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Bu sabahki 
haberler 

lasababkl 
Sovyet 
tebllğl 

..... 
krenıençuk şehri 

tahliye olundu 
iat~va ıs (Radyo 7> - Sovyet 
-n..:_~at bürosu tarafından bu sabah 
-T.~llen hın1> tıebllği: . 

Cleııh Eyıaı ırttnü ordulanmız bUtiln 
har t>IC1"<1e düşmana karşı şiddetli :mu. 

c Et>eıer verme:cıe devam etmişlerdir. 
tıare1;:11erce süren uzun ve ş.ddetll mu. 
trıen eıercıen sonra, ordularımız Kre -

ı 2ı:~ Gehrinı t.ahllye etmişlerdir. 
tı.r -....rlQI g{in'(1 cereyan eden hava mu 

Yuı iıleri tef efonu : 20203 PAZARTESi 15 EYLÜL 1941 

ebelerizıde 21 ı havada 46 sı da ~ ~ 
U>evıunı 5 inci t;ayfada) Şark cıepbeslnde bir Alman tlert lr.•I• 

len;~~~~n~~ri bir '{Alman tebliği J (~ .. -... ~-.~~-.. ;~-·;·~-.... ~-.;.~-.~~-..... -,j-K-0 r_k_D_D_Ç __ 
({ ınanzarası içinde ••Lealagrad 1 İraada . bir cinayet 

idare it1eri telefonu: 20203 

C Kanadh insanlar memleketinde 

Genç kızlarımız • • 

lnönü kampında 
nasll çahşıyorlar? 
16 yaşında havacı olmak içi 

Bulgaristandan gelen bir Tür 
kızı ha .. lJafını anlatıyor 

Uslar ta~viye kıtaatı mlstabkem l ıs•aa çıktı 
bekhyor)ar cepbesl 1 .J 4 kişi başları MuhanMmı. Buı.uı.tanb NWh• v....,..ı, Ue ....... ,..., 

"1erke%(J S . İT k 1 k c- ;Ben, Bulg~mstan TOrkleı1nde • arzu halini aldı. Türk gnzetelermdrk 
le

11
•hi e o~yetlerın Smo - ld ahr&Dd& d& onarlt.QTQ mm. Daha pe1c kiloUk :vaşta.yten hava. genç kızları havacılıh teşvik edtct 

1
a. 

'lJ il 20 kılometre kadar yan 1 1 : ,- cılığa karşı bir St'mpa.tl hisscderdım. zılar da, içimdeki sevgiye kuvvet katı. ""
1

"11ı11a Be. le/. i.kleri iddia '' . kargaşalık S: o••tau••ru•• ldu" Arasıra oeıhrln twerınden geçen Bul • yordu. Faka.t, beni haNacılık mesleğine 
gar tayyarelerlnl gördllkçe, ben de bir atan asıl mühim htl.dlse ... D 

Lo edılı"or f : ı -t......ö " k n ı.:.v lldra 15 (..\ ... ," - Ro..+A.,..; n 'al"" ''Ş h . çember olmu' : ~areye a.tlam&!.l.t ve ucmak !ç n can ,l.Il nu ampmın hen ı on altısında 
"1!'11 &<1aıı -n. J"""•-~ e rın atardun. YaŞUnla birhkte ıclmdekl bu olnn kilrük ve C'l'ışk!ı.~ ta'ebes· Ne. teı ıc.~~~

1 

son haberlere &'öre SOY ·ı ... i Cinayet Bafrada, iki kardq sevgi de bUyUdü, önUne aecUmcz bir [Devamı 6 ıncı sayfııdal ~ - bUtıün ceph I rd harô - : • ) d' h" d' ' tlll:tırb~.-~ır ıiddetıe de!a:ı eeımek- ı·çı·ne alınması ·ış·ı •1 M de ilahlarla : tarafından "en ı, a ıaeyı ha.sı . ;-...... ıgrad dışındaki ıharl> sa • o rn s : katillerin babaları zabıtaya 
~ueııo.su ~~e:;ıı bl.r haldedı:r. ~u d d !mücehhez Kürd çete-~ haber verdi 
<lUZ devam. urmadan &~e ve gün. evam e iyor 1 : --
\' Lentngrac1~:U~!=· " leri İngilizlere karşı i samaun <H ususu - Bafranın Asar 
:etıerı Rus d en Alman kuv. k ·ı : k~e COlc feci ve milt.h~ b:r clna. , , Vekalet hallinde büyük müşküller hulu nan lı:uVvetJeruıın onanması ve Rus hava y • b • t k 1 hare ete geçtJ er i 3"0t işlenmişt.ir. Tüyler ill'J><'rtcn bu şe. •• • • /. h ı lll-.Jctll(fırlar atır darbelerine Uğra • U enı ır a ım : -- : Dl cinaıretln tahJı:lıtat.ı Jle meşgul Olan mUhl ffl hır davayı ele a ffllŞ UtUnUgOr,, 
İzvesu • f r ,. .,. k esı" Ası· rerin i mbltamız nihayet bu millh• katti lıA. Bazı V/lWıdaşl.ann ,şt.J kctfm.:ıc bugün de hukuk 

Gayrimeşru evlenmeler 
........ ı:,aıetesının dün ··- za er er ıngı iZ ury .. ; d'-1n.n '*""rtnl ., .. bl< '""""""' mkl•rlnl ... unl .,, •· doktoru •""""' Suad Ituıı tak 1y nlnfn'adda, gelecek olan 1 kt d 1 ı · 8 düştü : YakfJ.a.rara.k adaletin pençesine teslım kidlc tc.;cU ettirmıyeı·ek Tahsin Tilıı.'< cevab vt'rL llılıııa1tı.a~ e kıtaatı iÇın haıırhklar ya. hazır anma a ır,. e ın i etmişt.lr. . kan koca ha.vntı yaşama.: yor: 

lferk ı ır. .. - -- : Yaptığım tahkikata göre chuı.yet şu lannın ve blruıetice gay. •- BUyUk DUnya har-
''" t.,~Ode Tlmoı:<mko kuvve<. Be lln 14 (oA.A) - Alman ordul•rı ı BudapeŞte, 14 (A.A.I - orı alan l şekilde lol<nmlştlı"ı rtmeyu """ """""'"' ne blndon "'"" VUkubulan ~lla!ar &n ı na devam etmektedirler. r nl•,. · tebliğ ediyor: 1 sı Budapı:ı.,teden bildı.rlyor: ~ Bundan 6 yıl önoe, Yunanistand.an seb! gayrı sahih çocuklar lct.ııııaf ve ilı:tısadf mUva. 
te Yak 

0 

~ Sehrinln 20 t.ıomet.. bafkwnanda '6

1 
·• • : Tahrandan Sofyaya gelen ve : h icret ederek Bafra kazasının Ka.pı.ka- meydana gel.crmelerinliı zeneslz!Hı:ler nctloes nde 

• C•nu::'""' vam.,,ı.,da. iaN< oepheo;nde ~~kAWt musaKI j SolYada• Maoar aJamma verllon i ya 't&riy..me ,..,,...,. Hibeyln K""- linUno '"""'""' yolunda allo h.,.,.<onda da mOhlm '""""''"''~~""'" O!o-aynndakl Rus netle<& dolay..ıJe buyük "' yeni bir : <elıo'af hoberln• göre, lrand• b1'. : •"" Ue >anı.,, 17 yaşmda """" Ka. AdU,o Vok4letı mDhlm ve aksakloklar moydana gel. G-d<fet.Je·rn~b llerı hareketine trarşı takım zaferler hazırlannuıJtt.adırKuv i denb1re isyan çıkmıştır. 
1 

~ rae00. da.yılan H~n Y~a~ evi~~ yeni kararlar almnk Uze. mlştir. Blllı.ıı.ssa lk'ısa<fl Nınanıar venıet etınıektedirler. vetli Alman ~ülli!rl, Leningra.ciın ,. Bu haberde en modeın mı.tra • : çahşınakta ve yevm e ı e n redir. bozuklukların son smeter ~~ltd.tnıara' :::::::; Yanmadasındak..I is. mllstataem oeıp!hıM!ni. yarmıŞ!ardır. [Den.mı 5 inci S&TfadaJ j mektedır~r. c::::d~klı:;.1 v!ay~:~ıan. Bu mevzu etrafında hu de artmış bulunma.sJ ve ~
1

11nduıcıarın1 'd an nıhr taarruzlarda Düşmanın aaıudane müdafaasına rat \.. .................................... , kukçulanmızuı nok!.ai na dfuıya.nın huzur ve sil. 
t bu haber ~f la etmişlerdir. Fa • cı>enmı 5 lnoJ •'1l&d&J ......... zarlarını ötren.ınctı fay. lttlnunu kökünden baıta. 

nı Odesacıa haıi> d edllmenılştlr. • t =1 dalı bulduk. Dır muhnrri. Jıynn yeni bir c.han har. 
rn e:ııer •~ır ?.ay! devaın etmekte, Ru • ı= .& k r1...ıa ··a '-" ye rimlz kendilerine bu hu. binin ansızın patlıynrn.k 
bu eıt 7.a.Ytatı Şfll~i vezıınektedlrler. Ru. s e - - susta neler dllştlndlltleri. bUtfln beşeriyeti tehdid .:nıu~ur. Ye kadar 20,000 i ni ve ıcyrıi zanuı.ndıı bu etmiş olması karşısında 

• ~ gayrime.şru blrleşcmelcrtn muıetıerdc içtimar nlza-1 na ilt -- • J k lı b • 5nllne ne suretle gcçilm• mın EfrO ııeber oldujtunu 

R erenin Sovyet Şıark ceplıesınue ış ar l ::nı:b~::~i~~; Suad Tahsın Türk :~e b~~~tı::!ıees:~,:ı: Usy 
devam etmekte olduiumuz ve l çöküntüler ve c&ıülmeler husw buldu. aya yardımı R k adliyeciler'ı.IJllZ a:-asuıda bU,yilk bir tunu sarih surette milşahede ediyoruz. 1 •• k •• •• t arrJZ ordunun USyada JŞ alüa llY&Ddırdıiını eördMUmUz an - Cı>e"ama 2 ncl sayfadaı ngiliı ---= . Bugun u mu e . . d 

daııiıı ba_1ırıye ve • • ile karşılaşmaktan endışesı olamaz Futbol mevsimine ün tar eınnıyet nazır- mevsımı • 1 'lrP D 
ı ~irer nutuk yazan: Emeklı genera ..... . • J b J d 

l.o~ Soyıed"I "t Jjhazayı doğru olarak !'.abul edebi -ıderdlk. Ne ya.palım. ki bunu yapma_ merasım e aş an 1 ~ 8\lr ıs ( 
1 

er Meşhur Alman sevkulceY§ mu e. I liriz ve eğer, bugunkü b:ıhsimJze u- ğa lmkii.n bulamıyncnğız "."e bugün -~ 1 ~te ~..\.) - Rusıyaya acil Iıassısı general ıoausewitr.&. bir çok mumi blr mevzu teşkil eden müp _ kü şarıtiaııila vaziyetin 1812 dekiler • 

......,.:'.!'"ıı· •u ,. ... .., •• bulun_ ... uı., ve sureUerle tarlflne ui'•::,; .... .,.., m...ı:csını ••nunl• ... ,, ... den ... '"""' olduRunu kaydetmek Muhtelif müsabakalar yapıldı Zeki - Nihad ta-a,n;_~ n İneilterede tebaruz lan h aroi bir de: d iarb, tamvzih debilmiş olsa:yıdtk bu b'.lhsi kapar, gi,.. (Devamı 5 inci sa7'ada) ' 

... , . •>e .;.,.,., ,....,.m.,..ı .......,.,rr. ·~~'~,!;.... kımları güzel bir oyundan sonra berabere kaldılar -:ı.ıı ·<fllfu .\le~er dün ver- tavsif etmek ıs~m~ r. • d At t •• k Ü • 1 k 
ert lillıl.rt bJr nu.tı.vkt,a bilha6'sa §U ve lkadar ha.kil ımıŞ. Harb ttı.. zmır e a Ur m ZeSI açı lr en ~ . 

- ttJJ;..._ eı.tılftı.r: bu~da ne derinlikleri içinde bl- . 
-ull<la rJJMnin sıonsuz oolt hesabsız 

~ Ilı lll'Üfteırek oiaraJı: kan bu hakikati teyld ede , 
llQ b.r ebe~~~ blzlın için pek bil. : isllller mevcud o:~uAu g!:~.~~1~ &tı ll' ~~.qeti haiz bulunmak - bizrl&t gözleordmfzt'll on!1nde u 

1 ret.ı.e Yard illtlyerek ve mühim halle :ııaıınde oereyan etmeı:e ;ı:a,~ 
le %ılQldezı ~ buıunacağ1z. barb dahi bu husus~a t:un t 
~ ..... bıırı11 a l':neutıere bahriye kuvvet. teşkil edecek bir vaziYet ve maı-Jye -
,._--....!.Qdll'Ja ~ra yardımda bulun. edir 
clettı:ı tn r. lnguız filosuna mensub t • Jt'laşcy'Ol' .. Bu, bir hakikatıtir: 
t~n ~~Ieı-ı &vyet limanlarına Kış yal İsviçre S'llUtesınln de ~ 
buılllıJlıAı...=~ seınılerJne ıanrruzıa.rda Yatnız. ;,;e şa:ıık cephesinae gentş öl-

llu nı-;l.Cl<1Uilnr,, dı.ğın~ harekA.tı çok güç bir hale ge. 
'ış ~ Ü2lcrintfe ayrı bir nutuk çildekı ın.n mevsim 1.akrlb1 olarak 
'f.cıo o an <Uıaıai emniyet nazırı tırecek ~n n BrlanSk'tan lUbarcn 
·~ n :n~nın acli bir surette ve bu :....Jho ~idad eden mıntaka. 
1.. lra f.lwı- fimBle ~ U ' lnd 
"'Q-1 &eı-i ~"'ltaeı bulunduğunu, bun- tkıncitefrinln on 'beş 114· 

. ~lld~n gönd~rm.e.'k için tedbirler sınd~dın cenu.b \)&1~nde, 
~ blltiirnıtşt.ır.. ıanı l)kraynada l3e ~$1~ 
.~ er ~ dünkü yazısında haS!e:ı tıarekA.ta daha nz 
lltls.._- \'e R~ kuv.vet.aeri arasında ask l.p edilmektedir. Her sene. 4 .:M • :.. _ _ .. • • 

~k bir CeJihe teşkll edilmli pl- ~fı ::1:1dııetıı kl.4 devresi tam ta • İmıirde!lı:t A'tlat.üı•k mlbeSınln mcraSJlll~ aı:ıldllını }'t.Zm..Jft11l'. Tokan -"-. ıı•-~~ 8u cotJhenln mü:Joterek cı.a. nın ına biıbı.rlne benzememekle be- dakl reslıniıerde İmur Vallsüe Belediye Relsiol nutuJtlaruıı aö11•111am i'Ö· 
"llttt ... Ull<fa hare~te reçmi' bulun- naam 1 vasati bir h('ı\ ?lbla bu mü. rüyorsunuz. 

rı11 ~Lr. raber b z 

·--ı.-..... -- ------·------ -----....... ,_ ... ·--·---.... , Zeltl - ımu.. .... 1111! ..... ___ •• 



r 
Hergün 

/ ngilteren"i~--
K uvvet amilleri 

'-----Ekrem U,.klıgil 
.nıiJ'ett:nbı ~ lnıYVeı iıaWe.. 
rioJ ~ üçe ayırmak Iı.det 

olmD$bll'. 
En başta donanması gelir, diınyanın 

bcllı b:ı~Iı 1.ün ~ noktal&rma ha.. 
kim olması onu taklb eder, Uçimcu ~ 
recede gelen ise dlinya petrol hisıla
tının b ·• kJSıqmm p doirw)an 
doğru) a , yabud aa hissedar sıfatile bı
gilterenin elinde balımm:ısıdır. 

İngiliz adalarında yaşı.yan İngiliz 
ll'rin sayısı İrlandalılar çı.kartlacak o. 
lursa. 40 mfl;yonu bulmaz, faknt bu 40 
milyonu GOi milyondan fula nli!us Ü
zerinde hiklm yapan, manevi ve mad
di kıymetl bir kenara bırakacak olur. 
sak 1 :.c bu ~ kunet imllldlr. 

HaJbukf, in~ilkre ile harbedcn Mlh
ver devletleri İDgiU.ercnln bu kuvvd 
limillerinin üçünden de mahrumdur • 
lar. 

SON POSTA: 

= Figüran olmayınız = 

Don:ınmanın yokhıtmın deniz.altı fL Hayatı büyük bir tiyatro s:ıhnl'.sine benzetirler, diin7aya gelen her ferd Dayat kanunlan size mntlııka bir roJ taJısfs etmşi olduğuna ı-öre bu rolün 
lolan ile telin ediyorlar, kt'ndilcrlne bu tlyatro sahnl'Sine mutla.k:ı cıkar ve kendisine ~öre kiiclik. 7llhad hU.. silik deiil. canlı olım.Mw icmtn etmlye ça11$Imz, tiyatroda mevki kazanan 
deniz nakliyatında serbesil kmln ede- yük blr rol 071ııy.ır:ık ebediyctJn llaranlıklanna cömfilüp gider. aktör :ftriran değil, esas rol s:ıbibl olıındır. 

