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Bu sabahki 
haberler 

Basababkl 
Sovyet 
teblljl 

Tebliğ Gomel 
şehrinin tahliye 

&dildiğini bildiriyor 
t~va 22 (R:adyo> - SoVi}'et is • 
lleı,r_, t bUro6u tarafından bu sabah 

:ıı vutlen Sovyct narb tebl!ği. 
~ "kustoe g(lnU ordulanmız bütün 
t0ct !erde, 9!lhassa Kfnglsep, Novgo
Oldcf ve Oomel .stikanıetlerinde çok 
et.lrı_ı~ıU tnllharebeJer vermekte devam 

'Ç erdır 

d~l'duınuz, OOk ~det.ıi muharebeler
llılştı sonra Gonıeı şehrini t.:ıhliye et -

r. 
ha~o Ağustosta cereyan eden hava mu
d~lerlnde dUsmanın 21 tayyaresinl 
tetıtt. ük. Bizim .ıea.yıbımız 12 tayya -

' 

ı..... • 1n1ı: hadaılmıdan Wr lll&llSU'a: Abaclaa te1uiıule 111ar 

İngiliz -Sov1Öİ ... i-JRANDA····ı 
teşebbüsüne ıran ASKERi 1 

el' an cev~ vermedi HAZIRLIK 

İngilizler ı Şehinşahın 1 
sabl'lmız 1 genç sübaylara 1 

tekendi 1 hitabesi 1 
lngi?izler Ukraynada d. 1 i «Vazifemiz ve yaıadığunız 1 

ıyor ar ı •aatin huauaiyetlerine di~-vaziyeti vahim kat nazarınızı ~ekmege ·· ı Londra, 21 lA.AJ - Radyoda veri- 1 lüzum görmüyoruzl> gorüyor ar len bir ha.bere ~ıı.zaıan, sallhiyetli J. t 
Lo mahfeller, İran hükfinıetiııln yakında 1 zı· n ler 

«er1 nctra 22 CA.A.> - nı.ısyadaki as - İngiliz • Sovyet m.Uşterek notasına ve- i 
taıeaıvazıyet. hadcktnda serdedilen mü - rec~i cevaba ıntızar ctmektedırler. kaldırıldı İ 
~ab arda Mkerı vaziyet-in vahameti «Sabrımızın sonuna gelmiş 
~~ oıulllnakıta, maamatıh aovyet bulunuyoruu 1 
cı~ ın UkraYllaya kUI mkitarda ım. Tahran, 21 (A.A.> - Dün Jtik- ~ 

. 

Mi1li bir vazife: Hava 
Kurumuna aza olmak! 

Kurumun umumi başkanı dün yapılan işleri anlattı, 
lstanbul halkına teşekkür ederek kuruma sabit 
gelir kaynakları bulmak lazımgeldiğini söyledi 

lnönü kampı bu yıl 2.000 genci çalışbrdı, Etimes'ud mektebinin 
randımanı daha fazla memnuniyet uyandınyor, kurumun paraşüt· 

çülük bakımından mesaisi kendisinden istenmiş olanın üstünde! 

bı..&...~V'Vetleri göndereceği ümld edil- Londra, 21 C!A.A.> - Dally Teleı. sek hatt>tye okıılunun ders teııimi ! 
--ealr. raph gazetesi, ran hakkında başına. me . Şehln..,, 1 1

,ft..,. ..___ • 
4lnı.an1 kalesinde .. ""'·le Y&'""'O · rasıını -ı ve va ~ a- ı , 

ann Dlnyeper prb kenarla - qv.1 ""'I r · retlerlnln huıuru lie icra edilm(f. : Yurdun ba.valar'ını koruyacak ıenelerlmaden bir tTUP 
hart* Oldultla.rı henüz malfmı Va:ıit kalma.nı~ır. Teşebbüslerlmiıe ıtir. Halülazır v~z'~t dola.Yltil .. ta.. : - ı \Uuatlnıkü iıarbin ehemm 7ctını her- debilecek hale ııebnek btr zarurettir. 
dikıka:t~ bb- -~· karsı olan m~~{yet ver;~:'!ısce~= ':ı~- f tWer bld•rılauftıı' Yeni m NUDJat ; ~ı r(ln bir miktar daha fazla tebarilz et. Bu da yaşamak Jddıasmda bu'unan 

---~tın ı ma.haus ne ve m es ciraın ısrar f ti gerek kendi i lat'alarma iltJhak edeoeklerdlr. i ~~ tlrdiil her ite yarar bir vasıta ,,.rsa mllletlerln ruçan mıUet• hıılıne gelme. 
cllıi içln Y't>ıı.t tn bu nokta.ya tev • Gerek nın ~n aa • h relcete ıreç : Okuldan 107a alibq m nun ol- i M •ıı ş f • oawı da tanare oldutu artık anlafll- lerlle mümk!lndür, ~d•rıımeıttedlr mentaaUmlz baJomından a - = mutttır. eetılııtah lıalıre&Ieri b Jr = J J e JD ~ .uçan mili.et> tAblrlnden maksad 

Ruzyelt.IR_y_en·ı . me1ı: zaruridır. Hallhaz!rda iranda vuya- ı : CDe-num 5 11nc1 ..,,.._J 1 Bu '•u g6tılrmez bir hakUcattir. Bu her ferdi uçan bir mllJet cıetlldır, Uç. 
« Ubulan hAdise Bulgaristan, Ro!llBn ' \ I ~l -e·--~ •- .. ft 111 t '"'4n ...... va , ... idadlt -nçUıH uçan °erl ita. 

CDeYanu' 5 inci s&)fad• ! 1 '••••• .. •••• ................................ _....,. ;;;--' ~-;;;-a..=-ı~t:' t!ıt!d~";: ~..... ..... [DeV:~ı i'ncl ~yİa4al 

ınesajı: "Rusl~ya Japonyanın gizlice 1IAlman tebliğil İzmirlilere 
J~~n~.~~.~~~Y~~~ zapte~tiği a~a_ıar 4 sovyet telgrafları 
~<>nt~ breı.sıoümnur Ruzveıt bugün Amerıka Harıcıye şe••I 
~U2\oe~ lr nıesaj gJnderııı. :.ştir N u • t• --
~ Ilı bu ınesaJında •Birleşik Ame. azırı vazıye 1 Udi 

~'!'!: Oldııtun': demokrasileN yardım __ " 

Pazar sabahından 
itibaren benzin tevziatı 
karne usulile yapılacak ~e ha~l>Ollt~asmın şartta ve tetkik ediyoruz diyor zapted 

~~~.-~- .. ıau~Oı:lern ~· tamanda demiştir ki: Vaşington, 32 
(:A..A.) - BııteŞak A. ld k Vilı\yet tararınd:uı otomobll, otobUSı caat ederek bemın karnelerin! alacnt. 

~V}'~~&ny• ~~~ın baş ihtılllclsl o. merlka Haric.y~ Naz1r~ Cbord~~ Hullt "84 bı•n esir a 1 ' İmılr, 21 (ıHuısw;i) - Onbırincl En. ve kBmYQn sa.hfblerıntıı benzin Jhti. lardır, 
Ut ""~ay• ;"'l'b halinde bulunan matbuata ve.mıış olıdu&u ır ..,.,yana ternasyonal İzmir Fuıırmın açılışı y-açlarını temin ede!>llmelerı m.ü.sadi. Pazar günilnd9n 1tıbaren otomobil. 

htıe~a caı~rctım edeceğiz. ta Japonyanın Pasl!ık Okyanusunda 

848 
top, J44 tank, mü.na.sebetile Milli Şef İnönüne ve le, benzin teVZıatmın kame usullle ya. ıere günde 4 ~.şe. kamyonlara s şıee, 

let y~ tn tnaıı 1'tıtıınıı: bUtUn hUrrl- ıblrçok adalar 21)1tet.miş oldu~u hak- Batvekil Dr. Refik Bıcydama gonderi. ıı:ıılma.sı etrafında tet.ıc .:elcrde ıbulunul- BiIYükdere hattında çalışan otobüale-

Başvekil de fuarı 
hazırlıganlara 

muvaff akigetler diledi 

~ l'Unı olarak hiç bir dev. ilunlda ha.herler almış bulunduğunu len ta9iın te':&ra.flarına a.§a~ıdaki ce.. duğunu yazmıştık. re 9 şişe, EYüb • Kerestec·ler Jıat.tı o-
A _ _ . •• ~ ve bu hususta tetkkat yaptığını bil. 2 zırhlı tren vabiar gelıniş1ıir. Vllflyet bu tet!dıclerl ikmal etmış ve to6üalerlne 5 ııtse. Sirlcecl Kocamusta. 
""lfne k Pazar 8iinü 6abıı.htuı1 itibaren benr.ın fapaşa otobilsle:'iae 5 şir Bakın:töy • rı a t b•ı dirmiştir. Mllll Şefin &el6rafları tevzlatmın Ocame usulile yapılmasını otobüslerine 5 .51.şf!, Edimekapı • Cl. 
lstl•h 0 OmO 1 ,...~-'e" Hull, J aponya hakkında ,. • geçtı• . n~•~ • 

ı ~.... .. • e ımıze dzmir fua.rının vat.anda.şiarı mem. kararlaştırmıştır. hanglr otob.....-.:rtne 8 ŞL5C, Mecidiye. 
•Sa atını yüzde ~yanatta bulunma.ıttan .imtina e _· " nun edecek bir güzelllıkte açılmasın _ Otomobll, otoblls ve kamyon sl\lıib- köy • Çarşamba otobüalerlne 12 şişe 

~lJıye • d mıştlr. h . · -de Berlln, 21 <A.A.> - Aıman orduları dan çok sevındik. Bu sebeble toplan_ lerı bugün şoförler cemiyetine mllra- benzin verilecektir. 
ltav9iintton ın iriyor Dahiliye Vekili şe rımız başkuDl&Dd&Dhıtının teblltı: mış olan milletimizin Cümhurlyet - . ----- ------.,...-------------

"e ra:a tör; ~ CıAJA..) - Verilen btr Dahiliye Vekill Faik ö-ztırak ~u sa. Oen~ Okr..=a SK~rs~e~~=~:~ hükfimeti etrafında gösterdikleri ~e.. 1 h • h ı • 1 ı • c 1 1 d • ~;;ıtinc,~t U sene Ağustos, Eyılül bahkl Ankara ek.'!U>resile şehrim~ gel °:1~~:~rl şeıtırinı alnıışlardır, [Devamı 5 incin sayfaılaJ c 1 ' n 1 1 n 1 1 n 1 
/>'~ ita 0~n a,ylartnda Birleş:k .mlştir Veka Ha.ydarpaşa.da Va 1 ~~ n oomel bö}freslnde ve Oomelin şunalln = 
~ n~nd ct>ıı ıst..hsalA.tı yüzde avinl~i ve 'Emniyet Müdür vekl ı (Devamı s inCI iQfadaJ 

~ il 8Cltr e a.zaı.ı.ı.ıacaktır. Bu ay ~tara~f~ınd~a~n~ka~l."fll~a~nm~ıtt~ır::· - -:::-___ ....:::.::...._~~~==-==--==~;==~=-=L-===,--
~"I~ ~~:"~!:~;:'~~ ·c •skeri vazi•et1 
Uılar ,, N·k . ~ ~ __J 

ılthl ı olayeftekı • f 
Lehte ve aleyhte yollanan cevablardan en 
fazla beğenilen iki tanesini neşrediyoruz 
Okuyucularımız hatırhyacalclardır: 

ıla'! imha ettik,, Almanların genı aarruzu 
~~0\-a dıyorlar . . 
tıı tsı ınu~~~ (:A.A.) - İstihbarat. J cY t k J 

İçkinin yasak edilmesi temennileri 
münasebetile bu.ndan bir müddet ev. 
veı bir anket açmış, Wtuyucwarımız.. 
dan bu lhU5Wltaki fikir ve mütalea • 
larını ıblze tblldinnelerıni istanlştfü~. 
Anketimız lbüyük lblr alAka. uyandır. 

mış, gelen ceva.ıbların hemen hers" 
neşretmiş tik. 

::r·': .. :an:ı:~ı;;:,:~:~,.o:.~ karşısınua JOVge umanua 
~ru'bııı~ etmeden evvel ınp. halin • k 
~":'.ha .';.,:"·~~.~~r~:v;,,: lıegetı ne gapaca ? Bugün !bu anketin cvvc1ce karar. 

laştırıp ıblldirdiğimiz şekilde alıntın 

neticesini ilan ediynrıUZ. ı~~· 
·•aır tacirlerile 

l'iea. hasbıhal 
d r~t Vekilinin lzmir· 

-,, akı tetkiklerine aid 
natı 5 inci sayfamızda 

Yazan: Emekli general K. D. Kıymetii arkadaş"!anmızdan mü • 
Dünkfi A'lman tebliği, bek,end ği pek zıyade zayiat ve hasarat vukua jeline geçmesile Tuna del ta..,,ile Din _ rekkeb lblr heyet gelen cevabları bi .. 

üzere, mühim haberler vermlşt.r. Bu get!rild ğıni blldinniştir. Kersun, Din. yeper mansabı arasındaki Knradeniz . rer bırer tetkik ederek iç.kı lehinde ve 
reblii ilk evvel Ke.rsun şehrının Alman yeper nehrinin sağ, ynnı gar'b salhiU sa.hili kısmı _yalnız Odesa sahıli ha _ içki aleyhinde ol!mak üzere en fazla 
F'ührerinln mtıha.fız ltıt'aları tarafın. üzerinde ve bu nehrın mansabından rl(). müttefiklerin elınc geçi.iği gibi aşağıda okuyneağınız ıkl cevabı be -
dan zaptetındığini ve Odesnda de - 25 kılometre da:ha .şlnuıldcdır. Ker • Ukrayruıdaki bu son hareklı.tın baş. ğenmiştir. Vi\dlmiz mucibınce lbu ce. 
niz tarlldle çeltilmek içın vapurlara sun'un, kendısµıe göre şlmalı gart>L langıcındanberl 35 : 40 tümen kadar '\1abların ooh1blerine hatnra <'nra'k 
irkib sırası bekleyen Soyyet kıt'ala. de olıı,n Nık<>la~ef'e 50 ve cenubu şar. olan mevcudunun esır mecruh ve iki kıymetli :kdl. saati tnkdlın edece - Okuyuculanmaza naııra olarak takabıa 
rile bun 11\ilheyya vapurlar kl<le bu!unıın Kırını yarımadasının maktul olmak üızcre 'rarısına yakın I ğlz. Bu o'kuyucularoan İstanbulda eclecelfmis kol _.uert 
özer' rruzları ya. Prekop beftabma 95 kilometre me •

1 
k1Smını kaybeylediğı ve ancak diğer! bulunan B!ly Mel h ürerin ida rehane. masmı rica ederız. E91ti~ehirde bu • 

pıldft• a V"purla!"Cla sa rest vaD"hr. Kersun'un A'man!arın cu-,·;amı s lncın sıt' ı •na ı ,,, ... ... .. · ~ ,., • r "e•ek ~edıyesıni aı. [Devamı 5 inci AJ'fadal 
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-····-Ruzvelt - Çörçil 
Mülakatının neticesi 
Ve Alman 
Propagandası -

• 

Hava Kurumuna 
aza olmak f 

[Baştarafı 1 Jncl ~,-tııdaJ 

,__ ____ Ekrem Upkltgil.J 

A 1m&D7a Anılo • Sakson Cılemi

nln iki başı arıımMla vaku::ı. ce
Jeu mülikatı muvaffU:ı~tsizlfkle ne
ticelenmiş telakk.i etU. 

l1erli.nin rlkrine .rore ~ Çörçll 
Londraya bir elinde Amerikanm Al • 
manyaya barb nan eden bey nnamcsi
le, öt81 elinde ele Amcrdmıun Rus -
yaya kayıdsız ve şartsız yardan vfidl 
ile dönmok niyetindeydi, bıılbukl iiç 
r;ün süren müzakerelerin sonunda elde 
~iği tek semere Amerlhaya Rusya Uc 
müşterek bir konuşmıı. yapmayı kabul 
ettirmekten ibaret kaldı. Fııknt bu tek 
noktanın dahi Amerlkacla bir memnu.. 

'2. 
.3 

lanı da hava işlerlle her suretle, mal 
ve bedenen alü.adar olan mille..t ına 
nasına alınmak ldzundır. 

Kendimiz bu v~·ette bulunan 
memldiı:etlz. Havacılı~l.DllZl yükselte
cek her vasıtadan istifade etmemıziil 
eh~mmi:Yet ve derecezlm kUçilklu, bil· 
Yüklü .anlıı.nus bulunUJoruz. Demek t.I 
biz, cümleten Hava Kurumunu benlın· 
semek ve <llla oağ.lruımak zarurctlıl• 
deyiz. 

nJ)etslzr.k UYandı.mıası ihtimalinden 
çcklnilmfş olac:ık ki, Amerika cümhur
reisl dmlz seynhıı.Undrn döner dön • 
mez gazetecilere: 

Rusraya yapılaeak yardımın para 
Kr.ndl kendini işgal edcmlycn, kendi kendini eilenılircmlycn 

b.ka bir başkasmı işgal eder, bir başkasını eğlendirir. 

mnL İnsan ömrii o katlar kısadır ki. uşkuya ve dinlenml)'o hasrettiği zaman 
dahi dahil olmak şartUe ~ c~lrllecck tek dakikası yoktur. 

Bu arada İstanbuln ele alırsak ~ 
rimiz!n lbu bususıııkl \"nz.ıfcs:ni, Qll 
zamandn ı ınllyon l.myı bulan td>er
:rüatile i!a etmiş olduğun..ı !dd:a cde
b"llrlz. Fıı.itat bu, blr alılka hamlesldl!' 
ki ne mütemadi.ven be'Sleneb!Lr, ne de 
her zaman ıtekrarı doğru olur. Şu hnl• 
de, bu Kurumu intızrun ile çalı.şnlll 
vazf,yetinde tutıı.bilmek 1çln ona, sabit 
ve esas itAbarlle değısmez kaynaklar 
bulmak 11\zımdır. Bu dil., bu KurutrU' 
muayyen teberrlilerle bağlanacıık aza 
lk3.Ydıle mfun.ltün ola.bilir. Nlte:tlm dun 
Hava Kurumu İs':nnbul merk ~nde 
bir mlibahasc emasındıı. kıınoutıerlıli 
anla.tan Kurum Umum Başkanı BaY 
ŞU!nil Kvçmk ıta İstnııbul halkına KU· 
rmnun minnet ·ıe şükranlarını beyan 
ederle.mı ıbu zanıret Uzerinde durmuş. 
tur. 

mukabilinde ya,Ptlacafanı söylcme'k:tc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......... •-••••••............... • ____ ............... ·-··-··-·········---·-..................................................................... . 

;~:PE·~=~·:F::! ( S., e h i r a b er 1 eri J 
'c şartsız yardun ) apılması gibi iki ~ _ 
ltayati kararı elde etmek em~llnl at- ~ ......... ..,. ...... ...; ................................................................................................... -. ............................................ .,,J 

~~:±4§.~~E Şehir Meclisi 1 Fiat mnrakabe· komisyonu 
E ylOlde fevkalade 

~~~~r=:::~~~~~ ı·çıı·maa çagwırıldı dnnkn içtimaında yag\oo' 
oldutu ışiiphesizdir. Daldkattc Ame -

rikanın ne derhal Alınanyaya harb f • ti t b • t tt • 
ililn edecek, ne de Rusyaya l!ll~ Ba toplantıda asker ailelerine ıa arını es ı e 1 
ve lvassız yardım ede<:r.k bir vazıyete d .. k ll f · t• ki" ·· 
henüz: gelmemiş oldutunu muhterem yar ım mu e e ıye ' fe ı go-
İnırlllz başvekili kadar Berlln mahfel- rüfiilecek, Ağa:ıtos aylılılcaı· 
ı .. r1 de bDirler. nm tevziine bugün baılanıyoT Fiat Mürn.k~ Kooıissonu, dünkü ıaıo iku:ruş; orimlş KMS ve Ardahan 

Amerikada Alman aleyhtarltiı l>e$ -- tqp'lanbsmda uzwı zamnndnnllerl yağı toptan 145 ve perakende 162 
yıl. evvel başlamış, İnı:ilteıenin bir İn- Şelür M~ 1 :aylül Pazartesi gü. sürüncemede kaWl ve Nr hayli lh. kuruş; erimem!ş Kars ve Arüahan ve 
gilız • Alınan anlaşmasını temin .ne 00 fev'kalMe bir top'!G.iltl,ja ça.ğırıl • tikılr vak'nlarına. sebeb olan ya~ me. Trabzon yağı tq>tan 120 ve pera • 
meşgul olduiu sıralarda bile kun~tın- mıştır. Top'tantıda. asker ailelerine selesi frzerinde meşcıtl olmuş ve me kende 134 kuruştur. Perakende fiat-
den biç bir ~y luıybetwlyerek gittikçe ul l ka el i ... -.ıç,1" ... ~ ,......., 1 :J.~, 
nrtmış, Nevyorkta f"di hareketlere Ta- yardım ih3lltkında tab o unan - s ey .. arara ......,.....u.ıvv-:l'. Kom...,.J.,n. a.r; .,....,,tnn fiaıtııara, kilo İbı\91DB 3 
rncıık dercttyl bile bulmuştu. Banan nundnki ~ kndar mükellefiyet şekli gerek şe1ırinl'!ızcleki yağ tüccarlarının kuruş nakliye masrafı w bunun ütıe. 
içindir ki muharebe başlad&iı zaman a.rasında ıst.a.nbul iÇin tatbik oluna- ~an sa r fu.er:nde ve gerek rine yfuxle 10 pcrakendecı .kan na -
Amerika kendisini derhal hissen İn - cak şekıll karnrlaştırılacak.tır. se Istant>ula mal gôcderen mub:tell! vesinden sonra meydana gelmişUr. 
gllt:arenbı yanında. buldu, takat lıu Be'lediye nster aUelerlne Ağust08 rstihsa\ mmta.knlarındı:ı tetkikler ıc Bu yağ fıaıtların:ı.. toptancılar, ve -
hnstıQ bütün memleket. d::lhllinde aylıltlan için Tramvay İdaresinden ra ettirmiş ve yağ fht:nrının tesbiti recôklcri faıt.uraıara yağ:arm men.şe. 
mu'lak ~ fikir bırliği temln etmek. 150 bin llm borç para alml§tır. Btı nI bu esaslara göre yapmıştır. Ko _ !erini de kaydederek ri:ı.yet edecek -
ten henüz çok uzaktı ve bu da tabii I para yeni kanını tatbik edlldikten nWs-onun dün karnrlaştırd~ı yağ lerdir. Peraıkenldecllcr de yağların ü -

ldlunutmıyahm ki Amerikalıların H sunra elde edilecek varıdaıtan öde - rıa.tla.rı şöyledir: Urfa yağı toptan zerine lkoyncatda.ı'ı etitetlerç ynğ ~i _ 

milyon '700 bini Amerlkıı,.a clolr.udan necektir. .160, perakende 1'18 lkuroş; Dlyarba • atlarile bırlikıt.e ya~Jnrın menşelerınl 
clotnıyıı İngiUere. Almanya ve ıtaıya- Asker ailelerinin Ağustos ayi~nrı - kır ynı:ı toptan 152,5 ve- perakende de yazmağn mec'bur tutulmuşlardır. 
dan yeni hicret ederek Amerikan ta- ının vernmcsine buglln<ien itibaren ..., 

~ . 
bliyetinc yeni ı:eemiş olnnlıırdır Bun- başlanıı.cakıtır. AD L 1. y E p o ı. ıs 
dan b ska SS,'700,000 Amerlka\ınm l'I\ ---->----- ve 
babası, ynhud ela annesi inglllz. Al - Pirinç v zeytinyaO 
man veya İtalyandır. Aynca Amerika. • H A B E R L E R 
da 6,800,000 ecnebi ile '1 mibondan f iatları inıyor 1 
rnzıa Yahudi yaş:ı.r. Bu sene T.eytin ve ı:eytinyağı mah. 

m::e:::;ı =~d~~::r o~n:~:a:!kt;:: sulünün çcf,t mebı.ul olduğu haberle_ Beyazıd kulesinin kurşunlarını, rüzgar-
nltckim olmadı. Bonun 11;indlr ki mu.. ri bu madkicleran flıi.tları üzerine §im. 

