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1-fALKIN GÖZ0 

HALKIN KULA~I 

HALKIN DiLi 

Sene 12 - No. 3984 

Bu sabahki 
haberler 

Basababkl 
Sovyet 
tebllil 

--
"Düşmanın büyük 
bir tank kolu imha 

edildi,, 

yazı iıleri telefonu : 20203 SALI 2 EYLOL· 1941 

Bazvelt 
nutkunda 
dedlklı 

"Hitleri ezmek için 
iktidarımız olan 

herşeyi yapacağız,, 

"Hitler şuursuz cebir 
kuvvetlerini dünyaya 

saldırtmıştır" 

Milli Sel • • 
lzmirin Kızı/çullu köy 
enstitüsünde talebeye 

kıymetli hitabede hulundula 
----····----

İzmlr l (A.A.> - Rels!eüm Ierdir: 
hurumuz ismet İnoniı, bugü~ Koy enstıtülerıne çok ehem -
öğleck!n sonra Kızılçullu, koy mlyet veriyorum ve bu sahadakl 
enstitüsünü zl.,Yaret etmişlerdır. çalıpnaları yakından takib edL 

Milli Şef, 876 talebenin ve 71 yorum. Sızlere çok güvcnlyo _ 
eğitmenin yetıŞtirmekte olduğu rum. SiZ:erde çok ümıdimiz var-
bu enstitüde bütiın ateJyelerl, dır. Çalışm.aia.rınızdan çok 
talebenin tütun sergıslni, koo _ memnun oldum. Bundan sonra 
peratm gezmişler, dershanelere da gene çalışınız. Bu çalışma_ 
girerek derslerı takıb etmişler, farınızı da takıb ccıcceğım. 
talebenin 1§:erinl yaitından tet- Ahllklı, vekarlı, haysiyetli ın_ 
kık eyle~erdlr. ~nlar olarak yctışlnlz. Köyle _ 

Milll Şef, enstltünfin hatıra rimlz slzi bekllyor. Koyler mıZ _ 
defterini ımzaladıktan sonra de de slzleri göreceğlm Mcm _ 
mektebden ayrılırken, kendile _ 1 nun oldum A"laha ısmarladık 
rfni teşyi için toplanan talebe_ Talebe, hep bir ağızdan yüıc.: 
ye hl~~ .!:1 _~e12.. ~-~~ :. _ (Devamı 5 inci ııayhdal ) 

......... ~'9·H-JW.."-'4'-~ V-W~1'y- - -. .-._-. _.-. ~\ 
-----...~~~ 

Boğmacayı 
tayyare 

ile tedavi 
etmek 

seyahati kabil mi? 

"Son Posta,, nın doktoru, 
don koçnk hastayı 

evinde muayene· etti 
Ankara ya yaphğı tayyare seyahati 11 aylık 

yavrunun hastalığında bir aalih devresi 
açmııhr, fakat hastalık geçmiı denema 

Asker. ailelerine yardım 
için yapılacak zamlar 

dnn tesbit olundu 



2 Sayfa SON.POSTA 

Hergün 
Muharebenin üçüncü 
Yılına girerken 

Resimli Dl&k&leı Yenmenin ilk şartı imandır = 

' Ekrem Ut-ld•si J 1'I alıan:bcıı1n ikinci yılı ı.it.tı, düu.. 
den itibaren üçüncü rılını ~ 

nun başladık, bu mC$'um :vıldöuu • 
mirrii daha bç defa b.7dedccefh. 
belli detiJ, 60DUDCUllmLU MlaUıkOd.11 

sonra ne .u>i lııir vasiyetin karşısıuda 
bulunacatıır. maa da 11i1mi7oruz. Be • 
&eri.Yet bnuıb.t lııtr Jeıla dalmıştır 
dchliıı:ln sonunda meçhul bir lUemi~ 
kapısı var. Bu mulıakkak. fakat o mı:;. 
hul alem nedir, beşeriyet bunu tafta 
etmekten acildir 'Ye mııbaklı;ak !lir koı. 
ku içindedir. 

Yekdiğerindcn tamamen farklı. ;rcl;;.. 
dikrfnc tamamen sıd üç akideye ter. 
cüman olan üç irade karanlık dehlizin 
sonunda cclen meçhul ilem.ln IECndi is
tediği ilem olmasına ~alışıyor. il ngl 
lraclc galib gelecek, hat.ta üç lradeııın 
yekdiğcrlnc karışarak bir dördüncu ıra.. 
denin tahayyül ettitl yeni bir lllcml 
dofurnp cloi!urmıYaca.fı da şfiphell. Yenilme lhtlmalinl 41·· iinen --~: •• CI 1 ........,. ~ emin ob.n daı.ıııa plıl>dlr. 

§~~~~~~~ l;=;··;;··;;·;··;.:·-;;,;·;··;;·;··;.:··;··;··;ı~·~~ı~j~··~· .. =·e;·-;·;;-:.:·;-~·,;;:1.=:-:;1.:;·=-:; .. :-r; .. =-=·;·-;·:;,··:.:·.:.:··;··;··~-:.:-=··;··:.:·:.:··;··~ .. ;;··:.:·:.:··.:.;··;··;··:·~··:··;·-:··:··:·=-e; .. ;;-~-=·:··=-r; .. ;; .. ;.:-·.:.:··;·ı::-:·:··;-:e~-:-:·:··:·r;·-=-;.;·:-:i=-:.:-=·:: .. =·====·-1 

Bununla beraber bu mulıılrebe 7::ıhl- B k ~::u;: :~:~u::.dan C\~clklne bcu • ir öm Ü r şirk eti ı • • l (•••n•n•n••n•nn•uuouu•••n••••n••u•' 

A=~=- .,:~·~ fn~•~= !"':::: mal satmadığından Mebuslarımız dnn Istanbul Ekmek b~h~anı 
§";f.~ ~f.:gE adliyeye verildi halkının derdlerini yaratmak ıstıyen 
giltcre ve Rusyadan müteşekkil blokun fırıncılar varmış! 
ka;;~:~ari~~ya Harbhıde Almanyıının 0;;: ":c!~;:::~':'ı:::::n":n 20 dı• ole mı• ,lT e başladılar 
:::~tr;=:;. ::=~: :=:::k:ı,a~~ ediliyor J 
kat basit bir acbeb yüzünden muvafııık 
ıilama.dı, o aman da Fransayı bıraka- i.-tanbulun ~ömür t.ıcaretlnde mü_ 
rak evveli Rusyayı yıkmayı dlisündiı. hiıll bir rolü olan bir kömür şirketi 

İkinci DWlja llarb'nde ise Alman - bakkında. Fiat M"'ıırakai>e Bürosuna 
yayı re~e • esli ;Planla. meşgul ~orü.. bU' füi:ıar yapı:mıştır. İddia edıldıği. 
yoMIZ. l'.alnız bu defa her zamanki c.. ne göre şirket elinde nıaı olduğu hal. 
melbıde muYaffak olarak evveli Fran

1 - lhtikarla mücadele, giyim eıyasuıın tahdidi, 2 -
Bütün kananlann bir cildde toplanması, 3 - Hakimlerin 
•ık •ık deği§tirilmemui, 4-Mahkeme aaatlerinin arttı -

nlmaaı, 5 - Çok çocukla ailelere yardım 
sa) 1 yıktıldan sonra &Q5n.ya dönmüş de komisyonun tesbit ettıği fiata 
bir vaaiiettcd.ir, ~e a:e.ne bir taraftan satış yapmamıştır. Fla.t Müra.kabe VlHi.yet dahilindeki knzaian d~Ia - nisbetcn çok a.z olduğunu söylemiş-
karada çıır:ıuşırken cl1tcr tıınırta.n de- Komisyonunun dünkü WRlantısında şarak halkın ihtiyaçlarını tesbıt et. t.!=. 
nlzdc ve havada İnslltere De uğra~ - ş1r.ket.iln mümess:l'lleri dlnlenmJ,ştlr. mek üzere şehrlmlzc gelen meb'us - Bundan sonra Ticaret Borsası me_ 
maktadır ve İngiltere rene eski za - Bunlar, §ir et~ satışları kesmesine !arımız dün ilk tetkiklerini Be.}·oğlu murlarından İsmail Hakkı Kor da 
ıruuuL"l olduğu .cibl RlL<ı!a ile anlaşmış. sebeb olara'k Istanbula mal gönde- ve Beşiktaş kazala.nnda yapmışlar .. Tf.caret ve Sann.yi Od::w ve Ticaret 
elc_le verm~~ bir haldedir. . . . ren mıntaiaı.lardaı fl.aUann yüksek dır. Borsası memurları ı,.ın s;"'Orta ve tc.. 

Jklnel Dunya Harbinin bınnd Dun- 'd :ıı;.., d ,. __ , "latl 1 · - ,... .., 
b

' lr • ...ı.ı .. _ o. Ut; .. OU' ve ora an .ıiillia. ~ a ma Emekli General K1l%mı Kn.rabekı- a.vun sandığ'ı gı:'bl ölüm ve ihtıyarhk 
ya. Har .ne ah en ve ~ ... en ır.:DZ" • ldıklannı gösterm'~erdlr . . 
dliiini soylemlştfk. şekle ta!llliık eden a ..,. · rln reisJ;ğ:t altında, Abidin Daver, Ali vukuunda yardım edecek bir teşek.. 
bu kısmı bırakarak \'llzlyctln io yiWiııc Bu hususta. lromisyo~un kanaati Kfunl Akyüz. Ziya Karamürsel, Dr. ıkfilün ihdası tem.enni3inde bulun • 
bakacak Olursalı; lJd harf) arasmd.ı bil- §U merkezded.Ir: Bu Siıli vaziyeti.er Fıı.tma Memlk'ten ıeşek:kfil eden he .. m.oştur. 
vük bir farlc röriiriiz. lltarşısmd:ı. ~un tesbit cttıği yet dün öğleden sonra Beyoğlu Cüm. İk ~ 

Bu fark birine! Dünya Harbinde ta- t !lat.lara göre mal bulunmadığı tnk • . . . l ~at suren bu toplantı.da~ son. 
raflardan birinin kazanması halinde 1 dlrde fiatların yeniden tcsb!t edil - hıırıyet Ha.Ik Partisıne gld~k bura. n. meb uslnrımız Beşiktaş Parti bi -
karşda.şılacak vulJ'e.tbt tamamen belli meısi için müracaatte bulunmak en da toplanan ıı:ııkla bıı.sbıha.de bu - ruısına gklerek Beşiktaşlılarla temas 
olmaSlnıı. moknbiI Odnci Dünya llar. doğru yoldur. Kömür §irk.et.inin is _ aunmuşla.rdır. Ikl sa.at devam eden et.mi§lerdlr. Meb'us Zı)'a Karamürsel, 
binde ad!ttnhı en b&:Jiik tesl~ı w;am: 'tlhsa~ mıntakalarmda mllbayaattan bu toplanUda. muhtelif mcvztilar et. geçen yıl vukubulan dileklerden ye. 
ki ve fktısidi sabalan aşarak ıç'unıu ......,..

1 
..... -lT•etl kaınisyona bildirmesi rafında gdrü.şüLmüş, halk tara.rı.n • rine getiri~enlerl saymış ve s<mi hal. 

sahacb. ır~ olJJIMI, be Ulb:ırla "' "· ••.w.v dilekl tk1k b ,.,,,.,.,,.,.. 
da mahl ·etinin tamame.n meçhul bu- U'ızmı gelmektedir. dan ller;ye sürülen er te e- ka ır~.ır. 

Kendilerine verilen anlan • 
yiiluek. liatla satan f ıTtncı
lar ıiddetle cezalandırıla-

cakl.ar 

Son ıünlerde aehrln muhtelif 
semt.lerlnde bazı fırıncıların ekmek 
hııali için kendilerine verilen un
la.n el altından yüksek f"ıa.tla b:ış. 
kalarınıı sattıklıı.n ve hu yüı;de.n 

mevzii ekmek bohmnı y:ıratmıık ıs. 
t.ediklcri görülm~ür. Bu :fırın • 
cılar Jıallmda şiddetle takibata 
ba.şianmışta'. Bclcd!Ye yüksek 
fiatla un satılmasının önüne geç. 
mdt üzere Toprak Ma.bsullcrl Ofi
sinin :flatlannı f'ıat mürakabı• ko
misyonuna. teklif De azami un sa
tış fiatını tesbl& eWrec:ekilr. Bu a.. 
:ıami Clat halka Uin olunacaktır. 

