut (.A,.A.) - ~~ Bu hafta Ankarada 20 rllmektedir. c- Tecrübe muvaff&k olmu.ştur. CO-
.. ~eı n ltlTJ'l\aeına 25 tıon rıd& rukuu belclenditın• dlaiı' IMlrada }ıjçb1r alan mıabfelle~ be,an • • k" culı: boğmacaya bundan 21 sUn evvel ~~ir. emare yoktar. gire, Ameriıtan gemiler: ~.:; ziraat mlldürünün ıştıra ile Sabık Kudüs müftüsü tutulm-.U. Hut.alığın en az b i bu.. 

r&Jc &tef edeceklerine • t' 1 ak et* iki ay &üraıeaı !Azım gel rk:en, bu.. "S p taxab7>"8n yapıJııın ibtarm tatbiki i.. bır kongre op anac Kahire 13 (A.A.) - İrana kaçm11 8ÜD tamam.ile 8't!ODliş bulunuyor Beni on osta nın bulmacası• 6 - (3) çiD bi- ,.trwıa ~..:. t- 1 bri ......... O'an - K..ıua D1Ul ... il. Dtütte - :.~'f"..::.....""':.:::~ ~ 
·~ 77 I • leblerlrılll ~Jme grede z:ra.at Vekt.ıeti tarafından ha- leJı:et.ten Jı:a.çamam!ftır Ye ze.nnedJI - dınerln ismini, tecl'ilbe müııbet net.et. 

edeceıctlr. _ .u--~ ae al ııı.. Uıası dlftne töre. flmdi TahrandU:ı Alman erdi~ ı...c- rtık f#.... edebilir! Vi 4111 
.?O tır11..;,.i Mll.J•relı bir .,..Ja 70Uıyan Mr Htlbeır aıHJdıiına pe, ---..:eı~ :-::

1
: :!r zl.raa.~~il~rlnln eJçJftine iltica l!denler meyanında :~;~ e~ bir bo~c ~ ~ eA.,.~ INr Ja.Jiyc talulilll .O~iis :mrlerinin s~ı.arıdır~ kon ıa..vı:ııa haüındaki mütalealan alına. bulunma'ldadır. Mrim.• 

ı ..._•.;--ta: 1 ı .S 4 1. 6 7 8 9·"'1J10 geçen Salı giı~~-~ı.sı ılan J>lr gi ca4ct.ır. tıı~ <llt!ann • · · ~ • gre ıetıerl ar_....a ya.p Bundan ba$a, 7urdun zıraJ vaz yeti 
liır • ay C'l) ~ ~ ElSlMindi& mevzuuba.hs olm116- göıaden geçirilect'k, a;raate musallat o-

l 1'o '- <~> " 1 flerdıen biri, fikrince bu lan hasta!"'· ve haşaratla mücadele -tısı--· • tur. Bu §e t ~ .... ~arı .... <t> • • ~ bir şekilde :ıUU'. işlerı !Eer!nde alınacalı: tedbirler sörU. 
l l>atı <&>. ' protenın m-.. •esı olduğunu söy:e • ...ııı ............ ~. 

~ - ~ tık zaınan ....... ç.,,._.,....... 
111 "enıı (1>. ·•- mu,tir. ijehrimİ21de buhınma.kta olan Zira.at 

ı.ı Jllıttll\ l':\. V'*1li Muhlıs Er.zmen bu .konsreye rı. 
~.:ı"n~&an Of(~)ı. Palermo tekrar bombalandı ya.set etmek tw.ere dlln akşam:Jc! w 

.. " '" preale Ankaraya g;tmlştlr. Vekil H "· Urıe h .~' ~ Rıoma. 13 <A.A.) - Resmen bildi- da11)ılM}a ~arında Vıll\yet ve Bel d ye 
ka.~~ ~'letıııı rildliine göre dün gooe Palermnya ya. etilinı tarafından ufurla.nmıştlr. Vı. 

4 -. S. pılaıı hava bticUmunda 3 ki.ol ölmüş ve 18.Yet z:.raat mUıdUı11 de ayni trenle An. d-et;ı ts>~l l6 ~ de yaralamnlftu". karaya h.art*et e~. s . 6 
(3). ~ 8~-

11 -. ~ıcı. (2) 1 
(2) ~ ~ 
~llıt f4 'htı hre . 
, >. 