:::::k~~~~~~:ro:~:E ..... l ..................... ! .... i--e·····-····h···-···-·1.·;. ..... r_ ........ ____ ............ -.. a ............ b ........ _.e .... --·r .......... -....... e·-,-·-.. -·r·-·-· ........... 1.;,-·-·--·--·-··J··-· 
de :ildlrler, diyelim, fakat ya petrol sı

kıntısı ne olacak? 
20 nd asır harbi kili V" röiils harbi 

olmaktan çıktı, cUmai harlıldlr, d.ima- _..,,_ ..... •••-••••••aaaa•••••••••••••••-•••' 

~!.:~~:.~·..; İstanbul vilayetine Kcirşı yaka Marmara ( Olur mu? ' 

~= :""..::·: .: 150 ton gaz Verildi sahı·ıı•Dl•D ı·marl ı Bur;-sı-nasıl po.a diplom.atuwı esaslı teUtm Ye ka -

1
• 

naa.!Jne atim Ahıaaayanm ancak bir l il gazino dur ? buf11k sendik petrol stokwna :malik ol- Ger% ihtiyacı olan ara ver e· f 
d~~=='=" hava harbi " cek lxzl,.kfl motörlcıine de Belediye imar Müdürlüğü Anadolu' iki truııt.ı ~ txııfık, bahçelik halinde 

1
i 

Ali"..... m
1 

azot tevzi edilecek la şan Rfrl fıktı. üstdik muharebenin Yakası Marıınanı. sahilln1n im.arımı. n. o cakt.ır. 
mdan barine kadar iki JJldaıı fas- fd plfm haz.ırtıiklanm ikmal ebnigı ~ Bunlardan baŞka H:ıydarpo.,şadmı i 

ıa bir saman ~eçti, di'mek Japon ılfp.. Ticaret VeikAieti tara.tından tstaıı. tlır. Bu p'An Şeıh.l.r Medısinin önü - Pendlğe kadar olan daniryOlunun her i 
matuun aaliına&ı. J'&hucl da l»lzc ak- buı :mm:arına tmm olunmnk ürere rn:ümeki İt:ln.oiteşrin devresı toplan.. eki ta.rntındn ye:}li sahalar vücuda i 

scden riYQeti huilrdCe ••m••m e - "fil~ emrine 150 b:>n gaz verilmiş_ tısında miimlkere ol.uııncaktır. Ha - getirilecek ve evıter bu sa.baların ge. i 
sas•nmış. -ıı.- tir. Bu gJl.2fer ihtiyacı olanl~ra ve - zırlOOan pllna pe xarn.caahmed - rislnde vanıl::::::A:tır. n.. .... 11..,.ö !&as - ! 0 balde ~ .am:Jd Dll:Ull"< t.-.'lano.n i::1r ko .,.., __ .-.-, ~ : 

ingilbkrtn 7apt*1an ta'hmlae ba • rilecekfj. Vil~ ..._... • den Bnsta.nıcı;,a :tadar uza.nan 9 ki- ~tarının eı"98ırı müstakil bir site 1 
kılacak oluna: ~bu 15 too. gazi §ll suretıe tev. lometre uzunluğundaki Bağdad cnd- tıruine konıaca.k, çarşı ve pazar yer • i 

AJ.ınanya.nın bllPn senelik petrol lh- z1 etm1ştlr: desinin 1k1 tarafındaki binalıı.r yol - leri 1ıç1n ~ pMl.nlar baırlanac:ık • İ 
tiyacı takriben 36 Jllilyon ton- Beyoğ"lu 12, Kartal S. Beyko3 '1, dan itibaren 5 metre geride yapıla - tır. : 
dar, AimanYa bu mlktarsu 10 Kadıköy 'l, ~üb ıo, tlskü<iar 12; Be. caktlr. Bu ~ fuıerlndekl binalar Erenköyünden Çamlıcaya. doğru o- ! 
milyon tonımu başta Roma~ • şiktaş 12, Eminönü 6, Adalar 5, Sa- 2.-3 kattan f:ı.zla olm.ıya.cakt.ır. lan kısımda st.e.dyom V-0 prevantor - f 
yan:~ ::t::J:~: rıyer 9, Fa.tlh l'l, Bakırköy 12; Ya- Gene bu~ göre Kayışd.atı cad Y'>IIl ~ olun.icıı.Dd.tr. Çamlıca ile } 
:Wn edi)-er, bir 1asmuu aenk-Ulı. ola- ima 8, Silivri S. Ça.talca. S. Şile 6 desi, .Aoılladem - Çamlıca )'Olu ve Kısıldı arasında dıı. ı kilometre u - f 
rak Uııclisl yapt:Jor. Bu 10 milJ'on ~ tondur. Gııaer taymskaımlar tara - BlStııneı Merdlıven!köyii }Ulan IJO - yoı. 
karılacak olursa. muhtaç okl.CU mı.tar tından mü~en w.aım ohmac.'.l.t.. se, ana eııdde leline tQnmacaktır. Etınl~ ~.'k~U bta:~u~ 
senede ıs mllyon tondur, elinde bul•- tır F~nerbalhçe ile Çamibc:ı. arasında. 32 p11:a.cant r. Kuçu tca 
nan stok ise 15 milyonu buhrun:, de - . -. ... ı,.., İstanbul balıkçı .mo metre gJ?nişllğlnde yeni bir ca.Jde en gü~ hlı' sayfiye yen haline gc • 
mek oıa7or ld Almanya bir seneye im~- Bund~ ~ rrumot ve 8.Qlkıcaliır. IM.el"divenköyünden Kü. tiırilecek, bu saha t.amıunen ağaç -
mıu: bnytik bir petrol s1kın•ısma clu- törieri 1çın gunde 500 kilo çük ve Büyiik.'}aml:ıcaya çıkan 3")1-on landlrılacalkt.lr. 
eecckt.ir, nas kayna.klannı ele ı;cı;lr. rllmeSi kara:r'l:ıştırı'lmlŞtır. Bu Ull8210t 

:~~ :=:.1° lıafllCa 11ekbl de b~- : o~~;!.:r.Cem',.et.1 vasıta&ile t.cv F tb ı mevsı· mı· ne du·· n 
İtalyan gazetelerinde tesadüf ettlğ • -----<>- u o 

miz bir fıkraya b:ı.kılacak olursa İngi. 

D ört arkadaş, Kadıköyünde 

l>ir pzlnoya rltmlşlcr. An
laıtıklan şeyler lnsaıG elclden hay 
ret veriyor. Bir büyük şişe rakı ve 
bir şişe bira lstemlşlrr; gcl.lrilmlş.. 
fakat ortada meze namına, yarım 
dilim dunek. 7ıumı persi.,yon sala
ta lle, lki aded patlıcan kebabı .• 

«- Yahu, demişler bla bmılan 
hşla.ra doira.fuak deilliz. iwıan 
Jfyecck. B:ı.nl fçklkr meze ile ve
rilir, cllye yazıyorsunuz. 

- Bb l>u kadar verfrh. Canınız 
isterse aynca ısmarlarsınız. 

Omlet ve börek ısm:ulaınışlar. 
Getlrllen te>'lere ranıoo bile pi. 
mek&en kendini alamaııuış. Çatal. 
ların tabakların kiri de ayrı bir ke 
pazelik. 

B•rvnlanndan rclmlş, ltallmıış. 
Jar, bir de ne rörsünler, listede ra. 
k1 12.5 olduğu halde, iinlerindeld 
listede 190 yan]L içlerinden biri 
dfkbt efmlş, g-etlrflen tarife tas. 
dildi, ikincisi ise değildir ve kaşla • 
göz arasında değlştlrDmlştlr. Yıı. 
nm porsl7on ekmek için de c20ıt 
kuruş yımlmrshr. Halbuki ekmek uzıer tarafından yapılan :ııu t&1ım1n10 Sağır, dilsiz ve ı d 

sarfiyata taallük eden kısmı doğru o. .... • ı b } hlamaz. 

Jablllr. Zlra bu itaı1an pzetcsinı: göre körlerin toplanhsı merasım e aş an Şbndi bu arkadaflar soru,·orl:ı.r: 
şark cephesinde 500,000 kamyon ile blr Alakadarlar itkiyi meze ne verdik. 

• hiçbir J'erde aarhtan 1ükseie sa-

kaç bin tanare. ve tank kılllaııılmak- Sağır, uı:s1z ve Körler OE'miyetl 11- lerini sannetilii i(oiD rakı 1'75. bira 
tadır. Bu vesaita cün•c >·akablleceğl mu:ml heyeti dün saa.t 14 de Emlnö- Futbol Ajtuılıl'l tara.tından ıuwrıa. uıiler1 ihtiva eden bir nutuk okundu. 55 k~ olarak tasdik etmişlerdir. 
benzin so ne 70 bin ton arıwndıulır. nü Halke'Vinde blr toplantı ya.pare.ııt nan ar:ıckı bir procnmlıa d!la Fener. Zeki _ Nihad takımlan maçı Bu suretle pzlno hem belediyeyi 

!:!!n11e&l'~.::· ı!'ıı~: 1~00::.· :; ı COOb'yet.hı mu~ =~~bahçe Stadında 1941 - il mevalıni ~ Merasim bu auret.ıc nUıayet.lend!ktaı ~ = ıı::ı::.1.":~::ın:! 
rak.aa ile inrWz tabmlnl arasuada b- görüşn~r. Bu a bol maçları açıldı. aonra Zeki ve N.llıad Js.!mie.r1ni taşıyan bclar s*1 tdtişe. koatrola ratmen 
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Gayrimeşru 
evlenmeler 
CB:ıştaraJ'ı J inci sQ.)· rııda J 

Bu sebeble bugüı1, !um koca ha 
tındn meydana gelen mUrnzenes.ı::ik 
lcrln bir taraftan kütle hnl.ndc 
malara yol açtığın. v" d~cr tam:! 
da vatandaşların mt!h lı:ı,rfc!ne!e ga 
meşru blleşmelerle n!'e hayatı tes 
bocaladıklarını derin b r h:tss:ı.s!yetl 
ve endişe lle katşı!.ıyıl" Adliye Vekfıle 
hallinde pek büyük ml\şkliller buluna 
mUh:m bir davayı ele :ılmış bu u:.ıuyo 

NlktUı harici vı\l!: i b rlcşm ierlıı v 
bu birleşmeler net.ceslnde dtinyaya ı;e 
len nesebi gayri sahih ı:ocuk.lar.n ce 
mtyet iclnde nıenf, b rcr lmll o!du.'
ınrı mllnakaşa ed:lemez. Mcden! kan 
numuzda nesebi 3a!ı. h olmıyon cocut 
lan himaye maıtS'l•Jil·' vaz ve tes s 
dllen tat'1 hükümle: mcvcuddı •. Fak!l 
vazıı kanun nthayc~ lst!smıt vr nad 
vukuatı önlemefc ma·u~ o'!arak bu h 
:kfunleri vazetmlştlt Bug{ln gayri me • 
ru birleşmeler ve '>~ bl:-IC'\flleler ne 
cest doğan nesebi ~yr· sahıh coc•:l:l 
nn sia ve mes:ı!'ıaııı miltezayld b 
sürıı.tle genlşleme:ctcdlr. 

Adliye VeklUct.l.ıln millf vnriık .c nd 
bir tehlike hallnd:> sn'gın sa.tan bu b:ı.o 
ılln huk.ukt blı' formu: ne Cinl n cb11 • 
meslnl derpiş etmek llıere hazır ıkl:ı 
ve cal~alarıı b.ı ... Jııtjığını gazeteler " 
dt'n öğrendik. Vıı.1ll~rl'.en tc mUddcltı • 
mumilerden müt.i .c.ıle.r soruluyor. "V 
blr komJsyon bu aıiltaıeaıarı tetk:.&:: • 
der~k btlki de hül· funete b r t..ı:nu1' 
teklılfl proJesl haz"ı"Jyacaktır. D'l:er ~ 
raftan bftdiSenln ınemmı:vetın. takti"' 
eden gazeteniz mu&ale<\ ve temcnnDe>o 
rln şlimulllnil temın edd>ilmtt enıe ~ 
lile hAdlseyl bir etkAr. umumlye ıne " 
selesi hal.ne eeUrm~ hı.tyor ve bir aJl-t 
ketle bu mevzu üı:crındı.. toplıyab.le 

1
; 

ceği materyell koırisvonn yardımcı b 
dosYa olara.."ı: tevdi etınıılr! dilşUnıl:f01' 
Bu mebhııste söz sôyıemeğe &llAbi " 
yetıi her vnt.a.naa~ .iıl.,."\incel~rinl sP.J" 
best olarak blldirme.s. V~!';Aletf~ me~ 
saislne yardım bakımından ciddi 
müsbet bir hizmet olu~ 

Ben.im şe.bsi knnaıı.tıme gö:e, hM!St" 
nln sebebleri ccmiyet.ıu çük derinler~ 
dedh ve hukuki olmaktan zıyadc ıç • 
timaldir. Hukuk bıı.k.ııI'mdan ıınnsı t~ 
mfil hazırlanırsa ~lamın ce.ın!.Y ,, 
teki ve ailedekı .ıl.z<\lll tabıi sure'l'I 
teessUs ctmedlxce detdın hakikl lil' 
roUesslr ilAcını bulmak mumklin ~ 
mıı.z. Pak.at bazı mu.sib ve m .
hukuk ka.ldelerile bu ç&.üntünlln .ı 
çôzillmenln sürat4n1 tabflt etmek IJe 11 
~An altına alınabilir. DUnytmın tıl
dllnya içinde m1Uet•miıl:ı maruz ~ 
dığı. lçtiınn1 sadmeıer karşısındB 

~ tee ü et " hayat:mızın esa.,.ı:ı 15uzel ss s Ujlt 
meta vakit 'le fı"3t bulamamış 0 ıı"' 
dilzenıni bir iki n~t:.11k ta d~slle ye ıı' 
den tesis ve idam.:-ye kalkışmanın J.dA 
derece müşkül olııca<Tı aşik:.\rdır. ı-' 
llye Veklletlnln büUh bu zorlu~ • 
karşısında bu m'vzı.• üzerinde tctlt bl1" 
lcre başlamış olmaSl v ! mucssır ted eıJ.. 
ıer alabilmek !çhı hCıdisenın sebe~ 
n1 daha derinden ve yakındım ar r$1 • 
mağn teşebbfuı etmest ,takdirle ıca , 
Jnnac:ıt blr hadtse1rr BUtün hu~ 
çularm ve içt.;maiyatçılarm ve bl ti 
nttsadt~ılazın bu vtdlde ~ r#' 
ınütalealarmı açık ~ samlmt ~ 
beyan etmeleri Ve4ı:Aletin m ~ 
mll:sbet b1r veçhe ven!bflir ve ın 
16.tl tahf'ıfe b:nnet edeb[l1r.> 

Ferdi önef 
lan ıı milyon tonun ela Atıaatik har- mSl lddlaslle vıa.zi!esfne niheyet ve. Büyük bir lı:allllbalıiın ~~duğu W ta&Jm saha.ya. çııkt.ı. ba ceare& ha:JJ'd edilectılı: SU1lir. 

bine ddeceti dilıüniileb!Ur. Tllen cemı::retın as.bık "feZllCdan et- dUı*il futbol meraıalmine AA\ lt.SO da. Zdd. takımı: Bu ta.tıı:u beyaz kınnı- Olur mu ~. Devlet olgunluk 
Tahminin hisa1at kıSmtna edince; alında da mü:akereler cereyi.n e~ - futbol .hıanbtlerlle ba6}adı. zı romı.a. ~-mişti ft şöyle tcşok:kiil 

~:Jadaa alman G m.Uyeo Ue A· r Mlllıtellf lmlüplere ~ ~e fut. ~· J Perıembeye batlıyor ) 

~----~--~-------~ 
imtihan1' 

Slo-•- Poloeya " znittir. boldller.n bu ~e ve beyneL ~ CGala.tasaray), Ya.vuz <Be- '·····-···••................................. 2 ~A ..... en'ber1 d-... etmektoe ~ v.ıA"--~~ ~~ ;~:J•n iiscrt.de mllel futboctllerimhıden Galab.aarayh tüt.aş> Murad <Penerbahoe> Zeynel ....,...w.u .... -... .,,,.... 

__,,_ - - :nJ ·nı ek L" ta kullar Nl.luı.d. Paıeıt>ahceli Sablılı ve Cevad ~) Emııer (Qalatesenı.v> Burgaz çamlıkları lan lise bittrırıM! lmübanı?en ya~-11 ı 
tncUlz n itaban ta•m~en .,. • - ısa ve or o ile Ge.lata&aryın Antrenörü Mister Be- ~~-=-::-<v'et .. ), ~~ur ("D=""-». ticelenecek ve bW:rme ımtlhan! .. ~ diğerlu mataluk cörib'oruz, ı-.til&f _._ Antrenö-" N ou""'~ - ~ ~- rnl jJll"" 

AJ..anyania ııeat.eilk olarak .,.ap&lb kitablarl ket vıe Penemahcıı::D&U •u e.. Billend <Gala.tasara.y), Mıükcncm <İ. tehlı"ke atlattı dn kazanan tallebdlerin ısi erı ~ 
miktar De sf"tlderc1eııbert lıer UııUmaB meş nezaret ettı. Spor) Arif <Galatasaray), Guanfcr ed1leceld.1r. De'Vlet ~nluk iJll~ 
hes:ıblı:tarak lhU)"aıen lddihar etmls ot .... Hı• ma.tibae6'nda baQlmaJcta. o Top sUnnc: Peneıt>ahQeden Naci bL <Gaıaia..ra:r> larına Pe-cnme ...r.nu b:ı$ana~l-·~ 

.. d ... ae ~... rlnci, Pi?nrbahçeden Mehmed R~ N'""~A t-'-..:.ı·. Bu takw dllz kımıl- • .,, bU ~~ 
ddlan ateklartn aza.mcwa e, lAn ıı.se ve ori.aOkul kttal>JanndAn 1d =-.. .........., Burgaz adasındaki çam ormanları E:IJUlde bltirileoetıtk. Ya~ılı .~:...; 
lşeal aıtma aülıt'ı manlelr.eUene ıtuL mn-..~- bir kısmı h9.zl;!annnş.t1!'. Ve. it.nc1 ~t ~·Qa1a.ta.sa.rıcydan Eşf.a.k birin. zı fonna gi:ymlş ve eöYle ~a c.ıL ~ gün c1dıll bir yangın telillke. vnpılaca.k olglınluk i~d:, • r 
dup alktanlad.ır. ......-u Pena ı. l:ldnci ld mıştı • ".. oıı 
İtalyan cue.tesl ba 11ususta taf5f1i:! kfi.:et bu sene k.itablann tedı'Isat. .z~ cl, Fencrt>a:hıceden Esad 

0 u. cıbwı ~>. Paruk <Gakt.a.. B1 atıa.tnuşt.ır. ruail!eri Maarif VeliletAndcn g ~ 
&ea blUabl eekln.lyor, fabt. utı mamna yetlştArilmesi etrafı&Cb m Avut atl51: Beştkt~ ~zt birin. sarak), Lebib <Fmıerbaboe), Tank et. Adaının lfr.Citostcpe me*ll civarın rllecc<ktlr. Bu imtilla.nlaıtda kil~.,# 
~ el, Be;vko:ıdan Sadettin iıkincı o~u. Spor> Esad <Fene~>. İbrahim da. ~eden sonra birdcnb.rc funda _ talebeler ttniversıte ve diğer y1Jll' b\r 'kanaat ile: zı teŞkilAt tyapnıştır. Taç a.tışı: Bcşlk.UuJtan Feyzi b rhıcl, <Beş'Jdaş> Fikret. CVe!a) Nacı <J.l'e. vti• - dı 

