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MLilleciler 

Meclis rnznamesine ı 
alınan layihanın esasları 1 
"Mülteciler topraklarımıza ayak bastıklarında 1 
kara sularımıza girdiklerinde mühimmat ve 1 
harb oasıtalarından tecrid edileceklerdir,, 

Anbra, 9 <Hu.un - Harb dola. olunmll$tur. 
)'aUıe karadan, denbıden ve havadıın I.Ayiha esaslarına rfu'e yabancı 
memıete'1m1ae ceımette olıt.n mtllte.. memleketlerden ~ı)'eye Utlca e. 
eller hettındati lt&nun JAylıaaı Kec.. den muh&rib yabancı ordu menaub
lll rmnam-tne alınm1fbr. Bükillnet 1artn1D Tü*lye tıopraklanna rirdtk
b.DUDUD mucit MbebJıer 1'.7lheamda ıerı tarihten ltlbaren *le olunacak
emcUmle ~le d4ılnfıktedlr: ıan tarihe Jcadar natil, ıaee. ilbu, 

• - 11.aıb doJa7ı8Ue ~cı mem- ilkAn ve tedavi huauslan hült1lmetçe 
leketlerden memleltetlmise prek .temin olmıacaıllrt.ır. 

~flfdtr. ...,... ........ 

~~~~ (_Alnıan te~liği)\ Almanların 
yeni hedefleri 

Dzalr,arlrta 
bt'a haHnıde ve eeret perakende su- lılUlt.ecller t.opreklarımıa &7Ü 
retıte bnıdan, deolslen ve havadan butıklannda ve kara sularunın stı'· 
mWtecller selmektedlr. Ne eetllde diklerinde eaUha. mtlb!mma~ Yeealr 
obıl'M olsun bu ~ltecı1erin idare ve hart> vasıtalarından tecr.ld edllecft.. 
Nbmları ve bir ~ ve f&I", altın. lerdlr. lılilletcllerin Olleruıdekt e.
da bulundunılmalannm t.en.ıru TUr- ne benııberlerinde cetlrdikl&-1 zati ee-

Bu sabahki Fin •••1• bir 
tebliği •lna"ale 

ikinci taarruza ·geçen •erllt.zı 

vazıret 
Japonlar bir 

ODESA Amerikan petrol 
/YEFVEYA 

kiYe Cümh~ hOldbnetıne bir va- yaduı maada kara, denız ve hava ı 
zlfe teıeıkU eylematedir. lılültecUerin eaUba eaa ve her çeeid harb mal. 
idare ve ba.tıuılannm nıe tanda te- Jlelllesl orduca muhafaza altına alı-

~ m1n edilecellne dair m9\'Z\U.hmırda nacak, ve bunları muhafaza için lcab 
eaulı hükıümler mevcud bulunma- eden ma.ııraflar da ya.pılaca.ırtır. Bir 
matta.dır. MWtecller oakmuna, ve muvaıkket maddeye göre bu k!L"lunun 
beraberlerinde ıetılrd!Jder1 ealiha, nesri tarihine kadar Türlti1eye Utlca 
mühimmat, e151a ve blUunum haT'b edip enterne edilenler ıc:ın MllU MU· 

~inler Sovyet 1,gal 
Dıudafaa hatlanDI 

1-..dılar edildi.. 
Londr;f a göre gemisini yakaladılar 

vuıtalanne a1d hizmetleri esaslı bir dafaa Veklletince ya.pılan masranar 
hillcme rapteden* tanzim eylemek bu kanun hülcümlertne göre lltayıd ve 
makaadile bu kanım llyiha.sı takdim mahırub olunacaktır. 

'-.. ·-·-·---··· ..... -·-·· .. ···--···--.............. --... ..... -.. ·······-·······-"' 
vaziyet /ngiliz matbuatı Japon-

- gaga karşı metin 
Almanlar Nikolagef- daoranılmasını tavsiye 

ten 110 ldlometre ediy or 
atıfetle 6ulrutugor~ -

fları t.amamne tesll.. Londra, 9 CA.A.> - Londramn sa. 
Uert ııareketlerine • - Wıiyetli mahfellerl, Şa.ı'k ceıpheısın. 

A~ 
~ C<Ge~ılmeıi imkanı!% orman deki harekata dair Almanlal tara. 

r111 bat ki ki d z tından yapılan gürilltWü iddialan 
uıan la 1 ve a ı ar a gün erce bUyük btr thtiYath. karşuamakte.-

Vaşington da 
görüşmeler 

-
Bu yıl Egede üzüm 
ve incir mahsulü 
bereketli ve nefis 

yyare eri devam eden muharebelerden dır. Londrada bu iddiala.t'l teyıd e-

dun g d 
tonra Koroıten zaptedildi• den hl.obir haber alınmamıştır. Şanglhay, 9 <A.A.> - B. B. C.: 

ece 8 
Cephenin bu lkısmında Almanla. Japon memurları, Melyo adındaki 

Am1'rtkan petrol ıremlabıl 7 .. uıaıınt-

M Berlin, 9 ( • ") _ ... ,___ ı.ft.;k,. rın bir terakki kaydelmS,te devam 

k 
n.n. AULLlW uoo ... ıat ve lolndekl 2000 Tari1 pe&ıoUl mtl-

Üzüm ve incir piyasalan 10 güne kadar 
açılıyor, müstahsil gayet memnun 

S'laıılr, t (B'UIUll> - 'J.'Jcaret Vek&ıet.ince ~ edildilfııe _.. b1I P 
...- .,,_. ~ ~ 19 biP'·- pyet nefistir. 

OS OV mandanhtuıın teblii1: ettikleri zamıedilmemeıitte ve halen _.... elmlllerdlJ'. J lllCJD ..... ı.n. 
. aya Son fevkalAde tebliilerde bildirilen Odea fi.zerine olan yUr070elerinde bu petroüeriD., Yus-TM del&umda bL 

h U 
Ulu~ada.lti yeni ba.nık.9.tın nel.lceleri muhtemel olanılk Nlml&»'eften tat. llllk&t icra etmettıe olan omu oeteıen Puxmlt rekolt.i ıoo bin t.219, Dstlm IO bin toa. iDC1r 40 tNn fıOn, pala. 

~ cum ettiler fwc ~bul=:tler1e tahak. ~ ~~ar~..alede ~ oiduluDU lle7&D emıı.-
~ICI ~.!~ c.A.A.) - Bu PüLmareeal Von Rundlıt.edt'den alı- T · -

mut da GO bin tondur. 
"Osam" iDOir ~ ıo ıüne .tadar aoııacattar. Bu mahta' ... 

)&rlode o bıdu' fasla ralbet ftftlır lı1 tlıocar1al' aline •tll& ..
edememeıcteclirler. Jıfiı.t.ebsU aaret memnandal'· 

~~IQ --11a11 ta gece mil.. nan malQmata tr6re aıeneraı vem 'l'olı:PO. • <AA> - Oft: 
~ ~e :::re tetektillleri 8 :ıncı ve 12 lııc1 &oY7et ordutarlle, -..-.. --uıa- V..,.,.....,aD lllJdlrtldlllD• &6n. A. 
'~ bul atın Yll.J>ma.lc 18 met Sovyet orduunun bazı kısım- cenubda m&rel&I __, .. m v •u mera:a hartciP DMlft B. COrdeU Hud 
...... ~ un.m~ y 1 lan Yani tahminen :il p iyade dal ve rına kaıtl muruf oldutu anlatll- .JllPOIDP bfb'Gk eJıoi9I uniral Namun- • • d s- ın~~:~ı~~ ~~lr · -a..ı~ tam tüm~~ ~1:.!F'~ı [Dnuu l lael ..,,...) "~..:::·.:ı:::.:.~ OllJl'9k Fuarın açılış merasımın e S ~la dıa.tı top bihrıitıerdir. Dı ____________ _ 

~~,~~~ r-ASkeri vazi•et=ı ~ l61c ~" tehir 11.. L .F 
~. Evlerde çı-mn 

~~tt~-- Yeni Alman Jeokalide :t tayyarelerinin l I • • 
~rline ikinci te. b iliıerının manası 
~ taarruzlar• O 
~"'& ~ CA.A.> - Almanlar dtın k•ı k 
~ u..:_&relerintn Be.un Ur.erine Sovvetlerin icab eden yerlerde gerilere çe ı me 
~ . ._... Oklutıannı kabul etmek· " uk 

~ ...... ~ aösterdikleri tereddüdler ve fazla m avemet 
~~ &ov,.et pilottan Atman O A 1 k 1 1 b "~ llıert'8lne 1t1 c1era hücunı et. Alman plan annı o ay 8§ nyor 

hususunda 
an ulan 

S,... ~\lalaruı bir tayyare Uyıbı 
RiQft~ b~ yangınlar ç*- Tasan ı Emekli ---neral z. D., 

.... ~ t~edllmişt.ır. D -
••••••••••••••••••••••••••••••••••• son Alman fevkal&de tebltlhıdm " 

'

tlnceler] ona oeV8b ~eden Sovyet teb~ 
den aoııra evvela C(ln ve dOn Alman-

b - ıaı yeni fevıtaıA.de teblitleı- neşretmiş. 
L '11r R1Ukay&S8 ter ve biri diterinl tunamJayan bu teb. 
C.. liilerle ou mWıim huswılan bUdirm.lf. 
~ ıae enellni uı.rladık. lerdlr: 
•. ~ bir buıkawıı 'bekleme 1 cKiYef etrafile clvannda bilyWc bir 
~ baber bekll)'onu, m~dan muıharebeei devam ederken 
~ ._ a.alidür bafmöduriln ,.anında. But nehrinin earkındaki a.ıhada ve 
......... ..._ bir miiukcre var: Balta oehrinin 90 lkil<>meıre şimali ,ar. 
~ loaıu 25 Türk ürası deterinde kisınde bulunan Uman ~rinln cenu.. 
~ '-baıu peşbıdeyi:ı&. fakat çe. bu gart>lsinde yani Balta ve Uman .te'
~ -.;._. •ertıditi sünden 90nra Tur- birleri arasmda ~l Budyeni ordu.. 
~--._ Bankamwı ı..ıoreden amıa mensub bijıyiit kuvveUer Alman, 
~~ &iikellllUt. oekln öden.meal ıctn Macar ve klsmen de Rumen kuvvetleri 
~~ 'dtrar blrikmcslne tiızuın tarafından Slkıştınlarak muharebeye 
~j "- ırıu? İkinci müdür başmü- icbar edilmiş ve nettcede 6 mcı ve 
~ ._iihlın meseleyi miaukere 12 incl Sovyet ordularile U inci SovM 
ti.""- ordU8Uilun bQyültçe bir 1Bfrnı Yan\ 
~ ftle&elerde okuduk: cem'an 26 piyade,~ {e tank ~nl 

t..lore fraacı Ue muamele imha edllezac aıtmqve on itlnci ord~u 
._.lll'ID-.qtar, cıünJui isvlcre- Jtımıancl&nlan da dih1ı O•du&u hal 

fula Dlrikmlttlr. Esa- yüz bini mütecavız tılir 'fJmlJ'lfı H' 
,...__ ~' ...... t.aıık, 858 top, 200 tU.. dal1 top, ıı 

mhlı tren, 5250 Dınyon ~~un .. 
"1 ......... ,..... ..... muıstur. Bunun barlclnde llöv7et1en 
....._ 1 Q>eınm 1 .... ...,..., 2 

.... t .. ı• ............ _. 2 91ı•ı 

Başvekil ve Ticaret 
Vekili bolnnacaklar 

Fuarda binlerce teknisyen, mühendis ve 
dekoratör gece gündüz çalışıyorlar 

Dalml 1erıl • r&JDUD rirünlitl 
İzmir, 9 (ıHususi) - Fuarın açıl.. Jetlerin sefirleri de a.çıllf t&reniDde 

ma.smın yakllLfDlUl miinıaaebet:le bu bulunacaltlardır. Ecoebl devlet J>M,. 

tecedıen Wba.reıi fuar aahasında bin.. yonları huausl merasimlerle a911& -
1erce tebliQen, mühendJs, dekon. • cKtır. Açı.b.f meruilDillde R()man:p 
tör, am.eıe eünün 2t aaatinıde çalış _ J'1 Antan elıeili t.emaU edecektir. 
~ "'tJMD,.ur. Bu l808 tuar renk, l'Uarın ~ t.öNninde Bqvekil ve 
JIW ve umumi ba!mndan oipn çe1ı. 'l'ııcaret Vetililda lnllunacaklan. di 
N11n1 ...... ~. ... Vet:alılrln de tur pmJerlade 

hara r AIUIM .....,. dn • miri ..,... ı• ı ı r'sl • ._.-... -..ıil 



2 Sayfa 

r Hergün 
-····-Dostlar müsterih 

Olsun, Türkiyeden 
Yabancı için geçen 
Yol yoktur! 
~---- Ekrem UpklıailJ 

esimli 

SON POSTA Ağustos 1 

a.kale: Ölüm cesaretten korkar Sözün Kısas 
Bize iş kalmadı! 

'7 E. Ekrem Talu 



SON 
·~,. ~ ne -erme pek vakı! olan Bürha.n Ar-• 1 • pat güzel bir makale lle L') bulamıy&n, 

•ş er• viliı}etıenre. İstanbul koylıdnde, derme 
G • : çatma zümrelerle hayatlarını kazıı.nmı-