Diler tarartan dünden iilbaren 
bakkal ve lokantaclla.ra un veril -
mesinc başlanmıştır. l\fakarnacı • 
la.ra verilecek un miktarı ela ce - i 
miyetleri vasıtasile tesbl& olanacak : 
ve tcnlata başlanacaktır. : 

'·--· .... ··-·-··-··--··--·--··) 
Dahiliye Vekili 

Ankaraya döndü 
ııınmamdır. Cmıa clrmokrasf ilemlnln Şirket müme~Uleri satışı durdur_ dil~ir. Hallt, meb'uslarımızdan şu İlk dileği doktor Salfı.lıattın yap • 
y~nı ceftY&lllar iuriade tadil edici hir dnklan ~in müıd<!eiumumillAe teslim dileklerde bulunmuştur: nuş, vergıler etrafında. bazı temenni. 
rol OJ"DIJ':l~dt halde kalmasa üe -~ ıve eSki na.rlt fin.t.ıan üzerin • İlk ö alan tüccar Bedri Göknıl, lerde bulunarak, çok çocuklu aile -
rinde t .. h•IJ'or. 119 lıtılEJl"bn :ınaba. den satışa devam edilme.sine tarar thtJkAr W!selerlni mevzuub:ıhs ede. Icrle bekArlarde.n alman vergiler a.. Şehrimızde bulu:ı;..maıt~ ola~. Da
rebenta &rüri J'1)ımnt la. cinlerinde verilm1Jt.lr Komisyon istanbula :tö _ ün halk ra.smda. lblr ıWı:bet te.sısı.ni ıstemiştlr. I bllıye Vekili Falk oztraıı:: dUn öğle -
demoknlıl ~ lllk1'iıı obaırs RT - • . is - rek, mucadeleıde en mühim rol Bundan sonra ü alan İniiteaddld den evvel V~ete gelerek bir müd .. 
keclttdl .t.ebler Jek ddlldir. mür ve ~un gön:OO ~ fia.~ - te.ra.fmdan deruhte edilmeJl lazım ttm.seler, ih.tik!r, çocuk bakımı, işçi det meşgul olmuş, vilayet ve beledi. 
Bn s llelılerin ~ p.rk mabare • ::1C:~ ~e~ektlr. Bu ~Df vuı: geldiğini söylemiş, bilhassa. glybn ter!ih1 -re motörlü Temlit ve havacı;. yeyl alfl.kadar eden m.uhtellf işler 
belıerhıııle iki onhl aman nemu htr tte de fiatla.nn yükselınesine tm.. ku§am maddelerine knrşı olıın tale - lığın ya;rılması etra.fında. dileklerde hakkında Vali ıve Belediye Relsl Dr. 
:11ü;::..::ıı:::..== _.!-~ tı:.O goöriilmeme'ktedir. Bi'A.kis fıatla. bin tahdid edllm.eslni ıst.eınlşf;lr. bulunmuşlardır. Lfttfi Kırdardan fz:ıhat almıştır. Da
~ b~ sdh'- ~te mllharelııe-

20 
para kadar ucuzlamuı mub.. Mütealoben söz alan i.stanbul Ba- Bu telıkikleri sırasında meb'us1a • hlliye Veklll dün akşa.ınkı ekspresle 

nln üeindi 9me5bıbl ........ ririJca ~ görülınektedfr. rosu a.vuka.'Clarından H~ Refet nmıza Parti erldUu da. refakat etmiş.. Ankar~a. hareket etml~tir. Vekll. 
ndy~ .._...:n iltatt'Wr. - Ha.karar d& yekünu 4 blnl ~an ka. t.ir. Haydarpaşa garında. Vali ır.uavlnle -

Eltrem UfQIJıgil Fiat mürakabe komis- nunla.nınızın bir cildde :OplanmaJA.. Meb'uılar bugün Eminönü -ye rne vilayet ve belediye erkftnı tara -

Eyüb cinayetinin muhakemesi yonu beyaz peynirle n ~=un~cr: =::!:"nzerın. Fatih lıalkmı dinliyecekler tından uğurlanmıştır. 
Ey bd 

...... _ 1ı.:--~ı..r. ib.tilUı ve k f. t ko du d du.......... ııa.kimlerin sık, sık yer htanbul meb'u.slan tetklklerlne bu.. Et •. htı" kA rı 
u e ....... ~.... aşere ıa Y e M..+;::,-eı· 1 ın ihtısas yapma tın- gün ve yarın da devam edeceklerc:lir. a 

bir ta.vuk meseles yuzünden tomtU.. d- ..n de6~,._ er n -ı - ·· ........ lh d - rıa.t Mürakabe Komisyonu, un.... u.ı:. .. attıiı.nı beyan.. Bugün .c.ıuıYM>nU 've .... _ 'yarın a 
su Kudsiyi t>:;çaklıyarak ölduren Ve- taplant.wnda toptancı peynir tüc _ 'k'A,nl.a.rmı ~~-...... Dl"'""'i s:ıa.Uerl _ 'Ouii<lar ...e Bakırkfi. y kazaları hal _ 
linin duruşmasına 1 inci atırceza. ıa.. mahk_..-ıcau~ ,.._ rd 

m~'"'keınesınde dün de devam edil • car:.. larını çağırml§ ve peynir fia.tl~ ·· et. edilen d&va. yekunlarma kml dinllyecekle il'. 
•w uzerinde gör~fuJtür. cuma günü ~nln~~nı~r::_::=:__:.: _ _:, ____ -:-::-~---:~~:-:~;:-:~::-.~ 

mı~~ü celsede Miiddeiunıumi zı. akşnmına kadD.r bcyannn.me ne mlk- Fırınl~r ehemmi- Münakalat Vekilinin 
tarları teSbLt edilen peynir stoklan u 

ya Ya;zgnn mütaleuım aerdetmlş ve uzerinde yapılan konuşma.lal" §U ııe,. • ı k t Q 1 r İ Y aseti n de ki. 
suçu aab\t olan Velinin CeD b.11lı • 'ticeye va~ır: En iyi ciDS yağlı yet 8 00 r 

yapmanın cezası 

Büyiikadad.a Balıkçll cadde6inde, 
ka.sai> Şükrü Yılı:naa. 60 kuruşa satıl
ması icab e:de.n kıvırcık cUnin kilo. 
sunu 80 ne satmış, yakalanarak ad • 
llyeye verilmiştir. 

Suçlunun asliye 2 ni:i ceza ;nıah _ 
kemesindc yapılan duruşması sonun. nunun 448 inci maddesine tev!ıkatı beynz peyntrln toptan 62 ve peraken. edilecek toplantl 

tecziye N:lllmes!ni tııleb ct.nıl.ştlr. de 75 kuruı:ı satılması nıuva!ık gö. 
na:va, uıooa.faaya ulmlştır. rillmüftiir. Ka.p.r peynirl ile beyaz Dün öğleden evvel belediyede .rel.1 

Münaka:ınt Vekili Cevdet Kerim in. da suç sabit görülerek, 40 lira para 

Tren altında kaldı peynir rıatıarmın % 7~ f:ızla.sıruı. sa. mua:vini Lütri AksCJYUn riyasetinde cednYl dün Liman İdaresinde tetkik.. 
tılaca'kt.ır. Bu hesaba göre kaşar pey. bir toplantı yapılmışt1r. Bu t.opl.a~tl.. lerlne deonm et:m.litlr. Lmıanlar U. 

Devlet DeıniryoUarı 9 uncu ~letme n:rin!n perakende fiatı 130 \"e toptan da. fırınların daha sıkı bir şekilde 
:Mudürltil'\ınde am,elebqillk ~:ı.n 108 lkurot oiarU tesbit edl:ml§ de - kontrolu "'in yeni tedbirleı· aıınm:ı.sı 
asman adında ôir ı.,;ı.. eTielki gece k k peyni ~ ı tı Be 
-at 23 tc Sırkeci gıı.n cıvarındnki bat mektlr. ş-ımdlye lıdar aşar • etzafında. görüşmeler yapı mı.ş r. -
.... ada Fl rinln 120 kuruşla 160 kuruş arasında lediye !halka k\l.SUl'51JS ekmek yedir. 
boyllnda dola.şu'ken bu sır • OT. aatılmalııta olduğuna. ııasaran ycnı ek 1çln gerekli tedbiriCYi alacak, 
yadan gelmekte olan banRyö irenl - tesbi.t edı'len fıatıarın b1ras ucuz oL ~er fırın, hergfın ga{11'imuayyen za. 
nln sadme.sine uira.mı.t*Jr· mm ktedlr edil ır.tır 

mum Müdürlüğünde Vekılin ı·lyase _ 

\irKie bir toplantl ~ılml4 ve bu top 
Iantlda Vekfilete baiJı müesseseler_ 

den birer mümessil bulunmuştur. Top 
Iantı ceç vakte kati.ar devam etmiş_ 
tlr. 

Bu 
,..,,.....ma netıceslnde Osman vü.. duğu gör e . manlarda. trontrol ece . 
Y ..... ~.... Di~cr taraftan kara.rla.ştırıldılınn ........................................ ·-·••••••••••••••••••••••••··-···••••••••••••••••••••••••••••••• 

cudfınün muöellt yerler.i.nd.en !a.ra... göre peJ'Dirler bundan aonra teneke -----------------------""""" 
Jandığından f.eda.Ti e&1mek mere 113erlne delil, dolrUd&O dotruya k.L 
Oerr~ Jıailt&nlJl&ııe ~ ıo berlllden muamele eöreeektır. Bu 1 STER i NAN r 
ur. karar usun miinatqalara aebeb olan 1 NAN M A 
....... ·-·-·-···--·--·-··-··-· bir meseıe11 tı:a.t'1 bir oekilde muet.. S T ER 1 
TAKVİM e EYLÜL mış 1>uıunmaJtta __ dır:-u-·---- ikJ avukat. istanbuı belediyesi için s1n1n önüne kOJd•, anık uıli isie. 

1 

cezasına mabkfun edilmtŞt1r. Ayrıca 

dükkanının ıo gün müddetle seddı. 
ne ve hüküm kesbi kat'iyet ettiği 

takdirde Son Posta gazete.sile ilanı_ 
na karar verilmiştir. 

Bir muhtekir de tevkif edildi 
Fiı.hi.ş fia.tıa elektrik malzemesi sat_ 

maktan suçlu Tahtakalede elektrik. 
çl Linger lmnlnde biri de yakalana • 
rak: adliyeye verilmiş ve asliye 2 nci 
ceza h!ı.kimlnln kararüe tevki! edil_ 
mişttr. 

Liman Peisi vekalet 
emrine ahndı l-------:~-::-=---.------11 - 1 ftmdlye kadar mcktam laa~ 'bir nilen mu.karele bir ıiin meselesi ol~ 

Rumi -ı 2 Anhi 81Ule 100 ya,mda bir kadın ba • ma.t16b k~eUHer, ba maUt\1' kmda mU!Jtur -.e mlt;Jonlara baUt obıı bir _, .. - koodan du·· dii -·ıı ..a-s.n iki a.vub.t Görülen lünun üzerine İstanbul !.:::. Sıllı = r- := ~ ;;i; eck~k bir hakkı belediyeden ımdamı~ oi&ıı Mınta'ka. Liman Reisl Re!lk ~antur 
Ap.toe it-' - Ha.ar Şebremlnlnde, Jll"ell1 mahallealnde mıııka'ftkılin ak.ımJeD evTCl ıarsııa.~ şfrltetln hangi şirket old11tu ya • VeldUet emrine al~ ,.e yeri.ne "° ...a1 ııo ıcuyumcu aotaımda '1 nunıaralı ev- vcnndtieu cddnlJ"Griar. Yalnız keı. kında anlaşılacak demektir. Fakut Devlet Denleyolları İ.şlet111e umum 

n-G-.U-Nt:Ş-.--------T"":'~~-~A.·1'~ de ot.uran 100 ya.flanllda Fatma a - mmilmiııl olan mailübwı milyonları İs'anbulun belediye hududu dalıı • Mlidür muavini Yusuf Zj,ya Kııla.fat.. 
Şaban dlnda fbtiya.r ve tcotürüm blr kadın, bulduiuwı bilil'oruz.. llnde belediye ile allkalı, milyonları ğl IttU t 

:ı: "'
41

· ..a:- -ıs...ıt-•, 8:ı..r.-e 'bulund-1'u od" ·-·•-"-- h"'·ü •- ·· t d ek d 
0 

u ve e en tayın olunmuştur. • ~ ..,._._ '"-.uo "'6 -. Av.......... .... me..: mur:waıı et. teıhir e r.c erecedc büyük bir l\.1: • M tak 

10 nm 
_____ ,.,.,.. ç·-•a, ,,_._ müddet •u h".kü t ü u beledi ersın ın a Liman r<ıi.ııl Zihni . .............,..... ....._ .,.,. • er, u me m racaa ye.. şirketin hangi şirket olabllcccğlni K k · 1 

_:1:.:.0.-L-4ı8--!"--::---:-:"ii7.'°---;-::':-":--oe-tl ---- da m'"-azenesıni 'lravbederek 10 .... e .. ·ollada, belediye de Ş~bfr "le·••ı. aça ve Iskenderun l.man relsi Yı:L _.. ın ~ ., • n ~~ •tahayyül etmmln gilç olduğuna: k -
iriıı.di Aqaa Yatn metre irtifa.dan ca.ddqe d\13IDÜŞ • ub tekaüde sevkedilmifıcrdir. Mer. 

::>1'~ 1 ~· :>. J. !». 0 · tiir. 1 STER i NAN 1 sin ~nataka liman rfynsetine S:ım-
v _ 

19 41 21 18 
Bu :rect sukut net.ıce.1Slııde Fatma sun n reisi Sırrı Baydar -.e is • 

.. 9 18 12 - l 86 demal ölmüş. atua etraıında tabld- İSTER i NAN M A kcnderun mınta.ka llma.n rlyMetine 

kata baflanınışt.ır. \..."""------------------------~ de Antalya mıntaka riesi Huliısi Ra. J me tayin edllmişlerdır. 

