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Bu sabahki Şarkta 

haberler 
Basababkl 

Sovyet 
tebllil 

Tebliğ Tallin şehrinin 
tahliye edilniğini 

bildiriyor 

son barb 
vaziyeti 

" Harekat plan 
mucibince devam 

etmektedir,, . 
Alman tayyareleri 

Dinyeper üzerinde bir 
topçeker batırdılar 

SeE , 
İnönü Manisada 
da tetkik:erde 

bulundular 
İzmir 2 (A.A.) - Relsıcümhftr 

İsmet İnönü bugün saat 11,45 
te İzmirden harekeW:.> Manisa. 

ya gitmiŞler, orad:ı müessesele
ri gezmişler, halkın coşkun te -

~ Moaova, 3 <Radvo, saa.t 'l.f5> 
buV)>et. istihtııara.I: . bUro_su tarafından 

Sabah neşredilen harb tebliğı: 
b 2 Eylül günil ordularımız. but.un cep. 
t eıerc1e dü.şmana karşı şiddeti{ muta. 
ebeler vennektc devam etm~~rdir. 

la ISıddetli muharebelerden soı;ra ordu~ 

ı rınıız, Tallin şehrini tahliye etnıis... 
etdır. -

Bot azlar 
lstanbul ıJe latanbulun ebedi belıçiıi 

• lstanbal 

Karadenizde 
bir asker ihracı 

teşebbüsü 

zahiirlerile karşılaşmışlardır. 

Milli Şetımlz, ~kş:ım sıat 

20,40 da İ:anire dönmüşler ve 
Orduevine giderek orada .şeref. 
lerine ven'.en ziyaftte hazır bu. 
1 urun uşlardır. 

Yurdda san'at 
okullarının 

sayısı artacak 

31 Atustoe günü düşürülen Alman 
~Yarelerlnln sayı.sı evvelce bildirildiği Bir kundakçı 

ile bir gaf ilin 
hezeyanları 
karşısında 

Berlln 2 <A.A.> - Alman orriul'!lrı 

~re 31 olmayıp 75 tir. 
l F.yltllde cerey~n eden hava muha

;ebeJerlnde uUşürlllen 32 Alman tav-
a.resine karşılık 23 tayyare :cayoettik. 

er Ct:'phenln }imali garoi ıstilremetınde 
nı. ~an bombardııman t.ayyıı.releri 
bUsüStahkem N. mevkilne taarruz teşeo. 

--
Eski Amerika deniz 
Kurmay Başkanının 
hesabasız bir yazısı 

ba.şkumandanlığınm tebliği: 

B 
• A •k Şark cephesinde harekat plan mu • 
ır merı an ci.bince devam e1ıınektedir. Alma..ı ha

va kuvvetlerinin muvattakiyetle ndti • 
celenen hileumlan Çellkof mınt~kasına 

gazetesinin 
-kundakçılığı 

ve Moıskovanın cenubu gart>lsinıie de. 
ın.iryollarına tevcih edilmiştir. Stuka
Ie.r Dinyeper üzerinde bir t.opçeker ba
tırmış ve diğer 3 tanesini de ya..tmı~ır. 

l{'rin(!e bulunmuşlarsa da, ha.vaia. 
ilan avcılarımız tara!m.dan. küçük 
!;1Pl.ar halinde dağıtılmışlardn. B!raz 
, tıra bu mıntaatada faaliyete geyen 
,:ır bombardıman tayyarelerimiz, düş. 
b" anı üssüne kadar kovalamış, ve aut 

8 
ır baskınla dlişman ha.vır meydanına 

Boğazlara hücum 
etmek icab 
edecekmiş •.• 

Amerika ve Sovyet hükQ
metlerinin Amerikada 

ateşlenen kundağı söndür
mek için bizim kadar 

unraşacaklarmdan eminiz 

lstanbul beynelmilel 
bir şehir 

olmah imiş •• 

BUyük Britanyaya karşı mtlcadeıede 
Alman hava ıruvvetleri dün ,ıece Lyme 
nehri üzerinde Mewsastie lime. - Talebe sayısı 4 binde 
nmı bombalamıştır. 

Finler Lenınırada so kilometre 20 bine çıkarılacak 
&.l<lırarak yerde 15 OOm.bardıman ve -1 

l..11cı tayyaresi tahrib e~erdir. 

L on dra vaziyeti 
nasıl görüyor? 

lıal.on<iı"a, 3 tA.A.> - Sovyet. R11.:>yadaAc:l 
Şu ııb vazıyetı hakkındakı mutaıeai.ar 

Gaf /etin bir 
•• • 

numunesı 

Cehalet ve hakikati 
bilmemezlik 

yaklaştıJar 

Stokholm 2 <A.AJ - Vipurinuı su
kutundan sonra Fin kuvvetleri, llt:ri 
hareketlerine devam ederek Lenwgra. 
da 50 kilometre mesafede bulun.ın Ki.. 
vannapa kasabasına varmışlardır. 

Alman hava akınları 
Berlin 2 (A.A.) - Askeri kaynak. 

tan haber ver1ld1ğine göre Alman 
tayyarelerinin 1 Eylülde yaptıkları 

ıner.kezdedır: -
tı. lwıer~ cepnesınde: Sovye& kı~aa.tı- Vaşington 2 <A.A.> Uni -
t lQ llı.Ukabil taarruzları dBva.m e~mek.. ıtecı Pressde çıkan ma.ltaıestn -

1 
fıııix. Almanlar, bu mukaıoü taarruz. de sabı.k Amerika denll! ge -
~rı itiraf eylemekle beraber bunların nel kurına,y başkanı st-erling, .Alman -

UVaffak oJ.ma.dıgını ilave etmektedir- ıarın Ka.!kasyaya yakın petrollere·ıın-

Amerikada harbe girmeğe 
aleyhtar olanlar, sabık de· 
niz genel kurmay reiıi gi
bi adamların iti ellerine al
maları ihtimalinden çelıti • 
niyorlar•a hakları vardır 

Vaşington 2 (A.A.) - StaN gaze_ hücumlar evvela mühimmat depo_ 
tesi cRu.syaya İran.dan .kapı> başlığı larına ve şark cephes.nde şimaldekl 
altında nefl"ettlğl bir makalede §Un- Sovyet batarya mevzller.n-:? tevcih 
ları yaunakta.dır: edılmiştir. Tam isabetler vll.ki olan 
Rusyanın, dünyanın ak.ınmı ooire- mühimmat depo1arı berhava olmuş -

.aile muv86alasını temin eden bir sı - tur. 
ler. ca.ıc deni2Jden hücwn edeblleceklerinı, Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Alınanlar Rusların bu ınınLaka:ia buna mani ol.m&k için TUrkiyanin Bo.. 

ta.b.,id ettiklen büYi.i.k kuvvetlerden ğazları :bıgiliz.Iere rızaslle açması IA. • 
el:l(li.şe etmektedirler. zım geleceğini, aksi takdır.de, Boğ~lıı:r~ 

Cenub cephesınde: Odesa mıntaıca. hücı.mı etmek. icab edı:ceğıni ve ~nıdiki 

Son günler içinde Amerika.dall, ufuklarunızda ve viodanlarım.w:ıa cak su kapısına olan ihtJyacı izhar İki hava datı bataryası tahrlb e-
naho.ş tesirler btraltan iki garib ha- eclilın!.ştir. [Devamı 5 Jncl sa>lada~ 

Slnda harekat il ıememetlctedir. (Devamı 5 incı sayCada) 

Stanı,pa. naUU:ctaki tıt.a.ıye.11 gazetesi ~ Milll Mücadeleye 
aid en güzel 

hatıralar 

ber aksetti. tkl haber dryoruz; Sovyetıer Boiğazlara ~kim olmak 
bunların ciaha fazla olup olma • imtiyazına. nail olmuşlardı. Fakat za. ~~~!!~!!~!!~!!!!!!~!!! 
dı·klarınclan haberdar bulunmadı- terin semeresinden mahrum bırakıl -
ğımız için blzzarur sayılarını ma - mışlardı. ~e.sa.Qa müdafaanın çok ç~ti~ . old~ Amer·ıka sef 1·r1• ~::u. _Rusların şehri müdafaa ıı;:ın bil.. ıı:ımumuzun çerçevesi ile tahdid e- 1878 Berlin k.oııgreal tstanbulu ıı.1 -
diyor ve bunların üzerinde e-tıea1. ma.ğa matuf bir Rus teşebbüsünü de 
miyetle durmak lüzumunu nisse - durdurdu. 1919 da Ver&ay konferansı 
diyoruz. O'.myucularımııın hususi diğer bir Rus teşepbUsüne engel ot.-ıu. 
kısmımızda tafsilatını gorti~ oku. - Ancak bu meseleyi teemmill eden mü
yace.kları bu haberle~en !>iri ~ır şahidlerin umumi •kanaatine ;ıöre İs -
Amerikan deniz şal!Sıyetlnin, dı - tanbUl diye maruf olan şohir bir asır 
ğeri star adil bir ırazetenın :zıma - önce dainıl olarak beyne!mllelleştiııl -

llıe ~~~~~:;~ı ~~::~;;. maıze- Harı·c·ıye Vekı·ı·ımizle 
Ilı Almanlar Dnleperde Budıenmin yap. 

til~~~~~~!1~~~:~~~1e~k~tülmilş b·ır görüşme yaptı 
ltııı,,, rnaı cephes'.nde: Leningrn.dda ~-';.Is 
ttl'ltıetterı şiddetli bir mukavemet gOS
ıı~~~lrler. Bu cepheden tiç ,gun
tıııu .rı haber alınma.me.ıcta.dır. 1 m .. n 
~Us civarında her iki taraf a.-n.sında 
"ıı u göğüse çok. şiddetli muharebe!er 

buıınaktadır. 

Japon - Amerikan 
,Q lllüzak~ re~eri 
"' Po11,,Q • • .Al "Q(/ " nın uazıyetı n man-

\r.:1 endife uyandırıyormııf 
~1'1 C:fı!ton, 3 <A.AJ _ .Haricwe na· 
lıııtı.1<1 ıxıeu a:uıı dtin malbuaıt toPlan.. 

arA. a ı:r 1 ..ra ~ ""ltıtı ır eşl.k Ameri.ka ve J't.pon~ 
tta ~' tniina.sebat tıaıkikında be~~

~ltereıe %\Uıa.ı:nıyacağını söyleın.iş. nıü
tı ~tıd r . l'll.aksadının iki mem.lek~t 
1 b l<1·a bır anlaşmayı istlıhdaf ettı~:

t..... ~·"nJ~tlr 
;._ıı. h;a. 3 <~.A.) - na.ster Nacllrıch
"tıırı ,,e~ının yazdığına. göre Japo~-

1lııaı:ı 8.2ioyetı Almanyada endışe i.c 
~ktactır 

Deyli Telgraf gazetesi ıeası.dır. Buntann her Ud51 de, seydi bütün medeniyet tilemi için ıstt-
h rbin Kafkaslara ve ortaşarka fa.deli bir şey olurdu. 

bu görüşmeye büyük d:ğru uzaması ihtimalleri önünde Bugünkü mücadele nihayete :?rip de 
vaziyetlmize temas etırnekte ve ga- insanlar sulh menfaatine olaraıı: 8 

bir ehemmiyet veriyor "b neticeler istlhracına u~raşma.lc. maddeyi gerçekleştirmek üzere top -
~ırlar. Yazılardan birinin :nu - Jandık.Iarı va.kit bu mesele. hattA TUric 

Londra 2 (A.A.) - Da.ly Tel - harrlrl Amiral Sterllng ve A..me • ıer için faydalı olacak şekilde milna. 
aph'ın ,Arık.ara mu-habiri Amerika rı>evamı s inci sayfada 1 k&şa edilebilir. 

;rüyük elç.is:lnin Şükrii Saracoğluya \. .,/ [Devam• 5 inci ı:ayCada] 

hııs -=r·in sulhu Satı __ · b d. in sonu ne olacak? Taraflardan hiçbiri henüz kendisinde 
"10:4ı istihbarat dairesi ıefi Bu a ıren mağlubiyetle bir alaka görmemektedir 

ovqnın buna razı olma- - E ki• } 8lr.P' D -:~1tcı dıiını ıöylüyor Ya%aD: me ı genera ..... ,, 
"et 'hbara~a d~ lA.:--.J - s~vyet Rı~~~ . .. ve bütün insanlığı i debllmek için bir tar.:ıit.an yeni bir olan ufukları büsbütün karardı. 
~lıı~~ o1dUğ Lresı şefi ı..osovskY ile Bütiın dunyayı 

1 
de yaşatan harb azim.le hazırlıklal'ın tesrılne b~lan, Fakat, bu işın, bu badirenin sonu 

ıııak:tı<11ya a u beyanatta nu~a ğı büyük bir ıztırab iç n Eylulli.n birinde makla beraber d ğer taraftan da is. ne olacaktır?. Taraflardan hiçbiri 
l~l\<ıaıtı r~sında sulh yapı aca Y- üç gün e~ve'.: _ya~ı yılına bastı ve I tikbaldekl harekatı en emin bir SlL ben tiz kend.sinde m.ğlübıyetle bir a. 
~ ır. r vayetleri tek-ıib e ınaatteessur uç uncu e'·le gırmesl şöy-

1 
rette icra edeb.lmeğe imkan verecek j laka görmemektedir. Nasıl görsün . 

l'lyec ~lty F'i . • . . .. k bir nihayetıenecekh bgıreı~l.ş,. lhtı.atlar iç.n - .siyasi ve askeri teşebbuslere gir,ş il_ ki bun.ardan birinin başında bulu 
'°e eıt n and yada b uyu d un da a ı ı.,t 1 -bıııı. Sıkıntısı · olduğunu le urs ' lr ııayli uzanlılk iStıdadını j m»i '· • nan Almanya iki senedenberı zafer_ 
tt• ~l' dan <lola mevc~d lhÜ arzu de daha b !adı. Bu hadıSeden bir müddet Eonra den zafere koşmUış ve s 0 vyet Ru~ya 

lııtı ttıı. 1 ~ .. Yl. F~nlerln su gö.sterıneğe baş dan oir müctdet ev. Ukrayna cephesinde buluşan M;hve - cephesınde bu defa mühim guçlük. • 
t., er ·ı ~.neruı.,ştır .... .,kika bun · · "k ' b • ·k d 1 t • · ı d ıı ı e ~l · d yapı Fuu..- ' 

1 
phesınin :-eislcrı a - rın ı ı u~ u ev e ınııı re ıs erı e ierle karşı;aşmı.ş olm::ısına r::ığmen 

Gördüklerinizi ve 
duyduklarınızı bize 

yazınız 1 
En güzel yazıları yazmıf olan 

1 O okuyucum um hoflarına 
gidecek hediyeler verceğiz! 

Yazllarmızı bekliyoruz 

İzmir 2 <Hususi) - Maarif v 
leti teknik tedrisat umum müdu 
san'at okullarından azami 
e.llllDl&Sl etrafında :!zmirde 
bulunma.ktadır. 

Öğrendiğime göre yurdda san'll& o 
kullarının sayısı artırılacaktır. A.vrı 

san'at okullarında okuyan 4000 t.au~ 
benin 20 bine çıkarılması da derpiş 
dilmektedfr. Bu hususun temlni i 
lüzumlu tahs!sa.t ayrılacaktır. Bu 
s!satın 5 senede sarfedllmai: Uzere 
him b:r yekfina ballt olacaıı anı 

maktadrr~·-------a--------

TÜRKİYENİN 
BİTARAFLIK 
SİYASETİ 

Alman Hariciye Neza 
reli mahfellerinde iler 

sürülen mütalealar 

Berlln 2 <A.A.> - D. N. B. bli<llr~·or 
Tüıılt resmi ınahtellermde 'l'uı-kıy 

nln bitaraflık siyaseti bir A'.erc. d 
ehemmiyetle kaydedilmekte ve her n 
taraftan ge!lrse gelsin hiç blr taeyJi.1 
bu siyaseti değ!ştirernfyeceği olldırıl 
mek.tedlr. 

Berlinde ileri sürülen n1ül&leı&lar 
Berlın 2 CA.A.) - Yarı reaml 

kaynaktan bildiri! lyor: 
(Devamı 5 inci aaytada) 

~\' lt llıüLaıtatı ıssol!ni arasın da LO- l vel deıııokrııs 0c~·anusunun gizli bir ittihaz ett.klerı d !'{er mukarrerat a., bundan evvelki Cıhan Harbi tarıhi ~ 
"&. l' t.. mevzuu ba·~e en - l!l Atl!lS "J . ı d h • r · tb •;ı.Ltlerı daki ırasın a bulan r,ıüllikatta n - rasm a nı aı zn ere ka dnr harbe nin muazzam bır mhn muharebe.'>.l 
~~ gtloıayısııen , Sovyet ııus:ııı hU- kö.şesinde vuk~ r b:ırbe devam k.ı. devam hakkındaki azlml er ni t.eyid d iye kaydetmlş olduğu 'l'annenberg 
, ~~len boşı A nın11 1ordusunas~ için bai • ere. k:e abu karan en mües- ett:ler. ı meydan muharebes nı çok geride bı-

Yeni doğan bir çocuğu kravatta boldular -Onzctelcrden -
- Şu çocuk büyüseydi ayni alci6ete uiramıyacalt mı idi 1 

4lıı •rı.t<ıen uğun do.durulm , 1ı ... l!arı v ~- tatbik sahasına vaze- Bu suretle, harbın ?:aten karanlık. [l>cvamı s inci ı."\)ıaılııJ 



2 Sayfa SO'N PUS'f.k 

~ r Hergün Resimli lllak:ale ı - Hiddetine maglub olmak hastalıgı önlenebilir 

Finlandiya 
Sovgetlerle sulh 
Yapabilir mi? 

.,_ ____ Ekrem Upkbcil 

nrı:. 

ondra .matbuatının bugüıılerde 

Jo1nJandcya icin .. tmılarmda bü
bir yer IU'IJ'DllŞ oldutmw ~U>o • 

İşUlyonız, dlr.mız. zira şöyle böyle 
bir buı;uk sene var kl, İnglliz gazete. 
leri Türldyeye geln:ıbor. 

