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Bu sabahki --------haberler 

la sababkl 
Sovyet 
tebliği 

MO&b>va, 25 <Radyo) -- Sovyet is
tihbarat bürosu tarafından bu snbah 
ıı.eşTedilen harb tebliği: 

24 Akustoo ı;üntı ordularımız, bütün 
cephelerde muharebeler vermekte de
w.m etmişlerdir. Muharebeler, bUhas. 

Merkez cephesinde sa KakSholm, 3molenslc, G<>mel ve Dln. 

R jepropetrowsk istlkıuruıtlerlnde çok uslar büyük bir b1r fnt&ba• Sovyet kadınlanndan mllrekkeb şiddetli olmu.ştur. z f • k J ? MoStova bombardmıanlarına ald lan f~liyette 22-23 AğuStos günleri cereyan eden a er mı azandı ar 1 itfaiye grup ............................................ "' hava muhucbeterlııde 52 düşman tay. 

1 bl • v :J f ""' : yaresi tttıştlrdOk, bizim kayıbımız 39 

Lerün~rad.~n her ıo~ağı, her IA/man fe ıg'J 1 HAREKATA i ~:a~denlzlnc men5Ub ıııomuz, 
evı mudalaa edılecek . 1 : düşnınnın 2 nıı.!dlYe gemisini batır. 

ıar~~~ ~~ kmn:!1°:ı~ ••Hasmın ıKIŞT A OA DEVAM~ m~~ oepheslnde cereynn eden çok 
r~ı .,...._ . ' : ~ddetli muharebelrrde, Kızılordu, Ru-~· .... .uıoçenk.o fevGta!l:iide blr emırı 1 EO.LECEK S men ordusuna :nensub 5 Jncı vo 7 inci Ilı~ neşretıınış 'Ve düşmanı büyük ta'·lb ne 1 i piyade fıı1k:alarına çok lıllyilk zaylııt a1511fı'.bıycte uğraıtıtmlklanın:dan dolayı D 1 verdlmıiştir. 
i3keriierını tebrik: eyt~tU. 5 günlük i:>lr mııharı:ıl>c neticesinde 

LondmyR- göre devam Berlinden 5 inci Rınnen fırkası ölU ve yaralı ola-~a 25 (A.A.) - SovıYet Rusya- rak cem'an 9000 za.y1at vcrm~tlr. Ge-
d-:utı askeri vaziyet hak'.kında §U mü. d • Z ~ bu tıı~n.ya mensub 25 top. 140 ma. 
tnıeaıar &erdedihnekted!r. e ıyoru •• verilen ltlnell tüfek, i>O otom~tik s11Ah: 15 

Lenirtgrada doğru yaıı>ıl'ıın A]man teme . tahrlb veya 1A"tına.m edllmışUr. 
taarruz h • f h.ımberler 7 ınol Rume::ı tırkBsı da, son bi.r 
Yokt unda san ıgunlerde ~k.iŞa ~ •H hattnlık muharebelerde :>IU ve yaralı 

ldant .itleri telefon-ıı 20203 Aatı s kuruı -C Fa~rdan intibalar =ı 

Bitip tükenmiyen 
bir faaliyet sahası: 

Güzel İzmir .. 
-

Eski ve yeni İzmirin mukayesesi 
insanı hayretlere düşürüyor 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

ınU:· Ruslar Mmıı.n!'ıı.ra fiddetle "ı·ımen go··ıu··nu··n olara,k 7000 :ıa.vlat ve:miştlr. 100 ma.. rn.:.ıı......v~ctte lbulı.mmatn hazırlnn - Al B k klnell tüf.ek, ıo t.op, 6 tank tahrlb ve- ' 
k--wa.aırlar. Alma:nla.nn bu mınta. b d k " man OŞ Uman ya iğtinam olunmu&tur. 

lıi ac1u a~ır ~aı ~ereıcıeri blldirJ - cenu Ur? a ÇO dan/ılfı er, geç bir Londranın •rahatı Eüi 

,_ __ ...---- - ..,.. 
KüUtirparktan blr görünU.Ş 

tzmlr 19 Atustos 9U ma~r -Kordan ve clvarı. müsı. 

~· . 5 ) wndra. 25 <A.AJ - Bu sabahki I insanı 
QJk \lalar Leningradın her evim. her bu··yu·· k Rus kuvvet- tevakkuf devresi geçi-:. Sovyet tebliğimle ilk defa olarak adı dir ıtbnı 6dnunn ıkn.daa- ımıü/d.afııaya n Dn.Jeı>ropetrowsk Karadenlze • . 
~e~erdLr. San günlerde SO'V- ri/ecertini her zaman : ~!ben 300 .kilometre mesafededir. 1002 den evvel, bu şehri benıınse. 

ve yeni İzm1rin mukayese-"' t.mna, İzmirin mütebaki kısmı koca 
hayretkre düşürecek b!r şey_ koca bınlnr, basık, biçimsiz diikklln. 

lar, dapdaracık, ığri böğrü sokaklar 
ve beldenin ıkalbgi\hı.na sokulmut 

Yet 'tıeb11ğt:nd-c 8mo1ensk isın!lnin geç_ lerı· mag"" IOb edildi,' 5 Sovyet Rusva.nın en mUhlm demir yen yabancı unsurların oturdukları 
:eı&i bu anıntak.ad:a.'kl Rus mukabil müdrik bulunmuştur,, ve oell:k taJ::ııikaları merkezidir. Dnle- ----------------------.~--

llt"TıızWlun devam etıtliğine delıldir. per nehri cereyanından istltade eden LONDRADA ·ıRAN \ U.ZU.N B/R 
(Devamı 2 ncl sayfada) 

Ruslar gaz harbi 10 eb;i~d=~"~~zıa ::~~.==il: ::.:,~nn~ek!~ktl:.··""·'.,m• •• MESELESi . MUHAREBE 
Yapacaklarını tekzib Berlin, 24 (A.A.) -- Alman B'lşkU- re A!l!man aSkerl söıx:üsü Alman.. Çirç· ı·LK PLA-NDA nTA 'A.11 

mandanlığınm tebıi#i: ıarm Lenıngradcla oophooesı hü. r L l y J 

ed·ıyorlar Alınan kıta.ıarı Ukro.yııe.da, müşman cum ctanek ınly~nde olmadık - AOantı•· 
tara.tından ';hndtye kndar muannida- tunu eweltl Lerungn.daa irtib:ıt A 

Moskova, 26 <A.A.> - So ne müdafaa edilen Dinyeper üzerbı. yollarını Jcesınck 1sted1k'lerillı söy _ _ 

!arının gaz lıarblnc bao•nın~~t ~rdu. dek! Cerle.esi köprübaşınl ele geçhmış. JemiştlT. Bu beyanat k~Ume- S m•ı Jlı. •·atını 
bazırlı'!tlar Ya.ı>tıklnn ha.kkmda aı:~~ Ur. ğe değ-er. çUrikü .Mıına.:nlar ilk de- ~ U ilıA 
ni ajansı ve Macar :r'"'~ •- f -•~ 1 nınız fa ""ft•aık ı..en :n<r.r·A•ın ""'Ull b.r. --.,usu ... ra ından -...,.etin şimali garbısınd'C) tıtıı. a ~ .~..,......, ..... 1 tt 
tahrik maksadlle neşredi.te!ı hnberler1 Din~eııer .iet.Utanır.tlnde ve DL'lycperln mu:haSarayıı dayanacağı llnkAnı.. an a 1 
Tass ajansı kat'! surette tckzib etm~- &e,,iJlde mağ!Qb ha:snunın takibine 01 .Juı.~ul etntelatedirlcr. 

til". devam etınektejlrler. Diğer ta.raJ.ıtan Bcrlin, hnceklı- Londra, 23 <Radyo> - BnşveJcil B. 

B İlmen ffÖltinUıı ccnııbuıırla çok bil- sruısında dıı devam ede. Cörçll bu akşını rll<l.Yod:ı Atlr.ntik nıü 
U Sabahk• Al Yi1k Sovyet ıcuvvetleri mağlılb edllnıiş : tın kış e lh:>eYle«nekte A.katı ve umumt vaıtyet hakkında tı-1 man (Devanıı 5 lnt•I sayfadai i <:eğinden ııçtkça ba ~ - zun bir nutuk söylemiştir. Ba~vek.11 
f k o- : dir. B ı 1 nutkuna şu cilmlelcrle baş.1anııştır: ev alAde tebıı•g\Jı• f E ()f-Oorıb!adet gıızete3IOtll er ı1 cBUyUk dostumuz Amerika Cilmhur a Mareşal Voroşilo un ! muıha.biri diyOr 1d: Reisine mülaki olmıı.k üzere At'ııntı.kte 

beyannamesine aid : (Devam• 5 ınci saJ·tadaJ I yaptığım sey~aı hakkında size bir. 
Atı" · • kaç söz söYleme.klliilmı muvnfık bulıı. 

antikte 28 ticaret bir tavzih '-·a··u····s··a···b··a··h··k··:,·· .. F··,=·n·· .. t·a··b···ıro~f cağınızı düşilnüyoruın. g • • Qörçil mülıl.k..-ıt yer.inin gizil knlncn. ~ ehllSI batırıldı Mo9kova, 25 CA.A.) - Geçen gün i 
25 

aı~do) _ Fin b:ışku. ğını hn.tırlattıkt .. m SO!.lrn yalnız mUlA. 
~~1. 25 <Radyo) _ Alınan başku. mareşal Voroşilot .tarnfuudan neşre- Heslnk • ıC<flYOr' katın .tı:nra ile muhat b!r koydn vuku • 
•• ~ ...... ·ıtı tebliği: dDmlş olan beysı.nnıune hariç memle. mandan.ıkl teblığ tı ı1 h~reıtet.: devam bulduğunu söy'rını_, ve Reıs'cUmhur 
... t~ ~ keUcrde yanlış anlaşılmıştır. ordularımızın e Ruzvcl!le 3 gün beraber lkaldı~ını, gö 
lb.. ...... ~~ iza!tıları ve donanması • ı ı ~..n.tedlr r ye •. n~eıerın bir arkadtlalık h'.lvası 1çln. ı..~~ 0,_,, ltıgıltereye doğru seyret- Len.ingradın M!>skovn ile oem ryo u C'"'"'';"' • . 2,., kılometre mcsıı e • ._.., v 

