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Aztmo 
yu unutmayınız 

~l ve bacaktaki tüylerden ancak o sızı 
kurtarır 

İ.zrnır Bergı Sarayı paıvyon No. 22 

,,!._ene 12 _ No. 4001 Yaz.ı ioleri telefonu: CUMA 19 EYLÜL 1941 

Bu sabahki 
haberler 

Bu sabahki 
Sovyet 
tebliği 

!!yef mudaf aasının 
~r noktası yarıldı 
.''Düşman şehrin dış 
lnahallelerine girdi,, 
t~Gstova 19 <Ro.Jyı> 7,45> - SOvYet 

cı rat bUrosu tarafından bu sabah 

1~eaııen hart> 1.et>1ıği: 
c:ıtııı ~ıo.ı günü ordularımız' blltün 
ba~lerde düşmana ka.rşı şiddetli mu_ 

&.ı eler vermekte dovam otali$lerdir. 
ıı;,ı .. n illnlerde v• .. er civarında çıok 
-..ıetu U."3 
dit lnuharebeler vukua aelmelcte-
rern ~t or<Sulal'l, cok bilyük zayiat 
~e~elertne ra~en, cepheye m Utema
~lrI :Yeni yenı :ıruvvetıer sevketmekbtr er. Di.l.$nian Iayct müd!l.f;ı.s ıının 

-· 
IJkraJ!lib J'&ll&n bir t.ııA!ıa1a hllcvm 

(Alman tebliği) (B-iiöYENi·--1 
Leatagrad j OROULARINA 
öal.Dde 110 KARŞI 3 TEHOiD 

Boğazlar 
hakkında 
bir haber 
Londradan gelen 

bir telgrafa göre .. 
Bulgaristan ltalyan 
gemilerinin Bulgar 
bayrağı altında 

Boğazlardan geçmesi 
için izin istiyecekmiş ... 

seU. Bulgarlatnnın İtalyan gt'mfü:rı. 
nin Bulgar bayra •ı altında Botnzlar
dan ıeomek nıUsaadcsını ıstlyeceğl 
h&ktındaki haberler bahsinde hiçbir 
t.eylde malık değild!r. 

Royterln dlpıomat ıt muhabir . bu 
hususta :tngUlz noktAI nazannm çok 
sarlli olduğunu sdylcmektedlr. Bu nok_ 
tal nazar şudur ki bu mahiyette her 
hangı blr teşet>t>Us, Montreux mukavc_ 
ıenamesı hUkUmlcrlnden kaçamak su_ 
ret.ile kurto.nlmah matuf bır t o.b ye o_ 
lAca.lttır. İngiltere Bulgar stnnlıı harb 
h alinde bulu.'lmo.ma.iı:la beraber, Mlh_ 
ver, Montreux mukRvelcnames!nln gay 
rl muharlbllk hükümler nı ileri 6Ure_ 

11~t.asını yararak oelırln duı nıa -
tur ı:hıe lflnneke muva!f&k oımuı.. 
ıia rb hAll Jevam etmektedir. 

t&ra va lcuvvetıerimla, d{lşmllnın ıno -
.ı-cıd ikU?vetleNıe, pıyade ve t:>PÇuıuna 
Qıiç etı darbeler indiııtıekte devrun et_ 
~ ve ha.va meydanlarmda.ki dQşman 

lstlhkim Ukragnada 
el8 geÇirlldl Alman ileri 

harekatı 

• m1Yeetık'tlr. OUnkü Bu1garlstn:ı . halen. 
i .:l'ngllterenin en az iki mUttcfıltl ac, 

yani Yugoslavya .ve Yunan stanla harb 
halinde bulunmakta.dır. 

16 areıertn1 tahrlb tmi$ir. 
h EylOlde cereyan eden ha.va mu_ 
•ret>eıerinde yerde ve ihavada olmak 

e 112 Alman tayyare61 tahrib ed·L 
lıuıı •eya düeUrülmUştUr. BiMrı lı:.aYt -

ız 29 tanaredlr. 

londra bu sabahki 
harb vaziyetini 
nasıl görüyor? 

"Ukraynada taarruz 
hareketlerimiz 
fasılasız devam 

"Almanların Rostov 
şehrine el atmaları 

muhtemel,, 

etmektedir,, ~Muhtelif kaynaklar-: 
"S ti . b. h İdan gelen ha erler~ ovye erın ır mu - a - 5 
n"bı" 2 denizaltısı ve 4 .. <klen oUtün haberler Almııtıla_ E 

rın Ukra.ynanm cuıub dol}usunda : 

h •• botu bahrıldı 1Ierledlklerını, Dln)'eper nclırinln E Al ı ucum " birQok nokı.:anııcıa «öııru başları 
man ar Leningrad elde ett.lklertnı budııımcı:too.r. 

les} · l J[ Muhtelif kaynaklar Dinyeıpcr. 
ırn o mazsa şehri ırıma ~tro..a dos11a-unda nerııyen At 
yakacaklarını manıa.rın bu LerleyıŞlerıne Rusıa_ taarruz rın mAni ol!ımıyacaklannı j~s 
bildirmişler etmektedır. 

- : .Aimaniatın Harko!un cenub 
, Londra ı9 - Berlin, ıı <A.A.> - Alman ba.sku- f bölgesinde en mühim nayl nıer_ 
!Q(la.kı haıt> (A.A.) - Sovyet Rus - ~andanlığınm resmi tcbli~ı: Ukrayna. : kezlerlne b arad'a Bl.k'QYe çift 
~ılınektedlr· Londraıta şöyle mUtalea da Dınyoperın şa~da taarruz ıııı.re- 1 hatla batlı buıuna:ı ROstov şeh.. 

l\l.nıa.ı11.ank ıietlerimlz fa.sıJaı;ız dcvapı. etme~t.ecıir~ J rine el atmaları 411t1ll ·et\l"ldir. 
l.e.ııin.grQ<I el' hUcunılcırına rağmen LenlıJBrad 'iııtihlu\mla17ıun zaptı içln ! Bu iUıtJıtfıı:lt b raz dalın kuwet. ; 
~ ka.rşı taa an da,vaumakf.adır. Bu şeh yapılıruı.kt.a olan ınuhar&bele.rde .'büyük ! londiren mUiılnı J!Cb~b Harkofton : 
Canıı.ştır. 8dk~ lld hafta evvel baŞ_ muva.ffakyietıer elde edi~lştır. '1~ bir J Rost.Qvş kadar !ZJ&Jaı>ll ,.bfr rnı\nia, i 
QJIUldanl)#ı her ~iln e\'Vel Alman Otu _ plyade tilinenıne eiö müfrezeler hU_ • ne de bir .nUdllfaa hnttı mevcud : 
% Leningradın e Pahasına oluraa ol- cumla ııo ıstlhkO.m ele atıQirmielerdlr. : oımıı.iiıa.sıdır. : 

Odırın elr; Z&ı>t.ını emretmiş ve Alman hava lltuvvcıtlcti 3 bin ton!JA_ : [Devaın• 5 iıırl sayfada ) : 
61ıi<ı tıı t.op :ZU OktuA-unu bildirmişti. toluk 3 vapuru batırmışlar ve 16 vapu. • .; 

tl>t!vamı 5 lnd s:ıyft\da: .................................................... 
[Düşünceler] 

N e mutlu, 
"Türk üm,, diy.ene ! 

Radyo söylilyor: 
- Sariye C'ümh1.11Teisllğine Şeyh 

Taoett in ıaylıı e<Allmi~t.ir. 
Gaaeie.J • bak""ruz: 
Hayır, ku1atunız yanlı işitmemiş: 
- Suriye Ctim1ıurrPlsliğınc Şt")".h 

Tacettin la> i n edllmi~ıı r. 
Anlaşılan d evir d rf:I ı l. Ci.ımhıırrc.isl_ 

nI kendi halkının tıı.ı:Jı,ıb cttlıtı d f'fil, 
yabancuım ta)ln clHıt i mcınlrkrtlcr de 
bulunacak. 

Garbda yabancı de' lct i•r.:ı l tottli:I 
toprakları lıtarc et:irınrk için J,ral de. 
ğil, h ükümcl ilcl!il, sokak ad:ıını bl~e 
bulamazken , şarkta cnırı. mUlıc))"ll d u_ 
r;ünelcr l 'llr. Farlmı acılığı bu nok'nda, 
birinin dalma hür \ 'C m listakil yaşar. 
"en öbürün ü n bl'P esaret ııltında sü_ 
rünmeSlnln cbrbl d r. bıı . 
· Atatürk. ismet i nö•ıu! 

Türkiyeyi -şarktan alıp garh:ı ~ötü. 
ren ıoirlerslıı iz. 

Bu harekette g-arb b:r kl\ll\nç, s:ırk 

ta bir nümıınr. bu'du. 
Sizle re iki a lrm ele mlnnet' :ır olmalı. 
Ne muııu, Türlıüın, dlyl'ne1 

F.. u. 
ları, Le.nttıgr tesıert, Yıinguı bOmba - (.Devamı 5 in ci sa)fada t \,. ..... ...................................... . . 

~ ha!hn ll<ldakt Rw. askerlerin n ve • t ~ 
:uvıı.traıt o: maneviyatını kınnağa C A k ~ vaz1.ye 

r, ~ln ıe::nıştır. Şlmdi de Alııian_ 
1 

s er• . . 
• lısl r tesıt:n lın °uıııı.sını taleb et _ 
~tını blldtrınşı~lnıaz.;a şehri yakacak-

idare hleri telefonu: 20203 

Tahranın 
işgalinin 
akisleri 

Berlin de eski Şahı 
itham ediyor 

Mihver elçileri 
Tahranı terketmiye 

başladılar 

Bulgar elçisi de Tah
randan .uzaklaştırıldı 

:frnn dUnya efk4nnı al kadar eden 
başlıca mevzu oımatta devam etmek
tedir. londra radyOdumın muhııbıri 
yen, Şahın yemin edişini anlatıyor. 

Mlihablre göre Şahın önünde siyah 
kaplı bir Kur':m, bir de mikrofon bu_ 
lunuyordu. Tahrım radyosundan lngl_ 
lizce ncşrıyat yapan muhabir bunlan 
anlattıktan sonra demlştiı ki: 

- Memle'Jte•te eski Şahın halk ara_ 
sında bıraktığı kötı!l da:-e lntıbaını ye. 
ni Şah silecektir, Şahın lst.IJ>dada mu_ 
kabil demokrat blr hUkt'\met kuracntı_ 
nı ıtemenni ederiz.ı 

Yeni Şah yemın ederken bnbnsı e.skl 
Sah Isfahana do~'l"u yola çıkmıştır 
Londra radyo.su muh11blrl Rıza Şahın 
ilk senelerde 1YI bir h!lkUmdar oldu. 
ğunu, takat ı;o,mı yanlış yollara sap. 
tığını bildlrmlştir. 

(Devamı 5 inci sayfada ) 

F"ıatı 5 kuruı 

Amerika da 
cereyanlar 

B.RUZVELTE 
HÜCUM .. 

lnfiradcı gazeteler 
Lindbergden 

yüz çevirdiler 

Bunun sebebi Lind
bergin Yahudi düşrnan 
lıgı göstermiş olmasıdı 

Ruzvelt kongreden 5 mil
yar 985 milyon do1arhk 

tahsisat talcb etti 

Ruzveltc Jkı cepheden hücum.. 
lar çok şiddetlenmiştir. Bu cep
helerden bıri Berlln, dı!terl de A_ 
mcrlkadakı lnfirn.dcıla:-dır. 

Alman matbuatı Ruzvcltln ad. 
llye nnzırını kendisine cürüm or. 
tn~ı al<iığını, Amerikan mlllctı

nin ergeç kendisinden hesnb oo. 
rncıı.ğını, ateşe ato.,le mukabele 
edeceğini ynzmo.ktndırlar. 

Amerika lnflrndcı!arının 1 deri 
olan Llndberg ise Ruzvcltln bu 
hareketini şiddetle tenkid etmek 

(Devamı 5 tncl autadaJ 
l ,J 

Aman bunu yapmıyalım ! 
Dede Efendin in 

gazinoda taziz 
Dede Efendi !cin 

i'l'Ce yapılıyor. Bele. 
dıyt•mlzm bu tt şeb. 
b ıs.inli tl\'\1Cl3nnıız 
kız:ı1,0c,ıya Jtadnr al. 
kışlasak '}'er.dır. ne_ 
Ji:dtyenln 'az fesl, 
y:ılnm yol ) apınl' ıt, j 
esnafı kontrol c tm k, 
şchr n glliililk cıllerılc 
u"'raşmakt:ın ibare~ 
değildir. İstanbul Be.. 
ledlyesı bu tt>Şebbü_ 
sl!c bh olgunluk nll
munesl göstermiştir. 
Takdir edı:: .. f1. Yal. 
nız: 

. . . .. 

hatırası bir 
edilemez/ 

Hnber alcfık ki, De
de Efendi.gecesi Tak
sim gazinosunda ya
pılacakmış, ıılçln? 
Mıı!Cım değil. 1\1.usikl 
meraklısı nice kim
seler vardır kl, 40 
!kuruş. 50 kuruş ve
recek, parııdlde ol • 
sım Dede Efendiyi 

dlnl!ye.rek gaşyoL l!~i_~ .... ::::::::::s::~=:::::====ı_J 
mo.k istiycceklerdır. "' 

l)l~~~k~rJ ŞQ.rk cephesinde harb .sona mı Bu va:tand~lar Taksrm gnzlnosuna tını, mey llc n~ln blrblrlerlndc:ı ayn_ 
ıamıyaca.'klannı iddia edenlerln cllnt 
en dtırvvctll delılı vermiş olmaıı mıyız? 

Dode E!endlnın hatırasını taziz ede_ 
llm, eüzel, fa.kat bunu yapnrlı:en onım 
ruhunu incitmekten aakınalım. ~tekaıdleri harbe eriyor, yoksa genıden 

~~:~;~~~.) ta~!~~~an başlamak üzere mi bulunuyor?_ 
ldlerınden il.bere 8Öre asker muı.e_ ..,.azan·. Eme."-'li general K. D_ . 

h'onu dil ll'lilf.eşetkıl Amerikan ,a A 
tir: n toplanaraıt şu kararı ver edilmııı olan blr parkına gırdtttni "btl_ diğlnl ve Almanlara ölü Te yaralı o-

l dak kada hıÇ ~up. 1 000 ki kıad - arta Bütün dünya şu ı nl dirmekte 'Ve merkez mıntaltasında arak 10, şi ar zayıat \•erdir_ 
2 - "'"' tanık kanununun ı:ga.ı;ı. h eaiz ıbuyük blr nıerak ve heyeca a Sovyet tazylltına muvatraıclyeUe mu. melt :suret.ile Smolensk'in 46 kllome~ 

ı ı. _ ... Ctfita d rcya:ı etmekte o - ... . 
"lI' nokta n askerlerinin ıherhan ,ark ccPhMIO e ce : rece 1 yenı kalbele edilmekte olduğu s.rada ce ~ re şımali şarkisınde ve Wıyasma'ya 

a - .\I Ya <SevkedilmelerL la n kanll hallenin göste g hiç nubda Dınyeper prkındald hareld._ giden demiryolu üzerind e bulunan 
~idealinin yok edUnıesl. inkişaflara muntazırdır ve gen:us'at tın büyiık t>ir şiddet. ve azlmle devam Yantsevo şehrinin Jstirdad edildiitini 

B ~ oüphe edılemez, ki aza~~ ;~k geri- eyledığıni UA.ve eylemektedirler. Al - blldlrmektedırler. Bu malfunata gö _ 
oşanmayı itibarile )>undln .. evvel!~;b kendi ta_ man ıbaberleri ke:ıalik, KaradCnıZ aa. re, Timoçenlro Otuvıvetlerinin şımdi 

k 
de bırakan buıJunk~ um~llü unsur. hillerlle Baltık denizinde, 1''lnl~ndlya Bl.ryanslt - Yelniye _ Yançevo hattı_ 

Ola 1 t Iihlni tayın edıı!CCk e ~ kslt etmiştir. körfezınde, şıınal Buz denıZlnde muh.. na gelmll} olmalıarı lft.zun gelmekte. 

