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Makine e 
Verilirken ...... _, __ _ 
Sovyet 

ordasaada 
bozgun 
iddiaları 
Alınanların eline 

geçtiği söylenen gizli 
bir emriyevmi 

Enıirde Ru• k~tlcri gerin · "i ağır mitralyözler yerletti 
~1 nıe•i ve m evzilerini terke • 

e11lerin kurıandan geçirilme• 
•i İ•teniyormuı 

lıerıın 20 CA.A,I - D. N.B .: 
lı:vyet. 41 inci kolordu kumandan .. 
bt· ın nıütea.cıdid nüshaları Alman 
!lnı 4lannın elıne geçmiş olan gizli bU 

- ÇARŞAMBA 20 AGUSTOS 1941 ld~ itleri telefon•u 2 0203 Fiatı S kuruı 

Ticaret Vekili fuarı 
bugün mühim 

bir nutukla açacak 
Vekil nutkunda ihracatın 

bir senelik seyrini anlatacak 
On binlerce ziyaretçi lzmirde toplandı, Vekil 

dün fuarda 3 saat meşgul oldu 
İrll!n1r 19 (Hususi) - Sulh içinde idrak ett.!ğimlz 11 inci fuarın 

'Verdiği gurur ve neş'eyı İrnırde t.oplruıan on lbinlerce zıyaretçinı.n yu
ıııünden okmnak ka'bil oluyor. Fuarımız yarın açılı.yor. 

T"ıearet Vek11J t>ugün fuarda 3 saat tetıklk!crde bulunmuştur. Ese
rin mtıaz'Zam bı.r Mıdlse olduğunu bilmünasebe refa.ka.tlndeki 2e\ata 
söylemiŞtir. 

Açılış :remıinde bulunmak ve Romnnyayı temsil etmek üzere Ro. 
maıvanm Anknrn .refiri, Mısırın İ.stan.bul lo:>nso1oou geldi. 

Ticaret Vekili yarınki açılı.ş nutkunda ihracat polltıkamızın bır 
senelik seyrini ve önümüzdeki sene zarfında 1hracaıt vad.tsOOOe yapı
lacak işleri iZah edecektı.r. 

İngiliz ve Alman büyük elçJlerı Dr. Behçet Uz'a birer telgm.r gön -
dererek fuarın açılması münasebetlle tebriklcriıb bildirmlş!er ve açı_ 
lış meraSmlnde bulunamamakıan müteırollid teessürlerini ifade et
mişlerdir. 

1rı l'e\-nılsinde şöyle den:lmektedir: 
fUJJcıa inci, 11 inci, 180 inci ve 90 nıncı 

alar Gcunıandanlılı:lanna. 1 
~ Unsurlar tarafından kıt·atarda 
tnett evty&t; düşüklllğUnden ba.bsedil -
lartıte Oldutuna ve fırka kumandan ~ 
CWlc. e ala.y lltumandanlarının kuıoanda 
eıcı lerı tesekkUllerde bir nizam tesis 
lincıllıtnenıi.ş bulunmalarına ve Jtılltle ba
bbı e r.ic'a.tın dev~:ı etmekte olma$llla 

Karlman mağlızası 
ihtikô.r suçundan 

mahkUm oldu 1
e.en şu emri veriy0rum: 

'dt1t - Ric'aıte nihayet vermek ve te
ber tıııercıe nbamı tesis etmek ıııcı 

2 felr ~rber hale konacaktır. 
nı - Panıte sebebiyet verenler ve 
t enzı1 hbınıet1erini bozanlar derhal 
~. dlz1Jooet.t.ır 

~ra - BOtUn hıLflf ·ve ağır mitralyöz.. 
--~ · ~ aJtee hat.tına sevkedilecek ve 

ehernnı bulunan mahaller -
f ~toplan ile teşek.lcüller ere g ,.,. t.ehl\keH ııörUlecdt yer. 
Mtıharf.be • 

l'a1y6'Ller yerle,~ •erlalne atır m lt
terJc.eclecek olanlar Jı.~1 .. lll9Yllilerln i 
ltıelldir. T9mıclaQ hçlril. 

t - Müdafaa ha.ttımn dertnutı ıntL 
~8(idld merhalelere aynlmalı ve bir 
,,_arış toprak mücadelesiz terkedllıne • 
... elıclJT. 

it 5 
- Siy~ kumandan ve komiserler 

llu~nda etı!Jklerl t~kküllerde ıntlza_ 
~Mcıır saat zarfında iıde ve tesis et. 

it ler. 
~•llıda ettikfari teşekküller içinde 
~lec:lktarc1a lntizamsı1Jık unsurlan 
rıaerıerı:lan aıyasl kumandan ve 
~·loıeıl(ıırı cüm.est harb divanına sev 
ııulıbe ış er. 
~ &!:Yası ltaret.lerinl çı.kJl.mıış o1Bn bil
~e ~ Unıan~ıın ve kon1iserler saat 
ın;"<llttııu:r bu ~l\rctlerınl yeniden 
til tıda.nı.r ır. ·'\ksı takdirde bu ku -
~~r. bt~r hain gıbi ırurşuna di

c u l'lnr.ı 
. 1Unalldan1 re\.lnt, 41 inci kolordusu 
~'1ııı t.A&~ tu~genernı Kosobut.2':dJin 
~ .\sıına Oı~~tadı1-. 
l:lt.e da biruı tatılit•ır cUmtcs!nin altın ~ 

t111ıo\P'ıın cı i.eşekı:nı ;efi lcı:mandan 
" ~ bulunm,\ktudır. 

ıngilizler buSabahki 
Vaziyeti nasıl 

~lldr görüyorlar ? 
~ ha~ 20 <:-.A.) Sovyet Rus -
111Un~~eti bugün şu şek:lde 
<!~ada· 
~"•rıı Almanlar t.D.:luiklerine 
len,~ et.itnektecıırıer. Aynı zamanda 
~ •arın. __ a <kığru hem gar.bten, hem 
ar. ..."4lll 'harekette bulunmaktadır. 

~reıtaı 

Moskova 20 CA.A.) - Moskova 
radyoswıun Jlldlrdl.tine göre 6atit 

Ba sababki 
Sovyet 
tebliği 

cephooindeki .\lman myiatt ~ 
ne kadar 1,5 milyon iruıana, 6000 
tank ve 8000 topa baliğ olmuştur. 

Hükumet lüzum gör· 
düğü ahvalde müba

yaatta bulunacak 
Müdür ve diğer suçlular birer hafta hapis 

'-"" ___ ___,~__ Altilra. 19 (Hususi> _ Ticaret ve- yatacaklar, mağaza 15 gün kapanacak 
Bütün cephe üzerinde Bu sabahki FiR =.: ==~~ :11~~ç ::. Karlman mÜl!BSe&eai aleyhindeki ve bu çantalan üstüne )'elliftn -· 

· dd tr hare beler ' ,. .. eılımete ve bU auretıe m llbw.vaa et- Jhtlklr davası, aaııye 2 nci ceza malı yapmak suretile talıif 1...ua aatmaı:.. Şl e l mU tebıı•g""ı• tilf Jcuru f88Ul)'a ye pirinç: kemesinde dün n eticeye varmıştır. tL 
Mt:J6kova 20 (Radyo) - SovYet jStih- Vetıf.letln teablt edeceli zaman ve .. . 

sabah mahallen:te • tmaita Toprac Mahsulleri Davanın suçluları b ulunan mueııı - Mahkeme, suıou delılleı1e ıabU gar_ 
b&rat bllrosu tarafından bu H e'lsinki 20 (ıA. A.) - D . N. B . reııı. on.; m emur edllmıetır. Of la Ticare~ se6e m üd'ilrü Aı-Ja.ntın tebaasından müt ve her üç au!,)luyu da ellıoer lin 
n...-ecs1.,. Uen haı:t> tebliği: .~ CDenm• 5 inci sayfada) Santqagıo :Buhols ve 'te2.ıgAJıtar Kos_ ağır para ceza.sına, bker batta müd.. .. ~ a1lnU ordularıınLZ bütün mi teb~: 
~helercte. bllhaa3a King!SCP. Novgo- sortav.a1a:nın cenubu gar.bisinde ta.ntJ.n hakları~aki i<Mta, Beyotıun. detJe hapse maıhkfun etmif, Kart _ 
~~. Goımeı, O<ieaa 1stikaınetıerinde vu··cuaa aeUrllen çember Fn!Andiya Salama da pera:Jteıntfecl l8temattan t icari te_ man müessooeslıle, İstematın düıldı:;i... 
d;ı-ana k ., d __ am n.t tıDA.fına olarak ve perakende nmın 15 er gün müddeUe .s«lıdedil J ._u arşı şıddetıı uıuııaret>eler ... ıt'aları ta .. "f- ..... ft n daha fazla a. f""' "'- t -
venneıcte d a. .... uouu . ... t wc.vrlnden çan a satın almak me&nı de tahtı karara ahnlftır. 

17 Akustos günü cereyan eden bava raltılm19•ll'. ....,... d ya Ws> evam et.mlşlerdfr. ...t D;>oıman anudane lllU • işi , rl 
k em ... t eıtımeıctedır. Fııı'An 1 -

muharebelerinde dllşürillen d~man av " aS!ff.ığl 
tayyarelerinin sayısı evvelce blldlrildiği d{jşıınnın ta;hllycye ç l 

çusu 'asılıısız olarak ate.ş a. 
üzere 22 olmayıp, 28 dlr. memlerilU • ktıırda 

17 /18 Ağustos secesl bombardıman t na aımaıcıt:ıdır· Killliyetlı ııu 
tayyarelerlmlz Romam·ad ' Plucşti pet- ı a iIJl elde edilmiştir. Bunılar nıe: 
rol mınıt.akasını şiddt!tle bombardıman gan d a her türlü hart> maızemesı.111 
etmişlerdır. Büyilk yangırılar mü.şahe- yanın . la zırhlı otomobiL 

muııtevı lc.aITTYOfl r , 

Aydın ve Bursa 
mıntakalarında yeni 

tesisat yapılıyor 
de edılmiştir. 1 toplar ve oto--

18 Atustosta cereyan eden hava ha- Jer traJttörier, :ıt ar , Ankarn 19 (.Hususi) - Aydın su 
--•·Atında 3o AJm:.ın tayyaresi düşür- ma· ..... -ilM'ılar bulunmaktadır. Vakti 
,~.. ""6 """ işleri mıntatası dnbHlnde bulunan 
dUk. Bizim kayıblllrz 12 tayyaredir. gelLIWC bu hu.susta mufassal mnlilmnt Nazili' ovnsı son sulama kanalının 

izd f aliJr.~ bulunan bom u~ f" kf.ı t ı 
KaradCll e a verileeektlr. Ha.rek·~.... mı.rv:ı • 0 • ve - ikmal' neva:kıslle bu kanal ü.zeruıdc 

elerlınlz di.lşmanın 2 kted z yl tıımı:z • bardıman tayy.ıır ' • ıe devam ,edalmc ır. a a yeniden ~tırııncak prl.2 ve lmaHit 
nııf.<liye g~ıisini batırmış ve bir mık- miibm deiildLr. j (Devamı 5 ln el sa:1 fadaı 
liYe gcmislnı yakmı~ardır. - - - - .. 

C 4SjCeri vaziyet =ı 
Almanlar harb hedeflerinin 

ilk kısmını istihsal için 
beklenen taarruza giriştiler 

K kadar yani önümüz ~eki iki ay zarfında harbin umumi 
ışa ' k k ·· h. k' 1 ·· .., · üı.erinde müessir olaca ço mu ım va a ar gorecegız 

Yazan: Emekli general K. D. 

talii 

lzmitte komik bir hadise 

87 kılıbık bir 
cemiyet kurdular 

'.::emiyete aza olmak için kılıbıklıktan imtihan 
vermek ve diploma almak 18.zım imis 

.- ....... _ ....... ., _,__ -·---... -,,.. 
• 1 ı r-·: Kıhbık'lık Diploması f* 

.--~~~~~----~~~~~~-----~~~~ 
llllltSt.ı,. f"•' 11 toı •·ı 'fll~Ltll ... 1 , _____ _..:., _ _,_ __ . ___ ----~ --
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lllltıırrıı ibi BUdyenlnin kuvvetlerinin 
lliıı. &at 'kr lkı.snunı Dinyeper nehri
Olıı~u l.9ınına geçirmLye muvaffak 
lllan'lar ~nedıhnektedir. Çün'kü Al. 
'lıı11ına.rın 81Yn11.<1a ynlnız 60,000 esir 
~dı:fen r büdirınektedırler. Şayed 
'~1 

1 0rduJ.arı tamamlle çevrilmiş 
tlaır <1~Alırıan1arın eline yüz :bınlerce 

Ağustos ayı on bir gUn 60nra b ttlği 1 dUnya )~de ha~ ateşinin ı;ıçrayıp j şfunuı ve \"ÜS'at iktlsab etmek kab11!. 
vakit dilnY&Yı ve be-~rıyeti t:asıp Sta-, yaıkmad~ ülke ve d ~.ır kalma~uc~tır., Yetinde bulunduğuna b!r işaret sayılsa 
vurmakta olan bu harb başlıyalı iki Birleşik Amerln Cilmhurretsı Mıster yeridir. 
sene tamam olmuş olacaktır. Bu müd- Ruzveltin AUn:> .)kyan.usunıın meçhul Bu şümul ve vUs'atı ıtayln edecek 1 

& _::ı ıea~erdı. 

