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Makineye 
erilirken 
a raa 

bombal8adl 
ballr 

arasında 
zayiat var 

rf d ltlrl: Ahvar.da bir şimendifer köprüsü 
ln&illde:n frandald bedene n en /" ........ • ............. • •• ••••• ••• ....... • ••• ""\ 

ıranda TAHRANDA i 
T ebriz, Erdebil 
Hangin şehirleri 

sukut etli 

İngiliz. Bas MÜZAKERE 1 

barel•Atı Y AP/l/YOR 
11

1 inıillr ve Sovy .. t ileri istikamet 
•• hareketlerini c&ıkrlr harita 

devam Şehinşah in g i: iz, ~ 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lngmz filosu iki limana 
Oombardıman etti 

''"" h' l Jt4ıata fe ır erine binlerce be-

ediyor Rus elçile~ini 1 Milli Şefin 
.. kabul ettı i telgrafları ~ Cllrae atıldı, halkın ln11i· 

b 
1 

aleyhinde harekatta 
Y'4J q UtUnadıjı bildirüiyor 

lltiQcı~ ~ı.o~~o> - İran resmi teb,._,,elerf -..unJQ~ıııe ıöre dilşm&D t.aY· 

Kasrışirin 
işgal edildi 

GorUşmeler hak- j 
kında tafsilat yok : 

etıQı~ dıll.ıı Tabı-anı bonıbardım&Il T h 
ctıı-. rcur. a.tıc arawıda zayıat. ,ar. Tayyareler a ~ana. ve lngiliz, Rus sefirleri 
UN.~va. 27 <Radyo) - SovYet ı.s. dİ~~er lr&R cehtrl8rln8 1 T h t k f d"l 
•-ı:;:t bürosu tarafından blldlrtllyor: :t y ' a ranı er e me ı er 
~ fllı hllÜ!lYelealne iatinaden 25 beyannameler attllar 
oı-ct 11ıa trünu İrau topraklarına ılren 1 IA:ındra 26 (A.A.> - Royter: 
~1~ırn11:. !16 Ağustos aünll Tebriz, 1 İran Şeh:nşahı İrandakl vaLI • 
ettnişıe' Ve diker bazı şehirleri .işgal 'ngı·ı,·z - Rus yet haktıncla İııglltere ve Sovyet 
~ l"dfr İı.cuı. resmi tebllii ' I ~ hük.Qmetlert nezdinde bir mfub • 
~ ~ra, 27 <A.A.> _ Slmlada bulu.. ha.lede bulunmuş ise de. bu mü _ 

~tınıendan l dahalenln mahiyeti henüz malfun 
~ lıJc ba.şKarargAlu tebliği: aarr uz delildir. 

Uç ırnllhı!ıııve 111ndfstan kıtnatl 1rana lı>ndranın sallhiyetli mahfelle-
rı. noltt&dan girmişlerdir. • • J_ 1 • 

mtışt:: ~ .t_~!_Vetlerlnln yardım- ıslı1e.ametıerı !~:.,::~ı:,,~uın:tn~ i 
Ku~etU ..... -er ihracı kabil ol- blliı tafalc sölı:erlcen tran har1cl;,e • 

ıı ,...r B\ııd DallU1DS iki hatQmeUn Alman be. i 
erşa.puru ltald te.ekltuıtı Ben. J • J t ·ı şinci koluna arşı harekete geç _ : 
Limanda buıun:1~tır. ngilız er ayyare I e ,. mı* nl.Yetln:fe olduttannı bl!d;,. -

'-nlleri zap~ed:ımt.,t~ ve İtalyan asker naklettiler dikten ve İngiliz ile Sovyet kıt•a -

Ankara 26 CA.A.> - Tahran büyük 
elçimiz Suad Davazın irtihali do1r.l·ı. 
sile Ala Hazreti Şehinşahı Iran Rıza 
Pehlevi tarafından ı&tderllmış taziye 
telgrafına Relsic!lmhur tmıet İnönü 
teşelıikUrlerlni bllmukabele telgrafla 
blldimıl.şlerdlr. 

Ankara 26 <A.A.> - Macar'Ann 
mlllt et. EtiennP. bavramlan mUnase ·• 
bettle Relsic<knhur ismet İnönü tara. 
tından Qet:Uen tebrik telgrafın.'\ MB<'ar 
kral naibi Amiral Horty tarafından 

telgrafla ve teŞ'!kkUrle mukabele ed!l
nı.lşıtr. 

····ı;:M··aı·ş·;ıkii.inin···· 

parlamentodaki 
mühim beyanatı "'--lrandaki PCt.Ml kuYU!arının 1 ıarma artık IUzum kalmadıtı anda 

~ı IQ1n bu nıınta.kalara hav:'~ha- - İngiliz ve Sovye· hOktlmefürl ta-
"lle asker 1ndir!!mlşt1:-. arı.. .Ka.hlre 26 (,\.A.> - ortaşark İngi. rafından cekl~ece!c:leri hususunda ((Mütecaviz kuvvetlerin lran 
ı...~ liman bombarılunan edildi Uz ha.va kuvvetlı?ri JtarargA.lımın teb- teminat verdlıc:tcm tonra Sehlnşal~ kuvvetlerile ka-ıla•tıklan her 

~llıl>eşte 27 ilki: bü.vük elçilerinden biZ?.&t kendisin! - s s 

idare itleri telefon•.aı 20203 

Bu sabahki 

haberler 

Basababkl 
Sovyet 
,teblijl 

Moskova, 27 (Radyo) - Sovyet is
tihbarat bürosu tnrefındruı bu sııbalı 
neşredilen harb tebllği: 

26 Ağust.os gilnO ordulanmn, bUtUn 
cephelerde şl.d:letll muharebeier ver. 
mekte devam etm!şlt-rdir. 

Alman milteınm.m mn!Omata naza. 
ran 24 Ağustosta dilşürülen A'man 
ta..vyarelerlntn s:ıyısı. evve'ce b!:.dfr,Jcli. 
ğ1 üzere 46 .:ılm:ıyıp 63 !Ur. 

Ruslar Narva 
şehrinf n sukutunu 

bildiriyorlar 
Londra. 27 CA.A.> - Sov-ıct Rusya. 

daıki hart> vaziyet! hakkmd:ı. şu 111üta. 
l~alar yıUrUtUlmektcd!r: 

Fiau 1 kuruı 

Alman 
levkalAde 

tebllll 
Yeniden 83596 
esir ahndı, 465 
top ve 190 tank 
iğtinam edildi 

Dniprepetrovsk 
.. şehri zaptedildi 

«Düıman Dinyeperin garb 
aahilindeki •on İ•tinad 

'noktasını kcybetti>1 

Berlln 26 (A.A.> - Almıın or • 
dUları başkumand;ln'ı~ı <ışa~ırlakl 
feVlkalAde tebllA'i neşrııtrnektedlr: 

Von Kleist zırhlı ordusunım s~rt 
teşelckUllerl dün Dınyep:!r Pi': • 
rovsk :köprübaşıuı v~ bu şehri çe. 

Ruslar Narva. şehrınln sukut etmtş tin muhareb~lcrden soura hUcwnıa 
olduğunu blld rıne~tc~ ı·ı •r Alına!' ıı. zaptetm!şlerdlr. 
Leningrada doğru llerledlklerl bildiri. Bu sureUe düşman Kiyefin ce • 
liyor ise de Ruslann mukavemeti kı. nubunda Dlnyel)ilr nehrinin earb 
nl.mamıştır. sahilindeki son istlnad no1ttasıııı 

Almanlar Ukra.ynada DJepepetrowsk da kaybetın~ir. 
şehrinin zaptını iddia eylemekte iseler Von Klelst orJusu n:nyrp~r nt'h. 
de bu haber henüz t.eeyyüd etme- ri dirseğln1e yapt1ih muharebe • 
miştir. lerde, Uman meydan muharebP _ 

Odesa mukavemet etmektedir. sindeo sonra, cPm'ıın 83 5!t5 esir al-
Ruslann Eston~·'\d!\ Talllnde Alman-ı <Devamı 5 inci sayfada) 

Larla çarpışt.ıitları bildırllmektedlr. \. ) 

Tnrk ceza kanununda 
yapılacak tadilat esasları 
Tetkikat bütün maddeler üzerinde yapılmak
tadır, komisyonun faaliyeti bir seııe sürecektir 

Ankara 26 CHwıusiı - Adliye 1 t>klile&l. Türk ~ kanım1ında 7apdaealı 
&adUAtm esıulan üzerindeki ,ahşıualanna devam etmektedir. Tetkikat bilUba 
maddeler iiserinde yaptlnıaktadır. Komb;yonan faall;retl bir sene 11ürecektır. 
İtal7a cesa !.ı&nunu Jle IH"raber diler bası memleket ceza kanunları ela 

Wktlı: edilmektedir. 

IZMIR MEKTUBLARI: 

~kıin ' · (A.A > - Oraj UJsag İngiliz bomoardım:uı tayyareleri <iün ziyaret etme: erini istemiştir. B(lyllk: yerde bittabi müıademeler 
rııo ya.z-Jıkınn a-öre blr İngil!z Tahran ve cUter tran :şehirlerine be- elı;i dün sa.bnh saat ıo da şehln- : olmuıtur» • s ~~ ~ra körfezinde Maverayı yannanıeler atırnJ.ilardır. Ayni gün, av şahla gö!'llşm11$1er ve bu konıış - • lzm. . bOJOk d d. . ~ o unun başlangıç n<>kta.sı tayyare1erımız ııerıemekte oıan kıt'a- mayı müz;ı;kere1er ıaıclb eımınıştfdra. B k · ı · . d . ) f) n er J 
~ erşah ile Kronsstr l'manlarmı te b l I ve ,., ... _,,,...elerin ce-anı haltk aŞV8 1 10 aVIO a ~llhlan etnıi;>tir. İrıgilıı: hava lanmıaıa moz.Ml~reı u unmuş ar uvı_.~ •v~ır • 

"' 'l'1 Tanrarn da taarruz ctmış.. !~1:1":~u!8r!~:u7,1n~!°1:ey~!~~dC:~ t~;~;.e~ıı;a:,::n; ~rkr.tm~ner müzakereler HaJkapJDaf balakJJg ... J 
t._. itaMmı&Jc tatly .. n Uç tayyarl'yl ateşe tut.. • ~u bugiinku ne.s_ d k 
~"' .ı\tılan b11TannamelP..r mUO}aırdır. ordu He foi>lrl!Ai y.ııp:larait J,ondra r~ lcA.tın İran iSt"IA cereyan e er an •• 
lıb.~ ' 27 (A.A.J - İngUlz tayya. naklb'e ta.yyar<'leri muvaf!alı:"lyetle rlyatında ~devanı etmf~e. 
~'e Tahranıı ve dl~er tran et'- kullanılmıştır. edilinclye r sözler .söyleın4- Tahran 26 (iA.A.) - Pars ajansı - - -
~ binlerce beyaunemele: atmış.. Düntı:U tebl;itfe dilşilrilldütü bildıi- il haidltında n~en fnglllz ku\· •• bildıriyor: J • • • 

bfrıık. ~an .l Il'kl rilen 4 düşman tayyareslnden baş - tir. Cen1Jbda
5 

ıg 1 sa>·fadal E ParlarnentDnun diinkfi fevkalade zmıre gelen her yabancı hayretler IÇınde : 
tıl'fl,:·~ namelerde ranın "D . ka h k ti! rl . ta te r1>evaın• n~ : l ''AIJ h AJJ hl d • • J~"'llJ~~e lst!k!al n.' hıçbir halel ge-ı ca avn uvve e mıze, .. ~~ruz - ' ··························"' (De't'amı 5 

ino.I ııayfadaJ a a ıyor; hır bu harikulade İmar faa-
"'"IJ!l{fı- ~tı blld'p ımektedir • (Devamı 5 ınd ssy a.... ,................... • , 