Y aş ıran !arı şark cephesinde ()heyecanı bu_ telif muvaffaklyetll ha.va ve deniz ha dır. Dünkü tarLhll lbir Londra telgra_ 

k a.;; ··k merıı.k ve tJ Bu .., .. yu le ita.bil olamı- reketıerlnden 'Ve bu hareketler ut • ıtı da ayrıca Tiınoçenko kuvvetlerlnln anun pro1·esi gün dahi tesk~~e '::rafcynın resmi ceslnde müteaddid Sovyet vapurunun bazı noktalarda Smolensk'in hatta 26 
.\nıca yacaktır. çü aıAhiyetli ko.ynak _ batırılmış veya hasara uğmtılmış oL kilometre 1Qkınlarına kadar sokul • 

tı ~a, 18 < CRusuai) - Adliye ve_ te'bllğlerlle d.~:~ 5 
haberler gene çok duğu gibi Prekop berzahı tarikile Kı- muş olduk!arını iddia eylemektedir. 

' ' edeni kanunun ayrılık ve bO- tarının ver~~ mcıhduddur. rımla Ukroyna topraklarını birbirine Mareşal Timoçenkonun bu devamlı 
do tbü~kkındı:ıkl maddeler! üzerin.. az, ~ene !ızuan ha: @~·· Lcnıngra_ bağlıyan derr..:.ryolunun da bazı yer_ taarruz hareketleri, bundan evvel de 
tııııı l>roJ değışıkllkler yapan b ir ka- ounku t a.t J'1ifua ~a hat_ lerlnde ta.'hrlb edllm[4 bulunduğun. fırsat düştükçe söyledlğlmız gibi, e-
'l't~if ~I hazırıamağo. başlamıştır. dın hemen ~ ~erinin ç: detll dan bahsetmektedırler. ~er karşısına f~ Alman kuvveti 
~nın 6<1Uen lbu nıddelerde bilhnssa larının v~ r J8 zorla n vnm Dünku SOvyet ıhabe.r!eri ıse bUtun çekmek neticesini husule getırebil ~ 
~ a nyı daha kolay ve içtiıllııi th.. muh:ırebe e~.e~ ı · • 110 cephe boyunca gece ve gundliz cere_ mı.t olsaydı Bovyetlerin flmal ve ce_ 
bı.'-Oi • ra daha uygun bir hale getir- edUc:Uğlnı. • hlıAiJllu , met yan eden ook şlddet.ll mu.barebeler a- nub cephelerine kartı -olan alır taz... 
!çıtı d l:öıônUnde tutulmuştur. Bunun betonlu ve .~r ğuı#1ve nılıny me _ rasında merk~ mıntakaınnda mare_ yikl ha!ifietJr ve çok da muvafık 0 -

t er ha.kıın.erln, boşnnm:ı vak'ala. nın sus~~;uAl~ian 'tu e~ I.enln _ şal Tlmoçenkonun yeni tao.rruz ha_ lurdu. Fakat, oyle görünüyor lr1 ;ma_ l 
ılldekı takdlr hakları ı;:cnışle- knnze ~· b r iı'tv 1 h'Jlın~ Ural'; reket!erınln yeni lblr ınkışa! g&ter - f Df'Yll1111 1 n cl ~ 

.Jr. •g d n e.ı . •• 

cidebillrler mi? 
Dcıde Etencllnln aBll hnyrnnları, 

Taksan gaz.ııosunun mUdavlmıeri ara_ 
sında deG'ild!r. Sonra en mühim mese. 
le bizim bildltlmtz Dede Etendi gazi. 
noda dlnlenm:ıa Böylı:ı yapnrsn.k ala_ 
turka mwllkinon tcklslz dlnlenemlyece_ 

Beled.iYemlzden bu kararın &uhlhln1 
bekliyor ve iat.:;vorwı. 

--- ----------------- k • .,.._. -----

...... ~ ... , s 

Lavala yapılan 
suikasdin resimleri 



2 Sayfa 

Hergün 
Evet, mes·uz 
Olan tüccardır! 

SON POSTA: 

Resimli lll&lraleı Düşünen kafa, var olan kafadır 

--
'- Eknım~J 

s 

lit.ç•9Ullll eDti1eUerhal de cUnledial. 
ayni suali ona •• s.>l'dum, ona .,..._ 
tum ..al ele cna1"n kaldL _ ..... 

Memldtetln •lıılbi olmakta, :ama 
ketin billtinl 11"..emdrte. • ......._dia 
hergh biraz c1&ha ~ ~ 
makta. m~mldııetla alllc1 OllO'*'-n .a-
rasınaa farlı: olama. 

His, llM!llfa&t, ~llıılr ......... ~ 
mutma.ıs oıaaı- ahabrila 
dotn Pn!iitimill ,.... ıilll~ 

(ne.- &/!) tle) ······--······· ... __..._. ... ___.... ... ·--· 
TAKViM e EYLÜL 

Ruml "9• 19 h..w-c 
1357 1860 

c-ıa --ErlUI ~--.. Huı.r 

6 '.1941 187 

C:.U!'\'t<~ Şaban 
. •MSAK. 

~r· ·~ 1 :; 6 " 27 u 31 .Q 60 

Otle irindi Akı.-m Yattı 

ılJ. ·r ·r ,:,.. ı.>. .J, 

!18 (ı8 16 u uı ıı.s .- 47 v. 
9 211 12 - 1 sa E. i 61> 

Mahrukat fiatlarının 
indirilmesi 
muhtemel 

FJat Y-urakabe ıtııfl:I1..Atmın odun 
Ye kömür tıaUan hnk'tında :yaptır -
makta oldutu tef.tikler ııon .safhası
-. gelflılft,lr. iNiirakabe Bürosu ikl 
:tontrolöriinil bbır.&t istihsal merkez. 
terine 8iindeı'eftk tet.klklcr yaptmna_ 
ğa .aeıram etmelctedlr. Şimdlye kadar 
~inSll. Şile ve itneEda mmtakala _ 
rında maıı:,eı f"tatları tetkik edilmiş
tir. Din de iki memur Kandıra ve 
İ.zmlt mmtablanna gönderilmiştir. 

Şlmd!Jle bdar J11Pl}an 'tetkikler bu -
gün :bıtımlnıldakl odım ve ~ür sa. 
t1f1annın )'iiksek cili!~u gost.er -
miftlr. 

Bir define ihbarı daha 
Vellıılendl ç1.yınnda bir detlnc ~

lundutu !ıakkmd:ı. Bele1.yc TC <ııı;er 
alQ.kadarlara bir ihbar yapılmış ve ara • 
:ma. miJsARAet:ıl istenmı,tır. Bu mUra. 
caat tetkik olunma; tadıT. 

tSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 

ltiiçik Wr &ıot'ult, lılr tabl&Alll ii
:mmiDe .J1i...ıarca elektrik ıUll dol • 
~= 

H kanq, 10 .kuru'- dl) e batırıp 
•11n17onlu. 

Bu, geçen sene ana:rııı aa Mr tiir. 
lü bulamıu1ıllmn. basan taDeSinJ %!> 
'kuru :almı1a orau o14~as maL 
~-

lleadı:, 'lııltmis ol•aınn.lao tliWJele.. 
nen:k Ytiln-.. lelACle lialdt.ayln lılr 
~ &a11et alar:W ~ocutun !'cnerim'le 
tecri.be ~Uür,. .hayır, bi~miş ve bo. 

1 
rmk deiildl. 

2 tane alarak eve dtilk, 1"llerl 
ltenat fenerimlze koyarak f.e.criille 
ettik, kencll fenerimıiııııle • J'an&btmı 
ciriliik, ılakM lııu l'alU$. bir aon 1·a 
......... .ancak ~. diirt 4aklka •lir
... Sema 'bir 4b1aa yaWDaınak il_ 
~ .eodü. Aabdık kf bu piller ge
i'Cll yıl 12 kurı.aıı;ı. ve.rilme.me.lı; !Çin 
ııaklanmıı olan ptll .. rilir, 1tmı'll ken. 
illııe 1.ükenml~ olan ~llerdir, ltir 1iOD 

hamle ne 'blrtaı() aaldkalak k.attt 
sarfcdeblle.n piOercllr • 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Askeri 
Yazlret 



C BaglDkl meselelerimiz ::ı 

İhtikir hakkında 
bir hasbıhal 

Yazan: Alımed ·Hamdi Başar 

[ Garib şeyler ] 

Düzgün yollar 
otomobil 
kazalarını 

arhrıyormuş ! 

•• • 
Uç sene evvelki hikayenin sonu 

Bu sabah bir ı:-enc kadında . 1 . -bir meıctub aı.dun üç se n ı;zun büsbütün de .ihmal etmlyerek bir hü!A.. 
nimle muhabere ettiğim :O,~vd~~l ~- sasını ~a.pacağım. Diyor k l: 
masına rağmen ımza ışnhtblni ta!ı 0 

- :- «Bae üç sene evvel yamı~ım. de.. 
mıy0rum, b:X- türlü hatırlıyanıadım ~a. mıqt.!m lkl, kocam gtttk'oe ayyaşlaştı, 
kat 'lıavslyelerlınin ta.t.bik mahalli• b:· *aşlığın taı~rile de gittLk.çe tembel.. 
lama.mı.ş olmasına üzüldüm Fransıız. • iŞlnl güıCUnU ihmal etmıye baş.. 
!arın bir darbımeseli vardır.' • ::~ıaı:tdcı çocuğum vıır, ayyaş, tembel, 

Kul dilşünür, kararı verl'~ Allahtır ız bir babanın yanında bunla.. 
~ I ı Bvveli ihtl.Ur ifi ıöae mevzu ol • ıttzımııu iÖl"ÜY'OJ'Ulll. 
Q 1r .iJt.l sıUn ımı ve entellelı:tüel ar_ muştu. Bana ıtirıı.z etm.lf o~ aıu~ .Arkadaşımı dinli.Yen ve ceıvab vermek 

biri. tadatıa oeraberdilc. Bunlardan c:1a.ş bu mesele ba.Jticında filaınl ıZ&ha lçın sabınıızlanarat, hatta. bahsin or. 
· baŞladı: ıta&Dda lAfa karışmayı blle tecrübe e. 
~ •De~en dünya,, cYenl dünya! - :thtik1r, 11ayRtı müthiş pah.Ahlat- den diğer bir arkMlaşım hemen itiraz 

derler. Bu sa.hada böyle olmuş mektu' r: utnYacaJclan akıbetlerden korkar 
bu sl7ıe aıynen naklelm!yeceği~ fakat ~et:1' ayrılmayı düşünüyorum. Gide. 
başlı başına bır h 'kAyedlr on~n çln y(erDe annemin, babamın evldır. 

den fazla adam yaralannı~tır. ' vamı eayta C/2 de> 

•. : :::::~:"~.::;:;,~ :: .. : ( "Son Posta,, nın bulmacası·. il - (3) ) 

UMO senesi içinde ALrnanyada vuku.. 
bulan otomobil kazalcL rı hakkında bir 
istatistik neışrcdilmıştlr. Bu ıstııtlst!ğe 
göre 1940 senesi içinde o~omObıl kaza. 
larınd& 7C55 adam ölmüş ve 45,000 

ele h ~lbi, dedi, ç\JC ağır v:? u.zerın.'tın:ror ClbiMabl bu busu.sta bireok mi. etıtl: . . 
ları Qolt konutm~yı icab ettirir mevzu. saller verdi; bunları geçiyorum>. Bun- Bu fikırlımn ve bu 1$1erin t.ıtına. 
bun.ta tuttur.mıış; yazıp gidiyorsu•ı. ValaA ıarı önlemek üzere, devletin aldığı ted men aleyiılndey im! 
Je ta:· OkuYUcuıarın alaka ne, dikkat. birlere hal.'kı• kiti derecede yardım et Acaba ibWt\rla milcadelenın de a. 
ha,y b etmeleri !Azını ve bugün için med.fi, halkın kanun! hadlerin dı • leyhlnde olan ve pıyasayı serbest bı 
~ <klYmette ve ehemmiyette meV-1f1Dda ve yüksek fWlarlı\ ibtıyaçlannı rak!Jıak suretile her tUrlli fenalul~ 
blsı. ; fadtat blru da bu ağır ba _ı temlDıde bir beis ııörmediAin! hem i.şl.tiJo önüne reçUecetlni, norma! arz ve ta. 
rnU:rı bıraı1ı:aan 1a içlnd~ tıulunduğ\J- 1ruz; hem de bunu alüadarla.rm Usa- lebin tee88ÜB cd~eğin i ldd:a eden koYU 
den ve haya.tunızı bergiln meşgw e_1nındaD öğreniyoruz. Geçenlerde T.ca. bir liberal ile :n1 karşılaşmı.şlık, diye 
Afeıae~ mesele!et"le me~gul olsan I. ret Veklll B&y Mümtıu; Ökmen bu heTıkeBte bu lcateg()rl.iC itiraz ve hilcwn 
4-va.s iht.IJuir i.ji, memleketin iaşesi nok:t.aya işaret ede!'ek, «Yüksek fia:ıar. karşısında muhtelit reaksiyonlar oldu: 
~ ı, dünya haroi karşısındıı t :care- ıa mal almak ihtlkAr cUnuüne iştirak - Ne, ihtlkll.rı ı;erbeJt mi bıraJana. 
lerı ':f!Ylet,tn yeni iktısa.dl teşebbüs. etmektir; bu ise lAa.kal hiyımetl vata. byız? .. 
~ 1 birçok millt ve hayatı da\'& _ ınlyedır.> demişti. Bu çolı: dotru bir gö. - Hayır, onu söylemek istemiyorum 
~var. Okuyucuların ım bahisler1rüştür. Vekilin bu beyaIU\tı ne dere. BiIAJcls Hıtl.klrın fa.tat bira .. 80 ~ 
~.o ati Yazılara ıht.yacını düşün. ceye kadar halkta bir intibah yaptı, izah edecetlm h!i-klld ihtlltlnn ~ dnr 

r ınusun? k t 'h , ..... b1 "-"- • şı -.Aı-1ta<1aş • bilmiyorum. Fa a ı tlAıu .r c .......... detle takib edilmeolne taraftarım Fa 
llıakıa ber1:m bu lkazn\l yerinde bul. ise. bu da drt!şa., gbi iki taratlı b!r kat bugün :-ıtu:an yolun, iht!Ura ve· 

- Her ~r, ona: . muameleden ibarettir. Nası: yüksek rilen mananın, bu lşle'!1 idare şekl·nıı; 
lllutı..ıc şeyı yazmak bir_ muharrir içın flatla mal satan bir cfl:"Utn işlediği için ve bunl&ra esas oia!l fikirler!D, ve ~le 
u balıJaı IAzım bir şey deHil ya, dedim, takibe mazhar olması !Azım ise, bu şe. mutla.k şekllde yüksek f!atla mal alan 

leli 8.Zle eri de .başka arkadaşlar, ':.°e. lc;Jde satılan bir malı sırf tendi ihti. lann tecziyesi ha.kmnda son günlerd; 
lllevzuı r Yazabılirslnlz. Ben yazdıgım yacını tatmin baJc.ımmdan a:arıık ses ortaya atılan göri.işlln tamamen ve ta. 
ıseıeıero:ı_ın. bahs~ttiııtnız gllniı.Lk me - çıkarıtmıyan, hattA. bu cllrmıi fatura ~rilanan aleyh.indeyim. 
ha.Yatı old da.ha ooemmly~Llı ve 0~ ı.stememedt, işi gizli tutmak gibi yollar- Evveli, Tıcaret Vekıllmizlıı, bir ve. 
kanaatte lutunu za.nnedıyorum. B la ört baS ooen adam da kıınunun cize halinde !ekl'!'l.l'lac!ı\tınız Sl"zünü ben 
h--, o an bir muharrırin ise, e • 11 J'I ııd!r Eg' er bu · ' --..wyetu ö . . ak pençesine tes m e 1 me. · yalnız bir ikaı: ma!l.ıyet ınde telakki e. 
kıncıa bUtUng rJüğü meseleler .. h · şekilde mal alanlar takıb edilmez, ve derım onun ma.wdı hükumet ted 
<len noktaı naı.arını soyıf'me. k d -. z ı• ar , · ' • başka bah' hattA satan a a.r ag.r Ct' .a .. r:ı C • bırler!ne halkın yadımını ve alıikasını 
8i tabii v ıslerı tetkik:? geçmeme- pıtmazsa hükfimetln fiatları kontrol .temin et.mele.tir Onun i9lnd r ki Vrkll 