· Çörçil Pazar günü 
to tautuk söyliyecek 
~ tı0ra 19 
ı..;._ _ Oön;u Qı <A.A ) - İngiliz b:ışve _ 

·.:.""8lna ' arb kn.bines nin lbır top
~ X>ter r"eya_set etm.ştır. 
ı;;:;tı p~rtan öğrenlldığine göre, 

flıılıeceJct!.Cinu radyocıa bir nutuk 

det zar!ında r.!Unyanın muht('lif mın- oır sahılinde bırço;;:• mütehassıs :e mu. baş amilin tse bugUn şark cephesinde . İnnlt Kılıbıklar CellÜJetlnin dip?o.... -
takalarında dereler gibı akım insan 1 şaVtrler de hazır o duğu halde ~ngilte. Sovyet Rı.ısya ordusu ile milttriik: or Izmlt, (Hususi) - Şeıhrlma:cle sa dına. ıhünnet etm kl ' f 
kanile mahvolan b!rçolc: mıımureler bu- ı re başvekili Bay Corcıı ile yaptığı mü- dular arasında cereyan ctmoktc ola~ yılan 87 yi geçen ve kılıbık oldukla - nuş blil: n.ğ e - e ?Uı es~ 11lP.
gtin bilfiil barbı)(lcn veya etm yen bil-, JA-'kattan sonra gazetecller toplantısın. ! harbin cereyan ttırzı olduğuna şUphc rmı söy'liyen ıblr takım nınruf - :unac - ı mutaleasıru müda ~ 
ikt'Unet ve mllletıeı bır parça olsun yıl. da Sovyet R~·ayıı yıı.rdım meselesi- edilmemelidir Zlrn Sovyetlcr ordula rimnnıf zevat bll"l k İ gayd - fu~ etım.ektedirler. 
dırarak bunlan. mevcud 1 n a- nin nnca:t önUmtizdrkt s<'nenlıı llkba. 'ı rının hayatı .kısmıl~rını kurtarırm • ı . eşere nrn nrın a IZmıttekı kılıbıkJ.ar aynca bir im 
bıı sa.kin ve da.tın muı ı. \"C • . harı n !hnyetlnJe veyn yazında imkll.n en şimalde Murmansk-J,cningracl r d:~ gayrıresımi surette kılıbjclar cemiyeti tlha:nn cm tabı tutulma.ktadırlar. Bu 
ıerıe hal çaref ,..rlnl :ır .se\tet dahiline gireceğinden ve o umana ka. miryolile Ladoga gölilnU ve Kareli ber- kumınğıa muvaffak o.lmuŞlardır. imtilı:mda muvn!Cıık olanlara mera_ 
si şöyle dursun, bu tlm~t 1'f.l dar da Sovyet oı'tlusunun düşmanları.. zahını, onun cenubunda Kronştnd 6 _ Cemo:etın reisliğin.~ ve azn.lıkları. simi malhırusa ile dlplornalan tevzi e 
!etler kan bifrilyen rıle ·t~kıtt (ıa mukabelede devdm edeceğ ne em- dasile birhkte T..enlııgrad bölgPS;ni ve na şehrı:n :bu Yolda şohret ve şa.n al. dilmektedir. Bu 'diplonıaJardan elde 
daha fazla parıı:nı Rta vt~~ltk~ hiyeti bulunduğundıı.11 bahs('tınesl del bu bölgeyi Mosıcov.1 , Yaroslav ve ,l\.·o.. mı.ş slmnlıırı scçUmlşlerdır. Kılıbık - edeblkllğım ıbir tane&n. gonderiyo. ~ 
a.tcşlle saldınşl:ııı genısıı;t~M.eo u harbin dıılıa blr hııyı, uz:ımak isti- logda meY.kller•'le bağlıyan demlryolla.. l.a.r, ma'ksa.dlarmın kadına hür.net rum. 
ler V" ,,..l ıVtHşle le p,.~ r.,, dında olduğuna ve daha fazla bir [Devamı ı nd s::ıyfacl.'I.] olduğu ve medeni bir insanın da. ka. [ Denaa. 1 ._. art911&1 
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~·ı !l!hl»~ g/J~ 
Evİiler için mes'ud 
olmanın şarllar1 · 

Dargınlıktan 
4 

sonra ... 
t B1: genç kadın bana ya2'Jdığı mek- kendilerini ta~en haldı, muhataba 
uba.-«İLk • haksız gördükten başka ona kıır~ı k4n 

le&-. da.rgınJıgunız diln oldu• cflm. beslftlleye başlarlar. Aradan zaman 

B k ki 
ka birisinin''""'- .. 12 - NerıJalketıe riyayı a.ymnasmı 

lr kaJ.a.baJık içinde evlileri bir. Kadın ve er e ere .. dikıt"~ a.da_..,asına,_goz diken kadın bilin.is. Nezadtet yuvayı ne kada.r ko-
birlerine k k~._1.,,~, dan goız ı!i' mın .... arısının pasa.tıı . . . 

?e arşı ....... ımaarın . . bir kad'm olduğunu ö'ıı.renirse . 1 ru:rsa riya da o derece teıhlikelid11.". 

id. ıl~. başlamış. Bır tarafın h<>ŞUna geçerse bu kini sokli,p a.tnı.a.!t imkansız 
:ır 1~=e t;ı't!znfın ~1nl~c dokunan ı bir hale gelir. Bu ııt.bilerin karşısında 
tası etr tıncı um o ~ o madı.ğı nok- kavgayı kısa lk:esercıK derhal ban.şma 

. . a a çJlkmış bır milnıutşa, ba- YClluna g'fıdllmeaini t&.vsiye ederim An 
sııt bır sebeb, esasen çabuk halledilen lıyorum ııu bu kAd k · -
bir ilıti!At. Bununla beraber Jı:ocası ııe 1 tıtı da. bu olmwl! o u,yucumun yap.. . a.ı.a.1tasıraı.l!k:tar1n.da.~ ıtanımaık h 0 sev.n r. 

tnihnılrüm:ıür. Ha.ibuk.i bir insa - 24 nasi at Bilir ki aıt4k mesele bir zaman me- Erkekler için: 
n.,., evlenö~n sonra da, ev- selesidir. B" +"""' t d k t•· l6lllJled . Tara.kta. b11"8Jttlmış saçlar b" kö" 1 - ır VVIY'an ı a a ıyen karı. 

eın evvebk:i kadar me • ır - ..a;:.,,.._ k 'li b" 'b ı k" 
deuı 01 . -ı ,_~•.....:-ıu-ı·r Zam.altımızm nwdem ai- şeye tekme ile ahlmu çam""! •• -;.. nıza ........ u;u.e ca ır sa ıra. san ı 

nııaıına.sı içın ı. çı1:>;r m.a.kuiJ se. ~LC>J>aLra.· ... • • .., ~ 'l' YAE>•nı• .......... ·k · kl 
el> Yak:t . . l l "nd ç~ıı.unda yuvanın mahrem İI1$anda nefret uyandırır ve ,... oooo ıyarı..-n ""=u ı ı a ınız vannı.ş ur. Bununla beraber evlı bır e en en ~ cesar.,.. ibi bir · h t.m · · 
kek ve bir kadın lbirbırlerine şahsi ve müşf4 ~vası kaylbo:muş, aıle SO- kırar. Gürel ve ;nce 'hır şey o~an aşk g ~ tıat e eyınız. 

:;__ hususi nı.alıarı gilbi baık:arlaır ve kağa dölai!ımü.ştür. Boşanma vak'a~- ~Jk ?e incelikle swlenmelidir. 2 - lnısallloo' hakkında karınızın 
"?!ece biri>l!rllerine ka.rşı eıski paa>uç, rında ihıyamrt.Jer, para. sıkıntıları, d - Nilc3.h dairaslnde nık!h memurla- ölçrnerini k.aı~'eyen tashihe ka:Lk.ma _ 
glinij geçmiş gazete muame:esi yap- ni ve fikri ayı'ıhklar geçimsi1Jlikten, rının kuru hitabeleri yerine ıher ge_ yınız. 
tnak tehirdı:a<Jine doıjru gider:er. Çift_ yan; ka.f911ıklll müsanıah a.ve mu-ha.b- tine ve her güveyiyı:: şu sö21leırin tek.. 3 - Bir yere g;rerken önüntize geç 
!erden ıbir~inin kendi kend:lne diğen bete daıyanan nezaketin naksnıhğı rarı ne kadar münıısib olurdu: . .. . • 
ha•kk •. .... •..a. ·· •· b mesınl mütavelkki1ane ibekı:e.meyiniz. 

ınd'a: •:Bu baıD.a aiddir. Ben n&ı- sabelblnıden sanıra gerır. ...aU ucueıssumıı ve u a(Ydmhk ba_ , 
&lil huşUıtnQ g:der.:ıe öyle harekeıt et_ İ~i· geçinmek için iyi muameleye sa~ kışı mu!h:s.faza :.>diniz. Binbirlıı zin 8Ö_ Ko.unda.n tutımuz. 
ıne1cte seıt:ıestı.m. Halbıtki ondan ~- bahtan başlaana.k ~ınMlır. En ıı;or '1Jiinii kesmey6ı.iz. billhassa btrıbiriııi. 4 - Ona atomob«I. kul'lan.m:ığı, oyun 
~anm~urn, diye d~ündütü anda saat kaıhvaltı sas.tdir. BirQOk yuvalar zin ~~an sfuü kapına:ınv:. Hıçbir lan, lisaını, müııiği siZ öğret.meyiniz 
::ıtr~ lbaşl'aımştnr. ka.hıva!tı sotırasında yı«ıım..ştır. Sa'bah şey ~eır.ınde ka.vga, .. h~tta. munaka.şa bJr lb.ooa. tutunUQJ. 

Bt!'IÇ<)k lnsanl.aır i:zıdivaç kapıısının gazetesini ootııada ()kum.ak iBt~en cinB et.meıyıruz. Bunlal' ku.çüık yarahıT ıhı- 5 - Ona kırnı.ızı tırna;k c#laqına ta 

]arkasında damti surebt.e neş'eleneıcek t : .... rıaz keın<lin·ze ba~ımuz de- rak:ırlaT; lbu ~ra!ar biı"Qtirler, lbır gün h .. 
1 

-.ı~ec1r.· · i .. ,~ en eıı.ı 
1 

en ...,.. · 1 amm.u .,..,.,.u~ ısın zı soy~meyınlz ve 
' ı; eıneceklleri ve izaz ve ikrama- mektir Ya::ınız tegaddl lbakımından pallak verirler. Aranızda biraz ger_ . ~11a.. kulla 
gaTlr.o• ~- •-· , 1 b" d ·· a · aynı '-""IC.7 ı nan cliğer .kadınları 

1-._ >.D,j!;aJrı.ıa.rı neşe i ır u.ny değil, ayni zamanda saadet bakımın_ ginı.1ik varken onu izale eotnneden uyu . . . 
-..ııı.rJ.a.r. Haabuki onun blr nevi ortak ·· ..::- takdir edına. 
ht Oıkt"""-·- .. ._,_ , , dırı.. Zir.a sofrada gazetesinin us ..... ,e ma.ymE. Ve eier sa.adetin~ 111uhafa 

6 
n.-. • ..ıı..~~ kö"t.""""'· 

<q;wıu ve en muuuu me.se:enın k ndis'ne hiZ - 'V'A',. ........ uz uı ....... yaptığı za 
biz1>irterı kpa.nan adam kansının e ' ı.a etmdk istiyorsanız k,üıçülc .nezaket -
:ıa.... ne verebilece-kleri şeyden ret tın . . istemek man c<ığl.n>, iyi brr !Je\V yaptJiı zaman 
""'ret bı.»mmiuğunu !keşfet.tile'!" mi meıt ve neLa e esını kaidelerini inrakm.ayum. oğl d" baıhs t . 
nıeınnun~etf'eri zail olur; hüsrana baJ[kına mallik değildi.r. Saadetin şıa.ııtllarını kadınlar we er« uıın> ıye e m,eyınız. 
~ler B'"""' mukabil birt:aç mes'tJd ilca - . _ . 7 - Eı:1kek aI'kada9.arnu kıskan _ 

· .........., kelkler iÇtn lhil>Ma edeme.Jt şu ta.vsıye. 
!:vWik ıtervhaı oir yere hemler ki 0_ dm aH4' sa,&d.etı'lertnin sırrını şurada . . . . • mayınız. Onun :ı.rka.d~ları da iht;ma: 
da ..,.ı.....ı _._.. ,...;;ı.,q~:...ı ..... dır· Sa'-'- leri teıt>Lt edebi.lırız. da . 

• -..ue iştlra·k eden taTaflarca ~ıiuıı. ~·"""'"""'n'" · ıv'''" - ki s11Ji.Iikiler ka r meıdenı ve itrmada 
~l'ilmiş dla.nıla.rd b k ıhiçbir ŞerJ leıyin ıı:ooaıa~ beraber hatta daaıa: Kadınlar için: şaya.n:c:hrlar. 

bU'I an 8.11 a. E"'vel. kaıl1JanraJt ktıh vaıtmfüı ne, 'e 1ı 
f tınmaz ve balayı saadetini mtüıa.- . kad$.Ş.lık 'ettne.ıt. birbirlerine hiz ı - Daima neş'eli olmakta lru.sur 8 - EWl'llkt.en evvelki masrnfiarı_ 
b-::. ve idaımıe için ~i muameleden bı.r:: lbulluınrnaac "' jşe siden ıroca _ etm$01z. nıızLa sonraki maaraflarıııız arasında 

. a ça.:re Yokıtur. ~e ,..ı.-.:. ... ıamak. 2 _ ıSminizin ae~Q.S.lna veya bir mulltayeoo yapmak hat.asını ırti-
Bırç()k erk ı..ıı ,_.. 1 . . . .....nnı """"""' 

r· eNler, ~1M.lm ar ıçerı gı - Kadın 'kDoa.SlıDın k.ahva.llt.ıda.n evvel şıilkAyetlie dolmastna müsaade etme_ krub etmeyin.iz. 

~ Q{Vağ~ lkalkı:ırlar, fakat a.yni 0 - ı.slık çabnasından, yikamN:en şarkı yiıtin. 9 - Ona &Ik sık kendl.smi sevdiği. 
~ kıelldı ıkarıısı girerse kalkmazlar. söylemesiıılden rahatsız olup da evin 3 _ Kocanız konı.ışurıken hamur_ n.izi SÖj!lıemeği unutmayınız. Ve al'll 

l'i'e baı ıbuııJar karılanna. _kadın na~- içinde ihomuırdanarak OOlaşır, kıya- daDIIUIG'IDB. sıra hed~er veriniz. 
~rlr? ~ıik:lumı mı soyleınek ıstı_ ! tine itina etmez. çatnk ~aşla ve uy_ 4 - Akşam yemeğinden evvel ken_ 1() - Karlllllıa. bekarlıktaki mı:ıce. 