~11:rı~ <AA·.ı - ir~nda ingmz _ ..-. .. d • •Or k • J lıyetine, dir de şu katil su birikintisine bakı11 
~,.·~:t ~r:yı:ıı::~~k~~;ti=- [ Genera.a 1. -7' 1. 1 Yazanı ErcamenJElırem Talu 
~~~ ınuıcn:vemete resadüf et_ ' · 
~·ı.ır ata rler. Bu muk9:vemet resmi • 

~'lıtacıır rı. llakerler tarafından yapıl. dd •• d de ' 
~~.:.~~~::.t~~il.7l:~u:: J a po~ ya tere u · e ı yor. 
\'. ~a lfaortn alımlı "b" •• •• J ')" A "k • b• 1·., • k ~r. cı 27 CA.A.> _ ingaız tuv. A b aneti artmış gı ı gorunen ngı ız- merı an ış ır ıgı arşı-
'"ı.~t ~!!:::.ı;·n şehrını c~,i md~- eda abresyenı· endişeler mi hissetmiye başladı? Yoksa şark cephesin-

tiltı ~ n ... ~en ışgal etm y.er ır. 51 n a azı 

aı tatıh.;.~:_~adın 24-0 kilometre d S tlerı"n müttefik ordulara karşı göstermekte oldukları şiddetli 
-.:::::~ır e ovye . . 
İra ---- mükavemeti hesaba katarak ıhtıyatlı davranmayı faydalı mı buldu? 

hc.kkı:d~aJ:Pk!!'ıar .,~,~.1:!~ .. 1 . 1~~~~!~ .. !:~~~~,:':! .~.:. ~;,mn .. temayU • 
Acele tenaua ksdar teneaır. En ıyl.si sile ve Yunan ba.yrnA•nı nfwıl! olduğu lUnde bulunaca~ı7., 

•U. 

~ ... ~111.:_ h
0

•82'J (~!·~or·.D~~.tı·B . bildi. iaat. :~rasında ınutavassl~ b r şe. halde VIAdlvos·oıc l.numma muvasalat Fılhaklık6, Japony.l, Hindi Çini !şini ~'"'J' r bu ikan sürattir. lnsanlar g.bi onlar- ettıtinden bahistir. azimle ve süratıe hallettiJı:ten ve Siyam • t 
idi 

01 UteşekicU olan ,.em.yet.ler ve :ınıl- Birbırını t.a.lnaml:ımakt.ı\ ol.ıın bu hn. hududuna milhımce denecek mllcıtarda amir laıırmdıua aiisel 1* ....... 
d~ mde anca.ıt sUra.t.le ış ııormege alı. berlerın her !kısi de hususi Jaı><>n kay. asker Ylğ<hkun sonra İngılızlerln Sin. Bundan evvelkl melctublarımda, bl. ı lıiı görünce ha~et edlyor ve· 

~llt\l 1 •Jan81 le e;lurıarsa ınt.lh\ılı neticeler elde e. naıklarınJan ·ı.:ır.lmrk:edır ve resmı Ja. g~urla Mslaka yarımadasında, Bir _ hattın met.hini ebtltim güzel İzmirin _ Allah Alla.'hl dl . ~ • 
~.... bıı1ıın • ecnebi lelerine tam bir $ık illrler Ak.si halde. kıymetli zaman. pon mah1.tiıenle geJçı hıç bır znhiı·t manyada ve mlll! Çin hUktlmetlnin de mfih.im bir derdi var: Halka.pına.r ba.. kulMe. . )'W', blr bu harı~ 
~t '~ııan ıt blr mU$!ihtdln frana ~nahak yere he.lro.ur ve ıneydıına a18ıltalan yoktur. Faka , y~adıgımız Hindi Cini ştın:ıl hududa boyunca mil- taklığı' . ıma.r fa~ıyetıne, bır de şu ta. 
'eıcta~bı e~ıti·lız - Sovyet tecavü- ı.ka ışler '1e tam manasUe asg:ırı b.r bu cetm ve bu.ırnnıı ı;ıı.,lerde h•Ç btr tenAeıran !ttıhaz eyledikleri mukabil · til su blrikffit.isine bakın. Acaba şun.. 
~ ~ır . bir rruıkl\les.nı neş. ~erı:ede bulunur. ... 1 hikıimetln <eeadı arzusu hıl.itındakı tedbirler kaıışısm:la duraklar gib. oldu, . Şehrı~ hemen.oeelk burnunun di • cağızı kurtarm.a'k. da bır iŞ mi ki, böy. 

'-ı tl\tt~İecıe ö 1 Herkesçe ına!Om olan su kısa mu n- haberlerin neşr.:ıe musaade etm.yl·ceği Siyamla anlaşmak teşebbllstinde bu _ binde bir frengı ka.rhası gibi durıı.n le bırabnışla.r. Yoka, nazarlık diye 
~~ t~e~~ 5..ı~:~~ıe~a~~7ı~;1= beynel- hazanın 6er:lmı: b!z· sevkeden 6cbeb t.ab.• ö.dugur ıı da şbphe edUemez. o lundu, hazırlıklarına dt:vam etmekle bu vıcık yer, eğer Udimın fevfknlade_ mi anıkoyuyorlar? 
~ dıtıerını ne olduAunu knr.lyen dUnkil iazc•eıı .. ·de tnıışa:· edm .ki hıı. de bu iki haber doğru çıkar ve b.aş.. beraber belklenı>n sUratıe yeni işlere sı. j liği olmasa, İ2ımirLll haıvasını tama -1 Halbuki meselenin .çyiızü hiç de 
'"it ~ııı...ı,, t ve l:>eyn~lmll~l kanun- TokYO te:grn~ıh't~:~~ u~ r ~~~laı::e~ ka tara nardan da ny.ı~a tc y d edil rse r~şın~I ve b!r ta~attım mevsım n hl'r. mile ifsad edecek, haJ!k sı.!nuıdnn sa. bas.t değildır. HalBcapınar bataklığı. 
~d tl!ıını 411ın-ımazlıkl·rın•n yeni 25 Ağusto., ıa~"'os' ico\;adLın bazı tn,· z bız bunları, "Cıeyan ctm~kte olan b L gt.aUn 1 ışa doğdru bhıraz d.aruı yakl:ışınak- pır sapır dôltülecektt. Maamıı..f h ma. nın vnztyetı geplştlıtl buraya en af&-
lt .. ~'l op ı:;,, te•m•rl"rd" tr9nın Vaştn"'ton ve ,... - - ilk b d 1 o masmn il c emmıyet vermez g bl 1 k' 1 .. _ ek ' • .:"'lı b ra.\:ı • ... '" ·r. 1 t v"r.ti.... ·e Ru yaya Y a .renı.n u:n.ımı ı.ı.ı yet. ü , r ne gö-'' dil · arya 'Va a arı gene l.K: sik değıl. ğı bir m~n lira dök.filme.> nl iStil_ 

.\! lr•m Sovyp• B r· ğ ne terle tem na "'#' ,., •-• , •un . ııaıı. .. ~ isi ' 
~ ı k~:n eri Us •ı ha'hıe ko. gönderilecek •Aıurr~ı!!r. :tl'.ı~ nın ze - yen. .,.urpru..ıer.c ve büyuk hir surı.tle Acaba Japoııya, Bav Cörcllln son ...._,marın si': nekleri, mücade- zam ediyor. Bu bir milyon lirayı be. 
~~\'yp -.1dı; ~tn1ış olri ,~ 1 hııkkın. m~ nln Ja.pon ~~offı a tıc1da i .de. müessir olacaın zann.nda bJlundııttu _ beyanatıle kuvvet ve rcsnnetl nrtr.ıış leye raiımen ve ık!l~ rağmen zeh.r. ledlye veremez. vermek fecta.ıc.ıı.rlığı.. 
."'it ... ı.tırlr ı a ıl"t h:ık•kıı'lı>rl ta- n!zlerdcn geoın sin» .Tii'prınva~ nıura- muz Japama.un s ya) L nde v hare. g!J>i görünen İng'llz _ Amerl.katt lşblr. leyici ~elerJni guçlerı yettiği ita _ nı g6'z.e aJsa bile, tcthrın bu kı.smı ı:e. 

!!den b.ı yalandan fba- maha edllecrA''n~:ıird'" 2'tf,i\itustos k~t hattında, hlda rtt' t hnı nı b raz ı ği karşısın<la ~azı yml endişeler mi da.r ıfadan geri durmuyorlar. r1de ne Qiuak? Bu, be11' de~ilıdir. 
tarı.hl olan ik'.nc "' tsr b r n~ Ameri. güç olan buı tercddUdlcr husule gel- (Dcramı 5 inci sııyt:ıda) I.Zımire gelen bir yab:ın::ı, bu &>atak.. r~nmı ı ..ı 1aylaclaJ 



2 Sayfa 

Hergün 
Belçikanın 
Mukadderatı 

~--- Ekrem Upk!taiJ 
Ajans telıraflaran:lan öb'en41k~ 
- Alınan l3gal kuvvetleri Belçika 

kralını fklncl, yabad üçüncü defa ola
rak lşbirllğlne daYet etmişler, Ddnct, 
;rahud üçüneti dcta olarak red cevabı 
a.Jmışlar. 

Resimli Dla.k:&le ı 

SON POSTA 

Evvela hesab, sonra ümid -

Ağustos 27 

İzmir mektubları 
[Baş tarafı l inci sayfada] 

Bat.atlığı aWıçJandırmak suretile kU.. 
rutımağa dtal!rujs=ı, ynnn öbür gün. 
tasa.vvur edildiği gibi Ilınan o taraf• 
gidince büıtün o ağaçları sökmek ıcsb 
edecek. Be!eclqe, bi1:1:at istifade ede· 
meyeceği arazı içôn pek miiıhim bı'1' 
masrafa neden ka.Unnsın? 
Halkapınar lbu sebcbdcn öylece dU· 

rup durı.eyor ve onun yüzünden o 
gW.e:fm §ehime geceler; c btnııkssı 
l"ll tılnuYol'. 

Geçenlerde, hiilkfımet Meclise bit 
bat.eldıklnn kurutma ve toprakları 
sulama projesi areetm.ıştt H.alkapı .. 
nar batak'.lığı da o projeye g.rmeli .. 
d.iL Ancak ondan sonradır ki İmnl .. 
rirnizc gerçekten bir cennet nazarUe 
hakabairiz. 

Kadifeıro:!edc, Oümlıuıiyet Hali 
' Part.!.sini.n gazetecaer şerefine ver .. 

miş olduğu ~le Ziıya!etı esoosırıda. 
bu yüksek nolkıtadan şehre baktı~ı .. 
mız zaman Halkapınar ba.taklığınrtl 
gôzjlerim!ze ne türlü Çirkin görün.dil. 
ğünü tarif edemem. 

Bu hUer dotra ela ol:ıbiHr, )'&llhş ta. 
Artık bt'f7eUo taJınkkuk etmı, bir 

hakikattir Jd. Belr.Ika kralı Alman 
kuneüerine 7Mna bir on'hı kumanda. 
ru sıfatile tesUm olmuş ve o da.kilmdan 
itibaren Alawı kandierlntn it'nsfb 
eUikJert bir saraya çekilerek, dış L 
lemden uzak, bir esir hayata yaşamaya 
haşlamıştır. Bu hareket tanını değiıJ. 
tlrmek için ortada kuvvetli bir se.beb 
bulamamış olmasının cok muhtemel 
olmasına ~re tr.1~nf Jıaberfnl dıığnı 
telikld etmek .mümlı..iindür. Esasen Bel. 
çlka kralının a1h Jedl enedenberl biç 
değişmfyen esa1 dilsihıeelr.ri de bugün. 
kü ~nl harb sonuna kadar b11 
sekflde idame etıııcstnl amirdir. Tnrlhl ..:: Yeni!) kaz&nacaih timtdlle yola ÇJk:lr, yenilmeyip Daiına "oğro gilrmlye, milsald uman ko11a.mıya, her vakit için azami 
hatırlıyahm: in o binde birdir, o da • talih De tesadüfe değil, hr.salıa ihtiyatla hesab yapmaya çalış, talih ile tesadüfün yardımcı kuvvet olarak 

1 lka l 
_,, ıı •--d anandır. ı d a ·• • ı ı1 ı W Beç a ta y""'"I J'll evve ı:ae ..,. ar ·-............................ m a ına yew!,leceı; n en em n olab rsin. 

::=~=t~~;~~~::!r:i!~E~:: ( S-·-e·-....... h--·--.;··-r-................... D ................ a, ............ b ............ e .......... r ........... l ........ e ........... r.-·······.·~·····-·---··)·-.. 
~ıı::~~:~~~~~n ı~::;kmı frslıede- _ .. 

Bu muha.rebenlıı ilk hat't:ıtarmda _ 

~;.::E~::r~:; ş~!örler k~r~e Odun fiatlan etrafındaki 
,, ............................................. , 

i 
::ek!!~!~~~.!~ınaiz.:~~·:uk~ usulunden şıkayet • " 
rer~:~: .. ~.E erliyorlar şıkayetler artmıya başladı, 

Soruyoruz 

Havagazi şirketi 
meydan okuyor! 

sa hükumeti yarı resmi bir Jrımal ile f • ti h 1 b 1 
do!rudan doğruya BeJçikıı. Jtmlıua mü- Belediyenin malıtelil servisle- 1 a ar p a a 1 u un uy o r 21 Atustos tarihli «Son Postn» 
racaat ~erek bir erkanı Iııırblyc an. rinde çalıftırılan motörlü va • da yazdık. Bir arkıul111j1nı~ iki ay. 
laŞD1361 tekllnn.ıe bulundu, kral tek- t l d A b · cla.lıberi ti&yfi'yededlr. istanbuld& 
lifin resmi Kannlılan, h!ç del:iJse tah. Si a ar a azamı enzın oturduku evi kapamt;tır. Bu eve 
rtri olarak yapılmasını istedi, müza- t<UaTTUlu yapdacak Fıat Mürakabe Kaın.lsyonwıun tes. ve tQptancıla.ra 280 kuruşa ~!l'ZetmiŞ- yalnız öğle vakitleri tıkramakta 
kere de bu nollb. üzerinde yanın kaldı, bıt ~i odun narld-an üzerinde bir ierdir. Faıka.tı ~ncılar, bugün ve içinde bulunan havagaırlnden, 
Belçika kralı ve Belçika hlik6metl 1ıı. ŞOOörtıer v~ete müracaat ederek müddet Gvvel yapılan itirazlar bu • mer'i olaın nnrk fi!aıtil.arına .ttlraz dl - yalnız blrkao s:ınl;ve için. ya bir 
taraflıktan a.ynlmnmakı" ısrar edl .. karne usu:Iünün ihdasından sonra ve. gün!erde yenlden canlanmıştır. iHa • masm diye ıbunfa:r;ı. s:ıtm 1l~ iste _ taraş suya veya bir kap yemek ısıt.. 
yorJardL rllen benzinin ~çlarını atarşıln - tınıırdadır Jd, F'ıa.t Mliıraılaı.be Kamis- memek.tedıTler. Bu !Y{iız;den odun yük.. mak üzere isUCa.ıle etmektedir. 

Bel ika bu rt.l 1 1 a t I> ki Bö~1e iken navagnıl Şirketi son 
ç şa ar c n e aamıza madığmı ld.dia etımi:Şferdir. ~adar- ypn.u u sene maliyet fın.tlaf\mın lii motörler Büyii:kdere önlerinde bek günlerde bu iki aylık mijıJdete m:ıh 

utradı ve hiç teredıhid etmed.~n- harbi lar bu iddia etırafuıd:a tetklklerı yap. yıü.'k.sek bulun~u göı;öniinde tı.-tn- leııncık.tedi:rll.er. Zira 430 kuruşa oldu_ sus 12,5 lirahk bir sarfiyat fatu. 
katiul ederek çarpıştı, fak:ıt buturı ?r- ın.akttıdtıiinr. iBugünleroc Şoförler ra.k 'tqptan w.tll!Jlnr için çeki başına. ğunu iddia ettıkleri maliyetin 280 ku_ • rası çakann!Ş ve derhal ;paranın 
du hemen tamamen muh:ısara cdllın. ,.,A ..+• ,_. 1 . . • 435 ve pcrake~,.,..,. -~ • ..:ı • •· 600 al ektft .. , ı kral littefUd re bl kaç gün dnha vı;;IDıYc.& re...,ın n de ~ra.kile Emnı. ''"""' ._.~ar ıçın ruşa uşu d.Şleı'ine ~em cıwr er. tesviyesini ısteınl tır. 
~aır:!ak içine Wıy~wıktan imtina yet 6 ncı şuw ımüdüıiüğünde tiıı txıp_ k~ normal ıbulıın~u. Bu 1'iatlııZ Hall.buki ~un bu n!sbet dahi- İşdc işlldr bir yanlışlık vanür. 
ederek mütareke ıste<ll. ı' l~ntı yaptlaca!k w bu vaziyet görll _ geçe:ı senelere n~an l:W ~ş gi. lin.de ıtesbit .ettiği nadt: devam etmek.. Sarfiyatın bu kadılr değll, bunun 

Belclka altı yedi yıl evvel Fransa ne ~leoektir. Bundan b::ı.§kn şehir lha • bl ~ lba.tacak bir fark gösteımek- A?dir. dötte biri bile olmasına lmklin 
ltUfa.kmı fesbcttlti zııman J1'an :ula rlcffie sefer yapa.o ŞJıförterin mıi1ş • te ddı. Barz:ı d~roa s,e"cn soneden Bu vaziyet dta.nşısında 280 kuruş fi... yoktur. Arkadaşımız tabii derdini 
kulaktruı ktilaira: terilerden dönüş par.ası da istedi'lderi sa.tıım.ı.yamk .bu 6elleyC devredilen zerindc.n alınan odunların şehirde • bize anlattı, t.fz dı! siltunlarunıza 

- Kralın annc<ılnden gclm JıJın:m 'YlJlunda nlfı;mdart.ara bazı şlıklı.yetller b n!:.erce çeki ıOdun bu .suretle yük - 3,5 Q·lraı,ya sa.tılıma.sı l!nkfl.n dOOillnde geçirdik ve llav'ill:'azl Şlrltctlnln ne 

ı 
: 
i 

~. !mı.hin kıymet.11 miiZe 
müctUrü Snlfi!ıa'ttin Knntarağnsınıll 
h:mmetile meydana çıkan .Agwn ba~ 
m'belerinln ~ı heyeti, saıı,.rll\ 
dbktor Behçet Uz'un yarattığı mo .. 
dern §ehir, ro7da esik! İzmirin p;~re31' 
ev«eri, ka.ıılınwıla ~fezln, 1miOO.t. ne .. 
fcslerllc ürperen eng;n denizi uza • 
nıY-Ol'du. 

Ben oradaın temaşa eylediğim ne .. 
f"ıs manzaranın bir eşini ancak İs .. 
v:içrcde l\.tont Pelerin'in tepemn.den 
Cenevre gölüne ooktığımrlı;. göı:m{İŞ-
tüm. 

Oe}gelclim, ddkıtor Uz mamuresi .. 
nfn biraz ötes!nde, fena 'baıkı.ş1ı btl' 
gürz pınltıstıe !kendi muzır vırlığını 
hatırlatan Hn'lkapınar bamklmı ~ .. 
pimlz!n lçlrnizıe lbJr damla zehir kattı. 

i:mı;r, Cüımhurıyeıt rcJ1minln harl " 
kulW:le güııeI bir başarısıdır. Bunu ta
nıamfamnk için iıkl şey mutlaka Ili , 
zım: Biri, onun bctediye reis nl da, 
ba b'rknç yıl orad::ı, iş 'ba~ bır"X.. 
mak, diğeri de HalGcapınar b'ltnklı~ı
nı kurutmanm çaresine bakmaktır· 

Erctimend Ekrem ']'nhJ 

Suad Davazın vefah 
münasebetile teati 

edilen telgraf ar 
kanı galebe ediyor, clenilnılşti, kr1'1 ya.pOnışt.ır. Bu şik.ôuetler tetkik o _ sek fiata eat.ışa arıJC!dllmiş ve lbaızı gfuıüılmektedir. Zira Büyük.dereden is.. buyuracağını bektt:mr~e başladık. 
mütarekeyi l ıeytn;:c cwHlee kulaktan ıunnukta:dır. dc<pıo salh;Ajleri nçıktan yuzlerce !lira tanımla ka.dlad" naıdlye ücreti tahmin Şirket dilıı CC\'l\btnı bildirdi. Ar-(. Ankara 26 (A..A.) - Beyü.k elçi SU.-
kulağa sö)'lcnmlc; olan c1iırı1 • bu. clda D4er tıı.rnftlo.n Bcl.cdiyc Rcis1iğl, kaZ:ııımŞılrdır. ecliadiğilld()n çdk aşağıdır. Diğer ba _ kadaşımaza bir lbpanıame yollıya. ~ e.'<l Darmz'ın ıve!aıtı dl:>la,yısl.le İran tı$I 

cd ·ı 
1 

·k · d ııı. B ......,~ _ .. , .,._ rak 12 kU.Sur llrB)'l 2t saBtt" tf'S-; • .ı 
crhden te-'krar ı erek ıu ·um aran be'led!yenin mu'hteli! serıvıs"erinde ça. u .... .., odun fü • ..,.a:m ..... erindek.1 iti.. z.ı kimseler de AD.emda{;.1 oduncuların vtye etmeue h:ıvapzlnt k~"c"i'nl ve'kill e'kselfuıs Mansur tarnfındıv.; 
yanetlne hükmedildi, fııkat tarih f~phcltıştırılan m-Otıörlü n-a:kil vasıtalarında raa-.;aırt arıt~tıır. Dığer taraftan ba. Çam!.ıcadl!ı. SSO \kuruşa nt~ yaptlı."ln. blldlrmlş. ,Başvdtil Renk tıı v Har 
~ot ki kralın b;ı bltanıfllk azmi uze. azamı .surette benzin tasarruf edilme .. zı ı!dmse:~r de odun maliyetinin ıte.s _ r.ını ileri sürerek aro:rru.;yonun teroıt Bu ne lş'Jr, Jıangi memlekette -re Veıir veki:i Amiri tara.tınd.2.n I' 
rinde ehemmlydle duracaktır. Aradan &nl nıa:ıtadarlara bildirmiştir. btt edilen raata.m:cbiıı çt>k aşağı oldu- ettiği naı1k !iatlanna it.iraz etmekte ne zamandayız? cjye Vekili Şükrü S:ını.coğluM gö1'' &'eçını., olan iki sene için~~ kr:ll ftkrl-1 F İşl . Sıhlhat Müdürlüğü ve ğunu a:idlı.ı clmekıteclirler. İ.&tc1lbtiln cll.r1'e • Havngazl Şirketinin hıık ve in. .derilen taziyet telgraflarına Ba~;;, 
n1 defiştirmJş olamaz, dı~r.r taraftan en eN, . • r. saf tanmııyarak meydan okudulıı llmi'Z ve Hariciye Vekll:ıni7. tnrt>fl!\ 1 
Alman hüküm.eti de kralın bu az.mine mezarU.iklnr ser.visintre 15 kadar mo. oouın sov{keden ıbazı keSiC!ler, ~bu Eene Al!ılkadariarm bu vıaziyeti )'eniden anlaşılıyor. Kendi ine bu hare.keti. dan .,,,.,.,,,w,ür + ... •,..,..,fla:rlle ,.,,uk:ıbC1 
dbette vilurtır. Binaenaleyh krala. iş. törlü na'kll vasıtası, benzin tasarrufu testikreri odunla.n motöriere yük'!i - gimlcn geçiımeleri temenni edilmek_ nln yersiz, ı:a.mansız n ölı;üsüz ol- emı ..... ~ ~... ~ 
birliği teklif etmemiş olması d:ı. çok ckficyıslle tamamen seferden çekil _ ya-dk B\iıylijbiere ön:lcrlne getirıml§'ler tedr. dutıınu anla.tacak bir makıım yok .... ....., 

1 

• ~~ 
mümkündür. nbştir. Sfühat Müdürlüğüne ihastıa mu, diye 

Bana makabil hU&'ÜUlerde Belçika- nakliye ıve Wl:jhiı'ihane i$eri için atlı Dünkü telefonla lskenderiyedeki Soruyoruz 1 .Aslıerltk işılll7e~r' 
nm 'htukadderatı üzerinde müzakere a.reba!ar ıveri!nıişt.r. - ~ . 
cereyan etmekte -0ldU"U nıuhıı.kkak sa. S·"-"-~,. '...:""°'u··.,ı;;ıı;;;; V"..,taı..n ara- ı•htı•kaA r ı•hbarları ı•thalAt eşyamız \ -••••~1 s b \ar • 
,-,Jablllr. , ~~Y~UU er:~~~ ·~= d '"'•••:;ı••k•••H•-oo•••t••••••H•••ı•:• - 'u eye çagırılan 

Almanya ile Fr:uı a arasında aylar. lerlne be02.tn ıverııeceblr. Fiat Mürakabe Bürosuna b~ı Şl- İ.skenderlıye tiearet ataşemiz Na.ci 1 Of a ıse esJndctı: 
danberi bir türlü ilerlemeyen, ilerlell- ~et merkezlerlne dün de telefon • NJay şelhrimlze gelmt§ ve burada blr- ' ' Beyoilu yerli a.~erllJı ıub . ..& 
lemeyen bir sulh müzakeresi cereyJUı Beledıycde benzin s:ırfederek ça - Illkler k;&t.bi umumll~e ..-e mubteilif t ı b ı • h • 1 - Mükellef Tablb y(lzbaŞl ~nıs;; 
etmektedir. Konuşma. Parl<ıte <för1 beş lışan diğer vasıtaların .seyrüseferlerl la 7 iiıbar yaıpıJm.ışt.ır. Bu rubarlar.. a e e erı angı o"'. Ali, dotumu 310, memıetteti ?I 

1
- 1 :...ıe e ...__Aıleceı. ser A~n b 'r .ta ........ : jile• --1·tııcslne nid: •tnı-•u tüccaıilarımızla temaslarda "' kişinin arasında yapılıyor, son derece en uz~-u ...,. r anıo»~ .... - ..... ' • ....,. " .uuw.. - 11 ~ lis, sıcu No. C3820ti) . ~ 

mahremdir, mC'lı"rnUnoo mantıkan bl. V'is derterıeri 9* sı!l.u b1r kxmtro1e ıtA- dir. Suçlu bir seyıyar satıcıdır ve 00 bulunmuştur. Bu ıwnuşmalal"da, hA- mekteble . kil 2 - Yedek pıyade teğmen z 9Jlı 
llnmemcsl, ıentşşuh r.tmenıesi lizım. bi tutularak bemrn tasarrufuna aza. :kunı$uk jilet ma«lnesint SOO kl.ır\J_ len İskendcriyede a.ntrepolardn tıek. re gırece r Abidin oğ. Cevad Perzin, doğum~ı· 
Buna ratmen lsltillyor ki Almımya Al- mi surette dikikıı.t edfleeek.tır. ta· sat.ma'k: isterken cürmümeşhud ha !emekte ola.n :ve İngiliz, .Mısır, Hin _ memldketi İstanbul, 61.cll No. ~!ııı rJ 
sas ve Lorenl n1ıı.rak, bun.ı mukBbll ----<>- !inde 3 - Yedek ·rop. Tgnt. Be Belçikanın bir kımımı Fransay:r. '\'er- Tevkif edilen kömür yakıaianmıŞ.ır. distan ve .Amert:kan Illell§eli itıhalAt Maaril müdürlüğü talebeyi Ahmed Tulılr, sicil t;o. (5o722>·~ 
mek nlyeUnde imiş. • m.a[ılnrının memleketlıruıe sevtedll • ti .. L~ 4 - Emt'llill 7. sınıf besab ın r1' • 

Alsas ve Lorenl bırakalım, son üç mU hteki rt Deniz nakil vasıtalarına mesi için görüşM.miiştıür. Bu husus • aem ere gore ia1a1m etti Kasum>a:Jalı Ta.Ult oğ. MaJlJllUd u ,. 
7llz srncdenberi Avrupanın hayatında Diln 'llSllye 2 nci ceza mn:tıateme - verilecek mazot: ta lüzumlu bazı tecli>trter kararlqtı- Ye.nı ders yEnın. yn.kı.nlaşınası 'tlö. ~'lmcil, Nmoem. (13ek25~~6ErZlll). catı, doğUrıl. ?I" 
en meş'um rolü oynamış bir ıue'\'%Udur, s"ıne -ı bir '·~fu ihtikD.rı hMisesi Deniz nadtll6'e v tal ı ı ı :ıa ..... :1e M f •~.. ... 'il Yalnız bir daha harb ,esnc.ı r.lmaya- ,,,__ AUlU asıı :m ç n Uzumu rı1ınıştır. Ar.al-arındn. pa.nıuk ip1lği o_ ~..... ıı.an IMuıuürlllğ{l, her sem.. 5 - Mükellef tnb

1
'J yiizbaŞl 

• .~ntıknl c......,q,,, su'"ıusunun tevkifine olan mazot ve bcnzbı tevziatına ôUn- ' ıte göre ilk ıve ort:ı.olkuil1arl ""Al ü228 ,S-~. iki tarafta da uktc bırakmayacak 1 .... ~ '"" den itilxı.ren başlanılmıştır. iDnd>ll Uıstiğl, 'kakao ve makine ye. a....,,., ere Ci- catı oğlu Fuat Vehbi 
3 

· ~ u-
blr hal tarzına ulastınlması temenni- karar -verilmiştir. recek talebel~rln müra.cnat edecek • Yukarıda nan edllcn sUbaYstit. ed ' Unkapanındn, Teklrda!'; is'keles·n - Nalkll vasıtıaları sahtblcri buuUn ve dek akaamı gibi rnUlhlm bazı m::ı.dıde- lari meltte!lllerln blr listesini hazırJ.a.. :keri memurların durumııırı te JJlU 
sile bırakalım fakat Bclçlkıınm mühim de peoo!tende suret le kömürcfilıük y~rın mmta:kn ı:man rclsllğl !en he - ler de bulunan bu mnUıırı.n Mersin mışt.ır. mek üzere <cok acele) şuJ>L"Ye 
bir ktsnıı fra~sıze::ı. konuşur, hissf'n ve '" .,_ ,._ • ed ek ·ı ti ı 1 nur harsan dalma Fransa ile birlikte yü. ynpan Rıza adınd'l. bir! dün, -a.y.nl ..... yew.ue mw acaa.. er 1 1 yaç ar,nı yruile •memlcltctLmlze getlrilmcs.1 dü. Bu liSteye na.zaxmı, Bakırköy ikinci :rocaat etmeleri ilO.n o u · 
rür, bu kısmın FransaYa ilhak edile- !keleye Şileden ınot.örle kömür get; .. terolıt ettireccetıerö r. şünfilmektedlr. Tıea.ret ataşemiz bu kız ortaokuluna: Şubeye davet 

......,_ed Em! müracnat ederek İaşe mUdilrlll.'Yü te.sbV. edilen bu ra- Balk köy" ı ol rck, cerlye kalan, hiıı-sen ve ,harsan ren M~-ıı&u ne bmılara göre karneler tevzi edecek · ve akşam İSkenderiyeye hareket ede • ır • 2, 4:, 5; YeŞilköy; Kı. tJsküdar As. f)ubesınden: gcdııcli t#_ 
l'elt-mence cok y11.kan -0lan k·mıının ela tc(ıltan kômür ~'k 1stem[ŞUr. cektlr ~e 58, Sama.tya. 62, Ye • Şoh!den vefat ~en denız oıııP ıt ~1 
Felemenk Ue birleşUnlmesinin tasa.v. M&hmed Emin, iıQpta.n kömür fin- nakil vasıtaları sahiblerl 'bu !karnelere • d:tule 43 üncü Uılrokullnrı. çavuş Nasib Allnın aUesiddc~ı:ıde .. ıı.-

k 
... olduğ ... ft,d Rıza göre benzin ve mazot ala.blleccklcrdir. · .,._,_,,_. rd ,.., '"- ız ca Jlll "JJ 

var eclll.mlş olması çok mümkündür, tı 5 buçu -..uruş u u 4 e .. Vali yarın geliyor Be.şlktnş Ikincl Kız Ortaokuluna: u=.uua a ~J.Uil.s Ale.IJldArıno ıc -,. 
bu filı:rln Frans:ıyıı milliyim relmJş ol. da.n 6 kuruş 10 para taleb etntiŞ, o da Arna.vudköy 25, Bebek 26, Beşjk _ ~ıcıa. ve gerekse T(lrbe soPt~ ' 
ması ela düşünülebilir, ancak bu mliza- bu fıata muvafakat eder gj;b1 görü • itlaf edilen hayvanlar :tzınır fuannı zl,yaret etmek üzere bir taş 18 19 ,20 M 34 32. Ortnköy 23• yUlfenarl mahallesi ·nı il'aınc '11'.,,,. 
kere ııahalannın centşletllerelı: bütiln nerek lh.Adıseden mbıta.yı haberdar Son bir hafta zarfında ~ehrlmfade hatta evvel tzmlre glt.m~ olan vaıı ve 30; R~melihi~rı' 211,' YJJdın birinci· ye:_ ~~~ab~=~n ~~:ınınd ~:r'~ 
Avrupa7a şamil bir hal alması Alman- ı-•..+:r 443 köpek ve 117 kedi JtlAf olunmus- belediye relsl do.~tor LOtfl Kırdar ~a - tı, Yıldız 50 ınci H~ullan talebesi. mel..:..' yapılmn-:.. ozere, e0 , •• nur· 
yanın menfaati h:~bmdıın olmakla be- euuu'il"" • tur => """' (lıı .. --
nber neUcenln ısark harbine baih ol- Kıyafet değ!Ştjen zabıta memur ..... : ............... _ ....... _....... • nn sabaih şehrlm!r.e dönecektir. B.eıy(ığlu fklnci kız ortaokuluna: mUracaatlan ıuzuınu i. 
dutu 1111atulınMDahdır. Bu&'iin için ya. ları dün beraberlerin.de Rıza dlduğu • .............................................................. Azabk:ıpı 2, Bel'O{;"lu :;ıı, 45, Firuz. 

~ırna.11 en •lotra olan te7 rivayetleri hakte Tekirdağ ~elesine gitml.şler, ağa 12, 3J, Fındıklı 13; Pnnna·kıkapı 
rivayet olarak kabul ederek bütlln dik. 6 JrurWJ on paradan :kfmüre tali> oL 1 STER İNAN, ~7; Tqphane 3'1 nci dkullarL 
atı ısark cephesine ~vtrmeldeıı lba. duklarını ~leımi.§lerdlr. Oağ~<Jitlu i~d kız maokuluna.: 
rettir. Mebmed Pının bu flıı.t üiertnden 1 S T ER i NAN M A 1 A!lemdar 44, 49, Cağa!oğlu 1, Emin. 

Eln-em Uıa1rlıgil lblr miktar kömür tarlıtırmış ve tall} önü 48; Davudpaşa 25, Kadirga 3, 61·; 
.................................................... paraları alacağı s?rada memurlar ta. Bu satırların muha.rrlri dün Kara. «- Beklenıeseydinl• Sanıa.tıya. 29; Sultına.hnıed 2 nci dkul 
TAKVİM • A;-.USTOS rafından suç\lsbtl ynlk:ıiann1ıştır. köyden tramr.ı.ta biniyordu, tram. «-insinler de öyle binin diye Rs- W.lebeleri almaeakbardır. 

Rami 1&ae 
1557 -Atusto• 

•\.J vfik vay oldukça. kıılabahktı. Bfr kısım lenen sen deitl misin?» 
MeŞhud suçlM kanununa. te . an wolcula.rın fnmesfn! bekledikten son. 

27 A - b .. rn.AA mfi1,,; ~AA d .. ncı o1 ·- Ben !iÖJlerlın, Sf!D bakmaM ım. 
~• i aeae .ıvllUIUUei.umu '6e, vı-n a. ~ ra, ayaıı..nı -.-~..,,n ·ı.... atark"""'• ıo• u."'-· ....,... '-"' rasının İstanbul oldul:'UDU unuıu • 

1860 ~ ceza ~emestne sevko1unan tnm\'8'1 hareket etti, düşmcslne ra. i - yor musun? te kaka bineceksin, 
Ha:ı:,r suçlu, ihakkınıdnki iddialıırı ret'Met - mak kalmı.Aı. Vlltmana: sin t ~· •~ e ~elmezse taks ye cıpışt · , f'fler. 

Carwam• 
RC8tlll "•• 114. miş, !htör ynpmaıdJlını, müdafaa a.- Acelen ne; görüyorsun binmek si 

H~~~-:r-------;...----11 _..,_eril n, yallah""!) ..,.,.,......... e ct>e.t edeceiınl ~ üz:creyfm, az daha du:;üyordum.• lM:>Aı< ur. Dedi. Tramvay mlistalulcınlnlııe idare • 

1' '941 
GUNEŞ nln, müşterilere aıt."\mi nezaket giis.. 

:>. u. Bundan sorı.ra. cUrnıilmeşftıudda Aldığı eevt\b şa: 
' a, bulooa.n ~ nt>ıt varaıkasuu ta:nzlm «- Senin byfinl helıliyecek dcıtl- termelcrl tçlo miitcaddlcl defalar e-
8 4.2 eden zabıta. memmllaın dtnlenmlşler - Um ya!» mir verdil!'ine, hatta bir de adabı 

ıı---lf--::-"""'-'"""':"---::----:;.-..!....-ll d!r. «- bt amm:l, yolcul:ınn lnmesL muaşeret kursu açhil'!na, bu '\'Hl • 
ÔA-le indi Akam Yatsı İsn:ı.d olunan suçun mahiyetine gö_ n1 bekllyordnm.'I> yctkn soJlr:\: 

::ı. l). S. u. S. ı.J. ~. O. re Mehmed Errun ifflBctf tıdll!n~. mu. 1 STER İNAN, 

Şaban ~. 1). 

6 2!t 4 . 
10 80 

V. :uı ıı lf' M ı~ 51 21 80 dla:faa. şa'hidleriotn dinlenmeıterl l~'in 

E. ı :ı' 9 ~ 12 - t sı durusna t>a$aı. bir güne bıralclınış.. İS T ER l NAN M A 
k=::llİılm-----...-.:~~~ıııı!l.tır. 

Francala sabşı 
serbest bırakılacak 

Yeni tip ebneğin çııkarılmasınde.n 

sonra francnaa sarf.yatı çok azal _ 
m1ştır. Haıtıın lbazı fırınlardn rapor 
adedine gi)re imal edtlen franc:.ılalar 
satılamam.:ıktadır. Al.ft.'kadarlar bu 'fa 
ziyet üzerine fr.:ı.ıncaaa. satışının ta _ 
mnmen ser'best lbı.roJulın.ası etrafın -
da tetkikler yapmaktadmnr. Yakın. 
da. bu hususta kıat'i karar verilecek. 
ttr. Francala. sa"ışuıın ayıbaşından 

sonra ı;enbest bıra!kı.Jması mubt.eme!l· 
dir. 

IAndra 
New-York 
Cenevre 
~adrid 1 

Yokohaına 



"l' 

C Tetkikler =ı 
Ukrayna ve Ukraynanın 

iktısadi ehemmiyeti 
Yazan: 

JI u saıtırtan yudığ'ı:mıı: dakikada, 
tQ~ U'kraynada, dünyanın en büyült 
tecur l'ebelertnd~n bir! cereyı&n etmek.. 
~ Alaıanıv tJkra,Yr.ay"' DJÇİD ÖU 

lıanın EiıElntniyet veriJ'Orlar?. Ukray. 

lercttr? lttıaadl kudret kl\YD&lı:ları ne
ne ın · Alman ordwan, Ukrayx:anm 

,..,,. ' 'Larmı ıst la ctml.$ ou.unuyo .ar? 
IQ.ert . 

-.ııı d esın kafasında birer çengel gibi 
llıretue uran bu sual!ere c~ab vermek 
deı,neft otuy'ıı:u11rım!Zln mera.lcını gL 

llkz: çaJışal!111, 

Hasan Ali Ediz 

ltı1barı •:nıa, ıerek nüfus, gerek arazi 
~ Sovyeıler Blrlitini teşkil eden 
~ktedi Yetlerm ikincl&lııi ıte.şkil et-
38 98 r. Ukraynan:ın nütuıııu 
ın1U';:o: arazı i8e 533,AOO kilometre 
416 ini ldır. Ukra..vna nüfusunun 
ele a UltraıJnalılar, ıeri kalan 1/6 ini 
&ecbr.laslar ve Yahudiler teşkil etmek. ~ Ud&ası 

~· topratuım hususiyeti velhtç şöpbe Jdl ki, oot daM tasla an..ı:-::~ ~b~a:!8'01:!!117: 
1-aıın '::!arının 1Y111tl sayesinde, dfln. ~ llOl1 10.1& yıl le-inde, lı4r t&Dür bMD8ındald kömür ı.tlbsalAtı 
«llıa biri aengm hububat ambartanD· _.. bG7flt metalorji f8brlkaları, bil- da ıstab edilen*, dttnyarıın en modem 
ta-..:-~• •Yılma.k4'.adır. Bu itibarla - .__ .. ı ~· Sovye\ler Bil'utinin aıraatbı· ,a malldn• ~ii, muamıam __... ve eo ~ı. bir kömür ha..aı haH .. 
~~ lıU ~i ha1Z bulun- nalar. tı-..ctör .,e ~.raat allt ve ed8'f8' ne ~ır. 1 
--14111lll'. ~ ~- Jı(e9ell.: Bu utr~m bütiin san&Yl mahauJAtı 
ır~ t&ranıuı Uk tabii et sartmda oınyeper nehri ttaerin. I 1937 yılında, 191.3 yılına nuarau 7,5 
~rı bakımınd r~, k - :"'~ıoJ ciVannda. dünYanın en eılsJ:l ~D'. Çe.Jl.k latihaa.lf.tı 3 mıa.. 
-- Dünyanın en Z:ıtn a ::n: hav- ~ ldrO-ele*:trik santrali o'au Dllı ı ıme. makine ~ih.salatı 30 misline, kö
rg olan Doneta Jı:öm.Qr havp;ası, Uk- _'l'llll:raV ııaııtrall kurubn~· Btt mi1r JlltltBLJA~ 1.5 . mlaline çık~tır. 
ıs. n:::ın Ve Dlnyeper nehnnin 18rt:ın- ~-i930 yı1ıDd& 2 milyon kilOTat BJeld,rlk enerJlli ist '.h6&l&tı 1ııe 1913 

llrnnalcf;adır. elSirik enerJbi iltllısal etmiştir. Yal- Jl].ma na.zaran 18 mısline çıkmıŞtır. 
~ ID."ada UtrQnada: :eoı •• ı:ıu eıcırt santralinin e~.lk e- Ulcra(fD&Dm ziraat!nde de, son y~l
ıı.'den a demir. clva, manganez, ıııbi erjlsi JıstbıalA.tı, 1913 yılında, bül.Qn ıaroe muatl311ll inklpfiar taydedil
~ ler <le blllunmaktadır. Bunlal"- ~m:vada i8tibasl edilJDN:te olan elek. ınlştir. Bugün Ultraynadaki ziraat tek. 
ır~ b'U8lhı Almanlarm J.oııali alWDa U'ik enerjisi mecmuundan fazladır. oiii. c:Mlnyanm en modem ziraat tek. 
~ Kırvoy.RogdaJti demir madenleri: ~ b(ltön anayll, elektrik niğinden sa.yı]ma.lrtadır. 1939 yılında, 
~ın $&1"'.wı:ıda, hentlz ı.şe~ e- jestni bU ~ &emiD et. UkTe.YDaıda. yııiuız kolhcw;~ard" ve rof. 
~~ llllnt'.\ka,d" bulunmakt~ olan ~. ~ kull.anı1an traJctörı-;tn sansı 
baıııı; kaıi ID&ı:ıganez mad-mlerı bil- den 

1940 
yılma kadar p:eçen 90 bm; lrombinaların sayısı ~ 29 bin-

~ te ıt.ıbarile çok meşhurdurlar. _: zartmd& Ula'a\rnada, Baımt dir. Bundan maada daha bir yığın di.. 
tw? ~ Carlık zanı.anuım.., sadece tnıltt.öl' fabribSl, cZaporoJstalu, 11A,. ter ziraJ alı\t ve edevat mevcuddur. 
~ ~ t Jıru.b&rı olmakla meşhur- oelik fabritalan. K1rof meta. 1Jkraynanm ~tmaU ıarblslnclf!: Bil
._. d.ev t 1917 inkılAb&ııı mütea.Iob bu. :;:a1~iDaal. bti.Yük makine tabrl- hassa. sığır, de.var ilh .. gıbl hayvanat 
ttıtt.ı. ~ sanayileşneı'te YÜZ 4lı;alıl. HarJııoRaki büyUk f.ev4ı8h fahri. yetiştirllmek'tedir. Bu kıı::ın , h'\len ta.. 
~ • 1913 1ılınıda. bütün kafJ1. zaporojdald «Komunarıı adlı btt- mamen Almıın .iş'g'all altına ginn1ışt.ir. 
2,130 OOo nııatisWAtnun ~ !it · .OOQ :ııble i:kea, 

2 
inci beş 7JJ.. y(lc 3ro1Jj)in&, ve daha buna beMeT bir Bundan maa.da, gene Ukraynamn şi. 

~~ nihayetinde, yani 1937 1J':.. ooJt bUırük fabrita.lar, gıda maddeleri. mali garbisin1e patates. çavdar, arpa 
~~:616,000,000 rubleye ::rııımelmie ne aki f&brlUlar, mensucat fabrika. gibi maıh.swM mebz"11en yetiştirllmf'k
~- Buaı.bı 11e b11 mllttar. ıan. tmuw. 3aQ8liioe aıd f&btikalar kıdir. 

d 

Uk:ra.ynanm ona mıntakalarmda: 

lson PosıalS PO R 
Yüzücüler Bursaya ve bisikletçiler 

Ankara ya gidiyorlar 

B!3haasa şeker pancarı, hububat, 
m ebzul mikt:ırda buğday ye~'ş ı. 

rilmemtedh' . .'\ynca bu ınıntaka, bilhas. 
ea domus çif.liklerlle ce meşhurdur. 
au mınta'kanm yarışmc!an fazlası, ha
len So~ler Birlitb:.n ej indedir. 

Ukraynanm <"enııbonda: Hububat, 
pamUk gibi .nahsu!At ve çok mıktnı-da 

her cins baıyvan y:rttşttrltmetr.tedlr. Bu 
mm1ıa.laı.nın da, Dinyeper nehrinin gar. 
bındaki kwm Almanların eline geç.. 
mlş, şartcındalitt ,kısmı Sovyetlerde u 1-

~-
Ukrayna ikliminin mutedil oJmaaı 

dıolayl8ile, Ukraynad'\ her cins meyva 
mebzulen yetiştirllmettedtr. Bilhuııa 

oenubda ~ Kı.-ım havallsinde f1sQm 
pa boldur. Bu yfurlen RE'l'e bu havalL 
de şarabcılılı: ta çot llerldedlr. Bu mın. 
taıltanıo büyülc bir kısmı. Sovyetler Bir. 
lltlnln elinde Jcalmılıtu', 
Ukr&1D&nın en mühim tehirleri: KL 

7ef. Han.ot, Odesa, Mateyt!fta. N 'ko
layef, KriWJ".Rog, Poltow., Kersrın . Jt.. 
tomir, Dlnyeper.Petro"*. Staııno , lıh· 

riupoldur. 

KIJ'ef telarl: Ukraynnnm 
(DeYamı 8 noı saJfada) 

Bursada Y8Pı1acat TUrtı,ye şamp! • kişiden milte,ekklldir. Kafiiqve Halid 
Y<>n88llla iştirak edecek 1stanbu! takımı Ttlccarbqı ;iyıı.set edecektir. 
~ 3&bılbı Buruya hareket ede- • , 
ceıttır. Sekiz :vüzilcilden mUteşekk.ı o. Atletızm kongreaı 
lan takıma su spormı·ı ajanı Şadi TeL Atletmn fede:-asyonıı tarafından 1da. 
can ~ edooektir. Yüzme, atlama re edilen koQRre dün de mes&ialne de.. 
ve su topundm Jbaret olan mUsaba • vam etmiştir. Dlinlru toplar..tıda 1939 
kalar Cumartesi ve Pazar 8"ilnler1 ya. yılında tadil edilen beynelmilel nizam. 
Pılaoıılrtır. namenin blaie tatbik ecillmlyen eua-

D!jer taraftan Ankara ile İzmir a.. lan Uzerinde lronılŞIU&lar y ım ftır 
~ icra edilecek bQvük mukave- .Kongre mur"hhaslan tendll apı 1

, • 

met b~t yarışma iştirak t'dl-~~ :ta.. rilen talJmatn<.Lmeler ha&kıııd9:x~e ,:: .. 
tanbul takımı da Perşembe sabahı An- talealarmı bir ay zarlında tedera~ 
kara(V& har*et edecektir. Ta.kını dört na bildireceklerdir. 

( "Son Posta,, nın bul_macası: l8-ı2ı J 
Bunlardan 30 taneaini halleJsrelı bir araJa yollayan hn 

okuyucumuza bir hediye talıJim edeceiia 
Soldan sata: l 2 3 4 ~ 6 7 8 9 
1 - Sa.hıcede 

biten <5>, Aksi. 
