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Macaris t a
Plın Vaziyeti 
Macariıtan, ailih abna· 
dan milli emellerine ka
vu,tuğu ic;in aeviniyor • 
du. Anlaşılıyor ki, silah 
•onradan atılacak ve kan . 
da aonradaıı akacakmıt ! 

1 LONDBAYA GÖRE 

Leningrad'ın 
dış kısmı bir 
cehennem gi
bi kaynıyor 

Timuçenko kuvvet-
leri Smolensk'e 

20 kilometreye geldi 

20 Egliilden itibaren .• 

Saatler Bir Saat 
Ge r i Alı nacak 
Ankaradan bildirildiğine 

göre 20 Ey lfıl gecesi saat 24-
den itibaren memleketımizin 
her tara!ında kı~ saati baş -
lıyacaktır. Yani o gece tek -
mil saatlu birer saat geri a-

lınacaktır. Esasen geçen y:ıl 

saatler birer saat ileri alın _ 

mış bulunduğundan bu sureL 

le normal saate avdet ,.d,I • 

miş olacaktır. 

1 

~on: A . Şükrü ESMER 

l\~aınya ile ;ttifak hali11de 
Jııan aya loarşı harbe giTen Ro -
~ ;·a iLe Fınland·yanm dava • 
~1kafi ıi<ırecede saııihtir: Bu iki 
~\ diy.orlar kı, Rusya c}urup 
loıı ken, bize taarnı.z etmiş ve 
ltı~ııkla_rwnızı ellttinmden al • 
hu· 1· Bız fail< kuvvEt karŞ16ında 
>~P?'akları Rusyaya terketük. 
bunı·t lıerkederken ilk frrsatta 

Odeaa ininde Ba· 
menler oa gCl n d • 
zo.ooo 611 werdller !ooydlerin onnmı 14" için.de :A.ImaıWırdan iğtinam rffikleri bir top 

Büyük Millet 
Meclisi Bugün 
toplanıyor 

Tahrandaki 
Mihver elçi

leri çekiliyor 
ı.c..•rı geti almıya karar ver - Lo A.A ""l<ık ndra. 15 ( . \ - cB. B. C.• ı 
llıl · Alınanyanııı şark ile meş.. Röyterin Moskova muhablrl, Le-
ı,,__10~a loaraT vermesi, bu nıngradın dı:;ı~dakl harp cephe-
t::."" l hazırlam }duğımd sinde gece gilndü.ı topçu düello-
~~akWınm ıı 0 an, sunun şiddetle devam etli&uıi, bu 
~ ızm :stirda.dı :için ••hanın adeta cehenneme döndü-
bııı aya karşı harekete ıeı;miş .i;ünü bildirmektedir. Sovyet Bal-
l31lrııtyoruz tık filosuna mensup hava kuv-

lı, U ol~a vazih bir vaziyet- veııerl bomba ve mitralyözlerle 
1>.ıı !°akat Macaristan Rus har _ Almanlara agır zayiat verdinnek-
t-.1e lledoen >otirak etm.i<'lir? Ma. tcdlrler. .... a -:t ··~ t.İzve.stia> ,azet..es!, Leningrad 
~l tın Ruısya ile ııusuBi bir da- hallurun gelecek takv,ye kıtaat> 

ıov YET TBBLlil 

Kremesnig 
şehrini 

tahliye ettik 
• ~Iıı ~~1 Yoktu. Macaristan Rusya. için hazırlıklar yaptığını bild!r-

(l.,,_.tıdut komşusu bile değildir. mektedir cuma g u n u 6 ·7 
' ~\ı M:a 1 esk' K ·· ük Diğer ı.ara!tan merkezde Timu· 
<>n~ car ann, ı uç çenko kuvvetlerinin mukabil ta- tayyare düşürdük 
~·a tnıı teşkil eden Çe'koı;lo - (Devamı 3 ünc\l 8ahı1edeJ 
ıl;ı~ t' Romany.a vP Yugoslavya. Moskova 15 (A.A.) - •B. B. C.> 

b~ d O'pta.k iddiala•ı vardı. Fakat Amerlllada ua•rrl- Sovyet tebliği: Muharebeler tek-
tııl§rava!arın hepsı ,:Joe halled.fl • U mil cephede şiddetle devam et -
~· Çekoslovakya parçalandığı yet Flloaa,, gClDtl mektedir. Günlerce süren çetin 
~t·~· MacaristRntn bu dev~et çaıpışmalardan sonra E:reınesnig 
lot... ~ laorı üiz:erinddt.i erneilEri Vaşinıton, 15 (A.A.) - •B. B. C.> şenri tarafımızdan tahliye edil • 
\. ·• 1 rı::n .. ~1 - Eylülün 27 sinde 13 Amerlkan t.ic;:1·et •a•,,.., •""'' ml•, Y•y.ana .hakem mıştir. Dnyeper nehri üzerinde o-

,-..... lJ "Y cem.lsi ayni günde deni.Le iDdiri1ecek-
"lın e Rcıınanyad~n TranSil • tlr. Bugün •Hürriyet Filosu Gü.nü> o- lan bu şehir Dnyeperpetrovsk'un 

Napolyon'un 
Moskova'ya 
girdiği günün 
yıl dönüm ü 

Moskova 15 (A.A.) - •B. 
B. c .. Dün. Napolyonun 1812-
de Mosk<l'Vaya girişinin yıl -
dönümü idi. Hitler ordusu, 
Napolyon ordusu gibi yürü -
yerek gelmediği ve teker • 

lekli, motörlü vasıtalar kul • 
!andığı halde, el'an Sov)et 
hüküınet merkezinden 300 
kilometre mesafede bulun • 
maktadır. 

ı.ı)°\:a almmaş ve nihayet Ygos- !arak adlanacaktır. (Devamı 3 üncil Salı.lf~de) 
tırı::ın parçalaıımasınıda da Ma. !--------------------------------------.:...----

1.ı • hl6Se veTiln.ışti. y E N •ı l A K D E N 1 Z D 1 Mal tepe
de yangın ı 

1trı ~atistan beliti de bu 1oprak. 
~'ıı aıı dökmed•n elde etm~ 
~asının şuknn horcıınu öde • 1 1 1 Bir gemi k afi ~ t~ için Almanya·;a yardmı e'I- z e z e e e r 1 -
~liat ltarar vermişt>r. Esasen Ma. 1 esinden hayır 
~~! aıı, Rusya ha.ı bi çlknıazdan 
tıı, de Alınac askerlerine Ro • Va D ve Ağ r J vila- b k / d 
\ t !1~ geçlşlennde transit hak. yellerinde sarsın- ıra ı m a ı 
)-"lı~k suntile Almanyaya K.lıhlre, ıs (A.A.1 - ' Orta Şaıiı Ha. 
lııl\lı,~a bulunmalııta iıti . Geçen blar de Va m ediyor va Kararılllu.nın Teblitl: lnclliı lay-
1-ı; "'ıatda Şarlt haıı eldtma bat- 7areleri Meriı:ezl Al<denizde, evveUd 
ı.,111lıç olınak üzen! Romanyada Ağrıd&n alınan habeırlere göre tebliğde bildirilen dilfman cemi kati-' •nan A P~toos kazasında zelzele fasıla - ı .. ine hücuma devam etmişlerdir. 
'~• .._ , lıman °talim ve ~rbi.. Bu kafil-~en • a rdı•ı •erde basara 
... <ıt ·•-- larla devam elııneJ..~edir. Dün .,,aat ~ • • , ••ıışt.t oU<OrI, Mac~ristetıdan geç. uğramamış hiç bir gemi kalmamıştır. 
tra, •.. '.Macaristan A.lınanyaya 16, 13 ve 16,35 arasında 6 şar sa- İki ticaret ıemi•I yakılmıtlır. Diğerleri 

~rt b (Devamı Üçüncü S•hılede) 

• 
Büyük bir fundalık 7 

saat yandıktan 
ıonra söndürüldü 

Dün saat 13 de .MıUtepe ci'Yarın
da bir fundalıktan büyük bir yan. 
gın çıkmıştır. Ateş geç haber alın.. 
dığından ve rüzgar şitldetle esti • 

(Devamı ÜçilncU Sahifede) 
!<ı\.ı ak.in vermemiş olsll(Ydı, (Devamı 3 üncü Sabltede) 

tiııt • ha.rekata girişmek müm- Yeni Emniyet Mü-

C•ıa:1•m•ıı•ıl ~~ohnıyaca.1rtı. Fakıa.t Maca - du""ru··mu""zu··n 
'.'lıa tn Ahna'B askerlerini top • 
'<t:11trlfl(!an geçırm~~i ile fiıli o- t • · ld" 
)<it ı~arbe iştiraki arasında bü. ayın em r 1 ge 1 
\.iıy;,. "fk 0\-.ırd.>r. Macaristanın İstanbul Emniyeı Müdür Vekili B. 
b:r .: Paıı:t bir yRrdundan aktif Salahaddin Korkud'un Emniyet Umum 
1 .... - \ar~~ Müdürlilğil 4 ncu Şube 1\.füdürlüğüne \'e 
'io;_ '."'fla geçiş karan, anl&Şı - BaıveUlet Arşiv Dairesi Müdilril ••ki 
lııtih~ Başvekil Kont Telekinin Eınniyd Müdür Muavimmız B. K5m-
<\~a 1 eıralann1a verilıni~ti. ran"ın da İ<tanbul Emniyet Müdürlü-

~
'ttit n:l'Q Mııcar !ıükı'.imet.inden tüne tayinleri hakkındaki emir bu •a-

Yllrd bah Vil5yele teblig olunmuştur. Öğle-
l ım istemşı, ve Başvekia den ıonra kendller•ne bildirilecektir. 

~. Yi; ~&!tar olmadığı ve sözünü B. Kamran bu aabah Emniyet Mü-
~ ili "iiteır.eaiği iç.n mtmar et. dürlüğüne gelmiş mektep arkadaşı o-

h ~lllırtır ıan B SaUıhatUnl •.lyare\le bir müddei 
Qu • ~ -lıdllan ııorıra Teı..ıı.w.,i takin ıörüşmüşlür. Emr' tebellüj: eduıce va-

~'"'q\ aruıJ ,... zlfesine başlıyacııktır. Her ikisi de de-
l 01, iŞvek:i.J, Mararistanın ak. ğerll ve genç idarecilerimizden olan B, 
~ lfttrı"}<. harbe iştiraldrı.i tas • Kanıran'!• B. SaUıhatıine yeni '""""·-
~ ış~~..';'e Maca:-lar, Almanya )erinde de muva!fakıyet dileriz. 

" hat "'!l.l halinde R1J9Yaya kar
:~ıır~ete gıeçoıı.şlerdir. Fakat 

ııı t-.ı,~·n bü:tün kuvvetlerile 
ıl°ll! iştirak etmiş değ il -

~n,,.,•mı Uçüncil Sahifede) 

