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HALKIN GÖZO 

HALKIN K ULA~ I 

HALKIN DiLi 

yazı itleri telcıfonu: 20203 PAZARTESi 29EYLÜL1941 
Sene 12 - No. 4011 

Busabalıkl 
Fin teblijl 
9 Sovyat fırkası 

imha olun ~u 

Tebliğ bir şehrin 
zaptedildiğini ,haber .. . 

verıyor 

He.lsinki, 29 CA.A.> - Fln orduları 
kutnandn.nlığı r~i tebliği: 

c 

Finland.ya k~\'Vetı~rı Rus Jmvvetıe_ 
rıne karşı ı:ı.arruz:a.""llıı 1nıt_şa! ett1r. 
mektecurler . .Blrı;3ıc Rus plyadcı va zırh. 
lı fırkalan ~ha edllml.ştlr. Kanda. 
laksa ~. kuv7ctlerımtz tura!ındım 
zaptedılın!ştir. Sovyet a6kerleri bir 'rrmağı geçerlerken 

Finlandiya t.avıt. kuvvetleri Petro.. f • ............................................ , --------------
zawodsk. Niw.:;ky deınlryolu Uzer.ne on ır • v • J ~ \ e• ı ·r 
defa hUcum ~hniş:er. m?teadd!d i~as. Alman teblıgı ! VAF.'VAS c: ır .ngı 1~.~ 
Yanları ve bazıları mUhımmat nakle. l . : A~ A.. gazetesıne gore __,) 
den birçok trenleri berhn\'a etmtşler. '- : 

~~~!~ :::1~~daı:~b:~:nnı:~ Bir Sov•et : PETROL Avrapad· a 
neUceslnde kesllm!ştlr. ~ AR Stokıholm 29 CA.A.l - Huvas • on - lıl KU YT TL [ 
Plnlandlya ·~hes'n~en aiın<ın hıı.,ber. zır ısına LJ" isyan 
ler şayanı dl.knttir. 

Petrozawodsttun 2:l kilometre şıma. tam isabet 
llnde bulunan Praesanm Fin kUvvet.. Bir Fransız gaze.. lı ı ğıl 
leri taarmdo.n J.şgall nettces nde p·n1an. azır 1 
dtya1ııar oıonetz ue vıeıJo.ervıye ka. kaydedildi tesinin dikkate 
dar olan bütün mUnattalf\tı kontrollan altına almışlardır. şayan bir yazısı 

P'in fırkaları avnl z!lmanda potro. 
~\VOdskun cenubund'l dahi ·ıerıemcıt. Bir kruvazörde 
t~r. ve onega. gölleri ıstikame. yangın çıkarıldı Almanlar petrol 
Unüe ~~ııan t.ı&rruzun b'.dayetinden. 
berı Şimdl.Ye kadar dokuıdan ıazııı ı kuyularııta 300 &v,.ııt fırltaSı 1mha ed.!m :ş:.!r. Bunlal'. F!ihrerin umumi karargD.hı 28 lA. 1 · 
~. 't~lsi Petrozawodska karşı oıan A.) - Aman orduları b:ışkumandan. k ki t 

1 net4, "'ll"C. et ~ıısında, 11dsi de Olo. lığının tebl ğl: m ya aş 1 ar 
urıııe 1r ve Murmansk dcmiryolu l1- Lenlngradı ihata eden cephede or. • • 
ed, -ı~ılan uel'• hare!tetlerde lınha dunun ağır bataryalaı·ı Kronstadt ö. f 
~~ !· ıcıaını Slbı:ryalı kıtaatt.an nünıre ve bu §ehrin sahlllnde bulu - "Ruslar 1'eolo iik bir =.= 

t~<ke bulunan Rus takviye kuv. nan SOvyet harb gemilerine muvaf • ... J • • : 

~ın:ı Petrozawod~ka Lt\doga111n şı_ fakıyetle ateş a.çmışla.rdır. f afet hu~u/e gelzrnzzge : 
t 11 1 

e inşa edllm·ş olan yeni demir. 26 Eylillde bir kruvazörde yangın 1 .. • E 
t>~ getirllm'.ştir. gıkarılmJ.Ştır. Harkof ve Moskova 1teşebbus edecek/ermz?, : 

Mutasavver 
projeler ..• 

LOndrA 28 (AA.l - Avrupada ba§
göstermekte olan huzursuzlukt-nn 
bahseden Observer gazetesi diyor ki: 
,Dört gün evvel yapılmış olan pll • 

[Devamı 5 •not 11&7f adaJ 
~ 

AVRUPANIN 
TENSiKi iŞi 

~ ~ ş1m.a!de Buz de."l!zhıde İngiliz mıntalc.alarile voııanın meml>aluın. : ': 

ııı,~a~r~1!~U::~~m:~ ?\~~~ da tayyarelerimiz nakliye gemlleri~i ~ Lyon 28 (AA.) -Parls • Solr ~ Fran•ız. Devlet Naz.ırı diyor 
~ltitına hücum etmekted~r. ve demir yo!larını bombardunan e • 1 gazetesLDde, Henrl Danfori, Al • lıi: «Alman ordullU yenildiği 
~ ... 1arın Mumuı.nska karşı taar. mışlerdlr. _ İ man ordusunun, Kafkn~ petrol k t' t ıL" l.tı"'-- • ol ıa1ıa J .... takdirde Avrupa ı a6t ama-
l-.~'ı "Yal etmektedir. (Devamı 5 in n ıu ' kuyularına. artı.c 3-00 kılometre l L .. • ~ ~enız üzerinde kô.ln Kanda. 1 mile boljevilı egec1«ır>ı 

idare işleri telefonu: 20203 F'ıatı 5 kunı• 

M~--
yarışlarını . 

şereflendirdiler 
Bahsi müştereklere İstanbul

dan birçok kimseler iştirak etti 
Anknra 28 (Hususi> - Son. şeref trlbfinundcn koşuları al!\. 

bahar at ynrışlarınn bugün m. ka ile tııkıb etmişlerdir. 
podromda başlanmıştır. Kalaba. Yarışlarda alınan net celer 
lık bir seyircı kiıtleslnın heye. şunlardır : 
canın takib etti~! yarışlar çok Birine! koşuda Elhan, !kıncı 
alfi.kalı olmuştur. Yarışlarda koşuda Humahatun. üçüncü ko_ 
bahsi müşterekıere İstanbuldan şuda Sadn, do .. düncü köŞt•da Ye. 
dn bir~ok k ınscler ışmıı.k et • tış, be ıncıde Alceyl!in, altıncı 
mişt1r. • koşuda Alemdar b r·ncı olmuştur. l 
Yar~ar başladlktan biraz 1 Çifte b::ıhtsLe S da, Yetl7 çlf. 

.sonra Milli Şef İsmet inonü te bilet alan nr 42 lıra kazan • 
podromu şercnendlrm!şler ve mışlardır. 

~~· ............. 

Tahrandan ayrılan 
mihver diplomatları 
şehrimize geldiler 

Dün Almanyanın Tahran Büyük. Elçisi 
geldi, bugün de italyan S efiri geliyor 

• "'~.;:.·'ar tarafından Bu sabahki Sovyet ı ~:::":: :~~~::·;:·~=:~ Vtchy .. (A;;-:__ Devle< nazm t\"tt. b · • ~ • 1 hale getirilmesi ihtimalini derpl§ Benolst Mechin Vichy'de bulunmak. Dtin eehrlmbe plen Almanyanm Tahran bib'ilk cloisl ile Alman kol<m11d 
·~"~d lk k 1 ml te lf1 1 1 t 1f Ba7darpaşa latasyonandan edtarlarken 

dl\""Jq. a i ar ar res . ~ bı"r \ ••••• [.l)e···nm·········s···l·n··c·l···l&)'····~:.1 ....... .1 ta ola~D~:=c~e~~:a!~ı.:.~ ve Ankara 28 (A.A.) - İtalyanın Tah yük elçllilı ve Anltaradald İtalyan 
" 'Ye başladı Baltılıtamubhirribkrbua"ıaırzılÖdf' 'ile " c A k 1 . zır . t :::ı ran büyük elçlal e!çllik erkAnlle İ - kolonisi tarafından karşılanınıı ve randaki İtalyan tebaasından 470 kL izaz edllmişUr . 

. 
lo,..d"' - ~oskova, 29 <A.A.> - Bu sabahki s er v - şWk bir katlle bugün 14,50 trenlle * 

h 
• ı ':ıı. h Sovyet tebl.ğl: Erzurumdan buraya gelmiş ve blr İstanbul 28 (A.A.) - İrandan dön. 

Cltb " U sabahki Dün ccphen:n bütün bOyunca. fid- saatlik bir tevakkuftan aonra İstan- mek:te olan .AlmanyanL"l TUıran bil. 
"a ..... . ... ı .... butm11atur 86 k h • d bula gitmiştir. yük el"i.si Ette! Ue Alman kolonisln. 

--~ ;Ö~yeotirn?i nasıl :~:!:~=a~ıı;; Alınan Almanların şar cep esın e ve --~~~~~: .. !.~~:.~~.!.:~: .. ~.~-····-I=.! .. ~-c-•-"-''.~ ...... . 
:~~h.~~~A::;o-_..., .. ,..., •. ··E!~il!Eg.,;:,~;~:.: Atlantı'kte yenı· faaıı·yetlerı· Lig maçlarına dün 
~u tlıerke~~tı hakkındaki mUta:e. kruvazörü ile bir mubrLblni batırmış. ~ aııYanın edlr: !ardır. d d l d 0ıı 1§ 01cıut Sovyet Rusyaya karfl Karadenizde üç dUşm&n ticaret ııe. Emeklı" Gener•I K D e evam o un u 

illa tıc11rıcu u l'YUdırım~ harbın.n dün m:Si batırılmışbt. Yazan : u • • 
itle~ Uerleın naftasm:ı cırıımı~tir. Za -o---~t~. ektedir. llk karlar düş: 1 _ KJyef şarkındaki muazzam ~-ı Kronştad harb limanında bulunup 
cı ~.a Mosko·: a konferansı ha meydan muharebesınin son gun- L6n1;ngrad ınüdafJlerlnd aleddevam 
e llluJca nı Rus ordusu toplu bir h 1 dunl d b l So ~ Yeınete devam etınektedl a - bugün toplanıyor ı 'ndenberi şark cephesinde ehem~ ya.r ar a u unan vyet harb 

btrlU>e ınınt.ak'l..:ırdn eerı , r. melI'lyet ve ,.ümulü büyük ycnı hAdıse. geml:erıni susturmak veya tahrlb e. 
:r düşmana k <:ek.lmPkle "S d bil it ...-ı.n hll 

t) ve Yeni ve kupevve•~ıı~ır :zayiat ver. lnoil" A .k h yetle- n et.memiş ve _vukua gelen e ece v......, ... e .sa e yakın yerle. 
~- 4~ " h tı o 1.2: ve merı an e ler cereya ü r re yerleştirmişlerdir.... JlAh. 
~' '9t.lr. a ar tes:a ri . . l . S l' ·ıe ııareketıerin çoğu mevzlı ve m n e. 
" t. dUımıana Pek ai;ır za nın r~~~ ~ra .. ta ın ı . iseler cum:eslnden bulunmuş. Buna mukabil Sovyetler de, tehli-. 

ıtmUŞ ve Yenl ve ku:V~; ver~ek s-ruıtulet rıd h&d , anlar 25 Eylüldenbe- keye maruz bulunan Harkof ve Do. 

oıv~°:ı~~lr;.ı-r . hat.ar Londra 29 (A.A.) - sovyet Rus • t~-a~~::h~ı:ın m~htel!! mıntaka. neç sanayı mıntakalarını, hattA Tl.. 

Almanlarır.la~e~Çtını e:zC>m ad. Yaya yapılacak olan yardımı tesblt rı ş bu kabil hareketler netice - moçenko ordularını.n ta.ıırruzlarının 
...... ~kkınd:ıkt fddla~a~o~~ 11t-rle. etmek üzere 1Moskovada toplanacak ıarınd~ yetlere blr hayli zaylııt ver. yavqlaması pahas.na ~.u ordudan 
...,, o,.nı de. olan levazım kon! fc:ıtlrAk e sinde ov . 6 kU\'Vet izamı suretlle mudafaa ede 
te~ . eransma ~ • lb bunıardım ayrıca 5 . 

ar bu ş?hrc doğru detıı 11 den Ingll!z heyetı reisi lord Benver - dirdiklerl g. ' dd'd t nk ve top ve -bilmek için var kuvvetlerJle çıalış • 
erllemektedlrler. er_ brook ile Birle§lk Amerika heyeti bın esir, mütea '1 a . almışlar ve makta oldukları gibi Odesa ve Le • 

~e~~ı~ cenubunda yapııruı mu. reısı Harrimann dün stalln t:ırafın. blr hayll harb ma zeme.sı dil 1 1 nlngrad mıntakalarında çok şiddet. 

l 
kar•ı ola usAlhareketıerl Lenlngra dan kabul edilmişlerdir Kıyef çemberi dahilınde ken er n li mukabil taarruzlarla düşman.kuv 

et.rn " n man ta lk - M .. U!. • 1 ğ • tiC> ektecı r Alınanla .. Len~gr °:ı hııfıf. lotot lika~~ Rus hariciye komlsrri Mo kesif bir orman içinde giz eme e ça. vetlerlne yeniden ağır zayiat verdlr 
lltt~ nıukaveme•~ etmekte a o;~u~n dır Lee tvlnof hazır bulunmu~Jar. Iışan ve münhasmın Bovyet sübay. mlşler, hattA Lenıngradda böyle bi; 

°Merk lk cylcmektedlrle:-. • ce~esin:azı~1 konferansı bugün llk 
1 

ne si.yasi ıcomıserlerlnelen nıüıek. mukabil taarruz neticesinde on se • 

~~rı h::e~=~~:ısln~: Rus kıt'a1armın bir hart~ :a~:~e:~::~~·ği ~~ı::ı~a;:;1~ :b bulunan mühime~ bır kaCJleyl de klz Alman piyade bölüiünü bir k~ 
lllanıar bugün M~:::ad!~ın~~~dlr. mcktedlr. bularak imha etmişlerdir ... · Merkez kilometre geriye sürmeğe muvaffak 

ev elkınden dah:ı fazla uzak bul ay BtaUn tarafından kabul edilmezden 1 cephesinin şımal kanadında miktarı olarak bunlardan bırçok esirle bir 
mnktadırıar un. ovveı Bi ı Al k 1 veın · H . r eş.Jt Am rlka heyetı reısil tayin edllmıyen b.r man o unun hayli top makineli tüfek ve harb 
ınUdat~ ~v~ı~tnde Ruslar Uç Alman lu~rrımann matbuata lırynııntta b.ı. Vo'gıı. nehrinin membaına vasıl ol - malzemesİ alm~lardır.... Kezalik 
ıe~ltn~ıa~~~ ai zaptederck Uç köyU lş1n~ouş ;.: Sovyet Rusyny:ı yo.rc!ı!ll du~u bir Vlşi telgrafında b'ldirllmış. Ladoga gölünün ellerınde bulundu~~ 

Fenerbahçe Beyoğlusporu 6-1, G. Saray Ve
fayı 1-0, Beşiktaş Süleymaniyeyi 6-0 yendiler 

hnerbalıre • 'fte1otluspor 111• ~mdaıl • .,-eeanh llılt •fba dllcle~:V:ada Aİmanlıır yeniden 1lerle. süratle ça!ı~~~ı "i~~m~t:~~ın' ~~ı tir . A1manlar, Lenlngrad muha.'!arn artık teeyyüd eden bir kLSım ccnub 
Odeısa ~lr h ~bir haber yoktur. Rusyanın gerek şimdi ve l!erek bun. mınt:ıkıısında bulunan Alman ağır sahllinden blr konvoy tertib ederek İstanbul ı g ınaçl.ınna diln Kadıköyj lib gelmesine mukabl. On awıaray ve. 

ttın~tecılr an kaya ıdbı mukavemet dan sonra mub.tıı.c <ııleaiı vey:le.r.in bataryalarından bir kısmını Kronş - Almanların elindeki Ş:üsselburg neh. ve Şeref sahasınd3 devam edildı. Fe_ fayı sıktnt.Uı bır oyundan sonrn 1.0 
· temin edilecetlnl bild irmiştir ... ,,,. - fa(ı adtlıının sahn bataryalarile (Devamı 2 ncl sayfada) nerbatıoe ve Beşiktaşın kolaylıkla ııa. (Denmı 3 not s:ıyfab) 

, 



2 Sayfa 

r Hergün l Resimli llla.kale ı 
Japonya harb 
Vaziyetinin 
Barometresi 
~ Ekrem Upkltcil J 
~ uharebcnin ilk ayJarınd:. h:ırb 

... , va.ziyefuılıı barometresi İtalya 

1. nama eYb rt.ka .. la'Plln lııtf'k'erlnl bn noktada 
eddt. mış \'C lıaftahrt'a sUrtn :mtıza-

re cJe bllh11ssa bu lh'illf rüı:Un•en 
r tıkmaz:ı ı:irm•sttr lı:a 

• bu 
Japonya müzakereyi :rtıriih•ek iti• 

a daha fcdalı.lr\ık de.mez mt;rcll 'I\ 
her tkt taraf ~la de 'kabaltl 'kabn ol ' 
eall bir 101 IU'aJ&maa llllY•ıT &ftd ,:: 
Jl&bl&ral, falta& andan ~ a9ıth\ 
sarfm4la sn ccpbeslaie nal7et bir 
hnblft ctetı.tı, Alr-an:ra ı•ıne ctöae; 
