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MOBiLYA 

alıne.k veya gClnnet ideyenler 

c.t~ R A Ç Ç / . K A R DEŞ LE R 
·vılTEo Şir.KETI Salonlarını bir defa 

tat K:?zmeltle tatmin odlllrler. 
•nb"Jl, F'ıncancılar ftJD Pafa :rok111U • l No. 59 - eı - a 

~TELEFON : noae __ , 
lJZ:::: 

Sene 12 - No. 4053 Yus işleri telefonu: 20203 

Bu sabahki 
haberler ------· lnıerlka ile 

Japoara 
Çarpışmak 
lzere mi? 

\ \ 

' 

::ı Askeri wazıret 

Tikvini şehrinin 
sukutu ne demektir? 

Yazan: Emekli General K. O. 

Başvekil 
mezuniyet 

aldı 
Ankara 11 <Hususi> - Baş _ 

veldlimlz doktor Refik Saydam 
istirahat ttmek maksadUe b r 
ayllk me-zun'yet almıştır. Basve. 
ıkılimJze mezuniyetin ıı devamı ıı_ 
ra.smda vek!l""t edecek olan ve. 
kU yann taayylln edccekt..r. 

Doktor Re!ık Saydam mezun!. 
yet devresıni geçlnnek tl1ere ö_ 
nUmUııCfeki gUnlerde şehrlmlz.den 
~r. 

M&lbw Vekili Fuad Alrab 

Ankara, ıı <Hususi> - Irak ve t. 
rana uzanaoa'k: demiryolları lçfn bu 
ayın 7 sinde çıkarolan 5 m ilyon llra
lıık t.ahviller tamamlle sa.~ılmıJ ve bit. 
mi§tlr. 

r .... Bugün ..................... , 

i Evlenme yaşı, ahlak 
i selabeti ve nüfus 
j arbmı davası 
: YAZAN---

Proleıör doktor 
Sadi Irmak 

idare işleri telefonu: 20203 f'ıatı 5 kunJf 

Askerlerim ize 
kışhk hediye işi 
tanzim ediliyor 

Bu yll Kızllay ve Yardımsevenl ar cemi
yetleri iş birliği yapmağa karar verdiler 
Teşkil edilen komite yakın günlerde ha1ka 

bir beyanname neşredecek 

Hastabakıcı hemşireler okulundan dört 
genç kız, veda çayı vermeyi düşündüler 

diye tardedilmişler .., 



2 Sayfa SON POSTA fkinc:teşrin ~ 

Hergün =Mesleki seroele tercih ediniz= Sabahtan 
Sabaha Muharib devletler 

Ş f !erinin son 
Nutııfdarz 

'- Ekrem U,aldıgil _J 
S on hafta içinde ha.ılıca mu _ 

harib devlcderin reflcri ta -
bii fırsatlardan · · adc ederek yek. 
dJğ ri atk~an bfrcr nutuk soy -
leınek suret.ile umumi vazıyet hal-
k ndn dasuncclenni anlattılttı. 

Muhal'eıbcrun nas l çıktığı, nası1 
ink ~nf et gı \''C nasıl bı cccği .&UaL 
len etrafında ta'bıatile .> e.;;~ rıne 
zıd goriı !erin tefmnne gırişmiyer -
:> in z. bugün hiitü:n dunyayı !has.. 
rette bırakan lh bıhsinc bakac:ık 
olursa·• kendıler.ini ayıran her me
sdede yekdiğedne zıd dı.işünoede 
bUlunan devlet .,,.c hultümet ,. le -
rhıin yalnız bu b~'lus uzerinde bır -
l ~ olduklaı-ım görim.iz. Ne ya -
zLk kı, bu mvta'bai:et 9Ulh ıyapma -
nın zamanı gddiğı noktası üz.erin -
d değil; .bilakis huııiz sulhtcn çok 
uzak bulunukluğu nol..-tas1 üzerin -
d "aki oluyor. Gene ne yazık k~ 
bu düsuncedc sam midirler Arnla
nnda bu faı'k varsa da o da ken
&' e..Jni sulhu ıstemeğe cvkedon ka
nan.ti ba a ha a sebeblmn do -
ğur.mu.ş olmasındım Jleri gc.iyor. 

* Sovyet Rusyanın dört aydanbe -
ri gözlerimi.zİn önüne serdigi tarıh
te eşi göriıbnem.i§ çapta muazıam 
harb mekanizmasına bakıbcak o _ 
lursn 24 yıldanberi ülı.ramod'Cl'n 

S!re bir rvct knzıındıranı dalına minnet De -yadedlnlz, falcat b!r :mes. 
~ek kazandıranı ı>ervct kazandırmış olanın -O:::tilndc tutmıuz.. ··-········-·········-········-.. ·--··--··-·-·····----.... _. ... ---..... -····· 

endüstrisini daima muhtemel bir Malı ıataıi1ar laturaları mü
harbe göre ayar1ıyarıık çal·~ıı .oL hürliyecekler' b aırdle.., /a
duf.uooan şü~. ~'ilemez: 'fi? 'kü • .turası -mühü;,enen mal -bir 
suı yıldanben butun b"şerıyeti muz b k _, d.l • k 
tarih eden cianıo .zuhuru -sebeb- aı asma uevre ı cmıyece Dünkü .şehir meclisi içtimaında, .azaiann arzu

su Ü.ı.erine jmar müdürü uzun izahat v.erdi len arasında almış olduğu rol ae .Bazı Mkı<'.arle.rın, ihtikft.r maksadile, 
tar.hin malı olmuştur. Fakat hu ellerinde bulunan mallan b rkaç elden 
facianın içine bizzat ginn"yi ist-yor devrederek fiatlannı uükseıtt.klerı ve 
nııuv.du. Cirmcnin ,zamanı gelc:Kğinc bu mnllan tekrnr endllerl e.lıtt:tan 
h ı i!TI't'tmİs miydi} soma halka falı.iş 'f.a la 'Sat ?klıırı tiil: 

Alman devlet reisinin bu su le sık gôrü.meıktedlr. Bu şek ide ZJlCır. 

-ee.rur 'MecliS!, dün saat 15 de bi_ J mıntakasmda iskelelerin ıtnmanıilc mu 
rmci reıs vekıll 'Faruki Derell.n!n Ti. b&taza edildiğini ·ıe esaslı şekilde tan_ 
la.setinde toplanmıştır. z:m olunduğunu bıluırın~tır. 

.. cul b" . 1 .n t carE .illi onı-:rneıc ,çln r. fıl= dar 
mR ..ısbetv ce\"~ v b ~~ baJyoruz. 1ar a:ıiilli!m ir teab.'1' dllşUamtışİerd'r: 

Oelse açıldıktan sonra Kartaldaki İmar müdürü, B:ığdad caddesi Ue 
Dıagos tcPf6;.Ile Ankara tepesi .ismi ve_ C!emz .arasm.da yen.! b;x yı:ıl ,acilncıığlı_ 
rılmesl hakfilndak.I tel:l f okunıımış, n1, bu YDlwı lFencıbahçeckn ~tayıp 
ıızadan Halid Kltabcı söz alarak, bil" Ere.nköy tramvay l.sl.oeyonunckın ge • 
OOk yerlere Ankara irnılnln verılme_, cer& Çamlıca ,;c desıne milntctıl o_ 
s:nln .mUmktin ofduğunu, !akat 'bu te. lacağını, tren h:ı.ıtı ile Bağtüıd cıı.d. 
penin ;tar.ılı! ve hu.sııst 1>ll' mıız!.si ..bu.. cıesı arasında yenı b~ yol vücuda ge. 
lunduğunu fiÖ;>leın,ş ve Orhan B y ta_ tı.rileoeğ:ini, Menllvenköyle Qaınlıca a. 
rafından B:zans ordulannm ilf.< de!a tasında l'b!r I'iUı 'Sahası J>ımkıldıfrinı 
bu teP.(lde mağlılb ed1'dJduinl izah soyleıruştlr. İmar mUdUrU, bu mınta _ 
etmc.Ş, ve tepeye COrhanb~ tepest) kadakl p!il.Jlar .:!varında .otel -ve gazi. 
ismi verilmes tekllfind" 'bu unmuştur. no inşası lçı.n de mlls:ı.Ui snh:ı.lar .ay_ 
Her i'kl tekl f de mUlk ye <."nclimt:ulne rılacağını tren 'YO unur. her iki tanı _ 
havale olunınıı:ş ur. tında '15 şer metre boş saha bırakı • 

u ytg n mr n n u u oyun - .Bu tcdbir.e eore h~ .hangi b"• mal nn 
da y pılmış olmasına bakarak bitn- cak it> l' defa d vrcd Ieb·ıec~ ve mal~ 
rafların da bu kanaate yaklaşmak.. satan da verdiği fa•urnyı mllhürliye _ 
la baırber Rus mü ah:ı.lcsinin bn oekt.ir '13u fek lde if«turıısı mllhUtlenen 
kadar ya;krn oJaTak ta:y n ea.rbn·ş O- ma.Jı b!r başkasıruı. devredenler Ş1d_ 
lab lece.ğı d · llOC9in e Alman dev- dele cezıı.lanaın~tlr. 
1 t rciSinin tırhmininden n) rlld1k -
ların1 goruyoruz. Fakat Sovyet 
Rusya muihBT eye bu kadaT er -
ken ol · müd ede lbulunma -

! ta.Shih e1miş o n, i&ttt tas.. 
...... _ , •• CTl"'· .. !I oleun; muhakkak kl: 1 

ımı A:manya taraf ındat? 

K:ız er.stit ··Jerinde 
ta ebeye fazla masraf 

çıkarılmıyaca"< 'Dun.dun sonra :ruznamedeki u l,<er lacağını tl'..ld!nn!şt.ır • 
l\4aari.f Vokfı.Je•i, kız cns ü!ertnde nuı.ddelenn mUzakereslne .g~ lıni."ş ve imar m!klilrtinden sonra bazı aza. 

t.alebeJ e y.a.ptırılan d I.ıı. biçki ve ~- teklifler alfubılı eucilmmlerc 4uıvale 'ar .sOO alıırıı.k 15 er metrelik bo.ş sa_ 
işlerının mümkün ol<l.ı.ıITTı tadar cız 1 edl!:ın.ştir. haIArın 30 r met.reye ibl ğı lı'izım 
masraflı o:m.asırtı temm mlksad le a_ M!lt.eak'ben şe.hrln Anacolu yakası geldiğini b'ldirrnışler ve bu niktada 
!Akadar ara b!r tnnı.'m gönderm'ştlr. M'a"lt'l'lra aı:fl H p!fuıı hakkmdıl:i na. ısrar etm'<>'erchr. 

l3u ıt.:unmıe g-Ore eruıtiıil!erd ... C'ğre. f'a ve mühtelit en.cllm.en f'IU?lmtag o. Bunun Ü'Zerıne fular ınildilril tekrar 
t!ln maksadile ta. ebry" y p!In'lacak kunmuştur. Azalardan b'r lnsmı ID8Z.. ıza.luı.t verer~k bu cihetln D:ıru1 ye ve. 

1 mUm':Un old ğu Jta ucuz bata haJ...itlDda imar milıdilrü taraf n. ftA.lotlnden .soruı:ıu~unu, V.ekAletin 15 
nevlle:rden .seoum'!Si ve hazırld!1dık'.an dan ıZnhAt veri.lmeslııl lstcmlş'erdir. er metrelik boş ısahamn 'kl\fl gelece~ 
sonra d4 .satılması ;tO}ay olan Ş('y!erin nunun i.17..erlne imar müdfüil harıta bıı teklinde cevab verdığlnl ve esasen kn_ 
b Ihassa ıterclh1 ehemmiyetle ib~ld rlL şmda ~hat ~"(!rm ş hn p!An.m ÜSk:ü.. nunun böYle b'r mecbu~ıvct ihdas et_ 
m6kted1r. dnr. Kadıköy ve havnl'sl imar p'Onı. med i!n1 göyl~ır.ır. 

D'ter tanıftan tıı1eb~ler y.prp\: f:t'Tl. nın bir temadiSinden ibaTet olduı;unu, Nı:$!eede mazba.ta r v f onulmuş ve 
d' aıleİl'l'İnln ve -v,ere4aY.> komşı.i1ırrmm mıntaı!-:nnın kara. den'z ve tren ~ol • -ekserlYeUe kabul edl!miştlr. MUt.eeki. 
dldş. lıtQ1d :ve '!l!lktşa .aid !şlertn cns !arı olmll.'k tlz!Te ü; esaslı yol .şabekesl ben meclis Cnma gUnü toplanmak ü. 
ti•fui.e mesai saa.tl .. r1nde 1'"'P!lbi1ec ~ meveud bulund munu, den"1',Vo1lan zere dağılmıştır. 
terdir. -----------------

Piyango bitetinden 
çıkan had ise ima euih.u istiyen bir devlet halin.. 

de görüneceık.tir. 

