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Bu sabahki 
haberler ---11--Busababkl 

Alman 
teblijlerl 
''iki Rus fırkası 

imha d·ıd· Berıt e 1 ı,, 
kunıan:~n 29 <Radyo> - Alman baş. 
\rartn11a Uı!:.ınuı tebliği: Mohilev ci-
1-rının ~mış olan Sovyet kıt'a 
lllektedir Af süratıe devam edil. 
bine c~ :an e.>ırlerin miktarı 35 
ve sa1ııa.n:y · 250 top, 750 mitralYÖZ 
rn~ttr. &ca.k e$llhı\ iğtinam edil-

"iki fırl. . . • 
Berıın, 29 ( a imha edildin 

tunıandanlığın Radyo} :-- Alman ba.ş.. 
hrbında bir uı te'bliA'i: Vjosmarın 

\ h.at'b 01~ Alınan zırhh rırke.sı, 
tıu nus f ~nına takviye olarak gelen 
ı:ntştır ı asuıı tanuı.mııe imha eyle-

•-lliln bu oePlı wvı.ı batary ede a.ynca 83 tank ve 8 
«7 llli.ı~ 1mhıı. edıımıştlr. 
ı..~lln, 29 (~ treni ele geçirildi» 
"""'llandanlıkuı dyo) - Alman baş.. 
tında VUkllbuı~n tebliği: Jltiyef cıva. 
?nan ın1.11t n, ınuh&.rebelerde düş. 

B1t lı. avenıctı !cınımıştır. 

Yazı itleri telefoau: 20203 

etını.s v~ llrUJ>u 93 tank i!itlnam rn~Ur. rntıhtmmat t.rcnl ele geç.. Korkunç bir muharebe utanesl: Tanklarm llerleyiı!l 
!'-------------------ı ~-=-~--~----~------

\u ""'~2~.'i~"' dütüruldü !Alman tehliğiJ , , 1 .Japon•a 
\'u~~~=~·t:~ ~~:~1~2/~:!~t~ - Almaa•a lba lbJIAI ~l't. tayyaresi ~Uha:ebelerindc 123 Smol · ask ~ 

ldare illeri telefonu: 20203 F"ıatı 1 kurut 

Milli Se:fin , 
iiniversiteye 

iltifatlara 

unnn 17 tavv şllrfilmUştUr. Yerde SO""et sa . 
~dilmiştir. • J 

Bu Sabahki bölgesinde iddl81arını nıretınde Milli Şefimlrln &hndirc kadar neşredBmemls bir ........ ri 

arebe deıı•ımı•ş 1 Lozah günü müaasebetıle, Üniver- duygularına ç>k :te§Ckk'lir cder.m. 

il •alaa.•ır~-- site Rektöru tarafından Milll Şefe M lletllllızin tanht ve mali escrlerme 
ı :o ltova 2a ._ ·~ - VA- çekilen telgrafa ReiSlcümlhurumuz §U Ün1versltemlzin )'altından ve cnııaan 
~aL bİı....: <~ biti ...... • k mukabelede bulunmuşlardır: gösterdiği ala.ita da millet Y\'>ıunda 
1 .. ~::., e.::: .. ·~:~.,;;; ~~"':!b~ ~ "Türkiyeye taarruz Bir taraftan Pasifi C•mtl nıı..ı. IJnimsll•, .. ~:.~rı !~'f.:nlar '''" pek "'':.'!~ ~: •• ~·-
d ve .,. Ilı Rtlııa arb tcbliğı: •k J b t h k h 1 >J (Devamı 5 inci sayfada] 
e ~~td~lllı;!~~ır ıs'u~~~!~~~~e s:~: r· f _!8SI a ar_ ı ulundu- 8 are at azır IQI ~-lı~tn~nb~u~ı~tı~n~ı7~e~rs~ıte~si~n~in:._:va:'.:tn::ns:se:v.:er~-_::=:::=:-------

dek, b ..- Oü.sın er vermekte devam et- ın er şimalde gu habe 1 d A k ki ~~~~~~~~;;.~:,;~;; bir. topçu alayını 
8 

r rı ya an ır,, yaptığı bildiriliyor s er ve yo ama 
ceıı:ıata u~•le. <lllşmar:. cok a- h t 1 er ın •alahiyettar h A k w h 1 b tCiıc h entn dığ aktadır. ım a e tı• er füi böyle Ve•İkalarımn emeav: merikantn aldlÖI açagı eş asça ış ran 
28 .!reltit 01:: lstikametıerlnde bU- c d l d 41'l!n «•B.ını t u oma ıa11u . .. , .. yenı" tedbirler 

% tnuı ş ır. Berlln 28 <A.A ı -!.. oy uyor h • bl • te.J:ıe 01'dunıuzu IJUnU hava kUVVf!tJerl. ta.kasında hart> , - Smolensk nıın- Berlln 28 (AA - u•• essese sa 1 erı !lal~ b!iylik j~ diğer blrliklcrile be. üzeredir Ukr zaferle nctıcelennıek Alnı k . .> - T s aj:ı.nsı Tokyo 28 CA.A.> - Otl m 
tlb akta ve h ınan kuvvetlerini hır. Iar, en .gliç ylloYnllaaracta müttefik kıta - reb an ıt'alarile yaptıkları muha~ HariciY nazırı Amiral Toyoda, dOn 

.\J;tnn tekte 'ie,.::a meydanlarını tah- ratm ede bolşevlk lı:ıt'alarının eline şah.11 ikamet4rAJUnd• Jlı:ı saat suren bır 
ta.. 21i tnUteın::• et.mlstir. düşmanı nıUtcmadiyen t k~~· cekllen Almanyanın Turkıyeyoı .karşı taar. t.o ıamı yaPmlftır. Bu toplantıda bu-

... ı 'l' •uım m l" dlr. Finlı\ndıya coph i a etmekte. ruza geçmek niyeıtn.ce old"""wıu ,.":.. Hindi çınuıtn mu.terek menatli-lıar .... eınınu.... a unıata naza- d 1!3 nd~ dn- •~'- " - ..... ıı: edil ıı: meclısf o.utı '"'a <'.er•• anu ane muk"vem"tl .. ~utanın &OUat eden ;ılzlı vesi"'aıar l'eçtf""lnf w tasdlld fçln • t ece a"""ı ~a 109 •
1 

._van <'den hııva .. .- n ra11-ın • " n ı kl ıa ,_.fgal edJIJn"'tır ~ .. , ıtı!iş n man - Fin kıt'aları v • 5 en, Al - bildirmiştir. Berlin aalAhlyettar hasa aid hazır 1 ar ... Wbirl .... · 
>•tecıı tUr. Bizim ~an tRyyaresı dil- lardır. araZt kazanmış mahfellerlnde bu haberın baştan •- Amerikanın ald•tı er 

"' r. •1ıbımız 46 tıı.y ... 1 k va.ffngton 28 <A.ı'\.ı - otı: 
o ltılt d - Fia kblitf satı uydurms olduAıı .vY enme - Rusveıtln .P'llipmdeld Amerikan kuv-

"Iı t'I& Pnlzin:lp deniz ... Helsmki 28 ( & & , or· tedlr. BUi'ÜD bÖyle vesikalar mev- -etıer·"in ......... erat DoUfl'l&S Ma -
1illltlıa inanın ı d ... uvvetlerl- R n.n. - ı • cud defildlr. Vo bu hususta Sov • • u• ~· 
ile fıı ~etnhı' 1 lstroyt'rile 2 sahil esm1 tebliğde denUlyor İcı. yeti erin aydıkları iddialar, tama • certıtıu'un Jı:uı:nAndası altında toplau-

1 -ıı~::,.0v_,~. batınnışlarctır. Btzlm Pinlandtyatılar R t 1 · 1 ahsuıtıdUr masma dair oıaralı:•vermtş olduku emir, S ~ ..... ız kayıbfur da evvelce imha' e:lUe 0 a.. ınıntakasın. \. mııe haya m · ~ vattnııtonun aıya,ı mehafllinde BUyük 

,.~~~~0~om~:,~~~~i r=·.&:keri vaziYet":J 
~!eri, e\'velk~.A,) - Sovyet hava L..... 
-.. ..... l"dunan etaı" ı ıreeiı Köstenceyi H d ç • • l • f rr;·~~······:~···'?.~!~:.................. in i ını mese esı ırtına 

11.,un.celer] 
Bize ta,;1ııan kopup gürlemeden halledildi 

_ 1 Arnerika Ş k h d 
~ea:n:-•11ı ıııuıettntn açhk ııtıraba ~r cep esin e Alman ve Sovyet orduları arasında daha 
'tt~ c-..ıe~Usaa~e etml7ecetlı..ı daha kuvvetli yeni çatışmalar beklenebı·ıı·r 

şiddetli, 

-...~IUtıada "6ylı7en bir AmHlkalıdır 
)~~ tamamen haklıdır. Da - y E kli ~ ~nı da~'"• hnın caoıaştagını du- azan : me general K ... 
ıt.. __ - •lllllda bkonuşan, ayni menfaatin 
~ 1tarı utunau herkesin bir nk- 1 - Uzakşark uCııklarında belirmiş 
ltlt --.a\ ~e:ı vaz1resı bu, ohwık li:rım. olan kara bulutlar, belki kısa bir za
'- b114ud ka bl-ıe ın anlık bal~indc mn.n sonra daha t:uvvctli bir .şekılde 

"-lı. tı&rı~ tanunınn bh· memleket 0 _ toplanmak üzere, dağılmağa başlar gL 
l' Of'\eç ıldı, bi olmuştur. Filh•kik Japonlar Tem. 
11a:.ı"arıtıı~tı t:'eıe.nıenk, Belçika, n'bayet muzun 27 sinde. Fransız Hindi Clnısı-

'" cı tnuharo~ye istlyerek ı:-lr- nin en cenubdıık1 e;;al.!tl Koşinşln n 
~ttt!tıtttıı l'dlJrten sonra tla kanlırını merkezi olup nyni zamanda bir harb 
ı.ı ~aı er. ın:ıtlüb olduklan zaman limanı hıılınde bulunan 125 000 rıUtus
~ lllııııtı 0~ltına du mektf'n elbette lu Sn gon &ehrfnl bir üs tarzında 1.5gal 

\'!,~r-ı l'eltıadılar, boguıı ihtiyarları, eyledikleri halde ııe inı;ıliZ:er, ne de 
'oıı ~~tılstaıı eocuklarne açtırlar, Birleşik Amerü:alt!ar ilk lttıhıız et ık
ı-.lt\r 'licleru mukavemet kuwetlnin lcrl ekonomUt tedb!rlerl"l hududunu 
>,~ bıı ~ 'stlliyı durdurmıya çıı... nşıı.cak diğer yenı bir askeri tedbire S '4 aııa:rnleket için Amt..rlkadlın tevessuı etmemışlerdlr. Bundan sonra 
~ .. !' SliYel', ve mühimmat ile dolu Japon haricıyesinin organı olan lı r 
~~11 e Celdltf scMenml$ olan Ja.pon gazct.($1 ..Wnft.1 Çinideki bUtUn 
-....... t ~ ~Utf'kkeb katıle bu defa deniz, kara ve "bıı.4 .,erlnın 6oosiz 

"'«.. bn.ıuı!ii oıara1ı: eoktan Pire sadasız ~al "''!<film ş • ~ğ"unu bildir~ 
rnah:nlı. E. U. mlş, buna r~ n a~urdaki tn-. ... ., . 

-· 1 
.. i -· ~ 
~ .. 

gillz dı:U\'Vetlerinln herhangi bir hare. 
kete hazırlandıkların:& daır bir haber 
gelmiş, ne de Pillpin ve Havaı fi.dala. 
rında harekete müheyya bir halde du
ran Birleşik ~merı.ka deniz ve havıı 
blı'llklerlnln vazi~"!tin istilzam evle • 
dlği tedbirleri lttiha.ı:. etmek üzere· ha. 
reket ınısyatıfınl ellerine aldıkları tşl _ 
tllmış•ır. 

Kezıı.llk merkezı Yang.Çc.Kıyııng 
nehrı üzerinde k ln 495.000 nufuslu 
Cung.Kıng şehri o un m.m ç,11 hükıl. 
metinin, O n mılli ordusundan bc.şınr.I 
ordu ıl~ d.ğer bazı blrltklerı Çın • Hın
dı Cmı - Blrmııny hududhmnın bır 
le.şt.l~i istikamette cenuba do~u hare.: 
kete ııec rdlğlne dair olan şayia.dan da 
bır ses çıkmamıştır. Çan-Kay.Şek kuv. 
vetlerı Jaı>00 lı:uvvet!e•:i tarşısındp. sı
kışık bir 'vaziyette bulunduğu cihet.le 

böyle bir harelccte e.usen intizar edile. 
mezeli de. Hattıı., beklenen 1.ıliLUn bu 
hareketlerin aksine olmak Uzere nlk
blnhklerle dolu bir Şanghay telgrafı 
.Aiııarikada bloke edile., serm.ı.yeJer 
ıcin ruhsatnameler verıımcsmln k:ıbul 
edilmiş olduğu~u da dlln blldlrml.ştır. 
Şu halde, Hındı Çtni meselooi tn • 

glHzlertn Malezya müstemlekelerinde 
Blrleşık Amcrık tıların d11. F!lipln, Ha~ 
vat n.dalnrıle Panama kanalında \'C bız
zat Blrleşık Amerika hUkOmctl dahi. 
imdeki harb hazn :ıklannı sıklaştıı mıı.
lıı.rını intnc etmıs olmakla beraber fır
tınıı.nın k01>111> gUı·ıeıneslne aebebıyet 
verememiştir. 

Bu mul"liha-ıayı bu 6Urct.te keyde -
d~ken ihtiyat p:ı.ylRZma. yer bıra _ 
kılmasının ve ferdanın göstcreceıti 

[DeYIUDı 5 mel sarfada) 

Örfi idare mahkemesine verilenler alhşar 
ay hapse mahkum oldular 

istanbulda bulunan bazı resmi da. çak bakay:ı ve sıı.ltlıların kanuna ar. 
ire lmır ve husu.al müessese şahıble. kırı olarak işe alın<lıkları hab:?r alm 
rlnln, müesseselermde i.SUhd:ım et - nıış ve yapılan tııhklkat netı d 
t1klcrı memur ve lşçıleri 170. sayılı askerlikle :ılaka1ı eşl"..a.s ~tlh~.ces.n e 
kanunun hliklimlcıine göre gOOönlin- tıkleri ıınla§ıiıı.n bı:ı resmi ve";::~ 
de tutulması lcııı>. eden askerlik va. müessese sa.hıb ve a.m·rıer· ... · u · ı •At'-'k tın ._, • a -.anuna 
z.ye erın "" .., e eksızıın kay - tevfıltan örfi 11 re mahkeır.clerlne 
dettıklen ve bu yüzden lblr kı.stm ka- [Devamı s inci saffadaJ 

- Meı.hur hok~abazdır, iğnenin JeliiinJ.,. adam g~rirl 
- O bır ıey ml? Benim tanıdığım g~t• )'0%1 müdürüdür. 

Bütün dünya vulratıtını ilan 11e makaleleri. 6irlilıt• ilıi Yflll'
raia •riqhnr. 
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2 Sayfa 

Hergün 
Yeni jap~·~ fırtınası 
Dindikten sonra ... 

'\. Ekrem Upklıgil 
J aııoımuım Cin 111.ııdlstanmı ıs

pi et.meaindcn clolan fırtına bir 
hafta bile sürmedi. 

ııDotıuı CÜDCŞll fınııaratodutunım 
bu ıeniş ilkeyi ialal dmek için ileri 
sürdüğü bahane 1izcrhıde olclutu ıtbl, 
bu hareket karşısında Anılo-Sa.kson 
alcminın duyduğu hiddeti hah için 681 
dağı sebebler üzerinıle de dıırmak fay. 
dasızclır. 

l\llsallerinl ~ok gördük, kuvvetli 
devlet 1aptığ1 haksızlığı zahiren olsun 
mazur göstermek lçlo her vakit mucib 
bir seMb bulur. Hukuki it1razla.rm aı.. 
tında da daima daha C.lDlı bir imU 
gizlidir. Bidlselere çok uzaktan, ta • 
ma~n bitaraf bir pbld olarak bakanı 
alllkadar edecek tek nokta nebeecllr. 
Netice be şudur: 
Topratın eski bir ~"· sı!a.tlle sa

hibi olan Fransa bu deniz aşıı1 mmıle
ketl fiilen müdafaa edecek lmnete 
nıal~ delildi. Her şeyden önce dünya 
harbinin ne gibi bir nctlçe üzerinde 
karar kılacatuıın henhz belli olmadığı 
bu dakikada varlJmış olan bütün ka.. 
rarlarm elbette muvakkat olacaldarmı 
diısündü. Bu kıt'a üze.rinde lifzi hAkf
miyetl baki kalacağı için serer ve hay. 
slyetJ de bir dereceye kadar mahfuz 
kah1ordu, 11Y11$Dl311 müreccah balclu. 
Hareket karşısında hiddet dOTlllak ta 
asıl mal saklblne deiiil üçüncü şahıs 
mevkllnde bulunan Analo.Sakson ile. 
minin hissesine düstü. Zira iki menfaa.. 
ti ayJlf zamanda tehlilı;e7e düşmüş • 
tür, lıirl askeridir, istikbalde Jünm p_ 
rülebilecek herhau,c-1 tı!r t~bbüsüa 

&'Ütleımil olması nkımmdan, dılerl 
iktfsadlclir. As;ranm Ucari maltreelerl 

SON POSTA: 

Resimli Dl&kaleı !IS Hayal hazan ilaç, hazan zehirdir E2 

Da;ral bazan insanı 01ala1an bir rornan yerine l'eçer, hazan lliç tesiri Tabii ve>-& sun'i i1le pder vardır ki fok JtotlanmamaJr eartne saranız. 
yapar, fakat hakiki hayata k.anş1mln:ıamalı: prtile, .iJdslnln amsmda a&ıl· cbrlar, fakat imanın teneJfiis etull tabii havaya kanşuıca derhal lşUal 
:maz bir sed bulunmak sartile.. ederler. Ha;yal bu gar.lere bt;nzcr, bunu unutmayınız. T .................... ş .. eb ı r .. -----a b e r ı e·-r .. ı .................. J 
H::'~:Ja~kt:~:~r 1İstanbulda bir senede c····;;g·a·;~~b·~~k~:--1 

satılacak? yollara 1.500.000 1 işçilerinin terfihi · 
baJnmmchın. 

Aııılo.Sakson alemi ilk dakllu.larda Fiat müraka.be komiıyona 
şiddetli bir reaksf1on De ııarsıti.h, ,... dün kiır hadlerini teıbit etti 1. f I d kararlaştırıldı 

ıra sar o un u İunitte balnnmakta olan Sü. 
rek ~ Te l'Cl'elı: Amerika devlet a. ---------_ merbank umum müdürü Bürhan 
damlanalıı muhtemel bir Japon hare- Yıat !Mürakabe Komisyonu, dünkü 
ketinin cöreceii munbcle h::Lkkmcl:ı toplantısında epey lbir müddettenberi 940 maıı '1111 1cin beletilye ve hususi Şaşkmhakkaı. Peneryolu, Peıe~. 

ifemmuz 29 

Sözün Kısası 
-···--Trenin 

Penceresinden 
~ E. Ekrem Talu 

JL tıkaracJan cenuba dob'u 
alıp ıöt.ıren trenin pencere 

sinden, Temmuz ı;Uncşlııin alnında "1 
yır çayır yanan kırlan ıııe:rredıyorulllo 

Manzara boJ'lllla dcğişi)'or: Blr ~ 
mc ai'ac.. kı7.l'ID telgraf telinin m.e~ 
ayakları deker değmez, birdenbire ntı 
ye uğradığını bllcmiyerck tekrar ~ 
valanan mavi kımadlı bir kaş.. d~ 
dan ve hep ayni nota im·rlnc a> rJ 
tempo ile eavnlayıı.n Ahsl.o"Sbbcek • 
Jerl.. kurumu.'} tezekleri -;e biçilmiş, _. 
rarmrs ot snpJarlle, t~, uzamış Jbdi 
yar bir rencberln ylizünil andıran U" 
lalar .. 

Gözüme Ulşen bund:ın fb:ıret oWf 
cehenneme dönmüş komııaribnanmı 
da, rinün bu en sıellk saathulc bit 
bütün bunalııcıı~. 
Nazarl:ınm bu yanık taltlatln üzedf' 

de r;ednlrken aklım. fi~m sölgelll 
serin pınar başl:ınnıla c!o1a$1Yor. Dil 
daklarım, nvuca doldurularak kana Jıl' 
na içilen akıı.r sayan hU1'etlle r~tll' 
yor. 

Derken m:ınzara rene deftşlynf. 
köylüler.. kadın, erkek, eoluk çoe~ 
harman kurmuş, lıu{:clay 4övijyorJar. 

Bir gnıp; bir CTDP cLtha .. bir daİıı' 
Ana yurdun feyizli, berelı.etH b:ıJ1111: 

dan, evtiidlannın TiZi., bu nı gene ~ 
bol fı!:klnnıs. Altın rengtnile başaltWI 
o mukaddes toprat"ln üzerine sertını# 
yayılmış, minimini bir çocuk elllc ~ 
ve idare edilen bir çift '3kftzün çeJ-tW' 
dü!rnln altında, bütün ı.ır mmetlll 
canına c:ın katacak t.:meleıi dövii1"' 
lar. 

Bu yıl, ~kilen korku b<mma tJI 
Tannnın rahmeti tam zamanında 1" 
tl'1!1,t Eklnlt'r boy ımlm1" gellşnıı'9, il' 
n~n gelinler gibi tarlalam sal~ 
ve isfe nihayet memesini uutmı9 ~ 
rcr ana şefkatllc, kendic;inl yetişt.,
leri be lemlye hanrlanıyor. _..... 

" ı-a.. _, .. _ ... ,__ •--'-la - idare bu.tceQnden a.ynln.n ıtahsisat.ıa, SUadlye canıı ve .......... 1..,.: voll"nnın '"'"· 
soy "'..... .,...__., • na..... r mutead • "'inden çıkılmıyan hazır ayakkabı .... --1eri ~~ ...... vo J .. vv dlddJr. ~ şehrin muh~llf eemtle:1nde b3Şlanan ocı tanıaıntamn.ışt.ır. 
Hattı muhtttem tnıtllz başTC1dlln1n şlnl halletmlşt.lr. Komieyon ısmarla- yol faaliyeti ikmal edilııllşti.r. Bu :ıntntakada blrcok yolların katran 

bir aralık: mn :hariÇ, hazır ayakkabıları dört 940 Hazlranmdan 941 Haziran so ~ kaplamaları JQ4>ılml§tn' 

7.lhnl San11Sun bugünlerde şehrimize 
celmesi beklenmektedir. Cmum mü
dür, her sene şehrimizde 1aıuı • 
malda olan Siımertmnkm mutııd 
devre toplantısına riynset edP.cek 
ve ba arada Sümerbsnln allkad::ır 
eden b~ok mühim meseleler hal. 

Tanrının rahmeti :ra~any(Jı, ~ 
köylü~ün tertemiz alnından rır-

1 terlerlt' bu topm'k ı;:-ene de sula~ 
O uman verimi clabn aı olacaktı .....:: 
Fakat nazlı bufclay gene ae "'-~ 
g'cnc de celi eeek. ba )'llJ'Clun e~ 
rmı aç bıra.kmıyacaktı. 

_ .Jaııon:ra bilir ki bu dakika _ sınıfa ayırmış ve hepsıne aıyn ayrı nuna kadar :hıtanbul vllAyct~ dahıllnde !Btlyükadada 6 . 1~ iB! llkm 
da iıaıtıterenln uuk prkta mU- kAr ni.sbeti tCLyin ct.miştlr. !Astık şo_ yolların inşa ve tamiratına bir milyon danı, Heyb !!ad :uı-.::e ' r. ey • ~.A_..l ı><lO bin lira sarroıunmuştur. lnöntı "--~ • ada Turgudrcıs, İsmet 
blm bir kuvveti >oktur, fa • 60n, .....,...it çizme '\"e tenis ayakkabı. iBu paranın 300 bin liramle Eminönü rın • .&.1UL1WZ..'\1eri ,.e Seyran sokakla. 
kat hu kuvvet ana vatanda meTcuddur, lanna %15; büümum yalın kat san. kazası dahilinde SiltçU bostanı, Yeni- z· m malro-dnm şos~crlle BUyükadadn 
icab et.Uii zaman uzaklara da rônde- dal, sandalet, a~aç çivili erkek ve kn. cami elvan ve BeyaZld meydanının tes.. G'(~ l'Olunun nakadnm şoscleri il
rile.bltlr, şeklinde söylenmiş çok kat'i dın ayakka.bılımnz. % 00; triyanda- viyci tilrablyes1. Sultanahınccı Nakil zer ne katran kaplaması ya.pılıruşhr. 
bir etiınlesl de vardır. nar.ıı.a 1 kov - fora ıve zenne ayakk:a.bıları, piyanta lbcnd ve dıtcr sokakln.l'm .kaldırım in: b BcykmıdCL. Ôakllcb.r • 'Beyko:z:. Akba
vetli olanlar arasında hu nutukL'ın erkek ve piyanta çocuıc ve erkek krep şaatı yapılmıştır. LAlcll Koearaaıb. a - Anadolu feneri ~eleri inşa edil
hatuiı1arak Japon lıartltetl~in. kanlı sol aye.kk.nbılanna % 25· ve piyanta Şa.tr Haşmet ve Şa.lr Piuıat sokakla _ ~İn~r~ .Paşe\ korusuna istinad cu. 
bir ihtlllfa sebeb ol:uoat•nı dusilnenler , ' krep- rının parke yolmrı yapılmıs, Ern1nönU 8 Y Pılm\ftır. 
bulundu mu bllmeylz. lo'akat Anglo - kadın, plyanta •adın spor ve Bankalar clvarı ns:faltlandınlmıştır. run~:;~crdc 30 sot.•c1n ;,enlden ka1dı-
Sakson Aleminde g(irülen reaksiyon te. sol kadın -.p~r. ayn.k~nb~a~na o/o ~5 Köprülerde ve Güllıane parkı rıhtımi HllnkAr:::~ım~i B~kdere - Snnycr • 
slrlnl ancak iktisadi sahada r:ösierdl: kar haddi ka.ı.l gorülm~ur. le muhtelif cadde ve sokaklar da tellf s-tı-ıny şou ,::at~lanmış. muh-

.Amerlka mutaclı vcçhilıı bııreketınl --- adi _,_ d ...,, .. "' se, p:k,..c ve mecrulnn 

P 
• f • 1 · . panı.e kal ınmları f'saslı surette tamir olunmuştur. 

ketin mıı.tlubatma olclulu gibi Japon . U{)ıdidar Vl' 'BeyierbeJinın rıhtım ve 

l lolunaC'aktır. Öğrentlillnıh:e naza-
1 n.n: bu toplantıda & .>riışiılecck mc. 
1 scJelerden en mühimmi Sümerbank 
! müesseselerinde t:ılışan nıibtahde-

1 
mln ,.e işçilerin terfilıtdir. l\ld • 
e:sseseye bağlı elan işç!Jr.rln '\"azl. 

yctlerinin şimdiJrindrn dalı:& iyi oL 
: ması için yeni tedbirler dilştmül • 

mc:ktcdlr. Bunların başımla lıcr~iln 
sıcak yemek, ucuz \'e temiz elbjsc, : 
~~t Y•tauk yer tem\ııl gelmek- : 

r. A1m• 1ı. 1 • 
ve\ me.a.ıa ~ a~:ı.r ann bir an ev. : 

atb,~ le.o • 
• sunda calıştlacaktar -..an husu. : ' . : ···············································"" 

doiru bulmadığı lıerh:ını;-1 lıır m~le- eyn r a ' tamır olunmuştur. .n...._ . 