'\lhterem 9 
~~~uc~a~\ 
Ş.l\•ı. 'ııııı rnomleket içinde ve 
~ilıati'•Pnıaıı:ta oldutu vazi!e 
a~~t >'arın sonuna vann11 bu
~ bu~~ Ba1mubarrlrlmiz im-
~ ıne •lc!ı1tçe 7oldan ve Şark

~l•l\l "'1•1tet meselelerine ait 
.'~rla ~!arda ıönderdig! 
,, ~ okuyuculanmız.a faydalı 

~' İzzllJrn,.tır. it, tıı ıoı, et Benice, 7arı.ndan iti-
,/• b •ar eündelik mesaisini 
~..,.. ..,:•riı:en okU7ucularma 
,.~ btr rö Ioıce.t içinden ve Şark-

.;:. Portaı ıils!lesl de yaza-

tu lı>ıuı.a 
Oa '"4u ıı. l'l'lrlıniıln kalemi ve 
~""•aı. hu.us! bır ehemmiyet 
,. 1•l'ltıı •lan bu memleket in-

*'ııııtı a ne vaıaı netre başlıya
tııı..,:c•. muhterem oku;ru

a bildirecetıı .. 

4 kişi başla"rı 
koparılarak 
öldü rü ldü ! 

• 
Cl11ayetl IŞllJ8D llll 
llatll karde,ı Baba 
Polise teslim etil ı 

Ba!rada leci bir cinayet işlerunişllr. 
Bundan 6 yıl önce. Yunanlstandan 
hicret ederek Bafra kazasının Kapı
k.aya kariyeslne yerltı;en Hüseyin Ka
ragöz ile k3rdeşi 17 aşında Hasan Ka
ragöz, dayıları Ha~an Yarann evind• 
çalışmakta ve ye\.'mi)·e ile tütün diz.-

(Devamı Üçüncü Sahifede) 

216 otomobil 
lastiği geldi 

Şehrimize 218 olomobU rnstiğl ceL. 
mijtir. Bunlardan 110 tanesi taksi d.i
j:erleri kamyon llsügi.dir. İht:tyaç sa
hiplerine ellerindeki sıra numarasına 
ı:öre th--ı.iat yapı1acaktır. Tevziatı İ~e 
),fildürlü&ü yapac•ktır. 

Çernigov ve Kremencnik şehir 
/erinin tahliyesi, Budieni ordu· 
sunu cepheden, cenahtan çifte 
taarruz karşısında bırakıyor! 
(Yazan: EMEBLl KURMAY SUBAY) 

BiT Atman topçu mevziindrki ga.yr-!t 

Bugünkü teblıiğ'ıere göre Şark ı 1 - Leningra.d etrafında Rus 
ceıphesinde \·aııiyetin hulasası 9u- ve Almaıı tupc;uları arasmda bir 
dur: (Devamı tlçilLcil Sahifede) 

LBNINORAD'D& 

10000 kişilik 
Alman kuvve· 
ti imha edildi 

• 
200 t ank, b i rçok 
top tahrip olundu 

Moslto•·a, 15 (A.A.) - .B.B.C.> Le
ninçad böl&esind• harekatta bulunan 
Sovyet lut'alan J 0,000 den :lazla bir 
Aıtnan kunetinl hnha etml~lerd!r. 

~OQ ı.imk, çok mikt•ı-da otonıobil ve top 

tahrip edllı!Uitlr. 

• 

• 

..ı<r Sotıyet mukabil MU:ıumunu 
karşılam4k üzere siper kazan 

Alman llSkerleri 

Ankara, 15 (Teldonlaı - Tatil dev
M!Sinl bitiren Büyük Millet Meclisi bu
&ün saat on be~te llk toplantısını ya
pacaktır. Bu münasebetle meb'u.,ıar 

dairei intibabiy\.lerlnden dönm~ler
dir. 

Meclisin bugünkü toplantısında ö
lt.ım ceza.sına çarptırıJacak iki şahsa ait 
tezkereler ve İı;el Meb'usu Turhan Ce
malin tesrll masuniyetinin kaldınlmn-
sı hakkındaki Ba..,·.-ekfılet tcı.keresiyle, 
Türkiye - Almar.ya arasında.ki ticari 
mübadelelere mutedair meyankökü 
kon.t('njanının meyan hulasa.sına ye 

1 
balına tahsisi h<.kkuıdaki notalann las-

(Devaını Üçüncü Sahifede) 

Londra, 15 (A.A.) - <B.B.C.> Tah
randan bildirild:ğine göre orad~•.1 Al. 
man, İtalyan, ~ı~car ve Rum('n scfa
retlerıne yarın şehrı terkc·tmeler rın

Ti \'eriln1iştir. Aln1an tebea!'-ilndan kin. 
ci b;r kufile bu~ün İnG ilıı. ve Rus ma
kanıatına teslim olunacaktır-

5 m!lyar daha 
Vaşıngton. ı5 (A.A J _ Reylerin öğ

rendiğine göre, bır ayl:k tatıldrn son .. 
ra. bugün tekr;..r t p! ... -ıacaktır. U.uz
vet•"jn ingütere'·"' 'e mütt<'f klcrlne 
Y<J dım iç:n 5 mıı~ :ır dı lar tah J t ıs
temesi muht("lJ'f"ldır 

Bursa Valisinin gazetemize beyanatı 

Şehrin Su ve Elek-
• 

trik işi Halledildi 
'YALOVA • BURSA yola u Sandovlç yol,, 
tabir 011111111 yeni bir u s u l le yai ı1acal! 

Bur.ıa 15 (Hususi) - Vali B. 
Rdik Kualtay şehre ait muhte • 
lif işler hakkında bana şu beya -
natta bulnd: 

- •Tabiatın bütün güzellikle • 
riıe süslediği '~ bütün dünyaca 
t>.ir s u ~hri olarak tan.nmış bu -
luı,an Yeşil Bursamızda maalesef 
§t'Lrin ihtiyacını karşılayacak m~ 

tarda 111 olmadığını söylersem 
herkes gibi bul!a sizin de hııynıt 
eocceğinize eminim. Fakat ne 
yapalım ki bu bir hakikattir. Hil
leıı şehirde mevcut Allan su hem 

m.ktar itıbarile az ye hem de:; iJj

ru:ıhhidir İ.kı yıl enrl bt:ra) a 
(Devamı 3 üncU Sahifede) 

Yugoslav Krahnın 
sözleri 

Londra, 15 (A.A.) - Yugoslav Kra... 
lı Pi7er1 bir &.t;ktri klübil ıiy::>reti f'S... 

nasında Yua:oslavyanın gaye~i hür ya ... 
ıamak ve serermı muhafaza etmek ol
dutunu &ö7lem~ ve §U söz.leri ıltve rt
miştl-. Millet dalına canlıdır. 7.<ıft·r 
ıünü uzak dei:ihlir ve o gün Yueo~la\.-
7anın dir~ günil olacaktır.> 

Maktul düşen dör-~======== 
düncü r-

Alman Generali 
Londra, 15 (A.A.) - Alman tebll

ğinln dün Rus cep11esinde maktul düs
tüğünü bildirdiği General Von Şubert 
Romanya mıntakasındaki Alman kıt' .. 

alarına kumanda ediyordu. Bu Gaıe

ral, Rus cephesinde maktul düşen dör

düncü Alman Generalidir. 

Abllan • ıowyet 

BABllNE 

••• B ABI' 

Sovyetler 
Leningrad'ı 
yakıyor mu? 

ŞEHRİN 
dış müdafaa 
hatları bir ce
hennem a leşi 

içinde 

ALM AN LAR bu 
mııtahkem cep-
1ıe11ın yarıldılını 

bildiriyorlar 
(Yazm 3 W.cil Sahifede) 

\ J 

ÇERÇEVE 

Yine Balkanlar 
NEciP FAZIL KISAK0 REK 

Harbin başındanberi Balkan
lar üzerindeki iddiam ız malfım 

olsa gerek. .. 
1939 danberi Balkanları, şu 

\eya bu türlü, İngilizler \eya 
Almanlar tarafından harbin 
geçirileceği ana caddelerden 
biri olarak göstermiştik; har. 
bın, Balkanlar caddesinden g~. 
mcdikçe çıkmaz sokakta kala. 
cağı hükmünü \'ermişlik. 

1941 ilkbaharı, iddiamızı par. 
lak bir şekilde gerçekleş1irdi. 
Almanlar, ilk bakışta, Orta ve 
Yakınşark İngiliz müstemleke 

anahtarlarna doğru Bal.kanları 
çiğnediler; (l\fataban) burnu. 
na kadar uzanıp oradan Giride 
atladılar, Adalar denizini bir 
adalar zincirile perdeleJip bir
denbire •-e beklenmedik bir 
çark hareketi şeklinde Sovyet 
Rusya üzerine çullandılar. 

Bu hesaba -.e vaziyete göre 
Balkanlar davası, iddiam.ıı.ı 
tamamile gerçekleştirmiş ola • 
rak nihayete ermiş {arzoluna -
bilirdi. 

İşte bu faraziye çocukça ve 
safdilce olur. 

Zira Balkanları içine alan 
1941 ilkbaharı hareketi, Bal • 
kanlara her iki taraftan da tev. 

cih olunan gaJe ve maksatla • 
rın ancak n küçük bir teşeb
büs başlangıcıdır. 

Almanlar Şarkla bir netice 
alırlarsa, İngili zlerle uzlaşıp 

ı-zlaşan1ıyacaklarına göre, Or ... 
ta \e Yakınşark İngiliz müs • 
temleke biilününü J ine Bal • 
kanlar yolile tesir altına almalr 
meeburiyetindc oldukları ı:ibi, 

İngilizler de, Almanlarla ıız • 
!aşmaya razı olmadıkları tak • 
dirde, Almanlara karşı te,itli 
darbeyi, Alman • So' ~et har • 
bi cereyan ederken Balkanl~r 

istikametinden indirrncyi düşü~ 
11cbilirler. Almanlarla uzla. • 
nıaJ·a razı olnıı~·an bir İngilİe. 
re için. Alman~ an.n şu mrşgul 
finından \"C belki dr JtCÇİrcceğİ 
mü kül ve nıe~ı:ul bir k1' me\'. 
siminden !a~dalanmak c~ ıath 
fırsat olduğuna göre, İnğôltcre
nin Alı11au~·ayı ~·a arkasından, 

yan i Belçika .-e Fı ansız •ahil
]erinden, yahut cenup ~ı:tnın • 
dan, yani Girit ,.e Yunani~tan 
iızerindcn kavramaya çalı~a • 
cağı hemen hatıra gdebilir. 

Vakıa Almanya. kendisi için 
en has.as cenah olan Balkan • 
lar nahiyesinde İtalyan .-. RuL 

gar ordularına nöbet brklrt • 
mekte ise de İngilizler bu ik i 
kuvveti istiskal kabiliyetinde. 
dir. 

Sözün kısa>!, harbin Balkan
lara gelcccf:i hakkındaki iddia. 
mız tanı tahakkuk elmiş bu _ 

lun'a bilr, harbin Balkanlarda. 
ki macera~1 bjı.ce. i!-ıter Alınan, 

ister İngiH1 cepht"!-ıİnden tnına .. 
mile tatmin edilıııi' değildir . 
Balkanlard> dalın nder ol•bİ. 

lır. neler! 
Bir İngiliz .. Alınan u:1:ln,ırıa ... 

sı o1maz~a tki },una !ı:lta iın~i t 

bağlamakta bata y ol,tıır) Bal • 
kanların tekrar ı~e~ e llOııcre • 
ğini gör~tcğiz. 
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H . .ı\LK FiLOZOFU 

DÜŞÜNCE 
~r (MAHKEMELERDEi ... m!-:::.CET) !'ili a ~kom 
Sakin gazino u v •• 1 m t 1 h 8 n 1 

Kağıt fiatlarının aiikar pa • 
lrnl.l:tma, gazele ~ahifd"rinin 
t. lıtlidine rağmen, kitapçılar 

bo.ıı durmu)·or. İki yıl süren 
Avrupa harbi devamınca , Ba • 
bıfıli kitapçıları, belki de, nor. 
mal senelerden fazla kitap bas. 

REŞAT FEYZi 

lemde yaşatır. Her gün muay. 
) en hadiselerin içinde )·uğuru
lan, muaJ)-en harp haberlerini 
dinle)·en kafalar, bu yorucu 
zihni faaliyetten biraz olsun . 
,5:1yrıln1ak, kurtuln1ak istiyor .. 
lar. 

lbtlyacı ba,ıadı Parasızlıga ne guzel çareler Tekmil 

bulunuyor gördün mü Bayım?.,, 
mahkumlar 

her yıl Haziran ayın
da imtihan edilecekler 

mışlardır. Mektep kitap • 
!arının (iat uttırışı • 
na mukabil, tabiler, bir ta • 
kım eğlenceli eserlerin fiatında, 
hayh tenziller temin etmişler, 
bu suretle kitap sürümünün 
hinnisbe l'Olunu bulmuşlardır. 

Galiba, roman, eğlenceli ha. 
fil eser nH'inden kitaplar harp 
) ıllarında daha çok satılıyor. 

Tabi, satanuracağı kitabı ne 
diye bassın? Halbuki, boyuna, 
bahsettiğimiz neviden kitap 
çıkmakta, renkli ve resimli ka. 
paklarile vitrinleri süslemek • 
ıedir. 

llergün harp tebliğleri, cep. 
he haberleri okumaktan bıkan. 
ruhlar' sıkılan insanlar, biraz 
da tamaınCI\ ba~ka menuda bir 
fikir veya gönül meşgale•i a • 
rıyorlar. Müceneptir ki. harp 
vıllarınd• edebi eser vcnmı 
daima bir artış ka)·dctmiştir. 

Bu artış, hem keyfiyet, hem 
lı.emiyet bakımındandır. 

Kitap, insan.s.. yeni bir mev .. 
tu dünyasına alır götürür, dil _ 
~ündtirür. Biz4 başka bir :.. .. 

Denebilir ki, harbin şartalrı 
arasında bulunan iktısadi de • 
ğışiklikler umumi fiat yükse • 
lişine yol açmasa v" ııeçim, ta
bü zamanların fevk.inde bir 
grafik çizmese, ihtimal ki, ki.. 
tap satışları, sava yıllarında 
çok daha fazla satılacaktır. Fa.. 
lı.at, hayat pahalılğının ~·ükü, 
kitap ihtiyacını hisseden insan.. 
lara daha temkinli hareket et
meği tani)e eylemektedir. 
Şayanı dikkattir ki, harp JIL. 

larında, muharrir de veluttur. 
Mütercim daha zevkli ve is • 
!eklidir. Son iki yıldır. dünya 
edebiyatının bir çok güzel e • 
serleri türkçeye çe.rilmiştir. 
Harp sonunu dü~ünn1l'k iste • 
mi)en mütefekkir, galiba, bir 
eser kahramanının sonunu dü. 
şünıneği tercih etmekte, başka 
düşüncelere, kafasında vakit 
bırakmamağa uğra'ımaktadır. 

Fakat, bütün bunlara rağ • 
meu, temenni şudur ki, kitabı 
normal zamanlarda oku~·ahm, 
sakin ve huzur içinde kitaba 
dü~küıı olalım. 

Bütün musiki fıletlcrl a:ibi, radyo da 
bir musiki aleti olarak kabul edile .. 
mez mi?. Sh~e bir misal anla~ayım, 

iddianıı kabul edeceksiniz. Evet, rad
yo da b~r musiki fılet!dır "·e bunu çal
masını bilmek gerektir. 

Herkes radyo çalamaz. 
Bundan bir müdaet e\'vel, bir ak

pm, iki arkadaşla beraber bir içkili 
lokantaya gitmiştik. Biraz oturup din
lenmek, ikl çift lAkınlı etmek, bir iki 
tane atmak tik.rinde idik. Daha bi%, 
masamıza oturur oturmaı, müessese 
sahibi. radyoya el attı. Bir konuşma 
saati idi. Bizi a:;la alilkadar etmiyen 
bir me\-zuu~ mecburi olarak dinledik. 
Radyo kapanmak bilmiyordu. Bütün 
neŞTiyat programı ardı arka sıra sökün 
edip gidiyordu. Alaturka, sonra kl&
slk ala!ranıa, sonra konferans, sonra 
ajans haberlt'ri, tekrar plikla neşriyat. 
dinleyici i!:!tekleri l:...'.ih •.• 

Lokanta tenha idi. Masadaki arka
daşlardan biri: 

- Su lokantacıyı cörüyor mu.su .. 
nuz, dedi, acıyorum z.aval117a ... 

- Neden, drye, M>rduk .• 
- İ!lis halinde .. Yakında dükkA· 

nL kapatacak! .. Bu hale gelmesindeki 
sebep te radyodur. Çünkü, bu adam, 
radyo çalmasını bılmiyor. Radyo çal
roak mühim bir san'attir. Alqam, 
program başlarken radyoyu açar.. ta, 
gece yaruına, program bltlnciye ka
dar.. H~rkes burayJ oturup iki ahbabı 
ile hoşbeş elmiye, kafailnl diolemi
ye geJiyor. Fakat, haddın varsa, bu 
radyoya kulakların1 tıkayarak rahat 
et! Bütiln müşteriler bu radyo yü.zü.n
den kaçhlar. 

Size daha gurip bir hiıdise :.nlata
yım: 

r;;;;:;;;;;;;;;t· l M U S i K i 
8.r başka akıUt \"&t.and~ mütevazi 

b:r içkili lokanta dc;"lı. Radyo koymadı. 
P.ltlth !ç r4ğbel gördü. Bir gü.n bana: 
cRadyoıııuz yakı.ur.• di)·e carnekfl

na bir Han assam, dükkitn daha çok 
dolacak amnu•. yer yok, dedi.. 

~E~ -KÖFTECiDE:-! SONRA 

Allah kimseyi 'ıenliktcn, neş'e. 
!ilikten ayırmasın amma, şen oL. 
n1~; uın, yahut da şen görünmenin 
bu kadarı da fazla değil mi ya? 

Bakıyorsunu'l her tarafta bir 
.en berber, şen bakkal, şen .boya. 
cı en terzi, şen çaycı, şen köfte
ci. .. Galiba bu •idişle ı:ünün bi • 
rinde. Karacaahmet .-e)a Edirne. 
kapıdaki mezarct kulübesjnin Ü. 

zenude de şu tabela)·ı .ııöreceğiz: 
Şel\ mezara! 

YILDIRJM 

HARBi 

lngili'l Bayvekili Miilcr Çörçil 
son söylediği nutkllllda şöyle de. 
mi~ti: •Harbin ne zaman biteceği 
belli değildir. Harbin fteticeleri i· 
·e henüz tahmin olunamaz .. 

Bu >ôzler, harbin yakında bi • 
teccğini sananların kulağında kü.. 
pe obun, Geçen Umumi Harp 

dort ) ıl sürmüştü! İster misıniz, 
hu ~·ıldırım harbi >WZ >ene aiir. 
·iın" 

ALTIN 

MADEXt 

Bizim gazetede okudum: E • 
yıipte meurları kasarak, ölüle • 

rin altın dişlerini so:raıı bir ıe • 
beke yakalanmış! .. 

Bir arkadaşla .bunu konuıuyor. 
duk da dedi ki; 
•- Altın bir maden .ı..ğil mi • 

diı~ Toprağın a1tında.R çrkarıl • 
maz mı? İşte bun1ar da ö7le ya -
pıyorlar? .• 

AHMET RAUF 

J imtihanı 
19 Eylulden itibaren 

imtihan olup pepsi 
birer vesika alacaklar 

Radyo dinlemek istiy~ adam, ne 
d ye i("kili lokantaya git .. in?. Evine 
gider, evinde dinleı·. Evinde radyo 
yok~a . mahalle kah\.-esine çıkar. 

Arkad&.şln bu sözlerinden sonra 
b.lr akşam, methettigi o lokantaya git: 
tık. MaJ sahibi bizi kapıdan karsı!adı. 
Arlıtad:ı.ş1 taınıyordll. Daha içeri girer. 
ken; gülerek: 

- Buyurun bayım, radyomuz yok
tur, dıy(" l[ıtife ediyordu. 

Bu karşılayı~ pek hoşuma gitti. Es
k iden, alaturka musıki bu derece tpti
zale uğramadıgl zamanlarda, çala:ılı 
ıazınolar vardı. Daha kapıdan girer
ken: 

- Buyurun b~ylm, sazımız var, dl
ye müşterileri istikbal ederlerdi. 

Galiba, gitgide, ııakin lokantalar, en 
faz:la mü:;teri çeken yerler olacak .. 

R. SABiT 

Be-:edi\"-enin tanumi üı.er1ne ~ 
muıri mahallerd·, :r~\·ı san'at 
eden musıkl san'atkarlarının ım. 
tihanlıaı 19 eylul c~ma günü baş. 
-!ryacaktır. Sa:ıt •fokıııdan on ikı
ye ve on üçten <>n ~ ediye kadar 
her ~uma Türbede lı rleşik Esna( 
Cem.yetlerı bına.sı»d:ı yaptlacalı: 

irnti!ıanıa alfıkada"a•ın gPl:r.eleri 
İsta..,bul Mı>Sıki San allcirları Ce. 
mr,·~tınden aldıgımıı mektu;ı'.:ı -======-========! 
bilciırihtr.ektedir Aıkerllll lllmal fm. 

Heyet[ mtıhanıye Konserva - tllranları 
tuar icra heyeti i?aıdrından Dür ... 
rü Turan. Eyyübi Alı Rıza. Sadı b11 18 b 8 b b8Şl&lfl 
lşılay. Arlakıi Can ..-e Cemıyel Un:versitede a;iı:erlik dersin -
idal"" heyetinden Sal .1hattın Pı. . den ıkmale kalan ı·ormal ve anor-
nar clacağı gibı Beledıye lktısat 

mal talebelerin iırtihanlarına İıu 
Müdürlüğü tarafından gönden -
lecck mem:.ır ve rı-cirakiplt>r hu. sabahtan itibaren oaşla.nılmı'?tır. 
zarur.!a yapllacaktır. Belediye • İmtihanLar 15 teş,·i:ıievvele ka • 
nin genderır.iş ~.duğu tamıme clar devam edecek!». 

nazaran ehl.yPt v~•·kası alaıru • 
yanlar ,crayt san\. an menedi • 
lecektir. 

&Akim ve Mtlddela
mumllerlu lUrazıarı 

Hii.k-im ve Mlidueium11milerden 
muaı yen terfL m;iddetlerıni doL 
durarak ayırma k0mİ&yonları ta. 
rafınoan terfilerme bLr mani bu· 
lunmtyan}ar listesine ithal ediL 
memış hakmı ve müddeııumumi· 
Jerın itıraz!an Adl'y-e Vekaletine 
gelmı~tir İki nun,aralı ayınna 
komisyonları öniUnüzdekı glin • 
!erde toplanarak bu itirazları let. 
kike başby~akı.t. 

Piyano ve keman 
dersleri 

Emınönü Halkevınde piyano, 
Keman. v>yolons~ı. bas, mando. 
lin, kitar, koro, s0liej ve orkes • 
tra derslerine 2 b!rinci~rin per
şembe günü başlanacaktır. B11 
derslere ka.ydoLuna~ak talebe • 
nin bugünden itiiı:.ren kayıtla -
rına başlanılmıştır. 

o---

İnhisarlar memura 1 yor 
İnhisarlar İdareııine Ortamektep 

mezunlarından memur almacaktır. 

İmtihan a:rın 2S inde iehrlmizde T•Pt
lacaktır. 

Tefrika No: 5 7 dar serilen hasırların üstü hemen dol. 
du. 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

ş,mdi Yıldız Recebin ;yanındadır. j 
Nasıl konuşacaklar. Bıı ate, bak!şh 
zek ı ktz, Receple olan eönul bağımızı 
bilmemelidir Başımın it:lnde meçhul
leri çôz,nek .isteyen bin b1r ııı;ual \.·ar. 
Bunlara cevap veremiyor, boğulacak 
ııbt oluyorum. 

Yine o silik resimler belirdi. Hı.s kır 
pıntıları ba.,ımın i.çinde titre.ş.!yor. Tit.. 
l'Cliyor. Renkll, J.iılcll bo~luldarm kili 
W.yu den.izinde yuzuyorken, 1J.1Udum. 

v 
Arlı:a bahçe bir düğiin evl gibi ka • 

la!Jalılı:. Yıldu 1•;mda bır •unl çocuk 
kaynaş-1p, ıüJU:JUyorlar. Herk.ude bir 
merak var BirL.irlerıne soruyorlar: 

- Karagoz ne kı'J. 

- Gozleri kara olmalı! •• 
Daha bjn bir teJil meraklt sorgu 

k•.ı1ak1anmda çınlıyor. YıldlZ, buğda7 

aııbarının altındaki boş samanlıkta 
vereceği dk Karaıoı• ten ı!:. lçin, 
Nez kle beraber ç:.ıI4makta, A- ı 

~ "lıkların ~ ın şl ny ;,ııgt ile yı.k.a-
11an 'Jl&<:lerı, bu kutuk mi&afırle Jv-

lu. Ben de onlara yapılacak ikramlar. 
la meigulüm. Yıldızın cetirdiği k· ğıt