* 

Et d rdi hala 
devam ediyor 

ıstenil-n zamanda ve onun taorafın
cl it ed len euall e uy un o -
lndk ba lamıış olmas komı.miıııt f

mdlecini k.Okünden y l\anamış olsa 
bile uzun zaman için şiiphey.e dü _ 
şüzmii~r. Biıtiın Avrupayı kendi 
ızı üzerinde toplaml\ya çalışarak 
Soryetlerc karşı bir mukııdaes ci _ 
ha<l nçmı:ş görünen Almanyanın 
So"Y t1erle bir an1~a sulhu ya -
p;uak şark 'komşusunu yeni bir Ira
z rl•ğn ,giri~ 8t"rbC'st buakml
)'acağı muhaldkn'k olduğuna -gÖTe 
Ru R'.'lln e-1ki nedeTierine tekraT 
ka\ u'11la'k için e'lmde mevcud tek 
ümidi muharebenin sür~mde. Al. 
many·'1Yl içine alan umumi bir her
ciim,.rçe 'kadu clC'VIUn edip gitme
s"ncl!:"dir. R\1'9y'a bu Clakikada e ıibu 
j,temiyona. bunun tek ııehl"'b" onn 
j f.'-d v •arlar içinde va;ı}amıya _ 
cu'k almaıı1dır. 

Şehirdeki et aerth hl'ıl~ devam et _ 
Haftanın üçiinoü nu ·unu <Söyli _ mcktedir. F'ıat müraka.be bürosunun, 

yen İngiltere ba~e'.kıli oldu. Muh _ metbahıuüıki cl satışlarmı kontrol et_ 
tereım Mister Çörçil bu defa da t!ımesi dltnt:il ~atın nfsbeten m•I. 
evvelki ac1 tla olduğu d r z:ı.m içinde devnm et.Dl" ınl mümkün 

;ça~pıda oturan Nazaret ls?nin. 
ae lblrlne ıply:ıngodan 5 bin llra wa._ 
mfye çikmt.ş, ~aduşı "Bohor da -bilete 
oıtnk oıauğunu 1ddia ederek, 'lll'lah • 
k61DeYÇ ımilrncaat "Ctnı!şttr. ~t. ıao_ 
hor bununla da 'kalnuysnk !!rtın is. 
m":.Iıde blr ama.daŞlle Nazaretln evine 
gitm!ş ve Artinl polis memuru glbl tıı._ 
111Lam'k. telıdid etmek 1stem1Ştlr. 

ka,t'• b" d l '-- kıltnıştrr. Ancak bazı tUccarlnnn el 
ı ır i u.ıllamn tır. !Dzyor ·i: altından i .lhtliciı.r ~crkllle:rtne de -

Son hafta içiud:e ..aöylcnen nu - . . <ıŞumı açrlt V'e mutlak o1arnk vam etmekte olduklıı.n da :ınlasılmış. 
tuklının mrıısına tfı.bi olarak Alman 'bıldınndk isterim 'ki. ister müza tır. Fln.t mUrakn.be bürosu, et. sntı.şlan 
yaya ba'kaca:k. dhmmk ıulht n çok 

1
t1et ıgürelim, . er rek bruıınnza o- Uzerlnden ihtfiltAr yapanları tesb!t et_ 

uzak bu1unu\c:lu.ğ;unu k.ıı,ydetmek n ım. hiç bir zaman Hitler'le vey~ mek ve 'bunlarla esas1ı b'r şekllde mü. 
nok.tasınd~ onun da Rusyn ne bir. Alnus:ıya Nazi .r jimini !temrtl cadele etmd'i ioin .şehirdeki peraken -
le m !I olduğunu görim.rz. Şu forld ıden hetbaııgi bir parti ile .. 

1 
e_ deai lk86Stilann aefterlerinı ~ontrol et_ 

F~t. Nazaretin her iktslni de ııa_ 
kiki pilise teslim etmesi üzerine ad.. 
Uyeye ıverllımiGlcrdlr. 

ki, Almanya bugün bütün hcddle -ı kt"Teo çm~ğı:z. » muza - meğe bnşlanm;tır. .Bu -kont.rolun m.Us. 
rine fazla.sile e · i , bir defa bu lngilterenin bugün böyl d.. .. bet .neticeler vereoeğl ttmid edilmekte_ 
hl'" flnc vardıktan ııonra dcı sulh mekte kendini haklı g··e biluşu~: dlr. 
t<'kl flerini ynpm b.uhmmaktadır. h~rdır. A~n bütü:r;. ecegı 

su~lular asliye G ncı cezada yapı_ 
ıan duruşmaları ronundD. 3 .er a,y m41d 
c:retıe hapse malık!Un edilmiş!milr. 

Fl"k t bu telkl flCT kabul edilmf'mif, Y~ . hrtki:ındir, ya-pılac.nk bivrup~h 
h •fi. dinlenmen\ tİT. <Hen in ma- kuçü3c devletleri Almanya r . su 1. 
ce !il el"e.n karım! lr, binaenal~ altında yıpra?ımaaa bile A.:: 

1 1:.0 1 

Almnnya bugün sulbt n uzak bı.ı - zerinde Alınan nüfuzunun -u~ 1~. -
b 

v •••• k d ... unu 
lunulCluğunu kaya ediyorsa, u; gunu :ayı ve ~it etmek ti -
Rusya hah · \ıariç olnuık üure iste. !,İ.ni vcrecedctjr. İngiltern keno7e is~:: 
diw· ulhii İllS'iltereyi yanıı.ştmun ıle buna muvafakat edemez. 
d•w1 içindir. Mu'harcbeye devnm "..8fa'knt ctmoıj içm ıt.chli-edc ol~U-
di) orea. edecekse med>uT olduğa luzı~.lT. H~ biTiıttssa Ru~ 
için edecektir; bu bakımdan dn da- ~ar'birun nçıldtgı gündenberi bu teh 
.................................................... ~e .":1zakla~ı~. İngiltereyi dü -

fWl~~ek ıçm bütün Avrupaya 
2 inci T eırin 1 .rrnl bır Rus zaferi, yahud lngilte. 

----.,,---1-.,2=----ı----...:ıı rey. e de atlamaya müs.taid umum"ı 
F;.uınl scoo Anbl HBO L! A h 

181>7 1860 1 uır vnıpa erçüımerç.i bahis m~-
- Çarpnıb:ı _ zuu değildir. O halde lngiltcrc ken 

l ioci Teşrin Ru:nl 89110 Kum dl ~atini unm müddet bcıkliye-
s:> 194'1 c; rdk kemli "ni çdtlndirrncai muhle • 

TAKVİM 

Deniz hastanesi hazırlıkları Köprüden ôüşen çocuk 
Ba.kıı'köy!lnde, 10 Temmuz cadde _ Eski Yolcu salonunun bir kısmı tnh 

s!s ediJınıfş 1>tı.lunan Den;z "hastanesi _ 
sinde 38 numaralı evde oturan ismallhı nln tcs1sl iom ;yıı.pıltr.afı>ta o.an proje 
5 Ya.şmdaid o&1u 'SabahıLttln dlln evle. tnma.mlanmt.,tır. Projenin Vekil.!~ 
Tinin -civarındaki Aksu iköprllsünde CJY- tascUldnl :müteakib derhal faalr)'ete 
naı<'aen mUvazcncstnt .kn'Y'bcdere1t 12 başlanacaktır. ?leni tıostıuıe b!ltnn 
metre trtlhıdan dllşrntlş, başından ağır den'7.cllerdı (}rt.iya.çlannı knTSılJYaCllk 
6Ul'ette :raralnnınıştır. şekilde inşa edilecek ve Uç yüz ya -
Yaralı çoeuk 'baygın "btr halde şişli takla ta.m teŞkilAtlı bir poli.kllnlği lh. 

hastanesine kaldırılmıştır ti cd e3ill ................. .._ •••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••• ~.~ ••••• ~ ••••• !"; ................................ . 

iSTE~ iNAN 
' iSTER 1 ANMAI 

lııstiki Vıınkila.nn 1 id• wuııl U. - Geçen gün blr otobüste iki 
ln ailınila. bir OkuYtıcusnnm!i:n· dadı konuşnyorbrdı. lll.rlshlin çocu. 

ıı-~--.-""------~---ıı mel lcuvvetlerin "'pradııklatını gör
mckt.e bulnhilir, fikrin de&iŞinesi ~ 
çin p.rt:lann cb ckğ~ lizımdır, 
bu §ilrtlaon değişmeleri mümlkun 
müdür. anuHne anc.a.k istikbal cev:nb 
VCTebı1ir. Bu.gün kaydedeceğimiz 

hfu:li.--e her liç muharibin ae ayrı 1 
v. 
E. 

L) 

18 28 
J ,. 

ayrı edbdbler altında sulhu .iste _ 

~eın uzalk bullutııdu.klanndnn iba.. I 

Toplui~ (Nurcıtln A_.__ 1 
şu ".ItıCktubu !db'or· 8 ığı tu 11Ylltma.k için şu tedbiri tatbi 

ulıJr .cibı ıili'-'b . ettlftrtl otcldnc it.l?"af edlşlne kul u.. ım o bir aileyi • ,;_, 
'liyur.tıte cittlm. .Anne, ~a mısıı.,... oldum: Davagaıi musluğu_ 
ke.nlll halttıl;uu \e onu dailıya .nu .açuı cocuğa. bir ınliildet ltokl:ıtı.. 
nJyct. e<lcın ini SU-Yli) t.'?'Ck IU c:: !a~· .. ı:au:un tlzcr.lne r.&.\T.ucalız 
kiyeyl aııtı.ıtı: _._

1 
r deliksiz bir uykuya 

ua lYOl'mUŞ.:ıı 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
1 A lir. MA! 

Ekrem U~aklıgit ~--------------------..) 

üyükadada 
.al cak yüzün den 
kanii bir vak'a 

Nutuk 
Bor.sası 

JBu~han Cehid 

Talebeye patlayıcı maddele! 
izali edilecek 

Maarlf Vekfiletin'n eınrlle :ık ve df
ta tedrlşat""'mUesseselerlnde ön ınU~ 
dC'ki hattad!ı.n •t:b:ıren miltehası;ıs 
retırnenler tn.rıı.fuıdan talcl:>"· ·e t1>a-_A 
yıcı maddeler. 1ınltkmWı. 'S ri tı:tll.tı':'. 

Evvelki gun, BUyiıkadıı.da b!r :yara. lkonferanslıı.r verıımes ne başıaruı.cı 
lama vat·~ı olm~. blr seyyar satıcı tır. 
arkadaşını .bıçakla tehlikeli surette Öğrend ğimlze göre bu karar, sı:.11" 
vurmuştur. lc-kc.tlmizin mıılıarcl>elcre sahne <V~ 

Büyük.adada ,.Altınord·ı caddf's!nde b!ızı yerlerinde -metruk ve Nı.tctı tİ' 
7 wruırnlı ~e oturan Enver atımda J bald1' 'bultman ?lQtlayıcı mn<"del;; 
b"r seyyar .satıcı, Kumsal caddesi sa. çocuklar tarafından bulunaralı: ~ tt• 
kın!crındcn ambacı Şev.ketle bh- nla_ lı:azniaı:a .sebeb olma.sında:ı dola>' 
cı:ı.k ıneseleslnden dolayı aarııın bu - rllmişti.r. / 
1 ururuıJ'.rta.chr. M , d 1• f Evvelki gün İskele civarında birbir. es u a ~ 
lerlne tesadüf eden Enverle, Şevket Yenisabah tahrlr n\leslnden v, 
dargmlıkları.ruı sebeb olan bu ala<'.a.k muharriri aııkadaşımız Bülcnd '1't1 -to' 
meselesini tekraT tazelemişler ve bu ranlı ile 'BaiYan P'ah re AygOZfn+tı -""' 
yüzden !bh1bırleTlne karsı ileri gerl ııöy_ kA.h merasimi, <Hin Beyo~ltı evle~ 
lenmcğe başlBlill$lardır. memurluğunda ıtal b:ı1ık ve gtiz!de ıdf 

::s:r .m'Uddet d~am eden bu mfina_ davetli kutlesı Onilnd"' icra cdi~· 
ka~ niha8Ct bir ltnvga halini .almış ve Genç evl tere saaCl"tl"?r ü!lcrlz. ./ 
bu ara.da .ElIVer bır;ağını çekerek. Şev_ _._ -0 
ketin -tızerlne atılmıştır. :Su tecavüz ·ı 
neti-ceslnde .Şev'ket ile yerinden .ığır A Y O 
surette ~nralanm~ ve kanlar lçl.nde · 
yere serilml.ştir. 

Hadlse.Y1 mllteaı~ıb 'Vll.k'n yermaen 
ııznıklnş.a.n oorlh, zaoıta tınafındml 'S'11-
kalanmış, lhıikkında takibata 'başlan _ 
mıstxr. 

Yarası n~ oıan Şrlkct, NUmune 
hastanesine nakledllmlştir. 