slM •N•. B11nım. Mır netteelli .ıank t. 

rnevaa. .. ,.,. 4/t ~] ..................... -............................. 
TAKViM e EYLOL 

Raal - 29 A..w .... 
1311 - ~ ıeto 
Eytfıl -R-.ı .... .,_.r 

16 ,. .. 1•? 

<..UNEŞ 
Ramazan iMSAK 

!:ı. o. s. 1), 

i 16 7 ' \8 
11 6? 1 

ı ıo 

Ôtrlc lktadi AJ;ııa__-ı Yauı 

~. l), 

T ~. J. ::ı. u. 
v. 12• "' 15 24 Jf1~ "~ 19 i8 
E. 6 os ' . u 1 81 

tı 

1 RADYO 1 
PAZAJl,'ftSt '9/t/941 

ç 
'Ut: Bat. &J&rı, '1.33: Hatır par 

a2ar Q'l.), ı.<'5: A.Jans haberleri 8: 
Hafif pvçala?" (JI\.)' 8.30: Evin a~u· 
1 f1.30• D•-"" ' 

• ........., &Jal'l, 12.33: Ba.z eser!er1, 
~ 

1 
( 

2.'5: A.tana hO.Plerı, 13: Fa.sıı tar 
mlan, 13.30: Kanşılt müzik (~ ) 
8: Saat ayan, 18.03: Dana mllzıtl 
Pl.) • 18.36: 1"a&l .sazı, 19.30: Saat 

'ayan -.e aıa.na haberleri, 19.45: Ser 
bat 11 lkt.llı:a, 16 !15: Tanınmıo rn~ 
ı>&rçalcı CPl.), 20.15: Radycı ıazete 
a1, ~.46: Bir halk itlrldisU BRrenlyo: 
ruz - Hattanın tUrklisli, 21: z raat 
takvimi, 21.lt: K&rlfllı: tanılar, 21.30: 
K.tmgU all8ıi, ~."6: Radyo .scntonı 
orkestrası, ~ ~: Saat 'Byarı, aJo.na 
haberleri; 21.41: Dans mbılı <Jlıl.l. 

SON POST~ 

Esas ve tef errüat meseleleri 

Eylul 29 

Askeri 
vaziyet 



29 Eylül 

raayrimeŞTU bir/eşme/er [Söz. arasın~a.J ~ . N j -Amerıkanın gızlı =·G-~ı~ u~N~O;...;;;;L~.~S~L:.:E:.:1B~ıi:~2~ 
Ve nesebi gayri Sahih v..tn.wn~~ah~= _,..,. Ye~:iğ~1rin~ kin besliyei. 

nazaran B1rJeşilc Amerikan ordUSl\ ı aı enın ~ocukla.rı 

kl l 
e ve bahrtye.'Sl, son zamanlarda lcad 

Ço Cu ar m ese esl edilen ve tecrübelerden sonra kabul U~~pr~d~n yazan Ba..T «L. L.11 ye: tzıdivaca muvafakat etmlyeceltleri mu_ 

dil n1 
- m şo:ıll bir vs.ılyett<--yı:n, diye hakka 

e en ye saf4bları &lmak tizere bu- söze .ba.şlamış::.ınn. mektubunuzu sonu k.• lunma.ktadırlar. Bu yeni sll9.hların na kadar okuyunca gördüm ki tişknl tşt;e Bay L. L. nln yenilmez bir 

- ı _ YAZA N Napolyon Kanunu Medenisi eski Fran harb usullerinde belli başlı tnlulab- 6ancbğıruz vazyettıı balledilm~sım haki :ııorlulı: olarak tel~ki ettilt! mesele bu.. aı.a aile hukukuna Un ven'''· ~ lar ..,...tataeakları blldWlmekted.ir. katte ıı>ek kolaydır: - dur. Bu meselenin hakikatte pek ko!ay 

fSon Posta> nm anketi beni çok m" " " uuı. get:rmiş.. ,,- halledil 
..... F d tiJ' Bu kanun. s lA 1k. <İki b' ebllecetlnl söylemiştim. Pllha. 

him bir memleket met>el<'Si üzerJ.ıde Dr A 11• UG . ft, k ts•~ vve n ı\hın dlııl ve 1 - Şlma1l Karolinde Fort Bragg_ le gene ıroirlerini seviyorlar. Ev- kika alAkadat düşünmeğe davet etti. Mesele etrft "'~- • &U mor... u ..,etlnl kaldunıış n aileyi da. t.opçu kıt'alaxına yenl bir makine nmek . istiyorlar, !aka::. her lkıst de 1.ardaıı biri ben olsay. =.., ıayikleştırm!f ve bu sur ..... l ' y kdı" dun, ortad. a bilhassa maddl ve gnrım 
da «Son Posta• da birkaç yazı oku.. B • 1 "'" e ev.ımmeği öğretilmektedir. Buna Amer.·kalılar e .ı.ıs_erıne. ka;-şı kin beslrmey1 bir r.,. ~şgı kan koca :u-a.smcia ade•"' bir ı din bi bakımın. dan .serbestiyi takyld ft" eıı bır 
dum. Bunla' """"'"' hakikaten l<•Y- - - •un "' <Mütefekkir maklne> Lsmilli verml• ' 'anane hal.ne getırn>'s ol•n iki manA bulunmam•• •••tile glnz·''ı ···ır w.tııı.,ı vu1•. HususJe P,ofe>ö• ts. tun muk&volMi menulOSU>e lnd.nn!otıı'.: l<'dlr. •- ailenin çocuklor.d.,, Allelom böyle blı' - " " 
mail Ha~kı BaltHclO~lu.'nun ıcuvvetn l.tanbul Hakrık Fakültesi Neticede halk nazarında. maııevl e ==::::::=====<=D_e_v~_m_ı_

4

_ı'!._ı__:d:.._eı ___ _ 

fikırlerinden •:::.tlf·"•e e .. im. o- "u d k k l A h hemmiYeti ve kutsıyetl kal;.an evlen~ Fazla tafsilat verilmiyor ı.se de bu ( 
·- ..... .... .D'Cll u e anı ve eıai tef i at a- aıe ile seroest bırl""' - "S p t b ~ 3''azılardak1 fiklrl<!r, tekrar etınemf'tt& k d" .. .. .. k kal ...;me arasında bir mütefekkir makine sayesinde 25 kL on os 1 21 

al 

uku OT ınaryıu profesOrtl. !.ar ma.mış, evlenmeler gittıkoe a.. l •- ! d a,, nın u macası .• - (J) 
c ışacağım. Yalnız, ıtırat edeyim ki, - salmış, serbest birl~eler ve bun ta ome .... .., mesa e e bulunan blr düş.. -:--:~------...,;. ________________ _ 

anketln mo"."uu. 1ft bak>şta •"""'~"- vum~ ., kanun .,...,.,,,.. no ldiltl1 k""' &hlAld uygunsu.ıukl.,, :ocuk man topu ümine muva!faklyetll tli •""· bas< ~· su:'. bIT kanun rnzn belimiz ..,. 
0

.,a '"'""'if"'· ,_.ktan <eklnmeı.,, çooul"u aileyi isabetler tem•n edilmektedir. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her meseıes, değil dır. B'l~kls pek cet.in ve O h · t' blr yük tellkki etm~ler yol aımıştır. 2 - Diğer taraftan: New-York Ti. okuyuc b • h J. kd. d şümullü bir meııele<lir. Ve _;,lt b.a:yat efülll 0 emmıue 1 1 san.yen, ~a.TVlıyon K".nınıu Medeni umu.za U' • ıye ta tm e eceğia u.... I .,~ c; mes gazetesin1n Amerikan Atlfmtik s ld :. 

ve ı.tl-lin con d•DUIT"1U-. s:n.a•m••-' BUDU. ba>ta hUkOmet oım.I< ..,,., " ...,.,..,. mkiliiboCa"nm "'°"'vai 

0 

an ,.,., J 4 5- t\ '/ 9 10 
leyh ""'"'"' sOylonmı, •OZl•Tiion ve h"kes h""'mokte; mllll .... .,, .. .,._ fi~ınl ~e "'""" a•..,mila '°' """' rııosu .,.,.lnde bulunan . muh.ablO 1 - E'1<1 TIITk ""'edltmı. tıkuıoroen ı.ıau ettlk1•-ru.• " eeı<m•• 1>a•uwno.n yuarun gotilnnU< vo bu """'!' •il• çat>Smın Ch.,les Hurdun resmen bildkd.ğ.na temao= m, Ba.. 
•m ohrrsa ma= &fü1llm•kl- leab ne bUyill< orr tehlike tc$kll etbğlnl da<« oımwu Wun '"'n babanın oto gö.e t&yyan> ...,,abl'en Am"lk•n t>Şt>.mak <2>. 
eder. . • sezmektedir. rürk:ıycm.z gbi millet n~lnd saraını.s. .\.ile b.r!ığını a.11arş.y;ımosu eüziitamlarının süratlerinl hiç es~ Bir nı!:~~~ 

Evvela. derdı teşh:s edellm ve sonra b.rllğine ve aıUııyoL şuurun<> dayw:ıan !i u~~rlamı.ştır. kısmadan tayyareleri uçurmak ve 3 _ B!r reıık 
devasını a.rayatı:n Tıp'.;:1 blr tab'b .,~bı bir memlekette aUe ckvlrl!n teıne!.n1 NihayeL, 'e~e müsavat tikrınin ne. bunları tekrıı.r gem·ı 1 

k . · es> 
hulrulo;u da millet yahud oemlY"t do- vticu<I> geuru. Böy1e bu memle,,.tte tloesl olmak "'"'· nurnsta •'• pot.n_ . '"" • ma •oın · dlğfm> lrooaman ad•mm bitnY0>lne maıot, azan milyon!..,. '""° ve biL mu>anm• çok ru.ıa J>filçalay..,. b~ ,.,_( huswd ,. •"ll teni bat ııa teohl• e. 

5 

- Sonuna "' 
'"' olan bk .,.,..,. """'" teoh• ve birin• maddi ve manovt ,.b,W.<la tem kabul ,.,,.. " bwrnnla ea ailede ı damı.ıe"" · FUola'm büyük aüratle gelime d.ınsh. ••-
"''''h ...... M.,,,..,, ,.,;ı,ı, ;çı;,nat. I>at!Man ıen• bir ailed'" başb brr kök bmWD•m"' "'len•• devam " ı,Jeeyrettooeri vakit bu kablllyeUe.-en 

1
"'" "" olu• lkt.....ıı ve psiknloJlk Aml!lednl y.nl "" değlUU. Bu gon" allanın ıem;zUl!i olu amu u.ıtalanuşlU'. aaaml amtte ıstitade edlleocğl bedL <2>. YotuMll• 

mlkroblaron• •=· ve bundan "'"" •• JınY•Ullti ı.se. hlc •ilphe yok ""· bu- Daha on doku"'"'" asmia L'PlaY hl buıunmaktad>r. m•şhunlın m · 
"''"" tmyuM. YAln>z tablbd'" şunun seıııııı-ı "$kil eden kon koca ıçtona.,aı mokteblmn pa•mak baot•t> 3 - a.ne ayni muhabi•ln blhfüdi- gel~,;;':;::;::::,;:~ 
noktad.a s.:vrılır iti, hulı:ukı;ı.ınım te.şhis ailesinin tem zl:ğ ine, vahd~ ve se:~ bu .noktalara, B~ytik: Harbden soma .. _ 

1 
h olur 

•!eti m.,,:...ıe, muirSY'60 ve WillldIT; •-• bağbdU'. Ali• b"I ıtı ve kuvvell Paru Hukuk PakUit..ı p<<>fes&l.,indOn itine ıı<.re Amedkan r.ıosu cok mu. :~ "'" 
lfııbora.tuvan dJ\ tarih ve sosyolojid1T .... millet birliği ve kuvv~tıdır. B•ı ds. =r Rou.ast gibı bazı hukukçul~r IEra.rla him bir gemı ile zenginleşmiş hulun-

7 
_ Bir eda\ 

d d 
devlet. birliği. ~e kuvvetıdlr. Böyle ol. d~kati ~kml.şleı-se de gali.bıyetin ver- maktadır. Bu gemi bır tahtelbahir_ <2>, B1r k'.Uiın ı.s.. 

Der şu ur duğU içmcllr ıcı. milll~et esası uzer.nde dıgı gurur içınde klmse~e . dlnleteme_ dir. Yeni denize lndirilmı ol n b mi (5). 
otur.an her devJet~e aile hukuku ve aL m.lşlerdır. Bu ısı1n roJ.ğlttbıy~t acıları . ş a u a _ Fransızca. 

1926 dan ysnl Anupa aile nizamUU ıe nı"'m• bü.ün hukUk $Ub'1•'1 .,.._ içinde "'""'"n•n kallınUUas• için ''"- tahtdlbaht<• '°"'"' •d• mllmşfü. wuf m, Köpek 
kabul ""liden!>erl TU<klyerni"1• b!Tjomda başla .,,,,. bir ehenınuyet ,,ı yal "lah•ta •"'"'" Mm,.ı Ntaln '°'"" 6.000.00I> dola.a yani (21 <•y,lmoşru blrle:;me ve nooobi .. ,.,.1 ,ut.sıyetı h&1"11'- En çok ihtiyat ll• hüküm•tl ""'"" all'6•ne muhtoc ol_ 7 000.000 TU•k li•asına malolmnştu'" 9 _ aonmın "' 
sahih çocuklar 111eselE'.Si do~uştur. d.okunuıma.sı !Azım ge!P.n blr hukuk duğu m.Jlt ve moral nlze.nıı yeniden Bu yeni ta.htelbahirln hu.su.sivetl gel.n>e öteberi ko_ 
Cümhuriyetln onuncu yıldönümU mü...)şubooi varsa. o da. emin oıu:nıız ki, aile ve~eğ>e çahş~a~tadır. . tertibatı çok gizli tutulan bir to~pil nulan yüksek yer 
IUl6ebetile hü.lı:O.met meseleyi b·r kanun hukukınlur. Buradakı küçük bir !htı_ Soz sırası ge.m\Şken ilave edeyim kı, endaht tüpünded·r olur C2>. Meşhur 
le halletmek: ıstem!ş ve bir at ununu yatsızlık tam'1i ve telıUis gilç hattı\ tarihin kaydetti~! illkılu.bcıların en bil-

1 

• bir opera (5). cıkarmı.ştır. Bugün cümhur.yet.ln on

1

bazan g.ayrl mümkün neticelı?r doğU.1 yüğü olan IIAzre~i Muhammed, NapoJ_ Gat.o tahte'bah!.ri 100 metre uzun_ ıo _va.Erle (3), 
duk"'unou ,..I•na •~"''" g0.;;,onız =· ve bl!tlln b~ milletin hayahna yunun '""''" !h lya""h" yapma. Iuğunda ve J 45l} ton C'-<o•metlnd•dl <. Bk nota '" . 
ki; m..eıc hallod11m'1< ,0yıe dmsun. m•loM. 1 m>Ş; zam•nmdald cem yetin ali• nlzo. 4 - Henüz teyid edilmiyen bl• ha- 11 - Gonel <S>. m.ıru bünyemiz için gittikçe tehlikesi Bu hususta t.arlh b~" ttUzeı tecril.j mma ve ak.dM.ne dokunmak•• bi!yl1" b"e göre Am.,·kan hO'biye n 12 - 156 ya,mda ölm «>. 6 - Sonuna ,., gen..,. çeh" ohU' 
art.w hx yam h•Uni alm .. tn". Bugün bole. ,.,,mek1odl,. Fcan&ada on dOkU.., [htlyatlıhk <11.tenntşU,. Hamı! Mn- U biT Am rikal' t r d I "ne. Yuk""dan aşağ>: (31, he<k- bilinen bIT ..,dlr tı, b'"""" ,unou "" oonıru .. nda bB$lıyon nilt"' - yaln" MMnn namütmhl . ' . ' _are •n •n cad ._ l - IWınndun ko•lran C71, G1lzel 7 - Kolaym olral C3). Helva yop:ln köYialmı.de ,.. kilcilk ...........,., .,..,,... felAk.t:nln muhtelif "-bobi•. çok ,.,.,.u Aile sistem nı tadı ııe ve dlimlş olan bır turettı o,auya kabul < 4). (51, umo m. 
kanun dışında. birleşmeler ve bunlıı:r~ rt arasında. sosyoloğlann ileriye sür~rmeşru zevce odedlılı dorde indirmekle etmek üzeredir. Bu tüfek halen bü_ 2 - İyi, muva.fııt t3), Mlllt Mllda_ a - Sonuna ''h gel!rse bir yemek 
don h"'l -. n""bl g"'1 phih CO- dfi!il b1' ,..,,. de N•po''°" ı<anunu iktifa •t-.1'. ti)n <m1"1....ı• knınanilmakt& ·~•n raa Voklllm1'.in '°''"" mı. kabı - (3), AJAmetı farika <4>. ontıa, v"'d"" Bun]ann ...,,.., ~ Medenls»ln. an'anellk Fransız .ııe nL A'1• nizammda yaoıla3 tee•Ubelerln tüfeklerd n k tısı·· 1 . K 3 - Yalvarın•<. dilemek «>. İs1"' 9 - ""'"" ''" N hay"e m ko ,. 
"'""" ta, dva•"""" .. ,.,..,bam VL ,amma lndoroii!I daıl>edoT. Fı.nsn hu.. en güzell.,ln< bi" nom' Hukoku Ta..) e ço un m~. ..urşu. oden (3). nız yan olur <2l. Ba:;ma <k• <•11<" ~~~~~:~1\Dun debn< k\ıbUtyetı yulr<ek : = ~;u~ ,.:::·,~ ~ <•ı.I "":::~ ~~"iaı. 



TaDmde Sllle7man nen iliP . 
"l'arrm mat soma i)erı pkllm.. EızlaJ:.. 
dan bmm ~ 2'1&mel b!r 1k1 ...ı 1on.,. 
ra ben.tnı de~ akıbete dUçar olmak 
onlarm Yanma ırldecetlml anladlğ.ım 
~ln.: 

- İdarehm:ıı3m1z bh: ba!ta. kapa.Mır 1 
Ded.tm . .MUşter1lert ve mllstal:ıdem... 

Bu ......... cu·· nün intikamı? !eri kAm.ilen savdım. Kapıya da dda. 