lı şekerlerin on tanesini bir arara 
toplıyarak. kulaklnrından baglıyorom. 
cZorbaban• dan kar geUrthk. Onunla 
ayran so,tutuyl/ruz. DaveUıler!. mem
nun etmek için çalışıyoruz. Her gece 
bu vakitlerde çoktan u;ykuıra dalan ço. 
cuklar, herec.an içinde kendilerlni u
nutml.Ljlar .• 

Benim ıekerleri bailamak işi he. 
nü.z bitm~ti ki, anbar tarafından du
rulan bir ç1ng1rak sesi, güm~i ışıklı 
ağaçlıktann eöieeııklerinde dalgalan. 
dı. 

Bir itışme, kakı~ma Ue, anbar tara
tma koıuştular. 

Ben de Zehra Kadın, Ali Çamş, bir 
kaç işçı kadın, .ieyi.3 Ha:Ja.n, KUçük Ha
san, onlar• tak ip ettik. Yesil yaprak
larla su..~ıu anbann k:ıpısınJa (b:tle-rlne 
renkli klgıtlar .ı;arılmı,, ye ·:t, ktrmL-o 
zılı fenerler yanıyordu. 

Çocuklar. açık kapıdan içeri Uıüş. 
tül.er. Ta dibe k:urul.ın beyaz •Kara. , 
goz• peı·desi.D.uı Onu.nderı.. klDJ.Yı.l ka.-

İçeriye loş b!r aydLnlık veren kapı .. 
daki renkli fenerler söndürüldu. Per
de birden titrek bir ışıkla aydınlandı. 
Samanlığı bir arı kovanı clbi uğultu
larla dolduran küçüklerin sesi kesil
di. Blr çıt bile yok. En sonda oturan 
Zehra kadın, Ali Ça\•uş, seyis Hasan 
ya~lı in$3nlar olmakla beraber, onlar 
da Çt>Cultlar eıbi sustu. 

Yıldızın belki bana ihtlıracı olur dl. 
ye, perdenin arka tarafına geçtim. 
Mµmların verdiği sıcaklık; ve heye
canla kıpkırmızı olan Yıldız !wldıya
rak: 

- Abla, dedi. 
- Ne var yavrum! .. 
Bir t.araltan sopalara mukavvadan 

yaplmışı boyaJı Karagözleri takıyor, 

bir yandan bana aöz yetıştiriyordu: 

- Recep çvk tuhaf olnıuş!.. Şeniın 

geldiğime sevinrrıedi bile... •Halbuki. 
deli olurdu. oıasının tahta kapakla
rını örLmü:; yatağında sırtüstü yata
rak saz çalıyor, şarkı söylüyordu. Se~ 

sinde garlp bir degişiklik vardı. Yüzü 
de degişmiş, hayret ettim .. Sen köye 

bir tılsıınmı yaptın, nedir'! Herkeste 
bir acaiplik var .. Recebe, bu gece saz 
~iması i("in o kadar yalvardım ka
bul etmedi.. Öyle güce-ndim ki ~bla_. 
O benim hiç bir sözıimü kırmaz. va
pardı. Hasta ıalib•-

- Paranın gözü kör olsun .. bu. 
günlerde param olsaydı ne tica • 
retler vardı. Gidip Borsadan, şu.. 
radan, buradan, yakın yerlerden 
meyva getirsem, bir kaç ayda bir 
kaç bin lira para yapamazsam 
yui olaydı ervahıma ... 

- Ne kazanırdın, canım .. buse
ne zaten her tarafta meyva ho • 
zuldu .. o canım Malatya kaysıla. 
rı, erikleri, Bursanın şeftalileri, 

Derincenin kirazı, Sapancanın eL. 
mııları, o Muslabey armutları, 

Arnavutköyünün çileği nerede? 
Avucunu yala da burnun şişme -
sin! 

- Kim demiş.. hepsi \•ardı; 
hepsi . var ... Sen paradan haber 
ver yoksa ... O olmasa, bostan alır 
satarsın .. başka bir şey geti :irsin .. 
hlılasa, ne varsa ticarette var ... 
Ne bulursan onu alırsın .. ben ti.. 
caretin tadını bilirim; ben İstan. 
bula ne kadar yağ, yumurta. yo • 
ğurt. peynir, zeytin, bostan. mey
va getirdim. Allah bereket versin, 
kazand ım da ... Kazandım liıkin 
teres ocağıma incir dikti!. .• 

Ticaret mahkemesinin önünde 
k( nuşuyorlardı. Biri biraz kalan.. 
lorca bir esnafdı. Diğeri de -nüf. 
li! bir tüccar .. İflas eden derin bir 

BELE.DİYE 
Kimyahanesi 

lhtıı-- as şubelerine ay
rılıp genişletilecek 
Mevcut Beledi/•' kımyahane • 

sinin ihtiyaçları 'a!T.am1le kar -
şılayı.madığı anl.;iılmıştır. is • 
tanbul gibi büyük :,:r şehrin Be. 
Jecbye kimyahan~.ün;n şiınd;ki 

dar vaziyetıle kaı-nnst lervi.; e -
dilmediğinden burhl:nın geniş -
letnmesi için yenı b'r proje ha
zırlar.maktadır. 

Projeye göre B• lediye kim • 
yı.hr.nesinin muhtelif ihtisas şu • 
belerı ve su. izalJ~. muayene lfı

boratu.arları olaeak!ır. Meyva -
!arla her nevi hayvani, nebati 
madoderin tahlilleri de yapıla -
cak\ır. Ekmeklerle de ayrı.ca bir 
şube meşgul olaraktır. 

Bir mot6r battı 
Naim Sonmez'in idaresindeki Hayd

tı Bahl·i molörü ile Emin Kaptanın 
idaresindeki Özdeniz motörü. dün Köp .. 
rüde çarpışrnıılar ve Özdeniz. motörü 
batını$llr, 

Flat tarllı 
Bir arkadaşunız bize şunları söyle

di: 
Fiat Mürakabe Komisyonu tarafın

dan geçenlerde 2G kuruş olarak ili:tn 
edilen lcarpuzlar, yerinde, 5 kuruştur. 
İ&tanbulda bu fiat farkı nereden iJerf 
geliyor?.. Nakliyesini hesaba katuıız, 
mutavassıtların klnıu hesaba katınız. 
Bu, yalnız bir maddeye ıit mü;aldir. 
Daha böyle bir çok maddelere att 
kat'i müsbet hesaplar çıkartılabilir, 
Şu muhakkak ki, blllıassa ;yiyecek 
maddeleri, istihsal mıntakalarında çolı: 
daha ucuzdur.> 

Bu iddia karşısında alA.kad.arlar ne 
diyorlar, acaba? .. 

BURHAN CEVA.1 

Cevap vermedim. O, yüzümdeki de
ğişiJtliğin farkına varmadı. Demek k~ 
Recep Yıldıza eski T•kınlığıru göster. 
memiş .•. Fakat niçin?. Sebep ne olabi
lir?. Bunları dUşünürken, kendi ken .. 
dime gülümsedim. Recep, fırtına. ge. 
cesini tekrar yaşamak için. yalnız k:al
mıya muhtaç ... Yıldız, başını kaldıra

rak, hayrette bana baktı. Sonra gü
lerek: 

- Ablacım, dedi. Sen şimdi dışarı 
c1k ... Ben; cağız milzika• siyle bir kaç 
kö.r ti.ırkıisü çalacağım ... 

Yüzü ateş glbl yanıyor, gözlerinde 
ilk gen('liğin neş'esi heyecanı parlı

yor. Ylldız, bu ılqam çok mes'ut. O
nunla bütUn köy ı;ocukları da mem-
nlUl ..• 

Yıldızın sahnesinden ayrllLrken; Ne
zilı: oraya girdi. Beraber çalışacaklar_ 

Çocuklar, hasırların fuıtüne bağd111 
kurarak, diz çökerek oturmuşlar, lOf 
lştklı samanlıjıo içi blr m~bet kadar 
sessiz .... 

Onları kendi Alemlerine bırakarak 
yavaşça dışarı süzüldüm. İçımde Re: 

cebi görınek ic::in bir hasret, bir yanış 
\·ar Yıldızın yanında hafifc::e lerUyen 
vücudürn, dtşarının serinliğinde ürper .. 
di... SaJnanlığın önündeki küçük mey
dan ay ışığı ile yıkanıyor_ Yava$ ya. 
vaş yürüyer~k pınarın yolunu tuttunı. ı 

(Devamı Var) 

iç çekişinden sonra ilave etti: 
- cAh; paramı, servetimi or .. 

tak olacak rezile kaptırınasay - ı 
dım. Alçak herif ben Anadoluda 
iken tekmil mallan salmış para. 
sını da iki ayda yemiş... Üstelik 
yangın ocağıma incir dikti. Tek. 
mil servetim kül oldu. Onu yaka. 
!attım. Amma, ne alacağım ki? .. 
Elllide bir pul bile kalmamış! ..• 

Bu esnada mübaşir elini sallı • 
yarak çağırdı. Acele acele salona 
gı.rdi. Çok geçmeden ikisi de çık. 
tılıa. 

Müflis: - ·Bak gördün mü de. 
d:. Beraet etti. Ah bir param ol. 
saydı, şu kararı hemen temyiz e
derdim. Göz göre göre kaybedi • 
y<..rum!• 

- Neden kaybedecek mışsın. 
Müzahereti adliye karan alır, beş 
para vermeden karan temyiz e • 
dHsin. Her şeyin bir yolu, çaresi 
var. Bak, parasızlığa ne güzel ça. 
reler bulunuyor, gördün mü? Pa· 
raı, da olsa yapacağın iş ayni. .. 
Şa.r ne demiş bilmiyor musun? 
•Fıkaralıktan önce bezmiştim. 
•Para. baktını, bela eder davet• 
.Bir düşünceyle anladım ki şunu. 
•Bize sağlıkmış en büyük servet• 

(Devamı 4 üncüde,) 

AMELİYAT 
ihtikarı! 

Tıbbi ameliyat ücret
leri tesbit edilecek 
Şehrim:;xleki b~z dC\ktorların 

aınebyat Ucretler:ııi ı;ok yüksek 
aldı~l«rı hakkında tazı şikayet. 
!er ~ ~pılnııştır. Ezcümle Sarnal
yad:ı oturan B. Bü:tnt Ekinci is. 

minde bi.r hasta 1 CO er 150 şer 
liraya yapılan bir s•nusite ame • 
liyesıni maruf bir doktorun iiOO 
liraya y.aplığını •v•:ca 200 lira da 
!eda\·; parası vef'.l:~ir>i beyan et. 
miştir. 

o,,eratör doktorıann gelişi 

güzel ameliyat ücr•ti alriıaları • 
na n.i'ıni olmak iç·n ihtısasa göre 
ameliyat ücre.inın ~esbiti düşü -
nülmPktedir. Bulg•:istan ile di
ğer bazı memleketl~rde tatbik <>

lunar: bu !'su! için tetkikler ya • 
pılmaktadır. 

Son Telgraf - Has:a vatan • 
daşlaıın hay.atları i~in her feda-
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Mahkumlara ;ık.uyup yazma 
öğretmek, onların manevi kal -
kınma.sını temin etmek, içtimai 
bilgilerini arttırmak ve millete 
olan sevgiLeri.ni kuvveUendlrnH!k 
maksadile her ceza evinde bir o. 1 
kul tesis ediJeeekth·. Okukla ya-
pıla,·ak teddsatr yiı!<sek malümat 
sahibi olanlar mü•tesna, bütün 
mahkı'.ımlar takibe mecburdur • 
lar. Bu okula devam eden mah. 
kiımlar her yılın haziran ayında 
imtihana tabi tut,;lacaklardır. 

Her ceza evinde rrahkumların 
ıslahını lemin edlcı, ıçhmai veya 
mesleki bilglerini arttırııcı eser -
!eri ihtiva ect.!n bir kütüphar>e 
bulunacaktır. Bundan başka malı.. 
kılmların ahlaki, fkri ve mes • 
!eki tııkişafların: tein edecek 
onlara yurt ve miliet sevgısım. 

.anlıyacak, Türk aevletinın ku • 
rulu:; şekli ve Türk tarihini i-zah 
edecek mahiyette konferanslar 
lertir, edılecektir. 

Ofise ahnacak 
memurlar 

Toprak mahsulleri Ofisi me • 
murir. kanununucı 4 Ün<:Ü mad.
des'ndeki evsafı !ı&·z olanlırr a -
rasından taşra t •şk ı latı için 60, 
75, 85 lira aylık ü:retle muhasip. 
!er alı.oak tı r. Müracat müddeti 
ayın 30 uncu günu <kşamına ka
dardır. 

iLLi PIY ANGO 
bugün çekiliyor 
Miili pıyangon:ııı 7 inci tertip 

2 inct çekilişi bugi,n İzmir Enter
nasyonal Fuarında. yapı1a>caktır. 

Çekil:şe saat 19 da . aşlanacak ve 
19,30 da nihayet \'r•ilecekt>r. Bu 
bin lira ikramiy..- tevzi edılecek~r. 
En büyük ikraımye 25,000 liradır. 

kiırlıjn yapabileceki~rini di1:iüne.. 

rek onlardan fahı,ı ucret lstiyen 
bazı doktorların '!ıt;k iir demek <>
lan bu hareketlerıne mani olmak 
üzer..- ve arnetiya:lorda gelışi gü.. 

re! I'3ra almamaldıını leminen 
ameliyat ücretle• n.n tesbiti li. 
zımd: r ve bu blr3.1 e,·vel yapıl
malıdır. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Ancak, insanların yanıldığını 

k'dbul etmek li'ı.zım. Bütün bu sa
mimi hislerime rağmen onu tanı.. 
y•mamış, aldanmışım. Öz babası 
ile karşılaşınca ve bilhassa baba. 
sının ellerini ana kanile kirlet -
mış olarak huzurunuza çıkması 

karşısında onu kurtarmak için 
beni batırmayı tercih etti. Söyle
diği sözlerin hepsi uydurma ve 
mecnuna.nedir. 

Bu mektup d;ı uydurma bir 
mektupdur. Ehlihibre her ne ka • 
daı el yazısının bana ait olduğu • 
nu ifade ediyorsa da bu bir hüc • 
celi kat'iye değildir. Mektubun 
uydurma olduğunda ısrar ediy<>
rum. Nasıl akıl ve hayalden ge • 
çebilir ki, ben aklı başında bir in. 
san olarak Güzinin işaret etliği 

kadar alçalmış olayım? 
Hakim: 
- Ehlihibre raporuna rağmen 

• mektubun kendinize ait olmadı • 
ğını iddia ediyorsunuz demek? 

Dedi. Ferdi: 
- Evet ... 
Diye kat'i bir cevap verdikten 

sonra, sözünü sürdürdü, 
- Karımı parasına, yaşayışına 

\'e hırsına kurban eden katil en 
sonra Güzini de herhangi bir mel:'
hamet hiss.ini üzerine celbederek 
aleyhime tahrik etmeğe de mu • 
vaffak olmuş ve beni tuzağa dü • 
şürmüştür. 

Yüksek hey'eti hakimenin kı • 
sa bir zaman içinde zihnimi şaşırt. 
maktan ve efkarı umumiyeae a. 
leyhime sabun köpüğünü andır -
maktan başka mapası olmıyan bir 
tl'zak, Maalesef sıhhatim ve asa. 
bım üzerinde büyük ve derin bir 
tesir uyandırm~tır. Mahkemeni.. 

zı:ı katli hakkındaki karan tecelli 
eaeı ken dahı bu sarsıntım ızale 
edılmiş olmıyacaktır. Belki de u· 
zun seneler hayatım üzerinde fii.. 
len tesirin; ifa eden bu darbenin 
izleri devam edecektir. 

Bu tesirler içinde size ancak 
dilim kalbimin sa.miınlyetini açık 
açık ifad>e edebilir, o ifadenin en 
kısası da şudur: Hakkı.mıd.a söy • 
lenilenleriın hepsı :1alarulır. 

Bu sırada avukat Mı.ızaffer 

aeele acele hakimd~n söz aldı: 
- Ferdi hakikalPn aciz ve pe-

rişanlık içindedir. l'akat ba aciz 
ve perişanlığı kend.ir.in i.ddia et. 
tiği gibi bir iftira ya uğramaktan 
ıkri gelmiyor. Tamamile nıakiıs 

olar~k foyasının '.•rtaya dökülmüş 
bulunmasından ötürü bulunuyor. 
Ferdi, mutlak bir aciz içinde bu. 
nalmış bulunuyor. Bu aciz onun 
bütün gayri insani harelre\lerinın 
yüzüne vurulmuş olmasından ile. 
riye gelen bir şa5kınlık ve hu • 
naltıdır. Her zayıf v;: aciz adam 
ister istemez bu vaziyete düş • 
meğ~ mahkıimdur ' e.. Ferdi de 
bugünkü bu mahkumiyete bo • 
yun eğmiştir. 

inkar, sonuna kadar ink:ıir da 
yine acizlerin. mütereddilerin za. 
aflarındandır. Fu dinin red ve 
in'karlarının arka.ın.ı. saklanan 
hü\'iyeti onun itirafı şek • 
!in<!~ kabul etmek Jfız.ımdır. O, 
ehli hibre raporunun iısabl't ve 
kat'iyeline kar~ı b• le inkar ,.., red 
yolunu tutmuştur. Ehli hlbre en 
son t-üküm nıerc-;d"r ve b•..ı mer
ciin en son temyiz naddı de ha
kirrun yü~k vicoanıdır. Göıle. 

(Devamı var) 

Denizler ıerb•:~ r, 
Yazan: Ali Kemal SV 

. ıııu· 
Denzlerın serb~st olm851• • ( 

nakalatın hiçbir s11retle ıeı:rPJ 
dılmeden cereyanı geçen··oal'sı 
Reis Vilsonun dima rrııı uı'~ 
ettiği en büyük b'r ~sas 0~ııll 
Fakat bugünkü harpte ona aııO' 
amiller de karıştı. Bu ıar!I ıt 
hiçbir harp vasıtası ~·yare1 
cfar ortalığı ~d' sile rne~~~ı.ı' 
ıruyor. Bu msmı tanrp ~,ııo 

lan ile tonl.arca bom baW" ~~· 
!ere ve şehirlere atıl:p dur~1 ı 
dır. Bubahsin bu tarafını 
uzatırr~a lüzum yok. · _, 

·ı ' 
Evvela hatırda ~utuJ<na> V'' 

olan lreyfryet ise "Oa:üm: ciJı • 
taarruz için türlü ;i(etler, ıı~ 
lar iıcat edebildiğı gibi bU: ,r 
karşı çok geçmed~n müdafa 
relerini de bulma:C.tadır. ,.~ 

Onun ~in Amerikalılar .-ıe' 
pa kıt'asında şu ''~ya bU d<'-eu"' 
tin büyük bir hava ltU'" d;{ 
malik olarak bir gun yef11 ıılf 

oıe' , yaya kadar taarruzu g ed~ 
leceğinden pek endişe etııı İıı1"' 
]erini daha 933 d•', yanı P. ıvı
yada şimdiki idaref'ın me~,ı. 
tin sulh ve harp 'UukaO~sbf 
etine akilğı zaman:ıanberı ;.ı; 
yorlardı. Hesap erUyorJar. &' 
okyanusunu geç~~2~i far% ~I 
Avrupalı tayyare:cr'n A~ 
nın mukabil müd:ıf;a .te:~eııı~: 
nisbeten kolavca Jüşuru iP 
cekleri neticesine • prmak18 tll ' 
terih oluyorlardı. O zam3:.şı~ ı 
beri ıse dünyada çok dee;.ı,.' 
var Bu seferki Avı upa ııa 11~~ 
A.ınerkalılar >çin dıf:kall2 d.J 
edile<:ek safhalar arıectrp 'P ~' 
maktadır. Hava te:1likes;;ı 1, 
merika kıl'ası iç•n öyle 01 "' 

büyütülecek gibi olına<hğı 5"~ · 
dan yedi sekiz senr evvel ~ 
yenlerden hala o iikirdıe dilliJI'' 
edenler de var, o vakii ·t~ 
düklerirıi zamanla isler ~3 ~ 
değişt;rmiş olanlar ıse ?a 00u 
Ameııilı:a kıt'ası iç.n goı ,..-f'J~ 
getirilen tehlike va~nız cJ!~ • su (' 
tarafından Atlas ükyanud jjU ;> 
tinder. gelecek değıl, bır. e 13u .• ~ 
Okvanustan geleb:l...cektır· .• 81·1" 

- erı" J1' uzun zamandanberi purı _,,ut>' 
düşündürmektedi,. . Me"'""iııtl~ 
tehhke doğrudan c.>ğr"Y~;r ıel" 
şık Amerikaya çe\'r;ı.rnıış lJcİ 1Jd1

1
, 

dil değoildir diyorlar. Be ıııJ',jI 
Amerıka lnt'ası t eiıciıt alt de<' 
Bilha<>sa Cenubi Anı~.-Uc~ eJt 
Jetleri kendilerini :nudal 1~ 
bilectk maddi kuı·-;ete 

1 
r ·ora f; 

kadar malik bulunr:.u) ııct I' 
Halbuki Bir leşi'< dev 1~ ~ı·, 

panyA • Amerika r.:ırbı~ 1ııP ·r 
dıktıın, 1898 denbto,<i 1<113 ııı;ıı ı 
hiller·ı rıde olsun, lo;.:t anıtl .~et 

··n ıı> rmdn bulunsun bir gu 3~ 11 
büyük bir ehe mm• yel a13~3ıır.1 
lcri &dalan birer b:ıer ~t~ -1 
vey 1 satın alımak s~retı S' 
etmeği ıhmal etrr.r:Y'iştı~sP ~1 
cıvarda, Ötede berid" çı ,.,,eı·f 
galar~. ihtilallere de . ~ ı".ıı 
Birleşik devletlerin.n sl~~P r,; 
vetleri giderek kar: o;ınıı. u•"' } 
kalmadılar. Demek kı Y ,,:rııı,, 
bir hesapla fark var k>i "~l''j 
Amerikanın c!iplo•uatlafl ~~ 
cenup taraflarile l>ıl1"· 8553 '!fi 
olarak ş>malin nüfuzun~_,,-ı · 
aureUe oralarda iy·d~!\ 'I 
leşlir.meğe çalışıync r pi :ı 

Askeri, iktısadi aınil.1~ı1fll &'.. 
gün ti aha ziyade keıı<l11 p.~' 
!ermektedir. Onun ıçtıırl~ ııl' 1 
knaın muhtemel her ı~dııfa#,oı 
keye, tehdKie karŞ! ınu dal\ b~ıı" 
şünüldüğü zaman bU11d8 b~

1 :;1 
kıt'anın emniyet aıtın tl !111 

b!hne<ini lemin ]teyfı}'" f ,6 

bahstfi'. . t ıe bu ~r 
Tam bir emnıyct.. ~,,sil;' 

için Amerikalı her !Tl
8 \'ı~' / 

1 .~ . . «t•r. w,l '"' 
ZI r arom"'6a gırışnı ·< ]>Ol ';°.(ı! r 

yada altın toprak:an ta'rrJ,/' 
kaarıldığı devirlerde . ~~ tl' 
bakırı altın ya~:ık iÇ'~;;ı~ 
simya erbabına ıuzıııTI itİ /. cı1' 
yalat ile ülfet etıne~ıiipa ;~ 
kıalı daha dünyaya go fş~;ıı' 
ken öğrenmiş ve paf~u & 
ve s~:)asetinde de tıo 
gerek. • 

- ·tefi 
Askerlik JŞ 6''ıl, 

. ıı$ıe, 1v.1 
Eminönü Yerli M. ~ sol ~· C"'. 
P. BNb Ra:ıim ol!· !> ;ttıO" o J 
Dz. l\lakine Yzb. O ~p 

Gerede 302 (1107) !d ~ııııt,aı ıl • · 
Dz. Makine yzı,. '0ıı~ 6' 

Mu•tafa Sami Hin m~bd~ı1'{'1 
Dz. Gi.ı\"erte Yzb. 01 (19 ı' 

oı<"t A1em Oamga:cr 3 1,. ıı r LI' 
Hüvly•t cüzdonlarl.Y. olıı" 

- il>lf1 
rubeye müracaatı.:ırı 



~llu 1azuı:ın metinleri Anacıo.ı.u 
!ı'Jı· J>.ıı.sı bultenlerinden alınmıştır) 

' 
1
' eden: Muammer Alatur 

lahr d 
!;, ·)·~ •n n Sufyaya gelen ve 
b, le dan Macar aıansına -:erilen 

lgra[ haberine göre, lr3nda 
lleııbı e _re ı.;yan çıkmışt.r. 

°"blu haoer, modern mitralyözler, 
ı ~ .. ve el bombalarile müceh • 

"';: urı ~etelerinin ani olarak 
,:~z 4gal ku\'Vetleri aleyhine 
~le geçtıkleri, isyanın Ker
llıa da başladığı, mevcut ma. 
it ta nazaran, Hemdan, Keşhan 

"'d Uzıstan'ın iıs'lerin elinde bu
ın ~u bildırmektedir. 
~ıı diplomatik kuriyesi ile 

tı radyosunun Yakuışarkta -
~ ~ tanınmış muhabirlerinden 
ıı..ııı' b •mbalbi ve Times gazete-

n 111 Uhabiri Cen Holbron asi • 
~a ,"'·ne düşmüşlerdir. Bunla -
~~~bt!tıeri meçhuldür. 

