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Bu sabahki 
haberler 

Mareşal 
Badrenl 
nıabsarl 

-I f· Yurdda endüstri 
faaliyeti 10 

misli artırılacak 
Londra bu sabahki 
harb vaziyetini nasıl 

görüyor? .. 

Bir mesleki teknik ve öğretim 
müsteşarlığı kuruluyor 

~ndra, 23 C.A.A.> _ Dün bütün sün 
l'a- et RUSyadakl Jaarb i•ddetle de .. 

... et.ınıştir, 
la lloyterııı Moskxwa muhabiri Alman.. 
Ya.nn Rus hü:ı:ılmet merkezine? karşı 
d'Q ı>Inl{i olduıtlan ileri hareketi dur .. 
l' l'lnıış olan .mareşal Timoçenkoyu zl
~:et etmiştir. Muhabir askerlel'ic biz. 

1 
konuşmWJtur. Harb sahalarını zl. 

.. ~t eden Royter muhabiri Rus topçu 

1 ""'ili ile toprakla bir olan Rus köY. 
re~lıı.in Almanlara nıezar oldutunu. bu_ 

0~ •l'da Atman zayiatının ook mühim 

ltu<J ıilvarfsl bir bacam esnıwncıa 

Alman 
tebllll 

CENUBDA 
VAZİYET 

Don Mecliste kabul edHen kanun layihaları 
Yeniden 25 milyon liralık 'tasarruf bono
su ihracına d~ir kanun da kabul edildi 

Karadenizde 4 Rus NAZİK 
Meb'uslar bu mekteblerin harb sanayii için temin edeceği 
faydaları tebarüz ettirdiler. Maarif Vekili beyanatta bulundu 

lltunu bJdınniştlr. 
ruiitnnçento orduları mukabil taar .. 

lanna devam etmektedlrl'lr. 
8ınıoıenst her ne kadar Alınanların 

elJnde bulunuyor ıse de Rusların eline 

harb gen_ıi~ile 9 tica- Amerikada kanaat 
ret gemısı batırıldı 

Recnteet 7akl8'Zllaktadır. 
N&cnatıQb sayılan Almrn ordustı 

rıuıı aatert önünde ıert çetumett.tcd.r. Kronstad açıklarında 
ltlyefin şlmalınde QOk şiddetli mu.. b 

hard>eıer vutubu1mattadır. Bu şehrin bir Sovyet saf fıhar 
~tıbunda bir nblttada Almanlar 9 ti- • • • • .. 
<>«netre !kadar 1,...rt çetllmiflenilr. gemısıle ıkı kruvazore 
Alınan son haberlere ııore maresaı • 

~Udlenny bu <;ehlrdtı tısını küllis! ile bombalar isabet ettı 
UlunllYordu. Şimdi kısmı küllisi ile _ 

tehrı terkeden Bu:Jlennl tendiaine bir 
)Ot ~makıa meşgul bulunmaktadır. ---o 
Almanlar 

nerede 
dancaklaı-

Berlin 22 CA.AJ - Alm'\n ordulan 
~kumandanlJ.imın tebliği: 

Kiyefln şarkındaki mıntakada mll - ı 
teaddld gruplara parçalanmış veya 
gayet ufak bir sahada .sıkıştırılmış olan 
duşm u .ınaı de; 
olunmuştur. OünitU tın•kalAdc tebliğle 
blldlrJen esir ve ııanlmet daha şımd! .. 
den pek çok artm~tır. :OandAAn baft& 
düşmanın kurtulmak lçln yaptıtı mu.. 
teaddld üinfdSiz teşebbüsler de atır ve 

(Devamı 5 inci PYfada) 

"Kış artık kat'i 
bir amil olmaktan 

çıkmışhr., 

i n gil izlerin 
yardımı 
~ 

Alınan - Rus harbinin lnkı.şa. 

fı bu h'\ft başında beyueımllel 
hAdiseler'n birln<:l pllnında ad.. 
dedllmetr:r.edır. Sovyet.ıe.{ın K.tyet 
şehrinin .sadece tahll.ye&nden 
bahsetmesine mukabil insUıa rad
yosu bu şehrın tül hallude bu • 
ıunduğunu bı.dirmiştlr. Gene Al
manlar çevrlldiğı haber verilen Kışlan evvelki harekat 

Leningrad, Moskova 
Harkof ve Rostofta; 
geçen demiryolu ile 

tahdid edilmiş 

• 
1 

dört ordunun tedrici surette im.. 

ltal,a . l'a ı ha edilmekte olduğunu soyleme
lerlne mukabil Rusl~r bundan 

1 
hiç bahsetmiyorlar. Cenub cep. -Saib iÇ D hesinin nazik vaz.yetı İrıgllızler 
tarafından inkt\r edUmıyoı'. 

''"m. " <A."-> - Mllanonun ..._ teşebbtlSt8 \. ""' ...... • '"" .. ,, .. ,., 
z~~r~azeteat olan L<ı Sera şöyle ya_ mi balanda? Cebelüttarıka 

J 

Ankara 22 <Huausi> - HükOmet 
yurdun endüstri faa'ıyetlni mem .. 
Ieketln ihtiyacına kAtl gelecek de .. 
recede ,inkişaf ett.o'rmeğe azmetmiş 
olduj'undan bunun işletme ve ida. 
rest için !Azım gelen teknik ele -
manian da beraber yetiştirmek 

maksadlle Maarlf Veklletlne batlı 
olmak üzere blr meslek! ve teknik 
~tim mllsteşariıtı ihdasına ve 
bu mUsteş:uh{ca bağlı geniş mik _ 
yasta ve her derece ve neviden 
mesleki ve fıelm1t oltııllar lcurmata 

BugO~ 
ama zan 

Bugün Ramazanın ilk günUdllr, Bu 
mUna.sl!t>etle diln ak~am bUtUn cami .. 
Jerde teravih rıamaıı kılınmış ve gece 
sahur yemeli yenllmlştır. 

{Devamı 5 inci 1.•Jfada! 

ve mevcudlaı·ını tevsla karar ver. 
mlş bulunmaktadır. 

Bu maksad~ hazırlanan kanun 
!Ayihalan bU1:lnkü Mecl s toplan. 
tısında BaŞ"ıekll doktor Refik Say. 
da.mm tekli!! üierıne ruznameye a. 
lınmışlar ve µıUatacellyeUc mtlza .. 
kere ve kaoul edilmişlerdır. 

1941 mali yılı düyunu umumiye 
biltçMlnln 25 nıılyon ıertı!n:lk kre. 
dinin faiz ve itfa mürettebatı mad. 
desinden 1,25:?,539 lirR tenzn edi. 
l~ 'Maarlf \/{! !\;'atla Vl"klletl btlt. 

1 
çelerlnln tertıblerlnc nakledllmtş. 
lerdır. 

Yüksek .Mühendis ot.ulu 
İatanbul Yüksek Mühendis oku .. 

lu ile Tekn\k oımıu bina ve m iş_ 
ternllAt, eşya, msklııe, allt ve lıer 
türlü ders ;evazımı dah!l olmak 
üzere bütün tı.1k ve veclbelerle 
Nafia Vekaliiine verılmı, olan va. 
zile ve aalAhlyetıe.• Maarif Velt1. 
Iltlne devred!tm otır. 

Memleketlmıı!n muhtaç old;.ıJu 
Hlevıunı 5 tnd cıavfadal 

Liseler ve orta 
okullar Perşembeye 
derslere 6aşl~gor-14~ 
Açıkta hiçbir talebe kalmadı, hiçbir mektebin 

muallim kadrosu da noksan değil 

Maarif müdürünün verdiüi iıahat 
Okulların a.cılma.sı münasebet.le tellf maarif rr.eselelerlne ald aşa _ 

Maarıt VekAle~lle tcmaslıuda bulun _ ğtdakl izahatta bulWlmuştur: 
mak üzere Ankarny.ı giden Manr~ •- İllt ve ort:ı öğretim mllesseı;e_ 
müdürü Tevfik Kut şehrimize dön _ lerine aid tanzim ettlğ mlz kadrolar 
mllif.ür. Maarıf Vekilllf;lnce tn .. dık ed ldl. Bu 

Tevfik Kut, dün kcndlsllıı ıörU~ vaziyete nazarım şehrlmtzdekı ı se ve 
bir muharrirlm.ze şehrimizin muh.. (Devamı 2 ncl ııaJ'facla) 

b Alrnanlann RusYILda eıde ettikleri b 
t!:ıÜk muvaffak Y~tlerden SODI"!\ kı.Ş •ı ' an har 
, acııtı Ulman br sllkuııet de\Tesinc B. Ruzveltı·n mu- ı a ~ ~u:ılnıesi mu.hteme1dil'. Bu müddet zar. • k 

r.ıc a Almanya siyası sahadıı muvaf_ k gemı· erinın a ını 
ları:ıet~~!~:C.ı~a<1e etmek lmkim. messiline bir ta ım ıwma 22 :A.A.) - İtalyan umumi 

~9~ıiaZete 'SUnlan' HA.ve e~mekteöir: 1 . ·--Ah aşağıd.ıkı hususi tebl aı Dt'Ş.. 
.. seneetnae A: • 1 erı· mış :kar_._ •• 

tının Lenlnll'ad ~n ileri hareke.. proje er v retrnlify~t donanmasmtıı hu .. usı hatb 
l\ostor teıhlrıvbıı lli~a, Harkof ve - ~ 1 CebeJUt.ı.arııı: ıımanııun iç kıs 
Sinıendl.fer nattı lle t~~ b.\llıyan " ... > -M. Taylor ile teknae erglrerek ıo bin toıı1111t bır pet.ro, 1 

P~trol ve b~nzin Fenerdeki yangının 
f ı at lar~ yen.ıd~n elektrik kontağından 
An!~~,h,~!, e~,~~.~ ıv,... çıktı~ tahakkuk etti nıuhtemeldtr. id edlimesi Londra 2Z c~. kili monsen- mın. . 

1 6 bin tonluk d ger b r pe rol 
=-o-- ... d' l Magllon'un ve gemısın • U 6 b t luk 

B k 
- ,..a;r ına . örüşme, Mlh isini, cepnanc yUkl ın on 

Ugun U .. Sovyet yör Montıni arasındaki g lt'ln mü gem uru oatırmıs'ar ve harb malze_ re.s Ruzve - bir vaıı 1 k lbl , ver tarafından l verilmiş esi yüklU 12 bın um 'J r \Apuru 

r messlllne bir ıtakıın proje er eder gö- :;ddl hasara ı:tıatmışlardtr. •Bu so -
esmı tebı • ""• ld ğu taraz!ye.ı;inl takvıye T cu vapur kayalıu·a oturmuş olduğu 

!etinden teblil edilmiştir: 
ı - Halen memleketin mayıl matı.. 

rukat lht.yacının hf'men kdmllen is • 
coevamı ş inci sa:rfaclal IQI o .. u ktedlr O derecede ki M. ay. n~n ziyaa uğraTJ1ış add"d'lebillr. 