- Mihver llevkilerilıfn petrol ın • Kltahların memleketin 'her tara ~taştan Yavuz ikinci oldu ve bu n.-...""->,' Salim ıG&:JA~ay). Eş.tD.k lıldann tutuştuiu görU:müş ve 750 olkullıı.ra devam edebilecekler r.,. 
&...nt•sını asla c1uym1Yacaklaruu sö:r - ı nda a b k ıa.r d bu ......... Ue •~A erdi ""'.._"",.. metre mur~ı fund:ıl·'" ,,,..ndık"'-n 0rtao•·u''-.,.1n. ...., .. .__ ·"':t.illtl -• •• !ında'ki dk.ulluroa. nyn zama mUısa :ı a a ........ -...- • <Gal&t&.!ara:v>. Metmıed Ali <Galat.&M ..... ,,_ w. ,..,. .ı..a.-ı UJ,WlLıw.c ,,.... ..-

ii;';;le Mr sıkıntının stmd~e kadar lınmasını temin m:ı.k;adle e'V'\clA u. Matbuat takımı • hakemler ra,y). sonra ~ çıamlıklara sirayet etmiş. da Cuma günü a'kpmı nibaYeıt 
" .. _ _,,,,... muhükak, girunn1ıyece. :ııalt vilAşetJcre ve bllihnre de yakın ınaçı Hakem Dr. Tank özerenghı. tir. 7 aded çam ile 15 tane çam fida. cekUr. 

lt'fJn&nulCU>f;• ...... ,.... ·~•- ""· V ll ..._ L~r.- ~ ıı-•ne ie ı-amak leha l5tlk1ıall •""" q~ yerlere tevzi edllcce......... Tn.nınmııs raootecl ve hakemlerimiz Maçın ,,..,.. vuruşunu a ...,, · ..... ' .n.u nı taımımen ve 34 çaın 11.danı da kıs: •Ji1fl" 
tim. Kita!i:ar Yayınevlerl bulunll!lyan arasındaZd maç çok mtcre3&11 oldu. dar ya.pt.ı. Mils&vl kuvvcUerle tanzim men :yandıktan sonra, at~ güçfükle Milli Piyango bugün çek• n,, 

E r.. rı· ''-l -il ._ __ • t ·-· ında Ahmed Ademin ~ ile( tal.:ımm oyunu blr müddet '" " "" nT~m. ıaR "'" ""'rl• .. de maarif müdür"erl ......... ın • Mat.bun ..... :ı:ını sörıdtirüI...t.:t ..... ı..+ir. Milli P ""angonun 'l . ncl t,.e."1.""oJl5ı >ır· "~ ~ '•"' • 11• le , .... ...,, .... -'·emlerden Se iki taratın hA.klmiyeU ile geçti. 22 ncl .....,.....~w .., 
d n ... teni edllecektl=. ~ müdiir_ Y11oJ)~l .... go .. _~ ..-. - ek-1~8 1 b Ü hmır EnternasY 

Yeni Emniyet Müdürü bugün e ..... rı· mın~n .. alan ckıhilin.de bulune.n ıamı bcra.berUk ııayısını bydeW. Dev- dakBcada. Zekinln t.a.kımmdan MlBter. Yapıian taJı1rikat neıüces1nde yan.. ~ ~ ug n r -"'' 
b l l .....,. re bu suretle nihayetlendi. rem mı: gtılil ~ .• Nihadın beraberli- gmm atıftin bir sigaradan çıttıtı arında yapılacaktır. Çeki ifeııll>Yet 

Ye
ni va=e M:!~o~an oltuDa.nn kIUlb lhtıynçlarmı ve re - :!Dc.:nd denenin ortasmda Mıı.tlıunı A'i son .s&m:Yede ]!);ıfaıkın filtlle teımlıı. anhplmışbr. Hidlsenin mestulü a - da ~nacak ve 19.30 da ~ 

min edilen kJtab mlkt.annı VelMet ta.klmından Silleymsıı bir sa.vı daha eıdebildl :nmm~. rll Bu ~-M•tşte 400.000 n~lrf','.'"';,*'*' Ça.'kırak bugöııden itibaren yeni n - Neşriyat MüdUı:lüğüne blldlreceıkler- ~ptı ve :netfeede maıtbua~ taılamı ma. ' Ddncl derrentıı llçüncl1 da:tlk~ \'<7A~ edi e<!Y 
~esine ~· Emn!yet U - çı 2. 1 ka.zandı. l'mladın tahnından Naeıi lıldncl. ~ '120.000 lira ~e .. }~!~ u~:Jı!:/'.' 
mum Müdl1r'lüt\l 4 nncn f(ibe m.tı - dir. ~i4 resmi takımdan Eş!alk 18 inci dakikada UçUn da ~ı ı:= :'+~ bu oriJJnaı mae En b1.ly{lk ~[) 
dür'lüğüne taıyin cbna.n Dnn~~ü d b• k Bu maçtan sonra lige dahil on bef eU goltı yaptı. -. 
dür mua'91inl aaıeıattın AS&n .n.u•- Nişantaşın a ır lZ t.Kırnın futbo!c111etile ?ıKmıtertn ~ o.v.m -.n. maneaile hara.ret.ıendili ,.!~~en:, ~~adnne : __ ~ :,~e ı R A D y O 
kud ds. 1>ogünlenie yeni vazaresıne enstı•tu-su- açılıyor nık i!Wii geck1 rtmli yapıldı. Bahriye zaman Zeıkln\n takımından Arif 26 ncı - ......... -~ .....uowı ....... ...... -

ııareıtet tıandoırunmı çaldıfı 1«UkW Man;ını dKikada ltincl, ;tı da.kika sonra. da re elıms olan futbol aJanı Nuri Bosutu başlamak toere ~a.ya ımU'teek1b zsı ve Nihadın müştereken 83111 ~an Gazanfer tlçfuıcü ?e tebr:1kJ bir A.ZARTES.l 15/9/941 ~ 
d ektir Maarif Veöi!eti N1f:mtafmda cN1 - hazırladıtı -.e futbolclllen! gözet tanen benıl>erllir ııa&'lSllll nı>tııar. , vazl.le blıirken yeni mevsi. P flf .,.., 

~ .. !: ...... ; ...... --·--·--·"""""""•• ıantaşı Kız E:a8tltü.sil> adile yeni bir '"···········---·--·-···-·-···· .. ········--······ .. •••••••••••••• .. ·····-···-............ m1n tıütüo lUDpleıSlıı.lz J(:ln uturıu ol. 7.30 : Saat ayarı. 7.33: Jia ıerı..41 
~ te§lıiıline karar vermiştir. Oku - r masmı dilerl&. çalar {~.), 'l.45: Ajans h!lıb~ ~ ... TAKVİM e EYLÜL ıun tedri'ıa.t ve atelyelerine ald hazır. 15 TER İNAN 

1 
Ömer '&'stm Hafif pnrça:ar (Pt ), 8.45: ~ e.set~ 

15 AnıW ... 1ı1'1ara. ctevam edfimektedlr. Beyol - Dünkü at yarışları .12.30: Saa.t . ayarı. 12.a3= saz ıı 'Sf.1 Rumi -
ısn 
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ll60 ıunde: bwunan <Ak11am xız aanr.o.t IS TER iNANMA 1 rı.45: Ajans haberleri, 13: ~).~'~ 
Oltııl11> önüım\İ'ZJdeki ders yılından 1- Vlliye' tarafından tert1b edUen at ıa.n, 13.30: Karışık müzik ,._rlf <J? 

H::; ilhak edile Ym&lblii Mr aıb4asııma anlaUı: ıebllirfm Hmmla ~ Melenbı yarışlannın &>n hafta koşıtia.n diln 
18 03 

nans ınur.ı-~fi 1•• taaren bu müeaseseye - Velief--"' ı..A~• .... n'--Ulnde vanıldı. Saat ayarı, . : :t aY""' w - <ı- Size carib lıılr nk'a.. Bbim lanll talıtalan arasından sabahlan ~ '"'9U .......... ,,_ 19 30 saa: ov 
cekiir. .,:...::.~-• .. -- ..... _, __ ...... - ,._ Blrincl t........ı- Meıu.e ..,...,_cı, ..,..._.~ 13.30: Fasıl sazı, . : ..hJ'..t ı ,_,, 

IM!:>AK 

s. 

' g 

u. 
59 
BP 

Yabı 

s. L>. 
fi) M 
1 8-' 

VEFAT 
iRAlınımat muayene başmcmurhılun

dan m[iteka!rl İrfan Ô;t)ek ~ tedıl.. 
vtde bulmııduğu ~ Nümnne 
baB(aneı8tnde m.1lpt.e1A. olduğu hastalık
tan ~ vefat etmlş~T. 

Ccnaze6i bugün kaldınlacıı.ktır. Al. 
lalı ralmıet eyleıllıı. 

köyde, lsllelenln albMa aiil&ed 'bir •_..., ___ ~ - uull -=- _......_ "" 'UJJ:"W ..,.~- 9 45 Seı..,...~· O'• 
-a..ı '--•asını .. _ d . - il1ncf oldu. :bdnci ............ _ ,..,_ __ bi.. ajans baberlerl, 1 . : nd!J.l'l ~ fok bahiı J'&WOI'. Melenin altına ....... en ..... ~·-r ı;ı z:un:ın cor- A"'i1 ....... .ı<Ct.T.J&.V. l ş.. ""'" 
•lieltt. Bl~te rire fok bahb ltL rincl, Cesur itine! oldu. 'ÜcüncU koşuda ktka, 19.5ı5 : Şan so O nrı,ı.esl "'v 1' 

YUVUlDl 7&PllUŞ, IÜDdlU &fa.a do. 7imiise bir aene eYVe} misafir ceJ • RcımaJıs ile Ilandl hışbaşa CeldikJeri dar, 20.15; Rn,dyo gtıZC ~rıf' 
lnşıyor, cece buraya avdet ali:Jor. mit. O :aman pek ltüfiikmiŞ, '1IDIJI için l:Rıiııci addedildiler. S;)zdcınlr iltin Bir hıük tiiir.küsü öl'JI"Clll 1~}". Bütün lli:J ~ laaU. Jaalkı 4li. bir hQli h~ el oldu. Dördllncll kcışuda Tomurcuk Zirıı.at takvim ve ıwrnk ~ıı.t ,ı~ 

ı S T ER i NAN' lXnncl, Bora üaıcı o'!du. s.oıı koşuda oorsası 21.ıo. Karı§lk ş:ırt "5. ~ 
Bubt btrmci, Demet lıklnd oldu. Temsil; m~ n.ıes1. Zl· ~t '[,' 

iSTER iNANMA ·' Diln koşularda gaDYan ve p1ftse 160 !on' orkestırası. 22.30: Sil "' w 220 ~ kadar az para Yerdi. sen ı 45. pan5 
ıııı.. ~n bah!s ~ blr liran m1*a1Jil ajans haberleri, 22. · ------------------------.J· 280 kuruş 'ft'tdl. (PJ.). 



Tarihten aylalar 

Yazan: Kadircan Kaflı 

ı .. ~-----

Bö!Ukba.ş:ı ısrar etti; lAk n mt1vaf!ak 
olamadı. O zaman oğlu Nlkolilki Beye 
gitti; meseleyi on ada a~tı: 

- Ben inandıramadım; bu işi sen 
yapabilmelisin ı Sizın bunca zamandır 

ekmeğinizi yedim, ıhsanımzı gôraUm; 
meıksadım iyi!Lk yapmaktır. 

NikolM::i babasile konuş! u, !rutin bir 
n etice ÇJl]ana.dı ve namuslu bölükbaşı, 

eskisinden daha mahzun bir halde ko
ıııaıltıt&n cı.kıp gitti; berglln, her saat 
icara haberi beklenıeıte ba<Jladı, bazan 
onları l:JJ.r baydud glbi zoı·lıı. kacmno.yı 

tasarlıyor, lA.kin buna imk~n göremi
yordu. 

ist.aıvraki Bey hiç endişe etmlyordıı; 
günler, haftalar ve ayla•· geçtikçe oıtlu 

da art~ emnlyetslzl!iİ bırak.mış•ı. Ka. 
sabada serbestçe dola~ıyorlar: hatt!ı 

, -

,GbN&LisLeB ı~ 
Okuyucularıma cevablarım 

Anhı.rada bay 11.A. B . C.ıı y&: de çocuk sahibi olduktan rontt 
- Size ceva.b vermiş.tim, .sancyo • Maddi vaziyet itibarile a lenlze muh 

r um. Fa.kat mademki gözünüze iliş.. tac bulunmanız dıı on laı ın bu s<me 
mem;ş, bir daha tekrar edeyim. Aile- rini dinlemek ı-ın bir sebeb t şkı 
nizJ taa:n .._. ı amen haksız buluyorum. Ka_ edemez, bllıi\Jds bu, s!zı nzımkiı.r yap 
~ıı~ızın si2xlen yaş ltlıbarılc az ilerkle ım.ıya, !ırade sıa.hıbi ya;pmı.ya, dıaha 
~ ummı& yuv:ını7.ı 1:ıoıımıı.k için !azla kaza~ sevkedecck b:r Iır 
bır .sebeb teşkJl edemez, ale'husus b 'r sattır. 1'EYi'E 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 7 - (3) j 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan h~r 

okuyucumuza bir laadiye talıdim edeceii~ 
Soldan sata: 
1 - BLiyük ba. 

ba <4>. 51n:,ı1 
(4). 1 

, ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ) 

lirse, öteberi konulan yer olur. 
4 - Nihayetine .ş. koya~ıını;. uc.cır 

(2), Bır nota (2l, Bır rabıt zam rı <21. 

5 - Avukatların cemiy6ti t ı ı, Yil. 
rek (4). 

6 - Ya.kın değil (4), Sonuna 4.llı 

konulunca bir art.Jsı;lmlr.n soyadı oluı 

7 - Bağışlama (21, Bir r.:ı'ıı <21 
Aralarına ~t» koyun vermek o ı-.ı..n. 

8 - Karadeni7Jde blr kaza (~ı, Ec • 
nebiler <6>, Beraber \2l. 

9 - Toplamak <3>. Üm!d, a.zı.. 14), 
BM m. 

ıo - Bir milleL ismi \4l, A:<<\da 
bıratılan (2), İtalyan başvek'lıl (4J. 



A Sayfa 3/2--_.., 
- Sen kaç Jllil"da_sm? 

~,,. .. .--...._.._ ......... ._.. ................... _.._ ... , -·-·····--··-·· ....... ·-----............................. _ .................... , 
~ fl ... • R AR "Son Posta.. nı.. : - Altmış, altmış ik: ... 

- Öyle y~ı karı aeden a'ıorsı.m? 
Senin alranm on dört. on beş yaşın. 
da? 

i U .... ~ _K.sa _ edebi romana 
1 

: -. . . 
- Alay mı ed!'.vomm 1 : 
- A, iki göZilmiin h:çbb:i Mahmud : D'ÜNTA 

beyciğim. Sen altmış lki yaşındasm. : 
an ~ yaşında kur aı.iım deonımr i 

- Kız almadım. Başla bir ff!!iket : 
_ 

93 
_ ~ Bir atşam ~ dutlala tit- E - 71 - Yaza.: Na.el Sala Cotl• 

• ı:>ahalrya mal l!latarfarsa anlan 7&- "1l,. Akrabaaından. .biri :rawJlının. ba.- .=D avet1n .k'bebi de e.sa.seıı bir ·k bqrte mllht•• .... m m _ ... _ ..n.5 Ne . .m..·ed~mö-ı .... -,.,J.~-· ~·•-: -. 
Derdfmizf <hoc:a)lardan sorduk. Der. talmn.ı:va seldin. Öyle bir şey varsa bu def& """'" ........ 0 - -.; .__ ..... ,,.._'"6'-U& ....,_. -

man bulamadık.. Hep;. <mademlci ka- bana pek -*ulma. ~ia değı]dı:r. Ne şma feWı:et getirmış. : .. .. aputlmanına gelen rdu. Masanın ün.ti,. ismini bl!e bil- ]'Ql"da.. Yavıa.ş ]'2nş i2rlne lıir ağır.J 
rmdan lilPhe edlyonmı. D.c"e d.muyQl1WJl. de o1aa ıuuun IQl"3.lllA!a &Ylarca. R. - Sen aldıktan .~a a1muş bu iş? ~mayı ü.r+k~tımiyecek kadar makuldü. mediği çeşid çeşid yeı:ıekler, mezeler, Iık çöküyor. Dili peltek.eşiyor, gözler~ 
Bir puırul& Ue boi&. &l~ ne.Ieroe iş aörd~ pa;.-a. t:azı.ınuın. - Y<>k canım eneif :Madam, bilm~ kaçıncı Y8.§lna. bası.. a.sıtalarla dolııychı. üs, genç kadın, kapaın;fordu .. Ü'çüncıi genç kadın be..: 

oı~rlardı. Blr ev tyıknıek> kc!aydır - Yok canım ıı;ç bin d:?lil' Heı.e - Sana dokunmaz .. e'VV'efeem olm~. :Yordu. Bu munasebetle y~ı ti.. ;en ft fWıdutu Krndisi.'e nu •. ._.,,,.,..,ı .. t· Ka 1 : •• Yalnı:r fsbıkıa) olar ; "k • eı .......... ......., 1. Pi ça ındı. : 
amma <yapmaJU hay il mrdur. Düşüne ıeı ~Ie. Dinle: Ben bir tan aldım. I Nasıl __ ._ k 

