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Bu sabahki 
haberler 

la sabahki 
Sovyet 
tebllji -

Dinyeperin üzerinde 
ve sağ sahilinde 
kanlı muharebeler 
~va, 1 <Radyo> - Soeyet is

tıhb.a.rat b~u t.nrafmdan bu sa!Y.IU 
neşredılrn hart> tcbll~: 

31 Ağustos günü ordularunız biltiln 
~heıcrcıe düşmana karşı ş.ddettt mu.. 

ebeler vemıekte devam etmtşlerd1r. 
rn!},, Akustos El'ilnil hava. kuvvetlerimiz. 
--vı.orlU Alman teşe'klküllorlıne tn1nçu 
~e c... , ..,... 

Yazı iıleri ulefonu: 20203 PAZARTESi 1 EYLÜL 1941 
= ••• ,. 

idare işleri telefonu ı 20203 

1 lngiliz ve Rus j 
şartları lrana 

bildiriliyor 

ŞarOar 
muvakkat 

olacak 
Sovyetler iki şehir 
daha işgal ettiler 

Fiatı 5 kuru• 

Milli 
Şef9 

Reisicümhur 
tetkiklerine 

devam ediyor 
Aydın, 31 (A.A.} - Re slcUm. 

hur .tsmet İnönü dUn burarıı. ,e. 
Uşlcrini mlit.e:ı.kı'b muhtelif mues. 
5cscll'l1 gezmişler ve mUte:ıkmcn 
l;C3'a.hatıexine devam t))'lemci{ u. 
zere şehıim!OOeiı ayrılmı.şlsrd:r. 

Tür ki yeye 
yapılan 
beyanat 

Milli Sefüı gerek bunw:ıkı lo , 
tcvaıkkufiarı \'C gerek şehrimi?: 

geliş ve ı.ynlı:şlan haikımızm en 
iotcn sevgi ve b:ıf:lıh.k tezahür!". 
rlnc vesile olmuştur. 

"'~------------~ 
~ade kuvvetlerine ağır darbeler 
Oçıt iş ve hava meydanlarında bı.l' Covcntry, 31 (A.A.> - M. Eden nut. 

taY\Yareler imha etm1.şlerdlr. kunda İngilterenln ve Sovyotlel" B.rıt. 

Ruzveltin oğlu 
fzlandaya gitti 

[Devamı 5 incin sayf.,fal Bir SoVYet şehrine ı-Ittn Alınan askerleri sokak muharebeleri ~apar)arken tinin İrandan yaptıklan ta.ıeodcu b.W-

Sovyetlerin mukabil 1 Alman teblig~ il ı_._, ...... s·····a·······v······y· .. ··E······T· ......... "" --.. -Z--a·_ı_e_r_l_D ___ :Ene::~:=~~~::r :.~ ::ı~~::~s~~IL n:ı~~!~~::E~ 
_ mu.,ıur. İngiliz ve Sovyet. hUltumetlerl man tayyaresi ile Perşembe gtlnil b.. 

taarruz~ devam Lealagrada . MUKABiL anahtarı ,.,.....,. . '"'' ...,, ... , ''"""'va·-· 
ı .. e~ıyo~. dotra Deri T AARRUZUı istihsal., Komnr havzasında devlet 

•ah!ht~1h:r:0::zfy~ti hareketi Macar--;-1·ansına 1 B. Eden yarınki işletmesinin faaliyeti 
~~ra. ı (A.A.) - So\Vet RUS6'8- • A J t : ~"1:..:1:~-E:~ "Finler-Çok arazi göre hücumlar 1 vrup~yı an a ıyor 
~maııot.a olan Rus taarruzu Le- akı·m kaldı f Coventrıy 31 (A.A.) - İngtaz bari.. 
ltUvy dotnı ilerlemekte olan Alml\ll kazandılar,, ı eiye nazın M. Eden nutkunda fUnla. 

etlerinin cenahlarını teıhdid ede- ' ·· · 
ll'lt lnıabı.yettıe görillmeııctecUr ı rı • da eoylemişt.ir; 

Dokuzuncu ayını dolduran işletme, 
milli ekonomi bünyemize en uygun 

bir · şekilde hareket ediyor 
tm &ıe~ez oepheeı'nde: aene~ı ~&et. Gomel etrafında ! tstihsaJ. :ıaterin a!lahtan oıarnk 
"~el mıntakffın(la ı.aamızıaruıa de- ''Sovyetler bir günde l taanakta<Ur. Mutıtefi.14edıı Biıleş k Zongulda.k. CHusust> - Zonguldak! ıısı so Mayıs 940 t.:ı.rıh\nde kr.bul ettt-
~ etmekıt.edlr. Bu taarruzlar Al- muharebeler l Amerika da dahil olma'k l.il.ere bizim.. komür havzasında dev•et işte~mest A. iti bir bnunla kô:nUr havzasında faa. 
cıoa.antarı.n Moılto'\19 nı ıtıyeı şehlrlertne 117 tayyare kaybetti,, · d d" ı .le beraber olan diler devleUerm harb tuatosun &Onunda dO!ruzuncu ayını ta- Uy~ halinde'lti ferdl ve aso ye sermaye 
~ 11erlemelerlııe mA.n.I olmaılo'8dır. evam e ıyor r <De-• 5 lacıl .,,., ... , mMDJıainı.ş bulunuyor. DUyülc Mıllc-t Mec <Dnamı • DCI .... , .... , 

~ Ub oeclhesiode: Budh:nnl ordula- -- 1 --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
lle Dnteper.tn garbmda .Amıanlara Finlandiya kıt'aları Sovyet- B~te. aı CA.A.> - Macar f s •ı Alı l'd •• d 

~. nıevzu taarruzlarda bUıunmalı:- lere terlıedilen .ar~ziyi tekrar ;:.1~~~=tla~ '' l a e e goz sını.. a 
O<k!ısa mukavemete de\'tllll atmek.te. ele geçırdıler per boy\Ulca mu.kabı! taarruz!l.ınna. , I 1 

C!lr, devam etmo1at.edır. Esa.sen bazı 

.\hnan uyJatı f1d milyonu aşuıış! vı· purı· yerlerde şiddetini kaybetmiş olan d . ·K. k 
l.ondra, ı CA.A.> - Roytere göre düşman hilcumlan euına ıDnü bı- t t 

hçen haf!ta zarfında Alman propa.. lH.fstlsna h!Qbiı' tarafta .nuvartak al m a e l ve uy an l 
~1~· = R~~I n~;nve~~~~~~ yanıyor " ;~:~~~;n:~~v;. • '' 
llelt l!lnec:Uklerlnl haHca antatmllık için dır. Hareklt el'an devam ~ 
~ blr gayret aarfeylanlştir. Berlin, 31 <A.A.> - Abnan ordu. olduğundan bu hll.'lusta ycnı tat. D 1 d 1 t •• d 

lıtr Rus gaaeıtestne göre Almanıar lan başkumandanlıtının td>lığ'i: sllAıt ff.şa edllıncmekted r. Ellmır.tı um upınar a yapı an oren e 
~et R\l!G'aya karşı ya.pmı.ş olduk- F'eWca!Ade bir tebli~le de ')lldlrUdığt düşell ~r ve har.b maızemc.u mlk-
--ı lntıharebelerde bir buçuk milyon- üzere Fin kıt.'aları şıddetli muharebe. tan artmakıtadır. 
~ OOk daha fazla mylat vennış.. den sonra Vipun şehrina 30 Agustost!l Kl7ef mınt.akasında 800-ı.ıL h 1 t ki •• ı d • 
'ttlıu 0

Rus gazetesıne göre Alınan zayi. lşg~7~:!: FJn teşelcJcillierı Ka. Berlln ı;;*~!~.:--~uus?:ır ~i- eyecan ı nu u ar soy en 1 
~ llt.ı nıil:ron olarak tahmlc edilmek- reli berzahının merlteztnden Leningrad yef mıntakasında :mukabil taa -
kA--~. Bu mWtar ise cetıen Bil.Yük f.stikBlmeUnde ilerlemişler ve çak ar.ızl f ruza geçm~ler ve Dlnyeperi geç-: 
~elti Alman zaylatmdan çok dıı.lıa ka?.anmışlardır. mele iÇln lblrçok gemıler kullan - : 

ll<l.ır. İngilıterenln şar.k sahilinde, ~vaş : mışlardır. Nehri geçmek için ya- i 
~~ ~nıan tebliil ve in&"!Uzler tayyareleri diln gece muhtelit lı~ıan i (Devamı 5 fncl sayfada) • 

~~·ııara. ı CA.A.> _ D{lnkü Alnıan t,eSsatını bomb&larnışlardır. Merıı:ezJ • .~ 
~e Alınan harekatı harbıyesl (Devamı 5 inci sa.Yfada) '-.. ........................................... . 

ttr. hıt <la hloblr malümat verlknemlş.. 1 t :J 
~ıı defa olarak AJmanlar. resınt C A k I •az •e ~~ilerinde P<nler tarafından •ide e- s er W -~ 
,:!__oıa.n muvaffakiyetıeri ookki ~-

... ~başka haber vemıemlşlerdU'. 

iran hakkındaki Leningradm maruz bulunduğu 

b~~~:kb~~~!r ...... _.!!~~,~-~~--··~~E~.~---·~~-~~_!~~.~ .......... , 
So\' k t, • ( l ba k mandanlığı bütün tedbirleri tamamlamak i 
d .. Yet uvve .erı i A mF".n1 ı' ~ıbı'rlig~ini daha •ılılaıtırmalı ıuretile Lenin· S 

Un d b hri · ve ın er e 1 
• l l l d · • . e eş şe i rad taarruzunu daha kuvvetlı ham e ere evam ettır· i 

lta ııgal ettiler E g • meğe hazırıanmalıtadır : 
~rllg~an 1 (A.A.J - İran Başyeklll \.. .......................................................................... - ............. -/ 

ı>ı~~ 'e ~--dün parı.a.ment.xiı:. ın:~ ········Yazan: Emekli General K. O. 
r;"' tnr.~.:'vıyet Rusya ile yo.pılına _ ., 

llıcta b~kereıerın blrk~ gün zar- adın maruz bulunduğu dün-ı nıngro.dın 120 kı.ometre §!mali gar _ 
\\rıc1 b eııu de bugün meınnunıyet Len1ngl' ı.:ııcla iZaha çalıştığımız teh- btsinde bulunduğu gıbl şlrndl, Fin _ 
bt1ıtı~ll' 8Uf'1!tte hitam bula.cağını kil yaZU:Lerin Vipurı'Y• (Viborg'u), landiya körfezlle Ladoga gölü ara _ 

tır. ııte, ~r~i bcrz:ı.hında daha da i - sında lhnrbetmekte o'an Fin ordu • 
it\ l'ahta lrarutaki Almanlar hatlıA :K1villııPa'Yı aımaınrı, La.do- sunun da &ğ kanadını t~kıl etınet.. 
b 'l!hbır n 1 <A..A > _ A.ss<>Cıated Press ıerııyerek r;ö'Jerı nrnsındn bııyll tedlr. Kıvinn.p:ı şehri .ıse Vlpurl'nin 
t:ıırıa:•n iş'nrına göre 'lahranda ga ile one.g~phelcrınln hemen lbu - 68 : 70 kilomet.re kadar daha cenub 
(la a Otta ~'lnan ort-a el~l diln !'1ııe- uerıenıı; d:ıl üzerinde geçen .kış Sov. doğusundadır. Buna gore, eğer Fin 
~-bıııun .t;lstnı ziyıı,ret cJerek ıran. tun ıın ~t.?.!tları harixlcn cvv lkı ordusunun sat .kann.dıle icra etmiş 
i_"llll'ett! an 700 kadar Almr.nın tnJttı yet.ıerle ınuvnsnlat ,·eya bu hu- olduğu bu hareket esnasında Kareli 
fı~eı il. alıruna1nrını İngiltere ve 11udu~~~ edecek surette arazı berza.hındaki Rus kuvvetleri zanm _ 

tır. Usyn :hüki'lmet:crinden riea dudu ıbulunmalnrı dolayısıle bu. nında geri çekilememiş ıseler şimdi 
lıo ka.zan~ışz daha D.l'tmıştır. Ladoga go:u kcno.rınn aı'kıştırılmış 
~ ova 80v:vet tebllii gün ıı;ka yeni so:vyet - Fın hudu. bulunuyorlar ve bu göl üzerLndekJ 
~ ~<Raeyo) - sovyee Js- Filb ~ ktıometre tada~ şarkında az randımanlı 8Qvyet vesaıt.Ue gedyc 
~ 

3 
4 hartlı: b ldırlyor: . dunun diya körfezinin şımal s:ıhı. çekilmekten bn.şka çar('Jerl kalma 

~ 1 >.tUstos ~ıta bulunan orduLl~ ve ym!ım ük Vipurl itörfeainln mün mış oluyor, demektir. Fakat, Fınle; 
Cl"~r <ldev~ iÜınU de ilerl baret.'. f}e !indeki ~1ı:UÇ ]pUrl ,ehrı Le • (Devamı ı not 1&ddal ' 

ört ecıe~ Kazvln şehri tehası~ ~ · 
~i daha işgal et.mişlerdıl'· ~ • ... f 1 

.~fi. ""· -~~ ' 

(YaSISI 5 cı sa7fanutc1aaırı 
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e 
Uşaklıgil Yazan: Halid Ziya 

• b •ce oıu b!Jf'nılyo-ı Split Yugosla.vyanın Arne.vud1uğa ya. 
vet, AmeniU, inanıyo:uır.i.. tna-ımayordı; !a.k:at ~ .~ ta~ s·t11asty. kın bir !kasa.bası !d~ ki Vedad buraya 
nıyorum k. hl:katte bUtiln nıev- rım n~~ee, :ıızeı ~ııdıın'u ile. ayakda tir kaç kerre gJ.mlşd.. Yakub Kad::L 

CUdAtm zerrelerını bır.oırıle uıuvıts.ıl.l- le, ~ ly .... : bak" Of kısıt duJa.K •• ır-ı nin Prağdan oraya seyran:ı ı;ı'1u11ş ol. 
d , dlJWmış ,_na .., • ihtimal \•crcıı:ıcuil H b 

Ya koyan bır cereyan vardır, esiri a.. ' 1 ~ahZUil :ıir çehre ile. hiç ~ • m. l erde 
i:alaı· nasıl ırntubd.ın ıtu•ba şaıkıSD la, ı;apsar . uerek uzun bir ni- bir ls!m yanlışlığı vardı. Ortada t.e"vil 

• ' bir wıtme wtıeme., · i edil -~"" vaı.•... d" b!.. torn b 1 ılU'ba 1lll11114alı\rı, dıı.ğları aŞ<l}"S\k &es. tJza il b::nl da'vcr edıyor gör- •em.,.,,..,.,.... ~.. " o :l ı ka-
ler ge:ırıyor.:ı.a nıh.nrın da ha\·alan. gıUıı ı~r eişt.i ·ak ile. ruhumun bU-' zasımn . vu'ku' bı.:Im:.ş olın~ı ld!. Su 
ınesateleri yr.romk b .nbirile ba:uşLulı:- d:ı· 

1 
~'ne ~evgiml:ı ifrat ile ta. halde rü'ya?_. 

!arına ınanıyo~um; kuşlıır, kurdıa: nıı.. t ı J:~:lıe ıe~ş1un iki cUerbnle or.a Giyindim. vaı.-t!nC!"ll ·evvel adamı 
sıı Ufuklann nritao;ındn, ou!ut. y~Tı!ııa. şan nldım. haltı. ctm~ ~ nuı nnsında tı!r yanım:ı a.I.arak bir trene a.ladım. O 
rınuı ıç.nde sıı:.lan\n fırlamağa mil- ~e:nlıı· lerziş! uçmayan yUzUnil ÖP· gün trende tesw.l!~ beni p:.-k seven, 
heyye. duuıırgal m evvelden htsseolp Um üm sonra bunwı.a kans'at p6k edlb ve halQk b.r genç Vürdı. Ya. 

arasında] 
21 parçaya bölünen 

vapur 

B:rlC§lk Amerilronın Ş·ur.pleyn gö. 
lün<kı tam 50 yıidanbor. vnzife gorcn 
c.Şatoge. isminde bir vapur vardır. 

Bu varilli vn.puru, 4GO kilometre ınc_ 

snfede bulunnn .:>lr d~"' göle nnk • 
letmek Jüzumıı ıuısı: olmı.;t-, dlişıin_ 

müşler, tnşınmı.şınr, nlh'lyc; bu koca 

vapuru 21 parç.ıyn nymmü: her par. 
9a.:.ını ayrı bir vagon:ı bındirın ş.cı ve 

öyle~ bunu nakletmliler L Bu par. 
çalar arzu edl~en yere getldlince, 
e!ektrilı: kaynnk"ıırı \•ıısıLns11e birbırl
le bırleştirmiş'crdir. 

«Şatoge> 70 m:-tre ı..:n:nluğunda o. 
lup makinesi 15 C01> l:l.yg!r kuvvetin_ 
üedlr. 

htizüJUrler, Rınt>'"lrrı>e ınsan!..ırdn da ş:ı. d · Z:k ~enesı.:ıı yalndun. l·aıartım. nıma geldi: .ıSızl d(Lşti::ıceli sörüyo. 
Ur e.ltmda bir n'ıı:ıc. hissın iı:endiıerıne ed~<ya da doyaınayar<l<t. h!ç mu'tad nıml .. • dedi. E7de sa~lanm:, nıPrakı.. 
carJlac.l.k va.k'al.arın zuhQr~u urpc:t:- bun bl ııs.me!Je işth·ak.ımı do. mı mutla'lca ?.> rıs1nr soylerr.ck iht\yv.cı- * 
rek bekllyen bu· ce.ı:ınl oldujtına :ıı.ı- olma): i r yıne çoı~<>\nln. tn ucun- na ınsğ!Ub olnr.ı.k rtl'y~dn.n ba~~dım • 
nıYOnmı; anlnrm. knrıncaı:ırL'l, btituıı yurm rcıçin o bunın Uzerıne sıl nöi, cSOn Posta• nın hav<ıd s.ni anıa•mm... Birff~ ık Amerikada 
böc ı b -..ı~· ti' dan ısı ım. , e! erın bir b•:lte muha er=1uı • d silkinerek uyandım. Fakat, a .. Muluıtabı:m btlyUk b r a.Cika 1 e beni 
illin eden llQS'l CJhllZ<!lrl varsa i:ı&an'ar ben ~llaJUIDI OllS•l htıpnlanllllŞ, DBSll dinledi. !kendisi .:ie tP"C .. Slil'e W meraka gıda azlıg"' 1 
arasında da ö?le uza!ı:tım uz:ığa. h.ıbe: ıı_1~ kınlmış bir kLi~ıe hnllndc idınt. mn.A'ltlb oımakln beraber benı teskine 
O.lan m:ıhıyetı meı;:11..l bir mtinaka!.~ ~ bi~ zaman bır ril'yanı:.ı b"nde bu çal!Ş(!ı. Ne ynpac:ı"t;clım? H&vr.dis.n Bırle}lık Amerıkaı:la gıda azlığn krn. 
kuvvctı varciır, buna inanıyorum. tıun- sı:detıe bir te'sir yaptığına vakıf de. ~etine nasıl ıttılR' P!.'Y<la edecf"k. dini ciddi b<r s:ırctı~e hısseturmektedır. 
la!'()an be.şka bır~-ok şı:yleıe uaı-.a ına- °ğİı1ım 

0 
gUn ög!.ı<len s..ınr~ şirket.lerde dim. Z~hn!min içimle •JrlU •h:'mn.lM Agrlculturnl AdJastment Adm•ıı s·ra. 

nıyorum, ve bu meyand.ı mazlum!nrın kl • mecllsl tçtmı.n'ı \"ardı. b:wram çallrolanırkeın oen İs'a•1bu1 c'het.!ndeıtlon mecmuası tarıftnd.ln neşre-"iien 
lllımdan serme u rıdaleün ş :ıışekh: !ni ~e. oldığı ıç:n eve bcirrnm şekeri :sayram şekerleriyle n:~sgııl oldırn Şir. b·r ~cıye göre 45 milyon A::.Cri. 
tııtu.şLuroıı kı{:ı!l!ımlıu- !ı{.krrdı~ınn, \'e W:cnkdı yanıma bir ndam alarak !kete çı.ltdmı. Or!lda re• klerlmlı: is•fs:l. kalı tnfi. ml&tıırda gıda alamamakta. 
~e.ları.nm g-ı:!rı:ıe scl:~b oı.tn.!l.ra alköınce 

0 
·işi sorecek. ve şekerleri eye re edecek. onlaıdan flktr nl<iral: i$in dırlar. 

