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Bu sabahki 

Basa a 
Bovret 
tebllll 

Y aaı itleri telefona: I020I CUMARTESi 16 ACUSTOS 1941 

, ........ ~ ......... 
r~I 

GÖRE VAZiYET - -

Arn bir 
İaglll•. 

Amerikan 
uıa,maıı 
rapılmı, 

. R uzvelt ve Çörçil 
Staline bir toplantı 

yapllmasını 
• 

Cebinizdeki tenbel 
Paraları 

o/o 6 Pefİn faiz getiren 
Bir 

TASARRUF BONOSU ile 
Seferber ediniz. 

idare itleri telefon•u 20203 

İngiliz - Sovyet 
notalarının 

Berlinde akisleri 

•atrtabıre 
manevrası 

we zamana 
DJlllU.ı 

Berlin 
vesikalardan 
balısedigor 

«SoYJ'etlerin Tfirldyenia ı..ı 
mıntakalan hakkındaki emel
leri Kremlinin seniıleme ıiya
aetinin •Jl'llmaz bir parçuını 

te,kil etmektedir» 

Berlln, 15 CA.A.> - Yan reaml bir 
kQIUlktan bildiriJ-.Vor: 

İngiltere ve Sovyetler BirUtt tara
fından, Türk t.opratmda hıtblr emel
leri olmadıtma dak Antarara yapılan 
mtlftıers d'*1arasyoıı halckında Alman 
hariciye neu.retdlde şu cihet müoahe. 
de edlliJor ki, Aıruan makamlarının 
elinde, lılok>tofun acın Berlln ziyareti 
esnasında 9C>k ı;a!AhiJetli atzından çı. 
tan ve azamı derecede aarlh müsbet 
vesikalarına da.yanan deliller vardır . 
Bu vesikalar. Türk toprağı üzerindeki 
Sovyet emellerini reddedilmez bir tarz. 
da 1abM etmtlitedir. 

cZamana 111111&ln 
Eter Sovyetler Birli#{ hiçbir saman 

böyle emeller be&lemedit\ni zanr.ettir
metl utraşıyorsa, Alman mahfellerinin 

(DeY&llU 2 net a)'facJa] 

Milli 
s ~ , e 

Sayın inönU Erkek 
San'at Okulunu 
şeref le_!!!!irdiler 

Milli Şef okulda 3 
saat meşgul oldular 

Aııtara 15 (A.A.) - MllJl lef 
Reıaiciimhur ismeı lnönö bagb 
.-at 15.30 da yanlarında lılaa?U 
Vekili HUilMl Alı noet, Teknik 
Teclrıaı Umum llldlrtl R8"1 
Vlıel w Genel Kurma7 talebe mtl.. 
fet.tlfi Dr. Mtlh. J&l'baıJ iman 
Aboılay oldutu halde Brut aaa. 
eıt okulu.na gelerelı: mO-DiD 
demircilik, marangc.luk, mo&4r, 
elett.rikçil~ ıaıvonapJuti, tun.. 
tecil.llı: ve dıier ate]Jelerinl birer 
birer gezmişlerdir. Burada çah • 
tan San'at okulu ve ötretmen 
tımu talebelerae ataJ yapmakta 
bulunan ve ileride mllbendJa o 
lacaıt genç aübaylanmmn ifle • 
rl.ni ayrı ayrı tetkik buyurmuı • 
lar ve her bırınln çallflllaların • 
da.ki ba.,an dolayıaile memnu • 
niyetlerini taı'ebeye, ölretmen • 
lere ve müu>esenin müdnrime L 
fade et.mıflerdır. Öç saatten tas.. 
la süren bu ziyaretten "'nra, mtL 
e.saeseye gelen B14vekU Dr. Re • 
fit S&~:.ı. beraber, tendlleri.. 
nl görmek arzu.sile caddeye tq,. 
lanmıt olan büyük halk kütleaL 
nin ~ten gelen aaygı ve aevcı ıe. 
za.hürleri ar81lında müeseuedeın 
ayrılmışlardır. 



2 Sayfa 

Hergün 
Ruruelt - Ç örçil 
Beyannamesi 
Karşısında 
Bir müşahede 

"'---- E.m.. \Jtlıldltil .A. ımrib Ct..hun:ili ile tn. 
~~---Sak•n ih=hw ..n. ~ ~ ~e

ren prensipleri telhis ederek sekiz mad
delik bir .._ "halinde ~er. 

Bu liste, Mltü Bn1a paetelerlnde 
ıorulmuş ..._,. imre .- kludır. Fa 
llat büsbütün kısaltılarak: 

uAnglo • sau.. ilemal harb ııonun
clll laerhan&i Wr toprak r:c-nltleıneaıl •· 
......._ ... hlaca> ft Miı&b dilD-
ya milletlerine dllellleri dalltımle siya 
si ve lkt .... bir Wfldil wrmi:ye falı. 

Resimli lll&k&le ı 

-

SON POSTA 

== = Tek ve kısa tecrübe fayda vermez -

.. 

mm m m 

Ağustoı 1 

ingiliz -Sovyet 
notalarının 

Berlinde akisleri 
('Baftarafı 1 inci sayfada J 

kanaatince bu. zamaııa uymak gibi 
soğuk bir hanttett.tr. 

Sovyetıer Birl!ğınin TOmiyaıtn 

mmtaitalan !Wdcındaıki emelleri, 
ve daima Knmllnin tenl$1ıeme 
siYaseıtı.nhı qrılma:ı bir parçasını 
kil etmeiktedir. 
Eğer :lnaiJ.tere, Türkiyeye karşı 

karadallti SOVYbtlcr B\rliğl milin 
nJn ~ııc>t.ıiı tanım bl: deklarasyon 
t.esaııüd halinde is.?, buna A'm:ıny 
bilyOık bir ehemmiyc~ atfolunmam~tlo 
fakat ibunda bir ti.biye manevrası 
rWmStedtr. -------

Dirilen ölü 
şacaldJr~ "*'"* ili ciimlft lle ifade m..tarafı ı lael sayfacJal 
edilmesi de mllmkllndilr. nuelerin ücret.i olan 100 lirayı ve 

Bugün Mlllver IJeıninln 6e.flerl · de ~e ölen hastanm l:IL)'Jllvalidesi o 
clllhll ohnllfl ..... Mtüa finnda hiç dolayısl.le cenue meruimiııln ihtlın 
kimse tasavvur edile.mu ki, Anırlo • dah1llnoo icram için tekrıı.r tekrar r1 
Sakson aleminin renlşlemek arzu ve fnsa• LI._._,_._ -~ .. - ..._ellerinden bl..&-JI .___..,,,,__ •~ .. ,. -er. ..... .... _... etmiştir. Biraz sonra cenaze ataıdı -•.::u• il - ~·- - ..,.., .._. _.,......, _....,. ...,.,. JllQa& Mil' be taallik eden '8Jth'er ........ıa miimldba obn Jaer ~l lllUyacmda old8llanu -· ~ m tec........__._ ._....._ _ ___. _ bUh~~.,.. ,.apa-111 a.lı:hnola. .. ~ _.___ '-la ~-...... _..,ıı.ı *.lbl de hamlık annı tamı.m1~ .a..r ...a 1>11....1 B a "'•--.. ·-- .... ...,.,. '" --- ., - -- ·- - -. ,_.,. __..... 'ftl filbat Ue sW.....,..-iıı. Mr teeıl'Wbe71 lea.lt .....;., klMlaı' teıı. 
- aa .,..e ,..n. u b:ı.kım an JJren • glttikce artan bir kunetıe c1evamh olması Mzmeııbr. nr eıilnb. Unu&almayacatma ancak iMi takcllrde emin olabillrslahı. hareket etmek ~re ~·ona 
sil>lıeıiıl 1111 llSlllt•• clıei'rllltei'u 1'e ..... • ....................... __. ..................... - .................... ._.. ... ___ ..... ___________ ..._.__ ............. ._ ••• _ ........................ - ........... ·-··-···----··· rlllılı.,t;ir' .. 
mlmilftf üzerinde if.reddüde mahal [ ı cenaze sahibi olan zat ta merhuııt• 
J"Oktar. Buna makablJ lklnci kısmının ş e h .- r • a b e r 1 e r .- yf alma.!t ~re gelecek?e.rı~I bildı bıhe llltMP uman tohalılnıll etmb'ttek Uzere ~e telefon et.mlşfr. 
bir .... _. __......... .~~-~-ii u-e -- - ------ .,,... kat telefonda yarım dakikA. kadar 

• ...._ ,._------------~~--------------------------------~----~ ren lasa bir muhavereden sama 
J[.. bir ml!lal: -

BeDUda 1.511.0ot •iilusa mallk T 1 f 1 hep l 'lk' • " h • d" 1 ~~~t ~:":a!~O:~=u~ase :; ::??~F~.~ .. ~ e. 0~ 3• mcı ehlı ayvan sergisi un "... -~-~ ·ı-·, _;,.,,,_;r;;;~=* ..... _,_ 
hancı ırk yasar. Felemengln malbı re komur ıhtlkarından 8 1 _.,.------~ ~ şaş1rmlıkla CJtlJ>, gUımt.\ltir. Ö'diikf 

!::..:..: ... = =-:: şikayet ediliyor eykozda merasımle açıldı öki&ut;'!.Rı' ::"' ... "':11.::~~b>m=' 
3U4l Jdı.ı-.tn brl! ıeniSllti .. e •lr MEKTUP..,. mald.edır_. ---o----
.memlelletür •• ~!at -:n :; ~a Birrok kömiircüleT toptan Hayvan ne&iııin l81ah -v. tteksirinlljgcymatam Naa iltıerin nuWle·baf - Bir türlü damga- iki kuab ihtikar suçundd 
O,qe aıtb aluuua an n au..-· ~ te~ik mak.sadae _.,,._t.ln miihlın fe- lanmıştır. Ka ...... ""'am daveUllel'e ıe_ vk f 
tekesi Tardır ki., niil111RlDwı 9 milyon. aatıılarda perakende fiatı w-.ıç J .. _ 1 1 "k • me u ..... _ n..---· -•masın4l mukabil 2,3G5.800 • l d b. L!! •. .• d:akfı.rlıldla.rla muhtelif mınta-lmlarda §ekkür etıtiikten soma vilayetin !hay - anmıvan rı otaJ MeeJ>ahMla. t.q>tancılık yapan }f.f# ..... , ..... ..,, "' utiyor ar, ün ır ""'marcu •A tib += ü ı -kilometre kare genişliğindedir, Belçl. ,..,r et..;; aergller<l:m ikiııcisL d n Tan neslinin ıslahı husu.:.-unda yaptı_ k" . mal ve Artln adında. 2 kasab 48 ... 
lııanm ~rvetlnl bu toprak verir. ciinniimahııJ halinde öt.eden aımra Bey'JDJma qıJ:ınıttır. tı fedakarlıkları anlaUnlf 'Ye köylü_ ma ınesı top aa.tımıası lbun gelen et.i 52 

RarHa:rı ~alım. Asya. Afrika, AY11S- yakayı ~le verdi. . Serginin açılma tbrenin.de Ö.rii leri 1y1 hayvan yetl.ştlnııeğe teşvik tam nı adresi m.e malalm •lr ruıp. .mı.ak suçundan evıvelki 
tntya, •ua Amerilıs tıt"alan üıerln ldare Komutanı Kcırgeneral Ali Rıza edi.ci eöEler &Öylemiştir. ok11711cumuz ::mataka Ddısad Mü- adlı,.e,ıe verilmiflerdl. 
clP. A.,_.. deTWleri~~. ~abtellf reak Fiat. Mürakabe Bi~na. dün de Artımtal, Tulgeneral Kenan. Tilli_ MWteatıben Öl'fl İdare Komutanı dürlüiiinün dikkat nazanna ıu il- f Meye 2 nei eeza mubalıemesill 
Jerlni lerMtirilnılş ıenanız: l=~ mi telefonla lS iiJbar vaki olmuştur. Bu 1 yet idare heyetl azaları, kaymakam Bbrgeneraıı. Mi nıza A.Nunkal sergi - ~eUnl anıe&meldedlr: ya.p?Jan mırnşmaları sonunda Ke 
lali ~ s~tuelıtF ~---.. ile. ~arın "t>;r kısmı kömür lhtitA.n...jNai1 İlter, vna,et ve beledıye baytar nln kordelAsını ~ve hep birlik.. «Evimde bir trJıetaJ makinem Artın m>lll korunma kanun 
nalıe ıwıum yo-. ı:eae e__,.... . .. ·· te . var. Buna çalllilftbllıaek itin :Jı&- ve 1 &1'1ka üeriode duralım: na aidıdir. Hergün ya.pılan ihbarlar • ~~~~ballı -~ye ~u- ~ gesUmiştlr. . . muk ipliği bulaak lb.un. Bunun muhalif hareketlerinden do ayı 