(4l. 

2 - tıA.nlar (6). 
3 - Anne C8), 

AsamıntKı biri 
<2>. 

f - llü~ 
(6). 

5 - Beyu ,z>, , 
A7lıJtlı (jl). 

6 - Kurum <2>, 
Polonyalı C3>. 

7 - Modern 
cu. 

8 - Haytırm. 
< 6), Bizi do(Nrta.n 
(3). 

9 - Asyadır. 
meşhur dal t4>, 
Hücum m. 9 

Çün.kü bir TASAR
RUF BONO' su .izin 
paranıza faiz, yurd 
müdafaasına bir çelik 
zırh veya bir çelik 

kanad ilave eder. 
(75871 

10 - Çizgı (3), 
Dahi (2) . 10 

11 - Bizi yit. 
rilten azamız 14), 11 
Bir kadın ismi 
(5), 

12 - Beygir 12 
(2), Avuçiçi C3). 

Yukarldan aşağı: 
1 - Mıh (4), Yar~ ~~ m. 
2 - Er (5), Nlda <2>. 
3 - Kokulu meyva (5), Rah.a.taızm 

aksi (Ö). 
4 - Acıklı (4), Bir çiçek (6). 
5 - :eesamat (6). 
8 - Hasta.lıim !yileşme devreat l'1>, 

Ntda (2), 

7 - Uzak nıdası <2>. Nota c:ı>, Bil 
büy.Wt kıt'a C4>. 

8 - Kasa.bm sattığı (2) , Hareketle 
meram anlatma (6>. 

9 - TanrıYa niYM ve deha'et <8>. 
10 - 'Özüm t8.!le& hevengi \ GJ , Eklıı 
~m. 



kaldırmış: 

- Gir 'Eınincci~im gir. Ben de Al
lahtan bekliyordum. Kaom burnumda 
tütibordu ! . 

03ur ya?.. Allaht:\n 'Can için av ~-

edebi romanı 
..... : ·" '.. . . 

.._ • 'lr a • nıemi':ş; şeytandan can almak için av-
nJa, vesı cı ge.Jmiş. Çingene Y.aşar birdenbire 'i 

-------- J kepmgtn altmdan diitltADa giri)'O!' ye ! 
_ •• _ eeeeııin itaranlıi'cıd.ı zavallı ihtiyarın . . - 59 - Yazan: Na#et Salı- Corkun :,: 

c&k?. Soyun Dakalmı. Seni .ı:ıxç.ıplak ,.,.zıoa >'aı>lfl70l'. (J illWğe gelmede akının - -: , 
İst.anbul z.a.bıt.a.sı tarihin<len ile me_ ycllıyaca.ğız. Biri altmış beş yaşında ihtiyar; sar- . n macerayı ta.. .kdlw.suna u~an tahammüJ.lali.W&., .raıha.tıs.ıs etmek istem yruutııi 
~ı ve heye~11iı sayrı::. daha ac•YO- - İşittım amma.· bizim cebim1Me ' relemek, bıl»lare devam ettir- edememıi. O.'*aJa.TCa .a ..... ını deli _ _ n-a..ft,•&•...,._ ...... ..___,.k.. ;are • sak, diğeri pençesi kuvvetli, c:ı~avar gi- &"' ...._ .... ~ ...... u~ıu .. 
rum. B!rl: tGerak Silleynwı), d'ğcrl bef llra bir arada .senede a.ucak bir~- hi bir adam. Ellnd.e de bıçak. .İki sa.. :mek istedit1, anJ~u. ZaptedıiJ_ kanbnm du\bldıaırından çekmedi. tiınden bi11h.assa memnun olaca 
<Çingene Ya,.c:arı. ilçliııcli&ii <Tatlıcı da bulunur • ııil'ede avallı ilıü.fan ca.ıısız oli.ra.k ~mez derecede şickietU ·hiır kıs.ıtanç.bık, Mes'uıddu, sewliği adam kollarının1Beni yaln:ıız bır.aıkmaanağa ça ış. 
Ra<1g~ ooı~·ma.n) müth'4 bir lkar- = =~~ bu' ~ alıruşı ve bütün kasayı boşalt- ~=:! kbarşı mi.i:t;hıiş bir .kin deydu. 81'::~..,,.,bul~~u. .ı.-~~~ Naza.o hamının yı.i.z.ü, e ba 
Jll&D3'()lacıi ıdl Yanına topiadtiı üç - Ulan moruk, bizim1e aJ.a.y mı edl- - : .. u çıocuıkOıa alay etmi.ş, <mııı ...... .,a .......,,a, ll2lWil uzun. seyreı.- ı~)'Ol'du. Ha.Mbuıld, gem; k..ı<Un 
dört awıııesUe ııeceleri yangın yerle- yorsun. * !le'Vgjsine inacdı.mı.ıo, sonra zav.aJ!ı ta. Dalgalı koJ'u Siyah saçilarını '*- gi dolu .naza.r.Larla onu .tetıkık edı 
rinde dolaşırdı. Hatta hilrrlyetin ilk - Hayır • .Ne alay edecei'.inı. ahl1ar. Tatbcı ll&lfe gelince: : ıııocı:ıtu ıztırabile bıışbaf.& bırakıver dı. olkşadl. du. O gecedıelllbel'ı tıaJQ kend.&3 ne 
ilanı seoe&lnJe bu 11e bunU!l iibi biı· Ben Manatyan tiyatzosundıı4Yım.. Be- ~ıı da <CengeU.Oy cirıaye-Y> nin fa.L. ~ Dlif'tjl Deme'k şıiımkii gene bırktrlı Ç'ftl . ..., t • f" 1 llememi$i. Yüzii .sarllıt-u muha 
kaç ctireliU.r g"»eU1n karanlığmd~ ba- nede blr 88 bırıız para alır.16. O m li idi. Darbhane maınurl~n .mü.- ~7erden bu c:ounu devam ettirmek ar_ 1 198 ge en m 1$1 tr er ecLı;vardu. aacı.tarı, de:llinlm 1 
aı saika.1dara kıltıd ya,pışt.ırarak <Uzer- Rama.zan.a te&adill ~er . .A.iek.sanyan e.. ~ ~ bir ada.mı parac:ına hı- :susunda:yıdı. .İki ,gün SOW'Q. laruıda w bi1ı38Jıa ct-udakl.arınd.1 
lerınde beş lır:ı bulwuııa,,;rıınlar gecele- lendi derlerse b.ındımlz1m. maan Jl&?ca paı·.,;a et.ml§1erdl. Po!ısln :.· Ha.iır. buna ;ıne•...ın~ verm;v_.......... 8eda4, <ille üzeri bat.aJcl.ılttau ,.·'ft- zun uzun durdıı. 
ri sdkağa cı..una"-ın> dlye illl.n etmiş.. - Aman, şu cmayet yapan herif sen feeell gündüzlü tahldkatı neticesl ola- .r~ .. ...,~,,,,.., y 

lerdt miBtn?. lak bu ış Yai>aruD CTatlıcı RaıO oL i Sedada aCldıtı içın, Sedadı se'ld · l~e hen8 dönm~ Ait.an inedten - Batak!!k lışi ne aJenıde? 
•Gem Sillmtamzı) yazımda mf'~ - TA. kezıdisl?. B:alunıız. K&n;z. duğu mey~a ç..:Ctı ve yakalaruh. :~. sebebi ne olu.:n o.sun Dun& yıanaşmalıardan biri, Celil Beyin ken_ - Pek yalanda bitecek Bey rendi· 

bur kaTman1r>ta~ıı.ardan <San Ah>, - Peki!. Şimdi elJesini bldırm da Ralfle E.5k!z:ı.ptlyed~ görl1.51n:tı.')tüm. :karşı tkoyacadc:tı. Bir h!d'deı kasırga_ disiıni görmek iSediğ.inı söyıMedi Hı:i kaına.lda aşıatı yu'kan hn:r. 
(Tatlıcı Ra·n \e.rdı. sudan çıkmış hındl yavrusu g:bt ne t\LjSımın 'bana .pyle Uşa etmişt\: ı illile .U.fasında kin, nefret, isyan bir_ Epey zamandır cew BeJle görüş 'ka~ gün mnra suyu a.bta~ı ec ğz.. 

Bunlar bir a:.şım Aksaray yangın reyip duruyorsun?. Hani o alnnın çalı- - BiHyorum ki asılaee.ğım. h')ctım, 5birine ltar1§ıyordu. mıem!şlerdi. 'Mutlaka çiftliğe aid royi; - ~ah ram olsun .. köylüye bey 
l"l'?'lnde fMan:ı.kyao) t1yııtrosu artist- 1'ım? Sa~ öldurmediğin adam kal- dedi; ~ayatımın son gtlnler.nı yaşadı- i Her şeyi, mektoıblarında ne;er ya yeceği SÖIİ.er oilaca4ttı. Köşke d.ıoğru bir hfmleUe bulundun. 
lt'rlııden meııtıur A!eksan.Tilnl f:fendi. madı. ğımı hissediyorum. HattA @'eceleri. aa- Sdığını q«emek k:a.rarile eecb.da y.üril*en içinden Nam.o hanımla kar _ M&jıal.Jah Sedad Bey p 
y ttvlrmi.$ler. Ermen1 art..l.stlerinln bfr - Ne ya.palııım alıbar!. Burası Ma- De.hlara kadar g~ uYku g'rmıyor. :dü. . . kalı' 
<WıneJ 11sanı, b r dı• aralan:-ıda lro- naaı: e!mdinin F·erah tiYatrcsuna bP.n- Sabaha 1cuşa her b.pııı:n ~tudayuıın- i ap:amağı temenru edıyordu. Sac. .... _ . .. .....S 
.,.,. ıtu rları re'· l vrdı:-. Sahne llsan- zemiYor. Rip diye dördllntlz birden bı- ..ı 9 ~!uı ~nzim ~. RnJgim mos- : __ F.aıka.t, del.bn.lınını başı IMış ddıılu ~ceden ha.olıl'layabldk- Bana K311Mı haıIUm .,,-ıuyordu. -t 
lan az ook tlirk"edir. Jl'akat aralarında çaklan ç&tlnlz. Çenelerim titnyor. mor churor. (OellJOrlal' gal ba gatür. :dÜŞDllÜıftÜ. Derin derin nefes .aı.. · pek az, bun:lar da pek cans;m•. liil Bey de, Sedad c1g hayretle g 
bmu:oı·mıan 1,a;man <'RhbaTl, <ılt1lwY), iM ~. me4ıe) diTe -ytıretim oınııv.ır. ç; fHi. :du, sı:zımı.ştı. Yaıva,.cıç:a baş:nı doğrul- alnız, dönüşte Narzaın. hanımla kar_ kadının yUzıikıe belct11'ar. Oe'lil Be 
(inç) &ılJi itel'meJP.rle tam llir Hasköy Karmaayolacılar Ale!tsstmı.n mndi- da? .. Şipıslrln bir DUIK11P.'bici dükkll.- ~tara.k kend!ıne çekıtri, en içli bir ba.tıırlıyordu. Bir .,ey.ıer ıro. Bit t1efa dla.ralk karısının a~ın 
~~ ... ~ ~l'ııl alıriar. le bel GD daıkika şaka etm~~r. 'Blc:ıare nıın vardı. ~ip gidiyordum. F'tma jfle en samimi b.r şel.lkat& bi.deştrere n"F"Aflnd.ı, faJı:&t nejLer.? Bwılarımüd'Ü.Tü öven bir 1ı9J iŞ'tJyordu M 

Al~\'sanyaa •fendi <Ma11ak:vant tl- ~rtıtıs te gtllmtı. a.nuH !çlndm ele JIQ_ arkadaşlara uY!lum.. Yapmadığımız i&ıdadm bqiru ammana daJadı, Se_ 'lmlyor .. ertesi .saibeıh gözlerini ya..lnun mNllll1un gülümsedi; 
JBtms11t1un (tiran) ı idi. S!ms.sının lı toııku recirmı.s. kalmadı. Bu bana lllr <halt> br. Fakat :dad. her telden b:dbaGer kaldtni tL ~ında. __ ,_ liatlrl:a M:ffl"! eni _ Elbeıttıe ..... .., ... ı·.ı. '-· 
tpırı le (c:lllli) r0tUnde çok muvaffak Do'lcmm1şlar. TtuaMY yohma neden <hak) tır 1dUJıor __.. şey. :.......,...,., • - ~ı. r ...... ıa- - uu-

elurdu. kadar calıarmış'ar. h' . Aısı'JmM1JIQB st78de birkaç : '!°" Kiılmıu onan beli.ne dola - ~.~a.t;n önünde otur~gitııl delikBNJ m"faHehJ. Bu çatıra 
O aiqımı Y'!:'l'h.ıTida tKarakin.} in - 8m de w.tensin 79huf. diye alar g:Ç bmı ~ nettefllldb'. BE:- Sdı,, iifi=m·ne lllliDi <*DM: Jstec g,ihi, 'il. Jlfudı ~da od .... bd&r .......... da 11e w fal~ 
~ g;tıın ş. Biraz çakmış. Gec etmtıı1er. Bınlmuı.ar. Hartı\ lııtr tw&J. nim en zl"6! ıın.ama sfdm teY ne :sıkı sıkı 11ruca.klı:yuat afiiP,ine bq_ ebiln:dl}'"' nam~~? &ama tebdili ta.Tada Sedada 
ltakna. Sahnede m1ltb.ıa .bir cani olda- cebinden bir -.e rakı eıbrat'ak hedl- idi b!:lir J11181D homm?- Gene 'klzlan ~tmiı. ı hılltnia<illıMJla hem .güliİflDI', . : 
tu ... n Jititll~e de 1m kondurmamış. Je etmiş!. gece sandala Qllp KmnbpldaD de- : O, haşin, ııo,n.t, ~ ulak bir tA.rtzebınıli "-ıdiavieD uiallqıarda. · _ seni buraJ& kıdar JOl'UfU1B 
• .,. .. ~" nnınn jEi !uclen Şehzac!ebaşı.. * nize acılmak. Bblm llbl ~ cin ~1ıa!ı8111miil edem\yen bu eteşlS d~ i - gu.n Nann llıı.nmm göııiilı:mfomi~. eebebi, d~ bmm an.·aıt~ 
aa """"ru y.t almış. ÇQene Yaeıar Üs'küdarda eeb!rd c.amı:nuı berUlel'e bmp ta Ptll! M.n- :bdı, ştmdi minimml bir çocuk gı,:, 'Sa.rıOOşlluk esnasında k.m bt1ir n~ Karımın çUk .se~ bir U'b.da~ı 

T.r-- vanım yerınln ortnllDda: Sıürıi öl~. dalla dmm açılua lllr lıeDC bmı dö- :aaldn 'V'e mtkoıterih ~ ~ 11_ dlıacaktı? Kruşılqıııca gen caaile y.ar.ın çilllliie pli,Jt>r Bur.d 
- Eller :VU~'ln.. () vıddt ~im!ze görıe t)ebrd Be- n~ -11 al'tllc 8f!D an1a71ftr- : ya,pmlf ' • 
Em,..ıni ış;tınce sıfın tüketmiş: lim gayet zam;,ua bir adammış. Şe_ RafM. 'ba ~tkl'nr ~en : yul'WQu. Du.da1C!Mmı, saçh.rmda. do 16ıtibrlJa edeee«, belki de .sarhoş gör_ tarım bd.ıa.1' ben de memmmum. 
- K&Tl'llY-· Ah-Mır_. İnç eller YQksrH Jte.r.ol dlj'ı+Anının Ust1b:ıc!e bi- de odu! bir hatlı& ~. melıtablı lıılr aıecc'rfP. s:!ı;:1; yaıvaş ya.vaş yüzüne indi; düğii. .lçin ağır ~r .s6,;:yeeekti. B' ru kalabahJrlejMca~ ~llğe f 
Y"1'!'!'11'lvnolacıl..,,. k~. bıçağı vA.rmış. Altmış asnış be'1 yaşında 01_ <~ıır.v .. ) n•nnda bir kızı bt.ı9e dO- : U yakltu, uıyandırına!cta.n k.ıJr bir hareke~ .~~nmasa bile, o ak.; parça ~t ~eJeeeıt_ ~ olmj 

~.ıırıyanm cenırs ne dQmuıslar: dutu ha.ide baa geceler bu odada ka- şUmıüstlHı:. H~dıw~ kldar •esi- :Dırt:ırUu.. Faıkat keoıdini ı:aptedemedi şamıJr.1 balin.i d'U§UIIlerdt Naun .hanım karım blı' müddet iÇin Oj8Jana 
_ ır.aJdıt ~i yubn moruk. Ah. lır, ~kızlan &'etiıit', parammı -.er- dlk. <~ev.ive) cok ya.lwrd1. Oo1ı: ttJ'la_ SJa.VafC& ~nuı .-çları dağ d'aın ut.anacakıtJ.. ricam. yarm aniJıa ile i&tu)ıona 

lıııırı ~r; m'n~ 'bırak. Rura5ı Sakıza- diği bnetle s&llalılara kad&r zeWe.. ~ ~at bıt:alı:ı .10sil mtııttıı~. :,::._ :Dllf ba4Ull lroBunuo mtüne aJdı. ft.. K.cntup ba.fına geldi. N.atıa.n .ba_ 4ar ıaııbaet etmendir. 
f;ır1"'~•kl ta·olı\ patrikhanesi def.il. ~· nmil!de b~akla~ce ernes unda idudailıla.nm deR.a.ni.ımn dudak'l•nı ntrıı da koca&ının ymıdayciı. Bir anda Bedıadm ~u ı'er ~ 
Burıt<;I Aıksa:rav yangın yer·!. Çingene Yaşar, lradmm bhllilCle4, bu lendi. (Qık) • En .BOi!. - Süaıeıtne tııı:odn. Ge~ _... adım .at_ ceı:ı Bey: kalrverm=~. C!.a- san.rd~ :J 

Zaıranı sdule ca:'l sin,n 'beti llıelad adamın ıı..rıt ı-rası ~lllift ~ pa. fBml .. ı.Je ~az. .AJm.ıı!ıme ........ ·1-.~ • _ ..,... ~ 'li' ..... ~. , 

atım . . . tasının CIM:Jnm &tllndeki odasında- t>-. bir ISl!l1 söyıiYf.mr.nt. Kim.,eye tle 3wgı o heyecan <lnlu pcedeuberı dııy_ - Gel bıakalım deitlıiLnlı.. ciedi. Az iiste yutkundu. ..Al1a!Jtan Na~nn h_~ 
"i. ..., ..,,. - tı ......- ... _ ......... ve ...., ... - -. Al'alı •-· AL ,....ılı. """"""" - .. --~..,~..., _, de.. ,....., p aım imdıulma yet;,m;ş;. O, k""""""'I 

Olllk? te, a; · Ne oh.- ~ wene ~n odasma Ubtnu 1ablıa.n lııalufluz> de"IL :rethıt ~i eşısilZ ha:ızı bulm~ aR .-a ,.aıuna g· bu teikJAf1 ti2rine katarını ça 
__ _ .. ft tduymuş!. · Nr hak soma başııaa n feJaet iGöıııtet<ım kapadı. · a; :at atalan ~. anının aıkıldıfıru gö.stermişti: 

- ..... aıı J:Rr~:.ııe, B' 'ktııd • ' 
•• !!' ~; .. ..ı taltl!dl "8P&tak ~eldl.. : x~. Sedad da ke'ldisine ha.kim 8eıl!ad lkllSmi de .eıam 1:NDJ.t • - Sedad BeJi.n bu. kad&r işi 

- Seksen ıe.ı:uş vardı. Onu da ~ dWCkll.nıo kepeashıi ~ 8ı!tia Joe- • JadlDıer1n GcıB de <idam> olundu. S~ı t'ta oıı:ıkabeie etse:Jdj. ta dur"..:___: R-umı hulun ' v-... u... .. da '-'-de :.1o,.....,.... 
"*'!ne bıı:ıttm:lııe:. ~ lmdelı nık1, lıir ~~ <nerıek Bfllenııaı:ı > 91,JtanabmPltcfe : ....,..,.""u ar. __. ._. --
Jıiyar 811.latıwn Yotıtuş beş ~. Cııtrım- - Kim. o?. diye ~slemniş. <~ene Yasar) 'Ö'sküdard'l, tTaUteı : lfefeıs1eri birblrin" k~rışı~. Se_l mı ~et etti. . şılanwp mı gidecaf J1t ben.m 
dt beo lnn'UŞ V'll.i? - N; Selim 13ttdibal .. 'Bllllnl: 1:- R.df' re Oı!rıvP.lkövflnde asılarak ceD- ;ch.dın alrmıda.n fışkıra.n i.'!Pirto 1m.. - tııaeı- çdt e~ cn.bmı 'VeT ben g';dıeTim.. 

- Sm ~~ıı 1M· Oetıtr.~ -..eş mine!. ~ 1 "rw• lınl' hr. ,..._ ._.., ikılmı ~lali g~ ki .. balbutidi .. ben de ......... llzullma ata.. (Adam war' 

lhd olma.yan &"ece aokat" ~ Elelila • .,_ rh s .-rı. lllr , d lla\m..a Saim A1'1Ddei '"-• • ,._.,. • ._ ........ ·--· • --·-·,----~ 



SON POSTA 

Yaan: Htnan Ali E4is 

lllllJHR llltlll llfitl Bik&ye 

---

'Mllı an.neye aeı ... 
- Anne! .. 

Aimtoı 27 

- !Maıdun, y.aif!'um, bir yerin ım 
aiırzyor? ... 

- Anne! ... 

- Hayat.mı, camm, oğlum ben1DL .. 

Su gelir ._kmgylım... ninni, nlnnl.. 
Ne olur bakmaylan._ aslaıı ya9ram 

ninni." 
Mmd :v&'ft11111 nhml_, •Y11tayu11 -. 

nl!-



Gemlikte 

AJanaJa gazoz labrilıalan 
lıapandı 

Adana <Huaust> - Gaaoz şifeleri ta
paları temmt mümkün olmaclltmd&D 
Adana.da birçok pma tabrl.kaları faa
)Jyetin t.sııl 'tmifl;.ir. Bul !abrlkalar 
müstamel t&palan toplayarak kullan
ınaıltt.adır. Bunun p.yrı aıhhl bir it ol. 
dutu mooaıkk!IJc: oldutundan AdaDa 
beledıyeslnill bwıu menetmesi l&zım.. 
dır. 

Sındırgı da usu 
'Yusufun yediği 

Diyordu. Plyer, oldukça cUsseli vel - K1m deml.ş be!. Baka; 
ku~li bir adam oı.duğu halde her misin ninecazı bel .. Bostan 
·~edeni telAdık! .oo.ilen adamlar gibi gibi elinde sopa .:ıöbet bekler 
nbdesi küçük ve cekılttl. be ı 

Pb'er; çok hoşuna giden mısır oor • llıl~ö Pıyer; Yusuf un bu ılfd 
baaından ancak on taşJ.lı: tadar .ice - ret etmişti. Sordu: 
bilm1$i. - Nbıen!n ne ali.kası var bll 

Hele; sıcak. ınca.k ev fırınından C*· pehlivan .. 
DUf siyah ve Jewıei.11 .köY ekmetinden - Tdıe ı.. Meydan vermez 
birkaç lokmacık 7ıyebilmiştl. ğa bel .. 

Yusuf; PiYerin duraladljmı görllnce - I>emeK; bu işle kumanda 
gWerek: nln elindedir. 

- Qorbacı: ne durdun be? - Hepten ahreıtlık bel .. 
Dur baltalmı. d.arha yenl başladık bu - Pelti, bu yaşa tadar hiç 

ı.se ... Bir de pehlivaulıktan dem vurur ~ur çömıedin .ınl? .. 
dunınnm... - Bı*a; ausa.t atuuı ... blz1J11 

- ~ edı?rıaı pehlıvan ... BiL ıar bilmez öyle 1,1eyler bel .. 
ıer bu kadar QOlt yem.ek yiyemeyiz... llıl~ Plyer: Yu...'UIW\ ııözlcrblf 
Hasta olunmı sonra... nııvordu. Bir de Avrupa pehll 

- Dur bKala: bak şu hindi tı .. ve aporculannı ııllmılnUc önüne 
zartmasma ... Hem dt hA.Us tereyağı ile ra: 
kızartı1mış... Ka?'Şllıklı aUpUrcceliz o- - Hey gidi medeniyet di7e-
nu.. Lı\net ediyordu. lşta; aınI 

Piyer, Hindiye şöyıe bir göz attı. bu ~lerdi. Demt* hayatında 
Aman Allah aıtı okkalık yatlı bir ba. harama uokur ~. ıta 
ba bindi Jdl. Onu 1kı kişi deill, an.. bqka ktm8e blmıiyordu. Sonra 
cak on klısi yiyebilirdi. aınm bile yanana; amıestnin b 

Yusuf: tatlı, taıt.lı yiyordu. Hattt.: ve mtııuı.delıile ıridt!bUWordu • .....,.,,. •• 
ooıi>ayı önünde bWwım koca })ir par. 11 detil, manda gibi kaJm bir 
ca eomun mneti katık ederek lrıökün- vardı. B6Jrle bil' Pehlıvaıı lengerli 
den sikli stlıp4.lrdQ. mek J9D'll de kend\c mi 7iJ 

ptyer, Yusufun ~halı, fttihalı ye • P~er; Yusuf oort»ım bitirtımrıpn, IJP!• 
ek yemesine ~ hindiy:l ~ce79 tadar 

ııal sıh devam etti. Dotru ldl. Bu derece lı ve • _ sıcara içaus mlain pehli 
hatll bir gövde yemezdi de lı:tm yerdi? _ Tehel.. o. p1a ft!1 içilir ali 

Bir tıraatmı getiri;> Yusufa aordu: _ Bir paroa rakı. şarab ftıf.D.. 
- Pehlivan, evU mlaln? tnsaDl 
- Hay, hay ... Kızanlar bile var bel - Blılıa; bmW.r öld11ri1r 
- Amma: pehlivanlar ioln evlen- bacı bel 

- ıtaht'e ~ .nJAn. .. 
mı* iyi mi ya?.. Ka~ 

_ Baka: hepten lyidir Qorbacı bel.. -de H=:::\.~ı!;.nm iÇln1 
- Amma; kuTVet\en dÜljer maan... ve 

v-...a. bel Haramdan uzalı: llı:alır ruıur o bel .. 
- "..,.. .. - Kaç saat U7UJ'8UD pehllftll 

damma ballanır inaan bel.. (Arkası .ar' - Sabrohmmaz amm:::,::•:·":_ ____________________________ -:-~ 

Şişli Terakki Lisesi MudurlUğUnden: 
30 ~ Za.fer be.yramma tljtiralc edecek ~ 29 

euıma günü saat ooda Okulda bulunma.lan ımıumu bildiratr. 

lstan bul Sular idaresinden 
ı _ Sular tdareaintn Ferik.öy atf'Jyesi için ~ tesv'.yeci al~a 
2 _ İstekliler herailn 'Iaklimde sıraaervtıerdeld idare m"rkez n e 

melA.t şeflliine blr istida ile mUracaa.t etmelidir. . . 
a _ tmtlhaoda muvaffak olanlara, ebU7eUerme ıöre pndellk v~~:!rr) 



E 'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
isttıa ı 

badıseslniD 
akisleri 

Harb malôlleri 26 Ağustos 
zafer gününü klİt~adılar 

İran Başvekilinin 
parlamentodaki 
mühim beyanatı 

Rusların harekata 
iştiraki 

hayrel uyandırdı 
ltahirede 
heyecan .. 

t Londra alınan 
edbirlerin muvakkat 
()lduğunu bildiriyor 

Dün Ankarada yapılan merasime 
kıt'a asker de ~ştirak etti 

bir (Bqtaratı 1 lnel sulad•> 
~moıısmda, İran bqveki.11 mn 'Y'llk.. 
a.Jar ve hududdıa vmubulan ~
!er twıkkınde. apiıda.ki beyanatıt.a 
bul lPll Ul!jltu.r: 

Aakara 26 <A.A.) - • ~:';ti ola: maltl.lleri Atatür.k anıtınn bir çelenk u ,.,vin ~,,.~.de Şehlnş:ı..hın 2G A-.. • ..+"s g(l ı i:sWtW marşmı müt.caldb ordu ha~ B ..__..... ıı.:A......J!~ 

nünll ayni zamanda. kendı 5~ hart> toşmUil&I' ve 'l'üı:.ı: ulusu ne Mılll Şet emrile alınan knmr mucibince, hü _ 
rak kabul e.Uıtı.t bulunan ~~nda A- için aç de!& <Sağob diye b6ğırma.k au. kümet İra.nm bitara.aığını ilin etmı.ı, 
maltl.lk!rt bugilıı ınus mey Urat ret.ile şeref te7.8.htl.rUnde bulunmuşlar. tir. İra.n hürQmeti, m.cm{eket\ hn:rbin 
taffuk anıtı On.ünde yaptıJtla.rı ~tty(lk dır Bu mtlnas:ıbet.le ordu ml\ltl.ller b1r. simyet telrlike;ine kar§ı konun.nğa ve 
ile oşs!z bir zaterıe :neticelenen llği. umum! ldtlbi söylediğı bir hitabe- iranıa miinasebeti bulunan bütün 
taarruzun baş!adıA"ı ilk gUnü ırutııımış. de, Tllrk mW~in b{iyök zafere ulaş. devletler.in ve bllhassa lromşu dev -
la.n:hr. --t mak için sarf~ bllyük gayrctıcri ,_., . h &..• 

Memsl:m sehıimlzde bulunm3 ... ıı o. bruuıssa troarllz ettlroılşttr. Ulus mey • .r.çwerm meşru a ..... annı muha!.aza)'la 
ıan haııb malfılleri ile başta ba:ıdo ol- nındııki bu tezahüratı mllteaki:b çal~k bu bitara.t'lll siyaset:ni bil_ 
dnğu hnlde olr kıt'a asker lşt.1.rak ey. :m mal1Uleri şeb dl!tc giderek bir tün '9'8Sltalar ve tJütiin tuvvetile ta. 
lemi$. hart> :ı,kadeınlsl. mevki ve mer- ceienk mymUflıır ve azız fcltldlerl _ kfb Ye ta.1lb;k ~ir. Du suretle, bu_ 
kez :ıromutanlık'lıırı mümessilleri :nııını· mlzin batırası;.ıi taziz eylemişlerdir. c-One kadar hi.9blr tehliJı::e hiç.birimi ,,. 
bulımmutlardır. Zi tebdid etmooı.lŞUr. 

--LOndraya göre iranda İngiliz - Rus...::: R~·;;,, ı::~.h:-w'!.:.: 
d hareka~ tı devam a::mrn, bu iki deVJot blr miktar Al -

k ephesl·n e m~ın İranda bulunmasının kendi -
şar c lerı için endişeyi mudb olduğunu 

~ hAcı - • t edı·yor· müşterek bir dellclAr~nd:ı. bildir -)~ iseGt her t.ara.fta büyük he- son vazıye DliŞleroir. Bu iki devletln mümcssllle_ 
kf1 ili ~ınnış btilunınatadır. ÇUn.. 
cı~~ <leta olarak 1nglltere kü~k bir cBaşf.aralı ı ıncı sa>1adaJ ri, 19 Temmuz ve 18 ~n omat 
~lr. ~~raıkı..armı JstllAya b3'1& _ ııandra 26 <A.A.> - Royterln as - getıbüsünde bulunan Yunkers _ 88 Ü'l.cre iki defa meız!cUr deki~ 
Clıık n:.::~n da bu hareke•- L-+1.ra.t.i teri muharriri yazıyor: , .... ,.... ol ~ ... de bLr ~renin daha düşürüL atfen, İranıda ikamet eden Almanla.. 
.~ ....... h~. ""'"'1"' ,.,..._,,,.,ı~cıtli yeni blr değ_..... • ....,... r ... -.._~ 

aı .... :.... ·~Yret uY&Dd·~·~ır .... n ... 11..u ~..,. ....... h--'-AA m••• -•-'~"u .. : ... ..te öğıren!lmiştir. nn en b~ lkısnınıo memleketten ~.,. kac:ıa .. •Uo9• Y- m81Dı1Wcla beraber Rus c.,.I""=""" 'a. '-Y UIWAol6 P ...... 
racıo r İrn.nda hı.gllLere ile Rus. ziyet clıddl oima.kt& devam etmektedır. :inıillz _ Rus wrru.ı istlkamcUerl çıkar~asmı taıeb eden muhtıralar 

~la 01r halde idiler. İngilizler Taıırnız !ha.lln.de bulunan üç Alman Muhtelif kayruıklardan verilen ha. - vcım1şlenlir. 
>acı~ Ahnanıs.r arasında anla~a ordusu blrçok mınt.a.ka.da oldukµı ara.. berlere ı:öre İagillz VP. Rusiıı.rın 1nı.n Bu dekl~na cevab verilmiş ve 
tıı~ sonra bu anlaşmanın bir sı *8.r.&Ddtlar. Fakat ilk uamdlann~e Werlndeki taarruz istikameue:rı 6ÖY- bir çok ~er esnasında ve 29 
~er. t;run olduğunu ileri stlr • da olduğu gibi, ao~ Jaı~e~~ ledir: Temmueila 21 Aiusto.<ı tarth11 nota -
~l da.n tMntlm!ye~ ve tsWı:- jruha6llldsn ve Uç mülıim şeh1"in xı,,...,.. Ruslıır Hazer denlzln1n cıarb!nden ve larla İrandak1 bütün ecnebilerin hil.. 
~"-xıı.;11.lhataza etme6.l betdend't'lnl ı..enıngud ve ~ıoskDvanm zaptından pıtıl Kallcasyadan iki istlkam~te:ı ~ clf n.!ltırıdn oilduğu İ _ 
~ K&zetcleri !le neşr~atta bu ibaret. bulunan hakiki hedeflerine u- yürömek.tedlrleı-: ncza.r . 
-.ıailteren ı. Şimdi ise ayni gueteler ]aşamadan bu taamızıardakl tcrrudd- l - Tebm • Urmia. randa muayyen !aallyetlcrı olan 
tadırıar in bu lıarek:ctlnl ol.kışlamak- lerlntn de kuılmlll olduğu gôrtllü~ 2 _ MJ:.vanel • Erdebil. ma.hdud rrılktardn. Almanlardan J;C -

• <RıLdyo gazet~) . . ~cnkO ordw;ıınwı Sovyetlerln mUhlm temkkiler kaydet le'bllecek herıhangi bir tehUkc ,hti -
~ 'Kahlrcde ~en taarruzu, b3zı mü- Uklerine dair htç bir haber gelı:nl'mlş.. m'll.ltnin Ine'\'!Cud o!ımadığı hakkında 
~a 26 <A.A.> _ ~y<er: ciddi bir mukabil taer temin etmiştir. Ur. Anca.t dıı.h'ô\ z ya.de 'l·ebriz istika - kiı.fi teminatın bulunulmuştur. 

>et ~arşı 1111.işterN. İrıgifü; - Sov- h\ın mu;vıı.ffa.tiye uı- hak metınden mühkn baı:ı ilerlemeler S~ Bu Dd devlete daha fazln. tanınat 
~ barcıı.etıntrı haberinin )'Q • Bu muk.abll taarruzun §~ u k he- terdik}eri t>Udlrill,;or. Bir habere göre ~rnıdt mııksadıle handaki A1'nnnla ~ 
)~ h~e Ka.h"rede büyük bir he.. kında tam bi.r mü'taloo yurut.m~ b .- Sov,yetler Tebnz önlerine kadar ilerle. rı.n miktannı pek çok azaltmak için 

ltraı , g{lnnilşt(fr_ nüz müınkiin d~r .. Bu me • ır mişlerdir. Bu da, İran kuvvectl~ln tedbirler alınarak tat.bık olunmuş ve 
I~ ıır:atıııı:ı.ın kız kardeşi, :tra.n ve- haretet veyn bilyük bır umunıı mu_ Tebriz önlerinde mukı\vemet etmemP..e.. bundan İngiliz ve Bovyet hUk<ımetıeri 
~ırıcıa ev'lldlr. Pa&.ı.t 1ran ııe MıSir bJ:>R taarruzun ilk işareti olab11lr. :rtnıten ileri rtmektedir. müteaddid def!l.lar gerek 'l'ahmnda, 
>l>kııız. ?.ıh.it bir ktl1tur mitnasebet; Bununla beraber bu mukabll t1ı.nrrnz Irakta.ki llıgj!lz lruvvetlerl 1:aaı1ruz gerdc Moskova ve Londrndıı. haber _ 
:~ı~ ra. b.rb1ıine zıd mti.s'üınan her nokıtni nazardan ehemmiyetli - lstika.metleri 4 kısımdan mUrekkebd1r: dar edilmişlerdir. 
1~_!->'.rtı~ IAhidlrler. Ve din sahıı. - dir. ı - Mjyandn:ı.b - Soybuluğ. Mümkün olan her 6CY yapıldıo 

""'"lt~l?'l:ne <ılddetle muhallt bu. o----- 2 - 8Ukwman1Ye, Kcrt..1.ik, Bemedrul. ~u hükıiıne~lerl teskin ve tenvir et. 
t - ,.... G ı d • 1 • 3 - Kermanşah. mek ını~ nı.Uıntiln olan her şey yn. 
4-0ll<lt -.....uvaıtıcat tedbirlero enera ıyor (1 Abad Ah -· 

l"ıın ed:.~fğ"1 <ıAA.) - Londrada be- , tan ordu:ı~ı; m~:reheıyi İran ge. P~~ef. :nemlckctin cmnly~tlnt ve 
• ın~ Ci>re İng:ltere tarafın. r13aş tarafı 1 fncl sayfada] rnerinde kabul ettiği :ınla.şılmakltıdır. huzurunu muhafaza etmek ve iki kom-

n :rn~~l\ ted.blrler mbnha- hlseetmeie bafl.ıdı?. Kezalik, şark cep. Çok ı:eniş olan hududll\l'da mtlı'.!Afaa şu devletin endlşelcrıne nihayet ver -
~·er At OntiJt ~ ~afüldir. Bn ted besinde Sovye'.ler>.:ı mUttcllk ordulara 7apm.aıım lımk&nı ıvo«tur. JIMlc c-.,,mıtıe traı:ı hWcQmetlnfn arlct... 

Atlantik mülAkatı 
va bazı mülahazalar 

Yazan: ~lim Ragıp Emet 
T arihte «Ailintlk mulilkatn adı-

w almaııı '1ok mubtcm~ı buJwıan 
lWs'u RoosevcU u~ .Mlııic.tt Co!'filln 
olUMl&n bir&uıc Kda evvel Kanada ııa
hillerlnde, bir harb «emlııinıle vaku
bulaıı tel!ildlerine ald Jl.k ınusbct be
yanatı 1'1Wer CWoll J'8p'1. Mister 
Ç&çWn dediklerini la6aca ve numara 
alıında şöyle hülisa edebiliriıt: 

1 - .Miilikata ald olmat uere neş.. 
redilen beyanuaıuenin ceren barbde 
neşrohı.Dalldau farkı, mailub eclllecek 
düşmanla b1r mıisa'1ıt esasını kabul 
etmemcsldir, Yanl bu düşman mallub 
ediline silahından tecrld Cflilecck, ia. 
kat in..uterc He Amcrikıı slJAhlarını 
muhafaza edeceklerdir. 

2 - Amerikanı.il harbe clrip cirmi -
7eceii meçhuldiir. Bunu. bilen bir &elt 
adam vardır. :bim :ıikredllmemcltle 
beraber ba ad.öınıuı ı'\lia'er l~velt oL 
dulunu aıılanıak zor dcğUı'llr. 

llleSsiU ahuıd.m tıkan lı;ı sözlerin ctd.. 
~eı ve ellelnnılye&i Jntuir ~llemes. 

Fa.ta& valt'al&rı ieC.ldk ve hunlar 
~anda bir hiikme nnrken :ıo• _ 

vaaJyeUene bunJndan tamamen 
ayn olan dııramlan birbirinden anrd 
e&melt ve ona C<ıre bir neUce çıkar _ 
malt g'e.De mavafıltı insaf olur. 

İn.fflterentn buıilnkıi cetın ('fıfal lıa.. 
blU,-eUni cösterebllml'Slnde ~n büyiık 
mtieıwıir, onan mılli karaktC'!ri kadar 
laaJ e«ıtı cotrafi vaziyet olmuştur. 
Fransız i>rdulannı mağiüb eden ve bir 
sel clbl akan istil1 ortlnbnnın, bir an 
lcfn önllnde l\fanş gibi bir kanal \e im 
kanalı müdafaa edt'fl home flcete g-lbt 
bir donanma buluıımam olsa~-dı, d
beUe lıl harbin .rfr \C lnkl$ıe.f şekli 
bamba,ska o1abıllntl. 

Bclt{ka Uc HolJhıtlanın nıls:ıllm c;. 
nilmiin'ledlr. Uu kıl"1k m'ınl,ketlcrln, 
mfistevli düşmanl:uile kahr:ımanr.a mü 
cadele etmedlklı-rlnl iddia efınek milin. 
kiiıı değildir. Bana ral!mr.n bunl:ınn 
mukavemet Ye fedaklrlılll:m mtisbet 
netice vennıımış~ bunun, alr:rhJerln. 
de blllıınmuş olıın ei>~rari dllrumclan 
IJerl cclmedltfnl 5ÖylcmeK bir hayJl ha.. 
talı olur, sanırf!':. 

Harb ba.$1adıkı zaman umumiyetle 
t(ıbeJJıir eden kanaııt şn olmustur: 

3 - Ame.nk:ı sulhn lrorun111k trln 
Japonya lJe miiaaJu.•recl: bulunmakta -
dır. Müzakere netice vermeue Aıncri. 
ka ne beraberi~ 

• - İsveç, Js.ııanya ve Türkiye, blr- Bu cl~al! bir devler anısı mür,adele _ 
blrinJ müteakıb vurulan mllleUerden sldlr. KucüJı: mllJeUcrl, blnnctlcc ali • 
sonra sfmcli vurulmak sıra ı banci mil- kadar eder. 
Jetin oldufunu düsiinerck bcldı~mek- Şayed bu kan:ı.a~ aksini lsbat ede-
ledlrler. bllcoek dt'JlUer ileri surfilebll r) dl ve bil. 

s - Gelip ~eı:lst m:ıtliiblyetlcr yü. hassa :lngiıtert, kenill ıtıranıe de sa -
ztlnden hlo bir mlUet dil.sınana boyun bit olan ba:urhkst.z bir VllY.lyctte :mti
d~ınelldlr. cadeleyt kabul etmek nıev!cllnde bu • 

M.hter ÇÖ1'9ll!ıı lıu esaslan blrhirlne lunmasaydı, yapılan sı-nlntşlerln he _ 
a.-ı.ı·-·•- ı ı kail d•:ıı.. ü l"1 m<'n hcpsl haklı olurdu. .._......_ ç n an ..,. ara c m , er, D" d b .. t ...... .... 
Mihver siya.setinin dllncldliinc Sovrct un en ugune er.avıu; IraSl u.;k. 
Rusya misallle diker mUldler~ :ıJdbc- )emek meselesine gcllnee; h:ırl> harici 

.. bir durunııb lıulnnım her mlllet, bn 
tinden doğan vaziyete, bunu yaJ)lln dus bahisteki ka r kanaatini 1 11 mıuıın behemehal matJflb edUccc~lne, ra _ve b r hay 
İngiltere ile ;\merlkanm bu hususta ~ en-el ilim etmls bulunuyor. 

L-.2- il-·' 1 .-a ki 1 1 _._ l\fillı budud ve lstJkl:Ulerlnln tcca\iize sonuna ~r m ı::muc e .,..ece r.r ıaa .. 
kındaki kararlann:ı. tahsis edlbni$tlr. utramadığı muddctçe. mlicadele hart _ 

İngllterenln keneli va.rlıtmı kormnak cinde katıııaı:, omumı şfnrbndır. A1ı:sf 
..... bsind - t _.1-1 k t ~ halde, tecavuz yapaı:ak her sil!ıbn, .,.. e gos e.ıu ı: mu aveme \ 'C mu.. -
eailele kabUiyefJ, muhakkak ki clost ayni silahla mukabele etmekten re • 

.2- d d "" __ ,. el d klnmlyece'klerdlr. Bn d'.l, hr.rk in ma-
nazann...,. a, uşmanı n=uın c e - i ttl 
h ....._. cldd" bl h '·k d ,. lumu bulunan b r hakika r. 
aKu,ı ve ı r aymth.ı Cr. ur -

muştur. Bu lUb:ırb bu. kablllyetl tiıs- .5 L m G 
teren erkek bir milletin ar.mm mü • il İm Vt:a9-'-I" l-ın•" 

ikttsad Vekiti 
Zonguldağa gitti 

Alman fevkalade 
tebliği 

~ il edil -...utet Jd kl şldd tU <Radyo p.aetHI) Uii bütün pyret.lerc ralmen. b'1 bir 
\ eşr CD ~~nı mütea • İtarşı g&tennekte o u arı • r. X..-1$frfn lfııal edildi anla.şma ~e bu ~ muali.h&ne bir hal. An'kara :.16 CHUBusi) - İktısad Ve - [Baş &arafJ l inci aa.ytada) 
~ra1ı: ~t edalen ntia iUt no'k.. mu'k.ave:meti ve ÖZ mernleiretlerwde elt- Sjmla 26 <AA.>. - Ro>"ter: 11 •--'-e, ao·~- ve ın ... •.ız hl.Wttlıııetle- lcüi Sırrı Da,. y:;wında Etibank U _ mış ve 485 !top, 190 tank ve &ay.ısız ca-

•--· se-'...,..,e ft"r"h o'an köY ve kasabala.._ ed I --• taS.ı•ı. - ..,çı.... ..,... .... .__ 1de tm tir '-~ ·, esas ı>rcnsıp,~-;'° genişle _ •IJ'<A" .... ......- Burada neşr : e:ı ~"""'u ev•· ... - rinin mo.n-uleri bu aab&b saat. dWt. mwn Müdilrü Reşid Oençe.r ve mıfi... na ... , e e ış • °' ~tıhaz -wı .... ~lr. ıuut&bıit bi harb 'lıa\inrle maruz k.ılmaJarı cümle dlyor ki: te baş?eklltn ~· ılderek, düzi«.den Cemal Bidayet ol.dulu hal_ BarekAı devam ediyor 
\.: _ 11.ı.; ............. ~., rm r hava taarruzlannı NeWoah pe~l tes•satı ve küctik tesıkin edici ~lrlerl:> cevab vemılş de bugün 17,16 tcenlle ZOngu}d:ıfa BerlJn 28 <A.A.> """."" Alınan başlcu -
~ İngıltere ve So.vyet R~ =:ıe<b== bir&Z daht\ iht!Jıatlı Ka8nŞirln asa2Y.J.sı, ciddi muka\·e:ıııetıe olıdutumuz mutaıebtl-tı tekrar eden bl. mütıneocihen hareket etmlfUr. ve _ ~lıAmm twliğı: 
~~ t.e.uı bir. mutabakatla cere_ cı.~ı dahli mı faydalı 6:ôrdil? 1tarşıls.5"'aıian ~al caıımLstlr. Halk rer oota tevdi eylem.lşlt'rcilr. kö, maden ocaöa.rı.ıu tetıki.t edecek _ es: cf3lbcslndc hnrckfltıı. met.odlu 

-~~ett.ed.ı J ................ ın Mıbver siyasetinden ay. tam!ından haGlllane hareketi tıö&t.e - Notalannda iki htlk1lmet .sllO.h kuv- tir. Bu seyahat bir bafta kadar SÜ - vedllmm~~ırak. iyet.U bir surette devam e. 
\\ r. Iran, Alm.ıı,nyanın Or - .... _, ı ir r·- hu. bir emare yoktur. ı;:undiYI} P.. veUne m~t ettlılı:lertn! bfldlrmlş.. ,....,...,.,.. 
L. ~ ~ı entrika rıldJtına dair ortada henüz h ç o . e- =< ,... rasın recektir. • DOo tründ~ İngilte.renln -rk sa -
~ ~ merkezi olmuş - nıariı <>,_ad·~ı -•"e~e bn suallere _şun. dar hareUttaei allrAt, ıranıııar a - lerdir. ,,.. 

~l'ttyı buna sevkeden sebeb. ·-..ıı 16 ...,... eıruve da .. ., .. arl miktarda uyı.blara sebeb1Yet Alınan ~lara göre, bu alya.st mu.. hllindeld Mkert tesisat bombo.rdunan 
c...·tı.:.._~ SovıYet R di:ki ha!de milsbet ccvl\blnr ver . • - nıesslller beşv('l)..-11\n eviDcle mt>:ınkere- Tah a d edilmlştlr. Sans tayyarelerı dUn eccc, 
~-.............. . usyenın ve C~~ ıgerçt a~klrdır. /.tı~. şunu YCl"Dl~~ Ue nM.ledllcn kıt'alar İ lerde bulunnnten, ayni aatte fkl dev. r n a Banlt Ooorge kaneluıda blr vapur ka-
''~kası.na düşen seWnıı - td'.rar ~iz. ki Je,porıYt\ kend~ su - 1Y 

1 
rle nıW:JedtlCll askerler. n. ıettn müsellAh ~uVVtıtlerl 1mn huclud. file.sile birlikte ilerlemekte olrın 6000 

~ lt...-·_ 'V\) ha\yati benZin Jhti.. larile !kenet! mınt&lti!.lalU~ Ja coğrafi, ile- !aJY&~ petrol şirketinde çalışan larmı geçmiş, $.)vyet hava kuvveLleri mu••zaker· e yapılıyor tonlJfı.ioluk bir Şilebi batırmışlardır, 
Lw"-eıti • ~~ bir kaynak bu. tıısadl v-e a.2erl bAtıından !:Ok kU\•vetli gllız • ilelerl:ıln ıılm&.YeQ 1çln ted - de Mlerbeycancıa açılt ve müda.rnıı.sız 
~~~ ~t Rusıyaııın d bir V~ttıedlr. Mesclll, Btrleşilt Ame- inglli!ı a r şehirleri bcırni>ardımıuı etmiş bulunu - Slovak askerlerı· -~ ' ış mem - rikadan Büylik Okyanus yollle VIAdı. birler aıımrııs:; · n~llen tebliğ" yordu. Ve milhı.m .askeri kuvvet.l~r de [Bai.t Carafı 1 inci sayfıMlaJ 
~ '::er. :t yolu da bu mcmıe_ vostoka gelec!ılı: ha-:ıl mal~e.sinl hi.. Hl~.A:ı) - Hındi.St&ndaki CUlfa'dan 'l'ebriz ilzerine yürüyordu. vet1erilc §İlllaldeın gelen ~ 

