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Sayın /nönü dün Türk Dil 1 
Kf!,rumunda iki buçuk saat ı Busababkl 

levkalide -Alman •• · ı 1 

I
J I Milli Şef dilimizin özleştirilmesi yolundaki 

meşgul oldular 1 

çalışmalara bir kat daha hız verilmesi 

tebllil ~*· ı hakkında kıymetli direktifler verdiler ! Ankara 8 <A.A.) - Milll Şefimiz Milll Şefimiz. dönüşlerınde gene • CC 'l"PL.. __ 
uaraynada 1 İanet İnönü, bug{ln saa.t 18 d'! re • Kunım genel merttez turulu ve iş.. 

! akatlerinde Maarlt Vekllı li'3&11 yarları tarafından uğurlanmışlar ve 
İ AL Yücel oldutu halde TUl.'9c Dil soka.kta t.oplanan halk kUtlesinln 

Kurumunu Biyaret etmlşıerdiı·. Cüm. sevgi ve 68.ygı dolu alkışları arasın
hurreiaim.lz, ][urum kaı>ısmda Türk da köaıklerlne dönmüşlerdtr. ıoa,ooo 

esir aldık,, Dil Kurumu ıreaeı aekreteri İbrahim Milli Setin &el&'raftan 

...._ - - ,. • .. - et - to ruıaımc1a ,...... 1llr llıltriiala n.Ma ..._.. ~ elaa ....akka' = = u:1~eriı:t':11m :t:~ Ankara 8 <A.A.> - t.ı."Vlçre k.confe. 
Almu mot.irii ktnreüeri 

80
" P 1ı:1prWea seoerlerba Jay, H aaan ReŞd Tanııut, Relet Ül- dera.IG'onwıun lrunıluşwıun 1 Ağus. i 

Alman fe ıgı - dan karşılanmışlardır. cUmhunımuzıa İsviçre konfederas - i 

''E . 1 sır er arasında iki 
ordu kumandanı 1 

B b h 'lrf ıren, Naim On at. Dr. Mehnıtıd Ali tos 1941 tarihine tesadllf eden 650 : 

1 
bl • "°' • ı 'D sa a Ais.ta.y ve K urum tavarlan tanfın. inci yı.ldönümü münasebet.tle Reisi • i 

haberler M ili! Şetlmlzln ylilcsek başkanlık- yonu reisi arasında samımı tebrik i 
larmda yapılan toplantıda Türk Dil ve müteiha.sslaane teşekkür telgraf - ! 

da var •• Mlblm ~ 1 Kurum.unwı lQgat, terim. terceme lan teati olwımuştur. 
«Brı ceph-.Je .Ja··:anın ıo-ret ;~:-v:::ıi:.1!:1'~=~la~~!1'~ Fransu sefiri ltimadnames!nJ Vf'N1i 

eu " ır.. . dl W 1 ve bütihı calışmalann oeıırıı vann- Ankara 8 <A.A.> - Relslclimhur Zclyiatı 200,000 ni geçiyar» •maa 
1 

l'I ıar üzerinde ytırütWmesı h3Jı.:k:ında- ismet İnönü bugün saat 17 de Çan.. 
- 96 t are e ! ki yüce buyrultuları Kurumca bU _ kaya'da Fransa yeni büyük elçisı ırı!3:lın, 9 

<A.A.> - Alman Ba.eılcu - k I --etle... a- 1 yük şilkranlarla karşılarunıştır. M. Jcan Helleu'yü kabul buyur_ 
Son &.nlıA'mın fevltalAde tebllğl: W W .-. 8 J ct.lmhurreisimlz, dll devriminin muşlardır. 
~ fevGtalAde tebllıtlerde bildirilen ıe•llal 

1 

ylllaıek dekerlne işaret buyurarak dL M. Jean Helleu Reisicümhura i-
ııı lllt. ada<ı. 7Cnl hareicAtm net.1celeri lmlla • 1 llmizln ö.zleşt.irilmesl yolwıdakl ça. ~nam\4 dnl 11a..kıclitn eylemiştir. 
kut ~ muvattakl.YeUınie tabak.. _ __ lı.şınalara bir kat daha hız veril • Kıa:bulde Hariciye Vekllı Şükrü sa. et1ıı4 bulurınıaktadır. b baladı mesJ ha.kJtında kıymetli dı.rektifier l~ Dı&reeaı Runatek'ten alır11LD ma edUdl. om vermişler, hazırlanmış olan imlA ta. racoğlu da hazır bulunmuştur. 
nı e6re a-ıeraı fon Loeve kU - : sannın mUzakereslnl de idare buyu. Büyük e1.çlnin muvasalat ve mu. ~ lllldaaı 1.ıtıncıaltl bava kuvvetJer in in ··- -" il (Radyo) - Sovyet is. :.· rarak saat 20/ 30 a kadar Kururoda farekatlnde askeri merasim ynnıı. : Ya.rdmu ne t tlci r __.... - 1 
duJarile ıa 1nc.t ve 12 ncl SovYet 

0 
• d ~t bürosunun lleFtlttlği teb]iğ: : blmı.ş!ardır. nuştır. 

~-=~~ ~ 
0

::~.:e. ~ ''30 bin en :ı:a: 718 ~ eece&. muteaddld rııo. \ .- ................. - .. - ........ - .. --···-········-·········-··-······ .. ·······-i iolerlnde - bııba eıdllmlştir. .] ıa.ıııtan ınürekkeb blr tayyare teşek-
~&.rı ti ıncı ve 12 inci ordu kU~ f I ., alındı ~ Jtilltimüz Almanya üzerinde bir keşif ''K } 
tG1 bin <da dahi okluğu he.ide az a esı " Soı'7eC •91T1Mk ...... lleııatire elal'M UÇ\JfU yac>arak, Bertin mıntakasına ar ma V 
~ 'k.fılti 'f1atr 1llının.1'tır. 317 tank. 8'78 - - • oe.Nea ..... tlalftl'lll&eU lwdar blrÇOk yangın ve tahrib bombası at _ . n magazası 
~~ h&rb_'ln·'--~ ıaadıya Od-ra ~ır. Mütroddid askeri he.def _ ' ' 

. Yia.t venniŞtlr. körfezi sahiline lere iSaıbetler kaydedilmiş, birçok yan_ ee d ee ee d ee eh ek A 
'cı 1iatı fitndıye kadar zoo k guıla.r çlkrnış ve infüakler müşahede mu uru un 1 tı ar 

• ~ ... ed;ımektedlr. kadar ilerlediler arşı :=~~,,:ı::nrn~~=:ler!miz • • • 
11
8

8•babki be.~~i.':!'!" !~~~:::~ Alman llerı Mareşal Timoçenko suçundan tevkıf edıldı 
O'VJet sinde ihata edilmiş olan mllhlm düş. b 1. ti b• • 11· Ticart teamül harici olau.ıc Beyot. - /zır bulunmuşlardır. Yapılan BGılı•ılann-

t ~a~~:v:;.ı:~aa :1~~1.tr~vy~!m!: are.e ır masa J neşre 1 ltmda AnZavur pasajında perakendecı da müastJC6e müdürü ile Jtwıdura daire. 

ebl·oı du.su fkumandanile diğer Yüksek ku • İsta.ınaıt Çaırıtlden aklıtı bavul ve çan · sı şefi İııtamat Çaminln per.ı.lcendecl 1 d Moftova, 9 <A.A.> - M•kezltct'4)he- ta'- rı zincirleme ihUkAr Y•Pınak su- satıcı oldU4Wlu bılmedlıltlerlnı soyle -ma.n. anlar da bulunan 30 binden fazla " AJ d ""-~· t rdulannı Baş uman- , .. 
l.{ l man feh idi sindeki u.ıo•.,e ~ 

0 
Alman işgali r etlle fa.hiş !iatla sa.tan Karlmau mü- mlşlerdir; İstamat ise: 

b Oskov&, eıJll' a ınmıstır. Oanalm Pelc coktur. daı:ı Ma.reeal ~ raıı:ı mın h al esseses1 aleyhindeld dava.ya llsıJye 2 ne! c- Bana yalv&l'lJ) y&Jcardılar. Ben t~ ~ ~~~ -buSovyet 1stih w!~:~~ ~~~e~:n pı:;.~~~~ oldukça ciddi bir ~d:=ı:lr R:e:r n~etmlştlr. ceza nıahke~de ba,slanılınıstır. de mecbur olup bu çanta VO bavullan 
a ·-.v te saoa.ıı neş a ' euümle toöYle d enmekte- Müessesenin müdüıil ve kanunt mü- % 25 ~a lı:endllertne Sa.ti ım.11 b...~ ~ bliğl: - Ya körfeııl sahlllne kadar ilerleml.şler- mahiyet almaktadır" B.u. mesajda messfli Arjantin tebaasındruı Santfya. Demiştir. 

;;;:-. E!nııoı rtln.ü. Ordulıuınıız Keks- dir. dır. go Bohols canta ve bavu. dairesi şefi Celse sonunda mahkeme üç sucluYU t.ı..: lıt.;ı. __ etıslc, ıtorosın, Byelo' - Oe F lnIA.ndiya oeııheBinde. Alınan - Pin - cBütün cephele~~ı~ı;ı~:=~ Yugoslav teıt>aasından K:ostantin Nı - cia teVOclt ederek, şahld~erln celbi için ~~, ~tlertncı.e ve e h 1 r. kıt'alarmın ~uzafferane llerley~i de- Anadolu aian•ının Berlin mu- manca m'l.lhant>erdl ............. ır· r ..... tolere ~oıtç ve :tst.emat Cami mahkemede ha- dUl'UfDl&Yl taUık etmiştir. "~ -.ınınd · c P en n Es.. vam etmektooır l a#ıı u.ylat ve ım-.-ı. · vv 
1 ' "-~~ ~iddetıı muharebeler , · habiri: «Ru•lar Alman arın yazılıp düşmanı hatıannın ıerlalnde 

l ~~ '""•ıwı etmi.şle.rdLı- Alman bahrıyet;f ve hava kuvvetıerl k U J ... _
6

. . L-ll t tah 
e " L'.~ iilnU kar · İngilteren!n ıa..~eslril temın oden İngt. u an ıgı ta ıye'? KU anmıf- hırpalayınız. Büliün levazıma. mı -41~ ~11ti Y"nan' ha a ,~uvvetterlmt:: Uz seyrisefainlrıe karşı mücadelede bll- lardu)) dıyor rı1> ediniz. B\ıA'dıcyın eliM geçmea1ne 
, ·~ ...... va ... uvv tl rlml müaaade et.ınevtniz. Karde.şlerlnizl a. 

l'e rnoun-1u kuvv tı e e z. hassa büYfil: muvaf!akiyetler elde et - - mansı.ua öldüren düşnu.ndarı intikam 
Askerlik kanununda{ [Dii,ünceler] 

~"~'°Zına h e crıne, pl,yade mlşlerdlr. Londr.a 1 CA.A.> - Ro,vter ajansı alınız. Nazileri l.slıal ettikreri topn~ldar 
'ıe <lt-,.~ ~ ava meydanlarındaki Alman denlzaltıkı.rı fevka.lMe kuv. blldıriyor : dan ikovı.muz. Zafer yakındır. Bütün 

'1 ~. et.tn~tll. darbeler indirmek- vetl.I ıbir hımaye a.ıtuıda İnglltereye Londranm .ealı\hi,Yetli UJııaklannm Jruvvetıerinôzl dllşmanm imhasına hııs l • l l Tramvayda bir yolcu bilet ls&iyor: 
tn\llıat~°' ?'dır. [Devamı 5 inci sayfada] (Den.mı 5 IDei •:rfadal redlnlz!ıı 19 YCJflna g e mıı o an ar - Bir bütün, W talebe .. 

:~~~~~~!~1·~~=~:;: ı-- Ba ~ehassısı diyor ki =ı uıerı.n!t":,,i';:.,:'i.t.~ .. .ı.er• ~ .. ~~.':ı'::' • ..-... • ...... ., 

yaprlan tadilat Geçmiyen pasolar 

lbw • L-. Ankara, 8 <Hususi> - 1111 numara- miyim? 
~ l · etlnd 1 h • lı askerl!k mtlkellefıyetı kanw1unun \'e sösterlleıı pasotan baldılı:taa ~ ~ L Uz, Mo ~ova cıva - Dava ara anga dördüncü maddesinde tadılilt yapılmış sonra söylüyor: ~ıL a.eşi! tayyaresi dllşü - t!I' y ıı ıtadllAt h vı ı·• .. ·ına M 

~~t .. ""a~ettebatı teesırblli'iedılm'ı.ştlr. k • 1 k? . ap an ı a ..,, cc. - Bu pasolar hmlrindlr, burada lıse sevkedilmlş bulunme.la"l.8dır. !Ayı. 
ha esaslanna göre, as.<erUk yokla • noma .. . ~, .. ~ı~l~I: ln(.ı\.A7.)A.<..·-•~vytaertlhtsl~lhak-- tara~ ha~ 1.111. o ac.. • ması çağında bulunub da nS:tere sev. Ayn i vesile Ue oiftnıyorus, ki aacle 

, ~ ~~ ısıws.,.,.. • c;., ki zamanı gelmemiş olanıarctan ı a ya. İzmlrln . d~tll. Kadıköy aemUnln paso. 
şmı bit1rm1ş olanlar, se!eroerllk wya ları ela lstanbulda muteber delildir . 

~ ' ~l IÜnU :C.ıt'alannm:, Kek.6· fevka!Ade hal vukuunda MllU MUda- Sanki İzmir şehri Türk hududları ~ ~e e~. B.'.oln, Çer.ıı::of isUka- Tayyareciligıv. n bu harbde vücuda getirdiği en büyük yenilik faa VekAletinln talebi ve icra Vekll- haricindedir, Kadıköy tı'amvayını da 
'~etle ~a karşı muannldane B l d k• leri Heyetinin kabulü, Relsicllmhurun istanbul Beledylesi idare etmex.. 

• ~ ... ~ devam ebnli· İngilizlerin " gece avcıları ,, olmuştur. u tayyare er e ı ~~~:.~~ ... ~1.1:~~~~~.ı~:~.~· .............. - ................................... ~: .. ~.: .. ~ t-.~cıa dıter istikamet ve böiıe. tertibahn esrarı bir türlü anlaşılamıyor 
~~::~~~~ mUhlm asıcerı ııa- Yazan : Milat Tuncel 
stt~t~adiişişblrliğt va.pan hava Deni1.lde tilolara. hücunı ederek de- lirse tayyarecllık bugunkü varlığını tirilm~tir. Bu tayyareler havaeılığın 
~~M• 

11lıal'A'-_ n;~m zırtıı1ı blıllkde. nlz kuıvvetinln kıırw:la bombalar Yat Büyük Harbı takib eden seneler için.. bu harbde elde etımtş oldu~u terak--"'~""- ·vue .._.asındak pıya • . . · 
.,_~ ıqe ve ta 1 dırarak otır topçunun roıunu oynı - dekı ~ışmnllam ve tekniğtn o za - kinin en kayda. değer eserlerinden bl "il~., ı.. YYare meydan &nn • ld t .... :.. old ğ kil e ~ 'UVvetıerlne ıınrşı hilcum _ yan ve para.şütaü kıt'alar indirerek ma.n e e e .... "'i u u terak ere ridlr. 