:o. ~ ~le d'f,1 
8 - f4) 

•) - lllr llQ- • . .a., ~na 

9._~ <J> • .tO 
ltıa.sa t <I), _ •• ~~ ·-...~~~ 
ıe ~-, <4>. ı t 
il Clk Llırıha_ 
t\\;ı r <2>, l!:o 12 

ı: bıılunlll ._.. - c2) J[2Jl <3>, Eski b'r 
l -. lk l 4 - Kafllel" , 

ta <•> ~,:nr._ a14'fımıu ıl.Je. '!'Irk kOlu CJ>hla i&kambille batılır 
l -. Jla hır J>,trçası CS>. 5 - Floca es> Oca tr.:ı çık.ar <2>. 
).;._ . ~il (4) Oarptıjı ~lenır (3>, DÜSBI~ (f), 'Ç&vüc <4). 

1 ~ .. a..a.... 8 - detil (2), Yakıcı ribııAr 
~--·· 7 -BoY a ~ '1 e traıava1 s!ller <3>. (3), B"r \OOl'Y <2>• ,

2
) Bir er. 

~ t!l" m. s - t~ (3), Beratw. • 
ltt <tı~a <4>, PrMl.ilZca ~ f2), k4c ilmi C4>. ,

3
) B1 

....._ .A .... ...'. Atrilt&da bir memleket • r 
~ -......,.r.ada il r me.sıre <5>. Bur- 9 - kabı ctı, ıtlllıiede ç& an l3). 

Ttiftlye ı. Baakam A. IJ. llii

~: 

15 Eyi• 1941 Pıı.zarteai güntln. 
den itibaren ıı.şelerlmlzin aşağıda.
iti saatlerde muhterem mü~terlle. 
rim.lze açllt bulunduiunu arzederlz. 

HersıQn: 9,30 - 12. 14 - 16. 
cuma.rtes irünlerı: 9,30 • 11 31>. 

Parisle silAh taşıyanlar 
idam edilecekler 

Pari.s 13 (AA.) - Fre.n.w:lalci Al _ 

ınan aslkeri kumandanının l>Udirdiği -
ne göre, tabanca, cephane veya her_ 
hangi dJter bir .silA.h aa.h.l.bi olıdueu 
anla.şılan her şaiııs id&m cezuına 
çarı>tıriacaktır. 

05 MAN LI BANKASINDAN: 
06manlı Bankasının Galata Merkezlle, Yenlcami ve Beyoğlu Şı..beleri 

veuıelerı ve K.r:a ı.c Kualar Da resi, 15 .Eyltll 19-ll Pazu-te;i stinllnden itı. 
baren ışarı :ı.h re kadar, aşa~d:ı yazılı aaa~erde aç:ıılt buluna.caJttu·. 

VEZl\""R SAATLERİ 

Adı ii'lnler > Sa.at 9 dan saat ı~ ye kadar 
) , 13,31> » » 16,30 a • 

CUmartesı gihıleri saat 9 dan saat 11,30 a kadar 
KİRAUIC K.o\SAJ.Aa DAİRESİ SAATLERİ 

Adi ırün]'?r J Sa.at 9 dan aaat 12 
) • 13,30 • ,. 18 

Sabahtan Sabaha: 

Serbest 
izdivaclar 

Adllye VekiJet.i ••ıruneeca fecllk 
dotumlarma aiha7et itttDek lcin ted 
birler alayormut. Kanun 781q ile b• 
41erde pre bulmak bnkAllJ .arsa a. 
eele ea.mek c-ere&. .t'akaı Wace meae. 
le JJUildlr. Her ft!Yda evnl •ayn. 
meşru doiumlan Uu.r.J ayırmak iL 
amadır. Bir kısmı ve oaha ~·otu lı.a. 
ınuıi olnı17au blrleşmeieıln mahııuli
diir. Yani imam nıkahlarmuı cidlee 
dnamoulan deian ooculd&r. Bir lua 
ım da doindan doiru.ya serbest mü
auebetledıı ortaya atı.Ilı iaJİluıls 
mahlWar. Kanun uıuaruıda Odli a.. 
l'Ul1Ula fark J'ok&ar. Fa&& imam ol. 
kih• ile hayatlarını bırıe,Urıınler do. 
tan oocııklan tauıdaklan irin nutus 
kütükleri bu oocuklan kayderler. 
ilı:inei kılunda ise b.ıb.ı itöyle bir 
mes'ali1'd tekabltiil et.es 'ft eGCull 
b• Jiretl ~belia ıuha1eUnde 
ananın kucatmda babuı. olarak b 
br. 