Bu iki küçük memlelu~t muharebec1e dan büyük bir klS!llının kömilr satış. dürilerı, ikaza erkanı ve yu?Jle.rce koy- Serg,ye 68 h:ı,yvruı ışt6rak etmlş, için de uııwı•.:a Mr fennalitt•ye Jü. kil ed.'.lmipmllr. 
İaıilterenln müttertkl sıfatile çarpış • larına. aid ol."l\a.sı şaya.nı dlkk.9.t gö _ lü hazır tıulunmuştur. Serginin açıl. blriııci. ikillcl ve üç.üncülü!ü k.az~n ..... siaieriliyor. Sa••rla ba --.. Bundan .sonra mlihakemel 
Ular, yenildikleri zaınaıı de' ıet adam. rülmek;tedir. Halkın kışbk kömür ih.. dığı Salt.aniye Ç&,Jm beyraklar ve myva'liların sahı"blerinc para mul!::fı. - :aeleleri lk..al eWm. Fakat ..ıen mevkufen devam edilecektir. 
lan. inrflb aclalartn~ iltlea ettner, tiyaçlarını tedarik et-Wtle.ı·i l:ıil' ayda milli ırenklerle siislenml§, Beykozlu - fa.tı verillımiştir. ..tıneme Wr tıamp nu..ımaaı 
tlnMli LoRdrMla, faka& ın•-emlt"kele_ - ban uhteki :ı . lar !>ir too.yram ~ünü yaşamtfla.rdır. Sergi a.Iakadar!ar ta.rafından çok lcab etmektedir. Jıliteddid mira- Japon bezini ıatmaktaa 
rtıNlım ~len para Ue 71LS1J'l)l'lar, :mis- bulutllll'allUZ . m . r erın g z - ~inin 111;ı.1ı.f torenin.e su.t 15 t.e ibeğenilmLştir. eaatlanata. rle:al:mım. raPlen Ud ı"mtina ediyonnuş - J 
teıalSeleırtaden abnaa askerle onlu ıı~n g!z11ye fa:ı.tyetlerınl artırma ıaarta71 :miieeavis ltir ....,aadan.. _. 
kurnuya çalışıyorlar. vıuıtelttini li&DIJl ıarım muc'.b olmaktadır. Bırçok lı:ö_ beri w.. tiirli bll damga ~ Sultan'hamammda Süım!büt hafi 
yapmac1ıkları, haklı oluı> olmadıktan mtl.r sıatıcıla.rl!e toptan satış:arda pe_ • • makta, 41olayıııUe işlerim ririince. mkt 4tl nwnar:ılı ardiıye snhlbı ~ 
bahsfmhin lcfne .. h .. fkjihlir. llliik - rakenide füıtia pa.ra iSteme1cri ibu ,ıı,. A D L ı • z •e p O L ı s ......, ....... ı.ıa.mr .• kadar bul~ ı:a.tyan. lkend~e r.ı.al almak 
llllerinl elbette mud.ata.a edeceklerdir, ti'·" •ft~ ,....,kil etmektedir. HaL & W Mr .. ~in ...,..,, __ .. ._ .. -" miiruaat eden müşterı1ere JQ 
elbette ellerine geçen vasıtn ı kullana- JUJ.r....,.a esas '"'"11 • • Mm t! tt ~ 
caklarchr. Fakat AD&lo.Sakslnı fılc • km tclefanla. }'aptığı ıhbarlar uze - H A B · E R L E R 1 ken t<!dbirlerJ olmalı ''C vatanda~ Miil'akahe Bürosuna yapılan 
....._ aullı preasipkrlaln iklae.l kıs. ıiııde martı. dunıımattadır. Bu ara- lann zararına scbtb olmahcbr. Na- bar ürr.erine xa~m a.rdlY 
mında her mntete dildi dahilinde si. da dün Kabn.taşta ;faz!a fiat istfyen K 1 •• • • • • zan dlkka.U celbetmenlzi rica lie. ldilllyetll miktarda Japon bezi 
yası ve iktJ99di hıirr\ye\lnln -verlleeeğl b"r kömürcü mürakabe kontrolörleri ar man muessesesının zıncır• riDL• duğu gôrülmÜŞ ve ardiye mühlt 
Jddia. ~ sire hatıra celen sual "--"ından cu"nniime•hud lıallnde \ J ft' hind taldba•· ~Ao.l .,, '•······--······•••••••••••••••••••••••••..-' rek .auçlu aı.ey c LD 

:ur!:,~~r::'es;:~!: ·h:::=e!!:'~: }'kıı.laanJtbr. leme suretile ihtikar yapbğından 43.500 çuval ~=-~· ·--------:. 
ıan bu iki kütük millete barb sonu Un tevziatında d } . . . ·ıd· kahve geliyor 
::=."":"...:!"':...::=:. '::.. -:"...: suzluk yokmuş O ayı teczıyesı _ ıstenı ı ,,;_~_;:,mUIU•ı.ı: ~ .... ,..,,.._!!*_ llA in ruzA m..ıTR 
terine bırakmalaruu ..ndea Wnr iil. yol lı:&n..- ....... - • • - _.... ""I B akpm Be4flkt~a-.~ 
u ....... •a olaca&? Börek, yufka, simiıdcl ve ...,tacılar Qanta rve t>:nul ihı.tlrı s~n ldla ce~ tıil- kwn ~ulmM&t ıwti - len ~ .-.kıMlr. Diğer tarU. u _ . 

Meselenin clalla ziyade aerta1-flrll. vCA.yete mU:ra.ea:s.t ectuek Off3 tara_ mahkemeye verilen Karlman mildit. ceieDen feci ıt:.r denis Uısaa ebull- taa :l'blt.ıldden memleketimize get - Beni opnnil2. ~ ~ 
ml3'e 1ab••...jili elc111iıanR sa~u- 1ındaıl amLs olunan 5Q çuval un tev- rü Santiyago, teqAhta.r ~tin tur. __. L .-it o.ere 43,500 ÇU:Val kadaz' kahve.. Hal1de Pilkia 
..,... Vetflecell MiHm Anrto • Sahan ztatında suüstLmal yapı'ldığını iddia. Nik.oıv1ıç w Ke.rlma.~ ba.vul 118 ~: EloR~ U..- -0:.:'::ı eııati Jlin yola çıkarıldığı haber almmı§ • 
1leminc1e vanlaa :karM!n ra ha7aJden ~· imal ed.IJ> veren ~. ~ nca zere K~ ~ npra ~ tır. Yakın bir umanda n um• 
=akı:n~~..iı.::!n:: :::as:. Beiıedi,ıe ikLısad Müdürlüğü ve mubaJceme\erlne cliiD 4le --:ilmlf. :::-* ~· g~bn, üst p.art1si de 6e1dikten 80!1r& ph!rde 
lee•~· •H > 11 ~ .....,, ,....~ Tccırak lıılalbsulleri Ofiıli bu iddia üze- c:m JIMllbbmainıde .. _.. ı•••• ,mevıanndan 1'1 Yll.§larında ihtcyacı 6 ay k&11ılJQMC&k miktarda 
.. _.. __ u.ie9A". .rıne ~ tetldk et.mifludir. Dün t.ir. ~,,..,....,, sinclr -A-- ..-;n eıunabilen sarı """" kahve stoku ıoplarunı~ olacaktır. 
_.._ a.b&ull l Of" Müddelumuml bU 111-·- - - ~ Em"' Uf'JMıgil bu hwı\llta Toprak M er ' - t1k4r oldufu!lu -.e mltb . ıenı; ~ ~ bir kız, müvazeneslni • • I 
------------- &nde ~e iktısact Miltiiiril ve di- :ne ~ Uzen""Dde yaprlaıı ftat aybederek deıılze dÜŞ1r.fi$ür. L.eç elçıııle talyan 

Milli lronmma kanununa ıer aıabdarlann iştira.kile bir tq>.. ıa.!ı :~:ı.. 1~ tG - ~ i bul - Bu feci kaza.dan haberdar olan kap komolosu ~ilayette .. 
mnhalif hveket edenler la.ntı yapılmıştır. Topt.ant>da te-nia... duğunu ve cem'aa -tOOO ~ k~dar tan vapu:u crertıa! durdurmuş, genç İsveç hükfimetinın ~kara eJti8İ • ~ _Jill' 

tı iyi tdıare edemed~i iddıa olunan bir ihtiklıır JllıP'ldJiını Jddi& ~mış ve tızm deniı.de araştırılmasına b~an_ ve İtalyan başkonaolosu d~ vırn.yete CUMA&'RSl 1111 SJl f JP-,; 
kaç kişi? l'ı.rıncı1ar Cemiyeti re~ Ahmed Rıza :netieede mr"'ll korunma .kanununa m.tftır. Faks.t yapıl.an bütün araştır. gelerek vaıı "Y• ~ Reill do~tor 7.30: Saat ayaTı, 7..33: lJ'fıetı• tı. 

Mil1f' :torunına. b.nunu mer'tyete ve "Onnc.ılar din1enmış, netıcede sui.. muhalif hareketten dlDılayı S'Uçlula · nıala.ra l"Bğmen, .kamzede tazın ce - L&tli IOMan ı:.yar.et ~işlerdır. ram CPJ.), '1.45~ Ajans ı:a .-~ 
glrdl! ndenbe.rı bu kanun çe~eve • ıst;;malin .ıslı o1nuı.dığı anl:ı..plm~- rın tec:zr:ve!ıerinı Lst~ir. . aedi denizde bulanamamıştır. Bu fe_ Krzılay ve Çocuk Esırgeme Hafif m.ilz1k CPL>, 8-~~ ~ 
&ndeki cıavaı ra bakan a&cye 2 ncl Anca.le tba.zı fırınlar yijzün:kn esnafa suÇıu. avuk:ıfuı:rı m~eı~um~i.11 ci kaza kurbanı lozm tıiivi)'eti zabı - K.urumlarınm müsamereleri 13.30: saa.t ayan, ll.33~ ı•: ~ 
cerıa mahkemesine 338 iş gelmiftir. 'Veri.en unların ~ld!ğa tesbit olun- 1ıdd1ala.rının reddile hfı.dı&enın z!ncır- tnc& anııfbnimaktadır. KadılöJ Knıla,- kaza ~ea: ıar, 13.45: ,AJans ha~ ~e. ~ 
Bunia.rd'an 61 i beraat, 164 ü ma.h _ ·at•nın dnha iyi bir şe -ı ıeme .htid.r :ma:hiyeUnde olmadığını _ •• , d' 17 Ağwltos Paaar cünil akşamı Su. fılt mwık (Pl.), 14.~· pıJ. ıı. ~ 
k~e net.iceienıniŞtır. -:;:· unı ~~ .... edilmesi htıStısunda. eeri sürmüşler ve ihtlkir yapmak ((7500» _olu var.» ıye a.diyede şenyolda Kurumumuz .ve ıa.r, 15.30: oaru müziğı ~ fi#. 

mu mnhkıimiyet kaJ"Qrlarında~ yıenie ~ 
1 

ilmlştir Bu karara. değil, hatt§. ka'buJ edilen fiattan aza bqırıyormU§ Çocuk F.sl.rgi!me Kurumu menfaı;.t\ne ayaırı. 18.03: Muh.telf 4,,. fıs4'I" 
1
.,.. i ınfnz edilmiştir. Bunlardan 5 ' ...... r ar .. ven . fkacı btle sattıklannı söyliyerek. m~kk.ll - Sül-•nı"ede Ka.dribey ar.sa.sın • büıJiiık bir ınii.9amere verilecektir. Se~est 10 da.kıka -~~ •. ıe.ıtl= 
.,., 113 i de .. ara lun:: a1mld, börek, pasta ve yu - , . . . t ~J-- ..., • _..._ 19·. K'lll~' .... 11.ı N~ 

sürgün, 12 si hapls ve r ıara. verl'l.en Wlların tewia.tına neza _ Ierının beraa.tleriru ıs emişlerdir. da oturan Emin adında bir çocuk ev_ .. .. oıı1t_....ası. 19.30; ı::ıııo-ııo""'"..ü 
ce.asıdır. re\ eden Ahıaed Rıza bu işten ay:rı- Net.iıcD vaktin geç. olması dola - "Yelki akfam geç vakit mahalle ara - ~undaın d_un meş~ud suçl.ar mud_ yo cu oı1kest.ra.il,. J.9.4';~ 