~ rebanemiZ b1r ha!ta. ~alıdır> dJye b1r 

ıevtııa .-tmı. Alt:ma tarih 1roymadım. 
Han! ban dftktAnJarda: CBug11n pe_ 

- 101 - (bdlJllar kısmı) d.17e yazdım. Kema. etn. ya.ı:ın 9'aradye> dl.ye gUHb:ıc bir 
Her şeyi evvelden k~tit'..nl idd1a t1am.Jnk ilci matnıaau de yo.ıııma H.t1. levha V&rdlr. Ona bt'nzedl lda.re tapa_ 

eden ve bu ilmı Hindistan.da. tek!mfll be aldmı. lı bulundukça kapıdaki o levhanlll 
ett.ırdlğinl &Oyliyen Şeyh C.Al>dullahill. fıimiz örle 1Y1 ki .. gerek erkek~ h1'fkmil blr luıfta. 'baki idi!. 
feleki> yi !>ö7lece atlatarak Beyoğlu..' kıaıl. aerek bd~r kısmı gftnde Y1hl + 
nun en kala.balık b!r 7erinde <Al ida- iiradan ıaZ1a hasılat yaplJ'O!'du. Pakat 8Weyman Tevfik Beyi enelfl Kro. 
rehanesD ne kendim aahib o!~ ben pa.rada. pulda. def'llm. Bh" defa I ker oteline cJ)tttmıGşler. orad1: dercU. 

Ertesı günü <P'elekl Bırader.ler) ta.. l genç ~rdan para &im.ağa kıymam. ni anlatamamıg. Ham demlş oımamtş, 
belA&uu indire:ek yerine ~k mil. Benim <ücret> Alabilec..-fim. kaönbı.r hum demli olmanııs: doğru Ahlrka.I>ı.. 
neccimi meşhur ~aimWgaznevi) levha- herhalde elllıden yukarı kı.sımdır. Son. daki tevkifhaneye daya~. 
sını astım. • ra aldığım paranın mUhlm bir k.uım:nı Avanzadentn halt daha fena. olmnş. 

(AbdullahWteıekiJ beni dava da. e. da - yllzde doksaumı • gene kızlara CRsltlden ben askerdm} fil!n diye 
demedi. Çlin~ü evvela kıend-laınin bir ~ediyordum. sözlPr katmış. Gılya tendJnl kurtarma. 
eeY bilmez ve yal:ıncı olduAu meydana ı Öbttr tanfta. (Şeyh AbduU-ıhtllfele_ ~ çalışmış. <Matbuatta btrook eser. 
çıkıa.cak.tı. Yal::ııs: ki> keodi eille bana getlı"ıP tesıım et.. lerlın vardu-) deml4. 

- Allah.aısmarla.cilk, berı cid!yorum. t.iğ1 1775 !ira.sınm ~~ımestı:ıe, ve e.:mi _ Ya! dem!şler. Demek erbabı ıra.. 
Bugünden iti.b.ıı·cn aramız;la. a.k.id m.ün. zamanda onun bUtun tesı.s.a.tını al·p !emderuıln? 
fesıhtlr. onu tab'r! mru".ı!ile <cascıı.vlak> bırak_ - Eveti· Erbabı kaJemdenlm. 

Dedi, çıkh gittt. matlıtım.a &On derece lmayor, küp.ere - Bn haTka tevzt ohmıın rcklA.mta. 
Artık Beyoglun!l<ı. birblrim:ı.e (tkİ 1 b..niyordu. . rın kopyalat"!llı da btttabl • ya!'rvor~ 

raklb) falcı id:k. Faka..t ınuh~ti ondan tırmlar dağıttı olmadı. Af.şler çıku_ sımuz gal'.ba.: mademki erbAb! ka!em. 
çok ziyade oildılfm ve tanıdığım .içln ı dı olmadı. Ermenice. rumca, ya.hud1ce, densin? 
karşımda per~ade ar..lmıyordıı. transı.ıra, lmriFzce, rusc.:ı. gazeteleı-e - Eı·et ben yıı,pıvorum. 

o da ta.belisını ind1 rnılşt:. Yalnııı: ııfulagtın ilAnhr . vere!!, .~en~ , olm.ı.ı.tıı. zntPn (fl1;) konulım nokta o <'feğfi 
CM>dullahfüfeleki> levhasını asmıştı. Ne Ya~a mll.şt~ının do .. uzu b ze r~JL rni? ~lA.mlamı yazıt~ ..,,ekm. B'care 
B ttabi kadın ve erkek kısunları m~e- yor, bırı ona gıdlyordıı. Anm:a.denhı bundan Dl' baberl ...r. 
lesi de ortad.ın kllbn.ı.itı. o da hf'm j O, bana ~tit~madiyen; . Onu da: 
kadınlara, nem erkeklere b'.'lı<ıyc~·. ben 1 - Benimle r.eka.bet e.meıı:?· 6 ?nra _ F.vvelt. ica.bma bakılmak Qzer.e! •• 
de hem kadınlara ''e erkekle:-e bakı. i'en& olıe.cak! clıye hab~r gonder.yor; Doğru Ara.b..,.an hanına ıtöndermiş.. 
yordum ı ben & -.a: lP.. • 

Ancak ben bilhassa gilzel kız1arla - .Ber) hmlm Malumı~ ~im!. 0. ll:vv,.1ft 1r.abtna b!!kmat demf'k. o va. 
bira7. fazlaca meşgul olduJum 1c:d1 'na ot ~l.J'~ fttlatırnn ~~. dilnyasmı kltlr" t:§btr 1~. 'blmQ ~ ne ok(ı&yı.. 
mllşterllere yet~em:Yordı:m. Akhrrıa.' şaşrra. Halıcı Has•n c"'z:ı ş pa.buççu_ l'I'• ~mf!k: idi .-anbat. 
iY geldi. Bizim CSüle.:;man Tevfik) ı lutunu aklından ı:ıkarm:ı:sı..'l. Fakat nedense Av~Ji döYDle. 
Bey bu tşlere ;ışina idi. HattA. b~en Djye habe yolluyordum.. mitler. 
evvel, Beyazıdda Rakn·rıtarda faı ;da_ * hi\nları okıurıuşla.r, ba.km1şlar ki 
rehanesi açrw\mış mıydı? CAbd.uUahUlfelekD meşru oir şekilde CAbdullah1ılfe'l::!kD nin d~ 8'fb! h.1.ç 

Gene matbu:ıt Mdlın!erinclen Avan. rekabet ecıem:yeceğini 11.nlayınca işi b"r oeY yok. On beş gtın tad8ı" MlleJ'
zade Süleyman Bey ee 6'ln z.ırr:anlal'dıı Cga.yrt meşru> bir sekil-de intkam &L ı m.rm 'TeTflk BC'!f .AlmbpJda . .AYalls&.. 
biraz düşmUştü. Bu zııvallı k.alem ada.. 1 mağa dökmek !srıemfşti. de Sü1epmau Bey de Arabyan hanında 
mı bu düşüş do1ıl.Yl.5HC kendıni rakıya ~ Juı.vve le!"i zab'i~ ve "tet"dhnan_ kaldıktan sonra. her ikls1 Qılop ge1d!ler. 
vurmuş; hatta b•r Ra.maz:ı.~ gttnU son Jarile arası ook lyl ·d:. On'ara brr cr.t) Evvel~ bana. çok danldılaT: 
derece .sarhoş <'!arak YıJnipoc..;t;ıhane. koYMtıı. Gtlra bffi .rn çık9.röı~ım ilAn.. - Yahni İnsanı yemezlu ya.. :mce 
nln önünde --Yüılt~ ka!dıtl iı:-::ı Eminö- larda Ct;iyasU keUmeler vannış ve bun. d"" b:r sey n.1'msth1ıı,ır. Meeek bfr uh. 
nü sulh ceza. mahkemea.ne aevkedll. ı.a.r ~l kuvvetleri aleyh n~ !.ınlş. kik.attan BMırettı . .İftira meydana '1k
mişti. Ben ebe!".ya ~rMıanEye <*le Uttd tı. TarziYe verdler. Bırakblaz. Ne wr, 

Avan:r.ade Sül0 yman Beyla de (!aDa, gellrdim. Zavallı Süleyman Tt>v!ik Be1 neden karktun; bu ita.dar bivetal1k o
Crem.11> e dalr mUteaddid eserler! var. sabahleyin .saat s"k;zd-:ı yJ.:ı:ıhaxı,eeıne Iur mu?. Kaç tane mektnb yazdık. Ce. 
dı. Evvel!\: Süleyma:ı Tevfik Beye git.. gelirdi. v.ab btıe vermet'lm be yahu! 
tim: Bir sabah Uç tane s!vil • ecncb! _ D1'dller. Ben Metımdtr. Bu gibi mft.. 

- Teklifin muvafıktır. Bc-n yarın A.... memur gelm'ş. İdaı:ım n mMOrtl mes'u n.a.kaşalarda zeytmyajı sııııt ôe tıste 
vanzadeyi bulup b r!rde g~lirım, ded1. lUnü sormuşlar. ~eyh Abdull~hi\lfeletd ç:ıkma.mıa &lln.ayun: 

ve ertesi frilnil de her ikisi idareha. beni (sakallı> ol.ırak tarif ebn\ş o1ma. - Peki.. gelmö.$ olsaydım ·ue olacak.. 
neme geldiler. ıı ki Süleyma.n Tevfik Beyin de (sa. tı?. Belki beni de tevkif edeceklerdi. 

SUleyman Tevfik Bey ele bal..-mak.. kallı) olması aramızda b r mf.işa.behet tıı:ı derken lıc olacaktık. :Bundan baı:ı-
tan. yıldıznaıne.d~ıı. remnde:ı. Uldao tev11d etmiş. ka neye yara~. Parm:ıız 70k mayd•'· 

ı anlardı. İdarehanemdi! bir oda nYJr. SWeyman Tl'!v1'1k te :vatlı bir mtış_ - v.aroıı. 
dım. <Erkekler kısmı) diye kapısına tt-N ge1di :r.annı ile: - Öyl.e 1se .&Jl3ht.aıı daha ne Wıf. 

ı )'a:lldım. Buraya Süleyman Tevtik Br;yi - Benim!. demiş. ,omınuz?. Yedln1z, içtlne. ;:,attınız, 
oturttum.. Avanzlllie snı~v.mruı Beyi c1e İşpl kuvvet.ıori polis! old•1'tlamn kalktınız. ıro o1m.a~ siz benJm a!bf 

-....-----..ıu,u,._,,oaot.ın:L-..lıteıldl-k!!llllmıtı~da~sö3':1~1er; biçare adameatızı ve A,. (Devamı &JZ) 4e) 

Gayrimeşru 1 
• 

birleşmeler 1 
(Baş taıab 3/l de) DÜJJIT A 1 

rlh1 öğreızı:ı.ek.tedır. Mllmkün olsa da ,. 

!!:_b~~!= ~ b:t;ıs: 11!ı3!: ~ - n - Yazan: Nusret Sala Co,kan 
J.im: Her ;:ptldat millette olduğu gib~ : B ha ı ö J 
eski Roma.da da a.lle patriyarkal yanl i u reketmzı.ie beni büsbütün <- 1dür, beni, oh bu öiüm n 
en yaşlı erkei!n mutlak otoritesine : çileden çıkardı. Omuzlarından tatlı olacak Sedad!. Razıyım, kolla] 
müstenid din1 bir tefokkül idi. Zevce. ~tutarak tartakladım: «Şimdi de senin rında •öJmek istiyonını· yalnız gozJ 
n:n ailede yUksek bir manev1 m1!'1·k.ll ~~ltütun be.ni korkutuyor. Gö _ leriml kaparken, dudaklarını ban1 
vıar kliyse de hukulcan aöz ..-e S!\lf.hi. .ruyomın ki her §eyi btliyo _ ver Sedad.. bu harareti eme, em 
~t yalnız aile bab~ına a!.ddl. Baba. irum. Nerede o Bebekteki ro _müsterih öleyim!> diye inledi. 
nııı oocu.tıar ve kocıı. .sı.tatJle k:aru:ı ü.. ~man~il g:~~er:_- nerede tçll aşk s:ı.h... Bu göz ynşlarına, bu teslimiyctel 
zerindeki ıa!A.lı!yet!ne ~IA hudud ;.n. elerı .. bır omur boyunca kapanını - bo arzu= inanmalı mı? İn"nm.:ım~ 
iQktu. K~ Dr.smı isterse bir eözJe J~ .... ·• 

boiar. yazıi aile ooa8tndau kovardı. Re- ~acağı .söylenilen aşk yaraları?. Ce- ınanamam. Bu inanışın beni .si.irü';..i 
manm cümh.uriyet devrinin son asır. :vab versene; veremezsin değil mi ? 1ft,.,.~ . ft"•bet "'-nd , ... _ b" '·- i 

·nıı· ~-tuld ...uıgı _.. mey...,. ı. .u\Çn. ır ..,._. 
lannda zuhta eden ı~ttmal sıru! kav. : ın mı "" ıı? Ha.lbukl o dil, açıl. .. .. in ... h t k .._: 

:,.ı - , u aozune anma .... o , ar ı uu: 
galan ve hukuki mtı&a.vat dav.al.qrı ~- :"'ıgı zaman, ne 7alan.ar bulur, ne_ kadar budala d.eğUlm 1 5 
tleesiDıde bu an·a~lL~ Dizı'.m değişti. :lere inandıra, n.eleı-e ıııtıktedir ol : 
rildi . .Ailede bab'lllm otoritesi tahdJd ~az?. - Ko'lt~·arı.nda.n ka.v;nı.yarak §ld-: 
edildl Evlenmede ve bopnmada karı : «- Sedad!> diye inledi. tle çekip kaldırdım. Kollarını b::ry_~ 
tocaya eıenlş ıre milsavi l).i.t' salfilı~ i Oh, söyledik~ açıbyorum. Boşal _ uuma dolamağa. çall.Ş!yordu: &- Be.: 
verilıdi. Koeıala.r ist.edl.kl(:ri .ıaıwm ve : boğul ıı. ni öp, .sev, kollarında sık, sonrs " ,: 
iStadiklert g.lbi kanlannı bo~a:yooiiıCUk. :mazsam acaı;ını. - eoa ... -"'l d ·· : 

. • <- Toy bJ.r mektebll çocuk yerine dur ~ ··• Ter en ve goz ya a.: 
lıerl glbl, kanlar da ayni eekllde ık<ıc11~ : , ' : 
Jann.ı boşamak: hakkt:ll elde ettiler. :koyarak eğlendin benimle .. buna vic- nnda.n saç:.an, şalı::aklanna, ya.nak: 
Faka.t blr zama.u geldi ki, k,mıar bo. , !danın ruuıl ra'Zl oldu? Desene, bende larına yapıım~tı. Yarabbi pembe e_: 
eıai'lP yeniden vard;~1arı ~'.'calann. a- j ~vıcd.&n olsaydı, böyle hareket ederlşen . yüzü ne k:adar güzel, ne kadaT~ 
Mdlıı.i her 5ene d~;'}e.n eumhurreıS~~ .miyd!ın?- Zavallı Sedad. gece yarı_,h:ı.rıktılftdeydi. : 
rin1n adlarile sayar. oldu13r. Oğul ~ ~lan Bebeğe tadaT yürüyen, tem ·z biri Mağlub -0:.ınama.k ~zminde ict.ı.m.: 
~~~t ~!na ~a.olikaların.a ,.~,~$ t~ft•1r :aşka !nandmlan, bu sevgiden korkup Saçlarını avuçlarıma dolayarak, bü~ 
..-.u...... .n.ucue ,.,ır ve .... ,ı.=n ....,. ~ • . te 1 1 A 1 • 1 .. 'dd .,_, b ı :tadım • 
madı. Evlenmeler azaldı. Gayr'meşru ~kaçmak ı.s d kçe, nanuırı araK zora twı 1'• e..w..ue a.§1lll •sa : : 
blrleşmele a.labildığ"ne çoğaldı. &ınun :bu ıztıraba. si.i.rüklenen Sedad!.. u_ «- Bir .sevgili olacak seni k:o:.Unma: 
n~t ise a.hUk dUşklln1Mll :v~ nüfu. ~tamnadın mı? Kalbin .sızlamadı :m a.lmağa imkan var mı artl\!:? .. İsti~ r1 
sun ekaibıHısl oldu. Augu&te devrinin !hiç? .. Bu günahın deh:~rln.den tor-L mıı.sun bir fa.hi~e gib; seni ya tapma: 
büyilk reform mevzularından ö~l.ıı! de ~m.adın mı? Bir kalbi p~amak, b. sü.rükleyeyim1 Sen ç.ünkii bır fs.lüse-~ 
:~= oı:"~ı:r.:!\.i'ah~~t~;~n~!: ;00ır~ ?'ahve'f!TlekJ-e ne kanndm?:ı den ba.§ka. bir .şey değil.sln!~ ~ 
reameo kabulüne tı;ı.d.ar dUzeltı!erncd·; ~J!Jlerımı tutmak, be~! teskin etm~k oırtıatım yır<;arak, kıorkun~ blr: 
Raaıanm tereddtye giden ailesl kurt.a.. ~istiyordu: <- Yalvarırım, yetl.şır sayha ~tardı: c- Sedw, ne diy.oI.! 
rıla.m8ıdı " nüfus K&ilmesi ôruenem.P. Es\U artık Sedad!..> sun, bu ne hakaret?.» i 
d1. N.1haye; hır:s'".Jya.nlık ~asııomarı E Nasıl oklu bllm.tyarum, öoğazım <- Bu hakaret az bne sana! YaP-E 
b1ituo bütün lts.ldırıırak eılcnnım.n :ellerim ara.sında buldum. Ne zaman. b" d bl . tekabül et : 
da.imiliii esasını kCYJ:la ~ de açılııı!IJ : . tıklaTının ın e r.ne -: 
ol:a.ı:ı rara t.amamlle 1yileşnedi, Roma :dU'' vurmak, kırınaıc, par~~.amak lh. mez. Ccva b rer ! Sen bır .sevgili t l' -! 
yıkıldı. ~t1yacile kıvranıyor~m. .i3u~un kuv"Ve- Hl.kki edilemezsin ı.. İhtirası şahlan-E 
Taı1ha ve tecrübelerin bu eer.slcrjn_ ~timle sıkmağa baş a.dını, bır tarafta~mı§, gözü hiçbir .şey gormtyen !ster k3 