"·~ etınl.ştir. piyadenin vazlfesinı kolaylnştıran tay borçludur. YOksa bu har1> içinde tay- Bundan bir sene evvel Alınan tay 
~ ~~Uşt, e1lnü 39 Alman t!lyyarest ya.reler modern harbin en büyük ya.relerin t pinde, hızında. motör kuv y.a.relerı dalgalar halinde İngiliz şe. 

~ Ur. Biz 19 tayyare kaybet- fa.IW>rü olk:Iukla.rını tama.men isbat vetinıde e!de edilen farkların yüzde hirlerine hücum ediyor ve yakıp yı _ 
~.,~ etm!.şlerdlr. Ga.rb cephesinde olduğu nuıct.arı ıpek ufak bir şeyden ibaret. kı.yorlardı. Mesela cCoventri» şehrin. 
~-~13 ıtece.sı MoSlı:ovasa yapı!an gibi fJ!.Z'k cephesinde de elde cdılccek tir. Yalnız üzerinde durulacak ıbir de ibir gecelik lbom.'bardımandnn son.. 
~~~a e,,n~da dUşürülen Al - neticeler hava SruvvetlerJnın ke.swfe. nolctiı varsa o da şudur: Tayyarele.. ra ta§ ~ üstüne kalmamıştı. naı _ 

r 
rı~lnin 9 tayyare olduğu tıne ve tck.nık bakımdan tefevvuk rin emniyet terUbatı, teçhizatı ve g.aJıar ihallnde ya.pılan bu kesif hü _ 
~ mde tebeyyün otrnlştir göstermesine !bağlı bulunuyor. ıt.dbiye lbakımında.u kulbı.ıul~ı üze • cuma karşı mMata.a. imkAD$zhkla 

1 ................................... , İki senedenben devam eden bu rınde birQ<>k yenilikler mevcuddur. knrşılafıyordu. Müdafaa topçusu şa_ 
'Dİi " . . : ha.rb esna.sında.~arecıl~kte tek - Tayyarecılık o.rtık faaliyetini glt _ şırıp kalıyor, a.vcı tcı.yyareıerı de dilş-
~IZCe derslerımız : ruk txıırunından ne glbı yen.ı.kler gide gecelere inhisar ettirmektedir. man tayy.areıerini bulmakta 2orluk 

ı ıkin.ci d b .. 1 yapılmış ve lle ıg1bi ılerlf)lneler elde Bu ıtlb:ırln duşman bombardıman _ 9ekl:YQrlardı. Halbukl bu llkıbahardan. 
tttj aayf ers d ~gun : edilmiŞtir? Bunu k~ g61ıden ge - larına karşı müdafaa için egece av. beri mesele ta.mnmen deilpnlştir. İn-

... amız a ır j çirmek herhalıde faydalı olaca.ktır. cılacı., ismi verıa1en yepyeni ılletJlerle gal2lertn egece a.-vcılaru havada düş_ 
................................ ., Hülıisa ederek ~lem.ek lazım ee. teohiz ec:Ulınıiş t.ayyareler vucuda ıe. [Deyamı s t nd sayfada) 

"Son Posta,,mn bulmacası 
·30 bulmacanın halledilmiş 

şekillerini gönderiniz 
Btr aydanberi neşreane.Dte oldu. 

tumuz bulmacalann adedi bugUn 
so u buldu. Evvelce de llA.n ett.ıği. 
m1z gibi bu bulınacalan aoğru hal
leden her okuyucwnuza bır hediye 
ta:kd.lrn edeceğiz. Bunun lcln bul
ımacalann halledilmie şekillerini 
muvazzah adresle bel'Kber bir zar. 
ta koymak ve idarehauemıze gön. 

dermek Widir. Yalnız bu zarflıı
rm 15 ııiin zarfında elımıze gecmit 
olması liwmctır. Net.ıce 15 gWı son
ra llAn edilecek, bulmacaları doi
ru halletmiş olan oıcuyuculanmızm 
fsl:mlerl bildirlleccktlr. 
Yarından itibaren iıltlııci 30 bul

macalık devrenin bulmacalarını 
neşre başlıyacatıs. 
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Resimli Dla.kale ı İlk vuran kazanır 
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r Altı ayda, 

1 İngilizce 
l HAZIRLIY ANLAR 
Prol. A. R. Thompıon ,,. 

irfan Konur 
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Bir düşünce et~afında 
cBir genç • .imzael altında yazan o-,Yor. Cümleyi zayıf buluyorum. Hq 

kuyucuın ımeiı::t.ubuna şu etimle ne b~- lu!lde rabıtası pek kuvvetli olmıyacaJc. 
lrunış: Bu bahis açıldığı zaman gözlt:rlntn ö

«- Ya.şııın 23. Her genç gibJ ben de nüne gelen genç kız, çocukluğu.;.danb 
evlenmeYi düştinQvorum.. rı, ·tanıdığı bir genç itmiır, mektubu 

Eter 23 yaşında bulunan her gencin en hoşa gidecek, en cazib tıı.rn!ı bu. 
ilk düşüncesi bu ise, haıta.nm kollektif Okuyucum bu genç !rlzın kendistn 
olduğuna inanmııılı: l!zı.m. karşı bir tema..vill besıeylp beslemed' 

Evlenmeyi düşünmeden önce saa _ ğinl bilmiyor. Bu da genç kızın iyi k 
etin başlıca esası olan muvaf!a.kiyet rakter ve terblıyeye ~hib olduğun 

terr.clini atmayı düşünmek.. Umum! işaretıtir. Arada maddi vazcyetin vere 
kaide bu olm&k ica.b ooer. bllecetl maddi bir endişe yor ise me 

Okuyucum: seleyi derttnıeşt.lrıınQkıt.e ma.hzuT gör 
- cBenim de kalbim b~ değil n di- nıüyorum. TEYZE 

c "Son Posta,, nın bulmacası: 30 ) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan hn 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceği~ 
Soldan sağa: 
1 - Ötmek ı5), 

1 2 3 4 5 6 ·7 8 9~· 10 
BEi.Yaz (2). 1 J 

2 - Kaba. bir :ı_ --+---+--
gty'ecek <3), Tele
fonda veıilen il'lt 2 
ceva.b \3) , Nldı:ı. 
(2). 3 

3 - Taşlık yer
ler <7>, Sa.n'a.t (2) · 4 

4 Güvercine 
benziyen bir kuş S 
(5). 

5 - Büyük, mo
törlü kayık (4), Ge- 6 
n1şlik (2). 

6 - Hamamda 7 
giyilir (7). 

7 - NidJ. (2), 8 
Tutan uzuv (2) . 

8 Ya.ram!lZ 
değil <U. İşkıl, 9 
şüphe (3). 

9 - Nidıl 
Tatlının aksi (3), 

Bir not& <2>. 11 L 
10 - Yalam!ık-

ta.n emri hazır m . l 2 ı 1 - Bir peygam-
ber (3), Ziya. (4). 

12 - Ça.buk (3), Çııba.nda. (4). 
1 · 6 - Abdal, dalgın C 4>, ır. 

Yukarıda.n aşap: ) Yed.lii bir nebat (5). 

1 
1 

ı - IA.tife (4), Fırtına (4), Beygir 7 - Beş duygudan blrinin hissett• 
(2). şey (4), Sıcakla eoğuk arası (4). 

2 - Kalın bir ııtyecek C 3), Okumıık, 8 - Birbirinin beq)zert < 2) , Has 
a.zmallı:. ğ'a ka.:rşı alma.ı:ı. bir tedbir (3) . 
3 - Sütten çık:a.rıla.n (6), Yer bı-ı 9 - Gelir temin eden ga:yrt m 

rakmak C2>. (9). 
4 - su çıkar (4). 10 - Çok meşhur bir zengin es 
5 - Emtia <3>. Zaman C3>, Feryad Taşçılar kullanır • 



9 
- Beni taat1ld hıMldanı saruıı k.im ver ı····-·· ...... ·-··••••••••••••••··--------------dl?.. ~~~~~~~~5;~~ •-:-·-•••••••-••u•••••••••• .. •--••••••••••••••••••••••••••••••-..••••••••••••••••••••••••••' 

1 - Sa.n'e.tım?. ~ u" ... - .... ..,.&R- "Son P_osta .. "'" ! 
- Ya şimdi ben sana g~rlm. -~ .. ,.~... edebı romam f 
<Pa.şa hiddetle tel!oıııu ka.padıl. . - - : 
Muvaffak olmuştum. Biraz sonra. kı.. .. i 

zıl.ca lk:ıyaanet lcopa.oadct;ı. UNV : 
Geldim; gene, :likbaı kmı.atharı.caine A i 

!kuruldum. Yarım saat geçti geçmedi, i 
'* üç inzıba.t memuru kıraathaneye girdi. • 

Etrafa bairtıla.r. Hasaııı görünce ona İ 
- 56 - ~mda. sa!l:ıne(ye tek ~ıma. doğru gittiler. Kulağına yavaşça. bır _ fi _ y İ 

Basan eteDdi son derece <ta.vla> me~ çıka.rmı· bütttn ayu:nu ~ şeyler söylediler .. Kelin güzü sapsarı • azan: Na.Met Sala Co~kun : taklıSl .ldi. rım. ~nıe halkı gü]d.. .. . ~Y~ olnıuştu. YuUrundu, düşündü, durdu. : - Korkırna yavrncuğum, dedi .. ben ter gelir, üşütmeyin.. 'için, iki taraftan eğilerek, onu gör~ 
Onunla bir gece adeta tAbesabah ne~ kxlm.iklerm glb~~1:us si ~ Nıhaye~. ça.rei necat bula~aJı, san sa.- Ekapının önünde bekliyeceğim. Hiç.bir Güzin, Selmayı koltuk altlarından meğe çalı.şıYQrdu. Güzin sert bir ses ... : 

tavla osnamıştık.. Onun şayanı hayret yahs boyayıp; z:ı.f)f.tayı giyip ~~ kiiıkl°:. paltosunu . gcydl, oıı~nn :~Y yok.. §imdi bayılırsın, hlçıbir şey kıucaklamış.tı: ıe: i 
Jruma.rtıa.zlığına. kaı'şı benin tclvalı zar) sahneye çık.ar.un.. ben saı:ı'a- onune .dll.ştu, çıkıp gitti. Gece tıya.t- Ehıssetme215in!.. - Haydi Selma.cığım, biraz g.ayret - Ne isLiyor'5\lnuz! j 
kullanmaklığım aramızı birdenbire son tımıa; sözıe:niıme m.Uşteıderi- roya. grtıtim: Hasan Efeodi yoktu!. : Doktorun yamağı Selmanın ayakla et!.. Diye sorou. • 
derece a.çmıştı. 1 mi güldürürüm. Ben burada tkfllı; siz * vıru, ameliyat koltuğunun ayaklıkla_ Genç kadın, bir külçe haline gel- Genç ad.ani, Güzini omuzundan çeJ. 

Bu cihetle ban~ çok kız~o.rdu: bu yeni yeni Jcumpanya.larla hiç bu ta.- <K<Xllledi) nin son perdesine bakınız: :rma hoyrat bir çekişle yerleştirmeğe m:iş olan vücudunu müşkülA.tla doğ- kereık, Selmanın önünden ayırmıştı~ 
-: Baı:-8 ba.k; 1dıa:1'e ka:ıdılı Jcıya!etll I raflara. ge'lttrı.1!4,Yirı •• ha.ttA ben sizin Y'!- Kel Hasa.nı çal yaka Merkez kuman ... : çalışırken, doktor Güzine asık bir su rultabildi. GÖ'Zleri kararı""'r, odadaki - Selma!.. i 

berıf; dıyordu; senı görurıce şeytanın r.in.izde o~· ııŞehzadebaşmda. Ba.- d 1 ı..~n .. ...,,_, '• • •ratl b. ,,~ .. rd.. _.ı.. Kırk 

1 

. · nn ıa ... -. gouu.ıuı.ı.\şlP.r .. 0 v.ı..: .:.e k:ıu.a.r : a ır .an evvel d~arı çıkmasını eşyalar ~mm iç inde dönüyordu Bu hitab karşısında Selma, gözle .... i 
amca.sınL go um rıa.nn.,.,.,.,,.onım. san Efendi vo.rmışl.11 diye duydum mu, Mahmud Şevket Paşa gitmiş :lnzıbaı; :işaret ed' d . . . · s:llık ~el Ha.sanım; beni -~ivalı zarla K3prüden bu tarata geç.t:!me.m. zabiti: · i .. ıyor .~: . . .. Kendiler:nı sokak kapısının önün- rini araladı, aralar aralamaz da vü-: e 
N_~ett~ Hocanın topal eomezlne ce. Kanım beynime çıkm.ıştı. Yaya.~ _ Ha.san E!<>ndi· mm Mahmud Şev : o.~zin, dedigı gibı kapının önünde de bu[mu.şlardı. oudunda soğuk bir ra'şe geçti. Göz-! 
vırdın. 01'em unutmam. j İkbal krraatıhanesindeıı kalktım Kö- '.k t 'Do.,., ... n_ t-l . ' 

1 
i . ...._ _ _. _.. ? : bekliyor, bekleme odasındakiler in ga Selma· !eri büyüdü. Çünkü, kcndisıne se..sle~::: 

K milti r6ı. · · b k l nih · t · e .. _.,. .. .......,.e erm n çın ... u.-.lıuın . • 'b . · . • o ~ırın u şa. a arı b'~;.._ ı şede'ki beJcicala geldim. Telefonu aç- Bu ak.sam Bekirağa. bölüğünde ya.tı.ı.cak : ri' garib bakmaJarına ra..~en, sinirli -Yürüyemiyeceğim., dedi.. biraz da- nen adam Ecveddi. 
ıgbirara muncer oımustu. zaten .....,..._., tını· :ve endişeli bir vazi tte tıtr ~ b. Ha.lsizC"nd ümid ed"l · · • ka,·galar şaka. ·le başlamaz mı?. Ne · sın. Sana o kadar kızmıştı ki kapıdan : ye aşaı;ı ır ha. dinleneyim. Güzinin cevabını bek.. .. ıgı en 1 mıyen bır; :t' 

vakit Şehza:d~mda. müsamere vere- - Orası neresi?.. ~i girince ismini bile sormadan ça- Ey~ı. <fola~ıyordu. lemeden kaldırıma. çöktü. Mütemadi_ surat.le yerinden fı.rlayarak Güzi~ 
