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Bu sabahki 
haberler 
••rn Alman 

taarruza 
Hedef Stalinograd • 

Doneç hattı -
Alnıanlar Kırımda 
Preslıop berzahını 

geçtiler m i? 
' 

V~ı. 4 (A.A.J - H. O.: Sovye~ Rus -
Tadııkt haı1> harekı\tı luıkkında Hnas 
Otının askeri münckk:.d.n ruUtaleaaı şu 
nıeritezdedi: 

Bir fimenclifer latu,yonuncla korlumo bir barb sahnesi 

Saz ve ses 
imtihanı 
dtlD bitti 

Dün de birçok tanın
mış saz ve ses yıldızları 

imtihan oldular 
Şehrimizde icrayı san'at eden ses 

ve saz san'alikArlarının üç haftadan. 
beri devanı eden lmt.lhanları, şükür, 
nihayete ~rdi. Diln ımtlhanın son gü. 
nü olması dol!ı.yıs~le Esnaf Cemiyet
leri blna.sıııın içi görülecek bir man. 
zam aned.yordu. Kapıda.o itibaren 
lmti.b8n odasına kadar merdivenler 
Te k.oridorlar hanende!er ve sazen _ 
delerle tıklım tık1ımdı. İmtihan he_ 
~ı. ak.şama kadar süren fasılasız 

bir çalışma sonunda sesi, sazı gUzel 
'10 küsur vatandnşı daha elekten ge. 
Çlrdi, muvatflak olanları !crayi san'at 
etmek hak.kını halz ses ve saz esnafı 
arasına dahil etti. Muvaffak olamı -
yanlar Jse, yakında açılacak kurslara 
girerek, daha 3 ay kadar ter döke -
celder; aeslerlnl iyice akort ettikten, 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

DleBleb Bilabları meselesi 
- ---

Maarif Vekaleti neşriyat 
mndnro lstanbnla geldi · 

Kitablar hazırdır, yalnız bazı yerlere ihtiyac
dan fazla, bazı yerlere de eksik kitab yollan
dığı anlaşılıyor, bu arıza süratle düzeltilecek 

Maarif Vekilinin 
"Son Posta,, ya 
verdiği cevab 

Kıyet•tn zaptınd:uı sonra Alman ta 
arruz hareklU.ı durmamıotır. Bl!O.kı; 
Dlnycper ve Doneu mmt.aJı:alaunda 
şımdlye kadar görWmemlş derecede 
Pek b(lyUk harekAt başlamış bulunmak 
tadır. l:Iltlerın bıtıscylemiş oldtıku bu 
harekAta blrcok zırtııı fırkalar i§!irak 
etmektedirler. 

Bu kuvvetıerın en mühlm bt<leflerl 
Stallnograd ve Do:netz arasınclı mil. 
hım de.miryollaun iltisak mertezldir. 

B. Bitlerin ,--B-lt-le_r_la--.. 
Alman. Bas nutkunun 
harbinden akisleri 

beri ilk 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

D ğer taraf.tan Kırını ş blh ceziresi 
arazıı;, üzerinde mUhlm harekat cere_ 
.Yan etmektedir. Henüz teyld edilmemiş 
olan haberlere r.öre Preskop berzahı 
Alman kuvvetleri ta.rafından ıecilm'G. 
tir. Sovyet tcıbııt:nne bu ml!ltakada 
mUteaddld p!Anllrlerın dUşilt'Olmilş ol. 
lukundan ba.hsedllmelttcdir. 

Bundan a.nlaşıtdıtın:ı. göre Almanlar 
bu mıntakada Olr1dde olduğu l11ll ha. 
;~tt.a bUlunmü kararını vermişler. 

Baltık .......... ~--. .. 
dalan taalalaıle Almanlar tarafından 

natka 

Moskova 4 (A.A.) - Bu sıtahki 
Sovyet tebliği: 

Dün bütün cephe boyunca şiddetli 
muharebeler vukua gelmlştır. 

Ruzvelt bitaraflık kanunu
nun tAdil teklifini 

meclislere gönderdi 

! 

\ ............................................... ! 

Hasan Ali Yüc·el 

Profesör doktor Ihsan Hilmi Alantann 
"Son Posta,, da ortaya atbğı fikir 
etrafındaki alaka gittikçe büyüyor 

cBvfn. ı,ıocutun tahail ve terb.lyeal 
bahsinde IA.zım ıelen alt.tayı ıöster • 
meditine ve okullarda ana • baba ıe. 
celeri teoklllne:. dair Prof, doktor 1h.. 
san Hllml Alantar tarafından ıSon 

Poata:. da orta.ya atılan dava, fık1r ve 
maarif muhitlmıZde b(lyilk bir ali 
~la karşılandı. Bu allkıuıın rtın aeÖ 
tllı:çe eenlfl~itlnl aörmekteyla, 

(Devamı 6 ncı taTfada) 

Berazıd merdanı glzel olaror 

BeyaıMI me)'tlanınaald ıaa•yet;R •~ .. inil l'Srlnlfd 
Beya.zıd CUmhuriyeb meyda.nınm mallnl emretmiş olduiundnn ıccelerl meydana llAve olunacak. 11'.ride ışark.. 

tanzimi .lşlne süratle devam olunmak.. de çal~dı1', k.A.rl kahvelerle süslenecektir. 
Beyazıd.dan Koskaya inen yolun in. 

tadır. Şehir ve inla.JAb eserimi mllZNl et. şaatı Ucnal olunmı:ştur. 
Vali ve beled!ye reisi doktor LOttı ra.tına da bir duvar çekılmekted r. Mey Beyazıd meydanının asfalt şl tr -n. 

Kırdar meyda.nın asfalt kaplama Lsi • dan etrafında yıkılan kahveıPıin en. vay idaresi \'e belediye tarafındw 
nln cümhtll'iyat. bayramına kadar ık.. k.aa ık&td.ınlmıştır. Bu saha ıımdlllk mllftereken yapı!.maktadır. , 
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Hergün 
Moslcow 
Kon/era1Uında 
Halledilen ve 
Edilemigen meseleler 

= Hata bir lekeye benzer ~ JBir moförde yangtn 
--------------------- Ç1klı, pamuldarın 

bir kısmı yandı 

Resimli Balra'eı 

.... ----· fJaw l.1pklıp 
......... AJemlDe Jaakb --
....... Mrik ......... 

..... .. "-ia ... dtllkle~ .. 
JMal ........ aetla1 

..... lııir ~ 
9e7e ben•.melde ebnaınııbr, Ba makJae 
tir defa harekete sdlrtldlk&en toDn 
.,..... man&uaın )Jliyor, ~ it ıöril.. 
;rw, flıb&..,.,. abnWe ıecibae ~ 
.... ,... btmae ÜIJW, 

lıl8*ow. konfenuıımnn Do ailn için. 

8Umi 1fmrımııa )>allı Jılehmed kap 
tıanm id&re.!lrıdetP ıoo tonluk tt.ııaQ .. 
bahri adllldati motör dün Kabataf 
lhıleztnde demirli bulundutu bir aı .. 
rada :m:a.tlne daıreainde zuhtr eden 
blr lrıa dolayısile J&D&ın çıkmıf, 
içindeki pa.mutJar tutupnuıtur. Vata 
mabaillne J'etlten Beyotlu ve İstin .. 
ye itfaiyeleri yangını aüıatle aönd\ir .. 
mfitlerclir • 

Bir müddet evvel teaayyub 
eden· maruf gece hırsızımn

cesedi bulundu 
~ derlenip &opJaıup bl&irlJlyermest de_ 
..on.a llemiae a&redllen eeu1ı u. 
9llnn ~ başladatma ......... 
~ '*11ir, Fab& .. Wa da 
ldsake-e o kadar çabuk bHU ki, m. Beykozda oturan MazJc lldında bir 
~ bir rormaliiecleo ibare' kaldıtı kadınla Pehm.l isminde bır genç dün 
JalmbıJ YeıVor. Beykoa Jandaımasuıa m'"-caat ede .. 

Batll'lanla oldata tmre Moıdtova4a ret <>vacıt eifW#1 dvarmdati 1cuyu .. 

'8' Mnlerans akıedllmesıl karan AiW- 8 • m.an ~1111 M&a1ı erset aalar. lıirlııirimhıle ~ llull.rmmll Bala bt '* k ..- ...._ aalbdt ~ lılr -HllFe "9w'. B. lardan birinden le& kokusu gelmekte 
tGnn iZ inci &iinü .-~rllmittL O saman Jaa&aJoı l'Üuk. buılannm11ı ıeo aııJa.mamnda ft ._ aa1a111 JaartclDde lıir fer _.... .. ........._ liFneom ~ lelre ,.. 1111 ......, ,... .. da JllÜ oldutwıu duyduklarını •öylemiflerdir. 
talmıia ..wl7enl• ki, brar bir defa Jtwın-w:m ~ JuCta,a tuldb ~ Mr 1gem......., u Jııa&Aıı u kabl', lab& ........... leoeeell ...._ .. , stu.ıoe .... ıuıa Bu aıbaı' dlıerine kuyudan ctkanlaD 
ftrilmlş oldatuoa cöre derhal tatbik oldllh ılbl INnlunalarındada. _.__.. ... ceaedJn bundan bir ay evvel tagayyUb 
.....,.___ ·-· . - .,......... -elr, "ftl k•fen• hemen ...... ana. eden ve .Anadolu hlaaruıda oturan ma .. 

§.~..f.:.~~:§ [ Şehir llaberleri ] 5:f=k.~h=;: 
_.... en-::osk•n konferansma · - • aabıtah busızm bir r.ııı&7ete mı, ~ 

Meltleri ........ talunialer o d b k .. - bir km.Ya mı turban SıttJti tahk1k 
RllHft)t ile Cll~lall tara.. Un e irço ~llln hiklyeslna dtinen derd: r \ edilmetıedtr_._-0--_ 

'=":=-=-== muhtekir suçosto Oduncular "ileride odun e1ç=~= ::~ım --= !~=: .. :.: :.:. ~--=·-";.;;:r-~ yakayı eleverdi b b l ı tir. Bu arada muhtelif clDI tıbbi --:.= :=.. ""!....ı~ u ranı o ursa mesu elçimiz geldiler :.-:~::.::=..mo:~ 
_.., - .ıeu 1ılr 9'llldll ......._ Fiat llliirdahe lıontrolörleri tile J'laı Mtlralmbe Btiroau m 

=:..~ .r:.:..z.ı t. ~ -...-T',,ı, w: tutulamayız,, diyorlar ::=: ..=-=:-:: =mı':.!:::=...~· 
:..:::ı:-.= =rte=' .!': fcırCIDIGll ~ =ı: ~78~=:: Azıh bir hınız y•blandı 
....... ......_ HU w" • taUı e.. DC1n de f'hlrcle Japllan k.onm.Dar Od l d ki • • .. li k rada ı llel amllllll mtileWf wUI za~ aon. samaıılarda Ortat619 
.. 111• r'.- bmls ................ neticeıllnde muht.ellf ı!ııatlr,.. uncu ar zarar e ece ennı soy yere w ...... Yallli l'eıtıl ..... dadanan w muhtellf hırıırhtlar.,.... 

• ..,. Br._ IJallllia •ütelil Ilı.. a • aı· b• • •d dil f• - k b k • flılMlaa ~.· ....... 
.. _.._. il leliDe almak btemekte Ja.rma J'Utlaımıqtir. Kapalıçaqıda v ıye Jf JSti a ver er, ıat mura a e OmJS• ElelJeJimis eYNfkl seef7i bn • pan )(ulımiıı <JeDO j.sminde aalı .,... 
llllüa anla " •ütelif .. .._.P-in Kal~ manifaturacı Sedadm p . b . k •n111& ..._ ...._ •ehıtrte ..._ hıram ~ •dli1eJ'e &eslim 

,_...,..... g kenls De Wr t1erere7e
1Pa7.en basmalannı buı tiımelen Dd. YODU azartesıye U meseleyı kODUfaCa ....... .......,_ w fia •Wı mifUr. Muıurn Ortatö)' CfflLıUlll"'ll 

..._ ._...meled anam .11..ava 1 metres! UiO turuttan ve bam. tlmse1e- lald llMisde Edlnıedeıı otomobille 1 on aded f1'f ft dtıtt&n 80Jlll1Jltur • 

...,._ ·-· pellı:Urm m8&ead61 •-re de bir metNeiDi l60 Jı:urutıaıı at. l'la\ llirabtte KomMJıonunan wa.ı~- ~de mal o1dutu halde !:,~ .._.. ...._ ,H • eehııd Dl1n mamunu l'>l'gllJa çeken 'I 

......._ lıirt olarak ılriUıii. lla ü.. tıil, görülmtl§ Ye cflrmüme§blıd J& .. bit ettlli J'8Dl odun narkı odun me. Jen1 ~ üsertne •'11 J8PDJ.11&D .an ~- 1
.:· Ber aorgu hlkiml tevkiflne karar ver 

~-=w.::ln...ıtekll:ı-:= pılaraJı: batt:ında kanun! takibata aelesiııl tekrar alevlendirmlftir. Yeni oduncular hattında bir flklyet ya. • nn htirik ..:.,. ra..r :.011 ~ tir. 

Be ba lı:onferw• üWtlmesl araun.. ~ '° &tilnhamunuufa klı • narkuı elld. narktaı:ı M ıturq aşağı ı>ılına ebemmt1eUe D8S&ll IW>ara karan lluıeb& .. ee ılk&lr. -;:::::=========~ 
ıla ~a. olaa ..... lrfade mat mala.zaaı Ahibl Morla Ş&J'O'Duı cblaaı odua -~ 4Ul'durmut &luracaJt '" ~eu maıı korunma ta ' / 
...;~ :.Mrliil "::...-a a14 la. da maı atzr•a.l•tuı lmUDa e\Uli Uk. .....-r. ""* IDlntsıtw~ ~r. mu ıa"'?l •,,,_ tlı&blk obgauak_ ~.-......... ·--:···:-· ....... ,, •• '"; ....... 
w mlbüerelerln J'&P1lımt Te am11,, bııda l>lr flllyet J&J>İbllJI. malaz& dul .ti Wk berine odan aJdılda tir. yaprak tutünden ıbra- RADYO 
.. -anlyeU ~ ..-na- aahlbl nM Kilrabhe tonV6lık'leri- nm iddia ederak 110 klanlf\alı odaa Diler ıara.naa ktt - .ı. 
lılırarlara Wla•m-. olnp olmad•tldu'· ne de ellerinde mal bulumruı.ciılım sattımıyaoak.lann• ~emektedi:rler. carlannm, idtli"at.nnda ne dereceY4t 

........ lllMtrennsmm blta~• mii- söylemiştir. Kendislnden satış defteri Toptancılar ise eski narkın bile ken. ,kadar ha.k1ı okiu.tıarının Flat Müra.. Şimdiye tadar :raprat tütün ihra. (Pl ) »7 45. Ajans habel'ı.rı &A!ı" 
.uelletile n~!nat, olan t~~lcde .... ~e istendiği zaman da d efter ibraz ede. dllerinl tatnıın etmezken son Iiatla. k:ıbe Komlsyonu toplantısında gö - catından nlmnıamakta olan ihracat Sen.fo•nik· m. :;..:ı. CPl.) 1Z.3G: Baat 
lllblenea ~ lııa ~coc.re -..r ti ,:ıı~ d f . . G " . • ıu.ı&. ' 
..._... eıllci arahM meYcad delildir. mediği ve sonradan ıe ru.JO~ e ter. rın ltendlleriııi büsbütün zarara acık. rüşülme.si tarariaştırılml§tır. Pazar. vergı.sının, uınruk ve Inhlsarla.r lda- yan, 13_33: Türtoe plAtlar, 
....._ u.ı..-. «SoyPiler .BJrllil. le1'de de, aatadıb 1dd!a edilen mal - tutunu ve bu vuJ.yeı karfıaında ıa • ~ günkil Fiat tlilrakabe Konıisyo. resinin allkadarlara eönderdill bir Ajana haberleri, H: ~e 
• ...... ,....__ ...ı pJnlaeaiı " lann ftai w Dl&ttarlannın JUllı ol- tlhaal mıntablanndan tebre odun uunda oduncala.rın bu idc:Ualan "98 tamJmJe ~en alınmasına batla.. l.UO: AnDra Sonbahar at y • '"-* _.......... .... ......._ ıaadJlı görtllmlf. bübnda alılt iu- •üedemiJleCıÜ)erlnl b1lclirJılelıSed .. 91 tst"khrt .,apanlaım toplMtkları nacatm. nın tabminlerl, 15.30: 
••

11111» atlıl ~ -:- • .:!:" ~ \ulmllfiur. Balaı&llde bir kııtutJe ma ıer. aı h.-.ta beJJ!beaJ• ocl1la • - w E !er tllldlı: thllJılMl&Mr. Yapralt t6tüıı tacirlerinin vergiye hm bandanu ıı: aut •JUi. 
•111::::.~ ;._.. teıınıtıa tuuının da meöeb defterlerini 1'* Glltısd 4'a Yall w 8ılı.ıt1• a.ill IJC. tQer twaıftım taısMBel oda Mc. 1tiras edıebıUecetlerlDl Te belki de ver ~~ programı .. Yeni 
:;....., eM 11 teklif ......_ .... 8ek flatıa IMılıbn _..iif, bak • Wf1 KftM'lı 1ıılr ....., :;mımıek lMl .rlan. ~' Klnblle lllıwa at Cbda tıetrar bldmlmuı ihttmaıınt. Radyo Clll ve tanco 
88lla Md•Oedlri Mrtett' a11ı •m'ıd kında mbıt. atill)waat'lll'. J)llnktl 41• ,,.....111 ~ 'TkcUtat', -' ....._ 9'w1oe ~ wr ~alalı V*Alet, fimdllik lh. (Ka;brarnanıa.r aati>, 
llımkonda Yetil irlölll .... ...._ ler Bıtiktr 11...,...-1 •tlrKbbll -.,ni mmandaıu bqtlnttı ııaııann w lllil _olduıtlal'l w ela. "' • il ._ _.... t ır ı ,,,,.. ~ .ım.. cas " taoao orkestr 
._.._ •• ....,. NltlD " ne 1ebeblet kalem, pam*Jalı. ft.Pka. w WDll 1ıılUnıl _. o1A. WttırJeN de aıru pm kiJWede -IMıDdl ............ _,,,,. ..._ But 
.. _... Wtiıiai tem•a'•• ır rn.. ,..., ......... etmJtlılr w esti. fııaUara Hin& eden.- tanııan mllMınl ı.aıua• JIUllm.ftlle .,. 