•an1ıırma1ı: için &eclblt alınma.adan eY 
vel bu cereyana yaratsu sebeblerl a.. 
l'aftırmak. &'ttekUr. Ce.ıyetln her ta. 
bakasında tesadüf edilen bu rabıta. 
Jar acaba bir 1b baca.n ve arure&ln 
eseri midir! Öyle lse d ha e\·veı bu 
unıretleri ortadan kaidarıaık iea~ 
eder. Eter serbest munaseb tler res. 
mi rabdalarm iki Urıııta a: r mes'11.. 
IJ,.eüer yülemeıdnden do~oran me 
deni kan-llD evlenme ~ boşanma 
berine ko1dutu lı:ülfttlerı ~evjet. 
Olek kafidir. Bunu Jap&rken bir ta. 
raftan da imam nıkibı ve serbest ra. 
bata müptelilanna karşı atır <'es&I 
hllkömler ıle konabıllr. F:ı.ltat eter 
medenin bir de lk&ıaadı cenhP.SI var. 
ıa, erkek esasen bir ınes'alı:ret olu 
aile oeatmı lnm111aUan Of'lılnlyorsa 
o saman ılava)"I halJetaek c-üçJl"flr, 
YeaJ cemiyet hayatı aile bü•çeıJnl 
hayli cenlşlehniştlr. Kadının mnmn1 
bayata &innetıi onu birçok lbtlyao
lar kartısmda bulunduruyor. Erkelı: 
blllllan hesab etml'k meebı1rlvt>tln
dedlr. Fakat devlet ele letimai nla
mm metanetini mahafaza ~iye 
mecbanlor. Çoculı; thertnde ane ile 
lleraller clevleUn •e mtirakahr laülıl 
vardır. Onan ~in mesele7I hem lkt&. 
udi hem lclaıt. hem loUmal ......_ 
dan miHalea etmek pnktlr. 1111 .. 
• ., bil'U .., ~ ........ 

Der lkJ bakımdan eemıyet hesabı
na &elalllıeU elan IMa yeni alateN ra. 
bıtalara nlıaa,et nrmek Ye ~ 
kariannak cidden mhbim mftleledlr • 
tUrat eUlıek l&SIJll ki bu miinaRbet
tere teblrlerclen U:rtere bilar ...._ 
Af edJ1ınelde Ye .. .... ....,, b• 

.... 
... ıh .............. ... 

...,.. ı .......... -....rr ....... 

ıfUQıoe ........... ~ ....... 
...,a.._ ,- I 

~ "--'·· ~ .. ..wı 

it. A.... l'1lPU!" (3), Soouna tS• tor- yamek ,B!rdeııbire es>. Verwclt C3>. 

'""'Ul olur. ıo~~~~~~~~~~..:.......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....,..ı..;;;ı;;MI• 
8a.&ı 9 dan aaat 12 

ye tadar 
ya kadar 
7• kadar .. ............ ... ı ... ... ....,.... 



Gayrimeşru evlenmeler 
CBa.t tarlLfı ı lucl s:ı7tadal 1 malıdır. Mevzu cidden eb.emmiyetıı ve 

ketin!, heraesin l~zımgelen ehemmiyet} tc.~e muht.aodır. HAdıse muhtelı! 
le karşılaması 't'e kendılcrlne mUracaat cephelerden lncelenmeıi. l!."'Vvelıi bunu 
vakı olsun olmasın, !lkırlerlnl nçıkça 1 vUcU<ia getiren sebebler ara0tınııp bu. 
beyan etmesi bir vatan ve hamiyet bor lunduktan sonra izale.gl esbabınıı te
cudur. vcssW edilmeli.dır. Mevzu, müeyy:de 

Ga.yrimeşnı oocuklan doğuran, gay. meselesi değil, sebeb m~le$ldlr. Sebeb 
rlmeşru blrlcşneler neden ileri gell- U.ale edUmİıdlkçe, mileyyıt.lelerden maL 
Yor? .• Kanını evlenmeyi cok kolaylaş.. lQb olan tesir liuswe gt!lmcz. B:naen
tırmışt~r. Boşanma da zann7rtlldlği ka. aleyh; ruhiyatçı, içtimaıyaı;çL ve Uı:tı.. 
dar gliç değlldır. Türk hCUtınıi bu hu. sa.dcılarla hukukçuların elele verme
sUSba o kadar salim dllşünilyor ki: bu leri saycSlndedir ki; hem ı.cbeb, hem 
na vüıt olup da I!tihar etmem .. k miiın de •önüne geçilecek müeyyideler ten. 
kQn değildir. dUıiğin<len meydana gelir. 
Şu halde evlenmede ~ bos.ı.nmada Gayrimeşru ı;ocuklar, mosuı:ndurıar. 