lst 11.loskova 23 runme . ı ıa:rfacla> ıÇıD 

~~~:~'.:~ıı~°!"fu!;~ ;.:O~f~ c (Devam•A5 ınc s"-eri vaz i wet--, 
01llharebelcr n V! ~n cePhelerdc şiddetli ... J _J 

20 EyJt'\lde 
1 

"J ubuimUŞtur. 
rlb edıl.tnişUr OD Alrnnn tayyaresi t.ah. lı e d k e lı b 
tık. . .Sız 21 tayyare bybet. ·~ k 'n es ın e l ar 
Bir A- -:'k • • yQT Cer 

rnerı an gemısı d "" •d • ? 
t ~ .. ~~~"~atıı;:!.~~tondan nereye ogru gı ıyor . 
Pe:;ı hır §ekı'de bndı:-ııd ğine gore Ya"aD: Emekli general K . D. 
t k ama bayrıığını taşıyan bir .Anıe. c.. 
b•-an &emıst İzlandanın cenubi gar. Sov'-·et cenu·o ordu an grupunun, nakız haber!er ou hususı..:ı b,\zı te -ı cc\•Jb verememiştik. Fakat, dünden. 
~ındc nıe,.lıul bir gcmı tarafından " i K b i b t dd dlü t U ba ... D.nyeper~e Don nehirleri arasınd:ıkı reddiıd!er husule gt't rmekte ld . e. er u ere u vnzıye za olma. 

te tırıimıştır. Gemi ing !tereye mal- a a ol Stıılino Konst ntlnov _ znlık, general Klelıit ile genenıl Gu - ğa yuz tutmuııtur. Fılhakıka, Kıyefin 
~:ışımakta ldl. ~ ry b~r k~ım Done; mecrası _ H r_ derian'ın komutalıırı a.tındaki Al - garb tahkimatını yararak myet kıı • 

. f- Kursk umumi hattını tutarak man zırhlı ordu.arının K yefin 200 lesini zaptetmlş olan Alınan kuvvet. 
ko - sana 1 havzasını muJafaa e _ kl!omctrc şarkında b rblr e l c b r - .eri Kıyef şehrını, Sovyetler tarafın-

B ulma ca1arım1z D::ıneç emı ~eğ ne dair dunkı: y zı- Jeşmek sureti e vuzud.ı getırıniş ol - dan tıahriblne vakit bırakmaksızın 
. • dıp ed Y b ill i a 1 etmiş ik dukları genış çemberın dnhı i ~de ka. bmamile zaptettlklerı g:b1 şark 1stl-

dıl eJ on Po~tıı, ııın d.ı'miı ~,.. dh: - mızın sonunda Alr s~'•ar~ ~yer ~ h- lan dört SOvyet ordusunun ı.cvm da. kametinde Dlnyeper nehrlnl geçerek 
rtstn~ 1::;dlm'lc:ıl:ıbrının11alk n~ ıür~~etİ Dune kadnl r ~ mal ~d:, ·;ı:.. dıkle l ne huruç teşebbuıolerı, iJ.:ı.zı cı:ctalo. - ş maiden Desncı nehrı tarı:ı.fmdan tıa 
b ceva yo nu 1 rlnl tamam. e şga ~.. 'k' t dl: 1 akla bera t ı ı Al .. 
ııırun bltmrş ır. nugund"n itıba. hrın de dlğ~rlcr! g t) on t.. rında akame e ·ç r o m - an·qz e m ş o an man kuvvetleri _ 

ren relen eevablar tetkik edil • ı ve bu şe an tal1'r b' ı:d llp ıme • ~r devam ediyor ve bahst'clllen te - le de ayrıca irtibat husule getirmlı _ ::Ye ba'ila•ı c " vr. n<'tice )&kın. ler tıaro~!nd_ ekil~.,, llnm .:du ve reddtldlerl artırıyordu. Hlnaenaleyh, lerdlr ve bu suretle Kıyef mınt1lka _ 
ili olunacaktır. diğl kat 1 bır ş 'x ~ • J 'müte- 1 ba.hl.s mevzuu ettığ.miz suale katı bir CDevamı 5 inci .._,:>l•üJ 

) muhtelıf ı,ıypak arı,ılll\,. ,. • 
------- .. !. ..-:..;a.. 

"'>~- . .... 

Felaketzedelere sıcak yemek, yatak, yorgan 
dağıtılıyor, ayrıca bir aylık iaşe ve 

mesken bedelleri de verilecek 

KuıJay m~murlan fe.llktıt.edelfft t.tıK c4lyorlar 

Fener, patrıkhancsinden çıkan ve 941 fc!A.ketı etrafındıı. adllye ve Polla nıa 
evin kfunflen yanması, 476 vatandaşın kamları dlln de ı.abkik&ta ehemmlye~ 
a.cıkt& kalma.ile neUc'!lenen yıı.nım Wevuaa 1 IMll aaıfacla) 
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1 

Hergün 1 Resimli Dlakaleı =İş çıkarma kabiliyeti Lise ve ortaokullar 
Perşembeye 

derslere baş.ıyorlar Sullı son;~jları 
, ____ Ekrem u ...... J 

ulda lltiiiD mnh.....,.fn d.ı. 

Miiai _. N9bikak daccl'lte 

mulı• lııir çUpl!Jllla bütün eiddeille 
d~tıam eliıezlwa ona.ta: bir Rlll Hllda,. 
juua ~tb ~ &iiıMena 
ri\a;ı eller dola.şnuya başladı. Bu riva. 
yetler Amenıı.. ciimJl111·reisinin Papa.. 
lık makama ue:ıııılı.nda: lmluaa.n şaı.ıü 
mumessili TJQlonm !"apalak makamı 
mı.mıes.silleri ile yıqııbiJı 1* millikat&an 
dUıuYOr, 

Bu münasebdle gelen haberler 'fek.. 
dl erıne zıd iki rivayete a.ynlı7m. U 
rh;ayete göre Amerika. «ümlıuaes.!:nin 
şa.hsi mümessili muba"rcrcsiııln toıımı. 
da şu intıbaı bıra.kmı.~tır:. 

- Ne şahsan Mister Ro'>scyelt, ne 
de Amerikan milleti arasında biç kim_ 
se bir uzlaŞDD sulhıma fıru.v~ Bi:r
le bir sulh müzak.ccl!Siııin açıJmasmı. 
teshil edemez. mı barclı:et t&ndlJJl 
m lıtelif sebeb ve :ımıTierI vardır, fakat 
şimdllu halde en mü:ıımnır A.JDıanr:ı • • 
nın Rusyay:a. ıs.ar~, d t:ı, tak:ıt komü.. A~ devletıerlııin başvekUJerirMlen biri kabinesinin dört ne-zareth:ıi Wr. 
nizme karşı lı:ub açt.ıı.ruu scyicınck aa.. den uzemıe ~dı. vatandaşları ona. ba. biiyiilt yii.kün altında uilmeıı!iğjDe 
reC.ile. Rııs milld.ini. ikiye aşarmlY" ça- bahrak •d.ihı> dir, dedile., Jl.akikatte ba za.bn debiıl:ın daha ınıı:halkak 

bt niyet sahibi olan herke'! ~ışır, fakat hu birinin çıkanllf;ı· iş dlğcrl
ninkiııe müsavi detildlr, hiçbir :ıaman da müsavi \'llam:ız, çünkü tabiat .. ış 
Çıkarma kabiliyetiıı:n genişliği f• nl insanlara müsavi olarak t;ıkslm etme. 

CBa.sta.ra.fı 1 ınci sayhda) 
ana okullamı her birisinde açı;. öğ -
.ret.menlik .ka.lnuun.ıştır. Kadrolar ta -
lnamlandığı !çin bı.t ok:uHar4 .lise ıne'
zwılanndan vey:,. yükse!( tahs.I n:ft. 
davimler.inden :rardımcı öğretmen aJ.ın. 
llllYacaktır. 1ıende muhtelit ıebtlllerl8 
okullarda açık öğr.?tmenUkler oJdgğlJ 
takdirde ~tıralııra 0-rıtversftede açıla.Jl 
yarduncı oğra~menlik ehliyet iınt.J.he. -
mnda muvaffak olanla: taylı. edile -
ceklerdil'. Bu sene şehrimbde ye.:ı detı 
llse veya orta okul açılmamıştı:-. :MeV. 
~d mekteblere lüztımu kndaı· şube 
ıll.ve edilmiştir. Şehrimizde yalnUS 
evvelce tesis edilmiş olan Takslıll 
erke~ lismfn1e yeniden bir orta tı~ıın 
teşkll edilmiştir. bıı okul binası tcdri.. 
sata müs.'\id clmadıi'nnd:ın talebı?Jeri 
muvakkaten $işli 43 üncll llk okuluna 
nakledilml.ştfr, • 

Jış•ıgı· bır" za-a. d' Amn "-mn Rus olan bir meziyeti vardı ki onun -·•·-n -• ıkar k ba· t• tn · t"ği • ~ n ·• ~rı•u• ~ derler. ' ............. "-'ş ç ma. a. ıye ın geruş ı ı> mlştir, herkesin kabiliyetini bllini.t, 'Ve onun bblliyeı.inc göre i4J veriniz, aksi 
ya4a manevıya.tı ba:uuak ls\emımaesi. t ._..,_d .............................. -. •• - ............. - .. ._ ....... ._. • .__ .... _ aK"U.l.C e nrditiniz iş yap1lmaz. 

Okullann yeni ders saatleri de t<'sbl~ 
ed!lmiş ve Vekl'etce de muvafık gö • 
rlllmtiştür. Bu vaz:yete nazaran tf't 
t.edr!sat yapan oltuUıı.rda der.r.ıerc ı;aat 
8 ,30 da başlan:ıcak, lll da n·ru-yet ve.. 
rileeektlr. Çift tedrisat ya~ı okuJ1.a1 
da ise saat ıı de tedrisata b'lş):ı.nacıı1'· 
15,45 de okuUar ks.p.ına.cak•ır. Bn seııııı 
orta okul ve llselere mUrac.!'lat edl'!I 

blitUn talebe i:ot:lsn::uıız :rerle.$tlr !r.ılstli'· 
Bugünden ıt:baren okullarda ;c yıd ~e 
kabullere nihayet v~rilmckle berabet 
:ıne:,ru m~ret?cr do1ayıstı~ vaktfnl'll' 
müra.e.a:ıt ~em:yenier de tabıat1le ~ 
nasib okullara alınaca.klarjır mınuıl 
lçJn de .cab edene sını!lar:.t ~i şu • 
beler ilave ~!hcektlr. 

di~er bo ilk riv:ayet dofnıysa JllHe.. r: ., e h - r---············-···········-···--···e··~· .. -r····-·····ı·---e--r---·-.-_ .... --·---·-J...:.· 
leyi b:tşladığı nokta.da bitmiş f:ı.rzet • 'I 
mek icab l}der. Fakat ~ene bu bahis 
e rafında. c;ıklllL$ lki•ci bir rivayet wr. 
dır ki, o da Liliikf& bu :ıneselenhı• bazı 

~:;:r:=7E~Qr:~EsR;:; Kömür fiattarı Mnbtokı·r ı:,asablara 
~'= =~.:~ ~;::.:ı:a.ub~ hakkında dün yeni k lj l\ 

g~~.?'fff~~ bir karar verildi arşı mncadele açılıyor! 
uz1!ışma nlluaum müınlriin olWP c!a,, 1 _ 
m~acağını :\mttika. cümhurre-isinin Şehirde müfıim bu kömiir 1 Son ~ude b.a.zı ka.sab?a.rm eti f zurum ve Dlyarbatır Ticaret Oda.sı 

, ............................................ ,\. 
İstanbul Emniyet ·. 
Direktöründen 

söylemesini 
beklediğimiz bir söz 

11'ener Jaugmı 476 vatan~ ev. 
siZ bıraktı. :;>ilpiıesız acı bır ~ey ... şahsi. mü.._ı~UD~en ~o~ _rlı-a e. stoku mevcaJ oldağıı içia narktan yulı:sek fıata s~~akta ol - F reislerile birlikte İstanbul Mıntaka 

diy~r. Kralın ılerıye surdugu muzaken ı liatlaruı uzan müddet a i dukları hakkındllkl 4i.k.fı.;yet.!er bir T.fcaret Müdürü Necmettin Mete ve 
zemınl şud!Dr. • ... yn hayllı arl.nıış bulı:ınma.ktadır. Pera. - Be!ecttye .İktr.sad :ııc d ·· ·· ı 

ingUteseııin. Miillıi iaınamiy~t~ ria. ruızıyetle ,luılacagı ıazulıyor J&:endeci .tasabbır_ 1llllıa. sebeb ola.rak, da 1 tir . 
1 

~ ımı Saffet ŞLT • 
yet edilectlıı. bmıa muk;>bil JD&'ılterc- loptancılardan: et· .. , k ş ak etnıış.erd:r. Bu toplantıda 

Hepsine elden ııclen bı.i.tün )'U _ 

dım.1arm yapı.lma.suu istemek bir 
boıç... I<'aıeat bunlar arasında 
bir tanes var ki vui.7et.inln. hUıSU.. 
s.yett itibarile üzerlnde aynca dur. 
mıya lüzum görüyoruz. 

Bn sene fll: okull.ıra Vckfü.-.tln errı. 
rlle milnha3ıran 934 do~u çocuk • 
lar alınmattad!":. hk okal talebe ıaıd.. 
?'Olarında açık ~·er oı.>a bile 935 dO • 
4mnltı talebeler kat"f !r!Il'ette aım.ınJYS• 
cakt1r. Dlin bazı ga-ıeteler, şehriınlıdt' 
sarl hastalıtlar buhr.ıduğundan o.tttf.. 
!arın evvelee t.<?S?ı.!t ecıileee:t aeıIJJ1 11 

gilnlerin:n tehir edi?1fğ?nl ya7,m1ş!arsı' 
da böyle bl1" karar .erilm~ d('ğfldlr· 
Lise ve orta okaU.ırda Cedrısata ~ 
J:ylülde başlanae!lktl'r. 

Sıhhat müdiirii. ne d·yor? 
Şehrimizde '.>ar! hastalıklar bulun • 

duğundan ok>Jifo.n.1 açılınasının teiıft 
edildiği hakkında b ·r gazete<ie çı~aıı 
haber etrafında dlln kendislle görilSeıı 
blı: mulıa.rrlrimlze vilayet sıhhat ıxıfl
dürü Su.a.yip dem!ştlr ki: 1 

den Avrupa lıjleriııe brı.5maması iste_ Fi.at Mürah.be Komisyonl.l' düııkü makta 1,.,.,...ı 1 ~t Eı:a.tla al • da bugünkü fıatı.ar normal bulundu- ı 
nil k A l~•d-ı _,. .. b" .. o-...... anru gos ennet:ied!r ~ . in - ··--ece , vrırpa .,...... .....,. ·~ a.vcupa top!antı.smda odun ve kömür mesele~ l . - 6 .. ıÇ lf\lA.:>Ck tiaila et .satms~a kal-
konferaıımııda giriıiiilecck. . . _ .. ·- .. er. Tqpta:ıeılar ise peraie.l!ldfcileze k k • 

Amerika r.ıimllısr.re.isinln şahsi mü. sı üzerinde _tekrar goru.!muş ve mll.S'~ nal'kta.n yübeğe kat'iyen satış yap_ an asablarla şiddetli bir mücıade_ ı 
Fenerde ı:::a.ıncı.çeşme~i yoku.şunda 

bU numarall nde otUY:t.n 237 nu.. 
maralı ııolls memuru Basan Basri 
yaı:ıgın gecesi &yoğlunda Kalyon. 
cu Kulluğu merkezm.ue nöbetç:dıt. 
Evinde yalnın karısı ve çe.cuğu Yar. 

messili Mister fayfor diin İtalşadan ay. tehliltln lehıne olmak uze:re yeni bir madıklarını iddfa: etmektedirler. F"ı- leye glrişil.mesI lıııarar a.Uma alınmış
nlnııştır, üç beş güne k:ı.ılar Amerikaya 1 ka.ra.r da.ha vermiştir. Bundan 80n - a.t Müraltabe Kom'SJonu bu mes~le- tı:r. Bugünden itibaren F.La.t Müraka.. ! 
varac:ak, ve sulh Jıahsiııde ue düşü • ra şehrimize kayı.ltlaria. getirilen kö- yi tet.kik etmiş ve hugünkii fi:ıtıann be Bürosunun daimi bf:r memuru ı· 
·r,-- --'-t-~•· ,_,.::.~·- bula a.kl.ıı" •~·· .. de 

1 
"f • - u ca ve ayvan ...,_ 

nülmckte olduğunu l\Ih;ter Roosıı\\clte ~I mür1erin kayıkıa. teslim ~arU!e pera- nor:raaı olduğllıll.u te.sb"t etmı•ti.ı: Dl M-ezbahada bul na k h •·~ 
~, ....... n ...--. . .......,.. ~ ..... ı c . • !tende-s~ 6 A.Wo UIJ uzerln n. yapı.. ğer ta.ra:tta.nı 00. :rnne:tey· görü.pnek slmltııi ko-ntıol edec kUr Ş hl deki 
Btt balomtian bft lkiucı rivay:eti.ıı bı • Iacaktlr. Bttlgarya kömürleri .Lse ka_ .. ı . .. e - e r; 

Nöbetini bitirerek ertesi sabah 
yorgmı ve uykusuz, ış.nden eıkan 

genç polis memura Fenere gidince 
oturduğu evin yer nde bir yığın 

kill ve bir :rığın enw buluyor. 

-- Sehr m~e sıhhi vaziyet nof!119 

dlr. Binaenaleyh okulların cvvPıce !~ 
ıal'laştınlan açılış gilnTerini tehıre s .. 
bir sebeb yoktur. 1st.'l.nbni bUyilk b11' 
trarıs·t SE-Juidlr. P.-ı iıib..:ırla b:ı.71 rrıef'· 
zirhastalıklara her zaman çln J1!S!lı • 
ma'{ milmkün ve tabli:iir. :Bununla. be, 
raber biz her ihtimale kaı~ ge:rı>k o l 
tullarda. gerek sair umumi ye·!e~! 
sıQhi teftişlerlm~ ehemm.iyeUe d~ 

rincisi ~lbi dcrtıa.l kap:ına...!dını san. kta perakende olarak 7 ıru.ruşa sa- 1 trzere Me3bahadıa bir ld1treL he,-etı kasab dukkanl1an da sık sık kontrol 
m•yoruz, hususile: Lon.dradan gelen bir yı Dr ta ft d fi içtimaı yapılmış, bu topranwya Er ~ edl'.ecektlr. 
haber vardır 11.i,, bu sulh snıdajmm -.ıııf tı'.maktadır. g1i!r n. aıı 0 un 

1 
• 

ttaıyan kralının rcarasından pıJ;mıyarak a.tıan nzerinde ce durulm\Vf ve sa - Takdir ve ikaz Dan ·· ht k. Alınanyanın rta 11111vafak:ıtlle yapılmış tıcı.la.rın flaUarın yükseltilmesi bu. - • •• "" UÇ m U e lr 
oldnğun~ iM;mıı.l vermek suretik rlvıı.. ~susunda y~tıkları tekli.f!er ycrsız edılen ogre:bnenler muhakeme edildi 
yeti ital;r:ı :ıl!!Ylıindc basit bl'r ııropa. ·, göı:ülmüştür. M:larff v kil ti "f ttf ı · t · .. 
ga.nda ohnaktan bir dereceye kadar ç1.I Komisyonun muhtelif L<:ti'hsal mm- .e e mu e ş.en anı.- AdlJy~ dün yeniden uç ihU:A.r 
karır gfbfd1r. Bununla btraber riva • takalu:rında yaptırn:.,'lkta olduğu tet- ~dan okuılarda yapılan t.~:tişler ııerhi.d~esi mıikal etmiştir. 
yefüı ıre dl?rec~·e kadar duğru ela hl.. , '-ted. Kom1syon 

1 

ticeslnde 003 orta tedr;Sat ogretmen.L f Bunlardan ikisi yaJdrı ihtikArıdır. 
• r :....::..~•- ı ... · ı k!kler de sona erme.,.. ır. le M me.s eki t d · t -~~ t inin · Jeceğin , _ _...._.._.. en-ı: .a.aymıs ı:.~ sırt odu ul itiraz.. • e !1.Sa Oş..e men Ça.rşıka.pıda. Iskendeı boğazında Jıeun ' 

ıe!esinln Rusyaya. yardım m~clı>si ınu_ bu ~tkfkleri .. 'ılrıı! a~ kt mesaileri müsbet görülmüş. 68 orta 1 duacı Arşakla;, Mercanda Tırnak. 

"'ö "' ~· Y.u.ile erm e mu ıı fll.h•· ._._ ~,ı.. ·· ·~--ıt .... ,.. 
15 eriz. Bu ctinıleJer şunlardır: rülmekte<iir. Ayni zama.ndaı,. şeb:1rde ' • - a arını '"""F ıuw: şe.w.ı.ue yu......, ...... . 

- ı Avru,IJ3.ita._ biı.i~ içiQ ıtusyadan mühim mik.ta.rda. kömür stoku mev- :X,a.!fak olaımadıkla.rı: te.!bi1; ed.11.mli- ıerı öğ~nllmlş n !kl muhtekir de 

&nelerdenberl d:şinden, tırnağın 
dan ar~ıra.rak topladığı paralarla 

~ aldığı ve yaptığı her şey bi::-kaç sa.. 
.at ~inde mahvolınWJtur. ö;vı~ 

edeceğlz:& ----o----mah>-oluş ki şlmdi dilny;ı üzerinde 
malik oldı:ığu şeyler. üzerindeki tek 
resmi elbise lle kansının ve ÇOCU.. Fen erdeki yangın 
tunun esvab!cırından l>arettir. 

O anda bu r:enc mcrmunm z:hni. CBast.vaCı ı illd &a7fadaJ 
nı bir de..,·a.m etmiş!erdlr. 

nedamet buiutunun karart. Dün tahkikatı id.-ıre eden milddeltJ.-
maması ka!:JU mi? ~ 

- Keşkl VR.zifede olmasaydım mum1 muavini ~:n Okurun işt c>aft 

41a kile ibeledlye mfihend aleri tarafın~ 
evimde bU:mı~d.ım ve boirk.aç yangın malıa.llinde lkJ:nci V•.? esn~ıı~ıw 

eıaa. bir ::iilt&İC ve 10rg.m. lı:ıırtar_ 

nasebctile dün ya~mış 0 1dttf:u 'bı>şma. nnı onlemek maksad e yap ırma. ~- 11edr!.sat ö~etmenile 5 mesleki tedri • . · -
kakula iki cıimlesi U:ıerinıie c\urmak ıdır. Zira bugünkü fiatlar normal go- sat Nf,r"'tme"'~ .... ;~ --•~ 1 • d • çtlarda yaldxlcl Ava.disln ya;cb il -

dalıa kıymetn bır muttefik bulıınaıııın. d lduğu için fia.tların uzun roüd. · .. ll'"ıd :ıı.rmAt.abe Kom.ı.syOJlll memur -
Kızılordu matlfıb olduğu takdirıfe Al • f cu 0 lpk dil eğ· -m·d olun Diler ta.rz!tan 13 orta t~t öt- ları t;anfmd:nı wçüstünd.e yakalalıl- :: 
man om•11111111. 11;.;.ırşıslll& mııka.vemet 1 det aynen a e ec : u ~ 1~ :ıı:etınenlle 2 mesleki tedrlsa.t öğretme_ ma§lardır. : 

saydım! keşi! da.ha yap•lmıştır. Bu t~şif M~ 
vft-·· ceslııde yangmm elektl'lk kon!.ıığlll~ 

« ........ e her ;ieyden mukaddes .. "ıktığı ve bu arızaya da birUi d:ıtıilft' 
edebilecek. ba6ka bir erıla. çıkarmak :maktadır. Binnetmc fl'hir ~ ni wziıtelerlnde görülen ebl.kllikleri K~rda hurdacı. Melımed .iıS-- : 
mümkiin olaını.vaukhr.• kış ortasında bugfınkii f"ıatlu~ 0 un dolayısile l..bz edilmişlerdir. 18 öğ - ,rm d ıbirl de demir fiatl.anm Jiik : 

Bütün hakikat ~ıı.~mi~in i!iU iki sa. \ ve kömür ilıtiy::ı..çlannı karşılıyabll - ıretmen. de m.esa.llerlncle ü.!tün bir ısel.~ti:ındetı dolayı yaka1a.narak adli: 

tır, de:rh ve bu gmç Polls me_ " ~ 
munma da n:c şüphesiz metıet>ln. deki elektrik tesisatının tıozuklu~ ııoit-
de okurken ayni şeyi tekrar:adık. &ei>eb olduğu kat'fyeı;Ie t~sblt edi 

ıırı illı ıracı:~ edilm~'llir k.i o da ~rbin mesl için lüzumlu teQl)lrlerin. a!ındl- mllva:t'fakıyet gösterdiklerinden tak- rilmiştlr 
ve sulhun "tctl ·nberl tekrar ettıttntis ğı söy·enmektedir dl arın 1 d Dl~ b " ... ,. yeye ve • 
gıöi şark seCl!rinin netl~lne batlı oı-. · ' rname I.Ş ar 11'. .._er ır vı; - ----e----
duiudUL Eter Ahruınr.s ıtıısy;qı ıııat lı ı:etmen de arlj!nal eser yazct.ftndsn D . :zd .• }ijg b. 
haricihe.. clkarm1y~ mtnaffıtk olaoaassa u· · sku•• dar tramvay- d<>layı Maarif Vekileti.n.Ce. taltit e. enı e gu Ç D' macera 
önümü'zde ııtı, beliti ile ~ ııenelik, hatü fi dilmiştir. K.adıköyUnde oturan Mahmud oğlu 

Zaımınmca ~ ınra ona J'mf bir tir. ça.-
şey atretmiye ııelmişt.!r. Yangın mınt.<ı'kasında durmadan 
Kemlisıne dlyece~iz ki: lışan it!.aiye teşkilatı ve bekdlye~ 
- Senel~e emek nreret. dl m.Zlik ameleleri <itin geç Yakte ,, 

daha uzun bit b3l'b Tar, demektir, 