<ı -.... ı.. muva.sala.sı hlcb'r vakit kesilmemiştir. VibO?V şehrıne " (Dcl·amı 5 inci sayfada) ~1 l!d uır İng111z gemi kntı:eslne . ımıştır --------------

~~~~~~~~;Bu i== A~cd' vaziyet =ı 
~rı ~I dah! batırılmıştır. Tnar. L-
f ~~.~~~ı:::.:~~·:u.:':u~ er ovyetler çok sıkışan 
J\ llgiJiz bahriyelileri J 1 /ı [ 
idlllerikan gen1ilerini Leningrad bölgesini ta is 
v~e edebilecekler -. ? 

~'!: !ıtt'l;v~' 25 <A.A.) - Relslcünı- e e taarruza m l geçtı·ler e tb:'1tfr. ltu dün bir cmırname neşret- l çın 
~~l'ellı eın1rname mucibince İngiliz 
t ecıebuerı • Amerikan gemnerlni ida-
t~llctını~".ıtlerdlr. Blrl~ Amerika. ,. hl"'" • d k l f f 
~enıeıe nıuharel>c mı:ıtataıarma Dünkü Alman resmı te ıgın en çı arı an ne ıce er 
~ E'.el?ıae rı halckıudakt kanun mllva. 

AUlnış.tı~.u enırı umumi alAka Yazan: Emekli general K. D. 
lllerıkanın lngilfereye 11 uk e makta ve oenub sahilinde 1ımen gö. retile diişUrmek, hem de Lcnıngrad Vere ... . Şalllt oephe.s!ndekl iiçUncU b Y ~ lüne ma.nsab otm'lktac.ıır. Dlnyeper ve ve Moskova mı:ıta.kalanndlitki Sovyct 

L.,._ _ C8'1 I malzeme uml AJ:maI1 turruzu hııkkında te • Duna nehırl~rın\'1 mecrnlnrı lçinden Jmvvetıerinl.n arasuuı. b'.lyUk bir kama I.'. ~-"'~ ~ um nk:.şa! ıuwerlerlt.ıi dünkü Alman 
ltı ecı a ~5 <AA ) tn~ :ıt.e te !enen 1d blldlnncm~.fr ve bu teblığıo Kara.denizle Bıltııı: denizi erasında blı- g b! g rerek bu kuvveUert birbirinden 

ela lece1( ha - .... ..,,;. reye s- teb11A'i e ıusnu nmcn ittisal vilcude gotirm~ mnksadlle bu ayırmak ma.kMdJe zapt.edilmiş bulu _ 
ıı..... lllli<Ja: rb malzemesi hakkın- ŞlU'k cC\1)hC5ine dair oııın ' kıt' nehirlerin Y\lıt'ln kısımlarında ve Smo nan İlmen aöJ·'nü.1 110 kllome•.re c" """le ,.. 'Velet crn.1ı_..,_ ,... 1 k ii gölü ocnubund., kU\'VC'tlı sovyet a. o u ,.._ 
l3e~ ,,evr;-02'.ka ·-•.n.ııı. ·uu unma ;d ot..n bu muharebe neticesin. lenSt garbile Wı~ebS!I: şnrkı arasınoo nubundaki Kolm mevkh de Lovnt nclı. 
cı~\'~bl'Odk ~~ bulurum Lo ld~1~,,1~ .. ochlcr ... k LOvat nelırJ Sl'rl; insa edilmiş olduııuııu sayın okuyucu. r!2,!~ sağ wani şark sahilindedir. 
• % ...... "''"" ..,...ııe'er'inı t.amam1a- e ., - ..., d iden larımıza bundan evvel b r d".f' daha "'~<! ...... nra t · ... ~e ıatıldıf:ı:ıı. Sovyetle '!n yer. ... Bu hususları bu suretle ınücmclcn 
1)1 eı ~t-..._ ıll"Y>ıre ne Ingiltereye ""''o ıı • .s <.:J\ı .. e ir. d b ·~"<>" araetmiş olduiumuz kanal da aynca ka.ydetıt.tkten s0ıua bundan evvelki ya. 

• 
Iranın cevabı 
hakkında 

tafsilat yok 
Londm, 24 CA.A.> - İngiliz - Sovyot 

notasına kal"Şl İran tua!ındıın verilen 
oovnbl nota na.kkındn tnfsildt almak 
mümkün degUdlr. Her şeyden evvel bu 
notanın Lontlr(l hlikfunet1 tarafından 
tctkı1k edllmesınl bekkmeıt llzımdır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Sovyetler uzun 
sürecek bir harbe 
hazırlanıyorlarmış 

--
New. Yoıiı:, 21 CA.A.> - Amerl:loı• 

gazetedlerlnden Robert Ailen \'e Dre 
Peanıon Sovyet Rusyanıo uzun b;r m 
hnrebe plft.nı hazırlama.1'ta oldutım 
ve Amerikaya a:ıc:ı.k önumU?.dekı iık. 
b:ılınrda teslim edilece.lt olan harb mal 

(Devamı 5 inci sa>fada) 

Türkiye atletizm 
müsabakaları yapıldı 
Müsabakalar çok büyük bir intizam içinde 

cereyan etti, fakat dereceler düşük , 

D!lnkft atk:tlmı 11ıtlsabalmlarm.dan bir •GrftnOı flnUr ~••llJi ve Ba~ekll ıle gorüş. •
0 

'1\J ızemcs alıntlığını. Estonyanın şı.malı gamı ı.stıkamet.inde temdld edL zılarımızdan birinde: .sovyet ordusu r ta· ::ı ~~hrıne kJlfJI IC'I'\ ed :ekte b~ lerek Dmyep:.-r nc-hrın.n Lovnt nehri ne kadar cesaret~~ muharebe ederse et 
llsada SQ bin ki Ş ıunıın koıısan•r.k tanrı uıuu .ı mum mecrası 4çmden llmcıı gô!lı ile dahı ır sin, eğer Sovy~ başkıımandanlıfn tara. 

24 mı.ntakaJ:ın 137 atletin ~tirat et 1 M:Usaba.klar, bUyilk tıir kalabal.ık 6-
ıtf.ği Tfulklye Atl~tizm Blrincllllueri dUn niln.de, son za.mnnlard& iöıillmemlş bir 
Kadıköy Stıı.dında yapıldı. j mtizam içinde devnm ctU. t k' fa.kiyetıe de.,. m eyled ~iııı h'lber ver. tı.ısaı. t. •m n d mışt.tr. Ke1a. tından icab ooe."l yerlerde teşkil edi-

L..._ ev ıf edilmiş nıeırtedir. ilk. bundan cp~yce ı;ıamıın evve. yani lecek büyük gruplar ~ıallnde hasımla-
~ """ll(tra 2>ı - Alman teblığmın bu ok ka;ıaber! şark ~esindeki fkınc. bUylik Alman nnın yan ve gerilerine operaUf tanr. 
~ ~Qn lbıı <AA) - .Mo kovil ra~- b ze bira muhıml' • U~~uıı:- Pll. tn.ıırruzu esn:ı.smd:ı Almıı.n kıt'aları ta ruzlar yapacak t.arzd:.>. Sl.'\"kedilmezse 
~ ll'ttntı dirtjtğ.ııe göre, şimdi ,ş_ ha.'kikıa. LOva.t • V. ı•ebsk m ~~ğı ro.fından, hmı llmcn ;ölh • Plı pus gö. bııınetice mUda.faa jqlerlnde d:ıh.i mu. 
"-~ n bulunan Frans.ı 10.000 yukarı 7D kilo rJ! .kadar ş mnl tı1;ar. ıu arasında bulunup o znmon henüz Yll.ffuk oln.mıYtıC3liını Vl' $1mdild halde 

to.()Qo ~ınlıda buJunmıynn FransaJ ıarında n eb'aJt · etiı,kten nrıı L\k.{l.bt 1 yanI:namış olıın Sovye~ mOuafaa hat. Moskova mıntRka&md:ı hemen atıl ııi-
F'ransız tevk.t edilm.şt!r. bır surette ~~~ ,,şin'tale d:>fru ak.. 1 tını İlmen &ölü şarkındıın çevirmek su (Devamı 5 inci s:ıyfada.) 

MUsaba'ıtnlardan e•1Vel hakem, mın. Bütün bir mevsim hazırlanmış ve bü 
t.ak.a ajanları ve n let.l!'r.:n 1ştinıı<ilc sn yük bir mllsıı.'IJaka yapmış oıan ıı.tlet. 
de takat güzel bir ~eç~d resmi ynpıldı. ls lerlmlzln bir ikısı müst..esna elde ett.lk 
tiklAl Mnrşile dlre(re çek:.lcıı bayralr- lcri dereceler çok dUsllJı:tQr 
tan sonra feder:ısyon reisi umum mü- Dllnkü m~bakalarw neticeler! şöy 
dtlrltik namına müsıı.b:ıkala.·ı uçan bir ledlr: 
ııutU"kta &:t.lel.lıere muv.'.lffnkıyct temen- 400 ma.nia - Raşld CAnkaral 59. 
111 etU. lDevamı 2 ncl sayfada) 



~SON POSTA J\ğustos ~ 

Hergün Resimli Dlakale ı Müstesna her vakit bulunmaz, vasatı yükseltmeye bakınız. - Fuardan 
intibalar Harb sonu dünyası 

""----- F.laem Upldıail 
B ._.. cüıa enci ~ cuete. 

lerinclen 1 ·H :üncü 7811DJ idrak 
eimek ııaacleUoi tatmış olan en esklle
rlndea Wrllli 7aadJiı nıahJqe: 

d>emokrasi tatild~o başlıimı koy .. 
maşt8. llarb Jaalialn medeni hilır.iye&. 
lere nzettftl &aQldJerlD samanla teh
likeli :bir feldl alıp a.lmayacatını teı. 
kik ediyordu. 

llarb ve harb neticesinde kendiU
linden cJohn ıakTidat ne katar de'lam 
edecekt.lr? BUmlJonrı, bu -.aslyeiln 
luırb sononc1a bir ltbatl Jıalfnl alıp ıü
ına:racatmı kestittmlyoru7., hatta sah.. 
si ~uhaW kallıuımaktana 
7uksck bir lr:Mleye tabi olarak yürG
meyl c1aha Jı.olay bulnıa:ra b3Şia)'Jlt 
başlamayacaltmıo da tayin edem!yo. 
ruz. Mcsclenln es;ısı. eheınmlyetl bu 
noktadadır. Ve muadele lllltün t'fhan 
için, fakai her :ınillefüı kendi kablll
yetine göre tlerccc ve G'iimlek kuV\et

[Baştarafı l inci sayfadaJ 
bakımsız meıa.rlııldıaxıdan ibaretti. 

<:iıtlhad ve Ternkk.lnin dcğerlı va
lisi Rahm.1 ft>ey zamawnda ~ 
anar fnnllı;'et4 bin bir guçlük karşı .. 
surda ileı1,ye gldemedı. Ve tA işgale 

kadar, l>aşlan.nuş fakat bu b39la .. 
ma:k!la kalmış t.eşebbüsleri ıalah ede .. 
rek tn.manllamak ancak isıt1nfaddan 

sonra cü:nlhuriyet hükfımetene na.sB> 
O:du. • 

Arada şunu ikrar etıınck iktiza ey
ler ki, bu ~ mu.v:ı.ffakiycti 
teShllıde yangumı ÇCj[ bcyük dıı~ 
dLm U{ltur. 
cBazıın feHilketin de olurmuş ha-.. 

yırlısı!.> 

İzmir yangınını, i.§te bu ha,yırlı fe!A.. 
ketlerden blri nxfdcdcb!Iirlz. 

lerDe aynen variddlr. 
Bugün harb lçfndeylz. ferdin l:enıll ~ seb, ..-ıh~e yeni fillzlenmlş bir ,ıçeğe bcnttr, inkişafı tohu- lliiıltesna k!lbltl:ret pl1an1'onun bü.Jiik ikramiyesine benser, herkese "'° her 

benlltfnl cemiyetin umumi bfonliifne mnnu et.ine, toıwa&ının kabilf7etfne, aJdıtı hava ilA güneşin dereecsbıe ftklt çıkmaz, sayısı pek azdır. siz vas:ıd yülcscltmeyc, tnpraı;u cinsini, d-

1,750,000 metre murabbalıX ibir sn .. 
hayı dümdüz bir tarlayn. çcvirea o 
fı.fcl., şehrin müsıtnkbel :bclcdiyeclle .. 
rine geniş ve pürüzsüz, ~ngclslz bır 

fauliyet saılıaaı hazır'lamıştır ki, i>u.. 
gün bizde haiYI"nmlık uyandıran, imn
ratm yü.2ıde ddkısa.nı bu saha üzerin.. 
de vücud bulmuştor. 

vererek, kütlenin tek irade alhncJ:L tek ncşlnln, havasının, suyunun dcrect'Slnl ıslah edip artırmaya bakınız, mcba-
hedete do.tru teveeciıb etmesi tabiidir, bakar, serpilip ~('Uştfği de olur, sönüp soldntu da. rd ondadır. 
daha dotram vazlre«llr, :tabi yarın .................................................... - .......... ·--··-··-·--·-· -· -· •~www-··---·---...... ·····---···· .. ••••••• .......................... -·····-···-·-·· .... ·-.. •·•••••••••••••••••••••••• 
:~bta1:!~~.:ı::; !~~~:.e ai~%' ~k rl s e h 1· r • a, b e r 1 e r 1· J Bununla berabc'r, yapıldığına .şahid 

d.duğumuz )$ertn azametini ve şu .. 
nt'ı.a, vukufla yaJ)11mı§ o!duğunu ve 
bunlara ç.cı'k zlya.de azim ve himmet 
sarfedlldiğ.ni de inkfı.r edemeyiz. 

dakikada yaktı~ bir yı!tb ,.apılamaz. 
dünyanın ünümle cn ihtiyatlı bir he. .. 
sabla dörtte bu asırlık durmadan t::a-,_.. ~~~::"'--':""'~ ... ~-----------=~--..................................................................... _. ....................................... ~ 
~:==~-r.~:=:!;:.! 30 Ağustos ikmal imtihanlanna ve talebe MesclA CKııntiirpark) den11en ve bir 

kaç ıscned~ fmı.nn kurulduğu 
,,,... '""'- yer oila.n aaha İmı:ire 'birdenbire ve : l ll>3şlı tmşma turist.9k kıymet veren bit 
i • ~ başarıdır. 

~ Of( UCU 
1
• Bugünlerde, fuar münasebetae h-

~ .ııl..41El<TUP· •RI E. miri ziyareıtıe ge'len yabancı SOluğU 
. w. -.rw doğru orada a.ln'. 

tıpkı bartl zamanınd:ı oldutu clbl tek Zafer Bayramı 
irade aJtmda toplanarak tel• bec!efc 

Et~:;:; .%=E~fE~:.E hazırlıkları bitiyor kaydma bu sabah başlandı 
ınr. salh harbinde yetl$JDlştlr, medPni 30 Ağustoo Za.fer ~amına aid 
hürriyet bUgishıılen mahnnndur. Mab. "" __ ,..,., -...1 ...._..,_...ıır "-- d OrtaotW ~ liselerde a:maı iJn1t.i.. OrtaOktıl ıve llseolerln bütün imM _ 
rum olmayı tabii bulmaktadır, işte nil- ı&Mo6Uu.ur..&aı' llUlMU ~ ua:re ır. ~ Zayi nüfus kağıdı ;_: şıcyro o da benim gibı biı<knç yıı 
muneslnJ komıinlst rençJiğlnde 1:C-rfi. Şebrlm!me büyük geçkl resminin ya. hanları 'Ve ~ talel>e b:ydm:l bu hanları 23 EJ~file kadar 09thilmiş o. 
yoruz, 1aınıs ~inde 1etiııtiil dilu1ayı pılacağı Taksim meydanında tribün_ sab:ıbtaın itibaren bo.şlanmıştır. lacak ve t>u metkteblerde 25 Eylülde 

evvel gene bu şehre utrnmış ise bi.r .. 

~ kaç ayda çı karıhr? i dtmblre göz!erme manmı:yne:ığı gelir. 
:.. Adapazarı Ol'dıı Baslaııesl Deye ! 936 dan, yam topu beş yıl önce yet bilmektedir. ler hazırla.nmaktadlr. Manrif VakF.liği umumi müfet~ - tedrisata, başla.nacaktır. llkdkullnr 

Tehlikenin inkar ecll1eınlyecek l>lr İstan'b\Jı!d:ı. ya.pılacalt merasm aid leri !bugünden itibaren mektıebleri da ayni tarihte tedrisa-ta başlıyac:ık.- ti Sıhhiye ya:ııcuı Ahlllcd l\IlUıai 1: yer ıı.n:k.az, Çtiku.r, hendek, meıbele i yazıyor: : olarak bırıı.'kltığı bu u.çsuz bucaksll' eanlıhkla lı:al'ŞUllıscb darmakta oJdup ~ram alfı!ta.daıfarea. ha.zırlanmış. 1ief'ti§ edexek llntilh.an.larda ihazır t>u. lıı.rdır. 
ıuphcshdlr. Uaswıile lı:l, clliıı>":l claba tır. Bu prQgrama göre İstMJ!bul Ko- luoaoa.ki.nrdır. Ortadkul ve liselerde talebe by _ 
iki sene evveline rellncey;ı kadar bir 1 mutanı saat 8,30 dan itibaren Komu- Ortaokul ve IJ6elerin kıltihanları dı da. 23 Fqlfılde nihayete erecektir. 

! «Ankarada iken bir yanım ne-1 .saıba.da., sa:JI~ Tüıikqede değil, Balkan .. 
! Ucest sayJ eUiti.ın nüfus hüvi:ret • lardı:ı. da eşi lbulunmıyan bir mrunure 

~ra::a ~yn, ~~an:~~a;::ı.v•F~= t.anlı!lt !b.naısm<ia evıvelA Dıtanıbul gar 118 ~filde bıtecckt:r. Lise ~-~'nne im,. Maarif Müdürlüğü imtihanlar ve 
tn~~lt:e, =~ı~:ı. olarak demokraııİ nJ.znnu b' .. rlik ltcmutaniarı ve mües_ t.dbanları 2 ~filde, orta.dktıl eleme yeni ders ~mı:ı. ald hatıırlıldan üt -
cUltetıert altınıl:ı Ddye nynhnl'J iken se5eleri Amirlerinhı. mütee4tıben v1 .. imtJ,lumları da -4 Eylülde taşl~acak_ mai ~. 
barin hidlse~rln cebri aıtına:ı. otori. l§şet., bcled ;ye, parti "le dlğer ~ek.. tır. L1seleri:n mezun yet ımt.iha.nlan.. Ortadkul ve liselerde lhteyaca g5 -
ter etllı:etinl ~mıakta ufu tefek küller eı1kfınının tebrflderlni kabul ru mütea'klı> dm"IC't dgunluk &mti _ -re yeni fU'be'.er 93.ve dunacaktır. 

i cüzdanımın yeniden cıkanJm:ısı : viicude gelm:içt.Cr. 
l!:hı m nsub o,duğum Bf'şlkta.5 nii- f Geniş ve muntazam ca.ddeler, mub 
fus ınemurluiwıa uc aya yakın l telif ve en ciızıcl cinslerden 15,00o 
muhtelif tarihlerde vaki müra- : nfaç, yüz bin'lercc çlçek :fıdam sun1 
eaaüme ceval> verllmediiluM.n 61· 1 uhreiJ u.. 
kii.ye&çl.rim. lcl/Gi911 tarihinde A- ; goller, adac:l1ıll:ır, .~~n m tr· 

fıırklarla birl~I.$ göriinmeUedlr. ~ekfü'. hatiları yapı!aıcalktır. Bcı;ı.iamill. da yeni bir orta. -
Otoriter &\emdcıı b;üı etmeye lıizum Mfi"..eakıben saat 10 da Taılcsim Dev~t or.tadktıl ve lise bitirme im- dkıo1 açılacaftr..tır. Mnarif M'"ud:ürlüğü 

dapazarında vazife! askcriyenıi ır.. i ibe~erlııc aJıd tesisa~ ~~ IC • • 
edeliı:eıı 369 aayalı ve ayni Pıı • llgLieyen ıtwmna. a.id bir muze. bit 
talırlı'ata Uişik 28 ku.ruş pul 7irml ! hıfzumibha. mürt.esi. birbiri.Dden ten~ 
kuruş naldd ve bir istida ve bir i zarif gnzinollaır, bir hayvanat bah.ÇC .. 
nıifos kayıd sureti ıle Besiktaş : si, nA;lk ha.va tııYatrosu.. saymaklıı 
Kaymakamlığına arzumun ls'afı bltnıez Jcil. 

)ok, Çar İkinci Nikola ile lmııari\tor meytl:ı.:runda menııSim yapılacaktır. taıa.n:ıarmı yapa.cak ac~onlı:ırm n- bu sene llk ve oırtookuUan:Iaın me _ 
ikinci Vllbc.lm idarl'le.rl :l'c komünist T .... ~-6. ,.,_ ,....nmdıa. VaJl ve zaları ~. zun o.."'an ıta:C!>elerln semıtıerme gö _ 
ve NazJ lclar"'lerl nrasınd~ bnlıınacak ...,...... • ....,uı. ın•Au anı J- • 

fark nihayet şiddc'e do?m artml$ bir, Bcl~e Reisi o1duğu haliie ~taatı Or~adkuI!ard~ el~e grupuna da- re ihangi ortndkulı ve !li6eye devam 
iki, iç ıimlek raikmbu tbarelllr, ÜC. ref.t!ş edecek, ımükakıben tsıntıM bil tur.leçe, tn'birut bilgls1 ve matcroa .. edebilece~eT'ine akl bir liste hamr -
tlşllıHkln ıns:ın:ı. h1'3'rct verec('k el.re- mnrşı çalınacntıf'. Bu SX"ada ıuzır.. t4k den!erin1n snalleri Maarif Vekil- lamı~. Bu sene il)a:jkuJilam 933 - M 
cede buyüğii dMllOkrasf alcmfade CO• la.no.n d.ırcğe TÜI1t lb:l'yrtıi'ı çekilecek_ Jeti tarafından hazırlanaraık okulla. ~U QOCt.ılldar c!ınaoaktlr. 

yazıldı. Aradan kanuni müddetler D;te İzm1rin ku.r:tulu.ş gfiınlne ızıı .. 
g~tiil ha.ide ccva1t YerUmedlğln. ıeten 9 Ey'l~ dı De anılan beyncl .. 

rliJmüstUr. tir. Bundan soınra Koınu.~nlık, V1 - ra g.ônderilecektlr. Bu :ınHll 21nr11arı Untver'Sı"tede ıyeni tald>e kaydına 
