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inşaatı 1 

Yurdda üç istikamette 
inşaata devam ediliyor 
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Diyarbakır - Cizre - Irak hududunda 159 
kilometrelik kısmı ikmal edildi 

Elazığ - Van - tran hattı 
Ankara, 14 CAA.> - Yurdumuz- El~ • Van - lran hattının ge.. 

da muhtell! istikametlerde yapıl. çen sene ihalesi yapılmamış olan 
ma.1tta olan dem!:-yollım Ue demir. ElAzık - Palu arasında.kl 10 k!lomet. 
yolu inşaatına ald cttldler etra!mda relik çok arızalı ve birçok bUyilk 
bl?.e verilen malQmata göre, demir- lköprU ve tünelleri ihtiva eden kısmı 
yolu inşaatımız halen Diyarbakır - ilr.erlnde çalışm!Llal1a devam edll
Ciııre - Irak, E:lı\zıt • Van • İran melı:tedlr. 
hudud hatları ıle Zonıtuldak _ Koz- Palu ile Çapakçur erasındakJ bu 
ıu hattı Uzerinde olmak üzere Oç sene ihaleı.51 yapılan 54 kllomet.relik 
l&Uıkamette devam eylemektedir. kısımda da inşaata başlanmak üze. 

Bunlardan Diyarbakır • Clzre - redir. 
Irak hudud hattının, S!ird civarında Böylece Çapa.ltçur karşısındaki Bln
Kurdalan mevkiinc kadar olan 1!>9 göl istasyununa k'1odar 134 kllomctre
kllometrelik kısmının inşaatı tamR- lik olan bu kısım b[lyllk bir faaliyet 
mile bitmiş ve 'Blsınll kazasına ita- sahası olaca.ktlr. 
dar olan kısmı işletmeye açılmıştu, 1942 yılı başında C9.P3.!tçur karşısı 
Bu no1ctadan, Kurdalan mcvkllne Ue Muş arasındaki 100 kilometrelik 
kadar olan kısmı da ray ferşiyatı ile kısmın da her tllrlü etUd:erl ikmal 
bazı köprü noksanlnnnın tanının. edilmiş olacağınd'ln önUmtlr.d.ekl tlk. 
lanmasmdan sonra, br sene sonuna baharda bu Otısımlar üzerinde de in. 
doğru işletmeye açılacaktl:'. (Devam• 5 inci sayfada] 
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• 
lngiliz - Sovyet 

notaları hakkında 
Ankarada tefsirler 
"Notalar aylardanberi süren dedikoduları bertaraf 

etmesi bakımından faydah olmuştur,, 

"Türkiye mUsavi şartlar dahilind& 
olmıyan bir taraflı garantiyi 

şimdiye kadar asla kabul etmemiştir 
~--~--~~--- ,, 

C:: iki tedakarhk numunesi :::ı 

Bir kadını kurtarmak 
için iki memur elbiselerile 

denize atıldılar 

r. 
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Hergün 
Kehanett~hakkuk 
Etmedi 

"'"""---- Ekrem Upldlpj 

U ııakşarkta au.lı.arebenln (8 sa
aie kada.r patlak vereceği 

bakkıncla bir p.zeteniu yapmlJ olduğu 
kehanet tahakkuk etmedi. Hatta bl. 
r.u dah ileri gldenlt söyllyellm, müs
takbel harbin J&anc:I salDlan µDcııiı 
clatı.i anlaplnıMh 

Bilikls, iki taranan dlL yalantum~ 
olma ına rağmen Japonya Jle Anglo • 
Sabon alemi :ınısııub bir p.plgp>R 

müzakerelerinin ba...\lanA ~maslan 
yapıldığına dair muhtefir rivayetler or. 
taya atıldı. 

K.anaatlmlzcc bu r.vayetler gerçek
ten esassızdır. fakaı o)'le blr .TIJh ha
lctınl ifade eder rd, g6rünen maddi T.I 

1:1,>d ile de gozc ı:arpmııktadır. 

SON POST~ 

Resimli Dla.kaleı = Mutabasbıstan daima kaçınız 

Eu ruh h:ıleU ve bu maddi vazb"et 
An Io • Sakson iile.minin kaçıwlması 
imansız bir zorlukla karşıla~adık • 
lan mttdıletçc yeni bir mulınrebeye P· 
rlşınek istemedikleridir, .Pllıifarı ve dü 
6Ull eteri glzlenmıiyccek derecede nıe:r Fazla nuik, Ca:da. :mlil!dit. fıızJa miHebesdm, dalma otşayıcı h1imder ile t d.ındadır.nqnlar baldkall fazla !l'Prak hlbndnle ifade edenkrıfm wmnniyet lil. 

konuşan insanlardan çeklıilnlz, IJu glbllerin temin eWklerl fayda ko•De- laarDıe hoşl:anmuıar~ dddil'etl ebert:retıe sennaler, fab1 meııfu.tleri daima 
Anglo • Sakson alrmi Japonyanın. bu gibfkrle temas etmdrlc. kmdilerlne *3allü: eden va-dycü oııb...:ır-- d:-

kınc faik bir deniz ku,.-vetıııe malik ol- rine, aldıdmak sunıtlle ven'l~erf :ıı:ırar sizedir. · ,....., .,._ 

~1?4:;.i:~:'" f;:t ·-r ....... ·--···-.. ·--.. ·--·-:e-hi r----·--·~b····:·--e .. __ r_ ...... --1 e r .; 
anu:lık1an clld Unk...<11rkt.a. kulla - C. A 
nıLıbilecek kara. k.'R\ \-eWıe de malik 

) 
;;:~·~g~]f'E Murakabe Tnrk-Alman ticaret , ... 

1a • gııadtD ~e yıpra:ra. • komisyonu Beykeri · ··~ "· '~·~ ... : 1::-: kabahatli buldu müzakereleri EylUlde 1 ucv ı ın:arnz huakmıYaD l>ö le u:aaldan sessb ..9-E"ı<TUP· "-RI':". 
'elr harb yapmak usuUi varken tch- Ankarada y l k ~ ~ !~"'. ~ ~": .. ':! '-=.".'.~ f.:."ı!.t.~::J::7'e-::.:" ~~: a pı a ca Çöpçü uğramıyan j 
glrijSlnler. seaesmın avnkkabı ihtikarı -- bı"r sokak 1 

Bu icbar edilme keyfiydi ancak Ja- ~-
pony:ulan ccl·bllir. v~ mhı bur.ok- yaptığı teabit edildi Ticaret Vekaleti Müste.<?arının beyanatı 1 
tıı~a Japony;mm vaı.iy tine 1..cmas c- ._, ıSultana.bmedcte Ticaretlııme 50• ! 

"•der. Fiat Müralrabe K~nu dün öğ- -- kakınd:ı oturan ~m ve adresi biz-: 
Japonya ot<'denberl bhind den:ttde !-eden soma Vali 'Ve Belediye Reisi Dün ~m_h sa~t 11 de Mmtaka Ti. •- İstan'buia Ticare"t V~tıni de malıfm bir karhıh yamyor: E 

anuht ç olduı1-u ılk m-ıddclcrl bulmak, Dr. Lüfıfi Kırdann riynseti altında caret .Müdürlüğunde, tehrımirı:!de tu_ ali.kadar eden bazı işler ıçin ve bhl i <10tunlutamuz bu semt, şehrin : 
ikinci derecede fazla nüfusunu yerle • , luno.n tiOaret müsteşarı Hal d Nazmi hassa ,..... ._,.._ - ı en lşlek ve güzel yerlerinden biri. : 
tlrmck için cenlsleml"k ı t r r. GÖ%fiıtü top.anmıştır. Bu toplantı.da muhake_ Kişmir'lıı rlşa.seti altında ~ toplan. ..,...,..,.,,at için gcldlm. Turk. ! dir. Fııkat buna rafmen Ticarctha- i 
dlktı:i nokta cerek. iJ Dmfn soğuklu •u, mesi el'a11 davam etmekte olan Bey. tı yapılmıştır. Tlc:ıret Vckfiletini aiô APman. t!ca.Tct müzakereleri bugün - ; ne l'e buna ınüca,ıir sokaklar her : 
gerek ni bi taldrlı · b:ı.kmunöan iMr- iter mnğa,z.'.mımn yap.mlf oklı.;ğu a - kadar e<len bazı hususları örfi ek leme Istan1:>ul<Ia değil, Ey.lfilun. orta- i bakımdan mübmtl bir haldedir. : 
yadan ziyade Çin ve Ccnub ıleıılzldlr. yakkabı satışı üzc!lnde tekrar görü. üzere yn,pılan bu toplantıdag İç :a.. lılrına. dtlğru An.laıra.da yapılacalttır. i .BWm apartunan d:ı. chbll ol- : 

Japonla t'Z yıl evvel yapılan geniş- tiilmfiP.ür. Malüm olduğu üzere Bey~ ret Umum Müdürü Celfil Gernıan Gazetelerin .Ainıa.nyadan gcldiklerini ! mak uzere diğer aııart1man l'e ev.; 
lı'me plirul13 be, yıl ,.vveJ hız vererek · ' ı lere çvpçii aacak üc gil.ude bir -:r. : 

Can
. e el attı. o _._..., ........ _n itibaren de ker müessesesl 23 lı.r y::ı b:r çıU Is - Iç Tıearet dairesi reis! eahid zaman.. Y'3Zdıklrırı tıearet: mümessıHeri res- :. U6'" "'""''"......., ramıı.kta, müzharnfat tenekeleri : 

yt".kdi erinden mühim lkl nnıkaveınet lt:ırpin sa.tarken cürmümeşhud ho. - gil, Ticaret Ve'kfüeti teftiş heyeti re_ ml mfunessfiler olmayıp ibaız:ı hı:ısu.si i bu scbcbclen tJa.aan gilnlercc sokak : 
ne kar$ılaştı. Bu muJ;avemetlerden bi. linde yakalanmı.ştL O zanınn mües. Isı Hakkı Kıi.mll ve İstanbul Mıntaka finn:ılar :namı.na geil.mışJ.erdir.> İ kapıJanrun önünde sıra beklemek- : 
rlncislnf Çin ıüsie!"D'.lşti:-. :ikincfsini de sese ikomi9yancı. b!.:r bkım imallı fa. Ticaret Müdürü Necmettin Mete bu.. Dl.ier taraftan gehrimize gelen 7 tedirlcr. Civanla :YaJllla.n inşaat dQ. ! 
Çine yardım etmek St?FCtlle An~ • turolnrı göstererek nya.kka.bınm ıe lunmuştur. TQPlantıdan .9{)tlra Hı:ı. _ Jlcitilllt Alman ticaret miıılnıe9illeri pi_ ~ la)'98c.-, Mllaklıaa tlllı:lleıı lrilreç : 
&ıkson \"e Sovret va iilemlerl. il.raya. mal 

0 
duğunu, lüks satış yap- lid Nazmi Xişmir §U beynna.tta bu - yasadn ş.ıh.s! temaslarına. devam et. ~ ve kum molo:ı.lıı.rı ı'la temlzlcııme.. i 

Japonya cenlsJcmc &lasetlne de\'Rm tııından ~ 50 kAr yapmakta !unmuştur: mektedlıier. S dlklerJ i bı,. riı.:itlı " rda ! 

Ağustos 

Sözün Kısas - ... .__. 

Kara kuş' a yakışu 
Bir iş 

E. Ekrem Tala 

G ~ Pazartesf aQ:ımı .ı\n 
ya biri ~e { oıı dokllZda 

ieri de sftdr buçuttt;ı (yirmi buç 
hattkct eden trenlere vıı.ktlndcn 
erken gelen 70.lcıılıır B:ıydarp 
büfenin kapalı olduimıa sorlinc 
:rük bir hayrete ve ayni zamanda 
yal sukutuna ul!"radılar. 

Büyük garlardaki bu kabil bü 
mcdeai ve BOsyal ibir llıtcyaca c 
veren miirsseselerdlr. Bunlar. l ob 
kan, te.şyfo gelen, trende brr vcy 
gece geçirmek mecburlyeilndP ola 
Yolluk nevalesini U<:uua tedarik e 
bUyen, bap.Ja vertıer.d: ve bir 
mua~leyc tibf CŞ:nt..'1'1 olap ta bu 
di>JJ bir vapur önce bu tarafa. e: 
bfrç~< insanın vmııcıa ot 
ğı, bulıesacntı birielk yenı·r. 

Vııgon restornna aileli yetmiye 
çüncü mevki TOlcma aJtşı.m iizerl 
mnı bur doyarar, maUasını b 
d:ın 'loldunır; t;ohık çocnğlle \"cd 
den erkek onlarla blifenln bir ki" 
ğfmle son birkaç lakırdı teali ~der. 
stlı. ı:ar büfesi ?u.lkuıdll". nanı iç 
çılm-r.J. onan i tirnh:ı.'inf', ilıti'HçL"I 
evle'YiyeUc bidim olma ı gerekili. 

Bu boyle D<cn, anlaşılan Jıalk 
rauhterrm kii&kn'::_ r.ırlı!hndan ve 
hemmlyetlnden gİJn buhın:ın Mr 
niYet, geçen P:.uarte!; giinii.. nemi 
lar :lşıctmesı erkanından bir me 
bir bayandan a.Unuş para fazla ye: 
ınrası taleb cdllınış dlyr, Jwdbe 
ticaret kanunlannı, ticaret serbest 
de çifnlyerek, fkf tren yolcusunan 
rahattnl, fhtiyacmr, htnummr cb 
saya~. J)üfeyl bpat111ıışt:r. 