1 
Mu.sta.f.a ve Reşid oğlu ııı:usteıa adların 

netİct"Si de t\.lm.ı.nyo.nın mıı.ğlubiydi o. ~rı belad,.ıyeye Ziraat mu"" du·•rıen• da iki deliltanb tvVelk:l g1ln Baydar • •• labilir~ parçalarimuı ohıb'1ir, buna mu. ""' Ü »aşa bkelesinden b ir sandal kiralıya_ : 
ka.bil raraır.ı~ ~ tatllLlı.lmk. eder • l d 1 :ıak ~ üzere denize aÇl].mışlardır. : 

~inden. tırnai?ır.Wı:.ı arttu'dıfın P8- enkazı kaldırm3k Ye mam lnht!lıun dcı&
ralarla yaptığın şeyler, bir başka urlarla baca.lan yıkmakla m~gı.ıl 
serer, bir ba.şka. yangında tekrar muşlardır. - ~ 
yanaı!ıillr ve 1er1 0 gece gene V•lZi.. Diğer taraitan Knılay, 1elikC ,,. 
fe bqmda. bulunalı!Ursin.. vazifen_ lere yardım kucagmı a{:mlf t>:ı;, 
den .,,,.ılmı ks maktadır. KızılıtYL'l İstanlnll m 

_,,. Yac:t 'lll, ve vazifenden _.,, +-aı• c·-~ı ·~- dn.. .... ngln ""' 
de RllQa 1uaa bir zam:ua içinde sa.I gıwıyor fop anhSlft a ne er Bu ,.em:nt1 esııu:ında kafaları tüt - ;. 
haricine çakacak o'W:!t.'\ c~ne Tl\ynılıiln ""Y k ld ? sUle.meği de ihmal etmlyen iki ;'ufa_ :. 
söylediği gibi c\lmanyanın maf;'üb e- Da.hfltye Vekfıleti, 1.tskiidar tn.m • ODUŞU U dar bir müddet sonra sarhoş olmll'Ş'!ar 

ayrılnıadlt','lna b!t"\.h~ necr..amet te l"1ll ı.:sııı < ....... .l1A4 ....... ~ ~ 
etnı~eıts·n... Çünkü l!Örib"O'!'Fml ha.sına giderek, yarrum fa.ally~kle •, 
ya bütUn zarann telMi edilmlşfü. tat al9.ka.dar ~lmnştar. Btt Bl~ ~ 
Yanan, mahVfllan her ~yin tekrar t~ten zarar görüp cami ve ~ p,, dllmesiı 1'el1tll miimkiin ol:.tl llir. fa1lat. ,,....__,.,..,..., .... A ..... , ı...ınde Anka~ada. .,,.. • 'le bu seıbeble de snhnrti?n b :r hayii \L m bı vaıyla.n şlrketll:ıin: beledlye,-e devrini .._.,.~ ................ ...., J-

çok ••• sü:er~ cıek: zahmc 0 r& aıı... - ~ püan ziraat müdürleri toplantısına za.kl.ara açılan sandalı idare edemez bir' 
ha.kk:ı.k da değilıllr. Bu t~irdc Anglo. muvattlt gorn?Ulf ve ieab eden teşeb_ hale aeım~•ıerdir. 

uht l·r ~da bl-..,ere g""'mi"lir '"tirak etmek üzere .Anka.raya gitm'ş • 9' saksonı Mcminin ın c ı propag..... = ~" " · uı Bu suretle bnşı.baş kala.n sa?tdal, 
,_a. A1 _.,.,...,m malnll .w_ı.::...a... Tr ş'-k t·-"" k Ev olan İstanbul Ziraat Müdürü Tahsin ve tıesirleıre •-men mn--· u~wo.l"' amv:a.y ,. e ·~e L - !büsblitün açıkl ıra doğru sü.rllklenmeğe 

-ve ımm.ııif *"'1'anm:ıA hallnd.e llııll1$ la.! lıJssesin1n ~lediyeye dev::ri halt;. şehrimiz~ dönmüştür. Ankarad& ZL '"fe Ha.yırsızada. istilta.met!ne cfuğru 1Jer 
mıya rı1:zı olması hnkflllsıı ddlld~. kında. hazırla.nan k~un Büyük M1L ııaa.t V.ekili Muhlis Erkmenin riyase- Jemeğe başlıı.m~tır. 
Öyle göriiniiyor ki bir taraflıı.•1 ctö,;u. lct Meclisinde müzakere olunmakta. ilinde yapılan muhte'il toplantılarda Daıl..zln ortasında çarestz; bir va:ııi _ 
•üliirlleD ibiir, tar:.11aın ııa her Dl.tlm.ale d vllayetıerln zirai v:azlye.t!er1 etrn fın - Jette kaldıklarını anlTY!\n Mustafal~r; 
karsı ga'J'li resmi sondallıu yapılm:dt·. ır. tadır. ı ı Şirketin 1 buçuk milyon liralık ser da göciişm.e!Rr ya.ptlmış, 3ira.i lsa.y"ş bu d~!a !ecya•Ia ba.ş'ıynra, etraftan 

Ekrem Utaklıgil mayesinfn r,009;510 lirası belediye, li'anunumm tatblkl. bu ıeneld ziraı 1 yardım \stem~lerd:r. Bn heye<-a.nlı va.. 
~8,220, li:CaSl E.vk:af. idaresinin, 2.2.270 nzfyet, zlra1 Lstıhsalfttm a.rtmlmıtsı, zi.yet. birkaç :-,a:ıt devam etmiş, o SL 

Kaptanı ile 19 tayfası mahk'c- Urası da eşhn.sındır. Evktı! h 'ssesl tohum mesele1eri, zl.rat mücadelo -n... ra~ Ha~arp!l.şa açıkların~ bulunan 
meye verilen gemi belediyeye dev:rolundukta.n sonra, be- ı1iyetf, ziraat fltet ve matinelerinin :dlıu= ~!n~~~~el.eri gorerek im_ 

Sadıkzadelere alı! P1At1.n vapurunda l,ediYe hLsse sahibl şahı3la.rla. da an- Tazi~tlerl, ağa~. meyva, fidan ve Macerapeyes•ıerden Mı>-1°'.mud oğlu 
yaııılan kaçakçılık tahkik.atı tamam • laşaca.k ve idarcyt tamamen üzemne !ıayvancılık ve dl.ğer bütün zirai ·ş_ Mustafa, korku ve heyecandan bayıl. 
lanmlQtır. alacaktır. ler tetkik olunmuş, almaca.k yeni ted dığınd.a.n, mo~öre alınır almmaı: te. 

Vapurun k,aptant da clııhfi olmak tlı. şirke~ hAlen 1 milyon 4ı63 bin bir· er karnr184tırılroıştır. cıavıs~ başlanmıştır. ı 
zere tayfalarla b~ 19 kişi ~k.. nra. borcu vardlr~ Bu borç da beledi_ ................ ·-·-··-··-··-·········--·-· .. -········· .. ····-········-· ... ···"'·"-···--·-

ıarile milddeiumumuıge ve.rilm!şlerdtr.ııyeye. ıgeçecektir. 
Yakında. aa1!7e beşinci cenda muhA. ~ esküda.r tramva.Yla.n lleledlyeye 

!~?!:!~!.~:'!:.:?.!:!!':. ... - ........ - .. ''devrolunduktan .sonra belediye bu 

TA"'°'ı'- • E.YLUL ,f4retmeyi1 dalmı iyı. bit: tekilde idare 
H ___ ,.,_ ... ,_,..-,--'' -:::::-::::---ı;-----U ' l !Giıı: yeni~ alacaktır. 

Rumi •• ıı 23 il ArMi •ne ı ı 
~ sa li ~ Bir çocuk pencereden 
E~ru 

1
, Re~4131t 1:'.;ır li düşerek parçalandı 

11-c.;-U-N-~ .... ------.. ı-.ı t~M::":S~A~ı(~l ı , Fatiht.e oturan blı: ailenin: 6 ya§ln
Ramazan 1, s. 0~ da İlba:n..1mılndekı çocuğu evin: cıör-

::.. ,., u. d- ..,., -· 
5 

.a, 1 h , 09 un ... "" -t penceresınden sokağa sar_ 
1, ııkarken birdenbire duşıniiş ve viicudü 

11 4:t: ıı . ı:ı o_ .... -d .. ,..,.., .. lbal 
1

, ıı IJ ı ; .u.w. -""!l e gelen yavnıcak kal _ 
Oıtle '' irrli .Aqa:n Tatııı 1 dmfdığı Haseki hastanesinde ölmüş_ 

..,, u. .:;. LJ'. ;,, IJ. li • ıJ. ~ 
v. 1112 ı ,06, 15 aı ı-ı:ı 03 ı ı 19 :ıg Ce.sedl muayene eden adliye tnbıhi 

E ı ı 6 "•;f l ı &ı A"i 12' - ı ı t aı 1 1En.veı: Katan defnine t:uhsa.t verm+ 
• l i ,, ~ tlı:';. 

= 

iSTER iNAN, 
(STER iNANMA t 

Bir dostumuz anlattı: 
aÇalıştıtım nnieseıeıaia lN?un • 

dutu bina, oldukQa işlek bir cadde
nin k.öııcshıcleıJir. Y...ızıhaneı:a ise gene 
bu işlek" caddeye J.ıftan bi1' eda.da 
bulUnmal1aclAT. f;~ ııranra. 
ddde;re ba.kiııtma r.amattı ka&.bn • 
D8ft bir Jızaannıb eski.. )'lrlık pal • 
Wn. &VUalb:rı çi:Cük. bir dilP.o.ciJl 
&öriilıdüm. illr ır:ımanlar ba ııdam • 
cııbza acırdım, çünkü boynunu bü
ker. sa.atleı:ce öyfe duııır, ancak ken. 

disine para uutıldığı zaman e.llnl 
oyna.tırdl. 

Geçenlerde Sirkeeldeld birinci 151 

nıl lokutal3l"lla.n bbine girdim, w; 
ına&aya. Gim:l11111. 2a'Jınu çevirlılce 
yanda.kl m.uaıla ouı1. gönnlyeyim 
mi? Öııilnde ıkl şişe bıra, safa.ta, 
pahalı cinsinden bir de et yemtft 
vardı. Yemekler geffp gittikte rö:r_ 
lerlme rıır ttirlü fnllnanıadmı. Satı 
sakalı rene ı1erin~ idi. .ılneak paıı • 
klon ve ceketi yeııileşmişti.• 

iSTER iNAN • 
iSTER lN~NMA ! 

sana ver!Iml:jtlrl vazifenin kud i yerleştir.imi(! olanlarn Da.rilş$atnıc- , 
yetini tanımak e?ı büyük fazı:~: sesinin mutfıı~mch hamla.nan ~ 
tir. Fazilet ise bu. devirde ve bu metler, günde 1k1 öv!ln ohnll.k t,pJ 
memlekette h!ç bir Z1lnarl mil. l dağltılmıştır. Van~ından . eşy:ıııı , 
lifat6ız ka.bnaz.-. f kurtaramamış olanlara venlecek ~.ııı-

is.tanbul Ti'mn·vı>t D'r"lctöriindcn : tak. battaniye, çarşaf, ic çam3şırı tı~ 
bu sözU söy!emesini istiyor ve bek 5 Mir giyecek eşya dün tamıım~n 
l:yoruz. • : ediımfştlr. ı..otf' 

'- : Vali ve beledlye reisi doktor re 1 
-··-·• ....... oa .......................... ,; Kırdar dtin ö"'leden evvel bcledJYe gıft 

Ş•ımdı• d 'l bakır muaviitl Lı'.\t1i
0 

.~ksoyja blrl:ıtte yıı.ll , 
» sahasına gider'?k tetk.lklerde buıuıı?? • ·ı t d muş, felaketzedelere yapılan Y~1 , ÇiVi er Or a an etrafında izahat almış, bun~rın hll 

Slrr od·ı • 1 ' ~u~~~· yardım tşleri etraf~ 
u 1 mış er. dün kf11d.\.s;}e ~ru;us~ bir mımnrrtı" 

so ·· mlze şunları söy.emıştlr: ~ 
n gunlerde piyasa<h. bakır çivi - Yangında zanr görenlere be d~ 

~k azalmıştır. Bu vaziyet. karşısında ye ve KıZılal' tualından ilk Y_s.r ~ 
bazı esnaf ve imalathane sahibleri ya.Pllm.ıştır. Bugün öğleden evvc.rid ' 
sı~ı~tı_ çekm.eğe başlamışlardır. Bunu vakkaten meıcteb ve camilere ye. t"'. 
eozonunde bulunduran birl lk tirilen va.tand.aşla:ı ziyaret ctt.:ın sıc,ı 
naf cenıiydl allkalı m· t eş es .. • hatlarını !yl bu1dum, kendfil'rint? ın6"' 
raca.at ederek im l!t~ a.mlara mu. yemek "rerllm.2kted:r. Kızıl.BQ yılı:ede , 
nin a ne sah>blerL sonra Erzincan zelzelesi telaketı 4' 

ihtiyaı;Ia.nnı b.rşılıyacak nıilı: _ lerl.ne ya.Jltlll gibi bu vatandaşla~ '" 
tarda bakır tel vert!rneslni i.stemiş - bir aylık mesken ve iaşelcrlne lt~ıı ""
lercilr. Cemiyet bu telleri tesefüiın e- ıecek m:ktarda para verecektfr. e ~ 
der etmez, atelye:erinde çivi hal"ne tanda.şiara mUnas•::> mahalle~ il''~ 
get.lrecek ve alakadar kimselere 1 ~. tutulacak ve kenrl:l~rl yerleşt 1 

zumn: kadar ve sermaye fi.atına d u - lerôir.~ .. y~ 
ğrtacaktır Diğ a - Öğrendiğimm gore Kıiıl.aY ~ J 
seler . • er taraftan bam kinı- da zarar göre:ılere büyük nüfı.t5~ e.11if. 

pıy~ada bol miktarda bulu - küçüklere 10 lira olma!: üzere b .,.rf>"° 
nan bu nevi çivilerln ba:ııt muhtekir. l.aşe bedel! ve ayr1e-t ev kiis.sı ~tl tı ! 
ler tan.tından toplattırılarak .stok ıo ı:ra verecektir. B~lerU:ve d~eıer!JI 
yapıldığını iddia etmektedirler. Esnaf aydan sonra· yan:r.."'l felliket~ ,1 1J1 :ı; 
cemiyetine lüzumu miktar bakır tel aynca ~ardım. yapmak im~ün "cl-"rı' ~ 
Terl11p çNi haline getirilirse bu sak.. ra~t..ırmaktadı=. Pak muhvııç rııstı11ıf tı 
h çivlerln hemen ptyasaya Çıkarıla. belediye içtlm<J.t mns.ven"t r.ııtıt<"Bı?' 
ea.lı:lan umulmaktadır - yardmı ya.uılıır'\k ve kışlık 

· ~.emin olunaca!ı:tır. 



~ Eylul 
SON POSTA 

r:~~~~=-.~....-~g~a~r~ı~ı;~d~.~ .. ~.~y~a~~~ 
Bir senedir lôf 

söylemiyen dokf or Yazan : F. de Crolsset 
Bizler meslekten balv;eLtlğJnız g,b 

lcadınlar da sa.adeUerı öyle bahseder • 
ler ve m11va.ff"l-ıt olmak ıçın çok guçltik 
çekmek IA.zım ı;eldtgınl zannederler. 

Savfa 3/1 

GbN&LiSLERı .. 
Gerçi bu, güç bir vaziyettir, fakat 

daha güçleri de vardır 
Bir kadın okuyucumdan kısa bir 

mektub aldım, diyor ki: 
- ctBen .kocamın ikinci Jmr•sıyun, 

maksadımı yanlış anlamP.yınız; demek 
istiyorum kl kocaın senelerce evvel bir 
defa velenmi.ş, hıç bir zaman derinJea, 
tinnek J.stemedı~im bazı sebebler ne_ 
ticesınde a.yn!mış, beni almış, geçen_ 

lerde kocamın eski karm ile karşılaş. 
tun, hayat lca.oı bu karşıla~mala!' te:ı... 
kub edecek. Müşktil, bıraz dıı. gülünç 
b.r vaziyette kaldım, na yapmalıynn'>• 

Gerçekten b11, gUç bir vaziyettir. En 
basit çare bu l~adınla ka.rşılaşmaınaya 
Çalışmaktır. Fakat bunun mUrnkUn o. 

(Devamı 4/Zl de) Göz/eri bağlı olarak Madrid caddelerinde 
Yarım saat otomobil kullanan sakat Fransız Şansı pek parlJ.k olınıyan bır arkadaş_ 0'So 

la.rmdan ba-hsettlklerl zaman. 11Zavaııı "S p t b 1 15 
kız hlç iler!iy~medı. dedJtlerı v~kıaır. \.. on os a,, nın u macası : -

.... · , ba bir defa bL malik bulunan bir doktor bir sene 1_ Kadınlarla .:ıaadet bkltında mliruıkaşa _ 
t3) 

ı&J& llhatruk ki 1ns!m çok zeki birgene bir mtıhend~ ~yürümek su çınde hiçbir !fıkırdı B?Ylemenıeğe ~e ettlğin:Z zaman aynı lısanı :.onuşmayız. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir maJa "Ollıyan h•r 
ilerı lllaiııaıı:tur, Fa.kat ya~ ne :aıaar le ~vırm~en ~erısı~e g:1esdede bulU:: min eder ve bahse ıı!r.şll', Bs.hıs ta.~ Arzumuz: Se;rme:C, onlarınki ise sevıl_ " 
tu erııe Uerlesın ekscr'y~ çocuJı:JuktaD retile seıuz. n "::}"' ıı.:~ iddia eder ve 1000 İngiliz lirası üzerınP.dir, mektir Ekser ya ontrnn saadeti başla_ okuyucumuza bir heJiye takdim edeceiia 

rtuJına ~ . ' ' 1 rı nan bir Jı:oye g .... ~e,. .... ı . dığı zaman bizıın ze-vkım.z hitama e_ Soldan sata: 
bıuıu ,n.,.!~ bır mah.-fltd ... 1 ~-:Y hakikaten de iddf:ısını yerine getirır. Bahse ıo .... ~nuHnuebvvelkl938 senesin. rer. 1' - Alaturka 2 3 4 . S 6 7 8 9 . 10 
<il b' ----=ı zeklsına at c er er. =-- - de iptidar ""ıw. ar çı mcaya kadar 

B 12 de böyle ltabul edelim. * doktor sö~ünü tutar. Ondan sı:ınra W\ Sevdığinılz oir kadına, işler·mizden, cfa bır makam 
Yap~ Ya.ztd.a bu kocaman bebeklerin 

5 
_ Olga J.Clrova adında bir Rus bu hwnı.sta. hlQbtr hab"'r alınamamıştır. ilmıtlerımizden, ise.?kll'r.ın zden bahset_ (8). 

tacat~arınd.a.n bazı gari.b şeyleri anla. kadını bundan iki sene kadar evvel * tığımız zaman bı~ tatlı gozll'rile süzer. 2 -- Bir sual 

1 · İta! ada bulundu&u sırada beş saat Bizi dinliyor ZC).nn!'denz. Jla.lbukl, o bı_ edatı <:n, Rul~sa 
gen - Edith Zelsler adında güzel v~ ~ elli püro sigarası,· ıoo s!gara, 25 9 - Hafızası k•ıvvetıi olan adamlar zi lı:aı'iyen d:nlemcz Konuşınamıın. <2> · 
Uk·bç b1r Macsr dans~ü 1939 sene&llbanç.nd:rınos ıceceğini söyler. tnanma::. lçinde Aloys Slmunlk mühim bir mev. bakar, başka b!ı· şey düşUnUr ve arası. 3-Su C2>,Kto 
ntış~arın<1.a Mlı3ıra bir seyahat yap. Mühimce bir paraya bahis tutu. 1d. işgal eder. Cöddl bir heY<!t tarafın. ra 18.fı.mızı: "Be:ıi sev Yor musun?» dı. ki (4) B1r nota 
Ya 1

• lta.hire cı.varında arkadaşları ile ıar. Oig.a bahsi '!azanı:'. F:ıkat bu re. dan sıhhati tesbit ed lmemlş olan b r yerek keser. Bu cümle her şeyi ifade (2). 
«E'b~ış OlduAıı blr ııezlnti esnasında Jur. Uzünden k:albl tutulur, hastaneye tetkite nazaran bu adam tam 41.000 edı-r, fakat o an lçın ın~nası: •Canım 4 - Polonya. _ 
lll.a. hevııı ln basamakları~ıı dans ntı.. ko~ı!cıuır ve orada bir hafta tedavi vata.ndasınım adre:ılı'nnl bilrnektedlr. sıkılıyor, beni öpsen daha ly ed0 rsin, nın es!ti ve meş _ 
Uc~ala.rı Y&parıılı:, yani ayaklarının~•~ Yapılan bir nevi im ınanda bir a.drutc bu masallardan b:ına ne? Yarını saat_ hur hariciye na -

rına basa basa "Ikac.alını &öyler guıw.. * tl!' tenberı işinden bahsedip duruyorsun. zırı (3) rok d 
10 İn .. · bıle .şaşırmam~ · Bu belki beni sonr:ı alAkad:ı.- eder, .. 1m 1 . ' • ' e. 
b glJJz lirasma bahis tutulur. KIZ · 11 "ir * " ğ ı 2 1s bi 
&.lı6i kazanır. Bu muvatfa.kıyetl ona 6 _ Jean Labasse adında Pa~ıa " dil ·k vız gel!yor. Seni tanımak iç n ö. , 1 < > • itam L 

on İng-.llz lirasından maada ~enç ve hAl hamalı 100 kiloluk bir '·~kü sı~~ 10 - Viya.nada 1941) senesinde Ma~ nilmdı? bütün bir ha:vat \'ar. le ve kahve lle ba 
ıengin bir tııııııız a.sllza.desinln ıc.albin1 tında Parlsin bir 'köşesinden a.ğer Jı:ö. yıs ayında oerberıer arasında sakal Canın Jstlyorcıa konuş, · çok gtL kılır <3>. 
de kazandırır esine taşır. Bu Jean Labasse sık . sık tıraş etme rekoru ynı;>ı'mıştı. Karı zel sesin var, takat rira. e_ 5 - Bir uzuv ' * ~ah6e giri.Şen bir Aj.ım olma~ı kit d ğer '•t>"senbac.her adınıdıa bir berber Uç derm. lı:endindPn bah "ım ... Seni bı_ (2), Br nota C2>. 

1 

4 

2 - 1938 senesinde Douvreıı'da. btL bir gün b:r oturuşta. 3 hlndı, 4 .avuk. gtinıtlk sert bir 5akalı tanı 19 san·:vede rak ben icad crle:v m. bıı ('{)'<: caha lyl. 6 - Bir nida· 
lunan Snıitb :ua~eıı adında genç lrlrtıır j.ambon 25 yumurtalık bir omlet mükemmel bir surette tıraş e'mete Senden istediğim yegA.nP sev: Her za_ <2>, Akıl <2>. 9 
İ'ngil~ baJı~e neferi denlz!n dalgalı1iki kllil e~ek yer, on şişe şuab ve muvaffak olmuştu~. man böyle lcal .. Bıı C'lk z'lrdur amma., 7 Zaman ---+--
bıııunduğu bir sırada bı?ş mil mesafeyi dört bardak ka.tıve Jçer... * lı c rl•ı!;!'lme. beni blMt> srv. dlr. <2>, Bir nota (2). 
<Uş!erı arasında bir yumurta ile kate- B·r müddet sonra alelı\de bir kaza Doğrusu bu pek zol'\lur. Aşk, te-krar 8 Sonuna 
deceğint ve yumurtanın kırılml:;acağı.. neticesinde terki hayat N.er. 11 - Mezbahalarda. kesici kasa.blar bulunmayan bir heyf'c:ındır. Çoktan _ ar11 gelirse sakla. 11 
nı ktdla eder, hakikaten de ded.f1ni * arasında yapılan müsab!l.kada Dlllln. beri sevişn:\elerl den!ll e:lr.n bazı çift. nı.r (2), İsiın (2). 
Yapar. ger adında bi! kasab kamnır. Milsa. ıer, sa.adeti bu...dukl'lrını idd a e:icrler. a Blrlnci 12 * 7 _ Charles Zibelms.nn adında b~r jbakaya muhteiıf memlcketler<ien 28 Yanılıy-0rlar. Zira, bunlar mes'ud cırt- harften sonra «b 

3 - 1914.1918 umum! Harbi sıra.. Alınan bundan tıeş seı;ıe evvc~ tngllzıkesicl iştira.k e1er. Dillıngcr b1r sılhrı ler değil, ta.tmltı olmuş çiftlerdir. Sas_ koyarsınız, dikiş 
5111

da ba.şmdan dır suret~ yaralan- sah.il şehtrlerinden btrınd: bıı:und4'113 dakika.ela, bir koyunu 6 dak!kada det cra.şkta. saade:tcn bahsediyorum, fa_ <iikil.r (3), Merd (2), Arka. (3). bln en miltıim silahı (4), Sonuna cb 
ını.ş olan Duvrl'!a Jean artında bir sırada Manclıe b_?kazını . yüzerek geç P keser ve tam amile temizler. Mükftfat kat acaba başka bir saa.dP.• var mı • 10 _ Ook değil (2), Sinır ((), Bir gell.rse argo <liıinde enal olur <3>. 
F'ransız, bundan sonra fevka16.de bir Pra.nsaya. varıcagını lddıa eder. olıu'ak Nevyork beledlyasinden b.r giL dır?) Bir is'lnıh:.ı.t değ:, bir fasıladır. edat c2>. 5 - Bir n.o:a (2), Başına 1tb ko _ 
2elcA. ve telepati 'kudretine malik olur. İddiasına kıymet veren eıhet onun mtiş madalya alır, Avdet değll, azlmeltir. Tah:ıkk:uk de - 11 _ tçinde otururuz (2), Stratejik yun, esklden başımız• giyerdik C2). 