matlnbatına da hadz ko:rdu. aynJ za.. ~t1h kazasında GO bın Ura sarfile mendirek ınşaatlle , Acıbadem _ cam. 
manda da İngfliere iJe mfistcrek ola· sebebs•z Yedıkule • Balıklı .. yolunun -katranlı şo: hr~ volunun yeni ŞO'".<!Sİ, Kısıklı, BÜ- Şite hayvan ser İSİ 
rak J"JJOnvıovıı irıırsı Utti :ııJi bir ab. 1 600, Raml - OUnıu.şsuyu yolunun şosesı yfik: Camlıcada nıccr:ı. Beylerbyl iskele Önümüzdeki C'uma günü .ııaat ıs 
luka battı iesisinin esaslarını incele; yap~, ~imekapı • Samatyıı yolu caddesinde pnrke, 9 cadde ve so1ı::akta te Şılede bir eh,i hayvan sergısf a -

::ı~ye iki koy~:~denh~~nkilden!mer~ı: yükseliyormuş ~~~k~\,~~ r:::ı~ı~!~~~rım kaldın•m-ln•ş•a•:ı•t•ı •ik •. m-'•l •ed-ilm-LCJ•t•tr.·---ç•ıl•a•c•a•k•tı•r•. ---------

mekte olan bütün hımrlıkla • Beyoilu kazası dahilinde ŞJ~l • BÜ- " • ' rına ratmen 12 bön kilometrelik bir Bcledıye peynir fıatıarının yı.ikseilşl JÜkdere, Takısiın - Teşkışla iOSelerile AD L 1 y E ve p o L 1 s J 
m

58
ft'yl katederek JaJ.ıOn filolarını etra.fında t.etkıkkrde bulunmuştur. Sırascrvtler, T~aşı tretuvarı, Tat -

kendi sularında matlClb edecek kun·e- Bu t.etkik!er nettceslnde Edirnede sim meydan! ve Şişhnnc yokusu asfalt- 1 
t .. malik df'lildir ... Japonya ile rmi bir peynirlerin ucuz olduğu ve İstanbul- ları ve Şişli - Sarıyer, Taksim Mete H A B E R L E R 
harb ballne cirmryi de menfilatlerine da peynir !!atlarının 80 kuruşa ka_ caddelerini& katran kaplamaları yapıl- -

1 1 • n m.ıştır. B k ..... k d aylın halmaktaclır, tthd d eri m nlaa. dar yukselmesine bir sebeb bulunma_ y e g 
1 

·ı 1 A- ... 1 Kasımpaşa - Baruthane deresi, Halı- e r ma azasının un ura 
sıran k• sad saha- .. a ınıya mah - dığı n"'"-ey"ıne varıtın·..tır. F1at Mü_ 

(ı "'""' J ~· - cıoğlu, Sıraservııeı·, Harbiye • Maçka 
k mdur. kft .. ft K · . p mbe g-n •ht •k ~ """ l ld Bununla bera~r Japonya Çin ilin • r~ ·ıu.x: on11s.yon:.ınun cr~e . U yollan mecra insaa.tma 50 bin llraya ya l l arı gar n t ıg n distanını haınneUlktcn ııonra cözlerlni 

1 
IW toplantısmda peynir 1§1 tetm O- cm b;r para sarfolunro~tur. 150 bin _ - r:.__ _ı a aş l f 

Felemenk müstemlekeleri ile ATUStral. lunacalr.tır. llm sarfile de Alibey - Ayazıığıı şooe 
yaya çevirecek olursa Anılo.Sakson inşaatı, AbideihUrrJyet - Kt'ığıdhane Beyker mağaza.51 bakkın<la kundu- karşılaşml§tır. B~ mam.ara itarşısm. 
aleminin rene narekelsiz kalacatı sa- Bu·· ıu·· n taksı· ıer 1QlU şosesi ikm:il edllmlştır. ra ııatıarında ibtıkar yapmak :;uçun- da dehşete dü,en genç ba'b~nın 
nılmamahtlır. o uman her nr. paha11- Beşlkta.şta Nişanta.şı, Fırm, Vezı.t. dan müdde1umumili~ tahkikata bir cinayete kurllan gittiğini tahmlll 
na olarsa olsun bu alem kendiı;ini mü- tQşkü, Bebek iskele yoUarının kaldı • başlandığını yaz:nıştı.k. ederek, ha.diSeyi Jandarma karakolu_ 
dafaa t>tmek ızfararında tıı.ıacaktır. Ça'ışmıya başladı nmıarı, Ka.ba.taş vapur iskelebinin Bu t&hkikat neticelenet"ek. müe.s ~ na bildinniştir. B.raz sonra ''ak'adnn 
nuna mukabil Japonya ı;eni!;ll'me ! mecrası ve Barbaros türbesi etrafının 23 fA. 1 planlarının bir kısmını <?aha uzak bir karoslmanı yapılmışnr. .sesenln be~ çift kundurayı % 1 - ad1 ye de haberdar edilerek, nöbet. 
ati ile da.ha müsahl bir fırsata bıra- Taksllerde mi.ııavebe ne çalı~ait E:Yllb kazası yolları lçln 100 bin 11- hiş k!ı.rla ~ttığı ~it edilm~ir. Mü~ 1 Çi müddeiumumi Ta:hsin Okur ve 
luırak gözlerini Sovyt>t Rusyaya dike- usulünün kaldmlması hakicın::laki raya yakın bir pııra sarfedUmiş, Edir- essesc sa.hıbl mıJU korunma kanunu tabibi adli Hikmet Tümer vak'a ma... 
cek olursa Anılo-~akson alrminln r;e- karar dün ö~le üzerı §ehdmizdekı a. nekapı - Otakçllar kaldınm yolu lle hükümlerine göre duruşması Y3'>11- halline gitmişlerdir. 
ne hareketsb kalması mllmkilNlü_r. 111 likadarlara toolığ olunmuştur. Tak.. Edlrnekapı - Sı.lfihtaı;ağa yolunun par- mak üzere asliye 2 nct ceza. mahtl! - Adliye tabıbl cesedi muayene et -
halde Japonyanm Anrlo-SW<>n aleml 1 -ıı:.ı k d . k·ıd kesi, Eyüb • Rami GOscsi, Rami - Kışla mesinc sevkedılınl~lir. tikten sonra. Morga kaldırılma.s:na 
ne ıdlfilılı bir aııurıı haline düşmesi siler o.,..eye ·a aı- eski şe 1 e çalış_ yolunun katranlruıması yapılmıştır. Duru.şınaya yar!u 'başlanacaktır. ll1zum görmil§t.ir. Ta.hkikata. ehenı-
münhasıran bundan sonra takıb ed~- mışlar ve yalnız numaralarının son Altbey deresi ve Çobnnçeşmedc ahşab d" l d cctı hareket volunun şekline baknr lr.ısmı tek olan taksiler seıfer yapııiıç.. köpril yapılmış. sn htıı.ra~a - KUcfik- Babasının cese ıni tar a a miyetJe devam edilmektedir. 
demektir. lardır. Emir geı,r gelmez derhal bü.. !köY yolu ikmal edl.lmiı;tir. bulan genç Çekiçli, tabancalı bir dövüt 

Bu dakikaya kadar Japonyanın tc- tün garajlı.ra tebiiğ olunmuş. ~ie _ 150 bin lira ısarfile de HCLlkP.lı - NaL Müddeiumumilik ve zabıta ~ü.pheli BakırköyUnde, Yeninuıhallcde Taş_ 
mlo ettiği kiira ıı_ellnce: Çin H'ndlstıı- den sonra şehitclekı bütün taksHer bandçeşme, Hadımköy ve Topçu Atış 0 - bir ölüm hfldisc.sinln tabkikn.tüe meş j han caddesinde '16 numaralı evde o. 
mncl:ı en ziyade mulıtnc olduğu m:ıd- seri>csb;e çalışmağn ~lanuşlardır. kulu, Davudpaş& şoseler! inşa olun - guldürler. turan Ahmedle ayni yerde Camı SO-
dclerdcn kömürü, kalayı, ı;lnko)u ve 'Karar 25 Temmuz ıt.nri:hli resmi gn. m~Katurd.:_ıt.. k"'""' mıntakıvnndakl yolla.. Sarıyere bağlı Zekeriya köyünde kağında sakin kunduracı İbrahlın ve 
kauçuk ile pirinci bulmuştur. Alltl - <A.v.r ..,... ,_. bir "dam ""'a s. '"'"-ı ""'" l k d B d · dün .._._ l"' zetede neşr~ilr.1iş olduğundan son ra 150 bin lira sarredilm"<•, Gazi Muh- ze .... ın .. -.. n ... aJl.A.U ....... ~r n ar ·a ll§l e rı ..,.. para mese .... 
mon ile mangancz.l de Siyamdan te. ~ ct •· b iki mın w.indc, !!Ünleri olmad·T.ı hal. t'"'"n"" yolunun kaldırımı "'apılmış, 14 oğlu Niya.zi, un sa ah tarladan ge.· sinden dolnyı kavgaya tutuşmuşlar-
darlk edeblilr, faknt llıiiyaçlannın eB .. - .. ~ ~ 'b ... ,,....,... ı 
mühlmminl t"şkU edt.'lı petrol henüz de çalıştıkları ıçın ıhaklannda z:ı. - c~~~ •• !~.~-~.~~ .. ~~~~!. •. ~~ .. ~~!l.~~: •• ?~:~~!'! .. '~.!".~:.~~!:: ... ~.~-~!!'! .. ~.~~-~~: dır.Bı'r m~~du• ..;~vam ed•n bu d-" -
uzaktadır. bıt tut.ulan şoförl~rden ecza alı.nanı:ı.. r ' 1 

~ '""' ""' "' u 
• J ı k ti b k '-•·~ ı ı .,..;;,., es"''"'ında i•"·-.ı..•- 1ı1r "el.ı~le Vakıa aponyn mcm P. e n r:aı ı- yaca....... 15 TER 1• NAN 

1 
• ~ .._, "''MUJ..U » • 

8
1mlannda ve bilhassa Formose adala. Ahmed1 başından yaralamış, Bedri 
rında petrol ltaynakları bulm11 tur. IS T ER ,

1 
NAN M A I de tabancasını çekerek. üzerine b1:' el 

Northrm Sakhalln Pctroleum kum • Meydan koıuerleri 1 ateş etmiştlr. 
panyasmm milblm miktarda hisse se- Beyo,1lu Halke\1inln amatörlerden Had' hal"' e yetişen .. aıO'l.tn 
n

-"lnl satın aım-'- "'Uretile Sahalin . 1 tt k b" h b dl b'" .... ta ta li ib 1 ıSe ma .uı ., "" -. ,. müteşekkıl koro lbeyet.i önümüzdeki Bır mem ke e o~aman ır :un sa e P uyua ş n en m na~ memurları Ahmccii tedavi altına aL 
adasının ~ovYetlere aıd kısmındaki haftndan itibaren ""hrl.ntiı.ln nıuhte_ pırlanta. bulmuşlar, bu)üklıılı. it.iba. fekilde küç1.ik taşlar ptkarınanın yo~ ·b hinıl B 11 [Devamı 5 inol f;ayfada] v Y"- rlle tanınmış taşlann üçiancıilia ola- larını CasarladıJdan sonra bu iş Ue m19lar, 

1 
ra · e edriyi yr Ka ya -

.................................................... iL! yerlerinde nleyda.n konserleri ve. caiını görmüşler. meşgul imi:;.. rak haklarında takibata b:ışlamış\ar. 
recekt.tr. Seneler var :ı..i butün dd11.yu elıne l\Iiişterlııln kola.rhı..ta bulunaca _ dır. 
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İlk konser 31 '.l'emmuz Perşembe ıeçcn alt.ını Amcrlkaya yollamay• tından şupbe etmemeli. ı Yedi kadın denize döküldü 
~Ü saat 6,30 da Taksim Belediye hllf ccllndl. Tabii bu bam ta.şı da o- Bir vakitler :\mcriluıda sen-eti mil- Evvelkı gün lilıyükderede 1 kadı. 
bıı~esinde veriiE:cekt.ır. Konserler raya yollamı.şlar, meşhur bir ku • 7onlnrı geçenlerin s:ınsı 800 müş, nın denize dökülmesine sebeb olan 
parasız olacaktu. yumcu.ra satmışlar. buhran yıJlarında eksılaıiş, der mu. bir kazn olmuştur. 

Ta kolaylıkla satııamJJ acak kııdar pahalı, taşınamıyacak kadar da a- ha.rebe biraz daha sürecek olursa Yedi kadın, sancinla binerek Bo • 

TEŞEKKÜR 
Amerikanın İngiıtcreyc yardım için ~azda bir gez.ınti yapmağa çıkmış -

tu'·· yerdiği parava ra.ıınıı-n Aıı1erlkada ı d F k t b'r ara karı:••ftr•na bi~ Kuyumru düşünüp taş;,.nmış, taşı " a.r ır. a. a ı , ,.ua • • 
bilmeyiz kaça oolerck a)·rı asrı sat- milyoner sayısının hera:ün birime dli- ınotör çıkmış, kadınlar motör san -
mayı kiırh bulmuş~. ziınc artuaiı mulıal.kaktır. ltendi dala çarpacak endiŞCsile telas:ı. ım-

Slmdl Amerikanın en ıncşhur mü- hesabımız:ı bir. buna iuanıyoruz, fıı- pılnuş1ardır. Bır iklst heyecanla oya. 

- ~yy! 
Düğentn üstüne binmiş küçük .~ 

cu~ tivendlresl lfıkayıcl öküıl~ 
sa~lanm Umeliyor. Harman -, 
kalkmalı, ambarlar dolmah. Ö~ 
birli ekmek Mkllyor. ,ıJ 

Kızgın, erimiş demlrden iki dete_... , 
ur.nnan raylann üzerinde tren 1'ııır- • 
yor. t~c sant, beş saat, on bt'$ ~ 
telerde onu bekliyc.n hasretler '°~ 

Ve ben pcnceremLlen, aune ~ 
çorak. kal·ruk, bu defa feyizli. ~ 
u 1 rt"f!.2 yurdumun. aroz 

._ vıllDl· 

Canım yurdum! ta,.c;ına, ifl' 
bütün l'arh ımla, ~luiuDI ·~o~ıı! 
tumla kurban oıautum ~na klif 
sana goz k"lJ'anla"" .a-ı.tnl 
meı, sana el uıa.tanıann ellerini 
mas. bağnna nyak basmak isti 
rin ayaklannı dibinBen koparJlll' 
neyleriz!!. " 

Sana bu beti, bereketi vrfl 
Tannchıo gayri senden kutsal c1il' 
ne nr acaba? 

e. ek.""' ~ 

2817/ 1941 

Londn 1 ~ 
New-YMt 100 DoJll 
Madrid 100 ~ 
Yolı:oh&ma 100 Te0 ,,. 
8t.oltholm 100 it, .. 

g~ 

1 

OR'ie irindi Alı am 
:;. o. s. l>. s. o. 

' ~ .. 118 20 17 16 J() 29 
ıd . ısı 8 ,7 12 -

Yabr 

S. D. 

.22 21 
IH 

Derin acımıza hn.Idkt bir teessürle 
iştirak eden sayın adliye erktınına, Örfi 
İdare Komutanlığına ve merlluma olan 
b{iyOk 6mltilerlnl tezahilr zımnında ce. 
narosini omuzlarda değil, elleri Uzcrin
de t.qıyan kadiritnaa arkndQ61arma ve 
eve gelmek suretile elemlmlzl ta.hfife 
ça,lışrua muhterem s:ı.mmıı dostıarunızn 
t.cıeeltk&rlerlmlsi aUDGl'lZ. 

Merhum hiklm Kadri Se.cn ailesl 

tehassıs eımas kesicisi aylurca. he- kat ey okuyucu sen: ğa kalkıncn .randal muvazcneslnı 
kaybederek devrılmi1 ve yediSi de de. 
nize dokülmuştür Fnkat etraftan ye. 
ti§enler, bunların yedisıni de deniz. 
den bir miktar su yut.muş olnratı: çı. 

karınışlaroır. 

iSTER iNAN. 
iSTER iNANMA 

'-·---------------------------------J 



!9 Temma SON POSTA 

erceme mi, a i mi 7 

UlU~ Uı 

Yaydan çıkan ok 
- cBır ev yıkı:ırsa goze ça.r;>an iık wılıml halinde bitirmiye ça!14•riaı 

sebeb ne olursa olsun ba.şlangıç itL meselenın dlrektôr!üğe inlıkalm n o 
barile asıl hata k.lmındır?• nüne geçerler! 

Bu sualı bana· hmlrH blr okuyu _ İzmırll okuyucum bu usulii kendı 
cum soruyor, çok müphem olduğunu sine de tatbik eciebılır. Bırnz du~\ı
kabul etmesi !azını. Bununla beraber nuncc, oozümün doğruluğunu tasclı1' 
bana İngilter~dc eski bir mektebin edeeektlr. Y~lmz Gönül lşlerınr1ı 
an'ane hal.nde tatbık ett.ıği oi.r aısıp. mekteb usulünün ikinci kısmı her v<t 
lin usulüni.i tı:ıtıriattı. Kavga dalıııa kit t.atlik edilemez. Derdli derd y,ıo . 

iki taranı olur, kabahatte iki ı;ararm mıya 901t meyya!dır. Bunun ıçindı: 
da hissesi yardır. Onun için bu r.ı.ek- ki ihtil:M çabuk ıuyu bulur. Tatlılık 
tebde ceza ayrı ayrı n!Sbette olmak la halledilmemeslnın ba.şhca .;cl.ıeb 
uzere her ıxi ka\-gncıya ayni zaman_ de budur. Okun yaydan çıkrnamn ın 
da verilir. Bu ycwen 900uklac ihti- dikkat etmek JO.~ım. Geri getırııemez 
lfıfı iki üç ~ahic!n önünde bt:' boks TEYZt: 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 19 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Soldnn fal°a: 
1 - Şişte et t5>. 

Uı.tıfc l4J. 
2 - İlgi (5). 

3 - nır, iki, Uo 
dıye başlar ve de. 
vam ederse ne yıı.p. 

mış oıur? C5). HU
kUmdar (4). 

4 - Sonuna ae• 
koyunuz, iyilik ol
sun C3>, Timar a. 
lctl C6J. 

5 - Dörı:. tarafı 
su <3>, Cefa <3>. 

6 - Mcktub C4), 
tra.d C4>. 

7 - Kasnbın sat. 
tığı <2>. Ç0k piş. 
mis yumurta l:ll, 
Söz <2>. 

4 9 

l 

) 
her 

10 

"U r """'"~ 
ı.ı•lifiQ~'mvvc ~--'.!...... ~e: sahaları ı;:e.n· Mo.sk:ova büylilt elçi.sile rer.kası ve ~~i2Ö kişi- lleBen~'i;ka;;-ad~na [Baş tarafı ı inci sayfada) dan birkaç tın r.nel bildiı't!mif o_ 

,, --...rare1er1n " .,._..,eil büyük e~ilik mensablarıruhn "1 ki- blr , ... _ ... hareketi yapmak teşebbilsün· yen'ı ı'nk•ct..,flara ~ntizar edil."llCSlnın lan bı.r hnber!.l tı..,;•:dJnden, mi rba-
.,,an etırı .. ı... e:ıntn ı.. e maıık <>lan •• • Mı·ıı .. ı Şerı·n ~:ık bl k fll b Ü hr zdcn geç J.lU- 'Y"" d·.ıı. h b de l" ......... r •tnma 

J
" .. Lecf1rter .. a.ı geleceiin1 be- -i r a e ug n şe ımı de bulunmuştur. 'riarekıı.ta Hangse ~a- müreccah olduğunu llfLve etmeği de ret ol ...,u .a er ...,. .... V•• • 

J aııo11 • UnJV •t ml.§tir. MiSnfırler, Ankara garında bnındaki Russaro adasının bataryaln- :mıştır. lılony Yanın h erSJ eye iltı•f ti Barl<:oye Vekıileti cı.dına protokol şe. JA-di ÇOk yerinde bulmnktayız. t f d"" kÜ <v(l.ll" 28 ta bn-...l•'"ı anın "n.... llaırlıldarı a arı fil l'1 da işıirak etmişUr. Fin <>M ya gam- 2 - c ... :. c~'hn<"ndc m·•'-Ar"""ler Dlğcr ara tan un ~ 
1 

• 
-u- .._ r..,,,f [Baş •~- e, ırnuavtn!e•ı t.arafı"ldan .ııelflmlan_ bo U b ~- .. ~...,... w ... """ d bund 

Re! arı Yap ııc~ b!lyUk h .. ......rı ı lnd ı>aJ'fa4aJ mış, b~t.a Frnnsuı ,,r....r. .... el":.ai ol tıan lle tayyareleri, bır h cum ot.unu ayni •iddet.le ve nı-k bati lnki~fl'l:·- ribli SOyyet ~bliğmde une .. An b~""'o 
500ltı~~::;r. Ja:!~Jcta Olduğu ha::i!.i ~~~ersıtenln gcmdercLğı teJera! da ~=u halde, Franaanı;~nlı:a;a bü - ta.hrib etmek suretlle dUŞIJl&nı tardet.. Ja dahl olsa gen;~umumı bır surette evvel imha CC1Jiın1~ oldut ..., -:W'-
binill şı etre UZaJtt Sovy~ hududuna • elçllik erktını ve Fransı - nı~e:~ B• orchısann balta Almanya ye mfittetıkleri ordı:lannın sedilen .Aiınnn tunıenıllın . 

4
ooo olu, 

lerı talı nıaııllde b~ıkta bulunım Har. llels1~ii'?ı.ur Milli Şrf Lmet İnô. nlsi tarafından ko.rşılnnm z kolo- Sotya 28 (A.A.> - Alman .weıt lehlerine oınrak d<'vam f!tnıclttecUr, s : .t bin yaralı ve bir haylı esır ver. 
~n ~d etrnekt 1t Ji1.pon kuvvet- nunun Yüksek huıurlıuına lanmıştır. ış ve u[;ur_ Presa> ajanSJ. Moskova ile .Lenlngradın denllebıllr. En şL'1lalde Fın _ Almnn metle beraber, 40 ta.nk d'lfı topu, J! 
lfnnon "'liYn <löktll-~u.ır. Cu1$ltrın bo - Lozan gününü ~tli barış istik- kıt•aıan t$ratından 1.şıratı tek- ırnvvctleri Ladoga ve Oncgn göllerJ ağır ve 8 hatif top Jı:aybedilml_, oL 
tı" .,.Ustnh . ., tUr H l!l ve f Ü ~··· .. ••••••••••••••••••••••• .. •••••••• ~-~e bunun Alman • Rus Juıri>ınln ar ........... nki arazi &hllındc :rn!lhı.mce du

5
unun ıı.nJa•"ldııtı bı1drr!Jmckte -

"ette b !t"":n · oyn~n ve . za er g nü olarak kutı· • ~ •••••••• , uu..- ·ı blr ı.cs·r y:ıpa -..u""" 
6 

..... 
Ulunuyor, ldalıu·ı hazır vn - Istan-Oul Ünlversıtes, bu cünü .a) an : T E Ş ' net,;ce8l ozerınde tat ıkan. ya- tecakkller elde er.mlşlcrdır. B!ı lruv- clı"r. 

Iekete kazandınn..ş ve ~nı.A.: mem
1

• ~ EK KÜR f caıa dair. ecnebi nıat.b;:!t~~~r ki: • vetıcr, eski sovyet. _ Fin hududuna Kı'ycl - Jltoınlr ve Bcsarn"ıyn mın-
'roı..~~~- ta <Ractvo ~au~~I) d.uğu gibı I.mıınla ve Loza-~ıın.ıı"netnot _- : i ııı~~=~:!nııl:ınm herlcfi geld>kleri gibi b.'lzJ noktalarda kıs- takalarmda kczalık pek büyuıt de ~ 
~n~an vcrt:en!ldik edildi b ki E G . : eri 

8 11 g•bı 111uvaftalrlJ'etlcr a- men bu hududu da ~~nrdır ve klşıkllk yoksa da KıyeI ve garbında... 
ı. . ..,,.G bir h ı erile de Türk. mlllctinın tarı"h"ınl : aae&emısaa on ildaci ,..ıma ..._ : şeııırı _r:_ d..!.1 ı·ak&t sovyet ordusu· Mıarmansk _ Lr.ııingrad dem• .. "O?ıle ki Sovyet kıt'nbrının tehlıl:clı du 
•ıilw~ - - Ja;>on abere göre ve taıu-· ması aiiaasebeUJ b:& ıelUl&t - ~- .,.. • ır ... ,, • --ı.ınıeı· anı • ı..uıni &tartılU§ olan zatı dev : la _..,__ ld e -'bul ~ ._.i : nu imha et.ınektır. Bu hedrfın taJıa - bu havalldcki Stnlln kanalını tehdld rumlnrı deva:n etmektedir. 
l1t. 1 tarafınd.. llfma.sı J<>n::ın letıerı'ne en d mı - : nını_. • 11& 0 •· ~ • ·~._ ... -'nm=• Abllaıı pJAııla • ...a..ıı k b'- te lm Abn .. n tasdik e.ı,\;·., er·:ı nnct. ve şükran : ve oka,acllla•"lmızd- da ut11a&1ar : kuku iyi ._. • .,.,, .,, e<f.,.,, ece ·• yaz.ye ge ı lerdır. nn ve muttcfıtleri ord'!llarınm 
l. --._ __ <Radyo t:azeteıi) r duygularının heyecanı oçindedlr. Slly_ E cördük. Kentlllf"f'lne ~ &e- i nnm t.atblk:e ~~~· bafkUmandan- Leningrad bolgesınde iki C"tinden - Stnlin hnttıle O!lu mı.ıdafaa eden Bov 
(FJ a ~ • ~ gı ve lbağlı!ığımızlu ar.r.edertm. E~kkür e&nlcyl beril lıilir... ) ı~1:.r~~erı:: anud:ane muka\'cmetl, beri çok şiddetli muluı.rcbele:e r!l~- yet ordusun::ı. karşı girişmiş olduk -
h llisa adı• 1.>nıv .. nılte Rektörü '-•••••••• .. ••••••• .. •-·---·--·- wprak arızaları ve ııayrl mllsald hava men ehemmıyetli bir dcğişikl"k Ol - lnrı bu büyük ynrma hareketi yu CJilJa ıge S hh e:artıarı yilzilnden müşkülat~ uğramıŞ- mnmıştır. Smoler.sk mıntakasıuda karıda da iŞJJ'e· eUıldlir ü ' • 
~.. SIJlln ku••şad ) at Ve J•ÇtJ•ma"J muavenet ıır. ,Fakat toprak mllş!clllA'b ve ga~ri muharebeler, Smolensk'ın 150 kilo • çok b:ıti ohıra~ ini'~~~ k~:drlçl •rle mUısaid hava ş•r•ıarı Alman ordusun- t k d rb h 1 e "" r rasiıııı· A • dan ziyade ric'at etmP.kte ola:ı Rus me re . a ar Ga ııuı veyn <\ lf SU- ve bu hareketin 1st1hdaf et l~i ge -

a l\~ '>r-. vekaletın den ordoaunu mllteessır eder. rette şımnll garb;Sıne tes:ıduf eden nlş stratejık net"c~er gecikmekt 
'-O (AA Macarlar llerllvor Vj:ısma mıntakı>.sına tntlknl etmiş _ dir. Fakat, Stnlln hattını bir ur~n • 

~ ~~Uan adl';e ~ nura.da yeni - Leyli tsp talel:e Yill'dunu.n tıp ve eczacı ınsımılarL-ıa talebe olarak Jta- Budapeşte 23 (AA.\ Şark "ep_ tır ve Mogilev de ık! Sovyet tümeni - dan dlğerıne kadar knp1ıynn h -
ten; bugıı ' lnnsının açıl _ bul edilmek uzetc muracaat edenler fıht,yaçtan pek fula oldutu cLhetle hesi ~tahbant bürosnndt'n bıJdir!I • ııın imha edilerek 23 lbin esirle 161 rebe sah:ısı, yeni h<tmleler ·ç· mttı n_ 

t llln : ııt· n kalaba!ık bir hnlk bundan oonra vekAletlıınize mlirac:ıatoo.:ıınenıesi llAn olunur. <8:l36J d ~ı . . +,,... 00 •n k d r ' ı m ll -\> ıt llıii T ırakiıe açılmış ı"' ne gorc, scrı Macar l.e"ekJ.:tilleri. "'"""' .... n ıı. ı ı.opu \'C 750 knm - raff"ynın yapınakt.a olduklnn h 
ı ~il Sö~de umumi, baro ;;~ i ın;; J nln lleri hareketı devam etmektec!..r. yonun iğUnam edılmış olduğu dm- mnlı hazırlıkların k(lrkunç nkis~~l 

+-- Ytı..d k' . DŞftft t ilanı Dumıan Macar kıt'nhrını tanklar kü, yani 28 tarihli bir Almım hnbc. uğuldamaktadır. Yen• çnrpı m.en'"'re 
~ 1 erı nutuklarla baş. r1 d bildi ı ı ., .... a k U .. M .. d .. ] .. .., .. d kullanarak durdurma a ç lışmakta. n e ri lllıŞt r. Bunun yeni bir dalın ~ ddctli ve daha kanlı 0 ~ • 

l'e l er n Sümer Dan mumı u ur ugun en dır Yolların mu kui şartlarına ve muvaffakıyet mi o1cfull-u, yok. .. .a bun_ tır. Emekli Genr..ral K k 
~: utuklarındn yeni adli - 1 1 ek · ı 1 ı rı 11 ~ddetlı" sıcaklara r"'11-.....en M"'car kıt.. -ı. )~ " Cü h ı - Kay rlde inşa ett rı ec iŞÇ p&\'Y<>n arı ve ev e c bunlara nld it' ~.;111 .. 

