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f-fALKfN GÖZÜ 

HAL K IN KULA~I 

HALKIN DiLi 

-- Yazı itleri telefonu : 20203 Sene 12 -No. 3986 
'I::::::: 

PERŞEMBE 4 EYLÜL 1941 Jdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

_Bu sabahki 
haberler 

Busababkl 
Sovyet 

Denizi ve bizi 
bilmiyen bunak 

tebllil amirale cevab 
Mosıto ~ lst va, .. (Radyo, 7,45) - Sovyet " U .. llkatmdan bir intıba 
ihbarat bUrosu t.a.rafından bu sabah AUi ntDd e 1apıJan &azTtlt • Çör~ mu 

n~rechlen harb teb!JA'i: Japon Başvek·ııı· 
h Ey1cu günü ordularımız, ı>Utün cep- bt• "' • J 
cı:~ı:;e e~:~d:uharebeler vermCl'tC (Alman te ıgı Ruzvelte mu··ıakat 

Hiç kimseye, hiçbir zaman lüzumsuz yere meydan okumak hafif
liğini göstermedik. Fakat şu kadarını söyliyelim ki ihtiyaç olur da 
Çanakkale mucizesini tekrarlamak lizımgelirse bu milletin ayni 

kA. l EyJQldc cereyan eden hava hare- _ 

t tında, havada ve ~erde, 39 dilşma.D Şarkta tekı·ıı etmı·ş 
kahramanlığı göstereceğinden bütün dünya emin olmalıdır 

'!YYaresı dilşürdük. Bizim iı:ayıbıınu 
21 tayyaredir. 

Sovyct tayyarecileri, bılliassa Lenin- At 
~ad mınta.k~ında düşmana şiddetli ı-are•· Lo , drada 
t rbeler indirmektedirler. 70 düşman il D 
ByYaresı. bulutların arasına sa.klana-
~~ en b{lyU.k hava meydanla.rımızd;ı.:ı ı· n• .. ışal 

erhal havalanan avcılarımızla düş.. 
d rlne ani olarak tarruz et.mlşlen;c de, • şlpbeler 
ınan tayyareleri arasında bilyilk ·bır dl 
~Uharebe cereyan etmlş ve dü;;;ınan e •or aya 1 dı [Yazılarını bugün S inci aayf amızda bulacakaınız l 
b 1 tayyare kaybederek kaçmak mec- J 

ur Ye inde kalmıştır. 

Ertesi günü 50-100 metre aı~aktan Alman kıt' al arı ı od d ı ~~~~~dnım:~ı::~~:ru:o~~n; Japon hUkOmeti M·ıı ş f d esaya gi en su 
~ldürUcu dart>eler indirmiş; 10 Alman L . da 2 5 k . ı ı e On k . bankı Ue 20 zırhlı otomobil ve blrook enıngra Vakit kazanma tevz•ı mer ezı 

&rb rnal?.eme.sı tahrlb etm.şlerdlr. 

F· 1 b k km. yaklaştı lar mı istiyor? 1· • d 
ın er yeni ve uyu --,.- Londra 3 <A.AJ - Daily Telegraph zmır en 

f k 1 b 
gazeteısl şöyle yazıyor: 

muvaf a iyet er Muhare e ru!:ın,!!:ı~~:f~eı:~~&k~::~ 

zaptedildi 
Berlln 3 <A.A.> - Ode.aa için cere.. 

yan eden muharebeler esuıu;wda Ru
men teşekkülleri, şlmdiy~ kadar Sov

yet piyade kuvvetleri tarafından mu -kazandıklarını şiddetle :::~:'=:·.:.~ don"1nd• ayrıldılar 
b
. Bu sabah aldığunıza göre, Prens Ko- • dafaa. edilmekte olan bu mUstıılıkeın 

lldl•rı·yorlar -'evam edı•yor noye, Amerika reisicümhuruna gOn. • İzmir, S {A.A.) - Reislcümhur I.s. şehrin başlıca su tevzi m erkezini işgal 
U~ derdiği mektubda Bahrimuhitte bir met İnönü seyo.h.atlerlne devam et - etıınlşlerdlr. 

r l.oııdra, 
4 

<A.A.> _ Finler diln Kıı- görüşme teklif etmiş. Bize göra, Ruı... mek frzere bu sabah şehrimizden ay. Yiyecek noksanı yüzünden ş\ınd'den 
e 1 berzahında büYük bir mu •affakl- velt - Çörçil mUUı.katını bu kadar ya. rılmışlardır. t~- elcıe ett .klcİ'lnl ve Fın kıt':ı.lımnı.;1 Serlln, 3 CA.A.) - Alınan ordu - kından ta.ıdb edecek böyle bir görll,ş- güçlüklerle karşılaşmı.ş bulunan Ode -
~__,. .. , .... wiwıdw ~~ ~ lan baökmnamkmlıi;nın tehlı§;: me :tnıtıhı efdn um~tara - İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ:iİİİİİİİİİİİİİİİİİİ aadalli mahsur Sovyet kuvv .. Ueri wecek 
Uducıuna \•armış olduklannı btldır. Bliıtiln şark cephesi boyUnca tam tından iyi karşılanınıy 1D8WB suyun da lı:esilmesl üzerine ci:ı.ha bil -

ln4lerdJr. muva.ffa.kJyetle inkişaf eden har ekA.t e1'kArt ımıumlyesinin herha bir J8ı- frkı• anketı•nde y11.t m(le*WAta marus kaim~ olacak • 
cereyan etımelttedlr. R umBn bava kuv ver mensubuna itimadı o &ıabit T lardır. 

Bu Sabah Londra vetıeri cemal> bölgesinde Ağustosun oldutundan Japonyaya lbnl 1 y:Jktur. en aiizel cevablan -------
sonuna. kadar 433 SoTyet taJYBl'eal Newa ahronlcle ıra•tesı Rusvelt - o- 1 mil O tOD 

• • ' düşünn.fişler ıve kara kuvvetJerinin Konoye görüpneS(nden emin olma .. veren okuyuculanmız y D 
vazıyetı nası hareutum ıakdtre deter müzahe .. mskla beraber bir Ja.pon hilesinden Rumen 

•ret.erde bulunımuşl11rdır. şüphelenerek başmllkaleslnde dlyor __ 

g .. .. or ? Alman saıvaş tıayyarelerl dıill gece ki: t 1 .. oruy • · Ut l Ş3ıl'k sahilinde bulunan K.on~e·ntn Ruzıvelt'e ~erdlll pe ro U 
I..o Ing eren n . İngııte me'ktub '.ha.klonda blrçQk tefstrler '8- ·' 

<la.ıc ncıru., 4 CA.A.> - Sovyet RUSi.Va- liman t;eıslsatına ve merkeıı .. ı, - Mektubun. muht.tW.yatı henüz tr k 1 ' 

Von Papen dün 
tayyare i.le 

Almanyaya gittı 
.f.stnbul 3 (A.A.> - Almanya bU -

yük elçisi von Papen, dUn Y~Şılköydea 
tayyare lle Almanyaya harl!tce& e .mlş. 

tir. .................................................. -
[Düf1ünceler] 

lürkçe konuşmak 
Gaaettlerite cörduk: 
İstanbul meb'usları Beşlktafta b.a 

dileklerini dlnJerlerk-: 
- Tfirtıçe ._ ............. ..,...,. edem 

.a&aildqlan &tirkoe •--.maT• Je'9r 
ioin ~ fMUntle Wr &e• ... 
ile brwalaşmlflar-

Ne eeYab .enliler, "' ne cltiş....._ 
Jer, bllmlyonuı, fakat bl• .enelerce n . 
vel bu semin üaerinde konUfUrllen ma

hatabımwlan ıörmlit oldutwnu:ı m• 
kabeleyl hatırhyorur: 

- Fakat niçin tjirkçe konusmala.. 
rında ısrar edlyorsuMad diJle sorma: ta. 

lar ·ş:arb vaz yeti hakkında müLalea. redeki tayyare ıneycianlnrına h ucum :~·detıldir. Bu mektubun mıaPadl ~ a 1 mı 
So merkeı.dedlr: etmişlerdir. t.a.za,nmak ve aıblukaJl gev -

detıe vyet Rusyada muharebeler şid- Dün Manş, HolAnda ve Norveç sa: zaman 1 vıa ·ngtonu 1candlnllak 

Dili, hissi ve kanı seninkinden de. 
Moskova. 3 <A.A.> - Pravda caze - tfldlr, o halde karşında yabancı bw 

eızn:~vam etmektedir. hillerl Uurinde 12 düşman tayyaresı şetmesl 1~~ - ~e yoktur. Buna ınu 
lar cephcs ndc: DUn gece Alman- " ülmüışt.lir olduğuna ç fl.V> d raca 
tll~ ~ingracıa 50 kilometre yaklaş- dil~ ta~arelerl dün gece Al_ Itabll Japo~. yatmayı duryı:..l -

~ 0 d\iklarını bHdlmı!şlerd1r. AYnl --D-iiŞlnR~~n~~~5~ı~n~ct~sa~T~fada~>:_ _ __:. ___ _:cDe==Y&llU=-~ı~baela~-:; .. ;;;;;--t'bıı llda bu mıntakada Rusların mu- (DeY&llU 
titr ta.arruzıarda bulunduklarını ha- I IJ&t ::1 
.Sotr:ercyorlar. Almanl.ıar Lenln!rada C Asker vaz 
' ilen hareketin yavaşlamış oL , 
-., ~ı Ruaıann şiddeUi ınukaveınetuıe -

:~t;.:=, .. ::: .. ::: Lenı·ngrad müstahkem hattma 
lıu ce ektedir. • 

";""~R~~~~·· ..... k yeni Alman taarruzu 
Oskovaya gıdecek arşı _ 

tcı.ıcı lngiliz heyeti 
Y d 

w mız günlerin mühim hadiselere 
r..._l'laı ra, 4 <A.A.> _ Moa1tova :ıton
>t), !la l.ştırak eylemt* Uzer8 R US
~ lldeceg olan :bıgillz heyetine 
~lneaı azasından LOrd Be•· S, rl:yaaet edeeetctlr. tnılllz ve A 
S 11 llOktaı nazarıarına taınaaıile 
~ bulunan Lord Beavtrt>TOOC b.ı 
ta.. "1 lra erlb>ecek başlıca f&h5iye1t-

11 ıı p:nlar Çind; bir 
~nı tahliye ettiler 
~ t (A.A..) _ J aponlar. altı 
'llberı eller inde lbulıındurduJtları 
h ~~un tahliye etınıoıerdir • 
Qll) - - - --
... rar parlamentosu -
~fevkalade iştiınaı 

~ta~ 4 <A.A.) _ Bulgar parla -
-~ ...... il dun fev'lı:ai&.de tOpiantısını 

ea.:'.".1tttr 
>tt1~9Yln pıarlllmentonuo eıcserı. 
~'n teşk.} eden meb'uslar grupu 
~e~lf ve bu toplantı esnasında 
~:Yet, ha Filnf ıınemleketın uınuınl va
l'lc.;y~ ~11lda izahat vennişta· . Ha
~t•lt ~a:ı:ın Poı><>f beyanııt.tıı tJulU
~~ 't. 'flu ~r harici slyesetinde de -

•ta ıt.f.i0hnadıtını ve Bulgar ınlll~ -
~ ~hadını muhafaza ettifı ınild
ı.... ıı ~tıcı rıct va yetin Bulgar~ 
""!\ r Şeoy-ı muc b oımıyıaoatını 

aşa ıgı k .d. 
h 1 Caklarını kabul etme zarurı ır 

sa ne o a 
Yazan: Emekli General K. D. 

kısmınciakl yük muvaffaklyetle lılctifa etmeyip oou 
Şarlt cephesinin en cı:sub yeni ııare. derhal tevale teoel>büs etmiş ve Kareli 

DiDYeper dtr&eiti sarb ~ı.klan ya.p _ berzahında kuşatılmak tehlikealndeo 
tteUer Jçln muktazl h&ZU' bu cephenin ıı.lkuımaıı: lç1n acele bir ~ikle ırerl 
JJ].8kla iŞtlgal eden ~rdunun bilYWt çeJtllmete baŞlıyan SOvyet iOt'alarlIUD 
ıne~etı ki511ında okiuiU ınul:a _ derhal tabi.kine başlatarak ileri lı:.uv -
ıı:.tıtıeıerl• i01'& etın~e uıraşan veUerlni Lenıngradın 50 kilometre tl
b il taamızıarı pillk rdulart ı:ıundan mali garblslne kadar yaklaşt.ırm14tı. Bu 
Alman ve aı.Qıt.ılklerl :ı mıntakasındA e1111ada Aımanlarm da garb, ccnub ve 
bi!'taÇ ~ eVY!'l. şlm varını zaptet- cenubu şarltlden Leningrada karil o
bir waftan Talin v~ ~rb ve ticaret lan hareketlerini silratle ilerleı.ecelı. -
ınek, :saıti.ktalti SoVY zayiata uğratmak. leri zan ve tahmin edilmekte idi. 
f!loıarını (,l(>t bQyük ıımen A'l>lll ş:.ma _ Halbuki h1dl6eler tahmin edlldlli 
dilt!r taraftan ~· mevki nden Ş'.nıale veçhlle cereyan etmf'lfl ve birkaç gün. 
ıtndeki Novoır; :Moskovada.n Lmtn- denberl intişar eden Alman resnıl teb
d<>lt'U Uerllyer O • ~tryo!undsn en llAleri ile Alman askeri mae~ıanc. -
grada giden . ç ek ve ou sayede dan verilen mütemmim haberler b:ı 
cenubdaklni k~ cenubdan kuşa - hareket hakkında yeni hiç bir şey bıl
ı..entneradın ga zivade sıkıştırmak su- dirmedller. Dünkü Alman resmi tebliğ 
tııımasını ~ahab r muvaffaklyct k.ızr.n. ve .haberleri de bu hususa hiç temas 
ret ıe ınüh mb muvartaklyeU Pin or- e•mcmekte, yalnız Rumen nua kuv -
mı.şlardı ve ~tnnı :Mareşal Manrr - vetıer"nin cenub mıntakasında evvellsl 
dUSU başk~an av. b r zaman cv;e! y.Un Sovyet hava kuvvetlerine ıearşı bn
:na.vının. bu~ndc iki sovy~t rtımen nl yük b!r muvaffa'k yet kazanara..ı: 400 
salla b6lge :suna uğrattıktan ve IA<!oııa kUsur SOV\'{'t tayyaresini yer.:Ic ve.ya 
aıtır bir ';°~dakl 'l ~o n!n! de hava muharebelerinde tahrıb n ir.ıha 
.roıü e·r~ ı hırpalad mra~~nre!i ı>tt 'kler'nl, son birkaç gilndrnoerl şarl: 
b'r havlcıakl kuvv'fıt ., ~ ~a - Ce':'hcs!nln muhte11f mıntakalarillda c;ı 
tterza?ı.Ul [ye karşı 1ı ,.bh;~ melıaret revan f'dl'n muh'!t'ebeler ne•tceı;•nJe ve 
d'le vıpıı~e ıcrı ett'rdi ~t 'h1rc_ Talin mı•h!lrPbelerl sonunda aıman. 
ve ce::b etııY•tt.. A~· _,M•reş:ıl 11.000 k~r l!S'r hariç olmalı: tize:-e 
ttt ·- v iPui-lde 'lı:.ll~tJrı.!\>9• - ( DeftlDI 1 tnet 'U>'.faüt 
!ı{ınerha,- . .. ·; -c / 

\ .• 

Mahmud Der Melih Vr c.T 
Oaıııetemıme açmış o1dutumuz cİç. 

ki yasak ecllmell ml?> anket1nın ne. 
tkesınl bir müddet evvel ilı\n etmlş-

[Devamı 5 lacın u7t ada l 

te6l dünkü nüshasında diyor ki: ll'ian veya bozuk bir şh-e ile l<onııta-
Rumen petrol kuyularına. ve tastl. rak bunu sana anlatma ı , f'nln kt.. 

yehanelerine karşı yapılan Sı:ıvyet ha- vene buninerek seni .. şaşırtmasına mu. 
va alı:ınları neticesinde blr mılyon ton. reccah delil ml'l 
dan zjyade petrol yakılmıştır. Halleclllml'Sl li.xım relen bir mesele 

R.OmaDYadald hastaneler 3nralılarla karşısında mı bulunu)Oruz., yoksa haL 
doludur. Yalnız Bükreşte 70,000 yaralı ledllmlş bir mesele karşısında anı~· 
tedavi altına alınmıştır, E. u. 

Kahraman ordunun ueni subauıarı 

P iYade Atlf Okulu bhl:aman ord~ :venl sO~lar vennlftlr. Bu mtınaee*fe 30 ~ ZafeT bayramı rıQrıU ni'l!lo 
ruim 1apılmıftır. Bu meraslm'1en bir ~yı tesbU eden reamlmlr.de ıeno ı~ylanmıa and IOIDet~:.rıcr. 