Kara yolu .kesllmfştJr, deniz yolu 
hrm uzun, hem tehlikelidir, hava. yo. 
lwıa gelince kitıd ağır çeker, tayyare 
ile nnkledihn~ ıür'ür, bu hakıkııtcn 
bir sebeb olabilir, fa.kat biz.im hatın
nuza öbür harbin bU hidisesl geliyor: 

O zamanlar İngllia matbuatı bugün. 
küııdm serbestti, san.sili' münhasıran 
askeri haberler metinde rol oynıynbl
liyordu, işte o cünlerde gazetelerden 
birinin ~atı tehlikeli göriıldr, 
memleket~ demokrast ve neUcesl ol:ı.. 
rak hürriyet mutlak surette hiıkimcllr, 

, 

-

. ,,, 

gazetenin ııa.'11m.ası mümkün değil, Hiç khnsc sfnlrsfz. hissiz, kalbsfz ve netice 'tlbaril lılç değilse memleket dışına çılunama- değildir. 1 e de taştan yapdmış Dlddete çabuk matlfıb olmalı. Jıa!ıalıimdan kurtulmanın dalma diniz 

sı ve miıtalealannın telgrafia gonderll. n---•- a mem~ düşünülür. ~rmı dalma sakin, bau.l.lrım da hiddete çabuk mağliib görıiyDt"Sa· e olda!una blllnlz, bu maksadla yapacağınız ~ üç no tada toplanır: 
Bagun vaziyet 

0 
va.Jdtkhıln ayol de. nız bunun ~bini yaratılış _farkı ile birlikte birfsfnln kendisini hususi baıllardım birincisi hfddetlenmly~ başladığınızı hisscıtıtlnlz daldkıulan ıt. 

ğildir, clemokrasinln ~·--· demo•·•n terbiyeye Uibl tutmasında, ütckinlıı de tabii hlslerinl serbest 'bınıkmı battn susmak, kincisi kii .. ük b1r dolaşma yapmak, üçüncüsü de sl:ıl k.z-
• ........... ııu ..- olmasında arayınız. 'J ,.. •• • 

sinin bahşettiği nimetlerin hepsinden ·····-·······-············--······-··· .. -·-- dırarak matlfı~ etmek usulllniın tc .. rübe edilmekte otın.a.sını düşilnmdı.Ur. ~:ğt =~~:::;:~}:.~~~! ( ........... -...... -.............................. ·-············································ .. ·····-··········································-···,J···· 

yollardan gitmesine lilz.um yoktur, e
sasen uzaktan baknrak ta.bmln edJyo. 
ruz Jd, matbuatta his ve düşünce blr. 
Jiği mevcuddur, """ halde f n-'U• .. aze. K k ı k • • •• d M b tclerlnden hlc d;tnse bir ··k~,;;ının ıs anç 1 yuzun en ' dil ~ ............................................ , 
Türklyeye gelml'mesinin sebebi gene a us arımız un Em,. a·· n u·· .=== au·· klıa"' nlara; .=. 

nakil mrluiundıın ibaret olac:ıktır. Kasımpaşada k 1 i\ 
Her neyse muhakkak olan şu ki, jııgf. an 'I F 1 h . : ~:rer:ı:::'ı°:n!: :~ı:ır:::a~~~~; bı·r aı·ıe facı· ası ve atı aza arı ha 1 nı n ~ asılacak fiat ~ kısmını ajanstan Vc:'Ya radyodan din- : • i 

Uy:=·~ bu 8111'Ctle telli veya telsiz K k b. k .. h l de rd e rı' n ı• ı• n ı' I er -~ listeleri pek küçü ; 
olarak gelen haberlmen anlıyoruL ki, •1~. an~ ır oca f.!IP e en • ı..ondra matbuatı bugunlerde Fint:ın- dıgı karısını 12 yerınden bı : El ı"lan'" 1 eb'admda olan ba ·.~ 
dlya ıcın sütunla.nnda büyük bir yer çaklıyarak ağır sartte a ayırınışbr ve şu mütalea.yı Dert siıı- l d enera~ ~m Karnbeklrtn riya.ısı temennisinde bulunmuştur listelerin biraz daha: büyük ~ 
mektedlr: yara a ı setinde Bayan Faika, All Karni Ak - Foto Nam.ık da ders snnwer ~ çok olmaıı icab eder i 

ııFlnlandlya derin bir suDı arzusun. DUn . yuz, Ziya Ka.rıı.mtlrsel ve Abidin D:ı. erken olduğunda b·th • k •• : da.dır. Bu dakikada hıub ile beklcc'ilgl ~da. kanlı bir aile verden mü~ekkil heyet., dün s:ıat k:ız n ve 
1 

assa ışın 
gayeye erişerek kaybetnı•~ olclu;.u bil faciası olmuş kıskanç bir koc:ı. bı.r 114 30 da Em1 ·· ·· • j tnlcbenin halinin pek acıklı bir F.at mıirakabe kontrol t"•kl"·t.ı. ·: • 

..,, ti • • • nonu ve .:mat 17 de Fa vazı t . t "ğ - ...,. 
tün toprakları geri aldıl'1 cihetle yal. müddett.enbcrl şüphclendiğı karısını taı tazalan mlkını dlnl ...,,.,1 .. dir. ye ıı.rze ti ı.n<kn babsetmi§ ve • ~ dün 'elefonla yapılan l.hlınrıa. i 
nız sulha düşünmektedir, hatta bu 1 bıçak:a 12 yerinden vurarak ağır su..' Eminönü C H P , eu4 ~ z1 · derslerın daha geç başlaması için • rın sa~ısı sekız.ı bulmuştur. Bunla. : 
) olda teşebbüslerde bulunmuştur. ı rette yaralam•"tıır. Carlh Kasıınrvı d"k" f""'la t d. v'aıı' ımıza mer e n- teşebbüS!erde bulunulmasını ricn et. : rm dordü manifatura sat~ıarırıa : 

1 
k 

1 
d ğ d ~ • ' .-- - "' 1 ~· n ı a ve Belealye Re ti • ldd" nı;;. · u • Finland yanm bu ha.re et o ru ur, şada Kulnks!zda 2:1 numaralı evde .• ,LQt.ır· - m_ş r. : a ır. ı;er ıh kar lhbarlan ro • : 

zira dünya sempatls:inin kendisini an. oturan ve tı . ~ı 1 Kırdar, reis muavlnl Lutfl Mütea.kıben söz alan Yavuz Aba.. toğraf filmi, francala ve ba allJ'e : 
ca.k bu noktaya kadar takib ede.-:eı;i rı admda =sa cılık yap::ın Sab-,Aksoy, Halke_v• reisi Yavuz ,Ab:ıdan, dan, Halk Paru.sı nanuno. meb'us - : eşyası hakkmdadır. : muhakltaktır 

11 
• ve Parti erk.ilnı ha.zır bulunmuşlar 1 t - : Flat mürakabe nıemurbn diın : 

Bir taraf~n bizzat Finlandl;raııın, Faciaya sebeb, güzel ''e f;enç bir dır. -, ara eşekkur e~lkten sonra gel~c~k • Zeytinburnu, Bakırköy ve Ycşıl. : 
diğer taraftım da Ahnıınyanın lmt'i kadın olan Makbulcnin kocası Sah- Ziya Karamürse't geçen scnekl dL senek! t~lantı_ için toplantı san_t.run : köy mıntAkalarını koni.rol ct~.r- ~ 
bir dil '1e tela.ib etmiş olmalarına. :rat- rıye karşı son günlerde fena muame. lek.lerden inta,ç oo;;lıenlerınl saymış 1ş sa::ıUerı hnr.dne alınmasını ıste - i dır. Diğer tarart n kombyonun : 
men biz bu haberin Flnlanıllya.da de. le etmesidir. ve halktan yen· dilekleri olup olma miştlr. i hazırlıunakta olduğu levhalar bu- : 
rln bir sul~ o.nusuuun bük.Um sür- Bu yüzden sık, sak blrblrleTlle kn"7. dığını sormtllit~. - Meb'uSlar da bmıa_ssa kendilerine ! gün tamamen hazırlıuunıs olacak. : 
meı..-te oldaguna bildiren kısmını tabU ga eden karıkoca. dün evlerinde tek. İlk söz nln.n t kld . nrzedilccek: meselelenn daha evvel • tır. Bu levhalar evvelce de yazdı~ı. : buluyonız. za ' es en suç ışle_ Parti kannıından geç·ruerek olgun ! mız gibi satılan maddeler mı,ıhıellf : 

Eylul 3 

Sözün Kısası 
İ slanbulun taksi derdi 

E. Ekrem Talu 

J[ imi listlk tekerlek bııhranındl\D 
eliyor.. Klml benzln tAyuıınlll 

kısıldığından bah edi)'or .. Kimi de ara
ba. sahiblcrlnln _şoforlerdcn ldlumcLce 
başuıa ıi.c;tedikleri paranın belediyece 
tcsbU edilmiş miktardan fazla. bulun• 
dugpnu, ve bu seb belen de uzun me
sareıero müşteri taşımanın şorurlerlo 
hesabına elvermediğini ileri SllfUl'Or. 
Bunların, belki hepsi de doğrudur. 

Ne oll11'S3 olsun, istanbuldn, bilha~ 
1abaneının gozünc bariz sureltc gö .. 
rüncn bir \•esaiti nakliye buhranı ,-ar. 

Uzunca bir tren veyıı vapur yolctt. 
luğunclan çıkıp ıa İstanbul topra,C;ms. 
elinlrileki ba\'Olla ayak bas:ı.r basınaS 
llk karşılaştığınız zorluk, sizi sermıce, 
yurduııur..a iletecek bir otomobili bııl:ı· 
bflmektedir. 

İskele, nhhın, boydan boya a.rabadır• 
Fnkat hepsinin de taksimetrelennln 
inik olduğunu görllrsünfu:. Oracıkta 
duran ııollst n1iikadar edeblllr Jc mil· 
dııhale ettirirseniz eorörün cevabı ha· 
zır: 

- IJistiJderlme güvenemem.. bııkS:ı• 
nıza ne kılcle?. 

Bu derdin dermanı khndedir': 'Ne:'• 
rededlr? İstanbul gibi y&'\"van. dai:'lnık 
bir şehirde hem vilayet hem de bcledl• 
ye işlerini tl'k elde tutan maJı;ıu:ı bG 
vesaiti nakliye işini bir yolnna koya • 
rna7.5a artık halimiz nice olur? 

Geçenlerde f:fttlğlm izmirde oi<ıbÜS· 
lerl gördükçe fclm tftttdi. Orad!l iakSI· 
ler de öyle: Tf'l°tt'mlz hem de fsteüiğl· 
nlz yere, mızıklanmııdan gtdjyorlıır. 

Demek ki olablli)'Or. Su halde, İıi • 
hnbnltm bu fsrJ .. rlft nt"'I"'" geri ka.ldığ~ 
nn cıktl, sır crdlremlyonız. 

Ancık sızl:ımlık mı,·dı bize bir sürll 
fkayet merf'll r-ö ff'l'h o..J •r. ,ı\nc.!lk 

şoför de, şfkbet edebilecek mO ~rfyl 
nnc,,den SM'İY!>r ve b'ncllnntyor. Hh:e 
kalırsa.. blrlcııç tnne şiddetli ceza bil 
denli klikihıclcn luı.lleıler. 

Beledlyem!ır:den b'raz daha alakll• 
sürat ve şiddet. bekliyoruz. 

C. Ck11om rCalu 

Jzmire giden maarif 
müfettiıleri 

Maarif mlldllrlllAilnden 10 mUfet • 
tiştcn milrekkeb heyet :tmıır köy ens .. 
tltülerinde tetkiklerde bulunmak tızcra 
bugijn şehrimizden hareket edecekıet• 
dir. 

Milfebtlşler, :tzmır mınıtakasında. 15 
gün kadar kalacak ve tetklklerıntn ne.. 
tlceslnl bir ra.porla maarlf mtldürlUğÜ-
ne blldlrecd'dcrdlr. İlk tedrisat teft!Ş 
heyeti tı:adrosu yeniden 8 mUfet.tış da.. 
ha mıvcs!lc "' ed~t1r. f'Dhııkfka Finl ndlya ~~ kıs ta. :: b:rddm~nak~!8' !~t~şm~ar~:,e yblpka;:>nradan tövıbekAr olanların sa- bir hale geldikten sonra toplantıda i. kısımlara göre ayrılmış ve ıe\.Jıııtar : 

arrma. uğrnaıtı zaman beşer kuvve11- mu e sonra ua o.-~el!te ....-Y• ı lllrl meselesini mevzuubahs et b hs edil esi · ona göre tanzim olunmuşf.ı.lf. Bil : 
~ müsaadesi fevkinde dövil$tli, o:r- la~lard.ır. m..!ş ve bıı hususta tetkik edilen pol~ ~<!:vzı:u a_ d:i m nın faydasını i- : levhalarda, ffatfan tesblt edilen : 
lıırca ona karşı bir ne dayandı. n da. Karısının mukabelelerlne fena !ha! ve adiı.ye nizamları arasında bir fark erı surmüşlcr r. E maddelcrln flatları, flatlan tcsblt ; Bir genç kayboldu 
yanırken de ~an~dıkça kanadı. Nıba- de sinırlenen Sabri, bJça~nı çekerek , bulunmadığını ve bilhassa bu ııusus. Fatih kazasında ; edilmlycn maddelerin de Ur yüz.: 
yet toprafının mühim bir :kısmını, en Makbulenin üzerine atılın?§, onu 112 taki polis mevzuatının tıalkı mağ _ Saat 17 <le Fatih kazası C. H. P. deleri konmuştur. Komisyon ba lcv .. : Zabıta dün esrarlı bir ta.gayytlb kıymetli tıehri ~e dahil olınak Qz.ere b 1fu i . ld vazl ete d .. ürd-ğü Ü .. 

1 1 salon nda 1 to 1 tıd ! halan t'Sllaf cemiyetleri ve teşek. E htıdlseslnin tahkikatına el koymttŞ 
terketmt-k meeburlyetinde kaldı. o za- yerinden ı.çaklıyarak ular çınde .ur . Y uş u n soy em~. u yapı _an P nn a ge .• 1 külleri va.sıtaslıe bütün ~ükkG.n. : bulnnmaktad.ır. Otııınanbeyde Ruın~ 
man lldsiriklclen bitaraf müsablalc!rlıı yere sermiştir. tır. Lütfı Kırdar bu mesele ile bllhas. ne Ziya. Kııramurse~ geçen 15eııekl dı_ ! lara hemen tevzi edecek ve dük • : 11 cadMsinde Zekinin apammanınııt 
)'azdıklan ml'!lrtub1 rda Fin a erinden Yaralı ka..dının feryadına k~an sa meşgul olacağını rl.dctmiş, meb- leklerl hillfise etmiş ve mütenkıben ı klin sahlbleri de banlan balkın E 

' bin kl~n harb sonunda ıız ~oı.. zabıta memurları, ifade verenriyecek uslar da bu hususta allikadar ola - söz alan vatandaşlar Kırkçeşme su. İ l'ôrebileceği bir yere, vitrinlere ko. : kapıcısı Dursun dün zabıtaya müt6-
malül kal:lıklan blldirlliyardu. Finler lblr halde bulunan Makbuleyi Beyoğ- caklnrını bf.dJ:rm.Jşlerdir. Müteakıben }arının keGilmesinln. bl!hassa Fener 1 yacakhr. Yalnız, bıı levhalar kilelik: cnnt ederek, oğ u 16 yaşlarında ıô--
blr tnraRan bu aınlül va.tan çocukla- 1u hastanesine nakletmi.§.lerdlr. söz alanlar, memur ve işçilere bir pa. ve ~valisi halkını müşkülata dü _ 1• eb'adcla n el ilinı şekllnclc tanzim i nlnin 3 gündenberl evine reımedJ.li-
nnı bundan sonra ya.pabllecelderl ;reni . _ halılık zammı yapılmasının buhran şilıdüğOnden. yollnnn bozukluğun - edilip b3stmlmı$tır. Kendilerinden i n1 söylemişt.lr. 
işlere ııiıştınyorlar, bir taraftan da 1 Bu aile faclasınm tahkikatına müd zamanında blfuassa muva.fık olaca d.nn ve beden terbiyesi kanununun i. beklenilen faydayı temin edebı1me. i Bir ortamekteb talebesi oldu~ atı' 
baştnnba.şa Jıa.rab olan şehirlerini ima. j deiumuml muavi~erinden Fehmi ~a- ğını söylemişlerdir. • fena tatbik edilmesi net1Cesi olarak ·ı lerl Jçln bu Jevhalarm duvara ILıll- : la.şılan K.fı.ninln zabıtaca araştırıl .. 
ra, ayni amanda da Rusya.ya bırakı- itıJ el koymuş, dun carlh kocayı lS • Bundan ronra. 'thı.ı'versite talebe_ Vefa ve Karagümrilk idman yurd _ lııeak şekilde ve eb'adda olma~ı bel>-: ın.ıı.sına ~anmıştır 
tan kısımbnlan çekilen halka yeııl ı Ucvab et~. si d .... _ .. kse" tab.cfl ""eD'" larının vnzlyetlnden bnru;etm"t11l lenlrdl. Alik:ıdarların bu hususta i · m~m ve topralı: tedl\rhdne çalışı-ı . ·· n en uu genç, yu it 

1 
"' "' -

1

" er • ı lnı noktayı güczinünde bulundum - : 
3 orlı:rdL İkinci harb FlnlandlJ'ayı bu Adiıye doktoru mkmet Tumer ta. liğinln tercümanı olnrak en bllytik dir rak yeniden tertibat almal:ın lA- E 1 
faıııtyet içinde buldu. belki de blç h:h 1 rafındiın hastanede muayene edi - bir derdi izah etmiş ve 'Onlversitc ta- Bunda~ sonra Şehir Meclisi aza • zundır. : 
7.ırlıkııız avladı. Bununla beraber Fin. len Me.kl>ulenln sıhhl vıı.z.yeti tehli_ lcbcleri:nin muztar vaziyette kalan _ .sından Bııcan dıa Fatih halkının gnz ~ 1 J RADYO 

ÇARŞAJılBA 3/9/9.U tandlya birinci ııarbde oldııiu gibi kelidir. ınrının bir memuriyete glrebllme.'ll ve oduna olan ihtıy~larını tebarüz , ............................................. ..,,. 

lklnej harbde de kahramanca dövüştü. için kanunda bazı tadllAtın yapılma. ettlr~r. Fı·at mu··rakabe 
ve do\'Ü$Üyor, takat bu vaz:lyeite sulh T h "I "' d k • 7 30 S t 7 .... H fif par " 
istemesi, lha teşne olması elbette t:ı.- a Si çagın a 1 Bir genç kamyon 1 Münakalat Vekili komı·syonunda çal~ \Pt)~ 7ı:~"~;:: ha.:crıe~: .. ıı':, 
bildir, elbette l..ondra matbaa.tının ki A k d •• .,..-''erdiği haberin b kısmına inanılır. ÇOCU arın Sayımı altında öldü 0 araya OnÜyOr Hafif parçalar CPJ.), 8.30: Evin _. 