<t e baiı;e 111 urıyet fdaresınln Mıı yol, kanalizasyon. harıcl su te&satı gibl ınşaat kopalı zarf usume ek- alarmın haro ka.blliyetıcrı mlikem • 
bıı bir h tL.~, bır çok guzcl e.çer. ısUtmeye konuımu&•ur. mekiır. Mncar za::;ı tı fevJ.:nlade az -
)lıl;J 11 'U ni.ııını:ı daha ,JAve edilmiş işbu ın atın muhammen keşif bedeli 481892,06 ll!"adır. d 
4... ""'trutıı~ nu k:ıYdetmı.şler ve bü • 2 _ EkQltme evrakı 24 lı a muka.bDinde Ankarada Sümer Bank Muame.. ır. imha edilı!n kunefür 
··ıııı •!ad karşı sonsuz şükran b.s- llt Subesinde.n alınacaktır. Helsınk:i 28 CA.A.1 - cephenin şi-

~e
~ŞİkctaeyŞlenıQişlyerdUırn. CUlarl 3 - Eks ltme 14.8.941 tarlhıne musat1if Pes"şcmbe cnnu saat ı& da Anka. maı kısmında rnuhnsnra aıtınn ıı1ın-- rada Sllmer Bank Umum Mik:lürlUğtinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temııuı.t 23100 liradır. mı.ş olan düşman kuvvetleri imha e. 
5 - istekliler teklı! evrakı meyanmda eamd1Ye kadar yapmı.ş oldukları bu dilmiştir. Bu ''esile ile çok mühım 

e 
gLbl işlere ve bunhmn bedelleıinc, firmanın teknik teşkı!Atının kim- mtkt!ırda tnnk da.fi topu, mltrnlyoz, Za h t• f ıerden tenitkfio ett tine ve har.gi bankalarla muamelede bulundukla- bombcı. ve diğet" hal'i> malzemesi i;ı; 

d 
eye 1 tara ın- nna dair vesi.lı:alar koyacaklardır. tinam edllmiştır. • o -

6 - Teklif mektublannı havi zarflar kapalı olarak ıhale &UnU soat 15 şe 

~ı._an dinlenecek ::d:1:-~::a~~~~mnde Ankarada sUmer Bank umumı KAı1p11ğ1. Tokyodaki şefarethanemiz 
taı.._ ~tad 7 _ Postn ıle gönderılecek tcl:llflM" nihavet lhale saatinden bır saat ev- yand ~lll Yonas Yapıl o TürkiYe futbol vellne tadar ıteımlş ve Earfın kanuni şekıkie kapatılmış olnınsı ıa. 1 
.,~- ceza hında çıknn hiı.d~e mcr _ zmıdır. :P<>.!tada vakı olahılecek gecikmeler nazarı itibara alınnuya. Tokyo 28 <AA.) - Ofi: 
"'l"f :ftt ey~Und <'aktır. Türkiye sc!aret:ı.nesi, bir ""D"ın 
12 .İat.a • e tetkık edi!mış .e 8 _ Banka lhaleyl lcr d~ &erlıest.tır. (4821) (6336) ~ ~ ., ı.. . nbul ceza heyctıne bil_ neticesinde l:ısmen h:ırab olmuştur. 
) "'"'ııtııu ce İstanbul elektrik, tramvay ve tünel ı·şıet- Yangının sebe'!:>i heDÜ'7 maJUm de -
, lara b za heyeti Beşikta~ı 1 0

_ ğildir. Se!ırle sefarethane erkftnı snğ 
f'r 8or u hAd.se hnk!=ınd:ı bazı meleri umum müdürlüg"' ünden ve salim olarn:t kurtu!muslaraır. 

" acak Hasarat, mühimdır. 
•ı~t'~ ve neticeyi rnerktz ı - !da.re ihtiyacı için muhtelif ralonJ, konsol başlık eokl demir plfı.ka 

t\<t lı~e b ldlı ... cektır. Kuvvet- ve direk kaide tabi ı pazarlık usul ıo ~ ıı.ptınlacaktır. ' 
ör«' hMısedc büyfik 2. Pnzarlıx 6 8/9U Çarşıunb.ı. gllnU saat 10 d Meı.ro hamnın 5 . i 

>ıı '1 en katında ya.pılaeaktır ınc 
tt •. ·• liauıc ' B~kta.ş meıkez s - Muvakkat teminat 2-'5 liradır. 
~'" ta da :ntıebbed V!' dığer O- İs em 'ılf. :n baka bf)ykQtu ve- 4 - tekın , ltrokılerın! cormeleri ve parasız olarak vcnlmckte olan 

şartnamelerini levaz.ımdaıı alru lan ve kanuni vesıkaları ve muvakkat. tml1 
nnt!an ile lAn ed gun ı.:e saatte komisYonda hazır bulunmaları. ı6361; 

• inhisarlar Vekili 
Trabzonda 
Trabzon 28 CA.A.) - Giimrük ve 

İnhls:ı.rlar Vekaı Roll Ktırndenız dün 
buraya cclmiştir. 

Sabahtan Sabaha: ~leriııl bllmlfCJı lıa ürııtı diwail
lıu bu kotu adeti nasu d.:\ ıun cttirl
:ıorla.r. 

Şimdi teşhis koyalıııı. \'ak anw &• 

sil . uçlusu biziz. Çunku kız kacırma 
Gazetelerde cöze çarpan fbyle bir \11.k alarını kökUııdcu tt>mlzlc) ip ~ok 

1'ak•ayı hulasa edeyun: e4ecek cezaı madılelen kanuna koy-

Asıl suçlular 

•Ödemisin Ocaklı ko~ündcn ıs )a- madık. lla.lknlerlnln programlarını 
$ıuda Halil 16 J.u;uıda ibr:ıhfm 1'C taşıdıkları halk adına ~öre tanılın ct
daha iki akran arkada.şlan a.yııi köy- m~lk. F~lan kaı.a Dalke\, kultur su
dcn ayni yaşta bir kw luıçU'Dlışlar bcsı. raaı~·cttnı 111.tlyola.rJa, gıuelcJer-
1'C 1akalanmışl r.• le ilan edıyor. ~e Y~mı~ Hır AbduL 

Bunu hele şu nıcvslnıde Stk tf!sa. ~~k llıi.mld gecesi t~rtlb l'lmlş. Ne 
düf ettiğimiz kız kaçımı;ı vat'alarm- )uzumu var. Abddllı:ı.k 1Ifınılai nnlı
dan ayırışmıın sebebi şudur. Suçlu- yan kazalarda detll, ·llayel mcrke%
lann ya.şlartna dıhkat ediniz ıs ve lcrindc kac kişi vardır. Bır tarihte 
16. Yani tam lnkuab dei'linde doğ. Karadeniz ''iliyctlcrinden blrlnılc bir 
muş inkılab lıa:)ııt.ı iç:lndc buyunıu llalkevi kö lüyü da\•et edıp çatal bı
r ., lcr. Eski ile ill1fklerl o\i ve b.- çakla yrmek yemesini ötrctmeye 
mir gibi ileri bir vılayc1.iml:ıln koy. kalkmıştı. Kaza Hallı;c\lcrinla Abdul. 
hilcrl. Bu köyun elbet bir ilkmektcbl hak Hamid gecesi :ı apoı !arı da bun
olacak. Ödemişin clbtt bir lla.lke\1 dan da.ha az r:tılunç dcğildır. llalkCY
dc varclır. Ye belki bu koyun bir rad- l~rinin kültür nlıelerl asıl \azilele. 
)osu bile olacak. Ifatti umulur ki lılt nnln halkı eski itlyadla.rcla.ıı lnu1ar
kaç gıuctc abonesi bıle v:udır. nuna mak olduğunu bllerrk o beddc )'ij.-ıi. 
ratmen bu lnkılüb ı,;ocuklaı 1 Afnb melidirler. Siis. !,la.talat. tank-si bil· 
hıırfierini bilmedikleri halde t' ki fr.., yük maksadı kiirlrl.en lııneketkTdir. 
na adetleri of're:ımlşlerdlr. Buııı.ıu Bu 15-16 yaşındaki adf'dı it k ...ıa
mcs"ulU kimdir? dud da olsa b:n.ı eumhslvrt ('OCllJl• 

işte va.k'a:vı t.'17:l'I •\ ı,·miıı ı;ebebl ı rı böyle ml yet.lşecckleftlı? 
b dur. l\bzinin lnkılab ham1eslle ı-l ~ J.~ C.J.;6' 
k:ı1aıı çirkin telAkk ı ba ıJ ıuues- Mil 



r r .... 
-u-

Bu gece; ben nereye gidecektlnı? 
.Mı:ı.dam Atina Kalyoncuoğlun:ın 

evinde lbir ziyo.fet lhazutl.an_pıam:fŞ 

DÜll'TA m~ı~trMyedi gibi -gô'Lii kapalı o_ 
J ... larak.. evi :satmıştım!. 
~. Üç y;Uz altın cebim.de idi!. 

1 İşitiyorwn ki; zamanın mirasye bir •• raya, 
: - 30 - Ya.zan: Nanet Sala Coıkun dtlerl bir (bira ba.nyosu) çıkarnıışlar. 
: 6' ~ ünkU, namus yalnız paralılarda,•ğmuz mtlşkUI şartlara rağmen, böyle' Öyle mUŞJtW bir mevkldeydlm ki.. Huri gibi kızlar !biranın iÇdıde bauyo nından biriydi! Baksanıza: Komiser_ mişler. onu da nezarethaneye s.tmı.ş 
E T mevkllilerde, yalnız asll1bir teklifi kabul edemeuilm. Şon ıa-1Çıkıp gitmiyor, bir taraftan içiyordu.: yapıyorlarmış!. Ben-m batım ike! ml? le polisler selam ~aZiyetinde dun•- lar •. 90Cuk hayretle bana ba'uyor· -
ile" .. ' ıdl. Hiç blı; m e:lbl takirler.1e na-fmnnlarda değişen tavırların~ rıı.~.'Ne yapacağımı bilmiyordum. l3u sefer~ Bakalım; ben de bu gece bunu lap. yorlardı! .~yton; madam Atinanın Baba, amma da sayıtıı;ord~n 
: mus olur muydu? Olsa da bir Jnymeti ustımaşı bana anlatılan ad•mdı. eaya-'tıeın ona yalvarıp yakarmnba başlooım.: tıracağnn ... Yalnız merak ettiğim bır ~vınin onunde duıdu! Kızlar br.:i ha!. Uyandıracaktım n.mma cesaret 
: vnr mtydı? Btz!.m uı: ömtirlllk ncımu.~ı itunad değildi, fenn, cUretkA.r bU-:.Aldırmıyordu bile. Gece ilerlemiş, rakı..: şey var: oyle neş'e ile J.:ırşıiadıJar ki; sevin- edemedim. 
: liUDlUZ, onlan.91 oır an~ık p!'lmusswı!uk· tün bunların üstünde ko:t,unctu. Ken-ısı bitınl$t1. Bu sefer: : sonra 0 bira acaba ne C>luyor? ciındfn feslmı havQya atıyodu~.. Tahtanın üstlinde vücudum hUl'

4 

: !arına kurban o!sn ııe çı.t:ırdı? imi bu kadar feda et.tikten so:ıra, da-1 «- Git bana rakı allı : Dökülüyor mu? Atılıyor mu? ~alona çıktılı:!. Kemani Memduh e- dahaş o!muş .. dışarıda zaptiyeler bir 
E Dırek.töıe, bır de iftıra dav86ı açma.,ha ılerlye gidip te bir de b~ adamla! Diye tutturmasın mı? Yarabbi ba..~ Yok Serde hocalık -var· (israf fendinin mükeınmel ineesaz takımı adamı dövüyorlar .. 
: tıını soyledtler. O, berltese aklı ısıra, mı evh:ncrdt, kendlıni zehlrJıyecektlm. şıma gelen neydi? Bağınp çağımı ağa,: h arr:d ) d 1 • ., icrayı ahenk cdıyordu. Biı.t görünce ç l<l 
:hayret, hurınet v re.n )übiek bir JestRoddcttlm. yalvardı, yakardı; kat'i ~-şarkı söylemeğe kalkıyordu. Dabam: ar ır :· er.er'. Ben o mayu neş:lberayı ihtiram nyıı.ğa kalktıla~ İltJ - n ın .. 
:) ptı· 'ıara.k buna imkan olmadığını, kendı- ra.h b.- laAftı. , 1 d k•· : vedarın bir katreııınl israf edemem, f h . . •· - Biçare adam .Jağırıyor: : • 1 UğUmU . d .. aı.ou. o ...-, ıcomşu ar uyaca w,. da.mi • . ~ at erhalde i:>enı.::en ZıYade cebım 
: •- Affe(!ıyorum bu Jtüstnhlıgını, <ic- sinden görd z ;;ar ıma ıııuteşek- Bu adamı kovmaktan b:'\şka çarem: son asına ttndar ıçer nı... d k' _ .. - Çalmadım .. çalmadım ... 
~ dı. Bı.r .ıgı kız!Je u~raşmağa değmez. kır bulunduğum1Jzu ~nlattım. Netice kalmamıştı. Bilmiyorum felaketime ııe. E Kn vmı yahuddıın değilim ki (tur- e ' uç yuz ~mal~· .. _ . _ Çaldın ... 
: O'nı.d eder.ıın bu büyüklü ümü anlar.> olarak d~ ki; ben evlenmek niye- beb bu karanın mıdır? Sert bir lisanla: fa) olsun, Şafii değilim ki (murdari Madam Atına bızı küçük bir salona - Çalmadım. 
: Çırpındım, a&le.dıın, dovlindüm; dln- tinde değllım. Bu. teklifi ktnı yaparsa.derhal evi terketmeslnl sôyleyince,! addedilsin!... aldı. 
Elemeducr bılc.. 1yapsın, kabul etmıyeceğlm. Artı~ bizemUt.hiş bir tehevvüre ke.pıldı. Bir da-E Fakat heyhat?. Madam At.inanın Mavi; ipekler içinde adetli bir gelin Meğer beni bu hibı g:ıf etten 
: Hu sırad ... ustn~ı ttıkrar sahneye cık- de gclmemcslnl, ınahallede dedikodu- kfka içinde, Gözümün önünde parıl.: evınde ıbu geceki hazırlıklara mı;ka- odası.. ortada güzel bir banyo var. uyandıran bu dayağ'ın akisleri imiş: 
i tı. ö eye benye baş •urdu, babamı da, ların başladığını ihsas ettım. dayan bir bıçak gördüm: : . Yanında kasalarla biralar.. Fakat ne Çaldın.. çalmadım.. çaldın" rruma.. 
: beni de bir an :nüteşcldtir bırakacak Bu hlk~yeyi daha fazla. uzatmaya- "~-~... Orüy rd . = ... bil, ben kar~kola gıd~umdl . k dense sakallı 'hiç yanUiıdan ayrıl mı- dun ... 
:yardımlarda bulundu. Keşlcı bıı:l kendi ymı Selma .. ÇilnJcU senin de hayatın. uucume Y 0 u. Komiser bır takım ıwl'>ı ar çı ar-
~halımı.ze bırmtmış olSQ~dı. Ben .şslz dan dlnlıyeceklerlm var. Bu anlattık. . a- Scc;inl çıkarırsan öldUrürtlm se-; dı .. Anladım k\; bizim çingene karı. yor. Bazı candan arkadaşlık varrlır * 
: kaımı.ştllll. Babam bMta}·dı, c:ı.ıışrunı- ıanmıa. benı düşürmcğe un gelecek nı!» ~ larlle rnahkemei şcr'iyede yaptı~ımız ki; bir noktada hıtr.ma erer: Yatak Ben neredeyim?. Karakolda!. Ma-
!yQrdu. Us nbaşı maddi yardım\ııra dnber şeyın ya•·aş :;av~ ihzar edildiğini Geri geri çekilerek nrklı.nu duvara: vekiıletnamenln sahte olduğu meyda odo.smda.. dam Atina. Kalyoıncı.1oğlu nerede?. 
E baş adı . .BC'n kabul t:tnıcmok ıstiyor- anlamışsındır. jd~ye.dun. Patlak gözleri . b!ra~ dah~~ na çıkmış. Halbukl; lıu hcrlf burada da beni Beyoğlunda!. 
:dum. Fakat o: 1 Bir ge~di. Babam mili.hiş blr ha· bliyümüş, büsbUtUn M·kunç.aşmışt ·: Gene galiba hn.plshnneyi boylcya. bırakmıyordu! Fesubhanallah... Sabah olmuştu. Ortalıkta bir heye_ 
E •- Borç ~eriyorum, işe girince ö- rareJe, bit.kın yatıyordu. Kapı calın.ıUımbamn ~nuk zjyası altında bUsbU.E cnktıkl o gece; karakol nezaretha - Tüller giymiş üç m geldi. B ra~arı can var .. gazete müvezzileri ba~m _ 
;ctcrslnl> 1dı. Ustab~ı gelmlı.ıti. İçeri glrdıkten tiln iri gözüküYor olr C".an:ıvan andın-: nesine atıldım. banyoya boşalttılar. O libası ditşubu şıp duruyorlar.. Z:ıptryeye sordum: 
: Diyordu. Ma.alesı:f Selma, bu yar- sonra sarhoş olduğunun farıkına var- ~"Ordu. Kırık kolumu şiddetle sıktı. Ca-: . .. 1 t d t k d 1 ıl 0 1 : dunları, mahıyetı ne oluma olsun, ka. dını Bizi merak et.ını.Ş gôrmeğe gel ınımın acl61ndan oir feryad kopardım.: Zihnım o kadar tarumar 0 muş ~ a a ara 'banyoya .. ~ d ar... n ~r - Sultan Hamirl hnl'edilmlş .. dedi. 
: bul etmek mecburiyet1ndcyd.m. ÇlınkU miş · ttstüb:l,51 lst' 

1 
• ibl k k - Parmağını dudaklarına götürerek sus-E ki; kim bilir, şimdi şu dakikada belkı oynn.ştLkÇa. bıro. köpuruyor; bira .. ko- Selfıniğe gönderllı)'-Or ... 

:ba.oam ~~. bilhassa st.tsUz kalamazdı. 1• ·re! saıı P ı, !leş g d ra ı <>- mamı ır"ret e•tı Maksadını anlamış ; madam Atiııa saate b:ıkarak beni pürdükçe onlar coşuyordu. Oyk! Gözümün önünde otuz ,N,.,, senelik 
: ··' "'1 ım d ıpın bır m·' ..... et -.uyo u. ana aa ana 0 aya çıktı. - ' ' · • t>..At.ı... d ıı ı ... A ? Ken da .. t ğ k k idım k.l sa ki sul ~ :h..,.um, ..,. 0 iL ıaı ~ U<Aol Bı.r de ne göreyim nrka cebinden çı- tun. Kırık kolumla ou o.daml!I. nasıl: ,.,.,.._.,yor u .. zavn 1· ""'n · ar mus a ra ı zcv : n - muazzam blr dev~l saltanat canlan_ ;r' amıyaca.ktım .. Bu ~ardımı nıcebu-kardığı bir ş~en 'ıını:ı içmiyor mu?"mUcadele edecektim. Feryad etsem.: bir peykenin listüne uzandım.. . tan Hamid bendimi Dışarıda incesaz dı: 
: r~n kabul edecek tut. Çok 8'11r ı1eldl61- Cebine meze olarıı.k Jıeyva tıllln da imdadıma stiratle yetişecek ltlmı;e Yok-E * devam ediyordu. Fakat ara sıra kula_ (01 saltanatın yeller CSE'r şimdi 
snı ı;oyJcmelıymı . .Fıu:a~ b~ıı çareınlzyerleştinni.şti; hem 'kortttum, hem ca- tu. Babam, kıpırdanamıyordu bile. Ell-i ğıma ıbır ses gellyor: yerinde) 
:r:~u ki .. us:::;;o:e~lln şey~·e;~ ~- nmı sıkıldı. J..lıübo.11 bir tavırla tonu. le ı;açlarunı kanadı, beni odanın or-~ Alla.hm hikmetine bakın!l ed Çal. .. Çalma ... Çal... Çalına... o da bir ıüya olmuştu!. D•·min 
: n sonra ' • - şuyor, bana cıGilzin• diye hitnb ecll- t.nsına doğru savurdu. Yere düşmüş. i Hak teeellJ eyleyince her işi '1m f'r; Ekseri birahane ve mevhanclerde be · -;ı;- - ı 
: cırnız olup olmadtlimı snruyor, bir . tüm Kucıı.kladı ı • Hal.keder esbabını bir lihıada ihsan J' nim gôrctüı;um gtbi lbir ruya Sul-
: ınııddet oturup -gldıyordu. Bu adamın yordu. Bir aralık, ~i uuıtarak: · · ! eder! sarhoşlardan biri incesazdan bir şarkı tan Hıımad Seltı.niğe Alatini kı1ş~une 
~huzuru benı sı ıyoı'du. FU.kat dedlm «- B~raz da sen çeksene!• Kandırırmı, savarım Uınidıle ağlıya. i ister.. ıÇalarsın. Ça.)mae.sl,İl .> diye giderken; ben de ıı:ıevkufen ElklULP-
• bil .... , 1 K 1 ~n"'ftt Demcsm mi? rak: : NezarethanenLı kapısı aA;ıldı. Be-: ya, ne Y P ınum o umun .._.. _ . 1 : k ••· __ ,.. . 1 münnkaşa:ar olur. tiyeye getirilıy-0rdwn. 
: ve bağlı o.uşuna rağmen, gene ot.eye Bunun frzcrine deliye dondüm. - Fe'd, dedim, reltliflnı ılı:abul ~d ·: yaz sa aı.u, nur YUıcüU bir adam ıçer 
:heme baş \Ur~ordum. Fakat talihi-' - Rica ederim l)Öyle ltltibaliliklerbonxn. Yarın gel, konuşalım. Git sım-: girdi. Gal&1>a iÇerikı .salonlarda da sa.r_ İkimiz de rüyadan uyanmış değil 
:ım n butiln Jtapıları sıkı sıkı kapo.nmı.ş,Yaamınyın. Deriıal buradan cık!P gi-dl... i Bu adam kimdı'l. Kapıyı kim aç. boşlar var?. miydik? Zaten bütün menk:bel hayat 
~ U7.cr.erıne }cocamnn asma kllJdler ta- din! •- Beni aldatıyorsun dekıl . mi? Pe-; mıştı? Sormıya vakit bula.m.ndım!. MUhakkak iki ıarnf olmuşlar, snzla bir ruyadan başka nedir? 
: kılmıştı. Sanki istanbulda tdlt bir iş Dedim. bu akşam her iş olsun, bıtsin. Bu; Beni kolumdan tuttu: miınaka.şa cdıyorlar.. :e.r taraf şar- (Devri Hamidı b:ıtıralarımı kapar-
~ kalmamıştı. En 'Jaıılt , en GtUçUk işlere •- Bir şartla. Benimle evleneceilni geoe benhn oll Yarın n!:lttın muamele. : _ Kalk; bent lak:ib et!. dedi. kının çalınmasını ıstıyor; öbür t:u·af ı ken şunu dn tekrar etmek tS!.eLim: 
E " ı oldutum hıı.ld •• tvlıdedersen!> • ~ine ~lanz.> ! esen kims:n?.) diye L'WI"tıeak ol _ başka şar&ı ı.stiyorl. .vııkU!e bu kaıemi,nle yazıp nesıetti.. 
: Bır a.kşam, paydostan sonra gene cevabını verdi. Bunun ı;olt çirkin bir hareket oldu-: d 1 P ğ d da~ma otü çan •• çalına .. çal.. çalnıadım... ğlm adliye tarihi ünvnnlı e.so._rimde 
Eitı ze uğrıyan ustabaşı, benım e biraz Buna imkô.n olmadı· ını ııöylemlş bu- t\unu anlatmata çalıştun. Gözli karar-! ::\s ~rn:ıa L'l~ ~·ı g re. Kızlar ürynn püryan oanyodan de iftiharlıı M>yl<."l'Tliş olduğum gibi_ 
; konuımak ıstedığinı söyledi. Babam unduğumu hatırlattım . Gene yalvar. mış bir sarboşa lAf dlnlet1l~lllr mi?: r .us > eme ı · . ı id 
: da mıştı, d tter odaya geçUk Hiçbir maya başladı. Bana tuUmnın113, bensiz Son blr gaıyretle elinden .kurtuldum.: (8enı kurtarın Y~ ge~en bır insan) •. çıktılar; (fakat o~rı.rıda ses er ş - her şeyde ve her yerde ltl.c:-ıfı olan 
: mukaddemeye lüzum aormeden: ~&pamazm.ış, benim yUzUmden artıJt'dışarı fırladım, saıtıoşlul'ıundan Umid~ ~edl. l.!wr Ale)fuls'lQm olmasın?" detJ<mdD · gülüşerek pür neş'e yanı. sultan Hamıd ad?:yeye o.sla müdahıı
: •- Gtizln hanım, dedl. Benimle ev-'~kşamcılığa vurmuş, bir sllrU maaaı.[edilmiyen bir 8Uratle arkamdan yetiş.: Insan mıydı?. Şe-yıt.aın mıydı?. Ben rna geldiler... le edemomi4, h:?r devirde necib ve 
: !enir m ;n?I jBunlann teSr etmediğini görünce ~ti, merdiven başında eteğımden yaka.. : ruhların yaşa.dı~ına mutekidim: Çaldın.. c:alnıadı.m... Çaldın.. çal. temiz olan Türk ad'l.i~i; Abdü\ham:d 
f Bu teklifi ya.pıı.~ı çoktan ihsııs azıttı: Ndı, ikimiz birden taşlığa kadar yu-: Yoksa "Yaktlle F.skizap~ede gördü- madnn... devrinde de vicdanı hükkfı.m bi.r kn. 
! etan~ti. Pakat böyle olduiu ;ııaıde, ce-1-;- RaE1 olmazsan seni dldUrllrüm. varlandık. Karanlıkta müthiş bir bo- i ~m idam mahkümlanndan birinin Gözümıü açtım: bei adalet; yüksek mahkemei •.em -
~ne garlb geldi. hayrete düştüm. ~akmam kimseye .seni!• tu:;m.a başladı. 1 ruhu muydu? Karakoldan çıktık. Ka~ Aman yara'bbi! Karalrolun peykes1 yiz de büyük bir meclisi ilim olarak 
: Btltün sıkıntımız ve 1.çlnde çırpındı. DiYe tehdide balladı. (Arkala Tal') ! pıda bir f&J"t.on bizi ıbeklcyurdu! Şlm. üstünde yatlyorum. Jytirümüştür. Dünktiler bugünkfılerln 
\,•••••••••••••••••••••••••····-·· .. ···----···· .... ·•---... •• ........... •••••••••····----·- " ... , ... ... ........ __ ...... - ...... .._~ eli anladmı l Bu sat ~e erkL Nedense bir kntecl ~ aetır • • [DeT&DU kar$ıki sayfada] 