__ ..,..ı""'all~:;:::==========================~~ =ya ı;alışa:r&'lt. tahammül cdllemiyec~~ • ._, .. .;;::;;,..."'-ı....,,,g; m~atta.tler arasında zarure:; ve sefa-
let çeken san'atlkil.rle.rdan bah.sed'yor
du. Bınılarm arasında .ılln'o.t kıymet,f_ 
nıe mall:k. olanlar vardıı elbct~e. Acabf\ 
di'V'Onım. yenileri ve ;renclt>rl yeti.ştlri_· 
linceye 'kadar bunların ı~rakatkrt s.a
bit olanlard.'8.n alınarak mektebin mua
vin anMırı kabilinden l.9tıhı.lamı mi.lm
ki.ln olmaz mı? Hatta. yamız buni.ardı:m 
değil tsta.nbulda v.e vih1:re~lcrd!! Halk 
evlerlnin temsillerinde lstiıhdları gö
rttlt:n nice gençler var. l::lunt:ır ha:vatta 

erceıe ıt a i mi? 
lVI 

. - 3 - leme san'atına müteallik nUmune de 'ğunciao ş11klyet etmekıted 1 • lrenıdilerine bir m~lek aram.ak mPCbu
aar~t Ve.kfiletinm, Türk sah vereOOktir. Her millıel:4n edebiyatın.da saıhne edebiyatında. lısan ~ e~ faka.riyetini duYacak ~Madırla.r. Bunlann 

»Jonda nosmln lrudşa!• m&ks""""' '"""""bu vaztt"" gönntl$ill<. <an • ...., edip ııiOn<Etodlr. ıw..a...,...ooan "'' lntJ>ab vaoa'""' s;m"-tıı"· n alll.ka taşı.yarak nıümktin ve Bunun için sahne eserlerinde eşhas Bl7ıde de, tercihan Fr~ızıft...a te den kAfl bir heyet ~ıll zor oımaz uııasıb tedbı l · ..,..,~ ouuan rlzann!Dde.yım gu~ .• e r erı. aldıgı.aa ~ıikran duY nasıl blr_ sınıfa mensub ı.scter ve. ese- 1ceme "':"'"":'ek e9erl~rde onların n... · 
>aban şah"' olU>onu " gOctiyO•uı ki rın m&hlYotl, mmuu, muhaverenm e-..., oeVJY""'de bir tilrkce kuCannny& * uıa.rı cı dıllerden Tti.I14ç~ye çevrilecek sası ne nevi'den ise lisan da onlara ctıkkat ederek Türk sahnesinin mekteb Hangi eserleri intaı.Bi'> etııneli? Gönül 
li.inün t ma,a eserleri. ıçın tatb;k w;u- maibısus olan lisandır. Gilzıd;? bir sınıf-lsarı'atma uygun örne<kler verılmeı dir.1ist.er ki devlet namına ıkJrula.calt ol:\l'l 
"'"'e Us "k-e hütmnedl!e<ek ter- ta oere.van eden mM;,etl I"";' ,. ••: Onon "1n '""'" lisan• diye araştmr- bir oahne tçln temaşa oan'•'""" tekdtır ve bulun ün kabulü te..k.arrilı· etmiş- rin bir vak'a etrafında. kUl"mılacak 1ken aıncrane bır dil mcnzeletine düş _1miıl devrelerini gösterece~~ bir yoı ta
§Uohe,s· u suretle tatbhk mi terceme mı lisan avama hitab eden bil tulQat mud .ınekt.en ~ olwunalıdır. Sade ola-lkıb edilsin ve bu uzun y.:ılda:ı gt>cii .r-tıx 

1 
bır karar ile ortadan lr.a.lkmlŞ- hikesinin ıısa:nı değildir. öyle olma" Jım, pe!k ı.yı!. Faatat sade olmaJc bayağı kcn muhtelif merhalelernıden ni.tma-

B rn.zımıge1se sahne bir mekteb değil bir 01m.a.k demek değildir. ncıer a.ıınsın. 
u ıncsıeıe b .. ı · · o * gilnıış ol oy ece bir kıı.raxa. ro.pte- sokıak. bir ıkaldır.ım dere<e.sm~ ınm.ş - Meseleyi dağıtmamak için temasa 

d°''<ed ma<Ja onun etratmda lklncl ıur. ''""""e ""len esenle '""n "'"'· Devloke bl• Myatro mektobl açtl edeb;yatmın en ,;yade ınoıı• l'e ınkı
kat'i b!: musad.if olan meselelerde da ne ise Türkçede de on~ en yakın m~tıı· ve burada bir t .. ıı:ım gençle; şaf vatanı olan yalnız Fransayı alalım· 
'terce~ ş;kilde h.alledllmiı;; sayua.ms:z.. blr şeıkil:de olıınaık lö.~gcli1". Henrı B~- sahne san'a.tı için yeti.ştırnmlye gayret Cl.assique'lerden Cornııllle ile lht'ine, 

.:at tı.asıı ?e · Evet, ?u ga.yot; musi.b, fa- tai:lle. Edauartd P~illero~ .. Du~~~s o!unm~.tadrr. ~ talebe var. tahsil l\':ollere, Voltaire hiç oln'.ıızsa t.trer 
1*rler, n. Ve ne lısanla? Ne yolda. e- kabilinden eserlerlnın edvbl .:nahıye - devre:ıınt bitirdikten so;ı.ı;a faaliyete eserle Türk sahnesinde görülmel:dir. 
~4al!er derelerden ve kimlerden? ... Bu rn: muvafık ~lr lisan ıle şah~laruıı ko: g~ebıl~. surette senc~e kaç ısan·at- 1Coıneille-den bir terccme yap1ldı~ına 
kaiette b~ b.ır cev~a muntazırdır. Ve-I nuşturan ed~leri metıelA. ~şhur mud kar ç.ü.abili~'. bunu ta.hkıke lüzum gör-1\'a.kıf değilim. güzide edil:> Ahmed Re
Uı.htyeı _ışe fı~lerinl vakfeden sa- hllte muhariri G~~es 1'"'eı~ -nun me:ksızin hükmediyorum ki ne kadar ~ıd Racineden bütün !.li'tlyııt1 terı-ı>me 
,.akit 

01

:;:"iblerimn "" d1""ndilld"lne •""'""'" ~ile "°'ıenmcmel>d'; · çabuk da~'.""" . dmantlsm devtet
1
etu, bunlanlan Andromooue yahud 

ceıeriını :n~ıa beraber k!ndi düşün Bıttada ı.stidrat maJt.aımınıJ.a ılav~ ~-namın~ bir ~U:Oessıller heyeti vUcurle,IPhedre aJınabilir. Mollere-1!1 en mUnasib 
nacağun. sbit etmek cesaretin.de bulu d€ceğim r.ti ~e m~ab~ ~e mu~a- getin:bılmek ıçın. uzu_n seneler bekle- göı'illecıfg: eseri Aluned Vefik paşanın 

Terce· ı~e sa.n•atı gunden ~e if!A.s~ m~- 1nıek ica.b ~ec~ktır .. Bır asra yakın bırmeusQr tercemesile aslı tatbik ectııcrı>k 
Pılnı.ası~ln eslma bir sadaka.tie ya- tıefu bir inlUtat oovresınc gırmlş.ır~ 1zsman geçtı. ha1A .. bır .nilıl temaşa mu_jt.aciil ve ıısllı.h olundukto.n sonra temsil 
bette. A:a h~e~ .~ttihk edilir, el ~ Halık ıt;oıplantılarında, um.uma m~u .. 1 e~.esı.. ve on_un Turk saı;'atkö.rlarından eci.ilse ne iYi olurdu. Voıtaır~-den mesc 
da bur caJc bı~: büyUk eserin 'Jll'filSID- yerlerde, hele gençler ar~a konu - mu:ekl'ıı:eb bir heyetin reiP.kktilü icinıl1 4.Seza.rın ölümüıı ı;ıe;;ct>me ve tl'ıns:ı 
C.üt olu:n.da oyle hususiyetlere ıtesa- şulan ti.san Tüı1koe b.a.~nnan erbabJ?a bf.k,eıınekteyiz. Artık da.h-:. ziyade bek- eclıiebilir. Ancak bu eserlerin sahneye nıutıır bıllr ki bunlar ~ eserin kendi pek fena fikirler vereeeııt ıbir tereddıy~ lemek taka.ti kalmamıştır, acele etmek vaz'ı ve mümessillerin kıyafetile s:ıh
~elrne~~d.e halkın idrakine hıç yabancı dü.şmilştlir. BUDU inkara ka~ ıazım g~liyor. nede ew.a' ve harekati bir an'anf'ye 
Cin , ~· halde Tilrk nalkmın '"""' h•l<il"'" ııöND""""' yahud bo.nd"'1 le R" ohOyam ka'O•laY>uk bl' san•at-tAbl olduioından ve onl8' hlc bl• ,,._ kapn,; ~" Ok>blllc. Sadakat ıı,.ıına ca.ate .,ı,.mmiYot venneme< d=etdtr· "'' """""" vUcude ııotlrebl!mek için man dei!iofültmedlğlnü•n bu iş için 

Cak bir .. a ibunlan bizce anlnşllamıya- Bunu gördükten sonra o.na karşı devaı ten az mikıYasta otuz 'k~rk kişilik bir Thea.tre Franç:ıis mlltehassışların-ı,..,., ,•kilde nakletmlyo toşebM• 
0

_ bulmak bir va.tan b<>'CllAur: Nutuk tar• ıh•>-.t """"'''.· Ancak ooyı. bir heyetd•n blrl oetbotunmot "'". V• kt'l• 
"ne ,:;ak """" için b•şl<&e< !eht ru"'1>eler p<I< g;uet bir" ı .. n nttm•- ,mevcud olabil,..,. beş on ""' biri>t,1<oh<0minl iken birook mltl!d '"'"" ı..ın,.k ~· tetabuk .ti"""' bir """ nesldl• takat ı.unıar iki yeya btrook aM.n<" tom•ll ett,.mek ve •>hneyt bl' "'"°d• Ttirk Mhn.,int de dli•tıncr•k 

N8'•l ~'"'· edeceğini düşUnmeJ;.Jir. ....,
1
.;. a<·aonnd• bir mü"'"""'· 1''. '."u 1mewim ıç;n ".°' b"akm•ı-scak '"''"' m"h"' """ tkA• AnOOhfo., .t~on buto 

•• Sahne lr l•an ile?... Öbodeoben biz. ham• değlldl,. tek b-• w:: !o en 1doi<iurmak mumkündtir. Mesel O "'an- ,..ıbeden cemü p.,on•n ı"me lk1fü 
·ıt 01, 1rsı:lsanının hangi 6llllfma men- b;r adamın lisanıdır. MükJı.!eıne ıısanı.- sadıı muvaffak olan oir e~er hiç de- E'derek .. 

•hHn ız·. olsun bütün halk kl>tte. n• hidselenle buluruz. !okat z'hnl - ıt;şmed"" _blr_ha\tl\ tl<l mevol~ devom onlardan oonra Romantlquo e<ibtec 
'"'"" v:::"" kadar ınm...nı iltizam mtroe iz ""''"''"" surette k\tlakla_n- ede,., :ilzünCU -~ı·ne "1sulli hlc n~ g<t.r, ""'t&· Vk>OO• H""° olarak .•. Hcl• 

Sa.hn.. b" · Ben bwıun a.ksine kallun ız1 . ı.ım-"' ~"'caı'k sa,hne '35Crlnl dm- dır değildir. Bu suret.le onu temsil eden eserleri hfila Fra.nsad'.l oynnnan ve te-
. " ır irfan · m a ış 't'A .... • • tkA i cır. Avamın • ~e'b. san'at mekt.eb- lerken mümıldin olur. . ookız on sana r ıcyn zamnnda !birden r::ı,·etinden bir zerre 'bı.e knybetmiycn n.\lkeııer dei!i;>•v!J,.s;,,, ınmek kaydll• M""""' mi!!eUer ıı;tnd• conve<"'t.on '"'' "'°'" ...,.ut olın., Bizde •n A!f<•d de Musset... dAha '°ura on do. V•:yesını kendi ' bunun tersJıc halk se- d .

1 
usaha.be san'a.~ında en llcrl nıuvaffııık olan eser on beş gün, hayd: kuzuncu asrın sonlarile ylrımincl asrın '>~f- ..,~"'-'.ne ,,iııa.,ımnek ~"en ::; t P,anm' mntettdir. g;uld• fom<!ellm. bir ay '""''" emm etsin ıotıdata-• Frans" "''""''"° en 

ancak bu V8rl;lf eıctdir. Bıx mektebclen ~ ;1 ~ e ız erkek ve k~dını arasın- onun örnı·U bit.ince bir ba.$kl\sını tcmc;iı paılıı.k eserleri verenler ... Bunların esnha~1tın hl~ e beklenir. Sahne esP..ri ır aç rans ede b'r m!l.kil.!emeyi din- etmek icaıb eder ve b6ylcc~ san·a~f\.. :si, hele eserlerinin adedi öyl~ bir ye-
fikrinde l'tila. tı.nda. n~.ahet utvcyet ~~~y~n 'bi ~:ıı.t le7..zeti tevlld e- sermayesi sekiZ on kişiden ibaret olur- kıln t,eşkil eder ki içincle şaşırılacak b'r klşaf ve tn.cıı~ flan'a.t duy~unda. ın ' •- Ye ki r d yuını.a:r. FransıvJar. s.:ı. y.en.Wen e.-;cr yetiştlrınlye lm'kAn dı.tnYadır. Hangi birini kaydede\'im? 
meyanda .. hu.suı - der .... i zev ne o " ·ık h&mled h t ,. ı · · · ha.Jlke. e getlrecekt1r· bu k d'l . d btiYUk ha.rbden sonra ge- kalma.Z· ı e a ıra be en ısımlı>rl ı;ı_ tlllJıSahabe ve m,.;_.. en 1 er~ e · , ı.a 1>0ıruldU- oeçen giln YUrt>I mPcmnasıtııiı snh. rnevamı savfa. 1/2 rlel 

