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1 BOL ÇEŞİD ve YENİ S'J1L 

MOBiLYA 
almak veyıı gomıek isteyenler 

ff ARAÇÇI KARDEŞL ER 
LİMITEo ŞİRKETİ Salonlarını tı ır defa 

cemıekle tatmın edllırler. 
İstanb:ıı, !Cıncancılar Rıza Paşa. yoku.şu 

No. 50 ~ 61 - 63 

- - - T E L E F O N : 22060 __ ,_, 
ı::::-

Sene 12 - No. 3999 Yuı i§lcri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 17 EYLÜL 1941 
==-

Bnsa abki 
haberler 

Londra vaziyet 
nasıl görüyor? 

ud en 

Kiyef şehri ciddi bir 
teh id altında 

bulunuyor 
d Londra 17 CA.A.) - Suvyet Rusya. 
katı cereyan eden mulı!u' beler hak • 
b lllda Mo ~O\'adan alınan e.Jııns ha • 
z C!rler.ıne gllre harb geniş bır cephe U. 
be;nde devam ctmcktecfir. Almnnların 

nııntakada yapm&kta oldukları ile_ 
~ hareket pilsltUrt<l'ınUştür. Ruslar 
Y eva Dehri tlzer.nde bulunan dı>rt adıı

ı ieri almağa muve.ffıık olmuş'.ardı.r. 
Lentngrad hdlfi şiddetle mukaveme~ 

ct.nıeJctedlr. Bu ııoorln civarında Al -
:anların nıü1ıtm bir noktayı zıı.pteyle. 
iklerı haberi teyıd ed.lmunıştır. 

Lepe10 

o 
Mins'' 

b Lenlngradda cereyan eden muhare
eıer hakkında Alman hıırb muhablrle

~ı uzun tafsl!At. vmnekted!rler. Bun -
ardan biri Le.nlngraddaki harb sah - na-~"-

_. Aıınan ıaarruıcJ 

sovver muıca 
~ bil 1".arruı.u 

t< m· 
' . o c;o ıoo ıoo 

oTula 

o 

o 
Skonin 

o 
Vorone 

~ 1 r nı . alça.ktan UCAn Rus tayyare M 

erının hücumlarını ıınlatmnktadır. • 'J. Ç;ivastopc-.t~~~~~~~~~~~-----j Len!ngrlldm havadan müdafcası e. 1 _,,,/'.J...:J' ·~~'t,'"':::.':..":! -
5!81ı surette takv ye ed!Tmlşt!r. !ngllm ~; 
I> •Otlan dahi burada. büyük rol oyna
lllnktad ırıar. 

D!ter cephelerdeki wızlyet şudur: 
lr.Iyef clddf b.r telldld altında bu -

ltınrnak•ndır. 
Cenubdn Mareşal Bud enny ordulan, 

~ ı D nYQ>erden geçm ğr muvaffak 
an A -n.anıar t rafınd n b 1vUk bir 

r d b1 ~~uJ.•mmııl< ı Bu 
~ lr. 'ttfian il rl har k t 1nk şaf 

Od mUkavem 
cı r 

Şimal cephesinde vaziyeti gösterir harita 

(Alman tebliği ) 1 

EHE 

' 

!Tahran radyosunun 
dün verdiği 

heyecanh haber 

İran Şahı 
tahtından 

leragat etti 
İran tahtına 
Şahın büyük 
oğ u getirildi 

lran parlanzentosunda 
yeni Şahın y emin 
merasimi yapılıyor 

İngiliz - Rus kıtaları 
bugün Tahrana 

giriyorlar 

Alman - Sovyet 
cephesinde harb 

, çok şidde lendi yonı ıra. Ş•h• 

İdare işleri telefonu: 2 0203 rıab s kuruı 

MilliSe:f diin , 
Ankara ya 
döndü. er 

Ankara 16 CA.A.) - Reıslcum. 
hur İsmet İnonu bugun 11.10 <la 
şehrlmlze avdet buyurmuşlar -
dır. 

Mllii Şef G:ızı fst.tlsyoıı unda 
Başvekil Dr. Refik Saydam ve 
Ankara garında da Biıyiık Mil. 
let Meclisi Reı:>i M>dtilhullk 
Renda, Genel Kumın.y Başko.nı 
Mareşal Fe~ı Çakmak. Vek ı -

1 

• 
eı 

!er, Cumhuriyet Hruık Partisi ce_ 
nel sekreteri ve umumi ld re 
heyeti azaları meclıS 5rupu re. 
fs vekillle Parıt, müstnkll ,ı.:rup 

reisi, meb'uslar, vektılctıer er. 
kft.nı, vali muavlnı, 

merkez komutanları, 

D rektörü tarafından 

üc el m elesi 
görüşüldü 

Parti Grupunda Başvekil Milli 
Müdafaa, Hariciye ve Ticaret 

Vekilleri izahat verdiler 
Ankara, 16 {A.A.) - Cılmhurlyet 

Halk Partisi Mec ıs grupu umumi he
yeti bugün ~t 15 de re s vaJI Sey. 
han moo'usu Hilmi Uranın re shğındc 
toplandı. 

Celsenin açılmn:sını mUteakıb söz a. 
lan Mili Müdafaa V kil! Saffet Arıkan 
Refah vapuru facia ı hıı.lı:kında cere
yan etmekte bulunan adli tahk kat ü
zerinde grup umumi h ~ n temlr 
etml$tir. 

Mllll Müdara V k.I n n 
nazaran ad 1 tahkik t bJ 
kib etmekted r. 

Almanlar Perikop Londro 16 CA.A.) - Tahran rnd -

5 3 b. d f la esı·r ~>oounun blldirdtğıne gore, Şahlnş:ı- Kanad~ı insanlar ınemleketin e 
ın e az 1 şehrine vardılar hın oğlu leWne tnQ ve tnhtındnn fe. 

k 6 9 5 - rııgaıti bu sabalh 1çt:ma eden İran 3 2 o t n ' Londra 16 (A.A 1 - Bır taraf. meb'usan mecllsınln fevkalMe celse. 
tan Sovyct mukavemetı nynl şid- si netieesinde illin cdilmiŞtir.· 

Mo kova top alındı det ve sebatı gösterirken Al ~ Hilktiındnrın feragatinin sıhhi se. 
ı tJıbarat b~ 7<Radyo n _ Sovyet m:ınlar dn ı.k soğukların y:ı~Jaş. beblerden ileri geldlğı öne sürülmek. 
neşredl!en ha rosu tı:mıfından JJu sabah mnsı uzer ne but.Un cephe uzc - , tedlr. 

lG Eyıcu g~ teb iğ : Berlin 16 (A.A.) _ A!man orduları rinde lmcumlarınn yen. bır ş d- ira.n radyo unıın neşriyatı 
c PhelerQc dtlşzn U ordula.ı-ımız bütün b:ış'lmnııındanlığının tebliği: det vermişe benzlyorlıır. Bugun Irandan heyecanlı habf>r -
harebeıer venn :na karşı ş dactll mu. Ukraynadn Alman ordusuna men- CDc,'llmı s incin sayfıııla1 ıer gelmiştir. Esasen Moskova ve Lon 
t :1ıuava kuvvetı~r;e idevam e;ır;şlerolr. sub teşekktiller Alman hava. ku.vvet. l ,) [De\-amı 5 inci sa) fada] 

kuvv m ı dü,,r;manın mo - fada] '°"' 
dt1-ıı d etlerıne, ID""u ve plyadesine [De\'lJ.Jllt 5 inci sa:r - - - - - - ___,......,,....., 

:~:~~f~-;~~~~!~f·~.:.! C ~s ... ~-k·.-v.-v·e-r- azi et---, 
hnrebelerı de cereyan eden hava mu- __J 

lü ncte havada ve dU man tay. _____ _:·------------------::--

sah~' ~;~--·;;hı Mtlreşal Budgeni orduları 
n~~~~~(~~~". ~!~~n~•~· ikinci ve dalıa vahim bir 
reket n l>ehlevı dun E.fehana ha. J • • • l 
a~~~~~\ıt'aıarınıngeçUGı yol- arsıntı uevresı geçırıyor ar 

geç.Jncktcd.r. • } ][ D 
Lon<1r Tahraıııo işgali • Yazan: Emeklı genera . • 

tınn hft~ 17 <A.A.> - Tahrandan alı- 1 • 
tal'da ·&4lOerJerc na .. ar:ın mfısavl mik • n 11>3şıwmutanlığının .ş.ı.r.k SOvyet klt'alarının muıt;ırvemetnerrnl her şey bu ikinci aevren n blrlncisln.: 
na d ilııs ~e İngıllz kuvvetlen Tahra. A!lnın meı cenubJe ouıyeper ve ayni ~nda bu kıt alarm muh.. den daha vnh-'11 olacağını ihsas ey. 
lerı ~ Uerlemektcdlr. Rus tu\vet - cephesinde : ara.sın9nn bu kere ıc_ telıf bölgelerde ıcrn ettikleri çok şid_ lemektedır. ()}e\·amı 6 ncı s:ıyfncJa) 
buıuna;;1rana 44 kılomct17 mesafede nehri anan.sa: olduğu ycnl harckctın detı1i mukahll t:ınrruzları kınnağn 

erke i e in i e ·r 
mnjde: "Ş·mal çıkıyor,, 

Bir havacının sözleri: "Biz lnönünde babamız 
"İnönü,, ye layık evlad olmak için çalışıyoruz,, 

lnlin ıi kıımpıncJa uçu ştan evvel planörler 'l'ahra Karacam 1$:al el lem1şler;!lr. ra et.tııımelate üstahkeın mevklln n çev muvil.ffnJk o1arak ric'at ıhallnde olan 
!arının 1:n,ınüt•~~ trnnın d ğer mm~:ıi hem K •Y'

1
ef ... ~ de Budyeni orduları _ l:>titün Budyettı kuvvetlerini geniş bir 

6ah. ı=ıkler tıırafından ._ rilme6in , ı...,. . . ,_ h · -· -.ı tak'"'A b ı ın 
r Bugün ................ ~ - 3 - sine çıkalım, mükemmel yelken uçuş 

Genç bir taşyareci koşaraktan ge1_ lan seyredeceğiz :o tıı, ın tahtından feragati dolayıslle de- nın tıaına.mlıle mağulb ~lmesinı .., - cep e uzernıuen l&I\; :ış amış r-
lıltta Cıktnası muhtemel olan prışık - l.hd f etmek üzere bütun bu ordu - dır. 

rı önlemek içindir. :ar ~ee;.ne karşı blr kül hallnde Gerçi, Alınan resmi tebliği bu bü. 

M 
0 edJlmJ4 çok büyük b r hareket yuk hareket hakkında henüz ~aslı 

oskova konferansı = dunku haberlerle daha zlyn- tafsllft.t vermemektedir. Fakat, bir 
cı Gelen haberlere göre MoSkOva.Ya si.. de teeyy\id eder glb olmuştur. tara!tan hft.d selerln ılıham et.tığ tah
,:ıek olan Anıet.!kn.n heyetı ı..ondrnY8 i]hakika Ckönce Kıyef n şimalin_ mtnlere ıstlnnd ederek ve diğer ta _ 
iti l'lntştır, Lorcı Btverbukun re sUğl.nde- F ; ve onu müt.eakıb. Desna raftan dunku bir Londro telgrafının 
Soıı~lltz h('oyetlle b rllktc. tnı ıı::~~ d~~ geçm ş ve Çemlko! şeb_ en tehllkelı vaz yet n Ukraynada oL 
rans .~ MoSkovaya ır deeek ve n ..,,.-.teden müttefik kuvvetler bi- duğunu soy edl.ğınc 00.karak şunu 

ovvlannıış olaca~ır. rln ~ b .a~ d hl 

Fahim Bey ve Biz 
YAZAN 

Ü ST AD 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(3 UnoU sayfamızda) 

Akulina Nine 
ruı4.f C'azetesf> sonra. Klycfln cenu un .... n a del'meyun edeblllrlz, ki mareşal Bud-

;;::::::- < 
0 

- ~rl geçer&k Kremençı,ık Ş-Oh _ yenı orduları çok muhım müttc! k Maksim Go,.kinin bugün e 

1 
' ini z;J4>teylemlş er ve dunku Alman kuwetlenn buyuk bir ş:ddetle ve kadar nefTed ilmcm is nef is 

İngili dersleri ' ~csmt tebllğinden ııınlaı1ı dığına gore bununla lblrllkte çok t.eh tk'ell ham _ bir hikayesi 
ZCe bunu tanci.ben de DinJ~er ansabı lele~c icra etmekte olduğu bu yen ( 4 Uncu sayfomı:ııclıı> 

57 ct ders busiin G ncı yakınından ve ~ııtı.: <i ': ·ookt lar- I taarruz karş ınd kinci bir sarsın. • 
S2Yf !.'lır dan Dlıış • .k n;ı eÇrn je, tı devres geç rıneğc baş1omı~tır ve "'•····· ····-······· · ······· ···· ............... e1" 

dl. Krurıp komutanının önünde du. Yanımızda bulunan Sabiha Gökçen 
rup, seliı.m vaziyeti a.dıktan sonra, ba.şını ha:vayıı knldırdı, gözlerinı bu .. 
gözleri neşey'le dolu: lutlıırın istikamctıne dikti, kulakları .. 

c- Blnbaşun, dedi. Ş mal çık~or.• nı rüy,gfı.ra verdi. Bu kısa muşahcde .. 
Bu haber binbaşı savm Uçarın da den sonra onun da bakış:arında b r 

• yuzünde ani b1r neş'e doğurdu, 2ap. sevinç parıltısı bellrdı . .Memnun b r 
tedemedlğl bır heyecanla ta ebelere se e : 
hny'kırdı : c- Evet, bu şimal.> 

u- Çocuklar muJdc, şimal ruzga- Dcdı. Sonra, r;enç tayyarec d e n 1ıa 
rı .. > lınt almıık ls'tcdJ: 

Sonra davet:ıllc.re ddnerck: •- Rıkat.. sür tJ ne t d r'/ 
c- Bızc u •ur getlrdLn z, deci , ztrn •- &ı.nlyedc 6 me c k d r " r 

ka9 gundfir mal rO ırı çıkmıyor. Manınt h. gtl/Ukçe artıyor• 
du Halıbuki plO.nör uçuııl rınııı fy. • Çok JyJ, öyle e > l c r 

· • .,.. nn b t m p norcl c r 
~ apılm.-ısı için, bu ru l'ı.rll iht ynç var MC)" • 1 vfftda' " ı (' tC'pc (Devnını 2 n e ı " • 
dır. TaUln z varını . b n c n -



Hergün 
İ ktısad ve ticaret 
Sahalarında hala. 
Elimizde bulunan 
İmkanlar 

u sabah pzelclcrimizi birer bi
rer gözden ı:eçirdilden ra A.. 

nıerlkalllann tıs:ı.d s:ıhasmda kul -
Jandıkl:ın bir ölı;uyü hatırladık. Bu 
olçü bir memleketin lktısaclı ve ticari 
vaziyeti hakkında hiiküm vermek için 
o memlekette çıkıın pzelduin lliın 
sayfalarına ve tic:ıri hareketten bab. 
scdcn stitonları.na. bakmaktan lb:ıret
tlr, Gazetede Ucari Uiuı çoks:ı, ticari 
haber birçok sütunbn doldunzyon>a o 
memlekette refah, scTVet., hareket TI1I' 
demektir, aksi halde bir tevakkuf dev. 
resinin g-eçfrllmcktc oldotmın inan -
m:ık ıamndır. 

Res· 

SON POSTA 

= Dimağınızı kullanmayı biliniz 

' 

. -

Eylul 17 

Kanadh insanlar 
memleketinde 
[Baş tarafı l inci sayfada] 

bile beklemeden planödcrinln başına 
koı;;;muşüırdı. Blrnn evre! bu güzel 
riizgfı.rJa hav:ı.Ianma!k fstiyor!nr. Tn _ 
Jebeler, §Ul'aya ıbnrnıyu ~aj'Or, rüz.. 
g{ırın istikameti ve süre.ti etrntında 
MHl blt.mıyen münrucnşa.Inr ynr.ıılı • 
yor. Meydnndn bir sevinç ka.ynaşna.. 
.sı vnr. Bütün yüzlerde aynı ifade. 
«Jütün duda1darda. ayni kelime: 

c- Şımaı.. şimal.... 

* C tqıesindeyiz. Burn.sı. bütün İnönü 
ovalarına h5.k1m blr mevti. Uzakta, 
kasaba .snkln ve to.tJı bfr iklndl gu. 
neşinln altında. yıkanıyor. Şımdl bü. 
tün ~eler ve pıfınörler havadn, 
Beyaz .kanatlar kMı tepemizden, kO.'h 
ya.nınu2ldan geç.lyur; motörlerin gil.. 
rültüsü, pliiınörlerln h~ıltısına knrı
§ıyor. 

Ş.nıal rü~ının ka~a getü'dlğl 
sevinç şimdı kanatlanmış bir h:ılde. 

Gaı:etelerin m:ımarası bu baknndan 
hoşumma gitmedi. en UJl&'inlnde gör_ 
duğiimüz ticari ilanın sayısı üçe inhi -
sar f'diyor. Onl:ır ela bir er.b saati ne 
bir b ş afnsı U'.'ıcınd:ın, bir de diş 
macunundan ibaret. 

İn~n ctbna!ı yelt~rlnden tıııruı.men ayn milyonlarca hücnyl ihtiva e- Elinizde bulunan m:ı.nevi vnsıtalann m\imkün olduji'O kadar çotunu kul. Bilhassa, P'ti.nörlerln yelken uçuşları 
den bir Jı:u:ineyc benur, bfz ekseriyetle bu hazinenin lıücrclerfndcn yalnız bnınız, aksi takdirde p;ısbndınnıs olar, servetine blı,ı dokunmadım ölen bir h:ırlkull\de, seyrine doyaml3'0ruz. Bir 
bir ~·nı kullanır, mutebakisinJ metruk bırıı.kınz. haslsin va7Jyetlne düşersina.. an geldi ki. gök baştan başa bu lbe-. ·l;··-························· ................................................ - ................................................................... ----·-·-·-······:········· ............ ) .. -· ~~:=~~;~~~~SE 

Avrupa ile yanm btrltş'liği noktad 
harbdl'n m:ısun kıılmı<ı, bu havalinln 
en kuvvetli mt'mlf'kctinin gazetelerinin 
il" n sayfıılıın bu:ün bu r.ırlyette lıu. 
Junmamak 1lzımdı. 