7 ur ..w 
• tetkik w ...., .. amıı ....,.... .... -..ı .......,. ~e lrir. ıere ırauıs olduttanm \"4llta1arl18 iL ...,..,.., - tatemiflerdir. Bu ma- dl1erlDe lada sıaeoa&tt • .._bal ....... ..-~ eıı1I.. ıa.ıe ~ "nbıia memurlan • ba1a ıaan- IHıluDduklarmı bDd!rmJt. -..ıe . ..-ncıJann tGJltllln brlL 
....... nra • ..,..,. ,...... ~ ___ ... _. -. ... , blr lhtitlr tara- Jıerdir. • ,. .,ıllldn. oc1mı blmetıea ım. Patrikhanenı"n ... ..,kuru 
,.... llbarli»lerl aıNre•ar ~ ma ~ - ...... takdirde .......... C'llara 'VfV" 

• - 1 ... • 1n Ntaa .- J8pmalu1 brar~ır. Odun Wptancı1an ~mı aon ._ etıttJıderl " .....,_. 2.1 «;· (Günün meseleleri) 22: =.!:a"' ..U. ilet. ,.. üre henmıl7e.. ııemmıar b!r kt.9 gtın evvel et ve teablt ~ 1lWk a.rine, J&D1 top • arp ~ oldatlan huausla.rı ih. Pener ıyangınında belediye tarafın.. İo · kealnıaı. 2130, • * ..._ ~': :. k..:. taWL peJDlr ~ oldula si>f, pi • tan 315 w perakende 510 kuruştan tift etmettedlr. l'lat K6rabbe Bü.. dan yardım gören Rum vatandaşlar : n ~beded, ~ n_'5: 
._ ~ ..tlee nJh beııJeflel'IDi yasada berı..nsi bir abada elblrlill •tlf yapmanın andDıerllll r.uara mm odunculardan bu Ulebln aebe - namımı. tefekkürde bulunmak üzere aDıS ııwtra& 
...... ......._ ;ı,tidlll _,...,.._ ne kontrol ,..,,.caktar w flhif fl - aoboalı w b6J1e bir atıf ,.apmı,a • ~lni aormqtw. Od:aııeulv ile bu - P'etr11ı:ha.neden blr heyet dün ~l,e. S&;:Jon:.;Oi::;:;::;;;;;_ ____ _.o::; 
lllr 

7 

la Wl derecede ,...,,.._ a.'Ua atıf JW.pan!ar hattında tanu.. caıtlarım 111swıe etmJtlercı.. Oduncu - günttl nan b.rf1Slllda töylillerle te giderek Vail ve Beledi19 Reısi Dr. 
m 1• ........ ...,_.,0 nı tıUiblla ~kleMlr. ıa.r ileride herhangiblr odun aıtın • aralannda.k1 mu'kavele hGtiimlerinin L~tfi Kırdan maJıcamında 1liJ'&1'e\ et-

~=:.Dılır ...._ en.ı ı.-mau tısı mevzuabahs o11l1'8& bunckn ken. carl olamıyacatıın, yeni prtıar al - mil ft tAıfekkilrlerlnl itildlrmilttr· 
I! .._ .athft"" bDlena- 70 ~ında bir ihtiyara dllerinin mes'ul tutalamıyaoe.ltlarını, tmcıa odun Jı:estırmenın tendi arar. ------------

• Qi '-il .._ a. Jıfaiül tnmw.Y çarptı zara ,.nı wklll mliltabsm ve tile. Jamıa Qldulunu 8QylemiŞlerdir. 'Ko. 1 R T 1 H A L 
11111•:.-.._.• ~~ IM'P-•ee DtlD fe]ıreminlnde, 'lO yallJlda bir carları tatmin etmekten ~k uzak ol- misyon odunculann bu talebini yer. . 

... " t 1 =::-ı e= lı\lı'SDl al1l' nntte JU'l'ıanmune duğunu aöylem1.flerdir. Oduncuların 6lz görmtış ve 11eı1c!eki te1ıtikte 1tlr Senelm:e eski MQhendtllbanei berri• LoDdr& l Stel':!ııq ve ~--
tıaft ": .:.:: =-~aaetlw neticelmın bir trem:Yhr ta~e olgei 1"l iddiahrm& ratmen,k tomt.sb. yokniludne 'vesb ikı:u'k~~=!;'=m:.= ~·=~~;k ~: New-York lOODolar 132 
..... .--. c1nıee. ID'Qftur. Topkapıdan .,,.. emın tesblt ettiği nartın sı ı ır şe u _.,. mit 9Rlltli ~ w YUtaek lldhen. ceııevrı 1ootsvıçre Pr • 
.... ~ .::: .-..: .,. .. llllltie olan Ahmed Soldafın idare - tatbiki lçiıı aY.tadarlala emirler ver buln1114tur. di8 mektebi reıstm m-.Dbni Refld Tura a4ıid 100 Peeeta 
,...._. " ,_ ıe p • :-- dntilrl nmn.1, o mada caddeden mat eQnfftir. otohama 100 Yen 
"''••* w •• - .:... • ' ....... 8eJk16mer ınahallealnden Ro_ Y d sevenle' r cemi-! Bir çivi muhtekiri ()mapsi dDıı taıebeıer1ıı1n, dostları.. stokhoım ıoo ı.veo xr. 
11111111 -. .-.. ..,.., ....... _. a '* lıh*ta o11u imıaiıe çar. ar ım • • Dil>. we 1ıı1r a.uram tıt·aıımın fftilatlle Bir aıtm lira 

:;.:-, *• = ~ .ıf! =--1111r-:-- ,anıanmuına -.. yetinin kıı faaliyeti tevkif edıldi = ~';; ~~~ ::Arlık bir ıımı tmce 
Maalla Aıl 'o". • • ..,1 11 ~ J.!.:.._ YKalı... bubldaL~ Yantım&etenler OemlJeti kıl faall- Fındıl1ıda, Meb'uaan 7oklı1undaı nedDmlftJr. lılernuma Allahtan rah.. ·--- " __ ,__..., 

... ....a a.... • a -~-. • • -· dmaaggıp- Jl1Llbur lılifOll ol!eı Bobor ellDe P .. mi& d11atım. otuııan ..-t.eat aıtadL. - .,,_._ • ... .._. ...., - -·. • >••·...,... ,.,um beth•ıı bul~ :m çtrdiii • ldlo ~ fl.blt fiat1a at. tmm 11elmıed 8elim. Tura. nevıet De. ~eli ~ a 938 
Jletlee elııırllll .,.. lıl. '* ..... b1Jd1ıl& a.,runıada ~ ~ uıanarak adll7eye n!QoDan memtıNTmdan 1'the4 Tura 

ı-ıı· !z ık 'ha .... JIA1k--. &I nı.a. K111ta. eaJr.:1ara dalıtillm* 1we 1000 ıAkmı ~ ya " .,. aileeıidn bderlerlne 1ft.irak ederiz. 
· _.. • = ..._ ,._. • lllliJ m l 1 lıılas ,. *1 Jilln 4ikllJDe]ertDe bA.t • • ' • mahkeme 

,._.. ...,.. ıııo.., at ...... lllr. o ; ı ı V z ı , ~ ,,.,.,...., ._ &JUl tnı 1MlllM bdar Suçhı u11ye t DCi ceza ı.tıb 'l J 1ı l ~ ................. - ~ ... , , ..... 4,!- -~ b 'J ... olall blm,. etet:aıer 8IDde JILPllan ........ al .,-..1111________ . l teır nu.e 
.. .,......=-,-,!!! .. • aJır .. , ..- ..... ·..:. .. :.-= .................. ~- wvöf edilmJ.ttlr. Mı·ıır Pı·yan • oda .- m o • • ·•tm1ı1Jn1na ••RP•1L1* ., _______ _ 

" nti1r: 
• tlanc:l T... 1'111 il • ı - ıı.. ... • - iSTER iNAN. 
4 ~- Alll.l- ........ :11wtm1ıs..ı.. 

c r1sırP 

a.... •• 
tM'I 

_ mıdm .. 1wntr .._ 8dt. eee - iSTER iNANMA 1 
- Da .... ec « D • - 'ftımıll1 ans.a .... ..,.., ... 
' ıı 
ıo ·~ 

;:,. "· 
ıe a 
1 10 

HaMcde w- cıeae.t 
8ıılıliı Mlblde Tl»alaof '*91edn.. 

dıe ahlldıe • Jallll4a bir erbk -
dl l•hnwn'lf, füM il~*& ~ 
ecWeman'plr. 

Diler' ta'l.ftan etlldi IDUQl[De e. 
Mil '141.lıe tabibi Bnftl' Karan da G. 
ıtmıa flpbıali bulm'Qftur. Ceatd Mor. 
sa bldlnJmıPar. TN>k'ktıta cJenm 

................................. _il.ttllkM"Wlr• 

.._.-. S b 1 rCC !• ..._ ' •MftlılQMl!k a&nanlfa ........ 
- , , , ! ... ~ K 5 • ı llıle aıl:llrllilM aillıler • 
•a11ıs•P •&m.a• W. ~sa~ ...., ...._ ....... 0n7a •erdial an'ıdmac, il. 
Jlllll IRı .. 11.. - ...._ ..,.._ ........ 91n .Wıtı 9"ab 18 olm .. : .. ---•ı• !!dl-....... - -- tl9'cıl ............ 
thl ' , • ,..... ıs a ıa ı.ı •.-
..... <hl ....._ ı•lwta. ._ .L ..... ıı. ~ ta.ıımk sora. ........................... ~ "" .......... " .......... . 

-..- ..... - g· ta 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

BBgiUı llıramlge 

( 30.000 ( TAradır. 
Mili Pi,anaonvn 7. llbepm çekiliP bu aefer ~ 

llııc*tır. 
Ba ecan pb1ip biiJük ibamiTe (3-0.000) liacbr. ATr,_ 

tane (10.000) ve aiti tane (S.000) liralık iknmıi1e ~rdır. 
40 bilet (2 J ter bin lira, 120 lıilet ( 1.000) uer lira. ı 60 

(500) ar lira kaırana~ır. 
A7rxa (1.200) numaraya ( 100) zer lira. ( L200) ·~L..et 

ela (50) ter lira (8.000) numaraya da (10) nar lira_.,..
ceJrıir, 

811 sefer bir mil,01a liraya yakın ~ni tam bir 
(960.000) lira ibanüye olarak tevzi edilecekttr. 

·--• Taliinizi bir ele Afyonda tec6e ediniz. 
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i a, = 
e~:rug· ı~~,~~r~~e 1 a nıakta i = İkinci ıs milyon Ilıalık Ta,.rruf Bonofuı yurdun her • BONOLAR ARTIRMA VE 1 E = 

yazan : Halid Fahri Ozansoy ~ lr.öşesinde &atıoa çıkarılmııtır. Bu bonolari almakta ace- EKS L TMELERD ~ 
iV ve başka b1r hevesle devam etttrmete a lo edini2. Çünkn ••Uoın. bugüı:ı!ldi oe\.line nAZaran bu TEMINATTIR. ;; D ar!ilbedaylln blr de mu.s:l.ti u_ Jmkı\n buJ.ab;laıl.if.ik. Pa.kaı t&lebt>lik.. 9 Bonoların da e"YVclkiler gibi çok D-. bir zaınan .içtn.de := 

mı vardı ki ayn bır binada ders_ ten muallim muavw.llğlne iatJlale e_ S -.tıhp !biteceğine şüphe yok.4tar. ENvelce satılnn Tasarruf Bonolnrile yeniden satıı;ıa çı- § 
!ere ~lamı~ bulımuyoıdu. BoZim tL dinceye kadar tam on b~ ııün koa.. 5! karılan Bonola r artt ırma ve eksilımekrde satı~ kıymet.. = 
Yntro klmı.ını ara.sıra ziyArete eelen ı mızın icillde iı.rtıl olmata uğr~.k.. 2 YURDUN MENFAATi• •, leri üzenndcn tıcmmat olarak kabul olunrunktadu. E: 
Sark ve Gaı'b musiki.si üstadlanmızın tık. hem de ne çlla ockerek... 5 ARTIR ınA VE EKSiLTMEYE GiRENLER ! := rıvayetJne bakılırsa, iki cepheden, bir Şimdi o talebelik günlerlmızden bul 5 fi -
iki aene içinde ye.,1şı:recekleri talebe tablolan cizme#e pa}J.Ş cağım. = . = 
lerle hem Dede EtendUe?'l:ı ruhları~ * = sı· zı· N MENFAATi. Nı· z Para yerme Bono yatırmakla işinizi da.ha kolaylık ve = 
Gadedecekler, hem de Avrupa usulü At!ıtör Bürhanetthı Bey .. a.m.e11 dr1!.JD 3 •, karla yürütebilmnniz. -
musikinin temeııuı atarak operalar mualllm.1.. 5 =: 
tem.sJlne ririşecel:!erdl. Her lkı mu61k1 Onun der&ine ya ıtt 1a notere gir_ ~ • VERGi VE ERASIM YOKTUR §!=_-
kolunun bu huSU&ta hepimizi hayrete d1m. Esasen Bürbanettin bu v:u~lfede = Tasarruf bonosu almanızdadır. 
dııstlrccok kadar muhteşem üm!dler çok kalmamış, bt; mü:ldet sonra t:ekiL Ea Tasarruf Bonosu almak: Jıiçbir merasim ve müşkülata; = 
besledllı:Ierinl cörtlyorduk. mlşti. İlk JClnlerde l irml kAdsr We. = = 

Bize ıel.ince _ bUha.sss Hakkı Talı.. best vardı ve dersler ~yle verlrTdi: 55 En zaruri ihıtiyaç maddelcsrinden baıka ~çbir ~eye para faizleri hıçbıı vergi ' c resme tabi değildir Bun-ları bü- ~ 
8lnle kendimi kastediyorum _ sant1· i''" Bürtıan.Jtin _ <Bir talebeY'" :••ret ::::::; verınem k tün bankalar!" şuhe ve ajanslarından, bunka bulunmı- __ 

..... ~ v - = c • PoTa arttırmak ve bunwıla Taııarru! Bonosu 
l'ünlerde daha mı az renkli hayaller ederek) EvlAdtm, iel bakayım sınıfın = lmalt yan yerlerde malsandıklarından Milli Piyangonun resmi 5i 
-*'~de ı.v..-u.şlukf ........ t = a vazifenizi yapmak ve -L-t men L atlennİ;ci k.o - · l · d 1 b"I" · • ::::z _... ~ »Y.,..., az zamanda or asına. .. - ~ "' satı~ gışe erın en ıı a ı ır&nız. _ 

~ .. ~~etlerf ... !listerecek, kadınlı Bir Ermeni !fCDci, a.ktör!Wı: sanki :ır- S rumak demektir. • PARANIZ DAiMA PARADIR. =e 
e~ ... ....,, . ~e sa .. mmızda öyle ıetldad_ kına hls bir Tamı vergisi iml.ş gibi :S 
lar yctişt1rece,ıctit ki, Şehremaneti'nin derin bir 1t!madla sınıfın ortasına yü_ = UNUTMAYIN Ki••. S 
cmaırun 7a. 0 ""m&n •-t•nbul Beledi rü-'ü -- "h • ===-.... ,U5" .... T.a:sarıuf Bonosu a ld1ktan sonra paraya ı tıyacınız 
3'a1 k~irt kullsnllınazdu kapam~ BW:hanettın - B ld1t!n rol var mı? 2 olursa bum., derhal bir bankaya vererek i§lİyecek ftıiz. 
IODl& mermerden 80tun·a-'· •~-- ... Erm ı · v r dlm = Tasarruf Bonolan he-ı~tı"le milli mu'"d-Lb~.•zın artan k · ı h ttrece"" •"' ... ._ "" en gencı - Ar e en ·· - wn '" an1..... den yu .. zde yarım fedakarlık yapına sure~ e er zaman :;;: 

ıs • muazzam tlYatroc:ta, tün gele: Bürhnnettln - Hangisi? := :ibt.iyuçhan kar~ıla.nacaktır. .... 
oek.. en partak deknrıar ~eli! dtinya Ermeni genel _ Balın'uıncular'da.n := paraya çevirmeniz kabildir. E§ 
tllü:lerini Avrupa artistlerine PAnnnk bir sahne.. S: • f AIZ PESINDIR Bir yıl vıideli bir bono % 6 -
ımrtacak bir kUjreUe temzllo nmvaffaıt Bürtıanettin _ F.ski anıma aıyam 5 ' • Altı ay vadeli b.ir bono % 5 ı= 
olacaktık. HAsılı btr mÜd{let bu haya yok. Oyıu. bn.kalım. = O/ 6 r . l' bi Üç ay vadeli bir bono % 4 
Un cocukça neş'es!ne klıpılmlŞtik ~ b~ Bunun tlzerlno. Mnakyan'rn 1ahud = I• aı:ı: l ve "r sene vadeli biT Tasarruf Bonosu aL 
neş'e He derslere başlamıştık. Papasyan'ın veya Pasulyacly;ın':ın kim §!$ :nuık için 94 lna ödiycceksin.iz. Buna n1ukabil bir aene r A ı z a ET ı R ı B 

Tiyatro şubesi Cırs11ba tecvid ve anız bilir hangi taraftan, ana urafmdall 55 eonra 1 OO lira alacakıınız. 
clbı dersleri de ıhtıv:ı l'ttıt1ndenn e_ mı. 1oksa baba ~ratından mı muhak.. = e BONO FIATLARI HER KESEYE ELVERiŞLiDiR. Paramzı en emin olan devlet kasasında :: 
renJ.er usulünce yedi Jmm.~ aynlmı.%r: tak akrabası otmo.k lı\zıın gelen her 5 _ • ~ 

