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Bın•da 
Alman 

paraşltçl 
kaııetıerl 
Ruslar Kiyef çembe

rinden birkaç hrkanııı 
kuriulchttunu 
bilairiyorlar Alnı::;.; l~1:;,a;

0

Harkef 

devam 
elWlror. 

"Esirlerin adedi 
5 7 4 bin kişiye 
baliğ olmuştur,, 

şehrine 33 mH 
yaklaştllar 

KIRIMA 
TAARRUZ 
BAŞLADI 
UDdra 18 <A.A.> - Almanlar 
~ 111 OdM&Dlll pek , • • 

1 
k.ınd& dttşeceiini heJ4ICUl verici bir 
taml& il&n ediyorlara. da Alman.. 
Rus cephesiıv.!e tayd«llleoet o ta. 

[DeftllU 5 blcl art•ı 

'-. ............... , ....................... " ... ,,,,/ 

Meçhuller·.Jdl· • ..__. 
tek malim 

Milli Şef İnönüniin Dil 
Bayramı münasebetile 

millete hitabesi 
Me,bar ses 
rıldızlan 

din imtihan 
oldlllal' 

"Dil Bayramı bnynk ve 
ulusal bir devrimin 
gerçekten işaretidir,, 

"Bügiilc Atatii.rkün Türk 
dili uğurunda harcadığı 

emekler boşa gitmemiştir,, 
Ulusa söz İJİttİren ve okutabilen her aydı~ 
nımız dil işinde bir t~k yabancı kelimeni 
ekaik olmasını özenmiye değer bir zevk say~ 
birçok sıkınbyı hiç farketmeden geçirebiliria 