Gaı:ct.elcrln illn savfalarını bıraka. 
hm, Tic.:ırd harcl:etlndrn b:ılıseclcn 
siıtunlarma b:ıtııhm, maa.Jf' f bu !il. 
tunlar ilin saytalarınıbn daha boş. Tl
c.,ri mahiyette bir tek haber gördük, 
bu b:ıber hakikaten Uc:ıri mahivette 
mi. orası d şüpheli, :ılilradar Dlllkant.. 
farca b!'yaz peynirin tent>krsinde top. 
tanrılardan perakende...fll're geı;erken 
35 ktırusluk hir fire farkının k:ıbul C.. 
dildiğini nnlatı:vor bu habai hle ı-ür
ml'mfş olmayı elbette tPrcih ederdik. 

Sinema ve ti atro
ların boşa ma 

saatlerinde otobüs 
bulundurulacak 

İki srnc vn1' ki. l!'ll7~Pler hi«' yolısa .. • 
h<ırtadıı iki~ dt'fn bu beyl\Z pt-ynlr ııı_ Eyab • Kerestccıler hattı ot~ 
k!\vcr;inden lrabsMJyol'lar. l\Inhanbe - biUleTİ bilet kaçakçılığı yap
nln Uk günlerinde kilosu galiba 50 ku. tıkları.. için başka hatlara 
ru tu, s:ı.tıeı 5 kuruş znmmeılecck cıldu, d - l 
h:ı1dı görulmetU, rnfidahale edileli, agıtı lj'OT 

pevnlr de derhal lt:ı.vıblara kıırıstı. bir 
müddet, uzan bir mü:Jdet peyniri orta- Dün @eden evvel beledlyede reis 
dan kaldıranları taklh r.ttik, lıuldıık mun.vinı Lütfi Aksoyun rlyaretJnde 
mu, bulamadık mı, bllmh·oru7., fa!r.lt knjın:ı:a.kanılann ıştlrakllc bir top _ 
pl'mfr bir müdrlet sonra mP.vd:ına eık_ J.an.t.ı Jııpı.1mışt.ı.r. Bu top!e.nt.ıda her 
tı. Hem de flatı 5 yerine 10 kurus art-ı kazanın emnok ve seyril.sefer vazı 
mı ohmk mf' d"na rıktı. bugiln lsr eti ~-r.1mr..• b"tün im k -
'70, yahni! 80 kuru hTT, {i?.Prinıle de 'Yi 61"" ~·-, U y,m!I. Rm -
el'an fhtlliif vanlır. Ra'l1 b:ıkbOanla l l:ırın mm takalarının ekmek lhtlya -
bulunur. baz:ısında bıılanmnz, f:orar _ cııı tesblt ıve be!edı~ye bilıdlrmeleri 
sın z. faptan f~tı 1 ,. l>"l"!lkf'nrle rıa.tı 1 knrıırl~ırf'.m~ır. 
nra ında kau.ne:ı iml..in bırakan fark Bund:ın başkn otobüsler için mu -
ml'veud olmadığı için alm:tdıklıırını v!l:k:Jaı.t. :bir seyrüsefer talinuı.tnamcsl 
so)lf'rler. do ru mudur, yanh'J mıdır, h:ızırlanmıştır. Bu talim::ıtno.meye 
f,.t ıuwmunu duYm dık, cünlılfü • göre Binem:ı ve tJyntrolann boşalma 
muz şudur ki. munal'!'b"n{n flii.~mdan sa tıe:rinde oti:Jbusler bulundurulıı. _ 
1 1 ene sonra r;a.zett-lcrlml~ el an bu k Şirk tı u ........ I e De\1et. Deniz ye 
be:vaz peynir işi Ue m~ldurlrr. Bu en • e ... ........,~ Y • 
mcımı, ;) ılla.rca sonra Mhıün havasını Deml~rı 'iasıtal:m yeni ibtiya -
nnlamak iı;ln gazete kolleksiyonJarmı c:ı göre ~ olunn.ca.ktır. 
te'k'k edecek olan tarihçUcre hakkı • Bundan b:ı$a miit.evn.11 te!tişlere 
m .. rb. iYi bir fikir vennesc rerektlr. ve b1r 9J'k cezalandırılmalarn. rağmen 

narh r.amanmilayı.z. yolculara bilet vermiyerek beledlyc-
Ilıırb :ıamanmda Tarını yoğunu mer- nkı ihaadtını ketnıe.t.mek suretlle :yol_ 

d::ın:ı kovarak dövtı'jelt memleket bü. jsu:r.ıitı1t ~pan Eyub _ Kerestccile.r hat 
tün gayretini g~br) l temin edecek bndakl otnbfuterın tamamen başka 

vac;ıtalan temin etnttk nokta ı 67.ttine h:ı.tlara verilmesi ıve bunısı içhı yeni 
te it eder. Buna muknbll bitaraf bir bir kadro y~ılması muvafık görül -
memlek~ln hissesine dü en, hele bu mıu,.<>tür. 
mrmleket Tiirldyc cibl toprak mah
sııllerlnc malik. t~ihs:ıli da.bn.-ı artır. 
nınk lmldi.nlannı ellndc tutnn, ımvw-t.. 
Jl bir rncmlt'&et olursn. onun ,. zlfesl 
lktısadi ve ticari Tiı.rlıbru bir daha 
s.:rsılm: a bir it l dere e 

" 1 etmektir. 

Cerrahpaşa hasta
nesinde yeni 

pavyonlar 
Geçenlerde bir ts,'1çre g:ııeteslnln Cerra!h;pıaş:ı !hust::ı.nesi cıwırında. ha 

k dlJ'!iln:ıs blr başmuharriri 'l'Urklyr.nln zrbnn.n ıprogrnnı dnhl!inde istimlfi.k 
ye dl!!erine nd ecn-.ya.nlar arasınd:ı . , 
t Jıl.kf'den daiınn zak k:ı.labUccdt de. iŞ Cl'lne d~m munmaktadır. Sah -
reced bli;Jiık bir 7ası olgnntutu tam nın deni2le doğru otan kısmına. yenL 

nıısile gost<!rmlş olduğıınu l:twdedl.

1
den 20 bin Ura sartolunaoo.ktır. 

~ortlu. Takdir tamnmlle )erine nıas - Oerra~ hastanesine yeniden 
ruftur, blLŞUllmla bulnruınln.r Türk va-18 )-::ı.taklı lb1r cBd serviSl ilfı.vesl ka -
t mm mlnncttarhı:ına h!lk kaz:ın - rarla.şt.IT.ılmışt.ır. Bu serviSe Pnz:ır -
m rdır, rııkat biz bu müstesna fır- tesi gunünden itlbsren hasta. kıl.bu -
5 ttan, müs•esna nlmdten ll.1ısad n lune ~a.ktır. 

• • s esı n 
k"rla a nl 

e il i 

nın• hll.3-'Ulln.l görür g!bı oldum. Bura. 
da sadece bir nesil kn.na.tlanmıyordu; 

•
...,,-···•••••••••• .. •• .. •• .. •• ................... , bir yurdun tnşnıı, tQl)rağını ve gö-

\ tünü yeni baştan yapan bir inkılftD, 

Taksi• z mlarının bir ruh ku~ lranatlamyordu. Ku. 
· • lnlk'arımda biraz evvel tanıştığım bir .. d 3 5 k İ talebenin, h:;ı>::ı.rtalı küçlik Ramaza.-

YUZ . e . e çı a- i nu;_sesıAğ=~. biz İnönünde babamız 
rllması ıstenıyor 1 İnönüne H'ıyık cviAd olmak için çalı.. 

i 
ı şıyoruz.11 

: * Şoförler cemiyetinin ~ İşte, Türk ihavacünnnın parolası. 
•• • : Tü:r1ı: çocuğunu göklere uçuran ve 

Fin.t Münııknıbe Bürosu kon.trol me.,rakabe Büroouna getirerek şlkt\yet- bu muracaab tetkık f göklere h1Lklın kılan tüısım. 
murları yapılan b;r ihbar iızerıne te ıbu:unmuştur. Bu iki ampul nra. • ediliyor i G:ıv5l Ozansoy 
dün mühim lb1r ihtlkfir vn.k'ru:ına el 1 smda, iizcrlerindt!'kl Jmaııl.t numo..ra • 1 ( 
O(Ymuşt,ur. İht.tkfı.r suç11e batkın -ımınchuı lba.,.ka bir fark olmaması Dlin Belediyede şoförler ccm~etı ~ Partide i~ti~arl~ m_uc~de 9 

da 'Wklba.t ı;'U;Pılıı.n müessese G~o.ta. yapılan satıştı:ı.kl iht.LkArın büyük - ! reisinin de .iştiraldle bir toıılantı: mese esı gorUşüldu 
da Ban'.tabr cadde&ndeki Fillps mü- rnır.-; ... ü ...natcrmckted.ir. Bu .,ı-~et :.· lm ._ ... ,.., •· retı-...ı • 6 .... , .. ..,., ,, "'""' yapı ış ve ........; uc cnDC yapı- ! [Baş tarafı ı inci yfıı.da] 
es>esesldir. Müessesenin 'lO mıo kar. Uzerlne Fia.t Mürakabc kontrol me - ! lacıık zam nuJdıırı ~örüşiilmiı.ştür. ıııtıı ve çok açık o\ara.k iznh edilmesi 
la satış ~ığı defterlerinin -re fa.. murları Fi!lpg müesseses·ne giderek i Şoförler cemiyeti reisi şoförlerin lUzumwıa işaretle ovvelA hu.yat p.atıalJ.. 
turala.rınm kontroiu netJcesinde n.n. deft.er~erl ve faturaları kontrol et.. i ;:~c ı!= :°:Ut 3;la~~r1:: lığını ve iht.l.kAn ~l:d eden Amillerin. 
la.şılmı.ştır. Bundan bir hafta kadar m şler ve m:ıllyet fiabnı tesbU et. _ : ronra. bunlara tarşı alınması gerek.en 
evvel iblr ~· I<""ıllps mü~ - m:ş!erdlr. Neticede müessesenin bu i nm çok arttığını ve benzin vazi.. tedbırleri ve nUıa.yct bugtinkll tntb!tuıt 

gid e'.k nıt· ;ıa t• ük boy • 7etinı Deri sünrek taksi zamları.. he ne yoldn ""l'..,;"'n!<ta. olduğunu Jzab 
ne er E,>-acı 0 n uç - ıunpul sa.t ında % 800 kAr ma;ksadı : nın yüzde (35) e çıkarılmasını is. ,,... ....,._. 
da bir ampul istemiş ve fürtınm 100 ,,;;~u" ..._" ,..~,,,_..,,.,...., .... ,r. ! '-dn..1_...._1 .,:: 1 1 tlr 8 • ....ı;f fer et.mlştir. 

b~"" o .. ""'u;.4~....,. .. ...,...,. • ""' lA oı:cıu .,..,y CID Ş • CJ• ...,e V-'-'l, n...••ı..Arn me...,U OltıD madde]~ 
kuruş olduğunu öğrenerek bedelini : k m1sy • 1· .J•~·- ....... ek ..,,.., zuUAu .. .., 
verij) rotm a:.nu.ştır. Fakat bu mü - Am;puller üz.erindeld numara !nr - : o onu vazıye ıt ı.,. ..... ewu - r. it.hal CN'ası, memleket nıahsullt:rl ve 
b!ı.)'Q.adnn eonra olr tanıdığı bu ne. kına gelince lklncl mü~enln bu \ ir. niha.yet sanayi ma.mulAtı olarak tıçe 
_, __ ..,.crln bir k.,.,kn müe:;eesede 16 n~ullle?'1 Fil1ps mües;,esesınden nı - "'•··•••••••• .. •••••••••••••••··-· .. ·············" ayırmış ve bunların b'rb!r: üzerinde fl_ 
u .uq>.... ......,. d·7' 16 kur s:ı.tliımosmdran tn nt tezayüdüne Amll olan anasın tahlil 
kuruşa s:ı.tıld~rını .söylemişt.lr. Bu va-1 IQı ve uşa. - lg n İmti an- ~tir. 
zlyet ·ıı.rş:sınd::ı müşteri bu sefer de 

1 

bil bir şey .. olmadığı g~ülmüşt?r. 1thnfilt eşyası 
0 mü~e gttm:ş. orada.."l ayni am suçlu muessese aıeyh.nde milli iko- ları yarın başhyor Vekil bundan sonra ithalM; C$.V&oS-

puıü 16 ku"""'-" satın ~ış ve her iki 1 runma tanunu,na göre takRıatA de - nın menşelerln!n de çok pahalı oldıl-• ~ Bir müddettenberl devam eden ii _ ·ı.__ ln ... ıı. ı 
anu>ulü, fa.tumlarile blıllikte Fl:lt MÜ "VWil ed:llmektedlr. ğwıu, orada da maliyet ar".ı"'ın • 

Prenses Ne civanın cenazesi dün 
büyük merasimle kaldırıldı 

,.... 

-

se btt.lrme :lmtiıhanlıın dün rona er - beyne?mllel natn fü:retıcrinln ytlzde o_ 
mdştlr. İmtihan neticeleri dün bütUn ıtuz, ve sigorta ücretıcr!nln de fazla ~ 
okuH:ı.rda tnlebeye llfı.n edilmişUr. zııyOd ett!itJnl mknmlarla ir.ah etın:O 

Devilet olgunlıMc im.Uhanlannda oo- ve bu sebeblerle b!rçok 1Lhal n:L<ı.ddele.. 
ru'noak sualler VckAletıtcn gelm:Ş _ rinln daha h:çblr lhtildl.rn mevzu ol.. 

tir. Smı.llerl llhtıt.va eden za.rllar bü -
tiin resmi liselerde ayni 61la.t.te ve 
talebenin önünde açıla.c:ı.ttır. Pcr _ 
şemi>e günü edebiyat kolu, edebiyat, 
fen ~ mntemn.~ Cıımartesi ede_ 
blya.t kolu felsefe veyn tarih, ten ko. 

lu tsıbliyc veya fizik, Pezırtesı günü 
edebl,ya.t lknN tabi.iye vey amatema. 
'Ul:ı:, fen fkolu reısere veya. tarih grup-
1.nnndan; S:ılı günü de her iki şu.be 

talebeleri türkçe ik.ompozisyou.dan "33.. 
zılı olarak lmt.!han edileoeklerdlr. f .............................................. \ 
i Salı günü 
~Ramazan . . 
. . . . 

İstanbul :uürtülufündcn: 
23 Eylfil 1941 Salı günü Rama

zanı şcritin lptldası oldufıı ilAn 
olunur • 

madan ccih kıymet.ıerlnın b;r, iki Vf!Ytl. 
~ misli arttıtmı söyllyerek flat terd
filUnılln bu kısmının tabll Tiı gayri ta. 
bili ictlnah olduğunu izah etmiş ve 
bundan sonraki fiat ıemovvUç ve teref
fillerlne karşı mücadeleyi tebarüz et.tlı'
mlşt!r. 

Yeni mahsul 
Mmnle'ket mahsullerinin !bt.lannda

lkl tereffUe A.ınll olan ~b bleri 17..ahtoll 
sonra ~eni mahsule da.ha t.arlo.da. ı'ken 
kıymet konulduğunu, plrlnç, rasu?f&• 
nohud, merclınok, y~ glbl nna nıttr~ 
maddeleri tızerlnde bundo.n b!Syle ~ 
kArnı lşlemesine imkfı.n bıra.kılnln 
ltannatinde bul\mduğunu ve çUn.k(l ~ 
maddclcrln l.sthllak mıntakıı.sında 
azamı fiaUarı tayin edllmlş ve bh' ttı
ra.f t.an da ofisleree bu fintla müb"yn.
ıı.ya. başlanmış olduğunu ıfnde ctnı:şt<r· 

Mensucat 

t ret s:ıhalınnda istlrade edebildik 
mi? TkareUml:ı: bu kemali gö tereblldl Buradııkl Unlvc:rs.te cerrahi p:ıv_ CeD3ZC memsiınlnden bir tıba 
mil) Matlub gayeye ~arnbllmclt için yonunun da tamamlnnma.sı kararlaş. ÖllimUnü dUn teessürle haber verdi.. ı>0Us, deniz ve :tnra mll!rezelert ham 

. I '--. .........•......•...............•............ -
Pamuk ipliği, k.ıput. bezi ve tıle~ 

mum mensuca.t üzerlmlcki şlk~yetlrc~ 
yerinde bulan Vekil, 1ıctısad ve T!ca 
Vektlletıerinin ou m,,vzuu ele eıd~ 
nnı, :lktısad Vekület.nin hususi fA~ c 
knlarca imal edilen pamuk ipl!ğ ;..; 
kaıput bezine el koyduğunu ve d 'itil.. 
m"nsucata el 'ı:oymağa ı;aıahiyct 8 

ihnı ifade etm.iş~. 

eı;İımesi linm olan )ollar halkmda t.mbnıştır. İn,.cnat ve tesls:ı.t için 150 ğlınlz Mısır Prenseslerinden Perldım bulunmuştur. 
al ı d:ırbn tenvire t.toşeb etU mi, bln lir.cya ~ç görWmcktedir. Bu PB.Şn refikası Prenses Nevclve.nın cc- Ön~ '1'lirk Ha.va Kurumu, Lfttn 
lkn:ı kabiliyeti gCstereblldi mi? G:ıı.e- pnra Maarif VekfıletJ tnrafınd::ın ve.. nazesl dün bilYük merasimle evinden Kırdar, İstanbUl Dc!ro.yesi. PerJdun 
tel ri1!11dn manzarası biu bu suale rileoct::tlr. Yeni pavyon 140 yataklı 'k&:dırılmıış w TeşvHdye camisinde ~. dl~ zevatın g5ndel'dliti on ka, 
mU bet r.enb vumcl.: imkanını maale_ laca.kt.ır namazı kılındık.tan sonra. Asri me7.11r_ dar ~elenk olduğu halde cenaze eller 

f ,ermlyor. F&kıı.t baı:Qn bazı yolb- 0 · 4...4 l"zuml tesisat hnrlç lığa gömülm(lştllr. üzerinde Nişantaşı ve Ualı'.\.sk~rgazi 
rın umn, b:l:ıı1nruun da a~ı ol • Pam"On • ..,..n u u - R-'-' c:ı.ddesbıl takiben Şişliye gctirllmJştil', 
masın:ı rafmm elimizde kıınanılacak ten getirillemed ği için Ocrrabpaıp. Mernsb?ıde Vali ve Belediye "'""' Cenu.e burada otmnobile koı:ıularak 

Eyüb, Beyoğlu, Sanyer 
hayvan sergileri 

Eyüb, Beyoğlu, 5anyer ka.Yinakruın

lıkl:m tarafındnn tert.Q> olunan ehlt 
hayvan sergisi önüm!iv.lcki Cuma gUnU 
saat 15 de Ali.bey ltliyünde açılacaktır. 
Serginin acrlışı tfu'eninde Vll.'ıyet ve 
Beled,ye emlnı hazır bulunacMıtır. 