c939 senesinde Ma.dridde bulunan her !ki ayaı:tından mahrum bir ada~ • til. tasa.vvurd:ır. nokta c
2
,, 6 - Tokun aksi t2>. Sonuna t.Y• ge_ 

l>u.rieu ıımıerıni sı,ı sıkıy:ı ba~Jatır olmasıdır. Bu adam denize atılır. b'r * Saadetin temelinde endişe vardır. 12 - Plı\k çalınır (8), lirse dem,ryolu olur C2). 
ve otuı dakika müddetle Ma:lrldin ka. h.aYli ~ ve Calais şehrine 12 kil<>. 12 - FmPı.n ada.a.rında Jı:Ain Ba. <Bu böyle devam edemez, mutlaka t 7 - Son har!i 'Y• olsaydı kasabadan 
1-habJc sokaklamıd.l bir c>tomoblll lca. metre kala trnnetten kesilir. fddl~ya gu.io şehrinde ikamet eden MonıS<'ııyör bir gün biteceıt.• ~ukar~::ı ~n~tulan bir memleket k!.i.çilk olur C3), 0plır.ilk (4), IA.mbayı 
Zllız idare etmege mu.-3ffak o1ur. gtrişmi.ş oldu~ heyet ona gene mcv ud Billiet adında~! pa.paz doltsa.n lisana Yahud: söndUrürken dudaktan çıkan sacla <3). 
k •tooo franga bahis tutuşulur, Btıbsi müklfa.tı verir. \'8.kıf bir Mimdir. Bundan bir iki sene kadınla h nman1 cı~>.- Vücudun orte.sı (3), Namwı 8 - Qok değil <2>, N<>t:l. C2). Srınuna 
~Zatıır ve bu parayı ~rb yetimi bil_ * evvel tıir iddiaya girı.şmiş ve on say a-Bu ne °' n.r iP - (

3
) 

1 

cıh gellrne sagm aksi olur . 
.... n:yoı t:Oculd 1 h~e cenıJyetlne . - çirdlm.ı ö•"berl k 1 Uk k C3l Y~tırı. arm 8 - f.ddiaoıtarın ıo=nde ootu l'ng!_ fa.lıt bir eseri on lisana bır saat 4 da l l Jı:ka.lc çok mes'ud in - 3' - Ayı yuvası c:n. Bir nida (2), 9 - ...., OTIU an Y se yer • 

r.. * llzlerdir. k1k.a içinde yımlışaız olarak tercüıne~sa= mu \a Asker (2). Bu yolu c~>. 
1 4 hr' d ,._ .. _ _._ 1c:!m. ve &lduk.-a .. :threte etmiştir O T · ~ _ E'ıı..:,,,,de b!l.lunur <3>, Bu bar_ 10 - Bır erkek lsm! mıı. ·~-A!!ıay~a-~n..!!,e~~~ U)evamı 1a1f& 4/1 ele) .. ''""" 

-.&. W-«•.n.•wn ... .,... -- - - -- - - - -
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- Allah sonua•ı hayre~;,ı .. Ey?. 

- 101 - - ???. .. 
Bızım <büyücülüki yaptığımız srra_ - .Ağnamadiniz kale?. 

1.arda faalJOyetim!z dar bir muhite in_ - .Anladım. Hoca ne dedi? 
hisar etm şti. İcab ett.ığı veçhile kabak - ~ünlerde nıektub alazaklarmı 
çıçeğı gibi açılamamıştık. Meğer bu söYledi. Çok :ıevuımls!er; bana da balı_ 
hususta bize (ı.a~ çıkartan) Jar da sis verdiler. 
•anruş. - Boca.fendi beynelmilel telgra!ha_ 

H.aııcı Hasa:ı camisinin sabık pabuç- ne mi?. Mektub geldi gelmedi ne bile_ 
cusu Seyid Ab1ullahül!eJe.:d efendi; cek yahu?. 
<Mütareke) devı·i gibı son derece naz.k - Na&.l an.lata.yim be .kuzum. Bak
bır devirde Beyoğm ıgibi t)lr muhitte tnmJıSlar, meııd.ub yoldaaır; yoksa bJ 
adeta bir (ka~an> kurmuştu. hasta vardır. 

Nedense türkçe gazeteleri! çok yana_ - Aferin. Ka!am biraz genç anlar. 
şnmıyurdu, !ant hergün rumr,ı, er_ Kusura bakma kızını. 

menice, !ransızc."\, lngil:ue gazetelerle Bekleme odasına. gittim. Vakıt her.tiz 
gunagün reklam!:ır yapıyor. rcsm·uı er.iten olduğu halde erlı:e.k!erln bekle_ 
ba.>:ırıyor. resmin n altına CHındistan_ me odasında yirmi kişiden fazla var_ 
da, Mısırda. 'e bil~dı Arabda bu tıü- dı. Hepsi de şık şık mösyölerdi. İç!c_ 

•yti;t ilmi tahs l edere!t FrsnS?., İngilte_ rinde b.r iki tane de Yahudi °'mker 
re Almanya, İtalya 'mem:eketlı>rinde, vardı. 
btl:ytık şöhret ka:ı:anıru.5 olan Seyid Alı_ Kendi kendime b"rkaQ kere ııaha.v
dull::ıhUlfelekl efe:ıdi hazretleri) dı:ye l le), ded m. Kadrn~arıa odasına baktıııı: 
yazdırıyordu. Rumlardan, Ermr.nilerden, Yahudi_ 
. Aca?a bu adamla b'rle~mek benlm lerden birçok genç kızlar cıvıl cıvıl 
ıçın bır tehl·ke te.şltl) ede-· mı idı? kaynaşıyorlardı. İçlerinde çanta'an el_ 

İşgal Jcuvvet.!eri zabltler.ni:ı, ıhattı\ lerinde mekteb mla•'l b.le v:udı. 
bl..zza.t generalin kend!sln!n müşterisi Kendi kendim": 
olduğunu söylüyor.lu. - Aldanmak iht·vac:ı bu derece sarı 

TuJüdan gurul)a kada:: biç durma - 1;r hastalık oldultt~n sonra aldatan<ia 
dan yalan neşredc11 bu a~zı.n, bu s&ü ne k.aıbalıat var?. d ye giilüm~edim. 
d<' bir <yalan) olamaz :nıyctı?. Madem- Biz.ın Halıcı Hasın cam'si pabuç_ 
ki e~eriyeUe müşterileri gayri müs_ cusu odasında oirkaç genç kızın falına 
lımlerdi. Mes .. !8. günün bırlnde, tıE.lki bakııyordu. 
de ben m haberim <Olmadan ecnebinin 1 Hoca, kapıcısı num matmazele be
blrlnden külliy~tli bır para vuracak ol: nimle ortak olaca.~-ını söylemiş ve gel_ 
sa onun şikAvete gi~re~: yer bi•tabı . d!.ğfmde bendon Ccli.ihuliye> .stememe_ 
ya Kroker ot~I V(·ya Arabyan ha.ru ol_ .~ ... nl emretınl~. 
mıvacak mıydı?. İçerideki kızLır çık3ın da Abdu1hhUl_ 

o zaman hoca.fendinin filan grnera- feleki efendinin yanma. girip Cistıfa
li t.anıdığmı. fl\An zabitlerle dost ol_ mı> vereym, :Uye t>:.>.kliyordt:m. 
dıılhmu M:ime auiatac.ü:tık?. <Anca be_ Rum hizmetÇi yanım.:ı. geldi: 
rab"r: kanca bı-rıı.ber) nevinden ben - Ben duydum. S'.z de hoca! .. 
de beraber gitm.i:vecek m'yd.m?. _ Evet. 

D"lluva koydum almadı· bo5ıı. 1ı:oy _ 
dum dolmadı. Kendi kendime: 

- Ben bu ı.si yap~mıyaeağım ! dedim. 

- Çok 1yi. Bu zanllı adam çok ter. 
llyor, çok yoruluyor. Odalar iki ola_ 
cak. Birinde siz. b!rinde o. Amma ne 

Şu halde: _. • • 
1 
iş olacak. ne iş olacak. 

- ~a. vaz11eye gırmed~n ıstifayı i - Evet. Hele 'SODımda bir lş olarak, 
vermeli! diyerek Abdullahill!eleld il-. bir i\CJ olacak ki nıatmazı?l. Hayırlısı Al_ 
fend nin idarei:ıanesine gittim. lahtan. İ.şte iş o !:adar olur! 

Ben k~ıd&.n gl!-erken içeriden gU!e_ - Ne iŞ olaca~. S!z daha bUyii.k iş 
rck, 'konuşarak üç dört tane büyük rüt_ yapacaksınız. 
beli :tngiliz :.-.a.ol;J. ç.ı.!o.yordu. Matmaze_ - Elbette. Sopa.,~ kalın tarafım oo . 
le yavao;ça scmhın: nunda. ben yiyec0ğ'ın galiba?. Bu hz_ 

- Bunlar !lİCill ge!mişlc.r; yoksa bir lar daha çıkmazl:ı:- mı mahnR?.PI? 
~ey mi nr?. - On beş dakiki\ var girm sler pa_ 

Kız güldü: sam. ltç tane Rum kızı. Bımlıı.n üç 
- Kale ne olazak; dedi; üç hatta- Rllm ırenci ald'l.t.:n·5!u. Oezmı>ıie gCL 

dır :karılarından me.ktub alamamışlar. iürmüsler. Ayastafımosta gitmlsTer .. 
Hoca!end ıye geldi:er, soruyarlar. Fala f biraz kırlara çıkmıslar _ b'ra7. dnha. 
baltınnııııarl. biraz daha .• açılmısla•. Meğerse genç_ 

-·-

- Yemek yemisler. Kızlara. rakı 
içirm.isler; o ~Itşam sabaha kadar ora.. 
larda kalmıslar. 

- Allah ı;onwıu hayretsin.. Ey?. 
- Kızlara taruz yapmıslar. Zavallı 

kızlar. Dağ bası kale; nereye Jcasazak_ 
lar?. Çocuklar da sarhos.. kızlıır .da 
sarhos .. 

- Onun da Allah sonUJlu hayretsin. 
Ey?. 

- Sabaha kadar kızlara yapmadık
ları kalmamıs. Ne varsa almıslur .. 

- Hırsız mı bunlar. 
- Yok ibre 1tale. Nasi anlatazağım 

sana bre hoca?. Yanı kızlara dokun_ 
muslar .. berbad etmisler. 

- Onun da Al!l'.h sonunu hayretsin. 
Ey?. 

- Sonu ha.yır. nenıde hJ\yır? Hiç bi_ 
rinin hayrı l:almamıs ki! 

- Şimdi hoe&fendi ne yapıyor bun_ 
lara?. 

- Bu isi dlizettece!:. Düzeltmefe ça.. 
lısıyor kale?. 

- Aferin. Hoca. iylllği sever. 
- Girell yanın saat oldu kale. Ş m_ 

dl çık.arlar. 

- Kolay kolav clüz~l:nez bu iş. Da_ 
ha yanm saat bekleriz!. 

- Yok bre hoca. Celblye yapıyor. 
- Ne biçim ı:elblye. 

- Oğlanların edre<>lcr;:ıi, !s'mlerlni 
aldı. Dört gündiir her sab.th b'.l.yil ya_ 
pıyor. OğJanlıır ze!lgln çocuklan. GeL 
şinler, yalvarsınlar, kızları nıkahla al. 
sınıar. 

- Gir de sö-1le. Mahmud hoca &Pl_ 
miş. Affedersiniz. Başkıı işi çıkmış. 

Sözünü yapamışacakmış; dersn. 
- Kale.. '>en giramem hoca.. Kapı 

içerlden kilidlldir. 
- Kilidli mi?. 
- Evet kale. Oğlanlar kızlar icln 

yanıa> tutuşsunlar d ye. Kızlara H:.n_ 
distan ŞUrubu banyosu yaptırıyor .. 

- ?? ... 
- İsterseniz bir pusula yazıp bıra.. 

kın. Kendisine vereyim?. 
- Hindistan şu?ıJbu banyosu?. 
- Evet!. 
- Bu hoca her vak1t bu banyoyu 

yapar mı?. 
- Bazı sabah Rum, Ermeni, Yııhu_ 

dl kızları gellr, drahoınasıu evlenmek 
isterler. onlara yapar?. 

- Peki. Yazıyonım. Al şu Utıdı he_ 
m~ hocaya ver· 

[Muhterem Abdullıhiil!eleki erendi 
hazretleri: 

Dünkü konuştuğumıız şekilde tama_ 
mile mutabıkız. Sizinle tPşr!ld m<'saiy! 

•"Jdan arzu edıyoru:n. Hazırl.ad!ğJmıı: 

müsvedde dalresınne multaveıl.'y! yaz. 
dmnak üzere gid:Yorwn. Akşam fü tü 
gelecetım. Odamı ve II'ırıdlstan f!llrubu 
banyosuna ald ıeferrüatı hazırlamam_ 
m rica ederim. Mahmud SalmJ 

(Arlı:ıts• yanal 
Malunad Saim AHIDdai' 

-

. - 86 - Yazan: Nasrel Sala Coşkun 
J:. • htiyar .kadın savinçle yatağa. koş.- tu. Saa.d~te giden bütün ~;ollar ka. -jden bir farkı vardı: o gülmemış, 

~~ş, kızım kucaklamıştı. palıydı. Omrünün sonuna. kadar yaL cımıştı. Acıdığı için de mektubla 
i - Oğled~n sonra. dairenin doktoru ruz ve ıztırabi.le b.aşbaşa. ya.şaması1getlıip vemıi§tJ. Nazan hanımın, çı 
~:ıecek .. ilaçları ben kendlm getiri - mukadderdi. lığe geldiği zamanki muamele.erinin 

~ ıbu soz" ıe..: Çiftlikte bir kaza ~ti.b7.alannı~ sebeb;ni ıfmdi d:ıha iY 
: .. lına'. ~· duyar duymaz, anlıyordu. Izzeti nefis sellibI, gurur: 
;gozlerinı açmış, doğrulmıya çalış - Sedad, hlç uyumamış, hatta soyun_ lu bir erkek olduğ•mn gö.wtermlye ça 
~mış : tııamı.ş olarak saıbahı buldu. Güneş lışırken, Nazan onun ne zaval.ı ol 
E - Istemem, istemem; daireden kim dolmadan kendisı.ni d~arı attı:: duğunu, ne gülünç bir mevkide b 
:senı_n gelmesini istemem. _,evini gön<Ierdikten sonra, Naza- ıunduğunu biliyordu. 
~ D~ye inle~işti. nın bıraktığı mektubJarı ok.um~u. İkisinin de yüzüne artık. n::ı..sıl ba. 
: Bırkaç gün sonra, Selma duy _Bu mektub.!a.r çıldırtmıştı otlu... kacaktı? 
iduğu zaman kulaklarına inanamıya_ Nev:ln, ıbu mektublarda Nazana ne_ Nefis bir gün başlıyordu. 
:cağı tekli!le karşılaştı. Remzi bey, ler yazmıyordu? Etraf ya.va.ş yavaş ;pembele.§lyor. 
:tendlsile evlenmek istiyordu. Demek, Nevin kendi.sine ciddi bir k" d Aıı..ıı d ... ko • oy uyanıyor u. 5 ... ar an çı ... aıı 
: Yalnız bu kadar da değil .. b::ışı ö- aşkla bağlanmamış, alay etmiş, bir .... 1 1 . ... 1 0

-u..: • .. _ . yun suru er nın çıngıra... ses erı • 
:nunde, goz!erini kaçırarak renkten macera yaşamak .çın ya.an söylem ıı. : 
Erenge girerek, ilk defa babasının ya,_ aldatmıştı. Demek, o içli itlrana.r, göz yulmıy~ başlamıştı. Uz.~n z~mau . -~ 
:nında gördüğü zaman ılşık olduğunulya.şları yalandı. Nevinın bu derece d~nberı, hasretle b;kıe~ıgi . boyle b:~ 
Eitiraf etti. riyakar o:ablleceğini nasıl düşüne _ gunde ıztırab içinı.eydı. Koyle ber ·: 

~ Selma, Remz1Yi dinlerken acı acı bilirdi k1.. ber bayram yapacaktı bugün B'.l : 
fgülümsemiş, kalbi kanıyarak ona şu Hayatını bir vehme kurban etmiş_ tak'ığı akıtacaklar, iyi bir iş görme-i 
:cevabı vermişti: ti. Hiddetinden bütün mektubları nin huzurunu hıssedecek, bu tcrnıTi 
E - Aramızda sizin lehinize 0 kadar parçalamış, gün ağarıncaya kadar 0- ınsanlar arasında eğleneeek, gu.e l 
~!arklar var ki, bunların hiç birinı or_ danın içinde dolaşmış, kah Nazana, cektl. : 
;tadan kaldıpnıya. mnktedir değl.liın kfı.h Nevine küfretmişti. Nazana., bağ Ona bu kadarcık bir saadet par,; 
:Remzi bey. Bana karşı gösterdığinlz lı olduğu tatlı maz.yj yıktığı için kız_ çasını da çok görmüşlerd;, Köy kııb·: 
!alakaya. çok minnettarım, fakat bu- mı.ş, fakat düşündükçe, Nazanın bu vesinde, kimseler yoktu. Başını eııeri 
~na imkan yok .. ben s.:ze layik de- jestini çok asil bulmuştu. Hak.ikMen ara.sına. aldı. Uykusuz, halsiz, uzgilıli 
~~ilim. öğrendiği şeyler onu kuvvetli bu _ve nevmitti. Her geçen günle bera~ 
: Remzi bey, bunları Selmanın fakir ıu_:ı~_uracak, b~ tuzağ1 bir defa da.haber, hayatı büsbütün tatsızlaşıyordU·i 
~bir aileye mensub oluşundan ötürü, d~ıırm.yecek~. O d.a.kl.k;ı.da. Nev:n Birer ik' er kahvey:: ~elen köy:üJerJei 
:neri sürülmüş ve tevazu icabı söylen_ eline geçseydi mut.laka saçlarından ... ış . dJ 
Emesi icab eden sözier olarak t~·akkl sürür, hırsından paralardL müşkülatla tonuşab,lıyordu. Başın : 
[etmiş, Selmayı iknaa ç:ılışmıştı. Onea Nevin, ağlarken demek içinden gü- tahammül edilmeı bir ağrı, icJnd1 
:arada hiç bir mani yoktu. O, so-yı:ı_ liiyordu. rztı.r3.b çekerken Nevin .ıs _boğucu bir sıkıntı vardı. i 
ateden sıkılıyor, kala.balıktan hoşlan- tlh::a edıyordu demek kend!slle... Köy neş'e içinde çalkalanm.y .ı baŞ: 
!nnyor, muhitin.dek! zengin ve güzel İnanmıştı· inanmakta da hakkı ıamı.ştı. Davullar, zurnalar ça lınıyor~ 
~kızlardan bir şey anlamıyordu. vardı. ' kadınlı, erkekli, genç ihtiyar buti.illi 
E Selmada aradığı her ~eyin mevcud Şimdi hakikat bütün dehşetile or köylü'ler so)takla.n dolduruyor, ço .: 
:olduğunu görmüş, görmeden sevmiş, tadaydı. Nevin bir oyuncak gibi onu cuklar ellerinde bayraklar, o!.'adan o,i 
E"evdikt.en sonra. takdir etmişti. elinde evirip çevirmişti. Sa.dece bir raya koşuşuyorlardı. ! 
5 Se'.ma için de Remzi arzulanır _bir kadın k81)risini1:1' kurbanı olmuştu, Kafile yola. düzüldüfıü zaır.an. mu~ 
:erkekti. Onun babasından çok f.arıdı, fakat bu:ıu Nevınin yanına. bırak:mı_ tar ondaki bu gayri tabiiliği so:rn~: 
5temlz bir insan olduğuna em~dl. Fa- y.acaktı. Intikakmtı.ı çok şiddet.li çok in- mecburiyetinde kalmıştı: i 
:ka.t başına gelen bu iki hadiseden safsızça olaca · ul? : 
: . ·? B . t s~"' h l '·--anııır."'d atını - Hasta mısın sen oğ . : :sonra nasıl evlenebıllrdı. u vazıye _ ....,a m a aca .......,,. ~ a . d ıı; 

:te onu kim kabul ederdi.? dört nala köye doğru sürerken göz. Atın üzerinde dalmış, kendın e : 
i Reİn.zinin ısrarı karşısında, düşün_ eri ya,ş'ıydı. Bu sukutu hayal çok fe_ eçmlşti. i 
!mek için müsaade istemekten başka. ctydl. Gururu ayaklar altına alınmış_ - Evet, biraz kırıklığım var mııll1 
Sçare bulamamıştL Yıllarca düşünse tı. Ağrına. giden, bütün bunları Na.. tar ağa!. i 
:dahi va.raeatı miisbet bir netice yok- za.nın da bilmesiydi. Nazanın Neyin (Arkası v:ır 1 j 

. ···" \.. -·•••••m•-•-••w•w•-aa•••uw•.w•m·-·--•••••• .... -••• .. •••••-••w•• .. ••••••--••••••••• '-·--·--.. ····----····-·· --



SON POSTA 

BiJcA7e 

Dedikodunun kuvveti 
&ır Yazan: Pierr11 ChaihtJ 

lap ~ evveı onıı &:ördükleri saman 
~ ~'1P ;yere kadar ejileD. 
ruu ce Ilı. Uerı &elen!!l'i,. tomd1 başla. 
J'or~ Vir11or, görmemealikten seli.. 

lfeıe 8e 
ka?ıvenltı lecuye .Dle1<bıuudald bUJ'Ük 
sesier iebtı~~cien geçer<leoı kWajın& 

- J "9:.i. 
onun ;: PrM·tl deiil mi? ııerh&lM 

- Irı ~ vardır. 
~ılanuy Zllaen.tıı ne olduiu birden anı.. or .. 

- t7 h Çbir şak efend!d~ tuvvei almWJSI. 
J.a şl!5' YaQamaz. 

.ı., y~ Prade, 'in. canı ı&ılu!mıştJ. Pakat 
knlar a.billrcu. Kendi hakkında kOnu.. 
ba~ a bast.oıı!Je cevab v.ırmcktea 
kilde care Yo1'•!1. v zaman da eyyel_ 
Clı:Ctı.n daha bUyttic bı:- &kanda! cıta.. 

Nakleden: ismet Hulusi 

Görüşler 
(Bq tarafJ 3/1 del 

~kta yegine şey, heyecl!.ndır. PU.. 
rümüz, sakin sak n yaşayıp giden ~nl 
evl.Iere baktığımız zamıtn: uNe tuhaf, 
ootWıberi evli l:niş &lbi gorünUyor • 
lar> deyip şaşar.z. 

cÇok mes'udm. B!rt>1riınbe nihayet 
alıştık... diy~n çiftler birbirini artık 
sevmJ:ren çiftlerdir. Bayır hayır, Jnsnn 
hiç tir zaman kı.msına alışmalll41.öır. 
ll'atursyı öded kten sonra g!yd ğ! yenı 
eavaıbuı farkm& varm.ık, pek hoş bir 
şey delildir. G!Snül sUki'lnPti dec'ığimlı 
şey her teYden b-!t.er bh' f&e'adır. 

Albmt Y&Şınd&ki tanlannı hail tıs_ 
kanan yetmtşllk ihtlyarll\n hepm'z ta_ 
nırız. İşte. aşkta ıısadct budur. Bir _ 
bfrl8fni anhnn. bkılt benfbı tanmıa-
18ll efftJer, deme~lr. 

Aralannda devam eden esrar onlan 
biıbirleriııe 1alıa )'ak.1&$!.mr. Her de _ 
Tam eden ast. b;r su tef~htlm ilz"r!ne 
l:Ul'Ulmuc:tm·. Fakat 3ş""t<t ıın't"fı-hhft. 
mDn lsm' 'Pül~ooır Ye bn dUnnda P.J 

gfhııel ""°'"r. 
aı tahliYe edlyoı um. 

Jan Pradel, karak·>ldan ırttter yilzle 
çıktı. Yokla rast.gelf'.nleır, sanki birkaç 
sa.al, hatt& on be~ V'! yirmi dak'ka ev_ 
vellıi insanlar deıUJlerıil. Ş1pkalannı 
çıliarıyor, yere kadar e4'1ler<'k selft.mtı_ 
vorlardı. S'l!'ııra Içec,.Tı:tf. Elmi crb'ne 
götürrlü. Sil!'llnsı bltm'ş. Oe::ı!! ayni 
bü.kala ıı:frdl: a~~r 

80ktu a YıtittnaJc istedi. Elini ceb:ne - Bana b"r paket sigara Vf'rfn. 
dfl a: sigaraları bitm ştl Blraıı yürll- Bakkal sfglU'ayı ftll'il"k•n s1iJ (Jyo'l'du ~ 
r&<iı: ergcın sinra aldıtı bakkala ut. '--~ ··-"' ~ -.e.

1 

Jette rttmek. etinM ~ teyid - Bava de~l:J!t Mö~vö Prıtdel. bu 
t:.a • - Qerçl aJle ... Pa-· _.. sene ntnnn1ar btnas r.cı~. Rmı 

))~ kltaı. l'Picnıecesfndekı ı>aralan 11&../abt er.radmdan u;rılır. tJ~ ~ etmek oJur. aceleye ne li.lzu:n var. Daha buranıa 
~~~u. Jan Pradel'l &örünce alelAcele baal belki dıOtlra det'J: belti bu: . - Peki burada na.sıı yaşam? cıol dlıel gtlnJeo?'i .,ıur. 
bu cev; kapatn. Killdledt. B."ıltkslı!l böyle ... Up.lm efendJSıDi de kirlet.il'. - Sen sabırb ol ~-uıcıtım. Hde bıı.. - Anlaşıldı, u.sainnur beraetl be_ 
1b-a har"lceu &~dan ~ B:r Bani JIClll ~ una dlpDlll Nil- gtın de geçgtn ben:m bul dUlthıcHtt- n1m de namusumu temkledl :ıeırı ınJ? 