ÇARŞAl\IllA 12/li/1911 ,_ 
'l.SO: s:ıo.t ~-:ı.rı, 7.33: :Hafif ~I 

lnr {Pl.), 7.45: :Ajans lıaoer~rı. ; 
Hnflf parçalar (Pi), 8.15: Er..ll ~I 
s.45: H:ı:m p~W.I' <PL>. ı2.sn: f"' 
a,ynrı, 12.33; Hicaz ma.kamındtı11 f:f' 

Deli. b·ır ı• ... z, İkı· Jnlnr, 12.45: Ajans haberleri, 13~ ı 
ö:a sll lteyeti, 14: .ını.rış~ müzik f t' 

kardeşini ve kendisini 18: Saat ayarı, ıs.03 : Radyo ~?' 
tango orı.~1. 18 25: :g:otı r1i 

nasıl tutuşturdu? coış po'itike.>, ıs45: Ra.dfO ~ 111' 
DUn, Beşiktaşta. deli bir kız, kendi. klübü, l 9.30: B:ıı:.ırt ayarı, vel> aj~#" 

sile blrllk.tc .ki urdeşinln a#IJ" surette ber1erl, 19A5: &ırl>cst 1 a: ~ 
yanmalarına sebebiyet vcrnı ştlr. ! lll.55 :K2mençe 'tıe kanun ne,. sıı .fS'. jJ 

i !kızı .Hıı.tice 1smlndeki ız, dtma_ leri, 2.15: 'Racl,yo ~esi, .,,o. ft~ 
tmdmı ma.1111 o1duğundan üzerine is_ halle tü.Müsü öğreniyoruz - lJ1!.. '/; tf 
pirt.o dökmüş, sonra da. blr kibrit ca. türküsü: Süpıı;esi Yoncadan, 

21 ;ı;ıl~ 
k.arm: ra takvimi aı ıo Bern.ber ?~ 

•- Qocuklar. gelin balon, ne aü.. 2uo: csailı:k santo. 21.45: ııı 1 zel ıyan13'0r .> . .30. S!lO t fl;.,. • .f) 
Diyerek. mrdeşlcrlni elblaesinln 'Y1l- cümh.ur bana osu, 22 . 5. V"' 

nı1mı seyre davet ~iş~4r. Haticcntn Ajans h:lberlerl, .Borsa 22.
4 

· 
kardeşleri odaYa glrdlklerl zaman kı. m ___ .;üz~l;,:ğ"l~(;,P..;l.~) . _____ ... ..,,._. 
mı i>llttın elblseshıtn yamnakt.ı oldu. ., 
ğunu ~ömıfisler, !nka.t onu 'kurtaralım 
deııken. ateş ltendllel'me de -strgyet -et_ 
mlştlr. . -··-- .A 

.Netieede UçU de vUcudlannın 'llllih. :flJitll". 
telif yerlerinden ağır fiUl"ette yanmış. 11/11 '941 cılış - ,bı..prull.Ş 
ıardır. 

Y.aralılar cankurtaranla Beyoğhı 
beledinı! ıtınstanesne kaldınlnra.\ te _ 
dav abtın almmn1ardır. 

Vapurla nhtım arasına 
sıkışan nmele 

'MUdanyndnn dün llmımımıza en.len 
ve Onla.ta rın•ımına yanaşan cSUS• 
vapuruna iskele verme' tc olnn '5'0lcu 
salonu amclelerin.d1!n JJuri, dklkat. _ 
Slzl!.k neticesinde w.purla rıhtım nra. 
sında. sıkışarak ağı-r mrrette y.:ıTalıın.. 
mışt.ır. 

Kazazede run le, tcd vı ~ilmek ü.. 
zere Beyoğlu !h:ıstanesmc klı.ldınlııuş. 
tır. 

CAKIJEB ~ 
AQılı:. ve kıı;;~ 

IAndn t'Sterlln 13:ı ....... 
New. York ı 00 Dolar .,,., 
cnevrı ıoo..tavıere n. 12 9:r•· 

.!adrid lDOP eıa 
Yokoham& 100 Yın 
:t.okholm 100 laveç :ıtr. 
.B r altın lira 
24 ~ynrhk bir gtam kWçe 
ol tın 

T.ilrk borcu 2 



Evlenmek hakkını ~aybedan genç Evlenmey ~ Hayret verici 

_Söz arasında] 

Bursadan cŞe. S.• lmaslle b1 t.. tub aldım, bunu yazan bir r me hAlA da atlıyorum. s ze 0 ntıshQa 
dır. HWAsaten diyor ki: genç kıs_ ko)'dutunuz mekt.Uıbn yazan genç be.. 

Bir Danı·markalı ope· •... PllAn tarJı>t sazeteyı buırün ı.. ~ aelds senedenberi aevı:stni cetiıi.. d~, deıtıal .siltununuzu okudwn : •"U& sevıillmdır. Daha dotrusu öyle 
senı1 ne ~ müteessir o dnm', ! 11&11ıyonım. Şimdi bana öy Y 31. 

ratÖr İnsan VÜCUdÜn• kKlardan at ıyara.:c eve re.idim aı.i :satım banl'l memleke ten g ld? Ba 

salibeti ve nüfus b:ii:~:ıı: 
artımı davası derll&l bu mektubu yar.maya başİadım vaca tızın anne'Si ml, Yoksa erlı:ei• 

Yazan : Pro/ esör doktor Sadi Irmak "eki kanın ceveıan ~ · m ... m • .,. ••• 

8: adınuı doturma t.ablüyetl, diJ Bin evll e~et.te!l Rusrada 325 ı,ım--· Bazo ,ım.ı m-ı··-- tarzını değiştirdi \.~ Posta,, nın bulmacası : 3- (5) 
le ter birook uzv;yetlerle mutaye Alm&DYad•D ı sı 20 yaşından 1tUçUt.. de fuh,fUn t.aldınlabılmesl beltAret fik.. B -;;;:;.::-;;-:::::-;:;-;~;-;--:~-:-:--..:,.:_.:__: __ ~j edllemmıek e beraber, ıene old~ tUr. Rua:vada 341, A'manyada 396 aıl rlnln fedaaile mUmkhn olmuştur. Bazı Avrupa matbua.tı aon günlerde bay an ar an 30 tanesini halleJerel« 6 • 
......... Bir udmm clml oıaunıut'ıo Ue 21 ,.. arumdadn'. -- ,.,.. memioteUonnd• .,..,... f.trlniD ,.., """" b;r comıbl mudabaleden n.. oh.)'llcam•za bir l..ıi ,;,.:,""-.S..!.~!yan lwr >ılJan zartmda ... kada - 193 O. Alm...,... 371 " 21 Ue 30 a. ,.,. .. ,... da tuboa u ço1t 1er .. ,,.. san .-ı,.. b-ettedkler M:e Soldan _, n ..,_ •-~ eder r yımı . ras""'adır. Ruayada uı i, Alm&DY•-ı pabaam• maıoımcstur. Bu m'*1U sele fudur: · • ı - Ruhi btr l 2 3 4 5 6 7 8 9 tO 
tabı · Bunlardan 20.25 inin il_ ela 230 u 30 u afkın ya'*6d•rlar. şartlar altında birçok çareler ileri au_~ Bundan 1 a; tada hastalık <9>. 

IDlkmCndUr. Bunun neticesi o&arak Rualar Al.. rWmtıftt1r. Mesel' bir zamanlar QCılk tada Aartı ' r evvel Danimar. 2 - Tarh e 
,.:::• ,..... aayw ""'" Jot ..ıımm.......,... daha hos ı çota-tad><- _.... edllml• olan Llndz'7lD , uk ı.....:. ,..,,_ bulunan bu • 1aş.uno0 b r mU ~ıs=. .de 1.1.b dir. Meael& cenubi ıar. Jllell c~en • 1s1av uvplan..

1 

~ık izdıvacı usulünde frıdivaç sör BuU8'a :nın ~rnt.öcll profe - le~ <S> Bir nevi 'l 
ba olabUirl kızlar pek enen ya.şt.a a om asıl ııebebı bUdur. bil' aritadael* anla6mandır. Ve arzul r bMlta muracaaıt eder. maden \bryo!a """°"""" "iı ~· b•ı ..-.O "°ı Yutan _. wnına U>Un hamlık edlJdlll _. bozUJal>l r - bir Has>ıo -n 9".i ,a,l&Tmda b!T , • .,.ıırı <4>. ,, __ .....__ ııo.ra ..::m 

0 
•bU~. .. ......,..,. n""'""'' ovıenmovt pç mlloUlf tal... ı..ı.vacı ~uınnu 11,~ ""''"'" mualUmldlr. Oörunilfü aıh _ S - Mwr Ut.. j 

....,, HJnd ı:!d 6mrll bu .... rol bor--· Bu hUIUllla .....,,...ın ........... Bu shıtomd• '"""" tahall• hatif olan bu ,.,,..ıre muolllınl bir hı <21, Bdy1llc it--"'--' 

erit& bdmlan ın!~".~~~ .. -J26, ı.t.at.iısttlerine batalım: meosub ıı::s ve erk.etler tahall devre milddettenberi bir tomple&s't.en muz.. det.1 C4). 4 
il ~. -'-'"""1 .-.- ın.nıterede· • ta 1b • lene :rae&rlar. • -'lnd ıerlni bir nevi isdıvao oeklinde •~ire r bu unmatctaıdır. Bunun netke41 4 - Refık <7>, ın--....___. 
"1ıt Madeıt sana,. " .,...,...,, sana. o on& hem - .ı Beraber (31. 

ita ...,"' -etleri h>oelmlno ......_,,_, """"""· ,,..,.,hanelenl• ,._ cetı...ıır. Pal<•• bu nevi ,,_ ,...., bom ın.ıokta zorluk ... ~ -=- kabUlJot""'1 hlc bir ı·-ntann uJeDme ,.., va.ull 22.•• dalar m- n•lloe vorm motlr, ' her bir ...,. .. ~kendi. 
1 

-'"'"~e ıtun lat18mat edilmem:. oldulU - 1 --'a lno pek bü.yillı: (rl) gelirae Ka.. llrtuür • oldulu halde mllnOVYerl""1 ••!"""• - _..ı..- but ınilleUer mad. •nmlar vermetledlr. d 1ıoı ,,.;,,:,,- anm ...... nııtus "-,... sı dlr. dl -iter .......... 1111tttllo er Bir ....,. menlh•nlnt Oık'*tan aon :.'°., ~ co~~ tf.: 
~•»ilan .:..::• .::-:.ıı:=ı ı.ıa,_,er hemftl her m...ı,.oıte ..... - ,.,..,.,..,,... "''"°': ra bebomohal 10 dakilıa ... ,.. -.: hl ..,. <il, D"-
ldr nlıbeteıde cıotataa. 

693
• b!nde bet buna bensel' netlceıer vermelı:tf'dir. 1 ıar. hat etma ~urlyetint du.ym.akta. dak <3>. 

tinde cotaıaa 193 - ıo n• 1 NUfUS ..,..,u batınundan bu ka. ....,,. -loN< " bb'oloJ;ı, nııtus dır ı - Boru nı. 
<la inde cotaıa "· binde ıo •• _..:dar milhlm olan ..,. .. uıı,nıno. han..ı-- u "°" sun1 olan bu P- Buuo, _,, on .., glln dUl ta>, """· ıı.uflalsa •• 111 - 1ld -ınep ....,... olbnda _.. edebilir?. yamtalarla ıtUfa edemes. -·evim.. m •"""' altına ahr,. _..,,,. mln seygJ•; m. 9 

olur. 1 Bir milletuı ahl'kt aalA.beti fllphe.! me her feYdell evvel ~tı:ım iDaan tanm eevelf.n tarandan ileri geldi 7 - Fransızca ..... _....__ 

,,:-- lllO •• 1930 arumda yani.ıs bu""' .ol.,..,, '""" TllM .,..,...ıannmmu!Wuaall• kab'ldlr.A& t;n.ı ,. bu kan ....ı&nım ·- • anne manasına 
.... ": ':"""" so,... n lneçlo ntL1ana ...... utıam bir ır1c "neall c<* sun1,. "'"""oddl"1>1r _. met - .Wll;lnl anlar r • '"· bııın 

10 

~?.?dan 10 mll;yona, İılp&D. taeuubu ve ,.&8* btr ahlt.t teıital içinde b!T tpt.iclal inS&D temizlii1ıı.ln mu.. l • Proııesör Do-·· meml • 8 Duman 1 t 
h- -ondau 20 mllJOU• !taLI . I - etelln en ta cokan 

7
., <41 ~ il mU10ndan 40 m;,...;. .,. ""! ..,..ını dm ovlmdumU. .,.._ ha!UUl ""'" mud• b~ "'1>" da.• ntnDUf tlç cerM! proteoörllnO .,...; Kederler <41. • 

""" Amerlbnm 40 ml11"DdaD t!O llni laflT. -- Bor ..,oeo emı sene ""' ....,,, eder ve hulanm hbalni ı 9 A&maJo; 12 
"""'- .-•ımoıır. -• her manlotot,. vu'.,.. ..,ıe .- ıı.r ahi .. ıe-ıaııe <echlo "- ettıtı.n ....,., 000 dl _... m. Boru m. Ilı. 
e"'-" ld kadının doturma tablll.. -· BI- 7er.enle ertm """-met n onu fuhowt blnblr ''""de te. Alem- • , tim ~kadar •ıh me<ten emri ...., <21. 1 o.:'"' -.ı bir ı.wua amili" ıah.,.. - ,. >anun ııuzurunda auo ..ıı0r edm ucurumun••• koruma ıcrv. ed - "" aıneı,..ı ıo - Sonuna•• <rı ...,..,.., ..... - N".ıa <OJ, ,..,. .. csı, Pran.-

_,....., Bu amlllonlon bir' ı.1MOI edil• bir hAdl,..ln meorul er. nloln atısı olaun m Bir ıo• t • <Sl. ""-• .-.:. ...., ....... ondan ._....,,, ııe. .-ıır. Ana .0lnıL< IMl,.akı .... - ,.,-.ı. tsn oovellnının muha • Para m. ' ca ı>. • - Y-. bir ha1Van m. um n1,, "1ııtı.m '" ıstat,..;tlne .... hm. sol&_........ ald ıu ıstatl9'11• ba. •ten ıoıvveUkllr. Kadm w<o"'"1 b lif ı-..et.ıe cfınuını temin eder 11 - Tabancada bulunur m - <21. ll'adun ıo yaoıııdan ,...,

1 

mm ·kal .. : ,.,,..... elrafmda •"'.me11d<. Am•'- oerratı1 bakutundan ...,; •• - Batma m ıetlne dudak bo. ' - ..,....,.nı edlt <41. tsWıbUL 
Oltaluna a,1 '°'utu olUJor. .... 100....,.... bT < 1.1 met.,.,.., Blsle an&U'& boıh&i ıa..ıenm be. muvat-tıe ""'1celenlr. 1aaı olur m. u,.. n'da&I <Ol, tıqu da bir"'"' <il. ar.&uıtta u. 

