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BONOSU 

SiZE KAZA DIRIRKEN 
Memlekete de kazaodmr. 

Sene 12 - No. 3963 il::: 

Bu sabahki 
bab rler 

,,-----..... 

SALI 12 ACUSTOS 1941 

t 1 

Londra radyosunun 
bir haberine göre: 

idare itleri teJefono.ı: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Muhtekirleri 

,,Ukraynada 
nıabarebe 

Japonya 
umumi 

seferberlik 
uan ediyor 

ha her 
Beş telefon 

veriniz! 
başında beş 

şiddetini 
arttırdı 

Tokyoda pek 
yakında mühim 

v •• memur yapacagınız mura-
caat ve şikayetleri bekliyor! 

~ ~- inkişaflar bekleniyor Al 1 Od 1 "1alc ,...,..... . - ............ AlmaR kllnelleri 

d:gv~: ~[erliy:~:;,.a ıA~ 
0

tebliğil (""A~~·~~~ .. : .. ·~;~;;~j 
Fiat mürakabe komisyonunun tebliği 
Fl.s.~ Milra- re şlkAyetJeri 

-.wn... : harbının bilançosu 1 bU~ndra 12 CA.A.-;-:_ D. N. B. nllt uaa-awna -~ • .. 
IJlıckidlrd.i~tııe göre Olcraynıı. muharebesi -1- M h o e 
iti et.in. a.ııt.armıştu, Lenir.ıırad Y!l ce 1 ml!ll•anda ~:. . 1 vere g r, 1 ın;r~~ı bir sınet~ tebdid edil - UU 
~ olduğu uAn edilmektedir. • K f Odesa 

Ye~ra ı~::i.~ ~o:-: aabaNki SOV- d••maa !_:. IJ .. e ve .. 1 
ti:ltr tebU~e Umanj mıntakastıım ..., d k e 
ru edtın1eısı Ahnanıarın Odesaj'$ doğ- ric'at i uşme uzer 1 oııı: bÜyük blr gayret sarfetmeıkte • 

1 
arına cteıııet c.-t.mek.tedit. . ·.:! 

la sabahki ediyor,, = =:b!:,~i~:, t::::ı:,: i 
: hiçbir netice alamadıkları ! 

Sovyet Almanl~r s~roatıe j Bütün .:::::tı. 7 ucl 1 
tebllil Karadenıze ınıyor- ! haftasını bttimıiş, a ınc1 haftasına ı 

: ibasm~ olan Alman - Rus b&rekAtı i 

lar Odesa tehlikede~ =~ ~~ =~,~~:~:: · 
K östenGe -ıı·manı ' i. ~ver ma.ti>uatı üın.ld ve int!2'..a-

M oskovaya tonlarla : r-ıu f-evktooe bir mukavemetıe kar-bombardıman edildi bomba atıldı i =.:.:,nn•.:::::.k~ = 
- • harekatta eGir, tahribat, ganntm 

Berlin. .1l c~ \ Atn n '!).'°<'•! - ! ~"ı! • t:>n ~ ıa-ı 
lan baıttlmıandanhğmın tdblıği: J Karadeniz sahinerhıe kadar inm~ 

u dıl "- ıncra.71\anın cenubunda. ric'at ha_ ı tir. K1ycf :ve Oden cfbl ntt bUyUk 
va 12 l\I' linde oıaıı. ~anm takibi her yerde ! şehir dilşnek ilaerodlr ve Rusya bu 1 Mı.,,..,,,, CRadyoJ _ ~... ~at.le _Ue~1 • .._ ..... _. ~ .. ..a.. ,....,,he _ ! nı~t Z&dmda temelinden 6ar8ıl-

"LU'"'->ıl ı-rar d _..,..,;,_ ı--- -"ill ----- "-K:UU .,,....~ ....,.... • mı.stır. Rus, İ'neile ve Amerıkan rOCJtlen ı._""".,:: ın. an bu "'"ı...h-,:::- -· ·e~ ~-ı-.,, __ , ___ _,o. ~-re•-ı:.t :: 
'"'•.u oıuı.ıllği .......,."' ___ • · -.: ~ ·~uıa ıu rı..ı:ı gazete1'ert ise Almanlaruı kaz•ı deni. ı 

11 .\tustos 8\lnu' de..__ ~ ~ IPlln mudbince : lebiıeoek hiçbir netıoe alanıadıL 
ıno , .BJ-Ola: Ordularınuz, &ley krinı~ g.eçeQ ~. 'raY'Ytlre teşe~ı. ! ıarını. lbcdefie.rden uzak kaldıkla-

!:.,ınetıerın<fe ş~;t'fcrkov, Unıanj isti-/ bilhassa, iehrin ~ ~·nın ye ! rını. Ru6 ~a.tmı nıübalA!alı p;OS-
1 a.ın ettııişlCl'dlr, f tnuhnrebelerine ~kı.ndaıki Silah «.. .. _ ga.r-bieiınde ve : teroliklet-ini, harekft.tın olduğu yer-
ı Aiustos iri•- . balam..,..,a 4°"1"lka.1aruı1 bom _ J de sayıp durdu!hmu lddta. ediyor-

·ntz. ctı~an ... "'<Ulll, . nnva. ku~tlerı _ (iıı:.k ı::._~ ve tonlıa.rca Yangın vıe ıı.. : ıar. Bunlara göre harb siper harbi-
ı>lyad~ ... Olot.örıa k "114 uv.ııııoala.rı aıtmışlard ! ne intikal etmişt.fr. Almanlar gyıaı 

Birmanya hududuna 
Avustralyalı kıtaat 

tahşid edildi 

ta.be Bürosu. Ş h • • d •• t derhDJ tetkik ve 
~izde lhtt. e rımız e muracaa ta.it.be amade-

d.rla daha iYi büroları da açılacak ~ft~ı.ıı ııa1kı.. şekıl:te mllcade- ~ 
le etmek içm mızın tesblt edlı. 
VokAletle temasa g<ıı;mlşti. Bu tc- mlş olan kil.r hadleri ve;J. a&aml sa-
maslar netıce&nde, şe..ıırlmizde ba- tış tiatlan teV'lclnde sat;, yapanların 
zı mınta.kalarda mıiracr.a; büro- veya ma.llannı gizll,yerok sa.t.mak-
lan açılması ltaruuı.ştırılmıstır. tan imtina eyliyenlert, :fatura ver. 
Herhangi bir satl;ılta kendis:ndcn .me,yenlerl, muhik ~ir sebeb olma-
:fAhiş tlat istcndiğL-11 veya mal dan fiat yilkseltenlert hemen ıı.lA-
vaıiken satılmadığını a•ı.ıyanlar bu kadar makamlara ıhbar etmel(;l"( 
bllro!ara mUraca.a.t edecekler ve a. rica olunur. 
lı\kadarlar tarafından hemen takl- Vukubulacak mllracant ve şlkd-
bate geçilecektir. Bu müracaat yetıer içın aşağıda!tı ıeı.-.ronıar 
bürolan teşek.!rlll ed.nceye kadar hizmete amade tutuunuştur. Vu-
Fia.t Mura.ka.be Bürruu muhtt.1lf kubulac~ Şıkfıyetler bı.:.ralardn 
yerlere dalmJ blrer kontrol me- bulunan memurl r t.arn1mdan der. 
muru koymnğn kam.- vemılştir. hal nazarı itibara aımanık tahki-
Bundan sonra Pıat M.ırıı.kabe Ko- ka..tn girişilecek ve net.:celeri ayn-
misyonu relslithıln aşağıdaki tc:b. ca müracaat sahlblcrınt; de blldt.. 
liğinde blldlrilen mahallerde birer rileookttr. 
memur bulunacnk, b..ınlar yapıla. Telefon No. 
oo.k şik[ı.yetlerl dfnleıne:ve amade 22233 Fiat Milrako.be Bürosu 
olacaklardır. 20952 Emniyet Kacakçılık BU. 

Fiat filrakabe Kcml yonu rosu 
riyasetinin tcbliii 41458 Galata nahıy~sı 

Piat müratabe ~!!Atı sayın miserlifi 
halkımızın ihtikfı.ra mUteallık o. Eminönü Em. Amlrl~i 
ıarak yapacakları her tUrlU ihbar Beyazıd Em. kom!serıııu 

Et fiatlarını artırmak 
teşebbnsnnde bulunanlar 
şiddetle tecziye edilecek 

~ e, ve hava U~erine, Şimaij Ş8.rkicfen ır. ! ortalarına klldar bir netıee alnl.K- ııh- Konoye bir colf o111nıı eawıında 
lll'elertne nıeydanlarında.ki 21 .rfit...___ gelen mfut!ecid ba- ! larsa, .İngilizlere göre, Napoıyonısı Loadra :radyosu Uzaicprk vaziyeti- • . .. ttı(f.tte dev ~ddetu darbeler . ~~ tayYıu-~; geçen gece Al.. ı a!dbet:loe ufrayacaklın-dır. nln vahametini muhatazıı etmekte 01_ Belediye ve diğer allı~da.r :ırtnkam-ı getır_en süru saı-hlbleri btlhn.s.sa dnğ _ ,_ °"' ...,~ ........ "1dlr - - ""1"81 6-nde ,......,.., ve 1 . , ... , • .-ı...ıı • ...... """'"""""""'· Avw;traly• ..._!ar ceıeblerln hayvan f,aUanıu amr. "< ı .. u.,ını ,....•itmek istemekte • 

Altı celeb hakkında 
takibat icra.sına başlandı 

..,,,,.
4 '"°"'"' "" b neıırı ıı.e. BerJ;ne ._ -ns .,_.,..,_ : -·--' ,.....,.. 5 ınoı .. ,, ... 1 mat suret;ıe et nıırkın• tes.r etmek dlrler. Fiat Mu<akabe Komı.yon 

1 """"' "" "°""-" "'6t Conıa...,. '"-•• • •-• ..,., . .. , '-...... '.!'''..:.":!.""!'"'"""""""''"' hususuı1'1ııki te;ebblislo~ uuı1ndc meseıesııı.ıe loptaııc>l•rın teşvok "m: 

~~·':it~:!>:: C •s~e-.:i vaziıwret-, ;'.~~:..:"'::~:-~· ... :,.: ~~'.'':.."~' ;;·~::-~~;:~·~ı::.~~ 
•• ,_ ""atı ....... •Uını.. ""''""· .... .... -ıl __J tllrda hayvoın bulunduğu bııldo, nar. et ••rkı yem .......... pah 1 1 e 
'ki """'·Cer ra baboUor >ay. kı yübcltmct iÇin plyasay• hnyvan dol•y>SJio k''od• 1 k c a ı ı ı tıncıa 39 d ~ eden hava ha - k lı e J d araetmemektedirler. A.!Akadnrlar hal. ğu halde h~rvıın h~;:ş . nzıa oldıı. ~tür. l3~::,:!?.~res2! ~tayy·a~ Şar cep esınue genı· en kın mü.him bir gıdası.ru teşkil eden bulmamakta ve s:ı~ak e~~!~n:e~i~{~ 

._._ ., etln konulan narkt4Ln yukarıya sa - dık!crı surülerı geri göt.ür'""'k •ate Cbtva ... 
1 

in ft&. ed b l ...... "" -~ lnc1 -...r..... h k •d~ l tılmaması iç ic..... on too ir eri mekt.edlrler. Bu §Ckilde nuıı satmak Anıerı-·k·a ~ Fncr•a~nfsadaaJ ile çok u··ya·· ve şı et ı· ~.kta ve gayrimeşru kıızanç tc - istemeyen 6 celcb hakkında takibat 

Alman ordusunun imha edilememiş bir SoYyet ordusu karşısında 
kışı geçirmek mecburiyetinde kalması mihver cephesinin 

vaziyetine çok gayri ınüsaid tesirler yapar 

Yazan: Emekli general K. D. 

