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"'-~va 11 <Radyo> - Sovyet lstilı.. 
~bürosu tarafından bu sabah neş.. 
-~ hart> tebllti: 

Yazı illeri telefonu: 20203 PAZARTESi 11 AGUSTOS 1941 

... 

.Bu sabahki --------haberler 

İngilizlere göre 

Almanyada 
lahllil 

alime O eri 
belirmiş 

lO Atustos cUuü ordul&rJmı.z. 
~ cboım. smolenSk, BJelaya, Rus mukavemetinin 
.. • t1mnnJ isWwnetıerln .. 4eıı ha,,... h l"l. 
v.e ana lr.a~ muannidane mika .. AlmNllann IKal etmen kklenea Be.yet devamı bu in i a 1 C1eleıertne dev.a.m etmişlerdir driileri kaolnb.ıtuın 

idare itleri telefon'-!: 20203 

Bir İngiliz J 

Fiatı S kurut 

Moskova radyosu 
bildiriyor gazetesine göre yeni 

harekat sahaları Mareşal Goering ve 
Trakya mJavini general 

ve garbi Milch va.zif~lerinden 
Akdenlzl.. affedılmışler .. 

ihtimaller hemem 
hemen hakikat 

olmak üzere imiş 

Goering bir 
tahaşşüd kampına 

gönderilmiş 

Londra ıo (IA.A.> - Obserwer ga. 
zetesinln &ya.si muharririne göre pa;. 
si.tık, Trakya ve garbi Akdenlzde ye_ 

20 
~ ethrü. diğer btvvetlerl •

1 
Al t bl. w •

1 
r ... - ......... ww-·---·, tacil edecekmiş 1$>lrııtı ~apan bava kuvvetleri _ man e ıgı I Al I ni barekfı.t sahalarının ortaya çık _ ~ cUiıımanul motörlil lı:uvvetJ.erlne. Rus - man I..oodra 11 <A.AJ - Afi ajansı bil- ması ihtimali hemen hemen hakikat l>ty~e. hava meydanlnruıdak.i tay_ • 

1 
1 diriyor: olmak üreredir. Londra. 10 <A.AJ - Royıter: 

~ee şiddetıı. dal1>eler indirmekte ••&asra harbinin Orta Salihi:ve~tar mdı~:a~:re :;~ Almanıa.r. vaziyetin bu ihtımallere ~al~~~~: mv~~:e:::~ 

General Mi/ehin 
ise idam edilditi 
rivayet ediliyor 

O ~erdir. h ımnyaya milmwRr 
0 

1 ba.Şlom" had doiru lnkiO&f etmesine açıkça yar • aftedlldlklerine dair >larak ,.,, ha eün.u oereya.n eden ava • k k• 1 • baıt>in vultuundan evve . dir l't"k4tında 45 dilşm.an t&YY&resi dü - 10 •ı : şar ta a ıs erı ~ekJ.lde manevi bir dağılma b.a.reketinın dım etmiŞ}er . olan haberlerin Alman baskuman-
t!Ül'Q Bizim kayıbımız 25 tayyaredir. U D l ! i~ saflı.aaı muvacehesinde bulunduğu. Zira Almanyanın Akden~eki Fran danlığının husus! tebliğlerinde, ne Alınan ın11temmım malQ.mıı.te. naza- j ı nu t&lımin etınekle beraoer Alına:ı da- sız üslerinin kendisine v~ril~es!. hu. birinin de dlğeı\nin ıslmlerinln bu ;an dti:Jrnanın 9/10 secesl Mookovaya t E o RTAŞARKTA 1 h1ll cE;ltıe.$lnln yeniden eski t.esa.nüd ve susunda ısrar etmesi uıerınedır ki tebllğlOl'de rhredllmcmelt'te olmR61 ~ teoobt>Usilnde oulundutu taar- a--are ! 1 saW>etini bulabilmesi :çln icab ed~n Darlan'la Weygand bu meseie hak - le teeyyüd etıınış bulunduğunu 

esnastn<la, evvelce "olldlrllditi üze- J J • R 1 Amillerin elmik olnwlığı !can:ıo.tlnl ız.. .. ~ ektedir MoSk.ova radyosu bildiriyor. ~delil, 10 dib:ruı.n tayyaresi dilşil- k il ttl j MUHAREBELE 1 har edlyor1ar. Maamatlh, bu müşahe- kında gonşnisp tch ~a.zetesinln mu - Görlng'in ne olduğu hakkında ~. ar e f 1 deler Rus mukavemeti devnm ettiği Sunday D a ü1 ib'r ıhlçblr mo.lQmat yoktur; f:ıkat. Bcr. 
9 

Atustos günü, g{lndUz, aveılanmız. il ı G ' taladArdc Alman lnhldamının içtinabı ibıırri.rlne göre, .Almanlar te~f 1 1in civarında blr tahaşşfid kamın-~kova civarında dUşınanın 5 keşif · : UZAK DE ı·L ga'Yl'i kabil blr ooı alaoııAuıı göster - vaziyete geçerek RlLSY!- harbıne de - na se\'Oredt1diğl de söyleniyor. Gc. -.ry~ düşUrmuŞlerdir. d 1 INMedlr. vam etmekle beraber Jspanya ve Por neral Mllclı'in de Oe6ta.po tarafın-ıoııı .Arustos gecesi, mUtcaddld Al- "Harekat erpiş 1 Sav.hl:Yettarl:ar bu lnhldrunın ant O- tekiz'de bir istllfı teşebbüsünde bil - dan tevkif edildiği bıldırıvor. 
tnan tayYa.re filoları Moskova üzerine i Müttefik ordularda ! ıaoatını ifade otmckle bera.1>7r bu M- lunacaklardır. Ayni zamanda Japon_ Yahudi menşeli olmasına rat ltilt.ıe,1 bir akın yapmak teşebb!isilnde d•ı f f disenln derhal vulruuna ihtimal ver- ya dn Slberya, Sryam ve Mnlezya'ya en Göring<ın sayesinde en yilk-b~U?UnUşlardır. P.ako.t düşman to.yyo. - e 1 en cereyanı : hazırlıklar yapılıyor momekt<.'dirler. İnhldamın flk ha.d saf. hüı:wn edecektir :k 'a...~erl mertebeyi ihraz etmiş 
re rl, daha Moskovaya varmadan, : - 1 ·hasını tevl«l eden Alman - Rus harbi Fra · vıu.I t• olan general Mllch; Hlmml:er ile 
ta'Y\Ye.re dafi .toı>lanınlZUl ateşi ve .rece t k.b edı·yor i K h' d R d ! ~e yok Jel bu nihai hAdlsenln VU- Ayni h ~nı~. ye 1 1 p Göb ls"n şiddet.il mmfuru idi. Der avcılarunız tarafından daA'ıtılm•~1ardır a 1 7J i a ıre e usya mey an ! kuunu tacll veya tehir edebtıir. ta· h mbeu a.rir e gokrel, mbareşnbe eh I de ~~~eml Milch'ln tPVklfint 
eehre bt ~ . · • • d : . ın a.r g rmeme e era r er 1 n e uÇL• , •

1 
Gesta ~ t~~a ıı:n ın~nferid b lrkaç dilş.. İ muhareb8SI karŞISIR a : Müteaddld Rus gUııdelerl, bilhassa sahada Almanya ile işblrllği yapma_ mütea.kib Hlmm1er in omn e 

n ....,.,aresi, tnhrıb ve yangın bom- k d k• •}"b : : muharrir Alexl.s Tolst-01 ve bu mcynndıı. J>O ta~fından idam edildiği şayi. ~ -· Yanronı.r ....... "dor- Mos ova a 1 Si a ! ileri sürülen mütalealar i Skwak. Hn .. at. Bulgar ve Snblı m~. :;:.:":'u.°~!:.:u a~~'::':.,de~:,~ alan ooı.-ktad>r. .) 8Öndilrillını.Uştıur. ÖIU ve yaralı var- f b k · ı rle..r bugün Slav mmetlcre h.ta- Y . \._ _ :~ hedeflerde ha.sarat yoktur. a ri alarına E Kahire, 10 (A.A.) - 'Rusya mey ı =~lr beyanname neşreder<"k onları [Devamı 5 ınd sayfada) "'------"""".'::::==== 
ztm tayy&r<ı~ares.ı dUşüıiıımuştür. BL hu"'cum edı.ldı· i dan muh!\rebesl hakkında alınan 1 bUt.ün Slav milletıerln can dlişmanı ev. [ Kadınl~r b"ır senede tuvalete J Lcm(lra tı (Aıbımız Yolttur. : mevsuk haberler Ortaşa.rkta.ki müt İ elO. AlnınDNa ve Hltlcrizm ile mücade. u 

("1!~~~~~~.A..~l~;-~B~.~ B. c: Bu ~ tefik ordular arasında. pek bil.Yük • ; h'rl P. (i yeıt etmişlerdir. 1 ? 
ın ~ "'un illi tıacn &'DO...Jl ar r bir it! Ue kal~ Ilır. ı LondN 11 (A.A.) - Atı nJansı bil. kaç :;cıc:ı'&ltı • .: _. alCar 8~ ~:v· ... oatu.. nae, 'Um k.to - D - ŞlmcHJd şiddetli sıcaklar de\TCSin-
re .. de kfuncı rıın ı[;o :~J be .. _ • den sonra orı.aşam.ta Ya.ı>ılacatı dırlynr: h • • 

- ~ ....... '- çı~artldı ~ tahmin edilen ve ;otaAt tarafın • ı Alman gençlığln"n haleti ruhıycsl- K a d 1 n 1 a ra ucum.' .. U k~ k - -- : dan Wkbinlikle beklanen mulınre.. nin çik bozulmuş olduğunu ı;:&tcren za şar ta lf.Lr~;;uı, lO <A.A.) - 1 1er1n RUSYAda cereyan etmekte O- • alllmetler eksik değildir. Alman genç_ 
~kuınandanJılını ~tnan ordu- ~ lan mUharebelerle sıkı blr surette i llğı arasında bu manevi gerginliği vü: ge • ı k Ceı>hesınde harekat del\ t.ebug,; Şailc : münasebettar olduğu hwıusundA 1 cude getil"en sebeblerln yıllardanberı rgın ; daha reyanı takrb t l'ı>I§ ll<lllen ce- i herkes müttefiktir. f d va.m ve yekdiğeriru takib eden se. 

kuVVetıı Alın e mektedır. Oldukça i [Of'vam• 5 inci sayfada] _/ f:rbeı'lik tcdbı.rlcrinın Şiddet.inden, f azlalaştl kilileri dün an bomba.rdı.rnan teşek- \. ............................... _._. ........... : AvrUPanın bir ucundan diğer ucuna 
fa.bnkaları dgec~ Moskovadaki stIAh Meclisin bugun tatil ınütema.di gidiP gclıneıerdcn ve de -

Kadın ve erkek okuyucularımız arasında 
süs tuvalet meselesinden çıkan münakaşa 

kale • cmıryolları ve :müna _ ht 1 vamlı olaNLk aile ocaklarından uzak 

J -- V'aff ı:ıum ·tes~<;atına büyük bir mu.. yapmaSJ mu eme bulunmaktan ileri gelen bil' net<ce GazC'tcmizde o:Kadm.lar blr senede/ kuyucularunız da bu mukabil iddiai'a 
aponlar ge • r · a yetıe hücum etmişlerdir. Şch.. A k ıı l1 C'.I'cletonla) - BDyiık olduğu kola~ anlaşıl.abıl.r. tuvıılctc kaç saatlerlnl harcarlur?» alnlrlenmekıte kadıniarJ.ın aştğı kal. "k nış .rı merkezinde M,._ko a h I ı' •L n ar ı-uesl bu mevzulu bir ynzı lnt!şıır et.ır..lş, bunıı. mnınaktadırlar. Bu mektublaıı s·-.... ıe Q'n ' "" v fC r 