Bir genç otobüs altında Iacak, tewiıat 4 t.lştden müteşekkil J1Slle mubakeme ~ka blr güne bı.. larmda. ~: deimll1IJ:Dl1ilin<? ~. e~~r-_ ve AJa:nıs mbe::ı. 'f• ~ ~~ 
kalarak öldü blr !heyet tarafından yapıJacaktır. ıakı!mlştır. 1 c- ,_ am -,ıarb d1" wıra.. '-- ltaaaen kardqınuı olümUJM! ııum. 20.15: Şa to~ Jll~ 

Bir SelMi kız "Vapurdan tıra gaaı.ete sa.tarken sabıta tarafın - ıebeb oldu Zin•t w.ntmı. ve~ 
0 )'.dirnelaıı>ı • cı}Wlgir arasında iıJ. • • 1 V k"ll ..._.. hojalda 6an ,.ucaıanmı.ttır. - Qmrelli>y\inde, KUlleli t~an bon;aSl, 21.ıo. :ııı.sa: ...,.~ ~ 

li)ıen 1582 numaralı oWıbiis dün ~ • , ŞehrlmlZ8 Q8 8ft 8 1 8r ~ ~ ~ aıpdde.T1ll _ Emin, ba1k1 1ıe7ecana düşürmek sokağında., 22 numaralı evde oturan tı.40: Konuşın1\• s.at ,.- "4'-3 
t.lıb:!liden geçerken 17 ya~mda Davıde J.{aJ:!lye vekill }l'Uad Ağralı ve ztraaı. ••• .. - .. --... ----·--· .. Muradın 8 ya~nndalti mı lifadı,e orkeStrası, 22.30: ~45: ıucf10 
~rat ağır surıite yaralamı.şt~4• Vekili Muhli3 Erk.men dün sabahki dün, 4 91ylıit kardeşi Muzafteri me _ habe.rleci. 0oraa. ~~· 
Hemen bastaneye ka}dınlan Da.vı e AJıka.r.tdan şehrimize gel • 1 STER l NAN, rinin babçes!nde kucalınd:a. ge?.di - Ol'keNasL ,r 
Jac>Ilan tedaıviye Ta.pten ' ölmtiştür. e~resl vekl~ler şehfj]nizde, vekA. 1 ER iNANMA f rirken yere :iüşürmüş. bu yümen :til- bots• 
Buciu toför ıyakalanımı~. ~:· alatada.r eden işler etrafın- S T çük y.av:nnun ölümüne .sebeG olmuş_ lstanbUI . 
......................... _ ........... - ... - ıetıert .... ..aıı..ıerde 4:>uluna.ca.klardır. tur. Mma.fferın ceeedt Morgıt. kaklı- =:---;;paıııa 

da te1ııu- § Dün 'bW eefir De ......,,...__ Mle ııadeler ldlıi bw ıtiltlbims 'ftl'l • n1mı!f. ta• etrafında amta. ıve a.d. l&/IJl9'1 ac;..uı • 
T AKVIM e AGUSTOS ~rli' ı. l llise .-ıan IÖ1Wl: :ror. :aa Pliılle at tekııdejl hlrlıirlnıa li,-ece tabki1ta.ta başlanmlfbr. ,..~ •-----..-.;;;._--...----.. A .n - .OtomoMlbn1• ... ıa.tıklerl .. ..,. .. aks kırılacak. YNeil .. r ı k ah d ,,,_ 
a..ı - 16 Ar.Jtl .. ue thll, 1noet.a,e illeeı• '* .. paL :pek, aıtı lııill ,.,... fekeeetts. 10.000 ıra ' • te anıp .Ac»Ji' - ~ 
~ Caınaıiesl la "Sn doğumlularin yoklamaları layacak hale geldi, nfbayet MI' tara. :':': ::._ ~=--:!:! Deımp. ~~m=urıa.nndan ıo! ~f.: ı'9,..... 

Atu;t.e a-;;
4
-;- ı::r Sanra .Alkerllk Şubeslnc1ea: fı ıla açılclı. Meclturlyetfn insana it· tevda&a hşh"Mak •eaaBlıor. fakat HiLmi ne makinist Mahmud ve zamk ıoo ~ıcre pı. tzJI 

ş~ menaub 337 ~J:nlula'rm retmedlil akıl yoktur. AYakkabına :beDim e&oıııoMllm kınldaktaa ,.... ustası Etem 11 ibin l1ra l:ıymetinde ıoo peçeta 
~~ mn ~amalarına. Ağmtolsun 18, pençe takılar da otomo'bR Jistiflne ~ u ftl'llmlıJ. .. nna - sahte damga pulu ha.sarak. Beki, ıooYlll 
s. u. 3J - .,. ve 29 uncu ..ri" ... ıerlnde de iak.ılmaz olar mi? İc Jistite olduiU ~· Nazmi ve Paodcli lsiml.erinde iç tü - ıoo tsveo JU· 

• ...,, •• 6 ...... alt .._ .._.irii .~----•e bak~- ,._,..._~, 
6 11 ' 11 ..... ci1ecektir. cfbl dış ılstike ele yama yapm. ,.... --- .. _. tüneüye s1ırna.ktan mamunen adlt -

-t o.n ha gell fakat onu bizim bakla bulmaıaaıa 
10 ts 8 • ~e yokla.maya. gelmemit sulünü ıestetiik. Pa... .... • • yeye verllmi~lerdfr. 

l--+--::--=--::--:--s""':"!'-...::----..ı....--1 ,.oı.ı 'her mahalle veyaı köy mükel • or hissetmiş olacak.s•nız. otomo taydallı olaeat-. SUçlulann me:vkufe:ı yapılan da -
ı-.;Ötl~·+!i".""~1"T.ı11_u-ı.ı-~~.+-:..;... +--Y•::;ta::•~ Jıerleıi -*de toplanacak heyet mü-

7 
' 1 STER iNAN, ruşmalarma. dün b~nı!mıştm 

"'· "· ~. ,a. -.'twdnııe muayene ıve yoklama • Kendileri Wlseyi twliyen 1nkA.r 
V. li 1

" 11 O'l • f1l 
11 IO lannı JlllPtırmaıan, auı tatdlrde iSTER iNANMA ! ctm.iş1er, duruşma pull~ a.t.uı alan ,,.,.::.a.-.-.-.-_,,._. 

E. 1 11 9 ,,._ u - 1 ~ Jl>klMUnıa ~ olarak mu.amele ıö _ tiitilnrileıiD celi>. için talik edllmil. \.. 
_ _._.._ .......... _.__._ ..... _. ,ıuı'ded Mil •~. tir. l 

Receb -
GON~ 

.ı:t. 



[ Diinya.nm tini idi J ~Söz arasında] 
Acaba sulh olacak mı? :=t: 

Tazanı ~~~2!~cU ~!8:!:.111e .. ..... ıun11•ak 
1 ( •J 1 JOlile y...... alqnuf olan milletle. 

- '* duıdunıuıc için, baıbeden- Eilıi J&ıyanın ti.,.,.. ı:bı de slWıJ&n tıoplanmalıdır. Bunun 
!arı ,.~ Jeni l&l"tlarda anı...,. _ .i la.tın •.ıJiiintle ta- iOill 1qilislerbı dUtilndUA11 baflıca tecL. tanıfmdan işsiz ıt:AitmUndan 
~ ~~· Yeni _l&rtlar, etki raflar mittelıül, 1"'-' ~ eud~ en bOırök sUAhh tuv- stıewut ad.mdaki genç bir .. ~erııc:!ı 

. -•W111l* demekttr. Şu bal- ...ı.rin Jeiifınai, ü:ah 'V'8t o1aD AlmaD7awı parçala,ma&; Jani ya ıır. mi:J,yon dolar terkel.W&Uesı .1.1. 

l - llılı:ıaın. ... baM ~ b&?t>edecek bü:Yüt kuvvet bı- veç garıııetelednin sa.yfalarını doldur. 
"""' in ne i01n detfemeel JL -~ meınaa ntmemat: ve onu mür..a.ldl ve tilçUk m&ktadlr. 

1 - llıııkttıtıı . olıinca m...ı• bükQmeıtler halin.de yeniden IUll'lllaılt. Peri mllfJa l!uımn Dle'YIUUDU and~ 
ı - 8*inm 

0
• :1: =' pııolbqıyorl 1 2 - JMlı)rle t.flcıük va mtMtakıl hüttl- bu mirasın hitAyesini tıatıede. 

Oibt Uc ~ nuı _, metJerdea Jbaret talaclllt olan Avru • ·m. 
l - lllldniıi sııal ~· , ........ - ....... ......................... _, pada milletlerin ~da lktıaadl, 1i - Bunıdıa.n tam dört sene evvel İsveç. 

ı-.. ......... ıunuo için ....,...,... tatmı tııeanıarm n JftilleıGerhı "'"9- ut illJUili1ıü temi!l edecM: blr an 
baıbl~ ~. buhranlan, lhLllf.ller! "': 1Jı8antan ve mtııetlerl ~ etme- '1 a fm,tt.n vermclı:: bunun için d; U Kart Anderssoın Nevyorkta bulunu_ 
l9ıt ~vet ediyor. CJörWU:VOr ti aile netlcelenlDedi mt? Bil ıautaddes =- veA merlkarun hayırhah mü- yordu. ~ ~ü~, Br~way. caddesinde~ 
:O.Uunıı B&rbd dünya aük1llı bulama.dl. idealler netlcede tpıitl pasara cıJcan clabalesi ve tavaseuı.u sayesinde bir ta- geçenken bUf'Jk bır hu:suai o.omobil 
~ bir cıaı:: c:ıktık:tan eonra art* ımamuıdarın. m1lnafıklann, menfaat ve lı:Jm yeni mtıeeııesele!", ve teşkilat mey- sem aümtle ü-zerine gediğini gordu; 

dE!llllftilt . böyle bir fellket gör~ madde d11lıltl1nJ:erinın, Yahudilerin eı., dana gefbmek. bu ~te şa hld olan Stewa.rrt adın. 
09\lnc~ş~i °:.:'1 ~a~~e lerine dftlereılt bir apeidllAsJOD metali 3 _ :su ga.veıvi t.nln için de e.aaY14{ d:a.lı:t een.c; Amerika.il sıçrayarak An. 

JIV-111!1'n1", 13Ufr1ın~" harb 
0 
~~e bit. haline ifrat edilmedi mi? de btr w mmetıer arası su1hu koruyacak ~e er890n,a. şiddetli bir yumıruk inıdlrdl. 

ti artaıc bir daba bu feWcete me:v-ı Bu sefer, tarihin b~r=nn bU fngillz ve Amerl'ıalılann elinde olan u yumruık Sll)'ef'lnde İsveçli b!r met 
dan kaJnıaauı ,,._,_, tla d x.ı-ea.. mucize yaratılacatıuı. ailAh!lı bir kuvvet bulundurmalı:. re ö•- yuvarlanank muhakkak 
nı ı-L. · -.ıu ear nn e11"'JP&& _...... ,,.,..1 ·nsan! 70la ıapımıya • 1 ""3"" 

- etttren sebeb budur. Ycb9., ya-1m!MKU ve g...,. Jddfa edebilfrls? .AJıı:rı.anY81Y parc;tı!MM~ ve d ter Ş~- bir ölümden yakasını kurtarmıştır. 
bö:vıe bir detişikllk olmUM harb caılı:lanm nasıl ttottncfl ~ - Jeri J'.8Pllalk suretile bu ış temin edıle. İyi bir adam olan Andersson o ak. 