......,.. - len neısıllerde bu san av ' 

Yazan : Halid Ziya Uşaklıgil 

Sayfa 3/1 

t 

Fena tohum ekiyorsunuz 
Bay «L O. S» in hiki · h 1 gitmedi: Y~• oşuma si .?tuşudur. o:ruyucuma şunu söyliye-
ş· d ceg.ım: 

k unt ,ye !kadar !stanbuldan bilmem - Şu veya bu şekilde bu genç kızlı 
aç ane genç kızla .coıııuşruuş mek ba •Mftftı. tubla.şınış, refilm teati emı· h • . - r:---'°' .. Y~ud lblr ~asile eviene-

eğlenmEft ıı.rzusUe ış, ep bıraz oek.sınıZ, gunun blrln.de bir kızmız ola-
Derlı:.en k:nvfüıe .. d.. 11 b ca.k, aradan seneler geçecek ve sach -

UJ ~· orun ş, u defa o- nnıız:a beyazın düştüğü bir 1d . 
rada tarudığı bir gene kızla evlenmek cekslniz . yı a. görP-
hevesine düşmüş, muka.bele de ör b ki hayat~ ıı:ad.ıı.ı· sevdiğiniz 

·· fft'•ft g - u güzel, bu temız kızınızın karşısına 
m~. ........t nasılsa e$.i mektublarından mEJct.ebe giderken bir delikanlı ıkm • barı bu gene kızın eline gecmiş, ara- onunla mek:tıl)J.a,şm.anın hattl ç iml IIJ, 

ları açılmış .. şimdi ne yapması ltızını? menin (tabir yanh?tır) yolun:Sbuı ev 
Ben?.~ sormıo:,. muş, eon.ryorum. size: -
Du.şunmlye ıuzwn görml.ryorum. nıek - Ne hale gelirSin1z? 

tut>~ ü:ııerinde takıldığım noktası bu Çocuğum ilerde doğaca.le gene kı:ı:ın 
bahsı geçen genç kızlardan sonuncuyq için çok fena bir muhit ha.ıırlıyor&an. 
tekaddüm edeninin bir mektt'b talebe- TEYZE 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yolltyan 
okuyucumu:z:ıa bir hediye takdim edeceğis 

Soldan sağa: ı 'J, j 4 5 b 7 8 9 
ı - Kahve ika. 

bı C6) ç,çek sapı l ı 
(3} 

2 - Köpek <2> 1 
Felaket c 4 ı MıS'.r 2 1 
illi.hl (2) 

3 - B:r islm CU 
Um.k ôeğil (5) 

4 - Duran C3) 
kaS<ien yapılmıyan 

kabahat <4> 
5 - tıgill C7) 5 

İsim <2> 
6 - Kırmızı (2) 6 

Nota <2> 
7 - Düğün (6) 7 

Nota (2) 

8 - Bizi doğuran 8 
(3) 

9 - S!yahat CB> 9 10 - KırmlZl (2) 
kır.:nızı C2l. 

11 - Yüze sürü - 10 
len toz csı 

12 - Yaşıd <5) • 1 
Seoeb <4) 

hn 

10 

_JI 
Yukarıdan aşağı: ~ 
1 - Bır şJJlıal 

me.meleketi ClO> 6 - Musiki lileti (3) Şe'..:.il. vume lile 
2 - Vermek (3) Binalarda. su YO- tı (5) 

ıu <4> 
3 - .. ye kadar C3> aktöriln ya.ptığı 

7 - ~ile, kıt'a (5) Akıl (2) 
8 - Nıda. (2) Uzak (4) Dahi C2) 
9 - Ha.fil boZUık:luk (5) Bo (3) 

4 - Camlı yer 
5 - Bağışlama 

heyeti <4> 

m bir gtin (4) si (2) Saf C3> YUn ak.. 
(2) raksedetı k.ızlat 10 - Aımema.nm şima.li (6) Yuvar~ 

Wı; yüz (5) 
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1n8anın post.elk..isini çıkarırlar. Bunlar • 
kızınca SOPl!ô'ı sayı ile de vurmazlar.. ! 

.Ah! .. Ha.yatta alnı açak; meşru para : ~§1~~ 
kazanan insana.lr ne Jradar mes•ud ve i c:: 
müsterihtir.. Rahat gezerıer. rahat O- : 

turup k:alkarlar.. uykularını rahat •e 
müsterih uyurlar .. gençliğimde ya.ptı. 
ğun bir hatanın oezasını çekiyordum .. 
hayatta yegane ıkArım: Iztırab; kor -
ku; beyeca.n ... Kendi iıtendımi bir ku-

- 51 - sin deftere beıkmada.n y:W.n bul~r- yuya atmışını: Çıwbala.ma.kb çıtamı- - 4% - Yazan: Nusret Sala Coıkd 
Adanada trenden indim. Eşeğiı:ı.l dum: yorum! - Fakat.. 12 ...... ,., .. ,.., •• ~betmiş köylti gibi aiıııt alık bakını- _ Ortağım telgraf çeltece:ttl de!.. Çar na.çar: Bir tahta. parçası gibi ....._.. ...... donmesine, halsizliğine rağ_ bitirince hemen sana geleceğiz. 

yorum. Cebimde ropu topu 34 liram - Ha.yır böyle bir şey ;Je~d; ho • sek:. tabi olarak yuıvar~~ım; delıi ka -tmr kelime daha söylerseniz, ha_ men yüriimiye gayret ediyordu. kalım Sedad beni görünce ne Y 
varı Sağ tartı.fa baktım: Birdenbire cam .. efe.nelim sizi 68ba.illeıyin raha.tsız ze eidlııceye ikadarl Değil mı?..... re i fazlal~tırırım. Ecved, son ·bir teşebbüste daha 'bu- cak? Bunu cidden merak etme 
rengim sarardı: <Mahmud Şevket. Pa- etme.ltliğ!me gelince, eli.mi2Jdıen artık ne Şlmdi ne yapmalı?. Selma, inler gibi yalvarıyorıdu: lundu: yim.. GöreQeğim de geldi haı.sba 
şa caddesi>. Dünya.da ou caddeden git çıekeıc.ekısfniz bwkalım .. hani sizl Mah - Bizim (Meddah KA.zım> a mufassal - Rica ederim Ecved Bey gidiniz. - Kmıağız çok ıztıra.b çekiyor; bı. amma, fena bir maksadla değil .. 
mem!. moo Şevqtet Paşa orel!ne indiğiniZ€ biı· mdktub Yazarak meeeleyi anlattım.. iBu ne i'.nsafsız bir tesadüftü? ralan da. yardım edeyim canım.. . maceraya kocanım yanında deV 

Zaten beni buraya böyle dımdız.la.k pişman edeceğim. Şayect telgrafla ~ndl6ine bu\'ada.n so- Se. lma, her şeye rağmen, bu bitki Gimn. müstehzi bir kahkaha sa • et.mek istemem. H~. artık Seda 
kaçıran Mahmud Şevket Paşanın kor - Zaten olmağa başladım.. şakayı racııdc Qlul'S8ılt <Mağaza.da ve depoda .. 
kusu değil ro.iyd!?. bıral'ıt karakoldan mı isteyorls.r?. şu kadar kilo esans mevcuddur. Ne .perşı.n .ha.Iile F.cvede görünmek, onu vurdu: bana inanaca.ğını da sanmam 

Gedikpaşalı kılavuz M~yen ha- - Ne karakolu beyim?. mik!t.annı yolla.yalım .. > diye ceve.b ver E~~ acındırmak istemiyordu. - Siz ~tırabdan anlıyorsun~ de. El;'.rer canunız .sıkılırsa, seninle 
nım için yaptığım !hilede; !tomiki şehir Dervişin fikri ne ise zikri de odur mesini blldirdm. Mellt·tubu ])03taya at- : Biitiin ~ünü t.q:>'lamrştı, d!:şleri'ni mek küçük bey.. sizde ka1b var mı bır oyun oynarız. 
Kel Hasan Efendiye oynadığım kome. derlıer .. korku ve heyecanla ağ'.ıımdan tıın. ~&ktı, ilım'ı hızlı, yürümiye çalı,şt.ı. Fa.. a.caıba? İnşa.ilah mektubu alınca çiftl~e 
dide Mahmud Şevket Paşa bHmiyerek söz kaçırıyordum. Kendi kendime de bir teselli buldum: .:1ra.t.. ancak üç dört adım atını _ Ecıved, herkesin i"inde hakarete ona ald taf.slıl.8.t venm~ği ilınuıl eı 
vasıta olmamış mıydı? Y.ı: BaşhJr.çı Re - Karakoldan asans iıtemııŞ.1erdi de .. En büyük tiloca.rlar da k.lm bilir ne ..-ş:<ic hıanımdan başbklan; gerdaulık - - Ha.yır efendim .. ebGns biiccarı de- haksı.zlıkla.r ya:pıyorlardl.. :ya muvaf!ak ol11:bllnıifti. Ayıağı bir daha fazla muhatab olmıya ta.ham. mezsln.! 
lan: boroşları alışımız!. ğıl misiniz?. Milyonla ıbarındırdığın insa.:ı ara • ~ta.ta takiı.la.rak yüzü koyun sokağı.n mü.i edemedi, omuıtannı s!lkerek, Kuzum biraz bahset ondan .. ne 

Daha o adamın cadde5ıne; köyüne - Evet.. sında: <Kaç nasiye varoı: c;ı.kacak pa- :ortasına kapaklandı. Ecved Güzin uzaklaştı. İçinde azaba benzer hisler pıyor, aranwd.a.ki biırudet bir pa 
ayak basar mıyım?. - Tabii muameleniz topt,an!. kü direhşan?> Sel.en evvel davranmış, kaldır~ak içi; duydu. Fakat bu da sigarasını ya ~ zatl oldu mu? Kocan kıska.nmı 

Sol tarafı taıldbe baçladmı. - Evet!. Yaptığımız işi bendeniz top Beni <Heı1:<es) tanıyordu.. ben de :koşmu.ştu. Gii2in avazı çıktığı kadar kıncaya kadar devam efü. mtıı? Sahi kocanın ha.stalığı nasıl 
GUzel ve bahçeli bır otelin önüne tan yıı.parım .. yilz elli doayadan aşagı <Herkes) in nelerini bilmiyor miydim?. ·==·bağırdı: Nevı"nde.,,, Nazana mektub Hasta. bir adamla uğraşmak ta 

geldim. İçeri gırdim. <Meşhur esans yola ç~kmam. Öğle zamanı tilccarlarla gazinoda ı1 
tüccarı Hoca Mahmud Gaznevi Efen- - Nasıl yüz elli d06ya?. konuştuk. Hele Ağa.zade ile çok kafa.- : - Blırıa.kın, dokunmayın!. ' mrdur? Allah y.a.rdımcın olsun .. m 
et .. > d ye dcl'tere ısmımı yawırdım. - Yani mallarımız '.,!eş!dlidir. Gül dar oldUk. ~ Elcıved gayri ihtiyari durmuştu. Bu uNazan; 

Odama ı;ı.ktım.. akşam oluyordu. var: yasemln var; şebbot var! menek- CDivaneleTin heınd.eml divane gerek- itevakkuftan tstitadc ederek Güzln Mektubuna geç ceva.b verdiğimlbir vesile zuhur ettiği i~n ınemnt 
Yemek l.s!eyip ıStem~dığımi sormak şe var. tir.) O da benim glbl <Hafidei Havva> :yetişln.iş hala yerde yatmakıt.a olan için -beni .affet! K.oı~amla. tıeyahatesundur. 
için garson geldi. Ben: - Kokulan sabittir inşallah? ya Aşik!. <Ehli a.Şkın ı1eşvegahı ki'şei ~Se.lmıayı kuoa.kla.mıştı. Genç .kadın ç~tık. Avdette mektubunu benı Sana yazacak başka h;ç bir şey 

_ Evladım; dedim; belki gece so- - Belli olmaz .. bazan koku.su çabuk meyhanedir) mısramı rutıturmuş p;ldi- Et.az "'"'""rak "'i--'A kalm•.,tı. Burnun _'bekler buldum. Bu yüzden cevabını ,,...k Naza.n.Ecvedı' :~ıerın' .1 .ı..ır an e 
tağa çıkarım. K.aıpıdaıid levhaya iyi çıkar; bazan geç çilı:ar efeııdlm. yor!. • '""it' •..- UIUÇ o-v ,,~ ...,. 1IJ 

dildkat edemedim. Burası n.e oteli!. - Her halde sizin nınınulMınız en- tstanbula telgraf ceklldl.. cevabını :dan sızan kızlıl bir şirid, çenesinden geçikti!.. Sen belki de hakktımda bir vel bitirme& iÇln tazyık ediy 
Gar.son ne cevab verse beğenirSiniz? fes bir şeydir!. beklerken;. gaze.tede. bir ha.vadls Oıku - Eelb1$sine doğru akıyordu. Çorapları ıt.aklilll ha.ksE hükümler venidı, Se- Çiftliğe gel'Ciiğimiz zaman uzun uı.. 
- Mahmud Şev.ket Paşa o';..:ıl... De- - Sonunu getiremiyorum .. sonu de. dum: Benım benzım sapsarı oldu: ~. dada sert davrandığın için kızdığımı gö.rüfürüş. ha, uınutuyordum, • a 