Wl4 te Fr.ıns:ı at1k btr bllcuma ut- lfı;yet, Belediye, Parti ıve clf!er mü • imt.Jıandan evvel talebe ıhnzurunda dıı. l Ey1Ulden itlroren baŞıı.nncak -

den 1-2-3 '1d11. aynı komutıınJık (1 
ayni numara ile tekld etti ı;-me ı:rWel fuar bil .-,7!50 metre mwrMıtıa. 
cevab verılmı:di. Bu serer ben Da- bk mükemandl saıharun mertnde t:u
hllfye VeldUeti vasıtnsııe bu i3bı rulur. Ve orada, &özıe çarpan ne va.r· ramıstı, vatıım m6ı:1da:ıı. u~ıronda der- es5CSC'cr n.dına. Cümhnrcyet; abkiesi- açıiaea'lctar. tır. 

hal tC'k \'Ücud lıalimle blrl~ti 'e u. I cleılkler konacak '\'e btanbul • tesrii emir buynnıfsun diye müJ"a.. sa, dakı;..or .Beıb;ıet. Uz'un eseridir; e .. 
caat ettim. 1stld:un Dahiliye '\'eki serlertnden. yalnız bir tanesi. mumi hurrlycth•rlnl de şiddetli bir san- ne ç ~ ..:~.. tarafından 

süre ratmen muhafau etU, harbin e:n Kbmıut.nnı ıve .,............., 
ılddetil samaalarında 211~11 L'bomme bu lbüyük günün ~etini teb:ı._ 
enebene cfbi öyle &azeteler vardı ki rüz ettiren nutukbr söyleneeekt!r. 
biikimeie atC3 Dil'*iirmek: tnıki.nını 1 Nutukları geçid resni tak.lb edecek-
balayorlanh, mC<te~ Clcmf'ıuıeau &!bl t.lr. . 
ö1le devlet adamları çıkıyordu ki, b17-ı S:ıat 12 de 21 atım t.op atılacak. 
sa& eimlamf'elısfne ıfdettk muhantıe. ba efi. bütün res:n:i ve ~ıu. 
nln fena idare edOdıtfni söylemeJt n. ~am ,er ne 
zile blliyorlardı, ve cıimhurreslnln ş:ıh- susi müesseseler taıta ecmccet, şehir 
si atpaanı Olmafarına ratmen cından gündüz' ıba.yra!tlarla süsleneee'k, gece 
11' Mr tı:ahl ıil'iıJodarrh. HaUa bir~ tenıvlr olUıilacatır. 
80lll'& lclatt1' ele a1ma1~ ant eılill- ----o----

'Münakalat va Maarif 
vekillerinin tetkikleri 

Y_......_ HaUndd. 
ıtS9 Pra~ harb anusuıMla milt

&ellltl •eilldl, bilik~ ekseriyet Jaarbe 
girmekte 1e'beh rörmtiyerau. falı:at hü. 
.....-. tevlet adamlarında ve kum:ın
cla beyeUnde bir iki mulıallt reye rat
men kararını vermiş, mahareboln Ua
nmdan rüalerce enel sa-eklere tak
yldat koymakla ISf' h~aımşta. 

lHt Fraasası ise nı:ıllublyetten son
ra bu defa biulist'lerln zoru altında 
mealekdl kwrtarmü kin otoriter Wr 
idare kurmaya ıtizu1n g-o~il ve FıraMIS 
tarihinde tamamt'n yeni bir tecrübe
ye clriştl. 

nün .sabllh .Allkaradan ~ehrim:ıe 
ge!en Mün~M. Vekili Cevdet Ke • 
rtm ineeda.yı bugün !.f'üna&aUı.t ve -
kfıieı..ne 1befiı ~rde tetkikler 

yapacaktı1'. 
Şı:>hrlmimde bul~~ o1aı: Maa_ 

rif Vekili Hasa:n AU Yücel de üniver_ 
site ve arta tedrisat müessescler.n .. 
de meşgul ol~<kttt. Vekil, Yedek Sü. 
bQ..y o:roıu blnası;ru:lnid ttn;vers'.te 
kamPlnl da zeyaret ede.cek. bog\iD 
1>aşı1ııya.n ortadl..'"\M <Ve 1iselocrin im.ti • 

hnnlanndıı lbultinıı.eaılttıs: · 

Ticaret Vekili 

Anka raya döndü 

lnrHteft1e ırdlnce. muharck1e ta
kaddum eclen Hn 2 yıl içinde efldin 
amumiyenht fhlddli Mr reaksiyonu Ue 
denilebilir ki, 1''rıms.ınm tomaml'n ak
si elarak mabarelteyi tıı.ukCuııet kadar. 
hatü llüldimeUen fada .ıarak millet 
ıstemiş&lr. fakat. 1ııll aektadan sonra 
btilı:imetln hareket tarıı 1914 4f'klııin 
tamamen aksi ........ Flllaaklka tn.. 
rtıtere J92f :ı..nm1n JlaUA ea kana. :lmıir fua.rının a.çtlf} mera&mande 
tık r&nkrlm1e ltiıTtiJeU.-. lll~ ~ bwundukta.n sonra şeıhrlm:ze 
sernsbd fe41a eımemlPL 1 ın ü ı.e Ö 
ldaftlllın •atlalı: kwib'eil hiıkflmetln, dfmıeın Tlcaret Vet:W Miimtafi lcnen 
c1aı. ..ı-ı 11511 hiiltblet relılhltn e'lta- dlin ala}llldtt elıııııpreale Ankara.ya ha_ 
•e toplaam"'8' •e JD&t1"1at tell tf1 De rebt ~-
11:0...-ıMır. tHHa,...an ll..m •• Velıa, ~ cin ~a ıtekrar ~h
tar 4kr)er, ctotnd•r, fakai reycle .: nmm geieeek w mal1t.elll ıtler M _ 
.D-ıta ltUlıad JnmelH itstpl rafında ~ J9118C&kt.ır. 
~ 119 s&hMa u~l asertJet 

' [l)eftaı 5 IMhl •1taa.J .... ·- ....................................... . 
TAKVİM e AliUSTOS 

25 

-

iciadi Af:şam Yauı sr :;. "· .:>. u. 
17 81 , .. " 21 88 

9 ~ 12 - 1 88 

Türkiye atletizm müsabakaları yaplldı Jettnce derhal meft:fl mırameleye Şind.· k:ıy,ınet1i §Chirclnin 213.P 
konularak 15/1/9.U tarih ve 7551/ b1r şe.tır'imei brulr etm4ye dnveL olU.. 

[Baştarafı 1 lncl saJfada 1 
Kfunll <Ankara> 1.01.5, ~ <Elazığ> 
1.02 6. 

Glille - 'Ateş İbrahim lA:ıkara> 
13.17, Zeba ctstanbalı 12.65 Arat 
CKQDya) 12.'14. 

100- cemıı \tr..a'!llrn!> 11 .. Sabahat. 
tın <An'ltara> 11., Vakur dcel) !1.4. 

800 - Rıza CİS'tanb~l 2.01.1. Kemal 
<KocaelD 2.03, Ahmed <İstanbul 2.03.1. 

Cfrid - Kcm:ı.l ttstanbul) 51 59, 
Reşad (Ankara.> M.80, Şerir dstanbul> 
49.45. 

i'iilk&ek - Jerfi CAnt::ı:-ııJ 1.80, Se
lim dstanbuU 1.75, Stıreyys <İstan
bul> 1.70. 

Uzun atıa.ma. -- Ömer fBsltl~hlr) 
6.75, Mumffer <İstanbul) 0::-1, Melih 
CAıı.kara.) 6.58. 

110 mania - Süha <İzmir) 18.08, 
Yavru d&t.anbul> lG.O!>, Ktlmli (Anka-
ra> 17.5. 

t}ç adım - Yavru <İstanbul) 13 811, 
ômer <&lt.lşehirı 13.aa, va.tur dcel> 
13.69. 
Sır* atJıama - M.uh1ttin ctstan

buD 3.50, Halid dtıtanbun 3.40. stlha 
dzmlr> 3.20. 

1500 - Rıza <İstilnbuD 4.10, isman : 
C.Aın1mra) 4.17.4. Edlb <Ankara> 4.17 5. 

4 X 200 _ Kırmızı takım b!rlnc:1 
1.33.4 yeni rekor: Beyaz ta.klm lltiııcı. 
mavi ıta.ının üçUncU. 

Ömer JJesfm 

Veliefendi at yarışları 

%168 s:ıyılı emlrlr. fstanbul vnı,.e- ağından enıdıi!Je eden İmılıhJel'; 
tine bu isin bir an evvel tr.srll em- n~ AmMıl dfı10dar. Dald.ol'U, ~ 
ri vfifldi. G~ olmadL Dtin An1ıa- otmaaıa ~ yıı ddıa b1ze tı~r 
radan aldığım ~t.Wan aaLaılao • lıY 
tıma ırönı DahlHye Veldıı.tlne .. !ar. Yoksa birçdk işlerimiz ry 
b r cnab 'ftrum~dfii c11'1 lııan:ı •a lır. ~ ~l 
bir eeva& ~ller. SılıMl brl- Dün gece, İmıirin, ukl ~~ .. 
hinde ayni iş hakkmı:lıı mırfassal idrak etmiş yerli!erlnden btr ~a.1nıda 
bh' ı.tldam şimdi aılkert olıluğum lin denıi babn ıeriD ~- · , 
Ordu Jlasbnesl BaşheklmJiğinln ze 
ıııs sayılı emirlcrlle ne. .. ıktas ~ş:u!U:-~ada görmüş ()ılduğll " 
Kaymakamltlhna yımldı. Jk1ril• . " tıemizllk gfuıe'llit on~ 
ona da cevab verilmedi. MuMDele. nuz \ıldzMll, . ' ğr •• cte4'
mhı süratle IJ;ma?i tein aliikadıır- yıınuyan nzmınln mahstıl~ can .. 
larm naza. n dikkatini ~lbdmenlzi ı• Dc..".tor Uz cümhuriyetl ba~ır. '"!el-

.M yarışlarının yed"nci h<.ı.rtası koşu. rica rderim.• dan sevd'ren btr va.tan evlAdı -~J. 
ıarı dün büyiik bir knlabıı.lık önUııde · I cEk.dd !9firen tKaTŞLJ'---
)'&Plımıştır. K.oşUalr eotı: hcyecıınlı ol- ~ ............................................... , mlş yıl de . = tU• yaın,anl&t d.,. 
mus ve taınıı.er bahsi müşterekti? iyi ler 120, 125, 250. ikm bahis 900, çifte ~: :a:.ya ~e~ su, :tstaniıtıı!-
Jı:uanmışla.rdır. Yarışla.rm nettceler1 bahlc 475 ve UçlU bahis de 7400 kuruş 0 - ındad 
şunlardır: verdi. en •Y• suları a.yat ır. fJısieri o '"' 

Birinci ko u: 1 - Tanım, 2 - Me- Gal kü" k . Şu giild ve rahat ~ 0 p}.. 
ıike, 3 _ Kroş. Ganynn 200, p:ascler ataaaray re §&mpıyo~u tırtıtt M~ atıı tzıUD.vayııırı. ~ 
125, 100, ndli br.hls 250 kuruş verdi. oldu dırttı. Şehrin butıü.n ~ı -.. 

:btind keşu: ı - Nerlmnn, 2 - ce. vasıtalarını blr ara.ya toPI&ı~n -A16 
5 k Su suporl.arı a,JAnlığ'ı Uırnfından ırıer • ~. 

53·5· sur, 3 - camile. Ganyan 12 uruş hnzırlnnan !sLaubul kıüre.lt sampiyona_ nndıra.n, knntrol le tnm o t,eJ/11 
Ceıctç - Balcı (Ankara) 40.45, tıyns -...8 ' ........ c .... ~-t.ez1 gı:ır.ıJ)l ___,, 

<ken 27.56, Ali\ettin fİstanbul) 2:;.21. ~,...,, sı dtın Yeni:ka;>ı ile Samatya nrasında kün IU.l<>n .............. ğ ma•w-

400 - Hüseyin <Zonguldak) 53, 
RemZl d:stnnbu1> 53,3, :lbrfthbn <İç.el) 

Di.Sk - Ya:.rru <'İstanbul> 37.f\0, t}çüncü lloşıı: 1 - Pardon, 2 - S::ı. yaprldı. Milsaba...ltalar güzel ve heyecan etti. B~ün :izınirdc etan~' 't/C ıeı. 
ron s _ Bomb:ı. Ganyan 1650, pla. lı oldu. ile -..ğurnn lG'2 rınn vard · _ _..,4 4' 

Bft<....ı <Ankara.> 3'?.08, Arat <Konya) ' oo ikili b h' 4200 N ,,~ b şl"ıııı.ı ..... ..., ,.. seler 500, 1 ııe a ıs ' e- _., bunların yn.nında, :ı :r. .. fi it-
35 72. rlnınn _ Pardon çıfte bahsi 2250 ku.. Alman neticeier eunlardır: Jlllı bir _ : .. dı 

5000 - Eşrd (İstanbul> 17.31.8, nış verdi. l\lüptedfler: 'l'ek: Galatasaray b!rln- henüz tam:ımıazımamı~kÇ'l .,..... 
Beh'Lad <Eskişch.lr). Mustafa 'Anka- el , Beykoz lklncl, Fenerbıı.hce Ucüncü H:ıkilt&ten. şehirde 
ra>. ikincilik ve Oc<lnlük dc:recc'erinl Dördüncü f!:tıŞn: 1 - Dendi, 2 - oldu. de görüyorum: .,,-,...,e' -' 
vermedile. Kom:saTJ. 3 - Gonca.. Ganyan 200 ku. iki çllte: ~·lto-a birlncl, Ga?atasa- Bitlp t~-en btr f ... -

200 - Muııı.l.ffer ctstanbul) 22.6, rus verdi. raym teknesi d.-ıvrildi~ it:!n mfüıabakıı· adımda beni kıı.rşılayor. ~ 
cooıni <tstanou1> 22, Sabahattin <An- Beşinci koşn: l - Domurcuk, 2 - harici oldu. İ7m1r Tilrk. camiasının 7 tara) 23.2. &mm, 3 - Iş1k. Ganyan 225, plise- JJirt &elı: Fcnerbo.h.çe birinci Bey- .. ..ııı..n kılı.ğ!l . 
..................................................................................................... -..... , )ten.dine ~ l.-cı. ıtudteti 

·---------------------"""' koz ltlnd, Galatasaray üçilncU oldu. Cümhuriyeıtin yapi)Cl • . .,,,. • ı Kadınlar: Tek: Galatasara.y blrlncl, tenrllnl bura.dtı dent.tnelt~ıı•• ':. 
ER iNAN, Fener.bahçe iktnci, 1.:.:i c'fte: Oalat11sa. y n n:w ıyutdda. cısı ~~ 

r ray lbir.lnci, Fen~tbahçe ikinci DBrt 
11~okrtm Uz yettşeeek, ııet' -- 1 

ı STER i NAN M A 1 tek: Oalaıto.sara.y birinci, ı.·en~bahçe ~~ şehirleri aıy:ıtl -yeçlılle:;;;;,; 
t 

- ,_...., __. c1 -., a iklnot. -s.:ıdan o'n~n........ Blzill1 ~ E er yanılmı)orsak, basım tara. BUKUD cn.ae -·ara nı;ı u oAu veya ...., " ...,.....,... 
, ..... .,tap atllan Mr w.tıaum yaalışbiı lııbat Wilecek ycııl bir fd. ~~°!~!er _tek: Galatasaray birinci, mlz buna. ın.@salddiI'· ~ -=-.H 
ftiriMdöltbUl mıub1e saıstererett Jilen dlanıo çakmış oldu.tuna g5rüyoruz: ~"""'' uuncı, Fenerbahçe üçUncü ol- . - eğ!· Güzel ve~ 'P"-

......, eimell walüna ene~ inalli»u Almanlar Rualarchn d.2:;0.0001),, du. Işte om ErcÜl"en• ~ a 
hlmatlariı, Almanya taralınllan ba- ae. faal& esir •lılıklannı r.öylti7or. bd ~lfte: Galatasaray Jfrl.ncl, Bey- mlzl _.:.:--o--'-- .a-
tınl4aiı i6lla ecJllen •Ark Royab 1 Jtuıd he mm toz Mı:lnd, Demlrspor iioüııcU oldu. V ~.....-.. pe-.-wo""" ~ 
tayyare ge:mlshıln su istünıJe bolun- ar, ar on yalan ol•uta. Dört .. _.. Gal t blrl ci on.... anuıu- Ir·-·r 

nn lclltla etlfyorlar. Mesele ı-ene lsbat ...,..: a nsn.rl\y n • ~.,- dörriiYO _.....s~ 
.ıutu•• Amaita ahşeıullltcrbıe &l'S- _...11 koz !kind, Pezıerb"h"" tl"'nn-'' 0 1 

.. u. t _,.-? . .,.. meye cliişeeek, fakat esir sa.rm " ,.... ~... .,.... 'W '111!9'rfı 

te=~ usulü Almanbr ele Ark ltoyal ırcmbtne, Silt at!asma Müpt,edilerde Beykoz 11 puvanla bi.. :hm4r FllJIMD~<ın "/a'ı ~ 
aldılar, eT\"ela şu m bur c!\Ub ada. veya Smolcnsk ş .. hrlne bcmeıncz, ~a- rinci, altışar puvnulı:ı. G:ıhtasnray ve İ2ıın re gtbm .ş {tbf' :ıordaı' 
mıclan bqhyarnk ecnebi aazctccUe. zetecflerl yakalayıtt üsera karargi- Pt:?nerbnhçe UoüncU oldular. Rel:si dakt<>r L ~ee,e~ _d 
ri bir harb aalıasıncbn diğerine G'<İ· hına rötiirlip: Kadınlarda., Oala'ası.ray 16 puvanln günü ~ et-'1' 
Wrcrdl :mlimkio ol4utu kadar sik tste.rsen say, c1cmenln on1an müş. blrlncl, Peneri>ahçe 9 cnıvanla. lldncl tatıl ,,e 
sik tatWk dınep koyuldular. kül bir mcrltlıle brraJmı.-.,.aealJna: oldular. Mütekaidt eY l2ll'1 .,.,, S !!, 

....... lıi ;ınaa! ~...ı - ı--

1 S T ER 1 NAN 
.nJ<.lem lerde ıse Galatıısarsı.y 15 pu ye efll"~eC~ııf , 

1 vnnla birinci, Beyıı:oz O puvanln ikıncl. Mut.ekald, e~ t;e<YIZlpe 1 ~ 
•ı STER 1 NAN M A Peneıbıbçe de 2 puvnnla UçUncU <ildU- lı.'k ms!l4ll.t~Il o i~-" 

lar. Gala.tasa.ray bu suretle İstanbul zarteSi pniirJıdııl' 
Wn!k eamı>1YOn1uğunu kaı:ı.ndı. Dere.. 





un nn::te kalmış. Gazeteler ka.. 

sanın mevcudunu 7 b!n lira olara.k ya- i=:. 

zıyorlarmış. Halbuki demirci Andon 2 
bin lira gösteriyormuş. Galiba. 5 bin ~~,~~ 
lirı.ayı derceb etmış. Bu sure+ le ark3.- • ;". 
daşlarile aralarında. bir tihtil&f) çık.. 
mış ... 

·-------.. ·······-·· uw ····---·----·-

DÜNYA 
"Rıristos,, un selamı var! .. 

Nihayet Andonu ayamnay3 götürüp 
yemin elltimıeğe karar vermişler. 

Aı1kada.şı Ru..'11 <Kar3baba) ile (de-
mirci Andon) Beşllı.t'lşta Dolm.a.babçe - 57 - Yazan: Nusret Sala Coıkun 
yolımda'ld (Ayaandri7.ı. ı ay!l<'masına :1: 

- '7Z - 1 sıkıp öldftrecekslniz?.. <'l'oJ'dan sonra gimı.lşler. çimle ~bul~ugu_ oartıar bu ka_ &t~ nasıl binerek yola çıktığını bil -ı - O .. SiZ s~h'J~unuz Sedad -~eyli 
Ziya Paşa merilwn 1ıerk:b1 bendınce: Na.sra'.. h~ş i'Clldin Ba~am ağa? .. ) A- Tam aıra yemlne geldiği zaman: ne. : dıını bir gunahltar namzed.1 ola. mqorou. Ka.saıba.dan ~klıaşmca Hayretten bır adını geri çckıımış.i 
insana sadakat ::rakışır cörsc de ik- dam oldurecek.s!nız. Bir de zl.n.danlara mirci Andon birkaç d&kik.ı gözilnü .ta. : rak göı.stermi!YOr muydu? yüzüne çarpan serin bir rti0gar biraz ti. i 

rah: gideceğiz?. Komiser ağa. mene: Babıtı.11 payarak; ~ Nazan hanım, hiç bir clhetçe tat- onu ken<lisine getirmişti. Sedad etili dıolaşarak itlral ett:: ! 
Yarduneıındır d4*!'1llann hazreti Al. caddesinde <Cemiyet kütübhanesi) sa- ---ab " Emin ed.ilemŞen bir kadındı. Bu ibll.!'it, Başı göğsüne dü~müştü. Beygir:n - Ha)"atımda ilk defa olarak... 5 

h 'b' R.. in d l B" d (V"nm") - AAJ: aba ••• demiş. Qö21Üm.ÜD ÖDu.. 
lah! 1 1 usey er er. ır e ..,......._. ne hazreti tsa geidi!. Bu adam doğdu- ~bomboş, heyecansız hayat onu şüp _üzerinde ~ayvJrdu. At, hlç b.r - Bu Lüzumu neden his.<>et..t..:niz se~ 

ortağım vardır. Kütübhanede özüme A'u ay okluğu için hıristiyanlann yemin Ehesız çok 5Uuyordu. Karşısına müdahalesine maruz kalınadanldad bey?. 5 Diyor. 
S ze şura la üç şahS'I te~h r ed yo. 

nırn: Yan.kesı~!t>r kralı· lliı'" bteL 
10>: kasaCilar kralı: (Dem re ArJl(ion); 
hın.ızlar kralı: <Rum Karababa) .. 

tKral J lakablle nıeşhUl' olan bu a.. 
damların akıbeti tnsanlar için ne mü. 
e.ir birer M>ret ~!usudur. 

Bahan hart>! yeni baş!amışt1: 
Bir e:\m polıs mUdw;yetinde üç lt!fi

~ ıtesadüf ettım. !Jçü de sızlanıp du.. 
ruyorlardı. Oazeteci!er bunlarm etra.. 
tın almış mat) tutuy<ırlaıdı: 1s ınlerl: 
ı\:arabet; Receb; Hüseyin ... 

•K1lrabet şöyle yanı:> ya.kıl<yordu: 

- Ka... vu... Ahba!". Acl"b adamdı. 

SeY'tandı? .. Ne ıdi bu?. Ahbar: Cüzda
nımı alınış .. sa.ati aımı~. Pantalonun 
cebindeki gllmüş s:gara kutusunu da 
almış. Fakat; boynumdaki kravat iğ. 
ne r:Qsıl çıka.:dı . Bi a- dahs gay. 
ret etmiş olsaydı pant.ıonumla JA.9Wt