Ylkiırı:ınlar yol{~dırdı~ına da ın:nıyo-,~önderecelı:. ben de şirketlere ırtdcca>- tıı'tftSkl \m'ltA.nınt aro.'l"llcakdıın. Zırnat nez~ret1 tarafmdan son 1'.B-

runı... d.lm yeş!Iköyd3ll hareket zamllnı::ın Ben ne kadar sU tiiı• V<' l't'<lıı! g&. manlarda yapılmı.ş oına bir nnk .. te al>. 
İşte bu imanın bir DIJrtıa~t: k:ıa~r heP öyle bir harekete kuVl:et termeğe gayret etd Yli"ID b ... nt~ı nıer:ı- re de Amttlk1ln aııı-:cr-nln yUzd. 37 st 

BA YRA '1 ARİ~~'t bUlaIJl3.Yarak olizlı!dUm, otın?ı~: B'.t. ıkım. helecanını t"LrPfınıa dil f;lr:ı.ye-t et_ t4kfıfi gıda alama'.ll'll:ı a leler. zUmre. 
1937 sen~! s.:>n atı ıç•.:de Bayramltahi' mera.ıtımı tahrl~ ctmcme.ıt ıç !1 ı e-, mckden htı.11 ımlma:iı. Mecı1sı klare 'line WlaJ e11lmi'$1Crdir. 

arl!esintn gece.ıi"l.i !Clla bır ~yl:u ~:tıkanın rU"yacian bııl1o; f'tmrdlm. Öğle. a'zasından. ecnebi erkfı.m s'~ketden bt>- lf. 
CCÇi.rd.m. Her ee<:e "c.uğı ıPbı o g. ck>ğn c5on PoStl• nın o gUne mah- tes'!tine oatı.sanlnr bevanı !ikr eden. 
de ikıden so~.r&. uyo.ndını. Bır m~dcet1~~ nüshası geldi. e:Son Posta.o nm b!r ~;r, endişomi oenl.ınle e~n ve da rınY- "Ol!lm ŞL• a'"rl 
lllUhtclı! şey .er.c oyalandım. lkı ücf ,_,.. intl""r ede?l nllshası vardır 1 1dı Nlh ... uet mils•A·c~ı olarak .c. " 
Ba'at ..ı. •~ğ • ·dun ve saba:hK:J•n _. ak ta.şan ar o · "'.J • sonra tı.~rı.r ya .... ınıa ru ı . köylere gönderilir. Oyahı.nrıı: 1 ,...... Vekaletini telr!onin !:.:edik. lk da ikro'"' b kt 
tok~r uyudun. !:te bu ik•m'~ uyku es- ld. cıva~eyl aÇt!ım. şurnsın:ı '3uraSlruı. mır~ika sürmedi mtlstesnr Ag!ı.hla Arner a • m ... ve a erilerin 
tlasmda, sab.lllfL karşı b.lr ı u'ya ııe u. i<)~n ~"Zdlrl~en Ankıırec'1a-:ı telcfo~la ~.~,,. mUmI.:.ın oldı. kapılardan ve ıpencereler<len iı;erı gir 
Yancıun. Heı· r,!'y.ıya nıa'lM vercı·ek göz ı~ ~ dlı'ir bir fıkra ııor. göıu"'11°"" , melerine miı.ni ola.cal( yenı bir !Umbıı. 
kadar dınıa.ğm bu t.ahteşşu"ı:r f,,·.ıı.ye. verttmlş bir ba,Oe• e Bu eda.mm 0 ırlln. te.efonlül bir u- ıead ed.ümtştir. Bu llmb:ı fi!tra • 
ti tczahüra.tıııa ehemını;et vNmem, ıc- dil:ın. d denlllyortlı ki: ıTlrn.n Elcisi cunda mera'ltından. hekca~~~n~I çır. 
kat bcşerıyote hayat.;h n.'lub o::ıb :en Bun a anında blr do.o;tı :ıe pmsn bir bnbııya karşı g " JJO 

VUkur sermayc3!.)'Jr:, lıa!dkn.t:ne. n.ıı- Yıa 'k:ubıa' ~: ~;Jit..dc bl,· <:'tooıobil ğUk kanlılığı, ~tlkllnı lisanı u:ıul.cmn.ya 
hiyycUne ıttı";a' mümk.ln olml\YruJ 11nc Y~ ~ap:ıtken kar fırtınasınc!a11 cağım. 
o dımağın '>'r fa'allyyeti ol-1 ğ:ı•a, seyranı ;;11 lfLYlld\e gllremf'Yerek b;r Qazet.enln hınadis!nt ant:ıı•dm1. 
ntaddi me-reudlyetl:ntzi lh1'ta etlen bır dolaYl yo ar ve O'll ya:-ala.rnışlar. 9at.zce hk: blr nıa'It\mat yok BöYle 
illa 'nevt hayac.ı:ı zaman z.'lmll:ı mlldR· kadına ea~~ eve kııd.nr ha.ı:ara bir şey' ols:ıydı eu C\ ve! b z hllbı:r a.!ır -
hale etdiğine hn'ln cdrrhn. Bu Uyle b!r Araba d3 b ~ l~~ekil~re b"r zararı dık.• d001. - Nasıl olur? An!o:r..rnda:ı 
rü'ya idi ki onın te'str:y!c sıı.rsııma- uın-nmışsa ı•ele1onla haber ver\\'nlş Bunın men
~ ve ta hilvıy;<.ı~ımm der!nlıklerln- oımamrş.• ~""-i d bu tı.krn llP ı1l ya ba'ı v~ıet :>la.ca.k.• dedim. - rHa. 
de aM .. ,_ h' ı · k un·· ı Derhal .,...., m e \ · 1 bl ı•· eo•RYan .;,a· :s e b-ızmmıı.na m • bir ırti.bııt hl!.sı1 oldı 4'Mut. yır, b1T muhbirın 1an ış r teb .gl o. 
k.in olmadı. arasmda otomob"lde elçi ile Vedad ıacak• cevabını verdi: - tBelt.ı !kalem 
Vedadı rU'yada götme:e hemen b!ç laka: dedim, ti k Vedad ynralan:lı 1 ıruıhsu.sda ma"h)ma.t vardır. lQ:.!en tah. 

V\ı'ku'n gelmezdi. Onın d{J.'ima ıııl'ktub- vardı, ve mu s a ·ı kik etseniz ... » diyecek old,:.;ı!ı; - Knle. 
~n 11e aVlmmnk:l:\ ve 0111 dUşürunek~IY~~~· fıkrada bir yruılış vardı Ya'. mi mahsusdan eVV"'ı '!ı zce ma.'lönuıt 

e:11gt1zaT olma!d.a bulundıAımds dri Ti d "i" Prağ elcisi idi. mcvnmı sayra 4/1 c'leı 
~larınıda görnıcğe b"lkt Hlzı.:nı kaL kub Kn ra.n eeo 

şunları n-OŞretıl'ektcdlr. Bu 

ıfunl:>alar kapı..ınrın n pencerelerin 
ust t.a.ranarınn konma '<ta, ışıkları 

c.şağıya ddğru tevcilı t>d:..erek hafif 
bir cperde» vücude cetirıimektcdir. 

~·lm>P ve bakt.erıler mtrnviyole ŞUCL
!arın tesı.rıle oldiıkleri iç n, bu nia.. 
nia perdelerinden içeı g!rcmemck • 
~edirler. 

Şimdi Amerlk~da, dokt-0r muaye_ 
nehanelerlnln, hastn;:ı"ier.n, t.1yntro 
ve sinemaların, mel{tcc'trin ve umu. 
mi yerlerin impıları.ıa hep bu lam
balardan konmaıtta(!ır. 

·- - - - -- -

' 
z aile, nes'eslz 

al m bir evdir 
BiT erkek m:ıyucum seLız sene ev. , işlerini doğorudan doRruY'I' ala.k~ar el. 

lllik luışntından s~nrn ~l'An çocuk ba. m.ez, derde vel'lleceit hal şekli crketbı 
bası olıı.mam~n miltcC'.'.".Slr. klnd.s!ni ve kadının aile telAkkiler.ioe bakar, 
ve kansını do.-..ora rnunycne etur111 o. evlenmekle takib et~litln:.Z heclet nedlrt 
tahl~lere tAbi tutını:3. ~e~lccıdc ~ut blr l Bir çocllk salh.lbi o\ama71r.e.a kendlnhd 
Okslklikten dolayı n.es ullvet.n .mrısın. bu hedefe varmıs mı t'llA.klti e<J"yonıu. 
~ ol~uğunu anlooıış, ş!::ndi b:m:ı so. nın. yoksa o hedeften tbediYf!lı mah. 

u..vor · rwn kalm!f olarak m: ııö~..lyorsunus? 
- Ne Y'ltpmalıyım? Bir de!a kendi kendinir.e dilşilnereiıt bu 
Qocuksuz ell~tn. ilk et:lence. h"s, sualin cevabını veriniz, o dl'k•kada ka-

sevgi senelerinden scnr:ı ne1'cslz l;nl. fanızt Yoran muadeleyt de hııllrtm•..ş o. 
masa mahkfun b r ev o'duinııut lna. I lursunuz. Meaele bu derece bas tılr. 
nanlardanım. Pli:a.t bu mesele g!inül TEYZE 

( "Son Post.a,, nın bulmacası: 23-ı2) ) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan h•r 

okuyucumuza bir hadiye takdim edeceiia 
Soldan s.ı&"'\: 1 2 3 ı - Post-.. kürk 

olan hayvttnlar. 
1 dan bir! 151, Tr.. 

baka (3). 

2 -- S<ln"~t <2), 2 
Tfo.t {6J. 

3 - :tyi lıt1,1!U, 3 
yumuş<ık \5), Ye.. 
dek olnucynn \4). 4 

4 - Sonun.:ı. rlı. 
koyunuz irat, 4- s 
kıır olsun • :iı, Her 
.şry satıın csı. 

5 - Bil81nin 
aksi <5>, Pııru J.:o. 
nıuı dolab <4>. 

G- Ta'n et. 
mek, al';.\r, 1-'B-Y 
(~), A'$3ğı l3L 

7 -- Bir mcyvn 9 
(3), !'çkl l~). 

8 - Esk\ za. 10 
nıaoda 1ak!rlcre 
yemek dufcıtılan 

yer <3" Hnyu <2>. 
9 - NoLı (2), 

Cefa1 ı '5>. 
10 - Hı;dud-
11 - Serum <3>, Sı!a.t ef.ntı <2>. 
12 - Peygıunberlerdroı blr1 C3>. 
Yuk:ında.n aşaka: 
ı - Ha'kikl <G>, Rnuuı.zan 10frası 

(5). 
2 - Meşhur dıı.ğ (CI, Aylık (4). 

3 - Bir kış S.!~Ze31 (6), Sllra.t (3). 
4 - Büyük C3l, Okur Cb>. 

4 5 6 7 

5 - Fllat (3), ytanmu <B >. 
6 - l\U'dOe l5). 
7 - Bil' c'oek (.,. 
s-~ meıyvaa. kebaba mqhurdar 

(7) , SıcakıM <4>. 
9 - Parlak CUma1 C5> Nida <:?>. 

10 - $a* d8"let.leriDden biri m, 
.Mey va. ta.tiıı8l (6) • 

!'41ı 
~i&>!>w uw. • .LU aan ıazıa.aı . -ra til'. 

eden deklara&y-0nda b! dirilini.ş .. ! m;tj~İ~~v· h~kfunetı~"e İranın s~1 ~u.-
isUklfılfne ve mil!kt tamrunlyetln"' ng,.. ka.br&manlıklar göstcrcccği.miz(; de tam 

er«.eaıgorıar A!m:ın herb gemtlen Holanda sa.bili 
açıklarında 8 İn8ills ~ve AL 
man 6V ~i de Non'l!ç aah.iUe-ecu~ ~ bllhas& hububat lst hsSl ......,.,,,., - ve onunla bernber Al -

Aı~ b.r rneını • eWr. ~H ~ .... -
-~ny ı meml manya _ lbugiin lkı şeyden :>oı'tnl seç. 

yet edlleoeill hs«kında mllkerreren tin.anımız vnrdır. 
ın.na.t vemı::,Jc:rdir. Biz o blrlh,'i de, bu inanı d3 30 A. 

Bu teıınina ı, mütıt(>J'.l.Jtkrimlz olnı:ı ğmıtosa borçhıyuz. 

Tokl"c? 3J (A.A.) - Japonyı:ı.dn o_ n yıı.kınuıda ı ın.tJlıl ~ ....._ 
turno ~z tebaalarının :mmııleket.. mllşlerdJr. 

itet 1~- ada, hububat Edt;.rn e. ıoek vazlyetilldedir. Ya HUerın yeni 
b ... "VPl":JJfüı.rınm ... ~e 40 ı o!sbetinde Tilr:t.'t>re ve komşu mımılmetlere t.".k- -----o-----
" 83.ha ~-- nizn.mmı, yahud <lıı. b.zlmkını .. 

ıı ~ kıı.pla..'Jlak'tn. ~ iae bu Geçerueroe de soylemıŞl.lm. lngil -t ~e 63 d~ terenin harbdcn sonra Almanyaya 

rar ~!k. Bu tcmfnat, datm:ı b:ıkf ve B b hk • s ı 
muteberdfr. M.kP.?1 ecmli ~ e. u sa a 1 ovye 
der etın~ hıındakl kuvv~ g•"·i 

.~arısada bir bahriye ~fl~:!\!::1~1=~ 
S~bayı kurşuna dizildi cu memlreetltti Wıakl!tü.'llü aıt.;na aı. 
~ mak mücadelooine tekrar baŞlıyamı.yn-

\r:ı-~~31 _<A.AJ - Fr.ansadn.kl as. cak v::ız!Yttc grtiri.lect:.ikLir . .AimanYa..•m 
~ .... nancıa..11.ık b!.ldiriyor: bu ıın.unıren arlık bıa..-tik. 

l:r~ l'fl:e rnnıa.ır...-nı Henrl-Louis Comte 2 - .A)ma?'y:ı.nın iktısaden ~w~k 
~ tc~ ı.."001.tsyoncu Maurice Bıı.rller torn:şulnrı ve dünya. ıçin bır ::lbr 
J -"CC~ kaynağı oınııısının onu.ne geçm · 
~-1-0u:ıs Hol'\nda tıabliyetlııde Bugiin da:ha Heri gideceğim. Bu .iki 
~ doıa Doern~. Ctisus'lnk cilrmiln- esas hartlden oonra yalnız AtmanY" 
'ltırı <Y1 61Um,. mahkfun edilmiş ve UnMebetltrlmize değll, ~..ün en. 
l\ ~brnişlerdlr. !:~ mllna~ h im ot-
'3 Q • maJıd ~e RtmVeı.t • Çörçll deldıı.ras. 

"Yet mul<abil taarruzu yonun~ hakiki :manası budur. . 
l HW&<:3. edeyim. Bundan on bes a:; 

bı..~ ~ tıuarı ı lnd s:ı,y!ada.1 evveliısile yapılacak m~cse ~ şUp. 
f'~ u taarruz akim taımıştır. hesiz b12le ccısnret. verecek ma,.ıiyetU-

l't '""1'ibe . :Jl'nlkat. bu :txdıd.ıı. daha fazl.ı bır ~ 
ar rı n :merkez mıntakns:nda d r. ele Tahhn b'r hs-tıl ohır. Muaz. 

~ ..... lllı.uknbU taarruza geçmişler. ~lr pyret bıi ıs,tihıial sııM
~ u li -~ ....... tı;tc ıuı.ı'Dln netl
'1..- ı ı.a · B. AJansına göre bu mu. sır.Da bizi bekJ..,.,r. sahada t.an.YYlin 
~~Ut~~ cin Almanlru' t.amto:ı.. cesı nihai olsra.k bU 
~uşt.ur. ~Ur. 

~karada Zafer Bayramı J 

cek~eğ:i11. Kuvveılll ve mli5takil bir tebıı•g'-' •. 
tranın Oıfasar'ıata !mHtrarın esaslı bfr 
unsuru olduğunu bdr~ruz. 

Bundan sonra B. Eden, Sovyet hll
k.üı:oetlnin bef!ıe?mUel münas:eoetlerl 
ı$ğlesnieştır.mak için kvkalfıde m\lhl.m 
lkl tedbir e.Lmış o!duifunu ocydn ec-
mi(lUr. 

SOV)'et hükilmeti. Rus.va ile milnaS"-
betlerfni ymfdcn tanv.lm otmlş oltln 
PolonYa Ue itlW etmiştir. Hus t.op. 
rııklarında b~r Polonya ordusu teş.cl. 
tini derp'ş etmcıktedlr. 

Türki;yeye 73.ınlan beyanat 

[Ba.ş tarafı 1 inci sayl:ı•la1 

2!l Ağustosta cereyan eden ha.va mu. 
harebelcrinde yerde ve ha\'ada olmak 
f.izere 125 Alman ta~resl tnhrlb ve 
imha ettik. Bizan t.ıııyı'bım ıe 24 ta.yyn. 
redil". 

tJkra.ynanın P. şehrindeki cönu:. 
ıu lot'alnr baritulAde bir kahramanlık 
gliStcrere!i:' şehre g.iJ'ftl. ve şehrin mcr. 
kezi caddelerinde ilcrlcrneğe te1$enbüs 
eden 8 Alman tankı ile ıa Alman zırhlı 
otomobtıini bombalarla knrşılı,urak 
bunlardan 6 tıuİk ne 12 zırhlı o~
blli tahrtb etmf$lerdir. Ttınk ve zırhlı 

Sovycl hfik{ımeti, 'l'\irkiyeye )"aJ:>l!•O 

be,va.ruıı.ta da blJıfmlc beraber olmuş ve 
TUrattye Cümhurl~inin mil.Hd tamıL-
mlyotJne kt'3I1All ihtimamla riayet et- otomotı1llmn nrkasındnn şehre gıren 
m~ v-c Tül'k~ntn A~ devletle- Aıınan piyadelerile gOO\}llil bt.'<ı • .ır a. 
r..nde:ı hcrhııııtd blıinln tecavüzüne rasında şafakla tY.tş}ı:yan dak muhn. 
uf:ramtt~I ~t r~ ona yardım ?e ret>ast akşnm kamnlı#ma kadar de-ram 
müııaherctte buJmımaita amade oMu. e'.ımiş Ye Almanlar 1600 öltl ve yanı.lı 
ğunu beyan ~r. b.ınııkara:t şehtrdcn tardedllml.şlenllr. 
So~t hii1t!m1etintn bu tesooıb~l. Dtnyeper nc'hr!nm sarı hilindek.I 

b!zlın tara.tımml&n hamffltle Jca.-şt.. B. şehri kal'Şl3mda Alınan! rın b!}yllk 
ıa.ı:mmtır. zl:ra mevzuubahs ola.a iki pfyn.d~ ve tank lru-vretJert ~f ettik:. 
memleket :vnm TU?kiye Ue Polozı.ya n- leri ve nehrtn tln'rtnde dub31nln köp.. 
rasmda hususi mtt.:ıterer rabıtalar rü kumıağe. başladıkları görü1m~r. 
vardır- Kerm:ı ta Faal:iycte geçen p ke bombardıman 

simla 31 (A A.l - Hindısta.ndaki • amer ml.z, diişmrının kurma :ı 
İngfliz knvve1leri umumi knrarcahl muvnffa.k olduğu köpril'crt, tam .sa. 
t.ara.t'lndan bu saOOh neşredilen ı:.eo _ beUerle Hmilen tahrib et.mişler. ve 
!iğ, küçük bır İran askeri müfreze i- B. şehrinin lta.riısmda oı>lanan Alman 
nin bayraklı olarak Kermnnş:ı.h'ca kuvretlerml imha e ve daiıtmış.. 
kalınnstna müs!ı.&de edlldlfd bUdlril- lardır. 

Dinye r haetı 
ınektedlr. 

_._
1 

'--'--'-" ,_ Londrn 31 (A.A ) Son alınan h:ı-
So~ Kaz.,.,, .,.,.....,.......,ı ... r 

ThnLll 31 (A.A.) _ İngiliz _ İran bcrlcre gorc mareşal Budycnl hiUen 
petrol §irtctlnden bikhrlld.ğine göre, Dinyeper hattına h!ıkim bulunmak.. 
İran ordusu .a~ kes• emrini aldık- tadır. Faknt Almanların bu mmta _ 
tan 2.( muü sonra Savyet bomba:rdL. ka.da i:eri hareketi yaımıak için her 
ma.n taıyyareleri dün bınler~c l!tre çareye ~akta oklukları n;· -
petrol tahrib etımlşle.rdır. Şirket mü. il':fuodır. Ruslar tnrnfından yapılmış 
ın.es&nc.ri me-vcud petrol dotJar:mın o~an mukabil taarruzun ruuva!fnkı _ 
Sovyet Dıtıy:ı.çla.rına tnhslı; edUebt • yeti ihtimalleri hakkında sar h bir 
JccıeğLiııden Kazvı.n bomoordunanuıın mıitalea dermeyan et.menin lıentra 

bir tıa.t:ı. olduğunu sôyle1Th4lerdlr. ıwr.anı değ dir. 

Teknik Okulu üdürlüğünden 
Okuiumu.ımı muhend.s ve fen memtıTluğu kısunllrmın ı,,.,, t v 

•-~~ ·~ m. 
.... n:ı ~ınc :yem to..ebc ka)'dıruı. ı ~mı 94l tar h.."lde b !i .nn.ı.c ıı: 30 
E{t~ ~ günü :uuı saat J7 de r.ıhayet vcrilcceıct.ir. 

K:ıtYJıd moo.me!ıesi h.ergiliı s:ı:ıt 9 dan 12 l'e ik.'.ı.d r yapıiır. 
Orta mektcb mezu.~rı imt.hanl:ı, lise ~u.~uk ı::ııt h nında. muv:ı!_ 

fa:k o.lım!ar iill.t..hamız knbu. olunu ı.:ıx. 

Th;""lnlev".'tilln .ilk gtinlcrıı"ldc bcı· ki kısım içın ayn ayn ya.pılac3k ciü
hul imt .... Jxınhın •ünleri İstanbul e .. rotcıerne Ey.iülfuı ·a:ı lncı gunU i!5.n 
olunn.c:ıktır. Fa:zı:a. ta1'sil.at cı.bruı.k i%iy~ biZ:ı!ıt veya mc.!:.tu;b!;ı :i!s. 
tan.bw Bıı.Jik~ YılQuıdnkı idaremize miira.cıı.ıLtkırı. C'l320J 

!erine dönmelerini ta.vs!,yc eden Bü- J.""lnlcr ur.kcdDm.....,. • ....,.._ 
yük Br.itanya e!çil gı ooyıuınamcs nf Bcrlln, 31 fA.A.> - J11ı11m' a-.ı1111 
Japon lınrlciye nazırı .uııirnl Tuyo- na glire Finl..,.,_ l:ııftılarr itte da 
dn ile İngfJtcre büyü.k clç~ sır Ro. Mo.1k.ovada Jmn!men mwlwde 8e 
bert Craıgıe arasında yı:ıpı.lan görüş- SoyYOUcr :sır.- teıııtedlJam _.... 
melcrd('Jl sonra bugün neŞ"redilmt,ş _ şiddetli muhaJlllJ ....... acıma ..,_ 
tir. e~geçlrmişlenllr. ı.dDıla .manam .._ 

Japon gııwtcleri ıbu lı:arnr:ı mynkl m.aU şa.zttistnde Jl!D b'aluı Cdıti Pln. 
f>Ir eherrmı.lyct atfetmekte irlcr: Ga. SOeyct hududuna WIJllllllar ve bu bu. 
r.cteler İngflterenln bu hareketlle pek dudu bazı noMaluda.da s~. 
yakında tıınık:;ş:ı.rktıı bazı iht&1litlar Bir günde 117 ~ «"s''rf' Ms 
ola.bilmesi ihtimnllne dünyayı ıııan. Berllıı, 31 (A.A.) - D. H. B.: 
dırmak istediğine işrtrct ecilyorlar. B ldtrikliğiııe 8'Sre Alman ava kav. 
• HıLihazırda Japonya ve M.ınçuko- vct.ıerl dün 70 Sovyd. t&yJanıM dütbr
da İngiliz tef>3aJarının meVl:udü b!n m[t.şler, yerde de f'7 tanare &ahri> eıL. 
kn.d rdlr. Bonlardnn ıtı yüzü .kad;n m 'erdlr •. Bir gün k~ Bı>ııryet. haft 
ve çocuktur. Bunları götürecek va _ kuvvotıerinin 117 t.a~ a.v~
pu Bırleşik Amerlta .,_ah .. r· gil ne mukabil ancak il Alman ~~ yare:ıi 

r ·~ u.. n - Uslerine d~. 
tereye gkkce:ttir. Vip r1 ...- ..._. 

Laval iyileşiyor 
Versallles 3'l CA.A.) - Ln..val ..c 

Dea.t d ha iyi iblr gece geçlrml~~rciir. 
Doktorlar şimdi daha rnemrıunjur-
!ar. 