ı d t lltereye diden tesir etım.iŞ bulunmaktadır. d d• k • k • b• 
~!:"~ı:esıyıl;ik~ na:c.tk n~-ıyıf bir Zeıyti~larınm fiaüarı 3 kuruş ka. an uçmasın ıye, esıp esıp ce ıne 
ekseriyetin arasında. ve ancıık fikir sa- dar düşmüş bulunmak!tad!J'. Bu te -

~l~~ednainkaAldmı.erı:::aı!~d~r~~:ı:~:ı:: nezzülün ş('fhrimJmeki perakende sa- yerleştiren garib bir htrsız 
•· ""' tış fiatlarına da tesir edeceği beklen_ 
nnı daima p:ıra muknb\llnde temin et. melefedır. 
tJğini gördük, daha geniş yardım isti- Diğer taraftan plrlnç fiataan da 
yen eksttfyetin bilyümesi fciıı ev,·cli 
Fransanm yıkılmasJ. sonra İngiltere- kilo b:ışna. 4, 5 kuruş kadar inmiştir. 
nln hıırb ihtlyaçlannı para mukabilin- Bu arada Tosya. pirinci de 4'9 tur~. 
de temin edemiyeccık hale gelmt'Si ve tan 43 kuruşa kadar hunf~tır. 
nlbayd propagandanın bir Jıldan faL 
1:ı çalısması lcab etti. 

İngilü>reye levaum bakımmdan yar. 
<lım edilme.si işi bu ckildr. inkişaf e. 
deriken Amerikanın do~rudan doğruya 
rnuhıırcbeye girmesi bahsi d;>ha. hüyük 
zorluklarla karşlla.şb. Aldıf't neticele
rin dalma hakikati lf:ıde ettiği öyle • 
nen meşhur Gallup eustJfüsunlin tut -
tutu bir ısta.tlstite cör<! Anırrlkaııın 
muharebeye filen tııtimlı. etmesi ta -
rııttarlan 1939 yılının E)lul ayında. 
vanl muharebenin dördiincü banasm
da anc k yfizde 5 dm ibue.ttL Eu mlk. 
t:ır 1940 MayJSlnda ywtlc uın a, 1941 
Hıızlranında yüzde (Z4} de çıktı. Fa-

t u .. •rnde durnla<'.;ık bir nokta da. 
bu nlsbet Ru yanın harbe girmftSl~.dcn 
sonra, yani 1941 Temmuzunda ~uıde 
(Zl) e dilştü. Gene Gallup enstlhisd • 
nun kanaatine ifÖre Aınerlkaıh blr RUS 
7.afcrhıl isUyenlcrfo s:ıyısı yüzde c7> 
clir, ekse.rl)ct iki toınliter lnıvvetın 
;, ekıliğerinl y:ıpratmnsını temenni e • 
ılenlerln üzerinde topla.n11or. 
Uzakşark mesclclerfni bir kenara 

bıraksak blle bu va'llyet karşısında A
merika cümharreisi elbeUe Ahn:ınyıı:ra derhal harb ilin edilmesine razı ola • 
maz. ıtusyaya kayıdsuı şa1'1sız yardım 
yapılmasını vicleclemez; İngilh başve
kili ae Ammkadan htyle bir talcbcle 
bulanamaııdt. 

(Devamı 6 ncı sayfada) .................................................... 

Esas teşkilat kanu
nundaki ıstılahlar 
T~at.ı erosiye kanunundnki ba. 

zı ıstıııı.'hlnrın lkelilne ve gramer b:ı. -
kıınındnn 2 ay l.çılnde mütehassıs bir 
heyetçe tetkik edllcı'e..": türkçele!'ti -
rllmesi içhl Maarif Vekö.letl tarafın
dan üniversi.ic İdaresine emir veril -
miştlr. 

Dünden tt.a>aren Rektör Cemil Bil. 
selin reislığinde Hukuk Fakfilıesi De. 
knm A\i Fu3d Enşgll, profesör Sıd -
dık Sami onar, Dr. Yavuz AfJadan ve 
Hüseyin NalUden müteşekk 1 ibır ko. 
misyon kurulmuş ve faa:iycte bnşla-

mıştıT. ~----o--
Belediyede bir nakil. 

Belediye ıevazım müdfırfı Ismnll 

H kk C-d.an Tramvau. Elektrik ve a ı ._,.,.. . . t ;..,1 • 
Tilnel İşletmeleri IdareSı Za ~.erı 

- dütiüğıüne tayin o!urunuştur. Le -
Mu "'""..Jı".MW.e kimin getirile -
vazını muuwıııö'4ü 

ceği belli deği!dir. • 
F tih kaymakamı taltif edildı 
~ 1:a.y,ıne.kaml Rebii Vali ve Be

lediye Reisi tara.fından. ıstimiak işle. 
rhı<ie ~i faaliyet ve muvaf -
fakiyetl.Dden dola.yı takdirname ile 

Fatihte ot.uran Saim adında bir ~· Dünltıil duruşması 60Dunda. Saim 20 
hıs evvelki ff(ln bazı gjyarctçilerin ara. gün mlld'dclle hapse mabkQm edıl
sına katılara.k Beyazıd kuleshıi gezme- mlştir. 
ğe gelmiştir. Kadın meselesinden yaralama 

Bu mnksadla, ku1cnln en üst katma TakShnde Yenişehir caddesinde otu. 
çıkan Salın, d~er seyircUer birer ru. ran Nuret.Un. <IDn blr udlll me:;eie
şer aşağıya indikleri halde yukarıda ırtden dolayı, B;üıaettln adında birDc 
ıkabnıştır. 8 v 

8 
et.mLs. bu esnadn bıçakla onu 

B~ vazl:yetıten ~pbetenen kule belt- ~c~dUnün mUteaddıd :yerlerinden ya. 
çllerındcn Mustafa, ı;csslzcc Y\1\tanyıı lamıŞUJ' Bahactti:ı tedavı edlJmek 
çıkmış, açıkgöz zlyaretcinln . buradaki ~re ~eye kaldırıllnıs, Nurettin 
kıırşunlan elinde kocaman bır tı~ln yakalanarak ıınıltkındıı. takibata baş. 
keser~ ceblerlne yerı~rın~e 0 0

• lanmıştır. 
ğunu görmQştür. • 1 d k ld 

Bu garlb ve 0 n!sbet.te ela cilretıkl\. Arabaıınm a tın a a ı 
rane hırsızlık 'karşısında derin bir hay. 
rete dllşcn bekçi Mu tafa, Sa1me sa. 
dlnneden t.dtrar nşnğıya inmiş. keyfi
yetten polisi luı.oerdar etmiştl.r. 

Zıı.bıt.n memurlarile birlikte ~·ukarı. 
ya çıJ;:an kule be!{clleri Saıml ctinnU
mcŞhud halinde ynkaiamışlnrdır. 

Zabıt.nen sorgusu yapılan kule hlMl· 
zı SUÇunu şu yolda ıtıraf etmiştir: 

Halil adında blr arabacı. dUn 1dare. 
sindeki araba ile Teşvlkcye caddesin. 
den gecetten. araba devrilmiş, Halll 
tekerl(!{lerin alt.ında kalarak vücudu. 
nun mütcaddid yerlerinden ağır suret. 
te yaralanmıştır. 

Yaralı arabacı ifade veremiyecek bir 
halde J3oY0ğlu hastanesine kaldırıl. 
mıştır. 

c- Bir müddet kulede etrafı ooyret.. 
t.ım. Sonra can m sıkıldı. va'lı:lt geciJ'- Kadet vapurunda kaza 
mek için bıçakm\la kurşunlım ıufa!c, 
ufak keserek oynamat:\ başladım. 
Maksadım hınıızlı:; dei;ıl, eğlenmekti.> 

Saim, «- Mademki kurşunları ke
serek oyn~"Ordun. ccblerin~ ne diye 
doldurdUn?.» suaııne de: 

<- Jı{izgllrdıı.n uçuP zn."$11 olmasın
lar diye ceblerLme doldurdum> ceva. 

Galata nhtımma bağlı KadC$ vapu. 
runda ydcılı:k yapa:ı Ahmed, dtin va. 
purun istim boru.sunu tamir edel'iten, 
boru birdenbire patlamış, çıkan istim 
ytbıilne isabet ederek yanmasına sebeb 
olmuştur. 

Yaralı gemici tedavi ednmek 67JeJ'e 
Beyoli'lu !hastanesine kaldırılmıştır. 

bmı vemılştir. 
Bu garib hırsız diln müddciumwnili.. Pendik hayvan sergi ai 

ğe onıdan da me{?httd suçlara m.~an Pendik :ho.yvan seırgisi bugün .,:ıa.t 
Sultanatmıed üQilncU sulh ceza. Mkinl· 15 de meras\mlc açıl~caktır. 
Iiğine sevSt<>lunmuşt\tr. ... ................................................................. . 
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Hn:ır Kadiköy '}'erli Askerlik Şubesinden: 
llJ9 ASterliğine karar verilmiş olan 337 
lMS AK doğumlu ve bu doiiumlularla muamele 

gören ~ hizmetli tnm ehllyetname
Uler l/EYlQl/941 d~ yeda!>: şübay oku. 
lunda bulunmak nzere 28/8/9-U tari

:;. 

' 8 hinde 6C'\itedflccetlerdlr. 

nııdyoda Alm.ln ordu unun Rus- smcla birisini tanıyonım ki. onun ae
yacla yeniden 84,000 esir aldığını bil. vinci yarım olacaktır. Bu -zatın arlına 
dlren resmi tebliği olı:unduktan son- iktısad nazırı derler. Zirn küçiik bir 
ra dinllyenler :ırasınd:ı biri 6U bük. hesab yapacak, 84.000 esirin b berine 
mü verdi: ıoünıle 250 gram buğd32 \'erilse sene. 

_ «Buıün Alınan milleti başram de yc.künuıı (7,ôSS,000) kiloya vara
yapacaldır, fakat Alm:ı.n nıııı.tı ara. cağını gorecektlr.ıı 

,,.. .. 

. . 

01' ucu 
MEl(TUPLARl1 

Bir senedir ikmal 
ol unamıyan yol 
İ.sf.nı ve adresi blzcle mahfuz Kı

sıklı okuyaculanmızdan biri gön. 
dcrdiii bir mektubda şu şikiı7ctte 
bulunmaldadır: 

••'- Bundan bir !ICne evvel lnı;a. 
sına. başlan:ı.n Acıbadem • Kıs;kh 
yolu h1ıa Unnal olımmamış, bu yol 
bir kum ve mol z yığını halinde 
kıılmL'liır. 

l\Jesafesl çok kısa olıoasına rağ. 
men, hlr enedcnbcri sona erınlyen 
yol, civarda otur:ınl:ı.rı pek haklı o
larak şikayete scvketmektedlr. 

Yazın bir toz. kısın fsc bir çamur 
deryasını andıran bu yoldan ı:c~n
ler, yolan eski ve bozuk mllne ııde
m tahassür duynı:ı.litadırlar. 

Bu eh-ar halkı alakadar müteab. 
hfdln ihnıaline daha ne vakte kıı. • 
dar tahammiil cd .. ceklerdir. 

SILYUl V~i ve Bel dl e Jte!&l LGt. 

fi Kırdann naı:an dikkatini celbet.. 
meniz,i rica cderlm.• 

Açık muhabere: 
• cnarsaaa bir okoyucunuzo im.: 

zasile sual soran zata: 
- Bu işle bankanın Ankara mrr. 

kezi neşiyat şubesi meşpldür. Bir 
melthıbla bu :.adrese müracaat edi
niz. 

• JtınkkaJe o"klQacal_..,. 

S. Ömcre: 
_ Sayfaların tabdld edilmiş ol. 

masa. 1D•Wace derslerini biraz kü. 
cüıtmllştür. Bu zanıreU sizln de 
takdir edccelinlıe eınlnu! . ... ,...................... ,,1 ························ 
Mil!i Şef in genç 

doktorlara iltif ati arı 

Memlekete ikuvvotli b!r havacı yal'• 
dmı lkadrosu v\!euda getirmeye uğ'J'a
şan Ha~a Kurumwıun bu arada mezn.. 
nun:.Yetıe öğrenilecek bır teşebbilsll oı.. 
muş!ur ki o da, Mühendis mektcb nder 
hava milhendlsl yctlştlrecet• bir şutJeo 
nin kjlşadıdır. Bu şubenm masrnfJI11 
k!miien Ha.va Kuruma deruhte etm:S
t1r. Bu kadar genış ve ehemmiyetli 
bir mevzu üzerinde çalışan bu Kurtı· 
mu, b.zlm de ltorwnamız, sanırız ld 
milli vazifelerimizin belli başlıtnnnd.atl 
biridir. 

Şükrll Koçak dilnkü mllbahasc ~ 
sında Hnvn Kurumunun fnalıyetl et
rafında şu malümcıtı da vennlşt r: 

- Hava ordusu kadr06Wlda dcıonal 
vnzife a1ma.k istiyenler için KuruınU• 
muzun tesis ettiği cHava gedikll b•· 
zırlama yuvası11 havacılı~ıınıza büyilf> 
hizmetler l!.n etmek yolundadır. oe· 
çen yıl gazeteci arkadaşlar, inönünde 
kanadlar.oıck. uoın • ıı.$1tı u,. top•nn· 
mış binden !azla Tilrk çocuğu ile kal'• 
şılaştılnr. Bu yıl r.yni İnönü kampı ikl 
nıisli genci bağrına basmış, Hava J'U-
nımu da bu ~;uretlc iki b!.nden fa~ 
gence emdc vermek bahtiyarlığına k•• 
vuşmuştur. 

Temin edilecek uçucu personel ı>a1Y 
sınıfa had ve hudud kabul ctmlyel1 
bl.r arkadaşınız olarak, bu ves ıe ne 
5unu da söylemdk tstet'm ki Hnva ICIY 
rumu, r nufC' -
lan plfuıöroüllikte olduğu ıkadnr ırn°f 
.törlü ta.yyarecllik sahasında da. a!!
dercccde M}"Uk miktarlar üZerinde ,S• 
tışmak için gcre!tm tedbirleri nuıı 
tan geri kalmamıı.kt.adll'. ~ıı$' 

Etimes'udda, devronlı eurette ~ 
makta oaln motörlU tayyare ?l'l ';;1 
m!zin bugünkil randımanı bile 
hep!mlsin mmnounJyeltfcn& l:a 
udar ııert ve • ir er e,ö.e• 

Yine bu münasS>etten 1.stlll' e ll 6." 
rek ve ~r sım faşetmeksiz!n şı~~ 
ıtebarUz ettlnn~liyun !kl ll""~an ~
munun paraşiltQillllit bnJcd111n 01~ 
saisi. ~end!.sindc:ı 1strn..wt? ~--
çok 'il.stün bir dereced-' inkişaf 
tecUr. tdr1 

yetJştJrol.Aimlz paraşüttı(ilcri11 01arslt 
ayn !erdler h:ıllnüe V<!Yll toP1\11ııd~· 
11Wbir mcmleketinkin.den gcrl 0<13 oıı
lannı. bilfıkis btrço'.t noktnl~~utısrUl1 
lardan )iW;ck kıymette 0 ı.te bttlU· 
kuvvetle iddia edecek vazıye 

Bu yıl Hmran ve Eylül devrele • 
rınde Tıb Fn.kü~tesi.'1.den 314 {i Turk, ı 
8 i ecnebi tcbnasındıı:n olmak üzere 
3122 genç mezuın olmuştur. L.----------

94-0 - 941 yı~ı Tıb Fa.kültesi mezun. CUMA 2Z/Sl9"
1 ~' • ga!Lf p s: 

ları hatırası o'lmnk üzere genç dok. 7.30: saat ayan, '7.33. }11\bCrıerı. 11 torlarımız tarafından Milli Şefe tak- lal' CPU. 7.45: Ajans 30ıs . .ıs: ~ 
dim edilen albüm münasebetile !fa Hafif parcalar CPl.>. s.ız.33: l{s s: 
arif Vekıli Hasan Ali Yücel Üniver: sıı.tı. 12.SO: Saat aynl'1.ııatterıeri, ı U. 
slte Rekıtörl"J;un" c D.""r.ıd".ki mektubu şarkılar, 12.45: AJ~/14: ıc,arc. k !"<ti 

W6 ,..<14> .. Karışık şaıtnıar. ıs . 
1 

ıs 03: r>-0: 
göndenntştlr: zik <PIJ, 18: aaat al'ar d.ııltikn· ıs 4 ~ 

«- Tıb Fa;küJıtesi 940 • 941 albü _ heyeti, 18.30: Serbest ıo 19: c~tısıı., 
mi.inil büyük Reislı:ümr.urumuza sun. Radyo Swing ~uaTte~winlr kUl\1ieıt 
dum. AR>ümü inee no'!ttalarına kadar s:ıatı>, 19·15 : RadY:> aJnns ıııı.bCl' ~ 

19.30: Saat ayarı ve roflziğl !tol' r, 
tetlkik ıtmyUTdu:ar. Tı.b Fakültemizin 19.45 : Kldstk Ttlrk 

2
il.45: solo ~ııJ 

verimi nrsbctlndcn memnun oldular. 20.ıs: RadYo gnzctcs~ıını. ve TOP ı'' 
Yeni doktor olan Türk gençlerini sı. kılar, 21: zırnııt ıt321 ıo: 'l'cınsll• t ,. 

cak yürekle kutladı~ar. Meslek ve mn.hsullerl ~ .. ~. 22.ao· 511:~,..: 
memleket hayatında kendılerl için RndYo salon ork ·eri tJO!S!l• 
.......... ıl d·1 ..... yarı, aJans ~ .. nsı'. . .._... nr ı eu.uer. Ta>l!ğlerinl bnnn I'l<""'-
emıl.T buyurdlilar. Btt hcsuo;1arın fa _ Radyo salon ° 
külte dekanlığı vasııtasne genç ırne - b rsasJ 
zanlara ii:>l~ını dUedileı.11 lstan~.! .. 3 ış 1111tı.ı' 

Vali lzmire gitti 
Vall ve Beledi~ Reisi Dr. Lütfi 

Kırdar dün saat 13 te ~Kadcşj) va -
purile İzmire hare.ket etmiştir. vau 
Galata rlhtmunda ~·et ve beledi. 
ye erkftnı tarafından uğ;uı1lanmıştır. 