ler1 de çııkaraca.imı.ış? .• Aceb ışe~ı 
tııu ahbar? .. İnç işleri başıma geldl 
eı>n şanorti dasni hink <ermenice: Kö. 
pek otlu köpek oemektir) nereden 
karşıma çıktı. 

edayı> derler h6. Paran çıktı, meni bir et.mesl doğru olnw:hğun ı.öyJedi. Bu Edan ba$ası da çı.t.sa.ydı, bu k ~~ çift:Jiğe .. __ kadar getimııiş ve &!dadın cevab vermesine meydan! 
lrullukçu yollar aparırsını~ ... Çıkme.<iı: işi ben gelecek aya bıra.kıy0nnn.. • ad ğ it kap d it ru:r k di • 
Ne diye~? O ~urumsaıı..- evi ymJ. :.sus ı ı hlı!ieri onrla bu.lm.ıya çı:a.l!.§9.- uyu mın onun e ~ ' en nemrakmıadıa.n sözünü ]iirüt.tu: 5 

.,........ l!S•.u .Anmıadan ~ıkmışlar. Bu defa Jta. :cak, ruhUıDu onunla d.olduracaıktL ıımıuştu. Bt1t.~rum., çok · .. ·· - : 
sın. Haydi Ermen!; Arnavud burada rababa iki sanl7e gÖ2fulü kapamış: • B te kk rt d ilki - ,...,v \1Z€'UDSUDUZ.. • 
yolı.mmak para etmez! .. o herif para. P~~kalım . bu adam Sedad g4bi m1 dü.. d v u,.,_,, va 0~ ankauyak:~ 1

' 8 ner:-~ Sedad bafı.n.ı çevirnıl§ti. Gayrı ıhtJ-i 
ları yedi bile ... Karama.çanın kızına Iüyorm~!';!'.··B~:!· d~a~= ~ ~şunecekt.ı? ugr ......... u. ""' pa ,arma sa:ı.ıu yari göı!erinden ilti damla yaş fışıtd 
gitti bizim paralar!. Ben kab!lkça g1.. ne Hıri.stıos geldi. H'l.kikaten bu ay : Ona mu.kaıbele etmiyeceğl, ha kurşunlar asılmıştı. Ağzı paslı, mide_ nvemıifti. : 
d:. 1 ,. d , 1 .E ::ı :ondan e\l'Vel açılmı.yacağı ne ma _ boouktu, Başı d6nüyor, gOOleri ka.I . ., . : 
·vonım: s.z ·ıe a.ımca ıre ın.. ' e. doğduğu aymış. Bilir misin bana ne .=ıümdu? rarP,,._,;ıu. atJtian mii&iiUitla. indi. Kim ve ne lçın. Bunu bllmıyo:du .• : 

linden g4iyorum; s!z de arkamdan dedi? J""'"" - F k t uhalck'akt ki ı 
rel1n>. · E Mademiti, tq.sadüfler 'ft\ bö.&seler Sallana sallana kapıya doğru yürü •.. a a m _'1 ·, 1epsi ve bu.3 
Ba.mıomur komls~re 80roıı: - Ne dedi?. :bu fırsatı kellıdi&ne bahşetmiş bulu_ dü. Yüzünü ywı:mağı düşündü. Belkijtun olup b.l.tenler ıçizıdi. : 
- Kim imiş bunia:ı soyan?. - Doğduğum ay o!duğu ha.ide: D(ln EnuYQrdu, o haıAe n i"in mukabele et_ biraz açılırdı. Yalağa re.k:la.şıtı. Başını .- A.Ya_ kta ratatsız oluyorsnntız,:.· 

akşam Aodon kumar oynadı; rakı Jç. ~ " bir ~:..-ıım 
- Lale İstelyo?. Onun fotoğrafını ti; kanlarla düş~ kalktı. Hemen bu :miyeceltt.i? hiç durmadan at1m suyun a~ına 82 _... şuraya... 5 

gıt..'erd'ler. ·.: İspirtonun bu cebin m:ı.hlü.kunu da sdktu. 'Sedada yardım etti. Yalağın ileri..:.· ""' herifin canını ceh<!::meme gönder. de. 
_ Simdi memıır yollayın: Muhak- di .. demiş ve lı.b~:ıc.mnı çekerek: Ek.atasında ça.buk ezdi. - Bu ne d.J!kkatslzllk Sedad bey,slndeki büyürk bir ta.şın ü.sı' üne otur-: 

kale gene Kafesçi sok'lğmdat:i Maltızlı Dan .. dan .. dan.. E Ayşe dJğerlerine ıuı.'&3.ran çolk zayıf kendinizi qşüteceıtSiniz. du1ar. Dizleri blrb:rıerine değ<yordu.E 
Pavllnln kahvesind~.r. Demirci Andonu ~nsız ~re sernıi,ı. ;bir hayal haamde gö-zlerinin önünde.. Başından sUlar a.karak doğruldu. Sedad ürperdi. Genç kadın bu iirpe.: 

<LAie 1ısteJyo) dcn!len adam haklka. * ~bu saf kız, hisJeri:':li hep.>inden çabu Başucuntbı. Naan hanun duruyocdu. ri§.1.n farkındafdı. Delikanll,.)•.ı bi~ 
ten yaı*esiciler kralı idl. Oird"gl Gel . :a,.ığa vuım,,.,..,,, Ba kızla behimi h.E Şaşırdı, fena yaka.kınmıştı. Sarhoş da.bıa. yaklaftı: : 

elım · <Karsllaba) it ~· • ·....,. ...,..,... - • 
framvayda birçok kWrısel!!ri tepeden ~u+ı..ı~ • bir h nın lana 1~.:_:: J :ıerin gönlünü yapmak için a.nla'1rlak Oılduiıı an!&Şllacaktı. Mullakemesini - Mtiıtart*e yap~.ktı ieğll mi Se.! 

t ...., ~ gece ırsızı o · ...... • • . - · • tıms"ıl ı:ovardı. Mı~m; t.alvl\Yl: Fran. koca mlfl) mışıl uyurlt tak' odası : şüphesiz pek kol:aıydı. btılmıya. çal-rı. de.el bey? Biır'birınu~ hı~lıncy'a ~5 
sa.yı: Romanyayı: Yunan!sta~1 ; Maca- na girip celtın .• d ~a aandıi - : Ayşe bir an içinde matıfrb OOııuş, - Neredesiniz Sedad be:f, akl'jam -Ca.k:tık. Şimdi ilci dast gibi konuşa.ım.; 
~anı karış kınş dol~cırnıstı. Be):ıel; J earalc möcem::· :an,; ~~ Ekıollarının arasın.da kendlsinden geÇ- c!anberi bUtürı çiftlik ııdsl at'ı:vaı:uz. Bunları ılÖjıjletken. Sl~m cıı:ani 
milel aöhret1 vardı, Öy.e ~ık g~ı kin. &!nbır wk ..... l1 h -- bt l'-' imifti. Bu .tıa, bo sat, temiz, hisl.erlnln Bl2i öyle kor1kutıtunuz ki.. ~-Dk menditile ha.i Sedadın om ... z.l 
bu adamm yanlı:es'cl o1dui!:ıı kım~n ...,,. e e.ııs.... ~ po - • _ • 
_ .... , 1 _ __., H_ .......... bir Ckral) 1 Aıttasında t<>ştu.·P.n bu göze ıör'thmı~ ;zebımu çoculk nasıl olur da igrenç Konu.şnuına bfr anlık fasıla vere- rına. damlı;yıaıı aoliı.rı ılı:urulamıya; 

Arruı.vud Reeli> 
mıştı: 

-.ına ge ·~· ....... .,~..... 1 . zul O ... _ ... _ . --·•- ... . • gibi ~rdi· adam: demirci Andonu bu suretle 61- :ar ara mııhUab t.utulurdu? nu rek, ....... YM'at bir....,_.,, cle?&m eua.ı: devam ecliJordu. : 
ah büsbütün kız. · ..a- 1 dürdükten sonra bu memldı:ette artık : bir ha.yal st*utunun zelzelesile malt. - Bele ben öyie i:.züldüın ti .. çiftli_ _ Yüzünüzü bana dÖnttn :ratrra ! 

mr rin ~Jecek 9e1l de Pt!crıı•n o a- diki~ tutıtura ·-"' --·-- y : tın k .... t ...__ te .. _....,_ __... ·-- .. ·: cabm: I · mıy~~_,ım ....._"JıŞ; u. :ve e , a.ıua ıp bıraıcmak, ona ..- r ... -.uiz -......ım. .n.u..._ gene bm.ızı anlcyorum, bazan unutuJnıı ..; 
- Mor! Tallahi ben çonnedim boyle 

ada.m ? .. Bır yatalasam onu mori vaL 
Jah çebertecettm ha. Belimden taban
eayı. bfle almış morı !. Blrlm Dramada 
b r Haaan .bey vardı. Yaman eşkiya idi 
mon Y'Blla.nı. Sıar'JCtSI bil,., vsrdı:·: 

Drama köpnisüni Hasan gece mi ~ 
tin?. 

Zeel 9f!rbe'lnl Ba.'l&Jl ölmedf!n lııUn?. 

Aı marilnl Delırell Haaaıı datlar in. 
lesin!. 

Vallah' o bıle eşkiyalığm aonunda 
mıWıvoldu. Vallahi ç.?berteceğim. Beni 
oYle soYdu ki nama.rodan çıpla~ çık. 
mışa dônal.im. l{omıse:- paşa .. bu ada
mı bana gö!Jter .. ('t'bertecetim!. 

HiitıeY'in t>fendl · 
- Mene babın köpek oğulları! .. ~ 

eek gibi gôztımftzil kapadıh .. soyulduh. 
BU1'1lda ne ailarsmız?. <Ökfiz ölende 
~ çeken çak olur.> Bunu tutup özü.. 
ali size getirecekler. Sız de boiUIJll 

n~nistanm Midillı adasına firar et. :aŞ!t Jroııned\y'ruıı qynamak clna.yetten ize bir clıı'b.ha umarlMfıkl> deme- ya.ıı hatıralar in.sanı boğar. İyi yap..! 
Sen herkesi kÖ1', llelııll tlel'SCm 1:1 mışU. E farirsıah. den gitm1yeceğinlzl düşündüm. Ha&. tınız da kBaabaya kadar UAndınızl 

sanmnn.. Adada. gezerken; demirci Andonun 5 Amma, bu 1wıc;ı.ğız, kendiaine ka ta mısınız? Bira.z açlldmız mı bari'/. S 
Nttek1m o da perişan ve mahvoldu! . kardeşinm çoeuğu 117.UD Andonıı tesa. •d . ,___ tı~ . .. ,.. ~"" ..... :ı..... • • • 

k düf etmiş; uzun Andon derhal taban. :. erın .. "":':""uet ~~ .;;~ .. b~ ~dan Sedad bir tıır.u c ....... ver__.,. ... r_ ıAmma, M hiç konuşmqyorsunn& •• : 
Türk polisi bir dakiki\ yakasını bıra • casını ç-.er ...... · ı=çok, g~un.de buyuttuğu boıyle bir ı du. DW ağıri8'1llışı;ı, pc.ltet kuıuşa-HA.Jt. mı bıaD& dargınauıız?. •• 
madı. Pou.ln bu fa.allyetinden ve bil. ... COL 

hassa islerini b.rer birer ciı2üll m ~v. _ Demirci!.. d:ye bal\ınnış. Hır's+o. 5sanın sevgi&1e yanmak ıstlyordu. cak, Namn hanımın ,anında gül~ Bir keUme söylentiye m1:ktedlr 0-5 
dana çıkamıasmda11 en nilıayet dikiş IUn selA.mı var. Sen amcamı nasıl öl- ;teşle oynıyo:Mu, yanaca.ktı.. me11.kie dii.şecekıtı. Jıabi'.ld;: i 
tutturamıyacatmı o da anladı!. Fran. dilrdünse ben de seni cehenmme yol.. S Ayşeyi güzel, hisi.eriLl gıcıkıaya - Başınızı çıOk ısiatml§SJ.n17:. SuJar - Hayır!. ! 
aya ka.ctı. CParis zindanl.ırında> m. luyorum. :kadar şuh buluyordu. hep üıurinörıe akıyor. - o halde konuşun btraz.. bakıni 
dft.. sittt. ~ , Dan .. dan.. dau. E Lakin Sedad, nettceye bağla Cebinden küçük mendilini çıkar - gece ne kada.r giizeL ilk defa ola.ra.1'l 

+ Demirci Andon da oracıkta ~uvar. :ihtimalleri a.z bir aşık oyunu ve mış, Sedadın emesinden .ıkan auları bana ali 8el"t batnuJonunuz_ gali..: 
Gelelim dmıirel (Andoft) -~ lanmış!. :ğılık deyguların tatmini için kuv _ tturulııumya ba1lıwnışU Sedad Al ~ ba ac defa olarak çarpı.şımadn.n Jto.ii 
Bu mttthiş ıldam AV11ll>9Jlm -.e A. ı.,te: • YankMicll-!r kralı; b!acılar hem bir ahlü: prensbinl ve aağlmn Iandılını g,ô6tlemıemek iÇlıı J&hımluşabileceğiz. Yoksa .siZl rahat.mı mı! 

merllcanm en maruf fabrlblarmln ta- kralı; hımzlar kr.ılı • denilen ve f&. :bır karakteri yı:kf\eak insanlardan şHıı b:ırabııamıya çallfQ'IOrdu. e~. 
sa1armı kaşar peynırı gıbı dotrardı. .. tanbuı zabııtası tarıhtnde QOk mtıhtm Edeğl.di. _ sı.me !bir gayri tabillat 'ftr se _ 0ene bu alinL) sa,\edl: 
Onun aç&Jllll'acafo Cka.sa> Yoktu. Söh. ~~!atlan olaednir~ç kralın 9.labet.i ! .. HL. E Ka.i'a8ındaki bu amansız mücadele bey •. bunu tahmin ettitim ~ - Ha}'l!r!. .. 
ret! adeta beynel:nlleldi. Seyaootleri ....... ~tteavt far· BY :son kadeh bitLnce'Ç'e kadar devam et_ merıdcla .sbi bek.ledim. - :lıt defa mı ~.sunuz? 
çoktu. ( 0 

: Ylbnm hanesi Yf. St&. Artık tamamlle. sarhoştu, ne '9-P - 8edaıdm fiılmli Jiiziinll .s1li;Vordu. - BveU .. 
Bir gün üç dört arkadaş gene bir nn!) • 

kasa soymuşlar. Ksçarken poPsler ko. (Arbal ftrJ S t.ıiım, k*anta.d'.ln ruwl a.yrıJdıCını. Bu yüıııdıeın b1ıa daha ;ıü:lQ411Ettı. 

Ya2al:DJs. Paralar kAmllen desrurci An. llaJmnld Saim AHmdal \..----·---·--------· .. -·· .. ------.. -----··----·--· .. -----... --·--·---.. ··-·· .. --.. ·--·---'~ 
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Dev~et orman işletmesi Çoruh 
revir amirliğinden 

1 - Hatıla bölgesı emvalinden olup Bor!.)ka deposunda ısti!'I «1887ıı adede 
muadil •66> metreküp c900o desimetrekUp ınoe ıı:ala.s ve c2402» adede 
muadil c57ıı metrok.ilp c424> des·metrek:Üp kadron ki cem'an •124,324» 
metreküp 18.din kerest{!f)! açı!lı: arttırma suretıle satışa konulmııştur. 

2 - Keresteye ald satış şartnamesi Ankarad Orman Umum i.\iudtirlüğün. 
de, Traboon, İstanbui, Kaıs Orman Çevirge Müdilıfüklerıle Çoruh 
Devlet Orman İşletmesi Revir .Amlrliğlnde ve Hopa orman bolge şef. 
lik!n<:le görülebilir. 

3 - Kerestelerin ım1Jhamnıen bedeli «31> lira clGn kuruştur. 
4 - İsteklilerin muvıı.kkat pey paralarile 4.E.vlıll.941 gUnü saat 16 da Ho

pa iŞ!ef.mesı bölge şefliği binasında müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatları. (7309> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Talebeye ı.ıan 

1 - Bu !fli tecil edllmiŞ olan askeı:l kapmüan. 10 Eylüı 1941 de başl'a_ 
naca.ktll'. 

2 - Yükısek Ziraat Enstitü.sünün kampla ilgi.l.l erkek ta.ıabeleri 6 Ey. 
liıl IKl. $abaıhı An.karada buJw1acaJtlardlr. 

3 - iıımnaı im.tıhanlan Enstitüde llln ec5iecelk: sıra üzerlooen 3 ile 22 
Biriınciteşrtn 1941 arasında y94)ılacaktır. ikmali olan talebeler Birinclteş. 
ran a(Ylmn biriJ'lci günü Ensttt:ide olacatııardır. 

4 - Bu sene Orman Fakültesinin ikinci smıfınd.aın üçüncü sınıfa geç_ 
tniş veya i1mnaJıe kaJmış talebelerin kıamP1 da Anılmrada ~.n.caktır. 

5 - Ormaın Fa-kültesinin Bahçeköy ıkısınmda ıbulwıu.p da askeri kampla 
alAdcadar olanlar G E.:ylü'de doğrud-an dıcığreya İısta.nıbuldaJti FP.külte kıs
m.ı.nda. hazır OO!lcaklardır. 

6 - Yüksek Z•roa.t Enstirtü.;Wıfin bfitiin fallrfiltıe.lıerlnde teddsa.ta 3 İkin. 
citeşrinde ~anacağınd:an erkek ve kız talebenin :iııdncit.eşrinin lılık günü 
EnaUtüde ~uıımaları l~ı.mdır. (f>637 _ 7210) 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından 
Benzin Alınacak 

1. - Bawacılık dairesi motörlli va.sıtalarınm senelik ihtiyacı için azı 
&0.000, ootu '15.000 lilı'e dökme beuzln, kapalı art lllUJıile ebtltmeye JwouJ. 
muttur. 

:a. - llnha:romen bedeli 19850, muvatbt teminatı 1473 lira '15 kuruştur. 
3. - Blmiltmeııı 25/8/941 Puan.esi 81.lnü aut 15 de Türk Hava Kurumu 

ıeneı meııkez binasında ya.pllacaJttır, 

4. - :tstekliler lüzumlu veaUta ve temd.natlaruıı havi ıbwlalı ve mühilrJU 
Y.arflarını sıı.a.t 14 de kadar komisyona. vermel1dirler. o:B76'7ıı • 



• 

4/ 2 Sayfa 

• Izm· ~ d -yn ah 
fa r kasn ın i ışaatı 

İzrn!r CHususi) - İnhisarlar ıdares!'de bu stU·et,le yenl bir piyasa 
tarafından bina ve rur.k ne ve tes sa-'edilmiş olacaktır. 
Llle birllkte bir .:>uçu'.< milyon liraya İllılıısarlar i<ia.resi yeni bir tip şarab 
mal olacak olan Alsaucak mıntakasın imaline karar verdiğinden mi&ket ü
daJd b1iyilk depo ıe imalılt.hanenın in- züm.leri mübayaa cr.:.nektedlr. Al0..ka_ 
şaa.tı çok ilerlemlş!.ir. Yalnız binası darların verdiği mal'Tmat:ı göre misket 
800,000 Ura ile tesis edilen bu mUes _ ilzWn:ünden imal edilen şarablar çok 
sese, inhisarlar idaresımn en modern noefü; olmaktadır. İnhls.:ırlaru1 yaş il
müessesekrinden bir! o~k. imali\tha zilin milbıcya.ası ,,>iy:ıs:ıcta. çok mühim 
nede binlerce L.,c;! vszi.fe 'Ellacaktır. Mü- a.mll olmuş ve üzUmuu yüksek fiatla
~enin iktisadi ve içtimai bakımdan satışını temin etıniştu·. Şimdi Uzüın 
büyük !eydaları olacak ve İzıni.r bu piyıısasının yitkseık olması bundan ileri 
tesisatla iktısaden bir kat daha zengin gelmekıted.lr. Taran satış kooperatifle
leşeceJ..."ilr. ri birliği de birçok ·nıntakalardan kf-

Burada çalı.şacak olan işçiler için de !osu 7,5 kuruştan şaraplı.k: üzüm mü
birçok kolaylıklar gi>st.erllccektir. Has.. bay.na etıınaktedlr. 'Üztinı piyasa.sının 
talanan işçiler için revir ve oocuklan sağlam ve yüksek olması müstahsilleri 
için de balam yıu·dla:·ı kı.r.rulaca.ktır. /çok sevind'rmektedlr. 
İnhisarlar idaresi bundan ba~'k.a sa- 1nh'snrlrır idaresi ayni zamanda. ana 

tın alınan Bomonti bıra fabrikası test- son da müba-..a:ı .Jtmcktectlr. Bil' kısmı 
satının da tevsi.ln~ karar verm1ş•Jr. Bu- 'ana.son müstahsilleri inhisarlar idare
rnda Ulrumlu tadildt ya.pı1dıktan sonra sinin verdiği elli kuru~ müba.yaa fia_ 
şara;b imal edecektir. Ege bölgcsl-ı.in:tını ıı.z gördüklerinden ınallarıru şimd.L 
en ook istihsal ettl~i fü;Um mahsulüne lik satmaktan imtina. etme~tedirler. 

lzmitte Kıhbıklara karsı 
' Kazaklar da bir cemiyet 

teşkiline k~ rar verdiler 

Kastamonuda 
şapka ink ılabmın 

yıldömünü! 
İzmit (Hususi) - Şehrim.<We bazı1 Kastamonu (Hususi> - Ebedi Şe

maru! ve gayı-i maruf ~evatın sırf,fi.n Ka.stamıonud.a yaptığı şapka ve 
şaka ve latife olsun dıtye, gayri resmi !kıyafet inıkıılM>'.~ Kastamonu kı$a _ 

1 
surette vücude getirdikleri Kılıbıklar sında sö~.cd1ği: uBiır Türk d ünyaya 
cern.yeti, !burada tar~f edilmez birjbedelir !» vec.i.ze.sıinin SÖ(Vieniş ylL _ 
alii.ka uyandırmıştır Işi c.ddiye alan dönümü lbiiyük merasimlle kutlulan
ve bunun bir şaka olduğunu kafruarı mıştır. 