•ııu Şef dtin gece Balk-
8Ybi.l t•reflendlrdlle:r 

-

~~~'!.il! ... ~·- .atetıass•s• dlyorki:J Barbaros giinii 
~· ~ btlttbı 1nıt.ıldlltliıiıııİ!l'i' 

~ ın.nJiz ve Alman bava 
~ıe~:=-.- k;~vetleri ne halde? 

lehlngi-ad Yazan: Mitat Tuncel 
haftadan falla ll&ıtin neticui haJrkııvla ileri drU.. bunlar İDliUI ııioı»'IDµl dndfb Jap • ...... , bileCek . 1 lm wun.nJerin iatıDad ett.lti en &.uv. tı_klafl btlcwnlara n;Wıı Cl'....,ftta " "' ana mış vetli elUl&rdan bı.rl de ıUıdur: dırlar. 

• cNilıal afer bava kuvvetlerlle ka .. A4D&Dlar ~u defa_ fc.us cepbeaıııde ~ 
~ ı1acUtır bin ıa.nare •Ji etinltlerd•r. a.ıı.tui 

A.A.> - H&vaa Ofl: Sov. l&DBu ~ larak 1nıllb ve Alman ı_a,l'Jdan· ~~- aon tip tanareleıdir. 
k1 bam vazlyetl hakt.IOO& blw :.ı...:ı, b . kil ve yatın.. ~ ıeoen ,., İnlilis adil& • 

lnebınılDde tu haberı. alın.. ki ~.nnı ~~lt'::ıqalım: rınm llWAaı io1D ya,ptlklan lı~ -
1-.-:•!-' . larda cem'an 2300 tsYY&re taJbfi'lmlt 

lale • .,_ ~ımatta olaD ,.."™•r• 6Öre oldu.klan trÖ'JÖllilndo tutuıuraa Ruqa. 
um basa ••&alra1Mda 8iP8r ba.rbl ~ ırdre harb başlangıcında la.tın na tadar oot oldutu mey 

YUıyetlni almaktadır. Taarruz n mıı. ter* aded., ıerene kalite itıb&ı.rıle daki ~tadır oeoeıert Almanların 
kabl! taarruzlar blrtdrıat tatfb etm•t.. l&7Jf olan ve IOll Mm4nlara tadar an. ~ cmfld&IAası 

0

1yı temin edllm4t.ir. 
ttdir. at m1'dafaa lle lktd& eden ınııuız ha üda.faa ın.tıizlertn 7eni 

Buna rağmaı bu eehr:n vaztyetı çot ha.va ftlolan tıo a1datıberi tu.vvetlen- =:~: t.anarelerıntn hücum ~ 
ll&z1lt bulunmaktadır. mie ve Almaıı)raya ltarfı her eetad• 1annı menedecek ve onları 1Dıh& ede. 

Berlınde bulu.'lan tsveçll, muhabirle. taarrua •eceblll09t bir dereee1e va.r. • ır derecede detıld r. Buırünt11 
re röre Berllnde Len!r.ıımd ~n mildaf&- 111J4)ardır. Bu kuvve~ herırUn b r ta• bi=~ !ıtmda Alınan hava tuvvetlett 
il hakkında yapılan tahmınler hıll.. daha artmatı6..Sır. Oeoe bombaidıma.n şa in eri ııı.tmı1e ve •rıf dilt.. 
fnı& Ola k h r muklvemııt etmekte. tanarelerl Berin üzerine eon 7aptılL he;un iç hk~ındf.C' 1nırllilller atrateJl 

dtr Sonra U:minlere ıöre -~tnfa':ı! ~~ Zd!iO::~. ~~ :t:nmı:n Alman. hava filolarını ten. 
bir harta. belki de biraz oah. ckerf randlJUıı' de d li artınla. d arzularına göre ba.~a cephelere oe. 
llluk.avenıet ededlleeektlr. tsveçli. a- Uç bilecektir . .son ttp inhardL tecet bir şekilde hAk m vaziyette bulu.. 

Türk denizciliğinin sembolü olan Büyüle. 
Amiralı bugün lıegecanla anıgoruz 

~ göre ı..enıngr.ad da man ~~ ın atı bom nUJQrlar. Kendi tuvveıleriıii tae onlara 
~ inu.n bulunmaktadır. oıda "e ba p.Jdıfm&gflı!hr ~e'er tareı datma tıoplu tulıatıi.bl.JPCe~ bit • - • 
~ ~tır.n::ıın kzf! miktarda oıdu deki ~net adedi a iD4ıri: vab'tıttedlrler. • BtlJQk Tart amlralı Bar.btroau, ITllrk Mlırıcll11\D1D 11mboll olan Wltlll llamtanaa bi;ltt Odlfll \ ulla 

e:nılınatta::lır. Al ınla.. ıerek 1ı11~;e~fn. ~J&f ~! #"enı A":ı:;,,I!"~ aeııe PreffR ..ı.rtnııı yıldönllm11 milna.. Akdenizi yülarca bir Türk gölli ha - yapılmaktadır. Bu milnaaebetlı 18 
taıı l'n cenubundıı Ruslar mıduk.- oarb c .... ..ı. et.mit oldu.klan büte aıw..<Deww 1 .,. _,..., aebetne, bust\n heyecanla 1111JWU. llndt muhatm ldılll kQca UILlnl ı . 111 m ı IMl Wlaılai 
laıı nı.._de ve •ıa!l'darla y9nr.'U!I o ~ -

bir taarrı:JaJ •ufCh•l'"''mardır. 



2 ~ayta SON POSTA 

Hergün esimli 1'Ia.kale: - Hükmü çabuk vermeyiniz 

At/antik 
Megdan muharebesi 

\,, Ekrem U,.Jdr&il J 

. 
nnı 1941, ynhttd ela 19.t2 ı;ene~erinde 
ptp yapam•Y11<'aldanıu 'btre istikbal 

&6tctt<'<'k VP iki tarafça serd~anen 
uh~ıır tddla!Mın hakike.tc ne derece 
ııafuk ett<ğt de eme o zaman anla. 

calthr. h 
Ehrl!m U,aklıgil 1 

Fransada 3 kişi 
s 
si 

giyotin ile idam edildi g 
Vichy 26 (A..A.) - Parlste ö~nll - 1ı: 

diline göre devlet mahkemesi iiç ô • 
ıum cezası verm}ftlr. 

Jacque.s, Adolphe Glllot ve aabılı: t 
komiinist. meb'us Cat.haıa.,, Sante ba.. ı 
pUıanesl ulusunda. giJOtlnle idam 
edllmtılerdir. ·······················-····-· ................... 

TAKViM e EYLÜL 
Rumi - 27 A~ ••• 

1Sri7 c...-. 1980 - -EJlul Re-ı .... W..ır 

u 1941 1'6 

(,,Üi'l:.Ş Ramazan 
lM!:iAK 

::>. LJ. :.. 1'. 

6 ~ 5 ' 18 

11 68 u u 

Ôll• lk:ıacU A~:ıa Y ... , 

1). ,:;, "'· 'f !>.. "'· J • 

12 (ı6 ~ 2' J7 5) :19 ~ v. 
6 Of> Si 2f u - l 81 

E. 

Vatinin dünku tetkikleri 
Vali ve Belediye Rei.!i Dr. Liitfi Kır 

dar diin Baat:öy ve Kruıımpaşa ara.. 
amda. ini& edllmet:\e olan yol ilzerin
cre bul teftiolerde bulunmuıtur. 

Yol lnfaai1 bir aya kadar ikmal 
edilecek ve bu suretle Haaköy _ Ka. _ 
smıapşa arasındaki mesa.!e de 15 ki
lometreden '5 kilometreye inecektir. 

Vnli yolun sürat.le ikmali !~in al~. 
k,adarlara emir verm.lıtiı:. 

Dün, öiletloı ıv.ınrabrı olk.an bir 
cueUııin llk aayf:wncla: 

•- Akıl dardunn clnııyeh haflığı 
altında bir haber c-6n11ilc, aklm nasıl 
dardutunu bUfiil anlamak tiure ha
beri IODWl& kaılar okucluk, arkada. 

sımm haklı imiş, aklımn certdtten 
durdu. Zira Samsundan bildirilen 
bu habu 15 EylQI Paıa~I taıihJI 

Son Postada tanı 11 gün eneı '17. 
nen intişar etmqU. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

Eylul 27. 

r Sözün Kısası~ 
--····--

Dokuzuncu 
Dil Bayramı 

CEKLER. 
Açılış ve ka >~nış 

Londra ı Sterlin • 5 25 
~ew-York 100 D:ılar 132,20 
.::enevro 100 İsviçre Fr. 
~adrid ıoo Peçcta 
Yokohama 100 Yen 
stokholm 100 İsveç Kr. 
Bir altın lira 
24 ayarlık blr ıram kU!ce 

12,89 

30,7:> 
25,80 

aıtm 354 
.::.::=-----------~~ 

Esham ve Tahvillt 

T. C. Merka bsnJcall 122.I 

ı-
1 
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• lhtikir hakkında . 

bir hasbıhal 
YAZAN : AHMED HAMDI BAŞAR 

n (•) . tyaçl&rmı tat.min z.a.turetlni 1nkAr eder·! Bltt.abl. derhal cevab hazırdı: y Wtaek liatla.rla mal satın aıan_IBu bıı.ltıın<fan beD at k?nt1'o!un& ~, - Bir kere benim tikir~er'.m..in rea.. 
lan ce~ıı.ndmnanı·..ı. ıbt.WLn muh&l:i!im. Uteye ııyma loymBtl olmay.u nazarı 

önlemeye yardım etııılyeceğ.ni., baA.kia Arkadaşımızın bıı s~e itirasl bır görtıo olduğunu aöylemen~ hata_ 
bu usuliln lht:Yaclıw ıoın maı tedarik edilecek noktalar az olma.kla beraber, l..ıdlr. Plkirlerlm Y& dotrudur; ya yan_ 

, edecekleri mtlşkiila.t.a sevkederek hakL bunlardan cıkard~ ne$~, haYli _mıı. lıştır. Onlara böyle. bir mana vermeli.. 
k1 gayeyt altüst edecetini ıdclia ede:n nak.aş&yı mucilı olacak gibi e&mkü.. ainls. Uer doitru ıSe realiteye uyması 

1 arkadaşım sözüne şu suretle devam yordu. Niı.üim bun& deriıal ceYab ve.. veya Ulldurulı:n_ası l!zını demektir. Ben 
etti: ıren bulundu: nazarlŞ'e 1tlbariıe dotru, fak.a.t re.?.1 teye 

- Billyoruz ld flatın yüksekliğini - Fakat, :ızi.ıim, senin aöyledllin •.Y~ b4i>!r t1!°1' t.anımam. Ben m tik.. 
icab ettiren ba.şlıc& ve hatta tek hA_ baştanbaşa doğru da. olsa, realitenin rımın nazarı r.ar!ltı d:ıiru tse, tatbl. 
dise, malın azlığıdır. Piyasada bir ma_ clııiında, ı;am<4me.•ı nazari bir mUl!ıha-ı Itatta buna. muhalif olan hA.diselerln 
lın mevcudu azalmaya başlayınca fiatı zadan ibaret kalır. Senin fikrine uYU.. yanlış ol.ması. mantıki ve akli blr ne~ 
da. yükselir, Bu suretle evvelce 0 malı lursa istihliUderi ıa.sma ve t.ıdıdid el.I cedır. 
alanlardan .bir kısım, yükaek !lat kar_,me tedbirleri aıımnası. veya bu ola- Saniyen,, ben 13tih1Aklerin tahdi<l.1 
şıaında., ya müba.ya.al~ ırısarak ve. mazsa hükCUnetln f'ıatlan tamamen işlnde şu ~eya .bu ı:s:.ılUn t.<ıtbikında.n 
ya bundan büsbütün vazgeçeTek satınlsemest bırakar.ılt, işi arz ve taleb ıı::aı_ıba.hsetmedlm. Sız bunun ancak veslra 
alıcı ol.maktan çıkarlar. Bundan doiaJdelerlnin takdirine ter:tetmesi IA.zım usullle mümktın olduğunu söyll.lyorau_ 
11 da azalan nıal, az sarfedilmek yu)reliyor. tstihlAkleri kontrol etme.'llı-. ne1 nuz. Halbuki hem bu usuli.hı muhtelif 
zllnden, piyasada !ia!;ı yükselmekle be demek olduğunu bir JAhzacık oısmı seklllerl olabflecetı gibi. hem de ga 
raber, mevcud kallr. EA'er 

0 
~düşündün mü?. Bunun yalnız bir yolu yeyi ff6ika dışında temin edecek t;aş. 

mevcudu tekrar azalmakta devam e. vardır ıki o da, vestıaı. usulünden iba_ kA usuller de mevcud olab!lir. Bu nok. 
derse !ia.t tıe. Yil!ı:seımektc devam eder; rettir . .Artık bu işln bUyilk!Oltllnü. dO- talar ha:kkmda ben hiobir fikir beyan 
bu SUl'etle onu tullanacaıklarm mlltta.. turacağı binb1r müşkIDMı kısaC'a jza .. etmedim. 
n da f':atm. yüksellli ni.sbetınde azalır. ha bile ıttzum yoktur. Kahve gibi en SUDlan. naza::"! cepheden dahl olsa 

P'iat ne J.dt1ilJAk birbirfie maJrOscn basit bir iı;ıde dahi. bu usul muvaffalı:: kabul veya reddetmek hususunda mu... 

ıntttenasıo olan iki kemm!yet ,fade e. olamadı. Halbuki ks.hve o kari.ar miis_ tabık: olahm: 
der. Birfnln vükselınes. ötekinin alçal_ tesna bir maldır ki ~unun vesika De 1) Pla.t y{lkselmesi malın azlıitından 
ma.ınnı tntaç ettiğinden otom.aUkman halka dağıtılmaQ bıcblr mUşldtlMı neş'et eder. 
bu muameleler biı'birlndcn aynl.amaz. ımuc·l> oımamalıydl: Dışarıdan gelen, :n F'lat vfik~1mesi ma1m ifıtih16.kinf 

Herkesçe malfun olan bu basit hA.- kolaylıkla nıt.'.<il ve tevzi oluna.bilen, taıhdld eder~ bu suretle mal p!y8ııada 
<Usen burada tekrar etmekteki ına1c.. tamamen htıkftmet,ln elinde olAn ve mevcud olur ve hr>c,.kes tarafından ia.. 
sadmu, tablt anlamışsınızdır. Bizim nihayet birinci derecede gıd11 trıMde. tihlfilt !cin tedarlk edileblllr. 
lhtıkA.n ônleınek 117.ere yaptığımız te<L sini teşkil P.tm!yen kahvenin 'l"es ka fle 3) M.alın azlığından neş'et eden fiat 
birler, yalnız na.t Jmınıına taall1>k et_ tevzlinde birç.>k gUç:11kler gt)zllkmils. yilk6elmesine mAnl olmak piyasadan 
ınektedlr. RU~~met eşyl\ fiatıann1n ken binb1r çeşld ında ve ihtiy'lç mati_ malın JtaybolmaSını mucib olur; ve bu 
Ylikselmemesi ,çln mtlt'a.k!lbe ve takib

1
delerlnln büttın memlekette •htlyacı o. suretle o maldıuı ha.Jc1k1 ihtiyaçları ic!n 

Yapmaktadır. Bu hal, ıstıh!ı\ldn bJAldsllanlara. ve61ka ile da~tılmamnı k!m ve tedarlk etmek meoburıyetlnde kalan. 
tıohlm.esını ıntac ediyor. Halbuki ih- nasıl tülif v~ bıtbilı: edebntr? lar sıkıntı çekerlıır. 
tlkftrla mücadele demek. yukanda b&- A.DlD13. aen diyorsun ki mademki Bu ikı nokt'<ııda muta.bık: mıyız? 
slt şeklini ;zah ettl~ a!ışver~ meka.. 11atihlı\kleti tabd.d için vesika usulfintl Bir başka. ark.aıdaş oevab verdi: 
n1.zınasuıın bir k.11l teşkil eden bütfln tatbik edemiyoruz; şu halde flatıarın - ee.nım, bunlacı anladık ve d<>t
tı:nsurlar!le aynı za.mand:ı ıne«Ul oıJyükselme.ııine aıAni olnınyarak 1.şi ser_ rudUT. Fakat gene mutabılt kalmamız 
lll.ak demektir. :rstihlA.ki kısmayan, bi- beSt bır.aJcmalıyız. tşte bu noktada al.. !Azım bir dördünc!l noltte. ver. O dB, 
~k:ls onu coA':ıltmayı rntao eden ted.\danıyorsun. Davanın bl.r sa.fh.asında bu a.v~et karşısında malın p!yasada.n 

birler. normal ol:na!ttan çıkanik tabiat mttfkillAt, haı;tA lm.lt§.nsızlık vitrdJr, cekilmemesi ve tı.atlann Ihtıkara vesile 
dışında ça.lışınıı.lardan ibaret Jtahr. ta_'büttln işi oluruna bırakmak doğru de~ olao&'k şeldlıde yükselmemesi için bft.. 
tlhla.klert kısınay~. tahdide dotnl aım_ ğildir. Madıınıki bugilnkU şart!ııT al_ k(Unetin sıkı tA.ldbi lı\zım olduğudur. 
nu., tedbirler olma.yınca na.tı.a.rı yut. tında fiatıarı kontrol etmek ve haksız Ş'andiye kadar bu bahislere en dl.le... 
set'-meJctıen menedecek her tedbtr faY. yülcse~lere mA.ni olmak hüktlmet için katli bir alı\ka ile katıldığım halde 
