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Bu sabahki 
haberler 

Bu sabahki 
s .ovyet 
tebliği 

Milli Şef İsten.bulu 
şereflendirdiler 

• 
Sayın lnönü Bursalılara 

Şirnal buz denizinde 
bir denizaltı yakaladık 
w~?Skova 8 <Radyo 7,45> - SoVYet 
;"'ı.oarat bürosu tarafından bu sabah Alman askerleri bir Sovy-et ıı:asarmsma 'hucum eaenf'n.en 

~i~::: ::g o~~~~ biltlin cep. ı /_. ............................................ ~ (AJ t bJ • .., •J 
hitabesinde güzel san' at 

sevgisine işaret buyurdular 
ha~e?ıde <tiİşmana karşı şUidet11 mu. - ~Cephe manzarası i man e ıgı 
'l1a ebeler venne'kıte devam etmiŞlerdır. : • : - -

~are1erınıız. harb meydanındaki; aıan şehır I Blyele 
dll'ltı an !kuvvetlerine ağır darbeler ın~ : 

Milli Şef .. once 
c?şkun tezahürat arasında Bursadan ayrılmadan 
zıraat mektebini ve askeri liseyi -ziyaret ettiler 

tı:ı.an ~ ve hava meydanların~a. diis - j LEN.ıNGRAD 
5 ta.yyarelerlni tahrib etmı.ştır. f k t •k 

lAt Jl:yıtlkıe cereyan eden bava hare~ 1 a••ı az•ı 
~~~~ad=~ ~~:;:s~a ı:~~:\t~:~~ MUHAREBESİ • ., • " 

Bursa, 7 (A.A.> - Reislcümhur 
!sııneı İnönü Ciırnhuriyet Halk 
Partisi taratında.n baled;yede şe. 
reflerlne verilen ziyarette Bursalı. 
lara aşağ.ı.dak.! hıtabede bu' unmuş.. 
!ardır: bırş~~~~~ım~~n;:ın!:~(~~~d:i" isımu ı EN O· gJ ttlkÇ8 

dıiı~~~~~ d:~:ı~~r:~~~a·=şt:~ • 1 ŞiDDETL ı ar· tıyo• 
Bur.salılar, sevgili vatand~larım, 
hci etlndenıberı a ranızda.yım. Be. 

n.i sevgi ile kabul e~tiniz size çok 
mü~lıim. sıranızda bahtiyar 
bir zaman geçir.yorum. Sizi neş'eli 
ve kuvvetli buldum. Bununla cok 
iftihar ediyorum. Bursadan ayrıl. 
dıkt.an sonra vatanın diğer köşele. 
rine gittiğim vaı:.:ıt sizi ne13'eli ve 
her fedakarlığa ha.zır gördüğümü 

OOk 1 bir muharebeden sonra dil.şmaD J A il 
tırct geruere atılmışa .köy, 6 tepe ıs - 1 Ruslar bir Alman 
rn act edilmiştir. 'Bu muharebede düş. 

~anın 50 rnalklnellıtüfek yuvas1, 6 tan- ' alay sancağını ele F' 'N 'T''E' DL 'GI ıo' 17 -torp11 topu, muhtelif çapt.a 13 1., 1. ~ D 1. ı 
dıe~u ta.hrn> edUmiştlr. oüşına:ı .1500 1 . geçirdiklerini 
• ta1.ıa ölü ve yaralı terketmıştır. 

londraya göre bu bildiriyorlar 

sabahki harb Bataklıklara 
"Üç gün muharebeden 

sonra kıt' alarım•z 
75 kilometre 

İNGİLİZ-TÜRK 
TİCARETİ vaziyeti saplanan 

·tanklar 
ileri edil er,, 

Alrnanlar~imdiye 
ka_ar 7200 tayyare 

kaybettikleri 
bildiriliyor 

lrj Lonctra. 8 CA.A.) _ Sovyet Rusyada
a17ıc hart> vazlyett bugün şu manzarayı 

tınektecUr: 
rltıŞdı:ına.1 cephesinde: Leningrad "civa .. 
«i!v a muharebeler t>üyi.iık' tır şiddetle 
te anı etmektedir. Len!ngradın mer • 
ıı:ı.ıtıve cenub istikametlerinde Alınanlar 
ctenı afaa Jl!.mtakalıırını henüz zapte • 

etn işlerdir. · • 
«n~de ise düş.'llan uzakta bulun 

11: ır. . 
haıııerkez <;ephesinde: Bu cephede ma-

0.0 ha~~ler rokubulmaktadır. 
lıarElk rneı .stıkaanetinJe yapılmış ol.an 
l~ d~r netice-sınde müteaddid köy. 
~ andan brerl alınmışıır. 

aıırett!b ~Phesinde: Odesa mükemmel 
to lni.İdllfa.a edilmektedir. 

bfr Rndra. 8 <A.A.> - Yüksek rütbeli 
?Jet.esı~s hava zabitin:n Kızıl Yıldız ga~ 
.\ima de Yazmış oıduğn bir makalede 
Elovy tılann bütün hava kuvvetlerini 
ntis et RusyaY1l karşı harekete geçir -
fıaıVa 01nıalal'!na reğmen şat'k ccPtıesinde 
~d haat!nılyet!ni elde edemediklerini ve 
ta~ .kadar Almanların 7200 ta}'Yare 
lllır~tıklPrfni ·ıe bunları kalay . b~r 
tr. teıuı. edem.:yec~lerınl b!ld,rmıŞ 

İstokholm, 7 tA.A.> - - D. N. 
B. Petersburgta:iti botşevik beledı. 
ye katlbler1nden ve Peteıi>urg mın 

Ukrayna.da 
vaziyet 

ta.kası ıkonseyi azasından Kasme- • Berlin 7 (A.A.) - Alman ordu.!arı 
oof dün öğleden sonra radyo ile i başkuma.ndanlıtmın tebll~l: 

ingiltereden bir mil
yon 600 bin İngiliz 
liralık mal gönderildi Petersbug halkına şu hitabede bu~ ~ Şark cephe.-ımde h.arekA.t plan mu-

ıunmuştur: : 
Pete sb nai.kı şehri müdafa- : ci~inc.e devam etmektedir. ' 

(! etm~ ~~ile Petersburgu ye- : In.glliz saıhil1eri açııklarındn Alman Gönderilen mallar 
a [Devamı 5 iP•!i sa..vfadaJ : sa~ tayyareleri him.a.Yell tir gemi' 

-' kafilesine mensub cem'an 3.000 to - arasında lokomotif ve 
'-............................................. nllAtx> h3.cın.inde dört dU.,n1an tica -

ret gemiSini tahrib etmiş ve dığer tekerlekli vesait te var 
büyüık bir ticaret geınl.sini de mühim Kiyefte her ev 

bir kale haline 
sokuldu 

hasara uğratını.şt,ır. Loru:Jıra 7 (A.A.) - Reuter blldirl-
5/6 Eylfil gecesi, biiyük bır Alman . 

sa.ıvaş tayyal'e teşekkiilil, Süveyş el .. yu;r. . 
Siih 1 daki İngiliz tay.. Son haftalar zarfında. Turk.ye ile 

varında Ebu ';ü aük muvaffaki - Büyük Brita.nya arasında yapılan t:ca 
ya.re meydanını Y ri muameleler, iki memleket beynin_ 

Mosk.ova 7 (A.A.l - Mosk.oıva rad_ yetle tıomlbalamı~ır. t delki t,icari mün.asebatın ehemmiyeti. 
yoounun b1J4irdığlne göre, Kiye! hdL S/6 Eylül gecesı, Alman sava~ .~Y- .. 

tl devanı etmek ı · ı +~kenderl..ıe deniz ussu - ni göstemıektedlr. . kı normal haya. a.rına : yare erın n ~ ., Al Son hattalar zarfın.da, Ingiltere, 
tedirler. Kadınlar mutad V(.çJılle, ~ı- ne yaptıkları taarruz esnasında .. - .. m' 160 000 İn !iz li 
var bölgelerdeki işçl"erln her gun rnan ~aları şark limanına dUıŞ • Tüıitlyeye, ~ a.n · gi • 
malları pazar meydan!a.rında top - mi.iş ve mühim hasar olmuştur. Bir ra!lıık mal gond~nnlştlr. . . 

nnıaJr;t.ad Şehirde her ev ufak trol d u yakılmıştır. Bu emtianın ıçlndc Turklyenln I -
la ırt.,1 bi ka'e haline sokul- p& epoo F in teblltl taJya.d:a.n itıh.iı.l edemed~ği bin ton ba_ 
fa.kat kuvwe ' r • .. 

..,, lk bir parolası vardır. H 1 !nkl 7 CA A.> - Resmen haber kır sulfatı vardır. 
muştur. na ın es ' . bi te.. . . tt • ' h 1 k d . Kiyef bir SOıvyet şehri- veradiğ1.ne ııööre oldukça uzun r Ingı1tere, Turkıyeye. ıca ve, o o· 
O da ş~ ur· kt . (DeY&mı 5 Jncd •yfaü: (Dnamı 5 lncıl sayfada> 

anlatacağım. 

Bursalılar, sizin, memlekette hu
susi vazlfelerinlz vardır. Bü vazife
yi çok iyi anlamalısınız. Bursa, 
memleketin her zıırnanki hayatı 
için g~I her ~Ym ömeA"J olarak: 
tanınmahdır. 

Tabiatın, tarilıin bu kadar zen
gin ve güzel olduğu bir yerde her 
vatandaş tarihte sevilen her şeyin 
örneğini, anlayışım venneite mec
burdur. 

Güzel san'at 
Bumda. meıktei> çocuklarını \"e 

erkek çocuklarımızı da gördüm. Re 
simde, ellşlerlnde, tabla.ta ald her 

Hariciye Vekili 
istanbula geldi 

Hariciye Vekill Şi.lkrü Sarnccğlu bu 
sabahki ekspreısle Ankaradan şehri -

mize ielm.iştir~ Vekil şehrimizde bir 
kaç gün istirahat ettikten sonra An
kara.ya. dönecektir. 

istanbulun yeni 
emniyet müdürü 

.tetanbul emniyet müdUrJliğUne getl. 
rileceA'lni evvelce yazdıtımız Bqve'kll.
let İstanbul arşiv dairesi müdürü 
KA.mranın, şehrimiz emniyet müdür -
lüğüne tayini tahı:ı.kkuk etmiştir. 

Emniyet müdür!U110 makamını bir 
müddettenberi vekl\leten ve muva!ta ~ 
l.dyetle idare etmekte olan genç ve gü
zide idare ıLmlrlerlmlzden SalCıhattJn 
Ko"rtrud da terfian Edime vali muavın. 
liğlne tayin edilecektir. 

Bu suretle inhilal eden şehrimiz em
niyet müdür muavinliğine de değE:rll 
zabı.ta e11kı\nımıııdan Btirhanettin Tü.. 
zünün getirilmesi muhtemeldir. 

1şde babalarının, analarının, kan. 
larında devamlı izler ~ıdıklanm 
gösteriyorlar. Bu kad;ill" istidatlı va 
tanda.şiar güzel ı;an 'atta, res!mde, 
heyi'ıtelde, musikid~. süsleme san'at. 
larında vatanın her k~ine örnek 
olmalıdırlar. Güzel san'at, gü7.el 
sevgisi deyip gecıneylniz. Bir mil
letin terbiyesinde, seviyesinde yUk:-

selmeG.lnde en maddi alanlarda 
cok kudret göstermek için gU7lltl 
san•at sevgisi yük.ı.ek olmalıdır. Bu 

kadar isti<Hllı Bursa, bu gti?,el 
san'at istidadında. bütün menıle. 

(Devamı . 

1 Ruzvellin annesi 
vefat etti 

Amerika Cümhurre
isinin nutkunu tehir 
etmesi muhtemel .. 

Ha.yd Park Nev.vort. 7 <A.A. l - Ba.Y 
Ruzvelt'Jn annesi, Gıreovıç saatle 18 
yı on beş geçe V'e!at etırılşt'r. 

Son Posta: B. Ruzveltln valldeeı 88 
yasında bulunuyOl"du . 

Va.şington, 7 CA.A.> - Beyaz saray 
memurları, Cümhur Ref&lnln, Pazarte.. 
si akşamı söyl!yecelc olduğu nut.ku an
nesinin vefatı dolayısi1e, söylemekten 
sarfınazar ımı edeceği, oonir:ne mi, yok:. 
sa söylem~ mi karar vereceği hakkın 
da şimdiye kadar !Jı:cır beyan edeme. 
m;.,ıerdlr. 

Alın.an tedblrler dcğı.şt.ırllmediği t&L 

dirde Cümhur Rei8i Ruzvelt nutJcunu 
Vaşington yerine Hayd Park'tan SÖY
liyeoektlr. 

Veliefendide yapılan 
dünkü at yarışları 

s o 

· 0~~et har b gazete-
sı nın mühim bir 

fuC .Askc;rl'vaziyet ~ 
Odesa müstahkem mevkii 

aradarl. bu kadar gün geçtiği 
halde neden zaptedilemedi? 

l zmirde yapılan Ankara - l zmir 
muhtelitleri maçını l zmir 3-1 kazandı 

ı.o makalesi 
~::ıra 8 CA.A.> - So~·yet harb ga~ 
ltı"kav e Cıkan oir makalede Odesanın 
Oıı"'anet?ıeti tıcbıırtiz e'.tlr.lmekte~ir. 
ler ve ııı kendisi~ daha bırçok .. i~ 
r-._ ect hatt.aıar muvaffak!yetl::? muda -
• ~ ecetı .Ya:&ılmo..>.tadır. 
~~nalecıe den!lmektedir ki: TJk,. 

~ert uı za..p ı net.icesiııde Rus 
tlldıtı lsti.bsat&.tuun felce uğra • 
l!erı SU ~af.<atında Almanlar tarafından 
buıunnı.rUıen iddia.ar hakıkate uygun 

E!o anıa.ıcta.dır. 
den YJ.'etıer harb istıhsalatını temin e
~l ve bilhaasa tank ve tayyareler 
lt~tı:ı l'clen fabrlkal..ırdan miltıim bdr 
ııllıda 1 Uzaklarcta, Ural dağlan arka~ 

'tI.k.l'a V'e Sibltyada tes c; eylemişlerdi. 
tını Ylıarun llilş:naıı tarafından ı:ıP
:tiı.ıs tı:ıUteııııcıb tu fabrikalar sayesinde 
llılJtta Ol'(!usu gene e3kisl g'bl ıınebzu1 
llltını~a. ham matZ('llles!ne malik bu-

~ln:ı tadır ve bulunacaktır. 

• 
Yazan: Emekli general K. D. 
he.s·n·n unıumi va..zi _ meden tıoğuşmaıkta vıe aıkan heı:;ab _ 

ı - şark cep ' 1 
• k ki ınt· da 

yetinde dün, evvel.ki güne nazaran sıız; ı~n · _a,n~ın.dn n vuğe ırası • 
ir tebeddül oı maID.!f ve Lad0- ha ~ya de ..:ı.ev e ıren ultu.su için. 

esa~e Finlandiya körfezi arasın_ de yeni b:a.reketJerln planlarını çiz • 

!~kl Kareli berzahında çetin muha. mektedir. 
""beler yaparak Neva nehir veya ka_ KızılordWlun müttefik ordlliarla 
re 

1 
a yahud daha ~ık bir ifade ile ne ıkadar büyük ve derin bir kin ve 

na ın. . -

Cihan Harbine ba.$adılı:ları zama.n 
sıklet merkezi.erile gene Belçika. ü • 
zerinden yürümüşlerdi ve ~ahkimat 
mii.tehaaıısı olan Belçikalıların çok 
mü.h1nı 'bir giriş istikamet! olan Memıe 
vıi.disini kapamak üzere hak.katen 

[Devamı 5 inci IAYladaı 

22 
kilometre ımtidaclındakt Lenin • ıntikam his.sile çarpıştığını anhyo. _ 

grad _ şıüsse:ıburg ıhnttı.na d?ğru 1. bilmek !Çın üç ta.rafmdan muhasara. ~ ..., Dllnkü at 1ar131&nn dan heyecanlı bir safha tııı.n 13"nlar Ukravnanv:ı .'!arkında bu'~ 
ete g ~s kö:nür madenlerini dah 
tbı_vB.<.-E!<:'•tseler bunun ehemmiyeti ol -
ltıfl4e~ktır. Cllnldi Uraldaki kömür 
~~ erı. bunların Ruslar tarafından 

ıerıemekte olan Fin ordusu sağ ka- edilerek yalnız deniz cephesi aç:.k Bulmacamız 
n

--''le Leningrada 25 : 30 kllomet- ka:mı..ş Olan Odesa müstahkem mev_ İstanbul Vil'y~ tarafından teıtib beraber bah&i mtişterck üzerinde oJ'Dı.. 
ilAU edilen at yarışl&rının birinci hafta ko- yanlar pek fa&!& ~. 

re ik lbir me.c;ııfeye yakl:ışmış o1'duğu künin aradan bu kadar gün geçt:ği Bugün neşretıitinıh ikinci sert şuları dün btiyUk bir ikalabalık önUnde Birinci lr.ota : Bu Yanfll Uç 7qmc:l9 

hnP<; nl t,pll\fi edecE'!kt!r. - o---
to Ruzveltin nutku 

e<sl>u,n:'ra 8 <A.A ) - Ruzvelt bugün 
tıı.n ..,,~e~i cok ınllhim nut.ku. annesi ;,k 
'n~ atı dolayısUe PerşeınbeJ'8 tal 

lr. 

halde bu m~hkem mev'klin duru_ halde Alınan • Rumen kuvvetleri ta- bulmacamız da n ihayete ermiştir. Veliefendi tko.şu mahallinde ya,pıldı. yerli yarım kan İngiliz erkek ve dill 
nıunda yeni )1.fi'~ usule gelme_ rafından hala iapted.lememı.ı ol _ 30 bulmacayı el& halletmı, olan o. İstanbul yarış.la.·ının hemen henıen taylar '6tir&k etti. 
uıı.,.,Wr. Keza.lik,·C~U Odesa müs duğunu gözönüııe almak ve bu husus. kuyucularımızın bunları gönderme sona yekla.şması, meraklıların bu mev- ı - Hevee <Suat Kara O.smaıı> 1,d 

ta
·hi]cem mevkİ1ni1lifi.JllU ası key. ta lbundan evvelki umumi Harbin &erini rica ederiz. t;çüncü ııerl bul- sim ya.rl{lla.ra lim.ldin fev'ktnde bir alA. dakika . 