1 - Kıraat, !elA!tus, t.l'cvıd hangi bir Kar:ıbet veya Berklo;, en bO_ = karla saklaymız ===--
2 - İ~d. takrir, aru.1, · zut bir şive ıle bir şeyler ııöytemde § Ta.sa.rrul Bonoları ), 25, 100, 500, 1000 liralık par-
a - Tantı, edebiyat ve edebiyat ta.. başlar ve kafası, kolla.rı, bacaktan ile = la.r } 1 B • t f b J 

rJbi, acıı.yl> hareketler yapardı. AT~ra. :: ça ıa i.nd.: satışa çık.arılmışdr. Keeenizin müsaadesi Jr asarru 0D0SU 3 )llJZ =-= 
4 - Halle (tra.Jccm. ıröz]ertne heybetli bkı.ştar verme!?! de ;; ıWbetindc siz de bir tano ala'biliııs.ini:ı. = 
~ E~.ik:d~:m~~~eret. 1atrlm, :§.~~~e:,· d~~~~e~~a b~~: =: ~fi 1111111111111111111fi11111111111111111 llllJ!Ull il llllllllllllllllllllllın!lllllllll l l l l il il lll l llll il fllll 111111111111111111111111111111 il llllllHllllll lll lllll llU 11111111111111111111111111111111 nıw: 

ıŞillhaz Cmlmık>. la gider, ııonundn hnykmrdı: kendisi. çalışıl4cak dersleri tnkslme Fakat Bürh.aneüinın sesi yen~en l kaçı idi. zırn Ertuğrul Muhsin ve Ga. sı için bir mUdde-; Mitoloji derslerl 
öteki ~!er b:ışlaaıncta ne y.apı. - Olmuyor. başlamıştı. En başta Abdillluık Htı.ıni. ıürledi: ı lN> gibi, o mman da kıymcw takdir e. vermek faydalı ola03ğuı1 söyliyerek bu 

yorlardı pek bilmiyorum aın.ma, traJe.. - Niçin efendimi d1n İbni Musıı. ve Tank faciaları cell.. _ Daha bağır_ dılen gençler, aynca -.,t:rı lAzıın ı:ele.-ı işe hazrrlanm:ımı b le tavsiye et.mi~. 
dl, dram ve ltomedl kısmında neler yo_ - Ar. bağmyorırunl yordu. Şlmdi zavallı ~c tal!!be, englzlı;yon sımalardı. Anlaşılnn, Reşad R.ı:ivan Deyden ev. 
ı>tlama}•acağma blrkao IÜn ıclnde ka.. Bvet, dersin onca en ehemmiyetli Hlo unutmam, bir gUn COCUkl rd iakemlesln• oturtulmus ınahkOm ga>i Sall:h Fu.nd Bey, derstere, tiyatro ta_ veı. muavlnll.ğimi düşünen. t<:mib e.. 
naat gatinnlş~im. Ar~la kendi nolcl.a.sı bu 1.di: cok bsğmruığı öğren... blr1ni sınıfın ortasında blr lske~t n~ kıvranıyor ve ilrlJatını yırtarc."\.S.'Il.B rllı1 okutmakla brışlam~1 . Btn yalnız den kend.sl idi. Nasıl tı. Ertuğrul Mub.. 
latidadınuza <l:ı. ırUvenlm azalm..ı.kn baş mek. TelAffuıı, m.mlt, j<'st, bunlar oturttu ve oruı., elin., aıtwstıtd lh ki~ bağırıyordu. bu derslerde bulunuvordunı ve tatb1.. ıoevıı.mı 4/2) de) 
lıı.dtA'ından, bu 18in içinden sıyn:matı itine! dereccda ö#renlleeek şeylerdi. dan 1bnt llusa'nın uzun til'a~ • - * kat derslerinde. y n i ameU trajed i ------------
d~Unme!re bile koyutmu,tum. Bereket önce kuvvetli blr aktör hanceres~ne ğa baş} d Çoc k t ını okut.. Salih Fuad Beyln trajedi şubesinde derslerinde huıunmuyordu~n. O saat_ r " 
vers!n ki blzlm bu ayını b~mın malik olmak !Azundı ve o olmadıkça ma a ı. u ena okumuyor. ı arkadaşlarım arasında bi'haeaa !erde eündllılt Fehim efendinlı1 koma. B 1 bugün 
Pek çabuk farkına varan Mlldür Reşad bu san•atta ilerlemek lmkAnı yolı.tul az oot bir muvu.flaktyet ll'ÔM~Yordu. ta ~e VAI'dı.: Em.in Beliğ Cem~ B&.. dl tatbikatı derslerin:> girmekte idiın. U ffi8C8mlZ 
Rıdvan Bey ~lmlzl dn blrer dorııe mu- Talebelerinin bir kacını bu ıureUe Fakat Bllıbanett'n gene 8~ zayıf bul- :: ~ rt Ron. M.aam'arlh muntA. Salih fi'u.ad Bey daha ilk gUn:ien, be. 5 ı"nct" sayfamızdadır 
aTln ta!1n ederek AYaA'ımızı bllsbUtün JIQkladıktan ve bılhAsaa Tilrk t:ılebele_ du, .İ'htaTlara b~: ~ ~~am eden bu 1lrkıı.daş18.r nı. hem talebe hem yan muavin gibi 
cclcnıcm ze mftnl olmnştu .,.~ ancak btı ri Jolnde lise tah.slU i'Önnüş olanla.rm - Batır! ileride Oarlllbeday ın t.enııU heyetinde telAkki etmeğe başlamıştı. HattA, Yu_ ııı.. ...,. 
la7ede mJleoseeeye ~hlıtım.ısa. JW da mPeud.lJeWııe lnandıktao. acm:ra. Qocuk blraa dalı& 60l1D& yUUelW. boJ 1~ l1an1ardaA Jalnıs bır nan trajedisi deraıerlnin l1i an'aşılma.. '------------

c 
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Bayram gecesi uğradığım felaket 
.. 

- Ut - - etmdi ne oı.oakf. 
<CUmh\lr.fe~ .w ilb t~nllkleri ha... - Yavaş y~vaş eerl d6ı:ıenin?. 

ati>ııe o gece her tar.ı.f sevınc ıçlnde 1n<1.1m. Yavat 7avq ceri döndilm. 
td .. Ben durur nıuyum hıçı. Y..rıni Sallana saüana iti aaatıe iOımıa:ıben 
11 k d ı rakıyı yuvarlı.ı.m:.ştun. To_ geldim. Çok cm•şım .. ded<m yıı... Döl'\ 
Ut a .ıı önwı Mı Ylh\lıi den f.Jıi$_ :taciebt.e lamnnııın. Pak.at lttr taraftaıı 
ı e bır r&ntt vu eVJllD &dresıııl at. <Et~> ~u ;t1n:1a verdi. 
anı t m. ~. diğer tar&t~o:ı metnJeketimd• 

Osnuı.nbevde kAımV&ldan .lnccei!m. CCümhur'yeL) illnına o .kadar aevhı. 
JMt ooıa s:ı.p.acıUlm ıatr .aağ:ı sa,paea_ ~ kj,, dflrdlln )'eline ~i dört 
tun. B r SölA ~~:ı1hm. ,Jtat"ŞlYlt oge_ içıni$lm ... 
len k rmm emı ı. Osmanbeye celcWt. Bir •A bir so. 

t k gördilğti:n traıuvay:l a'ladım. E- la; bir sola, bll' ~. saıpbt, Pakd 
tat n kafa d ıman·ı. İçk ye ai~ık de.. 60 k ard:ı e n ,;ıembeıst, yeşıli iyi 
f;1 m. Cadde ımn son dcreıcıe Jcal..'ı'Na .ık • f.arkolımmllYOI' lct! 
etnı:ısı has b le tra:nv.1;7 d~ lJC1 Jltttm-ı Bir kaPt ~.akl•m: 
da b r on 'tttlitln trorUYor. - X:inı o?. 

- Yahu ... Ne~1'. tı tmiyt)r \u?. - Burası mı?. 
- Hocaremı oadd lcalab k . - Neresl'?. 
_ Ka nb&lılı: maleha' k tanın.am~ - 'Yahudlnln dedılti ev ... 

Pi\ aYı verdik. nUdU t1 çalmalı~,4. YU_ - A .. 'dt!lin!n zo~ bak. T
1
m.arha. 

rtir 1 g tmcli b·ı. n'!deın !ili ka.Ç'mt' !M!. •• YMud.nın evl 
E rtan ll ş•'l'e!". Büsb~ t-a_ batası .mı d~r. Ayı>!~ ıt:uada Ya. 

non sıkıldı. hudi nlin J'l'k, Bara'Sl ~şım 'Beylıı 

Bu va ~n 'S'Otlnt ben'mte .alıty mı -e.., ev:. ?31 n. ! 
ti vor r b '> d ~ok k zdlRl. L. • 

~ ne tn.1 iki adımd bl Gen ıu r llOl:ı, b;r -~ 9'Ptun. 
"nVAY mıı a r lcarşrna kızılaa bir -ev ee14!. 

*1 or. ()at !kapı: 
Dan. d n .. dan.. d n... _ Bur.ası mı?. 

o ndan!arm :ırkası b t•r .ml h ç~. _Neresi. 
b"') kt"n lnE-Za.'ra _ RMClevu cvl.. 

dana d n c! 1 mi?. B~ ~ra!'t'ah - Ba.bıı .ığntıı top?a. .. Deli misin 
rakının verd ıtl .eenemlJt ve dı.. INSin?. -o~ yarıs• aklını mı kaçırdın. 

~ taraftan ~nm\'a~• lllal&INLlık ol.ı• ....._ Zeı\a <Mı8*tk va! .. AffederslnlıL 
~ ı. . Uyu.valı:almı-sım. Gene bir soh. b'r sağa swtım. 

Eo mu .)iti dl •: Zataa l\"lr~üm!l. art.it solumu, 
- Bcybaoa.. ş,!fıye geldik. Drıı ya sd1mı da "98şırd~m. 

a-1 yoruz. Ka k bakalım. Bara1ıa M<>- na.e blta yUrllyorum. 
tııetret ot i dr 1.. hey .. beybaba · 'lıem Baktım .. kırmızı b·r b:na .. fa.kat ita. 
hcK-a hem sarhoş bu herif ga1 ba. ·• ~sına kadar gidecek ihalim ~ yok. 
~e lerı - 1h Fak~ k!\!eb b.l.. zaır •r k:.tJrJlya ya'idaştıln" ıuı.an ka. 

"1T k h::ıllm yo-c. pı açık. İçeri glrd!.m. 
- O b çare de bavr.ım yapıyor ga_ Karanlık bir b~hçl:'. .. Blr!taç adım 

J;ba • tt.- 3ttrbdlla. &mdeletı Atın".. ayatıı. 
- At'tilt bı:mmı ıtıtvnı.m 1ğı. ~ıı ~ 'trıın bvd~ı .. 4ülJtütümU ha:y&l me.. 

)JJt:ı n maınrrı . Alft1hA fda tÇm ş . Zil nl habrlı!ronnn. 
nm11 ~ ~ .. ~ .. beybma. ~~ıa 1blişulnn ~da 1-11' el.. 

'ltıı~ mi Yli'l>lı.ş -,.. VMi Jı:a.14ır4ım: 'rlfltl "1M': 

- ffe 1'ar?. - Mehmed be? .. Gel bak. Mr.lmn ,._ 
- Bması dt~ tt t!l ... ~lı ~- mra ~'f'I ıinnlls~!. 

ba g dfk. "t:-lmn-g d$OYa lfth't'oP,t.. - lI~ dbllaıı:l. 
tak bakah!n. A'k: lllika11ıila bu kadar - Yot .Ulltlll. l!!oo& ıııı,.re,u t»lr 
İQUJ.1' .mi~';> 'heflr. 
Kalktım, - Aman ~ . ıı~ •1!W.•. 
- ~ z":-csi'l. -'Ne1'8ften «elm~ 1-b\t ••. hkr _. 
- Ş..ş'lU. titrıde ;ntımı 'berlm ~ldu tdeldn. 
- 8en '011Ja..n~e ln8<'.ektim. - lt1İ1t tiana .. lblt •. • 
- 'Ne -ya~ımı. ııı:?.r.ıv ıiblrı ~ndır. - ~ıtrıalJ')Ua lba$na lbh' «ova 

-.ata otel aarsonnmıız da ol.acak de.. d!Jkellm .. 
if1 ya. Uyumuş 'JtaJmışıın?. .__.. _.. •11 lile) 

SON POSTA 

Tuneell Nafwa llildürlilğiinden 
1. - İhalesi 1019/941 tarilıinde yapılmak üzere eksiltmeye konulan 

Tunceli v1l~etinde Seyit.han Plümör Muta lııBpr.Od yolunun Beyithandan 
..._ıı Slll80, l1llO • CllO, -.ooeo kllom.et.relerinde yapılaca.k ıosım... 
llP' jnfaatma ~ dDı1t Uıdar i&ltb çıJrmemış olduğundan flaUar 
yükseltilerek bu 111.§3.&t tekra.r eksiltmeye konulm.Uftw". İ§in muhaınmeıı 

r··:· ... ·······················--······· ................................... -....... ._....._.~ 
Oa• •c An ~0:~~·.~ 

3....r... ... . ' .......... :.a 
' lcettt j;ıedeli 1.-..0 liradır. 

2. - 8u 111 u:t ~ ,. M'ıat ıfWll&r4Jr; - 97 - Yazan: Nasret Sala Co,kun 
A. - Eltslltme p.ri;nameal. - PS1. bana sehei> ne 8ekd?. laruftı. Kardejlmu tah911üI ett.1-. 
B. - Mukavele proJeal. .Yapmış bu 1191? tı ea:adete erıgm1!sinden <!olayı derin! 
C. - Baymdırllk Jtlerl genel p.rtnamesl ~ - Kahya.., Ecved, Ay,eye tecavllz blr huzur duyuyordu. Lakın ç.ftl k! 
D. - Şose ve 1tCprtiler rennı tartnamesı. :etmişi ne§elSint by~i. Her taraftani 
F. - BeridfS,pr1. i Gen~ kadın detıFt.:ncien .iki adim kahyanın vücudu ıar:ı.ruyordu. Ayşe_5 
O. - Grdk. ;ıw ~kllmift.i. Din huin i.Dtlhacınm iet1.id ett.llıi 
H. - İstiyenler bu 1§e ald ewrakt&u fOlıe ,... .&aıtrller f&rlname.!lıe .: - ~ aöylliyot'IW1 Sedad~ ıBa teeaüc kayboJm:aıwştı. .çe!iJ Be1'ni 

bayındırlık ~lerl genel şartname6lnden maadasını 3 lira muka.büinde imam.kin mu? hatmdığı Artızllt. lılaza.ıı ba!nb~ 
TunoeU Nafıa 'Müdürliiılündeo satm allll>llirler. Şo.se ve tiiprliler fenlil ~ 11'1 bir malJlfık 4knuştu. Oda.-:!l'ldani 

şartnamesiı:ai :ve .bqmdu'lık .-ıert fa?baıaesilli '8timJ.ek ı.t.tJenJer Tul}tlell j • U • ez çıkı,,or, 8edad1a -ı>K r~m koJ 
Nafıa Dain!stnde t>ec:temtz olarak t:örebtifrler. 1 Bir abr&JHn Jlikayesi n~uyordu. Genı; kadın :bıında haıt-! 

3. - Bbtltme 6/10/9*1 Pue.riesi günii saa.t li 4e :l'wıceli Na.fla MI_ ! ~di. Badru:1, :kaz;ı.dan ,.wnr hll! 
dhrlQlll ltinacında 8pll sarf IDBti'&le ppılaaatıır. : Sedad, Istanbulda~ '4vdet ede!. bir Celil &ylıı ~ı:wı SQiU?.rdLi 

.,. - li:k.illtme7e efrebilme.k 1Liliı .1ste.klller1n 10250 lira muvakkat temi 1tıan.a olmuştu. Haya., ne garib tesa. .J8ıkın aWta dala)'JAlle .Nuımaj 
nat vermesi ve qa.ğıdakl vealltalar! haiz olup göstermesi 1Azımdır. ,rıuner.ı. 401~du._ se.ıma., _.Nevlnin ..kar ualarmd.ı tW;O:t-~ ~! 

A. - İhaleden m a ıalil lltinled .hare 3 ei1n eTiıel Tunceli vllAyetme :-ııe ev~nmif, ~ Nev.lnle akr.a_ , ~kingen Cfım-anmış -tııenç 'k ~: 
müracaat ederek işe glrebJmek lçln alınmış ehliyet vesikası. ·nııı:la'tı:rdı. :'1 ı!u:rde ~- mn bütün ısnrluına nğme ., 1:rni 

B. - nm.et ft am:t1 odası TMiba. berte ~T~~lf"~ Ecvıetı:S Gdfıriil: sevgiye avdet etmem ştl. ~ 
c. - .Bir defada devle'te ahi 40808 iiral* ~ol ve tijprü Raairc tşlnln !mesi, ld.hyanın 'tevkif -edile'e'lt g0tl.i_, Ay§enln baz!.n ..a.1tıb .tı de .k.01-,. lt\2..~ 

muvallaklyetle .ikmal etm• olduğuna .ciaJ.r vesika. :rttımesl, Ayşcnin int.han, Se mamn •J ..unutulur ~ır:?.b.~cl.an ~: 
5. - Tekllner 3 üncü maddede yazılı saatten blr saat evveline kadar iBeıuzı ile e~len .. ~. Nazan 'hanımın n 1,eYkJ.fit'1' mutıeMıb, ~ 

Tunceli Nafıa Dairesindeki eksiltme komisyonu relBllliDe nul.!dbuz muka.. :..ı.nir buhls.nLlrı içınde erlı:ne&I,. bııLün ıbr.ıeağız, 1bata.aı~l.ı. ıdııreımı : 
bll1nde teslim edlleeektir_ ;unlar mahk bır re}ısör -ell.nde:ı "'1k· t.:'tl ~ !Mndilini .-,. atmllft.1.: 

Postn üe gönderilen mıelf'tablarm ıh'bayet ~ftneü nuıdi!eıle ,..ılı -... Emış bir film gilJI ne kadar meha. İJhı en feci tvaf'.ıarmdan bh'! '6 eei 
ate kadar ge~ olması ve arttırma, eksiltme ve '!hale kanonuna. 'ttygun ~e ltııtııbiae '"iderunl$ı.Sedadı .en zi dada "bıra'ktıtı mektnt:ıdu. lı.yre ~ : 
olarak lniihtir mum'll ~ i}'IOe kipatıınnş ohnuı .ıt&ılllllbr. ~e blyrete <{1i.şfrren 1'evind1. Onu ~ren~i okuma .Yazma ile fik nı ~ 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmem. ..-:wı. :Cvıı bir ka(fm ohıralt ge1dif1 ~tlıkte.n Wbıı.nı.ı i'RZJl?litL ! 