......... __ ..,. __ -·--
Amerika mutadı vvçlıilc hareketınl --- &al pa~ z.-umu-ıuııaı ~ .... ou•~, umur Oltın 

1 P f • ti 1 ta 'r O}umnucıtur -1~ J rb ' ht ve •\ .1 ~ ~ordumun, eöz a.labilılltlPC 
doğru bulmadığı herhunı;I bll' meme. •r ıa ar mı ....., • u dar ve "Beye e ının rı Jm ''""'""'""'"'"""""""""'"'""'"''"""',,.. vı-ınn. fı1'' 
ketin m:.ıtlubatma ott'lutu glbf Japon eynı Fatıh Gı:azasında 60 bin lira sarfile mendirek inşaatlle , Acıbndem - Cam- Ş"f h • • Canım yurdumı tasınıı, toı>rn • 

k d 1 Yed.k 1 B 1 ki l ı.. t il 1 e ayvan sergı&ı biıtün varlıtımla, çolu .... ·m ve çocu , matınbatına da hadıt OY u, ayn :r.a.. sebebsı·z l u e - a ı. ı yo unun or.a ranlı şo- hr'J volunun yeni ŞO'ôe~i. Kısıklı, B • .. ün. t 15 liU .ıc 
manda da inıtıtere ile mtiskrek ola- mm, Raml • Oümüşsuyu yolunun şosea yük Çamlıcada nıecr:ı. Beylerbyi jskf"le Onümfrıdekl {'tuna g u saa t-umla kurban ol4utum An"aoJu! P--

rak ·'""'"'v11....,. icarsı ikH adi bir ah- yapılm.ış, Edlmekapı _ Samatya. yolu caddesinde p:ı.rte, 9 en.elde ve sol:aktn te Şılcde bir ehıi hayvan sergısf a - sana göz koyanlann chlmnl kör e\• 
luka battı tesisinin e aslannı incele: y•u• kseıı·yormuş asfaltı ile diğer yollarm adi kaldınm kaldırım inşaatı iJı:m'I edllmtı:tir. çılacaktır. meı:. sana <'l uzatanlann ellerini kıl'" miye koyuldu. Çimkü Amerl • ve ;parke ~ollan tamir olunmuştur. ~;.:;;;.;.;;;;,;;.;..;,~;.;;...;.;;;.;._ııılıiı ___ .._ ____________ , mas. bafnna ayak basmak isUyt'nle-

ka iki sene.dcnbcri de:'am et- Beyotlu kazası dahilinde Şişli - BÜ- • E o L ı· s rin ayaklarını clibinılcn koparmaz a• 
mı-itte olan bütün ha11rlıkh .- Belediye peynir fıatlarının yu·kse!lşi yükdere, Takısim - Teşkışla ~OSt'lerile AD L 1 \' •e p J neyleriz?!. x.-.... 12 b' ~ıı t ilk bir ~"' t ı Tak W Sana bu beti, bettkcti veren yDce rına raı>A"...... an • ome re etrafında tetkılütrde bulunmuştur. Sıraservilc.r, T...,...,aşı re uvarı, - a.._.., 
mesafeyi katederek J a1>0n flwlarmı 1 1 • • sim meydanı ve eiştınne yok:U5U asfalt- E R 1 Tanndan l'ani senden kllisal el 
kendi sularında mağ1Qb edet:ck lnn°\'l'· Bu tetkik.er neticesind.e !-dırnede ıarı ve Şişli - Sarıyer, Taksim Mete H A B E R L ne var acaba? 
t e malik df'tilcJir. J:ıponya ile fiilı bir peynirlerin ucuz olduğu ve J.stanbul- caddelerinla katran kaplamala.n yapıl- ı:; G I ~ lu 
harb haline rirmeyi de menfıaatlerlne da peynir fiatlarınm ao kuruşa k9.. mıştır. B k v k d c...-. Gk•11m a 
aykın buJmakiadır, ttbcU<lleri münba- dar yükselme.sine lbSr sebeb bulunma. Kasımpaşa _ Baruthane deresi, Hnlı- eg er magazasının un ura ]_,-
sıran tktisaıU sahaü ka1m1.ra mah • dığı net.ice:ıine varılmıştır. Fiat Mü_ cıoğlu, Sıraserviler, Ha.rbiye - :Macka h k A ,,.. l ld ı R AD y O 
kumdur. . . rakabe Kom~on:ınun Perşembe gün 7ollıı.rı mecra inşa.a.tma50bln liraya ya i ti arı paptıg_ı _an aşı f 

Bununla bcrab~ Japonya Çin" Hın -: kü toplantısında ı;eynlr işi tetk~ o- lın bir para sarfoluwuuştur. 150 bin . 
distanını harmettlktcn sc.nra ıozlcrlnı ı ktır lira sarfile de Alibey • Ayazsğa şo.;e SALI 29/7 /941 J1' 
Felemenk müstemlekeleri ne A'nlStnL lunaca • ~aatı, MıldeihUrriyet - Kfıtıdhane Beyker ma~aza& hakkında kuıı.du- karşılaşmıştır. B,ı manzara j(arşısın. 7.30: sıı.at ayan, '/.33: Hafif ın ~ 
yaya çevirecek olursa Anl'lo.Sakson k 70lu şosesi lkm31 edllmtştir. ra fiatlarındn ibtıUr ,.apmak .3UÇUil- da dehşete dü~en genç baoıwnın <Pl.), 7.45: Ajans haberleri, 8: Sc-..... _; 
aleminin rene 11arekctsiL kal::ıcağı ~- Bu·· tu·· n ta s·ııer Bcşiktaşt& Nişantaşı, Fırın. Vezı.t. dan müddelumumılıkçe t.ahkikat:ı bir clnayete kurban &ıttiğini tahmLll nik parçalar <Pi.)' 8.30: Evin ~ 
nılmamah•ır. o uman her ne p:ıbası- köşkü. Bebek iskele yollarının kaldı • başlandığını yaz:nıştık. ederek, hiı.di.Seyi jandarma karakolu- 12.30: Saat ayan, 12.33: Türkçe 9"'J 
na olursa olsun bu alem kendisini mü- b d .rımları Kabataş vapur l.skelebinln Bu tahkikat. :ıetıcelenerek, müe.5 • , na blldimliŞtir. B.raz sonra vak'adan la.r, 12_45: Ajans haberleri, 13: ~· 
dalaa etmek ızfa:rarmda kalacaktır. çahşmıya aşla 1 mccr~ ve Barbaros türbesi etrafının 4eSenin :be§ çift kundı.ırayı % 123 u._ adliye de haberdar edilerek, nöbet. pUıklar, 13.15: Karı.şık müzık I 
Buna mukabil J apon :1a 'en~lf'nıe karoslmanı yapılmıştır. hiş k!ı.rla sattığı e.sbit edtımi..,tir. Mü.

1 
çl müddeiumumi Tahsin Okur ve ıs: Saat ayaTl, 18.03: Radyo sat:'~ 

:!~n;~;ı~ı~:ır m~=t~t;a~~~:"kbı!~ Taksilerde mfıııaTebe ile çalı,maic rn:u;ak~ ~~:r~~~dı~!~ş. bl~d~: e3SeSC sabibl mıJll korunma knnu1'u t..-ıbil>i adli Hikmet Tıimer vak'a ma- ~~i~~~nd:~3~~lons:~~:\r~. 19=~ 
karak ıozJerlnl Sovyet Rusyaya dıke- tı-'ulünün kald!rınnası hakinn:iaki nA••apı - Otak··ılar kaldırım yolu ile hükiunlerlne göre duruşması Y:li>ıl- halline gıtmlşlerdır. R • salon ~;(.ııı_:r--.. 

"l ı "" ,, ., i alık" Adli e t b bl di t va saaU> • 19·15: aayo ~ 
CJ. olursa Anr;lo. Sakson • emin n re. karıır dün öıı;.le üzeri .,ehrlmızde1" a. Edlrnekanı _ .. silAhtaTar.a yolunun par- mak üzere asliye " rn: ceza. m " - Y a 1 etse muayene e - s • ı v"" a•ans """' ü .. o 'S' ..,.. ... ı; sı, 19.30: aa~ ayar "' • jll 
ne hareketsiz kaiması m mkunılür, .. L.\kadarlara t<.-bl ğ olunmuştur. Tak_ kesi, Eyüb _ Ramı şosesi. Rami • Kışla mcsine sevkedılmi~l.\l'. tikten sonra. Morga knldırılmas~r.a. ri. 19_45 : Solo şarkılar, 20.15_.t t s1 
halde Japonyanm Aııılo-S:&J\SO~. !\le°'! sıler ö~leye kadat' eski şekilde çalış_ yolunun katranlnnması yapılmıştır. Duruşmaya yarın başlanacaktır. ııizum gönnüşwr. Tahkikata. ehem- gnzet~i. 20.45: MUzlk. 21: zır,.>~o· 
ile stı!ıhJı bir ihtilaf haline uşmrs nuşlar ve ynlnız nwnaralnrının son AUbey dcre.c;i ve Çobançeşınede ahşab Babasının cesedini tarlada miyeUe devam edilmektedir. viml ve toprak mahsulleri sır 11•' 

U··nh'"'"ran bundan sonra takılı tde. Sll,.h'nra'•n KurUk l b" d •• 1 rl Z1 S •' m -· k kısmı tek olan tak.sUer seter yapniış... köprü yapılmış. " ... t> - " - bulan gen,._ Çekiçli, tabanca ı ır övuş 2ı.ıo: Muhtelif ııaz esere • ,a: ,~· 
c .. i hare.ket yolunun şekline lıa ·ar l ikm 1 edl.lmiı;Ur :r nuşma, 21.45·. B""'U'- fasıl, '~ ,ı 

c • larchr. Emir ge' r -gelmez derhal bıl- 'köY yo u a · · Müddeiumumllik ve zabıta ~üplleli Bak.ırkoyilndc, Yenıınahallede Taş_ ..... ~ . bors .. • 
demektir. te tun garajle.rn tebliğ olunmuş, oğıe - 150 bin lira sarfıle de Halkalı - Nal- bir o"lum·· h"d''"'~:n•n ta ..... '·'katile meş han caddesı"nde ·,5 nwnııralı evde o. ayarı, ıı.jııns haberlerı; 

Bu dakika}a kadnr Japonyanın • bandçeşmc. Ha.dımkÖY ve Topçu Atış o- u J.o")"'"' ... ~ u... 1 Cozband <Pl.L 
mln ettiği kara ı;_ellnce: Çin ll'ndl trı. den sonra şeh·ldekı bUtün taksiler kulu, Dnvudpaşa şoseleri inşa olun - guldürler. turan Ahmedle ayni yerd~ Cami so. 
nınd:ı en ziyade muht:ıc olduğu mad· setbeStıçe çn!ışmağa tmşlanıışlardır. muştur. Sarıyere bağlı Zekeriya köyünde kağında sakin kunduracı Ibrahlın ve 
delerden kömurü, L.alayı, çhıko~u ve ){arar 25 Temmuz tnrıhli resml ga. Kachkl)y kaza mıntakıı.sındaki yolla- zengin bir adam olan bakkal 5eft!ricı arkada§l Becln dün bir para mesele. 
kauçuk ile ııirincl bulınuştul', Antl - zetede neşredilmiş olduğundan s'Jn ra 150 bln Ura s:ırfedilmiıJ, Oazl Muh- ,.,.

1 
N' . rlün sabah tarladan ge- sin.den dQlayı ka\gaya. tutuşmuşlar-

rnon ile manganezl de Siyamdan te- iki gün içındc, günleri olmadığı haL ta11Paşa yolunun knldınmı yapılmış. 14 "'bu ıyazı, ir balb nın ce.iedıle dır 
darlk ecleblilr, fakat Uıtjyaçlaunın ea e çalışf,1klcın ıçın ıhaklarında Zll - cadde ve sokakta duvıır lnş:-. edilmiş, çerken ibirdenb !: ....... ~................. ·B. üddet devam eden bu dô -
mühlmminl teşkil cılcıı petrol benuz :ıt. tutulan şoförlerden ceza aıınanıı- ? ......................................................................... ) v~ ~:Sında iı.ırablm bir ç~to;le_ 
uzaktadır. • ı • A 1 B d Vakti Ja.PonYa mcmlekettn ı:ınb ln- yacat.tır. 5 TER İN N 

1 
Ahmed! başından yaralamış, e· rı 

sımlannda ve bilba sa Formose adata. de tabtmcasını çekerek üzerine btr el 
rmda petrol kaynakları bulmu tur, M d k leri 1 S T ER İNAN M A f 1 ateş etmiştir. 
Norlhtm Sakhalin Petrolcum kum - ey an oıuer 1 Hadise ınahal:tne yetiŞen zaöıta 
panyasının mühim miktarda hisse e- Beyq1lu Halkc~nln amatörlerden Bir memlkette kocaman bir ~;un 1 sab edip büyük taştan en müııa.~ib memur1arı Ahnıeöi tedavi altına aL 
nedini satın alma.k ~uretile • aı:~ m:Uteşekkil koro ıb.eyeti önümüzdeki pırlanta bulmu~lar, bu~'ii.ltltı~ iüba- &ekilde küçük t~lar oıkarma.nın yoL mışlar, İbrahim.le Bedriyi yakalıy~ _ 
adasının Sovyetlere a.ıd kısmın 9nftadan itibaren şehrim.i1An muhte_ rile tanınnw; taslann uçuncusü ola- lannı tasarladıktan ııonra bu iş Ue ra.k haklarında takibata b~lamışlal-

[Dcvamı 5 inci sa;rrada] lU yerlcrlndc meydan konserleri ve. meşıuı iml;i .. 
...................................... .............. recekt.lr. ca~c:rm:~i bufün dıiuya elıne l'tlü.stcrlnln kolııyhl..la bulunaca • I~ edi kadın denize döküldü 
TAKVİM • TEMMUZ · 81 'I Per b l' ... _ ·1.nv ynllamayı 1.ın.>nn clipbc etmemeli. Dk konser ·emmuz şem e ceren a ~ını .,....erı_.,,a v • .... ,,_ Evvelkı gun lJlıyükderede 7 kadı_ 

t 6 o:ıo d T"""'- Belea:ue b uv edindi. Tabh bu bam taşı da O• Bir vakitler Amerıkada ı;ervctl mll-
Ra-1 MH 

1167 -Temnıu:ı 

16 

GÜNEŞ 

:ı: 
Oıtle 

g'iinü saa "' a .. ~.... " _,, · nın denize dokülmeslne sebeb olan 29 Arabi .. ıu ~ '-tir Ko~rler raya yollam)ilar, meahur bir ku • 1onlan geçenlerin s:ı3 ısı 800 mıiş, 
ha-esin.de veıutcea. • ı~ s bır ka"" olmu"tur. 186J ~Y ywucuya satnuşiar. buhran >'ıllarında ekSılm~, elier mu. .... " 

Salı 
RHml .. H 

1041 

Receb 

4 
idadi 

s. D. 
17 16 

Ak •m 
:5. o. 
:!() 29 

- parasız olacatt.U'. Taıı kolawı·•·ıa satııamı .... ıu:ak tadar . k 1 a Yedi kadın, sımGala binerek Bo -
Hasır " ... " harebe biraz dana :;iırtce tı urs 

85 
• • pahalı, taşınamıyacak kadar da a- Amerlk.anm İngiltereye yardım için ğaııda bir gez nti yapmnğa çıkmış -

iMSAK 

s. l u. 
8 49 

7 ~o 

s. o. 
22 it 

T EŞEK K U R tır.. ,·erdiği paraya ra mı-n Aınerlkadıı. lardır. Fakat bır ara, karşılnrına bi:-
Ku:yumcu düşünüp ı.'a$1UJ1ış, tası milyoner saylSUlın lıcrcün b!rkac: dil- motor çıkmış, kadınlar motör san -

bilmeyiz kaça b(Herek a)rJ ıısrı sat. ı d-~A~ı1 •ntAa., kn 
ııünc artat-at1 muhal•kakt.ır. Kendi dala çarpacnk en ~ e ~ ...,.. • 

ınayı kirlı bulmuşu. fn pılmı tardır. Bır ikisr heyecanla nya-
Şlmdi Amerikanın en meşhur mü- hesabımıza bl:ı: bunıı. iuanıyoru:ı:, ..- . si 

tehassıs elmas keslclsl ayl14!'ca be- knt ey okuyucn sen: ğa. kalkınca Eandal m.uva~ne n 

6 47 

::ı. o. 
v 18 20 CJ .'-.6::ıılaiiıı-iımııiia121111İı•-...... 1 .... fi.t m!I 

Derin acımıza haki.ki bir teessUrle 
~irak eden sayın adliye erkAnına, Örfi 
İdare Komutanlı~a ve merhuma olan 
büyük 6eY8Uerlni tezahür zımnında ce
no.zcsini omuzlarda de{,-11. elleri U7.crln
de t.MJyan kadirşinas arkııdntlannıı. ve 
eve gelmek suret.ile cleınhnlzl tMfife 
ça.lışua mımterem samımı dosUnrunıza 

tcoeklı:&rlerimlsı aunarız. 
Merhum hakim Kaclri Sexn aibl 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

kay'bedcrek d•vrılmiş ve yediSI de de. 
nize dokillmü.ştür Fakat etraftan ~C
tişenler, bı.ınl um yedls ni de denız
den bir miktar su yutmuş olaral" çı_ 

karmıparoır. 

lstanbul 
2817/1941 

Londft 
New.Yc.l 

Altın 
24 ayarlık 

külçe 

,,. 7 
Erıuruın 
Ana.dol\l 
1 ~ 2 fd jıl'IC<,: Ü 

Anadolu pernirYoıu 
Ana.dolu 

60 ,..... 

20.-

202~ 

47 50 
'13 7;; 
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hülki birer hocalarıdır; ve onların 
ıeme ellerini öpmeJ.: te bir farjzedir.) 

Evet!. Abdülhamıd Selinlğe git • 
nııştt.. IBen de çarnaçar m<ı.hbese 

gelm~"tim .. Hakıki bir ldevri ıne.jr ..ı -
tiyet) açı.<ıacnktı. BPşinıei sultan Meh 
med tahta çıkl~'Qrou .. sokakta. alay_ 
lar; kıya.meUer kopuyordu. 

Ben; bir t:mhin kapanıp j't'ni bır 

tarihin açılmasını; ~klza.ptıyede; 
pencerede; d~r ıparma.klıklar ar
kıu;ından ı:;eyrcdiymdum: Heyhat!... 

Elinde nakai leyli; ba$1nda murg 
velkaysın! Ebedi süklit 

de: klz onu artı.it hlç dınleıniyor ve ke'nin mezan 6nUııde, harikulade ltu. 
bergün yeni bu· &şl ın peşı.nden gidi- tunun küçilk ruhunu açıp kanadlan
yordu. Pieteke bu yılzden rakiblErile dırdı. Müzik, billllr bir k{l.seye damla 
dövüşuyordu, fakat ıık:Uçüi< sa11 ~ı n11 Y•- damla dii.5en suy.ın se.~!nl takllcl ede
ne keyfine gore hacckN ettiğı.ııdcn ve rek, notlarını taneliyor:lu. Mlizik kutu. 
yürek. par~~~yacak ~ad:ır sız~anıp du-

1 
su l\~l111on'dan: oTamyor musuu nıe.m. 

ran Pıeteke yı artık ı:;temed!ğıııden Ya- 1eltetı? ..... havasını, S..)nrn ge.nı: Grieg':ln 
z1ye.tte hiçbir şeyi değlştııe~lyordu. 1 cıSabahta ... ıı .suu ç;ı.l:ycr ve bu melodi. 
. 1:'1eneke onun keJennı gordUğil ve !ere dört defa ye:ı c!.!n başlı.yordu . Ule. 
ıntihar etmek ıstedlğini r.ııs.dığı zaman nt1ke n!hayet mes·uddu. cilnltü oğlu, 
deh.şe~ utraıdı. Oıtluuu teselliye t!d1*- kalbine t&tlı ıreleıı 13 l millik işitiyordu. 
mak ıçln ona .şekerli bir, ıpıt.pen hazır- Zavallı ihtiyar ka.dm. hıçkırıklar. •
lıYor ve ıkendısı.ıe köYIUıerııı evine el- ra~ıında: 
malar ve a.rmudla.r gotilrüyoı·du. Fakat - Her Parar ı;-ene ıreıeceiim. 
Pieteke bütün bu ~~ şeyıeri bil' ta. Diyordu. 

Çok yaşa sultan Mclımcd; a..«ker\nlc 
çok ~·aşa ... 

Askerinle: milletinle; devletinJe çok 
yaşa ... 

Yazan: Felix Timmermans 
rafa fırlatıyor ve mahzun mahzun blr 

Çeviren: Halid Fahri Ozansoy töşeye çek.ııyordu. 
işte o zaman ufacık ihtiyar kadının 

Halid Fahri Oun<ı01 . ................................................... . 
Sahne işleri Beninı deşti cenununıdan kus uçmaz. 

kinvıı.n g-eemu 
Mahmud Saim Al~ınd11ğ 

Zengin bir burjuvanın cenazesi me. 
zarhğa. m"ızıka lle gotüriildüğü günler, 
ihtiyar L1eneke, tarlalıı.r arasında. çift,. 
lik çlftuk dol~ıı.rak s:ıttrgı şeridleri, 
cam kağıd ve kurşun Jtalemlerıni elin. 
den bırakıyordu. Kadıncağw, o zaman 
eski to'Llu ka.pınt ~ılinyor, yollu bcmesi
nin ba#larını itina ile bağlıyor ve me
zarlığa kadar mızıkacıları adım ati.Un 
taı..ib ediyordu. Mızıka onıd9., tabutun 
ebediyen çukurda xayboldutu sırada 
mellnkolik bir hava çalıyoıdu. 

(Arkası var) 

Son Posta. 
Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25 

tSTANBUL Lleneke o za~an mes'uddu, zira o.. 
radan pek az ma.kta, a.ynı toprağın 
içinde uyuyan kocasile ço.,ukları emil.. 
zik dinıtyordu.:e 

ABONE FIATLARI 
l Arzu ediyordu ki, her defitl, çok u-

A A zun za.mandanberi .;essiz toprakta uyu. 
Kz'I_ K; yan ölülcrı .~glrndirmek için mızıka ile 

· yapılsın. Yuzü bumburUŞuk olan ufa. 
~ ~ cık .ihtiyar kadın öyle tahayyül edL. 
710 270 yordu ki. artık ne dualaı·ı, ne sözleri 
800 aou işiten. kulakları yıldırımın ve rtiı.gAr..n 

1 o 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

J400 750 
Türkiye 

2340 1220 Yunan 
~70U Hvu Ecneb: 

ı ve ·kaldırımdan geçen .flli\: aıaba1:umın ===============I gürültiiısilne .karşı sağır oian ölüler, 
Abone bed.ell peşindir. Adrea karanllkla.rın dtbinden, mıztkanın se. 

asla dilşUnmeğe cesım::t etmecıtı bir 
~ vukua geldi. Bir akşam, ur.un bir 
,.urüytişten aonra. tWınc döndtlf;ünde, CBattararı 3/l de) 
Pieteke"yl dört .-öşe benekli mendili ile ne için edebi bir mahıyette itli. Hele 0 
ilrendisini karyolanın kollarından bıri- za.man eserde mühım bir vazıfe alan 
ne a.sm~ buldu. ~d R.12& kendi.sıne aıd parçalan öy-

Ve şimdi işte, lfı.netll mezarlıkta u- le blr f8'>a.hat ve talil.katle ınşad etti ki 
yuyordu o ... ebedi sükUtun karanlıkla- onu dinlemekten bliyılk bir haz duy. 
rında ... Bu, kendisini gere gilndüz ha- dum. 
rab eden devamlı bir kederdi. Etraflllı Temsilde hwr bulunan şaiı1a'zenı 
karanlıltlar çeVirmlıı olan Pıe<ckc l:\rtık Aoülhak HAlntd yanıma kadar gcforek 
Mda en ufak bir .:.es iş"tmiyecek•i! Al- beni tebnk etmek Jıltfu~ıd!l bulundu: 
laıhım! eter kendisı daha genç olsay-1,vaınız, dedi; esasa ilişmek mHmkiln
dı, onu mezarından çıkarmak ve gölü- dür. Lisan hususunda da diy~eğ'm ti 
rilp t&kdis edilml.ş toprnğ:ı. zenginlerin fazla yüklü. Henüz sahne lisanı keşfe. 
defnine refakat edeı.ı gürel musikiyi di.1emedi.> 
tşitcbileceii topra#a gomme.lc kudretini Gülümsedim, vakı!l. hak!tı vardı. lisan 
kendisinde bulabilecl'kl\! mfizeyyen ldl amma herl\tlldc Tanıt.-

Bir gün, cam ıtı\ğı<ilar satmak için da.ki kadar değil. Her esPrın kı>ndisine 
Seleeclc.X'in. saat.çinin dükkanına gir- mahsus yakışık alan bir lisanı vardır. 
diği 7.alllan. kulaklarında, bAdi.~abıı Bunu ayrıca .tetkik etmek lazımdır. 
1ribi, bilJQr üstüne dıişen sıı dMılalıırı KAbfıs ta diğerleri kadar rağbet bul
g!tıi tatlı tatlı çınlayan hafif bir mUzik du, onu beğenenler yahud be!ienml. 
işitti. Müalk, ufa.k sl7ah bır kutudan yenler oldu. Bi1·çok yazılar yanldı, bu 
oıkıyordu. o vıMtit aitlına bir fikir gel- ı meyanda Reşad Nurlnın uzun b'r tet. 
di ve bu ha.rlkul!l.de ')eyin fiatını sordu. kik makaler.;int tahattur edlyorıım. 

ve yalmur içinde stırnnttyordu. Akşam, 1 ga da]«a kan akıyordu. İhtiyar kadın- - Bu kutu kaca? o &aman ~Uz pek 1renç olan fakat. 
!ltuJib!ısine döndüğü zaman, Pieteke 0 • cağız, kaç defa, otıunu hapse sürükle- - Yirmi dört tn.nga. ileride inkişafı iftihar ile e;örillecü 

de~tirmek 25 kuw.ıştur. sini dinlerler. KıYamet gfüıü gelince, 
mezarlar ancak Teb'lilcrı.ı bcıru sesle. 

Cevab için mektublara 10 
kuru.şluk Pul llA.vest l!zundır, 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf: Son l">cı.sta 

Tele!on: 20203 

rile açılaeaktır. 
Lieneke, cehennemliltleı-in mezarlığı. 

na gömülenleri düşlindi1kçe titriyordu. 
Tuğladan dört duvarla çevrili olan bu 
mezarlık, ta, takdis &.filmiş topraktan 
ötede uzanıyordu. Ora.Ja hıçbir ağaç 
yetişmiyor. en ulu bôr ha\! görüı:ımil
yor ve hi~ir kuş ötmüyordu. Merdud. 

nun a!zma birkaç lokma yiyecek atı.. 1en Jandarmaların inleye inleye peşine o günden aonra hemen hemen ye- yüksek meziyetleri o yaşta bile anlaşı-
yor, fakat ekseriya, get.irdiğı parayı on- taırıımıştı. mek yemedi, kazandığı Pt'k s.z parayı Jan bu güzide edlb pek nafiz bir tahlil 
dan çalıy.or ve kahvede sar!ediyordu. Lienelte'ye kal'l1 C:aima. .sert davra- iktısad kin ekmek tayınını azalttı. Ar-1 ile eserin bUtUn kususlarını söyledi. 