den cıtan netlıOe şudur: Alle hukuku :bağırmağa deV"am edlyaırduın. b" bdına k.ar~ı na.su hareket etme~ 
ook korealamağa .gelmez. A!le müesse. ~c- Yeti§lı", değil mi, yetişir artık _ır .. da a '"'lll<'> ; 
eeainde açılan bir y.ara netlceleri itlba. !Senin bana. yaptıkların da yetifmea: lauınaa. oyle vran ;; . : 
rtle çok vahimfü; ~uca.k ve meha. ~mi? Fakir delika!ıl.trun ro:ma.Dını bl Boynunu .büktü, ka.dlnlar, hep.•-~ 
retle tedavi edi.hnezse J.ta.ı:ıçe.ı:ı o!maka 1tirmiyellm mi artık hal .. , nlderi bir ihtiras nehri haline t:e d.L: 
mahkQmdur : i zaman böyle ttlll mı o!urlar? .. : 

Ban fçt~ de:dler vurur ki, bun_ : Hiç mukavemet etmiyordu. Gözle_ . . d 
:ı.arm vaham2t!ni sörmek iç.in .az co!t !ri kap:ınml.2, yüzü takallUi etmişti. «- Pe.kt, peki, benı ister l>iT ~~ · :: 
bir hukultçu yahııd sosy.oloğ ibtısası iHayret, garib. Yüzünde acının ıztı... ter 'bır fahişe telA.kki et. Seven 9 
ıtsım rel1r. Aile y.a.raları böy1e değil_ :raıb ile beraber. memnun, müsterih şeye, .her hak:a!'ete lca.tlanır Seda.dl~ 
dir. Bunluın ehemmiyetini .sezmek ~mimikler~ nr. i§te .sa.na olan ııeqmln ~atı .. Heri 
Jeln ne .hukukçu lle n~ so.sy.oloğ olma. : Dizleri kesildi ~azı eilerlmln şe,.e ruıyun. BaFdi bekliyorum. beJ. 
ta hacet )'Okt>.ır. F~t e.i!ede a.ç.ıla.n i 1 

- - ir tah~ lb b la : 
en töcilt bir yar.ayı bile t~vi lcln !Cenderesinde yere çok.uverdt, kork_ nl 18Wı:sen b -.e .g • tTpa 'i 
en büyUk bir hukukyu ve sosyolo~ 1h_ :tum. Boynundaki ç.ember gayri lht 1ster.sen bir sevgll1 gibı ok§a~ Bekl11 
asuı 1Azmı g.eUr. Bu b3.bda billiln me_ :yari ıevşerll. Bacaltlarıma ~ yorwu..> : 
9ele denlin de'vasını bulmakta.dır. B1r .:ı.af.1111 dliJttime daJ&DUfU; {Ark:ıs.a var> i 
dm"din de.aaım bulınak iç.in d.e .evv('le_ \. i 
Dliltde lmillni kllfelıllet ;tzaww'rr. ~ • -==-•- _. .... _,_._ __ ...... _.._ •• 



4/1 Ssyfa 
b.d&r meıs'udrlnm ki hapJate bulunda.. 
ğumu düşünmeden penceremi açtım. 

Soğuk, yağ~lı bir ha.va yUzllme çarp_ 
tı. Ayni sanlyada alt katta Osınanın 
oda.sının ışığının sondilğünU ve O~ma_ 
nın balkona çıktığı:ıı gördUm. 

Ey Jul 29 

- Osman, tışttyecet~:n. lceri gir ... 
diye seslendim. Örkclı, kırıcı blr seıı. 
le: 

- 1!4yır, gh"mlyecellın. Babamdan 13 1:. y:oı bilmeceınizde kazananlar 

z 
itıktJ.am alacal:."lm. Dedi. 

Bu intikam ne id·? Ertesi s:ıblh t:I. 13 EyJıiJ tarihli b!Jmecemizdc kaza_ 

r m S a kenden amcam bcnı bliyük halmoın nan okUJ·ucufarımızm isııuleri asağıd:ı 

1 evine götürdilğtl için bunu öğreneme. yazılıdır. İs;anbulda. bulunan oku. ut·u. 
mlşt!m. Tam bir haft.:ı, h!ll!'lma blr şey Jarımuuı hediyclerlui PaLarf.csi, Per 
sormağa. cesarP.t edemP.cte•ı O.ııın:ıııı, ısembe &iinlcrl oJleden soıı:.ır b"ıı7at 

Y 
. . 11.,~uazzez f"llahsih Berhand Osma.ndan gelecek bir h11berl bekle_ ida.rehanemfzden alınalım l:mr.ı<lır. 

8Z lJJl. ırA .1.. ' dim. Dokuzuncu gilnil amcnm ~Jdl. Taşrada buluıı:mların lıcdiyclcri poı;ta 
. t letikbftle ald Hayretle doğruldum. İlk defa olarak 1 Yüzü sapsarı. göılerl kıpkırmtıı id:. He adreslerine G"ond,•rilir. 

~t •lYede beş lozdılar. Sab:ıhtan ak_ an bah&ettll..?r ve n.h.'t-~C •urdular. bana. abla dem!yor ve beık bir kıldın - Yürü! Dedi. Eve gittik. Blr snat 200 Ku_rıu;luk nitab 
a kadar, ellerındu Gn<", b_yaz ke_ ümid ve emellerini ac:a h'kAyelerl- gibi görüYordu. O kadar ş:ı~ırmıştım evvel Osman ölmilştU. Kastıamonu Wendiyarbcy ilkokulu 

~ ~erine ~ işlerıenti. Günler uıa. . Neyylre dört ~~1~6 ~~eı~tı. Jie_ ki ceva..b veremed!.m. Esa~en buna. sr:·a o zaman onun, o tatlı ve milth ·ş ge sınıf 5 de 100 numaralı Re!et "Onel. 
C:, uzar, ııa:ıtler tıltnıez tlikenmez. nı hakikilnl b.~eça! .. e artJYordu. Nihayet da. ka!madiı. Osınk an yermdenk 1ıbrlamış cenln sabalunda at'!Sl"r içlndr yet!'ğa Bir Anadolu duvar haritası 
~e~keı veı'slıı, lclerinde en gene ıeeanı g ., " • sandalyem n ar asın.-ı r.eçcre. n~Jl!lı düştUğUnü ve iki tarnrıı bır zatürree · 
gı.ızeı o.an :;.a.rı.şm Sab!hala •.. dur. sıra kendisine gellnces!ze pek sade o_ iki eli ara.ıııns al.rnı.::ıtı. çılgın g!bl saç_ lle bi:r hafta. pençel~tikten sonra. can Istanbul Cağaloğlu kız ortaokulu 
ctbn, konuslJl', anlıı.tac:ık, soracak - Çocuklar. Dedı. d ldunı.n b;r ıarımı. gözlerim! ve nihayet dudakları.. verdiğı!li öğren sınıf l/E talebeslnden 843 numaralı 

u ur ve .~;msen·ıı uzun uzadıya lan fakat bfitiln hayan~ı o Buna söz mı öPtft ve tı\ .. ben de kendimi kay_ Osman be~! aramıs mıydı' B~lm V!ldan Gürelli , 
~e gönıülmr.sl::ıP. meydan verme4dl,. aş~ hlkiY~ ~~~:~~gı~ğll. Beni 6L bedlnoeYe kadar atcşl.ı nefesini y!lzllm lcin bir şey söylem;ş miYdli So:-mn. .Bir düzüne kurfun kalem 

ı abaılltyıll, lMwır ha.yat ,.,,. h!S yütü. verıyorum. - il j den ayırmadı. O zaman anlndım ki, dım. Arkama bakmadan anıcamıo e. 
ı o- ,,..~ rmayınız b r1 b d d Eskişehir İnönü ilkokulu ta'cbe _ 

1 ü<Utiannda t.aşıyar9.lc gelen bu ~Qi ~·1 ·le a,pı.yorsnn Neyyire ab senelerden e en e ~nu !ev yor um. vlnden ka.ctım ve o gilnden sonra 3:_ . 
~r. Yavaş yavaş Sab'hanın geveze. - Kaç.ama Y _ Seninle evlenecelt m Neyyire. lemden hiç lcimse !le yilz yUzr! gel_ sınden 129 numaralı Muzaffer Sıvrl-
t lııe dalar ur, kendı dcrdte.rl.;J! u_ I la. ha r. Çok ya.kmdll s:ZC _Hayır bu haıt.ı lşl~miyecek5!n! mck ıstemdım. GdrUyorsunu?. ya, !yl hisarlı. 
t ~rla!dı. . - Hayır. ecen:nbi1'lc.k ma~emyı ııt'yll. Bu l.ki cümle av:ıı sa::ı .Y,~C ku'akla. kötü. hayatımı ~azanıyonım. Mürek.kebli kalem 
c.;leruıde en yaşlı':ı.rı Ne,•yire idı. b~dan il' nmda çınlamıştı. Blrlncısj Osınnnın_ Neyyire bir san:ye sustu. ArkadAşla. (Son roata Jı:ı.tıralı) 

, baknnından bir .ayrılık oımaın!'.kla ı yeceğlm. * dı. İk'nci ses, ırürUltil ebnr.den :ırakla_ rının hıçlnrar:ık a~larlık?ımnı clu'l'ma_ Konya tapu sicil muhnrızı oğlu 00_ 
'.lber hepsi on:ı trlr büyük. bi:- 6.mlr l ! it y:ı.lhşlı bir kıs «iJnil. I şan ve bizi bu vaz·yctte g5rcn nmca. dan uzaklara. daldı ve şu sözler .ııf;~ın- ğan Akman. hlanbnl Cağı:ı.loğlu orta 
, kabul etm"şl! .. "'C!\. p thak ka kırk Kara~!~fl~ı?slnl şöyle anlattı: mındı. dan dökilldU: 1 ~ak.1 bu fhtly!!.ı kı:r.la. Ptı bt~y!L Neyyire rsa l\si!~~nL'1 son sınıfında ılren İkimiz de milvazenl'm!zı bozmsdan - BUtün ömrUmd~ yalnır. ynrım sa_ okulu Sınıf l/A d'.t 240 nuınnralı 
Yırnı beş yasında o'an d ğer aört - Bu l:>abgmı ar~'l arka~'(\ kaybet. a.mcam kolumdan tnttu, bcn1 odama at. yaı;ııdım ve bu o•uz dakika bana Munmmer, İstan!:ıul esküdar Sel m!_ 
arkadaş ar:ı<;ında bliyUk fark var., ~~~eı;~at ıevli m•kt"b hrıyatına ôte. götürdü. ka,pı.'.tll dışanda.-ı klı.tledl. o kH geldi. ye Şerifkuyu sokak 2 numarada Fıi. 

J · . 1 tıjlm hn hıt fc1ilkc?tln bU. sun Güresin. 
eYyire zay1f, e<stn.'"r. hu'yalı gtlzlü o:n~ı. ~ ış an~ak "diplomamı aldı~m B N f M •• d •• l •• ,.. .. d dolma kalem 
kızdı. Umumi mültUeme:1" az ka- vuk ugün lab'ldlm nunvııdı yap,•a1nız ursa a ıa u ur ugun en: Kurşun 

it. daima lcendl 'çlnt'le yaşar. pek ının anlıy ~ ., ~!\'1 İs'anbu'da bulu_ (Son Posta hatıralı) 
ll~lef'dı. Arkadaş1an d kkat ıotmlş: kalmı~tım., t.anı~dutım amram beni 1 - BUrSa. San'at okulunda yapılacak <28800 lira 35 kuruş) keşi! be - Çanakkale Atattirk mahnllesi eski 
~Vakit \'altıt o. elindeki }tyıeyı nan ve hdç Maksıı.dı. b'r t.arnfta::ı be. delli iki tes"iye atelyeleri inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye Mahkeme sok.ak 24. numarad,, M ne 
, üzerine sokmıığı unu!ac:ık ~- y~nın3 al ı. ·ıllı'J ırmamak. diğer ta. konulmuştur. fügen, İstanbul Osmnnbey Matbaacı 

dalar. kendi dliştlnceıcroıe f!ömtL nı dıs.··tnda Is~ okuvan o"luıu beda. ! _ Eksiltme 10/10/941 Cumıı günü saat on &:tı.dıı Bursa. ııa!ıa müdür- Osmanbey sokak Lfile apartımanmdıı 
U7.tın UZUn ciilllmser soııı·ıı b!rden raftan da 1 

; km'" lüğü eks ltme komisyonunda yııpıl.ncaktır. Terhan TUn"'""en, İstanbul ca,.alo"'lu 
~ llYanmış glb llnünd kt lşln"' eğL V" h;r hn<'a ou ınıl ..,.. zek" b'r co ,..... ı; ı:; 
~ 0 m oğlu Of;man. ' ' - 3 _ Bu işe aid evrak: Proje, vahidi tlat llstesl, keşl! ve mesaha cetve'I, Nuru04man ye caddesi 57 numarada 
1.: zaman onun hılffce öksUrdtL Amcam ıa ded· v,. hrmen hi- i f ı rt 
._: ve korku fle k.-ır141k b r end sc ile cuktu. Bana a~.ığınrlı." Araın·ıdıı lkl bayındırlık işleri genel ~artn:ınamesi, yapı ~1eri umum cnn ş:ı. Necdet Alpur. 
l ına b:ı.k!utıı.:ı .sonra kücilk p.ar. mavem altın~ . Be·ı de ev:ie y~gane namesi, hususi fenni .şutnanıe ve eksiltme ş:ırtnamesllc ır.ukavde Diş fırçası 
l ınııı ııcıı .. ıröz:er.nın kena1 ını sildi_ ya.5 :~rk var ı. olan bu' çocuia dcrln proje3;dir Talipler bu evrakı nafıa müdür:üğünde .gör~bll!rler. (Sou Post.ı Iıatırııhl 
b~i'l~flııerdt. ~vdigım t~~'::ı·•landını ve onun ller 4 - Taliplerin münakasaya i,ftlrak edebilmeleri içm 12160 lira iki ku. Gemlik askerlik .şube başkanı ya -

Sev nç, İstuıbut Enıirgun ortaokul 
~ınıf 3 A da 333 numaralı A. Yalkın, 
Istanbul Taksim Meşelik .;;akak 5 nu~ 
nıarc.dn Kilzım. 

lrf uhtıra defteri 
(Son Pos1a hatıralı) 

Ankara Yen.{ehir A!ay .sokak F~thl 
bey kcişkü 16 numııra ı O.sın n Gür _ 
büz apartımanı 4 ilncU dıılrcde Me. 
rnl, Çorlu ortaokul tri1eb•sinden 112 
numaralı Yıldız Okçuoğlu, lI yr bo u 
ka,ı;makamı odacısı İbrahim oğlu Alt. 
med Özcoşur. 