· Latife bertaraf aşıkı bile yaşa- e . .. . · •·t·..... . tan n kUlu bir yüoıJJe dunı.rşa bır gun koca- disinden me ... 1.11.1 vesaıre sooınayınız. raLarınm ikat'ıyen anJ.armayınız. 
,_ eıaıkettir. Zira. aşık küıçüık bir in- .. .. 5 .& ""'".... azete.s · ok nas 1 "'r8arı lı _ .. sm.ın şeıhlr tıaricin.de beş on gun sure - ~· g ını uı ın 11 - Geçmiş yılları unırt.uverme -

Q{Val iğnesile yaralanınca olu.. ı. · · o d kik ı b""t ·· 
vertt Har· • • ce'k lbir if ( ı) seoyaha.ti çıkarımasm.a .... esmeyıruz. a a ar on un u un ytniz.. Onlar yuvanızın aŞk hikayesi 
k · ıeı iilemin üstüne l:aı>anan .. . . -

iLk kavgası olnıaJı: itibarile canı sıltıl-ı Bay «H 'p ye· · 
mış, blitün tafsilA.tı ile bana yamnı.s. Evet Wlr_-.; · 
C?ı:tada halledilmesi _ lcab eden b ir 1h. cıEıtt~ evle~eden, kız evlend'kten 
tılaf kıalmadı~ına yore bu hfuf"ııenın ı sonra sever.. şedüind~. biraz dt>ğlft-ir ı. 
bana hatırlat.ığı bir düşüncwi kaJde- miş blr FraJlSJ2 hükmü vardır ki bl 
deyim· . • m • 

. . lir belki bıra:z; da doğrudur, ıvalnız ese. 
Bazı slnırll insanlar tanırım ki, hak- ver .. kelimesinin önüne «daha fo.zla.ıt yı 

sız da olsalar cık.~"dıkları blr kavgavı koymak şartile. 
z:hlnlerinde biiyüttükçe bil.vütürler, TEYZE 

"Son Posta,, nın bulmacası: il - (2) 

Bunlmdan 30 taneaini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza bir hediye talrJim edeceiiz 

Soldan 6.ağa: 

ı - Anadolu 
vilA..votlerirulen lıi. 
rt ısı, Baş C4). 

2 - Geceleri 
aydınlatan 

<2>, Beyoğlunda 
bir sinema C7>. 

3 - Düz tepe 
es>. Bir vilayet 
(3'. 

4 Kabrin 
ooın'I (5>. 

5 - Türkiyede 
bir kasaba (5l, 
Ni.cfa C2l. 

6 - Nida (2l. 
7 Ta.l!hli 

(8). 

8 - Torun C3L 
9 - Balıkların 

kemikleri (6). 

1 

10 - Malzeme 
<4ı, Sıçra mana. 10 

1 2 l 

sına (4). 11--1--+--

ll - Beraber 1 1 
(3l, ?ıluva!akaıt 

(4>. 12 
12 - Ni<la l2), 

Sermaye <7l. 
Yukarıdan aşağıya: 

4 8 9 

hn 

ıo· · 

~ı karı kocayı birbirlerine karşı ~· gun lbu'.hııb~ığı ~~ine ırahatlrk ve n!ıı birer sayfası ve aaadetinizln te_ 
~l.ı,tilt gönıneHdir. İnzva ve roa.hru- Günün lbaŞl-angııet gibi SOOlU da e_ gevşeklik dailtilaı.larıdır. memetidd' 

. et lhenı.en hemen dalma dün'Yamn be:mm.iyeıtılidir. ~ - Henkooin ortasında onu boğu- 12 - Siz d'e nezaket g~ereceğım 

ı - Pastırma.sile meşhur şehir 
Usta (4) . 

(7), 
8 - İ.Skambilin siyah bir ciru;i C4> 
7 - Kaııpuzun arh\d.aşı caı, ?ılee. 

hur musiık:işinas (4) • 

~ kımnmdan daha deierlidir. otıumıa ~ı ve mi.safir odası ya_ cu muihaı'llbet kel'iınelerde kı.ıcak:l.ama derken müırai olmaymız. 
~ "*1 btıgi.iın boşanma. sebeblerıinin tak odası ve ba.ıw<> odası için de mü_ yıınız. (İngilizceden) 

reç~ik. onun sebebi i8e nen_ nasi.b .hareket tarzları vardır. Ba~ toplrnt.~da diğer i. K. - ~ 

2 - Yemeni kenarma iş\enen 
(3), Nida (2>, En iyi <3l. 

3 - Aslan gibi bağır (5). 

4 - Km.sız kılıç. 
5 - En i:Y1 (3), Nida (2), 

süs 8 - tşkenoe (4), Benzetmek (6). 
9 - !Amba. kava.nozu (5 ı, Üye (3) 

ıo - uıtanma <2>, Ka.dm papazı. <6> 
Verin alt.si C2>. 
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Bir at hırsızlığı tecrübesi 

Biz dotru ~rına ı. Fatihe yak • 
laşıı1ken beygirin boncuklu moncuklu 
eterini c*fLrd.ım. Ollnltil bu derle sü.. 
rUeü beygiri olduğu belli ;di. Hı\111. Fa. 
Wı Atı>uımnın en meşhur cambazı o.. 
lan <Yusuf> Efendi namında bı.rlni 
buldUk.. Elli ~a beysıri yamadık, da
ha orada durur muyum?. .... 

<Xomec:U> nin ikinci perdesi: 

. . 
: I 

__ .... • w , ....... 

DÜIVTA 
Tab!md'e sOrUcll <HMM) ~gir - 51 _ y N L-dll 

- l'J - 1 BaMazar; ıyi bir operet artistidlr. o gelmeydnce bittabi zabıtaya müracaa.t . ta:an: anel Sala Cot~ 
Benim lkı.ıık 3enehlt eski bir ~um işin de vellnhnetidtr. Benliyan Efen. etmio. AQ>azan 1'0klıı.rımış, mesele mey Ha~ısın... .. 1Ztıxa1b çeıkıınesini istiyorum onun .. ,ka.t ~ü bur~urarat, :ıetretıe 

Tardır: (BaMaur> Efendi. 'dinin operet kum.panyasmda. m'ıililm dana olıiımış. YUBUiun elinden DeHiri Benı çolc ıüradum,, ~Jı: hırpala.don, Odh, bu lbMlla ne ka<lar zevk v~yo.r. ğil mi? 
Ba)tuar tiyatro artJatıdlr; ta.kat ıııo- bir uzu\ldu. almıışla.r, sal1ibine vennışler. :çOk, amb l'erdim •na Bedıad... Uzdiiğüm, h.mpa!ıadığını zamanlar öyj Çi!Uıiğe geJıd'1tfaı gün .senı her: 

fu mizaç, dotnı, nııalk ve teml.z bir in. ı Bilha.sse. CNa.sret.tln Hoca.> da, <Su. İş bununla kalır ~ı? i Fabt bu çetin çarpışmadan ne ka. le b.oştmıa. gid.LyQr ki.. yüzü malız~ seroi, sıa.nıa .ıooıcem da da.11!1 he 
sandır. Babası ve kardeşe pıı.pt\zdı. İyi başı _ Bey> rolümle, <Arşın mal alan> Zavallı oola.k :u,ımışln yatcamıa ya. :dar ılı:uvvet.'lll çı.ktığının far.la.nda mı- v • ~h·· . . 
bir aileye mensul>dur. Merhınn şehre- operetin.de csuı.ta.n bey rolünde; eji, pışmışlar. Hem malı&. mesruku almak Esın acaba? laştıgı ~hux:r za.ptedllme-a isyanları unnet e:t•. ~ın muame1eıyi Y• 
mlnı Rıdvan Paşazade Re..,ad Bey şeh- menendi olmı.ya.n bir san·a~run17.dır. var; hEln elli 111'1\nın gitmesi var. Ev. S . dol~ •. ~aş..a1: ço..tıWığı zamaaı. ne ka. benden göııdun.. hatrrlııyor ve ite 
-.deb:ı.şxıda <D:ırQlbedayı) de müdür Biı:.çdk e61ti san'atkArlarm birçok rol- veıA. imam Mehmcd Efendiye ıelmitler: : Nev'111 k.ıSk.an:ryorum. dar gii2Jeı!.• bır ad!ıun dLuYQr. Yalnız kendimden utamY""fwn. Ah, san:ı. 
bulundutu zamın Baıtazıar da orada !eri de beraber göt.ürdilkleri gibi belki - eimcW o maholl;n1iY.le otunn111or, a Oörüyarımı. iti, o hfı.lfı. Scdadm kal. gU?.ea. bir adam mı? Ra.yı.r, taım erkek kaba OO?'ekot etıtfm. sanma kı, b 
meıt.tebde muba88ırdı. bir g'3n B6ltazar da kend;ne biçilmiş nerede otuntutunu bılemem •. demiş. :bine hA.k:imıdir. Hissediyorum ki, Se. ha1ine ~or. Çok defaılar, isyanla . 

l!'&laen bu za.t Reşad Rıdvan Beyın ka11tan olan bazı rolleri beraber ııötiL - o halde; bu ilmühaherı <mahal - : • , . dan ecınra. ka.rşiıllda zaafa du.şece 
16.zıını ga.yrlmUbrlkl gibi bir şeydi. Re- rec&ttr. leml2lde sakin) diye nasıl ~ırlln? :d-ad onu ıh8.1ıl ç~ınca ee-~ektediı'. tıtrerkeın, be-nl omuzlarundan. tutarak ğirn .. :h:eyır benim hiddel.U sevgilnl, 
şad Bey buna <ve! rumet> derdi. * - öYle mi yaııııyor o? : 0 • Secrad.ın qUe ala.y ettıtinl yazı. 3J1l8Sl!Ill, h':ıttn, h'aıtta tı>ka.Ua - ni daima. blxlırmağa ça41facağım 

Balta.zarın o z.unanıı ald hatıraları Ta.ksim meydanı o Yaklt bomboştu. - Evet. Hem de (betygir kendi malı. pmdu. &m melı;t.ublarında.n, bu :al~- masını heyeca.rıla bekle<l.iğım olrlu.ldığm za.maınıa.r ba.rıa daha ço~ ys. 
arasmd tUç1lk btr macerası vardır. Koca bir meydandan ibtlrettı. Orada dır> demişsin. :ıa ~ao aŞk..111 cidctl bir ury..r t.a- LA.km 0 , hiddetle nezaketi telli et _ i <»' ......ıır dlaJıa. cft".... ol 

Darti beda.ylln S hzadt'ba;µoda. yeni bir takım be'l'lrciler vardı. S.atıik ki- - Nasıl beygir?. 2kib ett'11ol anlı;ynrum. Tıpkı benim . . . . a.şıy ' ~ ı:w.ıu u,.,.,..,..,cnU:"1 
t ~ ecltldikı b r z;ımıındı. Maliim y:ı ra ile at verirlerdi. Şu otuz sene evvel- - Yaıhu .. Sen verdi~ln UmUhaberin : . mestlll çdk: iyi biliyor. Bu çocuk neler na '!ls:ıblyet.te.n, burnun.dan s<>l 
blzlm işlerde kız r:ı.An ç~ktur. B r gfin ki emniyet ve itime.da bakınız iki; ba. fa:rkında değ'!l misin?. A1 oku. ::krr?

11 
~ ... ~ .. 1:"~ ~ d~:::1 blımiyor ~ Alıhıhım .. şimdi her şey:ı, raık bir İb" "'""'ın var bunun s:uı.d 

l <I B B-"' t1 --'-"-ında11 .. _,. b! •· •- . ki •,..., "'r ..,. ....,.~ve ·u"5"Annrası lflvı .. k •~- ıı...,1 .. l ::...::,." b ~ • ey _..rl!lnane -=-r~•uı r" - ......... ar r ı;ıocm: on ... urus ,;:irayı - Ben okumak bılmem . .• : . usu.r-..ı ..,..e gU"Le SlMwı.:uyor ana. tlfi.. ıbu ba.kış, b!r sl'in.d!r giob bu't 
b ?fı:aç zaıta •Z!Ya!et» vermek istemış. ~rlr. 4\U biner, alır gider. b'r ~at - oımmak l)llmez mlsın? : NeVTn lbl%1":cy9. gelecek.. Nevin henür& hiçbir şeyi hislerinden ] 

.c~ı bana nctı. Canım sık:ılıruş.tı: sonı·a gat.irlp teslim edcrd• ı. - Vo ... .lt... i Sedaldi!ıa ıkarşıla.şaca.lclar. b' ' """" b 'd• c'1m be ruhumu ezıyor. Ez l ırken a.ıab e 
uVelinlmet neden yı\zün ek$di?» Bir gün şeytan kalb me gird ': Şöyle - Öyleyse: Buraya imam o'acağma : . . ır pa.rçası ""'"e ana. aı ııyan - zevk deyı.cyorum. 

)""' -""ah KA- 1 '·" 1 1 d A.ı.. .... d - k . 1 • Bu ~a yenı bır ihtilAt . ..ı......ıç.1.rn · elimıd ···-.. ~ k lk c n.ı. m.,,..,. .... ıınsıı; p şe.....,,ı-s.z: ıac V'a - ,,..,ı,..,,apıya egne çı o . : furıık'" nım e~ ... "'a ı e-n wu.ı.1"'"6a a · ar Seni beniıın yanıma bır hiı.sran a 
- cBenan vtlzüm şimdi eılt.şidl, senin sız ~r artistlik yapayını, dedim. Ev - İmamı bir hayli hırpalarlıktarı sonra Em un.. m.ısıın? tı .. a.rammia mukn·bıl bır sevgı c 

y ı:ıı!ln bu lş'n soııundıı ekş'yecck .. • de- veli!. doğru Fat'h A•pazarın& gittim. çıkıp gWınlşler. .. : Nevin, ynırunda kocasının bulunma Bu eahaıda. çarpışmak benim ;çın . ' 
dun, dlnleten•edlm. Zaten ak!rna bir orada bizim: Rıımel' hlsarlı çolak Muh + :sına. rağmen., oür'etk:ft.r olabilir, se. la.rsa, bunun <ta neıticesı ikımız iç ~ 
şey koydu mu ona söz dınletmek kıı. • aı.n namında bir cambaz vardı, onunla Bir lf(ln akşaınüstll dostum Ba14& _ !dad mulk.aıvemete devam edebilecek bir gucur meseleıS! .. bu.na. ten~! et a.ynl.. blır de seının ıatl'l"aıbına be l 
b ı miydi? T vatro tcessü.9Une kalkar, tonuştum: r.arla beraber CBeyoğluı caddes!nde ~mi? Buna ~ etmiyorum, fakat emeğe, bu yeni doğa.n .sevgiyi içim rztırab eklemem doğru mu? netiJ 1 

ovunc,uları toplar. babası Rıdvan Paşa - Memlş ai'l: dedim; blıim peder tonUşe. tcnu.şa eidlyonız. Beygir satı. • de botm1ll'a çalı.şaeağım d ~il ' 
duyar. tnüfeııt.tş Osman Beyi yollar, vefat etU. Bir beYiir kaldı, onu sat .. =~e ~Bu .sabıık 11$ tek.. · eı; .. E lah iki Uç u ol.dutu için ben o meee- : TA-... o.-.a.. .. ı ikaz et.rn.-i unu'!ınrya Senı· bı.r" de ben :;.....,emelıylm. 
b zl çıl :J'&Vl"\l.W &ibi datıbrdı. 'Zavallı --'" '-+'-rum.. " l - 1 - l t-ı....., ,.......~ ~ """ '""''~ .._ ......,v - leyi artık unu&tt1111 bili!. B&ltaaar f&i :rar a ~ -.......... ma.na 1 ba """_ .. ,cağım. Bu çoe$n Nevı.nin kapritien 
l\latcsyan, onun t~ln az bkaıt, kamçı _ Hay hay hOcam: dedi; vah vah. ,eyleri anlwyor.. ısöd :ı.ı... "-ıh ii) ~ıı ıJ.:-: Ürerine şefka.tııe titremek ist:yor 
mı yememişti? Bu defa sözUm.U Reşad peder velaıt etti ha! İyi bir za.ttı. Al. : ere OWlf ·w anım QIQJ ece6 