milskülıı.t olmayınca, gayrime~ bir. Onlarm hMlsede herhangi blr dahlü 
leşme!erin sebebi, zahiren adeta bir 
muamma halini alme.ktadıc. Fakat ha- müessiriyetleri yoktur. Fakat, cerniye-
kikatte hiçde böyle detUdlr. Ve yalnız tin bako.sı, insanlığın terakltLıl, nihayet 
yukarıda söyledıtm ıiol bunun içtima ideal varlıklara doğru gltınelt fç n ah
lva-tçı ve lktısadcılann. hukukçularla lA:k.t müesseseleri gözönunlje tumak, on 
b&.şbaşa vererek d~ünli.ı> hat:etme'eri lan herhangi bir suretle az dahi olaa 
tAzı.mdır. hırpalayabilecek çı~ırıar açmamak lf-

zımdır. e Avukat Celal Derviı: Tt!.rk camiasında bu lA.zımeye ria. 
c - Benan bu mevzu et.rafında soy. yet milletlm!zln hukuki, ahilUc~ ve ·c

iiYecetfm tek blr ciınıleaır. O da: Gay ti.mat sahalardaki tekdmUIUnü göt.te. 
rimeşru milnasebetleı1 v~ metres ha. rlr. 

• r;a.tının esaslı bir tarzda önüae seçL Binaenaleyh ga)Tlm~TU. çor:uklann 
lebllmesi için, kanunun, bu ef'alı ce- vaziyetlerini ıslah et.met: cndışesl ta. 
zal suç addet.mesi yolunda cezı1 ted- şınırtren, Türk in lletınln asıl ibt"yacı 
b.rler alınmasıdır. bulunan meşru çocukiarın, .ailelerin. 

e Avukat Ômer Cemil Tan maddi ve manevi huzurlnnnı selbetme. 
•ı: mele lktıza eder. 

c- Oayrım('şrU çocuklann hukuki Şu hal .ve vasıflar k!\rşısıtıda en mü 
vazlyctıerinl Türk iı:anuııu medenısi te'kA.mII bır kanun bulunan ve ş!mdl
tesbıt. etmektedir. Memleketim zde htı.-1 ye ktıdar hemen hemen tadile de maz 
ı t harl ı d" hükümler har olmıy!\n ve ana bir kanun olan 
en mevzua ın cm • ...... k ede ıs· 1 hükümleri 

tahmini zarureti mevcuasn, bu da ye. Tüııı.. anunıı m n ın n 
nl alınım bir kanunun memleket ha- haricinde baska hükümler aramda 
yatına tatbikinde, o kanuna intibaka mahal olmadığı kanaatındey!m. Cünkü 
doğru istihalelerln zarureL!ni iş:ab et- memleketlmlz bu kanuna bidayetteki 
m<ıktedir. endişelere ratmen çok gUzı!l intibak 

Bu hususta her ş~yden önce. ayni eylemiş, onu benimsemış ve cıemlye~ 
vaziyeti muha.kkak surefıte veıe·rk! baş.. o dairede tektı.mUl 9l"Yfınl taklb etmek
ka şok!!® olsun, idrak etmış bulunan te bulnmuştur. Buna hürmet b!r va
mcluı.z!miz tsvlçrede naSll bır fstiha. zifedir.• 
_1e_d_ev_r_es_i _d_e_rP_ı1J_ e_d_U_d_lii'_, te~Uc.:_lk:..:__oı_un=-----------:~-F--enl=l =6n=e=-r 

Talebe alınacak 
Maden tetkik ve arama enstl
tiistt genel direktörlilğllnden 
ZO~'ta leyli ve meccanl olarak açilinı.Ş bulunan ttıMen teL 

n.isyen m6ktel11n1n Birincite~rin 1941 de ba.Şlıyaıca'k !kinci denesi iÇin 
nam:zıed ~ektedir. ı 

Me'lcte'btn bl1\ nazari, dığe.ri ameli olmak fuıJere iki sömestre ayrılrnııt 
dört seneitk taıh61!1 vardır. 

Mektebe en az ortaokul tahsilini bitlrnıJş olanlar alındığına ft 

tallL'lll müddet4 dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 s:ı.yılı kantınun 
S üncü maddesinin D fı.krıısı hükmünden lstAfnde cdebUecek dere • 
ccde tah!Sll görmüş sa.yılacaklar ve llse m~unlanndan bir sene fazla 
okuya.nların hu:kun.a s:ı.hib bulumıcakla:rdır. 