J:ln-._ e ırutkuI gciril'm"k ıa.zımrlır . l-tlr ö il gPçml'k için · · ' ett-..iıse diğer ark.ı...ia.<;lıırırn da iştirak etmek. iht ın n ne. . hitabet kuvveti olan bir cümle saı1e. 
ler. Hepsi blrd k d f 'k yaptığı ve ys.pa::a~ıı btltün tedbırler dereit cyükseok: fia~la, mal a:an arın 

rını U en ar ·a asunın . - gld e ihtikı\r b .. türlü önlme 

ların takriben yi\zde kır1t yoois nin şo. 
tbrlerln dlreılsıyon başında UYUYa hl. B 
malarından ileri geld'ıll te:;blt edi!mlş. ur.'ardan 30 tanesini hallederek bir tll'aJa yollıyan h'1 
tir. Şoförlere 6.riz olan bu uyuklama. o/myacumum bir helliye talrJim edeceig 
ların bllhas.sa ı;oic düz ve çok mJoe:ıı Snldan sata: 2 1 - Suriyenln 1 3 4 S b 7 8 9 
yollar olan auLostradlar üzerinde vu. merkezi <S>, Kah !!!!1!!~'91!!~--
kubulduğu anlaşı\mış~ır. İddialara göre ven n arkadaşı 
bu yolların yek1lesıı1cı1ıu otomobıl (3J. 
kUllananlar ÜZ'i!.'l:ldc blr uyu~uk.lı.k 2 - Bir n ida 
hasıl etmekted\r. <2). 
Almaııyada y:ı.pılmı.s olan autostrad. 8 - Rillasa 

< 2 l , tsviçren in 
!arın uzunluğıı 15,00ıJ ldlometrey! aş. m,.rkezi «U, Bir 
maıır.tadır. Bu husus&'\ doktor:al'a dB nota <2>. 
tetkiılcat yaptırılmı.şt:r. Bu doklor;ann 4 - Nıda <2>. 
bıldırdık.lerlne gl>re; dllz ve modem bir 5 - Arılar ya_ 
aut.ostrad ilzerı.ode tam yo.la giden bir par <3J, Orta <B>. 
otomobil maklnes!nin çıkardığı sesler 8 - Sabahlan 
ve hafif sarsıntı şofö.'ıcr t.17.erınıle eo. ya~ar <3> • İzmir belediye relsın!n 
cUlc sahncaklan t'5:rln n ayn ini ya • s:>yadı <:! ı, De • 
ratmadı:tadır. n!Zde kara pıırca. 

Meşhur emmzı akli:ıı~ mütehassısı sı <3 > • 

doktor Schultz, yam1·.~ olduğu bir 7 - Ekmek, nl 
makalede şoförıerin autostradlar üze_ met <3>. Blr no • 

t:ı C2>, Mısırda 
rinde uğradıklıırı uyuşuk!uıc ve uyku. akar C3J. 
nun, tkarşı durıümıyacll.k hak.kl bir a - Çabuk (3l, 
ipnoiik hA.dise teşkıl e.tı~.ıı1 tcbari.iz Sonun\ «rda ge. 11 
ettirmeıt.tedil" Uykuya ıialmama ıarı 1 rse silzlara. ya • 
için şoförlerin sigara içme erı . y.:ıln;d pılır C3ı · 12 
b.r şey çiğnemelen tavs.}·e ed ilmekte. 9 - D'lhi, ed.ıt 
dir. (2). 

alA nı dafaaya başl•vara.l· bizi b:ıgün bOşa er; v ' • cürmü, lA.akal hiyane&i vataniyedirıı 
"kadar ede .. ~. 

1 
· tL miyerek btiyür ve yayılır. HPrkes lıti - demiştir Eğer Vett !ln maksadı hak.lkt 

ili 
1 

n mevzuların e 1'?!IllD ye k b 1 tt'ğl · • bu zetha calı.ştılar. Bit tabi bu arada kftmetln koyduğu veyıı a a ü ı manasile bir cürıimden bahsetmek ol. 
far. babısler :ıe deşilerek milh•m gCiri.lş fiatlardan bir santim fazla ''~nnezse, say~ı. dA.a:kal hlyaoe•i .va tani~c11 ta~ 
Old ~ının mevdana çıkmasına ,·esile 0 zaman satıcılar dn eııerl.nded mRll blrmi kullanmazdı. Hep.miz b·lır .z kı 
t u, ben de d3..hll olduğum halde epey sata.mıyacakl!mndan k~dllığ ndt'n fi - cürilmlerin en mü!Jhişl, en a ğırı ehi. 
ıı::eVVür ettik. Bu mUnııka~!arın mUm atlar normal hadler da. ıreslnde kalır. yaneti vatani:;eD dir. Bundan d aha a. 
terıl olduğu lmdar aslına sadakat gös. ve 1.httlklr eıbedi:veu ortadan kaldırıJır. ğır b.r cürüm yoktur ki f:!Ankal hiya. 
fay~rek . okuyucularıma blldir!ımes<ti onun icln ben Ticaret Vekilinin bu be. neti vataniye> denoo lsln ı. He: h::ıngi 
ler1nı~ gördUm. İ$te cBugtinkü mesele- yanıı.tını çOk doiı-J bulmakla beraber, bir zaruretle veya gafletle kanuni had. 
bir iki 11 başt~ı altında çıkacak olan bu l:şe ahlA.lc ve ;rşad yolıle gilnıek din ytikseğindı;ı mal tedaı!'lk etmekten 
llletnı Yazı, her biri tktısadi lşiere ve m!lmkiln . olmadığını. lht~blr hoırblne ibaret bir hMi.>e için b:r va.tan<lıış, en 

10 - Bir n::>ta \~H. İstanbula 
Meşhur tıb ı>rofesörlermden Tilll;ıg'e bir kaza c4>, baret za:nlrl <2>. 

nazaran da bu hıı.l vllcudun bir nPvi ıı _ İlıalyanın en bi.lytlk ovası <2>. 

t.t.blj 6 - Cild (3) , Vilcudda çıkan şl.ş 12), 

NUıayet, son {:n. 

zehlrlenmesindeıı Uerı gclmekte~ıır. Bu 12 - NUıayct l 3 l, Bir P eygamber 

profesör derin n efes almak surctile 
buna mli.ni ol~nmelt lli.zıın gc:d ·~ınl 
ileri sürüyor. Oene profesör TilHn(l'e 

tııt e~~ idare vaz:fe!er!ne bilfill işti_ yüksek fıa~la~ ,·erıı~clı: ~al . alanların aşağı vatanı düşmana tesllm etmi,ş ve gıöre ~förlerin bu yo1:ar üzerinde U
ltonuşın ış Inilner.rer blrk~ arkadaşlm mutlaık iştı~aıc. ettlrılmesı içın kanuni ca.sus!Uk yapmış gi.bi, bir cürlim .L.<ı.le. yumaların.a m§.ni olıı.c<.ı.k en güze! ı:a. 

alarını nııkl!deu ibarettir. müeyyldelerın meydına. geti.rilmesln1 (Deva.mı 6 ıncı sayfada] re, eyku geldiği vakit arabayı durdut. 
-~'-'""--..ı~~_._.~~~ı"lllıı..-ılllıı..-ılllıı.-.----~~""'_.-.~ı"lllııı"lllıı~~.-ıııı~_,.Wıiı~Wiw~~~~~~,Jmat ve bir müddet uykUYl d!\Jııakcır. 

• 

(3). 
Yukandııı.n aşa.h: 
ı - Büyük su b'.rl\tlnt!sl C3) , Ara _ 

sına aa> gelirse kılisede çalınır <2), Ba. 
yağı <3>. 

2 - Tabi olma.it, ltnbul etmek <4>. 
3 - Çok :l.eğil en, Meşhur bir Al • 

man m~iklşln.ası (6), Bir nota <2>. 

6 - Ön ve son değil <S >. Sonuna 
mı» gelirse çele ştirme olur <2l, Tele. 
fonda söylenir ' 3), 

8 - İsim (2), h>panyayı !dar" edeıı 
C 6 ı , İskambilde birli ( 2 ı . 

9 - Fransızca Allilu ısmarladık < 4). 
10 - Temiz C3J, Bir renk c2ı , so. 

ğutur (3). 
DUnkU sayı.mızd:\ 12 ne! sıradaki 

2 ncl siyah üçUucU karede olacaktır • 



tliim.I gerek kendi ba.Jı:Jtımda. ve gerek ",.-.... ·---···-----..... ı •-•••-•• .. •••••••••••••••••••••••••-..... •••••ww ••• .... .._. ..... •••••••--------·-

Haksız bir tevkif? 

hatıra.tunda ilimleri geçenler ve g2çe. 
cekler hı*kında dosdotru söylemek. Bu 
suretle kalemim nasıl kendim, söylü _ 
Yor ve l!şa ediyorsa her gördüğümü ve 
duyduğumu da. aynen böyle ifşa ede -
cek't!r. Ben kendi kendime darılma _ 
dJğun gibi kimsenin de bana daruma. 
masını rica ederim. Darılanlar da var. 
sınlar da.nlsmlar. Zaten yaşım yct.m;ş, 
işim bitmiş, değil mı? Bir gün .Beyoğ. 

- 91 - - Edemem!. ıu mahkemesinden çıkıyordum. C. Be_ - 8% - Yazan: Nusret Sala Coşkd' 
( -uft...&.ı Umum!) t lA'- ., bltnı~ Ni" .... ? ' Y1n kum.mm erı"kanmdan <E.> ve CR.) - Esılı:i hatıraları fh-aya k:ırar ver_ hareket -""m"'' olmak için t 1 k ,..,..", e -e ... e .....,.... - .,,.,. · . •v ,,-z- : mek 11b_ a: ası dönüktü. Acaba odaya gird 

W.öt.aı·ekeJ devri bım.m iç!n iki !ela • - _,,. beyler beni çağm:hlat: ~mışsinlz. ları, .sandalyeDJD arkalığına geçirimş ru duymamış mıydı? Buna ınık 
ket.le başladı. B1rınci !eıa.keı umum1 - Demet t1 utıra. etmiyor. dedlle~ <C.> bey istiyor, kısma uğra! ~ Ne ~eva'b vermeli?. Yutkundu .. §üp. olan ceketlnJn cebine soktu. Novin ıyoktu. Bu olsa olsa dargınlığın if 
id.i: Canımdan LiYade &evd:ğim vata - - ·~··· ~~es. l.z .çerlde Nevın onları diııliyardu. içerid~ Nazan ka,. • .,.,_.,.,,dı. Blrin!n 'desı...-11 Biı .ov so-yleme ... 

1
-A ... n,"ı ı 

mm - kı.sı:neıı - ~gal altına. .ıirzıı;ştı. - İ!trfa et.mlyor da niçin . ..ıt.A~e; Kısımda h rç bir işim ye>ktu, uğra. - 'Ik k d .. kül' ·--.. 1 .su.1 Y",, .. CloLd u ' 
+,_ '11'AA.J ınft .. ım. T>llA'-are, aene bir mal·'-emeye ~: · _ısıne arşı a .muş m,evkle düş gururu, diğerinin aQkı oı-lıadaydı. Bı·- kat ne? .w.inc, .fe.fiketlm de hususı idi. Tam ediyorsunuz? Taleb ve dava edllen ...... .DUlfo.lj .. .U\. ...,. 

<25J sene Wırabını çektiğim Vlktorya, , mebl(ı.ğın - yeminden lst!n.kA! edilmesi Çerke& CRJ namında bir taharri me. :mı~~ek bir cevab bulnıaleydı. i diğerine feda edemi(Yordu. Hele Elinde lılmi>a, mütereddıd, ş:ış 
lRefik) Mmında b.r.:.nın koluna gir. b.asebile - tahsillııe karar verdim, bu. murunu yollamış. Beni beraber aldı : ~mn hanım cevabını, !azla bekle- Nazanın, kirpiklerinden yuvarlanan'bekliyordu. 
mı.ş; d>enım pıı.sa.portlane vize etmişti. yurun. CC.> beye götürdü. <C.) bey evvell bn. :medı, bu suretle lbt.ı.tli bir cevab iki damla yaşı görünce, büabütün kal . . 

En 60n sö&ü de ne olmuştu. bJ1r mi. Temiz Ye hassas Türk adllyeaini al. na bir ç:ckıştı: ;bulmak zalunetınden de kurtulmuş. bı burkuldu - Neden sonra, Nevın derın bir 
eıniz?. datınm zannederler, kendileri _,,.ft_ır_ - Senin nedir bu yaptıbn? =tu y · kudan uyanır gjbi, içini çeıwrck 

ı 
... .._._. B" .... _ N ? : · avq yaya~ yanına sokulmuştu d t y el 

- Hangi taş katı ıse başını vur?. lar .. V1ktorya, adl:yeye b!r tomar celbi - ır şey YBP'lYIOKlilu. e yapmışım : - Sana blr şey .'Öylem.Iye ha.kknn Bir an Nevini unuttu. Çenesinden t~ P_ır amış ı. av~ yavaş geri don 
Evet! H~ı ~rdı~ getirmekle belki hikiınleri aldatırım diye cevab verd!m. ~yok Sedad.. ya!n:.z al bunları .. tekrar tılrak genç kadının başını kaldırd;ı~~anm zay:f zıyuı .altında b le 
:lsti!ı:balinl ve naystını bir oyuncu zannetmişti.. Fakat necib ve A.dil TUrk - Nasıl ne y9.1>mışsın? Vllttoryayı :yanmaman için bunlan sanil. tevd:e Nazan, ağladığını göstermemek i".nlzunun sarılığı .t'Artedlıyordu. Yalı:_., 

kızın.m renkli eteı1ı.leıine bailıyan bir hlk.imi; benim yemin tekli! etmekli _ dava ediyormuşsun? :ıcendimi meobur görüyorum. b<>.,ını ,... . _ .. ı.~ y ·ıtı, delikanlının tam tarşısır.da d.,.. 
Avarenin alacağı e.1 son cevab bittabi iim neticll6ile onun yemin edememe Şaşaladım: • ...,.. ~vırmege ç......,~ordu. t Göz - . 
bu ıdi?. Bü!tiın hayatı b.r <oyun) te. slol görilyor ve derhal temiz vicdani!; - Allah, Allah! dedim. Pol:S; hak_ i Brr deste mektub uzı:t.ıyordu. - Seni ÜZÜYorum NazanL Faka~:u~:Üne eğ~e ge dıler. Sed:ıd 
Jak.kı eden kantocu tarın peş ne dil - hakJcatı keşfediyor. sızlık yapanları nıı mahkemeye sevke- ~ Sedad, ~tılan ~~yı hayreUe e- elimde olmıyarat.. affet beni.. gen _ · . • ~ 
şenlerden ktm mes'ud olmuş':U? . Han . ı Fakat keşki yaomasaydım? Bugün 0 der, mahkemede hakkını arıya.n vatan ;llne aldı, gx>r& g~zdırdı: Nevinıı Na -~adın, Sedadın elini tutmuttu. Du_ Sed~d •. a~.daki mlll!& ebe 
gisi bahtiyar olmu~u?. CPeruz) un, hadıSata pişmanım ve muztaribim daşlan mı müdüriyete celbeder? :zana yazdığı mektublar... aklarını üzerine koydu. dere~esini bilmek ıstlyorum. Ben 
CM nyon V rJiııı> nın feliketzedelerı 1 Kendislnın, uzının, hlmıe~çisinln. - onu ben bilır!m. ; Sedad mektub:ara göz gezdirirken _ 'Özmenden blle ze·ık aJıyoruml~çıbır _§CY saklamıyacaksın. N 
az mıydı? Onlar len _kendi tabiJ'lerile- uşağının çantalarınf.a yüzlerce celb bL _ Ben de senın .kadar mektebde 0 _ :tıave etti. Sedad 

1 
b.ç senın oldu mu? 