Başvclı:nln izahatı \ftı\',,.. 

lmkfinl:ır r;rne m~caılılnr. itha t ~ hastnnesl:ıııdekl tesısattan temin olu. LQtfi Kırdar, Mısır konsolosu, mer. Am1 m~t1ılla cötUrUlmUş ve drfne. 
IJırııl.'.ıı.t blrh im nztyetlerlni bir claha n~. hume.nin zevci Ferldtm Paşa, Parti ve dDmıştir, I 
teUrlk t".tmdtli~ml't. turC3ra binu cıs- vlll\.yet. Cl\U,nı, gazeteciler ve prensesin Meıtıume.re Cenabıhaktan rahmet R A D y O 

Bu mevzuun b:rkaç veıkllleti 8 ~ 
dar eden ınnumt kısmı ilzcrlnde 1!:' e .. 
'kil Dr. Rrl1« Sa,ydsm d:Lhi bCY"'e 
saslı izahat vermL~lr. urııl 
• Htik1imctin bu l)!!yanıı.tı grup unıntl'uS 
heyethıoe mütt.eflk.nn t.n-..v!b o1u aYet 
re saat 20 cıe ?VJ.Setçe celseye nnı ~ek~= ~e V:~~pı!:;nı f:;:~ Ceza kanunu ladilAll için ~!?.-':...~~~~:!; .. ~:: .. ~~; .. ~~~ .. ~-~~; .. ~?-1 

.. ~!~ .. ~;;.;;:.... I._ _________ ;... __ , 
ÇARŞA 1BA ıusnsu 

V"'"itm•şttr, ---~!!:.et lehine ı.anaınnaııııitmız ıa - avukatlarm fikri soruidu iSTER iNAN, 
.................... ~~?.~ .. '!..~~~!.'.:~~.... Adliye Vekô.letı, ceza. kanununun l S T ER I NA M A I 

TAKVİM EYLÜL 
Ruıni eeııe 17 Arabi •eııe 

155'7 
Cnrşamba 

1860 - -
Eyliıl Resmi nıaa Hızır 

4 1941 185 

GU~~ Şaban 
IMŞAK 

::ı. :s. u. 

6 5 6 1 

11 9 « 
Yatsı 

... l). "'· ::;. o. 

1 v. 
l& <ıS 16 :w 6 . 

E. ti ~~ l s.a 

tııdillnrle naza.ra alı.nmak üzere, ceza 
hukukunda ibtısas yapmış avukat _ 
l:ınn miltal'ea ve fiklrler\nl öğrerunl'..k 
makserlile şehrlm1z berosuna müra.
caa.t etm!ştlr. 

Bu husmta faaliyete geçen b:ıro, 

bir Jcoımls;;ım teşkil ederek çalJ§Jlla -

ınrma. ~. 

Dün bu m~adla. ceza ihukukun.. 
da saltlbl ftıtAsas avuka.t.lı:ınmız ba _ 
rod:ı. topl:ı.na.:rft.k mesleki b:ı.zı -0tüd _ 
lerdc bulıuln:muşlnr, lrapojriar hıızır .. 
bmışlardlr. 

~nun bu fnalıyeti bir müd. 
det daim devam edeoek, serdolunan 
bu ~aila:r b!r rapor halinde Ad
~ vclkA'lotAne <U'Zedilecektlr. 

Köprilıılin Kıu'lıkö7 lskrleslnde 
halkın istifadesine açık bir telefon 
vanl•r. Bu odııclald katlJ)'a S kurlÇi 

attınız mı telefon ~er, fstedltinlz 
numarayı ararsınız. 

Gecen akşam bura.dan matbaaya 

telefon etmek ıhım oldu. Kutuya 
beş kuruş attık. Fakat. telefonu lş • 

tmck kabil olmadL Ilclkl para bir 
1ere ~ıştır el& mekanbr.m.'l.nın 
harekete g~mcslne mini olmuştur 
diye bir 5 kuruş c1aba attık. Tdc • 

fon öttü. Matbaanm nmnınasmı ~e. 
Tirdik. Gece sekreterinin sesini duy. 
dıık. Ne lstedlkimlıl soruyordu. Fa. 
kat bbJm izi dayurm:ı.mıza im
kan bulamadık, bül.iin gayreUcrlmb 
boşa gitti, hiddeile telefonu kapadık. 
Telefon hiç ~plıesiz bozuktu. Te. 
Jeton edasının kapısında bu bozuk
luğu bUdlren bir levha bulunup bu. 
luıımadığma. baktık. yohtu. İşin da
ha garı"bl bu hlk!iym anlatıp sika. 
yet etmek üzere btr memur ruadık. 
Görünürlenle o da yoktu. 

iSTER iNAN. 
iSTER iNANMA 

7.3o: Saat ayan, 7.33: Hafif par- istanbul bor 851 
çalar (PJ.). 7.45: Ajans hnberlerı, 8: -····- 1111 
Hafif paTÇalar <Pl.) 1 8.45: Evin ~n.. l.stanbul bon;asmın 16/9/941 ~ 
ti, 12.30: Saat n.yarı, 12.33: Oyun ha. 
val'arı CPL), l~ 45: Ajans ?Wlerıerı, 

1 

CEKJ.ım ----; 
13: Karışık şa:kllar ve taksimler, 14: ~cılış ve k~;;1 
Karı.şık mii7Ak CPI>, 18: Saat ayarı, U>ndra ı Sterlın 3l~o 
18.03: Karışıık şaraı ve türküler, lS.25: 1 New-York ıooD:>Iar 1 

' 
CD l!ıtJka hM •enevre 100 İsviçre Pr. 12 89 ış po lselern, 18.45: Rad. • adrld lOOPeçetn 
)'O ~u'k Klübü, 19.30: San.t nycn,, Yokohamn 100 Yen so 8875 
ve Ajans haberleri, 19.45: Serbest ıo swkh:>lm 100 tsveç Kr. 25 55 
dakika., lS.55: K&dınlnr faslı, 2015: Bır altm lira 
Raccyo gıazetesi, 2045: Bir halk tür 24 f(ye.rhk b!r grom ldll!:C 353 --
küsli ~emyoruz _ Haftnnm tümü: ~nl!::t.:ın:-------:-::-:--~ 
SÜ. 21: Z4ra:at takvimi ve top!ak mab Esham ve T hv~ 
sullerl borsası, 21.10: Saz e..o:erlerl, :tımım~yeli % 5 933 Er- 20,20 
21.30: (Sağlık saati), 21.45: R~etl- gani A. B. c . 
cümhur bandosu, 22.30: Saat ayan, 7o 934 sıvas - ErzU -
ajans ~leri, boma, 22.45: D:ı.ns mü rum ı 
~ı,çı T. c. Merkez BankllSl ._. (Pl.). 

\ 



Türk edebiyat tarihinde bir 

a ıı 
tutmak, muhabere en&kını Jamıak 
bunlan Jatıoaab, ,.8 •anki ha«jbt • 
bir btiyök to mevcud lm'"eıdne buna 
a1d bütün illerı muntazam bir idare 
'*1lnde ted'Pir "11Delt. fc.,te P&b1m Be.. 
7bı saadeti bu htll.Yanm, velev faraa1 
~ tabalı:itukundaa ibarettir. 

C· Teni sllAblar ::J 
Uçan bıçaklar 

Bir ara!* '°"8 meydana oıtar Pa 
lifin Be.vJn etrafmda da bir deWit ıL 
ftJeıtl oıbr. O cidden bir deli miydi? D k -Bmıu tım.e 1ddta edemez. Biz. insan a ikada 3.000 metrelı·k su"ratle ve 10.000 
1enıı baogfabıln az oot del1 olJnad.ıtı : d . mıza hDJmıedllebillrf evır yaparalC havaya fırla b k dl 

Bu her bakımdan nefis kitabin en b b 1 yan u ana an 
-

1 

_ <·> ~ 1a11t J'Clbeleblıen ttmicl. iııtı..I :ııaman o zaruretten, •tlra7abdan. I mWı1m r.cısmı aonunu 4ıefJkil eden b&b- om a ı pervaneler tayya 1 korkunç 
Mll, Clatatuaray tareımtd&ki zar 1117'anJ&rm& bir actbılt aetıı:memekl ~ bir kil~ ~ete b1ht dır. (Sah. IH-22'1> bu fasıl blltiln t: t • 1 re ere 

"'" ,., ..... ..,""""'" .._.. ..... ,... ....... ...., ... .,.. ... __ -.. ,_ ırmaı ..... .,. ...; esır er yapıyorlar 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

..... - bir ..... ...,... ~ - "" ... ...- - - ............. "" .......... ·- ._ .. , .... "°' ..... ..,.,_ ""'"'"' -""'1,....., -da bab _ ............ •-- ..._ ___ ;obu...,.... lerden-bed". - Cllmh-
- JJt ........., ..,... .._ - ... """"" - .... ola.. Din - cad Ye bahtııu - - - nen. oa,..ıarla dolu - .,. - ,...... ve orijinal ....'..'.'.:~· """"°' _,, ....., a.ıa-1'"" ..,., edllir. - - ı.r .._ _.. ...,.....,... • 7L •""' ba ..,..m .,. .,. '""""""""' .., muca.dele s;Wu lcad edl mı,..,, --~ IDÜtcm amadAll imJfJer, 

0 
tlb... Plık&t ne beis var, her halde Bis hemen tarar vennif bulunu;ro • .tıYJrdJm, onlan tekrar tekrar otamak Bu :renı mlbarebe sti.bının am cUçan =-- .................... bir ......... Jo1ıı menlhmda .,.. blA. ""' >i - - bUtQıı ~ '" kl- bahRde"'en oıılal'dan -. c!Jr. Bu. uçlan ""' di>" ka 

.:: >e - - ....,_,- - d-t;r· - _,ıelerl. - ........ ,.._ .. lradhr ....... lolo ... Bu oon flkı'l th bir penaııedlr. Pe<V;ııenİn .. -

...::. - .....,., Noklle ..,. ..,.- - - • ..,.,. -." olMI ..,_,., bGIOn tece\lllomıda her ..,. ......_ daha ly 11 olllaımn ... her kanadınuı sivri ucu u bire -
., a _,....., bOtUn ,..., h--... _,. ~"' - ... .., olan ııır - ..-: ,.,.,,. • loook ,.,.,. pion bl• ''""''nI venııL - er .. ,..,, ' 
b ...,...,., .,...., ..,.- ..,..., beP ""'1lren ....,.. Pool ıenı m,,_ • .,_ -= .,., b, bQl>a ....., ı.i ,.... ba ...., tam oluak ......,wa o;;.,. 1 _,,_ bahııuııakladır. 
u •-.ııa.ıa u.a. kullanınmf. OAUP ....,, m!U-' ed- .,.. ....,.. tt.. ._.., - nu•fl'us llemt _,...18 bır-..0 """1m. an --· hücumu " wnuıını bU.Uerindm. tertemis vicda • tiblne ~ olan m.ıbuaat ne ille on.. tebdil etmekte ve tencUsinden bafJıya.. M s ı F Ba.v evlenmi~lr. eşi •t19an Bıçaklar> dan yüzle.oeı 

::""'· ah!W fulletlel'lnden baı- .ıanıı ...,,...,, blrdm _ımwıar. ~ '* .. .., - ba muh&neı llsnl 8a1vat Hamm. lıoptml,.. malQm otan 
11 

ha••1B fıı:Mdır .. <Uçan Bıçtlan, 
la ken .,..._ moald otan prlb 1ahud muııarm. baDC'lfnl - - .....,-. - mo,... olarak _.. da9lr banımlanndan "'"dl• keDdllorine bi1>11k ı>;r allrat ,. ...., ~anıu da hep mDwnolıa Do ""' .. ııı.. - .. , ... _ ııır -1 lnandn1N•ıı. h .. ..ı bir moha-1 ~nıovuı• ovhım wıo• içinde, kah,.: k_. ......, modern bir ••" man.. 
·_.....~~·Bu suretıle hemen h

0

r uril!A_ lllve etmek iStl7eret terslıı1n ~vardır. AJnliıe U1'kusunun bir auısuztukj sınl ieerek, ellerini mangalında ;sıta _ cmlk l:e bıııvaya flıl'~ll' 
J'U"-- habemrula1ı taflilM ala ala dol~ bir u.ndJıt 10inde gön.derdli1 elbiae rü.vaaında eer1n blr pınardan bol bol rak, sa.kin bir haya.t ııeçiren ve bu ha- B~ daJti.kada tiç bin 
.,, - - - - ....,_ meanuumı - ıatıdWile laüd -· - - ...., .... """"""1 .._ ,.._ ..... , """'t dUnvada ..,.. bir - meb'elllı: 
k,. _, Poh'<ıı Booo -..ıa mil.. il-· bir _,. Utıııme ....... .- ...ı.- -.. bir adam lllbi ııır ,... "'"'°' _,,.en b!T kadmm -· )'lllcarı,ya fırlamakta .,. 

0 

- bir ......,., ,-u .._,.,......,.. Bunu blo •""" _,,,. hlil!'-"' Umlııanlarlle ....,.,.. ,. ~,., '"' t m•ml'• b t'ıd~. an&: -n ..ı..ıd>ktan ....... da , 
~- ,. muhanfr •'"' N'*'lln bi I•--· Bmıu ....., - ...ı Om1dledll1ıı .,.,,... -- ta._111 -!'dan. ı.uıdıklal'dan ı,;,ı bu ,... klkada 10 '*' dnlr ,.,..akladırlar. 
d ........, """" ,.,.. __ .. .,.m- ""' .,.. ıen< ..ı -· o!mdıL bıta>a bir balo! • ..,.,. !cin bir m 

81
-· - l&)'y....Ue .. ,... 

1~ ona dair btroot ı.ı.t edJDmil o~Paıh m Be.v bu !ark elli takım oeSid Kmdlsin• Wr ~. bir maıeet ısotmlottaa. h&U detllctır: fatat Saf lqtıklan ıamaııı. oel1k ka.natıann sil 
l'1ls. çeekt elblllelel'i eörUnce eaşanr, f.ab' 1Cld etm* to1n tUrlll oaıeJere ıqeb.. Yet Bana ufak bir sars ntıdaa aon~ r1 uo!srı. m1itıblf tuvvet..!e tanY&re 

..::.:;:: t!>ewnm ti ftlılm ... ......, ...., ...ır. mııt.ıılo bir - bDa ........._bal&& bir....,.. bir,.._ -. -ile ........ •""' itimada in - -ırlar ona: 
,. ?a>dan ,,,._ ....... ne-....., borCUDU ödl:receM1ı"· Onda bar - - llmrll ıoclnll.,.. ...,.. rllc1I _,. Onun P hm ,..,..,. 

8
,. - fllM - · - ......,...... Wr 

......... - ...... o - .... - ........ -·- - hıuııle ouu - ......... - - ,.. .... bir .... ,,. • ., ........ ba ~ • - bile, - • ~ 
"'1t, ııtu ıı- .._ ,_ .... _. """odm _.. lılalld1r ,. Jnı ı..ı ~.., """"' .. ...., _..., ,. ..-. -- - bir ..,.. de.. m _,. - al<08t. "* nııawa, 1 bin - --.............. ,.... .... ..,..,,.......,. .... ...,...... __ ..,,..........,..., __ tıı. .................. -blr .. _ ·--... - .. __ ... __ """"'_ 
:"""' ,.. ...._ 1"da ......,. lb. Bu _...._ ...,..,. bedeli oJaıı • - bir pamuk llraatı-. - lbomtı•. Bu ••dınm bOtGn ....-.... ...- - balmunaa - - ı -..ıa -!°"' bıdımm...., bir maao 11mld1Jo o- bO,.ıe -"· ,,..,_ aOrilkllJ' __ ı ...._ .. Bu _...., ,... ...,.... Oo ""'" bu .......uı d,,,...unun lc'nde "" bu _, • ..,.. lnN&tı _... -•n; 8 w bı<ülln ına. 
bu':'....., ..ıtnnlt: ,,... - tir: m- ıstlmaJ! l'8Çblııl ... ..- '""''" mü-.,..,, ,.,,.; m..,,..,,.,,,,,. C-lrfni - a<Uumaktadır. ,_.,. .....,. .........ımıa 
....... babuı t-bala ı•li--· ..- •~av .......,. ,._ .... - tuawoırıar 0yı. ml1plıem. Kllabıa bu lıadıııa ,. .. •- •ile.. - -- - .._ ,.,..... 1' -obd dlelııı .........,, ve old- mO.. bini• _...., ootlnmln""'- nn!ı.. ..,. .....,.,. muhat meokllk ha-la nlıı • .,.. ...,, aod """"lan <ta..ı - "'"° dııomeıer• t.alDdlrlııd•. _, .... ,_ .. _,, __ _ 
"' ~ blr lıay~t ...,,.,., - dL •rl aoıanıarı boJalaNk. ..,......,.,, "'"""" ..,, la "'"" •l .!at eden ..,_ ~~ 1;:' neftoedk, hole bn '""""" b.,ulann - -lamı .,.. Bir k til --'-'~- ld •ı ta-ı .. ıoen mal>elleJ- - """'""" • -ı.- p, ... - ıunmu. °"'"' •• .,......, .......,. .._ .. -·.u..-. '"'" edebi ,,,_ • - .... 

1 
., • .........., o u 

ko:det •- blr _.,, -"" ~.- .,,.. ......... -acH••· ltılan bul_.,,. .. lteııdlal .. bOolu&u -;et -..uıdan 'lllıi< edebty&tında ,:" ,__. ...,,..:ı.. b~.:;.!;"' Bir - ...., bir aruı -
.,.

