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Bu sabahki 
haberler 

Basababkl 
Sovyet 
teblljl 

''Petsamo limanında 
8 bin tonluk bir 
gemi batırlldı ,, 

1e~:ova 16 <Radyo 7,45> - Sov 
&abalı Uıbarat bürosu tarafından bu 

13 
ne;redilen hıırb teblığl: 

fas E:yJıllde, hava kuvvetlerimiz, Ka
<letıe~llııa ve Köstence şeh.rlerıni ~-

13 onıbardıman etmişlerdir. 
hile '.E:ylfilde Alma.nlar, özel aduı sa. 
tnl.şırine asker çııkarmağa teşebbüs et. 
btrı :rse de, sahtı bataryalarımızla iş. 
rınıi~/ Yapan deniz Ye ha\•a kuvvetle • 
reıcet n llllida.halesi neticesinde bu ha. 

ı 3_ 1 twn bir :ı.ka.met.e uğrııımıştır. 
Orduı 4 Eyıcıı ırünlcri, Alımın _ Rumen 
ıkuvve~~ı Oclesayı :ııaptetmek içln, faik 
ruıa ~ı1e rnilteaddu:I defalar taar -
l"et1e llanışlardır. Dll.şmanın tnlk tuv 
t.al"(!::S~yaptığı bUtün bu hücumlar. 

:eı lştrr. 

SoYJet teblrlerinılen biri bombarduaanlarılsn sonra 7anartten 

~--~~~~~~- ı r----------------• 
IDglllz 

gemilerini 
Amerikan 
donanması 

koruyacak 
Atlantik filosuna 

verilen emir: 

Leningradın 

vaziyeti 
ı;ok nazik 

Voroşilof nevmi
dane bir emri 

yevmi neşretmiş 

aooo r keülf tayyru-ımılz, Almanlara aid 
nın tonıl!k büyUk b.r nakliye gemisi_ ''T d··f d·le k lar~ ~fız gemller.n refakatinde o. esa u e 1 ce 
aı aldekl Petsı:ımo linuı.nıne. yol 

Berne göre, Moıkovadan 
gelen haberler, leningrad 
dıı iat:hkamlarının ;yarıl-

dığını teyid ediyor 

ha~ta olduğunu haber vermiştir. Der mı•hver korsanları rene 
1 
areJcete geçen iki d stroyerlmlz. Berlln, 15 CA.A.> - D. N. B., 

ruıtJı er.nı söndürerek ve motör gü - h b d 1 k askeri bir m~badan istihbar edi_ 
~ ıerınl keserek, düşman sahil ba - ta rı· e ,. ece yor: 

Puru a nrının yanından geçmiş ve va. '7 Lenıngrad ctra.rındakl harb mın. 
'Va n körf~e girmesin! beklem'~ir. ta.kasında Alına.u tayyareleri, 1' 
ıe:ur ~ muhafız!an körfeze girdik - Milwankccs, 15 <A.A.) _ Amerikan Ey'l\llde yeniden dtişmanm tesisat 
kuıa sonra 500.600 metreye kadar so- Birlığinin ıÇtimıunda beyanatta bulu. ve tahkimatına hücmnlarda bu. 
ı> ile~ dlstroyerlcr ınlz. attıkları tor • nan ba.lırlye nazırı wısconsln Knox, lunmuŞ!ardır. 
hl''ll ~ ~ bu bllYük nakllyc gPm;s:nl. demş :tir ki : Kigo körfeznln önilnde lk1 ufak 
ml!rrt ~11~::!ı~şıı:::ı~:,r .. zaya memur ge. Yarından itlba:en Amen kan donan. ~emidc yangın cLkanlımştır. 

L d 
ması Amerika .kıt'as le 1zlancıa adası CDe\"amı 5 ine: sa1faclal on raya n o·· re civarındaki sular arasındaki denizi l ___________ JJ 

b 
I.· geçen ve icar ve ıare kanunu muclbln. u sah ahk· ce se,·kedilen hıunuleleri taşıyan gemi- Ll••ada 

d 

~ ~dra 16 (A.A.) 1 VS az i yet lerl hmB.Ye cdecektır. U J ~" KnoX AtlAntik rııosuna tereddüde 
11.ll uh - ~et Ru mahal bıra.kmlYlCllk bir Ilsania verilen b • rellit 

m arcbe vıı.ziyc;tı sya_ Uf edJ ek 
l!lüt.a.ealar şu merkeZciedir· hııkkıtıdaltl emirleri t>tldlnn;şth". cTcsad ec 

.\lznanıa L · Mıhver geını ve den .zaltı korsanları 
Yö!er.ne r wın,rad şehrnln banIL zapt veya tahrlb ed.ieccktlr.> başladı 
ler. Bu ldVardıklarını iddia etmektedir_ Knox sözlerine devamla şunian SÖY. 
ber dü <Halarını te\ sik edecek bir ha iemlştr: Ilııs~ geceye kadc.r alınmamıştır • Verilen bu em•rler, A~n hıırb ge. Londra 16 (A.A) - Almnn haber. 
Sa~, r Lenmgra.<1 onılnde bUyUk. bi milcrinin Am"rikadan tngllız ıtmanla. Icrden nnl:ı.şıldı.ğına gorc Llb.yadıı 
'1a sarreı.m ... •,t dl ı r " 1 i rd "'I l en af:ır t "'"" e r er. Ruslar bura. rına giden yollarda tesadüf edecok er harb h:ı.reıretileri bı en ... re par a ~ 
d.rıer. anklarun Heri sürmekte • bütün vapurları batımıaka çalışacak. mıştır. Pnzar günü mihver kuvvet -

ltıısıar Le !arını sö,yl1.yen mtıeı· n bu beyanatına lerl Mısıra ghmek teşebbıisünde bu. 
~ hr V(' c·v:ırıgra.d cenubunda Luga bir cevab teş.!til et.mektcd!r. ıunmuS:arsıı da bunlar gcı puskür -
~ hazırıaın:dn Yenı mtidafan hat. Knox t>U söılerl, 7 Temmuzda Aıne. t-ımu;ıerdlr İ1erlem ş ol:ın mıhıver 

ta e11tez Ce:ıl} tadırlar. !'ikanın 1-YJandnvı şgall Uzcp n' aH t. ku tJ f:...ı•ız hava. kuvvetlerinin 
arruzıarı esinde: Rus mukabil ıerın ve Nazilerln bUyük bir füUmalle uvve erı ""'

16 
.. 

Cenub ce deva1:11 etmektecLr Altlantlk muharebesini ıkaybetmek il.. hücumuna uğranııŞ:ard!1". IInva kuv-
~~ziYctı en Phesmcıe: Ukrayn~dıı h.arb zere,. bulunduklarına ve binaenaleyh v~tleri taı:afın<lan yapıııın bomb~ • 
:.ılunnıakt.ad tehi.1teıı bir s .. 1ı:le girmiş 1 tngııtereye malzeme taşıy,1n gemilerin 1 dlmıın net ce nd~ Alman motörlü 

Ce\r!r::nc-ııe l~r. Alrnanıar Klyef şehrini teŞkll ettiği köprüyü yıkmaA'a teşebbüs! kolları Jmhıl edtimişlerdir. 
ltıektC(j rler bUyılk gayretler s.:ırfe - et.mele mcdburiYetlnd" kaldıklarına da- Mısıra hücum eden m.h\•er tnY.fa-
b ltreınen~~ lr irad ett ğ! nu\icun hemen hemen eo_ relerinden 14 ü duşürülmuştur. 7 In.. 