cek olsam; inadına ka.rşı'i tiyatroyu - HaI1biye Nezaret.il lacaktı kıııı:nçıyı.. :Bu ıntızar tam 25 dakika sürdü. yen terliyordu. Al!nı ter kabarcıklarile koluna yapıştı. : ~ 
tutar; çeşld çeşid il.li.nlıı.r çıkıı.nr; beoi - Mahmud Şe'lıket Paşa hazretleri Hasan Efendi mıethum çok korkak : Kapı aralanill.1§, sivri bir sakal gö~ örtiiıliyıdl. Saçları ş:ıkaklarına., ense_ - Güzin yalvarırım sana.. götürE 
ıniıı. ettirmeğe çalışırdı. orada mı?. bir adamdı. Büsbiiblln şaşırmış: irünmiiştü: sine yapı.şmı.ştı. lbeni buradan.. : 

Komikl ~rimlzln rekabetinden = ~;:t:!alv~iz!. -· VaU~ haberim yok blradt>r .. ~ - GelebilirSin1z! _ Haydi bi.raz gayret daha Selma_ Güzın hıçıbir şey anlamamıştı. Bir~ 
kurtulmak içın Şdh7.adebaşın~~ o- demiş. Benım paşa ile ne ~a.ıtam vı=Lr? : Tehalükle odaya abldı Sel cığım.. hiç olıruızsa kendimizi. tra _delikanlının •bôr Selmanın yuzune ba~: 
yunlarımızda <onunla. bari teşriki me; - Buyurun!.. İklba.l Kraaıtha.ne6inde sıaba.htanberl :şezıongun .. . t · mayı, ta.lım m kıyordu. : 
sa· edelim> dedik. tavla aynuyonım.. : . uzer_~~ ya ınw.şiardır. vaya a . . . : 

Fa'ihte ZinclrlikuYUda.ki evinde mü.. - Ben Ma.bmud Şev5ret!.. 
0 

gece çar naçar Bekirıığa bölilğün- :Ge~- kadının yuzu s~arı keısilmş, Sendeleyerek doğruldu, yürüye.mi _ Ecved &ılımanın elıni tutmağa ça_~ 
zakere etbik. <Kaparo a.kcesi , diye (Hasan Efendinin ince bir konuşması d yatmış Ertes' sa.ba.b , . : ter ~nde kalmıştı. DerLil derin nefes yordu. Güzine yüklenmiş olmasına !ışıyordu: : 
bizden <35) lira a.lmcıa.ya. kadar tekli- vardı. Onun sesini taklid ettim .• ) He ~ıı._._ 1

1 
A~~·~pa~a geımış. EaJ.ıyor, a.ra. sıra omuzları sa.rsılarak ragm-en ayakları tac:.Iara •akılıyordu. - Ne oldu sana böyle Selma!.. : 

. . ··ründll. Bed iz Komik Hasan! asanı c-uı.uıJıŞ .. ~ agzmı yum- ·ı · ı.v.. ..... ıı ' "' "" Erkeğ· ı· ı· değ d • s ı: flm.ızı kabul eder go en · cmu.ş gözünü: : çı ~ yor, sa.yık:lıyordu: n;zıeri, diz kapa~arından lkınlmı·:J- . ın e ı e ı~e er egmez e : 
- Şu meşhur Kel Ha.san mı?, : _ Doktor.. tı sanki ....... ....,,. b"~ıarında, apa~ıman ma ;.stikrahla eın, çeknılş, gerıye doğ.: * - Evet efaıdim, bendenizlm.. -· Be adQm.. sen hii; sıkiılına.z mı. ~ ~ ·~ • bir 

o vaki•~ şetıza.deb8şmdııld tiyatro ~ - Ne var; Hasan Efendi?. sın?. Beygir kılından sa.kal ta.k.looC!.- a Güzin ~ kendinl tutamamıştı. ağ- lı::arpılarında, kaldırım kenarlarındalru a~ıı_n atmı.ştı. . t ? ~ ıaroa <gündüz: Yalnız ramınhra); - Paşam; sil'lden bu akşam; birkaç ısın ha!. payaraJc ark:.ada.şma sarıldı, Q:l~ ucu.. dinlene dinlene caddeye yaklaşmış_ - Çe~ın buradan .. sız ~~·niz · : . 
<ge.oe: Eı.ıkeklere) oyun oynanırdı. H6 elbise istiyorum. - Psşa hazretleri benim bir şeyden :na oturara•k ba.şını d:zlerine ·dayadı, la.rdı. Tramvay durağına pek az kaL - Beru tanımadın mı Se.ma .. Ben: 
ı;ıuı Efendi ile bir!~ ilk ayun o:a.rnk - Ne olacakmış onlıı.r?. haberim yok. Edok:tı>run verdiği kolonya. ile şake.k _ ıruştı. Güzinin iıÇi parçalanıyorou.,Elcıved.. : 
<Rüyada taaşşuk) piyesin! k.Wduk. I<'a- _ Bu aJcşam bir oyunum var. oytı. - İnk:Ar istemem.. teık btr ıat ce. p.annı, bileklerini oğmağa başladı. Zavallı Selmayı bir otomobile bındL ~u .. ~ işitince, Güzin delıye dön.~ 
kat ına.dma gfindöz t'YUllUtı.ı. ker.d1si nun son perdesinde bir sakal takıp; vab da istemEm. Anlaşılan a.ıı:~ ye. : 16 dakika sonra, Selnıa, ıhıç'kırıklar remiyordu. Kendi kendlsine Hl.net et ınu.ştu. : 
gelmedi. Hanımlar ...hoşuu'suzıukla- çı_ sizi temsilen bir monolog söyliye'!e{:im. diğln aJraz; sana., yaıptığm kili>t:ıhlı.ğl pa sırsılara·k kendine gelmişti. Göz_ ti. Arkadaşı i~n yalnız Utlbi umu..! - Siz, F.cved tıeysiniz, demek .. siz.~ 
kııl gıtt1ler akşa.ma dB 1>.tta.b! fazla bir iş Ywı. Mahmud 8eviı:et Pa.şa olacağım?. unutturdu.. :ıertni aralar aralamaz Güzini:~ı ıniye gitmek fedakfı.rhğlle iktifa et_ de bir parça hii.yi, utanmak o!say.i 
ya.:~a.d!ia~:e k~a~f~ti~.asanJ E.. - Allah .. allah.. ,_:: Ben nıe yaptım paşam?. Kaba.ha- aşefkat ve sevgi do.lu gOO!erile kar_ memeli, faaliyetine devam etı'ğini dı, yanımıza ya.klaşmazdınız. Kızca~ 

- Paşam ma.lüm ya! .. Bizim beygir tııw ne?. :. !il>la.ştı. AnkaA"~ gül' meğe ,..,ı.aıunr_ ber aldıg-ı Madam Annanın evine ğızın halini görütJOnr<:unuz. E5erlnıZı: fendı benden Jntfilram almsğa kara.r k ğ .......,,. Y-~ .,~ ,,~-~ uyru undan yapılmış (peruka.) deni- - Sus dedim ya! Zıı.te ,1 asa.bivinı; •• "du: b"r gece o'sun ""'·warak 'lıiç ol-~endini2 mi?.. : ve.'"Illiş bulunuyor, ve elıne en k,lçUk 1 talana sak 1 u-s .. ,, U"6 • fırsat geç;nce bunu ganimet addediyor ~aşa hiddet~::Z ~~~;ıı. Sert bir tek kelime daha söyierse:ı valiahi ~ .-:- G~~ .?~~ yavrucuğum. Gör
1
mazsa, zavallı ya.~uya birkaç gün i!l Ecved afalla.ını.ştı. Bir şey söyliye-a 

duL bir sesle: Hazreti t<>a grbi Sfllli şu kaıpıya mıhla- :dun mu, gozunu kapayıp açıncaya. g:da aldıracak, böyle sokık1arda su- m ecL; çeki.ip gı<!ıemivordu ela.. : 

Anl<>.,ılıyordu ki: Komiki .w>hiri yola Ey d""'. rım ....... Bu defa gLt... sana 0 beygir Ekadar geçlıverdi. İyiSın ya!.. rünımesine mani olacak beş on para Güzin Selmarun koluna "rnıi" ~ ı;et.ım~ için ona bir (kom;Jiı oyna~ =- ~~ ~~~ sizin rolünlizU y&i)ac~ ılalından sa.kalın kılı kadar sopa. a.'tı- § Dudakları, birbirine yapışrn~ glbiy_ temin etmeliydi. Ne fayda ki, bununu .sürüklemeğe uğraşıyordu~ '" E 
ma.k lazım! ğım. rırdım ~-· bu deta ~urunu ya. Edi. Çenesini kıpırda.tamadı. Tekı·ar düşünemem:iŞti. Scılma, bir aralık tek - Ahlaksızlığın bu derecesi de gö-: * _ B&şka eğlenooek şey bula.m~dın şına bagışlıyonım, fıı.~·t oır defa d:ı.ha :g<nı.erini yumdu. Başında tahammül rar köşe b~ında, kaldırımın kenarı- rülmemiştir. : 

<Mahmud Şev':<et )paşa ne iki gull mı?. Komedi ık:wnıpa.nyasmda ba.husus böyle b~r şey ya.pm~a. ~lk:ırs~,, bıı- Eedi'.ıınez bir ağırlık vardı, ağzı pas_ na çökiivermiştJ. Ge!en geçen onlıır3 EJcved, Selmanın yürümekten aciza 
ewel <GedikPaşalı Müzeyyen> hımım Kel Hasaınm tlyıaıtrosunda benim ro~ii- ~ 1:;· :un yok, iki kulagını da :lıydı, genzi yanıyordu. Yan telinden tuhaf tuhaf ba·kıyor, hatta durup olduğunu görüyordu: : 
rueselesı olmuştu. Bu J?leS(!!edc pa.5ayı mtin ne ~i var?. ıkarsın .. se ; tam komple saıhneye çı- ~ aşağıısını klpırdaıtamıyordu. seyredenler de oluYQrdu. "'i7.e yardım edeyım! ~ 
eoıı derece hadld; müta.ııs:sıb; ve bir - Aııkasından da. güzel bir lrantonı • : Doktor: c--ı- n t ı · · k lark D d' •• · ü: · ._.,..,:ı. tın lk · 

1 
+- Neye '"'radı~·~ı .... ,.... n~l'"''amıynn •• . . >;>QUJ.Mlnın, .er. erını uru en.. ar e ı. . •. •• 

tş;n ktinh niı w.ı.1111.IA e eden f rın var: J.bterseniz siz de buyurun: ..., !.' .. • u.tt.w. ...., <><T H derhal tatb.k eder k~rde gördtim.. - Benimle alay mı ediyorsun.. e- Hasan Efendi süt dökmüş kedi giJ:ıi pa : - aydı, dedl, geçnuş olsun .. ya- kalannda birının durduğunu his"sct_ Gı.ı,... ıı şiddetle reddet.tı. : 
o gün akşam üstü alatur:<a saat ı ı ğer böyle bir şey yaptığını duyarsam şanın yanından çı.knıış; -,e bu v.ık'gda. ~~aş ~~ilka~_ın ~kalım. Kapıdan ti. Terslemek için başını h iddetle çe - LÜ:>;um :yok.. derhal yanımızdan~ 

de Şehzadeba.şmda <İkbal) kıraatha- t.'11l!Lhi tJya.tronu yangın yerine cevi- geçirdiği korkudan hastalanaraıc bir : r 0 e tners niz. Bu akşam viroiğl zaman, karşısında , çok şık gi!ayrılmız. Viodall$ız adam~şrm yar -: 
nesinde oturuyoruz. Hasan Efendi; ririm. ha.fta evnidm dışa.n çlık.mam~ıtı!.. :yalnız süt içsin, yoğurt yesin!. Fazla yinmiş gem; bir adam gördü. dımlarını kabul edecek katla r al~al-~ 
gene bana ta.~ atmak& başladıt - Hiçbir şey ya.parna:z;sın paşam, ben MahJ)'lud Saim Al~ındai :k.ııpl'.J"datnna.mağa. ga.yret ı?dln. Çok da Güzin. Selmanın önünü kapadığı madık daha.. (Arkası varı : 

--------11'4.A.llornlua-::;a.ı.ı· n_~ebl: dedi; be!l de senin gibi bir ferolın. (Arkası var) '--........ _ ...................................... _ ................ - .... ---~-----~-HHHOHHHHHUOHHHHUU•UHO • ..iı 



4/1 Sayfa SON POSTA 

naooliDRoı ııı-nı seırı 
• 

Moskovadan yazılan mektublar 
Yazan: Hasan Ali Ediz 1 V 1 k 1 'fe~~p~!Yon ~a~a!!n~nce birkaç ya- :~~::e g=~~~::~~e ;: $1g1 ç a an a p an 

.r:uı b ~~tını bbul etıt.ı. Bunlar şeh- ğımiz zaman, orada şehri teıltetmek 
ınetle~ .r.nden uzaık muhtelit ist.k~ istememiş olan ecnebUerdetı ve Frıı.n- . . . dıkler· den .ge~~~la.rdı. Fakat söyle- ıız.ıarda.n b&;ka ~ bulamadık. Şe- Dk gece ay bır saç telıne benziyor_ uykusu çok he.fınemişti. lıjık iki ön 
Y~ bırb~rınm -~ ıdı : . Şehirde hir tamamen sakindi. Az sonra c~reya. du. Sonra şeffaf bir tırpan oldu. Da- ayağının ortesında duruyor. ve ken. 

Na. 
1 

ba.şgöstem:Uştı. na başl1yacak olan feci bAdJseleı:e de- ha sonra da lbalı akan bir kavun di- . 
cUs ~ yon, ~endisine a.nlatılan bu hı\.. laıet edecek en ufak bir emare bıle .üın1 iıa!inde göründü. Da.ha. .son dınrlen de ~lar korkuslle Uyku-
heı~ır.. an~:m· bunun şümulünu g<Yıc· ç~u. şehre ~lıdiğ~~z za... 'ra, bir ~n WjJ. şeklini aldı. na.ıı; nun dertı:ıliği.ndeki :ıta.rmak:arı.şık rüya 
eclaı<ıiiı ilk . ş bul~uyordu. Onun ımın. beni takdir ile Jtanşık 'büYilk bir daha sonrası dıa. var. Gecenin kor _ yollanna ibU; aapm.ıyordu. 
ıar ıntıbals.re. gore, bu yangın. . . çünkii b.? 1 kendi k,a.dv.. • tehtin muhtelit semtleıine dağıl- na,yret b.iıısi kapladı. .. ., • .. m di- lrunQ ağzında 3•...vldn. Avcının çocuğu kapıya vurunca 
~ .olan ~ şehri yağma ooen asker- hesabıma, ~dan ~ gorcuğü 

1 
da Bu masal eSki b ir ma.93.l, fakat bu 1ta,p1a.n uyaınnuştı. Kapı.yı açtı. 

r!run bir diöatsıziik eseridir ğer Rus $eh.irleri gibı Moskov~Y 1 ' masaldan daha eski masallar da. var . . 