"ili .. ..._ ____________ _, .. lar, intihar etm~ olanlar, köpak.ler &L 
_ ~ _ _ _ _ _ bi, ne dua okunarak ne de mum yakı. 

Pleteke bir haylazdı. Ylmıl sdtiz ya. nıyordu ve ona aoı; ııOyledi.ği zaman bk akşamlan llmbasım yakmıyor, Pa- ı Hiç birinde irkHerck onun flıkrJnden 
şmda olduğu halde, şimdiye kadar il:ı. her kelime taıdmcağua ıztırıü:> veriyor- zarları et yemiyor. yerlprden toplad1tı ayrılmadım; bUtlliı itirazlarım doğru 
tiyar .ka.dma bir telıt meteUk bile ver- du. Fa.kat 0 , her :;,f!Ye ragmen oğlunu ltömtk ltll'llltı?arınül tl.:itUmı çabuk bit- buldum. Göriiışünde öyle bir isabet. ya. 
memişti. Yalnız. glineşli köprüde rast- seviy0r, ona gözünı.ln b&belı aibi &evgi mesinler diye su ı.Iökll:;or ve içtiği hin- zısında öyle bir safvet ve samimıyet 
lanan, ırmağa tfildlrüp du.ran ve gece. duyuyordu. Dalma şa s6zler1 tekrarla- dib&nın içine a.rtık kRh,•e koymuyordu. vardı ki adetA ilk iki eserde bana ve.. 
ıerini kızların peşinden koşmakla ya- maık.t& idi: cBöyle olmasınd!l k\batıat ÇiftJlklet:"de satıcılık ederken odun top- rl1mek istenen nıUmıim haplann teai
hud sarhoş olmakla geçiren tşsm!erle aııkadaşla.rmmdır. Yoksa, sert kil.bulu ıu.ror, bunları önlüiünün içlnı~ koyu- rinden ~13'ab oldum. 

ı ~ - - - - - - - - ~ • Jaralc gömülenler orada dinıeııi.yorlar-

~ 1 ı· ı A T •t • '1 dı. Orada ıhiçbir vakit mızıka. gelip ö-
düşüp kalkıyordu. altında, bademli ~urablye bdar tatlı yor ve köylülerden blrkilç havuç ''e * 

Be.zan, cumanest gilnıeri, Belediye biT kalb sa.Jclamaktadır.-. şalgam letlyordu. Yalnız sabit bir fik. Bu istitradcian sonra vasll olmak 1'-
l• an arı emız 1 t lüleri eğlendirmiyordu. Orada bir mah-
• t zen sükutu. ebedi ve IAnetli bir ~ükO.t 
' Tek sütun santimi hüküm sürii.Yordu. Lleneke, hergün, ne 

Da.iraıslnin mai\M!'lllerlııdc ta.rtı&an te. Köylerin misafir 'Odalarındaki kü.. ri vvdı: müzik kutusunu satm alma- zım gelen neüceden uzaklaşmış oldum: 
reyağı tx>p&ltla.ruıı t&şı.mak için köylü~ ct»t Meryemlere onıı.-ı için dualar ecM- ta klf! parayı elde dmek. Her ~am. Terceme ml, ta.tbik mı? 
lere yardım ediyor, fakat bu suret.le ka. yordu; Jcendlai en mil~ kerlerlere ve evine, da.ha iki oiik1üm ve daha ihtiyar Bunun cevabını vermek için hiç te-
zandığı para derlıal köprünün yanın. en bU1'tlt mahrumiyetlere katıanmata fPriyordu. reddüd etmeden söyliyece~m kı pek 
dalcl meyhanelerde harcanıyordu. · razı idi, yeter ki bwıa. mukabil oğlu Nlıhayet yirmi dört frangı biriktirdi müstesna ve nadir ilhvalde ve pek dar 

t _.... .... _____ 1 

1 B -• k m _L..__ 500 L--ruı 
1 
ı kendisinin, ne de otlu Pieteke'niıı ken-

ı t aıaı wn:u 1111 dilerini Yok etmek arzusuna ka.pılma-
1 nci sahile 400 )) ı t malan kin Notre-Da.me'a dua ediyor. 

1 
• 2 nci aahile 250 » ~ ~ du. 

3 ncü sahile 200 » • Buna rağmen elı:seriYa öltimü özlü.. 
ı yordu, zira hayat ıı:endısi için sert ve 

1 4 ncii lltlltiltl 100 » 1 t acı idi. :liıttya.rdı ve en uzak çiftliklere 
iç aaltile 60 » ~ kadar yollar boyunca dolaşarak ~ttığı 

Bu, boğa boY1Jnlu, iri yapılı ve tem- kendisine areı iYi ve tatlı davransındı. ve musilı:lll ve melek ruhlu siyah ku- bir mikyasta. \>azı taıdilleı-deb ve taJ
bel Jca.falı bir oğlandı. Azametli bir ton- Ve Jfte şlmdi, Pietekc huyunu değif. tuyu sa.tın aldı. Saatçi Seleeckx ona !ardan ibaret bi.r ıaii>lk uwliı tabUl 
ıa. konuşuyor ve sözlel·me bol bol kü- .tırtyordu. Bir kabbenin, «küçük aan. bun\Dl nasıl kurulaca~ını ve mPlod!yi edilmekle beraber Türk &a.hnesi icln 
türler karıştırıyordu. Kocaman elleri şııı> m lı:~di.sini artık sevmediğinden- deA'iştinnek icin ne yapmak llzun ıet. umumiye!; tızre ihtiyarı muvafık olan 
oeblerini doldt:ırtıYordu; asıl huyu da beri malızunla.$mlştı. Onu dövmüş, son. dl#ini gösterdi. usulün terceme olduğuna kanaat edi-
sert>est;çe kenneıs dnlerı meydana cı- ra yftzüne gWilp diller dökmüş, onun Ve ~ Pazar, Lleneke, Ol'talık ka.. yorum. 
]Otyordu: o zaman heı· ~ey, ka•ıga i(ıln için eetıaliler BfU"DUI, nihayet onu öl- n.nı4ten, kutu,u uzun siyah kapmm Tercemeden bıı.Mederkım bu kuıaa-
ona bahaDe idi ve beybetıl yumrutla- dürm«*le veya iı:endl kendisini 6Uda altına gisliyerek meza.rlib gitti. Ora- tin esbabını da tafsil edecelım. 
rımn UstOısttme darbeleri altında dal.. tııotmatıa tebdid eUnitM, ıauı l>eJJul. .., Jabui ouar l&J'JDlf olan Piete- B. z. tJtaklıctl 

Son aahile 50 D 1 t ufak tefelı: eeylerin kazancı ne oğlu ile 
~ __ - _____ - - - ı birlikte y~u; yaııneı s1cağa yalıud 

---.. rıup.ıu, aAJı0.1ftA..A. Aur , ... u .. ...,.,..-

•••!lt;l kuvv ah yetiııde te -
1' 1l'e~ sahaları e-enış 

eQrı er1111.>'are!erine .ınıuik olan 
Jektll<lirı~n kafi geleceğini be. 
aııoıı • JaPon Yaııııı 

hazlrllkJ .Yanın Pa.~ı . haaır1t1tları 
ıeırneJı.:~~ Yaprna~~'Jcte büyük harekat 
S~o .kiJonıır. Ja;>o

11 
a Olduğu haberleri 

blllin 1 etre uz - Sovyet hududuna 
leri ~ l'rlalinde b~l~ta bulunan Har~ 
hıına 11.ş.şiJ<I et.nıe:lt J:ıpon kuvvet
lfanon nı~Yn döıtııi e.~ır:. Cu.şima bo -
ai.Yette llltitstah!:~ tııu;tur. Hoynt-n ve 

buıımuyor. adaları hazır va -

,.. ~ (R .. yo pz~i) 
~ o~ • ta8'1ilt 
~ an veri~ edileli 
hii1t~~ - Jaı:>on en bir h:ı.bere göre, 
tıt. eti tarafınd anI3.4Jnası Ja.p:m 

an tasdik edılm:ş • 

.,~eteı;i) 

'1 ?nisa ad/iye 
~ınasının küşad 
"erasiın; 

ile al'li8a 23 <A · 

ııoğulı: rü.ag&rlara aötüs sererek, çamur 

içinden geçer. 

" .A.ı - :Surad lııa .raı>ılan act•· a yenı -
t tören· b ... ıye 'bina..-:ının açıl 

ı ugıın k la -
r~ ~ıntn :ştirald a balık bir halk 

Leyli tıp talece y:urdunu.n tıp ve eczacı kı.sımiarL'la talebe olarak lı:a
bul edilmek üze:e müracaat eden;er iıhtiyaçtan pek fazla <ıkhıtu cihetle 
bundan sonra vekaleıtiımize müracaatec:W.nıemesi ilan o1UDUr. (8286) ~ llıe lllÜdde·u ıe. açılnu~ ve ıne~ 

~ ~•:Qn .. . nıumı, baro reisi ve 
llııı ~tır. soyıı..dıJ.:leri nutuklarla baş_ 

>t lfatıbler n 
tı:. 1ıtna..9il~ ~tuklarında yeni adli _ 
ı..:aYa bah~Cüınhurıyet idar'e,,inin Ma 
."'""9 hı ·•-idL,c;, l.f k . 
bıı r Ye~· ., ır ço gilzel e&er_ 
)jj unduğun •nın daha ilave edilmiş 
ı ~er,nııze ~kaydetmişler ve bil _ 
erı?li ifade arşı son.suıı şükran his-

BeŞİk t~;·;;~nCU farı 
ce~a heyeti laraf ın-

"n, an dinlenecek 
§~aracı:>. 
k 1~oll Yapılan Türkive futbol 
k eı ceQ ~ıncıa çıkan hadise mcr • 

d~et ~:~inde telikık edl!m•ş .e 
i..ta ıtllr. uı cez"\ heyetine bıl _ 

~ ~ıu ceza h 
ısııaı lllara b eyeti Beşlktaş1ı o_ 
et el' 8ota~k hAdise hakkında bazı 
le he;}"eti:n ve neticeyi mr.ı-kez 
~ 1 lld ğin e b ldlr"'cı>ktir. Kuvvet -
tıııı .... ~ .. 5 Corn hfldisecle büyük 

"'il got•Uen 
~~ut Iiaıı• • B~ktaş meıkez 
'llltra d •C :nuebbed ve diğer o

~~. a !llu.sab=ıka boy!wtu ve. 

lnşaa t ilanı 
Sümer ~ank Umumi Müdürlüğünden 

1 - K11.Y1>eride inşa ettirilecek işçi pavyonları ve evleri ile bunlara aid 
Yol, lı.:ana.Iiza.syon. bıı.rici su tesisatı gibi inşaat kapalı zad usuliJe ek
~ııtmeye koauimuştur. 
İşbu inşaatın muhammen Jteşi! bedeli 481892,06 liradır. 

2 - Elt.siltme evrakı 34 ı11ıı. muka.bilinıde Anlı:arada Sümer Ba.n.k Muame
lit SubeısiDden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 14.8.941 tarihine müsadif Pet'şembe günü saıı.t H da Anka
raıda Sümer Bani: Umum MUdürlüiiinde y~ılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 23100 liradır. 
5 - İ.stekliler tek.lif evı:akı meyanında eimdiYe kadar yapmı.ş olduklan bu 

gibi işlere ve bunl9.1"1Il bedellerine, firmanın teknik teşkilı\tının kim
lerden terekktio ettiklne ve hangi bankalarla muamelede bulundutıa
nna dair vesikalar koyacalı:la.rdır. 

6 - Teklif mektul;ılannı havi zarflar kıı.pe,J.ı olarak ihale iiinü saat 15 şe 
kadar .makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Ba.nk Umumi Kitipllii
nı• teslım olunacaktır. 

7 - Post.a ile göndenlecek teklifleT n ihayet ihale saati.Dıden bir saat ev. 
Vf'Jine kadar ıceımiş ve zarfın kanuni şekilde kap&tılmış olnıası la. 
zımdır. Postada vakı olahıl~ek gecik~ler nazarı itibara alının 
~~ ~ 

8 - Banka ihaleyi icrad~ serbesttır. <4821) (6336) 

lstan bul elektrik, tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdürlüğünden 

1. - İdare ihtiyacı için muhtelif ralonj, konsol başlık sokl d · • 
ve direk ata.ide tablası pazarlık usul lo ) a.ptırılacaktır. • emır plü:a 

2. - Pazarlık 6/8/941 Çarşamba gi.inü saat ıo da .Mer.ro ha-
5 kat nda ya.pılacaktır. wnın inci 

3. - Muvakkat Lerninat 245 liradır. 

4. - İstekll1edı, krokilerini gormeleri ve paraı;ız olarak: venlm 
şartnamelerini levazıtndaıı almalar1 ve kanuni vesli:al . , ekte olan 
nat.!an ile ilin e.dılen a.ıı ve muvukaı; temi

ırun ve saatt.e kom.lsYQnda hazır bulurunalan. •6361> 

Tokyodaki şefarethanemiz 
yandı 

Tokyo 28 <A.A.) - Ofi: 
Türkiye sefaretanesi, bir yangın 

netkesinde 1:L9men h'l.rab olmuştur. 
Yangının llebebi heni\? malüm de _ 
ğildir. Sefirle seiarcthaııe erkanı sağ 
n salim olar.ı:t kurtu!...ınus1araır. 
Hasarat, mühimdir. · 

inhisarlar Vekili 
Trabzonda 

. Trabz.on 28 CA.A.> - Gümrük '\'e 
Inıhisarlar Vekili Raif Karadeniz dün 
ôuraya gelmi.Ştir. 

Sabahtan Sabaha: ııeM-ler~ bilmiye.ıı .. kiıiq,e ~
lar bu kotu adeti na,,,11 devanı ettiri· 
;rorlar. 

Simdi teşhis koyalım. VaJfan11ı a
sıl suçlusu blıiz. Ciınkü kız kaçırma 

Gasetelerde l'ÖZe çarpan ıöyle bir va.k'alarını ~ökiinden temlı!eyip ~·ok 
vak'ayı hiilasa edeyını: eaecek cl-zaı madıleleri kanun~ k 

Asıl suçlular 

Öd~'-'- O dık H .. 0 1· " ~.. caklı köyünden 15 3a. ma · alke•lerlnin l>tGgramlarını 
şıı:ıda Halil 16 :ı. d.Şında İbrahim ve ta.'jı~lı.lan halk a.dma göre taıı:dırı et. 
daha iki akran arkada.Pan ayııi köy. ınedik. Falan kaza Halkevt k-Jt d ı..~.. 1 . u ur şu. 
en aynj yqta bir kw kaçarmışlar uc~ı. aa~etlni radyolarıa, :azetder. 

Ye yakaJanmışJar.:t le ilin _ediyor. Ne Y:..Pmış. Bir Abdiil.. 

Bunu hele :ıu mel'Simde s.ık: ~- ~!'k lliınld gecesi t~rtib etmiş. Ne 
düf et.tikimiz kız kaçırma valıi'alarm. )uzumu var. Abdülhak llaruiaı ruıb. 
dan ayınşımın ı.ebebi şudur. Suçlu- yan kazalarda detil, .. ııayet mcrkes
lann Ya.şiarına. dikkat ediniz 15 ve lcrinde kaç kişi vardır. Bır tarihte 
16. Yani tam iııkılab dtoninde dot- Karadeniz viliyetlerinden birinde bir 
muş inkılab hayatı iı;~nde biQiımüş Halkevi köylüyü davet edip çatal bı. 
lf ., Jer. Eski ile ili'jiklcri yok ve b- çakla yemek yemesini ö;tretmeye 
mır g-ibi ileri bir \'ilayetimizin kö:v- kalkmı~tL .ltaza lfa.llı.:el'lcrini.ıı Abdiil. 
liileri. B~. köyün elbet bir ilkınektebi hak Hamid gecesi ya.pnıal~rı da bmı
olaeak. Odemişin elntt bir Ha.iken darı daha az gulünç değiJdır. llalke.
de vardır. Ve belki bu kö:vüıı bir ra•l- Jetinin kültür şulıeleri asıl vazifcle. 
yosu bile olacak. Hatta umulur ki bir rinin halkı eski itlyadlarlla.ıı lnlrtar. 
kaç gazete abonesi bile vıullır. Runa ma~ olduğunu bilerek •> btodde ririi
ratmen bu lnkılab ı,;ocuklaı 1 Arab mehdirler. Siis, ~tafat, 1antm bti· 
harOerini bilmedikleri halde eski fe. I yük: maksadı körleten llarekeGeNIP. 
na adetleri öğrenmişlerdir. Bamm Ru 15-16 yaşındaki ad~ Jtek .... 
mes"ulü kimdir? dud da olsa bau cıimhsf.Yri rocuk-

İşte va.k'ayı ta7.el'"} i~"min sebebi ı •arı biyle mJ yetişeceklerdi? 
budar .• ~zlnin. inkılib hamJesile .. yı- ;>7l. I C.J.i6' 
kılaa r•rltin telakk n • lıa 11 1IUle5- "--"',..~ 
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Memleket a ber eri 
Zir;~:~~~g~:,Ji·' Başveki~imizi yetiştiren 

KocA§YusuF Bigada 

~,:~=~~~ ~a~~:.'e.::::_ unzel bır kaza: Çerkeş 
Türkiyenin leblebilik 

nohudunu yetiftire11 Sinekçi 
köyü nahiye oldu 

İki Kumun pazarlığı 

!arı tararındnn tıraktörle beraber Biga (Husu.si> _ Bandırma, 
7iÜiraın harman işlennde çn l~ırıL Çerkeşten yazılıyor: Çerkeş t.arıhi en ~k rlerdlerden bıri ise el<!ktılıt cadde.si üzerinde bulunan bu güzel 
mak uıere gonderilen, batou~rdan ve coğrafi bakımdan ileri Otr kıısa- tir. Kasaba halkının bir kısmı maJgoçmen koyu, e.n~aline kat ıtat ~ 
bır tane.si Teklrda~. iki tanesı Ma:. b~dır. Ayni ~aman~ Çankırının ~.n şetini çiftçilikle temin eder. ıtun ve C'Renctıer yatağı. denmıy 
kara bir tB:ne.ııi de Hayratıoluda. fan- guzel ve sevınıll 'bır kazasıdır. Nu.. l.Ayık derlı toplu, biı yurd kôşes:dır 
lıyete geçmış bu!uıımakt.a<iır. fusu 4.000 kadardu. Ev adedı 1.000 M dl d Çok iri -leblebilik_ t.""Panya. nohudu 

Bundan başka Çorluda e~a.s e.ln. dir. Kasaba değerli şahıslar da yetiş_ ura 1 a yangın yetıştınnekle şohret alnn bu goy bur.. 
de bulunan ve t.a.lk.ın harman işle. ti.rm~tır. Şımdlki Daşveltılimlz dokt::>r Muradlı (HU.';usil - Muradlı nahi- dan once yıl!arca nahiye merkezl!ğı 
rınde ucretle çalışan (8) tane. har . Refık Sııydaın __ da Çerkeş.lidır. Bazı I yesin.in Ballıhoca koyu muhtarı Ali- yapmıış ve her nasılsa Bigaya pek 
man nıakıııe.sl de ça.lışmıya oa.ş.a.mış_ eb'us, profesor ve şair gibi değerli nin (:M>O) dokucun ekini yanmı.ş.tır. yakın olan cDımeLoka:.. köyu, bu na
tır. zatlar da yetiştirmiştir. Ya~ gece yarısından S'..>nr.ıı sae.t hıyey, evvelce kendi.sine çevlr~tı. 

Bu makinelerin yakacağı gaz ve ~ma:k_Zongul<lak deımirycJu Çer- üçte vukubulduğu içl.n k:ısten yakıl Fakat t>ug:.ınlerc:e gene aid ·'llduğu 
8aır yağlar gaz or~-ıce temin ve tcdn_ keşın ortasından geçer. CMl.r v lfı.yet dığl kanaa.t.i vardır, tn.hldlcata devam makamlarca Suıekçlnin va.ııat o:ma.s: 
rık edlkiığınden makine sahtble!.'inln ve kazalarla ticaret yapar. Yenı fıışs edilmektedir. ıtibarile nahiye merkezi ıttibazı te_ 
ham1an ışler.nde fazla para a:ma- edilecek olıı.n Ad.apazan-Bcxlu-imıct karrür etmiştir. 
mnları ve herhangi bir şekilde hıleye paşa demiryolu ile İstanbul arasın. Kay•eride altın hınızlığı Yakında Dlmetokadan nahiye ıda. 
apmamaları için milli korunma ka- dakl ticaret te kolaylaşacaktır. Çer_ Kayseri (Hususi) _ Şehrlmızin Kn.. re :heyet&, bu her tarafı açıklık ve 
nununıı. gore. cezaland.ınla.cakları keş kasab:ısmın uç nah~esi vardır. zancıln.r ç.arşısındo. 53 No.h.. sarraf femhlı-k koye nakledilecektir. Köy 
kendllerıne tcbu~ edilmı.şttr. Bunlar Atkaraca!ar, Eskipazar, ova- dükkanında tahminen 1500 lıra.hk al- halkı daha ş:mdlden sevınç duy 
İskan mıntakıısı olan Trnkyndn çıktır. 170 e ya:Cın köyü vardır. M110.- tın 9Biıınmış ve vak'aya el !koyan za_ makta, mem:nlar: karşılamak için 

birçok yeni koyler tesis edilmiş bu- rltte de ileridir. Köy ve nahlyel{;rde lbıt.anuz hıraızı derhaJ ya.kalıya'l"a.k sabırsızlıkla bekk.:-11ekte ve hazırlan. 
ıunması ve mezkünlarına verılen a. okullar ve dit.men kursları bwun • adliyeye teslim etmiştir. maktadır. Esnar duk!Q3.nl.arı, kahve
raZı .se hayvan kuvvet.le işlenmesi maktadır. Yalnız bir ortaokula şıd. Altınla.r tamamen sarrafa in<re e- haneleri ilkokulu mevcud olan Sı -
sunılup ekllmesı mümkün olmama.ııı etle ihtiyaç h&edllmekte<iir. Diğer dilmiştrr. nekçiniıı heı· tuılU inkişafa i.iM~dı 
yu'Zllnden bu g bi sert topraki:ırüan vardır. 

liııyık.ıe raydaıo.namı,yan çıttçi, zira. r Erzurumda el . . ) ----a----
t. kombinalarının Trn.lcyadaki motör \.. işleri sargısı - lzmit Halkevine 6 tablo 

ıerındcn lstifndclenmek; zer'ıyatı verildi 
nı hem fazla hem kolaylıkla ve sür. İzmit (Hususi) - C. H. Partisi ge. 
at.le t.enıin etmek ümidinde olan çift.. neı sekreterliği İz:rnlt Halkevine 6 
çl traktörlerın burada kalmasından tablo hediye etm~tır. 

İngiliz imparatorluğunun, dilnya yü.. 
zilnü k~lıyan müstemlekelerinden ge. 
llp te Londranın sokaklarında dolaşan 
ayle acıbiilkıyafe insan tıpleri vardı ki; 
Adalının milli kıya!etı bunların ye.nın
da göze caıı>acak kadar eksantrık bir 
mevcudı.yet teşkil etm:Yordu. 

Londrada Hindli, Cavalı, Yeni Ze
landalı. Kaplı, Avustraı:vaıı. K:-nadalı 
ilh ... öyle t'ı>ler vardı ki; acayib k1ya. 
!etlerıle sanki: bir mılll elbiseler mil
zesı teşkıl roiyorlardı. 

Yalnız; Adalıyı bir pehlivan diye t&
kib ve seyrediyorlardı. 

Adalı da. iri ve müşekkel ırövdesile 
Londra sokaklarını doıdurarak dolaşı. 
yordu. 

İngillzler. spora meraklı oldukları 
içın Adalıyı mıllt kıyafetinden ziyade 
b.r sporcu sıfatlle alAkadar oluyor
lardı. 

Londra gazeteleri, birkaç gün sonra, 
olacak güreşi ilk sayfalı.uma geçirerek 
iltın ediyorlardı. 

Herkeste, Ha:tln~ınitın Adalıtı yene
oeği kanaati vardı. Hatta; Mösyö P i
yer bile bu işde şüpheli davranıyordu. 
Haklnşmit hem çok kuvvetli; ve 

hem de teknik sahibi bir pehlivandı. 
Organizatörler. gUreş için beş yüz 

İngiliz lirası orta.ya koymuşlardı. 
Yani; bu beş yiız tngıUı lirası. or

ganizatörlerin kazancından sırf pehli
vanların şahı.slanna ödenecek bir para 
idi. Kim gaUb gelirse parayı o, pe-hH
v11.11 aıacaıktı. 

Viyanadaki güreşlerde de galib gelen 
pehlivana JAndrada oiduğu gi,bi yük. 

buyıük bır sevinç duymuştur. 
B• d' sek nılktarda para konmuştu. 
ıga ıçte zirai durum Fbh.t; AC.atı galıb geldiği halde bu 

Karabigad a bir çocuk 
denizde boğuldu 

Biga (Hususi> - Karabiganın Ulu 
cami mahallasiııden Hurşid oğlu on 
bir yn.Ş!Mmda. Ahmed Sarı isminde 
b.r QOCuk, geçe:l gun yıkanmak ü-ze
re denac gınnlş ıvc yüzmek lıilme -
erek enginlere ~~ığından bllğu -
l.aırn.k ölm ii4t. ur. 

Bigadiç (Hususi) - Bu havali çift. paradan on para almamıştı. 
çisi hararetle harman işine devam Kurnaz Mösyö Piyer. Adalı ıle ls
et.mektedır. Son ~~rin sıcaklar tanbulda yaptığı muk~vele mucibince 
harman işlerini t.olnylaşf.ırmAktadır. e>na yalnız ayda elli Na.oolyon ödl

Bu yıl kışlık mahsul eski sene~erc ;'()rrtu. 
nazaran noksan ise de btl:hassa pa. Adalı, işin farkında değildi. Uıkin 

bir giln OSmanlı sefareti mcmurlann
muk. susam ve mısır gibi yazlıklar dan birisi Adalıyı ikaz etti ve şunları 
çok güzekilr. Son ~ünlerde havaların ~liYledi : 
sisli gitmesi b:ığlarda külleme ha.5 _ St!ll ne ya.pıyorsuu? Aranızda mu
talığını te'Vlld etmıştir. Pıyı:ı.sada kü_ kavele ola.t.ilir. Bu başka bır işdir. Fa
kurd bulmQ..k imkA.nı olmnd.ığı içln kat; her gUreşte kazandı.Auı baş para 

lneg~lde ka~ay m.uhtekirleri Ereurumdan yazılıyor: Şehrilmz Ba.yam. N~;ıne Mut.lutürkiin gaye- kullenıenin önuııe geç!i.Ieme.m.ıŞtir. senin ha.lt1tındır. Bu paranın mukavele 
Inegöl (liususı> - Kalay iht.1tn_rı Hcı.lkevinde b an Nedime Mutlutürk si: Türk k ıı1ı1 sa.n•a.t hakkındnkı ıle alAkası yoktur. Bu pehlivan hıık-
~ıle adliyeye verilen nalbur Oalıb a:y . • . K •J M t ·· .. ·· kı.dır. 
er~ ıUe bak!cal Husnu ve oğlu Rıza t:ı.mfından güzel bir el işleri ,serg)si bilgi ve 1' wSlerinl uya.ndı..rmak, ve ayıerı e on ro gunu Adalı. C;>cukça mukabele etmişti: 

Salk a.sHye .zad!I. ~-apılan duruşma cı.c;.ımuşbr. ~ı rurk k.ıı.duıının hizmert Ko.yı:;.erı (Hususi> - Yurdumuzun - İyi amma beyim; bu kefere ıle 
lnn oonunda.ce mevkufen muha.kemeıe: Bu sergi şehlr halkı tarafından ge. ve t-1• tini her sa.ha.da oldul1u hıer tı:ı.ra..fı.nd::ı.. olduğu glb_ı •.. şehrim1z böyl~ b!~ şey konuşmadık ... Nasıl o!ur 

karar ver . üçü de tevkif niş bir ali.kıa ile gezilmiş ve sergidckı glb. ~ ~hn.da da. yuksoltmek _ Halkevinde de Montr~ gunu ıçten da Şimdı hak iddiasına kalkarım ... 