~~~~-o-~~~-

k abu l etımt)ren bir takım er.koekler, 
ooy1e bir cemiyetin kurnımasına. ta- Konya valisi 
harnımül e<lieo:niY_~rek a.sabileşml~Jer, Konya (Hususi) _ Konya valisi 
kazak:Jık:Iarını g'.>stermiye başlamış - Bay N"aamettitün Velclı;et emrine a_ 

la~~ t . ,.,~,.. . lındığı hakıkında verilen haberlerjn 
, 

1·~ Ze'V'8. .se, '"""i'>'a bır mevzu doğru olmadığı aniaşılmıştır. VaH -
bu'.dı_ık.larından dolayı memnuniyet_ miz vazifesine devam etıınekıtedir. 
lerinı ızıhar ederek, kendı aralarında = = = ============I 
k:ılııbLk olarak tr-nıdı.kları arkadaşla_ Kazaklar cemiyctı teşkilıne 
rına birer diploma vermişlerdir. vermiŞlerdır ~in tuhafı kıllb.ıık'lar 

SON POST A 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

1 - K.aranlıkm.e.şe bölgesi emvalidenn olup Borçka deposunda mevcud 
1816 adede muad'.11 313 mekeklıp 2H desimetrekı.ı;p 1Adin kalası arttırma 
sure.tile satı.şa konu~muştıır. 

Cümhuriyeti 

BA KA 
_ .. 2 - ~IM!ara aid ..atış şartnamesi Ankarada onnan umum müdıi.rlü_ 
gunde, Ista.nbul, T.ralbz;on, Kars orman çevlrge müdürliikt:e ı..e Çoruh dev_ 
let orman işletmesi reVir fı.m!rlığin.de ve HQ\Pa bölge şefliğuıde göni.lebı1i:r. 

3 - .Kalas'ann muharr..men ·bedelı 30 lira 92 kuruqtur. 
4 - Tsteldlllerin mwvak'l:nt pey parasile 4 Ezyli.iI 941 Perşembe günü 

saat 14 d':. Hopa i~e1ırne bfüge şefliği binasında müteşekıkil satış koonis-
yonuna muracaatıan. <r7314.ıı 

Devlet orman işl etmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

1 - Karanlıkımeşe bö.:gr;;i emvalinden olup Hopa deposunda mevcud 
733 adede muadill 1213 roi'trcküp 576 de.s.imetreküp l:idin kalası açık art
tmna sureW.'e sa.tı.şıa. konu.Jınu,.tu.r. 

2 - Knla.<tlara aid sat•.c; şartnamesi An.kara.da orman wnl'm müdür_ 
lüğünde, İstanlbul, 'I'r-.ı.bz011 Kar5 orman çevirge müdürlillder:ıe Çoruıh 
devlet orman ışle1ıme..<ıl revü· anurlığınde ve Hopa böl,ge şe!liıı;nde görü
lebi'.llr. 

3 - ~alasların muhaırnmen bedeli 37 Iirıa 54 kınu.ştur. 
4 - r~~eJctılerJn muvakkat ıpey para.sile 4 E>yli11 94'1 günü .s~at 14 de 

Hopa ıŞ!etme bölıgc şefli'ğı b-ına.sında müteşekkil sat~ fkıoonisy(Jnuna mü_ 
racatJarı. «'7313» 

1 Oevle!Eemiryolları işletme U. M. den : 1 
Muhammen ıbedelı (·50.000) e1'li bin faa dlan 71 ıkalem muzayyak h~ va 

alellerı 10 B.rmci'teşrJn 1941 Cwıuı. günü saat 15 de tealıhüdüni.i ifa et_ 
miyen ll11Üıtıea1ılh:d'i namına aı:ı:k eksiltme usulü ile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmeık ist>J"E!nJerin 3750 ü.ç bin yedı yfuı elli liralık muvakkat 
temrnatlil.e kanunun tayin et!-'"ği vesika'an ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 ele kadarı komisyon reisl:ğine vermeleri lBeıandır. 
Şartnıame~r l l >liraya A.nk.ara ve HaYtiarpa.şa veznelerinde satılmak • 

tadır. (7390) • * 
Muha.rn.ınen bedelı •0000> lira olan 4000 kilo kaynamış İngiliz heziri 

c29/8/94h Cuma günü saat d5,30ı1 on beş buçukta Haydarpaşada gar 
binQll.I. dıa.hillndeki komisyon t.a.rafınd.an kapa.11 zarf usul.ile satın alına. 
ca.Gttır. 

Bu işe gimıek i.stiyeclerin <r450» liralık muva.kkaıt teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikala r la teklifler ini muhtevi zarfila.rını ayni gün sa.a t 
d 4,30. on dört buçuğa kadar kom~'>YQn reisliğine vermele-i 18.zundır. 

Bu işe ald şaı·tnameler komi.Syondan pa.rasıız dl.arak dağıtılmakta • 
dır. c6982ıı 

.. J!.. 
KırkJarelt Şeytandere ocağı taşlarından iıSta.syonda 00.SEm şartile ve 

muha.mımen bedeli 11200 l.ira olan 4000 metre mik.alb taş kapalı zarf usu: 
lile satın alı.nacaktır. Ekısil:tme 3/9/941 Çarşa.mlba günü saat 11 de Sirke. 
ci~e 9 i:Ş:etııne bin~nda A. E. KomlsYQnun.oa ya.pılacs.ıktır. 

Iste1C!ilıer1n MO lira muvakkat teminatla ıkanuni vesikalarını ihtiva ede 
cek .kapaJı zarnarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri JL 
zımdır. Şartınameler parasız Olarak komi.symı.dan verilmektedir. (725:2) ..... 

Muhammen bedeli (:fl3.000) lira olan 1JaiaıLben 5000 m 3 Çam kereste 
(2.9.94.l Salı> günü saat (15l de !kapalı zarf usullle Ankarad.a idare bl
nasıııda sa.tın alınacaktır. 

'KurulUŞ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lir 

i[ :=:::·: ... ··.:::;;::: r;:· : ~-= .. ;~;:;~::.·-:;. r.&.: : ;. . ....... ·:·:~···ı::::· '" . . ..... ·.·~~· x ........ r~ ç • • • • • ..... _.;.;,: • ...... ...... ~-=-:%:.-: 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h~abıaruıdt 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
plA.ne. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 » 250 » 1,000 n 

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

Dikkat : Hesabhrmdaki paralar bir sene içinde 50 llradaO 
düşmlyenlere ikra.miyo cı.ktığı takdirde % 20 fazlasile verileceJttlf· 

Kur'alar ~enede 4 defa, 11 Mart, 11 .Haziran, ıı EylQI, ıı 
kll.nun tarihler!nde çC'kllecektlr. 

İstanbul elektrik, tramvay ve 
meleri umum müdürlüğünden 

1 - Sila.htıar faıbrikası bir seneli!k ihtiyacı ~n fı0.000 ~ pi& 
mektupla teklif istemek suretile ihale edilecekta:. 

2 - Muvalklka.t teın.ınat 750 liradır. 

3 - Bir sene zarfuıcl.a ıwa.mi 50.000 Odro pik dökıü.m. 

Ktlıbı.klar cemiyeUnın kurulma.sı cemiye<tine dfrzfüıelerle reis bulundu
bilhıassa bayankırı 90k sevlı.ıdirmış.. ğu halde, Kazaklar cemiyetine tam 
tir. kazak bir reis bulmak hususunda 
Öğrendiğanıze göee İzmıtte kılı - büyüık: mtiŞk.ülat baş-o6stermış.tir. Zi. 

bıık!ardaın diaıha çoılı: kaza.k ınevcud ra. k.azakllıık iıclıdiasında bulunan blr 
(ofüuğundan ıbun1l.':lr da bir araya ge_ kaç revatın ha.l:S klııbık olduğu te_~ 
lııerek mukaıbe!l.ebi'krnisil o'lm.ak üzere beyyrün e1ımılştir. 

Bu i~ g.irrmek i.sıtıiycnlerin (16270) liralık muvaMta.t temlnatla kanu 
nun ta~n ettiği vesıkaları ve teklifler ini ayni gün ssat (14) <ie 'kadar k0: 
ırutsyon. rei.~iğine vermeleri lazımıdır. Şartnameler (100) 'lruru.şa An.kara, 
Haydarpaşa, Eski.şehir. İ:mnir, veenelermde saıtılma.ktadır, C71Z7) 

lere ~n o~araık döktürüleceildir. 
4 - Tekfl<i..flerin levazımda.n parasız ted&rik edilecek şartnamesi 

tifata uygun olarak 8/9/941 Pa:zıarte.sı günü saaıt 17 ye kadar 1' 
nınıın 4 üncü kaıtındiak.i levazun müdürlüğü.ne dnr.lıa muka.bilı.nde - Dl.İŞ ol.anası 18zımıdır. t74!58ı 

~ ------···-- - ·-·- ---o-



SON POSTA 

'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
EJ ganislanın / Türk - lran 
ltıi//i istiklali r dostluğu 

Çörçil Atlantik 
mulakatını anlattı 

Askeri 
vazlret 

I 
J\raı !Bas tarafı ı inci gayfaclaJ 

ııL n. utkunda bitaraf- Tahran naatbuah de cereyan et~lni ilı\vc ctmlşitr. {Bae tarafı 1 bıcl sayfada] 
1( AUAntfk :muh&rebe5ılltn ebemmbe- b1 dmmMta olan TiınQOe!W> ordul&n AfJA 

.sıyasetine devam Türkiye hakkında ~ b&hlleden 9öı'çıl aöslerine eöyle BnQRmd&n ~le bir taarrm crçunıuı antikte vaziyet AU&n&a mifeafleleslnfn t.m bir 1 h Cd ı devam etın.lştir: teşkili ile btm m, Sovyet ordulannm IMIJa&a De il(üJllMAia .P am 
1 eceği . .. 1 d" hararetli neşriyatta t!BU mWAW btltlh:ı A'mlll8V'l n AL buaEln ~ bulunduktan duruma g(). Yasaıa: Selim Rqıp Emeı ~ ..... ,,.,! :-::..::""':: 

lt6bıı ~ soy e 1 yanın btıyilk kumı:u saran fenalık re en mflnMib bir istikamette bahset.. • ...... enei İncUis i:a'aliDe 
ilk:....: at <A.A.> _ Jdilı1I ~ bulunuyor tuvvetlerfne kAraı dllıı:ramn iyilik tuv ııtmııa osıerat.ıl taarrwıa lefti mUm- 1 D&'iHere Ue Blrlqlk Amerikayı ııır.,maksadJıe hlanda~:. ,ıkar.ıJan = 
~ti ~~ ~-·""'Jile vetıerlnin bir araya. gelmesi demek ol .k'Un ol1ı.ca#ını ... ı> ka.yde.Unlş olduiıınuı. birinden ayıran cenlş A\IAııUk kan blr!fklulnln, bu sahada oyllMI*-
....._lalı: ua.ı;ı m .... ~ duğ'uDU söyler~ro bılmem hodl>(.'SCD'L at dahi batırlatmıı.!r lstJyeceğlz. Oknaasu, ı>arkta eereyan eden h:ırb lan rolıuı -.alal.red ile aaeohlll kaJma. 
-an lllili eden ~n ıkrah Ta.bran 3' ~) - Paın; ajansı· ıt etıadf olur .mU)"Ulllb 8iad 9CMJa Amıa.n bqtumandaıı- ~ lııQaıi bir M"0•'3eti laaia ._ ra mahküm bulunoı~tur. 
~ et;~i c.nıaıı babranı mü.va. blidirlyor: .~ Anııpawn vaıl.vetl bğmnı :tlmen l?ÖIO cenubunda maitlOb ~· P!hrakt ba denizin yol ufl'ak. . Bu işg-al ıru-asnıda Ame~a k&l'll 
~ ~hid ve a,ıtmlıcA.r d&V- İran gametıeleri, tJQ~lelerini .. Amwada mUthis Ye !korkunç hidl- edileme lnva~ nehr.1 geri.sine a~ldığm lan uzerinde mevzi almış blllenaa Al- lısanını biisbllt&n ,ıactetıcndlreıı AL 
~ ~,~vıet etım.iştir. Kral Efgan- cTilrlt matbuatı ~i ifade edl - selerin ce.reran ettıği bugünlerdc.ıı ctlm dan bahsettiği kuw.ell Bov:Yct tıt•a. man denizaltılarının vazif-. Alaer:I. man ~tbaa&a. ADlerlbnın Almanya 
)eti .. ,:-.wir zıı.ma.n ecnebi baimt ft"""'~ 

1 
... ~ .. ~ Timk ~ .. ~ .. ıe ıeslle nutkuna devam ~ Coroll btı.. ~ı. So\'Yrllcrin co!t sıkışan Lenlngrad kM~ İD&iltere.re cönderllcn mabeme ile llliiıradutqe başlamak ve blnaetJ. 