Derhal Mca:o . . talüa evlerden ya.pılmıŞ bir ş~hir o a- t..+.. allarda denilir ki içeri gir, dedi. 

ra.ıt t ın' . vrya askeri valı ola- . - . ''-'d •-:-+im. Halbu- dır. "'i"" o mas . ' ge_ ...................... - .......... - ........... -
ı.,.,. ay ettiğı Mül'tfyeyi yanma ca- raz görecegimi ........ e~ f cenin k.aranlığmd eskı ayları •~""ar 
.... tı v •·fık ı..: · b ta.maıınen aJcsıne olarak. ev- ~· -fınib:ıe g~~i~e,;e!!1~ yağmaların ~~ıa.:unzarif bir mimari taM!le ;apıl- la kırar, u.t;ak ufak yıldızlar :ra;par 

. P'iihaldka Na.polyon :.St~rlerinın oeh- r.tış tuğla evlerle ka.rşılaştık Şahıslara ~· 
l'i Yatına etıti.lderi hakkında bırbiri ar. &.id evler ibile sarayları andınyorla.r~.ı. Nerede kaldıkıtı? Ayın gecenin ka-
~~a. haberler gelmekte :levanı edl- Her şeyde bir zenginlik: ve güzellik go- ranlığında ta:y4b<Xduğu gecede kal -

•uu. ze çarpıyordu. Bisi çok gi.izel bir eve mıştık değil mi? İşte o gece her ta.. 
Naı>o1Yon, son SÖB olarak :a,rortlşeye: yerleştirdiler.> raıf karanlıktı. Kaplan da ışığı ç:aL 

- KDrkuyorum. 
Kapla.n sıçradı. Ve bir hamlede ço 

cuğu yuttu. 
Sinek. avlıyara'k, ışığı bekllyen avcı 

bü:Y'ii't oğlunun geri dönmekte geç 
kaldığını anlamJ4tı. 

İkinci oğluna: 
- Haydi, g.'t, dedi, tapla.ndan 

ışığı al getir. 
Çocuk: 
- Korkarım, dedi, hele gün doğsun 

A -reı h«kletJ.endi • 
- Babana itaat et. 
O da yola çıktı. Kaplan, kapısının 

önünde yatıyordu. 
- Babam yolladı kaplan, bana ışık 

ıvıer, götürey\m. 

- Al sana lf!,k. 

Yeni 
bilmecemiz 

Yüze kadar olan rakamlar 
~ bİriyim. Ve dört harfli -
yan. 

Birinci ikinci barhni hay 
vanlar yerler. 

İkinci, üçüncü, dördüncü 
harfim, İnsan yiyeceklerine ko
nulur. Karada da bulunur de
nizden de çıkarılar. Ben ~.-un 
biliniz. ~-

Bilineniz bilmece kıunını 
~eden k,..;,,iz, bir kağıda 
yapaftırıp hallini altına yazı
nız. Doğru bilenlerden birinci
ye bir Afriıa duvar haritası 
ikinciye bir gÜDef gözlüğü U: 
çünciiye bir fite kolonya. dii"er 
30 kifiye muhtelif güzel hedi
yeler verilecektir. 

Korkuyorum, gideceğim. 
Fakat kaplan ona kaçacak mııuı 

bırakmdı. Mideslnde"°dırlık hissetme 

sine rağmen, gene yerinden fırladı. 

Kapıyı açtı, dışan çıktı, aıvcıyı da yut 

tu. ~ Bundan llODra buna benzer vu- M06itovanm. büYi1k Naı>e>lYOD ordu.. m.JOŞ kimseye verntlyorou. 
bleıı;· ıeıeca bAıd:iselerden pluıan &izi swıu.n meıısttian tızerinde yaptığı Avcı lrulübesinde ışık <Wıun i.Sti -

G uı tuta~ım. dedi. üsbet tesirleri göe&ererı yeeikala.T AT&. yordu. 
~= üç~e doğru, ~rin ticaret ~ bilbaSB Napolyonun. Moakova.. Qece yınsmda, büyük oğ!Lnnu llcolu~ 

Kaplan onu da yuttu •• 
Avcı bi:ıt:>ir1 ark.asır.dan 

nu da kaplana yollamış, 

geri dönmemiştHer. Avcı 

di: 

Avcı, kaplanın karnında yedi ço

yedi isioğlu..d cuğunu da sağ !buldu. Yanında bir 
yed' e 

tarar ver- bıça#ı olduğunu hatırlamıştı. Bıçatı 
kaplana sapladı, karnını ya~. 

Yedi çocuğlle birtikte dışan çıktı. 

lt ı:....._ t.eŞ.il eden, Gostinnl Dvorun _,,......,. .... ........ ..ıı -..u ı:ansına yaz.. nu dürterek uyandırdL 
a-·ıa.nsı:ı Aft,__,_._,_ • bil b ya ~ın uıı;...-.. -~ lrıacııt ...... c.m:ıUlill a.yu e as- _ çıcık ~ -.vandır. Na- _ KBllt kıa.lk. K.ıaplan.a git, ondan 

liıab ı daha bazı diğer şehri..'1 de ysn. dıgı mettub --1 ..... , yazınaJc.. iste ""'t 
ctıtı ~larma dair o.aberler gel- po~yon mektabUJld& _..- ışık • ""' · -...k· talnan Na.Polyon henüz uyumllğa tadır: .. QoCuk: - Büy·ı"i.k baba. ben sınıf ta heT - Ben gideCeğ1m. 1 ~ bulznanuştı. • ... Şehir. Parm kad!-1" bUyüktür. ı:: - Korkanın, dedi. zaman biTınciyim.. lltlapla.n ~ girmişti. Yatıyordu. Kaplan ölmüştü, ANcı onun iki aya. 
~et.li bir ıiiaPr e&iyorou. Kl\'Ü- r&oa 1600 kilise, ve binlerce güıel d Avcı hiddetlendi: - AZ öyleysP., sana cm kun~ A-vm kapıya vurunca: Aile tut.tulu ış:ı!ı aldı. O önde otul-

fa lar, bir ateş yağmuru halinde etra- ray varüır. Şehirde her ~ mevcu - _ Babana. itaat et. . - Kusura ballmıa, dedJ. Midemde ları a.rk:ad.a insanların arasına dön. 
l'ab:Jo? ve y~a dva.r olan ev- <iux • Asilzadeler Şt"hri terketrnlş.. tll.t Onu }00].uıııcia.n yakaladı. Gecenin veriyorum. Şimdi söyle neden bi. bir alırlık va.r, ayağa kalkamadım. diller. Ve ışıktan her r.aatgeliliklerine 
~e binaları tutuştu.ruyorla!'ch. ca.rİarı da şehri terıı:etmrie mec:;bU!' e .ıta.ra.nlığınrla. :bıraktı. rincisin? Kapı kilitli değildir, il.ensen açılır. bir parça veniller . 

• lQa 1t cfuıeş doğmuştu. Gün ışığ' aı- mıŞlEr. Halık taba.ikası şehirde kabnıştır. Tak taık. - Zil çalrl•ğı za:mcnı ıınıjtan en A'Vlll: Böyıleoe geceleri herkes yakacak bir 
lii ~ın lozıllıkları o kadar •·- Dü.şm.an, görünüşe ,;öre ~ iş.ığı· çıa.ldlğı a.n,d.anberi kaplanın evvel ben çı.kı'!Jornm. - Hayv, dedi, hayır içeri giremem. ışık bulabiliyor. 
l\ 0 liY'Ordu. şehrine doğrU ric'at ed!yor . .Bu harı u- _::.:::..:_.:-_:_---------------------------------------;...._:----:.......---------

~lyon 15 Eylfil saba.hı Kremlin 11de fütuhat, Mo6km'a cıvarmdaki 
ayına · '-lerlll<l e:ıt.mek uzere lfosıtova cnc!<te- hamin neticeleridir.• 

ı sa en geçtiği zaman. !evka'lıde g0_ N-apoiyon 0 zamanlar. •h~l~ ta.ba
osko rayJıı.rile , muhteşem ikiliselerile kasın nın şehirde kaldığını nıcın zan-

11 'i rf."'t;~ şehri , tıpkı .:lağın lepesindf'n netmişti, bilmiyoruz. Maamafih çok 
Jtti. • • zamanki g ibi onu teshir et- gf'fmeden Napo!yon da. l6şed~ bucıı.k
Son?"ad ta ı;aklanan birkaç ça.pulcı:dan başka 

c.n ~ an ele geçen ve6lkala.ra nara- Jdıru,eciltlerin şehirde .it.almadığına ka
•lıltit ~llrona. mensul:ı mareşalla•, ni olmuştur. 
(,gk~ aPolYon ordusu zab 'tleri de, Fransızlar. muazzam şehrin sok:ık.la-

e ta.1t?ı ilk gördükleri m.m:ın hayret :-ırKia dolaşarak bunun ::ıo.J Qlduğunu 
tılnı.a.ın'r lahlslertni izhar etmekten gt:rl gördükçe gözlerine ınanmak istcmlyor
"~a ı.ş l'dır. Mesela, Na.ooJyorı or- btttün 
•l°'inin llle?!fmb levazım süıb.ıylıt."llldan ıa.rdı. Bu hal, ıstisna.DlZ ~tarak, 
on.-.~- Bir:inciteşrin 812 tarihinde, Fransızlarda vahşi ve Korkunç bir .ıntı
ır -;-;~ Y&adığı çıot iiuate şayan ba bırakma.kt& idi. Maamafi.h bütUn 
!! ~ Ub,..~ar. Rus Kazaklarının ell- I<'ransızlar, bunun delalet ettiği .. kor
aııınıaıtt'"" lllekt.ubda a.yneu fUillar kunç manayı ıtayrama.ktau benuz colc 
•- Biz,~: uzaktılar. 

ll'OQk 1Daan ııöreceiimiz, il- (Arkası ~ar) 

Yazısız hikaye . 

--------~-------------------~---------------""'"'--=-....,_...u.._,_ ~ı~--....... -- rt-....-.L ,_,. ... l ·-······------· - -- ------- -------



.&danada. 

Sıvas belediyesi elektrik müdürlüğün 

Cam direk alınacak 
1.- Siv~ beledlyesi elek:rlk idaresi için 12 ilA 15 santim tepe ~ 

ve 9 ila 10 metre tulündc 300 adet çam direk kapalı zar! usullle ~ 
müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2. - Bu direklerın muhammen bedel!. 6000 •altın 'Jln> lira Ye -' 

ka.t teminatı 450 llradır. .. . 
3. - Direkler ıartnamesine uygun ola.raık Sivasta idarece gosteri.ld 

halde teslim edilecektir. 
4. _ İhale 19/8/941 tarihlne müsadif Salı gilnil saa.t 15 de sıvaata 

di;we encümeni huzurunda yapılacaktır. 
5 _ Taliblerin kanuni vesaikle birlikte ihale saatinden en az bir~ 

evv~line kadar tekli! zarflarını makbuz mukabilinde elektrik mlldür 
t.evdi eylemeleri ilan olunur. <6425> _.J 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

a. - Karabük reVir amirliğinin Kara itaya bölgesinin Sarıçamlı~ 
raplı karaçam, yukarı çakırören, uzun çam, üç pelit ve k 
mevkilerinde dipten kesilmiş tahminen «6000» m~remik:ap ~ 
meşe maden direklik ağacının kamyon yolu !boyunca mub 
yerlere nakletmek, direk boylarına bölme ve isti! ~ ;.şi 
eksiltme suretile satılığa çıkarılım.ıştır. 

2 _ Eksiltmeye k.onula_n direkleri~ nakil, tomrukJama ve k~it ~ıt 
beher metre mikabına c6ı> lira muhammen bedel takdir eov
tir. 

3 - İsteklilerin işbu direklerin satışma. aid ş~~~. ~~ra O 
Umum IMü.dürlüğü, İstaclıul orman çevirge mudllt'luğu ile 
bük orman ;şlet.me.si revir amirliğinde görülebilir. 

~ _ Eksiltmeye iştirak edecek i5teklilerin % .7,5 muvakka.t te 
akçesi Ol.an «2700.. liraya aid makıbuz -veya resmi vesaık ibraJ 
meleri lbımdır. 

G _ İ.stekl:llerin eksiltme güaji olan 15/8/Ml ~ine r~tıayanf 
ma günü saat 14 de Karabük devlet orman iŞletmesınln sa 
lbolu bölge binasında revir am1rliği riyaootinde teşekkiil 
kom13yon.a müracaatları. c6714. 

İstanbul Belediyesi llanlan 
tl dd ·nin V. Üsküdar _ Beykoz yolu üzerin.de Be~rlley.i Ya.l ar ~ esı kurul 

ameliyesi açık eksiltmeye k.onülınuştur. K~ !bedeli 2nl.6 lıra 93 a1f/ 
ilk temin.aıtı 151 lira 27 kuruştur. K~Şif v-e şa:rtn.ame Zabıt v~ ~u,sııj 
Müdürtüğii kaleminde görülebilir. Iba.J.e 20/8/9-il Ça~ gun~ 
de Da.im1 Encümende yapıla.caktır. Tallb'lıerin ilk .t.eminıa.t .too.~ .. d 

''-n ı •n-·hlnden sekiz gün evvel Belediye Fen Işlerı MU melctuhJa.rı, .ı:uıcwe _..ı yıl nl,d ..,.,caret 
- ·· müracaatla aJ.acakları fenni ehliyet ve 941 ıruı - '"f 

~;:.,_,.a , .... n,,_ .aiinü muayyen sa.atta Daimi Encümende bul 
vesıo. ............. e ~ 'C>~ ( 

Sl·vas iskan müdürlüğünden 
tır 1 k içmtl ~ 1 - Şarkışla kazasının Gemerek iStasyonunda yap ı aca 

tesm.tı iŞi kapalı zar! usulile eksiltmeye konulmuştur. . &Sı3 ı 

2 _ Keşif bedeli 24711 lira 24 kuruş ve mU"Vakkat tem:ina.t 1 

'4 kuruştur. • ....... vesaire ~ 
3 - Teslsata aid proje evrakı keşf°cYe hususı - ~name 

tski.n müdürlüğünde görülebilir. 
. l t klif mektuplarını ihaleden bl.r saat evvel m.ak.b~ı_..ii 

4 - Talıp er e Ui.zımd T hhüd mekwvı 
kabilin.de kQmjayon rei.511.lğine vermeJerl ır. aa t· yef 
muayyen saatten sonra gel~iği takdirde .kabul edllmiyecek ır. 