::>. 
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Eyli'ıl 2 

Boğmacayı tayyare 
seyahati ile tedavi 

etmek kabil mi? 
CB:ı$ tarafı ı üıcl .ay!ada.J 

yaşına bile 'bıısnı.ada.n birkaç giln fçın.. 
de meşhur ohıverdl. Maama.f'ih, yuv .. 
rucak bu .şöhreti peit de ucuz sat..n ·a1 .. 
mış sayılamaz; Zlra, bUtün vücudunu 
sarsan, &ücUc!lik: çehresini kJ.Ikınnızı 
yapan o mttz'lç G'ı:sUrllk. boğmaca, hRln 
fasılalarla devam edıYOr. BO Ağustos 
günü 4000-5000 metre irti!adan yap .. 
tığı Ankara hava seya.ha.tl gerçi ı1av .. 
roda ibarlz bir s:ı..Ili.h 'Va7.1Yet.l doğur .. 
muştur; takat Amerlka.dak.l t.ecl'libe .. 
lerde olduğu gıöi hastalık henüz ta .. 
mamile geçmiş değil. 
Tıb ruemı.m:zın bllUln tecessüsü şb 

di minimini Muammerin etrn.fınd!l tı:>JJ .. 
lanmış bulunuyor. Boğmncayı tayyara 
seyahati ile tedavi t.ecrübesi acaım hıı
klkat.cn kat't ve milsbct bir na.ıce ve
reook mi? Muammerin mhh1 .-az.yeti 
sa.atı saatine taklb edillYQr.. Hlıdise. 
şclırLıniz doe!torlannı ~ ayırm19 gı
bl. Bir kısmı bu ıtedavi şe.1tlinin bir ne
tice vcrm!yeceği iddiasında, bir kısml 
lse tereddildde. Meraklıı, neticeyi bek
Uyorkı.r. 

* DUn «Son Posta» nın doktoru, de .. 
ğcrll mlitehnSSlS İbrahim Zati Ögct~o 
'birllıktc küçük :ıı.tuammeri evinde ziya .. 
rt!t. et.tik. Çocu..lruzı ~lll'e ile UÇ Jrul• 
duğu gündenberl aradan iki gıln geç.. 
ml.ştl, bu mUddet zarfında has alı~ 
seyrinde görülen !ark, tecrilbE:nin ne -
tieesJ ctrafındn bir fikir vereb :~1rdı. 
Doktor, babasuıdan ic:ıb edrn tznllaU 
nlclıttan eonrn, yavruyu muayene et.. 
me!k istedi. Muammer lhtlmnmla uy -
kutlan uyandırıldı. Fakat, aks!Lk. bu 
yn.. çocuk korktu ve ağlamıya baş1ıı.ôl, 
aı:'kasından gene o müz'lç ökstırllk .. 

Son Posta obJcktftl yavrunun et;rn. -
flndn. çal1Şll'ke.1'\, ddkıtor da muaye .. 
nesile me;..mıl. .Ara.slra, oğlunun fylle .. 
şeceğlne mutlak surette inanan baba.. 
nın sesini duyuyoruz: 

u- ~..kkat ediyor musunuz do~T? 
ÖksfiMken, sadece Otızarıyor, halbuki 
tecrübeden evvel mosmor olurJu.11 

Ddk.tor muayeneyi bttırdikten ~nrn. 
kU~..ğU bir hafta sonra t.ekrar gör.-:.:.e • 
ğinl söyledi; minimlnl Muammere cı.cD 
şi!al&r cllllyerek evden ııynldı:.~. 

ibrahfm Za.t1 Öget bu lDı: muayene 
ve milşahedc sonunda mtı:b:ılartnı ';ÖY· 
ıe ruııatu: 

c- Hastalık henüz geçmiş değıldir. 
QooUk ıtam bir boğmaca geçirmeıtteair. 
Yalnız, anlattıklarına. göre, evvelce 
öksl.irUk nöbetleri c<E kuvvetli oldufi'U 
için çocuk her kriz esnasında mora.mı& 
dereceıslne vanyormuş. Şimdi görd(lğiltn 
nöbet hali ise, bu takdirde, esıtlsdıc n&
mran ı;ok farklıdır. Morarma yok-tur, 
yalnız kızannlŞtır .. Sonra, nöbet de 
fazla ıı:u..momıştır. Bunlar ıöste.-ı:tor 
ki bir sa.lli.h mcvcuıd, fa:lmt daha ~i 
ıeŞme yok. Şimdi, mesele şura.O~ır: 

Bu sa!Ah devam edecek mi, ecmıyc
ook mi? Hastalık normal devam mUd· 
detl olan 1 ,5-2 ay kadar mı :rtırecek· 
tır yoksa daha mı kısa? Bu cihetleri 
~uğu (le]crar görmdt. ve haftada bi:' 
\'9.Zlyetinl tetı:dkle tefj)it edebiliriz. l'JO.O. 
ınafih, salflh haHnin devamı ~e 
mamuldür. H-er halde, blr ha.f:tıı ~ 
tecıılibe lWdtında daha sarih bir fı.
cdlncl>!leceğtz. Şu b.dar w.r ki ço " 
c~ta e~ gtlrillen salft.hm. irtlfıı:tl 
clbnle.i a.sııbcyoe 'Ye tenef'flls cihıızı _... 
rlndekl ant tesh'i~ vulma geldiğlnl ~ 
bul etmek mecmımetınde~11 
Meraklı anneler. eablrlı olun. ne~ 

yi öğrenmek için çok d~H. bir ~i:> 
cilt daha beklemek Hızım. 

Gavsl ()zansof 

1 RADYO J 
SALI %/9/941 

7.30: Saa.t. ayan, 'l.33: Hatif Jll~ 
<Pl.), '7.45: Ajamı haıberlerl, 8: ~,.:6\-IJ) 
n1k parçalar t Pl. >, 8.30 • .ss : 
saatl, 12.30 : Saat arcın. l~~ 
Türkçe pltı.klar, 12.."5 : 1 .1.sıt 
haberleri, 13: Tilı1cçe plMtlar. o.~"" 
Karışık m.llmk a>ı.>. 18: saaı . p 
18.03: Radyo salon orkestr~ı. 19· ıı'' 
sıl sazı, 19.30: Saat asan ve aJa~ş ,p,,, 
berleri, 19.45: Tilıtt hava kUl"tlfil ?flJ' 
na. konuşma, 19.55: TWttçe fllrn. J'h.., 
lan, 20.15: Ra.dYo gazetesi, 20.45t· t~ 
nD konçertosu <Pl.>, 21: zıra~ ,ı.ıt· 
mi ve toprak mahsullt!rl bO~' ~ ' 
Konuşma. 100 sene aoce n A.r lf1 " 

yorduk: E: Talu, 21.25: sest~ ~ 
malan serisinden <PlJ • 2ı.45 • . ıı~~ 
Tllrk mUzltl, 22.30: Sa.at a.Y111'1·~ 
luı.'berleri; borsa. 22.45: Dan6 
(pl.). 

lstanbul borsaıı 
--···--- ~ istanbul tıorsa.sm.ın 1/9/941 

~ pıt pıt 
A~ ve ~.2:ı ... 

Londra 1 sterlin 1f!·:;:ı•;J 
N"cw-York 100 Dolar 
..;enevre 100 isv.çtc pır. 
\1ııdrid 100 Peçeta 
Yokohııma. 100 Yen 
Qtokholm 100 tsvcı; ;gr. 

Bir altın lira 0~ 
24 ayarlık bir graın ki 

!a~ttm~---------"'.::::;: 
Eshnm ve Tahvili* 

:lıkramLycll C'. 5 9: ~ .. 
~!ycll % 5 9 

gani A. B. C. uruııı ı 
% '1 934 sıvas Erz 



C Merakb şeyler =1 
Develere dair 

r 
Elmas nedir? 

iyi bir elmas nasıl 
anlaşılır? 

Yecyü.ztmün en kı(ymcıtll madeni bir 
kömür parçasından başka bır şr:y ol. 
mayan elmastır. Bunu nep!mız b.l 1 .2. 

Onun, üvey ltardeşl olan maden kö. 
müründen far.:ı şudur: Elını.asın saf 
k.ömüriin ise saf o:ma.nıası. A:rZı~ 
deriWikler.nde, bın derecroeıı ı:az.a. bir 
hararet; iç::nde ve kuvvdl tasavvur c-

D 
.. J d l dilemez bır tazyik alhnda :kalan komıi.. 
ungada kaç tane ueve var, eve er nasıl rün eLmaea. tahavvül et.ıgi 'jimacye kadar meveud malılmatıu belli bıışlı. 

doaururlar, susuzlug\Ja karşı tahammül kabi- ;~~ . .::::"=:. •:.,"''..'!~~~: 

bilmedikl.erimiz 
O yaratU'? Toprdın derini klcrınden da-

/ i g et/er İ hakkında söylenenler doğru mudur? "'B!:.11nbil:-=. "'""' •"'"'' ~. Son ""'" ""''"' k>ui•• en ıd!Ul 
.ıı;i ie< canh ..,.1.,. .. - ve •lma&l"' h.., Hlndl•t.anda oie •-"'· 

bu hayvanlan eSki, tarih öncesi lerdlr. Hi.nd'istandan sonra cenubı Af-

:.""°"'""'" tan""" -~ '"''" • """'"· Kaı><a da ung>n '"""' m• • , *-· canh devenin bu "*ilde bO har. denleri meydon• '""'"'''"· BIIAM"' c:. okluğuna bl• tlirlfi ,_.,..,,..._ Brez!J>anm da bir hayli ,...ın .. ma. 
ti, deve 1skeletinin en 

1

noe ınua- ~terine sa.hib bulunduğu :mla • 

~;"'"l n.ı•oeslı><ie, bö'8"il< dODolen şe. _ ...... 

0

,° "1•nd• movcud olmad>i>. ..ı.,.1. Ylllmd< vasdh b!T ehn"' bonoru· ha• ış bulunmaktadır. Kabul ed.Jnız ki, çok parleık: '.>lmalı ve rengi bıraz ma. 
!';" ne millhis ""'"" paradoblarl• .,,. oalmahduc. Madeni LaşiaT ıo'nd• t:O" bl< ha>vand". Götleri, .ıız.r;ın ve en '"' olanı -•sLı<. Ve ıı....g; ma. deı~lklo. KirpL!tled, Ş&hanOO,,, surou den< allrt.eneniz sıı.rtönilz k"'"'""' b" 
b len .• ...,,... ,. lhLizazl>dU'. tık "" oımaz. Fak&L o;lirLUldW\tl ınade'11 
.. -• """""'...,.1 de,..m dOrt I•· •""'·Bu .......,.... dolayı san.,kle 
had b~ delıti ,.,.,.,. gibi ''""" do elmam ""' keanek ,. bu• mad"'lerl 
la di ,.tın ... lkl W1<ıdir. Hele 

0 
bO· - için tullanll'ia<. 

d ""dan ç>kan sesled - ali da- ,._ ..,. cellkle< eım .. tesı.e .... 
," ne hoolu<I Hayvanm bofa=d&U Jerle ..,idild">'i gO>i ""' ,..,1,n del-ikardığı sesler değme ca:d>andı.n en mek toln de kullanılır. Denıultı ıe . 
~ilhlm alellednde bile buiunam"'- mll•"""" baz> P•><•1"> "'" .. elm,.._ •. ıu tü<lü _.,.. ....... Ol'4 ... ,..,,ım .. ke>klı.Tle k·~ı.o'.l<l" 
," dilzllne Oevenln '""'"'"' akonL Altm lil>l .- da""""" bir'" 
,"'· ahenbiz oesleT llole rulb bir"''"" meli va"'"· ........, heT meleC...ı.te ... 
.. ..,,., ki ea .,1gm '""""""" -1 ba -" d-· Elmuı Olem'1< .., av6yı bulma.k imkA.n8121dır. haOIDini tayin etınt'lt lç'ın kulltu.uım 

y..,. dolmUf '* MTgllçlü Ani> d&. """' tobl<i de, bu modeoln ilk ,,,..,.ı veaı, derin bir ııesslzlik içinde dün.YA- ol&D B~ndi5tana n!ebet edtımelt IA.zım. ~ kan,>T. Bu l)Ok -· biT hldio<<!l>". -· ,,,,.._,..,.. tador bQflllı: rm& 1wo> --· - olr ... d>T. Pl\ ... l Hind"' kn'•< bold• d• -
, '• her - -''"" kilkT<· bir .... benak. _, ... vaMU'. po>J<at kilde gel-. Mutad ,...ı, "°"'""· m•tir. Hind ,..,ıııen ~"'"' •·"""·el. 
"1, bağıran, h.-ıran pis Jııokulu ana çok geçmeden ya\ITU!lUD bütün o ııtl.- Bu da lht.iuıalki va.ktile çölde bolca ması olsun. btıkla ile l'ı rerler. ~ doiunul<en hiç -ini çıkann&L ,.Witi, ,.-11!;ı! -!ur. ""1 g<tgL bn!UDall aslanlua lwo> bl< konınma H- ..... - ... ld ..... '°"" be· 