1 ın ... lls' heyeti umuma,, • Bu hııletl ruhiyenin ÇOk ciddi ve "....,.' Yasta tah .d ntalinde büyük ve şlddeut yancın - ~~et1:r~~ ~planncak, asker a·lelc. vahım olduğu Almanlar tnrafından t:au kadın okuyucularımız sinirlenerek ncşredıyoruz: de Şl ata ıar çıkmıştır. rıne ardım ıuyıhası, o.skcrlık tanu_ OC'Vab ;vamıı.şlar, erkeıcıcrııı. tadın pc. e Nazilli erkek k vaın ed· Alman hnvn kuvvet.lorınln bılh~ nun~ dörduucCt nuı.d<ICS.111 tf&<UI işgal edılen m<ımlekerlerde do aşikar şı.ndc ve meyhanelerde dıı.ha az mı zn- o uyucu -

bütün hararetile devam ediyor 

Llndra 1 IYorJar son günler zarfında ede ct.tiklerı eden Hiyiha. mcmleketımıZe gelen obrak. görülmektedir. n~an ı;:ırfetmtt::te olduklo.nnı sormuş _ larımızdan R. Oz: ~~ teın 1 
1 

{.\..\.) parlak zatorlerın neticesi olarak dilf. hnrb mültccUcrı tuık'.landakı kanun İtimada çok: şayan insanların de- !ardı. c- Bayan Makbulcnln kadınlann tu. lnıı ~ıra ll.ştıtnıa v - Pasifikte vnzl- man 22 Hazırandanberi, Flnlnndıya layihası ve idare örCıye lronununu dıklerıne göre Alman ordusu pek yn. Biz b1b3rııf olduğumuz cilıctıc, buna valet için .sarfettlklerı boş zamanlar 
'*" llfunaıı e iergtnıığın Brttı. harekat sahası da dahil olduğu hal- • . .. .. k d +A •- 1 b' •n zd .

1
... dil cevab vcımeği cık.ek okuyuculanuuza mevzuubahs eden blr yazıya sinirli b•ı lantı.~ ~l!nıl er Vardır. Avustralya b-tfin ce hede 10 bin tayyare tadil eden IAyiha üzerinde CÖ:-U.Şule. uı a vanı.una ı ır .,..r 11 1 un e e. bıra.k:m~tık. Aldığımız mc1."1.ubların halde verdl~i ceva.bı oe;ı de okudum ınııı,.......,. ~lnonın husu~ top· de, u tir P ce-. Bu müıakerelel'<len sonra cok olan sulh aylalurmın hemen ar. çoklullundan anıası.,or ki: orkok o. <D•,.ou G "" Jtadal ~ ~. k için seyahatini ka~=k~ ; 0 <A.A.> _ sortavala Meclisin bir müddet daha tatil kararı kasından ahzımevki etmiş bulunmak.. 

~e ,_ cya ha.fırı rn.' 5 inci sa>·fada] vermesi muhtemeldir. tn<tır. 
v "I kat·ı 8 Ye nazın King. va. __ _::__c_v_am_• -------------------------------------~ auıtı ka~tte tenaıa&tığını. h:ı.rb 
nı le J~Po verın<ıt n\es'uliymlnln 
~ V113tııall-a nhyn terettilb edeceği. 
™-·' ll2hnıe :~~Ukuk .,e menfaat -
~. -..u.ına edeceğini söyle-
Janonıa 

"~~ ~~ YaPınakta bulundukları 
n=..cır~ 11 ~ tyı aUımetıcr değildir. 

l~.,'1)r .\..A,) - B. B . C.: 

t 
1 ~:1~ablrine söre Jnponlar 

eıJI) \'e ~ e e Ctt.iklerI Uslcrde kı-
~ 0l'lar. ~ ie.ıtıllcn t.aiışidlne de\·am 
~ \e lıavan~ nıüstıı.hkoın mevkiler 
~ tlar. Jaı>on fhlerintn lkmallni tesri 
lı~ ~lalar başvekil! İmparııtorıa 
tllt reuı blr tör(işınUştur. Bunlar, e. 

· bıre.rın llk nllimeUerı-

AI ~ fnaııterenln denlz ıcuvveU haklka - o diyarın ltendlsl.nden baısk!l hakim! bütün ıtekenımüh\t Sınga.pur tahkimat 

1 

rna ten bliyük ve mUhJındir. Fa.'kat, tngll- olamıyacıatını ihsas edici adımlar atan manzwnes!.nde tatbik adilmiş vo mU.. 

t• nya ile yenı• terenin bundan daha bltyuk bır ıkuv- Japonyaya lı:arşı milli Çin, Felemr.n!.: him donanma ile ha .. a kuvveUnin 

Yazan: Emekli general K. D. 

le vetı vardır ki, o da slya.sı kuvvat.ıdlr. Hhıdistanı ve Birleşik Aıncrlka hüJcO- ve bunlarla işbirliği yapacak bir tam. a.re.t mukavelesı• Tarihin te.selsUl ed"gelen safho.Jıı.nna mctlerile Avustralya ve yenı Ze!Anda kuvvetinin gıda maddelcn'i, sa, bcntln 
dlldca.t edilirse ingııtcre.nln ıl:cndlslni, donilnlyonlarının siyasi ve lk.t.ısadi men kömür, mühimmat vcsalre glbl fütiyac 

1 da.ima adalarının kendisine tenıın et- !aatlerlnı tahrik etmek suret.in ayni !arından en az altışar aylığını lst.lab Aı- Çın temaslar t11J amuhteşem !lnrcrn.<b lJ1 is•faııdgll.hı tnrzda hareket ct.mcıcte Olduğu anlaşıl- edebilecek büyük yerlctı depoları Ve 
.""l'l o!an donanmaslle ve bununl.:l b rliktc maktadır. 

t~lac~a Ue ~ devlet veya mllle!ıle thtUM ha- Tabii İngiltere bu rada bıZZat ken. sarnıçları da vücuda getlrllmşltir. U. lı41 Olan ıınenııeıtetınıiz a~sında linde lse onun etrafına bllyllklü, kilçük disi tarafından yapılması icab eden za.kşarktakj son ge:rginUkler üzerine de 
~l' tın Yenı ticaret anlaşması- ııı blrcolt diğer devlet veya mil.letlerl aSkerl tedbirlen de bilsbUtün Uunaı ot- Yeniden mühim blr İngllJz deniz fllo4 ~ ~c ~ lkararlaştırma.ıc üzC're üşüştürnıckle müdafaa et.t!ğl görülür. rnemcktedlr. MeseIA, S1ngn.pur ıle U- su İngiliz ana \'atanmdan Singa1>ura 
ll(l 'l'ıcatet zı ıntlzakereler yapıla _ Bir llı:üsur asır evvel İill,i)aıa.tor bırınci znkşarktaki dığer tngilllı Usle ek z1 müteveccihen yola çıktlnlmıştır. 
~ ~:klı.let.t mUsteşan Hn- NaJ>O]yona karşı böyle yapmıştı. 1Pl4. yade takviye edildiği ibl b rı l - Ancak şunu do. !kaydetmek merb~ l1rtı ~ <! Z , dış ticaret daırest 1918 Cihan Harbinde hemen bütün v , . g • u.n an ev- rıyetindeyiz, ki İngatere d'.l.ıına başka_ 
eıl>e '7 teı:n1.ştınangu Ankaradnn şelı- dUnyayı Almanya a.lcynınde ayu.ldnn: r:~n:e ~::iı::lcdı~ımlz vC?hıle, P~le- larına istlnad etti~! ve aynt zamanda 

Dnnkn at yarışları da 
heyecanla takib edildi 

yüzme şampiyonluk, tenis ve Aynca 
pentatlon müsabakaları yapıldı ---. ... 

l'll eqlet. tclrdcalr. Milzıı.kcrelcre hari- dırdı. Bınırum iki sene evv~ı. bugünkü ile m{işterclte n~ı:':...s!::.e.!'~ Amczuka onlnrın kuvvet ve vesaitinden istifade 
\ nı,.. rı hamin zuhur,. 1 hlss dC'n sabık n •vuA. .,.;uuirler ltt az ederek iş görmeği esas 1ttıhaz cyledlkl 
e -....,uı ıtun•- l?l.Ukavelelcr müdil- ve mUtev::;~V+ naşvckll Mls•er olunmuştur. ~100 Singn.pura Japon i"" b'"'"- bu •-..n..lrı At yarışlarının beşinci hafta nıllsa. m:ıh&ustu. Mesafesi 1400 met.re idJ.. 

Dünkü at :vanşlnn nc!ıın lıf';recanlı l>fr sallaa 

ı 

l'I..~ -ıca tlcareı; UdUrü ttyu .L ~. • 

1 

' .,.....ı uıı.wı """"' er dııınıa hal ve ba.ka.la.rı d!ın Veliefendi koşu mahallin. ı - Rol 1.30 dakika. rı ~rı r 1şt.t m Cenberlain. g ~ setırıı lhdrı<; ların en büyük zırhlılannd.ı bulunan vaziyetin istilzam e.vlediğl derecen!.n Clc yapıldı. Dünkü milsa.bıı.kalarda bil-
2 

_ llis "ı.ı.,, •b - •ak "10oeklenfü. su,.me itl!fe , !I laşnı., oıan 40 6 oantlmetretlk topla,.. mukabele dumında hulunmakta<hr ve bu "boble ...,. oı. kalol>o1'k ham bulundu GMY&n 400 k"""' V<nll 
"'"' >oıu, ""'non bir lasm< Bul - """""'' '°"' m nleyhm ""'"'Jnu>k ioln bu çapta • <ÇOk top '"' bazan büı<tk rl"'1crle kor,,ı..,.okı.o. -= netceıcrı '"""""'""' • lk"'cl • .,., tıc ,..,uda aaf bn 

.. ,.,,. b~akmda manıcike. de ve ~lnıhnH• kufut cenber ı... -rllndotlr. Mnmwn '4hkimat d". s....ııe "°''il Atrlkada. Yunnnls- eı,ıncı •osu• ttc ve dnba ,..,kan,.. ...,..., _. ,. dlol taylam -Catlardır. sisi ile . .' tı. BugUn ae Uzakşarkta san'a.tında tıaha.kknık ett.trmıs olduğu (Devamı 5 lnclıı ı;4)'fada.J &a 611.f tan iD&1Jia at ve Jusıaltlarına lMmrmrt 1 ...ı aayfaclal .. ' 
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~[DUnyam.11 Umidi] 

o aca mı? 
ÇOCUK 

26 Temmuz bilme
cemizde kazananlar 

,G-"NCJL isLEB _ 
Gizlenmesi doğru olmıyan hadiseler ca a su 

Yazan: Ahmed Hamdi 

26 Tem.muz tarıhli bilmecemizde 
kaza.nan oku,yucularımırıın is:m:erl 
aşağıda yazılıdır. ist.anbulda bulunar. 

ızyıucul&rımız.n hediyelerini i'a • 
rteısıı., Perşembe günleri öAleden 
nra bi'Zzaıt idarehanemi:zden al

SEkiz serwı kocasile me.,'ud y~d~-1 m!ş, evlendrken. okuyucumun evvelct: 
tan sonra ayrılan bir geuç kadın oku- n~ıılanmı.ş olduğunu gu.emlşler. Se. 
Yllcwn, benden bazı !>Uallc!· sormuş ve neler geçmiş, bu hiıdıse gizli kaJ.mıo 
ce' ablarını adresine bll.iır:nemi arzu Ve nihayet bundan bir.ıUç ay evvel o. 
ctmlşti. Onun sorduğu SU1!.l!ere hususi kuyucwnun kocası haber alıyor. Mes'ut' 
mektubla cevab verdim. Burada sadece YlJVada sa.adetıben artıJc eser yok. ayn. 
başın.dm geçenleııi anlatacağım: lı.yorlaz.» 