da Yeı'.ne zarar vererek. halkm ihti - yapılrruısı mUın!dln bl.r i.~!r; şu halde söze k.a.n.şm.amıştım. Meselenin ese.~ 

onu ol&ın yaı>malıyJ.3. İstih1~klert tııh.. veçbeslıli kaybedecek bir münaka-s& 
dld edem1yo.r~ dlye yapabileceğimiz mevzuu halini al.maması için müdaha_ 
klsmı ~makta ne zarar var? (Devamı ııayf" 3/2 ete) 

••11111 Barbaros günü münasebetile 1111••--
T ar i hin kaydettiği 

en eski itti/ ak 
YAZAN : HiKMET NiSAN 

G eçen}erde bh :hıg'liz mecmua~ın- man tara.tında.u :al ed l ; · 
. da, tar.hte en eski ittifakın tn_ nin de şimdi h::ıpş:~e bulu~d~~unV: ~.ldaki set'ıri Mösyö de St. Priest' icra 

ı ıtılls - l'Orte .. .:'z ıttllakı olduğu ve bu dirip kurtulman . . b b - bır mektub a-önderere.Jc.. 'l'ürk ord 
itibarla, ıecen Umumi Harbde P:>~te _ yardım i.stiyorsu~ç.n il~ndcn imdad ve için iki muallimin izamını b·!dirlYo 
kizlllerln bilfiil haroe 1şt.lrak. ~·,meyip Bun Uz · "', l.. 1Fak.at rakamda hata eden Versaill 
.to.lizlerin milttef ki sıfatlle 19H den btiyük ~ır fı~rln~ Kanun!, fü~"b:ır06U sara.y~ lkı yerbe on ilc1 ıtopçu, bU 
1918 senesine ka1:ır pasif b:r urette l k o i e Funsaya g5ndcrmekı~ye in.şaat ınilb.enrtl<;~ blr dülger, b 

1 

mlldaıhaJede '>ulurıduklerını okudum. ı e almanuş, .::-ran.ı.zlara c..makamatı dökmeci üstası, iki dökmeci amel 
TQ:rkler Avr.ıpaya y•r!eflllkten ve o. :~:e: nın. muhaf~za:mı.ı CIIUUlet yolluyor... H;ç de bekleullmeclık 

rada kuvvetli bir imparatorluk te.!>is eti tilelğ ~ k" ,o 5 rüsum:ı t:ıbl o!.ma.k şı;r. ~heyeti askeriye» 1stanbuı.a yerleşt 
tikten sonra, mütendcl d defalar gerek r ,yenın her tarafında Fran - lıyor ve beş .'.leDi.'! müddetle tahyor 
.AıvrUPahlarla ge~ .. ·::s,, bilAtefr k cıns' sızla.rın senbes~e ticarette bulunmaı.a.I P - Bütün Avrupaya Ufı.nı harb ·~ 

' ·-· , rına da muvalaka.t e'm ştir ki ~ı... d' 
ve mezheb hırist;ya·ı~.u·dan mihcşekkil . ' · ' me.,, .. url l.P meydan o:Cuyan uConvention» h 
«Ehli sallb-. ordul..ı.n1i' mu.harebelere Capıtulat.ons de~ı:~n uuhudu atlk.a> ltümeti. Türki,ye ile dostluk bağlar 
girişmişler. b~n gallb b..'lZan nrn•• bu _tarihbte memlette.ın ba ına beliı. ol.ıkuvvetlendlry->r .. 

· · • .. - m.aga a.şlam1ştır. ı . 
lQb olmuşlar, flkat daima ı::iyss! ve 0 vak •te-" . Fr . O - Consuuı.t hllkfunetinın ise, 

il 

· ı., u • .11?n ansız s•yaseti de lIAzlran 18rul ta ihi d ,..,....._, 
m .ıı Yarlıkla.nnı kurtararak is ikliiJle_ ğlşmez bir hat~ı hareke~ taklb ed or: . r . n e ... w ıuye rinı muıh.a.faza. etm .şlc-rd!r. Türkiye ile dalınl ıtl!M. Y ·ıa.kd:ttığl bir t:aa.hh.tldna.mede f'ZCUml 

Osmanlı devletinin satvet k B İkin . . şu ~atırlar görillü;ror: 
ı· ve uv - - cı He!l::-ı gen ... Kanuni SU 

ve inden Ü"k'm v" o·mnlA lyl ı;:-·çin _ leym.ana, de la ~i~~e ~mında.ki sefı- «Climhurtyet hükfımeti :te BabıAI 
mek Hlzııınunu ~akdlr eden MTupada, rin• göndererek. padi..,.;aht:ın Macaris ·karşılıklı olarak toprak.tarının 

ı

1 
bu yakınlık Politikasını ılk önce Fr.ar.sa tana karşı se!e!'e g:r şmeslni Akdeniz- mıyet.Jıi tekefflll ederler .. > 
tatbl1c. etmek · t,r • • -· .. '~ m ş ve o zaıran vu _ de kışlamak ftzeT:? bır filo çıkarılması.. H - 1804 de Napolyon Brına.paı1t, 
'k~ g.elen muh m J)!r hadi~ bu tc>•eb. nı ve iki milyon altın ödUnç vermesini çüncU Bel!m tarafınd:ın kendlslne g 
büstı kuvveden fille çı!ı:annıştlr. Bu mü rica ediyor. (1). derilen fevkatl!.de sefaret heyetini 
nasebetle iki devle· ar.asında aktedt;<:n ~ara cihet.ne pek yaııaşmıyan Ba _bul ettiği esn:ıda, başmurahhasm: 
ftllA.f dört uır sUmıl!ş, yalnız geçen ~~!!! diploma~ik b!r lisanla şu muka • - «Zatı ha.şınetlerin n şahsında 
Hami Umumide kıcı;ı b!r müddet ıc!n e b~J~uyor: paratorluğumuzun en eski, en ~ad 
1nldtaa uğramlŞtır. - Hırıstıy,mıar~ ve dinlerlvln sair ve en lll2umlu nıütteflkinl selamı 

.. dUşmanlarma licrazııtta. bulunmak ı.s · ·· · Bu dort yüz ytl iç nda biç bir Fran . ~ . - la müftehırlz .. n sozlenne, Bonapart 911 
sız bllkilmda.rı ıtılfıfn bozulm,ru.;ına t - lamlarca ş.r ıın yasaktır.. Osmanlılar, nlle 6U cevabı verıyor: 
r.a.11'.er olm.amı.ş, VP _gari.bdir ki :ı; dos' ve mütte! kler.ne vilcudlarile, kuv. - Osmanlıların sa.adet ve !el!ke 
uzun do.stlu.k: münao.ebPtlerind" .• Tılr _ ;!~ri~e J.~~ımı .• ;~lıdl mı~ııvenetten tinl mucib _,lacıı.k her hal, Fransız 
ldyeden uman zam:ın bir tak.un ıneta_ en .1• er ne ~ e edı~n~:.,ıerd.r.. da saadet ve felfl.ketinı muclb olac 

llbatta bulunmu .. 5ıar ve rok defa mem C - ~ünc[i Henrı ıse, ma. tır .. 
mm edilmişlerdir. Bunl;rdan b':-ka : hud Ca.pıtul.1.~nslan t:!ocHd 'ç'n, İşte, za.nnıınıza göre, tarrhln kay 
emı k&ydedereı: bu ıtll1l.fla1'lll bir ta en muk~lr 'sef.n ol.ın Jean de Con deWğ! en a>k1 l~tif:\k, !ııgUiz - Po 
rihoesfnl çizmek faydadan hı'ıli de - teau - Bıron u lı!.anbulı izam ediyor. le.iz itıtifakı değll, dört asırdan t.:ız 
~itdir: D - Meşhur Colbr-rt, on dördU:ıcil b r zamıı.ndanl>etl dı-vam ede 

Louls'ye rağmen, Murki de No;tenel'I t ,.,. · n, m 
A - F'ransızlarlrı. P:ıv•e b~7'me• n _ ; . e= safıhalan.nı arzettiğlm!z bu Tüı' 

den sonra yapılan ilk anlaşma, Ka • pa.d • .şah ile :enı bir ticaret. muahedesi Fransız itllAtldır. 
nunl Sultan Süleyman lle B!.r.ncı Frnn tmzalamak üzere Ba.bıal ye gönderiyor. 
QO!s arasında. ımzs'anmLCJ, pad:şah, ~uahede !mw.ı.:nı.yor,. fa~flt Sul'an --------------...J 
kralın sef ri olamk istanbula. eeten suıeyınan tıayrct:.:ı. s ziıyem.yor: 
Fra.nglpan'a afendisin~ takdim roil • - Nasıl oluyor da. o kadar büyilk 
mek U2ere. "..arlhte iz bırakan meşhur bir kral bu gibi ehemmı.ye,siz ticnet 
nameyi vermiştir: işlerile meşzu.i oluyor? diyor ... 

c8eıı ki Fran$ı~ ülkesinin kralı E - On altıncı Lonis'nin İstanhul-
Fran.sın-a5tn, ve tarnfıma sadık &.?fi _ 
rl:ı:ıf. c&ıdernılşı.n, memleket.inin dllş _ (1) setir •.le la. Vigne'in hatıra.ti. 

Bulmacamız bugun 
5 inci sayfamızdadır 
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ber ~ ==~ di1e iki Bugünkü meseleler r·: ................... ___________ .. _ .. __ Posta •• ~ı 

tarafa baktı. Ya.-vaşoa: (Baş t.a.ratı 3/l del i ı ronuın~ ! .. 
- K.ııfGl!)'1 lctu:npaIJYasıl le etmeyi tecrübe ettim; ve ded:m ki: .~:: • 
- Doğrn aöyllyen bil' adamsın da - Zaten meselenin 1htllA!!ı olan ta- i 

seni ondan rever:m Abdullah efendi. mfı bu dördüncü noktadır. Onun içıD : 
dedim. bu bahsi ~onıısmadıın, daba doğruau j j 

- Hem kum.!lanra olursa.k 1k1 tttrın arkadaşımızın tam tikrlnl öğrl>...nmeden, : '" 
i1llik vu: bu hususta peş.in bir mutabakat ara... : - 90 - Yazan: Nunet Sala Co~ku;a ıİ 

Blrinclst: Re~a.bet edip fla.tlan klr_ mayalım. Bı.raka!ım d3 f ıa:ni söylesin. f o-:- n tarafta, kdhyanın ya.nmdarmanıış, h astaneye kaldırılmasın:ı HU 
mata kalkmıyaeağızl Zaten biz bırakma.sak bile o söYU. : oturan Eveedl :•aretıe· zum föstermentiştL ! 

- 105 - Aaol> muzibliği elden 01n.tır mı?. !k.inc:.sl: Sen Felek!, ben Felek!, m&. yecekti. Be.n1m ~!kimden k:nvvet a. 1 ~ • : 
Agcb efend,yi n lt!U'et .kandırdım: - Hoca.fendi; c1edi; b.'UlY01a ben a:ailah sen yanlış 1f ya.ptm ben dayak !arak, hiç &özünü kesmememiz şartile : c- Hep bu adamın yü.zündenlD Celil Bey, Sedadın ailesine hab era 

1 

i uu.~ç -.l.-· 
F a.cı hoca nasıl kafese girdi? 

Bizim buyilcti CAbdul!ahf.ılfo)ekl> bo_ g:l:rmjyeceğlm?. yiyeceğim. ~ yanlış iş yaptım ııen ve iştirak etmediğimiz nokte.13.ra b!JA.~ re.r gibi ıbaşmı salladı. vermek taxa.ftarıydl. Fakat Naza ': 
canın idarehancsıne mü.şabih Taksim- - Gireceksin amma. bany<mı. de.. daya:k yiyeceksin. Maa:ı:a.lla.b... hare ceveib verebilmek ft.z<'!l'e not e.ı : Yolda. yanaşmalardan blrine tesa_ hanım, meraka dü~ecckJerlni, teluşJ 
de <Mıs> sok.ağında b:r <fal .dareha.. ııu. Yedıku~ Ermeni mezarl:ığma. - Peki ortak olalım. maJtla. iktl!a. edecatimtz4 temin ltaydile i<Iüf etmişlerdi. uDeli kız>ı zorla ahır .. lanacaklarını ileri sürerek bu flkr~ 
ne~!) açtık. - He.. Jş1n bitt:. Köşeye oturdmı. - Olal:rm y3 şeyh, para. nedtr? Bu ona söz verdik. Ok:uyucularun a.rkad.a. Edan çıkartıp, binen ve hfila dönmi _doğru bulmadı. : 

İsml: (Keşfi istikbal idarehanesi). Altık bana lüzu.mun kalma.dıysa. beni dünya ölümlü dünya. ya şeyh! şmıın fikirlerini üç~. CÜ yazımda. tam •• :yen Ec~ .. uamı__ ya. çıkın_ ı§t.ı. Celil Sedadın defter'ındeı1 ! 
Ne olurdu yara.b!>ll .. Ben kendi iBti!c sokacak boş mezar aram.ağa. durdun - Peki, razıyım. Kadmla.nn falın.& olarak bulaoııJtlardı.ı:. :bey onu gorur gormez bagırdı: : 
ıı.:: .. m.n bir ık.i senes!nl keşfedebilsey- ~:~~~1;1;~:~nı::aııa:ı~ekapı_ve ben ba.'k.ayım; erkeklerin falına sen A~t·d Rıı.mdl B:ı.sar f _ Sersem! Ne d ;ye ,Deli kız»I ver- G~mü yabancı bir dekor içinde:,· 
dm. Heyi1at!. bak . .Bura.sı hanımlar hsml olsun. O- t Kıyıı.! ~mı p~k <Abdullalıill!eleki) desise yapacak olursan: Bangır bangır ra.sı erkekler kısml olsun. D d b • ;diniz. Bu hayvana. herkes btneıbili:r aç mı. : 
ye b2nzetemedlrn. Cünldi 

0 
Arab &P,Yh. bu adam menşur Mahmud Saimd!r di.. _ Olur ya şeyh?. epOSUD a enZlll ~mi? d Alnunda yumuş:ık bir ağtrhlt var-S 

Jeri Jtıyaletine gi.rmlştl. Ben de öyle I ye bağırırım. - sen müdiri umwn1 ol. Her ssIA- ye yağlar dolu olduğu i Yanaşma boynunu bükmüştü; ı; Nazmın eli.. i 
bir kıyafete .,rirecek olsam. mesela - Ne olur? bfyet, her emir sende olmn. Ben Tert_ : - Ne ya.payım beyim, zorla aldı- «- Ben neredeyi:ıc! •.. di}'e lnlemq 
müşt-erilerden b'.r bana. (aıabca) sbY- - Ne olacak. Bu kıyafette Jakalar~ nedar ola.yun. Pa.r.ıl&r, kasa bende halde Satmamış! :ıar. Şiın! Nazanın sevinçle, şefkatle parıl.! 
le3e ne oeva.b vereblleceğim?. lar. IDıpse gidersın?. 1 dUl"Sllll. Taksimde lf\yazpaşada, cMokiern E Ecved kababat!..ni itiraf lüzumunu dayan gözlerini gördüm. Üzerjme .eğ:~ 
C~be, şalv:aı-, sa"ık lwpsi yı;rinde. - Yalnız m1?. - Olur ya şeyh?. Ben d:rektör? garaj> ın sahıbi Süha. lhtlkAr suçun.. Eduymuştu artık di: <Köşktesin sedadl Dedi" b~n: 
Üç Ermeni l{ızı alıiık. Faka~ b:rbl. - Mahalle 1mamlle beraber değil _ Evet sen direktör, biiyük adam • ... : riıı<l n g UzeJ. P.rnıen.ce g:ıze'elert: bir ya .. e~tte yalmz?. sen, ben kasadar: Ktlçilk ad:am ben. dan tevkif edilmiş ve dün asliye i . : - Kabahatli benlm Celil beyi de_ b~i ne kadar 'korkuttun!, : 

ıın.n verdik. Müracaat edenlerı. ara_ - Buranın konturntosu kimin ~- _Olur ya şeyh. kinci ceza ma.hkemeslnde duroşması ~L Ayşe tle bahse tutuştuk. B1ne- !ki gündür ayaktayım. ~ 
sında en güzellerıni s~çt.iın . z.ava'l• A. tünd~?. _ Akşamları burada. toplamr, top_ yapılmıştır. Süha, aleyhindeki iddia_ :mezsin, çok sert bayvand:ı:, diyordu. tt~ gün kendimi bilmeden yat.mı..: 
gotı efendi o rırac defa yutkımdukta.n - Benim!. la.nanı bir 'lraya getiririz. Benim :ıta.. ya nazaran elinde bol miktarda ben- ~ş inada binince. .. şım. Tam sekiz gün yataJdn. kaldım~ 
aonra: - F,şyalar klmln.1. saya koyarız. Sen d•J hesablan tu•ar_ zin v<: makine yağı bulunduğu baL : Nazan, hanımla, Celil bey birbir ... Halsizim, Nazana ve Celil Beye kat: 

- Altmışından sonra zaten biz de - Benim!. sm. Ay başmlla lmsayı acanz. Ne pe.ra de, Eylfılün 9 uncu günü kendisine ~erinin yüzlerine baktılar. Nevin atla sa., beni aylarca. rerlmden kıpıdaot.mı-~ 
ı.n ~ta ktı' El ı· ıe gele~ dn1r1h. """' - ~ntur.atı k'-ılnle ..,.a..,,+·'L-? rta: · M., ...... .,..,-•1 "'eri ~ ... , • ..._ n çı "· '"' ua ...... ,,,,_,_ .. 1 .,. .......... varsa. o :ya yıgarız. ... ~ .. 1"'"' • " müracaat eden ~oförlere ır.eveud ol- :,geldiği iÇin Ecved.in söyledlltlerlni ya.cQ..Mar. L&kin ben kendimi ıY ıııs..; 