Biı' yandan. bC1' 1J1!7ini oradan a 
l«dinl. akşam yenx"foi erad yiJ 
C'inl tahmin ederek yob tWarlksiz 
kan bl~rc. >' kul:ırın.. cllier cibctt 
maişetleri büfedeki c;alışmaların'l b 
a.w•. tezgahtar, garson gibf bfrk:ıÇ 
mckç.l \'lıtandaşm o gün or.ıd:ı a 
v:ufyetlerinc benim gibi ş:ıbid o 
rın, hele bu hadisenin hem '1!Hi 
hem de bu halltçı r't'.)one ad:ı y 
yan fçyüzünü öj!'rL'Illnce, pnnaktsrt 
cızlar ndıı.. kaldı. 

Miinakalil Vekilimizi ııck yııkırıcJ 
t.anv, çek ta :wvera. OlllDI ~ 
nıh• bhtai n!ce defalar lrsıı ~ 
gönüllerimizdeki halk seygi ve b:lY 
nı dalma tarsfn 1 • 

lUesrleyl~ ok'!nğ:a ~l. krmlilcrl 
:ıüksek takdirlerin• nrzcdiyonnn. 

Ce\•ılet Kerim İnttcb,ylll!!I en bÜ
1 

amir buluntllli'ıı lıtr .. ~l" Jcll 1 
ku'ji hiikiimlerfn. blUıa s:ı hıılkı fi~ 
dlğl zaman. takbilı edilir ve c.e '-' 
dırıhr olduf:unu liznn ı,rdenlcre · 
ınclı: screıld.ir. 

g, gkoatn re;~ 
edebilmek irin bu l.ki iJcmln de yıkıl- • bfzlerf cidılen rah:ı.ts1'! etmeki-":r. : 

ma•--n-~a olm:ısa l>tlı· Asyada hiçe in hakkı olduğu için 23 ı:ramn gayri - : ... -w ~. u • • Alılkadar maknml:ınn n:ızan : 
melerindc menfaai &'iiriir. Faka.t tıpkı meşru olmadrğını llerı sfrı:müştü. Bu AD L 1 . p o L 1 s : dUdrafbıl c:clhetmrnizi hlJbM1a rL: Tı'c relhaneler teskt'I t•-Jvanın 2 yıl önce diısünfö> $e tatbik vn.~ k:ı~"'"'d!l. Fiat MürnkıJbe Ko ve : . U ... ~ ini k ''J'-U •y~··· • ca cdcrlz.D : 1 
edemediği bir hesııb a~cllyes n ar m~nu, 'bu ayakkab;.ların imalat \ • d' l • f ·aı I" l 1 ··-şısındadır. tstcr kf bu ptanını miimk6n H A B E R L E R 1 ···--·-·--····-· .. ··-·--·.,/ e 1rmış ı ıs e er~ 
oldutu kadar aa emek~ taLbik etsin. masııafının bir kere de atyakknbıcı _ 

Japonya bu tasavvurnnun tatı.ik• ıat' cemıyetınce tayin edllmesaıe ıü- Fakültelerin imtihan asmıya mecbur lutuluy 
mümldill .., -~m· Çlıı IlirL Z1llil gönnii:7f ve bit tezkere .ıe mü _ Gazha k u d ah k ı H t· · ~ -Qcad&ı .. ı.ın.,r1a dıstanında tecruöc etti. Anrto • Sak. racaat etmi§tir. Ge!en cevabda bu ne yo UŞ n a s 1 a 1 aya ıyı günleri ••"etcn•nı çolt mühim.. . ı:on lilemtnden zayıf bir mukabele gör- . • ld .dün Fiaıt Mürnkabe Bfu(Dııt ~~_} 
dö A i zamanda da anladı Jd. bira- ayakkabıli:rnn 19 lirnya değil', nzamı kadın meselesı•nden tabanca ı·ıe o··ıdu••ren kararl89ftrl 1 riltn4tir tnranı göre bet ~"'J 
dl"'

. !:ı.a atank sı....-· eı u:ıüıtı l ll, 12 Uraya yn.püabneceği n.nlnşıl _ .:. .~ .,, .... _ ~ profesörler ... __.. dun- hane, Fiat Müra.ka.be Y..or-,. · 
talcıflrdıe Angı. • aben akminl Is • mış. bu ~'yet kn.r.şı.suıd.J. Beyker M h h k '""'.J'-=lıl eU ve ~ 
teksk bir harbe 5iiriiklemli ola('ıiktır. müessesesi eu.çln görülın.U=itür. Bazı U ittinin mu a emesine başlanıldı Rl ekOOr Cemil ~ilseli~ refsliğinde top. ~~re!::~er~~s~~~' ~' 
Buna mukabn geni lr.ınc ııllinının ce. gazetelerin Mün.ka.bc KoIJliSYonunun amruş ve ıfe.killtederın imtihan gün_ kilde ve ıbl.i(yiik ıevh.a.lsr ha.li~ '-
nub k•~~.ı_.~amk ihmal ederek Km müddelumumilikçe da.vaya. bakıldık- lerini tmlt etmiŞtir. m.aP- medbur tutuımuştur. ~ 
yaya dondugu takdı.::cç~gl~ıhı:~ tan sonııa. .Aytı.k1tabıcılar Cemiyet.ine Dolınahabçede, Ga.zlınne YOkUşun_ aldı ve 115dl:se bö,y1ece TtJkua geldi., Profesörler heyetince vallen kara.. ıoaanın kendi sahasııın a1d .._,, 
aoa ateıntnden LIP da bir Jcadm meseJ.e<ılnden .&a.bı.k.alı D- kÜ ceJscde şah"d sıfatlle <!in ' kcnbesinde .Wuka gibi uyıf bir mu- müracaat ettiği haltkmdaki neşr'ı;'atı . ile öldüren . un . . 

1 
• - ra göre lbütiin takiilteierde 23 Eylül_ uırı halka lbu ı;eki1 de bildinn:~ 

kahele rörmesl lhUmalı u çok mevcuıı kat'i surette tekzib edilmiş bu!lunmak.. !:ın~~ııe b1rinci e.:~ı- 2enen ve ~: ~ se~lnı ~ de ikmal imtihan!nnna başlanaeak _ bur <im2ıst, illtikil!' yapılıp ~;,, 
dur. Ve bu vnztyrlte bfr t:ımftan ~ - tadır. m~c dün bakılımştır eza kil eden safiy.e § rı soyleınış. tır. JI.ukuk Fakültesinin eleme deu- dı ını ko!ia-yt:a göstermeie I' 
klblerinden blrlnfn ı-cre serflme:ıne . • tir: . ıt.ih!!O!al'dan bir tından bu karar çok yerinde yardım ederken dl~cr taraftan Çtn hP- o u•• n Y8 kala nan Suçl~ ma~ecleki durllljmQSında c- Muhiıtıtinle birlikte yaşı~rduk, Ierı. ım hafte.ı evvel :müştür 
ntn tasflyesbıl kolayıa,tmııak dbt Ud ta met.resı sa.tıyenin aynl zamanda Ha_ amma. Hayatt ile bir aIAknm yoktu. t.esbit edılecekt.ir. . ~ 
ranı bir menfaat temin etmek da'j\in- ihtikar SUÇIUlarl yati ile de milnasebette bulunduğu. Ha~ti Oü.lter fsminde bir kadınla Bu sene ~ül devresi illltlhnnlan. o cı-si ele hatıra gelmektedir. Ancak bBT nu, bu ,sebe!l:Jden :u-a1annda Dı1ilU l>erabemi. Ben de onlo.rm evinde Q.. ~ Hukuk Fakültesinden 1306 llşi f R A D Y 
it'" bir tıanrı vermek ziyan etmr lhtl. Yeşil.lr.öyde kru:al> LigOTI, iroZU ctıni mevcud Olduğunu &0ylem:ş ve deıınif. t ord glanelt~- 1 
mali ohnMlan kiT yoltm:ı rt~lı: u-

00 
kunış:ı s:ııtarken. yakabnını.ştır. tir iti: unı;y um.> . . • L----------- , manının nlip ~etmediı-lnc bak:J1'. 1tal. b r-...,,.rle_ Vak'a gece.:;i b Ü&küd Duın.ışına.. dlğor phkllerın celbi ı - irinle garaon Alı Kö.Yün muhakeme_ ClJMA 1518/1941 V'ıtt'-

,8 hh ... lnlnd~ vat•ılmı<.tır. ,lapon a - Gal:ıttrd::ı Bıtra<lizbanyan ~ c- .. .. en arda. o.. çln talik edfiıniııf.ir. ü 2 6~.t S nın ı<oo'lil yamhnaın:ılttl?'. rin de hesa.bltı.rı ve tut.ubnnsı mec - turan dayımı Kopruyc bırakmak ı~ın ihtikar pan bir lokaata 10 sine d n nei asliye ceza lT'.ahkerne. 7.30 Sla.t a!ıın, 7.33 i:,erler1ı ~ 
t~r :c: uıkşartr1 mnü-& atrJn dtsmcla. bun olan detter!cri Fı!Lt Mı..Tnkabe Bcyoğlunda bir taksi tırttwn. Da. - ~. k t ld sinde bak"l!mşt.ır. Neticede mahkc - l:ı.r (:P ... )' 7.(;> Ajans Jı!l s.<lO ~ ı!öriiv~l< m mnbaıta h'l11ı;I s:ılıa- kont.oiörleri tarafından te k eda. yunla lbir'lık:te otomo'bile ibindak. Ha.. lki n~ ::.:- ~ ~ d ~.. ]J me halkın en m ü'brem fh•"yacından Hafif parça.!ıır (.Pl.), S.3~ -~ -J-rı:ı rı!ltl:ık vrreN-~lnt kat'iyctle fa> in . - de 328 e ka • reket etıikten son.ro. bir de ne göre - Evve ~· . - . ısm n e 11<1§1'.l o:nn ekmeğin kllo _ saati, 12..30 Saat. .,yal" ı,etl. -.;, 

P" ...... ıvon 1c bunun seb-bt annk vazi- m!ş ve fatura~: ~ÜI.mü.şttir. Han- lhn, Ha:vıatı de güya §Ofôr mua.vini b:r mut.eahhi'd, Sırkec.ıde Hll<bven - tirm sunu lG k~a- ge. §3.r'kiları, 12.45 Ajans ~ 1',.t;.' 
,.,.11., tın ~f'I·ll!l.. mımasma.ctn iba - dar ıSa>tı.ş yçt'.!d. g . 

118 
im>Ş gibi, .,ror.ün y.:ı.nma otarm~ dııgir caddedndeki Bı.hQeli Lezzet l<>. ek 6Uçundan garson Ali Köyün Fasıl şarln!ım. 13.15 _ 14' ~· ~ 

rettir. gl s~Jrda ilıt kAr ~pıldığı bır - Da.yuna bu adamın sabıkalı olduğu. kantasıno. glıderek yemek yemiŞ; fa. 30 lira ağır para cez::ı.sile tecziyesine mürlk (Pl.J, ıs.oo s:ı•t ıo 6,il 
F'.brem Uşaltlu?il te halinde tcsl>it ed11mış ve hakkında nu ve cüzdanına fa.lan dikkat etme. knt yemekten sonra verilen hesab ve lokant.a.nın ıo gün mü<ldetJ.e ka _ FtıSll heyeti, 1&.30 S~rtt '5"',J 

k tahkikata roş!anmıştır. sıni söyledim. Hayati bu sörıü doY. pusu!.a.sı:nm :fıCl gram ekmeğin 4 ku. pe.tııma.sına. ııoıcuıta salıll>i Hilscyl _ t:a. 18.40 Radyo 5,.,·.ııg ~ ıt!~ 
?0!'10 liralık pamu yandı Xont.eoo tn!lett1 şirketi ma~uş muş ve 4.>aruı. kin l:ıağlamış. Dönüşte ruş ıve 1lstede 20 kuru§a olım lteba... nin .suçıla. ilgi&1 buluıuna.dlğmd be <İJ.ıbs:ıd sa-:ı.ti) • ı9.ı

5 

~rı ~ 11"~. 
Evvelk• gün, Tahtata.'ede Şark ha. makine yn{;lannı yüksek fiatla sa - Gazhanede taıks!den inmiŞ, yo~ bın 25 kuruş yazılmasından al<latıl. raetine ııaı.rar vemliştlr. a.n • kuarteti, 19.30 sıın.t ı.şılt tat1'il~~ 

nının 2 ncı kııtınö~ 31 numaralı Ser. t~ıtten "1l-kalanm14, müddeiumumi - çıkıyorduk. Ha.ya.ti birdenbire bıça _ dıiUJ1 aniemış ve hemen ~a çı - • • hlliber:lerl. 19.45 :Kl\f45 sa'o _Jt. ~ 
kise id yorua.n imıılfıthanesinde yan. l~e ~. ğını çekti ve beni ôl'dürmek istedi. tarak bir polis çafırmıştu'. Kaput bezi satmıyan bır Radyo gazetesi. :JO. -ve ~- ~ 
gm ç•k:m1ş, 2000 l ra kry.metındc :a- BeJ'OClunda Ba}'tan ıpWanesl ve Ben de n~fsiml mudafaa ve onu kor_ Tutulan zaptı müt.caklıb cü.rınil - tüccar tevl if edild' %1.00 Ziraat tattvıın;1.ıo 'l~ ~ ınu'k yıı.ndıkta.n sonra itlalye tanı. ın. Anka:ra paan da iMia ıfia'tla. biaküvi kutmak için taban<:amı çıkanlmı- mefhud mahkemesine v~rilen ıoıtan_ t 

1 ırnHeri Bor&f!Sl. ~· ""3 1Y ct:ın .sondüru·mfiŞt;ür. .satnrten ~ud barın~ ya. Sı!Mı e1imde geri geri gideı'ken, at.eş ta sııhi'bl Kavalalı Hüseyin Ba.yte - Flncancıfa.r yokuşunda ma.nif:ıwra Radyo saian orl eri, 9'.>rsıl• 
A e'i'/t tes·s:ıtının :sigortalı oldu~u talanmı:Şlar Te haklarında. takı'bata -··-···--·--····-·········-··-···-···-········ .... ······-····-·-····-·--·-••••• Ucareti yapan Ali Cavid, kaput bczı ayarı, ajans 'hnbe~sı.-

-:ı nlaşıldı"'ın.dan, a.teşın ne suretle geçllmiŞtlr- ( ') 1btacArı suçundan kaçakçılık bürcrru Radyo sa.1oll of'keS I r·ıt•ı araştırılmaktadrr. ~ıt..ır taraftan, Pia.t MürMdM! Bü.. 1 s TER i NAN' ınemudıın ta.rafından evvelki gün r••· 
·····-················ .. •••••••• .. ······"······ ... r~~ ba4l'll d!araık çalıq.ın be4 mü.. yakalanarak eünnümeşhud mahke - lstanbul ~ 11-~ TAKVİM • AGUSTOS ftft .. _,....ı,,,,,:ne telefonla. yapılan iSTER iNANMA 1 meeine verilmiJti_ _ .... 1'11ıP~ ra~~ .ııı=~· a.Çll!S~ " 
1 Runn scuo 1 15 Arabi eeue ihbarlann &'.l6'JSl dtln ~ i bulmuş - Blsba •rl+a..'vı -.a ci- cQdir&lleeek arabalann ~ ctDd. İddia.yn göre cavid TotaMa.n, ltöJ_ H/S/l94l ~"~ ._;;.-:' 
1 13.ı7 WiO tur. rü7onz: ~ modem şeyler olaeağmı..o söyli _ lillere Ç3maşırlık kaput bC7l almak .... ııış .,e 5,ı 

1 

- c- - § - c.~iba:vd ete'lı6s cetirUJecek• ü-Lere gelm ŞiruWye mabmn olma • ..... Jll 
Ajtu tos Re.