4; ,_ •nın muhtelif noktahrın -
•arg 1 • ·ı ı:..u aşa ıklar çıkmıştır. Ası er 
l~~ .kendilerine iltihak et -

~ın duvarlara ilanlar )'a • 
,''t~lard.r. 
"ill!iı "'r le kaynaklarıııdan bu ha • 
~ Y·t eder bıç b:r malumat 
•ın4t,r 

'l.ıyt RÖYTERE GÖRE .... 
&ilr er_ mulıabırinın bıldu·aı~ı.. 
~, e, lrandaki A,manların 'U· 

1 l:.a~llıplanna gönderilmesi i • 
i ıl <>lduğu kadar sür'atle 
,;1:r altnmaktadJr. Şımdiye 
1!,'kı kafile Alman yola çıka. 
;ır ;'\nla,marun tatbikinde 
, kuınet, hi.isnuncyet gös -

ver cevletleTinin l:orkusu yoktur. 
Mihnr devi-etler:, '.ıerkcsin ken
di vnife9'ni yap'Taşına cntizaren, 
bugün söze nasıl •i'zie mukabele 
edlytırlarsa, icabı hd1. nde at.tşe de 
ateşi~ mukabele edeceklerdir.• 
A~lERİKADA MUAZZAM 

MANEVRALAR 
Birieşik Amerika t&nihinin en 

büyük askeTi ırane,·raları dün 
~ yarısı başlaır.:şlır. 