ı (•) günıün birinde bu tşe Unsınast 'her za.,tahaklltüm ve kuwet mei.odiarın~ ihti-
İ.çiınde bulunduğumuz buhran ve in. mazı va.rid ve ~ür. H~ln buy~ olmamalıdır. İnsanlar .ve mıııetler 

«OkllYUcum, henUz on sekiı yaşında lı.:a.ba.ha.t g~enlr, fakat ks.bahat ol-
iken a.ilesinin münas!.b gordilkleıı bir nı.yan herhangd bir hıkUseyl gizlemek 
BEil~ nişanlanmış. Nlşa.nlıs.1e bır ı:ra. hiç dotru detildir. :Eter evvelden nlşar 
dıt bulumnadıklıarı gibi aile arasında ümmı.ş, arnlmlş oldutu. ahvalin cere.. 
g<irlışmeleıi de anca.ıc nı~ gününe ve :1-&n ettiiti şekilde okuyucumun t.oca • 
cndan sonra.ki bir alle ziyaretine mün. sxa anlatılmış olsaydı. bugün arn!ıta 
lıa.~ır kalıyor. EhemmiyetJlz bazı se - ~el>eblyet veren o hAdfse, unutulmmıtu 
bebler dola.yısile nişan bir ay sonra bile. O gizli tutulan hAdisede mub* 
bozulmuş. Bir sene geçnıiş okuyucum kak çirkin blr taı'a.f bulunduAu şüphe 

tikal devresinin bit.mesi ve dimy&nın ka.raıltteri, tam bubran ve Jııt..kaı de~-ve bilhuııa büyillı: milli!t.er, bunları 
altikl sulh devresine girnı.esi için aca- reıi.nin vastıdır. Bu noktada hen~ yalnız b~~rilı;..,~~uı ~~ıe11 k~krea ne!er li.zlmd:ır; ve ounı.r oluvor tıehl:lke 1ra1ımı14 değildir. Ha.beden mu.. alı. IAüJA'.a ""4"'"" v-ua..&r e ınan
u? Bunun ioiıı şun.lan imbul etmek lıetlerin ve h~ beraber sil- alıcbrla.r. 

lizırn: niin btrinde bu davaya Orışnalan her Yeı:ııl şe.rtlann dttnya :rUzünde te -

maları llAzı.mdır. Taş-ada bulwı.a.nla. 

nn hediyeleri poota tle a.dre.slerıne 

gönderilir. 

Bir Avrupa haritası 
1 - Gerek 1914_18 Dttnya. Haıi>inin, zaman mümkün olan dl#er millrtlerln sisi, bir günden diğerine yapılacak iş İsta.ıııbul Bostancı l numaralı ilk 
~ek bu8iinkü hart>lın buhran ve ıntı _ akıl 'f'e şuurla, itAdal ve •ııstetlıe harblıı değildir. Bt.mun btrçok müşkül safha • sınıf 3 talebesınden ÜnaJ De. 

l devrelerinde baş göstermiş büyüt lrokılü sebebi.erini anlayıp ık:avradtkla.n ıarı, devreleri olacadc.tır. Bı.ı devre es • 
şinı.ol ayrılm.ı.., old\lfu ıe.ocıi~ii-:: evlen ,. sini yenememiştir. TEYZE 

hatblerden biri olduğunu; ve kabul etuııöert hattın.da ~1ınld ve. nasJllda !nkılA.bın b!lb!l blr icabı ola. Bir güne, gözlüğü 
2 - Esıkıi şartlara dönmenin mtım. recelı: ali.metler ~ obn.akh beı·a- ra.k kuvvet ve cebir metodunun kulla. Zeyrek ortaokul tnlebesinden 313 ( "Son Posta,, nın bulmacası: 2 - <2~ tün Ohnadıtını. ve ~i şartw.nn lru - ber kuvvetli değüdir. Bi]j,ki.s harbin nılacağı yerler olacaktır . .Fa.kat bu !- numaralı Kaya Kanatlı. 

icab etıtiğ;ini; ~ milletlere de sinı.yet etmesi ve et- deta inYıobatı temin eden jandarmalık Bir masa •aati Bunlardan 30 tanesini allederek bir arada yollıyan 
3 - Kurulacak W!Va ıar1laeıı.k bu tirilmesi tehllıkesl. vard'ır. Bıne.enaleyh vazifesi olup, yoma örn idare il~n o - t~tanbul Selçuk kız en.<;titüsü sınıf k b. h J. '-J. d .... hn 

lilıi şartların btitıün dün.Yada yalnız bu ndlttada. tam tıir 01gun1Uı1: henüz ıunmuış bir memieketre ordu_va vm-ilmlR ...., o uyucumuza ır e ıye taR ım e ecegı~ 
kuvvıet ve cebir ile resis ;ııdilemiyece • yoktur. iş gibi değildir. Onun :cin A\ nma ve 3 de 295 numaralı Meziyet Şahinci. Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
tini; bunlaırın milletle!" tarafından er 2 - Hamin başlangıcında ve ilk i.ınYa sulhunu koruma.il: U1ere b=r ıo. Mü1'ekkebli kalem ı _ öbür diln • !!11!!1!!~=~~..., 
ket rızaıarilıe kabul ecMmesl zarurt bu- senelerinde esld borrulan ~.J.arın ye- sım milletlerin sllfıhlanıp, d'ğ'0rlerinin (Son Posta hatıralı) yada rahat yer (5), } 1 1 ı 

ıclı.ığunu; binaenaleyh artık si!Ahla- rine getirilmesi iStenıiyordu. Bugün bo- silRhtan mahrum bırakılır.as: cel:>lr ve .Anılmra. L1ıklar caddesi Karde.!}ler YapmaJ.<, işlemek 

21 
___ _ 

nn tamamen bıraDnlDıaQı mtimkün ol. zul!muış ve !köhneleşmiş es.ki f1!lrllar ye • aha.taküm IJW?todilıe bir takım şartlann a.paztımanı bir!nci klt 5 numar:ıda C3l. 
~; '9 rine yenileı1Dln t.uomasından ~ahsedL yaşaması dfuı..va sulhu Için tchll<ke teş.~ Gökçen Hıdır, Istanbul Sultanahmed 2 - GÖ't rengi 

4 - Yeni şart.Jara doğru gidilirtım, ıtvor. Bunu hem btr. ~:at. ııöylüyor, kil eder. Marifet silaha lüzum kalma. Alemdar caddesi S2 numarad-a Or_ C3l, Gilçıük <6>. 
"8ki ni?.aının d~a ytWilnde ve bir ıo.. hem öbUr taraf .. İşte oırıneı maddede. dan yaşıyaca.k yeni şartlar. blJlmaktır. han, İstanbul ikinci ilkolı-ul sınıf 3/ 3 Ekınlf"rln 3 

ıninetıer hayatında yıı.ptığı hak: - ki becftı&nljği kıı!ımen nikbinl:ğe sevke. 4 _ Eski nizamın dünva yi;zunde de 283 Nurban. S&vruldugıı yer <6>. 
lıldan da idilAne bi.r şekilde tuhih den UmldH bir nokta .. Bu. bari> dev- aptığı baksızlı.Jcların tela!is! lcab etti- K J l le l 4 - Şen <6). 

Ye t&.!r~ IA.zım geldiiini: resinde lkaızanılmış bir şeydir. Ai harbin 9eYri mUddeıtince söylenmL ID'fUn ° ma a em 5 _ Kokulu ot 
A ba ,._. "-~af istedi~i ' (Son Posta hllttralll 

ca: bunlar oluyw .mu? Faılı::at acaıb6 her nu ..,... ın ve anlaşılmıya ba.cslam~tıı. Mes0 lft ham istanlmi Ama dk" dd i 1'1 (4), eolı: lezır.etll <5>. 
Bunun için haıt>in başıangıcındak! yeni şartla.T birbirinin aynı midir? m~e ka,yn&klanndan bütün insan - vu ory ca. es 8 - Nkla <2> 

e şimQıti görüşlere na7.al'&Il yukulltl Zaten böyle bir blrlesme ol.ti.ulu gün Mm müştereken istifadesi gibi. mıına.raıda Ba.'Jri~ Keskın.. Istanbui Din ve dllııya işle _' 
ad(k>Ierde bir olguıı]uk var mı, yollt ham biter. BlTleşnıe oluyor mu mev - Fakat dava yalnız bundan ~baret de. Nuru061Ilanly~ Türl:>edar ~kak 3 nu.I rini ayıran <4>, Nl- 6 

baıtaıım: zat.mu baŞlca bir yazıya bırakacatım ğiJıdir. Bs1ci n.izamm ya.ptıgı baksız1*- ma~a Semih Yener, . Istanbul kı'Z da c2>. 
1 - Harbin başlangıcında ve Jııube için. bU makalede yalnız her iki tara- la.r onun doğurduğu leza.:1.arın neti _ muall~m lMSlek mektebı sınıf 2/E de 7 _ Elemli «U. 7 

ta.lta~ eden ~lerde, ihtilaf se- fın yeni şartlar kurmıM: lüzumunda cesldir. Bu tezadlar uzun sünnü5 oları 325 Nımet. Nota. <2> . 
. ıerıntn Yaılnız bazı milletı.eri alllca- birleştiklerini, bunun da ~kili bir ~~buhran ve lnt.ikal devr~dekl harb - Diı lırçaaı 8 - Davar besle-
~ ettltinl, btna.enale:yh ara. bulmak. olıduğunu not etmekle lktifa edecetım. ler, i'htilAller ve buhranlarla, yani hA- (Son Posta hatırab) nen yer <4l, Rds-

ı 1ı:anJı1*1ı fıedakArlıkla.r ya.pma.k su- 3 _ Yeni şartların ımvvet ve ce~tı: diselerin seyri içinde yav~ yavaş tas- t>iyarbakır orman çev!rğe müdür_ geleni öldümıe!t (5). 
~Uıe hamin önlenebileceğini ümid e. ile tMl6 ve idame edilmeai lca.b ettıti fı;ye edllmekıtedir. Harbeden millE"tler lüğii memurla.rınd.an Abdullah Oğuz 9 - Sıı.llaııdır 
enııer COktu: HaıttA İngıliz baŞVekıli oktasmda ısrar edildiği görülüYor.dünya sulhunu sa.mimi olarak arzu e. ()ğ'ı.u Ali Said Oğuz, Tclrsus okaiiptüs (2l, En çok (5). 10 

ler !ayn bile bu nvıJrsadla !leyaha.t- ~ilhassa İngiltere ve Amerikı Avru. erlerse, davanın gerisini taz:ta ve bey. şefi HWıeyin Orun elile Muammer, 10 - Çocuk do. 
BYa.,Jıbuştı. anın ve dünyanın sunıunu ~~akhude t:an dökmeden. ~eJ~.nıyet dl_ln. ~ İstanbtt. Ca.ğaloğlu ortaokulu sınıf ğurtan ,3ı, san·atll 

trıalk.~ harbe ba.şlan<lı.ğı ZRmanki ~re Stendi ellerinde ve emırlerınde vasında güçlükle teH\fı edııecek büyült 2/B de 8 numaralı İbrahim. c2ı, sonuna ctı ko 
tüçü:ııar 0ııtada.n kdkmu;: onlaruı -kuvvetli bh' kara ordu.su v~ dl!Dlz ve tahrlbat'ta daha fazla devam etmeden yunuz mensub o: • 