1 

"' ....ıo aor.ıan. odalarl ..... _ Bu _.. pora ı~eıiııl bı.e anı.._ lcad edor. Pamult """"" - •• _.....,. pot " teoadttt •dhebll., 

1 

. ---:" '· ,,_ "°""" cıbn llıW.f ,._ 
,.; ~: Palı'" - ı.ı --- - -Jd•. Lond,.... ene! onun ı..aı-. lalbllt Mbamııa inlL bk oah......ıtr ki "'~' bUnda. ••tll -.,., llWal< - edilerek ilY- t..ıaa - bl• k"'lllJ'tl - ..._ 
t "•d• -..ııe - ft ...,..., - _..ıı: aridab vr ııaı etmıo ., nı,,_ .- o1ur· b kim .-., •-· biı Ş'naslııin ince lece t..-.ııt. a.ı..nal•1" Jıe- -..- - lfadlr1n "" mUd. 
,:a'• Oıq- bOD""tannı ..,,,._ m ..... ,.>: idhıe "" ııo aeçhılnfl: ..,._""""" - ""8 m...ı --...: •-"- mtta•om• aan'atmı bulmak.. dell«lna ilalıet --.:erı saman, _, ltbıci - d....., L ., • ..::.""'""= -wıla momnun ye ıan blR uılatmat zahmeti lh..., •- ,. mı1111 Jcab etti_. mulıabenlerl tan lılll kalam.,,....._ ..........., _...., gelir phllez pat.. ""' - dAln ,.... -· 

0

.,, •• •dh'. lladom >i ..,.. Om'd dl-it- Bmıa ıtınııı da ,.,..._ .. .-. -armı .......,,, tlzen> bir """""' hmıon ıı.r saJfMmda ... -· Tal>l1 ou an, da- - -. ....,.., ıa ... 
din " komanınm .,_.ı..,ıe bU 1Jnll. pora "1 .....,. pot mlllılııı _ı...,..... ;çm , ... eden bl1tftn 1....._ - .....,....,.... tasvirler, .... -•m ,.,. tn-cu önceye rast •• - - malı1tOın olan K-
bu ....,.lerlni - --- r ıılba1et bir ht-• _,, .. mtıe Oolatada bir banda bir ..ıa 111.. -1elorln !cine sıkıııtır•tm,. ıevalalı - bu ......_ -Gn ......,,,. ıaarrm 
detu°"un ;çJıı """"' - Jolr .. --- " _ .. ,.,.. mulıa>')'ole_ tar. ""'""" n• """'' Daha " ade -= 4ıa bir yu .... köprll ıız.,.ın_ . - _..., ..,._.., ..,_... -r. ..toe ~ teferrlla.t bblllnMn yor taht uyku 

11 
Y u.. den ır~en buna?tıeı bir sıeııkt.e.n Şu resimde gönlii,iünüz alet, cU. utrıarak 12 )'il& iDdirllmJıaıtir. 

, ~ ,._ - torak bir """'· eı.. Jalnıs .,.....,.,,,. .ti .......... _, 
01 

' vaki> ..,,_. bWeden ou kQçll!t twa: ,y., •••Un• çan -· ı ,_ • ..,. bir ınan.. · 
llkıer •"""1 ...,.,.._ bile mıa '""'- - ... - .,.. namUB -· """'· .......Ue le!• ~·;..::- -.. - ""' dot;ı de alo$ d ... lmll• -· 1 cuman. pe,..no kanat •. - - - .--. ••. - - - -·'"'"' ,._ .,,. ......... """'''· ~::""'ın """· ııtı7a ••1•ıs .,,..,., •otıı ..... ıarını• ,..ıarındal<i tııımbaJar•; 2 •u- BugUnkU bulmacamızı ı•ı ı. ot ed- .......,tır: Olllncln ita.. ta bir lal daha '"""'" baa. ve her...,,..,,.,. wıkl yalnız insan.. ....,., ._. ta,.,..,...ılnln ,,..ka. 
··- ::::: ,!:" ..,_ ..... dar onda b~om htıAllna do!Alot ode. ba ... bl• yenle mevcud o:'al""':' !ar deill, bacalor, dtııMnlv ., '"1

" -~ -- layin eden aleti. 4/ 1 d8 bUl8C8kSIRIZ 
• cıt bfr hMsıe olmamıetır ve h1ç bir pamuık ziraatı işletilmesinin h ıyabnl u bile teru,ordu.11 Tek bir kelimenin slh. 3 numara ........... relerün se&erin.l a.v esa arını CDı>nmı ""vra 4/2 de) ' "-J.J"" • '°'" ~ · 1amBP mabınJB, .sea c:ı.nıeyıei> lerl; ------------" 



SON POSTA 
çıyan di~ ya.eıyor amma lsınini yaz- J le düşüna:nenıiş olsanı. Bugün böyle ,1•• •••·••••••••••••••••• .... ••• .... ••••..._ .......... _ ............................ _._ ......... ...... 

. m~or. Bll1yorunı k1 Artln efendinin l .şey[enien c~t.ıer, :feHiketJe-r zuhu_ : ' 
IS.illi Boncukçıyandır. Fakat Madamm ra ge~r mu?. Benı.m deli olmadı- : 
lani nedir? ğı.mı tasdik ediyorsun. Yalan ve ift! i 

- Kamell'.. benim ismim Kame!. ra ile de dıava etmediğimi gene sen D ....... A 
yadır. ağzınla tas:cUk C<lıyoraun. Şu halde? .., AW A ' 

- PekJ Madam.. müdür ~e bir Demek ki bir ('Va.d) tahtında benden Günde seksen da. va?? eoralım da ~ayed paket Madtım Ka- aln:ıJ.ş'tır. o, (Vid) ~ene olaıb.ilir?. Be. 
melya Boncuıkçeyan na.m.ma ise he- nimıl.e ıberıaber oturmak değil mi?. - 80 - Yazan: Nıurel Sala Cotkan 
ın.en slz.e yolla)'Ul.lıın. Ş!mdi o (Refik) na.mmda birinin pe. - Nevin ya'lıv~nrım üzme benl..,mıyor, mnıeud1yetiui wriyordu. 

- 95 - tltıı. Bu masra!lar uzmı bir Hate ıtk- - Teşıeldtür eder.nı. .şine düşmüş. Varı>a Refik, yoksa Re. :bunlar manasız söıZ!er. Bu, bir er-kefin başımı döndürece 
M'iltareke) nin ilk günleri nevzu. li.nl a.lıY'Qrdu. O eınıalard.a Sulh n:ıah. Artin Boncukçıyan efeodinln refl- fik. i - ı:-ıanasız ~ı? .. Bil.fukis manasız gOOierinl karartacak., ona hiçıbir ~e 

hur ~r!ll11Diarı nevm.id okhrlı:ta.n k~i ,.ant a.çıJıı:nlltı. ~bir aulli tal mub.teremeeinin lamının lKamel_ Benim ona sa.rfetıt.iğim aşağı yuka. ~bu:lıdugun bu w2llcrle, bana karşı o. dÜ§Ündıünn~cek, sarlı.oı;; edip bu k 
sonra biz ~ne ilk göz.iımüzü.n ağruıı ma.hkemele.rinin adedıl.erinin saydım. 1&) olduğunu öğrenmişUm. Ertesi gü rı adeta bir (servet) teş.kil ediyor. :lan al~zlıtının manasın-, sana an Iarın uçurumuna düşürece-k bir ke 
lViktorya) ya dönmüştıüt. DOO.m.üş- On be~i g~l.,yordu. Y::ıla.n söylemiyo_ nü Madam Kamelya namına bir celb. Artin elendi de en nihayet, bana ~latıyorum. Sen Hazanı seviyorsun! fiyettir. 
tük anıma; o cilld.aei bi.b.emıta.mız da dwn. Utira et.miywdum. Ancak,· ver Artin efendi şaş:np kııılmıştı. Galata hak verdi: : - Nevin!.. Bu .. bf d m !Lk : K .. .. .. nıyıwıın r e uyan~ var. 

e J Il9lll.llllda b.r oyı:ncuya ~utul- diğün her §eyi ayn ayrı maılaeme-le~ rıhtımında bana tesadüf etti: _ Kadın değil ml?. Şeyı'.ıandır, de .. : - esme scıa:umu .. o dııı sena Q.şıkl B 
muştu. İçini ,. .. ı. n de: ..._ ""·: Kazyıola.ya oturmu•tu. Sinirli gfn rli u mtı'k.a!>elenin, b:r ömUr boyurıC .. ...._... muracaat ederek bedellerinl taleb et. - Ka, :Mlauuıud beyciiaiml Bu ne di; hak.kın var .. evet. aldığı vak.t ba • . .. silrükleneook a.n.bı ÇQk çetin b' k 

- Refi.ki. tim. Mesela Fatih Su;th mahkeme.Jne lıJUr ki ed>mun.? sız:ın madamı da- na danlfb? K:apımı çalı:p da Arlin ~unun ete~ılP. oynuyordu. Bedad,dmın kocası 'ha t· ··.klll' .. 
Ded ~J zanıan ~ı..• .,ıı;..,-...ıft- ....,, .. •-"""""~ a.ı...n... nı,. ı.-n..ıı ıa _, ? "a,ya:kta onu seyrediyor na l ne ıne şeıı c ~t:ı .sa.._ ...-~ ~.-.z muraca.at ediyor, Şehzadeba.şmda va e~·· nu ....... r ~ü'>' ....,,,~e "'l u.or efendi ne filiemdesln; şu tavuğun bu- : . .. · rüm o!mak feei bir ba)Bi etsiz] k E 

Ref'.k çı.tcyur. Ml'iiet tiyatı:osunda veıdiğlm bir §işe - Art.in efendi; dedim.; görüyor- 1 dundan biraz yersin? dedi m.ı?. Ma_ i Ncvınin uzerinde 33.de fakat zarif, " . Y 1 
• 

Bazan gene ma!hud (.ta.palı araba) lavantanın bedelini teleb edi:vordum. sun ya bu bdıın ma.hkemede (alma- dem ki demedi· ~u ha]4c ben de .şi~ iince bir rob var_ ç.orapı11z baca.kları.. ta=ı üm.i.dlere, h.a.yaller~ bağladttta 
seterile Bebeğe gidıyoruz. Bebek ga_ Eyaultan mahltemes.ne müracaat dun) diye yemin edem.lş<ır. di e>nunla ne ~rn.şacağım?. :nı birbirinin üstüne a.trnl:f.. ~?1'a, uzaıklaşe.n bir sıe~Uyıe tekr:ı 
zinosunda tkl turidedil oturup bira ediyor, Defterdar t.iya.trosunda verdi- - Evet. <Eyüb Sabri) uğraşt: amma gene ~ Oa.yrl ihtl:Yt&ri göı:leri, çıp'!ak bacak dönmek gur.~r~zluk., .. 
içiyoruz. Benım :ismimi aö)'Jfyeceği bir ğim bir çift .l,pek:li ıPf&P bedelini isti_ - Şu halde .. C!emek kJ bu mallan parasını aldı. Ben ne aldım?. İki s:ı.- :ıar üzerinde biraz ra.zta duruyur. Ayiarea suren, tahammul edil.ınell 
Jc?d.e: .. 1 ~rduın.. Bu suretle her ınnhkemeye benden almıştır. ıatalllt bile l"l)l!amadı. zztuihı vüHı._ So-enç kadın bunun farkındadır: 12tırablaria bunların kefareti öden~ 

- Refik Bey! Dl~ .acze be.fl.a.rnıyor ~ı ayrı mü-racaat ederek ve her - E>vet. nl?.dan hiç olmazsa bir k:ı.hve içeorum. :Maksada başka yoktan, kestirme git_/m:4 sayılmae mı? 
mu?. ma.tlkemenin dahilin.de Cverılmiş yer> - Demet k.I kendi.sini yalan ve if- Bundan böyJe .ta.t'iyen 1~t.;ğfa etilm. ~mek için planı deği•t!.rnıek L'izıml Bir kabusta..>ı sonra bu tatlı rüya.-

Bu hal beni bü~too ç.leden çıka. göstererek ıerek kendisine, gerek kı- tira ile davet etmiyorum. J Madam ViıkıOOrya ue meyami aı:niz. ~Şılh bir hareketle ellerini arka.ya des ya hak kaııanımıaz mı? Hakaretin 
r yor. Batıma cinJ.er ~kı3or. Dedim zına, gerek lblmıetç.:a;J1e .sek.lenden - Evet amma sen gönlünle iati,e- de(!) zuhura ge'en C:ıa.v.da ~umaı. ~tetliJQr, vücudunu ~ bafUU biraz ge_ ınıaruz lcı.Ldığı bir anamın karı.sına 
ya' Mukadderat bmi bır çemiJere ta:k 1 fasla dava aqtım. l'e'k verm.işsln. leyha.nm vetm umum.Isı de}ıl\m. Siz i?'iJe bırabJıor. Bu aretıle l'Obunun e_ mall:k oJım,axıa haklı bir intikam alı 
mı.ş, boywıa 90YJZı.101; aanılti zuhurı Teknır ~: Yalan aöyieau.. - Ben del! m;ylm?. de Madıamın yaka_,ıını .fıt.fen bırakm? ~eri biru daha '-tkan, dis b:ı>ü-1~ olma. mı? o adamdan eıvveı. 
to·una ç*1:1or ı.nu.Hn cJbl boyuna ycırdmn. ilt.iN et.miyordum. Dava et. - EstafuruJıJaJı. Daw. açtığınız doay23a gidip dersiniz ~uının thwtıüne çıtmııtır. jndınıo hkleri tendi.sine ~ 
kıyafet det~:ztJ'Ol'llGl. Kavu.Ludan tattın f81leri ltimiien vemı.işt.m - Yalan dıava etmedl!lml sen de ki: i DeUkanılı göderlni k.aç'Lrıyor. B1141 delil ~ Onlar gene madem 
baş.adık. PifetA,r, envaı takldler, hepi<~> bu mtiaeael daval&rdan anisin yııa.. (Madam Kame~a Boncukçuyan Sdömnete ba.119mlftır. Mukaıvem.et.ininkendtsıne dlmmüşttt; §11 halde, bıra 
sine çı:ttılı:. Çlikmad.ğımız n~ taldı? l ""ll'dı taldı. Öyle bir bal olmqtu - J!Jvıet tani1m. lıalalmııda .. her ne kadar tarafı iliın.. iJaftf J'Lftf eıriınate 1>aş:adJiı Jt.ııı g;1:>i duruyordu. 
Zenne Şa4aret ro'ü değil mi?. Ona da ki: Mesel& (Ça.-.> güni Vıka>rya _ OJ1ıe ise nMll -1lb Sabrt, CeW cıoo (!} b9.zı ldııUaJarda ıbuluıımuş ~.. _Bu ne dııMcınlık Sedıl4? .. 
ifte tMütlrekıe devril batıratı:e başlı Jl,rtMlnltan su)b. mablwneaine, kızı BeJleır çmumiftlr; sen de habB btır isem de, bu defa m.vadaaı kat'iyen i - KnrıU11&na Bed&dl.. Nevinin bu llit.a.rUe ı9llı\tindi, s 
,yoruz. V1rjin lbd*'W .th ma.hbmeaine, ttadmı müdıafaa etme. Çekil Ben ge. I niikQl eyledJğlmden bir gt\.na dava : - Ne lııonuşaıymı? e ~ 

11- hinnetı;ild ~a Be,m aulh maıı ne ır.fll w iyi diifilnen w adamım. ve iddiamllll olmadJlın1 lcizane ar- f - Yazık, demek kon11fc1.Cak bir _ ~~ı 
Yazıhanemde <Kamelya) ae (Şa. kemesilıe; <Pertembe> ıiinü Viktorya Aa ook iıli melktebde olwduk. Ya böy. r.ey1•im m. > ~! .. Ben sana me-mı ft - Ne d.tlşüınö:Ymımn, bana da ıbf. 

hlnyanJ namında bir karı koca ça~ı.. Be)IOl1u au1'h ma1*emeaıne, kızı Vir- 1:tte Jl8ıP8caiUııs if bundan ibaret.. freyim: Bana sevginden balıset. e .• 
şıyor. (Kamelya) kati.be, (Şahin. J~n Fatih sulh maiıkenıeaine, Paurun_ ZAYİ - Şehremini ntlfua mmıurlu.. tir. Bendenlrae gellMe: i - Bunu teıua.rıama~a lüzum _ JMti rtmıerL. 
yanı tıa.haılıdu Gündüa'eri }'QZiha. 18 KBmld!ıf sulh mt'1ltemeaine" tundan aldığım nüfus cttmaııımı ma'Y'i itte bdtırım pmdl huzuru •.uni2ıde EfalrAıt cıu>lıuıdırama1ız Nevüıl 

11... - ... ~~ .h..,. ~·- Yenls!ni çı.kaNeatundan ıeü:ia1- Madam ........_..,,. .. tıelefon ederek : Doğ 1 . ne~de ça:Lşıyodar geceleri de Ferah CV~t.orya) -.. a .. ......_ -~u: B,Jib -........ ,,_....,..,, .. .,. . i ru U'JU'. dbn. Şimdi 0 güzel gecelerin unut 
ti t nd ] Z te S -i Cel .. ' .. _.i Fakat ben ba .. ,l ııJn bltkmıl1 yoktur. vek.3!llet1ni ıtıa.t'iyen redd~ O- • ..,,. .. .,. 1 d? B bu ya rosu a oyun oynuyor ar. a n a;.,,. , ıa.ı, ~ n. .ıu . (tel f ) var : - =- mı na en raya au maz batlıraJar!le ba.şbaşıayız. 
'blUn de yazı;llanemitıın bir komedi 1d1m.. İnsan beraber yq~ğı Büae7ln otlu Ahmecl Eftlm 

1113 turduğumuz ~zıno: a ~ı~ad~ fsadığım aevgiyl bulmata ge!dlm yavsen Dçmakta ind ed)yoır-sun! Nıç 
sa:bne.slnden ne .fa'l'kı var?. Blz!m de bir adamı senelerce ırnıu .eder miydi? dı. Artln efendi te.e nu ç · Srucuğum. çı~ın? Mehtab sana Be 
y :.ıtunız, tü &.hı ~p. yüzüıxWzü Hattın bende Olduğunu ooun aYU- ZAYİ - Bursa Kız Öğretmen <*u. Vlkt.orJB'Yl buldu:to 

1 
B nd nl Ve i Genç adam titıedl. Bu «Y&.VI'UCU-beği ha.t.ırııtınwlı mı, ağaçların altın 

'bofıa,-ıp hayatı hatiklıe sahneiine ı ht.Jarı da gördiil.ar. Eytib Sabri ile lUDduı 1138•39 t'ılında a:dı(pm ' 743> - Madam Vik rya. e e z -~ kelimesi onu bafbaıı a.oa.ğı aars da o ıecelerl 1~ et.metten niye 
ç kımak detl1 mi?. CeW 9eklldileT'. Artln peflme düıtü numaralı d'.plomouııı M1'i ettim, yenL kili llln~ m birinci sınıf 'l:Vukatlar. :DUftı Bebek o heveeanlı, temn ·b..'tm? 

.111 k ' b k .ım &l&catmudan eskisi hil.ıtilmsüzdür. dan Arthı Boneukçuyan kulunuz. E" : . '. . ,: 1 .• 
(Vı.ktorya) oyu-ııcu <Renk} e adam Onu da kaçmmıld'6ın o.ayını ça u Emirdai İnkılab İlkolulla iirdmeni t• Te.k k dlsi bizzat Ar~n efen- 5t1:a:'18ra beşiklllc etmiş a.fk g«e.ııı:r Sedad. nuıı çı:kabiUrdi ki .. Naza 

akıllı tutulmuştu. CRctlk> gene ar. buldum. Sa41Je soı- ve ·· en .. ~ünün önünden geçtt. da ayni teklifte bulunmuştu. ü~ü d 
tı.t ole.n tZarlte) namındaki karısın Bir giln evine telefon ettim: Kar- - dl kı:ınUfOOI'. emabden S Elinden ebediyen glttitini IUldJ~ bir araya geleceklerdi. Bu nasl! tef 
dan aw ..... ı ....... bal alacak ç:.-..""ı bul- '-•- kad ... t So d Madam Vikıtory:ı! Bazı ..... ~ ~-1ll, §imıdi oda&ında, karşısuıday- ... _ ..... +-'• edJıUrdı'• ı.ft-•~ya .... 