şebbüsleri ka.rşJSlllda çok hassas dav- yapılnınkitndır. Bunınr 9tddetli ccza
nnmaktadırlar. Kasablık hayvan lııra çarptırı.lacüklardır. 

/ J , 

Ruzwelt b.lılr avında 
- Cı6w 6alriı luıJ llatlalı. Jcpo.ıı .almmJan geliyorJıır. 
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SON POSTA: Ağustos 1' 

Bir tabiye bahsi .. 



( "Son Posta,, nın bulmacası : 3 - (2)) 
unlardan 30 taneaini hallederelı bir arada yollıyan 

okuyacumuaa bir hediye talıdim edeceiia 

Sol~ sata: 'l 2 . 3 4 S fi · 7 
ı - Tramvay 

lcullane.n < 6 > , Nida 1 1 
(2). ır----

2 - Masset (2). 2 
cera <3>. 

3 - Çokluk 
Nida t2>. 

' - Bilgin 
Sinir <,>. 

(6), 

'1 - Birdenbire (3), Coşkun l5>. 
8 - Nida (2) , Maırumlyet <7ı . 
8 - :lıkinct derecede (4). Yemin (3). 

10 - TelA.şçı olmıya.n t7J. 



4/2 Sayfa SON POSTA 

Sıvas belediyesi elektrik müdürlüğünden 

Cam direk alınacak 
' 1.- Bivas belediyesi elektrlk idaresi için 12 mı. 15 sant im tepe kutrunda 

ve 9 ilA 10 metre tulünde 300 adet çam direk kapalı za.rf usullle 20 gün 
müddetle eksiltmeye cıkanlnuştır. 

Ağustoı 

cSon Pos:a. nın tefrİka$t: 82 

usu 
Hatayın güzel bir 

nahiyesi : Erzin 
2. - Bu direklerın muhammen beaen. 6000 cıı.Ltın 'Jinıı lira ve muvak.. H f Ah d ç 1 b • k b f 

k8i.tan8~~~~ :~~esine uygun olarak Sivasta idarece ııösterilen ma- ezar en me e e inın a 1 e 1 
halde teslim edilecek.tir. Saat yaklaşmıştı. Kulenin tepes.nde 

4. - !'bale 19/8/941 t.ıırihlne milsadtt Salı günü saa.t 15 de Sivasta bele- birkaç adam peyda. oldugu görüldu. 
dlyıe enetim.eni huzurunda yapılacaktır. Yüz binlerce seyircinin bir andb. ne. 

Hatay mWıabirlmiz yazıyor: Bım- - -- • - 5. - Taliblerln kanuni vesal.kle birlikte ihale saatinden en az bir .saat 
1
fosieri kesılınlş oldu.i:lau yerde titre-

dan iki a.sır önce Ak.koyunlular tara_ evveline kadar teklif zarna.rını maklmz mukaftlilinde ele-ktrik müdürlilğüne ~ıyoılardı. 
fmd'\n tasis edilen Erzin, cenu'bda f.lltt tevdi eylemeleri ilan olunur. (6425> Şaka değil; bir insan çocu~u dalsız 
güzel bir nahiye merkezimizdir. Nii.. f ~ '"' budaksız ha.va.da uçaaJctı. 
!usu beş bi.ne Y'Ülaşan ka.ııaba, bü_ f çel P. T. T. Müdürlüğünden : Bıraz sonra; bir cism..n Galata ku. 
yük İskenderin tahrib eylediği CM. E • lesinin üstünden, koca bir kartal gibi, 

1 - Mersinin Belenkeşlık köyü yaktnmda Bozalan ormanından kesilerek kendini ~lu.klara aıtıtığı ve kanadla-
303) ~hur kus ş~hrinin harabeleri Mersin istasyonunda tesilm edilınek şartile «1815» Bded 1'16D metrelik, rile uçma(ra ba.şladlğı göıiildı..I. 
ıi'zerinde kıurulmuştur. İstasyon ve ~· «69011 aded "7> metrelik, dl30ıı ad.e4 «811 metrelik ve dOOıı aded c9> Evet; uçuyordu. Şaka değil, Hezar. 

sahile yedŞer kilometre me.safededir ~ metrelik ki oem'an «il735>ı aded çıralı çam telgraf direği kapalı zarf fen Ahmed efendi, bir ka.rbal gibi sU.. 
1322 de sancak merkezi ittihaz edi. usul1le eksiltmeye çıkarılmıştır. zülerek cMınizin üzerinden Üsküdara 

len Erzin, livanın Cebeliberekete nak. ~ 2 - Beher adedine «8> lira tahmin edilen direklerin mecmu bedeli «29880» doğru havalanwordu. 
li üzerine Dörtyo!ıe. bağlı bir nahiye lira olup muvakkat teminatı 2241 liradır. Ecnebi elçiler gOO!erine inanama-
merkezi haline \o1bed.ilmiştir. Antito. 3 - İhale 16.8.:Hl tarihine nıii<;adif Cumartesi günü saat 11 de Mersin. mışlardı. Havada ucanın b.r manken 
ro.~ların bir yamacına yaslanmış olup. de P. T. T. merkez.inde müdürlük odasında yapılacaktır. olduğuna. hü'kmediyorla.rdı. 
rakımı ·rn dir. Sular ve l:>aıbıçeler ara_ 4 - İsteklilerin ~artnamede yazılı vesaik ile kapalı teitlif mektublarını Hiçbir insan havada başlı başına u-

16.8.941 günü saat 10 a kadar sözü geçen odada komisyon reisl '.ğine çabiltı· ml idi? 
smda pek şirin bir manzaraya ma • Erzin nahiyesi mödiirii Kazım Errün vermiş bulunmalal'l 11l.zımdır. Ecnebiler, biıi>irlerlne şu yolda fı-
1ik bullunan Erzin, daha ilk nazarda ve belediye reisi Salih Vural 5 - Bu işe aid şartnam~ Mersinde, Ankarada ve tstanoulda. P. T. T. mü- sıldaşıyorlardı: 
gÜ7Jel ve .silinmez intibalar bırakmak.. ka:Uunma temini için müdürlüğe baş.. dürlüklerinde «150» kuruş muhbilinde verJlir. {4781> (6373) - Ne münasebet. nasıl olur? 
tadır. Cad<ieler ve sokaklar gayet lad1ğı gündenberl büyük bir enerji Sultan Murad. ve-Liria.zamı ve mai-
genl.ş ve muntazamdır. Binaların ek_ ile Ç'alışmakta ve halk bu alakadan Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüg"' Ünden yeti erkanile lAhavle çekiyorlardı. 
serisi güzel ve sıhhidir. Pazarlar Vf' son derecede memnun buhınmakta ŞeyhislAm ve kadılar ellerinde tes-
çarşılar düzgündür. dJr. - Okulumuz namzed kayıd zamanı ve seçme .sınavının başlıyacağı tarih blh: Sübhanallah sür.::sini tekrarlı -

35 senelik bir ömre mallk bulunan a.şağı<laki şekilde değiştirilmiştir. 29/ IX/941 Pazartesi saat 8.30 türk yorlardı. 
çe kampozisvnn ve edebiyat. Hülasa; he:rkes bu ha.le şaşmış kal. 

Erzin belediyesi bü;tçesinıin verd;ği $ b" k h• d b" .,~ 
:_mkan ni.oetind~ çıı.lı.şmaJarına de_ , 8 IR ara ISar 8 lr Q8RÇ 29/IX/941 Pazartesi saat 14.30 Türkiye, komşu memleketler ve buyük mıştı. 

devletler coğrafyası. Hezarfen Ahmed efendi; 00.m den1-
vıam etmiŞ ve noksanlardan birçoğu_ babasım zehirledi zin ortasına gelmiŞti. 
nu gidermiştir. Cadde, soltaılc, pazar 30/IX/ 941 Salı saat 3.30 Hayvan ve nebat fizyolojisi. o derece güzel ve arızasız uçuyordu 
ve ça.:şılarda göoo çarpan intLzam, Şebinharah.isa.:r <Hususi> - Kaza.mı- 30/IX/941 Salı saat 14.30 Riyaziye «ilse edebiyat kolu mwunlarının biL ki; onu gören insanlar bir kUŞtan 
otel han ve fl'rml-ar, belediye dairesi, zın AIWşağı köyünde bir cinayet ol- mest JAzım geılen bahislerden> farkedememi. 
um~ hel:A., nümune fidanlığı, m<>- ~~· bir ~~likanlı ~basını zehirliyerek l / X/ 941 Çarşamba saat 8.30 Türkiye tarihi ve Rönesans'dan sonra Av- Nlha.yet; Ahmed efendi, Bağlarbaşı. 
_,_ d"'"'-"nl-a.r lokanta su yolları oldiimıüşbur. Bu köyden 15 yaşlarında rupa tarihi. na indi. 
~rn ı.uu.;a ' • ' 'Necib isnlnde bir delikanlı birkaç gün I/X/Ml Çarşamba sa.at 14.30 Felsefe ve i"tıma:vat dise fen kolu me. Kıyamet lk.opmUŞtu. Demek, Ahmed ıs~n yolu ve caba.~ takım ese~- evvel a.ra.la.nnda çıkan bir ka.vgadan " ~ efendinin dediği doğru idi. 
ıer bu 9lllışmalarm guzel .;;em~re_ıe:1~ muğber oıl:duğu i<:in babasının t:ırıada zunlarının bilmesi lazım gelen bahislercren Şaka değil, adam bir yandan bir ya-
di.r. 938 danberl belediye reiSlığını çalıştığı bir gün sıçanotu denilen zehi- 2/X/941 Perşembe saat 8.30 Yabancı dil. na denizi aşarak geçmişti. 
y.apan ve bütçeyi 1.3.000 liraya çıkar. ri havanda dövüp g!mce evde hazırla- Namzed kaydı 20 Ağustos _ ~ Eylf.11 taTıhleri arasında yapılacaktır. Muha.k:ka.k bu 1lıda.nı slılıirbaz.dı. Mu-
mıya muvatfak olan Salih Vural, nan yemek tızerine eiımiştir. c6863» «5265» hakkak bu adam ermiş evll..Yaul!ahl.ar-
mütebaki ihtiyaçların da giderilmesi Tarladan gelen babe.sı İsrafil yeğenil------------------------------- dan biri idi. 