"11 hnın "' U1S1Z •-inl _, ,. r•- de """"- vo -· yllzllndel<i vas...., ehnaklan ileri gebni.,T. -·
1 

"'' t"""1 ""'"' o..-ı.n•l'. 
.. ...... .... ...... blrl"1o bebelfal ""'"' da - bir - ''"""'" :iki ..... -· tam ......ııe bl .... -- ''""':' ''"''''· °""" "'' eyoana g""1r. war vtıcud bnlur. ,., h_, tar ,..aı.ud "'"" ay&>l<a.. panlba• ,...,,.ıu b>T ,.,...,... ••tz. bu Blllmnı,.. .... ı...-ı, evol"""'• - olan ,,_ bu .,..1an1a ... -.1ar. .,,.....,...nrl"· ~,..k blT c·sm• 
l-anununun yeni dohn d.,. yarnuunu riolnl. d-ir. Bu deri detlşUnne Ytl1aed>T, binle<ce d•,. """""' dlrl<lld<li<I ,...,,.,... b'T nevi m""1•tl. '°' .. ..,. ... ..,...1..,.... oıdUlu çok reci bir....- .,.....,, Derl ,...L - °"""' ..,.,.. vllcuda...,. """' ........ mm cı.tmlerl .,.,.....,, 
........,, Yavnm1"' diz -tıan, diz.. lendll<oe """ıer Jlm• ~·· pa<ça .. .,,. ditlerl - 20 .anthn geni .. llin '"'°" ...... h1< N• "......, m•"" 
:' ve "'' -llfll te<af• isabet ,.,.. '"'"' ve deVe •"* bildltlmhı m.\i- deki çöl patikast ""' ... "" öyle mun ""'' ....,.., Yal"" """'"" .. ,.,,,,, "'· 

"" lnoımlan bu ı,. ..,.,.,..., 1'19• mum haUni abn,.UT. t&Pm bir Yol halin! .,,,,_ ki, he ....... """'"~ ~tt .. "''"'"'""""' t• 
:.:'' ııeldlde ........ ., "miotk. 0e,.ıer en "1Zla elli""'· vaaatl ,,_ han&< bi< bı.ik!etll bile bu yoldan ge. ' ' ''"' """'"'""· Bun<'•• ""'11 ol.on h•-

bu nluca -- çöl hayabn• ..,... ta on ""'''" Yirmi ""' ,...,. '°''* ıstedlii hedefe "'" o"""1ir. '"'"' ....... ..,, . ..,,:•Tib ........., kemal• e<ı,ınln en Uda< ,_,,.,. Bu milddol """""" Çöllln engin .,,...,... öYle .- On ,,..ıncl ,..m•nbert elm.,la<•n ıı. "'""" de.,,lerln .., Umat• m"- d• bir diol deve ondan on !kire !rAda< bir samına lQzum roktur. Bundan - btmıol ""'4<ff """ '""" o. 0lnıalandır. yavru doğurur. dolayı da devenin kulaklan kUçktü.r lan B.olla.nda bu harbin ba.'ilna lcQrtar 

..,:V• ymuaunun tOJ<l """"""' ve Bir deve. en on il<!"""' Jçlııde tam Faloat ıönne ve koku almada fevkall- nı-m• ""' 41! del Ctiır, - _....,., ve U- _.. .,.,, Her bir umı, çöl •ıım"- (Devum ..,ra &il de) \. ) 

G0~ç""~a~~~~ebileceğe benziy~n bir mes 
bir harekette bulunm cok _1htıYat.51Z larda.n değılıın, bilökis b.aya.tta ro 
rra.tsızlığının doğurdu~' ~dı o~ ~tL mn.,ını i~terım, faka.t evli kadmı 
karşısındadır, benden fiıkl ·r ehlike labalıık müessesede çalışmasının ' 
Söylediğ'i şöyle hül. r !JOruyor. ra tehllke doğurduğoou da görily 

asa edllebll~r · Ok . " Bır tese.düf karımı •·~ . uyucwnun ihtiyatsızlık e'tmıŞ u n ..... rşısına bir ğu mull&kka.k -
m ~ede çalı.şma.k imkA.nını ı;1ke.r. lüyorum. ' teredkWd etmeden 
mıştı, uç çocuğwnuz var, geçinme r,ar . zımız pek geniş değil, aile oiltçesl i. - J!'.Ve gelanlş olan nisbl genış 
ferahlaması dtlşUnceslle muvafa.kat ~~ va~çınis, bu, para şimdi belıld 
tim. Fa.kat aradan geçen müddet; . i tru aru:ıızı mes'ud eder, fa.kat ' 
d k ı. ıç n. em bır hüme ukram la 

e arım .. ara.kter itibarile değişmeye bilir iz a rına selte 
başladı. Bu, kolaıy anlat.ılmaz bir de- edinİ 5 çalışınız, o refahı siz 
ğlşmed1r, lsterseniz seııbestl.:şme sese/·b ~ızın bahsettiğiniz 
fikrl 1.stlJclale doğru y!irllm • ' ır ı lAzım. Pa&a.t oun 
limelerile ifade edeyim, aınlars~ız C<e'>~ ::taıçin ~inrıln~zın üzerinde tesir 
ga . d . n ı.-""• nız Zamansız olr . 

1:1a ıçmeye e başladı. korttuyor.ım, çıka.bılir. Mıimkw'.ı ıse mü 
1 

şimdi karıma bu ça!ışmads.n '1'34l'ec- rünü görünüz _.~, esseee 
me.51ni söylesem 

1 
• va....,.,... anla.tınız 

1 
iş razı o mayacaıc, r8lll dillğinden karınızın hizmetine 0 ' 

o sa eve gelm olan nisbi genlşl k gi. versin. tk!ncl bir iş bu1'1ınunca 
deceılc, ne yapayını?» 1 fakaıt etmeyiniz 
Kadının f.'&lışma.sına muarız olan. ı · 

Faiz getirir Tasarruf edi 

o o 

Emniyette durur Vurdu koru 

Bir Tasarruf Bonosu Alınız. l748 



Şekerli bir macera 
- 11 - Prenıııwe.n efendi ı&ıderdileı. seter 

Harbi Umuminin iMı: senesınde,ız. varmış; ne V&l'Dllf? 
Oenabı.lıa& muJwt'Ma iJ\u'Ul'sun. Şe. - li:vet amma nl.bayet oüasın.ı :ıeıL 

ker boyuna yükselıiyor. Altmış bet: yet. sen beşten yapalıüd.ik. toı.c nUmunesi. 
mıt: aeaen: yüz; JÜS JinnL. Alaa Sel'k.iıs nüaıuneJere batarak: 
belli detll: ıı&tan belli d.eiıll. QalMada; - Be ııöıdüın. Al'. fena detild.lır. 
Prenacyan mndi namında tüccaıd...-ı - Qok mu fenadır?. 
bir ahbabım var. Bu zat y(.ibeık nıli- - Bayır. Yan! tab& Wr.k.ceal l.Vidtr, 
-.tm da mtiteahbidl Kendiaine ıe- demektir. Bu t*erler nerededir bo-
lefoo ettim: catendi? 

- Prenb'aıı efendi! Ben .Ma.bmud - ~r iatersenlz buraya gelecsl. 
hoca. - .Bendeniz g~eyiaı. paralan aJıp 

- BttVUnm hocam!. aeJey·m. Biz de emir bl.lYUl'Wl, ma.ı bu-
- Bir yerde bin okka bdar eaı:er raya aeı.bı. Par&)'l verelim. Malı abp 

ftr. PMat tozdur. 8bıde mllşt.etı vat iidelim. 
mı?. - Olur. Öç saat aonra ıel dustw:n. 

- Elbette var. oımu olur? Acab e- * 
f.endim z kera alabilecektir?. Beo (şeker> e bu derece koı.ay mUıJ,. 

- Olıtlasına yüz klll'UŞ i.stiyorla". Wri bulacatıma emin degildim. 
- Kavuy ı;okıtur dostum, hem pek Hemen <Meddah Kazım> ı bulmak 

çat. eö:Yle ta:rmces, yani benim hu- llzımdı. o, g(lnd(bieri saıbabt&ıı -.o;a. 
11UıSI ftr! Aolz&oemce seka:tiı kurUia ma kadar Sıl'".ı:eclde <Maıu.&t.ıo kıra~t
mdar maJedeb!lJrsenlz min gayrihaC:- bıane&"nde bulunurdu. Hemen 8111ı:ec1-
d m oJmıyaru zatı val&lanna ds ID.Y- Y1! koştum. KAzımı yakala.:iım. Mesele. 
yede beş kuruş yani bin tıyede e •• i li."a yl anlattım. 
kom1ayon ~kdlmine ctir'etyab olMli. - Sen yazıhanede otur. Be.ı u.n-
lir'm hocam. dıklara Unkapanından ince ltum doL 

Ermenilerin boyle gllya liıgat •ra. durur ıetlririm, dedı. 
lıyara.k hoş sohbetli'kl"k:erinı :,ıever·m. - Ya sandıkl-arı açmağa kalkarsa .. 

- Frenkyan efendi doJ(saına bırak- - Hayır. Ben yirmi sandık getire. 
salar alalım mı?. cet.m. 

- Saadet.16 hocam ıal da demem. al- - Y"ınni ııa.nd11k kaç olr.ka?. 
ma da demem. Herhalde 8Saendeo a. - Taıkriben tki blll okka. Sen baş,ka 
1acak olursak kıya« b!r 1ş olur bocıı.m. bir şe,'e tanşma. Yalnuı ben gcldlğlm 
Jlıııka.t gene furJ A.cızanemces bendenla zaman malın fazlalıtı mevıuubahs ota. 
oilmmıesini iörmelıyim. Ne maJd.ırf. cat. Ben de Berltis ahbara Frenkyan 
Rıltubftli olmasın. efendiye telefon et. Bakalım fAZl.ı mal 

- Sen bana btr adam yolla. ıııümu- lstıer mi dersin. 
ne gondereylrn; Mahmudpa.şa itlirltÇll.i - Sonra?. 
han, numara 22-23. - Sandıklan arabada.n lndırmeylz. 

- Ba.şil&t.ilne ho~am Yarı.m aaat B!ıı ot.ta şe«er parası verir, lk1i bin <°tok
sonra b.z;m Serlus efendi .'.atı aıne. ika kumu alır gider. 
rin.ze geleor hocam! * 

- Allahaı.smarladık. 

- Şa.n ile. şeref ile, 
hocam. 

Sertill ah.bar dokuz yüz lira para 
bill.SJı, flkerle illtp gelmişti. Biz yazıhanede kahve i.

çerken Kiızım da damladı. 
Şeker pöyasası yüz yinn! olmaauıa 

göre Ermenı ahbab1ım se.ksen kuru.ta 
şeker bulduğundan dolayı o ·'8dar ııe
v.nıYordU ki. 

* Pahalı ise hiç kalmamış deAii ıa .. 
hemen bakkaldan yarım kilo tıoz '81ce
ri aldırdım. Yanm kilosuna da tam :ılt. 
mış beş kuru7 verd m. 
Beş on dakika sonra Serkıs ağa teO

rU buyurdular. 
- Mahmud hoca acab cenabı IJ.iııi~ 

s!n'z? 
- Evet!. 
- Bendenizi 

- Şark şlıınendlferlerlnden malları 
tes!Lm aldık. Arabaya yı.ikkd m, g;ttr. 
dm. Araba o$ağı.da bekliyor . .t<'akıııt 22 
sandık. Yani 2200 okka .. 

Ben hıddetle yer:mden kalktım: 
- Nasıl olur efend:m? Neden böyle 

danışnadan ış yapıyorsunuz. Bızlm 

Frentya.ıı efend den aldığımız sipariş 

bın oika. Kaça a'dm? 
- Yetmış !re'kiroen !. 
Seıtds ala yeanif 88khı1 c:luyımca 

Clkelepir ya.taladık> diye o kadar meım.. 
nun oldu ki: 

- Zarar 7ok hocafendi nrar yox, 
dedi. Yaln• lia üsüJaıeyiD.iaJ. Siz üzü-

- ...... -. .. .:ıaa ;.. ••• ;;;;;;;, ıı 
ltabul ederiz. Bir tane hocamızsınız. 
Bize şimdıi dokuz yüz Ura ıatdım edi-
7oruı:n. Şlmdi bey benimle geJ.sın. Ka- • 
lan parayı Ya.zıhanede takdim ederiz. ! 