111 
..,u Hızır ~ llL I l I ba4htı alimda ı.n-ı ı.a.-a 7

en1er bile nr. 5 
crlill ıs:J ,. '941 1•)2 er .K Ş er müJde vererek: Her ~ bc1ar ba sevfDee iştirak dığını söylemiş ve savmıştır. Fakat ı..onclra o~ poııı.r ....-,. 

«Ticaret V~ 1ıdedi7eye ~ bl»IJ delilse de biz müs- billi.hıare lkaçaJ.."'Çllılt biırosu ımemur. New.York 1 iSV ere 'Y'l· 1' 

• l '-

1
~ Receb ~Aı<. Şub'eye davet 530 bin liralık bir akreditif ~.. taklıel •ı.mıertn henis rabriknda ıanmn ~m bulunduğu hanın cenene ~~ pı:Ç~ f/J-r." 

"· =>. u. Enatnfuıü Yerli A!kerllk Şubesinden: belediJenhı de parayı bulunca aer. IMalundaldarmı fitiinerek arkadaşla. fnerindeki ardiyeyi nrıımaluı üzeri • Mıı.drid 18'1 'ft.ll 'fJJ/I 
6 ı 21 • 16 Emcld. Jandarma Y1'b. Cemal ot - hal tm.re falırlknbn 11• m6'.>ko. """"" .. ,.. .....,...,, ...,,.. ..,.. ne <2 çuwl kıı<>nt bezln"1 &alili oı _ Yokoh- 100 I>''' ı<r· 
ıo O• 8 oo ıu SaUhattin SOS İstanbul CS147). reye girişeceihtl yıwyorbr. içle - mq olduklarına inanl)'oruı. Füat ey duğu meydana çıkm~tır. sto1tMln1 

Ydı. Nk. Tğm. Mehmed oğlu Yu.. rinde hayale ku"lVet vererek: okuyucu sen: A)tıJ1 ~ ,,-
atrf 328 {46830) iSTER fNAN, Dün asllye 2 ne ceza mahkemesin- 24 rorortıat ~1 

1 

de durmJmasına başlanılM Ali cavL ~ aWP 'f•
111 

Yd.. ecza.cı ~. Ziya. oğ1n. Cevad - - F~.,ıı: ~ _.- .t 

llEm 318 iıtanbuı (.56822) nın pek l ı"STER l ANMA din ıruııhkcıme milli karunma Jcanunu. _ st"fal' gı:uı-u-aıeele daral: f\lbemilıe müracaa\la.n ı;ı.a mubalit harckct.i.Iıden dı;iayı tev- ~ 7 
• 

5A2ı olımuJr. < J tlt edibnesine karar vermiftil". 
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SON POSTA Sayta 3/1 

RTRBLER Madam Lüpe.sku Demirmuhafl2Jla - ~ ~· j ~ 
nn ıcabında en yük.5ek sosyetelere da_ G~ N L SL E R 
hı devam ettiklerini lbilınekte ld1. Teh 

0 

1 ~ 
like yüzünden k.endw orta.ya çıkmak • ~ _ l 

M d L • • k =k:ım~;a~e :::erka;~~~~as: Cevabı gu .. ç bulunacak bı·r sual 

a a m u pes u ::~~E~=~~!!~ BJr "*"' -.ooom '°""°" ....... N~eru.'""'"" ki, :.k. 
kündıfi. - «Farzedin1z ki bir erkek evlendi külü semıe-&er, za.yıf karakterı sev. 

B··•~- h ve evlendiğin.in hafıta&ı geçmeden hata m&Ier. Bir ha.tanın bir bmiirlAl öden,. 
• uıuı ayrette elıtiitni anladı. A.ld·~ı kız asla ımtızao 

('V •h f me.mıe razı ohnazlar, ayrılıı1ar. 
"abık Rumen kralının tarı e geçen me resı ve kı~tli s::~~e~r te;::r~ m~:~!~ ~.:es~:nıye:::~ec;: k:. c1h~ ~~:: ~:aı:; 
k 

•• b •h 1 J k 1 • • L~'nun ilk işi, bu gibi davetJere, dır. Bu va:ııiyette ne 1V-PD1&11 JieJm. btleceti oeyd.lr, 

endisı·ne tamamen muşa l oıuu tarı ıçzn kendi gidecek yerde beıızerlerlnı gön dı.r?.t .. 
r ~ b 0 dermek oıldu ve kl.sa zaman sonra da Bu erlceık okuyucumun sualine tatı Ba7aa d'. B a a: 

LJ l. J ,,,1 B .. k· e CIPfı·rıı·ıen 1~ enzerı bütün Bükreş. Kral Karolün şeytan- bir ceva vermek: lsetemem. - Bualiniz uam cevaba ihtiyaç g&I no lVUuuan u reş 6'"" lık hocası diye tavsif ettiğl Magda Nicel.erini biliT'im ki, a.1aeaklan kızı t.eriJor. suete .ltüolildU. bana verc:Uli 
projenin ilk evvel ak.la gelmemiş olan Lüpeısltu'nun bu oyunundan haberoar 1Yi te~ et(nem.iş olmakla başI.a..van yer tttçtlldü. Bu siltuncla abli tatmın Y unan Prensesi Helenle evlen- iki mahzuru oldu~:ı iŞln tatbikata ko1oıdu. Artık, bütün memleket, bu tu_ hatanın kendilerinde old1*lannı bllir- ed~. Adresl.nlzl gönderiniz, ceva.. 

evt. di~n sonra gü~el bil' erkek nulf'lluı iıle beraber meydana <;ıktL haf hA.disenin de1ik.odusu ile .m~ul ler. Kazaya rıza göstererek mes'ud e- bımı mektubla vereyim, 
Pr &da sa.hm olan Romanya VeJlah<P Madam Lüpesku'ya benzerJ,k vazi-'~ıuyor, her yerde herkes, hep bu bah demeden, Dl.e6'ud oia.madan yaşayıp gi TEYzıı: 

eııa Karoı bir gıin birdenbire Ro- fesini görmek maksadile bın bir fedals; konuşuyordu. ~------------======================-----
~arıya. tahtı üstündeki hak:la~m~a:ı kA.rl1k lbttyar edı P.reı.: tedP.rik P.dılenl Bu, Demirmuhalızlara aleni bir ( "S p t b ı 6 ) 
bırı:~1tı, karnını ve oğlunu Y.~ustü on ild dilber, bir defa çok genç idi. meydan okumak demekti. Hava büs_ on OS a,, nın u macası: • (2) 
ile b , ve me~resı Magda Lupesku ıer. Sonra, zamanın tes.rıle ve kıı.dın)buttln eielctriklenmlş bu unuyordu _ _ 

ırıikte Yabancı memleketlerin yo# lıık hayatının zarurı bir ı.cabı oltırakı Bu yeti.şımiyormu4 g bi bir gün ·bir 
dun~ tutt.u. O 'laılllan, bütün Avrupa, Madam L~ku bır ınikt.ar şişman_ çok gazete!eroe M'ldaın Luepsku'nun 

Bunlardan .?O tanesini hallederek bir arada yollıyan hn 
k~rın akisler yapan bu hadı.Senin vu. ııı.mıştı. Vücud hatl.ırı tam ınenun Bükre.şe civar şehirlere! n birini ziya_ okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
h unu hayretle ışıttı ve sonra, gene bir an.san denemezdJ. Halbuki bu on ret edeceği ha.beri in ar ett". Bu ha 
d r un, ayn zat, tekrar nıeml&lcetine iki gen<; krı sülün gibi şeylerdL ber, hususi bır mak: :ı :-ı ne~rı>ttır J_ 

Soldan sa~a: 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
on<1.u, kendi nıeVki·ni ışgal eden ot- Bu ve ıl>una beıızzr maksadlar ıçin mlşti, Demiıımuhufız1a1· derhal tertL 
unun .Y:rıne g"'çt• ve onu krallıktan saraya memur giıze !ık miit'!ltassısı- b.a.t aJ.dılar. Can düşır.:ınları saydık_ 

ı - Metroya 
vumıa.ic <6>. 

2 -- Bir oyun 
(4). ıga ındırdi. nın fikrine müraca.at edildi17 ı zaman, lan bu kadını ne olur olsun temız 

Muzafferane bir dönüt bu zat, lbu müşkiılün öy'e bertaraf temek .istiyor·ardı. Ma mafih kad nın 3 

Kr Karo! Romanyay.ı gelirken edilemez şeylerden oımadığım bildir-'Deınirmooafızlar aras. .ı atlam·arı çıkma 
Yükseğe 

vas•t-ası 

ınetre<:ın, de beraber getrmemesi için di. Bunun için dört aylık bır müddet da yok deği!di. Bu s y de onların ge CS>. 
P ı 4 - Göz rengi 

•.an ısrarların h·çbirıne kulak as. ist.edL çec~ği yerlerı tarassud ıçın öğrenmi- CJ}, Yalvarmil 14>. 
tr\ mı ı Bu, onun ve metresinin na. I . .. k··ı k d ye ı.ığraşhklarını ha.bzr almıştı. Her 
:ınnda, kendilerini gurbet diyarının kı mut u artısm a t nuştu.ğu kimse tak o ede eıri gu _ 5 - Bumun 

1 llacla1ll La.-ka duyduğu <4ı, Bir 
Yo unu tu mıya mecbur eder. düşman Bu müddet zaıfında, Madam Lu - zergih için ayrı bır Ş"V soyledi. Ve nota c2>, İsim 
;rına karşı alınmış bir intikam idi. ten .,e bam akıl hocaları~a d~ danış_ peskıu'ya oonzemelerı matJub olan on fi.vaki o gün, bir?uk !n.-mn!ar Madam <2>. 

lkat her ı!r~ de. diir.manlarının, bu maıar ~tıktan sonra b1: .~un Kra~ iki gii7Jel kızın saçları, tı;pkı mada·ıLüpeskunun · B~re~ten aynldı~ı~ı 8 _ "Üye ca>. 
~~ise le kend 'erini mağlıl:b olm~ Ka.rdl& bu hUSilStalt\ duışu.nc~~e~l.ni mınk.iler ghbi alev kızılı rengine b~- gordilier. Fakat Bukre>.ıı terked:n bır 7 _ Yıı~ l 4) 7 -~ın yacak:'la.ıını biliyorlardı. Gizli tat.siJAtlle a.nıa.ttı. Fakat onun d~un. yandılar. Adabı muaşeret usu 1erinın değil, tamam be~ Ma.ın:ıd Lupc.,ku Başkalanna geçi • 

o..., n her gün verd·ğ'i Nıporlarla a.. celerini tatbik mevkilne k~!3'bil:ınek en ince teferrüat:nı dahi .sırasında idi. cı C4>. 
it'~ nlerıııde hau.ır anan sulkasd ter - mühim bir para.ya ihtıyaç goster'.yor_ ihmaıl etmemelen içm kend lerlne h:.ı Yaln~ Demir muha.fızların değU, 8 ·- Nida <2>. 

ole • lden ha.berdar ediliyorlardı. Bu dıu. Kral xa.roı sevgll;sini iyice dınle_ susi hocalar ta.yin edıld1. Bu arada birçok Romanyalıların dahi şahsen 9 A2Jllmet 
ı.c.r bi!haı;osa Ma.gda Lupeakuyu dikten sonra onun aldı da Magda'nın da yemoltlerine lmsusi itina güsteriL dı:şnun oıctuklan M gda LLpcc:ku_ takuuna.k <li>. 