Srokholm 31 (AA.) - Vlpurı yan. 
mnktadır. Alevler 70 kilometrcc!en gö 

rülüyor. Ruslar eT!erf teker teker 
müda!a.ıı ctmiflerdir. Sotatıarda lld 
det.il çupU}Dıalar oknQIMar. .Rulorm 
yaptığı tahribat ml~ara baatt ol. 

La.vnlın sı.hlut bfiltcninde: &Bar::ı m:ı.k.tadır. Bu ~ memleketin 
bı.r shlfdı. müµhcde edildiği kaydo _ hsndiyatı iıÇın son derecede vaıhl-m-
lunm ktadır. dir. 

Sabahtan Sabaha: 

Mekteb 
masrafı 

ııazlk olanbn )idi md•. (Ata Jley. 
rııt. h~ ve ar:u1ra ~ucı-

ıır::oınle bmlıpaa --- .. 
c:uJd:ındır. llek elılerila iNl ~ ıia.. 
lerlndc ' !an. loyaltik:ri kıolı-

r. On beş na Mnn ~a~a 
döımıüşkrdir. lit!Je ki&.ülan, .W.Her. 
Jeri ele alllllll:l8 hale ıdmi.ttır. Çan.. 
t:W.rı ınram oıuç..ıtr. Çİİllku M .n.. 

Mrıkteblc.rin açılma. aıcvslml tat be ma mahem Uw IWl..-.uia kllL 
~ için _pı:k iteyim dcl;ildlr. K.I. bnı.lmıştır. ~ Vekildi &alıılU 
ta.b ve defterden lr.ışbyn.rnk, db u vslml b:ı~ lllesraNlıara Mı 
çamaşıra ka.du ~ınu m:ı mksl-1 de ok:ak terblJ'esi. eemQe& '-rWJ'ui 
nl brşıl:ımak mesel ~lir. Ccnrbi k. ır,: etse ı ed Çihııki h 
t.eblcrln bu yı! b.YJd ücret~e b0ı ~nelerin henileıe ~en ftftl 
bayii zam ~ptıkbn d m:ıtü dur. oturup J·alkm::a, 3 f7tp ı mai 
IM.lclb.rııun lvi tah.s.U r; rmeh:rl irın yerlerde• kon~ ~~ ~ 
her ledaü.rbb katı:uıa:ı :uıa lC ba.. meleri gercktil!' İlı:lllıCkk!Mnd k 
b:ılarm bu ;\ ıl k ııbı ıı.tzmı bıraz tere kı:ı.d r h~ talebaün ldta~ı te.: 
daha açacaktın_ anb ıyor. 7.e 1 Hı ml:ı tut1113Slnı wnün e-lcedl telkia. 
çalısbn b!r e\ ıına. b:ıbıının iti. Jtt de yapıl JUnndır: 8'ıciin MI' 
har edecefi kıymettir. :hir ıJeY esir- orta mektebin sınır kit.W.n en li.. 
~nıez. Fıık:ı.t 1ıer l"ıilyaeı ) ııı>U<lı.tı rayı bul r. O:ı llra nıt1 auı.at Wt aile 
halde 'haylazlık eden t.ıle "' " :;u-. ütçl'slnd kıl'llW'Ulr. İJt ........... 
canmış ııarayıı ıd.ı acıın:ım:ık mlim. eclnm!ş iti blır he da'llıı& ~ .... 
kfin droğildir. Ro r;lbill!r mr. Lc-b mas. fa.lebclcrlnln i.Jne y:ırar. almlF • ..._ 
raftan içfn nn:ı ~e babal rınm n lır. u ırunlrrde tim .mr ... c....ıs 
mahromiyetkrc knt.l:miMd nıu b ı e. INl.ba.'>I e\lwlı.nm &&..- =nim 
lcr hlc olmazs \i .ı 1ııi bir b mlı- flo bl"$lf.;;malı; itim ...... ••• 7 er' 
A;':JYTdc gelir \"C ıı.lld rl ı n Ut har Buııbrı diı uıwnlt » 71 .. -. 
d!ll':ıctıtı şc llcl • çalışırbr. T hıdl tı:rfan çoeall r .. ... ' • Wll .... 
me\ıoiır.inde umumi yerlerde, r.ı nr- b 1 rm fa •~ ~ ... la .. ,. ... 
!arda. tr.unnl J:ı.rda t dut et itim' dalnlu. 
&aıcbe grupbn:r-~ cllhk:ıı d!e ın. t~ıc. ~ J,., C4 /,,·"' 
rinC:c tcnı!i.ll'fu..l, ..:'.cml:ı: p.\lr, fcrbı) el!, ~ 



.::>ayra . .>/ 

hW m~"udu telik:idsa nazend.e ~te ~,.-·-----·-··--··-.-. ................. -. .... - ........................................................................................... . 
cel eblldi. Soranlara: 

- AllaJı AllaJ:ı. k&le'?. Ne kan5U'SlllJZ 
ı\lemin işme? .. Belki acele bır Jşim 
vardı!. 

- Bu akşam <>Juna aı.>lecek mlalniz? 
- Kale nasıl geleceğım bıı akşrım. 

•• 

Leblebici Borhorağa 
Görüyorsunuz lu yi!.rü,yı:ce~ halun yok. 
Hastayım.. en!liıanzıt olmu~uın. Biz 
hafta kadar yaı:;aeagımJ. 

DVNT.a 
- ':il -

İlanı meşnı:Jye'..i mfiteakıb Btılga_ 
Tiatandan »ıtanbula. gelen <Benliyım> 
efendi burada b~ Coperetı t.umparıya.. 
sı ıes!s etmişti. Rep~..ı.ı:u .t.arı arasın_ 
da <CUha.c.zya..:ıJ m eserlerinden; Köse 
~a. Aritiıo hılesi, Leblebicı Horhor 
g.ibi maruf ı:>pcı·c1Jer de vardı. f'ı lllla.. 
donna.sı; billilıarc evlendiği Rozali ıdi. 

Abd\.irreı.zak, Hamdi, Kel Hasan e.. 
fendller bu meınl~ıeette blr <konıedI> 
sahası açmışla.rdı. ıGilliil Agobl ve 
<Manaık) efendlıer bir Cdnm ı sahne
si lrunnıışla.rdı. CBenliyanı da tsran_ 
bulda fBl defa olarak bir operet top
lulugu meyda.aa. rıetlrmişt.. Abdıiı--rez
zak yarı yolda Sultan Hıı.midın s.ara
y uıa alınmıştı. Hamdi efendi Küçük 
lsmail ile l>ırlidt.te b.r <orta oyunu> 
kumpa~ası :eşto! etm!,ti. Omrünun 
aonwıa. kadar bununla uğra.ştı. <Urta 
oyunu) nım pe.ş.ı;evı <.zurna) ıdi. Ev
vela tzurna> ı:c (Pişekar _ Kuçük Is
mam cıka.r, !ıa.l.k:ı yerucn temaımı. e
derek: lEfendLm: Bugüıı.ı<ii oyunuuıuz 

Uozı.anecıJ .ter; bU!lu mütea.kıb il:ırmı,. 

zı cübbesi, siyah lmvuğu, sarı pabuc
larile (Kavutlu _ Hamdiı gelir. Pışe_ 

lı:lir ile gülilnçlü bi.r muhavereden son
ra yaşn&klı, ferl!-:ell (2lerl1le> l~r. 
<Lö.z>. CAcenıı, <Arnavud>. tKay;;eriii) 
~lidlen çıkarlaı·dı. 

>Hasan> etood.i yakı.ı.ı b.r msz:·ye 
aid olduğu için lıerkcs bilır. Keudi 
metodu dalıfl!ncte komedıieriui oy
nardı. 

ıGwlü Agob\ Abdfüh.2mid.in istib
dad devrine te.ındü! ctm!ştl, Gedıkpa~ 
şa. tiyatrosunda oynardı. Ayda birkaç 
defa Yıldızın eı.nrile tiyatr\>SU kapa_ 
nırdı. En sonra Namık Kemalın b:r Pi
yesini oynıınuş; bunun üı.erıne tlyat.. 
rosu köl'.ünden :nlnlarü hik 11~ yek
san edilmişti. 

Güllü Agob efendi b!lıi.hare iht d:ı 
ederek <YaJı:uo) erendi n1!mını ıı.lm~ 
sa da artık .:\g.ln muydu, Yakub muy
du bunu ancak Al'..1ll!le vicdanı bılir. 

fManaJı:) '!fendinh tema,5:ı tarUı.L 

mize hbımeti büyüktür. Memlekette 
cıddi bir sabn~ o kurdu. Birçok mah
rum 'yetlere aögüs ıerere~ o, yaşıı.tlı. 

(DB.riilbe<layi) i!ı ilk te&sinde bülU
nanla.r, Manak elenclnl.n yet.iştirolkle
ri kimselerdir, denilse h-ıtıı. olmaz. 
CDarülbedayil bir nerse; onun mües
siri <Manaıkı eiendidir. Opereti de biL 
de <Benllyan) uyandırdı. Tem~ ta.. 
rih"mizin bu ha.kika.ti t.J\vle taydctme
sı bir ı&adirşinaalık olmaz mı?. 

* O zamanlar tiya'ro mtidürU. olmak 

* dAhilde ve haricde hayli güçtü. Aktör Balk.an Harbi Mıı!lı bitmi~ Harbi : -
64 - Yazan: Nrnret Sala Co~k 

ve aktrisler ,prrb kar.:ıkterae kimseler Umumi ba.şla;.nıs~ F~ henüz Tür- i S imdi,. gözleri ~n vagon~ıı pen] H~t.le durarak başını geri çe -ı - Sedad bey, siz t!elnıiyor mus 
okluğundan ;Jedenın ş.d:asında onlar- kiye. harbe d:ar~eııı~tı. Ben~:ın ~- : !I ceresınden sa.ı,.ınan bır kadın vird1. Ecved sesleniyordu: nuz? 
la uğraşmak: m.ühlm dah!!i b:r işcil. fendi ve Bl'.ı.a;J.a. beraber ıBuYiikada.- ~koluna iLşıni~tl Bu Nevlncü. Müte J - Sedad efendi, şu çantayı alıver. - Hayır haııınıef..:ndı, biraz ,' 
Piyesleri bulmak:, anlan sansilrden ge_ da.) Leblebici Horhor operetır.ı .sah!lt>- ~madiyen elini sallzyo.rdu. Pencereden EI.indeki kiiçük çantayı gösteriyor- rim var. Mahmud :ıg;ı bana at g 
çirmt*, ilAn1an vaktinde değıtıtırabil-ı•.re koyn:w.şttı.k. F.ıtıiot at;t bir trs;.dıil .:kan koca yarı ıbel.eı:ıne k:ı.d:ır sark-du. derecek, son:ra tıu:.ıdan balakl 
meılt. te <harici) bir kü~!etti. oyunculardan bir t:ısmı vapuru kaçır_ 
M~. b.dmle: arasmda bl:r firarı- mı.s.ıarcıı. Adaya. a:eıe gele Beıu:,Yan, Ro- ::m:ı.şlardı. Na.zan ham:n da küç- Bir an olduğu y~re mıhlandı. Ve gideceğim. 

to> mPSele.si; bır de ırolJ münaJi:a.sası ıali, ben; B!~uş;_ bir de ıkö.: kemancı frıendilirıl sal.aıruıkl..ı. devam ediyor ayni an ~nde bu küs~ah adama na.. Nazan hanı.:n g:'zlerile ad 
vardı. Kantoctıi,'.ll' e•vel çıkmak. en son gel<Uk •. Üç kışı ıle; tek kemar_ıcı n~ Edu. .sıl bir mukabele lizıuıoge.diğin1 dü _ ~ımıa!» caldıım2.~ manasına g 
çııwıa.k gibi we~ii. bil' teşrlfata. ta.b:dL Leblebici .Hornl>r nlil~'~ oynanır!. AAsı ~ Tren .istasyona girml.§tı. Nevinle şüııdü. len Lşaretler yapnrNn>:. 
lcr. En acemi oıan en evreı çı:kıunuş. gJhi tiyatronun sa;hi!li de ~e~ S.'ltara& :Ecvedin bulunduğu vagona doğru F.cvedin bu müna..sebetsiz:iğine, Ne. NeYin; 
En usta olan da en s1nra arzı t;D- b&lıla ti3atro,sa do.durn:n:.:tu. ~r1Jdüler. Nazan ha.c.:..m önden ko vinle Nazanın da. canlarının sıkıl _ - Arabada yer 71r, dedı .. 
dam <?> eder:m.ş V'f' ilk evvel ıle en Benliyan hali gÖolilllee aiD bir ka.nş ~uyordu. Fakat bu kc~uşun cfili ol : dığı ~i. Naza.n hanım endişel.iy- bey rahat.sız otması~.:ır. 
son arasında al:imeratiblhim bir sıra açık kaldı: ;duğu ne kadar belh idl. Bu sül'n.tli di d~ .• Sedadın ıhall.h ol:ıra.ic &inirlen- Sedad, bunu dı.!ı1•1.a.ma.zhğa ge 
varn:ı.ı.ş. bunlar bir derddi. - Kitı., dedi, ne ~r ba.şım!.Za E;ei<ii?. :ilerleyiş, i'ılwıeıi çekilen kavuşmak l<iti görül~rdn. Delikanlı ağır bir Atın sırtını ok.şıy ıı:.ı,.;.. killiyaya: 

Hele aktörler! İçlerinde, .sdz.'erinde Kumpanyanın sa!ızd~ b:r: geldik. IJ;.y_ : • -ı . . . . _ . 
dcıtru k.Lın~ler de bulIJDmakıa be be di Bl.a.nş bir iki ıkanr.o söylesin. h!'n de :tan saadet duyulan. bu d~tu ku _ w .sıyliyri>ilirdi. LS.ICn, Sedad asabı_ - Haydj Mahır..un aga, sıze g 
yama.n (oyuı.caı ıar da vardı. ;'I.se,;~ Roza.U ile wr koınedı oyı:ı.ysyım?. Şu :caklamalı: için gösterilen tehalük~& bakım olmuştu. Kahyaya bağırdı: güle, dedi. 
ll: tK.aralraş> 'Rama7.anda fıç dört kör kemancı He kanto, ~asıl .wylenıri'.. ~~~· m~nri bir sempat. te!ı!ahü- _ Mahmud ağ'n, elendinln elin _ Araba kalkar~~ Ecved şôyle d 
kumpanyadan birdi?n <kaP&?n) alır, Halk, diJece!t.. Lebloo .. cı Hwhar~ ope- :nzydu. Nt'vın pencereden bağırıyor- den çantayı alıver. yordu: 
a.r.tı:k h8.ll&'isi aklına ~serse on.ı gı- ret kur:npany,,:;ı; Beıılıyan temsıl lıe~ :-Oıı: k.a . - Sizin ı;'ıft:Ur m:ldfırünü hiç 
derdi. yeti bu m.a.sit·U'lllUt. mıdır dem.yt:t~k E - Nazaaanr... lıılu bele ni.sbeıteu ~ ~t ~ ğenmedim ddğr .su.. ne kendlrıı 

Geçenlerde dostum Ba1tıuar efendi· mi?. Operet kumpanyası değil; kukla : Ni . ~ . ~ı. Sedad, bu .mra .soyler su:J _ 
Karaka.şm veb~ı mtinasebetile .şu kil~ 'lnımpany&11 gıbi .-eldik. Dıı a..'1:lJ!ye ~ evın. harar:tıe Naz~nın ellnt Sl-1Jemeıı, gen~ kenarlı, büyült panama ğen~ adam bu· çok soğuk! .. . 
çük ha.tırayı anlatıy0r:tu· ~i ne di.reltn a.hbar?. ;.karken ağı.r ~ır ya.k.i.:ı.~k.ta. -0laıı~~pkasını gerrye itı:o~ıt yürüyüver _ Ne'Yın .. sert. ~1; ~mın yuzu 

- o. çok y.um . ..n şeydi, diyordu; Bizim Ara.! Pahav tkaplı:.a.c> Kan.k.<ış ~arla b~du .. Sedad bu.:~-ilerıde mışt.i. Dokunsalar ai:' yacaktı. Yarab- ba.lttl. Sö;ııienilenlen Sedad da dn 
Benli:.van efendi onun elinden nt!Jer ~~. şimdi Clfurr, bir ınaru.val a.ı.a~- rıurmuş. başile m..isa.firıe:ri se.aırJa - bi Nevin ne btçım bi!' adamla evlen- muş&u. Alıiırma .ı, arabadakHeri b 
çekmedi? Bir gün na;ıısa kumpanya_ dl. Hiç olma..r.aa ~~k • ymı.edfn ~o.. Fıştı. MahmQd ağa. pa.~cereden wıa..~. Bu kaba heı:U naınl oluyor da şile selamlryaraı;, aksi istrkam•"t 
dan a.yn}Qı, Zavallı Ben11yan cia ral:w.i nerdlık. İşe b:w k:! do.r .. taralı dem~. :tılan bavulları, ten.ıs ralleUeri.ni 'EhrıN,;,iı .bi . hMsa.s bi k yürümiye başlar.lı Arabay-.1 bi:ıme 
bir nefes almı~tı. o.a. on beş r;ün öte_ kaçaoaık yer dP yok!. ~ere yığmakla me~uldil. Trenden i~k ev~~ gı mhce, at • :ı r ~ a.n- mek t.a:.'.maık kararım ıh!roenb!re 
~e ber~ sürllnıniiş. Bır gün Tepebaşı Perde açılma zamnoı ge•!J!ışli.. f ;atJ.ıyan Nevin oldu. He!'.l~en artasınJ~ ~or, ay ın. ~ d111'3Ö yor_ mişti. Yalnız ka mıya iht~acı var 
tiyatrosunda .lyımumuz vardı. Gavroş Benllyan :>erdenın önüne c,ık.tl. M.e- Edan da Ecved InmlıJti. Ecved karı-~n. Nazan ha_nım. çi~liğe. gelme.kt.eıBo anmak ağlil· 'U.k. ist" •mlu Ncv 
Tola.yan S"eldi. Benliya.;.ıa rica etti: s.el~ anlattı. KDm1>anva ~il'.ı<hnm [:Sına ek çabuk eti ~.!5 . . N ll geç ka:dııtJan ı~n Nev.ne sıtem ede_ ş ' . · ıy . 
CKara.k:a.ş yapr.r.tl.arındau Wı\d!m o!nıı;ş. k<iprü üstünde kalmasın.\ halk gü.üş.. hıa p ti y ş.}; t/~~·· ~z-a rrek, Ecvede sey.rhat'n n!'l.SÜ geçtiğıni onu tekrar tutu1turmuştu. Hele E 
Bugünden itibaren şunu gene k.umpa.n~ tüler. Benliynn a:ı b•ı rırsa.tı g.ınlm:-t ~ ;ım, va~ye n neza c n. ~~e- sota.rak,oJdukç.a şjdd:?tlı geçen rnğuk _ ~ gördük:ten s •nra .ltı.skançlık. ~. 
yana an dedi. Benli:v:ın Tol.asanı ıu. addetti: r.e _ ~ki bir ıııunevra yaptı, Nevmle dalga&nı iza.leye ç..ıl.ışcyordu. b\rtiin ruhunu sarmıştı. Gayri ıh 
ra.ma.dı. Tekrar kump:ınywa aldı. E!i- _ Bütün komikler perdeyi açıp hal- :opuşü.r'k.en: [ ... yari, tendis!le F'vedt mukayese 
ne de akşama ayu!la. gelmek üzere ilı:i kı güldürür!~. Ralbuki ben böyle per- : - Size çiftlik müdü:·ümüzü tak - .'!1-ep beraber ara.b~yr:ı. doğru yuru.. diyordu. Aralar.-da kendi leh ne 
lira pıua verdi. Pa.l{ıt akşam oyunda deyi açmadan da güldürü:·üm, decli. ~diın edeJ'lm, dedi .• Sednd b'!y. a.ı:ka. diller. Sedad, kM!.'yanı:ı yanında kaş... g-en;~ !arklar vardı. 
Karabşı. l:oydımsa bul. . Alkışlandı. ~da.şım NeVin, koc::ısı Ecved beyL ııan ~tık duruyordu. Nevin, araba- Nevinin geli.§lle yalruz. bir gon 

Zavallı Ma.na.tvan da Şahınyamn e- Bla.nş tek 1ı:emancı ile: i . «Kocam> kelimesinf:ı üzerine bll_ nın tentesinin ara!!P-ından onu sey- ıııt.ırabı tekrar dirilmiyor !:xı.•k.a 
!.nden neler çıekmeıxllı! • _,,. d y -·•· ·· ·ı s dad ..,~,_~ • ' Bicrlnle y.uıar a.h edcrkeu= :hassa basmıştı. Nev.n h:ıraret!e ~lm ·~ıym: ~: .. a.~ Y\!.z.ı.ı.e e • 'WU.l<lo ü.üntü başllyordu. Ne'li:'li.a koc * Feryadımı dnyınllYQr musun men!. :Seda.da ur.ıtm.ıştı Deiikaniınm avu-ıguzel gorunuyordu Hele bu genış kelimen>n &am ma.ruısilc k:üstah b 

O aralü: bir :ie <Blarış) eıkmı~~ı. Ka to u s·)i'Iedi : · k l pka e- kadar yakl.ş 
Sahnelerim>z Jı,;m <Blıınş> ta l>ııika n sun ' '· f!u b r at.eş parçasıydı. Sedad çe~- enar ı ,a ona n - adamdı. Gene ~e mifoasebctsi.z 
bir iı.fetti. Bilhassa. o nklt :reni ~ıkan: Sıra oyın:ıe. gel:U. Oyuncu nam•na: ;seydı, gen(f kadın, küçük elini bu aleymı:ştı. likler ya.pmıya kalkı.şaeal:, be1ki ıırz 

Benliyan ile Roı1ıli, :Bıanş var. Bf'Jl•ı_ · d b' · d ı T ı · ·ı · t nn.~...;;.... l Çuesauaı sem;in _ea,, rahm et ::ılev yanan avucun içın e ır mu - op arn.ış, ırı eşmış .. ._.._,,.,,. .. ge - edLmiyen h:1dtSeler 0,3co.1dı. Ih a 
yan kör kemnııcı ile bana: -zı t 

Allah aşkına _Siz de cyun<ı. cıkınl :det daıba 'bıra.ka.caktı. Ecved elini u_ mek, ona sevgisini ~o eri!e ifade e _dama, Nevinin kocası :>ldl.ğı; için 
K.aD>imin fe17.Lo:l1m Ct'l dinle Allah Diye öyle y'\lvanyordo ld bu i.<;cit.n [za.tmamıştı. Başı.le, b3ş-..ı: savma birjmek için can atıyord.u ~akat Sedad1kızıyurdu? Belki 'kı.skanııu;\lu. fa 
Çü.Jti ben senden ~kma anlama.dığımız halde ne z.w:ıllı kur b-.. :Selam vermişti. onlarla biç meşgul 'ieğildi.. Atların kat kızmasının sebebi ::>u &eğil, E 

kazanrum derdi tırını kıra.bildi, ne d:: be::. ; Seda.d, bir an e'V'Vel yanlarından ay_ gem.le.rile oynu:ıııor, ltiilıy:r. ile konuJTedin tren<ien iner inmez yaptığı k 
Seaie yek m.ı. kalb~~:=~~ - Bir dakika sahneye ı;:ıka.r.aksınız, :n1mak içın bir lba..h.a.ne boldu: şuyordu . Yerleşmişle . di, Sedad, ~a balrkla:rdı. 