ram derler. Senın g b i b:r rel1berim - Ben m 1le?. riz. Kalan paranın yarı.sı beuim, 1an .. madığını söv!"'"''" ve vermemiştil". .iduymamatı. .sediyonım. Bütün ı.srarlanna ~ 
olduktan sonra en nJı.ayet g'.deceğim - O halde: Beraber e!der!z değil ı "~........ ~ -~ '• 
Ye

r ya tımarhane, ya h:ı.p·shane.. m i?. Kanun muvacehesinde or·ak. de. 61 &enonı · h MühUr bende ben Dünkü celse~ mahkeme şahid o - : Çiftlik kapısında Ce!ll bey, Sedndın men, be~lnci gün, odama geçtlnı. H,4.,a 
- ur ya. F.eY · ' ı -d- - ·· Fi • ,.._a nl 1 dl ı h .... _, • _ Yalıud? ğil m!yiz?. Mes'ı.:l olur.,.:ık iklmfzJl de tidür? aralı: petrol ofis mu urunun ve - :köşkteki odalardan birine a1mma.sını ıu. m ca .• ı § m .. ıer şeyJ a .. m ... : 

_Mezar! mes'Ul olması .c.ıo etmez mi?. m _Evet millıür sende. Emir ve Irade at Mürakabe Komisyonu memurla - :.stedi. Sütannesi, kazayı haber alınca ycmım. Olüm tehlike.si geç rm·şım.a 
- Yok canım. Hepslni fenaya. yer~ - He.. sende, hepsi sende. Ben yalnız !kasa~ rının malumatına müracaat etml§ - Ederin bir tee.s.sfıre düştü, derhal, ya...IÖlfun de tehlike ml?.. KU!'tuldıığu~ 

ma. Yahud seru milyoner yapacağım. - He. He .. y:ı. dar. tir. Bunların ifadelerine nazaran, ga- Era1ara, berelere yapılan, ev .llaçlarınılma memnun muyum? .. Bu ınukassı: 
- Kend1n:le metelik yok t:ı beni - Ahbar. fsterııen banyo y:ıp.. ts_ - Peki ya. şeyhi. rajda yapılan arama neticesinde 51 ~hazırlamak için koştu. bayata, ölümün ~ükfmetinl niçin tc.rj 

milyö:ıer yapacaksın? Sen işitmeml5. tersen hamam yap .. ıstı-esen deniz ha. - Şimdi 11...; levha ya.ptıra~. Bi. varil ve 36 teneke yağ, depolarda çok i Sedad elim baygındı. Iztırabının cih etmemeli?.. ~ 
sin br lfıt vardırsa: Kelın ilAcı o~a mamı yap. Ha.f't:ıd.-ı bir ı:rtln geleyim. Ti <.Hanımlar kısmı> yazılı, diğerık( klErer- miktarda benzin ve spesiyal yağları !ııiddetinden inlemi..re lb'>ı:.lamı«tı . Mücadele ile ge~cek, payıma hep! 
kentli başına olur, derler. Bana biraz ~ra ver, e 'deyim. Ağn.:ı.. kekler Jasmı) yazılı olacak. Er e ~ J '"". ~ • tır:i. - k günl b · k kut : A ·•-ı tesad"'fe blkınız k.l bu klzlar dm mı .. Allnhaısmnrlafuk. Bilirim ki 'L.·~· in k 1 cak c=-~~wıar bulunmuştur. : Odaya nakledince, Nevın çekingen ız b duşece er enı or tl-: .n= u. .......,.... öeıı a.pın~ ası a. • n<U' 1 . 1 • - •· k · k ybed ,,. • • 
da fala., rem!le, bUytiye .san derece benim başımı en n!hayer. derde ı50ka_ kımn1' benim katHma asılacak. Mahkeme, diğer bazı şah dlenn ee - tbir tavırla: or. Ya~am._ .zev ını a e.ı ÇOı{: 
meraklı d{?ğil mi? ca~. Ne $amı'l eekeri; ne .Arabm - Olur ya şey'h.. bi iÇin, durtı.§mo.yı başka güne bırak_ : - Müsaade eder misin Nazan? diye oldu. :: 

Hele mahud tlilnoi şurubu banyo.su> yilzi1.. Alla:haısramladılt.. - Umumi l9Vha.ralZ da CFeleH Bi. ıruştır. Ssordu .. ben de yaroım edeyim? A~ağa. ka.1.ktığ~~ g~, Ec~ede ra!.5 
ed~vatı yerlerine konulurken H.ayga_ ...- raderler> olacak. ; R' de . Ne ·ın bilhasta geldim. Te§ekk.ur mu bekliyordum. : 
ooş bana soruyor: <.Agob) başından _ şlmdillk • kendi~ - Qok muvafık ya şeyht Zayi. - iisldlda.rM. Toygar Hamza : - tCa e rım • ' Hayır, bin kere hayır .. fakat isti.hzai 

- Hocafendi bu ne ola~?. liğinden g.tmiştl. - O senin banyoları da ora.dan kıı.l- mahallesinin Camb:ı.zali ıtcıkaibnda es_ :memnun olurum. ile yüzüme ba.k:.acağını altl:ma getır S 
_ Bu delikanlll.m teshir için. yani Apartımnnın t~frlş!ni; ilfı.n:arı an_ dır. benim buraya yolb. Banyo çift o~- ki 6, ;veni 11 k.a.pı numaralı evin Zebra i Sedadın, yaralarını teıniıJediler, . . amuzıanm1 .silktim. Ne çıt~ 

blr kızın sevdığine giizel görünmEsi, cak on beş günde iknıal edeb'ıldim. a;un. Be,n ~e ortalannda Sultan Ha.~·- namına. yazılı tapu senedini :t.a.vbet - ;aşağı yukarı vücudunun ber tarafı kar? İnsanlığımızı yalnız teşekkftr e,E 
sev'Ci!ğ!ni fırıldak gibi etr~fında mec_ on altıncı gtinU llli.nlan tevıie baş.. din t&h.ı glbi bir taht yaptırırım. Tz1,ı.b_ tim. Bulan olurs3. mahalle muınrssili :ı>a.rça parça ve kan içindeydi. Nazan minnet bek1emek iç:n mi lrnllamrız?E 
nuwıne döndürooUmes· 'çın CHlnd şu.. ıactık. <Meşa.iılrl Ule~&clnn Şt.yh Sa_ ta çıkar, Hind duası okurum. Kı ar Sa.im Oytun'a bırakması, aksi takdlrôe • .. . .. . ' : 
rubu J:mnYoSU> dur. Bu barıyoya giren imtllfelekD namını alm•ş ın:ı. da <Hlnd ı;nrubu) banyosuna girerler. yeni.sini aıa.ca;tundan eskisinin hükmü ~ tecrubell hır huta bakıcı 1n~ Araba ile koye mdlm. Bu hakiki in_,: 
bir kızı artık se•ı:t ıSi kat'iyen bıraka_ :tıfınla.n okuyunca b zlm Abdu~le.hüL _ Sen (Hind dua,ı.> bilir ıni~n ya yokıtur. :ttzam ve lhtimamile, yaralan oksijen. san örneklerine şfil:rıınlarımı :ırzet-: 
maz: ihmal edemez: onun için yanar felek! efendi ıneril etmiş. Dl.ha ben şeyh? Zehra Erkut ?e yıkayor ve bol tendirdiyot basıyor. ek vazifem. Anlatıyorlar, ller gwi: 
tutu·ur. deli divan' olur. işe başlamadan çıt.age'mez m.!?. - Nasıl bllmem. :du. beni yoklamışlar köy adeta matem: 

- Ne olur? İlkönce beıı g'ı-eyin:L B:r - Ya ahi! Bu ne hal?. Sendin bu - Ne biıim d~ır but ya t!:;v~! cı. Z ayi - NUfus ctl2danımı kaybettim. E Celil bey de .. bastonun"- dayanmış, tutmuş .. duydu~ zammı gözlerimE 

ay y~7;ı:ı ~!ıy~w~:~hi ile Lüsl: ilfını ~fit:ı1 ·bendim ya_. - ~~,;~'\Cl, k~l~pi:ı ağa~ ::~~ a.la.cağımdan eskisin.n hükmfl ?1kl büklüm ayakta durmıya. yardım yaşardı. Hele köyde o.ra.3adan 1nd ""f.4 
- Ka biz ;tlrmlyec"ıfz. Yalnız sen - İyi amma benim ekmekle oynadı - Bu nasıl nua' ya şeyh?. ~rlu Cümhuriyet alanında bakkal :etmlye, istenflenleri verm1ye gayret gören, küçük çoeuklann, bağırışa.-: 

gtı-ec0k.sin?. Biz ele blrer ay bedava. sen. Ben seni oruk: almıstım ya şeyh. _ Hocam: Senin gi'>i. benim gibi ııas:ın Güudoğdu :e<I!Yordu. rak kar_şılayışlarmı, evlerine k~nrn'k; 
çalı.şırız. Neden böyle ya.pıı? şeyhlere bu dua <'Oktur bllP. değil m.11. ~ Kasabadan doktor geldiği zaman annelerine haber ver!ş1crini, ömrün~ 

Bunlan teskin U\mnclı: - E. ne yapa.hm. s-m ben· orada sen hemen git. B'ln'?Q takmılarun gön- AY başında kasadan hesabını ı:atrr ca~ :Iıenüz Sedad ayılmamıştı. Buna rağ. oldukça unutamam. E 
- Hepiniz girecelr.<;;u!z kızım; de_ ooeta mtistahdJ?.:n gı'>l kuUanmait isti- df'T. Hes;ıı.b1an rla d1>ft~:;-e mımtazam tır al, anladın mı hocam1. :me.n doktor, vaziyeUni tel:41ike1i buI:. (Arkut vıırı : 

cUnı; mera.it et.mey.n. Hepiniz girecek- Yorsun. ya'Z ha.! Dünyada. doğruluk gibi iVi fit!!{ - ?.... (Aması n!') l • ; ~~-•iniz?. - LQ. '.\' h ?. Gene bera ktur boc&Dl iUnde l G aa:ı.t cal1f-· l!!alımud Saim Altınılaj '----... - ..... 0 
.... ·-.. •• •-·~-· .... - . ......... _ ........................ , . .. 
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] Seftalileri kim ye i? 
-9; ' Turhan Ue Bur

han, ıki kardeş ıev • 
de yalnız ka!m!§lo.r. 
dı. Babaları soı:;:ıı.ğa. 
giderken onl:ıra: 

- Ben geU.ıeeye 

kadar, sakın evden 
,Ç!knıaym, evde de 
biçh.iı' §eY8 dok.un.. 

mayın. 

Diye tenbih etmif 
ti. Fak.at Turh:ı.n ile 
Burlıanm canları sıkı.lmııtı. Bir 
evden çıkıp sokakta dolaşmayı 

a.ra 
dü. 

_ ___. şündüler: 

oyunu arkadaşlarınızt:ı. o)'Uıyat>i~ - Babamız sokağa çıktığımızı ne -
· .nız. Yukandıık\ resmi g!:>:>ter,n: reden bilecek. O eve donmeden l:ıiZ 
~ D~rt k.öşe icind~I nlurmlarıı: ge iriz. . ... 
lk rını o sure le deg . .stir ceko n.z k• 1 Turhan J3urhandan iki yaş buyuk~ 

- Nereden anlryaca.k ki. .. 
_ Evden giderken bize hiçbir şeye 

eı sürmeyin djye tıenbih ctmişl 
- Benim de carum ~ftall yemek 

iStiyor. 
- Benim de. 

mr kış ,ı:ünü, ııeacııuı kurum'DJj 
..bil' .,ciftliğin sah.blne ı;oniular: 

- Bu çi!Wk hı;p bcıy.w 

mu 'kalacak? 
~·aıb -verdi: 
- Gönr!üzün dUz!iiğU olmft_ 

saydı, brdeş nı!n eşlııi pn~'.fıe 
ekl.errl.ik. O meydıı.na gellTdl. 0-
mm &ıWes'nde ağ:ıçlaT ye.şerir. 
tabiat ~ol baştaıı cmııanurdı, 

de<li. 
Meydana Belirdi dediği acab.-ı 

neydi? 
Bilirseniz, Dıneı:e kısmım ga_ 

zet.eden l{C?Smlz, hallini altına 

y.&ZllllZ. 
Blrinci;ve )·,ı.rım düzüne nıek. 

teb defteri, ikloc ye bir diizilnc 
'kurşun ..ltal"m, ti!:'{inct\Ye 'kolonya 
ve aiğer B5 k şi~ dt> 'tlltlhteli! 
gilzeTiikte ihediye!er >,·eriM!oeklir. 

- Eeyır sok:ığıı -çıkmadık. 
- Bir şeye .(ie ı:iokwımadınız de-

ğil .mi? 
Gene bir ağızdan cevab verdller: 

ler: 
- Hiçbil' şeye dokunmadık. 
Babalaa-ı et.rafa baktı. Büfedeki şef 

tall:etin .e.ze.ld!ğuun ~aı·kına varmış_ 

tı: 

Eyiül 27 

emirrol arı iş etme U. . 1 
Devlet Demir" ı•.. E . ~ 0 ... n rzurum 10 uncu işletme l\Iüdiirl"";;.·· d · ~ ida u;un en. 

t.eahhid 
. reye, ustın;, 'telli, alllmetı :farika wesaır lbütıün :masrn!lar m;\ 

e a.ıd o.:mak üze tn:lını "-takım elbise 400 re in edilen bede:leri «22450.ıı lım ô'lnıı 650 

Zartes
. .. .. aded palto ve 500 nded kaskel;ln im:ı.1iyesi 13/10/941 Pa 
ı gunu Qat 15 d k ' -Talllılerl'n ·*.. e :wa.ı .zar! '2Sulile eksilt.meye .JronulmUjt.ar. 

~6Blb ]ıra 75 lknru uk an:u kkat . . 
tayin ettiği ;;veaibJar va t.elnillatlarıle lı:anunun 

1 ve !teklif ıme'kttiblarmı ayn· ..;;~ 
Erzurum 10.cu ı~ .etme ko 'on ı ı;;ı.u• saı:t 14 de.kadar 

Şartnameler aı·asız ~ .b!LŞ.kanlığma vermeleri Hlzımdır. 
P .ol.arak E.r:zurumda .. uı cu ı~ıe.tme ~~~,. .. l" M;~d a:lınır. •8560.1 · ~ .......... ur Uıı;o.u• en 

** Muhammen ~de~ ~~500) lirn olan üç kalem 8 kÖ'.ile haramın çell~l l3/ 
10/9~1 Paı.artes.ı) .gunu saat (15J de kapalı .earf usullle Anka.ra'da İd _ 
re bma&mda. sa.tın .e.lınacktır. a 

Bıı ~. ı.Cirm~~ !4t;.venlerıin CSll'l,{10) 1lr.ıllk ımuva.kbt t.emlnnt ıı.ıe kanu_ 
nun tayın ettıgl veslkala:-ı we t&llflcrcni ayni gün ı:saa.t (14) -<e ka<i 
komisyon :reW!ğine vernıelef.I. :ıazımcırr. ar 
Şartnameler parasr.!: olamk Anknra'da Malzeme Dai:eslnden, 'Bnyfü1r: 

paşa 'da Tese1lüm ve Sevk Şefliğinden dağttfiacaktır. «8629> 

** Muhımımen <bedeli {2ıl00) lira 'Olan SOOO Eğ. :Mlnyum ı(.Sülyen) 9/.10/ 
1941) 'PeTşembe ıgünü saat (14} on tlörtt.e Haydarpaşa6a. Gar b.ımı.sı 
dahiUndekl 'komisyon tarnf:ından a_çık eksiltme nsu1lle 'Satın '1llmBc:ık. 

tır. 

Bu iŞe girmek .istiycnlerln (lll{l) liralık muva:kkat teminat ve kann.. 
nun tayin ettiği vesaikle bir.ltkte eksiltme günü saatine ilı:arlar kr.ml.'l. 
yona müracaatları ~üundır. 

Bu işe aid şartnameler koın!syondan parasız olarak da-ğıtılmaktadıl'. 
UM.4!l) t;~ Ya.ı:_ıldığı zaman 1~00 çık:ı.calt~. tü, bir koltuğa oturdu, d~ündu: 

~... · Ugraşacak.hr, fakat muv:ıt!.ak Bana kalırsa ,BUI'han evden a;y~ 
... ıraenklardır -. nımamız doğru oınuyacak. Ya ba -

- Bu şeftalileri hangin.iz yedlnız? ------------------------------

7 2 ...____ __ 4 

a e s 
r--- ---· ---

a 1 

0~~1n 'rtz nk:unla.n 'kiocl resim~ 
n-11 n "U tarw.a döıt köseıere yeıle.s

.z. 
············ ................................. ,\, 

Geçen bilmeeamizde f . 
kazananlar : 

Ceren bl . 1 E 1"uı Is' . lmecem'Yd.-ı ı.--azan&n a- ! 
lia} •ııleı·ı l'a:ıart.esi giioi .pıkacak : 
lıa:rıııa ıl'tn edilecrk :.tr. :ı1ıedlye ! 

rıanıa t 1 • lıaıııar rdan stnnbulc:b bu u - ; 
l>e~ hediyelerini ı•a:zarlesl ve : 
aıahırr hi! ıninlert 14aaretıanemt:aien E 
hf!tt;" 

1 
l~r. T~ r.ldl\ bftkmanlann : 

tö 'eri ......,._ ne adreslerine : 
ııuel'ill ~ : :r. : 

········· . •••• 1 ·······························' 

bam erken dönecek olur da; bizi ev_ 

de bulamazsa... 
Burhan ağabeylsine hak verdi. 