..... elinde qy.uncaJc o:ım~na artık taham 
Beve dınletemedlım. Maeleri elimle lah rahmet eylesin!. Sen yann beygiri Birdenbire ensemden; paltomun en. :~ mıiil edem.em. Fakat fe.flkat. a$ın yanında 
h11Z1Tladıun. Blr okkıı. rla rakı aldım. aet.ir. Yalnız bir de imamdan llmUha. llC6inden belı.l bir Cvtnç> yakaladı. Bat' • •• : Nevine, gelhıemelerinl yaanelı mı.. :veZiı ~ şeıy .. bu en asü dll.'V'lu.nJJS' 

tm ayalanm b!r tarif yerden te&ldi, Yaral:ıbi, 116ller y9.ZIYQrum? 
- •Baltuarl RaJı:1yı u al.mıeııın ... ber retir . .Malfunyı.ı! Burada bayt.arla:- :yını? bu derece ~lılaştJiını Yt oefa 

Bu yetişmez!» dedi. nr, lkfı.ğt<l isterler. üst tarafını ben adım a.t:ıyorurn amma; aya.klanm yer. : B ,.... ."ıı.. o1m ? Sen, Naıe.ııuı sen mi ya.zı.y01"6un bu,.,-,,.,..,.,.,..,, 
de değil.. Bet!nı benzim bem.beyu ol. : u ....., ... a,,""' a21 mı. . • ~ - -- 1 

- .o kadar Y'!t~en· .. Sonra iş cıvı.'k. uyıdururum. du. Eyvah, ded'm. galiba yapıdan vinç i Kocamın ~Iığmı bahane et • tırları.. bomboş bir kalbı, ta.tmin e Geee lierileıdi.. 
Ja.mr .. » dedim. Her şeyi ha7lrla.dun. Biz yazllk olarak Ramise ta.corunıştık. • 1 .... ~.. ,,,. -~" .. l" çekerleı*:en be. n de takıldım. :.sem.. dilmemiş b r --...mı, ioA ....... a. gon un_ Buna gece bit:UY'lr deme'lı: rlıaaın do!-1 

- cBen ildrYOrurn.,1 dedım. Ert~si sabaJı Cankurtnrnn imamı Meh- "v 1 
- «Nereye? deyince. med Eft>ndlden at. brnim malım oldu~ B~ çevırd'lm.. ! Zaten basta oidulmıu bi~r. de aşkın ~ duym~ bir insa.nl ma. ru.. ı 
- ıBU A~8~- oyunumuz var. de • ğuna dair lıki gtımu, çeyreklik (!) bir Bir d• ne göreyim? cambaz Yusuf Si.s:ram. -"ll'ldJrn om ı bllirımt-u- zur gö.ımek ilıAımn.I Etıra.f :pembe1-.eğe 1-olıyor. 1 _...... ensemden yapışını!} beni havaya. doğ. : Y"'I a.r ·· ,,.....,. .. , ""i'"'· ~ ı 