2 Sayfa 

Hergün 
Sulha aid projeler 
Etrafında 

\. Ekrem U,.klıpJ 
...,... ubattbenhı talihi şarkta yapıl • 

.lıT& malda olan hareketlerin vere. 
cet! neticeye batlıc!ır, yalnız muhnre
beııiıı talihi delil, 1Jfr bakımda.n 
Avrup:ıııın, bir bakımdan ıse bütün 
dünyanın, hat.ti mil.!:akbcl ha:rat ı;ek. 
linin talihi de ona bailıdır, bıma blll. 
yonız. 

Neticenin alınBCağı zamana kadar 
istikbalin arzedeceti manzara hak1mı. 
da tahminJcrde bwwunak, mütalcalar 
yürutnıck tamamen faydasız. .Bııuu da 
biliyoruz. bilmekle beraber insaıım a.al'
dan, soldan gcleıı sese kulak kab.ut • 
maması, lşltUklerinln üzerln4e dÜ$Üll
lftemcsl mümkün olmuyor. 

Bu vadide bize son obrıık ak.scılcn 
.ses İsviçrcdc çıkan ,Pir gazetenin scst. 
dlr. Bu ga:ıc1cnin .Beıiln mnb.abhi mtiL 
takbel A vnıpa hakJmula Alınan barlc:L 
Je nezaretinin fikrini J'Oklamış. Oradan 
derli toplu bir hül5.sa :ılarak gazetesine 
bUdlnnlş. 

SON POST~ 

Resimli m:aıra.ıe ı " Sabr,, ı " meskenet,, ile karıştırmayınız = 

-rE 
l\lafltldan %25 ·y,ı1 evvel Plaatus ŞU climleyl söylcmJşU: Herhangi bir teşebbilste hareket ceç ek için en münnslb c!akikayı bekle-
- «1 belAnın Uıicı sabırdıro nu, clotrudur, fakat sabrın fayda vcrmesJ :rlnlz, fakat evvclA o dakfüanın çabuk gelmesi için elinizden gelen be:.- şeyi 

1~ lntbar müddeti içinde boş dıınııamak ta lhundır. yapıım:, sonra da o clılklka CC!ditl r.nmrın her clhcUen ha.zır bulunanın. ·-······-··························-·············-·· .......................................................................................................................................................... .... l\llhvu iki sen.edenbcr:i mubarebe7l 
mliteakıb Avnıpaya verilecek 7011 ni-
:ramılan bahsder. Arasıra :ıtfllıt'er mat r - ) 
buatında veya devlet adaml:u-ının has. 1 r 
bihallerinde bu tabirin r;eçtltı görüffir, 
hakikatte ııeyi ita.de et!:iği, hududlan 

kat'iyetıe olri!mi..ş bir p~m halinde "--------------------------------------------~~~ ... --------

~§~ff ~:;~~ Venikapıdakanlı bir Ask r ai el ri e yar ım ('""""'""Sü"~~~·b;~k ....... , 
~A= !:e!:!e:rlja~: aşk faciası oldu • .b ~ umum mu··du··ru··nu··n 
den bir manayı mı haizdir, yoksa bazı- z!lmm yarın an 141 ar en 
ıannın tddta ettMm ıtbı bu tabir, Bir adam barıımak i.temiyen U lil fetkı.klerı· · 
onu icad edl'lllertn kıtfalartnıla da k k k J 
henüz tam:mıı1e şdcil atm:ımış müphem aTısını 80 a ortasın a ağır ta'· b le k e :P. ı· ı· J o r 
bir düşünceyi mi ifade eder? Icçhul - surette yaTaladı 
dür. 

Bu bakımdan ~u gazeü>e1nln Evıvelki gfin, Yen;kapıdıı. ksnlı blr 
haberi bke lcanmlık lçtaılc küçük btr aile faciası d:muş, blr koca knrısını ~er ailelerine ·yardun maksadile kullnn-ılan elektrik ve hnvagnzi ha. 
ısık gibi r8rilnıtll 'YC memınıruyd. Vt'•d.I. sokr.k Oltasında bıçaklıyarak ağır nnkil vıı.sıtaları1e, elekl:ırik, havaca. _ riç olmak üzere belediye ıbududu i -

isviCTtill m~stiaşa yeni wlzam ııak- surette yamlamŞ,ır 1 . 
Jı:ında Atman harlcl;re nezarett.oın yap.. . .. · . zl, tı~t;ro, sinema, konser ve bıı.zı . ç nde istih ak olunan clekıtrlğın .be -
tığı hütas:ı. a rt no'lrtııda ioplanı)ot: Mecidı~"linde gaz noculuk ya - ı beled.'ıye reslınlerine zam yapı ması be kllovatma ı kuruş, hnvncazının 

1 _ Yem niı.arn 'bütün AYTilpa. mll- pan Zühtu adında bl?' şahsın evinde hususundaki kararın tntJbikına nld beher metre mlkfılıınn 20 para zam 
Jetlerine ayni hukuku verecek, 1.-aI.b, 1 oturan ceıa:ı isminde bir genç, ev - hazırlıklar ikmal olunmuş.tur. Bele. olunncaktır. Aynca lüb yat, haJler, 
mağlüb, mü tem. veya inktya.d altına 1 ve1ki gun, Yenikapıda dolaşırken, bir cLye, nakli vas taı ... rı :.dare.ı::rile <i ğe:- konturat, tellfı.l~e, memaha reslm ıve 
alınUU$ olarak milletler arasında b\r üddettcrmcri ara.'an açı.'k bulunan aliıkadnrtara iC3!> eden tebhı;atı yap- fıcrctJerıne yilme 50, t yutro, .sinema ı 
1'ark gözı.-trnekten UZ1lk llalacak. · - o b • ve bu sebeble de ayrı yaşadık'arı ka_ mıştır. Nakil vasıt..ıları bilet.:erl üze_ ve konser biletleriue yuZ'de 1 n c_ 

2 - Yeni n\~lkAl\TUıı:~~ askını h:- rısı Ma:!muireyıe tooadUf etan.lşt.ir. rinde de sürşaj yap::m•ştır. tinde rıam yapıla.eıı.ktır. Bu zaml::ır -
riçten gelecek k'.uı e ere .... ,.ı oruy • .....,. ,.~• o1 k ı resmi 
cak. Ara'anndiı.kj d.:ırgınlığo. rağmen. Asker ailelerine yardım zamlarının ua_n llÇU~ll unaca parn :ır J 

3 - Yeal harl.l:i tcsirlçrc müsaade tarlSlD,ıı !hl:;:sen merbut o'an Ce!lıl Cutıbikma :yarın sabahtan iUbaren muessese.er tarafından tiıhsil 0 un -
etmlyecek. bu tesadüften istil:ı<IB eaerek, Mah_ ba~lanaeaktır. duktan sonra 75 gün, husu.si ye:ler 

4 - YenJ nizam yalnız Avrupanın mureye ~mı ve lbfr ara.d 1 Yarımian iUbarcn Devlet. DenıeyoL tn.raf"·1ar. 4:5 g\i'l z:ırfınd:ı beled.ye. 
tabii hududl:ın dı:hllinde bulunaulnra te'~'" tmi ,,, •. t .. ft !arı yakın sahiller ve Şirketi Hayri - ı ye teslim dunacaktır. Aylık kazan -
Ü y~malarını A.J.L.l e ş, .. a .... a .....,. . 00 ı.r k' 1 tatbik 

tbl.k edilecek.. tbıa ıl dm kocasının bu arzusuna .red ceva. ye vnpuriarile '(} .. küdar ve Ist.anbul cı ı k a.~ geçe~k llıtn:sr·e erte kl' de 

mış olan bu kü~ hülisanın İsviçre bı vemüştir. •·· blrınc mavkl lbılct. ücrct'erlnc, şehir- kaldırl!mlştır. 
Almaııyn hariciye nezare e yap - j tramvaylarının ve ban lyö trenlerinin edJme te uıan mu e e ıye şe ı 

~azetesi vası•asııe büiiın ddnya,ya ya- Bu. mu'kbeleden .son derecede mii_ de lş'lyen bilümıum ot.Obüslerin l>i et Asker nre!erinln Ağusto.!; aylıkla -
yılması için seçile~ zaman Aııglo • tecssır alan Celfil .karısını bu suretle bed '!! in l kUnlŞ 2:am yapılacak- nmn verı1meslne dünıden itiba.ren 
Sakson bftyannaıae nin neşıinl W: • yçf.ı:ı. ge~~rlni anlaiYlnca işi t e er e başlanmıŞtır. Yakında Eylfil aylık _ 
men taklb eden umandır, bunun ,çfn tehdide dökmÜ§ ve, ır. 
bu hülisaJ'ı Anglo • Sak.son akmlne · Bundan lbaşka sm'.11 müesseseleroe lnrı do tevzi dlunacaktır. . c- Benlmle ıberaber eve gelmez -
nrllm's bir cevab olarak tcliikki e.mek . 
ele .. k" d'" sen seni .90kalk art.asında geberUrım> 1 M .. t 1 
B:~::a~ı u~ydetilkten sonra l\lls. demJştir. aŞ8 US eşa rl Münakalat Vekili 

tayyare ile döndü ter Ruzvelt.. Çörçil mülika.tını ınütes. Mahmure, Oelfilin bu son ihtarına şehrimize geldi ı 
lub neşrNilnıiş olan beyıuına.mcyl da ku'ak a.ıım.ıyarak yürümüş, ihırslı 
utırtıyacıık olursak görürüz kf, Anglo. koca da 'bıçağını çekerek karısının İa.§e Müsteşarı şefik sa.yer dün MfinakaH\t Vekili Cevdet Kerim İn.. 
Sabon alelllln'n atteltl fh imal Ras.ra. üzerine atilmlŞtır. şchrimi?.e ge!mlŞtir. Fiat Mürakalbe cedayı dün sabah Yeşllköyden 8.40 
1lDl hnsusi vaz\yetlnl dlişüRerek klJ7- Sdkak ortasında b!r müddet de _ Büromı teşkı..fı.tı ve şehrimizde bu. da k.a.lk:an tayyare post.a&le Ankara-
maş olacap ihtiyat kayM11arı haricinde s..uı Y" dönm:ı...+ür Vekili., VekA!ete baır. vnm eden bu :kanlı tecavüz neiice • :kınan ofis"eroe tetkiklenle u un - .. -,· · 6 
her iki gnapım snlh hed•fleri an.sınü .. " .. muştur Müsteşar bir iki güne kadarı ıı müessese.er eı11tlnı ve dost.ları teş_ 
Avrupa mUletJerhte hukuk müsavatı sinde zavallı kadın vucudune ve yu. . · 1 iş'erin.in Y1 eUnf:şlerdir 
vermek batumm~ tam ~lr >nÜ.)llbe- züne inen bıçak darbelcrlle ba.ygın Istanbulda kalacak ve aşe · ---~ __, ___ _ 
het vndır. Biris!!lln istedi•t .:te küçük bir ihalde yere serilmiş, carib koca i§leme tamüe ~uı oilaeakt.ır. Taksilere fazla 
m.flletlerl mes"aıJ et.ı:ıek. ötcldnln Me- dıı, hfuilse yerine gelen zabıta me - k k 
dl!i ek ••• SnnılaMlir td, thtıl!'tf blr murlnn tanı.tından yakıılıinmışiır. Kapıya Si ışara benzin verUecek mi? 
aıilaşmamazhk yilrinıif'll Çllmıışta. k 

Bürhan Zihni Sana• şehri
mizdehi tetkikleri etrafın

da izahat veriyor 

Birk~ gliDdcnbcri 5Chrfmlzde 
bulunan Sümcrbank umum müdü. 
rü Bilrhan ZıJınl Sanas, istanba1. 
dald tctkiJdcrlnJ bitirerek rlün ak
şamki ekspresle Ankaraya üümııüs. 
tur. Umum miıdür, şchrimızdcn ay. 
rılınaZdan ünce bir nıuharrirlnııze 
buradaki te!kiklcri hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

«- istanbulda kaldığım müddet 
zarfında fabrikalarımızın lstilısııl 
ka.billyeUerlni artırmak ve lmalfı.t. 
kapasitelerini tanılın ve tc\'Zin et. 
mek üzere lizun gelen dlr~ktl!Jeri 
verdJm. Bu arada bilhassa ateş tuğ. 
lası mcselcslle meşgul oldum. Şa
mot ateş tuğla fabrikasını. llnz • 
nl'<lar ı:;Utliğfndekl ve Defterdar • 
dakl doktor (,'adinin ateş togla. 
fabrikalarını gezdim. na fabrika -
!arın lsiihsallcrlnl artırmaları bu. 
sasanda fabrika sahiblerile muta. 
bık kalııunıştır. Bu fabrikalar yenL 
den fınnlar kurarak lbtlyacımuı 

ıfdcrmeğe çalı.")aca.klardır. 
(IAvrupadan yedek makine ak

samı gelmiyor. 'Bunların temini i 
için hususi mtiesıreseleri ve yerli ! 
fabrikaları g-ezdlm. Banlardan da 
istifade ea.iluektlr. 

cY-onlii ...e pamuklu fabriblann 
alf.ı ayhk dewe toplantılarında bu. 
Junc1um. Bu toplantıya alikadar 
fabrika mümesstııcri ve teknisyen. 
Jer de iştirak eUller: çalışma 
progııımJarı tetJcik edildi. Aynca 
basma istlhsalatını artırmak l\lln 
yeni k'dblrler alınmaktadır .. 

"9 ......•..••••.•........•.•••••••••••••.••••• .J 
Onun çtn d"vam etmek1eıl'r Te dfu,ü - Haseki hnsta.nesine kaldırılan ya- Ölen ÇOCU Vi.lflyet ve belediye, taksi şoförle _ 
niilebmr ki, shndl bunan böyle olclolu rnlı lı:ndının 6frih1 vaziyeti teh.'1kelf. Ta'ksımdc, Cümburiyet caddeslıtd~ rlnin benzin azhğını Ceri BÜrerek U- Bir katil i da m dan 

Eylôl 4 

Meb'uslar Üsküda 
ve Kadıköylülerin 

dileklerini dinlediler 
İstanbul meb'uslıı.n dün de "Ctsku.. 

dar ve Kadıköy halkının dileklerini 
dinlemişlerdir. tisküdıırdnki loi>1nn -
tıda Belediye Rel.s muaıvini Lftt.fl 
Aksoy da lınzır bulunmuştur. 

HararetU geçen bu toplantıda dl J 

lek sahlb}eri baş ıca şu ~eseleler ü .. 
zerinde dunnuşlnrdır: 

ttsküdar trn:rn.vaylıı.rınuı ve Şirko .. 
ti Hnyrtye ıvapurlarının pn.haılılığı, 

bilhassa kız lJseslne olan ihtiyaç, su 
ve çöp meseleleri, hükumet binas! • 
nın inş:ı.sı, benzin ~cı "Ve ıhtildir 

ma5elest. 
Mü.teıı.kıben söz alan kaymakam 

İhsan Ünal, Tramvay Şirketi Müdü
rü Feridun Manyas ve Lütfı AksrJY 
halkın dileklerinden J..endi dairelerini 
alakadar eden meıvzulara cevnb ver .. 
nıi§ler ve tqplantı sana. cnniştir. 

Saat 17 de b:ış'iıyan toplantıd:ı. Ka.. 
dıköyliller de bilha.:ısa k'lna11Zru\1'0n, 
Eurbağ'alıderenin temizlenmesi, me.
z:ı.rlık llıttyacı ve petrolün azlığı g!. 
bi mesele er üzerin<le dttrmuşlnn:Iır. 

Bu sırada Tevnk Ergon gazetelerin 
ayni .sütun ve sayfa.ya malik olanla
rının başka b:ı.şka fJntla.rla. satıldı "' 
ğında.n 'bahlsle bunun da bir ih.tikfı.r 
me'V'Zuu ote:Dtil t'!tJt.iğl ;drlinsındıı bu -
lunmuştur. 

Yapılan dileklere ataşın.akam ve 
Lütfi Aksıoy tarafından izııhat verıı .. 
mtş, bu .suretle toplantı sona ermış.

tir. 

Arkadaşını bıçaklıyan 

sabıkalı 
Dün, Galata.da, mı1ld}luk yüzün,. 

den bir yaralnma vak'ası olmuş, bir 

sabıkalı arkadaşını bıçakla müte:ı.d
dld yerlerınden vurmuştur. Beyos ... 