Allab Mkma.! size sw oile sdy!etınıyeceğım. r.·r çı- ~ - Ben efJY11larTa me~ru' o-Jııyınır baya binmesini ~kı\yeL kanyaya: Şuursu:ı b"r TllZ yet:te, r.e.e)e gl 
Kantoslle ço'.-c :ılkı.ı;lamyordu. o, dil- kacaksınız, bir dakika dıırn.caKsmız, i- ~ BavuUarı birer birer arsbaya ta_ - Ben blıyorum. dedl; çitıliie tiğini, ne ya:JYl;ığını ıbilmcdcn .i:aliıtler 

lerde de, .kall>lerde de. kollarda dP. l>.i.r çeri aireceUi.ıı.ıa. Bmıdan :baret. :.şıya?- Mahmud ağayn doğru .flerl~di. g)d;nee ~na ~n?.~m~;:mtan bıri!e~ce dolaştı. Beyıgir, tahmlrı. e~t ğ, za 
destanı zaferdi!. Bir !fece, Erenköyiln. - "!ahu. Y3o bcn!Jn ya.p.nadığuu biı :Henüz birkaç. adını atm~ı ki, ::rrkıı-~ gonderfr .. -ın. mandan daıha evvel gelınt§t. Ha. 
den dömişte. birçok: eşhası meçhule a- §eJ'. Şah.nede l>ir .ıı1B s/i7liyemem. Re. ~ndaJJ sesleuikHğini duydu; Nazan 'hanım, a::ı.badan e~ilmiş kıara.rı.nuya. bdar ba.ta.kM.:t,a kal 
·abas:ı.n.m öntloe çıkmış; &ralı:Miım in- zil olacaiız~ ıiedLm. i _ Sedad efendi. Seda.d eie.ndi! scu:uyacdu: (Arkası va.rl 
direrek alıpı rö!.iirmtişlel"di. Ancak~ üç Anlatamadun. 
ıün üç ırece sonrs. ma.nş hanım o mec- (De•amı f/l de) \.. ........................................................ -.............................................................................................. . 

-- -- in .. n .. "ı~··na aeıınaı. -U~-utnu.,......u. lduğu su-al.lrda cu ıılıuu<•is uc:ı ... n ""'UJJ .,.. uuı Kil a yamşıarı canlı 
ve mnnakaşalı geçti 

Devlet ortaokıü imtl.ha.niarının smıı. tıguu .,,._ -
ıerl Maarif Vekaleti tara.fından gön- Almanlar. gerçl dünktl te'b1i5'1erln~ ~~e 0 

bir iki te~bb"iste bulundu, ı at. Bu .şekil evvelce de ya2Jdı.ğınuz gibl 
t~ medlı;ln son <'el~nde füulni an- nakil vasıtalarilc havagaıl, elek.trık, 
ı:tmaya r3lışıı, f:ıkat muva!fak ola. sinema ve tıyatro ücretlerine bir mik 
madL tar zam tyapılması suretlruie olacak -
MM!ılÜ Dcat'yı mütıır.'kedf'n sonr:' tır. 

VlcJıide görüyoruz. L'Oi'UVrn gll:ıct.ts!- o·~ taraftan Vekiiler Heyeti k.ı 
nfn başmuharrlrfla"li deııhte ctm.ı~h. 11'er 1et ~ 
AlmaDJ:ı. ile sıkı b\r ~birliği fikrini rarıle bugünden .itibaren ~~ kl 
telkin ediyordu. Jfü müdılet sonra ı:a. 1 mlryollannda blrınci ve iltincı ~v 
ftteslnl Parlse nakletti, orada faJışı- ucret:erine asker aileı'lerıne yardım l
yordu. çin yi.iwe 3 zam yapıl~aıktır. Bu 23m 

Suikas.11 yapan 18 l"& ında. lıir gPnO- lardan ıtıqp:ıanaca.k para Dahiliye 
tir, fakat kendl<dni 'bu hareketP. sHke- Vekaleti emrine verilecc;t ~ıe ibtlyacı 
den saik henüz tamamen. ~alııru ele- olan !belediyelere tem olunacaktır. 
tildlr. Yalnız şuri\sını bılıy•.ruz. lıu ~' k ailele 

. L Vi!Ayet !ıdıare ~w as er • 
auikasdi miitrakıb FTansanm hgal a i · haddini tesbit 
tında bulan.'l:t k.ısımlarınrh old11gu gi. rin1~ a.sgar g~~:"' Jı.:at!ar ve. 
bl lşpl aıtmila bulaıım:ı.y:ı.n kısımla.. etm:ştir. Bu had ~e Eski 
rml'ta da komıinist bhrlkahna hl"Şl rlltnekıte olan paranın ~~· .. -
ötı>dt>nbf'ri ahnmakta olan tedbirler ıSi gibi lbÜ(YÜklere a'j'ld.a 5, kuçuklere 
~i<I t'flllrniı Ur. Mntuır('Mden ~vvel ayıda ~ lira ve ayrıca 10 ı:raya ka. 
Fransada ı.omtinist rırlosl!lm ••u ec- dar ev kirası verilecektir. 
cel ııza.smın pnm mllyonn bu~:lul11 .A.Sker ailelerinin Ağu.:ııto..> aylıkla -
söylPnl~or. VP bu miktarın Jıakrkatte . .. ~ it.!ıbaren baş 
tkl buçuk milyonu grçttğl i<ldl3 rfllli- rının tev-ziine lbugun n • 
yorıhı. tahmin f'd;l,.billr ki. bu~ünlf'r- ıanacakt_ır_. ----c>-----
tlt" 'FTnn.,,,_d Fr.ı.?1 ız hiıkiimf'ti l'lbl, l"-
pl ICllvve Ir,rl ıl~ f'n bii:vül;: m\i"'külatı 
Alma.n~a ne l.cblTli.-;.ıne tar:ıft:ır. ya.. 
hu.t elı>~ht:ır t)hnli1.r<la.ll ziyade bu sa~ 
halla göreceklemil'. 

P.1-rf'm Vsaklıfril 

GÜ~ ::i., v. 

61 ı7 
10 '5 

Ô~le 

.,, lu. 
V. lt 14 

E. ~ 81 

Resni sen 
1941 

Şaban 

9 
di Aq•'ll Y.tsı 

,. .J • .:>. J • 

6 55 iP 43 

9 ı:.ı 12 

Avrupa hatb tren tarifelerinde 
değ:şiklilc 

Avruı>a h ı tren 
gilnden tlbare:ı c! 
kararlaştınlm r. Bu d !ld elire, 
Kır!klarell - İstanbul tf<>.nl • s t 20 
de iKJ.rala.rellntien kalkacak ve ertcsl 
ab3h 6 50 de Sirked'ıe ge!ecektlr. 

UzunköprU - Alpullu yo.cıt trt'ni de 
">ae.t 20,55 te Uzunköprüden kalkacak, 

2.10 da AlpuUuya muvnsaiat ede-

derilecektir. de Leningra.da karşı girl.şmi'} o~duk ~ 
Azlık ve ya.ba.nC"t meJdeblerln resmi 

1 
ıarı büyiifk taarruz .lıa..k>kında yen 

evrakı malümat vemı.cmiş!erdi:- ve .Aiınetl 

Bir koşuda yarışı berabere bitiren iki at 
yüzünden çok ciddi münakaşalar oldu 

Azlık ve waba~ı ortaokul ve lise~ askeri ~kam'larının verdikler. ha "' 
]erinden ıresı:ni ma.krum.l.:ı.ra yazılacak berler de şark ceplhesinin ır.erıte<ı 
evrakın badema Türk müdür mua. - m.ınil::ı.kıasınuı mulitellf noktaların~dao 
Tinleri tarafından parafe edılmesi Sovyetlerin t>üyüık teşekkü1lerle ınut. 
Maari.i VeklUetince alü.a.darlara ibil- refik ordular tümen ve koılo:-dula "' 
dirilmiştir. rına karşı yapma·kt.a oıduklan şld "' 

detli ıaarru.z1.a.rın püskürtülınesıne 

Ş h · Tiyatrosunun devam edildliinıden ve en cenubun .. 
MıtaşalBTa ~tt>lyet verdi. Bltar~f 8 1 r da mareşa.1 Btııdyeni'nin Dinyeper d: 
mi'ışa,bk\ler Rıxnansın birinci ield·ii- yeni mevsim seğinln gac'bını tektar ele geçir11l ôO 
ni, aç değile iki atı berabere ilan et.. maksadile gir~ te~bbıislerin 
mat lft.zım geldığfni söy?ediler. Bu va- hazırhkları aldın bıralaldığınıdan baht> bulUJl 

ztyet ~rşısın~rd~ atın teltra.r yarış.. Şehir Tiya.tıros.u yeni m&VSim lçtn maJttadlr. p 
ması a.zmı. ge · \hazırlanan eserlerin pro-valarına baş Ancak, şuna da şüphe :y~ur. ,. 

Ganyan 200, plü.se 150 ve ıoo kuıuş ~lmıdikl 'ha.!de şrı11k cephe.sının ıne.:_1' 
verdi ~?Illiltıır. dUf~ 

·. ................. . . Dram ilosmt Halide Ed b:n rlyfıse- kez m.ıntaka.sında bir parça fBY 
Beşiılei· koşu: B, .. ,....U.lu tNı.ylUIJ. Kur- '. ta fınd ter b .. ,.,,., .. 1 mmtakalarında cta > 3 46 Sa.va <isma.ıl Hakkı Tultçe) tinde t>i'r komısyon ra an - cenu ve ~ . . laştıt "' 

~ra ooa.t Ba.iSal). ' cüme edilen Şekspir'in meşhur Ha~- 1i.'Yetin1 ş~~e~~ı:n1~~1 kar~erıne 1 
Üçlü baıhls !.iuamlyesini bula.nla.r 19 let'l, ik:<Jl[l1.edl kısmı da Molyer'in Kı- mış gi.bi goründüğu dun de uınul" 

lira 50 kuruş a.idılar. t>arlılt Budalas1 addı eserlerile yeni yan edilen Alman ba~omu 1'aıııııf 

1 b 1 ht 1.1. 1 . ıM'l3İlni açacaktır. Revaı ..e Civarında saıbe.;t --:-.... .ı 
Stan U mU 0 1 1 zmıre Hamlet yenl bir tanxia sahneye ko oran Alınan tlmvvetlerlni darJ ~ .. 

•t • nulac:ıkt1T. mıntalkasına nakletitlkten soıı~ 
gı J1 ıyor yet ık.ıt'aıarının Alman ne:ı ~ 

Fuar lkupnsı namlle tertib edUen fut. lstanbul Emnı·get tini mümkün ofabildlği kadar ııJ.,.. 
bol turnuvasına. isanbul muhtelitinin maksadile tesis etrntş o'Ldu!darı p, 

Mu .• du··rıu··g" U.. '"'-ı. + beke"·ini de zıı. ı-" ~tiraık edem.lyeceği futbol federo.syo- vetll taıu..ıı. maı .. şe ., ~ ycı ıv 

nuna. ibildiril.miştlr. Beşiktawn cezalı İstanbul ~i Emniyet Müdür Mua- mek başlıca mürur sahaıa.ruc b ıılot'; 
olması, diter ·~ınn da henüz mı- vinlerinden Kiimüranm İstanbul Em- üzerine yerleştikleri binler ve ecıel>il; 
trenmanla.ra ba.şlnmamış bulınunası niyet MüdüıiUğünc royln ed!ld\ğl lıa- ce kara mayn1erini bertara! ,.,t~ 
dolayısile ma.oıara iştirak? imkan gö~ ber verilmektedir. mc'< veya zararsız b'r ll:a.ıe g"ı:ı.u1ıııP 
rüleanffl!clatcdir. - --o için muktazi biıtün tedıbı.rle~ (11\~ 

Basketbol krnuvası İktısad Vekili §ehrimize lamak ve Finler'le Lş oirli:~itlgr9 
geliyor da sıkııaş:tırmak suretilc ııılelB~ 

taarruzunu do.11a rovve'tli ıı:nıctıı , 
:tk.tısad Vek'll SnTı Day 'bugünlerde aız3TlaP»•'' 

şehrimi21e gelerek i'ktısacl Vek1i.letlne le devam ettirm~e h 
bağlı dairelerde tetkiklerde buluna- dır. t. ınıi!l ıt 
ca.1tiır. Yakın gün1erin bizi ç.> ~s, dl' 

İSTER 
İSTER 

iNAN, 
iNANMA ! 

l,_R_A_D_Y_O_. __. 
PAZARTFSI 1/3 'S.H 

hadiselerle atarş.ı.1a,ştır~cn~wıı~ut11.P 
bundan evıvel serdetmiJJ alın fr•vJıı; 
bir mütaleada bugün d . .ın.-Z• sa11.,. 
kuvvetle ınar edebileceği J(. 

mek:t.eyiz. 

Barb tarihi Fran.">lzlann bir mı. 
maralı Buyil.k Muhareb.:de dü.'llll&
nın mutasavv .. .r lıarekdlQıin.ı düş_ 

manm nsmi tebligle.rınden oğn-n. 
dDclerinl. haUi Verduıı i:.ıtilıkiuıı.Jarı 
ma.nzumesine karşı yapıla.cak tu:ır. 
nmı Alınan veli::ıJıdinlıı D nlıa.:u-ka. 
ela bulımıuı ııkrabasınd Jt b'ı kadına 

yazmış oldu mcktııb:Jaıı habeı al. 
dıkl:ı.rmı ldd c ler. Gene harb hı.-
rlhl gene o muJıarr-bt.'<1"' Alın:mta.ım 
&uslar tarafıncl.ı11 yapılacak hart. 
ketleri Rusl:ınn telsiı nt'Srlratmdan 
üğren rek tedbirlerini ona gö.·c ha-

ra.rlaştırmı' olduJdannı yaz.ır. 
Mazf*n ders alınmış oLlcaJı: ki, b11 

defa Almanlar res ni tehlil:ler!ude: 
ııPlii.n mucibine~ hareket ~ı!llmt.~ 

tediru cüm1eslni kullanmak usufünü 
buldular, Rusl.ıl' da bUll'~ karşilik 

olnu!.k üzere blrlt.-ıç gündenbcri: 
«A. şehrini alılık. n. şchrinl ver. 

dik» ı:ibf yeni bir u<ıu!e baş Turmn.ş 
bulumzyorla.r. An laşıl:ın bn gia işle 
mnhare~nin hangi s:ıflı:ıda. bulun
duğu, kbnin tanfmi!:m k:a..ııılm 
kimin tarafmdım ki&y~tlildiğl en 
SGnımıfa anlaş:lacalıı;hr. 

iSTER iNAN, 
iST iNANMA' 

7.30: Saat ays.n, 7..>.1: Hafif par
çalar (Pl.), 7.45: Ajans haberleri, 8: 
Ha rır parçalar CPl.), 8 31}: Evin saati, 
12 30: Saat ay.ın, 12 .~a. Peşrev ve 
saz sematıeri, 12 45: AJ,nu haberleri, 
1'3: Karışrk şarlo1ar, 1'130 Kar~lk 
müzik (Pi.), 18: Sar.ıt ayarı, 1803 : 
Dans mlızığı (Pl.), 18.30 Fas:l sazı, 
19.30: Saat ayarı ve llJO.n > bııberleri 
19.45: ( Türk h~va. k.t!.';ımu adına ), 
1945: Oda mw irlsi (Pl.), 20.15: Rad_ 
yo gazetesi, 20.4:.:>: Bir hnllt türkusü 
öğreniyorm_Haftanın türküsü, 21 
Z raat takvimı Vı:; co;ı.,.nk mahsul eri 
b:>rsası, 21.10: Knr..ştlt §lr'kılar, 21 30: 
(K'.~l ailesi), 21.45· Rad}lo senfoni 
or'kestırası, 22.30: S;ınf. ayan, Ajans 
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dıMıa vahim bir laazenın darbau iıualş 
ve onu bir da.ha hlk.name.lt üzeıe 6. 
lllm Yatatma s.rllmete ır.eeıbur et-
mi4df. 
~ bua '11'Yada R'OrilDe:ı 'ft 

Juınd!afni öp!;;llren bedbaht çoeuJt ten. 
..... Mim 4Ma bcdbaııt olan a.ı,t,ırar 
....... ftlllaa ıelnlifdl. 

H. z. tJ~ 
ymn? Ml--"nl aadd. 

- ÖJtQlt DeJe &ereddid edqor -
am? 

- Dar ....... konutaba llir be.. 
lalı. 

- .. ._... en 1ib. bl:ibJI .ast 
;ya.. . 

- Jralme4t, 1ıAtti. 
- .. mi, -- tllte1'Jait? 
ıranı llılttlli tafuma bira ... 

dank etmifU. ~ Jiıl ta .. ...,, ... 

lilDdln ılODl& Pim ~ oto -

mtıbfJ -
.... .. ,~ .......... 

k~ lgia MI 'ilJ- taal paralan 
dön ,..... .,.. bldirJailll. 

- iN J'lmlm -- ..ıen mi-Dilıtbll WR, lsı ~ IJll,. 

ı.. tenaaı. 
Karım gene JemiJS, ı.n 41& ,._ ... ; _....,.. ...... 

,..,.. ••• bMl ........... llılle -hına * ~ ~. flUi ,... ... 
dGrt Jls lirl;pı ~·.,. ....... 

~ 
.., 

Sem Posta 
nntDaıan, Çata~ .nt. 21 

l•TABBUL -- ABONE FiATLARl 
? t • a t 

Sene AJ A, Aı 
ÖJ1' 

Kr. Kr. Kr. Kı-. 

14W .,\)il .,., .&v 
Drlü 'l'lıkiJlt ~..ı 1220 710 ""' a . Y-. 

.!.71Jı:ı 1400 -l:cneb. """ k1a-
- Meme bedeli pe.flıl&. Adla 

d~\Zi laq&ar. 

u.. Cnab ıcm maktublara 10 
brU111nk hl UAveal Jlamdır. 

leye 
PmD btıma: 7"1 tw-.a 
'ftllnf: lan PoMa 

'ftllıbl.: - -. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
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lrme ..-rıne Jent talebe kaydına ı ~ M1 &aribinde b ı:am.cat 30 
ltııllB Mı &iiD6 a.qamı saa.t 1'1 de nihaıyet verilecelı:ıtıir. 
~ .....,4ast herwün aaat 9 dan 12 Yt! u.chLr yapılır. 
Olte ıutW> meıruınılan imtlhanla, Jile oigımluık iım.tih3lWlda muvaı.. 

ı.- oıamar ımt.hamız ta.t:ıaı olunurlar. 

'l'elri~ n gıınlerı.,.Se her ıti bun ifiırı .,.n ~ ,...ıacat dil
imi iW'be•n ııil8er:l Mabdl .-lltılMIJe ........ 1ncf stbıO illD 
cılılaacaMr . .._.. tallilk elmalı ~ IJilaa& ...,. mrlııltMı ıı-. 
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I& 16.vletmiyecetun. - <Birer 1.r"'yı almca) Durun be.. 
- Peti ne oyunu koyacıık ın? kalmı. Çağırmak bir Ş97 dPtll. 1."alm8 
- Şimdi ·ltl bue tıs >'ar. Ban'ler Jmlııe adam ealııın nbm. 

elıa a1al seriJ'arlıumış. k<w.aü bauır.. - Biri aıta:ıı;.; ımı aor • 
:..aeviyonn~. Blans ta aen, sev,70r. - Tam.ım •. bir de kel ile top&! bu. 

- Bu. feııa deitil?. man, &aal! •ever- lalmı. BCR" 1&lırmıı:: yok. Darftl~ce1e. 
le cm mean•m ob;n• DJn iaceaa taltllllmı burada lw:aıım. 

· • :tııimrerı ne iıfi? 
a.-:Dinle de '""'1 bıraı. OtlıYa aız _ ~ Ue Mestaa. 

- KOrle ?Jea? - Bin akalı, biri Uw. 
-ı - Evet•. - ..,,..., . ' 

_ mırıe 811.. llanadan ~-- - Aıli ~ sid!Jonım catır:ı:ata. 
-. -• da mı.t eıl'!.r&IQ:a aeYi. llenli7111ı ı~:i &eldl Bende bir JL 
,_... .. .. IUPaba ~ Metene .. 

- --.ıa Jtoal!t. • "• Y..-w -...mda dılitar m.. 
- ..._ Jl&f Jrarf. Ölllrtlmlmle bir .._ ._... dl! ellılrtnblıln --. 

dlln. ..._ ~ ltk lıa pceyır a.lm~ eıtarıtt. 1'e ben, ne tar .... 
....., ..,.. ~ ~= Ba cıırun ribnüllle .ahneye c:kmış dPflJlz. 8'. 
Mirle bput .ıaew: bb ele .-ll>le dlıınbDe .-.mi* . 
ballltaa -M J!lı ı 1'W .. 9"ildljt. l!llımlbuı lm:1&n bitalMn: ala....- istim lla 4Qalı .ııa GIJ•t - Bunlar mı ıstecrıttnız'P. 
_... slM lc;ımc!ttal. 8ealale W..lm - :Evet•. 

- ~ttm BQle Mestan BeJ. 
- ıı:vetı • 

lstanbul Orman Müdüriyetinden 
ı - Oman umum :vıüıdirlüli merbz ve Villyetl'er tettmtı için ntl • 

munelerine ve f8,rtııanw.tne ıöre J11Pll9eak ...a. eedwJ, tııllbre elJdi 
ve deftedlrta tll> w tıldilll 1fl a~ eblltmC Rftlllle mttee•ea,. ...._ 
mqt.ur. 

2 - BunJıarın Mltdı. mııte.wuı bpl* lıAllıbo ~ kar&aiJe aa • 
tıuıadaD verilecektir • 

3 - Tlll> ve ~ muhammen 1ıedell .. Hadlr. 
t - Datıtme 5Jf!Ml cmm rtmı .... 15 de İıdanlt91 orman .wr. 

ltlttnde ~·nwak arm alma a.ı · ;wllDda JBl'Jlacald.ır. 
& - Muwnaı wmuı mata.n ..-. lirlıdJr. 
ı - İltHWer ı. ıte aJd tart.namaıı Ye dmumleri htaüal ormaa 

mlılürliilbıde ptıbillrleI. 