- Fa.kaıt :3erkls efendi! sıze söz $ 
gelme:ırinıi ben anıu etmem. Belki i 
~ efen.:li btn <*itadan fazla .İl!- i 
telnez ve iti bin olıbyı kabul eıfmP,Z? ! - 85 

u11111~an •• •de-bT·r·o·m·an·ı· 

DÜNY.a 
Yazan: Nan-et Sala Co,kan 

- Aman efendim, atz:lz hocam. Sizin :a ir i'ki gün · 
yÜUek batırınız ~ ~r detıl, şap i mi oi soura ış bit - köşke doğru yürilrten. bahçede de~ahyasile bir masada yesrıek yıyece-1 
o!M yutulur. Zaten bunlan Otıla.tada i ş uyordu. Muhtarla BU.. töYle bir bAdise cereyan t:diyocdu: · . : 
Debreı.t :bmail ağaya devren verecetlıı. ::.n :tılmlya ba1hya.c:ı,ğı &in Sofra. baıtıız i)qmda kurulmtı.Jtu. Köşke doiTu aöylenerek yürürken,! 

- O halde bu beyin de ıeJımettne ~: Ben JaPDlatı .. ~rarla.ştır - Rizınetçiler son hazırlıklar• bitirmek-Bedad da ara ~~an gtrm.lşti. Lüks! 
~ ~- Biz mtuz ytis lirayı ~lf'lhe- : ar. u tam bır k-0yJu bayramı le m~ü:er. Ecved, köşkün kapısıJıambasının mat Ziyası altın..cıa ~! 
::ı =~ ~r:1ıpıre~~~~üte. b:t:.e akşamına çi!t.ıll.:L~ topla - önünde harare~ bir müba.ha.!ıeye gözüne çarpan Nevin oldu. üıerinei 

- Hay hay hocam. Nasıl emredet- : Geç valklt çiftliğe döndü , dalmış olan, celıl beyl, Nazan hanımı, gayet ince ve zarif bir roo gtymış1 
senız öyle olsun. Tek shıln hatırmııı fgörünmeden odıa.ıına ~ ki~.ııeye karısını. bıra~ış, güya bahçede do. sırtına ceketini almıştı. Nazan hanı-: 
lnei.nm~sln de nasıl ietenıeniz öy~ ol. :bahçesinden Ne . i Ç , . Kôfkün aşı;yormU§ Cibı. aoframn yanma yak oturduğu hasır koltağıı m.şıın.ifıi 
su~. Zat~ gider ihn bu malları Deb. Ekabaları akse~~ ~nu ~~1 v~ kah la§mlftı. Havruzun kenarına büyülı. konuşulanları dinler, gözükü~OT, he-5 
reli İsmaıl Beye bıraltacatım. Smamak ;,.in _ft_, __ k. dl, uy,: bir .sepet içerllllnde konuluuq üzüm. nla Bedadm celmeslnl bekliyor.: * . .... ........ .._..ı apa gene aa. : 

Pıt.ara bir lnsaıı kobcy kolay gill'!r i~amdı , gene ıztırabile başb.ışa bulu _ lerden !birer iki.şer atzına atıyor ve du. Sedad, .~ı.r. ağ~ onlara yaklaştı.i 
mı? :nuyordu. bilhassa kalçalarını, çıplu bacakla. Nevin gayr, lhtqarı do~lmuştu: i 

Seıttiıı piyasadan otuz, otuz be' ku- S B&fmı_ ~rl aramLla W!ı. Gözleri nnı pek nefia bulduğu hiımetçı kıZJ - A, Sedad bey geldiler işte .. i 
ruş eks!tıne şeker buldum diye sevi- :yaşlı, gonlu mıa.hzun cta.nlcalarca bu gözetliyordu. Oelll bey: : 
nlyordu. :vaziyette kaldı. Daldığı bu nttACE$is, : 

Doltuz yüz llrayı b ze verdi. o .ıevinç. :kararsız düOünoelerden onu İapınm L8l açmak, konU§IDak, a~bııtı - ~l bakalım delikanlı, dedi .. oi 
le arabayı doğru Gala.tada Debreli !s- =vurul.ma.sı ............ ..et. 0 1 ,,.fu.ar- ilerletmek lstiyor, la.kin kızın cıddi - tur şeyle... : u B · d : ._.,.~u....,,_. e en, '""i' ... un • 
ma eyın eposuna göt.Urmuş. o~b. :hizmetçisi.-' Celil be 1 N ha yeU ve mütemadiyen muttllltla aofra Nazan ba.nım itiraz etti: : 
reli de ertesi günU üç beş sandığını : ~· Y e azan • 
badtbllara vermiş. Pakat ba.k.kalın biri :mm, onu yemete daıvet. edlyod:ırdı. arasında gldıp gel1t1 buna pek mey_ - Oturalım mı ya .. herl!:eJın karnı: 
yarım saat sonra kxıl)a koşa depaya ! Nevinin ve küstaıh kocasının bulun.. dıuı verm.l:yordu. Nlıhayet bir aralık acıktı, sotnıya ge.çeLm. i 
geler~: Ed~ sofrıqa. oturmak.. o. ~le buna daynamadı: Sedad, Celil beye yardım eu.<, o~ 

- Kal~ aştolsun t.smaıı Bey! Bunu :h:ıç 1.ahammW edeme'zdL Nevinin, - Sofraya fazla sando.lya koy • aıtır aıır ... Celil be l sofra.ya (1'!1lrin -5 
Be!lden hıç ummazdık. ~ de mi b~J- :Naz&llUl mütecesaia nazarlarına, J.1Jı:... . e ~ Y : 
le işlere bsşl:ıd.ın _._A? dl•e .... t :Yed be . 1a._. dıl h muşsunuz, dedı .. biz bu kadar kala- ceye kadar da tıerkes yerlerir.e otur_. 

,,......... •• o1 ,.,.. - : yın man&Sl8 ...... r arına e balık . : 
rı:ış! İsmail Bey ne var, ne oldu?. de- Sdef olacaktı. · detııız. muştu. : 
rınce~ i Llltin Celil bey ne iae amma, Na- Hizmetıçl kız. elindeki ta.b!lklan 8edad, cern beyi. 1erine i>U cıktılt J. 
ker sanı:~ ~~~a~!~ verdtttn ~- jz~n ban~ .ıvaSi7eti blldiğı halde nı bıraktıktan sonra, gözlerile sanda~a.1tan aan.ra.. gözl.erile oturacağı yer~ 

İsmail Beyin ağzı bir karış ~k b\- :çın kend.isini yemeğe çatırtı.yordu ? lan dolaştı: aradı. Nazan ·hanım: : 
mı.ş! 5Gönüzün önünde oynanan bu dram.. _ Tamam, efendim. _ Buyursanıza Sedad beyi i 

- Mor1 vallahi benim habenm yok. :dan b<Jllanıyor, azab çekaflnden ııevk _ Vallahi fula .. bak, ben bir, Ce. Diyordu. a 
Onu bana ŞU Serkls denilen köpek :mı alıyordu! Fakat, da. Sedadın n müddet= 
yaptı, vallahi! Onun burnunu, kul~ ! Bir gitmenin azabını, bir de git. ta bey iki, Nazan hanım iiç, karım 0 _uzu i 
tını keseceğim. Dur benim ~lıme "1- imem n1n <kabalıl diit··ııe· C lil ört .. e, bu iki tane... ayakta lklı..ldıfını ~ ef.rafı:na: 
bette geçecee.. demiş. :be e ım u u. e - Büyük hanım, beyin sütannesi .. bakındı, boş sa.ndalya ve t:ı.lmn yok.: 

Blr saat sonra da Ser'k:ls bir İIJ için : ye, Nazan ıhanıma karşı ayıb ola- ......ır f . bir . t o kal : 
gelmez ml? :Caktı; Nevinin de kırılmasını iSte _ - Eh beş eder. Bir tanesi kımin? tu. Sedad, 'Y'- eıc. vazıye:L~ b -: 

· · . ı Şimdi herkes onun yuzur.e a..:: 
tsmail Bey '3erkisl görünce: 'ttılyordu. Fakat Neıvınden çok koca_ - Müdür beyin ı · : 
- Mori lkı gozUm Ser1dsım. Nered~- ~ından korkuyordu. Herk~in yanın- _ Ay müdür ~; de mi, şu ~ük yordu: E 

sin. Maşallah ıı:eldln. Gel aşa'ı ba.lt bi. :da gene söriünü sakınmaz da. ulu orta . ' . . - Ra·hat&z 6lmaymu:, ded\ b~: 
zlm yeraltı . d~posunda sana ne .L.ntı... Sbir lal aöyler.se, l>ozuk asab!, irade. herif te mi biZimle beraber l ıyecell ermsen yeme« ~Um. Emrinlz u-1 
ita şeyler göstereceğım isile bQY ölçüşemiyecek mukabele et A, işte bu olm112. Kaldır ştt sandaJ - rine geldim. : 
~ K.a 1srnaı1 Bey! Acab Sultan Ha- :tnlye bl.itış&eak bir ~ndal c;ıka - yayı.... Sesi titriyordu. Nazan hamm hıd-~ 

:~~:~~~~.saray antikalarından al- ~aktı. • - Küçük hanım koymamı .söyledi. detle ayap kalktı. Yemek gel rn~k-~ 
_ Mori vallahi. Sultan Osmandan : Qj.tm.ek lazımgeltyordu. - K~Uit hanım da kim? e olan hizmetçiye bağırdı: i 

bile kalmış ant1kalar var. Htle s"n ın. i Bilhassa Nevinin mevcudiyet;, gen~ - Nazan hanımefendi. - Ntçd:n lburaya blr ıa.k\nt ve san_E 
depoya da bir gör!. :adamı, bu karara sevel!:diyc>r, türlü - Ben kendisine söyierlm. Ben dalya koymadınız? sedad beJ n de: 

Serk:s bu hile ve hlld'a iJe depoya isebeblerle, .sofraya inmes!nln lAzlm ka!dır şunu. leceğini qHlnedim mi7 : 
lnd1rm!ş ve ~mılş sopayı: ~eldiğine ikna ediyordu. Haddaatında Kendi elUe aaooa~ayı masadan .. . : 

- Ulan be hınzır! Koca İstarıbulda :Omı bu karara aevkeden ber .sebebin . .. . Btame~i !bfedin yuzür.e b 1tl.J<>r-: 
benden başka kafese koyacdık a'11m Saltında Havin 'Vardı. çetmlş, önundeki takımlan ca his. Ecved burnunu kaŞJynrak bafmı: 
bulamadın mı?. Uzat şu burnunla iki i Qlruıte CeııHlinıdenberi, ilk defa me~nin eline tutUfturmuştu: J.st.ibmete ç~virdi. ! 
kulağını kATata vallahi! Yoaa lell1 : 1 .. .,.1 ••- ft~ .. nı taradı 0 _ Hiç :eı ... ~t ta l>ir de çiftlik (Ark:Lsı var} : 
ı:eberteoeılfm. :ıo araA, '" na ....., s_..rt . , ~ ,, ~ , J 

(Dev&1111 sa7fa 4/1 de) \ ......... -.--·- 1, 1 , ---·-····-... - ........ --·····-·•••• .... ••••••••-••••••n•••••••••••••--• .. ••••·--···-·--·••••••....J' 
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Memleket haberleri 
Çankırının nüfusu ve 
iktısadi inkişafı arttı 
Çankırı CHtJSıı.siJ - ÇAınkırıda yı1- 1 parıke caddelerle genle ve ağaçlı 

lardanberi deva.m edegelen imar hare-ihale konmuş oldugundan zari! bi.r gö
ket leri, dünya vazlyelılel'i dolayısile bl. rün~e maliktir. 
raz dur~ıwnışsa da, gena büt.tln yı: Ancaık; şehrin pazar yerleri de par
pek Cok ımar hareketleri göıiLmekte k:elenmek !bt',yacındadı:r. Genç beledl
dır. ye reisiml?Jden bu uğuma bu yıl him-

Şeh!r ımıum! bakımdan yeni, güı.eı met bek:lerunekıtedir. Bundan başka 
ve haıtıta mOdern bi.nalarla .>llslenmek:- şehir bugünkü halinde modem b11 lo
tıedir. Eskii birçok bfnalar da tamir gör 'tantıcya muhtactır. Oünkü Çan.kırıda 
meJkle mükemmel brr hale koruna.lı:ta. veni b!.r ha.yat canlılığı başlamış, nü-
dır. rm;u kesat et peyda eıtırıf.şti!'. 

On sene evvel şehrin karşısınde ku- Ca.nlcırıda g(lndel:ı ırUne nüfus artımı 
rulan b:nalardan «Ab:it\lhaHk beyıı mıt. ~hre ve iktiaıı.dlya.tına yeni bir hız 
haUt'S! v'licude gelmi"). bu kısım bugün vermekte olduğunu itiraf etmek lAzım
Canıkınnın en gilııel bir yeri olnı~tı1r. dJr. 
Burada.ki binalar, gotiY.el y~mış ~a.ç. Böylellkre şehrin ve vila~t tılnisadl-
1e.r1a gö'"'rünüşte eok cazib bir h9.le yatının inkişafı verimini arıtıra~Jc. 
gelın:ıt.ştir. bu suretle şehir daha ook imara do~ 

D f,er ta.rartan şehrlın ana Yolları ileri hamleler ataca.~. 