Kokulu sabun 
(Son ı•osta lıatıralı) 

Tutanbul Şchzadebaşı Mnhınudiye 
~e sokak 22 nıunarada Sabiha 
Dalkılıç, İstaubul Çengelköy Havuz. 
ba..şı Tekke arkası 10 ııumn.rada Ha • 
kı, İstanbul erkek llsesı sınıf 4/K cırı 
1020 numaralı A'aettJ.n Tuncer. 

Albüm 
(Son Posta hatıralı 1 

Dlyaı·bakır Ha.sanpa.~1 han 25 nıı. 

marada İzzet oğlu Celil.! Dursun, ı 
sorgu hak m kızı Guzln Gill ç Düzr 
toprak mahsulleri ofisı memurları. _ 
dan Ali Göst~r ş!i oğ u Hld!l~et Gös 
teri ll. 

Alüminyom bardall 
(Son Po .. 1a lıatırnhl 

İstanbul Yeşild.rek Tarakçı Caf -
ağa sokak 15 '!1Umeradıı. z ' !ve B 
har:ı.lı, Istanbul Aks rap N M k K 
mal cac!des:I 115 numarada Mıh ~ _ 
rem Pekguzel, İstanbul Em r l M 
\•nkkithane caddesi 30 mımn dn S 
lfı.hRttln Uluğ. 

Kitab rıatta tek b1sma vııs·yaıı V" rii- b:r" şefka ı ol~ıııµ. b~ladıtıı. s.neier ru~ı muv1kkat teminat yatırına arı, bu. iş :çın vllaye~ mak ımın_ nında İbrahim İkiz, İnegöl Kasımefen 
, ka<1ar mrıi•et vfü:il olmıvıın bu işiL meşgu " 1 ı 941 

, 1::n b:iyle nPvustıı? Arkncl .. ıarıı gecti. n balc.ııorca ım• hanına lıazır_ mmdan H~n tarihinden sonra ehliyet vesıkası a ?1a arı, ;ııene. di c:ıddesl. 161 numaralı evde Ergü' 
1 

Gemlik, Uukumet caddesi 32 num 
m;;ıa olan sevgiler nd"n, yarı te. ~ Gece gündüz beraber ç·ılış_ sinde ticaret odasına kayıdlı olduğuna dair vesıka .. i~ı-.az ey eme. Laçin, Amasya veteriner mlldürü kızı 1 rada Teoman Ek1m, Adap z rı Ak • 
liı erırıctGn hunu an'amaiT'l k.aTar tanIYor u. biltUn nntınrııı• ben yaz_ ıeri ve uçfıncli maddede yazılı münakasa evrakını gorup kabul et- Ayten. 'yazı nahıyeSi Behcet Yiicel, İzm 
ku~ Ve ınu!lm.mu ın çGıll'm s·ni tık: ~~~ün d<!r!ltrlnı onunla b.rlik.le tiklerine dair imza etmeleri ve 24.90 sayılı kanun_:ı. .. nygun olarak Dis macuna M.r Alı mahnllesl 1021 Seni · sok • 
,. z 83.'>!hıış;ı havale e•tııer. 1 ctım, BaZl ~eceleri onun odasına hazırladıkları tekı!f z r!'arını 10/10/941 Cuma gunu s 3at on b~e Kırıkkale ılk.okul talebe.sinden Gi3 71 numarada Şeref Mahmud. 
a•-~Un Rab ha ortaya şöyle b•r tP.k. l oırudwn. k sahahtaC:ık bazan şafakla. kad"r Bursa Nafıa Müdürlüğüne makbrz mukabilinde vermeleri numaralı Naz.an Akdo!?a.n, Uşak Işık R kl k l .... }ı:apanara ' ' ... ~ 1 en i ·urtposta 
~e' · berber buluştuk. lazım olduğu i!ftn olunur. mahallesi Güney sokak 23 numarada Gazlanteb ~ragôz caddes. tamire 
katı:ı ~'?nberJ berobn . ç.alısı:vo. ı.m•ıhana çalıştı.itı g"ce idi. o. =-stada vulmbuiacak geçikn:ıeler kııbul edilmez. (8338) Sabahat, İzmir ID:ı.rataş traınvny cad Mehmed vasıtasıle Nazif Yeş.llov • 

hv~tı P~ 'lavıJırız. B rblrlmıze h~~ l son masasının b:ı.şı::ıda, karşı karşıya '""' 
il' rrıızı :uıbtalım. Hem iç mız nun duk Ben ona. sual soruyor_ desi 235 numarada Neş'e Kıvanç. Ankara Yenişehir Meşrut yet caddes 
tn~~rn Je cıo~t.'uliumuz artar. oturuyor .a.tılıı..-mı vemordu. Birdenbi~e Üniversite Rektörlüğünden Kırılm~ dökülmez hokka Ö"enlı sokak SabJ npa.rtımanı 6 nr 
ırflııı u ~l<llfi kıbul ettiler. Ney. d~. c~adı uzun uzun yUzüıne bak. (Son .roşta hatıralı) dairede Peren Çırpsnh, a:ı~ a1ntc':ı 
~es; ı:n-ıeqı. Sl'slnl cııuırmarlı i:ıt.abth bekiemcilılim bir aııcl.a şu söz. Yabancı dıller oku'u lkmfll imtihanları 2/1?/941 Per~e~be gün~ a~at ;.~tanbu1 K" dıköv Caferağ;ı mahal., belediye su iş'eri muhasebeci nnıa_ 
~ .. ~ .&ah~h Sah'h:t. onu müteak.lb tı ve .. ç . · ·· b'te ktl ımtiban gunu ve yerııtl o~ ...., " J 

· "&in d'ğ il h :ı.eri soyledi. g da başlayıp 7/10/94ıl Salı gunu 1 ce r. - lesi Hacı Şükrü sokak 21 numarada vınl M. Zeki kardeşi Kemal Eser. 
h·~a ;>r llc orkac1ası a " a. Gözlerln ve dudaıtıann bf'nt bü. renmek üz.ere ilgili t1J.lebcnin mü.raca.atları. (8534) 
ll'ışları~ı b:Jı~t~;~:. h~~ıı~~;~a~~hs~ yüliiyor Neyyire, ca.Jışamıyacağım. 

·~•ı:.vv••t wv '••••••• -·-....--- ... 



Büyük Menderes üzerindeki 
su tünelleri inşaatı 

Tra.bzonda 
Fındık piycuası yükseliyor, 

alıcı çok, lakat satıcı pek 
azdır 

Trabzon (Hususi) - Şehrim.iz bor 
1znı.r <Husust> - Büyük menderes 1 ru~ma ;şlerinin vüı.'at ve ehemmiyetini sasında. bir mı.iddettenberi fındık a

üzçrinde ya.p!lmakt.1 olan ve nehrin nazarı . dikkate a_ıan Nııfıa VekAleti, lım satımları hararetli bir şek.ilde de. 
taşmasına. mani olma!;: maksadıle is - ı merkczı_ Sök~e O!ma.!c üzere y~ı .. bir vam etmektedir. Bir hattıı. ,çinde kilo 
t ikamet çevirme gayeslnı istıhda.f eden şube mü<ittrlüğü ihdA.s etıtıış ve boyle- . .. 
su tüncilerl ~nşaatı ılerlemektedlı-. liu ' ce Vekaletin su l.5leri dördüncü şube bllfına. on kuruştan fazl~ bir yukse. 
t!ı.nellerin en uzunu 350 metredir. Ve müdürlüğü uhdestne düşen vazifeleı·:n lı.ş görülmüştür. Ve bu yükseliş anbe. 
Feslek yakınındadır. Ayoi mahalde ya_ ; b:r kısmını bu yeni teşk:i!Ata. bağlamış_ an ckıvam etmektedir. 
pılma.kta olan büyü< reköl~tör inşaatı 1 tır. Yeni ~ edlicn bu m11d0rlük Fındıki fiatlarının yükselmesi blr
da bu kışa 1tadar b!t(ccktir. Hal~n te_ 1 tam kaıdrosıle ha!iycte geçmiş bulun_ kaç sebebden ileri gelm.;ktedir. Bun.. 
mel ve istinad cuva.ıfarıle demır ka_ 1 maktadır. larm başı da 1910 yılı rekoltesine 
paklar kısmı ikmal ohınmuştur. . Muhtelif bölge'l~IYie sulama is1eri ti- nazar: ma~uHln syeta a.z oluşu_ 
Dğer taraftan Nazi111 ve b.avaıısınde e;erınde devam eden faaliyete mıınt.a 

ki batak!?!tların kuru•uıması. ayni za_ 
1 
zam olarak N'a.Cı~ ve:tdlet l Eg~ Mlge_ dur. 

man<la sulama k3nlllla.nmn 52 kilo - ı sinde de önümüzdek, bPş yıllık ~g - Diğer sebebler ıse alıcıların piyasa... 
meb:'e tutan $11.ğ seddi et!.'d!e ·i tamam ra.ma şu hususları d:ı ithal etmeyt dil_ mI7ldan çok ıatekle ve hararetle mal 

nm1'}. bu busust.'\ faaliyete geçilmiş_ şün.'llüş ve bıınl.ıra aid tek:nlk ha7.ll'lı.k t.aleb etmelerinden ileri gelmektedir. 
tir önümüzdc:ki kış mevsim!ne ka.clar lan tarnaml&m1<jtır.: Son etınıerln rıatıar fob Trabzon ic 
b~ da ikmal olun.icıktu-. 1 - Ye.n!oe - Btlrhanlye kanalı. fındıltl.M'ın kilosu 81,50 kuruşa çık_ 

Gene bu ha.varde bu'unan ve elli kL 2 - Yenıce. - Qemıebaşı ka.:ıa.lı. mıştır. Havaların yağmurlu gitmesln-
lometre tuıun~le olım Ya.m.alalt.Pirllbey 3 - Burun.diy. kanah. den ötürü şehrimiz borsasına. mill-
•----•· da önümüzdeki hazirana kadar 4 - Sökı> kana.ı. al ı ekte oldu 
~ ' Bu ı...... bölg.... h-~- b lamak ü.. hakattan pek az m ge m -
bittl'imıt, ve işlet.mlye açılmtS oıacak.. ~ ""'e ili• •Jat aş tal bi karşılayamamak 
tır zeredir. Ve bu lşler ö:ıümüı.dekl yıl için ğunda·n arz e klan~ 
~m ve h.a.va.lislndekl sulama ff ku de b.ttrllm!.ş ola-:nk ' ır. tadır. Tombul kabuklu fmdı t 

1 -----·- kJosu S6 kuru.şa kadar istek.le .sa ı 
zmir Kız Enstitüsünün yeni ı' Ceyhan köprüsü tamamlan- masına rağmen müsta.hsll zürra ma-

binaı hazırlanıyor mak üzere !ını piyasaya arzetmekt.e pek n~zlı 
<Hususi) - Bir müddei - davranıp fiatıarın daha zJyade yuk-

İzmlr (Hwıusl> - San'at okulları. Oeyhan selmesine intizar etmektedir. 
na gösterilen büyük alaka üzerine tenberi in.şaatı devam eden Ceyhan 
Maarif VekAleti Cümhuriyet K12 En. köprüsünün dem,r aksamı ve montaj /zmite karınca yağdı 
tltll.sü, Akşam San'at Okulu ve s1pa.r.ş işi de ikmal olunmuştur. Köprünün t.zm.l.t <Hususn _ Evvelki gün İz.. 
atelyesJ ittihaz edilmek üzere modern geriye kalan. üzerindeki betonarme mite havadan t-a'lı:ıtlı karınca yilğmış 
bir bina inşa cttirmlştir. Takrıben tabliye ve parke tşlnin ıha.lesi de ya. ve eehrin muhtelif kmmıarını istilA 
yüz bin llraya mal olan bu bina Kül- .. . etmiştir BiUı.h!ı.re esen bir rüz'l'A.r bu 
türpa.rk yolu üzerindedir ve geniş bir pılmak uzeredır. Nafia Vekaleti bu iş r nnnoaİarı sürilkl~y p götürmüştür. 
bahçe ortasında. kuru!muştur. için 26 bin lira tahsisat kabul etmiş. 
Binanın esas inşaatı tamamlanm1~ tir. Üç ay devam edecek bu işter Bilecikte bir konlerart6 

tır. VekA.letin tahsis ettiği 24ı bin lira sonra, köprü önümüzdeki bnhard:ı. Bilecik CHus•ısH - GeQen Pa'lar g1l-

ile !}im.dl dış sıVMl yapılacaktır. Na_ münakarn.ta '9.Çılacaktır. nü CUmhuriy~t meyd:ıamd.-;ı. Halkcv1n 
".len Sellm Yaw~'.'l!l tarrumd~n cBu • 

fıa müdürlüğü bu işi eksiltmeye k:.OY- Köprünün uzunluğu 130 metre olup ınınkü dü.,ya vaziyeti karşur.ndıı 'Iilr-
mak üzeredir. Dut sıvalar kısa blr za 350 b!n liraya malolmaktadır. Ceyhan '.{[ve> mev7.llltt bir !":onferıı.ns -.erl~-
manda ikmal edilecektir. iktisadiyatı .çin mühim bir vasıta ve tir. 

VekAlet teknik tedrisat umum mlL Oeyhanlılar için büyük kola.ylıklar 
dürlllğiinün tensibi 0:7.erine İzmir er_ temin edecek olan bu köprünün inşa. /kinci lıii.ğıd fabrikasının 
kek san'at oku'u atleyelerlnde bu o- sında nafıa müdürü Salimin büyük tesisatı 
kulun mobilyaya müteallik ihtiyacı emekleri geçmtŞtl.r. i:mıııt (Hususi) İru}aa.tı 

temın edilecektir. Talebe !çln sıralar,r =u=y=e=nı=. =b=in=a=y==a=n=a:;kl=ed=ll=ec=e=k=tir=. ==! d.ilmJş olan ilkine! k~ıd ve Selliil<>z 

dolaplar, müdür ve öğretmen odaları Türklyenin en modern enstitti bi.. fa.brtkaD.an için Sapanca gölünden ısa 
tiirlti nwbflya, erkek san'at nası olarak hazırlanan bu müesaese-~e edileee!k olan su t~1.satı ameı;yes:ı 

. ..._,u.,.a...~ zamanda ikmal e_ nın istikbali mükemmeldlr. Nakil if1 hızla devam etmektedir. Su boruları 
~ · hinanJiı bir or- ferştry.a.tı şlmdl şehrin içine kadar gel 

ııa şimdi beru c .ça ır 
di beni de götürecekler 
çekmedlniz, legil mi?. 

- Öyle, hakkın var. 
- Ta.bil hakkını var. Dilnyada ı.st•_ 

rahatl kalb gibi büyük saadet var mı
dır. Viktor Hügonun şu sözünü insan 
hiç unutmamalı: 

Marsilyah güreşçi ile karşılaşma 
<Saadet servette değil, ancak lstira. 

hati kalbdedir). 
İk'si de yüz!lme bakakaldılar. 

!Arkası vıır\ 

1'!°1.hm•ıd Saim Altınd:tt 
---.oı---

Gönül işleri 

:tşin kötU ta.rafı · soyunma odasına 
gittikten sonra, Filize, ama.yo11 bulmak 
mtı.şkU!iı.tlle !>aş~dı. 

Filizin ayağına, en lrt pehliv:ınlann 
mayosu bile uymuyordu. 