0~0dnn sonrau zaııteden A'n1aı1Iarm nunda söYlenmlştlr. gfllZ tayYaresl kayıbdır. 
m arı liarkov U bUy{lı{ bir sanayi şehri (Devamı 5 inci sayradal .--------------

~~~~~ sııy~~~l~hd!~~m edecekleri ,ı As'·erl •azlyet :J 
r:::ı~ llEhr!n~';ev~={~~~~~~~~~~ L- .. • -

• ---==--o----
[ Ş Ç i!~rjn hayatı · Almanlar zaptettikleri Sovyel 

rıab 5 kuruı 

Milli Şef Akademiyi 
ve San'at mektebini 
............. 
: . . . . . . . . . 
~ 

ziyaret ettiler · 
lnönü San'at mektebi ~ 11......._ .............. .._._ ....... - ...................... . 

talebesine dediler ki: ''ıv.ıemleketin sizlere ···: 
ihtiyacı büyüktür. Bunun için daha çok ~ 
çalışmanızı ve igi yetişmenizi istiyorum i 

'- '' : ------··-··....----·------------·-·... : ----·-··-···················· .. ····-······-··-·····-···························'; 
1 . . 

Milli Şel Akademide Bürlıan Topraklan ı:uılıal alıyorlar 
_P_r_e_n_s_e_s __ N_e_v __ cı·v_a_n_/ Mım Şer iıımeı inönü, dün '°hrı./Millı Şer sençlere ıµt..ben ,u ••n 

mJİlı:le bazı teWtıiclerde bulunınu.,ı ar söy1emiflenUr: 
ve merkez San•atıar meetebllf' Oil - •- Mekt.ebrnizJ goırdüm · ateljele _ 

Vefai etti
• zıel San'atlar Akademıslnl ocı enen - rmızl, tesisatı tetkik e tam Buı.ları 

dfrmişierdlr. çok iyJ buldum. Mualllmlerlnaıe go 
Reis.lcümhurumuz, saat 11 de y-.ın. ruştfim Sizi I 1 • 

'

, ............................................. , larınd Vali B led.i . n ça ışma arınıZJCln,1 ınem , a ve e ye Relsı n.·. • J Lfltf! Kırd nunlyet.ıe bahsettiler. Memlcket,n s z 
• atanbulda ;yerleferek bir ! .ar ve şehrı:mimekl fabdka. lere ıhtly~ı bü·"ı"tilr B 

L •• • •• : lar direktörleri bulunduğu haıde Su! .YUoA. unun için 
ço" muhım tcberrulerde E tnnıı.ıhmeddeki San'at mektıebtnı t,eŞ"_ d~ha çok Qahşm~ızı ve lyı yetışme-
bulunan Mııırlı !'renıcı E rlf buyurmuşlardır. :imnet inonü nıek nızı ~tlyor.um. Al.aha uımarladık.11 
•on olarak Ha~a_ K'!rumu- E tebin butün ntelyelerinı geıırnlş, toı- .. Mmı Şefın_ bu hltnbltırı ta.ıcbcnııı 

na 4000 Jngılız lıraıı : na ve freze kısımlarını dem.:rh:ı.ne buyuk . teza:huratlle karşılanmı!l. n·eA. 
vermiıti E dökümhane ve marango~neyı tct ~ tebın on ünden, Sultnnahmedc kad r 

\,. j klk buyurm~. mektebin vaziyetı \C yollar~ dizilnılş bınlerce ıcış coşkun 
............................................ , mezunları hakkında mektcb nılidu .. tezahuratlta bulunmuştur. 

rü mühendis Yusuf Ziya Et mandnn Re.slcllmhunımuz San'atlar mekte. 
izahat almışlardır. binden. sonra Fındıklıdeııı Güzel San'a.t. 

Relsicum!hur, mektebden a.yrılır _ !ar A:ka.demısni ı;yarct etmiştir. 
ken, keneilerınl .hararetle u~rlıyan Aka.demi mcınsub'arll" b rı kte Mılll 

Şefı met.halde ı-.arşılaynn Akademı dl. 
talebeye iltlfatta bulunmuşlardır. (Devamı 5 inci sa>-fada~ 

Gayrimeşru evlenmelerle mücadele 

Bir teklif: "Boşanmayı 
kolaylaştırmalıyız,, :%~~.~~~f ~~g~~ şehirlerini resmi f ebliğlerinde 

~~;:~~'{$~~;~·~= niçin haber vermiyorlar? ....... ,,....... ~::et~i~~h~kt:~renev:::~:~:~e~i:~i 
taÜt\den OC:la.n lşçı, kend!sinin bugün. 1 t d d" ı.ı,;""""' 

1 

"::"" ,,, •r ""' .. ,,....,.. E ki" General K D u.ıın mııcldellle-rl "''""''"",,_ an a mıya evam e ıy<>rlar 
b.:_re tev ç fcab eden bütün ted - Yazan : me 1 • • mi3de oturmaikta olan maruf Mısır Oayrımeşru bir_ 
ta-...ırt ~ı 6SsU! edl!mektcdlr. Bu mu. Dün,Jcü Alman resmi tebliğinin' Ş.mdi bu şehrin SOvret lt ıt'alaıl,ı ta. prenseslerl:nden Feridun Paşa ırefi • !eşmelerin ve b'Jl. 
.. nı nı ..... başaıtnak ve !şç! hayatını d f d .ft .... 1 ...,... k.A" netice bu blrleşne. .. u '-"Ehil şartk ce~hesfne aid o.an kısmın a ra. ın an """'"" ne m ....... urı.yet ~"""'ıl [Devamı 5 inci Sayfaclal 

n ha .. ·-ıa tnek ıOin 11zım gelen ka- Y"' lerden doğan ne İli1t ol:- nnı~t9.<l•r. Len!ngrad müstaJıkenı mevklınin, olmasının ne gLbl bir ın1ina ltad~ et. sabi gayri sahlh 
~ raik büt.tın VcıkAletıerlc devlet Sovyetıerın anudane müdafa.ruarma tiğınl ve .Alınan resmi tcb.lgIJrın~n nartı• Grupu çocl!ftiarın içtimai 
~Ues.'!es~1n i;tlra.'t etmls bulundui u ve yer yer ya.ptıkları şiddetli tlıbiye Çernikof şe-h.rl gibi Kremençuk §eh . • S-4 ve hukuki vaziyet. 
- toı>ı erin nı~mlekct'n he,. sahasın- muka'bil taarruZlarına ınıtmen Al - rlııin de zaptanı neden dolayı ıiıes _ lerinln tesbitl Yo. 

lacağını mesleki ba 
kımda.n :im.h 001 
yorlar. -

Bugün de a\'ukat 
ve muallim Mün m 
Mustl.\la ile Hayrı 
Yamanın verdığl 
cevabtarı okuya. 
caksmız. ~llerın U iş YerlPr•nde r.a1ıştırdık'<ıfl man kuvvetleri tarafından git.tJıkçe kfit geçm;Ş Olduklarını tahllle çalışa. bugu-n ı•çtı·ma !unda yeni ilı:arar. "1"r' Yl"Inet: m~eıe-ı halledllecektfr. daha yakından sıkıştırı'makta oldu- lını. ıar almakta bulu.. talh ·'~ ve I rda köprü'erinin ğundan başka lb&r habe:: )oktur. Fa. Sayın okuyucularımız iki gün ev- d nan Adl~e VekA.. • A vukat ıı lrı ha<kındak"ı mukavele kat, ·~I güne a1d aovyet resml teb- velki ıblr yaz.nu?Jda muttertk ordu· - e igor \etinin bu mühim ve mualim Mü-l!ğl çetin mucadele1erden sonra Kre. 111.rın şark oop'h<ısLnde bir taraftan ve çok yerinde te.. nim Muatala: 

l.nk imza~an yer mençuk şehrının sovyct kıtal::ırı tn.,buyıik kar.a ve ınwn kuvvetıerile Le.. şebbüsll etrafında «- G&yrımeşru 
.. arn ıs rafından tah:Jv·e edildlğ nl bildirmek. n ırnd uzerine ş.cld: t:e yuklenırler Hükumetin dünya vaz"ıyeti" hukuk~ularımız a. evlenme, daJıa do'"'-
"a neh

1 
• (Hususi) - Merlçle Ar rasında eçtıt • l:ap,.", r "' u"'rln& a<Jm,. bal""""" tedlr ve Smolen.<k şark mıntnkasında JllO. hakkında beyanatta bulun· k bllytlk unı& rusu blrl•sm• -

luuu "hı'"°"' ve A•nıP• dem ryo. ''°"""'çuk fChri, D nyeper d""' - , .. ,, Tlmoçenko kuvve•e<lnln hal ve maaı muhtemel ~ .. il• •• !:,',.;:: ..,...., ••"'""' ,. 
....,.,. n bir an evveı ,.tlm•" Jçln .,; ğınln -1 • •ısnunda ve bu nehron va.ıyetln i<ablarde n!Akolı ve genıo mal<tadır. ::.'::" ...::-..:: 
ctı~ııı. ce~Yan etımıe1cie olduğunu biL so'. yani MJ'k sahilindedir. Aynı za. ölçude denebt ee..<>ık mııl:abll tnnrruz Ankara 15 (Hususi) - Partı grupu Avukatlarımız. eder. NeMbl 8Nd l~ -,sltn tnüzaıkere·er .sonn enn ş, an- mıilJ:: D ~~ Petrovsk't:n 150 larını piiskürtmeğe uğra~ırlarken di: yarın (bugün) 15 de tı>plantıya da kendllerlle I Öl"Üf&D ub1h ~uld&na '-"~ hasıı olmuştur. Bu ne.susta ha_- ~!lo0 de~~!!~~::.: ,~,'iı,,: ğer tarattan 000.el cenublle Douye, vet edll~l,Wr. onuya vaalye• hat; ~er 0:;:..,.llklorln~':'~~':":ı :::-- - -::::...h= ltt-cıe ltıUJ olan mulcıa:vclelerin bugün- lü per mansabı arasmdakı cephe kısmın kında h ukümetln ı.ııatta bulu-nma. zamanda bu •urlmeısru birlepeıerın / O<Jk ı.,dabdlr. 

ın~!anınası bekle:mıektedir. ne t~a.düf, etme.Jttedlr. [Devamı 5 incin ııa)'faı&aı sı ih timali c;ot lurvvet4ıdıı·. önl1De ne au.retle seoJmealAID Ub1l G. lD8ftlml • .... .,., ... J 



( 
Hergün ~ Resimli lllakale ı 

--···-
Şark cephesi 
Ve Tot teşkilatı 

\._ Ekrem U,.klıail 

A lman.7adan bitaraf memleketlere 
relen haberlerden Tot t«oşkilatı_ 

nw şark cephes1ııde de faall1ete ccç.. 
naif olduiUIUI öğreniyoruz. 

Tot bir AlmaD müheadisbıhı adıdır, 
ve 15bhe y«* ld adı Alman tarlhlnde 
pok ~ isal edecektir. 

Tot evveli Almanyanm .asen aii • 
mune addedUccek derecede mükemmel 
olan yol tettilabııı ıslah etmekle işe 
ba$ladı, IODl'a prlt oeı>heslnıle 7Jg-ftricl 
hattını 7apt.ı, 4alıa sonra cıa. ordunan 
menzil Wşkilfl.tuu Te m.kl1Ye lşlerbıl 
mckıuıikleş"..frdl. 

Tot teşkilatı iki kısma ayntır, bl • 
rincl kısım ordunUD a;crislnde, on'luyla 
birlikte yürür, geçilen arazide bcnalan 
yolları, köprülerJ, şlmcmllrcrlerl tamir 
etmekle, ordunun mnbtM olılaiU ıe. 
\'ll.Z•mı taşımakla, ayni zamand:ı. d:ı. 
yarııJıları taşıyıp öliilcri ~ömmeklc 

STA: 

= Başkalarının tecrübeleri ~ 

EYiül 18 

Milh Piyango 
dün İzmir 

fuarında çekildi 
Kazanan 
listesini 

numaraların 

neşrediyoruz 

Mill1 Pjyaııgonun '1. ncl tertlb 2. ııı
ci çokl.U:şi dfuı b:mlr Enternasyonal 
Fwınnda saat 19 da cekllm41 ve çekl.
llşi kalabalıık bir halk ktitlesi tatcib 
etmiştir. 

Bu ~işte k.:ı.zanan numaralan ,.. 
şağıyn yazıyoruz: 

25.000 lira kazanan 
106842 

10.000 lira kazananlar 
154.117 269.654 32'1.971 

5.000 lfra kazananlar 
204.611 238.355 292.233 294.555 
295.880 

2.000 lira kazananlar 

mukt"Jleltir, dotrudan doğruya ord~ Eski ••-- _, .ı:unı&nyanın .,.yaset dahisi sa1ılan Bisınark bir .:ün dostlannclan 
nun bir cüz'üdür. l!aıuice Bııck'a şnnıı söylemlşt.fr· Arablarm ctecrübc rdUmts bir eeYl tecrübe etmek nedamet cctlrlr» şek. 

Teşkilatın lklnci kısmı ise btlhassa - Kendi kendilerinin tecrübclerind linde bir darbı meselleri bulunduğunu ha.tırlaymız ı-e bir fl3hacla :işe gl • 

Son dört ra.ka.mı (6872) ne blten 40 
bilet. 

1.000 lira kazananlar 
narla ve :r.lra.at iş.lerl ne meşgul olur, başkalarının ya~ olduk.lan t "bel~ ders ıı.lanlıır zayıflardır, ben rl$meden önce ,, s:ıbda faaliyet cöstcrıml& obnb.rın ne netice 

k 1 l 
._.rik trall t ,ı~-'- o' ........... ccru "'uen dB"S alırım. almış ldukl b k yı ı :ın e ea• garı ann , "'J.l.IJ.J. .ı a. ••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••• .... •••••••••••••••••••••••••• o arına a ııtu. 

Son dört raka.nu (2001) ile biten 40 
bllet. 

:~~c)=i.::o~:~:,~c~~: L' ş e h 1.· r --·······-········ .. ··a ........... b ............ e ......... -r ......... -ı e_ ..... r--1.::; .. --.. ······--··1··-· 
Bir sene enci blr Fransız gıızeteshı

de cörmü~ük, dofru mudur, yanlı!! 
mıdır, mlibalatalı luSmı nr ınıı'!ll', tok 

Son dört rakn.mı (7192) ile biten 40 
bilet. 

500 lira kazananlar 
Son dört raılta.mı CU18) ile biten '40 

bilet. 
Son dört roka.mı (6188) ile biten '° 

blleı. ::·~=n::.-.::~·.;;~-;~;:. lli:; Taksi ücretlerine . L ~yıızı·g seroı·sı·nde 
m~l~il.Franstz kasa.baınndıı lşral lıuv -

01 10 zam yapılması a 
vcUerl kuma.nı'lanlıtı halktan büyük O 
bir kwnmın muhaocreti dolay:ısfle e.. f k .. ··ıd·· pavyonumuznn kazandıg .... 1 
kinlerin yüzüstü ~lmış olt'hığunn ~~ muva 1 goru u 
rerek belediye reisini çağınr, mahsulun 
kaldınlmasını ister. nu talebin ,.erine • 

getirilmesi belecllye rcis\nce tmklıuız.. latanbul dahilinde iıliyecek bnynk muvaflakı·yet 
dır, kumandan imkinsu ı:orülcn işin t b .. l · ı· · --~·k d" yapılmamun tevaJdnıf ettiği vasıtnlan O o u• erın i.ate.ı tcuuı e l• 

sorar. cevabını alır, vıı bilmeyiz ne h- lerek Baıvekôletten ge4Ji 
dar sonra Tot ~lli.tı ise baş1ıyarak --
malısnlii kaldınp deoolara nakledf!r. Benzin sar.f.yaıt.ının taıhdidi ıkararı 
Şart Rferinde ba teşkilittıın birinci fü.erlne !belediye tara.tından İstanbul 

kısmın onla ile ballkte }iiriiıneai ta. dahiUnde Iş1emesine lüzum görillen 
bli idi, ı>fmdl lıe tr.ı~tadıtı halter ve. otxılbüslerln !1stes1 bıı.zırlanmı§ ve 
rllen kısım bu ikinci kısımdır. . 

Jlolandada. Belçlkada, Fransada, ~ete gön.dertlmişti. Ba§V61dl. 
hatt!\ Tuna kıyılarlllda. muvartak ol • let bu ı.ıstey1 mu.vn.fLk görerek oto _ 
muş olan bn kısım Rns topraldannda b~ seyrüsefer müsaadesi vu.mlş 
da aynı muvartaldycti ı:o tcrebllecck vtı listeyi belediyeye iade etrru§tir. 
mi? Bundan bir dereceye kadar fÜphe Vaiı ve Be~e Rcls1 Dr. Lil.tfl Klr_ 
et iğimlzl kııydedefim. dnr dün !bütün Oaıyımakamlıklara ıve 

Gelen haberlere göre Tot teşıdli.tı- dlğer nlAkllıdmil.arıı b'1' emir gQ'nde -
nın Rusyada üzulne aldığı 1"1lzife Rus r.ere'k benzin ~ç.ı1ığma. ve israfına 
ordusunun bozdutnuu .filpmak, daha ---'in _ _., _ __.. i ln icn:b eden 
doğrusu bo%ulanclan Almanya için lil .... ,.., ..... n 'Vc.c.uıucm ..... • ç 
zum görülen kısmı tekrar yoluna koy. bütün tcdbirlcrln alınmasını lbikiir -

mnktır. ml.ştir. · 
Bu m:ıks:ı.41& hı:r ilf'rllyt'.n kıt•anm Her hatta ıtemestne müsaade o -

, .... ··~ 

Son dört n:knmı <'1945) ne biten 40 
1>llet. 

100 lira kazananlar 
Son üç rn1knmı C740) ile biten 400 

bilet. 
Son tıç rabmı C91ıl> ne bUcn 4oO 

bilet. 

50 lira kaumanlar 
Bir haftadır çöpçü Son üç ra.kamı <oo5> 11e biten "°' 

ğ 
bilet. 

u ramıyan bir son üç rakamı (~03) ile biten -
b1let. m aha 11 e Son .üç rakamı ( 630 ile biten 4oO 

isim ve adresi bizde mahfuı; bir 1 bilet. 
okuyucumuz )'azıyor: • 10 lira kazananlCZT ! «- Ben, Piycrlotl caddcsincJt>, İ bil:n 9k1 :rabunı C82> J1e b?ten 4.00o 

i Pertc~ sok.ağımla. oturuyorwn. · 

•
·.z Bir haftadır mııhalleye çöpçii ağ. 

ramııma.ktadır. Çoplerlmiz birikti. 
i Mahallenin her tararıncıao :p!s ko_ 

3 lira kazananlar 
Son lb1r ralmmı C2) ne b!ten 40.ooO 

b1let. ooO 
Son bir ral'!amı C7) ile biten ~o. 

bilet ikmmtve kazanmışlardır. .................................................... 
kular yükseliyor. Bıı \-aziyct sıhha. 
tlınlzi de iehdid ctmektcdJr. Bele. 
diyenin nazarı dikkatini celbetme. 
ntzl rica ederiz. Beledyicntn temiz.. N İ kah merasinıl 
liğe daha. fazla ebemml)"ct verdiği 
yazıldıtı blr sırıulıı, btr m:ıtıııl'e •• 
nhı bir hafta ç(jplerinl ı:aklamnk, : 
yahud sokaklara dökmek m«'cburi. : 
yetinde kalışı cidden garlbdlr. JUL : 
knd:ırlarm harekete g-eçmesfnl bek. E 
liyonız.» ~ 

' J .............................................. 

Mes'ru:let Glrgın ile üstetrnen paııit 
Sözb!r'ın nlko.h merasınıı dün öğlcdeJI 
sonra Em1n&rll evlendirme memırt'l11-
ğunda tarafeyn:n altrab.3 ve dostları11111 
huzurlle yaın]mış~r. Yeni yuvaya saJ
detler dileriz. 

~---------~-------
Zıyaı elim 

,.crislnduı Tot ~kili.tına mensub bir ıunnn otobtısleırln tamamen ve mun
kol gellvor, 1nı kol müü-.has ıstıın'I n ve tazaman sefer edip etnnoolğl çok sı_ 
mutchn ıs lşçllerd~n mürr.kkebdlr. Bu kr bir §ekilde !kontrol olunacak-tır. 
kol ilk is olarak su yollarını, sonra f'. Herhangi bir seibeble çalışmıyan oto_ 
bk"rlk san•...,r• ••• ""'1"' S(lnrn dıı t"n· - nlerl k:e.sUecek ı•ht•k A d 
,.u5trl milessesclerint tamir ediyor w biis'lertn günlük benZi . 1 ar suçun an Genera\ F'cridunun reffitlı.ları pren-
bu müesseselerin lşlelilmcstnl de ar • ve henüz fenn1 mua.yenelerı Y~~ - Pav,onmnuzaan ibtr &'Örilııiqı ses Nevciw.n bu sa.b'aıh ŞişUdekı JtO ... 