l -~ ""~tıl mil vapurlar mutlalı:a, Japa.:ı -~Je.Tının . Simi& :a6 cıta rl. umu.mi ıtıırargM\lll- K\IU6Lan'da Inglllı kuvvetlı:rı Ban. kuv-voetlerinln birleşmelerlnin dü - Sovyetlere 
e~ q; ~ ' ııta.nın bitaraflıtı en ~ olan Bo:Jı;,tY;ı ad.."'8lle on~ Ineiliz tun" .e . r· darşa.hpur ve Rho .. nmşah'a hUcum c. şünülm~i de kn(7dedilmc:ktedir. 
tafl..ı_~11 A..A.) - Bu sabah mil_ şimalinde bulunan Yewo adası ara - dan tebliğ edilztıiŞUeUne ıtarşı kOY - derdt derıiz !>irlıklerlmtzi baskına ve İng1Uz1er maksadın sadece Al 1 1 1 
btılı.._~ ~bir nutuk irad eden EL ısındıılti 'nıganı bo~aund~ veyahud ire.nm ın~aıvem. tedbirler! •- ha.sara uiTatm\.Slamır. İngiliz tn,na • mantarın İrondan atılmaları (j: tes im 0 uyor armış 
~ ... ;;;ıı ~f~ haLUuı.zırcıak1 dünya YeSS'" dıasl şimaHnden Ka.mça~a ya. ma.k IÇin bütün aıLirat releri Alıvaz'a bombalar atmıştır. Bil- duğunu da ileri sürüyor, bu gaye 
ı:. ~ ~ .... nda ınıllet.ın sü.künc • nma<l ının cenub bumun~ kadar bir lınıınşt.ır. M1hTerl ,.ok İngWz motörlll ku\rvetlcn de Kas. ta!hatlkuk ~ takdlrde İranın RU81ara göre Alman ordusu içinde 
~- e~ ~ lazım geldiği_ hat halinde uzanan Kunl adalarını İran hudddu 26 <A.A.> . - Rus cep nşirln'den KermartŞa.ba doğru yola cık i&!.D:isınn Jilzum knlnuyacnğı ıb.l_ bulunan Slovak aSkerleri ı;erı o.lın -
~~! ı;.,._ r. geçt.il;.'ten sonra gene ~'>S'J adas•le Sa- ira ııopra~arı oııan ingilııı :: ü ml.Şlardrr. diriliyor. Bı.ına llfı.vetcn de İrnn ma.'ktn<lırlar. Çiinkil bu kıt'alar Rus.. 
~ et..,~ll1:3tan ba.l1n adasının cmubU şarki ucu ııra. n n iEk teşoldkiil günü dünk gun Mütecaviz kuvvetle:'in İran kuVVf't. tlrinin Londr.a • lara teslım oiruııct.adırlar. 1914 tc de 