2 şılnt14 ~esHeJıenten ibaret oldutu anla.. ıkuvvetıeri bulundurma.k icab et- k.a.rşıhk:lı anlaşmalarla temir. edel)lllr. Diı mac•rnu sun C2). l 
ed~lern~rt;~ hatta .tam ifade ve h- ~==e inanmış gt>zükUyorlar. ıer. Hadımköy askeri po..'Jta 8137 No. Er. ıı - Çocuğu em 

, utıdt.ıh görtfu: ~ü 3ebebleri bu- Maalesef bu ınanış dünya sulhu ~ak. Harbin her ıno taraf ıçın de bir imh uğTul Yener, Alpullu ilkokul sınıf 3 zlren <5>. 
hart>, tnaıhdtıd ~ür.. Binaenaleyh kında ümiıd verecek bir nokta değıl ·harbi şeklinde devam etmesinin önü~ talebesinden Alaettin Silindir, İstan. 12 - Sırlar (5). 
tün insaniıitJ ve bUtıiin ~~eti de~ll. bü- •. Artık inSaDlar bu ita.dar k!l.n dök. ne geçilerek bir sulha kavuşmak, her bul 2 nci ilk.okul srnıf 3/A da 131 l'ukarıdan aşağı: 

r ~ o'-'·~· ı· • nyayı ahlfı.kı· a. ~-'.....n bunca fedaıkirlıklar ettikten şeyden ziyade, h r ikı tarafın tesisin - numaralı Berna. 1 - Öbür dünyada yanan yer <8> • 
~ .... _., çın uzaması n ın- ".....,...:; • Adalar denizi <3>. 

lleYirci Olan mill~erin dahi sonra bir sükQn ve refah devresine de muta.bdc oldukları yenı şaıtlard1l. bi Muhtıra Jel teri 2 - Göz rengi C3l, Soy sop (6). 
------ u1a.ş1nalldırlar. Eğer maksaC:. bu sükün b!.rleşıneye varmakla nıünıkündür. Bu (Son Po~ta hatıralı) 

3 
_ İnce <5), GOOtermek <41. 

6 Atastos 1941 ta- ve refah devresinin emnıye~in: ve de:-~ oluyor mu? Bunu da gelecek yazını.. Uşak Burma cami civaırında esk;ci 4 _ Mücevher (5l, Nida <2). 
vamını tesis ise bunun içın cebir ve el&. tahlile çnlışacağun. 

4 
'> d 

1 
5 _ 'r'-arede okunan (4). 

[Devamı sayfa .., e .lY.ı..&il 

6 - Katreli (6), Şimal vllliyet.leri .. 
mizden biri (4). 

7 - şüphesiz <6>, şöhret m. 
8 - Edat (2), Çiğne (2), ~ dıııle. 

mek (5). 

9 - Bir av kuşu <6>, Dull6'ıP. derım 
m. 

10 - Beygir (2), Müsaadeli (6), Bo
yını aıksl <2> . 
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Bar kızları arasında bir gece 

61! blr telAket ı:ıçunıma Jse; bir <bal') i 
ciA genç bir eı:ks ıoln ayni teU\ketin i ~g~~~ 
~ turru bir uçummu değil midir? S ·• 
Orada wı cJna.yetJer ın1 olmuştur? : 

CBar) da ~irtlltimiz o neş'e11 gPce i 
zst'l-allı Kıemalettin Şü.uU için de bil- ~: 
yük b1:r !el4ketin mebde.ı olmll.$tu.. O 
gece, be.:rd.a biıtaç ecno..>i kadınla ko.. : 
nuşttı. Ona (Ameftk.a) yı methü sena : 

"Son Posta .. ndl 
edebi romard 

J 

ebnlşler. i 43 Y 
- 68 - Sahnede: Hep ecnıeot kızlaı'.. MM:ar - .Amertaya &1t8en ~ aydıı. Zl!!lg:jn : - - , azan: Na11ret Sala Cot 

NeŞ\e1 hürriyetle sarhoştuk! Her şeY~ kızları; Fransız kızları; Rumen kızlan .. oıursunı dmıişler. i • ft • taıptaze ve hisleri yepyeni bir genç] İçini çekti. 

,, 
de blr (Açılma!) merakı vardı! BeroiM Çok ac?k dekolte oyo.uyol'laı·.. aecel Taır.ilrln mtlmıi sa.yfalann.da dersi it>.. i W .lcı2Lık tezahürüydü şüphesiZ.. yeni - Bilmiyorum!. 
lu i.iemleri de bambaşka olmustu ı Bir aaat b.irden sonra ~V>e3abalı daha. ıı- ret arııyarak tarilere Jnıt?r~11 ~~_i.UW" ~ Bir kalb dile geld-İ ~üdür hemen h<!r gece rüyasına gi- Sedad bir kahkaha attı: 
(barı ıha3atJdır gidiyor. c« ve çırı.l.çı:pla.k dau .. :;:la.r başlamış .. okutan bu za.vsnı da beaı.::n gibi sivri : rıycırdıu. Bir gece, yeni müdür onu _ BJmiyor musun? Hiç se~ 
Yığın yığın ecnebi artılst kızla.r İs - Belit! yamı meddah XAr:ımıı~ Y!Ullt<a akıllılaıdandı: : AJşe b hangi ha.rft&? kol:annm arasına almış hatta du ağlaru:r mı? B' dı d ·mi 

tarıd>ula &kızı etm:i.şl.e.rd.L Şimdi moda glckc.Elk değil mJylm?. Tabeıiöabah otu. Kendisi muhtacı blm.met l>lr dede: ! = 11 ' u . a . daklarında.n - ü tü. Ter . inde -ı ır er tn var 
bun ıı.rda.ydl. <Meşru~tı ilAnmı mil. rJrü+: İ$erlenıe anad3.o. doim& sıçra.- Nenle kaldı gayriye himmet ecle!. E e, e1'endimJ. oıpm ş.. ,ç. . U..,Hasta _llllSın?. . 
ter..k.ib bu derece ı;eroes; hayat; Hare- s..:nl&r!. Biz dlvanelertz; ba9kıı.>ına ak11 ~ : - Ya bu?. ~nml§tı bu. ~tlı ruyad~~ .. ııa.ı.a, b~j - Hiç bir şey,m Yok. 
t:e: ordusunun ve Ma.hmuıi Şevket Pa-1 .Kız.J.ar; sahnede oYna.dııttan sonra., tc-::ek halde miyiz?. Meki:croi terkPttl.. : Oeru; kız, yüzü pembeleşerek ve rı.ıy~mn tesirı alt~da ıc!ı. Ne tatl~ - Peki neye m.ahzunsun, niçin 1 

eamı..ı İstanbula vürudlle biraz kendini arka.la..nna. bir tül aJJıP ~ iniyorlar: Aileı;lni ıbeft~ .. Ha!tA ev1 :?d~; yükte/iber uman olduğu gibi, gözlerini Se_ ~ .. ılY gıclklıya.n hlsler yaraıtm:ı.ştı bujlıYorsun?. 
k:plltnn.ştı. oturacak enayı masası an:ror.Lar .. h~. '.Pahada atır ne van&&. - :ıAlebi ;da.ctın yüzüne kaldırmn.dan, b~ı oıpuş.. o g~ -s:en.ç kız, sabaha ka - Bu sualler fu'.erine, genç kız, lı' 

. <Mıı..b.ınud Şevr.tet> paş.'\ mütea$..cub (.k~~um.asyon Ylll>1Y~···a~).. .1!:.sa..c::en iht.mal - aal!Dmt etti. .• Aı.ı.,...1ka.y:ı. ka- ;&ağ'&, oola eğerek gö.sterılen har!i ta_ ~r bu ~en ~-ybetme~k, -~u 1bütün boşandı. Omuzları sarsıla; bir zatmış. - t.aiarlfe - sı>YU.la.nlan, ikınc. bu- na • çıp glW. :nımıya ça!ışıyormı· ruyarun devamını g.Jnne.k 1çin go4. sıla. elinden bebeği alınmış bir 
Beğenmed.lğim; faka.~; iki meselede nı.ı.rua C t> sokup &d.a.mıı.kıll1 terletiyo··- S!ovlnm.edim değil!. E . •. ." • !erini .'lı.kı sıkı yummuştu. Sanki, bu cuk ibi lllqkıra ıa 

ben•m l.şime yaramış bir karakteri vı.r-1 ıaı-dı. Kemalettin Şükrü: - Uç ay se.nrs ~eııgltl bir arkadıış : - De1I4n soy'ledmdi Arşe... öpilşme hakiki imı ibi Sedaddan g ' hıc~a. a~. 
dı: Bir telefon edin.iz; sôYlenen ~e 1 - Biz de bir ta.ne \!atıralun mı? dl- tstiınbula gelıece!'!ı:! .. dedim. ; Ayşe, büsbüt'ün kızarın.ışt.ı. Nar ta.nı t k hl ş .~ .. b k baş:l.amıştı. Sedad muLehayyı~_.,.. 
C.<:ıl"ı&I tn&nı.yor, ve bi.liı.~ o yrri ye sordu. HalbUki bicare cek"''::!iz ~idi. mn- ~renkli dudaklarım dişliyor, m:ı.hcu )u yor, ar ı ç .ruzun_ı: ı ~ amı..,b'.ı~ard.u. A:vtşe, lrollarıııı lID"'"" 

bil" <yazıgın yerme> çe\'ır.ı:,'Or. Blı de- - Bir tane mi; dttl.im; yansm1 sen, vuluı: ~ tmalrta.n h.>'! ıoteıırm:sl <la. : biyetindıen ez(Uı b"' ..... d Hal ıyordu. Fırsat buldukça, gozıerı genç dayamış, başını kollnrınJt bıra 
rece hadid; şedid ve ıuz~ntA bUa~hklk yarısını ben mı alacağız?. Her şeyde lo!-r . ..Aınf'Nkada ıre felftketlcr cekmt~ 1a. f bu.iti, bütün c!e =1'cr u. ::;;,: ~mm dudakı~rına takılıyolr, ken- Sedad, omuz!arını, saçlarım okŞU>i. 
iş yapan bir m.ttı. Allan rahmet eyle- orta.klığa a.1cltm erer aı.o.ma.: lA:':adm> vallı?. En sonra s:ıkaklarda limonata ·derse g ' .. m .. verd15ı dı.s.ne her hatırla.yışt.ı heyecan ve- - Ne oluy-orsun Ane, söyle b.J: 
sin. 1 meselesinde: No mon~,·ı Eatnu'!. Onu da <ekşi su) d!v" !l'PP ol. ~ çal~ıştı. Hep&ııı mükemmel ren, vücudunu tatlı ürpermeler için- nen vax? 