bdan g-eJmekte olan ikinci kola bıra- mamış o111ll1a.:nn dn plüaıan söküle - Bonbabu" Li(ypıjg sergi.sindeki pa.v_ üzüm, 1.nclır, oonz gjbl kuru me-yıva _ du·· n 5 k·ışı· na.Jdannda i:rıUhal e1ımlştir. Hayır -~ 
kanık Derliyor. Zira Almanya mein li. OOk, bemln verllmlYeCektir. yonumuzun büyük blr muva.ffaklyet ~arımız çok f>eieııllm1şt1r. Jerlnde büyük !bfryük: !Cedakl'lriıld~~ 
um obııı 1C'.7 laal etilen ha valide eko- Bugün öğleden evvel belediyede re- kazandJiuu ~ Alman.yada. Türit tüt.nn:lerlne ~ edilen lltll - tevkı•f e dı•• dı• ill!ti(yn.r etrneyı !kendisine §İIU" edintı"": 
nemlk faa.byettn inlı.ıtaa utn.mamaın. is muaıvinl Lütfi Ab)yun riyasetinde ki Ticalet Odamız vasıtaslle 1$lrak lbllobaaıla &Uıka,yı oelbet.miff; 1 bulunan merlhume ddeya hfıdtseltl'I 
dır, ;yalrus ekonomik taallyetln dr.ğll, bütün kııtWll&bmıartn ibelcdiye tef - elıtJğimi!& bu eergt.dekl pa:vyıcmmnu - te ır. Men ka!'§ısında hergün ehemmiyeti ~~ 
ekim. blçlm işlerinin fasıla.ya uğl'ama.. t'• tı ~1 re1sl 'Ve Emn\yet. altıncı fU.. m. karşı ~eın al8.ka etra.fınd.Q suca.t <ve cam maddeler kısmı, ipek, Dün edl.1iYeJe ~ ha.vnaJ!ı?:'.:n ~-~ ..... .-... da ~ ma!lı ma.tUibdur. Almanlar bu pyeye "i eJ'~" +.......ıa.nt pamuk, ;yün ve tıtUk ~ yağları.. •. . 

5 ilxt.ikfır ti>' ._...._.__.. u,. 
varmak için Sovyetlerln tesis etmı., ol. be müdürilntin ~ile bir ~ ı j'elll tarsff.t gelmlf bulunmaktadır. m.ız üzerinde :ısrarla durula.o nümu- hM.lse6i 1n.~l etmiştir. et.me&i arzu ve emellle bu uğurda_~-ıı: 
duklan komiinlst usulleri pcllllk ha- yapılıı.ealk ve ~r illeri bak - ~ Hı!ll!11 mvaıt o1ma'k üılere, bü. neleri tefJkil elımişt.ir. Madenc1Uğ!m1- Bu 6 ıııAı:l.ısenin suçlulan Me.reanda tün güclle çal~ba bulunan :ı-uv-
llle bıra:tınıya lüzum •örnıüslerc1lr. ı.. tında yeni kanrl.ar rerfl,eceld.lr. t.ün zıJQ~ller pa.~numuzun tan_ ı:e a-yroon yer 21eıDglnU~i itlbarll gö y.ıMrncı Kega:m ile Uzunçnı"§lda ma. Hava Kurumuna dört bin ~! 
&ibsall •ene 80\'kos ve Kolkos ~ - Diğer tara:rtaın belediYC seyrilsefer zlmlndeki 2leVlki, mt.ııw.mı tudlk ve v.e ç.arpınıştır. e - nlfaıturııcı Nesim, Yenlköyde aktar rası telberrü etımdk:lc beraber pP"" 

ıiUarı yapacaklar, elcle ettikleri m:ıb.. ~rıu lbeD'Z1n sac:flyatmın tah-~ ellenen i2ha.r etmişler .. HaralA.mbo, .Alk'sara,yda eczacı Gar - tasa.Trufunda bulunan bir buçtilt ~~ 
ul

- d .. _ft k e•ı rl sata. ak .-:-"n•ının -~""' dl Zlya.ıretçiler, blPns. el itlerini ve s u e "'"-n an e ne c • didi ıve mab'me .ulil....... 1U ~ r. , .. b:s ve BaıkıTiköyiinde aktar Morda - l"Dn lira ikryıınat.lnde bir çlf!Uiği 11JJ2I' 
lard~. :0~~iına::!Y a~!~"::n:: do'layısile ııorörler!ın taksi iic.ret.le - Sergcye iŞtiralk edenler, mahsulle - t*ı ~.~~,:ının~ı!! n~utıne_ ha.~. Bunlnr muhtelif mallan tfı. ıca.ra, deniz ve hava kuvvetler 
:;. aUy:Y ~~tır rıne yeniden fl:IUil ya.pıJ.masl bak1un- rlmlz1 en !yi blT şeltllde ıteşlh.lr ,.ahın.. er ;...:,..._, ü 1 1 saı:t - h1f .tiaıtıa sa1mıŞ!ar ve ihtikıir !fBı> • tıerllt ~ hlibe ettiği memnuniyetle ~ 

Tot ..,aiJınm ~t'k topraklanıu1a da!d ımUracaaıtlla.nnı tetıkllt e~t=.r. da hiçbir fedalcArllk ve zahmet.ten çe mn ""!t"m D mune er ' ç -re tıklan tefi>!t, edilerek ynka.yı ele ver- ber alı.nmlştrr. Cenabıha.k.ta;n t~ 
nıutad m11ftff&klyeUni ıöatermeslnden Kom~n t:ııksi üaeUerlne yü:ade kl:runemlg.lerdil'. Bu gayeye hlmıet fJı.yansiaT.~ taı.rşunnıda hayra~ıc. • ml§1enUr. f9jn rahmet ve muhterem sefCl ıro 
'6Phe etüttnılzl söy)f!lllfetlk, ibu ıtiiP • ıo ntııbetlnde bir anı yapıımaaını etımelt üzere tlıl)elere ayrılmı.i olan larmı eöyı1.eımJşlerdLr. Ber'lin buyük Dtın suçluların ıcyrı ayrı duru§IDB._ e?'kinı alleru iç·n afiyet :ve sabır '1' 
henin 1ft'al edilen bavallre halk&an ite mıuvafdt g.ömı\iıftiir. Bu .suretle zam sergt sahasında bi1lbMn Tilrk 1ktlaa- elçmiz Hüsrev Gerede, pavyonumu- larma ba.'kan aSUye 2 nci cez.a mnh- <liz 

1 

7arar eleman k~mam.ış o~uınclan n\Sbeti ~ki ma.ın:ıa o1rlik.te yüzde dl haJQtmın ca.nııJığı mtikesmnel bir znn kazandıtı mu.vaUaki~t kal1l • kemesi neticede ibe§lnin de :t.eıvkiflne • (822ll ~J 
dotdutmnı 41.a 80Y~lyelim. rınıaldka 20 ye çikaınlmtŞ olacaJd.ır. tekil~ tet.rliz eWrilmlftir. Zil-at sında memnunf:yet11ıi :tzıhar ve pav - karaır 'VenniıııUr. 1 R A D Y O 
ttpbeden &"t"lm reaımlerdcn o.nla"h - bsderlmlz. I> arada 1turU mey • yonu ilıızırlcyıanları tebrik etmi.ştlr. 
7or ki, :aus orilnlU Stallnln m. ~ - R h 1 \J DUL u . u lerd~ venll!i aJ:ınsla Uan (:c]ilmlş o. amazan azır ıgı valar, mtd.elil !hUıb~ ~ tıa.~n Alman resmi ve hususl salfl.hiye t Dede Efendi gecesi 
lan emre ~ba.lyet ederek Jıcm her şt'YI ycntlerl geniıl ~ miif4eaddid pıhsiyetlerl elçlınlzhı bu tebrik ve 
yak•ı> yıkmış, hf'm ae bütün bıdkı geri önümi.lııd~ naıta Salı gUnU, Ra- nümune1ıerle teŞhlr edilmif, bl.lba.an, tn.kdlrlerine ~lrak etrnışlerdlr. 7 Birinciteşrinda 
eflkmi'>Ur. iGal edileıt toprakla.rda ka.. iı..k günUdür. Evkaf İdaresi ----------------------------
lanlar bir &TUO lns1lndan lbarrlUr. mazanın dola·· .. ·"e ca a·· mrUk muhafaza Hukuk t~ku·· ıtesı·nde 
bunlan da umumiyetle çocuk ve lbtl. Ramazanın ya:k1af:ına&l kl .,...,.. ik i U ~ 
yar '4-şka etmo'k•eaır. mı1erdc ıcaıt> eden 'h:a.zlrlı arı ma başmUdUrlOAU eleme imtihanları 
RusYanın to mesnltılcete naklıeWii 50 etJınilUr. Ra.ma.Zllll iÇilıAe ~ehrln mu'h.. J:I 

mllyo11a miHecavts halkın ıo meınlekc&. t.e'lıf &e'llitJerindekl cnmllerde vil:z 
te 0ynıyacatı rol bir b:ışka bahsin verecek olıı.nlarm listesi h:ızıtınnmış
mevzuunu teşkil eder. Biz burada ta. tır. Ramazan içinde fırınlarda pide 
mamen bosa]tılmlf blr mmılekdte ça. çikan1a.ca.1c gecele.rl bava müsaid ol_ 
11$ll'"ak koldan ma'hram ka!:ın .'.I'~ .. teıs- d .. ,.,, tasdlrde ma.lhyalar kurulacak -
kllatının :ne ppabilecdini duşunuyo. "'l:t

06 

rın. 
Almanyada btU'in iıl8is amele 7oL 

tır. 

Perakende un 20 
kuruşa satalncak 

tnr. iş, itçlden \lok fazla nlduin lfln 
kacluıl:ır .mecbrı•~ Jo'--"te üW tutaı • 
• • slbl, başta ltalya .olmak tizere 
Ahnanyaya dost uıenılcketlerilen Al -

{Devaını 6 ıncı sayf .. a] ................................................. -. Şebrtm1Bdek1 lba'!th11ara ve lokan .. 
ta.cüara tew.i. edfımekte olan börek -

ıııı=ı:===""r:-=:ıı--ııı:::11~5':ııı-~ n unlann ~rı 1.8 çuvala ç.gtam_ 
TAKVİM e mıt ve bunlımn eı altından yfi.ltsek 

Ruıal ııcoe 

1917 

16 Arabi .... fl1"& attıınıuxwı:ı. için tia.tları da nor-
1J60 ım.1 taıtttar• d)re tıeabit edllmiftlr. 

_ Sah _ Bu 1~ 9IJV8I. lJl1 un 13 il bak:ltBJlara, 
Eylül Rn:11t .... lilaır 8 11 de lotanıtacm.rt. Mıdir. 71 Ci1o • 

11 
___ 8..,.. ___ ,_0_4_1 ___ ™ __ _. lu.k olan bu çuvall:la.nn TOJ)rak Malı -

<..u,'ı:ı::.s Ş UıılS Ate INDerl Oflal taıra!~n eatış flatı 
.,. u. aban !), u. ~ kulıJll;ur. Yüzde 2.5 kır ha.Mı de 
6 ü n4 G 00 daıbll olmak iiıııere perakende olaralt 

2S .:il il bir kilo UJlUU M 'kurU§:l satılmam 
U ' 1 nmvaffc görti:müştür. Bu unlar 'ihep 

ôtfe lldadl Akşam 

.:ı o. s. ll. :;. i), 

V. 18 u9 16 ,,, Hl 18 
E. i GO O 21 12 

Yataı 

~. ı.>. 

2Q ~ 
l 8' 

aJDi lcaltte maUarde.ndır. 
Ramazanın ya'.klnşm.uı münasel>e. 

tölc lbnzı flrınlara ~ pideUk un 
ıverD:mesl de brar aJ&ına .tlJlDDf • 
ttt. 

İstanbul Güm; . 
rük Muhafaza. 
başmMürlillil -
ne, Gllınrtik .,. 

' .· 
·· ·:aw;·. ..· ... ~·. ·~ ., 

ı . ~· .. ~f;· 

-

Hukuk Fnıküıtesı eleme lmtllıanla

rının ders ıve günleri tesbi.t edilerek 
dün talebeye 1lA.n <Edilmiştir. 

22 Eylül. cPazartesl günil, •b1rlncl, ı_ 

tinci ve üçüncü smıtlla.r medent ilıu
tu'k, 4 üncü 6lll1f tblret hukıikun -
dan. 

İnhisarlar Vekl .. 
leti bJrincl sı • 
nı! müfettlflerln.. 
den Zeki Chnltoi 
ıu ta.Jin edllmJf., 
tir. B1r müddet - 24 E;rnül c~ günü; birinci Bl_ 
tenberi cı.ynl vazı.. nıf Roma lhuQcutu, iıldnc.1 sınıf idare 
feyl vek!Uette i _ hllkuıku, :li9Uncü aınıf ceza muhaıke_ 
dare etmekte o .. meler! usulü ve dördünctı sınır da 
lan Zeki CimltoL dev'letler ~ususı !hukuku ders1erinden 
lunn muıw.ttaıkiyetleı- dileriZ. e'lem • t3h ıa .................... -...... e im an rına gireceklerdlr. 

iSTER 
iSTER 

................................................................... -...... . 
iNAN, 
iNANMA 1 

Gazetelerde 6ÖYle bir haber fıktı: 1 Ba haber clol'nıdnr fakat .,ö ... le 
tı.- Galata 7olcn ııalonn lı.arısa tamamı • " .. 

smda btr depo belediye (arafm~ ıuıması lhımdır: 
satın alınmıştır. Bur:uh blr otomo. j - Şimdilik ba ııarka konwacak 
bil parkı kurulacaktır.o otomobtı yoktur. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

~----------------------._) 

Kanservntuvar İdaresi tarafından 
e3k.l musikişlnaSların hatualanıu teb. 
cil ve müııiehab eseı'lerlnl halka din. 
lctmek maksadile ımustkl geceleri ter 
tLb edilooeğlnl yamııştık. l~onscrva _ 
tuV9l' idaresi lbu gecelere aid iha'Z.11" _ 
lı!kları ikmal etmiş ve bir ~am 
hazırlamıştır. Bu programa. göre 7 
afatuı1l!:a ve 3 alıı.f.ranga musiıkl gece_ 
sl ıyapılıı.ca.ktu'. 

7 Birlnci!teşrinde ba4Jıyacak olan 
ilk gecede Dede Efendinin maruf peş 
rev -re besteleri çalına.ca.t.tır. Musiki 
geceleri 7 İlkteşrindc.n itibaren üç 
ay içinde her hafta tekrarlruıacak ve 
her ~ U:>lr san'a.tka.rın eserleri ça. 
lınaca.kt.ır. 

Bu konserlerde kemanı Sadi, Niye • 
zi, Necmi, Rıza, .A4tt.ekl, Cemal Kft _ 
mll, §evlki gil:>l tanınmış musiki üs _ 
ta.d'.a.rı sarı çalıınak'lardır. 

Ticaret Ofisinde yolsuzluk 
yok 

Bir.kaç gün evvel, Ticaret Ofislııde 
v&'ki olan ibir yolsuzluk dolayıslle Ofis 
Umum Müdürü hn.kkında. Ticaret ve 
ktl.let1 ıtaratından ~t l'&:Pumiı 
yazilmıljtı. 

Ticaret VekAletinde böyle bir ~"Otsuz. 
lıık hakkında ına.!Oma! olmadım ve 
ha.berlıı haknta.te eygun bulunmadığı 
Anadolu ajansı tarafından b!ldirlL 
mlştlr. 

SALI 1G/!J/9U oJ'J 
7.30: sa.at ayan, 7.33: Rafıf Jll ~ 

<Pl.), 7.45: Ajans haberleri, 8: "'"'6-
fonllt müzlk <PI.>, s.:m: h"Vin ı•" 
12.30: Saat ayan, 12.33: Tür.ıtcekq1 
lar, 12.45: Ajamı b.aberlerl, 13: ctJJ• 
plMtlnr, 13.30: Karışık mUzlk of• 
!18: Saa~ ayan, 18.03 R.a.dyo saıoı\ ,,., 
kestrası. 19; Fasıl sazı, 19.30: SS-~ 
3•an ve ajan haberleri. 19.45: se şı!: 
10 dak.i:{a, 19..55: Yerli ııımıerdct>. ~ 
kılar, 20.15: Radyo gazetesi, ~o.45Ö'J-'' 
ve ilç piyano '1e caz parça1a.rt ~ 
21: Ziraat takvimi ve ıopralt ırn~.~ 
lerl bor6ası, 21.10: Odn mtızi~'.rdtıı >• 
< 100 sene önce nasıl yaşıYO ~ 
21.45: KlAsik Türk mllzl~I pro erıdt': 
22.30: Saat .ıı.yan, aJans httb~ 
bor6a, 22.45: Da.ns mtlzlğt <Pl.l· 

lstanbul borsa•' 
16/9/9U açıl~ _ 

ÇEKLER ıt 
Açı.lıŞ ve ıc.aPl'll 

5J:l 
Londra l Sterlin .,,9.5~15 
New-York lOODolar -
Cenene 1001avlı:re Pr • 
M&drid 100 Peceta 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Kr. 
Bir attın Ura 
2• llyilrlık blr ~ \ 

:külçe altın 

Esham ve Tahvili& ~ 

Tahvilat 'Uzerlne muaınele 
m~ı:r. 



16 Eylul 
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t--ret-k i k 1 e r =ı €=1!.~~~~=;~:Ş~ .~ NfJ L J SLE B~ 
malar, ta.hrl.b l:ııombaları.:ıa Jcarşı mut " - 1 

Londra ve Moskova şehirleri =..ı::.'61!:!~~ Bir tashih, birde sual üzerinde duşunceh 
1181"fında yüzlerce Alman bombardıman Bir genç kız 8 sene evvel .sevd!ji de.. ederlcen: 

b b 1- k tanBnıslnin dt1ôfh111dQfl1 vAkldlr. Pa. ıya: / - f8e1dz sene evveW tehdldlnı it 

Yangın Om a arına arşı tat .bunların tcintfen bir tek tayyare - cBenJm üstüme ba$.a.sına gönül ede<:ek değlldır. dedim, genç kız, n 
eehriıı üzerine g~llıniş ise, bu tay_ verlnsen, YahUd başkaslle evlt-n1reen teessir, hülA.sanın asla tevafuk etıı 
7arerıtn bomba a!l$1Da h:ç bir kuvvet ben 8elli öldürürüm, sonra da kendimi d1ğini eötvlü:yor, haydi öyle olsun. I 

1 
• d 1 d • 1 ? mAzıi olamaz!. Ve b·ı tahrib bombası öl.dtlrü:rüm. demiş. uzun zaman sonra Delikanlı son mektubunu <B.> ~ 

nası mu. ca e e e ıyor ar. btr defa ıfOftfltten sonra, artık bunun bu dellılaı.nlıyı göııden lk11ı7bet:1ni4, bu rinıden ayrrldııktan sonra. <H.) şehr 
tahr.lba.tı örillne de b;ç bir kuvv!t ge. ortadan b:vbolmııya esti tehdidlnın g1ttlit zaman oradan yazmış, ben 
tıenıe&I.> sebeb11Yet vermiş olması ıhtimallnl dil IA6a.mda ırene takribi bir ialm ve 

D 
- k 1 J b • h «Halbıakl Vllnguı bombft!arı tse hlc şünm"üış, ~ ne illn edtlme.alni ia. mlş olmaıt endifes!le cson m 

ok uzuncu asırda Rus topra ıarınua ır şe - ::v::a::1~!r ~~ng~·~.m!:~~ Uycr, yol Ud bir iatu)'ondıtn gönde 
• 1 J .., • ? rudan dotru:ra eiaslt bir t"bl'ke teskll Ben bu _meetubu aynen dercfltmeyi tir• demişim, gene ıkız bunun da 

rın hava -'an gakılmı-ff: 01.uut1una ınanır mısınız. ~eD_Jatedlr. Yangın bom.balan öU- maıhzurlu gordtım. ve bu kl.'lmı bü1A6a (DeYUDl 8&7fA 1/2 de) 

U ~ )"' 'O ' . 9
""' ennden ı_ 2 dsk:~ı:. so:ıra tehlllı:cıi ( s 

8 ~~ yenil~erinden biri de, =~0~111ı::!'u~~ı~~~~~d~~:~d:ı~~VP. ~~~~n " on Posta,, nın bulmacası : 8 - (3) 
ı.tb ---. b(1y1!t fdılrlere tat'Jl bu df11üııoe ile Alman~ar 19f0 )'ılının n stındUmut.: lctn ?Mı ı 2 dattka·* -
~ t edtıeo ha.va bombaıdım&Dlann.. b!Jheee 7 B7UU11Dden itibaren lı:Ut!evt DJAndaıı JııtJade et.m~ lAzmıdtl' v.a BanlarJan 30 tanaini hallederelı bir araJa ·~11•van 
uiıa!erılıe &cUlerde yanaın bombalan bir oetilde havadan Lond~a akuı ~ Geniş meı.vdanları. renıs cadd~~erf ,,_..., 

llnıaaıdır. mete ve senff ölotUerde 7aııaın bom. lan modem 8ehtrıel' ~le an °- olıayaCllJllUSG 6ir '-li~ takdim ed.cefia 
~ bu hareteto ı:vmtıllı: dtyo~ balan Mımata ~ılar. ftlbe tahrib bnmhaia~ıfan' c:"da~ Soldan sala: 
lerıtı U ırecen Dünya Harbinde şehir - İngil1zler1n, ~ıaroa, seee sfbıd1ls az BIU'a1' atırmettadlrle". Meseli M 1 - İngiliz baf. l l 3 4 5 6 7 8 9 

1 
havadaıı bombardımanı tatbik e.. devam eden bu hava atınlanna karşı 8mYa ıııebı1 l!IDh 5 ıe 711 f<'lnde · 

08
" vekili <8>. 

dtt1 halde, yangm bombalan tulJa.. ~ möcade1e u.sulleri cidden en.. bir şehfr halfn1; : · ~ 
v ı.lnı.11o~u. Yoksa hakit&tte muhtelif teresandır. Bqttn bombardımaM ma f,.i.,. ~ t.aohrlb ::ır::~ Y kuf1'.ddu ~ (4~~hret <S>, 
ı:ııaıan lı:ı.tılanarü şehirleri yatma.le ruz talan lloalı:o\'& ırltıl dlter tehiri~ balannm burada ~a?Jiıfl ~~r:ıı~ın :;m 