Ctutkunlannı ezm'!kJ l!t!har duyduk- rlkm ştl. Onu görı:ılfaçe ala.y ediyor • lrudmn. Ben de !\li mekteb mezunuyum. : Hak~· ,.,_ ! h''k" . . :._ . Yalnız şuna inan ki,l Garib lblr suali .. Fakat ceval>l 
lan hadisatt.andı. TabU hepsinin en dum: b : - -..m..- ena u um vermenısenı .... en:m kadar klmse ·sevemez. d k 1• 

Hakkını huzuru a.dalette arıyım ir •. t.e ,,,~,, d 0 ha k t· . d ni 1. . ırma azım. 
aon cevabları budU?·: - Baroya yazıl b~ y:ıhu! Baro ıev_ :ıs mem .;x:ua .. u re e ı vıc a çım titriyerek, taparcasına seviyo. 

vatandaşa; neye ha.lckını arıyors-.ın? "b· bo · · Sana daha evvel tem n efJll. - Hangı ••• tatı ise başını vur. hasında. da V~torJ.1 lsm. bulunsun!. ; ır rç telakki ett>m. Uzülmeni ha.. um .seni.. na.s.ıl bağladın beni ken_ - 1 

-.. diyen bir polis fı.m.irı hoş görülmez. tim bunu Ne ı·n ı F'Mat bana bu <sös> ... ek _,..._ gel • Nihayet bir gün 1>enlm çantamı da :1aı .sukut.i:e parçalanmanı istemiyo. dine Sedad bilmezsin!.. v ... 
k' _... Batta mes'ul olur! diye cevab verdm. 

miştı. Yalan ve iltlradan ari olarak., Yilzlerce celb doldurd-:ı. c. bey kıroı. ?"um. Hem kapa.yalım bu bahsi art.ık; Şüphe.siz bütün bu lı::onu~ulanlan - Yalan söyledin bana .. but un 
o 1a.ııt.ıtıın blltiln masrafları b:r defter Ve adliye kor!dorlarındt>, tanıdıklar _ Alm bunu, Madını Vitto!'YBl'& ~n.ra konuşuruz. Yalruz şunu s&yle- evin duyuyordu. Halbuki, bataklık retime. r~n tonuştuk'arın 
yapmlŞJm. Ve dünkü ve evvelki gün- bana da, aynen o Yirmi beş ~e ev_ telefon edin, geısm, dedi. :mem llzmı. NeVinJ tıstandlc,.liunı zan_ hasında ve biraz e:v:Yel Nevine, Na_jhep.sını duyama_dım . . Fakat 
kil yazılarımda tafsil ettlğ''1D gibl ge_ velkl cümleyi tetrar ettiler: j nJ dJll-f I d ğl j 

Aıılsdıın ırı Vıkto-n C'. -..e her :n. etme.. seven bir kadının kıskanma zanla. arasında hiQ!:>lr şey oiınadığıiJnı se.. .. s_e. v _ı; nl" soy e . n ve op re-t kendi6ıni, gerek kızını, g~rek hiL - Baroya Yam! be yahu?. Baro ıev. ..,.. ""'' ıı. -
metçislnl birer avukat haline sokmuş, basında Ma.hmud sam diye isıu1n bu_ halde yaldızlı ol: <tarbisi'> 11eyabud · :en tabii bakıkıdır. Fakat ben gülün.ç temın etmişti. Hakikat bütün çıpla ır.ıınuzu lşıttim. 
hergi)n mahkeme ıaahkmıe toşturu _, Jul'l6Un?. tanıdık bir kimseden (kandilli bir ae. :mevkie düşmekten korkuyorum. Bl. lığile meydana çı:k:mı§tı. Çox mü~ll llııfettubıardan b&~trnıyord u. 
yordwn. . • Komi.ki şeıh.lr Ha.san Efendınin bir lam> getirmiş. ~yorum ki, Nevin kalbine hU:lmd.r. mevkideydi. Bir an evvel lidsini de met bunun !arkında olmamıştL 

Bazan hAklınlere ellndedtl bir tomar komedisi vardı: ~oaıma kapıyı, çalar. Bekledim. ~len giden olm~dı. ?. i~n ancak b~ ka~ ka~:ı.s.ının eşL.1~.rnak, ıztınd:>ile baş başa kal~:ık - Cevabını tetllyorum. Macer 
cel>l g&ıtererek: ı Jar kapını!) gece milte!erruk'i!.dıı. ı:aıdım. Erte;i gıı_nu ~ındeyim. Nevıne .soo verdım. O, bura ~Uyordu. Başı çatlayacak gl>i agrı.- alnız dudaklarda mıdır? .. Bana 

- Bakınız hakim beyefendi! diyor- Acaba Yirmi beş sene evvel kazdığım öğleden sonra CVikiiOry&.) ?e U~ef'ı.t> =da bulunduğu müddetçe, aranıza gir_ yordu. Elile şakaklarını bastırdı. t t edin ? 
kol kola girm şlı>r c. beyın ooası."i.a ~ .. . . . . ne e m ya ·· 

du. Bu adam bana kaç dava açmıştır? 

1 

kuyuya tendmı w.ı dli.şmüştüm?. geldiler. :mememi arzu ediyor. Şuphele~ıyor - Hasta mı.sın Sedad, bır şeyın m1 Sedad acı acı gülümsemişti: 
Su dakikada kızını da başka bir mah.. Bu sualler; hlll kalb.mde bı.rer ayn ~.benden .. ?;eki kızdır, .sana olan Wunı var? _ M;;,,teraı 

01 
hAn"J bu ,.,.,aar? 

kemede muha.teaıe ed.lmektedir. H'.z_ ıztırabdır; dteşkl yapmasaydım! <Mildllriyete geldiler.. demiycırum. 
1 

u ab ...., -...... A<> 

n:etçım de başka bir mahkem~dedir., * Muhterem Tilrk polisini bu gibi hata_ :anladı. Kla11blm parça ansa a. az - Biraz kendimi iyi hıssetmiyorum. kat senin bunu sormıağa ;e ;h 
Uşağım da Beykoz nuhXemesine gitti. CVittorya) baz:ın dram oynardı Ha !ardan tenzih aderim. Onları ı;ağıran ida çeksem buna tahammül göstere- - Ben çekileyim de, uyu .. çok yo_ telakki etmeğe 'hakkm varın .?. 

O zaman hl.kimin ~ri çatılıyor: kika.ten bir aııtistl. Kendisine m~' <müdüriyet) değiltli. Bu haksız_. m~a - :ceğim Sedad!.. Mademki beraber, es~ ruluyorsun. Asabın da. bozuk. gimizin en çılgın devresinde k1ld 
- Bu nedır Mahmud Bey? diyor. Bu bazı rolleri vardı ki bu kadının yüksek meleyl bana yap~n (poll~ degıldı. C. akl günlerin mes'ud hatır~iarını can. Ayağa kaıtm~tı: kendini .başka bir adamın ko Jat 

kadını böyle n!ç n toş uruyorsun? san'a.bnı sahnede ~eta cevher gib.l beyin şahsı idi.) ~landırmağa karar verdlnız, senin kı_ _ BenJ bir defa öpme:ıı mi.sin? atmadın mı? 
Ben derhal şu cevabı veriyorum: parlatıyordu. j ıs:~rk:madım dc~il .. _ Belki bu zatın ~sa da slirecek ol.sa, im saadetine mani Yaklaşmış, kvllannı boynuna dola_ _ Evet, fakat lmtamı çabuk 
- Hil.kim beyzfend.I Ben haklıyım. <Reflk) dıldadealn!.n adliyede haksız Wncı; hattl ttçüncu hakSızl!kl3.rına \Qlmağa hakkım yok. mıştı Öpüştüler dım. Senin de ~ni hataya du 

Ne yaulımsa, n.e dava ediyorsam bu 1 ç*tığmı görünce, onu. kolundan tuta. ! maruz kalırım d.y~ epey kork~~· Fa. : Mektu.bları işaret ed,yordu: - İyi aeceler . Sedad! 
madam bunları ;>enden almıştır. Ma _ ra.Jı: polis mlldüriyetine gö~ürmüştü kat; Stendi vlod9.l.lmda kcnd!sının hak : ~ istemiyorum. Ben:m yerimı hiçb r 
demkı haksız olduğumıı söylfiyor, ma- O vı*lt: başmemur <C.> beydi. cc.> sız olduğunu billyo,.du. Fena bir mua. : - Y~nız, ~enJ kuvvetU bulund~r: - Sana da Na7':ml d.ın dolduramaz Sedad!.. Bu hl 
demle! davamdan ş!k~et ediyor. pek!. beyin astıtı asbk, tesQğ! kestik idı ki mele yapmadı. Onlan ne kadar dinle_ :mak tçm, böyle harekete kendımı Lambayı eline alarak yol gösterdi. tamir edeceğim. İşte odanda. ka. 
la. Almadığına, y:ılan ve iftira oldu - onun ismini işi.tenlerin rengi sapsan o.. dl bilmem. Gene öylec!? kol kola çıkllp ~ur addettim. Merdiven 'bqında genç kadu:ı dudak_ dayım. Kıskançlığın beni kudur 
ğuna yemin et6ln. trtıramı fhar ecre. Juyordu. gittiler. : Sedad, başı önünde, titreyen sesi lann.ı bir defa da.ha uzatmıştı. ~ rağmen, gururumun çığ.ıe 
ceğlım, t~yeım. istly.?ceğim: CBu zata ald blldikleriınlzi Ye ih~i _ ~armı s~t eonra zil çalındı. C. bey Eglttltçe anıcak duyulabilecek derece_ Döndiiği\ aaman Nevini ooanm OI- ·ne mukabil .sen.nim. Bu ,_ 

HA.kim: 
1 

ııasatımızı hatıratlmızın cümhur.yet benı çatırdı. . ~de ha!ifl•n ve hlçkırtk halini a .an tasında a,.akta. hareket.sis buldu. dar da değil, fedakil'lıtta 
- Peki madam. Yemin edlıı.Iz. ıiıe devri kısmında mufas~~ yazacatı • - Sana bir tenblhim var! dedı; ta- :ıenç kadını dinliyordu. o da elinde 15..mba tapının dibinde h .1 ı ~eceJl.öm. 

yemin t.ekllf ed!wor? Dll2 için timdi ~a s&ü uzatmıyo tat bu 8Ö?JQmU dinllyecelaıin. : _ .' 1 a ı er IJ!>•"' 5 ' 
- ···- tmrı), Esasen hatıratımda d~ bir ga : _ Buyurun? deaım. : Ne cevab vereceğ:Oi bilmiyordu. Bir bir mudde~ hareket.sız durdu. Nevinin 

- Yemin edeoetslnlzt Jeın •r: Oö.rdQitlmU, bildıllmi. işit; • [De1'1UD1 11&1'fa 4/Z ele] \ ......... _ ......................................... _ _.... _: ..... -·-·---·-· 



•11 s.n. SON POSTA 

lliJcArye 
- lrergeJef. 
- BJ.rbirinüıe ktllretmeyin ı:ocuklar •.. 

Lflsumu >"*.. Bırakın da b~şka s&ııer 
leiteYim .• Ölüyorwn be .. bıanın bana, 
ölüyonmı. Bana bakın :ıavrucutJanm: 

mette olan Nlkil'or ı:e, Jtiraz yollu 
lan söylüyozdu: 

- Ben bU.ltati 16yltlyorum. Bu, 
nun mu?. Yakala adamı ve ııotür d 
.IOl'l&I. İite ııöıürü;vorum. ~t 
leyi bize kfm ftft!Cett. Ha?_ 
P9al'IDda olsana, eeferiDI bir 
ruı.ıe:re 71PU"dım: ba.'buki bu."'lda 
lime J'&l'lm ruble tutufıaracatıar" 
mı aöutrdttkten 1Dnra ile Ol'Q'a 1• 
,....,.. 1mt1a -. na .nır 



4/2 Sayfa 

~----~~~Ma~~~~ 
Eylôl 19 

KapaJı zarf usulile eksilt
me ilfuıı - Bugün<ien itibaren Madam vik 

S • b • k h • d tôryay; dava etmlyec.'!ıks.n. Bak bugull 

1 10 ara !Saf 3 3 D"lekler ~ o~i::':'::;~~·~,~==· 0~~: 
çocıikln bir baba öldOrOJdO ihti:va~ıar ;~~~~;;·~:11:,!·~:,.~ 

Antalya Nafia İnşaat Komisyonundan 
ı_ -: Eksiltm~e konulan ış: Anta.lya _ Burdur yolunwı 3'3 +- 000-40 ..j- O 

incı ~ilometrelerı ar.ı.sında. yapılacak tamiratı esası.yeye aid. 
Ke.şıf bedeli 19266 l.ra 80 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Key!, 

Ş. KaraJhisa.rdan yazılıyor: 16 Ağu.3 seyin üç ç.ocuk baıbıaaı, otuz otuz -beş 
t.o5 geceg, kazamızın ibir saat uzağm. ı yaşlarında ıbir gençti. Keudi&i. b.i.rltaç 
d.a. Bağlar mınta.k.a.sına dadıll olan y1l evvel Ri2:eden gelerek bura.da yer 

Sındırgıya 13 kilometre c. Bey bu sözden memnun olmuştn. 
B - Hususi fenni şarmame. 
c - Grafik. 

mesafedeki Ilıcayı ıılah Ağzını yarım lcarış açarak ~Ulmege 
başladı: 

D - Şartname. 

etmek lazımdır - Mahmud Rey! de<!i; bu masa ne. E - Mukaıvele projesi o:bu evraklar Antalya nafia müdürlüıtllnde göıille. 
bilir. 

hl.oğul ınaıhalieslnden LAz oğlu Hü_ leştlği lçın Laz oğlu a.dı verilmişt1. .- , . . 
seyin yol kenarındQJı:t dere içinde ölü ~na.yetin .sebebi henüz malfun de- Sındıığıdan yazılıyor. Smdırgıya 
olarak gö illmH..+ıı. arı uç IUıome.re ka.aar mesafede bır ı.ı. 