Ancak Fintıındiyanın tıu :roıaa bir ~- İlk tahsil çatında. bulunan çocuk- Dün Küçükçekmece yolunda bir MtlnakaH\t Vekili Cevdet Kerim~ tadı"la•ta ıu··zum 12
·30: Saat ayarı, 12.33: Semaı .. e ,. 

cbbüse g1r1şmes1 tçln isteğinin fili.vat- ,,e--•~ ,.,,._ne n"ticelenen fecl bir cedayı dün Lımruılar idaresınde '"" . semaüeri, 12.45: Ajans hnberlcrl• ! ... '. 
• lnrın sayımı .çin Maarif Müdürlük - ., ...,.... w\UllU " -r ._. }Cı»" 

ta m mkün olmasına inanması ti li.-nl lerl hazırlıkla:m bn•ıa ..... u•tır. Çocuk kamyon knzası olnıU§tur. at 15 e kadnr ~ olmu~tur. go·· ru·· ıu·· yor Şarkı ve saz taksimler!, 13.30: ftc: r.ımdır, bir başkıı irade şekli ile .ı sı ""I' -..... .,,.. l v kil b r.- ta ıs""' ı:decek yıllar icln emniyet :ıUınctıı sayımının bu seoo 6 İkın.clteşrln cu_ Büyükçclmıecede oturan ...., yaşa. c ' ugWJ. yyare Ue Anknraya. §Ik müzik CPl.), 18>: Saat ~yarı, dil":: ı:örmesl IA:ı:ımi'lır. Halbuki tnciliz mat. martesi cUnü yapılması nlA.kadn.r - nnda asman adında. blr delıknnlı doneocktır. Fint - Şarkılar, 18.25: (Dış politika bb. s-J' huatının Finlandiya.ya eski toprakta.. ıarca kararltt.ştınlmıştır. dün bindiği bisikletle, Küçilkçekmece . Murakabe Komisyonunun fa- lerl), 18.45: Çocuk saati, 19.so: ı 
nm laae eden bir sulhu ~k ctUk- o gün, <'Maarif lstati.St.fk giınü-. ad. yolunda giderken, şosenin karşı isti~ Ratid Rızanın Anadolu aHyeti hakkında yapılan neşriyat a 45 'f1l1 
krl sırada l\loskovado.n ~kilen blr dedl'di!; nden bütün :lkotullar tatil kametinden sürat'e gelmekte olan turnesi liı.kadarların da nazarı dıkkatini ccl: 1 ıı.yarı ve ajans haberleri, 

19
' : .tll·~: telı:ruf Finlandl:rn:ra bekledlıtt cmul. edfieoekUr. bir yük knmyonile çarpışnuştır. San'a.tıkD.r Raşid Rıza yarın Hıılldc betmlşttr. Alakadarlarca bu hususta hava kurumu adına konuşın~· rıo.41! 

;\eti vererek mahiyette deiUdlr, zira çok ani 'Ve e•ddetJe vukubulan bu nt.-1.-ı ... ın de ~ ... i.rak ooııı.-: .......,., :ı.ft""-~·ıe komisyonun faıı.llyetini arttırmak i. Kadın sesleri (Fasıl)• 2t0:.1~ •• -nc" fi, Sayım için lcab eden talımatname 9' A~ ...ı• "" ....,,.,. lM'UlU;)ı 1 halk r ... ...,v bu telımıfta. t 
1 

ha çarpmn. nct.ıces·nde Osman kamyo _ uzun bir Anadolu turnesine ı;ıkac'1..kt.ır. ç n bazı kararların alınması zamanı gazetesi, 20.45: Bır u .. ~ nl : 
.. son hfidi.selerin bir klSlm Fin ft>l>· ile fiş ve defterler amami e zır - .. _. f g ldiır. • t"-k""u "' _,,, - nun altına düşmüş, Iecl bir şekilde Evvel~ .u.mır u.arınn u~nnılacak ve e ı;i düşünülmektedir. Dk iş ola. rcniyoruz - Ha.ftanm ı.u .... ·• ~ıtr· 

r:ır.ını ilhak etmekte R~c;yanın ne d_c- lanmı.ştır. &yım, yurdun her tara - .. _,__. <5> """'l"ld i k k: k -:ıtJSl>Y -
1 1 1 

ll çıı1onenmiştır. .u.zıunıe ~· u. en Y nni .E:.vlO.\c kA- ra omlsyon azalarının adedlerlnin Ziraat tnkvimi ve topra ~ ... ,.. 
rece hnldı oldatuna gôs-f~rcllğ' n • bı • fında ayni günde _ yük.sek oku ar "' ı .,... 
dirm

a"-'•dlr. Celbedllen sıhhi imdad otomobilile dar fuarda muhtelif eserler OYll!Yacak. &rtt.mlnıası 'hama gelmektedir. Zl- borsası, 21.10: Saz eserleri ve s:ı ,,1, • .,: 
.,.,....., hariç olmak üzere _ Maarif VckAle. tır ,,, "" 

Eski bir Fin aarln meseli: tine ba11o1ı r·-• llkokullarln, orta ve Gureba haStaneslne naklolunan 03 - . 1 ~ Istanbul gibi kalabalık bir şehrin simleri, 21.30: csftı1oıık: ,saati)' ....... s 
•-'· "' ~ az ""Om aldııır.ı yaraların tesi BlUldan ronra Raş d Rıza A.:ınaalu • ihtiyaçlarını k:onııcmonu b il k.. "'6 ...ı 30. ~ 