llıatb: ma. lerim nr. ._ _ - Yot o rianet detfl. 
.__Bir Paket sia:ua "1'iD. - :ant. n iDii .a)')editin!s pelt dol'- Jan Pradel !!'\'de o~madı. Karat.o_ - Ya ned:r? . 

dJ~;tlU sieara.vı V<erirUn ditkatli nı :J01 ~~.itle dllı:ım& la l'fttl. Xom!ser, gfller l'OzlO, tatlı - Ml!ilnır sör.dllr. Alev ol.:11ayan 
-.. aııı onun yüzüne baktı: ~an Pradel, burnunun &"österdlti YO- IÖll!lti idi.. ye!'den duman çıkmaz. Hani tıŞlflnızm, 

tlana :'..f"<iersintz, size y'll göstermek la ylrDdll. Y&ınrutan ıreJIP peenıer.n: - &1G ge!dhı:Z M!lsyö Pradel. :Sen bir beyaz dğıd kadar saf oıdutuna 
laıııa le u.şrne:>. amma, kasabanın ve do. _ !ete bunun usdı. de sizi ar~acaktım. manan pek yo!t sanrnm. 
~1' an beniın mlaafuim sayılırsınız. J)ed1klerlnl duyuyordu. Bı?'k.aç ay - P'ena vaziyetteyim, uşatmun h•r_ - Övleyse. 
aJ'l , 1 evvel buradan gitseniz_ :E'em iCfn tiraladıtlL""l eve d~ndtılll YAmall sız olınası, yatıud on:ı hırsızlık '8nad _ Nasıl söyllyay !ll. S!~. bt'ledfye re.. 
llılır :ın Ev!fü. 7az mevs!ml '!'eçtl 8&- adı Jtadın•n atlamış oldu.. edilmesi yUz!lnden bur:ıda rahatım ısı yaıomayı da dftştıntlyoruz da .. 
bedilı::erecıe ise yatı:nurlar başlı1acıık. karısı tarşıl . özler!D.den belli ota.. k.açt.ı. - Buna $ebeb. 

Spor gazete ve mecmuaları 
satın alınacak 

Beden terbiyesi umumi 
müdürlüğünden 

Umum mfidfirlulı: kötüphanesı için Türkıyede şimdiye kadar intişar 
ede~ ve neşriyatını tıitll etmış olan spor gazeie ve mecmualarının kol 
lek.si70n:lan .satln a.Jmac.att.ır. • 

~atın~ Jstiyenlerln bir mektubla netriJat ve propaganda micUl lü5ü.. 
muze müraeaatları. <6938-8430) r 6 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli (3f-OO) lira olan 3000 Kt . .lllnyam {.8ll17en) (D/11/ 

lMl) Perşembe gfinii saat 04) on dörtte HaY<iarpqada. Gar b nuı 
dahlllOOekl komlsyon tarallndan açılı: etsrıtme wıulJJe .satı.n a.ııııacu.. 
tır. 

Bu işe girmek istlyenJertn (180) liralık muntkat. temln&t. Ye kana.. 
nun tayin ettili vesaf~ birU:ıı:t.e eksilbne gunü .saatine tadar kc.miB. 
yon& müracaatları limndır. 

Bu lfe aid şartnameler komlsJıondan parasız olarat daflt?!maktadır. 
(&Hl) 

** Muhcı.aımen bedel! 20005 ı.ra olan illetmeımiz memur Te müatahıdemlnl 
iç.n 640 t.aıkım aç.k ya. ... a 1.cek t, yelek, ft pan!a.lonıdan ibaret c ve 2ılQ 
takını kapa:ı Y9-ka> ceket., -ve pantalcmdan Jbareta cem'an 850 taknn 
&-bise i e 400 aded palt> ve 450 aded. f&Pkanm dikımt işlnın kunıaşa if el. 
meınlıce verUmek ve ut.ar c.saten kaza. in>, teıa. düğme, aırma Ye di.. 
ter harç ve ma.hıerne lle alA.me&ı aritalar müt.eabhide ald OOııak füıere 
2/10/941 Pe~e gıinü aaat. 11 de AJ!yooda yedinci işletme müdiirlöğil 

blnaa:nda tapalı sarf usulile ekailtmesi yapılacaktır. Bu ;şe girmek l.st.i.. 
yenlerin 1500 lira 38 turu hık muvatt&e t.emınet ile tanunun tayın etti_ 
~ ves ltaları "" tetılftmni yut.arıda )'Ullı giin ad ıo a tadar Afyonda 
yedinci 1411ef.nıe .komlsıı1on reislltlne yermeJeri lbımd:.r. 
Şartname'er paruu o·a~ yedinci~ müdürlütiindeı:ı ahna.bi -

lir. (81'4) 

1 lstanbu; Vakıflar DirektJrlDğü llAıfan 1 
Semt ve mahallesi Cad<le veya ıokağı 

Edırnekapı, Avcıbey Avcı.,ey çıkmazı 

Çarpmba Allpap. hanı orta katında 

Muhammen ııyhtı 
No. Cinsi L. it. 

31 Ev 
5 Oda 

'1 00 
1 50 

ll"'-:u bir memlekettir. ğu ~ 1 
- ÖJle olar. amma mesel~ l:aıBnı.. _ ıtasaba ha?kl bl!yle lsUyor, İnsan 

-.. acın ..... den, Yaimurdan dan wrdUt.. JOıd ..."w-.. alladm ırarıeıADL yor, tahkrtat ilmıal edildi. ONnıızm hali uşatmrsm ba.'llna f'!len h~lmlzin 
Çarşıda Alip1l4a ham üst. > 29 > 1 50 

at de ... • dedlkodu...ı memlt>ket deıne... - .. _,... _..._ buma olabilme&mıi ~\en imkiD ..__:... -- Mal .._ CAD çeter el 
garJ.bdi. _ .84 ~ ......... -- 5~. .,... • 

-- y.., c:a-·prcı !racim. çaaaflrlan 1111 ,.. mıaUr • .__ ırı:;"l "'e demek lıdbOJ•mm.? - t _ U4&1mı ylsW[ ~JDall\1' mı! _ Anlıyamıyorum. 
't!ıı. tabmıa Ye muhterem a:leDiz ~~ öyle oLom biz'm namusu - Olan bir ~J çabnır, o'mayan - Yok yani nasıl sôyllyeyim. Slz 

Jan - 0 •ıedl G~a U:. teY1 çalmak imk&asızdır. YO?.Utucfln tuvvetli adamsınız. 
'1ıl. Pradel, adamakıllı lddıılMleD.. mmıa ~· otretm'el~· çalmdıtnu fddfa eden kadmm :rtlsiltll _Ben mi kuvvetllylm. 
lkı.-:- Jteıu. ~ J&iım;a'a.nl UŞatımızla birlikte h•raızlık bulunmadığı anlasıi<IL - Öylesine p"hl!vım kuvveti dı;omelı: 
dı'lllU çaınıış ~::mu= edil.. ,.,tık. · · - Btı nasıl ~ı? değil, nüfuz!u, bir mUcrml. hf'D'lt"n ha_ 
tı' l!er bak.lut.. b ürmJ1 'ı"'m'P" _ Herkes öyle söYlüYormıı.ş. Bir an - Kadın aklı ... Kendinın bil' 711ditt ptstm Ç'lkaran bir adam. Böyle bir a_ 
~~ lhtlm:ıı"!,er~. Çlıı~U eneı bu .kaslıbadan gidelim. 1V, f.akaı Yüaülü pbndı, tanıtmak dam belediye reistml& olursa bittün 
~~ beı:uı:a ;raıumdMiır n bir OÖ- _ !1Qır Pdemem. ı'demeJb, hl.r iı;in bQfle bir 1alan uydurm:Qıl. Usaba halkı hiçbir şeyden kcırkum~ 
aıı-.~ e4Iınedi Ever; hakikaten çal.. tere up.tnnımu batlkaten aUıcrim ol.. - SoıırL.. talmu. Kolayca ka.zanmıı.k :voıu.:ıu fi. 
--.... ~ 1Öriır. autuna kaı:ıi detillm, Semra bu vazl. - Ke8ele bQflece kapandı. UPlmt- de etmiş oluruz da ... 

~ ·-

• Sahaflar bedesten kapısında ra DiikUn ı oo 
1t Cevah:r bedesteni satda ikind adada~ Dolab 8 50 
• • > • • 28 • o 50 

1t 1t Solda blr.ncl adada 38 • o fııO 

1t > 1t İkinci adada 48 • o 50 
• Bede.sten derununda 21 > G 50 

Yukarıda. yazılı mahaller 9G senesi Mayıs .sonuna kadar pazarlıkla 

kiraya verilmek üzere illna lonmuıtur. İba.leleri 245/BJliil/Ml Cuma 
günü J&Pllaeall:tır. btekll:er yevmi mezkOrda .saaat ~ kadar Çemberli 
taşta İstanbul Vakıflar Baş müdürlüt\inde V&kır Akarlar .ka,&emtM 

gelmeleri. l84.4'7) 



POSTA Eylul 

izmirde ekmek satışları 
normal bale konuyor 

İzmir CHusu..;O - Evvellt! gün fı - 1 da fırsat bırıKılmıyacaktır. 

Dilekler 
ihtiyaçlar 

Safranboluda kahve ucuza 
satıldığı halde niçin Karabük

te pahalı verilmektedir rınlarda ek:m~k satışıarı no!'ınal b:~ şe_ ! Baklannda taldba:; yapılan_ fll'Dllar 
kilde yapılmış, ekse•i fırııılal'da gtinlin Karşıyab.:la Berber soka!Jl!lda Sa_ 
her sa.atinde t:mıek bulmak kabil ol_ Hh oğlu bakkal ı.tnst;aCanın unwı ki_ Karabükten yazılıyOT: 16 Ağustosta 
m~tur. losunu 27,5 kuruşt.a•1 sattığı ve bu un-1Sarranboluya kahve gelmi.ş ve ~28 

Bazı fınncılaı·ııı u..:ı kaçırdıkları ve lan fırıncı Yusuf il: Hııyrettin oıt~u kurwıtan halka satılmıştır. Fakat ay 
bazılarının da börekçilere hO*mur .sat_ Hakkıdan kilosıum 2<> kuruştn aldıgı .. . . kaıh 

. .. . ~ hakkında iddia edılm.lş, hepsi hakkında kanunt ni tarihte Kara.büke get1rlien ve_ 
~ıkları tesbıt wılmış, bunla. ı muameleye tevcsaül olınımuştur. !ıerden kilo başına a46 kUX\14 alınmUJ_ 
Jtanunt muamele yapılmuştır. İk' 1.... . . · -

1 
·· nl 

. . ıçeşme ı .... cadde3ı.nde Hüseyl."l. og u tır. Bunun sebebıni bir türlu a ıya-
Valı Fuad Tuksalın reialı~.n_Jeü Y: kl Mu.stafanm fırının1.'\ yapılan araştır. ma.dık Bu kaıbveler& Karabük _ 

pılan bir tophıntıd.\ fırınlaı on n e mada fazla bir çuval un bulunmuştur.· · f zı k 
.izdihamı önlemek ç[n Iüztrm.lu kararlar Zabıta raı>0runa gdre Mustafa bu unu ten Sa.franb>luya 76 kuruş a a na .
alınmış ve bu meyanda, tuar mUnaı;ebe evvelce fırıncı tsmatle ödii."lç olarak .l.lye ücreti UA.ve edilmiştir. Hadise bı.. 
tJle şehrimizde bulunan zıyare.ç!lern verdiği un yerı.ne ondan aldığını söY-'rinc; defa böyle cereyan ettiği halde 
memleketlerine avdetıeı·!ne kııdar fı - !emiştir. Her ilti fırıncı hakkında da ikinci seferinde de ayni hal vaki oL 

. , ik kanuni takibata başlanmıştır. 1 , 
rınlara normal sırfıyattan faz,a nı - Çor kk ... ,..... .1 d .. s1 d 0 m•.., Safranboluda 2B8 kuruşa ı;at.ı-a 114>..,a ,,azı er ca ... e n e s_ - ... 
darda un verilmesi kararla5tırı!~ıştır. man oğlu Mehmtd ve :hmıhim oğlu ha-l·an kaıb.ve burada gene 246 dan mua. 
Ayni zamanda belediye memurlarıle 51- murklr Musta!a hakkında, fırında ek_ mele görmüştür. AlAkadarların naza_ 
kı b.r iş birliği yapacak olan z.auıt.ı. nıe- mek imaline mahsu, uncfan 15 kilosunu'rı dikkati celebolunur. 
murları şetır~mlzden dışarıyı. ekmek çı_ börekçi MehmPde satın.ağa tPşebbüa et. 
ltanlımasına ı:.ıUsaade etmiyeceği gibi tikleri idd'asile kanuni takibata baş_ 

rınnlardan hamı1r ve un kaçmımasıua ıanmıştır. Kastamonuda 12 yaşında 
lzm·rde üzüm ıatııları bir çocuk mükemn:el şe-

hararetlendi • d k d . . . or 
Bigada çuval buhranı hasırla 

lrar,Janıyor . 
Biga (Hususlı - Burada çuva.ı buh 

ranı, hasırla karş.ılanmaktadır. Pi -
yasada çuval bulunmadığını gören 
halk, bütün işlerini hasırla görmekte, 

İzmir (Hususl> - Dün bol"Sa.da Ü- kıl e un ura ÇlYISI. yapay 

ırları mUhlrem kınnaplarla güzelce 
dikerek ııara.r haline k())"duktan son-

ra içine her ŞRf'J doldurmalota.dır. He~ 
ı.e saman naıltliyatm.da hasırdan ya_ 

zfun ve incir sat14ları hararetli olmu~ Kastamonudan yazıtı.yor: Avrupa_ 
tur. 3748 çuval üzüm satılmıştır. '1 dan gelen kundur.t. ağaç çivisinin kilo_ 
numara üzüm 34 kuruştan, 8 numa_ su bugün iki ı.raya satılmalı:ı.adır. Fia_ 
ra 3'1 kuruştan, 9 nume.rıı 4.1,5 kuruş_ tın bu yübe.ıdlitin. gören Dada.ym D~
tan, 1-0 numara 46 kurt14tan nat buL reköytınden on ikı yaşlarında.ki ~ıı 
muştur. oğlu Mebmed Uzun evvelA. çakı. ıle 

pılmı.ş bıara.r:a.r pek işe yarama.kta ~ 
ır. IAlldn bu çuval va-ıif~ini gören 

İncir satışı yekftnu 3'22 çuvaldır. bilahare kendi y&p~ığı bir m&kine HE
Fiatlar ıı _ a6 kuruş a.ra.sında geç_ kundura çivisi ya.pmağa başJamı~r. 
miştlr. Günde iki itlloyi\ kadar muhtelif nU-

baaı.riann, raibet bulduk9a ti;ıtıarı 
yükselmiş, iki metTe boy ve bil' bu~ 

Afyon mektubculuğu 
Tokat (Husu • 

si) - Uzun seneU'k metre eninde ooltunan hasırlar 
!erdetlberi To .. birkaç as önıce kırkar kuru"8 v-erillr-

ken bugün yüz yirmi kuruşa satıl - kat mektubculu 
tunu yapan İs _ 

mıya başlamıştır. maU Hakkı Kaya 
Şebrlmb.ıde bu münasebetle twıır - Dahiliye Ve ta:_. 