tublar kanunun tarifatına ı;ore olacaktır. . .. .. 

5 - İhale günü ~/8/94ıl tarih ve Pazartesi gunu 
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Telgra~, Tele il Ve Telsiz 
rraasa ve ! Askerlerimize kışlık hediyeler 

~ mihver bu sene erkenden toplanacak 
Bazvelt· 

ÇörçU 
miilAkatı Cezayir, Tunus ve 

c Oakar hakkında da 
Ankara 8 (A.A.) - Haber aldığı -ı ana.dan Y~ek \çin, Kmlay 

mıza göre, ~ıerımize sonulacnk bunlan bu sene daha erken t.Qpl.a _ Vaşington 8 CA.A.) - Reuter: 
kışlık h~eri t.endilerlnc kı§ lı:ıs.. ıruığa bJ.şl..ıyac:ı.ktll". M. Çörçıl"ın M. Ruzvelt'le görfuj:müs 

ki anlaşma olmuş 
/'1Jzakşarkta hazırlıklar 

Karadağda 
isyan .. 

devam ediyor H1rvat .ve Karadafilı 
~ - çeteler arasında 

verlldiğlne göre tıpkı Ja -

ır - F'ıutısız anlaşması gibi Ceza. - çarpışmalar oluyor 
l{Jına'.n ~ ve Dakar haklond:ı da Ai- _ 

~"""'~ tle Framı:ı, a.rasmda bir an _ · ....... bi 
~ takarrür . bulunmakUı. - Be!!in 8 (AA.) - Bımısı mu•"-" -

( Londraya göre ) 

Almanların Türkiye 
ve irana hücum 
etmeleri ihtimali 
mevcudmuş 

o"..ma& i.httnmllnden bahseden slYMi 
mıişah.idlcr lbu görüşmeyl çok mühım 
h5.dise ve ıkarar'lnm bir 1şaret olarak 
te:tiı.kki ed.iywfar. İleri sürülen fara_ 
z.yelerden birine <;öre M. Hopkins 
Rusynd<ın dönüşünde, Alm:ınyaya. 

mukavemet edebilmesi iÇ!n Rusya.ya 
deıihaı w tam ma.ruısıle yardım et -
met lüzumundan bahsetmiştir. 

Odesaya karşı 
Alman ileri hareketi 

· . rimiz bildJrlyor: 
sJ Ja (Radyo guetesı> Yan resmi 1n5bfeller, Kı:ı.radflğda [Baş taralı ı ln('j .ı:ayfadaJ 

lla.bez.Pon7a - Alm&n7a arasınd:ı kk ttığı hakkındaki ha - Türk - Bulgar hudu- bugün nottaı nazarı şudur ki, Odesa 
n 'I~ 'Yerlld1ğıne göre Uzakşnrkta tanş:ı>:J1 ~ çı ardır söv • Uzcrindeki Alman tehd.1d1 oldukça 
trıııc>o nYanın twm.vvur ettiği hare~t berlere kar§1 vazi.Yet almıŞI ·İ · dunda /ta/yan Bulgar ciddı bir ma.hb'et almaktadır. Alm:ı.n 

n - Alınan klarecaeri e.rasınM. lendiğine göre bu ıcacgıı.§8Jıklıır n - kuvvetJerlnin Bıeloçerko!un cen~bu 
~ buhınmakta.dır. gllte.re ve Sovyet i!Ja.D;lail =fJ~ -askerleri tahşid edilmiş şarkislnde gittikçe artan bir sürıı.tıe te-

(jR:ı.dyo gıı.zeiıes:l) dan çrk:artllmıştır ve Italya r - raldti eı.uatlerlni g&tereıı alılm.etlcr 
rafından yn.p~ d)ıan ıskı:hata vatdır. Alman mvvetıcri Kl.vciill öte-

ayacl ilk mu
••tehas- ""'"'nı' olm...a. mtık.saduU ;st4hd!ı..f eat • Londra S l(AA.> - M. Vernı..ıın sinde l)inyeper OOırinln cenub kısmın-

.-~ UA da }aU'g Baktletıt, Ş\Ul an yazı.yor: da, &ağ s:ıhDI tıı.klb ederek 1lerl.yorl3r. 
m.ektedlr. Hırvatıstenda ~ : .Almanlıı.ruı K1ye11n ~ubunda yap. Bu nehri geçmek için yaptıkları bütün 

S d
• k• ~ ~ teşebböS edil<iı. tı.'kl&T1 yenı tu;flk, lmıdrada alı\.!kn u- teşe1:ıbi.iı!}erde mruııaıaro utrrun~ardır. 

ısı ıyor 1 ği, takııt Hınıa.t malaunlarınm ıte - yandırmakıtıı.dır. ÇUnkU bu hficum, Ya.. Odesa limanını dahildC:.:.i Nlko!ıı.ycf 
yaJclcuzO ssye.Snde urg~lık çıkar. Jı:ın ve ~~ \'Ukuuna intizıır c. ec.hrini çıevtrmek ilmidlle Knraden~ 

<Başta ~k oıa~ı SÖfleI1 - dilınesi !Azım gtbı görünen hMlselerln doğru nehri takib etmeleri "muhtemel-
~ rafı l bael •Yfa4,) mağa . ehemmb'etinl ~ kat daha nr•..ırmakt.a- dir. Eğer muvaf!ıılc olurlars:ı bu mev. 

~~ ıkla bulmakta. ve avla _ mektJedir· . . . . ··re dır zira, uza.t;ta bulunan Knncnsyo kilerin şlmo.lle olnn muvasalaları ke. 
~~ la.r. Bu tayyarelerdek.i kısa TeYid edi~ bir P~1ll go ~I kuYUlımna vamıak için Kıye! silmiş olacak'br. Maamafih Almanların 
~e l'ad;yo eldctrik apareyler! va. de &ııAJ! Hın;a~m idaresinde ~U- yoıundAD baŞta Tüıit.t.Ye ve İrandan ilerleyiş il!ıtlkame:ti ~lenmcdlk bir mu 

(86'tıo...~~ Pnot bu dalgaların k~fet ıunan :as.na.t l ?C Boımayı ele s~ır - geoen yol vardır. . . kavcmctle karşıla..şı.rsa deği,ıebiUr de. 
-~~ önünde~ kadran üzerlı>de mı* iÇiD Hınıat. ve Ka.radatlı i.siler Naz!l&fn Balltıuılard_ıııkt faalın.-t:, Kiye! ile ()dooa arosın~akl ~cmiryolu 
· kıt.e ve ıbüyük bir mıııden kiltle- ıı,ras.ında ~ <>'hna;ktadır.Ba bilhSSSA KiYef mınt~mda devam d(lptınn ııerı('!Yişl ile ~iştir. Fakat 
~~. eden dllQman ta.yyaresine mıntQılıı& ~ bôyllt bir ~ri.. etmekte olan taarruz akım kaldığı tak- bu iki şcblr arasındaki di.Bcr demir -
t.ı.::"JCUtını bu etle bulnuıkta. yet< ja1Amdır· di.rcle Nazilerin yukanda 'Zikredilen iki yolları henilz semestUr. 
.. ~ sur emldkete hUcUDl etmeleri lhtımali Rus ccplleSlnln dıter yerlerinde ıız 
<lllh Y"ak~ gizH bulundur- Al d :evoud olduğunu ~ektedir. deAi.şiklit: vardır. 

llrojektörfı ınçıarak hemen o.tef manya a sunyeden gelerek lr~ ve İıuna Son ,.azfyet 
ı;;1Ü\ı ~r. Bu gece a.vcı1!1n iki v~Y9- t .giden yol şimdiki lınlrle Mrhvere ka_ IBerlin & (.A.A.) - Rnsusi mubabi.. 

terenin iha. UtY)'a.rel.erdir. işte ingil - rana nota pabi.m.Jş buhıneyol". bınaenaJeyh Tür rimdz bildiriyor: 
İinkii ~ hücınnlarına ~~l ~~ • 'kiyenin maruz ıcaldığıı tıehdid daba Bugıinfin mf~ vak'ası Alman 
Ynı;yan le.~ '-mnda en ~ ok vermış büyüktür, Çok miktarda &Sim', Bul,. kı1talal'ının şidıdctJi muharebelerden 

eJıist.undıe ~ tq:>çu lıruvvettnfn,ıı gn.r Turk hududunda t;a.bşid edil - sonra KJyef cophe5ınde Staıin hattı. 
dtr. ~eler ~ aTel ıayyare.ı te: s CA.A.> - Reuter •Jaıısın- mi§ bulunuyorsa da. bu miktar mu- nın 90k eııc.mmtyctli bir kısmını Z.."lJl. 
ferr6&tı "~ <!ek, bu tertı00tın 'I',;ııran nzzam değnd b ınlnnn ekseri.'>i İ- tetrniş bulnnmnkındır. Bu ıroret1e 26 

5ı ~ ~t ~ }flediği ıama~ dall: . .A1tı>&ll elçisi İran başve- tal 
1 ır ve t . miistalıltern mevzi ele geçirilmiştir. 

1if1eXl ~ ~"tlbnaktıa. olup jMlnlZ ~ T~' c.evdi ederek İn&ili~ ~nn .. ve Bulgar askeridır. Bulgnr - Bu }):ıiber, Kıycf bölgesındeki hare _ 
atuvıvett t!&ı.-~un kısa dalgalı in'ildMi Gt.illnC bir not.& ot.an t~er (1 döVUIJillC o.r:zu1nnru i>ılha.s3a SlnV klıtın maruz ka.IdJ.ğı yahhJı kriz' t,.. 

~-r· '.~· . j . ~· . ·,. , \ .. ·./ 1 
.. . -~--. 

lillklmlr cttlrilmesf Hizanın oh.bilir. Çörçil - Roosevelt 
mülakatı 

SoVJ"et R~ 11 mana l>uhuıdalu 
Laıb maişlnı!iitı mahimdur. Bo d~
tıo, Rus - .Alman miicadcleal başlar 

Yazan: Selim Ragıp Eme' lı~larnaz İngflteredcn kıfavi Auupa-
. .. d ı bir cephe tesistrıl istcılll"I ınıcçhu • B undan bırkaç gun CV\'cl AmerL liımüı değildir. Şlmıllyc ıı;adaı· bil ı:ııe-

,. ka cüı_nhurreısı alister Roose - b'n ls'af olunmaması, :ra inı:ilt.cre 
velL ın Atlintık~ bulunan blİYUk A.mc- için dllik bana lmk:in oJmamum _ 
rikarı denb birlıklerini tefti, et~ ,oe dan. yahtrt'I bu tmkimn flli btr l\mM'f
Anıe~.kan donanma&1 erkimıle göriış- J<an ) ardım ile teyid olunmak :ı:arnre _ 
mek uıere hareket ettitı bildhildl. Kı- tinde buhmmasındnndır. llıılbul:i Ame. 
sa bir zaman sonr.ııı. da lnglliz ba~·e- rilmnm AlTUPa harbine bugiıııden yn. 
ldll )lisicr Çörçfl'in .nıiışnrüııile) he rın müdahale edeceğini ~'.i .. t~lr ala. 
mu la ki oloaa.t üzere lngil~en n~ rıl. metler mevMtd olm dıtı gfbt esııs iti _ 
dığı \'eya. ayrılacağı hllbcr alındı. :,on b"rılc Ameri.ksnın k:ı.t'i lr kıır:ıııı ,-ar
da!dkaya kadar mektum t:ıt.ulan bu ıruık için ne kadıır zamana muhtaç oı.. 
nıülikatm vo.kaundan evvel ilan o • dol:"C da btrmmemektecJir. Bıınun Jıarf. 
lunması be-klr.ncmezdi. Şu halt: gtire (•inde gene ingllt.cre He Anıeriknntn 
bu haber bütün d-nyada ~\QU buldoilt üttritrilc mutabık lınhn:ılan lcab eyll
ıaman iki biirik dnlet adaıı.ının ~- en dile.r me e. U~kf d• • 
tan karşılaşmış ve göniştccJ.;lerln! gö- rumüur. 3&POllJ8t ilindi Cln!>-1 is
~üp kararlannı vermiş olınalan iL _ c:ılckn sonra nasıl bir hatU hareket 
tız,ı ederdi. Esas<'n bu gibi ah-raldc ha- taklb edeceği tayin edilemez. O ınuıta
li, hatta mazyil lsUkbal ile ifade et _ kada azim menrnatıer<', mübl:n askeri 
mck bir ihtiyat taanıüliıdiır. Hu srler fü;'lere malik bulunan tngiltere ile A -
de bonon böyt~ olduğuna \e donanma ~rhnm, muht~ı bir Jarıon llare
tert~I mesdesfnln hakfkııt lı:ıll ~etre '1:etl &ıünie otomatik ft! lta&'i blr hare
ırıat•f blr &edbh.cl~ nuret balnMu - lı;cl Pllnı tcsbit ctmderl zanıriclfr • 
tuna inanmamak lçın ort.ıda blı scbcb JUubtellf endişe 'Ye d~--r ihartdn.. 
iaaaYYUr edileınes. de 00,-le bir müli.katı ic.ı.h etttrcct'k se-

AJanslann baretlerine dre diiaya • bWlcr, olsa olsa banla.r olablliı. Fakat, 
nın iki büyük demokrasi•dnl tem il e- mahiyetleri itibarile son dereec mühim 
den bu iki zat arasında yaıuJ;;uı icJA _ otım bu menulann c!ahi, m~lli 'J\Jls. 
kiııfıı f'.SaS sebebi, So\•yet Ruı.y:ıruu Al. ter Ç~ Lendnulan &."1'1P mülika.t 
nıanyaya kar.şı mukavemcUnl n. tır:ı _ '"f"fi olarak tayin olanan .uak Atlln. 
calr tedbirleri m6~ckrn aramak '"" 1lk ortalarına kadar sevke .,kafi :ıel • 
yapılacak yardım şekillerini 1:&-den ge. m('mesi lcab eyler. Bütün bu ihtimal.. 
elrmektir. KanaaUntbce ooylr. lılr mü- ler birer hirer berlaraf cdilinoe, geriye, 
l:ilmt trin - $aYed bo mWa1uıt 'VUku.. bir nokta kabblllr ki o ıb. haıı cok 
bulmuşsa - ileri sürülen bu sebeb ııa- mühim meselrl,.tdc-. Ud devlc-tln, ayni 
ıkafidlr. &ll')'et .RUS.Yara merlbnm ır;örü ve teıakkl)'e sahib bulunınanıala
d:ı. İn«iltcreııln de yn.pabıleccklerl yar. n ile ifade edilebilir. 
dımlarla bu yardımların haaıt yoD;ır. Aı·aba böyle bir şey ~r nmlır? L<·h 
d;uı icra edllebllecdl maliian olia ıe- \C aleyhinde serdedilecek bir delil 
r ktfr. Ayni zarnarula 'bunl.ı11n ,ett'k lllCHılld Olmaılıhndan bu husasta kat'i 
3('kl! ve cerek U:terrtiatını tcsb1t için bir lriikiim verilemezse de mülikatı lc
dt', bu kadar ytiksc1t -saftslye(lt!l'fn, u. ra eden iarailann hüviyetleri, nnl"ak 
aun mesafeler kateclettk ; ~an böl Je blr faraziyeyi hatıra gctlreblllr. 