~ ""'tlO.da. ıka.hna#ı .. yor> ib~l a wuıu,., ıı><WA-~ .. 14.Y& ~ mmılckeıtlerl blrer t:ırer b(igeel.ni lrurta:-mü ma.k8adlle terllb ~ima Cll&'el otmak, ba ııevki1atı ce bir harb Vtiilal elde e&mek ltiD 
Jtı tlt!ar.uu ve nı ~ etmemiş rinln irana :ald neşriyatına talJı.sis e- &aJllilllJ. .halya, '.Macaristan, Romanya. ve ~ ol.dukbrı böyle bir taar. r.aııan vaıııarbrı denizin dibine J9Jla- ha emrivakii yaptı~ıııı iddia etmeye 

l'e lllenatiinl eme:ltetetin.i.n istir; - det"elk el}"Di z:ı.ınanda mimlettarlık .. Bu)prlıstıuıın vutyet!ert:ıl taı:bih eL ruz grupu mudur? maktır. başlamıştı. hlandanın 1ş,nu Ü"'crin. 
:ı. bU}lllldtıt!ıar ın.~m;ya annet.. Iannı ~ etmelk!tedıl'. mJş ~ bu mnıetıerl ~bplar.:ı:ı i:Dltal- Almanknıı. tım~ - Pelpus ıöllerl Ayrıca havalaı'dn utan tanarela (Jıe dm ltf aya 7akın bir zam:m geçti. Fa-

t6na8fh ını 8ÖyJ.em4tir. Mü _ . . ti. Iarı> diye tavsif e~. ara.sındadti milstahkem Sovyet hattını nne ayni maksadh w meıale.kd am- kat Amerikan donanması ile Alman 
~ tehd ~ ıva.ta.nın is.. ciran> ıuetaS, d.ijııor ' • JSltaıııtlar bir.kaç gün evvel yararak şlmnle doğ. sındnJd mu~-asalayı b31talaınaya wı denlıı kwnetJeri •nKmda Jterhanai 
hııtııt kle ~ lnllmadı~a ve Türk ~lbr ve pae1ıeeilel'inln dü • ~ BaşVakUi btl.ara! devlet.ıerden ru terattiler 'lmydettiklrrl ve bu es. fnkıiaa uirat.ına3•a plJŞlllaJr.tadan:ır. bir nokt.aaa, Jaerhanci bir Phlın:ı ol. 
~l b!fıa 1'e ınena.ın halclclar olmadık.. fÜ,llıOOlerıl, Tlit'4Jc m0.....,.tl!a~ bahsederlten de şöyle dt>mişlir: Ilada İlmen gölU şimalindeld Novog. Ş1-lt,re kadar cereyan eckn bu mij.. madı. Acalıa. bunun sebırb\, Amerika 
rtğ,ll.i ~!lık Si;ra,,eıtıne devam edHe- bize kaıJ1 &An samtmf ın; dtlStane J:ııs d.swıç, :1spanya ve Tll.rklye ftttur rad şdn-Inf .dıe L'lP'te':/lPdJı:ltri ID310:ın cadeleabı neticesi henü kat'i olmak- bahriye nazırı albay Knoksun Wdlası 

ır· 'ö.Pienüftir. siya.tının blır ifll(lnid1r. nan mmetL. içindedirler ve taplanm milstakb~ kur buı:mııuğu ~hetle böyle birdenbire bu tan uzak bolanuyor. Cünkü batan va.. veçhQe Alınan deniz birllklerüıJu A.. 
~t llıktizrııda.r, ~rı!fı.'ll • de Tirit kardeflerilıe banı.nm ldm olaca.tını kl'lldi kend:Uerl ııöHin eeırubunda bilyilkçe bir muhare. parların Terine kwn :reni 1n63 ohı .. merlkan gemllenuo ald giher&ahlllr 
>&d "l1lt ıhlirrtyeı; rm tıeeaa.t.ıe - nln talbinde ne soımıı.'ktadırınrı> ~ l:>ah.setmelert g&ümUzUıı önün- nanlar ve kısmen ek lhUyaUa bulun.. httlnıle b11hııım:ıktan itina ne tcthıab 
e~ aftl.arını sitaylşı1e Dlfl ..,nı samımı biSer m~udd1l1'. M1tteı*fberı B. mtıertn tatlh el.t:iii de bu jbf,jmali canla.ndırman.dır. dlll'lllan ?"edek tea•ajlıt.r Jbme cdlbnek etmeltti mJdlr; yoba carb :nısıf kire. 

~ ~ 8CJrtra bfit1in E!ganlıla .. · tlar Tftrk mi)tetlının terakkileri- usullere t.emaa eden :hıgfil& B.'tŞftktli. Eter ~. Moake>Vl\ mıntakasın •uretUe Jngl.hercn\n lhtlyaçJarı tanla sbıha uak h11daıllanaa bd:ır t#şmll 
tQl~tlrıı u.:la ~erinı'n tama.. lran1 uni,.eUe AJ.mam"a.DID hücuma hazır oluncaya dıı. bu8iiD lıoin cllerlnde ~ bir fır olunmuştur. l"abt IJatlyacm temini edlldltl iddia ohman Amerikan dl'Yl'L 
ır-rıe.ti ıı~~az:ı etmek J'Ç>D. ~ nf daima derill tııir' mann i:ı- kadar lr.endini emnlyai aıtıns almak IM1ıaD iaWade ile tllhaldka bu izahına demek, İngfltaffe ~tıa harbdea yelerlnln heaü.ı ha huducllara n1ap.. 
ı1t~rı ...,. "'llaa. nıvıelıce ya,pm.ış 

01 
: kib ~· mabadile RUlYll ile .. Türk:fn Jle yap. calı411tığım.ı:a fe!ci!de bir harekcı tertlb evvelki duruıa...._ devam etın.lıte oL cak kadar faaliyet 9balannı g-enişle&.. 

~ .. ıı... •:vnı f.ed•kftı1*1an tekrar MerirmD Saad Dans JtMlr,... Wı gibi- bir ademi tecavth paktı &L ve icra e8ııişlerae bU&ilnkli 'durumları dwıtu demek tldiWlr. Benum Jıt>r türli memlş olmalan mıdır? 
'1trec'"6~ A.tnade bui~annı .söy_ ~ _.ı1atı dettiiful söYledlkten sonr" sözlerine da.hlllnde en doğru bir hareketi yap. lhtiyao ınadcleslnl ~IClan ithal et.. Sebeb ne olurs:ı. olsmt: inglltere Be 
~ !hitam . AA) PaıB aj&Jısl şöyle devam etmiştir: mışu.rlar._. ve Lcnlııgracl bölgcsıne mele mechuriJetıaie IHah&nan blr tn.. Abnan7a araaıncla At.Unt• OQıut~ 

A 
-

0 
~- Taiının ~ ( - .BugQn 9 ba.tt.'\ oJuYoı' ki dost; de- basan çdt ağır yUkü t.ıınru, hatta büs- eiltere 4ln eMJ YadTeUe kahnan111 tm.. ...c1a teft:l'*n ethr1 şNlcl m!ir.adele. 

rne 
•k J bllQirlyO!r: diki millet;ıe tılçblr tahrlk olmadan b4D bütün !bertaraf et.mek iç.ın bundnn bal! kim Obma&T&M&'J bedihidir. Fakat bu- ..... .,.. k ..... bakleMlll ılbl Mr .&. 

rı an • apon TirtiYC Cimııh~hı Şe!hı'nşah ]erce &Ster ve harb aleUerllc saldı.muş b çare de yok.tur, mthal~clayız. na ratmen İna'iltere ayakta durabJI. :merikaa - Almaa llarwda~ .. .-.. 
•• .. _---...c ~eti ~elçisi su. bulmıU:7'0f'.> Sov.yet suvvet.lerlnlu bu &ilzel hııre.. mişse, bazı t.ahdldata. raimen umumi olmamıştır. l:•az mevsiminin JıtUanıllll 

rnuna b t 
llliili.,.,_..,, " .. ...__ ..... '1.aHle ga n~~ harb. f lin tcmaa ketıte muva.ffak ola.madıklnnna göre hayat sevlytıstnl fah nlsbettc düsür. beraber mun "~ hulül efmolle se a 1 gergı•n ad Davazm ölumu mwW<K>~..... • Almatı - """"'"P. alda~ e 

3 
mil- ııe* ve Jdare 'kudretlen:ı.i c:DJma ba- memlşse n keadlalnl •lldafaa tpl~ artnıamıa lnttıar olunan cJmha1tı'ta-

J,,._. eteler ımet.ııumon yaptığı lbiiyük hiz eden B. ~ ~ eyn. his mevzuu etıtığinı!z Alman komutıı.n.. muhta~ l>Wwn.rbatıı bircok dllhlan A- rm faallyrtl, elbette iti bir ihtimal ola-
'""l.IQ(lra z , yon ve belki de da.ha fasla msanın ölü merQaia .-.Jl--t.. raJı: Boeseftlt c~ ...... ftı~e 24 (A.ıA..) s~"t .._ft metleI'i tebarüz eUimJ,eJkfıedir, --a..ıt·Qm edıldi"""l V" Buz deni lığının daha bıdaJiet+..e b!l ihtlmali dil ,... n &VNCe1t~, ltuaa. A.Uin. - .,..v.. llhuak:ıtmda ~ • - 'JW>& me....... me ...._..,., . ~... ~ • ŞÜllıettk iıedbtrli davra.ndl{.rı aruaeıı- wa laaı'bincle canını dişine takmak :ı,&Jals mevna olnn1'*ur. Fakat tsUkba-

~allberı J eclUıdClne Ciıre, tıa!ta - • G I b" zinden ~cn~oo::~~::a Jedı maktadır. Aca.lla, Sovyetıcr, A:ıtıanla- suretlle kıyuıya. bir mücadeleye atıL le alil plinlar ne Oluna olsun, Alman... 
-""41. guriilzn aı>oJzya ile 1ımeraca ara. Beşıktaş - enç er ır- mi}Jıgı .Jn58Zlm - 0 u - nn Smoı~ ş:ınt mmtıı.ka.'mld~ de- makta tereddüd ı:östemıe.mesıne borç- ıar tf\l Amerlkaıııar aa bö11e btr nı. 
gıtıı:~n 

1 
e1cte o".an fasılasız ger- • .., • •• • hid• • ğunu ~ Bovyetlerin mukaveme vam eden o.ta!etlerlnd~ Jst1fade De ludur. Fakat bu mücadelr, b[iyük za- ıplasmaya lleheb olablt~.f'k nstlelcrl 

ka !hal",..ı-"P>n ~ el'c;hDe Amerl... bgı klublen ısesı Unden a1ta.Yiele ~- ~ mmtakası ıhttyatlarından a rarsu olmus cıetncıır. Jla.tınlan ~mi yarat.nıa.ırlan iUna u~ 117.ak dumıt11-
8ın-4- --,,e na B. ~ J~uyanın U.r.:ı.kşarkt.aJ • to Q lard ı.;.~""' ..:...~ın::•.; F ıbolaılanı _,,_,. .,._/ar ::;şı.me ""'as""1den de b""""""- =-~"'!:.";!er .:.=ı:,,:e..:: .,. .. :;"..;:.,::.,-.::.,:; ~"":":O:: RI':;.,. al>• nututıa.a ve ofdd•IB 
bn ın~~ın~.r . .Atrı.ra. • a ka arla""*ırıldı ~en harble bu harb arasındaki fark yük lir m~!\St..\ olmak Usere tekrar e det emI, 1ııanlann m\ldarlan. ~ Hhıunlara rafmen rinlln hakikati 
~ SOllU?lıdn. matbuat mü.. r r Tekrar A'UaaLik mil1Akatına temas decckler mldır? Bu biUrunemeltle bcrıı.- na mücadelenhı ae:rrini lntbanıh ta.. etmafllk lıu ınerkeme bıılunnwttaAbr. 
~r ),~. lllÖ.1lemiıJ old·,.ı;..,.. cıosıane - eden + ....... uıN Ba"vek.lll oe.--. h~ ........... ı ber ihtimalin bllsbUtUn de haricinde kib etmek imkllumı wrmemrk için ar- < L. -m ~ <f,,ıı. ' ,...,."t>ır .. ..,,... ....,,.. .,.._a..i:•• ,_,,.....,, futbol .... ..._

1 
~,.m· .lllf>...... ..... ., ,.._ _.,..,.,.. d Mldi tık açığa vurulmaz olmuştur. nu bal, -'• l.l'H (/(..a.aLlf- <.._.,m•p ~u lı:e 1"'.owa .arıfamamıı ol- ~- A.ll.il.IU WWUül " mUlıtefiklerin şrutı~·Ue bu harbdeki e.,. r. . T 

~nı gi:zJ!ememektedtr. ftrlltt.8: oeza.lar tararl~ıştır. B1. şartlar arasmcl!ı f!U'kolduITTuıu söyl şıı.yed, Sovy~tl:?r L.ınmgrada ııer~. s 1 k 1 B -Siiıııe - • - rJncl - .,,,..... Halile mUcl>. """· ....,, bubi. mill<atlb ... ~ :,"";,.oı:,t::!~:i:~:.~:::. ovyet er mer ez allıkta bir Sovyet 
J\1iid·· r bank Umum bed boylrot ccz:ısı verUmlştiı-. Hakkı, gıbi Almany.anın t'caretlnc man: oıun. oek böyle bir hareketi tekrar ederler h d 130 k 

A-._ Urü isff t d" ŞükrU ve HÜS!l~ fle Oenclorbirllti ta. mıyacağılll llAn etmlş~. ve b1T mtIV'alfakiye:, de kazanırlarsa cep esin e tan ·ıhrac teşebbu··su·· 
• .,111: a at l a e m e ) kurundan Musta!ıwı~ 6 r a Rifnt " Mtnctıer:ı hltab Almanlım çar.: müşkül b~ durumn dil-
e Ü<! CA..A,) _ Süme.r!Jant . şa y, • İstfla nlt~ bu!unaın m-11et.lere şllriirler ve belki de Lenmgradı t:~·ce t h •b t • 1 k k 1 

lirflnll.n Jıit.ıfa et:tı~ ve ye Şakir ve Hf1stııyinc ikışcr ay, Şerefe bir hitab eden Ingiliz başve!d.11: cCe.su:r bir zgman için iehl'kcden kurtarırlar. a rı e mış er a im a mış. • 
r.ııın. f.atrıın edUıd ği hak· ay müsabaka ])($otıu cezası verilmiş.. ôlunm:, üııniıdini2t kesmeyinıiK, kuriulut Bu 1anJda bir hareketin tam b!r mu. 

bazıl~1' :::a~ •••\eleri • tir. Mıı.cın hakemi ile GençlerbtrlW anatiniz WımJıD edfılmitUn dedik~ ?affakb'ete lktirıcı edarnlyen b r &ekli- ~ 24 CA.A.l - Cephenin Berlin ~ ( A.A.) - D. N. B. aJan-
'ıııı. tamamen ...: eden haberle~ takınıınm sol hminc birer ihtar veril- aonra: ft~ara hıtab ederek: .ce. nln bile :veni Alm:ın HerJ lıareıtetını me~es laölaasindeıı TW aj&n$1na sına verilen bir lıabere göre Alman 
\...~ m cılltlut"tı, ftlltıı - Terbi .ur F'l'anlUIM.r CIAnirr.i .ko.lıdlrlllıııı> ele- bır ik1 81lnden!>erl b1r nırvt durakla- biJdiriltliline gore, seneral Kanie!ln tıt'alanrun teya!ı:ku2u ~~ Botr_ 
~ '-·- 7a&>\Jiı ._.._ • llllltlr. V'er11en ce.ub.r Beden • . mıya uğratmış olması bu iddlıunnım tn k·~..__, .~ ~aden tbeYnaı etlneee ~~ - ,.._ Genel Dl.relttörl"x.ıı tarafından mıştir. Soo .__,,, __ " btr delilldfr. Ya\D.ız şu nok~ da da mvıdaaı altında~ ~eıt .kıt'aları yet llY'Y~i tıını:hn.clMı Bs&on7a 'a\J-.ıısı -- \aadJk WV" • u1" .....- im& &ııönünde bul d k ~ dfilmana flddetal darbelıe-r kldırmege salıllie~ yapılmak il!ltenllern bir Jıfl.. 
~ mezuni:'lur. - ceıatr eoı .. uweQ sonra mer'i.Yete gire. Hita.beBinde &usyaya yardım edi - kJ tb~e aeWc ve :~= tı.sttınıütü dnam ed«* lıU' Alman Jılıvade lü.. raç t.e~ün önüne geçi!mi.ftir. 