~rlnıe ilmiş, , t leri teşhir edllınJşt· tir gelen temhüratla kut.ıulaıwııştır. - Oğlum, bu senin hakkın ... Bun-
cıtunmUlllardır. sa.na __ es!! _ ............. .-. ............ ~r:..... .............. ..:... ..................... .-. -. ............. _...... ............. - - .--v-~~- ıar nihayet organ~a.tör adamlar. 1ıe11&ıı 
~~~~4.n,a.:,.rWA&r"'74PWAa?W'+Wn•.r~~-7-..ıor _ _._ 

yüztlnden para kazanıyor ... Konuş. ko
nuşma, hak. haktır. 

- Olamaz, erkekliğe sığmaz. O, ve
rir l.5e ben alırım, yoksa sö1tcmem ben 
ona ... 

- Sen, söylemez isen ben söylerım. 
- Sen de söyleme, ayıbdlr beyim_ 
Adalı, bir 90cuk gibi yalvanyordu. 

Hakkını J.stemeğe utanı10rdu. 

Sefaret memuru bır glln Mösyö Pa.. 
yeri yanına çağırttı ve meseleyı açtı. 

Piyer işin inceliğini anlayınca : 
- P6lc1 beyim. hakkı.dır pehhv nın ... 

Bmm mukavelemizde yalnız aylık me
selesi vardır ve istediğim yere gotürüp 
istediğim pehlivanla güreştlrebillrlm. 

- Evet; doğrudur. Fakat; güreşlere 
aynca konulan parayı ı>t>bllvanın aı.. 
mMl lı\zımdır değil mi? 

- Şi.tı>he yok, bu pehlivanın doi
rud&n doğruya hakkıdır. 

Möısyö Piyer, sefaret memurunun 
kapanına sıkışmıştı. DilşünUyordu . A
caba bunu Adalı mı söylem~? 

Pakat; Mösyö Piyer, Adalının boyle 
bir hareket ya.paca.itına inanamıyordu. 
Türkler hiçbir vakit bu derece kil<'Ult. 
l!lğe tenezzül etmezlerdi. Sözlermd 
sadık, babayi,tlt insanlardı. Herhalde: 
bu işi sefaret kAtibl kendi dalaveresi 
için yapmıştı. 

&ı!.aret kAUbl, Fenerli bir Rnmdu. 
06manh sefareti mahrem esrarını ta
şıyan dosyalara memurdu. MOO)'ö Pl
Yeri y-0la koyar, koymaz derhal Adalı-
ya geldi ve sevinçle ısunıan söyledi: 

- Pehlivan, Plyerle konuştwn. epey_ 
oe mü.ŞkU11t çıkardı. Münakaşa ettit, 
nihayet: güreşe ald başa konan para
ların senin olduğunu tasdlk etti. Bun.. 
dan böyle pe.ralar senln olacak. 
Adalının canı sıkıldı. Bu adama da 

ne oluyordu? Neden Mösyö Plyerc gi
dip söylemişti. .Aym değ!\ mı ıdl. Ke
teren.!n ek:.mcğlni, suyunu yiyor ve ıçl. 

yordu. Ayıbdı. Ehi 'Üç beş kuruş t.a 
veriyordu. KAtibe safiyıı.ne bir eda ile 
C(!Vab verdi: 

- Beyim; iyi yapmadınız. hamdol
sun üç beş kuruş alıyor.ız. bırakınız o 
da kazansın ... 

- Açıktan alıyor, haksızlıktır. Bu 
paralar senin ha.Icıkındır. Neden o. al
sın .. 

Adalı. yuınuşıım~. Ortada hnk ve 
mantık vardı. Nihayet: 

- Peki, dedı. 
(Ark.asa Va\·) 

auı J.l'll'Z.C Aa UUJUU"-1 '"OQ. u ' ",U"'tl'......., 
tBmir olunmuştur. 

Amerııı:ıı muıaoı Vt:\-'Tıııc uısı C"l\tauu 

doğru bulmadığı hcrh:ınc• hır mem•t"- Peynı·r fı·atları 
uını uıwımu;>~ıu . 

ÜS!didar ve 13eylerbc tnın rıhtım ve 
mendirek: lnşaatfle , Acıbadem - Canı
ı.rcı volunun yen\ şo-:a,;. Kısıklı. Bil
yQ.k Çamlıcada nıecrn. Beylcrbyl iskl'le 
caddesinde parte, 9 cadde ve sôltaktn 
kaldınm inşaatı H:mlll edilmLc;tlr. 

. -- ' ................................................ man umun. __ ı;.ik't. ıalA.bll Ud,nO 
canım yurduını ı.ı ınn, to11rni~ 

bütün varhtıml:ı. çolutum ve (OC~~ 
tııml:\ kurban oldufunı Anac1n1 tı! \. 
s:ına guz ko:rr.nlann hlmnl kör e 

kdin :nıntlubatma olduğu gfbi Japon 
matlabatmıı da haciz kovdu, a)nl o- b 
:manda da in~re ile milşterek ola- sebe sı·z 
rak J .. nnnvıtvn kıır.ıı lk di bir ab. 
laka hattı tes inin esa lannı incele.: k 1 
mlyc koyuldu. Çunkil Ameri - y•u• se •ıyormuş 
ka iki seoedenhtri dc•aın et-
metde olan iıühin • hımrl~kl:t .- Belediye peynır fıatıarının y\ikseilşi 
nn& ratmen lZ \ıin kılometrehk bir . 

f 1 katederek JalJ(JD fllcılarmı etrafında tetkıkkrde bulunmuştur. 
~:;'i e:ularmda maftCıb edecek kuvre- 1 Bu tetkikler neticesinde _Edirnede 
t.. malik dditdir. Japonya ile fllli blr peynı.rlerln ucuz okluğu ve r.stanbul
harb haline rirm •yl de menfılatlrrlne da peynir fiatlarınm 80 kuruşa ka. 
a 7tm bahnak&adır, tebdldlerl müntaa. dar yiıkselmesine bir sebeb bulunma. 
sıran iktisadi tıacı. kalının mah - dığı neticesine varılm~tır. Fiat MÜ -
kumdur. rakabe Koınis.yon~nun ı>erşembe gün 

Fatih !kazasında 60 bin lira sar!lle 
YedUtule • Ballklı yolunun katranlı şo. 
6El61, Rami • Gilnı~u yolunun şose& 
ya.pı.lmlş. FAlmekapı - Samatyn yolu 
asfaltı ne dığer yolların adi kaldırım 
ve parke ıyollan tamir olunmuştur. 
~ıu kaza ı da.hıllnde Şişli - Bil-

1ükdere, Takı:sinı - Teşkışla fOSf'Jerile 
Sırascrvller, T<ı>f'l>D.61 tretuvan. Tak -
sim 111.e-ydanı ve Şişhane yotusu asfalt
ları ve Şişli - Sarıyer. 'fakslm Mete 
caddelerini& katran kaplamaları yapıl
mıştır. 

ADLİYE 

Şite hayvan sergisi 
önfımümekl Cuma günü saat 15 

te Şılede bir ehli hayvan se~ısr a -
çılacakt.Jr. 

' POLİS ve 
H A B E R L E R 1 J 

Begker mağazasının kundura 
ihtikarı !Japtığ!__ anlaşıldı 

ez sana el uza.tan! nn ellerin\ kıt• :as: bağnna ayak basmak i l enl~ 
rin n,•aklannı cllbindCn koparmaz ıJ 
neylerb'lt. 

Sana bu beU, 'bereketi veren yfice 
Tanrıdan pyri se.ndcn kutsal dibaya4a 
ne var acaba? e. et.11m ~alu 

1 RADYO J 
Bununla beraber Japonya Çin~ Hin : kü toplantısında peynir işi tetkıit O

distanını hazmettikten sc.nra rozlerinı ı kt 
Felemenk müstemlekeleri ile An traL unac.a _ır_. ---:>----

Kasımpaşa - Banıthane deresi, Halı
cıoğlu. Sırascrviler. Harbiye - Maçka 
yolları mecra inşaatına 50 bin liraya ya 
.kın bir para sarfolunrouştur. 150 b!n 
lira sarfile de Allbey • Ayazda şooe 
inşaatı, AbideıhUrrlyet _ Klığıdhane Beyker mağaza.o;ı hak.kında ~uııdu- karşılaşmı.ştır. B.ı man7.ara i{arşısın. 

yaya ~evirecek olursa An&lo-Saksıın 
aleminin (t'ne nareketslı kalacağı ga. 
nılmamahdır. O uman her ne pahası
na olursa ol un bu alem kendisınl mü
dafaa etmek ızfararmda pi castır. 
Buna mukabil .Japon:ra 'eni lrme 
planlarının bir kısmını <?aha uuk bir 
ati ile daha mil altl bir fırsata bıra
karak gözlerlol Soryet Rusyaya dıke
ceJı: olursa Ang-lo-ı:,akson aleminin re
ne hareketsi:& kalmaııı mıimkündilr, $11 

halde Japonyanm Anılo- akson l\leml 
ile lifliıhlı bir ihtilaf haline dıişmr.sl 
munhuıran bundan sonra takılı ede. 
ceğl hattkd yolunun şekline bakar 
dcmddir. 

Bu dakikaya !<adar Jarıonyanın te
min ettilt kira. 1te1lnt-:e: Çin n•ncUstn
nında en ziyade mubtac olduğu mad
delerden k5miıru, kalayı, çlııko)U ve 
kauçuk ile pirinci bulm~-tur. Antl -
rnon ile manganC%.l de Siyamdan te
darik edebtilr, fakat llıliyaçlannın Cll 
millılmmlnl kşkll eden petrol henliz 

Bütün taksiler 
çahşmıya başladı 

yolu şose.si ikm:d edilmiştir. ra tiatlarında ıht.kar yapmak suçun- da dehşete dü~en genç babasının 
Beşlktaşt& Nlşantaşı, Fırın, Vezı.t. dan müddelumamı.likçe t.ahkikat:ı bir cinayete kurt>an &itl.lğıni tııhmın 

Jı:öşkü. Bebek ~ele yollarının kaldı • başlandığını yaz:nıştık. ederek., h&di.Seyi Jan®rnuı. karakolu.. 
rımları, Ka.batas vapur lskele.ı.inin Bu tn-hkikat ne~ıcelenerek. müe.; -ı na blldirm~tir. B.raz sonra vak'a.dan 
mecrası ve Barbaros türbesi etrafının sesenln be~ çift kundurayı % ııa fA.- adliye .. de. haber~ar ed?erek, nobet. 
t.aros!manı yapılmışr.ır. ...~ .. k!ı.rla sattığı esbit edi~ir. Mu.

1 
çl muddeıumumı Tahsın Okur ve 

Eyüb kazaıS1 yolları için 100 lıln li- •-'19 k tabii>' dl" H km k' 
Tnlc.silerde mı..ııavebe ile çah,mait raya yakın bir p-ara sarfedUmlş, Edir- es.sese .sahibl mıJli korunma nnur.u ı a ı ı et Tumer va· a ma-

u.sulünün kaldırılması haki[ın:laki nekapı • Otakç.ılar kaldırım yolu ile hükümlerine gore duruşması yapıl- halline gitmlşlerdır. 
karar dün öğle uzerl şehrintııdekı a- Edirnekaı>ı _ SilAhta)\ah yolunun par- mak üzere asliye 2 nd ceza. mahıte - Adliye tabıbl cc.sedl muayene et -
likadarlara ~l ğ olunmuştur. 1'ak. «esi. Eyüb • Ram.ı şosesi, Rami • Kışla mesıne sevkedılmi~lır. t ikten sonra. Morga kaldırılmas~r.a 
siler öğleye kada~ eski şekilde çal~- yolunun katranlnnması yapılmıştır. ouruşnıaya yann başlanacaktır. ltzum gonnuşt.ır. Tahkıkata. ehenı. 
mışlar ve ynlnız ııwnarnlarının ron Al!'bey deresi ve Çobançe$Dedc ~hşab Babasının cesedini tarlada miyet.ıe devam edilmektedir. 
Jı:.ısmı tek olan taksher seter yapuıış.. köprU yapılmış. Sil h•arng - Küçük- bulan genç Çekiçli, tabancalı bir dövü! 
lardlr. Emir geı r gelmez derhal bıl- köy yolu ikmal edllmt~tir. N ı.. "'üddeiuınumllik ve zabıta ,.,n...,1ell BakırkoYundc, Yenınuıhallede Taş_ 

.. . - 150 bin lira sarfile de Halkalı - a -. ,_,_ . • 
tun garajlArn tel:ıiğ olunmuş, o~ıe - bandçeşme. Hn.dımköy ve Topçu A ış o. bir ölüm h~di.şcsınin tahkıka.tUe meş han caddesınde 16 numaralı evde O-

SALI 29/7/9H 
7.30: Saat ayan, 7.33: Hafif mrı' 

CPl.), 7.45: Ajans haberleri, 8: sen:; 
nLk parçalar <PI.>. 8.30: Evln 68 J 

12.30: saat ayan, 12.:J3: Türkçe ı>1" 
la.r, 12.45: AJans haberleri, 13: TU~, 
plaklar, 13.15: Karışık mUzık < İ 
18: Saat ayan, 18.03: Radyo salon~ 
testrası, 18.30: Serbest 10 da ~ 
18.40: Radyo salon orkestrası, 19:~ 
va saatD, ı 0.15: Radyo ııalon or'k ti': 
111, 19.30: Saat ayarı ve a!ans bn~ 
ri, 19.45: Solo şarkılar. 20.15· ı1'' 
gazetesi, 20.45: Müzik, 21: Z\rn~~sı 
v!mi ve toprak mahsulleri 0 • ıc:0, 
21.10: Muhtelif ;mz eserleri. 2t.~. 5 ;: 
nuşma. 21.45: BUyUk fasıl. 22 3 ~·~ 
ayan, ajans haberleri; bOrsn. 

den sonra şeh tdekı bütün taksiler lı:ulu, Davudp&şa, şaseleri ınşa olun - guldüıier. 1 turan Ahmcdle ayni yerd~ Ca:nll so. 
serbestçe ço.lışmağa başlamışlardır. muştur. . Sarıyere bağlı Zekeriya köyünde kağında sakı.11 kundUTacı lbrahlın ve 

Karar 25 Temmuz tarihli resmi g:ı_ Kıı.d'fk5Y kaza nııntakıı.~ndakı yolla- zengin bir adam olan tak.kal se!erla a.rkada§ı Badrı dün bir para mescle-
zetede neşrooll.r.ıiş olduğundan s:m ra 150 bin lira sarredllm ş Gazi Muh. oğlu Nıyaz· rtün sabah tarladan ge. sinden dolayı kavgaya tutuşmuşlar-

• ~ c..· tl , ·nı ı lmad~ı hal t aşa yolunun knldı ... unı yapılmış. 14 1
• 

iki cun .. ~ın e, ~u er o - L\lll d in ~ dil . çerken ıbirdenblre babasının cMedıle dır. 
de çalıştıkları ıçın haklarında z~ - ~~~ •• !~.~.~.~~ .... ~~~-~ ..... ~ .. ~ ... ~~!.............................. ....... ................. Bir müddet ~vam eden bu d6 -
bıt tut.ulnn şoforlerden ceza aıu1anıı- ( ) Y\)§ esnasında i1.1rablm bir ç~ı.;le 

uzaktadır. 
Vakıa Japonya memleketin t:"atb k•· 

sımfannda ve bilhassa. Forınnse adala
rında. petrol kaynaklar• ~ulmu tur, 
Norlhem Sakhalin Petl'oleum ı,um 
panyasının mühim :miktarda hisse ~ 
nedini satın almak :;uretilc Sahalın 
ada mın SoVYetlere aıd kısmındaki 

yacakt.ı.r. 1 STER İNAN 
1 

Ahmedl b:ışınd:ın yaralamış, Bedri 
de tabancasını çcli.erek üzerine b~ el 

Meydan konserleri 

[Devamı 5 inci ı;n.yfada] 
···················································· 

Beyoğlu He.lkc\linin amatörlerden 
miiteşekkıl koro th.eyeti öniimuzdekl 
~ftadan itib ren şehrlmi?Aıt muhte. 
lif yerlerinde meydan konserleri ve. 
recekt.ir. 

TAKViM • TEMMUZ İlk konSer S-1 'Iea:nmuz Perşembe 
gi.inü saat 6,30 da Taksim Belediye 
bahçesinde veıütcekt.ır. Konserler 
parasız olacaktır. 

Rami MD• 

1~7 -Temmu:ı: 

16 

GÜNEŞ 

::.. 
b 

9 

u. 
5:l 

24 

29 
Salı 

Rumi HD• 

1041 

Receb 

4 

Arabi HU 

J86) -Hı sır 
85 

iMSAK 
TEŞEKKÜR 

1 

Derin acımıza mı.kiki bir teessUrlc 
:;. o. ~irak eden sayın adliye erkfınma, Örfi 

8 49 tdare Komutanlı~a ve merhuma olan 
7 :.:o büyük sevgilerini tezahür zımnında. ce-

am Yatır nazesln\ omuzlarda değil, eUerı üzertn-
1--;..;ı.---1t---r::-tt".:""-t-~t-~~--n de t.e4JY&n kadirşinas arknd!lflanna ve 
~. o. s. D. eve gelmek suretile elemhnizl tahfife 

v, 1a 20 17 16 .i10 29 22 11 çaıışua mutıtcrem ıramMıl dostlarmııza 

f i.: ı .' ... 6=tıı:ıiiııı8.-:.ı4m7ıiicml2mıiıııı-ııiiıaımlıcim&•ıa!I tooettWlerlmtsi awwırtz. ~ Merlıuaa hakim Kaclri Se:ııen ailed 

iSTER iNANMA 1 ateş etmiştir. 
1 HMise ınahal:me yetiŞen zaöıta. 

Bir memlkette kocaman bir bam 1 
pırlanta bulmuşlar, bu)ükliik lüba.. 
rile tanmmlŞ taşlann üçuucusu ola
cağını görmıi.şlcr. 

Seneler var ö.i butün dünya clıne 
ı~en altını Amcriluıya ,oııamayı 
hKY edindi. Tabii bu ham taşı da o
raya yollamışlar, meşhur bir ku • 
yumcu:ııa satmışlar. 
Taş koJayhJda satııamJJacak kadar 

pahalı, t:ı.şınamıyaeak kndar da a-
tır .. 

Kuyumcu d~ilnÜP iı:ı$l\JlllŞ, taşı 

sab edip büyük taştan eıı müna .. ib 
tekilde küçük taşlar glkarmanın )'Ol

larını tasarladıktaıı 10nra bu iş Ue 
meşgul lmt5 .. 

l\Iiışterinin kolaylıh.la bulunaca • 
tından şüphe ctmenıell. 

Bir vakitler Amcrıkada ı;crvctl mll-
1onları geçenlerin &al ısı 800 ıniış, 
bohran yıllarında eıksıl.ıoiş, der mu. 
harebe biraz ilana sürecek o1ursa 
Amerikanın ingilt re:ıı e yardım için 
verdiği paraya r.ıgmı·n Amerlkada 
mUyoner ııayw.nın hercün birkaç dil
ziinc artacaiı muh kk ktır. Jtcndi 

mil- hesabımı:aa. biz bun iuıınıyoruz, fa.
he- kat ey okuyucu en: 

bilmeyiz kaça bölerek ayrı ıı.vrı sat.. 
mayı kiırh bulmuŞ-

Şlmdl Aınerikamn en ıuc.şhur 
kh elmas keslclsl aylarca 

iSTER iNAN, 
iSTER \NANMA 

~.------------------------------

memurları Ahnıc.ôl. tedavi altına al. 
ml§lar, ibrahimle Bedriyı yakalıya -
ra.k haklarında takibata ba.şlamışiar-

dır. 

1 

Yedi kadın denize döküldü 
Evvel'kı gun lıuyıikderede 7 kadı. 

nın denize dökülmesine sebeb o1an 
1 bır kaza olmuştur. 

Yedi kadın, sanGala binerek Bo -
[:azda bir gez ntl yapmn~a çıkmış -
ıudır. Fakat bır ara, karşılarına bl:: 
motör çıkmış, kn<iınlar motör san -
cınıa c;arpacnk endışc.silc telasa ka
pılrnı ıardır Bır ıkJsr heyecanla aya. 
ğn kalkınca .fandal mUvtızenesinı 
kaybederek devrılmlş ve _y ediSl de de. 
nıZc dôkülmuş•ilr Fakat etraftan YC
tı en.er, bunların yedlsıni de deniz
den bir mllttar su ~"Utmuş o1arat çı. 
knmuşlardır. 

Cnzband <PD. 

2817/ 1941 

19 60 
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47 50 

-Rlıt 



29 Temmuz SON Pos·r:A s-

d, Tele Ve Tel • 
l.Z Babe il. 

Ruslar: ''Smolenskl Bloke paralar 
harbini biz hakkında 

Milli Şefle Ruzvelt, 1 Asker ve yoklama 1 Ç' J y Aç J;T ~> 
Peten ve Franko kaçağı çalıştıranlar! AL ~Mi N D~ 

kazandık ,, diyorlar 
Almanlar, Fransa, Libya ve 
adalcadan kuvvet getiriyorlar 

arasında telgraflar te?di c==~!ı.i~~ :':.;::1dc 1s ~ 
Ha2.iran tarihli g:ızeteler-:!e yazıl - Fransa, müstemle- llindiÇinJ b:ıkkındaJaponlarlabıışart. 

Ankara. 28 CHU6 > - Husus! takas Ankara, 28 (A.A.) - Amerikanın mıştı. Bu eşhas muhakemelerı esna. k 1 lann tesiri aUınıla anl~h. Bir taraf, 
h~abında matıuö olarak ter<\ktlın C- 4 Temmuz mllli ba..,,...mı münasebe- 8 erı" ı"çı"n hakı"kAı her şeyi kavbetmı .. lı" k 1 1 iib" . 

.1·- sında böyle bir kanundan haberdar " ~ o .. anı:ı t; n, o ur 
den bloke paralar i?e itıiz ve dlvidnnd- tile Ciimhurrelsimizle .ıUD.Crika Dirle. taraf da ileride İrıgiJkrcye karş: mu-

kararname 

lar hn~kındaltl k:ırarname heyeti \'e- şik deTletlı?ri reisi M. Ruzvelt ve oltnadıklarını ileri sürmü~lerse de Ve hakh bir endİŞ8 lıakkakswettemuteca\"b vazlyetlnegir. 
u ......... _ '-'le"'' •---'ik cdllml ... ır 'I m1Hi kanuni takibattan ıkurtul:ınuımışlar mr.mek i-' .. bıı hal •--... ~ .... n ,,,,_._r_ 
~~ 28 (A.A.) _ Reuter ajan_ ,... "" """"" 9 "' • Fransanın H 'emmuz bayra. • • d d • ~ _,,.~ .......... ..,...,O<" 

Kararname maddeleri şöyledir: - ve altışar ay hsp.:;e mahkfun olm1'.Ş.. ıçın e ır diler. Anlaşmanın ''1.JkUU ile be!'üer 
sının hususi muhabiri bıldiriyor: ı - Herhangi bir memlekete husus! mı dolayısile ~mhurrelsmılzle Mare- !ardır. Bu hususu hallum.ız.uı tenev. Japon işgal hareketinin ba ması ela 

İstıibıbarat biirosn ~ muavıni M. takas hesabımızda terı:ıkilm etm~ şal Peten ve Isp:ınyanın 14 Temmuz vür etmesi ıç1n aşağıdaki noktalar ü- Yazan: Selim Ragıp Em•c gösterdi ki dun olclueu kadar buıfin 
Lo7.ovsk! dün gueteciler toplantı mühim miktarda meibUıcr bulunduğu ve milli bayramı d<>layısıle Cümhurre - :r.erınde dikkatı çekmeğl faydalı bu- S ııriyeye karşı İnglli2.1erle hür de, siyasette emri vaki daima bann 
&nda demiştir ki: o memleketten ,thı\\A.tın ehemmıyetll isimizle general 1'Ta.nko arasında tcb. luyon:ıs: Fransızlar tarafından yapılan I yapan3: avantaj te~ln eder. 

Sntolensk büyük meydan muha _ suretle güç.Ie.şmlış oıdu~ hallerde bu rik ve ıe,,eldriir telgrafları teati o - 1 Örfi idare mıntakasında yerli hareketten sonra ,.işı Fransnsı, elinde ingttııler ve Amerikalılar, bu seri tn-
rebes1 lh.a.ldnnciıı henii?. ta!Bilfıt ve - memleketlere ihra; otuna.cak bioke ıunm~ur. ve yabancı askerlik şubelerin2 ks _ bulu.nan di(:er ınü.stemlekelcrln w . kfşaf karşısında bir &akını enınlvp,t ted-
reınıYOcetiz. Fakat bu:ıu ynkında yn matıuba.t faiz ve dividandl&rı için ~ ---- yıdlı olup dn Cll'Salleri celbedilmfş betlerinden endişe duymıya başlamıştı. birleri aldılar, protestobrcb bulundu • 
~ Çüııkü buradıı nihayet Al- memleketimhıde ian\lyet gösteren, yerli ı·k· c·ı kaA g\J ıd Almanlann Avrupa hıııbinde tatbrk lar. fakat bircokla.ruıın boş yere b l;le. 
lllanJ.arı mağllib et.Uk. Pu, seneler~ ve yabancı şirketlerin harlcteki hisse- in bulunanlardan -Javete henüz i~bet cttlk.leri taktlka 1:1bi İngilizlerin de cUklerl gı"lıi herhangi mani bir ted • 
tetkık edilecek bir m'!ydan muhare- darlarile tahvlll\t hılmillerine ödemek etmiycnlerle sevkedildikleri mııhnl - Fransız müstemlekelerine karşı a~nl bire baş nıramadıl:ı.r. Çünkiı bo le bir 

mecburiyetinde oulunduklaTı faiz ve fabr·ıkası Martta lerden savuşmuş, ıZ nl! gelip dt: me- suretle hareket edeceklerini \'C bunlan tarzı hareket lçln ellerinde dunya ct'-
dir. dividandlar hakkında.ki kararname hU- zuniyeti bitince kıt'Mma avdc& et • blttr birer elde etuın e ve lşı;:-ale çalı. kirını ikna edici sd>eb Y'1lttu. Fakat 

:M. Lorovski, Rus • Almac. cephe - kihnleri taldınlmıştır. 1 k memiş olanları her ne suretle olur- şacaklarma kanaat hasıl etmıştt. Din- bu münasebetle ve b% .. .a bir mıntaka 
&ini nıuaztam bir Verdun suretinde 2 - Birinci fıkrada savılt sebeble açı aca aa. olsun gizliycn ve çalıştıranlar. aı Çini, civarda!tt ı..uvvctU İngiliz il _ hakkında yeni seni riva3eUer ortaşa 
tn.svır etmiş ve demtşt;r ki: hmtıangl blr meınlekc: hakkında bloke 2 - Hariç ask:erlık şubelerine ka- leri kabı ol:arıık Surtyeden sonra el a. çıktı. Bu mmtalaı Da.kar ve Kazablan-
Almaruarın tasarladı~ı yıldırım har ma.tJubat ile faiz vo dlvtdıınd\aı·ııı lh- İzmit, 28 <Hususi> - Silmer. yıdlı olup her ne maksadlıı, olursa tılabllttek ikinci Fransız mü.skmle _ kadır. Malum oldufu üzere Amerika • 

b racı için karamame&ıin tatbik cdılmc. baıı'k umum müdUrU Bill'han k ı ı k ·· t d ltlar ötcdenbcrl Dak:ı.n cenubi A 
i akim kalmıatır. Almal"Ja.rın yap - olsun örfi idnre :nınta.kasında bu - f'S 0 ma uzere o.saVTIJr e lliyordu. ' · -t 'i" diği devrelerde bu m~allğin o memle. Z!hnı NaZillideu şehrimize gelmiştir. Kendilerine atfedilen bu tasavvuru İn- mcrlkaya karşı Avrupad:m tevecciilı. e-