<Ml'.hmud Şevk.et) paşanın hAd.~! - Dd tane ~a.kıralun.. rr.smı.s. Ezılmlq. 1nlem1$. ~TftnmOş.; ~b~~rdu. Fakat tuhaf ı~e .. genç mü_lde bırakan bu ateşli et parçalarını Diye teskine u~raş.ıyordu. 
1ta1ıinden son~; ~an.butcLı. 81me bır - Ona da no! Paraı.ı.~zı al.dıktA.n be-rmet 'reMin babıım tf'lraf bqvale.a!Jr! :dürün ka.rşmna gel.ince, ka.lbi çarp_ tahassürle seyrediyordu. _ oo, maşallah bir a§k sa~ 
(a!:ıl~l devresı başlamıştı. SOil.la, a.ı1ca.ml2dan c~\cn de çlıka - nıır.-.. vollamış da İst.anb .... ıo. dl\r lt:a::ıağı :mı.ya başlıyor, bütün vücudünü birHüyada ~u kadar tatlı olan şey, mi? 
H~e: Bular, hele çıplak oynrye.n 1 rırlar. sbnıc:!. ! titreme istilA. ediyor kafasındakiler ·· bıesiz hakikatte daha wvkliydi. ı N h 1'tm. ko d JU 

ecr.ebi aııtistıeri. Saat birden sonra kaJ)ll.•r k-ıpandl, AmM-!ıkada <MihTa.?.) ııamırırta 'blr :U idi . ' .. .. . azan 11 nu§uyor u. 
Beyoğlunun her blNhanesi; her mey sarı atlas -perdeler ~·ukarı çekildi, si - Ennt-nı ona ~ fenalılc ysT'l!Jlt<;!. Bnzı c çıup g ~rıyordu. Gene. ruy.a~ h.atırı_annş, vucudunu olmuş ta, yanlarına kadar ge:d 

baLıesl hemen ~cOık bir <~'::ne> ku- Y'1h perdeier tn<lirildi. Oarsonl!n tek- lvl islere gi~~ m~ni 00nuo;;. DQst : - Hatırla. bakayım, ne idi bu .. ha_ o geceki le'ZZetı hıç bır ~ye benzemLıtarkında o.l.mamış:a:-dı.. At elb 
n.yor; lke,pıya ibir levru; J)'mcerlere bl. rar mas&lıırı dola.şın.ağıı. baş.adılar .. !ç. enrfüınıfi:s. tavsiye et•!ğj j<;Jer de h"'J> :nı .senin ismini yazarken lwllanıyor_ yen l1'sler k.arplamıştı. kırbacıru avucW1& vurarak kar§ 
rı;: atlas perde; <Beyoğl.ı barıı; U..Jı.l-. k..: &11.&t blııden BOnra. iki mis1lne ı..-ı • cılk cıianı:ş. Ke~~ti'l SU.lltrt!yü öyle !duk. ii3aşı.na cA> gelınce, «BY:o olu _ - Peki Ayşe, T ile A run önüne bu da durııyordu. Ayşe doğrulmu.c;, 
bım); <Men~ ben) .. Barı, ban, borı,, kaım~ . .. Perde açıldı: B!r ik..i saat ev. de!'dlere, Me beHUa.ra. sM:mu$ ki! A- ~Yordu. eyşe, korka korka, ancak i§iti. Y gelince ne olur? /görünce ne yapacağını şa~rnııştl· 
ban.. veı nımuryan Ç?lcıın Mae:ır kızları; bu deta. btr fıcıdan ~kalmıı;, ôt.aki ~ıcıya ;len bir .oosle: Silkindi. Sedad, Ay~e.kt daılgın_ _ K.m::ağızı niÇfil ağhtıyors 

Halk MŞrei ·h~~'.c ~undu. defa anadan doğma d~nil~c.::k şe.Jc;lde boca efmıis .. S&ndan kJmı.lz:Jr&; :vnnı- ! _ «Ye:tl. lığın farkına. vanru.§tı: .. d.. bey? 
oençHk; buyenl IUeını. <iOZ~ onllıı'Cle ~m•çıp1allt çıtkm~a bıışladı :.r. YRlnız '7.~an galiill&Tda.:va.. : .. . Ha la .&..- daldın' ur ·• 
y~t göıilyonlu. Öyle bir uluk: dÇılmış-ıı Uç tane ayva yaprağı ell' g~çlrnıisıcr. Remsk>tıtin Sülrrü bu hınwn tstan- i Cevabım Verdi "Ve soy~ığinin doğ- - yro . ~--r-· • · Yüzünde şedid bir 
tı 'kl ... (Uyeıtıena!ıt! Yaını& &'mc.!:k mi: iıcı .tane&ini eöğüslerine ili~t1rmi11ler .. tmlrlıı dil!"er bir <ahb.ırl dan aM1 : ~nı olup olmadığını aruamak için de Ayşe, sankı ıç,nden geçerue~i ::ıedad ni.rliydı. Sedad aya~a kalktı: 
ll:ıyır; biz ya$,8.kiler de amu.stck. <Kır- lkr uınesint önlerine. Hani bn t-5çare <Cihan) kittübıhancsi sahibi <Mih - :Sedada 'ta.çamak bir nazar fırlattı. biliyorrn.uş gibl kıplarmızı kesıldi, ke_ - Ders ç.alı.şıyurduk hanımef 
tmdan sonra ~ı mezar pa.kla.rm•~~-) yupn.cıklar da bur!l.Y~ d~~ükl~rine piş. ran) Etendtrun yanına. f{trm.iştJ. Onu ! - Aferin! keledi: .. .. .. _ TaJebenizf tec#ye ettinıı g 

istanbulda ~ı1zıı ge211yo
1
rd.umd _ Rl cş.:!e ~dD ilo~ştm~!~;:~erıdll~ıdnı yere

1
.,atrnd_ak tkrıa etti. Saochklarla ki~..:.o alıp Ana _ : Sedad, bir.az evvel bataklıktan dön.. - Haryır.. ~y.. d.~uyordmn. _ Hayır .. evet .. bi1~medi de .. f 

Hanımın ~lık an mesc ~sın en m~- .,..m ı 1J1. ......... .,., "81'~ cıı a,ı;ı .... p u- ckııuva gitti. :M':hran bura1an yol•ııdı; : .. A Yi ....... al k '""'h - Ne dü.şünüyordun?. ağır biT §ey .söylemedim. 
c!ah KA.zmı) ı iki ııiin evvel yakala • rı.ryOTlar.. An o tııd sa:ttı edl :muş, yşe J'Wlrşısıruı. ara • .n.a - •• •. - .. . . 

... ı" . lltod -·~ı r blt 1~-ıe ""::n Bırıs' • ~-,.___ da '-·-q.· o ıı o a Y . :yanın kulübesi önündeki büyük çınar !Başını busbutun omıne eğdı. . ah.J Na.zan hanım, manalı bir b!l ı 
m_.,.r. ese fi.,··~ a , "'"' .,." ı ... .......,... .,..... . Kemalettin Si.lltrll; bu iki mes,,1eyl: • b . kfı:r özler ins· nın her za 1 . .. .. d 
de onun şerl.1ti dekil nıiydım1 Saka ku. - Efendi ıbaba!. Haydl burayı dol- hele rakı masasında ne tniY.el anlatırdı: :ağacının dibinde derse ba.şlan:ıştı. u ~n g . .. _a. • • - yşeyı suzuyor ~: 
f<lllun öksenin etrafında. dol~ası g'bi duran IJU <akıllılar) g~ç a.Gamlar .. BL _ Ne yapa.vnn a binjer; derdi: A- :Kahya, henüz a.vdet et~mi~t~. Ikis" man ır.adesi emxınde degıldır kı .. gay_ - Fakat bu gen yaşları bana 
ben de i>ode.<:in etrafıı:ıclıı. dolaşmakta r:ı ile; rakı ile; konya.~i.-1 D"'estolmus - ~rikada bir <Mihran) kıu{ıma cıktı. Sba..'ftıaş:a .kalıriışla.rdı. Ayşe, hakik.atenri ihtiyari iki damla yaş fı.şk.ınveT -şey1er tfa.de edlyor ga>i gelıyat· 
kii'!l . Eksik oımasınlar, ceb"mde Adıl- la~·. Gençllk var, ayıb değil dlyelim• Ys Bent ecwdn t"OVans ravirdi .. Hani b1r :zeki ve kavrayış'lı idi. Lakin, Sedadın'mişti. dersiniz müdür bey? 
ııa1J ttıccs:rların dört ~ yiU lira para- sen?. Bir lk.anş sakalınla hiç sıkılmı - Bcicta.c;i MkAye.'>i vardır: Skat'Şl.sma gelince heyecan:ı. düşüyor, _ A, ağlıyor musun Ayşe? Dersi - Ne kasdediyor.sunuz anl 
ları var. . yor mumın? dese ne dıyece~!m?. Be-kta~n.ln elinde on tı:ıra nmm;. "Beş ~bildaği halde söyliyemiyor, şaşmyor_ bilemedim di.Ye mi üzülüyorsun?. - ı:aıbuki pek zekisin;zdir. 

- N-e _?hırsa olstm şu b:'lr alemınf Kızlar soyundukça, halk a.a soyu'Aı... Dwahk elmıı"k. bes pa.;ahk peyni~ 9- :du hocasına :mahcub olmamak için Secbı.d, çenesinden tutarak ba.<jınlj - Iltifat edıyo:-sunuz. 
t>len ~~goreylmy ?.mıdadedlmbir. (lde~ Bekfld~- ~ .. ıt'<.:u; ~lar masaları tı.nı fınl deı. 1aca.krnış. Battalıı Ritmi.). Beş parıı~ık Ssaba' hlara k-..ı-r "a.lı"tıg~ı ha'ıde bu' kaldırmı.ştl. Ayşe g~r:nı kaç.ı.rı - - Rumplimamsevmem .. bana 
·~ ım a.. ar a.~ 1?.'-'l""'ttıı.r: oonlıerrleki son c1e~e!1 ::..1 a..·ıe ~-- · "1 .... ış _ _.__,iği v.,,.,..,;., ..... '"-p~ o,.u.> ~ ""' • ı 
uua • -· .,~ ,,., '61 ..,. .,,.,.,ır .. uı .-.... '"'...,,, ~.,...,, ...,,,~ ...,,_._ i lind d ~ild' A . "' dad1 k """'""dı.ı" geliyor ki, bu heyecan tezahiirii 

vs..r. cl"1,;vorlardı .. Hatta JH.ra.,;t boı·cl.Ul.a ~- fını bekıtlllliış. BııJtatal aldırış etmeyin- :e e eg ı yşenın ..... e a ar_ J~ • •• •• .' •• ~ 
Bir zamanla.r ~ıere fııı.rih! tefn. tt~'ğiiMn ıılhn saat ve kordonunu: • :şılaşınca ke.Tui .şiddetle çarpmıya b:ış_l - Bak bakayım yuzume · sert mılamaktan ~utevellıd degll.. 

hia.r YR7:nn: K~1eltin Şiikri.I .. ha. n.n 'ant&h ~i!zı12iin!1 reh~ bırııkıp kal·· ce~ «On1ıf< -;Prmiştl.m.. H'\nt llstü?» foy-or, . kafası altüst oluyordu. Sedad.. söyledim, k.ıırı.ldın mı? / - Nedendır dersiniz? , ti 
tınnıda kaklıı'nmı l!'"ilTe o henüz ~raret k:ruııa.n da gördük.. diye oomıu<ı. Bakkal: :dan eyrı..~ığ1 zaman bu heyecan '1-1 Oh, 'kırılmak mı? Sedada nasıl kı.. - Bana kalırsa bir ~k b.-ışja 
~~™' ~vordu galibıı.. + - ..-"Res para v"mı:Stin, 81!.Vbim!ıı de. !zun müddet, hatta uykulannı kaçı- rı!a:bilird\. Ba'Şile 1Ra.yrr!1> işaret· d~~enberi sia ~yrediyoruın.. 

ikı kııfııdar: <B"ır) de.nilc>n mPvhq?W' ıBa.r) m.«nlefotim'zde nçıldı~ sııa.t- mm .. Kaveıı. ırU..flttü: 'kat''vMı b"~ pıı . hacak ıkadar devam ediy-ordu. Bu, yaptı. Jçıuk sıze tutkun gahba.. 
1 

ht r:-ı: - ı.~ e tenberi \,~çok ?enc:ler fl'in 1~ak;hten n..., bııılt'lrnldım A.laT"!ıımı!l. R'"kho;rnc tlP Ehımüz 17 ya.şınd.a, b.erşeyile tertemiz,! _ Neye a.ğhyorsan Avse?. . (Arkası -v:ır 
..... -- . lT.J.s 

·~~----------~--~-~--------...,...·--·-··---·-·---- -------------·-··---·-····" 



1 - 'ttniTendte hilT17U Yara.kul 
- A8teı1 elbiae 
- Baçlar 1 llamar& ill tesfhnil ~ 

BikA.7e 
ı.......,..,. ...• , 't6ırJ 
~ paralı& ebnak alm.Lt. Pe7nıı .... 
r&ber ICVKU.ıll 1ıruwı ÖGAad8 cwnneL 
tik ıövdee ..... 1'in1Lete başıamlf. 
1 •rlDCl mamıdan a>§&Mk: 

- dlM>a, bet P&l'~l YenDedin'ıı de--. 
- cVmlimu 
- cVennecUn!• 
- cVerd.tmıı .• Pırmes ne 7apam? Bet.. 

t&fl ebıeti Jeauf. Canıaoar ıen 
ctdtıtllill. 9*t..ı fmncmuı &ftasındaD 
ltı eUertni bkbrarak "',,, .,,. emı,: 

- «TID'llıld: demtı: 8eııee ~tam. 