htt-~ ~ b ın bi.tarafiı~ını 1 - sındaki La P6~ısse veya SoJa b'.>#e - ~1İngjıliızlcrle Ruslar ııarek».tı ta.. !erile tarşıla$ıklerı her yerde bfüabl se yı, Ingiliz ve Rus 
~ ~~t i L.,,_ ~ ~~asetin memlekc _ 1 zından a,...,:n--"" mecburiyetındedlrler. urkık. uk cttimıelk ;çın 1şe girlşmJş'ler_ müsademeler olmuştur. se!ırlerınin Tahranı terketmcmlş ayni h:ı.1 vfikt <f.m114. Slovaklar kütle 
~u;-~ .. " """IQ~ ..,.,,_ .,...,_ ;... h3 za en ı ,..n,.A-~• b "'~·- u-• in oldukları hit.ır1.a.tı1"~:r. halınde Ruslar tnratına geçm.şlerdi. tı,~ıA "aıt.lerı """uıedlği, hakları J 1 kendi memleketleri ve ıl.""en. İran ıopra~nın ı.aarru ran ....... uuı•:w, u ~v ... er se - .....,.v 
"il, "\'il devaırn ıtehıtkeye gımıediği d~~a~~ı~rasmdıı ouhınan bu !ki tıo • ~· ld ;nokt&SI ı,;ç l}üı:;hesiz cenub beb ve maksadını aydınlatma!t için (Rn.dıyo gazetesi) (Radyo &".ı:rıetesıJ 