' lunda, Hamalbaşında Kordelf\ saka. 
ıı.....Aırt 22 numaralı evde oturan Vik-
6'" ..... , ' 
tor o.dında biri, diln Galat.ada Beyti.• 
zıd cadldesJndekl Apostolun kabvesi
ne g&tnılş, ıburada Ali paşıı. na.mile 
maruf bir salbıknlı ıle oturup rakı iç. 
meğe baŞlamıştır. Blr müddet kafa .. 

tarı çeken ViktOrla, Ali arasında blr 
kavun pıcselesinıden kavga çıkm?Ş. 
bu esnada A1l bıçaklıı. Vlktoru göğ -
.sünden ağır sırrottie yaro2.nmıştır. 
viktor 1fnde :verenıiyecek blr m.\de 
Beyoğlu hastauesme kaldmlmlş, ç~ 
rih yakalanmlŞtır. 1 

·r· .. ~~ı;;;·i~k··~;·i~;~ .. T 
Şubeye davet 

Eminönü yerli askerlik şubesinden: 
Yd. P. A'tiiım- Süleyman oğlu Ah .. 

med Cenab 312 (13386). 

Sınıf 8. MI.. Me. Mehmed R'W}ld oğ .. 
lu Qısma.n Nuri 298 (Sll.;64). 

Deniz makine Yzb. Abmed o{,-lu Mcıb 
med cemal 301 <1274). 

DeniZ makine Yzl>. Mehmed oğlU 
Mustafa LUtfi 304 (1631). 