..-""' ıs- k f macaya yarından lt.<baren tekrar ka ptemı" ol.malan dUnkU kofuları 2 - Delilkan.ll <Tevfik Ali ouıar> 
rıyet.ınde de k ... f~:f>e. . r ın şa bazı muhasaralarile blr mukayese devam edecetiz. ender görülür bir heyecana solrtu. Dün Bu yarışta ganyan 125 kurut verdi. 
bildırllıneuılşti.u{~- ., şark yaıpma.k kifayet eder. ~ ..ı kil ıyarışlarda ıröac batan teli: nokta as ildaeı kOI•: ite yı.ı.şında saf kan !-
_,.,esinde tara~~~' · dinlen Alman ordulaırı, bundan ~iki ı atın Jıa.Ydedilm.lı otmuı jdi.. Bununla (Denal 1 llCI 11Wlada> c.,.,,.... --;~.,,~ 



2 Sayfa 

Hergün 
I ngiltered;·· efkarı 
Umumiye ile mümtaz 
Sınıfın rolleri 
~ EJa.. U,.idıpJ 

S J:rwı ilemialn birçok v:ık'ala.. 

rında l>ü.Yük rol oynamış meşhur 
bir Fıaıwz DUlharrlri beş altı sene 
en-el Loııdraya gidiyor. 

Bil aeyaba&l yııuarken &aJrlb ettiil 
müJıba bk :maksad var. menaub ol
daiıı fJrka &O.il lııUbabı kazanarak .bü
küıneıUn ldaresbıi ele almıştır, Fransız 
politikaamda en esaslı tesiri yapan 
müUeiik İ.oı'ilterenln dilşunceleri et. 
raluıda yeni u.a.;nrları tcmir etmek li-. 

Resi li Dlaka.le: 

SON POST~ 

= Amerikan sözleri = = 

Eylul 8 

Milli Şef istanbulu 
şereflendirdiler 
CBas taralı 1 inci .aylada] 

kete medeniyet ve kudret. taşmuı.lııdır. 
Bm:sahıar.. azız vatandaşlarım, ge

ce yar.ısı burada, Bursanm her tara. 
fındn bent dlnllJQrsunuz. Bu bentm 
için bir 2le\'t;til'. Bana karşı güsterdı
ğinız sevgiye t.ekrar teşekkür ederttn.. 
Size sevgllerlml ve seUimlarımı bil -
dirlıim. 

Y~asın Bursalılar, y~asın azi~ 
Bursa. 

Milli Şcf"ın bu hitıı.beleri caddeler! 
dolduran on binlerce vatandaş ta _ 
rafmdnn QParlörler vasıtası:e d inlen.. 
miŞ., ha.Ik, müt>cakıben köşklerine av. 
det buyuran Milli Şefin otomabihni 
sarnrak, .Yaşa, sa.,"ol, güzbebeliımız 

aziz ŞefimlZ> nldn!arıle h:ırnrctJı s:ıy_ 
gı, sevgi ve baflılıkfannı blldlmıiş -
lerdlr. 
Ziraat mektebi ve askeri liseyi 7.lyaret 

Fraıwa :mıılıaulri inıfilerenhı ya
bancısı değildir, Londmda içtimaı, ida
ri. poliUk hayatUı. mühim me\'ki işl!UI 
c&mcktc olan bircok tamdık \C do~tları 
mcvcud. Oıılarla Jı.uan aNn a)n. bazan 
toplu kon~or. Frııa..'Ullll dcrdlcrlnl 
bir türlu aıllaf.amamak, lıstcldcr!ni bir 
tiirlü anlatamamak noktasından İn • 
gWz hükümctlndeıı ı,ıiki\yctlcri toktur. 
Fr.uısız muharririni dınledikten sonra 
İııgilb dostları şu taYSiycde bulu11u-

Der ferdin en bijyilk ıılikası kendi :sahsı ÜRrin~ top - Dinlenmek isi varsa.o mubat.-ıbına onun şahsından. dinlenmemek lsUyor • 

Bursa, '1 (AA.) - Re :eümhur İs.. 
met İnönü dün buradan hareket et.. 
mcden önce, Zlrnaıt meıkteblnl ve as
keri liseyi ziyaret eylem1ş ve mü. 

Ja.nır. san kendinden bal1set. -···--·--···---·--··-.......... •••••••••••··-·-····-· ··································-····· .. T ...... -... --.. ··ş-·;·-·-·-·····ı .. ~·-.................... e r 1 ~ .. ~ .. ~ .................. J, tea.kıben Bursalıların eoşJntn t~

hüratı arasında §ehrimlzden ay.rıl .. 
m~"nrdır. 

7orlar: 
- l\luhlm bir meSt"lcde İngfliı: hü

kimetinin muvaf katini ve işbirliğini 
elde etmek nıi Utlyorsunm? Lenclra 
kabinesi ile sontı ıelıntn notalar teati 
e&nıl'k usulünden vPz:eçcrek her ıscy. 

den el'vel tn:ilhı nıllletinin mümtaz 
sınırını """"''ni•e tar.ıltar yapmıya. ba
kuuz. inglltcrcde a.uLlak kuvvet et • 
kirı umumlyenln eliudedlr, r.ut ef
kln umumiye datm1. mumtu sınıfın 

hazırlayıp göstercliil yol üzerlJMlc J'ii
rür. Yalnt3. bD, biraz zamana te\-ak • 
kal eder. Bir defa müıntaz sınıf ve o. 
na takiben efkan umumiye kazıuuldı 

Mangal kömürünün Ders yı ı hazırlıkları 
ucuzlaması 
muhtemel 

1111, hiikUmet derhal herkesin benim • Fit.t Mü~ Komisyonu kömür 
&ediği yola dönu. .fiaıtıa.T.ı.nı ~ teWk etmekte -

Fransız muharriri memnun dcğn, dir. Fla.t1arın mahallinde tet.kiki için 
her mühim mese!.edr. f ngll~rcnln: es:ı- Sineldi, Çerkeş ve J:stra:ncaya üç me. 
sen biilün memleketin blrc;ok mul'sse- mur gönderilmiştir. Bu memurlar şı. 
selerlııc dağllmıs ol:m mumtaz sım:ını le ve clvanndn'tti kömüır vaziyeti ü
n o sınıhn tavassutu ile nfoe ram:uı İnde ~1 olac.-ıklardır. Şlm.dlye 
I0111'3 efkiırı umuml;r~t. enun seru ile zer k~ Ü fi 
de hült1imetl elde etmek mecburiyetin. tadar yapılan tctklltlcrdcn om r • 
de kalaeak olan blr FrııDSJZ naıırmm a.tıannın '20 para. kadar ucuWşaca. 
ka.ybedeceii :ııuaanb g~lrılill ili.iın • tı muhtemel görülmektedır. 
tiilcri duşün1i7or, taYSlyeyi pratik bul • 
maki.an çok uzaktır ve mcınlekctlııe 
biraz bedbhl oL?.rak clönilyor. (•) 

Blr Fransız muharririne J,onclrada 
söylenmiş elan bu söıder mün:ısebctllo 
diktatörlükler De dcmcıkrasilerin yek • 
diğerine l aklaşttl,lan ,·eya :rakla5ır 

Dokuma fiatların
daki gayritabii 

yüksel11.1a 
görilnduklcrl nokiıılar etraımda müta- Son gün~. eı te7.glhlamıda do
lea dermeyan etmek ni1etindcn v:ı:a • kunmuş olan yatak çarşafı, örtü vesa.
tız. Pakııt verilen hükmün blrcok ah- ire gibi dokumalarm tı.ıannda tılr 
valde ClliJ'ata Ufl'llD çl'kıuış olduğunu 1 p,yntnbillik ~ek«ıı<llr. Sat.şla.rda 
hatırlamamak da mümkün deAll. nomıal bir tıat. sevqcsl 1.cab ec;tiği hal-

Ta.rihin kıQ·detUgi eski lıü.diı:elerden de muht.cllf dükkAnla.rcla bu ne. 
misaller cetınnlye lüzum yok. ı-,-t.l' tn. y· dokumaların flatlan % 20 - 35 
,.Ulz • Kua birliil &:öilcrlmlz önımde, 1 ~dar artmış bulwıınak.t.adır. 
vak'alann en canlısıctır. • 

ingilt.cre efkarı umumlyesi tam U Bu glbl nınilurı S~n ne::ııa-
lromüııi.fl. Rwf.\YJ nrıtanya salta- nlfatunı. mağazalan muht." e en 

~c e hasmeUnlıı r.an aüşma.oı blıdl. ve pornkende olarak redarfk -cttlltle:rini 
:Ze~lerlnde herı:-ün bu telkinle bes . 1 söyl_ycrek bu satışları meşı'U g5.c;ter~ne 
lendi radyosundan her akşam ayni ğe çalışma.ktadırlar. Bu hususta f.iat 
fikri 

0

dinledf, ar.ısın. Rus rad:r4'1!111na mürakabe kom,:syonuno. muhte!lf GfkA
kul&k verdiyse orada da kendi l.':aDa&-I yetler vaki omıuşt.ur. Komisyon doku. 
ıme ımnıeı Terccek ıaütııtealar INld•. mactla.r lirl.lğinden muhtelif eb'ad ve 
BmQaam AlmaJQ':ı ile blr aulaş~ lap fı.evidıeCci dokumaları:ı ~lf,i'et tıatla
Wmı ı.a:beı' aldai& uman ise bıdde. f nnı ağrenel"dt ply~ istikl'ar tem.in 
Cine budud yoktu, o derecede ki, Fin- edecektir. 
Jinıllya meselcsintle RU!Y•Ja har1' a- ----o----
~dm•ı ~in hlikfımcti ta'EJ'ik riecek İstanbul Sılabat MüdüriioiiD 
kaılar DerlJe ıtttt. Eter bükCııtıt't atiyi 70 inci ydı 

İstanbul mekteblerinde talebe fazla olduğu 
için tedbirler alınıyor, Maarif Vekili derslere 
başlanırken radyoda bir nutuk söyliyecek 

Maarif Müdürl!.iGU 7erti ders yılınını me olııcnğı anlnşıjnuıkta.dır. 
yaklaşması mün:ısebetıle okullarda Maarlf idaresi okuılaraııki münhal. 
lcab eden ha.zırtı.kla•ı iltm.nı etmekte- lere de :ymi tıa.Ylnlcr ya~olda ~ kad. 
dir. Cllrullara naımzıl'd talebe t:ayıd mfid rolan hazırlamnıttadır. Vekalet ıta~a
deti 22 EyHikle .lı!layete erecek ve tu tından .tcr!i re ııa.k.lıerı ya.pılaca.lt oğ. 
sene yeıı!den orta tedrisll.t nıüessese- retmenlerln 1lstc8l de yakında alaktı.: 
lerine çiren talebeıain ka.t'J adedi bel. darlara ~ıilecektlr. Mnll;ri! Vekili 
il olacaıktır. Bundan 6onra talebeler Hasan Ali Yücel mezteblcrın açılma. 
mnhtclit şubclf:I'e tevın otunacalMr • smdan evvel rad;;oJıı. t6icbe vclllcrine 
Ta.iebesl fula olan me!tteblerde yeni bir kon~ ya.pıı.c::ı.kt.n. orta okul ve 
şu'beler ııçılıı.caktır. lıSelerde blitttnıeme ve bitirme iıntıhs.n 

1st:anbul eıkı* li&cstnde talebe ade. lanna dcv.il4D olu.-ımıı.ktadır. Orta o. 
di ~ok fazla olduğundm ba lıst'Dııll OT- kullarda Türkçe, ta!:ıınt. b 'lg'.s\, ve ma
t:ı kısmının kaldırılması etrufında tet I tcmntLk der.slerlnden yapıltm yazılı e
k!iklcr YJıPılmaıktadır. Beykoz muhtelit leme tmt1hıınlannın ntttcesi bugün ta. 
okulu da tız ve eı'ıtok olmat (\2Ere iki t lcbelere ilrm cdileceA.t.!r. Bu elfillle im. 
kısma ıcynlacaktır. tiluı.nlarında muvaffa.~ olan talcbelc. 

orta okul ve U!!'eieri!l dert> l.-1tablnn rln diğer derslerden sözl!l Inı~Jlıanla
Maarif Ma.tıbaasındn b:ısılrnaktadır. Ki rına yarından itibar.m b']Şlan:ı.cnt:. bu 
tablar mek:tdllerln açılış te.rlhlııe ita- tmt hanlar 19 EY11Ile kııı:!nr dcvnm edc
dar ikmal edflrceh r . Bu sene klıtıd cektir. 
ve tabı masratıannm a?tm.a3ı d-Olıyısi ı L!se b~e imtihanları da bu ta. 
le k1tab fi.atlarında bn miktar ~uıel- rihte neticelenecer.ttk 

Veliefendide yapılan 
dünkü at yarışları 

llS&.<J tarafı ı inci sayfadal Müsabakalarda alınan Deticeler GUD 
rab erkek dişi ıa.yl.ata ın.a.hsııstu. lardır: 

ı _ ~ha.vv& C:P:ens Halim) ıoo - ismet tFnt.h) 12., Koco CFc-
1.27 dalldka. 2 - K'.lrus <Şewet>, 3 - nert>:ıhçe 12.2. 
Süleyk (Sedad). 200 - :bmet \Pafill), Koçi C:F'ener. diifinerek, ı.ıraz ela vasıla kı'1ıb do. • 

la,yısile ihtiyatkar bulunmasaydı cflciln 
mnumiyenln lıı edili olacak. l'e lıactfa 
mnumi dibıya dUI mmı •ünMn ~ 

6ıhh&t Ganyan 100 :l-uraş verd1. ~). 
On ~ yıld.ııbeıi ı.tanbul tiçüncil ke>1n: 1id yaşında saf kan 400 - l"Oti <P'enerl>ahçe) 55.3, Ke.. 

Wr emR aımı. IMiln~~..ı- ıle &u. 
a-ıa a1*alıll ..U.ac _._.. t 

7• Alm:ınya ile bar.b ballne &irtıJet: n-
1tl"rıe11lll '.&UY&YJt ~ıı vulyetlnı ta
mamen değ-iş gördük: 

iııcilit'redc efki.n umumlyeyi idare:_ 
-"~-- muf 7eni vazlyeU 1llC •en .... --... a·· . dii, 
lehine JnıDanablteee;ial u~ 

&ere -" ... bıı yola sevkcttl. matbııah ve ~auyo,, - ı 
Efkan umemlye ela beş .a\tı ıcne e:ı:ı 
Fransız auurrtrıne ıo:rlcnmlt :rti
teJtilde mümtaz ı;ınıfm ıırlı:~~il1%, 

:~~· !':.!::ı;:!ız, ıraı:::rı u:nwnly: 
t mutm cosWdiiCI :ral• cfnne 

müm u d" şünmcıli vakit 
tçla uzun uzaclu-a u etti ' 
~ hTbal hareket • 
~ böyle olmakla beraber Jn~llız e!-

u • esi ile birlikte iqıll:ıı; bil· 
lıirı anuımiY wr i ka-
" tinin u senedenberi be ' 

me nlıt elduPnU anlad.ıt ftY!' 
naaUn ~. aetlıtUrdttl sö.11cneltilir mi! 
•M°:.~ "VUa m'!ftfi bir enab ft!'IDflk 

11-'llft: lıl&eclJtimia q --
•be •BpnM, ~pınll Be mtimtu 9U11. 
ctece etkin aaumıl:re eblfi,.tea 
fln ~ roDerlae IPre&. 
u,are&Mr. KııNı ki. ııı.6n tnalHen:aln 

(J)e'JUll ıs .... ~ 

ı.. meptel 

_ , .... ---·--.. --·-··----············· ..... -
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Yatsı 

Mild.Urlüğü vazi!eıstfeatn! mumfiakjyet İngilız erkdt ~ dlşi taylara mahBus- ınal <Hisar) 57.6. 
ıe ifa edi!ll doktor Ali Rma Ba,y6UD tu. ı aoo _ Rıti (F'Cnt?rbahçel 2.10.2, Ce. 
70 ind hayaL ııenesı~ doldurarak me.. 1 _:Bomba <Suat Kam oııman> 1.21 vad <Fefihane) 2.12.3. 
111uıüYet hayatından a.yrumütac:llr. daldlta. 2 _Pardon ,Fahri Atlı), 3 - 1500 - oman l.Anadolu> U4, Nu. 

lsta.nbul Sıhhat Mtldlirlijgtl eıttnı YaT\lZ <Kadrü. rt <Be.ylerbcyi) 4.49. 
bu milnasdıetJe :nli.dUrlerlnln şerefine Bu yanşta ganyan 375, çJftc b!lh'5 3000 _ Sa&cılldis ~oğlu) 10.2, Nu 
t:ıtr toplantı tıertib eunete Gt.arar ver.. 375, ikili bahis 380 ikunış verdi. rl <Beylerbeyi) 10.21.6. 
miştlr. Bu toplantı &:ıOımtbıdekl Car- Dördüncü koşu: Dört w daha :VU- 4 'X 100 - "U'sldldar ta<!mru 49, Ka-
şambıa gUnft saat. 17 de Taksa Dcledi.. ikan ~ yerli saf kan İngiliz •t ve dr'!tö:r 49.4. 
ye gazinosunda Y8')llncak ~bir çay zl- ııa~anna mahsustu. Et ııxıcıt>ası - Ramiz tSımyer) 54..39 
yafeU verlleoe'k.Ur. zıyıı.tette Vali ve ı _ Po7raz <Prens Hallin) 2.28 da.. Nurett.n 

54 20
. 

Belediye Reisi Doktor L<ltfi ıtırdar, ıklka, 2 - Ol8a <Celebi), 3 - cesur Uzun aıtlama - E!hem CF'eclıane) 
vi.lftıyet, bel~. parti sıhhat müdür- <TalM>. 5 35. KCtzmı <Feshane) 5.30. 
rllğ{i ftitlm, doktorlar ha.zır bulunacak Poyra2 bu ynrı.ş:ı kat'l bir Mkimlyet. Üç adını - Eltaf <Pemane> 12.2'7. 
lnrdır. le Dtazandı. Mwıtn.f 11 '74 

Ganyan 125 kuruş verdi. a. · • • 

Gazeteciler İnönü Kampına 
gidiyorlar 

'l'l1ıtt Hava Kwımuı tarafından da. 
vet. edilen guetecUer bugün 1'nönü 
~ma. hareket edeceklerd!r. Guc
tecller ttamııta b1"r ıUn bla.cu ve bu. 
rada.ki çalışmailan yıı.kından teUcik e
dec:ıetlerdir. ---.o----
Bir amele toprak altından 

aüçlülde kurtarıldı 
PlıtDılıe BMan Baııife mah9llesiııde 

Ocaklı IClkaimda Ali Ulvi 'fe Mel&hat 
Cmln.inde iki eMı&a &ıd binanın Jiimı 
lkanal•?IMIJ"OOU ınsutmda çalışa.n ömer 
otıu Wmıed lsmtn,de bir un.ele me
rlne yıkılan tnpra.ldar a.1!.mda ka!mış. 
etrattarı ~ tarafı:ıdan g!lçlflk
ıe ~- Vilcudihıtin muh 
teııı )'erlerinden yaralanan amele tc
da1'l altın& almmı$1r. 