~· fakat lı:ı.sa bir saman sonra' Bu bahiB davamızın tı.sıaı :eurada bilir mi? Bu taıD:llrde Avrupada bü- bea" 18 m.da bul 
--ıran b~ac.t; a-rada. mublleltf gmtıııda cörOştllec;* tarafın ... detıeecek y1ik bir kudret halin~e yalnız Rusya tam. wart'a :.ooo cı~'iut bir ek u:an 
~etlerde ıhtlllller olactk' ldl.biz yalnız her 1kl k ndi heaablanna taımı:.vacak mı? Şlmd!Ye kadar Al - . . ç g µ.. 

lbetzil harbler olacat· onıar' bite- şartlan ve dttnY~Yltıs~a izalıa çahf&- DJaDY& tortusu yerin~ Rusya lı:aim ot. • 
buhran eiddet.ıen k.' htllAaa gtt_1naaıl aördDklerhli ıyacak mı? Bir müddet sonra Anderason wfat 

:: birinde " O<*. e:uhtemel olal'l.k cats. . ek dtbı'1adan ne m MeeeleJ\111 bu noktasmdcı ilı:lnci mu. etmif •e vefıı.tı ~inde St.ewart'a 
baa bir zaman sonra gene bir u-j fngllisler detil8C hJm bir çatal daha OitJJoor. Fakat :bı. 50.000 dO&ar ver1lmlftır. 

haıt> P&tlı1acak. HatiA. bu aon tastedb'orlar? 1eri .e lhtL ,UiBler için tlmid noıktası henüs var- Fakat it bununLı bitm~mııtir. An.. 
-.ı 11acak harb, bııgDnlcU muharebe- Malıııad buhranh~. !~ BuhranlanD •ır: RUL!IV& da AlmaDJ'~ Ue ham. dola- de~·un ibWyar hemşire;;-; geçen _ 
~iti de oocm: oyuncatı gibi gör- IA1leri &ılemek d~ t cHter ildsinin yJ8ile çıdk b.ırpalanacaıı:, belki ilerlde ense "Vefaıt etmif v-e servetini karde_ 

lrlÜl!laid olacw derecede lid .. nnone geotlemetı. a ub önllne ge.. parçaianaaktU'. Şu halde harbin de.. 'Din ba.yatım kurtarmış olan Ame-
..tı tanlı olacak. ve &Uhaasa lllO::ı~=ri önlemek 1L nını ıAnndır. Tt. ki d~Y~ ve Avrupa rikalı gence terket.ınlştır. 

tedireartlar art.ık dünyayı id&re'Ye çUeblMr.~~ kald.ınnak iohı iee har BUllıUDU kıorUm84t lçln bır~ncl şa~:;an Ha.z&nm ayında Nevyorkun bir no. 
1bıe -..!~: yenilerini eskilerin ye..~ ıı:uvvetıeri meydanda bırat: • bQyı(lc ve mUsell:::ı~~v:ı::: o an t.eri stewartı çalırmı~. ona tam 
.. 4Jnı iC~ bartte1en llr.l taraf 1""" ı--ı..' eder. Bu sayede şmd!ye 1ı:anaıı.ası ~ . · ·--· .... 1 D30.000 dolıı.rlı:k bir çek vermiştir. 

an ve İnaillz taratıarmm • mu.. mamak ~ temini mUm- RımVeltin Medenberi fılı:rt Au - · . 
01nı&1an sebebd budur adar barbler vıwtasUe bir ı.nzmat rejimi ırumıatc. Almıınya - u .suretle Stewart b.r yUIW'uğu sa. 

2 
- Dıttntıı nesi detl~l ıt.zım? görOnen milli da~";!;n::a :: n~ baıi> maJı::ssd!arını tahatkut et • IDde 2.000.000 dolar alml.f oluyor-
~ burada mesele çatallaşıyor. Es- re bn1unma7JDCaİc ~evtetıerln ~t ve tırmesine ma.nı ola.cat sek.ilde bUt4ln ranm.1a 2,640,000 Türk ltrası de. 