_ r '"'i ..... r. ğildir. An°Ca'k hiıç kimseden de ŞÜP-'ca vardır. Bu ılıca küıkürtlü .suyu dola. 
Huseyin yarı gecede ka-rısı ıle aıkra. he edilmemektedir. Taıhklkata devam'yısile ctvar kazalarda şifa bakımından 

ba.sından ken~ evine giderken yolda olunmaktadır. şöhret kazanıı:ııış.u. I.ıca Hususı Mulıa_ 
bır adama. n.''.lıyor. Bu adam ken. sebenlndir. Bu şifalı maha.llP, gidenler 

dislne: Menemende bir katil idama bakınız nasıl şita alırlar: 
- Bu ,ol nere~ g1de-r? Ilıcanın bulunduğu mahalde ev, oda. 
Diye soruyor. mahkum oldu vesaire yoktur. Husust muhasebeden 
- Aşağı da ~. yuıtan da ceva. İzmir <üiusuısi) _ Menemenin Hel- cüz'i bir ücretle burasını ber sene kı-

bıru alınca. .. .. . ra ile alan zat suyun a.Jı:tığı yere ao Ha 
· vacı 'k:oynnde Ar1fl tabanca ıle taam. 100 çınar ağacı dallarından çardak ye.-

- Öyle mi? Dtye ani bir ceıvııbla. müden öldürmekle suçlu ayni köy bal par, her gelene bu çardağı ltlra ile ve. 
beraıber tabancanın patlaına8ı bir o. kından Hii.seyinln muhakemesi dün rir, çardaık:lar. bir hizadadır, !.11 çar
luyor. Hliseyinin ~uzun.da. taşıdığı hr' . nl'h . dadcların içerısinden akar. Arzu eden 

.. . . ._ ~ ımız <16-'rceııa nınhkemesınde ne. çardağın içerisinde yıkanır, yemek yer, 
dol"t yaşındakı erkek çoeııltu iki dı tioelendt:rilm~tir. Svt;lu Arifin suçu bul&şllk yıJkar, fakat baştaki çardaktalki 
z;In~~n btrden -yaı:ıalanıyoc. sabit görüldüğünden ma.l:ıkemeee ö. kazanır, aşağı çardak:ta.ldler yukarıdan 

Huseyin çocutu lnra.kıp dereye at. .. · gelen karpuz kabuklan ve bula.şı·k su-
lamaya 'mkit ~nlmadan kurşunlar lum cezaaına maibkftm edi!miş:tir. larile berbad olurlıu. 
ken<imtne isaıbet ooı,,or ve oraya yı.. L~~ı _ L~ __ .ı b. d b" Burada lokanta. 'V'e.Saire de olmadı -

ll&elJl'W"S'a.aa ı:r a am ır ğı:n,OOn giderken yeyip içece~inizi be-
klyor. otanııUı 10 kilo karpuz yedi raber götıtlrmentz şarttır. Arzu edenler 

Hüeylısn üç kurşıımmı kstrile der. 
hal can v-erlvnr. Lüloourpg - Bura.da Ali adında bi_ stt değirmeninin domuzluk: ded'kleri 

.,~ . , . . çarlunın altına girerler, duş ve banyo 
Hii.se.yinln ka.rJBı bir çığlık kopara.. n ılc arkadaş.ıarı ansında bir ıddta. yaıpgrlar. İstyenler de sıca.k su etra-

r.a.k çocutuna sarılcyor. Vaziyet der. olm~. Ali bir otnnı.şta. bbukları hı_ tı.nd.add çanıurla.ra bulanır. aıtrı smia. 
hıal adliıyeye blld!r'Jıyor. Merkezden riç 10 kilo karpuzu tamamen yemiş, rını geçirirler. Burıısı ayni zamanda 

jandarma. her tarafı sardığı bitirmiş, bahsi ~ kao;an~. AdlL sinisinek meı1cezidir. Eiter buradaki su 
katil ele geçlrlleaiem"1tfr. Hü. ye hiçbir şey olma.m.ıştır. değinnenclsi ile anlaşab,llrseniz değir

-:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;=,- mendeki odadQ blrk:ı.ç gün misafir ka-

Bartlnda zafer Bayram 1 ) 
laıbillrsinlz. Bu vazıyet karşısında. h.a.L 

_ kın Hususi Muhıı.sooeden h"''dacfır.ı şıo11 

---------------------------- şudur: Beş on bin lira sarfilı> ılıca ıs. 
Mı edilsin ve halkın istifadesine arı.o 

lunsun. 

Biga Halkevinde 61 fakir 
çocuğun •Ünncti yapıldı 

Biga (Hususi) - Şehrimiz Ha.llce
l'iD:de :Jl At'usbos Pazar günu altmış 
bir yb'k&Ul. a.D.e yayrusunun sünnet 
düğünü ya~r. 

Bu hu.susta Halik'!Vi başkanı orta 
dk:nl direkıt.örii Ziya Öç ile tarih öğ
retmeni ba(ysn Refetin kıymetu me. 

lerinı yola getirmiştir, bunu b1l. Bak 
sana hüsnü muamele ettim. Martın 

16 net gününd.zn i.tibııren Madam Vik. 
tıoryayı dava etmek yok. Haydi güle 
güle: · 

- Nöbetçi! Mahmur! Saim serbesf.ir 
(Arkası var) 

Mıı.hmn•l Saim Altındat 

Gönül işleri 
(Baş tarafı 3/1 de) 

Sıkıntılı bir hayat ya.ş1yaca.ğımız mu.. 
ha.llı:ıkak, faılta.t gene çocukların tahsil. 
lerıni temin edeolleceğımiz de muhak~ 
ık:&k. sız bana. aıyrılma.lı: fikrini fena 
bulduğunuzu söylemiştiniz, erkeği ıslah 
etmenin kıadın elinde olduğunu mı.ve 
et.ımıştlniz, saıbır tavs yesinde ıbulun. 
tnuştunuz. Üç sene diş:mı sıktım, fa._ 
lka.t baktım ki olmıyacak. Bir masa de. 
v~i hilkıl.yesin! müteakı'bı oocukla. 
rı.mı al.ara.it anne, ba.';)a yurdun9. ciön. 
düm, ve hemen mahkemeye mUrocaat 
eıtti:nı ... 
Mekıtubun bundan sonr:ı.lti kısmı ga_ 

zete sütunla.nna geçemez. Onun için 
sözü burada !cesiyorum. yazifem üç 

3 - Eksi1tme 2.10.941 Pnşembe gtinü saat 11 de Anta.lya Yen!kapı cııd
deslnde nafia. müdürlüğü binasıında kurulu «Antalya. nafia ın~ııt t'onı S'JO• 
nundaıı yapılacaktır. 

4 - Eksiltme ita.palı zarf uı:ulü ile ve vahidi fiat üzerinden yapı:.acalttır 
5 - ~tmeye. girebilmek ,çin lstekl!lerin 963 lira 34 kuruşluk: muva.k

ta.~ tanmat ya.tırıunası ve bundan ba.Ş!ı:a aşağıdaki vesikaları ibraz e me. 
Ierı şarbtu'. 

1 - Bu işe girebilmek ;çin nafia müdüriyeti ehliyet komisyonundan alın
mış müteahhldlik vesi.kası. 

2 - Cari st>.neye aid Ticaret odası vesikası. «8197> 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden 
Muhammen bedeli Adet 

lira. K. 

Jl68 75 54 Mu'lıtellf cins evrakı matbua 
Hususi idarenin yukarıda. cins ve adedı ve muhammen i:>eJeli yazıll 

evrakı ma.tıbuasının lıl/9/941 tarihinde yapılan eksiltmesinde bir tal b Zll• 

hur etmiş ve verdiği bedel de l~yık had görülmediğinden ihale günü ıo 
gün temdid edllmiştir. 

25/9/941 tarihli Perşembe günü saat 14 de iıhalesi yaıpılmak üzere ek
Siltmeye Ironulmuştur. Fazla malümat almak'. ;.,tiyenlerin her gün vilj.. 
yet d~iml encümen kalemile hususi idare müdürlüğüne ve eksııtmeY8 

iştirak edeceklerin sözü geçen günde vilay~ daimi encümenine mura .. 
caatları ilan olunur. (8190) 

sene eıvvel başlamı5 blr hlk~eyi 1kmal J 
etım.iş oı.ma.ktan ib.'l.ret kaldı. f 1 b 1 B l d. . ı·ıaA.nlan 

__ 
0
__ TEvzE _ stan u e e ıyesı 

HER GÜN ~İ-tf·a-iy.e_am_' -ir-ve_e.fr•a•dı•n•o.-ya:•p•t•ır•ıı·a·ca.·k-439-•ta•kını--k•ı.ş•lık-•e•1:;,•i•se-•k .. a .. pıı .... ·ı 

[Baş tarafı Z inci sayfa<la] 
za.rf usulile eksiltmeye :ı:onulmuştur. Mecmuunun talbıınin bedelı ·1206 
lira ve ilk t.eminatı 547 Ura 20 kuru§tur. Şartnamesi Zaıbıt ve Muan c at 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 212/9/M.l Pazartesi günü saat 15 

de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat malti>uz ve~a 
mektubları, 941 yılına aid ticaret odası vesikaları ve kanunen ibrazı ııı. 
zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarltatı çevn.sinde h~ 
zırlıyacakları tek!if mektublarını ihale günü saat 14 de ka.dar Dalrr 
Encümene vermeleri lazımdır. ('1926) 

ten alakoyacak hiç bir kuvvet yoktur, 
yalnız söylemek yetişmez, icabmda ıs. 

rar da etmeliyiz, le "llmd;ı rlcrecelere 
riayet etmek şartilc lıl'r makama baş 
vurmalıyız. Memlekete batlıhk bnnn 
emrf'der. İşte tüccarım11:ın teşrbbüs et
mediği, teşı>bbfü; ettiycıe yapamadığı 

vazife budur. Su veya bu sade eksik kalrnL"I bir iş varsa, bence mc<;'ul ala. _______ _..!.._ ____________________ __ 

kadar makam de~u. o mak3m.ı bakı - Kayseri Belediye Riyasetinden 
kati anlattrken lsbat ''" ikna katıili - ı _ Ford marka beheri 7000 Türk hrası muhammen bedelli uzun şas 11 

ye'inl gösteremem!~ obn tüccardır. iki aded kamyon 1.10.941 Çarşamba günü saat ıs da yapılan teklif haddı ;t 
Ekrem U IJ.aklıgil yıık göiiildtiğü takdirde beledıye encümeninde k.apal.ı zarf usulile ekS ıtın 

yapılacaktır. 

2 - Şartnameler bedelsiz olarak beled~ başkij.a.betlndım. alınacaktır. 
3 - Beıbıer kaınyonun muvakkat tem.natı 525 lirad;.r. . ı.. 

~ü:~. ~ta Kayıeride fehire göç ba,ladı 
Bütfin yurdda. oldtı#tt gibi Bartında. da 30 Alm:tos Başramı coşkun maddi yardımları gorulmu.ştur. S~n- Kayseri (H~usil - Şehrim:zde ha 

tezaıhlli'a.ca .kutl~ nuivklar ısöyienmlı}, fib;1er okUnmu.f. geçid re~ netleri icra edilen yavruların velıle_ vıalar soğuduğundan c.var ba~larda 
alml&ri ~. Gece de balk gece yarılarına. lı:lıda.r e#lenmi.ştir. Res rine s.ıcant yemetk verilerek lı;az ve ik.) teıJ:ııdil!h . 

J. 
. ram ediJmiÇl.erıdir ~ ıavada bu1unan h!\lkımızm b:r 

.,....~ -~~ ~ kısmı .şehre göçe ba!jla.mışlardır. 
~-.._......_......_.. ...................... ......- ....... _. ...... 

4 - Tekli! mcktubları eksiltmeyi açma saatinden ::>ir saat evvelın k 
dar makbuz mukabilinde belediye reisliğine tevdi edıiecek v~ posta ,l ı ;ı 
derilen teklif zarfları bu saatten evvel gelmiş buluna.ca.ktll'. Postada 
gecikmeler nazara a!ınm.ıyacaktır. (IH89I 



Teıgraı, Telefon Ve Telsiz 
Leningradda bir /Türk-İngiliz dostluğu Karadeni~de 10 bin/ ç rv. 

milyon asker - tonluk hır Sovyet 
/zmir belediye reisi lngiliz sefirinin · · b 1 ld 

tahşid edilmiş nutkuna hararetle mukabele etti gemısı a ırı 1 
lar İiclalnkı, 18 <A.A..> _ Finlandiyaıı_ Berlln 18 (A.A.) - D. N. B. ajnn _ 
hat Ilı blıılkletç.lerınden ve müselWı İzmir 1B (~Ur) - Dtin a.k-/oesi olarak etrnfımızdn. barut dnman 6lna göre Alman tayyareler! 1'1 Ey-

lng ilterenin hayati- J116mtufyctini, onun llllllctler arası 
Yet I• n 1• t .... • ı M.cer.me mchareUııcic anımalıdır Tek yara an amı batma iken birdenbire birço'• mllttclık 01 .ı hücwn arab'ilanndan mtitt"Şeltkll şamld ~yolette İngillz büyük elçisi - Iarı belirdiği bir ZamAnda tam bir lfilde Karadenizdc giden Sovyet ge_ 

h:r~:!n cüztita.mlsn, oJdd:tll bir ~~ nln nutkuna cevnb veren BeledJye l sulh ve emniyet .çlnde bulunan mem.. ntilerine yeniden hücum e~erdır. 
SJ\aerı des:nr~ pek ~u~~l t Reisi Behçet Uz mlsafıtleri &elAmla - leketimlıxle tmkrl normal ~!erimiz Sahil civarında. 10 000 ton=Jatoluk bir 
ın~ler, lbirçıo:c n:ı~ !1~~ ve maı:e: dlttan sonra e21eümle demlşiır ti: başında gtirlly~rsunu Türk hükü _ &>vyet nakliye gemisi batırılmıştır. 
\ııe lttinanı eylemJ.'.i!erdir. cDoStlut ve :tarfl}ıtll _anlaşma ha_ meti çok sevd.ifı azız Şe!l İnönünün Diğer bir nakliye gemisine de birçok 

v bulabilen, batıJ uınncdlJ n 1 ~ ,Q•-- • Sel" R E hna.ı. • ( a·nısmı en __,, • ım agıp met -..ı fdiıldc tahakkuk ettiren bir mil 
le in büyükJütü • :rıgiıte.reııin büyüklü..~ ve dunrada 1 Jizl . lnkir edilemu. 1ngt 

oynadığı rolwı ıu:.unetı hakkında en°aıc biri dlter hosus:lyr.tl de ftlnd; 
en kuçük bir t.crcddudu <ılanla.nn dahi ~ü bir ilçd n eçtıtt rcfımı. kendisi için l.enin&Tadı bir bu,uk :milyon ktşl letl ruhlyesi ıçindeld can müna.sebe; etrafında ye~rc bir 9Cl k kale ha _ bomba isabet etmış ve gemı ağır ha_ 

rniıdafaa ediyor Jerimlzin seneden .seneye inkişaf e - linde toplanmış, on un gosterdlğ! yol. sara uğramıştır. 
b 1 b • r are hk ine kont:il 'dl u ıar esnasında bu tcrcddudlerindcn Mesel" b ı · · mcs r. 
lı:ur olm~ oldu.kLınnı sanmak için pek a u un dun.>.ı h:ırb iç nde kıvra. 

h P.inler taraiındo.:ı esır edilmiş ola:ı tığini memnunıs:etJe göruyo-;uz.a dn ~er zamnnd:ın daha büyük lblr i ----o----
ın~ Sc>vyet Yarba~ı. Lenlncradda. bir Bebçet Uz fuarın açılması ~fi=- man ve heyecanla d namJ; Gayretle; lskenderiyeye yeni bir 

k .. ~b•- nır 'e onon lmndlııi de b :ııat en bil k 
ço se.,., «'.I' vardır, Uanlann en belli tehllk J 3 u 
başlısı, ba memleketin IJl~t bu Jıarb c ere ~:ınız bulunurken, muhtc_ 

nıuııa: asker .ı.a.hşı:l edilmiş olduğunu. betle B. F.den'ln radyod~ soy 1 sarfederet çıılşnnkta ve İzmir En h 
8\ınu rniktarda t:lnk ve l3:lıtılt filo:- cemlleklir sözlere reşekkur ettikte~ ternasyonn.1 Fuan çibl yalnız b!zi - aya aklnl yapıldı 
eızı.ı n Leobıgra.d Hına.unda tecemmil nutkuna şöyle devam ctmışt. r · m 

.çuıde gostc.rdll;l baynUycttlr mel bir kııbınc buhranıuın zuhuru et. 
j f • rafında t'n ııçık c.t'n1cfd ve tahnıinleri 
ng llere dcnl1en mcınte.ket., fopu to. ı:ene fngillz matbuatında l•al:ıbil rslnlz 

ca ek üzere olduğunu ve bu1'8<1a her son~ t atükümetlnılzin tar _ değa, bütün insanlığn inydalı oln.cak 
~Jlta ıınUhı.m ı::ı kto.rda top bulımdu. ccumhurlye "Ye dostluklara ı.stinnd 1 medeni eserler ve hareketler yarat_ 

Kahire 18 CA.A.) - Dahiliye neza.. 
reUnın te-:bllği: 