b" t tl ile be aber tra:y t K ı• V"l" t• d Çocuk doğwmayan kadınlar; koca.ya yolunda takdire şayan ır eraga e Havva. . r SO a O illlUP ze- Ocae l l aye in en kısmeti ıtıkmQô'a.n lkızlar, memuriyete 
çalışmakta. ve bu gayret ve feragat hirll yemeği iştlha ile yemeğe başla. Vilayet memleket hastanıesi için açık eksiltme suretıle satın alınacağı girmek için efsun belkliyenleı-, cennete 

'"'- k..ı-d·r mışlar; 'b!rikaç lokmadan ı:ıonra Havva il" 
1 

d 
umuıa.nı ?ermekte ~···•·m~nıe lfÇ' 

1 ·acılık ıhissettlğin<ien yemeği bırRkm~. ..n edilen 1205 lira 60 ıturu.ş muhammen kıymetli 84 ka em mualece ve gitmek ioln dilekleri olanlar, Ahme 
Topraktıakl lnbat kudretı dolayı. 'tar&f:il fazla aclikmı.~ olduğundan yeme- levazınu tıbbiyeye talib çıkmadığından A!fustosun 25 i.nci Pazartes, günü efendinin evine koşuştu. 

sile bubu:bat i.st!.hsalatı mühim bll' ğe devam ile karnını doyurmuştur. saat on birde pazarltk suretile satın alınmasına karar veril!m.lştir. İstek. Ahmed efendinin, Cibali e!v.a.rındaıld 
yekıina bal.iğ olm.aktadJr. Pamuk.ç.u_ Biraz sonra zehirlenme aı.ametleri baş lilerin 90 lira 42 kuruşluk teminatla o gün zikredilen saate kadar vilayet evi dolup boşalıyordu. 
1uk ve narenciyecUik mütemadi bir göstıermişUr. İyi oh.ı:nım Umidi ile beş makamına şartname ve mualece ve ecza listesini görmek istiyenlerin de Hezarfen Ahmed efendi, kutbu za-

man olmUŞtu. Bu hal azalacağına. de-rtış ar:zıetmektedir. Erzinliler maarif. güın k.ad:a.r köyde ~endi kıencHn~ ted_a- vil~yet memleket hastanesine müracaatları. (6924) va.m ediyordu. 
ver kimselerdir. Kasaba ve köyler vlye ca:L5&n ve nilıa.yet vaz!ye.t.n git- Hatta; ta.şraya akseden bu hadise 

halkından çoru okuyup yazma bil - tlıkçe a.gır~ını anhyan lsrafıl yeile- Üniversite Rektörlüg"' ünden üzerlne kerva.nıarıa halk tstanbula a. 
dir U"' 1 asa ıŞ. vaz·yeti ni Havva ile birlikte otomibille Ankara kın etmeğe başladı. 

mekte · mum Y 'n.li.I . 
1 

memleket hastanesine gitmiş, İsrafil Hukuk, İktısad ve Edebiyat FakillWleri talebesinin kampları birinci Urııka.panı, Cibıali, Küçükpa?,arı taraf. 
meımnuniyet~tır. Er-.ı:ı erın en kı..ır.tulamıyara:lı:: ö1müştür. Havva he- devrede, Fen ve Tıb FakUlteleri talebesirıAn kampları ikinci devredt> ya- la.rı •kervanlarla doldu. 
büyük arzulan, tem teşkilatlı bir na.. nüz y~atdır. c. M. Umumiliği t'lsız yapılacaktır. Binlerce halk, Ahmed efendinin evi. 
hiye kad.roou verilmesidir. derhal tahkikata başlamış. Necibi tev- Kız talebe at~arı ;yapıJmıyacaktır.Talebentn ona göre zamanında ha_ ne girme.ğe çalışıyor, onun elini opüp 
K!zım Ergün, nahiyede wnumi bir ki! ef;mjştir. zır bulunma.lan. c6948ı> ha.yır duasını almağa oan atıyordu. 
.,....,-~-..-

Koea Yusufan Amerlkaya ~tın 
evvel a.lınmış bir resmi 

Taşradan, İstanbul ve civar 
kafile halinde Ahmed efEl'!ldi.nln 
hücum eden halk dalgaları b(jyüdll 
deta İstanbulun asaıydşi ·nı.ıhtel o 
ğa başla.dl. 

Hezarfen Ahmed efendi öyle 
gelmişti ki; imıParat.orluk ıçinde 

dördiincti Murad olduğu halde ıı 
kimse onun kadar kuvvetli ve k 
değildi. 

Ahmed efendi isterse; olr andıı 
di.şahl1ğını, serdarlığını •.lan edJı1 

Ve, dördüncü MUradl bll<> b 
7ı01' bazusuna ve dillctaWrllıtfüne r' 
men bir işaretle tahtından, tacı 

yok edebll1rdl. 
İst8llbul kadısı Heza.rten Ahınef 

fendinin bu halini beğenmedi. şe. 
ıııma müracruııt etti: 

- Efendim; bu hal gün geçtn.4 
ca.y1bleşip durur ... Maazallah, blr r. 
tarının yüzünden şer'işerlfe mtı 
hareketler vikuda ((t!lıme.si mnııttı' 
dir. Bilmem ne buvurulur CArka.~ 

Mahmut Sa~nı 
[Baş ta.rafı 3/2 net sayfadadırl 

ğkı. emirler... Aklıma geldtkçe gıı 
yorum.. eğer bir gün t;tanlıul•' 
<sinema> kumpanyası gelirse: İ 
bulun ha'ltikt ha..Ya.t sa.anelerlnJıl 
meŞhur film artisti diye seal ta~ 
edeceğim. 

- h1 amma; ben filmde oynııd t 
bilmem 

- Öyle oynarsın ki; onl.ar .ııtil 
lerlni de. filmlıer .ni de. :ı.'\.tW. cel' 
rlni de bırakı,p öyle kaçarlar! 

0 Mahmud Saim Al •rı l 
(Arkua va' 



' 
e Telsiz llaberleri 

Vişi hükumeti / Meclis J 5 Eylüle IJaponlarumumil 
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AL(;MiND~ 
m cevab verecek? adar tatı gapaca ilin ediyor 

"F [na.,tararı ı 1neı 1ayt:ıda1 Askeri harekatla eannlln da derhaı sJl.ihlarlnı tcrkedjp 
ransa Berlinin yeni Dün asker ailelerine yardım ve yeni mükelle- vekili Menzles aleltce!e Avustral7aY& •• • • ~I sürcceki şartlara rim olaca.kla-

1 k b 1 d•ıd• donmüştür. Gazetecilere sadece: m UVazı Qld9n propa- rnu sannuştı, l<'ilvald Baslar, Napol. 
nizamını kabu e fı·yeti askeriye kanun arı a u e 1 ı dönm ....... t• d .. d 1 yonta bir miitareke aktetmc.'tlllş detfl-

·- Buraya eme sevcıu gecik... gan a muca Q 8Sİ lerdl. Fakat bu memlekete bas <ılan k . . Ankara ı:ı (A.A.) _ Büyük Millet menden yü:l.ıbaşıya. kadar bir lwmı r!lmemest IADD ge.en seo<:bdır• de- dayanıbnası ırDg k., aıa..euerı llaş 
arar vermıştır,, Meclisi bugün Refet Camtezin baş - sil.baylara ve seferde büt.ün ~übaylara mlştlr. Yazan: Selim Ragıp Enı- l'~rlr C'OS1ennez, kabul et&ölleri JDÜ-

A'--~. kanlığında top'hınmııstır. ve askeri memurlnra elbıee, kaput ve Avus!"ralya donıuuna DAY.JM ise vazi- •• &arekeyj t't:shetıaiıt ve NapolJ'on om. 
~~arın V.şiden dillttrrinaı Ja_ Celsenın o.çı.llljmı mütea.lut> Ağrı çizme verilmesıne a.d kanuna ek lfı- yettn çok kötffieştığ i söYlem!ştlr. A ~ . Sff)·ei s 897a ltarbl- HDa taama ederek ona, ıecı bir ric'a-
na~ileklertne beıızedlğme muhakkak meb'usu İhsan Tann vefat ettiğıne yfhası ruznameye ruınarak t.a.'mb e. Diğer taraftan İngll.z kJ.ynaklıın Ja. nin aldığı şekil ile beraber bu t.e mecbur ctmfslttdJ. Bua'ünJui aıiiC.6. 
l'evın r.e balolmatiadır. Vışide el - dair tmkere olrunmuş ve hatırasına ~- panlann hudUdfar:a asker Y~akta ol- muharebede mlDetJcrı ötedenberl şa..- arnz ordunun maksadı, o.rle gorunü. 

hunun"'· :ı.ir fa-•:....+ devam e~ .ol\ .,,_t M l'-'- dukla.rmı, Jaıpoıı başv kılı Prens K.0- şır1.a.ıı bir mücadele unsuru yaı\I .1_._ )'or ki, umumi efkar dzerlnde ınuvak. ~k+a... a.u ,u . -.,,_...... "- hürmeten llti dakika ayakta süküt e. Gene Bü, .. k Muı.c ec ... i..uln bu - 1 "''"c 
UC\Ul' Vilf kab Mma d ncıyen n Japoc lm.paratorıle yaptığı mikadclesi tekrar bat cösterrnlştlr. Bu. tat tesirli büyük mU\'affaldyet haber. 