Beylerbey..ııde bir ev yandı 
Beylcrbe-J"1nde BurhallıYe nuı.lıallemn 

de .Abdullahağu carl.ieslndc HilsLiyc Is.. 
m1nde bir k.adma ~tek katlı abşab 
binadan yangın ç~ ev tamam le 
yandıJdan sonra, .1atl<;en it.rııtJe tara.. 
tından söndllrillmüştlır. 

Zı}brtacn yal)llan tah.k.Sat ntlloesln
de ateşin Hüsn.lycnln yanar lıa!d" tıı. 
~tllı bır msnga!dan sıcraYa!l kıvıL 
cımdan zuhur ~ı anlatılnıışt.ır. 
Talıkfbta devam edllmckteciir. 

Beşinci kotU: t}ç v~ daha yuknn yaş YWaıek - Kemal <Feıerbahçe) 1.50. 
ıta yerli sa.f kan İngiliz at ve kısrakla. Mustafa 1.50. 
rma mı>llısustu. Kızlar arn.sında yapılan mils:ıbaka-

1 _ ö:m!cmdr CA.hmed Atman> 1.59 lar neticesi: 
dakijta. 2 - M.:mo:ıa <Bak!Iı Eray), 1 - Şazcye <Peshane> 15. 2 - Du.. 
3 _ Yetiş <Avni Ayna~öz'. du~m (Bey'Oğtu) 15.'l. 
Gıınyau 450. pJ~~ 225 ve 120 kun1ş 4 X 100 - Foohane takımı 64.7, İpek 

Yerdi. Edlı baıh!s f350, üı;lll bahis 23 50 Jlj 6t. 7. 
lira verd"ı. El topu - Sevim <Pcshtı.ne) 43.53. 

F enerbahçe Stadındaki ~~ 3:t11~a _ sevim <Fesh.ane> 
atletizm mwabakalarJ 3.66. Saf'ıye .3.S6. 

Dün Beden Terb!resi mükelldler:l Y!lı,,__lt a'tlama - Kadriye 1.20, Be. 
arasında Fenerbahçe Stadında btb1ik vim 1.15. 
bir atı~'l7l!ll mUsabatuı yapıldı. Mü- Fc.Vııı.ne g-cnçlik klllbU 96 puvanla 
salınkalnrdıı. bUytık btr bla2ıslık ba- btrind. Pene.rbahc;e gençl!k klllbQ 48 
lundu. puvanhı. !r.dncl. Sarıyer genc;lllı: kHlbtl 
······················-························-9-9--··---..···-.. ······· .. ····-............ _. _ 
'İSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

Amiral RaeClcr Bulgarlstana gel • 
_,, kral tarafmda11 hfHll cclilmJ$. 

Bu haberi g !\:ı:etclerc1e gôı ünce 
beynel.mflel ma.tbvahıı lıayal kun-e. 
tine kim bilir rıe k:ıdar ı;cnlşt:k ve. 
rer6 neler ica4 eclettğlni düsua • 
illik. 

Amiral Jtaed~r Alman c1on:uunası. 
nm MŞkwmandanıdll' Te BalUk sa -
laiJiadcn ka1br.ık Bıll.."'arista.na et • 
bette sebdtsk ge1mı, obnıyacaktu, 
f~ cli.ışilnmekle, hayale lmvııct 
~ekle, hat.ti '-adyctleri gözden 
gl'çlrmekle bu &ebebfn kcşfedllcblle. 
ceğine: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

Olur mu? 

01xmıdbi11erle Mudnnyayıı. k:ıdar o.. 
lan IYrilculu'klan esnasında ha1lcın a:r
ni heyecan ve ayni se~i tczahürle .. 
rlle karşılanan Mll!l Şef }'Ol Ü"ermde 
mubte!i! kqyler dvarm.da duraraJı: 
merinos sürüleri, aYtln mabsu1ü ve 
fnğlar haldtıru'hl Iz:ıha.t a!mış1ar ve 
direktifler vernı.L1lerdir. 

ktanbuli!a 
İstanbul 7 CA.A.) - Relsicümhur 

İsmet İnönü dün a;k.şam Bursadan 

11 çocuklu muhtaç 
aileye yardım 

edilmeli • ıehriınlz.e teşrif buyurmuşlardır. 

"IUlr atbaıunıza, ~lihriye Balım. 

ıı&Tı& taş isminde bir kadın mira. 

caa.t etti. Kadıitoyünde J.smalJ Hak 
lu sokak 56 nnıruı.ralı evde oturan 
bu kııdmcatıı.uı derdi .hakikaten 
yureklcr :ıcısıdır. Anınttığına gere, 
en küçüğü bir bucuk. en bii.Yiliü 
13 J'D.Şında, dört tanesi me~be 
devam eden 7 fOcaiu vaı-'1ır. Ko
cası işsizdir. Ba kadar da ddil. 
Koeasuun, diter karısında.o da 4 
çocuğu bulunmaktadır. Telı.ünıı 

dikkat ediniz, bu za\-allı kadın, 
tam J 1 çocuk sahibi demektir ve 
bunlan ~maşır :rıkaJar:ılr, tahta 
silerek ı-eçlndlrlyor. Şimdi yardım 
fsteınek&edir. jık ruaarda bu yardı. 
mm nasıl ..,., kimin tarafmılan ya. 
pılacıığı düşünıilcblllt'. Mesele zann~ 
Junduğu kadaı· (:ile driiltlir. Kadın 
7 çocuk sa tıibi ohn:ıkla, bir dl'fa 
Sıhhat Vekıileıinln çol( çocuklu ıı

flelere yaptıtı :yardımdan b1'ıfnde 

haJdnnı kazanmışhr. D!ter taraf
ta.n belediye ele h~ ulm:ızs:\, bu 
~b:ıht bemşehriYl', kışlık mah. 
rukııtun hediy~ ıruretne bir llayırda. 
bu1unamııı: mı?" Ve nihayet, hayır 
sahibi insanlar çoldur. Bf'lk.I bu 
yazı r:hiine iJi en 'bir hayır seyer • 
bir ntamta dl\ elini m.atll'. Yar. 
dım ne taraftan '9'C ne stnet~ gl'. 
lirse celsin mahalline masruftur, 
diyoruz. 

Olur mu? 

İngiliz tayyarelerinin 
Almanyada yaphkları 

tahribat 
Londra 7 CA.A.) - Retm?r aja.nsı.. 

nın havacılık muharriri ynı;eyor: 

İngll.z tnyyarelerln.Ln. gftnd~ a .. 
kınları neticesinde Almanyanın sa .. 
nayi müesseselerinde ve Alman iş .. 
gali attınxı.a ıbulunnn ~aiklardn hu
sule gelen tabriba.t hakkında h:lvnı 
nezareti tarafından blr bülten neş .. 
redllml'ştlr. Bu t.ahrihat keşlf uçuş -
ları vesalr vnmtnlarla t.eSbit olun .. 
muştur. Bu hususta if.Şa edilen b::ıZl 
teferruatı l>ildirlyoruz: 
Almanynd:ı 26 Temmuroa Emdenl 

bQmbn.rdımn.n eden uçan kale'cr ti
pinde blr tek ta.yyare nsgari dört en .. 
düst.rl mü~i talhrfü e-tm:ştır· 
f Temmuz .s:ı'balu Bremen 'bombardL 
man edildiği zaman blrkaç depo ta.h
rLb edilmiş, Yünkcm pike bomlxır .. 
dıman ta~nrelerml inşa eden fab -
rllrnnm· mnntaJ ;ıı.angarına bcmi>a .. 
lar isabet ederek 20 tıcyyare tnbrlb 
olunmuış -.e yümen ıazıa amele !5ı'l ., 
müŞtür. 

Dinyeperi geçmek !stiyen 
'···--··--.. ·--.. · .. --......... _ ... ./ Almanların zayıatt 
İstanbul meb'uslarının· MoSkDVa ı (AA> - ~; 

tetkikleri Pazar gecesine aıd Rus ~blllıı-
A'!e denllm~edir: ~ 

İstanbul moo'uslıın bugiln öğleden Son üç gün zarfında AJmQnt 
~ - 1cur'" e\-veı Sarıyer ve öğleden sonra BeY- Dinyeper nehri üaerlne ~ 

km; Paııt.i merkezinı zıy1u·et ederek bu mak. içln yapmış oldukları dört ~ ~ 
iki kaza ha1kınm dileklerini dinleye. şOObüs asteğmen peLrowıidlo'un 1"" 
c«ı.eroır. Meb'oslar y:ı.nn da ıtaıtala ta~ tnra!ından akim bırakıl; 
g!deceltierd:r. .. _ _,,..,.,. •'-- --•..r 

mlŞtır. Bu 'ba._..,,.._r ~ a,. 
piyade neferlnı 40 puvanla UcüncU olmuftur. 500 ıstllikim ve 

3 
~al,-

Kazalarda Eyüp 9G puvaula birinci. d!l.rınAlş, 45 ~nu, asın1 .-
KOO*öy 48 puvanla. ikinci olmuştur. ya:v.asını, bl.rçok huc~ ~r~ib e'
Dcrece a1ruılo.ra kuııa ve madalyalar miirh.lm mJk:tarda teçh:m 
vcrllınlşUr. miştir. ıı~ 

. .. .. . • kürek D'inyeperdekl RUS fl'otl rıııJf 
Emınonu Halkevınm tayyarelerle blrllkte vücuda .ge~~6' 

yarıtını Galatasaray kazandı oldııt"ll n.teş barnJı, o;nyeperı g u·· ıt-
• 3500 n 

Dün Eminönü Halkevi tarafından ıter ğe uğnı.şan Almanlardan 
tıb edllen Kmalıada - Bilyilknd:ı. ara. HU etrn.ştir. ____..,. 

fil.Ddald meı'hnle kürek yarışlan mun- l ak büYÜ~ 
tazam bir şakflde yapılmıştır. Ak.sarayda kuru ac t)d1Jer1 
Yarış QO'!t heyeeanh ohn~. Kına- telefon aantraliniD le ,,,.._ 

tıdan b~l&YlıP, Bu..-gaza, oradan H()y. ;lstanbul Telefon Müdürü :NtY~ 
be~ ve ~'belıden Büyilkadaya g1. zer Münakal.A.t 'leldletlle ~~ 
den tek, !ki çifte ve dörtlil.t kürek 7a. bul~ak üzıere &ınraYl' AJ;.~1-
rısında Güneş ekibi b!.rıncl gelmiştir. Telefon Müıdürti .~ıtand~enı _,.. 
Ştdde.tli den.lzdep dolayı BUTgaz ilf' tı.ırulaca.k olan otlvilk kr rile rne..<ıtfUI,; 
Heybeli arasında Galatasaray, ll'cner. fon santralin1n hazll'l~ e<feil 
balu;e ekipleri yansa se\ am edememiş- lıı.calc ve idareyi ı.ll ar cıııe~f .,_, 
lerdir. işler etrafında Veld!Jetten ~ 
BilyUbıdadan ıtınslıy;:ı. yapılan ıva- caktır. j 

rışı ise Galatasaray ka.dın takımı ka. 

1 
zandı. Derece alanlaTa ikupa ve nıa.. R A D Y O 
dlynlttr ""rlldl. 

lzmir - Ankara muhlelitleri PAZARTESİ 819194;ıt ~ 
7.30: Saai. ayan, 7,33; ;:teri. s: ~ 

maçı lar (Pl.>. 7.45: AJ~8~~ EV"in sr~ 
İzmir 'T <Hnsusn - İzmir ve Anbra fi! parçalar <PU • · · S!.\Z ~ ~ 

mubtelitleıi m~ı bugün k.'l,aba1ık ı.tr 12.JO: Sa.at ~. 12.33: 13: ~ruJ'lctı)• 
seyirci ~ önUnde 'Japılmış 11ıe b 12.45: AjaDS hn.berlcrl: ınll'Ck ,,ı) 
mlrlllenn 3-1 galibiyeti!e bitm!.$tir. ıamıtır, 13.lO: ıtnrısıJ. mOz ğ < fi 

B1r.inci devrenin :ro uncu dakkasın. 18: Saat ayarı. 18.03 D~~::ı t ~ıı~,tıl 
18.30: Fasıl sazı. 19 '3°·

8 
..... -t 10 :....t da penaltıdan Sa.tci1n ayağile illi golll 1"45" ~ .. ~- ~ 

ajans hnberlerl. • · : tar. Zf!,15: .~;;A 
yapan İzmirliler devreyi 1-0 gnlib IJ!~ b, 19.55: $Uk.SOfOD soıo htılk ıU~· 
tirmişlerdir. Ddncl d2Vren1n 19 uncu 70 , cnzetcsl, 2ıus: Bir t.rui'~'" ıetl 
dakikasında. İmıtrden HilJeyin Utincl CITT-enb'Onız • Hart.anın Dk ~ l1 fi' 
29 uncu dakikada Ankar.adnn Kemal Ziraat ~vtml ve ~ ~ 
Anlcaranm llk ve aon golll:ıii 7apaus.. bOr::sıısı. 2ı.ıo: ~ entonlt ...,.~ 
tır. 40 ncı da.Jı:lkada &ld İzm:.rin 3Un Temsil. 21 . ..s: R!l.dYO 8 aJallS tıJll""' · 
cil 6a.Yl81Dı ka.Ydctm!ştir. Maç &eri ve trası. 22.30: ~t ayar~ ~ 
heyecanlı cereyan etmı,,ur. leri; w.oın.. n.45 . Dalll 



8 Eyluı 

C Tiyatro hatıraları ==ı 

DarUlbedayi'in 
diniz, l.skemfoleriıı sırasını hayaıın·zde 
canlandırdırıız. Yain.ız rica ederı.m, b·r 
an için bir zahmet ve fec!akı'\r!ık y,;_ 
pın. Gaipten birkaç hizmetç;ye cmır 
V'eI1n, büYilk içtıma salonunun orta 
masa.sını bura.ya getirs.n.er, şu Jskem
leleri de mas.ın:.n etrafına dl!Sinlrr. 
Çünkü şlmdllik bu1'861 Jüri heyetınln 
t.oplanaeatı mu!ca<k!es san'a.t ·ma.bcdL 
dir. Hele bu iş b.tsin. kimler taıcbe o. 
lablleceık:se olsun, jüri dıı(plsın, o za_ 
ma.n gene gaıpter. gelecek h·zmetçilerle 
uzun masa.yı kendi salonuna ta.şıtır, 

burada;Jcl lskem.!e:eri de ya.klnd:. ba.ş.. 

Jıyacak olan anı••~ sahn:ı dersl"ri :çın 

sağlı sollu kllvis h~lnde g~nE' eski va
ziyetine soit.arı.ı:. Bu lskemlc-lf!rin b(ıyle 
karşılıklı diz.ilme-si zaıurid:r. Zira o ta
rihte ge.yrim:ı.sli.n taleb~ h:ın:mlarıa 

Eski bir hikayenin son safhası 

eski gUnlerinde 
Bunsadan :postaya atıJm.ış, Jmzasız muha.bere ediyorduk. son zamanlarda 

blr kadın meıktttbu aldım, ga:.-.eteye ora.yı da brraDınıış, b&na yol uzerl blt 
aynen geçmesini istiyor, fakat gazete istasyondan yolladığı m'*tubda yeni 
ısa.yfalıı.nnın +a.h.didmrfon sonra bana .kıa. adresini bildireceğini söylüyordu. Pa
lan yere bakınız. Arzusımu ıs'a! etrncliı: kat ar'ka.sı gelmedJ, Hltfen yazınız, 8 
mfi:mkUn değildir. HtilA.sasını yapma3cla sene evvelki tehdidim. iks edt'ce-k de 
IJctıfa edeceğim, d~or id: ği!lm, mi.16terih !>lsun, eğer bu mektu. 

- «8 sene evvel adı M hs.rti ile baş.. bu gazereye korsan~ mutlaka gorür 
layan blr genele tanısıtırrı. Sev4tlm ve vazlyeta anlar .• 

. müsllm. tale~ beyi-erin karı.şık otur -
• ha.Yılle.ıı beraber çık:aıını. İşte 1 Tavanda bir av~ ve her tamrca masına oeniJ vermrm şletdır. On'.ar 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy bir gün ona yazdıJım ınektubda Okuyucı.mı müsterih olsun, arzu.,ıınu 
eGünün birlruie beni b:rakır da ooş yerine getirdim, C66Se-n fazla oıeral 

kasını seversen ;;eni ;jldür!lrüm, sonra etmesine de lüzum yoktu. Zira bugür. 
kendim de intihar eder!m.» dedlm. açık söylenen tehdidlr!·in h çbir zamar 
Aradan zaman geçti ve sevdiğim epey tatbtk edl.lnılyeceit tehdldler oldukun:.ı 

- 2 - 1 di gelin, N ? Yoruldunuz mu? Zi- t:oltuk:Jar, iskemleler ve ortada uzun, 1 birbi.rlerlne nnr..:ıJc böyle karş•dan karşı_ 
va~aber tah:ıkkııK ~r.ın!şti. Koı)ser • ç1kuro~- ş: s~tıanlıkta bir.az din~ene. uzun bir :na.>~... Bu. İdare Heyeti ile 

1 
ya bdrabllec~k. tattı ka • sahP~s nde Fc 

b uvar, Darıl'.beda.y; ismile Şetızade • ~~~. nlıııen.a.lk mi? Aıl- H.aydi gene edebi heyetı.-ı (yahud sese bir hfybet him Efendin'n parça paıçl\ M(IJl~Te'ckn 
t==ç=~ ai;:;!~r;:rı~::e ~r~= çıkmaA'a dev:ım .. Fakat trapranda? a- ve azamet ve:-er~. hrisı terdcıb!e, yani 

1 
dersleri devanı edeı•ke'.'1 yalm1 g z'irt! 