PU 250 bin Km. nıurabbaı / Bu~ntıii İn!!lllz Pı:ı•jvcklli ıuı ter Cor • 
nttSahaya malik iki adadan mu_ çil'in bugfinJcfj 1nflli.ı fhtlyact-ırı i~I,; 
rekke~. Hat.ti bir buçuk ada demek ideal bir liıfor oldul:'ıı · muhakkaktır. 

u beyan etınıştlr. şıııt.ıı anlayış ---+ın:n mes'ud neti- maktadır. 
l ~oo~cn:_:1.sabe:::u1~s=y~...,..:.:_~ ______ ~-:-~--;----:--~-;--:-~~-

OQdra bu sabah!ıi vaziyeti Amerikanın dünya Budyeni ordularına 
Dunkü Çarşamlbn _ Perşembe gece

si İskenderiye mıntaknsınn yapılan 
harva akını esnasında 9 kıŞ! yarnlan.. 
mış ve bunlardan üçü b11iUıare öl _ 
mtişt,ür. Hnsarat. ehemmly~tsizdır. 

dahi 1?umkundur. Vllnku bu ndalaı'dan nund kesif fngıllz Jı:ılk 1.utıt'lcrl .. 
bir tancsinhı buyuk kısmı ln"ıJız lı:on. nln fWfak dtlgi ıfe lmt'idir. Ilıma rağ 
tı't>lundau hariç kalım s•rbest irlinda men meseli: Tim~ ga"Z: kslnde, bl; 

nasıl görüyor? ı·ıe telsiz mnvasalası k hd d 
,, [Baş tarafı 1 inci sayfada] arşı ÜÇ te i 

111 ~ı Balbh&kı aus donanma - dün gece kesildi Amerikada cereyanlar 
1~ nıiid&ı&:lSUU bır lı:ıı.& daha [Ba.$brafr l lncl s:ıJfaclaJ [Ba$ ıarafı l lııcl &a> fada) 

tarafında.o lşgal edılmekted.r. llUJll&- bomba parçasının bir fena t duf ne. 
:ın l'tis'aUnc n~rt edildiği uman hır tfcesl inıilkreııin ıroz b bel:i rue ah<'. 
b l1J'llaı mesabesinde ı:uriincıı ba bir sinde buhına.n b ekilin hayatına 
i uçuk adada talmbcn 42.43 milyon malolabllcceğfnl, bu scbcble mıllı inanç 
;:-o )'aŞ:ıl', Bu insanlar, JUndist n ların efrad uu:rfndc mutlak surl'ttc te-

dın tanı ınn~ır. donanma, Len.lı:ıan.- • J k b l Bugün Budyenl orduları üç nıühim te, cümhurreisinln bu hareketinin 
tnk•- nıne.n muhasarası.na mtnı 01 - Nevvnrk ciı1arın a vıı " u an tehllılcenin tehdtdı a!tmdadır. 

o.u<br .,- _:_,.,r hiıJ" · meclı.sten salAhlyet almıı.dan hart> i _ 

hi 
1 4-5 yüz mil on nufusla koskoea merküz etmeJ fp h!ı:'Qt nı~lct n l l'ndl 

r kd'Q• idare ederler X d 'L k bili • ' dil in • ana a aen_ a ffl ve lmkiıdanna tevcih olan 
t et' e bağlı bi~ donı n)ııııdur. Anas. ması cıbl bazı tavsişe ve ınulab:ızalar~ 

allııl • bir fttrİ r••-' ISelı l - Merkez etıı>h!!t'l nele Oomelin ce_ lfını olduğunu söylemektedir. 
da k hnar ~lngradds yalnız mUdataa h can uyandırdı mıb ctotusunda ı.::arkof _ Konotop kıs.. 

ralya, Yeııl Zeland.ı, cenubi Afrfkal rastlamak mlimkun obblll.r~ 
k~. Bo arada ıu~. FllisUn, imdi de Tlmes gazeksf, bu nııkta • lızcru.de 
S~ıye, ~tsmen inın, Blnnan:va. Cinde d:ıha El.Yade dur.ırnlı:, mllleUn bir ıün 
~11 rnnhtellf noktalar, Ccbelüttarık ve fena blr ııklbelle Jc:ırşılu:jıp şaşırması 
Buyük OlıyanosJarın başlıca •traleSlkl ih&.imalinl btttarar dmdt için b:ıŞ\ckl. 
ıulaJan fn:ı1tercyc ıüddlr. lln daha şimdiden, k<ılıinc nrkadaşla. 

da b~ &nuıktadırl:ır. Bu şehrin dışın.. eye _ mının Alman .kıt'alıın tarafından teh_ Ancak bazı infırndcı gazeteler Llnd 
hıra nmtayı geri almaJta ve Alman. <AA> _ Dün gece didl. bergden yüz çevırm.t., bulunmakta -
?ıı11şı atır ~at vc:'Uleğe muv:a:ta.t ol. l'fe9YOrl: 19 f 1 şimal hAdiseSi ot 2 - Dinyeperpetrovsk :ile Kıyef n_ dırlar. Bunun sebebi de Linclberg'in 
den~rdır. Almanlıu'Ul bu mmtat..,. N~H b: ~'un ne ok'hığunu bL rasında Krcmcncu:ttan Harko1 ve Pol. son zamanlarda yahudl düşmanlığını 
lthn ben a.slter t.aşımatt teş~ a_ muştur. a 

1 
r! tele ta:va.ya do~u llerllyen Alman tazyiki. da programına alnu§ olmasıdır. Bu 

1ıleıtc'1'alcılınıştır• :ımıediii ic-.ıı pzete !da~ 1::nmul - · 3 - .Aşağı Dın~eroen Rosto! isti. arada infirad taraftarı olan llörst/ün 
duı.rı ez cepheglnde: Tim~ or_ fonla binlerce ınilroe;J 1 bu mubte: kametinde artm taeyikM ilerleyişi, gn.utelerl!e DaU News Llndbergln ıı. 

.•2.43. milyonluk bir insan kiatlesinln nnın iktidar ve knblllyetlerlni tccrulw. 
dunya URrfnde bu kadar datmık anud dmmlnJ Ye naünıkunse kendisine bir 
parçalarını mu\"llffakıyr.tıe idare ve halef yetiştlrmt'S.lni tav t)e cd )O ki 
kontrol edebllm~. her şeyden e-n'Cl harb içinde, böyle bir hale, ant'.ak in. 
bir kabiliyete, bir zeki ve dirayete va- clltt:rede- rııstlanııl.ılllr. Bo dıı, onun, 
bestedir. Nltekhn, Avrup harbinin bir her clhetçe ncrsfııp olan emnl• et ve 
safhasında tek başına kalan \e l;litün itlmadınıfan b:ışk:ı neyj ifade edrbillr'l 
kıt'a Ue alakası k nen bu memleketin, lll'.r türlü diişüucc bertarıır, bir lıa. 
hilli mücadeleye devıım debilinesl ve 1at ve memat harbinin en n:ırlk bir 
bilihue Amerika ve Sm"Jel Rnsya g.bl s:ınıasmd:ı bir ba vekil lııtihııbının 
müttcnkler temin eyle.mest, elbette ki muhtelif lhtimallrri ii~rinıle durab len 
bu br:ı.kkr hıısuslyeUnln bir teıahu bir clemokra.çl, muhnltbk ki 1.udretll 
rüdür. Onun mıimtaz mevklinl çtke : bir fil'Ydlr. İngilt<>renlıı kuvvetini ya -
mlyenlcr, ona 111 veya bu i nadı ya _ rn'mıs olan ela işle bu kudrettir. 

cıcıhu ~an k.':1vvetluml amoıend:e muştur. Btroc* Nil"l70 u ar N~-orkun Budyenl her .ne tehdidi de t.ardede_ leyhlne dönmüşlerdir. 
"ul'nleJctedır, şem t;abia't manzarasıuın med.W veya pilskilrtemedlği takdirde 

aınoıeilS'kin şimall p:-tls!nde bulu_ milll mDdafaaısı'.le a~ar hs.zulıklaı'- battA tnm1Ardan b:rın:.n muvanaıı: o!u.'. CRadşu gazetesi) 
~ "Yehıiltfntn 1st1rd.adı pek bay& bir da !be.ret 0]duğunu sanm~. HaY şu Rm ordulan için dddl blr urmn Vaşington lB {A.A.) - M. Ruzvelt, 
~ t!lnnılyet;ı haız bulunnıaktac!ır. CUD- de: Planetaryum rasad mtıessesesi tıya sel>eb!ye~ verecektir. r.ter ce:nub kongreden, ödünç verme ve kiralama 
l!:Uiı~nlar buradan Moatovaya doiro tte yftzlerce telefon mtlracaafına balees!nde dfı fhtJ.v t kuvvetleri bu.. kıınununun tatbikatında lrnllnnıl -
dı. ~fırkalarını aovltetmek :fsti3ıorlar. ~ vermek meclım'lyetlnde- taımıştır. lımmuyorsa Budyenl ordulannm bu_ mak üzere yeniden 5 milyar 985 mll_ 
hal'ltıeıll:Unt.akada &akiz gün sUreD mu. Fecri şimal hı\,d.8esl, Blıleş!k Ame_ lfÜilkÜ durumu çok ctictfu. yon dolarlık tahsisat tnleb <!tmlştir. 
Olü v er e!nasında Almanlar 10,000 u.taaıic lA~ A- <Radyo gazetesi> 

c e 1aralı vermişlerdir. rika ile A.VJ'UP8, VC: Kll'Ull tııcric! edildi m11 

'Boğazlar kakkında 
·bir haber 

~ Cephesinde: .A1m&Dlar ut - merika mwıleitetlerl arasmaakt telslıı Londra ıa (AJA.) - Anna.llst, as_ 
tc n b il!Çerek Kartasyaya va.rmat: muhaberatını ta.ınamlle tnkltaa. uğ -:. kerl vnz.lyet hakkında diyor ki: panJann kabıabaU, lıtt oeyden cVTCI t: L • -m };;. 
Aı-- ÜY'Uk gayretler sartcmıe:ttedfıier. ratmışbr. ·• Londrnda iy' h3ber alrın mahfe! 
-...,ı.allJ.ar lOyefj lmAk ltlnm ile 1 

-

onun &'lbl olamamaktadır. tnglll%1mn J11 ""' C/Ga.91.1" GHı•~ 

ırı:atı kesm~ ·n.;et.iııde:~er. Pariste tevkifler lerde, Almanların ı>ere~·n doğru 
ha Us kunıandıınlıiı Ukr.aynadQİ mu.. llerlemeslle Kmmın ıbelki de tecrld [Baş tarafı 1 inci sayfada] Tahranın ı·şgaı·ını·n On gu··n zarfında 300 
tne~etlıı bQ:vUk eiddlyetlııl gizleme.. Londra 18 CA.A.) - Reuter: edllntiş olduğunu .sanmak iÇin sebeıb_ Bu şerait altın<la, Mıhverın ltıı tarı;_ 

Od r. PariS rad30Su, eski komünist Ayan_ ~r mcwcuddur. Ma.amanh bu, Kırım da ~ıontrö mukavelenamesinden taç k• ' • b"' t ı k • ·ı ita: tnilda.taaya devam edıYor. day ve komünist organı Humanlte yanmadafiınm herhangı bir ani teh.. mak yollle kurtulmak için yapacağı a IS arı ın on U ıngı iz 
llı1Ye1.1nı e~1::r Rus donanın 51 haki • gHC~ sabık bqmuharriri Mar_ like karşısında. bulunduğu demek de~ her türlü telkiıı~ıl, bu muknvele:uame. 

SoUna B l aga Olmektedi:-. -,....._ .... ,_~- b'-"' gü el teıv ğlldlr. Bu, yalnız Budycnl kuvvetle _ den doğan 'Yeclbele.r hakkında dal ,. [Bal tarafı 1 inci yfıulaJ gemı•sı• batırılmı-ş 
ikl R- r:ı a bombardmıan edilmiş. oel ~uıuıı. '-'~ n f!V'V - rlnin yeni bir geri (etilmesınl gös _ ma mes'uliyet his&lnl gostormlş olan ~iler Tahraml~u aynlıyorlar 
.___ akliye .-eml&1 batm!ımştır, ki! edllcllğinl haber vermektedır. tennektedlr. Türk hükUınetlnln muhalefetile kar_ Mihver elciler! 'l'ahrandıw aynlmaia. 

BUGO l lttlr Hatırlıırdırdır k '.Nlrtt başJ.amışıl&rdır. nu arad:ı Bul...- ~Jçl,. :Roma, 18 <A.A ı - Son on alhı .ur. 

• iş olacaktu". Çünkü JOrım be!"Lahm_ hfikftmetf, Itaıyan donanmuından bJldirJmektedlr. Bu'Jıarlar lrn ~e- kuvvetleri taratındao batır• wı :tna Jis 
N MATiNELERDEN iTiBAREN • =ı Kınına t:&r.§1 bir taarruz, rettn bir fl ~ . - ' ainin de Tahrandan uzaklaştınld.ı4J t.ıncıa Mihver de-ıleUerJ d ntı: v haw. 

'\'IWP.!:i•Plll ... TAK • • da Karadenlzi Azak denız ndcn ayı - çııkArılarak tı~t vapuru haline ge.. tın Rw;yanın ~aı netıce&inde vutua gemllerJnuı SOO bin tonllıitoyn b.: i.I 
~,;•Mil~ s 1 M Stn"-'maSI ran dar ru-uı şerldlnin müdntaası tırilen İtnlyan Tnrv'5 o petrol gemı_ geldilin.f, bunun Rt_ısYa ıaratmc!an olduAwın işaret eden Popolo d R 
r, . {i kol dır ve burnda umunı1 ııarb ılne pUoUij kolaylıklarını gösterme_ gösterilmiş olan yenı btr dUşruwhğın ga?.ete.si günde \'ası\.~ 30 bı to ll 

ay ' ı ğı redde~tl Tiirklyooekl İngilıZ bü deilll olduğunu suylemcktedirlcr. • n n • 
Yeni sincıma m.e•slmlnin ilk büyüt fllmi olan sonunda general wrangonun gayre - yiilt elçisi.ne hlQblr sarih talimat gon_ Almanlar ne diyorlar? yu bulan bu ıg'!ırllı ~la.tının (ı'md Y 

• • •• •• 1 ıeri tırılmlŞtır. derilmJş bulunmamak.la beraber, İn. .tran vaziyeti üzel.ndc l3erllnln gö_ ar varılabl.en vas:ı.tllerfn en l lik.. 
1 iKi YUZLU s~ı deniz Ussil de çok k\IV_ - Jı:ta' ınd ~Alınan radycsu tarafından izah sek. okluğunu ''e bunu:ı pc!: hususi bir 

veUi bir tar:;:la tah\iuı edilınlş bulun- gillz hukiimetin~ noğu ~:n::tte an edılmlşt.lr. Gazetefor Pelllcvlnln İnglHz cbeımnJyeti bulundul!un•ı bydroC'l'ek 
ma:ktadır ve b şciı.lr, Kırımda bulu.. malfunattar tıutu du - ve Ruslarla ı:ı.nlnşabılecc~ı ihtlmıılınde bu vasatının şart eeplıesln<le mUhJm 

R 
nan .A2ak denır.ın n hlnıayelı ııulan dir. hata ettlğinl, bunun ıeıııtel.no? 6cbeb hadiselerin cereyan e•titı bir sırada 

CANAVA yolu ile KerÇ'de lr.S" v takviye edl~- olduğunu yazarak: c'Peiılevı İngllfzlerl vulı:mulduğuııu zlkredlvor. 
cek ol.an .Vt'aiar için kUY\Clli blr J.s ei. Alman teblı•gv ı· nıemnun edemca·1: glbı Almanları da 
nad nokta.si t.of.ltil eyllyece4d.lr. o::ı. ı,:llcendlrm~tır, A1mımları tesllm ede- payıtabtta istlkrı:r tem.ninl lüzumlu 

Şa~l'ini t.üdim edeyor. 
'T Baş Rollerde: 

BORİS KARLOFF 
ve BELA LUGOSI 
Dehşet, heyecan, halecan 'ft korku 

kadar göriilen bu gibi filmlerin ~ir. 

itibarile 

Gidiniz!..... Gör\inüz ...... 