20 30 

Yat arasında 
4 1 

ıı ı !Jıdivacın '1.9 uncu •ymda. 23 ttl Url* veraiai f(ipheaız bu terb.ye mo. Ş1mdl <2>. , 8 - Söz <3>, Sonuna <n> k07UDUS. :O-- ,.. .,...;da 3,T, 

15 

ten _;.;..,......, 10.11 lnCi ..,,,,.. dotmal<- •ıtıeri tadar mfleulT olama&. Paka• ev. 1 da bul -..ıe, m-e aL Yabndaa ...,., oeml1erln 7B•lılt yer olsun <41, ...,,._ 
.1 -.. olu7or. -- ll ......, mlUl " ,._, bir yulf"' ın . unan ..,.tanın vulyetı aıh.. 1 - ıwtalık m, """ <Ol. na uı pllr'11 bir doill (21. "°"""'°' 1:1 <nnematln ... kal. & - - tıamln -- ,...,_e mukab>l ......... mad bl- IJ'dlr. _,. doktorlar Q"8 _ • - Boirllk <81, Dilrt ..,...,, su olan 9 - Yulne ...,,... <il, -~ artunm.ı menfi b~r t.elir vetı1 bir .ureıte T.Af&lll&Sl erten evl~n., dl bir fedalirlık ıSt.emek ve bun~ inde t;et;taıerde bulunmata devam 1 <3~· <4>. !atı,.,_ . Bu !'...- but ,.;ıı.t..mo _...,. llıllyaOUll dolU= . .,._ ....,_. "* oocuk•U ailelere.._ otmetledlrlo<. Bu cerrolıl müdahale sun Ciı,":ı:. ~u~ln bbBk oL d •:.;.. T odaml&T <Si, Otmilor. 

_. .... ~~'!'---- - _ >;!<~-~--'""~ •• •- -· bir......,....., ,.....,.., _..potlıG1ill<a!Ata ıqandır. ' - -" m ~ m, eaouı ·~ b;.., --~-~--------Dllfbr· "' ' " _,,..,. - sata 
• • mcı b&Deri ~ 



Gönül işleri 
(Bas tarafı sayfa 3/ ı dedir] 

annesi mi razı olmuyorl&r?. Bana ,.z. 
ıUtı eon me1d.ub4a: 

- «Ar~ mliva.ç hakkını b~ 
bir adamımıı demişt.ı.. 

Mektubun alt tarafını nakletmeye 
devanı ebniyeceğlm. Verecetim eeve.b 
ŞUdur: 

«Son Poata» mn llf/ı oe macera romanı: 

B&D•N' BKR ·Dara 
1llllllll1DJJJJIJJJJJ"1JJJDDJJ)J SB V.BR 

- 149 - 1 yan Olga, nihayet bir scvılll balmu.ş!. yo~;r okumetttumırum. • ~~la~ .. :ııd, e uny~r • y AZAN : CEVAD FEHMi 1 
<Galata) nın meşhur olduğu devır_ - Bandırmalı Ahmed! -..u._. .,,~, ...... u•u- İ 

de b.r tAmerlJu:mı tiyatrosu vardı. Bununla b iraz oynaşmış. Zavallı rurn. Binaenalertı eorulan suale tat.. iA ıhmed miikAJ.emeyt ma;~ - P111't b't. aıra? pıs.ı luız1a. açıldı vıe eşikte resmi e!b1-: 
Bir de salı bl Kara.manlı Rw11luktan j Bandırmalının Bandırmadaki metini, nı1n edici bir oevab Termekliğ!m mtım. i makse.dUe blru a.NJıClın ~~I - 8oora da eıllerinl 81J9.lt ln4lrlp sesile poJ.1s MDrtama. Efendi göı-ü}dil.I 
dönme CHüsnU> elendi vardı. Gece öldizUnü, t&vuğunu, kazını ııattmnı•, kihı değildir. Bınıunh beraber bu suale : - QocUk olına., Hıaaan. Dersem :Dıl IW'&tua bSttaç ymnruk Alla.mama - Durun, :ne olu,yor? Kanun na.. 

., 11 ·ı . 1rUndllz hıncahınç do:arak fcvka' ade: i.Ş herif&ğizi kaz g!bl yolmıış. Nl~t: evıet veya ~ır g'.bl tek kelime e ce_ :O a.eak, demezsem ne ~? mÜ8Badıe edeoebılin? m:ma.... : 
yapan bu t iyatroda CHilsnü) e!end.i. J - Kale.. ne yapl\Zay!m senl kale. vab verecek yerde bahsi uzsı.tU$11111D tElk : - Ne olaoağı ~mı ulan? Çetenin Ahmed yıa.nındak1 sandal!Yenln ar_I Herkes olduğu yerde kalmıştı. Bü..İ 
nln bnsı CEieni Rahle> ve kl.7.ı (Ol. Git. Gelme! demiş. sebebi son cıümle.sidlr. Pilhakita: ii!;inde beni iti pa.ralık eCtinl Nam.ıı.- lığını eilerlle taıvmyarak keakin, tün ~ Müııtıaa.a Bfendiye dön J 
1ra> büyük 4öhrei a?ıruşlardı. ı Mmıed bJr <t&hıımmW> etm:ş, iki - c.Artık imlva.ç ihakkını ~- ~sııınu temfzJmıeılıtyim. Bin llasan.'m iistebıll bir b.'b\'ahı leopardı: müşt6. 1 

Anası Carabca) .kantolar onıar, rı_ Cıtalı.aınmüD etınış, üçüncüsünde Ji. miş bir adamım> diyen 11!DC Ja sa. kin oild : 
Itır fıXır kaynayan kızı yarı çıplak letle Olaanın iki y&oatını kesmiş. 1 mlmidir, o halde yapılacak şey ken_ ~ 1 ~unu bilmiyorsun galilba... - E d.aıhıa ba.Şka tart yok mu? Hasan ha~Mı: j 
dekolte elbiselerle <Galata> nııı her '* disine acıyaraık kıita~ın yaprağını ta_ S -· Bl1irlm. 'Nla6ıl bilmem canım.! _ Bıqıır bu itadan yetişir! - NıenMien çtiın, be hen!! Çekil 
gece af.dmı alırdı. Hüıı.nü elendi ı,XJ.c Ze!liin biı· adam. PBtmalctrr. yahud bu de111ı::&nlı lcasden f.ft_,_~ aGcya.rn 'buraya nammn~~u _ MleaelA di:&lıertmıe yürüye yürüye İştmdE karışma .•• Yoıksa p!ljıma.n oıurl 

Hüsnü efer.ıdJ llıt!yar bir adamdı. dı. Bilhassa coalat.a> nın para a.ktı~ı yalan söyl.9niş, yalan söYlem~te men. :~emek için geld.Lm. H-ep1mi%in . sun! 1 
Fakat CEleni Rahle) gençti. Zavallı . devirlerla:ıde <Amerikıt) tiyatrosunu faat bulmuştur. y~ ,.ene 83111 ~lli b!t!ırmeden bu odada.n dışarı ~ a;ye.klMmın d:llbızıe gelsem de 86n& 1 
HümU efendi nele!-e katlanmamışt~! l yirmi bes .sene işlet.m!ştı. Hatta oto_ şeydir. TEYZE :ıkcunaz.sın 1 Ya tblz seni ha.klı~'aoa.P.. doğru wanan &ilerimi ltenetleyip Mürte?:a. Efıendt metin b1r t&vu~ 
Bir giln CŞehzad:'fla~ına) gld'yorum dı_ mobili bile vardı. Faka~ paralar ne SyahUıd sen bizi... <merhamet) <Lcyıe belımam? lr adım da~. D.erl.l(yereıt e!hl:. taba:;ı 
ye odasından çlkmı.,. faka t Şehzade. oldu bilir ml.sinls?. meni Rshle hanım şimdi galiba 13~ haplshanes<nde : _ Nk1 .çıin yal n1n _ Raıyır istemem! na gôtürdu l'e mısanm .soz!erfn,i 
ba$lnda ckllp göreceği kom!k Naşid bunları ~ güzel 1eilltanlılaTa sarfet. bulunuyor. ~dt>ğjl de ~_, ıu 

1 
.. 

1 
.. 

1 
nısbft' ~? 

1 
- işitmemiş gibi: : 

Beyi oyuncular 1-ah\'esi:ıde bulmuş, · ti. Kimisine elb'.seler aldı. kimisine sa b' Un : • •4"'")A•ua<n _.... ıre,,.-. - Yahud çıa.mUZ"lU pe.puç anna yuz . 
1

: 
btraz kı:>nuştuktan ııonra odasına av_ atler aldı, kimisine yUzükler. travat EI~nl Rahlef~ gelince bana ır 1 ~&:~i seninle aramızda. bir besab ol sürüp kanlı g<iE yaşlariJ.e bu Ç&mUI'- ~H~Z1 ö ~~ ed?yorum, ded 1 
det etmiş. BaJrnııe ki kapı kapalı: ~Jerl aldı. HUsnü, terledi; tepindi, y.azı. aneye ıre · !li :duğunu kabul edeldm. Senin deditin tarı tıemiZlesem? Y uşun nume. .. i 

- Elenl... utra,ftı. ıkoştu, para birikt:rdi. CE:eni 1 Hüsnrl,U e~ndlden kabı:ı -ıoton;:~ak ~tekilde değil,- f.aık&t mub&ltkak ki M"8. _ IJiizumu _ Ara.kıdaşlar aruın Haanın aeal teGau: ıuriedi: ı 
Ses sada }'Ok, Kapmın füıtQnde ki_ Rahle) . onu genç çocuklara şeoker da_ · ::eı:in ~:;1 biv;';:;·.:lrtnl4. ~a gWillec.eık bir hesab var. Budakl lt11ba.run(f;e tçtn eöyled8clerL - Elini ~ı al, elini aşağı •l di-

0 Jlıdin a.sılı olmamasına göre dı.şan da ğıtır .. g b! dağıttı. . . . ~hesat>I ben aomırasam bile ı;e.r~ da.. . rum, sa.nal... • 
çıcmamışlar. Husnil efendi parasını bır ıaz tene Bır t.apu ıŞi n.rdı. :ha iki . ilD1 f. !Aiketı:ıed yap kUll 1 

Hüsnü efendi ıtapıyı tekrar vurmuş: itesine atoyarmış. Te.:ıeke fkarrolam~. _ Yaparım amma, bu sece ba.D• !var ~.. e • e maıaum _ Veya ellerimi yere koyup a.vuç._ Birbl.r:l ardı .ora ilıc; ta.banca. sesi dUİ 
- Elen!... Elen!... Yarabb! sen bi. aıtmdaJti sandıkta dururmuş. Her at_ mi&afir olursaıı ... dedim. i ki ııwıuu birinde na.ili olsa l"& - rım ve taba.nlarımla köpekler gibi et_ yuldu. Ellerini ceplerinden çıbrnııy"İ 

Jirstn. Kapıyı lrnmalı! şanı parayı altın ve rllmU., olarak Dünden hazırmış. OWdU: pcana sarılack . .ax. Fa.kıaıt arkadaşla. - ra·tınd& dolan66ıIIl?.. lüzum görmlyen H.rasa·n sağ cebiDılnl 
de<~~~sı=ı : .. e :!i tenl'lkeY1! ataımış. B!r teneke böyle - Ben iibt!yarsın kale!. Ne yapa_ :nna ne al-uyor? Onl&l"la ara.mızda .ne . em ç.inden Mürt.ez& ,Efendiye a.teş etrnit-1 

uu w.FV - do1mQf İkinci te~ete dı:?. }'arıyı aıeç_ ? ;rına n.e oluyor? Onl.a.rla &ramızda ne - rstem _ ' dedim ya... tt. Bunu gören AJbııned ~a birf 
bryoladan inmiş. gelip kaPl71 açmı.ş. mlş. Hfilnfl efendı bir ıiln: caiız · 