be<ıay, !&mi 1 b ir sa.kın be.lt.Jnay:n, b.cışınız doner, o zıı.ma.nfd .ıs~l ta.birle HLTetA tdare i!e ~ göz .işaret.le ikt.ır" edeceklerd:r. Ve 

ce zaman evel oura:la:ı nY'fıldı. Bir bilmiyen kalmamıştır. 
başka memlekete gıtti, ilk zamanlarda 1 TEYZE 

ll&eyın S~dı~la.n da doktor ve şa ::a mers.k edip şunu da sormavın: Heyeti Edel:>•yenın' etrafında toplan_ sahnedeki ameli d~rsl P"k alAkası ol- r -l· "Son Posta,, nın bulmacası: 30-<2ı ) .Ara<1an bi !t Un d h ti ve edir bu merdıverı? bin.anın bu kısml ı dığı mac;.adır. Bunu da iOrauk1en sonra mıyan bu saloııd ... ,ı dlğeı· ameli ders 
l.nnihanıa kar .ıı'· ı 1ed.J ~ .. 8 

tgeçlebenin 1 nedn '-"-le bir tc-k merdıvPnl~ ve :ıs. tekrar d.ışarwa çrk.abılıriz. j bir kızun tal2bcy<> h'ç ı;üphcc1 z daha 
ı..ft-~ 01 1 ec..... a ı en f7V;T · b 'n'kia b ı t F k imd'l ' b a ~~ ba.;ılandtt! ilin edildi. Hakki hı1Jde cami bcnsluM'u gıbı bır oş. 1 Koridor bw·•vl:ı. sol~ kıvrılarak yeııi ~ ca-zı. ge ereK_ ır ·· a ıı. ş ' .-.. u:ı 
~nıoe ben, bu ilA.na ilk koşa11 Jnr -1 bını.tolmış? neden, ıoeris•n~ blr, IX'l.!(i 1 bir dehlız 1>ı!:ııı. vucuda gı•tııo.nekt.f'l':hr V'Sikıt v~r .. Butiln bu dcrslc'r henuı: ıa. 
~ık. Rıeıba.b mecmuasındaki arka-· itki dalre sığa.hilt>r•<'k olar. bu boşlugoa ki. bıınun .ı,dına1, ilk dPhl·iuleki gibi kıtıesini bulın~.:11 ki .. Bit.. dRha, üç yt\ıı: 
daşJa.runllldran F~crıti.l.ıye hticumar-le 1 hlç defilse d1lrt kö~.e kandl11er aSlP sırası1e odalar var ve bunlardan en kişi mtisaıb:<Kl lmt.ihamna g'recrğlz' 
~ur olan Hemedanlmde Ali Naci ,,.n ... m bir glrintlsinc bir Bu-ı bü,vttğii müd'lirıye· oct<.1.sıdır Mtidllr ne· Pııı.kalım nı.-~ı,.erle ::ıı~ kiş k!lic.rnğız? 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza bir hediye takdim edecejia 

d& b·""-' · ta ve tava.na.,.... ... ..... f o ım• h ü t· .. +• t d 
Soldan sağa: 1 'l. J 4 5 6 7 8 9 } O 
1 - Gülünecek ~===-~~~"" ·--we beraberci!. Dit~Unmüş, • da }ıeylkeli or.artııp bir Hind mtılR"U , şad Rıdvan '3eY orada oturur ve ıklnc: nu. o .ı an g n.•nı: ıı..a mıı an 

hııldtı (6), Saf 
(3>. ~ı.ş,, ~Hkte_n ve na.~l~ sonra. mehaıbeti vemıemlljle!"/ B:ınu n~ kadarı ~rkkmm kıvrıldıgı başta.ki odada da k.:imse t.ayin ec!eıne:"· O halde g."lın. 

~da b:zım 81bı s:ıhne artf.91;11.ğine he- ~bude11r çQnkli b:naının muhteşem bir vücı•d · Anwfne artık evılerım•?:t' clagılR lım ve lmt har. 
bu et.nılşti. F'aJt~t onun da. bizim de soreanıız da butsan~ bu sualinfzf' ~- Reşa.d Rıdvıının odasının lı.;ı~ı mda lçı.n rollerım•t,e c;alı.o:alım. Zıra şakn de- :! - Salls.:ıdır 
.._,'hevesimiz nıhayet b!r ay ııonra bir m.ı.marmı . t '-"-le aca:V:b b" .... ,...1 Bı.ı~sctan küQük '"lr 

3

1 ğil, meşhur akı.ör An'o.ııe•m karşısın\ <!?) • Avuçiç: <3>. 
--.on ıc . . bk()m.. b versnez. Burası ~ e IJVY . ır ......... .. . " ısa ona - . 3 Ülk C4> 
<ftı. öpüğil g.bı sönmeğoe ma va _.__,,fr ve bu ~rdi\"en de böyle . i!lr. Ne görUyoruzl Sağlı, sollu varım çıkacaITTz. ü~tPltk Jur h ntl de, başta, · - e • 

Burıu sonra anlatacağUJl. bir auwQY . ı·sı SU: . . · Yahya Kemal olma· Uzere, he;> me-,s. Dost <3). 
,. 'I'aJlbıerm swnı. gün geçtikçe artı.. nefesinlzl f;ıkayan bır Allılhm ı:r~ .;. ~e !16kllnde sıra.anmıcı ıskemleleT .. tA. bur Üdab\\J,m, şüt>r ıdan... Hl'men 4 - Kafa 13). 
<>rcıu ve klZ, er~ek tıç yüze ya1ı:'nştığ'ı. dır. Fakat blr de o za.maold b ~iv~l dıbde. yenı y-aıtılmış ufa.!< bır sahne ... , sn'a.' po~ >" ı, ... p-, n g'rrce-k olan 5 - Zanuın c:n, 
~en~rdu. Öyle ır.. bir gilnde bun- run. tık san'at aşkımızla. bu me Bu sahoe:ve Hloııa,ın iki ayak merdı-, ıarımım ıwnadlarını açsın... Ka.plıca (5). 
~ ~ imtinan eJebilmek için nasıl sincab aibi tırnıanı:ror ve iner .: venle çu'olır V.P 'te>ld.nkı i<ul sın tiı nıha- Ha'kıltı Tahsln vt' Ali ~act ıle ben iı:te 6 Sirkeye 
~1lşe öt'leü.stıi ba~layıp a~m ka • 'ı:en de kekUk gı'l. aeklyorduk. F.vet, be. 

1 

yetinde bir ktiçü.k arıı.!ıktan alçak bir meraık ve he-vec.<ınb o gilnil brkl'yo • bas~ırılan sebze 
Da•• lklaruı.a ka.dar devam etmek ldzım de 0 zamaniı:l b111ere sorun bunu! kapıya vanlır. Bıı kapı da b·ı:i ilk ıteh- ruz. 
"""~<> d '.iık Bu <5ı, Beyaz \21. 

8\ırr U. , Neyse, ş!.Urilr, yukarıy.ıı var · • Uze. sonra ~ofa:,'1 ve o minare mer<!I. Eret. birç()k gPnc;ı~rı" b"'raber, biz 7 _ Bir mıı.de.xı 
~ ada, bilmlvenlerc, şebzadrbaşnı. rade. parma.te!ık sıı~i\ kıvnlıyor ~e ~-1 venine götürtl::. Drmek: kı lı:oı lc!orıarı de, o tarihte o guıüi b ;yıe kalbl.niz cıır 4) 
dQY'f ::taret aPQrtı.nııınını:ı DarUlbe - ntımiDJde, solda.id uzun dehlizdcr. e, • doJe.şm.adarı. meı·d.t-Pn.i tıı-manır tır_ p-aı•aık bekl"ın!ştı!t. i\fınnıatlı bunun c 8' _Yama t2), 
le ~ın1 ve b·ı tısmın dabılt sekil \~l bilyük l>ir sora a~ılıyor, Fakat biz ınanm.az saılıneye bu t.Qra.ftnıı gınnelt Mkayeei ba.,ıı bft~ını ·~lı•nc~ı; '>'r mt>v. zaman <2>. 
•ltı ~'Zara.s_ını anla:t.ma.lıYtm. Bin~nın jağı, yani .sota.yı bırıtl<alun da. dosdoğru kabı1diT. zudur. Ya.in ' mll$.'l dr· bııyıırıııı cl:t 
ılnlda. Paaaıdır. K!\p!Sl, tramvay lO - roivenin sou ~amağından kar")IYll, Ey, t.aıdi imtihan sakınuıııı, bu ;a - biraz dinleıı~y·aı ve lnlır:tla::ımı chha 
ıt-. defli, solcaı{tn lçfnded r. oradan me . • ... n ,.._um· . dil 1 .... topt~~ı:ı"'a ralu;a\•ını. 

""1 tere gid1U k l)"t b şında dehlize , .. r-ı.r.. · ıonuın i'kı C3pherten :Ca.pılerını gor - .. """' ıs ' 

<il .. 9 - Mum 
k'len A.let 
N.>t.ıl (2). 

6 

9 
llı~an r. Bu so a ~ ~. - ' ağd dentiıın !mtı.da.dınca bit· iki. nüz, sa.hneyı ~i.w::.ınUıün önüne getir. Halid F.ıhri 07ansoy 
Geısı ın tramvay yoltmd•:kı ka .. )1 ko. s a, .d''-d' nvQcek b;r kapı! 
d llıd~ bir bhveha.n~ b!r nuba!letrl.cf üÇ oda ve tA .., • o....,. . ..__ •

0 Uk:ıı:an • · ı.ş çok genış uu .,..... .---------------------------, 30. Ağustos. Zafer Piyangosu fevkalade çekilişj do· 

10 Zamaıı 
(2;, Sivri bina O 

zanıa 1 ve maMiiebic.yı> bitişik - Sl)ll KJrı:>ı.yı itinee.ilkgente 'ir- pencere pence. 
l n<ta Yaa.ı.n Ferah tivatrosu bu- lona gireriz. 5 · k. 
llnciul'h·--- - · . "'ft ıon kapısının arşısın -Le "wıu unutrnaym:z. Ş;ınd: gene re, pem::ere. ~ , . 

taret aı:>artımanına gelrl m: da.ki köşeden sola doğru dernm C?en 
p :SU ~oe. b\nanm _ yahud hanın. bu ~erel.er, dibdeki zavlye<len •çe~ 
lle&Jın arka t.a.rarınd:ı bfr klsım dal- !'iye doğru reran.da şeklindi'! bir ;ı:ırıntı 

;:ıer-ı arnca k'r:ın vernmlş ve 111ı.>t- yapan saıonwı cumha lc<>şesıoc, yahud 
~l'i zannet.:1ıo:·m pasalın ,çindenG~r. tabir caizse ma.b!Uine dayanır. Sonra 1 
ıını.ftL blnanm a-J bl\yU~ lnımı, kapısı 0 tarart.a.n ou tarl\ra doğru tekre.r ı:en. 
;;;;;:;:ı içhıde olrın Dar1llbeı.Vadi miles- oere. pencere. pcncd!'e. Bu {ICncereıer-

kaıp Jr. . den herhangi birınıı yaklaşmsamz, Şeb_ 
l>ıcı ı'Cfa.n icPnve lfirlnee. solda bir ka. zıad006şl.DI, bir panorama a.desesiru:ien 

Odaısı, saitda geni$ bır tMlık .. son- .. 
r., ınfnare ·uerdlveni gibi tl!ın:flk ve sEIYI'6der ilbl doYrı doya, bü~un tefer • 
~kla bl~ bir merdiven ... H&1' rll.aWe iıema.şaJa dalabllırs,nı.z.. 

layısile Piyangonun 7. nci Tertib 2. nci çekiliı aylık Pi
yangosu 15/Eylül/1941 re ahnmışhr. 

Bu çekiliş 15/Eylülde İzmir Enternasyonal Fuannda 
yapılacaktır. 

Devamlı b · 1 etlerinizi 1 O Eylüle kadar değiştirini-z. 
7. nci T ertib 3 üncü çekiliş yine 7 /T eırinievvel/1941 

dedir. , ________________________ _,,, 

(4). 

11 - Hastalık. 11 
sız (5), Orta (3>. 

12 - Yayc!an , 2 
fırlıyan '2', As ~ 
kert mııs'.ki par .. 
çası <4>, Nota C:l>. 

Yukandan :t.Şağt: 

ı - Fazla gayr at göst~ren (9l, so. 
nuna d» koyunuz sa&»n aksi olsun l2), 

2 - Sonuna bir «R• koyun illı.h1 
ışık olsun <2>. Karda kayılan ı\let <5>. 

3 - Cemi echtı C3), N<>ta (2). 
4 - Kılık kıyaft>t (61, Bir isim (4), 

5 - Akılla.nma ("). 
6 - Pazar mı. 
7 - OUbbe yeleği C4., Alındaki kıl. 

lar <3>. 
8 - Kısrak yavrusu (3), Urov ıs> 

9 - Bizi yaşatan <3>, Bnştan 2 h;ırfı 
vil!yet, son ik1 harlı bağ~lanıa <4>. 

10 - Ya.rdmıcı CSJ, 



Bir keUe şeker, dört sarı lira ? 

---------···-·----······-------.. ··----------..... 
"Son Posta .. ••· 

edebt romanı 

i 



BilcAye 

., 
.\ıutara, '1 (A.A 

-- - Ll ~t:J.u.ı..t: fi5C''~• 1ıa.1u u~ ~ 

rlerdekinın hemen 

B. Hitlerle general 
F ranko arasında 

teati edilen telgraflar 
Madrid 7 CAA.) - Azul gönüllü 

fuituuıın hareketi dol&TJSile FiHı • 
rer, general Franko'ya bir \ecraf çe. 
urelı: İlpanyanm kom ünJmı aley -
hinde baçlılar harbine iftlrakln~ 
dol•'fl mmn.nunlı)'etini bil<ilnn şıt.ir. * General P'rımko nnnif d'd\liu ce • 

Teıiked11t.$1ııtn tlk Cumnrtt!li ıDnU. TalJda nihai safere olan i.tiıııaduıı 
Z\l]ma buwia.n lfr şey anlamadı. on. b~. ,_ 

. 
1 b&lhPn ~ ' .JQvl.Wde tekrar baş 



~~J Tunceli Nafia Müdürlüğünden 
~ Memleket haberleri ı - &rsutmeye konu1uı iş: Tunceli v.11ıyetinde yapılacak Mameki _ 

Bigada bir genç kazaen 
anasını öldürdü 

,Biga CHUBusl> - Şehrimize beğlı yü ~ır yerine gelen tulftat kum
Bo6tanıdere kö,vtinden B1!'ytull&h oğ'lu'pa1l(Y'.Mtna mensub kadııılc.rdan To. 
Hasan Ar\sla.n l.sminde bır genç, kıış

0

katlı LO.tfiye Oüllar .smınde bir .şantöz 
tüfeğini kurcalarken k:aza esen o.lara'!c .{end'isine ıroc. ittibıa ettiği gene o 
sil6.h paıtlamı.ş ve aruı,,;ı ku1c Yaelal'lll- ttya.tronun a.ktörlerinden Sadettin ta.. 
daıki Şetmı:a Arslanı yaxalıını.ıştır. Der. nı.tlDdan tehlllceli surette boynımdan 
hal baBtaneye k.a.ıdınla.u ka<\m, biı"k.ac yara.J.anıın~. 
saat sonra ölmtlş ve ana ka.tilı olan Oebren saJm~ Clkanldığıru iddia 
Haaan dıa yaıkalanara:C. adliyeye teslim den Lilttl:Ye, bMlisenin kısltançlık ytt. 
edilmlştlr. ztlnden olduğunu söyıem~edir Sadet 

D~aıt.slzl!k ;rüzlintlen ölen ve ~öyünltin bQy6k bir tıehevVtirl'" kad~m Ü&. 
hami.yetil ve iY1 lca.Ibtl bi.r kadını olım ' ~ 
Şerııka.ya bütün köırUller acımıştır. H:ı.. bllne keSkin bir tnça.kla öldtinnek kas. 
san hapi.ehanede dwmadan a.tJ.ıımak:- dile atılmış ise de müdahale edenler 
tadır. • taratmuan kurt.anlmış ve derin bir ya 

Bir .-ntözü tehlikelt sarette ra alınuııkla kalmıştır· 
yaraladılar Fail J:ıapae atılmı,, ve Lutfıye de baY-

Oeoen ha.!tıı. şehrimizin Karanti lcÖ- ııın bir h&lde hast;ııneye ltaldınlınıştır. 

Kandırada bir köpeğ :n küçük Bigada bir genç tahta çivi 
bir yavruya yaptıkları yapmağa bafladı 

1mnıd.t. (Hu.su.si.) - KlL!ldııan1n Bal- Biga CHuıswd> -- Ahv..ıl dolayısile 
cılar dıvanı Aı ı.k:br ıirdyilııde 6 aylık a'Vai:ııkabı çivisi buhranı olduğu malılm 
bir çıoct.ift ha.rmsın yerindeki çard!ik:t& dur. Bunu gören ve ayakkabı yapmak. 
bıradc:.ı.luuş. Qomığım ıı.nne ve babası bir ta olan Alı Esin isminde bir g~. bu
taratta harman yapırken bir köpek ~lerde kendi lcad ettiği bir aletle her 
Y8.Vl"U811 4Jelerek :ııavallı yavr.xıun aç.ık cins ve neviden trill ufak!! çok gUzel 
bulunen ha.)'a!annı ısırıp .kopannışlve muntazam bir fabrikadan çıkmış 
re yem1ı,ıtlr. denerc~lne ağ!M( çivi y.a,pmağs. l\l'e pi.. 

Oocuk tedavi edilmek üure ~-yasaya. çık1\np sa.tma.b başlamı~tıT. 
~ bldınlmışl~ır. Ali Esin. her gttn birkaç kilo çivi yap 

makta. kilosunu iki lira.ya satmakta 
T olıat G~tm intifQJ'a ve mahalli ihtiyacı bu suretle nnıı.!a-

ba,Iadı maktadır. Bu yurddaş, çarşı içindeki 
. .. mütevazı dükıkllrunda, önced-en t.asarla.. 

. Tokat <Tam.ıs> - İkı uç 11ldır .~n. yı:p güneşte kuruttuğu kilçük ağaç par 

flişar etm~,00 tıeışrimitAl.e ~-~:lcaıarnn çıok keskin olan aletıle sürat.. 
teş1r Y ,....ı:muıılı:: adlı e~ı ıı ıbir ~ide kesmekte, avuçlar dolusu 
bu detıa ~ avuk.attJ&'rımıwdanlçıviyi birik dakiica zarfında - ..,.80w 
SalMuııt.tln G'lllüt'ün ımtiyazı altında · ..... ~ ~rme' ....... ir Kundul'a~ı · es 
Toka.t ad l:ie . t• b 1 ''" mevuane 15..,,v• "'""" . 1 ın l..Şa..l"a a.ş :ım.49.ır. nafı. Ali ~inin bu teş~bbüsünden çok 

A L·--y K ıl k ... memnun kalmı$lard1~. 