1 erlik Uerlemil}, haslr dıokwnıya. bat- ti ta.ratından Al_ 
lamcyoan tJV kalmam1'tır. yon viiii.yeti mele 

Bu heısabca bütün ına.ha.lla.t;ta bin tubcultuna tayin 

beş yüz tadar hasır te21g!hı k~uş edllmtştlr. Değer
demektil'. Bazı hamar&t Jta.dınlar, gün li ldareclnıiz bu.. 
de iki hasır 9ıkarmaltta, hergün lld radan dostları ta 

ıwtc. kurut kazanmaktadır. ra.fından uğurlaDDlJ,ltır. 

----

maralarda çivi yakpmakta.dır. 
Türk milletintn san'ata olan kabili_ 

yet ve istidadına en bUyük. bir delil teŞ_ 
kil eden bu genç aan'atltAnn yaptııt 

bu çiviler Dadııyda satı.lnukta, ve kun 
duracılar bu çocuk.tan ç.vi satın alara~ 
kullanmaktadırla!'. _ 

Bu çtvller renk ve benzey!ş itibarile 
tam Avrupadan gelen çivilere benze
mekte ve Jcundurıı.cılar bu çivlleri kul_ 
Janabllmektedlrler. 

Gönül işleri 
«Son Posta» nın tefrikası: 1C..8 

usu (Baş tarafı 3/1 de) 
I.aınıyaca,ğmı söylediz;n~ görtl ikınci ça_ 
re mazıyi hiç bllmemc?.lıkten gelmek.. 
tir, Esasen ben ort.a:i:ı. lüzumundan 
fazla izam edıl.:ıcek bir mesele de gör. 
müyorum. Bir erıı:ek evlenlnciye ka _ 
dar dilzüneler;:e kadınla tanışıı·, içle _ 
rinden müşter~k hayat geçird klı:rı de 

Alafranga güreş: Cambazhk 1 
olur. Bu erkeğin karısı onun mazisini _ Evet· kat; acaba, paşa bunlar için 1al 
bilmekle mükellef değildir, bill\.k'.s oğ- _ Sefir 
.renmekten tevakki etınel~dir. Tesad~ !stiYorum. 

paşa. hazretlerini görmek cek mi ıdi? 

s:zin Itarşınıza bu kadın~rdan bir _ sız kimsiniz? 
meşruunu ç:ltanntcı. bundan ne ç~kar·~ Şafak atmıştı. Ş.mdi ne demeı! idi? 

Ben anla.tığınızdan daha !31üşkül Bir Amerikalı dese olmaz, şu ve bu dese 
vwyeti o kadının kocası Ue siz:n k.o - olmaz, öyleyse ne uydurmalı idi. He
canızı.n karşılaşmasında buluyorum. men a.klına bir kurnazlık geldi. Derhal 
Erkek için bir hayl~ üzüntülü bir kar_ şu suretle mukabele etti: 
şılaşma. olsa gere.ktır, bununla beraber _ Beni TUllk pehl!vanlan gönderdi. 
bu üzüntülü ~azi~eti dahi normal 0 - Pa.şa hazretlerile t;örüşeceğim, maru _ 
larak göııüp geçştmnlye muvaffak o - zatını var ... 
lanlan da ~ilirıın. TEYZE Kavas, TüJ1k pehlivanları deyince 

Valinin dünkü tetkikleri 
kula.klannı kabarttı. Telefonla .çeri 
haber verdi. 

• Vali ve beled!ye reisi doktor Lfitfi Kapıya trelen blr kıitib; Piyerle k.ar
Kırda.r dün Beyazırl ve Koska istim- şılaşg ve sordu: 
18k mıntak.asında tetkiklerde bulun _ - Paşa ile ne görüşeceksiniz? 
muş, Beyazı.el meydanındaki asfaltlama - Türk pehlivanlarının bir müş -
işini gözden geçirmiştir. Meydanm külü var, onun hallini rica edeceğim. 
asfaltlama Uj1 ctlmhurlyet bayramına - Ne biçim müşküldür bu? .. 
kadar ikmal olunacaktır. Etendlm.; mahlmu ihsanınız; 

- pehlivanlarımız zeytiııyağı ile yağlanıp 
Zayi - Tu~"'nbul İran general kon_ güreşirler. Halbuki, Parlste bu yağdan 

aolosluğundan ~Jmış olduğum 109/1'1984 bulamadık ... Pehlivanlar da yağsız kal 
No. ıı ve 25 Nisan 1933 tarih!i pasa - dılar'... Vaziyet milş'.<ülleşti, idman ya_ 
pıortumu zayi ettim, yenlsn1 çıltara - pamaz oldular ... İşte, bunu rica ede -
cağımdan esklsi:ıin hükmü yoktur. cektım paşa hazretlerinden. 

Ali - Paşa; Parlste bulunmıyan zey ~ 
·------------- tiny&ğını nereden oulsun .. 

Zayi - İstanbul liBesin.den 940-941 - Efendm; o ka.d~r fazla bir şey 
senesinde almış blduğum 1971 numa. ıa.zım değil, şu binlik kadar olsa kAfl.. 
raıı tasdikname ile nüfus hüviyet cüz_ _ ..... 
danımı k.ayt>eı;tim. Yenisi!li çık.araca - ·KAtib; sustu ve duraladı. Evet: pa_ 
ğunddln esk:isln!n hükmü yoktur. şanın ailesi de Pat'iste olduğu cihetle 

8uJfılıaluned K"JJUl~ Cami ııokak bazı hususi şeyleri tstanbnldan geliyor_ 
11 namaı-.Mta Ahmed Doyuraner du. HattA; zeytinyab dahl vardı. Fa-

Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası Sabo Alma 
Komisyonundan 

CiMl 

Odun 
Kuru ot 

Miktarı 

kilo 

866160 
334800 

Tutarı 

lira 

34647 
21360 

İlk tem1natı 
Ura 

İhale günü 

2600 6/10/941 Pazartesi saat 9,30 
1602 6/1-0/941 Pazartesi saat 11, 

A. - Yukarıda yazılı odunla turu ot hizalarında tpÖ.Sterilen gtln ve sa. 
atlerde Urfa oü.ıİı.rük muha.faaa. 8atın alma lromi.sy<>nunda ka.palı zarf_ 
la satın Jına.caktır. 

B. - Tal..iıbler ihale .saatinden bir saat eıvvel teklif zarflarını komiayo. 
na Term~ olacaklardır. 

c. - Şartnam~leri okum.alt isti.yenler sözü geçen lrontis~nda her gün 
göreblllrler. 

o. - .İstekliler her kalemin hiza.unda gösterilen teminat altçesini 
Urfa güın.l'\Ük mu.ha.faza kıt•ası veznesine yatırıp vezne ma.kıbuzu veya 
bank.a mektubile şartnamenin dördüncü maddesinde kendilerinden iste. 
Ailen veıslkalarla t>irliıldıt ıoı~rdlr. (8296) 

Piyer; JcMibin sUküt ettıtinl 
ce: 

- Rica ederim, paş!lya bu ifl 
diniz .. 

KAtib; içeri gitti. Sefir paşaP 
livanlarm ricasını arzetti. pqa: 

- Aşçıbaşıya sorunuz, fazla 
\/ersin... dedi. 

KMlb; aşçıbaşıya sordu, beş allı 
neke zeytinyağı olduğu anlaşıldı. 
Kapıya gelerek, Piye:in eHndeD 

tlıny$ şişesini alan kı\tlb, eter. 
rin duyduğu sevinci ve çektiii 
bilseydi, ilci türlü hareket ederdi· 
bu zavallı adama acırdL Veyahudo 
blnltlt zeytinyağı için ondan yOJ 
polyon isterdi. 

Pi.yer; zeytinyağı binUıttnı 
caddeyi .tuttu, seviniyordu. Ya, 
mamı.ş olsaydı, ne cevab v~ 
livanlara. 

Piyer, otele gelerek, şife11 

verdi. 
Yusuf soruyordu: 
- Halla Ayva.bit mı? 
- Hlç şüphe etme pehlivaDJJllo 

Ayvahktır. 

Yusuf, binliğin tapasını açtı ff 
ladı. 

- Haıh; tam ve g(bıel Yal-
- Ta.bit pehlivanun .. 
- Hem, bmim !st..anbuldan_~~ 

Yaidan da güzel. Dem.et; ~. 
zeytJnyaf bulunuyor .• 

- Her vakit bu yağdan a1aJllll 
bacım .. 

- Her şey ..• 
- Peki.. 
- Sana, bugıilnUlıit zahm8 ~ 

Kusura baıkma; blr daha bls ,_.. 
Iınz. 

- Tabit .•• 
- Nerede satıyorlar •• 
ptyer; dell olacaktı.ı Ne 

idi. Ellle sefa.retha.ne taraflD• 
rerelc: 

- Bu tarafta.. 
- Bittiği zaman blsi 

sün olmaz mı? 

pjy~~ağını mı d~ 
la.franga gUNşi. mi düşünstın. of 
81D ~1$1. 

Ne olur ne olmaz diye; 
şu ntri yapmalı idi: 

- Acaba: MarsUyada 
var mıydı? J 

(AJ'bll 



'l'elgraE, Tele Ve Telsiz Da herle • 

Rus - Bulgar müna- italya Kralı su.h .içini Askeri Yurdda endüstri 
se_batı çok gergin teşebbüsta mı vaziyet faaliyeti 10 misli 
hır safhaya girdi ~~~? ........ sında'':ı::" ..:.~~ =.-:: etta artırılacak 

lorun Amer Jııaya döndüğü zaman M. tındaki ~mber lıüsbütun sıkıştırıl : CB.Lttarah ı inci tıa) tada 1 Te&leda Jaeden de 
Ruzvelte kendlslne ıf§a edllm~ ola.n dığı g!bı Sovyctlerin §lmalden veya endllıltrl mamulAt.ınm mühim bir bs im ka~ • diitman sıtafıle ce. 
projelerin aruı haUannı g~ermeal şarktan bu Ç(!mberi tehdld edecek ınını yurdumuula istihsal ve ı:naı el: malrtlr. M&ead= =utr•"'1'e tabt.. 
mümtundur. .Fııkat blllkis L zbon yeni btr hnre~et en de henüz vuku _ mck lüzumu ctra.tızıde. ıreçnıJş 6enele_ şayed müstevU kuvvet kili bımutadır, 

• dl ı b ı ı.ıtır Işt bü tü rln tecrObes.ne ve lc!nde bulun dutu - Ya.zan: Selim Rawıp Em- kudret sabli»i •· W"-L.I '1 derr.eede ta.rlk.ı1e Romadan ge m.lf o;ıan p O- u mam • e, n bu lıtı.d:se- muz hal ve şa,rt lll"n b:ı tecrfibeıert ta.. 'Rr . • -.. kilde bir reJtm Yara;;"'. d ledlj1 .._ 
llUJnrlsta matik kuryeler, Papanın dah:ı ş 11_ !erin ilk nctı.cest o mak üzere ve çem m.amile teyid cd ci ma.?ı,yctte bıı1un .... ııs mewiınlnln yaklafDIUI ve' olabilir. Fakat bono ya.!: muJd""' 

lnd1rilnı na Rus pa.ra.şuti;ülerinln diden .Amerikan deYlet re.ls1nden ,A, beri yanp Jı:urtulmat mabadile yap_ masına day.anıiara:C yurdumuzun en - ha.rt> devresi Jehıde mutemadl halka sevd nn~k ve ben o;ak bafldl. 
nu gar : key!ıyetinl protesto eden merıkanm :MlhVercilerln modaslll'll tıkları hareket esnıısında d çar ol_ dilstıi faaltyet!nl peıc yakın ı-ır za : >"en artan malırumlyeür.rin sevkli; ne başkacbr msc m k ce.. 
"eıtn~ı Ukfrnıetlne Sovye!.ler cevab uygun her turlil aulh P:Anl&rını der_ duklan çok eğır Y.ayia tan belkı de manda btııün~Unü.-ı on mlslınc çıkar ;

1 Avrup:ıda hidlsd r ço tılıJ'or. Bflhusa ~li halkının bfi:nık bir ek_ 
Ier1n lııd1iierdı.r. Bu eevabda parstütg(L piQ etmekten ımuna ey emekte ol - nevmld bır hale gem lerı do.ayı _ m:ı.k ve endl.ls:;r haya mm memıete:: ı aıtmdaki memJc~Ucr haJkiJe RriyeU menn h:ıreket eder 01 ...... 

Bulgar notasına Scv
!Jetler cevab verdiler 

k 
"' h.s t tim!zde te 11 b waı kul'ftUe:-i arasın"··•·ı nıuna c'"-' haft. Hn - ..... 

hr hü ın lir o unmaltta, Bul - duğunu ~ndlğ!nt ve cereyan et _ s .e ma ur Sovye kuvvetlerinden ıs e era'ber bunun ı., lerf.n ~ .,.,. ••m e de mevcud racJrol.uı '-ldır 
Wl "&'" A'-1 Jet.me - 1"- 1n • gıtUkpe fenaJaan"~tnl in•-,,. CdAn• mak h ' 1 aa 

:n.......taa "ı.ııneu Bu·oa.r mliletini.Il wu.tte olan müzakererun münhasıran 150,000 kl.§i allıuuannı bırak rak Al- .... ....,..;n C lAzım ge!en tek.. ba k ,,.._., ..... ~ 'e arıç e h r turm irtibatı L: ... ; ._..,l! U -c """"' nJk el ı va uat, alın:ın muka'"-1-'"ilm-ıı mek ü.h' 1 ~-~a l.~l'ille aykırı ol'arak Alma.n.. Alma.n ışgalı e.ıtmdakl memleketler- man>ara teslim Olmak mecburiyetin_ zarur1 e:;n,.,. an dat!cb :nbt'r yet~tlmıe.k tedbirlerine, rehinelere Ye "",:'..: . .u.:_ m m hir mesele haline ı:ellr. ıa~lr --met etmekle itham edi!melv de hlrlsUyanlılı ve Ras mezhebini hı_ de kalmış ve bunlar & blrlıkte ısı UısU ne esine van:mı~tır. rahncn d. evam eC.nuıktedlr. ,..,rcır~~ .. ~-· Hele mewal olan mem~teUe uorl• 
""U kl 602 top b'""""k l Meeliste dUnku müzaktteltt d Ue ......: vı -- Mr sendikalist le$1t01t Tana, lıalt:ı• 
~ maye etmek meselesinden bah.sey e- tan a ve .. ,..u d ğer ha.rb A ka e n~ • ., bu hıldlselcrin lrindr. b 1 az.mini bükmek daha zorlastr. 

!l:ıtin n her iki de·'1et arasındaki mette bulunduğunu b dtrmektedır. malıemesl Almanların eline geçmıŞ_ b :~· 22 Wusust) - M el sin ~ lı:oıniinlstltrın ı>annato bmıuO: Y.amanınıa en hiiJllk fituhatıanru 
llzı !lSebetıer son derecede gergin bir Londrada tahmin edJmekte oldu - tir. R~it Sa toplantısında. Başvekil Dr. dağuau .iddJa cdcnlerın bclkJ hakkı yapalılfmlş olan n1eşbur Napohnnua 

!! Yet.e glnnıŞ bulunmakta.dır tuna gıore bu pyiaJıar ıu surete ~ - Alman resmi tebli~ bun ann, mah k ydam söz ala.rak gelen ev - :rolt ıletildlr. Fakat bunlun nıtinhası- 41\hi, bilhnll!!a aşıal ettıtı mr.rnltltt-t 
le Ulgar başvekuı Filo! bngu~ ffijy_ tevvün .etmi§tlr: sur Sovyet ordularının yalnız bir kl.S- : ;rasında bulunan ve encümenler ran lı:om6nlstıt!rln n:>tıklannı Ye lıun lerde gönliii'ai b• nev:f 1:Miulttardan şl. 
,.~t· bir nu•nkta Bulga<~'1u•ın ko. _.. itaJya tnı.ı hanodammn ta.. m• old uğunn ve bu on!ulann mfü • m.:ı "';'"." tetk k edaeret h yeti u. ::::..::'";:.,:';::."" """"' old .. lann; ..,.,.. old•i>u• m•htdif haı ... ,.; 

tı1znı 81.stem ne uygun olınadtfmı. leblni ts'd ederek M. Ruzveltin mü - baki Josımlarının da 1mhıımna. de - halan~n :vkolunan kanun llyi • FılvakJ Sovyet Rusya JI" Almanya ::yd~derler. Afl'e:m.. bir şiddı<tlc IMIU 

~~Oda bhçok fellkeUere .. beb o. m ... runden Amerika d•'1et roı.ın"' v m eO • bu unuldu'!unu b dlr. Jmamk m&za':."'.:::"' rumameye a- ""'--•• -••m"' ...,..,.,.. aonrn .:..,.:;:';'., "'::;:.::,'!! :=:.~~~~ 
bu .sistemin imhası in girış!Jen mub&l'll>Ier iÇln tızla~ma esasına ıStL dlğinden 'bugün. yarın yeniden çok BaşvekUın b tal lsteınlttlr. ha kabil lıidf"clcrln yekCınundA bir b lh a bu ı:ibl ahvalde teernmUI ·:;: 

lll~ele iÇ naden Jnuhasama.tın tat111ne mllte - mühim Sovyet eslrlle Sovyct mal e- tir Ru u ebt wvlb edllmi4- :h."arılıhlı: •aitabf!cle edilmemiş deifı_ leeet UeJ•ea C!SUlanlu-. AUintlk Ok 
etı;tltıi, :e Bulgaristaı:ıın da }ftfrak lllk proje lehinde p.hs! nftiazunu meslnln Almanların eline geçmiş ol- Y . mameye alınan madde erden • Jl'abt ba mohal'f'IN!den nvel d.. Y-amn4aa 1'a$1ınrak Mostı(\va enle. 
Clk omiiniunin eulgarista.na. an il ını rica auretlnde vAkl o_ duğunun haber alınması kuvvet~ uksek Mfthendis okulu ile Teknik o_ •snı edihnlt meaaır.ıreeıercıe b• hlıU rlne bilar imıldad etlen, eenabda ,; 
tır tenaııtıar cetJ.rdJ#in! anlatmış - kullakn~.t ... o'-..... ..n ne suretle kar - memuldür. kulunun Maarif Vekfıletıne devrine nııkoat dikkati ~rıcdr ~r Mı.. Balkaalan ~ne alan bir sabayı ... ıu ...... 

• ıcn.rıv .. teft=' laca uu ...,,....IWUO'" • lıd mazbatanın miı ak--ft'nde brriir ~or ve Alı• 1 ı lel d ---v-.,O ga~e ;)iJ ıl --ı1.nı •-ı•-- eUnlftır. 8ovyet cenub eepbeaınln Klyef mın , ""'«= muh- larmı ı.ır ..... an sa makam- n e eHncle tutmaya mttbur olan l»lr ----o---- f ıy-.• • ~ telif hatlb er .!tiz almıcılard ' .. tnm lnr.bad tedltlrlrr al ukttf lnlYWıtbı nuıl __ ..__. ..... 