8 

9 
<a.ı ded·yordu Cii~kü Romanyanın ba diişündüaı::leriDe yatt.ı. dl. Ma.da.m Lüpesk•ı bıraz tıknazd~. nun vücudunu ka!dımrnk ıcın sarf~t 10 -- Annenin 
ı 1 ge'enlerden bilhassa onu mesul Şeytani bir dütünce Onların da tıknaz~ ~maları c:ıb edı_ tikleri gayretlerin. nhıı:sı ıbo!~_. .. g tmıs ~re~e:a~~i W • 10 

orıardı. .. ünce §U idt. Magda. Lupes_ yordu. o:.Ouğunu yukanki adoSPı "'ı.r~un 'Vll_ 

Kraa ile sevrrihs n'n emıı.:yeUeri.Ili Bu duş . - b.h Evve1fı. butiın yemeklerde bira lÇ- zuhüe ispa.t eoor, sanılır. O, gençt. 11 - San·at 
illi k .._ farltedJımeZ derecede muşa. l ' dl .. ldi 'b.lh tan g'b zek (!?) • Namus (3). n va?Afesıle mükellef' tutulan hu- u ,,_ meleri bir esas olarak .kabul edll ·jguze ve ı assa şey • 1 

12 _ Anadolu-
Usi b b b' takım benzerler bulmak. . . 

te za ıta teşkııliı.tı uzun zaman u ır L- eeku bunların (la) ta_ Sonra, nI.,astalı yemeklere ehemm1Y~t dı. da kömür yerine 
rttblerı yapanların kimler oldukla_ Madam :. rd· Bu ra.kam ge-I enldi. Hamur tatlı..sı oot'ralanr.da hiç Maamafth bir krala tahtını bırak. kullanılır (5). Be-

b a 'aya.m:ımı~. N;bayet, bütün ne oJma.cwıı IY?k ~ray tevabllnce eksik edilmedi i~t:halarını açmak tmp kendisini tercih ettırebılmek yaz C2) . 
u gızı f ı t • d~ demir rek Kral ~ gere · • l · ıı k d • ınuh fı ı aa. ye ın ger ısın • t kabul edı1'.di. Bir takım mütaJ;ıassı.s iÇin de, bilhassa ak.şunları, birer ka- iç;n bır kadında ya n:z gıı2e t e - Yu.kanda.n aşagı: 

b;te ınu~arın mcvcud olduğunu es_ kim.Seler dünyanın dört bir tarafına deh aperitif al.malan faydalı görüL ğU. da.ha pek Ç-O~. şey.erin bulu~:nası 1 - Tartı, ölçme vasıtası (5), Ta -

~da a~:k ~ld~. ıbıta usulle_ gönder.ldi. Bir kısmı Hollıwood'dan dü. Dört ayhk b1r besıyi müteakib lktıza ettiğıne go~e, Ma~~mı;.:ıLupe~- p~ak ~)tatlı (S). 
l'lrı.e ve 'bu :pe~~u ~u~ ~isine ~1 olmak üzere Madam Lüpeskuya far. her biri birer ine~ fidanı andıran ku'yu da ıbu merıa!ı~rnm bır~ooa:e mu. 3 _ Sopa (5), Bir mevsim (3). 

1r etnıniyet ~~:ı 1~a:kında tam br kedflmiyeook derecede müş.ıbıh on iki Hdl.liwood k12l'al'ı, b.rer palaz haline cehllez a~detmetüe bir 1:ıeis bulunma_ 4 _ Sıikınıtı, oı.kkmlık rnı. 
ıtı.ı:nadı Yoktu Uzun uzun düşündük- dilber Bükreşe ~bedlldl. Fakat bu geı:mi.ş ve ma.tılüb da hasıl olmustu.sa gerektil'. * fi _ Bir nota. (2>, Beyaz <:il. 

1 

6 - Konuk, ziyaretçi (7). 

7 - öıunün ak.iı l4ı. 

s - Sağlam (4), Göme çıkar <'1>. 
9 - BaŞk.e. manada lligat mana.sının 

ınddı (5) , ASker c:n . 
10 - Amerikada.ki İngıliz dominyo. 

llU (6), Hezeı.vatı (5). 
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Memleket Haberleri Son Posta S P O 
Bnynk Seyhan barajı .&.danada Bu hafta yapılacak at yarışları 

'"'s!l;',:1' u:::::-;:ı~r ~:,:ıa. k d t ı Tirltiy.nin lallt' bölge.indeki At yarışlarının a.tmcı hafta toeuıarıjDemet, Gangadin, Şans, Buke~ 

Söke de 

taralrnJan itlra/ı etlilJi ya ın a amam anıyor· lmyaJıçı1ar ~ "aiına :F:::!i..~sE:.E ~ x:;: ~ .. 
bmiır <Bu.sual) - B&ede ııe9'll •- Mana CBUBUBI Muhabirimlmen> - dadır. Yarıe:ın meeafesi 1800, UtramL ci bııfu)aıda, çifte balda, 2 3-t, 

ııe 2500 dönüm J*lluk slraatı ~ - Allılza <Bılsual> - °'*'1roftda IU-l da.bH.lzıde bir aeıvahat.e çıtmıeta. ~ Beden terbiyeal ~enel direldörl.tıtttn .Vesi 190 lf.radu. bahiB Jae 3, 4. ı IDc1 ~ 
llUftu'. Bu sene ::ıo bm c\&:ı.flm pam1* ıu mı.ta tıemiD ve bu ınıretıe ~..eyi 8ÜD kadar devam eden bu tıetıı:Uc ged.. verditi bir lkarara ııöre. 'nhttiyenin her İldDof kofa: Deli.itanlı:, Heves, İlhan PaYUl'll..tmis: Birincide Sava. 
elt!lJmılt4r. Paltat Jört bin dönüm bııtar bhbo mJsl1 yt.nnıa4r ....,.aJe dört 1J1 ili bttmiıs ve vaU 191uimize dötımi!ftür. böllMlndtti kayakçılar Manada t.oı>- a'raamdadır. Yarı.tın mesafeli 1800, it- de tıhan, Uç11Jıcade Taran, d 

• tıwmııta &ılmeditinden tohmı çık ene! -.ama bqlanan tana.Uar ve Kalan lııahnaı kaJmMt ta.nacak ve «Bolka.r• daima çJkacak. ramil'esl 400 llraıdır. de 'Ronane, belinoi ~ 
ID8lllJf ve bunlara yeniden suııam ve t>tbGk SeJtıao regü!Alıdrü -baraJı.. ar- ,Adaneda. alt* a.tı.ve buhranı• df.. 1ar ve orada b.:f'aıt sporlan yapaca4tlaı: Vııttncti kofa: TMZ&D, OW.eo. lıfe. abr. 
dan *1JmiıJ veya nadas olarak bJmıe.. ta: ......,,..,.,,. tllıeredil'. ye bir mesele Jga.lrnam.1$ıl'. liJimcH her dır. Qu.1aır<m.nm şimali earlcla!ne dtt.. lfkelıW_h&vve.. Bm.irüla&hra, K\IJ'UI, SU.. Atletizm ajanlan 
m. A1't1P bart*ı ıPımem 19rin.e haaıl aatlcıd& kahve bulalit milımkündtlr. ten Bolkar dalında l'ler me'9'8hn lta1' ~ iftirak edecektir. Meealeal lllOO, 19 mıntu:a at'letiZm aJa 

Nlıııanda mOl&id bir ma'l'Uda ~olan m•Jwıme buhranına raimılı Ve-~ bir 8tc* ta l'ÜOUde ~. mevcuıl bulunmakta ve arui tayak itrami,yeal HOO ilradır. tirakfle bir baıf'ta devam 
aım pamUtJarduı lıl!U8tafs 8eıouk & lı:ıAlet lıaraJa arfedilecek her tttrıa I ııparlarlna ooık mOaatd glh1Umektedir. Dirdtinetl kota: KomisarJ, Daııdl, re bir tet.Amtil kurau a.cılacd 
mtnde bir olftçl a toskanan eo kilo JM"-mıvi bio bir tedakt.r1ıtten ta _ lf •ain ö~· .. feri AJanada -ıaı ort.asuıa dotnı :vıı.pııaca1t bu btl- K&ran.fll, Romana, Gonca iştirak ede- J __ , cıe •- tkOl 
ç ttt11 ıı-mııtunu Bae pcmık -. ko- ÇDJllU7&lÜ tem.bı eııtuıf§ w inşaatm • • -··-· J'Cik dal ser;isine ı.ıı"'ıc edeceklerin cektir. Mesafesi 2400, lıtramiyml ıoo an Te --.er n .....,e 
operatd.ftne l/A...,.. stlnfl ilk PMm* ~ uiJ'llDlmla meydan wıme • Ad&na <Huswl> - Maarif Vek&le.. tııeş yüs ldeillt !>lr kafile oıacatı tah liradır. cek bu lcursta ameJ! ve nazari 
tıeaı.,,... o1lınık ~. mlltfr. tinden gelen emir iiBerine vlllyetim.18 min ed1.Jmtıtiedir. Besinci kota: Qobanlkızı, Eanbl>er, t.lml. biJCiai 18l'ilccektlr. 

Pamutle.r normal ve eot b'1 e\IBllta.. Bil?& sı,ı teei8atı i.elerile ....W mü- Maar!.f Mtiıd'örii Şefik Ergündüzii:n r! Yiisme JlaY1U11 
dır. 'l'ellerintn umntutu ölçülerek 31 akbt1m mattmıata töre :raseıtı attmda ileri okul b~tretme~ Adanad.ıti ~ yüzme havuzunu 
M/M. oJdutu. saAJ,am, parlak ft ı,1 oı.. IK2 yılı yamda bütOn ovaya su verile- NiYMi Ani. Çankaya. başölretm~ı be1ediyenkı işlet.ememesı. Uzerine bu ha 
d\llU ~· ~. "'1 bale l'6re anthntbıdtti yıl Akif Hayıriııollu, Ctlmhuriyet B 'VUZ beden terbiyesi genel direktöl'

ıtooıperMif meoli.ııi idarMi ve ziraat~ 1Wu 111raat baflemakta - retm.enl Sallı Tl.moçin Tarsus Dev- Ultü emrim! ahn:mıs ve Adam\ spor. 
am tarafından ~rit edilen bu Cift- dır. rim okulu ~et.meni Ahmed Aygen eula.ıına açılm1$tr. Yllz ellı kadar Yil· 

çi, ıtlerini Wlltt1ode 7a.pmaaında.u dola.. Vallnlııl .,.uu trenle Haruniyedeıld. Eğitmen kursun !Jtieü her mqam ebel'.'6izler yapmek-
baldtatAm W>rike ...,.andır. Adana -*l PaUc 'Öatfln ~ da teUı::fbıttıa. bulunmak üzere Adana tadır. Bölge yUmı.e bı!'lncil'k mösaba.. 

ve ID!tylertn maarif. sıhhat ve zıraı . katarına da bu Pazar l(Ünü başıanmı.ş.. 
il&lfa Jru~fılı yiUiinden an ~ t.etldk ve köy- ya. ~erdlr. Öğretmenlerımız bu_ tır 

iılenen oinayet ıımerıe t.emaelıar JIÇID&k Dıılere vilaıret raıcfa l>tı- halta taıacakt:rr. Mana <Hususu - Beyhan bölpsi 

Milis <ıHuausl> - MilıAaa. balit Bal- • ) tıu11>ol Jılk mıı.çlanna EylQlde başlana-
köytmdıe bir cinayet olmuş, köy Trabzonda Halkevi çalışmalan cmıtu'. Bu buıuıta program beden ter 

ha.Htmdıım Mehm~ adında b1r genç bbreet genel dlftllctörlüttlnden Seyhan 
tı.stançlık yOııriln.den ayni köyden H .,,.....,. böllesine_..ıre_ım__;JŞ;...ir_. ___ _ 

aeyin; 'baitıar' arasında ö:Jdümıi\ftOr Cireaanda Y artlunaeonler 
ebmedln aiabeYisi de geçen C·-ı· v.fi"nı"n faaliyeti 

· aelbebden bır adamı öldümı - -·· ,,_ 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünd 
Okulumuz namzed tayıd zamanı ft eeçme 11DAvının bqlıyacatı 

aşağıdaki gıekilde deği.ftlrilmiff;ir. 29/IX/Ml Pazartesi aaat 8 
çe k:ompozisyon ve edebiyat. 

29/IX/941 Pazartesi saat H.30 Türtiye, komıfu, memleketler ve 
devletler coğrafyası. 

30/IX/941 Balı saat 8.30 Hayvan ve nebat tizy(>loJlai. 
30/IX/941 Salı saat lUO Riyaziye clJae edebiyat kolu DlftUDlann 

mest lAzım ceJıen baıbislerden> 
1/X/941 Qartamba saa.t 8.30 TOrltiye 1aı1hi ft Röııuans'dan 

rupa tarihi. 
I/X/Ml Çarşamba .saat ıuo FeJaefe w tgt.tm&iJal diae 

IA1D.lannın bilmesi JAzım gelen bahislerden 

2/XllM1 Peqembe aaat 8.30 Yabancı d1l. 
Namzed taydı 20 Aiustıoıe .. t'l Eyl@ı tMible1'l araaında 

ve maldt6m oımuttur. Şimdi iD8ta 
yüzilnden katil olan 3 kanieıt ba:

i.sha.nede blrleşmif oluyoıiar. 