Bu manevralar.ı ••tirak etmek 
üzere cem'an 480,:~ıo kışı Luizi -
yanda taru;it rt!ihı ,tir. 

B'.ri 150,000 diğer 330,000 ki -
~ilik .ki ordu k:;r~ılaşmaktadır. 
Bu Ndulardan 1,ır. Amer'kanın 
mali1< olduğu to•ııclar ve zırhlı 
o:oın0billerle müc•hlrezdir. 

BULGAR GAZE1 ELERİNE 
GÖRE 

Sl)fyada çıkan Slova• gaze -
tes! Avrupada hi .• c'~ milıl<'tin, 
inıgıllC!rcnin zıafeı·ını LSteın<·dığini, 1 
bütün dün~ anın ~trndıikl vaziye .. 
tin .:cgi.?m<'sinde menfaatı oldu
ğumı ;-azı~·or. 

Bu gazete ciiı•or k<: 
·Eğer b:rçok mı:,ctler. Avru -

paaır. ~--enıiden te":-k 1 i...tlandırılma
sına yardım e<iecek olun;a, bu 
df'ği::iklik zaman ;Jtına alınmış 

olacnk.tır • 

{Yeni Orlean) 15 {A.A.) - Lou
isiane eyaletind-e t:ı;>lanan 500 bi
U" yakın asker. ~-mdiye kadar 
Biri.esik Amerikada misli görül
memı;: büyük mane\'t'alara baş -
lamak üzeredirler ı•ir yandon da, 
Me<k<'.ka körrezinrtr. büyük bir 
şiddetle esen Med~r kaı;ırgası, 
Lou;,,iane üzer:n;e } ayımta'k teh
likesi arzetmektdr. 

Bu mane\'ralar. 'atb:k dilecek 
olan .,.eni tabiyelrr do\ayısile çok 
mühi:rı bir ma.h:yet almak' adır 
ve Amerika or<fos.ınun, AvTupa 
harhLnden ders alGıağa muvaffak 
oluo olmadığını gösterecektir, 
Ka~ı·laşacak olan iki oı"1u, Ge
neral Kruger'le Gı·neral Be!ler'in 
kumandasına veri ...... ·ceıktiT. Kre • 
ger'in ordusu 330 r.ııo mevcutlu o· 

mf".•cutlu olan Bc!!er'un ordusu 
lup taarruza ge~tNktir. 130,000 
kun-etli şekilde :notörleş'. irilmiş 

olup iki t.ank fırk~sını rhtiva et
mektedı.r. Her iki orciuya taksim 
edilen dört yüz ta~ yare km'ab • 
rın harekatına yardım edecektir. 

Bununla berabM, havanın fe. 
na!ığı yüzünden, b.ı tayarelery, 

sima! eyaletleri tayyare istasyon
larına sı~ınmağa meel>ur olmus
lardır. Ve lıaşlang . .-ta, harekata 
i~t•rak cdıp etmiyc.cfkleri n1allım 
değildir. 

'.~~~ llaşvekıl(, iranın içinde 
,., U~u vaziyetin, dahili ı~ler 
~ dc~in tesir yapabılece -

it ":_l'lemiştır. Milli ışler üze -
t ~l ali< kontrolü tesisiniu ş.i • 

t, :rı.u olup olmadığı iranda 
ıı.ı:ıı.:.1. gorü!m~ktedir 

• z~ra• gaı..etesı de şiivle yazı. 

yor· 
c.:-0.luhakkak olan ~,r şey varsa, 

o d~ Bolşevizmin "u harple ımha 
ed1ieı:eğidir.• 

Wtl KİŞİ BOGULDU 
İ.'itckholmden b:l<' rildiğ:ne gö. 

re, ıki İngıliz bo:ı·c-rdtman tay. 
\Tarc.,i ile bir İnı(l z harp gemisi 
Non eç sahıllerinn'> Lofoıtın ıs -
mındekı bir Non·r~ gem'sini ba
tırmı~lardır. Gemı o kadar sür'at. 
le ba•.mı,tır ki, tah ;iye sandal. 

Lenlı:grad'da halk 
tiyatro ıe1redt1or 
Moskova 15 {A.A.) - Röyler: 
Leningrad muharebesi bütün 

şidJetile de,·am ederken, ~ehir 
d.illilinde, halkın rraneviyatı mü. 
kerrmeldir. Seyirci k&labalığile 
hıncahınç dolu dört tiyatroda, pi. 
y<sler temsil edilmektedir ve her 
gi..n, aktör grupları, kıtaata oyun 
,·eımeğe gitmektedirler. Hava a
kıı lan csnas nda temsillere fası. 
la , erilmekte fakat. akından son. 
ra devam edilmeltted:r. 

r 

,, 
~ 

'-VELTiN Nl>TKUNA 
~ -<v CEVAPLAR 

., ,1 eltın nutku etrafındaki 
\, er d . V 

[)'j <"vam e' me\dedıT. · o. 
hrı.: alya. gaz,'ies•nde Gayda 
'llı~a ı.ilylüyor: 

tarını indirmeğe vlk.t kalına.mı~tır. 
200 kişi boğulmuşl.ır Bunların 1 
içinde h:ç Alman 7oktur. Çoğu 
Norveçlidir. 

S t 1111 lle oyn•van Amerika 
arartarlan -bıısınler ki, Mil\. 

it 

ı.; 

latan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Miktan neı:en 1'rminah Eşya Cinsi 

..... No, Ki. C r. Ll. Kr. Li. Kr. 
----

417ta U7 000 17140 7i 1285 60 ~ 20 den !azla 50 den az it>ckli pa. 

17/18 mu.k. rrıensucat. 

42574 291f 000 474.~8 21 3562 4S ~ ı den f3'la !O den u lpeldl pa. - muk mensucat. 90 

4l37l !864 500 46702 9S 35~! 75 % l den fa.da ıro ıo den az ipekli pa-- mttk mensucat. n 
423$6 %731 500 H559 3S 334! 00 % ı den fazla o/. ~O den az ipekli pa-- nluk merbu.cat. 

7l 
'& 
f"':~ı İst..ınbıı1'd:ı Akşam, 9'9. g.ıı Anka~\Ja t:l•ıs. t/9/9•1 i~m..:r'~e Veni ~ır çıkan .g~ıetet~rle ili~ edıldigl 
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Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 

Muvakkat Semti Mahallesi Soka~~ Sayısı Cinsi 
tenllnatl 
L. .K. - -~ .. ~o Boeaziçi Anadolu!Warı İbrahimbeT l 3 odalı ve bahçeli ahşap evın tamamı. 
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~d~b" 
~~a No: 15 

~tır İçin Öldürdüler 
Yazan: AKAGÜNDÜZ •' 

törlüğe istidadım rok. 
- Canım aklıma birdenbire bu 

gel<l.i. Öyle şey mi olur. Biz lü. 
zumu gibi harek t !'deriz. 

- Becerebilecği;ni yapmağa 

şimdiden hazırım 

- Çok leşekl<ur ederim. Bü.. 
yük şövalyelik gös'-'riyorsun. Fa
kat şimdi! k bu mümkün değil, 

çünkü kadJn hasta. ly:leştikten 
sonra düşiinürliz. 

- Pek garip. pek acı. Ben kim, 
aşk kim? Her halde mütehassıslar 
iyi teşhis etmi~ler. Ben yalnız 
aşktan talih3izım. Dediğin gibi bu 
bir marazi ruh i12t olacak. 

- Ta kendisi ıbstum. ta ken
di9i. 

Ayrıldılar Muharrir muvaffa • 
kiyetine sevme sevine, Ali de 
hasta kadına acıy• acıya ı:ıltiler. 

Muharrir ııyduı·duğu ralanın 
intizamına, mamurluğuna hayret 
ede ede yalıya gırdi. Onlara da 
şunu söyledi: 

- Dedim ya A'i iyi yürekli, 
uysaldır. Ona biisbü' ün başka bir 
şey söyledim. Aleyhinde bulu • 
nacağız dedim, pekı dedi. Sen • 
den büyük bir sii• a'wlık bekli • 
yoruz dedım, ona t!a peki, d edi. 

- Meseleyi açır.adın mı? 
- Hiç b.rşc~· •ijrlemedim. Bir 

ı"'1larlama ŞÖ\·aly~ye herşey söy. 
lenemez'. 

P lan hazırlanmı;, cephe teşek .. 
kül etm~, hücum n0ktası tayin o
lunmuştu. Artık hastanın iyileş. 
mesini bekle.mek'en başka ya • 
pılacak iş yoktu. 

Nekahet devri ;•akin geçti. 
Müttefikler cephcsile güzel 

Fatma arasında n< bır ima, ne bir 
aykırı hareket. Kız sakin; cephe 
habersiz. Mecbur olmadıkca ;·a. 
talk odasına girmiyorlar, girseler 
bile durmadan r1>:ı_,•orlardı. 

Ismarlama ,ö,•al~'l'nın rolü he
nüz baş!amanıı~t1. 

(Devamı Var) 

Eerlin 15 (A.A.) Bır ilokcri 
m<.mbadan D. N. B. ye bıldirildi. 
ğine göre Alman .)tukalarından 
miırekkep kuvvetli ha\•a filoları, 

H 1'.'yhllde düşmanın Kırımdaki 

istihkamlarına muvaffakiyetli hü. 
cumbr yapmışlardır. 

Batarya mevzileri ile ist:h~am. 
lau isabetli endahtlar yapılmış -
tır. Bir çok topun ve 40 ot.omo • 
bilin tahrip edilmiş olduğu gö • 
rülmüştür. 

Ayni zamanda bir tayyare :ne'· -
danına yapılan hücum esnasında 
hangarlarda yangınlar çıkarıl -
mı;. ve bir çok tayyare yerde 1 ah. 
rip edilmiştir. 

Hücum esnasında havalanmak 
iskyen iki düşman tayyaresi, al . 
çak bir irtifadan yere düşmii~ ,-e 
vukua gelen infiliıkin tesirile par
çaıımmıştır. 

Pike halinde uçan di~er tayya.. 
re•cr; düşmanın Dnyeper mem • 
ba;nda bulunan bir ada üzerinde. 
ki ağcr topçu me\'Zilerini bnm -
b~rdrman etmiştir. Bataryalar 
tahrip edilmiştir. Mühimmat de. 
po•undan ateş çıkmış ,-e bir çok 
inf:lakler ,·ukua gelmiştır. * Budapeşte 15 {A.A.) - Ma. 
caı milletile el birliği etmek üze. 
re, tesis edilmiş olan • Kurliak• 
ısmindeki Rütenya kültür c~mi -
yeti dün, ilk içtimaın. Szere:inye • 
de yapmıştır. __ ...,. __ 
Bursa Valisinin 

eeyanatl 
(Birinci Sah'f~en Dev::ım) 

geldiğim \'akit ilk iş olarak su i.. 
şıni ele aldım. Bugün Uludftğ:n 
er. güzel memba sularını 13 bu -
çuk kilometre mesafeden ~ehre 
ge:.rebilmek için gecelı gündüz • 
lü hazırlanan proje ;kmal edildi. 
65G bin lira üzerinden ke~fi ya • 
p:ı•p Vekaletçe tasdik edildi. Bu 
su, fennin en son tekr.ik cihazla. 
riıe depolarda toplanacak, rr:ıda 
aynca filtre edilerek şehre •ev • 
z: olunacaktır. Böylece adam ba
ş.na yevmiye 196 litre su düşe • 
cektir. Karabük fabrikasında'l bo. 
ru istedik, Gelince hemen işe baş.. 
lıyı.cağız, Şehir elektriğimiz ma
zotla işliyordu. Fakat dünya ah. 
valini düşiJ..,erek bir gün mazolsuz 
kalma"'ız ıhtimali karşısınd:ı Sü. 
merbank'ın Merinos fabrikasın -
dan istifadeye karar verdik. Fab
rıha ile anlaştık 

Bu suretle hem fabrika ~ ılda 
ıın bin liralık kömür sarfiyatın • 
da:ı kurtuldu "e hem de Bursa • 
lıtar ucuz, da~mi, ·üksPk amper ... 
iı ı~ığa ka,,_,ştular. Bursa - Yalo. 
va ,.oJunu Trabzon ı-al:si iket1 bir 
1n.;iliz mühendisinden ö~rendi • 

o 
ğmı •Sandviç yol• denen yeni bir 
usulle yapt1racag1z .• 

BÜLEND RAMDl ERİM 
SON TELGRAF - Valinin di . 

ği'ı i~ler hakk ndaki izahatına ya. 
rıu devam edecegiz. 
--~ 

e. M. Meclisi 
(Birinci Sahıfeden Devam) 

dikine, Türkiye - İ.;\·:çı-e ara . ..;ınJaki 
ticaret \'e tediye «nlnşn1asınlı\ temdi. 
dine, Türkiye - ;.ıacari.stau arasınJa
k.i ticaret \ e tediye anlaşınalarının tas... 
dikine mütedair k.Jnun la.yihalaırı ile 
'Üsküdar - KadJköy ve havali.si 
tramvaylarının lstanbul Belediye1iiİne 
devrolunına:;J. hakkUldakl l;Ayıha var
dır. 

Yarın da Parti Grupu toplanarak 
Hariciye Vekilimizin son 1,5 ayhk. ıi.
_v:ısi hadLseler hakkındaki izahatını 

dinliyecektir. 

LENINGRAD'ın 
dış kısmı 

(1 inci Sahifeden Drvam) 
atruzları neti.:csinde, bu kuvvet
ler Smolensk'~ 20 kilorneLrc yak.
ltı şn11Şl:ırd ı r. 

Sovyctler, Gomel'den Kiyef'e 
dogru tazyi:.:.t .. ~ bulunan Ahn:ın fa
aliyetini büyük ınikya:;ta ~kteye 

uğratın.ık tadır. 

Cenupta Cdeı.a mıntakasında 
büyiik muharebeler olmaktadır. 
Rurı1enlcr çok ağır zayiat \.·ennck.
ledir, On gi.ın ıçinde 20000 Rumen 
öldürülnıiLstür. 

Sarhoş şoför 
24Q8 p!Akah otomobilin şoförü ge

ce sa~t 2-1 tc pazal'lıkla nüi~teri almak 
istemi~ yapılan muayenesindı.• ı:arho~ 
oldugu unıa~ılJt"nk takibat.a ıeç;ltu~

tir. 

Hediye kazananlar 
Bilmecemiıde ınukarut kaz<:ı.nanla 

rln ~on Li"h i yı-ı1..mızın çok u ın1an 
dolayı bugı n konamamışfLr \·aııa. 

de~eceklir. tnu..r d ıleri~. 

f,iacaristanın 
Vaziyet i 

(Ba:,ınaka leden De m) 
dir. Gerçi bu ist•- k Viş "tın \'e 
ispaı,..~ •,, tirak.erı g'bı srnbo
lik 'vliıkki edileı "". Fakat Ma. 
car!aı 1n Rus cepıı ... sine gönder -
drklerı ehi altını~ hin asker. bu. 
gün silah altıııda bı•lunan asker. 
lednin arwak on~a biridir. Bina. 
ena\eyh Macar.ist3n bu Rus har
binde Ahnanyaya daha biıyiik 

yar~ mda bulunab:lir. 
Almanyanın şark cephesi~ 

kuv-.-dli bir mubwmetle kar -
şılaşı.·ası üzerine, müllefikle • 
rindt-n daha geniş yardım tale • 
bind,• bulunduğu ır.uhakkaktır. 