1 
ban"' lan ı ~,;oz yaşı.arı 1çınde dul 'bir kadın ola. .:Batına.11elen 1elüet· m!itealüiı, ..klıS lstanbul Belediyesi ·U :ira.k uğurlamış:a.rd.ı. Sedad,. istaııl:ıu13 ILT1 za.maa, A~ '° perlp ..a.: 

:kardeşinin dfı~ünW:ıe ,ı.ıt.ti~ ~an, 11e l!lec!aaı !ttfham etmişt .. ~ 
Temizlik illeri .oöP nuı.vunalarmı cer için ya:ıJtırılacak ahpb romoıtör :iıterinı ıtude}lmrı .söriünıce.si .olarak ubunda da kmk tIJk'fik, -oktr.ımu; 

teknesi ka;pa1ı zatı usuı:ı~ o"ksiltmeye 'tıomı'J:mu.$hır. 'K-eşif eechfti 19000 ıiz:a lbulunca-, 'De b.clar. aayııet.e ilıüjmif eünifelerle IJIU JllU a ea,Yı ınlıfuıfa3j 
ve ilk teminatı 1425 liradır. Mukavele, "'1miMıme, bayladırHk iŞJeri genel lm.. j,e, Me'91niı'l ltısa 'bir müddet 11)1.mle ı.v.ouıu. .4;/jeye ~. ~ .akıbe: 4uŞj 
....ı ve tunı ;prtaemeJerl. ..pr.oJe kqit ıbU!Aşa&le buna mllnteri d ğer evı:ak -:-----..uveren 'tıeessüı'fme ıo bıııda:ı" llKf mesine aebe9 .Be'1arid.ı . .E!ear tı lı..r ı0t..: 
15 &ıu.t:tıJ Jnlikabn•me :Beleltye .Pen :taer1 lıımil~n RTllw-kttr. İhale ~1Ui.Yuu1 

~ti. 'D,Uitin -geces:, 'Nevm ~ klit\i B ndaklumd&n 6)pıu.\Ji, riolU 1 
15/10/941 Perşembe gllnll s~at 15 ae Datmı 'l!!Mftmende yaıpılacaktır. Ta_ -:.,,,rhru 

0
,_,,., del1kan1ilum sollar! dan kn.l&n •eaiö tat.mill "t'tı114 -; 

libleraı ıl»t &e:Jliuır.t 'lll&tinıB 'Yl'!ya nıek~lan. ılhale .tarJıiJıden .setiz gün •- ---- "'1 -

vel Belodlye Fen 1.sıeri 'Mii.dilrJ1 •'ğUne mUra.caatla :ıla.c&k1..an fenni ehliyet, i&.rau•«a.n ay.r~~. miıtemadiye'll saydı, ona aecmer :!:alta h1r e~Jı;et 1 i 
941 yılma aid Tıeare. oaası vcsll:a an 'bmalı 'Şal'tname ~ hmnıen !bram im-met.mi§, ~leıımlşt.i. Onu ~f'.ı:ı,. ko atlanıl!a ibu <Seıflo ilr.&1118Zdl, • -J 
lizım gelen d'ğer vesaik ne '2UI> mımmıtıı bmmrun tari!atıı ~s'nde ha_ :kasmı :ıı::- uı.r utrWı enet • ..Jıeın ,de dad, bu mantığı _gülünç bu mak • .ı ~ 
.zırlıy ca.kları tekil! mektublannı ihale günü saat 14 de kadar DalmJ ıı=.. Efecl bir şekilde kaybetmiş ı8ir ıt&d.ı.r1 raber, büsbütün fte '1Il n~ız ac1C1 .nl! 
ıdlkmene ~ likmıllT~ 'llllOSl iza,mıetmezt:li. 'SeCla4tu 8J'l1l aoğukluğq yordu. Bu p&k.o.~!.k hadlscrı:n eh '1 

-:aevam -ettlrme11 fü:crlne, 8D1l ~!leden ~ ~ ~.t.iirmezd . Lfıkw o b. : 
:çıkarmak, kıskandırmak iÇin 'her çe.1 sit bir öpüşmenin yaoalıılece• ~ 
Ereye başvurmuştu. Alak~ı 'bır 'likay tı ~iiamiİfj -.QWıiiat br ,e.rekğe 5 

Galatasaray lisesi saba 11lma komisyona 
ttisli ğİMlen 

.ıUilıiarı 

ki e 
Dk temlilatı 

lira 

ss 2soo -elma Anmsra 
.28 •OOO 293:SO ., 'Gfmriiıjhane 
.:m .ı.soo ., 1nf!bom 
115 ıli9& Ayva 
~ ~ı .,mlşlerm :Z/l0/9tl 'l!lah ~riti unt ll5 ile liaeler .satm 

'alma. ktımtsyomımtaı .. ~ 'Cıannm.i yapılacaktır. İc;~Iler k1mıni2 -vesı_ 
"kalar11e ,&'t!lııni!eı'l ~ııme ~aray liseslnded!r. c8843> 

EcIIye lnkıH\b etml;1, tizmek -?e ııztıraö .bir Jm"eket ı:taı:rıı ;iht.if.ar ti~ 
:ver.met .suretile b. ~lama'k ,YOlun t.1. 1 
].ııa.pmı~ .Fı:ı.Jt.a.t SedaO, iÇinde hal '8onbahar, .,.atnrurıu ""' ~~ rtt.:i 
~e ıchıran ~e ~men. "JC!ni ç:lyDrtlu. ~e 'bfıcllie1ere irı-Jm-'! 
.jni 11DUtmamll. .lDDka~ e~ e.de.n .h1r n~:&!siZIJt, harE!kErtsıtl ıt ~ 
ic;mJllıe dsbetell dilltenb ~ mütU\. f 
~ 'ftemEi s)'t'ı bır « •Çllllf. ıBehpqtr~ .jkJj _....nıe.r-~ lııtaabıı!clıın b&:f 
Eannesı~ 'bmiber 'bnra7" a"lmı1tı. ~ n ı6>bmı met.iXiti :kıtabl&ı:a ~ 
~ üzeı:ın6en 'b1r 'Dl~ --.e ıtti1' 7ük 1ft10Jtlu. 1,_• ..,._ f 

.l ~-----·------ -----·----"-' ·"---.. --· .. ·---·-
.. 
il 



•O lf POSTA 

Beşirin eşeği 
H. L 

Beşir e et ne çok kızmıştı. Kızmak 

ta ~ dt h a~ . ~eğe .bJ.nml§, 
sabah m.a ka~ar illkalt so .. 
tak d .ımı t Eşe · u. cL lı.ali,n~e 
t kır tıkır yurııme.t isJJ}" rdu. Fakat 
B lr o un bo e ;;ü umes nden hOf
nrnı~ordu F. ek m1ı1tem ~,Yten kQI_ 

isti'f'Oi"t!,, !J •. !\ ft ~"lnBım "'-
karmıştı. Eşelt b raz yavaşlaaa boy_ 
ll1Ul8 ca.tı !U 4itt p eş llJ01*. 

r rımı.. '1dt :arta eatıil .8aıL 
s ıl:ı.ştırmıştı T m lfr yol döneme_ 
'h'Hle '&:ilıtea l'! ~lfte ...... 
s~.. m~e:s n tt'm°i'n «Iemedt. 
E ekt.eo diift.ıı. ~te 1' r 'bıt 1hde!ı' Dldi 'lllelı: •ra 4111rllporıık-: 
l!Fbe kızm• tı. - ~ nan M !ıaBm ile 1'1aaılcf 

- Bn:ı tul& «Sa lljMtJ'mı 48. 4hı.rm .tür ~euar.u:ıda.D bir fa.ıe :me1 
ee ıdf' ör dana çıktı, eşeği düşünceli .prıı.ace 
E~ ~. acıdı : 

- JfM .._ eodk Dalıtt ııe ıllılıfü.. 
:ı:ılli,.._, 

1!)et derd dökecek bfr atta11aJ bıO
muttu. 

_ am ra" • • 1llii? aea 41Uf.ü.ıı 
m!yeyim de ltiılrltr ıılil§ıitıaıain.. •• 

1lqlftdaa ..,ıı.t UT tıir enı.ttı 

'ft aommda~ 

- .Jıte lı&IJıu b.11,. 4edi.. .ıımaı de ao 
QlllZ ...... k.apalıyJJD. ....... ~ 

Bir.indtqıio 4 



4/2 SON POSTA 

M 1 k H b 1 · Tiyatro hat raları e m e et a e r er ı ,.,, ... '!=. :::~. ·'.~,:.~: .... ,.._ 
dislne yardımcı sec•m_ş•ı. o da, pek sı 

Zelzele bo·· ıgelerı· Ilft dahı·ı izmirde soma. o dersin mu-ımm muavinliğint. namzed grırun:lyordu, Hakkı Tah~ın 
~e galıba. Min~ky:ı.n!n sırufı.:ıda ioi. 

San' at okuluna bu sene AYiti zamanda, Rıza l'evfiği:ı sınılınüa 

Vl·ıayetlerde ı· mar ı· şı· parcuız; almacak talebe ~~rd~~ı:eı~111;;-1~, ~::!ı:Xde~a~~;ı.ı::~ 
tesbit edildi cı. yakında talebelikten ı.amamile ho_ 

callk mesleğine t~rfı edeceklerdi ı Dl_ 
- İzmir (Hususi> - Maarif Vekrueti ter bir edebly:ıt muallimi olan Şehı:ıb 

Birincite§rin 4 

Tu~celi Nafıa Mildllrlüğfindeil 
1. - !halesi 11/9/941 tarihinde yapılroak üzere eksiltmeye konule.O 

Tunceli v layetinde yaıpıln.cak Mamekı Seyithan yolu tesvlyei türabiye V9 
şase l~aatına mer:kür gı.be kadar tal b çıkmadığından bu ln9aat fiat.. 
ları yük.seltıle.rek te~rar eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin muhammen keşil 
bedeli 2:50.000 liradır. 

2. - Bu işe ald şartname ve evrak şunlardır: 
A. - Eksi. tme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D. - Hususi şa'ı-tname şose ve köprüler fenni şartnamesi 
F. - Seridöprl. 

G. - Grafik. 
alı& Vek:Aleti, zelzele bölgeslnde yapı_, Y~ni yapılan ve. yapı11'Ca.lt ol~n ev_ san'ati okullanna. alınacak paras Rızanın muavini ·de, Emin Beliğ gibi 

laca.it imar ve io.şa faaliyeti etrafında le.r tek kat esası iizenne Yaı>ıJmakta. . . ayni zamanda dok~or ol:ın Cel&.1 Tah.. · 
..... k 1•fttlı 1 tek l n:~t ya.tılı talebe ıçln açılan musabaka H. - Istiyenler bu lşe ald evraktan ,.,...,e ve köprüler Dn..+nam••><·il~ ba.. k1 h.azırlıklarmı bLtirmek ilzeredir. Ve. dır .... e ....... ev er, ev er, .,..u ev_ sin Beydi. Celal T.ıhs:n, diğeı; taraftan r-- ..,....., ""' -

killer Heyeti ka.rarılt! tı.uc.anacak olan ıer, ve bitiş.l.k evler hafüıdecUr. ~mtihanmda lcazırn:.ı.nlan aylı.rmıştır. Fehim efendinln ameli komedi ders. yuıdırlık Lşleri genel ,şartname.slndt:n maadasını 4 lira mukaıbllinde Tun.. 
beş milyon llradan 2.082.000 ;ıranın ilk tıQ katlı tek uvler ve sıra. evle~: de Izmir san'at okuıuna para.sız yatılı :cr!ne de ınuavinltkle yarouna ba~la. celi Nafıa Müdürlüğünden .-;atın alabilirler. Şose ve köprüler fenni şart. 
planda. aarlı :çin hazırıanmıŞ olan pro_ vardır. Altlan cliik.kAn üstleri ev olan olarak ayrılan talebeler şunlardır: mıştı. namesini ve bayındırlık ıŞleri genel şartnamesini görmek istıyenıer 
jelerin taU>llina da baş1anml1)rır. oeşidler de vardır. Kazım Yılmaz, Osma.n Ka.yadelen, Bütün bu mualllmlerde:1 ve muavin Tunceli Nafıa Dairesinde bPdelsiz olar:ık görebılirler. 

Bu para lle, zelzele mıntak.asınl\ da._ Safter İlhan, Ruhi Akyol, Orhan De- YAhud muavin naınzed!erındP.n b.ışk.a 3. - Eksiltme 7/ 10/ 941 Balı günü saat 15 de Tunceli Nafıa Mü.dürlil-
hi1 vilayetlerde, 19 cezaevi, Erzincan_ Kozan cezaevinde mırel, MU3tata sevb!ge, Nurett.tn Çil, tUrkçe hocası Arif ffkmet Beyi, Adabı ğü binasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
da blr beledtye binası, bir hastane, bir hk Necati Çelik.alay, Kemal Subutay, N. muaşeret ve te?r'r~c llluallimi Teşri_ 4ı. - Eksiltmeye girebilmek içln isteklinin 13700 Ura muıvakkat ternl, 
vilayet V'e hUkfimet konağı, 12 aded. rna Omlar çalıştırıhyor Doğannoker, ~caat· tın• Dellkan. Ab_ ··-~· ~adık Bevı ve makyl\j ve mimik 

.......... ~ ~ nat vermesi ve aııağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Hizımdır. kaza hükQm~ !tonajı müteaddid ılk . . .. ü ğl 
1
. K 

1 
U 1 muallimi Uösyö Riyoti'yl df' say~rsak 

kull la ha.sar tıknian b~nalram ta_ Adana. (Hususi) - Kozan müddei.. dfilkadır Tüys zo u, - ema y.sa , prof"t:ör!1!r ve d~e:ıtler listes'ni ta. A. - İhaleden en az tatil günleri hariç 3 gün evvel Tunceli Y~layetı.. 
~iri a.riei 'Ya.ı>ıl~k:tı:-. Bundan başka umum.ısı ve cezaevi müdür veklll ta. Zülfikar Ayverdi, M. Emin Ka.rtal, mamlamış oluruz! ne müracaat ederek bu lşe girebilmek içln alınm1.ş ehliyet vesıkası. 
135 bin lira husus! idarelere ve 135 bin rafından a~lıaln marangoz atelyesi Yavuz Adagül, Ekrem Kurt, Nurettın * B . - Ticaret ve sanayj odası sicil veslka.sL 
lira da belediyelere yar1ım etme!t için gün ge~tikçe terakki etm€.ktcdir, AY- r;>emirhan, Faruk Kalat, M: Yaşar Müracaatımız üstüne <!aha ta:ebe C. - Bir defada devlete ald 50000 liralık fose ve tesviye t.şini muva.f-
ayrılmlŞtır. . ni zamanda. ~ne cezaevinde çorap Özcan, Mehmed Erdo~an, Balım Yay defterinden kaydımız silinmeden bir fakiyetle ikmal etmiş olduğuna dair vesika. 