o':e Yeı:ıt bir usul det!ldir. de, !ııgllJ.zlertn bu tecrübelerinden Js.. drada8dnden daha aıı olm~ r .~; yı!seı";esi Den~ 
te. catlar<Lı, battA. ılk çdlarda tltade etmektedirler. f!'Y BerUn sehrt ıotn d• . · n.1'" 

e. blnbir va.atan müracaat ederek Loodra bombardım.ıuunL'l senet dev. lln $efırf de. mı. ead<f"!~dır. 'Ser. Ö1Jllr dileınt* <ll> 
~ lehirleri ate$e wrmek pek rlyest mftnaaebetJe, b'r bııtıı. mec meıvdanlara mtı'1k mt\ıfeı!'n b er~l'llfş 4 - 'llshmhllde 
~ tnimdt. Bu hususb eı:ı fasla re. muuı. bava bombardımanlarına ta~ duq lcla. l'll'l!k J"'Ulın~ .r 01 Biıii <2>. AlatuT. 
tut 0Iaı:ı u.suı, mııncenilı:ler Q81f.aalel dlll't bir tar~da yangmlar taU>iılc ed.Uen ınllcadelf' usulleri halı:lı:m.. bomlıahmnın :vamtı ~"'= tahrib tada b:r mabm 
~Uf 'f:ift tıoııarmı. J'Bflı pa..:::m ~ Bu bal eehrtn mıldafıle. da bakınııı ne enterewı malOnıat Ye. da r~ n.lalNıtle daha azd h11l'ada m, Bir nota <2>. S 

1 talelerden 1~ atmaktı. Ra de ..,attı. Bund!lll lstitade edeD rb'Or: "'""°'" 111!11"- me7dantan cot o1"· Cad. 1 - Yanardat.. 1----ı~-+--ı 
n.ı...~-~Yet orlJlnal, fakat orlJ'nalllii~anm uteı:1eı1 f8bri zaptettller. cGeçen yılm l EflQlllnde Londranm hft14!nle: bombata'!'ln bınl\ ~n ,:- dan çıJcar <3>, Blr 6 
~'l!lGe vahf,l URQilerL'l tuııanıtdıltl .f.bte pblrleri 7stmak Jçln kUJ- bombardımanı baf&adtih zaman, doıtru. hoot: fhtlmaH mubatt.t tl oot ~ • ota cıın. Pran .. .--.t----t--. 
'-1 ~dl: IX unca asırda Kitel pren. Tar cWıa btroot orijinal us-.ıller gö sunu lıllterııentz btr bu bombard-.ıa?lla_ dlr. as an Alman 7 
hıutertnden Olıra., &12Qrftten ıı:ocaamın lanılan • Y:etıelA: ıtedllerln, töpek _ıra kan}l Jas>ılmuı lAıam relen mllca. 'Rl1" cadden. ~od bir m~M1• :a reoen bir 
lebrt &ınuıı alnıat tein onlularile blr rOlm~~ ıu'J paçavralar bağ dele usullerinden tamamen bıhaberd,Jı:. dflCIPQ bf!o "n!Wtn bom1'<l mun dOmt ba'IZ& <3>. 
>'llıın nuıbaaara otmi,tl. Dtnyeper kı • Ierinarak b la.'"l mancenlltlerle eehrtn VBikıl. oııtada Çin 'P. İspann m:Uller1 fıA~e sfmııtJ Ya!!lf"'!f İerme~ 8 - Gelir <4>, 
ıutı <la bulunmakta olan bu şehir, u.. lıY . un en ıoert atmak ve kö.. vardı. Pakat bls bu memıeıt,tıertn b...,t.q trtc hfT zaran JO'ttUJ'. 'l'anal'e !'8Pl$lı'an m8ı7l 
lebr1 lllÜCfdet .ıııtwmmet etti. Olga, taıelen ~ can acl8ile öteye bombardımanından kUi tecrübeler e. lıor-, hnmlmlann oıtM'dttrT~" ımklar 1111• <4>. 
Yıaı harben ;apt~ıyecetıni anla_ peklerle teditlerind. iatt!ade ederek dhımeı:nJştJL Soma, Cin ve İspanya - Ywt40 lıııfıı'Jatmet 7e mt"'Vftllerfnl ta\'fn 7 - örnek ca>, 
.... _~· kurnazııta müracaat etti: Ev berYie coşm&lal'Jil 0 bi ı harblndenberl, bu şeb rleri havadan ,...•Mltıitr. Blr not.a <2>, İb • 
ı;;na. Uçer güvercinle tıcer tarır.ı iL bUtttn eehri tutuştu':'11lak ıri · bomba.lama telmitinde bir hayli ıte • Şimdiye tada.r eldlt edilen tecrübe rah1m aduım kı -
§et>.· Bu arzusu is'at edlldl#l takd'.ı.rde Busfiı*U barbde tayyarelerden atı.. raıkkb ıer de ka:vdedi'mtştt. '.Mcaelı\ o lere nUIZ'an. biroo!tları, dtlşman tay. sa.ltılmllL 11 
nı ~~:Uhaaara etmekten vazgeçeceti.. ıan 1aneın bombalann.::rt:ı!n::;! zamanlPI', yangın bombalan kullanma_ ~ertıu eatırtmM ve aldaJmak • 8 - Aralanna 

İ'a ?'dl. de _.nidir. ~ ' h d nm taarruz ooen U.-;yareler lçln pek ir caddeye düşen yangın bombeJan.. <e• kOJ'ILl'S&DUI 12 
hir tenuen eey pct hafifi!. Blltiln şe. bombalan, bi1haaSa zsptı güç, ky~ u 1 de Urlı bir ;ş olnuı.dığı kan.aat:ne va. nın ııöndürWme':lleJI llmm seleceti mtt. nızrt.T olur <2> 
e haltı Prensesin bu arzu.sunu yerine pyri mömldtn eehlrlere Jı:arşı u a • nlmıştı Halbuki Lon:frs bombardı ıta~asmdadli'lar. Bu ta·kdirde yanı Mettıetmet <4>, 
~thnıeıc tein ~palan 11vadı. Qok 1nsa nıit.n bir nevi teror vasıtasıdır. manınıİa .sabit olduğıı üzere, yangni 7anguı üıdürUlme&.ıe, dü~man 'bu sa Zaman <2>. 4 - Bir eıiteık lsm1 (4) , Kralın o 

dqu yer <5>. 8atnantıa, şehln:le1ı;t ev aded nce, 1L Bu barbde 18Jl8lll bombalanna en booıbalarının Londrada ya.ptıklan mad hayı bOıi ve hAli bir :rer addedecathı.. 9 - KAr C&.> 
D 81lvercınıe Ucer ltarga yaıltalanarak fasla hedef t~I eden yerıerden birli dl ııararlar, tahrıb bombalAnnm v.a • den, daha raydAiı hedefler peşfnde 10 - Siyah. (4) • Çeıklştınnek (3) • & - Ruı8 ajansınm adı (3), Bot 
l'etuıese ınerasmıe t..ealim edildi. ımmrafllbrldir.1940 yılının Haziranın- rar1a.rmdaı:ı kat lı:.ıt fazlarllr. Yangın lxıısnıa.k lçlıı bu mın'akavı bombılr~ 11 - Avuçıçl <3>, Okuyucu <U. 11* <4>. 
~canın emri tızer.ıne gt\verolnlerleda, PraılG'lıiaım bell;lmeteuğnyarakmfl bombalan bilhassa. fabrikalar ıçin man etmekten nr.r,çecektlr. 12 - Bir hayvan c3>. Raım edatı 6 _ Plşnemit C2>, Blr nota <2 
cıra lları:ı:ı 8Yaklarına yatlı ve katl'f!nlı tar8te mızaıamaıarmdan sonra, Almanı büyük bir tebl!.lte teşt il etmekted!rler. ..Pakat evlerm Ye binaiarııı Uzerine <2> • Bili dıoturaı:ı <3>, 
tef Partıaıan ballandı. Bu çıra.Jara ıarın &ıUodıe başlıca düşman olarak Yangın bombslan, stiratle tedbır ıtti. duşen Yanırın bombal.'lfılll derhaı va. Yukarıdan qaiı: . eSI! <4> A • 1Y y 

VertJ.erek ırUvenıfolerıe wıraıar İDg.ılliere kalmışı Almanlar o zaman hatt edilmediitt takdirde btltUn bir ı;eh. kit kaybetmeden eönd1l:mek l~mdır. 1 - Ka(J1SlSı ile meşhur bir nlA)'et ze~Anda 1t 8*eri <S>. vusu-a a ve 
~ bıratııdı. Serbest talan bu ,nı.. tngtlizlerin karada hubi taybettıkten rl baştan başa yakabl!lrler. Falbuk:t 1940 Yllı 29 BiriııcikAnun Lon:t."a bom. <7>. . 8 _ Söz C3>, Haber getren (3 
l&r lerıe ka.rgaıar 'lehre dotru uçtu_ sonra, artlılı: harbe lievıun ctmiyecek. bir tahrib bomlusı. ano:ık dilştilAii bL bardımanı, heı·kP.stn sığınaklara ve ev. 2 - Çirkin (5), Sonun& «f> gelil'!l8 ASlter C4>. 
tuı~ ve her biri cend.1 yuvalarına ko• • ıerini vıe lsteı istemez sulh yapacak .. nad& hıı.ttA. ha.zan binsnın muayyen lere kal>anll> kai.:ı:ıastt:ın, ne büyük fe yağar <2> • Bl ta <ı 

r. Bunun tabii bir neticesi olarak. !arını tahmin <'dlyorlu~ı. Bu lsl tacil ıtir ~ımıında tahrlbııt. vapaT ~ · [Devamı 4/1 del • 8 - Adada bulunur cın • Bonmı( .. )a 
9 

- Işık verir <
5>' r no >. 

· · c1.1t1 aeliJ'se, deıı1me ıtder m. Tlf ... • 10 - Telsl2ıtelııratın t&iifl m. 



Bir zavallı kızın sukuta 

1 • ·----- - -~ ---

-:ı=·: ;::.-s-Ha7at r,,.---:·~~~-·i-İı·-~·~~~&~~ 
lbUıkaddemt.ID ISlridir. Seni blıO klm8e ~ 
ı&yib edem.ez. Blr mat kadar benimle 
beraber oturdu. Sonra ben Jı:alktmı. 
Beni kapıya kadar t~ ett.l, li.rahane. 
den cıttmı. Eve ~allncıye kadar ıöa. 
lerfmden yaş &kıtı. Blrtae hatta .oıı.ra, 
rene MelAhat.i, ayni gazinoclia sördUm. 
Artık abbab Okntl$tuk. 

Meter benden evvel ilk Jı:ocaaı 

DÜNYA 
_ iN _ _ Onlar beD1m. akt'abaml Yamuş. Bu adam -;on derece kumar - - 79 - Yazan: Nasrel Sala CoflıUll 

EvleıııdiiGWı üe;üncü a.vı UleWıa~> - Bvlendlttmız valtit neden 'banlan bumış. Zavaııı kızın ~er şeyini satmış. JI cle bfolıe sarlq bil' vazı~ · ZalJmet etme,Uı, ben -u - kadar bütün '"Ultiilt """neerenin ön Xmu tahtada. bıratmış. Pederinin w . -J _. w -
tan a;rrılıyoruz. Artık bqka ~ bula .O,.lemedbı? '81Jdestntn ısrarfle bu kumarbu heritl . e~ gı1mek hlç dofru de - rum! de ... 
JQttu. İl 0 derece <aleniJ•J vurmuştu - ~ *1abamı bir defter mı ,._ tovmata mecbur o!muşlar. Paka\ <Me :iikli· Ka~ ta lstemlyordu. Ge Dedi. De:Lkanlı, pencerenin ta.hıta 
ki ben ~en e'le mnhaJı:ka..t beıriUU P1P w ~? . Wıat> kocasını seviyormuş. o tadar :neı direktartln huuru mkıJorcla. BI. Annanın Jft&ü tileaue ve 1'lbf11penk1erlıni çebrlr.en, blr kere 
bir m:safll" geli10rmuş. - :e..nrı. l'llhı bula baklkati •oıt sevbomıuş .kJ.. Benden aldıtı da lifi :raz teselli veren, tiraz sonra direljö.JDiaükJerle do~ Genç Udml>u Zl,arete J.tiraa ediym: 

dlm~=::~U::U ::...:; aO,rJjy'i:*:'.6vll7ecekthn. ıelımemie; lıl1r takım d~lkanblan ben Fün gitmeat ümidi idi. öperek. çdtildi. - Nevin çok iht.yatsızlık yaptın 
aklım E'.asabdan !Ol'dum ayni ~ıd>ı _ Bu t>eykıri ı <Melli.hat) Harum.. 10tkeı e?e alarat onlardan aldıiı pa.. : Pai:at, madam. mütemadiyen am- lelmll.ı o kada.r halsiz ve bltabtı ki - Kabahaıt senin, dışarı nlçln 
aldım: Çarşıdan ıreçerte~ Adeıa her. Ben feletiD ~riııdea seçmif blr L: =e ~~~~tf~::n~Uf. ~ mlafiriııln barcıatuıı doldu IOf1lDlllK için kendtst.nde kunet bu- m?. 
tesln bana .batıp 11llilftuttmtl zanne. damım. Her eel'de samm bir nlbQet.i Zavallı rene m .. Ealb:ni balladıtı por, o da hiç durmada.n ıç.iyor, t.a - lama<iı, ~ u-ıandı, o dakiıkada - OörülelbUiriz. Bu senin için 
d.cyorum. lçimdW l.ŞUpbe) _kalktı. O- varcllr,. delil mi?. 8en1 bir Qdır ton- bu adam tçln en nihQet işte bö;vle ~ tablla d&1lp oı.tı:rordu. 'Oçln ...... jııcl~ PÇl'femlif,ti. im için de 1Yl olmaa. 
IHW yerı.ı:ıe bır lha!UkatJ hakim oJdU. 

1 
trol edıyorum. Hangi g1ln title üzeri, Ye11taJı bfr alüfte Olmuş. :eü mıf.saflr de müsaade istemiş, kalk. Çı"ft'ı•kte b'ır aşk eces• - Kimden ~l'SUD bu kadar 

O hKlkat apaçık ~u *ıi ldmll üzeri l!'M ıe.sem mubalrhk bir Sordmn • ;m]fQ. Anna onu geçirmek il)in çı • g 1 - Senıden .lreDcUmden ve be 
<Melahat> bana. ihanet ediyordu. Bir genç be'S' ÇJıklyor. Bunlar, ben evde - Peki. şimdi o nerede? itmca reneİ dtreltt6rJe Selma -ın~ Nazanla Nevinin, Nevinle Sedadın ten... • 
g...ıı .ıı:.J..abları lO,P.laru.m, çama.şırla.n ı iıkerı r:ı~ gelmeme:-. Eftt, ben de "- • ' ,,_ . .. 
bahçaladım, tendi J>Wl)Ortwnu ten..! lıp bıraltmü: için "!VlenmecUm. Pataı - H&pfahanedel.' dedi. !kaldılar. aynı ~ uz~rinde konuştukları ve - Kend.lmjıpMm korkalım, f 
diın vıze ettim. 1 dünyada her fflYe orl.'\klılt olur kadın - Sen bart lteno:fls ne a:diyor musun? : Diretlct.ör (llÖ'alıerlnl kırpmadan vah- Sedadla Eovedı.n minakqa ettikleri bel'keei bıra btır tarafa_ kDNlll 

· - Evet' Hattam. bir ıün ı'diyo ı ' ' ·· - ...,.,._._,._ 
Ka.yınva.l.deye, ba.!dıwra., hepsine meselesın<le ortaklıic olmaz. ·· · • :fi n~ Selmayı a~aı. gunun g~ .... ~·J•z. rul horuı uyuyor. Sorar.sa, Neza 

ayn ayn bırer <Allaha ısmarladık .. ) - Pe.kalA .• Mademki benden (lilphe ~ Para rötflrUyor musun? [Sarhoşluk ona biraz daha eüz&llq _ Gece }'lat~ına dolru... odasmıdaydıın, derim. Nazıı.na gclfnef 
dedim. . . edborısun, ben ~e se~ı istemem. _ Haftada .ıın. Jedi lira ~ötUrUyo. itırm~. Yanakları }.tzatm1', ~eri Neiıs bir meh'tıal>la, çiiltlik kucak1başınıın atrı:dılmı söyUyerek çdtta 

Galıba onlar da benim ııdeeeğıml <Tat taş U.tüne yııısan baca oıur: ... '-"l • ~ıürilm"-H Bu mehmur hali ne ta.. kucağa.. Atwıos böcekleriniııı uğul_ oda.sına Çıe'kilıdi. Kq;>eklerden mi • 
daha ld lıu • • lıl kJ h " ,.,~-~· ~eli Jı:oynun=ı alsan n · • .._. ene en an n ş oıma ar ıc ...... ,,.ı . sana M'e!Ahati ondan sonra bir da.ha gm. =dar da cana -.ı.ındı· tularından zaman zaman duyulan tüyoraun? 
blrl: koca olur) derler. Gıdene uğurlar oL ' : 3_... • .. . • 

_ Damad bey nen~ye gidlyoraunuz? sun. m~im:.. d .,... k d f d : _Nasıl gi~or işlet Selma. hanım; kopek havaa.ma.larından başka ses - Ne denıeo de Nevilll thtJ.yatsıs 
Dlye --adılar. * cur:uq.ur um: o.r aç e aaın a: :vazıı _,_,_ ? sa.da Yok. Aırionun ara kapısından hık ediyoruz. Bunu da bir tarefa 

._.... - Emrazı zührevfyıo hastanesinde, : e~u memnun musunuz .. 
Yalpız <Melahat> biru hırçınlandı. <Mellhat> la .aymdık. • : Kısa bir cevab vermiye muktedir çıkan bJr bdın ıorfıyoııız.. Alır ağır, rak .. ~ kaJıma.malıyız hiçi. 

L.; .. .ttrını bakuelı&: Palıat hakJl[ati söylemeil lUım se _ de~~: .._. A d . ~olabild4 taflanla.nn df.8N'ne 61tınaraık yürü. - Gene mtmaıkatıı edecebln .. 
_ .... ,,.. .c.l.111<.af u .. aasııı\la a. • · - ._ b nl bent ·· ı ... ••n 

- Yolun .. gı& ı)}aan. Tabii kel başa lirse EyübsUlta.ndan .....,-a atlıya 8.7- _ Biriyle otunı:vor. dediler. : An.na içert gtftlitf zam.an l§ıaret _yor. Beti a.a, 8edadm mne ckıtru r- u an.. apm yec&n. m ..... 
fimslr tarak 7Mı'1l mı? Sen bnl.ocu j rıldmı. za.vaııı.. Evvele" b.,na bu hakikati El~ter.' Madam Anna ' « Aeel ilerledi. Aralık bi>f,dan içeri süzüldü. Misaftrini ~e mı kar'1!ayaca.!rSJ!I 
kızlarla, çengı lı:ızlart1e otumıaia abt.. <Kadın> inSaD için aı müeflt tliı' ar_ ac* •ıem:ş olsaydı, onu 0 komar _ :etme • y1 ifade eden blr ha.. K'araDlık' JDerdi'ft'DJeri, el J'l)niamll9 Bunları, ~·den. yadtlaşm:ş, 
JIUŞlD. Namusu mlleNlmı <!> bir lll1e kadaftır. bum elinden b~.,a tftrl~ 'tu~ata .:r......._ .......... a...•.mada dura--'- tırmandı. !Mn k~ a>fuınıda... luını dıelltantmm bofnmıa d01& 
ile nasıl yaparsıu? Fal.at <tüPlle> de inaan için en blL ismt te ~ J...,._ ı;,.; ..,_ 

Gider aya kalo Jı:ıı·smbiı olmasın yülc bir mtıra.bdl?' eaJ .uı. Heytıa.t. Bazı ınaantu le h.ı Jrainw-...h -..ı gölldeanden ay- Karanl.Jia &6Zterhıf alıftırm&t ir!n !DlfU. 
· ._.. beıyle hqal&rmda1"tn alda.+tnıya ça - • -- b üıdıdet ı.....&.ıı...r' ~ k Sedad, bı:>JDUU dola.nan 

diye .hl.ç bir şey söylem!Jordum. O•- ~en.dimi avutayım, decl!1°· ~l.l 1.$ • htuten aaıl tendnert aldanıyorlllr. irılım4 gibi, mfttemadlyen gölidDe 1r .m ~: uç a.pı va.r. • • 
lendikçe ben aldll'D'tadım. Sonra ili re:.e daldım. Bh'e:llc tadmıara daldım. (Arkuı var) Ecıtıvtıırontu. o&f«i tüçülmftştti. Za- Birinden hatif bir ll!I~ aızııor'. ç&rmlse ~ lflJW. 
tathlıta ballamak lst~: 1 Pa.kat bir türlü (aile} rahatını bula - Mahmut! Salnı Alhnılai : k ü kftlL*la o tarafa dıoiru yürüdu. - fimdıi otur da, biraz k<lll 

- Her halde ana benim iç.n biri madım. .. .............. -.--.. -............... ~ma.n, . mm.an ~nıyor, m ş Ka]n!9a men iki ha.fil darbe... - Ha,.ır e~ Cııp benli 
fitledi. Kimdir s6lrl~?. DL4"Jnanımızı, * Gönül İşleri :açabili~r. kendisine h!kım ~ Bmeyen kacyola .mm.ya.a.. aya.it ae Kurtulq ımtA.nı yok. Hafıtçe 
dostumun bllellm, rl"ctı. Arada bir iki s~ne geçt<i. Gene bir ~Ç&lışı,yordtı. • ığ; an~anan ~apmın önünde 8edaıd... lannı, gen(: icadının yana 

t 
Ben-~e1 r.;vııb vernlnı.t;<irdli~. O, bilabiL gün Sl*edden ıe~iyorwn. lll• tanlı 1/1 tıe) : Madam .Annıa. _ N~ ne iıJin var burada.?. de~lyor: 