1 
· ~ çu toplantıda, kızma benzedjği içln, oluyorlar. 1.fı.f açıyorlar samlmi ( ı ı Ann kul ğ ,, : 

diişüne Eyiibsultana ge!<f-m. Aytt}arım - mmrhsı olsmı. = Yani ~id~n dernek· acflba tim- ~her göriişünde atladığı Be.imanın da bir aliilm l!J}stıert:Jcıriaro'ı. Bu ne za_ a, . a ~ı- .... ışarı vennlştıi... i 
ııeri gide g!de eve vardlm. Be' ,-uöe - Eksik olma... ıat~ karımdan ş(lp- di dutlllt~. kirulıh gitmfyor :mu an- ~hazır bulı:mmasmı i6ıtemlşti. Çok mü,.,mancı..aberi arzuladığı ıbir meclisti. Gen_eı d'u:ekıtörun. sesi &eli;yordu. § 
bir ıç-mden (şüphe) ~or. Nean he ediyKaonımd. ~ı...J. • ~..ı, ti? ~kemıneı .bıazırlanan bu oyun Selmayı Neş'elnı.di, madam Annanm -refine Yerıruien fı.r.liadı.. : 
ve niç.n? Bunun Ce7abnu kendlın de - nn an ş ... io'l.e mı. cu.ıorsun? :tat'fyen .. kiitmed' .., d ...._ Y'" ' Seh:aa ilıe gomç. ltadm. .,_..,,_ k- • _ _J 
nremiyorum. MeHi.habn gö&Ieri.nde - ~t!. Hocalardan bırbı; tarud.ıl: - EVe bir talkmı erko?tler gelil'OI'. E . ur 1· ma am, onun ~pan;yıa •adeh.lerini kaldndılar. J- Jılnlll! 
bir CJhanet izi) var. Clhanee lzU nedir? vardı. onrara sordum Blr ti\r'lü der- _ Ey? ;«Sızi, kırmam gelir bir iki saat otu- lik defa. i~titi şı.mpa.nya tatlı biı baş i 
Bunun da bende e~abl yx. dime den bolamadıl.u. Bir sö:t. tlit _ _ Sorunca bu ku:len!m; bu amca.. ;runmı!> Şet!indelti mii.s.bet cevabına dfüımeısl te'llild etmişti. - M\safu ge1dj pJii>a?. i 
•Yare ilhamı meram için tercümanım turmuş1ar. <Bırak), <Başa.)_ Ba.tııka la! mm o~lu. bu da:vmım ottu. dıyor. ~itiraz etmiş: cO gece senı bırakmam, Gülmiye~ .ıôyı.emiye ~ Gülme Selma ço.ktıan genel ctreiı:törü u ..; 

var)) yok. Ben ya'Jlı b'r adamım. Bir ev kur- _ Öyle yapacatına numa.ra ke>Ysun prusatırım olıırsunr:ıı dlye d.aya.tı:nı§tı. ği, neş'elenrneği ç.oktan unutmuştu. nut.mwıtu. Onu.n geleceğine irııtf~ 
«Belaya bak kf söm terdinuna 

1

1 dum. <BıTakm.a.J<:.). <bosamak) kolay, daha iyi; bu b!:r J?nmau. bu iki nmna.. : Genel direkt.öre de talimat veril _Bir tadeh pmpanya. bu sefer kendi- verm.tyurd.u. Fa.kat. biraz sonra mı ..! 
.. _ . _ _ aıtlataınam» kolay amma ev:m barkım y:Jı:ıl.:ıcaık. 13, bu ö~ numara.. rz1'$i; Evıve:ta. eve çiçek gönderecek, .shti giilıdiinruyen, neş'elendirmiyen dam Annanı.n iltif.a.tları. m~~ 

«Döşm11$ÖDI iki ~n meyane- - He- doğru • ·kartına ~ ü.lı' b' i•" , .. J..t.ı.- h:;,.. T I ...... • sin ·· .. l - Yahu Agob erendi sen de M:gWı ! ....- m .un. ır '"Jtı ~ •gı.ı:ı.. -..ıse~eı: , -·:ı.raiblar~ kafasından siL memnuniyet te"'.,a.hürleri ara.suıda ge.; 
.,zemi."'"' an•-• ··--m.. ,, 5;;..,...,n:ı an e: - Simd acaba ne yapayım?. Sen ne ı ~ alayındasın. ~dan ba.hJSl.e, ge:emiyeceğini ~acak eli, silpüroü. En ufak şeye gülüyor, nel dl:rekt.Qr içeli girmişti.. İ 

..... ....~ .. ..,._ der Sın? ·t· "' 
latamamD - Ne y.apay:m ahba!'. öyle llflar ~arzı l. ı~ ~ecekti". Geç. Yakitte ge_ genç lt.adlllıla!'la kırk yıllık '\.hl:ıab gL Selma bulanık gözledle eene: di .j 

Ben:m yan -kadimim m:U!kçü hanı> = -!,~~~ soracaksm?. edeoraun ki insan hıp d,ye ~ıror. :lecek, ışını suratae b.tlnii!ini. geç ol. bf konUŞteyOrdu. Anna, onun ~ç bir ttktıörü. gıörılnee af:ıUadı. Yeroıde.JJ; 
sah.bı Agap efendi var. Het' işe ukll ~ bur.adan Köprüy;ı kadar gtmek ;maısma raimen. ayak ü:ııeri uğram:ık. hıa.1in1 gWcten kaçınn:ıyO'l"du. :Ek.lncı b!tmzya ~ Mss'iJS iutururmm.i 
erer. Hezan fen blr adRmdır. B r de - Sen hakiluıtcn btl!'lad•n? Şmdf içm sıekıs yerde (dura..c.> va.parsın. Son :tan kend:sini alamadığını söyllye _ barda.t da dolwruldu. Selma, : 
ona danışayım. ded'ln. B r ta1'a.ftan kapı tapt dola.şıp dıı.. t:anm fena yola ra ka.lkıorsun t~g;~iz saP.t' g'bı kı7. a. ~cekti. b°i.ınu da iftira:r.sız içti. Anııa, ~ ınutJak:a yen JllTilrl.ıuıac:ıktlj 
y ... lılık, bir taraftan ne de olsa -.ra ... sap ı. Acaba ne yapayım. dlje soru - Yorsun? O şmcli ~r.ema t<;te-r f~7J'llel: : Plan mmftaır.'klyetıe tatıbiik edfdl mütema..cıeyen tabağına öteberi ko _ Vazıyetind~n ut_anmışbı. i. 
mıula n.ki\h var. (lırelAlıa.t.h az eot. YOTSUn?. Böyle 1U olur .ıhM.r? Herites ister, hoplamak ister. ıı:rpI11m<ık ıster. : Sehna ..._,.,_,_ e_."diı!.< att ' 1:-~1' ,_._ ()e<ne~ drrettör: ,. 

sana gfilerr : • """".ıı.ullU u.c• &• sa e gf!'z-yu:yor, genç a.uı..u ar, ı..ur - : 
s!!Vlyor1.1m. Seni hoplatmak. zı;pia'ımır•'t ıç'n vedi "-'"ti "''-' ~~•~ .,_,__,.~ t "' - R~ha~m d.ma hzt:m, dedf .. bfr_: _ Ren heıılcese somıuvorum ti.. ~.uw., • ....... ı ~e ---....arı ona uza ara.. .. 

Malüm Y&!. Har'.ıi Unn:m!nl:n ilk - K!.m.e sıornyorsun ya.'l Hoca.'ara t:me gümruk hammalı lfı.nm. ~;_.:;:; i Madam Anına onu hara.retle karşı ikraında. bulunuyorlardı. rada direktiir, memuı· yuk.. _vazi~ 
9e'flelermdeyiz. $eter ·ıe :ıı::thlre üzerin- crun. JT1•nıfll 111

"'."'""' rn~b :,ıadı: öpiişt.ü:ler. Mad&m üç genr Ü"'Ü~Ü bardak dolduruld .. ıı;.., za. _ şka, dışan.n rı~me be:~ıt .. gözle 1 
den hayli muameleler ol•ıyor. B'zlm soroom. dedin. Bir ,je bana soruyol' • htr. ar~ıı-acn fesini örtffn~ lmvt'P bes da.. .. .. ı.oe.u daJ.:i: • ndaI·~' d'.ol • 
A«tJp e!endf de şeker p~ş!nc di'şmüş. smı. Yarın da ~ner pat~ khaneslne t'k.'t dtl!'ffnıntdm? Ornı alırken diisü- ~dını. kızının arkadaş:arı ve yakın aile n itizax etti: e masa coş .;a .ı .... an a; 
'Ü'ç b~ defa !? Wm Yazıhr.nes l"de bu- gidip papulara sorac3ııksın. Yan· fik- trl'lrleT ehbar_ ~ o'lıaırak tanıttı. Bl! m\i.dde - Çok. başım. dönuyar. m:ıda.m Ja_ ıyocdu: i 
lamadım. En n!hayet yakaladım. rimce ınüslüman1arda.n. ermenilerden, - Şimdi ıre :raııe,yım? ?onnı., ~aı>ı ~lındı, hole muazzam bir ne1- içemqec:eğim.. - :w:la!irleri.niz. erken g!.t.ml.ş m~ 

- Agop e!endll Sana şOyle gıizllce rumiardan. yahudilerden <ı.dıı.tı kadime. _Ya d'şini sı·kaeaksın, ne ya.psa. ta- :ç·cek sepeti brraktılar. Madam AnD& Bu itira:ı u.mwni bir i\iraz.lıa. kar.şı. terem ı ndam! Ben m.aı.ıLe ef ~ec;: 
b r sev danwnıya. ııeldim, d'!dim.. üzerfne milelı m•ıhtefl~ ilklrleri so - bammül edeceksin. ya 'oırak.acaksı.n. ~elindeki kartı okuyarak ~i gırdi. ıF-t: k21Ullil.. Hıç g~eİniyecekt.iro Fa kati 
Kulağıma eiilerek: ruyorsun rn ne ya,pıyorsun? _ Btrabmıyonım. ~Dly!lunn bükmii~tü. Müteessir görü_ _ Oo .• Ohrııaz. Ene!a öy1e. yapa.r.Alla.htan erken a.~ti işim. Bizzat ge-! 
- Şeker m· nr yo5a k<::1epir? dedi. - Anlatamadım!. _ Seviyor mustın? ?1üYQrd.u: Fakat insan çabü ~- ş::unpan;ya. Iip. elinizi öpmek, te·bırikleriın! a~ 

CSonra birdenbire aklt başmn gelmJş - Uf edoroın. I.&u enkses!n!ien _ Biraz. : _ Yazık direktör beyin isi çıkın s, o... etmek ıstedl.rn. l\.aJıa.t..sız olmayın, o-f 
gb ) hocam, dedi, seı:ı.dc:l (şeker> de dinlorsun. Yani mingayri haddin de. • -
ols<ı alınmaa ki.. (ş~;rer> dıye alırız onun ki: Aceb müslilnıandarı. hıristi- - D şfni sıık. tahammül et. ~elem.i~cekmis.. Hepsi Ddeıblerint mıa dDğru \Ua'- urunln, riJ.:a ederı.m. Ben heınen §OYf 
<san) çıkar. <Sonra iki tan.ta başını yandan, yahudiden fikir mi toplamak - Sıka s:ıt\s ağıınmıla dl;s ıe Jtslma.dı. ~ Direktör 18.fıru duyunca Selma İr- ı. Meeıbu.ı: ol.iiu bu bııınl.!lğı e birkaç cLakiıkacı.ıt ili.şeceğim. f 
sallıvara.k> ~ ta çık.sa lvf kömür taısavvurundum? - Sen çok adam !anır.mı değfi mi? :kilmi.şti. Genel direk.törde mi da.ve\..~-·- Mıuia.m AD.na, müstehıi bir tavırlııf 
tozu cıka.r diye gülmıye başladı. _ Hayır canım, meseia: S!!nin başı- - On binlerce 2dam tanırım. ~iydi buraya? Canı o1il:lUl<ll, ~nel di. Hafdhte-n şampanyanın "k:iyet e: göa ltı:rpi.ı.: Bu sefer de kadehler 'b14 

- Yok canım, merak etme; dedim .. :ı:ıa böyle bir şey gelse. ne yaparsın? - Karıyı ş:mdilik bır:t.lrınaımı. Ta- ;,rektörile kıar§ılaşmak 6temiJl'll1."'du. d1l~ek bir •rb:ışl$ J'Ok:tU. Başın tabi g,eiııel di.re~törün şercline kaldl.§ 
ben seker saLmıya. şa.o> .ı.ıtmı.ya. ıel - - Böyle te.şbUı olar? Madam Agob- nJd*lannm bir defterin· yape_'"SDl. Her rsu adamm mü~ıç bakışbmnd.a:ı, ra- dakl tafu dönme ziya.ele eşml§U. lt... nldı. Semwia ifecek bal ka!llw,nıışLJi 
mecrm. yan altmış yaşında. Dır ka:'ldır. Rem gıün iki ftç lclş'rl dolaşır. nkk SDran.:ın. :rib vazi:yet1erlnden fırküyo.rdu. Böylıe kin hiç de tend~nf r~hat'Sı% et.mı - amma bu sefer itil? etm.lye ım.!tani 

- Galiba gene oda tutmıgı:ı. geldin? ıa.maıs meselesinden sanır3lll ki Meryem on bin tane tanıdık var decn-nın d-eğll ~bir yerde onunla. ka.rşıla.şmak h iç de yordu. Yalnız bol bo! güldiirüJQrdU )DOlia f 
Eğer öyle bir fikr.n v.ırsa. yemin çıık. anadırC.annn va,.,.; mes~'"': m.1_? E"et. : iyi olrnıyaoaktı. u şampanya insanı... Dıı.-..ı.k bir m11hakeme ~ bir )(a .... : 
mış ağzımdan. Üç ~lık ptşi~ vexlrs:!Il ---. ~ =- • &•• 
belk. yeminimi bozanın. Eğer öyle tek - Kanın böyle bir şey ya,varsa_ pe_ _ Tanıdıklar bltinc"'.)'e k-ıdıır ya ks.- i Madam An.na= İki saat geçti. Kad~h beşe. çıkmıştı. rıtra nrmak ut~u. x.lkıp pt ~ 
aylık ile oda istiyorsun blr aylık .almak ki, senin karı kaç yaşındadır? EllDlt, rı el1i ya.'°J.lla gel r. aklını b.aş·nı aTır. : - Beni sevenler tJ.u kadar. dedi.. Mü1emadi.yen giiılü:;ıor, gülüyordu. met miinasft> olacaktı. Fa.kat bu ~ 
için se.TJ·n gilrilltün, :p:ıtırdrn ç•-..dTmer.. ellJ. b~lik var? yahud st>nln Cimrün biter. Bu i.şe bMka. ~gelin çoculklar bi.ru bir şey içelim Anna,. ~nç kadınlardan birine · tfdaı-a mallk olduğunu ~netnıi,.or1 
Hiç gitmedmse seni I~in kırk defa - Yok canım. çare yoktur ahbar. Ya o ~den t.vrtu. : Se_ma, raha.t bir nefes alml$ı. Çok ret etıt.L Ilık müsruı.dcyi bu k.adın i mı. Ayağa kalkamamıştı. llas?l oıoı; 
mahkemeye, yüz otuz d~.ı da karako- - E .. kaç yaşında ihtıyar?. hır, ya sen ondan kurt'Jıursun. Bende! ~şükür, .sıkılaca:k ~e 10ktu. Genel t.edl Bu Ql'lim& rM:ası.na ilk iüra.Zfda eadd~ kadar Çlbhlir, lram-ra 1 
la g't•ırn. - E.. ka& yaşında ahl>ar?. lcizanelerinee son -.a!slyem bundan !direktör de gelmiyecek.ti. Masanın Sebnadan yiibebn:.şti: ya ıtMıl binebil rd!. i 

- Değil canım. Hic biri değ.l.. şöyle - On yedi, on seiciz vaı. ibarettir.. :~a geetiler. Se1m:a, ilk defa 0 :.a_ _ Q:lk aeeıe değü mi? (Adıası var> : 
gfzI konıışalun. ~b ağzını bir karış a;tı~ (Arb91 n.r) : 

- Ne gizli konuşaeatza &bo9.r? Yok- - On Jedi; on ae&iz.7 Mahmud Saim Altındai \,.. --·--·--·.-,•••••••-·-- -·w . ...-_.,_, ... ___ ........ -. ... -·---·.w-•• .. •••••••u.••-••••••••-' 
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Memleket haberleri •Son Pon,. mn tefrikası: 105 

USUF Bartın a bngnnkn 
keresteciliOin vaziyeti 3 O Ağustos bilmecemizde kazananlar 

3ıO 4 ır. ....... _ • nrı"hll bn-e""'tt·~zdıe ""·-' ft.~ .... 
Paris sokaklarında. 

·~....,."""' .,.. u.m """' '"'"' v....u.ıU> ""-llLLJ. 1/ C de Nerim.an Ural, İs. 
kaza.nan okuyucularımızın is:nıler1 tan.bul Lrulell Yeşiltulumba sdk.ak 41 Flliz, ne tramvaya. ve nede arah-aya 

Bartın <Rwıusl) - Geçenlerde blr lerden sonra işlenebiitcet. aşağıda yazılıdır. İ.stanbulda. bulunan numarada Saffet Oünersel, İstanbul binemiyordu. Tramvaya F ilizin boyu 
«LiYOn• şehrıne gelen tren, müşk 

!atla istasyona glroo ldi. Halk, ha. b<> 
!arma varıncaya kadar dolmUŞtu. yazımızda ormansızlık ve tomruksu.z- 6300 metre miklbdan ibarettir. <>kuyueuja.rımız:.n hediyelerini Ra - Nuru~e Tasvir sokaık 20 num.a sığmıyordu. Ara.baların atları ve yayla. 

luk yüzünden müşklilata uğrayan lk.e-, İlkıtısa.dl buhranın devamı müdde- zarteS., Perşembe günleri öğleden ra.cıa Tunçer. • rı filizi çekıınıYordu. Otellerde yatır -
reste !abr1k.ala.rıınızıo ·.raziyetini tetklık tinoe, sırt sermayesınden !ettak~rlık sonra bizzat ldarehancmizden al- maık için karyola. ve ya.tak bulunmu -
tm·....ıı. j ""'~•~ Muhtır4 Jelteri yordu. 

Mös,yö Piyer, tam bir Ameri.k.l\lı or 
ganizatör kafasıle hareket edly-ordu. 

e . .,,v.,... yaJJma.k suretlle varJığmı muhafaza .. ..,.....rı Gazımdır. T&şra.da bı.iLwıanla.. Propaganda, daima propaganda. 
Şimdiye Jaı.dar Turna devlet omıanı edebilen şirket, bundan sonr.a da, yap. nn hediyeleri poota ile adreslerıne (Son ı.•osta hatıralı) Gazeteciler; bu sayd1ğım enteresan 

nı i.şleten Karadeniz orman İşleıtme tığı tasarruflarla, buhranın açtığı ya- gönderilir. Geın:>dlu Şengül bamam. sokak 1 vak'a.lan resimlerile telliyerek, pullı -
Pehlıvanları, 'C:ıı tıı.syona i!ldirıyor b ra 
dolaştırıyor, şımendi!er ka:k~ada 
dört beş dakika ev-rel kompart mana 
.avdet ed!yordu. 