~ ~~::--===~:--~;-:::~·~----------- )eceğini, bu maksada. M<ıetovo.da _'bi:r ile on:lullrm mtlkemmellyeti blrb!rl:rı! meainl hMlmıete $Mnı--·r, tq>la- 23 ~. 3 ~Yapanı aa.hlie ''#I et orm • 
1 

- tonıerans ~ceeğinı sör>ıti'Yen lI1- ikmal eder bir şeklide oıınaıı. pnı tto rmı jftma.ın ve umumı bra.rglhı.m "8tiafm• 'Ye ~ındati ~" kara.. an IŞ2etmesı· ç h na başveka!: cBu har\> aıe kadar mutanın lstedı~ı:ıI lı::ıt'a ya.pablbneHdfr. Gllıa etmifler ve en a.şatı 3.000 aü .. ya ç~ata ~ etm~ir. Ma oru g .. sün;ilın sonuna kadar Sovyet.ier. g(lzeI olmakla beraber c0t 'bw.y Tiı ~ <*1'~·. Geri _ ral:Y(ıaail .Almaaı zuttı ~leri de 
ı rev·ır a" • ı · w • d uzun surerse . cet.in olan böyle bi:- harclı:ete bunu ba -~...... emi ..... ~. mır ID'ln en vazifemi?.e devam edei:etız> dem~ - şanı.bilecek :ıta.blliyette kuvvP.tlCT sev. den get.irfterı dti.."l'Mn takırife kn,v - i ler ve sandallar Ü7.er.!ne mtles.W 
~ bö'.ge.'l.I. enwa.lılnden ol e; ter. . kedd>llmelidir. Al.-si halin, kendi aleyh Yetlerl de mimhıezim ed~lr. Sav_ bir ateş açmışlar ve ~eri im-

a ~ e muadil •2'75 up BorçJta deı>oslUCI& :Mini cllges> ~rlnM. netittler hıuıı\e retlreeeli fış!. yet. sı.t'aJarı ıso ta.ıü. ıoo tn~nn ha. e,leıınif,ılenlr. o----
' t. ... "tınna J) met.re küp .-494. desimetre - ladııı iahta6ı He r g 0·• n kA.rdır. "t'e lbl.rçdk tl.q> ıve kül?iyet1ll ıntttarda 
h.~ oSU.retiae satışa konulmuştur. Beıltahm. diln:dl Almım tt'blitlnı1m mi»ı "'~ r_& aid aa~ şaıtnanıeaı. Al*ar da ,____ . . . ioıtı*dIA1 e"fted'ğlmlK bu Jrllkümleri hL 1mma.t 'bılbla> e~. 
!tfı h..__~nbut, Tnıbzon K n.- a -~ Umum lı&.iidürllıi - (Baş tarafı 2 nci .aYfadr.1 d18ek>.r ıtt!lYid edecek mi? K.D 

Harekata kışta da 
devam edilecek ~~et Orman . • lll'8 ..... auan ÇeT.rge MlicUllrl~lle Ço.. wıaacu dalma m&reecabl.ll', - - -- Londrada 1 1 . 

a ...... 'l'......- ~--ı ıvıetnw& re•ir iabl'1111nde " lkıpQ böCe tefli.. ~ ıa!ı. t&Ama4 wnr, * ~ ... Almanlar Macarlardan ran mese esı 
t :t...~ ~ ir. _..._ .ara bUh'•-. eon Jaıldııd« 1·ık 1 d -ş:: ... _en _ ....... ""' .... -ur- :. .... _ .. ·-"" _ .. _ 25 fırka asker p an a -.ı:-.:::::·..:.~~'.:'.-0:. mli. 

llll itleıan:~at pey paraaile 4~61.941 gü.nft saat dlb da .__ ~..:,ıwının J'J'&Dllll ,r ııa- • t . l [Bqt.arafı 1 inci aa,!MlaJ him hazetıatın k.ıştıın evvel bttecetlnl 
~D.caıat.ı bölge şefiıti blııasında m-Oteş&ktı'.l Satış Xom~u~ ~ Ue Wrlikt.e iiçüıuıü dlrdl oJaa IS CffiJŞ er Böyle oknatla beraber lran meaeıeai temin elın&i1e beırei>er q h.arekAt.ı_ 

n.n. c'T!10> .&merlkat"• ~ oralla propc•.a.. Maslı:ova 24 CA.ıA.) - Cenevre&ı 1- ilk plA.ııdaki mevlı:fuu muhafaza etmek. ının da .Alman kurmayının pliuıiarına 

S t 
üam Müiin flldrleı'J ı..t nokh. ..v.- '1• bir ~dan ötrenadiiıne göre, tıedir. itıhal edihnlşolldu,ğwıu 111\'Ve edı)wlar. 

\i""' npat ilAaı lında teplamak isıla sarfeUltl ı:ıyrtıte AJkna.nlar '8l1k oephesi için Macarlaı' Tlmes gazetesınln d1p~tık mu. D~r tua:rtnn bır Alman gnzete.ııi 
l ••ıer B k U d 8k Jıaniye&lDID el'•n 1lül aı.. dan 25 f ~ daha - harrlı1, cevabın mcmnunlye~ şayan ~ .. ;:-: lta1se..ı...e an . mumi Müdürlüğün en r..- s6nirllL BUll& DIUkAbll idare 

1 
a lst.em~. ol.mamam lht.Jınsllııe mebru bazı mu. §Unları yamuı.ktadır: 

flı.,..: ""!1'1 ·~ ~a .•= otoruerı.....-&#., ,.utık('e' <"Üm.. Macanstanıda LYeni lbır ı&efe.r'berlik ita.bil Bu .sene U.ral silslksine varmak gi. 
~I ... lsaaymı ettırileeek işÇl paryonları ve evler< ile bunlara &ki •ur--•-'nln •vucıı f,,lnde toı.ılanmalt- va.rdır. W<lbirler almış olduklanna <itıir b' bir h""'"' h·,.n..: .. itbu"~fa oıa,...,.,_' ha.ricl su 'iceıan.tı ~ibl inşaat eörfllen Mbuma binaen ..._.. - ,.. eon gilnl~ bazı kuvvetli şayialar do- ' ....., .. ya •yuu ?..aman kn:t.ıllmış 

ın- --...1mpa.z1 rf iadır Al laştığını tayd<?yl::mektcdlr. de«iılız. 
a_ ~a.tın zn USU'lıle ebiltııneye t1011ıulınt,Şur. Ev~t, harb mlinafl(!brfüe. biıtün din. ma t hl•""• B şık b ~ll~ t.Q;ltzn ınuıha.nıanen bede14 4Bl8Q2,06 llradr. 7anın otorltrr ld.ırc siste.mıni kabul et. n e rgı İran hüldkneUnln ce·Wıı İn&iltere ıı a lr Af.nuuı gazetecisi de dıi _ 
a . ._ "1beııınd~ e~nkı 2-4 Lra mu.kabllinıde Alı.karada stmıert>ank mua. tatincJen şüphe edilemez. Fakat inle- hlikfa:netiıne lıaliha.zı.rda nazi.lere hl'fl YD1" ti: 4rı~~ ~-..--"'u ~tallbıtldıı. S\mı.er.bank şlibe.s!nden aımacaJctır. reli mrsleldaşımısın korktuğu ı:ibl 'bu <Baiıararı ı inci sayfad•l açılan milcad;?Ienln ınnwnt çer~vesi Alınan başkumandanlı.ğl ergeç b'.r 

•a.cı:·-.ıQne 2'71a194ı ı ll cta idare sistemi harbda ıunra imar ve ve IA>vat nenrrıt1D ötesınc atılm~o;t.ır 1cinde İran ın~cs!:ıi halletmek .lmkA tevaldkuf 00\-resi gCÇ:-.ıileccğ n. her 
i. _ l« 8ünıeıt>IW\'lt il tarilılne müsad!! Çarp.mba günü su Dı.r• faa.1.ITetlerlnln acil ihüyaelan 10.000 den !azla es!· alınnu3 ,e tül- nını vereoolttlr. zaman müdrik bulunmlJlt;ur. 
S ll\oak'lta.t Utnumı Miidürlüğ\lru:le yapıJaca.kW. bl'fl&ında devam ederf'.k ıuun a.mır ll,yetll miktarda hart> mal.7.cmesı lğtL 

~· b;; ~ telllinat 23100 liradır. lf;in bir ttlyacl halinl alacak mı? nam edilmiştir. 
~le~libl ~r teıau evrakı meyanına, şimıdiye lradar yapllllf oltiWc.- Ba 511a1e Yerilecek cenb demokra.i. Eston.vada harberlcn kıtalar temırr. 
' d n t.erfllp.~!e bun1a.r.n bedellerine, ~ın temftt tefkllMınlD 'ilin maJıarebedl'n sonra ve mıalaattlte- k'ÜZI bir hilcum yııparak Reval tıze-

e. '1t ~-~ etQıne 'l'e hanci banmlart& mt1M11tlecle tııuıwıdalda. afn ~ ne~ P,.e conazldm., 1, rinde .llerlemeittedlr!~. Ladoca gOlü. 
ıs ,._ ._ ~ r .lr.ovacaklamır. pbud a. «kemllnbıma i bidru gkü. ~ !!iti sa.biline, mlitte!lt Pm kuvvet.. 
ti '""' ~ ıııett.utııan il t mösle nomısl kb.tt:Y" re del'e{'eJ'e ka- lerı, gilzlde bir kahramanlık ~rek 

!le ~lal' ~ ru b&vi -.rflar kapaib oiarak Jıbale sen ıaa .,., ~e&ılıQeeıeliM, Wr t1e lııuntln memnunJiyet veren terakldlcr kaydet. 
'l . ._ "n oıun~Ukabillnde Anbnda S~ umumi ~ aktıllle elarall ha 'ki ltl~re tcllhMlnl mete devam eylemeıttedtrı.er. 
~ine' le · birine liirtildenip atiı-dklerunl,.eccı.ğbıt> İn8'il'tere, hıgt~ clvar yerler, $! '°· ~~~ iÖoderJlecek tekllfier naıayet lba1• _.tindeın bir -.at lııakar" tahmin ec111f:ror iti ba &eDUA- mall Ahta, Aln1.ln topraklan ve Al. 

8 ....., .... _'4<1Q va!:!ıniş ve mrfın kanuni §etllde kap~ olm.Uı ıMmı- 00 ltlSDll Ancto-!sbon ndhtfranımn cta man •an altında bulunan '°Praklar 
..... 'nta ih Olabilecek: gecikmeler nazarı itibara almmJ18oattu'· ııUıbıleıtnl WaJ etmfıkte 'l't' taııaffUJ' üzerinde 22 Hu.ıranla 23 N:uatoa ara-
""'El '> a.le;yi lerada seıi>esWr. c6770-735b edilen M•ova konteransUMh ihtiyat. smda cere:;&:ı ed'!Il bavn muharebcle. c;.e_r la da olsa Kf:M ~ PON>t'kttr. rinde, düuman 1041 taşyare kaJbetmie 

Hasan Bey Diyor ki : EbrPm lhaklrgil tir. 

. .. Dört beş ~fa a.Ç

tıtım halde her taraf 
~ meşgul.. hep nWş_. 
aruı.. 

Hasan bey - :Muh . 
tıekirlerln telefonla ih.. 
bar e<Wdiklcnni wıu • 
tuyıcusun illlJ> ? 

A:viıi müddet zarfınd.ı İng:ıızıerc tar 

Uzun bir muharebe plAnı ŞJ yapılan hava muharebclcrlnclc Al-
cı man •siatı 127 t&nareden ibare~r 

CBaftarafı 1 lnel llBTlda) Blrpok ls&Uıklmlar ele ıeçirildJ 
zemes1 ~ ettiginl yazarak diyor. Beriln ~ (~.) - D. N. B aja.n_ 
lar ki: . .• sırım~ öğrendiğine göre, İlmen golile 

Soyyetler Bı.rlıı:I tnratından .Amer.L. Peypus göi:ü a.rasında cereyan eden 
kaya YJll>ılan. slıPanşer 8 aydan evvel muharebeler esruı.smda, Afm.a.n kıt 
~ edllemıye~eğlnden Sovyeter Bir aları düşman tara.tından c.M..:ı u -
liğinin harbi UZU.'1 sllreoe[:lm tahm! .. w·--e c 
ettiğine hükm°.>dil~bllir. n ıı:üıdaraa edilen lbazı sahra mev-..Je -

Bu sil>erlşlerden en zıyadc a1Aka rını ~al ~tmişler, bi.r ~ ist1h.k!ı.m. 
uyandıranı tank nnkline mah.<ıus tay~ lar ele geç.rnı.şlerdir. Şimdi ccp'hcnln 
Ya.rclerdir. Buoo:ı.n da rıörülilyor ki Sov diğer bir k.ısnunda lbiı:1kaç gtin için.de 
Yet RU&Ya vatnı~ müdafaad .. talmağı lbinlerce esir ai~. Bn..şkn bır 
ddll fa.l:at bl~ giln taarruı..ı. iccmeyi 'kısunda iı8e 170 tank ve 210 tnp tah
de derp~ etmededir. rib edilmiş veya :li\lnam ~lftir. , 

Sabahtan Sabaha: mi.Pir. Bu lliimrc s:ılibeUi bir akide. 
:re •hllt değildir. Partiye b:ııtl.ının3.$1 

LJ lk D t • • ~ui IMr kanaat ne!lccsl delil, şah. na . rar ısı •1 bir menfaat endişesinden ibarettir. 
Bunun içindir k.l a)'D.l ~releri mulL. 

l 
• k ~Uf, hatif. blrblrin~ z.ıd ist.lkametıcr. genç eşır en ~ parU teşkilitmcb görmek müm.. 

kün olm.,tur. inlulab lıal't'ltetll'rine 

\"~rUen bir habere cöre Jlalk Par. , c~ ~~e ver~ veren bu ıiim. 
tisi bu yıl t.efkUAtını yeıılleyeeek, 0 • ~ kendini :;da~ hlı;"lr siyaı;j l.t'şek
cak, nabl)"e, 11aza, vlllyet merlı:eıde.. l . oru) amamıştır. Bu 2üıa.. 
rinde daha zi7ade re ı>artlcılfff adeta bir meskk '" 
verecektir Sırası c;:r..;ıara ~ san'at haline ıetlrmlştlr. Çilnk& on• 
beş ~ ful& sb'ui ha7at i~e ı leln hedef siyasi akidenin ra> esi de. 
bahmdmlıa halde bir siya.si partlnbı tu, h-.asi menfaatin alaoriasıdu. 
teekfl&tma girmemi' valaotlaş sıta.. Bu ~ra ı:ok defa rnemleteüa 
We kanaaUml lıühisa edeyim. baaı hakiki ideallsUerini parti ~ 

Bisde OD Temmıu bürrb'et lDtüi.. Jatına rtnnek~n relrlndlrınişfü. "'
bmdanberi birçok siyasi p.utlle.r faa. tir ltlrllii. scvıye lııirlltl, sat
liyet göskrmlşlcrdi.r. nu siyasi parti- lam akide blrllit, aee!:re bir. 
lerin ha7atlan, te~kllltlan ve gaye. ilki ve hatta vaş blrlitl nhı:ıa. 
leri üzerine tetkik yapılmış, tarihe nn bir mYlyet 'lçlıule samimi kalma. 
ve&fka ha1t1rlanm•e drtildlr. Bu bir nın lmkinı otmadıtın3 cöre bıı ç~ 
noksandır. Siyasi lokılibll\rda rol o:r- klnlsf de bir derece tabii ıronnrk 11-
na,.a.n partilerin haJatına aaır bir nmdır. Onan !çın Halk Partl!dni• 
eser meydana celmelldlr. Bunu kay. te!JkUltmı ce.nçleştlnnek husuıtonda. 
deCIUk&en senra bafıza.mudan fıılüane ki ('Ok isabetli kararım tatbik t•der. 
ederdi: bu partilerin bilııycsinl, ua.d. krn bu (blrllk) nottMtna da k1Ymet 

yeUnl tahJll edersek drürth: ld parti. •eıı....ı.t ılilt'llm. 
leri kuran ldeallııtlrri11 etrafını t'k- /71. I C I , _J 
RriT• bir sln6eure zümresi naata d- ~~ ..... ~ 4)J,. 



aya SON POSTA: 

.. ·· ..... 

(ÇOCUK) 
. . .. . . ... 

9 Ağustos bilmece
mizde kazananlar 
9 Ağustn; t:ırıh~ı b 1mecemiZde 

kaza.nan okuyucularmıızın i&m!ed 
&§ağıda yazılıdır. istanbuldıı. bulunan 
okuy.ucula.runız:n hediyelerini ?a -
zart.esi, Perşembe günleri öğleden 

sonra bizza.t. ldıırehıınemizden al
maları aAzımdır. Te.şrada. bwuua.r.ıa. 
nn hediyeleri posta i1e adreslerıne 

gönderilir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Bir Afrika duvar haritası 

Nevralji, Kırılılılı ve Biltiln Ağrılarınızı derhal keser 
icabında gOnde 3 kqe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

Her yerde Pullu Kutulan israrla isteyiniz. 
Y~ad ort.aolculu sınıf 1 de 336 

numaralı Behçet öner. 
Bir güneı gozlüğü 

İstanbul Qapa k.ıZ ortaokul.u sınıf 
2/B de 6&4t Berıa Yalnl2l0ğ1u. En idareli 

LAMBA Bir fİfe kolonya 
İS!tn.nhul !K!arngü;mrült Karaba.t 

mahnllool.nde, 27 ncl ilkokul sınıf 4 
ıtıa.letesinden M1ılkbule Tutum. 

Mürekkebli kalem 
(Son Posfa hatıralı) 

Llı.dfk ölü reji m.ü.dUrü kızı Beyhnn 
Yuroakul, AnStara Mııarlf VeWeti 
hususi kıalemıde Hn.ydar kızı Gökçen, 
Konya AlkBa.ra\Y cadldesi 22ı4 numaralı 

sdkak ll numarcH.ı evde Othan Tur
gay. 