Aşağıdn!ld şartları haiz olan isteklilerin ZOn.gulda.k'ta mezkur 
mekteb müdürlüğüne vesb.larile bizzat nmüra.caaıtıarı lüzumu ilfm 
o!unur. 

l - Türk vatandaşı o1mıı.k, 

2 - İyi hal ve aıı:fik sahibi olduğunu ~k etmek, 
3 - Bubşı.cı h9Stnlı:klarla me. liil olmam.aık, bünyesi maden ocak. 

larında a.men çaluımağo. müsaid buluınm'a.k c:sih'.hi muayene zon .. 
gulda;k"ta yapılacaktır.> 

4 - En az ortamekteb yahud OTta derecede san'at mektebi dip!o. 
ma veya VıeSikalarını ibraz etmek, 

5 - ~ 16 ve azami 25 ö'tıŞını bitirmiş bu1unmak,. 
6 - Dört aded vesika fotoğrafı vermek. 
24: Eyliil 194ıl akşamına kadar mUracaa.t eden namzetlerin 25 E:Y

ıu. 1941 de Zonguldak.ta. hesab, hendese, cdbir ve tür~r.eden yazılı 
ımUhanları yapılacak ve n\uvamı.'k <>'lanlar mektebe kayıd ve kabul 
ed leceklerdlr. a6535-8100• 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden 

, 
Fabrika ıÇhı biriru:i ve ikinci sınıf tornacı, elektrikçi, tesviyeci ve mo. 

tör ustasde m11;ldne ressamı alınacaktır. Verilecek yevmiye imtihanda 16-
rülecek kab Uyete göre 500 kuruşa kadardır. Bu ustaların lmtıluı.nda mu_ 
vııffak olmcıları ve hariçten gelecek olanların bütün yOi masranarUe cil. 
ğer zaruri masra.flarının kendilerine aid lbulunnıalnrı şartlle a.şnğıda ya_ 
zl"ı vesallde nLhayet 30/9/941 tarıhlne kadar bir dJ.ekçe Ue fabrika genel 
d.iırek:törlüğüne müracaatları. 

- Nufu.s hüviyet. cüzdanı ve Mkerllk vesikası 
- Enmlyet Müdfüiiığüııden musaddak 1ht1Bnühal kAlıdı 
...- Bmıserv6 veya varsa mekt.eb şnhadetnamesi. (7951) 

Gümrük Memuru Alınacak 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

MüetMOSemiz Gümrük işler.inde .istihdam edilmek üzere bu gİhi 
işleri uzun müddet hüsnü suretle ifa etmiş V'C 2000 liralık kefalet 
irae edebilecek bir memur alınacaktır. Kendisine liyakatine ve 
1ıizmet müddetlerine göre 140.-liraya kadar aylık ver~lccelctir. 

Talib&erin hizmet ve tercümci hal vcsikalarile birlikte 20 Eylül 
1941 tarihine kadar İzmitte mÜe59CSe müdürlüğüne bizzat veY.• 
yazı ile müracaat etmderi ilan olunur. 

Yozgat memleket hastanesi baştabipliğinden 
Ho.stanemein 100 lira a.yhk ilcrıetli nıa'klnAsffil~ açıktır. Şeraiti ha

iz olanlı:ı.n.n bonsenis ve hllanühal dc;A.ğıdı ve iki adet vesika fotoğrafı ile 
tahriren haat.ane baş~lbliğine müracaa.tiarı i1Aıı olunur. <8034> 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden 
ı - Bll' aded otuz tonluk deniz mot.örU teknesi ve motörü tamir ed.l

ıecttiir. 
2 - İ'kl yüz yetmiş beş 1lre.lık B~kırköy MalınüdürH!ğune yatırılo.rak 

J8.9.94ıl Perşembe günU 83. t 14 de Yeşilköy Ba;va Muıta.ka Depo Amir. 
liğl Satıno.Jma Komisyo unda !>ulunıno.Ian. (8064) 

Üniversite Rektörlüğünden 
1940-41 yılı asic.erilk dersinden ıbııate kal.an nonnaı ~·c anormal tız ta.le. 

benın ıanaı ımtihanla.rı 15 EYH'llden 15 Blrinctteıpine kadar yapılacatm _ 
ı:ıan alabdarlann bu. nl'ilddet içinde taHal taburu komutanlıiına müra _ 
cıutJ,al' J. ( iOl8 > 

.. SON POSTA 

f :~~~~~~~~~~ 11 

' Tel: 24010/60558 ~ 

ZAYİ - ~28 sem~6lnde .Mehmed Ali 
Be:vın şoför re ma.!tı1nJst mektebinden 
alınış olduğım şehadetnameyi zayi et.. 
tim, Yenl&in1 çı.k.aracağımdan eskisi
ahı hükmü yd.ttur. 