Benim - »aram ftl"dı. -para1* .... bet paralık Plf· 
Dil' alacMtım. llaJbuti battal ..... 
IUll& .. .,_ .......... - ile ft.; 
nwm -. I*' ,.. fUAra m9CllS 
oJdtm.. em .,. kadir +eclllill -
Plra&IU ......... al. ~ .... 

- Dem4* r-naJc11tm, .. de blır· 
le Jap&m? 

- aettıe te71ıtaı! Esbahat bende 
mt? Beo bir <Jllbnın> ı Jal'&IDa mer. 
hem .ameltlm, ona nt.!c.ı e&tim o ba
m 01'tDl cıınıadı. Bir <Mihran> da blaf 
dmltne deft zannetti, malmı m111tftnQ 
bana taHm ettt. Ben de ana orun f1'1· 
nadJll1. CenabJbalc hd!:'d!r: ~ 
<Mihran> dan alımı, bu :Mihran> a ...... _ 

O* ........ ikticller: 111 
baalWt 

.............. ııa.tı: ......... 
--=wt. 



Yurdda 
Orman yangınları arttı, lakat 
mahalli teıkilat ateıi siiratle 

söndürüyor 

• lzmitte 
Hu~u•i muhaaebe iıleri çok 

muntazam bir ıekilde tedvir 
ediliyor 

A.gustoJ 

26 Temmuz bilmecemizde kazanan 
_ [Baş tara~ı sayfa 3/1 dcdjr] 
Mustafa oğlu Ismail Durak, E.sk'.şehir 
Hamam cadde.si 106 numarada Yıldız 
Kutal, Kırıkkale kahveci Yaşar elile 
Sadi Koncagül. 

Resimli albüm 
Bursa Maksem köprü caddesi 3 

numarada Galip Özme, Ak.hiSar adli
ye mübaşiri Abdülkadir oğlu Nadir 

Başaran oğlu Cemal Başaran, 

dek berber İbrahim Yazıcı oğ 
mil Yazıcı, Ka.dınhan sıhhat ın 
Ahmed Hamdi kızı Hıkmet 

Alüminyom bardak 
(Son Posta hatıralı> 

İsta.nıbul Kocam usta fn paşa 
baeı Beyazıd maha.\lesi Mekt 

Kıemalpa.şa kazasının Ev1en.köy da- İzmit (Hususi> - Şehruniz husus1 Köker, Soma Namazgah mahallesi kak 8 numara.da Medıha Ac 
ında. funda.hk mevidindl:ki ormanda. Antalya CHusuı;.t) - Hata.yın bu yıl B:enddsi kul:la.nm.ak lQi.n sarab imal muhasebe t•""kilatı ""'k ;vı· b·" şekil"e 

hsulu 
._ ,,~ .., .. ... .ıtinci .!!IOkak 3 numarada Mehmed İstanbul Bostancı Körkuyu 30 

ya.ı:ııgın ç:ı)kmıştır. Yanguıın nasıl ve ki meyva ma geçen seneye nazarım etnıek lstiyen her va.t.a.nd.aş 500 lkilo.. faal.ıyet gö.steım~tedir. Va.ll Ziya Te. 
min te.rafın~n Çllkanldığı hakkında. aı olmakla beraber üzüm ve incir malı ya ıka<iar IJ:ıer kilo ba.şı.na 10 kuruş resı· kel~~ .. idal'esinde ve hususı muhıtsebe BUenbaş. marada irfan Öza~an. İstan 
tahkikat ya.p~tadır. ~ulünün COk beTek.etli olduğunu haber mı inhi5a.rlara yaıt.mnalk suretile diledi mılıduru Mustafa Erdenm iştlrakile bu Kokulıı sabun yüb Nişanca Kara.yel sokak 20 * aldım. ği yerde şaral> imal ederclc sat.maılt is- idare inlkişaf etm.elı:te ve randımanlru (Son Posta hatıralı) marada Nedim Barlık. 

. . . Bol olduğu nisbe'tte nefis o.l&n üzüm · Balıkesir ~ınin Kurcu nahiyesın lerimi:aden haMumızın ve m.üstaııs·ıı . tiyenlerin de diledikleri mi!ı:t.a.rda şa.- isteuilen şekilde verme.ı:t,ed.ir. İdarei Tutan'bul Kumkapı ortaokulu sınıf 
? Rumeli $qpeme ınev.ıüin.d.e büyük mlzin azami istifadeierini temin ~~ rab imal edebllm.eleri ioln zemini be- hus~yenin uhdesine verilen vazifel~r 1/ A talet>es;nden 511 İbrahim; İstan-

Kitab 

b!r o.l'llll.6Il yangını çıkmıştır. Yangının sa.dile tnni!arla.r İdaresinin şarab ima- ton vey& malta ta.ışı ıle döşenmiş du.. çoğa.ı.mış ve geni.şlemlş olduğundan bu bUl Boğa?.içi lise& talebesinden 19~ Çorum Slhhaıt 'ba:jkatibi 
oöndilrülmeısiııe ç~ılına.ktadır. Ii hattında müracaat edecek vatan - varları sLva.h ve badanalı temiz yer- da~enin iş haorni de o nisbette art - numaralı Şehim Haşimoğlu, İstanbul Oğlu Yaşar Üsgülen, Ve-zirköpr * daşla.ra llzıın ola.n izahatı vermek V" ler ihzar etmesi lazımdır. nn.,tır. Hususi muhaseb~ teşkilAf.mda Üsküdar Sultantepesi Yeşilbaş bayırı su.si muhasebe tahsil meınur. 

... . . . 160 memur varoır. Bu daıreden ayrıca 15 nı ............ ~ ... a Lu4tfı' Uysal. Mera.J. Ö7ıdemir, Ankara oe 
Tire Uzasının Gttneyyeri köftiniin irşada.tta bulunmak ~in bu işle allka- Her iki halde de yanı lcendisl ıçin 367 ilkokul öğretmeni ve 30 da diğer LLU.---... Manastır me\i.(i!ndeki orma:.ıiıkr.a. bulu- dar bir memurunu tahsis ettiğini mem veyaıhud satışa arzetımek üzere sara.t> memurlar maQ$ almaktadır. bmit ida- Albüm caddesi 59/61 numarada O 

uan bir arı yuvasını ateşlemek sure - nuniyetle öğrendim. ima~ etmek isti.Yenler İnhi:ıarlar İda- re! bususiyesinin bir vasfı da lıer ay (Son Posta hatıralı) Babadağ, Zile postane civarı 
tile yangın çW?ıasın.a. sebebiyet veren Malfun olduğu üzere İnhisarlar İ<ia- resine müracaat ed"erek ruhsatname al memurların maaşlarını lntizamla ver- Lüleb~az başkAt"tb Sehm Nuri ma.rada. A'bdull.a.tı. Şentürk. 
Hüse,yln oğlu Baldan y:ı.kalanmış vere& şarab imalini r,ert>e.>t bırakmış~ır. malıdırlar. me:.: ve masraflarını tediye etmesidir.'------------------------------ı 
yangın da köylü ve jandarmanın gay- - Ahvalı hazıra dolayısile nasıl e>lan va- S •• B k b" 1 •k k • ı·"' • d k retııe söndürillmüşttı.r. Bartında 16 yn•ında bı·r çocuk S J ziyetc ~ 1941 ıı .. umer an ır eşı pamu ıp ıgı ve o ~ amsun a Çorumlu gençler . ragmen Y ı oo;;ç~sı V!•aztin * d'" .. ··td'' .. 'l . etmıı: ve yüksek tasdikten çıkan bu fabrikaları müessesesi müdürlügu"' .. nde 
Ödemiş lta7,asınm Gölcülc mıntaka- pııtmya . uıuru u uç temsı verdıler büt«l bir mllyon küsur lirayı bulmuş.. 

sın<l.a Çirtcdenizler me-..rkilnde devle. Ba.rtın CHusll.31) - Temmuzun Samsun <Hususi) - Sinobdan son tur. M lIDBCBk 
Müessesemizin Ereğli, Kayseri ve Nazilli faıbrikala.rı iÇin ya.zı ve 

işlerinde taV'Zi.f edilmelc üzere imtihanla lise ve oııta mekteb ın 
memurla.r aıınaca.k.tır. 

te ve e.~hasa aid bazı yerlerde yangın 21 inci gecesi, Günyeağ.başı köyü cL ra şehr;mıze gelen Corum Ralkevi Vılfi.yetıte bina tahririne b~şle.nm·ş.. em ur 8 
çıknı.ış atöYlü ve jandarmanın gayreti- varında garib bir pusu kurma lttl.di_ "tıenısil şubesi aın.at.örle.ri Paızarte.si gü.. tır. Arazi tahriri evvelki senelerde ya-
te ya.tıglilın fazla zarar yapmac;ının sesi olmuşLur. nü akşamı Zafer sinemasında •Him- P·lm:ı.ştı. Bina tahrh'I ıçin .;ı komisyon 
t.ntlne geçilm~ir Yanı;ına sebebiyet n... ta\.J.."Mt.a . . ' ' teşekkül etm.L;.tir. İzmit, Ada.pazarı-' · . · . ....... ,~ nazaran, o köyden metın oğlu), pıyesini muvaffakiyetıe Ge,·v~ _ ....... .j,..,e _ H"'ndek _ oo··ı,..ük _ 
veren çoban İsmail Ta.ş;ıwar ıle 8(Yill İ.ama.il Günay adında 16 ya.'jlar d:a ' '""'"""'" - " " 
köyden Mustafa Çakal ~akalanmışlar . .ın tem.sil ettiler. Temsili müteak.ib Ço - Karasu - Karamürsel ve mı.ndıra ol-
ve adliyeye verilmişlerdir. bır gencin yolunu. geceleyin hır.kaç rumlu Melhmedin idaresindeki lHa_ mak üzere vilA.yetln 9 kazası ile 19 na. 

.ki.-,i kesmiş ve onu sağ' bacağından Iay) ekrbi tarafından mahalli bir halık biyes; ve 671 köyü vardır. Bina tahriri 
Çorluda ağaç ve lidanlı.ft iıleri ağır surette ya.ralam14lardır. o civar_ oyunu olan çorum Hala.yı oynandı. bu yerleroe ya.pılm.a.ktadır. 