1 
·8cÇti? Onla.rın daı namuaları temm _ Ahmed g6derl ayni garll> parıl tekme t.Ddir<ll '918 Haaanm. üaerine a-1 

- Uyuyor muydun, yahu?.. - Aoaba param on bin lırayı aeetf - Sabaha tadar ~l ~A.vele~ ·EJ.enmiJIC m.1 muhtaıç? P\ı.l:at ya.nıım de söz.lerine devam ettl. Kelime- 11 

- tl)'umuştmn tocacıtım?. mi?. diye saYtD&k :stemiş. Odayı ti. &OyliJ'ecelt: ckrdleşeceğız?. Olmaz mı.· iv'anllf kapı çıaldımll: Burası ıeacİ ıertnln ber blı1 octanm içinde blr :tır_ tıJdı. _ _ 1 
Bila:Dil etendJ ŞÜJ.lhelennıie. Karyo_ lldlemiş. Sandığı yatağın a!Lındnn çı_ - 111.ademld ôyle ... olur?. :,;ı;;ı.ı..A-. ~ıı ... baç daıbesi -ı _.,,. .... rdu. Oda !dftr! bir bı.ra.nlığao l>urunmtlfi 

lanın et.ekinl b ;raz .kaldırmış t! ıco_ kamu,. Tt!ni!kelerl saru:IJ!ttan almış. • f"......,..wu d"&-- · _... .,...._.,...... ve bu kaıranhk iC,!nde ml\thtş bir bo_I 
eaman bir bacak. Yatalam11 tebnlş. Bir de ne görse beıtenirsinlz. * : Ahmed JllıV&Ş ~ e!.lnden nıtL - Seni sahte tal>a.dayı sen.t ... J!!lr. fu§lD& başlamJftı. Serseri.erin kütur-ı 
Qıkan kim bilir mis!nlz?. Xumpanya_ - Toprak!. <Alma m.azlQmtın ahını, çıkar ~es.. :1atkarlığı bıraı~rdu. Yüzü lıaftfçe tek olmadığını ben söy\em.lftlm. in_I e.ri kaslk '"' :ıalKJ.ı solumalar yum 1 
sının "tomlğf. <~enı Rahle) parala?"! g!!n~lere da_ te abeste> d'1e meşhur bir ata P.il ~k.ı&amııştı. Gözleri garlıb bir panltı san dmadığm sonra.c:tan anlaşıldı. ' ' ım1 

Ne ya.psın za.vallı CB1lsnl1> "fencU?. tıtt•ça t'71~eden aşınhtı belli olma_ vardır. <Bin lira> lle Yunaniste.na gi_ pıe balkıycırdu. Meğer .sen ~ blle detıı _ ruk sesleri birblrlne ka.rşıyordu. ~ 
<Ele!li Rahle) kumpanyanın dlr€ği, sın diye vıra. tene-ıtenln altına toprak den CElenl Rahle> nin elinden kızı : - NamU$ ... Namus... Hangi na. nıişsln Arslan postuna bürün niJ8l,er alır alır gegiyordu. Dıtandai 
bele kızı babasının o!duğu meçhul am_ t:o11Duıs. En nlıayet yalnız üstünde h1!'P IP&tslannı almış ve en sonra da ~mus? Bir kişiye ks.rşı Deş kL,l çık."3ırsa _ · rDceP tb tt kİ irden'blre pol1s dOdttk:Iert ft koşu, 
ma, anasmın has ma•ı. Eter ka!'1yı bir sıra para ·kal~ra!c tenekelerln alt_ keooisinl ka.pı dışan atmış. :bu 'h....o ı.: ... ınin .....,,.,.. .. _,ftrı te-'zlen.11" muı: ~z me . , e e e insanlrın a1Y* ses1erl duyuldu. B:r 
tovaca.k olsa komi.it te gidecek, Oltra ıan hep toprat aolmus. _ Git ble ouardan kocam sen: ~ ~ ~ .._. .. ~ =ı sen.den hın detıa. dalla az oeblndlr. manda y(Lkseld1: 
da gideoek. Zavallı adam kanape,.e HUsnU ~endi ba.yılmıq. .. ,_.._, 1 • ~mı. Yoksa dalbıa· beter mi kirlerur? "''°r keldme Hasıa.n'ın yüzünü lalraı& • 
-ım _...yoT. : Od .a." • - »n .ııanwz. Kuş uçımıy,,,.,.,.ı. JLn..!! 
-''15' ış kalmış!. ses çıkal'l!mamış. Bu adam ondan son_:a artık sahne_ Kocaaının istemed~nde sır ve hik_ = aıda kaç ~~ varsa. hepsi ~ dalııa soiduruyordu. mç ceva.b veır_ ladınız mı? ---, - ı 

Aşağı ind'ğ; zaman sormuşlar: y~ cılke.madı ve blrka.,. 1ıy sonTa da met var: <Eleni Rahle> gençlerin }talkmışlıa·rdı. Mucadelenı.n pıaıtlama-medl. Koricunç bir sükOnıK tç.lıı.de • İ 
- HllsnU efendi, bu akşam nP O&'. öldft p-ltt!. Cenazes:nı lborçla. t:aldlT. meclubu idi. Yunanistanda parası bit_ ~ına engel olan son sükftna.t ba.clı 4a .w..ı...,._.,_ a..ıı..Ae .. ı.. ....... 1-- ........ ve B1r ba.P& eml:r bunıı tatlb etti. ! 

nıya.cağı:a? Kartela~~ yazıtacak. Oyu_ dılar. m.iş. blt;ta.bi artı.k kendis\ de atımışlık. ~opmak ti?.ere idi. ır.~•uc ·------ -r_:-•<>~~ - az bu taraı1'1Bn .... Biz aı't.adan ••. ı 
ıı~u:::ı 4~e?~evabı v .. -.ıft: * Oenc bulamayınca otuz yaşmd.a.'k:l da_ : Hasan cıevab vıerrlt: beş kişi Alhm.• doiıru yurt\ Y' baş_ Biz buraıta.• ta.ltYQrul. Ha,yd! ~uk. 1

1 -- Ya <Elenl Ra.hla)? · Ya (Qlga)? · madına balta olmaz mı?. a _ Dur 'balaı.1.ım, teii.ı,1.ıHUll.a! Belkt 1~~· Sahne 'cidden korku~~tu. Beş Odanın iç1ndek1 mücadele birdeni = i=~'·~U?. O?gayı burad!ı.n bir Yunan zabiti Yu_ Zavallı damad!. Blr hayli me.şaldcet ~!r hal çıaıresi bulunur. Burad9..Il gel_ TUcud ve ar1ka:anndan beş golge ağır tes.ilm1ştl. Pottslertn ev1 t~:tt:tk!arlı• 
ııanistana kaçırdı. HüsnU efendinin • ıı. lo1e la Aıhm k 

- Evet. Bu at.şanı <Tahammül> p!_ Oleadan !başka 1~1 oğlu daha vardı: eeİrtiıkten sonra: e-Ben bu işi artı.it !'a- Edf.ğ;miz gibi gıık.ıp gıtıtmemizi Jstfyor. a .. ır rliyor: rdı. ed ar a.aını ~rdu. serseıtler thnd1 oan 
yesin! oynıyalım. Yukanda taha:ıı.mül CYorgi) ve CMihal>... paımyacağım> demiş olmalı ki brl i>an şa..rıtlarımızı kalbul ot. duvara wrmişti. Yepdacak ilk Jıf oıa_ gwna dil.şmüf}erdl. Xa.fe.sler1n ar~ 
ettim. Sahnede de <tahammül> ede. Yargı de aoz kardetile beraber vu_ koca bir olmuşlar, men; Rahle3'i 80- 5 - Ne imiş bu şıar.tla?'? M yerde, düşeme tnerinde ,anan göı1Uıeın ve a.teı böcekleı-lne 
ybn, nan18tana gitmişi:!. OTada ne olmuo b#a at.mı.şlar. Evet, doğrudur: ! - Evvela. Rumeldıhisanndaı be.na petrol l!ftımba.sı.nı bir a.yak da.rbeB!le nzeyen el fenerlerlııiD 3i~rı P 

Ya COlga) ?. bilir misiniz?. Meşhur biT yankesici!.. «Alma maaliDuuı alımı. fdUlı' abeS.. • ·• ı .J:...dQım '-n-..;ı.,,... -.ı.ıı ...... - ın.--'• Sekiz ya•mda salm-... -~·-'" kan_ , __ ..__. __ i'Joyledlffn btiUin s(rgJeri ren alacı*_ paırçıa 8{Vl'P .,..,u eyi JWH••-ı.-lnDlŞ WtQe .r~or-UA. 
" '"

3 
,..._ ... 

6 Ya CMfhalH. O da tstanlmhın m~- - _.. • ' it Tam bu Y'8P8Cliı ınra.d. ode. ta (Arkalı ) 
todan sonra :resimle halttan <para) hur <rece hırsızı> olarak yetişti. !!!!n (Arkası nr) :ıım. ı. nu a var 

ll2ıdınnakıa ;ee ve aıı'a&a (1) •tıı.. m on sene il.apse mahlı:Qzn olarak HaJam.ı Saim Altındat '-.- - ... - ... - .... - ... - .. ---·-·-··- .......... _ ............ - ..... - .... - ...... .. 
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TERLiK 

t Nakleden 
ıtı ;,tnekten sonra, IM dell!erden açıl 
la~ liazır bulunanların ııra ne an 
~te«b başlacııtz hofkayeler, 1çlm1zde 
~ b ~ korku Ue mnşık gcırlb ~ir 
1 e ~; zira bunlarda, demlk 
lıt :ıırı ığın, b!tblrinden hiç te ko. 
~~ ~rılabnır §eyte: o!mldığı gö_ 

u. 
~J)a 

tıowıa Yet an.'atm:ı sırası Dr. Freş!-
b.~ " ~ı ·p de blu başından geçen 
lıcrk aJt ayı anlaklcağını q1ey1nce 
h d e,s do.ttorun et.rafını aldı. Her 

ıı e bu h !kiki va:k'ada artık deli 
e -

t beı akıllılık aras:nd:ıkl hudud ıyi_ 
tıtıa 'l'ecek, b.z de bocalamaktan kur 

eaJct.ıtı 

: Haldan Özbadak 

lDfii, Te,a. her Jit.lainJn de yilzlıertnin J 
aradeısınden fÜphe]ıendlın. stanbul Orman Müdürlüğün ien 
Klemanın aon ~ lc;imde tuba! ı - ~~h r orman tidaıılıtı lr;ıı aagart 35 metn .rflkst-J..:ll • 

bir endi§ıe uyanıdırdı. Ofilmeğe daha &on ~ çıkarabilecek ma1:0t ne tŞler saatte ıo k !o•·at t. k .,. , ek.:a: te .. o 
hızla gfilmeğe ba .ooım. ' ra.töıil ile blrlıkt.e bir tam cl!u.1 r..ıpi .ıuotöı' k 1 

1 r • • Jene_ 
Kleman yavaşça ilAve ett: caıctır. ap.a ı zı rt u u ı 

<Bugün Dr. b~~! p!şircceğ!ın.o dU 2 - Pennı. Jdarl s:ırtnamıelerı Ye mukavele örneği tstan'!:ul orm n mlı 
~ngQl bıçağı ıbilemeği bırakıp so_ r Yet.inde goıille?>.!llr. 

luma gıeçti. Sağında, bir elJ.e omu. 1 - Mu\'akkat tenm a' 800 ı.raclır . 
zuma ~ Kıeman hA!A SUTtlyor 15 4 ~ekl~n ktUbl r nm :ıo 11 !141 t.nr '1 ne m d t P : mb.. il • sast. 
du, ka:rşımda.ti pen«!'eden gökü gö_ e nbul onnan ~evirse müdurlilğtlndeki kom syona veri T. 

ruyordum. Bu pencereyi hiç unuta_ ---;----:---=---::::----------------~rn:_:ss~> __ 
mıyacetım... f b 1 Ü 

üçümüz ae mroıtetsız dur~!'dut. s_l~n u niversitesi RektörHiğünden 
İki deU yiyecek g!bi bana bl.kıyorlar, Rektöduk kal mlnde 50 Jlra lıcret.ı.ı daktflol 

Derin bir nefes alıyorum. sonra gu ~::"'.=:~~~~~=-:-----~===-...... =--ı:::=======-
leret ve ya.v ş b·r sesle: caıını duşüııerek konuş.tum: ıuı.: h:l.ss.l net.al m.üd ~ 

baretet et.sem belli iti ü:aerlme atı:a- sabaka le girme-.k İfi e n'crl:ı bo c v~r~ ~:.ıt:m:-~;.,,!3_mııv' mn -
wk!ar. leme bl9vurmalan. (9837) , ....... ı.c k dar •·-

cBeıU pişlnnet mt Güzel f.kir <iM - B!llyor mu.sunu, beni piş.reo"k. 'kuvvetli olsa. gcnıilı: .. 
rusu... İyf amma. ben nFrede pJşc. Jer. _ Ya deliler? .. 