"-·- ız ayının o ıdtrıgu 

talebe Tokadda takdfr edilen bir 
A:ltsaray (HusuSI.> - A.k..<;aray Kı. nahiye müdürü 

t::ıla;yıı ortadku'ldan memın ;'Ok.wl ta. Tokad, CHı..ı.susJ> - Köy okulları in
lebeden birlnl oktııtmıya karar vere- şa.at f.şlerinın !>a;an.ma~;md.ı vıe eğtL 
rek blr müsabaka ttttlb etmiş ve ne. menlı okullara aid fid.an'ıklımn ye? Le. 
ticede bu müsaba.ka11 Aksarav cıırt.ao... riıı! temınde ya.rdı.nıları dokunan ve 
kulu meEUnları.nda.n Süheyl& Şlşm.an.şlmdi Artova kıı.zıı.c;ı ka.vmakSJn vrkıi
b.za.nıı:n:l$ır K.ız.!layımız bu talebe_ lotinde bulunan merkeu bağ ı Pazar 
nin yıa leyil ücıııetılni verece-le veya nahjyesl. mlldür!i. Vahab AJhan maarif 
<ıdutu mıntakAdald tey!i n:M!'kte.b üc..11.şler~e karşı gtisterd~ . .sam'ml aı.n7-

, ya bır karşılı!: v~ aynı zamanda llerı. 

retA nidlıet1nde ~ edec~ ve ta.ık.i mesa.lsl içinde bir teşvik veı.'ile3i ol
Iebe nmfta kalıdltı t.alcdiıl'd.e yardltn'maik t.ıaere llaarıf V'!kA.!Minoo t•kdir 

estlecek.tir. ledllıınu,tfr. 

··~ 

Seyıthan yolu t&'Y..yeı tüırwbiye ve şooe rn.şaat.ıdır. Bu iŞin muhammen 
keŞir bedell c200.-000> liradır. 

2 - Bu işe aıd şartıname ve evrak şunlardır: 
A - :mksl.1tım.e şartnamesi 

B - Mu:kavel.e projesi 
C - Bayındrrhk ifjleri genel şartınamesL 

D - Husmi ııartname 
E - Şose ve köprüler fenni şarlnamesl. 

F - Seci<llqpri 
O - G.raftk: 

H - İstiyen:ıe'r bu işe a.id evraıkıtan §008 -re köprtuer şart.name. 
Sile bay111ıb:rlık ışl.eri gen.el şa.rıtınamesin.den mıaadasını •4> 
ldıra mukabilinde ~eı. nafia mıüdürlı!.iğilı:ıd-en .sgtın ala -
brtrler. Şose ve köprüler feruı:ıl şartınamesini ve bayındırlık 

1 ·1 1 1$erı genel şart.namesini görmek i&tiNenl~ Tunıoeli na.fd.a 
daireBLnıd.e bedf!lısiz o.tarak görebmdrler. 

S - Eksilıtıme 1119194.l Perşeın!be günü saaıt 16 de Tunreti nafia mü_ 
dürlüğü bin.asında bpalı zarf usulılJe yaplla.ca.ktu. 

-6 - Eksi1itırııe~ girebiıbnek iÇin, ~~erıin 13.750 Ura muvakkat te_ 
m.inat verme& ve ~ğıdakl vesika.!e.rı haiz 00.up göstermesi ıa.zım... 

dır. • 
A - İha.leden en a.z tatil günleri hariç 3 gün evvel Tunceli vi19.. 

yetine müracaat ederek işe girebilmek i~ alınmış ehMyet 
vesika&. 

B - Tıearet 861lla.Y: odası s.:Lcil vesllk:asd 
C - Bir ·defada dev~ete alil cfı0.000> l~ralık şoıse ve tesviye 1şmi 

mlllV'a,ffaJdyetıe 1ıkmal etmi.ş oılduğuna dair ?eSika 

23 Ağustos.bilmecemizde kazananlar 
23 Ağu.st.oo t.arıhli bilmeeemlme talya nafıa şefi New:ad ~u vedJd. 

kazanan okuyu?ularımızın is:mler1 Dif macuna 
aşağıda yazılıdır. I.stanbulda. bulunan SamBun Qirt.Jjjc Şmetiye cadd'İ 
okuyu.cula.rımız~n hediyelerini .ı?a - 00 numarada Halid Ergüven, oeff' 
zartes.1, Perşembe günleri ()Aleıden nallband Hüsnü oğlu iıhsan Çafl'l• 
sonra bizza.t .idarehanemizden al- Aıd.a.na Abidin paşa caddesi Asr1 tırıl 
m.aları o.Azım.dır. Taşrada bul:uııa.ııla.. GWıer Seden. 
nn hediyeleri pOıSta ile adrealerıne Kırıl d .. L ··ı h Lka 
gönderilir. ma.z 01ıu .. mez OR 

250 kuruıluk hitab 
Teki.roa.ğ inhisarlar mu:ha;kema.t 

memuru Hikmet öı.er kızı ~r Ö~ 
zer. 

Bir düzüne ıiyah kurfUn 
halem 

İstanbul Beşiktaş A:bbas ata. Ku
yulu sıok~k 3 numarada Na.zm(fe AL. 
tınay. 

Y anm düzüne mek:eb defteri 
An.kara Maarif V~kA.leti mu'hasebe 

m'iidtir muaıvini Mehmed Ali oğlu M.rı... 
za·ffer. 

Müreklıebli lıalem 
(Son Posta hatll'alı) 

(Son Posta. hatıralı) 
isı:a.nbuı oağaloğl u kız oı:ta o&ul' 

talebesı.nden 343 Nuran, İstanbul • 
lllirgAn 28 inci okul sınLf 2 de 112 n., 
ma.ra.ıı. Re;yıhaın, İstanbuı Alem-ar 1'r 
ooretıhane sokaık: 55 numarada 5 tnd 
kat Gülaıy Öıooa.. 

Kokulu ıabun 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbuıl şehfl.adebatı Balaoonııl' 
malhallesl .Meml nefer ıııokaık 36 n.., 
maxada A(y'kut, i~liımbul 44 üncü i.lJ 
dkul smı1 4/A talebesinden Y~ 
Kma.l., İl9tanbul C1bali 63 lincrii ok• 
-t7 numarada Şadi Agun. 

Albüm 
(Son Pod& hatıralı) 

Manisa Sefa kıraethnesi mi.isteclrl 
Esad elile Kerim, İstanbul 2 nci ilk 

------------------------------•okul talebesinden ı~ı numaralı Ber. 

Nafia Vekaletinden na, İstanbul cataloğlu erkek aria 

5 - Tek::ld1.lleı- üçüncü maddede yazılı saatten. bi.r saa.t evveline kadar 
Tunceli nafta d~1resindeki eksiltme lromisyonu reimiğine ma.Irouız 

mukaıb.1inıde tesUm E'dilecektir. Po.sta ile gönderilecek mektu.p}a.n.n 
ndha.yet üçüncü maddede yaınlı .saate kıadar geıırru., olması ve art
tmn.a., eıbi:ltme ve 1b.s1e kanununa ~ Olarak mühür mumu 
ile iyice kapatılmış oiması lAzımdır. Pastada olacak gecikmeler 
kabul edilmes. .7"84> 

Gümüşhacıköy tuhafiyeci Nebi <flJ 
Mll9tafa Şaıbinka.ya., Muila ~ 
mMMiliü A:lcyol karakol k.o~

Bü;rfhan oğlu Kemal, İstanbul S ı.,ol 
illattul taleıbe&inden 283 numara' 
Nurban. Elr.s.iltmeye konulan iş: 

ı - Bursa su işder1 biriıtei şube miidürıiüğü mıınta.kasmd.aki ApolJ. -
yont göli.ı seclıdelerınin sek.iz metre kotuna yüılılseltJ.lmesi ~ dQJgala.:ra 
kal"§l muıkaıv~nin te.m.ilh için de ta.ş ile kaplanmaBı amelivat ve in • 
şaatı mUJha.rnmen keşif bedeli vahidi Ciaıt esa.sı üaıerinden c-447122> lira 
<ı32> kuruştur. 

2 - Ek&Jltme 15/9/ 941 tarihine r68thyan Paxııartes.l günü .saat lfi de 
A.n.itarada .su iş!.erı reiSIJği b1na.sı iÇinde fnP!ıanan su eksiltme ~oou 
ocı.ıası.llda lm.,pallı zarf usull.le y.apılaca.ktır. 

3 - İsteıltl ter, eksıltme şartname&, mum.vele proje61, bayıll!dırlllıt iŞleri 
geneı şartnamesi, umum su işlen fenni şaı'l;namasile husıEl ve frnnt 
şartnameleri ve projelerı 22 lira 36 kuruş muıkaıbilande su işler.i re=.sH -
ğinden al-abll&r~er. 

4ı - Ekısiltıme:Ye gi~ek için !3tek:lilerin ın634 lira 8l9 kuruşluk mu
M.ldUt te.nıina.t vermesi ve ek&ltımen.in yapılacağı günden en az üç gün 
evvel el!lerinde bulunan vesi.kalam birlikte bır dilekçe ile Nafia. VekA. 
letine muracaat ederek: bn işe mahsw oıJ.mak üzere vesika almal.an 
ve bu ve.Sıkla~ ıbraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet iÇLode Te&llaı. talebın.de bulunm~r ematmeye ~t.lıılk 
edemeıl!er. 

5 - İstedilcrın teklif mekıtublıa..rını ikinci madıdeıde yazılı saatten bir 
saat evıveline lraıclar su iljleri re!sliğine m&.ıkbuz muıkabilrn.de vermeleri 
l.Aızımdır. 

.Postada Qllıa.ı1 gecikmeler kabul edilmez. (5656.7211) 

OOtulu talebesinden 8 numaralı İbra_ 
hlm. 

KurfUn dolma halem Alüminyom bardak 
<Son Posta hatıralı) (Son Posta hatıralı) 

İ.zrnit Kema!'d)ıa.Şa maıba:ınesi nık:I İst.a.nbul H&yriye lisesi ta.h!be&n • 
Hamam sok!lk 21 numarada. Mel.A!bat den 15 numaralı Hüda Tuğcu, ~ 
T~e. İstan'b..ıl Aksaray tramvay bul Yeşllk.öy lllookulu sınıf 5 den ı1' 
cmdesi 393 numarada ttmid, ~t.anbul tsmeıt ôııyalçın, İstanbul ttısıtüd" 
kız mualllim. meslek mektıelbi taılebe. Ha,yriıt.'tinç.aıvuş mahallesi Haraç fJ/J' 
sinden 325 numaralı Nimet. k.ak 39 numarada Yaşar İptel}. 

Diı lırçaıı Kitab 
(Son Posta hatıralı) Balı.keair lsta.s;yx:m ambarında P'Jıı.. 

Kk>nye. aıvuk:at M. Fe'V'U oğlu M. rettin kızı Sabııh-ıt Erzl, Ankara Ö" 
A.diı Karaa#a.ç, A.dıapazarı OZanla.r türk mahallesi Çankırı İnişi 3/5 nf' 
madıallesi Dönüf solca.k 68 numarada marada Sabrı Arşlaner, Tavas errıeıcJI 
Hüsnü Dardağan, Devrek mahkeme öğretmen Seyfi ~lu Mehmed Kılı9· 

zabı.t kAtibi Ahmed Arca ~lu Reeai Renkli kartpostal et 
Arca. Koeya hiikiimet civarı !oto aebÇ 

Muhtıra delteri apa.rtıman 2 numarada Tuğrul ış:J-
CSon Posta hatıralı) demir, ~!tehir Ho.şnudiye maJıal; 

Küıta!ltVa Küçükçarşı berıber İsa si A(ydemlr caddesi 5/ A nuınar11 

Rulhi eıue Zifa.n Baykal, Uşak hal.1 Arif Saz.aık, M. Kemalpaşa Lala şaııl' 
pazarında Burma cami c(varında es.. mahallesi. Kumandan Dervlıı*>eY SO • 
k.lci MUı9ta.!a ~u İsna.il Durak. An. kak f numarada Nebaha.t . 



Telgraf, Telef'on Ve Telsiz Haberler· 
Trablus İngilterede Askeri 1 23,636 tonluk bir 1 

limanındaki dua günü i vaziret ilalyan vapuru 
gemiler . n.... (llaf&anlı l imci nvf-.W-l daha batırıldı 

b 
lrlancla kiliseti .reiıı. ~ -

1 

..... ODıbala,ndı . . K ı d . in cok mükemmel bir ta.mıa ın.şn. etıın;ş Ş kahir ınilleti ıçın, IZl or Ud!Ç olduklan dJege> :ve cNamur.D mtls. I.andıa 7 (AA.) - ~tayyare. ark harbinin ~prafln kolaylıkla b:ltak haline 

ıı. hav: 7 CA.4.) _ o......,t .İDgL dua edil~ iıte ı - ..-ıleıtni bhblri arkııstn _ ""' .lllıdeulmc bllşilk faa!Jyc• gös • •·~,..ım.ı. düdadmda bnı.nm•~. tı; kuvveuerı umumi karargll _ kll dan 24 ve 48 saat gibi inanı'maz zn te=-ırı.... M"'na -ıan& OnUnCU haflaSI da mu • mmud .. ,.. '""'"d"' 
tun t.chliki· Londra. 7 <.AA.l - Bug{in Pamr manlu zarftnda ve o:niulannın ne: ta~areler 10.000 tDnlu1ı: bir düşman • arilk, aaı1' ccph.csi 4euilcu Ubsada +~ .. ~ ...__ gflD(l. ~ Kmlllllll ın!lll dua g1l.. rl .... -~1erın· hem ı.•-. kruıvazörünü oiddı· ,.____ -ıo;.r"tm"" - geçti Jıareklitm felı-e u:Tnncnı:·.ı kana 
~ --.._a' ~ ~ ~ .._ nl1 o'd .. ~· .. u _,..,..,.,erek biltün .ınDleti ıımıcA.,... ı en ..._,ır i\rıza- ................. ~.. ....- d uvuw rdıma ._ '• _..... nu.1MJ --"" - ""'' uğratıınaksızın ""'"'ta !ardır Y S . uyan ın;,or. Böyle IJtr kanan.tin u lüı gcc n ""'yyreler; 5~ E3'- davet etti.ti hususl ft.yıne, her u..-........- ,,_ .....,.. muvartalt . azan: el.im Ragıp Emet :masıruı. acbeb i~c. ıılchimum bu 

1

,__ esi Tra!Eustaki .__,,.,..-.] rıh • ..o- ,_.,,_ ...r~n ... .._ .... 4-ı. c~· o:ımış1ardıı. lhtti Ljyrj'.i. o zam"" ~O> _olduğu zanntıdilen 23.636 leke"- '"" -m bQyun L),1.1-v-. ......, ~ ~ ...,.......... ..... A. iman - Kın harbi baş4yalıberi ....., \'e AQ içuulc askeri ~ 
ruz en duran gemilere taar - _k1ni,. bu .aa.ba.b eruı.terbıı.7 ~ 4ı2 bit di,ye fCJMei bula.o ağır mulu_ tonluk t>1r Italyıı.n vnpuru ~ sıı_ tanın • t icra edileml7ecqi bakkm•bLi f'ık a.:,.,.,-;:,~. Bmnbaıarımız, orta .....__,.,, .ile ir.lılnda ~. •e.si. .Gallcs nn top!.nırınm Lfyej <müne ge'erek bllleri açığında blr İngiliz denlzal - .. _,__ m on .aıaf~ olu~or. BıHtın f."akat bunun da, ht-rbanıi bl . vu,,~üt•- a.u- -•~• iC1'S et •~- cep.uı:ı.ı.:ıde yılnıaz bır lnadla ı nka lca ..__._ r ın bet ~ blr Ucuct gemisine ısa- _., .. - ldJb;o - faal- -au .....ı ..ı._ ~·ın lm;>ille<le llıemen muhak • .,.. ciistcren a nlobn, • "- mn - •ulımdn"" k>rm tı• 
beto ""'"•"' rmtmı üzerine tamı.... mlşUr. • ri <ıüoumlarl• zapl<decek kadar bil kak olarak batırılınışbr. ...,. p dald "' 

0 

••• •Wm la ""' ""' ~•de ,....,.,..,, <n, h 
lur • mü"-.ı -!ar dü...niiı- . lrland• kilbeSI '""~ f"' ~ yfik bir s>Vlet -.c kudret ...,rı ~ .,..: ....,,.!';;."',:""• ~ """"" ,._ otmok ><rlnd<dl" Zln, ba bMI• 

r:__ha . eeını,.ın' ~ız ~;mzuvcmı"- !ıtınenda ezill'll te.nn1şlerdi. Ha'bukl Belçika ordusu i Rom aya hava h&7rcte cliişiirrn birn ~~~ ~oyayı ladığt ıı:aman da butım dunlanın ~• ba • ~~ •• = - -...., R ...aatar < ı.,. • "" mital= doı:il, mutı.ı. lm>n" 
ll ~ şka Ingiliz tııwarelerl, m!ll~tıer oiQ!n, bunlar tı.rasında. bulunAD cesur ve vatanperverdi ve huuu bi - k ld ? . us ımn bu mun.f. ,-el Ra573 ordosunun niha.3' b ıı __ .~ bölge&nde muhtelli hedefle? n...lo""'JI. Ytmanlst:ın ~ Yur:os!aVll\ l[ı.'bare <> lharbı.n sonuna kwdar devnm a 101 ml yapı 1 .Caldyctu çarpışma ı saycslııdcdır ki ılıtl hart.alık bir mılka\-emc•ten ~rtr.cıe h ~ ...,, . ' ,_,,_,,. b~uk ay CV\'CI bıı.şlıya har be sonra ıı,,.' nreW ._u.,....ıır. """' - dua -..mı •~ eden =ın •• Ç81.in ın!lcadeJe.ııe ts. nanın 7 (,U.J - - n...,.n ordulan .ka1' .,, ........,. tkU • mu < • '"'""" ve datd•<>"• n<kb~ el 
,, ne-de bf'-....,,_ .,,...ngı-•ft- "'"'""'• '•r bat dnhl etmişti umumi kararg" ... ının "-"" ll'""'"ralı me imin' nn ~ıncdr..ıı loş ela toplanıyordu. ~ bu;-ulı: av so •e bu """"" ,,_ ,.,,_ .,........_ .., • . ıu.ı ......., ....... -~ ın eşitine kadar siıniklcn - birçok mühim kn)ıbl.ım -"men. b 
ilk , Yangınlardan blrınde Mr infL ;J O lbalde Almanlar aynı hareketi t.d:>liği: ....._r. Hallndd merak edlp c1 ......... ~ • '""' 

0 

0 
ın.... f' ... _ mıı Al n•~ a Od ·· ünd i . cı-nıt • c _ .... e dımvn bili nvaJrta durmn<ıt ve fı:ıt • ~. m ... 11eakıbcn, b'VllC ar ma 3 ~ esa OD e n çın !,Ynpa.madılnr? y.........w ve ~k! Afr!lrndaki kara cep kadar de\'11.Dl ctmı-$ olan chlalln amrli adrlt'.H~ siddcUc cll!\'lUn etmesi 

dıı~ır Yerde duran blr takım Acaba. bu defa 42 santimetre çapm .. he1erlnde ehc:mml..,..,i 1hc .. ıı.1r 1hL11ftft netlocsinl ihıutıa iftttlnılc mr~-ı.rıtl ~~ • • -.ııan ta b• ka -'1- ""'"" ~~ ...........,., etmek • . . .._... c na"5 .. hlan mecnul olan bn ı:lbl tt 
<11tı ~arelerinln tahrib edil .. ır u~..... daki ınuhasara bataryaları mı yak - olınamuftır. :istedCfınn za!IW\, kOlikoca 1ılr naııtlf'~ ,·erllmrq\ J!'ivm gelen la) 

ıannecuımekteiilr. T tu? Bu lınrbin siüıhlnrı. bımtüuı ev- Dün gooc .pn.yıtaht.ta haıva tehıncc- '°Prak parçasının .ve muazzam mes:ıfe. baklanda bize bir fikir \•erir. 