a~·tılmalan lcab etmez. Ol a otsa, on. O d.a zayıf bir lhUmal olar.ak 
!arın kal'Sllaşnıasmı icab eUlreC'ık da. Hulasa Mister R-Oosuet _ Çö"!"ÇIJ mü. 
ha büyük 9Cbcblerl.n, daha mühim kah. 1iı'ltntı barb tarihinde miihlm bir n"ıer
bnn mevcud olması lkhza eder. Ru lınll'dlr. Şn wya bu iba.lmılllsı.n onun 
da., kanaa.Um.b.ee, hcrgün blı ııarça ~"\"l'İ üzerinde muh kbk ki deri .ı bir 
daha kat'i bir gfhayn g;ren muba~- tesir husule cellrccekttr. 
lM'nJıı evk 'Ve idaresinde lng iz _ A.ıne. C . f1) J;; 
rikan fili işbirliğinin bir l\J\ e-ıvel ta. ....J 11Ü.m VC:a9L)" G1'ı•p 

~ ~ ÖQyandığıdır. tanlfından ~ 2500 Alman teba. kardeşleri ol:ın Rus.'arın Almml 3er. J.n.tıJ,mı.ş olduğun .. terme~~ ~ 
~~·ın.::...~ ise lıenüz M'C! to.YY:t.!C- ııerine 1randaJılU__..ıcıMe çıkarıbı\alnn lemesini durdur.malan ii%erfne daha Şlmrli Alman kıt~ f;OSi e r. ecıı•s e kabul y d e:;<tı.r le b~ iilQ!Cfl' takdtrındc Allllanyanın dipıomaı;t ınu Ziyade ru:ahnıvt.ır. rının Sovyet kıt- e ek su·· bay 
~~~~· ~ kaınetmi ~n nasebctıerinl t.atetm<t.t mecbur~ • o--- alan tarafindan muhasara. edilınesi 
b\lll.u ~ ~rcbJJen radyo de blacağını bildinn~ti!'. in_ Alman tebl·ıg"" ,. teh1ikesi tertamf edilmiş olduktan ed·ıten kanunlar kanunu 
~ l>toJektör ku!JandıJ;fan ve İraacla akisler baçka bilakis Nma.n kıt'aları bir ceb 

~~~ile tamamiadık.. İngiliz harİciYil nı:wrı &lenhı İran vueuda. ~ istihdaf eden ma. ıAnkara. 8 - Buyük Millet MccliSi . Yedek sü 
~ ~t _k:ıtitlt · Bu suretle Al-~1 ~a'b. irımoo 1Yi te- . [Baş tarafı 1 inci sayfada) nevraıa.nn:ı. deı.ıını lmkfuıını elde et.. bugun Şc:mseWn Günalta.yın ba.şkan.. 'b:J. Anka:re.:ı:! t_IHususiJ ;- hakknıdMi ll' ~. bu a~ı taYYQresine llir ,-apmrunsşW-. ~asi mehalilde İra- gıı.tmeıkte olan bi:. kafileye htıcum e- mişlerdıir. . lığında toplanmış ve Ankara şehri ~~ ~ ı.:unun ıtadı1ı 
~ "k:a.b~ ~ın hızını, ma_ nın dahili işlerine hiç kimsenın karış. derek 46500 tonila.t-0 batırmışlar ve ıA1me..n a.skerı ma.h.felleri. Rus ge _ «:anal.z:ısyoonuna a.lıd k:anun ll)'ib..aBı hakkındaki l!l.ylha Meclis umumi he. 
~ l'e ~ ettnek iste _ ~ bQkkı olmadığı söylenmektedir oem'~ 29;000 tonil.3.toluk diğer 4 ya. nel kurma,ymın Fransa., Polonya. ıve müzakere eciil.ml.şt&r. >'et.ine sevDıdlldi. Maddenin aldığı 
~ t~ ~Oda uc.ı tay_ (Radyo gaze\es:) · purn dQ torıpillemişlerdir. Bu dört va Yugasla.l'}'3 muharebelerindeki tec - A.n:Jcara Uitrm=ın =:t51 şekle göre yabancı memleketlerde 
~ıı itJ ~ trup bQlinde kul_ ~---- purun ziya,1 mu~d1r. riil>e!e!'den büyük istifadeler temin için 7•200.000 lıra sat v as yübek ~~ ve müıhendi&Jk 
cı~lı ~:re~ ha ~ ~erdir. B t 1 Alman s:ı.vtıJi t.e.yyo.re:eri, İngllte - etmiş olduğu anaat.indedLI". Rusln~ vi~:!=~ toplant.ısır.da Ak- t.lılıslline taJebe ollru'nk gönderil;p go_ 
(jet ~ ~ YWt 1ıiShıin ~ru ol- asma sa ışı ya nız rede tayyare meydanlarına. ve İskoç.. da. A.1malnllıa.nn ku11Mdıc"'P tAJ:ıi,yeyı deniz mmtııballe orta Anadolıı, K.ı - rülen lUzwn üzerine ınemle'kete celp i-..,' nteyda kısa bir ınUd- "9-nm şark sahihnd.e bır limana ta • kn1larmu.flardır. zılı.nmık. .Fırat ve .Dlclc ha\•zala.n ve edilenlerin ecnc'bi memleketlerde ye-

~ .... Yll;.>-e Cl2'ıe ~. crncaktır. kadınlara hasredı.ldı· a.rruz etmış!erd!r. Sa.kar.Ya. ~ ltısmılannda yap·ı~ dek sübay olmak i91n görccck1erı ıt:ıh 
'' &ı..ı.~ J"a2leiığına .. Dün~- - Alma .,. <ayyare ı·talyaya hava cak su işlen Jcln 31 milyon llrn ta~ sil ve staja :teblbü1 eden .2 sene mud.. 
) ~·- ------ns: t.ert.ı.ba go. u:.nan n - sat. verilmesi tıaat1'.ınd~i kanan lbı • .. . eml k tJ.mizde 
~et ~ tından iı!Ki _ leri ~ ha.va dafü bataryaları Manş hası da mtımıcero ve kabul edilmtştir. deUn mut.ıebaS:isinı m e e 

~, ~ ~~~i bir haır.a. W>i yerli Mallar Pazannda SBlhainde M İngiliz tayyaresi düşür - akınları tamamııyamk l.iyakıı.Ueri uısulen ~S-
~' flıl'h~~mı.ştır. Bu su - müşlerdl.r. Alt d f ·ı· dik edilenler yedek o.steğmen nasbe. ~'n ıt.t --·QI) oıa.n ha!1r bom - sabş nüfus kag" Jdıyla Kahire 8 <A.A.> - orta.,ark insi- ı ay a ngı ızce diloocklerd.ir. 
tı ~~ut hal"ara çıJco. - Bir meb'usumuz 1iz lba.va kuvvet."'eri umum1 k.ara:rgft_ cııaş &arar. z ne• sayraw.ı -----o----
~ • nr.ıl..~ıınan ımooun,; yapılıyor ııınm Wbliği: oıan bu suauere cevab veriniz>: Osküdarda bu sabah 
~~ ~~~;l~ib ederek ilerle_ Ve/at etti Dono:nınaya mensub te.yynrclcrl - ı. Why wiU the boy makc ım oorly 
ıs;ı. ~ -o:::nne gelip d mlz 8icllysda ı.Augusl.a. ü.ssünde bir start? bir yangm oldu 
b~ ~ ~ ha e Y~ Yerli Malkı.r Pazarı müdtirlUğU bazı İzmir a <A.A.> - BOyWt ıımet Me~- dtişrn:ı.n öenmı-ıt~ınn hücum ettniŞ - 2 When wiB t.'he boy ihaft'e some 
ilı:' ·vı ~ P:ll'hı va me)'da.nındn- aulisttmallerl önkmek l(ıin dünden iti- Us! idare l\mlrlerln.den Manisa meb'~ı lerclir Alçak.tnn u9Qn to.yyarolerlmiz food? Bu sabah Üsk:Udarda Hflkimiyeti 

1 ~~ r l>!U"lama.z hernen tıaren basma satışları ha.Wnda yenı ddktor Saim ~zeı dün gece saat 1 de ~ Wruı ::ıtır bomb3.ların 3 How wıll tlıe lboy do the last pnrt mllllye cnddesindc 9 numaralı aşçı Ah 

!ti;tı..~ ln"-~ ederek havada. bır tedbirin ta.tb!Jd:ne baoıa.ı:ruş bulwı- vdat etmiştir. • ·.ıw 6.ım,•Me<blm"i ve denızaı_ o! the Journey? mede t\ki lıki ık.atlı kı.&men kfuııir. kıs-
~uı vaziyette bırak ma.ıc<.adır. B8.611Ul ~ı sabahlan 9 dan aıbet etıti&& .rv 

1 

~ -
10 

lkad a,pı.lmakta ve mürac:ıat ZAYİ _ 939 seneslndc İstanbul er- tıla.m mahsUS rı'btı.mda buluoon pet- 4. Wbat oort o! disease has his men ahşab evden yangın çıkmış, bu 

~ ,.;"Yt>.ruz ki tayy.areci n sahl!lerl ~f~ ıkdğıdlarmı ~rerclt kek 11sesinden . aMıiun f;a$1iknameyi roller nrasmda. çıok bü}•ük bir ya? - slst.er? evın dahili ahşnb kı&mı yandıktan 60il 
lllt..-.. uını~llili~ bütü f ~ en mal alma.Jı:tadırlar. Basn& satışları lta.Ybettim. Yenisini çıkar~ ()S,. gın çıktı~ görü:müştür. Gerbinı'de 6. Wlmt wı:a tıhe boy give h1s aiste:r rn ıınn.halll itfalyesl tara.tından sôildil-
tiı~ ~ ~ ~aliyetınt gece mahZa ık.adınlanı tahsis ed.t.lmiş oklu- kJıSinin hükmü -,dttur: w;u.ş snbn'..arl fıze'rine müteaddid bom whcn he gets therc? rlilmtiştür. 
~ ~~kuvveti id~r: Bu ş:ı.rt.ıar ğundnn eneklerin mtıracaa.t.Urı kabul Adres ballar o.tnn üç tayyaremiz Augusta 
"~ zi ermın ~les:J.tm~a edllmemdttclir. Fehmi Demiri.aş ü:zıcrinde de uçarak saha müretk>ba • 
...._ ~ g ~e teknik hfilcım Dıter ot.ıımf.t.an sa~ C61lasmda nüfus O'ftllSM"llY Damlat&ş tıno. ağır zsşi:ı.'lı Yet'dirmlştir. 

l... ~ ıı...:,~u ~r.Bu teknik kar- kAtıdlnnna birer darnğa vurulmakta. ________ Sok_._:s_o._ı ________________ _ 

·~ ~~ nersoneiin de daha yü!k dır. Damgıı.h nü!tı'.I k(\ğıdhın sıı.biblerl 
.. ~ bir de.ha derin b.ilgt. ve cıa btı da.ha maı eJamamakta ve ancnt Devlet Orman işletmesi Karabük 

~ 'Qıeht.e~h:ıret sahibi o~ üç ay ııonrn .mal a.lmağa ıuezun adde- ,.. 
OL._ ' •• Hergün için elli, dilmektedirler. Revir Amirliğinden: 
-~ bir iki l'ÜZ tayyareciSi te -~ otdunun bu ltı,ymetıı e _ ZAYİ _ Beyoilu yerli oekerllk şu. 1. - ReviJililmn Mengen il:XWe&n.in Kızılgöl ve Çlçekal.an omı.anlarm. 

l'e ~ l'erit,; lltisıl doldurabile _ beSinden almı.ş okiuğum nütuo; eüzda. drul tesllerek dırek boylarına taksim ve araba yolları et.rafında-' \ıı....~~:nıan çarçabuk nasıl ye- nımla Q!kerllk tertı1s tıetrı:eıma ka _ ki rampalara nakledilmiş ve ecW.m.ekte olan tahminen cıl200> 
,,~~i GOraaı.k:sınız. Bu, baş_ zaen lka)':bettim. Yenishrl aıaeıtğwndan metremikiıa> kayın maden direğinin rampalardan Eskipazar i.s. 

. "id edi}ecek o;yrı blr mev. ~ln bWanil ~. t.o.syon ~na l»klederelt istif iŞl ~ ek&latme suretile satı _ 
""'" ~ dofuınlu n_,..,. otta lığa çıkarılmışt.lc. 
~ ~ Milat Tı&Attl Mehmed Cemal 2 - Eksiltmeye konulan maden direklerinin n:ıka ve ~f ~ı iÇin be-

~::.ıır Ola ~t r~. tre mikM>ına cdok.UZ» lira m"liha.mmen bedel takdir edil_ 
~ Hasan Bey Diyor ki · ....... 

3 - İsteJclil.erin bu eksilt.meye aid şartnameyi Ankara orman umum 

•• . Bi2im küçük, bir 
lbuCUk bru>tı. 
Dafba Şimdiden çat pat 
'konu.pnayıı. hlle bafla. _ 
dı. 

iHa.s:ı.n bey - Ne d u_ 
ruyorsun y.ahu, hemen 
Ankara Rndyo,,'"'Wm spL 

J'11&)6all& •• 

müdtirl~e. İstanbw orman çeTirge müdürlüğü ae Karabük 
rC'Vir funirl.lt1nde görebilırler. 

4 - İstek:lileıin eksiltme)Je iştirak edebihnelerl }Çln % '1,5 muvakkat 
teminat e.~esi olan c&lOı.ı liraya nid ma~uz "Yeyahud reami bir 
vesaik ibraz etmeleri lfı.zımdır. 

5 - İsteklilerin eksiltme günu o!an 15/8/00 tarihine rastlayan cu. 
ma günü saat 14 de Karabük devlet ornınn işletmesinin Sa'frnn
holu bölgesi binasında revir iı.m.irllği riyasctln<ie teşekkül edecek 
komisyona m.tiracantıan ,~7ıl.'5> 

Belediye sular idaresinden 
Sıhbat ve İçtimai Muavenet Vekiılet.i®en alınan 'kat'i emre tevfıkan 

kırkQeŞrM suln..rının ll/8/94J. Paznrtesi güniiDden ye ~rrib,pıdau iLU:ıe. 
ren kesileceği iliı.n olunur. ~ 

Sabahtan Sabaha: 

Çirkin 
manzaralar! 

cuz ve cidden cütel yemekler olduk. 
ça muntazam bir servısle > oleulara 
sunuluyor amma, birlncl mem bileti 
aldıkla" halde birkaç kur~ fazla ye. 
mek rıarasma layamıyan ve kendi 
koŞ('Sinde kendi itiya4ma gore abur 
cubur yemeği ehven bulan. yahad 
muntazam masada. mmıtazaın ser. 

Devlet Denizyollan idaft'tlinin ırU- t \isle yemek :rwnekteıı sıkllan bir ta
ıel yolcu vapurlarından birindesiniz. kım yokular oturdukları köseyi bir 
}'erler gıclJ' r;ı<',ır parke, koltuklar ter aada liünH bir aşçı dükkanı haline 
ıe.mıa Dl&l'Okco, masalar pıru pırıl e&- retirlyorlar. Kıı.rpuz çekirdekleri par
taıı. Yaııınuda clötme. tıu11ors11nıu, kf'le.rc yayılıyor, şeftali kabuklan ma
bf:ya:r. ceketli ganıon ı.!mrini:d almaia rokenlere yapışıyor, çocukların atxına 