cGütler memlffietialn fel!i.kctlnl ı:ı-;. m.eS!eld tedrisata bağlı gündüz ve man av '" - nun muh~if vill\yctıerinde <5> e.; kn- halile tnma k~....,,, n ug n u Rlyaseticümhur bando.su, -· 't'-.,ı 
miyen Rus ancak son neft'Sinl ·.remıl$ rlle ölmüştür. dar sUrecek bir sey.a.h3tte bulunacrk • '-~..ıı-h men arşıhyamıyacağı bir nv::ırı, ajans haberleri; bOrS!l• 
olan Rnslura der, "ft röst.-rlr kt Fin. akşam meslek okullarının memur, Şoför yakalan.mış, kaza etrnfındn tır.- Sn.n'atk.ft.ra Münakalftt Vekaleti ,~ et haline gelmiştir. Diğer ta • ....., 

~~~~;;;~::.:~';.,~;; :!~.~rlk';;;!: ~~m: ::':'"'.:;::..:::,'.' - !:'.~!~.~!7. .. ~!.'~: ...................... !~~-~~ .. ~!!!.l'!!!\'f.' •. !\~ •. ,~!m'.~!:. :':.:' :!~':"';,';"':,,:~~~~"; .. ,~~ Dans müziği (Pl.J 
·-.. " bir şOphe vardır. Köylerde muhtar, <>ı;retınen ve e_ yetini muhtelit şubelere ayırmak ve 

................. '~~:!1!~.1 •• ~ •• !!~! .. ~~!~~?... ğitmenler, nahiye mü.dfir'leri, Uk ted- İSTER İ NAN 1 tetkiki gereken meseleleri bu ayrı şu. 
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risat müfettişleri ve v11Ayetın tenstb 
1
. STER .1 NAflıı.. 1, M A f belerde tetkik ettirmektir. Zira bu 

edeceği diğer kimseler ~u lşde çalış:ı_ ı' gün komisyona nrıcdllen meselele; 
caklardır. Elinıire bir Belçika gazetesi ı:c'°-tı. ncık olarak ıs tane s\ne _ birbırinden Q<>k farklı ve hepsi de oay. 

Fatih Halkevinin 
dispanseri açıldı 

Fatih Halkevi sooyal yardım ko _ 
lunun yeni diSpanserl d6ıı mera • 
simle a.çalın.ıŞtır. Merasim.de meb'us
lnrımız, belcdlye ve parti erkünı ha
zır bolunmuşkırdJ.r. 

Merııs:ml müteakıb d~anser ge • 
zllm.ı.,tlr. Dispanser yarından !tı!ba. 

ren halka a.çılnL:aktır. 
Müte:ıkıben iki odadan müte.şekkll 

pavyooı &czllmi,şt.lr. 

Bb.im bildlğhnh Belçlkadan ve ma var<lır. Ayrıca cl:ı. l6 ım·- rı blr ihtisasa lllzuın gösteren şeyler 
Fnınsanın lş:'al altında bulunan la • ı:i faaliyettedir. Yiyeceğe gellumı üzerinde toplanmaktadır. Bu husus
ımnlarıııc!an gazetenin fıknıası )'a. - her şey vcslkaya tibl ve pat.ıtes ta alfı.kadarkırm Vek.fıletle tcmns e _ 
saklı, anl~tla.n yanıJmışu, 78Jıud ta. mustcsna olmak iizPre her şey lot ererek bazı kararların istihsalini te _ 
kayyild gevşemiş, fakat bfzi hayrete tır. Fakat flat 1937 :rılınn göre tan: mln eyliyccekleri ümid edilmektedir. 
ılü.'Süren gazPtentn ornt'lan çıliması zlm edllmi$tir, ve patatesin lillom 
d .. ğil, kendisi ve muhtt'\iyatıdır, zira: perakendecilerde bir frank -10 ssu. 

timdir, blzlm ııaramızla galiba. (,!; 
na ga%ete 8 sayfalıdır, ve dört say. 

fa. da llii.nı vardır, bn illınlardau 
anlaşıldığına ıore llriikse.lde bugüu 

kuru eder. Bu malüınatın bb.ım 
&l~Dm hakkında bildlklerlmfac uy • 
dağtına: 

iSTER iNAN. 
iSTER iNANMA 

Denizde bulunan cesed 
Dün l>a.bah, linlle<le sebze nalı ö -

nünde.ki ~hilde 16y~da kadar 
ta.hmhı olunan bir çocuk cesedi görlL 

l 
lerok karaya alınmıştır. Yapılan tah • 
'°1mt netl.c('$de mağruğun o!r mUd -
det evvel fiarru>ı tutarak denize dtışen 
ve o gündenberl cesedi bulunamıyan 
Kll.mil o~lu Cemal adında bir !.<~ 
ohluğu anla.,ıl.ttuştır. 

ÇEKLE& ııJJıl 
ıt,.P 

MıllS ve 5.2~ 
Londra l sterlin 12:ı.20 
New. York ıoo voınr 
:enc\TC ıoo 1s,1cre Fr· 
Mıı.drid ıoo Pccet:ı 
Yokohamn ıoo Yen 
stokholm ıoo :tsvec 10'· 

Bir altın gülce 
24 tı.ytı.rlık blr grıı.ın 
altın 
.:::=--Es-lı--:ım.:.--vc-:T:::ıı h rl)3t 
__ _:::.::.:=.:.::....--:::;. Et 
:!ikramiyeli c:ı 5 933 • 

gani A. B. C. 
McrltCZ ~ 





baston.uzıu ~dutun Klşmı. llapL 
Jah, maoaU&b ne caQuk JiUtfıtln. Siln
netçit>qı 7ib1 e11ıı '8bu:kmuo. M~ 
lah.. maısalla.h .. 

Bir de Ermem başımıza dikildi: 
- Ahbar dedi; ala hesabı aörürken; 

tabanınızın altını öpeyim; benim ça.n.. D ÜNY A 
Atlatflg"" ım bı·r dayak t' ahıı·kesa· =~:~ınM::ıe:ın ac= ... 

nıalı1ın.u li.llnia: Biz.m madama b.r e.bL 
sellik almıştım. Benim tamirden alın-

- ıı - na leSlendi. cır• kotiu seldi: llllf ıotızılerim vardı. Btr de lefertast. -
11 - Yazan: Nasr-el Sal• Co,kun 

<Dıırsım baba> nMrunda 38.kallı 1h- B .Potinle ll!fertaamdan 11a1PıÇtiım. lb- K azan. han'"' nlrli bir - uyurun beyiDL. buıurun ~ damm elind-. clll '- .. m ..... ._ ___ ..a.._ te .. ..:_~ 81 vaziyet.. hıadi.reJe sebeb oldu~um ı,.· ··t 1rak · · · -'"~ b 
t13ar bır hırıua vardı! Hırw dey:iıp Le i&Dl! d.l.Je beni k&rlll&dı. Kendi t.ea. -ı.+1- •- - uou ..... ~ '&MWUC'bçinin cevabını h...ı.u . . ·--- .uı-~· .,.ın mu e-~ • ıçerı gıre.a.aıı;n, o a§tnı elleri 
evlere ıiren; cebleri k.ar~ıran bır a.. dime: --&~ nedir? Bmi lıılr dÖ'VIM&i Dl- yordu: .,......_ essuı.m. ~. -.-.ıun. asına a.ldl. Derin. derin i~ı çek 
dam zannetmeyml.z! (Durswı b'Mla> ı _ Ya benl mi RD&iDl rden 1 .- dı. X& Bam.ııaraom deorl Aı:ab bangf : _ Sana . Bu .ar,. Webine tbmeden .aq_ n hadise. onu mahve&mif, bit!ı 
zao1tanın <ka.dırımcl) tabır eıtıtı.p ne. benzettile.r· yMıud Jeoi ~ = '1l"fıntııa.rla meyhanelerde earboş o:öun ~verse 1 'B~lii7wum tımn; cevat. ah> la mubbele edilmedi.. Re_mi,ftl. 
v.d~ndi. Mesell g yln.r tuşa.nır, bil 1 diye !azla· ikram edborlar ~ :a=tllvı çaldJlu? Ba ~ 30ıDn :de b .ne t." k en sana Sedad ıbey için vin kocasına gazubane bir tıazar fır_I Elbiseleri terden vücuduna yap 
magazaya gfder; toplarla kwnaşlan 1 _ BU)'urun, yutan buy~ Y~an eorısunL~eor. Ama.n Kasmı af.\ : . ır a. ım koymanı tembih etme._ laUı. Fakat, Ecved. bu söz:lm söyler nuş&ıı._ Şakaklarından iter ba • 
fıkar.ır; mQnasıb bir &opu paltos-.ınmı cıktıılc K . • ocaiJna düştu.m. Ahva.u. &Ü'kilr olsun: .llli§ nı.i idım? ·• b · E -- ' .ş.ıın 
ieine sa.lciar, Cl-'lP meybaneJe. pzll&o.. Leon. . d e.na.rda bır maaa1a kurıılduk. Senin tolun hepimizden kuv-retlidlr. : - .l!.ttiııiz efendlınt . . emez, emen peçetesini düzelt_ bir kova su döku.mi.ı.ş gibi ·niyord 
J'& 1ide.r Paıı.olan ~ J'.it.e buna ıı ... a • eoilen çırak meselan dıolawor. fıste ııen, işte beybabar : Bu aeler Ce.W -- mış, çatalını .ııalata t&baBın.a da!dır Yarabbi, Nevirun IÖ'&Ü önünde cer 

· • m_.rilere bir ,eyler !ı.sılda,Jor" he~ Merak _.__ ·• : --:1 müdahale etti· m:ı.şt.ı 1a1Je ede ba fada - N 
<Jta _dlrımcıı derler. kes başını çevirip bana bak • • - ........, morf. VaDa1ıf ben a- : - .ıır~Jn koymadın 0 halde · ··· yan n .. _ ne miith1ştl. 

Eger mümas..l bir şeyiniz çalınmışsa ı lüm.süyorlardı. l.JW. SU. dmn_ın bir ~ aa:vmıu ;:ı~ ~mı? niA.. Kimsede neı(e, ~Iha kalnwnı.ştı.1 hc1ııb, ne miifkijl bir mevkıde 
el~~e r.11 ~ t.kakhnmcı> ~;,rını b~- ı - ARah Anah .. dedfm. Acaba bura- llon Yalla.hl .. ~ pa~ çe'liririm. : - Koydum be endir Celil bey. kansına. lmış, ıMr uşak ftlZfyetine dız~üş 
ful oğrerunış.s.ııWtlr. da ıi&li bir t-ı.ı mi va.r" Y-"""- d Gözümün onilne bır &Dda tıer şey : _ d yet, · - Haydı yınnım. dedi. Sedad be- Bu oyana o herifin tertıb ett 

mur babe.J n bir -.a-·-dı· ~ ~. ._.... a aın geldi • - ... ,.ere e yal. _ ... __ . . . . 
BUD zava ı ...._ • görmemişler mi?. · : Hi . .. :re AGUill grL Kendisinden benım .sof- hıç şilphe yoktu. Onu, sofra t. 

kesir ailesi 7ardı: b çare adam~ağız Leon gillerek yanıma &eldi: b;,,Darsun baba) şeklen bana mtışa.. : ~tı<;L y~n g~ Eıcvede. bakı,. ra namına. af dlledilinı.i .söyle. Ken_'t.okatlama.dığı Çin kendi kendir. 

.ıe"DJ ""def• bu çulu feletıe tap. _Ne ;çmfnlz beyim? EKW ıtbl bt. tl 
11
--

0
• .,..., ."""" ""'.&. P"' - "':"""' ,..._ b!çb;r en&. - 0 •..- • ........_ l>rmy..-e;:-•._ Fakat, ; k '""'9 

tırmı$ı. ra değil mi? Ja gelmiş, bu üı: biçaıenın ntı~ .te. mü§kül YUlyeite almlt imanla.. giderdim. . 
Ona herkes· .B akı . t den blli.sWade birınln paltoswnu. bır.ı.. :ra his alimet'er göciinm" d ti. daha atır olarak. bu k 
- Ah Durs~"l babacığım. n ·çın doğ_ 1 en r sevmem. ~ içsem bira. , nin cant.a.sını, bll'ınin de ba&toııUilu : Hi t...f . • uyor u. Nazan h&rum, peçetuinl tatlıya_ berile iade edecekti. 

· cerım. Fa.kat bu garson benım b r~ a1ı,p .. a~uı : ıı:me~ nın namrlannı Eevedden rat .sofradan kalktı ı 
ru ~alışmıyorsun? diyorlardı. Fak.a~ içeceğ mi nereden ke.ş!etti acaba? • go~urm~ . fayırmayışı &<!adın .. ün · • Hayır, rakıyı kadehe değil, su bar., 
heyhııt! - P!vet.!.. d ı e cevab verd· • Şu _diişıttigun tuza~ şu rezal~..<! ba- ?m . goz den taç_ N"1.n de oo~u.ştu . dağına boşalttı, imırlne su Uavesın91 

- Nasıl ve ııel'We çalışayım? Aşağı seslen~i: ı.ın.. tm kı hep masalar biae. bakıyori.l.I': ?c:1.a.nıuı:ı: Derhal intikal et.ti. So!ra., - Ben de ge~eyım, bizim de ösü lüzum görmedi, ve bir dik işte, baıj 
Cevabını verd;tt zaman ou cevabı - Uata!.. Beye kemafüsabık duble - Ma.llarumı he!Al ~ış. Ken4ı. &YL ~ .dal.yayı bu adam ka.kiırtm.ıf dilemek YUi!'emizdir dağın muhtniya.t.ını ağzına buşaltt3 

da mukabeles!z kal110rd8. bira?. tile geldi_ dl.ye gülüşüp duru.Y\l.:lardı. :olacaktı, Eaved, .tansm.ı et.etinden çekerek bütün .. ud ka ul 
Oi!rçl <nasihat> veren eottu. Püs~ ö ı Arnavud kulağıma etildi: : - Rahat.sız olma , oturttu• 'YlılıC u vr u..vordu Bu 

1 

h':!'PS ıafil gil.,ııf değil m.ı,ıdi? <Eıln- nüme biraz meze ile b r bira. ııeldı• - Hiç itiraz etme baba.! :ledı Y.ı... ~di Ye k yınıs efendim, de.. • Uta.bdan kurtulmak için zehır içın 
dM! .tutan> kimdi?. . Fa.kat ayni dakikada d'.ter mas.a.1.ll'- şma başına acıyorum. Şu Hampa~som.. ~ . me :veditıml .söylemiştim. Mü.. - Bir bu ek:&iktı Nevin!.. Olmuş te razıydı.. Terden a!mna. yapı.ş&ıl~ 

Bilmem tesactttf eder mfs!nb?' y_. dan uzun boyhı. kaoı g bl bir 'Mi.mı la M~ bir aJJOl't desem val.ı.ıhi :saadenlzle.. bir kere arUk. Bir de gidip af talebdarmadafmık saçlarmı el le ar 
katkaraık yanıma yakla~ kim • : Kimse 1 n\,. .__,,. l.. 1 1 • cok ~ bazı ıh.t!y_arlar vardll': -llerbaba b<ıba. vunflva aklecebJ!n. A11abım !lfft!ll ~ n n cev...u vermesine mey_ e-e ne uzum var • 1taya doğru itti. Ba§lnı ~fızn 

gençlerin tte"r ha.reket.ıerıne muluıkkü _ Mmaba evlAdım. YUrac:lllk. _ . j"=~n bıratmadan, bqile seIAm verdi, Kaan hanım. avlı tapuından, Be_[kaldırdı. Ylldıztar, ate~.böcıek. erı gJ1 
bır 'kullJ) takaTlar. _ Mori tn ~e'-1 AmaVUd doinı aay..U,.Ordu. :&uratı.e avlu kapısına. doğru yürüye- dadın. nine geçerken dörtnal& g iden bi gözünün önünde uçuşuyor ar, :1 

- Ulanm vorlar; btır Mır bsrn- . ? nasılsm? şallah aflyett~ Benı . cnw:sun baba) ya o kadar b.!n. :rek ortadan ~boldu. bir a&ııı ayak aesıleriııi dlQ'dU. Başın• 'rebüfliğj her teY döniıyo.c donu.yOl 
yor!a.,. hand vse... s.n · zetmışlerdı ki, itıra edecek olsam mu.. : . . .. .. . . 61 

' • • 

Heyba.t! 0 ihtiyarlara sorunuz; - A!lalıa ş~ör!. Fakat sizi tanı.>'S- ha;k:kaık adamakıllı bir day&k yiyecek.. :Ne~ bir eafu.t'luk çöblıiiftu. ~dl. Sedad bq döndüren bir d&- Yarımla.şan fllŞeyi t.elua.r bar j 
gsıctıklertnde krııdtleti acaba naS?l aadım. tim?. vm vm-arıa delecekti. Keyb.ıı.ne.. : . _ ın ağlamamak i.Çin. d11daklarmı ratle b.ııaba yolunu tutmuştu. AL fa boılalttı. Onu da susU2 J ıvn.rıad 
yerl i ku blu b'r kazandılar? Na-ıl oy. Tefe ifszfce :ranıma oturdu: den dışarı !ırlaymcaya kada.r pastır_ :di/f.i~, Nazan bazımı. Loıabf asabi llındaki beyt;ir.i, mütemadiyen kır_~ boş. Meyi, lca!.d.ırıp bahçen:n ö 
nu'l.'orla .. dı tnanınız bana k" ı.en.lnile- - İşkodrab Kasımı. mam çıbcU:tı. Her müşt.eri bırer :peçete.9ile oynuyor, eein bey ile ~ baçlıyordu. nundekı taldınmm ta.ıarına şiddet~ 
rl tayib iç"n detll. artık yüzlerine ba- Bir anda hatıramı yokladım. Acalm ~u~ vursal~r u:i, varı ıdi, !iOnrs :anne hA». mephut wsiyeite etra:!la- K.aeabaya dart.naJa gırdf, eokaJr;.. e çarptı. Tokatlamak, hırpalamal'i 
b,, ı.o '"""Tl'll9 olcfu<llmdandır. mukaddema Meddah Xlzunla bu Ar. kımı şı.kAyet eaeceet:m: Sand111ya.lttrla :nııa bakı~rla.rdı. arda talan birka~ .:tişl, önünden güç dövmek, parçalamak ihtiy:ıc le kı'fli 

Ben ıençlere tuıdılım 
1
valdt hethaJ- navuda bir Ckomedl> mi oynamıştılc?. masaları mı? Bu

1 
ra.dan kurnazlıkla S Nazan hanım teka.rr hizmetçiye tılar. Aşçının önünde durdukları ranıyordu. Kimi? o hertfi, Nevini 

d" kıska• clıtımdan teerJ.yon:m. Qüu... Fakat hayır. Ne bu simayı ve ne de kurtu1m.a.k lA.zımdı. GWdttm: ~ et.ti· zama k d" . d ha d te ı.. Nazan hanımı, Celil beyı hat~a, haf 
Y ı· b<>n:m g"ncI ğ'mde kırdıtmı ceviz Kasım \sm"ni tahattltr etmıy0rm.u. - Peki; dedim. Haklt;aten mana • : • n, en 181 _e, . yvan. a r ; .. • 
b 'ni geı:memlş miydi? Ya\•aşca kulağıma fısıldadı: rınız helAl fmi.ş. Tevekk'eil de~II; bır : - Ceva'b bekliyorum.. çinde idiler. Bltkın bır vazıyette ma.. ti ihtıyar sutnıneyi · 

Bir gün Abmo(J Ras'm Be7i soroı.ak. - Crl'cen hatta şu c'vlden pe.ıtosunu hat:l'adır beri onları satamadım. Boh.. i Hizmetçi, artık bu hakikati söyle_ sanın başına. çöktü, eme masaya şld. Kula.klan uğulda.yor beyrı ne doi-1 
ü.zı!re Sr.b"h matbaasına uğnadım. Maıtı yi.lrlıtttıt11n celeb Kasım!. ça yaptım._ ~rdümü:ıı _binim 9imd! ~- ?meğe me<:bur dl.dutunu anlamıştı. detli bir yumruk indırerek bağırdı: ru çok SlC&lı: blr lı:a.n da!gasının hj 
muıd. Sads&· aordum: ı Bethn benzim bembeyaz oldu. Eyvah delim. :Bm.inorıünde köşedeki tur.Uncu.. ~Ecved.t göstererek: - Hey, bana baki.. Çabuk rakı cumunu duyuyordu , 

- Onu bu'san bulsan Kan.Jncağın ! muhakıkak beni blrlne benzetiyorlardı.. ded1r. Alalım. sız_ sağ, ben se.a.metı. : _ Beyefendi, .talıdırmamı em.ret_ getir... .ı\ş«;ı. ikinci şişeyi açmamıştı. At; 
mf'vhaneslnde bulursun? dedi. Öyle de bir köşeye s1kışmıştım ki !ır- .Anıa.vu~ sevin~ı: rtner. Burnundan aol.uyordu. Aşçı. ilk ge z:.nı., masaya ıçarparıık kırdıktarıl 

"O'cfuıctı lt~dehte S!ll'hos olup !ren- JayıD kacmak imkAnsız. - Morı a!erın baba, dedi. Davı.ık : Ded" . .. . .:- ı .. .. .. S 
d 'mdrn ır.,,.t . ğam için rakı, lc;ıki mUpte. Öıtd.<l masadan biri da.ha taUttı. Ya- yemeden şu işı harretttn. Haydf arta. i '· _ _ . _ de _pek ~ pek na~ .. ~ordiiğüi8°'?ra, uçuncu b~rdğı da dold urdu. s 
lfıSl dPp !imdir Fakat meyhane. birr.- nımıza yaklaştı: daşlar! Kalkın gidelhn. Bana aıa.k •• Le- : Ş"ımdl bütnn gözler Bevedin fize_ möş1erisini böyie ateş pü.skuren birL~lı: ne yaptıgını bılmlyo~du şu.: 
hani' fıl ı>T'lllPrlnl de severim. Madeın!ti Bu. ihtiyar bir Yahudi !dl:. on .. babanın b ra parası bended.:r. BU- rinde toplanmıştı. o, hafifçe yerın_ 1"8.2'yette gtlriinc~ ~~~ı~ı. ~~·ıunı kendin~e;ı evvel sar~ olın\14~ 
Ahmed Ras'm oradadır; durur muyum - Maşallah . maşa!Iahl Beybaba hoş :runm gidelim. bohçayı al&lım. ~n doğruldu: a.ıal, tabak ~tirdi, onune bir '1Şe smnışt1 . Duşunemqor, hatır.ıyalJll-! 
lhc: dol!'nı Blllıkpa.zarındaki Karalla - yelmissln!. Galiba buranın Ul!eri ta.tJı Kanmışlardı. Rahat. bir ne!ea aldım: S - Bunda bir yanlışlık var, ben rakı toydu. [yor, fakat hfila, soğumayan hıddetifıi 
ta.tın mevhaneşlnel yeldi? - Buyurun gidelim; dedim. Stesadü!en ~~arı aq-dım. A:k_ - Nedir bn? Atzmıı çalblıyaeak ateş!1e kuru~uyordu. Ruhunda mut-! 

<Karııbatak' c!Pnilen ve b'r m1ist~tl- O da oturdu. Arnavud. Ermeni, Yahudi ve b!m .. ~ıma. bu adamcaı~ gelmemlşt.1. değilim! :Büyü'k bir fişe get.ır. Dur, hıq .ıırr anarşi vardı. Her şe e ısyaıı! 
ve _m,.,.;r ~a'l"ftl!l~la mMj!ljt. ner~.r b•""f - K~msfn!z siz?. merdirenlerden bayırlısile indil:. Ka::ıı- ;- Fula bu!.> dedim. Yoksa., neme- tane olmaz. İki §İlle toy şuraya .. ıet.mek, bağırmak . kırmak. dökmeli{ 
ıtllrilnr" ııövl 0 b•r eX:>.lfl~.tnil duz .. ıtti I Dı:ıneıı:e .kalmadı. O, kendi !cendlnt da.n sal sel!met çıt;tık. ~-· -tnnya :iaZ'ljm benim... Mıa.amafih böyle tar Atçı_ ga.rii> garib ar'lwnna ba.ka._ ı.stiyordu (Arkası var) )"' 
~ tım•ll-ıı süzdü. 1 takdım ettı: va.muş. Ihsan Y•J>htı bir tıildea hu l 

- Leon .. müşteri ega.vı dl7e çıra~ı. - Yeçen halta şu ~viden yumaş fJ)e.,...., ~fa 411 •> '- - -·- - _____ ..... _____ ... _ ......... -.. -·--.. - .. - ... 



Bir doktorluk hadise~i 
"17 M Z k çeviren: Hasan Ali Ediz •azan: . oşçen o 

, lliiuın tıayatı.mea p.rlat«nla.rla, 
~ llara, ınütatabblbie~e ka.?Jl mü.. 
~t e ettım. Onlara küfret.tim. Fa.. 
de lhndı artık ka.iıaat.1er1m lrökiin
rı: <leğı.ş.m!f bulunuyor. Şimdi bu 
._: adamlara kutretmek tJOyle dur
'• Oıll.arı hararet.le mildataa ed yor 

llk11hyorwn. 
~tınız bu neden ileri geldi. 

d rııdıtım küçük blr kır.cağız var. 
e~Butun doktorlar bu kızı ıooavi 
ltn kt.en Ls~ınkA.f etmaşlerdl. Yani si.. 
\it anııya.cağınız onu tedavi etmek.. 
rı- ıı ~ kalmıı4 a~. KJzcatısı ber 

t Yene eden doktor, başını aallar, 
e~ı • nı yana doğru kaldırır 11.!anı hL ,. 

diye aoyledlm. Kızınıa wrsam TU.r. 
sam yumuşak bir hu.l.u ile vururum. 
Bakınız nasıl yapmai ıst yorum: Kı. 
zınızı şuracıktakl sanda.yaya oıur _ 
tacağım. Sırtını kapıya çenreceğım. 

Sonra ellme bir havlu.alacatım. BeL 
ki şlddeUe korkar da o zaman Al _ 
1ahın iznile yeniden konuşmıya b* 
lar. 

Alaylı doktor b~arı aöyledlkten 
60nra dolaptan bir bavlu çıkardı; :kı. 
~ dedığl tarzda bır sandalyaya o _ 
turttu ye kendisi dıfan çıktı. , 
hı üç dakika aonra yavaşça içeri 

girdi. Ve yaradana. &ığlnarak kızca • 
lızın sırtına kuvıvet.ıee bir havlu ya_ 
p~t~dı. Kızcağız bu beklenmedik vu. 
ruşt.an fena halde korktu .. Müth ı tlr 
fecya.d kq:ıararak. kon ~ya bll.f]a.. 
dı. Bem öyle bir konUfllllya bllflad.ı 
:tı atzmı tıtam.ak ımkanı oınw:lı • 
Zincirden oo.anmıt bil' deli gl.bı kQ.. 
nO§uyor, ha babam koo~uyordu. An.. 
nesıntn eteklerine sarılmış, abuk sa.. 
buk bir şeyler söylüyor, arada bir de: 
cBenı eve g~t1irllnüz11 diyordu. 
Kızcağızın t>at•rı acayibleşm1', 

adet.it. b1r deli bakıfı halini almlft.l. 
Kızın anası, babul alaylı doktora 

sordular: 