Lutn Kırdar, İzmir Fuarını zlya -
ret ettikten ecmra önümfrz;deki Per -
çembe günü ~ dönecek.Lır. 

n 1'} }lŞ • kl\paD 
21/8/1941 -

LOndre. 
New-York 
eenevre 
Mrı.drid 

Ôjtle llc\ndi Aq•'11 

!>. D. S. U. S. .ı. 
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s. o. 
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Bu gibi tam ehliyet.nameyi hııız era
tın m~ g(lnd" euJ>e-ye müracaaUıı
n, bu ilAnın davetiye yerine kaim ol. 
duAu l\'c müracaat ctıniyenler hakkın. 
da As. m'\lkelleflyeti kanununun 89. cu 
maddoolne aörc kanun! t.a":tiba.t l"B:ı>ı-

BUUln -.t·ndaşlarm B:ıvıı. Ku-
l STER İ NAN, nmuma aza ~·ıwldığı cÜJı, bu 

memlekette D" ha\':?. tehlikesi, ne is T ER 1 NAN M A ! ele han hi.kim.lycti şilplıesl knJa-
J caktır. ____ ____, '--~---------------__. lac Vı :ıı..., o'ıın•ır. L""-----



lt 

o aca ca a su • nun yalnız bastm1mıısı kıifı gelmez. 
da bu lht.ila!lar - şayed l>Uyük dev .IBu, o cemiyette bır biıyük müva'Zll'ne-

IV. {•) •• Jetler tarafından arzu edilseydi ve1sizli.k, haksı:rJık ınevcııti oldub'1.1Ila alı\. Jl lnıa.nıara göre eskinin değişmesi Almanlara gore kendi aralarında bu büyük rtevıetıer mettir. Bu hak.sızlı~ı mütehakkim bir 

i ne demektir? Harbleri bnleınck eskinin değişmesi anlaşını.ş olsalardı - kolaylıkla ve harb kuvvet, elinde orJuyn ve silahı tutan, 

00ı.n harbetanok ımkanını ortadan kal- yoluna lüzum ~almadan hallt>rt:Jebillt'. milleti ırulüın !cinde idare eden bir is. 
ııına.ıı: kafi midir? ııe demektir? dl. Çtinki.i onların müştereken Tıere -'·tibdad kuvveti ida.me ettirebilir. Fa'kat 

k Evvelfı., harbi ko.ldtrmak için silahı cekleri karar küçbk milletler tararın.lbu tak<iirde bu cem:yeı için için en 
aldlrirı.aJt kAf! değildir. Bu tedbir U .. ............ YAZAN ••••••••• .. • dan reddedilemez, kabul edilirdi. U~ müthiş bir buhr.ın, b'r sıkıntı ve bir 

~unıı Harbden sonra Almanlara tat.. Ahmed Hamdı· mumiyetle harbl~r!n Ye bilhassa TJmu- inhil~l içinde yaşamı:rı., stir.i1rım'ye 
ık edlk!L Netice.:ıın ne olduğu ma - mi Harb vıe bug"linkU harb g;bi büyük mallkfım kalır. Şarkta dinden, halkın 

~Can. Şiındı, bu l.şin daha sıkı ve daha 1 
"UVVetli tatbik şeklini bularak Alm.an- B cemi.yet karga~lık'~rır~m küçük dev_ cehaletinden kuvvet alınış olan Is -
Yan aşar Jetler ara.smda..:I ıhtıllifinrla alakası tibdad idarelerinın ya.p'ıkları on ldl. ., ın büsbtitUn k'.'!ndini toparlıyamı- ı 
.. acaJt hale getirılnıesini istiycn ingil. ................................................ yok.tur. Şu halde bundan sonra harbi

1
onun içindir ki o m3mleketler buhran 

tere - Almanların gÖt"ÜŞÜD'" \e iddia • r . kl d har 1 Önlemek jçln tek Şart. b{iyUJc devlet - halinden bir ~fulıi kUriu;aroBdlİ:l:; SP. 
sına nazaran dilııya ve AvruPa sut- et.mı kıudretini sıfıra ındırme ıfel e ara- lerin kemli aralarınch rekabetleri, ih -'raıet içinde kalaı•ıı~ Eğer bııralarda 
h • bin milletler, insınlar ve sırı. ar • · . . ta " k ld• . · · · · . . 

unun kurulma.ma.sı iç'n en ha1nce ve . . . · kil! ıe de- tıla!ları marn n a .raca.le b r yolda halkın isyanları ve ihL~lallerl müı:ha-
en g . ün sında içın !çın ve müth~ şe er . idi B l ı 

RYrı insani oir yul tutmuştur. Ç • • 
1 1 a ıa:ı: bırleşmeler r. u :vo ayn. zamanda sıran kuvvet ve ırulUmlt' bastırllma.k 

k:ü b va.mına man o un n . .. .. ti . h ki ı . 
._ u, hem Alımanyayı • yani Avrupa k dil n~·ı hıı,klı ve ha- kuçuk mllle erın a nrma r'aret e • Yülu dışında bunları doğuı·an hRksız.. 
11.ıt'asında to 1 k 11 ve ileri Almanı.ar, en cm .. , d • 1 t Ild . . . 
b' en P u, uvvet aıti istekler için harbe meebur ka,dlk- sasını a .,em n e mc ır. B·naenaleyh lığın o'l'tadan ıcaldırılması ınllınklln ol-
~rke'.<seriyetl - parçalamak, mahvet-! Y iddi etmekıted'rler Bu talebleri böyle bir yala gidilirse. o zaman mll _ !savdı bltta.bi ne a !stibctıı.d idareleri 

e gtbi talu:tkılmk için m1lyonlarca larını a : · . d · · . 1 • • · 
in u · 1 is'af edildiği ve milleLler atasın o. ıetıerın sılA.hlııruna:ıı mevzuu ortadan yaşıyabilir· ne de 0 memlckc'l;lerde 
sanın mahv t1e fel0.k:etini icab eden 1 h kk ka.. s·ı·hı •· k biı. ·· ' bir " !"'"·- kendilerini Jft.Yık oldukla~ı a a kalkar. ı a anma"' anca ..._vük mil- buhran sefalet ve ı:-;tırab devam e 

.rO vuı·· hem de Avrıı;pa kıt'a.sının t · edildiği ' • 
buıır ' . . _. vuşturacalk yeni şartlar esıs ıetıer tıara!ından ve sırf mll!c~ler ara_ derdi. 

an halını şlddeıtl~ncrek devam .:- Alm l srB.h- . 
tfl1'nektir zaman, artık b!zza.t ... ~.narın 1

• sı asa.:vişınin temini maksad!le yapılır. Bugihl milletler uııst münasebetler-
?.{ • larını terıcedeceğini soy.uyarlar. Bı ' Tecrübeler gös" ermiştir ki ktiQük ere mevcud büytik müvawneslzıiğln kö. 

Ce.r:1~ir ~rbl k.ııl~111rmtla.k. ise .ı:ı:ı naenal~h onlara nazaran, fartdık a!e milletlerin silA.hlanması ancak kendi. künden halli ıcin, bu milvazeneı;lzllk-
h ısını mı e en Sı • bir ıtara.!ın ne de diğer tara ın ev - . .. . . 
11.kkını ıst· .... iktld __, ahrum ' . t h kk"' t- leri derecesınde kuçük olan devletler lerl yaratan ve yas'l tar. seb~blen ve 

6fıın ıyec.,... aman m 1 bir sila.b tefevvuku ıle a a uın e- . ı · · 
6k değil; faka.t hat'b'n sel>eblerini 1 

. . kA oktur. Ancak asayişin içındir. Yolcsa bunların bUyilk dev • şal1tları ktıldumaıc lazımdır. Anca'k btı 
0 rtadan kaldırmaktır Harb de ihıtl _ mesın~ .~ nü; ti arasındaki ihti • ıetıerin muazzam sil:lh kuvvetlerlne

1
suretledir ki medenlyr.ıtl kurtannak. 

lı\11... · temim ıçın m .e ~r ._ . . . . • 
'"r ~ buhranlar g:bi bir oem!yet d bir Jandarmalık va- karsı koyacak bıı ıddtaları tasavvurldUnyıı.yı h.arbler. buhı anlar 'e i.btıl0.l-

ha lafların hallin e k" l'k ·11 tı · t-"-·b d'lm! · ı· l'eJket.ıdJr. ve bo.rulmu.ş bir müva _ . . ecek miktarda silA.lılanmak edilemez. Esasen . uç ı mı c erın a • 1 ıer tarafından ..... uı e · yece:e sa ım 
7.enenın düzelmesi, tl\sfiyesi için yapı- :r~!r. Yani devamlı sulhtm mu- ralarındaJd fhti!Af dl\ bQvük dev:etıere brr yolda y\iTiLtmek lınk!lnı vardır. 
~T. lllasıı lstiıhsal \'e ıstıhlll..k arasın _ hafazooı için ııer tarafın ve bilh~ssa aid siyasi reka.b 0 tlPrln neticesi oldu •

1

1
Bun'IIIl için ise hem e~kl hakc;ızl.ıkları 

~'ltl nıUva:-;enesiziığin netices~ olarak çdk!Uk teşkil eden insanların ve rnıl ~ ğundan veya bu !htilıltm silahsız hal- tasfiye edecek, hem de; yeniden bır ta. 
~Ye.sa, buhranlarını hük1lmet kuvve - !etlerin ergeç göntil nr..ala.rile kabul e- Iedilmes} için bllyllıt devletler anlaşa. kım haik6ız1ıklara m"'Vdan V"rm;yecek 
~e ve borsaları veya ticarethaneleri decekleri yent ~rtlar .~rulmalıdıı. Har machklerında.n veyahud da alakadar yeni bir nizam l'..zımdır. 

.Pafıınaıkıa izale mümklln değilse, bi ancak bu, onllyebıhr. . olmadlklarından, birçok kliçük mil -1 Acaba sulh ııl:-ıcak mı? Göı•UJUyor ki 
ll'lılletrer ara.sındaki h.alcsızl~"nn ve Saniyen görüyoruz ki harbt yapan letler kıendi fakir btitçelennin yarısına bu suale verilecak oevao. her şeyden 
'lllüv~esiz1!Qclerln net\cPsl olan harb- ve idame etıtiren küçük mılletler de - ~adarını doğnıd'ln doğrımt veya dola.- evvel m1lletlerin yml şartlarda nn -
!eri d ğüd. Va.kıA klicük: devletler &rasın - 1 . b . 
.. e gene böyle kuvvetle ve cebirle ır. rbl tlce·,,nec,,,,. ihtllaflar yısile sila.bl-anmıya tahsis etmekte _ ~a. bunun iç n ıııe u yenı 
<>nıenıeııı: da da ha e ne ··- '"· 
11 müm.ırün değildir. Nasıl zorla dır F t bu ihtilaflar ekse _ dirler. Bu gibi milfotlerin siıahlanmasılşartların her tarafça. malfun olmnsına, 
llrdurUlı:n,....., 1 . b··'-~ olmakta . a;:ea ..... _ ·pt· ı Lr • b. "d ı .. . tm s b u . 

1 . ..,.., ça ı.şıla.n pıyasa J.ıuan- b''"·n• devıetıar tarafından valk - Ad.,..,.. ı ida b ccmaattıe herkesln sı- ır ı '00 OJı ~ara a ına ve un n ~a-
arı ıçtn . i riya l..Q-. 
ecı ıc n ve dah'\ kuvvetle ~eva.m t'1 haZırlanmış, devam ett:.rilmis, ken- ıaııı taşıması gibidir. Nasıl medeniyet yılmasına bağlıdıt'. 
rıı:rse ~ı ~ek için sUB.ha sa- ;i e aralarında.ki rekabetler dola.yısile eseri olarak as;ıy:şl temin eden, haık-\ Dilnya.yı tlevunlı bir suıı.1a kavus • 

Calk bır milletin müdafaa. ve hil .. körüklerunis olan meselelerdir. Yani sızlığı önliyen hüküme: kuvvet~eri h§ •• tumcak yeni ~artlar nelerdır? Bunları 
~ bUyük: devletler sı~ kendilerinin si - sı1 olmuş ve bwıdan sonr!l inEanların da o: Yeni dünya. niznmın başlıklı üç 

Y11.2.ı-- Jl'b!l\nden müstıı.kil ayrı ayn tl ı ı..- 1 • d k .. ··k ...... · "rt "- k ul t l se--:--r ~llnd.e Clkunabile~ olan bU yıı:st menfaa: er ~ı!11ın an ucu j şahsan silı:ı.u kuvvetılc haklarını ko _do yazı uc ') uyuc n.rıma arze m ye 
~ıye &id liç ıı:n.aıltale 6, 11 ve 16 Ağu.s.. mılletler arasında lhtı!Af doğuracak rwnalan kallcmı$ ise, büyük devle.Ue - çalışa.cağım. 

bir muadele 
« ... Başka erko:Clerı.ı yıı.ııında hoppa, 

bır hayli l.ftübali. lJan•ı karşı ciddi, bu
nunla beraber açık saçık gezmekten 

Ondan ıbir beklediği vardır, bu itibarla 
onun ateşinı mi.llıliün olduğu kadar 
t~ide çalı.şrna3atadır. 

çekinmeyen bir ıtadın. Acab:ı muame
leleri arasındaki !ark neden !Jerl ge. 
liyor?D 

Bu suali soran l!.'sklşehirlı Bay tM. 
K.> dir. 

Muadeleyi basit bulu..vonım: Bahsi 
geçen genç kl:ldının bahsi geçen erkek.. 
!erden beklediği hiçbir şey Yoktıu. Bu
na mukabil bana met.tubu yazan erke
ğin ıkendisine karşı ziıfını hiı:setmiştir. 

Bu vaziyet karşı.>ındıı. gene erkeğin 
ne yapması lii.zım? 

Benden soruyor, fakat maksadını, 
taıktb ettiği gayeyi bilmlywwn. İlılc 
derde göre değişir, fa.kat ben dr.rdlf'J"in 
bir QOğımda ikulla.mlan, ekser ahvalde 
muvafık netice veren müşterek bir 
i!Aç tav:slye ecl~m: Bu gene l:adıtU 
karşı tama.men lliılcayıd davranmaya 
b!lşlavınız. çOk geçııneden netlceslnı gl). 
rürsünüz. TEl.ZE 

( ____ "S_o_n _Po_st_a,_, _nın_b_u_lm_a_ca_sı_: _13_-_( 2> ___ ) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceği~ 
her 

Soldan sağa: 

1 - Köpeıkl~rin 
boynuna tn.kılan 

(5), Kalemin ifa. 
desi t4>. 

2 - Cefa <3), 
Avuç içi 13ı. 

3 - Gökle meş 
gul olan iıim evi 
($). 

<i - Hamam ka 
sesi C3>. Yanık 
(4). 

fi KAhin 
<5l, Edat <2L 

6 - Eldat 12>, 
Aydınlık (4). 

7 - Üstüste, 
düz olmayan (6), 

Kırmızı <2). 
8 - Soğuk di -

yarlar hayvanı 

(3). Aptal (4 l. 
9 - Bir nota. 

(2), Nida (2). 
10 - YumUŞak 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
bir şeker \5), Hü 12 
cum (4). 

11 - N~a <2l, 

1 2 3 

İçin &iksi <emri hazır> <2>, Motör!O. 
mavna C4l. 

12 - Gürültü (6). 

Yukarıdan a.'1ağı: 

ı - Bir su kabı c5ı. Öldür <6). 
2 - Çoğun l.ki!i (2), 30 giln C2), 

İnce naı'kış (3). 

3 - Sallanıtı (il). 

4 - Bendetmeık <3>, Uy.kuda görü -

4 ~ 6 7 8 10 

5 - Topal (5), Kalburdan geçir 
mek C6). 

6 - Bal ya.par (3). 

7 - Leyli (6), Akıtin cem'i (4). 

8 - Azaml.2'ıdan biri C4l, Atkı (3) 

Aptallığı meşhur bır hayvan (3). 

9 - Ta.hm.in (3), Kansından kor 
kan (7). 

tlU'lh!i sayılarımızdadu·. meseleleri yaşatmışlardır. Bundan maa rin müşterek bir dünya nizamı etra _ 
--..~~~~~~~~;...~~,._.~~~~~~~""'"1111._..._..._..v~~~Y~~~~-..;;~~~~...-ı..-ııı..-ııı.--.--~~~~~~~Nlen C4> . 10 - Bir meyva. (4), Kıyı (5), 

--
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1 Ah abbar .. 1:arın karıyı 1Wle11 _ • 

l~~c~ı=ıı~~,~~~~1:r=~ yat ettirecektını. Bin beş yüz. ;,ranın gittiği bir şey değ.1. Ayncrı bır zn; fta 
nikah yüzliğümle kanuuı doktonı iç.uı E ·~=:::ıt. 
üç yüz lira va~·ctıu Onı1 da alınış. p_y_ • 
vah.. Karıyı runeliyaıt ettir em ·ycceğim. 

Pantoma ile ka~şı karşıya 
Ermen: de 9.ğlıyortlu. Yahuct.yl ayılt

tılar. Ennen1ye teselli verdıler, zabıt 
tuttular, çık.t•hw g!ttiler. 
Akşama kad3r o halde yamyassı ka

naıpenin altın~la kaldım. Yahud: ile Er 
- 69 - fın ortar.< bulunduğu bir odada.ki kasa- meninin sızlaııışlarıncl>lı., gfü ültu, Pa-

Ben bu adamı \Balkan Harbi> sene- da dehşetli para. varmış. E.'vvela hana 
İ ,,1·ttım.· Ck•le b'~ ae7 "!m. Bir ••• ._ ...... 1 aı·dı· tı.r.Wa.rından kafJ.:n kaı.a:1 gıbi oJmu~ sinde ilk defa ohraiı: stımbul polis .. """"' "' a ...... ıu.,_, t 

.ı. · id" Bi ta ft d .1 ,...,, .,.,, u .. bir de :msamışı.ım ki, tarif <'de -
müd[rbıetl m~!err!ıı':a dall'e8ınde gör- ~ ı.. r ra J. a çuvat ar y""., ıuı. k 

"ı..~ "....,' h k b mem, hararette.-ı yanıyordum. A şaın 
mll.%üm. o gün şubede benim de bir ~am....,,.... an ap'lndıktan sonra u oldu .. Yara.Obi c;Q~ür! Yahudı ile Er _ 
~ vardı. Allah eksik etmesin, orada çuvalların :u-kas:na saklanmak ~şten I meni gitti. Kanapen!n altından ç!ktım, 
işım olmadığı :cy, hafta, gün o1mp..ıdı bile değildi. 'dünya vannı.'{, rah:\t bir nefes aldım .. 
ki?. Tklliumı ald.ım. Ertesi akşam haı.ı.:n .şöyle blr bakındım .. ne bir damla su 

o gün <miite:errih) çok kalaba _ kapanma saa.t.ıncte".l bir saat evvel gıt- var, ne bir ıokma ekmek .. 
lıktı .. B1r gün evvel gazetelerde CP'an- tim. Odabaşı, ka.:ıveci hepsi meş?~~~U. Tam çıkacai(ıın.. Bir iki ayak se:;l 
torna> dan bahsedildi~ni görnıtişttlm. En üst k-a.ta clk.ım. Çuvalların üs.une daha oldu. Kapmın önü:::-.de durdular .. 
O; adeta göze görıinmiyan «mllh.ayyL sıçra.dmı. Gece ynnsma kadar orada ı Haydi ben tckra: k:ınapenın aHına. 
rül"ukul> şey ı.miş .• En maruf Anupa kaldım. Y.aki.t ~e~şti, yavaşça ı;mf,l- Ka.pı e.çı!dı? Odaya kim gelse b~ğe
ve .Aanema fabriknlannıa kasalarını ların üstünden ındım. 17 numaralı 0 • nirsiniz?. Odabaşı ile bir sokak ;vos -
birkac daık&a içinde peynir doğrar gi- dayı buldum. Ya1muncukla kapıyı aç- mMJ! 
bi doğranruş ... AÇ\'1ndıi,iı kapı, girmr. _ tını, .i~eri girdim. Ceb;mdeki ele~trlk Odabaşı, kadına hitaben. 
diğl pencere: cı.unaclığı duvar tasav- fenerını yakt:m. Knua.~:~rle _ döşeli - Burası daha iyidir. Bir eve gıde. 
vur edilemennlş... dayalı gfuıel bll' oda idi. vt; dort tane ~itiz. hem masraf cdece!!'iz, hem bu 

.... ......... ... . ... ... .. ... ... ......... .. ...... de kasa vardı. zaman harb zamanı. Randeyu t>vlerı 
Mat f rrlk d.,,,. .... _ ... .,.1 .. .,... b' a Hangisint kırm:t~:?.: Acaba para tehlikeli. Dün ·a.ıtş-ım buraya hırsız 

"' e e a -·· .,._,, o.-. e uz~ı ı ır - h .. d ·ct·~ İl 1 .. Ad • İ 
!ık te "Al t K d t .ı.. angısın e ı •!. K sar. ,_ ar ugr:=ı.ş ... ginnis Bu cihetle kapı kırık <otf' ka • 

rbal nb,_ldaşını~; ednarb~ 0 urace,.... I bm, birinci kasayı kırdım.. Bir tak:m napel~r Ka.rvola da 0 • va tak dP. c . 
r yer u Ul'J'.l. , anım a ır gpnç [!a- ak.la km ? 'l' k 'ki t ·· ' · 

zetıe okuyordıı. Bir aralık gazetrs'ni ~ r _ ı:ı a~ın.~ı : ke rar 1 • ~a: Sabaha kadar ka:1apcnln altında. 
ırokur musunuz? bu.vurun .. 11 d:ve bana ar ugr~tım, ı n~ı ·asayı aç ~·· neler çektiğlmi; nelere m-ıruı ka!dığı. 

dl B d b d A'•lk • ...,._ ·ı Bunda da bır takım oefterl~r çıktı. Ü- mı kabil de"'ll anlatamıım. Dev cfü:seli ver . en e e.-s on ..... a gaz~ J e .. .. kasa t K k""' d par "' · 
:tft ~rd· çuncu .vı açı ım: ıw.a nısı ... - herif sabaha Y.a:lal' bir dakJt:ı. uyu • 

va; ge.,., ım. çaları.. Sabah ya.klaş.'1lıştı. Şafak sok\\ 
Naz.k bir ı;ençti. Tica::et l\1eminden yordu. l"a.k:at bu kıııilr ezi~•et· ve me -

baJJ<-et;tl, harita·la.1 bahst:tti. gazete - saldkattıen sonra bırakıp gltm~ kaml 
Jerclen, siyaset 1\Jem nden bahsetti, şık miydi?. 

giyinmişti. Hiddetıe riördüncil kasaya sarıldım .• 
Bir .aralık polisler: Heyhat ki: Paraıuı ceblerlme yer -
- Fantoma Metı.-ned... diye l!f'.s1en. leştirl.rtten gUneş de çokta.ı doğmuştu. 

dıler. Dışarıda hanmnın., kahv,,cinin, han 
Bu genç kalkt.ı. Bana hitaben: uşaklarının seslerini, dolaştıklarını, 
- Alfedersitı:,,.., hoc!l!endi, bendenizi merdivenl~rl süpürdüklerini !şitiyo -

çaA-ırıyorlar.. N'asib olurs.ı gene görü- rum.. Handan çıkmağa değil, odadan 
şürüz.. dedi. Eiimı sıktı.. gltıtl. çılanağa imld:ı yok. Fan• ~ibi kapana 

Afrzım acık ka-im:ştı?. BUtnn gu.e - tutulmuştum. Klçmanın hiç bir vec-
telerin bahsetUklcri CFantoma> bu hile imkflm yoktu. 
genç mi !dl?. Birdenbire merdivenlerde avak ses-

Miiteferrikada ıgrce. sabahlamak) len fazlalaştı. Yavaşça kapıyı aralık 
h!ç t.emenni olunur bir şc.v değil amma ettlm. balk:tun, od3.ya doğm geliyorla;r .. 
!endi kendime <ne olur? .. dedim ... Bu K.apıyı kapa.m.ajla vakit bııtaın:;.dım. 

mııciı. 