Bartında Adan ada, 
Bir köy düğününde bir Sümerbankın baama satıfları 

sarhoıun patlattığı tabanca çolı rağbet görüyor 
15 YClfında bir çocuğun Aclanil, <HUSU8l> - Adanada oasına 

ölümüne sebeb olda satışı, herg(ln göze çarpacak oir hiı.-
Bartın <Hususi> - Amasra nahiye- dise halindedir. Sümerb&Dk Yerli M<ıl

sinln Gömü köyünde, geçen halta, ka.- lar Pazarı Adana şubesinin önü Sd.bah. 
za neticesinde bir ökiürme vaıı:'ası ol- ları yüzlerce kadınla dolmakta ve tı
muştur. muml yol adıetA bir pazar manzarası 

Köy haLkından HUseyin uzunun arzetmeldtedlr. Buna sebeb oir ltLo;ım 
düğünü münasebetlle gelenlerden Ak- tüccarların k&dmlıar bularak bunlar 
göz köyünden Pe:vzullah otlu Sabri V'8.Sıt.aaile Sü.trierbanktan b&sına aldır
Erduran sarhoş olmuş ft halkın aı'&- m88ı vıe bu besmalan fi.hiş fi-.ıttarıa 
mda ta.banca at:.mıya başlamıştır. Va- mağazalarında S&tm&k istemesidir. Bu 
t gece oldutu için, bir kurşun Obmü vaziyeti gözön.Urıe alan Sümerbank. 
· den 16 yaşlarında İbrahim adın- her müracaat edene muayyen miktar

da bir ııencln alnına isabet etmiş ve da basma vermekte ve basma verildL 
zavallı derhal ölmüştür. tini nüfus cü2Jdanları.na. lıJaret et..ıni!k

Suçlu yaatalanmış, adliyeye verilmiş- tedir. Bu va:ııiyet te son günlerde kılıblıi 
tir. Tahkikata devam olunınaJdadı.r. ta.ibik görülmediğinden, şimdi fi:> u8\l... 

. Blr kaoakoıhk h&dlsesl lünön ihdası daha muvafı.k gc>rülmti;ş-
:lıkı hafta kadar evvel Gtlrgenpma. - tür. Bundan ~le be.sma alaoe.k hıır 

rında blr kaçadtçı yakalanmıştır. kadın Adana Halldevin-e müracaat ede-
Anafaıtalar ~apurile ı.elen yoıcular ook, Halıkevirıden verilecek fişlerle bas-

dan Recab Ero. adında bır şahıs. OUr- ma a1'aıbilecekıtir Belki b otı izd' 
~pırumna ıeld.ğind~, gümrilk mu- hamın öııüne ~ilm.lş :ıa~tır~ ı-
h.afaza memuru İbrahım Uzun, ke:ıdi-1================'
sinlıı vaziyetinden şüphele~reit eş - ları Port Saidden getirdiği anlıışı;mış.. 
yasını arayı.nca 9 metre kadar kaçalı: tır. Kendi ifadesine göre, sat.ma.k için 
ipekli kumaş çıka.rmış ve kendisi ~!- değil, GUrpınarında oturan oğluna be-
t.aya teslim edilmiştir. diye get.trlyormuş. 
Yapılan tahkiı'.ı:at sonunda, bu ıı.da- Suçlu mahkemeye verilmiş v::ı ilk 

mın Rizeınin İ'yidere nahiyesinin Y~v- muhakeme sulh ceza mahkenıe.;ınde 
rak köyünden olduğu, tüccar vapur.o.. görülerek dava 6 Eylftle tilik edılmi~
rmd" Rftl'licil.tk yaptığı ve bu 1.ı:.umaş.. Ur. .,,,,,,, 

J.l"- u.&"a&~·- ---- ...... 

POST~ 

1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
Talunın B. İlk T. 

13937,00 104i5.ı35 Haseki, Cerrahpa.şa, Beyoğlu ve zülu-evi hast:ılık • 
lar ha.3taneler ıle Zeynepı<amil doğum ev!nin yıllık 
ihtiyacı ir;ın alınacak pirınç, patates, soğan vesaire. 

5287,94 396,60 Haseki Cerrahp~ hastanelerile Zeynepkamil do_ 
ğum evi ve sari hastalık:ax mucadele mcıkezleri için 
alınacak arpa, saman, ot ve kepek. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

ayrı kapalı zarf usuWe eksilt.meye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve 
muamelat müdürlüğü k.al.:minde g5rülebilir. İhale 5/ 9/ 9411 Cu;na günü 
saat 15 de daimi encümende yapıl;;.caıktır. Taliplerin Uk teminat malL 
ıbuz veya mektubları, 941 yılına aıd tical'et odası vesikaları ve kanunen 
ibrazı JAzımgelen d;ger vesaik ile 2490 numaralı kanunun tar.fatı çev
resinde hazırlryacakları teklif mektuplarını iha'e günü saa.t 14 de ka_ 
dar daimi encümene vermeleri lar.mndır. (7340) .... 
Keşif B. İlk T. 

'100,00 52,50 Taksim.üe İnönü gezisi önüne konulmak üzere yaptı_ 
rılaca.k 10 aded bayrak direğı. 

1500,00 H2,50 Karaağaç müessesatına aid 1, 2, 3 numara.lı e,, nakliye 

1020,95 

motörlenne yaptırılacak madeni .safralar. 
89,42 Yeşilköy Eytam okulu önündoe yaptı.rııa.cnk şose in-

şaa.tı. • 
Tl,00 Hadımitüyün.de İnhisarlar idaresinin tahtı lşgaliude 

bu unan binanın tam.iri. 
Keşif beöell~rile ilk temına.t mikdarları yukarıda yazılı ışl er ayrı ayrı 

açık eksiltmeye ikonulm~tur. Şartnaıne: eri ,,,a,bı t ve muameiat müdür 
ltiğü kalemınde görülebilir. ihale 15/ 9/ 9411 Pazar.test günü saat 14 de dal: 
mi encümende yıapılacaktır. Taliplerin ilk temınat makbuz veyn ;,ıek _ 
tupları, madeni safra.tarla şose inşaatı için ihale tar.h inden sekiz gün 
evvel belediye fen işleri müdürlüğüne ve mıdunköyünde b·na tamiri 
için vilAyet na.fia müdürlüğüne müracaa.tla alacakları fenni ehiıyet ve 941 
yılına aki ticaret odası vesikalarlle ihale günü muayyen sa.r.tte daimi 
encümende bulunmaları. (7658) 

orman işletmesi Karabük • re vır Devlet 

cSon P~> nm tefrikaaı: 95 

usu 
Yusufa yeni a.rkada,lal' 

Piyer; hiç oral:ı.rda dr~ildi . Sauki 1 aıılaqp bitirmişti. Sıra Yusufun 
olan bitenlerden ha.beri yokmuş gibi pa.ya seyahatine gelmi~tı. Fılıı., 
duru.yorou ve ıJbyle o!nıas• da lazımdı. .fun Avrupaya gıdeceğ.nl h::ı.ber fl; 

Eğer, Yusuf el altından yaptığı ha- Sordu: 
reketi sezecek oıurs:ı , iş fena olurdu. - Yusuf bel .. Kefereleı'le gürflf 
Demek, Amerlıka sef1rin!n B~bıAli tize- mağa gidiYOrmuşsun be? 
rinde yaptığı Lesirle llil.Hı ı·eylali AV- - Evet; işte, bu oorbacı ile 
rupaya gitmiş 01uyordu. ber ... 

Artı.k, ist.an;,uıda işlerı bitmişti. Pa- - TeıM! .. Beraber gidelim b81 .. 
saportları hazırdı. Filizin bu sözü Yuısu.fa müI&.Y;Jll 

Bir gün, Sir'..ı:c~ide Hafızııı kahve- mtşti. Ona; kıefere diyarında oir 
sinde oturuyorla.ıdı. İçeriye tri dev daş lfwmdı. Hem Filiz; uysal, 
cüsse bir adem 4lrdi. Kalın ve iri ı;c. bir adamdı. ~ere d&ıereit: 
sile bir selam vererek V"usufun yanı- - Çort>acı, bak ne diyor PiJ.iSf 
na gelip oturdu. Piy&r, dünden razı idi. Hiç 1>()11• 

Kahvede bulunan pehlivanııır, dışa- adamı alıp göbilrmez mi ıdl? 
rıda.n geçen na.ik, hatta, bütün dUn- cevab verdl: 
yada yaşa.yan bcşeriyet:n çocuktan bu - Hay, ha.y ... 
adamın yanında sıska ve çocuk gibi Piyer; Filizi, kalıp laya.fet.ile 
kalırdı. tki metre on sekiz santim bo- ra:k Yusufu f.11An bir elde yeneıb • 
yunda . yüz altJmş b!?ş okka ağırlığında bir pehlivan .zannetmişti. 
maında gibi bir ndamdı. Halbt*l; Fillzl., Yusuf her vaık~ 

Ellerinden, omuzı 1rındıın, ensrslıı. neroi. 
den. çalı.nıından pt>hlivan oldu#u b ir Hatta; Filiz, Adalı Halil ıle bil• 
bakışta anlaşılnyordu. lay, kolay başa çıltaımazdl. 

Hatil: Yusuf bil'!, bu adamın ya_ Filiz; gövdeli, tri bir pehlivan O 
nında kUçücük b ir çocuk glbl kalmıştı. ğu halde, yağ güreşinde onu, ı.ıl: 

Yusuna, hararı!tli hararetli konuşu_ mine getirerek boz1* dilşü.rebılıf 
yor. Adalı Halil ile. tskecede l'&ptık- Yağ güreşi nUı.ayet; müvazene 
lan biT gtlreşl a.ıılıı.tıvord'.1. fdl 

MÖSYÖ Piyer: k!l.hveie yoktu. Yusu- ~ö Piyer; merakla sordu: 
fım anasına ne:ı;ve almağa ;oık.'uıştı. - Yusuf pehlivan; Nurullah 
Şumnuya gideceklen için, k:ıdmcağıza ve.nla, hiç güreş yacıtmız mı? 
basma, ayakkabı, ~meni fllAn ala.. - Çok ..• Dört bet güreşimiz yal 
caktı. - Nasıl oldu? 

l - Karabük revir 8.mirliğinln Yenihan ve Safranbolrı bölgeleri hu Biraz sonra; işini bitirip çaT~ıdan 
dudu dahilinde vaki Koona.rı gegen, Kocada.ğ, Kırık, Buğadağ~ kahveye dönen Mö3yö Piyer, içeri gi
Yapraklı, Kumağı ve Yi'.ma arkası ormanlarında kesilmiş tahmi- rer girmez Ywutu~ ynıı:nda oturan 

amirliğinden KDca Yusuf tevazu göstererek: 
- l!lıl Şöyle böylıe oldu ı.şte ••• 
Piliz NuruYah, YU8utun • 

nen «3600> metre mik'a.p kayın tomruğ kök ' dilb' d 1 dev cüsse adamı görllnce hM·retten _ . . .. • unun u ın en a ına. ağ:ıı açlk kalmış~ı. 
ra;k Bartın, 8a.fraru>01u şose..q, guzerg8.hındaki rampalara nakil ve 
istif işi ~ık eksiltmeye konulmuş.tur. 

1 - Ebiltmeye kOO'lulan ıtbmru:kların nakli ve istif işi için beher metre 
~ikA.bına ~ lira aSO,. klll'U4 mutıammen bedel takdir edilmiştir. 

3 - isteklilerin eksiltmeye aid şartnameyi Ankara orman umum ınü _ 
dürlüğü İstanbul çevkge müdiırlüğü ile Karabük revir amirliğin_ 
de görülebilir. 

4 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkaıt temlnat akçesl olan «1653• lira c'i6ıı 
kuruşa aid makbuz veya buna mümasil hukümetçe muteber vesa_ 
ilde 1019/Ml tari'hine ra.stııyan Çarşamba gimü saat H de Kara_ 
bük devlet orman işletmesinin Safranbolu bölge bina.;ında revir 
lmirliği riyaMıtinde teşekkül edecek komisyona müracaatları «7701» 

Doktor Hafız Cema 1 ti'• Doktor 1. Zati Oget 
(Lokman Hekim) 1 

Di 1 d 1 O 
, N d h .. Belediye karşısındaki muayene-

vanyo un a '~ o. a erııun h . 

Ne güzel; ne ici, dev cUss'3 bir adam. 
dı bu ... Pehlivan oldulhı bellı tdl. Aca.. 
ba. kimdi. Taım; Avrup&.V:\, Amerllı::aya 
götürülecek bir tipti. 

Muazzam göıdc'!ll'?, bü~ün bir gar. 
bın nazarlarını üzer!.-ıe çekebilecek q. 
kAlde bir adamJı. Yusııf blle yanmd:1. 
u.facık kalmıştı. 

Plyer: Yusuf& sordu: 
- Pehlivan; ba arkada.' pehlivan 

mı? 

- Evet; me.:$hur Piliz Nurullah! •• 
- Belli, pehlivan ... 
Piyerln içine lrurd dil.şmüştü. De

mek. TUrklyede Yusu!ta:ı ~aha kuv. 
vetli, daha dev clls.;P. pehlivanlar vnrdı. 