P.iyer; hırsından çatlıyacaktı, Neden 
bu maYo i.şini oı.sun· dtlşUnmt>m şti. 
Tam, derleyip to!Jıa,ı'La.yıp b.ç.m.ne getir 

CBas tarafı sa:vfa 3/1 dedlrl diği bir ,.ş. bir anda suya düşüverecekti. 
evlenmeyi düşUnllrdü'!ll: Nurull.aha getirılen beş altı mayo a_ 

F'ar.ı:ediniz tci nik!Uı iki aile efradın. yağına. olmadı. Sinirlenmeğe başladı. 
dan hiç birinin kulağına aksetmeden Piyere bağırııyordu: 
yapılın.ıştır. GUnU.n birinde bu .k.1 al_ - Telle! Ahretlik bel Nerede don 
lenin bütün efrıı.dı b!r ziyafete çağın.. be! Bu kızan donlan olur mu bana 
lıyorlar ve kfrrşılarmda evlenmiş vazL be? 
~tte iki genci bul~~rhr. Bıı._ a.sJr~1 Filizin kı?.a.n donu dediti yilz, yüz 
kınin sılhriyete tebdUi ıçln ne güze, bır yirmi okkalık pehlivanların .ınayolan 
fıra.t teşkil ederdi 1di 

Pamediniz .ıd, diye ba.şladun. fakat Nlıhayet· Nurullah ayağındaki don. 
bu !.araziye hakikate de lnkılA.b edeb:_ :ıa gUreş tdmanı ya~ma.ğa karar verdi 
lir. bl.ra:ı zekA !Azım. TEYZE ve Piyere 8e6lenerek: 

Her gün 
- Çomacı; ayıığımdaki donla yap_ 

sam ayı.b olur mu be? 
Piyer; hemen mukabele etti: 

(Baş tarafı Z inci sayfada} _ Ne ayıb ola.cak pehlıvan ... 
tekrar su Japon pzetesl De sözctintln Nurullah; ltaltn Amerikan kaputun.. 
.Japon taablaüdlerinfn tutuJmaS1 lüzu- dan yapılan uzun donunun uçkurlan.. 
mundao bah"leden sözlf'.ri L-:ıtılldl. nı tazeleyip sıktı. Paçalannı sıvadı. 

Tekrar edelim ki. son sesler de Ja. A1etA.ca.y1b b'.r şekil:ie mevdana çılttı. 
pooyanm bir harekete ıeçecetint cös- B1r yandan da söylenl}'.Ordu: 
termez. - Tehel H~ten maskaralık be! .. 

.Japonya ya Anılo.Sakson aleminin Bu gt1reş detil. cünb11$ be!.. 
iddia ettll1 gibi ı;o~ zayıflamıstır. ya_ Piyer; klU.blln salonunu dolduran 
hud da Çin tecrö~lndMı fazlasileıpeblivanlara ve sporculara su kısa 
den almıştll' ve bPrhanırl bir harekete nutku söyledi: 
ancak Rusyanın tamamPn yı1u1dıl:'ma _ Mösyöler, Tllrk pebllvanına ma. 
mutlak kanaat retfrdliH gti.n ıririşecrk/yo bul.a.m.adık. en büyük mayo verdi. 
veya bir An.ı?1o.!llak'lon ve !4ovyet 7:1- ğ!miz halde ay:ığma olmadı. Kusura 
ferinin artf P<ıirıde bu iki 11eme ka~ı bakmayınız, :fonıa çıkm,ağa mecbur 
boyan etecektlr. oldu. 

Ekrem U tahlıgil Fransızlar: Nurull'lbı al~ladılar ... 
--------------- Nurullaıh mindere geldi. 

1 • O Yusuf ve ar'.ts.d.a.şlan Nuruna.hm ha. 
1111• Doktor . Zatı gel .._. llne gUimeıden bayılıyorlardı. Hiç don_ 

1 Belediye ıı:arşısındakl muayenl' ı la güreş olur mu ldı? Tam, paylan-

l
çoluk idi. 

han~lnde ölleden sonn basta- Nurullah ne, kimse tdma.n ıtıreşi 
"- larını kabul eder. -~ yapmak niyetinde değildi. 

lYlatba.acılara 
Dahiliye Vekaletinden 

ı. - Belediyeler için 850 Ura. muhammen bedelli 8000 aded alcll ka.r_ 
nesi, 8000 aded mil.ddetı hizmet cetveli. 8000 aded hal tercümesi ve 
'lOOO aded sl.cı1 cüzdanı p.ıza.rlıkla. tabettirflece~inden ta.Ub olanların 30/ 
91'Ml Salı gilnfi .saat 15 de Levuun Müdürlüğünde toplanacak Batın 

ıımııında ~m bulunmaları. c713ı:. ı863b 

Nihayet; orada bulunan, birinci 
nı:f pehlivanlardan Mars!lyalı Kon 
1sm nde birisini meydana cıkardıla.r. 

Konrat yilz yirnu kill)!uk iri ve g 
bir pehlivandı. Alafranga güı·eşi 
kemmel b.liyordu. 

Plyer; tekrar meydana çıkıp ŞUD 
söY!edi: 

- Türk pehlivanı; ala!ran~a g 
bilmez. Serbest g!lreşe v~!cıftır. F 
enaleyh; ufak tefek kusurlar olu 
bağırmamanızı ve kasten ya.pıımış 
oyun a.ddedilmemesini rica ederim. 

Pll!z·n, yanma giderek te şun 
söyledi: 

- Pclılivan !. Riç belden aşa.iP ne 
ile ve ne de ayakl!l tutmak ve drı 
mak yoktur. Hıısmmı belden 
tutarak güreşeceksin. 

İdman. başlamıştı. Marslln.Iı K 
radm başı ancak Filizin gö~silne 
yordu. 

F!l;z; idman güreşi :.ıA.n tanı 
Tıpkı alaturka idman güreşlerinde 
dui!'u gibi. has~mı d!pdiri tutt.u. 
l!e6in<hm bağladı. tk: tnraf·ı çek4t 
ve ıt7.Un lrollar'le e:ısestn1 hıra ktı 

sonra: iki omuzla!'tn<\ kııvvetle 

ra.k Konradı vere dt!c;ftrdU. 
Zavallı Konrad, ltı>r gibi kuv-ıetl 

muzlarına yediğt darbe 1ıe mindf' 
har!(,e doğru havalanarak yerP. 
m11$tü. 

Fransızlar, bu ehemmiyet~iz v 
karşısında. durmı:ıcJıı.n el çırparak 

zi alln.,Jamalta başladılar. 
Halbuki: ort.ada bir şey yoktu. 

rad toplanıp ort.aya geldlA1 zama 
lbxien bir elense yedJ. Bu darb 
elense oldukundan zavallı adnm: 
yirmi okkalı'k gövdesile ~Qzü 
yere dQştU. BerekP.t versin çar 
ken<11n1 toparla1ı. 

Yoksa; Filiz. yüz altmış beı, o 
gövdeısile bir ru gtbl üzerine ç 
Yordu. 

Oflreşi seyreden 
rı Pil izin. ya.ptığı. 
rem emişlerdi. 

Türk pehlivanı, oyun YMJI[J1M;l4 
man1vela ne hasmını yera 
du. 

Ma.rs11Yalı: yerden kalkar 
Filizin kolunu kaptı. Döntıp 
aşınna.k lstedl 

Falı:at: Piliz bu hareket kar 
dönen hasmını, sat eli ile ka 
~lılı:la kenc1lni turta.rdı. 

(.Arkul 



İngiltere Yunanistanın yeni Moskova elçisilingiliz ve Amerikanı 
·. Finlandiyadan l' I h k . heyeti dün 
; harbe nihayet Erzurum yo 1 e are et etti Moskovaya vardı 
ermesı·nı· ı·stedı" Antan .. (A.A.) - Yunanlstanın """""'"'· Yunan elçttlk - "' - Moskom .. (A.A.l - Reııtu; 22 Haziran - 29 • - ....... " Moskova orta elçlllğ•te tayin edilen ,urumdan <>tomob"1erle Sar>kamış:ı. Beaveriırook ve Harrlınan'la ıngı • E I Q I rak bir ~ n her şeyi bozuk ro. 

, l.oodm, 28 !AA.l - ı .. nıc... tara- Pi-'ls'le <>rla elçilik "''"''"r:a.ı bu- oradan da trenle Rusyaya geçecek • il> .. Amerlka heyetıcrlne mensub Y 1491 !:"' ... ~ :1"'":.".""'.,~';!"'a;:::,d~~ 
dan ~lya,ya. gönderilm nota... gün su.t 15,SO trenlle Erzuruma git.. lerdlr. diğer aza, bugilnkii Pazar günii ak.. Y C12CU1: Sel' R E rafında ır&Jmuyan mıidafller ta 
•-ar ti Pln!Aodı,.a hllkOm•tl ,.mı .........,.. vL"1 Wnuolardır. "" "6111 - • ...,... <dU•bU"'ofl ı••· ı • B A •--- rmın ise, bugtinkii rt ıa a-

btı ritanynnrı mntteflkhıe karsı E k. . ş h B l. * illllU& • ltus harbinin OD taoincö dlJik bir 'Vahime 1 p lam "'"?re, şlm_ 
,.,,._ Jll1lt.tdikin top?"aklarmda ıecavilz s 1 ıran a 1 ı·r ngı·z,·z Mıo6kov.a. :8 (.A.A.) - İngilh ve hartası l~lndesla. Aradan ceçen Blyalistot b" so ı1otu anl:l'<UIYOI". Bir 

> ·-e d""'m "''"" mOddetoe tnan.. Amorikan - Mo- """'"'- tic .,. "' """" cilnlük midd•t içinde bi.rblnd•~ ~ moı..... bi• Mio>k 
hük!imeU Fmlin~Yl Mbverln H• d• t ·ıı· k f l yan zevat arasında hariciye ~ cereyan eden Jıidisahn mabiyefinl ko. ntta sonra dl'hne ordul:ınn a. 

lilknü olaı"U telA.kki etmrje mec- ın ıs ana gı_ 1 a i esine vekili Vlşlnskl, - """"""' anı~ ........................ b'-< oolann ....... .!.";"""""' ..... ' ,.nanla<, 

11

"' "'· PlnlADdb'a hllkOmdl sttf R• ral KDSnetmr, gmcl k""°"' """"'° t,mde ~ Wi ..,...,.,. nu ..., bldo.: an.ıııtı ha>aUrdo -· 
'- tqpra,kla.ruı. isttHl.sında ı;sr:ır etti.. Ta.hran 28 (A.A.) - &ki Iran Şa.. taarruz muavlni Kolik.of hariciye komiserliği UirJii ihürastan ve bir taraflı mtlfa. cenubi ~ Jlele son Klyd h:trbi ve 

;t
latd.rde BllYllk ıır.tanT> ""'"' hı <Bandem> vapurile Bendcrabba<. genel ..ıa-eterl Bobolı,.or ;ıe Btıylik ""'"''" doian """ .. ..,. ..... ~ • ,... .......,. ........ ""'"· "" ""'aın ""'"' mllddeıçe doiil, - .;. Hlndlslnnlt hareket ·- "- ""'-anm !Ooskova el"" Krlpo ın ,.., ........ - ...... cö.Ji me ~~-ı...rmm, ... .,.,, dumu. ildlii •• •• - ,. • .,..~ · •·•• - i;linü g"d...., - ""' ·~ ~. d'an .. ..,.,..... b zaman~ ~ '"" - • •· raı.rınd& ttlialıd d& dabll olduğu - Ameıikanm "°""'"" elçls! 6te , 

0 

"' lak.vak ......,,.,.. ıan.,or .., ......,. m• U.. ~':"'· te!Akkl "'"""ur. halde• oıııu ne• - •o dam3dl•- Almanlar 14 nakliye ........,. .. •u iki..-. .,..,,, ı.u.. :!;.' ·~"""" ............... ......._ •• ............ ı:..ı:ı':.a "'':m"• •n•n. 
"' ldlmetı iki m"'"1cl<et •"'- etakat im ._ ,...,..... ""- """at ........ ,. lcln .......... rill ı. <hun "' ""'°' •"-
e ...... -- - nndan blrl tendJsine r • • gemisi bahrdılar "" müddd ...... ........ ... ..... ""· b1 'k&rşıbm ih hamdır. BU- tedir. Al hl• • lfyor. ım C'e. Son Alman teblllinln ba mıntaka ~"" _, l'ln!Ondlyanm b&."'be mi. man te ıg"" 1 Bundan tiç ay ewel bir -#alı; vak~ haklu~a verdi~ hab~ •. topyekun 605 

"" vermadtr. s• ı• •ı• FilhrerJn Umumi Kar~ 28 c.A. prbden _...._ d -. _. • bin e5il' alındıcı mcrtez.ınılc olc'tnğuna 
ır n~ iZ '") 'l'.3ft.-n.4 ac1a·~ ~ b 1 rn-8 tar f l lnd --- 06&U tıarekc~ geçen Te bir __._ il ...._ 

I< 
O• ~ - ·-·- -uım u mıduiu - a • oarlad•l mıı,.onJak ... alann an<"dnrotmu _ ~ • ~"'"" bl• !"'""" wı• 

1 
fk tr 1 

• •• """'1l< mmtokada ..,,.,c1crı=z &lliı llOro•otı .. ıt llmamnda "°"'""'' . ••<an ıumu Rus eephod lfi...,:; llluniln de h..,.b dahlh <dOmosl buli 

tıt a as pe o gazetesıne gore ... cem'an ıuoo tonluk iki""" .... man tayyareJe.ını>o bi• Bovyet zırh. ................... "" ..... ~.;... .,, m ............ bulundutun• ..... 
,e. } } tırmışiardlr. llsma tam isabet kaydetmişlerdir. noktasına celip dayandıflna ln:m~':.J: Klycr.ıı şarkındaki hım•klitın SoV)ct 

<uyu an ~'"'' 1 .... ,.,, ... 1 DUşmanm dOal'-..ııtll ll=tndcn Alınan tayyarelerlnln gece taarruz ... alda. Ta .......... a..,.,.. bl• bno .. mDy<1nlnk muharlb 
na cfuo .erı ve pratok bir hareUte •-• !cin Jaı>bi• t<şabbllslor """'- larnun heden Mostovanm k ı..: ... ......, ,:'":,",., ~ aum.ıne .,,.,.. maloldnia ••la••'"'· ~m•hl• 

• .,ıııa,.....,, ı ıneı ..,.., .. , geçilnı"1 toetıonllmekı.dlr. ..- Alınan denizalWnn Cl'be!Ot.tank """" idi. as er 10.,, Wr tanf!aa ",' •:"',: m&d•- Len...,... mid••- "'"'lB, "''"'"''' 
"'<Sovyellcr, jeoloJll: bir L . <an -·""""' bir d""'1an n. lcln•• ·- >,,.. lloml• ..... _. •• .,...,. •• nıoaaa .,..ıı.~. hııauıe &etırmcte -bbils ede _ Şbnd• A,.,....,.uı her la•otına g6n.. mi -· hUouuı e-lordlr Bu llahnlan - ......., ~u.ııo ....., .. ;.... - o1mamn ,._ W n b&tin w, .. P .. batımda dii.. 

r ınıı. aua!IDI °'""" ........,. olan mu•ahlıaslarm Avru- hOcıımJania oeru'an 67 bln ...;,...._ Bcrlln 28 lAA.ı - D.N.B. aJnn.m. mat bMlt;.. ·•d ............. '" _.....,... b•• tahmin ,.ır~ el'a• 
.....,.,. • · panm bir ucundan öbilr ucuna ll - ıut 12 gemi ve bi• tt!nbt •"""" k. nın aldı!> bir habere göre öreı nduı lbtı:....... _...,. el -- ••~• ..._. halanan • ....,....,.j,. ~ 

• bu petrol kuyulamıt tab.. da• Alman ;w.ııne .. ..,. ...-ıeme<e -· açıklarında -._. tayyııreleri tendi - h......., ıı. -oı.. ,.... tü•<•.. ve .. ı.ı. .... .; 
,::Oaealdan muhtemel oörüL 

1 

baflamli olsn ,.,..ıan !da<• etmek Dundan - cenubi Allonbkte 12 slllbbırlle seri bir ao.,.t botunu tah ::::• .;:.!:" .... * Wr •- ahi.. -· ...... •~m ..,.........., "'"" lılr · lla!buki bu IJI yapmak ı,,ın ı l<;ln kD teıer _.ı etmeleri JmJ<in- bln tonMh>luk bir potnıl gemin M. rlb etıni§ler ,. bir !hl"&Ç ""bblls{\ 88 'j h nda •ola• ..... -'mi lnfinae baki• °''""' .,,;mbt Hirat '· 
'deflldir. ÇUn>.ü yanguı, ııa.. ,., ••""ıın111mettedlr ..--. nasında ....,.uerın ıc1er1 ... ., .ıo :,,., "'::. "i'""""' ........ ...., .. _ ...... E....., _...,,.,.. ...... 