dlm. Durur muyum. hııJ.l;mki oyun fi. Hmilhaber aldıoı. nı kaldumıyor mu?. !a'lı nereden bilet>lebilirdim ki, bu ha~ Gece ne 8'firıel.. HAJA. ywmn:aık, içlmı dökmek .sUy()-: 
JA,n yolatu. :tşı M~hmed ağaya devre. Doğru Taksime! Beliiti de o hızla ben! yere vuracaktı, i.ın "OCuk ~ teshir edecektir? Böcelı:ıler nıe boş ötüyor. rum. Aoılba. bunlar yalnız defterımd~ 
derr* aaVUŞtunı. Ertesi sabah geldiğim - Sruııtlığl kaı:a? , • ı 1 ... • 
vakit balııtım; M~hmed n11oada flUrnt - On beş llwrtış beyim!. ~. ~=~:ıc.:ı~ bir polis ınemuru k.o un- j Hayır, lhııcyır •• en kestirme yol., Se. ~e ta.tıı lbtr sükt'lnet vu ortalıtkta .. ve kaB>imde ka:lma~a mı maıllkÜJ!lj 

~~~~e::le~ia1~a ~~~~·. :: = !:-t= .. efendlm. ~li ~eAill Ben minevvel Tilrk adadı~ ectmelktir. Ona. N9Vln:den 00.h ~ OOf1ı., k·cdct~':n mullaıa>i buL d!~~a :krn=aıkist~~ 
den eonm. blrlı:a.ç d"!a d:ıha rakı alın • - Peki. Yedi buçuğa :tadar dem~?. Polisine hürmetk1r b!r edamım. H.att.A; ssetmeUyJm.. Nevt.nle ma bir macera gecey, .sev yo . . n ec ın 1 
mı . Darülbeday in camıannı 1ndlr • - Evet beyim. bazı işlerin aydınlanması hususund-. :geçken sxta.m.m kendisi oldu!unu biL Sedaıdm pencere.si karpnda.. ır kadına benzedin. 
misler. Sariıoeluk bu! zurnacılık değil - Al on beş kuruşu!. da polise canla balla h1zınet.ıerim ol- Sm.iıyoımu, glbi., lA.f a.ras:ında, Nevinin Şimdi, lhe.in çocuk, kadim bir Yu- Ya.exlikllarımı okumağıı cooar tınlf 
ya ı Şchremlnl operııtt>r c"mil Paşa :dl. - Geç kahrsnnı" her saat için on muştur. Mukadderat b_enl bir <saıme> Smeldtub1&rırıda.n b&Metmeli, Nevinin nan hey.keli kıl.dar güzel başın J&Stık.. ydt.. ! 
Mt'9t'lt"YI du..vmuş. Bir tth!dk heyeti yol beş kuruş alırıım. bm nlz ne? ye çıkardı. Paka.t polisle müt>.a.deleye : .. .. ..'l .. _ ... u~inl tadır. Acaba. :üya.nd.& beni görü:for Beni utaındJırmasmda.n korkuyo..f 
Ja.mış Heyet azası. bereket Y0 rsln mer- - Hacı Mestan!. sevketmedi. Polisten de, daima kanun :seveı- göz:iikıerelk n88ll - ~ 
hum Rıdvan Paşanın hat.ırmı &aydııar - Nerede otunıyo,.c:unıız beyim? dairesinde ve temiz muamele rördüm. ia.ıılatmal)lylm. usun? 
clq me8('1eyi Öl'tba.ı; etJ..iler Nasıl Rrsad - Em!rglnda ıst:ele karşısında ıs 1$.e bu cihetıed!r ki: O saıı.tte de beni j Fwtat.. Beni llaıtımJadığın za.ma.nlar ol\JlYOT 
&-vh dedim 4'Hakktn varmış velini. numaralı valıda. bir felAketten pcıllsim!.zhı temiz eli lrur- : Bu 8edıOOa. ımtıraıb verecek, 'i\züle. mu Sedad? 
met dedl. K~~· s0 n ln sllzU•ıü dinle. -- B~Unel. Buyıınm bl"llniz efen-} tarmıŞ.ı. İr.ek .. lk:allıbl.Iıi aııuııta.catun Sedacbn.. Be~ lııen- zam.an ihatırll,yomım. ıa_ 
mls olsnY'dım .. Renim Stmıtım senin dm. (.4.rkası 1·a'f) 
.. -..1~1'-ı- -4&..: ı ... r- Chn.n ~1't'tıAa ft\.cdAi ' • - ·-•• ... ••••M•••-••-••-••• .. -•••••••-••- ••••• ... ••••••••••- •-•••••••••••••• •••••••• 

(Arkası var) 

.> 

Birinci kısmm sonu 



Satılık çam tomruğu 
Devlet orman işletmesi Daday revir 

amirliğinden 
1 - Reıttıbı Daday Om1amba d~ iltlfte me.ead 2111 ide& m-.. 

1 dili 1138.823 metre ttlp çam k>mr1llU ._ -artvma ile satlıata'W· 
- 'l'omratıann b&f tene paylan memıd ohC> lıadmler bbUbm ona 

tutur Uzerinden hesabJmımışt•r. 
a - 8atJt ~ Aıııt&ra orman .... mWrilllWe. ı.tubuJ, 

keat-nonu orman geyirıe mtıdArlGıtleriDde ve n.dlıY rem AmirU.. 
iinde IÖrülebllir. 

f - ~er metnldlpön mubammen bedeli d3'1f) kunllhD'· 
ı.! - 'l'&lQalerm 1175 lira a'1 turut mııvaJ&M. kl"!rıı&&artla a.ııllkte 1/9/ 

1 t&rnııne DIUaadıf Pazlrtcsi gtinU revir lmtrlilfne mdl'lcUtlan. «7024• 

ffıevıet Demiryortarı işletme U. M. den: r 
f2. 'tf:ı:Jha.zn.nen bedelı (313.00C)) lira olan ıatrtben 6000 m eo- bnlte 
ıı.~~ Salı) günü aaat {15) de tapalı arı ualtı ile AnUnd& idare bl. 
--.qga •tın alınacaktır. 

11'1 ite &lnnek iltıyenlerin (16270) lıira1Jk lllln'IÖ&ı teminat ile tan1l. 
~,_!ı&Yin ettit• .,.ııraıvı ve tetlıfier:lDi .,ni sün ~ H'l de bdal' 
~ relalilıne vermeleri l&zımdır. 
... ~~.Jileler UOO> kurllf& Ankara, BaJ'lla•ı JF, Dldpıbir, !mıir ,._ 
---Ulae &a.tılmattadır. (7127) 

lstanbul Vakıflar DirelrUrtUğo ltanlan 
ve mahaııeaı 

SOR POSTA: 

Çeviren: Hasan Ali Eclb 

_ .. ...._....,cma1N1111 
.. L 4llııe ~ RltmaeüJaNL 

Ya... .. 2" .......... Atık ola • 
--.1. o, flılllll& lna da ·~ 
<**il o ....... iüler dalma I> nlln 
l»ire ide olurlar... AmAD Yuabbf Jdno 
bilir onun 1ae lilzel l>ıyıtlan vMdı? 
Gr.lu'f_ aratı ~ab h talar 
tmiD, tocamu sim 7ab ı ı 
lıufa1 l>umu.. sımıı :vah bıyıkl r . 

$alr, blm &ıftude diz c&erek \'f 
.u.rmı otueıuraralt: 

- euraı-~ ema. 11a1 s6r . 
... ehftmde JGlt lNr baıa\m eatalı 
parladı, hldme, Uıtkul&de Om dl• r: 
OUlatm doldu!- Bu aislın:aı. Yemin 
ecllrtm ti, ndıta 1111 Oaceden &anııs 
nr. 

MI. o lla tUri ıamqtı bile!. O.. 
aL. 

-~ 
(Arkail Jaı'ID) 



4/2 sa,r. 

Memleket haberleri 
Burdurda belediye, 
yol ve maarif işleri 

SON POSTA 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Talebeye ilan 

ı - Bu ıya teeıı edllmif olan uteri Jr.apm!!sn. 10 Eylt11 19fl de başl:a. 
111M:a.ttr. 

2 - Yüklse1c Ziraat EnSIMtüaüniln kampıa aırw eıikek talebeleri 6 Ey
* SKi 8al.ıtu Anbrada. bt.ıılunacaklarcrı.r. 

3 - iıımaı tm.tihanlan Enatittlde llln dleoek sıra Wıerlnden 3 ile 22 
BarirıcitıeıJrtn 1941 arasında yapılaca'ktu-. ikrnaıı olan ta.ıebeler Bir'ıllcltef_ 
rırı 86'l2llıO. l*mci günü Bmt.e"Wde o1acalıaııd:n". 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUGU 
ı,ıetma Umu 
ilanları 

Umum müd.ürlilğümllz şehir hatlarında münhal bulunan 50 ve 
kadro ücretli kapı, mevki ve aışe memurlultlarile 30 lıra UcreW 
ve ~iliklere manur ve müate.hdem alınacalıltu. 

Tali> olanlann fill askerlik hizmet.lıı.l 781J11Ue w oıbuz Y&flIU do 
olma.lan şarttır. 

4 - Bu eene Orman Fakülte61nin 1kinci ~ üçünctt sımfa. geç. ------------------------. 
Burdurdan yazılıyor: Manlelı:et ifle-~ belinde 16;vlen.lrdi. Simdi Dlilf ff3'& ikımıale taJmq tıalebeJ.er1n ~ da &ıatarada. 4Jacaktır. 

Bu evsafı ha.iz olanların eera.&tl anlamak üzere tekmil ves'Jtalarlle 
umum müdürHltlmı.llz Zat tşıerı tubeslne moracutıan U&n oıunur. 

ri1e om .Yalandan a!Abıfar olan Valı Burdur • ADtal.va yolu fhıerinde 10 ti- 5 - Onneın F'Kültesinin Bah.çeköy kısmıma bu1umı,p da askeri kampla 
Sadri Ab,vı bilır.at ziyaret ederek iht.1- kıaıetrellt l(l8e yemden 1n4& edllml.ştlr. aıJüıadar <>1.aJNar 6 Byl\Ude dolrudan ~a::pa iısta.oouldakt Fıı.külte kıa
eulannı rica eıWm. Yapılan ve Jas>ı- Burdur • Tefenni ilübmetinde de tnmda. bm:r otaeaklardır. 
l8Cllk olan lısler baktmda verd111 iza- 15 kllcımetrelit 909 yapılmıştır. ~ 

tan ..,...,, .. totmaıan ıııtra Bl· suretle villı.vet dahıl!nde iti ııene zar. e - Ymu.ek Zircı.a.t Enstlt.tıaimün bübiin fallcOı!telıerinde tedrlsaıta 3 .uı:in. 
ralQOnllll: fında :Jenidm -&5 kllıometreut ooee Cit.ellrinde t.eıpm.acatınctan ~ "e kıs taJebenin a.lncit.eşrinin iıWt günü 

......, lıllerl ~ cet~ ve mevcud bütün Enstitüde bulmımilları lMımıdır. (5637 _ 7310) 

1941 tııatçeehün darl•tına ral!men yollu .wı .. ~!?' \l'e hUanübalde mu. 1 ilan" lan 1 
hi~lr teQlc1lA.t IAITedUmemietlr. n mu.. ua edilmVJth'. Baladız yolunda İstanbul Belediyesi allimlitin kaldınlmw ~OJmf,.... de:nW:~!.~:!ı 1:' 1:ueü~ ~!i , _______________________ _. 
Yali 8aıdrl Mra'nın müdahalesile muaı. yacıtırıluuitır. Bu auretJe Bur- Kuaıap.ç mn.e.ıesa.t.ı buz fabrl:taaı 1ıçdı 1&1>tınlaca.k 100 aded bm ta. 

tadroeu oldutu ctbl bırakılmış, dur vtıA.yeti dahllindeki bütün yollarda (j)ı aç* e1ıllillmeye konUlmu:ştur. TahmJo bedeli 1700 lira ve il!k teminatı 
MM ..,.w hnuDla terfi eden loş ve yaz eeyriiııefer m~ bulun- 1.2'1 Ura &o ~ur. Şart.name Zabıt ve Muamelıi.t Müdürlüğü ka.leminde 

alıalerin mut fa?'klan da bütçede malttadır. Memleket; bu yollan Vali eöıillebllir. ~ 219/Kl Salı gıiinii aaat 14 de DUn1 Encümende ya.pı. 
uı ectnmtet1r. Sadri AU'nm şahsına medyundur. lacaktır. Talib'!edn ilk teminat makb ... "9Y8 meıct~an ve Hl yılına 

Birlııci kaltı tamamlanmak üzere o. Beledlre telerl 
ıan orta okulun i~ bl.tirDecElt ve Balwı p1a ıhtiyaçlarlle de çot J'L aid Tioa.ret Odıa.sı ~rile ihale ırtmil ~en satte Dahni Enıeü.. 
l)eh1r ;Jenlden bir bina tazanacaJctır. km4an ~ar olunmaktadır. Halen mede bulımmahn. (715'3) 
Valinin aırd'Ur sençlerine göst.erdii' fenni olm.ıyan, nattA biraz da gayri 
allıka,yı taal.lrltı J&detm* !Ammdır. femıl denecek bir durumda olan mez-
uııınm procrunlarla ve blr c:lislıılln l8lalıı ve fenni btr ftzi7ete 

alıtmda çallfbnlan Burdur ıençHtt her ircaı iC:dn vllQet alAkadarla1'daıı müta
nallataJ. DM&l'dan lnkitaf ~. 1- iıl&eaıift1r. Yakında buraal da fen. 

Yel .._.. Dl bir m__,,. .i:ıallne ifrat edilecektir. 
Buldur 171 Yollardan mahrumdu. ~ ittiaalindeld park valinin 

'81-. Aatal7a d& Burdura QYanılD ıe1- tenaibl.le belediyeye devredilmek aure. 
meöe ofaD roıouıarm blrdenlıüe ear. tile baUwı Yti!adeeine tertedllmiştir. 
aılartlk uraamalarll• bozuk Burdur 701. Yollarda, parklarda daima medeni bir 
ıarma aeklikleriııi anla.dıldan ~ CMDialıın meveudiYett ıörWmettedil'. 

lenilde parqlltçll telllik• 
ıinı kartı tadltirler 

Sivas iskan müdürlüğünden 
1 - fjartıfla tuuının Gemerek istasyonunda ya.ptırılacat içme ıuyu 

teaia&tı ili kapalı arf u.sulile eltsWmeye lronulmUftur. 
a - Keftf bedeli H711 lira il turuıt ve mUfttka\ wnınat 1&53 Ura 

" tW"UŞtur. 
3 - Tesiata aid proJe evrakı keaf'ııe husul tartname ftl&ire Sivas 

Jatlıı müdiiriütilnde pülebllir. 
4 - Talipler teklif mektuplannı ihaleden bir aaat evvel malrbuı mu

lqabi'nde UniavOO ,.,...,lk>e ~ lh:nnctır. T&&hhid mektubial'ı 
maanm aatten 80D?& ıeıdill tatdilde b.b'lll edllmJyecettlr. MK • 
t1lblar bnunan tarifatına 16re olaaJrtlr. 

1 - hole sini 1518/Ml tarih "'9 Puarteei stlntl MM 11 tedlr. 
(WIJ - 6113) 

Üniversite RektörlüğündeQ 
... , ~· TO* tclelliJMı tarlbl. Tldr:llPe tulıi ... Tlb .... 

ttnt-- W' " DrolDft ~tııtJen llÇllıııUr. lfamedlerln il Blrlncl. 
t.ep'fD Ctma dn6 ~ dil ilatibam n 1'1 m ittacttetrln a.ıı dDi 

a&tılh'oımdl.._ ... iJnMwn1vı ppdlıciltı:tlr. ~ id•em Ulllmaklamell hlkmta... 
ce t .. 1D l4 ~ wrilmit GbMl ....., .... Mftt~ dııbat 
......... .... fuıkıılraf, nl1fm ıe.teı'8li .. imi ... ., dıle:ıiDi c6ltenm t.lt -
ltr11e ..... tıedı1.s itleri bleminden iltenecelı:tb 18 Blrinıcitetrln Ml 
tarlline 118111.r Bett6rUlle m6nıcaat1ıan. c,_,> 

latanbul Deniz Komutanlıtmdan 
B1I 111 denS J..-ne ~ ft bt»al IOiD mlnıcaaı eden otudaruı mi

abab .-.T1arı 1~16&/Ml Pasatilll dDtl alt 9 da lnanbaı dana 
JııımutanhlJna mlracaa& edeoekleriD. lllınttr Jraauıtalllıkta w llerainde 
dılDiıl baıb otalu ff ..-0 e m1iruat ....,.... ele mı *k oDlıd& JL 
pııeeett.r. 

8IDaW. IPirat edeoü1edn tarta ,. mlrlllıMIJll bJem1erllt JUl lk. 
jA~~Wll!ı~~.__.._,....,._, Ukleımi ~ pYrmeleri lknndR, ftlfO) 

Bursa ve Bolu orman mekteblerine alı 
talebenin kayıt ve kabul şartlan: 

lMl - 1H2 tahsil devre& için Bm:aa w Bolu Orman mdct..ei">lerl• 
l'8ı8Jll yMılı 80 talebe alın'IC8.ktır. llekıtetıiıeriıı tabsll müddetlen 
JMdr. Mer&uDLan comıan miibendis m1181VJ.ni> uma.nile me.ıılekte 
ndır. ~n &§aiıd'a yanlı 19.r t.ıu araını.r • 

1 - ~e Cümhuriyeti tebı3mdan olmak 
2 - Yaşı 3> den yukarı dm&mak 

a - Salll* durumu nıorma.ı derecede :rant diL, •• tula.k ve 
da anm nolcsanlı.k bUluDID9ma1c, aruıaiı ve dalllrk yeri 
yüp gemıeğe, heıyvana bmme e l»On:ve teıaUMı müsMI ,. 
nık.lı olmaJt cBu hl.ISusun bllıbassa r'""°rd'a teb.iriU eWra 
anıdır.> 

t - İG-1 a.'hlAkiı, hüsniihail ~ olınM, g~ D16hkftmıyeti 
mak. 

5 - Orıtıa melııtebl pek iyi ve ya iyi derecede bWrm.it bulunmak 
G - Bu p.ııt.l&rı haiz olla.nlar Bnrsa onn:ao mdlttebi mü.dÜl': 

taben yazıp gönderecekleri dı ekçeye: 
A - Nilluıs c iizdanı asli veya tıaadilıli sureti 
B - 3 üncü maddede yazılı sa.il* cturumr.annı biJ;dirir tadl 

küllü baatanelerdeo ve-ya bu bubanelerin btiunın 
~ tı'iltimıet ddttorlr.rından alacakları taatıkU 