Neden acele etmişti?. Yusufu, Av
rupaya götürecetın•J bu ad<:ımı gött1-
rebl11rd1 • 

••ıf'l Filiz Nurullilh; Adalı lle güreşlerin! 
h t k b ı ed 

anestnde öğleden sonra hasta-
as a a u er. & 

Telefon: 21044-23398 "llJll .. ı.- ıaruu kabul eder. 

görUnce bakbU itiraf eıbti: 
- Yok. çorbacı bel. Yusuf 

vandır be ı. OUreışlerln lıkisi oe 
blıttl. 'ttÇ'(1nde de ben yedldim. 

(Arkası 

Elmas nedir? 
<Bat tarafı lllU'fa 3/ 1 de~ 

bu mümtazlyeti muhafaza etm!P 
hususta hiç bir meleket onunla 
bet edememiştir. 

Bü.vtiklü'k: ve ağırlıklarile l1l 
Wtiln elmasların m~I Hindi 
Bundan POrtekiz tacını süs1iyen 
pırlMtta ile Cem., Yıldızı ismi 
elması IStüma etmek lbımdır. :sıJ 
ma.slar Brezilyada bulunmuşla.rdıt 

Bl1Y'llk ve kıymetli elmasların ıı 
hepsinin lamlı bir tarihçesi uardıt 
asırların seyri içinde bımlann her 
bir veya bir.kaç facianın yıı dol"f 
veya dokrudan doğruya menuunll 
kil etmteJerdlr. 
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- Nedir, an kovanı mıf b!I lllJUaluta Hl. W.lr ....... . 
- Hayır, kannca )'11VU1. Londrada Brltie mtbl6a. aeıUate 
Bure&lmi ciriiDcıe iula eW: Hyilk uera. Moıılle'fllda KnınJla. 
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SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der yemekten IOftft (imde ti'~ defa mmıtapman 

dişlerirıbi fırçalayın.ıs. 

Asker ailelerine yardım için, yapı
lacak zamlar dün tesbit olundu 
Şehir Mtıelisi dün öğleden sonra vaH ı rell de izaha.t vere~ belediyenin bu 

ve bclediYe reisi drut.or LQtfi K.ırdarın 1 ihbar üzerine t~a. devam edip et
rlyasotlnde fevkal1'ı.de bir topla.ııtı Y~- memck hususunda muhtar olduğunu 
mıştır. Meclisin bu toplantısı çok ha - beledi.ye :hakık:ı tamamen tahsil olun ~ 
mretll olmuş ve uzun münakaşalar ce- dukıta.n ve masraf ç.ıttlıkta.n sonra yÜ'I:. 
rosa.n etmiştir. de 20 verlleceğlnl bild;rmiştir. 

Celsenin açılmasını mUteaıklb der • Hamdi Rastın BUtün tekrar söz &-

hal ruznameye geçilıniş ve ~er alle. la.ra.k şöyle demiŞtir: 
!erine yardwı kammunun tayin etti(;\ c- Bu işdc bir llıti.kAr vardır. YUr.. 
mükellefiyet şekillerinden bangU~rıniı: de 20 ihbariye hakkı verilemez. Eli _ 
İstanbulda tatbik edllr.ceği iıakkındakl mioooki talimat ancak ytlııde 10 nlsbe
teklif bütcc, kavanin ve mWklYe en - tinde bir ihbariye ver.meği !.\mirdir, 
cümcnlerine havale olunmuştur. bunmı dışına ~kmıık doğru değı1dir. 

Bwıdan GOlll'a Anadolu ciheti Ma.r. İyi bir tesir yal)3Cağını z:ınnetmt.vo -
ma.ra. ~i ntı.zım pltınını lza.h eden rum, ben !kat'iyen muarızıım. Avukat.. 
mporun wtkiki haldtmdak'ı nafla. en- !ar insaf etmişler de yUzde 20 tsteru1ş_ 
otımonl nuı.zbatası okunmUŞ. azalar • ler. eğer yiime 50 1stıeseleroi, demek 
dan bir kısmı bu l.şln acele olmadığını bunu da vermeğe razı olacaktık avu
lkri sürerek :tkinciteşrln devresine bı- katlar daha aşağı ihbariye h~ına 
raJalmo.suıı Ueri sürmüşlerdir. Bu tek. yanaşmazlarsa vazgeçelim, beledıy~ el. 
lif ekseriyetle kabul olunarak raı><>ıı.m bet blT gün bunu kendisi meydana çı. 
tklncitcşrln devresinde teUdki kaıar - kanr!ıı 
laştırilmıştır. Diğer bazı azalar da bu nokta! na -

Mtitealdban avukat Hilınld Şevket zara. iştirak etmişlerdir. Uzun mUna _ 
ince, Suad Tahsin ve aru:adaşları t:ı. - kaşalardan sonra mazbata reye ıcon • 
rafından belediyenin mektum kalmış mUŞ ve Udncl defa a.ya.kıta reylerin sa. 
ve şlmdiYe kadar ıta.hsU edllcmemış o. yılmasını mütealdb 60 mevcuda C<ar~ı 
Jan mühim blr hakıkının lıhba.rına ald 35 reyle, y{looc 20 ihbariye hakkı ver
tekllf ok.unmUŞ, muhtelit b!r encümel"e mek bydile mukavele ya.pılmg.sı 'ka -
havale olunmuştur. Meclis bunda.o 010n- rarlaştırıltnıştır. "t: 
ra celseyi tatil etmiştir. SeçUen eıı.:ll- Müteakiben asker alk'lerine yardım 
menler ıtekllflere ald mama.ta.ıa.n ha - ha.k'kında.kl kanuna istinaden nelere 
zırladı'ktan sonra saat 18,30 da ikinci zam yapılacağı teıt>lt oıunmuşt.ur. 
celse acılmıştır. Meclis asker ailt>Jeri için sınai mü~-

Bu celsede ııwu'katıann belediye ala- scseler ve tramvaylarda klıllanılan e
cak1an ha.kı'!mdadti tekll!leriıX' dair muh letıtrik ve hava«a.zl müstesna o\mıık ü
tellt encümen mazbatası drunmuştur. zere, sarfedllen elektriğe Qcilovat başına 
Mo.zba.tada belediyenin gizli ka!n:ıış bir tcuruş, ha.vagazinln metre mlkBbt
QOk mühim bt.r hakkının tahsili i~ln na 20 para, ve Haliç va.purları mllJ
muhb!r avukatlarla mukavele yapılma. tesna dlğ"er vapur.., ve tramvaylanp ve 
SJ hususunda riyaset malcamına sala- banliyö trenlerfılin birinci m.'!;ritılertle 
htyet verilmesi tek.lif edilmekte idi. oıtobUs bilet ücretlerine b ir 4curuş, tı. 
Mıızba.tada ayrıca tahsil olunacak mel> yatro, sinema, konser bilet!~rlne yil7-
1Atın yüzde 20 sinln avukatlar~ veril- de 10. mezbaha. haller, konturat, <ie1. 
m esl ıUerl &UrilJ.meık.te ve mukaveleye lA.liye rllsumlarına yU?JCle 50 ni .. betırıde 
kıonulaca'k şartlar hallWtında thti;vati uı.m yapılmasını muvafık ııörmilşt.Ur. 
kaY?tUar bulunma.itta idi, 'BU karar derhal llA.o olunacak ve 5 

Bu .mama.tanın otıurıması Uzerlne ~·ifil ouma günü sabahından itib.lren 
Mecliste şıddet1i blr münak~ başla- u;tblltına bnşlanıır.M. sllı\lı altına a
mı.ş ve bazı azalar Ueı-i sürülen şart - ·'llıynnlardan da. her mUecceilye' S"· 

lnr da.hllinde mukavele yapılma.sına as.. nesi içln beş lira asker allel{ll'lne yar. 
la taraftar olmadıklarını söylemi. 11.r- dun parası alınacaktır. 
dlr. Bu arada azadan Cem, uyl ol - - - - --
duğu llcri &Urlllen hakkın tutan ve Bartında kaldırımların tamiri 
maı:ıtYetl hattında b tr şey bilmedeıı -Bartın <Hususi> - Beled!ye. taıdı. 
mukavele 'Y8GJIIUlllın doğru ol.mıy&\catcı-nı ve verllme"ıt istenen yUzdtı 20 ihl>a- nmlarm tnmlrlne ba.şlamıştır. Kavaklı 
rtye hakf.tının yü.ksck oldu~u slqıe- me7.arlı~ yolundan b!!Rlanan tamir lşl-
....ı...+ı ne devam olunmaktadır. """9.r. ~~~~~~~ 

Hamdi Rasim Bütllıı de bu noktada 
ınar etmb. vall vti belediye reisi sôı 
alarak, avukatların t.dtli!lerinde ileri 
sürdükierl miktarın yiiz .binlerca ıır:L 

olduğunu ve aza.mi bir milyonu geç • 
mlyecı:ığinl, ihbarın mahiyeti ha.kkın. 
a a muhbirlerin daha fazla izahat ver. 
medtklerlnl, o.neak mukavele yapıl • 
dıkt.a.n roma ihbarı ya.pn.caklarını sôY
lemlştlr. Enclbnen namına Faruki De-

Ast-erlik is leri 1 
Şubeye davet 

Fa tih askerlik şubesinden : 
Yd. !stıhkl!m A~. Muharrem Tev. 

tık Oğ. Rifat Kemaliye (24056) çok 
acele şUbeye mUracaa.t etmesi ııruı o
lunur. 

İn.saat ilAn1. , 
Sümer Bank Umuml Müdürlüğünden 

1 - Sivas ~hri su şebekesinin geçtiği dekovil tepe 
mevkiinden çimento fabrikasına kadar takriben 10076 
mt. boyunda hendek hafriyatı, boru ferıiyata Vf'! sınai 
imalat kapalı zarf usulile vahit fiyat esası üzerinden 
ek.:ltmeye konmuttur. 

«f ertiyat malzemesi ve betonarme demirleri banka
ca temin olunacaktır.» 

2 - işbu inıaat ve ameliyatın muhammen kefif be-
deli 82001.37 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank muame
lat tuhesinden 5 lira mukabilinde verilmektedir. istek
liler bu ite aid tatbikat proje ve planlarını bankanın in
faAt ıubesine müracaatla görüp tetkik edebili!ler. 

4 _ Eks-:Itme 17 Eylul 941 tarihine müsadif Çar- ı 
tamha günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 5350 liradır. 
6 - istekliler teklif evrakı meyanınd~ §İmdiye~ ka-

d aptıkları ialere ve bunların bedellenne, fennı tcş-ar y lt' • v• • h . b 
kilatlarının ICmlerden terekküb ettigın~ ve . angı an-
kalarla muamelede bulunduklarına daır vesıkalar ko-

yacaklardır. 
7 - Teklif mektuhlannı havi zarflar kapalı olarak 

ihale günü saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümer Bank umumi katibliğine teslim olunacak
tır. Posta ile gönderilecek tekliflerde muhtemel gecik
meler nazarı itibara alınmaz. 

s _ Banka ihaleyi icrada serbesttir. (6191 • 7707) , _______________________ ..,, 

Müsabaka ile 
memur alınacak 

Tilıfıdye İş Eanknsı Anonim Şırke -

tinden: Bnnkamızm muhtelit fUbele
rlnde calıştınlın:üc ve 3G5J sayılı kanun 
hükümleri dalres!.nde maaş vedlmek 
üzere aşağıdaki şarUat• dairesinde mtL 
sabııka ile memut aluıacaktır: 

1 - Milsaba.kıı. imtiho.nlıı.rı 1$ Eylül 
1941 Paza.rtcsi günU Ankara. İstanbul, 
İzmir, Samswı ve Ada.nada yapılacak
tır. 

2 - İmt.ihanl\ glrebllu~ ıçin: 
a> IA.akal orta mekteb mezunu ol

mak, 
Baş, diş, nezle, grip, romatizm 

bl 18 ya.şınclan aşa~ı ve 30 ya,,ın_ 
dan yukarı l>ulunmamıı.k, 

c) Askerliğini ya.pmı; olmıık (asker
liğini henüz yo..p1namL'i olanlar mu -
vak:kat memur olarak alınacaklardır.> 

3 - tmtihanda muvc!fe..lt olıınlar a
rasında ecnei>i l:sanı biler.ter tercih o
lunur. 

Nevra lji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal K eser 
icabında günde 3 ka~e alınabilir. T AKLİTLERINDEN SAKININIZ. 

Her yerde Pullu • Kutuları ısrarla isteyiniz. 

4 - Tallb?erfa en geç 13 Eyllıl 19<1 
Cumartesi gi.inUM kBdar yukarıda ya. 
zılı şubelerimiz müdürlerine vesikala -
rile birlikte mUracaatr.a bulunmo.lan 
ilA.n olunur. 

,. 

Kayıb - Haydarpaşa lisesinden al. 
m~~ olduğum 26/5/94:1 tarih ve 532tj 
nwnaralı tasdikınameml kayb%tirn 
hUkımU yoktur. 

113'7 numl'ralı 
Zlyaettln Emırli 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S t N G E R S A A T t demektir. Çünkü: 
Pırlant.aıı ve eimnsll saatlerin bütün ha.kiki evsa!ı meşhuru alem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştı 

Bunun için: saat alacağınız zaman, tcreddüdsiiz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SL~G 
markasına, miıessesemizin adresine dikkat etmeniZ lfmmdır. 