f b i
&.,. Cf'll Ik -rbl sllMll .. ~~ · krin Alman istilası altına rerıni ol . ,.,, a, r ;a,~a ve ı ..utı n anna ~ müte_ Si işareti verilmiş. tnyy.ıre dall bat.ar_ 411ta göriil~. Bu h btt def t1aha Is. l\l:ıa.mafih blr' tar:ıCta barckiit d 

1 ahran Jakz• tevvlk olduğu ıçın bunu hiç Y.annet.. yalan birtaç nıiu:a n~ açmışlar- w et.mit oıuyvr ili ınoder: ha,.,.,; ca.1t oıursa, ı-ene m.:vstm ıcabı, bir 
Uı vak11 dı meyiz. Hem, dünltii ~ d;ı. kı- dır. .&'eDit ~ t.üi olman ebat ğer noktada b.lsl:lm:ıSI mulırıl<b 

A imanlar 
.;J ınca 'l.ş:ı.ret ett'l.gl:ınJz ~'le, bu h!U'b 0 ınlyetl daha ziJ'ade :'inci cte~ı:· Ba MlıJa tla&6 ~ ~idir. 

Lolldra v (A..A..1 - Haft nearetl de tawareler.1 en aıır Uıpçn yer.ine Cephe m Birinci eheuunl7~t dcnıecsinft bulu . Uim olllutu llzerc Jtal:rıınta.rı Hın 
""""' - -· dön ..... !;,g!ıtz ··- ·~.,..,...; yeni bir usul anzarası • .., ...... ·---·- •• : ................. , ....... in.iliz ' ~il!r t>~ 'l (A.A.) - IAlndrada !tımAd ..,._, re•eri tanı.tından, 'RhemUlie ii- olarak .kabul edilmi§ ve bu usulün ınak, onu hayati lstin.ıd kay:n:ıklann: nız~ mii&ealdb Alıııan - t&aı.ran 

&<Jg.liz lbenbada.n liircnfi(liğlne göre -u- ., al h. •an mahrum et.nı,,lt, 'bilhassa miit".ldC- veUerinln icra d&.ı.klcrl mukabil hu d~~e Sovyet :ıtıt'ıı.lıı.n Ta}n'ana. gtr ze:ı::inde yapılan hüenm UÇUŞU luı'k - her tar.atta ta~!Xına dıı. 'bn§lailllll§.. an şe ır le innfttinl tnldsa~ uğ-ratmakt bd Uc bu kuvvetler tek1'ar l\Iısır lıud ıa..;;,........., hm'•"' bu-n Ahn•• landa .....ııil JDıı!fiD>Bt nıeyıııımda, ı.r. Sonra Odesanm, """' olan dona - .,,,,. ....., ..,,, .. ,. ... "·Un duna •aa.r -.ı»nm• ve '"' "'""rr.::•<»ır; m=loltcM '""""''"" ıın='un tam pnaıındo kliln KnhJs. ce-nde• Karadenlze hlcl<un olnn tilil '"';:,"'"'' 
1 

lnd ..,, ... J .,...,_ _...., .. ....._ ..._,,,. dmlnln hattııı. .,,.,.,.., •..ıımı nıetı ı.,,, «-..-. !nglıt"c i>ll>\\- de buna ;nWl.tm• JDJÜlSUS mtlhlm - <11munwı tomin eWt• ikmal- cnı':,: ıx:=ı~";:u'. """"" K"3L •- .. Yi>liO• .,., ...,...,. ~ .,...., ~ , ............... "'" ...., eı,.,,, .,.._.-. Tohı'andoki 1"gffiZ el-..,; """'t ,,,_.,.ı """1fun• - : ı.r ve yardımları. mukAv=etlnl 1- BilAh - ~~ıi.,, Jırln le r•rii•ü• not;e<, &!mald• ı..n;,,,..., !'::"" ~·""" •=.,;;»W. 1nu~;:riienı ıtalmuıt ~ln~dı..,;: mokted'r· Buna, ..,,, kauçuAA ven. cıame odobild® de ileri sllrl!lemez. >ntldalaaS> l<ln .. ,..........,. .,. Halk ""'de mu.affaa •'"""· .,,~..,. 4a ' m•- _. • Bun ttıa.tıa .,. • ..._ o an Alm~ulara &• o len .lsim olu,p .Alınanya. ordusunun ve Çü-""4l .bu harbde '"" da itiraz ka - mUdafaa hazırlıklarına ,,.,..,_,; ,...ııı.-. Dlnyepcr nr.hrlnln kavsl11e kndar Oer- :~açölcid:°~~:!:U ~-!1"1 t ~ .....__ -.ıtl&YU> Küdlls Ba,."J!lil1.t.isİllC ~ ,.-- ..gw•-- '-'u.a.Jv• leyip d:ı.ya.ıunasıdır. Burada, ı:ene mıl. ''"" kc 
1 

b .,. "ta .. ,.,.., -...ıı.ııo .,-1"' bnN• ~ buçuk nıı.\yacı.. bul e1mez bir hokk"4 olarak meyil•- Bl!Uln ,..,,. ..,,he momznrag alnuŞ.. ,..,...... bh baldo bulunan Od.,., de. '"ükıebbilllr. fSalonl et.ulll!l_nclta Akdcııl~d!' 
~ I~ıı ıaıı:"leie <l" ~ir. ııı. bu sayede tıli.ukadan .t.urtannnk na çmnıştır, k1 deniz t.'UvıvetJcrl bu. tır. Biz Pctersburg vatandaşlan knnı... :nlzdcn göl't'lbildil:l lkınal yardımlan ._ Y r :- Y gus ereıı dcnıZalh J ._......-. . gilne kadar ki !nş:ı tnrnlarlle. üsleri ~= "'" damluma kadar dövllş- 7..ın•o el'an ıutunmaktad"· M•....._ U.""" huonmlan v• k.ıtTio. """" 

tak <ırdulan Genel Bir p;ıot, -n. !Abrlk•YI iyice .. 1ı1ııenıe ,..,. s:ı4ı;llere yaıtm oı.n ğ;z., •o, Rn• •üm knmtr.rlnı ite "' M•~ .. ,.., m~ht.m•l b" h>r•""'"' •••· lr •tiln tak - ........,... kapdannb ...... m ....... mtal•••••• kada• uüfuz 53ydabll"le" Kq m ,., kt• !' 
1'.Urrnay Başkanı ~- Jçin, bu mm • yetıenı• bulunan .. _ bava ••• - .-. 7 (AA) ·- Cwnnrtesl gü.. .... mıı.tevı.;. ..... ,,, ......... ··- ...... .,,,..,. bn ... ,... ''""' :Bı...ı~-- _ üzıerlnde, ya.nm Ast uçmuş, .-mr& vet:ıeri knı:şısında barınnmamnkta ve nü ıı!kş3mı Mask csm1 . rum içindedir ve bir lntizar dC\Tcsl _ ratıe Afrika.da lw.~laınası mulııı 

..... ~ • <A.A.ı _ S>rn"" ga- •ttıftı -!arın, binalar '""""1• - tendfieNld<n """1enen -.azıfell!ri r•t l tow: ":;' r lst>bba - ,ınııtı tthohm• .,.,,,0 , "' tu-. bı warw ı;lmdl ·c )<ad3' » ları Ctı1.'2"aJ Ali b.ınerlutn Irak ordu.. da pathdı!mı ııre ~t.ea.ddlı1 ')"6!lg1Jl_ bn.k'ltlle ıyapamamnktndırlar. Geçen teb ~ ans.~ ın an n~redılen bir Kış mevs\mlnın uı: . 'habl'Tcil~rl. ild bilmiş olduğu lull.ırltklu, }'u def 
~aı~eneı bııına.r re.sllğlne to.yin edil- lann tutuştuğunu görmüştür. seneki Dönkerk muharebelerile Manş llğc gore Leningrad kapılarında laasmı tsle 'bö1le bir vni"fet ~nile lbul. milcadrlcnln ilahıı çok 'katı 'e ~ ~~- General blreok se ~ .. V'a dUi ~arının ateşi şiddet- tannlı.nda.ki İngiliz a4al!lrırun .Alman levtikrdun gelen ~ şiddetli muharebe- muştur. SoVll't Ro.'l'·" ikliminin huşa. çok kanlı olac:ıtıruı hfıkmcttlr1r. 
ro,.;u· ~ t.el:atkle .:JeVkedilmlıı bulunu. SU> e son 3 gun f d so A• 5 &a C •\( u ldi. Aşnl zamnncla, mü.teatMld ge. lar tarafından ~ptı keyf.yeti ve en • zar m rvy..,,, nrti ne ~ rafık olarak ar.ıqnin Jol- L. 

cc ... , .,,,,........,. gOrülmu,t;lr. n~et Yunıını.tan vekıı>U ııe E"' lntaab. t>r.ıfuırlıın ka..mlan muvhf- ...ınku. genls mmtaknlu """""" 
11 

,,.. <J•ı- _.., 
Tesisat ağn' sure'IU ba:n!:>alıı.mnı§- denizi adalarının ve Giridin 1 g;li faklyeUerln general Bandarev'ın ku. 

hedefin tam merkez:.tıe ve ambarla- çık b:rer misalidirler. fın~n elde. edilmiş o\du~nun söy _ 
tır. Mü.teaddid ta,yyarc mürettebatı, ıınc:ı:se1erl bu ihnkika.tin ne kadar a- marui'aSl ~!tında.ki tuvvetlcr tara _. ıng·ııı·z-Tu··rk ı·ıcaret·ıı Alman tebıı·g" ı· 
ra iSabetle.r vü:i olduğunu söYleıniş. Miit'tdi'k orduların Odesa önünde. lenile'bi1eccğııı: blldirme'ktedir. 
lerdlr. Yangınlar çıknl.1'. :toyu du _ ki vazlyetilerine gell.nee. tıu oda bu Bu ajans şoyle diyor: <Bastarnfı ı incl ııartnthl <Baştarafı ı ı~ı t~nnı. 7 lA.A.> _ Son iki .,.., .,.,., man ~uıutJan yu~·---•-ı..tı... .n-ı • ..ı;...nuz ""'rlerdeklııin hemen • ..,_ Ditşmanın bu mıntakadıı.ki Sov _ motif ve tekerlekli vesait d{' gönder- v kkuf devresinden sont'"...ı., Tetnın .:.~ c " ~· .., ~ ....,.,,~'6· ,,~ _,., - .. _.. """-' , 'b mı .... :... ba.ş11yan taarruz. • EYlillde tekrar 

Kızılayın 
yardımları 

~~ enı.yetJ Umumi Meıkezl, ce- İngi1'ere u.erilM!e nida. ~ difet;'.e!'I, taqyareleri ;." uıı-wıınna 6 ....... ş o.:an :r tank ..,.,.. ~t •-""''km "'"'terdlil bllyük ınolı,a, 
1 

<A.A.l - Hava ve dahilt ye llu" şeyleri de !a.ıasue me"""' - u, "" .,.... lmretetıno ,..kalan- htendenw llm~• Triın •ltttn muborobod<n "' ~ atlka """"'"•' =-' mwı,.t ,,...retınln tebtJilnde, ._.dur. Onun - oa-mn. bu .. _._"""''· - - ..,.,.... ..<on_, c.._.u . .,. . ....,, .... "' k.1=•"• nnı~ 
""" birwk !clAket:ledcıere muh- nm. ıbu ııeoe tn.ıil!..eı"CDln ce:JubU pr- nln çok fistündeki mukaıvemetini ~ Ayni •la.ns, fil tanktan 111ilreldreb on. .De '.1'41rkıl.Ye .MllnakRUl.t. VekAletı ara dlr. ~""""W- •-<ll'. Kw!aym, _ .. .,. _.... <•.ıı.et ..,,.nı;ıı stl°"""' b\l7ÜI< müd.raa ..,.,. olan bfr ..-n ctı.ııt•nnnın ""'* _ amda. - &1'.anYadan aOndorlt~ SOn .......... • ....... t~ ., - ...,ıan ""1ında un - ı,,ııa saplan'll ....,,. otdnl>m• had;•- _,....., ,. mabrmm!n ..,.,. _..._...,,_ t~ -~·=-ırnlJızt..+Jr.1 .m.eonıuu 550

,
031 

li- bildirilm~· bomba ıb ti!e bi~ ıbu ordıı.JU t.erldb eden, me'ktedlr .. çüanlması için ntl•n11abnecdt olan Plnll.ndıY• ta~ • .Ladoga göl ~--.: =.,...._ Cıendn1 pri>ılde, birkaç azı sii.bG.'Y ve er bütün fercl!erin uı.m ma.. A1'ı:nA l t.ed fiil 'b1r rJyet al .tskendenm .Hmanının tnştsına daır mCI :nUn ,,f&dı:mda ?C ııurmansk deml.ry 

' 

haaat1B.r ~. • ~a ~c kjŞ1 na&le ben}ıtlerine işle~ olan ide- nar, a 'ft - salııeıeler cereyan etmektedir. Bt1y(ik ~e dtişnan 11:GS1&nnı 

ng.ıl" A y--•n..,.,.,.J-. ... IS&ir taraaama ıh1'ibh' ba -• ına at1e•--"' ... 0 .. ....Jl..ou "ir m.ıŞl9.rdır. . BrltanYa tar&fmdan clinderılen emtia mışlardır. 
sar ve ınsa.nca myült yoktur. - - - olacatı .zannınclaQ'W. Bu a: an6111 ~"' ıu sun::_, """" - hacmlnin pek fazla artmı:s o1ınası bu Bir tren tahrib edilmiş ve ;redl d 

f iz - mer"ıkan - Rus .................. - - a$lar ~"' ....... "' ' &-:k"l•IW -~~- """' 8Jı ada J Deniz bfllesbıe taaarraz dUfUntıl tarzı et !bu ftft1 etmektedir: tect>irlerl zaruri kıl.makU<lır. nwı bombardllll8D tayaresl dll.şür 
l~ _ m arJ loplamyorlar Londra. 'l <A.A.) - Ban nezareti.. 2 - Şark c~nde va.zl.1 Banda.rerı.n kı.taa.l.1, -düşmanın CC- . Tilık • .AlaWl ~l mtızakcrelerlnln milşt.ilr. 
~ ._,ll(lra a nin t.ebiiti: m.erk'.e3ie ıiten gaıt>ı A.v.rupa ıle )ı{aDŞ ne!üanndan <>en.uba doğru ~IDJŞ tetmr :başlamas 1cln. Anknrada BnY 

.~~, ..__ (AA.,) - Yakında Lon - --- ,,...,.."' BrUan.J'& .adals. :' Ve Cuıg;ttere, Amerika, Sovyet RWL ;Bomban:hman !ervislne ~...., ka.n&1ı.nda. B~.... - '9'e münıı.ltalAıt. ,xıtuna ıaarru:sla bu. Clodaeus"e l.ntir.ar edıldiğ\ ŞU M'ada, b 
Oı >.,.,"' "" adamları uasında bl' BI- ..,......ıen. avc> tawuet<n nruıa, ""'8 Qlıynnnsunda, AkdonlZ ıımmuııtu,. Di!ef bir - cüzü • '"""""" -"' »r onemmlretl '""'"· 

iK!yd mıntal<a.sında 

Bem 7 (A.A.) - Oenevrede çık 
La Snisse gazetesinin Berlın muha 
blrı b-Jdiriyor: 

llu \o eransı Mttedllecektir. ı'e1aratinde o!a.rak l>Ugilnkil ~~r ~il Te ~ da wıseıer. bir zaman- \aınl dıı. eephede taarrun e~· 
~len lt~rawıt.a Ylrmlnci a.,ırda elde ntt ökledcn :eımıa. Hoilanda sahili açı. dad>erl Dct,jsab eylemli oldukları A1rmmlann mevziJ.erl, tnhidUn et. -
~~lerı-e •- vıcı . :t.erııkk lyalm har'b u - ğmda ~r diiı,ım&D ı..ı.şc gcın~le ~- ,.,eknasaJc hus\151~et dah!Hnde dur- _,_... ·-~ruar ıric~ etm•.,,,._.ı .. 
'"'I 4.11 ·-t.b!ki il ref k ttndc*1 dcıer biJ' diİf , .._._ b yüz ............... ' nılllIMS ' ~ ....... l'eıte isti ve bunlardan azami m 1"'D1 er a a .. t.nıişlerdlt' madan de'V11Jll etme11.ı.c ve u - Alınan kuvvetlcrınden birçoğu tc.5llm 
~re ...... f.ade .edllmesı husus1&J'l mti· man ~ ~w; e • den uz.un .meQenıyet yıllarının malı. 
• ""WCCeltUr ı.ıu'h&fız gemilf'.r refab:atlndekl d6f.. .birçOt 1 r müt.cmadi - olmuştur. 