Hararette:ı. açlıkt-An ölüyorum. Ken
di kendime CYnrabbi ı;uradan ~ası~ 
be18.sız çık.usam giderken şu Ermrni
nin karısının a.rnelivat parası olan Uç 
:vüz lira ile nilı:!\h yilzU!HlnU bir zarfa 
arovuo kasaya b\l'akınm .. ı diye ahdf't
tim .. EsMen S?ece sabah~ kad:ır yöz -
lı>T!nl kırnmtvan b•ı çift; şafak vı.>kii 
cl'\ı:ıp glıtt.1er. Ben durur muvı.ım? V.a1-
ıAı..; N>,l•j'7, nroJis tnhc:ınr.a ile karsıma 

çık"AlA,. ırene b•ı bel:\Tt ofüı.cta. artılı: bir 
saat daha ~nlmıı.m. Ermenlye •ki Batır 
h:,. rtıP1ct.uh v;ız:iım. Pl\r(I. !lP niklih :vii
:zıii<Hmil zarfa kovuo lrnsava bırııktım. 
A 11.ıı hfrn cıkark~n kimse görmedi, Cl
kın P":ttım. 

f:lmni soıııına bıı!nn: 
ı:,rece o da. b'!.:ı c'e 5urada sab.1hiasak. Taıkımlarım da üstümde idi, geri aön. "''"~"""ı ;ı,, l<'nvı<>ni•rt ,.,. • .,.,. ırn,.,n lfıı.
bır hayli söylo~sem ve :ınlnsam . .> •. Rer dil.m .. Kendimi b:r kana.penin altına ""lPTi ahrrm~lc il7,,rP mfülflrivPt" ca -
halde saatine ~lmış, duam kabul oL dar attım. 
mu." olmalı ki bı.:nlın df' tşlm bitmedi. Kapının föllne gelen Ermeni: 
O da yatsı z:ımanı tekrar müte!eıri .. _ Ka-roy ... Kapı açık! diye b;lğırdı .. 
kava geldi. · M11l'ko bu ne "ıal?. 
Doğrusu Meta SP.v;ııdlm. Yahudi uşağı: 
Müteferrikada: Üç dort kişi k!ll _ - Aman .. Aman .. Aman bize hırsız 

mıştı .. Bunlar da yarın umuoti hupis.- ginnlş! diyebildi. Odaya glflnce bir 
haneye gidecek ilam1ı mahkfımlardı. sandalyenin üs ,:he yığıldı, bayı:dı. 
Fankıma ile l:>ir keııam oturduk. Kanı Ermeninin ıı..v.aiı han içinde çınlı _ 
sıca1c bir gençti. Çarçabuk ahbab ol - yordu. Odacılar, polisler, handaki müs. 

•dUk. Bana ,o;öyıe hoş b!r m:ı.cerasını tecirler geldiler. Beı.ı kan~enln altm-
söy1eınesini rica et.tim. dayım!. 

Anlaıttı: Polisler hali g6rilııce, birdenbire: 
1stantıulda Bllı~<.ı:ıazarında bir handa - Fantoaın!.. ded:Ier .. Bu i.şi yapan 

bir Emıeni samılla bir Yahudi sarra- odur! Bu dört .kaaa;,rı birden bJr gece.. 

biiyetlne yenf rıeemış oı.anr.ırutr öun- o 

~!""""',"'" V3h11rt: H:ırf .. ~fnl vet'JY\İS. 
Ermen iye gelince: 
- Ahbar benim davam yoktur, de -

mlş. 

- Niçin?. diye sonnuş1Rr. 
- Çün.'kü: Manton Efendidir, F'nn • 

ton efendidir .. O adam cok nıımus.lu 
bir ~tıAlidlr. Ciioküm: Madamın pa-
ra.sını yirmi dört saat sonra gene e. 
!ile getir~ ~asay:\ koynu. Benim pa -
ram için de üç ay v!deli bir sened koY
mUŞ. Ben bu Uç yüz Iirn:vı bir ıikcara 
vermi$ olsaydım y1rm1 dört sAat.te ia-
de etmezdi. (Arka.'11 var) 

- Habm11ı1 Sabn AHmclat 

- M - Ya.zan: Nusret Sala Cof 
Eğildi, lı:!ağrrdma baktı: - Ümid ediyorum efendim. bu mektubu y:ızıruya da koı:'kıuY 
- N:aısıl yapabiliyor musunuz? Genell direkwr başını ka:.şLilk.en, dum. Fakat, uzun terecldüdle 

• - Hemen hepsini yaptım efendim. Selmayı baştan aşağı sfu:üyordu. Sa. yu;tılıp atılan bir'kaç mektub.tan 
EYalnlZ riyaziye meselesinde takıldım. n saçları, soluk yüzü, basit fakat za_ ra bu lüzumu lıılssetıttın. 
: - R<yaziyeniz zayif mi?. rif giyin.işile bu .lo2.Cağııı: ne kadar da Bana kı.zgıooın, 'bunu biliyor 
i - Evet efendim. güzeldi. haldı olduğwıu da te.sJJ!m edry 
E Bir-az da.ha eğiltii: _ Bana imtiihan numaranızı ve is- La.kin beni bir parça et.sun 
: - Ne~1 yapamadınız ıbakayun? minizi söyleyiniz! gösterecek sebelller yok nw? 
~ Ceketinin üst; ce!:ıinden, .altın kale- Dedi. Sedad, çdk gar1Jb bir tesadüf 
~ımini çııka.rımş, gözlüğünü taıkmı.ştı: seıma 1ıst.enilen m.alıümaıtı verirt'.ten, pek y-akında karşı karşıya getire 
: - Oo .. d1iha başlamamışsınız bile.. . Müd" .. b•wı d·..x..- 'ftl'"' 
: . ık.aıPI a.ç~ş, içen genç bir adam gır - uru 1 ..... un _...... çı ıa. . 
: - Mesel~r kıaıvnyanıadım efe.n - . k:tör .. .. eski blı" arlta.da.şmun lrocasına a 
!:iim. mişti. ~nel dire onu goruınee Nazan, çocu!klu.k, muhlt 
• . -ı...- zd yer:inıden SJıQradı: 
:SUaü dkuıdu, verilen raka ............ ı ya ı. arkadaşım.. beni I.Taıt!ia, koca 
!Kendisi de çıkam.Adı işin iç>nıden... - Nereden ç.ı.kıtın ısen? beraber çifotfilğe davet ediyor. 
~ - Zıor mesele vermiŞler .. bu. dere_ - Şimdi gelldan. baba.. doğru sana sırf seni görebilmek tçin bu da.ve 
:ce :ri.yazi.yenin bize lıüzum.u yok! k'oştum. icabet edeceğim. Yalnız gelm. 

Diye ımınlrlandl: ~'nel dit;ekooro:e Avrupa.dan gelen evvel seninle biraz lronuşnak ihtiY 
- :İlsırniniz nefür sl~n? oğ1wıu kanşıl!ayan ib.asl'etli bir baba cını duydum Sedad ... 
- Selma, efendim. hali yokıtu. Fa.kat, :eyağa kalktı, is_ Nazan, ara.mı2ldaJti macerayı bi1i 
- iımti.handan wnra beni görün! tek.siz ısteksiz, t>o,yonu.na sarıla-n oğluJ ~· Benim guruınımu kurturtna 
YüriimUştü. Herkes kendisine gari.b nu k~akladı. mecıburiyet.indesiın.. Senden 

.gad> bakıyıcadu. VôJtıA, kıonuşulanJ Delikanlı, babasının yanındaki koL bana. karşı h~in davranmaman 
:ıarı, masaların aralan açık Oıldutun.. tıu.~ t k .. ·· Selmaya llıiş _dır. Karşılaştığımız, hatta. ya 
Edıan pek ~ianse dıuymaıruştı ~mma., "a o urw en, goou . 
~elı dilre'ktöriin başucund3. fazla te- nUşti. O~ geldiler. Se!nıa na _ kaldığ:mız za.ma~a.~ yaN_arır~ 
ha'kıkuıf.u nazarı dikkat& cellbetımbşti. zarlarını ba.Şka tarafa çevirdi. Bu dad, ban.a so~ goruşınerniıldekı. 'ı:d 
EBazıJ.an biı1biı'lerine fısıildadıla.r: deli.k:amırun masum ve mariz bir yü.. raıt muameleyı yapma!. füttabı 
: İltimaıSWa.rd llba r zü vardı. camın yanın-de. birbirlerini ilk 
: - NJ:n6 • .: aa u.nt·ga_..... " Genel direıkıWr Selma.ya: tanıyan i:rulanların resrn'1etı'ni mu 
: - ~VIVG,1• ., ran ı c-11~1. • • • •• • • e 
: iııntiha.nın lbi1ıtiğini haber ""reren dl - Gidebilirsiniz, deıcı... iki gun ooın- hafa~ eıdeceğ.z. Kocama hiç ~ır IJ 
• ~ıw.m n· ..,,..,.,. , .. ra ıbeni görün hissettirmemek: liııım! Faka.t bır 
:ç...,u~ zaımıa.n son suaı. ya;.,,..._m..,.. · 
Eoıı.araaı:: Wıdı venii. Kağlldlle.rı taplı.. Selma dlşarı cMıkıta.n son:ra de- da ~ğı yuk.arı on beş günden fa 
Eyıa.n lk:omi.<ıyon az:tSının bu ıkAğıd'l. :likan.lı sordu: kalacağız, ;yaJnı.z veya Na.zanla 
Ecliğe.rlerınden a_yrı bir yere k.eyduğu... _ JQn ıbu 1trzıcağız baba?. raft>er kaildığınıız eame.nJ.a.r olac 
?ıu gördü. Buna bir mana. veremed:. _ Müsaba.k.a imtihanına, giren ta_ Bu gibi ahvallde lbana. sert davrr.n.tn6• 

i Genel ıdJekı~rün yaın~a. girme!k Up'!erden bi:ri.. çalışmak meebıttiye_ manı, manalı sfulerle beni hırı.·al 
:te eıpey- mer.as:ııme {ıa'l:li:Yth. Ylarnn tinde olan!lard.a.n... jhimaye edeceğim mamanı iStiyoru:m. Nazanın yanınd 
~t ibe~i~n ronra. ha.deme onu kendisini... beni küçük dü.şürme Seda.dl. .. 

~eri bıra'k:ı:n:ıştı. .. _ Amah razı oı:sun baba .• ne iyi Hem üzüil!miye d~ tahammür· . 
: Genel direılct.ör fazla. m~-uldu. Beş adamsındır. yok .. inan ıki seni görmek için geıl 
Edadtik:a. ıkafasını kaJ.dırmadı. Ayakta ..,,_,..._...,, ,_. bi rıaman babaları yorum. Sakın oradan da. kaçmı 
: .... ~ " fhdb-l:..nnı..d Neden sonra ..,,vu:u • .uar, uıÇ ı r - . 
t"""yecanı:a. '~" ..... uı. .. .. 'nın hak:iQd hi1~tlerini bilmeıiler .. kaJ:kma. Seni rahatsız etmemıyc ç 
~n~l direktör başını k:alli.ırdı, götilu_ • I.ışacağıma söz veririm. Müs:ı.ade et 
~ğunü çn·~raralk bakt!: Nevmden Sedada mektub seni görmek saadetini cı:uuayun. öyl 
• Ne istij'OISUnUZ. .. 

1 
~ıe. 

: . . . · gör.ıJüımde tütüyorsun, seni oy e v"' 
: - Ge.lmem.ı emre~ın.z. «Sedad !bey; d b bhne7.S. 
: - H · .....,;.,.· ... : .. ? Ne otdu """'Pa Bana ron göriiışmemiıııd.e o kadar yorum ki. Seda • unu • a, sız ~~ı........ • ~ - · ~ N · dJ. 
:ı:ıud.intz mi?. yaıbancı ve na.şin darvrandm ki, san:ı. inanmıyorsun "'""'iJ. mi? asıı ınan 
f _ Son sua.18 ya.pamaAım efendim. eskisi tPbi ~edad~ dlıyebilmek cesa: rayım seni?. 
i - D~ri iyi ya?. retini kendim.de buia.mıyorum. Ha.t.ıta 

\. ._.. ............... -.. -............................................................ -..................... . ............................................. 
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BikA 

Evlenmeye dair •. 

- O takdirde, belki devlet bır'sinf 
t.ayJn eder. 

- Fe\ kalade .• ze.kılna n<ıyranun cıos 
tum. En cetfn sua ler n bile oe\•nbmı 
derhal buluP, ndet3 dllşilnmeden veri • 
Y<>rsun. Fa.kıt." b:r noktn 1 kirim· tırma 
ltvor. Devlet bu g bi 1ş1 ı tetkik ede. 
cet yüzlerce m ~ur tayln etmek mec. 
burfyet.inde kalmıyaca.: mı?.. Bu da 
J>ek kan~ olr iş hanı .. 

1 Emniyet Sandıöı ilanları 

Taksitli Emlak Satışı sekiz 
senede 0ıo 5 faizle ödenir 

Sı:ntl 

Kartal Maltepe eski Ba(ıcüı.t caddesi 
Yeni Ayamnn Gillsuyu ~ 949/ 14 yeni 
470/50 No, Jı 

'ttsk!ldar Vanfkijy Vanlköy caddesi eski 
48, 73 l~nı 88, 90, 73 No. lı 

Muhammen 
kıymeti 

400 

1500 Yazan : F erene Molnar Çeviren : İbrahim Hoyi 
aMr~ . trende S"Yaha• ed!yor.tuk. 1ki _ Yok canımı .. Sadece ıazetey!? ilA.n j rebıJır. O 7.amrul insan, bir erkek:e 
1'1~ l5erbe3t &5kı münakaşa ediyor. ver.l,yorlar. 1 ala.kası olan bır kadınla ba5trı tUrlU 
nen ' konur..:atsrının ilk kısmını &Y- - .AIA. eu hıo.lde, ben de p.zeteye konuşur. 

- Bir fikrim tar, D vlet bu işlere 
bnkaca.Ji: ~ üzleroe adımı ıtnyın 
eder. Her kadın re erkekte hel'haıt{!'i 
bir thtllM çıktı mı bunlar.ı giderek :ff. 
Jı:lr danışır, bir kıı:-.:ı alır. Bu da mtl. 
hlın bir derdi dDJıa lıalled r ki. bu iş. 
de vazife alac.\:t ol:ı.nl:ır seneler gec;tık
çe pişer, ve vercceklen kar.arlar da o 
nlsbetle salım olur. 

- MtWtemmel. Bu ne usta ıslahat bu 
luşlan .. söyle bakl!ım b!r erkek ile bir 
cadın birleŞ.iler. Acab'l müşterek .ser. 
maye ile ahıcakları ve içinde oturacak. 
lan nm tapusu ı:yrıldıkları takdirde 
kime afd olacnk? 

Pındiklı Selanclıa.tun, PO.rtclAş mahal. 
lesi Satırbey ve ôın.cr Arus çıkmazı 
Osnan~vuş 80kagında eski 9 yent 9 

Arsa ve sahilhıuıe 
arsası 

Ev 4500 

Dı~ar cde!>llirlm bir 1lAn yollar ve derım tı, ben fılA.n - !ılt?kemmel" ta:n yerınde ve hakJ. 
~.ırıci ~aş eô;lc dcdl· tarihten itibaren baya:ı :ır .. Jlt yaşa - kııten ustaca bır buluş! .. 
r~ :ı;.ıenıne ıxı.ü•sses5 ınAs etmlş. ma.ktay.ım. Amma bayan M.. bunu is. - Faka.t dostu.:n, bei'l daha llerl gl. 
th:ıı olabtırne:rc hassasını kayıp dev tememıie. tfmtn umurunda?.. decck ve d~ğ1m k b r genç iradın, 
~ lbnaı etaı'şt4r ve artıl: bngtın' ıçln _ Bunun da çAreai var. Kadınla, er. bir enkekle yaşadığı mildde•ce, o erkc-
~~lııaız bir V~!!ıf hallni alm1$b.r. kek g~e verecekleri ilAnda her iki ğin ismile anılmalıdır. 

- Bu da devle'ın tayın etmtş oldu
ğu şahsın kararın'\ ba~h oiacait. 

~ı ~a~· -- d. 51 birlJıt.te bir arada yaşıyacakJsrını - Nasıl?. Hlr kadma gün a,ydın l~ 
- n....... ~ .. ., ... , ver '· fi M d 

........: dO#ru '·· b ld1rirler. A.. e yaşayan oayan .. yem~ 
- Bravo!.. Bir güç .suaı d'l.ha .. Far. 

ze<lelfm ki bu suretle anlaşan bir çlf. 
tin ayrılmadan evvel çocuktan o':iu. O 
zaman bunlara kimler bakacak? 

r.;- Bu da bırcok bosıınma hl.disı>le- - Kime, ıuetcnin patronuna mı? ya!. • 
Cdllegetmtştlr _ Hayır. j - Hayır. Bu Peıt uzun olur. Fakat 

- Oot doğruı.. · _ Peki, 0 halde? ı bir flk~m var. Bu c!lml .. kısaltılııbllır, - D~vlet!.. 
1-r- Gayrunes·ud 1 :d' la ka d ~1 - Bu karan unu~mı.vatıalı: ve daha ve: «Gün aydın bay A nın kndmh, ya. 

• t1naYetJer lnt; ·~aç r, I.& n a • sonralan da herhantıi bir b1rltşne k~- hud dahli kısacası: •Gün o.vdın baynn 
- Faıudellm ki anne çocııı:tun'ı dev 

letıe vermek ~medl. Buna mecbur e. 
d11ecS mi? O takdirde hllıT yet, .ser -
beısıtfnln ne hWcnı!i kalır? 