---n ""TWÖ fUl1ıa ......... m ç ..... ı: r um: T . . A nqi· maaleaef bun.dan s:>r.rıı.· esa...,... • - nn ı 'ha be au ........ IA • ....._ ..... 

muş an gibi (Vik1ıocy"\) nlll peşine - Artin efendinl'\ evi orai mı?. esvtyecı ramror ii Maanud &Um Beyin (1) ha1tkı a.. ~dl - pçen gillel g ıer. da ye. matı dÜfÜJU!lfiJtü. Lakin. baJBiz ~ 
düşmüştü. Reflte ne denir 'Ye ne ya_ - Ka buyurun.. burası.dır. Aceb l _.. • 

1 · 1 d :canlı .abnelıerle dlr!l.tıueği tekllt e · nda l1mn bir at seyahati ~ 
ıl ? Hi ' mıunana birinci •:lıııf bir liJ'(!Jlllsle ikame buyurd.ulu ~~darva arb a ~- Bil' seraba kopu,ftu. Şimd1 ken ........ nde kuvv""t bula 

p ır · ç.. ooda tatıaliniz lctms\nlz?. <tesviyıeci ahnaoakhr. Talib o - bulunamcya,cağım. Her ne ~ U- : • ~ "' ıruııJllJMFJI 
(Viktorya) da netice itibarile bir - Burası postahane, paket daire_ lanlartn askerlikle alakaları nu aı.,luaul talhri:rl olarak al'2l&tınek :bu senli> bir hü:lka.t haline inkıl~ tı. İçki de ~ile -.erİJOf'dıı. 

<Gıdın) dı. .si . .llladam a!tedersinis. sız, raha.tmz lmamak il H li F m~vfiln meala.hat ise de fimdil'k iııl.. ~etmı, bulunuyordu. Çılgınca ~111 sabaya gidıtnee da.,ıa.namıyacaeal 
Ona da bir şey denılebillr miydi ettim. kmd fa.b~ m~~n=~ tıttamın alelacele şlfa.l\l olarak ta.. ~='~X:m::!ı ~=I ~: dü.şıil~ oda.smdn ~lmuna!a 

kl. bdi - E.stafurllllaıh beyim.. &eelb bir meleri. bulünli rica eyterım anuç digin! fbt .-ı..ız dud&tlvw ua~kla u.JJ" · , hkaBJ var) 
Maamafih son derece muztarI m. emriniz mJ w.r?. (Aılraa ...,., • .,.._ ~· 

eta:tıoırıa> 1a ~çok murafiar et.mit - Bir IJ&l;et yar, Madam Boncut.. • __ ,_ __ ... ..,_, _.,._ .. _t .. · 
........... ~Dl a.aw!IMMI , ___ ._. .... --.... •-••-u--•-.•••---·--•••-••H••••••••• •••••••• .. -



SON POSTA 
Eylul 17 

BilcAye 
Bunlar dMıdav&S" . .ıua. kumar OJD1L 

yorlardı. Kjğıdla.r Nas~ın el!nde 
idi. Nastenta oldıık~" aev!tnU, fakat 
yara, bere Ye çüriü içindeki ytızUnil 
:kıllı b!r oyuncuya, k!\.11 dllterıne çevire_ 
rek kısık bir sesle hay:ıe.ırzyordu: 

r "S P L on osta,, nın bulmacası: 9 - (3) 1 
Bunlardan 30 tan · · halkJ ..J 

- Dağıtıyorum!. Kaç paraya?. Bin 
rubleye mi?. Olıırl. Y:ırım şişe votka.. 
sına?. İy1 ya!. Şlmdl ben hepinizi tır. 

k esıru srek bir arada yollıyan her 
0 zıyucumuza bir hediye talıdim 

Soldan •ia: 
ı Soou:ıa 1 2 3 4 j 6 

tıltlJ.yacağım ! . 
Oda aaıkinlerinden bir kısmı, taran. 

da ise. lrl siyah gözlU. kocaman kafa. 
amı örten - kuş tüyler!le. aman cöp_ 

aZ» gelirse, bu _ 
günlerde a?. bulu. 
n&n bir uert kıı. 
ın:ı• olur ı 2), tıA. 
ve c2ı, Çeşmeden 
akar {2). A k U 11• n a N •. n e ;:~~Nl':1a:!ı~~V3~:ı:e&l'~~~c~ın: 

l T ç • il z lerile ve daha buna benzer bir NIJl 2 _ Anıer!kada. 
azaıı: Maksim Gorkig evıren: asan Ali Ediz mUzehre!aıtla dolu - sert ve ıl>'ah &açlı. ada bUkflmetle 

Ak li 1_._ bela 1 . b' atır haraeW, fri7_.n bir adam olan; rlnden biri <4), 
dU u na nıne, b!r sonbahar sonunda, - Hey ~Jı!. Hey Al,.....ın • ı erı ır yana kaymış, b~ın..c!an sıynJ Manastır ııalkinlmnı1e:ı cDiya«os b&bu 
Yare:e'.ı.te:n evine donerken ayağı ka. sı. arabacı!. mış olan yırt~k. esmer şa.lmın altın - otımn._tu. İtaatli «O. 
<il .,._:ere dü.ştil •e fena halde incin- Biru4' dakika SO;.lra, lkisi de. bir a. dan, hAlA. kıvırcık ve kabar!J( dura~ Duvann ek> tarafından bir dı> 3 Bıışma 
~ ~"4.Uın, kaUmrnık ıçın kalduım.ların rabanın lçnıde gıd yorlardl. Akullna yarı kırl&,mış b.r tutam sac .sar.lamştL tir ses vüimeldl: 

16 
n, «P• koyarsanız 

l1' ;:de çırpm.rrker:. onu, bıtdık b r po. nııı,e, arabanın dö.şemesm", yere otll-'.- Niki!orlç dlkka'le Akullnıuun y'(ıztL _ Biraz ezllmtş P3tatf>sle ekmek kedi kovalar <31, 
va:ıc.ı rdU ve Yanına y.aklı\.ştı. Polis, her ın~ inU,yordu. N~.!or.ı; ;se, asık bır J ne baktıktan sonra: buluk da t\'7&hla b&t!.a.sa.t:?. Kırmızı <2>. Tel-
2ann ol<ltığu gibi kadım .çakır keyib sura.tıa koca.karınm başını tutuyor vel - Kadlll~ğız adamakıllı lndnmlş, DıJı,ıııneleriı üstibıde oturma.ld.a olan 1im olmak (3). 

ederek lk.U!rırı-mege başladı: ona Çbkışıyordu: dlYe dtl,5Undil. MtlmıOQlca: 4 Sonuna 
itli-- İhtiyar acuze gene ka!avı ~k • - Ye~ be arl.lk, ıeytan de~lrme. Sonra, ara.bacıya dönr.rek: - Qamuru sirke ile .kanştınp ç0r.a_ •h koyarsanız, 
trıu~n!. Daha geb~ml!'ğe n!y~tin yok ıni!. Sesini kes!. -- Kadıncağız öidU mil dersin?. diye btnm içine, &yatının vı.mık yerine Y& eoiult de11.werde 
lancı' Senin yt}zf.lnden ne belllara sat. - Gliverclnım. ~rıyor. sordu. mştıt'l!alk çok iyi eelır. dedi Ye ettrfiltil yaşar C2>. Uiul, 

Po1:11'· Ah seni eadı ah!. - Kabahat kimde.. Arabacı omuzu tız..."'rlnden kadına bir Ue bumunu •tdi. erkan <4), Sonu -
du· 1.s, kocakarıya aksi aksı tı.ar.<Jyor. _ Oof!. Paraları da etrafa sacını - gll!z a • 1 <

1 an son:·ıı.: D! ak bak 
ka; ~estnın tonu .. çrt ve kefklndl. Fa- şmı. Koca bunaJc. hepsinl kaybet.miş!Jn. ~Allah bttr. dedi. Fa«at galiba, - Y 1!n:n ~·n•n bö+Un C,tudret - n:ı «R» koyun 
de UtUn bunlar Akullmı ninenin hiç - Ne paraları?. henüz daha ölmemı.ş olacak. ırlzlikloertne lcarşı en b1rncl 1liıc vot - meyva olsun (2). 
ı~1 ~!?nurun-da değild'. Çllnlı:U o. po!fsn _ Dilendiğim paralar ... Y~dl kapi.lc. - Doğru, O(bıkü d&ha sıcaldltını ka.dır. mOıtaleuır.ıd& bulundu. 5 - B::-yaz <2>· 
nlnı .r ad<ıın olduğunu. haksız yere ca_ N!k !<1rlc, ~umızı b11ıı.<larına doğru ıksybefınsni4. IAkin onu hastanl!Gfe gd A!kultnl\ nlrıe: 6 Cııdtle, 

) 

la g~akm.ıyaenğmı. ıltendlsinl karako- puflıyarak: .. tilrsPk daha 2Yi etm;ş olar,atız. - OO~rclnlerim _ dı,.e. öyle &a&in. sokak <3>. Ma " 
k 

0 
k nnlyec ğinı bi .y() du. nem. san::. _ Ne de mühim bir para, dedi. Pof!. Arabacı: öyle acııklı br tonla inledi ti, odanın sallarda isml ge_ '! 

lı:aıd· ora.karıyı mc defa mı verden _ Yavnıcu.tu.m bn ımda bir Jııun in - canım, dedi, "' daha Ya.kın, nah ic!nde her şey bir anda sustu _ sevglli çen dağ <3J. 

0 
''°*'Ordu!. san var! Paranın her sa.~t!m bir deli- şut'&Cıt:ta: ıtı<:mınlıanm... Benim :ıavıı11ı in,cı:ırıcık- '1 - 'Pransız ajsnsmın adı (3), Bir 

se .. 't kendisini hiç bir zaf!lan dtode • ti uc-tınai• 7'•rar OOf!. Sa nr?b~ - NlldfOT'M; h1c sralnt çı.tamw.h. ~- lanm ... :t.. a*ı!la bana hlr eevler ya_ rakam <B>. 
ICflfr ıkınaz. da'ma eve gönderirdi, cı.va seslen de b raz daha yavaş ıııtsm!· *1 bt'Yl'ıtleri kamçıladı: ~JE' BelıJ itı>.'llnlz!. Beni ıparça p.ar_ 8 - ~ <2>. 
~ e~~!ne gel nce. bunun da zararı Nlldtorlc •örilnüş• ıöre <'.rtd& h'.c b•t - Deh be, vlruıeı. ca edlnilı!. Artık tah'1mmfl1 i?tmf'~e 9 - Avcı R{d~ (2), tt216ınden c*ar 
ltıetj~ &eayişı bozan bir 1nsaııa kilfret. sebeb yo-Jrken. b'rdenblrP. öfkelendi: Akulina nlııe1i. evine getirdiler. knıdret!m künadı.~ Her yanım at~ (f), SonUD& cNıı ~l!Tııe oııınnı ,.aşı -

ita duruJmamı 7&?. - H6" Ali.ahın be.IUI, bir hufa gö. * rh' ftftJ'l'Or ... Oooobl. yamayız. 
şatakC&karı, ka.bahat.inl örtmeğe çalı_ UmlflA"llntin 1'arkınd3 deil misin?. Tahoo.dan b!r peykenin üstttnde sırt O!nmcular aruında bir şaş'rınlık ot.. 10 - Alm.aoyadan ~e it.den 
lntvveıı Y.erden doğru mak te~ bUtttn l31raı ağır ol!. tıst.ü yatmakta oıa.n nin<>yi hesa.ba kat du, hepsi bir Ja'ila MV\UJh•. Na.s~en'ka (31, Bir nota <21, Bir Peyp.mber, 8e_ 
buru1t nı toplıadı, fakat inledi, suratını Polis sert bftlcıjlarta arabanının sır-,~. bodruın Juı.~uıcl~I tlJcilk. ru- ise, dağıtmakta o1duittı kHıd'arı. sas.. ~ de vardır <3>. 
tekrar Urdu ve ahlıyarak, ohlıyarak tmı sfuldfi ve koca.karı llı:ı - falkat mu:- tubel!i karanhk adada .seki& ~ b; - t'mTL.~la. tiıetüat" iki defa sola verdi. 11 - ban <4l .Ba.yva:ıl.v otJar (4) 

Polis:lk:aldırunıarın üzerine yıkıldı. dan öncekinden daht. yumu~ bırl lunuyo~u: Ellisine merdiven <l.ay~ Dinıkos bab6. ke<'lerll br Pda ile &ael1 12 - Almakta...; emrı hıwr <2l Bi; 
tonlıa _ konuşmııınnıı devam ettı. mıdan yıüzti iÖZÜ şlş. kirli renıkll, Jl&r_ h""mr kaşımııibı bq!>1a.d1. «Avtıbt., f"e not.a (2), .Beraber (2). ' 

O'.s~renı koca silıtill: seni!. - Başında olr yı!hn lnsıın vaımı"!. tal kılııklı .-aVUıka.~» m.asunın üzerJnde fflrsDrdil Te, nPdenM. ya .. m'4gtf kadı_ Yllbnılaa ~· 
ııştı. ek, onu yerden kaldınnağa ça~ IAkin ~ cok :.ıptal bir koea'kaTısın!. I oturımaatt.a id1. onuu ya.nı.bıı.~ında da, ,,,,, ~'"' bir vumnılk h:ıd""~l Kıa.dm · 

f d wı•rt:Mlı oldulu ~. bıma h'c: aldır • 1 - Ba.f <4 ), Çöl~ sulak yer <4>. 

na.sına b:r n.ida <2>. Ayrılııken yapılır 
m. 

3. - K.ahlle C3), .Mlltaassı.b (4), Bir 
nevı kayık (3). 

4 - Pran.sızca Jat..'.dı (2>. 
1 - Derıizirı ortasında kara parcuı 

<3), Saklanan haidlcat (Jı. 

6 - Fransızca göl <3>. İctrur has _ 
talıtı (3). 

7 - Rabıt ed:ı.tı (2). 
8 - İstanbultm etrafını çeviren <S>, 

Alay < 4 l. ulaklık (3l. 

9 - Sıkıl <4>, Gayri m:ılQm r.amruı 
<2l. B1T saz C-'L 

10 Praıwzca hayal C4). Meydan 
(4). R:oca!ta-.· Bu bır yığın ln~nm sıma ne ay a~ı oda aı:k.'ulaşı, ~urşııni gaz!il. a.vtaı ba- ı - Yazıhane, daire <4>. Hayır ma. 

·• var'?. BiT yıkm nsan '· B'r alav serserı. Jru;lı, şişıUıll ve salakça bir kadın olan m•r'lı. 
<il -baNn kiforıç, s:liverc nim, dıye !J;le _ ,..a.,ltesid. orospu. O bunlara «b r yığın ""'ıllık Ma.ıb» vardı. El ne n .. anmiyen Fakat O«ılc eeç:neden herkes k 0 ndlni ---·---------------------------
ltın1 n ~ dllkunmn-. Her hald• adama. i~n!» diyor. BaM bıık. spn h"P av- ~r.kes. onunla el ııııkı.ısı ya;'r, ve o toP1edı. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüg"' ünden 

c nnıJs olacağımı. tal. Jıem r.ararlı b r toc.a.karu•n!. İ'rı- buna h'ı; bir zamnn d ıı·mıız. ~adece, Yarlık .sert bir sesle Nastenlça:va: 
ita~ liayd ca.rıım, sende'. Kalk ba- ııa.nlann aJıl!1tın• bomıyorıun' S 0 n oL ~eslnl sı..\an ve ıılıu:1 bt> ibılğrllnü el_ - NP :vnotı!hnn dJt'kat et, d~!. ye_ 
ha 1· Sen mı lne!ncceuln?. Yat dAr ınMSn bun!Ar belki de çalışırl6rdı. Sen liyeıı -i3okacıya daiml bh- havret 1çtn_ niden 'kUıd ver!. 

_ tıe~rı.. bu hazır yeyicileri beslymiUn ! Tabii de imiş gUJl, yuvarl!l.k göz1erl1e b2ar_ NG.c;t~nıka lclnl re-]terek kMıdlını top. 
ha.ıde •vrunı N k.!or.{:, a:rdımı f~a onlar memnun· .Aku1 na nine!. Aku- dL ladı ve kan:stmn11?l\ ba!:lqflı. «A'l-'11-"rntn 
<t kun~clt.m ş;m .. Salt eyağımı.. Bana Una nine!. AJmllna nine. amma, ~ Dört k.şl tıöş::.ıneler n Uzerine otur _ 1?iYr.1er'nl ~•1dıt'dı ve ıslıkla ha!.ln bir 

D'vü08 b3ba, ndeta S'lıict sövlrme!'TP 
hazırlanıvormus u'bl ft'flrll1Ul111 bir tar?. 
ıia 'tv'&,..,,,, ı tPTTl l?: 1 rrH ve : 

_ a, b raz dm!. Ö!Uyorıım. M ~,...,,!'na rı'n•.,•n e<rVfı'"rl'" h'ml rı!. m~u: Hırsız.lıkt.uı Uç sa.bık.ah olan honva. tuttumu. 
Pcı.l\at s:h! mı sOy Uyorsun kocakarı?., i!fr..-o"'ıır.. Hrırelclf"rf o~Iarı ivtee b!:r on Yedi yaşında Yarlık; bwıun akıl 
:eııy1e hen seni burada nasıl bmıkırım? Mn•,.,..n «eeh~rı'"l't. Fıkat onları .61-ı lwcası, uzun boy'lu, kııru, yırtık ~ırt~ 
h~ırıperkes!:n gözU önünde a'•az ~va.z marttığın için ı;en. de onlula bera - elbiseli, yuvarlak ba.;"kuş gözlü Ma • 
b.r şeyın durma~< olur mu?. Sahiden ber, eve-ti. Hey bana bık, acallk uyu..I noçGta; patronunw1 paralannı zlmme_ 
lte~ra çe va.ru., h ç olma.ısa ş&,ırle bir dun mu?. Ne oldun?. tine geçlrdlği iç.o üı.: nylık hapis ee_ 

- Bir şey detll nlne, biraz d~ni ısık, 
geçer, dedl 

Kooekan ile: _ ~l kıt.. .LA.1<.i.n, Aıkul!na pine. başını polisin zasmı daha bir h ırta öne~ bitirerek 
Cel.JQı eki!~rlç, görüyorum kJ artık e. dizine da.,vıa.ını.ş bir halde harekmtz ya_ ı hap'sıhaneden çıkmı~ olaı:ı, ıil..ltallı, bı. 
lötürı.i llnış/, Ne oıur, bar; benı evime tıyor V€ hiç bir cevab vermiyordu. Yü.. ytklı, g&sterişli, soigım ve ince yüzl!i aı-tık 

zil mosmor, dlşs!z ağzı yan açı.ktı. Göz Petr İQyiç Buh ve Na.stenka. 