ş A R K Sinemasında 
yeni sinem• mevaiminiıa 

açılııı ,erefine 

BÜYÖK 
GALA 

İlk procrası:ıc;ta. 
... ;-· .-.ıdızları 

e&nema.nın en •-• .1· 

HILDE SCHNEIDER -
MARTA TERNO il• de-

J.akar HEINZ RUHIANN 

oluyor ıld Kırımla doinı 'kmuv geldi llkıı& &&rafı ı inci s:ıyıacıaJ rol tacını ve tah~mı kurtamıaf;n k:ıL görmUŞlerdir. 
ııattmm ace&llmca!. eter V: ua ahiye ru da 0 kadar hasara •tr::ıtın~ardu kışın.asını Almıı:ı1ar a!!edememlşttra Tahranın 1$C11line mini olonıımadı 
ıse beHd de cldc!l bir dar '":!aıun:: kı bunlardan büyU.k bır t:ısımnw bat.. diyorlar. Yeni i'ran llUkiinıet:nin 'l'almuıııı .iş.. 
tıni almıy&eak ve ,Almanlanb:ıl •'-'•h m•-= olması m~htemeldlr. Tahran nl~ln }Wal edllmiı? galme mAnl olmak icln cok uğraştıiı 

benzer diler r mw.wı - - + __ ..,,_, 
da Odes&Y• t''i Alman mu. Bımdan baŞlt& SovYetJerln blr torpl_ ....,,..u.Wf'.r Tahranın işgaline iki ııe. gelen h&berlerdcn anlaşılmak! dırı. Bu 
tem kalenin m~ Y bl~ ~hdld kaY- do muhrlbl, Utl denl.ı.ıltısı ve dört htı_ 6d>cb göstermektedirler. Sebeblerdcn hareket, zaten za;ıl olaıı lıUkt'ımC'tln 
vMAl• hatlarına rşı cumbotu batırılmıştır. biri İran hülı:Qmetinln Almanları tes.. nütuzuna çok: :ığır Ye ani bır darbe .n. 
nd1 oıa<:akttr. Kır•ma karşı hücum llındc a.clr. ı&ıermes.dir :tngllıı.~ere gö. dlıtnlştlr, Yrni Şıh \ p yeııı hOkt'ımet 

Rumen ErkAm Harbiye 
Reisi bir tayyareden 

inerken öldü 
Bülcreş. 18 CA.AJ _ numen erkAnı 

hart>t:re reisi genc.ral Yoalrlıu, Tlgua_ 
da tayyareden inerken bir kaza netice_ 
sinde ö!ıınliştür. 

Tayyarenin p.ı!rvııncsl generalin ba-
şını vücudund&n ayımıı.stır. 
Mumatıqtı.ln vucudu BWaeşe nakle_ 

dllm~· 

Kahirenin bir mahal
lesi bombalandı 

ı.ondJ'a, 18 CA.A.> - l3u«fin burada 
beyan edikmlne ~. 15 EylCıl gec<Q 
Kahire frıerlne yapılan akıu esnasın
da Kalıirenln bır mahallesi olan Abba
atve Uzerine 16 bomba atılmıştır. 

Bugilnlerde Kırıma li:arş.t havad&D, re İran hükQmctl imzalanan mıı:kave. C'.D oor şartlar aıtıncla idareyi e'e nlmış 
karadan, denizden milştereıc b.r Alman leye ra~en Alma.nlann nUfuzunu kı bulunmadi:tadırlar. <Radyo t<' f) 
hareketi yaınlnu11 tuvvctı. b r ihtimal ramamı.ştır. Bu nokta üz r nde hlikcL Almanlar Türkiye yolllc donusorlar 
dahilinde gorülilyor. <Radyo gazeteai> mete yardun çln İngllız ve Ruslar Tahran 18 (A..A.) _ Par njım.sı 

Odeaaya Jıav.ı akını Tahrana glmılş'erd r. 
Berlln, 18 <A.A.> - D. :rı. B. ajan. İkinci ~ebcb de gene hUkt'lm~tln Tah. bildiriyor: 

sının askeri kaynaklardan öğrendlgıne ran Maylşınl muhafazarla ac.z g&>~- Yüzlerce Alman Tilrklye yollle 
gorc, çevrllmlJJ buıunruı Odc a 11.man mcsldlr. nu yüzden İn'!lılz , ı~uslar memlekeUerlne hart'ket etm ştır. 
tesll;a.tı 18 E;vlı11dc Alman snva.ş tayy1&_ 
reler. taraıından mı.:vnf!ak yrtle bom. 
balanmıştur. Bolş:ı\lklcr1n b.rQO'k miL 
Wm levazım ucPolım yakılm~ır. 

.Alnuı.n tayya.rı.:'crı Dnleperin şa.rttn. 
da.ki bölgede, wu•eaddld So~e~ mo. 
törlll kollarına hücum etmişler ve düş_ 
mana maluıme ~ iusanc.ı ağır F.ayla.t 
vcrd1mıişlerd r. 

Fin cepheshııle 

Sı;.babtan Sabahaı 

Irz, can 
davaları 

l'O krdlkleri dikkat \'ti basireti tak.. 
d1r etmek borcumuıilur . 

l'alnıs şu vesile ile caa kanunu • 
muzun bazı maddeleri uurlnde dur. 
mayı faydalı buluruz. Bu ıı.utunlarda 

hlrk~ kere temas ettitim bu luınaa. 
il şeyle hülisa tmrk isterim. l\Iem 
lekette, va.tandaşbr aras-:ında ~ 

taraırındAD 1a.ratıl&D: 

IJE.K.ARLAR CENNETİ 
\ ..n-ı bir !il.JB 

eeru-e on mı mesafede bulunan He!_ 
wan ilst'rlne de 10 bomba aWmıştır. 
AlıbaslYe clvannda ba111 kışlaiar ve blr 
hava meydanı vardır. Nc!&l şehir bom.. 
bardırnan edılmcım ştlr. 

Berlln, 18 CA.A.> - Fin cephesinde, 
müttd\lt Alma.n Vi! Fin kıt.'alan, ye.'11 
arazi bzançlan elde etml~lerdlr. Bir 
Sav.Yet müfrezesi, çember nltınn alm_ 
mı.ştır Ye imha ed:lmek üzeredir. nu 
çarpl~lar MD:ısında birc;o!t tıınk, 
2tl top, 200 '1M?lyon ve 500 muhteli:t 
araba. ya mütteflk1erin eline ctüşmU, 
veya.bud tahrlb edilmiştir. VO~erce e_ 
slr alınmıştır. 

Sinemada ilk defa olarak beral>er oynayan 

Millet Meclis! bir idam mahküma- bir sükün ve emniyet tesis etmek ln
DUD maabatası iuerlnde yaplıiı ince. kıliban hedef t.llltuh &'&)'('lt>nlPn bl. 
lcml'den sonra tcli.fisl lmkiııı ollll' - ridir. Bu bedele. vamıak itin ba11 
yan bu atır ceJ.aya kifi dcllllcr bala.. adli ve zecri t.edblrler de almak ıcab 
madıtı içln hukmu boııarak yirmi yıl ederse ite ceza kanunumuzdan baş. 
Jıapsc çevirdi, Mf'.cllsin ('ı;kl hukuk _ 1 lamak şarttır. lrz \ c can da\ alarmda 
culardan nıürekkeb adliye encümf'.nl vauı kıınrnu1t bırçok ııslkolojl.k mü. 
bu mutaleaaını umumi he.>ette mü _ talealarla tayin eıtıtl fcr'ı mul:ılıaza. 
dafaıı ede.ritcn hükmü istllr.am eden TC kayıdlar, baftficUci . ~bler, tak. 
kasdi delillerin noksan oldutunu sa. diri sal&hlyctler mah~eme. hr~eUnl 
•Ja etm~ ve • ecili de hu kanaate pek haklı o~ blı vırdanı m . 'ull. 
isUra.k ederek lıükınü tahfif etmiştir. Y~ ka11t151na duşunnckte \'C murrlm Hareket.ll modern ,.e p:yet -.~ 

• . aat.ıımaktadır. 
B1 etl.?l" 8Qbabtan ~ 

LALE siNE~,..!,! 1 
Yeni m · bil k sürpriZfer ... EşS 

OWiinı1 yu ıuızırianJYOI'··· 
- $.Ç1118t:i ŞEMBE AKŞAMl 

25 EYLUL PER BING GROSBJ·nin 
DOROTHY LAMOUR • büytik ~~1 

SiNGAPiJR YOLU'nu 
.u.ınsuYACAKi.I~ 

L 

GiNGER 
ROGERS ve 

J O EL 
MAC-CREA 

1 Batakhaneden çııkmış tir kızla teshir için yaratılmış bir trke~in ara_ 
sındn geçen ve hayatın knlbine inen büyük bir aşkı ta vır eden 

Oiiller ve Dikenler 
!ilmin! yarattılar. Bu Çarş:ım:bs. akşamı 

SÜ:MEB Sinemasında 

. bu \'Ulyetten lstlıade dm~tedlr. 
. Usulu muhakcmat kanunumuzun Gerçi adaleiln mutlak tl'CCUisl kana

hükümlerin ,rure idam kararlaranm 
Millet ~leclislnce tasdiki m Uur. nun botun vasıflarma intibak ı;ureUlc 

. . . e.şru olur. Fa.kat davayı hidlst'll"r flzrnn. 
Mccl adlı.)'e encümeni idam m:ıı.b:ı. df'n dejil cemi e•ln alıl\lı:I s:ıl!betl 
ta.la.rıru inceden inef'yc tetkik cdert'k j noktasınıtan ı-önnı-k lcab f"df'I'. Frnlfn 
son hiikmu verir. Öyle sannedlyorum 'ha:ratmı kurtarmak aodl bir ,1Uıttodlr. 
iti bu tahvil karan lllı: clefa 'Verilmiş. P'n ln.t bn vaırlf,. uturunda """'" r•tn 
Ur. Bo da adli.Yt- cllıa:ı:ının tam blr aJılllki ni%Ammı 11ı-ı f'fll1 ı. daM 
emni.Yd ve meianetlc t,l~l,tlnl t.ba& 1 mfkYaaCa llab .ıar. Jlunnn lcılft 
edt'r. Herhand bir va.t:ında~n re - resa lkannnam .. nn lnı .,.. lfl 
za,yl mus~Wm harek tini 1,acclt<rltr.n ....... Nf'ft ,..cNelerlnl "61drtlf'n r • 
diirr bir \atanda ın hakkını glise&.. wtf'lı: lA.sumdar kanaattnıft<7f7. 

' 

l'f!ll ş .-nrflrt'I r te-

rQek •lbi Ud bqlı bir Mlaletı t..nln /1l / C j, •-J 
e&md: ylikack bir razll,.tln traıteılkllr. ~MI!'-~ O •ı 
Bu fUbarla dll7em~ 99 Jıltıeliaıt• 
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BAŞ - DİŞ - GRİP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA - NEVRALJİ 
· ve bütün ağrıları derhal keser, isim ve markaya dikkat. NEVROZ 1 N yerine başka bir marka verirle;·se şiddetle reddediniz. 

Moda.yı 4.aJdp eden her abli kadın fctn lk'ISDlatl, tıı.şlanylc ve ne.ns 
J,,lemes.lyle hakikaten ne.zan dittati celbeden böyle b r har.'.kulMe 
( t N O E R> saatine 6ahip olmak Aıdetn blr 68.a.detJ.ir. ($ i ?lo G E R) 

aaıatle.rı on 096 aenelik blr mUddet için velev milşteriniıı nıes'ullyet:n. 
den olsun, hor türlü rızaların mUec;ısesemlz tare.!ındıı.n hl~lr ücret 
aluuuıı.kJRzıın ta.mtr olunacaklıı.n tıaranti ed~ir. 

Bugünkü 

L~~e~~~~ .. 
ba.dlırentn hatta. cürüm olup olam.ıyn. 

ı cağı mevzuu '1a henilz taayyiiı;). etın.e 

Bana inanınız,,! 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 

Sl.NGER No. ı7ıs Elmaslı 265 Lira 
ve 8 pırlantalı 

• Aclrea: SINGER SAAT Matazası - :btanbul. Emiuünü Cad. 8 

Fırınlarda kullanılan motörle işler ve 
50 kilodan fazla mal alan 

Hamur Karıştırma Makinası (Melanjör) 
Aranı~~>r. Elinde ohıı> aatma.Jt isteyenler Yeni Postane karşıııındıı. Kı
zılay Hanı yanında 26 numaraya müraca&t: Telefon 22616 , 

YATI MEKTEPLERİNE~ 
Qoauk verecftMınia: Ya.talı:, ywgan ve çartatlarile yatak Ort.tuü, bat... ı 
tanlye, b&llu ve bomoıı!arını ucuzca mağaUDU7ldan alıraınuı. İ.stan -
l)ul Sultt.nluım&m caddesi No. ' Tel: 2"6%5 1 
BURSA PAZARI: SİPAHi OGLU HASAN !2.SNÜ , 

Devlet Demiryolları lşletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli 20005 lira olan işletmemiz memur ve müstahdemini 

f.Qın 640 ta.tım açık yaıka cceket, ye;ek, ve pantalondan Jbaret c ve 210 
takım kapalı ya.ka> ceket, ve pantaiondan ibaret" cem'a.n 850 takım 
e1b:se 1.c 4.90 aded palto ve 450 aded şapkanın dlklmi işinin kumaşı lş'et. 
meınime verilmek ve ast.ar <.saten kaza.in>, tel!, düğme, sırmn ve di. 
ğer harç ve malUme ne tı.lft.meti farikalar müteahhide ald olmak üzere 
Z/10/941 Perşembe günU saat ıı de Afyonda yedinci işletme nıüdürlü~ü 

b1ruısında kapalı zarf usulile ekslltıne31 yapılacaktır. Bu ııe girmek ıstı_ 
yenlerin 1500 lira 38 kuruşluk muvakkat temlna.t ile kanunun taytn ett1. 
ğ1 vesJtaları ve te.kllnerlnl yukarıda yazılı gün saat 10 a kadar Afyonda 
yedinci 1.şlotııne komi&yon reisliğine vermeleri 18.zımdır. 
Şartnameler parl13lz olarak yedlncı işletme müdürlüğilnden alına.hl -

li:r. (8144) .. .. 
Muh::unanen bedeli (7875) Ura olan lfıOO kilo yağlı lı:o >ele (2G'9/1D41) 

Cuma günü saat (15) on beşte Haydarpaşa.da Gar b.ıuı.sı dahilindeki 
lı:om.lsyon tarafından kapalı zarf usulııle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıyenler\n (5'10) lira (63) kuruşluk muvnkkat tcnunıı.t, 
kanunun tayin etıtıği vesikalarla teklınerlnl muhtevi zarClarını ayni gün 
saat. (14) on dörde ke.dar komisyon rels1ığlne vermelerı ıa.zımdır. 

Bu ışe ald şn.rtınamelcr lrom.lsyondan parasız olarak da~ıtılmnktadır. 
(7996) 

** Tarsusta ya.ptll'llacu istasyon binası In.şaatı kapalı z:ırr usulilc ve vahl
cU tiat üzerinden emltmeye konmuştur. Bu irl'şaa.tta döşeme ve lentolar 
için n1U'ktazı demirler idıı.rece verllecekt.ôr. 

ı - Bu Lşln muhammen bedeli •60000> liradır. 

2 - istekın~r bu işe aid şartname ve saııı· evrakı D. D. Yollan Ankara 
ve Adana. v~eslnden •300• kuruş muknbılinde nlablllrler. 

3 - Eımutıme 3.10.94.1 tarihinde Cuma günü san.t 16 da Ankarada D. 
D. Yollal'ı Yoi. dairesinde tnplanacak merkez bırlncl komisyonun 
ca ya,p ıl a.ca.ı.. tır. 