mez mi? Gözüm faltaşı ıılbı aı;:ıldı. iyi gelse enfes mı. enfes ı:unma kaç pa- <Mahmud Şevket Paşa; . dlin: .Beyazıt E Belınanın .. ünd b' ... mnnettin, a.lınd~.mı ısa.ıldıtn. Biraz bir de küçük havadis So!"bond 
Nereye git.sem bu adam muhakkak be- ra eder?. JneYdenmda Topal Tevfİlk ve avenesi :\18.rdl. yuz e acı ır t~um içim burkulmadı değil .. b>unu itıraf . .. . 
ni tak b ediyordu .. acaba bu adam - Yani son partiler e:ınıı.e.e ka.Jıyor tarafından katledUdJ! .. ) : . . . ka..rde.ş&m Remzi yakında gelıyorın tekın değil mit'dl? demek.. Bir inkı!Ab adamının; faal bir dev- ! - Seni üzüyorum Güzin! ederım, fa.kat ·bıraz da memnun °1

-Tahsilini bitirmediği Iı;in babam :mil 
Erte.si sabe.h otelin sabili gllierek eıd11. - Evet!. Son partner elimi3de kalı- let ricalinin zıyama kalbim yandı. Fa- ! Güzin, mend.llile arkadaşını .. t" um. Son zaman!arda, bilhassa. aon hiş kızdı Remzi tuhaf bir çocukt 

ya geldi: yor efendim. kat bu :ı:ıe.tm pençesinden ya.kamı kur- :nü başm te ·zı k hal" : us u. h8di.sede beni ııe kadar kırdıtmı, bilir.sin? Bir türlü yapamıyonn 
- Qözünliz a,.vdın Mahmud Gamevt - Şimdi hocam: Esans Uzcrine blz ta.Tdığıma da sevindim. t!'ç dört gün : • 

1 mı er en, a aş uç sinirlendirdiğini .sana yazmıştım sa- .. . . 
Hocaefendi demez mi?. de vilayetlerden: kulardaıı blrçok si- sonra telgrafımızın cevabı gek1i .. Med. :~rı:nda, ne yapacağını bllm.ez bir va. nıyorum. Ya4nız şakın faz.la ileri git_ memlekete goreoeği gelmış. cArt 

Ödüm patladı acaba ne olmıı.:tu? .. parişler var .. öğlroen sonra buraya A- dah Kfı.zım: cevabında binlerce kilo e- ~zıyette bekliyen F.cvede döndü: rne olmaz mı canım?. Ne olsa ona dura.mı~> diye yazıyor . . E'""""-...ıııo 
Bu tebşir! beşaret nereden geliyordu?. dananın en yük.sek tüccarları gelecek- Slillstan ba~sed!yordu!. . : _ Siz burada nu<Sınız hala .. .size ka . imde ta ıdı·ım h..!sler var çaıbuk gelirse, onu da alıp getırir 

sakın «Mahmud Şevket Pasal) ote.i- ler .. elbette 1stanbulda da. ;ı;tmlerlni Ağazade ıle ve diğer tücrarlarla o :n.asıı hakaret etmeli ne söylemeli Borşı ;çd.. .. ok' ~ gha 1 k t ·Umuyorum ki, çtrtlıkte iyi b ir hayt' 
ne Mahmud şevkc.t P:;LŞadar. benim işitmişsinizdir: Ağa1JW.eler: Suphi Pa- kadar ca.n ve c'ğer olduk ki; bllha.c;sa; :ylın ki b d ku· 'd . . v· - nra. Uf}un ı, ır ya su u unun geçireceği.2 Başına bu kadar kala.b 
derd stı:rn zımnında bir telgraf filiı.n şa. zadel~r: Ra-;iatl Beyler .. bunlarla si sa1ca1ıma in.anarak: bPŞYi.lz lira kaparo : ura an çe ıp gı esınıZ. lC sarsı.nt.ısl onu senin yanına atm1ştır, · 
gelmesin! Yilreğim oyna.ya oynaya: zl görii-;turürüm büyük bir iş yaparız. verdiler ... Parayı cebııne koydum: N 1- Edanın12, namusunuz olmachğını bi - muııt.arib bir adamdır. Fazla. da yüz lık tıopla:ııınca. aıeaba aıkılmıyac 

_ Hayırola evlAd?. Doolm. Ben de evelallah sayenizde ~u otel! bi- hayet Adanalılar da .. tst.anl}tılıı 'kafesi- ~llyorum.. Fakat bir parça olsun gunı. vereyim deme .. ·böyle yazdığım için mısın, kocan gürültümüzden raha 
- B'.z de dört. gözle s!zi bekliyor. rll2 parlatırun. nr. girmi5lerdl! :runuz da yok mu? kıskanıyorum .sanır mısın? sız olnuyaca.k mı? 

duk. Acaba sızı Allah mı gönderdi?. Olur efendim. Dün..vad:ı olmaz ne D~ha orada durur mu..vum? : Birer tı.'°"r etraflrma halk t~~ı" .Kocamla 'yi bir seya.:hat yaptak Çiftliğe bir tenis kortu yaptırma 
_ Belli olmaz. Bazan Allah gönde- var? .. Parll parıl parlar, tut-.ışur, hep. Tüccarlar; A~azadeler; SU'Phi paşa : ..,,.., ~-. 

1 
• --•~- 'hmal tm.e b ' dl 

1 
-deler·. R-.... ·m zadeler ve ~--larla :.nıY<>rd.u. ~ved 1r1nkınnızı kesimı1 

... tt. Izmlre kadar uzandık. Orada akr.a. D<2.A.UJ ı e ·· :z Ecve e te 
rlr: ibazan da şeytan gönderir.. , si o ur. - ~' uuıı _. ~ 

_ Estağfuruılah efendim .. esta.A"!u - Herif çıkıtı gitti. Ben de rahat bir ne meyanlllll2'a giren hancı ne oldu? Dive EÇekl.lip gitmek mi, yoksa Selmaya balan var. Fakat bllınem neden, ı.s_ sin hastası olduk adeta .. raket.len 
rullah.. fes aldım. Yan.-;ı korku. yansı saka cclm1niz. değil ml?. Ben nUfus mildi- :yar<tmı etmek mi lazımgeldiğini bir tanbuldan ayrılmak beni sıkıyor.~ alıp geleceğiZ. Bol bol maç }Q. 

- Muha dtak dört.VÜZ elli sopa hatı- ağzımdan da havli söz k.ıçırmıştım. rl ınmı:m'm değilim ;;a! . Elb .. tte in- Stürlü kestiremiyordu. Pek çaıbuk OOledim İstanbulu .. öyle panz. Ha}"Cll .şimdilik Allaha :ı.sır..ar 
rına gelmiştir. Ne diye telg-ra.f çekti Fa.kat kendisi .köylil b'r a.Jamdı. anla- şallah cümlesi' sağ; ve :ıJjyr.tted!rler .. : Gü.zffi: zaruıedlyorum ki, sana mi.Safir geld~ ladık Naz.an.. bu taraftan çok 
size?. ma<lı belt:i hAlA <esans> bekllvorlar .• yahud : _ Ga t Se1nı.a ,)h,,.., c!ed.L ü ;;.ı.....: da 'flJ'ilc 00 k seJamlar sevgiler ... > 

- Kim efendim? Bazan Ci.ş) vardır kl icendi kendine ömilrlerlnrle bir ooh:ı (çi.çe!tl kokla- : yre c"" ..... , · ç "...,...z zaman Q1 pe uzun ' 
B:r-0~nbire kendimi topladım. Heri- adamın ayağına gelir .. Lokman heki- mıyıa tövbeet m!ş1erdir... :dört adını .sonra kurtula.cağız. zaman kalamıy.acafw. Ecvedin halli 

!it• bu t<ıhavvilrllnden anlaılım ki İs- min dediği gibi: <Ye ben: ... > d.lye hay. Mahmud Saim Al•ındai i Selma, gene canını di.ş'lne taktL llrun g4!len bir iki işi var. Bunları 
_-.1:azı1bulld.sı.n-Ar.sU'.IZn..nıonıLUllc.-l~'.'t!JU!t ~ - faık.a bu.ranın acemls! bulunu • ar.) l 

(Arkası var) 

~----·--·-....... ..__.._....._•••• r ··--.e••••u•••••••••••u•••www .. -• ............... - ............ ·-·-·• .. ••e.w••••••••• 
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Bartın da 
hre getirümekte olan yeni 

"çme nıyunun yolu yapılıyor 

Merasimden sonra daveUılere ye • 
itler, ınefis Çavuş üzümleri. ayran.. 

ıa.r ikram edildi. 

Kanduada bir kadın gorıım· 
ceıinin parmağını mrdı 
İzmit (Hususi> - Ka.n.dıraııın Ak- Iğdır Tttrkiyentn en mebzul pamuk 

ça.ova na.hi.Yesinde yengesine misafir yetlştiren meınleıteti, 00- pamuk hazi
giden Şerife lsmlndeki kadmla; yen-.nesidir. Bu sene Aras nehrinde açıl
gesi Hatice arasında kavga çıkmış ve1maı:ta olan su k.a.na.llan bLtirilecek. 

Hat.ce görümcesinin parmağını ~~:~::lalar tamamen sulanaca.Jt.tır. Re 
----ı~diı.1-·!>c iddetlice ısırdığmdan yaralı ka- a1mde görülen ıpamuklar 938 senesi 

--'-· ı...~d Udür, Ma.J.atqe. ipl.Llt fabrikasına 

•Son Pos!a> DID tefrikası: 81 

usu 



10 Ağustos SON l»USTA 

lla.berleri Telgrd, Telef'on Ve Telsiz 
~ -. 
Alman - Fransız 

munasebatı buhran 
devresi geçiriyor 
Şimali Alrika hakkındaki 
Alman iateklerine V İfİ 

Komşu lran dUYDIUllU ta1a11 drms •rmc1ır. Nı. 
ıAnka.ra. 9 cıA.A.> _ Aldığ:mız teL,ye farida 2 Rlsıeie da.ha. takib eyle - Bir Bulgar gazetesi tekim iraadan akseden haberlerde c1e 

grana.r, bugün bl.r lc&nn viliyetleri - m~- nezdinde yapılan bunun &1'llell böyle oldutu teo.uiiz eı.. 
miııde muteaddid yer sarsıntı.1.arı 1ta:r Ineboluda. da. uo :ride • .sani7e cıe- Edene cevab veriyor teşebbüsler m:,~. •inwbe&lenle •'QefJe. 

Yurdun muhtelif yerlerinde "İngiltere . 1 
Bulgaristanın 

yeniden zelzeleler oldu baş düşmanı,, 

dedildiğini btldirmektedir. vam eden şiddetli b\r sarsıntı olmu.ş_ rtn milli hukuk '"' httlrihnranhk ııa1L 
Oden llai>erierdeıı: anl.aşlldıi!ıııa Buna na.ıaran biri 10.06 ve ~er- tur. Sotya, 9 (A.A.) - Stefani ajansın- Y<Dan: Selim Ragıp E,,.., bl1etlerinln mutlak ı.urct&c Iuirmet 

töre, V.işi ile .Alma.nya. arasındaki miL !eri 1.11, 1.ıl.7 w 1~ te olmak ~re çankırııda. da 3.5 de 4iddetli bir w_ d&n: ı 1rirmesı prensibini müdafaa etmiş bir 
rı&ae!bat b.r buhran devresi geçirmek.. Kast.amonuda 4 yer sarsıntısı .hisSe- le duyulmuştı.u-. B. Edenin soın nubku hıı.k:kın.da mU. rantla dikkati çelı..cee« sure&.kı ~Ieket sıfatlle kolllŞllD11.1-cıın bu te.. 
tecllr. Alman nütmruna tabi bö!geJ.er- cl.iJ.mjştir. Sinobda saat 24 te bir y~r :zıe .... ~...: .. • 1PnuANtmmam..r.•. ta.lealar yürllten Zora gaaetesi., şöyle Alınan bulundutwıa dair bir li.U:isilll kendi teli.kkimiz suvmakta 
deki Fra.naıa ....,~e1::..; ..:_.,11 A!J:i _ sar&nt.ıs.ı olm\lf v-e bunu beŞer san... ~- ~...._ ...,,_ Yaz{Yor: m~det evvel ileri Slindmiı~ bulanan ı bir beis yolt&ur. Kaldı ki bu ·devlet, 
k "" ...... ~. ~ Bu nutuk. İngilterenin Bulgaristanın fddıala.r, son &iinlerde kUYTet.inden bir &erek Avropaya miinha.sır kalan 939 
anın .tna:!.atua .için mÜfli6l"ek bir 1 B ı· • b b 1 baş düşmanı olduğunu oir kere daha oe:ı- k&Jbeın.e..ek şacUJe 1&t"arla de _ hani blclayetlnde Ye i'erek oaan milte-

~~a.\reı.:: iım.a edllmesinde ısrar ey_ Almanların er ını om a ıyan isbat etmeılrtedir. ı-am edJyor. Bu .hlliUS&a incil&ere Ye akıb .safbalaruıda tam bit.uaf kabmş. 
...:urekt.ed.rler. Ra.lbuki Vlşi bwıa ya. Sovyet Rus,yanın İran ne,;iiJııdekl te_ v r ı 1 utm•J ara.k hidlselcrlıı seyir ve 
naınıatıı.aJrtıadır f 1 • s t tayy ı • J R d .şebbii.sterine zaınlmeteo yeni ve t~yidi inkişafını taldb eylemekle iktifa etmte 