ŞlI'ke!inin vaziyeti hak.kında. bi3e ŞU raları kapatabilmiş, senelik i&tihsa.l&t Bı"r düzüne mekteb defterı· numarada Perihan Yeprem., İzmit yarak meslekleri 10!\bı ş~.rip karalı -
ma!Oım.at verilmiştir: miktarının azalması yüzünden de ser- yorlardı. • 

1925 &ene.sinde, ıcerestecil.kle işt.gal mayes!ni 250 bin liraya. indirmete mec Ga.7lİlan.teb 1l8e son sınıf talebeSin- m.a.ha.Ui idareJ.er müfeıltişi Sakip Şe-n Oazetecillık bu ... Bu derece or;f inal 
b kal ,.,.., kızı Şöikran Şen, Çorlu askeri oeııa ve enıteresan menu bulunur da duru. etmek yzere, 1 milyon lira sermaye lle ur_ m..., ... r. den 19.15 numaralı F'ikıi A1ı:lll. 

Pehlbvanlar Parls garına miişküHi.t
la Çlka.bildiler... Fransızlar hep b.r a
ğızdan bağırıyorlardı: teşekldil eden Karadeniz orman İşlet- Şırket, iki senedenoerl, umum mil- B' d evinde SavJet Dağlar. ıur mu? 

me Tüıtt Anonim Şirketi 1926 sene. dür, meritez ve Bartın yazıh.a.nesi mil- ır üziine kar4un kalem Amerlık.an gazetecUerl bile, yola. çık. 
sinde hllkiHnetıten, Safl'i).~bolu kazaaı diirfüklerini Otaldırarak, bu işleri umum Kırşeıbir '9'8.rid.at müdürü el1le k4lr. Kokulu sabun m~lardı. Gazetelerine gar:beler yağdır-

- Yaşa Türk!.. 

dahilindeki Tlırnıı. devlet ormanını ki- müdür saliUıiyetfndeki murahhas aza- d~l Kema.i .Aılanan. (8on Posta hatıralı) mak, okuyucularının uı.eralonı tahrik 
rala.mıştır. ormanın haşeb servetini t ' " "e bcrkaç ıtali m:.murla idare et- . Bir •ite kolonya İ.atanbnl Beşiıci;aı y~ Ihlamur etmek için ta-kım taklavat Fransaya 

Pehllvanlarıı., çlçe·< veren kadınlıirın 
hediye veren kızl:ınn had ve hesabı 
yolktu. Bu buketlel'in ve bu hediyele
rin hepsi birer s.lrlh adres taşı~ordu. A-özönUnde tutan şirket, Kokurdan mev meıktedir. J8tanıbul rk.ız Usesı talebesinden 726 eaddeGi NUırtaneeı ~k 42 numrada koşuyorlardı. 

ld.lndedci fa.brik.ayı. en "l.Z ıs bin metre Şiııket, Bltyfikdüz ve Kokurdan or- uma.raJı Kcym&t AcunsaL. Hayriye .İl:rtıa.nbul C1ball Flrın sakak Piyerin, Marsilyada. on gün kadar 
mlk!b ~ebllecek lcudrette tesis ve manlarındıı.n müzayede il.e yapılan tom 

27 
' . . ke.Janası çok iyi oldu. Bütün dünyaya, 

gene bu sebeble hfikfunete ksı.rşı birçok ru'k satışlarına iştirak etmektedir. An- Mürekkebli kalem ntıınara.da Ragıp, rstanbul Emır- Tüıik pehlivanla.rınuı mevcudiyetini 
vecibeler taahbüd eylemiştir. Bundan cıık. bu satışlar, memur no-ksanlıtı (Son Posta batll'ah) gı8.n ?l'baokulu sınıf 2'/ A d.a 32 numa. haddinden fazla prop~anda yapma -
sonra, ztraat Va!tAletue köylüler ara- Y'tizünden pek gecikmeicte ve c<>k za- Boia(yır askeri poolla N<>. 626, 2 ncJ. mlı lib.a.n Taşkesen. sına vesile oldu. 
!ıtn.da yapıla.bilen amenajman netice- ıruı.n tomruJdar mevslm ııeçtiğinden ö. 'bb1ü.kte Cedilk.li başça.vuş Htlae:y1n Ak.. Albüm Ma.rısil:yada bul'll.D.an bazı utak tef.ek 
sinde, bu kısmın sene!Jk tahammülün l)Ur seneyıe kalmaktadır. gün klrlJl Gülten İst 

00 
kötY sirk direktörleri MÖı>Yö Piyere nıiira. 

12.160 metre m klb olduğuna ''e 1934 Şir.lı:et . ş!.mdi de yeni yapılan rev.ie. m.a1müıd. . Ü • "a uı Bakır (Son Postıa hatıırah) caaıtla oldı..iklan yeni~ birer güreş ter. 
senesinde oımanın dlfer kısmında ya_ ~n .. sonunda: Turna o~anı taıu:.mmü ~ nd~ N1yazı Boratıı.p BaJ.ıkesir yeni hüküm.et caddesi. l'l Ubint ıteklif ettiler ~e de kabul etmedi. 
pıla.n amenajman net1cıes;nde de asgari lımun btr miktar daha ındirilmesl ııı.. oğılu Erıdd.. Kt>ca.elt mtlsta.tıkem ıne'1 nuıın8ınlda Halo.k: 'nı.ns.ıl Ada H.albU!d; verdlklerı PQl'A da az de • 
sene!Wt tabammüıtınttn 5600 met.re mi- 'imaımden endişe offl:n<it"tt.!dlr. &:nelik ld loomud;an!l.lfı daire müdürn bi:nbaft • paza:1 ğ11d1. 
kllh tesbtt edildiğine söre, ~irket önce ilJt!dal m11.ddmin ulıb karşısında, şir Şillkırü mı Oüner, Yenlcım1de bakkal ~ eli~ Halıd Fakat; Piyer, Ma.rsllya gibi bir yer-
yıı.ptığı hesabda. yanılmamıştır. Ancak. ket, fabri!uı .. smın bulundutu Ko.Jrurdan K d ı k l Demlır, Alaşehir taıhrını.t 'kllıtibi Ali de ıpehllvaniarı gfrrest;rere.\: küçült. 
daha sonra yapılan revizyonlarda tat- \'C B!.iyükdttz orm.anmrından !rendis'ne WfUn ° ma a em Adanan oğlu Tuncer Anmınn. mek ve işi panayır canbazlığına dök-
bLk olunan nazarı wıuller nr:"ticesinde tahsieen tomruk verilmesi ve bu or- <Son Posta hatıralı> Al"" • b d k mek istemiyordu 
ormanın senelik tahammülii rl\') met manl11.T'ıdan V"SOtü!lod" bU.'•ılk l>tlrl.:ıerde Den.itıli iloımetlpafa. caddes.1 00 nu • ununyom ar a Koca Yusuf v~ arkadaştan Parlste 
re m"ıld.b g.a.yr'mamule dtlgml' '' " Bun tomruk s:ıı.tışa çıkarılması hususı.a.nnı mara.da ~n Hançer, İstanbul . (Son Poırta batırab) Niyabet; o..'l gün sonra Mars;lyadan 
dan çıkacak keresteye yaramaz cUrll.Jc- temenni et.me!k: tasav;ırurundadır. Sult.aııahm.ed ~•k soka.k: Ali Faik Q,. labanbul 4ı4 üncü llicok.u1 sınıf 6/ harektle Parise gelebllml.J!er<U. 

parıtmı.aru 5 inci katta Turhan A(yttıl, B den ~ Necdet özatakan. İstanbul Gazete m~irleri Ttlrk pehlivanla
İıstıanbu:lı Otaıla.tasaray lisesi idare A ~ Süleymaniye Kanuni medrese soıka.k rmın lıa:1181 gün Partse . geleceklerini zmirde yıldırım biT köylüyü StJğütte ltahv~ te1Jziatına 

ölJürJii ba,landı 
İmıir <Buısusl> - Karşryabda Q!.Q-li Söğüt (Hususi) - Aylarda.nıberi ı10 

kıöyünde M.aııtepe mevkiinde bir pamulk but lr:9.hvesindıen usanan halkımız 
tarlasında l>ir cesed bulunmuştur. Ya-1en nlhayet kahveye kaıvuşmuştur. vı. 
pılan ~tta cesed1n, İzmir birinci 1'ıyetiınJ:a emrCıe verilen 36 çuval kah 
Kahramanlarda 426 nci aokakta. otu .. \eden 6 çuv.al kazamna getirilerek bi 
ran Mustafa oklu :1ııma.ll Ertepeye aid 
olduğu n blrb'Ç cUn evveı yağan yat:rer, yarımşar .Jdlo 250. ve 125 şer gram 
mur esıaısında ta.rlMia. bulunduiu 81_ verilmek su:retıie tevzi ed;'.mek:tedir. 
rada dü:tlen yılıdırınlclan fild* anla-
şılmıştır. lzmitte bir urar kaçak.çar 

B ba J B l a· R . ı· x.: izmit (Husw.i) - Şehrimi'Z Asliye 
oya a e e ıy~ eı• •ııs ~ Ceza Maıhkemesi ~ametıtin ismin. 

~abad. (Hususi) - Be;ediye reisi delki esnı.r k~ısını 2 sene ha'l)6e, 
nin iStifasmrlıan oonra. seçim yapılmış, 2 sene SU.vana sürgüne ve 200 lil"a 
fu.:kaJt se<}lmde ittifak hası.1 olmadığı da. para Ce'lla8ına, İbrahim adındilkl 

iÇtn v-ıı!JmJE beledişe reisljğ1nin kay- diğer kaç.akç~ da 6 ay hapse, 1 se. 
makam Nadir Tüzüu tıaratında.n !da- ne Ü"rgübe ıJiirgti:ne ve 560 Ura. pa-ra 
resini tensi:> etıınifttr. · eemınna maıllkfım. etmiştir. 

mırı Nuri oğılu İ'bsa.n Atak. 8 numarada Şiikrti Tezcan, İstanbul gazeteie~e te~grg,tla blldırmişlerd.1'. 
. Gele.nbevi orıtıaokul ~den 224 Paris Şımendifer istasyonu on binler 

Dlf luça.aı .AJl! Kağa.n ce halk tara.!ından jşgal ed.!Jmişt1. 
(Son Posta hatıral.I) · Polisler, jandarmalar T"Jrk pehlıi'Van 

A.nılaı.m emniyet ıadl1 büro komisert Kitab ı görmek lçın istasyona. toplanan 
Hikmet ~ Fuad Yıldır•,.,... İ2ııırlr .. halıltın intizaımı:ıı teminde müşkillMa 

......, Buraa Atatutk caddesi 51 nu:n:ıtara. uğ"rayorl.a.rdı 
~-laplıkuyu caddesi 743 num:arada da Ni.bad Çağman. Ba.ndınna İımet Parls ııaı:kının Tilrk pehlivanlarını 
Mübeccel Turg.a.t, Burm Altıpa.rına.ik İnönü caddesi 29 numaradn Muazzez görmek üzere bu derece kalabalıkla. 
Bülbfilce OOka.k. 20/1 nmna.rad..a Mu... Dö~u Surgurlu belediye zabl... istasYona toplanması Fransanın t.ari-
za.rte-r Yılbq. ta. memuru 'Öm~r elile Hasan Ya - hinde görülmemiş bir şeydi. 'Birinci Na 

Diı macuna poJ.yona bile, muzaf!eriyetlerden avdet 
. man. ettiği zaman, bu derece ytıksek bir ka-

Balıktısır A.7J!zl.ye maıhıaLlesi KıŞla. R ki• k al. labalı.lcla karşıcı oı.kma.mıştı. Çoluk, ÇO-
lı: ~ numarada Haya.ti Uça.r, en ı artpost cu1c birbirini çiğniyordu. Bunlar me. 

Dörty.. pomıa, telgraf müvez:zii eme ~u İsma.ilbey mıaıhalles:l yanında ecnebıl. sefirler bile vardı. Sa-
fi.zım ~. İ&tan.bul Kadlköy Altı - Tenellı:eci sokaık 38 numara.da Refet tkai merakla i&ta.syona kadar mad&m.a-

yo.la.ğzı 1-49 numarada Stılhi Bilg~. tJnel, ~ .l.stasy'on caddesi 48 Iarmı alarak gelmlslerd;. . 
Kırılmaz dökii!mez hokka numarada Dürsine Uğurlu, Akıbisar Hele; Mars!lya ile Paris arasında şı. 

(Son Posta hatıralı) Afi Şefik ~ulu sınıf 1/A ~ 369 ~~!~~~ı:.~t ~~~ül~ı::~nl~e~~ 
İsta.ubul 88.lw'k:öy Ud.na. bı orta Fevzi Yumul .. • · ~ • - :;rüıı:s6kııi. 

Bütün bu gil.rültü ve 'karşılama deb
debesi icinde eksik olan klmlerdı biU.. 
"Yor ı;ıı.usu.nuz? 

- TUra sefareti erkanı!.. 
Paris, yerinden oynadığı halde; Türlı: 

sefiri ve 'I'tirk sefaret erkanı bu kud
retli propaganda varlığı önünde san
ki; kulaıkların:ı kurşun akıtmış, gozle-
rine mil sürmüş gilJl ;dl. 

Tüıtclük na.mı için kendi, kendine 
yerin.den oyna.y4n ve gene b~ namın 
elyak ve kudl'etU şahsiyetle:ini seyre 
gelen on bhılrece sey rci içinde yUre~ 
lert çarpan, göz!eri yaşaran beş on iti 
şi d&ba vardı ki: Bunhr da Suttan 
Hamid !ısıtlbda.<lı y llzünden Parise ka
çan Jön T!il1tlerdl. 

Mösyö Piyer, Marsllyadan Par se ha.. 
reket etmeden evvel bir otel ıle muhA 
bereye gfnniştt Bu olel pehllvanla.rı r• 
hatça yatıraca.iı: ve para a 'mıyac!lılttı. 
"Ö"ste de kazançtan bir miktar para ve
recek.ti. 
M~ö Piyer; gara çıkar çıkmaz ara.o 

balara bindiler .. Flizle, h11fit olan Möl 
yö Piyeı- bir arabaya b·nmlşlerdi 
Araba; gardan beş on adı:n açılır açıl. 
maz yayı kırıldı. Tekerleği yerind.Cll 
fırladı. 

MösYö Piyer; olduğu yerden sok.., 
ğa yuvarlanm.ıştı. Filizin yüz aıtınlf 
beş okkalık sanı gövdesi de km:k çeııtc 
yaylar üzerine yaslanıp me-yillenen ar• 
hanın içinde kdlmtştı. 

Bu hal karşısında, t<>planan ahali 
Fillzl alkışlıyorlardı. 

.Arabacı tena halde 8Cl7.m1ştı. our• 
m.a.dan küfrediyordu. 

Gidecekleri otel epeyc~ uzl!k' ı. Ya
yan gitmekten ba.ş.ka çare yoktu. 

(Arkası var) 
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Sayfa b 

TelgraE, Telef'o11 Ve Telsiz Haberleri 
elik lıarlJI Van ve Ağrıda zelzele! Askeri 

L d d. vaziyet e ingrad önünde evam e ıyor <Bastarafı l lnd sayfada) 

l%tıran~ız. 

t 1 ihin en kanii 36 ko·y harab oldu, Dedeli köyünde yenı·den -~apol:yon Hll
2 

seferine, Vtı.r§OVn -

h Konig:s'berg hattı ilzerJnde ve mJ...1et 

. rbi c rey n ediyor zelzele oldu ve 30 ev tamamen yıkıldı :e=?~~~u = =~~ Uzakşarkın •ııretıe tırsaUaa bUisiıı.ıac tıuı:ıkkıalı 
muvakkat Suku""nu etUri~eslnt Jsteme.ktcdlr. '11ı.r:ı me • 

&el<', ışıe burada p<ıtııJl.a.ııy.,r. 

l.o d miş o!dnğu 400,000 kO.mr kış ı k b1r n n ra, 14 <A.A.) - Ro1tcr ajan&l· ~ 14 (A...A.) _ cuma. &W hı mata naq.artı.n Erciş:lı K.ocapmar nahi ordu Ue ~ H:ı 
ın MOSkovacıw muh!ı.b.r b ldirtyor: ~ v-ak1':ıulan yer sarsın. yesimle 31 köy, meıı ez :ıuhı.Yestnde de uml bJr Zırnnda baş'!amı.ş, u _ 

Y • Filvaki .JaPOn ı·lkin uaı .. L1l3c.;I, llÜ.. 
azanı St1lım Ragıp Emeı yük clrserıyctte İnıtiıtere.)e a•e3J.t:ıt ı:ö. 

J ruameldecUr. J'akat komıu ıı ti • 

Gece ve &UruıUz cereyan eden topçU mm ma köy tamamen h:anab olmuş \e :m rttz... m surette PerlP(!L b:ıtaklıkla-
d eto;an, Leni:ogI3d dışmdırki mubL ilsı em.tında a!man son ~m ~ de müdurHHt bına.sı ile Jandanna .k.a n §.imalinden üç lrol:a hareket ede 
~ nteydanmı b!T cetı~eme çeYir- lfima.ta rröre. 'V'.:'A&°et merJcez..mı e ınlralrolu ve mekteb n ~..ır. - rek mağlfılben karşmnda rlc'nt ede-~ 
t $tt', Burada cıarıı~n Rını ve A.lm:ın d$ gfb: ~lrd, Tuflak, Dlyaa Şlındiye kadaz teNXt edlıen ö'u mık. Rus kuv.vetlerm, ta.kib ede ede \"e 

~'alan b!ıbtrıe:rine m:ıanam çeUk Wı ve Be.vnni kazalarında. nüftı.§,(a ~ tarı 192 ve yaralı ml.k:tan da 190 dır. fakat bunları tam bir :mhaya uğra 

aponyanın ~ blr lire ırçirditl' bulunduiu SoyYet ltusu 11 ~ ::ı:,1nı.;.e muJı:ıkkaktır. .Bu bulıraoın esas la karşı, bir anda mlıc.ıuelı:> ~ at::a-
scbebl, Japon lddhlarUe hu ıdil'laları manın da mahzurlu ola,a1 ırıda ln 

laı k infilak madd er. atnuı.ktadır. blı -.yta.t ve maddi basar ydidur. Muş vJfAycti de gönderdiğ, b1r tamaksızm 23 Temzmr'A:ı Smolenstİ 
1 · 'rar.ııtn en bilyUk ve en kanlı Juırb/ Pa.tnoB kazasında. sarsıntıı fasıla - tt.ı:p ile bu n.rdını Jfme iştirak mptetm ~ onıda bh . teı ddüdl 

tahakkuk t;ttırebilecek olan lnıkılnl:ır dlr. Halk arasınd 1 sezilen bu n~stu7a • 
arasında bir nisbet bulunmamasıdır. :melin başlıca sebebi e\'Vtlec d • ka • 
!::.ın.l&naı başlıca hld1&11, ıL~·aı bir de&üfimiz g-ibi Çin h~rblnıu ağırlı~ıl~· 

• .l\lonroe Prensibini l.oynıak ve bu. Cin meselesini clah:ı ı.:ola.rc:ı. ıııı llcı!c 
na ls11nad ederek biltd.n AYrııpalıJan bilecrtt ınulihausiledir ki Japon;; 
Asyadan kovmak. Fakıı.t Japonyaııııı MllıVW!re temayül etmljh. rak.ıt but.ün 
Asya.dan kO\"JD~ lat.cdl&1 Avrupalalar bo tedbirlere rağmen Cinic olan lhtJi 
Yalan &slarla l~ilialu cllltlllllr. A • fım halleclemcdi1twa b~s.lta bir de dıın" 
merikalılan da bir ATI'u,ııılı r:ırı lnı yanm en büyük devletlerln~rn ilçünB 
zwareJ'e ithal ~llmd: Li.zım ccllr. llal. muhtemel birer hasun ııallnc ı:etlıdt. 
buki lluslarla lngllliler, Amcrlkalılıarla Ba halin, birçok aklı başında J;;at'Oll)'D

beraber, ~ele Jaııenyanın Çlndeki meş. luun uykusunu kaeıran bır knbu!> hfs. 
gullyeUer .. den dolan M:rıW k,.teslndt sini Terdltlnde şupbe yokıur, Ayni aa. 