Ya..pı.lacak .olan _bu bnalardan b ir kıa ve fan1la lmalMhanesi de ball faalL la, Ali Pişkln, Rıza ParlA.k. N. Nezihi kaç gün evveldi, Müdür Rf'şad Rıdvan 5. - Teklifler 3. üneü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadaf 
mının ihaleSı yapılmış b.r kısmının ve tedir İlkutlu Hakkı Avcı YaR~.r Sevım, Bey beni yanma c:ığ)rdı: Tunoeli Nafıa Dairesindeki eksiltme komisyonu reJsllğine makbuz muka.-

u arada 19 ;.eza.evinin inşasına başlan yet - Oezaevinde oo blr makine N jad 0n' E 6 1 ' 'd" 'M :\li şen - Size bir ricam var, dedi, bize btr 
çalışmakta v bunl d e an, · a P ·~ .... · • bilinde teslim edllecek.tir. 

mıştw. imal .......__,,,..~ ... _1 adr afn 1°1°udçkorap kavak. Osman Taşya.ran, Nuret,tın İl_ 7ardımda bulunar:alrnınız. Posta. ile gönderllecek rnektubların nihayet 3. üncü maddede yazıll Etzllnımd\. .,......,. ... <>e, uu· e an a o u - _ . ğl u t f .cıa - Bu.vurun, cevabını verd·m. Eğer 
Diğer taraftan Erzurum'da cDoAn maktadır. yaz, Hamdi Me.tteo u •.. ··~us a A. .., - elimden ge!ec~k bir şeyse... saate ita.dar gelmiş ol~ı ve arttırma eksiltme ve ihale kanununa u1-

ya.pı 1coo1>eratif1D adile bir kooperati! nal Akif Çetintaş, H. :Munıp Çakmak, gun olarak mühür mumu ile iyice kapa.tılınış olması lazımdır. Po.stadJ 
k Herhangi. bir sebebden dolayı oe_ Tur,han ,. •--yıu, oaı.ip Twıçal, Veh_ - Ta.bit c.anım, diye acele yerinden Iruruhnuştur. Erzunımd~ ilk iŞ o~ar.a v1n düş üş 1 ........,,., doğruldu ve elini kauıy<,, doğru uzattı: olacak gecikmeler kabul t>dilmez. (8340) 

UO ~~~~"~BubM~~ ald~ e m oan v~an~ ~hl ~i~. BmhaMUın ZQıne~ SL -ŞuhlrlmM~öR~oU~in~~~-'------------------------------1 
proJeler, Nafıa Veklt~ tarafımdan ta.raftan oezala.nnı lkml ederken di-bahattın çakmak, Mustara -Oçer, Ne- de bulunsanız .Yi olacak, dedi. Adam Jstanbul fiat Murakabe Komisyonundan 
tetkit: edllmelrt8'1:r ve önfunU:2ldekl aY- ğer tal'a.ftan da birer san'atkar ola~ cati Er, :Remzi Elitaş, Edib Acar, Şülc.. tUrkçe bilmiyor. '!'a.looeye s~ledilı:!eri_ 
lar totnde h~r tOrlü he.z:trhklM t.amam rak yetişmektedirler. ran Ahmed Şükrü Uluda~. Kenan ni teı•cüme ederslniz. 119 No. lu il!n 
ı.,.,iieak ve bin.luı.nn lnşasın:ı başlana_ • · t 12 

Ertuğun, A. Zeki Tuz, H9.San Zihni Ben, el'an, garib bir tesirle, müdll.. Ot1s tarafından bak.bla.ra. tevzi edilen unun çuvalı 1087 kuruş an 
cakttır. Bigada ırok garib bı·r L.,. Albay, Rahmi ona~. Ahmed Erdoğan, rün elini uzattığı ka.pıy:ı doğru ba.kı.. kuruşa çıkarılmış olduğundan badema. bakkallarda unun kilosu azami 2' Bu ayın ı;ıonuna doğru Na.rıa Vek!L lr 11<._ ti 
leti mUtalhassl81arından bir hPJet :ıı:r_ kaçırma hadisesi Ahmed sarev, Haşim K•Jma.Q, Cemal yordum. Sanki Mösyö R :yo • Paust•un kuruştan satılacaktır. c8876» 

' alar 0 .. k d Osman Cansun Rtza To_ şeytanı gibi kapının arkasına dikilmlş_l=============================~"jl 
ztncana. giderek yaptl!lcak b.n ın Biga <Husufil) - Şehrim ze bağlı Ka z ar eş, _ ' ö tl. Hakikaten ne kadar d.a Meflsto. D di alliın şaşırmı~. son ımsraları acele 
yerlerini teı9blt edeceklerdir. raca All köyünden İsmail Jr.ızı on beş moban, Burhan Dumraı. Ha.san · ~ leles'e benziyordu. Avni sivri sırrat, ay_ B~~ da. anı.attım. Şimdi sıra, tran. kuyarak susmuştu. 

Endnca.nıh. yaşında Hayr,ye $3.hln, gene o köy_ gen, RecaL Sarpasar, Hlisaınettln Iş. nı yukanya ltalkık kaşlar va ayıı i sl.n_ sızca mısraların inşa.dına. ve bu inşad Talebeler niçin gülmUşlerdi? 
E.ra!:ncan, <Husust) - Zelzele fe1L den Ömer otlu M~ta.nıa. sev:~mekte _ man, Muharrem .·\sla.nbay, Rauf Haz si, alevli gözler! Kim bilir belki dünya. esna.sın.da. mim k hoc:ısının cehresinde_ gülmesinler ki, Rıyoti, •htiyar odun 

ketile bir yığuı topr.alr baHne gelen di!'le.r. Hayriye Şahin, geçenlerde ana nan, Ali Türel, .1.lı Kı.!tç, Ahmed Coş_ nın en sat tıd"mı idi, fakat !i?:y0no_ iti mana ve l.şmizazlar:~ gelmişti. nun dehşetini pek gar!b bir jestle 
Erzincan, hıtl.lcfunetimlz.n çalı.5D)ala.rJe ve babasının rızas le köyfuı muhtarı os kun, ZekeriyA. Tipdökeıı, N::tdır Öz- mısı ile insana l·k bak~a. hiç Jyi bir Başladı: termişti, Bir1enbire omuzile be 

ya.kında. baymdu· bir yuro köşPsl manın oğlu Mehmed Ali Değirmenci.ye caydan, Orhan Karao:ı:. tesir bırakmıyordu. - Un vieux büoheron... ita.tasını sağa çarpıtmış ve iki elini 
o'aoakbr. Vali ve belediye rejsi Dok.. verilmiş vtı fakat t.am nikAh olacağ o * Şiirin mevzuunu heplnız bil rsiniz: züne o vaztyette kapamıştı. Halb 
tor Stıkati Ttiielln programlı çalışma_ gün, sevgilisi Mestan tar.atından kaçı_ Tokad Halkevi çaltsmaları Rıyotı'nin Hk dersnde bulundum. hergün yük altında ezilen iht!yar o_ karşıdan gelen bir tehlikenin karş!Sl,ı 
la.rı ı;ıok iYi :ı.e"ticeler venn.ş ve şehrin rılarak dağa kaldıl'ılmıştır. Tdkaıd CHUS'.ı;;lı _ Bu aVıu 21 .nci Tatbik.at sahnesln!n bulunduğu sınıit.a duncu canınjan beze~· ve c:.Nered~in. da lnsanın ilk sevkı tabılsi derhal 
en başta gelen ih';tyaçları karşılan.. Muhtarın oğluna. rızası h.Uı.t.ına ve Cumartesi günü ı;a.at 0 da. Jandarma :dik. Kız ve erkeı.t t.al~e, knı•şı11klı ik1 ölüm? Yetiş l.ındadımal• d iye seslenir. riye kat;mak değil m·dir? 
mı.ştı.r.. adetA cebren nlkıUılanmıtk :stenen Poligonunda tialkevı spor kolunun ter- duvarın önilnde yarım kavis halinde.Fakat Azrail kar~ı:ıına dikllince deh. Bu esnada zll c.aımı$, dersten ç 

Hele, Büyük Millet Mecllsin!n son Hayriye, lbu k~ın1mada.n memnun tlb ettiği bir .ı.tış mil">a.ha.k.a.n yapıla. • oturmuşlardı ve Riyoti La Pontalne•ın'şete uğrıyauk, Mu::ı.llim Naclnln ter. lıyordu. Bir matmazeı y.anındakl d 
defa kabul etti~ 2 mlly0n liralık ye.r~ kalmış, dildadesi olan genele tam Ot' caktır. meşhur Oduncu ile Azrail şlirln1 oku. cümesııe şoyle yalvarır: kanlıya sordu: 
dım kanunile ba ı;&l!Şmatar b·r tat da. gün kırlarda yaş:unı.ştır. Ancak, on Birinci, ikin~. ve U"lincfl.ye kıvmetli yacağını bild.rmlşti. Ben dP onun bıı - Sana !\fevla sevaba glrme mi der? - He, ne deorsun, Oegam, Fr 
ha hızlanacak, canl~!lııcıık'rr. tebliğim fransv.c.ı bllmiyı•nlere tercil. Şu yükü tut fa sırtmı:ı koyuver! ıar korkunca sağ'a. !mÇ(lo:-? 

Bugün yeni Erzincanda btıyük bir beş yaşında olduğu iein babe.sınm kvft.k mükl\!atlsr verller.ektri. · • 1 me etmiş, ,\rtık herkes gibi sabırsız. İşte m.mik hocası bu şiiri okuyordu. Halld Fahri Ozan5o1 
n s1 , t Y" olan şikA.yeti üzerine Mestan va e. - Diğer ta1'aftan evimızln tem;ıl ıco u lıkla bu •ı·s•-d .~rtlst'•n :"'.Qadını bekli.. Gerek s-inde, ger"~· tavnnda, ihtl"a .. Kızılay maıha ~ ya,vumtş ır. uz ya.. 'ftnmış ve '-"nse atılm1"tır. Bu fırsat bu a ...... n 17 nci ak~amı Kıztl "ağlıy.an' ""' ... .,. •. , = .,.,.. " T hih G l t da bir te-~ 

taklı ve bütün satlı!ı: te&sled builman ..,. .. , _ _... ....,, ··' ., ~ yordum. !'tn yorgunluğunu ve bezginll~lni h!s.. as : eçan ıa ıra P" 
hastanenin !nşası bitmek üzeredir. tan bilistifade köy muht:ırı osmaı piyesi ne Deliler hekimi koıuedL<ı'ni mu R:yoti oksiirctü, bir lfıhz.-ı po1 aidı ve settiren pek san'atkfırane bir edl\ var .. hatası yilzüntle.1'1 mühim bir ra 
Park ve &tadyoıumı in..'}a.Sl da devam Gene kızın ana ve be.basının r•zasi!e vaffakıyetle t"ın ;ıl etmtşt•r. Ç:>k kala_ dıi.~flndli. Fakat okum:ı.1'a başlamadan dı. Talebeler vecd ic\nde dinliyorlAl'dı. yanlışlığı olmu,ş. Ta1'e.be namzeaıerı 
etmekt.edlr. Ha:p!sıbanc, ılkokul, etüv e_ Hayriyeyi oğluna nikahlamış ve dil.' . balık bir halk küLlesi temsilde lhız~ grn"' bann dttndU: Fakat sıra :ıııımun ortriya çıki·.ığı mıs. dedi 97 değil, 197, kaz.ananlar da ~ 
v1. arwvi bin.alarmın in.şasınıı da ya,_ mantarına nlsbet, davullu zurnalı bır bulunmu,ş ve <;ençlet'i sı'< ı;ııc alkışla - B11mfyorla.r:;a ollı'ln türkcesinl raa. gellnce, sağlı soll:ı, inceli kalınlı ğil, 63 oıaca.:ctır. Tashllıinl ri;:: :~ 0-

k~d~ ~..!.~1?1'..:.. ..-. ..-. ..-. ..-. ..-. ..-. ~ anla.tın.• lcabk.atı.alar sııııfı çın çın öttürdü. Mu.. 
~...,.r..-,x..a.rWAW?4?4.A-.x.-,r_._._. 



4 Bİrincitepia SON P.OSTA 

Telgrd, T elef9on Ve TelSiz aherleri 
Berline göre 

CENUBDA 
VAZIYET 

''Ruslarm elinde arhk 
pek az demiryolu mlina· 

kale vastası kakll,, 
Berlin 3 CA.A..) - D. N. B.: 
Ask.eri hareka.b aıd bııailnktl 

tebllgde de bildirlld.l'i 1'eObale IU"k 
oephesınio oenllb mıatüM!Dda Al. 
man hua ıı:uvvetıe..ı kea:- bir la&. 
liyet aarf~ıırdir. 
Şark cephe.inin eenub bal8eeiıı. 

de SoY1'8t ~llanDea dinde artık 
pek .. deı:nı:ı-,oha mtınaeaıe vuı. 
tası lı:almı.ştn'. Btl ntlDt&kad.alci Nl 
~eri de pyri kilidir. RLl!lıar , 
bu nakliyatı mahdud blı1taç yol 
URrlnde teksif etmek mecbmi;ve. 
tJnde kalmış1'.\..."dı::. 

Garlarla deım.ryollarının tahribi 
netice& olarak Rus mihtab.IAtı 
gUn!erce !nk.tM uı}Taınalctadır. Ar. 
tık bu mm•nbda Rus Jnmoetıeriatn 
muntazam iaşesı .lmkAnı kalına • 
mıştır. Rus kuvvetlaiııın CCJ>he:re 
doğru munt.a.Lam yftrUytı.; 1apmıa_ 
lan da mümkün&Uz bir hale rıeı • 
mışt:r. 

Alınan ha7a ku~eri. &7!l1 za
manda bM'lln taarıın'.annı Mos _ 
kova Qzertne teu:! etm\ftlr. 

Buralaroa on beş 101 tamamen 
keısil.mlQ, altı istasyeo, 'Jedi ~ 
tat.ar, hazırla.mıı.kta bulanan 11 
tren, ıtehrtb edilm"ş w diier" oa a:ı_ 
tı fst.aısyon da ciddi buara utra. 
ıtılmıştır. ----o----

lzmirde ihtikir suçun-
dan iki meşhur tacir 

mahkUm oldu 

1 Hariciye memurları 1 e. Hitteri~ Alman ~ ı~~~;zrE~;tı 
arasında nakil ve tayinler Rus t:r!~~::nderı E;;; ~~~ 

(Bq&aratı ı lacJ .a>tadal .Ent.emeııyonaı 7a.budllitin ve onun de. 

Japonya iranı 
protesto etti 

Tot;vo 3 <A.A.> - Japon hUkQ.m 
Tahranda Ja.pon si.7a.st imtiyazlar 
!Atved_Jım:ş olnıaslndan dolayı İran h 
t:thnet; llezdl'lde Pr.:>testoda buluıım Ankara, 3 (HMu.si) - :Roma bü • lit_lne mer:tıe.ıen Celll _ZJ:ral, Par.ta lan mı, )'Ok.sa l'ührerin Jcraatı mı da_ mokrat suç orla.:Uannm yalanlan ne 

p büyiik elçlllt lklncl kMibllğine olursa olsun, bunlar, tanhl ı;twtJan 
yük el9üili mti.st~ Narettı.n ı - 1 

mer- ha ehemmiyetli oldatuna görecektir. h!ç değ~t.1rm.iYeceklerdır. TarıhJ vikıi 
nar, Pe§te ~ğj. baftı\t1bi .lıılahmud kesden Kenan Oökart, Berlın büyük Doku cepbesbte lldı.letU Yeni biı 1&e, ilt.I yıldanberl, Al.manyanın, bfrbJJ"1 
ömert, Kahire elçiliği bqkltibl Ra - elçfHği ikinci kA.ta:au~ merkezden hUlse ardına hasımlarını ezd tıdır. 
cıt> Berkay, Aajdıad elçillt1 !t1ncl tL Necdet Belbez, ~ ~i 11dnei Bugün burada tertib edllen bu t.e. İlk Pl'P1'1D&dan soııra 

tur. 
Domei a.ıansı, İngfltereı:ıtn, Tah 

daki Japon clc.ılltlnl Alman kaçak 
gizlemekle ve onlan tcslım etmem 
n.hanı ettJğlni hatırla tınaktMır. 

tib1 Saib İllım. PsN büyük el\dl1ti k:A.Ub:Jllne konaoloshılt illerini de zahürde halllr bulımabllmek benim .tık ~rpışmadan hemen .ııonrn, yeni. 
~ teftet utkuman, BerliD tedvir etmek ftzere ~n !rı.. için çak kulict.11 olmuftur. Çünkü den elimi usattım. reddedldm ve o itin bile tasavvur edilemez. İkncı bir 

b67ilk elı;Wt1 ~ klttbi Halld had Refik Ra8ın, Berlln büyük elçi_ tam fU anda doğu cephesinde 4ı8 sa_ zamandanberi ounu gördük ki harbcfl ~':~ Han iStilw karşısında buluna_ 
Olıım&J Oüııe,ıcten, Berıın büyük elçi_ llği üçüncü kA.tib!itfne merkezden attenberi hazırlanan dehfetli yeni Çörçll ve suc ortakları, benim blitun Bu -tehlıke ortadan .. aldınlmHf• ......... 
utt ewat .n.4..-- ü ee. r y ı. münhal ol ...,,A..... sulh tekll!lertmden, bunun zq]unızın " -v .. ..... meınurıı 'V1~ G _ney, Musta a qı a.n ~'1.AIUU blr hAdJse lıaş..allllf bulunuyor. Yeni bir bürhanmı tc.skll ettiğı..•ıı ütm jçlıı defa olarak, bu kıt'ada her yerde bir 
ırevre baftoruıol03lufu maiyetınde kon ıco~ofiluğıxna . mert-mde~ Tahir bir muazzam hareket başJamıftır. Bu · hemen derhal !sW'a.dc ettiler. Bu se _ Avrupa uyanışı gıbJ bir şey kend!shı: 
80los Has.1> Osman Tan, Be!Aıılk kon.. Mayatepek, Belfllik ko1130l08lıığu mu. hareket dtlfmanın doğuda ezilınesin1 bebden dolayı, bir kere daha bıı yolda ıöster<tl. 
aolaslu~u kançtları Khım. Alcme.n a.vlıı tonaolosluğuna merkezden Mu. mucib olacaktır. blr teşebbüste bulunmakt:uı v87.geçtım. Uman tebliğleri 
dereoelerile merkeze aakl.ed8di1er. cD> Pa:rer, Basrtt koruıok>alutu muaTI.n MilyoUlarea hubedenler adına va.. Artık anoak oir tek sarih netice, önü- Alman ordularının tebliği, batı • 

Roma bilyüt eı.owtı bqkttiblll!De ~lutuna merkezden Faik YiL tandan bu sene dJler !Ait.ün tedakar- mfbdeki Yilz yıl tein muteber ciünyA katin tebliğidir. İngfüzlere gorc, blz, 
merlce'Zden Naııettın Vergin, Peşte el- ee, Ce~re batkoruıolosluğu ka.nçı - lıklaxma lcı4 yardımını da 11Ave e~ - eü~uHü bir netice bah:s mevzuu o~ • doğuda, üç aydıınberi mağ üblyet 
çLifi batkitib~ine mertemen Ke _ !arlıtma mertcezden Nedim Erlncer me31ni i&tJyorum. ıb~rt>ln ge:ılş[lğıni daraltın.ağa mil. üstune mağlübiye~ uğradık. Fakat 

d ... ı .. nı"' N.•'"Atlb ~ft_. .. edildiler ..,._ .. , ıı...:... biz, Smolensk'.in doğusundaV1"', T --•-mal 8eyid, Batda ~ &i ..,..,- • _,,.... • ...... ....- ••q _ temadiyen gay:-ct ederek 1939 da na_ .,~ ~ 
22 Haziranda ba§lıyan aavaı bu _ zırnnı Moskovaya ıondenpcf:" ıkarnr grad onündeyız ve Karaden174eyiz,, 

Alman tebll~ ;;,· l Mekteb kı·tabları tün ilünya iÇtn lı:at'i olan bir anaıs - •emim. Bu beatm ıçln en sı;.m!mf duy. Ba Kırım civarlarında bulunuyoruz. 
0 tır. Yeni bir devre açan bu hAdUie - gulannu Yenmek dmekti. Bır an~a Ru.s!ar Ren fizerinde ~l. 