Bu sübayiann hü:viyeı c~ı.. 
ıe blrlik!te acele şubeye rnümcaatl•'" 
n 116.n olunur. 
~~~~~~~~~~-----------anlaşılcbğnıa ı re nihayet masanın dlr. 199 numıı.r.ı.ılı v.t.a.Us apartımanında zak yerlere müşteri alm.adıkları et_ k k 

~na otunnak zamanı celmlştlr. Fa. oturan Peroza o.dındıı. bir k.n.dın, ko. rafındaki şlkil.yetıeri ehemmiyetle ya asını urtardı 1 R AD y o 
kat wı~aı~sef ortıı"-ı bi .. uk bir mania 40 b·n çuval kahve ,, 
nr. her lkl tarar da istiyor ki, küçük 1 casına eşya. göndermek üzere C.\W~ tetkik etmektedir. Bilhassa acele ıve Bundan 4 .sene evveı Beyoğ:lunda ı----------
Avrupa <!evleUftrlne verilmesi matlub varken bU SlklAll k1 :ı.~:ı.m annesUe beraber Beyoğlu mühın ıvnk'alania uzak yerlere git... Kumlbaracı 'Nltuşunda bir köı:nüreü 

J 
dtan saadet. hıdı: k mfis vatı. ebedi poSt.anesine gitmit, 6 yaşlanndak1 kı. mi~n· şofCirler cezaland.ınl.a.caktır. düklkAnınrla i.Jienen !ecl bir cinaye -
sulh ve lurzur ke di eli i"n çıkmış ol- neye ? zı Mıırjyi apartunıında bırakmıştır. D:.ğer .tarnftan 'tnkslrere fa.ila ben • tin nnk!oon gôriilen muhakemesi bl.. 
san ~ kendisi rmrti n~re kadiri poot;aneden geç vakit dönen Pruza. zin verliebl mesı etrfında da tetkik_ rincl a.ğıreeza.ıda dün neticelenmiş _ 
mu'hk ınliih've 11 bir l"ft'" olarnl.: ye. Ticaret Ofls'nin e11ndend 40ıo; b1~'{;; apartımaruı. ıı;cld!ltl vakit, kızı Ma- lcr ynpı'.lm:ıktadı.r. Tramıvay, vapur tir. 
nl tes- kül e<ll'c~' m"!I' d dUny:ının ü- va.l ka'llve stoku 'bulu ur.u rinln kafasını demir kapıya sıkış.'111§ ve tren tşıiyen yerlere otobüs sefer- Hii.disenin su91usn bulunan tamür
ser'ndf"~ üstünde. D"T.Qretei olarak bu- bazı ,.erlerde kuru kı:ı.hve bulunma - bir va~ctte cörmilştür. lerinlu kaldırılması suret.ı"le tasarruf CÜ Atıdürrııhman, karo"'"' -....lnm 
Jansun, Avrupa harici işleri de ailedlli ması nazarı dikkati ce".b!)tmışt(r." Ku- Bu feci ıınanzarn karşısında. çılğı. olunacak benzinin taksJere V"rilmc ,_.... l.CMil 

lbt h n tsı • - ,__._ Buro '" de yardımile kendilerine misafir o. c :ı e n. ru kah'vecl!.er Flat Mura.....,.,e .- ncı. dönen Peruza, çocuğunun im.da - S1 di.işünülmektedlr. Bu tak<ll.rde va· 
işte maharebvün clln devam et • suna da.vcl. edllere1ı:: Jtendilerınden '- dına Jtoşm;uşsa da zıı..vallıyı ölümden pur, t;ren iŞliyen yerlere nncnk bu va: lan ~!eri Hüseylni b.r alacak 

mclı.te olmasının baş'ıca sebcbl -""-t a!ınmMlf'"'· Kahvecllerln her ......... -rn ...... ...,...+~r. sıtalann ---n ~"ferlet·inden -nra o - meselesinden duyduğu in!la.Un tcsi -
Faciada St'ylrcl m vki nl elfuı muha. ~ ~ 

4 
.. ey1p ..... ~ .... ........... ""1" ,_.,, ""' "" rlle bir geoe uyurken ustura Ue bo • 

faza edenlerin An lo - Sak.son }U'en • biri gfuıde 20 çuval kabıve 4\1 sa. Kaza ot;rafınöıı alfıkadcı.rlarca ta~ tobüs iŞ'ebliecektır. ğnzını kesmek suretae öldürmliştür. 
sibler! 6zerhıc1e o!d ·~ c{bl, Mihver tıalbllecek'le.rfni söy.emişlerdlr. Bu 1ş ına.ta devam olunmaktadır. J - - Bu dhvanın duruşması bir mücl -
:;;:s:"t~::m~~ı.-~~~.!z.ra:rıa duracak. vilftyet. kannllle tedvir edllecektlr. • ............................................ ~ Kız meslek muallim mekte - det evvel neticelenmiş ve maznun 

rln .I' ' bine talebe alınıyor taammüden tşlediğl bu cinayetten 
Mesh ur vnson prenslbltrlnfn üze • O d k dla C t • k .1 "I 

den çok uman ,eçma:t. BJr prensibin DİTCl"llte e ayı r umar esı an JI Ankara İsmebpaşa. Kız Enstitilsfu\.. dolayı ceza kanununun 450 ncı mad-
nasıl tesbit ve 11 .. ı taUı!k edıld\tfnl 'Unlvers1te ve yüksek okullanla iki htanbal MiifUUlinden: de te§cklkül edilen ~Kız Meslek Mu. de.slne tevfikan idnm cezasına mah. 
cihan pek acı olarak ötrenmlstir. Söze gündemcrl Wei>e ka~ına baş!an • Eylfililn 7 ıncı pazar günll ŞMan allim mckteıbfncıı bu sene alınacak kfım ed~. Kardeşi Emin Lse öl_ 
inanmadan file bakmayı c!bette tnclh IIU§tır. Yeni talebeler bu sene de Pa- a,yının on ~!ne mtlsadlf olmakla paralı, parasın yatılı ve yatısıı ta.le- mü., bulunduğundan haatkınciakl da-
ec1ece1ttlr. Kaldı ki, her Htl tarafın da v.artesl ve peqembe gllnlert Rektör 6nilmü2dcki cumarte&t günü ~ belerin müsabaka lmtihanlan 17 Ey_ Tll ortndıan kalkmıştı, 
acık yeya gfili pro;ideri m•Uak ı.urettc tnrafımian kabttl edJeceklerdlr. mı (Pazar gecesi) Leyle! Bemt ol- lülde -yupılacaktır. Tallb!er, Maarif Bu dıefa temyizıln nam üzerine 
samimi ve tam olarak ta&ltik c411lecck Talebe kayıdllarına 15 İkinciteFine dutu Ufln olunur. Müdürl'fiklerine müraC'aafı ederek yı<miden cilrülen duruşma sonunda 
ae olsa ba«in ırir lıa)-al, bir teımeeal kadar devam ed~ektir. \ .............................................. ~/ namzcd numarası o.lacakl11nlır. Abdürrahıruı.n suçu l.şlediğ:l tarih~ 

(Dnamı 5 inol sıu·rual - 21 )"a.Şlllı t>il:ıirnıemiş 0ıduğundan, tııh 

-··;;~;.-;··;·· ... ·~~;;~·· ..... ( Yeni neşriyat ) • iSTER iNAN, !~:!. :.::.~::_:A:. 1ıa..,. 
Ru111ı -ı 4 ABIH Mno Namık Kemalin Kanije f STER İN A "-' M A f Yüzme bilmediğinden 

lS57 P~•lte ~ mubaaaruı & arka4aş moh:ıftbel'i hanı:t ta. betmlştlr, &innlyorlanıa Mlh~er boğuldu 
A=.. R 1 Haaır ,_ rafın kazanacatuu anlamak için bir mağlüb olacaktır. "'--elk.i no;ın ü·'·üd:ı.r __ ,·..,,erınde 
.~ eıı a "~'l:t '6stad Hakkı Tank Us'un, ııazır..,. • ""'' ~u """ <XWuıı 
~ 1941 121 4.ı-~ v"' N--· ... Kemalin edebi :rınvt7e. öleli keşfetmiş, li)yle dedi: Bu arkad~ı clinliyenlerdcn biri şu bir erkek cescd.l bulunarak karaya 

.1&• ..... ~ ed b - Japonlar aceleci olmamakta cevabı Terdi: alınm-h~. EŞ tMSAi< tile l>u ~ çok gil7ıcl tahlil en u ~ .... 
GUN <:.~ban ldtab Va.kit neşi;·atından olarak neş. İtalyanlara fallı.talar. Bakacağım, - Evet, fakat Japonların Çın me. Zabıta taro!ından yapılan tahkikat 
:>. L>. ~ ,,. ll. redllmiş a..•ıumnaktadır. Hakkı Tank muharebeye •lrivorw mı, ••-·vor. scle5'nde aldanmış oldunklarını o - •·ft- d 

vu • ,, .. uuu,, ut buld x.-.- ne..,.,...:sin e m!ğrukun Uzunkiinrü güm 
6 81) ı.r'.9 ' 41) Uls bfi16k vatan ptrl Namık ıtcnıaı!n, lri n uyorsunuz, D5uıaoz ölçü beş • ..... 

Q g o ~n ~ ordusunu d~erck 1ar mı? G rorlarsa hiikmedeceıtm yıl evvel itim:ıd verebilirdi, Çin mc. rük memurlanndan Tayfur olduğu 
10 il uagosa z.&ndanında ynzdığı bu eseri, ki Anglo.Sakson ilemı harbl ka:v • selesinden sonra hayır. anlaşılm.ıŞ.ır. 

l 
Ôf:'lo ı !rif!C!'i A ~ V at8ı temiz bll' tilrkçe ile tııwıxwıe:ntre, 1 STER İNAN 

1 
"Uç gün evvel Us'kü'dar plüjınn ge. 

ı:ı. 1.>. .i. ı.J. • J. :>. ""' bllhW>Sa eski. yazıyı bllmlyen grnç nes. len T83furun 93 numaralı kabinede 
V. lE Uı • .e 100·• J.P i8 :.ıı u; ıe 1tazandımııştlr. Kendlsrnt tebrik c · i STER 1 NAN M A soyunduktan ronrn denize glrdlğı ve 

E. 6 
Lr> 9 , 4., 13 - 1 ; .as d.er, kl:tabı Alkuyucı.ıtarımıza hararetle .,. yüzme bilmediğinden boğu1du~u tes. 

t.M~e ederi%. ._, ________________________ _J.. bit edllmişUr. 

rERŞEMBE 11/0/1941 
if ıı1!lz!J 'l.30: saat aynn, 'l.33: Haf af:l 

<Pl.>, 7.t5: Ajans haberlert. 8: ~ 30: 
müzik CPI.>, 8.30: Ev!n saati, 1 b&ır, 
saat ayan, 12.33: Kemence - taO 1eıt, 
k:anwı trio'su, 12.45: ~ ~e;0 : 
13: Hafif şarOtı ve ttıı'kUlcr. 1 ~pıt'; 
Karışık proğram <Pl.>, ıs: san.t18_,a • 
18.03: Radyo caz orkestrası. 19.16: 
Fasıl sazı 19' CDerdleşıne sııatl\ n1" 
Radyo ~ oz'kekstrnsı, 19.30: sıııı lt Jıll"' 
rı ve ajans habel'ler1, 19.45: ru~. 1'~ 

....... a 19.~ı>· ' va Jrurumu adına kon_... • gar.C • 
ya şat'kılan <Pl.>. 20.15 ~ar. :ı~ 
tesl, 20.(5: Divan :ve 1t0n .ınotısuU r• 
Ziraat takvlmi ve toprak rlc1 ve .t:!1"" 
borsası, 21.10: BerabC; şa 45: ııı- .. 
küler, 21.30: (Şiir sıı,ab) • 21~l\l JY•rı 
senfoni orkestrası. 22.3~: 

2
z.4s: ~ 

ajans haberleri: 1>0rsa • 
mtlz11U <Pl.> · _ ____....., 

,.. a3ı 
lstanbul bor9 .,.rı 

- ····- /941 ıı.ı.U 
il:st.anbul boma.sının 3/9 



gibi haa. 
talıklann nekahatıeri de kendileri 
tib oldUkca çabuk ıeçer; daha sonr 

V"l bu gibi ha.lltalıklara le.arşı 5lhh&tlen 

............. S ı h ha t-ı ......... i~~~~~~~; 
Ç k hasta mi? :1:!~~ıa:m&Y:u:::ıeıa::~ 

Bir kadın okuyucumun 
tenlddleri karffısında 

O C U ıeçtlltçe mı*avtmet lc.abillyeti de a. • 

• • • • :ı.::!":1:~~kl::1~:a::::1: 
Yazan: Profesör doktor Ihsan Hı/mı Alanlar::.,~..=.:,;~:._::;.~:;. 

Adı cL11 harfi ile başlıyan bir tf1!DÇ 1 Dotru a6ze ne denir? Paltat hem eT 
kadın son Yazılarımdan bir ıltialnı t.en. itine. hem oocut bakımına, hem de 
W ediYQr,. dUşUnoelerlni hKsız bul- mcuma daıma caz1b ıörünmet içlD 
~~ı ~!emek isterim, !altat keıı. wvaleıt itfnaauıa bol bol vekit bulıuı 
dı düşüncelerimin yanlış oldutu net.. - kadınlan neden hatırlamıyahm? Oku. 
ceafne varmaktan da uzatım. yucumun bu arada bir mUtaleast var 

Bayan «L•: iti, onun llnflnde tayıdaız tart6Ul etil-
- Hep .kadm mı habmdır? diye ao.. me71 ~ tırurtm: 

hekimlitinde cbir ooculı: sinin dııtbt nazarını çetecekür. mi$ olan bir oocuiun üzerine had bıt l\'I ademkı y~ruB: Baatalıkl ~ =~Adar yakın Jae meara da Boolara ırellnceye kadar ~utun h&Stal* gelince o zaman me&ele aah<l 
ta sağlık ta bızım için. Tıpkı beŞı!':ıar ya.kındır• diye bir atalar sö- halin<leki u!aJc değişi.klikler !>lle he • mllhimleışlr. 

Yeınışıer ı:lbi ı.n.'>&Dlar da ıı.astaııta ~ vardır. Bu söe o le oocuklara ne men annenin meraıiını ~andırır. Mllmıln olan h&st.abkların lı:endlıe 
:=~.Ukı ·J"· YQJı l~!ı.,!..aktın:;; kadar ıazıa bümak lAZıD1 ıre~~ Neş'elıt olan pocutun keyfinin g tmeı1l rlne has bir takım altunetJerl olduiu 

ruyor, ltendis;nl tuvalete verip işin. bı. - Meeele, d.yor, trönlUn aemıesfn _ 
ratsa hata. bllalı: s tuvalet yapmıyaralt dedir. Eter s&ılU aevenıe bQtıOn bwı • 
ış gÜçle utraşsa mühmel kalır. ıene larm hJç biri wfiç gelmez kendi hece _ 
hata ı Fa.tat e~ek evine ltArı detecede b~ma hayatta bet earta 1\&Ye~ı e1Z91l 
himletçl tutarak kadını biraz eerbea& g6rttrllm: 

..... yal". .... yanı - " ........... • ·ı t Widir ana baba """'.... ' rınd büyük adamlık • oısunluk • göı;terme eda ~ıtıoda da iyi bak- ~n ile oyun oyrıama.C ~e- gıbi umumi bir takım arazlan da 
'.>ıra.it a olmaz mı? {Deftllll 97fa 4/1 de) 

Clevrooln.den daha zcyw.de marumurlar; sall~eeile m(lkelleftlr; ve bu ba- ~. oyunc&ithu'ile meşeul olms.nıaaı, vardır; bu sonuncu l.rA.z eıu.1:rtya 
bot.anl.kıte o.dutu gibı biyoloji de bu. ınK ya?ntz manevf bakımdan detiJ, ytlziln<ln .sararması, eanJtı bllyuic bir a- büyiimeye a ddtr: artmama, uzıı.ır.ıuna. 
ııu tasdik eder. O~un bir ~le g~- =dl noıctadandır da~·· dam ııil>l ciddi olmata ba.şltıyı.şı he. kansız!* g bl; ve bunlar pek yavliS 
~!..:~ .~urette bilytinleye biat !~a; Mııdtmki oocuklarımıs bizlere nh::; men aııneSnln llzım ıelen tedb rlcır.? geldi.lelerinden dolayı ilk: zamanl,rda 

( "Son Posta,, nın bulmacası : 26-121 ) 
·-.. a..van-r ı:erı k.alaDlar, as Sik sık haBtaiaııacaktır J oigunıaşamıyııoaık, va.ktı gelmeden ran !anma sebeblerınl tyl ıa- taYassut etmesini mucib olacak hal. sıhhat ile hastalık arasındaki hududun 

dU.şecek, artık vat.l geçmişler de çü- onl&rın ~taıanınca kendilerinde lerdesıdir. tamamen tahdidi mUınkün olm~ 
tüyeoeıc.;,ır. . ~=İen d t!.s ki kleri iyi bilmek. 't»U>- Haısta!Jklar cln.stne göre ya yaiaq yavaş bile aradan birkaç vakit geçtikten 

unlmJan 30 tanesini lralled•relr 6ir araJa yollıyan 
olmyacamuaa bir laeJi~ talulim etleceiia 

Bir nebatıta çıçeği hemen taktb e.j 
1 
~ gfderilmesl ıçın ,.erekli olan t{!d ya birden bire başlar. Birden bire sonra bu hududun ha&tah~a dotru aşıl. 

den yeoıllenmenın ılen anıanndll ta ı.-ın __ , __ .. cabeder Bu 
bu ~, birleri lyl l'ola ııuAD,._ ı · ına baŞla.yanlar hemen ah\rmı mucib o • mış olduitı her .anne t.arafın<Un az 

emı.şın tutunup tutunamlYac&I§ • .. A,.. ıanmalann bir lrnırn , 
o' nluk devreısille dahil olup oımıya. sık s* '7ı~ bile dlter b&Zllaruıın ıanıar. halbuki yavaş yavaş oe.ş~yan. çok: anlaşılır. Çocuğun nes eslııi ~ay. 
catı kurtlanll> kurıtlalıamıvacağı, ku- engel 

1 
= ~edflıDlmtekle müetlım o. ıar • bele ilk zamanlarda Pert az AN~ betmesl illı: arazdır, bunun Uzer'n 

ru Up lrunmııyacatı ll8f511 dUşünd • gelme e Mtat bU kederimiz gelen ~ h&S- nrdikJerlndeo doı&yı - fa.ıtı:ına ı:(lç veları~ o mU:ıımin hastalığa ald 
ayni sua kr karşısında bir ço. ıunıs. f nrsısmda JAlüepkem ~laıaY1 geç varılanlardır. arazlar lı:aıtılmata Y" cocuic gün 

Soldan s<ııl"a: 
ı - Hanı.ne W, 

İşsiz, nayılz (5>. 

°'* dotar do~ınaz da kalırız Yem •D tahtın de'rasını hemen aram'\kl& ~ asıl arınnellı: san'ati ':>urada- geçtlkoe başltalaşmata başlar; yeme: 
olgu w,m681 cın nM11 ihttmam et- detn .. 1~:1 bu işi mUna.d>etUe evden 4 - Süslenmie 
ıne medmrtrT. Pakat yuka .. ıda da giderı !:'.,. ~ lı:al•n tş adamı bıl-- dır; ö!tsilrfJt gitıt, ishal ılbl, a.t.eş rtbi olur; ~ o ur, U)'Umaz olur, terler. <5>. Sual eclatı 

lf'd 41mlz g bi bh'OC* hallerde hePSi ~erce ad hemen her saati eY1nde hemen tar.tedılen arazlara nazar~ oo- ıno'de bar&K faaaUyeti bozulur, saylf. <2>. 
elbnbıde olmayan muhtelif birQOt badaD z1Y e 

1 
anı&Y:t. cutun mutat hıallnl :r.a.zarı dıkkat.e !ar, ytnııil solar. armaz bUyUınea v:ı 5 - Bır ısım 

nıbemlrler netice ı QOCuklut d~resinde oocutuntlll ~ında ~ren alarak onda görUlen çoJt cUz'I deti • nlhayeıt. ırQnfuı birinde ha.st.a ık b(l.. <5>, Masset <2>. 