<ııdeceğlnı söyilenUş.. ğ~2Kia:n geçec!k gC'mile:-e ıktı.rP ne ka.- ~usa ıd Bura1an:l1 İngilıZ nü - derhal teşebbüs ~ milzat:erelere b~ • 
r ~~ _ A der hik!m bulunAr.llklan :meyda.ııda • m.ıntakas ır. 1 rdıenberl kuvvetle la.mıştır. Bu mUzııkerclcrln netlces ne 

:t'or: vul'lt tı... (1!'eıikada dır. .o.-..ı-. ""lrfe!I... AmerlkadaD gıearle..a ru.su uz~n. sene e ndanlığı ~ne.ral ıntızar edllditlndt!n, her t.nrıu mü -
<-u ~~ ~· ,.... -, "' bOi' ,.erleşımidAt'· Kuma ne.lcaşadan ıı:ttıııı.o ederek bu beya • 

t(~ _ ) - D.N.B. bildi - cek yardım ;;emaertnln bu az wa.veıl'e t.e\lldi edi.iınfl} olan _İnglllz '()!". p.atı dtnlemc«Je ıttita eylemesini par. 
~ ~. 'l'Jcne 9oe Kurll adal31'J.llıı ~ramlldım K~ - dusu üç gruptan müteşekkildir. Dağ- lAmentxıdan rla ederim. 
ic~e n;,~ e.s 8tl2.eteslnin Vaşing.. çatt:a yanma.il \Si kara sularından te- .A..A ord~. BaSl"8. orousu, Blnd or - 0---
~ll ~J.rı ~ilne gore ha- halin ada:sınm fllllal kısmı .sutaruıa t ...,.... H ı· v k·ı k 
llab...~t'b l._ ).ı. liuij İrana karşı açı vecıcüh e!m!lleri ve oradsn da SOl'Ye dUSU· eye 1 e 1 e ararı 
~. t>\&2