1 nın bütün geni§llllni, büt.nn fUmulÜ- ekle eımete ı;al:ştım. lliieadelenin uameıt n rakamlar 

'1Jog,,,uda harekat [Blıf tanfımesı elncel SS&İYfada] nü ancak bizden aonrs gelecek ne - Bu taahhüdleri nasıl D8JDusla ye_ Bu mücade enin azametini, e 
siller görebilecektir. Ben bu .s&Tafl da. rine getfrdıtim1 biliyoDUnua. Tee& • fU bir kaç rakam da gösterir: 
istemedim. Ben daima tek bir gaye süt edilir ki ba.sbngıçtanberi öte ta- lı:ııir miktarı, fıllldJ 2 buçuk mU. 

muvaffakıyetle edilen yeni kl\&blar da, Devlet matı>aa gilttthn. o da nuyon&l • sosyalist raf bu taahhüdJere ballı kal~dı. Ba yona çıkml§tır. Zapt.edilen veya ~ 
auun Ank&IQa nüli gibi mlicbır bir :oarıisinJn ptogra'DllDda esa.s olarak anlqma!ann netJcesi lltönce .Avnı.. rib olunan, takat ellmlade bulunan 
aelJd)le cedkmekCI!, ka!lenması, cl)d •• tesb.lt edilen gayedir. Bu gayeye hlç_ panm bütlin şim.l_doğusunu tasfl. top adedi §imdiden yun.rlak heaab 

devam etmektedir,, leomesi ~1 ~k de .kolay olmeyan, il. bir vakl-t sadakat.sizllk gö.stennedlnı. :re eden bir ihanet oldu. O zaman 22 bin, tank adedi ıa binden fazla, 
ll!l'den dolayı ~latJle S&mallJnda 1h.. Programından hiC bir w.ıu va21:eç. ntnk Yın milletinin boğulmasına ~ tahrlb edi~n Ye dfifilrOlen tayyare 

Pllaaeam ımı kaT&rgA.kmdan: 3 ~arwd~euı~ı:!~~ med"ım. Ben 'kendim w bb hepimi& yircl kalmak ve nJbayet Baltık dev. adedi 14.500 ziı geçkind.1r. İşgal edl-
<A.A.> - D. N. B.: ratıe ta!b.li :erek mün:!:"~~; bu muharebeye muhtaç değildik.Sulh letleriıılıı de ele geçirilmesinin ~zlm len saha, 1933 de ~d~eslni ele aldığım 

A1mm aNll1an ~ıtmm getirmek iÇin tedbirler .alnı.ıştır eserJerimlz adımızı ebedneşti~ için ne demek olduğunu bılk.slniz. esti Almanyanın ık1 mJsljdir ve in ., 
teflıllil: .thUyacmdan falda kitab lf~erilen ,.eterdl. Bu sabada eaaaen bqlangıÇ- «Rasyanm bize karşı riribnek aıunb glltereden dört defa daha büytiktü.r. 

ı:::ııapdald. haTekf.t muvatfaki:Jetle ~eki fMla 'kt\abkr derhal Jhtı _ ta bulunuyorduk. Buna ra.tmen &ustuın. Yalnız, Rus. «Vah,i bir dlİlm&nı> 
deMm ~- Alman savaş t&1 - yacı olan 1'erle.re aıtYlcedı1ecektir. tlç MM yanın bize karşı yurümek zamanını Boleeviklltin ı:nsanı ne hal getfnı •• =-.::rı ~~: ı;:~k:r: 2 - Yukarıda da :Yazchiımız gibi Gayretlertmızi fU esaslara daya • kolladığını haftadan haftaya hisset. bleceğini elirdUk: B.r tara.it.an k&Da 

dol--4a ehemmiyetli bir esli_ Maartf maU>a.asuu.'l Aıitara.yll natı. ve dun· tikten, huducllarımızda birbiri ardın. susamış canavar gıbl ve diğer wrafta.n 
•u .fJıbırilremnı mAesıdr surette boml:ar_ arada bu mathaanan t.ürar kurulnı861 l . içeride Mman millet1nı:ll tuv_ dan tayyare meydanlanrun turıı!mak da alçakça ve kom1Serlerw n k1rn.ı 
- Jı;iıı epeır-oe '!)ir vakit. l"eçDllifJr. Bu - , ta olduğuna ve muazzam Sovyet im- ile çarpıısan b.r düşınnn, dalm.-ı. t.asv r dı:man eWkleD mfteahMe edll:mişt.lr. yibden Ankara7& na'lledilen lı.ısunıa 1ııs vet.ıendl.rilmesi, h~ın· to 

1 
ğ he tar&!ından geti- ettıtım lşçı ve töyW cennetini bu harb 

TMilü Çar tat.lan ele ptlrilAll tanbulıda talan mat.b&a &l'UUkia bı 2 - Dı.pnda balı: beraber " ın para r u unun r bJttikten sonra mılyon!araa a;,Jı:er iL 
İzmir S <BUlaılAl - 1-irnı • bil. BerlDı J <A.A.> - Eıt'•lanm~ Le- bllH!mil yapıbn.\k zarureti ~ıl ClnıU: v~ elde edilmeSi, rilen tümenlerin birbirı ardından bu. Yid edeoe.ttir. Onlar bu cennctm yolla. 

7Wc maıdfatura aatwsı aJaii1t eamtı JLtnsrad fdnintn cmubu prbıa.'nde bu titlıblann blr ıa.mı laUnbulda, b.r kıs 3 _Alman mllletinln birliği ve an. dud~ yığıldıklanna dair yav~ yavaş rı üzerinde yürilv0tlar. Bu cennet hal. 
NafıZ m&bU-SJnda ~ ..ıı..n :ıwn taı1ht ~ ~t(ılannı ele geçir_ mı da An.karada basılarak ?lunal edlL lı: sun'i olarak a.sırlarca fa.sılaya malumat aldıktan sonradır kı ben de km Y&i&Ylfl zararına olarak s !Ah lab. 
skladtlmcluı abat iceslnd bir m~. ıtıoaşt.attaki aahU batarya_ m~. :'""ıyan tabii bir <levlet.:n böylece eDdlte etmeğe başladım. Çünkü ta~ rıluı6ı, Avrupaya karsı bir slih lah-ı.n eme net e lan bw bOl9ede bulunan SOv)'et krt'a'_ Bu suretle 15 gtlnlük bir '8.ıılıhür &~ •--ı rihte hata içın mazeret olamaz. riwı hallnrJed:r. İşte askerlerimiz 
ay hapae, llOO lira .-ra ....... ına ımıtı.. "-ı --- -"tına alnun-a -anı tekr&!" kvuuu..... . ' ...... 1 u•ı.ı. '"h" 1· "-~• bir kQın oldu. A.YnCJ\ 71"tu.anm bir ay ... u. ye>•.,.,. - --- ·'"'""' hlll!Ule ~hnlştlr lı:l, mekt.eb!er heın\z örülüyor ki biz her hangi bir MoloiGrun 4 prh uuY e m wuq sı .... ~ za m ve va._ 
bpatılmaaına da karar ver:ldl. olamamlıfbr_. __ ...,...___ açıldıkları içın esasen kıtab shti;vaeı ha~tmedlk. Muha.kk&k bir t;ey Bütün meseleyi bir kere daba. ay. düşmana karşıdır kı 7.afcrler knzanıruş. 

D A'er tara .. an met1ıur stlteyman b!r milddet som.a duy:ıhcak df'mektır. var ;cıtyse 0 da. Alman hfirr;yetiı!i her dınlatmnk istedlm ve bunun tÇiıı de tır. 
Sanotıu ltri7.et ihtlkAnndan 1000 ıtra Avustralya kabinesi Zira, _geçen sene mekteale:ın erten ts. ne olursa olsun tekrar elde eı.mckten Molotofu Berllne davet ettim. Bana, oe,he reri inde 

Ul edılmelerı yüzünden, b'l" kısım öen;. ve Aknan)"anm kalkınması 1ç1.n mzum_ bild "ğ" iz d"' t rtı .ı. t . H.tler bund.ln soma Alman asker. 
para cezaauıa mahkrual.)'e*dıe ve ad cam.berra 3 !A.A.) - Avuetra.lya ıer 1kma1 .:9dilmemış. bu yıl ba...<ında 1 eoekımiz 1 ın §u or ~ ... oş u. Jerı.nm .kalira:nan .. k.arınaan, red.ıkAr. 
aene de Coru.ma etırstme s~ lcabineal, parllmentoda 16 - kartı 33 denlerin bıı ılanal edil~en kJ6ım lu olan eartı&rdan •AZ8'fr,Dl Y 1 - Fin andJyanın Rusya t:ırntın- lıkl&r.ından yau.~tı.k'ru-ı muv brjeraeıı 

r--~r~~~!~~;;~~;~~~~~~~~~~~§@~.1~-~;; _ lı:eytiyeti idi. ,. -.ıt• ~ıe lı:almlftu'. lala hun muvnhlt s6rWmtıotUr. Bt _ ntlıPH telr'"'w dan ta&!lye edllıhe&ine Almanyanm bah8etultı.en sonra demş,L r ki: 
•• z :il _,.. a0111e ll6r ~ast.. Bu --..-- ~ -.... ._..., ___ JllUYatab&.a istenıJdl. Ve bu cepht!D!D aerWZ&dc ,.B,•A ...... "Son Post b r 26 ~ ...:.. -:=::.==.:::.:&r.ı- bal~-~ .... .;;;;;:;. ~-;;; 2 - Kolok>!, Romaıı,ya19 verilen d.cHn :>'eJU .lda.re .klU'IJlJnü~ Bu 

\. a,, nrn u macası: • {3) da ıı.a.ret ewt1 bil but n:rt" aulh teklUJıeri, eı1llmzJamna tekll.f1eri. Pl'BDtiDJD ba memleketi RU1711ya kar Jd&re, eter iıal'b uz.a.raa, bu muazaıun 
Mt>lft tlola 1 ~k e, rt.a sa ıcurı ee.. yeni bir Diııam •e nı.kul bir ekonomı şı da koruyup korumadıtını sordu t.opraklard&Q .Alm.ln halk.mm ve mQt 
l!"amer \Jeyı~ls~l•;m v~:ntık ~ita= için Jaı>tıtım tetıln~. hep& reddedildi. Verdiğim söze burada da sadık kal~ tefiklerim.izlıı fayda!anması Jç ıı ıcab e. Bunlardan 30 t.lnesini halleJ•rek bir araJtı yollıyan 

olwJ'VCllJJHaa bir it.diye takdim adaceiU 
h'1 !btesna lmak 0 llk rt Buna rağmen rene bıZ blrcok yıllar ca- mağa mecburdum. Bunu bbyle yap deni Yaı>acatt.ır. Du topra.k'ardan e-

m 
0 

gere, • ve 
0 

a 
0

- lı.şarak yaln~ dahll\ ıslı\lıatı b:ı.şar • dilecek. istifade Pek bUyük olacakur. B~ 
kullarla liselerın bfitll!ı klta.bla.n. ha.zır_ makla ka1mndık, Alman mületlnin tir: mış olduğumdan dolayı esef duymu_ çevreleri nasıl tcşıfiltlaud.raca(;ımu _ Selclan uta: 

1 - Ramazan_ 
~ tuıulur <4). ö 
""""' <n. • 

a - Y&Jv 
lllat, tal«> e._a::. <t>. ~ 

ı--._ 
la~u <3> trea 
J>\ırda böınıe . Va 

t (1). 
d4 - Acık nıey_ 

Dda (4) l.:4e 
ka1>am < ~' ' 5 . 
<2 - Boru edatı 

'· vn....~d kar -uc a cı. 
<ta <l>. .Bir .llida .. _ 
>'en·r rs Pekın~e 
l'aı>tıtı ;3)Art1.9tJn 

7 . 
lrtek; ~) ~ l'er. 

3 - 'r 
<2>, ~~~"ill 
eınn ıa....:.'""~ 

9 hazn. 1S) 
-- lö',. • 

&nne <:ıı lln8'~ 
<e> reı~ s...ı.~ 
nnı a'--· f~.a 
~ qdr -

ı:· ~'Ja c3;2>, 
t.n ~ Uın~·k.. 

1 2 4 s 6 7 "g dır. Bul~a~'l3r da yalcın bır za - llğlnl ele alarak btiyfik Almanyayı ya_ yorum. dan kimse şüphe edemez. 
manda tevzı edi.ecektir. ratm.ağa, mJYonlarc.'\ Altnan vatanda. 3 - Molotof, Bulgarlstana garanti Artık bugwı, elimıZdclcl ceı>llane ne 
Bazı kitablar cUı hU$Usi ttlabcı1arda şımızı tem ntanlanna kavuştur • vermek üzere orada garnizonlar bu_ m.ağlüb edem\yccei';lmız tek bir dllşman 

balunmadığı lıalde Mıınrif yaymcvinde mata ve böyleee onların sayı ve &!ya,. lundurmak istedi. Böyle bir gn:-antı- bulunmadığını blliyorum. Diter dev • 
mevcuddur. Hususi k :tabcılarda ktt.ab set ıru~tıerlni Alman ml!letinc temin nın garanti edilmek Jstenllen memie. letJer.n muaz.:r.aaı pllnlan, nPJer '181>. 
bulamıyanlara, kltabları.n mevcud ol • eylemeğe muvaffak olduk. ket.in arzusuna bağlı olduğunu ihtar m.aiı tasa.rladık'lAn hakkında söyle • 
madıi'ı söylendiği içi:ı, talııbeler aynca İtalya 'ft .JQOn:ra ettim. nenleri baaım g:ızeteler.Se oturu.nm, 

milyarlara varan paralardan bahse -maari! yaym~vlııe mil~ate lüzum 'BG... dl'm'e esnasında, ba,ta. kendisi Betular derıenıe aziz vatand3$larım !!ize 6U e6J. 
~tecrrler. ile derin ve samlmt bir dostlukla batlı 4 _ Dördüncü mesele Boğazlara li.1ecekleriml hat!rtayını~: 

Xit.ab meııelesıle aWcMlar oım.ak ü.. bulundulum deTiet «dmımın ldares'n. aiddJ. Ba'er pmdJ Molotof bunu ~ek. Serma~e dqU t, 
...._.. deki İtaba olmak ftzere bul m!ltte. . 

lll!ıre lıla&rif V~~eti IM!Şn)'Qt mldw" t1kler t.uanmata muvaffalı:: oktum. zib eLmek istiyorsa, buna myı-et e - ı - Bu savaşa bQtUn bJr kıt•aıua 
Pa.ik Retid şehrim ze tıebn ıtır. Haber J111POD'J& ile mOrasetiet;mmis ~ iyi_ dlJ.ma. Muhakkak olan ftY bu me - lı:uneUerlni iah:ôa ett~. 
aldı.tımma acöre, bütAln 'ldt.M>lar ~~ leşmekten hAli kalma~. se!eyi onun onaya koydutu 11e be · 2 - Biz sermayede:ı d~U. tşdeıı bala 
a1lne bııdar teni edilecektir. ~ ~ lllllJeQrr nim de reddet.tJttmd1r. eedi1WWI ve bu .1.şi yltlde y•lz bapan • 

BU G ÜN ' 

MELEB'te 
DUNYAYI 
TiTRETEN 

Eundan bam Avrupada. usun sa • Bundan saınra Rı.wyayı dekkaUe 7orus. 
mandarıberi bize tsrsı <k!J smemlş bil' göz altında tutıwn. Daha Ma:tıs a. 3 - ~ bundan- bahaetmlyorat 
semı>ati 'Ye bir d~ulı: ~rmlı; o'an yında durum öyle idi ki, .Rusyanın bu, bir feY yapmıyoruz demelt deliJ_ 
bazı mmetıer w d~tlf!I" Tardı. Bu~- llk fırsatta inerimhıe atümaıc niye - dir. 
l&rın bumda Macarıstan ve bazı Rt- Wlde oldutuna artılt hiç 4üpbe kal - Gelecek 8eDe 
mal dev1f'tleri ıre'm'"":tfodlr. Bu m'Pet_ . . . bil" k b Diğerlerinin de bizim kadaı· 1,Jl 
lerP ba~a1an d11 11Uhal; eott · m~tı. Buguıı soy.ı:Je ırım 1 u yapmuını bildıkleri belli. On.ar mu. 

t "liz tnctf karar bütün hayatımın en çet\n ita. 
1111 m _.. bö 1 b d :n kavemet edl!mez tanklar yap•yorlu. Pak.at maale&ef hayatımda dostıutu.. rarı olmuştur. Çiıu.a.U Ye ır a ı. 

nu teınme en ~ade utraştıiım mıllet, arkası esrarla dolu bir kapıyı aça Bu tanklar bizı.mkilerden dalın .sü • 
:tn.ılliz milleti ıttıhak etmedi. Bı.aıun caktı. rntlidlr, dah:ı lyl zırhlanmıştı .. , daha 
mes'Uliyeot.l:nı ı.ıı.şıyan, heyeti unıumıye_ Tarihin en bilJ'liiı mık.adelcsl iyi silahlandırılmıştır ve benz.iruı z 
sile İngiliz milletıi değildir. Buınm 22 HaZıran sab11hı, tarıhııı eu bilyuk de yürür.er. Fakat. sava§a ge.d, mi 

net r ha~ 
11 <a> , ty; r <!!>, Alınanya.:fa blrıman (2), Boama (s) geline :nı:ı;lride Eaş Follerde: 

<>Itır - Son' lllU7&ft~ (3). kalın aes olıır C3>. ROOER DUCHllNll 
hır <3), Son Una «l• toyarsan>s prb f - NihaJetioe <n> koyunuz çalsın CLAUDB DAUPMİN 

12(3>. una <Pt> gelirae aJrlde 0 _ m, Bir &>e7P.mber m. Allah <3>. ER.le VO!'f 8TROHEİN 

KEŞiF mes'ullerl, vahşi Te budalac8 \inleri ıle milcadelesı i:>6Şlaciı. O umandanberi onları devlrdiıc ve ~te kat'i olan da 
bu tamda bir )aıı:laşm.ı. b:ıbis!ndelci bü. üç buçuk ay geçml.ş'Jr ve ben &unu budur. Ve gelecek sene yuruyecek, a. 
tUn teoebtrl\alsri ~uncuhıkl.l :rıkan .suy.ı)'Wılırını ki her şey, te.sblt edJen teo edecek, uçacak mak.neler1mlz bu 
b r.ka( adamdır 'ft bu blrltaç adama, bu ~ram muclb..nce c.:!reyaıı etmıour. sene yürüyen, ateş eden ve uç:ın ma. 
)6ıde, bu dünya düşnanı. hep:m"Zın bll. BULun bu mlltldet :r.arıında, a km 1):1.Ş 
d ğimız bu entemas;o,onaı dü:ıya dili$ • .lar, bır tek w.nırc b.le tcı.;ebb.mi ellf:. kıneler olmıyacakt.ır. 