baat.a Bllm&lara tesadU! olunur. Bun· a!ddlr. .ı.a.tYtJerı aıııamaJc aan'atı :amamen tUn şaameti ile karşımızda dikilir, dıı- 6 - Ced (3). 
lann blt'Qogunun meydaruı .;ı1tınaııu:ı1 Dit.katli bir anne. oocutunu otrç.ı!c _. 7 - Şdtum, .S-
ınenetmete «udretlmlz yl'tı.,Be d~ b r •tan 'torUIJlA8IIll bilen ve onun annenln lbt.ıaası dahillndedır; ':lasu ki rur. Bu haller beş.ğe pek yakın slıt tüntU (5). 
ootıan !karşısında &cllı Jcalm&tlıtınıız ba8tal nd·"" daha il.k aaatıer<l" he. biZ tabiatı. eşya'Yl. cisimleri b·r re6- çoculı:larınıda ldlçük çocuklardan dah~ 8 _ .Kagv~ Cf), 

r • ri }JaStala 18.nı '"x 1 1. sam gllzil ile görem yonıaık b.rç<>k.arı _çok ve sık görülilr; bu ııibllerde bil. Kurum c2,. 
vaıcı ve hiç olma211Ml haf1 geçmeıe fartcınıa varana derler: uvY e "r 

n gerı*.lı çarelere tavassut etmem\?. men lan oocuk baStalansa bile kı. mız da oocutu anne gibi goremeyu; ytıme mutat Yolundan pek cabuıc ç•. 9 - Erkek, as-
ın lmkündUr Biı yere hast.alık girlnc'! annblresim~ ..... et _ ...... yine saflığına ka- 811 ~a bu oocutun tetıı:Uc eatıesıni kar; yolu iyi ya.pılmıyıın tramvaylar- ker <2>. Mcıyifn 

d 86 uuu ----- t dl Ö'ı QOCutunu da, ray esklmelerındekı glbl;. Yolda. dibine c&en <S>. 
Ol'Q(fa ınaleRef tehll.ltenin. ölümAiıl e vuşaoaıctır oocutun mut.ad bir ~ım bilen bir ann~e ~ ördn'"' "n .ıfak çıkış kıolay, onu tekrar koyuş gUç, ıo - Erin hU
llf eçe,-. Kavgada yftM'Dden, yenilen- ~esi omm baıtalığını bU- daha 1Yi tanır• 0 g _ ... ~ esk.lmiş hastalıklarda 'o'dan çıkışlı1r viyet ktltUğü <5l. 

1 

den mtmanıbede de gallbi.vetıten. mat- haller BU haller he;J'atl vazifelere aid tebeddülil de hemen fartceder. C<>cu. sik. yola koyu.şiar g{!ç .. Hu...alık ne 11 - Hınç (2>, 

lUb Yeıtlten nasıl baheOlun~ bas • ::~ glb satlti.a olmayan ~ir ta. iıın &Jhhat1 üzerine yavaş yavaş bı.ş.. kadar yeni ise yola giriş de o katlar Meydanda l•U, 1 l 
ı.al~Jarda da hep böyl«ilr. ~ geç • tıın arazların görülmesi ile :ie blllnır. ıayan ve m.Umı;n olare.k seyreden has- kolay ve çabuk... Çiğne <2>. 
tnesı onwı vuıcuunwı da m~kür •. ~- mutadd&n daha az talıklar birden bire gelen b r.kaç gün o halde bu büyfime arıza ar ı.m 12 - T~lcb•ye ... A.... Meseli. çoc....... . _,ft_ d- ... A zL k derecesinı tayin ,. 
OlabUecettnı anll!lbr. Bakibten ,....,_. ....... v-a biç yemek ıatememe6ı, iç nde geçen haste.hkla ... u•u ....... • men başın.da farkına rnnna ıe ona 

"'" ~.,... """ +... .,in verılen l3), 
ıtıann h~l buailn v.ar ya.na yo.. u,vumamaaı veya u;vkusunun yade mlletısirdlr~; oUnkU: ;,ir keıe öre tedavı e~ek gerek ....,,.e annen n Remz ile anlatmak (3). 

1 2 

ti> iyi gitmez. bazıları bir iz bu'akU'· :U hafif w teelc oluşu, peildıtf, ia. birden bire gelen hastalıkların ~nıl. r> uk bakımında !kın::! işi .. Ya .lk iş? Yukarıdan aşalı: 
bazııan da vücudu yıprata: onun i fazla tıerleneei. veya cildinin ması ertcen olduğundan tedavileri.ili! nu. h.astalıklann farkına vanp onı:m ı - Gırtlak torbası (6), Sual <2ı. 
ınıtı avemetfııl kırar ve onu heder eda-: : ' t;urU oıması onun hııstalıtını hemen vaıktlnde başlanır; sonra bu i · t"daviye uğraşmak değil, çocuğun has. 2 - Boyun a.k8'. <2>. Kirada oturan 

~en ihtiyarlıkta oldutu gibi Co- g,. ..... __..1~ -ıbı' a•a.;ı-.. .... esf, titremesi, haStalı!tlar _ pek ağırlarından aartına. t.a olmaıktan korumakt.ır. Bunun mı.- <6>. 
(]81.C& ....... a• ~ .. ·~ 3 - Üzüm çardağı <U. 

CUkl~ devresinde de hem b&st.41: - ıiltaU'IJlASl, öUiirme&l de birer hastalık zar _ birlt&Ç gün içinde gel~ geçıe. o;ıl ~lacatını başka bir yazıda iza.n 4 _ Yama c2>, tıenln muha.fNl (2). 

>:~~r~v~e~h~em~d~e~&~ümler:i~~m.aom~~~~~-~·;•:razı:=.~o~ld:uğunıd~!::;~an::_.~do;l~a.y~ı~h~em;:;;;en;,;ann;;;~e~-~ce~k~le~r~ln~d~en;-.~v~ü~cu~da;;ı-.,;.b~üyük~~o~i~r~mra~~r~ed"e'lun~.lillııııılll\ıl~ıl'l\ı_.._.~.-.-..-ııı.-ıı~~..,,z:rt <6>. 
"ınaı devresine nazaran da ook o 1J701' • 

6 7 8 9 10 

15 - '(}züm satan (6), Hayır Dı'1Ul 
(2), 

8 - Caka <al".lo> m, Ayrılık (8). 
7 - Meyva un, Palk C5l. 
8 - Haya (2), Hububat t.ow (21. 
9 - Kibir <6>. Hayvan gıdası on. 

ıo - Ha.yvanı kaşatı ile temlsıeow* 
m. ~. öYle m. 



,._.tar. Ben daha lmlnel bardalın P- ",. .. - .......... ,., __ , ____________ , __________ ·-·· .. ··-·· .. ······-······-··-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 
namda idim. ODlar PeeJert blt.ır~er. : 
dl. Bet fişe bira daha ıeldi. .Be&ı b.ırlıı.. i 

El& gözlti be' kacba 

c:1 ~m bitırincl7e kadar onların eL. i ~~r.~ 
ple:ri bl.rt.aç defa tueıendi, durdu. : ~ 

Dedim :va: Bir defa olanlar oımuştuı i" 
Muziblerln ışı çok!. tnceaaz abl gibl • 

... şartıya başlamaz "mı? ı· 
Ama• da minimini Dtalhm! 
Vzme llnll sel tlellbıle ~t.. ., 

•• "' Titrer elleri ullan1r .... ; - 61 -

D'ÜIVTA 
Yazan: Nanel Sala Co,kan 

- U - mu loJım .......... -a..i •- Aoc&aı. ~ '"""--..tt-"~- ---·- --· 1 _ ....... •- - ~ _....or ,. ___ .. ıA. h. ellne o Pbved denllen adam, - tgaaabeya. gldeısem ne olur? Bir dedı .. ne yaptığımı bilmiyorum, ku.. 
Harbi Umumide yeni yeni, prlb ei- teraen onu da ıı~ caiırl. Sabllmun alı:alm• .,..._. .. : !. yabud Nevin, biç olmazsa N de izin mi • 2nA .. ~ız? suruma batma ben m! 

lence yerleri açıJınıştı. Yukarı t.M>aka - Yok efeodim. Bir iki ıane el& ---
arauıda btr takım baJ1> ~ w.. 1aaıa latemea m.lslıı?. Yolıtard1ml .. kıl torlıa7a ....__ :Zan hanım bir geçseydi. En yakası - Yok, onu demek iStemedi. Me- Bu sü.künete avdet, ihtiyar çıf 
JaDiOti. Sıtıaralarını beş 7tiz lir~ Tuhaftır: Her birahanede balltlara dllmi iaçdmadı.k kütürler bul.a.cak, &örül. rak etmiş... kMltYasınıı. cesaret vermişti: 
bar.knotla yakmaik hamaJraiine k4dar çeşid çesid ialmler koymUf}&r, aecm Amaa 4a minlmbd malhw? imem1:t iıakaret.ıer savuracaktı. NevL - :Beni hem e'&leme kepaze edeT - Beymln kusuruna bakar mıyım 
;yapnadlkl&n delilikler kalmıyordu. A.. e1ln Beyoğlunda bir birahanede de: Vmae ~ sel 9eJl)Dle luı .. hm!.. :nın, Nazanın buncf.a ne günahları oL hem ara.t.ır .. haydi dön ger ye .. bula. Amma ibeyan de be:l.m .hatırımı kır 
şağı t.aba.kada da başta peıfid çılıınl~ - Beybaba t&raıöa 1er miaUı de- Helttel bana bakJJOr. Gülmekten ka. ~uğunu düşünmüyordu bile... 'inadım, yok derain! mae, kalkar gelir. 
la.r vardı. (Hancı sarbof, yolcıı aarhoş) memlfler mi)'di? tılıyorlar. Umurumda mı? Zaten b'!D : Kendisi de a.z kabahatli aayAmaz. Mahmud ~a. onun şefkatle omm. _ Oelmi~ diyorum .. uzat 
nevinden bir :rol tuttuımuııttıı. Pa.ra Ben alay edl7orlar diye ııayll kl7- de adamakıllı sarhoş olmuştwn. bsan :.dl. Ne vardı, iata8yona bıecek, yeme lannı okşuyor, gülömslyerek, kan a! 
buldu. Kuaıımak kola,Jdı. Vur ~ m.ıştı.m. Meğeıwe: Bal.ılın Jmıl de ka. parasile bazan aziz olur, bazan da re. ·d ti icab t ed k? 'U'~ ti iki d .... 1- ord ı 

""'"' rd "--U• blrahaned .... 'ler de C""-"'ı _., •• ave ne e ece ~yre ınmya ~ıy ıı. ....ahmud .. ~ onu fikrlnden aı. çal oyna.sın .... ıyo u. J'&ivr.uı .,, ""'' ......, zil olurmus. Birincisine binmek ~ ... ~e; • beraber .- -anın 
8 rllecide de bhitaç bira.hane açu.. b.raı&z balığını bilmiyor> diye hayli U:inctmıe atlamak ıa gtlç detll ya? :ş;şeıyi de tıamamlamı§tı. 'Falu\t.; bu - HaJ'(il beyim benim.. ce döndüremtyeceği.ni aldı tesm1ştı. 

mıştı Banlar """'"'• n..•-'---e> idıler. alay etmişlerdi. •••ftı :seter arzuladığı kadar, hattA. ilJdnde bineifm a.t.ıaxım.ıza •. bat ortalıkta se. P .... 'd-" be im. 
6uı ,.,..~ .Aziz olaırıadılaıa rez.1 olduk ya _.... : . - e-.., g ... .,..m y • aen n 

!lirer de <incesa~) ırn,.muştardı . .Aqam <Karagöz) diye bizim aM:mı., sened\r Ben de herkesle beraber gülüyordunı: :~~u derecede sarhoş o?.ma.mıştl. rınledl. döneraln? ~üycrum buna 
olup gün karardıktan sonra buralara hemşerımiz olan lüfer balığuU Bilır.yıp !Kuçuk bir fişe daha getirt.ti. Aşçı Sedad, hJddetle ayağa kalkmak 11. 
bir takım tadmlar t,oplan.,,or, etıatı.ı-lpulayıo getJrmemlşler miydi?. - HaH ha •• ha .. ha.. ~hayretle •hizmet ediyordu ona .. bu tedi, sarsıntıdan bu defa da üç tabak - Dönmiyeceğim ben, ded.m ya!. 
rma aldıkları4' genç kızlarla muaıu& 1 Burada da CelA gözı oımus. Onlar bana sülllyorlardı! Ben kime :kadar ~ blr zaman içinde iki ~lyuvarlandı, üatü bafl yağ içinde taL Mahmud ağa, :.ar~şlukla Seda 
b ,.er kral çe gib kuruluyorlar; hele Garsona cevab verdim: illlUyorduım? Talihi nlsazıma mı? Kız. Elotma meze ne iki büyük şişe rakıyı IJl)ftı. Malımud aia, mendi!ae, "°nun dın ne söy!ediğinl bi med ğıni anla 
A?!adoludan relen bazı in&anlan Aıleta - 01~·~. Ondan da olsun. Paka!. blr !ara sordum: • arı r~- .. ba 1 t n..~ 1 i 4--fzI · u-'-en, yal im'..+' Müteessir bır tavırla başın ..,._ - Bir yere g!tmlyecek mlyız?. sa. :YUV amı.,, .-yWlCuy~ f allll§ ı. ....,r n o.c:ıu emıye ça ı,...u. • ~"'· 
1r fa' balı ı avlar gfbl avlıyorlardı. tane bir işe yaramaz. baha kadar burada mı talacatız? : Rakı adeta, bozuk asabı ile muha- varmakta devam ediyordu : sallıyarak, bahçeden çıktı. Ağac 

n r gece s r.kec d"n geçerken böyle Garson gUlmeğe başladı. En h~rısı ,gülerek cevab verdi: :rebeye tutuşmlll}tu. Nihayet, 13pirto. - Haıydi beyim, kırma Mahmud bağladığı atını alarak, dnt.tanın ko 
b r b rahaneye tesadüf ettm. Camında - Ya? • d 1 e$I ~ ~klanarak beklemiy 
c bırahanesl: .tl:ıralılm baba) yazı. - U!ak. mı, büyük mü?. - Hangimizi latiyoraunuı?. :nun üçüncü fi§eden aldığı imde.d ağac.ığının hatırını .. gi e m. ş ne gı • 1 
yordu. - Slze en u!aklanndan getırecc. - Hepinizi!. !tuvvetı galebeyi temin etml,ftl. Aya. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu: ba.Şladı. 

_ Bu baba efendinin ben de ac.ıba ğlm?. - Hep!mlzi mi??. ~ğa kalkmak ıs~ı. muktedir olanu • - Gitmfyeeefim, anlıyormusun, ıbu K~hya çıktık.tan sonra Sedad, bı 
e bir opcy'!m mi? diye dü~nUrkeıı _Dört beş tane olsun. - Öyle ya?. Anca beraber, kanca Eyarak, tekrar sa.ndalyasına çöktü, bu akşam dörmılyecetim o uğuf3Uz çlft.. müddet muha.keme.sml toplam1ya ç 
fQl!rl e uç * taze hanım ıılrd. Beni Garson g{llüyordu: be1'berı. Gel ottum garson! Hes.ıbı.. ;çöküşten aarsilan masadan, bir iıt;;tıte.~ haydi, sen çeJı: &raba.nı... lıştı. 'Hem hiddetli, hem ır.üte"..ssud 
s r f't'haşrtye vapurlannm nalat arı:e - Vallahı Merln beyMba.. dl!di. mız ne?.. 

1 
d !tabak yere düşerek lc.rılmıştı. Si?' Kahya hayretler ıçlruleytll. İlk de- 'K§.hyayı göndel'ditl içln Nazan hanı 

b , d ı a Hiç durur m"•um .. '-·- Şimdi eli 1 c"'~ra .... - 46 lira 50 kuruş 30 para e ~ ım. : , - - H .. -... 'fnd mı a ma ı ar Y . __, . Aş&o,.'4U. i yor ar. ~ı.ı .,.... Tuh f d~il I? Benbn de bU .. arfo :müddet daha k.alkamıyacağını anla... fa mudurünu böyle görüyordu. a ma içerllyor, ........ ., .. ya, eı e o 
Ben de' arkalanDd&n. haydi 1"!ıl lla. f~ye seslendi>. Maamese altı 11'6 blra.. a "" m · D le •• b ümldl "'~ · tu 
nar hınr hınç dolu Her masada nıu- Kendi kendime: ktUura.t stn1rlme dokunUJ'Or. Bele b6· ;m, ibqını koTianna dayıyara , g~ karete rağmen. son ır e: yarak aen deJvlan..ue;ı ıçın uz uyor 
~ak b r it'l 1~ç kadm ur. B()yana _ Ben altı o1şe bira istemedım ki?" an ıa21eteıerde 701 münakaaaaı lllnı 1 ~terini k.a.padı. Da.lma~ üzereydi. Omu _ Umne beyim bizi, diye yalvardı.. d11. 
b ra kadehleri kaıtıp iniyor. GonJller Herhalde beşi ba§ka masalarlLI. ols.ı ıörtırlim. Bedeli keşfi: 47 bin lira 93 ;zuna bir el dokundu: küçük hanım ca1 beraber getir> dedi.. Bahçeden euıe öte:re beriye tutuna 
tıa nıyor ııözıer dumanlanıyor.. gerek?. kuruş 30 para! S&nk1 dünyanın en E - Beyimi yiğitlik sende kail.sın. Hau-di dönelimi. tutuna çıktı; dbleri kesllıyor, bafl 

K ımbenrlz dilittln olur um? .. Aba. Derken; beş tan!! genç kız masama doğm adamı eline hi!Sab pusulasını al. : ~mı kaldıI1dı, dumanlı ~erile o, bitkin halinden umulmıyan bir dönüyor, !YfuiiYemiyor, her şeyi bu· 
talım varsa A'lab aklımı da, canımı gelip G*llfsizce oturmazlar mı? Ama. mıstır; bu hesabı bu derece dak!Jc çı. !'bu elln sahibine baktı. Tit.rek bLr ha. çevik!ikle Ma.1unud ağayı yakasın ·tanık ve titrek görüyordu. B r müd-

1 da altnac:h ya B"1 de ~lllc aimid (Cibl nınl, Buranın da eli\ gzolülerl deme~ kJtr.mış. Hesab delil mübarek trono- fyal haıınd" karşısında Mahmud ağa dan yaka.lıımı.ştı. Dişlerin! sıkarak det beygire blnmiye u~aştı, imklnii 
11 ,. masaya kuruıdum.. bunlarmış. P&Cat; !lemin masciS.nda metre! • ttze 

1 
• 

•. b ha. 1 bir iki •--e ....... benim ma-A"a b""" · t•· -1 ,._ :duruyordu. haykırdı: yok kendlni taMıramıyirdu. r ne:1 t ,. "" ,ıvet o:yna.... r va ca ıyor: ...... ·- _... ~.. Bende şafak attı. A ... amma ne ç..- : k b . ah t b 't: beni ' f ,_ ...,.....,. ür 
A ... n nr im''" ne imiş, ne lmlt: tane!. reı ister istemez parayı verdim. Bııre.. : - Beyim, ;:arım saattir :ısa ayı - Bunak herif r a ıra ·· sıçramağı den-edl, a ... at • ....,.an •i 
Alil• _., • eekmesl: Artık bir defa olmu.,tu olanlar. Hıınt ket versin yanımda para vardı. ses ;dört dönüyonmı. Bura.ııı ai:!ıma gel ·baykuş g"bi ötme b~mrla ben1m ... küp çekilınce boylu boyunca, solca -İ 

Ateşam gömlek imiş!. fena da değil? İçlerinden b ri: kızla beraber birahaneden çMttık. Ar- :memıştı hiç.. E.i havaya kalkmış, ihtiyar klhya- ft'ın ort.Mma yuvarlandı. : 