ın 7ıco&ı= erı suya 01 • <CtkrıhurbeU b rahanesı sahibi ıtb.. hihiDi ~. il'e lstediklel'.nt V9PIYO- : - KlZl'JIL, dedi .. ıen ra.batsıa oldun . - cakıtln _ Bu Jmdar cansız ıstekslz mi 
- Ben.:m gen.;! ğlme ynık değil mi? rahm> brabQı tırk senedir tanırım. ı:.. rum. ~değilse bu tatmin edld tmıl. ~Ilı&. ha(?ldJ odana çekil ilter.leDI - Benı böJie mi karfllaya ' 

Böyle tle avda t:ııra~ıp gltmetı!tlne Jimderı. tuttu. <İlle gel br bira iç> diye n.-&an aoma sene erkelin ortaya çı. : · minne4ıt.I 'Te1H9rlir'e Sedad? ad?. 
elAlem ne der?. ısrar etti. tıp ç*mM!Jtını atreneeEl'l oluna uy_ ~; canına d~t.Örde ~ -Tebll!kell bir hareket bul. N~ - tbme beni lfeTin- ıörü,or 

8ebeb ne ile söyle de ben de lıile_ Gln:tmı, oturdum, ikinci ta.dehi iç! - ..uıtmm:m miikAfa.tmı gOrmtiş oluna ;Acıouıu etti. Genel n tu- bura.:18 ~?. kadar ~I 
yim? Bir bW bıle idam edileceği za_ yordum. Karpdatı masada birçok kıZ. + fde istıedl. Mas,.a, .sandaı,ala.ra ıu - - Bir .saattir d1'Mıda - NiçLn?. 
man günahı, ctlnnil a~ ıae sö7!erler • lar •rdı. Rami o!d•ı Ye.rabb1• Gôz1lm Bll8'Dn naalılHm anlasılım ıımuıhaze. !nar~ ayala taatLtı. Sallanı-ywdu. gelmeyiıloe m~cbtıi" oldum .. 'b6yle be - İyi ~ esJı:1 gtinlere d/J, 
mlş. bir tane&tle ilişti. Rengim sarsan ol. ferle ~a,.mıbu.ş. Geçenlerde mır. fMaclam ADna lle genel direktör l.şa.. ni kapı etflinde mı kabul edeeek&ln? emeyiz!. 

Evet, bu sôzü doğru idi. Ben de *- du. Kalb'min çarptı~ını dUl"dum. neden bir mmtUb alm!Şlbm, bir genç $redetlller. Genel direktörün ablak Tereddüd... _ Daırıecö Sedad!. 
ledJm: - Meli.bati- ıled!m.. Ey{lbsultanm •* wlemnet: f8ted!tini elty?ül'Qr. :~ mıemnuıı ·ye mmı&ehzi bir _ Ar6ıDllza aşıJm.a.z mlnfler 

- Kalbini kırmama.it içln söylemek MeA.lbaUI. DAn edJJımeııdni iatyor, hıtıınlmlda. bfr !tebe&<ıfim d..-'-"'• Anna toluna can aıtıntm... _ Naawı deP mi? 
istemiyordum. Evveli: Yaşlarımız ara_ Jbet. o idi. Kvıen!p aynldılunız ta. adJ9 8&1ter~u. Mektubtrnn toy_ ! ._.,..._.._. ' Heyecan ... 
sında büyülı: fark var. Sıuılyen ben dın. B·mc dak!k:ı sonra onun da g-az.. madun, ~ (lf)MJYOr, eOyJ~. ~ek Selmayı odadan çıkardı. Ko- Bbıtnl... .. _ - R1c& ederlln Nevini 
mütaassıb, eski kafalı btr adamım. leri bana ilişti, Yüzü kıpkırmızı oldu. Bil l'!!lÇ efteık IUlmeden i'stanbula ~un nlhayeıtılndeıti oda~ göttır. Kararaıl* i~e geçen iizüntül - O da geliyor mu oda.na?. 
Böyle kuzen muzen anlamam. Paka& ben:m. yüztmıde fena b!r alllmet ı~. bi*ae 117. taJar.a."tm, etlen. idii. biftat .-niJe. anlanan ve kapanan - !le9'int. 

- Sizin için kal!!m senede üç defa ıömıemiş olmalı ti kaDcı:p yanıma mek .......,,r. batınna plen :toJa:r va- i _ Soyımmana J8l'Clm ecıe,ım mi kapı... İ.lminl dUJUDC& h~anl 
mı sokatta çıkar? ıek:U. •'- ~u. Dbdır. V~ ıuete Ulll :sekerim?. _Odan ne gtt.ı Bedadf. . o da anin va.Dyet·nde .. 

- Hayır! İstedi! vakit çılı:ar. AD- Onu hiç yftzlemcdfm. ~ m~ kabul eı_ : Be·mıa tar.Jl>}aJR flltlWrmiJti. 8anfdt bir «fi:lelllt içinde. vaı&Ufe (Albm _.y 
ca'k mn m~ı nde JOtten b~rsOn - Naaılsm? .. diYe sordum. - mmsL ff!bahla alet nlılurn da ts- İ · ' 
.ısanr ıelelnea. o&dlnden iki dan1'a 7aş attı. tııaıs, 1fte -1iD O!'ftllılt TEYZE ,........... • • _..... ________ .......................... - ...... __ .. _ .. 



Tetkllder 

İdam mahkiimu 
Çe111re11: Nimet Maıtafa 

Kapalı z&rr osullle eksilt
me ilAnı 

Antalya Nafia inşaat Komisyonundan 
1 - aalltmeye konulan 11: Antalya_ Burdur Yolunun :n+M--40 

1nd tilcımNeler arumda Japılac:K tamiratı esa.slye)'e ald. 
x.pı beıdeH 192ı;6 Jıra IO .kuruştur 
2 - Bu ile ald l&riııame ve evrall ...... A-•• 
A-~. ..-....... . 

B - BlllUd ltml1 ...,cnaaıe. 
c - Grata:. 
D-~ame. 

• - Jıl1*M'ele Pt'OJNt •lnl ~r An&alya Dafi& mlklUrJOIQ.nae 
bOlr. 

1 - ..._. l.lt.MI ....... lht IU& 11 de Alalya Tlalbpa 
dılGDde Dalla mldlr!Qlll ldnunada b.,... ~ Mlla IDlllM ma:...ı 
auDClaa ıapatı.ttar • 

• - ......... -..ıı .., ..ıa ile ft ftllidt tfat lıı ludea 711P!laeüt?T 
1 - ...,..,. ~ .... '2lllrln ... llra .. kUIUIM' 

im' WP"'at 78&ınimaa Ye bmdaD ... •tıdı*t ftdraf.n .... -~ 
Jlri IUiılu'. 

ı - a. • ıtnlal mek iOID mtla .,1ı111aı..ıa lldlJ'et taw'llJcmaadlıa a 
- ldtıeahbld t ftlltuL 

2 - c.ıt ...- as ~ odul ..ıtm. .eıft> 

Kayseri Belediye Riyasetinden 
ı - 1'Dld ~ m..JJert ,. ~ ..,.. ... , ••• ıee bedelll 1mlD .... 

ld aded bllQıoD ı 10.Ml ~ dna aM ıı da )'1lllllan t*llf ba ıt.. '* llllrGldlll tılllıdlrde Mledln 9DllDtnllldl ..... zarf uallle lb!ltmlll ,..,.1ac*tlr. 
2 - ~er bedelm oıarn ı.eı.n,e 1-klt.bttlndm ahnaeattır. 
ı - Bar tamJvnun maYatb' tıem."nlll:I ı• llndır. 
C - "n!l:llf mettablan t'lr:llHlneıPl 811111& laMtnden bW ••& eın9VD• ı.. 

dar ldllıtJiii mat:ablltnde beledfJe retaHllne teıtdl edl-* ft .... ile .... 
deı1!en tlUf laTfl.t.n 'ini .. u.n nftl l9lmil blll1m&cMtu. PDsteda .m 
aedmel• nmra lbnm~. fllD> 



M emleketlialierıe r i 
İzmir de 

Bir ana gayrımeıru oğlunu 
liiguna atmaR isteaı, bır kadı

na bir tok batıgı saldırdı 

Ege bölgesine tayin 
edilen muallimler 

Dl ersinde 
Merain Halkevi çok iyi 

çalıııyor, köy gezileri güzel 
olı.ıyor 

Izmır tHusı.ısi> - İk.ç~eı.ıne 382 Mersin (Hususi) - Halkevlmiz bu 
ci soııtaıcta Alı k.ı.ı.ı 17 ya.;,ıı.da. Nacıye İzın1r <Hususi) - Bu Ytl muhtelif LüUlye Yavaş Seferıhisal'ın Ürkmez hafta hususi bir wı.gonla Karacai.yas 
adın~ kız, kayrıın~ b..r temas vi;a:yc'ller Qğ'retm.en okulların _ k.öyÜılle, Muazzez Ece Torb<llının öz • köyüne bir gezi terti<b etmiş ve ilk 
ma.h.ı>ulu olara.k doguıdugu b.r eıko::k da.n mezun olan ve İzmir v:llt\yeıti bey köyüne, Müneıv\l'er Yurddinç Kuş defa yapılan bu trenle koy·· gezisi di-
cocugu.nu ev.nın he.a ç.ııkunına bırak. • . 
mı,ş, ç.n:ugun fe.yadıuı duyan komşu. emrine verilen bğre::menlerln l.sımleri adas1:°1?' Belevı ltöyunı:., .. Ayşe Ba1kan ğer'leri kadar eğ!enceli geç-rni~ir. 
ıa.ı·ı polisi h&bcra.ar etmışlerdır. Çocu.kı le ~ edlldtklerı yerleri yazıyoruz: DikUın_ın Hatı.ralanı koyune, Nebahat Ge2 ye Hla~kevi ~çt.mai muavenet 
ıkur~rı'~·~ ve .suçlu ana da tutulmuş Ed~e m~llim mek:teb:nden Neba_ Ca.n Tırenin Çoban köytine, Bursa :ne. kol d kt.or' •n 1 k.ol 

'""'"9 haıt O en ~,...,.,•~:~ G dik .. .. H u t T . S ·'- "ö una.an o ~ar, veıns. u genç bast.a.neye kaldır~ır. Tahki.ka.ta. de zm ~·"'i"" e koyu.ne, zunu a-cer na ırenın ar ...... r ... _ 1 . ıro ü!J.. 1 1 va.w t-dilıyor. İstanbul mezunu Nadide Ongan Öde_ ytine, İzmir mezunıarından R.('mzıye erı, ve · ~ · uk ko u aza.ariıe Halke 
Bir fok bahtı bir kadına saldırdı m!ş Karaman köyüne. İzmir mezunla_ Akalınlı Bergamanın K.ıı.dıkÖYtine, Pa. v1 bandü>u ve bazı ev ~arı iştirak 
Güzelyalıda deniz kıyısında diln saaı rından Bedlıa Mwas Kemalpaşa Çam.. ki.ze A!kalın.J.ı Bergama.mu Yeniköyü_letınişlerddT. 

11 sularında görenlerm i!adeıı.ne na.llıbel k:öyllne, Melek I~ıklar Dıkllin!n ne, Konya mezunlarından Edibe Ba - Karacailıyasta köy meydanı ittisa. 
za.a...ı O..ide.rıb.u"c: b r tok ba.ıgı zuhur11Çağlıyan kööyüne, Zafer Öktem D.kl bacan Ödeml.ş:n Doğancılar köyüne, llnde hazırlanan açık ha.va sahnesi 
et.mı.ş, o sıra.da <>ahl1de gezmekte olan linin Koc.aob6 j{öyüne, Behiye SaVW'an İstanbul mezunlaruıö.an N. Parlaksün. önüne civar köyler sekenesi ile Ka
Gürelyalıda Inônöü:> ca.odtSilld!:: sa.kin Tirenin K.aratekeli köyüne, Muzaffer gü Ödem.işin Çayagzı köyüne, Güzide rac.ail(yaslılar daha öğleden lt;baren 
hacı Mu.sta.!a kızı ao yı:ı.şlannda ve duljTabarın Öd~ Karaburç kö~üne, Arıner Ödemi.şin Sanım !köyüne, Bedia <kılıı:n.cyıa başlamışlar ve Mersinden 
bayan Melek Erdlnç.uı uzer.illl:! hücum Necızniye Ö7.ça.yır Ödem!şin Yf1li köyü.. Ustalar Ödemişin Mendegtime köyUne, . • . 
edeı ~ bu bayanı sol tarafından ve ikilne, Edibe Akuluba.y Ödemişin ören kö. Canan Subol Ödemişin BozdaA köyüne, gelen Haılkevlllerı neşe ıle karşıla • 
yerınden ısırmı.ştır. Etra.!tan yetlşilme1yüne. Saime Seven Ödem~in Oomaatıer HLclayet Ba.şeğıınez Ödemişin Sek; kö. m.ı.Ş]ardır. .. 
si üzerine foık balığı dm.z~ a«ı!araL! OlköYüne. Sabiha Şenizel B<:1ymdınn Kı.. yün~, Kadime Güle!k Ödcmlşin Mec. Bu köyde vali Sahip Orge de hazır 
sırada denizde oa1ü aviamaktı:ı. o]an1zıloba köyüne, GU.zide Öııpınar Bayın_ ci<lli köyüne, Mulllt,tar SoJ113even Ber_ bulunmuştUır. Merasime, ev reisi Sü. 
balAK.çı~ann sa.ndallarıınıı hucum etmiş dınn LU.tunar köyüne, Zehra Na.lcıer gamanın Kozluca köyt!ne, Mehmed kü.ti Sörrenin gezinin tertllb:ndeki mak 
tir. Bir bal~ç.ı !direkle tok ba:ı.ğını kov,Menemenln Tüııkell! köyüne, Seher O. BUıke Menemenin Bo:r.a.lan kôyüne. Se. sadı atı.la.tan sözünü mıüıteaktp iSti.k... 
mağa çalışını.ş ise de »andal devrilm.ş ğanberdi Be.;;ındırın Alan köytine, Ne. mba Sarıgül Menemmn!.n Harmardal 

1
1.aJ. mn.rşı ile başl..anınl4 ve doktor 

ve balıkçı ~.enize dıl..smüştilr . .Fok ba.1-/titie Alucalı DlJı::ilinin Demirtaş köY!l- köyUne, Ali Gönen Bayındırın Keçi Fahri A3'1kanın (SLtma.dan nasJ.1 ko
Iığı da den!ze dalaru kaybol.muştur. ne, l!lınine Uygaç Kema.Ipaş.anın Yu.. köyüne, Mı.ısta!~ Yılmaz Kıu:abunınun lnınmalı) meV"ZUlu koo:ıleran.sı büyük 

Bayan Melej)ı: Erdinç tedaVi ed;Jm~k1ırarı Kıııalca. k.öyüıne, Hikmet B i''ke Parl.ak :ıt!Sytt öğretmenllklerıne tayin biır merak ve alaka ile d1n:eruniştir. 
~re memleket. bas!~Esine n:ıkledıl-jKuşadasının Kirazlı kbyüne, Meliha ednmlşlerdir. Muvaftakiyetler temenni Bunu müteaklp lf.MkE!"T; temsil .ıro_ 
m~ş. deniaıe düşen ballKÇI k:urtarılmrş.\Pask:an Seferthlsann Ortıanlı köyüne ederiz. lu n.,,,,n.d Nuri·nın· c+ ..... ., ...... ~.1.) pı'ıy-h•n·ı 
tı.r. Fok balığının itlAfı içhı de etrafa---------------·---------------- .. """i""' ...,....,........,, """" 

motorler çııkanlmı~ır. J • .J b' k k Bı'ga ffalLevı·nde bı'ı'yu .. L bir temsil etm~et' ve 90k aJlkışlannuş .. 
zmırae :r ÇOCU uyuya R R. lardır. Da.ha sonra köylülerin dilek.. 

E•kiıehirde iki kalpazan diiferek boğuldu ' aile toplantısı lıeri di~enm1ş ve hastalan muayene 
yakalandı 1zm.lr <Hususn - Buca nahiyooinde Biga (Hı.ı:msi) - Şehrimı•t.de bir ed)!mjş, köylillere şeker ilk.ram edil-

El!lkişehir <Husu..;n _ Burada kalp Na.mıık K«nal sok.ağında oturan Ziya ı sünnet düğ'ünü münasebetile Halke. miş, çocuklara derter. kalem dağı _ 
bir lırall'k yapma~a. teşebbüs eden iki kızı sekiz yaşlarında Mes'ude, evlerin.n vinde nezih bir Wplantt yapıbnış, tılmış köylüler de Halkevli misaflr. 
kalpazan imal ettikler! ıbu pe.ralan sür. önUndek.i k~dan su çekerken nasılsa bun.da şehl'in büıtün ki.bar ailelerı bu_ lere mlHi oyunlar ayn.amı.şlardır. 
meğe va'klıt bula.mada:ı tevkl! edllıniş. düşmüş, boğu]mu~ ve cesedl kuYudan lunanuş, gti7:-"I p~rca.ı:u· çalınmı~. ~ok. Aıkşam ~ vakte kadar devam e-
lerdir. Suçlular Mahrquıi oğlu Y1mus ı.laı.rı.lmışt 4ı.'albaz ve bir perdelik. koınedı ve Is - den bu gezi gerek köylümüz üızerlnde 
~Y ne sıvacı ~med Uçar'dır. H~rlç ır. 0 paııyol dans'arı QıYJlanmL'}, pi!.ango_ ve g~ekse Hal'kevliler ü~rlnde çok 
l!kı k.alpamn da :«lllyeye teslim edilmış 8 . d •L! b l .... lar çekllm.iş ve dıvertılilere bufeden ,_ •. tıbal bır kmı.%1.r 
ıeroır ıga a ''" yangın aı angıcı . . sam=u ın ar a . 

· .ı:Jıga (Hususi) _ Ge en Salı günü don.durmalar vesaır meşrub:ı.t ikra~ 
Çorlu panayırı bu.rada bir :}-ıa.ngtn ~~langı<:1 ol _ :;c~~~~dar gayet hoŞ bir Kt;ındırada bir çiıJi muhtekiri 

Çor:u ('Huısusi) _ Tralcyanın en muş, Bıakar ııııahıat.esınden t'a'V'llkçu 0 !~it (:Hu5USi) - Kandırada Kara_ 
btiyük ve mühlırn panayırla.rmda.n o Hasa.nın evi bacadan a.teş almış isa Ôdemift kalp ra bulundu güllü köyünde Hasan Bu'.gucu adın. 
an Çorlu pana.yırı, bu sene de 4 gü~ de yangın araırozu tara.fın.dan derhal İ?1IJ1ir < :usustı _ _!~emlştf' Avni da bir çlvi muhtekiri yakcıl~naııı.Jı: ad 

devam etmek tiz.ere 25 Eylülde açı_ yetişilerek lb.iraz tava.n ara.sı yandık. Genç adında biri, kalp bir gümüş lira. llyey-e tıe&im edilmişt:r. 
J.acaktır. Panayır sahasının elektrik tan sonra bastı.rt~ll'. Demirci KQ.- Y1 sürerken zabıtaca tutulmuş, tzmirde B:gada faydalı yağmurlar 
vesair tesis ve i.1}eri ş m.d!den hazır • mil çaıvu.şun dükıkanında da gece ye_ mağazası mevcud olduğundan .mağa_ Biga (Hususi) - Eylıilün birinci 
lanmıya bıaŞI~ ve z-iyareıtıçı1erin Js_ nsı ateş zfihur etmiş, örsün kütüğü zasında ara_ştırıma yapılması . Öd~lş günü burada çok fuydalı yağmurlar 
tirahaıtleri ~in tedbirle'!' tamamlan. tamamen yandik.t~m sonra. ofüfile kayma1tamlıgı tarafından bildıri~~l'} - yağmıştll'. Bu yağmurdan sonra köy_ 

.. ~ .. . "' ~ tir. Mabzasında ve para kasa.sın.....,, ya_ .. . 
mıştır. rek sondurülmıiştür. Her iki :ye.ngm pılan ar.aştırma.da. ba.şkaca kalp para liller -fırsattan bilistifade. tarlalarını 

Bundan ba.$8. pana.yırda ,paralı ve başlangıcı haılıkı ~eyce t.elAIJa bulunmamıştır. Ts.hklka.ta dev8m olun bcmnağa ve nadaslarını hazırlamıya 
iddialı güre.şfer de LertLb edilmiştir. düşürmüştür. ma.ktadır. başlamışlardll'. 

l'erislnılen Tot ietikTI!Uına ~ttib bD' lunan otobüslerin tanıamen ~ muu-

t:y1urı 

Tekirdağ beden terbiyesi bölge 
başkanlığından 

1 - Tekirdağ şehri içinde yapılaca.ık şehir stadı futbol sahası, k 
pisti drenaj kanallarının yapı'ınası ve saha ile pıstın tert.ib ve ta 
işi kapalı zarf usu:ile eksiltmeye konulmuştur. İşbu iruµatın keşit t 
li cı.137GQ,, ara Zl kuruş ... ur. 

2 - EkSJ!tme evrakı hergün Tekirdağ beden terbiyesi bölge oaşk 
ğında görülebilir. 

3 - Eksiltme 22 9/941 t:arlhlne musadif Pazartesi günü saat 15 de 
kirdağında beden terbiyesi bal.ge baŞkanlığında yapılacak.tır. 

4 - Muvakka't teımnat mtkdarı «1032.0.'b liradır. 
5 - İstek1iler teklif evrakı meyanına tfoar~ odası vesikasını ve Şı 

diye kada.r yapmı.ş oldukları bu kabil iŞl.ere ve bunların bede'Ierıne. 
başında bu işlerdıeın an1ar bır fen memuru bulundurucağına ·ıe l 
baıı:ı.kalarla muame1ede bulunı:tuk.arına daır vesikaları koyacaklardır 

6 - Teklif mektuplarına aid zartlar kapalı o!arak !hale' l{ıinü 
14 de kadar Tekırdağınd.a bölge ba.şka.nlığına tes:ım edilecektir. 

7 - Posta ilıe gönderılecek teklifler nihayet 1ha1e saatin.den bir si 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şelcllde kaıpa,tıJımı., ol.ması ı• 