deiıemeeinde Prenaib itibarile mu.. 1aıJ111&1arla, bf:lıVll ırrıvener8'il: t.emini mttm diler mmııtıerın elele ~. sııAh • ektir!. .. 

~~~~ !!ıt::ıe detıten ;:ı:ı:sı::ı~ medenjyet merhalesi =· ~:r:":~:~;ı ıs:~ Elmas fiatları düşüyor 
~ Ye DlUlt 'llenfaatleıinden batta dahi olabilir. ıar bir batsslıta te- evvel muhtelif nutuklannda ııöylediRı Cenubi Afrıltadan bildirlldilıne gö. 
~ h.Je llltaıemelerlnclen korkuJgyor. Medf.111 lnl!laD te u.ır-rtanıa h~ flbi pnd1 de harbi bitirmek Uzl're 

.. ftl.,_n. bUt.an tarih boyunca t' . cawUıııe ve bakare tuvv':.tÜe buna tarşı.. ooııdan başka çare tanımıyor. ve bu re, elmat1 ticareti yapa.n şırketler ba. 
lrlUdataa ~en cemiyet hare • vunın* "!• aıWı utar: poUae, mahke. fil.yeye blmıet için tPtıdlst de elin - e'Jmaslann fiatını dört ş1 -

llbJal: 'nllıttılner ve harbler ve lı*ı '* venn1Je c:aı:':erın. onun gibi mil- den geleni yapıyor. İngiltere ise. bil- inden iki buçuk şiline indlr -
... te.ıdı eticede hep böyle olmadı mı?. rll~ mara::: stlAh tuYVetile Jet hal- hassa ham Avıır>a ltıt'a!;ınrfa kanlı lh !erdir. Sanayide kullanıl:ı.n en 
--- •e insani f'Jtlrler dahi letler de t~amlJJıdırlar. tllıAıtlar yas>tılh :ınftddetee nlhat neti. lyi ıt.aş,lar, pazar fiatınd.an yüzde 
<•> ~ - 181;:1~:Seaı nasıl tab.a.kkuk edebilir? ceden daha Umidli ve dRha emin g!)_ 20 dıaha aşağıdır. Sene'.erdenberi 

,.._. ba.ıirıde en mUstMil, &JTl ~ N:uı ki allAhla davaluını hallet.aniye 2Jllkerek. yeni şartlar bakımından 'ken. ilk defa vaıki olan bu ucuzlama dün
~ afet ıtı nı=~lleıc~l ~to~ alJŞJk bir ;.,emıeıcet haltının allAhı tap. dlsl.ne çi?'Jditi bu Yolda hiç sarsılma • yada.ki buhrandan ileri gelmektedll". 
""""'°"~~ ...... ~~ar m111t talebleri.ni, (Devamı sayfa 4/1 de) (Devamı ııaJfa •il de) 

Bir gen~ kızın dü,tincelerl 
Bir genç lem, h.ıkitl veya müstear bir indsabdır, hükümde 7anııman~ 

adlı cL..a harfile başlıyor, iti ablasm.. I tahalt1rulı: elıt.iti gün söner, ~ud da 
dan Waintıı ıle maz.yi kolay. zamanla esas baki kalmak şartile edı> 
llkla unutuvermif olmalarına dik- kuvvetli b1r d~ut~ taba.vvül eder. 
kat etmiş, sonra d-.- kendis nin elA.n u.. Bedbaht bir &flı:m tedavili için en 
nutamadığı bir e*i nJ.eanlıya ıkal'll ta- lllÖel8r oare olarak uzun ııeyahatle 
laı98Ur d~ olmasını dÜIÜIUDU.. muhit deiiftılrmeyi ıava1ye ederler, sa. 
benden so~r: bebi h.uta.Ya sewblleceti bir batka- •-

- AIJ&. nedir? Ne vakit aöner? Bed.. ma ile ~ fıraa.tnu vennektea 
baht bir a1J1k nasıl tedavi edilir? Jb&NWr. 

Bunlar öS'le suallerd'r ki cevab ve- Bana bu meılıitubu :r~ ıeao ıua 
renin mantaıtteııi ile tecrtıbllerine 86- ilk ntşaııtwnı o1An unu~NPamıesa ba. 
re cevablan değiş1T, ben mümkün oL nun aebebi hentıa ~ onu UD'Q&. 
dutu bdar nötr kalarak şöyle clye. turacK ;veni bir •manın o,*m1mıt ol-
cetmı: JDUld.u'. Bedl>abt &it Jeif iolnde ta• 

- AŞ., hla. b4Jsi. menfaat, muhit vetlenir, oee'e .,.. a&adet eelince uma. 
benzerlikleri araaıoda dotan karpJıklı tulur. TDZll 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 7 - <2> ) 
BıınlaTdan 30 tanesini haileci• relc biT arada yollayan lan 

okuyucumuza biT he diye taltdiın edeceiis 

Soldan sata: 1 ~ 3 4 !> t> I b -iJ 10 
ı - Faik <5), R 

'Ö'stün C4 ı. 
2 Başına 

«a• koyunuz bas.. 
tQn olsun ı2), 

Namus <3>. l 
s - tnceıemelt 

(6). 4 
• - Sert tti:V 

C3ı, Kaplıca <5>. 
5 - BQyülc <3), s 

Kaymakam-
ııtın küotıiil <8). 6 

7 - Akı1lan • 
ma.k C8>. 

7 8 - Dllşürmek 
(5). 

g - Sulu Yf'l' 8 
Cl5>, Blr musttı A-
leti (3). 9 

10 - Nota (2\, 
Dahi (2), BaŞJ.Da O 
•k , sonuna er:. 
koyarsanız a.s11 o-
lur C3>. 1 

11 - Çaresiz 
C6l, Al*.er <2>. 

12 Dokuz 
yi.lz doksan dokuzdan sonra <3>, Soru 
(2). 

Yakandan aşatı: 
ı - Askeri terim C2), .Azamet cın. 
2 - Balta (5), ÇocUk •4>. 
3 - Kovalam2'.C& <7>, Ayı Y\l"{a.tll en. 
4 - Altın ıı.itsi (3) • 

5 - Marmarada bır ada <9). 
6 - ...• ye kadar (3), Er (5). 

'l - Mi bir kanuni C5>. Başma ~· 
aonuna ca• koyunuz efaane kuşu •>. 
Boyun abl (2) • 

8 - San'at <2>, Ruhan.ye~ln akil 
m. 

g - Arkada kalan <2>, Nida <2), 

~-
10 - aoo yaşı m, Cıban m. 



Belek mi, 1P9ytan 
,. 

mı? 
DÜlVTA 



Mahmut Saim 
(Baştarafa SM7fa il! ile] 

mill etmedi, geri ç ok ldım.. <; v gon
dan aşağı indım, tekrar blz.m 'ıtgonu 
aradım .• Miiaey;n:n Hanmı pellC(?l'ede:ı 
babyoı muoş. Naci Beyle mtrdlrmelc.d 
ç.abulı: bitmiş oJm:ıh ki Semahat de ~ 
rada idi. İstaaıt'lllDil ı~. ben aynı .. 
mak istedim: 

- Allaha ısmar?adık .. 
Semahat: 
- A gidiyor musunuz? Bizi eve ka. 

dar gMaımek yol: mu?. 
-..-Bayır! 'mı.tacel tşbn ftl'. Affımll 

rica ederim. 
- Yana beicli.Yeceiim? --v..ı.ı. - Si& b• zaman UUJer - Bucfln meleid1tim OstOmde de lrL 

zl lsta&.90Dda Mile bıratman12a 5es gs... 
..,..., 

K.ebme - Ba•..ı.a 
l:abllobii.,eaCuCwiam .... ..,., .... 
~ 
fili 

Jlr', ~ tanmyortuD: 
......... ... - TeşeU:9r ederim.. Plıtat 1ıen a-

melt*lijtnjıd. llem ..ntn!Jtmm sör • 
dllRl 'bea•ııefendi: All~ a:narladık 

Alhn1e PriıJ ...... -- ...... 
J'ISa 

illa Wır siirii ildi afatmda budala. 
71S!. 

lllaömaıl Saim Altmtlat 
fA.ıtrım var't 

(llaf taralı sayfa 3/1 dedlrl 
DÜD:JI&. buhranı yüzünden A wup pa. 
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SON POSTA 

'l'elgrd, Telef"o:a Ve Telsiz berleri 
Yunlda ecnebi Pirincin azami Ayrı bir İngiliz - l 300 ingWz 1 

sermayesile işleyen sahş fiah da Amerikan anlaş- tayyaresi 
d . ld r .&lmanya 
emıryoru kalmadı 1 ~~.~~"ed!.}v,... !!a~~~I_!!! Üzerinde AtlAnUk ortasında .......... llıolil ,._ - - .... 

PaJa tluk le'wden teWii ohuwuı11hu·: MUIAkatın netice.eri hlLkkında gizli Londra 15 (A.A.) - İngiliz haıvn Jetlerin :maksud .>1•tu da 'baab clahlll 
QIQ demiryOlU ,29 lll1Ül i:ooırdiıltıı.BOU ta.Tarının bl- tutulu .... feYB olduh aşilinhr. ~ mensul> ve f Ü kll,7bol. cereyan eden ~. Beft~ .Mihftl' af7aaeClae da hu··k" l f r rlncl madde.sile Ticsret VeltAletlne ve- Bunları ergeç da.'1a kuwotlı ihtimale muş dlııın 300 bonıb:ırdımnn t:ıyya _ aleyhtar bütün ku>'Vci..1- .lWretU .. 6_ ume tara m-~" = mu··ıAk t bl-L haıı ..... ~ .... ..,_. rflmiş oran saiı\h.lycte istınade:ı man- göre pek yakıDdöl -renecetlz. reaı. 14115 Ağustos gece.!f Alınanya. a a va nde biri~--~ ra' aJr 
Sabn alındı leket da.bilinde pirmcln anünriilldeki Staılne yapı.lan tckllr ya kaqı yapı1an hareklta Jştırak eL Ye bunlıudaaı mümkii• olüilclijt dtte-

mahsuHb:ı fıdrHt!e tııtrntte me-1 olacak NeYY<>r'k, 15 <A.A.l - ~ pze.. iŞ rd1r Yamru Selim Raszıp Emet cede 6eait bir mllkavemet •awweti 
ıty ~ :U <Bı'9181) _ Bahkıeair yL mtl&t&blil amtai"U.rmıda uaml satış ~ --- IJir baZ>ere a6re K. m e · _ Ş mi: ...._. meydana ~etinaekıJıo. 
ı-.~ hUdUıdları ;çinde ve Uluca iske- fiatı a.şatıda göst.erılml9 olduğu veçhi. ~tıe M. Çör;il, M. Sfattnle Bav. llatbra .büeumlar, Hanone, :Bıım.. ~ ......_. • Unn zaman muhtelıif &crMctr r: 
~~l.d Ur!ezi an.smCNtl Ilıca- le ~ oıuımnıet.w: yd 9*a1 fdleri 'H yilbPlr :lngmz ,.e BWick ve Magdebourg•a klU'fl tevcih ._ ._ R it =' •• ._.,... seçlren Birlqik Am.eırlka. llmcU a.. te. 
t~~~ dıemlr,.oiu bag1!n .lr!ikt}me. 1 _ Bursada karakılçık nev'i 35 ku- Amerikan menıurlan arasmd:. bir top- edıbnl.ştir. Rotterdam ve Boalogııe'e harbJn mukadderatını tayin ~ecell şebbüsün mııvat'Jak olabilmest ,a»ni-
~ullldalı satm ahnmıtt.ıı'. J'1lf. K.....,.,uıla JIYl'elell't De't'r 30 Jmtı yaa:ntmasmı M. Btaline tet:li! S... bqı da ehemmiyeti o bdar fam aüca.lele bitiin şiııiiletüe tie'ram eder- lerlne it&irak eunddcdb. AmuillaDm 

ve ........ le lhukuld vecibeleri menkul kuruş Antalyad& aum JHV'i » ıurae. m:lşlerdtr. obıu;Jan diğer hiı.<:mrılar JaıPllmıt - len IMa ~ala iflnde mühim T»u miinasebeUe ahiren Loacka ve MıDa.. 
~~ı. !ılenltulleriJe bu hat devlete aeyW:O ft Maratia Ja'fi nev"1 %'f Jtu. NevyorJt PG8l ııa.zesesi bibilk bir ._ w. mnlıı5 alıııuşc Ud .>iı:Piiil <k•*-'nfa kovaya J'ollıMlıi:ı h11SU$i JDUşaWdler, 

8a eftıüş bulunmaktadır. ruştur bt altında Moekovada 4ç oev?et mU. milmesslll de, mahalli tayin edllmlyea bunılan böyle daha nefer yapılabilece-
nt n....t.ı:1 alına ve intikal muameleleri. ' fWl fllÖl'iluıda çelttlen- messlllerlni{ı lşt rakJc bir konferam Havacılık mU-tehasslSl Wr Yenle bir mlilakııt yaptılar. ilni lskao411 ve ınürakabe için "8aa-
~lll'a eden nnttaveıeler dıftn Mfina- ~ -pa~tıım.:'umua. pirilıclır Jtwal. taplanmasının derplf ed ldlllnt yas- .. 2't'Mın Amerika Cümhurrelsf mış sö'zclfenlen bAşka şeyler lleiillcr· 
"- ~etAletinde, Mitinakalflt Veldlile sız olaraık bir kilosunun azami ı·at.. paa1cta<lır. diyor ki llWer llıuncll q ilıs:tk ?ııılıf"• dl. Japonyaya karşı Mıkındliı ta_.la 
raı.ı.:::: ... 1:1;trı aaıthty~ miimeıısi!Jm a. Nevyork Sun ga2leı:.esi, Amerlka ile Mister Çörçil olduklaruu ıı9ylemeye Sovyd Rusya ve Ciır devletlerine rera 

........ a !nı.zatıuını.ıJtır. lıandır. tngiıt.erenin M. S~ll!:ıln Uç devlet a. (Bafiara.fı ı inci sayfada) bllmeyls hacd vsz _..! etmeyi videttiil maddi nnlunfar, h 
~ 911retle YllrdHm•b ealdıl ser- 3 - ı.. JDIBiıablalt'b iltilıı6al 01

•· ram:ııda ııt;tedflecek kon!uansa lşt!rak ~e .o) O&'m..Yan ~ fak- 8 1 0 ~ ~- eTft1 ~ ._ miişahedeleriır hi9'f etmiş ohlafu netl-
._.e ile işi:..._ tt da nan dffer nevilenn \.°eS.llr baş!tca istibı- emnesini taleb et.meleli Jhtimaltııden torJer Vardır iti buruarı ayrı a,,...,. he- &ft--0- ...:-a.. L&.. n=Fli"--;!; - -- ce)erlD maddi lfadefıeridlr', 
~~ ka ..,~son şimendifer ha ı istılı9&1 nevlleıönllı ...,.. -~ -- ... -·~ .,, .... _ 

- ~- saf DUlli nt~:ı.nnm'bırmcl "ıltra.d.a gösteri.. baheeıtnııetiedir. •--- ... t ~~ •• ~ır. bal *-in e&.meksbia Wr fılltimal 9luak "' Maadmafi
1
h bşu .. IMlrita anatritr olma~ 

azam ....,an '· Vatl•- • e . ~ ..._, .... liartıxie F.ransı:ı w İn- kaydef.aı1tienll. 8~ .-e.&en llalterler ... zım . .'r .. k ugunkı ~ne a ııma..,. .. , 