Nrl«".rlm .ar, nl"lerim var: - Rahat.sız :mı et.ta acaba elen- b.mızdan ımUşmeler devam edıyo1·d:ı. : Zil.ten Jomuş, ba.ğırmak, dömıek yı tokatlamıya hazırlanm~ı. Mah. İki tol, koltuk altlarından kavn-1 
Aşb Sf'Vda ~H: dhn? dedi. estait 11 h fen Oradan bir otomobile eUadık. Fakıı.t 

1 
;tçln bahane ar:ryordu. Malunud nta. mud ağa, hiç bir hareket. yapnwiı, arak kaldımırya çal~yordu. Do~r~I 

At.eşten ıcomletl.m var. - :~u:n~ ve :ı:n:tta~ 01: I altı kişiyi otomobil almadı. Talihim Enın geli.11 lçlnıd~ki i.1ıpırtoya b"r k:lb.. boynunu bükm~ü. Yuzüne tQpladı. tunca, bu hayırkft.r adamı görmd! 
Benden 1...ıw yok ııaJ be. :ö berke& dlm. 1 burada da yetişti. Ben nereye oturdum !rıt çakmJŞtı: ğıı en tattı tebessümlerle ona ba.kı - için baŞm1 çerlrd!. Bo, Mahmud ağa: 

bana b~ıvor; b1Y1k altından gtııt•.vor- dumTa.zeler gUll\.llller. 'b1llr mifılnlz? Şoförtın yanına!. ·=· - Ne diye dört dönüyorsun kaa- yor, gözler!le yalnTiyordu. .... 1. 'ı 
ıar n rıo ne? Kem ~ kem aJr:.çe .;ıbl ...... d ıu 
sah b ne aıd değ 1 m dtr?. ÖJle ya! Daha meşrebim\ anlıyam.ı. Yarabbi sen blllrsln!. Blrah~ne e ;bayı?... Seda.dm eli han.da kalmıştı. Mah. Kızmak aklına gelmedi. Şlmdl tes.İ 

Garson. Evl&d uizlm. Heıe gel dmm mı? 'Bana !Avanta kokusu o.sun kaz gib~ yolunmuştuk. Şimdi de ordek : - Bent aradım beyim! mud atanın yakasını tutan pa.rm~lt.. lim edl rd ki onun mua.venctıne: 
1 da ne olursa olsun. ~: Til,tnin bu•- gfb! şoförttn yanma bllzUlllverdlk. : _ Ne dılye a.ra.sm beni? lan ge'VŞ'edl, havadiıkı ko~u yere duş_ yo ; • ! 

o#ta :·~unın ~,t:>abe. nu çabuk koku alır <;k1"~r. Blr~ yas: TaUJalmdtr tA eselclen taşa bassam ~ _Merak.lanmış küçük hanım.. !ilk tü. Şuurun uyufDUUXUŞ bir köşesin- thtlyacı var ır. bineblldl.f 
- Oğlum• Bana bir ıile blra. Mesa.. mln bir! menf'k~e. biri ta.ranfıl, b~; ten otur: :mıg, ıltınişsin çi.ftıükten .. k<ış Mah lden kalkan bir kuvvet, onu bu çok KAhyanm yardım le ata ldu ordu İ 

ler iyi olat'ak. de lerllt tokmuYor .mu? .. Bendeniz d . Atastosıa denlse rfnem baHa k~- :mud ~ dedi bana- kasabaya git çirkin hareketi yapmaktan alı.koy • Başı göJgfine düfmüş, 1J1U Y i 
-B ttıne beyim. l3aaka?. Bunların arasmda ılAma.t'allah tasım. mu ltm elul'. : Sedad ı mw;tu Omuzları d\i§Uk, tekrar yeri. Mahmud ala, d~e.sl ihtimaline. 

Ba k sı ne? pati! :mi.?Uı' bey·· .. • " ıld gibi· ka!'!fl onunla a~ı ~rdu. 1 
-
- Bıra' yaı yaln•~ mı l"eceksfnlz?. Garson altı fişe bira ıeUrd.l. 114.lsa. GlA.vanl sokaiında bir ote1fn önttnde : Na.zan hanımın arat.tılını öğrenın. ne çoktu; mır anır . d ala tArkası var) 1 

.... " ~ bonm·--"'" camao.ru.ııa durduk. Talihlm artık gil)(nete _basla.. :.·ce kan biiılbütün beynine çıktı. - Ha)'dl. sen dön MahJntt • ; 
- Mahat•e imamını da mı ;;aRu-a- nın °""' .. ~ i edl lir ..... Uzel bır oda -' 

dili llUft,ı. Y a vereı.... ıı \ ·---·-·-·-·-· •. ·-·-··-ıun?. Sirkeci mamı blz!m stıleyman e- dOnp·•·-~ •. ~anımlar; birayı au ~ içi. (Devamı 1&1'fa f/1 de) "--• .. .._ ..... _ ... _ ............ -·-·-·---
tendlyl tanırım. Bedava aha b:ıldu --
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Boyacı Hasan 
Nakleden : Neyyir Alkaç 

!. 

SON POSTA 
ıun argı:t{ dolrU:du. Bafll1l kaldırdı. 
'İlk emettn miklfıı.Wıı alacak, ilk 

1 'kazancın tadını tadacaktı. Bı.r de ne Belediyesi ı 
gör.atin? Meğer bu a,,akkabılar; matazanın ı=.. _____________ _; ___________ _. 

latan bul llinlan 

önüne kon~mUıf bir mankenin değil K Zühtüıpqa, Tuğlacı!>aşı, Oöztepe, Merdı'ftnköyü, Yenisahra., 9_uadlye, 
mi imi.f? . ~ Bostancı, İç ErenkOIJ' ve .Bakkal köylerini ihtiva eylemek ii7ıere 

DodakfJan büküldü. Ancak bir ço.. iıbıdas edilen Erenk~ belediye tahakkuk ve ta.hsi1 şubeleri Ereııkoyün_ 
cut te~ yaraşacak Jrüçtlciık de nahiye müdiir'lüğiı bina&J cınnnda Tellikavak sokağında 8/ 1 NoJu 

ağzı blr büyük: lnaan ye'alle aşatı bina.da f~ 'batlamışta.r. Bu :mııballatta bulunan mükelleflerın be
d~ gerildi. Çenesi tltredJ. Hasan Iedlye ta.hsil ... .-.. ı ta ~·&r rafından tahsil edilmekte bulunan ver"ı ve re • 
ağ'!ıyordu. Oracıkta, mağaza.nın eşi. slml b 

ğinde, iskarpinleri pırıl pırıl yanan er ~ mu.amelAt hakkında mezkıir tahakkuk ve taıhsil şubesıne mü. 
mankenin aya.k.lanmn dthinclıe. .. raca.attarı ~iizumu 11An olunur. C'1806) 
Tıpkı ürkek 'bir kedi gibi kıvrılmış 
ağlıyor~u. Bu g&yaş.Iarı, en tatlı ço_ 
cuk lb.illyalaro.na hakkı olan ufacık 

bir tn.wıın yüzüne yedili hak.kat 
OO'kadının acısından gellyo.rdu. 

Gene gelip geç!yor'ardı . Hem de 
çok, pek 90tiarı. Dönüp bfr tanesi oı. 
aun ona bakmıyordu. 

Fakal .salar kararulı:en W uzun 
gölge l>ellrdi. Yaklaştı. F.ğılip Ha..c:ana 
baktı:lar. Bir iJ&yler söylediler. Hasan 
ne dedlklerini aniıyamadı. .İk:si de 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Beyuı:d meydanında takrıben IOCJD metre murabbaı astaıt fllle 

(Topeta s!&temi) inp.ıı.tı i4i pazarlık suretlle ihale edflecektlr. 
2 - Mtıbanwnen bedel me\re murahba.ı m kurll§tan 3&.880 _ lırad.ır 

3 - Muvakkat telllJllat 2916 liradır. 
4 - 1219/Ml CttmB güntl .eaat 15 de M.Vo Hanuıda 5 iıııci katta tq>. 

Janaea.t ~ yapılacaktır. 

i - Plua.rlık. bu ife talip olanların Metro Hanının 4 üncü katında le_ 
ftlliDll müdurlüjı.ind'en par~ Olarak verilmekte olan fa,rtnameıyt 
alal'8k mezt1l.r gün n saaıtıe muvakkat teıninat ve kanuni vesı. 

kala.rlle komısyonda hazır bulunmaıarL (773ı> 

Mah:nud Saim Gönül işleri 
(8- &arafı sa.ta 3/1 dedlrl 

Seftrek evlenme(ıe., akran ara&Ulda 
evlenmek, madd1 naıyetl temin edere& 

twlelımet, mce ruhla olmak, da:ma ıı
J'im Unalhldm Ueınmak. 

<*Qucum11D ldı ımıtaıeası Ue bir 
mali daha Yar: 

- Evli metler aruında be.JcArhtı 

tercih edenlerin buhmd~a .nan. • 
nm, fa.icat ayni surette eYlt kadmlar 
aruında ebedt olarak bekAr kalın&J"l 
tercih edenlerin balundutiarını aa u 
kabal edlD1s. 



4/2 Sayfa 

Memleket haberleri 
Sivas kongresinin 
22 inci yıldönüm·· 

Sivas <Husu:sn - Bugfuı Sl•as, E-1 rafında sarsıl:{naz bir kale gil>J, topıa. 
bedi Şef Ata.türkün 4 EYHU 1919 da nara.k. k:ı.rtluluyoruz. Bu bayram en bü. 
tarihi Sivas lisesinde açtığı k.ongrenin yıU.k. günlerimi'Zden oirisldir. 4 Eylül 
yıldöoümünü, içten gelen büyüi>: b..r 1919 İsttklAI savaşımızı hazrr)Jy::ın <e 
t ezahurat ~ coşkunluk içeris:oJe kut. bize bugünkü refah, ümran ve bugün. 
!uluyor. kU feyizli inkişaflara Jawuşturan b:r 

14 EYlıll 1919 inkılA.bımı.zın an Itudsi devrin dönüm noktasıdır. 
b. r temeltaş.ı olmak şe:e1~i ta~akla Bugfuı Sivaslılar, heyecanla titr~ 
S;;ıı:r:e~~~ıya baN bır tarı şe.. tele bir ka]b halinde Ebed! Şefin tarih i 

:a..ıgUnU Ebedi Şef Atatürlte inana. lisedeQci yatak odasını ft tarih1 kongTe 
r:ı.k . Milli Şefe bağlanarak~ onun et. salonunu ziyaret edece«:lerdlr. 

Sivas Emniyet Müdürlü- ; 
g.inrle tayinler 1 

lzmir lirr.anında bir 
cesed bulundu 

S ivas (Hususi) - Şehrl.miz emni- !ı.ıınl.r CHwnınt> - Limanda ooş mav 
yet müdürlüğü 'b~kom.iaerlerinden nalar arasında bir insan cesedi bulun. 
Üm.ı.ıl Hakkı Er

4 
mıış, zabııtaca ve müddeiumwnlıt:tçe 

~in MuŞ bo.şko • derhal tahkikata başlanmıştır. 
Yapılan muayenesinde cesedin ı.an 

miserliğln~. y~rL saçlı, 1,70 boyunda, ablak çehreli bi-:" 
ııe de naklen em ga.yn müslime a!d olduğu snl.aşılmış 
niyet kadrosu ve hüviyetini tesbit etmek mlim.ltlin 

0~ kom:.Serlt :.. olamamıştır. Pantalonumm arka ce -
r nden Rifa.t De.. / binde bir kol saati, 4 kuruş para, <Mer 

yem> yazılı bir zincir bulunmuştur. 
mirtürk ve gene 
vılaye-timiz emnl- Tokat Çocak Etirgfml~ 
yet kadrosu ko Kıınımunun çallf'rlaları 
mi.seri ~rlnden Be 'l'oka.t (Husı:ısi) _ ŞehrimiZ Çocuk 
kir Sıdkl Çev.• Esirgeme Kurumu geçen yU!ara na_ 

terfian k=a~!in . d zaran çok lnkLşa! etmiştir. Kurum 
baş r"-'6 e, yerıne e Başkanı bayan Atiye Çağpa.r ile as.. 
Bu~dur __ ıwmiser muavinlerınden Ni - başkan Fazıl Gönenç'ln verimli me. 
yazı Gunaydın terfian tayin edl.lmif- saileri Slcyesinde va.r.ldatın gün geç • 
tır. Resim kom.serle.rimi2ıden Bekir tBtçe artmaktadır. MuMte faydalı 
Sıdkıyı gömeriyor. çalışmalan yüzünden dikkat nazar. 

!arı üzertna ~eken bu müessesenin 
Bartmda tayİn7 nakil oc bugün de şehrin tam methalinde ve 

terfiler vasi bir arazi üzerinde çocuk bahçe. 
Barem <Hu.sust> _ va.n vilA.yl!tınin sinin tesvi.yei türabiyeslle ~üzme ha. 

Özalp kazası seyyar sıhhat memııru vuzunun ınşasına b~lanıımış bulu. 
Doğan Bingöllil, kazamız htikUme nulm.aktadır. Kı.sa bir zaman içinde 
ta.'b:bliği emrinde seyyar sıb.ha.& me • yeni bir çocuk bakımı yeri ile bütün 
murluğuna. tayin edilml.:,tir. lhtiya.çlan ka.rşılaıyacaık modern bir 

Hukuk hA.kinıimiz Ahmed Hamdi kurum binaaınm inşasına · da başla, 
Göka..v. 60 llradan 70 liraya terfı et. nacaktır. 
miştlr. ----------

Tahrirat kMibl Nimet Altut. ted<ı.vi Menemenin yeni ıorgu hakimi 
ıçin tstanbula gltmlştir. Lüleburgaz - Uzun zamandanhert 

Polis memurlarından Ldtfi Üstfia - kazaınıırla vazife gören ve muhite ken. 
dağla. İstanbul polis memurlarından disini sevdlmı1ş olan oorgu h8.kımimlz 
Tahsin Balmumcu beca.yiş edıı.nı;?Iet·- Suad Koısa.l, Menemen sorgu hAklmlL 
dir. ğine nakledilmJştir. 

~ 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda miktarları ya.zıh nakliyat pu.ar'lı.kla yaıp1ı.rılaca.ktır. Her ka. 
l.emı ayrı ayn tıahplcre ihale edilebilir. İsteklllerin belli va k:tte komis
yona ge:meleri. Eksiltme 1:1/ 9/ 941 Salı günü saat lı6 da Bolayiroe askeri 
satın a4ma. karıiisyonunıd.a yapılacaktır. 

Miktarı Tut.arı Teminatı 

Ton Lira. Lira 

'2000 12,000 900 

2500 2.5,000 1875 
2000 15,000 ıızs 

1090 3,J.80 238,50 

64D 5,440 408 
1000 9,000 675 

500 2,500 187,50 ·• .. (1001..7797) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları j 
2000 Aded çavalye 

6 • dört tırnak demir 
100 > Ma.s t;alya 

Yukarıda yazılı üç kalem ma.Jzemenln 5/91941 Cuma günü saat U,30 
Kasımıpaşa.da bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda. pa:z;ar 
yaıpılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saa.tte mezk.ılr kamisyona. mur 
at.arı ilan olunur. c7785> 

** Ta.hmtn bedeli Kat'l temin.atı 
Lir,a Kr. Lira Kr. 

2500 metre vatka 500 00 
4000 metre kaput astarı 3400 oo 

3900 00 510 00 

1 - Miktar, cins ve ta.hm.ln edilen bedelleri yazılı i.ld kalem ~a o. 
ltll.941 Cum&rtesi günü sa.ıt 11 de pazarlııkla ek:siltmesi yapılaca.kt 

2 - Şartname ve nümuneleri görmek iSteyenlerin Mrgün ve par.arıığ.ı 
Aşağıda yamlı meva.dın kapalı zal"fll\ elkBUtırneleri hizalarında yazılı lfıÜO· tira.k. edeceklerin de oelli gün ve saa.tte yukarıda yazılı t.em! 

688lt ve mahallerdeki ask.eri satın alma lkıoınlsyonl.arında yapılaca.kıtır. Talıb. mektub veya vezne makbuzu He birliık.te Kasımpaşada bulunan 
lerin kanun! ves.tkalarlle teklif mektııoıarmı ihale saatlerinden bir saat ev- 1 ____ mı.syo __ na_m_ür_ac_aa_tla_n_. __ "_7_7_39_•----------------ı 
vel aid ol<luğu k.amis.yon.a. -renneterl. 

Cinsi Miktarı Tu.tan Teminatı İhale aiinü saa.t ve maha\11 
Kilo Llra Lira 

Sade yağı. 115.000 172,500 9875 19/9/941 16 D. Beyazıt. 
Saman. 873,000 2946,38 19 » » 16,30 Kars. 
Saman. 637,000 15,925 1175 20 » » 11,30 Erzurum. 
Saman. 1,152,000 34,560 2592 22 ı> » 16 Merzı!on. 

Sı~r et.i. 120,000 3600 19 ll • 11) 
1980 19 ll .. 16) 
1880 19 » • 18) Edremit. 

Ku~ ot. 480.000 
Saman. 480,000 * * (1003 • 7799' 

Aşağı.da. yazılı mevadın kapalı zartla ebril1meleri himlannda yazılı gün, 
saa.t ve ma.hallerdekl &Siten sa.tın eJma .k.oo00yonlarında ya.pılacaktır. Ta.lib.
lerin kanun! Tesik.alarile teklif mektublarını ihale saa.tlerlnden bir saat ev. 
vel aid okl.utu Jıxlmisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonla -
ruıda görülür. 

Cill31 M'l.ktan Tutarı Tem.matı. İhale günü saati ve maball 
kilo 

Sığır eti. 40,000 
Ekmek plş1ımQJ!. 1,400,000 
Tutuşt;urma odunu. cııs.ooo 
Kuru olô. 1182.200 

lira 

20,000 
18,760 
18,450 
58,932 

lira 

1500 8/9/941 16 Kars. 
1407 8 » » 11,30 Gelibolu. 310. 
1383,76 4 • » 16 Kayseri. 
4197 9 » » 16 Ankara Lv. 

Amirliği, 

ıturu ot. '128.400 43,704 3280 9 • • 15 Ankara Lv. 
Amirliği. 

K1!M at. '168,240 46,195 3458 9 • • 11 Ankara ı.v. 
Amirliği. 

Bu1-Ur. '12,000 15,840 1188 8 » » 16 İzmir Lv. 
Amirliği. 

Bıttr etı. 846,500 93,655 5928 17 • » 15 Muğla. 
Sığır eti. 120,000 38,400 2280 5 • » 16 !mıit AkQa • 

koca ilkokulu. ..._ . * * f927-7280) 
Bebet' 1clbsu a ku:ruşt<ın · 1ıroo ton buğday un ya.ptmlaca.lttır. Kapalı 

zarfla tikslltmesi 23/ 9/941 Sait günü saaıt 11 de Oorlud:ı askeri satm alma 
lroıınl.syonunda ya.pılııcaktır. TUta.n 82,000 Ura, ilk temınatı 2400 lira.dır. 
Şartnamesi. komisyonda lförUlür. Tallblerin kanun! vesikalarlle teklif mek
tublannı Dı&le ı.aatinden b1r ı;e.at evvel Jrom!syıcma vermeleri. (943-7411) 

,,. 1f 
Ta.hm.in bedeli 19,3.17 lira olan listesinde yazılı 30 k:a1em veteriner eCJa 

ve m.a.lıze-me 11/9/9'411 Pe:rşeanl>e giinil Ba&t lJ1 de Anlcarada M. M. V. Sa. 
tın alma ik:iın;syt>nunda pa'Zlllrlı~ satın a.lınaca.k:tır. Taliplerin 2897 lira 
60 kuruş kaıt1 tem.ina.tla.rae belli vatıtte kQDlİ.VOlla gelırneleri. (941. 7369) 