.tam tefekıkü:llil matane oıınu,a.n 7ederden lm4>ul 
ilııtftlilerin ka.yıdlan mektebce yaptınl:aca& IDU&6':me 
aine 'kad&ı' esa.alandırılamaL Ve bu muayenede 
ıkendiılinde lbul.wuıı(vanlar mektebe allınmaz. 

c - QiıO'* llıflıll ftl1ba 
D - DöNbcil maddedeıtl 1UJJa a&e mDnıen.ı edenJn 

hmcfati be1eıdire ...,. pollıl nıerJrmeri tıaratmdan 
ıfıudUc edlleceılc htı.ı11hal ....... ._ 

• - Olta mekteb tebadetnam nıın Mit Tep ta_,lkli 
r - e x o eb'&dmd& e foıtol;' ı 

balJam•lMJu'laır. 

McDaıı fllf'ftk ıetann ft ~ mG.racaU 
maıile e.mır. 

., - lılelJMl>1ere ctreoelıllrfn lıılıldkn 1/llJltlAMl tarlhindeD 
*'1M1 .qemma lradK Ja1D11 Bama cınmn m~ 
eütr. 
k4ıtıw wral1anm dolnl:& ba meMel> mldlrlQllne 
wtra tulbb6dJıll o1aıK JIOl&&V& "'9ııll tıllnelkliıier, 
ıc.,lll .,. tlıbalde mlratııMI& lllUl mmn iılMln almU' 

ili iSd""'riD mDttan l.w dDde altımp tecM1ls -
.... Jlll)ılaeaJctar. 

a - Be1iDıCi maddede ,..ıı tuUa ı llals ....._ 1ıı14ıv.r11 
Wıdlıde orta 4encell llt9'i11Jer aawmıdıa bir mlılabab 

~-
• - K'lllJJd ,. tabU1 edilen WelMtl• am. w Balu omuuı 

ne br'a ile ~. 
10 - M ....... N ell1luı ~ ktDdltdae wrleoek dm 
~ te•Hldl 1*'ft tubhtd.lmedi ~. 
~ melıia ..,_._ mllllade edil•• 



SON POST~ 

'l'elgraf', Telefon Ve 'Telsiz Haberleri 
iran hUkOmeti 

nezdinde yapılan 
feşebbUslar .... 

~erline göre İran 
ukumetinin cevabı 

••uçaa 
bir llarb 
gemııı., 

Tayyare benzin alma~ 
dan lngiltereden Berline 

8 se/er yapabilecek -Tayyare 20 ton 
bomba taşıyacak 

llAlman tebliğijl .A.mer~ka.mn 1 
- vazı yeti 
Nlkolayel tngilterede 
limanında hayal •nkutu Şark harbinin bme&ıa.le 71'1ND&k&a oldukları ...,,.. 

ZaptedlleD tevlid etmi' sekizinci haftası ~: .:U~'!ı!~:: .: 
7• il.adar llakJama1" m•..ıta1ı eklıd..., sonunda mas hedetlerin.1 seçmek ve ona .... 

il b Maruf bir Amerikalı malda ne derece derıa J.lr IUna .... 
8 • Yasanı S.lim RtJ6ıp Emeı &erdllderl 111e1aana ,...... FDftlrı .tı. 
.. - muharririn makalesi nıaıı1ann ı&leJiuaaöJ 11Ua1aa taarraaa 

U 1 
R ark eeplaetılnln ID ..... m 11Z11D- ı lçln aJll"1'Je e&Aiklert motorlti, motönıib, gem eWI 9f luiıa iılerinıle AlmaDJa ile Sov- all'IW. aarluin kuvvcUerin 7ekfuıu Jiia 

.- <cMiftaelt delılarayon ln- Jet R•n aruuıda ........ •uıunan ew lırka71 balmakıachr. Bu derece ma. 
giliz mill•Iİ üz.ırinJe biT harb ııekizinci haRMıaı da idrak etti. uum bir kaneUe )"apılan bir taama. 

3 5 bl·n tonluk saff 1 ,., tnbini ""-ıttır» Belli başlı ile isUkamette <ıCl'efan eden nn er, • ., 11emeresiDi vermemHine lm-
.,-,,... Jniicıadelenln illUkaı •wtl derlalik ıtiL kin tuaVTUr aclileıaeııdJ, lion •ilnlerin 

dll!l.-ııır1i~. Loncira 18 (w\.A.) _ Kaüfomi1ada terl)or ki bu 9ekla hafta itinde e1aa hidile.leri banun TADılmaa bir bilrba-
llWin •~- 1 ...:............ b"• .. '"• h b • • 1 o b• N"'1'0ı1t, 18 (A.A.) - D. N. B.: biten şeyleri reııen samana nlsbet ede. n .. ar. -~tlM henU. mıalU.m o " inıta edilen ve ... -...,-·ın en "Y"'°" ar gemısı ın Halen İn8itt.erede ikamet eden ma- reık uaneına11. ,.. besab cleıaJleD ~ Akim kolulıkla ıu.ua,.amayaaaiı 

iHalıv.n. a bera8er, bu tefebbil.ııüın de t&yyanst ola.n Do\lflU B 41119 tipi 83 J ruf Amerikan muharrlrleruıden Clap bUmemek, yabud bedahet haline reı. kadar Ullll mesafeleri atmak, bcnıllk 
~J4lhlaTU\ln İMhCla gir.il fa. ton atırt.ıRnia ()Jup, Büırftt Btitan_ tonluk kruvazo··r per, son ya2ldığı blr ıına.kalede İngil. mle olab te.J)erl rllnneJ& llteınemektb-. ve ite 7lM'lUllU yollardan havaala11 .._ 

e-tde bUl\mdUkları dld iıısı i.l!e- yathın '.Ber'Hl'l'e ıo ton boım!>a ta~- terede Amerika nak1cında hA.ınl olan inaa&Da)'a elYel'ifli kaynaldarıa 'ftl'. tıricak mildarda lmlular ır~ 
da.Yandığı t.nhmın edilme~. cak ve hiç lbellZln aı.m.adı\n 8 lefet derin ha.yal lnlkisarının bir tnbkıfiunu 41llılerl haberler 1"i8terJyor ki IHı cep. bıuılan beslemek, mıioadele vuıl.alan-
~il:k!trnetı, bu gıbı f1ktr ve iddl_ yap.a.bllecektir. A,yrı.ca tam teçhiza - 4 torpı•4o, 2 denı•zaltı ~hımdttedlr. M. Cl~!'. harb flAnı il- .bmin bazı lanmlaruıda Almanların nı mütemadl)'ea tueleınek,ı::~ ::: 

.,.._. .• lranıııı milli vahdetin· sa.rsamı.. t.ile 200 a&lteır de nakledel>llmekte ~ bi bir meeele me~uubaha olınam.t bu. il;eri1e ılotrll bllMlil kMmen he 1tiz aemeslni. •nar ve .. w, ne 
bir Mlhlik Olarak tel~l eıt.i - dit. Junduğu halde, askerlik müddetinin k-.ıea al .. Jtia " kısmea de 7edi ~ ili mütemadi bir faaliyet halinde 1t1I. 
bt~r. B'" ha-cılilc muba.birı, Ametltnn Ben.n lt CA.A.) - Alman oıdwarı uzaiıımuuıa anütedaır kanunun bil' k.Uomefnn balmuştar.SGD «iiııler itin· landurmak elbe.Je ki blrcok emek ye 
~ " ... ... de bllı.a.a ceınıllda hnlanan barelit, !»ek çok ta ftkl' IMenU. Göle çok unn 

tı... •• ..... umer.i ayrıca hilkümet "fe ~ue fabriıkalannı gezrn14 ve mu- baljltUma.ndanlığuun t6b!ltl: rey faalMlle k~ ~llmlş bulunması.: NA·- .. ~cıa •nl olarak kay. aibi 1"örünen zamanın ırer1'iode itte 
-Aı Menıleketı::ı. hü'ltumranllğm'l ıblr saJhada bu tayyareleri gör- Cenubl U~:ı Alma.n Runıen nı İııfl'ltenı tçın mUh.m blr darbe teş. d .. IJmAt ........ lttr'7• 4otra alhs hu imlUerln esash testrl oldıı. Bana, 

llıilk1 ~~---- · a:;ı:ıam • · ' . .' kil etaniş olduğuna işaret etmektedir. ..._ ...... 
ve -•ıaııruyetını murta.f:ı:ı et - möıpUir. Bu ta,yyare, uçan bir barb Macar ve I~ WfeltkUWerhtın, m;. Y6kıselt nıe1'kilert işgal edenler de ......_.ru INr ıua,u artırma.star. Flhald ""11'* Mırllk Mr dene 1t-tn•e __. 

~ tnlmağa tı.mıcy!e - gemisi. göiclerin haratası ~e havai si teşk.il eden bir allıUı aı'üdqllğl dahil oldutu halde btıttln İngilizler ve = :::ı:ı::_ce::;..:t~':.!!.~t :-;:.-:; :::::• :-:. .. = 
b.rm_."" u da tebari12 et.tir - 1at>Oratıuw d~ tavsif e<blmltLlr. haıfUl içinde Jiblrlıil yaparn.k fe'Yka- batıtl ~anatmcla Amer!lkayı hartıın Jerlne ,..,.. bnkola al&ma pttqtnJ ~lllfnbı lııti1ik Mr t....,..ıle topn. 

.... aa.lhı... Yaıbaı.Y Coi.ıer, dün Birmiilglbam'da lide mücadele ve ,yilr~ muvafla. ten&rmda l(llteftnil olan M. Oörcll bl- blllllrmişür. Bu nrilnaseb4"&1e tu baki.. tını mlWafaada ............ aalm "' -. 
eıttar Alman mmfelleri, fU dıen'dftlr Od: kifetleri ~ çarpışmalar ınetı_ 1 M Ruzvelim yapmak iktidarında kat ie ortaya cıtnuştır •i iki aylık mU. .,., lllve eclllee* ohana. _,,..._ 

llı1a ~e etmek Eteıi~r ki, Al. Amenk:aın baıva Jtuvvetıert fevkalA. celNnde, D~'iu gaı'bınıdekı bil - ı!ııundutu !lf!Yler hd..1<lunda yanhe bir temadJ Wr mhadeıe ..tnuında HM AL mMllele' allhtle elde Millen ......_ 
lı~~ . hnm tendi bltaraflıtını dedic ve taware2erl bur~a ~k bU.. tlm mıntaka lıJfal ed.ilmiŞıtlr. fflı:re k11cnlmışlerd1. rnan taarruz istikametleri uç ııeter ti. bir _,.,.da n.......ıbl ldlncle •lr fq 

-~nlığını '.ldatne n iyetinden yii'k mkıtarda gelınekitedir. Odesa '9hrine ve Dlnyepel"in aşa_ Patuı.t halk arastndn müştere)': d~ ııerlne mtlteneatb .. bl rUrtınm• •e &ibl olur. 
<1--"~elt iÇin hl~blr s ebcb mev- L ğı lasmımla &wy~t. kuvvetlcnnin ha. larM;Y'Otl üzerine M.&ıl olan h&yal su. banlar4an cenaba dotna lt!1'a edilen Hidlselerln Ttls'at Ye '9mnl ilerece-
~1§.aaır. Mıoskova 1i bt.dunıd'Wdarl birkaç kllçUk ik.öprü kutu bilyat olmuş ur. Clapper diyor taamaan Mil elU &urrn oldah an. lerlni heM' etmekle onlan rlreMhae-

s ıı.v..ına ika_, lh'tk.~nı bafl,:ımışt..ır. k1 bu dek1ara~n İngiliz milleti Ur.e- call elmcll anla~lmı.,tır. Fılnkl eeHbl niıl büyük iair1 oldu...5-u muhakkaktır. 

1 1 • .._ •r te61rl ı t Ruya yoliledlr ki bu memlekete ha- Bundan lolayıc1ır ki vu'kaata bakar-U ama ı·ş l!rı Bu mtiharebeler esnn.smdn, dfıema.. rinde bir du:s n yapmıs ır. liodrn 1ar'1ım Yaptlabfllr. Ayni ••an.. ken ,mümkün <lldu!u kadar nrnki ol. 
ü kon• ./.eransı na ~ bnı?ı aQlıat verdirllmifllr U~ 1 da Kron,tad müsteqn;ı olmak üzere mara çallŞlllllk, neUcelerl lcavrayabll. 

ra.. tarafı 1 inci a)•fada] ';/. matı mUh.a.rebesi sonundn verilen ifa- Pirinç ve kurufasu ya SoTYet Jl1L1)'anm mühlın harb ~ lnsıa- menin yardımcmdır. 'RU&'linkü rlcllsile 
bJGatıı ekslltımeye konulmuş. Otaml'ar ıharlclnde, 60.000 eıs r alınmış, (Baltarat'ı 1 inci "'7fadA> at llmanlart hu nuntakab olduP ıthl barb, umumiyet itibarile ve Ulraz ı:ö. 

lJÇIÜ konferansa M tank, 530 ıtqp ve muhim mtktnrda VekAleıt.ı ıtarafındıı.n tayin edilecek olan ~nllf •halara r.lelctrik kunetı Teruı, tünnn bir '8llcle Ahna.n orclnsunun 

t mm maraemesi ftt.inanı edılıniftır. fiaıt.lAr Uzetlnde nıUbn.y&atını ya.pacaJt. ınnai bakımdan oraları bl'rıllvcn t.olsa. lehlnde cl!reyan etll!I ıtbl elıle ettlli 
Çin de dava Nilml f hali> llm:ı ı.nmı t ~ı\h t1n da buralarda oldıılhı göHllOr. muvarrakireUer lcin sarrettili zaman 

lilYe n ' e - tır. Dlft1epert atacak lr•net.ll a.ır tur. ela fazla. elenecek kaclar uzun o.1mamllf-
ed l• leC&k m ı·ş 1a bulooan 41şağıdnJti harıb gemileri .-w..- 1 ........ a({ı ilk :ıturu ftsulya b ti 1 h t 1 -"'~IOMli ......., nn ortlusunon ilk ele re~\Jı'cetı zen. tar. l'alnıs u ne ce er ~a .1 m --

elı.mize geçmiştiT: ve pirinç satışlannı mahalli flat mü. gln DOn banasın4an sonra daranabi. :rılmak ıerektlr: yoksa ıayn haıatt 
- 35.000 !tonilatoluk blr saffı ilnll> rakabe koınlsyonlannın k'Sblt edece- lecdi mllltakanın rarbt KafkUya mlT onu ita ııaanan ıtı.ı.rectldlr. 

Lotldra 10 M.A.) - A1ı: gem.isi, 10.000 tonC!t\toluk bır kru.v:a. ~l fiatlar üzerlndm alacaktır. Bu müntehası okluğlı dA ı&ze farpar. 5 [ • -,(f) J;;IH• 
~arttaki muhabırln.. ror, 4 t.orJ)ido muhribi, 2 denizaltı ma.ksaıt.ıa. ofl.se bir m!?yon llrnya ikadar Esa.cıen Alm:ınb""" bu mır•'l.ka isti- • ı#i (/C,a9ı1'6 {..... ' 

gem.isi. kıredi t:ıhsis olunnın~nr. 

~i dla>lomasi rnchafilınde Başkaca ibL:r t;qpçekcr batınlm.r.5, di.. Zeytinyal thracalı durduruldu VE' Jl 7/ Bl" D 
11..rııklar lbaa1 edileli M<muvada İngH'tere Amerika ve Sov ğcr blr ltıopQekor ciddi h:ıöara uğra . ~ıı.ra. 19 <Hııı.ustl - T icaret Vekft. l • L Y. fi 

liai • ıa <A.A. , Büyıttk Millet 
1 Ü leti wYtlnydı ve fasulya flatlannm 

izmitte komik bir 
hadise tııtu devr ; - _ yet Rusya ara&ndG aktedilccek ç - tumış ve it©lmot rıe <lolu b ir &lblt ı . .tYılw.u ve ıstıı~a\ tla.+tıınnı na. A ı MA N 

.-"'1..elllm ... ı Wne glrmilden onoe, 1 •. n. f ç· i d ·..+ırak tın dJk !ıHina odll:m'~;r eza,....., .... , 
ruı 0ldutu blr ~mhnlc yıır. u .,.on eransa m n e ı~.u e e · 16~ m ~ l • zan itibara alarak yeni mahsu\Un id-

ba~ı 11Un~ lrU- ai :imünının aneve00 okluiunu ~tıl Allman ba'WI. lrıtlneilerl, Ociea - mlne tadar ""°''"'"il lhracmm dıar. H" A 'lfl 'E' ~t 
Veril.m'# tıılmntn t&mıtın1 etmettedır ~rt ll*eles:ıı. te. ıoıunna ,.., • ., bil' h~. btlı:Pt* duruJmecmı lr.araıaştırank alltadaT- MlY~6.J 4'. 

'"I 
01.aıi lolb lll'f IDıl8 ed.iM~ h .. ın i}Ukereıere it- 98l>ta .bı•e...,,.. tanı ..-u.u.. 1 ıan bBdblDlılitlr. Bu tebebJe lı.M 

~ ilaveten 50. llrabk talı- ~ yuu er ın iJ4iıvük ~e ~nl Ye aralannda ~ lıwaımnd& 'nllnlbalacak ta- ----

rB&t .....,. ı 1ne1 11&7fadaJ 
JtJlıbıtt* ~inin kundması 

IMll'Mla ............ ıair nete ve alA -
b mnnıı t.eııııtl etmif, Adeta eiinOn 
....... cıkuşt.ur. 

....... ~ bundan ~ 11ıa ~ ttrak etmete davet oıuna.c.aklardn'. btrl.nei .sıınıf bir lcruvallllr de oklalu Jelller Wan llllara bdar ia'al olunma.. R ı L • d 
~ oIAn havzalar ;::_ --~ ~ 'YeQhile üçüzlü :ıt.onfe. ha)de S had> ..,.1 .. 1n1 blWP ..... INr -.".a-tıt.ıı ... _______ _., US ar enıngra ın 
S Olt) Vt! CetıUb ~ltnl ~I e ~-:::..- tak1tn hm~ ara.ölU- hale dmU!Jiur. ~111 t Mel~ de tilhN vanmd&D ~., muda'aa 14.~lz mınta.kasilc Orta Ana.do- ""-ılQdan ~et R~ J{iyef 'tt ıoıırosten ~. Ya1nu btr t..ware 'U fı 
~ 8ı.a..-:'ıtnd:, Fırat ve Dicle havzaıa~ ya~n denJıB enl8'lertne "fl8yt.hud bit- xn~ertle de ~ Mi°':: ıecebtımte '" "'1rtn tbıertne lnmllc 

OemtJet asa.lan yan 1&lı:a, prı 

eidıD cıll.rd J'l*mda ummnt bir ~. 
tma ~ı ve Tilrıtilyedeid 

blliün itüaı.kılada il'tiıbat tesia ede 
oNıAerirı1 .aı.ttmıek"8dirier, 