AIRıanrara na re vaziyet m~-~ n::xr:~:~:ı ~~~-an~I= 5wznp900tt 15 (A.A.> - Beyaz Sa. gillzler Alman hava kuvvetlerine karşı bu llıUmaU bir akıa ela.rak b'lcllrmek- her turlu lhtfya!,)ları ıuüt. tt,ru ar-

9" w•mY"""' ra;y bum .sekreteri M. 'Mllııım Ha.s. htrmliik elde etmı1llem.; bunan setıt>. &edirfer. Yalnar yerf, sene ~iiı e- ima Amrrit.an ıaiiılafa:w 1mnet1at1e 
Cllaş tarafı ı \nd sayrada] rat Tk;aret VekAtet·ne tetli! edile- lldt M. Ruzvelt'in 11.'Vdetıllı bekliyen bi daha hafi!, daha hızlı, daha. cevval ~. & İnciMe...... ımaıık ~ı.. aısm. •u,... 

CarpllJRnalarda, Sovyet.lere .kaııh cektır. ıp2et.ecilett kendflerir.e, bir tebHt avcı ı&Yl'Uclerl:ıe .matilı: olma Ul'l1ldan Bir rfvayefe dre Atli.ntik d isini .__ .-it wrdl• kle41ir. 
ıa.t verdirilmlştır. 4 - Pirinç J.ı;tıh8al mmtakalarmda verileceğini sôylemiŞtlr. ileri geliyordu. Bu harıxte Abnanlu metlıal lir B9lıtasnıı.la tir ~~ • ..,... ...._. .,. tc'f-' «fiç)IMe. 

,._ Munzam har•"·"" olan fir.t münılm.ce latomdlsyon1~12-·lbüun GllllJetecllerin intibama gfire, M. i~-Franaada,Bft "· ı aerd ek Polonyada ve l'ir'e de eellll?li Kmıda '•hfflerlmltı va- ~ ... ~ .. ....._ ~ ':1 Mr :-~ 
QCl'!} ~-.. sene ac...aı :1111ıı.:ll...I\ !ırın a m ... .,,u ~'\eak ~ ger.,...., ı:ua.an ar a yapmış oldukları tr.. b1'd....._. h c9riişı en· PUts.. ...e:l'I ...,.. - ııw•n-. -
Cen e, 15 (A.A.) - Ofi: hanci ~ idra.ktne bal'lanabilece. ~ ,.nn Jaı,nya ft -~ .b8ıtıUJi bil'inei derecede pike __,. 3'll&ae lılr tl!nıiır k11 :1ıu: uı. biirilr SAJ'•dlt:r t.lelt dllıdr 
ın evrec!e çıkan cLa Sulsse.t ea.zete. ğ!nı ncueı Veülct.'ne blJdirettkler. hal husmi oir t.reııJ.e V~ngtona ha. bcaıbartbmao taıy;y:u·elerine bor\'hı- Mister Roosevel&'ln ...::aı.t..:*: - ._betlnila ı-+ ' ita lııeılO!Mr 
~n muhabiri "yac:ıyor: dlr. retet edeoektır. durlar. a wı1* lir~•• raı1Mına tesa- B=dea ...... Mm.-....__...,_ 
an etnı h&relı:At o kad9r süraf..le ce.. 5 _ Sen mahsUlden elde talan pi. insfıterecı. ~r orduıımı haıa biriik!erlniıı ıtuv- diil eMrf1mftt ~ dlklaWr. Çtinlit 1'~& ...... ~ W• b ı t• 

etıiıe Iştır ki bJ hal mareşal Bud- l'itwlerin ı&imdllı:i halde azami fiatlarının Londra. 15 <A..A.> - l.DDdra. mat- Yetini .f!ade eden «.POt.anSr.Yel• uli.mesi Re6ıiıuLılıW' itJn """'~· N7fe lıll' ~.._.. ...._ bir nim ıı.liıld• te. 
nıtt ~!arını iatl~ altında çek. tıetbltbw ııııı.ı g9ı ııtmenrlftfr. AJııcak. buı.tı lN aabaJı d.ilııyaya daha (r1 btr l~ ~ .tdıt.drleTf aramak .~ır: knezziih bahis nıevzuu olnwmıfb. eessüm ~~ ~- - A-.. m..._ 
~ mı vermemiıJtir. fiatJann eeyrincle buntı icab ettheef!'k .ı.ökbal w.deden Çörı;ıl - Ruzveıt be- 1) Tayyace adedi. .,. miMMa Mr fmUn Ye mdin _.. Ps • Uılbiıi*iia 1'19armıllll .._ 
tıını. ar Yttomtr ö:ıffnde etaUn vm;tyet hb!1 marsa ~ m:ılmtl yanatı baacıkında uzcn tefsırl~de bu- 2) Tan-relerin kaliCesL lwaak-lr .;..~ h kneuilhin kmek te bir "diişlinııe o1ab1Ur. 

t~ tuv!IU'dıtıan zaman, d~er miltte.. derhal tatbttına geçilecetl ~. ~ler ltu beyanaUD, 3) Bava Ü6kriD!n dl'= krtlt. edildlflilde 1"r seteMe '~ e- Awrib ~ bil' ~ karar wn-
8u etler Dnıeperi geçiyorlardı. :r.ıatlannın Hitll!!!'in yıent nl.zamms llaqı muıtaw- ıe.iı. -- aeaa- tllemew. •Hecek midir? 

~PN,.e&n.ada bUcu.'nlar iki ıst1Jtamete allkadarlara b!ld1nllr. metli ~ell bain•D?dan. 4> T Maanmllll .sow Jlabeier ba teJiJrfn• l'Uftti baWs wnllU .... teY Aw-
it M · Bbtaclst JCyd arkasmıda p. ır omı Nazi boyunmrrutu altmda inleyen n ~&re pilaıtJarmuı 7ülrak va- •ha bet Mit tollhk 1Sl f111'111z h.: rfkanın harbe rfrmr.si değildir. O iki&. 

.., r ~ brebti (ll!kltnde inki- de pek yakmda walmlsalacıL ~ '1ıllene imaDa cearet. ve;receğlni: 7az. sı 5~n:Öuşm h PrP.M de Gal'e TI11mboklutu1tuzıplfa.te saıdi belulllıllaa ı.. Jıar'!Na tiıı ~1.-.. 
~· amam baidcMı 1 

--1annt. }laır.Ja,. ;maktadırlar. met \""' m"~afaa eddener~ı muta.ve- etmekle ~ı enen eıırırr -----111 Roosevelt - Çörçil mülakatı şlmclbe 
-..y-nı eden muharebeler bu havali- maktadır. a-~ik-..:r.,. ... uu erecesı ~~ bi ı tını .. __ L....OI -...- .... Bı.r -4~,....ft .~ •• , k. ta. aytllftlafnuşlarıllp, kadar ttr s nm . .,,, .. _ ı.aı._.e 

N~--""' 15 4AA.) "D<>-"ka.!e- .,.. 9Ul'"""' J,,_ .ıu ço yyarest olan 1 la L.:•.::.-. L.- 11 1 blan 
I> _ 1 • Revir .,. .. ,, ... _ - ~ tnraf k::uvıvetlidlr. Fa.kat kal te bundan Alınan ordulannın Sovyet RusylM)a a n - - saa er n .~ .. va nı 
uclgrad Devlet Orman şletınesı ainde Ruavelt - ÇULçU m.W1ka.tmdan daha,. yüksek rol orn.ır. SlııUıı, mnnev. laY*Ulderi len tnakicilerle J•JM117S- yerecektir. J'akat))şilınıll ıkel,ırıl, ~ .. ~ 

bhseden Nevyoı:it 'l.'lmes gazetesi şöy- bblli'. u hız d~.. • am U:ııaqawkta a'Ösienlitf raallyet -,e :ııaman sonra. ,, ı:ı evv mUJh-
Amirliğİnden le yazıyor: ra ,-e..., . ı ve ..... a d~er ''ıwf- .Fransada r&ıe ça"""' clafn lıttiha.t. •• llftlllltı JııeyıuuaamesiıMkn i1laret 

1 _ i ... _. _,u.~ ·--ı \'e iı1ıı&ar olu:na:raık tuıtıcemeri depo_ Bu mtııarmt infirad poUt!kasmın ni. ~~11:'~Un 4~1!.: on tayyare meyli, Nfle 1'tr b"Jlla'111tayı Mr :ıı:a .... kalan mülakata ald tebliğ h:ıkkına 
.ıtı .... _ ~ Ol"JBa~ . .llJIUa. -- -A.. • li .. ~... hayet bulmuş olduğuna bir alıımet ve ~....-.. ce '"'l ..... kırk tayyare ret :haline __.ınıt·., b...__,_on1

11 
-- ela bir tel' ııöyle:n'!k fayda.s11dır. Çilıı-- .. ,ııu le~..:ı~..n. • k tellğe .......anuııraın aksM,,..,.n iDUl m..._ ~ vn.,.,,,,..tte kalır V" kısa 'bil' .. .., ..... .,O 5"• ...... _,,. • "" 

aa\'\t ·~"A ooan ve ereB _,__ al , k ayni zamanda yenı bır devr n ba.şladL -~ . " ............ • bu, burin ~in, &ebfri miimltiin priin- ili bu. 7eıai bir fikir ıra.de daiyor. Eski 
n.ı~ bll!unan 1,60 _ 4 metre bOYda ve 10 - '~-~~ k ı50n:0ı ve gtre_ ğına bir işarettir. Bu devrede Birle.sik da ıtem:ı.zlenebiltr. İşte bu bakmıdan ~~ bir ihtiya~ &ikmüne glrmlı} b•- \lr kanaa.tl teıırıularu11 1izerinde bir 
n:ı~ı.e .veya bmtıarın aralarındaki elb'adda Ouınıa. wıere me e Amer'ı.ka cihanşumul mahiyeti hnlz b;.r bu harbde dikk.a.t nazarımızı çeken b~r ıunma.kta itli. hayli şeyler söylenebilecek mlllellerln 

2 de>rt köşe ~ısa me~ kerestesi e.çık a:rtt.mmaya konulmuştur. btiyllk devlete iabii olarak terclıtüb c. cihet varsa o dn tıı.yynre faallyctrerı. Bıı min:ısebetle lnciltcrenln ta~ lendi :rnu'kadh:ı.Uarıuı keıvlilerlnln 
1rııı; l{eresteler .henüz una.! olunlllJ depoya lnmemış cilduğundan eaiışı den mes'ulfyetleri d~ruh~ etmektedir. nfn mümktin mertebe gecryc inhlsıu eyledi!i açık 9ıyasetln ana hatlaruu ta"tn edeht1eceği formıihillü de telaar 

3 ~ ~ a,y zarlmda depoya mal i.ndıkçe teslim dhmax:aktır. Mülakat 35 bin ~hm ıemlde yapılClı ettirilmesi _ve bu suretle kallttce oıa;ı bir daha çizmek m•vafıktır. ihvava ('alısıvnr ki ao:ı.bileec!l tesir 
.,..._...,-,..._:.._.-.::_ metre madı.bının muhammen f atı 25 !im o!up % '7,5 temi- Vaşington, 15 <A.A.) - Ofl: aşağılığın izalesine ç~lı.şılnuı.s:.dır •. ~·r İngiltere, Almanya ile, Alman:ranm he1'halde meşkfık!ür. 

ar ~ ev.vel &Vi.r '"'0'Zllesme ya.Ur~- ..Cümhurjyet sarJ.Y.ınd.1. b!ldirild!m .. tayyare ibirlığl.nm ha,Ef;et ettiği ussun bal•mitlilt her ~ kelMlaf ı-tıe S r•___ m ı:;; 
f - ae ~Pı-e Rusveıt. il& Ql)rçü areemdelri cllıılmana olan DUIMleslııhı de llOlü gak meehr ..._.,.cllr Alwı .,...._ •LUFJ VC.a91,.. C#&#(I 
~ a mWAUt 315 bin tcmluk Prbıce oı waıa. ~; bu husu.stA Almanlar &Uek --------· ---------------------

' ttruvıuıöri.lnde 7 epaim•fbr. ~ smıbe ~ cepbeierın.de en mü.-
' - Artb Amerlb ......,. --- ...... alır ~eflte bal'tm~lar; ın.ııee. Sovyet - Japon 1 

münasebab 
Korent kapab 
talırib edit,.ı: 

......._ iınfrfftı ıbi Ne'QWk 1~ U..A.> - A....tlla _. .nıırt ~ .IQbı Pnnwraaf, 
-~ -- .o-n- . wcbcfılti en saam 

İstanbul Belediyesi 
m teı:ıı.natı ---

;ı:iye naıarı ~ - • -· t dltıia Jı&Nkııre ed'a'elt fair ., 
ıneemuftBlnıcla yaadıiı bir makalede .. , fVIDde ..at.terim JaPlP cr&ıelaW.. 
diyor ki: Y•.lu- 8alırald Alman .-ıırıwını ....._ 'n>k:JO ıs <AA.> _ mıuter. 

Aıneriltan :maıeıi M. Hitıerden ev -~ ~ loln İlldlaler -- .ıapm iıllfbh&ra.t daire.ııan~ 6 _ ıı!~~ ıa!:i-:t:'eri ~ ~ 
wel ıtıarekete geçilmesini ve Bıtlerden D 'f ıı...... kalrnM.t.a. km daza c~ M. İshlı, zaoonya Ue 80vyet R'd:s aAJınun talaUii: 
-=--"- ed'ildiğ takdirde Amerit.anm "'* bemUJ, bem daha QC>k enerJI 
...... - ı 1 

nt ıacemeildfr· ııartetmeitte 'f'e m.üteaddi.d hallan ya. 1'1 ara&lllda.ti miinoaeba.tm ~ l>ülmaA .-Mlerl IC.Graıt. bn&JJDdan 
arım menne at~ np geı;melt med:ıurlyetlnde bulun. ~ gautf>l'ı'.-• ~ mm umaa Wif:Mlo edıem«!;lecekt,8, 

metre ..U.. . Ayn 1ıir aa •:;,,oda. net- mattadırlar. e&rk '7Phesfnde de AL. Sömı:i, Jçonyarun SOYyet .ltuya _ 1bsDla ı.va Dndler!:. 6/~ ,.. la/~ 
rngUtere de .&m~en laa4.- manlar llerlecntş vazıyette oldukların- clıU1 mut&leb&lta bulandufu ~ Aiaıııtıas peefen ı. ~ h-b 1 * 

redllen nıfiirterel: de. rtrQei dan, im.va ~ert dilşnanıarmın hemen da.ki haberleri tebllP ~e.ınil'lr - man etıadllletdlr. Alın.a ...... ,,_ 
Jııa bir anl8flD& ,apüdllı ~ _ bur:1mun dı~ed1r. · anal lllllhBlerl tlaer!nde kw.al4ilel 
911nc*fe4!r. Bu&6a LoDdra _. IMlna. Ta.vYare JllloUannt:.l vasfına ıreIJn- • Be'1riaefert uma :ııaman dlJl"lltırlıaik ~ •ada.......,...... ...... )lir ---.....> ~: :vtıks*. tetaık bilırısi. tayyareyi Rusyada din tekrar y:ta arui Yitmıan Ce!blt ttı---ı 
imada. bal.UD"IUehll'· aıad10 •-- bır at cama.. lfbl Jrullanacak meta. . mqoı"r, 

_ ... , ..,.._ ret ve U?.vt bir mukavemet. llzımdır dirildi mi? Bll.hrıyeye memıtl& ta-yysreer !3/H 
.Berliıı ış (A.A.1 - Yan resmi bir Bilhaeııa aaa.tıte 1200 kilometre bir sü~ geceai Sldlyada denlz.ıltl gem lerfnfıl 