ancat saUhl• slra. ~!uııd- sÖre ]l. Malslı;y. ı..maı= .... ln B nakl,,.. gemisini batmn,.ıoroır: eldn."o..,_ ~· ~ =~': ::.:: '!:.,"" 77,;' 
11":,"ı.';' .~ki· ı '"' tuyulan yangın - nın AJm&Dlamı muharebe meydan - Londl'a 28 <A.A.> ~-.. F>ansanm oL -- ..,.,......,. ""..,.,, .. bo ._..."""' tatabahl• ..,. -..nan .. .;..: ,;;.,4 ... ~';~:· 

.._ dünne nsnllerl de çoktan ıannd& ..,.
1 

- uaıam•bnınm mallMe evvelce dU,urül~llğÜ zanne _ Derlln 28 (A.A.l - D. N. B. aJIUIS1. '""" kuwa ,.,.., aı.us ........ ...._ -· y.,.,.. •. ....,fü••• ki mllcadP<; 
l1>uu lltm.ı.ur. - Çarpmha günti mau.te•• e _ d1len muharebe tayyarl'orinden b: _ nın ıııtrendlir.ne gllre, aovyetlcr, dftn n.naıana d...., ,.,. .. oldddlndm .... nm .. ı. 10

._kftnd•I•. """" >'P• klı, nn al=dan beton akıtma!< dllmi• olan bfttOn proJeler.n muvar. rine hiçbir f'Y olmadılıı ıcsmen bil - 128 tayyare taytıetmlıJerdlr. Bunlar. t<daki•hk yapmanon • ...,..,.,.. .. bDm•k kin ,.., ..ıntt malum• kAtİ oeıemez. zım, beton kiltlenln !a1d etine ballı oldui• suretindeki dlrllınektedlr. Buna . nazaran dftn don 28 ı hava ı:nuharebelerlnde d!L e&ane.ı laMl!m• .. ,..,..,. tBr"" ,.ımı..,... """"""' b """' ntnm. °' nıonkap• denilen burzula:la !h,; nazıın itibara abnJn.,tır. Fmnsa ftzerlnde 13 InglliZ w 21 AL oOrlllmiio, üsl tanlı ,....ıe tab.ıb e- atken dike~. otdn. ıt....ııe.ın .,..._ "7 lkt "°'""' hl•l~littb'l•n mlD•U" 
"1 ınümkündil•. Bu burgnlar • §imdi muwavver olan projeler>ı man tayya"'"'1 düoınıı.tür. dllm .. fü. ......, ne mn_l,.nad,,..1 ,...,,_ cl.. •

1

••• h" ~m'" •mntv.U• h>kablll•. •-~ metre cıerınllğe tadar git. ubahallr Rusların kun.. Berlln 28 !AA l _ Bovyetlcr 25 Ey ..,in, bb- """ •"ip !ki tannan biri.. ıu. Bh, kmitlmhl ..,.,.düd.<11• ota""' 
-.:oulr ıcra.sı ınenu · s il 10 ' · nln nefesi kesllnıek suretile nihayete onlardan biri say'lbllirlz. 

Yet ın d~ılık san'atında. ilstad o~duklan ovye er lillde Ladoga g lnilntln cenub lı.'"lY~nıı. ettbllcceği J:ehabı da snyıı düttü. Uste.. ıC • . {/) ı:;; 
a ..., astl petrol taba~ li.. tabn1 edlln>1ıktedlr. Amıpa ..,.anı. aıoker _,....., b-ı Mlıedo çevr.lm .. rindm uuk..,...ık yolu bazuk ...,.. ..J•L•- VC-a.9•ı< L.-H<•9 t~ tahribı de d~un apa.cakları ve yapmakta olduk. k b buluıuı.n kıt'alarını düzeıtıneğe çalış_ -----------·---·-_______ .:._...:_ ___ ..:__ 

bombanın i:ıflldlu petrola au :ı 1 durun çuıt mühim olduğu tes. asa ayı rnışlardır. Fa.kat bu hcırcket vaktinde • • ı f nı ıntaç edecekt.ır k1 ıtt nıa 7U sezı1erek Alman hava taarruzh n aı_ lngı ı·z· ılo~unun ''Amerı·ka d"" 
bu suretle mrı.şması bak.iki bir lim .olunuyor. • t • d d ti •ı tında akim kalmıştır. Alınan tayyare. '' unya 
llk ..... ~. oıaeotur." sn Ue ta. ....... _ ... """'"" .. ....- - ıs ır a e l er ıer hlr roınol"k<lr ae coo tonllllto.uk iti Akden·ı zde c ~ve la" nı h b d 

...... yl hrok olarak "" mudde•tenbel'i non.markn mus b:ılık<• ..,.-ı. aiizma "kndnr nskorle - ar· ını·n ı·ç·ın e 
- .. b.,. ;:::., :.;,. Faknt , bu tesna o:mak üY.ere 4Jman işgali al - ıoııdra. 28 <A.A.l - Bovyet kıl"'- dolu dalııl t Uçlll: ıs ...,1y1 ..,_t•nnıo. 
ta h19 tecrübe yapılmamıştır 'Ve tında. bulunan on Avrupa. memleke- lan. Jellna mmw.kasında tahnşşüd et_ lardır. b ı "" hımAtton sonrn bir daha tinde hep birden isyan çıkannağ• ilkle• ve Alma!llor<n .... ~neruıı zil- lfu ,..,....a. ı,..ı tAl!dl ulki gün içinde dii§manm u unuyor il 
en ite Yaramaz hale gelip gel m atul olan projelerin hazır o:duğu fa dilşilrdlll:len s:>ııra ıo kaıwl>aYl ıs. Bedin 28 (A.A.) - Oçokof'un ce. hi,bİT gemisine tesadüf - alilmd tlrdad elmWel"dr. Mar ... 1 TimOCCD.. uru! il , • VaolnglDn, 28 !A.A.l - NOŞ1"cll ti 

'"' nı.,. "'"' .,..,,._'erinin tn ur. - kn'nun .......,.,....., .,.,,vetıe• AL nub ak! yanmada, g n .erce sU<en edilmedin •• mataıole Allr.tY Kno• b-lhns;a "6Y 
-•n•- - O!lradan h Ue, n De pet.. nanlma<k&. mutletlkler "'"" kon. ,....ıann ...wJn .................. p.. çetin .. _..aıarda~ '°'.'"'&, o•ad• Londm, 28 IA.A.• - Ş»"kl Atdonb .. le domcldedlr: , tı malO:n~•1r • .- •»<hp '"""1S1D• milm°"" &<>ndenn"""""· tınıW<rt ac mQdaha hafta" --- ........... .....,... "-"'""" _,de bir""""' orunialnda bulunao ""7. ......,,.. -on .tı numaralı dtbtya ı..,._... · ._..,. Diğer doku> meuıle""tln yani NorYeÇ, mioJmlh". a-nn ooı .,... .... ..,.,. kalanlarından da temı.Jenmıııı.. ,..... h- mulublrl bUdlrl>Or: • ..-.. -•• bulanmakladU". Ttea.. ı....~ Amerika!.,. rütt &ılnda ııeJ<lk&. LU>senburg, Yu - bU haO&nD b.rinci>lnl vo !kıne"'"1 ,.,._ .......,. _,........., fil«Unun &U"h ,.tımlai ve doni>cllorım..ın hayalnıı tL ~ .. --..... .. (A.A.l - D. N. B: "' • YUJI-· Frana&: çe - .... ~. bunu mııteaklb - tank!an Dil Kurumunun teşekkUrU hlan. retaka'!"

10
•• ..... , ....... oldulu "''" kornanlanua .. ,... korumak için ~ muhab :rlerlnden R ;..."'"''"' poJonyanın ı.ondrada m..,,... kl>tleler hal.nde nerllyeret Ankara, 28 (A.A.l _Türk Dll Ku. halde do,.....lan son 1t1 ılin içinde IAzuugclaı bllUln """'"''" almat moc .._ - • '°"" ,. ~- ar ovaty• ,. dır V mı.ket üe11ncO ı.tt< d& .,.aı etmıslerdlr. dilpnuım ne bir denız n.tıı, ne de bir burı,.etındey.z. D!lsman korsımJannı .;,;:ı .... .:::. .,.•d ııma.~dn: munıhluuııan var · e me - runı• Genel eet,.terlllmdeu bldiı"ll. ,,.,_,b -e Jesadil! etmom ~"- - ve d""""""""'° el ndeı: tlı ~ lııtt -...-. B mukadderatı ta. ~ki ıayan b,areketlerıle şu ve - A mıŞilr: dlr.• ka.çm.ağa çalışın dUşman gemilerine ~-~ ":"'- talinin ><dul>rtnı •• bu - _... ballnde bulun - vrupanın • unca Dil baynımı ......... , .... _ .. ,.. _..ıanmw muhafaza e-• ~~-...;;.!""'•bilir•• in_ ınakt&dırw. , oun he• ,.rınden cıımhu•lyat naıt Şarki Afrikada bir ltalyan 1ç1n onJan"""' ıemner.nıu .....,..., 

tu..:..: Utt ltrı.t~ın bu mucızeyı Makale muhal'rirl. Londra. hep bir. tensikİ İŞİ Partıaı ve Ha!Jtevi E11rula1ıazından, altına ?ermeliY_·..;.. _ı.Z;.... -o----~ Ş., Yuttu.. B"'e _ den yaptlaeak olan &aleyan hareketL umum tlyelerinden ve blllin dilsever. garnizOnU teslim OJdU ....... s .....:- Alnıanıaz .... n1n ..... tını henfiz vermlo değtlM. ... ...... 1 ........ , ... , !erde• .... n eandan kutlama tel ve Roma, 28 (A.A.). - İtalyan o•du- Moravya ve Bohemya 
tAııet.t.tı.....,. .. ~...,.t endns. demette ., Almanlann ellerinde ~?- rr ... ,. _ Alma• mnnasebetıerlnl i. yasılarm>, dll ülküsünün gittikçe yay tarı umumi tanırglhımn tebl ~: Başvekili tevkif edildi 
lltanda b rt .... ~hrlno toy. lunan ,.blnOleri lmhad• ten>dd•d sah ..ıeret oôY!e dem.,ı.ir: ctn -ak abu iÇlnde yedcşm8'inin Şarki Alillada, t• Nis:ı.ııdanberl •ı....., · ı, t,. .::" .... "' BMlğlne et.miJeceklerlni Olft .,ı ... e•tedir· Bu sty..,t, Fransız _ AlmaD mil - bir bellrt1 .. ,.. Tü•k 00 Kurumu, bu muh:=ra alUnda bulunan tn.~raman -!in. 28 <A.A.l - D. N. B. Alan.. 14ıı' bir ta, ıt.: ~ b~ ,;;_ Şimdi tetkik edJlm•kle olan m..,._ nuebeUerlnl AnuPamn yeni ..,.._ Uıllerden dolayı ö"'e• aevgl ile aay_ No,..fod garnizonu birkaç gündenbe. amın blldlnllitı< ...... :U:Ot"&vya ve ııo. lll<lır kt b ay lçtn.. "-1& hiç le, Avrupa.da bir ısyıı.n Ç1karmalt ve J.A.t çervevesl iÇ1nde düzeltmek için gı•armı sunar. rl :yiyeceksiz kaldıtı 1ç

1
n ~ Eyi"'·' _ bemya Başvekıli M. Ellas hlya.nctl va • 

.__• -u d ••. ld taçınn~ w ..... ,.. cOnnlle Alman maJouclan "'-~ ::-'- a ıııu ,,..,'"'- fakat ... uub .. ..,.ı • en sarf••••• bir ,.,...ıten ı,...tıır. A• den itibaren teslim olmak em.ını at_ ""1ndan tevta """"""'· a&kerı 28 <4..4..fflt.e ~tindlir. yarak ınun!fak olmaktır. . rupanın tenslk.i ışinde srtık tecrft - YEN·ı AÇILACAK tlll4tır. hUıınai ab-vaı -...;. !ıa':;,•hn:rııı - .......: - _.....,... bir ...- be devr-..ınden <1karak W>atkuk Gondar'm difer mınlakals.rında Bertin, 28 CA.A.' - p,. .... , _._ s.;'"•• '""" - ,_,. deneslne g1-• ıAzundU". Avr- d..,..anın mnbteta teşebbllslert mO. .....ı aJanoma blldlrild.tıne ..... bu.. k~ tın hliöruıerı Q: Kudiis :a8 CA.A.) - Çıeko&ovakY~ ba~ablllr ve bfttiln Avrupa millet_ s ı• N E M A ess!r mukabil hareketlertm1zle aka _ Jilnkü Pazar ııünll Bohemya ve Mo ......, 'ti''"'.; .......:- ""- blar ıueııallllnde ıallbiy~ttax b~ IeNıln de bu ııarııa lhti>""' vardU". mele utratdDllfUr. novya hlmaye lda"'1n!n ati• m•ntata: ~ llitı ~1ıniı oı.ı muva>. membadan blldJrlldliln• So'" -'."' Zira tıarb de .. m edecek otursa dlln.. amda ıstımal ahval lln eJ ımtıtır. ~tl t~~~J<tır. ,..~ ltlU}}~ larıtı dava.sına. taraftarlık eden S.<>- ball ne olabileceği testlrile • ı•••••••••••••••••••••n;;;;;;;;;: 
r, ~ lçttı :anı..r tek~ vakya ba.(vekll1 Dr. Tuka'ya karşı bir yanın B e s· . e . ,~, ......., ........... bir ........ Y•••mııı ve takat •u ..,.._..... _.. ••..,.. u m v ımın 8 yenı ve DANS EDEN ViYANA .... SEVEN ViYANA ... 

~ t ~~ l' e.. ua ı.ş • RUS ınukaveıneti hakkında M. Be- en güze 1 m ermı UNUTULMAZ MEMLEKET ViYANA? l' iıt ~~ ecbllliy~ b- akim 'Jgalm tır 1 f' I l ' . •ı.. .. ., .. labtt Oldu Sknalt Onl!"'ı:nasın• 1illls bir u. - nolst "'chln deml§l~ ki: ••• ... 
ah ~~ ....:.: - bit olan mütearrız Levkl! """""""· R utavemeU me<c!esl hallediL gelirt.ııişt:r. Yarın 
. randa ... ~ -~ Y&.. Paris 28 (AA.) - Ofi: I us de~U&e de o ta.dar kuvvetinden 

akşam 

SOMER dıp· h ayr 1 • . Parls matbuatı, .. 23 ..,ıru ~ m. etmlllir ki ....... _ .... !Çin - y.ni ae>ı..d'"l blldx. 
O?tatıa 1 an mıhver bir mUhlnll .. t deposundan tüJ.iYe;- ~bir ....... te•kll edemez. Avru. dJj!mlB ........ ., mlldl!rlü,!Undon ... rı Şehrim" ll miktarda lnfi~A.k madde ınln ıtonıll.. cıd wn1 vazly,etl ve .Alınanyanın 1 dığunız mektubu aynen n~cd,yo:r-.ız. : 

98ldile IZ8 niat oldutu muhakkak müsellA.h haY- panın unı ihtimali hakkında sorulan Mubterem ı;a.zetenlz:n dllnkü sayı_ 
<?i ... ~ r dudlar tara1ındao ça!tndıl<Dl 1°' • yıJolm""" .... Meclıln fU .. vabı ~nda """" hailtıuuan T-nda 
h -.ıcıe11 1 haet maktadır. Bu •irkatten sonra ye bu suallere M.. Ben pek yakında s'30~ımız ain~mııyA bü-

&aat &.ao Jaıbekteb ':".._, hıranıııtın ya.pı!d·tı mab3lle yakın vermiştir: . bkdird yük alAka gOsterd!tl ve a nl'mamıuh 
... -..... .. h- •lile ba o;, ... kide ..,.& 

161 
esi ., 25 A:Dı&• erd.- ;renlld•ltl e ,.., ııım olup oımad<&tn• ......, ett.ıı 

-tkotıeo Ye lla7d ~nıe ~h ZJ161 ,. EJ' .qecu- 1 . e derhal bOlıeviltliie 11tıhak edeealı: ko yazıltYdı. 
n laaıte Al arpq da Al eüd aakerl ııakl\ye en erın - oiSt propaganda.sına. ilet olacak- Muhterem halkın &lne?namıza &"Öl! ~ı-lfl:•n 1'oJonw :-=m"::;"- trenlerin• kail ,...,.,,, ::': Bu ,...,, .. nd• .,..ı ordus-ınun tenllil ,....k a=•n m•dyunu .,..: 
lrıaaı.... ~r ~~:.._, . pıl 18 tunauılarak aa.i.badler ~ uİ ıuııakt& olduıu Frausayıı. da gL. ranıyız ; bu bllyük &10.ka her türlil tah. 
te~tcilıarı -~ı.sıa.ıın mııttr. Husatan faal 20 kOmliniSt b u Avrupa tıt'aSl uınıamlle bol_ minin kat tat ilstündedl! . Smemamıza ___ ...._ xı......, De ~ ... ......._ tanımdan. muta - rece• ve kt" Avrupad•tl komünist b" - bulnt•'armı ..,.. ettıtmh 
eı. ....... - ..:· ...... -·· ..... lurfU'l• dL oe"""":" m~b ..... ki ııaplta-i• ............. aeyir;:itorlmi>dc:ı blnleroe t oı ıtUr. bloku d B. -k Brltanyaya kal'§l mektub aldık ve almak+..a;ız; muhtıe.. 