zımdır. Her türlü geçikmcler na.w.rı itibare alınmaz. (1896) 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden 
ı - İhale& 11/9/941 tarihinde yapl'l.mak iUıere eık.ıkltmeye ·kon 

Tunceli vilayetinde yapılacak Marn.eki SeyitJıan yolu teırv.yei t~ 
şose inşaatına m~iır güne kadar talip çıkma.dıtında.n bu ın.şaat 
la.rı yükseltilerek t.ekrar eksiltmeye çııkarı.lmışt.ır. İşln mubammen k 
bedeii 250.000 liradır. 

2 - Bu ~e aid şartname ve ewak şunılardır: 
A - Ek:si,tmıe şartnamesi 

B - Muıkavele projesi 

C - Bayındlı'rlı!k i$eri ~nel şal'tlnamest 

D - Hususi şal'tmame. 
E - Şose ve ıkQprüler fenni şa.rtn'!l.me81 
F - Seridö,prı 

G - Grafiık 

H - İsti-yenler bu i.Şe aid eıvraktan şıose ve k'Qprüler şartnames!le 
yıaıdırlık işleri genel ıtartna.meslnden madasını 4ı lira m.uık:a.bi.l;nde Tu 
U nafıa müdür.i.iğünden satın alabilirler. Şooıe ve k~ler rennt 
na.m&ini ve bayındırlık ~eri genel şartname6iıni görmek iStiyenler 
celi nafıa dairesinde bedelsiz olarak görei>lillır'ler. 

3 - Ek:siltıme 3/ 1-0/!>41 Cuma günü saat 15 de Tun.celi na.tı:ı zr.üdiiri' 
ğü binasında kapalı zarf usuli!e yapıla.caııctır. 

4 - Eksi!.tııneye girebilmek için .lsteık11nin 13/'1'50 Ura muva..Jtkıı.t. ~ 
na.t vermesı ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lli.zımdır. 

A - İhaleden en az ta.t.1 günleri hariç 3 gün evıvel Tunceli v,ı· 
müracaat ederek bu işe girebJ.mek için alınmış ehliyet vesiokası. 

B - Ticaret -re sanayi od851 sicil vesikası. 

C - Bir defada devlete aid 50000 lkalık şose ve te&viye işini mu 
lkiyeıble ikımfil ebmiş olduğuna dair -resillra. 

5 - Teklifler 3 maddede yazı1t saatten bir sa.at evıveJ.ine kadar ~ 
celi nafıa. da.ires1ndeki eksiltme .kom.isı,yo.nu relaliğ:ine m.aıkbuz Illlll"j 
bilinıde teSlim edilecektir. Poota ile gönderilecek ırnek.tupların ni.bBJ".: 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelm.lş olması ve a.rtıtmna e.ks 
ve ihale kanununa uygun olaxak mühür mumu ile iyice kap 
olm.a.sı lazı.mJdır. Posta.da olacak geçıikmeler k:aıbUl e<Wmez. c8179> 

Yozgat memleket hastanesi baştabipliğind 
Hastanem.izin 100 lira aylık ücretli m.akinisl1!Jği açıktır. Şeraiti ıı'! 

1z olan'arın bonservis ve hüan.ühaJ. ıkı8.ğıdı ve lld adet vesika fotoğ'rafJ 
tahriren hasta.ne ba.ştaıbibllğin.e müraea.a.tı.an i1i.n olunur. c803-U 
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..._ Haberleri 
• r Millet Meclisinde hararetli bir celse f ASk81'1 ıngiliz Jlemilerini n 

1 t 

1 

Amerikan Bir idam mankomunon i vaziyet 
donanması cezası uzun mnnakaşadan :. .. ~==~~-=z~~~ 
koruyacak 20 1 • d • •ıd 8 re.şal Budtyeni kuvıretJerlnln şimal ka 

Şark cephesinde 
h_areket arttl 

t&blyevl aafhalanna şahid o*at•z de 
ıneUir. PflvaJı:I tarafların vı•rdlklert 
malihnatta.n anlaşılıyor ki bazı nun&a.. 
kalanla harb en son lidclet dettcealnl en.. taralı] tnct sayfadaJ sonra yı a ın ırı 1 =~~=r;::~et6=k~:!1a~ 

ltnox beya.natına şöyle devam et... kete giriŞt.filrlerlnl ve bu lınre-ketln .llı.ştır: 
Yazan: Selim Ra~ıp Emet bulmuştur. Yerden fışkıran vr ı:-ök&eıı 

nlan ateş Yıabnuru altında ordulann 
ec.ten ve kemikten yaratılmış olmak 
balnmuulan tahamnıill clereeelert n1ha. 
yet nıahduddur. Uerhalde, bir an, Mr 
taraftan. bir söküntü veya çökuntü oı_ 
malı: tablldlr. 

Eğ isin b muslb görerek Meclisin Vekiller üze- icrası sıra.smda Llk merhale olmak er lliteır ve Nazller bu köprtlyü Anltar&. 15 <Husus!> - Mecl ıı- ii2.ıere şl.malrl ,.. ıı-.r hrlnl n+ 
:vvı.._ _ k I A A'lrttoaınıo ~ rinde tal:dır haöıru kullana.mıtm' - e ~ern AV şe Z!lp.,_ 

B ir müddettenberı muayyen ve de .. 
tişmes fekllier altında iDUşar 

eden ha.rb tebliğlerinde, son g1lnlerde, 
bazı tebeddiiller göze ,arpıyopr. Umu
miyetle hepimizin malfunıı oldutu ,eç_ 
hile şark cephesi harekatı, Sovyetlcre 

~~ .,.in .ı.11ratıe mUes.5lr Udb:rler günkü ıtı:>plantısında ru...t_..... . - "J~ e1.ın 
t;"lYa~ olurlarsa İngiltereyi hez.me_ balli köyünden Hüseyin oğıu Tevfik cağını ancak ;karan müt.alca edebi ekle beraber cen ubda da o gün 
ha~tnı.aact&n ibaret. bulunan bu A!pEk1nin &Um cezasına çarptın1m.ast leeeğiztl .söy1!eırn.fjlerdlr. Milt.eaklbe~ l~in bfünmiyen blr noktadan D..ııye
llll\l[ ba.ş!ıca gayesini tah.a.ll.uk ettir- haWtmılaki Adli.Ve Encfimeni mazbata- tak.rirler okunm.q ve reye konan Fe_ perin ~rkına .. g~ttklerlnl ~e orada 
'*e !nıu.nı bu.U!lmıyaca.kt.rr. paJtat 51 tı.a:raretll milzıı,kerelere veslle olmuş_ r idun Fıkrinin talltriri eksariyet'lf! it hatta tb!.r de köprü.başı t~ls.ne mu _ 
ouı r hakikaten bByle bir teşebbUste tur Bu mUnasctıctle ilk aö'l ıı.IQ,n Fen- lbul edtlerek Tevfiğin cezası 2(1 se a; vaftak olduklarını kaydetm~ oldu _ 
tıas~ olurlarsa Amerlkan aonan- d~ F~. 82'ASı bulıındı:u :,~ece:- ağır hapse talıvil ediJıı:ı:ılıı :rrta.2ibata.n ~uzu şüphesiz batırlarlo.r. 
nııı .... ,_ 1 C6asen adecileri çok olan düş- cfuneninde bu ve d·ğer r • - run bu suretle tlı.dlli için' dosya. en: I.şte dünkü Sozyet tebliği bu b111n-
kıl ~rına ilave etmiş ola.ca.kl.ırdır. BU muhali! kaJ.dl.ğını ışnretle muha-
lô'~ b.r funldsizl:lk eseri ola.cakıtır. = setıeblerlni ızııh etmUıtır. Hatı.b, ctimene iade ed1lın~r. miyen nokta.mn Kremen çuk §ehrl oL 
faaı~ sıocı günlerde N.a7Jlerde görülen ölüm ce-.ı;a.~ını l.Stilzam eden bfi,dis~i Bwıdan .sonı-n, Gürünii:ı Kirazlık duğunu meydana Çlıkar111~tır. Bu su
e~tl.kı e~ o.n'ların ne ma-ksadla hareket anlattılatan sonra ~m;;-ud.. de~~':~ mıaluı.lleııinden Ahrnıed Qğlu Sakiin ö.. retJe mareşa.ı Budyeni'nln hummnlı 
~l açıkça göstermektedir. Mehdiyi Tevflkin oldurmuş ! ilin cezasına çarptırılması hakkın _ bi.r surette g{ln!erce devam eden ıme-

8a:<iUt ler~ Amerikan muhr.bine te. ha.kiı:ında «at'I ve mUsbet b!r fikir ver- daJd maZbata okunmuştur. ı\dliye sa:sıne ~ Alman kuvvetlrrfnln, 
t1ıu eden Alman den!zaıtısı hQviye. meclifin1, 'kendisinde bu hU51JStl\ ~ e.ncümeninın bu ma2lbatnsındn üç ar_ ~n günlerde Ya0dığı blldlrllen yağ_ 
R-. t!!Sbı.te ını.ooar o1aeak ~aretıer ta ... __ , kanaat h1sıl oıma.dığ. •ıru, bu murlaruı tesirlerlle ..,,.,,.u ve -A-n, ... nuatta idi d wo.<ll lAf kabil Olma kııd~lie btrlikte mnballf kalmış 0 • --..T LlWoU ....... tllıaltı . Atış menzlUne girince e.. d bu vatandaşın ıte ... ısı - derecesi füphesJz bir parça daha .zL 
Gl'eı> lllUhrfbe üç torp!I atmıştır. en lr ce7,aya ça.rptırı.ımasınm e.clale- !.ııın Feridun Fi:k.ri t.ekru soz alarak, 
ıın~ rsttratıe bunhn ~rtaraf etme.le ys.ıı 'b d{lşmiyeceğlnl izn.h roerek ~id hakkında bu cezayı W.ilzam e_ ya.deleJml.ş dln:n Dln11eper nehrini 
balatfı ilk olmuş ve dentza.Ltzya su ı:ıom_ te :ın teŞkilatı ~ye kanununun den delilleri mubıi bu.lmadılını, e _ geçmelerine m.Aınl olnıa.k imkfuıını 
~ e taarruz etm·ştır. ~ği sa!Ahiye'te ıstına.den MeclıS ta_ sa.sen mahalli ağırocza nıabkemeBI- txda.mad.ığı da anlaşılmıştır. Budye-S tıamzye ne.-caretinln bu tıııdise ~ında.n 20 seneye ind1rllme6inl tek- Din de evvelce Midisede taammüd ni ku?VeUeri, hlç filpheslz ihtiyat _ 

tnış '"~&ki baberlm dertıa.ı n~ lif etınJış ye bir de takrir ~tır. -._...;..,, ek Saidi 20 seneye mahlkfun !Anla takviye edllerek nehri geçen 
-.ıUhtn AJ ilk"--tfnin flle • "°~~üımıeni 01Jl.Z, ti""'~ez' A"-A- Jat' J - i 'dd tJ +-eYyeJA u man h "'""' Kür6\lye eelen ~e _.... - ~ oMutunu ölüm kararını Tem.. QllllJöil a arı urer ne ş e i - -

bu1ıaıd~1n n.teş ettiği ıddtasmd& be.ta muharriri şınasl Devrim, Tevfl.. et in nakzı ~lne sorundan ver - arruz!ar _icra etırniŞler ve bu kıt'ala -
~oıt ~n~a!.ı~~ ~~~~h.1;· ke aid d00,V8ı1lill e.ıı::;~d:d~~ ~ :ş olduğunu lııah eQııi§ltir. Şinasi nn nehrm ışaı1k sahilmde yer1etme _ 

dtığu etıeıe haddizatında pek ~ cL =~uta~~= de Te\'fiın katil Devrim, Sald 11.a!tkındn.Jd sübu.t se _ lerin.e imkfuı bırakmame.ğa. dahi ıığ_ 
seı .... ;ç!Jı evveıa. Jtim:n ateş ett!~ :ıne- ' ... A e,atlnm ııliPhe ve beb.erin:n i:uvvetı'ii olduğunu ileri sür ra~ardır. Fakat, Sovyet kuvvet -

....,n1n b suoıınm olduğu ,....n "ld . 1 . in şehri +nı...ıı.- d k ~ . 
tur P üyük bir ·etıemmiY'eti yok_ tereddtidıe mahal bırakmıfacak şe.kı e müştiir. keilnd~...,.'.... :w~b e+ .... ~"f!.• rılnçı! -
cıı.n 3:"at ben bunu zikretmek .iste- ettiBini söyllyerek içt.m.a.l a.. Muhittin Baıha Pa.rs da adllycnin hu ... .,,ıne ~ u ~ ........ us:er de 
veı ·~ bu noıcta t..Ber şeyden f!V_ t,ah~ul erini buhn&S\ jçln bu cezanm inreden inceye uzu.n mnıanda tetikik dahi muvaftafklyets·zllğe uğradıkları 
k<Jltıttey et'iAcaıı !tmıtn; taşıyan gnrlb bl:r ::ın ~ e.ttilıi mütaleasında .bulun_ etıtılği bir iŞ hakılruıda kısa zamanda görü·mektedlr. Bud\reni _kıt'ala~nın 
tentıı ;a:mer!Ja halkına karşı ıt;:;:- ~ur. 1'1el'.dun Fikri tekrar . söz al_~ Imra.r eı-ilemlyeccğini söylemiştir. bu muvaft'atiyetsizll'k!erlnın mühim 
;::nıcıa :~~!:~bitlOr tar: ~. deliBorln bU ikan.ant! verecek ka~ı- Aıill ;ekili Feridun Flkrınln mü_ blr sebebi, büyük nehırlerin op~rntlf 
""-n ... n değU, Alma._"1 deniza1tısmm 1ru.. yette oıawi.arı hususunda. l8l"&T ecw.. ._, ye_.. ,,.;.,,en bir nClk.00."" cevab müdafaalarına Wı.lr cılan kaide ve 
·•14 ..,~ lcazai ınaXaın ..,_easıuua t>~r J~ , •• +---~u 1 ... :. tara!md:ın söyJ .. nml.f oldu.. reıc bUDtın bli.i>ir zaman . ..- k Türk~ln her tarnfmda a... usu.fere tamamue r iayet ewııc:mele -

göre da.ha ziyade mulıarebtlcrln deva_ 
mmdan bahsetmektt', bunların anudane 
olduklannı kayıd ile iktifa e.Ylt>mt'.kte. 
dlr. Arada, sırada da, şurada, burada 
bazı fle)ılrlerin tahliye c;lıındutunu 
bahiılJ meftDu eylemektf-dlr. Alman 
tebliğleri ise ya harf'k:Uın rıliln mud. 
hince cereyan eUitlne, yalıud da bu 
harekatın muvaftakıyetll lnldşanar 
cösterdffine 1'sattt <'Ylemektedir. Teb_ 
lfğlerin mütebaki k•sıuılan, ııcr cihet.. 
çe kontrolo miiŞkUI hava. harekihna 
mlbıhasrrdır. Bunlar, taraflann verdik. 
lui muntrakı:ret vey;ı :ıı.aylat rakam. 
lan ile tamamlanmaktadır. Fakat he. 
men dabna 1nı rakamlarda, ~bliği ye. 
ren taratm zayiatı azdır; muvartakı.. 
yeti ise şayed pek azametli olarak ırös
terilmeınlşıııe, ceoe malısb bir faril 
:ırzetme.ktedJr. 

Yukanda da kaydett.lkim ı.rlbl ı..on. 
troıa mümkün ohnayan ha ;,ıuular 
içinde eskaza bir g'Ün tebllk nrsrrde. 
nln kendJ aleyhlnde bir vazl:ret sötter. 
dJfine rn.stıasam, smır:ısı lcln kendim
de bir pa.r(la inanmak meyH balablle.. 
cejim. Bug;inkü şartlar ~inde bana 
tmkin olma:rona, bunım kabahati ne 
bende, ne benim cibl bıı teblltlerl o_ 
koyanlarda dır. 

Maamatfh yakarıda da kaydettlilm 
~bl son &1inlerde, harb tebllilerlnde .. 
bir de~lik ur. Bu da gösieriyor ki 
şimdiye kadar sevkulceyşi mahiyette 
cereyan eden harekatın bundan sonra 

Odesada öyle bir h:ırb oluyor ki 
burada dövüşen insanların izabe ka. 
zanlarına aevkolwıan madenler rlbi 
eridiğini barb mubahaselerlnden C.fı'e_ 
nl:roru:ı. Lcnlngrad muharebe ııahnesL 
nln lae, ce~nncmdcn bir numune ol. 
duğunu kayd~fmelıtc taraflar mütte~ 
tiktir. Bu şartlar il,'lnde yeni vr mü., 
him muvaffaklyetlcrin tecelli etmekte 
olduğunu haber ve~n Almanlar, her 
halde kuvvdli bir lı:ımle ile hasımla. 
rını bir emrivaki karşısında bırakmak 

an.usunda dırlar. Lenlngradcla ~ anldı.. 
fı bildirilen dış cephe, bugünden yan. 
na şehrin sukutun:ı dclilet etme7se de 
mukavemet mcrkrz;nın daha kun·etll 
i:ılr ateşe maruz bırakudı~ıru gostertr. 
Şimalde işgali oildirılen Valday kua., 
but ise, Volca mansablarına doğra 
te.hlileli bir nüfıu addolunabilir. Buna 
makabil merlı:eı:de Rusların )'aptıklan 
taarrudar hakkında AJ.mnnlar tama. 
men aldttırler. Ba nokta üzerinde 
Moılkondan siyade bUbaaa uırar eden 
ve Snıolensk lsmiııt nk sık tf!krar e_ 
den LondradD'. Bütün bunlar, şu cön
lenle, eark cephesinin l'CD1t ve hare. 
ketli sahLvnda, yeni :reni bazı ~,yJe
riıı TI1kublllaC'atını cöstttmeklt'dir. Kıı 
mevslmlnhı :rak.laşmamıa atfedilmek 
lizua &"elen bu clepreşmenin. herhalde, 
ilk kardan enel, mühim b:ııı net'ce. 
ler doğunna.sı müsteb'ad s:ıyıl:ınıaz. 

.511Lim Jea91.ff' CH1.ap .t\nıert""-'Qıa. etınck tırsatını l1m1li.ştlr. ıa.rın .ıstikltllhıi ihlAl etmiy=ğm~~ :~~~ bir olduğunu ve m:ı.hkeme _ ri, yani hasımlarının karş1S1nda u -
rntihinı<an halkmın bHmesi :ıt.zım gelen ıüm cezası 11tararlımnııı eı:esı sebebi 1 ,e kararlannı tetıkik eden t-i:r de munıi olarak tedafül blr vazcyet al. 
nıer'ltaı bir ISe'Y vardır: Aramızda A.. mercll olar~ ::M=~: :Uıunduğunu L ~ me.hıkeme.si bulunduğunu be_ mış olma!arına rağmen mesela Dln. na• nkl ~U: vatandaşlardan mUrek:keb h.!r nln de ~~=n Bundan aonra, 6ıalAlı . .... .... ; ..+ ır +~ .,,...er Refik in yeper PefırovSk şelirini veya buna ban.,ı-~ Vardır ki bu ıt,esekkill b.sltkat rade eWD•9...... yan .., .... ~ . ~~ .ı:JA. , -

tarM'Ull~. <l.Unyanın medeni milletleri ya.ıgı, Galib Gültekin, Paik, Ahmed ce Ahmed Şakir, Beı'klr Kaleli, Mn.z.. benrer diğer lblr yeri lst!rdad ememe Al Prenses Nevcivan 
vefat etti eden ~~ redt2edl!en bır feklWe lla.rb Hamdi .. Sarlan, İımı~ Ek.er, N~ Po- ruı.'r Müfid, Saim Dilemre, Yusuf Zi- Dinyeperl tekrar garıba do~ru geç - man 

tercih r dcorsaınrn sözlerıne lnanm:iJı roy mutales.ltı.nnı söyl~mıŞlerd~ı. ,,... Ali Rıza Türel 500 alarak müt:ı.. Iru!ğe teşebbüs etmeled ve müttefik 
~ ett'fğ!nı alımen söyl("Jl'l!ştir. Hamdi Sarlan, Terdığl takrırle Tev_ ,, _ , .. . . IBaşt.arah 1 inci ı;ayıada) rn,, .. 1 .. ıt. d{a. flleıı kelimesini kullım. . h ••.. 1 f 11 ld ·'·u hakkında m lis lea~m-ını soylemişler, Adlıye Vekil ı kuvrvetJerl:n yalnız iKremençuık'tan tebıı• gv ı• kası prensıes Nevcivan dün saıbah, ....,. teın fiğın a"'ko: a o Uıs - .• ~ ,. ·~ . •A·"- d ?YjJ f k t Bo +_.o nıe~n ı:veı-~ yarından itl?nren A- be!; deliller bulunmadığına göre, affi tekrar soz alarak son zamanmr ... a I vey~ dıger blr nokı.ar..il1n eı; , a ·a monı.nıeki evi:nde 85 yaşında ol . 

kanun <hlnan.rnasınm icar ve uıre cihetine gldllmes"ni teklif etmiştir. neşredl.len bazı ecnebi tetkik eser:e- b ir kül halinde b ütün Dinyeper bo duğu ha.de vefat etmiştir. 