- B1z kızınusın bakı.tlarını be~en. 

mtyoruz. Bu lddileden sonra salwı 
k.ız:mız dellrmeain ? 

g ._ Ne yapalım, elimizden bir teY - Bunun '.hakkında slae 'bir feJ 
~ ·lllez, b.z bu hastaya hiç bir §f!Y - aöyllyemem. Benım vazifem kızmwn 
~ 4Illayız, derdi. 'dilini çörmektl. V&z.ifeml 7aptım; ~ 
~ akat !4te orta tahsili bile omuyan / . n bir aile açını nt bana da, karaciter nerededir; lbm:>., tarafına karıtmam.. Şimdi benı alA.. 
ı ıt bı.r adam ortaya çıktı_ kimbL Bu fer&ıtte ~ ceımeat oldukça re.it vücudun hangi b&mındad.ır? dl. kadar eden notta ?areCeğ'inla para-
~ herif belkı de serserınln biriydi, Juslanııın ba ~ Tabll trlu llfaklı ye sorsalar profeaör'lel'den farkh bir dır. 
~t- ne o uraa olsun !.fte bu adam büyük bir zar · b&t rdular Bir Jcevab veremem. Yani ben de onlar Ala.ylı doktorun paruını -.erdiler. 
ı;·~ıaı muayene etti_ Şunu sordu, bütün dottoriar-: V:hbabJ~rın _ gibi bu usuYiarın ,.erlerini tat'b'etJe Kız bat:lkaten bfilbül gibi tGnU§U-
ta rıu sorc!u. falan falan derken kız- tayda haS1l olm ":' lo:ııcatızı bu tayin edemem. Çünkü bakarsınız ki yordu, f.ab.t i>iru da aklını oynat • 

t zı es;ns nden iyı bir hale getirdi. dan birlnin t,avsly t edilen bİr a.. birisinin clieri bura.da.dır, halbuk.l d1. mıııtı. 
8 Su hll.! a kızcatız on ·ıı:ı. on ~ yaş... i§ln ehl~. ~ld~ rı~~e adamın doktor tennln bqka yerdedir. İnsanlardan --=---------------
t '1nda kadar blr şeydi. Mahalle ro. dama gotu:düler.ectecelt değiliz. .. Bu kim..lslnln be.r.911klan . raha.taızlanır, GOR URLEB 
a~,-1 r. onu fena halde korkutınuş_ l ol~.~nu iddia cins nden blr doktor. kimi.sinin dm tutul~. I.ıte burada en 9'( 

has'alı.ğı bundan Heri gelmişti. «PU :ı ~at:kh tınız bir mü- mühim nokta. butun bunların aebeb- rBas taralı sa7fa 3/1 cledlrl 
le; 8 

t gun kı~ız herhangi bir iŞ du; yani atzln anlıyaca lerini tayin etmek, w bunu öfı"end k. Herkes kıskanç olamaz. Bir yaştan 
lartı avluya çıkmış .. Mahalle çocuk. ı tetabb bdl... }arat uvalo- ten sonra, aksi bir hareketle h~a. aonra. k1*ançltk yerini 01lphey~ verir. 
~ şaka olsun dıye kızın üzerine ge_ Ana baba kızlannı a al~ .?ı dok lığı !kökünden 8l>kfip atmaktır Işte İhtiY'arlar şüphe ederler, çUnkU se.. 
b '"nıl-$ b r kedi atmış.'ar. Kız gerek vada oturmakta otan bu ) 1 ~ benım bütan diğer profesörlerden vilmedlıklerini htılrler. 

hareketten gerekse gebermiş ke. tora götürdüler, meseleyi ona anıaat.ı.. farkım budur. Ben hastalığın kökle. Genç kalbl•rde, şUphıe gec tutan bir 
~ ' 1 Al •1 doktor kendı&ıne an . şta k- d 
tli n fena halde korkmu§ ve i.ş.te o 1 tılar. ay y1 dik'.katMt dlnledikteo rini bulur, odunla bı.r vuru • o - aşı cı:;çlll:! Ah gençllic! SıZ blct> r sa. 
~~dur bugundür, konuşmak kabil._ lan hlk{ı.ye tünden tedavi ederım. ıttan ~e etmiyurırunuz? Ker.dl.n!7-
h c rı kayt>etmJJ, tuıcaRn ellerlle, aonra: baS!t, dedJ, Kızınız büyük Kısın anas, ba.bas1 alaıYlı dokto... den ne kadar eınlııshıizl 
tı.ırı k ar e lşareUer yaptığı lha1de bir ı - Mesele tJc "nde Jroms§Dla tabi. run bu sözlerınden urktüler: Jale 8ec1en 
ın u soz soylfyemiyor, ekmek iste - bir ko~ku ne O:. Benim ta'hlnlnlm _ Aman profesorlerden üstün a.. --------------
'"- n blle becereıniyormı.:ş ... ~ın H!etinı kay~n onu daha fnzla tor. laylı doktor!. Siz ne yapıyorsunuz? c TiYATROLAR ) 
ı. 1 babam ne pek kfiltürlü ne de böyle. ~lmdJ lçkurusu bülbül ~bl HıQ böy'.le şey olur mu? Bizım kızın _ _ 
hno 2ergtn kim.wler değillerdi. Kızın kutabili.rSe~ Esasen ıruıan ve- zaten bir odunluk canı .ar, doğrusu CEMAL SAHİR OPERETİ 
~.. .aı saraç veyahud kunduracı gibi konu.şntaP ~~ Diınyanın btitün biz bu iŞe pek ruı değl!iz... . 
ttlk ~ı Kıacağız da. yaşının kü - ziyeti _bir aca; ;1 bir ak-aya gelse- Alaylı doktor gülmiye ba.şıladı: t.emsillert 
~ iltürıe ra~n babuının dütkf... proıtesor1er1. ~ı JAyikile anlama.. _ Allah, Allah dedi, siz amma da e Eylül Cumarte.si Takanı Altmtepede 
'taıııı ~lışıyor, ona yardım edfvordu. ıer tnsan va Yoktu Tabii ben de tuba.f ınsanıannnısl. Ben kızınıza o.. Meçhul serseri opereti 
cta ..... bu vaziyet karşısında babas "' Jarına ~Ant ~ .. ftr. Und-- Ha dunla. vura.cak de~ilim.. w oı.un Macar tadın orkestrası iştirakile 

J"tdnn ..... old bu prof~ erın -naa '"J--· -'°"emez u. 

Tunceli Nafia Müdllrlilğftııden 
1 - İbaleısı 20 81941 LArlhlooe yapıbna.k üaere ~~ konulan 

Tunceli V913,yetinde Sey t.lıan.P umur.Mut koprusu yo:unun Seyit.handan 
1tıbaren 27 -t lMl _ 31 + OOJ ~c 62 + 000 • 7() + 000 kilometre erinde 
yapılacak ıkwınlar inşaatına meı!tür cune kadar tal.p çılamamış odu -
ğunda.n bu lııf::ı.at ~trar ek.slltıneye lımlulmuft,ıır. Bu if1n muhammen 
keliıl bedelı c.lUl.000> ı..radır. 

2 - Bu ıte a.icl tartnanıe ve &Yfak tunlıardır: 
A - Baıil1me şa.rtawneaı 
B - Mulı:ıavele pmJcaı 

C - Bayındırhk iflerı gr.neı prtnameai 
E - Şooe ve kq)rıileı· tenni §&I'tnaıneat 
P' - 8er.id6pr1 
O - GrafJk 

I 

H - ~eıier bu ıoe aid evraöan pe ve kaprüleır p.rtname.'lile ba. 
y:ndırlık ı.;lerl gerıel p..rtnamesınden maada.sım c3> 14ra mukabılınde 
TUıllCeli Nafıa MüdW-lüğünden atln alabilırier. Şose Ye c.opril!er Iennl 
IUtnamatnı 'ft ba,ymdırl.ık iflerı cemtl tarfmameeiDi aıönnet laıU)'enler 
Tunceli nafıa daıreainde bedelısis olarü törebWder. 

3 - lbjltnıe 10/t/IKl Çal'faml>a gil.ntl aat ıa de Tuncell nafıa mn.. 
düı!ülii b!naalnda kapalı sarf u.aulele yapılacaktır. 

4 - •stUmeJIC gtrebamek iÇin lateklilerın 10.250 lira muvakbt tt-mı.. 
naı Yermesi Ye atalıdak:i ftaikalan baJz olup gıöıaennesl lıblmdır 

A - İhaleden en az tattı gilnierı bal'iÇ 3 gün enıel Tuncelı v ayetine 
mtiracaat ederek ite girebilmek için a1ınmıf eblqet ,..,,.. 

B - Ticaret w an&yl odaaı aicil Yeaikaaı. 
C - B r defada deviet.e aid 40.000 llnıllt yol tiiprtl vesaire ltinı m._ 

T&ttakt,retae ltmıM eUniıf oilıd.utuna dair nıalta. 
a - Tek!Uler üç.üooil maddede yaaılı aa.ttaı bir' aaat evveline bdar 

Tuncell n&fıa dairealndeki ebiJılme kOID38'J"OllU reiıf.11.ne mat.buz multa
biMDde teaiim edi:ecelılUr. Poaa ile g&xlerilecek melttlllllarm n.lhayet 
loüııcü madıiedıe yasılı aat.e tadM gelmif oknuı "fe artırma, eltsu.tme 
te ihale bauouna UJSUn cıiarat miibiir mllD11l ile b'ce kapatıbnıf 
*1uı .......,r. Poatada olacak pdbne~r kabul edilmez. c1485> 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
MnhAD!llW'I bedeli 15.000 (on be§ bin) lira aılıan 1000 ~ lyl k 1 t.ede 

sönmemtş ~ 11/11194.l Pertembe güııü ısu.t 16,30 da kapalı zıarl usu.ııı 
ne Antarada idare bin ıwnda satın aımacalıi.ır. 

Bu işe Cirmek iıstfyen!erın 11~ ~Bin :rilım J'ilml Yet) lirahk mll\'aıldıM 
t.e.minat .ile :kanunun tay.o efıtiR1 w..aıtan ?e taiffterinl. ayni rOn .saat 
14.,30 a kada.r ~on reial\lıne vermeleri lllzımdır. 

(Jart.ııameler paraSIZ 0&arak Ankara4a ma.'HP1e dairesinden, l!aydar
pqada tesellüm ve .evk ıel!itinden dağııııaca&tıır. •7_,. .... 
MUıbammen bedeli (18.000) lira ctan 800.000 aded rabmlı galftnl• 

ı..ret !,irisi (~/9/9'1) Cuma gunil saa.t Cl5,30) on beş buçukta Haydar. 
papd.ao Gar bl.naaı dahi.d.ndeki toml.syon ıaI'a.fından ~ı zarf usulUe 
sa.tm alınacalat.ır. 

Bu iŞe girmek iıltlyenlerln (1360) liral* muvatat temına.t, knnunun 
tayin ewtı "V'e8ikalıa.rla tfekUflerin1 muhtevi mril&nnı aynı gun saaı 
(14,30) on dQıt buçuta bdar Kom1ıt:yoo Re~e vermelerı lfl.Zlnıd r. 

Bu .14e aid fllrt.Dameler Komisyondan parasız olarak dağıt.umak -
tadır. ('721Q8) 

1 İstanbul Belediyesi İlıinlan J 
Toplı:a.pı haricinde Toptapı Mal!tpe caddesinin 11&1 tanaımd4 nal olu 

ömiUıoolcte ola.o Bayrampaşa mezıırhtı jç )"Ollan mncud plll.na ıı tım. 
:ıın edüeceğlnden buralara tetıadllf eden ml!'Arlann on beş gün 1.ı1. •• ıaa 
aJAıkMW'lanDCa bldınlmaal ilAD olUDur, (7761l 
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Memleket Haberleri 
Yozgadda imar işlerine 
hızla devam ediliyor 

Şehrin birçok ihtiyaçları Üzerinde esaslı 
şekilde meşgul olunuyor, zelzele yüzünden 

evsiz halanlara da yeni evler yapılıyor 

Trabzonda 
Fındık piyaaaları düfiik, mal 

çok olmaaına rağmen alıcı 
gayet az 

Trabzon CHuswıt> - Son günlerde 
fındık piyasaları dü~ektedtr. Fındık 
piyasalarının d~tsi birkaç sebebden 
ileri gelmekt.edir. Bunlardan blıinclsi 
piyasaya. arzedllen malla.rın çok..uğun:ı. 

rağmen alıcıların azlığıdır. Binaen • 
aleyh taleb yapılan arzı karşıla.yama
makta.dır. İkinci m(lhim. sebeb de kan 
ve denlz ihraç yollarının henüz ke. • 
palı buıunmaaından ileri .ıelroektedir 
k1 kal'la. ve deniz ruılı::ltya.tmm durma
sından dolayı mübayaa edilen iuıd.k.. 
lar harice sevlredilememektedir. Bıı 
ytımendir ki halihazırda. borsada ı.ruru 
tombul ltabuık:lu fındıkların ldlosu 27 
kuruşa. kadar dllismti$tür. 

Sı>0r kJüpleri 
Son günlerde beden teI'biyesi genel 

d1rcık:WrlUğU mil!ettfşlerindoo Cel~l 

Dincerle Maarif Veklile<ti beden terbL 
yesi müdürü Vildan Aşir şehrimize gfll. 
lerelı: spor .işlerinl tetJcl.k edip gözdt>n 
geçirmişl~rdir. Bu meyanda. mevcud 
spor klti;pleri idare heyeU.erinin tştiTa

klle bölge b4nasında yapılan bir top_ 
lantıda. Trabzonda mevcud beş ltltihiin 

üç kHibe llldirilm~i kanunt bir keyfi. 
Toqadm umumi törtlniiftiıulen bir PAl't& yet o!araJc müşahede edil.miş ve bu 

y~ <Hususi) _ VilA.yetimiz böl- ve ~ en ırtıttı c&ddelertı'M en meyanda. Trabmnun en esfıd spor kHiJ>
gcsinde progrı.ınlı bir iş ve imar ha. biti bulun.an Sut kulefWıı<ien llluye }eri Olan Neomiftti ne İdınanoca.ğı ken.. 
re.ket:i.n.ln mevcud!yetini evvelce muhte. kadar yolun gen.işletilmesi olarak ıı eli am.ıla.rlle birleşmiye karar verıntş · 
11! sıt>ebler ve zamanlarda bildirmiş - bin llral:ıık b!r .istimlAlt kararile ~ leıdlr. Ayrıca Aık:ınspor tlübü ile İct 
ttk. Hergün imar yolund.\ bir.az da.ha başl&nınış bulunuyor. Bu daracık yola IJ?aDgl(lcti klübü de birteşereıır Trab
ilerl~e~ olan ;ııA.yoti.miz bu sene bu.l.va.r ~e . lD metre kadar güzel zonda. meveud spor klüı>lerinin sayıs.ı 
de mühım im.ar ışlennc başla.mı~ bu. bir genişlik verıtmek suretile acılma... bu şekilde ÜQe in.mis olacaktır. 
tun.makta.dır. Bu sahada Uk iş olan sına başlanmlŞ bulunu,vor. Bu :Nlun 
şelırmtiziıı imar pliı.nı 6000 liraya ihale pankekınmesi icln ltizu.mh teşebbi.lsa.ta 
edilerek ikmal edilmı.ş ve meıak:fu' ha. geçilerek 65 bin liralık keşltname tas
rı ta Nafia VekAleti tarafından da. tas- 11.k edilmak üzere Na.fla. Vek8.letine 

Topluı,n lutbol takımı 
Adapazarmda 

dlık edilerek belediyeye gönderilmiştir gönder.ilmiş ve tasdik edilE!rek vilayeti. Adapazarı Gençlik klübilıııün da.vet\ 
Şehrimizin lmanna esa.s teşkil ed€cek mize iade edilmiştir. Diğel' taraftan ıüttrine Zafer bayramında Adapa?".ıı.rı.. 
olan bu harlıtanın tekemm.m ettir!1m1ş ~e taş thza.ra.tı hununalı bir şekil- na. giden Te>Pltapı birinci f~I ta • 
bulunması mui'Jbl ınemnun;yettlr. Bir de beısJ.amış çe taşların hemen hepsi Otimı. çok beyeca.nlı ve tem.iz bir o -
taraftan şehrin plAnınını ikmal eden ihzar ve iıkma.l edilmiştir. VllA.yetlıID- Ylllldan sonra Adapaza.rlıları 1-0 yen. 
belediyemiz diğer taraftan en milcb:r z1n kıymetli valisi Saib Ok.ayın imar miştir. Ad.aıı:ııa.zar gençleri ~ı -
ibtiyaçlarımıp:bn olan su işlerine de lşlerile çıOık :;airııı allkası sayesinde lllara. QOk hüsnü kabul göst:.ermişler ve 
ica.b eden ahammiyeti göz önünden u. -şehrimizin ~ yakın.da veçhesini de- 'I'opkapılüar seyaJı.a.tten güzel intıbıı.lar 
za:k.La$ımuyara.lc evvelce mevcud su ~ireceği şüphesizdir. Dlter ta.raftan la Paz&l'tesi glinU avdet et.m.fşl.erdir. 
iŞlerı ı:p!Anmı Hmıal ve ıslah için dört geçen sene zelzele felAketine maruz 
bin lira ika.dar b1r para belediyeler kalı.ı;> evsiz kalan vats.00.S.,larımızın Fuar maçlari 
bankasından 1sttkra.z e:Hlıniş, bu plıi. . ..,s.ziyetleri ll:e de yakında.:ı al~kadar Mana {Hususi) _ Fuar m~larına 
nın likrmali işine de gldllmi.vt,lr. olan valimiz bu sahada mUh!m faali- . · 

Su işinin rte önümli:r:dekl fa.a!jyet se- "et gösterm.11$ ve geçen sene.'ki ınşaatırı\1ştirak .edecek olan Be~an - ~el ıve 
nelerinde ilk plAna almaca~ muha'< ievamı olar.aık Kızıt-;ı.ya ald k~stele- Kayserı takımları çall§UUllnra devam 
kaılctır. tmar plbmm, şlmdllik eehrln -ın n.aık.U !$ine ba.<Jlanılmıştır. tık ı.ş 0 _ etmektedir. Adana talwnt Mersine 
cdk el2ıeım olan k:ısımlerımt.ı tatbllrıns arak na.kil ya.pıldıktan so!lra. bu su. gttmiştir; yarın Kayserlye hareket 
!!'Pclllnesl zarureti d'llavısUe ilk iş olan ceıtle inşa.ata hız verilecelktir. edllece-ktir. 

•Son Pos'..a> nm tefrikası: 96 Mahmut Saim 
[Baştarafı ~a.Yfa 3/2 de] 

hangi bir şeye maruz kalıma g.urı. ye. 

1 meı. Halbwki hiç haberi olmaJığı bir 
işden başına böyle bir şey gelirse nsıl 
felA-ket odur. 

:KocAff(USU t: 
Aradığı.mı bulmuştum. Karşımıza bir Td •• 

polis çııktı. Hemen eline yapışmıştım: .& man guref;leri 
- Pol!s efendi! dedim; bu adamlar T 

beni öldilrecaı:lerdi. Davacıyım?. He- Deyin . M" .. -o; ......... ~ ~, • t 
men merkeze gıdelim ce. oo;:vo .. ...,. .... ....,. """'~ a t.ı. 

Polis onlara: · Yu.su.t; bu ıa.damı nasıl Y~ei? H:l.Y-
Bütiin pebliva.nla.rın uğrağı k.ab.ve:;.I 
duğu için gelen gidenlerden b.a.Je 
olurdu. Kara. Mmıedin Flllbede 
Osmanın da Lstanbulda okl~u 
led1. 

- Durun bakalım ı dedi. retten ~yrete dt.lşt.ü ve şüpheli blı 
itçü de şaşırdılar. Arnavud. et.varla S<YLlerıni ınceleyeroıt teımu 

. : ::ıordu: 
- Morı ben seni ne va.kit b1dlire. s· Y··~·ç h. edl.o'~ ·? ce'kt!m?. - lZ, w:ıu.ı. u ıç yenem q, mı 

- Aman polls efendi.. bezin ROOe. - Ha.yır; çorbacı: ... 
ikanın başı için böyle bir şey yok. - Neden demiıılz? 

- Ka. hem suçlu, hem güçlü. Blr de - Neden ttıl? .. Pehlivan bu be! 
iftira ediorsun?. - Amma; Yusutt.an çok fazlasınız! .. 

p l' . - Pehlivanlık o.kılı:a. ile detll çorb:ıcı 
0 18 • be!. Yağ oyunu bu be! 

- LAt YOlk, patırtı istemem. BU.Vllrun Plyer; işi anlamıştı. Evet; ala.Gurka 
merke~. • güre.ş yağ güreşi idi. Fillz Nurullahm 

Ellerin.de,n kurtulmuştum. Merkııdn dediği gibi yağ oyunu idi 
Y?,lunu tuttuk. !şiıı ciddiye bl~dıgm~ Pa.kat; Filiz Nurullah, 'tam a.la.fran.. 
g~rü~ davalarından vaqeçtiJtle<'inı ga güreş için Allalun ~enip yarattığı 
sö:ır~iler. bir adamdı. Dünya.da. ala.fra.nl!'a gtil'e..}-

Din !er miyim hic?. Burada b mşıp te Filizi kimsecikler yenemez.dl. BaJ;~!\; 
bırakacak olsalar ba.!jita yerde sıLsl:ı-IYu.su! bile yağ güreşte yendiği Filizi 
rıı.caklar?. Madmeki <tam ben de~il- iniltanı yok alatra:rıe-a güreşte ~iüb 
dtm. O halde neden koı:1ka<'akt1m?. edemez.dl. BllA.kls; Nurullah Yusu!u, 

Karakola. gittik. Meseleyi komiserı:ı yenerdi. 
an la ttım: pjyer; kafasının 1ç1ndes:ı bu tnilla.tıa.. 

- Dursun baba mı; dedi; tflmdl zalan tart.arak geçirdi. Nurullahı mut. 
çarşı ıkara.koluna müvaceheye gitti. lak Avrupa.ya götürmeli idi. Onun e-
Yanm saaıt sonra gelecek!. !inde ne loodar pehlivan olursa olsun, 

Filvaıki yarım saat geçti go;:mP,di da.ha QOk para kazawnasın.a ve.>ild o-
(Dursun baba) arzı endam 311ti. Arnıl- lurdu. 
vwi onu göriJnce: Pbter; Yusuf.a sordu: 

- H.a.h; dedi; morl vallahi lşt;e bu. - Pehlivan, Filiz Nurullabı da i6-
$lmdi tam ya.kaladık. türelim mi? 

Komiser kızdı: Yusu! sevinerek. mukabele etti: 
- Peki; dedi; demin Mahmud eten- - Ook jyi olur çorbacı be!.. 

diye çatıy0rdtınuz ya!. - Pehlivan g.iılii, daha başkaları var 

- Mori vallahi komiser bey bende~ V 
kabahat yok. Bu l:kl adam bırbtrine KB! belı , 
çok benziyor. O da sa.kallı, bu da.. = Fil1:eı~ ~~ Ahmed var . .K:ara 

- Peki sen her sa.ka.l.lıyı baba.n mı Osman var 
zannediyorsun? - Onlar' da, oorlu pehlivanlar bel.. 

- Bir kere bir J.şdlr oklu vallahi - N~rede buluruz onla.n? .. 
dmmiser bey, ne yapalım: Mahmud a. - Belik.i; köylerindedlı şimdi onlar ... 
"'a kusurum!.IZU affetsin. Yalnız bır ,şey - İri ya.pılı adamlar mı? 
diyeceğim koml.c;er bey. İkisi de birbı- - ±kisi de hem iyi birer pehllvan
rinl tanıyorlar. Ma.Hlm ya, deil dtlıyl dır. Hem de iridirler. Faıkat; pehllrn. 

ıımtş Veli de Veliyi!. B11 clhet.e: nın irisinden ne çıkar bel Sen oevtı.erL 
efendime söyliyeyim; Me.hm.ud ah da ne bak pehlivanın! .. 
bize danltna2 ' Ve böylece mühim blr - Ad.roolerdnl bil.lyorsan birer t.ei~ 
pa.tırıtıyı. atlat.arak yakayı lrurta.ı mış gra.f vereüm onlar da. gelsinler... Hep 
olduk:. beraber glderiz. 

(Arkası varl Yusuf; Pjyerin bu kararına .memnun 
Mahmud Saim Al•ındağ olmuştu. Kefere diyarında" yalnız kalmt 

yacaktt. Dört beş sevgili arut.adaşile be
raber olaca.kıtı. Kahveci Hafıza se6-

lendi: 
Sedad Ziya vazifesinden 

uzaklaıtırldı - Hafız; Pilıbell Kare. Ahnıedle, 
Petrol Ofisi umum müdür mua.vın.1 Kara. Osmanm nerede olduklarını bılt.. 

ravanm görWen ltizum ürerlne y0r m115'Uil? 

Osma.nuı istanbulda olması iŞ 
layla.ştırdı. Onu çarçabuk bulabilrl 
di. Fillıbeli Kara Aıhmede telgraf ç 
meğe lüzum yoktu. $umnuya gider 
Fillbeden geçerok işlerini halledebu 
!erdi. Yalnız; Fllibeye bir telgraf c 
melt !Azım.dl. Yusuf; Piyere sordu: 

- Fillbeljye bir t.elgrat Qekel.ım, 
gelinceye kadar bir yere ayrılması 

- Çok jyi olur. Şumnuya ziderk 
oradan alırız. Kara Osrnanı 
bulacağız? 

- Kolay. Yemekıten sonra; 
berlitaşa çıkar, kahveci Mürt.em p~tı 
vana sorarız. Onlar bilmezlerse B'?'Ş 

ta.ş.a. geçer, kahveci Melınıede dQr.l 

- Peki; bu pehlivanlarla nasıl 1' 
turaıt yapacağız, 

- Bildiğin gibi konuş onlarla.. !{ 
Filiz burada istersen sözle$n ... 

MösYö Piyer, Filize sordu: 
- Pehlivan. ne istersin ayda .... 
Pillzi.n hıiçıblr tileri yoktu. Kt>St 