Oire9ımıfan yamlıror: Dul ve yok..\------------------------~ 

lsmirtle bir lratlın ballıond 
Jiiftü oe öldü 

İzmir (HuBU.!i> - A'lsancak Sıbha\ 
yurdunda .ted&vi edDmeıltte olan TL 
Nll 46 ya.pnda Binna~ binanın tiBt 
tabDd.an birinci kordonun kaldmlll -
lan üzeriM dütmii~ ve feci bir te -
kide ö1m~ür. 

llUl bdınla.ra, ve ge~ kızlarmma 
ha,.,,tıanm beamdnmak. refah ve Liseler Sabo Alma Komisyonu Reisliğin 
lı9labaUıer1ni temin ~k yoUa mım~lDlluza. bağlı yatılı llseleı1D. ihtiyacı olan 10700 t1lo 
m arqtın.ıı Yardmıllevenler Cemi • na.sile, :ı>OO fehriYesi be1ıer kilosu 59 kurut f:a.bmln bedeU.e. O 
J&ti kt.ad v~tinden gön - ra.y ve Haydarpaşa !isesinin 2500 kilo tereyalı beher kilosu :aıo 
derilen. dokuma ~h.ı.ın Çocuk ta.h:fnin bedelle kapalı zarf uaullle eksi:ltmeye lmnmqtur. Ma.ka 

81.rgeme K~ saionlaf'ma. fehr\)'enin tl'k: teminatı 662. weyalının 384 lradır. EDlltm.e 
kurd111'6rak faaU,yete ba§lamJttır. Perşembe günü saat 11 de Li.s.cler Satın Alma. Komisyonunda yap 
Dakuına ôirmm.eık tstJyen kadın ve t11". İstekıülelin 2490 sayılı kanunun tartıatı dairesinde hamrla 

Jmlarımıa geçen 28 Temmuz 94.1 ta.. kapalı :rıa.rtıarını sözli geçen saatten bir saat evveline kadar 
dıinden. itl>uen bir kurs açıJmıştır. Reisl;tine makbuz mukal>Wnd.e vermeıleıt. 

Bu fa,dalı lf1 ~klere ileride şart.name oa.ıa.tıaaa.ray LJaes'ndedlr. C'lO'lO> 
Mııratllula bu sene pancar '1'lm1:rlOlı GRma.d> - Şelmmil bat. ~ temin etmıftLr. Zeıfıanoıl birer teııd:h edinmelerini ~t 1--=--------~------------

maJı.ulü çalı iyi k891 bu ,J'aS mW'~DI en Ziyade --- dern4ıiinde ha.IUVi temsil kolu 1'Cak ve GıJrıln da2ıillnde kemliler1- Sipahi Ocağı idare Heyeti Riyasetind 
M racl1ı (llu.swıl> - Bu sene yal- Jer &ıımDe tıeaııır ~kte ve bu me yal. '8l'd1111 lıduııa mensub mub ne maıdld1 JU'ı(bımDaMa. bulunacaktr. Ocatımızm 25 iııci senet devriyesi miinaset>etae YenitöJdeti b 

u meıslnden dola.yı Muradlı yanda ~ dıemeMeri taiib e1m4*te- doJct.orlar tarafında. ka'J\tl hastatıi.r Yaırdmaewnler cemi.retini daima fe da 16/&/941 aqaını verilecek baıloya Kadıkö,yünden gelmek l6tfu 
m':1 ;:. tımıUye kadar göriilme dil'. am efini8lde tıena> edilen Zefa. ırmayene ~ 'f'8 .bu. hastalan pa J1zU. çalııgme19rına lmimam eden bu lunacalc atrala.rJ,mB ~ Moda i8keles1ııden aaat 21 de bir motör :t şe~ l3i pancar yeti~r. Pa pıoa Cöır dıemellne tııal.kevi dokm to.. rass lA4ı, adtab ıre bıı:ıfÜl'lel' tevrııi e- güıııe1. tefdıbüaiinden dolayı tebrik ettil'ileeeli 1~1 BazbiYedeki merkezlmdden de gene aaa.t 21 de bir 
ca.ı'.l Alpullu ~ker firketi tarafın.. mit.aılıe lfliinlr eıtm1t ve bu charda dlmiştJr. Resim. der:nEle ıeıen. köyiü ederek, ,,...,JD'Jı bu flnıatı kaçır. tahrik ettirilecelini ve a.vdette dahi &pi n.aıtıaıarm iltima1 edil 

c~;V:i}".i~bir~f;.:ta~tıa~aa;tı:;_n;alı;;:nm;;;ak;tadır~--·-b~d--UQWiian~t;;;ln~)aı,e~-~~~n~Jıöy~--b--aJ~Jr;ı..,nm~~la'i~~~~· ~~~~r.t'!_1e1~1'1Mkt---~llııııl;edir~·..,·~y"mam~~aıanra~~-~y~--81Ser~~ .. ~.-...~"1.J sıcyın uıaıa.rumsa üAıı ederia ('lGCiO) 



ıs Ağustos 

Ruzvelt - Çörçil 
nr· ak atı sona erdi 

Askeri 
vaziyet 

, ~ İ <Baştaratı ı inci sayfada) 
h llgillz - Amcı·il{a dCk!ın.r.a.5iY0nU [Başta.rafı 1 inci Sll) Cada 1 
ı:zırııunış o!duklarını arşa eylemiş _ Mareşal Potenlıı, P.ransa.nın IM:lhvcr-

ıe t.am bir jşblrliği yapab lm.csl it~ fi-
:e Att.ı yetinin uzun zamana miltevak\uf ve 

· ee'nin beyanatı .şudur: ese1 1 

,, 4nıerıta. B.rlesik devl"""'-.... re1.51 ,.e henüz Gremale gelmemi;.> lıir m e o.-
0tl ~ vo.w.L.ı duğunu s.-ırahcı.ten sôYlemlş oımnsma 
~ \k Krallık hükfıınetini tenısil rnğmen Almnnlarm garbt Afrika üsle-
tenı başı,ekil B. Çörça, deniıxlc bir rlnden ve bu arada :oaımntan istifade 
ka de ftlmuşmU.j.lardır. Kendllcıine, ve Atlas Okyanusunun sularm~ o hf
dara, deniz ve h.ıva yüksek sübaylım zalarda da tehdid etmeleri lhtınınllni 
• daha olmak uzere devlet memur- ika.bul etsek bı1e ko~:ı OJc:yanusmı ttı. ö-
, ~ l'e!kat etmekte ıdl teki 6:llıllleri :vuı:ımd.-ı bulune.n mil-

lngater · tevn.zı Fransız .ıdalarını Us yaparak 
terbrook e levaınm n:ı:ıırı lord Bea. - Birleşik AmcrlkaYl istllfıYa teşebbCls e-
etıır 'bu Jronferanslara. işt!rak decek!erlnl ita.bul edemt>yiz. Kendi yn.. 

ıştır. lanlannda Büyük Britanya adalan gi-
t ~C!'ika Birl~ik d!Met!lerl reL<ii bi fstilCLsına muvaffıı'ic olunduğu tak-
ı: Ingı iz ba.şvektlı ara.I:ıı-ınd.a mü dlroe bll3tik neticeler temin edebilecek 

atıdıct görü~eic>; ywpm.ışlardır. Ji. mükemmel bir harb hedefi varken Al
tnarryad . . • mantar niçin o kadar uzaklara gitme
lı.iiküın a llitler hükümetının ve bu ğ1 tkııda tehlikeli maceralara a
ıoı etle şerik dı.ger hü:küıne~erin WX:~ 0 d~er? Binaenaleyh. c
ta ·llllu ~tuttukları fütuhatla askeri ğer B1rtt?şik .Amerlkalılann bu d~ÜŞ 
dehakkum. siyasetinden dünya me _ ve tel:ftkki tnrz1arındcı. kendı memleket
§ll lliyet; için do~an ve bunları br _ !erinin en.-arını harbe daha ziyade ha
Ve a~ en Amcrıka Birleşilt dev'l~erl zırlamak gibi bir 1c:Mld yoksa kendilc-

ltıgUterenln kendi emntr~erı i _ rlnln bOy:lik 'bir vehme kapıl~ıs oldu!k
~ n aldıkları tedlıırlerı lüzumlu kılan lannı ro~ek pek yanlış bır şey ol-
b!Uteıeri tet.kık etmlşlerdlr. ma.z. 

Bu hususu bir.ız daıhn a.ydınlnta.bil-
M:ilşterclt deklarasyon mek için Birleşik Ameriralıların bir 

trı 13· lıuzvelt ve B. Çörçll, aşağıdaki emniYet &ıpabı kabilinden işgalinl fs.. 
ı 'bu~rek deld.nra..r;yon üzerinde mu ~ tedikleri gs.m yanın ıt.ilrcsindeki Fran-

:.k ka1nuşlardır: sız müstemlekelerin~ ne olduklannı 
La.\raıanndn buluşmuş Olan Anıeri _ bir kere gözden gcçirelllII: 
r.: :eı lM Bu hartıln bailangıcır.dıı. Fransanın 
§1.lt r~ık devletleri reisi ve Bıı·ıc - Afrl.kada, .Asya.da, Aınerlkn.da ve Büy'{ik 
b krtı.ııık hiıkümetini tc.ınBil eden ()kyanusta mllhLm bir nıUstemleke im
;i~eku B Qörç;J, ımemleketılerinı mil para.1ıcıriuğu vardı ve bu imp:ıraıtorlıic 
~ tıYaset;nde, dalın iyi lbir dilJlYa cem'an ıı,800,000 kUoımetre murabbaı 
t ~ali 191n üm1d''..erini üzerine is - vfu;'atinde olup takriben 104 milyon 
sı~d ett rdikleri bazı müşterek pren.. nutusu muhtevi idi. Ancak bu büyük 
t""lerı tba<iinneği münıısib gömı.ck ~ im.Para.torluktım Amerika ikıt'asma te-
~" rler. sadiif eden kısım Moltsilm körfezi nıtzi-
ı · ıe Panama lkanıılını şarka tnrşı kopar 

l'liş~ Ikl memleket, ~ araz: ge_ gibl bri vaz!yettc bulunan AntD eda
nra C;'3,i veya oa.şka bir geııf~cme ıarı gnıpıına dahil blrknc adn ile ce-

nı.n.nıakt.adır. nubl Amerikanın ş!.ınaldc!d Fransız 
2 -Ik·ı il o ıdır leu memleket, ruAkadac m - uayan · 

lar~l'in serbestçe tfnde edeccğı arzu- .Antll adalan ile gnıp.:ı ayrılır: 
r\..ı;~a tetabuk etınıyen hlQbir arazi ı - Bt.lyi.lk Antlller: Cuba, Haitl, 
"'ı:1>1Şın Porto Rlco, Jıımlaca ndalandır. 
~ır. e_,lni gönnek arzu ctmeınek - 2 _ Kıüçil Anttller: Büyük Antillerin 

a • en şark.mda bulunan Porto Rıoo ada. 
l'ln. - Iki memıeket, bütün milletle- sındıı.n cenubi Amerikanın şlmalinde
ın ' 1dattsi altına g&reeeıcı:er, hükiı - kl Venezilella ~lerine kadar birbl
eı: ~kllnı sc~ck hak.kınrı hümıet rlııf taı'kiben cenub ist ikametinde d e. 
ite ~ ve cebirle hüıldlmranlık ve vam ve garba dotr«u b ir kavis tP.Şkil 
~ lkend nı idare :ııaküan ne-ze _ eden adalardır. 
rın !ad. ıt:ıuJıun et!!e?'e bu hakla_ 3 - Hsr"cl Antlller: Biiyllit Antille-
lenı. c dtQ lô ıı:o.r:nck arz-.ı ey - rin ş!malindc buluotı.n Bs"Jıll!D3 ad.ala-

• ~ rıdır. 
ı rınl l'l.a2ıan ~· 'l"ll<>v(:ud Bu adalardan bir kaçı Birleşik ~:-
beraber, büyük vey~ tıu .~a~~ riknlılann, QOğıı İngilizlerin ve ~ 
Ya lllağ1üb bütüu devl iGlc., ıtu.ı b ve_ Antill.cr grupunn dcıhll o'an yalnız iki 
lllik r c le.rı1' cl-tono ~n~ de PransıZ'Iarın idaresindedir ve 

efahları lçın iht.yaçlnrı buıu: l"ransız a<lala~ şunlardır: 
~ dunya _iptidai maddelerine ve k~etr~~cı~ adalan: Cem'an 1509 
~ tt\c, nu.ı.sa.vi şcra tte i.ş'tirakltrıni nüfusu 270.0~ _vUs·etlnde ol•JP 
G ·~ ~ayret edecekter. 9000 nüfuslu B8$n ~1 

· İdare merkezi 
ta~~ nıemıeket, hertese daha m 2 - Martinlq:ıe v;;~~:. k9~7sa~~sıdır; ~ ""'?'ı\lt° • r ...,. · o ... , omeı.-
t.a aı enın~~ ruono.mlk . terakki ve e mur~ geniş!lğirıd~ olup ~nrıısu 
llfı~ lll!Uetıer tetninı icın ekonomik 2~.o.ooo kışıdır. Idnre merkezi 47,000 

6 \1lctıd6 BeU '.lrl\sında en tam işb!r. nüfuslu Por.t de Prance şehrl.clir. 
lı'ı - btı l'!nek ıımısundadır. Cenubi Amerlk.adaf.d Fransız oua
llı~ tıl:haı ıtletnl'!tket, Nazi tahakkli- Yanı ise İngiliz ve lloland..ı OuııyanlB
-~e?'e tahribinde:ı nndan sonra bu kıt'amn en ~~lal:f 

l)'~ ketıdl huducıt sonı:·1 b~tUn parç::ısıdır ve 90,000 kilometre murab. 
\r Y&.şamllk !ln n 1 lınde baı mes:ı.ll:ı.smda oluo anQk 60,000 nil.. 
~ bü•Un nı!l!n vasıtalarını vere- fusu muhtevidir. 
ti) a ltendi )..~ •. leketlerd" bUtün in. • Bu lznhat. Fran&lZlarLl Amerika 
l1.tı~'n ~ ".....r!Ltlımnı Jcotktı ve lh- klt'a.suıdn.kJ mUstenılcltcleruıln nn ıu... 
'il~ Yaşa,ya.b:ıecekleri teminn- dar eııcmmtyets z bir derecede oldu.. 

ll'tılln .t olan bir sulhun tecs.5Ü- ğunu ve bu müstomlekclcr, mazinin 
~' "S-rı, Cik. ll!°Z'..lS'!ındadır. bütiln imtinan bls!erf unutularak ~\
ll~_~l!tıiıJle b:.r sulh, bUtUn tnsanıara, merikalılsrca işgal edılsel~r bile Fran. 
=~ ert ve Oky n 1 rı hıı.llslz s-.z!D.ra anca.'k -:,icnr1 ,·e l{tısa.df bazı 

~ı , ::fuıını vermel :ır~ klicük zararlardan bl\Ş"ıta bir znrar tras 
:ıı~ l''llhı lllt'1l'ıleltet, b!itAln dünya cdllemiyccci;lni rueydan:ı. çıko.nr ta-
J..ıı.ı lllıbrbı ' ııer~ maddi gerek ma- n:ıatin:deyız. . 
t ~ er dolayıslıe, kuvve. is•ımıı. Bi'Z, her iki muhasım tarafın bırl>~
lt ll<lt\'.lır ~elerı l~ım celdil(i kanııa- rini m~lCtb edebllmek için çareler ..,e 
1 % ~ ~ra, <lcnız ve hava sllfılilan vn.sı.talar aramasını çok tabii YC ço.lt 
;tı l'ı t Udları iı9lnda.ı ya.şayan mil~ haklı buluruz FıSat, bugünkiı • yıızı. 