~ln bazı kısımlRnnın da Q. ıici M~a karşı Yl\pı.1 ca.k bir atır ııı:ayıblar verdirilmiştir. Bur a ve Y9lll1D bombaları atmtftıı'. --- hattına çekı·ıdHar 
'1"1 1 ~lb e;vlenıi}tlr. taarruz ne~ieooin(}.e h . a AğuSWStlınıberi, 17.750 e6lr alııt • hasar oım.....,. 
Ş '-lbtr•11et ml'vkhne glrrnı., tıu ~ti de m .. ke fldıS Olacaıt ya - 8 142 tamk 123 t;op, bir ll8bJl Sov7et ~ mnemne tolft _. 
J 'id ~- Ue 1aı>ılncak blan l; uza re edecelktır. nıış ve ıb;-... ,;;k' miktarda ~if Almanlar, dünyanın en bU7tıt el&. Veni b~~mleAanay.:a .. 1!1ı~rlanın nı'imhaalde-
~_:IQ •~!ıklar . .,... tren ve ....., - oıunDU111 - ~ istihsal mer4cez1 olan Dln19J'J'C11Mta ... ~ .. 
~ır. 1s<ı bltın'lnıi.ş bu. Tenezzu··h moto .. rlerı· harb maırıemesl iltlnaııı )'aklaşmaktadırlar. Bu 8Uretıe yanın ber vemıe'ttedider .• Hedef Le -

Dtp)omada )'Wlllı deraler tunlaldır: 
INJlı cllnlellae, ,.,. .-.. JO)claıı dan .. 

/( - ----,__ t milyon kilovat eiektrlk iatihsal eden tıiııeradlttır. Muhareöeler b\l teh-• ,,.f P/ıird hakkındakı• karar ur. M.-ovar• aıım ıı ,,._ bu Sovyet sanayi merkezi t~litt!lfe re ıoo lkU<metft m.a~de şl41let_ 
mt, sa.ten d&lmt, boyun e~e. d._ 
yeme, uyallık, ftaat, yemek ~eri. bu.. 

"''''' e ~ ı• (,A..t\,) -
111 

ar ... düııımilş buhııımaktadır. le deftm etrMktedlr. au ha?'Se_ ,(:t ... , a il . _.-.,Ml:l AlJn•D $a1f -· (ltadre ıa'leftoll) ır-- _ · yç g Anhra 19 CHUIU8l>- IO IM8 tcıniJMO tıCl8 gecesi ~ bODllN' at.ısı-• tin ehecmtiyet.! İngltıderee de 
laşık itleri, lllbpijl'I! itleri, Utll .ielf!J'I. 
.eltük düane, oocut avı.ı&ma. ıı not aöy. 

~..... .. n dan 71*.an ~elkeGli ... IDQtol'lu kDU - ]Mi ~ tııııerıne ıesum edilmelatıed:r. FKat 1'ngı - lemek, itirafı zenuıı. mazeret uydıırma. 
~~.A.) .. _ Mltii Şel ia. :ı:n-:~ ::-.:.wm: Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine ltzler bunu •ndi.fe llt ta.klb eder_ lnandırma, koıimna, yalvarma .. 

~ ~ ~ .:;~~:U:e~~ = o=~ed~=~rm:..U: Ankİ:tihanla Burslu Talebe Alınacak =:11v~aı:::ar~~:iıa:; ecı= :eec~=:t teblii: Ktnırı • 
~· - - ~--:tiratla kut - ~oo~~"!ia.ran vetuıtr B~n. Kayıt aartları tll,llQ kadar tasr-.ve edeml~cetle 8l!lp ~inin tahliye cdıldığlnl bildir. 
~ ...., ,_.. awu Y rini il«i atlıiVo.Pja.r, mt*tedıır'. Bu f'llbir LUIO nehrinin aa~ 

h. d prtıannı haiz ola.rmr içinden imtibanla btıtUn Alma.n ve Rus kaynaklarından Dhiı1inde '" LMlingrıadm 100 ıı:ııamet .. •CfOir • ı - Jl'dü1'879 °~. 1ntk nrera tadar yardım ronneıı: tzere talebe ıeıen lhabeı1lere göre ıae her 1r1 re adar ceırUN saıttıaındedlr. 
ın güzel bahtını bir tecrübe ediniz ::.=.=.-..:.:..,.., ..,ru ..,..hinden ;Ubaren fakillte debııhlın& ..::.::,.. .... bt b,'i:!:ı; ';:':; kolıslolp';O _,,... ına-l y,..,. 

f 
1 - Bun~OAat eımeı.rı JAsımdır. Londta7a ıh YUIJe& tıik>f'un damdadannın Len.tnsraıd'Jll !t er Piyangosu ~-11im'::han günü naımet.ıere bild1nlecekt.ir. .3324. c8018· bl:: 19 (.A.A.) - Reut.er •Janm ~. :u:~:,a~ı:: 

... ~ Mı.ili Saraylar Müdürlüğünden M~ ~wı tuma:nd&lı aı. eıııti hmoo~ hemen berialndedlr ft 
'--· . 

41lı/r F'ıu "'a ,. klligor ıt.mcıa LelıtQll'Mlı mOıdafaa eden &w Almanlar anıca1t a hattaııt ~ mu )\\~e arınuı Ve t _ MJl'l 911.ray!ard&n DoCnt.bt.llç~ a&r1fYmln ~ 1lııııeı1nıclıei de .. ,et cft181 Almanl&nn llilı&oqpadan bllnıbeden •OIH't. bu budud\\ ~ebil: 
~ ~ lcut~.ngın Yerleri, 'Viraneler Gırelinde buglln yetil taz~ ha· ınir parmaılD!ıl!cD.aria ta.ttan Jcalıde 'le aMuntaıınwı '8t11 boya 1.amitaı&ıl atik ytpt.ı1ı1vı Jmi ~ lıal"fllU1ıda barb mlıllen1Jr, 
d• ~~ ~a~lc, bir fuar yüheliyor. Eğer taliinizden !!kiyel eııısıuneye llxırtdmUlftur. 
dır.-~ il 1.lu de &izin 'Virane zannettiğiniz bahtınız.Jn uaerin- ı _ 'np91ıe9t tamiratın ta.ınnlnl bedetı 43'11 llnı4lr. 
ı\t;ıli ~t:: hır ••adet kurulabilir. Bunun için birçok çare var-

3 
_ Bu tıamirP..&a ın~ birl.nCi keşif cetıvell ie l&rlntnıelertn birer 

' i~0 -.rn ~ • kolay PN Oir pi.yaaco bileti al~tır. tlerl Do(lmal>e.hcc millt samylar ~ bl\minden alınabilir. 
a.."· Ö\I &af 3o Ai11etoe için fevkalade bir piyaneo tertib et- -U: _ ElaJil,tıme Atustosun yiJIJli dördiııncü Parıa:rtesl. günü saat on bette 

cl451t ~~der ı!irİyangoeu o gün lzmir Fuarında çekilecekrir. mal ~ miidürlütü binuınıda :raı>ılacatttır. 
~ ' (S O tane (40.000) Hra, iki tane ( 10.000) lira. 5 _ ~t. teminat taç yiiz yl.rmi '*- !1ra on tıo turuttur. Bu p&-
~~ ' OO) lira, kırlt ta~ (2.000) lira, kırk tane ( LOOO) naoaı aıal ..001tınn yatırılıp makb~umm eksiltmenin yııpHacatı aat 

ali üllteeindeki bU • on beee oJııadar ets!ltrne he7etıne ~ bulumnası IMımdır. 
...._ koyunuz ._ t 8 _ Zlalitmeye ıi.ret'ek ola.olar Uca.ret odaama k:a.Yldlı bulunıaca'tlar 
.,..'t Y'Ülr. aeyahatıe hazırlanınız. W fimdlcFe ka.clM 'ba.tka yerlerde yaptılı!lerı taminı.t ve ıntına.t ~lerme da_ 

~f!lr H Bey Diyor ki : tr eMe etıt.~eri ve&ıiblıarla bu v.Ska.b.rı ~ suretııe ınım saray. asan )ar mtma.rınıda.n elkailtme g\inü.nde.n ~e• BlY?'lCa. aleca.tıa.n ~nnl )kildar 
~esini ve teminat parası mılıl>llE1mll muayyeıı Al.ta kadar 

... ~uı vatmıaaJar 
da olacakmış. Şlmdiden 
J1&&2enıe ıMlb vamucı. 

Duan Bey - Klıdın. 
lar vatman olamazı 

- Neden Hasan Bey 
- Tramvaylarda vat. 

nıa.nlann kM\uşması "'
saktır da oncı.nı 

tta1ane heyeUnc t.eVdi ~erdir. (NJ) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Topçu 'VC EJlhoarı k~an niharı ola.ralc ~ tışıaıında yapııae-.. 

tı.r. AtAlea.dar taıebcn.n ora.ya mlln.caıa.tfan. •'7188• . 
Maarif Vekilliğinden 

Milt'er1 flım'llta.l&r wnum müdüriütuoce Kınlıliale v. ıtUcuıc Yomeatta ._ 
tıJmış ottuı huausl orın okullar !Qlll btNlıl' t.üıiq,ıe, mat«r>M>.t, tarth _ ool _ 
tatya - Yllrtb:.lglal, KUcUk Yozgad okulu için bir alm:m~ıı. Kırıkkale orta 
okulu l9hı ~ inı lhıoe, bir flailc • ldmya, bir reaim • el~. ~etmc:ı!iı}':>~ 
1hıtiyaç Varclır. 6956 &a,;'111 kt.nuna teY.tlM.n Ücret "1'11~. Jb!lwı.I at • 
~enliik şartlarını haıv. ol.anlarda bu lltret.mım!Jkt•re tatlb elaDların a-
cele v ckilliğimizt mlll M.lalllm. 'Stlü-; > ' '7U2> 

SabaJataa S.baJaaı ..._. bara&au ...... .,... 11197UST 
Alla. ......... teoU •tkırtm .. 

Ya ana, baba/=.: =-~-:r w.~ 
aaritet, ••~nt olarak J"Pl)'or. 

&llt&a " adll7e •eqalarmda lur. CIDltl •aldll ._ •• t6bal ,... • 
• ..... ah'"9n oocın, UUA uq .... Ba •ülı ....... O ı .... L 
toealr ......... - .. &eladll ..w • do laWe, .......... .... ecıah 
ıor. Bular mer'i oeaa tranua ile B'flB ......,., -•llealn .,_. ._ • 
blahttm ecllllıor wo me"84 haplaha. na Oaa kendine lift ......, aa. 
nelerin eocllk ltotllflanna slnderlll • ~ ........... ll8Dlar da ....._ 
Jor. Orada rene kendilsi l'lbl ooe1llı lan dolhrao llablkahl&r, Mr talı a&. 
lwııa, eocıd a&lllerae .,...._r ce • tmda. battndlklan halele b\rblrile 
alartnı ~r. a...,... pek ta. flıtman lt\!lnen al~ler, ııefaleUn, lh. 
hll olanll .......,lerlne m&GU'alarmı tl7aem lıaaaUıtı t.hnt. ka~a ve d. 
&nla&I)'...... Hırsm toealı Maal taldıı- nayet salmeleri. 
tını, kaili çocuk nasıl vurdu.tunu hl- Kahlınmda yet~n \'e bu AJme • 
ÜJe ediyor. Getlrcllltlert tefalet ha- Jerden elen alan çocuk mlerhn aeıa. 
:raiuu da zaman zaman anlatmaları masam, hem de tıembettn kurbanı o. 
4a pek iabildir. Bu hava \'e bu mu. lan bir masumdur. O ldnıseye ııarıııt 
hlt içinde eezasını bitirip 9llııaD müa. vermeınl9, cemiJet ona kaymıştır, 
rtm çocuk hnınzlılda blru dalla ttt. Çocaflm muhakemesini, l•raıdni 1ı:ar. 
riibeli, adam öldürmekte lııirM daha leien ttm~et ona detll. letadine _. 
ı>lşkln olarak ırene ctırnit~ taraşı •

1 

kesme...... Müerlm çoetdr tetD. lal. 
Jor. Ondan sonra tabıta 'iti ailiJe o- ee •• l»aba, 90Dn ita -~ 
nanla mlitemacll7ea mesai&. tste Maeum 90C!'* b1I cemiJ8' " alle le. 
....... ....ta •lr ftll"a faQi elarlllıl aclmm '1ırmDJCbr. Maldttetu deifl. 
Wıle 1Mll.,orm, ~ ~ aiıJ mU~rlnd llllall etıllek 19*! 

~ ~licrlm olaaclaD ~ .... L.w C.J,ı~ 



.Askerlik işleri 

Yedek subaya 
sevkedilecekler 

il SANiN 
DiŞ MACUNU 

Beşiktaş 4.skcrlik Şubesinden: 
Lise ve mua.diU mokteblerden mezun 

olanlardan tam ehliy~.li olup ta yük. 
sek mckteb tahsiline deva.nı etmeye. 
cakler l / EylUI/941 tar:hinae yedek su. 
bay OOculu hazırlık ktt'asm:ı seV'kedile. 
coklerden 28/ Ak'.ıS''40s/04'1 tarihınde 
yedlerindeld vesika.tarla şube merkcz;ne 
mürBCaa.t etmeleri ve geımtyenler hak
!kıo.da 1111. sayılı askerlik kanununun 
89. maddesi mucibtncıJ askeri mnhke. 
meye verilec~lc:'i ehemmiyetle .11\n 
olunur. 

337 doğumluların yoklamaları 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
l - 337 doğ;umt•ı ve bn doi:umlu!ar

la mua.ıne!e ~öııneltto olan erlerin YQk
lamalan bltmr:K üzeredır. Şlnıd:ye ka
dar şubeye mflraca!l.t ederek son yok
laıuuısını ~a.ptırmayanların hemen haf. 
tanın Salı ve Perşemb~ ve Cuma gün. 
lerıl saat 9 dan saat 12 ye kadar şube
de kurulan as!tcrllk m(cl!ı;ine müra
caatla YQklamalanuı yaptınnahm. 

Milraoaa.t edcc,klerin nüfus tezkere
lere ve m~ble all\-k.:ısı olanların nıck
teb vesikalarile milracan.t. etmeleri. 

2 - Yokla.maya gelm:ymlerin 1111. 
sayılı Aa. Kanununu."l 8(. maddesi mu
c.!blnce 15 lira para cezası ile cezalan. 
~ırılacaJdarı ohemmiyetl~ llln olunur. 

Şubeye davet 
Beslktae ASkerlik Subes\nden: 

Şubemia:le t:ayıdlı Bo~1c1 Y-enima. 
ha.Ue 146 numaralı apartınıan kat 3 te 
oturan İstanbul 307 doğumlu yedek 
jandaıma yüzbaşısı Zly:ı Oğ. İbrahim 
(2487> in pek acele olarak şubemize 
müracaat etmediği takdirde 1076 sayılı 
ka.nunun maddei mahoosnna göre hak. 
t.:ında muamele yapı•.acıı.ğı ilan olunur. 

Tütün ikramiyeleri 
Jlesildaş Askerlik Şubesinden: 

1 - Şubmılr.de ta.yıdlı her yıl tütün 
ikramiyesi l\lmaktı.\ olan malQl silbay, 
er ve şebid .;etim!eriılden 941 yılına 
ald :ilcramiyelertnı atmayanlaru şube. 
ye mtiracaat,lan. 

2 - Taşrada bulunanlar birer dilek. 
le bulunaıikları askerlılt şubE'sl \!Mıta
sı.ıe şubemize mür:ıcaa.tları. 

3 - Bu husus ikinci defa ilAn olu. 
Dur. 

Dişlere hayat verir. 
ANCAK:-• 

Her •abah, öğle ve ak
ıam, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu uıalü fQffROdan, 
muntazam bir metoclla 
takib edenlerin diıleri 
miluoblardcm, haıtaJJı· 
lardan muhafaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. 1-ler 
zaman temiz. parlak ve 
gii~el olarak kala. 

ile ıabah, öğle ve aktam 
her yemekten ıonra günde 

' 3 defa 
Ecsuelerle btlynk ıtriyat 
mağualarıada bulunur. 

Tnnel seferlerinin tatili 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İtletmeleri Umum 

Müdürlüğünden: 
Oört1len fımnt 1iiz1al ü~rine tünel sefıerierinin bu sabahtan itibaren 

baUl edallıti sacJ'\ll J'Qloular1DU2a ill.n olunur. c7~> 

Fiat Murakabe Bürosundan 

Kunduracıların nazarı 
dikkatine 

Bllümum aya.kkabı sa.tış fiat.larının fia.t mÜ'l1a!k.9l>e kam~nunun 2/ 
8/941 ~e lleşrolunan 89 No.fu illrunda ~lı kir hadleri daire. 
Sinde yenkien tcsbit edilme$! ~ etiketleııde .)'!iZllı fiatlannm da bun~ 
göre ~llmıesi !ıA.zlmdır. ~ılacak b.>ntrol neticesin.de buna riaşet et. 
me<fı"ği. ~nlar hattında derhal ta.ldbaıtı bınuniyede bulwıufaca~ı 
ehemınqetfie ilin olunur. c7296> , 

Türkiye . Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

tl.rai n ticari her nevi banka muameleleri 

Mutlaka oeziniz 

Baş, diş, nezle, grip, fomatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 

icabında gtinde 3 kaıe alınabilir. T AKLlTLERlNDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutuları israrla isteyiniz. Sizi n:lakadar edecek mühtfll 

şeyler göreceksinız. 

611-• Yallh • Yallsız Kız ve Erkek --.. 

Şişli Terakki Lisesi 
1 - Yuva, 11k, orta ve lise sınıflarına. bergün yeni taılebe kaydına de

vam edilmektedir. 
2 - E.9ki talebenin 5 Eylfile k:adarkayıd'lannı yenilemeleri lüzumu 'bil 

dirilir. 
Tarifname gönderilir. Tet: 00547 

~ ..................................... .. 
ANA - İLK - ORTA ve LiSE. -. 

~:kz BOGAZİÇİ LİSELERİ yy:~~:.:e 
1 Arn.avudköy • Tramvay CM.desi: Çiftcsaraylar 

Ka.yıd için hergiin 10 dan 17 ye kadar mektebe muracaat edilebilir. 

' Telefon: 36 - 210 