·-. lı - :..O gem~ 'bOnlba ısa.betile '9erha\'a sulü .olan Mer ~ ktad Bu Bir alay sancaiı ele gOQlrlldl 

lflOsk 1 man r - gın•ır. tu~~~ yen mahv we harab 
4 ır. öç ıgUn dev•m eden muhareıbc es. 

. ovanın rana ~~arelerlmiz b\\ dü.şme.n a'l"Cl cümıeden olmak. uzere Almanlar, ge. nasında AJmanl&I' maktul ve mcc -

ı-~air bir tekzı·bı· ta.yyaresini tahrib o.:ıınış'eıd r. çen ~ ayı sırtında ~de~: - ırub örak takriben bir .alay kadar 
:-"'llQl'a de, A'tlas Ok.yıa;llUSUoda ve ng . re ıinSan ~erdır. 

!:t a>.._ ı <A.ıı\.~ - ıt-ilt"""' .... e sov. sovyet Jtıtaıı.t.ı •.a.rııtındlll .işgal e - _,.a.:1 ı etraıfı.nda cem'an yarım mil_ Al f k """ l 
""I -...ya h'"- &Ug ""'"' " ~l.lr} A mııha1U sovyet ...... ar ur bft•ırdtk1"' ~ı incl man ır uının 'ıaUI ne ~ 
ıl..~ .,...__,.~finıeU- ile ..__D ~u•-". dllmi$ olan ..,._.. erw" .._, lhaCDlJ.nde vap ...., -=-~ ·-uı--.ı ..... • :u~ ıu .... teŞkil dı., 0ı(!uğu h1lk - yon ....,n 1 . .1 • de ltı.yının karaıgt'ı.hı .ellmıZ geçan.ştir. 
tı• tran h nıtraa~erelCX tıal:km• }er Birliği e .01 A • h dün ~ nnı C{ı.n eyledi.lc!eri glb• Ingı lZ er n.•-"":ı bir .. A',,.lm tankla ala U1n ba • 

a.Jrt.._ ~a Ükfim ,._,_ tarzı .. ft.A••etl kında neri sürlflen ldum r - ~,;_:r•O<• d hill d hem.m ,p\U<loU ....... .,. ~a Yeni ;::.-~- ~~..,. 'lyetJ t.eıcZiJJ ~.. ayni mınta'kalar a n e e ı - dta!J,arını ve sancağını cle geçirdik. 

'" ~uhentıel>:şr ehabcmr gelEmcmnıştfire. s'MoakSovaada.lo'kant _Te ak-ım~ ı- ~:ıı~!:ı!:niM:U~~~:r'. ~:: lYl z:ıUk. İııgıl..12:1er. gerek 'lteru:l: llll!ll et. ili. gelmiş. bulunuyor. Sav.Yet Rus : 
tlklerl ve ger.ekse Birleşik Amer.1m _ ~ endıre-U ıb.r ;r.a.rd.lln lçJn ea:ııı 
el.an aldıkları t,aıyyure!crle ve Alman AT.rupa .salbillerlne lboklcnen buyuk 

ıt....~~ amulU1 Ilın.On aıtncı. 
-,ıı ~ 0 n<1a b1r·nclltği kazanmış mockl, VJ.ynna m 1 cnfes vitrinden lill"' ~ 1 kıınape. 2 ia>ltuk. 2 ~emle,' ı n:asa ~; takımı aee!e 
"tu . nacUren ele geçer Fevkalide uefıs biır sa on 

J.:z. 'tc.t~. '<?.!Ulıt- .... _... eıverifLdir.l tnııatueı ""'7CUl bir !UmU?.ra 'ua ~ oouk aıalJ8.Sl ket:a sa.tıııJctır. 
la a,1-0n -. 3'en1 bal~ gilr.l bir ç PoSta kUt\ISU .22 p,a.n~l!.ı.) 
~Ud arabaya talıb olııuıaı" mı*tl*la C 

9 Eylul yarınki Salı a~şamı -
Sümer sınemas1 

yeni s.ncma me,;ahn.lni nçzyor. 
~ programda: Bu.yük aşk ve 

;ib'tlras !iJ.ınlerin.n ~uh yıldızı 

MA'.E WEST'in 

~EHVET 
K Dl 1 
~ 11şı;: ve 1httrııs fı midir. 

Bae er bu sabahtan it baren 
tılnıa~a 'b:ıŞlaırınştır. 

m,,":l 
1
mv.vetlerlnln bftyÜ'k b:r bs _ ?karma hareketini y.a.pmıım~ o:ıaıı 

mın~ şark cepheSindc meşgul ol _ InglLtcre; acaba gene böyle bır en... 
masmdıın bniStifade Fransa ~hillc.. dlrek'tı bir yardun ımaksad!le l\fislr 
rlie ~ A:many.a üserlne, tıpkı AI- hududlle Tabruk mınta!kıısındn.n k.:ır 

nı ın geçen WMl Ağuswuııda in ş.ısındakı; birko.çı m'blı Te motö?'Ul 
:ter:~ b~ yaptıkları glbı ~k o'lmıa& üzere 14 : 15 İt;a:~ Uım: _ 
büyÜ.k ı:rılki'am .gu.ndiiz hava ıbü - nile 4 : 5 Alınan tümeninden mu -
CUIJl.]an yapmış!ar ve bu hücı.:mları reldte'b yan1 ta'kriben 300 ~ SSO bin 
~uzun ..:m ıtıaft.asllc hemen ibiL :me'\!Cudvndakl .Mihver .kuvvet.ine tar 
tiin Ala:.iOS ayı esnssmdn devam et.. ~ ta.ar.ruza :ge~ece~ midiT? 
tımıışlerse de gorün1.11e nazaran bek.. BQyle bir hareket şimdiye kado.r 
ıenen stTntejlk netıeeyı temlr. ede - kuvvetlli bır ihtimal dahilinde gö _ 
memişler ve ınihayet bu gündüz hU. rul:m.ekte idi. Fat:at, Japonyanın u. 
cmn'a.nru ıke erek edWıl gibi gece Z.."t'kıartkta.. lbnı. teret1'düilerle kan. 
harek.etıerııne rucu etiniJerdlr. Al - ştk ~kıa beraber gene mıuımi o
mnnlar, İngila:lerın tıu gündi.ız ha - lıırnt !l'filwer 1eblnde devam ettir. 
.. -a hücumlarında çok f'o.z o r.ay ato. d;tı 'tehd dk r ~d.1 dr:ilayıs:Je İn. 
düçar ~Wcları cihet.le 'bun:ı kes _ gi~re impare.'bol' uğunun eo ly1 as. 
mt-te m~ur o!duklarını lddla et _ 'terlerın:!en oınn Anıstrn!yalılar a 
mektedlr'.ler. Haklkaif bizce malüm Yeni Zetandalıların büyü4t b.r kıs _ 
d Jdir Yalnız. ŞU kadarını soyll _ nunın O haval~ 1a4cs'i ih:ı\Ü. biz • 
yablec lf;,z, k 1940 'Ve Ulll Ağustos zat iıng · l.iz kerinden mühimce bir 
ny':ın. Alman1nrla İngillt'erln b•lld mnctnrm da ayrıca ıgônderJnıcsi mec 
b lm m11.k&'ld1arln mütckab len İn. buriyetinln hfisıl olmnsı, .J11.1>:ıııya -
ı;1Ttere ve Almanya uzerine tc cih et- nın vazJ.ye• sağlam dlir cs.'löa bnğ _ 
tlc.lerı devama gundtiz hava hı.:.cuın. le.nnm:adıJ.-çn İnglil.zlerin ooy:e b r 
.;.aJ:ındak ndem muvaffıı.k'!ycU ıte - mreıkf'te baŞ.lamak ıstemıyec"kl r nl 
b ruz ettiren birer ay <>lm ştur. ~ek:tedlr. 

'S - 14 ilerliyor wı çöllerde Bakalım hıldiscler nasıl bir çehre 
ho.reket zarn:ı.nı o.rtık y:ı.kl. şımş, bat ile karşım'!Za 'Çlkacak L D. 

iaşe müsteşarının 
tetkikleri 

.Berlinln ~'flttar m<:mbnlan 
da dun akşam bUdirild!.ğinc gore m 
kez cep'hesinde cereyan eden ildd 
muhnttbeler nel"ceslnde Kıye!'te 

Mudaı:l)'ao 7 !Husus1) - 5 Eyl01_ 
de .§Clırlm.lac .gc1en lnşe ".Mlıstcşnn 
ŞefLk ~yer must:ı."ı&?le temıı.slarda 
bulundu. A.:ını mrntaknk\rma gl.de
rek :tetkiklerde hulunmUŞt.ur. 

ScwJet. Jat'ala.r.ının gcrl.'iinc yap 
t.uri'k giW.kçe artmaktadır. 

'Naearla rn cöre va:r.h el 

Budapeşt.e, 7 <A.A.) - M car 
ırutıııyet'h mabfelJcrden bildiri 
gore Ukraynndn harbeden milttc 
\:uwet er blı'QOk dijpnan u er1nl J 
gal c•mlllerdır. Dolqedkler ynlnız 
~u !aalıyeti gösterm erd.r. Mac 
hareklt ~esinde eheınml~ctli hl 
bir bMlse oımnm.ştır. Hav dı\fı 
Uırya1arı bır- Sovyet bomb:ıroıma 

Hergün 
(Baş tarafı ı ncl 11ayf;ulal 

ilk hedefi, bi:ua.I. b~veklllnln ııo)'Wiit 
~1" oclüşmaru ne 1\-asıtl ille elımsa el -
liUD 9"1ilt d.Jlıdrt1r. İsttkhal 6QIU'& 

diiııün•lecddlr, daha dotru.su b>Uk • 
b:ılJle nelerin r.ıpılaca&ı sonra lllt'Y - t.ayyll.l'esınt duşurmuşlerdir. 
da.DA pkacaktır. 

~------------------------------------------~ 

Sabahtan Sabaha1 

Başbaşa 

Sohbet 

pi.ar >nınldı. lleııuz birinci ve ıkin 
abnelcıi gurilleıı btı !hnil ~ı 
]>ert'll5i nasıl l.apanauk dh ,• hüku 
Tennck gulunç olurdu. l'o.lnız bar 
ıakadda.m eden f'iklr tah.unnılırl 
ze•anm•la blssedı\cn hlll'l'kC't !sUk 
meütri ile hıırl.ıln sc) rl l'Sna 
vanlan bakikaOcr arasında hiç bı 

B' mest~ wplant.nnila til nlsbet ve muıı:ı ebet olmaıhtı Dek 
ır li d ba'----dı-~...a. •h ... 1 ımıcla RUfak edildi. 

ya ab\'a n en ""'' """·-· ...-ma.. nm qezake1.i ıbi.ıllselcrha •klŞI ~e aıu. Ve bir daha inanıldı ki tarih, dil 
hariltleırin bidilıekft ~öre .dctlicn ı a.. ioUma:a birlik :n Jllll&J >Mı 
zi7eüeri 11.üklıD&ia bol bol ~e rahat kuU~in ''&Clıltl~~. J&Ww ol 
rahat konuşuldu. Buhranlı zamanhır. ma.ncn ikuneUcr bıtıüıa tel.ıkkller 
..ıa fikirlere ~r .hiklın old~u rıı;mcn umumi lı:ıyatuı milırakulır 
için konuşulan me\'ZWarl giirc \'ll - la..r. llarb önccsl Ulemasının bütii 

rılan ncücelcr.dc :ısrar im.kanı .)'oktur. 
BU: de böyle bıı iddia.la bulunmadı1::. 
Yalnız kanaıı.tlerııniz ııcmen hıımen 

bir .ııo1c.tada wptanm1)h. Dunya ha. 
rckellrrl eel>hl'sınde kendi ccııhcmi -
zSn muhkem olu~u. 

Ilizl incitmcmı.1c çalL)ar'.ık eeııhe -
mlz onunde blrbi.ı1crlft' ~tn iıoir ~.._ 
,-at 111tft'.adelcsi&&c bıiııpu dost \'C 

nıütteflklerlmlze gerıncc f k'trler lılı • 
tiin açtltl.,e tfaıde c:ı4iWL CGniilk ~i . 
il~ ve tnaJaıııDııkr ~!,........ llAİ· 
ma ~ ~ M•lalM" banoln.P 
u. ••&arat-~ ~w ••••" ... 

pat.ırtdanna rağule.n ~L<ıclcre gf'll 

eski inanı larıa h.fıl;lm olu u ı1'l b 
kanaati tahkim etmiş olın or. 

NeUoo ıcrçi lıuvi.ı.k h:ı~kc.lrrl ha 
zırhynn fikir eerr)antıı'111rr. Pakat it 
cen's:uıların nıull ,1< \'C 1nutl:ık bl 
milh bunyenln trm:ı) üJlerın.ı - n. 
hı ihtl)açlanna iııtlb:ık ctnırsl •rt 
tır. Aksi takcJlrilc 'bütibı • ....,..._ 

:J'alin:b ftkirlcıl' .aı- ~ ... ~••• ~ 
.tır lıın-asuıa tah nıoıııl ;:-drmlJ'~ 
pallu an b:ıJon1arll ~ııertcr. 

~ ... La. C.J.;~ 



Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Ağrıları dindirir! 
ROMA11ZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ve BEL ağnlarile soğukalgınlığın • 
dan ileri gelen vucud KIRIKLIGI, NEZLE ve GRlP hastalıkları 
DERMAN kafelerile derhal geçer, icabında günde 1..3 kaşe alınır, Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

kabında günde 3 kate alınabilir. T AKLİTLERlNDEN SAKININIZ. 
her eczahanede bulunur. 

Her yerde Pullu Kutular1 ısrula isteyiniz. 
\stanbul levazım Amirliğinden Verilen Harici Askerı Kıtaatı uanJarı 

Yeni Kolej N~~;'1 
, \ 

tı.t _ Orta _ Llee Tadcsimde Sıraserviler 86 1 
MildOr; Sabık Şif!! Terakki Dlı'ektörü M. Ali Ha.şmet Kırca 

Hususiıyet.led: Yabancı dillere ehemmiyet vermek, talebenln slıhha.t 

ve inzı.baltile yatından e.lilka.dar olmaktır. 

' Telefon: 41159 

ANA - İLK - ORTA ve LİSE 

~~7K~ HAYRİYE LİSESİ v~l~fsli 
FATİH: Saraçhanebaşa 

Kq.yıd tçin her gUn ıo dan 17 ye kadar mtlitebe milracaa';. E.<:'ki talebe 
kayıtllannm yealle:ımesıne 8 eylole kadar de•a.ın edlleaektir. Telefon : . ~ ~ 

Tunceli Nafia Mlidllrlüğüııden 
1 - İbalesı 20/8/941 tarihinde yaptlma.k üzere eksiLtme~ konulan 

Twıceli ~de Beyıt.ııan.Phimiır..Muti kbpıriisli yolunun Seyithandan 
itibaren 'rT + 000 _ 31 + 000 ve 62 + 000 - 70 + 000 kaometrelerinde 
ya.pılacak kıaı:mlar infaatına ruezt:ür güne kadar talıip çı.iımamış oldu _ 
ğunda.n bu lıJp.aıt tekrar eksilt.meye iı:bnulmuştu.r. Bu ı§in mutl&mmen 
keşi! bedeli cl80~ liradır. 

2 - Bu işe add tariJı:ıame ve evrak tunlardır: 
A - l!lmlltm.e outoaırıesı 
r: - Mulanelıe projeei 
c - ~ıı:ıd.ırlıit iJ1ıerı goneı şartnamesi 

ı: - Şcm ve ~ı· fennl p.rt.na.meal 
F - Serkllöpri 
G - Gralik 
H - 1st.)'ed.er bu ite ald ewaktan şose ve köprüler şartname.sile ba_ 

)'mdırdıt )tleri genel p.rt.name&nden maactasını c3• lıira mukabilinde 
'runce!i Naha Müdürl~ünden S&tın alabilirler. Şose ve Cöprüler fenol 
p,rt.nameıstni ve batYındH"lık ~:eri genel §artın&ıne.eini gönnek istlyenler 
Tunceli ne.fıa claıreısinde bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - Elcaiiıt.me 1Gl9/!Ml Çarşamba günü saat 16 de Tunceli nafıa mü. 
dürlü..,&ü binasında kapalı znrf us-.ııne yapılacaktır. 

4 - Ekslltımeye gdrebi1m.ek iÇin lsl.eklller.ıı 1-0.250 lira muvakkat ~mL 
nat vermesi ve aşağıdaki vesıkal!!rı halz olup göstermesi lAzımdır. 

A - İha<eden en az bat.ı gunleri haı-ıç 3 gün e~l Tuncelı vi!Ayet.iRe 
müracaat ederek işe girebilmek lçin alınmış e'hUyet vesikası. 

B - Ticaret ve se.nayi od.ası sicil veslıkası. 
c - Bır defada devlete aıd 40 000 liral1k yol k.öprü vesaire işfnı mu_ 

vn.ffökiye~ ilam'.U etmiş oıkluğuna dair vesika. 
5 - Teklifler uç.üneü nıaddede yazılı saa.tıten bir saat evveline kadar 

Tunceli nafıa daıroolndeki ek.si)t..me k0111ıSyonu reiSllğlne makbuz muka
bilinde tesillll edilecek!Ur. Posta ile gönderilecek mckt'Uıplların nihayet 
üçüncü maddede ya.zW saate tadar gelmiş oanıası ve artırma, eksiltme 
ve lbale kRnıınuna uygun olarak mühür mumu ile iyice kapatılmış 
ıüna.sı lAzımdıır. P•~ga olacak ıeclılıme~r: ~aıbui edibnez •7485> 

Devlet Danizyolları 

Modurıuau 

lşla:ma Umum 
ilanı ar ı 

8 Eylulden 15 Eylfıle ka~.ar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 

Bıa.rtm hattı.na. . 

bmit haUuıa 

Bandırma h&t~n~ 

- Pa.u11te.si 17 de (Güneysu), Perşemlbe 17 de Er_ 
zurum ) . Oala:ta rıhtımından. 

- Cum1lrtesı 18 de (Anafartal. (İ.,'arı a.hlre ka _ 
dar haftacta bir posta yapılacaktır. İneboluya 
kadar ~ecek ol.an bu posta gLdiş ve dönüş _ 
te Akcakocaya ~ıyacaktır.> 

- Sa.lıı 8 de (Mersin). Perşembe 8 de (Barlın>. 
Top ha.ne rıhtımından. 

- Salı, Perteaıbe ve Cuma.rtesi 9 da (Çanakkale). 
pazar 8 de {Mara.kaz). Postalar Galata. rıhtı -
mıooan kalkarlar. 