- ~ dot;u 1 ar ar... rannın A.kidlerın:n itim oldııtunu söy At deneb1llr. 
ıt._ bir ·; . la'yeoek bfrJa:lne.. - HarUcuıA.de. Ne prat k, ne hastt, 

btrt, bugün• atlltQ t3n wnra, !çlerınden _ Petcl amma, bu za., hafıusı ne ne gU1.el bir !ık'r .. b r b3 lı:a deyımJe, - Güzel bir sual .. ufnk bir deha ıu.. 
vıl~ı ile h&lll?dilir. Diğer davamra 
bakaealk olan de:;let mllmcsslll bunu 
da hall!l !asleder. 

ile Yaı>ılınaft'ldl· ızJivac milesseselerine kadar kuvvetli olıırsa cılsım, her gtln kadın l'a6'Rdığı erkeA'ln 1sm1n. alacak. 
~isı. ldty .cab 1eyledit!llı şordu. ö: kend'!sne gelip de karıır!:ıu ını bildiren - Tamam!. 
ta.,.ııtııe b! edıtmel.dır, cevabını vt:rdı. yüzlerce insanı nasıl aklındll tuta.CRlt? _ Memnun olı:ium. Pakat fıı.rzede.. 
-. iıtedi~ci a~ada, derhal An1

1\ - Bunu ya,ııımasına ımkAn var mı? ıım ki erkek kadından bıktı, usandı. 
- o haİd - Tabi! ki yok. Mt>Belı1 büyüle bfr ve onu bırakıp t!a bnt!ka bir tadmlR 
.\ıtactası e 7erlnc ~eyi ko7acatıa? .. detıer alır, ~ lçlne numara sıras:1e Y~ ~- O r.a.ıııan ne oJat'ak? 
- 1I böb!lrlen:! : bir arada yaşamı...-!\ karar vcrenlrrın _ Gene 'lrolav. Sadı-ce o zamana kıı. 'eti lirrı.v ... ~ı. hudud tanımıyan bir is!mlerfnf ~ tarıhlert yaza.r. dar yaşdılh kadından ayrılır, ve öteki 

1'r ı..._. do8tum.. kadınlar ve erkek- _ Bu cidden ve akıllıca bfr ymil le kadmla b"rlt~r! 
111! "'OO'\.l, .. ; ~ h , 

llerı d1l . arrltet etmeğe. gö. olur dOl!tum· - Ya, ilk kadm bun.l razı olmazs~ ... 
~'e h~~"ri ·l?'ni fnf>'liklerl kadar ~ev _ Silphesiz. blr nevi sicil tutmalı. _ Talıll, bu takıi'ı-dc işler çatalla. 

T:>ııha . "llacıtlclard:r... Nihayet bizler hayVl\'l değfllz. Şlır.di şır. o zaman, ilk eş.ndı..'11 ayrılmak Ilı.. 
&uaı ıı ~ımınu bi.tirnM!ntiştl ti aUç bir misalimize dev-..ıın t"detm. Bıı suretle Uven eııkek, owıa ha.klı ııcb bler bul. 

_ J> e 'karntdştı: çi.rt.ler bir arada :rıışıır, ~ırl>lrlerinl de- ro'ak meoburiyoUnded·r. ~ihayet, efen. 
nas1ı kdr.i bu dr>dı~ln. amel! saJıada lire sever. o!rblrlerınl:ı :ş!nr a; )Rr- dbn b zler de, her ~ün bıl~a başka kA-

- J> UVV!'<f•n fil~ çıhrılııcak? drm eder, hast.ahkların.:ı nakrm:ır.. dın veya. erkeklerle çlftleşec~ hıı~-van. 
l'>ı. Elk basıt .. kllcbk bir m'sal ala- - AJA .. ya, sevd'ğ' erkt'kle yaşıy~ ıar değiliz ya! .. Bir usul bu1msh, nl -
Cfın :r el'kak bir k'ldını seviyor; ka bir kadına ba,,ıca bir .erke.le -~~il!\• zam ve inli znmı temin et.melli 
<lo~ ona :mukabele ediyor. Bundan olur dA, <.Ben seni sevıvorum otcıt! ar. - şu halde! .. 
l'erv ı!a bir ara.da yaşamıya karar kadaşını bıra.k, benimle birlikte ~! .• > - Eger eıf..:ek ille eşınden ayrılmak 

İkj ot · der;se iş neye vanr? ·· isterse, birleşme kararını drftere ge. 
.._~ot &1*at:fRş omuzJarı!lı ılJ!lkiYor: - 'aenç kadmı.a vereceği cevab ba- çireI1 adama & der ve ismtıı n oradan 

Cfnı n Bir arn1~ yaşa.maktano mak!a. aittir: .Seninle yıısıunak istemiyorum. sllinmeslni i5ter. 
_ ~ cüntıll ben za.t.en bay A .•. ile herabe- _ Pekı, eğer elite~ n bır:ıkma.lt lste-

:!~e. :ı,.: bd·e·rnakad. Sıb~;ı1i birini rlm ... :ıer'ha~i b"r taz~ın günde ".n asa d1ğl kadın ruı :ıynl adamı 81~ ismL 
·-.,urlar En ı ın r .... r C" .... n- Serbest m sl:ı? TJ!'ğ:i' nfn silinmesini ı~~ ve buna 9'beb 

da .,._ · ihtlrıı&lı arzulan bır era ğı b"r d_....,e • • • k } • olarak da er'.-d:ındcn m mmınlyetınl 
<la re ınıat ~ ıclındtizlerıni bir şra- ın1.slnh gu,; olr suale maruz n ması gösterırse. buna ne buyuracaksınız?, 
Utııtac l'llleılttır, B"naenaleyh, bir ('atı hic de hoş taçmıız g bl gefü or. bana.. - Çok basit. O ı..anınn Mdıseye 
01dlftıa t&şnuy~"l:ır. B rblrlerlni seçmiş tabii b&yle bir hücum Rn.cak gtlzel ka- bitaraf UçüncU bir şahıs el koyar, 
arıtda rını iftiharla ıl!n !'diyorlar. Bır dınlara yapılır. :Bu takd~rde gene ka-
~~ V'a.sadıktannı hiç kimfil!den Mk- dmlar meselA. bışka bir sile alAJralan - Peki bu üçıınc!i ~ahıs kim clncnk? 
Utn M"b.r l'e bunu bütün dilnnya olduğunu röeteren b!rer rozet ta~a ~ - Kadınla crkeğın aralarında anla. 

- Düş!lnce sllra tinize hayranım. 
- TeveooühUnü.ıc teşekkürler. Yal-

nız büt.iln bunları aö:vlemekle ıösteriş 
nııımıcı delilim. Ma.ksad m buıilnlrll ev 
lenme wrullerlnin ne kadar köhneleş • 
mfş olduklarını, yerine dah'.1 kolay, da 
ha pratik, daha ~uurlu blr sistemle n&
ler bulunablleccğinl göstermek.ti Bu. 
nun için de otraz zeki. kuvvetli bir 
yürek ve az bucu•c cesaret ister. 

- Öyle f.'le bu !.kirler nir.den flit bir 
şdt lde istifade odllece#ı.11den emin ml. 
siniz?? .. 

- sıı.nma.m. Ş"Jrasını hatırlayınız ki. 
dostum insan otııu yeniye Vl' yen ı llr:. 
tere kareı dalma bir erk ng"nllk göste
rir. Fa.kat zamanı:ı b0şerlyetln dl'Tilln. 
denbeli s&ıgelişl et;ttğ·m evlenme u~
lerin1 kabul edece!!'ln .. imanım vnr .. a 

İneceltmı ls"a.syon t gelmtşt!k. A~a. 
sını dlnlemecfm. 

ibrahlm Hovl 

Gaib aranıyor 

iaanb'ul Atsarayda oturmakta iken 
3/ 3/ 941 d.1l 14 yaşl1rında kız lkardeş 
doğu Beyazıdlı Ahmed kızı Zülc~·hayı 
kaybettim. Yerini oılen insaniyet na.. 
mına ıı.şağıdafd adresime tılldlnnelerlni 
valvnnrı.m. _ ~1vortar? • mıızlar mı?.. şıp seçece'.tlmi akıllı ve namuslu b r 

~ıtlarasıı l!An <'dlvoriar? .. Her rast. - Muvafık. Cidd~ amel! bir teltlif zat. Ankara Maltepe arkaı11 Ra ad civarı 
1ll'll nu Sôyli.lyo:'lıır? Bu, ıenc kadına hir husu'"'Yet de ve- - Ya nal~.ımularııa? No. 29, Apartı.man kat ô de Abdülkerim 

-

11 No. lı ' 

1 - Al!ttııma 28/8/9il ıtarlhine düşen Perşembe gün.U yapılacak ve 1 ~ ten 16 ya kadnr d~va.m edecett.r. .. 
lhaıe vtıtırmn &Onunda en y1lksek bedel verene yapılır. 
2 - A.l't.tumaya ıımıck için muhammen ıklYllletAn 3 15 şı nlsbethıdıe 

pey a.koeei Ya.tınnaJc lAzamdır. 

3 - Arttınna bedeılnln dörtte biri peşin geri talanı &ekiz senede eddz 
müsavi tas tte öden.r. 'l'ak.sltJer % 5 fa ze W>idir • 

4 - Ta.ıwtlcr ödeninceye tadar gayr~ul Sandıt" blrlnci derecede 
ipoteQcll kalır. 

5 - Bınaların foıtokraflnn Sandık daıhılindeki satış sa.onunda teşhir 0 _ 
kınacaktır. Fazla tafsılf.t nlmek fçın salona mfiracaat edilır. 

Emlak Almak Ve Satmak istiyenlere: 
İ&tanbuhm her seau:ndc he.r çeşit emlAJt almak ve saıtma.k için en kıaa 

yol sa.~ &lommıuz:ı ziyarettir. 

İstenlldlği takd rde satılığa konan cmlM: mukabilinde ne miktar borç ve
nleoeğı. tayin edllere: alltkad:ırlara blldlrıl r. Bunun için iiı:l lira. 1lcret alınır. 
T~r ücreti: B 'r lıradan aşağı olmamak üzere üç ay tcın bın lirada on 

.iti b~uilc ~unıştur. Ne sntıcıdan ne de alıCJdan başka bir ücret alınmaz. 
(7031) 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Leyll Tıb TaJebe YunJu talebeleri iç!n bezleri ~elden ver !met 
üzere ~ etıtirllecek olnn «l730a takım p jama ile .2100. aded trenk 
gömleğ.iıtln imalı işi ııç.rk eksiltmeye Jronu:muştur~ 

l - Eksiltme 27.&Nl C!lrpmb:ı gunü .saat 15,30 da CataJıoğlunda Sıh_ 
hat ve İçtimai Muaıvenet Miidürliiğü binasında ıkuruLu komi$yonda ya_ 
pılacaırtır. 

2 - Muhammen flat bir takım pijamanın fmaU bedeli c55' kuruş bir 
aded fıren!k göntleğintn lmıı.l bedeli c45• kuruıştur. 

3 - Muıvakltat teminat •182 lırıı ~. lruruşt.ur. 
• - İste1d!&ler şartname ve nümune.ıerı lıergün komısyond:ı görebilir • 

Jer. 
5 - İstek iler 1941 yılı Ticnret Oda.sı vesikasUıe 

yazılı l'esıbı!arile bu i.Je yeter muv:ık.kat teminat 
mekt.ublle belli g.unde koınlsyona mürncnat.'l.arı. 

Maarif Vekil1iğinden 

2400 sayılı kanunda 
ma.khuz veya banka 

cG91Sıı 

ASkerl fabrikalar umum mildüriüırtınce K'ırı!ı!kale ve KUç!ııt Yozgatta a,.. 
çılınış olan hususi orta okullar •e n birer tilrkce, mat.em,-ı.i!lc, tarih - oot -
rafya - yurtb!lglsi, KUı;ük Yozgad okulu icJn bir alm:ı.nca, Kırıkkale orta 
okulu için ~.r ingll!me, bir fWk _ kimya, bir resim • ellşi, dğretmcnliğıne 

1btlyae vardır. 5656 sayılı kanuna tevfikan ücret verll~tir. Kanuni öğ • 
relttnenlik şartlarını ha?S ola.nlardan bu öiretmenlJltlere talı.b olanların a-
oele Vekilliiimlae müraı:ae.U:ı.rı. <:>657> l7212) 



~ 
• 
iz mir -Ef es turistik 
yolu inşaatı ilerliyor 

İmı.ir <Hususi) - Selçuktan bildl -1zeler müdürü ve Efeıs harabeleri tek
rlldiitı.ne göre İ2ım.ir - ECcs turistik y0L nik şeff SalMı.aıtıtin Kant.arın teşebbüsü 
Iarında faaliyet harareti~ devam et .'üzerine Yolun menntır rıhtıma dayan_ 
mektedir. MaIOmdur kı t,uristik yollar ması projesi hıiil'ıdmıetqe kabul edildi 
mütea.ılıhidi Fransız ş.rketmin infisah• ve i'Şe başlandı. Bunda biı· fayda daha 
üzerine bu yolların yapılmasını, devlet1vardı. Ved:yus .J!mn1LZ1nın ön tarafının 
ü:ıJeı:ine alınıştı. Diğer kısımlarda tu -ıhatr.ly.aıtı henüz yaıpılmamıştl. Yolun 
ristiık. yollar mütea.n.hidler~ ve 'l'a.şa. • t.esvl3esi için lBzım oıan toprak bura
ronlara parça parça lhııle edlldiği hBl- dan a.lınırsa. hem yol işı daha kolayla
de SelçU!k _ Efes harabeleri kısmı doğ- şaca.k ve hem de Jlınnazın öırtin.deki 
rudan doğruya emanet~n yapılmakta- beş altı bin meıt:re mikabı toprak kal
dır. dırılmaDt suretile bir de arkeolojik haf

SON POSTA 

ev~et orman iş etmesi Çoruh 
rev·r am"r]Jğ.nden 

1 - Hatıla bölgesi emvalinden olup Borı;ık.a deposunda istifü «1887» adede 
muadil «66> metreküp 't900ıı desımetrektip ince k.ala.s ve «2402 ıı adede 
muadil <57ıı metroküp «424> desimetreküp kadron ki cem'an «124,324ıı 
metreküp ladin kerestesi açılk art.tırma suret.ile saıtı.µ konulmtL<>tur. 

2 - Keresteye aid satış şartnamesi An'k:arada Orman Umum Müdürlüğün
de, Trabmn, İstanbui, Kars Orman Çevirgt? Müdüıfüklerıle Çoruh 
Devlet Onnan İşletmesi Revir Amirliğinde ve Hopa orman bölge şet_ 
liğinde görülebilir. 

3 - Kerestelerin muhammen bedeLi «31> !!ra cl6» kuruştur. 
4 - İ.steklilerin muvakkat pey parrılarile 4.EYlfil.941 glin.ü sa.at 16 da Ho

pa lş.letmesl bölge şefli~i binuında müteşekıkll satış komisYOnuna 
müracaa.tları. (7309) 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

ı - Nazi.Hele inşa efltirilecek işçi apartıman:ları ile lbuınlara aid yol, ka. 
nalliıasyon harici su tesisatı g.bı inşaat kapalı zarf usullile ekısiltmeye k.o_ 
nu:nı. uştur. 

İ>Şbu inşaatın muhammen keşif bedeli 306.513 ()4 1l'tradıır. 
2 - ElcsiMıme evrakı 16 lıra mukabılinde Allik.arada Sümerbı>.nk mua

melat ş.ubesinden ahnacald.ıır. 

3 - Eksi1'tme 1/ 91941 tarihine .m.üsadif Pazartesi günü saat ıc da An. 
karada Sümerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktıır. 

4 - ı\tuva.klka.t 'tentirıat 1605-0 txadır. 

Bu öneımli ~ için müzeler müdürlüğU riyat yapılmış olsea.ktı. Ve böyle oldu. 
ile tuı1sUık yollar müdUı IUAü arasında Attı bin metre mikabı toprağı ta.şı. 
ışbirliği. ya:pılıruştır. Se;çuk:ian, hük1:ı- yacaık dekovil tec:hiutı aa temin edi1-
met önünden Efec; harabelarine kac!ar di. Efes hafriyatı dekovil techızatı .ki
olan bu !asım üç kilometredir. İlk pro- fa.yeıt etmediğinden İzmir hatrıyatı 
je Efes /turistik: yolu. harabelerin ö -ıdekovll techizatı da l>una 118.ve edildi. 
nündeki şoseye k&dardı. Yolun j imnaz Matlcıb hasıl oldu. Şim<lı Efes turistik 
önüne. eski zamanın mermer nhtımı.1yolu hararetli bir faaliyetle Jlerlemek
na uzaıtılımı.sı gereık:tiğlıı! düşünen miL tedir. 

5 - İstek'l.iler tetk.lif evrakı meyanında şiımd.lye kadar yapmış oldukla 
rı bu gibi işlere ve ıbunlarm t-edeller1ne, f1ırmamn bekni.k te~k:ilatınm 

iz.mir incir ve iizüm piyasası kimlerden terek.külb etıtiğ"lne ve hang. ha.nUcailarla muamelede bulunduk
larına dair v~ika 'koyacaklardır. Bayındırda hamiyetli 

köylü kadın 
bir 

nıiihan kadın ken 

dıne göre bir h.llw 
miyet göstermiş. 

18 dönümlük tar
lasını B&yuıdır 

ha va imrumuna 
teberrü etmiştir, 

Resımde bu ha. • 

EylUlden evvel açılacak mı? 6 _ Teklif mekltublarını haV'i zarflar kapalı dl"ara.k ihai!e günü saa.t 
İzmir (Hususi) - H111ber aldığ 15 şe kaıdar makbuz mı.ı.ka.!> ' linde Ankarada Sümerbank umızmi k.5.tibli-

za göre vazi.yet .sıebebile ü:züm ve in- ğine teslim ol1JDa.caktır. 
cir piyaM1arı, bu yıl IDyıliılden evvel 7 - Posta :ile gönderilecek tekJ.1fler nihayet ihail.e saati.ndıen 1 saaıt 
açılacaktır. MOOtahsi~e aid ıbazı men evveline kadar gelımiş ve zarfın kanuni şekilde kapatilmış olıması l!!zı.m_ 

· fa.atler bunu Wa.b etn4mıekıtedir. dır. Pootada vaki dlaıbilecek geei.k:meler nazaırı itiıbara a'lınmıyacakıtır. 
Ayni eam&iDld:a haıval:arın kısmen 

8 - Banıka ihaleyi ierada serbesttir. (5803. 73"19) 
' ujumuş d'ım.asıından bazı yerlende'1-------------:------------------ı 
m·gllerdeki üzüxruer. kt>laf kolay kil inşaat ilanı 
rtmlamaktadır Ba~a yıllar, bu ta 
rihlerde imı.ır bon9aslıtla iilk kuru ü_ Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
ziim ve incir gel.inil. ı. _ Kayser.Me mşa ettirilecek işçi pavycıınları ve evleri ae bunlara aid 

Borsa «iare heyeti piyasaların a - yol. kan.aJiZasyan, haa:iei su +,csisaıtı gl>i !nşaat gfuiilen li.itüuına bina.en 
·ılması için Jta.rar verip tatbik etmek ikinci defa dlıruraık ika.palı zarf usudi:le eksiltımeye kxmıulımıuışltur. 

miyetli ka.d:nı gö- !roSUSuında boma ıreiBi Cevnet Alan - İşbu in:Şaa.tm muıruıanıınen be<i~ 4&18912,06 liradır. 
rüyorsunuz. ~ııya sa!Lfuhl,Yet ve.rmlşti. Borsa re - 2. - Eksiltme ewakı 24 lira muk.abirrinıde A'tl!karada Süıınerl>ank mua_ 

. Val' . . ı :..1 • isi, taıhıkika.t ve 'tet;klİikat Y~ oL At ""'°"' . d ..,_,_ ....... tılda Sümeroa ,,. ulbe . d ft•·~ft-ft·~ Edırne uuıın ted~dn't asına rağmen Eyl:f:tl:den evve-1 piya. mel1:11 y.....,esın mı """"a....., nı ..... ş sın en •••u•u....._ ........... ır. 
Keşan (Hususi) - Umum! Müfelıt.iş saların açılması mi.imlkün olacağı 3. - Ekmlltıme 27/ 8/9411 tarıhine müsadit ÇM"§aIIlfba günü &<lat 16 da 

Vekili Sabri öneyle b.rlikte Geliboluya hakkında heniB karar alamamı;;tır. AD.karada Süm.eı1ba.nık Uımumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 
geçm~ olan Valimiz Ferid Nomer şeb.. 4. - Muvakikaot teminat 23100 'liradır. 
rimize dönmüşt.Ur. Valimiz buradalld • 5. _ İ.stetıüer teldif evra.k.ı meyanuı.a., ş.im:d.iye lk.a.d:a.r ya,pmı§ dlrl~ 
te.tıti~1er1ni bitirirerek İpsalaya &"idecek Bartındaki talebe kampı la.rı bu gibi. işlere ve lbunlaırm bedellerine, fi:ııına.nın teJm.i'k teşkil.Atının 
tir. Bartm CHUSULsi) - Yaz kampı için k.imlıerden terekıkülb etıtiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduJda. 
Gümüıhacılıöye dolu ytığdı Bail"bına gelen Yeş.tköy ık~ ço_ rma dalr vesik.aJ.ar kOLYacaklarıdır. 
Güımii~:mzy {Husuı.si) - Kaza- cuklan lkıurt.anna yurdu geçen !hafta G. - Tekılli!f me!ktıuıblannı havi zar.ili.ar kap~ olara:k ihale günü saat 
uı Hamammü nahiyesi mınta.k.a- Ba.rtıır:ıdan ~r. Talebe gro. - la şe kada.r maklbuz mukabilinde Anka.rada Süımeri:>a'O!k umumi kAtibli-

sına ve OV&clğa çok şidde~ ve sü - bunu almalk iÇin, Istanbul maarif mü_ ğine teslim olnnaca.ktır. 
rekll d'oltı JUl~•fbr. Kenıdır, tü.tün dür mua'Yiılleırinıden ŞeW. Erkuısun 7. - Posta ~ gönderilecek teklifler nihayet ihale sa.ati.nden bir saat 
m.a.bsu.li.t.ı milhim zarar görmüştür. ve Ma.naur Te!kin Bartına ged.mdşler eweline kadar gelmiş ve zarfın kanuni · şelc.ilde kapatllınış alması tazım_ 
Yakıınıd.a kıaıyuna8camın za:rar nı.ınta_ ve kampın bndırılmasına. nezaret dır. Pastada va:kli olabüecek gecikmeler nazarı it~bara alıınıınıyo.caktır. 
kasına gk)ecei'f beld.erunektedir. ~. •·- 'ı..al · lcr d ıerb tıtır -1:.nrM. ,,..,..,,._ ..-. ..-. .-. .-. .-. - - - .-. - - - .-. ..-. - ~-- 8 - Ban,- iu eyı a a · es , '"'' ,..,_ ,.....,..,.. .,,.,,,-~~«.ar4P---..-V47~..-...V~-...... 

~ Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRA T BANKAS 
KurulUŞ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira 
Şube ve ajans adedi: 265 

7Jrai ve ticari her ne\i banka muameleleri 

•' a:•:•"• 
•'. 

!i ::::;. ::= •• =it _;;-}' 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve i.hbe.rslZ tasarruf hesablanndıı 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. lle asal 
plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 •> 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikkat: Hesablıı.rmda.ki paralar bir sene içinde 50 liradan 
d!Lşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecek.tir. 

Kur'alar ~nede 4 defa, 11 Mart, 11 Ha.?iran, 11 Eylftl, 11 
kAnun tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet orman işletmesi Çoruh 
amirliğinden 

ı - :KıM-anhkme.şe bölg~i emvalidenn olup BıorQka. depoounda ııı 
18ı16 adede muadl!J. :M3 met-reküıP 2441 desıtnıetreküa> Ladin kalası art 
su:retile satı.şa lk:arıu'lmuştnr. 

2 - Kala.!llara a id satış şa.rtnam.esi .AD.karada. orman umum mil 
ğü.nde, İstanbul, Tralbzon, Kars orman çevirge müıdürlüki1eri1e Qo~ 
Iet orman iŞletmesi revir &nirliğin.de ve Hqpa bölge şefliğinde görül 

3 - Kaloo'ann muharr..men bedeli 3() 1ra 92 kuruştur. 
4 - İstekfi:ilerin muwakkat pey ıparaslle 4 Ezylill 941 Perşembe 

saat 14 de Hopa iŞl.etıne bölge şefliği bi.Iıasında müteşek!ka sat~ J 
yonu:n.a. müracaa.tlal'ı. «7314» 



SON POST~ 
s 

__ 'l'elgra.E, Telefon Ve Telsiz Baberleri 
Alman - Fransız Ticaret Vekili İzmirde 1 Askeri 1 Radyoya parazit /Fuarda dün geceki 

suıh muzakereıen nlüStahsil ve ihracatçılarla vazıret yaptırmaktan çıkan oureş musabakaıar 
l'Qnsa Alsas - Lorenı· yaruıile, ==~n ~.::r;:>ile feci cinayet I İzmir, 21 Wusu.si) - Güreşlere b • h b h 1 d b 1 d . . ıece fuar aç* 'ha vıı tlya.trosundıı de Al b 1 r as 1 a e u un u Dinıyeper farkına çekileblldıği anla - Evvelki akşam FerJköyti d b' "'8.D1 edllmi§ıtir İkin . . manyaya uzun şilan Budyeni ord'uları grupunun ce. ıkomşuluk fut!lMı yüzünden ~~ b~ oe~; ŞUnlamu'.: Ci dcvrenn ınetı_ 

terkediyormu.~ ~~1!: .... 1can~ şayed Din.;rbi~er şahark sıı_ cina~et lşlenınişt!r. Iradı.senin tar.sııa_ iıstnaıı Ankara. Kenan İstanbul 
r • • ı1u u"'e t~ .. unamaz da rnz da ıe.. tı şudur: Hamdi Tnn.-"taJ 

8 
. • 

T d •h ah fem• ril ,....,,_ D "-n·-n·•ı b" l •· ...,...... ıvas, Halıl Yüzer v ekiJ, beyanabn a J rac ın ıçın ere ç ..... uu'se uneç •-Y- o ır ...... JFeriköyünde, Türkbey sok~ı~ Be.kir Tnş, Hasan K~ndenfz N 1 
un us F ransada kalacak h .. k A t t fı d te Kırım yarımıı:dasının da tehlikeli Harildiyanuı . t&ı:ı Ankara İlls:uı • uret -"··na ' yardım kararlarının u ume ara n an bir yaziyete düşıııeısi .lhtıma.li başgöe. Fund.1 ı>ansıyonunda oturan Mnstat , . Yılmaz Çorum, 

UU ffiUkabİJ IJSlf Jd•~• .. f d • ten a ay.nı .katıt4 oda kcm§usu Maz.. a Ça.lcmnk, !stanbul, Bekir 

'tal aJınml§ 0 --~uDU SOf e I r. _ _ . ıharın eski bır meseleden araları n- Yolcu İstanbul, Nurettin Ankara, Fn-
yaya Veril8C0k... &asen öyle gorunüyor, ki Sovyct çıktır. Mazhar, sm g\inlerde radyo ık Diken. Cel& At&k Ankııra, Mustafa 

- 1zmJr :rı <Husu.sn - Tıcaret Vekili/ JDfn edeceği fiat üze.rinde ve ıı.ynr za.. orduları 'bu kadar gayret ve fedakAr. mera•ldlısı olan Fua.dı .tuıdırmak ıçın Betorı Aılkııra, Rızıı.'k İstanbul, Meh. 
!on<1.ra, 21 CA.A > V"ıchy remıı bllfDÜD ~tAlh&UJh1e ve ihracai. "1eir- manda bu maddelerin ihracını teınlıı lıklar:ma. ~~n .bugünJer~~ ~tü:ı:ı bir usul bulmuştur. ~sındnki priz_ med Ali Denıhiroya Çonım gal b geL 

a<l.arından ~ - "\llnat& isti- leI'ile aıkfama kadar de\'am ederı ur.un lmsUSUDda esaaıı ve faJdalı toııuem._ ceıphelerı üurınde pek mu§kül ve de elektbk tellerini blrblrıne sfutmek dder. 
en Pr.an:ıız nUdud= bır 111aııaı.. ibir hadııhalde bulunmı.ş, muhtelli me. ıar ~a.ı>t*. 1hra tehlikeli vaziyeU!erte karşılaş:ıcak - ve tıu suret:ıc Fuadın odasındaki racL Alır sıkfetıte Me!hmed Çoban fs 
•bl.r!Dftstatı1 .Fransız ajansına vert- &eleler hattında h<llalmetln s~le- . V~il :::: ~~~ ::ı~~ la.rdır. Zir~, ~ tebliğinin i~inci yonwı parazit yapmasına scbei> ~ _ ta.nbul. Hfuıcoyın Ankarnqa 58 sa.nı : 

habere göre Vlchy hutfimeti rlnden alAtadarları habenbr etmiştir. için oa büıdlmet tar f • d ı ._ .bmu, iki üç gündenberı Gomeı şımıü maktadır Fuad, karvga çıkarımamak yede tuşla galiıb gcllmlştir 
txıakanııarue halen tı•r rulh mu. :Oz&n, incir, JJADUlt. merzuları ba.k. ==ve bu~~ a~o= mm.tak.asında Almanların tanrruzıle 1çin bu iı~lc lbırkaç gün .8efi ç.ıkarma Güreşlere saJbah onda devam ed.i 

8u ın !lıtlza&ere ermektedir. landa İmıir meb'mıAnn~ da ı~e ihracı mümkün oJac:ı.ğını sôylenı.Iştır ~ıyan bfty.ülc meydan mnharebesL m~, fakat nih:cyet sabrı tükenere~ lecektir. -
a"- Uahedc muc bınce Almanya konU(llD&lar olmuş ff f.ltthsal. fhraç JŞ- " Din bu mınta.k:adak.i Sovyct ku.v;vetle_ . nt.-.- • G"" • 
-...,ı& ve Prnnsız Afrikıı.sıruiak" ~ leri hakkında faydalı kararlar alın- MU.stahsillere ~vsi:;eıerde bulunan rinln mağlüblyetile neticcleooığ· e evıvelk.i ...._..... miidıılhaJc mcoburı _ u~ federasyonu rdaj hastalanıb 
denız Uslerinı 1 

Vekil kendllerlnl ıwruyacaı: ve bu ~e 1 
• ını v yetinde kabn.ıştlr. Doğruca kom.şusu. Gureş Fede~u rı!'isı Haydar 

l3u habere naza;:':~~ bir an ~şerefine Ticaret. Odası tarafın.. tetvi!ı: edecek bir Iiat t.esbJt edlleceğınl ~vyetıe_rın lb~eydan muharebe - nun odasına gitmiş ve Mazhara: mimatıakalar esnasında hastalamnı2 
t!nb"r sunı mulmddemesl etrafında dan 6lle, Parti ~sn da aQam. i&~e etmlt ~==tın ~e.. =ı.~~lü tn!:~ı/~ ~Y~·eiu2 •-Yahu, etıme lbirader, bu yaptı_ ve hastaneye ka!dırfm.ışt:rr. ~ akteııeceklerini tlmid et.. zly&fetleri vertım~;r. Vekil }'Arın sa- rlni hlınaye .,,..... e m--.,aa. v rı - tın doğru deillıdir.» 

ıı...l'lttı:t...irler b h :fstan.bula naretet e<kceJttir. ıarı :vapm.ası reya mılll müe.sseseıerı.. menı ve 2 hava tuJaşı ~ .. b:r mağ_ Deml§tir öteki lhi i.st"f . b 
~ A;~--- r - • , . .. ,_ a VekDiD beJ'anatl mizi bu işle tavzif etmesinin mukaı'- lfrblyete uğratılaralt bunlardan 84,000 dan· • • ç l ın. ozına. ect ·~"t:, .uurrnıiıe ı ıMuıauyaya . blldirmlşı· · • 

a ~ir. Buna mukabil hınbden Teflkitlerini m~ p.seteeilerl ka- rer old~hı ~ emin esiıie 144 t.a_nt. ~~ur t:q>, iki zırb •- Ne yaparaam yaparım. Sen [Baş tarafı ı inci sayfadal 
içki anketi neticelendi 

~a Belctbnm bır kısmı bul eden ncaret Vü.llı uzun beyanat- Vekil. lı tren ve diğer bır haylı hart> mıUrl:e~ bana kanJ>?J!'!W!ne lunan diğer akuyucumuzwı hedfw: ~lr Pr 1 eeıcümle denıiefü ki· omıumı ve malmJ c?Jnden pltarmak ·nı lmdıbn bl!d' ktedl Al ,,____m.:t -1~ 
"•t.1 • ansilllan ı.3lyaya araz! ta bul~uş w H istifade ederclc ıt'in asla ~ ıröstermemestni ve hü. mCSi n a .. ı ırmc r. - Cevabını ve11D4; üstelık FuıvJı o - PoSta ile adresine yoüanacaktır. 

ıc:ıtı 'l'unYaPlnam lstenilmlyecek n - iımıire bu ge ştcn iı: in 81lrlıQnü dlnlımesını ııöylmıif. manlarm Ktyef ın MO taomet.re ka_ dasına 'kadar iaki1b etmiştir Aral Cevablar şunlaııdır: 
<ıae USU ntuhafBM edecektir. Tu- Ege mmt&Jr:asmm mtııetah&lleri oo.. kQmet t.cs1n dar ffmaUnde bu defa ekle et,t.ılderJ . · a - J'L-. l L!_ .. 

t._ rlllıdeti emeilerlne mukabil Mı- peratif'çlleri ve Jlırnca.t.Ç" tOıocarlarıle geçen sene tilWn .rekDI de httlcQ. b ~ mnva.ffa~ti bundan ev- rınrla çok şıddeUI bir kavga Ç.ıknıl§, ~· a eynuıde en gazel cevah 
....;, .. 1,aya l"etilecattlr yakından temM ettim -re görQştUm. met tarafından yı14>ılan tawıfyelere rl- u • ff bu esnada :fazla ıhiddete lı:apıl.an Fu. BcMdanoı Ca&alçeşme 4fl uamancla 
-ııııtatu Pr · .. t '"'ıwn"' ,,~ ~ areı edenlerin .kazandık!a.nnı misal o. vel Uman'da kazandıklar~ muva a - ad tabancasını çekeftk ate,. ~ MelDı Orer· "-~ ansız ajansına ırore her F.ge mm~ __ ,... J .. • • .... n..+ıı.. k te ..a.. ... ~ büyük bir sü ' Y .__ .. "ıi' - • • 
~lll' 1-ı no«talar henUz mQzaJre.. Dtahmlleri arasmda mnh!m mevkii 0 - !arak ılen ,,..~_......... ıye nazaran ,,__.~ . - ttr. Çı«an kurşun Mazhara iSabet e_ ((- Anketlnı7.in bazı kısımlarında 

n alJııde Jse de, görüşmeler hayli lan WJliın. fndr. 2'1?'t1nyattı. pamuk ve . timm plyaaaaı raUe .istismar edeceklerıne, yıı~i g~- derek, yere ı:yuva.rlnmnış, biraz son. Amerikanın i9)ciyi j'!8Sak etnıeğe mu.. 
~ bultnunakta<Jır. dtğer maddelerlmi.t:in müstahsillere te. Vekfl fbı(im piyasa.sının 10 veya, 15 nıŞleteceklerine de ihtimal verılebilır: ra da ölmqıür. ıvaffak o1amartıtınden bahsed.ilıdilini 

D rthı sonra açılmasının muvafık o~du- Eğer Almanlar Kiye!'in fimallndekı .. . ~üm. Biz Amenta ..ı..ıı.nız. Biz • Ç h tunu bunun da .ımıstaıısm konunala . . ' . 1 Suçlu Fuad, dün adtlyeye teslim e. '""'& az.. evlet orman ·ışletmesı oru matuİ b1r tedbir olduğunu fh\ve ~ ve" fUD31l §arki.sindek! bu h~rekata dilerek, mfıddeiumumll~e yapılan mettl~ı:ıniz ~ kat'i surette başarı_ 
mietir. muvazi Oıkna.k mere Dinyeper ı Ki - tahkikatı müteabll cürmüm.eşıhud rm. Yamız ıçk:lyı Jaıldımıak doğru oL 

1 .A • ı:x.=nden vekil söılerine fU cümlelerle nUıayet yef'in cenubundan, mesela Çerlo>zi kanununa ve OC'La kanununun 488 in_ maz. rey r amir ... ve~ir: mevküle bunun dQ.hıı cenubundaki Ci maddesine tevfikan ı \ncı nğırce. Biz mey.hane denilen asri ba.tıık _ 
- lla.tııa ~ erıımüinden olup ~ deposuodıll :l!ııt<tıi d:1985» cBemm &men ricam hukumeUn bu ~er geçid mahallerinden geçmek saya verilmişttr. Yapmn duruşnın _ hanelerle mücadele etmeliyız. 

adede muadil 475. metı-e küp , .... desimeVe ttı8p ladın tabtasl himaye tedbiıierini her vesile He müs. suretlle Dl:nyeper şarkın1'a da yeni ıS1llda hadiseyi yukazıdaki şekilde İçki az miktaroa ye llı:ıım geren za.. 
açııı: artınna 80l'et1r.e saıqa :tonolm~. tah;ile anlatarak, topra~ı alınterile harekata başlıya!:>Clırlerse o zamo.n, naklettikten sonra: manlarda ~llmelldir. Her gece mey_ 

- ~hldara ad satış §al1tnamesf Andtaradll Orman ~ _ Mil'!iirlü - sulanan bu aziz zümrenin emekleri dün de lşa:ret etmiş ~~um uz veç_ c- Onu ilrorlrutmak mnksadlle ta_ hanelerde körkütük sar'hoş olup da 
liill<le, İstan.btil Tro.bzon Kars Omıan Çevqe Müdi1rluklerıle Ço. mahsulünün ucuz fitıtla satmnmala - hile, bilhassa Kiycf mustahkcm mev. bancamı çıkartmıştım. Silah, oosılsa evıne gcHrken bağırıp çağıranlar, so-
~ De,tet ~ İ.şl~ reftt Am!rlifinde n ıq,e böige §etll. rını temin ydhınıdak,i t.eşebbüsfımüzde küni müdafaa etmekte olan Sovyet ateş aldı ve bu va.t'a vukubuklu.> ıtaaı:aarda ka\'gll çıka.ra.rak zamtayı 

e ~ebUir. veya Jıareıket1mitt:le bize yardım et - kıtaa.tının hal ve vaziyeti hakikaten Deın1ştir. peşinden ~ranlıar az mı vardır. 
: '!a.lı.ta!arm m.lllıammtn bedeli c3'7ıt lira c2h ~- menizden İmıd'den bütYfık iblr huzur pek ztyade güçlcşır. Mahkeme, suçlndn bazı gllyritaıt>;I Biz bu gibi rerı.:ı!etlerln onüne geç _ 

lateıailerın muıva.'kkat pey pıırasl.le 4.Ey!(ıl.!Hıl günü saat. d6» dn ve hlşirahla Q.jVıl1yorum. Başta vaH- Alman tebliği, gene SmoJemk şark haller gördü.,ISünidcn kendi.sinin akli mek için çok çanışınalı vıf gençleri. 
IJ.opa iş.letırne& 'balge şeflJğl binasında müteşekkil Satış Komisyonu. niz ve beledi.ye reisiniz olduğu halde ınıntakasını mes1'\\t geçtikten sonra şL. vaziyetinin tooblti için ruilrye tabaibe. mizi bu korkunç uçurı.ıma yaklaştır. 
na 'll'l'iiraca.aUarı. c7!10ıı bütün İzmir muh:tl içı.ndc sıcak ve mııl cephesine ~eonıekte ve İlmen gölü tıne muayene ettırilmesme karar ve- mamaya bakım.nallYlZ.• 

.samımi kuca;kıamnnın hnkikaten min. ile Peipus g~:ü arasında ş ddetli bir .rerek, dunışmayı talilt etmiştir. içki lehinde en güzel cevab 
h nettan taarruzun mühlm lnkt.,aflnr göstt'rcll- - . . , ru yını. ~i kaydetmek suret!le Leningrada M.11" ş t• . . ı· Eskişehir, Işıklar malıallesı Tuinı. 

karşı ~ıyan yeni Alınan taarruzun- 1 1 e ın ızmır I• sokak l\lahmud Eker: . 
1 - 11......_ revir Alman tebıı·g""'ı· dan ve daha sonra aa Fin cep'beslıı- ·- Ben aras!nl rakı lçerım ve i\'1-

- ~ deki muvaffaiklyetlerdeu bahseyle- 1 t J fi kınJn de lilızomlıı o.duluna Jnanınm. = •394e:ı -'::ı!lndm olup Bo1"b ~nda istifli c33lln adede es.. ....,. 1 ı.eı ..,...) JDStedlr. ere e gra arı İıçki, ferdin bndi şalhsi ;evk vasıta. 
2 -.._ ~9a desimetreldi,p lA.din kalası açık arttımıa de \'W.ua ~len mllhanıbe, Jluııuat bir &molemlı: şartanda AJ.manlann çok · J.azından l>lıi 'Ye onu kuola!ımalt da - ~i:ta alet a..t.ış ~ td>liile bild1rilmJf oldutu arilll 8ooey9' mlUıJm Jaıvwtıerl bwuDduiu sJbt bun.. l........,ı ı IDel ..,fad&J tabii hakkıdır. Bunwı menı etrafın. 