~lndttn b rlııJn cereyan ett.!ğl bu mm lariıı dnam ey.emekted.r. Dün saat et.t ~ gibi Dıyarbakır Kızılay :e kıymetJJ mm.a.::rUJı: k !~ ... er-
adn So"Yet g&ılillfi kuvvetleri ilç fya devam meıtcezi de fea.ketzede vatandaş ar a,,..,..wtJkten 

h fladanberf Ku:ıloduc:!akf art:a~- 16,13 Ye l!I~ '9'e 8 pr sın b lamuzın ihtJyaclannı karşıla -. aonra gecltm1ş olar~k MC>.'.>kora üze... 
::ın :rnnıbaşmda ~ana tarşt hal'·/ eden 2 -yer sımımmı olan~ v_e unv; maıt için ı .000 Ura g&ıdemuşt.tr. y~ .. rfne yilrtimfiştü ve Orta Avrupa ile 

tlne1ted!r. dan bazı lblnalar mnr 8X> u.ş ta- sarsmtl-'ı MmM z:ınuın tekerrür et_ gnrbi A'Vl"UJ)adan aldığı çot: endişe_ 
kıs~ Pa:r.llr sttnil Pravda gaze. biiltüınct konağının ar'ka v-e y-an m«f;edır. Cmna ırOnli vukubul&n 11k li haberler yüzünde:ı hemen bütün 
~ ielen bir tclgmt, bütün bu mm raı!ı tamamen yilı:ıJm ştır. . yer sarsıntısında Erciş kaza. mı:rkezin. ümerasırun reyleri .h.llMınıı menzil 
~ &utan ft A.'man tuvveüerin! b1l Dedeli nahlyesin1n bazı ~lennde de duvarlan ça.tlıyan evler dQn Oğle naınma ElSa3lı hiçbir ~ş'kl}A.t ynpıl 
lU. •bnk emriiıi alsn sMl g!mlll.. yeniden TOkubulı'llD yer sa.cölllt:ıları (beri vt*Ubulan ..,er sarsıntısı neticesi :maıll1' bl? :rnıntaıı:a içer.isinden bii : 
~ -T111 nf'hrine tadar ilerlemiş ve eticıes1 30 fR &aırmmım 11e S8 fll'f kıs_ olarak btısbUtiln oturulmaz b1r hale yük bir mı halinde v se R lkli-

p.tk alır basalkhıcek eıan Un'$urlanbr. marula Jap<myanrn btı tercdtluıllrrinin 
BWıran, l$te banduı doiu;or ve Ja - Mihver mahfellerinde hart"rotU btr ta~ 
P8D miifr"1erfJe mat.edilim fb'1;rar e- vlb römu"Jctftı de kufvrnlıı :ı;yrı bir ras.. 
dilecek laaUı hareket UeriocJr. bır til.rlii Jaclır. Mlbverfn al'nlsa, Ahnao • J1U9 
anıap"117 ... lai'. llar:Wle beraber JsPonnnın V!!dho:s • 

J?ıan ._~ÔJfleri ~ı etm!;S t>aluııan Al: :en bıırab olmuştur. gel:miŞ ve bazı.lan da taru.:ımen YlkıL mJnJn öldürücu hırp~ us ara 
Z1e' ""uVVetJe?':nl bu mın•n.Jt.adan nasıı ..,. mıstır -

ate lllffbur etm!.s bulımdlikl&nDl dm · Yımlımlaa' sında o koca ord\IYU ric'at ettlrmelf 
lııta~ ,.ı, 14 aıll!IUılli> - Zeh'ıele ,,,_- knrnrlli$ı~. Buna gwe Rus« 

• .....--. .... Yalııız Ereif w Patııoda ~ Van, 14 CA.A.> - Erciş'de yer sar. dusunun Napo?lvonun gü~Alıına ·-· 

A ,.~.... ıımtrsmdan mttteemir o!an nta.-ıdaşla.. -·o u=-

rman leh l•g>JJ• vmn e~· ra ilk 1ardmı olmak. üzere halkıınrıı sadlif eden Rus köy, ka&ıb~ w şe _ 
~ Barab Olall k6,-ler ııamntt tarafından teberrll edilen ı.ooo Ura birlerini yakıp Y.ı.krnasındnn ve b11A.. 

.nı vaıı, H <A.A} ~er se0ob11et dthı Kızıl&Y merkezi tarafından ~cl(e hare ric'at eden Na.polyon ordusunu 
~ ~Baetaralı ı inci sut L sının vnA.vetJm~ ... ~rlD ver.len ma1Q- g&ıderilmll}tir. takibe koyulmasındo.n ziya.de ası'kerl 
ti r ~ ~r :ıçme alımna& verditi -.yta.t ..,._ ... ...- hareteMerlıı en gücfi olan büyu"k bir 
"'-. nau3ard suretıte deva.m l!'tmek1ıe - h 
"U" b .. B. Ruzvelt ta mı·n :ric'1t hareketini r.:ımansu ve ha • tn...~~~ aıchı.lannın cenuıbunda düş - 'lıleclis ugun zırhkmz Olam'k icra ot.t4.Tm~ dlm:ım 

~~ ":':,~00.=. ":i m~oplanıgor edildiğinden fazla i:.d!nı':":::.:=·.:.~·o: 
~~ILJDkııulh>m f&l*md.a Ai - BQJa JırtWet M«.Zist bugiln liiieden ,·ıerı• gı•tmı•ş Pek b1i.r1z olnrnk cfuiilmekf.edJr, ki 

llıao &aJIYarderi taıra.f'.ndan bir dU,,.. ~ t.oıplan&CKt.ır. MeclL bugün vt.rJ:yet; böyle dl!tildır. Rusya.. 
lnan kafllAa;,.~ 'd aıora evresinde int&ab ciaırelcrtn- nın en şima.'inden en cennbumı ke_ t ...._..., kal"ll yapı.lmış oı u- sm tatil d laıı ;md>'Us 
ı: dün.ttt tdiJiıdıe 1ıı11d!rrın1J oıan de ~ s&Jeırine c=*nUe ~ :su Roma: ''Ruzvellin d&r iiç b'n kllooıetreyt mutecavız b r 
d a~ eıma.mu1a b!r İqf'..Mı tor:Pi - l&r ,ı\nıbra3'a ~mımakt& ~ 1.ıntidackla hemen muttasıl gibi, men 

<>su.na da b~ çe.pta oombs ~ arada oetırfmtwle ~I eDpreslıe mesajz korkUfUCU D.l sahalarının damından ıslahına 
et:nuşıtr md>'lml&r da dQn • • • d. ~lışıl&n tam organlz:ı~nlu bir mil 

12 ı-,;,.,...,._ daOJ ~ ,Ankara)'& gitmişlerdir. to f eStrlnl gapmadz,, [llQT tea?Tız C""'l-e va""ı.r ve bu cer.lh"", la '"JJı.a._. bil' ordu le.uman ~ l&lllet Mec].J;slnln :tısa bir p J ...,...., •u y.,... 

tan Ceneruı Şuw.lzyıe von Sehu.belt ıaııma devres.nden r.onra Binncl.eşr!D ü:ıındra H (AA.) - Saatler geç_ şkruilye tadar elde etnı.t.ş olduğu mü.. 
rk ceı>hestncıe md:tu.l düşmii§tÜr· somma tadar ıaıw yapması mtıhtuneL tikçe, bütün dünşn.dan buraya gelen run muvnff'alt.cyetlere daha mühim 

B dlr. Meclis PartJ O'ruPU da yarın top- ıe!grafiar, mnımıi tnt~m, B. Ruz.. d:ğer yenllel"!nl Inzlma.m ettlrnıenın 

U Sabahki. Sovyel ıamcMıttr. Bu toplant.Jda. Raı1c ye ve. velt'in, ~ eda:dlğinden tma nrifeelnde gibidir. Onun için, bugün
t!l1 Şülı:rU Sara~ğlunun son bir bu- nerı gitt,,ıği merıkezLnde o!dµğunu gös kü müte:ı.rnz orctunuı;ı Rusya dahi _ 
cıık -.vın MdJseler haıkıkın.da izahat 

Malum oldaiu imere .l&IHllln•ın (Jn ıo1r il&l.kametlode taarrma ı: .. ~n:f'5ı şe11 
harbine lıaşiadıtı tarllıiu üzerinden linde terasfim ecllyor•u. Bu hanı.et 
dört tamam sene ~efnıtttir. Bqlnrı 11e. yapılmayınca Mihverde h::.Solunuı ltlr 
Beden de blrkJıe ay aJmıetu, Bu miid- inkisar belirdi. So't'J'd Rıı.s_yanın, ... • 
det IPnde Ye ee,..yan edco nnlı mu • ellmlş oklıata siiylf'ftf'n Umk~rk on!L 
hSftlM!ltte ralırıea, P~I mcvaı mtn. vırun Alman - Rm harbJle alikadar 
&&kalanla J&el:ran ÇSn haU.wın mıane. olmaUan ahkonııl;ııa :ın d.ı ıwe:tlr 
vlyatı boıralmamış oldu'11 c!llJ Çl;ı or- biyle bir hal Vllkutı.lchıtu t.ı.Jrc!lrda 
dmaıuuı aiieadele kabıtiydf de, r.saıılı mlimkün olablllnll. Halbuki Juponva, 
bir clube ile 1ırılma.ıa119hr. bu müeıteleleye •arşı tamamt n pasır bh 

Bundan dolayı, bu h.ı.ı b, mu.s~t oL vaalye& alclL Semmıtl<11inf Mflıv r .. 1ıa,. 
dutu bünyeyi :r:ıvaş, falt:at emin bir !"eimelde berabu illi hf'r barc.ırettf'n u
kat'lyetle• harab eden mli:uı.tn bh- has- :ırak clurdu. 
talılı: JtaJinl almıştır. J>eıduncii stnc Ba balfn b6~ ne bd:ı,. df!n:m 
lclnde Anııpa harbi başb,yınc:ı Ye Ja- afebflecdi kesilrılcm'-'!. l "azlydln :uzun 
ponya ~fn bundan istifade lml<ii.r.h~rı uzun beklrmlve mfüıald olr.ı:ıılıl:ı da 
ınıbar edince, Cin maceta..ı, bu d<'Vlf'. "'Dlıaklı:aktır. Japonya ile Arııttlka ara 
tin ayatını köstekllyen bir baka?! fCk. "'nda cneyan eden milu.kcr lerin, l>u 
Une ıfrmiştlr, Vaziyetin bu Jıshk ol • dUl'g'1Dlluk df'~e bir nılı'\V• t vft'I!. 
hUlstna ve ıı:aman nman Çin rükı.-uU'l celi umulaltlllr. Fnkııt ne. ~1cllde'.' 
atırlıkJarı lada miktarda b~"S~l!me- Japonyanm Çinıten nr~C'tml""1.efl, 
ılne ra(men bu memlrleiıtL.i Cl!.ı(, ;ı Amf'rflr.ının ela Cini leıla f'u '1ılyeCf'Ji
ıiinıre herçfbadibid Mlhtt.rl1. lıer.:ı • ne bahJwr.ı~ .,.,..,.., trk Itır ihtimalden 
bcr ve:va onun faaliyelıle miir,.ıl ola- ·'ika bir 91'.:Y kalmt)'OI'. 
rak donanma ve ordunun h.~rLlre'~ ~- s I • m ı:;; 
tlrilme:dni ve Jaııon mUli ldPOlınhı .,,. .,,,,,, ve a9LI" GN&•(I 

Peşteye göre Korkunç bir cinayet teb'l•g\Jİ veımesi muhtemeldir. tennekı'tech:r. Cü:mhurrci&.nin ılauurıı, lfnde bir kış mevsml!e lro.rşılaşmaJc,. 
Pa.rü Genel Sekreteri c1c catl Amerlkruun, kendi ~ulıırınn giren tan J>ıedt o kadar endlşı!si olaımnz ve 

...... ......._ fJlq tarafı 1 ınct ..... rada1 Şehrun· izde bul•"""'A'"'A olan CUm- Min'rer' genilleri tize.rine ateş a~ duyabileceği ~ane endlşc Sov,yct .. [Bas taralı ı iııci sayfada) . [Baş tarafı t mel sayfada] 
""''"t.ı _, ........ ._w. Jözle:r toplar \·e el bombalarUe mticch nı doyurduklan bu enle d:ıyı1mnı para ~-""-~ cem'an 67 Ahnan hurlyet ll9.lk Part'sl. Genel SakTeterl zaruret.ini meşru bir m\i.dafaa. ibare- R\ISl'r.\ g 'bl kuvret:ı ~ dü~nı. 1~ be-L U:üh.m Kürd cetclerinin ani olarak sına tnma.an öldlirmek W.Cr.., p.twtar 
lumnııştur ~ Uş veya ta.hrlb o • Dr. P!kri Tuzer dUn .AnkaraYa hnrek2t ileti t:eltllr.ki etıt.lii IMI!nde tetsir o. önce l:ılnlııı fazJıa. ı.stlcai güıi;ermeJc su.. .trıgmz ı.wa.ı !uvvetıerl aleyhine hare tcrt.lb eden cana.varlar ıı!hayet bu kor. 
)Jbımız. 28 dtı-. a &Un.kU ta.n-are ka- ebwJ:tı:r. ?ıınma:kt.dır. retııe tahmin et.iifi mıil:dud batta - kete reçtaier., J.vanın KJ.rmanşahda *unç emeUertoı t&haA'.ku.t et.W"meie l'.a 

14 EyIQl &tblG. ~ U GAA.> - ŞlmaH A.me_ Iar zartmdaki hat ve heıııab harici bafladıtı, Kürd kıt'alanwrı orada t.op rar ver.fyorlar. C E7JıQJ PerlfQbe aiL 
\ti Alma.n keş1! tn~ dn.rınd• cııı,o.rlllın.ÖŞ, ft dÜllllUl 11rar& medıar na. cMmlwMeri beynelmileı1 bili tı, bınluun111ınut dm.aktan ,,. w düt. landıklan n me9Cud aıs•Omda ııaaa. na aıecıs1 U7Ulllskt& o AD Beanm o.. 
tUr. -.ı.J&reaı dt\ştb1llmtııs.. edilml.şt.ir. m1hın!r _,. miitt.eıar. l.lm&DlanDa manma bu kit mewlıııiıı.:r. J"!lli ha_ nuı u.....san, ICaolJaD n llCmllltaıııo duına sifen* da..vılsrıom O.r.ı11e oaL 
1Joıan ta ~enin şmaii prblnd ~bir ..ıdecek • ola.n bütUıı gemilerde çev rekefler ?e ~ıklar !çın zaman twnamııe uüer elJDde buJUDdah &Dla :::!~~~· t·~ ~k0..,8!ö~--d~mnmH btıt-ı • ._. }'l"llrelerlııln hiç durmadan, albay şıt!tcDtun ırunıa_asıuu-.ı a- ~azanclmımıl lbulurunalrta.n :tmret o- IJ.lmMtBdır. - ........ _..,,.,r, ._.... _. _. a.. 

~~IJU tııık1b eden dalplar hallndııt dtlPlllU ouk alır za... l.IAn etmiştir. :tn.Dm dipkımatik kur)tesl ile ~1~ aıın da bıçakla zavallı adamın başmı 
~Cııd şehrine hava 11lanla.., jap o~u ırapcılll1IS. smı. bir 1ki ııttn kdn- G&ıclaam muableesl ıacııaa.u-, ~naJWndeylz. . racb'o6unrm flW"ktaki eu ıarunmış mu. ııövde.slııden ayı.mıaıI suref.llc o.>k fecl 
cı~~erl, kahraman taware: :"" ~ menaub birl*1er. Roma 14 CA.A.) - Stefaru ajansı ikindte.-iD.ln 00 ~Di! daha iki babirJerlııdm RJşar Dlmbclbl ve Tiaıe6 bir .tekilde ö.'dilrdfiJcten soııra sırasile 
~ \araıından her de!.&mlda btt.. ıo '000~ asker ve z:abi+J iUdUr .. bildiriyor: ~ v&rdır Te bu, oldukça uısun bir 1111zete&ntn muhabhi cen HoU>orn asi «l ya.şlarında ycngelerJ Ayşeyi ve mil-
dir ~tıerle tardedlhnekt.e Üş cmcman tankı lot ~. Voice d'İlt.alii. ~wie OQda dewedil\. Bu dıetvre za.rtında harbin Ierin elinde di16m0şlerdir Bunl&rm a. tmkiben otuıl&rı 14 Yaşında.ki Hllae,y. 
ren..ı ~ ~ ıoo t.ıı.yya~ m ' 
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mokJsitiet, İ:.!nıerce ma - ti· umumi tıa1W üzerine esaslı ı.e.sl:ler Ja.betle.r& meoh.uldllr. • ni w 8 yaşmdakJ kızları Ne&lhey, bo. 

llı.Uha~~ ~yan eden bir hava 1 ~~:° taiırib veya ittiDam etmls.. ~ ~lt'in mesajı, .torttutucu :icra edecek btr ta.tun yeni sürpriz. Tah.ran'm muhlcl.ll noktal&rmda br iazlarından ke9rnek sur~Ie cınf\YetJe. 
~ J'1 ~an tanarea.lıu dJ: Vaşington, )ı{1h _ lerle ~mıw 1htl.me.lden ha • SBŞalıltlar f.ıJaııışı.ır. Asller ahalinin rlni tamamlıy&rak eller:o.nc. ıı,ocırdllclert 

-

· tesiNıl Y~ blr &Uüli. _ nç ohoodıfı gibi en fJdıdctıU adlledl- ık:endilerloo Ut.lhak etmeleri için duvar 5'75 lira ve ayrıca 3 çuval ao;usu muh.. 
"iti ı. ~ t;an.tıodan fidCllıÜI uJ ye len k mıe'V\Skninde dtı mdh·m aske- lara ill.nlar ıştumaktadı telif ~.a 1lt! b.rl«te ona.yet mahallin-.... E '1PP S :1: .,. E .... .A. S 1 mel bet1lyor. Mftbuezeyl kalı ı.ş yap r. den uzaklaşzyorlar, çaldı.Jcları malları .a. .._.. .&Y& Qı.ından m~ld ~'allyetln miln ri ha.rSetlerln icnUll ga>;imeThuz Alıaanlar üsera h-.....a .ı.e o civarda b1r yere gllmil,yorl:ı.r. 