, - Mjinelrppya linCC!tltrin mu~i tem'• JDAÜıml ıulim oı. 
wat maJseme mu.kabili 11120 Hrabk ~ lııiı" WP'M& taDual itama&.. 
dıh ..,. ttcaret ~i w tb1letlf!ftn ~ balj'ftde baD1ard.aı: batta 2480 
SJ1l'1 lı:anmnm s net JJUMNNiNte ,.w ,.tt.ıadJe ı.irmt~ JUtanıll 
&611erilelt gta w ~ Maa JlıDmtqmul& lmlll fndgnm•lan l...._ 
dır .• ._. 

S.l.alıtan Sahalııar 

Mekteb 



• 
lzmirde ye ma s 1 Hayvan lıastalıklarile şiddetli Padisahın 

' 
atlas kesesi 

nün yanına çıkmıştı. Trmbıhııtı dJ 
vermişti. 

Yusuf; bu sefer mUşır ünıfor 
nişanlı, sırmalı. apoleti! büyük bit 
~amm Jı:arşısında ıdl. 

Zaptiye nnz.ın, Yusulu gUier 
kabul ederek buyur er.ti ve: 

- Oğlum; senı geçen gün bU 
kim çağırdı ve klmdı o ... 

- Bilmiyorum efendim... SaJta.111 

vll bır adamdı. 
- Ne söYledi sa.na? .. 
- Avrupa.ya gLtmtyecet:r.in, 

böyledir dedi ve k!mseye söyırnıe. 

şına bela geUr deöl. 
- Sen ne yap:m? 
- Amerikalıya hast.llığımdan 

sederek Avrupaya gldcmlyeceğ!Jni 
bu 1.ı)den vo1.geçtiğlmı sö:•:ed m .• 

- Başka '>!r şey söyıed'n m•' 
- Hayır; nem v:ı:.ııh, hem ıı: 

bir şey söylemerum. 
Taptiye nazırı: mUslüman bır 

clın.n Yusu!un yeminine lnamnı~tı 

Fa.kat: Amerikalı bunu nMıl ıı 
almıştı. Hayret e:i yordu. Ac.'lba ~ 
ndamla.nndan 1Af mı sızıyordu' 
z.ıa.~ nazırı blrnz milUiha 

sonra: 
- Oğlum: o seni çıığıno emır 

saıltallı herif nıalt.:ıtmiş... onu, ?ı 
tık!tım. Ben, ~;>t!ye nazınyım. 

sana söyledikleri hep yalandır. 
durmııdır. Padişahımız efendltııUö 
retleri senin Avrupa.ya git.meni 1 
ediyor. Tür1t kuvvetini OTelarda 
etmeni diliyor vcı Amerlk.nlı 11e 

Dedi. Ccl>lnden b!r kırmızı at'aS 
se çıkararak Yusufa uzattı: 

- Al; op başı.ua koy. PadlşıLll 
efendimiz. bunu sana ihsan etı 
Ha.ydl. safıı.yı nat.ırll\ gez ... 

Yusuf. Zaptiye neı<ıretlnden 
sır.t:eclddki kanvcye ıre1mlştt 
bu işe b.Ir tUrlii akıl erdiremedi. 

Demek; evvelce onu zapL!ye 
retlne çıı.ğıran h'!rit, kendisinden 
sı.zduımak iBtiyoı'du. 

Zavallı Yusuf: ancak bu kadal' 
şünüp bu kadar karaı verebllm!Ş 

Kahveye geldii'i zaman, P,,yerl 
da buklu. Yusu!un yUzil gül 
Neş'csizllği. yüzUııUn solukluğu 
miştl. 

Biraz b.<>$>eşten sonra: Plycr 
- Pehlivan, maşatlııh has 

geçmiş. :tYi mlsln? 
- tyiylm oorbacımı.. 

(Arkası 

...... ~ ... ___ ---·- .............. .., -- - şıa ı c 1 Devlet ortaokul lmtı.nanıannıı.ı 0:.Ucu-
dlnde bir "'' te- bb iste bulundu. lıJıt..JBu J}Cku evveıce de yazd.ıtınuz eıbı ~ ti 11 vq;'4.o. -
tiı. meclisin ~o celsesinde fikrini an- nakil vıısı.taıa.rUe havaguzi, elektrik, l J , lerl Maarif Vekfileti tarafından gön- Alm:ınlnr. gerçi dünkü te'b!il!-Jerit1• 
Jalmaya raiıştı, f:ıkat muvaffak ola- Sinema ve tiyatro ücretlerine bir mik derilecek:tlr. de Leni.ngradn karşı gt.rişmlş o!dı k • 
madı. tar zam IY~ sure~Inde olacak - v o k t • Azhk ve yabancı mektebJerln ttSmi !arı büyü'.:t taarruz ha.tklndn yer.1 

r .. ..,p nc:ı.t·y:· mütnrt-kcdr.n sonra t m Da aşa l geç I evrakı m.aiftmat vermem.lş!crdi=- ve Alm<ıtl 
\'ichide görüyoruz. ı:o~uvre gu:ı:ctc:ııi- ır. • Azlık ve yabancı ortaokul ve lise- askeri mn'ka.mla.rının verdiYJerı ha " 
nin b:ışmuh.ırrlrli ·i:ıl derclıte ctmif>ti, Diğer tara1!t.n.n Vekiller Heyetl ka. lerlnden :resmi ma.kıı.mlnra yazılacak berler de şark ccıplbcsinln ır.erkeoz: 
Alm:ıD.J'a ile sıkı htr kb'rl'i:-i fiJu-ini rarıl<ı bugünden itibaren Devlet D'!. evrnk:ın badema Türk müdür mua • mmtl:ı.kasının mulitellf nolttalarln~ 
teıkın roıyordu. rfü müdılC't sonra ı;-n. miryollarında l>!rincı ve ıtınci miıvkt Bir koşuda yarışı berabere bitı· ren ı·kı· at vın1erı tarafından parn.fe edılmesi Sovyetıcrın büyük ıeşekkü'\erıe ınut .. 
nteslnl Parise naklt'tll, orada (nhşı- ucretlerine asker nile'lerıne ynrdım i- Maarif Veka.Ietlnce nl!ı.kadarlara bil- tıeflk ordulnr tümen ve l>oılo.,.dulıı " 

yonlu. Çin yiW.rle 3 z:un yapılacaktır. Bu zam yüzünden ÇOk ciddi münakaşalar 0}du dirilmlŞtir. rına. karşı yapma'kt..-ı oıdutlaıı §fd " 
Sulkasdl yapan 18 :raşınaa bir gene- ls.rdnn tqplruıacak para Dahiliye deUi tnarruzla.rın püsk:ürtüımesioO 

tir, fakat kenill<dnl bu h:ırckett'. SP\lke- V kftl tt emrin eril~ rıe ihtlyaCl Ş h• Ti t 
den saik hen z tam::ımen malıım de. e e ev N. yarış.lannın tlç!incll hatta lroşu.. naıtı:aşe•ra Stbtı>lyet vll!'di. Bttar•f e ır ya rosunun devnm edildiğinden ve en cenubun-
tlldlr. Vnlnız ur. smı h!llyıınız. bu o1an belediyelere tevzi olanaca.ktır. lan aun Veı.erendı kosu mnhalhnde mllşa,tı\dler ~ blrlncl ııeld.ğl. da. mareşaJ Budyeni'nln Dlnyeper dl; 
suikasdi miitr:ıkıb Fransanm i•ll'ill aL Viınyet klare he.Yeti asker ailele • :Y~lld.ı. I&ah EncUmeninın ıtertlb etmiş nl. hiç değile tld atı berabere ilan et- yeni mSVSİm .seğinln gari>lnı tekrar elo geçlrıtl clC 
tında buluıı.mı kısunlann•b. old l:u gi. rinln ~ri geçim hackiinl tesbit olduğu koşular bu ımrctıe nihayetlendi. mdt ıtı.zmı geldıfi'!nl BÖY!edller. Bu va. hazırlıkları maksadile ~1 t.e§ebblisler.n 
bl ı pl altmb bnlunm!lYnn kısımla. etmiŞtir. Bu harl ~e kac!ar ve - :ts!anbuı vJ.lii(yet.tnln te:rtlb cWil koşu. ~et :karş ınd Jki nkinı bırakıldığı.odan ~ bulun ' 

ft ... -.A... ..,._,_, ~--da """ "-1 .•·-·._._ .. m ""Pılını"' olncnk ' ıs a atm tekra.r Y~- --'"tadır. ~ rantla da komıinlst t"hrikitınıı ı arşı rflmekıte olan paranın ....., .... ..-. ~- MM ..._. -. .,.,...,,_. .. ,,_ y mnm .ttizml gelirdi. Şehir Tiyo.troou yeni mevsim :lçln .uw.A ..,.. 

ötrdenbrri alınmakta olan tedbirler Bi glbl iıfilYüklere ayda 5, küçüklere ~= 0~::t~.~ programı ta- Ganyan 200, plAse 150 ve 100 kuı"U$ hazırlanan eserlerin provalarına baş Ancak, şuna da şüphe :)okttl1• ,. 
tr<>did f'dllmi~r. l\lııharl'bedeıı. evvel ayda Cl..5 lira ıve ayrıca 10 ı:raya ka. Dikı IY'8ılılan koşuların neticeleri verdi. 1ııtllliitıir. şfmd1k1 llı.nMe şıı.llk ceptıeslnln ıne_:1' 
Fransad:ı komtinist f'n'kssı!lın J>ıü~c- dar ev kira.sı 'Verilecektir. .,,ınlardır·. Beşinci· Jlnırn: Bt.m·..... rnıv--• ""'ur- Dram ıkısmı, HaHde Ed;bin rly~e- kez mıntalrasında blr parça dur~ 
cel a:ı::Lcımın ~ıınm mOyonn hu1'l\1lt11 ..- ..,... ...... ""GL.1 .n. - f,. .. -
sfö tenl:vor. ''" bn mikh1'm lıaklkatfe Asker ailelerinin Ağu:.tru aylıkln - Birinci koşu: ıı·arzan <Fehml Vuran ttay> 3.46, Sa.va dmı~ı llakkı Ttlçe), timle bir komisyon tarafından ter - cenub ve şimal mıntaknlarındıı. ıJ,, 
iki buçuk milyonu ır"çtlğl ldılla rdlli- rının tevzilne ll:ıu:;'ilnden 1\1.baren ba§ 1,30, Kuruş (ŞevkeL), Süleyk <Sedad). Bora CR.i.ta.t Ba.isall. cüme edilen Şcksplr'in meşhur Ham- l(yetinl şldxiıetacndiımeği brnrlaşt 
yordu. tahmin "d'l"l:olllr ki, buı:Unlt-r- ıanacaktır. Ganyan ıoo, pl!lse 100 ft 250 kuruş Üçlil hııh1s ikramlveslni bulanlar 19 let'i, komedi kısmı da Molyer'ln Ki- mış gibi göründüğü dün de dcrıJl;,~ 
ar Frlln~rh. Fr'Ln'llz hiıkumetı cibl. L,_ verdi. llro 50 kuruş aldılar. txı.rlık Budalası adlı cserlerlle yeni yan edilen Alınan ba§Jtomut.ııJl ıf 
r: 1 truvvetl,.rf flp en bi'Ylik m~ kul"h lstanbul meb'usları İkinci koşu: Elhan (Prens Hallın) 1stanbul muhtel"ıt"ı lzm"ıre me~i açacaktır. R-OVnl "Ye civarında &!lbe.>"t lt~=,J 
Ahn m'B ile 1 blrfl;ıne tnrnffar. ya- 1.16, Heves <Suad Karaosman), DeU. H l t 1 lbl tarm etl .• d l'J 9""" 
hu1'. lrvht:ır .,hnhrdaı:ı :ı.lyadc bu l5ll- I t tk• k kanlı <TcvfUt An Çınar>. am e yen r ıı sahneye ko ohın Alman dmvrv erıru n s<I'" 

kaza ara e 1 a G..'\ ......... n ıoo. p!ase 100 ve 125 ktmlş gı"t nı"ynr nu1acnktrr. mıntnlk:asına nakletıtlkten .soura ~w hacla gorc~klcrnir. ...,_ l• u ~ ~ 
P.1'rrm Uaal?lrf'il k 1 verdi. yet kıt'alıınnın .Alnınn lle:ı ~ ~ 

ÇI ıyor ar tlçüıı.cli koşu: Demet <Fehmi Sim- Fuar !kupası n1Illile tMtlb edilen fut... ı· t b l E . tini mümkün o'!al>ildlğl kadar ~ııf' 
" ..... - -~·usı b " d iti saroğiu) 1.16, Co~nkızı \Salih Tc- bol turnuvasına. İsanbul muhteliUnin S an U mnıyet maksadile tesis etm.ış olduletnrJ ıe" 

İki amele yapıdan düıerek .ı.swnbul ıu=u an ugun en • men. Buket CPehmi s:rı~~lu>. tşt~ edenılyccefü futbol fcderasvo. Mu··du··ı·lı•ı•g"u•• d zap 
haren ıvilil,'yet dahılinifeki .kazaları 0 .,...,.,..... 200, _,,._ "OO, ve 100 ik""''" ~oJ veUi tahkimnıt şebekesini e 10119' 

raıandllar ~..... _....,.,. ,. -- nıınıı. bikllrllııtlşt.1r. Bc-:slkta•ım c--... ı1 1 Urıır _,__ .. ,.··c ) -~ 
ya dolaşarak !halkın ihtiyaçl.:.nnı ıtet.ltlk veni!. olmıızı, dlğer •.üı.ntlann da henilz ~- istruıbuı eski Emniyet MildUr Mua- mek bnş ıca m s:uuaı ... u e b ııtL~' 

Pili llitc Sofular caddesinde iki ame- edecc'kle.rdir. !Meb'Uslar bugün Bey - Çl!te bahls 240, lklll bllhls 12.25 Ura vlnlerlndcn KAmilrnnın İ'stanbul Em- üzerine yerleş iklerl binler " tıel> ' 
l nnln a"'ır surc.t~ ynralanmıüarile ~- Parti kezind ~~1 n.. l trenmanla.ra başlamamış bulunması . . . Un ·-·'4· 1 k ...,.,erini bertnrnf e ot-~ 11 ®u mer e ~-,, .. ~u mı verd. dolayı.sile ınnolara ıştlrn.k• lmk"- nıyet Mildürlüğ. c ......,. .. ı edildiği ha- ce arn ma,,AU ~ttrtı1 
tıc lenen blr icaz.ı olmuştur. ta.'kasl halkının dileklcrıni dinliye _ Dönlilncli k~-u: Karanfil lAhmed) rUlcımemdl®cdlr. uu gö. bu verllm_ekt~ mc't veva zararsız b'r hale g 111~ ......... ,.. Jsın nde blril'!" ııld bir aps.rb. 2 1 n~ ... ~ (..,___ Halhn) ............. ~ l\·ı- • .....,... letı t~ ,,jt 

....... ı cekle.rdir Yarın da Fatih kazası ve .• ~l...UJI<> ,.."""' • ~ için mu'ktazi ibı.ıı un ~>r (i1'" 
manm ınşaatınd:ı Ç3lıl;01.n am .eden . Al~ a..--ıann ı"'"'"· ..... ...:ınrı <Hasan Alaku.ş). Basketbol IL'rnuvas 1ktısad Vekı'lı' cehn'mı'zc Fin! ı iŞ olrl ~1n1 ...ııl 
O:::lMUl o ıu HUseyln ile Ahmed oğlu mraslle ~er ~.. uı.ı.,...,... Bu lı:a;uda R.omans ne Ko.ra.nfil anı.- 1 :ı- llmnk ve ere Jl! lr 

Mu ta.fJ. birıncı kata ıtaş taınl.Arken tetkik o.:unacak:t.ır. Bu tctklkler arn- sında cı<ık '*1 bir yan5 oldu. Ilnkrm İstanbul basketıbol ajanl~ı. açıkta geliyor da sıkllaştırma.k suretilc ı.,c~ıe't'' 
t:ı la:r cllrrlnd n kaymı ~ır. A1!1elell'r smda geçen seneki toplantılarda h~et'n!n R'aranrn·n b!r buru'1 fllri:il" oynanmnk üzere lılr ba&tetbot tur 1kt.ısıı.cı. ve.:t·ıı Sım Day bugünlerde taarruzunu da'hn ıruvve'tli b ıı1'tll , 
taslan ıtcuıtıı.nnıık ısttrk~ kcndlıer.l de tes.'bıt olunara'k a.lllkadnr n.nkamlnrn birinci olduğunu nrı.n etmesi clddt mU. nuvası tcrtib etmiştir. - şchr;m;ro gelerek !ktısad VektııeUne le devam ettil"!llleğe hazırlnn:rr. t6 
muvazenelerini keybctmışler v.ı soka#a bildirilen dileklerden nauıleri.nln yn ba.,lı dairelerde tetkiklerde buluna- dır. ınfıTI ~ 
dil;;;nıllşlerdlr. Sukut neticesi mr iti pılıp yapılma.dığı ııraşt.ırılacaktır. • ................... ·-·••••••• .. •••••••••••• ................................................. -....... calctır. Ynkln cfin1crin b!zl çc>t 6~ 

amele de vüc~dlann•n muht-ellf yerle- 1 hMfse1erle :karşıla..şt.ı~ğlo~~~1ıl11 .,ıt 
rlndcn çok ağır surette yaralanmış.. Maarif Vekili Hasan Ali 1 STER İ NA N 

1 
R A D y O ı bundan ev.vel serdet.tniŞ fni .; 

la .::~ııınr can&urternn o .. ıl:ı:cobnt Ue Yücel Ankara ya gitti 1 S T ER 1 bir mütnleada bugün d~=a sıııı 
Curahpaşa na.st:ıneslne kaldırılmıştır. Blıbç gQndcnberl ~ehr.mız mnarlf İNANMA f PAZARn'SI 1/9 '9"1 kuvvetle mnr cdebileceğiın JC· ,,. 
.................................................... müessıceelerlndc tetıdldcr yaJlllln.kta. o. llarb tarihi Fransızların 1ıir nu. 

1 
•·- 7:30: Saat ny:m, 7..>3: Hafif par. mektcyiZ. -~t,, 

..... ,. H Alı 1'.il J diln r~a.şwcuıış oldulıfarını yaLlr. A, .r_ıvs-

i EYLÜL hın Maarif Vw..u asan • e< mııra1ı Büyilk Muharebede <1dşm3- ıuhkn ders alınıruş o.Llcat. ki ,._ <;uıar <PI.), 7.-:15: Ajans haberleri, 8: Bir adam tramvaya ,. _., 
T AKV M 9 a.1cşamkl ~e Ankruaya hnn-.ket nm mntasavv .. ı- harelcctlr..ıini d,;.,_ d ı -"--- • uu Hafif "'"'" ""alnr (Pl ) , S 30·. Evin .-.a•·1, 1 d rr~ 

-----..---:---.-----ı Vekil Hayd~?P!LŞa cannda -.- e a :l>UUAlılar n-smi iclıliklerlnde: -~ ., .... - yara an 1 tııtU~ 
Runai - o 1 Arabi nne etmiştir. manın nsmi tebliKlermclcn o~rtn- «Pl:in muclblr.ce harüct ~·•ı•~·k 12 30: Saat ny.ıı'ı, l:.? 33. Peşrev ve telinde o 

... maarif ~ı ve dost'an tarafından dlklmnı. haı.ta Verdun WJlı?dnıları tedir ~ .. .,. .... - Shıkec!de S:"Iivr! o de " ~ 
1!57 1260 u ...... ,A--•.,.ır. o cilmlcshıl kullanmak usulllnli sn2 semaileri, 12 45: Ahtns haberleri, ,__ ,.._-. i....,lnde b!rl ~ddC .. ıı~1' 

Paznrlrsi - ı;; .... ....._..'1'- m:ı.mum • e karşı ynpıl .• ca.k t:ı:ır. bnldula R ı 1'3· K k ... , .u v..__ .,... -"'& .. - u.-,r r: us ar da bnın karr..ıtlık · nrışı ş:ı.r ... , ar, 1~ 30 KnrıŞlk ka~ıı. ,,~........,n. o sı•~ ,.2 .- ~ AAuııtos R ı •&U nızu Alman •-elialııllnJn D nlıa!U'ka.. lmak üze bf 1 .._.k (Pl .. ,.., b~ .. ~ u " 
cs-n ı:ı• 110 A h tr t 'f l • d da 1 o re rt."1.-; gündenberi: muH .), 18: S:ırı~ aynrı, 1803: rlnden harekEt.etmtşo1all~ 

19 1941 vrupa attı en rı e erın e ba arum ııkn.lnsıı d~n bit bdm:ı «A. şehrini alılık, n. şehrinl ver. Dans ı;..:ıır. (Pl uaınvtıY--
~~-~..:------r~.,.....-n d ... iki''- nunış old u m"ktub:J n h;bcı aı. m~, .), 18.30 Fasıl sazı, ToP:'aın - Sh'itecl -;GÜ ~ ı!vf!:ı A"- eg:ş lK dfk ı gibi yeni bir usule ba.." T"urmuş 19 30· ~A-t """n h b ~ ·' Ş b d klarını ld ia. el r. Gene hıırb b. ., · · ~ .... ~ ve RJan-; n erleri mı.ŞtıT. --O-- ... •ıs "' ' a an Aı.T\Ql:l. hattı tren tar:Iclernde bu. bnluney rl:ır. AnL·t;tl:m bu t'!a' le 19.45: (Türk ı...-va. ~.ı_••mu adınn ), - •"''ı jçl ..,, u. :>. tJ. rfhl cenc o mıılıar bed Alın:ı.ıılann h L- 1 h ,,... .. • k"f ttıg 

günden tl.b3re:ı C:cil':ş:k .. yapılması &uslu tarafında yapılac3lt ........ _ mn ::ıre.,.,n n an!!'.! s:ıflımfa bulun. 19.45: Odn mtı.:;ııdsl (Pl.) • 20 15: Rad. Bir kadın u re --~ 
t 1 ı7 9 ' 40 t:~-rlAO' ...... , ... ,,,.,,. Bu d '-1 "- ..... ~ duta kimin fanfıni!:ln laaunılın bk"' oldıl -~ 

10 
.., ....... ~-........ .,,.-. .. e f',uce, ketleri Rus!:ırm telsbı n...,..f .. afındon YO gazetesi, 20.45: für halk turkusü ma Ul'.Il dC tıl1' 
•u 8 67 Kıt!klarell - İstanb:.ıl tro.nı l saat 20 . .,. ~ -· kimlıı tarafmıbn k;tyJ)edildiA-l t:n ·-"' --~ 

iitrencrek tedbirkrbıl oıu göre ha- onunda an'"~:ı .. ~•-t·~. öğreniyoruz..Haft:mın tiirku.sü, 21 : s·..'!:ec:dc Milr~ıt ~dl1l ,..-
O di Akt• Yatsı de Kmklarcllndetı kalkacak 'lie ertesi ~· ... -- .. b r ,.... ~ c sabah 6,50 de Sitl:l'CS;e ge!ccekt r. Z raat tııkvimı Vt. ,o,:,.rnt mahsulleri h ı:; ..... rır~ ıs.mtnc.!r ~ rU' ti 