cellyOI'. Salonda daha rıilıai koltuk- tıkılan patlıcan trolmalan ~erlere 
tar, köşede piyano, üzcrb".de radyo. ~rııillyor,. parmaklardan snan YAi· 
G 1 ·· tll -'·'- .. ı • ...... bil lar her tarafa bulaşıyor v~ tabam. 

em sura , m-...ıe:oanın '""" e - 1 d lm bl ...;ı ~ '"' 
du,-almuyor. Adeta tayyarde gibi yol mu e ı ez r ı;urul"U, bir şapariı 

1 
" :r. t k. " L. kulakları tırmalıyor. a ıyorsunaz. .. ııı;, maı:o , oaıur .o -

kusu yok. Bnnda.n ra.lıat ~·abat şiJa,. Geçen &'ÜU Denb.yollannın eski bfr 
diye kadar mümkün ,Jetildl. Bu ıc . Yapurunda temiz ve titiz yolculann 
mlzllk, bu rahatlık içinde olelllak et- feci halini anlatm~ım. Bu da ayni 
mek cidden ke)·if \'erict Fukat. idarenin Trak tlpt yeni vaııurınrında 

Evd bu nefis manzaranın bir fa. görülen bir manzaradır. 
katı var, onu da :uılaı.ayım. Her şeyi devletten. bclediyedcıı Is. 

O ciliı.lı temiz masabnn uzrrl bir til enler bir:ız da 1 tedildcrı nlructlerl 
de bakıyorsunuz ka\·un. k~t puz ser • lınked~k mıı~eret lC se>alı:ıt c
ı:isl olmuş. l'emck za.ınaııına cloğru deb ve terbbf'SI ile mcluf oima~ ı bil. 
sepetler, çıkınlar açıh)or, paılıcan mefdt'r iti istedikfmnl bwlMAlar. Ba 
dolmasından hıyar tur~u.:iwıa kadar maıu:ıralal" Tiirk Ce'fllb°eUnln ~
bir takım suluseJJken yc.mdclcr or -ı ~·eti lıe abma gilnnclı: istemeclıtbnlır 
ta;ı;a çıkıyor, karpuzlar keslll.ror, ka- nalclselt"rdlr. 
drJıler Ş1J16ırdıyor. Ge.J"fl vapurun bi- , "-- ~ I C I • _J 
ricik aaloou ve ı.u .ı;alwula verllcıı u- w-<.J,../lt4# olası. 



6 Sayfa 

Leyli Tıp Talebe Yurdu 
Müdttrlttğünden 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 
Ünıversite tallın taburu kampı :0/81941 günü başlamış bulunacağın_ 

dan ka.m,pa işt1ralt etmek mecburiyetinde olup tatil münasebetile elyevm 
İst.anı'bulda ve memleketlerinde mezun bulunan ıey:Ei t1b talebe yurduna. 
mensub talebeler kampa i~"tirak ·etmek uııere müstacelen istanbula av
det ve kampa byıd olunmak üzere talim taburu kıoonutanlığına müra
cn.a.t edeoe.Jderdlr. Kampa kayıd olmak 11/8/Ml gününde başlayıp 15/ 
8/941 günü hı'tam bulacak ve bu tarihten sonra. gelenler kampa kayde
c:lllımlyeceklerdir. K~pa 1.ştira.k edecek yurd talebelerinin aşağıda ya_ 
r.ı.Iı şa.xt1ara uygun olarak tabura müraıcaa.t <ıtmeleri ve bu şartlara uy
gun olnuy.an:ların kampa kabul edilmlyecekleri ehemmiyetle ilan olunur. 

1 - Ü'niveml.te hüviyet varakası 
a - ABkmi e.bsıe 

· 3 - Baçlar 3 n unuı.ra ile kesilmiş olacak' 

inşa.at ilanı 

~~4. 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
ı - Nazillide in.ş.o. ettirilecek ~i apartım.anları Ue bunl:ara a1d ,w, 

klaılallsarayon, harici su tesisatı gibi İll§a&t kapalı zarf uaulile ek<:iltme_ 
)'IC mnulmuıptur. 

t.ı.l>u inpatın muhammen keşif bedeli 306513,04 liradır. 
! - EkBilt.me evrakı 16 lira mukabllin.de Ankarada Sümer Bank mu

ameW.t şabeslnden alınacaktlr. 

3 - a:tmatme ~8/9il tarihine müsadl<f Cuma günü saat MI da Anka
rada Stimer Bank Umum Mürlür1üğünde yapılacaktır. 

4 - Mlmlkkat teminat 16050 liradır. 
6 - :İstekliler tetfil evrakı meya.runda, şimdiye kadar yapmış olduk .. 

lan bıı gibi iflere ..e butlların bedellerine, firmanın teşkllA.tmm kimlerden 
teretık(ip ewttne ve hangi bankalai'la muamelede bulunduklarıına dair 
vesikalar k~'klardlr. 

CS - Teklil mektuplarını ban zar!la.T kapalı olarak ihale günü ~aat 
15 e kadw matbutiı mukablllnde Ankarada Sümer Bank ıanuml kıl 

~e tc.!Hm alunacakhr. -
7 - Posta lle gönder!lecelc tekltner nihayet ihale saa.tinden 1 saat 

evveline kadar gelmiş ve zarfın kanun1 şe1d:lrle kapatılmış Cllması .ıa _ 
zımd'ır. Postada. vAki olabilecek geçümel.« nuarı itl>are alınmıya _ 
Cl\ÖJI'. 

8 - Banka ihaleyi icrada seroe.sttir. (51~8 - 6759) 

Devlet Orman İşletmesi Karabük 
" Revir Amirliğinden: 

1 - KM"ıd>ük rem lımir~lnin Mengen böigeslnln Darendere ormaD
ienndıan ~ 5, 6, 7, 8 numaralı ma.lt\alanndan kesilen ve k~il
mekte c.Xan tıahminen c2000• mekemikil> c;am ve köknar tomruk
tarınuı Darendere mev1tlindeki rampalara nakil ve istif işJ açık 
eksiltme surete.le satılığa çakarılmlşıtır. 

2 _ Eb;lltme,.e ıwnuıan t«nrukların nakil ve istif etme işi iÇin ••
her m<ıttt ınikıibına «b lira «251 kuru.ş muhammen bedel takdir 
ed\lm.iŞt.ir. 

3 - isteklllerin bu eksilt.meye atd şartnameyi A.nkıara orman umum 
mudiirlüğü, İı;tanbul omıan çovirge müıdiirlüiü ile Karabük dev_ 
let orman işletmesi revir A.mirlltind.e görülebilir. 

4 - İsteklilerin eulltmeye 14t\rak. edebilmeler. açın "il. 1.5 muvak.D.t 
temlna.t alııçesl olan «637> Ura c50n kuruta a\d. makbuz veyalıud 
resmt bir vesaik ibraz etme!erı lazımdır. 

& - istel!Jilerin elcsiltme gi.ftıü olan 1518/%1 tarihine rastla.yan Cu. 
ma günü saat 14. de Karabük devlet onna.n iŞletmesinln Safran. 
bolu !bölgesi binasında revir lmlrliğl riya.set.inde teşekkül ede<'ek 
komisyona müracaatları. c6717> 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
" Revir Amirliğinden: 

1 - Kara.bük revir Amirlifinin YalMwkuz 'bölgesinde Nalm" ~a.sında.n 
billt.hr Eleman yaylası ve clvarında k~n yolu etrafındaki 
muhtelif ~alartla v;ı Keıtepe bölgesinin Belen ya.yl.ası mevkiinde 
yine kamyon yolu et.rafınd:ı.ki ınuhtellf rampalarda mevcud 4 - 8 met
re boyundaki çam tomruklarından verilecek eb'ada göre c6190o ade
de muadil 2510 metre mlkab çam azmanının bt;tıer metre mlkıl.bmın 
bBŞ lira imal ve isti! Işı açık eltsüt.meye dconmu:ttur. 

2 - Eksiltmeye IJconulan çam tomruklarının imal ve isti! ışı 1çin beher 
metre mfkı\bına ı5• Ura. muhammen bedel t.altdir edilmiştir. 

3 - isteklilerin f$>u tomrukların satışına aid şartnameyi Ankara Orman 
Umum MtldUrlUğU, istanbı.ıl Onnan Çevtrgc MildUrlilğü ve KarabUk 
Orman İşletmesi Revir tunirl'ğinde görebilirler. 

t - Eksiltmeye ıstlrak ooecek is~eklllertn % 7,5 muvalckat temina.t akçesi 
olan ı94h Ura 125> kunışa aid makıbuz veya resmi vesa.Uc ibraz et.. 
melerl lA.zımclır. 

5 - İst6Hlerin eksiltme g!lnU oian 15.8.9'1 
nU saat 14 de KarabWt Dcvıet oıman 
ge binasında Revır Amirliği rlYa&ettnde 
müracaat.lan. (6716> 

tarihine rastlıyan Cımıa eü
İşletmesinin Safranbolu böl
teşettuı edecek lromlsyona 

lstanbul Limanı 
Satın alma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan 

ı _ Merkezimlz ve millhakat müstahdemleri için a.çılt eksiltme lle nUmu
neslne göre • 62 çift fotln yaptırııacaJttır. Beher çlttl::ı tahmin bedeli 
ıı Ura 50 lt~şta:.ı umumunun tutarı d863» liradır. 

2 - Bu eksiltm,ye n!d şartnameler merkezimiz levazım memurlulundan 
parasız alınır. 

s - EksUtme ı2 Ağustos 1941 Salı günü saat 14.30 da ~alatada Kara 
mustafa.pa.şa sokağında mezkQr merkez satmalma komısYonunda ya. 

pılaca.ktır. 
4 - Muvakkat teminat 139 lira 72 kuruştur. 
5 - Bu Jşe girecek\erln 1941 senesi tlclU'et odası vesikasını ibraz etmeleri 

şarttır. Ctl236> 

Afyon Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuille eksiltmeye konulduğu evvelce llAn edilen 19996 lira 23 

kuruş keşif bedelli Afyon lisesi ikmali inşaatına tallb çıkmadı.tından yeniden 
ka.palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 ....:... İhale 15.Ağustos.941 tarh.ne mi.l.sadlf cuma gUnQ sa.at 15 de vilAyet 
nafia binasında Loplıınncak" nafia komisYonunda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat t.emmat 149!> lira 72 kuruştur. 
3 - PlAn. hullsai keşif vahidi fiyat bordurosu umumi, hususi fenııl şaı • 

name, bayındırlık lş'eri genel şartnamesi, eksiltme şartnamesi, mukavele ö • 
neti Afyon natıa mQdUr!Uğünde görU!Ur veya alınabilir. 

4 - İstekli olanlar bu işe girmek üzere alacaktan ehllvet vesikaları iç n 
Uıale gününden en az Uç gün evveline kadar vtlAyetc mUracaatıa 'esika ala
caklardır. 

5 - MUnakasayıı iştirak için ehliyet vesikası ve muvakkat te nlnatı havı 
tekllf melttublarını yukanda razılan gün saatinden bır saat e1Vellne ka
dar makbuz mukablllnde komisyon relslığlne vermeleri veya post:ı. He gön-
dermeleri 1111.n olunur. (6332> 

Son P~ Matbaası: 

Sun'i diş talumları Rida di~ suyu lletrlJ&t Mudürii: Selim Ragıp Emeç 
maht\ıli.ınde bırakılmak.la mikrobla-

öldürür ve hem de bunlara ü- uutm.ai: 8. Ragıp DIBÇ 

SON POSTA 

Leyli - Nehari Kız - Erkek 
• 

Si Şişli Terakki Lise 
en talebe 1 - Yuva.ilk, orte. ve lise kısımlanna 15 Ağı.ıısta.;ta.n itibar 

lcaydedillr, Twtil hariç, hergiin 9 dan 12 ye fl! 14 ten 18 
Qkul kl.are&ııe mUrncaa.t. 

a - E91ti ıtaJd>e 5 Eylüle kadar velilerinin. ş:ı.hsf müra.caa,tlle 
rını yenilemelidirler. • 

3 - Bütünleme .sınavlıı.rına 25 M~ baŞloa.ıur. 
Tartfname gönderilir. Tel, 80547 

'~~---------------····-Devlet Denizyolları 

MUdUrlUOU 
işlaima Um 
llAnJa rı 

e kadar 

byıdla.. 

_, 
um 

İzmir Fuarı münasebetiie yapılaca k 
ilave poitaları 

İzm'1' Fuarı münasebetlle 12 Ağwıtostan itibaren Ey1ü1 sonu na knd.ar: 
kaldın -1 - S~ günle.rl aaa.t 13 de İstanbuldan İzmire UAve vapur 

lacalctır. llbe seferlerin yük vaziyetini tahfif edeceği nazarı 

alınarak bu ı;eferter<n devamı müddetince halen İzmirden Pe~ 
ba'h.ı kalkmakta. olan birinci aürat post.ası 13 Ağwıtcman itibar 
den Ç~a ea.bahı kalkara.lt Litan'bula Perşembe sabahı g 
Bu suretle Ista.nbulıdan Pazar, Salı, Perşembe ve İzmlrden Çarşa 
ma ~ Pa3ar günleri olmak üzere haftada. ü.ç gidiş ~ üç döniı 

dik.ka.te 
nbe sa. 

en İzmir-
ele<:ektir. 
mba, Cu_ 

ş postası 

ya.pılacak:t.ır. 

lı akşamı . NOT: Fuarın a.çılma töreninde hazır :bulunmak istiyenlc;ri Sa 
I:2.ınW'e götürmek: üzere 19 Ağtl.'>'fıoo Balı pootası bir sefere ma 
mat üzere İ.stanbuldan 18 Ağustos Pazartesi günü saat 13 de 

hsus ol-
kıı.J.kacak. 

t.ır. 

ire ıHL 
ire haf~ -niif J>QS-