Çorlu (Hususi) - Ka.ııa.ba v-e köy- da. gece saıbaha kadar silah a~ Birçok gürzıel figüranları ihtiva eden .. Kocaeli Hususı muhasei>~ mü<lilrlü-
1 rdır K'" bti h t .. . ğünde eshabı mesalihin işleri azamı 

ıerde Şômıdklen önümüzdeki sene için a · oy i yar eye i, bunların bu oyun, Samsunlular uzerlnde sılin_ ~YI'et ve kolaylıkla görillmekt,.,d·r. 
ağaç diitme hazırlığına ba'Jı}anılına.k peşini ta.kib ederek: itim olduklarını mez intibalar bıralctı. Bir gün i..stıra._ Bundan dolayı da birçok kimsele1;n 
üzeredir. Ezcümle ~ve iklimi miL tesbit etmiş ve müt.ecavizler ya.kalan ha.tten sonra (Hissei şayia>, <Kör) ı:.u daireden memnun olduklctnn: söy-

A - İsteklilerin 15/8/941 günü Q.kşa.mma. kadar Ankara.da Süme 
Pinasında müessese merkezinin zat cy.eri şeflıiğine İsıta.nbulda :sa 
bez fabrikası müdüdüği.ine müracaat etmeleri. 

B - Müracaaıt edeceklerin istida, nüfu8 tezkere&, Hri vesika ve iıt' 
fotoğrafı, mekteb şahadetnamesl ve hizmet vesilmlarının •e 
bir ~e ~ar iÇin,, yukanda zikredilen yerlere teslim ederek ı:ı 
ra almaları lazımdır. 

c. - İmtihan 16/8/94ıl Cumartesi günü saa.t L1 de müessese ıne 
~e Bakırköy bez fabrikasında yapılacaktır. c6&41b 

sa.id Ereğli nahiye.sine bol bol zeytin l'IlJŞtır. piyeslerini temsil eden genıç.).er her !emel: bir kA.<iirşinashk vazifes;dir. 

ağ.acı get~ ha11ca dağıtııacaık oo, :imna.u Oüne,ıi yaralayan bu şahıs- iki temsilde de büyük ınuvaıtakiyet.. l u·· • • • A E p K · 
sahala..r yeşll ve faydalı hale getirile-1.aır, Devrek lka.mşmın Dağdeımirci - ler gösterdiler. Dördüncü. gece Halke_ Bartında hayvan hırs1dart stanbul nıversıtesı • . . omısyonun 
cek, lrurumuş !bağlar ihya edilerek ler köyünden AıbctuM.ah oğlu Yakub, vi tara!ından Çorumlu misafirler şe_ Bartın <llUıSust> -: Hüseyin Çak- Üniversite Rektörlüğüne beher ikiyW: elli kilosu 560 kuruştan 18/ 
esk1ıden meş'hur olan bağcılık şöhre_ kardeşi Rasim ve birkaç ark.adaşı ile mağm altı kara sı.gırını çalmaktan Pazartesi günü .saat 15 de kapalı zarfla. m.ooo kilo ciklyüz yetmij 
tine ulaşa.bilme& için mümkün olan Doğancılar köyün.den Mustafa oğlu refine Orduevin.de aLtımı.ş kişilik bir suçlu Devreğin Şlıh.lar köYünden Ka- bin> odun alınacalctır. 
her ,..,.....ıım ve emek esi.rge~""'~k- Yusuftur. yemek zitYa!etii. verildi. Sam1mi ıbir smı KaraJooç, Halil Alagöz, Satılmış . lık: ~ı.ı.... ... te . t 

3 -'W .......... 3""'~ hava içinde geçen bu ziyafette Ço - Kiren ve Kara.Jroç köyünden Alim oğ. isteklilerin bu iş iÇin 458 lira muv~ nuna. 
tir. Aşağı yukarı her köy evinin ve İlk tahkikatta., yarala.yanlarla y.a_ rum halayı tekrar edilerek gençler lu Ahmed, Bartın Sulh Ceza mahke- bu yıl;tl ticaret odıısı vesikalarını hamil JtapaJ.ı zarlla.rını ihale saa 
her ailenin (3) dekarlık mükem.melraıanın !birbirlerini hiç tanımadıkla- sık sık alk:ışl.andılar. mesinıde gt1rtilen muh.aıkemelerı sonun bir saat evvel rektörlü~e vermeleri. 
birer lbağıa. sahtb olmaiarma. çalışıla... rı rueyretle anla.,ılmı.ş.tır. da altışar ay hapse mahkum olmuş. Liste ve şartname rektörlükte görülür. ~> _.,_ 
caıctır. HSıdisedeki esrar herhalde tahk1 Bartında odun kömfuo narhı !ardır. , _ _::::=...:..:...._:.__:._ ___________________ _ 

Bunun gibi ayni faaliyet Muradlı kat neticelendikten sonra ~evdan~ Manda karasığır hayvanı çalıp kes. Fen memuru aranıyor 
· _..__ d ,,,;;.,....,. .

1 
kt' D ğ ., Bartın (Husu.sn - Belediyenin ku- m..,,,·te l Kı..ı.~ hall · d ahi~ll.l.n; e 15 .....,.,.,rı ece ır. i er çıkacaktır. """'" n suç u; • ""'..,.... ma esın en ~ftan kasaba civarının kurak.lığ-mı -· ru od.unun kilosuna 20· yaş od.unun Nenni adile tanınmış Cemal Rüste Zonguldak Belediyesinden 

16 para ve kömürün ltilosuna 2 kuruş ve K ....,_.. il mahalle-·i~den Meh 
ve ,.,,.Ta.klığını giderecek bir şekilde emeı .... opr """ · - f ........ Kay•er·J kahv t l lma.k n~ft k d ğ h k k ed ·ı Rec ı iki b ·· Yüz yetmiş lira aylık ücretrı.i ihtisas mavkii olan bir en 
ormanlık sahalar hazırlamak, tesis • ı e e ~a lf arı o u.ucre oy u u na.r ıu·arı, a- m og u a şer a;y on eşer gun 

ııa idare heyetince tasdilk edilmişliı. ve Durnuk k.öyünden Davud Ha - münhaldir. . 
etmek ve ağ~la.r yetiştirmek üzere Ka~seri (Hususi) - Şehrimize faz: Belediye, itfaiyenin ,jniıne ve saman lıcı 5 ıı.y, hayvanların derilerini. satın Teknik okulundan diplomalı askerlikle ilişiği oımıyan ve memur• 
k:'ıa.yma.kamlığ:ın emröe belediyece or la miktarda. gelen kah.ve, kahvecı pazarına <Tuzlu~uyuya> iki baskül altna.kt.a.n suçlu Kıııtepe mahallesinden nunundaki vasıf ve, şartları haiz bulunanla.rın Nafıa Vektı..letınc 