' - Eksil.taneye glrebılmek için Wteklllerin teldir mektublorı ıle b.rlLk.. 
te aşatıda yazılı teminat ve vesaiki a,ynl gUn saat cl5> e kadar 
~ Relsll#lne vermeleri Huıımdır. 
A - o:'250. li:re.lılc muvakkat teınlıuı.t 

B - 2ıtı90 royılı kanunun tayıın et.~1 vesikalar ile bp ~e mnhsus 
olmU: ür:ere Münakall\t Vekftletrnden a'1ınmı~ ehliyet vesika. 
aı, ehliyet vesikası için ahale Uı..rlliinden en aı sekiz g(in ev
vel bir ıstld.a ile MünakalA.t VekA.:etıne müracaat olunması. 

(0042) (8177) 

Ankarada Harb Okulu Komutanlığından: 
1 - Askerl liselere askerl öğretmen yetlştirilmet: üzere iki tabliye, ü9 

fizik. dört lı:itrlJ'a, altı rıyazlye, bir Franswca, iki İngilizce. iki Almanca 
olma.k üzere cem'an 20 talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmenı yetlştirllccekler Ankara Dll, Ta... 
rlh ve Cıôlı'o.fyt. fakült&l.ne ve dl!ıerleri İ3tan'bul fakültelerinde Ho.r'b 
okulu talebem olara.k yetı~eklerdlr. 

S - Kabul fnrtları : 
A - Harb okulu kayıd ve kabu! şartlarını ıı.ynen haiz olınak. 

B - İsteklUerln bran.ş.la,rına. göre yabancı dil ve fen bllgllerl iyi 
derecede olm.ak 

4 _ i'steklllerden seçilmek suretile alınıı.ca:k: talebeler fak.\iltelerin 
l)tl/1>42 tedrlSatını:ı 1ştirak edeceklerdir. 

5 
_ Ko..yid ve kabul müddet l~rlnıevvel/941 de sona erecektir. Bu 

tarihten sonraki mUra.cıuı.ıt:ıar kabul edilmez. • 

6 
_ :iste1tlllerin evrtık ve vesaiki ıle Ankara.da Baro okulu komutanlı_ 

ğınB deıibal ınUro.caa.t.ıarı. (1077.8260) 

değildir. Belki bunun lçind1.1 cilrUm o. 

1 
lacak bazı ınua.melel'!r mevcud olabi. 
Ur; fa.kat blr kere bu kısım ayrılma _ 

' dan ve bunlara venle~• clirü..-n mahL 
yeti belli olm~dan, alelltıAJt bUtün 
yüksek fiatla:-la msl alanların en ı..z 

h.yaneti vaıtanlye cürmün ti irtlk&b et_ 'ı 
mlş oldır~larını söyleme< doğru dı.- -
ğildlr. Onun için, bilhassa bir hukulı:. 
çu olan Ticaret VekiFmlzın, kendisince 
pek iYi malO.m olan bu nok:.Slardan 
tegafül ederek bu taI7Aa bir &()z SÖY
iemesi, sırt ~alkunızı teyakkuza davet 
etmek, onların vatani ve m.lll hlsle. 
rlnl hare.kete getirmekten tbıuet ola -
bilir, 

Arkadasımız bıı noktadi\ Cazla hnssas 
davranıyor, ve h'?yccan:\ kapılıyordu. 

1 Hiç birimiz T.caret Vekilinin bu sô • 
zünde hakiki manasllP blr cUrmün 
tarifini bulmuş detitdl.k. Vekilin bu 
cümleyi bir ikaz ma.lt<ın.dlle ı,.nrfetmlş 
olduğunda ltt!tak etmiştik. Ona bu 
teminatı verdikt.en sonra. ı>rko.daşımız 

bahse şq şekilde devanı ettt: 
- San1yc:ı. bü~Un vatandaşların d!n 

dara.ne bir -~ıı.tle hareket edehllecek
Ierlni, hültO.metln tay,n ve kabul E:t. 
tlitt flatıar ıtışınıLı mat .almıyacakla. 
.rını düşünsek: ha.tı.A lı,:lf'r4.1den bu 
itaatten cıkarnk yUkse"c fi.atı ödlyerek 
mal alanların en a<:ır cez!l.larl\ çar _ 
pılnııuıını kabul ets~ dahi mesele haL 
!edilmiş olm:ız. Eğer do.v•ı halkın ağır 
şartlar altında ve yüksC'l: Ciatlar ve 
fedafd.rlık mukabllı ihtiyacını temin 
ot.mek reıM>etlnden kurtulması l.'ie, bu 
lşn, bu glbl te:ll>.rlerle lhtlkllr!r. ön _ 
lenmest suretin:!''. bir h::l çaresi bu. 
luna.maz. Bli6.k's bu knb!l c:ırPlcr ııstl 
maksadı, halkın lhdyacı!lı Lemın mak_ 
sadını altüst eder: tatmh eflllem yen 
l.htivaclardnn doıııyı hn'k ıztırab iı;ln. 
de kalır. MUsaa?ie bııyun:nu~ da lr.ah 
edevlm ... 

Ar.ka.daşunızı.ı blı'u garlb g:bl f!e~en 
bu lddıası bahse heµlnıt?.h aıt\kasmı 
yeniden eoğalt.nıştı. Onur izahatını 
can kulnıtmnzll\ d1nll\•e~ekt11t. Fakat 
radyo, ajans habe.·ierlııi vermlyc bas_ 
lnmıştı. Heplm·z radyonun başında 

toplnnar~ konu1mıya beş dakika ara 
verdik. Onun ·çın b:ın d" nrkatl:ı.51mı"ın 
çok şavam dikkat izahatını gelec.f'k 
yazımda nakledect>!Cm. 

Ahml"d Jl:ınıtll Ba ar ---o 
Sarho§lugun sonu 

Ferlköyünde oturan Ali e.dıııda biri 
evvelki geoe sarho5 bir hakle evlne geL 
mLş, merdiven.erden çıkarken müva. 
zenesini Jaııybe<:iereıt taşlığa yuvarlan. 
mı.ştır. Bu ı'IUkUt neticesinde ba.şınr\an 
tehlJkeU surette yaraıanan Alı, Beyoğ_ 
ıu ha.sto.neslne kaldırılmıştır. 

50 yaşındaki birçok 
kadınlar ancak 30 
yaşlarında görüne-# 

cekferdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza 
sürünüz. 

B uruşmuş, solmuş ve gevşemiş bir 
cıldı, tnzeleyıp gençleştirmek için 

işte sm~ baı;ıt bir u~ul 
Onct> Pıınkreaun ile ı1aun ettıril

mış bır ınıkdar suı kreması!e' ~ynı 
mıkdıır haı.m' ettırılmış zeytınyağıle 
karl$tır:nız ve öuna lkı mislı ta1.e 
sut kremıısı il~ve edtnız Bu tertip 
cild!nızı hesler ve ona !ldeta 1nanıl
mıyacak derecede l>ır eençlik ve lıtr 
tazelık verır 

Bır meŞ'hur artist gençlık manza
rasını muha!aı.a ve ıdame için bu 
basit usulU tatbık etmış ve 70 yıışm
da olmasına rağmen genç k.aöın rol
lermı oynamıştır Eczacınız ela bu ha
litayı siz.e ihzar edebilir Ancak 
muhtevıyatı az mıkdarda olmakla 
beraber pahalıya mal olur (Yağsız) 
beyaz. renktekı Tokalon kreminin 
terkıbınde cıldınlz.ı beslemek ıçin 
ha1.rn ett.i.rılmlş zeytinyağı ıle süt 
kreması mevcuttur Bu terkıp cil
din ihtıyaç hissettiği gıdanın ta ken· 
dısıdır Herhalde memnunıyeı bahf 
scmeresı gorantllldır Aksı halde 
paranız ıkı mislı iade edılccektır. 

Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası Satın Alma 
Komisyonundan 

Cinsi Miktarı Tutarı İlk teminatı İhale günü 
kilo lıra Ura 

Odun 866160 34647 2600 6/10/941 Pazartesi saat 9,30 
Kuru ot 334800 ıı360 1602 6/ıl0/941 Pazartesi saat 11, 

A. - Yukarıda yazılı odunla kuru ot hiZalarında gösterilen gün ve sa 
atıerde Urfa Gümrük muhatnza satın alma komisyonunda kapalı zarı: 
la sa Un lınn.c:ı.ktır. 

B. - Tallbler ihale saat.inden bir sa:ı.t evvel tekli! zarflarını komLsyo. 
na vermlf olacaklardır. 

C. - Şartnamelerı okumak f.stlyenler sözü gC9fn kom~nda her gün 
görebl11rler. 

D. -. istekliler her kalemin hl.2asında gösterilen teminat akçesini 
Urfa güID..l'ük muhaıta.za. k1t·ası veznesıne yatırıp vezne makbuzu veya 
banka mektubile fl!.rLnamenln dördüncü maMeslnde kendllerlnden iste. 
nilen v~iknlarla. blrhkte geleceklerdir. (8235) 

ZATI - Ba.hlbi bulunduğum Adın1-
ra maıicah ve 2311 nımıaralı otomobt. 
Umln benrin ltamc&nl zny, ettim. Ye. 
nlsinı cWıra.caıtımd.-ı.n eskls!nln hükmü 
yoktur. Nazmi Sözvercn .................................................... 
Son Posta Matbaası: 

Muhammen 
kıymeti 

L. K. 

641 87 

1467 36 

Kadıköy 

Muvakkat 
ıeminatı 

L. K. 

48 50 

110 00 

Semti 

Boğazcı 

Kart.al 

iLE SABAH, , öGLE VE AKŞAM 
- ,., ......... - ıindı9 .. ..,. ........ .... 

...... 'si fu;ako -

.. .. ,......__,. .. . ... -· _ .. 

Jstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askert Kltaatl llAnları 

Aşatıda yuılı mevadın kapalı urf\a ek.ailtmelerl 22/9/941 Pazartesl ,eııl 
hizalarında yazılı aaatlerde i:rı.lncand.a askeri satm alma komLllJOUUOd' 
ya.pılacakt.u'. Taıtblerin kanunt ,-es!lcalarlle teklif meıttublannı lh&le aaat»
rinden bir aaa' evv~ı lı:omlsyonıı. ve.meler!. Eva&f ve şartn&melerl k.JloJllfo 
yonda tıörülür. 
Cinsi 

Saman. 
Kurıı ot. 

Miktarı 

JDlo 

600,000 
400,000 

Tutan 
Lira 

18,000 
16,000 . 

Teminatı 
Lira 

1350 
1200 

İhale pae. _____ __....,,.._ 

15 
11 

(1013 - '1830) 

Bir aded anıbar inşa ettiraecektli'. ~ ekslllıme& 25/9/9t.1. Perteıiılı' 
günü saat 10 da Bola.yarde aSkeri satın alına kom.l.syonunda yaı>ıl~ 
tır. K~lf bedeli -4:800 lira ilk teminatı 336 lira 76 kuruştur. Taliplerin ~ 
vakitte komisyona gelınelerl. (1031-7001) 

** Aşağıda yazılı mevadın kapalı zar.tıa akalltmeleri hizn.larlJldl yazılı ~ 
eaat ve mahallerdeki askeri satın alma tomlsYonlarındıı. yapılncatıtır. 'l' •' 
llblerin kanuni vesiitaıarllc teklif mektublarmı iho.le s:ıa.:lerluden bir ,_ ~ 
evvel kanuni veısikalaı·Uc tekli! mektublarmı ald olduğu komisyona v~ 
leri. Evsaf ve sartnn.rrıeıerl ald olduğu «omia.vonlarda gör\il!ır. ...ıJ 

Cinsi Miktn.n TU-..an Temina.tı İha.le tf{lnU saaU ve pı.aır-

&ı.de yağı. 

Pit nç. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Saman. 
Kuru ot. 
Saman. 
saman. 
Odun. 
Sığır ett. 
Soğan. 

Kuru ot. 

cllo lira lira __./ 

36,000 61,200 U90 25/9/941 16 ~ 
f!G,000 4ô,080 3,456 29 • • 15 .,..u eti' 

15,650,000 37,958,20 26 • • 17 Bal~ ' 
1,400,COO 5,100 ) ~· 
1,000.000 8.375 ) 26 il • 16,30 Bal 
57ı;,ooo 2,375 > 
345,000 1,165 > 26 • ,, 16 Balıketi" 
360,000 945 ) 3/10/D 9 
840 000 787,50 ) 3 D 8 11 
150.000 4,500 ) 3 1) • 1~ 

2i,OCO 180 ) 3 » • 17 
600,000 2.475 ) 3 il • l:i E<%1'eıııttı 

(102fı-7955> 

. ,. 
68,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eıc.c.iltmeye koıunuştur. İahlesl ~ 

9/84:1 Pazartesi gilnü saat 16 da Vanda askeri satın alına komjsyon~ 
yapılı:ı.cn.ktll'. ~a'hmin _?eddl 16,320 lıra, ilk tcıninı:ıtı 1224 Uradır. ~· 
ve şartname.si lst. J_,v, Amlrll~i satın ahnn komisyonunda da göruleb tJt 
Taliplerin k.ıı.nunl veslknlnrile teklif mektuplarını ihale snatın.den 

saat evvel kami.syona vermeleri 0063.8161) j 
~~~~~~~~~~~~~~~~--__.,, 

Kapalı zarf 

Antalya 
u.sulile eksiltme ilanı 

Nafia İnşaat 
Komisyonundan r1 

1 - Eks1lt.meye konu?an is: cAntalya. Burdur yolunun 2s+ooo-ss..ı.
ıncı kilomet.releri arası tamiratı esasiyesi. 
Keşif bedeli <::12203• lıra 65 ıkuruştur. 

2 - Bu işe a.d ş.ırtname ve e\Tak ŞUJllardır. 
A - Keşif. 

b - Hususi, fenni sartname, 
c - ara.tik. 
d - Şnrtname. ,oıfJ 

e - Mukaveıe projesi tbu evraklar Antalya Nafia MüdUrlU 
görtllebiıir.ı:ı •'-

3 - Eksiltme 1.10.941 de Çarşamba gilnil saat ıı de .~ntalyndıı. Yeı;;-' 
caddesinde ?>;aCla MUdilr!Uğü bınasındn kurulu 4Anıtalya NafiA 
Komisyonunda-. yapılacaktır. 

4 - Eks:ltme kapalı zar! usulile ve vahidi !ıat üzerinden yapılacakt~d ı 
5 - Ekslltrneye girebilmek için istek.lılerin c915• lira «65o kuru.şl~~.j,ıt 

va.kknt temınat yatırmaları ve bundan başka ıı.şağıdakı veı;-
ibraz et.meler! şarttır. . ıJP ı 
1 - Bu işe girebilmek ıçin Nafia Müdilrlyeti ehliyet komi.SY0

11 

dan alınmış mUteahh:dlik V(.'1$ kası. 
2 - Carl seneye ald Ticaret odası vesikası. 

Vakıflar Direktörlüğu İlanları 
Mahallesi Sokağı Sayılı Cinsi 

~~~~~-------;:: 
Anndoluhlsarı 1orsh!mbey 4 3 odalı ve bshçell ahştı.b evin 

soknğı mo.mı. ın -ofl 
Kartal yUkarı Kasıbo~lu 296/1 6433 metre murabbaı arazı ıÇ Neşriyat Miidürü: Belim Ragıp Emeç 

IAllİBLERi: 8 . Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLiotı. 

&Yazması odalı yarım kdglr ev. ~ 
:~ıda el~-ve me\•kil yazılı gayri menkullerin mlllklyeti satılmak Uzere 15 gün- milddetle açık 11 ı~ 

ç arı ıştır, .uıaleleri 2ll.9.941 Pazancsı gttnU saat 14 dedır İstekllleı-n · tcnıinatlarlle mU4Urlük ıııtnı:at ~· 
müracaatları. <8059) • 