Kurpn dolma ltcıl~m 
(Son Posta hatıralı) 

Düzçe ba'lı:!cıJ. Ta.hsı.n KeSkln elQe 
ö:ııcan G<isterlŞI&, Hıı.tıcy, Reıy.bAniye 

aşkerlilk ~ubesi muamele m~uru ağ_ 
ıu Asl.uı ~ Malatya. iSt.as,yon t•.·:~·::m tlCLIOS H[)[SSCSATI ~ t:::~ 

tayıd memura RJıfkı Ergün e!ile Feh. =============::z:: 
m1 Ergün. ğaloğlu kız oot.adkulundan 232 Sevim. 
Kuılma.z dökülmez hokka Alüminyom bardak 

(Son Posta hatıralı) <Son Posta hatıralı) 
istıa.nbul Beyazıd SüleymanıY'! cad_ İ.stıanıbul Srkecl Orhaniye caddesi 

desi Med:rese sdkak 8 numarada. Şüık_ ben7Aıci ŞeVJret yanında Musta-
rü T~an. İstanbul Taksim ~a- fa İstanbul Halıcıoğlu Abacı 
şa cami sotıa.k 41!'2 numarada Kemal ~· kağı 8 numarada İhsan 
Y!cya, İ8tanbul Ckbali ~ üncü. ll'lt Twı:li.soİataribull Boğaziçi liSeSi 3/A 
okuldan 4:7 numaralı Şadi Agun,. Is - da 6<17 Baki 'Önerm.an, İatanbu1 Cüın.. 
tanbul ad.Em~ ~~~e~at:'OO: thuriyet klfl: ~ talebesinden. 4:0 nu_ 
nu.n:ar a _ ' marah Nemıan Turnaoğ1u, Iı:tıanbul 
soı:~eit«ned Küçuks<*ıı.k 2 nuıma_ A1csaray M. Kemal caddesi Mesihpa. 
rada Ali Demetgiil. p sdkağı İsmet YıUklı. 

Dif macuna Renkli kartpo•tal 
Konya mmtaıım Ucaret müdürü Karadeniz Ereğli gümrük muba.fa_ 

cıtıu A;ydın Şa.mnan, İ2mtr Karpyaka. za memuru Ham<ii ~lu Lütfi Demir, 
Şayeste ~ 'lO numarada zeki Bursa ~r ortapaznr cadidesi '72 
Alada, Ankara Opera meydanı Qpe_ nulınarad.a. Yfimıaz ErgOden, Adıı.na. 
ra. apartımanı 3 üncü dairede Nevin lbirincl ortaokul aı'kası 38 numarada 
.Allmnan, Susurluk Mllllkuvvetler cad. '.OO.Ilk1llnı Erzen, Bursa cüm!hurlyet 
desinde Halll Erçetankaya.. caddesi 286 numa~da. Ali SQ;p !'k ~ 

Kokulu sabun göl, Soına NamaıgA.h ma.hnllesl !k.n-
(Son Posta batiralı) ci sokak 3 numarada Alıme~ ~-~len -

tstamw Fatth Şehrentinl mahallesi baş, Edirne ~den tertılyesı ~ c: -
Bıujhoca malt 4-2 No. da Kemalettin, sin-de Osman öııbay, Had~öy nu -
İstanbul sarıye.r Sular caddesi Afi. fus memuru ağlu Sami Sue~n, Ba_ 
yet mkağı a numarada Aysen Değer. baesk1 cezaevi memuru Samı kızı Z: 
h isto.nl>Ul san•at okulu 261 numa. Tekinel, A'dapazan Erenler caddesi 
r~ı Fehmi nımtct. İstan:bul Hıı1ıcı. bak'.kal Beytullaftl. ~lu Hü:seyn ot.. 
oğlu Turşucu mahalle.5i 53 numarada tay, Ayvaltk orrtıaoıkul coğra.1lyn ~ 
Muhterem Bayraktar, İstanbul Ca _ retmeni İffet kardeşi Fikret Apak. 

Devlet Denizyolları 

MUdUr.IU~ll 

işletme Umum 
l18n1a~ı 

25 Ağustostan 1 Eylfıle kaJar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 

Bartın hattma 

lnnlt..tıattuıa 

Mudanya hMtıaa 

Bandırma ha.t~ma 

__ Pazal'tesi 
huriyetı > 

_ çarş::uııba 

c:ıan. 

17 de (Ege>. Perşembe 17 de CCüm. 
. Gala.ta rıhtımından. 
18 de CAnafartaı. Sirkeci rıhtımın-

(NOT: Bu posta gidiş ve dönüşte ilaveten Ak.. 
çnkocaya. uğrıyacaktır. 

_ Sa.lıı 8 de (Mersin). Pe1'§elllbe 8 de <Bartın>. 
Tophane rıhtımından. 

_ salı, Perşembe ve Cumartesi 9 da (Çanakkale). 
Pazar 8 de (Marakaz). Postalar Oaja ta. rıhtı • 
mındnn kalkarlar. 
NOT: Salı, Perşembe ve Cum3-rtesi güateri esııs 
po.stamra füıvetcn s:ınt 10 dn Galata rıhtı -
mından llft.ve bırcr vapur kaldırılacaktır. İlave 
vapurlar aynı gün Mudanyadan 16.30 da istan.. 
bula döneceklerdir. Bu .suretle Mudany.a.dıın is_ 
tanbula hergün vapur va.rdtr.) 

- Pazartesi, Salı, Çarşaın!>a ve Cuma 8 de (Ma_ 
rakaz). Galata. rıhtımından. Ayrıca. Çaqamba 
ve Cumartesi 2Q de <Koeyıa> Tqih.ane rıhtı _ 
romdan. 

- Sah ve Cuma 19 <Seyyar). Tophane rıhtı -
;mından. 

_ Pazar 9 da. (Bartın) Tophane rıhtımından. 
_ ça.rşamba ıa oo (Ulgen;). Cuma~si 12 de CMer 

sin). Sirkeci rıhtımından. 
izmlr ı. ıiirat hattına -Pazar 16 da <İzmlr>. Galata rıhtımından. 
b · aave sürat - Salı 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
~ 2. siil"alt posta91 - Perşembe 13 de (Kadeş}. Glilatn rıhtımın.dan. 

NOT: Vapur seferlerı hakkında her türlü ma16.mat aşağıda telefon nu-
maraları yazılı Acentelerillliwen öğrenılebUir. .. 
Gnl:ı.ta. B:ı.ş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Vnıum Mu.. 

dürl~ü b\na.sı altında. 42362 

- Galatn. nhtl mı, Mıntaka Liman Re~iği 
bin ı ııltında. 4-0133 

> - Bırkeci, Yolcu Salonu. 22740 Sirlreei JI 
(7459) 

.......................................... -.... .._ ........... ·-·-... ···-·······---···--·-..... . 
Son Posta Matbaası: NCfl'İyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

sAHmLERI: S. Raııp EMEÇ. A. Ekrem UŞAKLIClL 

OTOMOBb, VE MAKİNİST OKULU 

ŞOFÖRLERE: Yeni devremiz 8 EYltllde açılacaktır. 
MUddct.I 3 aydır. Pra.tflt motl.ir dersleri, direksiyon ta
Iiımleri. Kabul şartlan hakkında tafsilAt isteyenlere 
program gönderilir. Kaydolacaklar heTgiin 9 dan 12 ye 
kadar ka.bul olunur. Mektub veya telgrafia yer temin 
edUebilir. Şişli. Ebek.ız ~ No. 1 

Devlet orman işletmesi Çoruh 
revir amirliğinden 

1 - Hatıla bölgooi emvalinden olup J3t)~ d~ iıt.Afli c3318:ıı adede 
muadil 436-b metreküp c059• desüıietreküo 18.din kalası açık arttııma 
6Ul'et1Je satışa konulmuştur. 

2 - Ka.laslara nid sa.tL~ şartnamesi Azı.karada. Orman Un1um Mildürlü
tllnde. İstanbul, TrabzOn, Kara Orman Çevirge Mlldürltiklerilc Çoruh 
Devlet Orıınan İşletmesi Revir Aınlrlitinoo ve HCJP3 bölge şefliğin.de 
görülebilir. 

3 - Kalasların mııhn.nunen bedeli c27• llra c57> ~r. 
4 - !.ııwcHlerin muvaJcka.t pey parasile 4.Eylfil.941 Perşembe günü saat 

16 da Hopa işletme bölge şefliği binasında müteşeı;dc.1 satıs komis-yo. 
nwıa milracaa.tlan. C7311> 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harict Askeri Kıtaat. ilanları 

Beher çift ~ li.ra.dan 8000 çift yemw kapalı zarfla. elcsiltmeye konmuş_ 
tur. İhalesi 27/8/9~1 Qa.rşamba. günü saat 16 da Erzurumda. a.skerl sat.ın 
alına komisyonunda yapıla.ca.kt.ır. "Talmıin tutarı ~.ooo lira. ilk temı_ 
na.il 2400 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda. görülür. Tal\plerin ka
nun1 vesiılcale.rlle t.eıtlif melttubla.ruu lliale saaıiinden bir sa.at evvel ko _ 
miSyOna vermeleri. cM.9-~ 

** AşağJda yu:ıiı mevadın kapalı zarna dml.lıtmeleri hizalarında yazılı ııiln. 
saat ve maballerodti askeri sa.tın alaıa kom.18yonlarında ;ra.pılacakitır. Talib. 
lerln kanuni vesikalarıle tek.lıf me'ktublarıru ihale saatlerinden blr saat ev
vel &iıd olduğu kıamisyona vermeleri. Evısaf ve şartnameleri kocnisYQnla -
rında görüljlr. 

Cinal Ml.k.tarı Tutarı Temlnaıtı İhale günü sa&ti ve mahall 
kilo lira Ura 

Sığır eLI. 40,000 
Ebnek Plolrmo.li. 1.400,WO 
TutUŞturma odunu. 615,000 
Kuru ot. 982,200 

20.000 
18,'160 

18,450 
58,932 

Kuru ot. 728,400 43,704 

Kuru ot. 768,240 46, 195 

Bulgur. 72,000 • 15,840 

1500 
140'1 

1383,75 
4197 

3280 

3458 

1188 

5928 

8/9/941 16 Kars. 
8 • • 11,30 Oellboıu. 310. 

4 • • 16 Kayseri. 
9 > • 16 Ankara Lv. 

Amlrllğl. 

9 D • 15 Ankara Lv. 
Amlrilği. 

9 JI • 11 Ankara Iv. 
Amirliği. 

8 JI JI 16 İzmir Lv. 
.Am trllği. 

17 • JI 15 Muğla. Sığır eti. 
s ı.ğır et.&. 

346,500 
120,000 

93,555 
38,400 2280 5 .. JI 15 İı;mit Akc;ıa -

koca ılıko'kulu. 
1927-7280) 

** 50.000 kilo koyun c~ almacatı:ıtır. Açık eksiltmcsl 11/9/9U Çarş.:ımt»ı 8~-
nü saat 16 da F.slı:lşetıirde a.9'.terl satın alına .komlsyonU.lda .yapılacak; • 
tuc teminatı 2437 lira 50 kuruştur. Talihlerin belli vaidtıte k.om~ona ge -
meleri. (923-7276> 

* * 45,000 k.ilo sığır eti kapalı zarfla eksilt.meye konmuştu~'. 
/ 
Tn~ln bedeli 

11,100 llra, ilk ıeıminıı.tı 1282 llra 50 kuruştur. ~alesl 5 9 9,u Cuma günü 
saat 16 da Mapa.zarmd.:ı. aserı satın aıma korrusıyonun~ yapılacaktır. Ta.
liblerin bclll vaıldtt.en bir saat evvel ıcamını veıs!lmla.rile teklif m-ekt.ıubla. 
rıru tkomfs.Yon& vennelerl. <933-7332> 

** Aşağıda yazılı nıevadın açık eksiluneıeri hizalarında yazılı gUn ve saat. 
10 da çangırıda askeri satın aima komisyonunda yapılacaktır. Taliblerln 

belli va.lt1ıtte k.omısyon gelmeleri · İhale tarihi 
Oloııi Mıkt:ı.n Tutan Teminatı 

lı:ilo llra Ura 

Sığır etL 90 000 18,000 2700 

Koyun eti. 50,000 17.500 2625 

Sa.de yağı. 20.000 29,000 4350 

Tere yağı, 6,000 8,900 1350 

Odun. 600,000 15,750 2362,50 

Kuru ot. 118.000 '7,080 1062 

saman. 108,000 2,160 324,50 

Pirinç. 35,000 14,000 2000 
1/9/941 

Bulgur. 35,000 5.600 840 

Toz şeker. 16.000 '7,840 1176 

Saib un. H,000 7,700 1155 
Kuru t86Ul:.Ye. 25,000 6.250 937,50 
Beyaz peynir. 8,000 5,GOO 840 4/9/941 

(949-7417) 

Beher ~tine 800 kuruış tahmin !ıı"! 5000 çift er fotlnt ka.pal~ zarfla. 
ekısöltııneye konnıuttur. İhalesi 1/ 9/941 Pazartesi gUnU .saat 16 da lzmirde 
Lv. ~ sa.tın alım9. ikomİ.SG'onunda )"llpıılaca.ktır. Tutar~ 40,000 Ura 
ilk temin.atı 3000 llTadır. Talihlerin :ıca.nuni vesikalarlle teklif ıınekttııbla_ 
nnı Rmle Aaa.tfn.den bir saat evvel komisyona vermeleri. (905-7146) 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

1 - Kara.nılılmn.eşc bölgesi emvalinden olup Bol'Qka deposunda mevcud 
308 adede muadil 139 metreküp 181 doolmet.reküp Mi.din tomru~u nçık 
nrt.tırma sur6ttle satışa konulmuştur. 

2 - Tomruk3.ar ka!>Ulaıuz ve hac:ml orta kutur üzerin.den hesablaruruş_ 
tır. 

s - Tomrı.ik!lara ıı.id satış şartnamool Ankarada oııman umı.ım müdür. 
lüğfmde, İstanıbu'lı, Trabron, Kars orman çevirge müdıü.rlükle!"i!e Çoruh 
devlet ormnn iŞletmesl revir ftmlrliğtnde ve Hopa bölge şefi.iğlnde görü
lebilir. 

4 - Tom.ruıaa.rm muhnmınen bedell 17 lirn 49 kuruştur. 
5 - İstekliler;n mu:valdkaL pey paraslle 4 E.Ylllftl 941 Penşembe günü 

sn.at 15 de Hqpa lış'le.tme bö:ge şefliği lbinaswda müteşek!kil satış konıts. 

yonuna müracaatııarı.. «'7312• 

Ağuıto 

Bu çekiliş 30 Ağustosta ızmir ente 
nasyonal fuarında yapılacakt.r. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Umum Mü:lürlüğünden işletmeleri 

Mtlstamel veya yeni bir 
kamyon şasisi alıııacaktıt 

ı - 2.5 ve 3 tonluk bir müstam~ ve.ya yeıll lltamıYon şasisi 
mekıtubla tekli! ~mek suretlle satın alınacakt.ır. 

2 - Muvalk!knt teminat 200 lıradır. 

3 - Gönıderirecek 'Ueiklif mektu,p'larında, verileOOk şasinin 
nu, mdtör evsaJı, Şanjman, Debre;%J, Diferansiyel, Fren 
batı şasi uzunluğu, nuı.kaslar ve lil:ıi1kleri halklk.ındaki fennl 
muhalakak zikredllrnelldir . 

4ı - Teklmerln n.ha~·ct 1/9 94.L Pazartesi günü saa.t 17 ye 
Met.lv lhaınınw. 4, ihlıcü kat.u:ı.delri Levwum M 

mu.kabilinde verilmi~ olması ıazımdır. (4422) 

30 aded l:\sr,ik salmastra mümune ıılbb 
ı > yazı makinesi 

15 metre !)elik te! halat. cnümunesl glbi.:ıı 
ı aded 20 metr.:ll:: şeılt. çelik metre 

1000 tap kayt,an cnümune gibi» e 1!bl 
12 aded makkab 1 mım kutrunda dipleri verileli nomun ., 
12 JI > 8 • > • • > " 
12 " > 9 • • JI • > " > 
12 > > 10 • JI • JI > ' 
6 • > 12 • JI • JI > ' 
6 D > 1'1 JI JI JI JI > • 
6 JI JI 15 , • JI JI > " 
4 :ıı > ıc , :ıı :ıı :ıı > • 
4 JI > 20 JI JI JI JI , " 

2 JI l> 25 D > JI :t > : 
2 • > 28 JI JI JI • , 

2 JI > 3:} D > JI > 
ı :ıı çiçek marki\ marangO'l gönyesi 35 s/nı tik 
4 :ıı dem~r marangoz mef'~nes1 5 No. 

38 :ıı kilit cnUmunesi gibi• 
22 » radansa • • 

1 roda ur halat 2~"i burırate 
25 ımetre ce11!ı::: te~ halat 1,5 burf7ata 
40 » galvanizli zincir mlhnunesl gj>b 
12 aded lc'llt cnfimuncsi gJbl1> 
12 D Tadam;a D .. 

100 metre lif h:ıınt 2.1 / 4 burRata 
25 • .U halat 1.1 /4 11 

25 D cellk ıel halat 1.1 /4 hmgata 
6 aded kilit ıır.ıım·ıne glbl'I 1 
6 " rad\\n3n • " l't f~ 

50 metre çelik tel haiat 2.1 12 bu~gn.ta onil sil f''J 
100 " çelik t•"'l h.alLlt 1.1f2 b•ı·gata 26 8 g41 c;alı ,"~onııı·d~f)P'-

Yukenda yazılı otuz Uç kalem mnlz!'mcnln 11ıına ı<olll 5 ·gyofll\ 
ı 1 • zım satın Q koın1 

da Kasunpnı;adn bu'ıınnn den z P\ •te mel'.1C r !f 
lığı yapılacaldır. ts•el;:l;!erln belU (rlln ve sa!'• J9 
atlan Ufın o1unur. c7H1• w "tıt ıındıın111 ~ 

T "T"° btır ~fil 
6000 mr-tre ıevıı"· 

1 - Ta'hmin edilen bedeıi 7110 lira ol·ın bu1unnn deniz ti 
941 Cuma gtJnü saat 14 clr Kasum:>nşada ~o ,ş 51'11 

<ılm!l. komisyonunda pa7.tırJı1Fı vnpılarııktlrrlnnrneıtl hel'{-:U t,t 

2 - Kat'1 teminn tı 115'!,50 Urrı . °"'iın':ıi1tr b,rııct.e (~ 
!inde me?lk\tr k.omlıw<mdnn bP<:Wls 2 11 ;stedH~ V" n tde r 

3 - İ ~eklilerin 2490 savıh k.nnunun tıarı rıa.n 01unll · 
ve sa.a"die adı geçen kornis;'Olla mU.rncıın 