Musolininin, birka'; hafta • vvel, 
Alm<:nyayı ziyan•~. baştca '>ı.. 

m~;de ile aliika<\,cd:. Almanya
nın, k.ış ayları zarf r.da ceph? ge
riler::ıde hizmet ,(in a.skerl·"·e 
ihti' a<eı vardrr. Rıı,·aı, cephe ge. 
r;Jerlr.de girişecekler: gen4 m:k. 
yasta çete hareketlc,-ile AL-:an -
!arı iz'aç etmek niyetinde olduk
ların_ g.izlememe1\.t~Uirler. Eir.a
enaleyh Almanya, Napolyonun 
yüz yirmi dokuz •enıe en:·elki 
akibetine uğramaı~;.k için cephe 
gerilerine ehemm·yet vermek 
mecLuriycr.~n®dir. Alınanlar, 

müttdikleri olan ltalyayı, Rus 
harekatına karşı daha büyük a
lılka göııtermeğe davet ettikleri 
g>bi, Macaristanı J .. bu va-.üfeye 
çağırmış olacakla>tl,r. 

Tahmin edildiğine göre, gerek 
Macar genelkurmay başkanının 

çehlmesi ve ger<'k Amiral Hor • 
tmın Almanyayı ziyareti bu me • 
sele ile alakadardır Almanların 

daha fazla yardım için \•aki olan 
teklifler~ genelkurmay ba~kanı 

tarnfından kabul edildiği halde 
hükümet bunu tas,·ip etmemiş -
tir. Bunun üzerine. kurmay baŞ
bnı çekilmiştir Macar hükume. 
tı.le Alman hükumeti arasında 
biıyümek istidadını gösteren bu 
ihtilafı. Amiral Horti, bizzat A • 
ciolf Hitler ile görüşerek hallet -
mtk istemiştir. İşte verilen ha • 
bcı !ere göre, Horti ziyaretinin iç. 
yıizü budur. İki devlet reisi ara. 
sınclaki görüşmede neye karar 
verildiği tabii malum değildır. E
saS€n bu meselenin goru~meye 

mevzu teşkil ettiği gibi gizlen .. 
m:~tir. Fakat galip ihtimale gö • 
re, Horti, cepheye bir kaç fırka 
da!uı Macar askeri yoHaıınağa mu
vafakat ederek şimdilik ihtilaf 
halledilmiştir. 

M'acaristanın Rus harekitına 
iştiraki, zaman geçtikçe, şüphe • 
aiz genişliyecektir. Çünkü bıı, va. 
zlyetin ve şartların icabıdır. Ma • 
carıstan, Romanya; Finlandiya ve , 
hatta Bulgaristan gibi, mukadde
ratını Alman zaferine bağlamış • 
tır. Romanyalılar, Besaraoyayı 

geri almak için harbe girdiler. 
Fükat bugün Odesa önünde ve 
Dnyeper boylarında harp etmek.. 
tc<lirler. FinlandiyaL!ar, 1939 hu. 

• dı;dunu tekrar tesis etmek ıçın 

harbe iştirak ettiler. Bu-;U.n Le -
ningrad.n muhasaras:ında vazıfe 

almışlardır. Yarın daha ilerilerde 
de dövüşmek mecburiyetinde ka. 
lı;~aklardır. Çünkü bu küçük de\•. 
!etler, harp 93rkın•n dişleri içine 
kapılmış bulunuyorlar. Bir defa 
b:ma kapıld klan sonra sonuna 
kadar gitmek mecburiyetindedir. 
leı. Gerek Macarlar, gerek Ru -
ır.enler ve gerek Bulgarlar. hi.•se. 
diyorlar ki giriştikleri mücadele 
tam bir Alman zaferilc neticelen. 
mediği takdirde her şeyden mah-

r um kalacaklardır. r:ğcr kendıi mah.. 
d..ıt iştiraklerile zafer temin l!dil
m.ş olsaydı, daha büyük fedak.ıir
lıkta bulunmaktan kurtulab:le • 
ceklerdi. 

Zafer kolay temin edilemedi • 
ğıne göre, neticeye varmak için 
veı ilecek ağtr kan vergisine, bü • 
yüklerin de küçüklerin de kudret 
ve kaynakları nisbetinde iştirak 

! -StN TELGRAF- ıs EYLOL rn~ t 

Harp vaziyeti 
(1 :nci SahU'eclen Devam} 

ta'ırı, ,-e ımha mücade •. s b~ -
laınışt.r. Şehrin ·ııcrınde ş;ddetli 
han "'"harebeleri vuk. bulu -
yor. Almanlar, Mıi;•ahkem mev
kiin müdafaa ceplıe;,in. yardık -
Iarın. Ruslar da ldarruzu gerı 

püskürttüklerini uicLa ediyorlar. 
VorO<ilofun İlme~ cc'ü cenubun. 
da Valoıi ovasında yaptığı muka.. 
bil t:',arruz, Fin 11aberiııe göre 
akamete uğraml.'iı "· 

2 - Merkezde g,,-yet mukabiıl 
taarruzu deva.ın cı mektedir Smıo

lensk şehri Rus t1>!)\usunun ateşi 

altına girmıştır T arruz devam 
ederse Almanlar J:.u ~ehri tahl, -
yeye mecbur ka!>.ıbi!'rler. Ruslar 
Almanların Brıauc.< isti.kam" -
tiııd" yaptıkları taarruzu geri 
püskıirtmüşlerd'r. RU61ar G<>meL 
Smolensk • Vitebsk hattına ka -
dar Uerleınedık~e Leningrad ve 
Kiyef etrafın<lak.: \•aziyetlere mü
essir nla.mazlar. 

3 - Cenupta vaı·yet tekrar 
Almanların lehine i'l.kişaf almı -
tır. Çernigof'un t.hl:yesinden son
ra Kı)•ef şarktan ç"vriln.ek teh
likes'ne maruz bt•!·.ınuyur. M<>&. 
kov~ - Kiycf d~"Tl ry"Olunun ke
sildiı:lne daiı ha~rr'er vardır. Ki. 
yef cenubunda ALr•n kıt'alan 
Dnyeperi geçmiş ve Kreanençnik 
şehrini işgal etm'şlir ·Bu suretle 
Alm.,,lar Kiyef ~·nıtbunda ve 
Dnyeper şark sahil nıde b;r köp
rü \ıaşı kurma ğl ""'\'af fak ol • 
mu~lardır. 
Mareşal Bııdty.;r.i hem cephe

den ve hem de şiıralden Alman 
taan uzlarını loar31l1.1rnak rnecbu
rtyet:ndedir. Al.man:ar Çeı'l'l igof. 
tan !:eri atılmazsı, uiliıkıs Ko -
nokop'a doğru ilerlemeğe ır.u\·af

fak o1t.ırlarsa Kıyf! oıJrt taraftan 
muh..sara 'ed:lmcş )!:~ak ve Bu
diyenô ordru;u da ~lrka çekılme. 
ğe mccb~r kalac•ktır. Bunun l't<'

tic~i. şarki Ukrnvranın Alman. 
!ar :arafındaıı islJ.Uı imkanı 
kuv,.et bulaca kit!. 

Hulasa: Şımalde Voroşilof or -
dust.: ne vazivete ifi;mü.ş ise. ce
nupta BLMdiycni o•Jusu da aşağı 
yukarı aynı vaziyete düşmek teh.. 
likes: k.:ırşısında.~ir .'\imanların 
Kremencnk'dan ,ar!:a ve ~rnı. 
gof'tan cenubu ••• k :ye doğru ta. 
arruıa devam etır.eleri Budiyeni 
ordu,unu Kiı}·ef vn Dnyeper bo -
yun, an söküp a'llr·.~yı ı ·tilıdaf et
mektedir. 

Maltepede yangın 
C l i..,ci Sahifeden DeYam) 

ğııırien yangın b;thassa ~•at 14 den 
scnra çok genişlemişti.-. Durran 
ve alev sütunları İstanbul yak:ı -
sır.dan dahi görülmegc ba;jlamış. 
tır. 

Kartal Kaymakamı B. Adnan 
hemen tertibat alını- jandanr.a, 
ve köylüler ateşı bastırmak için 
çok uğraşmışlardır. Yangın saat 
21, ye do[:ru sôndürulmüştür A • 
tt~;n bir sigaradan veya bir cak. 
taı. çıktığı tahm;n olunmak:ad:r. 

BURGAZ ADASINDA DA ... 
Evvelki gün Burgaz adasında -

kı ç&mlıkta çkan bir yangın ne. 
tıceşinde 750 metre murabbaı bır 
saha dahilinde 250 çam fıdan iyle 
7 büyi.ık çam yanm:ştır. 34 lıdan 
da kavrulmuştur 

AKDENiZDE 
(1 inci Sa.hl1eden Devam) 

hasara uğralılmljbr. 
Girıtteki Herakliyon ve ~'talenıe ta7-

yare meydanları, Sicilyad.a Gerb!nı ve 
Kalana tayyare meydanları, ş:mıll 

Afri.kada Bardi1a ve Gazale tayyare 
meydanlart bomb'.lrdıman edilmiştir. 

etmeleri icap etmektedir. Maca .. 
ristan, sil.ih atmadan milli t;meL 
!er ne kavuştuğu için sevin;yor. 
du. Anlaşılıyor ki, silah sonrıdan 
atılacak ve kan d.ı. sonradmı a • 
kacakm.ş! 

Ahmet Siikri ESMER 

SovyetTebliği 
(1 inci Sahlfedeo Dev<an) 

l'lU kilometre şimali garbLS.nde -
cit"'" 

Cuma gürü hava muhar,•bcle • 
rıPae ve yerde 67 Alman tay) a • 
res. tahnp edilmişt.r. So'. et 
ka) bt 28 tayyaredir 

Moskova üzerinde b:r Alman 
ist•kşaf tayyaresi düşürülmıiştür. 

Başları koparılan 
dört kişi 
(Birinci Sah:feden De·,am) 

mektedirler. Barındıkları ve karınla 
r1n1 doyurduktan bu evde dayılarını 
parasına tamaan öldilnnek üzere plan
ı.ar tertip eden car.ayarlar nlhayet btı 
korkunç emellerini tahakltı.ıJc etlirme
le karar veriyorlar 4 Ey!Ul Pf"rşembe 
gUnu gecesi uyumak t::ı. olan Ha ~nın 
odastn3. girerek dayılarının t: t ıne 
cullanıyorlar. Ha-an Kanıgö7. ayısı-

nın başından tutuyl)r. kür\.k 'rdefi 
Hasan da btÇakla zava.:i. ada:nın ba
:suu c\h,.desinden ayırmak sureti.le çt>k 
reci b·r şckilrle öldi.irdukten sonra 
Gl'asiyle 40 yaılarında yena:eleri Ay ... 
;;eyi \re miltea ·ıben ogulla.rı 14 ya;;ın.. 
daki Hüscyini ,.e 8 yaşındaki kıı.lan 

Neziheyi boğazlarından kesmek sure
U.,le cinayetlerinı taınanılıyarak elle
rlne geçirdikleri 575 lira ve a,.-nca J 

çuval dolusu muhtelif e.şya ile birllkte 
cınayet mahallinden uzaklaşıyorlar, 
caldıklan mallan ise o civarda b~r ye.. 
re gömİ.lJ'orlar. 

Katillerin baba.st, oğulları konuşur
ken bu hadiseyi işltmi~ ve onlan polı.... 
M teslim edip haber vermi~. 

Alman-Sovyet 
harbine bir t akıt 

Alman kaynaklarına göre, Lenın

&rad etrafındaki. muharebeler cehen.. 
nt>mi bır hal alnu.ştır. Alman tebliği. 
Leningrad mustahkem cephesinin ya.
rıldığmı b:ldlrmektod>r. 

D. N. B. Aj.:ıns·nın b!ldirdığine gi)... 
re, bı.. cephede alınan Rus t irl~ri. Le
n~nl:r.:1.J So\·yet $.lyasi ~omlserlerının 

IdlreSL altında ~i'hrın Li.ınw ! binal.ı

rının, ikametgAhlann.ın berhava ec:Ll
mij old·..ığunu söylem4lerdır. Ru..:t1ar, 
Alınan topçusundan çok daha ev·veı. 

Leningradı lı:endl ellerl,yle labr:p et
mişlerdır. 

İtalyan kaynaklarına göre, Rusların 
İlmen göh.ı Şarkında yaptlk.ları mi.i· 
lı:abil taarruzlar ı.klm kalmt;;lır . 

Şluesselburg'un Almanlar tarafın .. 
dan zaptından sonra, Şark cephesin ... 
de bUyü.k muharebeler ba;jlamı..şUr. 
Almanlar Leni.nıwd. ve Smolensk -
Kiyef hattının Şa~kına doğru ilerle
mektedirler. 

Tim.uçenko ve VorotHof kuvvetıed .. 
niıı sistematik olarak imhasına devam 
ediliyor. 

12 Eylülde bir ordu kumandanı ola.D 
General Şövalye \ton Şubert Şark cep. 
besinde maktul dli.i~tUr . 

Sovyet kaynakları Ue. bareke-t kara
rının Ruslar ehne geç:tiğini bfldırmek ... 
tedır. 

Ru~lar, Cemigo\·'u tahliye elmf"lıc 

mecbu.riyet:nde k:ılm~lan;a da, Kiyef
le Leningrad mı.ıha~esı.nin sonunu 
illmalla beklemektedir, 

cPraı.·da• gazetesi, harbln uzun .;.u
recPğe benzed.iglııı yazıyor 

Resmen biJd;rildığine g<>Ce, İnglli: 
In1paratorluk ha\"3. k:.tv\'etlerine men 
sup bir filo Rusyaya gelmiştir_ 

,..--- -
Yeni zelzeleler 

(l inci SabUeden Devam) 

mye süren iki ş;dof'tli zelzele 
daha olmu:; ve baz. bina;aı· yı • 
kılmıştır Bu me~·rnda hükumet 
k)nağınm yan , .• acka t.araf:arı 

tamam-en yıkılmı;'ır. Beyazıt, 

Diyadin, Tutak ve .-\ğrı merke?
lerincie hiçbir za:;i.t yok\ur. 

Develi nahi)°"S'n'n kôyler,nde 
de yeni zelzele olmu~ \'e 30 e\· ta. 
m~men 38 ev kısmen harap olmıış.. 
tur. 

Van Vilayetinin Erciş kaza -
sının Kooap>r.ar na:ny•esind-e :ıı 

köy, merkez nahiyesınd<! 5 köy 

tamamen harap :>'ırıış ve na' ye 
müdürlüğü binas :e jandarm~ ko· 
mutanlığı, mektep ytkılmış<tır. 

ş:mdıye kadar :..sbit o\u~'n 
ölü miktart 192, y,1ral1 rnikt...., 
190 dır Bu hav •iıde de zelzele 
zaman zaman ve fasılalarla trk. 
rar c!evam etmektedir. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
İhale günü: 23/9/941 

M.K.N. Marka No. Miktarı 

Kilo Cr. 

2265 Dl\IG 41748 4.37 000 

AİNO 17/11 
İh:ıle gün O: 24/9/941 

%1 AHT 42574 Z!H4 000 

90 

27 AHT 42373 28H 500 .. 
%8 AHT 42351 2731 500 

71 

Def eri 
Ll. Kr. 

17140 71 

47491 21 

46702 95 

«559 l3 

Teminatı 
Li. Kr. 