letıertn . ille&run n "" dilmi.ş ve rumameye geçilmiştir. gilnkÜ toıPl:ıntısındn asker nncıerfnc g8rüşmclerin eok ehcmmlyct.11 bulun- nun sebebini askc."ri Jııarekat ile miYazi len vemıck detfldir. Karşısına dikilen 
ite be~ karvı ve.r~ı cevab al.Aka. Ereğli havzasındaki ocakların dev. ıaıpılacak yardım hakkındaki lrolınn duğunu söylemektedirler. bir surette idare olunan ııropaganda her askeri kudret( ~ip yok etmek ve 
tete_si V llln~ktedir. Italyan Teve:e ga letçe iŞlettlrllnıesl ha.kkınd&ki. kanu. • J.{ı.:yihası da ınıuzakcre ve kabul o!lın. Bugümc.ü Londra radyosuna. @re ise faaliyetinde görmek bilhassa doğrudur. ondan sonra &nünde açılabilecek ofan 
t~ığı b~t ~~db edd~: ........ 1!1~nhr.}'boette nun 8 incl maddestnin te'tsirine aid muştur. Ja]')Onyada umumi se!erbulfk illin o. Oiınler va.r ki muharib mcmltkeUel'e ı-enişliklcre ntihız edip maksadına \e 
run ağın . ., .. .__, O ucıucre - mazbata kabul olunmuştın. Meclis. harb dolayısüe ka.radan, ltmmedt üzeredir. Hli .. Ome~ nn'kH vası • ald tebliğlCt" muhtelif sebeble.nlen ot.ü. nihai hedefine na.fi olmaktır. Solyet 
niııuıll ediği Fra.nsanın yenl Avrupa Hareırah kanırruı.mesine ek kanun denacien ve havndan m-0mlekctlmize ~lnnna, .sa.n~'1e ve tıoıs:ıy:ı el koya • ri ırayet müphem ve kısadır. l\lufa 1 Rusya gibi arazisi son derece Yas.i, ,1e
Bile U::ıan ç~a.cağını ve kendi. riythası dcv'!et memurları aylıkları • , gelmekte olan mfiltecıler lhakk.mda. eaktır. olanların muhtevası fsc, bir tarafın mlryollan wnom!.yetlc AlTu.ım demir. 
<1111...-"°'ı:n· lğl .. fütrınd. en sarfı naza.ı.~ e.. nın tevhid ve teadulü haklandtıki tn- kı '-n-un ""~hası!c askerlik ka.nunu~ Ja.pon Yuumuri Şimbun gazetesi yaz.. kaydeylediğinJ ilin ettıtt muvarrakl. yollarından ge.nlşfik itibarlle farklı ve 
...:c_ ı soj\ miıştlr Ber'lind d ır AAoU _,,, - dığı bir yazıda Amerika ve İngiltere. Yf:tlcrl tekzibe matuf usturuplu birer bundan dolayı da lsUfade edil~si ~n ~ habere e _ · en g~- nuna Q kanun li~ıhasmdaki c ı~ nnn 4 uncu maddesinin, örfi ldnro n'n S.ynma Jcıuşı taarruza başladık- ş:ışırt.Jruu-.a vesikasıdır. mişkül, munakale hatıan ~enmenüş 

tiye nerıa.retı ~~ üiSebu, Alman ~ şik.liğin yapılması ın.hiSarlar Umu kanununun bazı maddelerin n ve re- ları mütaleasında buluruna.k.tada. l'tfaamatih ba.ttala:r vır ................ '" bir memlekette. aksi hareket, hlc ıiÜP.. 
... ,_.... sozcus m.akalenın oo·· ı-~u mu· t....ıAvn semuıyes.ntn ı '-n•· ınnA •• _ ... " t~-') ou ...--. .... ~ .... h ,, 1 ilş z.f ı 
-~etfn noktai ruıza.nm temsil et _ M ur Uı; """"" a ordu ınen. delk sübay ve <M'ker memurlar , ......... _ y.--...,., .,aze """' ht$i adı ftrikn Alman _ Rus Jaaıoekli e yo., Naııo yonnn d tuf'{l va ret n 
lnetı.~İlli söylemf$f.r 36.500.000 liraya iblağın • a.k kındaki kanunun 3 uncu I1krasının Siyam - Malezya yolu kapatıldı sahnesinde hemm hmnen hep ayni müşabflıini ihdas ctm kt'! gecikmez. 
lc~el'ika.yn gfue, Vişi Alınan iıri.ek- sublimna bir er t.a}1nkı ... ~ lAıy~s; cb• fıkrasının tadillerine aid kulun TO~'O. ll (A.A.) - Alı ~ansı bil- Jshnlerte karşd~orm. 811 ISmlertn Almanlann f>l'Dıas.s:ı kacınnıak lste-

l'lnıe h.....un ......... u~· ~-•....a ...._ b" rilmesi hakkındaki , ... u • la•..ıharannı tasvlb ettikten sonrnı Ey- clir.iylr: her birerlerinin koca koca birer eyald dik~crl de işte bu akıbet ohn:ık !hım 
.ı\Jt~ _,..r '""""61 ~uı.r....., gar 1 

- k W.ib edilm:Şt.ir'. ,,. ak ·· · t• Domei ajansının Baııckoktn.n verdi. veya vilayet s t'-ınsını ifade ettlklr.rlni gelır. 
tli ve Atlnntik sahl!lerimiek.i biL muza. ere ve nd bülten ka lfilün 15 in<le to,planm uzere ıÇ 1 

• ği bir habere göre. SO'l\m ne Malezya düşünürsek, eereyan eden muhattbele- Bu vaziyetin nasıl miisald bir proı>&-
n stratej& üWer Almanların eline Gelen evrak arası cı ~ - mama n~t rennştir. arasında.kJ b{Jyllk of.omobll yolu ıkap:ı. rin batı gibi görönen seyrfnln mana ve pnda mevn11 olablleceifni ~lulir eden 

~eceıttır. Bu yüzden Amerika. Vi.7i ~nu~n~~ll.~yth~~al~a~r~ı.nd~:ı~n~harre~~rd~e~:;;~-~~~~~=~~=;:=a:i:~=;==== tılnuş ve hududun l~/20 mil gerls1nde hlkmeilru daha tY1 anlamış nhrruı. atlltüartar. hakikat halde bir munl-
nı ~ile derhal siy.asi münasebatı_ ..,_,.. __ hu""'-"·-.-.ı·nin ,.,,..ojeleri ve ni. Alman febfı•g"'ı• büyük t:ahklmat in.ş:ıntı yaPllmıştır. Dandan başta bu h:ı~kı\tm a,nı raırI7d 5a7Jlmak lizım silen boaii•tti 

~~eıctır v· . Fnı. - fisü . ....~ &Wl""'" v· Tchung-Klngt!en gelen lb b"n kiş!lik DM"rkc.":ıler eivannda çivflenm~ gibi ll'Ö- hnrb durwnuaa, hemen b wen hnrbla ?ercı.r. · ~1 nsız ~ ..se yetlerl ha ... ,.._,,_ bt"ıtün dun·· .,...,,a ya· bt k t' B ıı··.. - ibt h · t fh Al k ı· ı <t:.'1 b "'"'"1\.14 J-" d r ttvve aı .rmanya. uuadunda t:ah.. runmcsinin bir diğer cbebi de, mlıda- r czımc sa ası, mııu ı a arının l:ZUşttr: eya.na.tta., §U sözleri s:ırfet - '"'""' oH>-..laI-nrı ~ iler sürülen biır t~- [~fı 1 inci sayfe al te şid edildlbr:I de n~ve olun~or. fa.ı. ansurlaruun, çok defa etraflarının imıihlalbıe işaret eden bir çöküntü 
"...._. y<>;,• k"'ftt b .. ._. Hava dafl batn.rya.larımızın a - d __. ı--"' -=----' •---' ııı.l~y all8a. Ahna.nyıı.nın ~ .. t.1 edece_ kmn 'koıınblnezonlcı.rı şayanı dı "-" •- us• :.-~rtfilm" ş1 rdir Mu Slııgapura 1'ÜZ Amerikan t yyaresi sarılmalarına raimcn son kurşunlarına ev • ..,, 0 ...--. .. .,..,...,,.,yor n! ...,..,.r "-

6 ......, -""'- t ........... -vetınde te ..:ıe bunUır piı.:ııAu tı e . - gelm;stır. Btrmanya hududunn AV"" kadar mlicadclc,·e de•;:ımda ... ı;stcrdik. dt,.Mbr. Kanaaihnee hakikat, alclbte ........ etli Avrnna n•-~·-ı kabule t.n - rer tec.-.. .... e ba onu ,...,,,. .. ,, - s>., +-- 1 r.nden 2 .s' ., .. ..... • • 
·.ı., - UoüWı..uı .....,. - tea.rrız düşman ...,.yyn.re e 1 tralyalı kıtaat s~edilmlştıt, leri lnaddır, l\lüfcamz ordunun dalıl de om sakbıunınnahtlır. Htt miıilalaa 
"" cı\'en..ı ... _. Bu kn-.•a ne Rıız"""lt, la.k.ki edilmektedir. · t · ..__ki --• t· d b ı .,., 1 b 1 -~ -~w.c ...... _ .--.. tc düşürii!mUŞ ur. NEYVifOI1t 11 (A.A.) _ Ofı: arc: cmedltf bu mukaveml't karşısında v_.ye ııı e u onan ıumsen ıı. u yo -

e Weııes knrışamaz!> Alman haricrye n«ınretI, gaze Cephelerde yn.zjyet Tokyodan Amerlıka. aja:ruta.rına. e;e- banu kı.r:mak ve önündeki her maniayı da kullanabileceği vasıtan m lzur gttr-
<Radyo ga:ret.e&) nıııhablrle?'ini bu gibi htı.ber'lere ıt:>.rşı .Aıın.dolu Ajan.. . aşmadan evvel geriler için tehllken o. meye meyyal lNJumn:ı.ma r:a~. Fa. 