AnberceU otuııanndan Mustafa otlu 
K.Uun Arapkir SU Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Bir eczacı kalfası -
alınacaktır 

Ankara. Merk~ eczanesine 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kqe alınabilir. T AKLITLERİNDEN SAKININIZ. 

racaat edilm.esı.. • Her yerde Pullu Kutuları ısrarla 

NAKLiYAT iŞi MUNAKASASI 
Sümerbank Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
Müessesemlz için Bdu ve Dii7.ce Onn.an Revirlerinden müba.yaa edı

lecek 20 118. 30 bin met.re mıkabı tomruğun şose kenarlarındakı or _ 
man depolarından alınarak nLhayet on ay zarfında .Ad.aı>azarıno. na. 
kU ve Adn..pazarındo. vagona tahmil ıŞleri; kısmen veya tamamen; ta_ 
Jiblerine ihale edileooktlr. 

İSt.ekl.llerin metre miklibı _ kilometre flatını havi tekliflerinin ka -
palı mrna 22 Eylül 941 saa.tı 16 ya ka&lr İzmit.te mUessesemiZ mildür. 
lüğiine tevdii il.An olunur. 
Taaılihüd ecUieeek bel'M!r on bın metre mlkabı için iki bin liralık 

muvakıkat teminat akçesi kapalı zarfta beraber müesseseye t.esl ım 
edilecektir. 
~nla naıldiG'atı yapacakiara; bedeli müteahhiıd tarafındo.n 

ödenmek şartile, lllst.4.k, benzin ve yağ müesseaece temin olunaca.ktır. 
Te.aJihüıdün tamamı için teklifte bulunanlar tercih olunur. 
BeU.ülorz; sanayii müeeeesesi· ihaleyi icrada seı'be&tır. 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniıl Gedikli Orta.okulu birinci müaa.baka lmWıanına giren okurların 

kaıbUl liBtelert gelm.lftır. Alakalı okurların hemen İıstanbul Deniz Ko -
mutanhğına müncaatları. (8003) 

Leyli y • K ı • Nehari 
w Erkek enı o eJ Kız -,. 

ilk _ Ol1.a • L1se TU:sinuie Sıraservller 861 
Müdür: Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali ~et Kırca 

HwıuısiyeUeri: Ya1>ancı dıllere ehemmiyet vermek, talebenin sıhhat 
ve irızı.baıtlle yakından alti.kamır olmaktır. 

Telefon: 41159 1 

NİŞANT AŞINDA KARAKOL KARŞI.sINDA 

YATILI ı ıK L·sEs· 
YATISIZ 1 1 

Ana. ılı'k, orta. lise. • 

KIZ 
ERKEK 

Türkfyenin en eski hususi lisesidir. Ka,yıd için her gı{in nıüracaa.t ohınabillr. 

Tarl!na.me isteyiniz. Telefon: 80879. 

ERKEK ve KIZ - LEY LI ve NEHARi 

SANKT GEORG 
ALDIA.N OKULLARI 

Gala.ta Kart.çınar 90kak. Tel: Erkek: 42095 - Kız: 40499 
Erkek kısmı : Orta, Liıe ve Ticaret okulu 
Kız kısmı : ilk, Orta okul ve Ticaret kısımları, 
K.A YID : 1 Eyliilden itibaren, 9-12 arasında. 
tkmııı imtlhanlan: 12 ve 13 Eyhilde. TedrlSa-tın ba.şlaması: 

15 Ey~(ll 941 Pazartesi 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartl;ırı 

1 - Ankara Yuksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakülte.si askeri ltısmın:ı 
bu yıl sivil tam devreli l.selerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve 
olgunluk imtihanlarını vermlş olmak şartlle talebe kabul ecıaccektir. is. 
teklilerın a.taiıdaki ş:ırtları haiz olması lf..zmıd'ır. 

A - Türkiye CünıJıuriyeti tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 19 • zı olmak <22 dahUdit.• 
C - Beden teşekltülieri ve sıhhati orduda ve her ıklımde faal hizme_ 

te müsa.id olmak edil rek!iketi olanlar alınmaz. 
D - Ta.vır ve hareketi, aWkı kusursuz Vt! se<:ıyesl sağlam olmak 
B - Allesirun hlçblr fena hal Te şöhreti <>lmamalt «bunun lçin d~ za. 

blt.a ve&ka.sı ibraz etmek.• 
2 - İsteklilerin müra.caat ist.idalanna ı;u vesikaları bağlamaları ı~ _ 

ıwndır. 