~~~~: ::;;: ::~= yeni hede erı ovye are erı aponya us ya an :ı=1~;:e::~:~~ :: ı:~~ ::~.şa:~~~\1!12::.:~e.!:::1 ~~ ~:.: 
il;tini8.a At.rikadan gelen aeıneral Vey_ (Baf&aralı 1 mci &&yfacl&) Battıktan uçtular mu··ıalebatta Jı.ij Wr deYlettir. Eski balh.e nazaran raklannda ya,,ayan birkaç yüz Yabımc!ı 
C!Uld .. maılı:tadır Faka.t h d Uerinin şimdi modernleştirilmiş bıc ordunun nm bugünden yarına ıWm tir ınlRi 

da \ş.tirak et~tir. · Alman e ~ · da sahibidir. .Mukaddera.tma biJılm ~hlike olabileceklerini iddia eylemek, 
'VC!rüeoek kararın F'Na1B1Z AJman ~ veya Odesadan hang;s.ne mü~- Londra 9 (A.A.) - Baltık üslerin b ı d lı:h asetU bir hüluimclanu, Ala Ha.zreLi eıa basit mantık .kaideslle dahi &elif 

~ü~betlınıde .ba.rbin Jınkişatında =:ı:!~ıY~;:ı~~~~:~ği~~ den 1!lnO kilom~tre kate~.ti~n sonr~ u unma 1 Hümayun Şahı İran Rıza Şah ı•ehJcvi kabul etmez bir beyan olur. Kaldı ki 
~ ölçüde bir tesir yapacağı t~h- ra Ode9.Ya karşı hareket etmeleri de Perşembe geeıesı. Berlın uzerıne . gelen Lazretıerf &'11>1 muktedir, ileriyi görür, komşu İran, dünkü İr:ıudan t:.uııamen 

llıın edıı1nıekiıe ve lbu yü2ıden nıetiee milaidlııdür. Kızılordunllll muıwz.am hava kuv _ Takyo, 9 <A.A.> - B. B. C.: 'elilı: tradeH bir atın ııemret ve ida-ı farklı bir ülkedir. Özüne ve sözüne te. 
a.l6.ia ie beklenmektedir. . Taarnu kavveüiaııüş vetleri biÇ şüphe yok ~ .:AJm.an dev- k~~=~~:l~~aıc.S:ı:1~!~ resi altmda asırların idrak l'tti. reddüdsüz surette lnanılaolleccğt gibi 

CRadYO gazetesi) LcJDdra, 9 <A.A.> _ B. B. C.: let ınıerJrai ,ıw.ıım1d& büyük hır hay_ dair olan haıber d"- burada -..-en remedJif bir feyiz ve u.m..•an faa1bt'ti topraklan üzerinde meskO.ıı birkaç yüz 

lt.11.slara göre 
Almanların 

salibJ1etıtar h f" t Al.m.a.nl '"' • ...,.., kinde sakin bir hayat yaşamakta· ve/ misafirin ihdas edebilccclderl mubf.t'. 
e m-e .~?de insanca ve ret tevL.'<i etm~ ir. arın anl .güliinç» di6'e tııwsif edılml~ir. milletler arası telimiılün seyrine tilll mel bulaa"1ardaa da ~kinmiyeeek ka 

m~ Alm~ bii;yük fedakartıkla.r bir bQSkına uğradıldan hiçbir d>afl Bu !beyanatta 'bulunan sömtı. illi.ve. oJa.rak fariJai rulünü o)'aamaJdadır. dar kudret ve meknet sahibldiı'. 
yapaıı.ş . . Lenhıgrad, Kos.. ._~ftW ..... nnın i1U t.aarruz.a mııtabek! ten demiştir ki: 
ırov• vıe a~e:!- :lstl.hda.r ec1e.-ı taarruz- ~.r--;;..sDıe sabittir. Japonya, SOVyetJerle a.kSedllru.lı olan Bu kadar dW'bin ve 0 nlsbette faal Ona karşı bö1le bir iddia serdetmek 
ıar~ Alman ":' ... ~tinamin a&ndaıı sonra, etın~Teı""""a.fın Stokholm muha - bitarafhk muahede.nemesının imuu.ın.. bir iradenin bükümranhtı aUllMiUi sadece sözünden şüphe edılh olduluna 
~- i .n;ı.........ı~- ıı.:uvveı mane. ı:>eyu ._,. b hakikat· b''-' daııberi Japon - Sovyet münasebatm. iopraklara nifas edebilecek ~abancı JdueUJrmekle kalmaz, ayni samanda 

danı• •aiti yjyesıD e~ ~ ~a«sadüe Odesa biri, Aima.niaml ~ . .. 1
_ uuır ~ da bir deiifi.kJ.IJı: VUıkua ;ıelmemiş oldu- aıısurlann malaıad ve mahlyetlni tak- dahili inzıbatı temin ko1.bıliyetinin cıe 

• lı.s~ oıduJenı bir hareket tecrUbe mek i,&t.emlyecelderını. çünkü ~~ &.1 ğu suretinde B. I.ıo:ııovsld tarafından dir edememesi miminin delildir. Bu f•lulaıuna işaret edilmit olıır. İngiltere 
~ bl e~1rn ad arı bey~ edilmektedir. evvel Kızıl.Ordu hava kuvvetler.ının ta yapı..lm.Jş olaıı be(yanatı tevld edebilir. böyle oldutu halde İngiltere ile Sov _ ile SovYet Rusyanın, yaptıklar.ı l.e.,eb-•& 'a"J arı ;ıııu.--V • ~,.!::en haberi.ere göre o. rnamen tıahrib eıdilm~ olduğunu ilan v---- )'et Rusya hlilWme&lerlnuı, adelllerl biisJe böyle bir kasıd &uttiiklerhte inan 

3 rac1a yem ~ taarruzu • t 1. . . Jıerbalde fOk mahdud o1ma.oıı lazım _ mak mümkün değildir, bu Kbebledlr 
:...........__ Do ft..._ _,_.,,...nva ·ıs••·•-a ... et,.,...._ evveıce etm·ı.ş bulunmaladle bunun e ıfının 1. 1. 1 • h •-- L.•-ı.n- '·' -•--~a. 9 <A.A.> - cKıztl n...- - --~· a-.:; Yac>ı.lmış olan • . ge..,.. ..... _ )'ÜS Almama İrandald ..; ouwm bu teşebbüslcrind~ İranın 

llıaı. lltecınUıasında ın.tı..,ar ecten ve TaSS taarnrııdan deıha bati ve daiMı. kuvvet.. mümkün oımadığını yazıyor. ngı iZ enn ava n~~v~udiyetıerım vesile addederek iran dahili işlerine bir mudatıateden ziya. 
~hı.tısı tarafından nakledilen bir ~- .uı olduğu Qlllllllldtted.ir. ~ gazetenin hava muhab1ı:ı, bükumetlne bazı miirac:.aatlarda bu. de bir nevi Ct'rmenlik fobisi görmek 
r:kıcıe Alntan donanma.sının 22 ffalll• ,Londr.a 9 <A~>. - Afi: Sovyet hava ı.arrumnUıll çok ınahi. akınlan Junmalarınm mutad hikmt'tlni anla • daha dotrodur. Fakat mUt~tl"r arası 
llllcnıdan 4 Atu.stooa lk.ada.r olan 44 gilll" Tlme.8 ga.zıetesinın ~ri, Bou _ razı.e ya&:>l]dığını bikilri~ ve Sovyet mu eidden mli$lriildiir. lnıtltere ve dostluklar ne kadar ınüterakkı olursa 
l?ıisJ ht.ıt> ıntiıddettnce 14 denizaltı ::: diennY nin Ukrayna~ ~tennekte !-8-riare~rinill çok uzak ~ . ve Iaıdra. 9 <A. .. ) - Dün gece İngiliz SoY)'et ~usya, b11&Ünkü davalarının olsunlar, bitaraf ve nıüslakil memle -
n'-.ıt~a,bettiğ~ yazılm&kt9'lır. BU ıet'? oldutu .. ~kave:netın her noırt.eda Ingl.J.tereden kalklfla. kıyas edilemı _ bombardmlaD ta..vyareleıi ta.re.tından ana Prensip! olarak demokra.Uk gayeler ketıerden isteniJclıileceıt şcılerl iste.. 
tıu,, n!~den dördü !113Qtl,,a: pek muthiş oldug.u.nu ve t.o}llalUD.!i )'leeek miifkiil şaıtııar altında. Ber - Kiele yaglllmlf olan hava akını netice- ufurunda dövüştükleri iddiasındadır- nllemiyecekler arasında büyük ~arklar 
t.<ırp~ ~~adenlzde bırbı:'t111tŞ• oıan ihtcy.at .kuvvetlerini müsa.ld :za_ line taarruaa muvaı«ak ohnuş bulun- sinde orada muuzam yangını.ar çık- Iar .. a- ınilWfn kendi mukaddttatına vardır. Demokratik İngilierenın ve sos 
dit _-IQ~k suretue ırı,anıda Kief etrafındaki kıskac il mıştır hikım olması ve lsti.kliliııin lk.-kı:lsi bu l allst Rusyanın bu farklar teru . cJe 

erleri de~.... --'lerl ta· m . k dnıklannı ilave edjyor. - . lunması da gene bu "nükümetlerlıı ila·n !'l'kll'rinden şu·· ... he-i• 'okt'ur R:rız ct<'~-l'afmdim ~~deniz ku~ IDılinP'ba DOık.t.a&ı. oıan Koresten Ye Hava nezaretinin bu 88ıbalıkı tebll... ,. ... L .. -.. 

~ seyelıılytı. - 'nle.rk<W'a kalJl. taarruza r· . t d 9 k. . ğiııde tö:fle denllmalctedir: edege~illleri esaslar edmlesindendir. dolan bu suitelehhümün bir. aıııı:nel 
A.111.e .. L ıll ,sevıretınesine intizar ed~ini beyan ırıyes e e ışı 8/9 Atu&tos gecesi_ ~lak bır ayı.5ıtı ~~~!:~ o~=nı:e ::~. ı:;-i~~~~ bü_. G~~~ans kalkarağıw unıuyonız. İnglltP. .., °'o11t&9 etmeld.edir. altında Kiel deniz. ~e muva.tCakJ. nazan dlkk k l • ıı. .,...un~ug-..ı r~ ı e ' ov-yet Rusvanın menfaatlt•ri de 
So~ c·dcU bıtaraf mahfile göre Smo k d• •ıd• yetle netioeleneıı brr hucum icra e.dil. . 9 

a ınırsa. komşu Iran bızzat bunu emred' . • ,,.etıere nskı birkaÇ VU()ŞU mtiat"6.Sila, olmak urşuna iZi 1 m~ir. Ddkl~rla ~eniz tez.gahl$Xltıın dc.~letinin kenC:isinc ~·apıl:ın bu nevi < ı~or, sauırız . 
.... ~ # le ' ;,ı· Ruslann elindedir a- R . devamlı ve ısa.betlı bamba.rdımanları ~~~acatlardan haklı bir hoşnuwmzluk .....Jtl{ilH &aaı.w. e,,,,.A .., 1'1- üzere hi>·a · uv., - oma 9 CtA.A.) - Oıfı: ~l.oesiru:k? ır ı- .,.. 
~k°" '4.1.ID}arl et sızatejiSl. bir kış seferinin. luu'b- İtalyan ~ neoretmif :=ı :ikaına b:ı:ır.yangmıar, talui- r-- A 

a 9 (A..A_) - sovyet istib.. ~e ııayati olan nıa.ddelerln ~tıhlaki oldukları resmi bir teblitde dolruz kl Daha cem.ıbda daha ılZ mti.ı; ıid bir 1 skerı" vazı• ret 
l' ı;,;.. iıÇin meş'um ola - tilliD ~ ıtuqune dizibnlş ol.. havadan Hn-ı.. -
' ..,, b k d . - cıııfım blldiğmden 1914 ha!'bmde 01 dı.ı.ldarı bildiranıektedi.r Bu teb iğ -..ruurg ile saır mahallerde • 

.. llllııl•~• a verere en:ıı.ş- 00- 'bl . - · • - kı askeri hedefler bombardıman eda. -