't>-,.1Ahnaaıarm nottai nazarları müteyakm bulunmn.ğ11. dam etmi4- Bertin 11 (A.A.) - len haberlere göre, Pasif.iktıcki denıZ Jablfecet tuvvet hirikfııtIJerfnt tf'mfz.. ıaı lıar~ı eepJı de :burimkü mev. :e·• n 11 C.A.A.) - D. N. B: tir. Har.idye nezaretı rrınh.tefter:Ç bu sının bnsud muhabıri bildiriyOl": seyriisefer kumpanynmmıın en e - Jemek alrılane ım llltlya.t tedbiridir ıdler'.n rarbmda J"mi )"CJll lslmler fikre. 
"arı u -A"" ı.-:,,., uy .Aıskeri harekat hak.kmds'ki habel\. hcmmiyetlilerinden biri olım Cana. n.Man ......... a •"·lu ._ __ _._et ... ..:..._ ... dilmeye başlanmadıkça ..-aı.lyeti Alman i'Y°or·. l'Eı3ıni bir ~'ldan bildiri- haberl~rin ~kikatı ....,,renıııcz. • ..,... lensk tak da - .....- .._.,... .,......, .. 
b-.. 

1
• durulmuş yalanlar olarak te1{ı.kki et. ıer merıı:.ezde smo mın asın dıcın Pasif.c Steamshlp Company Ja., vakUJe Napolyonwı d" - kil hatanın ordusunun lehinde görmek zaruridir. 

"'t'•nn ... htel 1 t·.-.i bir tevakkuf, fa.kat bung, mu - ponyada bulunn.n büt'ün ~belerini •Jnhıl ~rdan s--ır.a bir şev oı~. 'l'aarruz eden, bati de olsa llerliycrı ve h....,.,:··~· ıS.irast mahfellcrf, V.ichy'dekf mek'tedfrler. AJ'lli za-manua mn --~ .. "· ı-.+ft.At ... ... u- ...... 
'-~ ha ile A1 kA"" u.ı.:raynada buru,_ ,.,.,.... ı.-'.lu .. knpa.tına.k emrini venruştır. ta benzeınez.. o 7.aman :Mosko\'a), a..p1 t('Şelııbiis faiJdyctinl elinde tutan r;lw-
km•e,. r kkmda. ecneb! mern!e _ meseleler .bUtkrn<ta. Vichıy ın ıı.uı.ı ...,. f Uy ol 1 "' d • -"··· ~ ... •de b .,.ı.ı .. tne !evlta.lii.de uu aa et - Amerika m~mbalarından çıkan ha. ey emiş balun.'\n Naııoı1on, aziz Rasya. ilik ._.._.. lez-1 ,,., YÜrüLiilen muhtelit tahmin. htütnnetı at'll-'lilda denm,ı r s>•Uö 5 Je C 

an 
te_ 

..... kfı • ..ıı. d"~·nu gö.5termekted r. berlere nazaran Jcıpon !ş m11hil.11!ri nm merftezlni el: ıreeirınt'kle Miiün ~. ,. 
allta tla ka.rşll.amaktadm. mas muhad'aza edllmekte old~U U6U el Din este fÇ"JA- .... _ .... - reeli memlekeUn \'e onunla lJeraber Rusya #Ll,,, a9t1' ,,,...,.. 

....___ da~ }'Qn resmi mahfdller, btldiı'Hm~r. ınaaynada mtıhareb er Y r, ,_...., cwu.ca. me r.. 
da 

A -----= oınyeper ve Karn<leniz arasında ge_ 
""lnk D T h C fy F 1 ··ı • . bir &abada cereyan etmc.kted.r 1941 yılının Tem-ara il ve ari - oğra a a {ll tesın ~~ muharebefcre mühim miktarda 

İllltihanla Burslu Talebe Alınacak p·yade ve :motöriü kuvvet.ter .şUrak muz ayında tramvay, 
etmektedir· HareUtın mü.Sbet thr tÜne) Ve Otobüs ara• 

1 
Kayıt şartları §ldkncıe i!nki.1.ld' ett!!t am!a:Pinbiiir. 

...,.__ çünkii Alınan askeri mahfelle ~k baların da bulunan ~ ~akülteye kayıd şartlarını haiz olarllar içinden imtih nla büt nikbin gözüküyorlar. 
'1ııı..c~~etince nycta lru1c' ?ıraya kadar yardım görmek üzere taJe uiaradeııiae dolrav eşyanın müfredatlı 

'2 ..... .:'''1". 
\ııt:... - ).._-. Berlin, 11 CA.A.> - D. N. B. ajansı ı· t •d• 

e 

tin 
be 

na. 

Bu sabahki Sovyet 
tebliği 

Rusya, iranda 
teş3bbüste bulundu 

fl!aşıarafı ı lnc:l sayfada) Londra ıı (A.A.) - Londnı.da alı • 

-~ ,;_"'Qla tnıib olanlar 1 Eyl\ıl tarı"'hinden itibaren fakül-'e dekaDl•""' ıs esı ır. 
" "' , '6' blldJrıyor: 

'l:ıı ?tıüracaat etmeleri lazımdır. • Şark cephe.Sinde cenubi UlmıyDada Aded 
b - t.lı:ın günü namzetıere bildin1ecektir. •33ıb «SlG• bltVlik tak.il> muharet>eıDi o kadar surat- Muhtelit clM ~talar ..... - .••• 81 

Son bir 1kt gt.hı içinde, Alınan ve nan haberlere göre, ~ hukfl • 
FfnlAndiya ta;yyarelerinden mtırukıeb meti, Alman tebaasının İrando. bu -
60-70 tayynrelik muazzam bir ha.va te-. Junmaları hakkında. ve bunfarın o 
§Ckkülü Munnanska bir hava hilcumu rnda bulumnalar.ının teşkil etm~ 
yaımu* ~Unde bulunıııur..ur. İ 
Havalanan aYCllanmız d{.lşman tana- olduğu &.eh!ilte sebebJe ran hükft • 

~J fnkl.şaf e1n1c$tedir ıtl, mUttefik or. Muhtelif einS çamllfU'lar ......... 17 
~ ~tat orrn • 1 A • ~euıar Karadeniz ve sa.Wlletine btlYUk Kadın ve erkek lç.ln' çift, ve 
'lttetinemı . an iŞ etmesi revir amtrliğinde bir hızla yaklaşmaktadır. Bl.4 mubarc. tek eldivenler ........................... 11 

~ Zan Ku.rıtketnerı böl esi d nd teSHım edlbne.k üze t>eye .Alman hava kuvvetleri de mties5 r Kadın ve erkek için çift n 
n 

3- 8 metre U'lı.ml ~ g ~ a 1 bfr ı.-ure~te müdahale _etmı.,re-r ve ~üş. tek IVW'a.p:ıar .... ......................... e 
1 nıeş.e Uı;.unda 50 M3 ft U rnetre ımınhığunda mana a.ğır za.yia.t verdiımlşlerdlr. J.!)iger Y"'6 

~ ...._ e açJ.k ar~CSteGi. 4/8/941 tari~ itlıbaren 11 gün ııri.dde taraftan MOOk.ovaya yenıden bir gece Kadın ve erkek için çift ve 
11 

:re 
00 
t. 

3 ....._ .\rtt.?rnıa ayn konulmuştur. arnnı yapılnuştır. Bu set~ Alınan ta-Y- tek ayalcka.Otlar ....................... . 
~ ...._ ~ tnetre ~ :" 100 metre küplük iki parti halinde yapılacatıu yarelıerı Moilloovada bilha.NS. liı.h fab- Kadın ve erkek içln çUt ve 

30 
. 

1~ "'" he, Üi>unün muhammen 1iatı :rı llradll'. ı:ikatannı bombardıman etm~:roır, bu tek şe:m&yeler ......•.•••••.....•... ·· ... 
in 5 ...._ ),ı ~abae nıuır.ı.tta.t temlnat 100 M 3 için MO • 50 Jıl 3 iç fabrikalar şehrin şimali gam.sile şark- Kadın ve erkek için çiU va 

11\oıı.~ • ta.ki mahallelerde kiindır. Bu bom- tek fapka, bere ve .ta.&ltct.le.r ...... ~ 
6 ...._ ~:.~. t teınlna.t art?mıadan ev;vel rev.r veznMfııe teslim edil bantımanlar P teırlrll olmutt.uı'· tJast..oQklr ................................. 

1 
e_ 

;:-~'lar b ~ ~ire ,,_.et RoP 11.eıner~• •..•••••••• - ............. . 
tı.r. ""'QU. &aat. lrb!rinı ıınütcnldp icra edilmek üzere 15/8/941 Cuma. VkıhY. 11 (A.A.> - Otı: Erltelı: iÇiıl. caket 't'e pıuı.tai.on ···•·· 12 

{6
15
6
..,. de> Bı.i.~kdere revir §.mlrlıi'l bııuwnda yapılM:ü Havas-Ofinin Mll.:Ani muhabtrl, ~- Erkek lçın parcfe.,,ü .................. 

3
; -"" sus! meo&blden &Jman m~o.n·~~ Kitab ~ evraklar .................... . 

aynada Alman ol"dulaı ının 3 
ldUğunu yazıyor. Bu haberler ıtecyyüd Gözlük · ·· · ···;·· ··•••· .................... 2 

edecek oluraa Alma.o _ Rus muharebe- Dolma kalem~~ ·············•·········· 1 nden evvel Soeyet. ba~wnandanlıA'ı Kadın kol .ı;aatı ........................ 
1 tarafından teşıctı edilen Uç müh_im Erkek kol saati ......................•• 
2 

Vakıflar 

r 
o 

s DirekUrlüğü lllnlan 
Muhammen 831•~ grupun en mükemmel va kemırtlYt'lt ıtl- Eşarplar ................................ . 

~;-H;~~::~~~8Cllı:~~ıu.~!lı'...__!No~.--~C~i.m1~----=L.~2ıı:~.:__ arlle en Jnıvvetlisl ot':= ~:U:: Hırdavn.t.ıar .............................. ~; 
p: un peJır :vıWcm bir ~ edilcbillr Sefct ta.s'ları .....•........................ 

Camı altındıı 8 a cdllebilooeğine mtizar • Ylyecck maddeler ·•········•·········· SO 

b 
n 

.. 