A - Nwus cüzdanı veya musaddak suret!, 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı 

lrAğıdı, 

c - Lise mezuniyet ve olgunluk tchadetnamesi veya tasdil!ıl.i sureU. 
D - Okula alındt~ı takdirde askeri kanun nfıa.m ve t.alima.t!arı kabul 

ettiği hakkında veiislnın ve kend'sin!n noterlikten tasdikli tashhüd se. 
nedı. Talebe okuldan ist..lfa etmek ıSterse okulca tahakkuk ettirilecek 

~ ına.sraııa.n birden ıırerir ve bu da taahhüd senedin\? kaydedilir. 
E - Sa.r'aılı, uyurken gezen, sidıkU, bayılma ve çırpınmaya müptel~ 

olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhüdnamesl. •Bu 
~ıbi hastalılclardan birlle okula girmezden enel malü1 oldukları sonra _ 
dan aJı!aııılıiıılar ~kuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetllir.ı 

3 - IBteklUer buluıı<iukları mahallerdeki askerlik şubele!'lne istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince 2 nci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra Ank.arada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner FakUltcsi as
keri talebe limirliğine gönderılecelttır. Müracaat müddeti Eylulün 25 ine 
kadardır. Bu tarlhten sonra müracaat kabul edilmez. 

t - Okula lrD:YMI ve kabul şehadetnamesi derecelerine ve müracaat 
sırasına göredir. Istekll adedi tamam olunca kayıd i~leri kapanır ve ka _ 
bul edllenlere müracaat ettikleri askerlik şubelerile tebligat yapılır. 

(6933) 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinden 
ı - Beş kalem oto malıeıne.sı satın alınacaktır. 
2 - İki yiız yet.mit altı ı.rahk kat'i teminatın B::ı.kır.kiW Mn:lmfid'" Iü 

~; t ' 8 ~J ur -\; ... ne ya. ırı.ması v~ 1 .9.941 Perşembe günü saat 14..30 da Yeşmr"· H 
va Mınt.D..ka Depo Amırliği Satmalına Komisyonunda bulunmaları. oy a_ 

(8083) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Ver~•an 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda yazılı mevn.dın pazarlıkla eksUtıınelert hizalarında yazılı gün, ~t 
ve mahallerdeki askeri sat.ıruı.lma komiızyonunda ya.pılııca.ktır. TallbleriJI 
bellı va.kitlerde aid olduğu komisyonlarda buluıunatarı. . .ıfl 

Cinsi Mıkdan TutnnTeımlnatı İhale gUn, saat ve maJll"""" 
kilo Llra Lira 

lG,050 1203,'75 16/9/941 10 } Saman. 
Saman. 
Saman. 

642,000 
480,000 
588,000 

17 ,017 1275,75 16 1> " 15 > Karakl>se 
20,580 1543,50 15 I> I> 15,30) 

Kuru ot, 17 • > 15 Kaıs 
Pirinç. 
Sade yağı. 

• 930,000 
10,000 
2,000 

250,000 
200 

4.550 683 19 :. > 10 Qanalclcalll 
17 ı il 14 Hadıırf~61 

Lavemarın kömUrU 5,000 750 17 » il 10 Çanakkale 
Araba mıau. Aded 28,000 4200 18 ı • 14 Erzurum 

(1061> (8t59) 

** 68,000 kilo sığır etı kapalı zarfla ekhiltmeye k.Onmuştur. İahles! 2' 
9/ 841 razartesi günü saat 16 ela vanda weri sa.tın alına komi.syon~~~ 
yapı,la.ca.krt.ır. Taıhmin bedeli 16,3.20 lira, iıl'lt teminatı 1224 Urııdır. ~ 

ve şartnamesi İst. Lv. Amirliği satın alma kmnlsyonunda da görülebflil'' 
TallpJerin kanuni veslkalarile tekli! mektuplarını ihale saatin.den ol' 
saa.t evvel konıi<;yona vemıeleri (1063.8161) 

** A.şağıdıa y&ZJl.ı. mevadın kapalı zarfla elmlltmelerl hizalarl"1d:>. yaztll sOllt 
&a&t ve mahallerdeki askeri satııı alma ko~onlarında yapılaca.kıt.ır. ~ 
llblerin kanuni vesı&.a.arile teklif mektublannı ihale saaıtlerıuden bir ~· 
ev~I kanuni v~ikalarlle teklif mektublarını aid olduğu komisyona verzııe' 
leri. Evsaf ve şa.rtna.melert aid olduğu komLs.voolarda gönillir. __ ıı 

Cin.si "' Miktarı TUtan Temina.tı İhale günü saati ve~ 
iıdlo lira lira __./ 

Sade Yalı. 
Pırlnç. 

Kuru~. 
Kuru ot. 

36,000 61.200 4,590 25/9/ 941 16 ~· 
96,000 46,080 3,456 29 11 ı 15 ErZU~ 

15,550,000 37,958.20 26 • > 17 Balıketi'' 

Saman. 
Kuru ot. 
Saman. 

1.400,C-00 5,100 ) ....1iJ' 
1,000,000 3,375 > 26 • ı> 16,30 Balık- . 