~. u. .':i. u • .>. J. !>. " Uzu:llköpr<l - Alı>Ullu Yolcll treni de i STER İNAN r borsası, 21.10: Kıırı.şık §lrkılar, 21 30: tlt ~ 'ar, bn Elf1t.~ ret c-.n:~ 
l~ ı• ıa 55 ıp 48 :.ıı 2ı saat 20,55 te UzunköPl'ilden k.a'itacnk, L (Kimga tıllesl), 21.45· Radyo senfoni zayıı. ai'ır OOz;Ierle h adJlfCfC ~ r~ 
G aı g 12 12 1 6 22.10 d:ı. Alpulluya muv:ısnfat ede.. İSTER 1 NAN M A f or'kestnsı, 22..30: S-ıar. ayan, Ajans HAd. e z..'ll> ve :J ncl sıı1,.,. 

cektlr. h:ıberleri; nukm\ b~ası Cflnt.), :12.45: d"l'('lc suıt:ın!lnTl'lr' 1.,,..,und ... ,,.,,ı(P• 
-----------------------------') v.aı;:u'"'l dnruc::m cdıı.>-.Dans mii2:iğT. <P .. ). 7 gUn rı.- .. · ....... ":n 

1 
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SON POSTA s 

TelgraS, Telefon Ve Telsiz aberleri 
B. Ruzvelt bugün 1 

" bir nutuk söyriyecek 
Odesada 
şiddetli 

muharebeler 
devam ediyor 

(Mareşal Petenin 
yeni bir nutku 

"Tarih karşısında mes'uli
yeti üzerime ahyorum,, 

"Silah elde, göz 
sınırda daima 
tetik ve uyanık,, 

Afyon 31 (A.A.) - Dün Dmnhı.. 
pınarda Meçhul Ask~ §bidesi önün_ 

t4utukta Japonyadan 
da bahsedilecek . . h' b. V!o.lıy 31 (A.A.) - Franm: lejyon_ de yapılan meras.m çok canh ve he-

\r " SımdıJe kadar ıç tr ıarının yıldönumu şcnllklerm.dc bu _ yecanıı omıuştur. 
lilllı 8.§lııITTon 31 (AA) - M. COrdell f b' 'ka hiçbir askeri he• Iunmak üzere işgal altında buluı:ını_ Cümhurıyet Halk Partisi t.ımnmi 1-
1'\( Cazetecı!ere be~a.na.ua buluna - a rl ' .., ynn Fransa şehirlerinden ve ~li da.re heyet.l nzasmdan Çoruh meb'u.. 
llı:ı ~rika.n - Japon koııuşna!arı. def hasara ugramamıştlr ,, Afritadan gelen ~ oln l~JYonerin su Alı Rm. Erem söyledllti lılr nu -

• «ftıttJnuÜda.veıeıencru- nınhıyetınde ol. a 31 C.A.A) - Reui.er: top!ıındlğı Vıcl\Y belediye stadında hır tul-ta kutlanmnkta olan Znferln mn. 
tııı ve hang, sarih nobalara n_:a.. MoS!roV etr uhar beler ol _ btta.be ;.m eden maı~l Petalne şun li ta lhimlzde d~l dünya tıı.rlh" 
lenı o duk·an ihak'kında bir şey srr.r- Qdesnda gidd 1 m a ,,tayyareleri Zarı royiemiŞtir: de ~e a t ı ı ~ dennlı •in! ın ~ 
~ e+c iç n !henuz vaktin erten old.a-f maıc:adır. Alm!ln bombtmckt.:ı üre de d"z'an,!ıada yalnız bir hukfımet vıı.r. . .. ç _ığ ç ğır : ğ . 
lir tı SöylemıŞ ve şunları na.ve etmiŞ- hergun ~e taarruz e • ::ı.taası dır o w. ln:.nıab eUlğim mt:.sn. ar - misli göriilmemlş S:ynsi ve iç.tiınnl 

: Sovyot avcısının ve ha.va müd - ~~arlle beraber' ııdaremde bulu. lnkıliblara temel oldueunu tellarüz 
a,l?Zvel'tfn r.ş lbaymm.ı münasebeti. nın mükemmel O.U..-<\11 sayesınd~d a:t - nan htikfunettir. Bu hiikiimet:.n bir ettin~ ve bugün demlştir, iyı, do~ 

~Yarın söy11ifcceğ, nutukta bu mev. cak pek ıı.z ınuvn!fakiyetler e. c - tek siyasetj vardır: Taaıhhüdkrlnu ru, güzel, hayırlı ve milli olmak ne-
lll elan~ etraflı bir surette ba.hsetmesl mekıtedir. e ndmlerı ve ço müdrik ve Fransanın şeref, haysly~ ml.z varsa hemen !tıcpsin1 bü~ük za _ 
lllrı\uncıur. Şehrin ~ezind n batarya. ve menfaaUert e.tıd~aile mütehnsm fere borçluyuz. 

~ cuklan ö1düren lbJr ~ında.ıı keşfe- olarak tarlh ka:qsısındn. mes'ul.cycU Hatib sözler.ne §Qyic devam etmiş_ 
4.ıma,Dı~r 81 So,.yet a'YCllan ta ii7,crdne alıyorum.• tir: 

c.u dilm.lş ve susturuıınuştur. 

aynada, 7 Şimdiye kadar .hiçbir fabrika. h ç. R Son iki pııık dfüı~a ka~ıışıkbğı 
_..... i hedef ııasara uğramamış. ·ın·gı·ıı·z ve us şart- ic;inıde bilhassa bütün batı, orta. ~u bir -er A'Vl"UJ)tıS1 ile tı:Ltıdıı. Ba.lltan. d~a 'b.:l } tır ·· tran komşU]amnıza ftadar bOtfin etra. .. " avet İ~iihtlP&, Kadınlar ve çocuklarla şelınn mu- ları ı·rana bı.ldı·rı·ıı·y r tımıza kanlı ateşler YA idığı bu davrc.. 

3 TD dnfnası da zn:nırl o:ımıya~ır:.:cr de hlQbir mllletln toprağında gÖZÜ-

ttiı R fılo.Sllnun hlma.yesl alt ::ı. - milz oımachğı için günlük. Iırı>atçı ve e er ~ e<fjlJniştJr. F:ıknt şellfı s~.Ullll [Baş tarafı 1 mel s;ıylada] serg{l7.etşçi bir sfyııoot;tm de t.ınnmlle 
~rlin, 31 <A.A.) _ Ukrayr..nı:Wd 12 kadar müda!aa et.mek nznu kat ıyen tamamllc mutabık kalmışlardır ve :t.. uzak dure.mk, dliğilşcn devlet va mil-
~~ iki ı de arı t.ır ran bülrtmıet.i kmd?sine xoşulacat lotıerden hiçbir tarafın dn alcU. ve o-llrıy 'l tlımamile, 8 

'Y .sarsılm~ · o şaııtl:ın ya.1rındn oğreneco.l'tlr. Bu ia.r" .... ywıcağı olmıyaraat nereden. kimden ve 

lıı<ı~. A~ı.-u·l3 mOU<-f".ıklerinin C- ,, Zafer·ın anahtarı lar şuunımca şeyler değildir ve t:ıttt.abi ne va.tit, geleceği belli olınıyıı.a fakat 
'.au Yedi 'ril"··etin isimler. şudur: muraDduııt mm!yet.ıte olacaktır. ~aJdc hiç ummn.dıtı.mız bir yenil!!l, 

ep ...., Yapılan teşebbüsler hiç. b6k)enıcdlğimiz bir anda gemE:si 
eroPetrcwsi, Jitomir, namen.ez. • t•h 1 ı..ondrn, 31 <A.A.> - B. Eden. dtin 

"' lak, Ni.kolııyef, Qdessa. Çemıik<>f ıs 1 sa .. b1 \tık muhıtemel herlınngl bir tecavliz::! ka.rş! 
" \'in 'dır. Bu yedi vUeyet!n nıe. '' öğleden sonra eovenıtryde r nu mllli isUıklll ve toprak bUttınlüğUmliz.it 

1 t dal lrad edcr6k irandan bnh.ııdaıAŞ Vtı bu mildafaa için her bakundan ha.zır oı-&atJı!yesı 2&1 600 k lametre mu.. [Ba.5 tarafı 1 inci s:ıY il M~Z>T>ın TTA~unusanı o ... mın "'"~·uıgı. '"-~-~t . _..,..._n · ..,..+...,, .. J.arlDll ~· nı.uı .., .-v mak kaıt.'1 kıı.rannd3 o'!arak hUAwırı:: ı. 
•r Sovyct ısta~er'.c~ tföre maneınesl .u-ılo.><WAer __.,,....,. .. cındanberi Allnıın hulfililnün tehlike . 
~ nıeomu nill\;SU l6.T24 ooo dlr. zm çok altında.dır· Hal>ukı harb ısa. lerlni trsna ihtar etmetc tııa.slamı~ 01_ mttin hiç ~adan takil> ettiği müs-

hey •tJ amum yoo. Bt'f;a- h buıün dunyayı silrlik11yecek de.. duğunu hatırlatmıştır. 1ngitiz h:uicıye takil, hür ve dürtıst. s~t sayesinde 
0 " Ve 193!1 <Tıı. ılbn'.< Ed en şaki asıed ge~edık.Çe bu iht.J.)açhırnnız nazın, sözlerine devamla ezıcümle de. bı.ıg{lnc kadar hn.ııb dışınd3 kal"'Jbll-
lonya dahi! ol:iuğu luı!de 550.000 ki- : a~-tadır. Zaferimlz Büyük Bci.. mlştir ki: mek ve :ro A{ıuslcıt5a boırçlu old::lk! n-

re nıunı.otlaıdır ve ~o m!lvon nfi- ........ truıra.zıerc Te mfittetiklc - ~ 1randa )kam e teşv\.t mızı koru.Yabl.lmek sımnı da, Parti. 
ıh. _,. wnya ~·· 4''1> B 

~-~va ey!emek.Ld:!r. Ukr.ı.rnuua rine muhtaç oldukları har"o maız: - eıWği birQOO: genç Alınanilar vardı. un. ordu, Meclis ve topyeldm muıetce. si'Ab 
ktsaıeU kilometre ~ın~ 70 d.r. mes1ni b~ temin kudretle olçu - ıann he~i de askerlik hizmet"ni gli. elde, göz smırda dab:na. tctı:k v~ uya. 

1-un ~ sebmi ın::raynah. ıecektir. recek yruf..a idiler. Bunun sadece bu nıt olarak MllU Şef ln!lou"nUn et.rafın. 
e dokuzu Rus, y.tlzde 4, 5 ı Yahu.. n·· yanın mıbden sonra nasıl ku.. gençlerin iskBJıı k'a,ygusundan mfite- da som bir kUtle gibi kurduğumuz m11. 

\'e un d ·· vdlid olamryaca3ı aş:kirdı. B:naena-~ Yilzde ıt fi Alr.ınndrr. Eltiı:rıerln rulacıığından bahseden M. E en §OY- leYh Alınanların irandan g;!ıtxn~ ne ti birlilrte bulduk. 
1tUn Ytime 40 ı büytik Rus ve le demLŞtir: de.rbei bükiime• teşıı:tıbiistlnüıı tikim Bu masum hal ve h~etinılze raAmen 

ı~ 25 Yahud.ldir. Atman ırltındım ırari>den sonrn d~y~nın dııytına. kalması temin edilmi~r. teca''ÜZC uğrar, zorlanırsak olr 30 A.. 

'ahatmı:n ool!u .şMirlerln dışıında cağı prensipler, M. Çorçıl ve.!"'-· RUZ- B. Eden, 1111.vcten şöyle demıştlr: ğu.stos daha yaratmak lQln hıQblr deh-
~ alctndırl:ır. yeltı.n tarıhi ıınwa..kntlan m.unas<'be. Teminat şetten yılmadan, hlçb!r imkan knydı 
~~ı ve Odcssa mıntakslarmdn tile neşredilen ve sekiz noktayı ıhti_ Htrnmleti kraliye ve Sovyet h1lkf1- düşünmeden g~işleri imrendirecek 
n Alnı:ınlann d ğer hnlk naza- va eden deklarru;yonda bi!dlrılmi.~ - m ı. İran hfıkrenrtlne trn.nm ı:ıtyast ke.br&maDlıklo.r göstereccğlmi7.c de tam 
~~ tide ıo d n f:ız!adı:. ı· lst.ikl8line ve mü~I tnm.-untyatlne n3.- tnanmıız vntdır. 

l!dı._ Yna blliıas,,a hububat IstihSal ır .Aı9Ttıpa - ve onunla berıı.ber Al - ~·et echleoeiii h&kkmda millrerrt't'Pn te. B1z o b!rlıif de, bu inanı d6 30 .A. 
~ b r an 1 • ..... eç.. m;nat VNmi.şlerdir. 
' ettı eıtew.u. manya lbU@iln lkı şeyden :>~'lD a Bu teınina.tı. müeıtef.i.k.ler mlz olan l1.l8llıo6a borçluyuz. 

ltet toru-nyllda hubu'bat ~ını! mcuıle. ınek va~yetörıdedir. Ya HUerm yeni Ttlr~lere v~ kom.şu meım!E!ketlere teolc- ----o-----
bir a.klarınu1 ytııııde 40 1 n!sbetmde niza,mını, y:ıhud dil b zlınkı.ni.. Tar etıtlk. Bu ternfnet. dalma balrf 'l'C Bu sabahkı· Sovyel 
il~ ke.ı>lıı.ma.kta. U~ ine bu Geçenlerde de soylemiŞtim. tngl! - mutebf'rd!r. Mic"rf ff!'l'ft ~ ~ 
h ~e &3 dflr. terenin haı'bden sonra Aim.an~ya der etmes trandııkl kuvve~ ft"'°I t hı·"""• 
(' )' ~ • kar., siıyUetl iki hedefı güdecek~ır. ce'lceeeğiz. Kuvvetli ve mııst.aldl bir e ıg 1 

.. ansada bir bahnye ıT"'- A)mallY& tekrar sillıhla?UP s'ulb- tranın orıtasat1tıta WSkrarm e&Ulı bir '"b tahakkümü a.lbıa al unsuru olduğunu bllcyoruz. 
" ayı kurşuna dizildi ~ft ... meıml:~c tekrar başlıya.mı.va: Bundan SCllll'8 B. ilden, Sovyet hil-
r> ...- m eca1i AlmanY&illll ok(JmetJn.in ~e1mild mtına~erl 

~atbı. 31 <A.A.l _ ~ as. (ilk vaziyd.e ::;abııl.."t~ r. ııağlaml-ı.ımaık. için fevkallde mWıMn 

[Bas tarafı 1 inci uyf:ıda 1 

Japon yanın 
Amerikaya mesajı 

rillıllr. n ...... ld.ıı iatinad eylt:aıtt ._ 
JUh-rin de •ekr olduğu lllefhulddr. A. 
merib. kalMrl etmek .liıumdır ki ... 
W'SUJt b1r ı.iyaset. &aldb edcu blr mea. 

Yasan: Selim Razıp Emeı leket addedilemez. Alrupa ınıica4eJeal 
daha henıiz ilk s:ulıaLorınd:ı. fkco dahi D inya aa:uıslarınıo son t:ıinlcrde 1 göstenUği hassasiyeti• aran ganifHi 

sık sık bbls mrnuıı eWğl ..,.. Mr pol.iUb vapmu hldiasınd." eldu
hidise de .Jıt1'1>11 lr.ışvekUJ J>rcru; Jiono- ğunu fsb:ıt etmiştir. Şu haJe göre Ja.. 
nnln Amerika Cümhurrclslne )cıll:ulı. J>OD mesajı Y& bu iki alyaset arasıuda. 
ğı gWi mesa.Jdır. Uzakş&ıiı;ia bir mdJ. ki bcraberJfk~o te.gaful eı1lyor yalaud 
detk-.llberi mu:ımma.ılııd bir slrnı.d kendisine malcdllnıl"r.f c-uç bi.· ,oruş 
güder Kiriiıtcn Japonyaıuo Amerika safiyeti ı:östemı'5 oluyor. Uer iki tak
Cümhurrclsine yaphfı bu JnUracaatan dinle de ııdleenln değişmbettğ\ııi id. 
nıahlyctl hakkında e:saah bir tcY bilin .. dla eJ'lenıclde nı.ı.ln:nr )'oktur. Çünkü 
mb'or. Hatıi IJiuaı .Hlaıter Boosevclt Amerika Ue İngiltere nrasınılaki tep. 
dahi gnzetecıJcr to.Planbsmda bll balı. nUd o derece ileri tezahürler ı:-oster. 
sc dair sondan suallere eeTab "ftnllek. mlştlr ki bu iki mcmlt'kı•ttıı 1Jilhas&a 
ten isti.DkU etmiştir. bu harb içinde siya et('n birbirinden 

l\lan.malih :nı:ı1ıim ol:uı hali hazır amlabfleeeifnf sanmaJı: saflık olur. •::.. 
şartları :iPııde bir J:ıpoo '3_.~in tesen Amerikanın inıriıtere De bf!ra~r 
Amerikan Ciimhvretsi:ıe yollayabile- barekd etaaıc Lürik bir JDf'ııfaaU 
celi bir mesaJm :mahfyctlnl tahmin d~ vaziyeUn· ,,tpn bir hale l'!ilnlitl 
etmek zor ıleğikUr. J\'l&ddm ban uy. rarb nısıf kiattsine lnumJu ileri kara. 
naklar, işte bu es:ı.g isUıo:Mlcn ltfr ta- kollllnn teminidir.• BUKllnkıi ürsat. 
kını lara:zJ:rekr ll'd'llebuekiecllrler .ki bundan sonra bir defa daim )' l zulıur 
aşafı Yukarı halin hikiTesl olarak cle <'der Tf'Y'll hfQ ctmu. AlM'rika, bu ha
ahnalcta lliçblr ınalıııır tasavvur edile. kikatl tanumen miidrfkt • Jtu St'br.hle
nıe:ı. Fakat ııalcllJ bir :mantık m;ıbsulü dlr ld yalna altın miky1'9w111 sadık 
old.U.n Jçla huhan:i bir muhakc. :mariilk:ri olarak d~. dil bcra'berJJil 
nıeye mesnecl de f~D edt!Dlftler. Fil. Ye menfaat ga.yretlnın de inzimaalle 
vaki bu kayna)ılnrtn ltad~n" r;orc yekdiiuine kenedlennalş iki vÜıcllıi 
~ l'raas Koaoye J:apoQ7a JJe A. laaUDcle ele1e yiiramekte ve t'ınnt ıoil
rncrika arasınd:ı Po'lSfiil:'e mutcdalr Ilı. saadc ederse diınyıımn ta.nıimi hak-" 
tiliflarm halli ıırzus11c bu mr.saJa ) ol- kandaki kanaatlerini tabakkukn çalıs
lrunıştır. JııPOılY;ı. bir ldıliaya güre, bu makta.dırlar. XaoaaUmlzce Jaııon)Rmn 
bahiste /•merl!myı dc~ıı. İntilll'reyl da bu Jıaldkati bilm«'me5lnc fnıklin 
mes'ul &r(innehte, Iıu hııkıJın.,tJo ka.ns- yolt.ur. t . in 
tırK't sfyı:sctftıden ilm ;et efm•kfe, fn. Fakat bir Amerikan Cllte l'l'İ!JD 
giltrrenin Uzak..<orkbld ml"nf:t. tlerinl tledlii clbi JaJMttı)'a ağlcbi llıUm,,ı !la· 

Anıcıiknya himaye ettirerek JnponyQ man kaaanmay~ ınatur hir si> srt gü • 
ile .ımerlkanm nr.alanmn nçılm:asmıı dil.yor ve Sovret ıı.r.ulsinde ccrcynn c
scbeb olmaktadır. Bu lilbarla Japon. den ınücadelen:n inlds:ıfl::mnı lwkll or. 
ta bütün Pnsifitt mcsr1elerl hakknıda Yoks3 s~tf ayni sly:ıscttır. llatl•se
Amerika fle umumi bir mü-ı.'lkere ya.. lerln ımnnnn henüz göreıneınl'ktr.n mü. 
pıp t'sıtslı bf?' nnLl..sııı.'lr.ı va..-nıak ~- tevt-Tlid blr t.ereddad l~de \e br'kl 

~-.ıııfr • de. Çtu ıneıeldfnio su ve13 bu ldlc'le me ....... "U • • 

hallini bmld eckrek be:\;lıyor. J:ıponyanm bu manhJn 7aparkm A
merikanın körü &:örüne bir f nırflJ.ı: &le. 
ti cılduğunu iddia eylemesi blrıt:ı ~ıı-

• 
lngilizler 
Japonyayı 

terkedigorlar 

511li.m &a~lf- em•p 

Alman tebliği 
[Ba' tarafı l hıc:i sayfada] 

İng~rede de tayyare meydanlanna 
tmşkaca taarruzlar yap?lrnıştır. 

Alınan h rb gem!lt'n Holand saıh\li 
açıktannda 8 İngil!z tayyaresi ve AL 
man av tayyare eri de Norveç sahille-

Tokyo 3J (A.A.) - Japonyı:ıda o_ ı1 yalcınuıda 3 İogtl.iz ta,)oyaresl <Wear
turan ~ tebaalarının memleket.. mlJşlerdJr. 
ler ne dönmelerini tavsişe eden BÜ- FIJıJer ieıtedilıen ....-. ele •eclnlller 
yük Br.ııtanya elçil li ge.yaunanws n1 Bertin. n <AA.> - Haber alındılı. 
1apon barlcJye nazırJ .wıfral Tuyo- na ~ Pinlaııdfya bt"aları ıtfO dll 
da ile inentere büı,yüık elçi&; sır Ro. Moı!lcovada Jlmalanan ~e "4: 
bert Craıgıe arasınd: yapılan gorüş.. =ernı~ronra = 
meierden sonra bugun neşredilmlf -

1 
. 1• 1 ........ .!r T ........._ '"l"··"- ..t 

tir C,!_i:CÇlml"'7"C>'U • .._....a gu UU&al .... 

;apon guetelerl i>u karara styaSf mali şarGti9lnde Phı ~·aıarı eMi P.n. 
bir ehemmi.yet atfetmektctlirler: Ga. So\'Yet hududtm.a nnnışlar '~ b;ı hu. 
r.cteler İngflterenin bu hareketUe pek dndu bazı noJııtalarda.da aeçmı.t:erdlr. 