Ye · · · · b 1 baararı ~ rld oıduf\lnU ta&. defttur. Unut.ulnıamabdır .lrı b~ .. aönderillyorlu Kat.ıllerln b&buı hır aralık oğullan. tın Sene~ • nı ıınemaaı mevaımıne •t ıy« eki f.ktifa eyliyen Romanın dan evırel:k.l Sovyet _ P.n seferi, Rua.. nm nıuhaverelerlne kulak misa!Jl olısr 
~u~1Ye: l&tanb:ılun dsıma en kkr b&Jkınm .ı.lneması ~ ~ rih e~lnln e .siJlltnetl, fbnall .Ameri.. ,anın en UIR>D geceı. flmal mı!lta - da~~ <A.A.> - Royter: ıra.. Ocen eöelerlnden bunların müth ,ş bJ ci.. 
Pota ının ~ ·le t.Qşıya.u 'JılELt:K» SIDemAll bu ana da BUyWt DünY "' Be ııcaı>daıımı p.şırl- ta.sının en koJll kış mevsmlnde icra ' üsera kampiarına P- nayet lşled"klerini anlamış ve hemen 
ltrı ~Un.~ '::a sayısız ~U$Ulleri yener« Metro c::·~= 'lıall~halb:~ aözeftleri, Mlh. edtlinJş ~ o mmankl Sovye~ ordn • ::-: iecaıt~ ~~~ s-a:::.d:- ı..t~Ierlnl zabıtan haber vermleUr. 

l'J ~ lınlze &et ~ Şlı'ket;ennln en ,a.eı ıDalai .,...... maılc. ~ süJr;6netin bir dl e_ aunun ~ btr tış seferine un ılc&da.r iti bttJe Alman Y~la cıJt.ıJ.nle Bn ihbar neticıeısinde tabklıkata airillD 
Olan tf~ Car~:~UD\= ~--~ W:rar ka~~C'U = ojdaiunU J~ ed~, fakM jllereoede hasırlıanmamıt o":masma mışt.ır: • abıta kaWlel ~laıruftır. " 

~ın ~ limrt-...~'lalmn bu me\'Smde ba*D!M Mıokdim ed8eelı b4ıi7ük .film- bullUD doğrU ol;ına.d~Ull biJ.i3ıı>rla.r. raPııen bir ha~. de devam ey!em!ş_ ~ 900 harlcJ hlııdlst'Jer, ıenlr ye Amerı"ka ordusunun ~l>IN~~ ~.dNı blldlıiyorm.; v&41ngtıon 14 (A..A.) - ~i s - i.i. m dahill şartlar ka!"6JSinda, m~IU iflel' 
1l:4ıt4 ~!!\')) Norma Shearer _ Joan Cra:wtord JDılD(!a Bilteflk Amerika .sivil mi)da. ~f mfi.te!llTlZ ordu, Sc>vyet. UEeıinde halle kontrolu teı&lıNıhı saya.. m&n8Yr8SI 
lt 4 cı.ı.rk Gable - &pf?tlcer Traof - Hedd7 ı.aaarr- fJJğt wci!eani de deruhte et - haıt>lnın bal}.Bngıcındıı yapmı.ş 0:1- nı arzu olup olmadığı, 1rıu1cb cayJ su. Vqf.ne'ton 14 (AA) - &r~lk A.. 
8~ l'ltı>t~ c:audet Colbert Bmri JllDDda :: :a.n ~ bekı<}Jye :reisi IJ - du~ yanlışiJlı tıetcrdr etmemek ıç n al ııör11lna:ıect!r. mıerika tarlhlnin en büyük wed ır.a 
tl!:g-2 iri' c~SI Al·Je Paye - Don ,:m;:~ :mdd7 orıello la Gardi&, :reiı!ı5cÜnıhunın se'f- biç füphesiB lböy'ie bir kış seferine Mihver ~aret erkinı DtWraları bugün gece yansı başiıya. 
\r~7. AŞJlt .ı~~rf! JılaC Do~ o,.. cesl madam Rıavelt'i cSlvll müdafaa esaslı b r sur.ette hazırlanmaktadır. Tahran 14 (.A.A.) - İrand:ıkl Al _ ca:k ve bu manevrnlnrıı cem'nn 480 
-~~ GÜ.~1.EJt ~-~~o:·. Dar.d .l!finG teştllAtı> :ikinel ?M.itme tayin et - Şiddetli s:>ğuttaruı, ~iddetli sıca.k. man, İtalyan, Ro.ırmnyn ve Mnca:rts • bin lr~ı L<>uJ&laneda tahaşşü.d etmek 
$~.\ . l.a.vr~ oııver • J<ıan Pontaine m:fft.ir. La Oa.rdla Madam Rusvel~ .lıardan buna1Bn ~rtıları pek ve ka .- tan sefaret eri eııU.n ve memuı:tan.. suret.le işt.inıl: e<loo6lerdir. 
~)ft}l. ~$ oary eoop:r • .Andre~ lMrli ayni zamanda ıiımll Amerikanın bir rwan tolı: lnı9an anı dalha fda bir mn İran tqprofdarmı terketmeleruıe Bu ef'rad, lıkinci Ye üçüncii Ame_ 
sŞıiy ~ ıi;Jn'&RSE pre:iriz :u.arcb - Vır) nea Bru.; ~ ı numa.ralJ p~ 11UılnJ Teıml4 - hareket Ye faaliyet anusu verıp -rer_ müsaade edilnılftır. rJlta ordularına mensut:ıdur. 
öU:....~& EN All.UI c->nsWıce BeneUe • Rol&Dd 

0 
'tir. m~.1 örıürnüMelti kıt deneslne 

\'4-::"".tl'~ )in, 1 sirayet edeceği tuvveuı bit' Uıı&lnıaJ 

~~-kôp~ı~o :::ı!!~ ır;;,~: . vıven Le1-b lngilterede tren kazası da'tılliode bu prk .'"eten esıuınc1a 
..,--_«>\.1f ··vl'f lfAl'ATI .-..."..- TraQ • ata JtımaoA tecrübe edllıeceği gibı, fiddetll .ııo~uk_ 
G...-_'!t ••1r. ~~ ~-.:.ı ı..amarr 1 IA>ndn K (AA.) - Bugun Orew lar '"'sündıen tar ve buz aatıhknııa. G~ ..... .__,.l>A$ Cl&rc a.ble - ~1 ,, _ 
~IC =~ Jucba .Baife9 na Parur • J'Ud7 aerıant ile Mandıe&tıer aneında B~ C'ha t&h&niil edeeelc olan çamurlu ve it ~l'04t lıllckllJ ~ - oec- pekle it& tren Ç&?l>IŞllllf birçok Jc mı;e bı&tdclıklı sahalarla donacak nehl:-

GPtJ.;ı St.e11'&rd ıer ölmÜf, otuıı tlfi ,,arala.ıımıftır. ~arının Te göt aaıt.ıhlum ın mo. 
~ h~ .. !JLDıZLAıu Hecl.d.v ı.amarr • zıenor POwel - Jamea tfirlü ve zu1i!ı vasıtalnr!a tıayyarcle_ 
Gt(,'t ~NA Do :'Oth L&DIDU? • Beru1 Jl\:)Ddıı. 
lloltıc~UNl!şt ~a ~eı:mre _ RılY Jıfillan~ ._... E L E K rin hareket.::erinl biraz dalla koin~-

1' ~•let St7); IUDIN Jea.n cra.vwford - ~~c !va m moda flmle. ı&Y& laşf.U'ıp Jaıiaylnş~rmcyncağı da bu 
~ ~~eına.n programtarmt zaman ~-=~ llt.t"e e.ser!erU~ vrsa ainernaıı tecrilbeye illııve edilecektir. 
ı..,~ renıcij 1ılrnallarl!e en s•.abw' musiki _. b&..'*• !lııtbuat Umum E l "'I Ç b }:şte bir yığın mü,phcm mülAlıı_ 
~Ütl(ltıhı )ıf ki M:wmarta. snaı·yecekttr. ~ HaYadt. Gazetesi de her 17 Y .U arşam a za!. .. Ve bun'ann en• ea:nlı n.nllh"thn 
.... ~ Un Yaı:>makıa oldııtu ~ JVD h:c: ~ gene yakın günlerin goz" Pfocr.,-rn b k..... ak,.mı saat 9 da _,, aşıurtıı yer alaca ..... · ·erlro!Zin önünde canl:ındıracajt1 ye_ 

o s M A N L 1 B A N K A 5 1 N D A N : yeni ıinema mevsimine nefis n: hjdfselerden başta bır şey oinn -
bir komedi ile başlıyor. yncaldır. K. D. 

llı.,_ ~anı ıcamı ft :aeyothı Şl.belerl K A R 1 M L A ~~ 1 Banbstrıın Galata ıımaik. ~: 11141 ~ ~ıilndm iti. 
tn "''ar~ alılLıala ıtas.ııar Da= 15 ~eJ'IMI Mık 1atıhmaca.ıcur. 

Adı ~ıre kadar,~~~ ~s;a~~ dan~ ı; 7~ kadar EVLENiYORUM 
nler ; ~ 13 30 • 111 15.30 a • 

20 Eylülde yaz 
saati kaldırılacak 

"'·--.... 6 at 9 dan s:ı.at 11,30 a kad&r 
-~ ... esı günleri - a ..E&i 

ıctıuı.m K.,8AJ.Alt DAiıdsi SAATi 
Adı ıın - Saat ' dan su~ 12 ye kadar 

eler ' • 13,30 111 • lCJ ya kadar 
Cuınaı-ıesı rüııierf > Saat 9 dan aaat. ll ye .katlar 

Baı ro11erde: 
JOEL MAC CREA 
NANCY KEl..L y Ctnnartesfden it.ibaren memlelet.te 

1 llOmJal saat.e Mld.et edilecek, yaa aa.. 
Roland Y oung-Cesar Romero l ati .kaldırıla.cwttır. &uıt.ıer ı saat ae-

& 1 ri alına.allUır. 

Ankara, 14 CHusU&l) - ıt ~lffi-

Sabahtan Sababaı 

Te'lif eser 
Buhranı 

#la~ ... blı- 1ebeb oJabUlr, ı·a.. 
kai arWı: Jıu &uuf halk bu harilerle 
llıUoaıı eim!"1r. Harfler ve kclı.mder 
lı.llfe hıılınde &öılcrde >er ıuınıuştur. 
Anlk her kıraUa ve ber PPLa emer 
elıaııamam•k &ehlikesioöen maun • 
dar. Buna ratmeıı manır imJ&lar 
blll &'Orürundden çdllnıyorlar. Şe-

}'raaaa a:bln& »&aarı u..ı.ua. klw &qatr•ıı, .rady~ idaresi te'Jif C!ier 
tan sonra Ada.ı.ııa.syoıı panayırı da ııl- an.yer, müsabakalar açıyorlar. Fılka& 
yot. bulur &ıbi oldu. Uikaye n :re _ 17i neUce alllll1.dık1Jı.rı ıôrülll,) ur. 
mandan l&bae eaıerlerine Juııdar cJ.d. Bu dur&unlukt., bir lslUıalc rnan:\.IJ 
di bir eıdebl)lat buhrauı gt'çndi&ıınizl sezmek miimktmdlr. Muhakkak iki 
IUrat edelim. Simdi bir t.ercuuıe insh mal( olmıyan bir meulmıde >a tflkl 
açıldJ. Der halde adaptasyona ~.tt.ib blenıls lisana relccek, 7a ıenp lııU.. 
edeceiiınh ba çıirrda kı.rmetli eserle.. dadlar keodilerlııl IÖ&&erccekler. Dua. 
re &esadiit edfli,-ol'. Te'lif eserler?. ge- 1a hMlselerinln ka!alan uyuşıwıı.cıak 
~ durnnhlk atikirdır. Tauınnus kadar sainaklı olmasınuı da bu dar. 
muharrirler yamıaz oldular. &Od de pnlukta rolü olabilir. Fakat aad 
yazıyor, labt neşdmi7orlar: Cinl'1İ böyle aatnaklardır ki diqünmeaial 
bugunün DtŞiı- Ş&rlları ceıir aer a. bllen dimatlara taze alulllar seu'· 
hlb1erini tatmin etmekten llUktır. Jli\rtana dhıdadea ıroııra clün7a fUdr 
Bunıuıla beraber ı:enc.ı iı>tldadJar da ıe Ueml Ue ı.er.111rr Türk MebQ'ah .. 
riilmıiyor. Ge~n harbclen sonra 'l'iir.k .., lmln4lan lnııialacıak&ir. G-= 
remaııabtı Ye hilrAJ'f'ellltl ı.e-. - lııA«''rlıeria ~ - ·~-' ıııa. 
cleftır DNC.-daa eek =-sinıll Bw ......... ~::. fert yen • 

bftatı ,. .. ·-~ ....... ~ ...... kalına ~ 
~ ...... .,.......... ......... blleoell .,.. , c· 1 • • 
J'eai Ttirlı JaarOııriDla olıUI ve ....ı .._ ~.-... ~ 
eaerlen uwea ••-• ..... _. luldlar '-=' 



6 S.7fa S O N P O S TA EylUI ıs 

B 1 R H A K 1 K AT l Sayın müıterilerimizin nazan dikkatine: \1 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S ı N G E R S A. A T t demekt&r. Çtint6.: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru llem olan SİNGER saaUerinde toplanmıttır. 

Bunun için: Saat alacağınız. zaman, tereddlidsfiz SİNGE.R saa~ almalısınız. Ve saatin üzerindetl SİN'GER 
markasına, müe.ıse.aemlzin adresine dikkat etmeniZ llzımdır. 
Modayı takib eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefb işlemeaıe hakikaten n azan dikkati celbe

den böyle bir harikullde siNGER saatine sahib olmak ldeta bir aaadetti.r. 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

si N GER SAA Ti m~kt~ı ~~e::kg::eı HE D iYEL i KTi R Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
No .• - A. ELMAS U vı: 11 PIRLANTALI soe LİRA, EMSALLERİ atat ıs SENE GARANT.tı.tı>ia. İcabında p~de 3 kqe alı.1abilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

Dikkat: &ncer saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.a~azamızda satılır _ İatanbulda ıubemiz Her yerde Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 
yoktur. Ad.re& : SİNGEP.. SAAT Matiuaıa.n. İstanbul, Eminönü. No. 1 ' 

Kanadh insanlar memleketinde 
(l\atw"'ı 1 inoc &a) 1ada] 

~--•.- iLK - ORTA - LiSE 

:a~::·:z istiklal Lisesi ~~k1:k lı.Yaballyorwn.• 

* zihe Vrany&lı bir a:ı sust.u. o kadar 
heyecanlı konuşmu.şt.u ki, yorulmuş ve 
sözlerine tı.sa bir vak!~ vermek za • 
ruretlni d~uştu, Bu lr.ısa dlnlenlş a
mnda onun yüzüne dikkatle baktım. 
Bu yağ~ yüzün ser. Ifades:nde şimdi 
sade<-.e blrlcaç romantik muharrirn ro
manlarında. yaıpyıı.bUen dUnkU genç kız 
çehreelıden ayrılan nr. bariz çizgiler 
vardı. Bu yüzde üç ı;eyl toplanmış gör
düm: Azm, irade Ve C!.'aret .. S:m.sl
yah gözlerinde 16 yaşında bır genç kı
zın pek tabll olan bııst• ve sUslU ha -
yallerlnden eser yoktu; onlcırda da sa
decç bu sert ve metin ifadeye ro.s!a -
dım. 

Öğle yemetinden sonra, kampın ida- Taleba kaydı için hergün müracaat edilebilir. 
re binası önilnde hasır toltu!tlara y&B-
lanmış, !kahvelerlmizı içiyoruz. Mesı.ıd Şehısdebaşı. T elefo.ı. 22534 
bir tesadüf, Atatürk k.zı Sab:ha Qök. 

oen de yanım.da oturuyor. GökQenl'e ~---• ANA - İLK - ORTA ve LİSE 
dereden tepeden başlıyan konuş.. 

ma havacıııta intikal ettı; Ba.lka.u se. KIZ ve HAYRI.YE LJ.SESJ• YATILI ve 
yahatlnden, meslek hatırnla.rmdan balı ERKEK . y A TISIZ 
scdiyor. Onun da göz.ıerınde, biraz ev-
vel görijştüğüm talebe:erinki gibi, ~l FA'l'ill: Saraçhanebaşı 
ışık, ayni aşk, ayni h:ıraret var. Kayıd için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Arzu eden 

Bir ara, gözlerJm parmağındaki al- talebe nwktebln hUSl.161 vesait.ile sab h evler..nden alınır. Ak.şanı cvlerlne 

yansa ilişti, sordum: .. •••••••• bırakılır. Telefon : 20530 c- lzcllvaç, meslek hayatınıza sekte · 

c- Evet. beni ha.vacılıb atan asıl 
ht'ı.dlse, Balkan turnesine çı.kan Sab'ha 
Gökçenin üzerimde bıraktığı tarif edil
mez tesirnlr. O, Bu!garlstnndan da 
gecmtştl, Oökç~ tayyııres~nl sema. 
da gördüğüm gllii:kll heyecan, o btltiln 
t>cnllğiml saman .milli gururu kelime -
1erlc anlat.amam. Sonra, Türkıycde bu
lunan bir akrabam vasıtasile Türkku
şuna ta.bul edilmek ieln teşebbüste bu. 
Jwıdum. Ve işte görliyeırsunuz, ailem • 
deıı ayrılara.k burl\y~ koştum, bu en bü 
yilk arzwna kavuştum.11 

c- Şl:mdl, varmak le;ediğ"nlz gayeh 
c- Pllot olmaık, Gökçen gibi bUyük 

seyahatler yapmak, rekorlar kırmak.> 
NezLhe Vranyaıı ı:e kc°"~şıırken 

talebeler etrafımızı sarmışlardı. Hep -
s.nın de saadet~n göz!erllll."l ;cı sü
lüyordu, hep;inln de bakışlarında ayrıt 
&$ın. ayni arzunun alevi yanıyordu. 