de 

r;m?> diyorum. - .Ptşimıelc mi? ..• Ateş ... Runocde 
Fi~rinl tasd~k etmeme pek mem bent )'aktılar... - K1«nana "'3.k'adan son a gom_ 

nnn olduklan yü2lerJnden belli .. _ Ja.n müfet.Ute gio:fl lep ~ırdilıer. B:ı kumand ı t.. 
~eman e11nl uza•aı-a!t bana içinde bakın r~ p... Buraya faokt.a onun yer. l aJdı. Gogo ge n_ 
fotor fokur su kayna.yan koca.men ··· oe. 0 arkad<1.1ı.n:ı bu.dalaca t.ıat a.n 
b'r tarırm gö te'1Jıor Ben 191ne te. F bt o a.n."'ruşl"mcıııı s'zhr mırılda- bla&a .suçu olm h ç n 0ı y 1 _ 

rah fera.h alıMık bir kaz'ln . n:ı.rak çoktan f!6gden kaybolmuştu: de taldı. Ba§kumandan ona a.slm1 
Ba.şımı dondunince pencçrede gö. Tekrar lbıareket.s"zl le dlln.düm Ikl se'lımı öğretti Art le ben! }le' sat> h 

tü ve ~r,;.a y pr k a.ı saJuıan <'.ennh:ı gözlen ıekra buıa. 9e rJdJ. esas l'a~t:nde k '"'1lıyordu 
bir atao görUSorum ~~-b~ ~Ebir 1~:!ket 111 Jt my. M nfque ddktora hıayranlı.Jr~ 

• <UC'WUeı;~ •üu. vvr a. n :enıana sonra !);- :-:ı 
Arlaı.dnş:ar, mıısaıı<ı nule bır par~a G'l@da 1*cdvn Hissediyordum ki on rak: 

nefes nl&.yım. H:ıya !.ntın, .da.k kaa.- •. :::ıd·· ,__ 
1 

.. - Ne lk.dar eıesur ve ı;oll'u.k k 11 ıaınn "" u:ıne .....,. .. rma m ın· o ms:a. · -
r.n ~n uzun ol 'D. bu d.aLka.$1 da ne . _ k b p 'ki 1 ka' l• mız.. Siz p!ş !"lr."ğl k'.nı k nı 11 duşundutumü h ç de ·y~oe b tı .. hya_, du~ aildr, -b san!e~ mtl( .1· I i.kl deli arasında fı.sabına Mk·m ola-

- . ~·- Mn.:ye u au.1m ara es r ' 
n1ryonun ... M~awıa"'mwıaılh. o anaa.Sti Gon-,edebütrdtm u.....nt ""'md" b:.mek, cidden ş~fıa.cak §ey! ded. 
go'un baş pannatı U b '"~ kes ... _, ... ım ~· ı yap c.ı. 
k':uı.ını kl .,.. e ıça.~:_.,._.,...- tun l-.re-k.etf', söyl'yece11-ım aöze bağ_. - &lğu!ldumlı kendine ll!:ı.k m mJI 

"""6 yo y:şı, n eıua.:un ....._~ l3 _,...,.,.,__ hl d h- 1• ·- d' "' 
OorıgoJ ve ~em.an mideleri. doldtır Ii tebessümü Ye &rhmda bı\hçedek1 t h idi. Aitımı açıt.mı: u ..._..., ç e -. e....... ~ ..,._ 

nıak, gıli>l, yüdcsek bir vazI~nJn ver_ ağac~n yapra.kl:ırınm .sAk:n .slkin oy eBıımi tıttlfkl!rl111le mı p şi.receu- ter o &net. onllııra t.eslr eclebi;ec • 
>akın, Pek . , d ğ! gururla, mis glbl yem.ek kokan naşm~aTını hat.ırladıkça hAiA <humır nts?~ hl~ koayca bWıdmnsa; bu, he 
lllacı.r güze konuşan sevınıli ma He lae 9"'N'lf. ~ anla.ta- va.tandaf'!annda ban• iknımda h!ç lımmcwu: kaıunun çekil r gibi olduğu BlrdenMlııılla}"IU'8k d11!'dular. Sö:ııüm halde o mUdhjş mu:hıtte biraz b n ıı 
hı. ~: ~. ~ sıe.w:~im. t.,ın mnt_ yım: ' geri kalına:llaroı. nu biasederlm... deH Dlfint:klannı iyi yerindf'n VU!". de müvaaenemI ta,ytıeunem s 1ye. n_ 
lllturıa : boye;er! soz erinin do~ru- U.llu hulıalar an.sın.da candan b!r Haıyatamdıa, biç o mm&n·ld Dclar ~ymm boışıahnış gibldlr. E'leri. a. mllfhı: Hlç bir doktor terla! ~er dedir. 
ıo~ d a:rıı ola.rak s·ze kend!leln. kaç arkanaşwn vrdı: Kendls.ni Fran. f!fmnledıfımı hehrleauyorum. y:ı.klazı, göz..'\erl b .. ğl: o!ar~ dernlı)ıo mf? _ ...... 

'ıı blld ~ka d!n'eıtet>lllrlerse, en doğ sa ba._"lkum.a.ndAn.ı sanan birUe Jan - * ,tuna yatırılmış bir a.dıı.mın hi.."tle't.tlğl Bu bt?' :sımtyelik tereddutte'!'l f.3.t.f1. _~Un de u bareketlmd 'l m:ı. 
I~~ 10 niz şeylerden da.hl şüphe_ dark okluğuna ıııanaııMt 1'adın bun. O saıbaıh d&, mutad ziyeretlınl ya_ g bı bfor şeyin bıa.reke ettiğini \'e be- de ett!m Sn.'kin s:ı.lt'n terı1tıe!'Dl· çı.. n . f . _ . _ 7 
,~e ~ız: K.o!a.yca oo· :ıt_ Jııa.rın en bofla'l'ı le.! er. Yük'>ek şah - p:yordum; Beyaıı gCmleğirni ve terı k 

1 

n ezeceğini dU)'lllloQ.k.tayun. kardıktnn sonra bfrint Kiemana, dl- :ı· ~- o gün yüzthnu ızo u u 
l'ltı ~ oturdu!unu, shH~kle- ıtyeUerine r~en, şıe eller• ıyı ya.t. le'"'.mf giyer giymez onlann :yanınıa Başımı elleı1m1n arasma a'ıp kendi ğerfnt Ooiola venffm: cıSen sal köşe_ pıırça)a,vak pencereden aL'!arken °
~~L h::cyvnnlardan olduğunu tığı ~ onJa.:rı bulaşıkh :-ıede ~ _ koşmuı,tum. Benim iç"n hazı?"ladıkla.. m kiiçültebll<lifim ~ad&r tü.çü.tup, 'ie, l!ell .sol it~ götür. dedlm. Der. nfundelt1 lcaJM ardına kadar açık cta_ 

a;k edershüz. lıştmnakten 'ldrrs<> çekinme1JCI!. r· pe!ı: sevdft!m elma t.etlısını at t·~- be!tlemekten ba.,-1r ç:ı.re yoktu.. hal ltMıt ederek. aı1ka'arını dô-düler. ruyordu, ?e bir saniye blle oradan 
llıır; ay tadaır, onhr1a ~rs.'l'~rı. AynoJ mu1ı1'4!ktı, Gongol ve Kle_ r"rkE'n ~ngol lle Klem.an hn.yran h '! Derken, içknde bir ümid J.fJiı d<>ıl. Ben ~ hemen pencereye atıldım. Kı kaçmak a!klıme. gelmedi!. .. 
GıtJıı ~ o~n:a.r g.lbi dfişünmeğe b.ışla~ man Jsimli hemen teım men ly.leş • ran beni s.eyrcd;.yorlıardı. ~ Gon du: Penırerede tan~ık bır yüı; bel r_ rılan oorn pıa~l3'l'ı ile yüzl\m gö,.üm, 
~ gôriip, şqannnız. ~et, dü.. miş ilci arlalda.ş:m vardır. Biri dev g·_ gol dayanamadı, e~ıe lnımıı:wı ~ra_ miştir. Kend1nl Janda.rt aa.nan bula.. kan revan içinde kalldı; arkamda ise, 
~ d~ zfra yarı at, yarı bl bfr Seıregaru idi. H.ayatı"d11. bir lte. rıı.I'. kend r:e has .şrveslle: cM'Osyö Dr. şttç. kadının yüUi.. Bu bel!rışe, boğu_ hiddetten ttıdumn lk1 del! gi!mle~lm 
~ ~nıı SJ11i.n .eya l>Jrlc:.t re ~ 4 poll1sl b·rden yere ser_ cL~an, musyo do'ktor lyl yer.> ded •. la.!lın can lcurtAıftlllıı. .sarılıtı g!.bl b ~ den tutup beni iQeli çekmeğe ufnışı. 
~ batazmı b.9en .-eya pek l!J/!V m:.,U. ~5! gxiince, onda etıoer Kleman da Ilii.~ etti .. Mösyö sebze kmdnn. yorlardı. 
tlr4ef bir insanı J>f.§lrme~ kaltan halinde t.a'!mış de'iliği heplm'z: gut re ptŞBe, ne ~- 90rba. olul> Bu O, mutfağıa dostça blr na.ar atfet_ .A:rsmm:la.kl kadınlardan blrl, Mo. 
Qa..._ Btrııı bile :tr.ndllerlne göre b!r dürten han!ilcetler yaptır:ı.rdı... ('akayı .. her gün t.ekradadar, ben de ti. B:ınıa bot bir sesıe: 11BonJtır dok. n!k, heyecndan Utıiyeıı. SMl ~ mr. 
~ t.aısı Tanlı?. yaptık.lan her Bu lıldal en aeıvg:i .i doıstlarınıdı Her hep gulerdLm. tora dıedl. BenJnıle meşgul cian 00.. du: 
~~bir .._, bulurlar: Biricik .aabah erkenden, mut.fa4ı kontro! ba. Pakat o gün, anlatılmaz blr fey _ gol ile Kl:eman. t:1a41arını bl'e ~v r_ _ .Hdhaldıe bir dalla mutfata 8 
Gı1 ı ~laraıı bu onu banesUe ar.ka.dqlanmı.o yanına ko. den, beaf ~oo b\iyfüı: satın bile mmüş'lerdl. Ga.~ ihtiyatla aeslmde yak ~mır. -

.._ndan suriarmat içindir; ,.rdJm. )'İ.f tarzı. belik! Kemanın tıth&f !Ü.. ufak bir tıtremenln ölüme sebeb ol&.. _ Maalesef mıdem, benıdeıtı obur. 

( TiYATROLAR ) 

1 
İstanbul Be?ed.1yesi 

Şe'hfr T1yab'06U 
ı'epeba,ı dram kı.smınt:a 

Bu aq.am 30,30 da 
HAMLET 

S.tıtW caddeal tcmedi kısmında 
SÖR DÖVÜŞÖ 



4/2 Sayfa 

Memleket Haberleri 
Biga ve civarında bağ 

bozumu başladı B:..ıa.l: /!Jf!:..;dr;,= 
Torbalıda 

İzmir (H.wnltii) - To!'balının Tepe. 

B 1 d• h• d b• h köy ma.hall.e.slın.de .Aralb!ar cıaddes:n. e e ıye şe ır e ır amam yaptırdı de=~~ :!e~!n oğl;er:ı!U:tn~ 
B~ (Buısust> - Bu yıl şehir ba~-1 Yal~ ku&bla.nn yanındaki ap • Kuşçıuburnune. gitmiş ·Ve bir da.ha e_ 

lar.nda f.eyl~ rre bereket pek yolunda tesa~ ile pe.rk.ın ark.asındaki he!a v~ne dönmemlşt1.r. 
idi. üzüm1er bol ~ yenıdiıkten ve 1 nın hali P* berbaddlc. İçlerine giri= Pancar ç1Nlti köyiin.dıe sşçıl* ya. 
küfe küfe sa;tıldııktan 30nra şimdi <ie 1 ıemı,.ıeet bdar bakım.&ız oı~rı bu t.ki :ı. Hüseyin PortMaiın, ord&ld dük.. 
b~ğ:ıar boe;uimağa ve ..bağ bozumunda .