--. 
_ı 

ita gu gı . ceı:_~~e . bir d.urgıu,nlu.k vu_ de Lioublıana eyaleti dahilinde te _ miştir. v . (Baştarafı l inci s.ı.~fad~} gösteren muğlAk bir maiclOOir. 
~I?/- lJ;: ~~iye nazır nwavini M. cud.a getirmegı ~tihdaf et.ınektedır. lefon hatlarını tahrib etmiş olmnkla Döı1t bombardmıan ta.y-ııı.remiz ka- =tir ahım ve .kanlı zayiat ta verdıril- Almanların, bundan evvelki muvaf-

ct. t ~ E'Qe_s ile Va.ş.ngt.oooaki Sov . Rus iht.iya.tıarı it.ham edilen hır takım eşhasın kısa Ylbdır, Ayr;. . fa.ldyetıerini ıhemen tekib eaen bu ye-
a <.eat e.Iç· . . Zur.ih 9 lA.A.) _ Heır nek:acıar bil' uha.keme . - ıı o 1 zam~a. Be.5arabya cephesm. nı muzarterıyetleri h~ muhlm-

.ltıe1' i' M. Uma.nski arıu:ın- Almanlar Smol , . m ryı mu .. eakııb kurşuna. Al hl• \J • de cereyan eden yeni muharebelerde dır. CilD:lcü. Almanlar bu bareketlerile 
{\ ~tı So .no ar, Birlcş.k A w rebe . . ens~ meydan muh,a - diz,ım.ş oldukları tasrih ed lmekte _ man te ıgı BOOG esirle 50 ıtc.P. 350 :auny00 vesaireışunai mmtaJca.sıooa aııoııYaaa .ı-t vaı 
bııı '~l ~~er Birliğine bugüın. , . Stz:ın. m~f.ferıyetle neticeiendi_ dir. ek geçirılmiştir. ve .FiıılaDdJ.Ya dtör.feıısiıılıı c.mub ııah~-
'ta ~e 'ktıaadi yardımda ğ:nı bll~lerse de Dietat gazete- (Baştarafı 1 inci sa.yf . ) Smolensk cenubu .şarkisin<le de yeni de'lı::I bava ve deniz Uslerl.:ıı elJ ıeçır-

L -.car . sını!n Berlın mu.haıbiri unı u k k . . IM1a bazı muva.ffakiyeıtler .kazanıJır.ış ve mete çalışıziten M<ııstova. Paroalav " 
"'~~ ltteaır. Bu vernı!J olduğımu maktadu'· ş arı yaz - za şar ta vazıyet ~lerınde 6 ıncı ve ~2 inci ordu ba.5- muhasara edilen bir kısım SovYet ov- Wolqrdadan Leninıırada ıreJen oJft 
lth.._"""1 ~ Jıa.rdnn. i-ti :nem_ · kınnandaıııan da dahil olduğu halde vıetJ dUa imıb& edilerek 8*ilerlnden .batlı Uo ~unu nırıuawtn.ı mu.. 
~i kıa ftJııalefinde:ı, yani Alnı.aıUa.r taraıfmda.n Moakon.ya 103.000 esı.r a.Immıştır. 317 tan«, 838 ayn olmK Glım8 3I080 8ılll'le bir~ tea.ltıb amıetı w bu .aı:etıe. Len.in-
-"' ~:~~lara.ıc tahrib doğru yaıpılan yeni ileri ha.retre•.in.in <~&ara.tı 1 inci •~r.dat top, killlf7etll sair baıb malzemesi \il! top ~ almDUI .e ~ olun- arad baWl!ı.iDll*i 3:4 SovJ'et ordusüe 

h ~~. gaye_ netieesi KızıJıordunun ile . sııa.t silmı.üştür. İki de-ilet adamı A- bu meyanda 5250 kam.YOD -1e yüklll uetur 1"J.Dland1Ya cephesindt*i c1.ıMer &wyet 
"-\tsf ------. · yeni iht.iJBtıar ~ hatlara merllca ile Jaaxmya.yı alA.kadar eden trenler iltinam ~ir. m ~ birliicte liJD&kle Ko!m oeıı- kuvvetlerini lıö:Yük bir~ içine al. 
, ara gör Al r1ne hatlıdır BettriP 8et.ireınemere_ meseleleri ve beynelmilel 'l!aziyeti ıro_ Düeman kanlı ve vabfm Zll(J"fat ver- rJ ne BAoııyadakl Renl garbi mınta. makla beraber 1acıe ve lJcma1 bak•mm-

lll 'l e manlar . nU1D1uııılardır. mittir. D&eımab -.ytat.ı Ojimd.i.ye lı:sdar Jı:a81 ar&81J1dı*i ~e Jnkifatlar dan da b(jyfllı: gQe.lükler lkarşısuıda bJ. 
"- l Yon ki1: • . h' Ruslar Asya. Rusya.sından ihtiyat _ İqUJa matbuatu.n tenkldlerl 200 bin raddesinde taıma.tıı edilmetıı- oımue ve Reftlin 90 ldlometre kadar ~. &nolflllıllk böJaes!uden qai 
~~ 1 • T l Yl JZ• arını ~k gibi t.ekınlk bir me_ Londra 9 (.A..A.) - Ba.ş1ııca Lun • t.edir. şaıicmdat::i WeaenbeJv ~e bunun -~ 2SOO ~ lll.ÜCllll8elat 

l._'_ç a ahılecekJe • baret go.stennişleniil". Rusların, kır dM gazete:eri, JQ4>0nyayı fiddetle t.en Berlin 9 (A.A.) - Alım.n ordulart şi.malJnclııkt P.inlandlra aahıli itlral o- muhWvı bullll;lan Moaicova sahasını 
~ 8 CA.A. rmış m.mbltalarmda c;ok kuvvetli kıt':lla kid etmekte ve bu memlekete kar!fol IJalkı*1ıendanl1'mm 'bugiiıııkü tebll- ~........ zııpıeQneti. Ki.Yel. ve cWıa cenubdald 

bilQ. . ) - Maskova rad _ ra ma.liJı: oldukları bilinnıelrt.edi - mi de eced ı· da Wn.a 11 enelıl husuıd tıebliğlerle bildirilen Bu haberleri ıtAWıli:l edet"sı:k Alman- mıııtaıtada da bueik*il lı.a.rek~tlerı da-
~ bat ll'diğine göre, Alm:ı.n ih.. r. aza . r e me ın . vmn - ıwat.ra.lciyet.ıeri tekrar eWldıe.n aon.. ıarm -daima. h8BIDllanDID diklı:atlerini ha ztyade genişl~erek Budyeni kuıv-
l'lll ...._ - kıl:lıda İzvesUya te 

1
. smı ta.wııye eylemek.tedörler. m maHbnat kted.f.r• bir mrla.!raya çe.!rereılı: orada onları vetıerini Dinyeııter ile Dınyeper ara. 