BiT t.aneslnln gürı:lerl konuşın&k ve 
heyecanını anlatmak ihtyaclle o ka
dar tutuşmuştu ki; dayanamadım, sor. 
dum: 

c- Kilçük, eenin lmıln ne?t 
c- Muaamıer.ı 

c- Ya;şm?• 

c- On beş.ı 
«- Nerelisin sen?> 
«- SllltkeliY!m, ağabey.11 
c- Güzel. Öyleyse aniat bakalım, bu 

havacılık aşkı sende n!lSll başladı?» 
o. birden değişiverdi; h!lya•ının bu 

en mes'ud ve en b!ly:(lk hlıd sesini an
latmak imkanı onu c05turmuştıı. Pakat, 
sev nclni de pek belli etmek istemi -
yordu, etrafımızda ıkonuşnııık !çın can 
a.tan daha o kadar ıı.rkad.ası vardı kl. .. 
Onlr• "" SN'•pm.,~tn'l n (' kacak'ı? 
ı- Bir gün dedi, Slll!kenln üstüne 

br filo gelmişti. Oh, bilseniz ağa~y. 
havada öyle glliıel uçuvorıardı ki.. Der
ken. yere bir takurı kaıtıdlar attılar. 
Koştum, bunlardan birini de ben kap. 
tını. Bu kAğıdlarda Tttrkkuşun~ Uye 
olmamız yazılıyor, srnnc!l'.!' havacıh~a 
teşvJ.lt ediliyordu. İçimde ant b'\r ıstck 
duychım. Birdenbire havacı olmağa ka~ 
rar vermııŞtim. Akşı>.m evd'! meselcyı 
babama açtım. o derhal kabul etti Fa. 
:ıca~ anneım b raz merak1anıyordu, mcs. 
lek' tehlikeli diye. Amma, şimdi o da 
memnun. bana: 

vurdu mu? .. > 
a- Hayır, sadece çalışmalarıma 10 

ay kadar !asıla ver.1~1. Fakat. lr.11vaç. 
tan dolayı değil, Atııtorkiln ölUmil be
ni çok sarsmıştı, bu istirahate muh • 
taçtım.ı 

u- Bu ını!61eğe s'z mı atılm&k ıste
diniz, yoksa Atat.Urklln t~viki ml rol 
oYDıı.dı ?t ~ 

Gözleri parladı: 

c- Her şeyde <ıldu[;u ıtlbı dedi, O
nun tesiri.. Onun tıı:;vlkı rol oynadı.ı 

Bu bahis onu fazla heyecanlandır -
mıştı, biraz sonra ~ö~1erlnc derin bir 
teessürün çökt\lğünU eı)rdüm. Bahsi 
değişt.lnnek i.stedfm: 

c- Sizleri görüyoru~ da, ded m, bir 
de eski TUnk kadınlarım dtişUnüyorum. 
Arada ne geniş bir m?Safe var.ı 

&biha GÖkçen, n~ıldı: 
c- TUrlt kadmı dalınıı. böyleydi de. 

di. :tstAkUU Harbini urutuyorsunuz ga.. 
Uba.> • 

Slnlrlenmişt.1. Ne ~mek istedlğ'mi 
iz.alı ettim. 
~- Hayır, Türk kadmındaki asil 

hasletler bakunıııdan değil; cemiyetin 
Türt kadınını anlarışı bakımından.• 

c- Evet, o başlt.l.ı -Tilı1t1ruşu teŞkll~tınl nasıl dört elle 
sarılmıya.lım ki, Sabiha Gökçen bile 
onun eseri. Gavs! Ozansoy 

En idareli 
,LAMBA 

410öreylm seni evl~dım, yetlş de, 
Türkün havalarına dllşmanı sokma• di-
yor Hani, ben de vet~tım yani.. Plfı.- :'.'I fi~~ HlllOS HO(SSESA Ti:;,:. t:::.'.: 
nörle tek başıma ucuvor, para~t~ _a_ı-______________ _ 

McJiYe Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların tedavül

den kaldırılması hakkında ilan 
. lkol 5 l'l ve 20 paralıkların yerine dantelli bir kuruşluklarla 

Eskı n '1 klnr da""' \'e plya, avn 'kfl.fl m.ktarda çıkarılmış olduğun. 
bronz on ı:.:ı ru ı ·.. ·• · . , 

k. ·lt 1 10 ve 20 pnralıkların 30/6/942 ta.rıhinden sonra tedavuı. dan es , 11. e o. 
den kaldırılması k:mırlaştırı:.mıştır. .. 

Mezkur ufa.k p:ıralnr l/'l'emmuzı9-t2 taNıinden itibaren art~k tedavul 
etmıyecek vr hu tarihten itibaren ancak bir sen.c m'ıddetlc la.lnız mal 
sandıklarilc cümhuriyet Merkez Bankası §Ubelerına ve Cum~urıyet Mcr. 
kez Bankast şubesı oım1yan yerlerde Ziraat Bankası şubelerı taraiından 
kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunduranların bun~ar~ mal s~ndıkl.arUe 
Cumhurlyet :\leı·kez Baakası ve Ziraat Bankası şube.crınc tebdıl ettil' 
meler! aruı olunur. (412Q> ıf>G05) 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
• 

airmliğinden 
İhalesinin 4 Et-ül fı41 gününde ynpılacağı Ulus, ve Son Posta gaz:te. 

1 1 ...., ..., 28 30 a.ıı.ustos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 A~us.. 
erm n ~. ""• • na • 6 t k · 
tıos 94:1 tarlhii nilShalarında 119.n olunan 1887 adede muadıl 6 mc re up 
900 deslmet.Tekiip ınoe kalas 2402 ndede muadil 57 metrek~ 424 aesl. 
metreküp kadron ki ceman 124,:24 mebrcklip ladin ke~~tesıııe mcz.. 

k - ...:;nde tal b zuhıır etmediğinden lha1e ayı;ıi şerait tahtında 30 Ey. 
ur ~~ . 947 

lül 94'1 Salı gününe bırııkılmıştır. Dan o:ıunur. c7 • 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinc

1 en 
İhalesinin 4 Ey'lill 94.1 ü \inde ye.pılacağı Ulus ve Son Posta gazetele_ 

~ 1 22 4>c 28 30 .Ağustos, Yeni Asır gazeteslnın 23, 26, 28, 30 Ağus. nn n , MJ, • • t 
tos 94ıl. tarlh.1 nüshalarında ılfm olunan .c'133> adede muadil 1.23 me re. 
kp c5'76 des:meveltiıP IMln kalasına ~ııkür günde talih zuhur etme. 
d~nden .,ihale a.yn1 şeraıt tahtında 30 Eylül 941 Salı gününe bırakılmış. 
tır. llAn oaunur. c7946> 

"- .. ...-~ -- . 

Devlet orman işletmesi Çoruh 
amirliğinden 

. 
revır 

İhalesinin 4 E;ifil 94ıl gününde yapılacağı Ulus ve Son Posta gazetele. 
rinlın 22, 25, 28, 3() Ağusto-3, Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 Ağustos 
941 tarıh:ı nüShalarında iliın olunan 3318 adede muadil 3ôt metreküp 
069 dcısimetreküp liıdio l.:alasma mezıkür günde tal b zuhur ctıuıedlğin. 
den ihale a.rnı oerait tahtında 30 ~lw 94ıl Salı gilnüne oır.ı.kılmıştır. 

• «79480 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

1nıa.l«'Jlnin • l!zylül 94-1 gününde yapıJacağı Ulus, Son Posta. gazeteleri
nin 22, 25, 28, 30 Ağu~. Yeni Asır gaze.t.eslnin 23, 26, 28, 30 Ağustos 941 ta 
rlhli nfi.'fh.a.laruıda ili.n oluııan 1816 adede muadil 313 metreküp :M4 de. 
slmetreküp !Adin ~a.ı.asına mezkur gün<ie talib zuhur etmediğinden ihale 
ay.rtl terd ıle.htıncta 30 Eyliıl 941 Salı gününe bıta.kı.lıru4tır. iıan oıunur. 

ı7fi.4.lı 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
. .amirliğinden 

İhaAesinin • ~iül 94ıl gününde yapılacağı Ulus ve San Posta gazete:erL 
nin 22, 25, 28, 30 Ağustos, Yeni Asır gazcteslnln 23, 26, 28, 30 AğustoB 

94ıl tar.hıli nüSb.a.ları.nda llan olunan 308 nde<le muadil 139 metreküp 181 
desıimetrek~ liı.d.ln tomruğuna mezkur günde to.lib zuhur etmediğinden 
ihale ayni şerait tahtında 3-0 Ey.fil 941 Salı gününe buakılm~tır. İlan 
olunur. c794Sı 

Devlet orman işletmesi Çoruh 
amirliğinden 

. 
re vır 

İhalesinin 4 Eylül 94:1 gilnunde yapılacağı Ulus, Son Posta gazeteleri. 
nın 22, 26, 28, 3-0 Ağ'ıstos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 Ağustos 

94ıl tarihli nUsha .anndıı. l !\n olunan c11985• adede muadil 12751 met -
reküp cı494> des.metreküp l.\din tahtasına mezkfır günde tali.b zuhur 
etmedığinden ıhale ayni şerait tahtın.da 30 ~!ili 941 Salı guniine bıra. 
kılmıştır. İlAn olunur. 17949• 

lstanbul deniz komutanlığından 
Deniz llBesi müaa.ba.ka imtihanına giren Olkurların kabul lls.teleri gel. 

miştir. Al&.kalı okurların acele İstanbul deniz komutanlığına müraca • 
at.ıa.rı. c817h 

C umhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
lturyıuş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Sube ve ~ adedi: 266 

Zlrai n Ueari ller nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsablarında en 
az 60 lirası bulwıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile asalhdakl 
plana göre lkrıı.mlyc dağıtılacakıır. 

4 Aded 1,000 Liralak 4,000 Lirr 
4 l) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 l ) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 '> 

160 )) 20 )) 3,200 l) 

Dlkkaı: Hesablarındak\ paralar bir sene !cinde 50 liradan asatı 
düşmlyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlasile verılecektlr. 

Kur'alar senP.de 4 defa. 11 Mart. 11 Haziran, 11 EylQI, ıı Blrlnci 
ktlnun tarıhlerlnrle çeltllecelcUr. 

istanbul Levazım Amirliğinden Veriien 
Harici Askeri Kıtaat. llanJarı 

15,000 • 17,000 ıuio ecP.r sabunu .sa.un altnaca.ktır. 'ralımln bedelı 20,000 ur• 
temınatı 3000 liradır. Taliblcrın 22,tı/941 Pazartooi günü saat 15 de Atık~ 
rada M. M. v. satın alma .ıco.ııi&yocuna gelmelerı. <1007 - 782U 

** 2000 aded battaniye a.lma.caı....ır. Pazarlıkla e.kslltmesi 23/9/941 Salı gün11 
saat ıı de Anltarıı.da M. M. V. Hına satın alma komisyonunda y.ıpılacak
tır. Tahmin bedeli 20,000 J.ırn kat'i teminatı 3000 liradır. Şartnames. kO· 
misyonda görtilür. Ta.llblerin oeılı vakitıte komisyona gelmeleri. <999 • 'i~95• 

. ... . 
Aşağıda yazılı mevadm kapalı Zcll'fla ekslltmeleri 22/ 9/941 Pazartesi gUnf1 

hiialnrında yazılı saatlerde Zrı.ıncandA askeri satın alma kom.lsyo;.ıund• 
rapılacaktır. Tahblerın kanuni \e .. ~kalarilc teklif mekt.ublarını ihale s.ıat:e. 
rinden bir saat evvel komisyona vc.melerl. Evsaf ve şartnameleri k.>..ııts
yonda görülür. 
Clnsl Mlktarı Tu~an Teıınlnııtı İhale saat. 

Saman. 
Kuru ot. 

B'.Uo Lira Lira 

600,000 
400,000 

18,000 
16,000 

1350 
1200 

15 
11 

(1013 - 7830) 

420,000 kilo c;aman alınaca.ktır. Kapalı zarfla eı'ksllrt.mesl 27 /9/941 cu
martesi g{lnü ea.at 11 de Samsımda askeri satın alma komisyonunda y&Pı.. 
lacaktır. T&hmln bedeli 16.380 lira, ilk teminatı 1228 lıra 50 kuruŞtıııJ'· 
Taliblerın kanunt vesikalarllc teklif mek.t.uble.rmı ihale saatinden bfr saıl-
evvel komisyona vermeleri. C1033-B001 > •• Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfia a&ltmelerl 29/9/9U Pazartesi güntl 
hiz~larında yazılı saatlerde Gellbol'Uda askeri satın alma ltomlsyonundtı 
yapıliaca.ktır. Talıblerln kanuni vesfiltalarlle teklif meıldnıblarını ihale saati~ 
rlnden bir saa.t o<vel Ioomisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri kmtlS • 
y0nda görülür. 

CJ.nst 

Kuru 11zllm. 
Saman. 
Kuru ot. 
Odun. 
Ga.z yatı. 
Sabun. 
Toz şeker. 
Sığır eti. 

Miktarı 

kılo 

77,000 
3,410,000 
5,123.000 
6,7GO 000 

145,000 
82.500 
RG,000 

819,000 

'l\ltan 
lira 

38,490 
187,550 
358,820 
135,000 
46.250 
40,425 
33.660 

343,980 

Teminatı 
lira 

•.273,50 
28,132.50 
53.823 
20,250 
6,937 
6,063.75 
5,049 

51,597 

ihale saaıl 

15 
15.30 
16 
16,30 
17 

. 17.30 
18 
18.30 

(1037 .8005) 

.. .. si 
10,000 kllo zeytinyağı alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 22/ 9/941 pazar~ 

günü saat 11,30 da Çanaldcalede askert sa.tın alma kom:syonunda yap 
c&ktır. Ta!lb~erin 1335 liralık temlnatıarile bellt vakitte Ifomlsyona !l" r 
leri. 0053 - ao8U 

lleniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları _.... 

Marmara Üssü Bahri K. Satın Alma Komisyonundan 
Tahmini fia.tı Kat'i temınıael Cinsi Kilosu 

Kuruş ~ 

KOOcle 5000 450 3375 
Sarı vaketa 300() 460 2070 ri-
1. - Yukıı.Tıda cins ve mtkt.arı yıı.zilı iti kalem malııeme ayrı ayrı şıı. 

namede olarak pazarlıkla sutın alınacaktır. . sıııı' 
2. - Pazarlıkları 16/ Eylül/941 Salı günü saat 15 de Iunit.te ter ,1" 

kapısmdaıki luxnlsyon binasında yapı acaktır. Bu mal'leme bir veya;,goıl
ayrı taUbaere ihale olunabalr. Şartnameleri bedelsiz olarak ıc.oın 

dan alınır. ~ 

3. - Pa?arlığa iştırak edecek isteklilerin bu gibi iş!erle iJgl:l ~ııe' 
larına dair ticaret veslknlarını ve yukarıda c.nsleri hızs.lıı.rında gö.~ ~· 
temina.tııarlle bırlikte belli gün ve saatte komı.ŞyOna müracnaUarı. ' 

Devlet DemiryoUarı lş letma U. M. dsl'I : 
a...------------------------------------"'.""::~11· Muh.unmen bedeli 20005 ı ra olan !şletmemiz memur ve müstabde ,ı• 
!çın 64-0 ta.kun açık yaka ıceket, yelek, ve paııtalondan ibaret c ~ı~ 
takım kapaıı yakn~ ceket., ve pantalondan !!baret. cem'an 850 14 eL

elbise ı e 490 aded palt:> ve 450 aded şap'kanın dlklml işlnın kunıs.ŞI e ""' 
meın!zce verilmek ve astıır csaten kaza in>, telô., düğme, sı·n1a "il,et' 
~er harç ve malzeme ile alfi.metı fnrlkalar mfitealfuide ald oımıık i}r a.P 
2/10/ 941 Per;cm'be gün fi saat u de Afyonda yedinci lşlet4ne mud it i-4"' 
binasında kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe gırıne 1 p, 
yenlerin 1500 lira 38 kuruşluk muv:ıkkM teminat ıle kanunun taYı~ 
ğ:i ves kaları ve tekltflerlnl yukarıda yazılı gün saat 10 a. kadar /. 
yedinci iŞletıme komisyon reısliğine vermeleri lft.zımdır. 

1 
n9»1 ' 

Şartnameler parasız <>'arak "yejlnc işletme ~müdurlüğiinden a 
1 

lir. (8144) ı· ,. 
Devlet Orman İşletmesi A band - KereıJl 

Revir Arnirliğinden .ııı , 
Devlet orman l.ş!etmesi Düzce .revirlnin E:m.acık mıntııkasında :: tol"'.: 

k"p ,JcokI'l.. ~ telif mıntnkalnrındn mevcud takriben meş bın» metr~ u cutılıı ,_ 
ruğunun Derekoy ve Tekirler deposuna nakli 20 ' EJ'lu119?1 

1 
ıı~ırıOt , 

gilnü saat lZ de Düzcede Devlet Orman İ.şlctmcsi Revir AO:. ru"rı ıtııl .. un 
ı.uk eksiltme lle müteahhıdine verllecek.tlr. Beher metrekuP 
hnmmen na.kil ücreti cüç> liradır. rı ,ıe ti' 

,.._ temınatıa Ta:lplerln mezkur gün ve saatte evrakı ~ıme ve .,ı 

vir fl.nılrliğındekl komisyona muracaat1arL uzcede ııe 
Şart.nameler Ankara. Orrnnn umum müdürlüğünde "le D ./ 

Amirliğinde görülebilir. 17939• ... ....... ,,,,. .. ............................................. _ .......... -........... _ ........ . 
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