1

1.wnuml »ıt4.yaç_ yerlerine d~ biraz kanına gLtmedlti anl.a4ılmıı Te ~pı_7 
mutad ol.an_ pekım.e~er ka.yn1ltılm.a... himmet edllmesl, içJerine su alntıı _ lan araştırmada Kuşçubumu koyu 
ğa.1 reçeller, bulıanralar, üzüm t.urfllla. ma.sı. ~ne tbeM!djyemizin gayretle • ciV'Bl!'ınd.a cesedi buluınmu.şıtur. Tah_ 
rı, ha.rdallyeler )'llll)l·m.ap. ~lan ·J rlnclen belkl&nmekteıcür. kik.at ve muzt;veneslnde Rü8(!7tnin Ü-

mıştır. zerindeki parasına tamaan botularak 
şu e.ral* 9Dk 12ırda.1ı ve nooır ·cı Edirnede Atatürk öldttrmdütü arua.1mlfW'· 

y~ğmtır:ar da düşmo(tş olduğundan • ht"f I" Cin911e'tlın AlbduUılb oğlu Baan ot. 
bütün köJtüler, eırıg1n bir terablr.lt -ye 1 1 a 1 çu tara.1ındıın 14lendii1 meydana c;ı.. 
asa.yj.1 lıı,,linde, neş'e 1'e sürur i!e to - EdJrne (Husus!) - Jl>ed1 Şef Aıta. kanbış ""' delll*' ~ teabU edl.lmiş. 
umlııırını etmeıttıe, bir ka.rış toprağı türk'ün ölümün\in dçüneö yı!dönttmü tır. 

bile lboll b~. Köylüler, 1 miir:ııuebe~ buelln Halkevinde ma Hıaaan otıı;unun evinde anlı blr 
rmanda ürünlıerw kaldırmak için tem ııhtülJ.l J8P1l.dı. İht.ifale büyük de ~ ft>u1~- su.qla tGtul 

edindtlerl çuvaıllan pek pahalıya a_ ve ef8U ~ ebediyete !ntlb21 mWJ, tıaö::llaıta bqlanmıştır. 
tm 'llld*tannıda:D bu yıl, canla be.şla ettıli an oıuı .at 9 u 5 leQe t>aş. 
<kendlh ~ öıMm vermlye ba.ş. landı. Gaziantepte yapılan würetleT 
amıştardır. İbtu&Jde ba$& anumı Mtlfettq Gaziantepten nzılı.yor: fJehrimiz.. 
Şlmdl a.tıd oıdvlu me.tamdan ken. Tekli:l Bıııbı1 öney, vellmis Perid No. eh aWta ve b9"1!Canla taktb edUen 
ır ye keten tohumu beklenmekte, to. mer ALrt.t ~iz Kooo yağlı i'ÜJ'fllS mAiaabe.jcalannm netice.si 

hum gıetdJllaten sonra da ziraat mu- Meb'mu Raeıq> Akça, Jı:omut&nlıatımız şöyl.e ~: 
a' limi tartınc:lıMl tenvir edilmesini Ja. ommnt MütıeUIŞ(Wt W! Vlllyet üesa . Deate: Birinci Sadık <Çorum>, ikin,. 
t e.Jtteıd1r Biga. t.opraık.lannda ken.. r -:ı Osman <Guılantelt). 
em ·.. . i ft ınıem:ıırl:arı PBrit Te beledl,ye m-en_ KtlçQk otta: Birinci veıı Bektr <To_ 

dlr malmulünün ~en yeıtişeceğ sublan w büttln maall1mler ve halk lcad), ikinci oımao ().faraş). 
tecrübe lle ~r. buluımıuttw. BütUık orta: Btrlnci Mustafa <To 

Belediye faralındaa ıapWnlaa ~ Rel:al Dr. i:ıımaıı H:attı l<ad), ikinci Durmuş Hfleeyin <TokadL 
asri b••a.m · Kutlmmın ma bir b.l:tabesll.e 1lÇllan Başaltı: Birinci İbrahim Mehmed 

Ege sahillerinde 
bir motör battt 

İmıir 11 CHususn - Evvelki gün 
M.ldllll ada&ından muntazam pasa • 
ı:>oııtla Diıkill limanına )ki yolcu geti _ 
ren AyanHrola motörü Midilliye dön. 
meırte olduğu sıra.dA denizi altüst eden 
bir fırtınaya tutulmu:?, yelkeni· dalga_ 
!arla mücadeleden sonra kara sulan. 
mrzda batmıştır. Mo~örde bulunan üç 
kişinin oooedlerlni dalgalar bu sahah 
Ayvalık sah.lllerim=ze atmıştır. Ö!en_ 
lerden l.Jcis!nln hüviyet.! tesbit edil _ 
mlştir. Bunların isımlen Yorgt ve 
~. 

Almanya ve ltalya 
1942 lzmir fuarına 
iştirak edecekler 

hıın.iT 11 <Huırusl) - Alme.nya .,. 
İtalyanın 1942 yılı tmıir fua.rına lıftl. 
r&t edecekleri ve simdlden haZU'lılt _ 
!ara baş].adıJtlan beled;.remizıe bildir • 
rnlştiT. 

Macar Kral naibinin 
sıhhi vaziyeti 

Budapeşte, 11 (A.A.) - Naibin .sıh
hi •ett ba•kkında dün akşam neş_ 
recWen ra.po.rdur: 
ummnı 8ibhl ~tt.e aaıA.h iti _ 

riilmiişae de sah ke.se9in.de bLr ll • 
tihah bqlam.ışbr. İ!.tjha.b tehlikeli de 
l1Jse de nıa.lbi ya.tat.ta. kBkna~a mec. 
bur ecı.ecoıcur. 

--~-o----

Çivi ve iğne kaçakçılığı 
yapan tayfa 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Ofi.müş bl.r llra.hld'ann darp ıve p1JQsaya k:An m.1.ktıa.rda çıkarılıaaa -. 

rine U~ tıarfuinden itibaren tedavüld.en kBJ.dınlmış olan güm.üt 1'f 
kuru.ş.luklann 1.2.941 tadhin<l.enberi yalnız TMlsaNhklarile Tül"k119 oeso
huriyet ~ Bankasına ?e Merkez Bankası bulunm.eyan yerielü zı.. 

raat BaJıbsı Ştıbe'.erlnce yapılm&k.ta olan uebd.ll muamelAtına SU.9G -' 
şamı ruha.yet ?erUeoektAr. Bu tarthten 80Dıl"& mezk.1ir pa4'8la.r naıt1d ola .. 
ra.ıc ~ir ~le kıaA:ıul edilmcyece.kUr. 

Elinde gümüş yüz kuru.şluk bu1-un6nlarm 31.1.912 Mı:şramına b.d,ar btıO
ları malsa:ıuhklari~e. Türk.iye Cümhuriyet ~ Baınbsında. 1'e Met " 

kez Ban.kası balunmıyan yerlerde Ziraa.t Bımtası §ubelerinde tebdil e'
ttrmelerd Uan olunur. c8262_9836• 

Antalya Nafia inşaat Komisyonundan 
1 - Tıa11b çık.madığmda.n dolayı pazıırt• çı.karıhn if: Antaı,_ _ ._., 

dlK' yolunun 0+500--0+900 Km. araaı paıfDe blıdınm ~ iıharı ~ 
tutan 10516 llra 4-0 kuruştur. 

2 - Bu işe aJd f&.rlname ve evnııt fU)8nlır: 
A - Huswd tenn1 şııı.ı-tname 

B - Esbal>ı mudiıbe raporu 

C-~ 
H - Rıa.yiç 

E - Ekslı.tme IQl'tn.ame.91. 
F - Muka.~Je projesi 

3 - Eksiltme 20/ 11/ 941 tarlbiDdıe Pet.-.,e günü sad 11 de ~ 
Yen!Dpı caddesi.ndekl Natia Müdtirlütii b'DMlnc:la kurulu cA.ntaQ'& !fa. 
ha İnşaat Komisyonun.da.> ya.pllacal§t.ır. 

4. - Eksiltme kıapı.lı zarf uaulilıe ve 1'AıiDd1 ~ üaertndıeıı ,...._ 
tır. 

5 - Ekslltmeye gı!rebilmek için Wekl!lerln 788 lira. 7G kunışls ma " 
vakkaıt temlnaıt yu.tınlması ve bundan ba4ıbı ~ 11881taıan lbrtl 
etme'e.ri şarttır. 

1 - Bu işe giftbilmek için Nafıa M11~etl ı'bliiYet ~ 
alınmış müteanılhidllk vesjıkasL 

2 - 09.rl seneye ajd Tlcaret Oda.s1 nast1re51 (sıecı;) Burada lbelediye elemnnlarının ~!Y bu tqılaııttrda qakta beş d.kika CMutla>, ikinci Hafız Beşlr <İzmir>. 
e'tlle -ı "Vle asrı bir hamam yaptı ........-.. _,._ B!lş: Birinci Mml..afa CPehlivan. 

.,...... • ı~ gı vıkıles!Dden sonra ATAı. u.nK'ün ltlJ11U), ikinci tbrah!m <Bsba.eskO. 

td gün evvel Bulgarsitandan lana. 
nıımıza gelen Zongulda..lt motöründe 
Büyiltderede aümrük muhafaza me.1---------------------------

rılmll}, ~n ha.ata açılarak ha~k bı;.,atı 11e e88rleri haıkkındakl beyan. Bu güreşte Pehllvan!t07'11l M~f• 
lstJfadesine ımııade bir hale getıril. tı ve ve eseıteıri hattında i>lr bltabe. '.?25 lira mtltA.fa.t almı,,tır. 
mlştlr. Bil ~nl mmam, beş bin 11- de btılmıanu:ş, M1lil Şef İSMET iNö_ 
radan t'a:ıhı bir muratla. vücude ~ı_ NU"nün Atatür.ıt hattında.iti beyanna_ Egede aJliyeJe tayinler 
ml.ş, be1ıed!ıyem4ze geqiJ' temin! için DM!!s:l dlnlendiılr:ten sonra Atatürk abi İzmir (Hususi) - Karaburun müd 
b~lı lbaşııWt. bir lrad o?arak ka.ycıedil. desine mü.teadd'.«i çıelenkler konmWJ_ delumumiai Mmıed fil.gen Sinop müd 

14tir. tur. delumwnt mmıninlifl.na, Beyşey1r 

Konfor 1tR>~rl1e 9ıc*_~ln olaın bu EJirnede gaz ihtiyacı müddeium~~ Hasan KAmU ~ent 
~ma~ münferld bölmeler, ba.ny~- l!Jılime, CHusust> _ Vilayetimiz hal. Karaburun miiddeiıımumil!flne, ım _ 
ar, lstırahat yerleri, medhallnde cu. kı prııımıltian çok sıkıntı çekmekte. mir l>Aitlm nanmedl:erinden .Allmed 

zel bir salon va.rdlr. Bun.d1l'D bqka dir. Bu sıkıntı ~enlerin başında ev. Ol'lka.t Tunceli mtkkleluınnmlliğ.ine, 
beledzyemiz, ohadkın iatirahat.lni dil - leriDde elektrik ~sa.tı olmayanlar ömer Bı2ıoalı notu Beye.zld bWm 
şünıe1'9t sbı* ~ bulundunnata se1metıtıecUr, VllA.7et ma.kamı beledlye muavinliğine Necdet Killeciotlu Ter 

murla.rı tarafından yapılan araştmna_ 
da ta.yfaiarda.n Cemal GWeryüziln vazi 
yeti füphell görll'ml~r. Tayfanın 
yattığı yeri 81kı bir kontrola tAb: tu_ 
tan memurlar, ustalıkla gizlemn·le 
kW~etll m.l.ldarda çivi ve dikiş iğnesi 
ele geçirmi!l.lel'dir. Suçlu mUddeiumu. 
mllite teslim edil.ml,,tir. 

----o--

25 ton çivi geldi 
Son cUnler tç;nde memlekethnize 

orta Avrupa ;yoWe 25 ton çtvi gelmio... 
Ur. Bu çiviler ~. evvelce gelenler gibi, 
iaşe teetilf.tı vasıtaslle ihtiyaca göre 
tevzt edllecett.1r. 