2 - Salı günleri saat 8 de İstanbnldan Bandımı.a tarikile İzm 
ve sürat postası yapılacaktır. Bu suret~ Bandırma tarlküe İzm 
tada. dördü sürat Ye ikisi aralık oJmak ii'lıere altı gidiş ve altı do 
t88l yapt?acak:tı.r. c6856• 

Sümer Bank birleşik pamuk ipliği ve do 
fab~ikaları müessesesi müdürlüğünd 

kuma 
en 

Memur alı11aeak 
Müeaseseınizln Eretü. Kayseri ve N ıı li fabrikala.rı için yazı 

işlerinde taVZif eıdll~k üzere imtıhanla Lise ve orta mekteb 
memurla.r alınacaktır. 

ve hesa.b 
mezunu 

erbank 
Bakırköy 

A - İ3teldllerl.n 15/ 8/941 günü akşamına. kadar Ankarııda Süm 
olna.s.ınıda müessese merkezının zat işleri şef)iğıne isıta.nbulda 
bez fabrlkaaı. müd.üt'lütüne müracaat etmeleri. 

B - Müracaat edeceklerin iSt.ida, nüfus tezkere&, lk.1 vesıka ve ik: boy 
fotoğrafı, mekteb şahadetnameı;f VP 'himıet ~ka.le.rının ıevvelce 

bir işde çıaJ.,.anlıM' için., yukarıda zlk ·edilen yerlere teslim ederek nUlll1l_ 
ta almaları ».zımıdır. 

C. - İmtiba.n 161819'1 Cumartesi gunü saat ııı de müessese merkezi_ 
ınıizlıe Ba.kırtöy be9 fabrikasında yapıJ&caıctır. 4-6848~ 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu Han.ar 1 

1. - Tahmin ecttıen mecmu bedeli ,:;-;roo. liııa olan c30000• '.dl.o n 
26/ Atu9taS/941 Salı ırıinü eaat 15 de kıaP&lı zarfla ek&ltınc.'li Y11t.oıl 

2. - bit t«nlruı.t.ı •421• Ura «60• kurt.ıi olUP prtnamesl hergün m 
atlıert dahilinde ~ndan P&ra\l.L~ olarak 811D11blllr. 

oh udun, 
~ır. 
e91k aa.. 

<ı<".eldtzl 3. - 1-teklaerln 8480 -•lı k>M\unun ta.rırat.ı dahllande ~ ed 
tapalı ta:dl! melı:bt.dblarını muhtevi kapalı zartLanru en geç bNU ırtm ve sa..~ ·-

6 tren bir saeJt evwline kadar Kasımpıı.şada bulunan loomt!zyım ba ~ı:ı~ı-

na makbuz mukabilinde vemı.elerL 11681511 

** 1. - Tahmin edilen mecmu bedelı 4-9665• lira olan t!'25000• kilo 
tanesinın. 25/ Atusta>/941 Perşembe günü sa.at 15 de kapalı urna. ek 

1.cytln 
slltmt'Sl 

yr.pıJacaktır. 
2. - tuc teminatı a72h l!rıı e8ıh kuruş olup şartnamesi her~Ut 

saaUerd. dahi\inde ıcomisY'onda.a pı\.l'a.Stz olarak alına.bllır. 
ı mesni 

eceklerı 

:l vn sa-
3. _ tstıekIDertn 2490 sayılı •ununun tari!atı dahUlnde tanzim ed 

tapalı tıekllf mckıt.ublarmı muhtevi «aı;alı zarflıa.nnı en soec bel11 gU 
at.ten blr saat evveline kada.r Kasımpa~ada bulunan komisYon baskantıgı. 
na maıld>uz mı*.abilinde ·..ermeleri. 4.C81·h 

** 10 roda 3 burga.t•lık çelik tel halat. 
20 aded 3 burga.tahk galvanizli radansa. 

1ooc kıilo galvanizli yum~l\lt tel 1.2 mı m. 
Yuk.anda cim ve mlkıtarı ysııh Uc kalem eşya 12 AğwJtos 941 S~h günü 

saaıt 15 de pazarlıkla alınncakttr. 
isteklilerin betli ırün ve ve saatte Kasunpaşada bulunan komisyona mUra-

caatıan. <6745) 

** Tahmin bedell 

20.000 aded 
3.000 aded 
2.000 aıded 

Cinsi 

40 No-makara tıre.'1 
1 No.makar& tırest 

18 No-m.a.kara. tlresi 

Lira Kuruş 

3506 
1296 
419 

00 
00 
20 

Kat'! teminatı 
Lira Kuruş 

5221 20 183 18 . 

ı - Yultanda cinıl. mlttar, tahmin bedelleri yazılı üç kalem ma.kara tı. 
re&nln. ıı.Atustoa-941 ~ ııunü saat 16 da puarlJkla Salltm~ yapı. 
lıı.ca3rtır. ·~ le . h .. _ eksil' 

2 _ ea,rt.ruwne ve nUmuneleri görmek ....,iyen rın ergu.u ve .meye 
iştirak ede<ıekleriıı de belli ııun ve saatte yukarıda. yazılı ml.ktardaki temi. 
nat makbuz veya banka moktubu ile birlikte Kasmıpaşada bulunan komis-
yona müracaatları. (6777> 

Çanakkale deniz 
komisyonundan: 

komutanlığı satınalma 

ı - Çanakkale deniz komutnnlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak 
aşağıda g&terildiği gün ve saatlerde ihaleleri kapalı zarfla. ya.. 
püacaktlr. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatlan ile birlıkte ihale gün ve saatin_ 
de Çanakkale deniz komutanlığı sa.tına.ima komisyonunda buluD
malan. 

3 _ Kapalı za:rna yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırmızı -Oal
mumu ile mühürlenmiş olmalıdır. İhale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabi!iudt! komL5yona verılmiş olmalıdır. Postada vakl 
gecikmeler nazan ıtibare alınmaz. 

4ı _ A.şağıda miktarı yazılı koyun, kuzu, sı~ır etleri bir elcslltme ile 
yapılaoo.ıt olduğtından talipler her üç eti de vermege mecbur _ 

durlar. 

5 
_ Evsaf ve şartnameler hergün Çanakkale deniz komutanlığı satın 

alma komisyonu ile İstanbul deniz satınalma komisyonunda •.-e 
İzmir müstahkem mevki kom. başkanlıklarında görülebilir. (6516) 

cııısi 
İhale şekli İhale gün ve saati 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

16000 Kilo Sığır eti 
12000 > Koyun eti 
9000 • Kuzu eti 

600 oo Kapalı zarfla 24/8/941 Paznrtesı 15 
522 00 J) ' > • 15 

15 391 50 » • > • 

Üniversite Rektörlüğünden 
Erkek t-alebenln askerlik kamplarıle kız talebenin a.tış talimleri Ağus_ 

to6un 20 sinde .başlayacaktır. 
A.li\daı.darı.a.rın 11 Ağu.stootan 16 Ağust.osa kadar tıı,lim tabtıru komu_ 

Sabah, Ôğle ve Alqam Her Yemekten Sonra 
Niçi:ı Temizlemek Lazımdır? 

Çünkü; unutmayınız ki: 
Balrnruuzlıktan çürüyen dişle.. r.:ı~:--~~~-"""!"'------ı-.ı 

rin difteri, badc:mcik, kıznmık, '" 
enfloenza, ve hatta zaturrıeye 
yol açtıklan, iltihab yapan dit 
etlerile köklerinde mide hum 
maın, apandisit, nevrasteni, aıt -
ma ve romatizma yaptığı fen -
nen anlaşılmıthr. Temiz ağız ve 
s:ğlam dişler umumi vücud sağ
lıgının en birinci tartı olmuştur. 
Binaenaleyh dioleriniz:i her gün 
kabil olduğu kadar fazla _ laakal 

3 defa - (SANİN) dio rnacuni
le fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmeli.siniz. Bu 
suretle mikrohları imha ederek 
di§lerinizi korumuş oluraunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, Ôile Vıl! AkfQln Her Yemekten Sonra 3 Dela 

Diflerinizi F uçalayınız. 
Eczanelerde ve büyük itrıyat mağazala, mda bulunur. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

v 

d 

~ağıdaki mevadm ka.pıı.11 zarfla eksiltmclert hlmla.nnda yuılı 1rUn. saa~ 
e m"ballerdeık:i askeri satuı alma komisyonlarında ye.pılııcakt.ır. Tallbler.ID 

kamınl vet>Htalariıe teklif mektublanııı .Uıale saa.tinden b.r sa.at evvel aid oı.. 
'!.!ğu k.om.iıiiYonıa vermeleri. Evsa! ve şart.ıJameJ.er.i komisyonda görfilür. 
Cinsi Mllı:tarı Tutan Teminatı bıate a1lıı saııt ve me.JıaJU 

Kıl o Lira Lira 

Buğday övi.itmesi. 
ığlr eti. s 

3,600,000 
72,0CO 32,-tOO 

600.00a 15,COO 
33.976,57 

8000 
2430 
1125 
254.8,28 

27/8/941 16 Kars. 
28/8/941 16,30 Ca<ıaıkf.<ale. 

s aman. 28/8/941 16 Er.&'ncan. 

p 
N 

Bır inşaat. 
alamut satışı. 
alüıya.t 

78,86!> 5,fl20 414 
1080 
4798 
1568 

26/8/941 10 D~&.rLaJur. 
27 /8/941 16 Ad'ana. 
25/8/941 15 Ömerli. 

E 
p 
'l 

ade yıağı. 

nlaalta kayışı. 
·ureı. lı:ayıeı. 

40.000 
&ded 11,000 

• 6,000 

70,960 27 /8/941 16 Ba'!tlcellr'l 
20.900 25/8/941 11 ) 
5.S80 441 25/8/94.1 11,30> Erzurum . 

p 1'8Sa. 41J,DOO 02:r,001------

L.1.h&M. 8 . 00 813,15) 
'].' rup. •.ouo 

* * .,. 
s 
k 

G{I ooo kilo patlıcan. 50,000 kilo pat.~. 8000 kilo bamya, 20 000 kilo 
ru soğana veril-en fi&tlar pa.hı\lı gl\rlfüHllründen pam.rlıkla eksi~ 12 
alı günil saat 16 da Hadımkbydz Yassniran köyünde askerl 
omisYOnunda yapılacaktır. TaHblerhı belli val'ıı:itte komlıv'onıı G ",;lı 

(845 -

* * -) 
80,000 Cllo süt ve 80,000 kıt., yoturt p:azarııkla saun al.,..,aca.ktır. ..~ 

., .. 
81941 

Cuma günü ı;ıa.~t. 16 da Adap:ızannda a.Bkerl satın alma tdll'' 
~~da yapıı.acakıtır. eutılln tahmln b'!!deii 17,600 lira ilk tanin atı 19": 
ğurdun ıtahmln bedeli 21,200 lira ilk teminatı 1590 liradır. Ta1'1>leı'ıl. 
va.kitte kı:ımiSYonoa gelmc1cri. CB.U - 6832) * + .. "' 

7 000 k11ı0 bamyaya 15 kuru.} ve 10.000 kilo k'Uru soğana 6 kııru' o -_ı,t 
tim !.at pahalı görıilldUliünden par.arıı:.:ıa ebı.lıtmeS! 12/8/941 Salı ır!,.. 
15 de Hadımköy clv"O.rında Yl\98lVlrı\T'da askerl saıtın tüm& krım111~,.,ı 
yapıla.ce.ktır. Taliblerin belli vakUw kom.12'Yona gelmeleri. (833 • __ 

1
,_ 

* * v; .. 
16 356 

Ura 41 ıcuruş ıccşlt bedela ın.şaat pamclı.kla yaptın1aca.ıc.tı1 7 
lenn' l2f8/941 sall günU sa.at l l de Ank&rada M. M. V. sa.tın a~·~' 
youuna ~llnelerl. Keşif ve şartnanıesl 83 kuruşa Joomisıvondao ş ırcss5 ' 

* * __..ıı ~ Aşağıda yazılı mevacın kapalı zarna eksiltmesi hizalarında 'f.11~,..-
ve saatlerde Ankaradıı Lv. Amirliği satın alma komlsyonund' ... ~ 
caktır. Talıplerln kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını i~al~~ . 
bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameSi ;' 
görülür. <805.6606) gil" ft 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale r- _/ 
Kilo Lira Kr. Lir& ~ 

Ayva reçeın 7,000) 41 ıs 
Vişne • ) 12.500> ,a 8 

9 

Kayısı • ) 112;500) 25,600 ~ 
• Jıl. ıc11 0 fUn o,etf 

Beher kiloo::una. ta hm;n edilen 1 a • 31.0 kuruş ola.n 30 ()00 oıınflınıı.lC 11 tfl 
l.pllği \Yclzarllkıa satın alınacaktır. 1"~000 kilodan aşağı rt~"' gil:r. 14' 
ayrı ayrı tallb1ere de ihale edileb lir. Ihale.<ıl 11/8/941 pııfJl .pıtıı.Cfll 11 e-4'' 
at ıı de Ankarada M. M. V. Satın ~·ma komisyonunda ye. n ıeıcl~A • 

, . 1 Ta'lblef' ~. 
saf ve şartnamesi 480 kuruşa komıc'"ondan a mır. . ~ıtte tt41' 
cekleri miktar üzerinden kanunt kıı.t'i teminatlarfle oeJlı (8'>1 

yona gelmeleri. 
--------------------=~-;;;:-

k
. Sat nalına 

Topkapı Maltepesinde 1 
· ~,,, 

Komisyonundan iP ç ~ 
tin yıı.ğın:ı 2S6'JO it ıı"' 

ı - 4/8/941 de ihalesi yapıla~k tt30• tona::ıır. Tutar~ 5$tırıJ 
diğından tekrar pnzarlıklo. s:ıtın ~tepesınde ask ~ 

2 - Evsaf ve hususi şartl!lr Topknpı ın 0aııııı4" 
lromıSYonunda gönileobl!ir. 11 de 1tonüSYon bt 

3 - İhalesi lZ/8/94-1 Salı gUnü saat l&'Jtl) 
lacaktır. ~ eaatıarı. 

4 - isteklllerin kat'i teuıin.atla.rlle oıura 