1ııaynU:1Mı MMtrill,er. ratle U.yyareslnf ba.saş:ıtr dikip hUıeum Moelwva 15 <A.A.l - Reuterln ha. bulunduiu A\!KUSt& Ossü.'le hUcum et. 
Berlilll"n ~:W mahfellemıde müş. eden bir pike ~arecislrute kan de'.. suf mubablrl blldırıyor: mişlerdlr. Atılan bombalardan iki ~ 

terek Ruzve1t _ Ç~rçıI deklar~onu - vera.nı ~cin cot ~ll bir h~b ve Ruıııyac!a dinin par.lak. ha surette Dfmltl ~- w ok!Ui.u "Ye rılL 
mm eski ve b~ cumleler.ı.n. n~i4- l:endis!nı :taybetmemEN. fçfn satıam sf- yenJıden dirild~ hnlkkıncıa atin.fa a tun Dır.erinde bl)ytn bir l'Kl1ırnım ~-
11 bi tekrarından ~ka bir şey ol _ nirler lAzmıdır. :Bu tayyat'edler e<* g -
~ müta}ıede edilmek,ed.ir. kıymet'lı elemanlardrr. bunların yertni zete.lerinde buı haberler neşredil -*--~------------

.-·annm iK!lr.l>acinl .mle.r daldınma.ıt petı: gttç b!r .ı.,tır. m.lşUr. 
Aft1IPS ferlerlnln ,arattitı Alıınan:tar için en biirült zorJutu bft. Bu haberler, oldukça muıbaJ&Aa&ı D"l't - KOll11I l'f!'ditll ha:m"l* o.. 

eleği, ~an cı rada arama!:< Tlzmu:hr. Dl.ter ciM!~ dır Flakat iUl'a& muhak.kakiır k- lrahmdmı aldılım şehad~i Zllff 
vakıalıar ve hK.ıllatier ta)'ll'l eyliye - dDı,,man hedefl~rtnm gereılı: maddl, R.?- hi.; ·~ ettfnı. Yenfııııtnı Aiacat.ımciuı ak1.ınm 
cektir. ı:eOtse t.a.kblk bıa.!c.unmdm anndanc mn- h'nbie~ &Jv:Jet.le!' Birl!lındell: kiliseler bMıalQ •=· 

Ja.-aJ'ada tcaveımetı hava kuvvetinın tes rlni, do- ...,.. r zaman h:ılz olınadıklan dere_ ... .....,. Mbri .-ı <Hl}" 
Tokyo 15 (A.A.} - Reuter bildi - Jayıstle PotanstveıJn ikınb ı.... lli&c Al. cede hurrıyete s:ı.hib bwmunaJıta • .-~ .,......,,.. 

rtyor· man ha.va. potan;lyel!ni!ı şaiic cephe- dır. - NaG Suacur 
~ _ ~ll detfara.•·yoınmım lli:nde ~ış oldutu zorıt• ta bu-

akiel.t!fini ötreıımeic: ~in -nkıi beniıs dw. . 
k de Tokyo'dnki müşahldlerin ~ hafta Icuıde~i wnuml hava faa. 

er eıuıe . . ı :mem H:retdll eöııdeD ~ı:rer.ek olursak tntıf. 
anaa*irıe gire ıki clemOtraı • l!Zlerin ıeçen ~ft!llara nisbetle daha 
leketm şefleri tarafından tane~ ımif han*et.ıeı' yaprıuş oldı.ılunu gö. 
dilen .-Us Mk~ ;r~ rürils; Kolonya, ~ratdet>org, .Ranovre, 
edilmeJilİll olnıası mana.Ildır. Krup. Stetin. °Brt'men, KieJ ı,mirlmne 

d'llea harb• l'(lndtEleri dahi htlc•ım edilm~. elelı:-
Madrld 15 (.t\.A..) - Reuter: ut sımtnrl19rile, slAb ve aaua')"f fab-
cMadrid> gawtai:lin bildil'diliDe rlkaian bmnba!'duna.i ~i~r. Bu 

psre. Çörçille RUZft'it tarafından ,...... t&arrmıda :ftngutr.er 12 "b<ımbenflman, 
redilen deklltrıı.9"Jft, Bırleşlk Amer'ı.. 1 &'VCl tayyaresi kaybetmiş oıdu'!dıı
:ım.ıun harbe dofnr yeni b r adını at- rmı b!Td"ırlyor'.a:". Hıı"U>l'lki Almanlar 
tıtı manasını t8zUlll1Un etmekte - myiatın bu rabmlarııı iki mısa oldu. 
dk. tunu aöyJ.üYorlar. 

d'llfJlılm .-e&IRi di.Jar tl: Almsnltr da 'bu hafta içinde :lngil.. 
Rmve!.t, ftletı .\vrupaya harb nan terenaı şarl[ s.lhiUcrıne hücumııır }'~ 

etmif ~- Dnf)ardır. Bu h.ücumlarda 10 İngiliz 

Bu sabah OstDdar 'a 
b"r ev yaıdı 

tayyaresi düşürüldlla\i bfldirJrıYor. M31. 
ta. Ye Sliv~·e ıle ba11a hücumları ol. 
muştur. Bu ba!ta içlnd.? şark cephe.. 
9bldeki lıMa ful;,ytSı de liddctlenm'ş
ttr. M~ siWl !a.'arikala.rmS&, dt
m ryollannın mmı m notcıırarmn bom
bardımanlar yap !mış, Lenhıg?"S~ ffa 
müteaddid haTa gruplarile hdamı e
dilm~. 

Rus tayyareleri !-. uzım mea.fne 
ratmm anudalle lJir ~e &et.eleri 
denmlı tııtr sarette Ber?.lAe bda.r ı'
tMp ~.ııılar Jl&PlYOt', eeµhe4e 
6t AJmaa bidıUd:mte anudıın" ıŞf'k.:?ıle 

CUP~. Dltai Taaoet 

S.b.htan Saballa: 

4 kilometre 
gol kaç gıl 
sürer? 
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HAZIRLIY ANLAR 

Prol. A. R. T ltompaon ve 
lrlan Konur 

64 üncü ders 
Lesson Fifty - feur - BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Exerci•e• 
Filty-three: 

ExerciN /: 

lrom Le .. on Nevralji, Kırıklık ve Bütiln Ağrılarınızı derhal keser 
İcabında aiinde 3 kaıe ahnabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

ı. 'Ilhe *in ot an orange is more 
ba'lıter than any oıther part of it. 

Her yerde Pullu Kutuları israrla isteyiniz. 

2. nıe *in ofa.o orange ıa the moat 
bltıter part of tt. 

3. The 80Uilıd of an insect ıs leas loud 
4ban the aound ot thunder. 

4. Nlght - time Is the least warm 
part of UM! da,y. 1 

5. The moon aives ıess lldıt than tJıe 
aun. 

8. The moon givee more light than 
any star. 

Exnci• il: 
ı. nıe browıı box. 

Kız Ye 

Erkek 
1 l 

ANA - lLK - ORTA ve LiSE ------... 

BOGAZİÇİ LİSELERİ Vahlı ve 

yah11z 
Arnavudklıır • Tramvay caddesi: Çiftesamytar 

Ka.yld lç.in h.eqiin ıo elan 1'1 ye lı::ada.r melctebe müracaat eclllebaar. 
Tel~foıı: 36 • 210 

:: ;:ı1 ~ ~: a cow. r Yalllı - Yatısız Kız ve Erkek 

=t::t', - D .. ~ .. m.'!.":';::.~:'"i.1'"~ Şişli Terakki Lisesi 
0eoerı det8lıe iki nı ıaunnee &çın dit auyu mahlfilü ae di§ltrinizi tırça. 1 - Yuv&, i1k. orta ve lise sını:flanna hergiia1 renı taııebe ka.J'(lına de. 

...:. mıa.&. ım w leaııt teıtmderinl Ia.ynur&, akabinde ga.rs:ıruını. yapınız.' vam edilmetteıdir. 
lcullaoıdıtımm aıörmOe ve mlaller ver. 2 - l!'.ati talebenin 5 ~10.le lıadartayıcflannı yenilemeleri IQzumn bil 
.._. llugfln diler bir mukayese me. tıbe road. It is a 8ian from whidl ~ dirilir. 
ıtıaıdu ~ Bu da alatıanıı IODU- eee th&t dle1r W86' la t.o the Jelt on a 
na <er> ~ <eat> UAftıslle mukQesedir. nıarrower road. (0, yollarının eola ıi
Bu mreUe more 7ffiae aılatm 8DDU- den daha dar bir yol olduiUqu öiren
oa <er>, IDOllt ~ede <est> lllve ederi&. dlUerl bir ı.ıı.rewr.> 
Yalnız bu meılıocl ilci heceden fazla he. nıeee ailD& are neoeasary, because 
oelf aaıatl&rd& kullanılmaz. Mi.-ller: one road .s very lllte anot.her. <Bu Joa-

tull. fuller (fUlar) = daha dolu. retler JAnnd.ır, J1ira blr yol dlierlne 
fUll. fullC (fUlest) = en dolu. p bmaer>. 
Dan"OW, narrower (DAroUer) ... da. '11ıe eervant oomes t.o a sudden stop 

ı. dar. and aawıe a audden loud cry of surpriee. 
narrow, narro.- <ııAroueat> == en His ıoot ıa on a grcen snake. When 

dar. tıhe boy eeeıı it he ılves an evıen louder 
cıean, deaner <lcltna> == daha te- Cr.1 .od oomefl to his help with a st'ck. 

als. But he dC>e6 not ııtve the snıı.ke a blow 
c:Aean, c:leanellt <tıtn•> -= en te - becıeuee it ıs qul<X!!r than he is and it 

mis. ıets &Wllf'. <Fakat yıl8lla vurmaz. zira 
V ocohtılary: e tı:ıendiAlnden daha aüratlldir Vi! uzalt-

bloW (bK)u> - darbe, tınemek. la.,ır>. 
onnwnon ~> - mnumı. m6f. Snakes are not very common 1n thb 

tın*. part ol Che oount.ry. Green snakes are 
dmt c.-> - tol (yol OIWDdekl 1ıhe OC111•ııooest. Arter a long walJt 

a>. they oome to a aecond slgn whlch ıs 
n~rır CnJIJile9erf) - JUun. lb 121' ftl'lt. :rt AY.S cSTATİON•. 
eeoood cdlcmd> - ıttrıcl. DDIJe. Tbeır eee tile st.s.tAon at the end of 
llel'Y&Dt <eEl'ftnt.> _ hademe. the rold. At thls polnt the eenant 
llİP ~> _ )laı'et. has Vouble with the bOxes and he lets 
Mtion camnn> _ JıııtasJon. one 90 ont.o the road. <Bu noktada 
mdden <aMn> - ant, ap&DSll. hhmeıtçl kut.ulıard&n rahat.az olur ?e 

-.ııriıM (..-pr,\ya) - hayret. blrlainl yol Ur.erine bırakır). 
trotj)le ctrAbl> - ahmet, rahat.. J;t ıs tıhe fulıe.t bOx. and everytıılns 

aız1* COD)es out. nı s mAltes the "°Y an"" 
~oellt (k()monest) _ en mlıe- The eervant ı.ıtes the boxes up arain. 

Whell 1ıhey ıet to the ution theY 
~er aA.udi.r> _ daha ,okaek <ses will start on the second part of thelr 
ıcaı. journeıv. It wlll be cleaner than the 

wıt;• ~l"·-<()dJıiliiill - daha yqtı. nrst ıp&rt. 
;...., coot.u> - berine <fiil ile tul- , Exerciu 1. Ma~ the•e 

ıanınr>. complete: 
qulıc*'er <k\dltar) - daha çabuk. 1 'Ih firet :road ıs _ thAn the 
,...ııer <am<>ı&r> - daha kUçUk. ~. e 
mıaııe.t <amOleet> - ~ küçlltt. 2• ~bay ıa _ than the mate. 
Text anJ tranalat·on: 3• 'Dıe bo1 is - and - than 

A eervant l'OEll wtth the boy. t.he aervant. 
'11ıe bay tıı mıaller than the ııe!'V&nt, 4. The ıa.st part of the joumey is 

and the servant 1a older than the bQJ. _ than tıhe t•rst part. of it. 
<OOOI* hlmıetıçiden daha lt!.\çtlktllr ve Exerciu 11: Yukarıdaki 
b111lıetç1 (lOCukıtan daha yaşlıdır).. • il 

'Ihe boıy haıll the amalleat bOx in his metne aıd •ua er: 
band. and me servan~ has thıe other 1. Whaıt maıkes !;lıı> bOY and his eer-
ıwo boxes 'lbe road ia ~ dry and vant vo more alowly? 
thelr feet 

0

mllke a cloud of dust. 'l'he 2. WhY •~ slgns neceııaaJ1' on the 
duıllt glves tıhem !.rouble. roıtd~? . 

ıt gıets 1n tbeir ey~ and makes Uıem 3. What dofJs the servant put h15 foot 
IO more &Iowly. (0 ıt61Jerlne per ve on? th ser 
onıan daha yawııo yUrüt.Ur>. 4. Wha.t aort of a cry does e • 

'lhty come to a. bOe.rd bJ tbe skle of vıınt gtve? 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartl.:ın 

1 _ Ankara Yilkaek Ziraat EMUtiiaü Veteriner Fakültesi askeri kısmına 
bu ytJ sivil tam deVreli li.selerde lyl ft pek lyi derecede m~un olan .ve 
olgunluk ımtihanlarını vermlş olma.k p.rt.lle ıalebe kabul edilecektir. Is. 
tek.IUerın 84atıdaki tartları haiz ctmMı 'Jılnndır. 

A _ TÜrtiye cümhuriyetı tebaasın~n bul11°maJc, 
B _ Ya.tı 18 _ 22 olmak c22 dahildir.> 

Bede teşetıtiilleri ve sıhhati orduda ft her ıklimde faal hlsme. 
C - n kiketl olanlar a.Iınınaa. 

ıe mtisakl oımat edil r~ kı kusursuz ve seciyesi satlam olmak, 
D - Tanr ve hareketi, ahılA -hretl o:mamak cbunun için de sa.. 
E _ Ailesinin hiçblr fena. hal ve fO 

bıta veaUtaaı ibraz etmek.> vesikaları baf!amaları 11 • 
2 - iatetıUerın müra.caat ~tidal&nna fU 

mmdır. 
A - Nüfus CÖ9dalll "fa IDUlf,ddat sureti, 
B _ Stbhat.i hat.tında tam tefetküllü a.stert hast.ane raporu ff a.şı 

kıllıch. tascl'kıli sureti c - u.e mesunlyet ve olgunluk şehadetnamesi veya 1 
• 

o - Okula alındılı takdirde uterl tanun nam ve taını.atıarı _~abul 