NOT: Sah, Pertembe ve cum~rte.si günleri esaıs 
postal.ara ilaveten saat 10 da Galata nht.ı _ 
nundan ilave birer 'Vapur kaldırılacaktır. İHl.ve 
vapurlar ayni gün Mudanyad:ı.n 16 30 da istan_ 
bula döneceklerdir. Bu suret!e Mudanya.dan is_ 
tanbula hergün vapur vardır.> 

- Pa zart.esi, sa.ıı, Çarşamba ve Cuma 8 de <Ma. 
rakaz). Galata. rıhtımından. Ayrıca. Çarşamba 
ve Cumartesi 2-0 de (iKıotzya) Tq:iluıne rıhtı -

mından. 
- Sa.lı ve Cwna ı18 da (Seyyar). T<:phane rıhtı-
mından. 

- Pa.zar 9 da. (Bartın> Tophane rıhtmıından. 
- ça.rşıunba ~ de (Olgen>. cumartesi 12 de CMer 

sin'. Sirkeci rıhtımınden. 
fun1r ı. riı'at hattma -Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 
lzmir ili-.e sürat - Sah 13 de CTırhan). Galata rıhtımından. 
ı-.. ı. _.._ ~ -Pereembe 13 de (Kadeşı. Galata rıhtımından. 

NOT : Vapur aeferlerı hatklnda her türlü malfımat aşağıda t~efon nu
maraları yv;ıiı Acentelerımizden öi~nilebilir. 
Gala.ta Ba.t Acentellll - Galata nhtımı, Ltın&nlar tJmum MU.. 

dUrlütü 'binlL81 altında. 42362 

- Galata nbtı ını, Mıntaka Liman ~lslifi 
binası att.mda. 40133 • 

• - Btrkec6. Yolcu Salonu. 22740 • (7931) 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesinden 
iP ndlk ıstas;ycrıundakl öepomurm. lronulacalı: kepek, miSket ve hulbubatın 

e nI rdan depoya ve depode.n vaııon Vf!7a arabalara nUil hamnliye 
~o ,: paz:arlı.k'.a Jhıale edileceğinden taliblerin 9/~lüU941 Salı günü 
sa.:ç

15 
de Lan.an Han 4. cü ka.ttald olı:stmı. mtraeaatılan. (1863) 

Acele satdık ev 
Paşa.bahçede Kıblenüma soka. 

tında 16 numara.da. 6 odalı nim,. 
kargir kullan~ı bir ev acele sa_ 
tılılttır. Boğazın bütün manzara
sına ıhaklmd.ir. 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksıltmeleri bizalanndl\ yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri sııtıll 
alma t.om~onunl&nnda yapılacaktır. Talıblerln kanuni veslka.larlle teklif mektublarını ihale saatlerinden bit 
sa.at evvel aid olduğu k.omlsYona vermeleri. Evsaf ve ~rtnameleri Ankara ve ista.nbuı Lv. Arnırllkterı satın aırıı• 
komi.ızyonlarında görülebilir. 
Cinsi. Mlktarı Tutan Teminatı İhale günü saati re nuı.halll 

Taltb olanlar içindeki sahfb!ne 
müracaa.t edebllirler. 

.................................................... 
Son Posta Matbaua: 

liefrirat Mudürii: Selim Ragıp Em" 
BAllİBLDİ: s . Ragıp ıooç 

A. Ekrem UŞAKLIGU. 

Bulgur. 
Sığır et.1. 
Buğday lordırılma§l 
Pirinç. 
Bulgur. 
YemooL 
Çizme. 
Kundura. 
Er kunduram. 
Sade yağ. 

kilo 

• 
• 
• 
> 

çif~ 

• 
• 
> 

kilo 

Deniz Levazım Satmalma Komisyo.1u ilanları 

1 - Tahmlll edilen bedeli c3800> M'a olan 4000 kilo sabıt solü;s;yon l 
nwnaranın lıl/9/941 Perşembe günü. saat 15.3-0 da Kası.mpaşada 
bulunan Den.iz ıeıvszım satına ma k.omisyWıunda pamrlı.ğı yapıla
caktır. 

2 - Kat'i tem.lna.t.ı .~. lira olup oartnn.ması he~n iş saati dahilin_ 
de meııkfır kom!8Yoo<lan bedelsız alınabilir. 

3 - İste'klllerin 2490 .sayı.lı Ita.nunun istedi~. vesaik.le birlikte belli gün 
ve saatte adı geçen k.omiByona müracaatlıarı lIAn oiunur. c7894> ... 

'160 klılo Neft 
500 kilo Rafine bezir 

Yukarıda cı.ns ve miktarı yazılı ili k&ıem eşya 12/Eylül/Hl Cuma 
günü saa.t 14 de pazarlıkla almacaktLr. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşad& bulunan kom~nda ha_ 
zır bulunmaları. c790b 

** Marma ra iiaiibahrl K. sabo alma komisyonundan 
Cin.si Kilosu Tahmin tutarı Ka.t'1 teminıı.tı 

IJ.ra Lira Krş. 

Çubuk makama 
Muhtellf reQel 
Beyai peynir 

17200 
5000 
6d00 

T740 
2750 
5780 

1161 00 
412 50 
167 00 

1 - Yukarıda clrus ve mıktarları yazılı üç kalem 
eyrı ~ı şartnamede pazarlıkla satın alınacaktır. 

yiyecek maddeleri 

2 - Pazarlığı 11/Eylül/9-il .eerşembe günü saat 16 te İzınltte ıtersane 
kapı.sınd.aki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - İ.$>u • rna.dde!er bi.1 vey:ı ayrı aıyrı taliplere lbt.l'e ecMlebllir. Şart. 
nameleri hergıin kom.iSyonda görüleblllr. 

4ı \ Pazarlığ'a iŞtirak eciecek istekLilerın, ti.oaret veaikaları ve cinsleri 
hizalarında yazılı temina.tı!ll'lle blrlikt.e ıbelli gU.n ve saat.te komisyon ba§ 

1auıhğuıa mü1'6Caaıtları. c7924> 

** ı - Yün ıplikleri tara!ırnızdan verilmek. il2ere 130.000 : 4.5.000. metre 
muhtellf renlk şalinın .maltr.e aid pamrlık ek.sil<tmesl l:l/Eyl\il/94.l. 
Perşembe günü saat 14,30 da )"&Pılaoalttır. 

~ - !Beher met.re şa.1inin imAlinm taımıin bedeli 40 ku.ruş olup prt _ 
· name6l ıa.n.~nc:taaı hergikı mesıat aaatO.eri d.aıhllriınde parasız ola.. 
rak alına.bilir. 

3 - Pazaı:1ıi'a iştınık edecek t:AllP!erin belLi. güın Te saa.bte Kasımpa
şe.da buluna.n kdnlsymıa d360r!liralılt temlna.t ma.kbuz veya ~anka 

mektubu ile birlikte mürac&aUarı. c'l'lllı6• 

Beheırlnin 

tahm1n bedeli 
10.006 aded be.kır çukur ta.bak cüç aded nümuneısi gJ.bi.. 25 kuruş 
5.000 aded bakır su kupası 52 kuruş 
1 - Mevıcud mühürfü ü.ç nümuneye göre cem'an on btn aded bakır 

9ukur "talbak üe mfthürlü b1r aded nümuneıslne göre beş bin aded bakır 
su kupa.sının 10/Ey].Oıl/9tl Çarp.roba güııü aaa.t 15 dıe pazarlıkla ek&ilt_ 
mesi yapılacaltt.v. 

2 - 'Öç nilmuneye göre a•tl\&cak b8*ır ta.bak lle bir nümuneye g&e 
anınaca.k be.kır su ku.pası bl.ııer atiedden noltıran olınama.k ürrere en ucuz 
teklifte bulunacak muhtelit isteklilere .ihale edilebilecektir. 

3 - Şartıname ve nümuneler·ini gömıek lstiyenlerin hergün ve pa _ 
zarlığa lşt.l.rak edecekkırin de belli gün ve saa.tte tekllt edecekl~rı mlk
dar ve fiatlara göre % 16 nl8betlnde lcat'i teminat vezne makbuzu veya. 
banka mektubu ile Kasımpaşada bulunaın lroıınisyQna müra.caat _ 
ları. (7854) 

NAKLiVAT iŞi rtüNAKASASI 
Sü.merbank Sellüloz Sanayii 

Mü.esseseslnden: 
~----------------------.....;;;;;...;. 

Müessesemiz için Bciu \'Ilı Düııce Orman Revirlerinden mUbıı.yaa edı
lecek 30 l!A. 30 bin metre mıka.hı tomruğun şose kenarlarmdalı:ı or _ 
man depolarından alınarak. nlıha.yet on ay 'Zarfında Adapazarınn na 
kil ve Adaıpazaruıda ~ona tahmil iflerl; kısmen veya tamamen· ta
liblerine ihale edmeoeıktır. • • 

ist.ek:·nerln metre mıkAıbı _ 'kilometre fiatını havi teklirlerinln k 
palı r.ııarfla 22 Eylül 9411 saa~ 16 ya kadar İzmitte müessesemız mfül'~ -
lüliine te"V'dlı illn olunur. ur_ 

T:ıalh'hüd edLl~ak beher on bın met.re mlkılıbı için iki 'bln liralık 
muvakıkat tem!nat a.k:çesl ita.palı zarna beraber müesseseye te.>l m 
edılecektôr. 

.. Kamyonla na.kli(yatı ya.p:ıcak.iııra; bedeli müteahhld tarafından 
ödenmek şart.ile, 1&'5tik, benzin ve yağ muessesece ıtemın olunacakt 
Ta~üıdün tamanu için tekllfte !bulunanlar terclh olunur. ır. 
Selluloo sanayii muessesoeaiı ihaleyi icrada eerbes~t r. 

lira lira 

72,000 11,700 878 12/9/941 10) 
150,000 37,500 2813 12 > • 14) Çorum 
500,000 2250 8 il • 10 İskendenı~1. 
91 ,000 45.500 3411) 

110,000 27,500 2063) 17 • • 15 Sarıkamıs 

15,000 75,000 5000 10 > • 17 ) 

15,000 225,000 ı:ı,5oo 10 • • 16 ) 

25,000 212,500 11 ,675 10 ; • 16,30) Afyon . 
6,000 60,000 4250 15 > • 16 Baiıi:eslr. 

50,000 87,oOO 5625 10 • • 16 Balılccsır. 
(955 74'10) 

** Beher kilo.su 2 kuruştıın 1600 ton buğday un yaptırılac'.1.ktır. Kapall 
zartla eksiltmesi 23/9/941 &ı.~ı günü saM. 11 de Çorlud:ı askcı i satın sı.ııı• 
Jromi.syonunda yapılacaktır. Tutan 32.000 Ura, ilk t.emınatı 2400 liradıt 
Şartnamesi komisyonda ırörültir. Tallblerln kanuni vesikalarlle teklif ınelt• 
tublarını ihale ı.aatındcn bir saat evvel komisyona veroıeıeri. <943-74111 .... 

Tahmin bedeli 19,317 lira olan listesinde yazılı 30 kalem veteriner ~ 
ve malzeme 11/ 9/ 941 Perşembe günü saat lıl de Ankara.da M. M. V 83' 
tın alına kimi3yonunda pa:z:arlılda satın alınaca.ıct.ır. Taliplerin 2897 :ıtr' 
60 kuruş kaıt'i teıninatlarile belli vakitte komasyona gelmeleri. (ML731f

1 

** Aşağıda yazılı mevadın kapah zarfla eblltmeleri iıizalarındıı yazılı gUll-
saat ve mahallerdeki askeri satın alma k.oml4)'onlarında yapılacaktır. Talibo 
lerln kanuni vesLkal:ırlle teklif mek.tublarını ihale saatlerinden bir saat ef• 
.veı aid olduğu komlsyonı:ıra veımeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı tıha\e glinü, saat ve malll'ı;. 
Kilo Lıra Lira 

Saman. 1,360.200 51,:)08 3801 12/91941 16 İzmir LV. }.· 

mirliti. 
Yulaf, veya ~rpa. 4'12.500 66,82!> 5011,88 17 D • 11 Söke. 
Kuru ot. 496,530 32.274,45 2420,58 19 ,. • 11 Ebke. 
Koyun eU. 20,000 11,000 825 15 .. • 16 Afyon. 

1 \gü9 • 7552 

** Aeağıda :niktarları yazılı bulııurlar kapalı zartla eksiltmeye konmuştııl'· 
İhaleleri 12/9/941 Cuma. günü hluılarında yazılı S!lat.lt?rde Ardahanc!B ~ 
Jı::erl sa.tın alm'\ k:omls~o:ıunc.ı yapılaoa.ktır. Taübler n bell! saatlf'rdt>U b 
sa.a.t evvel kanunt vesikalarıle teklif mettublannı Jco:n~syo:ı l vı>mwJcn 

M&t.arı Tutarı Teminatı !hal" saati 
Kilo L.ra Lira 

52,000 
104,000 

15,6()0 
31 200 

** 

1170 
2340 

11 
o 

<!l77 - 7G52l 

Pmıseu>tik çukurlarının yapt.ırııme.$1 kapalı zarna eksiltmeye konnıus~ 
İhalesi 20/9/941 Cumartesi g\lnü saat 11,30 da Esklşehırde askeri '38 ııı ıs 
ma k.omlsyonunda yapılacaktır. Tanm!n bedeli 11 ,725 lira 64 kurıı-1 ·., 
temLnatı 879 lira 2 kuruştur. Talıblerin kanuni vesikalarlle W'ı:I r me.c' ~ti' 
rını ihale saatinden bir saat el'vel komisyona venneleri. Evsaf ve ,,.. 
namesi komisyonda görillür. <995 _ 7751) ..... 

A.şağıda yazılı mevadın pazarlıkla e'k&iltmeleri hhaıarınd1 yazı:ı ~ 
saat ve mahaHerdnıci askeri satın alına konrlsyonlannda yep:lacaktır. ·r
liblerin belli vakitlerde aid ·oıduıiu komiayQnlarda bulunmaıerı. 

Cinsi Mi.kıt.arı Tutarı Teminatı İhale ıttin, sant ve ın 
kilo lira lira __/ 

Odun. 
Odun. 
Muhtelif n..CUya.t. 
Odun. 
Kuru ot. 
Yaş ürA.lm. 
Kundura . cm. 

J40,000 15i 9/1:41 16 Dao1t ~Jtl. 
1,200,000 H,000 3,600 ; o • 1ı ıa Trabz:ııı. 

1t1t•l'" 
ll.5!12.000 

52Q,OOC 
5.flOO 
2,000 

5,000 375 13 • ı. ı ı Çana 
21 G.980 13,270,50 ~2 ,. • lG Bo' lY r. 

28.1100 2,145 ıo • • 15 Yrr:tgıJ. öf· 
11 , a 14 Hndıtn f 

20 • ., ı; Çonııkk~1 
oo~J-79 

20,000 3,000 

* * .ııJ)I' Uç ih~~n metre D. Tipi çamqırlık kaput bezi pa.zarlı.lcla satı., al. '/ 
caktır. Ihalesi 15/ 9/ 941 Pazartesı gi. nö saat 11 de Aaıkara.da ?ııf. ti! , 
sa.tın alma ~unda yapı!acakıtır. 200,000 metıreden aşııt· 0

" ttl 
mak üz.ere ayrı a.yn te~lfter de cabul edi!ir. i takti.er. +pklıf etH'~• 
m.ikda.r \W.erinden kanuni kat'i teminetlarile belli vakitte ı.oıtı 
gelmeleri. tll>l9_ 78'77} 

1(J(.. ı •ııt e1' 
Beher kil~u 7,5 kuruştan 221 oon turu ot kapalı zarfla ek5 ııS"e 1 

konm\lfJtur. Ihalesi 2~ 9/ 941 Çarşamba günü saat 15 de MiiY"'t' J 
satın a.lma komisyonun.da yapılacaktır. Taaımin bedeli 16,575 !ı;'rııe"' 
temlna.tı l243 Hra 13 kuruştur. Taliplerin kanuni vesıka1arilc tek 7918) 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evveıı kom~ vermeleri cıllZl-

Jf • , ıQO.oao 
Beher metresine tahmin eJilen fiaıtı 24 kuruş 75 santim o.a~a gı-wıil 

metre D. Tipi 75 santJnı arzında Qe.nıaşır· ıt bez 12 19 9'4;1 ruı ıs Sl4tıll 
saa.t 1'1 de An'karada M M. V. Satın altna komlı!ıY'Onunda pa-r.ar tk UI .,,., 
alınacaıktı,r. Taliplerm 3712 :ıra 25 kuruş ka.t'i teınlıinatıarıle be 

klt'te kx>~na gelımelerl. ClD17 _ 78n5) ~ 

D 1 k re\'İt ev et orman işletemsi Karabü 
amirliği nden ti 11°' 

1 - Karabük revir fı.nı:rl!~lnln Yenlhan ve SafranbOlU bÖ~~~ııd ı~ 
dudu dahilinde vaki Komarı gegen, Kocadnğ. Ktrl~· 11mış w~., 
Yapraklı, KuZda~ı ve Y;>.ma arkası ormanlarında k den ıı.tı fi 
nen «3500> metre mik'a.p kayın tomruğunun kökti dib na rıaıil 
rak ~artın, Sa.frani>·:ı~u şo.sesı güzergahındaki ra.nıPaıar ett' 
lstıf ışl açık eksiltmeye Itonulmuştur. n ı>eııer JI' tır· 

3 - Eksiltmeye konu!an tbmrukların nakli ve ı.stıf iŞ• lçı d,. ed ııııı.til , 
~l~ına «60 lira Q30• kuruş muhammen bedel tak ~~1urıı ~i!Y 

3 - Isteklılerln eksıltmeye ald şartnameyi Ankara orınan i (lllıır 
dürlüğii İstanbul çevirge mıldL:rlüğü ile Karabuk rev r -,f' 
d~ görülebilir. d 653, lır•; 

4 - Isteklilerın % 7,5 muvakkat teminat akçesi oıan teber ~ 
kuruşa ald makbuz veya buna mümasil hükümetçe ın~, d' ~ 
lkle 10 9/9il tarihine rosUıynn çarşamba günü saat ._suıd• ~ 
b-k d ı bblge 'bıl'l •atl • u ev et orman işletmesinin Safranbolu uracaat.i 
fımlrliği riyasetinde teşekkül edecek komlsYona m 