Abdülezel 112 Pitturicidıa. ınareı:ıaJ Timotchenko ile Bır miktar para. .. ·-······· ...••..... 
.Perd.ıı.hçı han 21 ~ harbl.yesınin Gal•cya eeplıean- B nlar gıbi eyşasını n:ıttı vasrt.'\ -

h 

Taşçılar s2.a• den gelecek ve Ubayı:ıa i&tllı:ametine u d;'\~üren v<!Ytı kaybeden • 
Y~ld!.rek 18 ve 20 teYclh edooek eBaa1l Alman taarruzunu lnrımızda ~ • .. 
Nasuh~e ha- bekledikleri Ye bu ceı>h"..Yi adcdrn talk Jerın Galatada hareket daır<'.sil1e mu_ 

Dl içinde 13 ı'JruVVefJer il:amesı1e Te ~TUJa da r:ıcaa.tlatL (()8!Jıl t 

İmaret 17-2 
30.82 
18.4 

1 

iskele ll-:115 • .MM 15 " 
zemin ltst 2 Ye 2/1 Te 2/2 Ho. )u 

bti1tik satıon ft ilki oda A M 

Hasan Bey Diyor ki : 

Her tarafından 

~ns sular fqkıran ı h 
rımade, ,yı w JhtikArı 

varlllllJ... 

1. Q~-.. ..... ,,..-.,. 
Ha.san b y - Ne şa. 

~yorsun Wa.nbu bu ... 
Sudan zenıın obnlar
la CIAlul 

t.aıltvi;pe ~lerl malOmdw-. 
Diler taraftan Of!nubu şarkideki cenahlıırını da .ş!ddetU tehdıd nltın_ 

SovYet ordulu sımoım« n JMal7stocjt.. da bal11ııdaraeaıı:ta. Mal'fımdur kı 
carPlll&1l diler Rm Clm'Cluları ıı bi ın. BUdıe!llllV ordularının 80l cen hı ce

lızanılar gönmrn'ıe w halen de parc;a- mıbda JCiyef'le llti8ak hB11ndcd1r. 
ta 
h 
nmatııuzın muııtazamım rıc'at. •tmek- :eıtarat muphidlerin tabaıınine 
bulunmuş ise de şhnd1 onun da sı-

la 
te 
rası gelı{li.ştir. Bu ordu belki de d ğer gure Alınan ordularının tah.r1b edU. 

us ordularının Bla.lysLocJı: ve Bmo. mekten kurtulmak l8t.iyen Sovyet 
Mte utramamıtlım derecede ~ kuvvct!erını ga.rbc ~ g!Ltikl;c şid-
11 bir ın..v.ıtıb yem dttçar olacaktır. detini o..rtını.n ve genişliyen Dinyeper 

R 
ıen 

det 
8-i7eni ordusunun akıbeti lle Bug nehirleri atasında.ki imha ÇTI. 

.Almaın nıem.balanndan geldiği yu • kuruna atmaları im!k!ı.ı-ı dahlfıııdedir. 
ka nda bildirilen haberlerle Budı:enny Odes& üzerindeki t.:hdld 
oni ularının Dınyester, Vanltla. mınta Londra, 11 CA.A.> - Royte:r blidl. 

arın.da verd klerl muharebelerde rı&or: 
Ahna31 ordula.rı taralmdan parçalan. Londranm saHihlyetıl mahfellcrinde 
maı;;ı ve Bug nehr'ın..'l şarlWe Kam- bugtln beyan cdild:ğtne ııfüe, Atmanlar 

nız mmt:Mmlarma mücavı.r yerler U'kraynada ç<k ilerlemiş r6Etikü.Yorlar. 
«n-i~ı ...,.,.1 altında h • Elde bulunan ma.ltnnata n.ızaran Ode.. 

ka1 

de 
de çot m'"-1 ...... - ... ar mu a. s:ı fizerlnde.ld tl?lıdid çoğa'maktad 

be!er vermek reccburiye.tlnde tn.l. Fakat Rus cephesinin ~dıtma da1rı: 
oldukları anJaşılıyor Budlcnny btr işaret ~tur. Derl::ıll!tlne doğru 

re 
mış 

o arının Dınyeper neh:r1nın GO muazzam bir muharebe olmaktadll', 
,ndcn b"rdenbtre ge ecek Alınan Muhtemel o'ara.k esas muh!\ttbeler 

ord 
8 h 
ku 
lcrı 

netlerl tara.fmdan fha :ı. e<ııı.ınc • uman etrafında cercy:ın etmektedır. 
tchd d1 ka.rşı.cıınckı bu1undukl"rı Fa.ka.t Almnn ileri blrltkler1nbı N:.ıto. 

uh lckıaktır. :wcl istika.metinde Oerlcm's olmnlan nı 
lma.n ordu1uının Kıy<'f'lc Teber_ dn kabildir. Yağmurlann. Eylt'tlün or. 

Jca.ssy a.nu;ında nclıri geçmeleri cc • sına knda.r zırJ:ıl.ı e.rabalann hıırekA.. 
tına mAni olmıw muhtrmcı de~11dir . 

belan Kiyofi SJrma.kla knlınıyncnk Kar ise mtraynnda B'r ne: ve İkinci 
Budicnny ordularının merkez ve sol teşrinden evvel g~ez. 

A 

nu 

:relerine her taraftan 'saldırmalı\ bat- me\i nezdinde 'bcı2ı teşebbüs2crclc bu.. 
Jımuşlar ve dilşman wuuml ucus isti. lunmuşt.ur. SofJet:ı-er, ~ zaınaoda 

Jcametkıi kaybederek milnfmd ve kil- İranda. sakin Alman tebaası Ir.ıtta. 
ctlk gru,plara ~ılmak mecburiyet.inde rını aımaltına.nın bizzat i:r.uun mena. 
ulmı~tır. . fii bakl_mından ehenuniyetı; olduğu. 

Dil.sman çcık ilosa l>ir llllmandtı bil • na da Iran hükiımetinın :n~rı dlk.. 
yfik 1Df118]eler halinde yerlere dilşen ıs katini cefuetrnişti 
tayyare kaybetmiştir. Blzlın 1 tayya - M r. . 
remıs Jtayliııdlr. aamafih B. sta.linin, Iran Şahına 

5ovyet tayy..deaiuin Beriine um tarlhli maabedeoin Sovyet Ol' • 

hücumu dusuna ba2ı ahva~e İran hndudıa.. 

ıoııı Ajwıtos seceııl, büyük bir Sov. 
Y•t ta,yyare teşQkülll bı.r daha yeniden 
Berlıne hüClD edereı askeı1 hedeflere, 

nu geçmek müsaadesini bahşetmekte 
olduğunu hatııbfmuf bulwıd~u w_ 
retlndeti şayı.a teeyyiid etmemiştir. 

şimendifer isttısYonlanna bUyUlt mrı • ====. =========== 
Ullt ve tabl'ib kudretini haiz cok mlk- tayyarclerı, daha Moskovaya varma • 
torda yangın ve tahrib bomba&ı atmış... dan tayyare dııfl toptanmız ve gece 

t.ı:r. Tam lsabeUer kaydcd imiş ve bU. ""cılanmız tarafından dıı~ıtılmışlnrdır. 
yWt yangınlar müşahede edJınlşlli. Moskova Uz.erine varabilc:n mUnfcrld 
Bir ıayyaremiz Qaaüııe donmem4Ur. birime dUiınıan tayyaresi şehre Y~m 
Alman tayyarelerinin Moskovaya ve tabrib bombalan atmışsa ~a hlc bir 

hücumu Ynngın Cı.kmamıştır. Husus! evlerde 
11/12 Ağustos gecesi Alman tay • bazı hasarlar olmuŞ:.ur. ı Alman tcıy. 

yarcJf.'rl yeniden Mo ıcovo.yn hllcnm yaresı di.lşürWmüştür. Bizim tayya:rc 
~~Unde bulunmuşlardır. Dtlş?nan kan'bunız olmarnı.şt,ır • 

Sabahtan Sabaha: 

Selamlık-
harem 

li.ıatlnl bakım tla.vnlara harcadıb an
la~llan avwlıaı bey de yanılıyorlar. 
Tn!nlerde Jı:ad1alarıı. ayn vagon ay • 
ntmanın rejimle alika ı yoktur. na.
ta inı11tcrc olınak iızcrc Fransa, is. 
vlcre. İtalya, say sayablldlklıı kadar, 
bit.in dentelra.t, tot.a.Jıter, lıukiımd.. 
lerfn demiryollannüa kadınlar lırin 

laAZ d hUS11Si \ııgonlar varıl1r. Gerdi. uzan 
ım l7 :-roııanta, cerek banHyö trenıer1oc1e. 

CWnlıi f:fendlnt bu bir sıhhi fhUı~ 
Bir razetccı ark~ Fl acl iberlne kaltuJ edilmiş bcynclm11cJ 'blT 

celirken şöyle bir bid:::c ~ı.ı~:.ı :. ı kaldıedir. F..mzftti kııdııı, lıastn bdıa, 
muş. Tren l:'eşilkiycte clarınuş n tcen, cebe tııdıa nkekler arasıııdıt rahatsıa 
sefi ile bazı Jolcular arasında bir · olur. Bundan başka bllhas.<;a JllaJlara 
münakap llaşla.mı münak:u;a mıev. Sf'.!er eden Cttnlerde erkeklerden ayn 
:ı~u tudur. Yalnı:ı kıMlı•lara ayrıl:uı se.yahat etmrk i~!en kadınların isti. 
bır vagona erkekler r:irmlşler. Tren rahatı de duşfinulmüştür. 1 ~e ba 
memuru da bunlan ancak zabıta :ma: Slhlü vı• tabii lhUyaçlar ta • 
rlfeUle çıkarmış. nıı arada Ucrl cerı rü medeni rnrmleketl kdır f'dılc. 
fiklriu aiylenmle. Hatıi bu kadınlar -bsus bittr erde kadınlara 
vaconana sirlp de zabıta marifetllc nıırl:ırda tabii ~ı:on .ayrılrnı tu. Va. 
!:lkanlan lıir avubt. &ôlle bir mılda. •alıa lçiıı bu ~esın kamara 1 ol-
raa 7aPDllli: Bu bir ur roktur. 

- •:rendim bu te.ffmimlze mn~ııltf. ca kabul >"edil detu: ta ü ve 'lıinya. 
tir Jla.ttm - St'liınıht ne demek. nılş bır kaidedir na 

Gazeteci arkad ımız da bu tablo. kaideyi Abdülhamid l'llSllğ • 
~dikten llOftra ankatUl fikrine ıırkadaşınıı:ı h<"rha.Jde m/. 1.:uınl'den 

;ırak ed17er Ye: elmekte ve Cevdet Kc~ r~ı tnshıh 
_ Abclillkımdd deubıln lru )aaa.. Yııptıtı şlkn:vrti gerf alm eeclay11a 

tından ı.:urwım:ımısı M naluLlat ' c- kırclı kunıkunıll.!ı avnk :1'ta. t'e o IA. 
kDI Cevdd Kerim inc~ı do tu. J:ıbn:tkta geclkrnlycee~ı n bmıu an -
muıdan rlca edl.>or. _ '7l I r. 