Sinemasının 
Takdim edeceği 

OTEL 
'l'·~SAHER 

Zenein Ye muhte1em frt.Mlr.c& filmin mevzuu, VİYAN.\'da geçmek. 
tedir. Bat rollerde: 

WOLFF ALBACH - RETTY - WİLLİ BİRGEL - SYBİLLE SCHMİDT El Ha ıaılem olan uyu rem İstanbul h&lkı \enji anf'Dlalann& 
san Bey Diyor ki : harbe deVaDl edec;!tlr. . - çilnkü Tepeb:ıştnda pek yalcınd& açı_ -- 1 ıacak olan amema ts•anbul lıalkınm 

Sovyet gençlerinin ngiliz sineması oıecaktır _ gtızc1 b:r ad bul. .----
• malı: içhı ad-:~ b "ro!rlerlyle müsabüa_ 1 

gençliğine mesaıı ya gb-MJmlşlerdlr. 

Beyazıdda Mar:nara sineması üstünde •••••• 

MARMARA GAZİNOSU 
Bu alAk.ıı.yı karşı!ıksıZ bırilacn.k de_ 

Moskova. 28 (A.A.) - Milyonlarca ğ lıZ, h1ç merak etmeainıcr, tt\tksl~e 
genç aovyet tara.fınd:ın inglllz genç_ a.ııvaıe rağmen bilYilk re;ısıtıırııklara 
l!ğıne hitaben gönderilen bir mesa.J- katı.anarak bu mevs :nln tn yC!ll , en 
da. şöyle denilmektedir; güzel, en <)Qt p, en aşlkane fıl:nlcrln! 

crFaş!.st .Alm:ı.nj'-aya. kartı açılan temin etmiş bulunUJOruz. Bu filmler 
harb iÇln muazzam miktarda. si18.h biç bir s.nem'\da 1röstenlmedcn evvel 1 
azundır. KarŞllıklı vazifemiz oark Tepebe.şındR ye:ıı açılı.c"!t . olan &ne.. ,., m.amızda göısterilecelt, h'.\lkm en sev 
Ye garb cephelerlnde zafer !Çin 1• - d1ğt erkek ve udm atneına yıldızların~ 
zım gelen :ınabıemeyi temin edecek halk ilkönce aı.nemamıma ~-
ıurett.e çalıpıa.ıctır, oektir. 

sayın İstanbul halkından gönnü~ olduğu rağbetten cesaret alarak 
k.ı.§lık .sa.ıoz;ı.und.a her a.k§am.: Kem:ını I&\.L\İL OKAY, cünıbıi~ bea
tekar ZEKI DU'i~ULU ve ~!HAD, p iyanist ve t anbnri bayan FAİZE 
hanende ~AKI KEMERLi, hanende N:AFİZ İBRAH.İM TUBERK. 
baya.n NEZIHE UYAR, bay.:ı.n MELEK, bayan .MELAHAT MARDİNDEI\ 

Müteşekkil B 1 R s A z H Ey • ET 1 
Sa.at 7 den ıı 1e kadar icrayı ahenk edecek.tir. 



TÖR.KİYE İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

~er: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı ~. 3 İkıncifAfıin 
tarihlerinde 7a.pılır. 

1941 ikramiyeleri .. 
ı aded 200~ liralık - 2600.- Ura s aded 250 liralık - 2900.- !ira 

8 • 1000 • - 3000.- • S5 • 100 • - ssoo.- • 
1 • 750 • - 150tl.- • 80 • iO • - .()O(ı.- • 
' • ~00 • - 2000.-- , 300 • 20 • - 6000.- • 

Spor gazete ve mecmuaları kolleksiyonu 
satın alınacak 

Beden terbiyesi umumi 
müdürlüğünden· 

Umum mlidürlük kütUphanesi için Tiirkiy~ şimdiye k~dar in~lr 
e~n ve neşriyatını tUH etmiş olan spor gazete ve mecmua arının ~ -
\eka\yonları satı 

n alınacaktır. nd ınüdürlüiü. 
~tmalt IArt.lyenıerln bir mektubla neşriyat ve propaga a 

muze müra.ca.at.ıa.n. (6~8.8430> 

1 İstanbul Belediyesi llinlan 1 
Ketif B. tlJt T. 

l9ı'1,;50 l4ı3.at Kadık.ö'J'üncie Acıbadem Poma.lt sokağında adi kaldı_ 
rıın in§a.a tı. 

ıt<R,7Q lte,67 Kadı.k"" lin 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
icabında günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla İsteyiniz. 

''.'11'~~ HELIOS MOESSf:SAll ~·= 

~nşaat ilam 

Sümer Bank·Umumi 
Müdürlüğünden 

1 - Karabük demir ve Çelik Fabrikaları sahasının fe
yezandan kurtarılması için yapılmıf bulunan sed
denin ıslahı, ilavesi, yeniden aedde ve mahmuzla
rın İn§aatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat esasiy
le eksiltm~ye konmll§tur. 

2 - lıbu İn§a.at ve ameliyatın muhammen keıif bedeli 
196.294.30 liradır. 

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

4 - Muvakkat teminat miktan 11.065 liradır. 
5 - Eksiltme 7.10.1941 tarihine müıadif Salı günü sa

at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür
lüğü lnf&at Şubesinde yapılacaktır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyarunda fimdiye kadat' 
yapmı~ oduklan bu gibi itlere ve bunların bedel
lerine, firmanın teknik teıkili.tının kimlerden te
rekküp ettiğine ~e hangi bankalarla muamelede 
bulunduk1anna dair vesikalar koyacaklardır. 

7 Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak iha
le günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
Ankarada Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim 
olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa
atinden 1 hat evveline kadar gelmit ve :zarfın 
kanuni şekilde kapahlmıf olması lazımdır. Posta
da vaki olabilecek gecikmeler nazı\fı it'hara ahn
mıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. «6899» «8413n 

/LAN 

ÇADIR ALINACAK 
Kızılay Cemiyeti Umuml Merkezinden: 

ft direkli beşer yüz aded çadır alınacaktır. Talib_ 
Tele direkli ve çl k ımdan elliden aşağı olmamak üzere teltlL 

!erin mım kıaım n her ıs 
Uddetıeri ve fiyatlarını ve mallarının evsatı-

r, kabul edlllr. Tesllın. Dl in 9f.l tarihine kadar Ankaradıı. Umu_ 
nı '>Lr mekt\lbla 18 sırı.n.clteşr 1 l 

• ,, t.aziıni7.e bUd rme erl. 
mı -er .... 

İLK - ORTA - LiSE ' 

~.~:~z İstiklal L'sesi E~·:" 
Talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. 

Şchzadebaşı. Telefon. 22534 

Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası Satın Alma 
Komisyonundan 

lstanbul Levazım Amirliğinden Veri~en 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Beher tonu 850 kuruşt.uı 3000 ton linyit kömur p:ı.zarlık!a sa•ın alına 
caktır. İhalesi 10/10/941 Çarşamba günü saat 10 da Erzunun.«b askeri s.'\ıııı 
alma komi.sl"?:ıunda yapılacaktır. Tahmin tu1.an 25 . .>00 lira, kat'! temlıııl ı 
3825 lira.dır. Evsaf ve şartnamesi komıayonda görülür. Ta11blerin bellı m 
kitte komisyonıı. ge!meıerı. <1043-8074) 

Ankarada M. M. V. Sahn Alma Komis
yonundan: 
Aşağıda muhtasar vasıfları yazılı elektrojen grubu satın nlınacaktlt 

Bu hususta görüşmek ve fenni şartnaıııesl bilahare tekemmül ettlri me 
üzere aliıkadar firmaların lOıB!rlnclteşrm/941 gününe kadar Ankarad 
M. M. v. Harbiye Dairesi Rıyasetıne müracaatları. 

A - Tanınmış bir fabrlkıının rnarnuHitı olması ve yeni bulunması. 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 45 Km. .süratle yı.irüyüşe musa d 
C - Bir aded 65 volt 60 amper ve 3,9 kllovıı.t takııtli ve dığer do 

adedı 120 volt 150 -amper ve 18 kilovat takatli dınamo!u ve te 
tablolu. 

D - 4 _ 6 silindirli 4 zamanlı benzin veya dizel motörlü gurup alın• 
caktır. . 

B - Grubun üzeri ve yanları sa.ç evll ve yanları çalışırken yukarı kaL 
dırılabillr ve mail çatı halinde şekilde ka.palı olacaktır. 

F - Her grubun bir komple yedek tekerleği, 4 tonluk krikosu, din:ul1 
ve mötör için yedekleri ve lüzumlu avandanlık ve takımları ol' 
caktır. 

G - Grup haki renkte bir kat astar ve iki kat ya~h boya ile boy-Jh °' 
laoaktır. 

H - Takımlar ve yedekler münasib bir sandığa yerleştlrilm~ olacıı.ı 
tır. (8546) 

Devlet Oemiryolıarı işletme U. M. den: 
Deylet Demiryulları Erzurum 10 uncu İşletme Müdıirlüğiinden: 
Kumaş idareye, nstar, tell, allimeti farika ve.satr bütün masraflar 01 

teahhide ald olmak üzere tahmin edilen bede.leri c22450D 1 ra olan 6 

takım elbise 400 aded palto ve 50-0 aded ka.skctin imalıyesi 13/ 10/941 l' 
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuıae ek.slltmeye konulmuştur 11 

Taliblcrın <1683> lira 75 kuruşluk muvakkat teminatlarllc knn_u•~ 
tayin ettiği vealkalnrı ve teklif mektublarmı ayni gün saat 14 de k 
Erzurum 10.cu Lş.etme kom..syon başkanlığına vermeıcrı lfiZınıdır. 4' 

Şartnameler parasız olarak E1"2urumda 1-0.cu lşlct;me nı durluılun 
alınır. c8560» 

* * }iğ Muhammen bedeli 14500) lira olan üç kalem 8 köşe baramın çe 
1019-'1 Pazarte.si) günu saat (15) de kapalı zarf usulile Ankarn'dtı. ~ 
re binasında satın alınacktır. ~ 

Bu ;,şe girmek Lst yenlerin (337,50) liralık muvakkat teıninnt .,..~ 
nun tayin ett.ill vesikaları ve teklltlerıni ayni gün saat {14) e 
komisyon rel.sllltine vermeleri lbımdır. flS-yV 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dai:ıeslnde!ll 

paşa'da Tesellüm ve Sevk Şefiiğınden dağıt.ı.lacaktır. c86zer 

a ... ~!. .. de Ftneryolunda Profesör SallDı sokail 
• u ...... ll'Ull l1Jf&atL = 

Keşli bedelleri lle Uk t.emınat. ı Cinsi 
Miktarı Tutarı İlk teminatı İhale günü 

lira 
~ık eksiltmeye konulmqt.ur. K ~~ktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 
mUdUr.üğü kaleminde gBrülebll~ş bıa şart.nameler zabıt ve muamelA.t 
14 de Daimi Encumende yapılacaktı T le 10/10/941 Cuma günü saat 
ya mektupları, ihale tarihinden ae~~ alıplerin ilk teminat makbuz ve_ 
dürlütüne mUraca.ati'a alacakları !en~~n~vveı belediye fen işleri mü _ 
odası vesıkalıı.rlle ihale gün\\ ınuayyen !yet ve 94:1 yılına aid ticaret 
lunmaları. (8557) saa.t.t.e Da.imi Encumende bu _ ... . 

Oerrahpaşa; Haseki; Beyoğlu ve Zührevi hast.a: 
Zeynepklmil doğum evl !çın alınacak 3500 kil 

1 
lıklar haatanelerile 

o droru p 
zar! usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun t.ah amuıt kapalı 
lıra. ve ilk teminatı 4'73 lira 25 lcuru~tur Şartnameaı. mm. bedeli ~O 
mUdllrlüğil kalemlnde ~orülebillr. İhale 2/ıl0/&4ıl Pzabı. ve muamellt 

. erşembe gU u 
15 de Dalml Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temin t n saat 
mektuplan, Hl yılına ald ticaret odası Ve.9lkalan ve ka:u makbuz veya 
zımge~n diğer vesaik ile 2400 numarah kanwnun t.arırat~en ibrazı 10._ 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ih&le günü saat 14 de ka:a;re.,.lnde 
Encilmene vermeleri lazımdır. (8216> Dalml ...... 
:raıunın bed. İlk temi. 

1"16,45 

2887,50 

106,23 Edırnekapı sıhhat merk~lle Uskildar çocuk ba _ 
kım evlnln yıllık iht.lyacı iç!n alınacak pirinç 
kuru fasulya, tereyağı, sadeyağı sair erzak. ' 

216,57 Beykoz ağaçalma. fıdnnlığı için alınacak 15 ooo 
kl!o aTPa, '1500 kilo ot, ve 7500 kilo saman. ' 

Tahmin bedelleri ne ilk teminat miktarları yukarıda yazılı mevad sa 
tın alınmak üzere ayn e.yrı açık ekslitmeye konulmuştur. Şart.namele;. 
zabıt ve muamelllt mildUrlüğfı kaleminde görülebilir. İhale 2/ 10/1>41 
Perşembe gunü saat 14 de dolmt encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya tll(!ktUplan ve 941 yılma atd ticaret odası ve
sıkalarile ihale günü muayyen saatte d&iBlt encümende lıalurunruarı. 

kilo lira 

866160 34647 2000 61101941 Pazartesi saat 9,3() 

33-1800 2136() 1602 6/Hl/~l Pazartesi saat 11, ()dun 
Kuru ot 

= ıl o:itıola kuru ot hizalarında gfuterJen gun ve sa 
A. - Yukarıda Y.~: ~uha.fRza satın alma komi.cıyonunda kapalı zarf 

atıerde Urfa Gümru -

la satın ıınacaktır. • b·r sa.at evvel teklif zarflarını konuayo • 
B. _ Tallbler ihale saa~inden 1 

na vermiş o!acaklardır. ,..,..1 enler sözü geçen komisyonda. her gün 
c. _ Şartnameleri okumak .u)• Y 

görebllirler. . österUen teminat akçesini 
D. - isteklller her kalemin hızasın~a ~t.ırıp vezne ma.kbuzu veya 

Urfa gümrıük muhı:ıJ'aza kıt·ası vez~esı~e Y addesinde kendilerinden iste. 
banka meıct.ublle şartnamenin dörduncu m 
nnen "ff6lkalarla birlikte geleceklerdir. <3235> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Onna bul edilecek talebele_ 

rln ~ Veter ner ve Ziraat. Fakültelerine bu yıl 'a tkt.isad \'e Ticaret 
nıektebı ~tihanlan :tstanbulda suıtan&hmedde Yükse't titüsilndt: aşa. 
ihda erıı.ns salonunda ve Ank.arada Yüksek ~ir:\At Ens lh ıro 
m.1sy )'a&ılı gün ve saatlerde yapılacağından namzed taleben•n ınıt an • 

On\Ul~:Uracaa.tıan, <6859 • 8377) 
011n 

P..z.k 
Türkçe 6.10.941 Pa.za.rtesı. 9_12 
Kimya o.10.941 • 14,SO_l'l 

'7.10.9U Salı 9 12 
BiyC~"oiloJt 'l.10.941 • 14 30-17 

""' r 8.10.941 Ca1"i&lnba ' • 
Yabancı dil 9.ıo.941 Per 9.12 

·······················--·-·--···--- şe1Jlbe 9 12 • 
Son Posta Matbaa11 ı N~-;;:-;~;.-:--;.-.:--;:;·~~·-••••• 

-~.,,i~· -, . . . -~ ~-- oO 
PARA BiRIKTiRENLERE 2a.s 

LiRA iKRAMiYE VERiYO~arııııl' 
Ziraat Bankasında. kumbaralı ve !hbe.rsız r.asarru! ı:~· r:::;; 

az 50 Ure.sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek ıtur a 
plAna eöre ikramiye datıtılacaktır. 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) / 
160 )) 20 )) 3,200 )) 50 ıı~ 

Dikkat· Hesabltt.nndald paralar bir sene içinde rııeetJ 
dUş?niyenİere ikra.mlye ç1kt1il takdirde % 20 !azlasile :ıoı. ıı 

KUr'alar ~ede 4 defıı.. 11 Mart, 11 Haziran. 11 

tAnun tarihlerinde ~necekt.lr. 