!l..~&.1lilt b!ldiriyor: bu hnUrıık'D m ikt~den ıwls.ruk !.ki tedbir almış okluğurıu oeyıın ct-
1).~~ırr.ye ıınw~ı Henri-Louis Comtc 2 - Alma!"yn;dn .. nya. ırln bir 7.ehir mi~ 
.._ ~e. ı........._ 11 tomlJUları ve u ~ So...:U.t hükfimeti, RU!\Ya ne mUnas"-~ ~isyoncu Maurlce Bar er Imasının önüne geçmek. ..,~ ....._J.. olan 

29 Ağustol5ta. cereyan eden hava mu
llılU'El>elerlnde yerde ve havada olmak 
üzere 135 AJmıın tayyaresi tahrlb va 
imha eeıt.Ut. Bitim tt&yııbım• 24 tayya

reıdir. 
tntnı.Ynazım P. şebrlnıdeld gön u:. 

yakında ~kş:ıı'kta bazı ihtilfttlar Bir gihMJe 1~ ~~ !i\-:Ulmiııl 
olabilmesi lihtimallne du~yı inan • Berlln, 31 < • - iman. •• • • k 

B!ldlrildf~ine göre A na.v• uv .. 
dırınak lstedlğ1ne işaret cıllyorlnr. ri dün 70 So et tayyaresi diliür-

.ı 1 ... d tayna&-ı o ikl •-.Jierfni ..-ıfden tanz!m . u"'"".'1' '-' - Hobnda tabi yewD e .., .. ...;;., dalıa ileri gideceğim. Bu ı ..,....... ,,_ etmtşt R toP 
~ ~~ Doern''-, """susluk cürmUn- -~:::: ........ ft_ ..... -- yalnız AtmanT"' Polonya lle ltiW ır. us t ı · 

IU ~'alar haritııJj,de bir kahram.anlık 
gOOtcrere'k- şehre giren. ve tehrin mer. 
kezi c.addelerinde Uerlemete te~eooüs 
eden 8 Alman tankı ile 12 Alman ır.ırhlı 

~dola u. ..,.. ~ , .... ~ .,.,.u~ rak!JlnndR blr Polonya ordusu etil. 
.... , Yı ö1Um"' ımahkClm edilmiş ve 11 ·· aı;ebetlerlmi7ıe dejll, b(t".un en. Jlni deJ'PİŞ etmektedir. 

diaruşlemir. e mu~I mttna:;ebetJif.'re htıılcim ol- TlilWe7e ~ ~ 
So -... - =· ~ RusVeııt - Çörçll deıdaraıı- SoYYeL bükfimeti. TilrkfJ".O'e ~pı!~'° otcımooili.nf bombalarla karşılıy ı&rak 

bunklrdan 6 tan!: ile ı:ı zırblı <t..omo
bfli tahrlb etmfş!ndir. Tank ve zırhh -ıet mukabil taarruzu yonunun hed~ .... ın:::.~~\ee ~· be,.vanatıta da tıUıimle beraber olmuş ve 

~ı- (il- HWiea CJ .. ~ muJtaYese hiç IJÜP- TilJıklye ctknhurl~in mllld tamıL- atomcb!l!erln arkasından şehre gırcn 
A!rnan JJiYadelerlle BÜlÜllÜ kıt'a.ar a-. ~ ,:::-' tı.r&rı 1 lncl saYfada1 ~illile J3Plla __.. ~~~ m!ye!Jne kemali ihtimamla ria.yet eıt-

"U taa ~- biae ceearet ve~.... tıe TUrki:Yt'fıln A~ dcYletle-
~ rruz akim ka~t.ır. UCDU' bftbda daha fazl.ı btr fJ/l!'J m~ hcrh:ıııırt birinin tecavilrunc rasında 61lfalcla baş)ıyan eıokak muha. 
~~ eııın :rnmez nuntakas!nda dir. Pa1tat-~ b r hı:ııl.a otur. Muar:.- rin en ~tr.rhfe oııa yardım w .rebeıd ~ ltaranlıtma kadar denm 
~ r llnu'k: çmlşl söt1emelc hJl8S.<l w,iNal s~- ~ette bulımma#a a.ınade olJ\1.- e'!ımlş ve Almanlar 1600 ölü ve ,.aralı 
~' t> lf abu taarruza ge er. 21&1'11 bir ~=.;:r :ı~ hın'o.!n nal- !1;.,u bf'Yan ~r. ~ şehtrdcn t.ardedllm!.şlenllr. 
~11 ~ AJn.nsına göre bu mu. sın.da ~ raac bu sahada ~yun .... aov.vet hlikOımetiııln bu teseobtl.>lerl, Dinycpcr nE'.hrln:n salt S3hil ndekf 
'-.....11'r~hır-;:~ da Almanlar tarata). ces! ni:bal olıl b!slm tar&hmuıd&n barartltle b."Şl.. B. şdıri karşısÜıda Almanların b!}.ytik 
~uştur. ecJeOekUr. ı.a.ııan,tır. ıı:tra mewwtıbahs oları llti piyade ve tank klıl"ft"..Jerl teıb t ~it. 

) 
memıeket yaııl ~ ıle ~loıt.l'll a.. Ied ve nehrin ilzt'rtnde dubıll.ırla klip.. 4;:karada Za·.ter Bayramı rasmcıa husuai me.;t.erek> rabıtalar ril turmtlğa başladıkları görQJmtcy .. nr. 

• C. J 1 vardır. ta paa?!yote geçen p!kc bombsrdunnn 
KermamJab . dıı~n- k r. 

.. -

1 
1 

f ~ ieofd raGmhı: l 
Jlaiftmt m{hıSSt~ ~ ,agerJ.erte:ı .. 

I-cahramaıı pinde tJe .ov 

Silnla 31 <AA.) - Hınd.lsta.r.da.ki •ıeyıyareleriıniJ:. .._.., ...... ın urın.: a 
. . k J'V!VCllen umumi kıtrarcAhı muV6!fa.k olduğu köprüleri, tam sa.. 
Jngfhz l ----n~ •rt betıerle ik!l.milen ta.hrlb et.m.işler, ve 
tara.tından bu sabah ~· ~· .,._o -

· --•· rl - freze: · B. şehrüıın tarımndıı oplanan Alıı:ıuı 
!iğ .küçük bır Iran .....,.e mu ... •-•~ 

' _,_, wak Kemıa~'.lh'<!n kuvn-tlerlnl imha c .... "'9 ve da ı.trnış... nln bll.yr~ı o !ardır 
ta.ımasına müaa.ade edllci.l.ID blld!ril.. · Dfn.re,.er JıaUı 
mektedfr. Londm 31 (A.A ) - Son alman h3-

SoY)'dler Kazriol bombaladılar bcrlere gore mareşal Budycnl JUi.len 
Thran 31 (A.A.) - İngiliz - İrıı.n oınyeper hattına hwdm bulunmak 

petrol ljirketinıden bild~lld.ğlne göre, -
İran ordusu •&.tef kesıı emrini aldık- tadır. Fakat Almanların bu mmta _ 

-ft• a.--t b .._:rdı.. kada ı:eri hareke i ya.pm.:ık için her tan u ..,..._ .sonra o.iV>.,,.. om.... kl A.· 
man t8'yya.releri dün binleNe l!tre ç:ıreye b:ışvtımınkta okln :ırı ~ -
petrol tabrib etım.işlcMır. Şırket mü. kfi.rdır. Ruslar tarn.fmdan yapılınlf 
messil:en mevcud petrol ~toklarmın o!nn mukabil taarruzun nıuvaffr.kı _ 
Sovyet .iht.!yaçlarına t:ı.hsls c.dUebl • yeti ihtlınalleri hak.tında s:u"ih bll 
teceğinıden Kazvı.n bonııixırdımanuıın mirtalu dermeyan etmenin benu2 
bir ha.ta. olduğunu soylem4lerdlr. zam nı deği!dir. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
Oıkulumu.:nm mühcnd.s ve fen memurluğu k.ısım!':ırmııı h*1 t ve m _ 
~ iJJbcler.nc yem ta..ebc k:ı~ın I ~ill 941 tan! _nde b ş ar..:.;e ıı: 30 
E.7'.i.ll ~ gumı amı ..la.t. 17 de nıh.ayet verJcoeldAr. 

lü:Jld moo.rnclesı hercUn s:ı::ıt O dan 12 ~e kadar yapılır. 
OI'.44 mektob mC'ZUı.Mları ~hanla, lise olgunluk ı.m.t h:ınınd~ mu\'af. 

fak olan!ar iIIl.t..hamız knbu_ olunu m. 
Teş:rlnlev.-dlln .llk (;ünlcrinde her ki kJ3lm içın ıcyrı ayrı ya.pılncak <iü. 

hul imtı.haıılı:ın •unleri İstanbul &ı.7JCtclerlle iJ;fJüliin ·~ lncı c mü t!füı 
olunnc:ı.!ktır. Fa:rJ:a. tafsil~ cı.brulk istJye~ b.zaa.t veya. me.ızt:.ı.bb İ3. 
tanbul Be.,;k~ YılQuııdakı klaremlze miinceeııerı. C'l320) 

.. H~Jıazuda J3'l(>nya ve ?ıGn!uko. ::eı-. yerde de~ t.a.vrare tahril> eL 
da rng:.hs ~aal::ırının ~udu b!n mitlerdir. Bh giln kinde Sovyet. han 
tadardır. Bunlardan i~ yuzii kadın kuvvotıerfnin 117 tayyare m..vbei:meııi
ve çocuktur. Bunları gotürece~ va - ne mukabU ancak 9 Alman uyynrc31 
pur Bırleşil: Amerika W\181ıu:1 IngU - Ualerlne dönmemişt&r. 
tereye gidecektir. VIP11ri alnlcr lflacJc 

Laval iyileşiyor 
Stokholm 31 {A.A.) - V&puri yan .. 

maktadır. Alevler 70 kUometrcdcn gö 

Versa.llles 31 CAA) _ ı.n.vaı ~ rülüyor Ruslar cv!eri teker teker 
Dut daha iY' bir gece geçlrml~lerciir. müdafaa etmi.Şlerdır. SObk.iard fit! 
Doktorlar şimdi daha memrıunjar _ detll çıarpupnalar ohnu§L.ıır. Ruainrın 

lar. yaptı!ı tahribflt miJ,yarlarn batlğ ol. 

Lnvnlın sıhhat bültenlnd": ııBartz maktadır. Bu tahribat mem?eket:n 
b:.r shlA.:h> müşahede· edildiği ltaydO _ ik\ı.sadiyatı için son derecede \O.hlm-
lumn k:'Ladır. dır. 

Sabahtan Sabaha: 

Mekteh 
masrafı 

nazik olanbrı pek azdır. Ço ,u h•~· 
rat. bapn ""C ıarasıu ba&dUtfm 
:mek&elt arcoırue knnuşan soluk ca. 
cUJandır. :Udt c~ılerbı iJlı: açılış glıo. 
lttinde çaata!an, kıy.ıldk-:i temiz
dir. On. beş ı:un sonn pah ç~a 
ılöamiiflerdir. llt!le ldtabl .. , cld&er. 
leri ele alUUD:&1! hal gdmll;tlr. Çan. 
Ubra param ;;ruçaclır. Çllllku bu olru-

Mekteblerin :ıçılma 111tvr.imi talebe ma nıa.bemm ilişip kak d.ı kul. 
bııbala.n için p-ck ke.rim dctildlr. Kl. lanı~. MAarif \'ekak-tı tUsll 
tab ve defterden !r.ısbYarall, ~ le -vs1ıoı balbrken JllQ&Tamlarıı bir 
çamaşıra kadar (.tkuı masraf Ji\t.r.st. de sekak terltlycsi, ttınl7d terbi) t.Si 
ni brşılamak Dl<'Seledir. ~MM mf'k- llift etse isabet <'dl'r. Cüııku ba 
teblerin bu yıl bY>il bcretlerlue ltlı cc.nçlerin hnıdo;e bfdekriııden nni 
hayli Dili y&ptıkbn ela. m:ıhlmtlur. °'411'11P kall:m:ı, l iyıp içme, umumı 
Evlıidl:annaa iyi bhslf ' rmelı-rl a(°'D yerlerde konuşma t:ıidelerlni o~ren. 
her Ceda.kArbb katı:ı.nan :ı.na \'il 'ba. melrrf gerektir. İlkmd;telılt'nlen lisr.. 
balamı bu ~ıl k niıı c.tzını bıraz lue kadar ber b~bcnln kitabını te
daha açac:akfan anl:ıruıyor. Zetd 'e mlz tutın:ısını uınln e'lecek teikin
~lıştan bfr C\tid ıtn.:l, b:ı.bımua ff ı. kr ae yapılm:ısı Imındı:. Bı~wt ltlr 
har edeceği bYmd.tir. liir aeY esir. orta me.kt.ebin sınıf kitaı.lı.n on Jı. 
g-enmn. Fakat her iMi l'1 ):ı.pıldı,tı ra ı bul r. O:ı t~ ma "" • bi ail 
h:ılde •b:ı.yli:dık eden b.l beyf' har- bü~l'Slnde kınueWr. İyi mubafua 
canmış paraya dı acını.ımak mum. edilmiş kftab!:ır he cbtı°"' ki çuk amıl 
kun değildir. na glbl.W.r mr.klf'b mas.. talebelerinin l ini' . rnr. alınır. aıb
ratı:ı.n için ana \e b3b:ılarıam ne hr. Şa pnlr-rd kim lııitir k3C çffM 
mahrumiyetlere lt:ıtlanc'l•ki nııı b ı ,.._ kba.q t:lhuJının t h...U m:ar.:ıfım 
ler hiç olmazs.ı ,, ı ıııi biı- h:ımlt' flo k:ırşılaınıü SelP s.akuıta ~· 
cayrctc gcllr 'l"e ali<•: rftı n Ut har Bunbn dü'Sli~ ~ 911 -
duyac:ıfı şe ide çal ırfar T:ılısU tırlım eoe .. br ıh olı...-alar Ye -:; 
:muı;lmlndc umumi yerlerd~. w ıır. b:ıl:ırana fazla ylilı: olma-.1:. ıra:ı. r 
lard:l, tramnt.Tfarda tcs:Mlnf' el itim' ec.lnler. / c / • 
&alcbe crupbrın;ı cl.Dı;k:n e'l'hırnn. ~le- '--2#/l#an a'" d 
rindr tenılilrii!J,_t.cml:& pafr, t~3r.lf, 
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6 Sayfa 

(ÇQCUK] 
16 Ağustos bilmece
mizde kazananlar 

S O.N POSTA 

16 A,ğustoo ta.rlhli bilmeceml.7ıde 

kazanım okuyucular:ımmn isillı!er1 

a.şağı.<la. yazılıdır. İst.aıı.bulda bulunar. 
oGtuyucularımız:n hediyelerini .ı?a _ 
zartooı, Perşembe günleri ö~leden 

sonra bmıat idarcb.anemizden al
maları M.zımdır. Taşrada b~uu.a.nla

nn hediyeleri pos\& ile adra.ilerıne 

gönderilir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. T AKLITLERİNDEN SAKININIZ. 
6 biiyiilı mekteb de f teri 

EskiŞdhlr lise sınıf 1/D de ıın2 nu.. 
maralı Ferid: Yüksel. 

Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

Bir ıite kolonya 
İstanbul EMirgAn 28 inci okul Slnıf 

4 de 33 numaralı Sevim. 
Bir düzüne kartpın kalem 
Çandarlı posba, te!graf şefi kızı 

Yıldız. 

M ürelthebli kalem 
(Son Posta hatıralı) 

Eskişehir tayyare tuğa~ komutan
lığı şube 4 de yi.ııftnşı Zılıni oğlu Fik
ret Goktan, Muradlı ~aret.mcn oğ. 
lu Slld A~aç, İstanbul Kndıkoy Mo_ 
da caddesi Kadlte·soknk 39 nuın;ıra
-dıı Şehbal Acarer. 

KurfUn dolma kalem 
(Son Po!"ta l!atı"D.lı ı 

Bilecık posta telgraf muhabere me_ 
muru Cemal oğlu Muzafft:r, Gemlik 
Jandarma tabur komutanı kızı Ne. 
riman Yalçın, İstanbul Fatih 40 ıncı 
).l'k dkul sınıf 4 balebe.sindı:n Or'han 
Gülen. =~·un~ HELIOS HOESSEs.-. Ti~ ~·~ 

Diı fırçası 
(Son Posta hatıralı) 

Lüleburgaz Sellm Nuri na.şaran oğ
lu Cemal Başaran, Eskişehir Hoşnu.

dlye mahalleısi Ajydemir sokak 5/A 
numarada Arif Saza.it. Mustafakemal 
paşa Lala Şahin malhallesi Kuman. 
dan Dervif sokak 4 numıı.ra..da M. Er. 
doğan. 

• 1/5 numarada Muharrem. Pekgüzel 
İ.staİmul Kan:dllli .Ayazruıı caddesı 3 
nwnarada Naım Çevik. 

Albüm 
(Son Posta hatıralı) 

Konya. lhükümet civarı f:>to Behçet 
apartımanında 2 numarada 'l'uğrul 

Diı macun u I.şıkdemlr, İzmir Namazgah 93 üncü 
Ankara özturıc mahallesi Çankırı sokak 48 numara.da Hanife, İstanbul 

3/S inci numarada Sabahat Arslaner, ttsküdar Sultantepesl Yeşılbaş bayırı 
Uşak Işık mahallesi Güney sokak 15 numarada L\ltfi. 

23 numualt evde Sabahat, Gey.ve Ga_ Alüminyom bardak 
zl Silleyınan paşa mahallesı cami kar- <Son Posta hatımlı> 
şısı 8 numarada iiooan Çakar. İstanbul Ciball &3 \lnt:ü okul tate. 

Muhtaa tlelteri besinden 47 numaralı Şadı. ~un, İs-
<Son Posta batırah) tanbul Aksaray Me.sihpıı.~::ı sokak 9 

Tekı.I'dat Eski cami yanında sllft.h- numarada Reyzan Keyder, İst.Jı.nbui 
çı Rüştü Yı.kılmaz kızı Nezahet, Çan. Emirgl\n 28 inci okul sınır 2 de 118 
kın lhükfmıet arkası Gazhane sokağı numaralı Reylr.ın. 
4 numarada SatMl.a.ttln İnal, İstan_ Kitab 
bul kız llseal Tl2 numaralı Şük\ıfe Reyh:ı.nlye askerlik şubesi muı:ıme-
TürltA,y. Hit ımemuru Mehmed Aknlın oğlu 

R esim!i albi1m Aslan Akalın, Karaman hususi mu. 
Akhisar adliye mübaşiri .A.bdül hasebe klı.ttbi ellle Nalft.n Taner, İs~ 

lcadi.r oğlu Na.dlr Köker, Kon:·ıı. is. tanbul AnndohıfhJsar Nlşangfı..tı cad. 
ıta.syon caddesi 93 üncü sokak 6 nu- desi 22 numarana Sabih Şcndll. 
marada Teoman Bayer, ~tanbul Fa- Renkli hartposlal 
tJıh Sofular caddesi Değnekçi sokak Diyarbakır posta.ne yanında Yıl. 
11 numarada Ddğan Batur. maz Yıldınm, Gazianteb eski Di ~ 

Kokulu aabun rekçl pazarında bakırcı Mehmed A-
<Son Posta fıat.nlıl tay e11le All. Malıı.tya !stf:ısyon ltayıd 

İstanbul Oalatnsaray Usesl idare nttımuru Rıfkı e'ile Fehmi Ergun, 
lrniri Nuri oğl~ İhsan Atak, İstan. Pendik Dolay!baı caddesi H mıınn
bul A:ksara.y Nam.ık Kemal caddesi rada Selma. 

Komnr havzasında devlet 
işletmesinin faaliyeti 

(Baftarafı 1 inci sayf'Mlal 1 2 - 2 milyon Ura s~muıyell Maden 
t.eşek.küllerinln dev'le-~çe saıtın alınarak Kömürü İşleri T. A. Şirketi. 
havzada ıtek elden idare edilecek Dev. 3 - 2 mü.yon Ura scrmayell TUrk 
ıet İşletmesinin tc~üsünU kabul et- Kömür Madenleri A. Ş rketi ıttalyan 
mlş ve bu işin tatb!.lta.t sahasına kona- semıa.vell> · 
cağı zamanın t,ayinl hususunda do. lıü- 4 - Muboollt' madenciler elrncickl 
kCUnete sal!\ıh\y<)t veımıştt. HUkO.metln ocafttlar. 
bu :kanuna istinaden aldığı bir kararla Hllkilmet, 10 senede ıtnmamını öde. 
bütUn kömür havmsmda devlet işlet. mok kaydlle satın a1 dı1T1 bu müesscse
mesl men ı KAnunuevveı 1940 tarı. ıerln havz.ada'.d dstıhsaı tc ·satına, a tPl. 
tılnde t>aşlamı.ı;tı. yclcrinc, ambar mevcud rıruı V"' lko. 