ı:;w• e, nt>uı, 'rrabmn kanı M*•"ada Onnan Umum Mildilr:Hl- ordusunun alır olı' mathlblyeWe net.L lara bJ'll ~oCoova mmt&Uamı mıı.. naöeı'likten ~ d~uyoruz. da ufa ~. ha• elbıse gfjBln 
Devlet ~ 11'ıtr t:zt ' .._, ~~bae MüdUrJüklerilc QOruh oelenmiştir. Piyade t.ilınenlera. motör- dafaa e&Dıetı deruhte eden m~ TL Se!Am w •1'fi)el1e ~Jdtür ed&rim. mi, lriYmesin mı gl>i dm~cak şey_ 

\ gl!rillebllır. ..,. ~ böll'tı eefiiiinde lÜ Te zırhlı ~ın-, bava ~uvvetle- ~=da~.:=.~· v;; Jnnet lnönfl letJe metRQJ olmak demektir. 
t :: Kalasların muh:unmen bedeli •2711 lira. ci'7> l'. rile ifıblrliti halinde, ~ 7 pJ:yade ~- ~~tedrr. Burada, sanki . . Bat"*8ta cnalll Kafasında düren. ellınde özen ff 

laıatınerln muV&.'ctat pey parasne 4.EyldJ !H ~r. niJıin. 5 süvari 1,(imenın~. 2 zırhJ tü- muUafr bir ~et Tardır. Baaı lnsi- _11 ıncı ente~J fuarının eIL gfd4iDde dümen olm.J61ıın, ya.nJ; ka • ......_ !~da Hopa i.şletme bölge şefliği bin&sında ~;~ r&nn saat mea:dn. ı motarın 1umenın ve tanatt Us kanu*lan. bu mmtakad.ı Alman- nızle açıldıtı bal.:kımaki telln1Zi al. mm, nizam, cemqet. an'ane ve ah
~ mflracaRtlan. (73ll) _.._.ı eatış ~ iJe JıKil içfn hazırlanmış, fakat ura :ıarm hatü ~?!er ıuuımakla meşgul dım. Teıtelıltür ederiım,. MiUi sanayıi - lA.k tarunııyanlar, içmeseler de şece_ 

yolfie getirlım.14 :ı livanın •aa: ok11*1armdan bile bahsetmişlerdir. A.- mlzln inkişafında. b~ bizmeUeri. relerini ortaya txııvacaıcıardır. 
Devlet 0 • 1 mallOb etmıısıer. 1mha eyıeml.tler caba. mareeaı Tı.moçenko emrinddıd ne §Mıid cıı!duğumwı bu güzeı eseri Bir iQki ırıaııtee, oeıruyet teırbjye rman ış etmesi Çoruh revir esir aımı.şLardlr. iden p bu ~ auvvetlerde."l bir taarruz hazırG!ı,yanlara ımu~«aki.vet.rr diler, 

A • ı · ... • d IJılltmıazıın kanlı sayla~ 7en tatrfbeD iJUPU t.eGkil eyliyeres ve bu taarruz İzmır!ilerJn halckmatıalıi n.sll duygu edilmiş oısa.,ııtı, f!mdlye kadar dün7a 
.,.2 - ır .. _ _ _ .. amır lgID en alır oımuştıur. ~ ... ~=.arın aa.lk- ınıı>ile ~olenslt şat*ında\:i Alman larına fiitranlarım.ı a.nıed~ım, - gMillı:: gillıistanlık olurdu. 
~ ~:-1brı.eşe beigesi emvalinden oiup --.....n --._......-. mevcud u .ooo e, iit~~·=Bundan ha.it& kuVYetlerıne :karşı !kuşatıcı bir tl\arn12 Başvekil Cemiyet bir çoıiba değ, dlr kl; Y11-
~ ... 'badtı 139 .metrekü 131 desimetre :"""....- ..... ...,._... .... ,. tan 848 e -· ellmise ıreç.. ıcra eden* bu defa.ki Alman tanrru. R f'k S murta ve lhnorrla bir anda te.rh~e e. 
2 - ~eıt.ile .sat P Jı:iip ildin tcımnıtu açık 144 tank n 2 zutalı Uerı 21UDun müthiş atırlıtını biraz ol&un e ı aydam d!ebl.lsin... NetiOe, içllti menedile _ 

~. ~11111ar ~~onolmuft,ur. mJtUr. fdalrler ııantıetemez mi? Veyahud, bu tmv. I mez. Falaı.t bazı mamurları tenvir 
~ - ...___ . z ve hacmi orta Otar tlıııerinden hesablannııt. Za~ PelPUB g61il arasında Yetler karşısında ıtne mQdafaada kal- randa askeri hazırlık ve lılad vaaı.talarile pek:dlfı giderıle -
.. ~~. t::°...._. fbn~ !__öl.!,_e -.1ı"Jaılş olan ve <His- .maAtla beraber Novog:-a•l ve Stnrsrossa (•·- &arat ıbilır.» Geoııet ' • aid aatıç şart.nanıeııııl An.ta.rada -OnDail wmım m.üdıöı'_ kU'rMli ..,.__. .,... üdafaa e- mıntalcalanndan M°*Ovıı - Leningrad .._ ı I inci sayfada 
'· ~ll ..,~, Kars orm&n ~e miidödülıılenle Çoruh man tarafından ~e~ =nıerce sil- demır.,oluna :vakla~ağa callşn.Rkta nutuk lrad ederek demıştlr t.I: + --.. ~I 4 '"}İğ"''"" u:.-11 bö'.. ıuıw,...,,e ..n,.;; dilm.İI buJıman Ofr me olan Alman taarruZ1.1J1u durdurabile. - Bu &ene talebeyf' sene.ılık İ-

- 'r\..._ revır amu, uııw:; ve .. ...,.....,. ıee fe.....ı;u.... .,._ .. - ı-·ılde şfddetlf bareltAttan .... sinleri verilmemiştir. Sebebini bıl"- Parti kongresi 
$ - i.: Vlll:tu~ ren c""'"' rıtd Kfntrf9PD ye cek b&f*a bir hareket tcrlJb edemez hare anlry.acaklllraır. Bu aebeble. 

' 15 4'1fıtt!u~ ... rırı ınnhammen bedeli 17 lira f9 taruş,tur. ra ,..nımıştn". 1'•~ e<fİımiştir. Klt'•- mt? rin onlardMı fedaUrlık hlaJerıni 
Ankara, 21 CHusU6i) - Bütün Tür_ 

tiyede .kaza, naıhiye, ocat, part. b>ıı,. 
grelerl haEU"lı~rı başlamıştır Parti 
merkezi bu mimaaoo"t!e her tarafa 
yeni talimatnameler gôndermışt.r. 

~~ de ~·· :tn.UTaldltat pey paraslle 4 EJ(ıfil Ml Peııternbe lfiintl :=. ~~ nerıemete cSeTam Bahsetıtttlmlz tım.da ııenlş bir sev. tac.cvlye edooel\'i :t.krindcyiı. Vazi. 
1Xıiir"-aatı~eıt.rne l>ö"ge 4eniği bin.amnda mUteı,eldtil aatıt mWıL ed'~""ar. otleada kulceyşt taarruzun S?vyetlcr tar:ıfın- 1ernle ve Yaşadığımız saattıı hUfiU. 

....,. a IJ"" • dan yapıla.bil edine fhtiınal vert'me. · t· Uz •- d ,., __ 
[) 

rı. «7312• sıye 1 erwe •~t nazarınızı 
,.., ............ ,_.__'dan ye meıı:ıeyız. Zira.. Sovyet yil'«:eek lı:omu- ..... ı.-..ır. l"-

0 Ha va tefekk .... e ... ._ vu....., ""'~,...e UL.Wn g .-mt.lyoruz. Ordu 
t\'}e:. h • ()Qa~n denill ,.oıı:e kaçan SoY - tan heyeti bu tanda taarruzlan G(apt.ı.. ve sllbaylar naliha::ır vazıyete pek ~rlar. 

" 0ffllan iş!etmeSİ Çoru reVJF .... 1cı•aıarma ve Dinyec>er k:ıv.sının rabilecetc bir ı&ndl\ yctfşmemlş olıiu. b~ bir dilckılt v ... alı\luı göster. Bu merasim.de nazırlar v~ yük. 
l J~" ,__,.,_ ... k ju gibi bugün harekat ın .syatlfı de m-u..ı•-1er ...., ııı~··- kdl 1n _...._ .JU4.~1 · Ub ı ha'"" b 1 .,_ 

a
-~ a"' mı·rıı·g"" 1" ..,.den .,.r .... -da.ki d'üıpJıan .u.ı.-rma u&l' e. .._...... .... u.c.uuıU ta r de ~ ,........., ı s d.Y ar ...,.... U un-

• ,... ~ ,_t, kendi ellerinde değildir ve Si.dece, her 'ed-·""rı•ıı. '---· b ı ......... . 
~rı..._. ud .... daha ağır zayıaıt verdirml~vir. Ha_ • -.. 46a ,_,..r u unm.aıı. m_ ...... . 

~"il .1..:.. ................. mevc ... kııvıret ve malzeme çoklutlle Sovye~ ::;;;;;;;;;;~~~=.;;;;;;;;.;;;;;;;;;; ____ ;.;;;;;;;,.;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=;;,;;=;;;;; e ?bu uuı:g°'; emy8Jınden olıup Bcpa acı-- va '"••vvet.lerimiz. K&radeniJde 6000 ı-.. ....._._· acım l""' ...... ,_ ..__,uı a-..ır art - sW>ay Ye erinin muhuebe kabil.yetin. c~ _...~ ....... _ _,~~t-rekti.p 576 desimetreltüp ~ ~ !r• - ..__,, ... _,u"' ... ,_ nakl' ..... gemı&ı ba.tır. 
"' --... ....,u ı.u1,.._.. ~ ,.,., .,,.. den istifade aclerek milttefü: ordularm 

cı ra . Uhnllftur. ödür D1l4lar ve ba.Şka 3 b~k tıcaret ge - hamlelerine mulı:abe!e ve mU:iafaa ile 
~et ' İstanbul~ .sat.>., '8rtnameai AnJrarada orman uml'm m ~ ın!Billi haa&l'a utr&'t.ml4lardır. tstila etme&ted!r. Faka•, kuvveı. mik-

'n ' 'l'rııbııo.ı Kam orman çe-rirp miı:MrlMfer'le - ·· ~ ıarı ne kadar çok olursa olsun, müda-
a . iti~ revıl' iLnıfrlitinıde ve Hapa. blilee te!li~:nde gocu.- 1 ·ı· S t 18Ş8bbÜSÜR8 Jaa ile tam bir netice elde t.•(.iilcmeyc.. 
t :::: ltaı-_ ngı iZ • OYJ8 ceJı 1ribi müdaraası arzu ed11rn ~<'rle-
~ lDQhannnen bedeli 37 Ura 54 kurtlll'-ar. ıran el'an cevab vermedi rln nihayet dQ.sman ellnP geçmekten 

' ilel'in lntrvalt:kat pey parulle 4 Eylii Hl pü sut :H de kurtarılması da mü.'lritttn olamaz. 
:.,._~e fetl!tr bina.sınm. m~l •t.ııf ~nuna mü.. [Bas tarafı l incl sayfada] Onun lçın, yeni Alman taarruzunun 
-·-. NOrYeç. Holanda ve Danlmarbda ~ muhtelif mıntakalarda birbirine mer. 

Q.,.. hJd oJdutumuz nUıseıerin bir teker. but sıçramalar haHnde devam ettiği 
~ -.ı"er •t ;rürüıtür. Suriye ve ırakta Iı:arşılaştıtı. bugünler zarfıntta şayed Sovyetıer, ı. 't Sl e Rektörlüğünden mız karlaşalıklann .tranda tekemıru. za.hına çalıştı~ım'iZ tarzda, geniş sev. 

~te.inde Tüıık edeblya.tı tarihi, ~ tarihi ve Tıb Fa.- ne müsaade edemeyiz. 1ran istiatlalıne kulceyşi b'r muka.bll taarruza gece. 
o-._ -lllir .,e ~t -..enUi'kleri ~ılı:iU'. Namsedleı1ı.ı 24 Birine~ tevcih edilen tehdidin orta.dan kalk- mezlerse mtit;.e!ık ortluı.ar1:1 birçok ye. 

llbb...-.., rtin11 ......,. · 1 Sah günu ması !Uzumu hususunda ısrar edebil. nt muvaf!:ı.Jdyetler arnsırui.\ Lenın. ~"ı-_ >"a.be.ncı dıJ imıihanı ve 11 nıcl Jlkincitefr n - memiz i"ln Yakrn-rtt .. kı v·"~yet.imlz d bö ı 
--rı - 1 ...... tna---• bükmun.. " • ..,.. ""' QJ, gra lgesm de zapı:.edcrek en t{mal-

-1 ... pı acaıı:tır. Doçernlltı: ıimtiıhanl ,._.ma """"" klfl derecede kuvvetlidir. 
lt 1ıt · dıhat deki F"n - Alma:ı ordulnrıle birleşe. u.. tı..... t.w_ .. ı.nc ~de ver"-!• ohnası JıA,zımıdıı". :rstetıS!erill Tahranın cevabı de,hal gelmed

1
M ooklerinc Baltık de:ıf• d~'-t s t 

" ~~ .. -'"""&l"al, -.r..,.,_ .--.::.."3 ve ..._, ... ;;.....--•uenru gôılteren f!4 - .,. • • " n """ • ovyc 
...,_"'• ~ ·-· ~ ~~·.- _... M•n•.,- veya bu cevab m.:ımnunıyet verlcı ad- donanmasını tecr,d <'deceklcıine ve blr 
~ ı1s 1'leri kalem.nelen .sten.ect*tir> 18 Birınc teşrin 941 dedilmediğl takdirde, İngıl.z hükflmetl :kısmı Karade.:uz sahiller-nden .sonr

3 
r Rettörliif'! miiraeaatıan. •7

"3
7

' vaziyeti aydınlatmak üz..re lazım gel~~ Baltık denizini kaY1lt>decıc>k olan Sov. 
~ b:lbirlcri almalıdır. Sabrımızın 50nuna yet RusYa ile onun ordu'>um, çok müş.. 

~er. ıaı\lslösinin en ırmeı ~ p.en.le süslenen. " gelmtş bulunuyonı2. kUl bir duruma düşürecekler ne fazla 
kanın .ııon.ınız n•'""esi1e bezenen 2 b~ !~ bırden: 1 irandald ccııcbilcı bir ihtimal ile i'ltizar olunablJır. 
B ~v Berl;.n, 21 CA.A,) - D. N. B.: K D 

1 .. it Ugün LALE Sinemasında Y:::an resmı bir ınemb3dan blldirlli- · · 

urmaıar Altmda 1 z • A' B ili Aç 1 Ya.km bir zamana nld hak.ki baı· dıİr~:°~ ~~i)i)v~~ olduı:una 
C E M t L E IA'I'JIEKiNK JDBtJKllı"E _J Ve5ıAalara nazaran İranda 2590 İngiliz dair BUyfik Britıuıyanın iddialan ve 
'l'tlıt.gÇE 300 Sovyet, 690 Alman ve 310 İtalyan bu hususta.ıci telm lııeıi Alman harlcl-

GABY GBANT VaNır. Alınanlar arasır.dı;. erkek ka. Ye6ınce yalanla ta.vat ~ektedır. 

Sabahtan Sabaha: 

Cennet 
IMalQ auweJa o lokantalıuile m~ur 
Parüe, ııu&abanelerlle me!lbw Vi _ 
:rana;,a. peynkleriJe JMŞhur Amster_ 
dama, aayıııa& mao bizden ba,şka 
biütin Avrupa eehlr ve kasaba'brına 

nerede ? :!n.:::e::.ı ~ileri almakta se-

llarbe rinnlş, ;rinnemiş bütün Av. 

Geçen rin bir kl'Dar sokakta lı.ii-ı Avrupa vesikalı olmuştur. Hele :rL 
ilk bir d. • ~ •. Jecek maddeleri nal.kaya 1-tlaıuna-

ç ~ llklinı ~undcn I~- mış llişe bucak bulmak llliqküldür. 
yordum. Ba miiCoevht dükkanda ltçl Medeniyet seriyf'.si.Dd blrbl le ile 
kıyafeW bir i.lüçük kalalıelık 1cmek j mm öpüşen, ömürk~ ret.{. :e 
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yiyordu. Tam ~ncumln önünde bir j lor ~nde ıe«n Avrupalı hemcins.
müşteri ~e~dinı _Ytınlş. ~tnıiş. tae \ leriınlzln bir dillm ekmek almak için 
ma911nm btiinde bir tabak ve yenme- ı f'.Derinc1e veslkalarile dizi dizi no-W 
yip de kalmış ıiç ~lbnden fazla ek., beltledlklcrlni hayalen seyrederkea 
mek var. Tabaktalu kemilden belli ki bldm kenar sok.akta eti, sebusl, tat. 
)enUen bir et yemetidlr. hsı ile kamını danmp kalan f'kme. 

Bu sade tablo Ltanbulıın bir köşe. ğinl de masada bırakan 'atandqı 
sinde bir yan sokatta ve bir işçi Jo. takib ettim. Onun hayatında yalnıa 
kantasında coriilüyor ki burada otm yemrii deiil hazar ve &ÜkUou, nri
lurll l11r1JŞa karın do)11f11l:ık mim • ameli, w.vk ve eilenl'.esi de emnlyet
'lı:öndür. te kil Giindiillü aibl cr.ceai de ayclnL. 

Bu tabloyu cördiiğ'üın liin Anadolu lıkiı. 
ajansının Varşor.a muhabirinden n-1 Ra nnaka.yf!N7i yaoarkf'n şunu da 
len bir haberi rad~oda dinledim. l\lu. I dÜ!jündüm. Milli ı::.ertn et.rafında lnlr
ba.btr fÖJ'le anlatıyerdu : duihımuz cellk bedenli kııle ielnde lıa 

- Burada IJlr itle yemeli on lira. azim ve imanla danllukoa ırerf'lm -
bir pake& llip.ra dört UrıulU'. Güııde ..,ız clbl atlmhı de aydml* olacakta. 
W iiç J'İİS k)fi :aelıktan ölmeldedir. ~ J,Ol't Ca.1'irJ 

Eler aJaııa birkat mulaablr daha ı '--"'-1#6 



6 Sayfa 

l lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kltaall ilanları 

Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarf(;. eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, 
saat ve mahallerdeki asker! satın nlma ık:om~nları.ndıı. yapılacaktır. 
Taliblerln kanuni vesikalnrile tekli! mektublarını ihale aaaıtlerinden bir saat 
e\'Vel ald oldutu .ıa>misyona vermerer1. Evsaf ve şart.nameleri komisıvonla • 
nnda göııülUr, 

C1Dai Mıktan 
kilo 

Tutarı Teminatı İhale günü, saa.t.l ve mahall 

Satır eti 
seman. 
Kuru ot. 
Odun. 
Od.un. 
Sıtır eıti. 
Kuru ot. 
Saman. 
Sıtır eti. 
Kuru ot. 
Sam.an. 
Odun. 
Kuru ot. 
Sığır etl. 
Odun. 
Baman. 
Odun. 
Sığır eU. 
Kuru~. 
saman. 
Er fotint 
Sabun. 
Saıbull. 

Sağır Mi. 
Kuru ot.. 
Saman. 

Kuru ot.. 

Bulgur. 
Sıtır eti. 
KoYUD eti. 
Sığır etıl. 

Sığır etıl. 
SıA'ır eti, ~aktan. 
Sığır eti. 

144.000 
500,000 
770,000 

1,240,000 
660,000 
222,700 
770,000 
555,500 
41,250 

880,000 
484.000 
165.000 

1,170,000 
960.000 
700,000 

l,080,000 
725,000 
125.000 
342,000 
207,000 

5,000 
24.000 
34,00& 

103.000 
336.000 
2~.000 

Ura Lira 

57,600 
15,000 
46,200 
2UOO 
13.200 
89,080 
50,050 
16.~65 

16.500 
52,800 
14.036 
2,805 

76,050 
38,400 
17,500 
35,100 
12,!)25 
50.000 
22.230 
6,210 

42,500 
16,800 
18,800 

4320 
1125 
3465 
1860 

990 
6681 
3753,75 
1249,88 
1237,50 
3960 
1052,70 
210,38 

3703,50 
2880 
1312,50 
2632.50 

928 
3750 
1667,25 

465,75 

3187,50 
1260 
1260 
1930,25 
2014 
1260 

1,144 000 80,088 5254 

80.000 
67fl.CJOO 
54,000 
88.800 
88.800 

138,000 
88,800 

17,600 
195.840 
30,240 
29,304 
29.304 
61.060 
29,304 

1320 
11,042 

2268 
2198 
2198 
3803 
2198 

** 

24/9/94:1 11 Bandırma. 
24 > • 16 1859 
24 • > 1'1 
24 • • 18 
15 • • 11 
15 > • 16 
15 • • 17 
15 > • lcJ 
18 • • 11 
18 > • 16 
18 il • 17 
18 > :ıı ıs 
12 • • 16 
12 > • 11 
12 ıt ıt l'f 
12 > it 18 
22 • • 11 
22 •• 16 
22 » • 1'1 
22 > • 18 -------

9 • > 10 samsun. 
8 > • 15 Ardahan. 
9 :ıt I> 9 Aıdahalı. 

15 > .. 10) 
16 .. • 14) 
15 > • 16> c:;;resun, 

12 » il 16 tzmtr t.v. 
Am.irlıği. 

10 ll • 16 
11 '.I > 16,30 
11 > ll 16.30 
11 • il 16.30 
11 ll » 16 

8 it > 16 
11 • > 16 

(939. 7367) 

Tahmin ~ 18,000 lira olan mütca.hhld nam ve nesıı.bmB. ec1.ane ve 
kimya JAbonııtuan Aletıerıle diğer o.Jetlerin açık darlltmesi 23/8/941 CU -
martıesi g(hıü sa.aıt 11 de Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda ya. 
pılaca'ktır. İst&1llerln 1350 lira temina.tlarlle belli vakitte komisyona gel 
meıeri. (935-7834) 

Mevcud nUmune&ne göre 5 ton kooele altnacıılktır. Pazal'lıkla ekstl•mesi 
26/8/941 Salı gilnll saat 15 de An~arada Lv. Amtrl!ğ; satın alına komisyo
nunda yapılaoaJctır. Kiloısunun tahmin bedeli 317 bıruş 90 santim, kat'! t.e
minatı 2385 liradır. Tallblerln belU vakttte lrom'isyona gelmeleri. 