her ~ı ~Uc bine& malzeme tat$ıyan Berç Türker ıdosyarun encümende riınde Türik maıl1lkemıe!erlnın örnek .fUDCa icrasına baş1amış olduklarına L • d b Prenses Nevcivan hayatının sonu_ 
dumı l?ne.l_ a!Q gem!lere mtlmkün ol. d 1 rak •• +Arild:~nı zikret•• neticede A l b enıngra ın çem er- na kadar bl'f'"k hayır müe~eseleri-llllştr. -..ı&r Yardım edeceğini s6yle- bk ~ere daıha. tetkikini isbamiş, i - o a gosııc Jö• ..ı, şüphe edilmemek lu.zım ge.en u ye- ~ ...... 
~ırıerlkaclalı:i ğer haiibler emümenın mütalcasını ikinci ı:na2i>aıt.ra acrnen kıüıul edildi. 111 hareketlerini ne:hrln d.lğer tarafın lenmesi daha sıkı bir ne maddi ya.rdımla.rda bulunmuş 'le 
Ş"kago 15 ~erin beya-alll61 da mnvatfak~ önllyebılecek 1h - blrçıok kimseleri de blmıı.t bimaytllli 

)~ae:e::ı:r:v~~:~ika. cemi- r~i 1i Şef Akad~miy!j Van _ve Ağrı :~o!.=:::._, ·- .... - --=~:::~. ,. :.:::::-~ -_,::= 
~nı nafiz ,abs~t1~r=: ~ve San'ai mektebinı zalzelesı hakkında ıer~; ~:~:0:::=~ ~1~ın :;ı orduları bafhman- :ıeır;::= ~~e':l:01t:ı!:i 
~. it blr beyanname llt'Şrederek 1 t miş olmaları sebeb:ınin ne ıllabi'ece - Şark cephesinde bilıvftt taaıTUZ ha- etmişti. BllMıare ayni aileye mensub ~u-~~ t>':11n:~u~:~ı.:: zı·yaret ettiler son ma Oma ğtni de ayni yazımJQlda lzaıh etmiştik. zeketleri inkişaf etmektedir. Lenlngrad prenses Fatma da o mmankl Darül.. 

... -.; ~.... ....... onlerm büyük bit' hııreketten esaslı mınt.aıJcıvıında en modem :usullerle tec.. fiinuna mühQ bir vakfiyede bulun. d~ ~~ertne kanJI bir te-bıdid> 1 lnel l&ri'Mla) Ankara ıs (A.A..) - Van ve Afrı bir .netice alınmadıkça bundan baJı. biz edilmiş mustahsar mevziler etra.. mııştu. Os:ma.nlı dev!e1.inln tarihe in.. 
l:ıu ::::: ett!iklerinl b:.ldnni$.1.r. reliörü ..,!~raılt. profesörleri 'V\IA(yetlenndrelki zei,Zele hadı:ıkı.nda en setmemek hususund-aki bu ıtly-ıdları, fındıa cereyan eden anuıdane mubare_ tlka1l üzerine o zamanki Mısır hti -

dlr: cu··ınhnnıtmed. e ~öyle denllnı&kte.. ""-er ,b;_.,. ,.,wı ş~!e ta.kd:m .etm.işt.r. son al:ııoan malfıanıaıt fl.lıdur: .. bA-~ haret:et.ıertn zam.an.aız ta.fsl- be~le Lenıngradıo ceın.beı-1enmesi da. k~·- t.i bu ....... ~ ....... e . azar it"bara 
:ı-....... Ult'eisi tı u.u ~ ..... -. b8llXl dahlli.nıde bir toy ..., .-. ha sıkı bir şekle ifrağ edilmiştir. · wue • •--"11.,.. rı n 1 1 

---.;. karan ' a eş açıJmasuu enı l &eis:cümbur bwıdan sonra. bir l - Erci! kazası kadai' ıııt~a ve haberlerle muvnffakiyet.:le .. Sovyet ıktivvetıer:nln dır tanklarla almamak ıstemJşse dP., ınerhuın.e pren 
tıe de haJkın ne kongre tarafından, aiıeb'eleri te1ıldk etm.l.f ve. bu esnada tamamen yıJal:ı:nlştır. ŞJ.mdiY~~. rinln tebl:keye maruz bırakıla.bllme_ YB!Ptığı mtiıtee.ddid mukabil taarruzlar ses Nevdvan ~ 2'JCVci Feridun PIUJQ 
tı.-. B. Jl ~ne t&vib ed-:'lm!ş Biirhan Topraktan mektebin ~.4!1"" 100 ölü. 225 ya.nW ~ e '-n'Jı"nde sı itJbarile ayn! zamanWı. .seovk ve J- p(LskürtULml.lştür. Mısw giderek gere<k Osnanlı do.nan.. &alftlıı-..._~'bı n .. -. - belerinln daha e<* raibeUe old--u .... A"'f olB,nJar ma:wu 
k ..... .,.....ille ..... _ ....... u, kotıt;re:nln ve talebe mneuduna lıOTIDIJll&r, bL YBraiarı rww• alı dare sanatının da mühim blr kaide_ Ka.radenizde hava taalJyeU ması namına yapılr.n teberrüatı ve 
Uitru&d.ır.:a -tı ~r ~ o_ haııu. m.lmarl fUbe8İ VJebMIDm ae.dent- tıedf..vi ed.ilmektedir· .. ~ ağ::~en sidil'. Gerçi, Klyerın fLmalinde Çer- Berlln. 15 <A.A.> - Alman hava gerekse prenses Fatma tarafından 
~nnan.e b 250 ;,e ç*m••oa karşı aumnuruJ"e vana. nakledilmiş, öl.uler ce.>ed bı.. nd.kot ve cenubunda Rremençak şe - kuvvetleri X&radenizıdeki denız hedef_ Daıriilfiinuna tdısi6 edilen v&k.f1yeyi 

l'lkacıa., ha._:.,_ 
11

1l4an sonra, ~ - lerlni izhar bu.Yumau.J)ardır. BQrb&n deftıedilmıiş. eıı:ıiM altında hirleriı:ıiıı -...+ıe müttefik oxdular lerlne ka.rşı muva.tf~k.yetli hareketle- d .....,,..?er ve davayı ka~arü: 
bek •- __,,_ııenn miJDarla -. -....- zlne de'vam etınstedırler. ava e .... ~ ç~i ke-"'-ı l'e bürriy~eroı Toprak Aıkadmllrden memıı - ra\?imemı-r. Kiyefi mnba.sara eden çemberin fi- .....,.,.._ ııar..ı...eiffi d Tü kly_,.,. in.ti.. 
)....._ ·~ o!dtıll-L.. ttaaançlı 1.iler blıld1*larmı 2 _ paıt.zı,o.s ıı:onmrırla ba8Clra.t ve Odeae.rıın tarlıtında 6 bin tonluk bır,mc--.w v .. .., e r ~.,~ 
·•eye lliahaı !lillDU dı!rhal !ÜP mı hemm ~en ~___..-ı..=ı.:r. Kaza, mer _ maı Ye cenub uclannı ehemmiyetli naacllye gemisi batırılmış ve 3 bin U:>ıı_ kal etıtinnlŞlerdlr. teıltıra.r IJA- eftnesıbıraknıaz' b.ır ......... de-, IÖJJemiJ ye Abd~~ ı. ........ a_ 2111.yiaıt ~---- -
~ ""'

1 ,.....ıuı ,_, __ .. .,..._ ~ "9 _... nA·hıue meritezlrı.Ge 7 ... bir BW'elte bir.birlne yaklafÜmUŞlar JUie ba$.& bir ııeml ciddi hasara utra. r, P.rense6 son vıtkıf muaı:nele&l.ui ni ..._ngred . mesan o-...-- ns. t kezinde ve ıwn,J 
dan ıve teğer ' au en ı& - ıanna imkta oJdutWıU da ..... nı e ~ ıştJr Dedeli nahlye.d ve gene Kiyef'in fimııllnde Dmyeper tılmışıt.ır. takriben ı buçuılr. .&t'ne eweı Anka -
nı 0kuınaya ~e bu mey - aıifUr ~~~ev, So.rısu na11'ye~de den sonra Desna nelırlııi ve cenu _ AvdeL ederiı;eıı Alnw.n hava filosu Tada Haricltfe Veikllimlz Şükrü Sa -

'E!nılelı:et ·ıA- nıtıkabe.le etmeme ~fblılıur buDdm IODn he)'keL .......,.. kıbnlJ r Kaza koy bunda da Dinyeper'in rb>m:at kendi _ iki va.pura daha tesadüf ederek bunla. ra"""'Junun da bi:lrmt buzurlle te • tiıar et....' ..... ,'1-;:1 ııharıbsız bir ha ....... in~ ... _ .... -•-•-•lrerfni siJ'aret ~· BU.. 10 fJV icısmen yı -rol · - ik lıücumlan t Bomba.. """ 
'"""ı.uır, ~"""' - -- ......,.,,,... d (.&ah.at a 1_._.,,e 2 oıü, 4 ya,ralı vardır. sini müdafaa edem.iyen Sovyet kuv_ ra P e yapmış ır. kemmiH etıt.i.rmiııJıtı. Bundan başka 

· rlernekte<J.ır rada pro!eeör Bel~'deo e h- un•.... --'n ,,.,,..,zedeler ~u _ _..ı.. Do h · ,,_.,9 ların hedeflere tam olarak :.Sabet et_ ~ ...... bit' b,,,. ..... iki ay evvel Mı • 
't - ... <l In...ııı. 11 · •• _._u_' ........ .,._ BrWUDl I' - 3 Kızılay tarafıı ...... n ...- """erıni ı:•.nu. n ne rıne ..-.., r U pre.......... ....,..._, 
LAJ,, ra 1 o;• .. e:rett ıaıı Cuu.• u"""' uıu keti - 300 mesl üzerine Sovyet gmn erinin ikisi s·-'akl servetfinden troiye edilmek h~PU!l<!ak o6Jn(nA...A.) -:- Mastova.da ri için :tıasıri edı~ • .!'!°:. m:ımış~ için 5ı80"~ı.sea· dır,300600ç~t a~kka!~; gön- eısaıslı ·bir müdafaa hattından malı - de sürıııtle batmıştır. Rovyet sahil ba • .. u" ~ k H . Kurumuna 4000 

" 'im i talad t' eı...... ........ t 'lı: e""' ı.n -.1- nım bıraıkma.ğa nıam2ed bir hale gel- taryalıa.rile tayyare do.fi topları Alman uzere Tür a.va 
'l k <>

1
an r· . . ·nreranaa j~irü:: n . ıı; ı:ın 'm-'-n'Jen m"-1·ün olo.n . nız 1 aJ•'- ,.,.,,_ bir teberrüde 

'ne loru ... nogiliz heyetinin rlyase- Jardn'. . btıhaaııa 'Tilrlt bUyükle- dertııniş ve """'" .,_,:; Kızılay mişlerdir. Fakat, Kreınen~uk ve Çer_ tayyareleı\ne aıteş ~mışlarsa da bunlar I:ng ır ""- muuuu 
t1ıt oeaver•b.."'Oot . Rel&lcürnhUT 1 bilstlerinl ·yiyecek ya.rdımı yap.........,,.. • nlkoftoakl uçlları birbirinden 2.80 Jı:ı _ bombardıman edı~erct sus~urul;ınuştur. bulunmuştur. tayın edilmif.. rinin ~m~~elAo an .Bellnır tara-1 ayrıca fel~ket:rede!~rin ihtlY.:-cına .sar Iometre me>at'ede bulunan bu çem - _. __ _.:..... ____________ _ 

Le • ~ gömıelc ~~a olan Naaı* gema.. f-edi.lmelt üzere ldU'ı pa;ra gonderm1ş, beri ye.n.lden daıha ne k.ıdnr daralta_ 
nınnradı • t• :;:ı:sr:a tetkik etllliflerdlr. BDı;tU ayrıca Diyatbaktr halkı tara~~ndan bildiklerıni ve Kiye! müstaıhdı:em ruev 

~ n vazıye 1 belenen )lllll Şef: ~· 1000, Van halıkı tara.rı.ndan~O Hrnl: ti! daJıllinıdekJ. büyült So?yet kuvve-f\l\k •k c- Çok cflael ve caııh. danlara ve BitliS balkı tıarad'lnıdaıı tini bütün heyetl)e bu çe'IlWer c:Hıhi -
yu nazı YalnlZ Nam* xımal_L ~~erlJUs- 'em_ yW<iım ~ıJmıftu". .., tıt.:c:· mahalli- Uırıde .nkıftırıp atkışt:ıramıyacakları • rh- b'.._ __ ... akıJlıarıa• - ..- ~ _ Bir Kızılsq muıe ..,, 
~ ta ....- ~ • - Wı. nı tayine medar olacak yeni haberler !'alı ı inci SQ:f ... J riı:ıi ~erci~ i&Nfı.ndall 7&pıla.n ne izam edilmlş V.anda.n, Aıµ-ı ~ ıdınamadığı gibl Kremençult matın _ 

:aer-o İı.tç~e • Her>*eıtıraf eır.ıertn1 ~ e.. Mu.şian (f>enııtiir. bt*im n aı 
~ ıs Cı\-4.> rore .• B&Zt>aro& aıb.deei mak ~iı'Ulnl be_ memurları zelzde mıntaka.lma g1de_ biyet.lni.ıı. mareışa.I Budyenınin !lJ}nğı 

~1~tırı~ll<lan geı;-= AlmaD .dtıD )ıflll1 ~ ı.taııbul ünL r~k sı:tılhi ve tı8Jlbi yardımlara devam o:.nyeper boyundaıki bütün kun•etle
tını tnttt Len!ngradın cıı: iatibk'm- fmlDl.t. v~ tıulW.1 d&ıCllıntiş olan A. etm~redirler. rine sirayet derecesi de meçıhııl<Hlr. 
cÜ llıuva.r/aQ.dıd noktal&nnd&ıı delme. "3Jit• ye kendi blUtilerini tetltık et. 5 _ Malhallinde göSt:.eril'!lcek lüzu _ Onun için Alınan ba1lknmandanlığı_ 

r. il.it OldUJt!annı bllcUnaeUe- =~r. i yapılan mııı. göre yapı!acak diğer yardımlar nın bu yeni harekett.er. henüz ba:h -
btrı >.iatt!şaı V'o Müıılüri• ~~tktJ.en esnasında, ye halkın kı~ germeden evvel isk~ııı seiımenıek i&temes1n.de haıklı oldugu 
'°rı.ı~ IJl.cıQeıt.;nroetlof bu seoe aumre. kendi por~~ Bltrbaıı Toprak. için iıeab eden te<W:trler aumkta. - meydandadır. 
rıL -..ıa ıır., .. _ - 1 arttırdıtmı Ye felarlD .~~ı vır--·- ıs 
'4"1'etı --.ıar Jll.t\daı ~ bil-~ fteD ~emi namına şu - dır. Birkaç günıdenberi b»rblri üzerJne ~ı..._,}evn:ı~-- . aa ıı.ınt flıe tur· Zehele devam ediyor · · d ha .. ~ı · - t lk ""1'0'h-. -....uıe bir emri ,-evml iMi.. ~··ıı.mda bulunmuş · he-"'"eltıra.!lları, ınzıın.ıun e en ....,.; erın, mut er _ ,... •anı ve ..,... , Al!'ı 15 C.A.A.) - Atrıda dün gece 1 'b -• ha k tJ ~ ,_ TOı* ~ . d" ça.ıışrna~ ka.fi erin u ye,.... re e erinin K yet 
Şa h totoÇatıa-rı ~ S,neır!nin kendile.. saat 22 de ga~t hft.fif ve saat 4 de müstahkem mev!kU do dahil olmak 

ng ayda Rus ~tyers. ~atı n<UDlTlB bir seanslık o!duk.ça şidde.m b·r yer sa;sıntısı 0 : - üzıere cenubi u.k:nııy.nada 'tluıumna.kta 
lnuh • l • • rine TilTk sa:ni ı<JtArha.m ~yarlar. Bu muştur. Hl~ba- haısar yok ut. Em, olan mareşal Budycni kuvvetıerine 

acır Cr rClSl por; yerm~l cdlllrsf' Ahdenıtm!z ve ~ Patnosda. arasıra sarsıntılar Ol - karşı tevcih edilen ve geniş netlceter 

katledildi ~~atı eb~Yen lfUhar duya_ maktadır. temin etmek iStida.dını g&teren bil_ 

t~:v. 15 (A.A.) - Haber alill- cı*tJt'IJÜ> set: z·ıraat mfidiir'eri Ankara1a yük bir hareket o!duğunu göstermek 
.... ~ ıwre ı>ara He tutuldukları mu- M M~·d vekt"ın oluf'!;n bu işe 11 • te olduğu.nu kayrl~tanekle lbugüıılkü 
i°ıır. ı:ı°la.n lıJci Çinli bugün öğleden <- Iyetle t:ıhs:S edecetlm"D YAdln. ilk toplantıyı yaptlar yaumızı sona erdireceğiz. K. D. 
..,,",ta Us lnı.ıhnc rleri ttomıtesl relıı1 ıpernn~uştın·ıtn'. 
qlhn:.

4 
taJbanca ile ateş etmişlenilr. de bu. !)mhUnmtıız Aka.dem'dMl ayrı. Ankara, 15 CA.A.) - Z'rıı.at 1şleri milrlürleri bugün Zirsat Vekllet.ı ııalo

)lıl1.,,~n ~r4ken taarnl'L& uıra- Retsıc talebe ta.rarııv;l.ın scltım1r.nmış ve "Q:iraat asayiş kanununun ta~atı mmda 'Ve Ziraat Vekili Muhlis Eı1ane.. 
.. ~~llot dertı!il ölmüştür. ıırk~ .. --'ıı to13ııtnnn hslk hararetli te- hakkında müza.kerclercla bulunmak lL nin reis1:.tlnde alt. toplantısını u.ıet.. 
•\dl._.~., sen • d blr ve "uıuu~ ..... zere me:ııkeze da.veıt edilmiş olan ziraat miŞ1r -~e 1-. e tnaktulün seleıı e zanürat yapın...,.ır. • 

'U:rba.n g\ t.m.iştl. 

Sabahtan Sabahaı 

.Boşuna 

zahmet 

hlmak icab eder. :Bu çalışma ise masa 
başında toplanıp ahkfım çıkarmakla 
o1mıu.. Lisanı ya::ıan llsanrılanlır 
amma kaideciler dctıı, hikayeciler, ro
mancılanhr. Yani bu 1$1 m~lt>k yap_ 
IDlf, işin ~inde pışmiş ve iislüb sa.. 
hlbi olm111J kalan sahlblerfclir. Bir 
he:ret kelime iead edebilir, lnıli. kal. 

Re - heyetler tiirk~nlıı lnıli ve desi koyabilir. 1'"akat onu i.ıjliyecek 
rra.ı:::: tizerinde yeni yeni kararlar 1 olan ~uharrirdlr. Muharrir mtinev. 
nrbor, brofürJer oıkaruor, abki.m ver kuUeye hltııb eden e.serlnl çıka_ 

vuediyorl&r. Bu hattkeUt-r baldı o. nrken şive ve üshib hatasına düş • 
l&rak müteha.ssu kaleuı sahiblerlnln mflltf.en kaçınır. Kallandıtı kelimeleri 
brosiirler lisan g-a,yrelbıe dolı.unQYor. ölçtiyr, TIU'1U'. Lisana kaırnamıyan ke.. 
Bu mevzu ve bu münakaşa uıun za. itmeyi başını kesselt>r kullıınmaz. iten 
man bizi meşı:"UI edecektir. ('ünkü dl hesabıma. bea bay ve bayan keH. 
tcılr.evvün halinde olan bil lisana ma. mclerini hiç bir )azımda kollsnma • 
sa ba4Pnda çıkarılan ahümla lsUka. dun. Kullanmıyııcağını da. Bu lkt ke
met verilemez. Ya.banl'l, kelimeyi JI. llmeye o kadar diişman oldum ki 
sana kaynaşt&r&nak. yeni harflere gö. evimde bUe atza aldırmam ve o b. 
re eski bir kell:ıneri thleslni bozma • naa.tteyim ki bu kelimeler )annki 
dan yarmak ne bir heyetin, ne de nesil için de dalma yabancı lralaeaL 
:ralnu bir miitehassl!iın marifeti o- tır. Şimdi bu gibi kelimeler ve Jlsanm 
Jamaz. Yufka açan usta &Ki bile ma. aht'll,.hıe I0'1DJJ'•n hnl~ JıaldeJerl tt. 
yasını, malzemesini ayarlamak lçln zerinde ne .lı:ıulılr urar eılDse l-.. 
bir zanaa.n uğraşır. Bakın bunwla p_ hAkh oı.... tan .... ....., _... 
een iLiK'• llellme9 bile Wr ll•nem ll•-1•n. J'Ull malaı""ıf;!:i-"*:; 
ctilşlndörecektır. Agı 7azd11' ...... Jar, .ldk~ 'Pil ~~..... • ... 

...ııl WJdlllJertıı.l olna!M-.k-· ahçı olnmv. Tanb. ıewmmı llılaa - ......._ _.... ...,r1qacıaklanlbl'· 
vai ban• bi7le •r.bal c&m.-ır. n.na rua ~ J C I • -' 
söre lıllnJerce we binlerce kelime var .._ AJMll,..,_ ohu• 
ki lmüaı Ye loWtusu üserlnde C'- '-' 



,,., ..... ; ....... . 

1 AYDA3liDATAKSiTLE 
Meıtwr fabn'kalann Bay ve Bayanlara malı$us albndın 
ve kromdan mamul her nevi cep ve kol ıaatlennın yenı 
modelleri gelmışw. Emuli gibi 1 5 sene tcminatlıd r 
Ta.radarı sıpafll eımet. illeyenlere katalok gönden1 r 
Saal deposu • lJtanbul, Sırketrde, Lımarı hanı '"asınd 

Yelkencı hanında No 8 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
- Bir eczacı kalfası 

alınacaktır 
Ankara Mert& eczanesine 