lkları ani taarruzu taklb eden ilk kette açı~ hnsds1 takns hesabımız.. BUrhan Zihni sellU'oz sanayi nıılesı-.rsc. Junanlardan tendi askerlik şubt'!le - giüzlerln şiddetle rcd v.; ~kzıb etme • debllecek tehlike için en müsaid üs. te
gfrnıerde bazı toprak zıyııının ha - da mukayyed meb!lliMen mahsubu terinde tet.ıdklerıne ba.şlamıştır. K.lığıd rln"e emsalleri celbedildiği halde 1- lerlne rabnen Slnı;-ııpoar ,e Malc-zya ıaw ederler. Bo_ ııolttıı.: Cllhaldka. Jn -
Yatı bir ehemmiyeti haiz olmadığını suretile transferi yapılır. ve karton fabrlka.sında bu sabah umum cabet etmemiş olanlarla gene bun - mıntakalannda müşahede olunan in. gilteredcn cenabı Aınerikayn ve \}m.ia. 
SOylediğımiz ?.aman bnzı Jtimseler 3 - Bu karamnmP hükümlerinin mlidürün reisliği altında blr komf[>J'on lardan lhAlen b.ılunduklan m~mle - g'ili.ı askeri faaJJyeti ,·ısı Frausasmda bumu yolile lllndlsınruı giden kafi -
ınllbalfı.ğa et.tiğtmlzi zannettiler. Fa- tatbikini ica.b ettiren b·rtnC'i maddede teşekkül etmiştir. Bu komisyona !ab- ketJerin askerlik şubelerine kayıd - bu kanaati dotururken ~Japonyayı da leleri vurmıya yany:ıcak mıikenımel ta
iknt Sovyetler Birliği dtmünelerce Ba. yazılı ŞMtlann mevcud olup olmadığı rika mUdürU, ba.şmUhendls, mUhcn - lannı yaptırmıyanlıınn ve ge.'lc bun bu vaziyetten nasıl istifnde edilebile • rassud mcrllerldir. 
na kl ithallıt ve ihracat rej'mlne aid mev- disler, sun'I ipek fabrikası mühendis- lardan sevkedlldikleri kıt'alnrdnr. ör. cf'.i'ine daJr derin derin düşündurml;re Fakat Frıuısttlar, diğer müstemleke.-

Yl merke?.i olduğundan toprn • arı- cud metinlerin teıhldi maksadlle ha- !eri iştirak etm.şlc .. dlr. r·ı ~ .. are mıntakasmn savuı:an veyıı. baŞ.lamıştı. Japonya. IUlhYcrlP- akdettf- lerinl tehlikeye koymadan Alınanlamı 
:nıo küçük bir kısmMlı feda edebi - zırlanan kararın lmbu\il hakkındaki Bu 'komisyonlarda Sümetbanlc fnb- "" ği anlaşma netl~nde A:.ynnm mils- buraya nüfuz etmelerine hiç bir uman 
lir. kararnamenin 6 mcı maddesi mucL rikalannuı geçen seneki istllısalfı.tı, iş. iı.lnli gelerek dilnınlyenlerl giZliyen, takbel yeni nlumı:nı kurmak vazifesini müsaade etmedikleri iç.in Dakann mii-

Bib'tik meydan müareb~ltrf blnce :mUteı'it"k1cll tlcart ~diyeleri t.ıın- letme vaziyeti t~tklk edilmekte ve el- keza müessese ve iş yerlerinde ça - üzerine almış bulunu~ordu. Son za _ clafauı zayıf kaldı, karşı tarafın id -
Bznn!ensk ve Kiyef'te 12_11 gfin _ zhn komitesi tarafından tay!n edilir. de edilen neticeye göre gelecek sene • l~ıranlar. manda hft..o;ıl olan eııdi~ler tahakkuk dlalan için de eanlı bir propaganda 

dellberi büyük meydan muharebe • lerde yapılacak. istilısalfı.L tesbit olun- 3 _ Böyle :ıtıt:asından başka blr eder de ingl11%1er Hindi Clnlye el at:l- mevzuu olmnlı.ıa devam eıü. Jı&poııla.r 
l H •• maktadır. Bürhau Zlhnı yarı:ı Sapan. yere ..... vu .. anlar pek az olmakla be- ea.k olıırlars:ı Japonlar için onLln bu Hind! Çiniye nüfuz eder etmez Dakar 
eri cere""'n etmektedir. Verilen bir g n i tte ti 1 .,.. Y- •-k dili d.. • .._.,,ft~ 

h .1- er Ü caya gidecektir. Orad.ı mı ge ri e. raber :ı..~ı·r \'Utand'""n ltaııuni mah mevkiden çıkarmak bfr mesele olabl - ismi '"' rar ere u~e - 1
• 

abere go~re, Almnnlar Fransadan, ahalllnd t t.. • ...,.v ....,,. Tahml ı bili k. 11· a· ç· ı · cek olan su tesisatını m e e kfımiyetlere uğramaması matlub oL lirdi. Bllhnssn lıöyle bl:i- teşebbfü; .Ta- n ° una r • 111 1 m cmrı 
11.datardan ve dığe.r yerlerden şark [Baş tarafı ı •el •Yfadal kik edecektir. du~undan yukarı r.lman mo.dc:lPlerde ponyavı sarahaten inrıl~reye karşı vakline müvazl olarak Daka.rd:ı. eh şim-
cesılıestne kuvvetler getirdikleri gibl petrolün koutrolünti elde etmiştir, bun- Bundan ronra Ur.inci k{lğıd ve sellüioz t mli&ecavfz mevkline soı..ardı. .Japonlar dl bir diğer emr~ nki tahakkuk etti-
~n da bir kısmı kuvveı.leri bu. dan başka kömiirden Alman usulü ıte fabrikasına su ven1ceektlr. Fakat bu yazılı eşhası gtzliv~n veya çalış 1 

- l$te bunu istcmly.ır \"C inrfltere tıe a. rilmck istensin. lş bu merkezde iken 
raya çıekmişlerdlr. benzin çıka.rma\ı.ta.dır, fakat biıtı.in su <tesisatının '\>azı lılzuınlu maddelerı ran khnse!e,.in, hunları atd olduktan ralannda bir tesadüru vukubulursıı. Vi ı Frans:ısında hissedllmlye b:ışlıyan 

(Radyn ga2.eWi) bunlar saııa.yiln lnklşıarı ile mükna - Karabük demir fabriltasile Almnnyaya makamlara tcs:im veya ihb-ır etme- buna sebeb olm k mes'ull:vetlnln İn;i- aksulimel dikkati çeknılye başlıdı. 
-------- sib olarak her yıl yüzde 15 derecc..wde slıpariş edllm~ ve bunlar henüz gel - dikleri tnayyün ederse haklarında llzlere aid bulunmasını tercih ediyor. Çünkü bu hiikfımet, birkaç gündrnberi, 

J 'h 
•hıAı &rimalda olan pe1rnl ihtiyacının ancak memlştir. Eğer normal ş:ı.rtlar dahilin. Örfi İdare Komut:mlığmcıı. takibat lardı. Alınanya Ue Fransa arasında, Afrika aponya su u 1 Q yüzde (8) ini kar ılamaktadır, müte • de verilen siparişler 1:r.mlte gelecek 0- yapılarak örfi idare mahkeme!erlno ilindi Cininin Japonlar tarafmdnn için bir anlaşma yapılmaı;ı mcse!P.Finl 

baki kısım memleket dıştndan ıellyor Jursa ikinci kA~ıti ve sel!Oloz fabrika. verllecekleri anlnşılmnktndır. 1 gali planı, işte bu ~artlar dııiresfndo müdafaa etmlye ba lamışlır. Bu halefi 

n• t• d d >J ·ı • ' ve 19•0 istatistlklerluc göre bedr.11 SOO ıannın lşletmiye açılmasına 1942 sene- olgunlJı.ştınldı. Esa!>en Vişt için Hindi ruhiye. Frnnsanm. bütün ınüstemleke-
ıye ın e eg 1 mış. milyon yeni buluyor. Bu nz.tyette Ja- sinin Mart ayında imkfln olacaktır. Al.-ı .a!'_ te,bı·~a\J ., Çini, şayed İnglllz t:ısavnırları ciddi leri hakkında lluyms;:kta haklı olduğu 

ponyan.uı ç-111 Diacllstanına yerleştik- • • ııı ise. nihayet kaybolmuş bir mevzu idi. endişenin haklı blr tezahürü sayılsa 
c11aş tarafı ı 1ncı ııayradn.1 ıen sonra en yakın 1ıedefı petroıc ka- Fransanın Rusya ---. .ıapon1ar1a anıastıtıarı taıcdırdc, kf'naı yeridir. 

Olcyanusta icrasına zaruret h~ıl ola • "' mak, Anglo.Sakson aleminin iktlsa- B •• ••k l i • (Baş tarafı 1 lnel sayfadal hesalsı ... rma onlardan bir f' lrr kopar- 5 {1 & C 
:~ bütün harekat içln organiZe edil- di abhıkıwaın t.eslrfeıinden kuılul - UYU e Ç Sl rilen düşman piyade ıılaylnrmdıın baş. malan mu ~n olabiJİrtlı. i tc Vişl la IH a.9ıtf' IH.•9 
ııJ bir hareket üssil ihdas et.nıeğe ma.. mak. ayni zamıınch da istikbali ga. A k d f • ka bir de toı>cu alayı imha edılmlşt r. ~ ,.. • 

tetAkki edilmektedir. rantı altına almak olacaktır. iste üç n ara an geç ' 45 kamyon Ue, 15 humbara atan f1let, A s K ~:.KO ı' V.A z 1 y ET 
dibnlcynı ınehafıl, son ayla.rdn takviye e- hedef kl, her iiçtint varmak ioln do Ankara., 28 (A.A.) _ Frtı ns:ının 200 tıeyalr ve birçok esllba iğ.bıam e-

iş olan Piljpln a.daları kuvvetleri. seçil~ek yol mut.laka barb ate inin Moskova bilyüıt eJc-.sllo rer.ıcuı ;e dilm~Ur. 26 Temmuz tarlhınde düş • 
~~-~~ı kuvve" ,. ahı' etmd~ te - içinden .. ıc .. ._..Na. _ .. ...ublarınd'ln 41 Jı:ı - man 120 kişi ile Bengtykaer adasınn [B qtı_, :ı:rı.._ r.nel bildirt.!"'~" o_ "' ~ . ---·"'6 ..... b•- ;:ı.,.__ h k t bb"-''- aş tarafı ı inci snwfaiJaJ dan &..·-'-- • - • .._,, ~ött • ~ .. e• sa a arı Genııı __ _..=;;;:;::;:::;...=..:=;,;,; .. ı.k bir kafile b, "'Un ehrımiz.den geç u .. u...., areketl yapma eşe ~wı- ., uu-...ç l4. ..;aınden .mi rba-

~~:;Mll\'! er;:_)}>areJerine malik olan efin miştı~. Mlsafirler, Ankara garında de buhuımuştur. r-1.ırekı\ta Hangse ~a- yeni inkıŞ:ıtlar:ı ~ntlzar edi1'neSı.."lin lan bir hnberı.1 tc.ı. r••1nma • 
yan eını .. ı... "-'ı.n k Harlc "e V 1.~ 1 ~ kınındaki R=aro adasının bataryala- müreccah olduğunu ilave ctmeğl de ret olduğu haberde tasrili ~ı. me_ı..ıaı 

J-'ec!irter Qfj geleceğini be. •• • • l ı., eA<.ı e~i adına protoko1 ŞC- n da işt.irak etmıştlr. Finlandıya gam- ÇOk yerinde bulmıı..ktayız. m..ıştır. 
Ja""' •ııonya .. 1'1\ UnlVersJteye j tifatları file, ımuavinleı:i taraf111dnn scifı.mlan.. botıan lle •~yyareleri b. hU b 2 ş · 

.... n " h "" • ır cum ot.unu - arh ccphes;ndc muharebeler Diğer taraftan dünkü ya.ııi 28 ta. 
hazırııkl:~nın Pasıri~· a.aırlıkl.arı .. {Baş tarafı l lnC'I ı;ayfa.da] mış, ba§ta Fransu: büyük elç:si ol - ta.hrib et.mek suretile düşmanı tardet. ayni şiddet.le ve pek bati lnki~afh:·- rihli Sovyet tcbliğınde de bundan 
lreJrneıct.._. YaplllaJct ;.e bilytik harekiı.t Unlversitenin gondern'"i +_,.ı ...... li! da duğu halde, Fransanın Ankara bü - mişlerdir. Ja dahi olsa gene umumi bır sureUe 1 imha edilmi 
soo kiJotn""l.IIt Ja'"'n a olduğu haberleri '"'"ur·. ""'6 "'-'(;• yük elçilik erkanı ve Fransız kolo- Maksad Ras ordusuna imha evvc j old~und!ın lmh.. 
b •- ,.,., So """' Almanya ve müttefikleri ordı:lannın sedilen Almnn tumeninin ..onrı0 0-,u, 

ı ... ._ e.,.e u - vyet hududuna nlsi tnraf d k 1 ~ Sofya as <A.A.) - Alman .weıt -z-."' ,, 
~ m-- ~lıkt Rdsldiınltur Milli St.I •--ı ı"ao·- ın an arşı anmış ve Uı;ur- lehlerine olarak devnm etmektedir, 3 : 4 bin yaralı ve bir '"'-yı: ...-:. ver. ler1 tah .... &&linde b(l ., a bulunnn Har. ~ ı t Press> ajansı, Yookova ile Leningradın uu ....,.. 

taıına ~tld etnıe:it J~on kuvvet- nünün yilkstık h11111rıartna anmış ır. Alman kıt'alan tsrafından işgali tsk- denilebilir. En şimalde Fin - Almnn meklc beraber, 40 tank d::ı.fı topu, l2 
lıano tnayn döle 

1 
"dir. Cuşltna bo _ Loza.n gününü ~li barış istik- 1 .............................................. , dlrlnde bunun Alman _ Rus harbinin kuvvetleri Ladoga ve Oneg:ı gollerl ıı.tır ve 8 ha.fit top knybediim~ oL 

t.iyett n lllti.-stah!t; .. ~1l'l'IU~tür. Hoynen ve ~i\l ve za!e;: günü olarak kutbyan : T Ü ~ neticesi üzerinde kat'i blr tesir yapa. arMındaki arazi d3hllınde :ı:nfıhi11lce d.uğunun anlaşıldığı !bı1dirUmckte _ 
e bulunuyo;. adalım hazır va • Istanbul Üniversitesi bu gıinü mem_ i E ŞEK K R : cağa dair ec.nebı nıat.buatta cıkan ya. terakkiler elde etmlşlerdır. B!l lruv. <lir. 

lekete kazandınnı.ş ve cephNie ol - : zıları bahis mel'ZUU ederek diyor ki: vctler. eski Sovyet _ Fin hududuna mye! - Jitoınlr ve Besaraı-ya mın. 
~ 4-iaşın <Ruyıı razcletil) 
~ 0~n vc~ı~Sdik edildi 
lıü1t l'l.sız _ Jail<>~en bir habere göre, 
lıı ~ti tarafı anlll4!nası Jap:ın 

nd:tn tasdik edılm:Ş.. 
l.. ~ctesi) .,,a . e, ııısa adliye 
~"asının lı üşad 
~ eraslıni 
~ -,":;,_ 2a (A.A.J - l!uradn yen· 
-·" ı_ ,ıllan ad' 1 

-
~~ 'llten, .. ·ye !bina.sının nçıl _ 
t "' bucun kalaba!ık bir halk ·un . r 

ll'ıii ş .ratlıe açılmış ve ıne-
~ dde umumi, baro rel.:i ve 

~ t~. Söyıt.dıkleri nutuklarla baş_ 
>e ~~er 
~ vıqll\1 • nut\Jklarındn yeni adh. 
~1' >'a i>a e Cii~ıhurıyet idaresinin Mn 
b hır h.şetı.~, bır çok güzel ~er_ 
>ı~: ııcı Yeni:ıının daha ilave edılmlş 
i~~ınıİ"Unu kaydetmişler ve bü • 

1ııı •fa: karşı sonsuz şükran .bisa ~ eylem~lerdir. 
eşiktaş oyuncuları 

eeıa heyeti tarafın-
dan dinlenecek 

-~karada 
~ IYonasın~apılan Türkiye futbol 
~ ceza h a çıkan hadise mcr _ 
el"f Yeı · eyP.tlnde tetık k edi! 

llıJi.J latanb ı mış ,e 
~~r. ul ceza heyetine bıl • 

ntım ceza he 
cuıara b Yeti Beşlkt.asıı o 

IL\la u hAd ~ -
~ 3oracak .se haktınd:ı bazı 
ı "~eı ve neticeyi mrrkcz 

O<> bidl 
ali\ n~ r"c"'ktır. Kuvvet.. 
tl\ orl' hAdisec'e büyuk 
" ~ b _ ·~·en, B~ktaş meıkez 
t! .a..:~ıı.c :ntı bı-.- .. 
'~""da · e ~ VC' d~cr o-

~. :nusab:ıta OO}'k.otu ve. 

duğu gibi Lozanla ve I.m:anın tnt • ~. Ga2e&emizin on ilı.iaci yılma bas.. Alman ba$Um~daolıf?ınm _11ec'lcri geklikleri gibi b.ızı noktalarda kıs. takalarmda kczalık pek bliyuıt de 
blklerlle de Tiır!t nılllet.ının tarlhını şehirlerin işgali glbı muvaf!aldye~er a. men bu hudm!u da ~lnrdır ve ği.sıklfk yoksa dn Kiyet ve g:ırb d -
ve tallhını a.ğarLını.ş olan zatı dev - :ması münasebet11e b:ızı mt:Slekda$ - 1 raştumak değil, ıalte.t Sovyet ordusu- Mwnıansk - LP.ııingrad de.rnın·o!ile ki Sovyet kıt'al:ı:::uıın tehl'k l~ a_ 
!etlerine en derı:ı minnet ve ,..;;ı.ran- : lanmızdan oldncıı &ibl birçok dost nu imha etmekti~. ~u hedr!ln tahak- bu ihavaJldeki Stıılln kannlını l.ehdld rumlnrı deva::n et~ektedir ı e ı du, T_.. : ve oku7ueulamnı1dan da iltifatlar lı:uku iyi tetıtik '!!hlmrş Alman pJA.nla - cde'bllecek b:r yaziyete gelm•.,lerd·r Alına üttc 

1 
• • 

duygulıırının heyecanı ıÇtndecUr. Say_ :~ördük. Kendllnloe sa.mlmlydle te.. nnın tatbikine bııtlıdır. . . .-:' 1 
• n ve m f lrJerı ord~larınm 

gı ve bağlılığımızla arzederim. ~telı.kb..r etmeyi borc lllJlrlz. Şimdiye udu Alman ba$cumandan- Lenlngrn~ bölgesınde ıkı ~mden - Stalın hattilc o:ıu miidafaa eden Sov 
'Ünh·t'r.;ite Rektörü ' ı ııtı SovyeUeı1n &11udane mutu·,.meti. beli çok şıddet.ıı muhareb~!e:c r!l~- yet ordusun:ı karşı girişm•• ld k 

--------·--------"-_::.;;•,;.;••;,:;••:.:·:.:··~":.:.··:.:·.:.:··::":.:·::··:::-~·~·:.:·-::·:.:::··-·-·--··"" toprak arızaları ve ıayrl mUsald hava men ehenunıyetlı bir değ:Lşikl;k Ol - lnrı bu büyük yarma ha ~t~ tA -

Sıhhat Ve ı•çtı•ma"J muavenet şartıarı ytı.zilnden müşkUlat!ı uğramış: mamıştır. SmoleI'..sk: mıntakasmda karıda da. ıŞaret chldW ~e ı, yu -
tır. Fa.kat toprak mllş!cülA'tı ve ga~ rı muharebeler Smole k' . e & 1 uurf" gerçi 
müsaid hava şar~ıan Almnn or<lusun. t ' • ns. ın 150 kilo • ÇC>k bııti olarak inkişaf etmektedir 

Veka"}etı•nden dan ziyade ric'at etmP..kte olan Rus me re ~adar carbına veya h<ıfı"f su. ve bu narekcttn istihdaf etlgi ge 

Leyıt tıp talece y:urdı.ınun tıp ve eczacı kısımlarL"la talebe Olarak ka
bul edilmek üze:c müracaat eden:cr lıhtıyaçtan pek fasla ddutu cLheUe 
bundnn sonra vckaleıt.mı.i2e mi.iracantcd.ilmemesi ilan olunur. (628'i) 

inşaat ilanı 
Sümer l!ank Umumi Müdürlüğünden 

1 - Kayserkle 1118& et.tirilecek işçi P&\'YOnları ve evlerı ile bunlara afd 
yol, kanalizasyon, harıcl su tesisatı gl.bi inşaat kapalı zar! usuUle ek-
6iltnıeye konuımuştur. 

İ.şbu inşaatın muhammen keşıf bedeli 481892,06 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı :?4 lıra. mukabilinde Ankarada SUmer Bank Muame

lat Ş~nden aiınacaktır. 
3 - Eksııtıne 14.8 941 tal"ihine mtisadif Perşembe ctinü saat 16 da Ank.a

rada Sümer Bank Umum ).füdürlilğttndc yapılaca.k,ır. 

4 - Muvakkat teminat 23100 llradır. 
5 - isteklller tekli! evrakı meyanında $mdlyc kadar yapm~ olduklan bu 

glJ:ı, işlere ve bunlıınn bedellerine. firmanın teknik tcşkıh\tuım kim
lerden tere«kUo ettiğine vP. hangi bankalarla muamelede bulundutıa
nnn dair vesikalar koyacaltla.rdır. 

6 - Teklif me.ktul;ılannı. havi zarflar ka.palı olarak ihale ;rllnU saat 15 şe 
.tadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umumi Kitlpllği. 
ne teslim olunacaktır. 

'l - Posta ile gönderılocek teklifler nihayet ihale saatiDıden bir saat ev. 
vellne tadar "eımlş ve urfın ka.nunl şekılde kapatılmış olnıası ırı. 
zırndır. Postada vakı olahılecek gecikmeler nazarı itibara alınmıya. 
C'Bktır. 

8 Banka ihaleyi tcndll serbesttır. (4821) (6336) 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdürlüğünden 

1. - İdare lhtlya.cı için muhtelif ralonJ, konsol ba.şlık sokl, demir plüa 
.,.e dlr<'k kaide tablası pazarlık usul lo ) aptınlacaktır. 

2 - Pazarlık G 8/941 Çarşamba günü saat 10 d Metro har.ının 5 inci 
kat nd yapıla.caktır. 

3. - Muvakkat teminat 245 liradır. 

ordu.sunu mUtcesw- eder. rette şımaıı garb:stne tes:ıdüf eden niş strateJık ne c.oler gecikmekte -
Macarlar ilerliyor Vjasma mıntakr>.sma lntlknl etmiş _ dir. Fakat, Stalin hat.tını t>;.r U<'nıı: 

Budapcşte 23 CA . .:\.) - Şark ~ep_ tır ve Mogilev de ıki Sovyct tümeni - dan diğerine kadar kaplıya b 
hesi ist4hbarnt büro.snndtın bi:dırll _ nin imha edilerek 23 bin esirle 161 rebe sahası, yeni h"'mlel ~ • muta :ı. 
d:~ı ~ · .. f ı · .,.....,. 00 ,._ k d fi • "' er ıçırı -

l6 ne gore, serı ·""acar .eşekkulleri- ........,, ..... n ~ ;.opu ve 750 krım - rafrynin yapınakt.n old kl h 
ı il l h k t d 

. Mı u an um _ 
n n er :ıre e ı eYam etmektet'ır. ~~nun ıt;wnam edılmiş olduğu d'm- malı hazırlıkların k(lrkunç nlı,js! rl 
Du.:man Mncaı· kıt'nl ırını tanklar kü, yani 28 tarihli t.ıir Alman habe u •uldamaktadır Yen· e le • . ı çsırpı mnlar 
kullanarak durdurma~ıı çalışmakta._ rinde bildirilmiştir. Bunun yeni bir dnha ş'ddetli ve daha kanlı k 
dır Yolların müşki.ı: şartlarına ve muvaffakiyct mi olchığu, yok.~ bun. tır .. , kll G 

0 
n.ca • 

"" . · .-.me e.neı-N K-. 
Y'ddetlı sıcaklara nğmen Macar kıt. 
alarmın haro kabiliyetleri mükem _ 
mcldır. Macar zayıatı fevl-:nldde az _ 
dır. 

imha eılilf!n kuv\•etler 
He1sink1 28 <A.A., - Ocphenin şi

mal kısmında .nıubnsara altına a1ın. 
mış olan düşman kuvvetler! imha e
dilmiş'Ur. Bu vesae ile çok mühim 
mik~rda tank dafl topu, mitralyöz, 
bomba ve diğer harb malzemesi iğ _ 
tinam edilmiştir. 

Tokyodaki şefarethanemiz 
yandı 

Tokyo 28 < A.A.) - Ofi: 
Türkiye scfaretaııe.si, btr yangın 

neticesinde l:ısmen h:ırab olmuştur. 
Yangının sebe!>ı henfı7 ma.Jüm de • 
ğadir. Sefırle sefarcthr.oe erktl.nı sağ 
ve salim olarak kurtulınuşlaraır. 
Hasarat, mühimdir. 

inhisarlar Vekili 
Trabzonda 
Trab1.0n 28 (A.A.) - Gümrük ve 

Sabahtan Sabaha: sesclerlııi bllmiycıı ... kirpe tlimaiı
lar bu kotu ruleti na.su dı.:\ ıuu ettıri
Jorlar. 

Simdi teşhis koyalım. Vak"aWD a
liıl suçlusu biz.iz. Çiıul;;u kız ı.açırma 

Gasetelcnle cöze çarpan fÖYle bir vak"alarmı kökünden temizle) ip , ok 
vak·ayı hüliısa edeyım: caccek cezai maddelen kanuna koy. 

Asıl suçlular 

"Ödenılşin Ocaklı ku) ünden ı 5 3 a. nıadık. Balke1'1crlnin programlarını 
şıoda Halli 16 Y'iuıda ibrablm ve taşıdıklan halk adına göre taıu.lm et. 
daha iki akran arkadaşlu.n ayni köy. ınedlk.. Falan kaza llalkevı kultur şu~ 
den ayni yaşta bir kw kaçırmışlar besi. raaliyetinl ıadyolarta, gazel.eler. 
ve yakalanmışlar.» le ilan ediyor .• •e yu.pmı~. Dır Abdiil. 

Bunu hele şu mevslnıde SJk ıe-sa. hak llimld gecesi t•rUb cimi . Ne 
düf ettiğimiz ku kaçırmil vak'alann. luz.umu var. Abdullı:ı.k Uiruiaı :ınb. 
dan ayınşımın ı.ebcbi şudur. Suçlu- yan kazalarda detil, vilayet merke.ı
ların yaşlarına dikkat. ediniz 15 ve lcrhıde kaç kişi vardır. BıJ" tarihte 
16. Yani tam inkıliab deninde doğ. Karadeniz \•iliyctlermden birinde bir 
muş inkılib hayatı içtndc bii>iınııi~ llalkeı.i köylüyü davet edip çatal bı. 
J' " ler. EskJ ile ili.,ıkleri yok ve iz- çalı.la yemek yemesini öfrretmcye 
mir gibi ileri bir vılaycıimlt.ln köy. kalkmı tı. lta:ı.a Ha.U.;c\lcriniıı Abdiil. 
luler:i. Bu koyun elbet bir illune.ktebl hak Hamid ceeesi '.\'apnıaları da bıın
olacak. Ödemişin clblt bir Hıı.Ute\1 dan dah:ı az gulunç detlldır. llalkCT
de vardır. Ve belki bu koYiiıı bir rad. l~rinln kültür sul>eJeri asıl vazlfcfe. 
yosn hile olacak. Hatta umulur ki llir nnln halkı eski lllyadlnrcfan kllrtar. 