81'ca - Su (2) ""--- 5 - Şayia m. .A,ynca: MATBUA~. M. 
l' h&!'lr <2) --,ıaı ak.al <a>, Prma. 8 - Hakllmdara s.ıdakat )'elllhli m. !ıl!lMLEKET JURNALi 

ı ~-~: ~· ibee <&> • Bul'iüı sat.t ı de tenzil~tlı matine 
2 u~ .. v !J> 7 - lfal çı.W (lU, Japet (2), %a. &. _a 

- ~. nn. R~ 'lll. man <2>. ..._ -

::;: ~ıı~ IJekncte hareket, ., a - AJ110 dilinde aşr <S>, &cımma •--- Bugün \ ~ lllaJc <6l, eonaaa 'ber> d.. geline halk şaftısl ollll" m. 
k ı - İl« ha cev'rfr (3) 9 - Ateş :Yakılır m. saçla taş Al&. s a R A y 
~'-an.,,.., Uza~~ flae.'in~ iki nok1.a aı m. ~ 

- . -~nar Glur f4), 2&- ıt - Vilf,Jet (2). nu nota (2). s 1NEMAs1 N o A 
llezazıtt MA - --
1\• a RMARA Sineması üstünde 

a!~~arınara Kazinosu 
~Uncta ~l ~lkından trönnUş olnp T&fbet~ c~ alarak bsJık 
1'.\ttGUJ.c "e 'NtJı arn: Kemanı İSMAİL OKAY, cllmlrtlş besteltA.r Zf.JU 
~ ~ ı\D, PYIUli.st ft tamıbın1 Ba7au Fı\tzl:, hanende .... 

4' 1-~ hanende DAnz JBRABiM: T1JBatK. Bayan l\'EZİJD El İ 11!!!1. ltta..Q. Ba7an •BIAlu.T M.tltDİ..Vdel! milteoekkil 

~ .._~ SAZ HEYETi 
--. ~en 12 ~e kadar lenııri ~ etmttiedir. 

Kahram:ı.nlığm, Zaferin ve Aşkın 
Plim. olan 

20.000 
KAHRAMAN 

Şal1"Seri~i g5rünüz. 
Muzaffer ve Y"..ah::aman bı.r Oent. 

l.gın tımsalldır. Baş H•,l'e~e: 

PRESTON FOSTER. 
RAm>OLPH SCOT'I' 

m.anı, enternasyonal yahudlllk 7ardım r..w..ıen b'1·aıuııamışbnhr. Bu harb bittiği vakit, bunu Alman 
etmiştir. d'a.lıus blr te..Y~ aldandıb askeri, milletimizin tamamını t.cm. 

1914 de olduta ci1ıt Burada blr §tS kaydetmek ı&tcrmı: .sil eden askeri kazanmı.ş dıacak.tlr. 
Ntha.yet, tı.plo 1914 de olôutu g bi, PlAnların doğrulugunda a:danmadık, Ve Alman a.s:.:erlle blrlikte vatan 

büyUt blr kBrıı.rın alınması 1ca.h ett!!i Alman askerJJWl emsa..61Z tarıhı kah • Ye onun mllyonlarca !fç~i zaferl el 
ailn celdi. Bu taran almakta, muhak_ ra.manlığınd& da a•<Lwuıadık, &i&hla- de etmı.ş o'aca.kir. Bu harb biwtl 
kak «i. tereddüt! et.!Mdlm. Cilnkil ~un. nmwn vasıtlarrnda a.daıınuuiık, oep. vakit evvelce olduğumdan dahe. mu.. 
dan emindim .ki, eter ben m aldığım he tefkilaı.ımwn, mu.azaam ıui his - taa.ssıb b!r nasyonal - so.syaUst ola
tedbirlerle ve bml.m Ya.ı:>tıı'tım teı.a _ metlermın ve AJma11 m.lletinin vasıfla. 
hilrlerle. lneatarerıtn dostJulu elde e_ rında ve kusura :ız ~ıışma3lllta ald~!l- ralt döneceğim. Bu barbten esti parti 
d"lmed! ise. :.Stikbslde hiç bır nman madu. Fakat yalnız b:.r şeyde aldaıı _ programımla döneceğim ve bu prog_ 
~e edilemez.. O halde, p~lttan dık: Almany&ıım ve Anuıı-nm bu düş ramın gerçeicieıt.iri!mMi b~na Ut 
başka bir Şf!'J blmıyordu. l!u takdirde manının mQ&l.UID hun'lık~rınoan J:.ı.ç gUnlerdekinden belki de daha ehem.. 
ı~t'. bu savaşın 'bemm idarem altmc:la bir ~ bllmiYordu, tehLkeni?:ı bu .ita_ mıyeW glbl geliyor. 
yapılabı1meııınt'ten dolaJt mukadderata dar bilyük OJdugunu ve yalnız Alman.. dtmQa Çanak~e Boiazmclaıı W. 
mlnnet.tanm.. 7anın detil, faka! Avrupawn ımhası latemlstir.ı 

dath hartJ,. tehlikesin. bu kadar yakından sav~ - Ankara, (Radyo gau~) - Alman 
Bu adamlarla bir anlaşmanın haki_ Lurdutumuzu bilmiyorduk. :Sunu, bu.. dev:et reisi Adolt mtıer kıt yardJmı 

ut.en lmkAnsız oldutuna da kani bu. sün söyL.yebillrım. münasebetlle ,oyleditı nutukta Bo. 
lunuyorum. Bfr anlaı,ınaya varm.'lk lçi'!l Diişmım n.flmlşiir _._

1
.w.. 

..fh. .. U b ~azlardan da babset.mış ve .......... -«ay.retler aarfeU!#im a7lar zarfında, Bunu bugün soytuyorum. ",...... u. & 

QörçR yalnız aben harb istem-. dıye aün bu düşman ş'md d.!D ezılm~t r ve ki: 
bağll1}'ordu. Nihayet, Çörcil, kendi luır a.rtık kat'iyen ke:ıdis nı ku. taraınıya • cRusya benden, Çanakkale Bola • 
bin! buldu. Ve bunun .tatlı bı.r harb» caktır. Orada, Avrupaf4' kal"fl b:r kuv- zından ü.ller iatemiftir. Bvet Rusya 
o28.oatmı iddia ve ı EyliU 1939 da vet aeteıt>er odılmlş'..i. benden üs istemfftlr. Şımdi inklr e. 
müs:.akbel «atlı harbıı den dolayı bir_ ctkind ~ .. ~9!...'!_~~~ kaqı • diyor1v. Yarın, onlar, Mo.skon şeb_ 

acaktv. Tb7atiıer lcin bUa ..... 9e ~ .akk l b. birleraıi tebrik e"..ıqlş bulunan ÇörçlliD _ ... _,__,__ ldul inklr 
Bu&f.bı S&.lt 1 de tenzllltlı mat•ne ~tiln harbcü arkada~lan, bu cıtatlı Öyle bir kuvvet 1tı ekser kiımeler riniıı de Mosıtova 0 unu e.. 

ı.aıv. bak.kında tfmdi t.amamile baeka !ıunu tatıa'J11ll bile eclemeslerdJ Ye bu. deeeklerdir.ıt 



!J Sayfa 

Askeri 
vaz·yet 

1 Saz ve ses imtihanı 
dün bitti 

(Baş tarafı 1 inci sar fada 1 CBa:ı tarafı l incl sayfada] 
glbi HArko:t dahıı alınamamış ve mOt. usul ve nota öğrendikten sonra, tek.. 
tefik kuvvetlerin Aznk denizi sahilinde rar heyetin huzuruna döaecekler 
Rosto!a blr _nayli yaklaşmış oldukları.. Dün de imtlhana ·· t-.. t cıı"ğ nıı dair Vlşi radyosunun verdiği ha • us ....,. anı ı -
berler de başka kayna.klardan teyid e. mız §a.hs:!yetlerden bir çokları girdi. 
dilmemfştlr. Bunlıa:r arasında pıyo.nist Şefik, t.an. 

SON POSTA 

( TiYATROLAR ) 
Gene bu mllphemlyet cilmlt>slnden h uri Omna.n pehlivan, kl~net Şükrü, 

olmak üzere Sovyetlerin Baltık deniz n. kemenQeC!. Sotiri, kemanı Şükrü ve 
de Almanların 5000 tonluk Köln knı _ hatız Ahmed gibi pek sevdiklerimiz 
vaftirlerlnl batırdıkirırı hakkında ev • de va.rdı. Maamafih, eıcserlsl imtihan 
vellsl g1ln vemıl.ş oldukl.Aı·ı haberın. odasına. girdHtleri vakit: 

İSTANBUL BELEDİ.l'ESİ 
l' Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram lt1smında 
Bu akşam saat 8,30 da. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
dikt:at1 efkAn sou. Al:nan hava hil c- Sa.fa geldıniz tista.d sızı :-ahat.. 
cumlan neticesinde . Lenlngr&.d ;le sız ettik, ta.ko.t imtlha.n~ ne hacet, 
~nştad arasında itı m Uhim sovret sizi . :tnı.an k k had imi 

BAl\lLET Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
İcabında günde 3 Ka.şe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. zırblısmm a y! oJ:muş bulunması key am: a ç.e me d z mi?. İstiklal caddesi komedi kısmında 

fiyot'hıden oevlrm l!'&: mnksadlle Sov : Gibi gönül açıcı sözlerle karşılaş - KİBARLIK BUDALASI 
yetter talatmdan i~mJ olar.ak tıım1 tıl-ar, tefekkür et.t ikten sonra, mem. 
edilmiş~ Alman istihbarat ajansı nun a.~dıi.ar. 
to.r&fmdan o.1dlrilmtştlr. Yalnız mtı4hur bülblll Ali içeri gir. 

Odesa Uo Lenlnı;racb geLnoe: Bun. diği vakit, imtihan heyeti a~al:m da. 
lara dıl1ı' alman haberler de mukave. ya.n9ma.dılar: 
metlerlne d evam ettikleri merkezinde • c- Hani, lmtihan falan aayma hal 
d.tr. 'bt.e müphem otduklanruı. ısftJ>be e. Şöyle bCr oku da kulaklarımızın pası 
dllemiyecııek bir takım haberler ve va-
rJ t 

s11.i.nSin .> 
ye ler!- Dedi Ul .. 
Ki1d imha harbUıi yapan büyük :er. B bül Ali evicf'ı.rft. ml -

Alma.n c?dusu acs.ba hakikaten Sovret. kA.mı.ndan en güç ve es'kı bır şarkıyı 
lerin Harkof ı;Imalı garbi bö\gt'slnden harlitul~de blr tarzda okudu, ismine 
y.aptıklan mukabil taarruzun tesirl~e layık olduğunu lsbllt etti. 
dııraklaıdı mı? Yoksa, Hnl'l:of şlmall ile * 
M3k <Hm.izi ıınhıll arasından Alman Büyüklerden sonra, sıra küçüklere 
başlrumandanlığınm yaptıraca~ına kııv geldi. Allıpullu elbiselerle genç Yt\4 
vctli bir 6Ul'Ctte ihtimal Yerilen yeni ve 11 şişman zayıf 9e!Jid ,.,,.~~ b 1' • 
b üyük hareket için muktazi yığınak ' .. ' . .. ' Y""'1 a oz şar 
tertibaUnı almakla mı meşguldür? Bu. ıocıları onümuzde resmige.çti vapı -
gtin bu Gutillere cevab vereb!Jeeek bir yor. Kimisi hoppa, k:hnlsi ut'8ngn..ç, 
vaz;yette değiliz. Zira. bizlm bu hitl • fakat hep.s de güzel ve iyi ıozlnr. 
mallerl dtişündüğümtls sırada Ukray • Alla.h. bir de ses -rerseym!ş, b~kn 
nnda cereyan eden ve etmekte bulu- 'kusuılJ.arı olmeyacakmış. Zira, ıcıe • 
nan hft.dlselerl t.am olarak bllcmiyo - rlnôe öyleleri var ki, insan numara 
rtn. Yainız. b!ld;ğ:mlz bir şey vardır, ki vennek i.çın sıfırın a'ltından rakam 
o da ılı:ıştil tıerg{ln bir parçı\ daha yak.. arı or 
laşmakta oldu~·.ı. kış tamamtlc bastır • y • . . 
madan evvel Alınnalann şıuk llf'ferinl . Hepst de, aynı şarkıyı bellemişler. 
bitirebilmeleri ve SovY~t Rusyayı harb Içerl girer girmez, daha sorgu sual 
haric1 edebilmeleri keyfiyetinin artılr olma.dan cYfıdellerlnb tutturuyor • 
daha ziyade bir hayal haine lnkılA.b lar. 
eylediği ve bununl.ı. birlikte kış başla. Bir tanesi biraz dQ.ha nazik ve çe. 

• madan önce ml1tteflk kuvvetlerin Har. k!ngen çıktı: 
kofu, oon nehrine ktıd.9.r Dönec sa - Hangi kı ı 
nnyi havzasını. Lenlncra~ı ve 'lmkfın c-- , şar Yl emredersin• e -
bula..b!l.rlerse hstt-A Odesayı zapt ve iş_ fendim·> • 
gal edebıtmclerl husurnnun a•Jeta bir Dl,ye sordu. Ismi llı.zım değil, imtı.. 
zaruret halin1e 'bulunduğudur. han heyetin<len sa.n"a:t.ı okaıdar, nük. 

Gerçi Almanla:-, müttefık ordulann telerlnl de sevdiğimiz bir zat atıldı: 
son hldiselerle 2urpalaruı.a SovrEt. or- c- Aman, cıYadellerinüı söyleme 
dusu karşı.sında b!r kış geçirmek Jçin de, ney.i söylersen söyle.> 
muktazl. her türla tedbri ittllıRz ey - sonra flave etti: 
ıemtslerdir.. Ve bu tedbirler cümlesin. c- Siz, en çok hangi şarkıyı se • 
den olmak azere Alman gazetelerinden 
birQOğun.da 1912 kışınm Napolyon or. ver.siniz?• 
dusu ha:ktmda sebeb olduğu fellketln Genç utana ut>ana cevab veroi: 
tekerrürüne asla mahal verilmlyece - c- . .. Xiil oldum a.Şka düşeli. 
ğine ve bundan evvelki Umumi :Harb_ Al beni esmer gii7.cli.> 
de ed!nlmlş ola.:\ ıealll>eler dalres"nde v e klmb lllr hangi esmer delikanlı.. 
Almantarm ~rk cephesınde btr k~ en nın hayallle mes'ud, bu şarkıyı oku. 
iyi olaralıı ne suretle g~lrmek kabil 01- maya başladı. 
duğunu pek tyl b'ldr!tlerlne dair yazı. Oüzıel okumuştu. Kendisin.den bir 
ıar yazdrrmain baş19ml$1ardır. ikinci rkı dı:ıha istendi. Fakat o, ö. 

Pak.at, İng11zlerb ırandaki ve Hin- _ şa 
d!standaki geniş hnzırııkları, Birleşik zur diliyerek: Amerikanın gittıkce artan hnt'b hazır_ c- .Artı:k _affedin, dedi, çün~ tıt. 
lık lst!.hsalltı ~ ins:m membaı pek rlyorum..• 

* Ses ..e saz san'n:tkflrlannm tınt.i • 

Bulmacalarımız 
İkinci devre bulmacalarını doğru halİedip 
hediye kazanan okuyucularımızın isimleri 

(Dünkü nushamızda neşrine 1 dcs'1ıtle 127 :.en. Mehmed Armağan. 
• • 121 - Ta.ksım, Pmnsız kız mek.te. 

baş lanan hstenm devamı) binde Meraı. 
122 - Samsun, Çarşamba ceza hL 

Zarif bir muhtmı defteri kimi ottu Met>'ud auv~. 
123 - Anbra Öztürk mahallesi 

kazananlar Cankın İnl$1 No. 3/5 de Sabri AJılaner: 
BG - Ada.pazarı öakar1a caddesi 124 - Konya Kürkçll mahallesi foto 

bakkal Salih TeşmelJ. Behçet e.partımanı No. 2 de '?'uğnıl 
87 - Ba::ıdırına llısanıye mfl.haliesi .Işıkdemlr. 

Sekizevler sokar;ı No. 20 de Nccın ye. 125 - Ankara fişek fabrikası hesab 
88 - Ankara Cebeci Dirim sokak ~eınııru Cem.! oğlu Orhan Sözer. 

No. <5> üçUncü katta Doğan TüzUn. 126 - İstanbul, "Patih N.şancıı.sı No. 
kan. 13 de Na!la Kon. 

89 - Yüksek Mühendis mektebi 61.. 127 - Adapar.arı Detn fabr1laı'an 
nıf 5 de 905 numaralı Neodet GUraıı. amaar muhasloi LQtfi Özb.w. 