:ti e:ı eca\rUzıe mızda teba.rilz ~t.ım1 te ll~~ığlmız 
!l. ı:ı IN~.ı~ otehdld eden veya teh- ndkb. Amerika sulanndııf.ci baSlt Fran-
ll:ı ~lde lan mm ler tarafın- mUs•eznlekelcrinl işgal etm nln bu 
~ ~l dcv:ı.m edlld kce hiçbir sız . tıı.ı 4 

1 
SUlh d çareler ve vnsıtal:ı.r ctımle'iınden olama.. 

h • «lıQınl<ıkeı8me olunnnuyacatın- yacağı lkeYfiYctld.r. BugtinkU geniş ba-
,, :Jlllunıı ~ d:ı.h ı geni~ ve dal- direde ~l'lfüü elde eclebllrnelt ıçin 

tııaıı int!zarcn b~ct s sten n n tce:ı- daha esaslı tedbirler Jllznndır. Uzak
~ ~ tcl'J1din • gibi mılletıerın şarlc, zaten sm""lnde nadir olmayan 
•ıı~ tıaatındeö in ~:ıs şartı ıtl>..şkll et- ateş püsktlrJneğe mUbeyyn volkanlıuın 
llı11 &t"I n ıntıf° K~. ıkl memleket, manzarosını tai.~lde hergiln biraz daha 
~~r ' ~etler Uzerindc ezici si- artan bir hızla hazırlandığı ~ibl yar
"e .;: tin U haflfiotir.I bUtUn di- dımsız ıkıı.Ian Sovyet RuS\YO. da, bUliln 

~ırı ~lrlcr yardım edecek cesaret ve gayretine rağme::ı cephes!n-
htıt er, f..cşvik eyl!yccck.ıtir. de çôkünt.tller!n husulüne mümanaat 

tı~a !Atatı nnıveıt istedi edftllemektcdir. Demokrasi ccphcs·nııı 
lı l>ar~ 14 <A.A.) ·- Royt id .. l.baZ edcecğf tedbirler bunlım önlLve-

'tt;;re~ rıe ~to ?rl'ıharrırı b~r~~- bllccd'ı mahlyebte olmalıdır. 
ltlabın_ lı~elt ar ~rıelllz mUşahldlcrine K. D. 
ılı-;:.'l!la:ı1 leh; <::ören mUl!ı.kaıının vu- • 1 
~~ ~" Cörç,1 tarafından yapı. Amerikada işsız er 
llQ"ltdıse ~ tnUı~Yret uyandmnn- Vaşington. 14 <A.A.> - Qfl: 

lııtfl ~ et.«nu,/ tın vukuunu M. ResmJ 1st:ııtistD:lerln tctı:dklnden an-
"'-"~ 1~ clevıet r. la.şıldığına ıWre halen Blrl~k Amerl-

~:-'l'l ı~ ~n na:ı:ın Arnerlkada .. ~ .. 3 k"•zlerın mlktan bir milyon nll.ı 
~ ' 14 'A ........ ...,... nktadı B ~ n-:avtrb ..A ) - D vıet nn- yüz bin kişiye baliğ o!m r. u 

. roo:c b:.ıı;il!:ı Vaşinı- mibtar bir .sene evvelkine nazaran 4 
:::---__ mııyon a:ı r naksanlık arz"tıne!dedir. 

:::::---~~----~~~~ 

En ;!)uyük yıldızların ynratıtı1h 

iı.; şahane tilm 

LALE Sinemasında 
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SON POSTA 

Amiral Darlanın 
Fransız ordusuna 

emri yevmisi 
Vııchy l4 <AA> - Milli müdafaa 

nazırı amiral Darlan, haıva, dcnlz ve 
:tara an1uıanna '.bit.abcn aş:ığıdnkJ 
emri ye\"miyl neşretmiştir: 

Her üç ordunun da sancaklarını 

hürmet.le saıatnınnm. 
M'a.reşal tarafından adı bir suret.le 

müdafaa edilen Fransız davası uğ _ 
runda cepini'lrlen fedakarlık bcklı _ 
yebileceğl.nıi biliyorum. 

Her il\: ordumuzun cın parolam. ay
nidir: 
cŞeref ve vatan, Uyakat ve dısip _ 

J 
Amerika Vişiye 
karş tedbir er 

alacak 
Londra, H CA.A.> - Amerika mt\.t

buatı yeni Fransız dikt.atörlU"il muva-
Türkün milli 

durumu 
Yazan: Selim Ragıp Emec 

Oli ve tarihi berhım~i iddiası 
ohnayan mlUetlcr lcin, bugü

n·· ıztırab ve elem veren p.rtbrı lcln
de en bürn ma:ılı:ıtlyet, insani) eti 
birbirine düşuren bugimkfi lı:ırbiıı dı
şında kalmaktır. Türk mfDetJ, işte bu 
vaziyettedir. Kendisine bu s:ıadetll ım. 
kfuıı veren amillere, baştıı Milli Şef ol
mak üzen, bu milletin mbmeti cbcd 
müddet olae:ıktır. 

&eşin kınlemıbnnı tu .,.. 
lıir orldor ~ olın Jlalbalıl 
haklkat.tc bu Koridor, iki cihan9 

lln. 

cehesinde Birleşik Amerıka hükümetl
nln mukabil tedbirler de!'PiS etmesinin 
lmkftn dahilinde oldu!m nrtıtaıeıısındn
dır. lıle\'Zllubahs muknbıl tedbir.ıerln 
b::.ı.şlıcalan Vichy hüki'ımetl ile d·p!o
m&tlk milnasd>et.ıeri kesmek, general 
de Gaulle hükfunetinl tanunak ve 
Mar.tınique adasını işgal etmek olacak
tır. Ma.amafih Rclsielhnhur B. Ruzvelt 
seya.ha.tten avdet etmeden evvel Dir
.ıeşik Amerika bU!cfunetlnce bu ba.bda 
herlıangi bir karar ittuıaz <!dl.lm\ye. 
cektlr. 

)filli e tarihi herlı:ıngl bir fddb!'I 
olmayan bir mmet demek, blr b:tlnma 
C'Öre, dinıımlznıl aralmıımış, her c:ımfa. 
nın hJssesine dlişen eu nlsbetJnde
ki rolden ferapt etmiş bir -varlık ma
nasına da gelebfllr. 'Yukanki cümleden, 
bir Tiirtı sıfatı He bir kıısdim!z olm:ıdı
lJ, olamayacıfl bedıhidır. Milli Till'lı
ğmuz;ı lıağiıhbmm bcr zaman h:lya.. 
tıınnla öde~ye hazır bir mDlet neferi 
olmakla bahtiyar ol n ~'e lft.llı:ır doyan 
mütevazı tnsanlanl:ın bfriyl7. Türkün, 
sükün ve humr için miJJf feabl nlan 
vazı:~ linm geldifl • n kanaa
tin de miirevvfd olmaktan uciğız. Fa
ka& bugfinkü harbin nlr.ln ba.şl:ulığmı, 
buna h:ızniayan srbcltlerin n'1er oı. 
du!muı, töstee ilecf'-kf fnldsafbrm hıa. 
dad e şi.imnliinü evvelden lıe!lif ve 
ta.lımin eılcbilmfş parmakla göstf'riklıf-
1tt.dt nadir memleteUerde..ıı lılri bulu
nuyonız. 

bJrbirl üzerine saldımum lçbı zahlııl 
bir sebebden başka bir şey delildi 'NL 
tekim h!'ul" ahı Dl temadi ilık.; ... 
karşısmd:ı gene mutenı:ıd.iyen del:llm 
manzaralar, blze, en aJla_rı alemlerin 
giin lcabWlle nasıl faknrrtıbler kayda. 
debildiklcrlnl bıanç tercddudlcrl ceeJ
rerek gösiermlş oldular. Zahiri Jıakhla. 
l.rı ne kadar kun-etıi olursa <llsıın. W. 
bir davanın ciddi lr teşrih t.aııaa. 

m61 ~österemfyccci:inf bu h:ırb kah!' 
h!çblr insaniyet i!a,·ası lsbat dınlş de
ğildir. En ırlizcl form U rl en c:ırlb MI' 
sükeyc biirüycn insan zck:ısının ken. 
dlsbıc taraftar lm:ll• için ~o t~ 
yüksek kabiliyet. :Jal'cd. dilnr.ı.nın lıla
blr ız!ırabmılnn hiç olma7.Sa bir kaet
nın übYinl için banan ınll onıl .. ~ 
cehdini g-östennlş o :rdı. b:ırb • 
darbe rağmen adedlr,ri bnlen ll\U Wa. 
Jt'r üzerinde duran issizler ordusu m~ 
cale;h lallmaz, en lı:\rab filkclu 1ı1rer 
m un haline JelirdL 

Mareşaııı bu <iört. kelime rclioerllk 
etınektedi.r. Bu <lört kelime, bizilU de 
rehberi.mil olmalıdır. 

Bir Japon nazırı katledildi 

Muğlada zelzele 
Tokyo 14 CA.A.) - Afi: 

Mu~. 14 <A.A.> - DUn sa.baha 
karşı 2.15 de blr yer sarsıntısı olmnş. 
tur. Hasar ve zayia.t yoktur. 

Reuterin lbildlrdiğine göre, 'l"okyo 
kabinesindeki devlet nazınndruı ba -
ron Hlra.numa, bu s:ıbah :tn.tıecnmi:;. 
tir. 

Bu ha.rb!n cloğunlutu ktuı:la.lletln 
başında gelen suı1or ki en b:ıriz giri. 
nen hııldkatfn altında dahi ırt.ı:ll '* 

ğus s 1941 
n 

ma 1sus fevkalade 
PiYANGO PLANI 

1 
2 
4 

40 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.567 

ikramiye 
Miktnn 

Lira 

40.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

Yekun 

!kmnüye 
Tutarı 

Lira 

40.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 

Bu lıubfo takaddıim t".den devre ~in
de takib etti!imiz barış si asetiuln bu. 
giin ime temin e,-lediji müstesna ev. 
kii r;örerek bu haUı h:ır,ketln b:ıbe
tlne bir df'Ia daha inanıyor ve anki 
knnaatimfrl, işte b kayıdb lıbar et. 
mfş b lanuyorm:: 

Blllyonıs kJ ı'lüny )"1 

Alman fevkalade 
tebliğleri 

[Baş ıara.rı l inci &L.Yfadal 

s:ı.kJı bul!mablllr. 
de~ t adıuııı, bu maksadı evvcWea 
keşfeden ve onun nlil.:ıfrcı m:ınmrnsnıa 
kapılmaktan ndgnf kon abflen lııa 
sedir. l\Iilli menfaat, nncak bir m iletin 
öz malı, omla yn.lı:ı.nrı pa 'l bulun-
yan b:ılls dansı olana bl:r knrmet -.e 
kutsiyet kazanır. Türkün bng alıl 
b:ırb dışı vaziyeti, aruıatimce bütlıa 
bu mül·h~:ı.n ilham abn r-. 

z, dosdoğru bir durmnc1ur. Bunu 
m kcllrnestnaen de lrnVl"etıl '6r 

SJfatla vasın:ı.nılrrıım.k Jirondır. Ona. 
mım daram elemek en dolnı Uıbiı6. 

.5111J.1H &t7.9-L~ Cm.11tJ 

gın olan Krivoy.Rog mınt.aklısını işI;nl 

etmişlerdir. 

Asker a· eleriı e 
ardım anunu 

mer'iyete giriyo 
Bu mınta.tada her sene en yilırrek 

cvsnftn 19 milyon ton.dan fazla demir 
istl.hsal edilmekt~lr. 

Dahiliye Vekaleti bir 
izahname hazırladı Bu suretle Sovyetler Bırllğl demir 

l istllısalftttnm yüzde 61 ınl «a3'betmiş 
ı ve harb malU'IllC51 lillala. ı b:>.kın:ıından ~_mra 14 (!Iıı.st:.ıd) - Asker aae. 