1tı..Jı1..~dilen • ga.ııe - ngı·ı· 1 Akd . d SoYJ"et ta:naftleri .A1man7a üseriade m (Al 
1 verme • ifgal ile uiraftı.kl&rı sırada diğer bir SlDda tamamile Olam85a bi.ıe bilyQılıc 

~~~ ra~a.r. AlmanJ.ıı. iZ er CDIZ e Mo.9iıııwa 9 (:A.A.) - Tw aJaD81 Prlpetı IJ&takhlrıJerının ~~ubunda mıntbda onlara knhaıkAr bir darbe tuımı lUıbartle imha etme~ı ie KatkM-
°S~~<ilar iç!n 7 milyon ÜÇ y apU b t d J bild.lriyıor: .A.lma.n Jat'alaı'ı, geçilme.si imk.Ansız indirmft ve böyle 2400 ı..ilometreyi mil- yanın mühım bir lkaıpısı olup Azat de 
~~ 50 alabileceklerini göster_ r a ır J ar 7/8 Atuıstos gecesi bir aavyeı tay_ orman '9e bataıcı.ıklıaldıa günlerce de_ tecaviz bir üntidadda olao muazzam o.lainin $imali şıı.rki ucunda kfl.n bulu: 
~ \ıa )"a§ına kadar bütün er- Londra 9 <A..A.> - İngiliz ha.va neaa ~ teşekkülü Aimanyada bir ltefif ·yam eden muhıarebelıerden sonra mil bir cephede bir tek i.miıa muharebesi nar. Rostof şehri yolunu tWmağı lsWı. 
'it: it ~l'a.kama da.hlldir. Alm· retı tarafından dün neşredilea tebliA: UQUfU yaparak Berlln bölgeaiııdeki b1nı 'bir müna.kaıAt merkezi olan Ko_ yapıJması.na maddeten l.mltl.n buluna. d&f etmektedirler. 
bı.~ L __ 40 yaş arasında. ·~h ~e cecmi don•Jbll180'o1 mensub a.sJı:erl hedeflıere mütıeadıUd bomba. _ rost.en'i zaptetm.JışJerdlr. mayacatı için tru cecıbenin muhtelit Her zamanki glıbi gene tekrar ederiz, 

.. ~leeıek 4 mil o: ~ tayyareler AQtenll!lde ı~~ ada.sL. lar atml,ftır. Bombardıman netice - Dün gündüz Alman hava ltüvret - mıo~ blrbırlerJlt! . ~kil ki hamde hiçbir şeyi kat lyetlc soyle-

l 
'--tahmin ed~meır"u., e kek açlıkları.oda 6 torpido muhriblnin reta- &inde yangın!.ar çıktığı ?e in.fılakl.a.r l i İng'Lterede uzun bir saha üzerın- mülıeaddid imha mu.harabelerı yapmak mel.: imkAnı yoktur. Fe.ka.t, tevaıı eden 

'hl ~dir. katlnde olarak ilerlemetc.te olan 6 tıca- 'VUkubu.lduğu görülmii'ştür. :: k i; uşlım yıa!Pm'tşlaroır. 2 İn- usulünü ta.k:ib etmek~ oıduklarıuı gö. hAdiselBle bmı.as6.'l Sovyetlerln icab 1 y d ret vapurundan müreickeb bl~ düşman . . . e~zin . eş uç - . - - .. rtlri5. Bu usul, gerçı Yeıkn.a.zarda mu- edeı yerlerde gerilere .;e:ctlmei: husu-
~~.. a a harekaA t Vllıpur kafjJesfne muva.ffMl:ıyetlı b r _hÜ- •• ~~el~rı~ zay~t verm glliz aV tayyaresi dUŞUI'WffiUŞtUT. ~yen, yeknas&k Ve basit bir Şey gföj SUnda gösteroflkleTİ tefeddüd!f:r Ve faz 
~' cum yapm~lardır. Müt.eaıddid torpıDer ~rı.ne dönımii.şlerdır. Dün gece Alman savaş tayya?eleri gö.rünilr, fakat. tıaatMcatte öyle detildir. ı.ı mukavemet arzu~an 011 bahseylooi. 

§: 9 <A.A.> O ~a~~..ı.. İn ·1· atılmış ve bunların bir lıtımıı,,~etoflerı..i İngilterede bulunan müteaddid tay - Tıpkı Kristof Kolombun Yumw·tası gi. ğlmiz hu.'llısların l:ıiraz geç tc ~ısa ta • ..... _ - r~.... iP ı.z ne isabet etmiştir. 8000 ve """" n lskenden'ye tekrar yıda: la hüc tm' l bklir ~ bilinmtftk! 1:ıe-1..- f ..... -ta "''llll&bıd&nlığı.nın ıebliii: a.tıohık iki ticaret vaımru batırılmıştır. yare me n rına wn e ış er_ •w •• •-..::r evkarnce 1 ha~uk etmek iizere olduğunu cöster-
~~ ~ Ya.lti!41llağa ça. Ertesi günü eıvııi kafileye hiıcum eden bombalandı dir. Henıgru-~ ve yerde dur~ ~Y- bir prat.iğıe ve nüfuzu nazara ihtiyaç mekıtedır. Emekli General K. D. 
~ ~~ bir İtalyan miıfrezesl esir Blenıhetm tana.relerinden mürekkeb . . . ye1ıl«e tam ıse.betler k.aydedilnı~ -
~le bir filo, !kafilenin ancak dört ticaret Kahire 9 (AA.) - Dahiliye :neza. tir. 

b ~etıı::uz hlldud mıntıkasında. vapurundan ibaret bulundur.ınu tesbit ret.inin teblili: Berlinıe hücum etmek t.eşebbüsün.. 
Qİfl' ~lşıerdir. etmetc suretile diler tici ııı)ID!nin battı- . Perşembeyi Cumaya bağ1:yan gece, de bukı:nan birkaç düşman tayyaresi 
~.~ısın k tını teykl ebnlşlerd1r. ıskeoaeri,eJe bir hava hoouınu * . .. .. 

\a:'~ Urfufuş bayramı Ke:ıtreunaııı.n şadcında cJOOO tonillto- ki olmam11Jtır. Atılan bcm>balıar, 13 ~va. ~fi ateşi 1ıaratından puskur -
L~ 9 f.A • . •. •• tut dı.ter bir t!caret vapuruna iki ağır ı.:.,;n.in ölümüne '9'e 23 k1ıJinin ya.ra tüJınüştür. 

llb,.~4'..) - Bıtlis, Büy\ik Sa. bomba l.s&bet ıttmişttr .• \ğır hasara uğ. ı-· . . . - ikinci 1"iTük hamle 
~ 11.:~ oldutu istilAd.-ıın ltur. nyan bu vapunm batmış olması muh. Iamnasına sıe'bebı)"et vemı.lşttr. Bina- Gelen haberlere göre Fin cephesinde 

25 inci yıldön.ümunü d~ temeldir. l&l'Cla. bir miktıar haaar Y8lÜU'. Petsol şehri etra.tında oot şiddeth mu.. 
~':"'t İll'atıa kutkı.m.ış ve bü~·ük llard>eler o1m.aıktadır. İlmenlc6y cenub 

'

. ~ ı sonsuz ae'fli ft 88Xl Ödemiş su elektrik idaresinden dolusundaki Alman haredtı da inkl. 
~ oe.f etmektedir. Almanlar Smolenskte 

~-~)•da çete hareketleri Baş makinist aranıyor :a:ı:. hamle,::;0 !':.~~ 
~ 1ııtrnıilc elelıılrilt santralı.ınızda baş makinist alarak iBt.ibdam ed.ilmc:k 

'-..."' ~ Polonyada çete hR- üzere 80 _ 100 lira aylıkla ve imtihanla bir makinist alınacaktır. ( 1 ) 
'-'~ ~~~,,.~~~d:'!ıtu!'.~ Talib olanların ~ıaki vuai.kle birilkte 15/8/ 941 tarihine ka:ia.r ida. T YATRJLAR 
.,... ~1 blldirma.c .eeıtr. remize ya~ ile müracaat etmeleri ıliin olunur. . 
, . .._ .........__ aCRadyo ııazetesi> !;::-..,tlhaika:n günü taliblerin adresiet•ine melctubla bildirilecekıt.ll". RAŞID RIZA TİYATROSU 
-~ - - Y'- 10/8/941 Pazar Bakırköy Miltiyadi 

"-ın meşhur kadın l. - Resimli nüfus CÜ2danı sureti. - Saçlarından uıtan - komedi 4 per. 
2. - Pdllsten alınmış hüsnühal şahadetnamesi HaUde ?i$in birlikte 

~ arecisİ ÖfdÜ 3. - Tahsii vesika& suret.ı. VEllAD ÜRFİ 
~ ~ 9 CA.A.) - Ofi: 4. - Ş.m~ kadar çalıştığı yerlerden alınan iyi hizmet vesikaları SU- Yaz temsilleri 
~ ~ ~Pnu.<ı olduğu bir seyahat reti. 10 .Ağustos Pa:ııa.r Beylerbeyinde 

.....: ~kua gelen tayyare ka NOT: ıı AğustıoıS Pazartesi Büyü.Jalere 
""'~ meşhur Fra.n.sız kadın İmtihana ıfreibllmek iç.in e!etdrilı:çfük bilmek ,arttır. lmtihanda mü. Aile sinemasında. 

Claire Romaniaının ölm~ savı şerai;te sanayi mektebi mezunla.rile ldrollk blr ele:ktcik santralında Bir dolı:ıtorun va.ziteai 
Büyük eser 3 perde 

Sabahtan SabU.: 

Asıl derd 
tNiM Mlılbdir. Onun imalatı da dl. 
i'erlerine &'Öre geridir. Harb bqladıil 
C'imdenberl Avrupa ve bu yılın ba. 
şmdanberi de Amerika otomobil itini 
iayyare ve tank işine çevlnniplr. Bi-

n ere -'e.? yük mot.ör tirket ve fabrikaları ateı. 
U 1 yelerinJ 'balla cöre lıa&ırlamışlardır. 

BllDUD i~ otomobil Lmalitı durm111-
AmerfbWar Paııar fiinii o&omobU iar. Bu .iş danınca. bunlara aid ye. 

tırJJaumayarak knda ı....arnatıı ra. dek P&realann yapılması da dnrmat
PQ"Orlar. Radyo ıazetesinl oku)·an tar. iki yıldanberi memlelte~ otome. 
arkaclaşunız Narettln Anan INuıdaa bile ald makas, amortisör, baloia, 
bab9ederkea: buji, pllitin vesaire rı'bi blreok m&L. 

- Bembı memleketi oian Amerika ! semenin reldlii yoktur. Uzakşa.rk .._ 
bunu yaparsa bidın taarnıta ne ta. zlyetl dolayısile gelmesi ihtimali te 
dar dikkat atmem.iz gerekiir aalaşı. kalmanuştır. Mevcudlar da tükP.n
hr.ı diye bir de nasiha.t ilive etti. 1 mlstir. $imdi ekten, yıükteon şeylerle 

Haklıdır. Fakat yalnız hu işlerde idare t'dfllyor. Fakat yakında bmılal' 
çok tedbirsiz davra.nd.ıiunızı da sırası da yapılamayacak, Sonra ne olacak! 
ırelmlşlıen ben ilave edeyım. Bfz oto. • Taksiler birer gün ara ile işledilderl 
mobil, motör yapa.nuyonv.. Bizim ıt- saman tamire fırsat vardı. Şimdi bu 
bl Balkan memleketJeri de yapama&- da kalmadL Zaten bir takım araba. 
lar. Hatta BUS)'a bUe bu iti tam ma. lar yedek par~a ve listik bulaDUMhlıoo 
nasile bqarmq deiildir. OtemobU ları için lşlfyemlyortar. Balbnkl 1ılBe 
sanayii ancak Almanya, Fransa, ttaı- Yakm lıasusi otomobil her ..-hll 
ya, lnaiıtere ve Amerikaya lnhiar tnm oldntu haJde ıraraJlardıa ('llrtlyer. 
etmle &'fblcUr. .Jponlar da Raslar &'ibl Buna bir (SN ~ ~ ki a. 
1hı endtistrlyi lnceleyememlŞ!erdir. sumludur. 
Çekoslo•ak 11&Dayll ki Avrupaıun bel. '1l I C I • • 
U ..... ribek llarlt ft m.t'6r mdiis- ~ ... AOH IS!Ud 



SPOR 

Ağrıları dindirir! 
Bugün yapılacak 

at yarışları 
Yarış ve Islah EncümenL tarafından 

tertib edilen Vellıefendi a.t yarış!Ql"mın 
beşinci hatta koşule.rı bugüxi ya.ı..ııla
cakıtı.r. 

ROMA TlZMA, BAŞ, DIŞ, SİNiR ve BEL ağrıla.rile aoğukalgınlığın -
dan ileri gelen vucud KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP hastalıkları 
DERMAN k.a§eleriJe derhal geçer, icabında ,ünde 1.3 kqe alınır, 

her eczabanede bulunur. 

Bu yarışların ıUçUncü ve beşinci ko
&uları bilhassa enteresandır. 

Bırlnci koşuya Komlsarj, Mis ve 
Rol slreccktir. Yarışın meMtesl 1400 
metredir. 

Leyli Tıp Talebe Yurdu 'Babaeski icra :\ıemurtukwıd.an: 1kincı 1toşuya: Kruş, su1oyıt, Mellke-
Edimen.In Kıyık Çolrolca ms.lıallesin tülhavva girecektir. Mesafeleri 1600 

Müdtlrltlğünden =~un:1ntq> o:; :e~~:~a::n ~~;~ ~::~~koşuya: Yavuz. Ho.tvan. Ali-
Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine ri karısı Şerife~; kaL'il~mış bulu- şa.h, Bomba. saron. Buket, Pardon ıi

nan Baba.eski asliye hulwk mahke- reedktir. Mesafesi 1000 metredir. 
t1ruverslte tall.m taburu kampı ~/8194.1 günü baş1am.ış bulunacağın_ me.sinin 23/5/941 gün 63/S5 sayılı u.a_ DördilnoU koşuya: Karanfil. Romans, 

dan kam,pa i.ştlra.k etmek mecburiyetinde olup tatil müna.sebetile elyevnı mına müsteniden kocanız Nuri san Ganime, Humahatun '5tlra.k edecektir. 
tsta..nlbulda ve memleketlerinde mezun bulunan leyl! tıb talebe yurduna. tarafından 9't11"7~ sayılı tak.iple bo. Yarı.şm mcsa.feei 2000 m01.redir. 
mensub talebeler 1aun1>a iştirak etmek fuıere müstacelen İ.:,"tnnbula. av- p.nmanıza ve nafakanın kesilmesine Beşinci koşuya; Bora, Bo.;Jrurd, Ka
det ve ka.mpa byıd olunmak üzere talim taburu Iroınutanlığına müra- ve 1503 kuruş mahkeme ve icra ma~ rakuş, Medcledülhayat, Yıl~ı:n. Sımrl, 
caa.t edeceklerdir. Kampa kayıd olmak 11/8/941 gününde başla.yıp 15/ raf.larının si2xlen tahsiline hüküm la. ~ık. Tuııa. Sava ve Sevim ışttrak ede-
81Ml günü hitam bulacak ve bu tarihten sonra gelenler kampa kayde-' tihsa.l ve lcraşa. koymu~ olduğundan ccktir. Ye.17'~ mesafesi 2600 metredir. 
d.lln4yeceklerdir. Kampa l.ttlrak edecek yuro talebelerinin aşağıda ya_ bir diyeceğiniz ?arsa Son Po.sta ga_ n!avorllerımı?;: Mlıs, Mellketulh.ava, 
alı şal'tla.ra uygun olarak toıbura mü.racaaıt etmeleri ve bu şartıa.ra uy. vı&teslnde illlnda.n. beş gün i~lnde bı1. ha ::ı Romans, Sava ve Meddedill-
guu Oılm.ıyallıla.rın kampa kabul edilmiyooeklel'i ehemmiyet.le ilAn olunur. dirmeniz lüzumu icra. emri yerine ~ili ır~ahls 1 3 5 · 1 k la da 

ao<>A _ kaim ,.,.,_nk - ·~ . , ve ınc osu r , 
"~ v .... _ t12ere HA.nen teblıı;. olu- çifte bahis 2-3, ve 4-5 ıncı koşularda. 

ı - Ünive.rsW-.e hüviyet varakası 
a - ASıterl eti9e 
3 - Saçlar 3 numara. ae kesllmiş olacak 

Üç Bayan Memur Alınacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Görülen liizum üurine idaremize muva.kka.t memur olarak mii3abaka 
ile r.lyaziyesi lruvvetli ü.ç bayan alınacaktır. 

IH1ıç bir ~ müe.sseseslle alAka. ~ rabıtası .dlma.nl.ak 1-artUe istekli 
.ııaumıtlerin imtihan edilmek i:zere en geç bu ayın 12 inci Salı günü öğ-
leden evvel saat 10 da idarem.izin zat iflerine müracaatları lüzumu 
iJA.n olunur. (6854) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilan iarı 

Tahmin bedeli Kat'i teminatı 
Lira. Kr. Lira. Kr. 

10000 metre siyah yün şerid 1222 50 

75000 met.re palet şeridi ı.602 60 