57?,000 2.375 ) 
1,165 > 26 » 11 16 Batıltesll'• 345,000 

360,000 
840 000 
150.000 

945 ) 3/10/ 1> 9 
787.SO > 3 » 11 11 

4,500 ) 3 • J) 15 

Saman. 
Odun. 
Sığır eei. 
Soğan. 

Kuru ot. 
21,000 

600,000 
180 ) 3 I> • 17 

2.475 > 3 ıı 1> lo Edreıntı 
(102!>-7955) .... 

Bir ııded anfbar inşa ettirilecektir. Aç.ık eksiltmesi 25/9/9~ Per~en::, 
günü saat 10 da Bolo.yırde aslteri satın alma komisyonUlldo. y&.pılaC eIP 
tır. Keşlf bedeli 4890 lira ilk bemi.natı. 336 lira 75 kuru~ur. Tallplerın b 
vakitte komisyıona gelmeleri. (1031-7961) 

** p Aşağıda yazılı mevndın kapalı zartı" eks!Hmelerı hl?.ıılAnnda yazılı ııl>' 
saat ve mahallerdeki asker! satın alma lkomisyonlArında yapılacaktır. 'I'a ef' 
lerln kanuni ve61kalarlle tekli! mektuolarını ihale saatlerinden bir saat 
veı ald olduğu komisyona venne:erl. ,uı 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı fiıalc günü saat ve ınall 
Kilo Llra. Lira. ~ 

şıS. 
Sade yağı. 115,000 172,500 9875 19/ 9/ 941 16 D. acf& 
Saman. 873,000 2946.38 19 :n • 16,30 Kars. 
Saman. 637,000 15 ,925 1175 20 1> » 11,30 ErZurııtO-
Saman. 1,152,000 34.56i> 2592 22 " ,. 16 Merzıfotl' 
Sığır eti. 120,000 3600 19 :n :. 11> 
Kuru ot. 480,000 1980 19 1> 1> 16> eaıf~ 
Saman. 480,000 1880 19 • » 18) Ecir ,, 

~~~~~~-~~~~~~~~----~~-~(~ 
Askeri fabrik<tlar umum müdürlüğünden 

Tc;bib ah-;ıacak 
Muhtelif yerlerdeki fabrikalarımızda istihdam edl"m~k üzere 

alınacaktır. Kendılerlne 3656 sayılı .kanunun :hükünılerine göre 
verilecektir. 

İsteklilerin ellerindeki vesika ve hAl 
yarak umum müdurlüğe müracan.tıarı. 

tereemelerini ıst dalarına ,,,f' 
(8123) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyo.rn ilanları 
10 Adeıcl Dekvaç 
12 Aded filika. pusulası 

Yukarıda Cins ve mikdarı yazılı !.ki lkalem eşya 
gü?ü saat 14 de pıı. .ıarlıkla alınacaktır. 

cetıl 
18/ Eyhil/941 per-ı 

Isteklllerin t>elll gün ve saaı.te Kas~da bulunan 
zır bulunmaları. (&149) 

.,,, 
k:oml.c;yc>IldJ 

M Ü ** d-armara ssü Bahri K. Satın Alma Komisyonun ~ 
Cinsi Kilosu Tahmini tıatı Kat'i tefll

1 

Kuruş ~ 
Kösele 5000 450 3375 
Sarı va'keta 3000 460 2070 ~ 
1· - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malııeme ayrı ,.yıı 

namede olarak pazarlıkla Stıtın alınacaktır. ti~ 
2. - Pazarllklan 16 /Ey'lül/ 9!1 salı günü saat 15 de İzıniı.te ;!" 

kapı.~nndaki ıkomisyon binasında yapı aca.k'tır. Bu malzeme bir ve:~ 
ayn taUblere ihale olunabıllr. Şartnameleri bedelsiz o!arak kO 
dan alınır. , oııs-:; 

3. - Pazarlığa işt.lrak edecek ı.steklilerin bu glıb. işlerle ılgi.l rı,er 
larına datr t icaret vesilmlarını ve yukarıda cınslerl hlz:ılarında gOo' .~ 
terninaıtıar!le bırlıkte ıbell! gün ve saatte komisyona müracııatlıırı. 

lstanbul deniz komutanlığından ,1 ; 

Deniz lisesi müsabaka imtihanına giren okurların kabul l.ıs.te1~;.; 
miştir. Alakalı okurların acele İstanbul den~ komutanlığına :Jl1- / 
atları. caı 7h / ................................. -.................. -·-··-····-·--··· .. ·······--

Son Posta Matbaasıı Nqriyat Mlidürü: Sellın Ragıp 1::01~ 

SAHlBLERl: S. Raılp EME<;. A. Ekrem USAKLIGIL 
, 