** Aşaiıd'aı m.Uctarlan yazılı samanlar 8/9/lMıl günü sa.a.t 14 de hizaların-

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşağıda yazılı şutlan haiz <*tırla.r Haoo ulkW.una aııno.cakl 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb ot:ul 
Ankara haricinde bulunanlar bıı.lundukları yerin ask.erlik ş 

&ne mürru::aat edeceklerdir. 
B - Kayıd ve kabul muamelest 119/ 941 elen 
tarihtne kadar devam edecektir. Bu ta.rilhten 
lar ~a.bul edll.m.lyecektJr. 

3 - G.Lr~ şart!lan: 

A - Türk Oıltınak. 

B - Lise bitirme ve o1gunlU:k ııtnıalranını verml.ş bulunmo.k 
C - Tam teşekıküllü heyeti &.ııllhDyesi olan askeri hasta.han 
(Harb okuluna girer) kararlı sıhhat raporu alma.k. 
D - 18: 23 yaşında olmaJt (24 yaşına glrmif olanlar a.lınmatı 
E - Dlğer şartlar uk:erlik: §Ul>elerlnden ve Harb okulund 
öğrenilebillr. (972-760.l> 

da yaztıı şek:illerde eksiltmeleri Çana'kıkalede Asloorl Baıtına.lma Konı 

nunda ya.pılacaıctll'. Kapalı zarf oıanıa.rın b.le saatinden bir saat e 
ka.n.unl ve.sücalarae teklif mektublarının Komisyona verilmesi, aıı;ıt. e 
slltmeııerı iÇi.n belli .saatte Komisyona gelm.el.eri. 

Mikta.n Tuta.rı Teminatı 

ton lira llıra. 

132 51.60 see 
156 2200 165 
~ 10,500 'l9J 
616 24,64-0 llKll 
88 3520 294 

319 12.,760 95'1 
220 8800 660 
331 13,240 993 ... 

.İhale 
teldi 

Kapalı zar 
Açık etsıl 

Kapalı za 
KapaJt. za 
Açlık eksı 

K.ai>alı za 
Kapalı z:ır 

Kapalı za 
(919.72271 

AoaP.ıa miktarlan yazılı bulgurlar k.a,paJ.ı zar.ııa eks\Umey9 konnıu~ 
İhaleleri 12/ 9/ 941 Cuma. ~il hJzalsrmdıa yazıD.ı sa&tlerde Ardahand8 
.kert saJtın alma kom.ISö'O!lundJ. yapılacaktır. '1'6liblerm belli saatlerden 
88-aC ~el kanun! vesikal.arlle teklif melctubl&mıı Jaımf.s.vo:ı,, vemıt>Je:r1 

Miktan Tutarı Temiııatl İhale saati 
Kilo L:.ra. Lira 

52,0.00 
104,000 

15,600 
11.200 

11'10 
a40 

11 
t) 
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Telgraf, Telef~n ·Ve Telsiz aberleri 
eni ldlaçl Talıran4a 
verme mlzallere 

1 Londraya göre Ruslar f 
şimalde mukabil 
taarruza geçtiler 

Askeri 
vazıret 

D k 
rBu tarafı ı lnd .ayfa.da] 

Progr A- tl 8o~e'Lleıden Jeniden ve cem'an daha &mi fngi1izlerle Rusların Ull ı2.ooo tasur •ne yüslerce '°~· tank 
vacıalrenfn alındıiu1ı ve F nler.n \ lp~-

A 
baclıca gayeleri So•ret rlnin zaptmc1an &anra ılriltwer. tat!b 

Bunakça va 
avanakça iki 

mUtalea m •k d h b Y W harelı:etJ esnasında bu ~rin hemen 
erı a a ar lmldra 3 (AA.) - Londra.da~ a.. cenu:buna t.esadtl! eden Suınma ~ -

ıınan ıheber·ere göre Tahranda IngS.. t bll V 1 l ba..mım zaptı ma.ksadile icra c~!!klcrl 
alzemesi imalatı :ı::u:ı=~~=~~!!w,~ e g er =:1,!,,!~":u:: :!t. ~u~ Yazan: Selim Ragıp Em1tt 

lcomataıım?J da esir ed.llditml bl!d!r- B ....._ ~ " ~ 
t 1 

tedir. g1 metle iktifa etm~ler. ..!0 dotrun lstanbul 'JChriml. ar ırı ıyor mıJ.l.hUirds bu m~~ı/: Sovyetler Almanları 1940 senesi kışıncla Sovyet ordusu- ~ _ ... m,& ... bah!s ....... edtS 
m1' olduğu ab "' j k l nun büyük bir cesaretle ve zo,yls.ta h·ç Mri bir AmerWuı caze.eshıin. df&t:ri de 

a.ı-_, cek :ıca.t'i neticeler hakkın~ ~!.~}e'J i ometre geri çekil- bakmatsımı Karell berzahını bpıyan .... Amerikalı emelli &m.lraJın y.uüan 
lııulıset·~~ 3 (A..A.) - M. Ruzvelt ga- söylemek mümJcün defi]dır • .u...,llz- • b . 'lruvvt:IU1 Manerhaym hattına ll&llmda cl1in ba satanlarda nelu dii-

tlkaere beyanaıt:ı bulunaradt A • lerle &>vyet:erin bu mfrza.kerelerle ta.- mzye meC UT efmzş/er .. cepheden yaptı:klan co}t şiddetlı taar. pinduklerlmbl mimıttf 1111reüe liade 
nın da!ba. fazla pnrn. sarfetmek klb ~ oldukiarı baŞlıca ga~. ruzları şimdi bu hıı.&.tın topları, rualdnc. eCmlş(ik. Bugun, ayni meV'.ıu üurındc 

le :tıa11> ma.1'211e'İnesi .fStU]llJalAtını kendtler1nI irana girmek :mecburı - LOndra 3 CA.A.) - So'f7etlerln gece uınr~erl ve bOtthı alHl.hlan ıaroe dıın.. bir deta daha dımnaiı ve hıı saevı ~a. 
edeeetinl .nyiemiş ve demi.ftir yetinde bırakmış cian iŞi ltmal et - tebliği: dGr111mtış muaddel şekline JCa~, F n nJar ~tt~lti l'lzll saikler bal.kın. 

mekilr. Bu da taı.Dalı,k Te iebJSkeli a J:JlQlde kıtaatımız. büWn Ct!Phe kıt'alan tekrar etmektedirler ve bu da milıillaaalar__. ifade e.vleme,1 

enuıtyetın t~minl için şunun ,..ı·r An ..... an cemoat.inln ıranda bulun- bOY\UlC& dUşmana kar.şı h.arbü devam ktt'alan terkib eden askerlerin dünya.. &emlb delk. Eli detf lnlnuta olanın -r-..... "' """" D]ıdJı'Jmık nın hMllı:at.en en iyi aaterlermcıen oı. baska.ları hakkında ce.flelkalcm b.uldim 
u il*> edıJ"X. Bu hMta 80. ması ~ ortadan • eCm141erdir. Xrtaatmıız, cetın bfr mu- duh va bu amıtle bl.r defa ..'Sah.~ s.ı.bd vercbılmc ı-atilliği .karşısında her za. 

"feJIR tre!ecıek hattenın başın- 1adJr · ııarebeden 80Jlra ~ıııl &ah!Jye et .. olınMtadır. man kolay kolay mesküt kalına.mala. 
~1 tıır t·-~ - .. . u-.. Jı:ama...!lanlan .-..uıar m!ŞeJdir. Şimdi alınaıı .miiteınnJm PlnkriD .. _ tlh.I cai'tnı b et ın __ 
I> u .... aına ve ödunç ver. ~ ve - Haber alındı- maJQmata gtlll 30 Atustıosta Almıuıta.. .... m m dNtelı:Jeme hare. u ea-nr anlaimak. ıııımıns 
• ~hazırlanması mümkün - Londra ~ -~~ ...__'"• ft Ru.s kuv nn 31 değil, 75 ta.vJ,rarelerı ta.ııı1b (!(!il. lkeUerine raimen •imal mmt.abuoda- ki haklı ve 7"1nıle lılr ._... .._ 

tına göre Irax-• .....,...._ o-vin'de m!ştlr. Bfs, 
22 

tıanare k:AJ'bet.tt. lı:i Alman kunrctlcrınln Lenlag•ada caktır. 
16rnento mıaıhfellerı yeni p..,_ - vetıerı kumattıdanlarım~lkatın n_.1 cı.-etlerln mukabil iaarrum ka~ olan bu yeni ileri bareiı:ellcrlnde Amerikan d-•masınm sabllı: G'tııel ._, B ""' .,., ... ., teerar biraz duraklar gibi olınalıu!JU kurmay ba.tka• 9IDekl ıumlrıtl eseim-

5 rnıilyar d()}ar kıymetinde i • bul9'1lluşlardır. u~ hi9 bir habe; 5o11 dakJkalArd& LOndra rady06UDun aon i'Ülllerde bu mmtakada yağan şfd- le drmJı ki: 
lstlhrlat edeceflni tahmin e- cesi baklODda henUZ ftl'dlği bir habere iÖre Leningrada 2!5 detll yatmurlarla b!rlikte bu hani~ • Almanlann -..ıi Kata. JıeiroiJera-

_.,.,.,., aıızwrrıpmıtpr. a kilometre yalı:Iaşmı.ş olan Alınan er-. nln tam manaslle mpstahlı:em b•r saha dlr. Buraya d..Wen llBnnn ::dccd. 
M. Ru21Veıt Kongreden ·ı dosuna ~ 8m'7et :ıtuvve'Jer. bu iL olmasından. Marepl Voroşllofwı ihtl- lerdfr. Buna mlld olmato -.Udır .. 

;aıamı haklmıda iblr - F nsa Almanya 1 e tıüı eıbmden b&r makabil taarruza geç yatlarını kAmllen cepheye sllrerek bu sekble İng'fttenı Tiirlderlıll naulle. dt-
....... "--•- Y"J ra miş, Almanları 5 kJlometre kadar re - mtıstahkem sahanın himaye.al a1truda nanmasmı Bolaala.rdan Karaden&.&e 

!tılltıirn yainız ya.kında Kongre- kd• • • rtye çdctımde med1ur etmişlerdir. Bu mntaamıı kuvvetlere karşı bır lSlflın. rerlnneJldlr. TUrlder flana ran olma. 
ıı.. bir mea.J giSndereeelinl sulh a 1 ıçın arada mühimmat ft barb malum5 dirim mOcadeles!ne af~ bulunma.. lana ır:orla weçlnlelldw ...... kil bartl. 

:ı...... Dlıeıaajın 1 Klnunusan),ye k.a. lt(;inam etmişlerdir. ıimdan bafka bir şeye atfedebUu.ek lh- delrl lmkinlar se<ıea barhd""ıncı-

.;;..~~ edlletılıtt.eğlni ifl'- teşebbüse girişmiş ett=:,ll:.;m:un mı::r:.u:~ t~~:O:!ı:;:nnlln motter.ıctenn al~Y- :,,:~~~~:;...~in fnciltere buna 
laM117& ı..u.... Bwua:MMe bl!A devam etmekte olduAu bfü!lrlll - hinde olduiunu geıe tekrar ederls ve Star adlı Amertb ax imi ise göJle 

Hıvhln :raJ'llınaması, ıztıral>brtn tll· 
muırenml'IM81 bahsinde ıMmdlye •a. 
ılu aiıyı-umt te71nin -. kadar ır.ınl 
samimi oldııklannı bugün daha iyi an. 
la.taa laHJseler, beftket versin ki blwl 
hleMr Dlmlll pftt aYlamar:ıcak. deı • 
clhnh:e hrsı clötithliHnü rördUl'umiil 
o Yll."fların buırün bln!r timsah ;:o·u:ıf' 
ohhlun11 mii$111ede dlnckle ıemkın ""' 
illClntmımfa ne denıee haklı oldııiu
nnmı dalla b1 anı...., bolmıuyonn. 

Manbal, pervasuca lliylly,.bUlriı. ld 
Türktür Ye onun T.. kahnamıuıı kıla 
Mr ban.. amiralle - ldütii beluıls. 
~ PADnla Vf' elı9elf)>a fa?Ja vere
nin ti•rillde olman her ır:aman nıti. 
Jıen-a hfr pacaTnn• aılı.lerl edin «el
.,...., Rrr tevd,.n e-nel onu ahhifmt* 
~lr. lln.-üntril .-Gar l1.1lnıle lıle. 
bfır;, 'h6YJe Wr 'bııbaJfllt rfiremlyora•. 

-5"1;,,, &~,. ~Ht•9 
ne Wem'· Haber yerJkHl:hle pn Vifi bükfl- J'()r. Bundan bı\.~a Voroşilof bir em- geçece4t bu günler zarlmda 1ngD!zlerle k.onosmWJ: 

"9 .ı\ID9l1 ne aalb Md1 1- rl ~vuıt neşreder~ Lentngra<im 800 Blrleşfk Amerlkalıtarın, esas yardımı RUSYanm btr aeak su kaPl51na lhd-
3 f.AA) - He\'york Daftş' meti bagÖD 19 nefere kadar mtldafaa edlleectinl bil - önQmllildeki bahara veya yaza bırak- YM:• oldutu bir uır:u ff*li"* izhar e. ''J t •h• AN._~ b&ber ~ım. ıö ı;ln ~ &=ile gene P.a... dhmıetir. CRadYo &a-ıetesl) malı: hususundaki tararlannı ruuha • dllmlştl. Berıtn kerıCTesl eTftlef' b:naa aponya arı ın 

-..,..ntU: konferansı hattında M. ,Parlsteki Vi§f raJXıa.sı .A- laza etseler bile, elde ettikleri yeni ım. mlnl oldutu rlhl "Venay konfmanSJ cta 

Jac>onyanın hiıd çizilmeslni" rlste bGlunaD ~:ı;esi ftseriıtd• Alman tebıı·g"'ı· kdnlarla Bovyet Rusyaya şlm:!fd ... ~ el- sonrad-:ı 'i::. f!lll'el ..... Jlalbulı.f.. en vahı·m buhranı 
....... __ llllonya bunu teea.vtız ederse betz a,nısmda aı ~-..ı:. lerlnden gelen ya?'dımı yııpacaJı;larma asır evv bol beynl'Jmilel bir hale 
~.-•. _ın Japonyaya ı.rb iJAn eL ~ ,..,....."'""llUil· ·'- şüphe e~memez. Hat!A, 2 Eylru tar~hll retlrllse ldl .. tımıret alemi için ç"1t k d 

lll lı(, Rınııvelt't-On i.nemiftlr. Lonıdı'a bu habe.l"i verirken .B1tler""' (Bqiarafı 1 ine1 sayfada) bir Londra telgrafında :bıg!l'ere ve A. lsUladeH lıir f!:J' elarilu. Bu. bu mesc- arşısın a,, 
- - .... -- )ıl'DlıılK$ilDJ tP>ri,melerlnln bir me.v • nan,ıanm şimalJne ve mertteı.ıne w merlkadan gönderilen mühim nıi.Jctıır- leyi tetkA ederi müşahldlerln urnunıl 

arbl
·n yıldo··numu suunun bu .sulh ;meselesi üzuiııie ol. Ren mmtakalarına hiicmn etmı.,1er- da tayyare ile bl.rllltte bir mlk\ıı.r da kanaatlcllr. ~ mliMdele nlha- Tokyo, 3 (A.A.) - H~t. 'M duğun.U ~· Ancak bu haber c:ttr Bir İngiilz bomb8nlıman teıet.. İngiliz pilotunun M.oskovaya vlsıl o.ı... yetlenlp te illllUtlar sulh masası ~- ha.l'b endüst.rilıeri. mümelllilleri.nln 14-

BeriJD ne de V1fi t.amtınıdan te- ktiİü Alman merkezine hücum tP.Jıt>h.. duklarıodan bahsedilmesi bu yardımın n~ ot..rffüln saman, bu mnele, tıraklle ,.,....,anan bır tonferanaia h'r 

n b W 1 
~ ' ~ " . -.--f- ba~lamış olduğtınu da anlatmakl.a'.lır. Türkler için ele la,.Uh olacak bir te.- ·~ ase etı•ıe ave J'İd edjlmem r. bfısünde !bulunmuşsa dn bu tao.rruz Milttefm ordular başkomutanlığı bU!l kilde miinakaşa ~ileblllr. nutuk sö.J~n başvekil prena Kono. 

• (Radyo guetem Alman d.Ml ıtqplarının şiddetli ateşi ları bilmez, değildir ve muhtcll! sebcb- Biri clin;ranm en biiyük demolmW- ye, e21tüıınie demiştir ki: 

ne~rettı•g\J ,. mesaı· A k . . yüzünoon inkŞ\f edemcmlştlr. ıer dolayısile biraz tevakkufa uğrıyıı.n sinin hıtlnad ey~H en lrii:rik t..uvtt- Japoeya, tar'!hi...11 en vn.him buhra. '/ n ara • ızmır .Aııca.k birkaç düşman tayyaresi bu taarruzu, daha btiyilk bir hızla tek. Un b~ zamanlar dlmağlık Tadrcs\n\ m karşlsmda. lbulunmak.tndır Bil bub 
a şehrin merkezine k'adar ge!ebi mi.ştI. rar Uerlye atabilmek, ayni zaman:ııı görmus bir adamla grne o demokrasi ranı yenmek iÇın yegane çare, mil • 

tı <A.A.) - 'Barblıı ikinci >"lL b• •klet ikametgah nınhallelerine 'bom.ba'ar bununla ahenkli ve alll.kalı diler h'lrc- na?'ına ııaınan zaman mllfPtler ve leUn bütün ekonomik kudreUni se-
1ı:1Ütıasebetile radyo !le neş - ISJ yarlQ.I 11ıtılnu.şısa da siviller arasında öltı ve ket.tere de başlu'ab!lmek için IA.zı~ ge- kıtalar lcln mukadderatlarının biuaı. f. rbe etm.ekt1r B konferansın he ~ 'UJ mesajda ba.Skumandan Oe- Y _.,.

11 
.... -·--·. HJıva dAl1 ......,arı Jea &edbtrıen ittihaz ne hiç dw"mak- ta:rtnı ~ ıstemlı bir ırueten'n e r • u -

ll aveıı demiştir ki• d d• ,,__ - ..... ._..... ..._ l{ltigal J ekte ldıU daJıl Deri alb.....,. n mllJAba..ı.r k.,... defi, Japooıyaıwı ekonomik D.ynalı:. 
~alır darbe yed~ ve fiddetll evam e ıyor • İngiliz tıombe•hman ıanueaı dil.. :~. w~ı:..u: 2 ~ ı:rıı.u bir ...... inDll ...................... larmı, mDmHD olan .. ~ ~ teeirdlk. J'Maı hAli ~ fiknntiftür. Vlşl telsrafı 8Gll m-aıac1a. .Almaı. b&.'a .-.ıı •11re - ....._ .. , uw. w .. ~ ~ -·· iDJdld 

~ ;..._~ daha tu\'fllllyiz. Bi- J['l&ahya J (.AA) - ~ • ıs.. LeDIDsnd ialerlde ıarmm VolOl'da CbıerlDden Lenlnwrada --'le de - .W ...,.. il ... s. .. ~. 
'-t ,;;1 tatedllmest lAmD selen uzun mir b.iaıklet ya.rl8Ulı ~ ~ hususi LOndra radyosu Alman kı~1annm relen en efmaldeki OçQncD dcmlryola- de ltvl'lnkti ........... mdlıl ll9lh tıe --------lh..c.:'~1 v&rdı. Cephede m\iş'.dll anur.-:. m~irlmiz blldirlyor: Lmingrada 20.2! kikJmetre mesafeye nu da !.Kal etmlf oldutrarmı bildir • _...'"' ..._..... ~ •e&. Samsun demiryolu 
bt~ -... ... _ t 11 40 de ya.. t.dar cenub bel'Zahına y~tıklanm mel.'tedir. et!91ne ~. ~~ ... t dllşmanm ııtt!lt~ za- BJ~ler bucün saa • • bDdirmişt1r. Vlıi teıaratımn blldlrdlli bu haber Bhı6tedenlM!rl.blel'IU alWctetDOlmıal. istasyonu açıldı 