(937-7336) 

** Aşağıdald meva.dm lal.palı zarfla eksiltmelerl htzalannda yazıh gün, saat 
ve mahallerdeki akert satın alma komisyonlarında ya.pılaca.ktır. Tallblerı'n 
belli vakitlerden bir sa.at evvel kanun! veslkal~rile tekli! mektublarını aid 
okluğu ~ vermelı-rt. Evsn! ,,e şa.rtzıamelert komisyonlarında görlilür. 

Cl.n.si Miktarı Tutan Teminatı İhale gün, saati ve mahalli 
Kilo Lira Lira ----

Kuru fas~. 62.550 15,012 1126 12/9/941 15 Mı.ıkla. 

Kuru ot. 1&,50~.000 64.800 4860 5/9/941 10 Ağn 

Kuru ot. 14,160.000 51,660 3874,50 5/9/941 11 • 
Kuru~. 1,260,000 4_4,100 3307,f>O &/9/941 18 • 
Kuru ot 1,200.000 42,000 3150 5/9/941 16,30 • 
Kuru ot. 1,140,000 39,900 2992.50 5/9/941 17 • 
Odun. 1,900.000 28,000 1900 26/8/941 10 Siirt. 

Noıhud. 62.500 10,800 751 11/9/941 15 Muğla. 

Sade yalı. 20,400 32,640 2448 29/8/941 16,30 Erzurum. 

Odun. 856,000 12,840 963 2818/941 16 İzmit Akça-
koca okulu. 

Odun. 1,800,000 35,200 2640 27/8/941 16 Zara. 

Bulgur. 9,000 1,665 124.88 29/8/941 16) 
Pirinç. 24,000 10.080 756 30/8/941 11) 
Er çizme&. Citt. 3,000 6,700 427,50 3/9/941 16) 
Er rottnl. • 5,000 42,500 3187,50 3/9/941 17> Merfizon. 

Pirinç. 60,000 25,500 1912,50 3/9/941 17 Erzurum. 
Sade yağı. 16,000 27,200 2040 2/9/941 10) 
Kuru ot. 1,417,500 70,875 5316 2/9/941 11) 
Kuru ot. 862,000 43,100 3232 2/9/941 16) 
Kuru ot. 540.000 27,000 2025 2/9/941 17) 

P.irlnç. 52,000 20,800 1513 3/9/941 10) İskenderun. 

Sade yağı. 170.912 273,459 14,689 29/8/941 16 Erzuruın 

Büyük uzan. Aded 10 800 60 ) 

K<lçüİ kazan. 50 2375 187,13 ) 
Ka.pakh bakraç 500 5000 375 ) 

Karavana. 1000 7500 562,50 ) 1/9/941 1'7 Merzifon. 

• (855 • 6938) 

** Aşağıda yazılı mevac!ın kapalı zarfla. eksiltmesi hizalarında }'aıılı gün 
ve saatlerde Ankanda Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Taliplerin kanuni vesiknlarıle teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görulür. (805-6606) 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Ayva reçeli) 7,000) 
Vişne 11 ) 12,500) 
Kayısı • ) lll,500) 

Tuta.rı 
Llra Kr. 

25,600 

Teminatı 

Lire. 

... .. 

İhale gi.in ve saati 

2.6/8/94.t 11 

Aşağıdaki mevaddın kapalı zarfla eksUtmelfil'l hizalarında yazılı gUn, saat 
ve mahallerddti ıısitel'I satın alma koınisYonwıda yapılacaıktır. Taliblerin 
kanuni vesikalarile te1ı:lfı mektublannı ihale saatlerinden bir saat evvel ko. 
nıia.vona vemıelerl. Evs<ıf ve şartnameleri aid olduğu komlsYonlardl\ görülllr. 

Cin.si Mt~tarı Tutarı Teminatı İhale gün saat ve mahall1 
kilo Lira Lira 

at.de yatı. 60.000 90,000 6750 1/9/941 15 Çanalcic:ale 
1578 

Ocivn. 1,052.000 1342,50 4 ıt 1 16 Balıkesir. 

Kı.ıru f&6Ul1e. 288.00I) 5138 5 •,. 16 Kars. 

!<uru r&SU!Ye. 130,000 29,900 2242 4 • > 9 Ardahan. 

?~ohıld. 84.000 16.300 1260 5 > • 16,30 Kars. 

Kuru fuuJoııt, 60,000 14,400 1080 4 il it 11 Ardahan. 

S.uıan. 650.000 13,0!lO 972,50 1 • , 10 Siirt. 

Kuru at. 1,200,000 72,000 5400 3 • • 16) 

9111mıuı. 900,000 27,000 2025 3 , ll 17) İskenderun. 

SılLr eti. 75,000 18,750 1407 5 il • 16 Van. 

Bıttr eU. 83.000 23.240 1743 6 ıt > 10 Van. 

8'61r .. 4. 1~.000 31,250 2344 4 • » 10 Van. 
(907-7185) 

•• Beher ~u 17.6 b.ıru"tan Jl'.0.000 kilo taze fasulye kapalı zaıfla ekSIIt. 
meye konmuııtur. İhlüesi 219/941 Salı günil sa&t 15 de Ankerada Lv. Amir
liği "ın a.lma kl'ımb!IJ'onundcı yapılacaktır. İlk teminatı Vl75 llrndır. Ta
lihlerin kanunt vtıdkalarllc teklif m~tublannı ihale saatlnck>n bir saat evvel 
QromisyOWl ?ermeleri. Şartnamesi komisyonda görillr. (865-6ıJ72) 

** 20,000 llmhk er fotınl alınacaktır. KapaJı zarflıı e.k.<ıi!'tmesi 6/ 9/ 941 
Cumo.rtesı günü saa.t 11 öe Bursndn Tq>ha.nede 7. ci ılkokuldakl asken 
sa.tııı alına koı:n!..';;onunda ya.ı:ılac:ı.ktır. İlk temınat1 1500 Uradır. Talip. 
}erin kanuni VcsJca..arilC teklif mektııpla.nnı u"lAJıe .sa&ıJ.nden bir saat 
evvel kom!s,yon::ı vermeleri. Evsaf Ye şartnarn'!Si Ankara. t~tanl>ul. 

SON POSTA 

Hergün 
[Baş tarafı ı nci sayfada] 

Daha. evvel bahis mevzuu olacak 
nokta mlistakbel üünya man1.arasma 
aid Rus diişüncelerf hakkmda emnl. 
Jet cetırmek, bu arada da Amerika 
ef'kin aınumlyeslni bir düşünceden o. 
na tamamen zıd olAn öbür düsünct'ye 
sevk.etmek için çalışmaJdır. Bu bakım. 
dan Runeıt • Cörçll mülllka.tmın ne. 
tlcesl hakkında &rlin mahfellerinln 
verdikleri hükmü bb: daha r.lyacle llt'O. 
papnda mahsuli olarak rörüyonız. 

Ekrem Utaklıgil . ...................... __ _....,. .. __. ... -... . Baş, diş, nezle, grip, romatlzma 
Son Po9'a Matbaa..: 

t(efrfyat Müdiiri: Selim Ragıp Emeç 
M.BiBLat: s. Ragıp KMBQ 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı de. hal keser 
icabında gtinde 3 kaıe alınabilir. T AKLiTLERİNDEN SAKININIZ. 

Her yerde Pullu Kutulan israrla isteyiniz. 

' 
A. Ekrem UŞAKLIOtt. 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

l.tanbul Kızılay tabş depoıunda çalıımak üzere imti
hanla 75 lira ücretle 3 ıtajiyer memur abnacakbr. 
ŞERAİT: 

l - T~ ve cftiet lise muunu veyahud en u &ç. tene itan· 
ka:da çalıflDlf olmak. 

2 - 36 Yaflnl tecavüz ebnemİf olmak. 
3 - Ahvali .mhiyesa müsaid olmak. 
4 - Nüfua tezkeresi, ırhhat raporu, mekteb diploma veya tas -

dlmamesi, hüsnühal varakası ve vana bonaet-viılerinin asıl 
veya MU"etleri. 

S Kendisini tanıyanlardan üç kitinin isim ve adresleri. 
lM11HAN MEVZUU: 

l - Ticari muhasebe 
2 - Ticari hesab 
3 - Tüdciye m.tı....di coğrafya._ 
4 - Nazari ild:ısad 
S - Mubaberat ve kaligl'afi 

imtihan ls2nbul SiYkcci Kızılay hanında Kızılay aaflf deposu 
Direktörlüğünde 5/9/941 ıtaJ'İhİne müsadif Cuma günü saat 10 da 
icra edileceğinden talihlerin veaailde birlikte mezkUr güne kadar 
müracaatları. , __________________________ .., 

Devlet Den izyolları 
MUdUrlUftU 

işletme Umum 
llAnları 

Umum müdürlüğümüz şehir hatlarında münhal bulunan 50 ve 60 lira. 
kadro ücretli kapı, mevki ve gişe memurluklarlle 30 lira UcreUi hademe 
ve bek.çlllklere ıneQıur ve müstahdem alınaca.k:tır. 

Talib olanların fili a.streclik hizmetini yapmış ve otuz yaşını doldurmamış 
o:ım.aları şart.ıtır. 

Bu evaafı lıa.iz olanların şe.rai\i anlamak üzere tekımU Ve61kal.arlle birlikte 
umımı müdürlüi'(imi.12 zat İşleri ıubestne ml1racaaıtlan llt.n oıunur. (7283> 

SiZiN DE TAKDİR 
ETTIGiNIZ ÜZERE 
Asrımızın modasının zarar et ve inceliğine inzimam eden 
üstad terzllerın tncbareti, kadında ıençliğe matuf şa· 

yanı hayret bir bedf'n teaasübü ıuuder 
Fakat yüz Ye onun butıau gevezedirler. Eğer bu nokta

ya lazım gelen ilıtiınam cösterilnıezse, seneler bu hatları 
başkala.nna pek çabuk faık.ettirirleır. Bu, sizin bir sırrmtz· 
dır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rakıbeleri
nlzln dikkat nazarwda.n ll&ak kalamaz. işte senelerin (blL 
bas.'>a nazik ve hassas cllllaere musallat olan o tabribkfı.r 
senelerin) ellrdniıe çizmekte oldutu on binlerce (bidayette 
pyrl mahsWt) ince çiıg'dere lJı.m,alkiir kalmayınız. 

Zamanla cildinizi ııoltluDcak obn ve sizi pek çok defa Va.kitsa ba
ra.b eden bu i!rızala.rı akşam •e sabah KREM PERTEV'le >·apacai;ı
na ufak bir rna.<tajla refediniz. KREM PERTEV'ln bu muclzesinc yüz 
binlerce lıemcinsinlz gibı siz de hayret ve memnuniyetle şahht ola_ 
caksınu. Göreceksinu ki slma'Ollz, ebedi rençUtlnizi herkese matru. 

rane söyliyeeek.Ur. . . 
KREM PERTEV"m terkibindeki faal anasır en derı? ç~~gllerı ııac 
-'ed , .. _: ~..ı.ı· B .. _...._ 'tlbattn sb de bır tup KREM 

iZaı e ıeelJUUJ'y.,..,.,.. ır. uguJUKn ı 

PF..RTEV'i tuvalet masa.nooa buluncturunuz. O, ayni zamanda 54'.rt 
rüzgarlann ve kunetll giuıeşln en iyi muhafızıdır. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 

Muhammen bedeli (313.000) lira ola.n takriben 5000 m 3 Çam kereste 
(2.9.Kl Salı> günü saat (15> de tapalı zart usulü ile Ankarada. idare bl_ 

nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iStiyenlerln (16270) llra.lı.k muvakkat teminat ile kanu_ 
nun tayin ettı~. vesikaları ve teklıflerlni &yni gün saat 04) de kadar 
komisyon reislığıne vermeleri lfı.zımdır. 
Şartnameler < 100) kurwp. Ankara, Haydarpaşa., Eskişehir, İzmir vez.. 

nelerinde satılmaktadır. (1127) 

Konya, E1'3UI'um L·i. Amlrli.ltlc.rı satın alma ko:!!.1Syonıa.rıuda gör1Ue • 
bilir. (859.6966> 

** Aşağıda mlıktarlan yazılı kuru otlar kapalı zarfla eksiltmeye 'konm~tur. 
thı11eıerl 28/'1/941 Perşem'>e günü aaat 11 de Canakkalede askeri satın alma. 
komisyonunda yapılacaıctır. Taliblerin kanuni vesikalarlle tekllf melctubln
rını ihale saatinden blr lj&,a.t ev\'el kom:syona vermeleri. Evsaf ve oart.na
mooi komisYonda görü!Ur. 

Mlktan Tutan Teminau 
Kilo Lira Lira 

480.000 31,200 2340 
456,000 2e.G40 2223 
550.000 35.'iSO 2681 

l,080.000 70,200 5265 
200,000 13,000 975 
336.000 2~ ,840 1636 
866,000 56,290 4221 
400,000 213,000 1950 

(831 - 6753) 

** Balye halinde 500 ton saman alınacaktır. Tahmin bedeli lG.250 lira 
knt'i teminatı 2437 lira. 50 kuruştur. Pazarlığı 23/8/94.l Cumartesi gihıii 
saat ıı de Hadımköy civarmda Muha köyünde askeri satm alma ko
misyonunda yo.pılncaktır. Tallp:er,n belli vakitte konı.iayona selme • 
lerL {011.7189> 

Deniz Levazım Satmalma KomisyoJu ilaıı .ar·ı 

11 kalem muhtelif cins dikim eşyası 
23/Aiust<>s/941 Cumartesi günü saat 11.30 da 11 kalem muhtelif c1Jıf 

dikJm cwası alınacaktır. 
Tallblerin belli iiln ve saatte Kasımpa.şada bulunan k.omi.s.vonda ııazır !>1" 

lunmalan. c7348• •• 163,000 çift buran4la bpsola 
1 - Ttıkatıda c.ina ve miktarı yazılı bir kalem e:wanın 23/AtıJ;tbJIJtr' 

Cumartesi eilnü saat 11 de pazarlıkla dlı:silt.in.e6i yapılacaııı:tır. 
2 - İ$u 163,000 a<ied bu.randa kapsolu on bin adetıten noksan oını• ' 

mak iliıere muhtelif tclliblere ihale edllebllecettt.ir. 
3 - İ5tıeklllerin belli gıin ve saatte nümunelerlle. birlik.te Kasımpş.şa4' 

4>uluna.n kom~onda hıl.zll' bulunmıı,Iarı. 117347• 

"" ... 
1 - Tahmin olunan mremu bedelic9000• Ura olan c12000 ı metre d~ı>

ma bezin, 26/ Ağusto3/941 Salı günü sa.at 14 de pazarlıkla eksiltmesi yaP" 
lac&ktır. 

2 - İlle teminatı •675• lira olup şartna.me51 heıırün ltom.isr;ondan para? 
olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpa.şada bulunan komlsYond' 
hazır bulunmaları. c72G6ı 

** 1 - Tahmin edılen mecmu bedeli 3754-0 lira olan 40.000 kilo zeytinY" 
ğınm 28 Ağustos 941 Perşembe günü saat 14,30 da kapalı zarfla eıcsllt' 
mesi yapılıı.c:ıktır. 

2 - İlk teminatı ~15 lira 50 kuruş o!up şartnamesi hergün mesai s~' 
atıerl dahilinde komisyondan 188 kuruş bedel mukabilinde a!ınabllır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanur.un tarifatı dahillnde tanzim edeceklt• 
rl ko.palı tekli! mektublarını muhtevi kapalı znrflnrını en geç bellı gilll 
ve sntten blr ..ıaat evveline kadar Knsımpaşa.da bulunan komisyon b* 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (6795) _./ 

Dalgıçların nazarı dikkatine 
M. IVI. V. Deniz Merkez Satınalma 

Konıisyonund an 
1 - İstwbul, Çanakkale, İmroz ve İzmir limanlar ve muıtakatarıfl• 

da. bulunan batık demir, zincir, şamandıra ve ~msali malzemenin dC' 
nizden çıkartma ı.şt eksiltmeye konulmll§tur. 

2 - Eksiltme 25/8/1941 tarihine tesadüır eden Pa.z:ırte.si günü ,,..ı 
11 dedir. 

3 - Fenni evsaf ve Ş3rtname.sine göre denilx!en çıkanlip teacııiiıi'11 
amade kılınacak dan malzemenin beher kil~una (6l altı kuruş 1·' 
tı0.hmin edilmi§tir. .,, 

4 - Bu Lşe a.id ş1rtnamesinl almak istlyenlerln hcrgün ve eıcsiltn';jıl 
girmek iStiyenlerln de belli gün ve saatte M. M. v. blnaııında nıütefB 
kom.isyonumuz.ı müracaatlıırı. (7118i 

lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonu 11An'I'! uç 
ol~ u 

18.8.941 giinU yapuan pazarlıkta verilen fia.t pahalı ıorillm(lş \\~ ~ 
ton koyun eU 22.8.941 gllnl1 saat on altıda pazarlıkla ihale eô ttıl 
şartno.mesl Gromla,votıda gorül~billr. İııtekUlerin belli gün ve _.*'r »' ~<>
edecekleri flata göre knt'l temlnailarlle birlikte Fındıklıdı\,.r~ a 

1
_......

mlsyonuna gelmeleri, (7376) ~-.. 

lstanbul hava mıntaka depo amirli ·inden 
1 - 4137 kalem muhtelit cins tamirhane malzemesi satın ahnacıık~~l:ırV 
2 _ 552 liralık ita.t'i teminatın Bakırköy malmUdUrlUğ!ine 1r:61 ~~ 

mıı.kbuzlaıı!le bullkte 2.9.94~ Salı günü saat 15 de YeŞ ııı.n· 
mıntaıka deıx> funlrliği satın alma txım~ 

İstanbul Deniz Komutanlığından ııı6-
ıturıarın 

Bu Y1l dcnı-z l.<;es!r.e kayıd ve k.o.bul l.çln müracaat eden. 0 bul detıf 
sa.balca sınavları l/Eylfıl/941 Paurtesı günü sa.a.t o da ı:stan pdersiıı.d' 
kdmutanlığıruı miırncant edeceklerin rnezkür komutanlıkta ve k ]da ~ 
deniz barb okulu ve aisesine müracat edecekler111 de :ınezJt('ır o u 

pılacaktır. yazı ı.-. 
Sınava iştirak edeceklerin kurşun ve mürekkebll k:ılenıJerllC 

tiklerini beraberlerinde getirmeleri lazundır. (70701 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğind~~,, 
• Tiraktör ~ 

ı - 190.D kalem 28 ve 50 beygirlik DeU'te Dizel marka ~-
malzemesi satın almacnktır. . atırııara.k ti 

2 - 432 liralık kat'i teminatın B~ırköy malmüdürIUğüne ~eşllkÖY ııl 
buzlarile ı>lr!ıkte 2.9.941 Salı günü saat 14,15 d~ lunmalar1· 
mınta:k.a dept> f\mirliği satın alma komisıvonunda u c'7342' 

M. M. V. deniz müsteşarlığında~ınA 
· sa.tın a _ .. ı 

d5000~ metre yer4 veya Avnıpa . oma~~ buranda be~a.t ve şartıar
tsteklilerın sa.tmaJc. 1s~ed)kleri bezlerın numune. evsaf, btldlrrnele~,ı•~ 
mcktubla 30.8.941 tarihine kııdar Deniz miisteŞal'lığına CS660> ~-

,. . li v ir.de" 
lstan bul hava mıntaka depo amır gtıır· 1~ satın aıına09 .w-ı fil' 
1 - •3• kalem tamirhane malzemesi ve takı.mı üdUrliiiilne i.-r• ıtJ 
2 - c210 llrahk kat'i temina.tın BakırttöY matın yeŞntM 44, 

m&kbuzla.rlle blrllk.te 2/9/941 Sah gCnli se.a.t 14.45 :aıarı. .:'7
3 

taka depo amirliği sa.tın alma komisyonunda bulun • de" 
"'ınirliğıfl 

lstanbul hava mıntaka depo a ur. urıı~~ 
atınııc.ık ~ ıı>"" 

1 - 28 Kalem tamir takım ve malzeme61 sntuı lnlildilrluıun~,-9 JJl 
2 - 260 liralık kat'! tenıtnatın ~rltlW ~ada yeŞittc~3• 

makbuzla.rile birlikte 2.9.941 Sah günü saat 14, ıa.rı ,'7,, ıl 
depc. Anıirliii •'m alma komisyonunda bulunma · • v jf)de 

aınirhi , 
İstanbul hava mıntaka. depo ~e ,,.::.,; 

1 -· .so. ~ ~\ sıı tı.ı;.m 1wurıı~· ınatınUdUrl depO 
l - ~1 \.ftniı.ıW.ı olan 16Sı1 1ir&lllll Ba.kıı* J111.V11o ı.nıntaı!t• 

-.: :u.Ml r.tınıı 1aat ı.t tlt' Yeşll.ltôl" c'fSS'h 
atın alıma kooılS)'OnunA Dl4b'M~'· 