A Bu 
bidJ,se, M. TalJlorda fU lnilbal takasında maruz kaldığı bu alır dar. · _ .. , ır. ma:ra -.eclıar e•bo~ - .,._ .. ......,,. sor ....-

1 t hl
• >J • Bal.tblul z!ai Yuka dava De llM!M'UI oW..,. Jımla1'ca taav m an ıgı uyandı.rmıftır. İtalya .tısı baneda - be neticesinde bütün Sovyet ordusun. :ı 50 

nda d'l kavclettltfmb aflıi 1'lır cdflelMUr • 
U nı harbin tnesstiündell Jcortmak - dan yeniden aşağı, yukarı yanm mil- Milli müdafaa encümeni reisi Oe - ~n muhtelif ıaahnunl)"i'Uerin mU:: Alman onİmm, tarfhlo tfmdlre ka 

h.-. Cftas tarafı l lDe1 sutadal tadır· tAbiri cUterDe ml, vıctor Em. yon askerin eltiilmlı oJdu~nu ve neral KAzım sevüktekln mevzuu mü- ~:'ut lhnn K"elen ha 'ftdyetln ıuııl .... Jırardetmecfll'i 'Wl\!Ok ullf'rl manf. 
-uı Zll:Yıata tılra.tılmışt;ır man~el Amentanm llQ1kP harbe gir SOvyetJerin en mual'em birliklerin - ıakere kanun llyihasmın yUmk fen •lıebl, 'her ~•m evvel iv.al lııluTeClerl baeıannttlr. Fakat on~ r: !,er bir fev.ı.ai.Ade tebl İde ere blldl mest ta'kdi.rlDM i'talpnm Alman bo- den bir tısınınm bakiyesini t.e§kll et_ mekt&blerı.nln 11çılmalarma blr baş_ lll&lraınlarmm 4&1n1f rdb"" llritcM.bale Wlhaaa elde etıaS istedlli bar.ı mil 

lll Uz.ere Ö6el ad.ısının merkezi olan yunduru~·na ctrJııekten kurtulması mekte olan bu ukertn -..ı ... e "'eni - langıç olarak te.Akkl ettıtını 1şaretıe etınf'lde lmlunmaluıdır. letlerln kalbldlr Jd ,imdi, bah~sa böy: 
.A,..,._ - e.. '--t ~.&U ., b kteb! h Fakat b~oldl Avrum harbi «ibl le ı.tr feUh itfle m~ı nlduıı..· anla 
~-~urq Ulmıi ve attratll bir hare. lhtJmallerin.ln bDBbtlttln orladan ~- lerlnln ikamesi fevkalAde milşkW o. u me erın arb sa11&yl1 için te. es nazik. Ye mu'dU nfha1Ar anııe • ıltyer. Fakat bir blhln "~a.u.nıl. 
!1ıazı etlccsındc alınmıstır. Adanın dttş_ ıı:acatı mütaleu1Madır. :ıacatmı. hele kaybettlk'eri top tank mJn edeceği :&ydalan kaydeyleml§ aen bir mücadele lohule .isale vtra7aa muı ile hJr kalenin fethi anı \e (Mık 
l~~etlerlnin be.kiyeslndtın tem1z.. HalbııJı:i Amerlkıan radyonnun ve tayyare ~ıreyi telA!i edebllmeıerl 'fe bu ~nunu tekllt eyledi# nden do- btr memlelıe&in, müs~vll kunetln ta. daha ıror ~lclah muhaltltaklır. AılalrL 
ıı_\'a ık hemen hemen b.tm ıtır. A1maD .Amerikan ga:nete!erlnln Ruzvelt a - keytlyet!run artık pek dy. de mii,kfil layı hukfunete teşekkürlerını ıfade ratınaan her ım_retıc mttılaba~e ma_ Te halıka rlav•t, ayni samanda mlllet_ 
ı..,~et.ıerı dlln f;oY7st ~ Jeyhlndeti 1 ddet.1' ırDcamlanna rağ. bir hale ~eldltinl lı:abul etmek yan - etml.§tir. rmı bhnasuun unlbıe reona lnık!ırı. lerfJI .ıneyillerlnl tantD1•k. i>u \ııdlde 

ltarad da btılunmuştar. men gereJı: Rmnada ve gerek Vlchyde lıf bir ta.hmln olmıyacaktır. Feridun Fıkrl (Blngol) milli m11 _ ımdır. İşgal iı:anetl, lıtt şe den ev~eı tatbik olunacak ~J':ıııetln en müesıd 
~. bir ~izde bl;· 1ı:rn~r, iki m:ın- va.§lnl10nla miiDlSebatın taınıımlle Atla.ntlk denl.zlnde hlll Alman de dala& ~ncümenl reisinin müt.alcala. kendisine mnkavmır.t C'drn ve 'strr ce- rtcllr. Bilhassa h:ırbden sonra bu ~ 
2S -nare da.fi •~ Ye etm Mı ö tt çilin - iştir k 1 kt 1 ğ blrte lr.er pasif bit- ~kilde barrlı:et e ~ ,..tnm•Yf tllrlfl• dün'fan fclnd ,.. 
tırıı~~.t.onUAtoıU1: 9 ticaret •apuru ba.. inkıta& ufr&DUW: n ~ g-e M e- nlzaltılannın 'V'ahim darbelerine ma. ~na k : e::r.me e o du unu siJy_ ien hnetlerl rimolnıaya IMChmr et: suuhr bir ,fünn yaımn~ lrol ıvifı;_ 

. ~. Diğer Ud hari:> semlalle 1Jı:i s1 1;.ddeUe arzu ilmek . aa - nn olmaktan Jcurtu'amIJan ve n - yere azı ennüerdc bu UntnUf- mek IMtt. Bn. b.bli bir hlcJoolr. ~ hJur."11 .. ~tı .. n1' ve nizam birer 
~ tJıcaret I teee -,er'..l~ır. ımııt1h vıctor Emmanool'ın projele- velkl gün gene bir denim tı hücumu tur. HavaUyP.tl olan 'Ye yaşamak a'lrnin.. hanlclen ibaret ltaln-. 
?itı ltrolLsta.dın ::~ ~d: aı;nkta. c:tJcteş- rl, ıs ter blr. btll!lin !.!ter Alımnyanın netioes1nde yeniden 82,000 ton hac_ Müteaklben SÖZ lan Nevzad Aya3 ele bulanan Mr nıem~kP.&f.e 1'11 r'fbi .5 • _ m /;; 
c ftıulllb sattı hartı lflDILsile t>frln. 1ıl.DWnlle lt&lya.ya. w.z'lyed etmesi. mın.de atız1ar1na kada.r harb mnlze CBursa), müstnkU grup reisi Ali Ra- h&ller vuJrubnlabtJecı-tf rihl bu lnn'- ,[,_,,, UCa.9Lf' C.-m.11(1 

Pelrol ve benzin J 

fiatları tesbit edildi 
Ul'ramı$trr. 

0 

jelerln doitnıdaıı dQlruya Berlin il - da A..o ... t.rdır. ' mu bi · dir. • -· _... ~(ı 1 lac-.1 WJ'f~l 

Cenubda 
vaziyet · nazik 

~ &ulıt Kırot kruvazörtine tjc~ bom.. nın onilne ~ek 8.l"ZU$11lldan mill- me& dolu 13 nakllye gemlsı.1e bir tor: n<a Tarhan ve Ra.s h Kap
1

an CAnta.L 
t1e ::~ etnıış tr. Dlt"er bir ımıva2öre hem olsa dahi, Berlln n bunların m_ pldo vesaire kaybeden İng ızlerln İ- ya' kanunun gerek sanayUmızln in -
~ b bon:ıba ısabe'1 olnı~r. Bun_ zarı itibara e.lınmaları ihtimali hak- ra.n _ Kafkasya 'YQlile yapıbl'eookle_ k!.şa.fına ve gerek mll!i müdafaa ba
ll11ai ~ Uç muhrıh, bir ınayn re • kındıaki temennislre tamıımlle mute _ r1 yardımların Sovyeilerin btıg .. nk- kım ndan ehemmtyet"ne ııpr{!t ede
~e bir tol>Ç!'kt'rl tam lsllhttlerle ,rntik bulunmaktadır. Hatta bu pro-

1 

ft.cll ih~larmı karş ıynmıy:can~ rek :Milli Şefe ve hükumete ~Ukran. 
Ame "k • • hamı eseri o1maaı çıoJı: muhtemeldir.• Almanl&nn ı.e. bu bJrk~ l'fbı ı.otn.. Maarif TekUI ldiniııle keııderun depolanndan temlu edllmtsi 

rı antft J8f11 35 blR :rll'flki kral Vlctor Bmmaııtıel tara •e Xf79ı&e .mabnr 8o"7'1't ordul&rı lfatibleri müMakıbeıı dzwib'e p. H nakil QoreiJerile bul ver•.I ve re.. M ton'uk hl fından neri sürtllen tik1r, iqııtere- ~ tasfiye ettutten aonra en .... JeD Maaıit VekW ~ h•lrt'Dd• dııllerm ......._ ... • ~ ::,,~ xa•r~•••• ı Zlr iSi ntn arazi tatiisfıne riayet ~ tı tmha ettıkJerl eo.,et bıTftUerl mahat vennlf on nctlmJe ~ ... ~ Mr1llln " motorinm ....... ....... ,_,..... V..met,on s • ki. tıa&Jan 29 •J'llı koord nacvon .tararına fll, •)'DJ zamanda İngilizler! Rnala.,. 
llıdındaki 22 <A.A.> - 1J.a.saQoou.sı Te ingU~rin berri .ATTUPa. itlerin - tadar brVVetleri yanı iaJı:rlben bet H lm.lf 1 dal'aıularat yenldetı teJbit ed1Jmlıe ve ruı mtişterek Kafkas .nıfıdaraas 1 

ntıe ~5 bin tonluk zırhlı, yaruı de ne her türlü ınAdabaleden feı-.gat et yüz birı kifllerl aerbest kal•caktır Te bn::nmm:ı::ı ~an bu dört JJ EYIQJ 1941 tArJh nden itibaren tat_ de meşgul olunacağı b1!dlrı1.mek 
- lecekttr. - melen rıkrid.ir ber tiirlt1 mal7.eme.si m1lkemme1 olan. ur.. "' m tere edilen bit meftiilıe toıımuttar: dır 

• 
11 

le Vichy btiytit mU'f&ffakJYetler Yukset Muhendis -ve Tetnıt okulla- .ADbra. t.tanbul WB bmtr ion terbtt · Pransanın üı!>etl, .. 'Ser ~ 
1 

ta .tuand~ neti rl bir~ t:at 
1
.;_ nnm Maarll VekJJetine devri Jı:anun ed!Jen müstehlilte azami aatıq lıatJan İ Bndyeni ordulannm m!l~lübl1'tf 

Senenin ilk türkçe filmi 

DENİZ 
Kahramanları 
Tilrkçe SIJzliJ 

arasında yapılacak muske ere ıe ma.ne u e ~. JıılemlekeUDme tok de _ ttmlaıdlr: ngllterede endJoe uyandırmış bu 
Yin edlle<:&ttlr. cBeynelmilel bir AY- Jala.pD ft batllıa&en P muaDem lerJ1 fen adam•m peıiftirm1t olan Anlı:.arada ııaZJJatı:ıın çift l>üyUk 1e,. 'hınmattachr. -
nıpa konferw.naı> da. A'fl"UP&nlD sta.. olm&kl& beraber 9C>k ~ bir .._ Yl1Uek KühendJa oka unun .,. Tek. neteel 910 kuruş, benzinin ı:-ıtt btıyillc Kafkasya gerek benzın, gerek tlL 
tüsünü ~i nısama göre teablt ede.. tıeJik kudretle aevt ft idare eclilm*- .Dil: obleun Jıla&ı1f Vettletelle dev. tenffesi 

1126 tura,, nıot.&1nfn çift paratorlukta oynadttı l'Ol batmtın 
cektir. • tıe bu unan bu m1ilılm nne&m • - rl maeleııl teknik '"mealetı ölreı.ntl bbülc tenekeei 745 kuru • gazya~ın dan İngllızlerl, Alman tlerte7i§lnt en: 

M. Runeltin 4erı>..f etmesine ımıı:ln styeUıı ptereeelt Jcablara pe .J:: bir baıün olarak mltaıea eden bükü- :6: ~ ~.DS kuruş, &9".Yatmm ıemete ~Yk~tmektedlr. 
nıu.tasaner oJmadıtı mtıtaJe&sıpda niclen tok :mlellir bJr aaNtte me&in bu triltünA bir ele -.ermesi ve d&m: ı~:~ı 3~2 ~o kuruş, benz:niD (Radyo gazetesı) • 
bulundutu cihet bu son noktadır. 1 damı 1mtt.nı bld oıacat .: ~ Jıla&rlf Vekllet.'nin YUlfelerl ara&m- d&me tnı:'u 21;0 :::::::: motörinı'n NeY)'ort 22 (A.A.) _ Gazeteler A1-

TaJ'lor Roma4an arra~ yanda Kurst 'f8 Baı'ld alana 1;,. da c&mealDdecllr. İstanbulda: manların şark ce:phMlnde tu:ı.ndık-
Roma 22 CA.A.) - Ruzvelt·n Pa~ 18ıcın bir 111mand& tehdid :Bir~ OaQalmm ~lft btıyüt tıenensı 90I lan mU'Nftat1}'eUeft daır mufassal 

1ık neadhıdeti tabii ~ıı )ı(yJIOJl recettir. B1l t.uımı li1fua,sı, :ti B kurut. benzlnın ç.!t bUyUk t.enen.i zııar 
Taylor im Ub<ıh aut !.30 d& ROlll& .. Bu tısa m~ .ama ar- baıwı b d ıııa Tar. ıııo karuı. moM:!rlnln çift bQyQk ıe ya rıetretmektedlrler. 

~ ~~manlık _ Arkadaşlık 
et !edat.A.rlıila.r şaheserı 

dan hal'ftet $ml.tt;lr. )ılUYbd 'l'itillUID tarıdaki .suale ple bir c:9Wb demed1r U1W' ulu clbl bir mut.ad - nekesi 110 nrıış, l•<U'alınm d6kme k( Jfew.Yort T1mes gueteııre SoV)'et • 
Rom.ada lcahnıettr. tJJı: yult mUmkiln ollıbı'.llr. mtltale& - • bir bqlangl9Qr. l:au ta - la.u 27,80 kurU8, ırazyağuım dökme ııt lerln 'ftç ay dren bir hal'b<ten 80M'a 

Y d 
.erme . .sovyet cenub ordu an ,.._ D11D1l bOlba~ husurwım ce'6rece- resi 22 90kurnıt. bens:n!n dlikme l!L clddt nret&e aaıldıkJanm Te sa -

unan Krah Londra a andayız. b .prtıar c1abllınc1e bu 1ia. Bu bqansıç .tanun IAyibumda res! sı.ıo kuruş. motörının druone ~._ manın arut mntter1t1ere de ı Al 

Londra. 22 (AA.') - Yvnan kl'&lı. ıı:ı:ı..:,ıt u nıenôde tvt1~11ıbllmeıd lhert _!! aahlbln1n l:arfJama, marangoz.. 
11zr:r!'. tur:-- man ara yardım ettlltni itiraf etm~ 

-
Yakında 

iPEK'te 
- •~-.L--- bir ıımana m eı d1r DODets .sanayi u .,.renmek :ı.sttyoraa. marango oğ · tedlr 

Bu 

bugun şimali ~uıııc:'I.,._ muşlı:ül ve tehlılı: · reilci, dem1rcillJt öire k - Oavalınm çift bUyüt ten lı:e&I 905 vasıl olmu~ur. 
1 

sah&SlD• da terk -ve feda ederek Don dem.ircillk nme istiyorsa kw'uo. beımnln ç n bllytlk tenekeai SoTyet endüs~De end trı mer _ 
Dük de oıoucester. tnglltere tra1 nehri mevzUne çekiJ,Jıı.e.ıli daha uru. l&S1 ;:refJl!i. hangl Jhtı - 1125 tunış, moWr.n n cırt bilyük te _ tezleri Almanlann eline ~Liğt için 

k 
C:-___ n_amm __ a __ ke.ndJaln __ ı_aeıA.m]anlıttn"· ıi b r hale celmlftir· tici 1:n ıı: yoraa ona. 0 t- neJı:esı 895 uruş. gazyaiının d kme kl§ arbk kat1 blr Amil olmakt n çık_ 

---= Y.alll121 fUnU da il&tıe etmek mil ıe • yet.ifm.lf blr a.. ldkısu 27.IO ktmı . gaıy. nın dökme mı tır. 
a Şanı s ... ;....ER sı·aernasında - nas1b ~. Jı:1 aovyet cenub or. dam bulup gondeımek df4va..'1Jlda • litresi 22 80 kunı • b n nln dökme Roma 22 (AA) - COrrlcra De ' 

U .&f& dulannın bu nehir gerlaindeltl du - JlZ. Onun !çın bunlara dava cU10 - 1 treaı Jl 10 tanı, motörtn n dökme Sera guetesi Rumen k• 'alarmın çetin 
S&nfUl se•iınll yıldız rumıarı da, ııatt.A söylend t g b İ - rum. Bu dua.lan Jı:anun oıarat hu- ıcnoru 20 26 .rurus muharebelw-c1en s uıra Od sanın şar -

GINGER ROGE
RS'in randaki İngiliz kunetıerlnden ~lr zurunun geUrmı1 bulunuyoruz. B R kında kAin O\'ld'Po sı i al ettlkl rln 

tl8IJ1ı kendlleriDı takTiyeye ge .seler Bu izahattan .sonra maddeler o - u g Un a mazan b!ld rmektedlr. 

JOEL 
MAC CREA dahi pek o lı:! dar sallam olamıya - kunmq ve kanun reye konular.ık Rumm p~ rbn Odesenın ı1> 

- . ... .. ktır. zıra. memleket dennlilı:.lerln.. kabul edilm.lft.ir. (1!aş tarafı 1 tneı ııayrıutaJ deki dı.ş mah.l 
1

e'ere bdar e mişler_ 
-•t·31 eı:ı son zaferı .... dir ile beraber yar.-... delı:i mütealnl» miidalaa meniler.ne Taurrıll ltoaelan JDırtaf ft mQM lık Ramaan haEırhk · .. E B q.ekllerek orada yeniden kunet.Jl mu 'llaarruf l>ordarı çı..kan masına l&nnı ikmal .!ıtnlt rd r. Ramuan iç1n 

a U L L 1 
tavemet er gönermek, :ta.t1 netice- dair .kanuna llt kanan lfıyih sının de bQyM: ()jUD{\erde vAlzler t.aratmd&D 
Jl muharebeler vermek&en saJunarat müzaUresine geçilirken, kursüye ge- ~e;- 1 ~~· mt!ald ha'faiarda ı Jı&a"- v ~... --....a ar ............ cattır. Her aene Be.. 
t.endUerını pek fazla h•rpa.latmamlf en ...,e eıı..ıu Fuad Ağralı ezcum.. yazıd camU .avluı.und& açllmalcta an 

Rasadhane bir zelzele 
kaydetti 

olen ordulann yapacatı blr lttlr Yilbet tanlbinl• a-nolunan bu Toprak MaıhauJeri Oflai Ramuan aadhanesinden blldl.rilm.ştlr: 
EJıı!ordu ise bunan abinı yapmıı 'Ye kanun llJihaaı, 41morlisman s:ındığı mllnasebeWe börek, tatlıcı, •'mitçi, ma Busftn seoe :Vat'ISIDJ 41 dakika f D i K 1 NL ' B 
•e pek fazla •Jiata düçar etmemif le demiftlr ki: ramaı.an serglısi bu yıl dıı açılaca~tır. fııtanbul 22 <A.A > - ırandlJU ra -

~ Uk traesldlr. fOk hırpalanmı.Jtır 'Ye eter, Klyef ıe_ tarafından hazinenin kefaleti altın_ ltamacılara bu ay iç!nde bir m slı fazla DDJYe tıeıce me?1ce2 üstil rasadhane -

llata•ı-"- . . .-mı -.e afkın onu nasıl hayatın IAketlnl Leningrad ~a!JMI takıl> e - da çıJı:anbnuına bundan Uç buçuk un verllmeeint brarbştmnl$ttr. = 748 :ı:ı.e~ meaa!ede bir hare.. 
....._ __,, • ...,.,. ""-.":- ve orU!n&I bir umcıır. •eroe bu ordunun""'" bOyuk ;,ıu ay kadar evvel sallhlyet v<rmif ol. o8nD -.. - .............,. an Y "'" :;;__= "'"':':~: ....:.~ .......... aldmWZ. '" :::;;m";:;"::,, su;:,: :.:~:~:-•• ~~,; ::."!".:."".:!d;n~n"':." ın1:!:.11::.': Z".::;::~!.:=:-:-.:~ : T eşeı< kür 

ld M fi sıe••ltı en işe yarar bir vaziyette bulu - Hl.tına dairdır. rlmld. Jnaa ibir zam.'\n IÇinde Y<'nilmes Ailemiz arasından pek anı olarak ay_ 
BüyGk ıün ya aflyor. nan Timaçenko orduları grupunun MenmkeUmizde Uk defa olarak tnc kanatlarla Clolclnrantımnm mli)ill'f'l?i_ rılan Ye murut'°I, ark.Miaş!Annı ve 

L A L E S I
• N E M A S 1 da bfi•ıin c b!anı vefa ~emlyece.t nıbe edilmiş olan bu bono'ara gös _ dlr. Titre ve zeU.hn yeni yardam1ar dostlarını ölümü ile teessüre garkeden 

b r durum glrmes lht ma ln harl _ terilen nlbet, gerek saman ve gerek irin vf'Sile h Y:•Thrlıll-ını un• tmnalım. ~ müt.ehassıs İhsln Rl.fa. özbal 

g
,,,_

11 
DOROTHY LAMOUR c nde değ! dır. yeltfın ıbbart e bütün t hmlnlerı.n !eY taeaı.ııı cenaze&nc eclmeıc, ı;el nk ,öı{ 

G\i2ıeller ua- ~ G ral _. D kinde olmu..+ Bo 1 h borcunu ifa :m.hlyetindedlr.• dermek ve tel2ton V" ... ,~.-. .. 4 "~e•_ 

Si 
RadyG"'ra.lıABİNPGG UROSSBRY'nlnyyara ot; &l L u Em kli l'De A. • 'i.ur. DO ar lualatınm OC16•All.A ...,._,, .. .. mm mudataa lhtl)aÇ ıınna ta.hs:s Meclis, Malife Vekilinin bu izaha - t.e bulunmak. suretlle der.n teessllrtl • 

Hol
"'.llndada idamlar cdl.lm~ olına.sı, bu muvatr k yetin en tından aonra bnwı m!ist.:ıceUJet müze 1.&tirak ınt.tunda bulunan 8QDl 
q, muhlm ft.m i olmuştur. llraydlle müzakere ve kabul eıylemli- r.evata ayrı ayn teşekkür et~ ıees. 

l"l p rşembe akşaını zurich 22 <.A.A.> Jio ndadan Yeniden 25 mllYon liralık bono çı t.lr. silrilmüz nWıı oldutllndsn do t, dıib. 
Şaheserle 25 EY u :ı devrine bıı.şııyor. alın n haber ere g re, 5 Holaı dalı, kanıma ı hatlnndaki hnun lay ha- Hasan Saka 'fe Hllmı Ur:ı.ı tarafın - b& ve akrabamızdan 6dr dllc:r -ve tMı 

~ 6a.ı:ı at h yatının en parlak r ~ did n sıtıımakt dır. B B C Y dlnled ki r nden dai yı l- sının knbulü .gösteri en rattbet - dan veril~ bir takrir Uzerıne Meel;s umumi teş kkUrtlmüzü kabul b~ur • 
:r llk atşsm iç.in numaralı yerler :.m M 

1 
d ahkum edim:.,Ierd.r. tlmada uka.b Ye ı- İkinclteşrlnm blr;ncl günü toplanmak malarını sanı ile d.llenz. 