Arkıwlapıaıı. ela. • tnllkntlnl, be~ '--<JMe.laQH Ca.kit:l 



• S.Jfa 

lstanbul Levazım AmirliGinden Verilen 
Harici Askeri Kllaatl lllnları 

.Aoatıda miktarlan yazılı uı* odunıan kapalı r.aıtıa eıt..ntme:ve kolnmuo.
ıur. thalesi 22/8/941 C:.ıma aüııil saat 18 da .Bola.ylrde a.skerl satın alma ko. 
IDIQODunda 1ac>ılacattır. Taliblerln kanuni ve6Ikalarlle teklU melttublarıııı 
ibale aaa.tlnden blr saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Ton Lira Lira ıcr. 

1261 25.200 1890 
252 3780 283 IO 

3200 48,000 3800 
3520 52,800 3890 
3380 61,200 ,810 

('191 - 8550) •• Aptıda Ddktarlan )"Ullı kutu dJar lı:apalı zarfla ekalltmeye konmuştur. 
bı&Aeleri 2817/941 Perşembe günU saat 1l d<. Çanalı:kalede askeri satın alma 
kom.Jsyonunda yapılacacıır. Tallblerın kanuni veslkalarlle teıdıt meıctubla-
1'1111 ihale aaatlnden bir saaı en·eı :ıtom~a vermeleri. Evsaf ve p.rtoa
_. ~ görillllr. 

lılllttMı Tutan TemlnM& 
Kilo L1ra Lira 

480.00I 
'66.00I 
550.00I 

l,080.00I 
200.00I 
138,000 
188,000 
600,00I 

31,200 
2U40 
35.750 
'10.200 
13,000 
21,HO 
18,290 
28,000 

** 

2340 
2223 
2881 
5265 
rıs 

1638 
mı 
lNO 

<831 - 8753) 

•.OOO tilo d tıe •.tM tDo 101UJi p3ar1*Ja at.an aJmacatta. tıwMl 
D/l/Ml OU1Da l'ODil ..t 11 da Adapazannda .-m IMID a1mA ~ 
nuad& yapalıacıltr. 8atılln tahm1n bedeJ; 1'1.600 lira llt tıembıatl 1sıo. 10.. 
lurdUD Ubm1ll bedeH 21.200 llra 1lt teminatı 1690 liradll'. Tali>leruı ı.enı 
YM!lı&e ..._...om plmetori. UMl • 8832) 

** Muhtelif eb'adda kaın7oa ve otomobil ?Aatitleri yaptınlacattır. Ta.. 
Upierm 111*Cltn 1'ııltlt flatlanna Ye Gcretııerine aid teklı.tıerillin 
~1/8/Ml t&rtine tadar JUl Ue veya fila,.ben An-.ıad& M. M. V . .aatuı 
alma tomiılJOo.una bildinneleri. c838 8830. •• ıo.ooo kilo domMa. 10,000 kl.lo bamya. 10,000 ldio yeıU l>i.ber. 80,000 
kilo pat.lıean. Paza.rlıtla aatın alın:ıcaktn'. Taliplerin U/8/Ml güınil saat 
10 da Badlmt.öJıde aaad satın alma komi9yonuna gelmelerL clK7_6900> 

** AtalJCI& fUllı mıen4uı puarlıkla euatmeleri 22/8/941 Cuma gllnil hl-
salannd& JM&lı aaatıerde ebiltmelert Çanakkalede aaterl aatın alma 
tom(İJıonunda Jlll)llacaktır. TalibJerin belll Tak.itte komtsyona gelmeleri. 

Cinai lllttan Tutan Teminatı İhale saati 
kilo lira Ura 

Bulgur 50,000 .13,1500 1013 lG 
Pirinç. 20,000 9,200 890 15,30 

Nohud. 10,000 1,800 120 17 

Sabun. 5,000 S,7'50 208 15 

ZeytiDJ811. 10,000 9,000 8'15 11,30 

Fuul,e. 30,000 7,500 563 18,30 

zeytin danelL 10,000 3,800 570 11 
(857_6840) 

•• Beher .... '° lmru9lan ll0,000 ttıo aıtır eti bpa1ı arn. elııllltmeıe 
lmnmUffW'. blelıl 10/1/Ml OU1ıamba stlnü 8Mt H da llo1ayirde .-ı1 •
tm 11na ~ yaptlacakta. TUtan 340.000 Ura tık teminatı u.aoo 
liradır. T-.liblerlıı bnunl veslkalarile talif melrJt,ublaruıı ihale sa.atlnden bir 
1Mt evwl baUıılvooa vermeleri. (781 - 6494> •• Atıatıda Juall m~IJeler pazar1*la S&tm alınacaktır. İhalesi 16/8/ 
Hl o..nartemt cQnO 8Nt 10,30 da Antarada M. M. V. Se.tm alma komls-
1')DUDda Jlll)rtacaktu'. Taliblerfn teklif edecekleri cln.sler 02ıer1nd.en bt'I t.e
mlmtı ne ~ 981melerl. 

Beberlnkı tıa.tı Kıttan Cinel 
Kurul Aded 

'10.000 
'10,000 

•• <851 • 8934) 

Beher çltUne tahmG edilen tıatı 850 lcurue olan 10.000 Ul 12.000 çllt 
lıllladura l)U&l'l*la •tın alınacaktır. :tlıalesi 15/8/ /941 CUma 8'(lnU eaat 10 
da Aı*arada M. 11. v. Sat.ım alma lromllıfoot.mda lfapılacutır. 5000 çiftten 
...aı "~ 1bere ayn ayn tallblere de lıhale ıediltt>ilir. Evs&f ve p.rtna
... 510 kuruta ~ alınır. Tallbltrin tıeklif edecekleri ~ar ü-
91rinden Ununt tatı temlnatlarile belll valtittAI Gım1.vona celmelerl. 

(853. 6938) •• _.,adılki mıeHdm bıpalı arfla ebilt.meım htMlannda yazılı aUn. saat 
"' mah&llen1eld Mert .tin alma komJ&!IY'onlarmda yapılacaktır. Tallblerin 
IM!llı vakttleden bir eaat evvel ltaııunl vestıı:alarUe t*ltf melttublarını aJd 
üiulu ~ nnneleri. Enaf ve ..,uıameıert kcımieı:>onlarmda cörWUr. 
cıam Mık.tarı Tutan Teminata hht stin, saatıl ve mab&1ll 

m-~ 
mau ot. 
Kuru ot. 
Km'U~ 
Kuru ot. 
Emıı~ 
()dun. 

Ncıbud. 
8Mle ,. 
Odun. 

Odlln. ..... 
Pldaç. ......... 
... fıaı&bıl. 
Pirin;. 
.... PiL 
sa.o\. 
ıcmu ol. 
E1ana .. 
a.mım. 
PfrlDo. 
...... :vatı. --bmn. ---bmıı. 

~ --KalaftllL 

Çift • 

• 

Kllo Lira Ura -----
62.550 

ll.H0.000 
H,'180,000 
1.-.000 
l,,200,000 
1.140.000 
1,I00.000 

82.HO 
20,400 

Ll\8.000 

1.800.000 
9,000 

24.000 
3.000 
5,000 

80.000 
18,000 

1.41'1.500 
182.000 
540,000 
978.000 
52,000 

170,912 

15,012 
M.800 
51.880 
44.100 
•2.000 
39.IOO 
21.000 
1uoo 
32,MO 
12.840 

35.200 
J,685 

ıo.oao 
5,'100 

42.500 
25,500 
2'7,200 
70,875 
43,100 
27.000 
2UOO 
20.800 

2'13.459 

11:16 
4880 
387UO 
3307.50 
3150 
2992,50 
1900 

'111 
H48 
MI 

12/9/941 11 :U:ui1L 
5/9/941 10 Ain 
5/9/941 11 • 
5/9/941 18 • 
5/9/941 18.30 • 
6/9/941 17 • 

28/8/941 10 Siirt. 
11/9/941 15 Mutia. 
29/8/941 18,30 Erzurum. 
11/1/941 18 İmlit AkO&

2t40 ft/1/941 11 
toca otuıu. 
Zara. 

124.U 29/8/941 11) 
'158 I0/1/941 11) 

427.50 3/9/941 11) 
3187,50 3/9/941 11> ~ 
1912.50 3/9/941 11 a.a-. 
2040 2/9/941 10) 
5316 2/9/941 11) 
3232 2/9/941 18) 
2025 2/9/941 1'1) 
1830 2/9/941 18) ' 
1513 S/9/941 ıo> fskenderun 

14.889 29/8/941 16 Erzurum. 
.Aded 10 800 

2375 
5000 
7500 

80 ) 
50 

500 
1000 

187.13 ) 
3'15 ) 
562.50 ) 1/9/941 17 

... 
M~rzlfon. 

can - 6!>38> 

lr.!D~e-v~le~t~D!!!!-e-m-ir-yo-ı-ıa_r_ı .. l,-ı-e-tm_e_U-. -M~. dan: l 
t.t.nbul • Dirne battı !berinde strkeci veya Y~ule vey,.,, Zeytin. 

bumu .,.,. ~ i.ltaa10nund& Tagıon iıQılndıe tesıım p.rtile va mu _ 
tw.mmen bedel1 4600 lira olan 300 ton tireo açat. ekdtme uaulile sa.tın a
tmera""· Mll:nalraa • Alutıo. Ml 8ü cbtl -.at 11 de Sirkecide 9 
~ bi.nuında A. .. b= QOilll tan.fından Japıl&ca.ktır. 

i'atet11ı.riD S1 ..5 Ura m.'ll'nılEb& t4minat. .,.. dlllr .._'talın ile biırlikW 
aını sin w ..... m.tlıacaaUan ....... 
Şa.rt....-.r p&l'UIS olarak A. .. ~ ""'"' .. '' 1WIUr. (9'1) 

SON POSTA. 

GRiPiN 
B&ft Dlf, Rede, Grip, Bomatfsma 
~ Lnkhk te BltGa Ainlanam Derhal ~

.. ,, • ıtMe I .... " awe. TAUhl.DtflfODI SAlfNllllZ. 
1 HU YER ot PUU.U ICt1TULA rrt tılARU llff""11 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAn ıarı 

1 - Mevcud e'18&fı mucibince ta.bmln edilen bedeli ~ lira ollwı 10 
ton JrÇlbos nettinın H/8/94ı1 Peqembe aunü saat H C:e Kaaı.mpaşada 
buhlna.n deniZ lıevuım -.ım ıWna komisyonuoda pazarlıtı yapı}aca.ltUl.r. 

s - ilk temınatı 93UO lir& olup~ lf -.ati da.bilinde mezklir 
tomisyoDda.n bedelsUı alma-bilir. 