3600 m~re l!istlk gerld 200 8ıO 

00000 metre tire şerid 3456 00 

7:'>70 80 735 62 

ı - Yukarıda clns, miktar ve talunin bedelleri yazılı dört kalem * 
nın 13/A~usto.s/941 Ço.rş:ım.ba günü saat 14.30 da pazarlıkla ek _ 

silt.mesi yapılacaktır. 
~ - K.a.t'i temlnatı 7~5 lira 62 kuruş olup şartnamesi hergün kcıtnis

yoruian parosız olıı.ra,k alınabilir. 

3 - Şartname& ale nümuneı.ertni görmek :iStiyenlerin hergfın ve pa_ 
zarllğa. iştldk edeceklerin de belli gün ve saatte Kasuxıp~ada bu-
lun.an komisyonda hazır bulunmalan. (6872) 

** 0100 kilo pamuk evsafı glbl 
'7000 kı1o sa.bun evsafı gibi 

40000 Dmı.t 2 Amerikan v!dalası 

evsafı gı"bi. 

13/89411 Çarşamba günü sa.at 14-30 
13/8/941 Çarşamba günü saat 15 de 
1318/9U Çarşamba gunü saat 15.30 

1 - Yukarıda. cins ve nliktarı yaıı:;ı ü.ç lcalem eşya hizalarında gös_ 
terilen tarihler&! pazarlıkla. nlınncaktır. 

2 - Uhdelerine ihle olunacak iStekl~rden % 15 nisbetinde k.a.t'i te
mina.t aaınacıığından tal~lerm komi.syona hazırlıklı gelmeleri. 

3 - Evsaf ve nümunelerln.l görmek istiycnlerin hergün ve pazarlığa 
işti.rak edeceklerin de belli gün ve saa.tıerde komisyon.ela hazır bulun. 

malan. c6873> 

Devlet Orman İşletmesi Karabük 
A 

Revir Amirliğinden: 
ı - Karabilk revir amirliğinin Mengen bölgesinin Darendere orman.. 

larından 4, 5, 6, 7, 8 numaralı maktalanndan kesllen ve kesil. 
mek.te olan tahminen c200011 metrem.lkfl.p çam ve köknar to:rnruk
larının Da.rendere mevıkiindeki rampalara nakil ve istif 1§1 açık 
eksilt.me sureti.le satllığa ç.ıkarılm.Lştır. 

2 _ Eksllt.meye konulıı.n tomrukların nıı.kll ve lstlf etme işi iÇin be. 
her metre miknbına <4> Ura cıs. kuruş muhe.mmen bedel tak.d.4' 

edilmiştir. 
3 _ isteklllerin bu eksiltmeye aid şartnameyi Ank'ara orman umum 

müdürlüğü, İstanbul orman çevlrge müdürlfrğü ile Karabük dev_ 
let orman işletmesi revir Amirliğinde görillebilır. 

4 _ iste1tlilerln eksiltmeye iştirak edebılmelerı iÇin % 7,5 muvakkat 
temlna.t akçe.si olan 1637> lira c50» kuruşa ald makbuz veya.hud 
resmi •bir vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - isteldlilerin eksiltme Gii'nü olan 15/8/941 tarihine rast1ayan Cu_ 
mn gi.ınü saat 14 de Karabük devlet onnan işletmesinin Safran_ 
bolu bölgesi binasındıı revir A.mirliğl riyasetinde teşekkül edecek 

nur. ticlil bahis tıe 3-4 ve 5 dncl koşularoodır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tıarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJans adedi: 265 

Zirai ve Ucari her nevi banka muameleleri 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tıasarrııf hesablarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede ~ defa çcldlecek kur'a ile aşatwlald 
plAna göre 11.:ram!yc dağıtılacaktır. 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 u 40 )) 4,800 \) 
160 » 20 » 3,200 n 

Dik.kat: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşdı 
dl.lşın!yenlere ikramiye çı1ctıilı takdirde % 20 fazlasilc verilecektir. 

Kur'.alar ;.enede 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eyl(ll, 11 Birinci 
kfimm tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

ı - Karabülr. revir Amltll.ğınln Yalak!nız bö~= N~~ ~~~ 
billUbar Eleman ı:._:ıası ~el=r~~;eaının Belen ya.rlasl mevkilnde 
mUhtelif ra.oııpa 

1 
~ı:~ındo.kl muırtelif rampalarda mevcud 4 - 8 met. 

yine =:ı )':~ tomrı.ıklarındıı.n verilecek eb'ada göre c6190ı &le
:, muaıdıl 2510 metre mik!b çam azmanının betı.er metre milcıl.bı.·nn 
beş ura mel ve ısti:f işi açık elaılltmeye konmuştur. 

2 
_ Eksiltmeye konulan çam tomru:idarının lımal ve istif işi !cin b&her 

metre mfkAbına •5• Ura muhammen bedel takdir edilmiştir. 

3 
_ tstekl1lerln işbu tomrukların satl4UllL aid şa.rtmımeyl Ankarıı. Orman 

umum Müdürlüğü, 1';tanbul orman Çevirge Müdürlüğü ve Kıı..rabi.ik 
omıan f4letmesi Revir A.ınlrı:~de görebilirler. 

4 
_ EkSlltmeye i:Ştirıık edecek is'eklılerln % 7,5 muva.kka-t ~a.t akçesi 

o\a.n ı94h lira c25ı> kuruşa. aid makbuz veya resınt vesa.lk ibraz et. 

meleri lAzımdır. 
5 

_ isre'kHlerin eksiltıne gUnll oi.an 15.8.941 tarlhlııe. ı:asttıya.n cuma gU-
U saıa.t 14 de Karabük Dcvıet orman İşletıme.c;ının Bafranbolu böl

~e binasında ReVir Amlrllili rtynsetinde teşekkül edooe1t komi$.Yona 
müracaatları. <6716) 

Ağuıtoı 10 

-... . ~ . . - . ' 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Ber Jemektell IODra cünd• ~ d•f.a m1U1tezaman 

ditleri.nhl fırcalaym.ız. 

ISTANAUL BELEDiYESİNDEN: 
Toprak mahsulleri ofisi tarafından ekmeklik ve francalıı.lık unun 

valına )l3,Pılan zam üzerine 10/ 8 / 941 sabahında.n ıtı'baren ekmek on 
kuruşa ve fra.n.ca.la.nın kiloou yirmi ikıi buçuk kuruş olduğu flAn olun 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda yazılı mevadın kapa1 ı zarfla ekslltmeleri hizalarında yazılı 
atıerde 28/8/941 günü GeJboluda asi:eri satın abna ık:om!syoaunda 7• 
pı1a.ca.ktır. Talıbleriıı. kanun! 'iesıkalarile, toltli! mekıtublannı lhale ııaatlo
den bir saat evvel ltomı:.yona vermeleri. 

Cinsi Mıktarı Tutarı Teminatı İhale su~ 
kilo lira lira Kr. 

Kuru üzüm '17,000 28,490 4273 so 15 • 
Saman. S,410,000 187,550 28,132 50 1~.30 
Ociun. 6,750,000 135,000 20,250 16,30 
Kuru ot. 5,126.000 358.ll20 53,823 16 
Gaz Yatı. 145,000 4{ı,250 6937 50 17 
Sabun. 82 500 40,425 6063 75 17,30 
Toz şeker. 66,000 33,660 5049 18 
Sıtıı· et.L 819,000 343,980 51.597 113.30 

(815-66621 

•• ~ğıda yazılı ~evadın kapalı zarfla eksiltır.elerl hizalarında yazılı gün, .., 
a.t H~ lJNllıallerdek.i askeri satın alma ~omıSYQnlannda yapılacaktır. Ta!ıble
nn kanuni vC6ikalarile tekli! mektublarını ihale saatinden bk &M.t ev\·eı ald 
olduğu komisyona vermeıe.-i. Evs.'\f ve ~tnamelerl kom!syonlamıda görUıilt· 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale saati, günü ve mabll .. 
Lıra Lira 

Kuru ot kilo 3,029,di10 121,192 7310.04 25/8/941 15,30 Erzw-um 
Kuru ot • :>4J.OOO 18.900 1418 25 • • 16 E:'zuram 
Biit > 42,(100 472,50 28 • > l'j cımakkale 
Koyun etı • 40,00U ıııoo 28 • • 16 Çan.ık.kale 

Bun;a 7 el t11 Fotin Qift 1053 10,000 75(1 29 > ., 16 
ok:al. 

• ·ısoi> 75.00\l 4500 26 • • 16 Maraş 

> 7:,00 arı ooo 2350 26 • > 16 Mıı.rıı.ş 

(811-6658) . 
lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 

Komisyonu ilanları 
~ağı~ Y_~ıı mevıı.dın eksillmelerl hlzaJannda yazılı Şt'kttlerde 25/8/941 

Pazarte.sı giinii saat 16 da Tokıı.dda askerı satın alma komisyoııunda Y"' 
r•lacnktır. Kapalı zarflar için ihale sıı.ntinden bir sa.at evvel kanuni ves"' ... 

.. _, r m-ıct,ubt ]t · • "' 
a.e ıtom1ııyonG& .:-J~~'t· omı~yona venlmesi. Acık ek&lltıne lcln ihale ...._ 

Cinsi Mtıı::t.ar• ·ınası. Sartnameleri kom.syonda görülUı • 
r '"- ' • Ton Lı'ra T~na.ta ih 

·~~-=-~~~·· 

Bu(8ur 40 7200 540 
Sadeyağ. 6 8400 630 
Kuru ot. 330 16.500 1237,50 
Pirinç. 6 2800 210 
Mercimolc. 6 1050 78,75 

K. Zg,rt&e'J sı~ır etL 80 20,000 1500 
CBt'J -

Devlet Orman İşletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: ~ 

ı _ Karabilk revtr o.ınırllğ!nin Kara kaya bölgesinin Sarıçnınl~.,,,ıi" 
raplı karaçam. yukn.rı çıık'ıroren, uzun çam, üç pelit ve ~~ 
mevkUenndo dipten kcsi1m ş tahminen c6000ıı me!.renıl~ ııtıtv" 
meŞe maden direklik ağacının kıı.myon yolu boyunca ıııjfi -; 
yerlere nakletmek, direk boylarına bölme ~ Lstıf ya~ 
eksllt.me suretile satılığa çıkarılmıştır. ı.f jf1 ~ 

2 - Ekslltımcye konulan direklerin nakil, tomruklnma ve ~ ~ 
.beher metre mlk!bına <6• lira muhammen bedel taıcdlt 
tir. ~ 

3 - İste.k.lilerin işbu dıre~erin satışına aid şartn.a.mesi Aııtcı.ır~e J(~ 
Umum Müdürlüğü, Jstanbul orman çevirge müdürliitu ; 
bük orman ;.şletmesi revir amirliğinde görülebilir. ıectı' ,t-

4 - Eksiltmeye l~tlrak edecek ~teklilerin % 7,5 muvakka.~ JJ>rfo' 
akçesi olan c2700) liraya aid makbuz veya resmi vesa• (Jf' 

~eleri lhımdır. tıııY'n ,.. 
5 - Isteltlllerin eksiltme ~ünü olan 15/8/941 tarihine ras ııı saf~ 

ma günü saat 14 de Karabük devlet ormıın işlebınt?S11~ill ed 
lbolu bölge binasında revir fi.mtrliğl riyasetinde teŞel< 
komisyona müracaatları. c6714ı> 

Devlet Orman İşletmesi 
A 

Revir Amirliğinden: r:n,ıı1arııı' 

korn;syona mUracnnUarı. c:6717> 
1 - Revirimizin Mengen b&lgesinin Kızılgöl ve çtÇcknl~l~r~ etrııf~ 

dan keSilerek direk boylarınn taksim ve ~rnba ~~nuııerı t ~ 

U
.. k"" dar Amer·ıkan Kız Lı·sesı· ki rampalara nakledilmiş ve ed lmekte o.an t E5ldPııs-1 tı ~ S U mctremikfı.b kayın n;.ıden direğinin rıı.mpaıardnn suretUe sıı. 

İstanbul - Dirne hattı üzerinde Sirkeci veya Yedikule veya. zeytin- Mekteb Eylulün 16 ncı Salı günü açılıyor t.asyon deposuna naıklederek lstıf ..şl açık ekSlitınC i pi' 

bumu voya Balurköy ;,tnnyonunda vagon ;ç;ndc teslim ,muc ve mu • bğa ç'1<nnlınıştır. • l51lf ı. "•,dl 
Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

h:mımen bedeli 4500 ııra. olan 300 ton kireç açık eksiltme usuh.e satın n- f,1.'Yf,i YERİ1\1İZ KALl'ıl.AMIŞTIR. 2 - Eksiltmeye konulan maden direklerinin nnkU ve tlel tııt.dır !ırr.ı.ca'kitır. Munaka.sa 26 Ağustos 941 Salı giınu saat 15 de Sirkecide C Nehari ta1C"be kaydı Paz:ırtesi. Peerşcm'be s:ı.at g dan 12 ye kadar her metre miltiü>ına cdokuz• lira mu:hnnunen be ıı1"~ 
iŞI.etıme bı.nasındn A. E. 'kom.syonu tarafından yapılacaktır. yapılır. Telefon: 

604174 miştlr. rn ornı11n ıır1'Pl' İstcklilcrın 337.5 lira muvakkn.t temınat. ıve diğer ves'kalan il~ birlikte " I 3 - İstekli1crin bu eksiltmeye aid şartnameyi ~n~arlUğii Je Jt 
a.ynl gun ve s:ıa.tte muracaatıan lüzı.m.dır. Ü . R k •• ) .. ... müdürlU.,öiinde, İstanbuı orman ÇilVlrge mudu aı"'-rl Şart~meler p:ı.rıı.:nz olarak A. E. komeyonundan verlllr. ((J97) niversıte e tor ugÜnden revir li.ırurllğinde görebilirler. n ~ 7

1

5 n
1

t1'
1
t * * Erkek talebenin askerlik kampla.rıle kız talebenin a.tış talimleri Ağlıs_ 4 - İ.steı<lılcrln eksil.tmeye lşt.irak edebamclerl içi veynhud re511 

Muııa.nunen bedeli C546) !ıra olan muhtelit cinS ve eb\ltta. 91 M 2 tosun 21> sinde başlayaca.ktır. temiruı.t a:tı;esı olan c810• liraya a.id ınald>UZ 
renkli cam (18'8 941) Pnz:ırtest günü saa.t (11) on birde Haya:ırp~- Alôlmdarla.nn 11 Ağustostan 16 Ağustosa. kadar talim taburu komu.. vesaik ibrnz etmeleri l!\zımdır. u11ne ra.5 

111 
911 

da o:ı.r binası dnh!Linde!\i komisyon tlamfıından pazarhkia. satı'l alınn- Uınlığına müracaat ederek ka.yıdlarını yaptımıalan. <6006• 5 - İ'stek111erln eksatıme günü olan 15 8 941 tnriŞietrnesin 11 

u ed ./ cıı.ktu: ma günü saat 14 de l{arabük deV'let orman ttnde tcŞCtJeı / 

Bu iŞC girmek ~...;j"m"Jer!n (81) llra(90) lkuruşluk ka.t'i teminat ve lrn. Fen Fakültesi Dekanlıgı"' ndan bolu bölgesi binasında revir (unirllği rıyase ..... 
nunun tayin ettiği v~ıkle birlikte pa:r.artık günü ~tine Jrodar komls- kom;svona müracaatları <6715> ···-·--···-;;···~ tı Uıztrnd 940 941 · k k talebe kıunpları v 4az ta!lebe tı.ş.1 ................................. - .................. ..,.-·-··-· • R gıp ı;.Jll 
yona. mlrracaa an ır. - sene& er e e mn aı a.n ~ıla_ Son Po ... a M-t• ansı: Neıriyat Müdürü: Sellin a 1' 

Bu işe a;cı şartnnmt' er komiS}'onda.n parasız ~ -ıatıtı!makta _ cağındıa.n d6/.Ağıısto.i/941 tnrihine kadar askerlik dem gören alAkal;a 'lJG .., 
S A c•-reın UŞAK 

dır. (6200\ talebenin ünlversitıe talim talburuna. başvurmaları. (6817' ~ L....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;.:..._~~~..;.__ 