Te:efon: 4359:> ır;ıa • m . ı -\• r ..,.. ama m m e e ve bunun tlitran 11zere :lçtimama utbayet verm1$tlr. llelllaa Ö&baltacı ve Şomnu alleııl 
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1 •' ' ~ o# • to ,• 

İLE SAB~ öGLE VE AKŞAM 

İnşaat ilanı 

Sümer Bank Umumi 
~üdürlüğündeıi 

1 - Karabük demir ve Çelik Fabrikaları ıahaaının fe
yezan dan kurtarılm ıı için yapılmtf bulunan aed
denin ıslahı, ilavesi, yeniden ıedde ve mahmuzla
nn inıaatı kapalı zarf uaulile ve vahidi fiat esasiy-

2 

3 

le eksiltmeye konmt•ttur. · 
ltbu infaAt ve ameliyabn muhammen ket!f bedeli 
196.294.30 liradır. 
Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muame
lat ıubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - ~uvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 
5 - Ekailtme 7.10.1941 tarihine müıadif Salı günü sa

at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür· 
lüğü lnıaat Şubesinde yapıLacakttr. 

6 - lıtekliler teklif evrakı meyanında timdiye kadat' 
Y•f!mıf odukları bu gibi itlere ve bunların bedel
lerıne, firmanın teknik tetkiti:bnın kimlerden te
rekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede 
bulunduklanna dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak iha
le S!Ünü ıaPt 15 e kadar makbuz mukabilinde 
Ankarada Sümer Bank Umumi Katlplijme teallm 
olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderil~e'< teldifler nihayet ihale aa
atinden 1 aat evveli ıe kadar gelmit ve zarfın 
kanuni tekilde kapahlmıı olmaaı lazımdır. Posta
da vaki olabilec~k recikmelet naZN'I i~bara alın-
mıyacaktır. · 

9 Banka ihaleyi icrada serbelltir. «6899» «8413» ' .................................... ..-
TORKiYE KIZILAY 
CEMİYETi U. MERKEZiNDEN: 

~astik Levha Münakasası 
Cemiyetimiz gaz maske fıı.brlkası ihtiyacı için yaptırılacak (150.000) 

aded lastik levh" veya top halinde lastik kapalı zarf usuıne müna
kasa.ya. konulmu.ştur. 

ı - 30.000 den aşağı olmamak izere yapılacak tek.l!ler kabul ed.L 
h~ • 

2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham hauc;uk bedeli mu_ 
ka.'bilınde ıeemiyet\mi:ooe verilecektir. 

3 - İhale Bir1ncitefrin ayının 20 nci P&za~i günü Ankarada ya.. 
pılacalttır. 

41 - Teklif veren müe&seseler nümunelerlnl 15 Birincıteşrinde tes 
lim edeceklerdir. 

5 - Şartnameler cemiyetimiz İ.stanbul deposundan ve Ankarada 
Umumi Merkezimizden bedelsiz o·a.rak alınır. 

6 - Muhammen bedel bir le'Tha için bir liradır. Muvakka.t temi 
nat mektubu teklif edecekleri miktar üzerinden % 7 ,5 hesabiledlr. 

~-------------------------' iLAN . 
·çADIR ALINACAK 
Kızllay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

, 
Tek direku ve çm direkli beşer yüz aded çadır alınacaktır. Talib. 

ıerln kıaım kısım ve h~ kısımdan elliden aşağı olmamak ü1rere tetU_ 

fı ka.bul edllir. Teslim müddetleri ve fiyatlarını ve mallarının evaa.fı
nı bir mektubla 18 Blrinclteşrln 941 tarihine kıadar Ankarada Umu. 

mi Merkezimize bildlrmelerl. 

Şirheli uauriueden: 
Ramuan mUnas~tile tertib olunup 25/ 9/ 941 Perşembe akşamın.dan iti
baren tall>lk mevkilne konulacak ilave 6eferleri ıllısterir cetvellerin bu 
akşam Jskeleıerlmıze asılacağı sayın yolculanmıza ilin olunur. .. , 
Dalgıçların nazarı dikkatine 

M. l~. V. Deniz Merkez Satın 
Komisyonundan 

Alma 

1 - ~t.aııbul, Çanakkale, İmroz ıve İzmir limanları mıntakalarında 
bııluıı.an batık demir, zincir, şamandıra. ve emsali malzemenin deniz • 
d.en ilkartn'ıa iş i eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 26/ 9/ 941 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 11 dedlr. 
3 _ Fenni GV.sar ve şartnamesine göre denizden !?J'k!arb'ıp tesellüme 

amade kılınacak olan malzemenin beh~ kilosuna c!h kuruş flat tab,. 

mm edılıniştlr. 

4 _ Bu işe aid ~artnameslni a lma k i.stiyenlerln bergün ve eksiltmeye 
girmek ısuyenlerln de belli gün ''e satte M. M. V binasında :müteıetkll 
kom!.3yoııwnu:ıa m~racaat!arı al3'1i> <68iılt 

SON PO~TA: 

EN SON 
, MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

~ 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZ.MA 

Nevralji, K~rıklılı ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kesel. 
icabında a1lnde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla isteyiniz. 

flin bu se
neki kollek

s 1 yon lan. 
frıeVBlm roplannm yQ.& v. t.
hln yenl renklerle ahenktar olmasl 
l~ geldiğinl gösteriyor. Bu son 
ınıoda yen! pudra renklerl de bir 
Frans~ güzellik mütebam11 tara• 
fmdan lcat ve piyasaya anec:lilmil
tir. Burada. bunları ancak TokalıoD 
pudraımuo yeni ve cazip renkleri 
arasında bulabllinhıa. Şeffaf gll• 
ıelllk ve gayet beyu clliler tçirı 
"Naıurel,, pudra f87&n& tavsl)'ed.11'. 
Ekseri :;&nlJl\lar Ue açdt tenli et<
merlUe ''Rosıe.. 111ıun cellr. Pen
be bir parlaklık verir. 'Radıel.. 
pudrMı ela ecner)pre eaı.lp blr renk 
verır: 
.. ~... 7UlD aJdltlllll gQneliA 
altm emıerlllile ideal bir tUretw 
iİntiaa4: eder. Bwa1ar4an bafka To
kaloıı pudralaraun ıbndlye kadar 
biç j6rm8d11iJıi& claıba canlı, daha 
catlp " aa1ıa parlalı renkleri var
dır, 
Tokalon plldruı. .,..valanclınl-
mlıf,, tır ki bu sayede on defa daha 
ınceJePr ve Adeta tııbU gibi c6rll-
16t. Tue çiçeldıerin esanslarlle ta
tir edilmı.,tir. Teıtdblnde "Krema 
Köpütü.. ,bulundui'ıınıdm Dd miaU 
daha çok uman Sabit durur. Toka· 
lon pudrasmm ,.eni ve caz.ip renk· 
ıerıni bemeo bl;lfilndeo tecrübe edi· 
nis. 

RADYO 
SALI P,3/9/ J.041 

7.30: Saat a.ya.rı, 7.33: Hafif müzik 
(Pl.), 7 .45: Ajans haberleri, il: Senfo. , 
nık müıEik CPU, 8.30: Evin saati, 12.30: 
Sa.at ayan, 12.33: Türkçe plaklar, 
12.45: Ajans ha.beı·ıerı, 13: Türkçe 
plrutlar, 13.30: Karışık . müzik <Pl.>, 

18: saat a.yarı, 18.03: Radyo sl\lon or_ 
kestraaı, 19: . Karışık. şarkılsr, 19.30 : 
Saat .ıwan ve ajans haber!eri, 19.45: 

Serbest 10 dak'.ka, 19.55: Fasıl sazı, 

21U5: Ra.dYo gaaetesı, 20.45: Sa-ksofon 
soloları _ şuıı:ru Sarıpınar, 21: Ziraat 
takvimi ve toprak mahstıllerı borsası. 
21.10: Oda muslklsi, 21.30: \100 sene 
önce nasıl yaşıyorduk?> 21.45: Kl~ik 

Türk müzlti programı, 22,30: Saat 
ayarı, ajans haberleri; borsa, 22.45: 

Cad>a.nd <Pl.) . ......................................... -......... . 
ithalat gümrüğü müdürü 
İııtanbul ltha!At gümrüğü nıüdUrU 

S\lillli Ok.ay Gümrilk -.e tnlıisarlar 
VeUleti birinci sır>.ı.f müfettilltiine ta. 
Yİll edilınlştir, 

Kitablarınızı 

ABlr BOLAT 
BITAB BVIDD 

alınız. Bütün titaıı>lAn, bulabl
leoetiııis r:lb1 Ankara neort;va.. 
tımn, AVJ"IJPUllA model Vl'Mir 
~m Babı&lide yegtııe 
saıtit yeridir. 
Ankara csdde.ll 89 - istanbal 

\. I 
ı 2 - 3 Odah Apartıman 

Vey.ahud bir ev, asrı olm~ şar_ 
tile Telefon, Frl.gidaire ve Mobil
yası Jyl oımaıkla beraber. 
Adree: E . K. Posta kutusu 2032 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

~ıı...:ıaı;a"'-·· .. ---1 
KUçUk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

~er: i Şubat, 2 Ma114, 1 A1U11kJe. 8 İklnelte§rtn 
tarihlerinde J&Pılır, 

1941 ikramiyeleri 
1 aded 2000 llrallk - 2000.- llra 
1 • 1000 » - SOOO.- • 
a • 760 • - 1soo.- • 

500 • - 2000.-- • 

··---
8 aded 

36 • 
80 • 

300 • 

250 liraldt - 2000.- lira 
100 • - 8500.- • 
60 • - 400<ı.- • 
20 , - 6000.- • 

·-·-· ... ·-······-................................ _ .................... . 
Son Posta Matbuaı: N...Vat Mlidürü: Selim Ra&tp ~~ .............. .. 

IAHIBLERI: S. Rqıp EME<;. A ... Eluem USAKLIGJL 

,, 

KURTULUŞ 
Dokt.orlar, bankacılar, kt\tipler, mü
hendisler velha.sıl blltün mürekkepli 

Fiatı her yerde 
kal~ yazı ya.zaınlar mürekkeb:n cep. 
!erine aJcmasından korunmasından ve 

4.5 liradır. 

ucun bozuıma.smdan kurt.aran 
y~lne 

KlRMIZI HALKALI TİKU 

DOLMA llALFMi 

Avrupada dahi tasdik o. 
lunduğu gibi Almanyanın 

bu lc&dı, mürekkepli ka
lemle yazı yazma.it mecbu. 

riyetinde oJan halıkı 

hakikaten bu ezı. 

yetten kurtamuştı. 

TİK.U 11cu aşınmaz. 

bol mürekkep 
alır, Kuvvetli 
basıllrSıa 4 ~op. 

Bozulan parçaların yedek. 
leri ta.mir ücretı alınm.ı.k. 

sızın. maliyet fiatına yer
lerine takılır. TiKU lta'etn 

sekiz parçad.ın ibaret olup. 
her bir parçası bulunur. Açııc 
bırakıldığı halde her ne şe~ 

kilde durursa dursun milrelt, 
itep akmaZ ve kurumaz. 1.'İKU en 

sağlam ve en kullanışlı mü,·ek
kec>li kalemdir. Her yerde arayı-

- ruz. Ta.kliltlerınden sakınınız. ü. 
11erin.deki TİKU markasına ciiltltat 
ediniz. 

Türtd:rede Umum Deposu: FilipO 
Lni, Havuzlu Han No. 1 İstanbul. 

Taşra.ya posta ile 

gönderilir. 

ANA - İLK - ORTA - LiSE --
Kız ve 
Erkek BO~AZiÇi LiSELERi 

Arna.vudköy _ Tramvay caddeai: Çittesaraylar 

Yablı ve 
yab11z 

Kayıd için hergün 10 dan 17 ye kadar mekıtebe müracaat edllebiiir. 
İlk kl8lm 39 Eyl6lde ve orta ve Usıe t.ısımıları 215 Eylülde ders:ere 

'- bqlana.caktır. 4ttyenlere tatifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

istanbul Levazım Amirliğinden Ver~,a.1 
Harici Askeri Kltaata ilanları · 
~ p-W .......ouı. lo.ape.lı .artı. ....ıtaı.eıeri hizaları...'ld·.ı ya.zıb •0.0-

aaat ve m.ahallerd:ekl a.skerl satın a.lma kom~onlarında yapıbc tıkı ı •-. '>a.
llblerio kanun! vesia,arile teklif ıriektUblarını iha.le saa.tlernıdeu bır onat 
evvıel .kanuni vesik:aldrile teklif mektublarµıı aid olduğu komisyona venne ' 
Ieri. Evw ve şa.rt.oameı erl aid olduğu komisyonlarda goru.iır. 11 

Oinsi Miktarı Tutan Teminatı Iha.le ~ünü saati ve maıı.a1 
ıkilO lim lira 

Sııı.de yağı. 36,000 61,200 4,590 25/ 9/ 941 15 San1SU0· 

Pirl.nÇ. 96,000 41),080 3,456 29 D l> 15 Erzuruııı. 

Kuru ot. 15,550,000 37,958,20 26 » » 17 Ba ıkesit· 

Kuru«>'- l,4QO,COO 0,100 ) 

saman. ı.ooo.oeıo 3,375 ) 26 » • 15.30 Ba ık•dit· 
Kuru <>$. 57'3,000 2 .375 ) 

SaaıaA. 345,000 1,165 ) 26 » it 16 BalıkCSi'• 
Saman. 360,000 945 ) 3/ 10/ • 9 
()dun. M0,000 787,50 ) 3 • » 11 
Sıtır eti. 150.000 4,500 ) 3 > \1 15 
Soğan. 2i,OOO 180 ) 3 • l'i 
Kuru<>*'. 

» 
600,000 2,475 ) 3 • • l:> Edrertıit ... Cl02">-7%5> 

cü.~İıı oonu 850 kuruştan 3000 ton linyl:t kömür pazarlıkla sa•ın aıına • 
ır. alesi 10/10/ S41 Çarşamba günü saat 10 da ETzunımda askeri s.'lıııt 

:~ .ıromisy")!lunda yap;Jacaktır. Tahmin tutarı 25,500 lirı>. , ka.t'i te mi:ıaı.l 
ldt2ıe lır~. Evsaf ve ş:ırtna.mesl !lı:otnisYOnda görülür. Ta:lblf:r ln bellı \'ll • 

lt~na gelme'eri, <1043-8074> 

** .AtaAldat ya~b me~a.cıın kapalı zartla eılaılltmeleri hiuhrmda }azıl ı g\ltlo 
saa ve ma.haderdek· a<;Kert satın alm k · · ıJ>· 
?erin kanuni veaikalar·l · ,, a omıs.vonıarında yap•lacaktır. Ta 
_, ..__ı.--. •. e tekli.. mektublarını ihale :;s.atler ııdPn bir saıı.~ ef· 
yg a.v~una vermeleri. "Evsaf ve ""rt _ · · ..-ı& gör(Uür. ...,. naınelerl a .d old~u koın!syon:Sr .. -

Cinısl Mlktan T t -*ıli 
kilo ~rı T':atnatı tha!e gün, r.ııat V<' ın~-

Saman. 
Saman. 
Sığır tie. 
Sığır eti. 
S6bun. 
Saman. 
Kundura. 

563,250 
l,2.ıo .000 

ı2n.ooo 

60,000 
3'i ,90~ 

1,800.000 
çift. 2,000 

-~-~-- ____.,-
16,898 1368 30/ 919-ll 15 Erzurudl· 
37,200 2790 30 D » 15,30 Erzıı:rUJll· 
2il,400 1985 30 » » 15.20 E rzurudl· 
26988 2024,10 ::ı9 ,. » lR Qaııak.1'•1" 
19926 1494,45 30 , 11 15 Yaioı•a. 
eı .ooo 5300 29 D JI 15 Yalov& 
16,000 . 1" 1200 27 , 11 11 Çıufoı.k~ 

Jf • (1059.8118) 

68,000 kiJo sığır eti ka a.ı 9 
9/841 ra~rtesi gü .. P 1 zarna e~iltım.eye kon.muştur. İahlesl 2 
yapıl~ır. Ta~~ 8~ l6 da Vanda askeri sa.tın a!ma komLs,yonun°~ 
ve şartnamesi İst L - eli .. l-0,3~0 lira, lıl'k tenılnatı 1224 ı.radır. ~. 
Taliplerin kanuni /· 1 Amlr~lğ ı satın alma komisyOnunda da görülebi'.il" 
saa.t eıvvel ~ es kalarıle teklif mektuplarmı ihale saatinden bit 

na vermeleri 0063.8161) 
~~~;---~~~~~~::::.:~~--__.,.,,. 
Ankar~da Harb Okulu Koınutanlıg"'ından: 

1 - Askerı liselere aslı. · ·· il~ 
fizlk dört kim a erı oğretmen Yetiştırı:mek üzere iki tabliye, 
olm~k üzere c~dı·:ltı 2 rıyaziye, bir Frans12JCa, iki İngil.zce. iki A.llllaue& 

2 - Bu tal . n O talebe alınacaktır. 
eveıerden lisan ·· ~ t ı ~ 

rlh ve Ooğrafya f k .. it ogre meni yetiştirilecekler Ankara Dl. l> 
oıkulu talebesi 

01 
\ u e~ıne ve diğerleri Ltanbul fakülte!erln de ıraı 

3 
ara.ı yet.§eceklerdir 

- Kabul ~art.ları : · 
A - Haı·b okulu k ıc B · . . ayıd ve kabul şartlarını a.ynen haiz olına ·. 1 

- I.stekl ılerın bra~arına g ·· ba dil ve fen b !lgilerl ıY 
derecede oı.m ore ya ncı 

. ak. 
' - isteklilerden seçilmek sur t·ı 1 fakı··ııteıerltı 

94ıl./&42 tedr' t e 1 e a ınacak talebeler 
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