3 - isteklllerin 2490 sayılı ta.nunun iı?tedili ftllS&ikle blrlitt.e belli Jiin ve 
saa.u.e adı ceoen lromtsyona. müraca•n. cl888> 

** ı - Tlihmln edilen bedeli c~.000• lira olan .~ a4ed battani)'enhı 
15/ Atuatos!Ml Cuma günü -.at 15 de paaıtıkla etailtmeal ya. 
pılıacaık'tır. 

2 - İlk temin&tl •l500ıt lira olup ~ bergi1n DımiSJ'Ondan 
para.as olarak aıın81bilir. 

s - İ.8tekllıerin belli c6n ft saatııe Kaımnpıflda bulunan tomla _ 
JOllda. hamr ıbuluıımalan. dal> ... 

1 - TlılJm.ln edilen mecmu bedeli S'1'54t lira olan f0.000 kilo zeytlnya_ 
tuun 28 ~ Ml Peqembe günü aat 14.30 da tapalı sarfla eUllt. 
mesi raptlacattır. . 

2 - İl.it teminatı 281~ lira 50 kur&11 olup tartnamesi hergün mesai aa • 
at.teri daiıilinde tomlQondan 188 kunq bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İ.ateltlilerln 2480 aayılı kanunun taıifatı dahilinde tamim edecekle. 
r1 tapdı teklif melttublarmı muhteYI tapalı arflarını en geç belli gün 
ve aatten bir ..ıaat enellne kadar Kaaunp&f&da bulunan komLsyon ba.t-
kanlıtına makbus mukabilinde vermeıe~. (8'195) 

Kızılay Umumi Merkezinden: 
KARYOLA ALINACAB 
Ceml,.et milesııeaeleri ihtiyacı için bin adıed karyola alınaaktll'. 

1 - Teallm müddeti bir aydır Mallar Cemiyet.in Etime.fut ıatas_ 
yonunda merkes ~arında tealm a1111&cacm. 

2 - Yüz adcdden falla olmak ka.1dile parti t.ekliflerl de kabul 
edilir. 

S - Bir ntlmane ile faatmm 15 Atuatos lMl tarihine kadar Anlı:a.. 
rada Yenıtehirde Kızılay Umuml Merlı:eane gıönclerllmeal. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartlen 

1 - &abra T..._ ~ ..,_""' Y~IDM ~-- ...... "'"Waıaa 
bu yıı ei•il tam dnrelı liaelerde iyi "" i>ek lY1 derecede meaun olan ..,. 
olguntuk imtihanlarını vermiş olmak şart.ile talebe kabul edilecektir. t.s_ 
teklilerin 94ağıdakl şartları haiz o'lması l'Azmdır. 

A - Türkiye Cümhuriyetı tebaasından bulmınıak, 
B - Yaşı 18 _ 22 olmak c22 dahildir.> 

C - Beden teşelcldlllerl ve aJhhatl orduda Ye her ılı:limde faal hizme. 
te müaakl olmak edil remket.1. olanlar alınmaz. 

D - TaVH' ve harekete, abükı kusursuz ve aeciyeai aatlam olmak, 
ı: - AllealıWı blçblr fena hal ve şöhret.l onamak cbunun içıo. de n.. 

bıta veaikaaı ibraz etmek.-. 
2 - İateklllerin müra.caat iltidalanna fU vealltaları bağlamaları ll • 

'1Dldlr. 
A - Nüfwı cWıdanı veya muaaddak 81.ll'etl, 
B - Satıhatı haklnoda tam teşekküllü a.slı:ert hastane raporu ve a11 

kıAtMh. 
c - Lee mezuniyet. ve olgunluk şehadet.namesi veya t.asdilııli auretl. 
D - Olı:ula alındılı taltdiMe askeri kanun niam ve talimatları kabul 

ettitl hakkında veliSlnln Ye kendialnln noıterHkten tudikll taahhüd ae ... 
nedi. Talebe okuldan ıat.lfa etmek isterse olı:u1ıca tahakkuk ettırileceıt 
m.ura.flan birden verir ve bu da taahhüd eenedln~ ilydedtlir. 

•o.ptelA 
E _ Saı"alı, 'UJW'k.en gezen, lidikli, bayılma ve çırpınmaP a.Bu 

oımadıtı mkkında "81ilerinin noteraıı:ten tasdikli taahhOdo&~nra 
gibi hutalıl!ardan blrDe okula girmezden enel mauu.::::e ödetllir -
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır Ye ot":1 mur:arıf11beterlne istida 1;; 

s - istekliler btılü.ndulı:lan mahallerdeki aater blldlrilen evrakı ikmal 
mnracaat edecekler ve tubelerlnce 2 oea.;::::::: veteriner Fakült . 
ettikten sonra Ankarada Ytitaelt Ziraat , mtlddeti Eyltllü ~ ~
kert talebe Anilrllllne gönderUeee~,-:-:· edilme&. n ıne 
kadırrdır. Bu tarihten sonra m~111. • ...mames& derecelerine 

t - otuıa taJICI w DbUi .....--·- . ve müracaat 
öredlr :lstetll adedi u.mam olunca ta71d ~erı kapanır ve ka -

muına ı ~eraoaat ettaıeft aaterllk tube-lerile tebligat yapılır. · 
bul edUenlere (8933) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden 
100 _ • ura tlcretli iti cSettrmen lı!ontrol memurue 86 lira a.cretıı iki 

mohlefb akn&Cattır. 1666 ve 3660 AJÜI kanunlar ıumuUlne dahil mtıea. 
-1«de çabfm1f memurlardan imtihanm oluat alınacatından tallb -
ıerin bomerviS t"el&ir Ulzumla Teaitalarlle Liman hanındaki fUbeıniM 
müracaatlan. (8891) 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur 
Sabah, ÖGle ve Akşam Her Yemekte 

Sonra Günde 3 Defa 

Diş Macunu ile Fırçalayınız. 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaa 
tesise n.için ve nasll muvaffak oldu? 

Çünkü «S A N 1 No in terkibi için mütemadiyen taze piyua1a 
yüksek bir kimya pheaeridir. kar . 

Çünkü bütün •SAN 1 N> kulla- Çünkü uS A. N 1 N'> diier ma 
. . • .. cunlara naz.nan çok ucuzdur. 

nanların dıılerı ternız. aa1ılam ve A t k b""t•• b 1 d ..... ·· ld" r ı u un un &'f an ... 
guze ır. aS A. N 1 Nıt kullanan on· binle 

Çünkil uS A. N 1 N» emıalıiz rai· kitinin ne kadar haldı old 
beti dolayısile hiç ıtok yapmadıiı anlamak kolavlaeır. 

Sabah, öaıe ve Akşam Har Yemekten 
Sonra 0Unde 3 Defa 

Eca.'Ulelerl: büyüt ıırvaı mataalannda bulunur. 

Leyli Tıp Talebe Yurda 
Mlldllrlftğtlnden 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 
'Oniveralte talim taburu tampı 20/8/94.1 eüntı baflamıı bulu 

t::n:1ı.ı•• ~ -...& meaburiyet.Ande olup taW münasebetile 
• .,. Wlelre'1erbade wıı bulunan ley.11 tıb talebe 

mensub talebeler kampa lftiraıt ....._ ._. •Osta 1 +~--.. ı-
k ,,. d l ::.. oe~a. .MM.auuı.u. det ve ampa ':&\.ayı o unmak ıu.ere taliın tabtll'U 1ııaauıta1dılıııa 

caat edeceklerdir. Kampa kayıd olmak 11/8/941 gününde b&fl&Jıp 
8/941 günü hitam bulacak ve bu tarihten aonra gelenler kampa 
dllmiyecek~rdir. Kampa }ftlra-lt edecek yurd talebelerinin aşa~ 

zılı tartlara uygun olarak ta.bura tlllürac&M etmeleri ve bu fadl8'll! 
run olmıyanılann kampa kabul ed~t eheaMDıyeUe utn o 

1 - 'Ö'niversite hU 
2 - Aakerl 
3 - Saçlar a 

T mvay yolcuların _____ 
IST· Belediyesi Elektrik, Tra .. vay ve 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Belediye riyueU emrlle belediye gi1iş durağının Türbedar 

başına ve geliş durağının da Boyacı Ahmed sotatında 105 
tefe a.ımdlil muhterem yolculara ilan olunur. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Ed 
ve Felsefe Fakültesine Kay•t şar 

Ankara dil ve tarih • cotraifya fatilltulnde 
fUD]ardır: 

Türk dil n edebl)'ab Tarih 
Alınan • • • ~ıaete 
İngiliz • • • CotralJa 
Fransa • • • BtndoloJl 
Arat> • • • Hit.ltok>Jl 
Fara • • • Hungarrolojl 
R'llıl • • • KJ:Aatk filoloji d&tlnıee • 
Antropoloji ve et.noloJl Sumeroloji 
Arkeoloji 81.noloJi f//I 

Kayıd muameleaine 1 Eyltll tarlblndle bqlanacatıır. ıtaJld IGIO 
ewak llzıın oldutu Ant.arada dil ve tarih_ cotratya tatil~ 
ima villyetlerde maarif nı J.iae müdUrltuıSerine mtıraca•• 
nilebilir. c5326• c891'1• 

( TiYATROLAR ) 1 BiR HAKiKATi 
a&llD m&& TlY&'1'&08U 

Blı .._ Dolanoılar An>arkta 
- Yatalıtı nsoo1ar BıtroUktl 

tom.edi 1 perde 
Hailde Pılkin tllrıatt.e 

ZATI - OTOMOBiL PLAKASI 
2669 No. ıu bir otomobil plAkası zayi 

ett.tm. :f.k1 g.ün zarfında bulup ~ 
gettrene <5> lira verecetlm. Aksi ta".<
dirde yenl.slnl çbraca.ğundan eskisinin 
hükmü yoktur. 

SaJtauhmedde benzinci Kasım 
nsıtulle Bekir ................................ _. .. -.... -.... 

lon Posla Matbaaa: 

lletrl1a& Mlüd: 8eJim RICIP SIDeO 
M•••••t: a. .._. amo 

.. an. ao•vmtı. 