Ya.Yt'UCulı:lanm, diye inlllyordu, 
ta.lwnmüle kudretim blm&dı. 

(Aıblll 7UUI) 

Yilksek ziraat enatittısü orman, ziraat, veteriner fakü!telerindc talebe 
kayıd ve kabulune 15/1\iustos/941 tarihinden itibaren ibaşlaruı.cak ve 
30/EyiiıJ/ıg,u giınü a.k.fa,mına kadar devam edecektır. 

1 ~ Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, flZik, khnyn, cebir, ttirkçe 
tahrır ve yabancı dilden cfransu.(a, inglllY;e, almanc.:ı dU!erden bir11> 
bir aeçim imtihanına tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İsta.nbuldaı yapılacak ve tarihlerile 
yerleri gazetelerle aynca il!n edilecektir. 

3 - En.stıtiimllz fak!iltclerine yazılmak ist!yenler kayıd ve kabul 
şartlaruu enstitü rektörlüğü ile vilayet 7.iraat, orman, veteriner müdür_ 
lüklerl.nden tedarik edebilirler. 

4 - Sıhhat raporu nümunesi enstitü ve vilO.yetler z:raa..t, orman vete. 
tiner müdürlilklerinden tedarik edilir. 

Bafka ıapor kabul edılm~ <H86) 



4/2 Sayfa SON POSTA 

Memleket Haberleri Türk edebiyat 
tarihinde 

Bartın iskelesi esaslı 
şekilde ıslah ediliyor 

•• ,ta, 
Bir köylü genç biT lıuı kaça· 

Jığı için lıuın aiabeyn 
tarafından ölJiirülJü 

bir irtifa' noktası 

Eyltıl 

•Soa Pa.la. nın tefrikası: 1C6 

usu 
Pehlivanların zeytinyağı ihtiyacı 

P~r; Filize nem kızıyor, N.lıba.vet; sallana, söylene otele 
11em de, ytlzQn:ie!l ook para kıı.zanaca- dar geldiler ... 
ğı. için ö!ke.s.ni unut!.IYordu. Otelin önü, halk Jcütlelerile 

Piyerin haic:tı vardı. Otele gitseler haline ge,lmtşti. Zaten; bin m 
Y&;ıacaAt karyola, örtece.ıt yorgan bula. la, ve Jandarma, polis hlmayeaa 
DllJ'Ordu. Altına serdikleri yataktan da otele kadar geld>llen Piyerle 
da belden aşağısı dışanda kalıyordu. zorlukla. otele girebildiler. ' 
Şimdi üste de bl.r veulti nakl ye me. Guetecller durmadan fot.oA:raf 
selesi çıılmuştı. yorlarüı. 

Yttrflyerek ot.?le gıdlyorlardı. Yolda Piliz, otelden tçerl gınp artad 
Piliz söyleniyordu: nın yanına lider ~ mcz kllfrü 

- Tehel Susak atızlılar he! .. Hep.. - Te he!. Ahmed bel .. B 
ten adam görmemişler be!.. Ne var ki; rüye, Yilrüıve öldüm bel .. 
toplanıp durur etrafımızda bu kızan- 1t 

1ar be1. Parüıte· old1*oa mDhim e..ınebl 
Bu llfını bitlrlr bltırmez ilcinclahıe livıan1an 't.opJanmıştı. Pranaı&Ja 



17 E.ylUI 
SON POSTA Sayfa 5 

Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
, .._lrakta ı·ngı·ıı·z.er Bu sabahki 1 Amerika Bahriye Müs-1 Tahran radyosunun] 

teşarının beyanab d"" d•V• 

aleyhine isyan Sov,~~:~. ıt~clbsl•~.~~. "Ame·ı·ka un ver ıgı 
Ç 1 are ıneyda~ 20 ... düşm;-;;, - • heyecanh haber 
1 <mı~ ;arcsl ctllşilril!mllş v~a tahrib oluned1. arbe 

İrancı _ ':I Jnuştur . .B:Z.lll kayıbımız ıs ,tayyar r. CBaş tarafı ı lncl s:ıyfada] 
cl.lriltı ttl dört ~ çıktlğı bil. Alınıın mUtemm1m ma\1'.llnata naza. • • dra rndc;Q.arınm lb.rlalç gundenberi 
tnaı n ~an hareketı ha:ıt.kında yeni şımaı denizine mensub harb gemi- gı•mıye yaptıktan neytyat ta müh.m hads _ 

1D_,?nı~t ge!nıeznJşt.ır. Bu haber dıO. :°J.nıizln 13 E:YUlld" 2 d~U. 3 büyük A lerln be1dcnınckte o'lduğunu gosterl-
~M bir şl'lkilde intikal e.t.tiğl ı _ dtışnınn nakll1e gemisi b!ıtmnışlardır. b yordu. 
~~ gör\iJl'llyt>r. I>oğru o?ma. 13 EYl~ d:ı:ın:Ö:u ;_ m c ur,. Tahran radyosu bugünku neşr yn. 

lfibve a nıuhtcımcldJr. z;nde. EStonYn şebbfls(i csnıısmcıa • tını keserek ~unları sby emiştir: 
bat-ek r ~ yem bir ~ da.sına ~b~ ~inde toP, tank, c- İran Şahı buyük oğlu lehine 
r et1llden ft>:ılOOet:ııne'ktedlner. I _ cem'an dolu • bl1Yfil: dilşman nnldıye Nevyork Tayın is diyor tahtından feracat cl.mi.ştıc. Başvekil 
~· SfikYmaJliycde .İnglllzler aley- =~ 1 dfstro'YCT, ıo htıcumbOtu, bir 'A k f l parlil.mentoya bunn nrzetmıştlr ve 
ba.t>e btr Jssnn başlamıştır. Ancak l>U romorltör t)Atırılım~..ır. ki: ' nl€Tl Q l OSU şlmdl ~nl şahın ycm1n mcrru.ı.ml yn.. 
ltıek li de Ihtlya.t ltayd.ile telfı.kki et_ Dilşman ertesi gün daha faik ve ateş etnziye çıkıyor,, pılacııktır. 

~dır. (RaJı:Wo gnzetesl) daha biJYilk kuvvcUcrle, ~ıavadan ve Bu tırada Moskova, Londrn radyo-
dcntzden adaya. tekrar bir aırııc yap -

6 
<A.A.> Bahrl:y lnn Şahın aleyhı'nde neşr ~t yap • 

işgal altındaki 
topraklarda 
kımıldamalar 

<!~altında.ki topraklarda !$al or. 
bazı karşı dU.smıınlıX dade eden 
cllrihncıt lttnuı<ıannı.aıar vukua ge:diğl bil. 
<!etli !.ettir. Norvcçtc Almanlıı.r ş!.d-
llılş,~e.r a1ma.k lilzumunu !h!EseL 
ca. ltılic '.?-. Snt>tsf.anda da bırb.rl &J'(lm. 
ltoya 8:!ıdler VUkua gelmettcdlr. MaS
~ndradım blldırildi~ne göre 
tıtra.ı N başa g.::tirdık!erl Sırb ge_ 
hareketıed!.ç nıuvauak olıunamış, t.sYnn 

cr.uıı durduramamıştır. 
----- (Radyo gazeu-si) 

mak ==~e v~=ndahı~ Nc~~R~lph .BairdbJgün d~ ım:; makta idiler. Bu değt;menin nasıl b r 
~~n askerlerinin büYük b'r kısmı ~ · ıcı mann;-n de aıet ettiği ıbıınünden kes
ada üzerlnde imha edilmiş, mfi~ ~ giln!erın hld.i.sMxl ıltuvvetıe gos_ tlrilemez. ~ gnzete ) 
tısını ise, denize dökülmüştür . .,. _,.

0
,... terlyo:r k1 B.rleşik Amcr l:.a devleti har_ HanP.dana ald elmaslar ve banka 

ontu.-nuZ3 mrnsub DI kler. _.,... .. - be gtımeğe mecbur ıauacat:tır. kaimeleri 
gölllnde "in ı.ıaıunasari ada~:ını !fgal «Amerikan donanması att>.ş ctmeğc Tahran 16 (A.A) - Pnrs ajansı 
ooer~ 700 ttftd~ mUTetteb adaruD ~or.ı bıldıriyor: 

ı unu esir e!m!.şl rdir. Aynca Nevyo:riı:, lG CA.AJ - Ncvyorit Ti- Pa.r'lcmen'tonun 14 ~Ül tarJ.hU 
:aı.ı::. 14 hficuınbOtu. 2 motorbot mes g t,eg, a:.Am;rlkan donanması a- içtimatndo. mcb'uslardnn biri hnne _ 
batınlmıetu'· teş etmeğc ç.Wyoı'• başlığı altında neş_ dann nld clmasıo..rila b:ı.nka ku!rnelcri 

G4 tonlu'k Sovyct tanklan rett.ği bir yazıda. a'tıny Knox'un dün karşılığı olnrnk mXh:tuz bulur.nıası ı_ 
Londra. 16 (A.A.) - Almanlar, 64 ~ nu kı.ınu bahis mevrou cd.;yor etili eden nltınlnr hnkkındo. dcvcrtın 

tonluk 
ve roürettd>atı 13 a.sker~en ve <1qor ki: 11 _, 

•-erlka nır:e~ devletlertnın scctL etmekte olan şayiaları ma ye v .. .c.ı -
, ......... ~ ... bir ~t tankının mu - ~ in '-'•-'- tm!dlr M~""" _ .... ft n~.J Trf ~---ti takib etmesi tamamlle hclt- f den "'1W7-<WI e >i• • 

__ ,,_ --'.1..uJll.lnj bı.:dinJl~ OUYJ.,.. • ~ b 
~_:~°':.~.,....,..,, t>WGt keıııdl eri lıdır. .AJ.nuın:Yanın İngiltereyi ııblı.ılta Maliye veziri Go!s:ıyan şu ceva ı 
teı;ıun·-ı ~u...... kad aJ;tma almaca teşebbüs eınıekte olması verm stir: 
tatsllA.t venni:Ş ohıyoüar. Bn u bU baıkıkı h.çblr suretle değ '1.lremez. Evvelce de ~h etttğamlz gıbl ba-
büyftk bir tankn il.k defa olarak ras_ B!z. H1t.ıerlzm1 yok etmek :hı.giltere. his me'VZtlu o'an elırınS!ar, ıeynl htı~. 
ıanına«tadır. ye yardım için belki de geç kala.cak de, eski kom~n azaıannın mühür. 

tadar bchlemeği seçmed • • dtk'b ı lnd 1 k 

SİNE ASININ 
Amcrikıu'la pnsür lerile knpalı snn r ç e o nra 

vaş1ngton. 16 <A.A.l _ Asker! ma.. banka lıazıneslnde ma.hfuY.dur. 
ıkamlar Bırleşlk Amer:k:a Uc yab:ı.ncı Hanedana aid rve tarlhi kıymetı ha. 
memleketler arasında muhabere ve iz elmrufnrn gel'ncc. bunlar dn 16 
muVıtSD.lnnm sansür ~ine aid bir Ağustos 100 tarihinde Milli B;ınka. 
kanun lil,y!hası hazırlamıstrr. nu Jt&yl- ya naklolunmuştur. 
ba her iki mec!i3e de anedllecekttr. İranda isyan çıkht.ı tekrJb eılillyor 

Yardım ~öttıı memleketler . . , 
Vaşington 16 CA.A.l _ M. Ruzvcl- Lon<lra 16 (A.A.) - IngJ~ere ve 

tin klra~amn ıve ödünç venne kanu _ İngllteı-;ye ~ :nutı olmnk a i~hnm 
nunun mevkii taall..ka ginne:s hak, edilen Irnn hukumetı aıeyıııne Irnn
k.ında parınmentoya ıtevdi ett~ı rn _ da Lsyan çıktığına dntr ola.rnk herhal 
porlar yardımın büyük oır kısmının de Alınan propagandası tara,flndnn 
:tngtıtereye yapıldlğını aynı ~man _ yayıla.n lıa.'ber Londm ~nhfel er nde 
da dlğ6 12 millete de müzaheret e iyi bir surette teyi.d edilmeraekted..r. 

dildiğini gösternıe!kted r. Bunl:ırın a: Tahranda ~;n ~e~~; r=rı bir 
smd Çin Polonya Yunan stan, BerUn 16 < · 

Şark cephesinde 
harekat hızlanıyor 

küsur bin Sovyet asJu·ri esir edt1miı, 
nUı J ii7.dcn la:da top, ile ) ılı kadar 
tank imha \'C3 ıı lktln:un oluıun~tur. 
.Lenlngradııı >tık unu lıafifle"mck ınak-

Y azan: Selim Ragıp Em•"' sıdile bu clrnnf:ı toplanılan bu kuv 
.., vctin bu s1.1retlc orl:ıdan kn.klması, ~ 

2400 kllomet~lik mwz.z:ım bir cep_, ningradı abluka ool'.n Alnıan kU\'Vetle. 
he uzcnndc zamaıı zaman nzami ~ıd. rlnln vazifesini m:.uıhkan liol:ıyla.ştıra. 
det bulan şark cephesı mulıa cbel•rl_ catı ıtlbi, bwıları maflüb eden Alman 
ıüıı ta \iri rı, iki t:ır.&fın tcblığlı:rlndc birliklerine de ı:enc l\Io ko'l'anm ş1maJ 
gostenliklcri Jltlzanıi kelumi.Yet yu • >olunu açmış olm .. k 1i1.lm gelir. t\)Tı. 
zundcn adeta bir nevi kJışe haline ca, I>ln) epcrf nş•ıkları bUdirllcn ce • 
gelml lenfl. Dünkü yazımızda da işaret nub Alman ordulannın d bu mıntakıı 
ettiğim lrlbi bu tcbl ğlerl okuyıınl:ır dıı muvıırf ldyetU bır snr tte llf'rled[k 
harcfditm belki de durdni:rıına fıtık • lerl kayıd ve iddia oJunm'lktadır. • 
medebilirlerdi. Umumi tanrnını yııp:ın SoVJetlu - Alm~uıy:ı muhnrebesinin 
Alman ordtıl n olduğun ı:urc ben, ilk fhasmılnn sonr:ı ccnalılarb has
bu vıızl.>eti diın ~oylc anla.tınıya ra • nunı bZ3ik prl'..nslbinl tercih eden 
lışmıştım: Alman b:ışkum:ınd:ınlıh, ıuk nd'l, 

Kıs mevsiminin ndnm:ı1nllı g•llp çat. ı,enlngrndı ge.rfde bıra mrnk C'<'nl bir 
m:ısını1nn cvvt>I Almanl:ınn b:ın esa h kavis çiU!İği gibi c~nubd d:ı, bir ta
muvnffnkıvetlcr elde etmiH lhtl:vııclan raftan Don havzasını, obur taDltan 
\"lll"dır. Onlar, Mr durgunluk dcyresl ı llarkofu lstlhdaf eden lttı\'VCUI bir 
clbl görunrn son zamanlarda, dlerlnde kıskao hareketi ile Ru.sy iç rilcrlnc 
toplııdıkL-ırı kııvveUrrle ar-LU ettikleri nufu.z rtındt yohıuu tutııı.ak. istemek • 
bu muvarraklyetlerln cs:ısl:.ınnı lıanr- tedır. 

l:ı.mıya çalışmış otmal n lii.:uıncJır. Bu SoV)d orduları başkumaııd:ınlığınut 
scbnblc biz geçen zam:ına bir se.vkul şhndlyc kndnr \lmıın ılcrleyl-
ccyş dc\TeSJ diyebiliriz. Burula.n sonra şlne mukabelede son ~nlerdc. 
bir takım tiı.biye mu~ rtakiyet ve ruı.. kine benzer milte.'lddid ınuYa(. 
reketlerine lııf.i:ıa.r d.mck llzımdır, Bu_ faklyetııh.llk~r kıı> det.t.ii'i cum -
nun böyle olacağınm bir tş:ırctlni de, lemlzln ınaJumuıJur. Palmt bir taraf. 
ı n birkaç ırunun t.foblil;lcrind ki Usa- tan son derece mebzul malzeme. diğer 
na atfederek bunl:ırm muhtc\"ilsmdakl Lanıltaıı a)nl dl"tti'edı! zt'nr,ln insan 
değişhdltl ,.e hareket faallyetine ald ka,yn:ıklarına to>tinad etmek sayesinde 

'e ar.ami fedakarlık pahasına. bu muLaf ilAtı işlıııd ct.nılştlm. l'nıumi vıui. 
yeUn sadece tahmine mlistt'nld bir \affakJyctslzJiklt'rin mahalli kalması 
mütalea uıa inhisar eden bıı yazmm \C renlş cephe! r üz.erinde bir nevi 
lizerlnden henü7. pek az ~.aman g~U. soküntü halini 'llmama~uıın iınüııe ge. 
,.etmedi: Almıın ordularının şbrıııli çllmlş'!lr. l\lahlyd ltibarlle t>hemmiyeU 
Rus~ada, İlmen cohi Cİl'lll'la.nnda icra kalıitl lnkar olınıynu yent ''tlt.hettc de, 
ettikleri mu\-affaJuyctli bir t:ıarnısun cd elde edilen son netlcel .. r. nis
habcrleri ıreldl. ilk olarak revkaLide ooten mevzii kalmıya mahkum edilirse. 
bir tcbllt ile bildirilen bu battkS.• huk- Almanlann kıştan cwel b klediklerl 
tındaki umumi maliinıat anlatQol' lı:i clurumu lhcbs c.dt'bilmelerln.. lmkün 
bu dvarda bulunan uç ordnluk blr Sov olamaz. Aksi halde, s:ırk ccphcs:I vn • 
yet Blrlltfnln yan luıvveU, Ahııan id_ :ı.i~.eti, Alman orduları için son derece 

d
. •- ·· l h arısı da 1~-·"ı ıhus:ıld btr s:ırhaYn girer. Gt'neral kı
ı:ıwrına gore m , Y -........ t h 'idi • d b -~ue 
surette matlüb cclilnıl tir. Lnha ı;c şın korkunç f' " l'rı e, u o ..... 

mııkliib edilen bu lnıvveU rin on selı:l-ı 1 bt'rtanıf edilcbllmls olur. 

tüme_nc b:ılit oldutu. gene verilen bu .511/.i.,,_ &a.aL~ Cm.•p 
habt'rler cfimles!oclendir. Aynca clll 7 ,-

man teb.iği \ 
rn a • ' . membadan blldlrilşor: 
Yugoslruvya, Norveç, Belçika, ~olan - Buraya gc'en son haberlere göre [Baş tarafı ı lnei vfa.da] 
da; Ho1anda Htndistam, B"ezl ya Dl>. T. hrandn.k.i .Alman lmdın ve çocuk. lcrUe işbirliği ynparak cür'etU hü _ 

Cehennemi 
mücadele 

nn., ıt.o11_ ~. neş'e, kalıkı.ıha, 
~l'de· 

lilLDE . SCHNEIDER -

liE:iNz AU 1 , 
2 ... AKsı·M· Süi matiErinde ._s .... 