1 

çok ehenun!sctll b r darbeye maruz lertne y::ıronn ~unu 13')'ih."W yaııa 
kalmış bulunmaktarJ<r. 

l\.rmıdenlz ıınlıillude resmi gazete ile ney~uu,,.rt.k mer'i .. 
Berlln, H CA.A.> - Alınan ordulan yete g;.rocekfU. Dahüıye Ve ı,ı "'

b:ıŞkumandanlığının t.cblıft • rafından lbu mak.sadla h:ızıı11anmıt Q. 
Ukraynada Alman. ve Rumen kı.t."n- l!Ul bir .izaJınnme önümü:xıck, sün 

I IAn düşmanı taJdb ederek Odcsa ile Jerde beledJyelere gönderile.cektır k 
Bus nehrinin mansabı urnsında Kara. Jed!yeler mevcoo hfıkfunl · .-
dcnh: sahllfnc vnrmı.şlardır. ere öV&v 
C~enin "c:ri kalım kımıı.nda u1:e:rı yardım ynpmağs devam edeceklerdir. 

harckftt plan mucibine.! devam etmek- Bn ta?ısMt kiiff gelmediği tatdmıte 
tedlr. diğer taynakJnrdnn ıtarunat yapıJ .. 

Almn.n hava lcuvve~lerf. kaçmakta o. mayn bnŞ!anncak ve tallailfıt yn;ıtl • 
lnn Sovyet «tıt'alımnın tnhlıycsJ ~1n o. diktan sonra ym-d,nna. lnışinnacak • 
dt'lla ve NJkolayefte hnzır bulunan nak. tır. 
live gt"mllmne şidd •t!l hücumlarda bu.. 
ıunmuşlardır. Du • .ıarnızlnr esnasında 
14.000 tonhik b·r nakllYe gorus1 batı
rılmış ve diğer be ~ilk dil.şman nıı.lt
Uye ıtem!si de ceddi surette hasara ~
ratıımıştır. 

Alman tayyareler! dQn 1n~llterrntn 
sarık sah!llnde ""il u ı. Pn t'ma ndıı 
Whlrny•nin crnuhuncla.ki yüksek fırın. 
ları ve SUn.derland şehı··n n ırc-e tesi&ı.
tına tam isabetler k,ıyoetmlşlerdfr. 

Smolcnı.Ttfn bugiinl:ü lıııli 

Smo'ensk'l gezen yaıb:ı.ncı g.ız~ecl_ 
lerın bi!dırd ,., ne gore lbu ~h r yuz _ 
de 90 tahr!b etl ilmlı.~t.r. Bazıları da 
Smolensk'ı Dun kerk'e lben etmekte _ 
dırler. IRadvo gaze~c-si) 

Bıcrlin 14 <AA) - D. N B: 
Al.."Ilıın n\'Cı to i!>.l t.aşyarclerlle Sı:ıv 

yet havn kuvvetler t arıı.ı;ınd ecre _ 
yan eden h:ıV<ı :nn'harebelcrı"ndc t:ıy_ 
yM'elerJmız 110 Sovyet tayyare t h 
rıb c mt.,!crdır. Bun ardan 71 ı dÜ<:Üv 
rfı~üş. S9 u da ;erde tnbrlb ro·ı _ 
mlştir. --- ..., ____ _ 
Amerikada 30 fabrikada 

grevler ilan edildi 
Vaşingtcn, 14 (A.A.) - Ofl: 
Resmi nmh!eller mlllt mUdafna. iibtl. 

yaçlarının imal!l.tına cnlış.'Ul fabrika-
1 ardn zuhur eden grc\ ler hilkkında lxı
zı endişeler izhar etmektedir. Filhaki
ka bundan bir hafta evvel yalnız u 
bln gre,·ci mevcud iken bugün 23.400 
amele i.stihdıım eden 30 fabriktıda 
grevler Uan edı!mış bulunmakta.dır. 

Dekorasyon = Nefais 
mecmuası 

Demiryolu 
i şaatı 

roas tarafı l lncl s:ı]'(:ıcla] 
şaata başinnacwır. 

Mu §ıle Van 'ıududu amsın<!akl t.. 
mın ettiıdfi bttır.Gınış ve zemin tatbllt 
edılınlş bulundurrundan vnzfyetm ~ 
saadcsı halınde bu kısımda da y kında 
Jaal"°ctc geçilecek ve bu suretle E26. 
zıt - Van - İrnn hstt.ı. Kotonia tr• 
hatlarile bırl~ oıac:ıktır. 

D ğcr taraftım b r buçuk .ııencdm
berl inşaatı devam et~ktc olan Zıon.. 
guldak hattı, dort buçuk kil metrellt 
gilit :tısıı btr hat o~m:ı.:ann ratmen, ba
yili;: Ulnelltti iht.va ctmcsı ve b.ı- :ok 
s:naı ınıaıdtı icab e L rme 1 hat bn bu 
kısmı üzerinde inşanıt h il de\ am ey
lemektedir. 

Pek Ya1nnd:ı .ilan!U edllmesı.n.. ını.. 
zar edılmekte olan bu ııat. ne Ko:Ma 
kömür havzalamıa vaı:ılnuş olııcaktır. 

İçinde bulunulan m'lişkW trlltlara 
ra~cn yn.ptırılmasına karar .., crilm!f 
olan bütUn domiryollanrnız üıerinde 
inşaat normal zamanlarda oldutu gibi 
!ıı.al.yetıe devam ederken Nntıa Vckl.. 
Jeti, diğer taraftan dn lnş.'lsı mutasav. 
ver h3tlann etfidlrnııı yııptırmalda 
meşgul olmnlktadır. 

Bmnda Bozöyllk - Bursa hattının ._ 
tUdleri ıbitlrilm.iş \'e gfizttgt\h te.sblL e 
dilmiştir. • 

Bınsa ile B:ııı:tair - Bmdınna hat
tının -Oktu göl. arasındaki lnsmınm 
et.lklleri de ya.pılmaktadır. 

Adap:ızan - Bolu - ismcq:ı~şa ha.'
tının etüdleri de bu yıl ikmal cdıle.. 
oektır. MüşWılerlne da.ha çeşidi! bir man. 

z:ıra anedebılmdt. kayguslle bir müd-
det evveı kısmen ıaalı)etlni t.!ltil eden Bulgaristanda 9 
t.Dekorasyoın bu hazırilk1arını nhlrcn 
b timı.l.ş Ve diınden ıtibar n ZCllC~D vlt.. CaSU$ asıldı 
rinlcrlnı mcra.klıl:ı.rın tetkik ve mU a.. Sof lA (AA.) D N B 
hedesine :ı.Qlllış•ır. Bu mUnase!ı tle dün ya • ~ · - : 
crD 'tornsyonJ) salon ::ıı ınd.ı gll d 1 r Ecncbı bir dc\·let.ın hc.snb:..ntı c:ı • 
davetli l.-ıütlcs ~·fil biı- nl!k ... tGp .susluk y.ı~ olnı kıla .su?"u O k tl 
lanmış bulunuyordu Bu inUzar &4! t j Bulgar asken mnhkeme& tarafın • 
boş çıjcruı,mıştır. F lvald IJrttora 'yon dan ıdnma m:ıl kum cd m ~ rd.ı ll8 
bir ımecrmr.ıf netals haline gt-lm~i. mnhkWnlnrın hepsı dün ıı.sıbnış..ır. 



8 Sayfa SON POSTA 

SANİN 
.-.--ETi BANK-·• 

DiŞ MACUNU 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Biltlln Ağrılarınızı derhal lleser 

icabında g&ıde 3 kqe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKll'llNIZ. 
Her yerde Pullu 

. .,... Beadek icra memlll'luiuıulan: 

Dişlere hayat verir. aın~.ı.!:u 5~~~eve :::ı~ı: 
ölü Türedi otlu Hacı YIMUf v~ 

A N C A K : - ... ~ Din PIYri menkullerinin paraya çevril. 
mesine arar verilm6' olup bol]IJu ve
reısftlln in K.f.lll&Uye mahalleılilıden 7 /7 i 
41 Wih ve 3 No. lu ve 229 112 bahoe 
Ye :yine .W yere a;d 7/7/4:. tarih ve 
4 No. lu absU> iki atlı bir bab hane 
ve Wıçe ve 1'Uk&nda :yazılı 3 ve 4 sa
J'l]ı IMlr iti 1apm:nlll ba bir fi9 Uıl iMi.o 
lunduiU '100 Ura ltlrm~lndekl f!!V ile 
~e w borçlu vereeesine ald 'l/'1/41 
tarih ve 2 No. lu ve nısıf hisae itibarile 
2'16'1 112 Wla şarbn: İbrahim, p.r. 

Her ea6ah, öile H a'9 
,,.,.., iter yemelıtcm .onra 
lllfdlalta laçalamalı pt
tır. Bıı .....,. .......,,.., 
manlascım bir rnetoJla 
talri6 edenlerin Jitleft 
milıro6larJan, IMulalılı
ltınlaıe malaalaa eJilmif 
ol.r, palaıunalıfan H 

PiııinleAf.,. lıurfalıır. H• 
MftlGll ı...m. oarlalı oe 
..., eloralt Wır. 

1

. ban: YmM>, 8'malen: İbrahim Çavu. 
fUD ~. cenuben: Ahmed tarJala
rile me.bctoJıd olan tarla bu an birinci 
~ utırlm ile 12/9/Ml u.NıiDe rut-

Deniz Levazım Satmahna Komisyonu illnıarı 

100.000 tded 
800.000 • 
20.000 • 
~- 00 • 
2.000 • 

Siyah büyt kemik dilime 
Beyaz küçük temık düime 
s.1ah küçük ~ık dilime 
Büyü.it yaldızlı dt;~me 
K.floflk yaldızlı dllime 

3000.00 
'"80.00 
llf.00 
~0.80 

2f.OO 

'1858.80 
1 - Ymıt.ndıa cins, mlkAıar ve tahmin bedelleri 1Ullı bet ohm dübne

mn tt Aiullm Hl Puarieal günü 1a&t H de .,._..blda etetıtm.eat npıla.. 
Olltilr. 

2 - Kat'I temınet.ı dl'll• lira 182• Gcµru.s olup eartnıunest berıUn to -
ım.ondıuı ahnabilir. . 

3 - tsbekWerln belli sün •e aaa.tıte K.......,aead& bulunan tomla:fonda ııa.. 
IU' tdogwmlvı. ('10'lt) 

16.000 metre Iİ5'Bh ~ tertcl 
'115.000 metre palet teı1dl 

3.500 metre lfıatik şeri<$ 

eo.ooo metre tire eerld 

** Tmıinat bedeli Kat'i teminat 
Ll1' K'\U'Uf Lira Kurut 

ım 50 
2602 50 

289 IO 
3458 00 

la.Jan cwaa B1inl1 saat ıı de Bend* 
icra dainılmde para.ya oevrileceii ve 
MddJ lllr*m1 bQWnadıiı t.akdinle ı.. 
tinci aqat •rtırma ile 22/9/941 Panr
tA!Sl c1lnıl1 a.JDi aaaUe Benci* icra dai
resinde per.- ~rileceilnden ve yu-
bnda 2 No. lu ve 2'15'1 M2 mUctarın- '1&'10 80 1135 82 
dakl tarlaıım tume•.ı de 2SO lira tak. 1 - 13.Atustos.IMl Çarşamba gttn11 saewt 1uo da puarlıt!a ek:sll~st ya. 
dlr edimılt okkılUad&D a.vn1 haklt.H Pılıacatı evvelce ilAn edilen yukanda yamlı dört Jı;alem malzemtnln 
ve tJtitaı1t hlık1arma vesalr bakl&ra tat·ı tmılnatı eebftll eksik ııe.1> edildltinden :ve9Dll memllrd• et-

ile aaW, öife oe calıfam 
1..r~1ı1 ......... p.aJ. 

3JJa 
Eczanelerle blylk ıtriyat 

matualannda baluaar. 

mallt olanlar Uln tarihinden itı'baren aıtme y~m&mıı,tır. 
15 911n arfmda emık1 müılbit"1ni ib- 2 - Bu döıt taıem malamıeoln pasarl* elaıiltıneat 18.8.941 cumarteet 
.._ eılmek eu:retne daire71 ic~a veya 8fln(l -.at 11 de yapılacaktır. 
mercii .ıdine ıatıracaat etmeleri aUI. ı - Kat1 teminat 11ss Ura 82 kurut oJıup eartnameai heqıUn tomt.,oıı-
talldrlde Plllf\a...-dan baTiç kalM'alc- dan paraaız olarak almablllr. 
ıarı ve cıartnUUFi b118't1nden itibaren f - Puarlıta tetinılı: edeceklerin beın libı ve saatte ıtaaımpqada bulu. 
beJbe -6nıbı1ecell ve talib olanJe.nn nan °bJmİllllFOnda hasır buhmmaJ&n. ('10'11> 

% 'l,5 depo lllr9es1 veya t!lllln&t met- ~---•••••••••••llllİlıiııİılİlll••••••-. 
t\M tbrM eJlemelerl dah& fazla ma-- ::=':-.. =:;-:."~~ıu : .. ::. üskudar Amerikan Kız Lisesi 
racaatlan llln ohınur. 11181941 M kt b E l" I" 16 S 1 .. 1 -*11 ~n Eızanlıtı• ~ ......................... --·-·-·-··.. e e y u un ncı a ı gunü açı ıyor 

Oalıl» Dar6er'bı Dende buluıııdutwıu Son .,.... ....... , LBYı.t YF.R..,·tz ............ ,TIB. 
bilmleriD ...a1dtıki adıaıime bUdJnDe. Uftl ~ 
llrfDl rica ederim. ~ 11iffl'I: 8*n ıtecıP ~-=-.ı.-,..N_e~~ ~ anı.~:., ~ .... ı t dan 12 19 adar 

........ ~ .. •an &le umı.wt: s. Ral'l,J' ~ l 7Çllır. Telefon: '"'" _. 

blaftel ~ .::-.... .:. - TJIASIWIL ..,. 
Ankara Dil ve Tarih· Coğrafya Fakültesine 

Maliye Vekaletinden: 
k. 