- Evet orası öyle, amma. :benim 

de !,lOk canıın S!kıllyor. 

- Be.nim de ... 
- Seninle bir oyun oynasak. 
_ i.,te ibu olur Burhan. 

.... düşünür Ne oyunu 0ynıyacaklannı .. 
ken iki tarafa baktılar. Büfenin u-ıe. 
rinde durMl bir abak şeftalı Burha... 

nın göiüne ilişti: 

ı-~~' 
~ .,= 
ı · . ·~--

Turhan atıldı: 
- Burhan ye-di b:ıba. 
Burhan da cevab verdi: 
- Hayır baba b~-ı yemeillm Tur_ 

han yedi. 
- Doğru söyleyiniz, hangınlz yedL 

nlz? 
- Ttırha.n yedi. 
- ıBurhan yedi. 
- Ben oinWi hanginizin yediğinizi 

-ga~t kolay -anlarım. Benim bir ma-

- Bir tane sen yersin, bir tane de kinem :var. Hele onu getireyim. 
ben yerim. Odasına gitti, elinde bir muine 

- Babam şe!taliları say.arsa ne ce- ile geldi: 
vab veririıı:. - Bu makine insanın mldeslnin 

_ Buldum. Ben senin yedlğ.ni söy resmini alır, midenin ·çlndc ne varsa 
·erim. _gösrerir. İkeniz de yüzünüzü bana dö. 

- Sen de kurtulursun öyle şey nün, karşıda ya:::ı yana duron. 
~rok. Turhan'a Burha.u her ik:si birden 

_ Ben kurtulmam, sen de benim teJB.şlandılu, midelerin1n resmini aL 
y«:I.ğimi söylersLn . .Babam banglınlzin ctırmama'k için "lrn.ı;malctan 1bu ka ça_ 
yediğimizi bilemez, bize bir §eY de - .s:e~erı ~kt.u. KaçU'(ll'lardı, baba

1

nrı: 
ma:. - ,Elimde.ki makıne fotoğraf m~kı-

Turh~uila, aurhan ıbirer J§eft.8.ll ıs.. nes"l.nden başka. bir şey -değil, mide-
hp yediler. niZln resmini e.lac::ı.ğım deyince her 
iair~ .sonra. babaları ,geldi: ikinizin de ikaçmamzdan şcfta1ileri 

_ Bu tatıak"Ş;rtaliyl yesek nasil - ıSoka.ğa ÇJ.km.adınıı oeii:il mi? birlikte Nediğinizi an1adım. Si-ze tam 
olur? Diye sordu. Bir af.ızdan ce~a.b ver. bir hafta yeı:ni§ ;verm:~·eoeğlın. 

- Bilmem amma, balbam arilarsa. d.iler: .... 

fstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan 
115 No. .lJ.ı i!Aı:l : 
Bu .ilim-da .mıı.rka.sı ve nr.mm:nsı tesbit edilmiş olan kaşar peyn1rlerl top. 

tan llO .kuruş perakende 145 kuruştan satılacaktır. 
H.H. 8'1'2 
JII. H. ~-286 
M. ıs. Çuvalda nı !H. A. ~ :llzarlD&:leld JlllU'Jr.a 
c. 1Y. 
U. D. Şakir Süte.r 
!A. IA. 
M.A. 
B. Y. L, 
R.Y. 
s. 

302 
295_296 
581 

30 
243 

'NO'l': Yukıımln mım.axası lb111IU1l'Dl\J'lln m:ı.rkat<ır Mal'io1u :namu1Atı ta • 
~rlardlr. Dlu~ lJ. f:\. mlll'ka1a;ından 'Yahnz $akir SUta''m ksşaı'lan yal
lıdır. Diğer U. D. ,mnrb 1:ır ~·ui:anda ıa'uedllen peynirler ımeyanman ~ 
dlr. 26/9/941 r:ünltl gazetelerdi! hun:Syonun .2ii B/.941 tarihli ıtoplantısında 
ka~ar pevn:rıerl:ıe toptan 120. perakende 145 kuruş narb l~onukluğu t.aı:zın.. 

da nrşrt.vat 1a.pı.!mtStrr. 
Me7.klh' n~'yat kom syonun resmi ilBnı olmadığı ve ka.ş.ıı.r peynirleı1 

lınklmıda 115 numanh ilfı.n -cari olup yukarıda intlş<ır eden 115 num'lralı 
flimm ,se yal':ı:ı: ~t. edl!!:l mark:alarma ald olduğn tıtsrlh oltmtrr. 

c86St• 

'Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı diller <>'ku u 1kmil 'lmt4han1an 2110 MI .Perşembe .günü .saa:t. 

D da hafı.ayıp 111or94il Salı gilnii lt-eooktlr. İmtihan \gü:ı:ıü -ve Jerinl .öğ .. 
renmck üzere ilgili t'ilebenin mtrroca.at\an. r(SSU) 



4/2 Sayfa 

Memleket haberleri 
Nehirlerimizden elektrik istihsali 

tetkiklerine devam ediliyor 
Elektri:k işleri eı;tıd idaresi yuroumuz}leri tamamen hazıı1aıımıştır. 80 bin 
ki ıularuı reJimlnı ~ıt işine de _ kilovat eaat& Kütahya ll.nyi$ santra_ 

vam etmst.edlr. Bu t.esblt lşinde azamı linin proJeWt ile S&ll.bli GıtDaliD<ie 30 
ve ~ tuvıvet mikdarlan esas alın. bln t.ilovM ıııaatllk Oedls hidroelektrik 
maktadır. santral!n.iın, bu Ka.yserln.n cenubunda 

Ooruh. Pırat Ye Pıra.tın kolu olan ıtaıw,ıede ve Seyhan kolu ftzerlnde Za. 
Murat, Dicle, Yeşil1rmak. Kızılırmak, mımklda 20 bin tUovat ııaatll!t h~ro. 
8~ ve kolları. Sakarya, Bttyükmen1elektrik santrallerinin projeler! h1ı.zır_ 
deres, Oedla, Manavgat, Göksu. Kir _ ıanm•tacbr. 
mat& nehirlerindeki etüdlere denm tcıar. büttın çalışauı.lannda clekttik 
edilmekted!r. ma]qet nawun en ucuz şekıkie eld 
İdare tarafından et11d ve projelerl edilmesi fmlrAnmı 6sı plA.nda bulundur. 

ikmal eıdıl.lmş bulunan Zonguldak. Ça. maktadU'. 
talatın elettrlt saııtrallnln inşaatına AYnc& yurdun m:lrot vesair mayi 
EUbaok t&ntından !>aşlanmıştu'. Bu maJırut.a.tla 161b'en ::lelı:tr'Jc aa.nrall.erl_ 
santral t:6mUrle mtıteharrı"k olacak ve nin dıe m~k.etıeıe lhtlyaç ka;mai 
&at!hsall 60 bin kilo.at saat olacaktır. sızın meselA. ltl!mUrle .lşleyerek. tStlh -
9&Jt.a!'ya oatla.yımmdan 15 bin t.llovat o;allenne devem et.'Delerl t:nkAnlan da 

k hidroelektrik santralinin proJe. tetkik olunmaktadır. 

Egede Trabzonda 
Bir koç 4 yapnJa bir çocuğu B:r mahtar bir köylü taralın-

boynazlayarak öldürJii dan leci tekilde ölJiiriilJii 
İzmir CHususl> - Ödemişin Ada _ Trabzon <Hususl) - Yomranın 

gilıne köyünde me:ııariık altında taş.. zı.mıa. k<trft muhtarı Hasan Cemil 
rla örtilUi bir 900uk cesedi bulun. a.ynl köyden Mehmed Sungur tara-

muştur. fmda.n Taksim kahveleri önünde ta. 
Zabıta tara.tından y.apılnn tahkik:a-

1
banca kurşunu ile teei blr şeklide ö _ 

ta eôfe; nımau o~ıu dort ya~ Ah dürülmüştür. Cinayete aebeb Meh. 
Şahin aokakta oynarken Hnlil oğlu med Sungurun nitA.h.sız olarak bir 
Mehmed Aka aid koçun hücumuna müddet fa4aY1P bıraktığı Fatma a_ 
uğramlfj azılı hayvan zavallı yavru. dındaki kadına muhtar Basan Cemil 
catızı boynuz darbeleri altında &dür. le düşüp kalkmasından mfitevellid 
müşttlr. hırs ve garezdir. Ba huaamet salkn-

Mehmed Ak bu hA.dised~n her ne - slle suçlu Mehme:i Sungur Gümü.ş. 
deruıe korlı:mUf Ye .ak'ayı clzledlm haneden lı:öyüne ge!dlkten sonra 
zannlle çocuğun ölQ.sünü kimseye ha. muhtan takib ederek Tatslın kahve. 
ber vermeden mesrlıta götürerek ler öntinde ve kalabalık bir halk küt. 
taııarla 6rtmiiftür. lesi içinde taba.nca kurşunu ile vur. 

Mehmed At tev~ ve adlıyeye tea- muştur. 

lim edllmiltlr. HA.diseye müddeiumumillk.çe d~r _ 
Sa.luman ,.elr.n bir mflttecı b9tulda bal vaz'ıyed ed1lmlş ve suçlu Mehmed 
Çeşmenin Kl'l!te mevlı::Unde bir de. Sungur meşhud suçlar kanununa gö 

nlz lı:azuı oımu.şt.ur. re yq>ılan duruşma .sonunda otuz se_ 
İçinde gftmrük muhafaza. memur_ ne ağır ha.pis cezasına. mahkO.m edil. 

la.rında.n Be.san Paydar1a Sakızlı üç mlştir. 
Yunan milltecl&nın bulunduğu BtlD-f==============I 
~al. Köste köyünün Tok bumu açık. raya çıkmışlanıa da S:ıtızın Hardele 
lannda ftrtlma.ya \utalm1", nlhaj'et köyünden 21 yqında Kost-a İspatıra. 

tml,ftır. Oüm.rtik muha.fa,;a memu- ta7t>olm\lftt11'. Botuldııtn tahmin edli. 
rile !ki mtutecı Yananh yüzerek ta.. mektedlr. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Yük.sek 7.ira.at enstitüsü orman, ziraat, veteriner fakültelerinde talebe 

k:ayıd ve kaıbulline lı>/A!ust48/941 tarihinden it.ibaren başlanacak ve 
SO/KYiM/1941 gUntı akıjıamma kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, t lz1k, thnya, cebir, türkçe 
tamtr ve y&bancı dildGn .tr~. ingilizçe, almanca dillerden birb 
bir aeçkn imtihanına tabi olacaklardır. 

3 - Beçtm lıntihanı Ankara ve İstanbuld& 7apılacai ve tarihlerile 
yerleri gametelerle ayrıca llan edllec&ktir. 

a - Enstıttmıös fakftUelerine yazılınak istlyenler kayıd ve kabul 
§art.ıannı enstitü rektörlüğü ile viIAJet ziraat, orman, veteriner mildür. 
lflklertnıden tedarik edebillrler. 

4 - Sıhhat raporu nümune.si enatitt ve vlllyetıer :rAraat, orman -yete. 
Tiner m6dürlilklerlnden tedarik edllir. 

Batta rapor k&bul edılmea. cc6864• (62M) 

Tekirdağ Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığından 

1 - Tekirdal tehri içinde ynpılacak feh.lr stadı futbol aa.ha.sı, koşu 
pisti drena.J kanallarının yapılması Ye sa.ha lle pl.3tln tert!b ve tan..: 
Zım iflne ıa.Iib çıkmadığından bu kere tekrar kapalı zart usullle 
ek.siltmeyıe konulmuştur. İfbu inşaatın keşl! bedeli c13760> llra 
c29• kuruştur. 

ı - Eksiltme evrakı her ıftn Tekirdağ Beden terblyea bölp Baıt&n 
lılında sörülebUir. 

ı - Eksllt.ım 13110/9-il tarihine mtısadlf Pazartesi giinti aaa.t d5> de 
Tekirdağında Beden Terbiyesi Bölge Ba.şlı:anlılında yapılaca.lctır. 

oi - Muvakkat teminat miktarı cl032.03t liradır. 
6 - İ.stelclıler tıeklJf evrakı meyanıfla Tlearet Odası vesika.'llnı ye fimd.1. 

ye kadar yapmış oldukları bu kabil işlere ve bunların bedellerine, 
)4 başında. bu ışlerden anlar bir fen memuru bulunduracağına ve 
hangi bankala.rla muame~ede bulunduklarına dair ves11ı:alan toya. 
eakl.ardır. 

t - Tekllt mektublarms ald zarflar kapalı olarak !hale günti .saat d4> 
de tadar TeltirdaRında Bö1ge Bqka.nlıtına te.sllın edilecektir. 

'1 - ~ta ae gönderilecek t~k11fler nihayet ihale aaat•nden bir saat ev. 
vellne kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde ka.patılmış olması 
lA:nmdır. Her ~ürlü gecikmeler nazan itibara alın.mas. a:8623• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
orman, Vet..er.ner ft Ziraat Fakültelerine bu yıl ıı:abul edüecet talebele_ 

rtn eeçim imtihanlan ht.anbulda Sultanahmedde Yükse't İkt.isad ve Ticaret 
mektebi tonter.:ınıı aalonunda ve Ankarada Yüksek Zlrs.at EnstltQsünd~ aea. 
tJda yazılı gün ve saatlerde yapı\acağmdan namaed t&lebenm imtllıaıı ko. 
mJqonuna mUrı&eaatıan. <6859 _ 8377> 

Ders Gün Saat 

~"k 

Türkçe 
Kimya 
Biyoloji 
Cebir 
Yabancı dll 

6.10.941 Pazartesi 
6.10.941 • 
7.10.941 Salı 
7.10.941 • 
8.10.941 Çarşamba 
9.10.l!U Perşembe 

--~~~~~~~~~~~~-

9.12 
14,30.17 

9.12 
14,30.17 

9.12 
9_12 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Dete.tıtr ve evrakı matbua. '4 kalem 2370 Ura 177 lira 75 kuruş 
Gureb& hast.aneslne ıtızwnu olan yakanda mlktan yazılı defe.tir Ye evrakı 

matbm açık oklliltmeyc konulmuştur. tbalesl 16/10/941 Pazartesi ırünü aaai 
16 de Vabtlar BaemUdtlrlQğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
Şal'tDame]er vo nUmuneler bervtın ı.evuım kaleminde tı6r11lebllir. l8289) 

Belediye Sular idaresinden 
Aşağıda yazılı beş nevi malzeme kapa.!ı zarfi& ve karşılarında cöst 

r1len tarihlerde ayrı ayrı ekslltmeye konmuşt,ur. 
1 - Kızıl ve sarı madenden dökülecek .uyaıç aksamı 

13/ 10/ 941 Pazartesi gilnU saat onda. 
2 - Satın alınacak yuvarlak, altı kÖ§e '?e boru 

ile demir cıvata ve somun 
13/ 10/ 941 Pazarte.,i saat 11 de 

3 - Yumuşak madenden dökülecek kapaklar 
14/10/Hl Balı saat, 10 da 

4 - İmal olunack ka~uk kapak contala.rı ile disk ve piston llaUtl 
lt/ 10/Ml Salı saat 11 de 

5 - İmA.l olunacak emaye sayaç ka.dranla.n 
15/ 10/ 941 Çarşamba saat 10 da 

Eksntmeler gö.it.erilen tarihlerde Taksimdeki idare merkezi binuın 
yapılacaktır. Şartname almak "Ye ntlmunelert tetkik etmek t.sUyenl 
hergün mesal saati içinde İd~ Mertez&nde Levazım servıBine mttraca 
edebilirler. c865h 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
. lturuhao tıaNıi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve aJa.ns adedi: 2a 

Drai "Ye &ioaı1 bir uvt bub mumeleled 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
· LiRA iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bankasında twnbara1ı T8 fbbarsuı taaamıf hesablarında .
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa oekilecek ltur"a lle aeatıctaıl 
plina ıöre ikramiye dağıtılac~ır. 

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

40 )) 100 » 4,000 » 
100 ,, 50 » 5,000 » 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 ,, 20 • 3,200 )) 

Dikkat: Hesabl~nndald pnralar b1r sene lçiııde 50 liradan .,.r 