1285 eo 

3562 u 

S502 71 

3342 00 

Eşyanın Cınst 

% 20 den ta.zla 50 den az :pekli 
_ pamuk: mensucat 

% 1 den fazla ')(, 20 den az 
ipekli pamuk mensucat 

3 ı den tazıa ~ 20 den az 
ipekli pamuklu. mensucat 

% 1 den (azla "- 20 den az 
ipekli pamuk rr.ensuc::ıt 

Anbıır 

J 

3 

3 

Yukardaki eşya 15-49 sayıU kanun mucibince 2!3 ve 24/9/941 de k:ıpalı zart usuliyle satılacaktır. Sauıtan fıç aun ev. 
veline kad•r eşya g - 12 arasında görülebilir. Satı; Reşadiye cadd••ttıdeki Sattf MüdürWğünde saat 13,30 nadır. Şar1na
rreler anılan gümrükt~ parasız verilir. •İsteklilerin pey akçelet'lnı ihale günü öğleye kadar vezneye yatırmaiarl ve tele · 
li! mektuplarlyle birlikte pey akçeleriniA makbuzlarını. ve 24.i<> _:;]yılı kanunda. yazıU vesikat.rını saat 12 ye kad.1r Sabi 
\1Udürh.i.j:une vermeleri liıımdır. .c7888• 



4 - SON TELGRAF- 15 El.'L'CL tHt 

Casusun 
Gizli Defteri 

No.111 .-J 
Yazan: Francis Machard Çeviren: lskender F. SERTELLİ 

"Benim takma bacağa ihtiyacım yok. Kendi 
bacaklarım benim için daha faydalıdır,, 

- llayır. Llonluyum .. lakat, Arneıı
kan kolJeJinde okudwn.. Bu münase
tı<>tıe milli lisan ıivesını kaybettim. 

- Demek İn&ilızce de bilirsin? 
Bunu müddeıwnumJ .sormuştu. Ken• 

dısine: 
-- Evet m~ö. dedim, bilirim .. 
Mi.JddejumumJ beni imtihana çekU: 
- Eh, öyleyse biraz da İnailizce 

1tcınuşalım. Çü.nkı.i ben de in&ilizce 
l>illrim. 

iiay hay 1 konuşalım mösyö! 
Müdddumınnl bana İngilizce sordu: 
- B~ bombalan nereden. tedarik 

tttın? 

İngilizce ce\'ap verdim: 
- Bunu. bombaları atan takma ba

caklı adama aorunuz. 
- Takma bacakh adam sen değil 

tnlsın? İşte takma bacağın burada .. 
Masa wtünde sarılı duran bir pa

tetı açtı: 

- Bu, senin lnıllanclli>n bacııt de
lil mi? 

- Hayır mösyö. Benim takma ba
caga iht.ıyacun yok. Kendi bacakla. -
rlm benim için daha laydalıdır. 

lllüddelumuınl takma bacaı:ı eline 
aldı: 

- Çok güze] ingiliıce konuşuyor -
tun? Deme.& bu ba<:ajp lnUr ediyor
sun? 

- Bu bacalın yapıldıjp yeri bili -
yorum.. Onu yapaıu ça&ırırsanız, \ak
ına bacağın kim olduğunu &ize söyler: 

- Kimdir bu ndam? 
- Antuvan isminde bir maranaoz 

ustası. Bu gibi ~eri yapmakta da hii
oer ve mari!et sahibi bir adamdır. 

Antuvan.JJ:ı adresinı aoyledim. Kay
dettHer ve hemen bu.ldurth.ıp ıeUril
ıneslDi tını'ettilcr. 

* 
Bekledik. 
Biraz aonra marangoz Autuvan lçe

rıye girdi. Polis müdürü evveU beni 
cöstercll: 

- Bu adamı tanıyor musun? 
Antuvan d.ikkaUe yıizüme baktı: 
::- H-.yır mösyö~ İlle dtı!a 1"örüyo · .. 

n_ıOf., , A 1 

Bıl' cevaptan p~lıi :ıntınnua aldwn. 
"Çunkil, lü,yateıfn{j .ıeğişfkmıtlim. An
• fuvtı\ bel1l ancak Lehli ve sakallı kı-. ' 

yate· jJe görüne tanıyabilirdı. Halbuki 
ben &imdi ban1başka bir kıy~ette 
idim. 

Müddeiumumi bundan sonra, masa 
üstünde duran takma bacatı eline 
aldı.: 

- Bunu sen imal etmi~sin.. Dot-
.ru mu? 

Anluvan tahta bacağı \et.kik etti: 
- Evet, mösyö! Ben yaptım .. 
- Kim ısmarladı sana bunu?. 
- Bu benim aan'atimdir, mösyö! 

Her zaman birçok kim eler cellp tak
ma bacak ölçüsü verirler Ben de i
J?):al eder ve satanm. Bunu bana ve -
ren adamı ancak görürsem tanırım. 
Uzun boylu, eeni~ omuzlu, çirkin gu. 

raUı, derisJ bozuk bir adamdı. 
- İsmini biliyor musun? 
- Hayır. Mü~terilerin ismi batı -

nmda kalır mı?! 
Polls Müdürü bu malümalı not e

diyordu. 
Bir &rallk zabıtanın gösler<iill lü

zum üzerine dışarıya çıkanldnu. Bel
llydi ki, marangoz Antuvanı .,-alnı.z. 
olarak isticvap edeceklerdi. 

ı.ıarangozun verdiği ifade ile hak ... 
tunda cösterllen ıi.ddet ha!illemiş cı
biydi. Fakat, bir şahl\le cürmüm ha • 
tl!leyecek mahiyetle değildi. 

Aradan 1arun saat kadar bir za -
man ceçtı. 

Kollarım kelepçeli olarak yan ta -
rafta bir odada sekiz on taharri me
murunun nezareti altında bekliyor .. 
dum. 

Biraz sonra tekrar Polis AftidOrünün 
odasına &ötürilldüm. 

Şimdi tahkikat ha$ka bir ı;afhaya 
lııtikal elti. 

Müddeiumum! soruyor; 

- Madam Gaskonyayı nerden ta-
nısın? 

- Pariste atradım 
- Kim tanıştırdı seni? 
- Llyondan geldiğim zaman jan 

isminde kapıcısı olan bir büyük pan
siyona inmiştim. Kapıcı ile: dost oldum. 
O tanıttı bu &ÜUl madamı bana. 

- Madam Gostonya ile aranızda 
bir· m·un.asebet \&r ıxu? J. 

- ŞUpljesiı;, lllt fır,salla , kendlsUe 
DişanJanaCaktıİn. r 

' CJ?evamı V;ır) 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski nik•l 5, 10 v• 20 paralıklann yerine dantelli bir kuruşluklarla bronz 

on paralıldar darp ve pıyasaya klii mit tarda çıkarılmış olduiundan eski nikel 
5, 10 ve 20 p&ralıtlann 30.8.1142 \arlhin<i en aonra tedavillden kaldırılması ta
rarlaıtınımıııtır. Mezldlr ufak paralar 1 Temmuz H2 tarihinden itibaren artJlc 
tedavili e~ '" bu 1ar:ihte:ıı ililıarta ancak bir sene müddelle yairuz mal 
aandıtıarıırı. C. Me1tez Bankası fUbele rine ve C. Merkez Bankası Şubesi oı
ıruyan yerlenle Ziraat B•nk111 Şubeleri tara1ından kabul edilebilecektir. 

Ellftinde bu ufak paralardan bulun anların bwılan mili .andılclarlyle c. 
Merkez Bantuı ve Zirut Bankası Şube !erine tebdil • ttlrmeleri i!An olunur. 

•4129 - 5605• 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman işletmeleri Düzce 

Revir Amirliğinden : 
Hendelin Cakallılt kO)'ilndeld depomımla 2, 3, 4 5, e, 7, 8, 9 numaralı isUt

lerde mevcut 1099 adet muadili 798 met!'e ve 50" desimetreküp hacminde muh ... 

leliJ bo1<la köknar tomruğu 19 ~IQI 9U Cuma cUnü saat 14 le Düzcede Revir 
lmirliğı binasında müteşekkil komisycmda açik arttırma ile satılacaktır. 

Tomrukların beher metreküpünün muhammen bedeli 14 liradır. İstekliler 
l«l'ID";"'eyi __ Ankarda Orman Umum lllüd iirlüe;i ile Bolu, İstanbul Orman Çevir. 
ge .Mudiirlüklerlnde -n Düze~ Revir A mlrllğmde Ye tomrukları yerinde cöre
bilirler. 

İstetlilerln mezkQr Ciln .,., saatte ıı. 7.5 lemlnat akçeleri ve evralı:ı ıa.zı-
melenyle birllltte mezlı.Qr komisyona müracaUan. • 7953> 

SAHİP VE BAŞMUllAJUtİili 
NEŞBİYAT DİREKTÖRtl': 

SON TELGRAF 
ETEM İZZET BENİCE 
CEVDET KAllJ\Bh.GİN 

MATBAASI 

ONUN 
Ya9anmıı Aşlı: ve Macera Hatıralan 

Hayatını Anlatıyorum !.~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 79 
Etrafa ağr bır ·uklınet inmiş, 

giırültüJ.,., kesilmiştı. VücuJüm 
k:rılırcasma ağrıyor, dizlerim 
sanki benim değil zannediyo • 
rdum. Zonklıyan başımı çevirdi.. 
ğim zaman onu gördüm. Ayakta 
kravatını bağlıyordu. Göz kapak
larım yine kapandı. Muhakeme • 
rnı toplıyamıyordum. 

•NasJsın Müjgan' 
Sesıni işitıyorum .• fakat o ka

dar. cevap \"ermek istediğim hal. 
de muvaffak olamıyordum. 
Ba~ımda derin bir uğultu var .. 

·Biraz gayret et çocuğum. 
Şu kahveyi iç açılacaksın• ... 

Şımdi onun sesi daha yakından 
geliyor ve alnımda soğuk parmak
lar. dolaşıyor .. Sert bir kolonya 
kokusu beyr.ime kadar işledi. Bü. 

tün bir gayretle kirpiklerimi oy. 
natabildim .. bir anda yine o en • 
gın siyah kadifelere düştüm .. On
larda deminki ateşler yok.. fırtı . 
nadan sonra durgunlaşan sular 
gibi .. 

- •Bir parça açıldın değil mi 
Müjgan? Haydi bir yudum kahve 
daha al! .. . 

Ne zehir bir yudum ... Ne tuhaf 
bir uyanış... Korkulu, derin 
bır uykudan kalkar gibiyim. Acı 
kahve, kolonya sinirlerimdeki ez. 
ginliği biraz alıyor .. yavaş yavaş 
kendime geliyorum. Odanın içi 
karmakarışık ... İleride içki masa
sı ... Dökülmüş tabaklar, meyva· -
la; ve iki boş şişe ... 

İçtiğimiz likörlerin beni bu ka
dar harap edeceJ1jni t ahmin et • 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

--- -- . 
--~•-

• 

; 4 ·~ .. ~ '"' • ' • ; •• ,. .. .-..· • ,.,,,,. #.,} ~ 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
#1- ,....tlaı toııra ııünde ~ ılehı --maa 

cliılertnı.i lırçalayuıız, 

,,.. 
Birçok Genç Kızla r 
Ve Genç Kadınla r 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini mi1IJ1
4 

kun kılacak olan yüz tuvaletjr.e big;ine kalmışlard.ır. J(ad~; 
da dikkat t:dilmesi pek mühim olan nokta: Cildin incelJk \ 
taravetini ebediyen muhafazadır. Seneler, binbir vazife icı.n; 
de çahşan ve yorulan genç kadınların btaman güşmtı.nı~ır~i4 
Bedent ve dirnağt yorgunlukların neticC5i guddeler eıast ıJ1 
ye_tini kaybederler ve c11dde (Leke) diye tavsif edilen a,·a:r bl 

(ru~g~r ve gU.neşin de tesiriyle) husule getirirler. i_st~ bll ~~4 
hhlatta ve bu gıbi avarıza karşı Krem Pertev; tcrkıbın1n k 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 

vet ve kudreti sayesinde cildi be-ler ve harablden kurtarıf· ııJll 
Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği \'e sevdiklerine ıavsiYed~ ~ 

1t.almad1ğı Krem Pertev ile günde yapılacak 3 _ 5 dakikalık bJ! fll1i' 
sajın ne gibi harikalar yarattı&ını pek kısa bir zamanda ı:;iz dt. }l.-1 
te.ı~ o1acak5ınız. Krem Pertevin yarım a~ırlık ~,-nelmilcl '° 

Soldan nfa: 
1 _ Gayret, eski değil, 2 - Erkek 

ismJ, bir maden. 3 - Sinema<ıa şarkı

cı artisllerden, • - Zaman, otlak, ce
birde bir ~bir, 5 - Edat, e - sesi 
güzel kuş, Sada, 7 - Telli mu.siki A
letlerinden, da1ma, 8 - Ağızlık, tacir, 
D - Çarpf, yalancı, 10 - Silah, 
Ipır. 

Yukarıdan aıa4ıya: 

1 - Şelı.irmlz, 2 - KAin, 1ltüliyen, 
3 - Müolünıanlık, tınnızı, SÔZ, 4 
Fizikte bir t.Abir, askere, 5 - Nota, 
hareket yeri, 8 - Kıpkırmızı Yanmll 
kömür, La.sa, 7 - Memnu, sert, 8 -
Els, dumanın bıraktığı, doktorluk, 
9 - Kaymakam, tatlı değil, ıo - Iy, 
lsap. 

Dünkü bulmacamızın halledllmt, fekll 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
lMUSlKleEDA 
S E Z t Y fr eRAY 
2 Ş U e l- L e T A V A 
4ANteeMACUN 
s G. L AT A • ı- L . 
6 f K I TARA F eA 
7LOKMA9Y e AD 
s e ç AM E Rİ KA 
9 İN A C .TA NIN 
1 SE L AT i N. LA 

15 Eylfll 1941 
~ 

imtihanla Memur Ahnacak 
l _ Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler içJn müsabaka imtihanı yapı

lacaktır. 
2 - Bu imtihan 25.9.941 Perşembegünü istanbulda Sirkecide Hamicilye 

cadde!lnde memurin kursu binasında saat 13 de yapılacaktır. 
3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve iki totoirafla birlikte 

Umum Müdürlük Zat İşleri Şubesine müracaat etmelidirler. 
4. - İmtihana girmek fstiyenlerin aşağıda yazılı vasıf ve şartl;u-ı haiz ol-

ma1an liız.ımdır: 

A - En az orta tahsilini bitirmiş olmak, 
B - 21 ya:ından ~ğı ve 30 yaşından yukan olmamak, 
C - Vazife ifasına mfıni bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazi1e görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
E - Akrabasından olmlyan ild zatı da referans olarak &östermek, 
F - Askerllğin! yapm11 olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa ıı.e:r .ilı.l 

halde de aon yoklamalarını nüfus cüzdanına kaydetfumjı olmak. 
5 - İmtihan mevzuu ıunlardır: 
A - Hesap ve hendese, 
B - Yaıı, 
c - Umumi malumat «hayat bilclsl, coğrafya>, 

a - İmtihanda kaz.ananların muvaffaki)"et ve tahsil va%.i,etlerine ıore 
!Baremdekl dereceler üzerinden ücre\leri tesbit ec!Jlerek sırasile tayinleri yapılır. 

7 - Tayin edlldiii mahal ve vazl!eJli tebellüğ tarihinden itibaren 15 ıün 
:ıarfmda kabul ile vazifesi baıına gitmlyenlerin tayin ve l,µıtlhan ~kları iptal 
edilir. 

8 - Yukarıdaki 5artlar daire!lnde 10.9.941 de Erzurumda, 15.9.941 de 
Samsun, Tokat, Bursada 20.9.941 de Zonı:uldak, Kayseri ve İzmirde ve 25.9.941 
de istanbuldan maada Malatya ve Konyada ve 30.9.941 de Diyarıbakır ve A-
danada da memuriyet imtihanları yapılacaktır. <7680> 

Deılıt De11iryıllırı Yel i11anlırı lı letmı U. İdaresi İlin\lrı 
Muhammen bedeli (2500) Ura olan 10000 Metre 140 santim eninde ıaz 

bezi (29.9.194ı) Pazartesi günü saaı (il ı on birde Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komh:yon tarafından açık ek.-;iltme usuUyle satın alınacaktır. 