7,a:ı-·ı - Snfrıınbolu askerlik şube • 
sinden 931 senesinde almış olduğum 
aSkcrl tem~ \-esikanu za.y1 et.tim. Ye
n~ıılt ~~r~dan eskisinin hük • 
mu yci.ctur. 

Modayı takıb eden her nsri kadın lçln kıymetli taşlarile ve nerıs işlemesile hakikaten nazan dikkati celb 
den böyle bir barikulMe SİNGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

si N GER SAA Ti m~kkl g~~e~:kg::eı H ED i YEL i KTi R 
l\fehmed oflu Sabri 

Safranbolu :i23 

No. 82 - A ELMASJ.I VE 11 PIRf,ASTALI 500 LİRA, EMSALLERİ GİBİ 15 SENE GAUANTİLİDİR· 
Dikkat: Stnger saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.ağazamızda satılır _ İstanbulda şube 

·····················----·············· ........ . yoktur. Adres: Sİ.'lGEP.. SAAT :\lağazala.n. İstanbul, Eminön ii. No. 8 

Son Pnırta Matbaası : 

Neşriyat Müdürü: acıim. Ragıp Emeç c: YUCA ÜLKÜ (istanbul) ve Ülkü (UŞAK) liseler i 
8AllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ . KAYIDJ,ARA Bı\ŞLAN~IIŞTIR, İSTEYENLERE MUFASSAL TARİFNAı"WE GÖNDERİLİR. 

• A. Ekrem UŞA.KLIGIL (Uşaittw Üüü li.5esin1n orta kısmı yıoldur.) •••••••••••il! 
lstanbul Levazım Amir liğinden VerUan 

Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda ml:ktan yazılı kerE»~ler pazarlakla sa.tın alınacaktır. Ta.liblcri.ı 
10/9/941 g(inil saa.t 10 da Sarıkü.C.ııışl.a aslceri satın alma ltomAsiYOnwıa ~l
melerl. 

Yuvarlak ataç. 
Tahta. 4 X 4 X 25. 
Kalas. 4 X • X 25. 

797 M3. 
32 M3. 
10 M:3. (985 - 7719, 

** Aşağida yazıl1 mevadın pazariılı:la eksilt.tneletl hizalarında yazılı g:Un. :~at 
ve mahallerdeki asltert satın alm.ı kom~onlarında yapılaca.kıtır. °faifüicrln 
belll vakltieTde a.ld olduğu komisyonda. bulunmaları. 
Cinsi M.Jıktan Tutarı Teminatı thale aıünil saa.tl voe ma.!lalli 

ıruo Lira üra 

Odun. 1.200.000 24,000 3600 5/9/941 10 Trabmn. 

Buğday ılordırılması. 3,600,000 8000 3 • • 15 Kars. 

M~arr.a. 6,000 3,120 4681 
Arpa şehriye. 2,000 1,500 225) 

z.eyttnyağı. 3,000 2,'775 417) 8 > • 10 Qanakkaıe. 

Er !otlnl. Oitt. 1,053 10,000 1500 5 D • 16 Buma. 
Sığır eti. 40 000 17.600 2640 4 • > 15 Çanakkale. 

Yemeni. Çift. 7,500 30,000 2250 26 • • 17 Maraş. 

Fotln. > 7,500 60.000 4500 26 > • 17 Maraş. 

Sığır eti. 62.000 !ll,700 3255) 

Koyun eti. 32.000 12,SOO 1920> 

Sade yağı. H.000 22.000 3360) 5 • > 15 Polatlı. 
(991 - 7725> .... 

Aşağıda yazılı mevadm kapalı z<ırfla eıt.sl\tmelert hizalarında yazılı ııfuı, 
saat ve mahallerdoltd asıc.crı satın a. ıma fkomlsyonlarında yapılacaıktır. "ral!b-
lerln kanun! vesi'kalarlle teklif meık.tubıannı lh6le saatlerinden bir saat ev. 
\'el ald olduğu komisyona. vermeleri . 
Clnsl Mık•arı Tutarı Teminatı İhale ıün. sa.ıı.t ve m.ana.lll 

Kilo Lira Lira 

Silt. 18.000 4500 337 19/9/941 16> 

Odun. 180.000 S600 270 • • D 17> 

Sığır eti. G,000 2400 180 »" D • 181 Bandırma. 

Kuru ot. 300.000 19.506 1462.50 20 • D 11 Sa.msun. 

Odun. 336.000 67:.10 504 26 • > 11) 

Sığır otl. 60,000 l0,000 1500 26 • • 16) 

:Koyun eti. 18.000 10,800 810 26 D il 17) 

Yoğurt. 18,000 5.760 432 26 • il 18) Bandır. 

Sığır et!. 60.000 21.000 1575 22 D > 16 Adap:ızarı. 

Koyun eti. 45000 22.500 2109,38 20 • • 11 Konya . 

Sa.de yağı, 20.000 32,00\l 2400 29 • > 16 S'vas. 
(989 - 7723) •• 

Beher klloouna 7 kuruş 50 sant.lm fmt tnhmln ed!len 1.152,900 kllo 
kuru ot kapalı m~f'la. ek.5lltm~e konm~ur. iıhalesl 115/9/941 P amrte-si 
günü saat 16 da lmlıir Lv. A.mlrllğ; s:ıtın alma b.ıtnl.Sj't4nWld.ıı yapıla_ 
caktır. Tutarı 96,4:68 Ur a ibk teminatı 5674 Ura.dır. Şart.namesi kom!s 
yanda görülür. T aU.pierin kanun! vcs"kalarlle teklif mektuplarını ihnl; 
saatındiln bir saat evvel komisyona verm eleri. (973-76<1~) .... 

Talibi ç1k.mıyan 5000 aded klllm paıı:at1ıkla satın alı.nacaktır. Tahmtn 
bedeli 11,000 lira kat'l temina.t.ı 2550 liradır. 1-azarlığı 4/9/941 Perşembe 
günü saat 11 de Anknrı.ıda M. M. v. Ha.va. satın aıma komlsvonunda ya 
pılııca.Jttır. TalltPlerin belU vakitte komisyona gelmderl • (897-7097> -

Deniz Levazım Satanalma Komisyonu ilanları 

Deniz boya lma.JA.tha.nesin in maımukattnr ma.'Jdnesi soğutma clha~nın 
kurşun borularının cam boru ıle değiştirllmeıs!nln 3/9/941 Çarşamba .:ünıl 
saat 14 de Kasımpa.şada bulunan <ıet.lz levazım sa.tın alına komlsy d 
pazarlı~ yapılaca'k.tır. İsteklilerin belll gUn ~ saa.tte mezktlr ikomlsy onun ta. 
racaa.tları ill\n olwıur. &7666& ona mı-

Liseler Alım Satım I< omisyonu Reisliğinden: 

i1Ko2000mısyonuhmiuza bağlı yatılı liselerin ıhtlyacı olan 10700 kilo makarna 
s e, şe r ycsı. beher kllo.ı;u 69 kuruş ıtahmin !bedelle G ı t • 
v H da un ııses· • a n. asaray e ay rp.._ ının 2500 kı!o tereyağı beher kılosu 210 kuruş tah 
mın ~cdellil kapalı zarf usu:ile eksiltmeye konmuştur. Makarna ve şeh: 
rlyenın ~k teminatı 562, tereyağının 394 Uradır. Eksiltme 4/IX/1941 Per 
~embe gunü saat 11 d~ lı:;cler satm alma kcmtisyo.nuuda yapılacakt1r~ 
::~~erin ~sayılı Kanunun tarifatı. dairesınde hazırlıyacakları kapalı 

nı rozu geçen saatten bir saat evveline kadar komisyon reisllği 
ne makbuz mukabilinde vermeleri. • 
Şartname Galatasaray Iıse.:;indedır. (7079) 

Nafia Vekaletinden 
Ek.slltmeye konulan iş: 

1 - Buma su i~eri birinci şube müdüıtüğü ırruntakasınctaki 
yont gölü seddelerinln sekiz metre kotuna yüıkı;elt.ılmest ve dlalg 
karşı mukaıvemettnin temini için de ta.§ ile kaplanması ameliyat ve 
şaatı muhammen keşlf bedeli vahidi fiat esası üııerın.den c447L22> 
c32> kunJ.itu.r, 

2 - Ek&ltıne 15/9/941 tarihine nıst.l~an P~ günü saat 16 
Al'W:arada su işleri reisliği binası iÇinde b:JP!anan su eksiltme looıı • 
od.ası.oda kapanı zart usullle yapLlacakt.ı.r. 

3 - İstekliler, eksatırne şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iŞ 
genel şartnamesi, umum su işleri fenni şo.rt.namesile hu.susi ve t 
çattnameM!ri ve proJeleti ı2 Ura 36 tun.aş mWmbılinde su işleri reiSI 
~den ahıbllir:er. 

4i - Ek.siltımeye g irebamek için iste-lelilerin 216:M Ura 8ıO kuruşluk 
vak1kaıt teminat vermesi ve eksiltmenin ~ılacağı günden en az üç 
evvel ellerinde bulunan vesikalarJıa blrltkte bır di!ekçe ile Nafia. V 
!etine müracaa.t edereık bıı işe mahsuıs d.nıa.k üzere vesika aını 
ve •bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde b\Wmmışa.nlı\r eaıısatmeye · · 
edemez::ler. 

5 - İste'klilerin teklif mek:tublarım \ldnci maddede yazılı saatten 1 
.saat evveline kadar su ~erl reisliğine makbuz mukabilinde verıne 
lazundır. 

Posta.da o'!an gecikmeler kabul edilmez. (5656~ 7211) 

ERKEK ve KIZ - LEY Li ve NEHARi 

SANKT GEORG 
ALMAN O~ULLABj 

•Galata Kartçınar c;okak. Tel: Erkek: 42095 - Kız: 40499 

Erkek kısmı Orta, Lise ve Ticaret okulu 
Kız kısmı : i lk, Orta okul ve Ticaret kısımları, 
KA YID : 1 Eylulden itibaren, 9-12 arasında. 
İkmal imtlhanlan: 12 ve 13 EYHilde. Tedrisatın bQ.$1aması: 

15 Ey~Cıl 941 P azartesi 

~----------------------' · Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültes' 
Dekanlığından 

Bu yıl tecll edilen askeri kam,plara 10/Eylül/Ml tarihinde baPıı' 
tır. Kampla ilgili erk.ek tıtlebenin G/9/9'tll tarihin.de AnkaradR 
!arı eb.emmiyetıle 11.ft.n olunur. c3832_ 7388) 

Harp Okulu Komutanlığından: Jl 
1 - Aşağıda yazılı ~rtıarı haiZ dkurlar Harb ukuluna aıınııc• .,ı'1 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya. Harb oJ ;tıP" 
~nkara. _ haricinde bulunıın!.&r bulundukları yerin askierJJ" ,f 
&ne mura.caa.t edeceklerdir. ıOı • 
B - Kayıd ve kabul muamelesi. 1/9/!Mıl <len ttııbareıı 2~ 
tarihine kadar devam edecektll'. Bu tarihten .ı.>nrald ı:ıı 
lar kabul ed!lmlyecekt.ir. 

2 - Glri:J şartlan: 

A - Türk olmak. 11 
B T~ ~, 

- ~ bitirme ve o'gunluk lmtıiıhanını vermJ,ş bul~ıı 
C - Tam ~kküllü he~et~ sıhhi~ olan as&eri h ~ı 
<Harb okuluna girer) karorlı sıthıha.t raporu a,lnl.3ık· şJıfl~ 61 
D - 18: 23 yaşında olmak (24 yaşına girm!Ş 01a11ıar 0"ıııo" 
~ - Diğer §arllnr askerlik şUıbelerlndiln ve Harb 
öğ'renileb;Ur, (972.7601) .. ,,de" 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğ\lde ~ıe~ 
Y\i.be · . ıerlfl ,.J 

k Zıraat enstitüsü· orman, ziraat, veteriner fakbıte;ı.flllll~ 
kayıd ve kabuliıne 151.Ağusto.s/941 tarihinden itibaren b ur'J" 
3()/EylUJ/1941 clınli tı.kıfamına kadar devam edecektir. cebırı t ,..r' 

1 -:--- Bu yıl k.ıbul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kitnY9"dtııer<ll11 

t~hrır ve ya:b'lncı dilden .trans~n. ing~e. nımanca tıltr111 
bır seçim imtihanına t.::ı.bl olacaklardır. t1lrl J 

k -ve ıır 
2 - Seçim imtihanı Ankara. ve İsta.n.bulda. yapılaca ~ , 

yerleri gruretelerle e.yrıca ilan edilecektir. yıd "eııı ıfO 
3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak ıstiycnler ,,::erıııer 

şartlarım enst.tü rektör!iiğii ile vilayet ziraat. orınnn. ti 
lüklerinden tedarik edebilirler a.t ot111,.ıı 

4 - Sıhhat raporu nünıune~i enstitü ve vilayetler z;ra ' 
rinei müdürlüklerinden tedarik edilir. c6"') 
Başka rcıpor kabul edılmex. ccGSG-4• 