dUşmlyenlere ikramiye çılttltı takdirde Y. 20 tazlasile ver.ııecelct.ir. 

Kur'alar ~ 4 defa, l l Kart. 11 llulran. 1 ı EylQl, ı ı B r 
tlnun hrihlerlnde çekileCf'ktlr. 



Te graE, Telefon e Telsiz Haberler· 
kıat.\._ ______ _:.. __ ~~~-----------:-----::-ı;----;-------:---.------:--:-::---;---------------------------) 

Milli Şef inönünün 8. Ruzvell, tam Moskova J ponyada üçlü 

Tezahürat yapılması 

Dil Bayramı bitaraflık ortadan kon/ er ansı paktın _yı.dönüm~ 
münasebetile kalktı, diyor Üçlü konferansa i~tirak ede -

cek olan Amerikan heyeti 
Moskovaya vardı yasak edildi 

millete hitabesi Tolcyoo 26 <A.A.> - Unltro Press 
Londra 26 (A A.J - Mı 1• va1an b11dlr1Yor: 

r11a.s &araf'ı ı lllcl sa)'fad&J blldln1dlğl"M göre ttçlü ko!lfor T'!:5~ Japon sözcll.sü İ3U Ştı beyanatta bu_ 
İlansız harb 

lt aydı.nlarcı :tendı zevklerinde Am-~L-da bital'.allık kanunu iştirak edecek olan Amerı.kan murnh-ı lumnUŞtur: 
luskanç olııı&la.rmdan ve berlcC • ...., llAl baslan Moskovaya :varml§l.a <1 Japanyada •1çlll 1'3.ktın imzasınm 
<ıJcllslbın en ilstiln tutma.smda.n _ etraluada münalıaplar arttı +-""'"- . 1 ... . t · Ytldönllmü münasebet!.lı:ı husıı-;t teuıhü 
ııoıı. Rus _ .LU6•...., ~ par"' erı o ite _ t ·~-... edilm" • . 

~-er Türkler bll!Icln hn dalında Nevyork 26 <A.A.ı _ of!: . . , n r~ • .,, ı r. 
ll.cı dlller IÇ1Il ~lışiıklJin RuzVel&. t.oogreden. b taraflık tanu.. s:nın Moskovadıı top anınas t~ M lliyetçl l:idn Nakam:\ b' " en -

r kendi az dllleri lçln emek ç :ıcse. nunun derhal i!ga.sınl ta.lcb etınıyecek, I gi.Ilııler tara!ınd~~ yap n mart~ gU:ıtı ~O'Y1iyt'cn&• nutu~tan var.. 
dl, Türt dlll çok zamandanbel'ı ek. JalIUZ taocar semJerırun ıesıihlne m.L R~ar kabul etm~.erdır. D ı op nntı geçmek meObur!veWıdc kalmrşar. 
erinden t.amamilıe ikurt.ulmus ve tealll'k maddenin agasını ıa~cınrk·e ik.. mumkün olur olmaz yapı acaktır. 

eden Yet dfinya.smın ronet bir dili tlfa edecektir. Bu usul, süraUe net~ - l!;o;)'et hl')cl: A~manl r Harkof 
UlJ bulunurdu. Ayni alışkanlık. oeye uıaşm.:ık :u-zusu;JU i'OS:.erm~kteaır. MoSkova. 26 CA.A.) Aovv"t hll ı.tı 1 

",Un de bhJ. ~e edeceğimiz çıok RaııoveıUn .o:ı.crl metı Lltvinof'ln. Gollkof'u Mos ·ova - 3 3 •ey!Jten alıkoymaktadır. Ulu.sa SÖ2 ~yyon: 26 <A.A.> - Bugün Co~ da toplanacak olan İn(tlf7 P •ı~ • şe r •ne mil 
' .:tiren Ye okutabilen her nydnıı • ler's ~o'dc n9$l"ed= ;yıe Amerikan konferansına lşt·rak ede 

.... dil in nutlt'\.m<!a ıüı RuaTelt, eze c cek o•nn Sovyet heyeti ı:.zahklıı rı" n- ki ı 

.. ' ıŞ de blr tek yabancı keli _ ya aş r .. nın ks.1k demektedir: · tm" tir e olmasını özeo.r.mcğe de, sııwar ilzerine mevzu nmba~onun tayın e _,ş_._--c1---
b:.r zevk saysa. birçok sıkıntıyı 1939 senesi Temmtrzuncb kaldınlınası. [Il:ış tarafı ı luel sayfada] 
fark etm<:dcn geçıreblllr!z. harl>m bu wıar çabuk patlak :v~e - Meşhur S S yı d z- dar ml.iiılm b;r d ğ:.ş:klık yoktur. 

l>J bayramı, btıyfil; ve ulusal bir sine mAnl t.eşkll edecek tuvvcYi brr iL IVI VnzıYet şudur: 
:~~kteln işaretidir. nıJ ~~~:·fos ıı. hart>'.: m{&nl olurdu. ları du·· n ı·mtı• ı.: an dlr~:.~~~J ~~r~~~d; 
U 

~••MU.Q Yo unda inanla ve sev- .u~-.. ,.., Al-"""a i.e ttalya, :tıarb ı ....... __ e "'Ol "l k ~ ......,.~. ...,_..,,. 1n • ~ cusııs Bı4:US- )"<l.P•:utın.l « .. 
J .. ms ve yol aldtrm .-;a ça_ ~ ............... ~- blclın giltercye b.!' o· du'~ r .... -h-~-·- p&l..laU"'_.. _..,_ dew bır muna.reu~tleu &Ollra Al • 

.. ~ içln borç1.ur. tek .ft ....... -. bir ttk m:ılc Te bir tek bı ......,..,._... -"--'"''" ınanı.an blrti.löC m.ı.l eerı atnı • "lar _ 
r m1Jlet, m!!letler 8 • ..,...._ vereınlyeceğ•mlzc ÇOk IS""~- - .,,. -
kendi dilini yaııma """ ses Te saz san'atkiirlnrının b 'r kı';. dır. 

'Yan & •a--'•- ne ~........ ek lereü..:_ın bt•--rhk __._ .... ,, '-'k' Beledi .,.__ t C ı U b .udayetler-Je T moceııkonun Smo Odadır .,. .... ~ 6""'~·- .... ...... --· ..... mı da ye J:.o3.&dı e.m Y"' rrı •- lenste doğru yapuııtı ıaAlTUZU b:>.-
~ . M1Uetler arasınd:ıld bo - Reis RUZVclt. netice otarıık. d:yor ki: nll8ında dün ınıtihan edlld.!er. İmtl- 63 saynus .>ıa.ı A.manlar ~ıtndı e.. 
~ ~Ya::-:e ~ Y-er yliz(lnde :Nazi _gayr.'~ln ~k: han odıısına girnlı:?k için kor dorlar _ ıbcmm.yc::t.lnı ulkı\r ct.nıeklc bcra • 

c1eıw1 ... _ ktld mab1}'eilntn tedr=cl SU."'C e 1 dan geçerken gördüğllm manzara ge. ber v-e Rus taarruzunun Smo.cns.. 
},,{ ~ ... ~.... tırn3fm" t.a:!ar ıı!:Ahlan tın :k 

UleUertn ben!tklerlndeki gnç, ya • = :"';öte.a:-rwua l!'•U'emadi)'en çcn hııfte.klndcn dnhn aı beyec<>n1 ı şa.r. ınd& <iUTduru dutunu 60y. 
~ iclıı '-'n sa~lam kA)'Il 3ktır. ı,_ aııüa?eJDet edenlere sonuna bdıır :var değildi Gene Galntn blrah:ıne.·ertn n 1 !:~~~ır~una ~ım.ıı ct.me:Je bnş1a.. 

dolayı "1l :mmı ben.ille det. d.ml etm~e a.zıııetıniş olan AmerlkB kısa fistıınll, a:Ctgarson snçlı , ko! arı A.lıwuılar Jlaikor öniiııdc 
<lUdotruya dokundu..,ıtunu dtışilne - mtrıetmde tam b'te.ra!lık ve uzaklaş ve bacaklan açık küçük ~r.rkıcı k•Z- Cenubda, Rus kıt'alnrının ı~ru 

eıı~erı~ tabşmaıamu sevcl ve ilgi De ma JıisSinl tn.ın!lIIlne ortadan kaldrr - la.rından tutun da, yaşı e' llyl geçmiş müdafaaya rnemu: ed len Budycnl or. 
ati ?enı ~~ .. _,_,_.._.._ 0.._tt.-....ı.. m~· ak s:ıçlı üstadlaril. kadar, hepsi heve_ dusupa Alman ç r.mb ~.nden kurtula _ 
~l 4.ot:.nın.u:nuwı ı;WJ<U..... llAnsız harb can ve tercddüd tr,nde sıra1nnm bek ra.k ilt!haka dev'l:ıı e"tlltlerl niınan 

~"'•"-ert net•-e..__._ memnunum. < ... ") Unlted press· 
1
' v "'"'"'41' """ ""n.LOU V~ 26 .n.n· - lemekte. Kalabalık arasın<! ı de"'er. haberlerden anlaŞJ.lmnktadır. H.uslar 

E;
ır dU;;rnlz hnla. arı.-ıına '701ım - Bir gör(1şme esnasında. 11.vandan torda slla.h i 

. ltentız eksik oı.an terimler de Taft. şu beqanatta blllamnuştur: ' lerl çoktan verJlmiş ve bütün .şehir Har • cndüstr s m"rkezler 
'·~o nl?'ga, dJlınlz b"rden ço\'. Fliş- -t.a-.nık lc.anununun llgaS'I M:.h ha!k.ı tarafından t'lsdi'!ı:: olunmuş ha bulundugu !çın bu .yere b!ly~k: bir e.. ._ ~ hı.car.... ._,_. .,, nı.u heınm_yet. verdlklerwd\?D muda!aanm 

"lıhn ... ~ır. nu mese'eterın her uıu l-eı"e Jtaışı harb ilAn•na. muııdlldir. Bu nendeler ve sazende er de var. Ne çıo.< şiddetli muh.l:'cbel re meydan v~ 
~tt;!n ame:ı ı:tnmıl'dil". Jcanunan ftg.aSl, Amerlka hQk'ınıE'tne diyelim, Allnh hepsine kolaylık ve mesi muhtemeldir. ş.mdllk A!man nrh 
~ ~tatt!rktln, TCrk dtl" utunın- ilAnSlZ bir haıt> yapmııt u.ı~I 'Zihin açıklığı vers!nt Iı tilmenlerlnin Ra-:-lro!d.'ln 33 ınn me. 
!:ı -.ıa boşa :~~~- =m= verece~. > Bu hayı· duadan sonra lrı1tlhan o. sa.fcde bulundult1a., b ldl,.•lmeklcdlr. 

Amerika bitarafhk 
kanununu kaldırırsa 

~~ ele dlierlrrlndcn alaeafı
ted . ığı lt;-ln Amcrıkıı;va kısmen 

!J ede bulwıa.ı:ı bir'""1 dClletl ~d 
nıe P:rreüeri mdstana ohnakn U::; 

Y a2:0n: ~lim Ragıp EnMt dltcr'eri, Amerikan .faturalarını cenb 

A k 
., BIZ bıraktıfmdaıı bu dc\•lct te . bit .. 

vraı>a ·ı. asıncla askeri 1aaJ>c.. ....... d • a ra ... '.' a ı altında bir kanan kabul d: 
• tin demokrasiler nle~hlndc inki- _.,....,_ Za fil --· m 11 uın:ı.n bau Jnaddeleri 

63 c mebsuten mıl.;crınslb ol.:ırak A.. hükümden iskut edilen ve bllha .l in 
merikanw bir takım tııuırlık troblrlc. glltereyi aliknd:ar eden hiikumlcri 50~ 
tine hız verdıği m~hedc olunmak. zamanda ta\blk o1unı>ı yan bıı kanun 
tadır. Amerikan borcnnıı M .. memls olan 

Bu tedbirleri .sıralamak Jcab etse, memleketlere lıilhııss:ı tıredi yo11Jc btt 
bunların başlıcasının peşin tedlyeli tftrlu atışı yagtc eden btr m;ıbfvet 
malıcme satışı. iklunı.ı \'t'rme \C kira- attrlmekte tat Aynı,-:ı.. her Jı:ırbe ılı-en 
lania kanunu, g:ırb nınf kiireslnfn cm.. dedetfn muharfb vaziyetine Cl'Nllcslle 
nlyf'ti meselcsile mütr.rafık olarak A.. I beraber Amenkay:\ sipariş eyi~ ol 
~erlka. sularında konvu."\ usuluniin tat_ autu harb Yll':>tnaya yarayabilecek eş: 
bikı gibi -nktile ın:ıhiyetlcri U%UJI uzun yasıruı. ambargo konulmalctıı idi Son 
teşrih edilmiş fllao harbe )'~ zamana kadar biltün mohl!.rı'blc~ bak 
hardtetlerlnden ibaret balunduklan kında tatblk can n bu lliilnimlrr ~ 
anh.şılır. Amerik.a fçln bundan sonra merlkanıo cleınoltrru;'ter ılnvasını ' bt_ 
ıı.lmacak iki karar daha vardır ki bun. nlmscmt"s11e y:n-:ış yn,•aş t:ıı11t gl5rme. 
lardan ~lr tan~ bilar.anı!< kanununun :re başladı. 'Bw:ü!l. ortadan kaldırılma_ 
llKası. dıterJ de nıii~l'ltye J11en .mü.. sı ise. Amerik:mın Avrupa harbt 1mr.n. 
dahıılc surctile Jıarb ll~tıudır. sınila yepyeni lı?r dnrum lkt; b eyle_ 

Her ne kadar '!b\tarafl:k kanununun mesi demek olur ltl lı:ırb~ tuen ınuı'fa. 
D&-ası bir baluma fili müdahaJeyl ta. hale sayılabilcerlf haklnndJk\ tdstr. 
z:ımnııuı ecle.rse de hr.r lki vaılyct ara.. lcr de işte band:lll lnbl:ı.'I eai)·or. 
s nda bazı rarklar buhuıdııiu mubıık- Maıımarfb şu nokta.va ;:t"nf' Phl'.tnmf. 
kaktır. Şöyle kl: yelle işarel el.ml'k 1bnndır ki btbraf 

G(lfen harbde .Al·rnpa iat'asına bü hk kanwıunun 11.ra ec!• ettk 1ntUte_; 
yük miktarda :her türlü cŞYa "e a&k~ ve mütkffklerioe afcl eşyadan ambar
cönderea Amerika. bu e.şya:n. blr itti.. nlann kaldırdm:\Sl ilemelc, cPne har'b 
fakın bedelsiz blr icabı gibi drtil, rıı. demdl dcğilıllr. Cünlrü, Amerikanın de. 
kat tedfycll bir ab:ı:u fl, şeklimle ıe. moknısllere mües<>ır yardımı :valmz cJe. 
Jant ederek müttefik Anupa 4levtet_ nlz üzerinde donanma5Dlı harekete ~
!erine harb sonund~ blttr fatura yol. tlrmes.1e ve matzt'.m,. ve ccnhane ltf!V· 

lamıştı. Müzakere yolDe dcnm ettiri klyatını artmruısı1a kmllishıl iamam 
lemlycn bir siyıı..-.etin Fil. hl:ı 3wüıül: olarak ~iiste.remcz. Ayni mmandn Av. 
mesl demek olan muharebe, yalnız bir nıııa Jnt'asına n lter d(' sevtt .. ylrmesl 
~k insan ha:vn'•na delil. :ıynJ uman. lazımdır. Amcrfk.,dı., cran bH"'ık bir 
da pek bi.yiilt maddi kıymetlerin ele kısım halkın blJhaS<ra muhnll'ft-t ettiği 
mııhv ve hen oLn~ı iotao etmesi nokta budur ve bo ynpılmaih1te , A. 
tabiidir. Nitekl.<n Umumi Harbdc de mcrikımın tt-n.'li h•ff!S1ne kOTnbnttc.tI 
hal böyle olmuş ve harb snnu <W\-resl, hf"r lS":V, fllrn kl'ff'llön nhrhh ~n. 
bütün dünyayı, büyük bir lktısadi bulı. da lıafit lmlacab benuın5tcdlr • 
rnnla karsı karsıya bırnknu$tu. Fin.. < { . (]) ~ 
Iandi.ra gibi ~rcunu tamamen ()diyen, ..../" "'" (/C,491-,.. vlH•p 

Barbaros •• gunu 
-------~ 

•• 

.ssr~ ~ı. dertn sevgı ile a'lryoruz. TCrt ,. d Al dasından içeri gird"m, Kırınu taarruı: ~ son anuın kadar besled:ği ge_ Kırım a man Yaıık! Bir fırsatı knçırdık Zlr9. , Londranm ıı.ıeşam gezctcleri Kırıma mastarafı 1 lne1 Y.IMfal tanbul Komutanlığı, Donanma Ko -

1 rııı"' 1 \'Q~tr, gerç"kıcşttreec~ B:oyra. paraş ı•dçu.·er·ı geçen hafta imtihana g.rmekten im- knrşı Altruın tnar.nızumm bas~adıitını rtmizdeki resmi ve hususi bütün mü- mutanlığı, belediye, parti, liman ve 
ı...~d8'5.Janma bu dtlşQnceler ve .ı .. ~ \ hsber veriyorlar. hlmnulnrın asıl ber. ~ ltutl.cyoru:n tlna eden Muzcyyeı: oenar ba defa z,"ha hücum ct;nekte o!duklan zan. esseseler!e, b!lumum rienlz vasıtala. birçok teşekküller ımmına türbeye 

~'" ~ i!lmet tnliniı [Baş CArdı 1 ıne· s:ıJ fıu'lnl gelmiş ve bizden evvel ımt han ol _ nedillyor . n bu sabahtan itibaren t..aynı.klarla çelen\ı:"er tonmuştu.r. 
~;~'rıı. ~ ltatkevini IS'~renendirdiler milyon t>sir .ıldlkları hakklndald iddi. muş. ŞİllUllde, Atm.rnlann Munnanskı donatılmıştır. Çelenklerin kor.m:ısını müteakıb 