Daha evvel Fransız sermny~l: E- metgA.h b!nal.lrına kıym<-t takd r ct
reğll ş1rltotlnl

1 

satın almış olan hUku- mek fuıere havzayn. tes.lsat, mihanlk 
met Ereğli şirı>ct.intn tmtlyaz sahasına malzeme, lst1h:>.ıı ve ınşaat mütc.-hass s. 
dahil ıınıntakalarda 1 Mayıs l!l~7 tar!. l:mndn.n mUteş~k'ıı:il hE>vc"lc.-r g ~nJ.er. 
hinden itibaren faaliyete geç.rdlğı o:E- m'stir. Muhtı-l~f ihtls ıs ŞUbelc.-ıine ny 

ğli kömltrleri t.şletme.;I.> ııe havza kö. nlnn Ctomlsyon\ıı.r halinde calısan bu 
:urıerl iştc:me5lnln :nülılm blr tısını.. heyetler çok cetln olan ve o nisbette 
nı ellnt? abnış bulunuyordu. büYUk b1r l.hUınam ve bilgi is1ryen 
Fronsız eermayeli Ereğli şlrket'nden mesailerinin ı;onlanna yaklaşmıs:arcıır. 

satın alınan muhtelit' maden fatihsal Bir mües.">C&en n bııuılarlle. tc;•sa~lle, 
ı.ntııdca\ıırına ınU:ıhasır kalmak şar. sa.b t \·e mU•.,dıı·ılJ serm9yes.I!! ~ü.ün 
~ ıüç sene kadıı.r devam edcın bu dev- mev~uduna kı}·rne· 'koym:ık flib• <'O": 

e elde edil&. nf'Uceler nnzfk bir mevzu Uzerlndc çnlıc;an 'bu 
let 1şletmes~1en havzada.ki muhteli.f hey(rt.lerin :tösıerdiğ" mu\•nffaktvc"ti r 
g5.cıterm~Uli rinln de devte•ce .sa- .ıı:ı madenoll~le muhtemel herhangi bir 
seıımaye ~. e. . tfrtllft.fı önlemıştlr. Maııhn7.:ı. bıındn 
tın aımarak könı;!:r ı~;ıh:!i i~~~:Z~: her ldtl tarafın gösterd!ğl hU•nll111'·et 'n 
mm dev1ıet di~-eks ~on u 

1 
k t kö- 00 bUyUk rolU olduğa ıinkı'ir kabul et. 

tında oirleŞtlrilınesı mem e e ın • 
d beklecilg' bUyük tay. mez bir hakika Ur. 

mür lhavzasın an . Y KömUr ha·ızaııındn devıet lşl,.tmesl-
dal.an milli ikt':~~~: ~~~~k ~e: nln, Eretll şlrkt-tinn satın alınm"sllc 
s:e b::-a.1~1dir. l. KAnunUC'VVCl 940 1 Mayıs 1937 ta-:-ih'nde t·ı.c,men bnsla
g kömUr havzasınd:ı. devlet dığını ~rıdıı söyle."ll şt;k. Kömiir 
d:ı.n 'U°= ı.e U.;Unü nıUk!.ın au~an havzasında devlet hll'lmcs ntn ılk b:ı
ışıetmcs h e""f.-ıe bu gayeden mUl- riz ve rııJtamlann tevl:i ett iti s·m"re
kanunun:; u ~ lcr istJ,hs::ılde 1o<o -U'mı o;Uır. F aıaklka. 
hem ol.m t u.!'ö Mayıs 940 ıtar h\l tuz. Fransız SM'lffiı\Yl"ll Ercıt! ş rke•ı h\lk0-

Hli1t\Une · .., ·erdiği h yet!e mctçe s:ı:tm alın:ırnk bu şirket'n mti. 
yon ~:U;tt 1~.bsal mües eırr•- yazı dnhi.llnd.kl istlh !ll mıntaknlan. 
ha~et idare:ı altında birl{'Şl.lnnC'k nın. devlct.ın havı.a t,lctm $

1
nd"k" kud. 

n1 , .. " rnmnn hııvzad:ı. fııalı- retli elinin bir adı ohn. F.rı.~11 kömtlr-
ırorannı aı.uı&ı 7"" i d · d 1 h d hillnd h~hınıı.n şirke ler ve lerl Lşlcıt.m<-s ne cvr n rn ewe ıı.v~a. 
yot. ~ ~nye ıteşekkUUeri 6Un- da'ki rekor t.eş;<ıl eden en Ylıks"k ist h-
münfe sal rakamı, vm·arlı\lı: hesab 2 5 m 1von 
ıardı· l lba ':ti Bu "'•·~' 1 th 

1 
:._ 4 ml1Y<>n lira sermayeli Ko:ı: u ton<Ia.n re· . . en yu...,":< s _ 

Köınll'l' tşlerl ·r. A. $lrlı::eti. snıı i!ade eden rabnı bir !ki sene 

İLK - ORTA - LiSE • 
Kı 

Erke istiklal Lisesi Yatısız z 

k 
Talebe kaydı için h~rgün müracaat edilebilir. 

ŞElIZADEHAŞI, l'OLİS KAllAKOLU ı\RKı\31 

Telefon : 22534 

IDevl et Demiryolları işletme U. M. den: 

Devle t Demiryolları Sirkeci 9. cu İşletme 
Müdürlüğünden: 

Kırkla re H _ İstanbul arasında 4Jiyeıı 5 No. :u yoleu katnrlle t1zunköp_ 
llu ara.sın.da ışllyen ve bu katıu1a ırt.ba.tı olo.n 105 No. lu yoL 
nın tnrlfesi 1/9/194:1 tarLhindeu ltı.baren nşa,ğldaki şekilde değiş. 

ru - Al;pu 
cu katarı 
tlrilmlştlr. 

Fazla ı nalUnıat ıçin istasyonlara mürac:ı.at edilmesi sa.yın halka ilan 
o!unur. 

5 No: lıı kat.ıır 
KırkJarelı ka:lkış 20 00 
Alpullu kalkı.ş : 22.45 
İstanbul Varış : 6.50 

105 No. lu katar 
Uzunkopru "'8l!klŞ 20 5'S 
Alpullu vnrı.ı; : 22 10 

- .... 
Muha manen bedeli (50.000> em bın lırn ı::ilan 71 .kalem muznyyak h:.ıva. 

CUetn.erı ı O B.rln.cıteşrJn 194ıl. Cwna guııu 8'lat 15 de teahhüdünü ifa et_ 
nrutıcaffiıidı namına açı:k ek&ıltıme uşulu le Ankarnda İdare bl
sat'Ul alınnca.ktu. 

mtyen 
nasında 

Bu ışe girmek istı.yenlerln 3750 ~bin yedı yuz ellı Ur.alık muva.kkat 
tem.nat11e kanu.nwı tayın et.tığı vesikaları ve tekhflerinl a.ynı gün 
saat 14 <kı kadar k.Omisyon reiSI ğ ne \.reı:mrıe.rı 16.zımdır. 

mel'er U )tlraya Ankara ve Hııy-clurpaş;ı. veznelerinde satılmak • Şartruı 

tadır. (7390) 

** Muh1ı. manen bede!! 15.000 (on b~ -Oinı lira ()lan 1000 ~ iyi kalitede 
Sl>nımeml.ş 

ile Anka 
kireç 11/9194.l Pcr.şemöe gwıü .saat 16,30 da kapalı mrf usulü 

roda idare b\nll.'!rnda satın luıaca-kıtır. 

Bu işe G ırmek iStJycnlerın 1125 'Bın yuz y rml yeş> h.rahk muva.k!lmıt 

e kanunun tayin ettiği veSiko.latıt ve tet:liflerlnl aynı gün saat 
kada.r ktm.syon reisl'iğıne vermeleri lftzınıdır. 

teminat 11 
14.30 ıı 

Şartın am.e.ler parasız· o.ıarak Anlrnradıı ma..~me dnLI'esinden, Haydar
seüüm ve sevk ş.,füğillden dnğıtılaca:ktır. c7498> paşada te 

Har p Okulu Komutanlığından : 
1 - Aşa. ğıda yaeılı ~rtları ha.iz Okurlar Haı'b ll'kuluna alınncaklardır. 

- Ank~rada bulunanlar doğrudan doğruya. Harb okuluna, 
kara haricinde bulunnnl&r btılundu.kları yerin ask.erlik şube. 

e mur~aıı.L edeceklerdir. 

A 
An 
Sıtl 

B _ Kayıd ve kabul muamelem 1/9/941 dıen itibaren 20/10/ 941 
lhıne kadar devam edecektir. Bu tarlihtten sonraki mUracaat. tar 

lıır kabu1 edllmJ.yccektlr. 

2 - Gır iş şa rtıarı: 

A - Tiırk olmo..k. 

B _ use bıt.lrnıe ve o gunlult imtiıhanını vennlş bulunmo.k. 

c _ Ta.ım teşekıkullu he)et. aıh.hiıyesl olan askeri hasta.haneden 
arb okuluna girer> kararlı sl'hıha.t raporu almak. (H 

D 
E 

_ 18: 23 yaşında olmak (24 yaşına girmiş olanlar alınmaz) 
_ Diğer şartlar askerlik şubelerinden ve Harb okulundan 

öğr enllebtllr. (972-7601> 

içinde ıa.şıl arak 940 senesi havz:ı kö-ı mencderek kömUı· .i&tlhlG.kinl lnh•:ar 
1 3 mılyon ltfü;ur bln tona aıtına alınış ve bu lstlhl:lık inhlsarının 
• tıııtb;Jta.tı baJumındnn havz.<dfl. b.r mü-

mür~l 
çtkarılımıştır 

Devlet i'Jl etmes nin Ereğli şirketinin 

as~e hııvzıı.y.ı .kısmen el 
lllms.niar:ı. atd olnn .stıhsal

hamleyl belirt.tikten sorıi:a, 
trneslnln btrdenbırc göze 
ve lstlhsaldeid mUsbet te

bclinnesl kıs:ı. bir zaınnı.IB 

sa.tın alınm 

koyduAu z 
dok.i bu seri 
devlet işle 
ç:ırpmıynn 

sirlerlnin 
muroıyyeıd bulınıan hamlelerini kay. 
detmeık ı~zımdır. 

Devlet, kômUr havza.ıımı ışletınrye 
başlndııktan '>Olna. btr yardan ıstıhsal 
va.sıtala.rmı, ıs~ıhsnl tesisatını modc.-rn 
teK.nlğ.n !c:ı.btaı·ııc takviye ed"rken di. 
ger ıtaroft.an, i.st!lısaldcltl insan emeği 
payına büyük l.>lr yer 'c kıymet vermiş 
ve havza işçisimn içtimai ve sıhhi du-
rumunun ıslanı ic'n bir iki ~ene !cin
de birkaç milyon harcı>mıştır. Şurasını 
da bir k:a.dirşinaıtlık borcu olarak tay. 
detmek lt'ızımdır ki, havzadn.lcl Türk 
nuıden (l'ıiketıeri de bu vad!de bir hayli 
cmrk ve p:ıro. sar!ederC'k d lha e\•vel 
nürnune ıteş'kll e1eblleceıc 11serler mey. 
dana gatlımlşlerdlr. 

Bundan yetmls Sı!ne evve. havzanın 
gördtiğU devlor. Idares.. tecrübesile bu. 
günün devle~ işıe·m~<.ıi arasında çok 
uuı.k ta olsa bir mtinas bet arıynn:ar 
ol:ıblllr. P Ihrutıkl, 1285 da kömür hav 
zasırun ldnresı b'lhrlye nezaretin"' • 
rllm .ş ve bu ldaren~n ba~na da ~ .. ~:: 
deni hümavun nazır111 ilnvanııc bi 
~;ıırlye lıvası getlrilml•t ""'k t r , ....... 4l 1) 73 
man, havzanın ıs.ıhsll eı.tlğt k. Urll -
ba 'ı ı· + " om n ~· ca m ıs~?·lkt donanma. ask~ri ve 
d ğer miri faorıkaı:ı.- olduğu 11-.n d 
ıe• 0 :r.am . 1 ..,.... PV-. ınıe şart.lar altında s nevi 

d'<teıh..~1. mü'ittrUnrı cnıc maM ıd olan ma-
n .. om nı.Ien kendi iht' 

rantı tm k yacmı ca
bahriye e n:ıa!ı:sadıle, krimilr satı~ını 

e ldaresınden ~ka her tarııfl\ 

ra.ka.bc 6istcınl atUrınu..vtu. Bu mür:tkı'. 
be, mUnhasıra.n devletın aldığı kfunü. 
rün üıtenılen kal!teye uygun olması, 
tartısının sıhhati ve gemilere yapılan 
tahmillltın sUrat ve eınntycti bakınmı
rtan t.at.'bllc edil.'l\ek!;e idi. Yok.sa, h;n za 
ocaklannı l.ş!lye.:ı kü;Uk bazı madenci. 
!erle, bir <t.o.kun uftı.k scnn:ı.yc teşekk.ıl
lerl idi. Bunl-ı.r, bir kararname ile J:ö. 
mürlerlnl bııhı· ye lcl:ı,.cs'.nden başka 
hiçbir taratıı sa+n.manıak mecburiye_ 
tinde idiler. B"J ltil:>rı.r'a. 1285 de tatb k 
edilen havza ldaresıle bu..,ünkU devlet 
1$1.etnıesl are.sınd:ı en u!~ b r benzer. 
llk dahi yoktur. 

Bugün, ocnı'.<ta köm!lr dnmanna !nen 
kazmanın ucundun .iske!ede vapur am
barına kömUr doldur:ın tahmllılt olu
ğunun ucuna kad:.tr ge~;en büttın istih
sal ve irkA.b salalıatı münhasıran dev. 
let lşlotmeslnln tek el ve tek i<:tare ha. 
Unde fonksiy011u ile mUmkünctür. 

HaV"IAida devlet lşictme~1n!n bir bar:. 
kn adı milli kömtir servetimizi mim 
(f.-rnnoml lbünvcmıze <'n uvı:un b'r ı:c. 
klMe işletmek tı.ırzuıda dn ltııde olu. 
U'lbilir. A. S. 

Doktor Hafız Cema 1 
(Lokman Ht-kinı) 

Divanyolunda 1 04 No. ela hcrgün 

hasta knbul ed~r. 

T Pl~f,.tı. ') 1044-713Q8 
···················································· 8"n rocta l\lathaası: 

fıjeşriyıu J\h.dürü: Selim Ragıp Emeç 
SAllİBLEld: S. Ra~ıp EMEÇ 

A. F.k-"nı :.. t:·:LlGİL 

EylUI 1 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda yazılı mevııdın kapalı zarfla. eksiltmeler! Edremitte ıı..sıceıl 
satın alma. komı.syonunda 3/9/941 Çarşa.mlba günu lıa:ılannda ynzıll 
saatlerde yapılacaktır. 'l'nllp!erin kanuni veslkatlrıle teklıt mcktup!ı:rıııl 
ihale santlerınden bir saat evvel koınısyona vcrıııelerı. Evsaf ve şart. 
namelert Ankar:ı, İst..anbul ve İzmir Lv. fımirlikleri satın alma kom;.syoı:ı.
larında da görülür. 

Clnsı 

Odun. 
Sığır eti. 
Kuru soğan. 
Saman. 
Kuru ot. 

Miktarı 

Kilo 

480,000 
150,000 
24,000 

360,000 
600,000 

Tutarı 

KUJ'tı.7 

1,25 
40 
10 

3,50 
5,50 .... 

Teminatı 

I..'ra. 

787,50 
4500 
180 
945 

2470 
(915.71Sl) 

İhale 
Saati 
~ 

15 
10 
18 
16 
17 

20,000 llrıalık er fotinl alınacaktır. K.apaJ.ı zarfla eksiltmesi 6/9/9'1 
Cumartesi günü saat 11 de Bursa.da· Tqphaned.e 7. ci ılkokuidakı esketl 
satın alma ko~;onunda yapılacaktır. İlk temin.ıtı 1500 Uradır. Tallı>' 
lerin kanuni \'CSıknıaril~ ~klif mektuplarını ,;;ıııe ı.aı.ünıden bir saııl 
evvel kom!syonl vermeleri. Ev:o;:ıf ve şartna.mesi Ankara. İstanbU~ 
Konya, Erzurum L· ... Amirlik.!crı satın alma k0!:11syoıuarı.1dıı ı;örüle • 
bilir. (859.6966) 

** Aşağıdaki meva.ddın ıkapalı zarfla eksiltmeler! Wzal11nnda yazılı gün, sa-' 
ve mahallerdeki aSitcrt satın alma ko~nunda yapılacaktır. 'I'allblerill 
kantınl vcsıko.Iarile teklft mektuhlarını ihale .saatlerinden bır saot evvel ı-o
mlsyona veıunelerl. Evsc.f ve ş:ı.rtnwnelert aid olduğu komlsyonlard!\ görOl 

Cınsl Miktarı Tutarı Temtnatı ihale gün S:!o.t ve mnh 
cılo Lira Lira 

Sade yağı. 50,000 90,000 6750 1/9/941 15 Canıı.kkale 
1 ıs7 

Odun. 1.os2.ooo 1342,50 4 • » 16 Balıkesır. 

Kuru !nsulye. 288,000 5138 5 .. • 16 Kars. 
Kuru lnsuiye. 130,000 29,900 2242 4 D > 9 Ardahan. 
Nohud. 84.000 16,300 1260 5 > D 16,30 Kars. 
Kuru fasulye. G0,000 14,400 1080 4 • » 11 Ardahan. 
Saman. 650,000 13,000 972,50 1 .. > 10 Stlrt. 
Kuru ot. 1.200.000 72,000 5400 3 .. il 16) 
Saman. 900,000 27,000 2025 3 > > 17) İskenderun· 
Sığır eti. 7.S,000 18,750 1407 5 .. ]) 16 Van. 
Sııtır etı. 83,000 23.240 1743 6 • > 10 Van. 
Sıöır eti. 125,000 31,250 2344 4 • > 10 Vatı. 

(907-7185) 

•• 
Beher kilosuııR 5,5 kuruş tahmin edilen 2000 ton kunı ot pazarlıkla satıl' 

alınacakıtır. İhalesi 4/ 9/ 941 Perşembe giinü sa.a.t 15,30 da Balıkcstrde askeıi 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talihlerin belli vaki~ komisYoıı' 
~lmeler1. <975 - 7650> 

* * Aşağıda yazılı mevo.dın kapalı za.rfJ.;. ekailtmeleri hizalarında yazılı gQSlo 
saat ve mahnllerdek1 asker! satın alma koın~nlarında yapılaca.ktıf· 
Talihlerin kanuni vooikıılnrlle tek.lif mekt~larını ihale .;.aatlerinden bir --.,,;ı 
evvel aid olduiu .ıtomisyona vermelerl. Ewaf ve şart.nameleri kcım.isrforilA ' 
rında görUlUr. 

Cln.si 

Sığır eti 
Saman. 
Kuru ot. 
Odun. 
Odun. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 
Odun. 
Kuru ot. 
Sığır et.\, 
Odun. 
Saman. 
Odun. 
Sıjpr eti. 
Kuru ot. 
Saman. 

Er fotini çim.. 
Sabun. 
Sabun. 
Sığır eti, 
Kuru ot. 
Saman. 

Kuru ot. 

Mıktan 

kHo 

144,000 
500.CiOO 
770,000 

1,240,000 
660,000 
222.700 
77J>.OOO 
555.500 
41,250 

880,000 
48-l,OOO 
165,000 

1,170.000 
960.000 
'700.000 

l,080.000 
725.000 
125.0CO 
342 000 
207,000 

5.000 
24.000 
9,4,000 

ıoı.ooo 
336.000 
240,000 

1,144 000 

Tutan Teminatı İhale rıilntı. saa.tt ve 
lira üra 

57,600 
15,000 
46,200 
24.800 
13.200 
89,080 
50,050 
16.tt65 
16,500 
52,800 
14,036 
2,805 

76,050 
38,400 
17.500 
35,100 
12,:>25 
50,000 
22,230 
6,210 

42,500 
16,800 
16,800 

80,080 

4320 
1125 
3465 
1860 
990 

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

3703.50 
2880 
1312.50 
2632,50 

928 
3750 
1667.25 

465,'15 

3187,50 
1260 
1260 
1930.25 
2016 
1260 

5254 

24/9/941 11 Bandırma· 
24 > • 16 1859 
24 > > 17 
24 > • 18 
15 • > 11 
15 > • 16 
15 • • 1 'l 
16 > • ıa 

18 il • 11 
18 > > 16 
18 .. > 17 
18 > • 1!1 
12 • > 16 
12 > > 11 
12 il • 1'1 
12 > • 18 
22 D > 11 
22 > > 16 
22 » » 17 
22 > » 13 _....,,. 

9 .. il 10 samsun· 
8 > > 15 Ardahatl· 
9 il • 9 Ardal._p. 

15 > • 10) 
15 » .. 14) 
15 > D 16) QireSUll· 

11· .::.:..._::.:.. 
12 > .. 16 tzuılr . 

}.mırııl1 • 

Bulgur. 80 000 17,600 1320 10 > • 16 
Sığır ett. 5711,CJOO 195,640 11.042 11 • > 16.SO 
KoYWl eU. 54,000 30,240 2268 I1 > a 16,30 
Sıkır etıl. 88,800 29,304 2198 ıı 11 • 16.30 
Sığır eti. 86.800 29 304 2198 ıı > • 16 jfl 

Sıtır eti, aya.ktruı. 13& 000 51.060 3803 8 11 > 16 ıAS9-~ 
Sığır eti. 88,SOO 29.304 2198 ıı • > 16 ~-.i 

Y"k k z· t E · ·· ·· V · F kiilte'-u se ıraa nstıtusu eterıner a t' 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartl~ııı•"' 

1 - Anknra Yüksek Ziraat En.ı;tıtüsü Veteriner FnkUltesi asıceri :ı:ıı: 
bu Yll sivil tam devrelı lıselerde iyi ve pek iyi derecede mezun ıctit· 
olgunluk imtihanlarını , ermiş olmak şa.rtlle talebe kabul edilecc 
teklilerın aşağıdak; şartları haiz o'lması l!ı.zıımdır. 

A - Tı.irklye Cumhur.yet tebaa~ından bulunmak, 
B - yaşı 18 • 22 olmak c22 dahildir.> al rı1'" 
C - Beden teşekkülleri ve sıhh:ıtl orduda ve her ıklilllde rıa 

te müsakl olnıak .:dıl rekô.ketl olanlar alınmaz• 0ırıt•Jt"" 
D - Tavır ve hareketi, ah.!!ıkı kusursuz ve seciyesi sa~ıarn ıçıtt dl! 
E - Allesinın hiçbl!' fena hal ve şOhretl oıma.mak cbunun ıJ ' 

bıta vesikası ibraz etmek • aı,rl 
2 - İsteklllerln mürac~nt iStidıı!anna şu vesikaları bdtıııtl 

umd~ ' 
A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, ııP"rıı ft 
B - Sıhhatı hakkında tam teşekkilllü askeri hastnne r eP. 

kağıdı, d ıcli sıır,.,ıı1 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehndetnnmesi veyn t~~~t!ıır• ~ st; 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun niZam ve dt~ll to.:ı.?ı~rJtct 

ettiği hnkkındil velıslnin ve kend'sinln noterlikten tas ıc'kuıc et J 
nedı. Talebe okuldan istifa etmek isterse okulca w~a dedllil'· ill'tt,!. 
masrafları birden verir ve bu da taahhüd senedin~ !tRY nY' ~ V'-

çırpının ıııt>'' , ' 
E - Sar'alı, uyurken gezen sidikli, bayılma ve · b}ıOdnıı 5of1r r' 

olmadığı hakkında velılerinin ~ot~r"lkten tasdikli ~~ oıduıcı:ırı z;<1etil ı 
gibi ho.st.ıılıklaı dan birlle okula girmezden evvel :rna 

1 
, eu.ıerınc t d' ~ 

nsrıı.narı ine .., ~ 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul m şubeler ıı!Cl ~ 

3 - İstekliler bu!undukları mah"tllerdeki nskerllkbUdlrıien e"~aıcc; ,rl 
müracaat edecekler ve şubelerince 2 nci mndd~e veteriner yr~uıı 
ettıkten sonra Ankar:ıda Yültsck Zirnat Enstıtilsti üddeti 61

1 1 

kerl talebe O.mirllğine gönderılecektlr. Mürncaaetdil:eı.. fC ıııO JJ' 
kadardır. Bu tarihten sonra mürncaat kabul d rerc'e.rırı0 e.nır f6 

4 _: Okula knvı,i ve kabul ı:ehadetnnınesl ~ i"'('ri ıttlP 1~pı11" sırasına goredlr. İstekli adedi taPınm o'ıınc:ı k;vı •e t,ebl'"<ıt 
bul edilenlere mUracant cttik'er. nsker'ik sub" e ' ,ı;933l 