ettil:l ha.Jrlrmda nlillnln ve tendiainln noterlıtt.en tudikli taabh~d se. 
neclı Ta1ebe okuldan lat.lfa. etmek iaterse okulca tahakkuk ettirilecek 
ınura.tıarı blrden verir ve bu da taablıüd eenedini! kaydedilir. 

E - Sa.r'llı, U)'Ufk.en gezen, aidikU, be.yılma ?e çırpınmaya müptell 
olllladıtı hakkında .eı.'lerinin noterlltten tuditti taahhiidnamesl. eBu 
l'bi tıuta'bMardan blrlle okula lirJDeZden enel mal61 oldukları sonra -
dm anlt.fl]anlar okuldan c;ıtanhr Te okul masrafları velilerine ödetUir .• 

S - iat.eklller ~an mahallerdeki ukerllk şubelerine istida ile 
mllracaat edecekler ve tubelerirıce 2 nci maddede bildirilen evrakı ikmal 
et;ı;k~n eonra Ankarada Ylikaek Ziraat Bıwtitü.stt Veteriner Fakülte& as. 
kert talebe lmirllttne gönderilecektir. Miracad mliddeti Eylülün 25 ine 
kadardır. Bu tuihten ıonra miracaat kabul edilmez. 

4ı - Okula h}'ld "fe kabul ole'b&detnameel clerecelerıne ~e milracaıı.t 
aıra.sına göredir. İstekli adedi tamam ohmca. kayıd 1'!eri kapanır ve ka
bul ecıııenıere milrac&at ettltleri a.üerlllt f'lbelerile tebligat yapılır. 

(89ft) 

---·--·······-.. -·-·---··--------....... ---·----·---·----······ Son Poeta Matbaul ı Metrirlıt Mllrriı Selim Rqlp Emet 

Tarifname gönderilir. 1'1: 80547 ........ __ ............ _ ....... .. 
Ley;i 

Erkek YENİ KOLEJ Ne bari 

Kız 

tik - Orta - Lise -- Tak.simde SıTAserviler 86 
Müdürü - Sabık Şiıli Terakki Direktörü M. Ali Haffnel Kırca 
Husuaiyet2eri: Yabancı dllıer ötretimine ehemmiyet vermek, Talebesinin 
sıhhat ve lnzlbi.t.le yakından alikadar olmak. Derslere 25 Ey!Qlde baş.. 
lana.caıktır. l!l!llti talebenin ı<tayıdlarını A(rustoo rununa kadar ~nilemeleri 

lt.zundır. Tel: U 151t 

F 1 K •< 1 T. K A R D EŞ 
OTOMOBİi. VE ~lNiST OKULU 

SOPÖRLERE: Yeni devrem:Z 8 EylQlde açılacaktır. 
Müddat.l 3 aydır. PratiJt mot.ör dersleri, dlrek&iyon ta
Jılmleri. Kabul şartları lııı.kkında tafsllAt isteyenlere 
program gdnderılir. Kaydolacaklar hergün 9 dan 12 ye 
tadar kabul olunur. Ke!lıtUb veya uıırafia yer temin 
edilebilir. Şişli. ~ ldcak No. 1 

Lanizyolları 

MUdUrlDOil 
ltle•m• Umum 
hnnları 

Ahlreon idıaremiııe intikal eden Haliç vapurları için tanzim edilen yeni 
ücret tarifesı 20/ ~ustos/OU tarihınden itıberen tatbik edUmeğ~ b:ışlana-
cıtdıt . 

Bu tarife mucibince Köprü ile 1*elel~r arası münasme~ler dört nuntalta
ya aynlmıştır. Bunlu için tcsblt edılen ücretler aşağıda yazılıdır: 

Yalnız Gidlt Oldl.$ - Döın\lo 

Bdincl :lltıncl Blr'.nci İkmcl 
Mnld Me*i MeV'ki Mevki 
Kurut Kurut Kuruş Kurut 

3 

' 
• 8 

10 8 

ıo 

11 

15 

6 !töprü ile birinci mıntata yanı Yem!J 
ve Hal ıskelelerı arası. 

T Köprü ile ikıncl mıntab )'&ni Ka -
aımpaşa. Clball. Aykapı, Feu~r. Balat. 
lııııkelelert araaı. 

11 Köprü ile UoüncU mıntata yanı Has. 
köy. Ayvan.saray, Halıcıotlu. n erter -
dar. sUt)(lce. Eyt.lb 1*eielerl arası. 

18 15 göpril lle dördüncü mınto.ka, yani KL 
- ğıdhalle itıkele61 arası. 

Ayni mıntllka dahilindekı veya tarşı)Jklı iskeleler arası seyahatler için bi
rinci mevltl ücıret.i (5>, ildnc.1 mevki ücreti (3) kuruştur, 

Her mmtaıtada sUbaYlardan birinci me~ide <5>. erlerden ikinci mevkide 
<ı>. QOCultlardan birlnoi mevkide (5). MtllJcl mevkide <3> • talebeteree:ı blrın
ci mevGtide <4>, lltlnc1 mevkide C2) ltUrwJ Ucret alı.nır. 

Bu ücretlerde verçiler d ahildir. 
Aynca blitAlın mınt&kalar için t«ıTJlltlı gjdiş - dönüş Ucrctlerlnln tutan 

üzıerinden onar J&pruıı umum!\ mahsus abO:ıman karneleri ile memurlara 
mahsl.IS yUzde oıWE ternıilMlı ellioer yapra.klı abonman ltamelıerintn de tar:
fenln ııaö>f.nna baolıanacatı tarihten it.ibaren satışa C*arııaoatı ilin olu

nur. (7007> 

Deniz Levazım Sat1nalma Komisyonu ilAn!arı 
ı _ Ta.hm\n edilen meemuu bedeli <22.000> lira. olan (80000) metre 

emeritan bezinin 13/ Ağus~/Ml Pazeı.rte& güniı saat. 16 dıe pa. 
adıkla elcsi!t.me&i yapıJacalttU'. 

1 - İlk t.eminaLı (1850) lira. olup ,..,..tnamesi her gün mesai saatleri 
dahilinde lmm~ndıa.n alın" Wr. 

S - 1iıııt.eaılilerbı belli ııtııı ft aaaUe guenpepda bulunan komisyonda 
m.r balQnmaJıan. (.nl) 

100.000 
800.000 
20.000 

2.noo 
2.000 

.. .. 
..Seci 8t7ab btUtılıt .... dQlme 

• Beyaz tileQk kemilt dllme 
• SlJab tuçült kemik dQiıme 
• Böyük yaklıslı dtıtme 
• Kilçük yaldızlı dilime 

IOOO.ot 
'"80.08 

IH.00 
:l40 80 

24.00 

'1858.80 

1 
_ yı*ıand& cins, miktar ve tahmin bedelleri JUllı bet kalem düime

nln 18 ~ Ml Pazartesi ıünü saat 14 de paıarlıtla ekslltmesl yapıla-

caktır. 1 -~ ..... 
2 

_ Kat1 teminıaıtı dl 78• lira c82• kUl'UıtJ o \iP _. ..._ bıerrUn ko _ 

zm.,oodan almal>ılir. 

3 
_ 1sbeklllerln belli gün ve saa.tte gesmıpa91da bulunan komiQ'Onda ha.. 

zır t>Wmımı&ları. ('1074> 

Devlet Demiryolları şletme U. M. dan: 
İstanbul _ Edime h&t.tı Qıııerinde Sirkeci.~ Yeditule veya Zeyttn.. 

"'-'-·"it- ,.,._nyonuruia vagon ~nde teQ1m p.rtile ve mu _ bumu veya ~ oy ........ lil t 
bedeJ1 4600 lira. olan 300 ton kireÇ açık etsltme usu ~ sa. ın a-

hammen .,........_.,.. - .. .., • ....._ ""'l 8ıa1a mmü saat 15 de Sırteclde 9 
ln••ca'*:ır. ----· - ....,,__ rs ıı>-
~ binuında A. B. kamiQODU tarafından yapJlaCaktır. . . 

t.stekmerin 31'1.5 Un muvatltlt teminat. w d1ter vesita.l&n üe birlikte 

"" -..tte mtir&ca&Uan 1'zqndlr. 

- -- liiiiiiiliiiiii-- - - - ---- ---

' ......., .. i 

RA._OYO Li N 1 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
Her 11•1' .... ..,. lfincle 8'c .,. ...... 

dişlerlabi ~ 

Mühendis alınacakb 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünd 

Ankarada imtihan edilmek üzere bir ma.k.lne yütaek 
mühendisi alınacaktır. 

Verılecek ücret miktarı 3656 ar.yılı :kanun hükümlerine göre tesbit 
lecektlr. 

Talip olanların bir istida ile ve evratı müstı(telerllıe birlilate umum 
dürHiğe mürac&atııarı. c7005> 

lstanbul Levazım Amirli(jinden Verilen 
Harici Askeri Kllaatı lllnf an 

.A41&iıda yazılı ıeıbzeler pazarlıtla aaım ehnualıaır. Tali!ıleria 18/ 
Pazarıtesı rtınU aaat H de Hadımkl)J civarında Mm& köyünde aaterl 
alma ~una aeımelerl. 

Cim:. laıı&an 
&Ilıo 

Patates. 18,800 
Domatıes. 9,800 
Patlıcan. 12.600 
Karp\.12 14,000 

(199-7140) 

** 'Oç paıtide üçer bin kllo ldm:yevt mwqene ile 18ıde yatı alınacaktır. ,. 
zarlıkla eksiltmesi 18/8/9t! Pazartesi gOnü HadllllköyüOOe .-iter! Si 
alma tcınHsJonunda yapılacattır. Tallblerin llMt 1' de ıcomill)'ODa reınıe 

C901-'1H2) 
1f 1f 

Aşalıd.a YIMPJllı mevadın pazarlıkla ekaillmeleri hhıalarında yazılı 
saat ve mahallerdıid askeri ıatm alma komUr,yonlannda yaJ>l}aoaktır. _.!: 
liblerin belli vakitte loomisyona ıeımlerl Evsaf ft f&riııamıe:erı ald ol.Jllll'" 
komisyonlarda (16rillllr. 

Cinal Miktarı Tutan Teminatı İhale ııünll saat ve 

Sade yatı 
SAde yatı 
Kunı ot. 
Sade yatı 

tllo Lira Lira 

so.ooo 
20,000 

1,200.000 
20.000 

----
48000 
31 .800 
90.000 
31,800 

l600 
4'1'10 
8'150 
47"10 

21/8/Ml 10 
;19/8/Kl 11 
18/8/941 11 
19/8/941 10,30 

Ta7.e fasulye 4.uoo kuruş 15> 

Patlıcan 44.300 • 15) 
8ollıMıM 142.00I • 15) 
lf.abak 44.300 • 12> 
Bamye 10.800 • 20) 
Yetil biber 4,000 • 20) 20/8/941 lŞ 

Beher çiftine 800 kuruş tahmin edilen 5000 çift er fotlnf tapalı 
ekSMmeye konmuttur. İhalesi 1/9/Ml Paartesi gilnll aaat ıe da 
Lv . .Antirı'.iğl aatın alma. komiayonunda ,_pııacaıct1r. Tutan 40, 
ilk temenatı 3000 llradır. Ta.liblerin ıcanunt ves!kal:ı.rJJe teklif me 
nnı l.ba.le sa.atin.elen bir s:ıaıt. evvel :tomı..,ona. vermeleri. (905-

* * 25,000 tllo karpuz a4ınacakt1r. Pazarlıkıla etsatrnesi 19/8/Ml 
at 1-i de Hadımköyde eski ltomutanlıt babçeetnıılrJI" ...._. aa.t 
tomiılVODunda yapıla.caldır. ~ .... n.kltJlte komeyon 
lerl. (891. 709U * * 

BelMI' lı:l~ 40 lturuştıan 850,000 kilo sıtır eti ta.ı.lı arıı
kODmUIJtıur. İhalesi 20/ 8/ 941 Carşa:nba rünü -.at 18 da Bo~ 
tm alma koımisronunda yapılacaktır. Tutan 340.000 li#t jjrtemln 
liradır. Talibl!C'rin lk.anunl vesikalarile tslif m ı , •••nnt ı.hale saa 
saat evvel Oromfavonıa vermeleri. <'181 • etM> .... ~ 
Aşağıda miktarlan 7azılı meee odunlan tapalı zarfla eltı.iltm~w 

tur İhalesi 22/8/941 cuma gUııll saat 16 da Bolaylnle aekert satın 
m~oounda yapıl&Caktır. Taliblerln kanuni vesi1talarlle teklif 
ihale saatinden btr saat evvel komisyona vermeleri. 

Mlktan Tutan Teminatı 
Ton Lira Llra Kr. 

1260 25.200 1890 
252 3780 283 M 

3200 H.000 3600 
3520 !i2,80I 3890 --
3360 87 .200 4810 ('iti -

1f. -~ 
Beher çift 4 ıı.redan 8000 çift yemenl k8')8lı zarfla elcsilt~ ~ 

tur. İhalesi S'J/l/Hl Çarşamba günil saat 18 da ErturuınU. ~ tıS ~ 
aıma toml.SYOnunda yapılacaktır. Tahmin tutarı M))80 ~,rıo JO 
natı 2'00 liradır. Evsaf ve şartnamesi tomisyoında görültıı';_,ı 1'(1fl 
nunl yesJıkala.rlle teklif mektublannı 1hale aa.atinden bir 
m.Jıs10D& vermeleri. ~849-6m- ~ • • .-&il'·~ 

80.000 tilo aüt w 80,000 kil~ yoturt p:ızarlıkla aatın aıın •""" s1'- ~ 
:r.tı8/941 CUma rünü sa.3>. 16 da Adapazannda 8*eri -~.aca 1 ıO ..,.; 
nunda yapılacaktır. Bütün ta.hının ~eı: 1'1,600 lira 1* -ratlJllfl 
turdun tahmin bedeli 21.200 llra Uk teminatı 1590 lınıd"'· 
vakitte komis:YOM ıeımeıcrl. <Hl - '"'32> .. .. deO 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdürl'!!!~~ 
1 - Aalrerl Tllbblye mekt.ebine meMUb ibnallli tablb~ ~-

ditçi, ._,teri otretmen ve hukuk okurları.11n 1 dl o1'ol6 _,J 
20/Atu.sto.s/941 de ba4)ıyacattu-. w~" ,~ 
caıa.t.ıa.rı. ,An~d·~ .._. 

a _ Bu zilmrelerin ilrmalsıtZ olenlannm ~1 bUl ()ııl,.a~ 
da dahil oima.k üzere 10/Eyl'li/ M1 dıe ~ebelerin 8 .J/11 
taburunda yape.caklıırdır. Sılada bulunan oı""1"'· 
de mektebe Utihak etmeleri. nddetl SflOl 

1 - Kampı olmıcyan ikmalsiz talebelerin .sıla 01 

' ne kadar temdid edSlmlştlr. (71~) 