~ ~ Ilı. <A.A.) ~ Dokunıncu Dil ı ıan Moskovada saçına teliı.kkı edilmek Hem de rivayete naznran, s'.lbıh'e- zaptetmek Içln yaptrlt!.2.rı !kine tanr • Barbaros türbesi önünde tertib e. türbe bahçesinde deniz ta!im nla • 
,_nı,_~\ clitı:aaebet.llc HıılkeTinde bu ı tedlr. yln en erken gelen o ol Muş. Pek t>n. ruzu d.'l Rus ordasu durduımıısa ben. dilen merasim, başlamış bulunmakta- ymdan ayrılan ik1 manga er tnrn.fın-
tı.:"<lıı il?ııı de Odesa'da müdafiler Olltün kuvvetle. i ~ .. qı. irtı.....-, ve coelmn blr şekil dl§elı bir hail varnLş mtlh'ln'l glr- si)'Or . .İlk Almllll taarruzu Trmmuzda. dır. Deniz bandosu. deniz +.alim ala. dan havaya üçer c? .silAh ntılmıı ve 

'< "llt ,.__ ri ile muhareoe etmektedirler. Ahnan t!ı. ~ _. ... törenine :Mllll Şc meden önce uzun boylu bfr t.ıthk; ·at yapılmıştı. yından mfiretteb btr tabur, YlJJaıek milteakıben de Bıırbarosun ruhunu 
~S~ '- ll. 7anlannch B:ı..şve.ldl - ''e Rumen ku·ıetled bureda so:ı ;:;:.n yapmış, neler soru'duğunu, ~f'<'E'. hrıf Tabancı Juı7nakbr.a ~örr. Deniz Tlearet okulu ile mekteb!cr. taz!.z mak.sadlle :ı dakika lht ram va.. 
h. "< .. )<'J.aaı., 'Hal1ctye v-,_.,.

1 

ş-u~ 1arda 50 000 'tadar zayiat vcnn e ır. t k l 
1 

tihnndn döılen olup olmad•lk. Yııbaneı kaynak!ıırd'!n a ınan ha - Uk kltib erl e "' k kalabalık b1r rul ..+ --•-.::"ı " -ve M .. , ~ ~u Almaniar Kırım yarım adasın..'\ J:.ar. a m "' .. ~· berlere göre S07Yet oroulArının uınu • genç ' v yO z;yetlnde du mu9 .. ur. :Mt:us.ouu de. 
' ~ "'latu m Veklli Hasan !u 61 taa."TUzlarda bnluııınııktndttl ar MU. nı anmmak ısteml.§. mf h!!Yetindc b"r .ı:ar.ouır.ı g6~U'm"k:tc. halk küt'esi merasime ~ırak etmek.. vnm etmel-tedtr. 
~ \\t~ halde ~f Vermlş1er him miktard.a p:ı.raşUtçUlcr ~ullanmal:: imtihan hey<ıtl.nden olan ıamıant dir hı{rfllz ıuıvnııklanıı'.l göre cmubda tedlr. İhtilalde. Vali ve Belediye Re_ Be.şikta.ş kaymakamı \'e bir deniz aU 
~~· Ö?ne!i şa.rıer okuyan tadırlar. Sadiden Müzeyyen Ben.arın imtiham Ruttvent o"'dn11ırı u .. -l:of dvannda isi Dr. Lütfi Kırdar, İstanbul Kmnu. bayı birer hitabe söyllyecek.ler ve mem 
hlt \:~' ta\ ta.ttcr ve tebrik bu.. Kırmı muharabele;rl hskkında rcs- etrafında. tafsilat almak lstedlm. O, 11oPlanmattadırlnr. Harltof önOı:ıde ş!-d tanı, villyet. belediye, parti erkfuıı da aimebu suretle nlh:ı.yet veıaec~tlr. 
''" · lenı Şefbniz ~t 

23 
te mt menbalardm h~fiz h çblr haber bu suali bekliyormu~. glD1 atıldı: do'.11 muh&rebeler oLı.caıtı :Şaret t'dll - hazır bulumnaktadtrlar. Gece büyük n.mı.ratın turb .. s hu • 

~ ~ ~ır'a.rken kalabalık aıınam8m~. c- Fevka!Me. dedı .. Hele şarkı o- meırtedir. Törene, tam s:ı11t 10 da mera&"m susi bir ,&ekilde tenvir E'dllecek, Şlr • 
.Ak ~~ '-?'atın.dan coşkun al kurıren, hepimizin göılcrlni yaşarttı.> Rarkof öoUnde lrnrulacak nıildafaa.. kuman.danı tarafından verilen işa - keti Hayriye ve Dentzyol!ım idarcle. 

b~"l~'"-~ 1 - y * nın Alman ord:ıl&nn n durduracaAı retle başlanmış ve deniz bandosunun rine ald bllfunum deniz 'VRSltaları 
·~fi\ \ '!lı.. ...._ 'ardır. enı• bı•r sı·nema • biraz şUl)he!Jd!r. fRadVO çazetesi) 'I'tit\ ~ ~ ~ ~ Hamiyetin imtlbnnındayız. Istan - da lştlraklle brp bir atızdnn İstikltü elektrlkk!rle donatılacak, ve bunlar 
dokıJ l>ıı·~ ~ - Başvekil Dr bulda onu tanunıyan, sevmlyen var AJ t bJ • v • marşı söy'enıruştir. Afni dakikada 1L Beşiktaşlan gcçer1erken ;projektör • 
're }{~ 'ba'-.~ aıat 16,30 da açı 1 ı yor mı? rutta inıt.illan .heyeti bJe. o • man e . ıgı manda bütün vapurlar düdüklerini lerini türbeye çevirmek suretne tn -
J • .. ?!\ -.. ~ ~ bir on numara ile üç yıldızı çoktan çalmak .SUretlle merastme lştfr.ıt et- zlm ve ihtiramda bulunacaklardır. 
llr~e g~ ...._~ ret ederek da tendi nıa · ııazırıam~. Her birinin zöz er1nde bu [Ba.ştararı 1 lncl sa• lnda 1 mlş1er ve bn anda Barbaros zamanın. Diğer taraftan gece lıülün Hnlkev. 
-'tatnr\&ll ~'~~ını _ bt~~ lı Belola.nedfsin.,e.e~~i,!'nın et.rafını açıp kararı okuyorum. Fakat, gel gör kl, .Azak deniz.ne nerlf'me!er'ne nmek o. dakl lttyatetler; t.sşıyan er1er de Jerinde meros!m yapılacak ve nmira-... ~ '"' =-· ...... erınl.+ir Ha imtihan bu. Na.polyonu bllc korkut.- lacak b!r tarma i.ŞUruk etm~ o'an Al. Türk ba._...x.. ... ı dircır.e ,. .. l>.nfışlcrdlr. lın Türk denlzcff''ine uaptığı büyük 
.a- ~ 11\utr1-.·r -""-ııa.•~-e .. arar v 90 • • f d •~ ıı· l 2' """'( l J''a.ıi"" & "'" .., " ~ıka ~u • :ıs.....,...•'1""' .... e& - ID""· "'~""-" Bam-et ~tra ın a per. man savae ...,yyare O 'll'l r ,..y, de ütea • lr 

ba 
ra 'M> ıı.' 1ıir göre •anı"" edDıp bo .... ~,,-· ,,, _ h h Uhl bl .. :Marşı m klb Sl'"asne vll!ı.yet, Is. h1zmeUer tebarüz ettlrllecckt • 

.... • ~ lA • ... _, .. ı.--••a - .. b"tun u ayran m m r ·.ıemı'"''Olunu ı:: 'ddctll v• leslr - - ---"'anı ~ ber ~ı&>~ bina yeniden vane gibi dönen. u .. .., ... ' he ı cıoı. .) bu ha'A endişeli ~·u lebombalamı.şlaıd::-. Bu dı:miryı:ılu !Iar. · G 
Yeti ~ .t.ıa11_ - a.. ...nnm-~a b3'Jana.kn ya .. ında "ehr•-ız bnl-••lara rağıneD ı.u ' " - ''S p b 19 ı..- . ,_ ~ '11.-:.. .. _ ,, _ .. ,, ~ ~ Yfi ü to! ve Done~ cndfiltı-1 mıntskalnnnı t ı ~tlt \1 ._, •llJ'( l>iJ-hab Da1 döteneeet ~ pe zünfin rengi bir hayli uçmuş. z Kırıma bıığla:naltt:\dır. on OS a,, nın U macası : - (J) 

il ha de e.ktıı lfaaa }{ızf'tıı:n :...... _kurumu yeni blr sjDel!lA tasanaca.ktır. yeşil ve geniş bir şapkanın go'gesi - İşitilmemiş vahsette mnharPbeler 
'°'\.~ ~t n ..\JJ "-.kanı ~ ne sığınmlf, e.det.a klmBeye b:ı.kmak t~ı!ı:btıne otlda Ata.ı.u\>'iioeı oldu - ABA., ıstemıyor. oargın gibi duruyor. Moskova 26 c.:.1:) 0r_ Unıted P:-ess: Bunfmdan 30 tanesini hallederek bir araJa yollıyan hn 
tt ~ ı...._.~e ka ıidereı; b rkün mu - & A •ı imtihan mut.ad şekilde b~ !adı, mu Cepheden lelen haberler, Lm!ımrad okuyucumuza bir hediye takdim edece.ii~ 
~ :nıı -4~.-·~. btaı öıı.;,. ..r Çelenk bı- ,,.. tad sualler soruldu, siyah •ahta üze_ yakınlarında ı~•tı!mf'm'" ırııbşette mu_ " 9 10 G.lıh~ ... , "nd d 9' • - Soldan sata! 1 .61 "t .) b I u 
l ~-"~ ~ e aanı ile sı·neD18Sln 8 rlne nota'ar yazıldı .~flındl, Bayan harl'beler oldu ,...ı bildrllmt"ktedlr. 
tı~ ttltr n &onr Hamlyet1n müzık bl'glsl daha bir • $ehT:ln btlyfilc b!r tehlike gee!rd:tl 

1 
- Fransızca 

b>eı~ı"~ Çaı et, l>U ab l4aartı Vckf., TYRONE pQWER çok taraftan yoklandı, tek blr falso kabul edilmekle beı:-rıter mlldnfllerin ıııtm m. Su ıta_ 
11·ıı~ ~ ~ar {i ayra.ınını tui.. yok. Bu vazıyet, imtihan heyetinde şiddetli bir mukııvrme~ go terdlklerı şıyıın <

4
l. Sık;ın_ 

llttıtt""""lll•riJ ?.<etinde Kurunı ye LINDA OARNELL bulunan hocnsı Artakl efendiyi mem ve }ınft!\ bazı nrıktıı.' ıı rcb mm·arraı:ı - t: tdası B~>.n<ıt.a 
bu ~llw· e konllill'lalarda te-r:ıı,eri olan • nun etti, yüzü gözlerinin !Çine k:ıdar ~le ba'!anl.an lıticumlarn geçtikleri <2> 

e ba ~"1l, ..... ka·ide ~ hnbf'r verllm~~!'l lr. · '·"~1 ).... • l<'"'T neş'e ile doldu. 3 B'n kilo ı "'"ilde '"blı tcıııb c E londra 26 <AA.) - Unltııd Press: - ' ~~ l'aıı 12'4t nbJar E G..., L E N Derken, bütün dudaklardan iirkck 'RbiaM: gtlne tnr!ar bel! o•ııMk olıın (3) . örnek •3>. 
l1-Jte • tı U-11 ıc:ln-irni:lde, Halk- ürkelt şu cüm1e döküldü: J..en~ın :1tıb0t! hıkkınd<ı lmı • 4 - Çeşmeden 
~.3Q tfııcıe 11 tıı~ntııarıa kut - <- Bir de .ş!U"kı. Seslnlzl dinlemek dTiıda bOvU!t 'bir Y"~ d"vl''m'\kt.o.dır akar <

2
> • 

: ~(il ~tf~ll .~!e Eminön~ K A D 1 N 1 zevkini de tndalını.> Bu'"'unlıı br'"a.ber zannf'<f,,d'l'ln~ ır5re, 5 - B'..r -erkek l 
· çlf ~ ~ ?ıı .... ..,ıantıya, aaa Dört başı mamur bir imtihan. İm. bllr um erlPnlf'T n .. mfü'\qfıuvh mıın • iıım! C4>, Bir no. 

~) t~::rlld~~ii :tn~!~'=..:~ tihan -Olan da memnun, imtihanı ya. canlar anısmdR şıınslıır mUstlv'd ' r. ta 6 <2~ Fra::ısızca 
~ fer~ lll<ıan ~ TeTfik Gönen- Filminde muvaffnklyet rekorunu panlar da. Ayrılırlten, Hamiyetten 

1 
- 46 b" H J yata.\ı:h <2>. h.ı'."13 

111 
'erııtnlft dU :ınevzuunda bir kırmaktadırlar. Bugün sao.t 1 de !kinci blr şarkı daha l.o;tf'ndı. O, blr IO lrV?I 3rJl8 8 7 __ Brr kümes 

~ a ı e~rnnı.~ Ratib, dil Jn - tenzllı\Uı matine itirafta bu.1umcyurmuş g .. bl ihaflfçe Almanyaya gönderildi hayvanı ·3>. If.r 

r 
llllıde nden bahset • ı.. ~ kızararak: - millet (3) . 

.:e bu YaPılınaaı Jlzurı len _ Peki, dedi. Yalnız oununla bit.. Zürlih 26 CA.A.i - Btnccher Zel • a _ Blr nota 
1 alaha •ta'-• na aid taaıtyeu !:.. ...- l c ıungun b ldlrolğlne göre, Zn~eb ga _ ~nda izaSat~' .. •r . .. 'lA ... _erne ta-_ ...- sin. Zira, oruçluyuı:tt.:> _ ... ' 1 ' ı <2>. _ '9W .......... ı· p E K' .....,..e er , 46 '>.n Rırvnt ameıcnm A • 9 _ Uçmo.ktan 

tib cdUen bu kofıferanstan sonra ar BU GÜN : le Dün, ımt.than ')d::ı.sında geçen' enh manyaya gli:ıdarilmış o1du~u yaz - emri hazır <2>, 
kolu tarafından bir konser, cöstert teresan bir .sahne de. başında s.ya ma"'tndırlar. Canıdan yapılır 
kolu tarafından da bir t.emsil veril- Tilr {Qe sB1.lil bir başörtfi, sırtında yeldirme, ylm1i (4) • B.r nota <2). mlştlr. sene evvelki klyaretl ve taraveti ı.. vaffnkıyet iç!nde geçtiği blldirJdl. 10 _ B.:r nota 

'tt k . D E N ı• z cinde 1mtlhan .ç1n mi.ir:ıcaat eden 65 Dün imtihan edıien'cr ara.\iında de. <ı>. ~ yazar 
"' Udnr Hal'keVinde Adnıı.n Öğüt ilk eski blr hanende oldu. o, ille im.. ğerll san•atkD.r Siızan da vardı. <4>. su c2 ı. 

111 inkılabı mevruıu ' blr konferans tibıın olmak ı.sttyordu: !t.kııt, ba:en * ıı - Arnlıı-:-ıruı. 
•ennı.ş ve bir piyes tem.sil edUinişt.r. KAHRAMANLARI bir yerde çalışmadığı lçm bu ~rrusu Safiye dünkü imt.lhnna gene gel - cE• gelirse vücuddan akar (2). 5 - ~bJde blrll <2', Bir nevi 
-. er lialkev'erlnde de konferanslar ls'a:f cdl!emedl. medL Onun imtihana cı.rmemeğe kati' 12 - :Sır ettclt ismi (3), Şöhret <3), kayık <3>, Mab ko.'lııhn kıvmet <4>. 
trllınlş , Pye~er t emsil olunınuştur. Vazife - Aşl: - Kahramıınlık mu_ Akşama doeru b r hademe ımt.llıan katnr verchğl anlaşılıyordu. Aldığım Yukarıdan nşağı: 6 - Bir edat <2> , Ud çal::ı.n <3>, 

1 'I azı;am ve müttı.ş sahneler heyet.!nden Sall\hnttin P.narın tele. mal(unata göre imtllıan heyeti kcn_ l - Hayvan }'er <2>. Sene <3>, Jşı"k Mevlllddn oktmur <U. 

tQgı teren·n haı•b n1asrafları .AYnca: l\IATBUAT U. M. fondan istendlğlnl hnbe!' verdi. Me - dlslne imtihana girmiş V<l muvaffak <
4

>. 
7 

- Merd \2' . ..-.n .wKEf Jl'CNALI N<ı ı 2 - Sonuna cM> re!tme ağaç olur. 8 - İri bir hayvan (3), Fransanm 
~ 1\1~ • • ğer, bayan Mi.rzeyy..m Senar evinden olmuş nazarüc bakılması 10.Zım gel - 3 _ Nihayet <3>. oc~ mevsim• en güzel .şehri <3). Alınar.c.n evet (2). 
n~ 26 <A..A.> _ İngiltere ır.ali.. T!lrltçc sözlü te!efon etmıŞ, merak içinde olduğu L diği kanaatinde. Bu, müşterek bir (3). vn&.yet. C2l. 1 9 _ Blr edat c2> . 

~ xn~ar ~:'> iht.mı.çlnrı ic:n yen,de.11 ı Bugiln Saat ı de tenziltıt..lı matine çln, imtlh1ın nettce.sln: öğrenmek Is- kararla da t<:SbiL edllecekt.ır. 4 - Araları.na <İo gclırsc kebabı <ı. ıo - Bir aota <2>. znman m, Ne.. 
lttır. -~& ı:ra.lk: tahs.-sa; i&te • '9 tem!f. Kendi..slne imtihanın tıım mu. Ca\"Sl Oı.aruoy lur <2>. • rede J&e yakacattı.z t4), 
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SON POST~ 

"Zevcim 
Gözlerine 

inanamıyo~!'' 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

VE AKŞAM 
e•n BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİ 

' 
Havacdık mütehassısı diyor ki 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla İsteyiniz. 

[~• ı bici •>fadaJ nm müda.faa.sı 1oin de ta11are .lhım • 