~ onnn bea1ediii ıı.aınırane D6 yerinde &opl.aılaD teaif b1r balt ldli. Karelldm bar'*et etmekte olan :ptn dotru mudur. ollemey:is. Püat, Yata- ıertn lılr mtleaeıtelerlDe .. tdeaJ ,..._ il._~ hr1ni en4işeye terkettlliDl" leelnbı alollan a:rasmd& .ADLva - :tz._ ve Alman lı:ıt'al&n da eeıtre oto klJo.. dıt111us gOnlertn mOhlm hı\d'setere ~na olan ~ ifade tıt.. Samsun 3 (AA) - Samsun demir • 
....... ~ llaah~acatuıı aııladJlı için mir J'&rJllIUD BMl;Jelıir - &UUJua a- metre meaafeıe kadar se!mlflerdlr- sahne olacaklarını kabul eimc.c ~rm1 1BMten Oflkhunemil bir mllletk. K•Ul- yolu ista«Yonunun inşaatı t.emamıan. ~ in de bir Qmldaızllte iDkıW> ıuı oıaıı ~ meıtJaleııiDe başladı-

1 
adyo Alman tayyarelerinin yiye. o)dutunu tKrar ederiL it. D. tumaır: Sovyet Basya hallmd&kl bL mıt vıe Mtınakallt Vekllet.l adınA ftli. 

~"llllctur lösteren birçok a.tametler ıar. . ::: v: maıume nal:llyatınd.a kuilanı _ - Jılm dtiştin~lerlmlır:ln ~n ela, bla. mlzhı ıriyasetl altında bir töreııle açı. 
'-~ Dl ön pııpMr. aidelller &ıaımıda sı.ııı: dernfr30llarını tahril> ~Jedtfbıl 1 ak • t•kıAı• • at hrflblerle ütedflmıs olan anta,. hl reıımf nınıara ~ telenaete 
,---..,. • Atri.kada, Balkanlarda aık dei~Jjlı;ler oıma.t.ta devam edf'.- lan . r ıs 1 Q ının nWlria. sarih bir Uade Ue tarihe mal başlamıştır. 
"- "'- ~ eden bA.il9e1ere ıe reık şetef mayosu peeinde 'tofaD bi- de J~ve etmiştir. (Radyo 1petesf) eclllmfftlr. Sa hale sh ba ;raWllanıla, 
~ Oe.neraı wneıı fUDlar. il&- sikletçller yaVSI yani ıttı..ahYAYa yak- D1n7eper a..tacle JlldönUmU maW:reee hla:r &Qln NDemiT1S Mr 

-.......~ • ı..ıımata b&Şladılar. Bu MP"eYe yanoa, .Alman stutalan &ahrftr ~ cörtinelı ~ ld M9I 
~· ~ memnun olmsk JA. ~ wı.nıa çe&m bir mtica- :Berlfn S <A.A.> - ebir utJl79 ....-• .._ • 1lülı .,w..........,.b JL ~ •n her ne t.ad:ır henUz dele içinde devam eden N*Jetç!ler. dDD ~ Qzıertndeıki n bir mo- BatdPcl a (~) - Irak J.sU&lll sil ınmclır. <Bllıl tpn.fı 2 

nci S&Jfa.da) 
~ ~ Olınaınış i8e de ouun ı.tik- bUı)el"ce ıtüabYalınm teai*lerl aıra- ...ıaJ&nin bt•ırı::=~,:. Bamlla nünün J"ÜdÖnüm.ii m.ünasebeWe ya_ PllYald r""' ............ .le. wallıe- olmaktan. Deri ~dcmes, sira .Rasıa 
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HERGÜN 



Müsabaka ile 
memur alınacak 

Türldye İş ı::ankası Anonim Şirke • 
tinden: Ba.nkamwn. muhtelif fUbe}a. 
rinde ı;al.4ınlm.'ık ve 365J u,yılı kanun 
bWdLmlerl dıı.U-~s!.n.de m&af veı:11mek 
Uı:'Dere ~ıdaki tarUar da1realnde mü.. 
sa.baka ile memur almaoaılr.tır: 

1 - lıılils&Oak.a 1mtihanlan 15 ıı:.vıo.ı 
1941 Pazartesi günU Ankara, tst&nbul, 
hımir, samsun vo Ada.nada yapılacak
tır. 

2 - İmtilıarın. ırlreblltM:k tc:lıı : 
a> I.Aa.kal oı:-k mek:teb mezunu oı.. 

malc, 
b > 18 ya.şından a.saA'ı ve 30 Y8$1D

dan yukarı bulunmamak, 
o> Asbıtitfni ya.ıxn.ış olmak <askeı:

Ul1n1 hıemtk ya.pmallWJ olanlar mu -
va.kkat memur olanı.it aluıacaklardır.> 

3 - :tmt&handa munftıık olanlar a
raııında ecnebt lisanı b1lenler tercih o
lunur. 

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

icabında ,.Onde 3 kaıe alınabilir. T AKLİTLERINDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 

İLK - ORTA - LiSE r Kız 
Erkek 

• 
istiklal Lisesi Yatılı 

T alebe kaydı için h~rgün müracaat edilebilir. 
E>ki talebe kayıdlnrının yenllenmesine 15 Eylüle kadar 

devam edllecek:tir. 
$F.flZ~DF.:BAŞI, l'OLİS KARAKOLU ARKA ~ı 

Telefon : 22534 

Meriç Hava Kurumu menfaat'ne yapılacak at koşuları, güreş ve öıt.silJ 
cocukiarı silnnet 

7 Eylul Pazar g"tünü M ER J Ç T E 
Oilreşlere maruf Tilrk pehlıvanları iştirak edecektir. 
Güreş ikramiyeleri: Başa 50, Başaltı 30, BilyÜk or.a 20, K üçük ort• 

16, Desteye 10. At koşusu • dalre koşusudur. Trakyada yetişın~ yarJ.111 
kan Arab ~. at ve kısrakınrlıı., yerli tay. at ve kısraklara mahsustur. 

. ........................................... 1 
4 - Talibılerl:ı en gec 13 Eyltıl 19<1 

Cumuteıı! günUne kadar yukanda ya. 
zıh §UbelCTJmiz nıUdUrlenne veıılltala -
rne b irlikte mUraoaatra bulunmaları 
· ılA.n olunUJ'. 

@oktor 1. Zati Og§)t 
Jed.179 kaf'fı.mld&ld muayen .. 

lnde öl1eden aonra ha.sta-

ıannı tabul eder. İnşa~t ilA.n• 
Sümer Bank Umumt Müdürlüğünden 

J 
NİŞANTAŞI 

iNGiliZ ERKEK MEKTEBİ 
Kayıd muamelesi b:ı$aınıştır. İkmal imtihanları, Eylül 17, 18, 19, 

7 nci Tertip 2 nci Çekiliş Planı 

1 
> 

t 
' @ 

ikramiye 
Adedi 

1 
3 
s 

40 
80 

120 
800 

1.200 
4.000 

80.000 

86.249 

baamiye İkramiye 
Miktarı Tutan 
Lira Lira 

25.000 25.000 
10.000 30.000 
5.000 25.000 
2.000 80.000 
1.000 80.000 

500 60.000 
, 100 80.000 

50 60.000 
10 40.000 
3 240.000 

YelWD 720.000 

t ~:= 

Tam bilet 3 ya~ım bılet 1 ın ııraaır. Hası
latın % 60 ı ikramiyedir. Çekiliş bu defaya 
mahsus olmak üzere 15 Ey:ul 941 de lzmir 
Enternasyonal Fuarında yapılacaktır. 

Biletlerinizi 10 Eylule kadar deği~tiriniz. 

·····s~:··p;;;; ·;.;·~~;;;~·;;·ri;:;;~~·M"i:l~;··~i:::·ii=~;;··i::::;;;··--·-······ 

SAHIBLERl: S. Raaıp EME<;. A. Elncm USAKLIGlL 

1 - Sivaı ıehri ıu Jebekeıinin geçtiği dekovil tepe 
mevkiinden çimento fabrikasına kadar takriben 10076 
mt. boyunda hendek hafriyah, boru ferıiyatı ve sınai 
imalat kapalı zarf usulile vahit fiyat esası üzerinden 
·ek•:ltmeye konmuıtur. 

«Ferıiyat malzemeıi ve betonarme demirleri banka
ca temin olunacaktır.» 

2 - 1,bu inıaat ve ameliyatın muhammen keıif be
deli 82001.37 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank muame
lat ıubesinden 5 lira mukabilinde verilmektedir. istek
liler bu İJe aid tatbikat proje ve planlarını bankanın in
f&at ıubeıine müracaatla görüp tetkik edebilirlC'l'. 

4 - Eks:ltme 17 Eylul 941 tarihine müsadif Çar
§8.mba günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 1 

5 - Muvakkat teminat 5350 liradır. 
6 - istekliler teklif evrakı meyanında timdiye ka

dar yaptıkları itlere ve bunların bedellerine, fenni tet
kilatlannın kimlerden ter~kküb ettiğin'e ve hangi ban
kalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalar ko
yacaklardır. 

7 - Teklif mektublannı havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü aaat 15 te kadar makbuz mukabilinde Anka· 
rada Sümer Bank umumi katibliğine teslim olunacak
tır. Posta ile gönderilecek tel,liflerde muhtemel gecik
meler nazarı it:bara alınmaz. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (6191 - 7707) 

SiZİN DE TAKDİR 
ETTiÖiNIZ ÜZERE 
Asrımız modasının sarafd ve inceliğine inzi.ma.m eden 
üstad ten:ilenn mehareti, kadında gençliğe matuf şa

yanı hayret bir bedrn teoasübu aruder 
Fakat yüz ve onun buhltu gevezedirler. Eğer bil D\ıkta

)'a lazım gelen ilıttnıam ı:österilmezse. seneler bil hatları 
başkalanna pek çabuk fatkettirlrlcr. Bu, sizin bir sırrmll
d.ır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rakıbe!eri

nidn dikkat. nazuuıdan ll!ak kalama:ı. işte senelerin (bil
hassa naz.lk ve hassas cllcllere musalla t. ola n o t a bribk:lr 
senelerin) rllflinizc çizmekte oldutlı on binlerce ( bldaycıt.e 
C'ayrt nıahs115) tncf' çizgilere thmalkıir kalmayınız. 

7.amanla elldinhi solduncak otan ve sizi pek çok defa vakitsız ba
ra.b '!den bu i.'nzala.tı •ktam •e sabah KREM PERTEV'le yapacağı. 
ruz ufak bir masajla refeıfüıiı. KRE!\I PERTEV'io bu muclzesine yıiı 
binlerce Gıemcinsinh gibı siz de hayret ve memnunivetle şahld ola.. 
caksınız. Göreceksinu ki slmanlz, ebedi cenclikinizl herkese ma,tru. 
rane söyliyecektlr. 
KREM PF.RTEV'"nı terklbindeld faal anasır en derin çi-ı;gtleri bile 
izalede cecikmiyeceldir. Bugün.den itibaren s~ de bir tüp KREM 
pı-:RTEV'l t.uvalet masa.nJSda bulundurunıız. O, ayni zamanda sert. 
rüqfr.rlann ve kuvvetli ginıeşln en iyi muhafızıdır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 29Ağustos1941 vaziyeti 
AKTlF PASlF, 

Kasa: 
Altın : Ba.ft kllogn.D1 72.604,6ll8 

Bank:oot · • • • 
Ufaklık · · • • • • ' 

Dahildeki muhabirler: 
Tür-k lirası • . . • . . • • • 

Hariçteki muha.l);rlcr: 
Altın : Sil.fi kilogram 9.aS6,856 
Altına tahvili kıU>ll seroest dö. 

vizler • • • • · • · • • 
Diğer dövizler ve borçlu Klirinı 

bakiyeleri • · · • • • • • ' 
Baalne tahvfllert: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
tarşılı.A't • • • • . • • : • 
Kanunun 6-8 inci mıv.tdelerıne 
tevfikan Hazine ta.rafındl\n vlld 
tediYat • • • • • • • • • 

Senedat. Cüzdanı: 
Ticarl SeneUer . • . • • • • 

Esham Te lahvllit. cünlanı: 
c Denıhte edilen evrakı nakdL. 

A ( yenin karşılı~ı f'Sham ·ıe 
c taJıvillt (lt1bnrl kıymetle> 

B c sert>cst Esham ve TllhvilAt: 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerin e avıuıa • • 
T e.hvllflt üzerin e avans • • • 
Ha.Zintl'Ye kısa. vl\deli avans 
H azineye 3850 No. ıu kanuna göre 
acılan altın :c.arşıtıtlı avans • , 

H}ssedarlar: • • • • • • • 
Muhtelif: • • • • ' ' ' • ' 

Lira 102.124.21 '7,7'1 
• 19.485.005,-
• 535 .714.88 

• oi95.160,53 

Lir& 13.&55.009,33 . -. 
• 48.358.831,12 

Lira 168.748.563.-

• 21.683 011.-

Lira 269.566.296.39 

Lira 45.446.241.93 

• 8.310 245.19 

L ira 4.948,64 

• 7.808.'722 • 

• - . 
• 167.500.000. 

Ydl6a 

Lira 

122.144.9J7 ,65 

,95.160,53 

. 
61.913.840,45 

137.065.552, 

269.566.29ö,39 

53.756.487,12 

ı 75.313.670,64 
U00.000, 
7.579.942.80 

832.335.887 .5 

Senna:re 
hıt.t:rat. akcea: 

Adi ve fevkalAde • • • • • • • 
Hususi • • • • • • 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 tncl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • • ' 
Deruhte edilen evrakı na.kdlye 
bakiyesi • • • • • . • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen • • • 
Reeskont mukabili UAveten teda. 
vüle vamdilen . • . • . • • , 
Hazineye yapılan altın tarşılıtıı 
a.vans mulcablll 3902 No. lu kanun 
muclblnce llAveten teda.vuıe vaze-
dilen . • • , • • • , 1 

MEVDUAT: 
Türk Ura.•n 
Altın : San kilogram 877,150 
3850 No. lu kanuna röre hazineye 
acılan avanı. mukablll tevdi ola. 
nan altınlar: 

san kilogram 55.541,930 
Döviz Taahhüdatı : 

Altına tahvill b.bıl dövizler 
D IA'er dövizler ve alacaklı tnirl~ 
bakiyeleri • • , • • , , , , 
Muhtellf • • • • • • • • • 

Lira 
15.000.000,-

Lira '1.822.019,15 

• 6.000.000,- 13.822.019,15 

l.dra 158.748.563,-

• 31.683.011,-

Llra. 137.065.552,-

• 17.000.000,-

' 250.000.0()0,-

• 

il IM.000.000,- 498.063.552,-

Lfra 82.568.879,87 

• 1.233.782.03 83.802.661,90 

il '78.124.167.90 '1~ .124.167,90 

Lira - ,-

' 30.806.000.70 30.806.000,70 
112.'715.485.93 

Yek6n 8~.335.887,58 

23 de yapı!a.cak~ır. Leyli yerlerimlz mabduddur. Telefon: 8ılCY78. 

VİYANA SERGİSİ 
21 - 28 Eyltil 19.U 

l\fümessill K. A. ıufü.LFR ve ŞERlKI 
Beynetnıllcl Nakliyat Şirketi 

MİNERVA HAN GALATA TEL: 40090 

Aylık Kartla..- Hakkında 
fstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

İdo.ıemi7.den Ey'lül nyına mtıhısus birinci mevki aylık kart alıp ta ti 
ker aüelerlne yardım parası olan (52) kuruşu verm·yenlerln nihsf 
blr hafta zal'lfında Hareket Dairesine milracaatıla kartlarını mühürle1...d 
tırmelerin1, ak.si takdırde mühürsiız olanlların hükmü olmıyacağı 63J' 
yolculara il.A.n olunur. (7801) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörlüğündeO 

Talebeye ilan 
1 - Bu Y11 tecil edilmiŞ olan askeri k.apm.!aıra 10 Eylfıl 1941 de J 

na.ca.ıctır. 

2 - Yükısek Ziraat Enstitüsün ün kampla ilg11.i erkek tailebeleri 6 _. 
ifil 941 _salba.'hı Ankara.da bulunacaklardır. ' 

3 - Eanal imtıhnnları Enstitüde Uı\n ediıec~ sıra üzerinden 3 ile,. 
Bainclteşrtn 1941 arasında yaıpılacaktır . .İlmnali olnn ta.lebc:er Birıncil 
Nl gqının birinci günü EnsUt.!de oııı:ca:lcla rdır. • 

4 - Bu sene Ormıı.n Faktiltc.sinın ikincı sınıfından üçüncü sınıfa rA' 
miş veya ıkmale kalmış tıılebe!erln lm.mpı d.tı. Ankarada ,~Ja.caktı.l"·...ı1 

5 - Orman Fakülte3111in D!lhçeköy Gtısnmıda '.1>ıılunu,p do. askeri ka~ 
alAJcldar olanlar G Eylft"de doğrudan doğruya L.-to.nlbuldaki Fakülte 
ınmdn hazır otacaklardır. 

6 - Yüksek Ziraat Enstitü.sünün bütün fwkülte.ıe:tnde tedrisata 3 ~ 
cıteşrinde başlanacağından erkek. ve kız talebenin Ikincite.şrinln i1:k il 
Enstitüde bu:unmaları llizımdır. (5637 • 72v 

Devlet orman işletmesi Karabük revit 
amirliğinden ıı. 

ı - Karabük revir A.mir!iğlnin Yenihan ve Safranbolu bölgeler i ~ 
dudu dahllinde vat. Komnrı gegen, Kocadıı.ğ, Kırık, Bd:!i? 
Yapraklı, Kuzdağı ve Yil.ma arkası ormanlarmda kesilmiş ıııı" 
nen c3500• metre mik'np kayın tomruJ;unun kökı.i dlb nden 11U ~ 
rak Bartın, Bafranı:ıo.u şoseSı güze:rgft.hındaki rampalara. ne.it 
istif işi açık eksUtmeye konulmuştur. e 

3 - Eksiltmeye konulan 1.t>mruklnrın nakil ve ıstıt işi içın beher ~~ 
mikü.bına c6ıı lira aSO• kuruş muhammen bedel takdır edaı:ııııı6 

3 - İsteklılerl? eksıltmeyc nld şartnameyı Ankara orman unıuıtı 1p 
dürlüğü Istanbul çevlrge mudı.irHığü ile Kıı.rabük revir A.1111r 
de görülebilir. ,tf 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminat akçesi olan c1653> Jır' ttl'. 
kuruş:ı nid makbuz veya lbuna mümasll hükumetçe mutc.ber f(~ 
lkle 10191941 tarihine rostlıyan Çarşamba günü saat 14 de ~ 
bük devlet orman lşletmesinın Safranbolu bölge binıısınd'\ ,fi", 
Amirliği riyasetinde teşekkül edecek komisyona müracaat:nr 

,, , 
TURl< TICAR~T E:?ANUASI A.$ 
UUPONLU VADtlf M~vouAI 

PARAN 1 BURADA i.(LE1' 
~ ~ 