kaç gazete abonesi bile vaulır. Buna ma~ ?lduğunu bilerek o ~cdde )'Ü•~
rn!men bu inkıliib ,;o ultl.lıı Arab ~elıdırler. Siis, şatafat, .aııtesi hi· 
harfierini bUmediklerl halde eski fc.

1 

yük maksadı korıcten lıareketıM"dir. 
na Bdetle.ri öl:"rennıislerdir. Bunun Bu 15-16 7&S1ndakl adedı Jt k ..-ıı
mcs·uıu kimdir! dud da olsa b:ı-u cumhmi.vc( roruk-

4. - tsteklllenn, ltrokılerini go ıneleri ve parasız olaTak venlmekte ol8Jl 
şartnamelerini levazı.ındaıı alnınJan ve kanuni vesikaları ve muvMkat temı. 
natlnn ile ilin edilen gun ve saatte kanıisyonda hazır bulunmaJım. ıG36b ı İnhlsarlnr Vekili Raif Kuadeniz dün 

ouraya. cclmiştir. 

İşte vak'ayı f.l?:l"l ., ı,, • miıı sebebi tarı böyle mi yet.lşcee.ldenliT 
b •dur. l\lazinln lnkılib hamlesile yı. i ~ J.Oı# C.J.i"' 
kıJaıı çirkin tcL\kk u hatıl miieıo-l Mit 

-
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SON POSTA 

ı ( __ T_IY_AT_R_O_L_A-.R...J) 
MŞi:D KIZA TiYA.T&OSU 

Nihayet Moskovanın terki 
kararı verilmişti 

Yazan: Ha.an Ali Etla 

Bu akşam Doğancılar Anarlr.'M. ya
rın aqam Ballarbql HAJede - Sır 

Atık LAsuu - Komedi 3 perd~ 
Halide Pi$in lhrlikte 

Maı>aean Kandıra oadde&t 6akaty& 
mahallesi 16 numarau hanede ölü h. 
mail Hakkı karısı aatmye müddeialeyh -n bir ~f.lrlil anlıy~orlardı. ve Adapamn icra da.ıresinln 29/6/933 

c6ıhht 1V<IJm teşklll~nm hemen 
hemen mutlak !aallyetsı..aliğf. ylizünden 
BorocUno barblllden sonra, harb mey. 
d&uı korkunç bir manzara ar-

* tarih ve 932/1816 sayılı talimatı ile a-
Rus ordusunun arta kalan kısmı, lacaklı bulunan İst.an.bulda Vasıl &ley. 
~a epeyee ya.tlaşmıs bulunu- hinde &ellen ve müddelaleytı Vasltin 
yordu. M<>Slrovanm, harbsiz ht.Taık ölü ve davacı Saoriye kocası tsmatlin 
dilşnana terkedlleceğini ttkan ° umu. tümünden enreı p.Jn ment:uııer!ne 
mfy~ blldJrmet sırası gelml.ştt. Ku _ konulan haczin davacı Sabtiye kl')CMl 

zetmekte idi. Mosk<Wa yolu • 
na yalwı oütiln ovlec, bUtUn 
köyler, her iıt..i orduya. mcnsub 
yaıulılrula, tıkhk tıltiım dolu idı. Bu 
yaralılar, o 6ll'1ld& o havallnin her ta
mtında müzmin bir şekilde hOkU:m 
&üren yangınlar dolayıaile kB.mllen, 
ve diri diri yanmışlardı. Kurşun ya.. 
1"86Uldao ölmtyen, yanıuıdan kurtu. 
labllen Pranısız )'8raltlan ise, Rus 
Qcöytüleri tıaratından merha.metaizçe 
ökltirülU,Wlardı . SilıUılı k6711ller, hiç 
durmadan faali.Yet ııösteriyor. eQ.ya 

tuzof, bütün generalleı1nin bu fdkrine f.smatı Ha.Irkı .tarafından ödenmiş ol. 
olduklarını hiç de zannetmiyordu Car ması ha6ebile mezlcdr gayri menkullere 
Akılaıandr tara!m<k\n Xutuzofun ·ba _ vuedilen haczin fekki de.~a.sın~ esna.. 
şına mmalllt edilen Keneral Bennlg. Yi duruşmasında: Müddeıaleyhın lkD.
sen, daha Borodinodan ltlbaren coş.. metg8.hının davacı tarafından tama
lrun blr vatanperverlik hlsaiyat~ al mile meçhul bulunduğu ve esasen ta. 
tında, her neye mel olursa olsun M~ klbe ooas olan icra do$1a.cıuun İstanbul 
itOvamn kat'iyen haıi>slz te~ilme- adll:vesi yangınında yanm~ cılup yent
meısi llzım geleocA'ini hiç durmadan leme de yçılmadıitt ve &noa.k nıliddel
söyteyip duruyo?du, ale)'l:ıin tstanbulda Vasil dive bır adre-

Ub gelen büyült orduya mensub ki
mi C'Öt'Ö?'lerse, bilA merhamet ifna 
eıdıyorlanfı. Tablf buna karşılık o'ara.k 
Pransıztamı eline ıtecen ve oetect oı. 
duklnrından şUphe edilen Rus köylü. 
leri. Pranszzlar tarofından merha .. 
metsıuıc llcurşuııa d1~1iyorlardı.rı 

Kutumf. iki yüzlü bir adam olan sinden b~a vazıh adreslnı bikmedl. 
general J&nnolot'ten esastı bir muza. tini dM& arzuhalinde zlkretmfi olm&
haret göret>Uec~lni ummuyordu. sına binaen tebligatın !!Anen tcrasıni\ 
Bartı:ıa.v da Cl'las Jtl.barile XutlJ?.Ofun mahkemece karar verilmiş otdu~undıın 
fikrinde idi. Pearat, Barklay, eon hAdl- isini geçen şahsın muhakemenin mual
ııeler dotayısite mu~ı>r o>1du!ımdan, lA.k bulunduğu 19/8/941 Sıı.lt 11ilnU sıı. • 
ondan da bir bayır beklemek dotru ol- at 10 dan evvel A.da.pazan Sulh 3. rru. 
mazdı. kuk Mahkemesine mılracaati illn olu. 

Bu meş'mn günlerde, &us halkında 
Pranıaızlara karşı olan kin. saat başı Moskovanm terki kararı n r. <Ee&s - 809> 
ruı. artıy0rdu. MareŞ3l Kutuoof, hal- .Moslcovaya doğru ric'at etmekte 0 _ 

kın bu ruhi haletini de hesaba kat.. lıan Rus ordusu Pili k6yüne gelmi.şti. 
mo4c meoburlyetinde idi. Esasen hal- Mos'kovaya cok az blr mesafe kelmıstı. 
kın bu ruhi haletinden ötnrü, Kutuzof, 1812 yılının 13 JcyhiJUndc, Filf kö
.Borodfno haıt>ini mllte3kıb, artık .re- Yllnde, Xutuzof, bellibaşlı birlik ko
ni bir hıı.rb venniyeceğlni derhal söy. mutnnlı~ını lçtirnna davet etti. Bu 
lem çesarotindn bulunamamıştı. t.oıı:ılantıya, Rus ordusunun: Bennlgsen, 

Borodiuo ric'atinden MoskO\'Qnm Barklay, Plot.cıf, Dohturor, uvarof, 
tesllmıne kadar geçen bu attı gün Rayevskl, Osterman, Jemıolof, aıbl 
ZJ.rftnda <8-14 Eyltll) Kutuzof, yeni belli başlı btltiln kumandanları iştirak 
bir meydan muharebesi vermek isti- elım1.şti. 
yen ve buntm için de muvafık bir yer Mllorndovic bu toPlantıya iştirak 
arayan bir tavır taıonmıştı . Hakikat- etmemişti. ÇllnkU o, Pransızlarlıı. tema
te Kutuzofım hiç de böyle bir ta.sav- sı muhafazaya memur Rus dfhndar 
vuru mevcud değildi, kuvvetlerinin başında bulunuyordu, 

F'ibhakika, kendi ordusunun vaz!ye. bu mllhim vazifesinden bir an için 
tini hertı:esten iyi bilen Kutuzof, yeni olsun ayrılamıyordu. 
bir meydan harbi verllmes!ne kat'! Kutuzo! ruznııun~ tek bir mesele 
surettcmuanzdır. Esasen elde kalmış koymuştu: Yeni bir meydan oorbi mi 
!eVScalAde yorgun kuvvetlerle böyle blr vermeliydi, Yoksa Moskovayı Nr.(>01 _ 
harbe girişmek, önceden feci bir mai- yona harbsiz mi terketmeliydif. 
ICibiyetı kabnl etmek demekti. Cttnkli Kutl.17JO! bu ve.sile ne, o znmana ka
NaPolyomm elinde, hiç harbe sokul- dar hergün sakladığı bir !ilerini de 
mamış, hiç yq:ıranma.mı.ş, birQOk has. o~ycı etarak dedi ki: 
sa alaylan mcvcuddu. Sonra, Kutu. - Elimizde bir ordu kaldığı Irr, • 
l'lQfun 45 bin kfşfUk: kuvvetine karşı, ordu düşmana mulmvemet- · ç .: bu 
Na.POIYonda 96 bhı klşillk b!r ordu mliddetçe, hart>! m•..,. \'f': " edebilôlği 
vardı. Böyle yıpranmış bir kuvvetle me.k f.lmidle.tmı--ı .. ,_uvaffalı:lyetie bitir. 
iki misli kuvvetli bir dllşmanı atma~ W -=... ...;:ın her zaman için muha
madde'ten lmkAnsl2ld.ı. Kutuzot. ı-· .... i'tfidee>ilirlz. FaJoot ordumuzu k9.Y· 

• talkd1r edemlyecetc koo~ .J\1lllan bctt1ğim.iz gün, Moskovayı da, Rus. 
ğildi. _ ... r budala de- yayı da kaybetmiq oluruz. 

Kutu?JOfıın İif.l~a iştirak eden generallerden 
.rıtmıaaıı:ı br:: yeni bir meydan muha- Bennigsen bir meydan muhıırebes! da-

rr.&ıool vermek istiyormus gibi tavırlar ha verilmesi fikrini müdafaa etti. 
takınması, kullıanılması zaruri bir ta. Bru'Jı:la.y be haıi>siz olıırııık Moskovanın 
biyeden başka bir şey değildi. Ç)ünldl tenklne taraftar olduğunu bildirdi. 
Moob>va. gerek ordunun, gerekse hat- Dohturof, Uvaror. Bennlgaen'ln tik. 
km nazannda bambaşka bir ehemmi- rint m!1dafaa ettiler. Gt.ıoeral Jermo ... 
yeti halrol. Bir asker olarak meseleyi lov ise, ihtirazı bıızı lı:ayıdhır dermeyan 
müta!«ı eden Kutuzor, Moskovanın ederek. netkede o da bir meydan mu. 
ter.kinde bir mahzur görmiyebllirdi. harebooi verilmesinin muvafık olaca
Pa.k.at Mookovanm terkinden sonrıı or- ğını söyledi. 
duda ve hatkta meydana gelecek kötü İçtimada zabıt falan tutulmadığı 
ruhi hulet, Rl!Sl-"tmın kurt.cmlması lcln için, Platof'un, Royevsld'nin Oster -
ileride yapılacak muharebeler Uzel'ln. manın ruwt bir fikir müdafaa ettik
de menfi bir tesir yapabilirdi. 1ste me- l~ anl6şılamamıştır. 
seleyi şümullü olarak mUtaıca eden Toplantı, bir saatten biraz fıl?Ja de
Kut.uzıof, cetfeık.alem Mnskovayı te:rtc vam etti. Kutuzof, içtimada bulunan. 
etmek istemiyordu. o. efkar. umumi.. lar için bim7. da beklenilmedik denile
yede, M06kovaom gayri kabili mlldtı.- ceıc bir şekilde, içtimaı tatil etti. Ve 
fe.a olduğu kıanaatint uyandırmak ls- ayağa talkamk ric'at etmek: kararını 
tiYordu. verdiğini bildirdi. 

1$te bundan ötUrildUr ki Kutur.of, Biraz lm~e söyledlğ1nıiz Uzere Fili 
Mask.ovayı müdafaa J.çln bir şeyler köyijndelti generaller toplantısında za. 
~pmış olduğu .tıaoaattni uyandıracak bıt tutulmadıtı için, her reneralln ay. 
bazı ı.edblrlerin lttibazlna glrJ4ti. rı ayn neler söylediğini Rus mehazle-

Tam bu acmada, Rus lruvayt külli _ rinden te~lt etmek pek te mümkün 
yemnin ric'atlni temin etmek maksa- değildir. Bu tı.rada, bu toplantıya &Jd 
dlle, Fransız kuw.yi külllyesile harb olmak üzere, İngiliz kaynıalı:lanndan 
ede ede :ric'&t etmekte olan Rus dUm- da bazı mat(ımaıt elde etmek 1cabil ol. 
d r kuvvetleri k\mıandanı Mıloradoviç, cmsştur. 
Kutu1:0fun erkinlharbiye reisi general Nap0tyonun matUlbiyetinl anın eden 
Jermolavdan bir te7Jcere aldı. Bu tez. 1ngUtere. Pilidekl t.oplantının verece
kerede. Kt.rtuzofun emirlerine atfen: ~i kaMn büyük bir SGt>ırsıztıkla bdc-

11 Mook.ovanın dilısm&?ıı. terkedile • liyordu. Bu meseleye aid ilk haberler, 
ceti: o sırada Londrada bulunınekta olan 

K.. D. Ertfllsl 8aJh Hukuk HAklm
litinden: 

Müddei: Ereğllde tilccıırdan İsamU 
Bıı.lılı:çı tara.tından nı ilddcaalcyh: Van 
gümrük kolcusu Sırn ÖT.koç aleytıine 
i1ı:ame ettiği bakkııtiye bedelinden 53 
lira 96 Jcuruş alacak davnsmdan dola. 
yı icra kılınan muha.kcmedc: 
İkametg!hmın meçhul buhmma..'iı 

haseblle müddeaaleyhe Ullnen yapılan 
davctlyei kanunjycye icalıet et.rııedi
ğinden hak.kında gıya!) kararı verilmiş 
ve bunun üzerine muhakeme 9/9/941 
t&rilıioo müsa.dlt Saiı gllnU saat 10 a 
talik kılınmış olduğwıdan UAnın n~Ti 
tarihinden itibar.:n baş güıı zarfında 
itiraz etmediği takdirde ma!ıkdn1eye 
kabul olumnavacni?ı ve gıyıı.b kararı 
.,.ıne kaim olmak Uzere iJAn olu-

nur. (941/22> 

Ve iştahlı! · 

ÇOnkO: 

KULLANIYORI 

Çocuklarmı.o küçükten 
SANlN diı macW\unu kul • 
~ağa, SANjN dif macunu 
de gtin:le üç de-fa di§fuini 
ftrtalam.ığa alıttırınız. Gür • 
büz yetifrnelc!'İni temin elmif 
e>lursunuz. 

Eczanelerle, büyük itriyal: 

mağazalarında bulunur. 

2> Moskova laılesf dibinde bir harb Gmn V'oronteıwa geldi. Voro~un 
ftnnek suretUe tartht hilkOmet mer. ..,ıı.ıu Rm'l'l''l'o ham!nP- istirak eQııie 
trezinin hatıramnı t.aziz etmek 1.ş!ntn ve yAra1enmtştı. Hmıen Pili kllyil top_ 
Milomdoviçe verildi#! bildirilmdkte kli. lant16mt müteaık..b babasına yadıtı 

Koçuk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

Mıloradıovfç bu tezkereyi alır almaz bir mek:tubta. bu tot>mntının tafBUA.
pek sinirlendi. Bunu, Kutuzofun ma- tına alıd bul haberler de ''ermiştir. 
lfımatı haricinde, şahsen Jernıolov ta- Vorontı!Jol'a yazılan bu rnektu.bta 
raftndMl yapıhnış şeytani ve ook kur. bildlrilditfne nearan, '°Plarrtıı eııma
nazca bir oyun olue.k t~l~kki etti. sında gener&l oetermAn, bir 111.eydan 
ÇUnacU Mlloradoviç, Napalyonun ku - harbi ~ilmesine tarartsr olan Ben
royı k111llyeslte bir harbe girişerek nie;sen'e: 
.mukadder olduAıı üzere. bunu kay _ 
betseytii, başkı.nnandan, kendisine ve. 
rilen emrin ha.ltild bir harb olmayıp, 
münhasıran bir manevradan ibaret 
bir oyun oldutunu söylıyebllecektı. 

Xuturofun mua.sırten, Borodlno har 
bini mUteakıb, ihtiyar mareşalin sıız
lerı1e hare'lc:ı\tındaJı:i tezadın manasını 

ZA Yi - Sanyer k.azast 14 ftncU ilk 
okuldan aldığım şeha.detnameml zayi 
ettim. Yenisini çıkaracatımclan eskisi
nin hükmü olmadığını llAn ederim. 

~anyer 8'-l'ir sokak No. 4 
Osman otlu ismau Kız:ıJ ıt 

\arihlec"1de 7apıl1". 

1941 ikramiyeleri 

l 
8 aded 250 lira~ - 2008.- lira 

Si • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4-006.- • ) 

300 • 20 • - 6000.-~\ 

ı adecl 2"i Un.lıt - 2000 .- ura 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 • 160 • - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.-- • 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli naımedlerlndeıı 3S7 dotumhı oıuo evraklarını tamamlamış olanlar 

30/Tanmuz/941 tarihinde sevt:e:ülecelderinden bunların Çarşamba giloU aaa~ 
8 sektı.de Kurwr.da bulu.nmalan llln olunur. «6322e 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hrı.'Wl bey una gıı.. 

rib bir §e,' BÖJ'liy~im-
... Tam on sek1z sene. 

dlr ağmnn bir lokmc. ye. 
mele k?ymada.n ... 

• .. Sarf m~ ilD YBGL 
yan bir genç vamuş .• 
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49 DDCD ders s 

Lesson Forty - nine J Wıhlch ıs 1.2ıc P&rt or tee d8.7 whe 
t.ıhe sun gooo down? 

Exerciua lrom Le .. on Thc swı gocıs down in ttıe ıate par 
F orty-eight: ot öhe day. (Qıineş aılııün geç kısınmd 

E • batarJ. (Aşağıya gider) 
xercı•e: 1. Cevablar (an•· The !ast ıısııt of tn~ s.uı i.\ soınf 

wer•). times red. 
l. Because wise persons keep dry in Wıho secıs t.lıe dayligiıt come? TlJ 

wet weather. Person wtw gets up betore the suıı 1 
2. Tbey BQ out in the rain wit.lı no <Gün ışığının ge!işinı <ortalığın attnrı 

ooats on. şmı > kim görür? Gllneştcn e'IVel tal 
3. He is Jn a hospltal. kan kimse>. 
4. They arc at Uıe eud o! the street. It ~ou are early ~nough . 10u will scı 
5. Yes. The person Slt the h0;:,-pital the fırst llgtıt of ~he day, You will sel 

let tJıe friends of the boy see hlm. the ohnnge in Uıe oolour ot the &k1 
when the day conıcs. 

.. Exerci•e: il. Tifrkçeye ter- İn tJıe early part or the day you stf 

1 cume: a mlst ilke a curtnin over the fıeld/ 
. 1 - Islak havada Wşarı çıktıkları va. and treas. When the sun .ıets hlgh ~ 

kıt a.kıllı adamlar niçin palLo giyerler? makoo the mlst go, 
2 - Islak havada budaia tinıseler How dooo it do thls? 

ne yaparlar? tr) bunu nasıl ya.par?) 
3 - Hasta olan cocuıc nerededir? !ts wamı rayS ınake thc air dry ani 
4 - Konuşmıucta olan iki kiş! nere- cleıır 

deler? Exerci•e I: t 
5 - HMtanedekl adamlar <.şahıs- Make changes .in any of thes~ Y.hl~ 1 

tar> çocuğun lll'ka.daşır.rmın krndlsinl are toollsh: (Budalaca <yanlışı oları bi 
trormelerine müsaııde edeıler mi? cümlelerin herhansı blrınde dctıŞilC 

Vocabulary: l!kler yapınızı : 
change (çEync> = tebeddül: ufak- 1. One ıseoo clearly tlıroııch a m~ 

lı~ d IU~ek. 2. The sun is warm in the mtddl' 
ay <dt;:y> ün Of tıhe dııy, 

dayıısııı <cıı ,,/• · •• ı..sığ 3. When l.he .;un Is up the sky ıs 
early <örm Cl'k~ gun 1

• dark. 
f"ırst (törst) =- bı!'u.. -.. " c..B-0~ and glr!s ,;o to bt:d in th' 
last Oa.st) - son . a.rı:r,.!.. ~<> not sec stıırs in th-.---·~'· 
late <IEyt> = geç. 6. Th · :uıoe;n is br sht when t> 
mlst <mist> = duman. ls bright. 
moon <mUun> ay. 7. The skY Is sametımes red 
nlght (oAyt) = gece. 
star (star> = yıldız. 
everythlng <Evritin> = her şey. 

T ext and tran3lation: 
The night is the time when everyt. 

hing ts dark. (Gece her şeyin karanlık 
oldutu za.mandır.) 
nıe day is the tıme when the sun 

ıs in the sky. nıe circle which you see 
in the skY ıs the moon. At the le!t of 
ttıe moon is a i>rlght star. AU thP. other 
polnst or Iight in tlıe s\cy are stars. 

When does the sun come up? The 
sun comes uP in tile early part or the 
da.y. (Güneş ne ıama.n çıkar? OUneş 
günün eriten kısmında ;;ıkar.> <OUnün 
Ult anlarında çıkar). 

1ıhe sıın comes up. 
8. The sun comes 

ptı'"• o{ the dav. 

Exerciıe il: 
Glve ansevers to these queJ 

<Bu suallere cevab veriniz.> 
1. When is the ruoon br ght? 
2. How does onc ınake wa.tcr 
3. How m:ıy a person gc• h:S 

clear? 
4. When doee tJıe sun go do 
5. When docs tlıe suıı conıe 

6. What is like a curtaın o ~ 
fields in the early vart of the 

7. What wlll you see if you • / 
earl.y enough? / 

Dahilive Vekaletinden 1-! . ~ 4r 
1 _ NUfus dairelerinin ihtiyacı lcin nümunelerine Vf" şartnames~6& 6ef• 

150 şer ya.praklı 400 ıı.ded esas. 150 aded yeniden kayıd, l?O rfJ'_e '1'1 
ğum, 150 aded ölUın, 150 aded evlenme, 100 Bded yer değışti cJ14 ti 
terlerile 150 ser vara.klı 5000 cild dofum. 4000 clld ölUm, 2000 "" 
değifstlmıe ilmühaberi ve ı;ooo aded de istatistik cetvelu:ı~, />(l)J 
tecdidi için işi :ıçık eksiltme suretile münakasaya ltonulmWl~~ 

2 _ Bunların ldğıdı, mukavvası, kaplık bezi ve kaptık ıtô.ğıdı 
verilece\: tir. e!f~ 

3 _ Muhammen bedel! 1300 liradır. d' 1 
4 _ Etı;llt.me 15,8.941 cuma günü saat 15 de Ve'lı::l\let bina.sın~tır 

mMürlllğünde toplanacak satınalma komisyonunda yapıl ı,ııtY 
5 _ Muvaldtat teminat miktarı 97 lira 50 kurw;tur. 1~ 
8 _ fateldiler bu işe ald eartnamt"yl ve nümuneleri Vek{ı)et ~d~ 

dürltiğilnden parasız alabllirıer. 
1 

cııJ1 ;ıe:ı 
'1 _ Ek.<Jlltmeye gelebilmek tein istcklllerin ek5ilt.menln yıw;;,,.t ed ,. 

en az 6 ~ enel istida ile Dahiliye Veklletlne murs ~ 
1ş lcin ehliyet vesikası almalan llzımdır. ~e ı4g0 ~s4> 

kk t te i t makbuzu yıı1 ,.., e _ Münakasaya gireceklerin muva a m na . ı.ctr ".:..ıı' 
kanununun 2 incl maddesinde yazılı vesaik ile btrll l•7"::.. 
saatte mezkllr komisyonda hazır bulunmal~dır. ;;pıı'~uflnC 

rııJ"..,..p-:=- bO['Ç-
. Sulh u··"-·k Soma icra nı~nııt -" ,.., lira . tJ Sultanahmed Blrıncl uau -c<-' '',41 c:b 

Soma Tarım ı<:ı lp:;:....ıccrın ı.,, 
Mahkemeslnden: masraf.sız ve faiZS ı eti !;İen ~l baL 
Davacı Mihal tarafmdan davalı Ko- lu Somada Mellrı1pıı~u~n satı-

00 Papad<>POlUS v~ Mıı.kbule ve Meh- borcundan dolll-Y1 ,fi 
med ve BüyUkad~ Aıtınorau CQ(\de- yada (150601 kllO ,:ıı' ıar ~rtnet 
sinde 16 sayıda muk!m EvlombiYa a- şına karar verUıtı t)fl~r ve bııtyalıır 
teyhterine açılan ızaıeı ııüyu davasın. Bu tütünlere c~:ıı1,ştefrlk cdııcrel: 
dan dola.yt davalılardan Evlombiyıra kıymet takdi!' -<·e.r' kıymet kO ' 

x• l ~r d~ gönderllen davetiyenin teblit;sı:>: ger muayene ve 
014

1 .ı 

çevrilmesi üzertne icra kılınan duruş.. tamamına c3 
1 

nrtımıl\St Jl 
1
, 

mada: nuımuştur. bt..ıı1c ınuhanlIIlcn lC1 
tamı geçen Evlombl.yaya, 15 gUn Mahcıızuıı 01ı.P tnJtdlıJe 

müddetle il{men tebllg:.ı: icrnsınıı mah- ı~ı raeıırt.e-.,. · buhnad\ğı r~ 
'16 '

111 ıs.s 941 pa.ı:ıı e 
kemece karar verilmiş o'du~undan mu- metinin ~ _,1110ın 7 

Y" kadAf terıı 
ha.kemesinin icrası lçln tayin kılınan o,rt.ıw J " 

P b ikinci 15 tcJl. n ve anrJTlf' __ ti 
14/8/941 tarihine rasttıyan crşem e ı;ünü sa::.ıt tn!J:ıc.rı 1:r~l'11""" 
günU sant ıı de Tapu bınasmın nlt ka- dilcod ndcıı ıtı4~ ctosyn n i(J~ t• 
tında Suıtanahıned Blrlnci S.ılh Hu- t nterıP ı>i ve artınnıya f.şt fl
kuk Mahkemesinde bizzat hazır bulun- ::rııell:ıt:ıı~~ 7,5 teminat; akÇ~ 
maıSI veya tarafından La.1dik eılllm~ blr deecıcıcr!1' bnnka temin dl l' 
vekAletnııme ne bir >tekil. göndermesi! ıı. ~ııtc-b~~en haıır bul~tl 
a.tsi takdirde muhakemesmlu ıu.raJ>ın- ~un.: ?ı&n 
da icra tıımacatı ~tt.t makamına t:a- ıı.ıı o1unut0 

im olm* illere 116.a olunur. <3~/941> 