tciDde o kadar ook tanare zayi et • dır. Bu ihtiyacın ml.k.tannı da mUstG.. 
miGlerdlr ki :nevcud fabrllı:alarmın bu bel bir halt> gösterecekıir. 
nıobanı dolıdumıaama imkan yoktur. !.şte Amerik&nm umuml durumu 
AlmanJ.,,_ kaZ'fl b&oum.Iarda lae ya • böyle itıen k.a1bp da İngllizlere k&l'da 
pslan -tabriblrtın d~ söylendliin_ değer 1a.rd.ım1M' yapması.na. imkAn JOk 
den QOk uzadttu: Ingıliıılet" tayyare 1h _ tur.> 
t.ı'yaçlarını o.ncalt Amerikadan temin * etmek meabur11ettnde bulunuyorlar, 
fa.kat Amerikanın bunu yapabilmesi Bir yandan İngU\zlerln, diia- taraf. 
çok mrdıır. Son def& ıırrt bir izzeti ne. tan Almanların ller. silnnekte olduk. 
fis mMelesi olarak, t~ıızıeriu cesa _ lan iddialan ve mUIA.hazalan bQIAs& 
ret.ini artırmıü: malesadile blr ıu).kttar olarak yukarıda zıtretmıŞ bulunuyo • 
tayyare vermlşle.-ülr. Pak&t bu yaz - ruz. H1c eftphe yok lcl her 1kl taraf da 
dunlara deTam etmek 15teseler dahi btıtiin bu hesaıbları kendine göre yap_ 
bunun dereceei kıymetsiz olacaktır. makta ve o suretle ileri sn.rmektecU?'. 

Z Wdın ''bu cid- S.tunıı nHtl 
• deQ bir bari- "'uvaffı• · 
kadir., ~r. An~ oldum? 
cak Od aY kadar evvel alnnnda ve 
gınlerimle ağzunm etrafında çl.7.gi
ler ve bwuşukluklarun vım:lı, Ha
kikaten "Ya!1lr,, ~ril.nüyordurn. 
Bugün ise, bil.tün bu çizgilerim kay
boldu ve arkadaşlarnn bir genç 
kmD cildi ıfbl parlak, nennln ve 
,umuşalt olan cildJme takdir na.z.a
rile ba1a:Yorlar. Her akşam yatmaz. 
dan evvel cild gıdası olan pembe 
renlttek1 Tokalon kremini kullan~ 
1orilm. -Teı'klb1nde Viyana Onivet
sitesf profesörlerinden blrl tarafın
dan keşfedilen, gençliğin k17meW 
ve cazf.p cevheri olan "BioCel,, var· 
dır. Qünd(lzlerl de cildi beyatlalq> 
1UJD.uşataD, siyah noıktala.rı ıfdertn, 
ve açık mesameleri sıklaştıran be-
J'U renktSi Tok.alon kreminl ~
ıu:ronmı. 

SİNGER 
KONTÖR 

Amertkanrn tayyare sanaya pek ~ Paltat hAdtsat ekserıYa evrelden hess.b 
nldir. Ancalı: son on aenedenberl inld- edlldl#i gibi cereyan etmemektedir. Al. 
p.t etmf1tlr. Mevcud 14 büyük tayyl\re nınnlar bu hart> ~ls.d•ğl. zaman Alman 
fabrikalarma UA.vetal 25 kUçUk fabri. ha.va kuvvetinin baskınlar yaparak Av 
ıra da genişlettlmlş ve daha da yeni ıı.uıa& bir yıldınm hıı.mlni temin ede. 
fabrikalar açılmıştır. Pakat bun!ar an. cek kadar kuvvetll olduğunu 1hrı"d et • 
ca.lt 9 ay sonra ha.kik! verimlerlle ça. mlşler mı idi? Fakat gene Almanlar 
lışmıya başlıyabileceklerdlr. İlk sene birkaç hafta içinde şark cephesini te
içınde bu verim pek mahdud olacak. mlzlemek üzere harekete geçerken Rus 
tır. Zira. bu sanayid~ catışan müte - ha.va. kuvvetlerln1n çok çetin b·r mu _ 
~ ~m:~eb~k k~n:~!~ ~~ ıcavemet gııet.erebıı~eklerini hesabe. ...................... ·---.. -·--···· No. 64 çift ibreli 55 lira 
merikan sermaye sahib1erl de ıstlfade. katmışlar mı idi? Hil!Asa evvelden ya_ Son Poeta Matb ... : MEVOUD MİKTARI :AZDffi. 

ı nda tehllkeU ördWtlel'i pılan heeablar ancak tahmin ve te -:· r:: para vermeıtı! çekin - mennllerden ibaret kalmaktadır. liefriyat Müdürü: Selim Ragıp Bmeg Sin ger Saat Mag"' azası 
mektedirltt F.sasen Amen"kada fiatlar Bmıun hfıpelnm UstUnde olarak btr l&BİBLDI: s. Ragıp DOQ 
ükse~ bugünkü ranruır.anı iki de .eans me&elesi vardır. 1nsanlarm ha. A. Bkrem UŞAXLIGU. İstanbul Eminönü Cad. No. 8 

~81.ine çık~a.k \Qhı 20 m!sll sermaye yatında oldutu gibi ham sa~l~nnda. ---•••••••••••••••••••••••• toyınak ıt.zımdll'. da şansın oyna.clt{.'1 rol pek bilyütttür. 
tzılndadan ba.şlıyarıık Bilyük Ok • Bazan en lc:ilıcUt kuvvetler en bilyflk 

yanu,,un oenubuna kadar yapılan eski zaferleıi temin etltiltleri halde e~ bil • 
.-e yeni asıertn mllda!ıuı.sı için AmerL yük kuwetler de birdenbire çöıtüp e. 
talıların elinde meovcııd 9000 tayyare ~ebUtrler. 
kAfl geiemiyeeektir. Halbuki anavata.. 

iLK - ORTA - LiSE 

istiklal Lisesi Yatılı 

Yatısız 

Mitat Tuncel 

Kız 

Erkek 

Talebe kaydı için hergiin müracaat edilebilir. 

Şebzadebaşı. Telefon. 2253~ 

..--BELSAMITO 
İdrar ~tarı iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUGu, idrar zorluğu, 
mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli sastitlere. Böbrc.-k rahataııhkJn
rına k11.r3ı en mükemmel il~ç BELSA.MİTOL'dur. BELSAMİTOL kulla. • 
ne.nıa.r yuka.rıda sa.yılı h:ıstnııklatdan çabuk kurtulurtu. :ıı:cza -
nelerde bulunur. Satış deposu: Sami Ak.su. Bahpkapı lt Btı.nkuı 

arka&nde. F..ahvnnc)}M sokak :tıo. il 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. llAnları 

Aşağıda Y&Q\ı meva.aın ka. l 
sa.at ve ınahıUlerdek L'>lteı·\ ~~ !8'~t~a eıkalH.melerl hlz.al.u"mda J.'aztiı g~, 
lerln kanuni •;esilu.larıle teitW kt kom~onl&nnda ya.pıtacaktır. Talıb
vel komlQona vermeM!cl. İ-:vaaf· v:1~~blarım ihale a&aUerınden bir sıınt ev-
rörüMlr. namelerl Mi oltWğu komisyonlarda 

Clnık Mlld.an Tutarı Teaı•--... 
~lıo Ura lira.._ İhıMe ırtln, &aat ve mahalli 

Saman. 563,250 
Saman. l,M0,000 
Sığır tle. 12fl,OOO 
Sı&ır ett. 60,000 
S&bun. M,90'.l 
sunan. 1,800.000 
Kwıdura. clR. 2,QOO 

18,898 1268 
37.200 2790 
2ıı.~oo 1985 
26983 20:K,10 
19928 HH,Q 
81,000 5300 
15,000 1200 

iLAN 

30/9/941 ı& Erzurum. 
30 • • 1~,30 E.""ıurwn. 
30 • • 15.20 Erzurum. 
l9 • • 16 Cana.kkaıe. 
30 • • 15 Yalova. 
29 • • 15 Yalova. 
2'l • • 11 Carıalc1ta1e. 

<1059.8118) 

ÇADIR ALINACAK 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Tek direkli ve çlrt direkli beşer yüz aded çadır alınacaktır .. Talib 
lerln it.ısım kıaım ve her kısımdo.n elliden aşalı olmamak Uzere tekli 
tı kabul edilir. Teslim müddetleri ve fiyatlarını ve mallarının evsafı. 
nı bir mektıj)la 18 B,rınclleşr1n 941 tarihine kadar Ankarada. umu_ 

mi Merkezlm6.e blldirmeler1. 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz g~ ortaokulı& fçin her iki müsabaka imtihanına giren okurla 

nn kabul ll&telerl gelnıiştlr. AlAka.dar okurların acele İstanbul deniz ko: 
mu*anlıtma mü.raca:ıllan. CM68), 

1 
Ta.hm n B. 

911,00 

560,00 

810,00 

İstanbul Belediyesi Hanları 1 
tık r. 
68,32 Fnl\hte Kırkç~me nuıhallesin!n M. Keınalpaş.'l c:ıd. 

de.sinde ı 78 numa.rnlı w enkazı. 
42,00 Pe. ıhte Kırkç~me mahallcıslnln Pcner caddes ndc lG 

numaralı ev enkazı. 

60 '" F'3t hte Kırkçcşme mahallce.nln Kendir sokağında 7 
numaralı ev enkazı. 

Tahmin bed"11erı ile il~ teminat mlkt.arları yukarıcLı. yazılı Uc parç ı en. 
kaz sntılnuı.k Uzere vn :\Yrl o.ı:ık arttırmaya konulmuı.ıtur. Şar•;ıımeln1 z:ı_ 
bıt ve. Muaıne ~ MüdıirtU-tu kalem'n<ie gorUloollı.r. nı..ıle 6/10/941 Ç.ırşamba 
g{lnu saat 14 de D:ılml Encümende yapıw.ca.ırtır. TalLble:-1'1 lk t~mlımt m::ık_ 
buz veya m<>kt ıo·arıle lhnl"' günü muayyen saatte D;ı.lnı! Encilmend<> bu. 
lunııuı.W.rı <845Gl 

İnşaat ilanı 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden 

1 - Karabük demir ve Çelik Fabrikaları sahasının fe
yezandan kurtarılmuı için yapıbnıt bulunan aed· 
denin ıalahı, ilavesi, yeniden ıedde ve mahmuzla
nn in§aatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat esasiy
le eksiltmeye konmU§tur. 

2 - f tbu İn§llat ve ameliyatm muhammen keşı:f bedeli 
196.294.30 liradır. • 

3 Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muame
lat §Ubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 
5 - Ekailtme 7.10.1941 tarihine müaadif Salı günü sa

at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür· 
lüğü ln§aat Şubesinde yapılacaktır. 

6 - istekliler teklif enakı meyanında şimdiye kada1' 
yapmı2 oduklan bu gibi İ§lere ve bunların bedel
lerine, firmanın teknik te§kilatının kimlerden te· 
rekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede 
bulunduklanna dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektublarmı havi zarflar kapalı olarak iha
le günü saat 15 e kadar ma~bu~ . ~~kab:lin~e 
Ankarada Sümer Bank Umumı Katıplıgıne teslım 
olunacaktır. 

8- Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa· 
atinden 1 &ı;tat evveline kadar gelmi:; ve zarfın 
kanuni ıekilde kapablnııt olması lazımdır. Posta
da vaki olabilecek gecikmeler nazan it:bara alın· 

9 
mıyacaktır. 

Banka ihaleyi icnda serbesttir. «6899» «8413)) 

Batba.acılara 
Dahiliye Vekaletinden 

1. - Belediye~r içın 850 Ura. muham 
nesi, 8000 aded MÜddetl h men bedelli 8000 aded slcl! kar 

ızmet cctveıı 8000 -
7QOO aded slcıl cUzdanı p.ı.zarlıkla tabet.ti il aded hal tercümesi ve 
9/9411 Salı gUnü saat 15 de Levn~m Mü~·· e~~-lnden ta.llb olanların 30/ 
alma Komisyonunda hazır bulunmala urıu~unde toplaııaeak Satın 

rı. <7132,. •8634• 

Ankara da M. M. V. Satın Alma K . 
yon undan: omıs-
Aşn~ıda muhtQ.'iar va.sırıa.rı yazılı elektro,Jen rub 

Bu husu.sfo. gonişmek ve 1eımi şartnamesi bllfl ' '! satın alına~ırt.ır. 
Uzere allkııdar rınnaların lOıBlr.nclteş. rin/""'·l ~reü tekemmül ettirilmek 
M M V H bi .,.... gun ne kadar Ankar d 

· · · ar ye Daıresl Rıyasetine müracantl n a 
A T 1 arı. 

- anınmış b r fabrikanın maınulMı olması ve enl b 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve sant.te 45 Km. sürat.le Yyfirü ~lunm~sı. 
C - Bir aded 65 volt 60 amper ve 3 9 kllovat tak tı· yuş~ musaid. 

d d 120 \+ o · a 1 ve dığer dö,.t a e ' vo v 15 amper ve 18 kilovat takatı· d 
tablolu. ' ınnmolu ve tevzi 

D - 4 - 6 slllndirl! 4 zamanlı benzin veya dizel m t ı·· 
cnktır. 0 or u gurup alına. 

E - Grubun uzerı ve yanları s:u; evli ve yanlo.rı al 
dırılabıllr ve ma:l çatı hn•ınde şekilde kapnlıç ol;ırken yukarı kal. 

F - Her grubun. blr komple yedek tekerleği 4 to 1 caktır, 
ve motör için yedeklerı ve lüzumlu av~na ~ ~k ltrlkosu, dinamo 
caktır . an 1 ve takımları ola. 

G - Grup lınkı renkte bir kat astar ve iki k 
lacaktır. at yag-ıı boya Ue bO)'lJı 

0 
H - Takımlar ve yede~ler mun:ısib pi -

tır. <8544J • • r aandığa :Yerle~ttrumıD 
'9 olacak_ 

TORKiYE KIZILAY 
GEMİYETI U. MERKEZiNDEN: 

Lastik Levha Münakasası 
Cemiyetimiz gaz maske fnbrlka.sı ihtiyacı için yaptırılacak 050.000) 

aded lastik ıevhS\ veya top halinde lastik kapalı zart usullle müna. 
kasaya. konulma§tur. 

ı - 30.000 den aşağı olmamak üzere yapılacak teklifler kabul ed.L 
lir. 

2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham hauçuk bedeli mu. 
ka.'bllinde cem1yet'\mlzce verilecektir. 

3 - İhale Birincıteşrin ayının 20 ncl Pazartesi günü Ankarada ya.. 
püacaktır. 

4ı - Teklıf veren müesse3eler nümunelerlni 15 Blrinclteşrlnde tea 
llm edeceklerdir. 

5 - Şartnameler cemiyetimiz İstanbul deposundan ve Ankarada 
Umumi Merkezıınlzden bedelsiz olarak alınır. 

6 - Muhammen bedel bir levha için bir liradır. Muvakka.t temi 
nat mektubu teklif edecekleri miktar üzerinden % 7,5 hesabiledlr. 

20 dökümcü ahnacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünde 
Kırıkkalede istihdam edilmek üzere askerlliini yapmış usta ve tal 

derecesinde 20 dökümcü alınacaktır. Tal1blerin evrakı müsbitelerlni 
dalarına rapten Kırıkkale grup müdürlüğüne müracantıan llA.n olun 

c8640> 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKRE 
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TURJtiYE is s.A.KB:AS 
Küçük tasarruf hesapları İ 941 !KRAMIYE PLAH 

Ke§ıd~er: 4. Şub:ıt, 2 Mayıs. ı Ağust.00. 3 İk~citf>~rln 
tarihleri.n~e yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 ~ded 2000 liralık - 2000.- lira 8 aded 2so lirala _ 2000.-
3 1 1000 • - 3000.- • 35 • lOO ı. - 3500.-
2 1 750 • - 150tl.·- • 80 • 50 • - .O<Kı.-
4 1 500 • - 2000.-- • 300 • 20 1 - 6000.-