Eski nikel S, 10 ve 20 paralıkların tedavül-
den kaldırılması hakkında ilan 

Mi nitel 5, 19 Ye 20 paraııtıuın yeri.ne dantelli bir turU§luklarla 
brem oo p~alıklar darp ve p lya[.aya klfi miktarda çıtarılnıl§ olduAun.. 
dan esti ruMI 5, 10 n 20 paralıklarm 30/ 6/ &C tarihinden sonra teda.vill
den taıldırılmaBl ksrar}aftınlmıştır. 

JııleBQr ufak paralar l/Teınm1111M2 taNıillden ittbaren artık tedaTill 
eıtm1yecK •e bu tarihten ltibare~ anca.k bir .ene müddet.le yalnız mal 
aa.ndıtlarile Cümburiyet Merkez Ba.n~ası fubelerine ve Cumhuriyet Mer. 
tez Bantaat tube.ai oımıyan yerlerde Ziraat Banka.u şubeleri tarafından 
.tabul edilebilecektir. 

llllerindo bu ufat paralardan bul11nduranlarıın bunları maJ aandıklarUe 
Cmnhurlyet ~ertez Bankaaı ve Ziraat Bankası ıubelerine tebdil ettir -
meler1 ilA.n oıunm. <4J3'n ıM05) 

Devlet Demiryolları şletma U. M. dan: 
Muhammen bedeli (38.520) Ura olan 25 kalem muhtelıf 'lokmnotif ve 

idi Met t.ulJ&ları ı3/9/19'1 Balı gilnü aa.at 16 te kapalı zarf uaultı lle 
Antarada İdare blnaamda aa.tın almacattll'. 

Bu işe ginnet: ıstıiyenlerin (2.'119) liralık muvakkat teminat ae b.nu.. 
ııun tayin ettiti veeikaları ve telıilllerinl aJDi c\in aaa.t 14 de kadar 
Kcımill.Jon Rei811Aıine vermeleri Jbımdır. 
Şartnameler (i180) kuruta Ankara ve HaJd&q>ata vesneierinde 8M1l. 

maktadır. (e8'Jl) 

Elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden 

t. - 2000 metre mitibı beton imaline aal!h çak1l ile 1000 metre ml. 
lalln tum mek:tubla tetfil istemek suretile satın a.IınacaJttır. Asgari 500 
metre m~ı tc;in 191>ılacak kımıl teklıfler de kabul edilecelttir. 

1. - Bu fı1e ald faltnameler idaremtz ıevuım müdürlütünden para .. 

- o1ara1t lılınabilir. 
ı. - Mavaltkat t.emtnat 900 l11'adır. 

4. - TetUf mele"'.ublarının muvKtat teminat ile birtlktıe en geç 18/ 
llMl ıvlbtne müsad;f Pazartesi aQ.ntı • a.qamm& tadar Metro banın 
t inci lııt.Ullda lensım müdürlQiine ~uz mut:abill tevdi ed11mil 
Olmm llııllmılD'. ( 6991) 

Sivas iskan müdürlüğünden 
1 - ~ h•11nın Gemerek istasyonunda yaptırılacak tc;me suyu 
MlıilMl ili Dpalı 8U'f uaullle etalltmeye konulmuıtur. 
1 - Kettr bedeli Hrll llra H 'kurut ve muvakkat teminat 1853 lira 

M ltun1'tur. 
1 - Teıslata aJd proJe evraltl keff'ıye huaull şart.name veaaire &vas 

19*1 mtidüıt\itünde IÖl"Ülebllir. 
t - Talipler tetıtr met\uplannı ihaleden bir ae.at evvel makl>uı mu. 

lad>iJnde ~ reLıı111Lne vermeleri lkundır. TaahhUd mektubi.a.rı 
maanen saatten aonra geldiil t.&kdi.Me kabul edllm.lyecektir Mek. 
tllbl'ar tanunun tarifatma göre olacaktır. · • 

1 - İba.le gij.ntı 13&/8/94ıl tarih ve Pasarteei günti aaa.t 15 tedir. 
(4972 • 6513) 

iktisat Fakültesi Dekanlığından 
PaJdlltlmlıl umumi Utta.el ,,. maıı,. *«lrı.t MiMDlıtı açıkt.ır. ı.tetıııeNı 

t/91941 Peıtembe 1QoU aat 14 de 1abancı d 1 im !bam- J11>1lacatuıdaıı bu 

imtihanla Burslu Talebe Alınacak 

Kayıt şartları 
1 - Fakülteye tayıd prtlarını baiZ ola.olar içinden imtihanla biltlln 

taıbısil müddetlııee aJ'(la kırt liraya kadar J&l'dun ıörmek üzere talebe 
aJınac:aktlr. 

2 - Buna tt.ııb olanlar 1 EJl& tarıllinden itibaren fakülte detanlılma 
latida lle milracaat etmeleri llzundır. 
ı - İmtihan gün.ö namııetlere bildirileeett.Jr. ı33Z4• c89UJ• 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Edebiyat 
ve Felsefe Fakültesine Kayıt şartlan 

Ankara dil ye tarih .. cotra(Ja tadltelinde Okunan derı stımre.lerl 
.......ı...nlır: 
..-- Tarih 

Ttlrk dil ve edebl1aa 
Alman • • • FeJıııefe 
İngilb • > • eotralJ& 
Franam • • • HindoloJI 
Arab • • • HiUt.oloJi 
Fars .. > • HungarroloJl 
Rua • > • ıotsik faoloJi dUIDıce - Jllll&DOtı• 
Antropoloji ve etnolotl sumeroloJ' 
ArkeıoloJi 81.noloJi 

Kayıd muameleaine 1 Eyl61 taribindlB baflanacattır. Kayıd iOiD De gibi 
enat .lAzmı oldutu Ankart.da dil ve tarih .. cotr&fJ& fatölteısı detanıı • 
tına YillJetlerde maarif n lil8 miid~ miB'ae&at ederet ötre. 
nilebilir. cS325• c891'1> . 

Topkapı Maltepesindeki Sabn Alma 
Komisyonundan 

ı - lm/8/Ml tarihinde ihaleal yapllıılcK <ıc>> tıon malı* 114e Jalıa 
W.lib çWııadıtında.n tekrar puarlıkk satın almac&Jmr. MahJt.. 
tun nlabeti %58 tet"eratı ~ 25 eeytlnyatı ~25 kufrut n&ı ._ 
cattır. Muhammen bedf>li <28400> liradır. 

2 - Evsa! ve hu.ııual ~~1~1.tapı Ma.~lnde aakert n\ın al • 
ma 'konlls)'Onunda. ,_ ... e"' ır. 

3 _ İhalesi 31/8/ 941 Pertembe dnü saat 10 da J&Pllaca.tıır. 
oi _ Teminatı ltat'iyesi .f24IO liradır. (7088) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. lst. Lv. A. 
Sabnalma Komisyonundan: 

MublJJUlleD bedeli tık teminat.& 
. mlktan Lira Kurue Lira K.u.ruo :aıantme ırtln ve aatl 

CiDIVe --- -
2ı9 çift oz erat poUni 2106 80 158 - 18.Ağustod.U Pazarteaı 8. 11 

21
, lft oz. erat potini 1968 80 14'1 66 18.Atustoe.941 Pazarteaı 8. ıı 
Y~anda. yazılı iıı:1 kalem potin hlııalarında yazılı ırtın ve aaatlerde pa. 
lıkl aıınacattır Şe.rtoame ve cUmunelerl komisYonda her r1ln ıörWeb1.. 

:- ts~Ulerln t~lnat matbuzu ve tanunl veeikalarile Oal&ta Mumhane 
oa&ıesinde 52 numaraıı dalredeld Satınaıma ıromlsyonuna aelmelerl. C8482) 

tstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Öniver&lt.e Rektör1i1ğüne beher iklJ\iz elli kilOıSu 560 turuttan 18/8/18~ 

Pazartesı günl1 saat 15 de tapaU zarfla m.ooo kilo ciklyüz yetmi.O iti 
1 

bin> od.un aJınacaJrt&.r. 

i.stetlllerin bu iş i!;in 458 Hr&lık m11YakltM temınat makbualanlll • 
bu Jılk1 ticaret odaaı Yeattala.nnı blmil bia!1 za.rn.rım J:blJıt IUt;""M 
blr nat enel rektörlü.le vermeleri. • 

Umum Müdürlüğünden: 
MUHTEREM KOK VE KOMOR MOŞTERILER(NE 

Alelumum mahrukat işlerile iştigal 

etmek üzere hükmi şahsiyetli 

TÜRKİYE KÖMÜR 
SATIŞ ve TEVZi MüESSESESi 

Te,ekkül etmit bulunduğundan, ve kok ve kömür aatıt
ları itbu müeaceaeye tevdi olunduğundan, mübayaat it
leri için muhterem halkımızın bundan böyle Eti Bank 
Umum Müdürlüğüne müracaat etmiyerek doğrudan 
doğruya telefon numaraları ataiıda yazılı müesaesr.ve 
müracaat etmeleri bilhassa rica olunur. 

Müessese Müdürü 3909 
» Müdür muavini 1952 

Satıf itleri 2012 
Sabf irtı:bat büroıu 2668 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askarl Kllaatı llAnları 

lüO t.oıı odun ahnacak.tıt. Pazarlın.tla elmiltmeat 2o/8/Hl Qarşamba gUDI 
-.at 10 da Trabzonda askeri satın alma ~unda yap~· 
TaJmı1n bedeli 21,600 lira, kat'l teminat& 1240 Jd'adır • .l'alıblerin belli ye 
kitte komis;yona ııelmelerl. <895. 701>61 

** Beher kilosu 22 kuruştan 15,000 tUo tıımm merc1mı* 22/11941 ~ 
rUnü saat lUO d6 Canakkalede aakerl .un alma lııomiaıvonunda. pazarlıklı 
&atın alınacaktır. ltaıt'l teminatı 495 liNdır. Tall»lerln belli vültte 1toaıil-
10na ıreJmeleri. <387-708'1> 

** 800 t.on kuru ot pazarlıklı\ aatm alınacaktır. Tahmin bedeli 36,000 llrt. 
teminatı 2700 liradır. İhales : 18/ 8/!IU Puart.eet ırünO .at 10 da Trab210ndl 
&*eri sa.tm alma komisyonunda 1apılaca1ctır. Taliblerin belll vakitte to , 
misyona relmeleri. <893-7033l ... ... 
Atafıda yazılı mevadın pa?larlıkla etsat?Mleıi 22/81941 Cuma günü bl

zalarmda yazılı saatlerde etsıltmelerı Qana.ktalede astert aaıın a1JD6 
komisyonunda yapılacattu. Ta.liblerin belli yakitte komisyona g~lmeleri 

Cinai Mlttan Tutan Teminatı İhale saali 
tilo Jira lira 

Bulgur 50,000 13,ıiOO 1013 ıe 

Pirinç. 20,000 9,300 690 15.30 
Nohud. 10,000 1,800 120 1'1 
Sabun. 5,000 2,'150 206 15 
ZeytinyatL 10,000 9.000 675 ıı.SO 
Fasulye. 30,000 7,500 563 ıs,30 

Zeytin c1anea-. 10,000 3,800 570 11 
(85'1.6"0) ...... 

... l'Mta....,... ~ ~ wlla · u • ı•• • • .-..a .ııa 
a.t vt: mahallerdeki askeri saLın alma tomısyonlannda yapılacakıtll'. ' 
rin kanuni vesıkalarıle t.Sllt mektubla.rını ihale uat Ddmt 'bır SMt ev\'el 
olduğu komisyona vermehı.'i. Evsaf •• ..,rtaameıert 1toml4lYOnlaruıda ıllr 

Cin&I lılik.t&n TUtan Teminatı İhale saati, rtınıı ve m 
L)II Lira 

Kuru ot kilo 3,029,dOO 121,192 7310,04 25/ 8/941 15.30 ~ 

Kuru ot • ;;4.>,0QO 18,900 14Hl 25 • lt 18 L"ZUl'Udl 

Silt > 42,CJOO 4'12,50 28 • > r: Çmakk 

Koyun et1 • 40,000 4.800 18 • • l• OMı.ı•lt 

Potjıı Citt 1063 ıe.- ., .. •• • 18 Bursa '1 
o tal. 

Kundura • 'llOO '15.000 4500 26 1 • 18 'Mar&t 

Y411Dml • '1:'100 3rı 00() 2350 26 • 1 18 Marae 
caıı.ı 

Kwı.:. UfıUln '17.000 28,490 4273 50 ~ 
s ....... S,410,000 187.SSO 28,132 50 s~ 
O<iua. 6.7'>0,000 13~.ooo 20.250 ı• 
Xı.ını oı. 5,125,000 358.820 53.823 •'.,-. o.., ytıil. 145,000 .f{ı ,250 693'1 50 ıı 
8aDUD. 82.500 4M25 6063 '15 

~ TGr . ....... 66.000 33,680 5049 s ) 
aıtıı· .... 819,000 343,980 51,59'1 <•''_..., ,,.. ... ..-
Apiıılıl .,.- .....- blMllı zarfla et.IBtmeal hiu.Iannda Y ,.~ 

..,. aatJerde &nbrada ~. Amirlili satın alma komlsyonund• ,,.afifJS-_, 
oUcar. Taliplet1a taaırat ..utaıarıle tetllf mektuplarını a:ıaı~;ı..ıoo 
bir -.at enıeıı uauayooa ""m81e("l. Evaaf ve ıartname&a 

törtUüa'· (806_'609 ~!:Al ,oıı ft 
L'lnli IOkt&l'l ~ Teminatı .w-• 

KMll Un Kr La. 