90 - Kadınhıın sıhhat memuru klZl 128 - D!yaroııJcır merkez ziraat mu_ 
Hikmet Akmıır. allhn eşi Bedi.a 

91 - Kütahya tayyare alayı p.3rk 129 - Gere-Je askerlik şubesinde 
deposu Hal1d İokaya, LQtfi Knear. 

92 - Keşan askeri posla No. 317 130 - Anicara tsmetpaşa mah811csl 
te~en Nazmi Evren. Çaldağı ooka.k No. 32 N. Kırlanl{lç, 

le 9~di ~~~urgn.z ecu.nesi sahibi eli- Küçük zarif birer biblo 
94 - Edırne Hilktlmet caddesi No. kazananlar 

376 da AylA. Ö1.giln. 131 - Aksaray. Mesıhpaşa sokak 
95 - Bursa. Nam.ıı.zgı\.Jı caddesi Ön. No. (9) da H.ezaıı Rcyder. 

der sokak No. 7 dı:ı Sacid ÖzgUç. 1 132 - Cağaloğlu Çatalçe,şme sok.ak 
96 - İstanbul, A~saray. Kemal;ııışa No. 5 de Peran Doğancı. 

caddesi No. 110 da Ömer Yalnızoğlu. 133 - Kadıköy, Acıbadem. Mecidiye 
97 - TUrgudlu Altay mahıllksl Tu. ınaıfuıllesi No. 33 de Haliık D~gan. 

ranyolu No. 187 de Se~. 134 - Galata, sahll Slhhlye tahsi.. 
98 - Gaziantep emnıyet !\mirliği kı. IAtı nakdiye memuru Vahab Kocamaz 

sım re!3i Naim Ol\ıız oğlu Seyfettin 136 - Pa.11galt1 Bay Sungur sokak 
O !nı'Z. S. Ha.çllc. 

99 - Kayser, gedikl! okulu suııf sO. G .. l bayı yllzbaşıı Mehme.\ Akoy. uze birer krıhve fincanı 
100 - Ankara T llrk Hava Kuruınu kazananlar 

NhavdacıtlıOOk ~treslnde pil.ot _ ö~etmcn 136 _ Kadıköy, Yel'1eğlnnenı, All. 
cc e . bey nıpartımanı daire 5 A • r> y 1 
101 - ErzUrum tapıı grup müdürü Toklu. ' a çın 

F.şref Tüzüner oğlu Muammer Tüzüner j 137 - İstanbul, Kanuni SU!eynıan 
102 - Kadıköy, C1ferağa m uhallesl. medrese sokağı No. 8 de Şükrü Tezcan. 

Hacı.şükrü sokak No. 1 de Ferid Olcay. 138 - Taksim, Meşelik sokak No. 
103 - Tokad or~ okul birinci 51nıf CS> de KAzım. 

talebesinden 558 Cemil GUlse. 139 - Kuı.gomcuk Nakkaş -cad<le.si 
104 - Kıritlarcli orta okul 2 fIJ No. No. 48 de s. Tlizünalp. 

537 Neyhan Eı.o{:lu. 140 - !staııbul Pangaltı Eşref so 
105 - El!iZl~ İsmet. tnönll caddesi ka.k No. 8517 ı. Danailof. • 

lÜRı< TiCAR~T QANUA~I A.~ 
KUPONLU VADE:Li Mi;VDUAT 

PARAM 1 BURADA i'LET 

1~'r.F.i;,..; 

F=J\i%iNi 
T opkapı maltepesindeki satın alma 

komisyonundan 
94'i0~kapı Ma.ltepeslndeki nskerl satın alma komisyonu ihaleleri 0110/ 

e H arbiye Y edeksUb ay Okulunda. yn.püacakt.ır n · 
edilen ve edilecek olan münakasalar için mezkür gUnd~ng~~~ kadar i!fitl 
!erin Harbiyedeki Yedeksübay Okulunda. askeri satın alına karen taıfb.. 
müracaatları. c8813> omlsyontl 

-:-:-:--::~----=---=-=--------------------------_tV 
Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası Satın Alma 

Komisyonundan 
bol olan Sovy.?t Rugyanın Kızılordu _ 
nun sa.flannda husule celen rahneleri 
kapıyabllmek ,çin bUyUk b ir hırs ve 
kinle c;:aıışmaıttıı. olmaaı gözönUne alı. 
nırsa müttefik orduların biraz yukarı. 
da zikri ~eçen mevkılerle mıntako.lan 
ellerine geçiremeden k~la. karşılaştık.. 
lıırı takdlroe ileride daha bliYilk mUş. 
kUlRtı ikt.:lınm :cıccburlyetlnde kala -

hanı b \ttl. F•'kat, ~fiye geıw gel -
med l. Rtvayete göre. kendisi seya. _ 
hatte hnıŞ. Artık, on un Vtl'Zlyet\ be _ 

lediy-On!n Tereceği karara ba~lı 

No. 83 Ttlrkfm Neş•e. 141 - tstanılul Cağaioğlu Hocsrlls. 
106 - Adana , Malatya mensuca.t tem M ckteb ı:ıo'· .. N 11 d " u-!a.brlJtıısı m UdllrU oğlu Fahir T ezcan . ÖZkan. ...a... 0 • e Hikmet Cinsi Miktan Tutarı İlk teminatı :ilıale gun 

caklan da derldl.rdır. 
Ôrtalık umumi oıara.k biraz 60f;UmUŞ 

olma.'da b eraÖ"'...r harekMa esaslı bir 
ıntı.nı t.eşkll edeCP.k olan kış mevsiminin 
h ulfilUne daha blr buçuk ay kada r bir 
zaman vardır. onun ıcln biz, b UtUn tıu 
tahlillerden sonr.ı Alm"n baŞkomu -
tanlığının bu btr buçuk aylık znman 
zarlında bu neticeleri elde edebneccği_ 
ne, ş!malde oldu~ kadar merkezde ve 
cenubda da munferld ve mahdud he. 
def ve mahıye!.11 ve bimlrlerlle r.z alA. 
kalı muka.bll taarruzlar yapmakta w... 
rar cöstıercn Kızılorduyu bazı mmta _ 
katarda yen.den h•rpa l.am adt fırsatını 
bulmak auretıı.e bahse~tiğlm\z mevki .,e 
mmtakıılan ele grçlrecei"ne ve bu su. 
r cUe kışa d ha müsaid sartlarln. ayak 
basacnftına dair ol:.tn eski mtıales. ve 
bnaattmi?Jde gene sab tlz. 
Şark cephesi.nı.n en şl.mal kısmmdıı. 

Gavsl Or.aıısoJ' 
-----'O 

Okullarda ( Ana - Baba) . 
gec3s1 

c.s....tarah 1 in ci !la) fada 1 
Eminönü Halkevi başkanı Yavuz A. 

badanın mevzuu ehemmıycUe ele al -
clığını ve ıana _ ba.bı\• geeclerin;D 
Halkevinde ya.pııması yolunda imkln -
ıar araştırdığını dü:-ıkü sayımızda yaz 
mışt.ık. şl.mdi, Şişli Halkevlnln de 

harekete geçtiitlnl memnuniyetle haber 
almış bulunuyoruz. Filh&kik.a. Ş~ll 
Halkevlnin eeki b!r maarifçi oıan b3Ş.. 
tanı .Ahnıed Halid bu m evzu üzerinde 
büYilk blr haSsas!yet cösternı!ş ve 
Halkevinin on beş günlllk aıle toplan
tııanndnn b\rlntn bu mevzua tahSls e_ 
dilmesi kararl!ı.ştınlmışt..ır. 

Bu moocle eınıfındn.Jd anketimize, :ra 
rın da devam edeceğiz. ------

SATILIK 
Mar~ l.!aN""lıA)'m!n komutası altın. 
d aki J..•.n or«:ı':.:ınm-:ı bira'?: yav .. ; e,r:. ol.cıa herırt\n y · ır :muntfatıyet ka.. Edlmek.ıı.Pl Cihangir hattında çalı_ 
znnarat Bovyet ,\uv•t>tler nı aarı;ma şan Şevrole sıtırkalı bir aded otoblls 
tan "" oon b'r'ltaı; ıt1n ~!nde Beya~ satıhktıı'. Edlrneka.pıd:ı. manav Arife 
deniz eahttm:te'cl :ıtımaıiala&b.dan aon mtıraca&t. 
ra Oneca ı;;atft. s1bilindck\ P etrnzavosk - -şehrini de ~~~!'Tt'k Siv.a unnlınm l\lalklll"& .A!ıUye Hukuk Mahkmne. 
btıtnn m~lj\ı en"'rl~ geçlrm?lerl "nden : 
ve Munnansk • Lenlnm-a.;1 tıa•t~nt b\r :Ma~karant Camlatik mnha.llesin-

107 - s ·vas Örnek o tcll Janır.da 4 ı42 _ fstanbııl Nişu t O klilo lira lira ~ numarada emekli tuğbay kızı Ayten ca soka k tskende~ey n :::; Uzelgon. ________ :::_ _ _:::.:, __ ..:;.;..:.. _______ , __ -.-':"!s0 
Öztopralc. ha Özkay. ap. ımanı Fer. Odun 866160 34847 2600 6/10/94ıl pa,zarteSi saat 

9
' 

108 - İata.nbul Çat'Şlk.a.pl Hll&cylna. 143 - Beyo~lu Pımwı.kka:pı H Kuru ot ™800 2.1860 1602 6/10 f941 p aza.rU!Sl saat 1~ 
ğıı mahallesi, Cam. sokak Mesih "rev. zade sok.alt No. 29 Suna Knbn~acı.oca. A. ~ fik z ·ı b" • b - Yukarıda Y~ odunla kuru ot hiznlaruıda gnsterilen gün ve Sil" 

io9 - Konya tnhisar!Rl' Baş.>nüdU. arı ırcr aıgara ta lan at lerde Ur!a Gümr ük mub.ııtıı.za sat.ın alma komlsy d rt. 
r.!yetl büro ~fi H üsamett ln kızı Meh il. kazananlar la satın lınacıa.ktır. ~mun a kapalı sı:ll 
ka Tanrıverdl. 144 - tstanbııl Beylemeyl K. yoku_ B. - Talibler ihale saatinden bir t yo-ııo - Ankara Yenişehir Deliler te. şu Mediha Alev. na ver~ ola.ca.klardır. saa. evvel teklif zarflarını toII1

15 

pesi, Akay soka.k Osman GUrbüz apar. 146 - tsto.nbul, Eostancı, Bağdad .. c. - Şartnamelerı okumak istiyenler .wn~ . her gün 
tımanı No. 16 Ha.yriyc Gürelli. cad<lesı No. -ı1s Suna Haser. goreblllrler. ...., ..... geçen komısyondll 

ıı ı _ AfYQn cezaevinde Abidin 146 - 1'sta.nbul, Boğazkesen Kad.r. 
Butda1. ler yokuşu Erdal Keskin D. - İsteklller her kalemin hizasında gö.sterllen t akçeSlllİ 

112 - AYdıınc~~ı~.~;ıroumu~nscebe 147 - Şişll, Osruanbey: Rumeli cad. Urfa güllll'ük muhafaza kıt·as temina: vc1' 
mPmuru Veya •l:Yuı. ...-. ngur e. desi. Rumeli apartımanı ' "'•A-uJ banka mektu.bll ı ~ez.ne.sine yatırıp vezne ma,,kil>UZU . .,.e-
vlk. va.şer. ~ -· Sa. nD e şartnamenin dordüncü maddesinde kendllerınden ıoı• 

113 - Kastamonu lsmaUbeJ mahal. 148 - İstanbul Snat!lyc Y~nımruıa• en vesikalarla birlikte geleceklerdir. (8235) ____,/ 

JP.si Tenekeci sobı.k No. 38 d' Refet le Dere sokak No. \ <\) ~e N u 1 ._ J -ttneı. \ 49 - Kadıköy Kadife • k ra · stanbul Fı"at M k b K d .,. 
114 - Çorlu a.skerl posta 1052 ge_ 39 da Özıdemir. 60 a.k No. Ula a e OmİsyOnUD 3v 

ba 
a ki Tl".-.. 118 No. lu llan: 

dikli Er ş ..,ev ......,.... 150 - Galata, Anıbcamu &~bek 41 
115 - tstanbııl, Defterdar, Yavcdut sokak No. 29 dn Bayan Mu?: #f sa.Matıla~kt.ıar.ve şehriyeler :badema aşa~ıda tesbit edilen fiatlar datıilıtl 

~er n evi makama ve şehriyeler caddesi No. 17 de NecnU Kıı.ptano~ıu. Dinçer. :a. er ..... 
116 - Anitnrn Adliye S!lrayı k~şe. 151 - Cajjn~oıtlu Catalç:ışme 25 

sinde snrraf Hakkı a.partımanı No. 3 mamlt apartıma.n kat "kide Ar n~; 
de Bayan Selvi. Halim Uzunft.lemoft~u. .m 

117 - Adana Toros eczanesi vasıt.n. KARİLERi I 
sne Aryşe 'Ömld Nalçacı. • M ZE 

118 - Hayrabolu Hisar maha'Jcsl 
Şıı.dırvnn ı;ıkmazt sokağı, No. 4 <!I' Ali 
snvr.ılı kızı Şt'brl. 

ı 1 o - Ankara ZtTiı!!.t Vt'k:°tletı köy_ 
cOHlk ~es=nde M. Nııcl Duru. 

J 2!ıJ - Mudanya M Xemnlpnşa rad_ 

Taşra karilertmlzin hediyeleri ken 
dilerlne Yollannınktlldır. İstanbııldııki • 
ler ise yarından itibaren 'daremlze u~
nyarak hediyelerini alabilirler Pa~ 
günleri müracaat olunmaı:ruı:;uı;, amca 
rlca ederiz. 

Toptan nmbnlil.j!ı kllcsu nzami 41 kuru 
Toptan ambalfljsız kilosu azami 40 kur~ 
Perakende ambalMlı kilosu azami 45 k: 
Perakende runb:ılt'ıjsız kl:osu nzami44 k uş 
Teı şehriye ur~ 

Toptan ambı.lfıf lı kilosu ezamt 43 kuruş 
Topban ambalfı.jsız kilosu azami 42 kuru~ 
Perakende nmbal!\jlı kllosu aznmi 47 kuruş 
Perakende ambalajsıı; kilosu azamı 46 kuruş d873> de bu kısım ~ kesmet: surEtll.! A'!rnan den Ibrahlm lc·zı eski hııp;ghsne gar 

ordu\nrma t;Ok k1vml'tll ynt'dnn'Al'da dlY11-nı Fatına Aysel tarafından; As. 
1mlımmatan 'bu kanu.tlmfsi aynca. tak_ len Edirneli olup Burs:ı.nın Çeltik kö B E L 
v ye etınettedtı'. K. n . y~nde peyntrc:ilik yapan Hüsmen na-. ~nm111ıa•liif A L .... -.. G~zi Terbiye Enstisüsü Müdürlü" ündeıl c1' 

Gazi Terbiye Enstlt.- - g nSıı 
aarif Vekilinin ·'Son 
Posta,, ya cevabı 

(Bae tarafl 1 lııcl sayfada ] 
oldu~ h~ltt beyanıı.tmıza raıt. 
men İstanbul ld.ta.bcıl n ellerinde sa. 
tılacak 1dtab · lunmadığını söyl 
yorl!lı'. Bu husııstalci mtitaleanızı ga. 
ze-teınne ~tmeni:ııi sanıla.rımızla 
dileriz.• 

Maarif Vekilinln cevabı 
son POSta gaaetesi m&Ulı1.üğUne 
Basılmış kito.blıırdan y ım esna.. 

sında. ~ r yer ib• yaçtan fü.Zlası çık.. 
tığı glbı eksik ol:ın' n.rı da zuhur et_ 
mektec:llr. Bu'lun duzenlenmcsJe İs.. 
t .rnbula. gönderdlıı-tm Faik Reşid Una.t 
mc u olma'ktadır, 

mı diğeri Hü.ieyln aleyhine zina se
bile a.c;ıla.n boşanma davasıntn cari 
muhakeme.al mrasında: 

M.aleyh öter! en adreste buluna. 
mrunış ve lkametgtıhı meçhul kal. 
mı:ş olduğundan !ldnen tebligat yn_ 
pılmasm& karnr verllmtııtir. 

İdrar yollo.rı Utihabı, yeni vo eski BELSOOUKLUt:.u iclr: 
mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistıtlere. ~0-'brc·k :arh t rorl~fu, 

ı....,.., ,... eı ,,,.. B"' · ra a sızlıkla-
rına _...."ı en m'""emm .... ç ELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL kulla 
na.nla.r yukarıda sa.yılı hastnhkla.tdan çabuk kurtulurlar 
nelerde bulunur. S<ıtış deposu: Sami Aksu B:th"e .. ftpı -r.,' BEcza -• " .,.... ""l anknsı 

arkasında Rahva.ncıiar sokak No. 5 

H/10194'1 Salı gbnü saat. 10 da Yu"' ksek Zı"raat E Mahlı:e~ btı.zır bulunmadığı veya nstilÜSÜ Rektörlüğünden 
bir Tekil [:6ndermedı~l takdlrde hak.. 
kında gtya.b ka.rnrı vcrilece~l t~blığ 

makamımı kaim o1mnk üzere UAn o-
lunu. tl/69 

ZAl'İ - 1910-41 senesi ders yılında 
Fen Fa.kültc'Sınden almış olduıo.ıın F. 
K. B. şubesine aid 4922 numaralı bil.. 
v.yet va.rakamı kaybet.t;m. 

Yenlslnı ~l.Mlnı.c:ıijımd ın eskisinin 
bllkmil alma.dıtını ııı.n ederim. 

Ahmed Akruan 

Orman, Veter.ncr ve Zlraat Fakültelerine b ıı 
rln seçim imtihanlım İstanbulda suıtnnahm~dy ıabul edilecek talebele. 
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