cewı.b verdi: 
• - Tehel.. Yusufla. nasıl yaptınız 

öyle ol.sun ... 
Piyer; Filiz Nuruılnlıın bu ke:. 

sözl.lııe bir şey ilave etmeden 
verdi: 

- Peki, pehlivan! .. 
Fadta.t; Fil1bel.lyi görmek ıufay0' 

mezdi. Onun da. pasaportunu ts 
bulda sağlama bağlamak l~ı.mdı. Y 
su!a; dönerek: 

- Yusuf ı>ehlivan ... Filibelıden ıll 
vata.kat cevabı :istemeliyiz... Pas& 
tunu bura.da.o alalım ... 

- Doğru çorbacı be ı .. Beınım bıı. 
gelen gibi olur sonra değil tD.J? 

- Tabit ... 
- Öyle ise; telgrafı mutaoo.&l 

lun, ona göre ceva.b versin ve ili.: pr. 
ile; bize bir ılmühaberle nur.ıs 
dını göndersin .. 

- Evet, ııvet ... 
Hemen kıı.hvecl Hafızı çagınµ rrı 

leyi anlattılar. CUnk:U; yeglne olı: 

yamıa bllen kahvecl Ha!ız idi. 
grafı ancak o, yazablllrdl. 
Cevablı ola.ra.k telgrafı ÇEııttiler ... 
Filibeli; muvafık: cevab venn 

Nasıl veımezcli. San, san Napoly 
vardı. Sonra da arka.da.şlan lle 

vazileelndeıı uza.ltla§tırıld.ıiı ötr\)Qjj • Hafız; pehlivanların nerede .:>ldukla. 
·---..ııı"'-ııl~~'lllııııılll"lilıılll"lilıı"~~...-.....-.~~~~--..ııı'-''9'1.._...Wl~W'~~'-'~.--.-....-....ıııııııııı.""""'._...._..~ııı.ıııııı~~~rıJ ını bilirdi. Adeti, pehlivan ~llAh 1d.L 

ber Pd.eceıktl 
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TelgraS, Telefon Ve Telsi• Haberle 
(tondraya göre) jlaypzig sergisinde 1 RUSYADA 1 Askeri 1 Bulgar meclisi 1 Bir kundakçı ile 

irandakf ı Türk paJVOl!U KIŞ HARBi vazlJ'et bugün fevkalade bir bir gafilin heze-
harekAtın takdir edHdi Amerikalılara ~-= .!:' -'='~-- toplantı yapıyor yanları karşısında 
2'iirld• yede :~ l~ ı.::.: !~! göre vaziyet = :::' ıı:::::l~u::ı:: ~a~~ R= b._~ rıam!8:::'~~ ~~~anı. 
akı sleri ::. -~~ı:.~-=:-=~= - ::.:. so~ ::::ı: aı: :U'Qı::s da !evkallde ıptlmaa dav6' ~.!aaşı:.~~:!~;:~ı:r o~ 

ı-.~ v• madf!nlerini &etD!k tıetnnınd.ı.n alt- ''Alman ordusunun mat. pet tot ··'•me ~ eı - • Atuatos tarihinde ın·lbd eemıt mak&adır~ barbdeabert düu:va • 
..... ~ 2 (A.A.) - J:raoda muh• • ...._ m ... ___..1 bir oekfide ıe.tıır eden ole DUU'lar meclisinin ı TetrJnl~ _ da olup ___,0 haberdar -.-..m,...., 
~ tatnı Lo dr etel nin b6o ~-..... uıııı:•- met ff DibaJM 8oY1ff Rua7a1l ara.. velden itibaren bütlln zirai ma'-···• .. tı• bu Wuı .---· .,_ 1=s~·unu .!,,uae~~ ... -•~ır·. Beriln Ti* ı;caret odU& ~,,..a em.. önünde kara si, nlfu w iktuadiJat batımından •JDW• ... ~n b••smda innn, o ..... ..._ .... ~ __ 

11
_

1
.. arumda p ~ oimai mtludere edtlmeslne mOtealllıc otıın Mmuıd&l"beri 1IJ'bl baaahtına müs>-

tdll....... - sue&eJeri mm-matm tatil :;;_...., t.tıdfriDl aırr ııt::r ser. O 1 , pek çok sararlara utratmat su.retUe taran. memlekette M7ecan cevlld et.- tel& o1uP birdeabfre bu ~n b zar 
~ İranlD lıomfulan V6 bit • ltJ'e tıltfrat eden def1et1er ıırasınd& g n er var tf blr baJll anmlıf Ye bırpalamJftır mlf Olduğundan matbuat, halkın en • O!mtıe bir .tlmsenın mabaulü bara ltı 
tııQ; 'l'antıye lçtn çıot faydalı oldu - do-' btdeo fran .,...,_. da ıwaPIJ'Ao Burada bllftai!e taydedecellmls ba. dl.-inl teakin etm• leln ba tedbo°l'- &le brp brflya celmit zamuıdtyor. 
~tebarüz eWrf1orJar. Ierfnln r.eQinllti :ıtıbarile ook a'üa «Ahnan,a lıaraJa lam bir sı mal6mat bu mtitaıea71 daha siya.. lertn ittihazı sanırt oldutunu Deıi Halbuki ona 116)'lenecet blrtaç sos, 

... .:....7"'1 Teleııraphın dlp~rk mu • _.--...tff. L.-..! de a)"dml&tacat mahiyettedir: sflımektedir. aıı•l•blllr ti kendisin! eenvir acıer ve 
~ Ya&ı 117_.. ....... - abltılea --vcrrine almJU> - 00

----~rinro~akl '--r~.u lu.klcın- Pa.,oıı1anll -~ 11Dnr.ı •- ~-·-· AlmanJ'& üe So-,yet Rusya aruın... lenfP& bata dola kanaatlerin t.ıshrhe 
... ....,... si ri)'Uetlnhı wıdflt bCb'Uk <Stte Je - da bundan on hatta enel harb su- ö -1~ • ..1 . auSdar olur. Bunu lörlemek 1oln cı.t ev. 

b--lerl 80ll 24 u.M ıçiDde b(\.. metmıfe reilm nuıtbm& Türk tıoal'et Londra ~ (A.A.) - American hilr eWli zıuuan 8oYJet :Raayanm r l ıuare vell onun ded klerlnl kaydetmek !cab 
.,,., fr nlabette allkdnet bulm~ur. ,_, uı..;11r lçl aereda ser Republic mecmuuında bir me. eder . 

.. ~vt genel kurmayı Türkiyenin ılten- odası fahrl reıoı ........, ..... e • umum ntltuau yu:n.riat. heaab 181 k -ı~ ü -..e ı-tlrlıt edea bllUln ecneotıer •· t.ale netreden B. John Scott mil d - bu • .__ 1..... 'l an un U IQD]Bmetllan Amiral Bterlliıa' &l&iı yutan ... _ • Dl teveceih ""' ....... bir tebl!lı:eni.n ..... y .JJ-11 •tt-•ır yon u ... nuıwsun .... mı yo.. alc..J-·. '""'-""-e Al-· .. •·-
-·"11(1 ~...... dına cevab V8ftll'elt ts-· en m ... ~ • tunları yazıyor: ile ._ u.ırv• .nu-.q _ ...... 

an katltmaslle emniyetin arttığını perverllte ıeor*lcilr ederek serg~ cRusyaclakı askeri harek:A.tın na yakın olan kısmı Ural dağ'lar r.11rea11ra doinı fmlpf eden hb -

..,.~'lıırk~Ça. g~=~d·r.merkezlnln siyasi =e~~r:n:ıe:~ netaylclni nrwı dik\atAı almak.. =~:a~ıı;! :;;::~:r;:abuR~i ta!:~ 2 -=~ ~~ =~~-c1a._~U: :;ı:_a 
ellert itimadlarını tetra.r b~uşa nvmetinl tebar0z ettırerelc iki uıem 1 aızın Almanya. hari>l kaybeta,ı,e&. lar!a bu nehrin '8-rkındaki A.."'YB Rus na ml&edaa"r olan bir bııun ıa,tht.11 tırılal>il1r. Bu m8cmel ..oıthauya 

rlar. Ve Ruslann ı;e!ıaıd.nden leket arasında Ytni yapılacak t!caret yolundadır. Almanya RU3yada yasında bullınmalda idi. Avrupadakl hazırlanmııftır Yatında Meclise tat.. Ye1'11eb lerıt"k birçok ceYabdaıı 'lll'tiçı 
~ llYa nıa.lull olmadığını an'ıyor\'ir. muahedesinin bu doStluta unun ve ikl uAudıiı muazzam za.yıat mut.a.. nilfuaun iOlnde, bu defakl bart»tn ilk dim edlleeetUr. IUlllar olabilir: 
Utıan!st.anda.lc, İngiliz m.Udahalcsi- tarafın menfaatini emin o r elt!lde bilinde hiçbir şey elde edememı.., günlerinde Sotyetlerln Poloa,adan Derpf.§ ed~n tadlDere ~re 6rfl ~: Bolam&rm reJtmlni tayın e-
~ ıanıanmda yapılmam1$ o.masmı intacı Umldin1 bbar 'ft mdza,ltera.trıı tir. xaybettiti teçhizat 'f~ mal. ınıat et:lk:leri lr.&amda bulunan 10 idare mmta.tasından ,,1 __ , __ t o. ~ lıfr mukavele vardır. Bu ~ 

eden Türklerin :bırılterenln --•-'-4-etler te t ıllksız taı ...... at.ır Bütün v -- ...... lllUbartb deMetlerbı ....... _. -, _ atı seri hareketini i1i tarşıl.ıya- manur heyetlere muvaı•-<J - zeme 9.11 ... _ • micyon nöfu.sla bilıA.hare kendilerine lan .sui he.ile me1M oianlar muaJJ"llll 1at iclD ........... ·-
!arzed:L.A.illrd1. menni eylemişttr. bu sayla.tın yeglne netJ.eesl Al- r"--ledlkleri üç Bal•ık hllldllne bir mahalle sevk ve ora- __ _. ... _, bile Jlalazlar eeıtMIMir, 7Nr 

'b '"'"" ,... hed harbet ..., .... J ._ -·~ .. - daıirmlnde llhbl mllllt'eneiertDI 
cı.uau.sue ki lbö-"a bh' hareket Tiir. -· manyanın IAl cep e - tinin 6 milyon tadar olan ntlfuau da altında buhnı<luruJaca""ıdn. .....e.--ı 

J"" GAZLAR b 1-tl k da ta:ı.. , __ •. Buc6n bu ~ .. il -
Din ıerllerlni nazı manevrala • 80 met mec ur...,... arflSUl dahlldL - --- lir.de •"""mesbetn 9lbebl ~ 

n koruyacaktı. Bununla bera • ml4 olooflldur. Bu auretle Al - Alman • eovyeı harbinin zuh~ TU h 1 E k• h• malaııaıılar. Ba da BnlM'•• cblandül 
'l'tirk efklrı umumlyesl tran Is- (~ ı tncıl ft7fdal manya karada tam bir abluka rundan, yani on battadanberi sov: r a ve s ışe ır *':.~: dllllO'"*Ml!dlr. 

-••-et.ınde heifbıangi bir Rus bare- ahft1 e*.I barlt ci)i oımaclıt11UWı bu.. çemberine alınm.ışt.ır. 8oTYet or. yet.ıer, Baltık memlelteUerUe Polon- --- Kanıdeai9Cleld 8oY7fl& ft • 

..... -;. :,:"':,':: ... ~~ :.~ ... ..- ......,.., - :::" e.ıe.'':.!' ,,,::;'"" :. -:,:~:.~·-;:.'.• .:ı:n':::':ı şeker fabrikalan =:.-E:..a==~= 
'Ve daha öte~re gelmeainl iyi dfa1ı'eL·• ,Almanlar, &üerinde Cllıümüz.ieti kendi malları olan Beyaz Ru.syada. f ı· ta •ı w ., ... bWncmm blrDo JD1W veıa 
~e görmemlştlr. Hakika~ ı.ae SdJlk .Amerika deniz •enel k~ma.Y 1Do JDeWJimlnde oe>k faal bir hale ki 6 ve Ukraynanm tımdiye tadar aa ıye geçti er ~a bJll ~ te!'•v«lr ol. 

'lıatı. bir endile eazı tqUıs _ um mven• a&eırliDC1n ttn.ıted Preeıı de çı.. gelecf& olan f&l'k cephesini bııl&- A1manlar tarafından ipi edilen 'YL mua senıktlr. 
idL 

._n_ JD....,_.mf t:Jüda meYZUU adeD An- Clllklardır. Almanlar, Rus aalerıııi '" rlnde ki ıı u~nlnlr bir GeLer f•....-_"--ı- _ _.,_ .......,,__, 'Bfn.enaıa-h• ... __ .._a U ber 
iL- Ue san olmalı _. --t..ö .... _ ak==="" neL 16.yewe ea n m J- .., .. --- - - _, ... , ......__. e sa • 
-11 ...... ,__ • i 1 R"• tara .R.ıbO .--- uuu _.-... ,,. .Atustıol niba;veıtUıde aona crdue - ı.:aı-~ı~: d llerinden ,..,.,.ır - lüuıa ba±•==+-. .........._ •• _.........___ muı bqa].ık1ı dom&ane mftn•::::>::e!fl' &ı..._ ~~~ ngih ve - ~ Jd• erini zanned.l1orlar ve bu kil insan .. ~ e e ~ - ~, a-- -- -
tc;.~~~ ~tiye CQmhurty~nın ~ada bir~ çok yüksek bir :1erme bamJanmamJllu'dır. AL dılar. Bmılar:;;eı:n11n :ku;~:: : ==:~la~ :::er: = ~-== 
)et Utünlii#tlne ihtimamla rıa - met*i iSal etmJt oıaıı bir aun bu yol- maıı1ar ıiımdi biMaç ıaöbet.çi milyon eder. e er n u n artasında tstlh9aa&a slrileM••. ş-. teUmlR ~ sarfedllen bu aler blr 
>'an etlııet flltiıterlni n.t.1 olarak be. daki mi*JeaJarml bQnltle .IW'lılama- ve bŞlf ırouıe i&Wa . ede -ı ne tadannı memleketlerinin i..Oel'i • lsUlısalltmm h ... bl elaeata kMad eseri delille, ._ balde J)IM'f'M-
ı.. ... __ ~Yorlardı. 'Bu endifetlln artık m.a.lc elde dejilıd1r. ~e bir milt.Uea cSierine 1ı:J11D Ru6Yada 111 !ırk&- lerine natıedeblmit oıduklarını bil- ııhndlden tahmin ~. mııtm da a.tQnde lıfr saııet JDAbaaUl 
t~ zaJJ. o1aca1tna şüphe 70t.. 11ıa )'1llada daJdıtı wkDd&D ancak de.n daha &unetJı bir ordu bulun. mi,oruz. ster. umumi an neba1e ~en••> oldatıarmda IDlııDe 1UÖW· 

• bugÜD uYan&D ve bugünün maddi ha- durmak mecburtyetindedırler. Alınan bu nütu.suıı ancak küçük. ~ kı.mun- - Bundan Uıı.&ıM edeMlmek • A-

L. .lcbtJeJ'İDi J:ıüm17e11 ~ ordusunun önünde tara günler var. Q.an ~Ulllı çete.mcmişlerse urou.. ı• s T A N B u L meıibmn meni! w allıblıe'11 ınsan 
111gı·ıı·zıer Rusyaya dan ç....,W ~ bu tadar.'""' dır. Buna muka.bil Ruslar hazırdır. mi nüfuslanndan eltsllmll} olan bu 1ariJe buiı bir temu biten bir yan_ :f:: .ıc~ıaını u:vandırm&t ıc;in km- Onlann geniş topnıt.I.rında cephe- mıktarı mühim. aMetnıek ıtı.zım ge. hl mtıtaıeaı at,JIDee!nl tashihe :tA.fi 
I~ ·ı ı ca d11elillll ki: den uzak m.ahaDeroe endüstrtleri ve ıır. Buna, yanan sovyct kasaba ve [Baş tarafı ı m.I _,,...1 pleblliıdi. \Clyyare ve pı 0 •Bc>tazlar mutaveleslne göre baro her türlü ına}?.emeleri vardır. şehirlerile tahrib edilen veya dti<ima. Cehalet ve hakikati 1'11-m'IWE Ba minasebeUe ıunu da kaydet • 

halinde bulunan devletlerin bile uca. Diğer cihetten İngllıZ hava ta.ar _ na tçrkedllen Sovyet sanayi mer • Türklerin yıllM'danberi aevdltle • met JAsmıdır ki bugünkü Amerika, 

go••nderdı·ıer ret gemileri yalnız sıhhi muayenc_vıo l\uzları garbda mütemadiyen tahrl - kezlerlni de HA.ve edersek Sovyct ik- ri, medeniyet v-e demokra.slsine hay. bugünkü hart> karşısında ık.i karşı • 
ı-. • töbi olaraılı: Boğazlardan g~et>ılırler. bat btıSUle getırmektedir. Almanya t.asadi zararının ehemmiyeti daha ran oldukları Amerikada çıkan bir lıklı fıJdr zümruine ayrılmırtır. Bun. 

t....~ 2 C.A.A.> _ Sovyeb hava Eğer bugün bu serbest gecıtten isU- RWJ.Jada harbi kaJbetmek üzeredir. aya.de eme çarp&r ve buna göre Sov- gazetenin bu müt.aleası kaqısında ların biri harbe glrılmesi lehinde, di-
~!e$i takvi)'e ı~ Amerika fade a!llemb'on& bu. BolM'arda: ----· bucün 150 milyon nii!uaa ve ayrıca hayrete düıme~k elimbden teri de aleyhindedır. 
hıe 'llllltereden mühim m1kt&rda ~ ::f =2T ·ı-::1::' ....-; . TOrkiJenia ltilarafllt _... • Amer1bn yardmll da 191m17or. Banda 1ıer .,,hld vardlr. ~ ...... •: n ı "* • 
diJ'h.... I~ oldutu Moskovadall' bil. _..,i 

16 
.< ......... ileri pJmektedir. SIİ••-t: tc* k6lik bir m1QNta mdalUJıdan DeJalle f)em tama olma, fata' .&.. panlar ~ pulU U> fllll- ., 

a.:~rr. İngtlls po!otlarmm da -.....•ı · 'ı ~_.. eesmJ•nna ~ el.aba kie&k ..aaauı ._... • ........ * 9'- -.:t ....,_. ,..._.. • t' • .,.. 
...._"taıa Ciilıderilm1' olıdWdan ha. _. .,..._. .ancse. KanMlm...._ ıas••" ı ~ ......., '* __,. ırc *" llllDMI ....-.~ bOJle lliı' ~"Na -_ a; :- ıtsrwa m1m1ıı1tı11•_. 
.... "211netıecur lc1 ....,.,. denaq!MM b•==hrll• IPI Alman haricQe ~ ~:ne- .... ·-- .... o'411"'NI aA: __.... ,. ilUilbtL ·- iıWNn* ........ d. ~ 

· bir mab7eee bllU1 etml7ecek kMlsr rlDe ake. T8rl:lertn fraa llAI. ·• • 1-Jır. lllemeslik demelt iı1lllla ... 4''d -. ~ ,..._ IDb bdlr 

8 H
• 1 k d östiln t»ır duramda.cbr. sovYetlerln bG- ri MJr1nnıılni ..-,ett a.rtnde a • .,,,...,.. le _...,....... A...._ iıv. bak weımek ıtıımn pUr. . ıt er ya 1 n a rünlııll lht!yaçlannm da birkaç zırblı zuıı ~ du1'm&I& mabal 70t.iur. pa tıt•umc:lald nMualan J.le ıeo mu. lla11ııla ...... .,. _,,....... ... • sıar ildmJI cue&eDJD Dlfl'Vatma 

L• veya "1?Pkio oklatunu eanmıYOrlD. Tü.rldyenin notiai nazan Türk ..-.. JODU milteca1'ddir. Sanayi tudretıe- lUMll AmerJlııımıD bir pn&ıll eJjJl.. ,.ıJnce; 4Waılar memleket.inde ra. 
ıır nutuk ö ··yecek .... 1aarMer 't'e tfmdlkt ahnl 4;elerinin ve radYOSUnun nqrlyatiJe rl de çok üattlndür. Müıtefikler, sar- de tllr .tımct•• Jarbi .,._.. mem - bat ye husur içinde Yaw&ra:t dtlD.. S J .. I Amiral eimdlk1 ahval esti haıvler • tAti derecede tavamuh etmlftir. l>l " cenutJl Avrupa ile LllrAJa tef.. ıe-.ere J&JllllAI& ulrafmMI ıı:ım - .ranııı çektill mllmeUeri hu.sual bir 
~ deki _,ı olmadıtmdan 'bahaelkVa' lıftama.f°ıh AsıkaZ'adakl .Alllıfll'iD 1'I rit edilen a.m müatesDa olmak tı. bilir Mdelldfrf Mabl. 1ıı9 ...-m bMla ..,reı»r 9Drlaea .bu " l»ama 
~tt ~-> - eaını oaııen Ta- oerollk'81ı eDdlıki ahval, eakl hato • ,.ot el .ı.sin1D trana t.artı tıısntere sere bu nüıruaun temin ettltı tuv • bu zararlı yasılanian ..JUndulu tayda gibl cericlelerden bir paıoa daha m. 
~ 

8 
cueteaanin Berlin mu Jeıd*1 ctbi dellldir. V~ ne ltadar ::V: ~ .Amerika btlktllle&i- wt hutla.mwı bil.Ulıı be)'eUle 8ov. nedir? aa! ?e .ınsanlıtın geç.lrdlli acı lmU. 

-- ltr · lliUerin bqilnlerde bır na- ve&li oıuna oıaun, Ut 1n~~ ııa;:JılÜ4ft = ilsabereı ettlliDi, Tirit blkO.. ,.ı .RuQa wrine JWclenmil bulun- - dalu9ı e6ıl 7UI• hl.D bqlllDda '* miktar dl.ha tıe. 
~8Celtnl l>DdlrlJOI': tünlllll bullm•"'*~ sldt _ . m bOdirJDlıl cııkluiUDA dair bir mat.tadırlar· Bu tundıllp JUl Tlrt!erle Sof _ n!ıhum l»etlemelc haktımnchr. O, 

1'i ~ ll11tlı:unda harb muelelerl. yMın 7:': ..:eldedirler. ::.. lıt&IM!l!lm ftrdil& )laller DL Onan lıPD .,.,.ı R_,. t.11 mev- yetıer vaaıvtM1 d<lılltlulc mtlnuebet- tendisınden bek!leneni )'8C>D1&4ıktan 
~t ve .AlmAn haltını •*9 dl_... _... psalab matı dlkb1.i ceJl)etınlltlr· amme tadar mallOb edaem.e bi - Jıerinl de bomıala çal~ s&w ._ batta miıttamalid lıir tundala;ı glb!. 

ibell b=.r t1ı1 mevaiml daba P- V.-atile ~ me*l ltSa1 etmlt o· wn htv, .......,. .-.ı ıııetu.. le • lı:l ~ oJaeallna 4atr olan lb.. eüa !laDli mentuUere hllmıt~ ecll. dil.nnJı JU,an atetı körüklemek 
'bazv~ttır. yu)ıal)lr, ıan klm8deriD kendl manl*etıerile miJ9U nıuııaıtaa etmiflerdS. M..,..,, UmıDer ~ ordusunun çok 4ld.. ıorlar? •vdumdadır. On& cevab oıarat 

~ kıt ınevaiainde ,ardım doet 78f119D Mr ~ ~ ki 4rmdl dlM* bulunaJmQltUI'. ~ &ttli muta vem.eti do!ayı.ıılle ııt~e Bu Wu1t edJc1 JUi herhalde bl .. ~bllecelimla tLsacık W tudur: 
.:.'~ k'-4 mnuimi ~ den ~Je .._... .-..,...ıar dola- ...aa llarldıe nUll'I il. Bllll, 1le&ı aıtmaktaClır - !ın1Jalanma "1 Al'llll- ııılmki .tadar Sov7et dostlarımızı da Böyle bir "'undatı aöııdürmet lıgıiJl 
Gld"hıı~ıau lrad etmeli ibtbDall ~ bUJl1lll 11~ .._. pllrdt. a. ---- l>elr,... bl,.n&* h - ma dereeeeinln daha cenJf 1ılr flkil mütees.!ir edecettlr. Bundan emln bu byet a.,. dahi ebDl bizim b. 

Fı 
- ~ktedlr. racatmı twtb• ıaru mes'uliyet.,, lunuımıı:k t\sete a.rtak usun mWet ~ac11tna fftı>he edllmemelrleıdlr. lunuyorm. . dar utr84PD&la mecbur taJacattır. 

ran ,._ ter bun~&= bunu c1&D11&bil1T· tenJddllld etım.IJ9Cetul'· Taratıaııdan dilerinin batında b11.. Herhalde Amerika. milleti, .&mert_ Kaldı k1 a.JD1 SQNtl adaleı ve na • 

Sa U 
• de tdlnde .,...un 111 tn ı au da aı - ~-__.___._, c1e bu tın • b· zerın ıeı:;erjbDm baı1te sınnem-' ~ 6 Fin meb'usu tevkif !:::en~me:r:;=e=.rarıarc1an ;tttıaı~ tarşllamı=~. ~ ::'~n::=-:uı!ı~= ;;_ IQDI ır taz .k mt·? ııtımMI .AlllerblUD tendi ~ edildi daha flsla tuaD9 temin etmlf, ge. la.r da pre~ıerne, d9.valarlle tal>an sat Amerit.a.nm g&stereaelbıdeD ftlp. 

~- JI 1'dir· _--ı. Jıakkmd• dalma ~Jelt --.-oım 
2 

CAA> _ Mllfıit aoı ce eündüa çabfarU bugün oldukça tabana md fit.lrlerln tekrar tekrar hemız ,,,art.ur. 
~ 2 <A.A. Bis JIU ~ ıcten sert dar. -" nıı b t•netl bir tara Te bava ordusu ya11lmasındaki zararı takdir edecek- HillAsa: 
~~~ > - Ro:Jter: t"f ınQtateaıar ~ı-ıl' harbe wirmesl. lcenah grupuna menaub e me • me;y4ana pUrmif, ayrıca ~ok tuv ~rdlr. (R.ıdyo razeıe.t) Şu at mıaı. Jlarbin mabdud bir 
~'ela C•'I.-- C&leteai olan POJ>Olo m,am1SJ"9ır. Amerl .... ~alılar halt>" ırı- mıu tevtlf edi!miltir:_ nUi olan cloaanmaaUe imparator : ~n;eve 'N aba dMIHln&t kalmam 
~ ~ bir m4aleden anla - e .ı~t.ar olan /.IT'P. aıııODeoet ~ :::....ı:!:ıer - :Uuuollııi mit - ~MI telııdtnfe sıe.-1~-~en tor Şarkta son llarb yazipli ıaımıan ~~~ 0~....!1"~,:~ Ama . ika sefiri Hariciıe dilet ve caJnt.Sertnln D&lll balta -·~ icln -.ıu :Jeııi n1zama QtlhÜ ..-mJartll Is ....- ~ı;.- dalannı ~ ~ •"""~- ll'Hau• !anmakta olcluklarm& ır&&eren a&rih 
~ 