, • r<n,IŞI 111tlNASEBETİLE B YENi SİNEl\L\ MEVSİMİNiN A...-~ L u G o s 1 
O R 1 S K A R L O F ve B: ~ ıt.tbarne 

tarafından yaratılan ve heyecan • ol an 
( Dr. ŞANDU) filminin fevkınde 
İl(i ·· O CA ·v AR V UZ L tıeSerlnl t.ıWiım edecektir. 

l{olS{u ve delı;et!er runııertnin ~ 

m.ımıı: cüınhuri"Y"tl bu nmakt.adıt. !arın 17 Eylıll çarşamba gür.Ü hare- cumlardıı bulunmuş ve aşa • Dlnyr. (fbstarafı J inci 53,J'fafl:ıJ 
ket etmeleri tnJmrrür etm~tlr. Bun. pcr.n geniş mecrası uzerind en mü. KJyef ve Lcningrad.ın mnruıs bu -

iPEK 
Tahmndak1 Alman cl:çılı~ı men. hım noktal:ırda kı\Prüba.şıları kur - hmduk.ları tclıdldin g tt kç v h m t 

lar i illete ve Türk')'e yolllc m~lardır. Günlerce süren muharc _ peyda cttl# doğru ol.mUJ b raber 
sabJ.:ırile !; _ dpneccklcrdir bclerdc bu .to,prüba4ıl.nrmın dtlşma _ bu şehJrlerfn müdatao.s:.ndn h.ç blr 

&nenınsı 

mermekeU 1 " .~ • d nm zırhlı teoekjcuUcrinJn muza.here - z!i.t ~eri vcy1.1 yakında mtıst vl nln e-
in&iU:ı ve Ruslar J'1U~;r~~ kuv tile yaptığı şiddetli bucum1ara mu - linc dfi.şcccklerl ha'klkında b r emaTC 

YARIN AKŞAM Tahran 16 (A.A..) - Mu e - knvemetinden ve genişlet! ınesinden gorülmcmcktcdlr 
vet.ler yarın O:>ırlilrte Tahrana cıre - sonra, Alman tilınenlerı büyuk bir Don havzası Rusynnın başlıca sa_ 
ceıklerdir. cep.be üzerinde şarka doğru ilerleme.. nayJ. mıntakn.arm:rlıı.n blrı oldat;un -Yeni mevsimine baŞ!ıjOr. 

İi.k program: 

11.MOTO 
Caniler Adasında 

~yecınnlı ve mu~m ~~ 
~: l - Türkçe .ı;tizlu 

Matbuat U. M. 
Memleket Jurnah 

Harry Baur film çevirmek 
Uzere Berline gitti 

Berlın lG (A.A.) - Ptıı'ıS Solr ga_ 
zetooinln V«<llğı b1r habere göre mn. 
ruf Fra:asız sınama artısı.. Harry Bıı
ur .tronsızca ve atm:ıneJ. 11.;anlnrındn 
fı!mlcr çcvtııme'k ürere Berllne ha • 

n~et etmiŞ_:_t_lr_. -o----
Mt:nhal meb'usluktar için 

seçim yapılacak 

ğe devam etmelttcdlr. dnn Almanlar burasını t.tıptcımek l_ 
İlmen gölünün cenul>unda bulunan çın çok büyük b r cayret sarf ediyor_ 

Cehennemi mücadele 
bölgede 11 incı, 34 uncü ve 2'1 nci Sov lar. 
yet. ordularına mensub mühlm kuv. 
vetıer genernı Keller'ln kumandasın_ 
dakl hava tc ek:kiillerının miız:ı.hcre

Alman • Sovyet ceplıcs.ndc cereyan 
eden muharebelerin şlddetlnl mu -
fcssirler .cehenneml mücadele> di
ye tavsif etm~'ttedl:rlcr. 

tlle 'ho.rcket eden ve general Buschun 
kumnndıı.sı altında buluncı..n Alman 
kıt'nları tarafından son haftalar zar 
!ında kat'i m:ığlUhlyete u~rn.tıbmş _ 
tır. 9 duşmnn tumcnl imha, diğer 9 
t.umen de tamaml.!c mıı.ğlüb cdllml§.. 
tir. Harckfı.t. esna.sındo. dti~man pek 

ş mali şarki cephes:nde cereynn e_ 
den muharebeler csnaısrnd mıucşal 
Voroşllof kuvvetleri 200 duşman tan_ 
kile yil2lleree otomdJU ve top tahrlb 
et:m şlerdir Bn cePhede du mnnın za 2- RENKLi 

MiKiMAVS 
kanlı znyıa.t vemı!:şt.lr. 53 binden faz.. yiatı 10 bm ltiş~lr. 