1 
·~~il.da - RusYa acara suıannı t&lciben VlAdl. - Londra 216 (A.A.) -· Sovy&t. kıt'a_ 

~ ~ ~lltt\U' nıatbua.ta bey.a. O«tota «Kuıcleri hayli ırU.c bir şeydır. !arının iran iQlerilne doğru 40 kilo - A:ıltara 26 (Hususi) - Heyeti ve_ 
ıt... - lrtn._ · M. Hull bu be - v T__,ların -'-·'1Y'c ita.dar olduiı-D- _,...e ileri hareltctt:era Ardebli iSU _ 

~ -~ ·-.ı V41ri.. tin _...,.. _..... '!10 tmek IDC'... kae aşağıdakı Drarl ~: 
Qıj:ı ~ a. ~ Y& i hiç na - dan ~ bil' tal"3da tebc. r c ır.amet.inde yapt.ıım.llJW'. İsviçrede mukim hakiki \"e hükmi 
1,~ ~n lftır. ldtidlııdml aaste:-en bu yeni hare~t ~ Ardebl1 Huer denıZ!nin gatb sa - · 
t.ı14rıı11; lra~ nı~te4eas.ına göre, bu :ıeri.ode eter ~ Js~l.'iU\am et~tıın; biline 30 millik bir mooafede bulun. p.lue:.aria Jsv11;re 1iıbl!ye'tillde bulu -
~~ ı..~ .\ıne..:ı... Ingaız ve ~t; iıS- manaJar varsa bunları bize n:ıca m w Ittadır nan haikiki ve hükmi p.luslann Tilr. 
'""tı ~1.U ·•'ll hUJc t.ea1ob bAdi".Jeı<!r anlataceJttır. Eter ma · k.i.yedekl her nevi tieari ve ca~tica-

ectı<.- ~ıı.... .· Cımetiı\Ce zun - Jnnn•ı.yanı'l hN'8icOt!erlndelcl bu ri al _ft._, il _,.. '"·~t.ı 
~ilir~'~ Olduğu şeklinde j. yoksa. -- ı - - .. eketıer do. Bı'r lngı'lı'z korvetı· battı a~ar e me ...... uı ...,, ..... erinın 