1 
Pranaa Ozerinde :reıu 1a1r ........ lt•"1Z d• ........-..L I . Olal ..,.,. ı ._. ..,...ı ımırtnm• temJn eaı. ve en nihayet Vekilim izle gör'1şme Japtı ömett.ir. Ma'aıi ınunıaruı bu a.bll 

trı _ ~. 1-f,, ...... l.h Rlflu Atayın 11-a esı dilmll. diler bir ~ batarJUı bJıdlfthı 1ı1r mıtteflkten rartı oı- tahriklere ~ ilmid ,. "'! a 8 1 Bııtl Jwb bar1a1 ~. 1D1JU a"rieflk AmeribJ& qmtrne - CBat &aralı l IDcıl la7fafaJ etmek lçfn çok tuneW aebeblel' 
er SU}h şayia)anDI .AJıka1'&. t <l!~~ = ·cA.. S.qıllı'h m. Jlınel t141Utill ten 8oQet ~ bMtbı AlJrd.n J"&Ptıtı zr,ve~ büyüt bir ehemmi. vardır. lla:tbndan emin olan ve 

tekz·b . l taJ ;yarınki (VU5- P> .,... a.,,oım 2 <Aı> - BuUo n4 • nneaeıtnı JMllUl edecek • tuY. ,eı •erme:tıedir. prenatplerlııe şiddetle ballı bulunan 
"'' l edıyor 81 ~ ıeten .iki ~-lede •- J08U So9J9t kJ&'aJarmm KarlıdıeDil. 111t:ll bir :mtlUefik .,ballne ctrdilinl Bu slyareı&n mabadı mtinhuıran memleteti.DUin bu 'Vadide uamt Pl'· 
-.._~ <A.A.> _ Mi1Nkil "PrAn- ~ aıtJad& ~ b~ de DlnJ8P61'1n pıbmda bir ıere llnDtJde 9IDil 1ıir not• almlf ddu.. maıama.ı alm&t oıdutu beyln edı • ret g&ıterecetı ftlphesiııdlr. 
~- Stolr.boJmdeti muhablrl cimi• dlJOI' iri: • .. bllM ıa.-,. .-. Ç1b""ta tıııbbll e&tildıtrtDl lodan o da bDdlllıı1 Dlal!661JeUe liyoraa da, Amert:t.alıların Almanya. Fakat ıbu gayreUn her suretle e _ .S ~ JN ~ ': ~ .um . faD& ~ar taratmdln plltlr • berbanll bir R?ette aıtlradar pr • ,.. taıtı harbeden memletet.ıere yar- ın1n bulundutumuz ve vticudlle lN.. 
~ :!!!..~ ~ PlD1er t.a ..,. ,. a-rada tkMDlan UllllDde pek Mlldlklerinl biJdArmlttlr. memelrıe n fncntere adalarlle Lib- dun için icar ve iare kanww mw:L har duy.tutumuz ordummun lıcahın. 

l ...._-..":-'Cll teb1ıi Durble tlO kail .ı&Jl118' ~-- olıflt:m4 aal& Macar teltllli yada ve diler mıntaltalarda bir gün b da ..x..+... "' feragat ve fedr-&-'· ~ ""': ~ ettirUmet.tedlr: IEMA aa-~ ~WUA.z ne btsl, BudaJ)eftie ı (A...\.) _ Maear or • tendıislne nihai aferi tuandıracak lnce ae.rfettltleri p.J?etJ.er Türkler a......,..rece~ ,wu_ 

'ııııt~ .: .. _~'.1 baıtJt, bir mDd9fta "'1fll9 ~ _._ ... oJd~lah dev. dum genel turmq bafkanmm teb. -• ---ı-~• tedb11 l herinde t.ıes1r uya.ndırm.a:ttadır. ta dayan.dıtmı da taydetmeden aet-
l ~ "-'-aer sllııl 1-bls ..... _.. 1Nf,,... - lle bKtJı:S va- Jili• ... an ~ ...-arma ve r er ne me~ 

'8.:. ...._ ~ :ı- .,..est~ n,a ,,.ımtarın lİJa. tarllıli tebUğın neşrindenbe. btlytıt bir faaliyetle devam etmek - "' C ,.J~--- . f1)°'1".'6 ı;; -•A 
~ .-... taYaaut et.mesl fçiJı hel' .. ~ Tll* etUrt tize- ... ıedir. p E R D E ....; .. ı..u.s (.it:. v-r ,... ....:._ dew2et re&.a nemmde ...... ..-... netrffatilD& UISJOmel ri tıt"alar.LDUZ 250 lla 300 t.ilometce H ıı..i •··-a.- . .,.,._a_.. de t a -~lltlarm "" --;.... .,. ıtlli- a rlelllifUJ' er - ---ıu ........... a vam e -
~~en .:d~~~;_ ~ Cll '"°~ID en eRyade~ üstün kunetıere tartı t1ii bu eert tedbirler bi9 güneşle 
~-~~n. P1nl0.ndiyalılan .. .. ~ d8"ıetıeı' bir _.al• de- mun.tfaldyetıP net.ı.celenen mubare. ~rın bltlyeslnt bat.ırlatıycr 'Ve 
-..ıl~ tenı1n etmekle beJ'8l:>ef !-" ,..- _.'Uli)'tıUDI sterllD S>Yfetler beler yapnll4tır. eiddeUe eürllJoerek inaanlann arka. 

ve 
Finlandiyanın 

Moskova elçisi 
memleketimizde '-.~ada ınevcud aulb arsrJia-~ eıltD ~"""'1 tıwvet\er.n• Son hava muharebelerı esneaında 81Dda neleri varsa hepa nı çıkartıp S A H N E 

~ 1-una~. -~ tıY9ı8 bbU1 e=!7ecet 1s Sovyet tayyaresi düşürülmüttür. attıracağını senneden rü~r dtl • So • ~oldufUDdaD l*ftl o.nuuMlı: Bır tayyarem z lr:aybolmuştut. şüncesinln atsıne şahid oluror. Meml-'-etimiz" , m· bu b"ırı·cik Kara 2 (A.A.)· - Soy;yeUer nead.ID.. 
la .... "" \'Jetler deY ~- .ı SOtseGer Blrhlı Ka- 19 Ağusto.'J'a 1 Eyiül ara.sanda sa Onun lçln bu tşln yegt.ne bal ve cı& deki Flnlandp elçlal ve 12 ntıtu. 
;!t-releri lı orJar _ _.. ~ ~ ~~: yiat.unız udur: 11 subay ve lM e; teskin anahtarı .gbl gi>rünen Sov • Tiyatro ve ainema mec. ıan tbareı eıcmt. ertbl Pau stld 
~ 

2 
< 8 J ınall deııılS ~ saniW'e lht:I. ölmilf, 3'1 .sübay1a 378 er yaralannuş. yet Rusya harbı et.er harben veya mtaaı birçok kqawtli :ra• ... , 12,415 lırenlle hllChadum- ...... 