Ankara, 16 Uiususl> - MUnhal la e.sır nlmmış, ~ t.an , her nevi _ Alın:ınların ta11lkl 
meb'Uslultla.r içın ya.Kında kls.'Tlt scçiDl den 595 top ve pek çok mlktardn Gel n hnb:rlerc gurc Alımın tn:zyikl 

~~~~~~~=~::===::=-=-~y~np-:ı::la-:ca.k'l:---ır:.;::---------- hnııb malzeme l Unnm vey:ı. tahıib fhnalde Voroşllor, C'Cllu.bda Budycnl - edllınlştır. orduları üzerınde top:anmış ou:uıınuık,.. 
Si emalann Sarayı olan ta.dır. AJman!ar Kırun ~:ıru.ı d nm 

s B Ay Sineması Adliyede yeni tayin ~=~~:ır.bulun:m p rJrop chTlne 

"l I Budyenl ordularının \"111iydi 
lCl Pe~ aıtŞ.UUI ~cnı s zona b .•)~r ~ln...m.ı. vcnleriD 

lS ~er~ ~erı SAH.A:i Sınanası, bu 6Clle de ı;ayııı m~..erile.r.ııl 
dalına un et.m-~ ıçın clln<ıen g .au )"npmIŞ ~e dUilYa bıuıra.ıınıLı aJg.ırougu = güç.Uklcre r~'tlle;ı, en guzel, en caz<P fl.Jlll,cn gı....1ım Kw ıu..ı• .. 111.ut 

.., C'"" · 10 11 br .ıı:ıs:nıııın u;ımıtr.m &ındlla .se nl re Şlnıddeıı o ınu).ur . .au .nü'~ 
nıUJdelfiDlekiC ba.lıl.ı} arız. •• ı 

ALTIN YlLDlZ - ALlGE FAYE - DON AM.ECll • llK.~.lil FO:SDA 
ıumımCA - LAmU:ı:N<.lE OLl\ ER - JOAN .•o. ,TAl E 
MECHUL K.utl>EŞ - CLIWK GAllLE • llEDD~ LAl\L\R 
ERti:FLİ DONÜŞ - <.iAKY OOOPüt - ANDll.llA Lbl'.D~ 

~K."llCLiK SE."JI"ONİSJ - Jt\SCHA llEU<"}.'TZ 
:KADINLAR - NORMA SllF.ARER - JOAN CRAWFORD 
Lh"KESİZ AŞK - l\U.K.Lf, OBElWN - LAURENCE OU\'ER 
KARA SEVDA - CLARK GABL1':. SPENCER T&At;Y • llID>Dl' LA-

1\>lt\R - CLAl DE'l' COLBERT 
SAADET GÜNEŞİ - JANET 1 E MAC DO. 'ALD - NELSO~ EDDY 
\'ATt:Rl·O Köı•&Hsü - ROBERT T.Al l.OR - _vn EN LEIGH 
EDİ:sOS'un llAl'.iTI -- SPENCER TRAC\' - IU'l'A JOHNSON 
GENCLİK IM.TİIIA.~ VERİ\ OR - MİCKEY RONEY _ CECILA P ARKJ:.'R -

JUDY GF.RALANT 
GECE Gl~'F..Sİ - SOSYA Uf.l'lı~"IE - RAl' MİLl.AND 
ıwrurnsuz K.ADIX - JEAN' C'UAWFORD - FREDRİl' l\IAl?CU 
ztGFiELI> YILDIZLARI - IIL'DD);' LAl\IARit • EL~ OR POWEI..L -

JA.1\IES STim ARI> 
t'NUTULl'tlAZ GÜl'llı\UIV\R - LOB.ETTA YOt'NG - DA\'10 Nİ\'EN 
GöNttı. Kİ ıt SEVER~E - ntEDERİC MARCll - 'TIU EA mı 'CE 
CllAD ANl'\A - DOltOTIU" J,A MOUlt _ llENRİ FONDA 
Öl IE1'EN n:r,oni - LESLh: llOWARD 
GÖilÜN!\lEYlli"< ADAM SAHNEDE - CONSTANCE CEı 'ETTE - no. 

l.AND l'OUNG 
SARAY SİN M:\SlNDA: 

Bu büyü f,'ml r\e b rab r muhtel f 1".'n.'lcH moda veya ~vad s Jurnallnn. 
mus ki v~s dans il v fi'ınl r:ı veya nrfls renltl M ·ı M vusıa da !"<' 

cffi:s!n ~ B~dan b'l M tbua Müd; rllW'!lnün y8,plJ'lA}-.ıta olduğu TUrltçe 
Jurnal HM-adls "az..".es1 de her b:ıf a pro ~ınd~ Yt'?' a aca.ktır 

SARAY S ncma.mıı:ı yenld n tnyln ooUcn rahnt. ve f rııh &ı'o lanı bu 
Pcr:şrnı.be ıı.l~ından it.barcıı .sl:ncma .oovenler için dnml b r toplantı ycrı 

o:aca.:kit r. 

ve nakı er Abnan t1t'alannm en ~y 111 dikkat. 
Ankara, <Hususu - 90 lira maaş! hardtcıtl D;ny r P ro\ un 150 ık!. 

Trabzon anırceza re:ı.Jığ.n Edirne hi.. lomct.re oenubuudaıı bir noktadan 
ktmı. N~ zı Kay ar, Mnrd n ağırceza nehrı gcçerdt do uya doğru yaptıkları 
reisliğine AJYon nıdddc.umumısi Tev- ileri haroket.ldır. Bu vanyct karşısında 
fiit Erınç, 70 lira m Mudama hrt.- burııdııkl nuctv nl or ut rınuı cözUl
GtimHğlne BU s h!ık m Ccvdc. Gün. mrsl ihtlmnll vardır. Boyle b r vaziyet 
day, 60 ıaa maa.şlıı Bitlis hM mı ~ne Kiyef bü.SblıUln m~klll blr 'ıı.zıyete 
New.ıctu' müddeiumumisi Halil Ugur, ro'kmuş olacaktır. Kiyctte bulunduğu 
N.~e cez.a blı.kiml.gme aza CclCı.leU.lıı anln.5llan 600.'lOO bin klşıll.k Sovye\ 
Sayın, 50 Hrn matı. la sıvas cer.a htL. ordusunun. arazınln gen!şlıtl yüztln... 
kl.ınlığtnc Dıynrbaıı:ır mllddehmıuml.si 

1 

den Har.kota cekllmeSi ÇQk güç!Ur. 
Mahir 'Olkfisal, ':'a öpru hllkUk hA- Dudyenl.nin bu \'n.Zl)'et karşısmda der
kı.mllğine temyiz mahkemesi rapo1'örü hal Klyefi tahliy ye karar vcımcsl ,.e 
Cevdet. Nuhrat, Ordu hukuk h!ı!tlmll. tcuvVoucrlni çekme l l~ımdır. G çc_ 
t.ne Ccyluı.n hfık.ml Ali Oktnr, Düzce erk hergün teıhllkcU durumlıı.rın mey_ 
6ulh h!ıkımlıglne Baran h ıklmi 'l'ah r dana çıtm..'\Sına "cbOO olacaktır. Bud
Bayıı.r, Seferihis:ır h!Lkim ğin~ Avanos )'(!nln n bu karnrı şlmd!dcın verm.ş ol_ 
h!iadm! Semi ~ç k, fi) !ıra maaşta ınnsı çdt muhta:neldtr. 
Esklşehir oeza hM!ID iğ 0° Zoı gulda.t (P.adyo gazetesi) 
müddeiumumlsı Zokı Levend, tcmyiZ 

mahk.enesi raportör!Uğüne Ankara 
lı.Akmi Sn.bl.lu Ta~çıoğiu, Kt lldt lıii. 
.k mll[rine Sı rd es.'t. sulh hlk mı S bri 
Dlindar, Bafr mllddelumum!l glııe 
Safranbolu m:'Jdde.umum sl Z ya Ynl
kut. AJ neık hiı< •ol ğ ne Tıre hak mi 
SelAm Kuzucuo ıu ıavlıı kılı: mı.ş ır. 

--o 

Suriye Cümhuriyeti 
yeniden kuruldu 

Şnm, 16 CA.AJ - O taşarktaltl htır 
Fı:ııns;.z tuvvetJ rkılıı kumandanı ııe.. 

n ral Catroux Sur!Y c<lmhnrı.Ye1.Jn 
Arnavudlul<l ı zelzele ,-en den • on" oeıorite&tn lada 

ı.ml.şt r Bu tal"ZI Jıar et. !n lia ,.. 
Ttrana 16 ( A A ı Dlln 'l c'J>Cd en I c · ... ~~·etl rl A!nıanlann faa16'0-• l2c 'Fr nsız ..... • 

mıntnka.smda vukubu!An <ı n mAı oınıa.ıt ıçın surlyeyo ıı: rd.lk. 
ces nde :Bcuka ve L as b an ol ı.ıne ıı sur!l ey 7~an v6ıdm 
dukça ınllhıın hasara uArıwıııştır. NU..1 Jerl Z4W18Dd • 

uyıruzı ur. 
ıu.s zayia.tı ;yottur. 



6 Sayfa 

Askeri 
v~ziyet 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

J 1ı :a-ıtı ayda 1 

lngirzcel 
L HAZIRLIYANLAR J 
Prol. A. R. Thompson ve 

lrlan Konur 

57 i nci d ers 

SON POSTA 

r- Kitablarınızı ~ı 
ARiF BOLAT 

KITAB EViNDEN 
alınız. Bütün klt.a.plım, bulabl
leceğlrilz gibi Ankara neşrlya
tının, Avrupanı.n model vesar 
mecmualarının BabıAl de yeg~ne 
saıtı.ş yeridir. 
Ankara caddesi 89 - İstanbul 

Şuraya keydedeceğlmiz b!r ikı .kü
çük mkam bu tahminde haklı oldu_ 
ğumuzu mey.da.na çıkaracaktır, ka _ 
naa.tindeyiz: Dinyeper mansabında • 
kı Kersun şehrınln Kırun yarımndn. 
sını Rus a.ıın topraklarına bağlıyan 

Prekop ibemahına ola.n mesafesi 95 
kilometre ıve K.remençuk şehrinin Har 
kofa olan mesa!esl de 225 kllometre
dlr. önlerinde Dinyeper glbi blr m!l_ 
n1 o!<iuğu ?e SOvyet filosu da, Alınan 
havn kuvıvetolerlnln tesiri ne o'!<ursa 
olsun, hl; şÜp1ıeaz deni21Clen bu kıt
a'lara lblrnz miiF.alheret gOOtennlş bu-

Lesson Fifty - Seven ':.!a~"" ~~~~~!!!':'.ıru:ı DIŞ, ~EZLE, GRiP, R 
Exerciae /rom lesaon Filty

.ix: 

Envaı çamlar, muhtel.f süs ti_ 
danları şekil ver.imiş fldsıı!ar, Av. 
rupa gilllerl, Begonyalar, Manoı_ 
yalar ve saire. Orta.köy Ankara ı 
Bahçesinde bulahıllrslnlz. 

N evralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes 
I and ıny brother went down to the 

sıea 1n it.he early morninc. The SWl v;as 
up, but clouds were 1n the sky and 
tıhe sea was grey. We hnd a swlm 1n 
tıhe deep wa.ter. We ~ent through Uıe 

İcabında gıinde 3 ka~ alınabilir. Her j'erde pullu Gtutuları ısrarla isteyiniz. 

lunduğu halde meVZikmnl muhafaza 
edemlyerek rlc'ate nıeobur kalan Dln 
yeper mansal>1ndıı.ki SQvyet kı.t'ala_ 

rının arttk Prekop'a kadar başka bır 
müdn.faa .mevzii lbulamıyacakları ~ 
kısmen lbu, 12 kilometre gentşllğin -
ddki çok dar berzn.hın cenubuna çc_ 

\ Vastl J 

waves and got our heads wet. ,_-ANA -- iLK -- ORTA -- LiSE ~ 

w:;or
0

:r:: ~ !r:~~e;ıı:U!~ I Kız ve BQG....,AZ·ıç·ı l·ıSELERı· Yatılı ve 1 
was so!t under our reet. Smaıı gra ns 1 Erkek yatısız 
or sa.nd got into our eyes and gave us, Arna.vudk""' Tramvay caddesi· ç·tt"~" y1 
pa.1n My brother got to the cnd of 1 ~,, - · ' ........ ra ar 

kllerek !Dura.dan Kırun yaruno.dj.SJ_ tihe ~d !Irst. ~ayıd lç,n hergün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edllebilır. 
nı müdafaa.ya teşebbüs edt:cakleri, wıwn we were dry we put our shlrts Dk kısun 29 Eyl(ı'de ve orta ve lise kısımları 25 Eylfllde ders'ere 1 
kısmen de şar'ka doğru çekrleceklerl and trousers on aıa n. but we were not " , bnşlan:ıcaktır İstlvenlere tarıfname gönoerüır. Te ,.fo 1: 36 _ 210 J 
zannolunııhilir. Böyle bir hareket very cıulck. Our lıouse ıs a long way 111"- ..lilıııı. 
meoburlşetl ise mtihlm.ce bir kuvve. from the sea. We got 1n latc for our y t I ~ 
tnl Odesa müstahkem nıevkıl dahL meal. a l 1 - Yatıs ız - Kız - E r k e k 
lnde bır iKllltŞ olan mareşal Budye. Gramm ar: Şl.ŞLI• TE AK · ·5 -
ni ordusunun hem Jklncl !ıir inkı - A~ğıdıı. bırkaç mazi stgası Cpast. Ki LI ESi 
sama dallın uğra.masını, hem de K1.- tense> dahn venyoruz: J • 
rım yarımadaslle birlikte Sovyetıe - The ıpast tense of "come» is ccameıt A N A - L K - o R T A ve L 1 s E 
rın Knraden".Zdeki en mühim deniz <kE.Ym>. tense o! ctal"e• Is ııtook» Nişantaşı: ÇINAR SOKAGI 
us eri ve QC>k müstahkem bir harb lL Ct~;e past Talebe kaydı için hergün müracaat edıllr. Te efon: 8054.7 

manian olan Sıvasbo.poı:un nev'ama Th; pası ıtıeınse or 'IBaY• is a:said» &, -ı•••••••••••••••••••••"' 
tecrıd edilmiş bir vaziyete dupnes ni Csed). • 
intaç ed.eeeğl tabi!dir. B rçok diğer The past teooe Of CSCi!» is «SSW> l..Jevlet meteOrOlOjİ işleri Um Um 
zayiat arnsında Kiyef, Odesa ve Kı- <sOv). müdürlüğünden 
rım sahalarına dtı. böy'le kuv.vetıer V ocabulary: 3656 numaralı kanunun hükümleri dahli nd.e ve 20, 25 liralık kadro. 
ifrazına medbur kalmış oloan Sovyet boa.t <bOut> = sandal. hıma h9ti.hıda.m edilmek üze.re müsabaka ne iki transız.ca, iki ang llzce ve 
cenub orduları grupunun, Kızılordu.. chaln CçEyn) - zlnc'1". iki a.lmanca bilen ve hillcn yıiı.:.~k mekteblerın birinde kayıd.lı bulunma _ 
nun meı1kez ve ş mal mmtnkaların - dlrection CdlrEkşn> = cihet, ist.ikn- yan lise mezunu veya orta mekt.eb mezunu ile lise fen şubesi olgunluk 
da çıok ehemm·yetl dl~er hareketler_ met. iıntlhanını vermlş 6 eritek rn mur nlınaca:ktır. 
le me~u1 lbir halde bulunması dola. flxed <r:tkst> = S!\bl~ Ar-.ınan diğer şar .lar "'•nla.rd•r. 

tree Ctri> = serbest. ..-
yısile yeniden esaslı bir şekllde tak- hariııour ChArbor) = liman. A - M11Vaz&lf askerlik h.-mıetlni yapmış bulunmak veya askere cet 
vlye edi eb~si de artık biraz mUş. h<>llow ChOlôu> = oyuk; boş. b.ne henin bır senesi olma.k, 
kfıl g..bl goriınmektedlr. Halıbukl, mıı- iron (Ayrın> = demir: ütll. B - Nüfus kt'ığıdında askeri durumu sa.rıh olnrak gösterilmiş olmak, 
reşal Budyen!nln komutnsı altında.. ~n (pızİşn) = mevk~. vnziyet. İsteklL"'erin memurin kanununun dörduncü maddes:nde yazılı evrakı 
kı Sovyet cenub orduları grupunun rhıg cr1n> = halka; yüzUk. mUSbite ile ibirilkte Eylıü! 94,ı oonuna kadar bir istida ile umum müdür. 
uhdes ndcki haya.ti vazifeler, düne sall CsEyl) = yelken. lüğe müracıaa.tlan. 
n~ran !bugün daha. fazla blr ehem. sh.J,p <ştı» - gem!. Mus:ı.'00.ka tm.tıhanının yapılacağı yerler tal ib'lerin ~üra.caat mnhal-
mlyetle berdev mdı.r ve bu vazifele- steamsı.ı:P <sthnşip> = buhnr ge - ıer·ne güre ~un edılerek tarihlerlle blrmcte ayrıca bi!dirllccc'lttlr. 
rln en başında Kn.fknsya yolunun ve misi. C644ı!l.7989) 
'bu yo·un fı.dcta nnahtarı g bi olan T ext and translation : 
Rostof mıntnkasının mıittefik ordu_ Aft-er ıt.heir sw m thP boys went 1'or 
ı ıkarşı edded lmesl gelmekt d r. a walk up ıthe mountain. 

From their hlgh pos\ ton at thc top 
A b:ı.., emare a. Bud~ni Kiy r, of the mount.• n th{'y saw the har. 

H r f v Kırımı da Od :ı.. gl.bi ken- bour (Dağm tep ine! yUks k mcv_ 
d ha ine terk dC're~ Ro.s.tof - St n ldierlnden llıruını görd '('l'.) 

mı erldcn mud f a Smoke came from the d reot on of 
e mek üzere Don nehr gerisıne ka - ' 00 r r. no of a 

ç ccek m dlr? Bu sunıe cev b grea sh p in the m ddle ot the har_ 
\ mek 0 kad r bı ve kol y de _ bour. cWe w 1 gct a better ~lew of 

dlr z a 1Roztoftın 70 'kilometre th msh.!p f ~ go 0 he h:ırbo ırı 

1 
r'•'.A

1 
d Don nehrine mü _ I sald the older boy. Wh n the l>Oys 

m a ""'""n e 1 c m o the h bo h w n mnn 
1 ·i olan Doneç neıhrlnln ı:ışnğı kıs- wai mg in ' 'Oo::ı.t by Uıe harbour \\nll. 
mı çok buyUk blr 'kbmiir havza ının T. ~ :A>at :ns 'rıxoo. tq the v .all by a 
şlm ı kcnnrmd::ı.n gt>çcr KOil'!l:H' Se, chatn. 

p t değ e b le ona y 'kın 
eh mmlyette b r harb maddesi ol -
d u dan bu havzanın hıÇ müd f n 
edilmeden terkl SO·.ryet Rusya için 
çok büyük blr zarar olur. Bına na • 
leyh, m11reşa Budyen nln, he1e yeni 
bir tMt.vyc aln.blllrsc Don hattına çe
kilme'l.den rvvel Azak denizi sahilın_ 
den başlıynn ve Stallno Kostantı -

The dhntn went throu h a ring 
fixed in the wall. ez nclr duvara tcs. 
b.t ed ımı., blr hnlkl\lllll içinden geçi_ 
yordu.) 

Thc chatn and the rlng were of 
lron The front part of the boat hııd 
bonrds over it. but it v. as hollow 
inside. The space under the boards 
was J e ıı small room. Thr mnn a d 
to the lboys, cyou ma.y come in my 
bo.:ıt end t wlll take vou t-0 the 
steamshlp-.. When the two boys were 
l.n he put UP a :.ail. 

no,lm. Demeç nehrinin yukarı kıs _ 
mı Harkof gnrbı ve Kursk mevki _ 
lcrİndrn geçen umumi bir hat üze
rinde b r mudafıı.a. ve muknıvemet tec 
nıb i dahn yo..pacnt;ı muhtemel g5 • 
r lmek.tcdlr. Bu h:ıt, 300 : 400 ra -
kıınlı tepelerden n1 iiteşekkil ve bir 
dereceye ~:ı.dar '(lai$1k denebllec~k 
btr aha dahil nden geçıınekte oldu u 
c het c mıi.da1'ansında mu.vnffak yet 
şansı da pek ıı.z değıl.dlr. 

Yı nız, .sovyet mMa1'aa komitesi 
mareşal Budyen •ye yenl ta~v..ye kıt. 
aları gonderebilecek mld r'ı Iştc şüp. 
hell olan nokta budur. Mare~a.1 Ti -
moçenk.o, hem cephesindeki düşman_ 

ıa. uğraşmak, hem mareşal Voroşi -
lof'un ordularını desteklemek nıec -
bur yet ndecrr. Bu muhun meş~uu -
yetıerınl tnrııkarak cenuba cin rar -
dım etmesi kolay değt'dlr. Şhr.:ıl mın 
tıı.-knsınd!l Lenhıgrad çok sıkı.şml.'} ve 
hatta bir şay aya gore A'manlar şeh. 
rin bazı kısımlarını t_ehd;de blle bnş. 
1a.m~ıı.rdır. Kezb.lik, Ilmen golü e.;ır_ 
kındMti Waldaıy ~lerl oolgemnden 

son günlerde Alman şimal orduhrının 
yam. ve ger llerine karşı ıcra edilen 
fiddelili Sovyet taarru'lı!an da a.ka. -
mete uğramış ve A'mnnlar yeniden 
53,000 eslı:1!-e 32-0 tanık, 600 kü ur top 
ve ıbirçıdk diğer analtreıne a.hz ve iğ -
tınam etmişlerdir. Onun için mnre _ 
şal Ti'mOQenXO, şimal ve merke'Z ta-

Then ~ ıtook he cha n orr the ring 
and got the boıı.t 1'ree. <O zaman zın_ 
clrl halkadan çıkardı ve sandalı ser. 
b bir hale getirdi. 

The w1nd took th:ı boat. in the 
d rection o! the shlp, 

Exerci•e: 
Bu düne dar bir toııuşınadır. Doğru 

ol.ınası lçn zaruı1 görd UnUz değiş k
llkl rt yapınız: 

A man sees a boat. wl h n sıı.U come 
lnto lhartıou . H waıttng by 
the hart>our wan wtt.h an iron chaın in 
his hnnd. The bo:ı.t coml's ın hiS 
dlrectlon. When it qulte near he 
ı;.a.ys to the man in th boat, e:EvCl'Y. 
thi111: is rendy The m ın tht' boat 
puts down the sall and takes the cnd 
ot tıhe chaln rrom him He puts the 
oha1n through a ?ing on the boat. 
When it 1s fixed be tokes care thAt 
the bôa<t ıs ln a lOOd posttlon and gets 
"tt+ Re cnUA tJıat the sra Is ''f!r°Y 
:rough. and that a wave cnme over 
the boat but t.hat nothlng lı; broken. 

ra.nannı lbırakımadı.kçıı cenub tara • 
rına yardun edemlyecek vaziyette • 
dlr. Sovyetıer, eğer her tara!ı örtecek 
kudrette olmadtklannı hlsseJlyorlar. 
sa bazı tarafiarı !eda edere:t yo.lnız 
en mühim tarafı örtmeğ'e çalışmalı_ 
dırlar ve bunu tatb"kta cesaret gös. 
termcl dlrl<'r. Sevk ve idare sıın'ntı. 
nın '<:abı budur. K. o. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürliiğünden 

1 
_ Tatrlbffi 1300 aded e ve şıı.pka ve 800 aded pal o mektubla 

teıa:.f ı.stemclı: sure ılc ııı ıınacakt'ır. 
2 Muvakkat temlnat mak u:ın 700 liradır. 
3 

- Tekllficrm ıevazım.dan para ız tedarik edi1ecek. ş:ıl"l.nıırne nd ta. 
- l8 o 1941 perşem.b eli.nü saat 17 ye k dar Metro 

rtfatıı uYgWl olarak d ki 'U!vazım MUdUrlUğUne tmza mukablllnde v rll • 
Hanının 4 Uncil katın a 
m ş oıması ı&.zımdır. C8090> 

Devlet Demiryolları tşlatma U. rvı. dan: 
To.rsusta yn.ptml c::ı.k lStasyon b nası inşaatı kapalı zarf usu.i l' ve vah -

d1 fiat üzerinden eks1tmey konmuştur. Bu lnşaa.tt.:ı cW~eme ve lentolıır 
lçln nrnkt.rızı demirler .darece rJ c kt.r. 

ı - Bu işln muh~mmen bedeli • 0000 liradır. 

2 - İstelkll.ı.er bu işe aid şartname ve saır mTakı D. D. Yollan Ankara 
ve Adana veznesinden .-30011 kuru m11.k D 111 e rıı b ı !er. 

3 - Ekslltane 3.10.941 tarih nde Cuma gunü saat 16 da Ar.karada D. 
D. Yo'ları Yoi daires!r..üe top o.nacak merkez b rincl kom yonun 
ca ynpuııc.::ık ır. 

4 - Eksaımeye gircbılmek için isteklilerin te'k ır mektub.:ırı le ~lLk.. 
te aşağıda yazılı teminat ve v. kı nynl gun snat cl5> e kadar 
Kontls,y:on Relsliğlne vermelcrı lfızunıdll'. 
A e:4250• liralık muvakkat temlno..ıt 

B - 2490 & yılı kanunun tay n et i ves knlar ile bu tşe mahsus 
olmak üzere Milnnkalat Vekiıletlnden alınını~ ehliyet ves ka. 
sı, ehllyer. vesikası için ihale tarLh;nden en az s kız gün ev
vel bır ı.stida ile Münakaıtlt Vekli.letlne müracaat olunması 

(6642) <3177) 

1stanbul deniz komutanlığından 
Deniz lisesi mlisa.b:ıka imtihanına giren <*urların knbul listeleri gel. 

mlştlr. Alfı.'kalı okurların acele İstanbul denız komut.anlığına müraca _ 
atları. c817b 

Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
'Kuruluş tarihı: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı: 265 

Zirai ve ilcari ber nevi banka mua meleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

z traat Bankasında kumbaralı ve llıbarsız tasarruf hesablar 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur·a 11 ında en 
plAna göre lkramlve dağıtılacaktır. e ILŞ&ğldakl 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 \) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 l) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 1) 

160 )) 20 )) 3,200 l) 

Dikkat: Hcsablarmdakl paralar bir sene !cinde 50 llrad 
düşm!yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlaslle verilecek~ aşatı 

Kur'alar ~enede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, ıı EylQl, 11 rB. . 
kA.nun tarınlerlnde çekllecekt!r. irtncı 

İs tan bul Fiat Mürakabe Komisyonunda 
111 No.h Ufuı: 

Toptancı peyn!reller perakendecilere frre fat1kı olarak tenekede S 
ruş tenzlldıt yapacak'ar ve bıınu faturalarında. ayrıca gfuterecekl 

.. 

İstanbul Fiat Mürakabe Kornisyonunda 
112 No:au 113.n 

Toprak mahsulier.i ofisi tarafından yalnız pe.r:ıkcndeo.lere 

mekte olup bunun da bıı.kıkal:arda. azami flntı 20 kuruş.+ur. 
nu 
c8231 

lstanbul F iat Mürakabe Komisyonunda 
113 No:['U lfuı: 

Bulgarya kömürünün az:ımt s:ıtış fiatı şu şekilde tesbit edilmiştir 
1 - Kayıkta veya motörde perakende kılosu yıedl kuru~ 
2 - Bu kömür.er perakendecı dukkfı.ncılara satılmcı.yı.p doğrudan 

ruya müsteh.loice satılaeaktır. 1823211 

Toprak Mahsulleri Ofis 
Umum Müdnrınonnden 

Muhasip alınacak 
Taıra te§kilatımızda «60, 75, 85u lira tahsisatlı rııud 

hasiblikler memurin kanununun 4 üncü maddesin 
yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmakla beraber 3656 ,,e 
3659 sayılı kanunun şümulüne giren müesscsatta bulull' 
mut olanlar imtihansız alınacaktır. . 

Talib olanların &!ağıda yazılı evrakı müsbiteler~: 
noksansız olarak 30.Eylul.941 Salı akşamına kadar 
mum Müdürlüğümüz. Zat İşleri Müdürlüğüne tevdi et 
meleri lazımdır. 

Evr kı müsbiteleri noksan olanların müracaatı kabul 
edilmiyecekt'r. H8135» 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik terhis tezkeresi. 
3 - Mekteb şehadetnamesi. 
4 Doğruluk kağıdı. 
5 Hizmet vesikası. 
6 Sıhhat raporu. 
7 Fotoğraf «3n aded vesikalık. 

1 
\stanbul Levazım Amirliğinden Verilef1 

Hitrici Askeri Kıtaall ilan ları 
------------------------------------------~ r Fosso.ptlk çukurlarının ynptınıma.;n kapalı zarfla ekslH..meye konnıuS ,v 

İhalesi 20/9/941 Cwnartesi gtlnti s:ı.at 11,30 da Esk..şehirde askeri sa Ul ı 
ma komisyonunda yapılacakı.ır. 'l'wımın bedeli 11,725 ııra 64 kUf11J .
teminatı 879 llra 2 kuruştur. Talıblerı n kanuni vesıkalnrıle te:<lıf ınc.c' ~ 
rmı ihale saatinden bir saat e»vel komi&Yonn vermeleri. Evsaf ve 
namesi komisyonda gorülür. (995 _ 7751> 

• ... ıııı 
Aşağıda yazılı mevadın ıkapalı zarfla eksiltmeler! hizalarında yazılı _,!o, 

ve saatlerde Kıı1tlarclına • Me.kcz K. bına.smda askcrı :.atın olma .1toın;;,ıı 
nunda yapılacakWr. Tal blcrın kanuni \es kalarUe eklıf ıne>kt.ublarını . ~'d' 
satıtmc0n b.r saat evvel 'kom.51ona vennelerı. Evsaf .-6 şartnaın ~ 
ra, İstanbul Lv. Anıırl kıerl ve Çorlu as.{crı sa.tın alnın t.omısYon~ 
da gorüllir. 

Kuru ot 
Kilo ---247,000 

421,000 
232,000 
245,000 
455,000 
237,000 
368,000 
376,000 
923,000 
855,000 
507,000 

18,000 
163,000 
Saman. 
164.000 
281,000 
155,000 
163,000 
109,000 
303,000 
158,000 
245,000 
490,000 
615,000 
570,000 
338,000 
54,000 

Tutarı 
Lira Kr. 

11,732 50 
19,997 50 
11.020 
11 527 25 
21.G 12 50 
11 257 50 
17 480 
34,96{) 
43,842 50 
40,Gl '? 50 
24,082 50 

3,847 50 
7,742 

4,920 
8,430 

Tem natı 
__gr~ 

879 93 
1499 81 
826 50 
864 5~ 

1620 93 
31 844 

1311 
2622 
3288 
3045 

18 
93 

1801 18 
288 56 
580 68 

'369 
632 25 

4.fı50 343 75 
4 IJ90 366 75 
3,270 245 25 
9,090 681 75 
4.770 355 50 
7~50 551 25 

14,700 ııo:ı 50 
lM:JO 1383 75 
17.100 1282 50 

ıs 
29/9/941 

10.140 760 50 16 
ı.620 121 50 ao I0!-9} 1

_ soS~ 
~----~-::~~~--~------------~--__::..:<~ 

Belediye sular idaresinden yer6' 
Kemerburgaz i ~.P.fuecett tes ~oses le Mangılnva ü•inlmlz o.ra.sında \? ........ -

im edilmek şartılc 150 m3 knldırım taşı alınacaktır te 
Talib erin izahat almak ve flat vermek iızere Z2 9 941 pa r µe 

saat 12 ye ka.clar. Takstnıdc Sıraserv terdeki İdare Merkezinde (~ 
.. ~~!~~.~ .. ~~=.~~.~~~.arı ............... -· 

Son Posta Matba~:~7·;;i·;:;·M·-;;~·=·-5;~-R:;ıp Eın~ 
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