L. ··tereddidaue ve 8 " ,_. iStiınal ve transferi Maliye VeklüeU _ 
ı...~~ a8 <:1nıanya.cJJ\ =ısne MlhVe"'i.n hem .slynsl, bem de Londra 26 (iA.A.) - İngiliz bahri. nin mezunl,yeUne blibldlr. l'ilrkıQ'c ha. 
:'111111 -~ ~..\..) sk 1 durumunun, bili~ deın~k • tti~ 
~~tl.ııene ~ D. N. B.: :aaierdevletı~in ~.lrafü ıuırar verip. ye n~reti bu aıltşam neşre · .. ı bir ricindelô hakllti ve hükmi ş:ıhıSlnr 
~~~ )11gıtlıuı ~--P<>ndı>nz gaze.. süratıe ontm tP.tblkmn geçuıete tebliğde, Picat.tee lrorvetinın !battığı_ tarafından ~c bulunan İsviç-
'~ ~~"il v ııı~ - Sovyot te. gene ehtml!ll yl!t vennete başladıkları nı blldırmekted.ir. re tfııbti.yetlndekı hakıki ve hükmi şa_ 

\ 3'~ ıou llZ!.Yet almakta ve fazla sıraıaroa '~uhim Mrarlar k:ııyd~ • hıslar lehine yapıkn vtı.stt.G.lı ve va_ 
~ ~ 8c.'Cldıt~a başlı~ı altında bu AM -.:,..e edllml'meUd r. 'K. D. İ ri T 1 H AL lQ._~1' rl'te+Jc · dec .. -r:o•ne~:_-u= sııt.asız her nevi transfer ve tcdıyeler 
r;"'t ~ \' !1~~adi tehd dle:rin. ld il ta Esbalk Balıke:;lr nıeb'usu ve rnillgn Tüıl".kqede bulunan İsviçre tfı.bliye -
·~ ~~'!~ Ue d l.Yct tE'cavü:ı:'erln Z OngU 8 Şerlye ve Thit-ıf Vekllt?t.i Müsteşarı sa- tındeki ~Jıası luk:lkiye ve hukınıiyc_ 
1,~~· Cörçu~ bUtün mıııetıe- A lalürk güııÜ bıkı ABDÜLAZ z MECDİ TOLl!N ir- nln Tirkıye harleındckl mcm eketle_ 
~ ı ıı.ı.'11 h~ 8b-aaetınde dl - tihall dnrlbaka eylemiştir. Kcnd.lerl re yapacaklan vasıtalı ve vnsı.wız 
~ ~1 '"'._ı et.nıı tobnoğı baş'ıca Zonguldak 216 (A.A.) - Atatürkün Beyezıdda Soğ.an~ıı m:ıhıı.llesindc Nur hi?r nevı para transferleri ve Tiıı1tl _ 
~ ~~IU\)\lıın Ur, Ve eimdl de, Zonguklıek:\a ~erınin anuncu yıl. ~ 12 nı.mıır.'\lı hanedc:ı saat yed.eki hakiki ve hükmi şahıslcı.rın is-
> , '1-f._~ ..\ılı- ,hüt--ıun edeceiii an. .=.~üm" mtinaBebe1.1.le bugün Cüm dörtte almarn& lkln:ii ııamnzını mllte. :t>red bul _ hakW 
,~~·'U\ ... a.. devi ....,... u akıl Fatih ca.m!"şerlfhıde nıunazı to. v!Y' e unan ...,....:ısı ye ve 
~ ~ lı:veç v ha::~:: hu;riyet meydanvıda bliY'Uk tczahü - lmarnJt E111rnt>kaQlde. :ş.-htdllltt.e mnk- lnikımiyc lehine :yap..'\cak1arı her ~ 
·~ ~'4~ ka:ş.ı ~ rat yapı!rruŞ rve FJ>edi Şe!aı hatırası beri mahsusa.sına tcvd e11lcccktir. traııaferlcr Maliye Vekfiletlrıln m\JılQ-

bıı.ı.Uıııtvor. ta:ıiz oıumnuştur. <Ce~ ııet.lrilmenıesi rica olanUT.) ~ tabidir. , 

Sabahtan Sabaha: 

İstediğim 
det1$Urmck İcab eder. Bu llst' ve or. 
ta mektcblerln çoı:ıımı ımnlnblara 

cöre san'at melıtebl haline 5'llımalı 

hem m('mfcket!n kGçtik snn'at bo~u. 
tunu kapatmak, heın dr. ortada lşsi:ı 

Ol ' okur ::rıuar bırakmam:ı& lplıı earttır uyar amma. iste davam bu ldL Çok şukiır m-ar~ 
la 15t-Odltfm bu lnlrıUb kendini cö _ 

Bu lıôst'nln yaZJl:mm talı.lb cden- ı termlştlr. Yetmiş milyon lir;ılık :reni 
ler batırlqacakludır. lnkılil> ~aıl- ve kuvveili blr bütçe Uc Yeni ~n'at 
funlzdc.n bahsederken ısrarla uzerln.. mektebleri aç1taeıkmı . Ç"k ·• el 
de clurduiam no°'b fU olmutıLur: Bir ' yaın S &'US • 
neslin ye&.işmesine fırsat veren on ~1- ız atır mıısr.afa kıılkap Hlmlli 
t.ı yıllık maarif hayatımıza tam veç. mll;:ron llralıJı: sıuı'at ınck'ebl llt'mak. 
hestııi veremedik. Ne r.ıyc ile ve han- J tansa bu paradan tAsarruf eıllp mev. 
rl sistemle maarif teıjkl!Uı yaptıtı. cud orla mekteblcrln yansını san'ııt 
ınıu kavrayamadıôt. Hd' isi.enen ka. mektebi haline C'CÜrmek daha mnvıı
sabaya bir orta ınekWıb \•cya lise aç. fık olur. Esasen ba azametli bütçe 
m:ı.kla vadfemw bapnlıiJ.ll'ıu iddia ile açılacalt birçok san·at mckteble
edcmeylz. Çünkü C'iki bir konak ko- 1 rtne ehliyetli mualllm bulmak tn ıüo 
layca mckteb -;rklhı.: gircblliı', haltli. olacaktır. Bir )andan mu:ılllml yet.iş. 
m·sl ktc ı ~ c '·ınrml de,·şlrme lı'r tlrsek bir yandan nıe\·cud orta mck. 
kadro da yapılabıllr :unnıa bu çatı tcblcrln şeklini dcğ~tirsck daha karlı 
altına M>planım l:'Cnçlii" istikbal ıe. j 1 ıT ,, .. k · s.··ı 

1 edil ,.._, k • f t bsfl O maz Dl y1U\ U uU Ç<'Ye parası 
m n emez. v .. u u bu ı;ıuı ıı konmu.'} diye ) liderce san'at mckte. 
bir ~ktan ibarettir. Ancak da. bini açmata kalkınca birçok ehllyeL. 
ha ;yüksek tahsile clcvam Nleceklcrln siz mualllmlerle kadro b0$1utu aoı. 
ı.,ine yarar. llalbukı daha yüksek 
t.ahsUe devnm etme c her ccncln va.. 
tlycti musald değildir. Bunun netice. 
si ~ oluyor. Ellerinde lise dlplomala. 
n ile binlerce genç hl(blr mP.lllek \"e 
san'dm sahibi olmadan kapı kııpı 
mcmuri)"eı arıyorlar. nunu onlemek 
için maarif 5iyaseUmWn Tr(h('Sln) 

durulaeak ve bizim belt!cd··ıml7 P
ye gene t'Je ı:-eçml)'f:ct:k 0f'nç Maa
rif ''ckfll Hasan J\U Yttcelden bu 
nokta berinde chll'lllUl9J rl.-a ~r
rlm. 

.._:/j,../.on CohfrJ 



6 Sayfa 

Tetkikler 
CBas tarafı sayfa 3/1 dedlrl ı ladır. NU!usu, Carlık zamanına naza

merkezldlr. Sovyetlor Birliğinin en es. ran 2Ji misli artmıştır. Sovyetler Bir. 
ki şehirieıinden btridlr. _ D!nyeper neh.. llğinln en mUhlm ağır s:ı.nayi merkez
rlnin ~ sahllinde kıl.ı:ıcllr. Nüfusu ı !erinden biridir. Ağır sanayıe aid ma.d-
846,300 dür. deler y~ çok milhim fabrikaları 

Klyef mühim bir ~imendifer ilUsak mevcuddur. 10 yüksek mektebi, 5 tt.. 
noktasında bulu::ıduğu gibi, burası '. ;taıtro&u vardır. İnkılli.bda mühim bir 
mühLnı bir nehir nakll,Y:ı.t merkezidir 1 rol oynamıştır. He:ıtlz işgal aıtına gir. 
de. 1 aıemLs eehlrlerdendir. 

Kıyet, llilNl.le bllrom. gittllr~ geU. Dlnyepl'O&'et: 19:i2 yılının başlangı. 
den ve san.a.ylleşen blr şehirdir. En cında. tnoaatı hitım bulmuş, Avrupa.. 
mühim aana.yU; 1.4'.a.lclne sıı.nayü, klm~a 1 nın en müıhim idro.eıektrık santr&.li
sana.yil ve iJlda medde!e!'i aanaylidir. dir. ~rojye şehrine yakın bir yer. 

Klyef, &YDi zamanda Soyyet.ler Bir. ı de, Dilılveper nehri ilzerinde yapılmış.. 
lltinin mühim bir kUJtUr merbz1d1r. I tır. Bu elektrik santralinin 1936 yılın. 
Şehirde, lt yliksek melr.teb, Ukrayna. · daki elt*trUt enerjisi istihsalAtı 2 mU
nın ilim akad'.!misi, 27 teımilruru, bir yar kllovattır. Bu mi~...ar 1913 yılında 
opera "' bir baıe ttyatrosu d:\hil oldU- bütün R~a.da Jstlh..al edilmekte olan 
tu halde 12 tlyatro mevcuddur. el«*trlk enerjisinden fazladır. Bn e!K-

Barkof: Ukraynanın ~kinci mühm trlk mntralin!n uzunluğu 760 metre, 
eehrfdlr. NUlıu•ı 384J.400 dür. NUft16U, yüta;eitllğl iıse 60 metredir. 
iDkılAbde.n evveline nazıı.ran 8.6 ml&i * 
artmıştır. B istikamete ayrılan QOk Har~a bakıldığı zaman anlaşıla-
mtıhlm bir şimendifer iltisak nokta- cağı üzere bugfln Ukraynanın Alma 
&Iıda kllndlr. Bu!"aSı (kraşnan~ en l.şgall alt~ glren kısmı. eski Ukray~ 
milhlm sınai mPrkezleı.nden bir.sidir: nanın takriben yatısıdır. BittUıı bUyUk 
Makine, lokomotif,. traktör __ fabrlltalan eanayt merkezlarıle Donbali kömür 
mevcuddur. Hnrko!~ 30 yuksek: met. havzası. Dlnye~rl.l sağ sahllınde ıya. 
teb, 12 ttyatro ımevcuddur. . tıl uacraynanın şnrk•nd.ı k:ıım.aktadır. 

Harkof. Ukrl\ynnnı~ şhnall şarklsın- Bu itibarla, asıl Ükra:manın mukad
de, Dlnyeper nehrlnın ~ağ tarafında deratı Alman ordulnnnın ntnveper 
kft.lndlr, bu itlbıırla Alman lstll~ teh. rıntp·•~ın ~ab s!lhll ne geçi~ geç~<'me
llikeslnden blr ha.yll uza~tadır. )'>rine bdh lmlrnakt!ldır. Bugün Alman 

Odesa: Ukra;;n..'\ stepınin cenubu ordulan Dlny"per nehrinin sol sahi. 
garbi köşesini işgal eder. Dlnyeper linde kaldıkları mUddetçe. A'manların 
nehri ıle cenubı Bui nehri ve .K.a.ra. ve.gft.ni! istifade ed b!lecA'derl mın1aka, 
deniz arasında kfı!.ndl.r. . Krivoy.Rog maden mıntak,ıc:ıdır. 

Odesa, Sovyetler B!rllğ nln Knrade- Ha .. :ın Ali Ediz 
nlze açılan en büyük limanıdır. NU!u. 
su 604,200 dllr. Makine ve metalorjl 
fabrikalan mevcuddur. ıs yUkS('k mMt- Hikaye 
tebl, bir üniversitesi, meşhur çocuk (Baştarafı sayfa 4/1 de) 
musl-kl mektebi, 10 tiyatrosu vardır. sı ta •· ncU ı s i ta , ıı.e si. .. o ... sen ... en nı-

Odesa y~yenl ve şehtrt'lllk bakı-
mından QOk modem b!r şehirdir. Daha dıın .•• alnın ay gibi parlıyor... elıler;n 
!Dkılft.bdan önce, ckilçük ParlSı> iSm·nı nur cilf.u... bana ckığ\nı uza.nan e:J..e~ 
alımıştır. Vatandas hal'bi zamanında r.nl.. Ne ta1llı bakışını.. Evet ... yak_ 
28 defa hükiımet değ~tirınls, 1918 yıl. ~... yatılaf daha... beni kollarının 
larında Avusturya.Macar ve Alman u.asıına. all ... beni tooUarında sıkı sııkı 
ku~tlerlnin işııali altım glrm~l. tut! .. Daha sıJ.a, da.ıha sıkıl... Evet se
Sonraları. İngiliz, Fransızı, İtalyan ve hin.le çiçekli bahçelere gideceğiz ..• Her 
Yunan l.şgal ltuvvetıer!:ıi de görmüştür. 'çiÇefl bir yıldızı. .. Berrak ımıakluın 
Odesanuı hint.erlf.ndı Besarabyatiır. kenarına gideceğiz ... bizim için görül. 

BugUn Alman ordularının başııca bU. _ 
cum bedellerinden birini bu şehir teş.. mernif lrJU$U oteeek ... y.a.~~. ~ava.ş 
til etmstedlr. beni götür ... yave.ş yavaş goturuıyoır. 

K.rlvo1-llo.I': 197,000 nüfuslu bir n- sun beni ... kapı .nihayet açıldı!. .. Sen 
nayi şehridir. Çarlık zamanın!\ naza. de beni kollarına alılm! .. 
ran nil!usu a misli bUyümüstür. Me. sa ~ellr ;Umaylan. .. nlıınl, ninni! .. 
talorJi fabrikalarlle meşhurdur. Halen Ne olar balnuylan ... anlan yavnım 
Alman tşrall altındadır. ninni! ... 

Nlkola7ef: Cenubi Bug nehrinin Din- Nlnnl J&Yl'Ulll. nbuıl- uyaiaymı ae. 
yeper nehrine ma.nsab olduğu noktada ni! .•• 
kAlndlr. Nllfusu 167 bindir. Sovyetler Ben de senin lkdlarının arasında 
Blrlltinln Kar&.dı!niooe belli başlı ıe- UYtJIYOl'Um... babacığım... annemi bu 
mı tezgA.hlanum bulunduğu bir şehir. rada bı.mbyoruz, det•ı mi? ... Evet, 
dlr. 2 yüksek mtıkte~i. 3 tiyatrosu evet sonradan bize kav1J4acıak ... bu 
mevcuddur. Hl\len Alman ~gali altın- r.ack·~ daiha maheun, daha ~-.ıJ;. 
dadır. ..... _._ bir "'Ün bi7.e 1$vu 

Makeyevlı:a: Ukraynanm en prkm- n.:aı uoac-~ • _ _ -
da bulunan büyük bir sanayi merke- şacak... beni göt.fueyorsun... götürü-
zidir. Nillu.su 240,100 dllr. Burası Don- yorsun, babacığını.... seninle b&'aber 
bas denilen btly\Yc kö:mUr mıntakası- bft. yükseklere çıktık... bulutlardm 
nın merkezi :;ayılmaktadıır. Sovyet:er <t.Lha. yükıseatl .. senin yanında her za 
Blrlltlnln en bllYll'k m~talorJi fabrika- ma.n uBlu dururum, Mç yaramazlık 
lan buradadır. Gene burası. Sovyetler etmem· ~ünkil seni ç.o1t, pek çok se. 
Birlitinin mühim bir n~ sanayi mer. . ' hart! dlrluk ... kllbimiZ, 
t~idır. Ma.ke.vevka, Ukraynanm, Al- vayorum ... ıne 
man ısgallnden e:ı "IUZak bir nokta- ne kadar ferntiı ... bahçeler, ırmak.. 
aıdır. 1ar, çiçekler, tu$ar ... zavallı nnnecl. 

Poıt.ava: 1'709 yılında "Rus.Ti ile ts. ğcnl .. Ondıan ne usk!laştık ... ne u
veç arasında vukubulan me~hur har- zak ... ne sesi geliyor, ne de ağlaması 
bin cereyan S3hasıdır. Bundan ötUrl\ 'duyullıuyoı" .... 
bu harbe cPoltava hıu·~!.e 1'1?11 veril. A.nne yaV'l"\lSunu.n mennıerleşrnek. 
mşitlr. Poltavanm nUfusu 131) blnd:r. te cia~ vüouıdunun tızer'1le kapandı, 
3 yU«sek melet~!. 3 tiyatrosu .vardır. • 
Alman tşpllnden hariç kalmıştır. bağı:nıyoAl':~ı ,wa.hım... ydk... ya.v 

Dlnyeper.Pe&c-!lvıılı:: Eski i!ID\l Yeka- _., m ... 
terinoslavdır. NUlıı.su 500.000 den faz.. rumu delil ... ben1 ... beni .... 

., Yat'h - Yatıstz Kız ve Erkek __ , .. 

Şişli Terakki Lisesi 
ı - Yuva, ilk, orta ve lise ıınıflanna hergüıı yeni taılebe kaydına de

vam edilmektedir. 
2 - ~i talebenin 5 Eyl<ile tadarkayıdlannı yenileme!eri lüzumu bil 

dlrıllr. 

~, ............ T.arl .. fn•a•me ... go.~n•d•erll .. ~.· .. T.~•:•80 .. 54•7 ............ ~ 
Emekli, dul v~ yetimlerin ve askeri 

malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Maa~rmı banlk.am~ temr.ıc ettirmek suretlfile alan emekli, dW., ve 

yeUm!erin K Evwel/941 _ Şubat/942 üç ay~ı:klarının ted(Yes.ne l/EYl.Ül/941 
ta.rlh.nden itibaren başlanacaktır. 

ı. _ Maaş sa!hııblerıinın teıruik muamelesi iç n, bir devre evvel banka. 
ml.7JCS. kend!JerLn.e verilmiş olan he!;ab pusu;ala.rındakı izahatı nazarı ~k 
ltate alarak me2fitÜI' pusulaların alt .tJBmı.na işaret edilmiş gün ve sa. 
atlerde fot.oğra.flı nüfus cft2ıd1anları 'Ve resqrl senedlerlle bankamıza mü.. 
racaatıaı·ı. 

2. _ Kuı><mlarını vi1,e ettirmek suretae muamele yapacakların ve ma.. 
aşkırını ak defa d!arak .temlik etmek .ıst;yenlerın mtıracaatlarının 5/Ey
l0.l/94ı1 cuma gününden itibaren kabul edilebileceği. 

3. - Askeri maiüllerin mürooaıtı l/EyC-01/9-tl Paııart.esi günü sabahle-
}'lln saat selkllllden oo. ikiye kadar kabul edtlecelttir. 
Hertıangi bir kımıılQlığa ır.aıbQl .kalmamak üzere askeri mahlllerin mal 

müdürliJliine naarıan müra.caaıt maaı aşağıda gögt.eri:lmdştir. 
Saat 

8.. 9 ara.sı.nda llminönii ve Be§ilatıaf 

9.10 > Faıtih 

ıo_ııı > "Öekiidar 'Ve Kadıköy 
lıl-12 > Beyoğlu ve d ter ımaimüdürlük1erlnde kayıdlı askeri 

malt»'ere tediıya.t yapılacaktır. Yukarıda blıcUriılEm gün ve saatlerden son 
ra 'Va'ki mü:racaatlların di~er maaş sahit1lel'! gibi mu~eye tAbi tutula. 
catı ve malüllerm totoğraflı nü.fı.u te'lJlte~erile ikram~e t.evzı cüzdan. 
rını ıbirl'1ate getirmeleri. 

4. - Fotoğrafiı nüfus cfüıdanlarıını lbil'llkte getinnlyen maaş sahiıbleri
ne hlçt>l' veçilıı1e tedlyat yapılmıyacatı, 

5 - Maaş salhUieri.nın rahatça muamelelerini ya.ptıralbll:m.el.e.rl için gün 
~ saaıbleri haricinde müracat etmemelerini ve bu glbl müracaatlM'ın k&. 
bul edilm&yeoeti il-A.n ciunur. c7'34ı8> 

SANİN 
DiŞ MACUNU 

Bayanlar! 

AZİM O 
Varken fazla · tüy
lerden korkmayın 

--····--
Pett yakında İatanbul piyasa. 

sında bulacabınız. 

--···-
lzmir sergi sarayı, 
Paviyon No. 22 

Dişlere hayat verir ... ~(!!!T!!!!ıv!!!!A!!!!TR!!!!u!!LA~R~) 
ANCAK: 

Her •abah, öğle ve ak
ıam, her yemekten •onra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu u.ulü ,a,madan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin ditleri 
miluoblardan, hastalık· 
lardan muhafaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz. ,,arialı ve 
t?iizel olarak kala. 

ile •abah, öğle ve akfQm 
her yemekten •onra günde 

3 dela 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Halldc PıŞkın birlikte 

Bu aikşa.m BUyükx:lere Beynzp:ırkıta 
ASILZADELER - 3 perde , iLAN 
Müessesemizin muhucbeci· 

si Bay Hılmi Şener 20.8.941 
tarihinde ambarım1zdan çe • 
kilmiş olduğunu iltın ederiz. 

Altmış dört anhan , 
Doktor t. Zati Oget mi\ 

Belediye karşısındaki munyene-1 
hanesinde öğleden sonra ha.sta-

ıarını kabul eder. _,, 

Zayı - 31/19885 No. lu bir senelik 
ecnebi ikamet te~creml 2'5/8 1941 de 
zayi etmiştim. Bulan olursa. nşal\ıdaki 
adrese ıgetıinnes1ni rlt'~'l ederim. 

Yunan tebusınd:ı.n Katlna Salaho 
Beyoğlu . .;ımıtcl sokak No. 2 .................................................... 

Eczanelerde Ye baynk ıtriyat 
mağualannda bulunur. 

Son Posta Matbaası: 

lleşriyat Müdurü: Selim Ragıp Emeç 
IABUsLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Devlet Damiryolları tşletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli (50.000> elli bin -lil'a Olan 71 kalem mu~ayyak b&.va. 

Ale1llıerl ıo Hırincıteşrjn 19~ Cwna günü saa.t 15 de teahhüdünü ifa et. 
m~en ~dihili namı.na. 8(.;ı:k ek&lltıne usulü ile Atık.arada İdare bi.. 
nasıtlda sa.tmı aluuwaktır. 

Bu ite ginnee ist.yenlerln 3'750 W; bin yedı ym elli liralık muva.kkıı·t 
temonatıııe kanunun taıyin etUği vesikaları ve teliliflerinl a.ynı gün 
saa.t 14 de kadar k.omiıVOO reisl:tıne vermeleri lAzımdır. 

Şartırııameller (,1 >liraya An.kare. ve Hayd&11>afll wmıelerınde aatıiı'nak -
tadır. ('1390) 

İstanbul Belediyesi Hanları 1 1 
Beşiktaşta B.ı.rbaroo tUI'besi bahçesine konacak iki aded fenerin metal 

den Ylli>ılacak sütunları inşaatı açl\t ekSiltmeye b>nu\muştur. Keşif bedeli 
961 Ura 66 kuruş ve ilk teminatı 72 llra 12 kuru.stur. Keşıf ve şartname 
Zabıt ve MueıtnelO.t M:üdlirlilğü ka!Ml-inde görülebilir. Ihl\le 8/9/941 P4zar~ 
~ günü saa.t 14 de DP.inıl Encümende ya.pılaeak'tır. Taliblerm ilk teml.nat 
maıkbuz veya mektubluı. !bale tarihinden sekiz gUn evvel Belediye Fen İş.. 
ıerı MUdUıiilğUne müracaatla a:i:ı.ca.kian fenni ehliyet ve 941 yuma ald Ti
caret Odası veslkalnrlle ihale günU muayyen saa'tte Daimt Encümende bu-
lumnalan. <7427 > 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturulue tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
~ube ve ajans adedi: 265 

Zirai "e Uoari ber ııevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ztr&at Bankaaıiıda Jrumbara1ı ve ihbarsız t.uarrul hesablarında en 
az.50 ıtrası bulunanlara senede 4 defa ~ldlecek kur'a Ue aşağadakJ 
pllneı göre ikramiye daiıtalacattır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 lt 

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

Dikkat: Hesablarındakl para~ar bir sene iç~de 50 liradan aşatı 
dilsmlyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlasııe verılecekttr. 

Kur'alar 6enede 4 defa, 11 Mart. 11 Halllran, 11 EylQl, 11 Birinci ) 
klnun tarihlerinde çe1d1Pcektlr. \ 

-~ 

Yatılı Yatısız 

Türk Maarif Cemiyeti 
İzmir Eğe Lisesi 

Resmr Liselerle Muadeleti Tasaik Edilmiştir. 
Talebe k:nyıdına 22 Ağustoota. başlıyor. __ 
Orta ve Hse kısımlarını havidir. Bütün sınıflarda resmi Usan denll
ri.nden baŞka. ayrıca İNOİLİZCE JrJunılal'ı var. 
SenelLk ücret lıSe yatıh 24-0 ortıa yatılı 220 ııra 

> • » yatı.sız 85 > yatlsız 60 ı.ra. 

Memur ve mütekaid çocuklarından % 10 te.nt&lat yapılır. 
«3292. 7209• 

1 
İstanbul Levazım Amirıiğindan \fariiel1 

Harici Askeri Kıtaall ilanları 
Aşağıda Yazılı mevaaın k.apah zarfla elcsiltmeleri iuuılarında yazılı 

saat ve mahallerdeki askeri satın alma !lromisYonlannda yapılacnktır. ~~ 
lerin kanuni veslıkalarile teklıf mektublarmı ı:hale ı;aatlermdcu bir saat 
vel aid oldugu konılsyon,:mı vermeleri. 

Cinsi Mlktarı Tutarı Teminatı 1ıııa1e gilnil, saat ve m 
Kilo Lıra Lira 

Saman. 1,360,200 51,008 3801 12/9/ 941 16 İzmir Ll'· 
mirliği. 

Yular. veya ırpa. 4"12,500 66,!125 5011.88 17 o • 11 Söke. 
Kuru ot. 436.530 32,274,45 2420.58 19 " • 11 ~eke . 
Koyun eti. 21),000 11,000 825 15 D • 16 Afvon. sJ) 

\9ıi9 • '15 

** Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla ek.slltrnelerl 1/9/ 941 günü h zal 
da yazılı saatlerde Knrakösede as.l\:eri satın alına koınisyonund1 yapıl• 
tır. Taliblerın kanuni vcslkalarile teklif me.l.'"tublannı ihale saatler ııd 1 

saa.t evvel !komisyona vermeleri. Evsaf \e şart.nameleri komısyondı goril 
Cinsi M!Cttan Tutan Temına.tı İhale 

lk ilo lira lira 

Pirinç. 16 
16 
ı'i 

Kuru faeulye. 
Bulgur. 

89.460 
73.800 
8!1,460 

38,022,50 
22,140 
20,128.50 

2851 . .>4 
1660,50 
1509,64 

(871-69781 

** 20,000 11.rolık er fotinl alınacaktır. Ka,pa.lı zarfla eks'11mcsi 
Cuma~i günü saa.t 11 de Bursada Tqphanede 7. ci ılkokuldakı 

satın alma kom!G;onunda y~ılacaktır. İlk t.emın.ıtı ı~o liırııdır. T• 
lerin kanuni vesıkn~aril~ teklif mektuplarını ,;;:ı le ..au ıLnden blr 
evvel komlsyon;ı vermeleri. Evsaf ye prtna.mesi Ankara. istall 
Konya, Erzurum Lv. Amirliklc.rı satın alma ko!:!lis:;omurı.ıdu gorıil' 
bilir. (859.6966) 

** Aşağıdaki mevaddın kapalı zarfla eksiltmelerl hiıalannda yazılı g{bl. 
ve mahallerdeki asıceri satın alma koml.ıııYoounda ya.pılaca.ktır. Tali 
kanuni vesikalarlle teklt! mektublarını ihale saatler.nden bır saat evvel 
misyona vermeleı1. Evs:ıf ve şartnameleri ald olduğu lcomisyonlard" 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı İhale gün saat ve 

Sade yağı. 

Odun. 
Kuru fasulye. 
Kuru fasulye. 
Nohud. 
Kuru faaulye. 
Saman. 
Kuru ot. 
Saman. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sıöır eti. 

kıl o Lira Lira 

l>0.000 

1,052,000 
288.000 
130.000 
84.000 
60.000 

IJS0.000 
1,200 01)0 

900.000 
'75,000 
83.000 

125.000 

90,000 

29,900 
16,300 
14,400 
13.000 
72,000 
2i.OOO 
18 750 
23.240 
31,250 

6750 

1342,50 
6138 
2242 
1260 
1080 
9'12.50 

6400 
2025 
1407 
1'143 
2344 

1/9/941 15 

4 • • 16 Batıtesit• 
5 • • 16 Kars. 
4. > 9 Ardab ... 
5 • • 16,30 Kara. 
4 • • 11 ArdabJll' 
1 • > 10 sıırı. 
a • • l6l 
3 > il 11~·-Tlil'tıı 

5 » • 16 Van. 
6 • • ıo van. 
4 •• 10 

,,. ,,. 
Pazarhkla 180,000 liralık hakiki vazelin pazaTlıkla sat.ın aıınac$. 

kilosuna 200 kurus fi.at tahmin edilmiştir. Heklkl vazelin bulun~ il'!: 
talib çıkmadığı tait<llrd" ısun1 vazelin alınacaktır. Sun'I vuelln_~ lfrS. 
suna 150 kuruş tiaıt tahmin edllm4tlr. Her ikisi için teminıı.t ı~. M· 
Taliblerln 6/9/941 cumartesi günü saat 11,30 da Anka~925.'l2'l8> 
satın atma tomiSYoııuna gelmeleri. < 

• Jf torbaS' 
Bellerine ta.h:nin edilen flatı 180 k•uı.ış olan 15.000 aded y~m uzere 

zarhkla eksllt:neye konmustur. 5000 adedden aşaıtı oınııı.ına..lc aat JI 
ayrı teklifler de kabul edillr. İhAlest 1/9/941 ~ gtın~ t~·•ıerUt .J' 
Ankarada M. M. v. S\ltın alma komlqonunda yapılacaktır. <; ıt~e .,, 
rece"!tlerl miktar Uzerlnden kanuni kat1 temlnatlarll'? belll v~ 
yona gelmeleri. (9t\9 • 7507\ Jf Jf A, 

500 aded "lft a•l! nnkliye erabaslle 500 aded ökiiz arabası sa~ın ~5!.,~ 
tır. Tekerlek .. t'lban dı:mir le d!ngil demlrl Vt'Jk.Aletten ver 1~~~ıii~· ~ı'ı' 
den aşağı olmamo.k şartıle ayn a~·rı taliblere de Uıa!e cd c ıun"ı!l ~1 

şartnamesi komisyonda ıörtilür. Bır uabaya 140 Ura flat talerln " ~ 
tlr. Arııı'ba mlktarmJ\ ınre 15 kııt'I teminat alınaca.tct•r. 'Jlalıb ı.syon~ 
Cuma gıünü saat 11 de Ankarada M. M. v. Satın alma kom 
lunmeları. <9~6;;1_-.'1~ll~09;.;) ______________ :":': 

Deniz Levazım Satmalma Komisyo.ıu ilAnlal"I rl' 
000 k•lO ~ftfl. ...t/ 

1 - Tahmin edilen m:!cmu bedeli 23070 Ura ola.n 3 1 ceJtttf· sfO' 
lül.941 Pazartesi ııilnU sa:ı.-t 15 de pazarlıkla ekslltmesı ya.P'11~ "ocaı "' 

2 - t1lc tem~na.tı 1730 l;ra 25 kuruş olup 1JBrtnamcsl herg "" ';J 
alınab11ir. rlu'll ıştl •' ıtJ ,., 

3 - Şartnamesini görmek isteyenlerin hergiln ve pa't ·ı~ ·e!"'" ur-c' 
ceklerin de oelli gUn ve ııant.tc ynkanda yazılı miktardıılı: 1;;,.0na ısı 
buz veya banka mektubu lle Kas~paşada bulunan toın Jtıf" 
ıarı. <7400) ~ıJI' 

,,. Jf ()00 }tılO ıJY 
1 - Tn.:hmin edılen mecmu bedeli 37540 lira olan 40· a.lı zarfl• 

~ının 28 Ağustos 941 Perşembe günü saat 14,30 da taP e" ' 
me& yapılacaktw. 1 hergu!'I ~1)11~ 

2 - İlk .teminatı ~15 lira 50 kurll!J o1up şartnnmesbil nde a!ın,/ 
atlerl daıhilinde komisyondan 188 kuruş bedel mu~,' de ıan~ rıı ııelli İl" 

3 - İsteklilerln 2490 sayılı kan ur un tarifatı dahı1•0111 en geÇ yatt 
rl kapalı teklif mcktttblarını muhtevi kapalı zarr.~:~ıın ıtorıı~5) 
ve satten bir .mat evveline kadar K'lSımpaşada bU < ~ 
karılığına makbuz mukabilinde vermeleıi. 1ıı YJ 

1ııl d•n ~ ,,. -r buran fjJ1J 
1 - Tallnhn edilen bede!i '7'110 lira o~an 6000 met1;nıız ıef• ,, 

941 Cuma günü sant 14 de Kasınwa.şada bulunan ,.,ti 
-aJıma kxıımisyonunda pazarlığı yapılacaktır. esi hergnn il _,11 / 

2 - Kat'i taninatı 1156,50 Ura olup şıu:nam . tt' ~ 
linde me21kür k.omJsyoıtıdan bedels;z allllabıUr. klde bif1i1' ('f'W;_, 

• ;sıed1 ği vesa r 
3 - Isteklilerin 2400 sayılı kanunun • "'ı\n 01unıa · 

ve saatte a.dı geçen komisyona müracaatları 1 atın• 

Gümrükler muhafaza satın ~-
kom. syonundan barnınerı 

..SO ı,ra ınu ır. il" 
29/Ağusta;Ml Cuma günü saat 15 te ile altnnc:ıktıı-e~i)tl -'1 

takını müretıtebat yazlık e~si p:ızarlık . kOI11ıSYO'nd:ı beıl ,,J; 
33 lira '75 kuruş.tur. Şartnnme ve nümunesıt mıı\dlıı~nrıle5a~ı!' 
bilir. İstek'li.l.erln kanuni ves:.k.a ve temıll~e.rall da'l'ede 
saatinde Oa'lata Mumhane caddesi 54 nu 
misyonuna &elmelerl c7501> 
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