racaat edilmesı. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her 

:~~~~~~·~:~e~~!~ ~~~:~~:J 
den eebeblerfn etiaSmnnı aramırk ve Jcü vaz!yetldir td, temennimiz de bu 
ona göre çaresini dilşilnerek tedbırler noktaıY& maıt.uft.ur. Mesleki çalışnala. 
almaftt daha fa.yd&lı b.r yoldur. Bunun rımız esnasında karşılaştığımız bAdise. 
da üç lbeş lkcllmellk beyanatla izahı !erden aldı.ğunız lnr.ıbalar bize bu te. 
milim.."iln değildir. mennıde bulunma.k cesaretini venn;ştır. 

Uzun uzadıya tetktk ve tcemmUlU 1. Boşanma işlerinde biraz daha mil.sa. 
cab etUren bu ıçt.mai hadise, kabul ld ve millAYim esaslar vaz'ı Uzerlnde 
etmek ılüzımdır kı: muhtelit mevzula. durmalıyız. HMlseyi kökünden hallet. 
nn ıt.alıtı ıturtrlnde vtıkua ge:.mektedlr. mek jçln, y\kıimış bir yuvayı, huk'*1 

Salim bir neticeye varılablimek için ':>ağlarla tutmamağn chmnmyet veı. 
biltün ıbunların y.:ıg!'m, ycgan tetkik e_ meJlylz. Zıra hukuki müdahalemiz, yı. 
d ımelerı lcab OO"r fikrındeylm.ı kılan veya yıkılma· üzere bulunan bu e Avukat Hayri Yamanın vuvaya huzur ve sa.adeti !.ad" etm!ye. 

d ·· l · ~.> F. Öner üıunce erı: 
c- Aile blrllği, milli Wrllğin nüvesi 

ve çekirdeğidir. Alle lbirliğinde mevcud 
bir ~arıı.nın tedav.sı m1111 bilnymı.lzln 
her lhu.sustaki inkişafına en kıymetli 
l>r yardım demektir. Adliye Veka.Ieti. 
nin, son giinlerde mllll bUnyem1zi sa_ 
ran ve lçln, ~in t.a.hr.b etmeğe ba.şlıyan 
Q1'.Yrlmeşru evlenmelere, bu milnnse. 
betlerden doğan nesebi gayrı sahih 90-
cUldların meydana gelmelerine mıUı1 ol
mak için e..lırunası llzı.m gelen tedbir_ 
~e mütedair ya.pnıış olduğu teşebbüs 
cidden şökmna şayandır. Bu suretle, 
günden güne, görenekte, fena telakki. 
terle ve basit mUtahazatarl:ı genişle_ 
makte olan bu içt!nıai yaramızın teda. 
vislne el atılnuş otuyor. 

İttihaz oluna.cn.k kararın, ş fabahş 
!kudreti haiz olacağına tamamen emin 
ve mutmain bulunmaktayız. Hakiki ai. 
le saadet:nln k.ıyıneUi zevkini gayri. 
meşru birleşmelerde arayan lllsanlar, 
m~dann getlrdlkleri nesebi gayri sa_ 
hih çoct*larla, gelece.l: neslln içtlmal 
ve ahla.Ict bünyesine karşı lşledlkleri 

Mezbahada ıı.rkadaıını 
bıçakladı 

Dün, Sütlü.cede kanlı bir vak'a. oL 
muş, bir lkasab Lş rekabeti yüıllndcn 
arkadaşını bıçaıtla ağır surette yarala_ 
mıştır. 

Mezbahada pay mahallinde toptan 
et alını satı.mile meşgul ohın Etem a. 
dında. bir Jcasaıb, bir anilddettenberl. ~ _ 
nt yerde ıt.opta.ncılık yapan Mehmed 
adında d ğer bir kas. ula iş rekabeti 
yüzünden dargın bulunmaktadır. 

Dl!n pa.J mahallinde yapılan bir et 
müzayede5ine tştlrak eden Eteınle, 
Mehaned tekrar bu yQzden !kavgaya tu. 
tuşnuşlar, bu al"ada Etem bıçakla 
Mehmedl v.llcudunun muhteli.f yerlerin. 
den ağır surette ynrn.lnmıştır. :Meh. 
mcd, ıteda.vi altına alınmış, Etem yaka_ 
lnnarak ha.k!kın.da tnklbata başlan. 
mı.ştır. 

HER GÜN 
fenalığı ıdra:k edemiyorlarsa, onları ic- [Baş t" r .. r. " ,,,~: c:ıı.yfndal 
timal ve ahln.kt hududlar ıçlne sokmak ·nyaya yüz binlerce işçi &"etlrtllmfş. 
bizim vazl!emlzd r. tir. o ha.ide Aiu\ .... J ı ı .aı c tlgı ara. 

Evvelemirde bu v.ayrimeşru evlenme_ dde dalmi surette kullıınmıık iızere 
lerln ısalldni lkl noktada bulııb lirıZ. muhtaç oldulu am.,Jeyi nereden bula. 

ı - Bu gibi .,ahısların ahlAkl ve iç. ? 

Umat durumlanndıı.: ~unun .ıslahı mev ca~-t imdilik CC\-nbsız k:ılmıya mah. 
zua.ttan ~yade ferdlerın ye•:F.ttrllmelerl r.."" eb.ş 

1 
d h , 

. il dil B h sust 1 kum ır sua a a.. suretılc ımümk n r. ıı u a ııcş... • k ·ı 
rlynt, konferans h9.ttd tedr'mı.tta bu_ Ekrem Vıa lıgı 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Antalya Nafia inşaat 
Komisyonundan 

ı - Eksiltmeye l:onulan iş: c.Antalya _Burdur yolunun 2s+o00-33+ooo 
ıncı kilometreleri arası tıı.mirntı esasiyesl. 
Keşlf bedeli c12203ıı lıra 65 llmruştur. 

2 - Bu işe a.d şart.name ve evrak şunlardır. 
A - Keşif. 
b - Hususi, fcnnt şartname. 
c - Grafık. 
d - Şartname. 

e - Multaveıe projesi cbu evraklar Antalya Nana MildürlUğilnde 
görilleblılr _.,, 

3 - Eksiltme 1 10.941 de Çarşamba günü saat 11 de Antalynda Yenlkapı 
caddesinde Nafia MUdUrlUğU binıı.sında kurulu cAntclyn Nafia lnışaat 
Komisyonunda.., yapılacaktır. 

4 - Eks Itme kapalı zarf usullle ve vahidi fıat ilzerlnden yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek fçJl istekliler n c915• lira c65» kuruş'u't mu _ 

vıı.kkat temınat yatırma1an ve bundan başka aşa ıdakı ves'ıkaları 
ibraz etmeleri şarttır. 
1 _ Bu işe glrebılmek için Nafia Müdüriyeti ehliyet komisyonun _ 

dan alınml$ müteahh.dlik ves:'knsı. 
2 _ cari seneye ald Ticaret odası ve6ilta.sı. .ı8108-. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden 

Fabrika iÇln i>lrlnci ve ikinci sınıf tx>rnacı, elektrikçi, tesvlyecl ve mo_ 
tör ustastle makine ressnmı alınncnktır. Verilecek yevmiye mtihanda gö. 
rülecek kab llyetc göre 500 kuruşa kadardır. Bu ustaların imtihanda mu. 
vnfink olmaları ve hariçten gelecek olanların bütün yol m rnflnrllc dL 
ğer zaruri masra.fla.rının kendılerine a·d lbulunmnları şartlle a.şağıda ya_ 
zı:lı vcsaikle nihlyct 30/9 941 tarıhlne kadnr bir dllekç.e Ue fabrlkn genel 
direktörlüğüne müracaatları. 

- Niifus hüviyet cümanı ve askerlik vesikası 
- Emnlşet Müdürlüğünden musaddaat hüsnühal k~dı 
- Bonserv49 ve<ya varsa mckteb şnhadetnarnesl. (7951) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Muba.nunen bedelı (5900) lira olan bir aded Hava .Kompresörü 17/10/1941 

cuma sünil saa.t 15.30 da kapalı zarf usulü lle An.karada İdare binasında 
sat.ın alınaca.ıctır. 

Bu ışe gımıolt i.&tiyenterln (442,50) 1 ralı'k muvakkat tenılnat ile kanunun 
ta.Yin ettiği vesikaları ~ tekl1flerin1 ayni gün saat 14,30 a kadar komls_ 
yon relslıtlne vermeleri iizımdır. 

Şart.na.meler parasız olarak Ankarada Malreme Dalres nden, Haydnrpa _ 
şada 'I'ooellUım ve sevk şefliğinden ddıtılaeaktır. (8100> .... 

Muhammen bedeli (7875) lira olnn 1500 kilo yağlı köse'o (26/9/1941) 
cuma günü saat (15) on beşte Hayclarp:ı.şada Gnr b nası dahJlndeki 
k'Oım1syon tarafından kapalı zarf usul le satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ısUyenlerln {590) liro (63) kuruşluk muvakkat tem nat, 
kanunun tayin ebtıği Vel kıı.farla teki flerını muhtevi zarflarını ayni gUn 
aaa.t (14) on dörde kadar komt.syon relsıığine vermeleri l z mdır. 

Bu iŞe atd şartınameler lrom.lsyıondan parasız olara'k dağıtılmaktadır. 
(7996) 

• 

Nefrlya& Mü.dürü: Selim Ragıp Emeç 
MJIİBLEKi: s. Ragıp EMBQ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

YENiPUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*------

Bu Pudralar. 
bir "Colorimetnque,; 

makine Ue istihsal edilmıştir. . ------------------~ tmkllm hllsıl olmUŞtuı 

Bu veni pudra. su g~ 

Teninize en uygun 
'gelecek pudranın tam 
ve hakiki rene-ini ve-

TENiN 
GÜZELL1CiNI 

ON MİSLi 

ctrmez 'Empermeabl'" 
dır Yağmw 11c rüı

gftra rağmen bütün gün 
.ablt kalır. En sıcak bır 
dans salonunda bılt 
bumun parlamnsına ma-ARTTIRIR 

ren yeni bir "Colorimetrique,. 
makine icat .edilmiştir. 
' Bu sayede, şimdiye kadar gôrill· 
mcmlş derect'dc emsalsiz g!lzelliktc 
-yeni pudra renkleri tstıhznr edilmesi 

ni olur. Tenınız tazc. 
nennın 11c sevJmlı olur. Yenı Toka
lon pudrasını bugün tecrübe edin!% 
ve hemen daha genç gorününüı. 
Tokalon pudrası kullanmakln ıyı 
netlccler alacağınız teınlnatırdır. 
Aksi takdirde paranız iade olun~r 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

T2bib ahnacak 
Muhtelif yerlerdeki fabr1k.alarunızda istihd:ı.m etiilmek Ü7.ere tab1b 

alınacaktır. Kendilerine 3656 sayılı .kanunun ıbükünılerine göre ücret 
verllecelct1r. 

İsteklilerin ellerindeki vesika ve hru tercemelerinl ı.<ıt dalarına bağlı_ 
ynralk umwn müdürlfığe müracaatları. (8123) 

~--------------------------, Talebe alınacak 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel dlrektörlilğlinden 

Zonguldak'ta leyli ve meccani olarak açıl:nuş bulunan maden tek. 
n.syen mektebinin Blrinclteşrın 1941 de baŞ!ıyacn'k ikinci devresi için 

namzed ~edtlmektedlr. 
Mektebin bin nazari, diğerı ameli olmnk üııere iki sömestre ayrılmış 

dört senelik tahslll vardır. 
Mektebe en az ortaokul tahsilini bitirıni:j olıı.nlar alındığına ve 

tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mt"Zunlnrı 3656 sayılı kanunun 
3 üncil madcleslnln D fıkrası hükmünden lstôfade edebilecek dere _ 
cede ta:hs.11 gormüş sazy"ılacaklar ve lise mezunlarındnn bir sene fazla 
okuyanların hukuruı sahib bulunacaklardır. 

Aşağıd.n:k:i §artları haiz olon isteklilerin ~ngulda.Jc'ta mezkur 
ınekteb mildürlüğüııe veslkalarlle bimat nmüracaa.tıan lüzumu ililn 
olunur. 

1 - Türk vaUlndaşı olmak, 
2 İyi haJ ve ahı'Mc sahibi olduğunu tevsik etmek, 
3 - Bu~aşı.cı hastalı:klarla ma lül olmam.allı:, bünyesi. maden ocak_ 

larında a.melt Ça.lUiJllağa müsald bultıınarmk cmt4ı:l munyene ZOn 
guldak'tn yapılacaktır.> "" 

4 - En az ortamekteb yahud orta derecede san'at mektebi diplo_ 
ma veya vesokalarını lbra.z etmek, -

5 - ASgıaı1 16 ve azamı 25 yaşını bitirmiş bll'.lunmnt.. 
6 - Dört. aded vesika fotoğrafı vermek. 
24ı EylCıl l.94l akşamına kadar müracaat eden namzetlerin 25 Ey_ 

ifil 1041 de Zongulda.kta hesab, henifese, ce!blr ve türkçeden yazılı 
imt.lhaııları yapılaca.k ve muvaffak Oılanla.r tMktebe kayıd ve kabul 
edıleceklerdir. •6535-8100• 

Belediye sular idaresinden 
, 

Kemerburgaz Ş06e&i ile Mangılava 'ttzlnimlş arasında gösterilecek yerde 
t~lim edllmt:k şarttle 15 M3 kaldırım taşı alınacalctır. 

TaUble:ruı izahat a'mak ve !iat vermek Uzere 22.9.941 İ>azarte.sı günü 
sa.at 12 ye kadar "l'aıksimde Sıraservllerdeki idare ıne11cezlnde levazım 
vlslne müracaatları. <82lh ser_ 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 
10 Aded Dekvaç 
12 Aded filika pusulası 

Yukarıda cins ve mi:kdarı yazılı iki lkalem eşya 18/EylCil/ilU 
gu.nü saat 14 de p!LZ!lrlıkla alınacaktır. Per§embe 

iste ilerin lbelll guu ve saatte Kaşımpa.şada bulunan IN>. ...... ı ... -
zır bulunmaları. (8149) .. -..u.vunda ha. 

f stanbul deniz komutanlığından 
Denız lıse& mfisabalca lmtJhanına giren okurt 

miştlr. Alft.ta.lı okurların acele İstanbul den = kabul listeleri gel_ 
atları. c817h c utanlığuıa müraca _ 

Eylul 16 

İLE SABAH, .ÖGLE VE AKŞAM 
Der yeınekten IOlll'a ırtlnde U'ç d~fa muuzınmn 

di$lerbdıi ~la)'DUI. 

lstanbul Levazım Amirliğinden VarHen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda yazılı mevadm kapalı z'll"fla ekai.lıtmelerl hizalarında yazılt ;ıU11• 
saat ve mahallerdeki askeri satın aıma ılwm~onlarında ya.pılacaktır. ·r.ıı!b· 
lerin lranwır vesikalarile teklıf meıctublarını ihale saatlerinden bir saat ef• 
vel ald olduğu komis.Yona vcnneleri. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı İhale iün. saat ve maııaUt 

Sllt. 
Odun. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Odun. 
Sığır eti. 
Koywı etl. 
Yokurt. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sade yağı, 

Kilo Lira IAra. 

18,000 
180,000 

6,000 
300,000 
336,000 
60,000 
18.000 
18,000 
60,000 
45,000 
20.000 

4SOO 
:>600 
2400 

19,500 
6720 

.20,000 
10,800 
5,760 

21,000 
22,500 
32.00i) 

337 19/9/941 
270 ıt D :ıı 

180 1 • 1 

1462,50 20 • » 
504 26 » D 

1500 26 > D 

810 26 » it 

432 26 • • 
1575 22 il • 

2109,38 20 » » 
2400 29 » » 

16) 
17> 
18> Baıldırma. 
11 Sa.nısun. 
11) 
16) 
17) 
18> Bandır. 
16 Adap:ızarı. 

11 Konya. 
16 Sivas. 

(989 - 7723• 

** Beher çiftine 34 kuruş tahmin edilen 50,000 çlıtt yün ve pamut: kn~ıı 
çorap 22/9/941 Paz:ırtesl güııiJ saat 11 de Ankaradn M. M. V. Sat.ınnlın' 
lromısyonunda pazarlıkla satın alınncalkitır. TaJlblerin 2450 lira kn.t'i te-
mlnatı:arile belll vakitte komisyona ge:melcri. 0009. 7826) 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla e'ksiltmelerl hizalarında yazılı gÜl)o 
saat ve mahallerdeki askeri satın alma komisyonlarında yapılaca.'k!tır. 'l"' 
Hblerfn kan unl vesikalarlle tekil! me.ktublaruıı ihale saa.tlermden olr saa' 
evvel ald olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komısyonlarttl• 
da gorülür. _ıı; 
Cl.ns.i Miktarı Tutarı Tomlna.tı fhaıe ırünü, saati ve mah-

Kllo Lira IJra 

Meşe odunu. 
Saman . 
Keçe be1leme. aded 
Keçi kılı. 

650,000 
700,000 

10,000 
10,000 

26,000 
24.500 
65,0CO 
15.000 

1950 
1837 
4875 
1125 

22/9/941 
25 • 1 

22 ıt D 

22 D D 

16 Van. 
16 Ada.pazal"l, 
16,30 Afyon, 
16 Afy0n. 

. .... (1015 - 7871) 

Aşağıda yazılı nıevadın ıkapalı zarfla eksilt.meler! hizalarında yazılı ~ 
saat ve mahallerde askeri satın alma komi<Yyonl:ı.nında yapılacaktır. ~ 
l!p1erin kanuni veslkalarlle tekllf mektuptarını Iha.le saatlerinden bit 
saat evvel aid olduğu komisyona vermeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale clln, saat ve ~ 
kilo Ura Hm ------~ -- -- ----

Kuru ot . 600.000 30,000 2250 29/9/941 16 "Erzince.Jl· 
Kuru ot. Ci00.000 30,000 2250 29 .. il 15 Erz!ncall• 
Kun1 tnsulye. 115,000 25,300 1898 30 il l) 11 ErzuruJ?l. 
Saman. 600.000 36000 '2700 26 D • 11 Trab7JC>ll· 
Yeşil mercimek. 60.000 lG,800 1260 29 D J) 16 Kars. 
Sığır eti. 250,000 112.500 8437.50 3/10/ı 11,30 GelfbOIU· 

C103D.S028) .... 
Beher çiftine 11 Ura tahmin edilen l 0,000 çift fotin «apa.tı zarfla ~ 

meye lkonmuştur. Tahmin tutarı 110.000 Ura ilk ıtem natı 6750 liradır. ıın' 
lesi 29/9/941 Pazarte:ıl günü saa.t 10 da Dlyama.kırda askeri satın a 
komisyonunda ya,pıla('.aktır. Tatibıerln kanunt veslkalarlle teklif mektubl~ 
nı ihale saatinden b:r saat evvel komiayona vemıelerl. Evsaf ve şartn~) 
tst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda da görülür. (1051 • 808 

Ku··çuk tasarruf hesapları 1941 
Kefide:er: t $ubat, 2 Mayıs, 1 ~ 3 tklııciteŞriJI 

tarihlerinde yapıhr. 

1941 ikramiyeleri 
_,,_ zjtf 

250 liralık - 2uvv· ' 1 aded 200il liralık _ 2000.- lira 
8 » 1000 » - 3000.- » 
2 750 » 

500 • 

8 aded 
S5 » 
80 1 

300 • 

iOO 1r - SSoO·- 1 

50 1 - 4()0(ı·- , 

---20 