Bu işe cinnek i.stiyenlerin (187) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun ta)·in ettiji yesaikle birlikte elrsiltme- günü saatin k\dar komisyo
na rôüracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameleı komisyondan para5ız olarak dagıt.ılm~ktadır. (8021) 
..• .. ~, ... , - t_'~,_.,.. 

" Yüksek ·Deniz Ticareti ... ,, 

asılsız değildir. Ondan istifade ediniz. 

Devlet Meteoroloji İtleri Um&.111' 
MüdürlüAünden ~ 

3656 numaralı kanunun hükümleri dahilinde ve 20,25 liralık }1.):1 '
istllıdam edilmek üzere müsabaka ile iki fransızca, iki ingilizce ve ;ist 
ca bilen ve halen yüksek mekteplerin birinde kayıtlı bulunmıyan Ul1 ' 
nu veya orta mektep mezunu ile lise !.ttn subesi olgunluk in1tih&r1 
p erkek memur alınacaktır J 

Aranan diier iBJ"tl&r &unlardır: et' 
A - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmıs bulunmak '\'"eya as.kert 

lıenüz bir senesi olmak, . . el~ 
B - Nütus k!tıdında asterl durumu sarih olarak göslerılnıll u .,/IJ 

. Isteklile~ memurin kanunlmun dördlincü m.adde~inde • yatl J11\)f" 
müsblte :Lle bırlikte eyh1J 941 sonuna kadar bir istida iıe umurn ~ 
müracaatı arı. '-' 

M~sabaka. imtı~anlarınm yapılac~lı yerler taliplerin mtir~c:ı9t844t", l'Jı.ııı core ta;yın edilerek tarııılerlle bı..ılkte ayrıca bildirilecektı~ 

Nişantaşuula Karakol karşısınd a 

~::11 1 Ş 1 K L 1 S ESİ ;~:1 
A N A, t L K, O R T A, L i S E .. ,,,ı 

Türkiyenin en eski hususi lise sidir. Kay ıt için her gün ınur• 
olunabilir. Tarifname isteyiniz. Telefon: 80879. 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesı müsabaka 1rntıhanma giren okurların kabul Iiste~ıer ıt ı~ 

Alakalı okurların acele Istanbul Denız. Komutanlığına milracaatıarı/ 

,-IST ANBUL BELEDİYES~ ILANLP.J~I 
Tahmin B. İlk T, 

7&,75 tlnkrıpanında K~lılp Den1lrhıın rn~hatıesini.n 
K:kağında J3.l!!i numara ahşnı} ev 'ankaıı. 

94,4.2 Unka:panlnlia Kasap Oem!rh.un mahalles;nin 

'1050,00 

. ' 1259,llO 
k:ı.ğında 9.11-13 num aralr ev an kazının satı$ı· 

1 
iJI 

18.00 Prog.-am 
18.03 Dans Mü. 

20.4~ Raik 'I'ü;Ifüs 
21.00 'Ziraat Tak. 
21.10 Şarkılat 
21.30 Temsll 

Cinsi 

Mektebi Müdürlüğünden: 
Miktarı Muhamıntn Çoğu Muvakkat[ 

Çoğu Azı fiatı Tutarı teminatı' 

Tahmin bedelleri ııe ilk teminat mikt<.ırJarı yukarıca ytızı 1

111e 
ankaz. satılmak üzere ayrı ayrı açık_ arltınnaya konu.lmu;;ur. Ş~rt~B J"' 
bıt ve muamelat Müdürh.iğu kalemınde görülebilir. Ihale 18/~,94 11~ {Pl.) 

18.30 Fasıl San 
19.30 Haberler 
19.45 Serbeht Za-

Kr. S. Lira Kr. Llra K.r. &ünü s:ı.at 14 de Da.Jnü Encümende yapılacakıtır. Talip!eruı })l' 
makbuz veya mektuplarile ilutJe aünü r.uıayyen saatte natır! 

man 
19.55 Şan 

20.15 Rad. Gaz. 

Fenni Sünnet•i 

21.45 Orkestra 
22 30 Haberler 
22 45 Dans Mü. 

(Pl.ı 
23.00 Kapanış. 

EMiN FiDAN 

Muhtelif çamaşır ve yatak
hane ve lokanta takımları 

yıkatıırılma>ı 60000 40000- 7 4200 315 
1 - Mektebimiz.in yukardaki çamaşır yıkama işi ta.Ubine ihale edllmek 

üzere aç1k ek:~iltmeye konmuş.tur. Eksiltıne 1719/941 Çarşamba günü saat 14 te 
Mektep Müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek arzu edenler mektep muhasebesine müracaat et
mehdirler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vasıfları haiz ve Ticaret Odasının 19tl belgesini h3mil oJnıala
n !hımdır. 

bulunmaları. .7768> 

* * Belediye Ayar 
Hakkında 

Memurluğu 
ilin: 

1 _ 18 yaşr,an kQ.çük ve 35 yaşından buyük olmaJT'.ak. 0 11 
2) Orta tahsı ıi iknıaı e tmil veya muadili nıe-ktepten nıtı 

mak. (Sanayi mektebi mezunlan tercih ed PJ:r.) 
3) Alkerlitl yapmıı ol!fOk. .;yl< Kabine: Beıiktaş Erip 

Aparürn&nı1 Telefon 
4439:>-Evi: Suadiye 

İstasyon yanı . 

3 - Muvakkat leminalın teslim 1erl is. Yüksek Mektepler muhasebeciliğin
ded :r. Ekıiltmeye gireceklerin teminat makbuzlan veya banka mektuplariyle 

4 - A:yar memurluk ehliyet vesikasına malik bulunma.it b 
llyelnamesl olmıy•nlar lmUhana t.ibl tutulacak. ,,ıı ~ 

Yukarıda yazılı şeraiti ve evsafı haiz bulunanlar on _beş }ir~ 9'1iı' 
Belediye ayar memuru olarak afınaca gından taliplerin IstanbU 1 muayyen cUn ve saatte komi~onu mahsusuna milracaatlan. c7672> 

~z Müftıhassısı 
Doktor 

Muammer Taaıı 
Hastalarını hergiin Cağaloğru 
Zorlu apartıman 3 numarada 

kabul eder. 

e TABViM e 
Rumi 1357 Huır Hicri ı 380 

AGU8T08 
133 

IAL-Ut 
2 23 

1ıl g41 ay g Vasati 
VAKİ 

Ezanı 

EYlOl 
S. D. S. D 

6 40 Gün<1 11 20 

15 
13 09 ötı~ .5 49 
16 41 İ kindi ' 2; 
19 19 Akşam 12 00 

Pazartesi 20 54 Yatsı 1 32 
4 59 İmdk 9 39 

mtzdim. 
Saat kaç olmuştı.• Ne kadar u

yı.muştuk? Zorla doğrularak soc
dum: 

- •Saat kaç? .. 
- Daha erken çocuğum .• altıya 

gel.yor!... 
Bir saate kadar buradan git • 

mek, evde olmak lazımdı. Ilal;ıam 

~l 
~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

Deılıt Denizyolları lıletma Umum Mü~ürlüğü ltinları 
15 Eyll\lden 22 Eyl1Ue kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
ııün ve saatleri Te kalkacakları rıhtımlar. 

kalkıt 

-- -
fmııı batı.na 

M-..,a utlma 

Pazartesi 17 de (Ege), Perşembe 17 
de (Cumhuriyet) Galata rıhtımından. 
CUmarlesi 18 de (Analarla). (İş'arı 
ahire kadar haftada bir posta yapıla -
cakhr. İneboluya kadar gidecek olan 
bu po:sta gid::s \"e dönlişte Akcakocay.a 
uğrayacaktır.) 

Sah 8 de (Mersin), Per:;embe 8 de 
(Bartın.) Tophane rıhtımından. 
Sah, Perşembe ve Cumartesi 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Marakaz). 
Postalar Galata rıhtımından kalkarlar. 

(NOT; Salı, Perşembe ve Cumartesi 
~Un1eri es.as po~talara ilAvcten saat 
10 da Galata rıhtımından ilaveten birer 
v::ıpur kaldırılaraktır. iıav(' \apurlar 
ayni gün Mudanyadan 16.30 da İstan
bula döneceklerdir. Bu suretle Mu
danyadan İstanbula her' iOn vapur 
vardır.) 

Po;zartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 
8 de (l\1arakaz). Galata nhtımından. 
Ayrıca Çorşamba ve Cumartcii 20 de 
(Konya). Topt'..ane nhtımından. 

gelmeden evde bulunmal,ydım. 'ı Imros ııe.ttuı.. 
Halbuki bu yorgun, perişan ha _ j ~ı 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha. 
ne rıhtımından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rılılı
mından. !imle e\'ime nasıl dönebilirdim•.. ~ı Ayvalık ııatıma 

Biraz din lcnd ikten sonra ya tak. !~ 
tan kalkabildim. Yüzümü, gôzü - ~ 
mıi yıkadım. Kt.ılonya masaıı üs. ı 
tüne sog" uk su vücudümu" n Lu" _ .~ 

İırınir Birinci dr'e.I 

L
1 

.: iz..ryılr il~ve sür'at 
tüı, zeh:rli hararetinı aldı. Kısa ,• 
bır istirahat ferahlık verd .. Ar _ ,• 
tık güneş ya\'aş ya\'aş odadan çe- ,• 
kıliyordu. Kalkmak zamanı gel • 1 ,ı 

İzmir ikinci ıriir'a.I 

Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 
de (Saadet). Sırkeci rıhtımından. 
Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımın. 
dan. 

Salı 13 de (Tırhan). Galata rıhtımın
dan. 

l'eıoembe 13 de (Kadeş). Galata rıh
tımından. 

mı~ti. Fakat sabahtanbcri bırb; _ !ı N o T : 
rine hallolmuş, bC'\·huş ka1m1ş I ~ Vapur ~eferleri hakkındı her türlü malOmat aşağıda telefon •u-
mE.\·cudiyetlerimiz şimdi birbı • ] >.:~ maraları yaııh Acentelerimizden öğrenilebılir. 
rır~den hiç ayrılmak istemiyordu. .: , Gala.ta. Bat Acenklij l Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Onu bırakmamak ıçn her feda - Müdürlüğü bına" altında. 42362 

Gala.ta Şabe • Galata rıhtımı, ~1.ınta.k.a Liman Reis· 
kırhg"a razı bulundu~un:u görü • ı e-. iıl:.i binası altında. 40133 

Fen İşle-1 Müdürlüiü makine ıubesin• m•ra.aatlerı ilAn olunut·.,.,,. 

---- --- ---

: ı 

Deniz; Levo:z;ım Satınalma 1 
Komiayonu llônlmı 

i'tlarmara Üssü Bahri K . Satın • 
alma Komis>onundan: 

40000 k ilo sade yağı ilanı 
ı - Yukarda miktan yazılı sade 1a~ 

kapalı zarf usuHyle eksiltmeye konul-
m\lilur. 

l 2 - Eksiltmesi 22 Eylül 9U Pazarte 
l si cünü saat 16.30 da İzmltle Ters•'l• 
~ kapısındak.1 komisyon bbıasında 7apı-
~ lacaktır. 1 
l ı 3 - Yağın beher kilosuna tahmin 
~ olunan tiat c.160> k~ olup muvakkat 
ı teminatı cH50> liradır. Buna ait ıartna 
~) me 320 kurus mukabilinde komisyon-
~ dan alınabilir. 
~~ 4 - Eksiltmeye iştirak edecek iılek 

!ilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı vcç
ı hile bu işle alakadar olduklarına dair 
~) 

1 

Ticaret vesikalarını ve üçüncü maddede 
yazılı ilk teminatlariyle birlikte tanzim 

~~ edecekleri teklif mektuplarını belU 
~ 1 gUn ·ve saatten tam bir saat evveline ka

f) dar komJsyon başkanlığına müracaatları. 
•7803> 

:Mar mara 'Üssü Bahri K . Salın
alnıa K omis;yonundan: 

4SOOO k ilo sade yatı i l iını 

1 - İhtiyacım:z için yukarıda 
miktarı yazılı sade yağı, kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul -
m·-..ştur. 

2 - Eksiltmesi 23/Eylıil/1941 
Salı günü saat 16,30 da İzmitte 
Tersane kapısındaki Komisyon 
binasında yapılacaktır. 

3 - Yağın bir kilOGuna tahntln 
edilen fiat cl60> kuruş olup mu
vakkat teminatı , 485Q, lirad:r. Bu 
işe ait şartname 360 kuruş muka. 
bilinde KomisyondaQ alınabilir. 

Açık it "~' 
memuriyet1b, 

Toprak mahsulleri Ofl·' B)';I. 
rinin muayene ve tamır~:,.,, !f 
bir usta aranmaktadır. 00 ıJt' 
kademisi komutanııeı l dvıı 
tıcretle bir lise n ez.un_u birtı1 
maktadır. TeşrY,tevvelırı S~ 
bir imtihan yapıl~caktır· . ~~ 
kın İzmit Sellülöz s:ın•Y;e (1 
müdürlüğü gümrk işlerl~eı•l'1ııı' 
mak üzere 2000 Jiralıl< ııO 
bilir memur aramaS~JdırO r1~ 
1ık ücret verilecektır. ; r .. ~ • 
dar müracaat oluıunalı ~ıJrv' ,P 
tayyare labrikasına 500 rotil 
yevmiye verilmek ÜZere Jll0ı&' ~ 
trlkçi, tesviyecı ve ttıı:1'A 
ile makine ressamları. ~e V'"j;' 

Sümer Bank Kı:ıyserı tt.ı" , 
1abrikalan 1ı;1n eczacı , ,ııcı !o 
a.ıhhiye memuru, pansın.'ldıf· 
iye ~mirleri aranırıari.tD e1'ıtPf'I 
posta müdürlüğü ı:ırt1 ~ı:ır ' 
]arından stajyer inenı0 

tadır. 

re ;~ı'I 
,-· -~ 

ll·' ~' 
" f 

. /\ar<' 
!"':;~) 

~~f 
~ 

(2 inci sal•Wı~JıP 
t sı '" En büyük scrve • drr· 

. pe l 
tarafını geç! Kım J<'• e ,.ar ı 
dıı, ne zenginler l< b'\ıı' 
suyor da on paralı ·yi• 
moyor. O daha ın~ ı es~ 

d ıırr." el'' h•lımize şükre e 1 ,.·rı er" 
olsun .. sıhhatte 0~.pdl l 
rerie pi~irir, kapaı;' 
zararı var? .. nıd' 

G .. l .. t"l viirU .ı• u u~ u er . . rr 
dıiar. Yürürlerken· 

Şikavet eden: . pa· s>' ı 
• ed' ~ 

- Demek.~ _ 0 'şı~·, 
va temyiz ed"" ıeıl' yordum. Lakin ayrılmak herr, de l ~ !lrl<ec! Şube • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

hemen şimdi ayrılma~ zah!"". vır- ~ - (8170) 
tıçı b ır mecburiye tt~ (Bi m t;d i) '-'~~ı..:~~'"a'"mlilı'l-~'"Zlil:'"G)l1Qill!lll1lll•ll:lı:a11G•ı.xı11111•1111111ra•ıui!l~~~S:'ll:s:ı~i!.111' 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı veçhile bu işle alakadar 
olduklarına dair Ticaret vesika -
)arını ve üçüncü maddede yazılı 
ilk teminatlarile birlikte tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını bel. 
]i gün \'C suatten tam bir saat 
evveline kadar komisyon başkan-

lığına vermelerL _(7802) 

.. - d "•rarı ogı et e, şu rı.~ 

liml 