~ '-1,ar A.A.> - Dev })Ollll>U· 1sıdS1I __.,. ~ Mreumc! ydi. 21 er lca}'lbo Qltur. .sull~n yatın bir ne~019 it.Uran et. ZI 'ftt ....imlmfe plda. ler, hadadda Barlc!r9 ,.-ıatarm • 
~ 4ltcr~:1 ınQbayauı ielD O:::: ,.--~ salalt .Amerika den:Z r- tlrilemezae, bunun ne saman aona e- 116.._,_.._ utılflnls. dall = ~ ~ 
"~ ıı.. .. ..=-· earı.ra&Mıll ile rııiP IJllb9" ...ar;... ııan kunetlerı mn.. kızı ;,erlerde hareket ve &eslı1erioı nuıl recellnl taJin edebilmek basb iÇln . ..,. • 

:-~ üzere, JC&lito .-1._ Del~ ,,,,,,.,.aıana aabıle n- taQiı1 ...-. .. oldutuD• biJlıleJ74i. ol4uq& mGılttll bir meseledir.iL D. ,.ıiı..ı . ... ._., ... ______ ,,,,, .... 
a - ltm .,.aru .-~ .....- -



6 Sayfa 

f~c:tılı -. Yatısız - ~ız : Erke~ l 
ŞiŞLi TE.:lAKKI LiSESi 
A N A - 1 L K - O R T A ve L 1 S E 

Nişantaşı: ÇINAR SOKAGI 
Talebe kaydı içln hergün müracaat edilir. TC:eton: 80547 

,-.A.LDI A. N LİSE S:t ve~ 
TiCARET ORTA OKULU 

(BUSU Sİ) - lDerotla. Yeniyol ZI) 

1 - Okul 13 Eylill Cumarte.:ı.ı 3UnU saat 9 da açılacaktu'. 
2 - Türkçe engel ve biltünıe.ne sınavlan 12 EyUUde, cllter der3lermki 

ise 11 Eyltll saat 9 d& b~hracııactır. 
3 - paza~i ve Perteoıbc ;;linleti saat 9-12 de yeni talebe b)'dedllecet 

ve 8 EYltılden itibaren bergün ayni saatlerde talebe kaydına denm 

ol unacaJtıtır. 
4 - ~ tç1n nüfus ven !kMlle' te*eresi, diploma veya taacülrname, 

.t,j!o, çiçek ve sıhhat rapo1iar1 ~ 8 fotoğraf ıetirms JA.zımdır. 
5 - Yeni ders yılından itibareıı kılı talebenin okuldlıki nUmuneye tö

re üniforma ta.şımalan mecburidir. 

tasarnf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANJ 
~er~ " "1b&t, 2 MaJ'll, ı ~ s Wrlıecf4ılfrtn 

tıarihlıeıriDde J&Plllr. 

1941 ikramiyeleri 
ı adecl 2080 llralıt - 2000.- Ura 8 adeııl 250 l'lınWk - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3900.- • 36 
1 • 760 • - 1500.- • 

500 - 2000.-- • 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUGU 

• .. - 8500.-

• - 400(,.-, - 6000.-

ı,ıeıma Umum 
ilanları 

• 
• 
• 

YÜRÜKALIPLAJSEFERLERI 
Yürükali Plf.j lskeleslne bugünden 1tıbaren va.pur uğramıyacaktır. <1170) 

runceli Nafia Mfldtırltlğtlnden 
1 - EJrdlmeye kon.Uıla.n ~: TllollCeli vilıl~ yaplaea.k Mameki -

Seyitlıan ~ ~ ttinıDb'e n pe ın.taatıdw. Bıı illin umbM.....,, 
keşif bedeli cQliO.~ liradır. 

:a - Bu f4ıe ald tartınaıne ve ewak tunlardır: 
A - l!lml».me prtıname.si 
B - Mukavele projesi 
c - Bayıncitrtık jflerl genel ta.r1mameel. 
D - Huswi eartnam.e 
E - Şb6e ve köprüler fenni tartııa.mesl 
F - ~ri 
o - 013f'Uc 
H _ hft(yen'ıe-r bu işe aid emalııtan pe ve k~iiler prtna.me. 

&le bayındrrlık işieri genıel ıartınamesinden maadasmı cb 
lıira mukabilinde Tuncelı nafıa müdürlıütünden .ntın ala -
bl irler. Şose ve köprü!er feımt şartına.mesini ve bayındırlık 
f$eri genel şart.namesini günneilt iı!lt.iyenler Tunceli ne.fta 
daireSlnde bede:sız olarak görebilirler. 

s _ Dcsiltln.e H/9 ı'M1 Perşembe günü saa.t 15 de Tunceli nafia mü_ 
düriüğü binası:nd:ı kapalı zarf usulıile yapılacaktJ.r. 

4 
_ Ek81~ gerebilmek iÇin, iSteldıJerln 13.750 1i.ra muvakkat te. 

mirıat vermesi ve a.ş:ığıdakl vesika~ırı ~alz cAup göstermesi ıazım. 
dır, ~ Tu }' 1A 
A _ ihaa.eden en az tatil günlerı hariç 3 gU11 evvel nce ı vıııa. 

,,atine müracaat edereık işe git'ebilrnek içdı alınmış ehlılyet 
vesatası. 

B _ T.caret sa.nay; odası slc l veslkasd .. 
c _ 8\1" defada dev.zte aid c50.000> liralık şooe ve tesvıye toenı 

muvatf~kl~tle ikmal etmış olduğuna daır veSı1ta 
... ,,., ·· · ncü madded e yazılı saatten bir saat evvelıne kadar 

G - Te.urner uçu i3l ğl kb 
Tunceli nafiıı. d:ıires.nd eks ıtme kam·~nu re ' nektmn uz 
muko.b.11nıde tes.ilm ed ı ccktır Posta ile gonderilecek rne upllrın 
nihayet Uçuncu mnddede ynzıiı saate kadar gelin~ oım:ısı ve art. 

ekSıltme ve ihale kanununa uygun o'arıı.k mühUr mumu 
tuıma. knpnt11mUJ olması lAzundır. p(l6tada olacaıc gec&:rneler 
ile i,ylCC .. 

kab ul ed lm ez c'74.a4> 

SON POSTA 

Güzel, 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

Eylul 3 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve B ütün Ağrıları Derhal Keser. 

icabında günde J kqe alıjabilir. T AKLİTLERlNDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

· lsıanbul Levazım Amirliğinden Veri,en Harici Askeri Kıtaatı 

Aeatld& yazılı mevadtn b.pah zarfla eksiltmeler! hizalarında yazılı gUn. sa.at. ve mahalleı·deki askeri satın 
alma ~iayonunl&rın<U yapılacaktır. Talihlerin kanunt vesikalarlle teklif mektublarını ihale saatlerinden bir 
saat evvel aid olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve oartnamelcrl Ankara ve İstanbul Lv. AmırJlkı eri satın alınır. 
kom1ayon.larında gorille bilir. 
Cinsi. Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün\ı sıı.atl re rnahıılll 

ÇOnkO: 
Bulgur. kilo 
Sığır et.1. > 
BuJda6' kınlınJlnua > 
Pirinç. • 
Bulgur. > 
Yemeni. çıtt. 

Cimıe. • 
Kundura. • 
Er kunduraQ.. > 
Sade yağ. kilo 

Hergün 
Çocuklarınız• küçükten 

SANIN d it maccınuxıu kul • 
lanmağa, SANIN dit m acunu 

ile alinde üç defa dif luini 
fırç.alam.'\ja ahttırtnız. Gür • 
hiiz yetitmelc:ini temin elmİJ 
oluraanuz. 

CBa4 tarafı ı nc:i sayfadal 

Eczanelerle, büyük ıtriyal 

m.ağazalıuında bulunur. 

Evet Flnlandlyanın su lh lstedi(inde, 
salha i.şlk oldutwıcla bir saniye tercd
düd edilem ez, fakat Flnlandjyanm sul
hu miimkiin rörmesl için korttusıınu 
ortadan kaldırmalı: ister, bu noktada 
da vulfe i~lltereye terettüb eder, fa
lı:at bu vazife menfi bir meaelenın do. 
tunıotu basit bir va.ile ddildll', u
mumi sbaset oesaslanna ve onun da 
prant.ilerlne dayanır, tahmin ediyo. 
rm ki mutasavver Moskova konf'enn
smda ktsm en olsun konuşulacak, dtlha 
dotrusu ipt idai voklaması yapılacatı:ıır. 

Ekrem Ufaklıgil 
----------~---------------------.,.---~ 

ERKEK ve KIZ - LEY Li ve NEHARi 

SANK1~ GEORG 
ALDIAN OKULLARI 

Gala.ta Kart.Qmar sok&k.. Tel: Erkek: 42095 - Kız: 40499 

Erk.ek kıamı : Orta, Lise ve Ticaret okulu 
Kız kısmı : ilk, Orta okul ve Ticaret kmmlan, J 
KA YID : 1 Eyluldcn itibaren, 9-12 arasında. 
İkmal im!Jlıanlan: 12 ve 13 Eyltılde. Tedrlsa.tın baş.lama& : 

15 Ey:tıı 941 Paurteai 

Deniz Levazım Satmaima Komisyo.1u ilanları 

Tahmin 
lira 

2500 metre vatka 600 
4000 metre kaput astarı 3400 

3900 

bedeli 
Kr. 

00 
00 
00 

Kat'l temlnatı 
Lira Kr. 

510 00 

1 - Miktar, cina ve tahmin edilen bedelleri yazılı tki kalem eşya o.i!:.Y-
1111.941 cwnart.eşi ırUnü saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve nümuneleri görmek iSf,eyenlerin hcrgün ve pazarlığa 1s
tira.k edeceklerin de oelll gikl ve saa.t.te yukarıda yazılı tıemlnat 
melktub veya vezne makbuzu lle birUktıe KasJml)QŞada bulunan ko-
m1syon.a müracaattan. •7739• 

Türkiye C j mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tıcunıhll tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve &Jua adedi: 26S 

Bni ft Uoari ._ MYI baab mwMQde' td 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zlraat Bankasında kwnbara1ı ft lbbaraaz tu&rruf belablarıncıa 
az 50 lirası bulunanlara ııenede 4 defa c:ekilecek kur·a Ue &oaiıd ~ 
plAna ıı6re ikramiye dağıtılacaktır. a 

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

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

lira lira 

72,000 11,700 878 12/ 9/ 941 10> 
150.000 37,500 28lJ 12 > • 14) Çorum 
500,000 2250 8 • > ıo bkenderu.'1. . 91.000 45,500 3413) 
110,000 27,fiOO 2003) 17 ~ • 15 Sarıkamış 

15,000 75,000 5000 10 • • 17 ) 
15,000 225,000 12,500 10 D • 16 ) 
25.000 212.500 l 1,675 10 • • 16,30) .Afyon . 

6,000 60.000 4250 15 > .. 16 B:ı<ıi:l~ r . 
50,000 87,500 5625 10 > • 16 Balılcestr . 

(955 74f>OJ • • Beher kilosuna 125 kuruş tahmin edilen 25,000 kilo keçi kıh pazarlıkla 
&atın alınacaktır. 5000 kilodıın aşağı olma."ll ı:ıik uzere ayrı ayrı t.ekl.!ler de 
kabul edilir. İhalesi 8/ 91941 P~rtesl günü saat 15 de Ankara.da 14. M. v. 
sa.tın alma- komisyonunda yapıiacd.ktır. Şart.namesi 157 kuru,<;a k.oausyon· 
dan alınır. Tallblerin teklif ed~kıerı milaar ilzerinden kanunt ka.tl kml-
natlarlle belll vak!.t te komlsıyona gelm elerl. (987 _ '7721) •• Beher!ne 10 lira tahmin edilen 2500 aded yün battaniye pazarlıkla ~atın 
alınac&ktır. İhales' 8 / 9/ 941 Pazc\tt.esi günü saat 11 de An!tarada M. M. <./. 
sa.tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta~blerln 3750 lira kat'l rıeaıto,.ı-
larlle belli va.kit te komisyona 6elmelerl. <993 • 7749> 

* * 89 kuruş 28 ı;antlm fiat pahalı görülen 10,000 kilo zeyt.leyağı pazarlık!~ 
satın alınacaktır. İhalesi 8/9/ 9.U P•uarte.si ~U saat 16,30 da Ça.oanalede 
&Skert satın alma komisyonunda y~ııaca.ıatır. Kat'! te;mlnatı 1339 lira 20 
kuruştur. Taliblerln belll vaAcl'te komlım>nıa gelmeleri. (997 • 7'163> •• F'oss&ptilc çukurlarının yaptınıma.it kapalı mrfla eks!Jıtmeye konmuswr. 
nıaıesı 20/ 9/ 941 Cwnartesl gılnO s:ıat 11 ,30 da Eski.şehirde askeri •tın al
ma koml5Y'Onunda yapıla<'.akıtır. Tll4lmln bedeli 11.725 Ura 64 kuTuf ilk 
teminatı 879 lira 2 kuruştur. Talıblerin bnıınt Ve61ka1arile te<'tllf meit'tuVI\· 
rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şıı~ 
nameıorl komisyonda g6rill0r. <995 _ '775U 

•• Aşağtda yazılı mevadın kapalı zar~ etsi.ltmeleri hizalarında J'lLZllı. 
gün, saat ve mahallerdeki As.kmi Satma.ima ~onlarında Y•Pıkıı -
ıaktır. T alb'..erin kanuni ve.~1kaları1e teklif mektubta.rını ihale saatlerin· 
'len b•r saat e-vı.·el a ld o'!duğu komisyona vemıe!erı. Evsnf ve şartname
leri komisyorıl'.armda göI'tiJfır. 
Cinai Mik' an Tutarı Temlne.tı İhale iıÜflU saat ve mahatll 

Kilo Lira Lira 

Palas.ka takımı. A.dcd 1500 15.000 1125 5/ 9/941 16 Maraş. 

Kuru ot. 1,125,000 SR.250 4218,75 5 / 9/ 941 lG Maraş. 

Sığır eti. 300,00ll 97,200 . '1280 .. 5 / 9/941 16 Maraş. 

Odun. 1.800 OOll 21.600 1620 5/ 9/ 941 16 Maraş. 

Saman. 9'37.001) 23 ,425 175'1 5/9/ 9U 16 Mar&f. 
Stğır et1. 14.t coo 36,000 2700 8 / 9/ 9-11 9) 
Sığır et1. 144 000 3G 000 2700 8 / 9/ 941 10) 
Sığır eti. 72 Ot)O U:,000 1350 8 / 9/ 941 11) Urfa. 

Pata.~. 140,000 14,000 1050 5/ 9/941 11> 
Kunı S?;'tan. 142.000 8.520 639 5 / 9/ 941 lti) Çorlu. 
Bina inşası. 44.021,91 3351,65 11/ 9/ 941 16 El'l1t işebit. 

Saman. 642.000 lt:i.050 1203.75 8 19/ 941 10 SO) 

Saman. 486.001) 17.010 1275,75 8 / 9/941 l G 30) 
Saman. 588.000 20 500 1543,50 8 / 9/ 941 17 > Karak~ 

(9l5-7223) 

•• Aşağıda yazılı mevadırı kapalı zartla elc.siltmeleri hlz:ı.larındn yıızıh ı: 
saat ve mahallerdekı askerl satın a lma koml&yonlanrıda yapılacaktır. Ta1 

1• 
lerin kanuni VP.6~kal:ır1ie tekıır mektublarını ihale saııtlerındcn bir saat e 
veı aid ol.dutu 'ltomiSYonı:na vc1 meler!. 11'-

Cinai Miktarı Tutarı Teminatı :lıhate günil, saat ve ınah'l 
Kilo L •ra Lira ....--/.' 

Saman. l ,360.200 51,!>08 3801 1219'9'1 16 ir.ınfr LT· j-

Yulaf, veya :upa. 
Kuru ot. 
Koyun eti. 

'472.sa& 66.112ıı soıı.a ~'l • > 
496.530 32.274 .45 2420,58 19 • » 
20,000 11.000 825 15 • » 

mırtl:ğı. 

11 S >ke. 
1 ı ~c,ke. 
16 A!von. 

5
,) 

dlıi9 • 75 

** ıer" Aşağıda mlktarlan yazıiı samanlar pamrl*1a satın alınacaktır. 1'ıı.I b ıo-
18/9/941 tarihin!! kadar her ıün Çana.lckalede 1578 askeri satın atına 
misyonuna gelmeleri. 

Milcta.rı 

Kilo 
Teminaıtı 

Lira Kr. 
Fiatı 

Kr. sa. 

420,000 1417 50 4 50 
270,000 9112 50 4 50 
ıno.ooo 2120 75 ' rıo 
300.000 1012 50 4 50 tt> 

------~~~~~~~~~-----------·-96-~ 
Harp Okulu Komutanlığından: ~ıt· 

1 - Aoa~lda yazılı ~tları haiz ok.urlar Harb u.kuluna aıınıı:~ıaP" 
A - Ankarada bulunanlar doirudan doğruya Harb U1' ,ıll"-
Ankara haricinde bulunnnı.u bulundukları yerin asker 
&ine mürll(:aa.t edeceklerdir. 201101"1 

B - K.ayıd ve kabul muameleSi 1/9/94ıl <len it.ibareli ~~ 
tarihtne kadar devam edeceltt.1r. Bu tarihten ~rakl ın 
lar ka:bul edlhn1yecektir. 

2 - Giriş oart.!lan: 
A - Türk olmak 

. uıunn1ıııt ~o 
B - Lise bitirme ve ~gunluk lmWıanını vermJŞ D aata11an 
C - Tam teşekık.üllü heyeti sıhhityeSI. olan askeri lı l 
(Harb okuluna girer) karorlı srhhat raporu aJm!l'~ıır e.ıınrn•;.o 
D - 18: 23 yaşında olınak (24 yaşına g!rilliŞ ola b oıcuıuıı 
E - Diğer §8.I'Uar askerlik şubelerinden ve ırar _....,-
Öğrcnlle.bırllr. (972-700l> __ ..... - - · Dlkkat: Hesablanndııld paralar bir sene iç6nde so liradan aşatı 

dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlasile verılecektt 
Kur'alar senede 4 defa, 11 M:l\rt. 11 Haziran , ıı Eyltıl, 11 ~lrln i 

······· ••••••••••••••••••••• ······-··-······ .. -····--·-··-··· ·---·· ·- • e(r 

Son Posta Matbaası: Nqriyat M&c\ürii: Sellin Ragıp ı::;rn 
k!inun tl\~ihln~nde CC-kil"CP!ı;•!r. C 
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