----<ı>---w.flllak °'11\Jf, tlmdiye ta.d&r elek. ve polis marifetile e~e'lttrik ve elek_ me bıMçlm ~ua.vinlitlne A<lana ·ic~ 
ilderl her ~ J"Karak şehri kil - tr.lbiz olan evleri tesbit ettinneie ba.,q__ memuru Blakkı BaJ'-anİı Menemen Belediye .....: • • d" d'" ~. Bu 1ş sona erdilttım sonra ...... ı muavını on u 

likta bm*mam1'b-r. Çamur olan su ~ ba.elanıl&oak ve aıkmtı icra memurlutuna ~in eclilm.lfler_~ Biıttaç eün evvel mezuniyetle Ça 
~r 1!,_l'l~ _!e kum d6fetml.ft.lr. bina olsun &ıJ:enecektlr. lr. ll&kb.leye elden beledi;ve rela muavinİ 
~~~- .............. ....-.. ...-.. ...-.. - .............. -- ...-.. ....... .- -- ............................ .-. .............. ..- ....... ...-... .............. ....-.. ......_ ............. ....-.. .O!~-• Y: ~-• dn-

- - - ._ _.. ._~...,.~~~ ..... ~~~~~ C'MM W~ Gehrim.ize ~Ur, 

lstan bul Defterdarlığından: 
Vil~t hük.funet kona~ının (39905) Ura (34) klll'U4 1reşi1!1 ça.tı tadtl~ 

ve t&ml.rat işi ka.paiı mrr usume eksil~ Jı:omılmuştu.r. Eksiltme; ı'll 
11/ 941 Pamrtea günü ssat 15 de ist.anıbuıldıa Mill1 EmWt Müdürlülilnd' 
toplana.ce.k olan komisyonda yapılacaktır. M'l.mlii:ı&t tem.tna.t (2SQZ,IO) Jj.. 
nı.dır. 

Mukaıvele, eksiltme, bayındırlık !4~ert umumi, hususi ve !tennl oa~ 
meleri proje, keşif hülbı.sile bun& mtıtererrt d'lfer evrak iki lJna. aıo.. 
k:abl.llnde İstanbul Milli Eml.Ak İdareainden &lı.nabiHr. İatSliterin t.eatt' 
mekıtublarını ve en az oir ta.a.hh.iidde <30000) llralıt bu J4e beınmr il ye.9-
tığıne. dair ldarıelerinden alınmış ve.sika.laN. mtisteıüden 1-a.nbuı ~ 
yetine müracaatla eıksiltme tarihinden • ta4't giln1eıt be.riç - tlç ı1lD tJf,.. 
vel alın:ml.f ~bl.lyet Ve 94.1 yılına afd TJoent OdJaı vesllcUı 111 m~ 
ka.'t temın:at maldbuzu 2490 numaralı kanumm tıarifalt.ı da1re8lnde ba ot 

zırlanmış ke.palı zaırf derununda. ihale günü aaa.t 14 ö& kadar ~ 
reialli:l.ne makbuz mu.kBblllw:le tevtU a~ lAr"dır. JllOt 



''a·· r1 ~ ur ye .. 
sür'atle 
geliyor,, 

W'i!lkienin Polonya· 
lılara bir hitalesi 

Baber'leri 

Alman teb iği 
( ........... l lael ... , .... J 

dQoman tümenbıln milhim ~ 
ıa.brib etmltlerdlr. 

Bu arada 700 isWıtAmı sorlun,.ı.., 
1200 esir almışlar. 4 tank 30 tıop lft 
dleD ıuıa mJtı-alYöız ve el bom.,_ ~ 

Belediyeler B nb.sı nnununun be. fetf ve ltWlln ı miktarda l&il' halta 
flnci maddesirWı detJşt"rilme l hak- malmneıııi tahrlb ve 1iUnaaı e~ 
kında hiiCQmet Medll.se bir kanun ll_ dir. ooranın utradıtı tanlı ~ 
ylhıası ~.Mer'i hiıktunlere go_ alman esi~..: :.n:;~ 
re banta 1şt raıt hisse j.11 zamanın_ Berlbı 11 CA.A.> _ Salih ye w. 
da tıesUm etmeyen beled ye reis ve nK1ardan D. N. B: 7e blldlr'.:d".._ 
mubad>len baJdtında t tibat yapal. r&e. AJımanlann Tılcmı civarmdald 
maemı lm1r bulunme«tadır. mu~uen. Len.lnlradm bo}fe,. 

Tilı: binterlAndma nazaran U. 8ureMe 

inanllmıyacak 
bir karar 

saraıım..ı dmıekt.lr. 

Barliu göre lagiUzlaril 
tayyare zayiatı 

Jlerllll 11 (AA) - Bir ukerl -
ukt.an D. 11. B. & iaD!llD& blld a.ı,or• 
bilız ~· nıvvetlerl ı llQıl&lll 

aı tMepiııe tadar topJW'b:l ı'Hf 
t.nare u,taet~ BallMıki apl 
IDÜdlW maıfmda Alman baA """' 
!erinin b7Jbl ,..ınıa 37~aredir 



. .. 
"Seni savıyorum 

r Şayed alz de bu cazip eilzelllt 
reçetesini kullanırsanız, siz de bu 
11Utata nail olablllrslnlz. ÇQnkil 
bu reçele en sert ve çirkin bir cll· 
dl kadife ctbl yum1ı4atıp beyazla• 
tır, sat ve taze cazibe ile ııusler. 

,Tokalan kreminde mevcut klY· 
melli cevherler alyah noktalan 

l
erltlr, acık mesamelerl sıklaştırır, 
ve cilde bir gul yapratı yumuşak
lığı verlr ve şayaru perisi.iş bir ıeo 
temin eder. Tokalon kreml her 
yerde satılır. 

Tokat Sulh Huıcuk Biklmlitlnden: 

Ölü mel>'us Mustafa vereses nden 
tızı h..Jcınet ve ı.ar..sı Aliye E.LJJ1$&h 
ve oğulları Mıthat ve Salih ve kızı ı 
Nefıse aralarında milnazaalı olup 6Ulh 
h4klml,t'111n 25/ 3/ 9'10 iÜU ve 294/ 65 
numaralı ih\mı ae izalel ŞUYU 6Uret..yle 
a&tılnıasına kal"ar ver len 'l .:>ıtadı:ı. D?. 
vegörmez mahalles.ııde can b yemtnl 
Katlı zade,.. Mehln~ veresesı, Yesari 
Genç aka zade izzet ıkerımesı Zehra ve 
arkası kezalik Zehra cephesı G'Ol lle 
mahdud olup kapıdan gır ld!lı:te 60 
metre murabbaında tas döşcmelı av!u 
ve bu avludan ırtnllr etrafı duvarla mah 
dud ağaç.s~ bahçe, alt katta b.r an 
bar evi, yanında ayrıca l;ıı.r mutfak v~ 
&hır ve ahırın l.ç ne k&pısı açılır aa 
manlı.:lt, 18 basamü mero venle Qst 
t.ata çıkıldG:ta b:r sofa, aol taraf:& alt 
ye üstil tahtalı blr uda saiC ~ol üzerin 
de milstatil oekılde keza a l• ve fü.tti 
tahtalı kahve ocağı, b:.ı sofava ltapısı 
açılır alt ve üstleri tahtalı bir sofa, 
iki oda ve b rlncl sofa"an bahçtye 
ba.kılır balJt.onu na il 1200 lira ltıYme 
tinde blr ev. Topçub3ttı mnhaııea·nde 
can b yem nl Kokll.kç!otıu Hasan, Ye. 
ııar1 Yuvarlak oğlu Z ya han"si, ar. 
kası Yo• başı camııdn vskır bahçul, 
ceph"'>ı yal flc m.ırıdud b tb r ' f'r nP taş 
basamakla merci.venle çi.u'ır le nde ıkl 
vişne. 1 .kiraz. 8 ~ett&ll, 30 e~ 1 e 1 
fk. 3 amıud, 1 ayva ki cem';n 46• 

ab.cı, lçlnd" suyu ve 500 m•t~ 
~::::: .... ::t~.'!:;..,._~ . ı.nda 1000 lira kı~Tıle ınde 

0 
be.hiçe, ı'dta.pı m•vki'nd" ea"1tan 

SON POSTA 
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enç ata z.ade İuıet ef"nd k r meal 
Zehra. gatben KA.hyar otlu P-acı ÖTt1 
ılıınalen Mata; o~lu tuluı ~·ıb'!~ 
JQ.l ile mabdud su basar 3 dönümden 
ibaret 200 Ura kıvmet:nd!'k Uır'a, 

Keçeciler ça"l;...smd;ı. kA n 2ı n\llnfl. 
ratı yemini Gökçe otlu Ohann.-s ye
aarl Nalbant e!endl mahdumu Aİ>dnı" 
kadir ar!'r.ası Se!ım zade Ahm"d'n ha~ 
arsuı. cephe!>! vol ·ıe mahdud 211 ılra ı 
kıymetinde dWdtAn. 

R CA radyoları geldi 1 
=--- -- -- -

YUltarıda Jıız:'ı rant m ~ .. 'rull"r a 
c* artlmıa IUTPtlle 28/11 A41 Cum~ 
ırtınU •aat 14 do> MtılarqJı:tır. Buırün 
de ltı.ymett mukadderc'erınln 3 de 
ff tnt bulma.dıtı takdirde 13/12/941 
Cumartesi rUnU saa~ 11 de lhalel 
kat'iveeıl icra tılrn~calhndan t.al'b o'an 
lann me71kt\r l'Ü'('lerd• pev aıte•lerl 11; 
birlf'rl... Tokat mahkf':nesl kal,.mlr.e 
aıelmeleri Uln olunur. <940/611' 

Adapasan aallı haluak hlklmı:a..ı 
.ıen: .,..n • 

Adllpazan Xaraataç caddealnde po 
Kıı Celll evinde oturan All kızı A~ 
t.aratındao Semerciler m aballeain<lt 
Oafthane oa.ddeslnde 1bra.him otlu 
AbdUrrahınıan aleyhine actıtı 20 ıır. 
madeni aııtın paranın tutarı olan tJı::1 
JUz lianın ıtahalll.ne dıalr yapılan nıu 
bateme eonunda, mUddela!eyhin, ru. 
met«Ahı belli olmadığından !llnen vl· 
iti tebligata icabet etmed'iti g lb! gıyab 
kararına ka~ı da bir ltirazcta bulun 
mam1' ve tekllt olunan yem'nl. icra: 
dan imtina addedllt"rek rnüddeab!h 
200 ldranın masarifi muhakeme ile 
blrUlı:te ta.miline 3.10.941 tar'.hfndıe 
tarar verllml.ş oldutundan 11An tar! 
hinden ıt baren sekiz ırUn zarfında ka • 
nt l' '"l 'annıı mflracaat edllmedlıti 
taltd'rde hltküm kat'ileşml.s ve infaza 
ver mtl.ş o?acatı. mal(\m ve tebU!t ma_ 
tamına ka.lm olmak üzere ilA.n o!unur. 

(316.587) 

Bey0ilunda İ5ı1Jc1Al caddesinde 370 mımaralı 

BAKEFI MAÖAZASINDA 
Er1cek, kadın ve cocınıara mahsu.9 

GABARDINE, COVERCOOT ve TRENÇCOOT 
Kumaşlarından mamul ve her zaman ol.dutu aibi en llA cinsten 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ .., 
~-- Muhterem tnüş• erııer nl.n emr1ne A.mAde bulunmalttadır. 

Üniversite A. E. P. K omisyonundan 
İkinci cerrahi klınl(;l ve radyoloji cnstltıUsü kanoııtrerlerlnde yaptın _ 

ıııcak 954.75 l1.ra kcŞ nı tamirat 17/11/1941 Pazartesi m; il t ktö tükte e. .. nı saa 15 de 
Re r paz:ı.rllltla ihale edllecekttr. Keşif vt p.rtname Rektörlükte 
görülür. (9860> 

Bu mühimsenmiyecek bir haber de~ildir .••• 

Bu haber, meşhur R CA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

" / , 
[//."!~: :·:::.-.-.·..:f.:::-::::: 

BUR LA 
BİRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA • IZMllt 

u ev iet Oem· ıryoı,a rı lşletm . . 
Mııhanunen bedeli (26 . a u. M. den. 

11 941) O . . 40) l ıra o!aıı l"OO k 

1 
· ı...· ıı:.': günü saat l14> on dört~ Ito kaiYrulmlş 'llürk bezlrl (28. 
Bu ılşe 1:11 ta.rafından açık ekant~da G6l" binası dah! -

tayin attJ· v~~!ıyenlerin (198> l.ralı.k m:1 ile satın alınacaktır. 
raca.atları ~ft.zı.m.<lır.e birllkte e'luıllt.me günü saatı~t terntnat v! kanunun 

B ı .. ~ kadaır Komı.sylna mü 
u "'I"' a.ld şartnameler Kom»sy0n.. -

r.ıan pa~ • 
o lU"llk datıt.ılma«tadır 

• (98&7) • 

Muhnmınen ıbedeli (~) yl * ır. nnı &ekiz btn rut · c;ı;Qe r, l yağı 25/11/ 1941 Salı günU se.'.l.t. 15 de k ı ~z Ura olan 20 ton 'ay 
da. idare b nasında mtın alınacaktır. a.Pllı zarf usulü ile Ankara_ 

Bu işe ermek lst.lu'enlerln <2145) iki bin -
kat temlmıt ile ıkalıunun tayin et.tığ! $lk ~ ikırk beş 11a'alık muvnk 
eaaıt. (14) de lltada.r fcom"sşon rel.sllğlne ve at.a.rı ve tekllflerinı aynı güı; 
Şartnameler Pa.ra&z olarak Anıtanıı:ı vennelerl lA.zımdır. 

paşada tesellüm ve seVJc oenıtinden dal~t.ıı== d8Areslnd8111, Haydu. 
. (9719\ 

. - - - -- - - --· - - -- - --- -- -- - ------ - -

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

MEMUR ALINACAK 
Bankamız Umum! Müdürlüttınde oatışnat U7.ere dOsY•l sistemlertne ~ 

Gtayıt usullerine vll.ıkıf , banka!ar veya reanı müe.ssese ve dalre!er oı~ 

1 
berat şefliklerinde bulunmuş tecrübe S&hibi ve tercihan ıısan t>Uell tıit 
mütehassıs 6lınacakıtır. 

:tste'kliler tahsil ve mesailerini gösterir vesiblarla, 1.12.1941 tar~ 
kadar Ankarada Sümer Bank Umum Mildilrlll~ne müracaat edebiltrlef'· 
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