~~~ YENİ KOLEJ 
İlk - Ort3 - Lise - TaUimde Sıraserviler 86 

Nehari 
Kız 

, 

Müdürü - Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı diller öğretimine ehemmiyet vermek, Talebe8inin 
Slh'hat ve inzib<t.ttle yakından alikadar olmak. Derslere 25 EylQlde baş. 
lanacaliır. 'Mi talebenin Gta.yıdlarını Akustoıs sonuna kadar yenilemeleri 

lf.zımdır, Tel: 41159 

Satılık çam tomruğu 
Daday devlet orman işletmesi revir 

~amirliğinden 
1.- Revirin Daday Çallıca depasunda lstifte mevcud 2047 adet muadlli 

1715,174 mette tüı> çam tomruğu açık arttırma ne satılacaktır. 
2. - Tcl'nruklarm bae keQ'ne payları mevcud olUJ> hacıınter kabuksus 

orta kutur tıY.erinden hesablanDUştır. 

3. - Satış şartnameleri Ankara ·onnan umwn müdürlüğünde, İstanbul 
K.utamonu omıan çcvirge mtidilrlükleriode ""' Dadaıy revir AıulrliJiDde gö. 
rWebillr. 

• 4, - Beher metre kUpün muhammen bedeli ıı1376• kuruştur. 
5. - Tallblerin 1770 lira 06 kuruş muvaıkkat temina.tlarile birlikte 1/9/ 

lHl tarihine milsa<.lıt Pazarte& rUnU revk &mirliğine muracaatlan. 
«7025> 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Edebiyat . 
ve Felsefe Fakültesine Kayd şartları 

Ankara dil ve tarih • coğrafya fakültesinde okunan del's zümreleri 

fU,Diardır: 
Türk dil ve edebiyatı Tarih 
Alman • > • Fe~re 
İngiliz • • • Coğra.rya. 
Fransra • > • Hindolojl 
Arab • > • Hititoloji 
Fars • > • Hungarrolojl 
Rus • > • Kh\Sik filoloji tlD.tince • yunanca• 
Antropoloji ve etnoloji suınerolıOJi 
Arkeoloji sınoıoJi .. 

Kayıd muamelesine 1 Eylül tarihinde baş.lnnacaktır. Ka.:'d ı~ın ne gibi 
evrak lazım olduğu Ankarada dil ve ~rı;1 • coğrafya fakultesı dekıı~lı • 
ğına vilA.yetlerde maarif ve lise müdurluklerine müracaat ederek öğre. 
nilcbair. c5:t2:>• _:•.:..69:_1_7_•---------------

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartl~rı 

1 - Ankara Yüksek Ziraat En.ı;tltü.sü Veteriner Fakültesi askeri kısmına 
bu yıl sivil tam devreli ı.seıerde iyi ve ~le iyi derecede mezun olan _ve 
olgullluk imtthanlarını vermiş olmak şart.ile talebe kabut ecıaecektir. ıs. 
teklilerin ~:ığıdakl şartları haiz o1ması Iiı.zım<hr. 

A - Türkiye Cümıhurlyetı tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 • 22 olma.it c2.2 dahildir.> 
c - Beden t.efek:küllerl ve .sıhhati orduda ve her ıklimde faal hizmc. 

te mii.salıd olmak .d;ı rekAketi olanlar alınmaz• 
D - Tavrr ve hareket<, ahılAkı kusursuz ve seciyesl sağlam olmak 
E - Ailesinin hiçbir fena hal ve şöhreti olmamak cbunun lçin de' za 

bıta vesikası ibraz etmek.• • 
2 - İsteklilerin milra.caat iStidalanna şu vesikaları bağlamaları " lu. -

&mıdır. 
A - Nüfus cüzdanı veya mı.ısaddak sureti, 
B - Sıhhati hakkında. tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı 

ldl.ğıdı, 

C - L.se mezuniyet ve olgunluk şehadetna.mesi veya. tasdilııll sureti. 
D - Okula alındığı ta.kdirde askeri kanun ntza.m ve tallma.tları kabul 

ettiği ha.k.kında velisinin ve kendiSinin noterlikten tasdikli taahhüd se 
nedi. Ta1ebe okuldan L9tifa. etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek 
masra!lan birden verir ve bu da taahıhüd senedln-a icaydedllir. 

E - Sar'aılı. uyurken gezen, 8idıkU, bayılma ve çırpınmaya müpteIA 
olmndığı hakkında velilerinin noterllkten tasdikli taahhüdnamesl. •BU 
gibi hastalıklardan blrlle okula girmezden evvel malüı <>ldukları sonra _ 
dan anlıışılnnlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetUir.11 

3 _ istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müraeaat edecekler ve şubelerince 2 nci maddede bildirilen evrakı ikınnl 
ettikten sonra AnkD.rada Yüksek Ziraat Enst.ltü.'>fi Veteriner Fakültesi as. 
keri talebe amirliğine gönderıle:ektir. Müracaat müddeti Eylülün 25 ine 
kadardır. Bu tarihten sonra muracaat kabul edilme1.. 

4. _ Okula kayıd ve kabul şehadetnamesi derecelerine ve müracaat 
sırasına göredir. fatekll adedi tamam olunca. kayıd i~lerl kapanır ve ka _ 
bul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubelerile tebligat yapılır. 

(6933) ................................................................ -........ ·-·······--.. ···----······ 
Son Poıta Matbaası: Neıriyat Müdürü: Scliın Ragıp Emeç. 

SAHlBLERl: S. Raıııp EMf.Ç. A. Ekrem USAKLJG1L 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda ynzılı mevadın kapalı zarfla ak61ltrneleri hi2lllıı.rında yazılı 

saat ve mahallerdeki a.Skerl satın alma Jooınlsyonlarında 1a.pılacak.tır. TiJit>' 
lerin Sc.anuni vesikal:ıı·ılc ıeklıf nıc1cıt.uolaruu ihale saa.tlerınden bir saa.ı f!I• 
wı aid olduğu loomısyonl. vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komlsyonlıl ' 
rında gôrillilr. 

Cinsi · Mlktarı Tutarı Temln.ıııtı İhale günil saati ve oıall,ı 
kilo lira lira 

Sığır eti. 40,000 
Ekmek plşlnnooi. 1,400.ouo 
Tutuşt.ıuml.a odunu. Gl5,000 
Kuru ot. 082,200 

Kuru ot.. 728,400 . 

20,000 1500 
18,760 1407 
18,450 1383,75 
58,932 4197 

43,704 3280 

8/9/941 16 Kars. ,, 
8 • > ll,2Q Gelibolu 
4,, 1) 16 Kayseri. 
9 » ll) lG Ankarn 1ı" 

Amirliği. 

9 JI il 15 Ankara J>f 

Kuru ot. 768,240 
iunırliğı. 

ı• 46,195 3458 9 .. > 11 Ankara 
Amirllğı. 

Bulgur. 72,000 16,840 1188 8 l) > 16 İzmir Jıf 

Amirliği. 
Sığır eti. 346,500 93,655 5928 17 D D 15 Muğla. 

Sığır eti. 120.000 38,400 2280 5 > • JS İzmit Ak:; 
.koca ıMt 

1927.72801 

** Aşatıda yazılı erzaklar pazarlıkla 113tın almaeaktır. Tallblerin 26/B/9'
1 

Sah iÜilil saa.t 15 d~ Çorluda askeri satı.o. alma lltomlayonuna gelmeleri. 
Clnsl, Miltt&n Tominaıtı 

Nohud. 
Kuru fasulye, 

Too şeker. 

kilo lira 

10,000 
5,000 
5,000 

240 
189 
360 

(921. 7274> 

** Beher kilosu 175 kuruştan 10,000 kilo sade yağı alınaooktır. Pazarl~ 
ebıiltmeısl 23/8/941 Cuma günü saat 11 de Balıkeslrde askeri satın lllJP' 
komisyonunda yıa.pıhı.cak.tır. Ka.t'l teminatı 2625 liradır. Taliblerin belli .,.. 
kiöte ~na gelmeleri. <924-7277> 

** . 1000 tıon balyell kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eıksiJ.tmesi 25/ 8/9.U P1' 
zartesı gllnU saa.t 14 de Tekirdağmda Mlterl satın alma komiıtyonunda ~ 
pılaea4c:tır. Tahmin bedeli 60.000 Ura, t.at'I teminatı 9000 liradır. Ta!iblef° 
belit v.ıacıııte kom.1.s.Yona gelmeleri. (926-72'191 

* * -50,000 kilo koyun eti nlınacaliır. Açık eksiı.tmOO 17:-c/c::-9 /"oc94c-:-:-l -Q&~r;.unbs ": 
nü sa.at 16 da Esklş3hlrde n.s:,erı satın alma Jcoımlayonu.:ıda yıı.pıJ.aca~\I, 
nıc temmatı 2437 lira 50 kuruştur. Talihlerin belli va.kiıtıte k.omjsyona ıı 
meleli. (923-7276) 

* * t-: 50,000 liralık er fotinl. pazarlıkla satın alınaca.'ktır. thalool 25/8/941 ~ 
zart.esi goilnü saat 15 de Bursa.da. Tophanede 7 ci ilk okulda.ki asıteti 
akna k.oımisY<>nunda ya.pılaca.'ktır. Kat1 teminatı 7500 liradır. Tatibıertı! 
va.kitıte komi.aYona gelmeleri. C89!l· \\tlJ. 

** Ba.lye halin.de 500 ton saman alınacaktır. Tahmin bedeli ~'(o 
kat'i teminatı 2437 Ura. 50 ıımruştur. Pazarlığı 23/ 8' 04.1 Cum.:ııW ~ 
saat 11 de Hadımköy civarında Muha köyünde askeri sa~ ~eiıl'e • 
mi&Y'O"unda yapılncaktır. Tallplerın belli vakitte ko~na g 
ıerl. (911. 7la9l ** ,,,rfl" 

Beher çiftine 800 'kuruş tahmin edilen 5000 ~itt .. er. fotinl kaPa
1
;_,;rdfJ 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 1/9/9-11 Pazartıcsı gunu saat ıa d1' ()(IO ıırto 
Lv. Antiıı!iği satın alma. komtsyonunda yapılacaktır. Tutarı 40~ıct~ 
ilk temtııatı sooo liradır. Taliblerin kanuni vesikal::ırlle teklif ~ '7146l 
nnı ihale saatiııden .bir saat evvel komisyona. vermeleri. <

9 
-

lstanbul Levazım Amirliği Satln ~1"'' 
Komisyonu ilanları ._ _________ ;... ________ .-~d 2sıs1D•ı 

Aşıı(;ıda yazılı mevadın ekslltmelerl hizalannda yazılı şek uer ~urıd• y.
Pazart.e.si günü saat 16 da Tokadda aslten satın alma koılliSYO nt veı;~,... 
pılacnktır. Kapalı zarflar içln ihale saatinden bir saat evvel ıc.a~u ,ııaıe ,.... 
!arla teklif mektublarının komisyona verilmesi. Açık ekslltıne. ıç: 
aUnde komisyonda bulunulması. Şartnameleri komisyonda görÜ~aia ı;eltll 
Cinsi Mtktan Tutan Teminatı 

Ton Lira Lira __-:-:;-f 
Bulgur 
Sadeyağ. 

!{uru ot. 
Pirinç. 
Mercimek. 
Sıtır eti. 

40 
6 

330 
6 
6 

80 

7200 
8400 

16.500 
2800 
1050 

20.00Cı 

540 
630 

12S7.50 
210 
78.75 

1500 

g:. z:ır. , 

1 
. . ilAnları 

Denız Levazım Satmalma Komısyon~ e ~ 
cı2000J ınetr i ./-"' 

1 - Tahınin olunan nıE'Clllu bedelic9000t Ura oıan rlı.klıı e:JtS!ltılles ~ 
ma beZln, 26/ Ağusto~/941 Salı günil saa.t 14 de pazll ~..-
lac&ktır. ıc.oınısıvond&n . .JJ' 

2 - İlk teminatı c675» lira olup oaı:tname&i hergiln (1ttVst'Y 
olara.k alınabilir. bulunan ~ 

3 - isteklilerin belli gün ve saatte Kas~a ~ 
ha.zır bulunmaları. <'7266• tfıJ&t 

Dalgıçların nazarı dl~k!111a 
M. M. V. Deniz Merkez a ın 

1
"",.. 

Komisyonundan lar ve ını.ıı~!~ıı ' 
· · İzmir 11ınan lt.C.tıl . .J ı - L<rtıa.nbul, Çanakkale, ImrCYZ ve •n15:ıli ınıı , 

da bulunan batık demir, z!nclr, ~mandıra ve ~ . giltli1 
nıZden ç.ıkartma. işi eksiltmeye konulmuşt~r. eden pıız,artesı 1i)ıı'' 

2 - Eksiltme ~5/8/1941 tarıhiııe tes:ıdüıf ı~el (ı ' 

11 dedir. denl2tlen çııta.rı:~ JtUrıJf 
3 - Fenni ev.sa·! ve ,:ırtnamesine göre kiltJSuna (Gl ıı. _.ııcd'~ 
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