(man fidanlıkları vücuda getirilmeğe dük:kA.nla.rına tem edilerek kilosu koydura.ra.k narhın tatbikatını kontrol yemenici Cemal Çoban bir lit'a edilmek üzere ve.saiki ile 15/8/941 tarihine kadar Zonguldak 

~~~~,._._... .. -ıııı.._...1ııııı~ ..... \ı..-...~ ..... ııııı~.ııır--1111~11ıııek~..-.,._!"~..-.llill· ....... ..-.,__11ııı~-111ııı ...... --llill .... ,_..-.'illl_.._..-.~111ııı~.-~rtJ/"4tııııııııı~.__.'llillıııce,.zlliıııas-ın~a""'m~ahlliıııııl'kllillômrtJ/"4tıııııııııedi\ııll"lm~iş'illlle.,.r,.dlliıııir-.~illllııııll""'.- riyasetine müraca~t1arı. (65:W) 
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TelgraE, Tele:fo11 Ve Telsiz Haberleri 
ııı. 

İranın ISırbistanda çete! Askeri 
siyaseti muharebeleri vaziyet 

KANLI BİR 
FACiA 

devam ediyor <Baştarafı ı tncı •rlıwl•> Bir Alman sübayının 
Bir Tahran gazetesı· ::~· =~ ~~=~ 

Al l k 
.. l h ı· d u teza,biinen tröme çarpar. Az ır.uvvetıe Amerika gazetele-• 1 b man ar ut e a ın e çok ış römıeıt yan.ı blöf ya.pmaııt serçi . • 

şayıa ara ceva kurşuna dizmeler ve ~e iyie~!iT·v=~:r:~! rıne beyanatı 
Veri• O k"f t . ~1 metin veyahu blöfe daha blb'ük b1r Londra 10 (A.A.) - Atnerıka gaze. y r tev 1 a yapm~ar blötıe m&ıııbele edeblleoek surette kur telerl l>lı" Alın:ın sübayının beyana -
__ D&:z .i8e o zaman netfce lBDuldvAı.ınwı tını neşrediyurlnr. Alman subayı de. 

"B •• •• Imıdr&, ıo <A.A..) _ Zaıgrebden ah- tamamile aksi olacağı gıbi eğer tanı miştir iti: 
UtUn prop&aAnda na.n bir habere u<re Boıma'da Sırp çe. o esnada oyumm cereyan ettlğı ısaha- K l b" f . tıl ... k B f · 

tah 6 - • uktazi kuYV1et clemanla ya.1şt1 an ı ır acıaya a uı . u acın 
rikleri neticesiz tderlle Alman i48al bt'l:rnal~~-~~ ~ bu netJse hettQ leclH...ı...r p:-l çok dahn gıeniş mikyasta Vcrdı.ın'ii 

muntazam. rnuhareblel" o .......-..... • ........ vnı • • hat k J k teler, 8.ır-p on:h.ııınımılı rlc'a.t ede?Un tıllDk•. !ngfliz1er. c,mıaıı Atrika<ıa ge. ırlatmaktadır. 
a aca n sakladığı siıah ve ~tı kulla - ~ loş O.meyanı ordusuna karşı yap. .Almanlar esaslı altı hata işlemiş. 

tBu..;ı: J narak Bostanın Sırp datlarmdaki ya- tman ill: taanııztıarmı alt.rda blr dere.. lerdir. Bunun bl.§lıcası Rusların n -
5"n ranı tanıyanlar, lra- ~ ve inlere ~e ve gece çı- cesinöe az bir l!ru'9'Yetıe yapmışlar ve ded üstünlüğünü ve askeri teçhiza -

11111 cuhk bu gibi entrikalara lbşlarlle ba*mlar yapıu"8ic Alman dev :maıtmı otan parlak netAoeyı Lstihtıaı tını istihfaf eLmiş olmaktı. 
nıiUa "J b · -•- d - · elerinl akta ve sabotBj hareket eyJmrlşlıerdi. Bu taamız hareketini ter 1 ır yer auna ıgını nY vurm hattA 1.ihim köprti.. ttb ve icra ~ bUyük Bz-ltanya im. Bu Alman sübayı şun.u da itiraf et-

büirlaıı :1 v~~:~;~ ~a etmekte- pa.ratorlu dmmaodall, ıııObay ve erlcrlne mittir ti, Almamarın Rm milleti hak 
b' ~. ıo <A.A..> - D. N. B.: Talı- dirler ii.mbet eden ffftf hilıBe6i cidden büy(lk. kında maltinıntları yoktu ve :milli 

Çlk:an en bO:yük İran p.zetcsi ~ U6taşilerin Y"ardımı ile tür \."C tarilıkfcr. Büh~ hfl6Dlının topraklan m\idafaa hususunda ko _ 
aat, !rana dair kuten cık&nlan memlıeket~te1'liş ederek her gün ııctkt- ayıf ncttasmı ~edııreıı:: ondan ıs+..ı. müniııt aleyhtarlarının komünistlerle 
lara ~ ''nZiJ'et almakta ve şöy. de idam kunışa dimlder ve iadede taııaHlk ~lô fC411 bu hare- ,bırleşemiyecıeğinl zannetmişlerdır. 

YllZinaktadır: le halın • lıiadır €eti ttıttb ~ ıcra ettiren lngU,z ku. 

İran efltruı. umumiyesinl !kıııd.mnak büyük m~nsta ~= y~ser: manıdanına apdan şeref h!sse6i daha Alman teblı·g""'ı· l"""'ıtSa.cti'le CJkanlo.n bw.tin bu şayiıı.lar lar. Zagrcb de eJt>l\b ~ sekseni büyüktür. Kezalik. Habetlstanda.ki 200 
r.ahıneıt.tne detmemekle beraber best ~~ mm e bi:l Stjşiyi ınttteoa~ bllyük bir İt.ıılyan 

Wlllr&n:ıın DOktai naaıann.ı t&sri'h etmek li ~vkif ed · OP<tu&unmı. fıerdlerinln maharet>e ita. CBa.ştarafı ı inci sayfadal 

h.ııda ıı.Iıhazırda wa0 fu-ük mık- T rablusgarb =~~;'~;~a :r.ı:!:! :a 8::18 ta!:~:~~~:ıF~: 
'urist bulunduğun\! söyUyen. va- mtA'IUb edilmesi de bu mahiyette IXU"- mektecl!r. Finllındiyahlar dllşman hat 

bilerek t&hrlf etm.t*tedir. Zira •dd tJ laic b!r fştiı". larında gedikler açın.ağa çah.smakta 
da lbnıet eden bötün ecnebilerin şı e e İngaizlerin son günlere kadar u - ve mütemadiyen tera:kkller elde etmek-
~ bir :iş 88ıh!bi okluğu bilinmek zs:Jcşarkta da ktıvvet ba«nnından bu tedirler. 

n~ kü . b bal neft hareket tarzını lhtıyar ettılderi ve o Rus!a.nn Sorta.vala'daı!d vazlyct.ıerl-
lk il lrnnı tanıyanlar, İronın om a havalide bÜ')"Ükçe kuvvetter bulun - nln ümidsiz olduğu F'inllı.ndiya kuvvet 

bu gibi entrikalara musaıid bir dumıadıkfu:rı görülmek;teıdrr. Ameri_ lerl ba..qkumandanlığı tarafından bil. 
r olınadığmı bilirler Jn-:.ı:Jlla y.lf(lltf.dcmJaki ka.lılann da Ftlipin ııdalannda ~- dirllmlştır. 
Bütün bu Pl'q>aga.ntin tahrikleri ne g-ı• d rıkah subay ve miıtehassıslarile bfr_ Pinh\ndiya. bt'f!.lan Carelıe'd Soh-
esıZ kalacak ve bütün bu gayret - tayyare meyt/.an111a a likte nizamiye ve lht.ya\ 300,000 yer- janansuu'ya van~lar ve Sovyet ara. 

lnretboşi a gidecektir. Zira İran hükiı - hücum ettiler . li askerle bir miktar ha.va ve deni:6 z4.sf fç~de 25 kilometre mesafede bulu 
kuvvetine ve vatanperverliğine Kahire lQ <A.A. l -:"' Orta.şark In - kuvvetinden başka. Jwvvetleri yoktur. tııan x~'.We ulaşmışlardır. 

ınad ederek kat'i bır bitarafirk mu giliz hav& kw."fV'E)tlerı umumi kanır - Birleıtık Amerikanın Büyük Okyanus- Londraya l'ore Utraynada laziyet 

1:: =k ve bu bltıarafhk pren. g;l.hırun tebliği: 
11 

gece bomba.rdunan takı en büyük üsm.ı olan Havai ada- d~:ı; 1~i:ti:1"~abe~=~~ 
&de etın· de olsa ihWine müsa - Lıbyada, ~·. r .Mrikadakı b'r lan uzak o duğu g bl Birle k Ame - beraber Alman tebliğlerine bnlolırs.'l 

• •Yecektir. ta.yyarelerlmız fJillla 1 
M - rika ana vatanı daha uzaktır Onun 

Iranın SiYWleti h".kümnu:ıhğı sok dÜJIDan hedetlercnc hucum et - . . 'UZakşa kta . . . Ukraynadaki Nazi tnarruzu bazı mu. 
ıner'ıyette olan' u nın m erdir. iÇıD, • r vazcyet ~eşinee vaff1lkiyeUer elde etmektedir. Alman-

bince kanuni ihak nrtıaşmalar mucı - ~abJ.u.sgıı.rbde h\icwn:ı maruz ka- demokrası devletlerinde bır telfl;ş ya son bir gayretle b!itün kuvvetlerin! 
İ.ıdtr. Bu sı !arının luıthafaza - dok} mıntnkasmd:ı üç büyük ba.şgostennı.ş, sıkı muh!l:berelerle en burada etrnerküz ettJrmlş bulunuyor. 

tesbit ~:,~nrsılmaz bir um - la.ngın ç~rılmış ·ıe bunları şiddetli acil tedbirlerin itt4hazına başlanmış_ Maamafih Alnwlnlann daha llk mu. 

Yedinci hafta 
sonunda şark 

cephesine bir bakış 

ktWIAI da blzcıe maJüm bulunml!an ııe. 
bt·blerden dolayı Kular •iu::imanlannı 
içeri çekmek iç.in gerllemedller. J\u 
h'lJ Alman bafkamancJ nlığın:ı. düş • 
manmı 7er yP.r ve mahallen imha ta. 
ııanunınu ilham etti. BiyaUstok, şarki 

Y egem: Selim Ragıp Em•f S,ru.lensk mın&akaJarında ccttyan f'Cflp 

.&. 
de neticesi yüz binlerce ölü Ye yaral•

lmanya 
1 
• Sovye~ ~usy& harb~ -1 ya malolan muharebelerin fleh et ve 

n1n baı amaın mera..~ea bugun- 6'cldet.I, ayni samanda kapalı bir ct:m. 
le iı&mam ~edi hafta &'CÇmış bulunu • ber dabillnde Cf".reyan etmesi bundan 
yor. UmllDll vulyeUe bir h:ıfta CV\ell- ileri geldi. Alman orduları kumandan
ııc naıı:anuı ve ll&hlren ~1 bir de - lı!ı a:vııl sama.mla sonuncu ~ınoıien~k 
ğişikllk hisıl olmadıiını so~lemek lıer neti~! almcaya kadar son derece 
haldf" muvafık sayılama:ı. Filvaki al - kcfum davrannuştı. Fakat l'twkulccy!iri 
tınc. hafta Ue yecllncııA arasında, on. U.blyeslnl ikmal edip de bunun stra. 
dan e\"'Vdld hatta.lara nazaran lıu~-uıe teJik semerelerini toplama'lı: zamanının 
ı:et"n tebeddül, Alman on'lul!lrı başku. rrlditine hülaneWğl gün, lı~oı o za -
ruıo:ndarılıtmın ~eşrdmi.5 olduı;u lıcş- mana kadar elde ettıtı nettleleri, bem 
lf'n iazla fevkalide 1.cullğdlı-. Ilw.ıların de umumi barb dl~ı1Uf1nl itan et • 
dordıi vaalycte \"UZuh vcnniş, mütca- melde artık bir :mahmr gonneül. Dör
kıblerl ile. Alman ordul:mnm )eni duncü Alman fevkalade tcblifl ile prk 
t:amlclerlnln seyir ve i.slık.lmeUcrin • cephesinde SoVYet Kuvvetlerine k:u-şı 
dcL;i inkişafları göstennb/lr. Ila•'f't.L mevki almış bulıuıan Alman kıt'aları. 
t.ın ııatıadığındanbcri Alma.'\ kuncUeri nm mevki \'e kumanda. beyef.lcriııln 
&ıuıı.ruıdan işgal edilen amziııln vlıs"at bo lece Uinmı görenler Alman ıçenel 
ve şümulüne raimen ;muharebelerin kıırmanrun bazı lfşa.att:ı butunıru11ltn 
son günlerde hep ayni :mıntakalar et - artık bir mahsur tasavvur etmediğini 
ra.'."mc}a cereyan etmekte ısrar elm<'sl, ımiatlılar Nitekim gerek E&tonya cl'P
Alman askeri kudret ve hıuule<ıbliu tıi- lıf'IJnde ·kaydolunan tera1'klkr gerek 
kC'ıınıek üscre bulundug11 hı ini uyan- l 'lcra)"na cephesinde ikide.a raıb Sov
dınyordu. Filvaki Sol'J'l't Rusya aı;kP- 7..ı ordusunıın hemen miıteaklh ıiin· 
riııin inadla harbettigiııde şiıllhc ~ oı.. len!e lnbllil ve imha e&.tirllnıesl hu 
tu Fakat haddi zatında, çok sry~~l ol- kon-tin. doğruhatuno ri terdi, Maa... 
makla beraber durak!am~ gorunrn walih Sovyet ordulannda buıuru\en 
lnırelrita uzaktan bu maııurayı vcrt"n yarına beklenmesi dotru olmıyan tıer
'mll, Solo') et RUS)'a kUY\eUer0 nln. sa. • l..ınıı:l bir çöküntü oloıadıiı takdirde 
yı.ca pek d;yade kesir olnıalan, ustun cene büyiık arazi kazançiarıruı. mUzsr 
ıı;:l.:Uılara malik bulunması ve L•mu : etmı:mek lazımdır. Bu ordu. hlrçokb.. 
Dıi}eUe Avrupa on'lula.rıı\Cb tatbik yı•rı ruım )'alllış addettikleri bir tlibl3 e sis. 
ı.uıa~ ~arb _usullerlnı lhm:ı.1 \dt'ZCK temine takılarak lnadla mevLilerlnl 
kı>ndılerıne gore bir ~ısteınl terr.i.ı ey. h f t -"'tedi a~n ı ı 
1 1 'd' D.. toprak} wb 0 . nm a aza em.,... r. ,.._., ca. cep ıcn n 
t'nes ı 1• uşman an .. 111 muhtelif noktalannda sanı~, bulu -
kılometı-e1e yakın r derhıliie nurıu büyük .. u '-"-' - .. 1 b lar 
" Alnı 1 • · d u •.. 1 ,.1 b nan auvve er v......... ..... un 

c.,p.ı an ar ıçın, ı!n cuı. r " , u 1 .. . 1 ı d imh 
h:ıl, bulanmaz bir (ıl"'laıtı. 1 Ula kuv. ıf'ııuz ne csır a ınmaş ar, ~e e o. 

.. . olunmuşlardır. Onlnnn "Vazı eh de ta5-
1it"tıf'rini Ytt yer ardcı. m~ı ltnle fi7 • edilmeden büyük terakkileri hedef 
l'ıprat.tıktan sonra çelr.ılca ve du.,ma. • 
nını daha leerilere, men&ıl merkez.le -
rınden ve Umıal kaynalı.!arından dah:ı 
ı:ıaJ..ı.:ıra eeken bir ordıı, bir !!UJılıc.siı 
i tllı.\.al için müstevliye dıı\ııı fehllkrli 
bır \Bziyet hazırbyabillnlı. Yukarıda 

uydettiğlmlz malim ola.1 ve belkt bir 

turacak ileri hareketler be\df'nmcmek 
iktb:a eder. Alman • Rus hıırb ct-phe
ı.mtn vaziyeti, yedlnfi h~fta sonunda 
ı~tc böyle blr dunım arrtmcktedir. 

j t1Ü1H &a9ı.~ Cm•p 
Bu ~· ··'"'i'•••L yan tır ı tş 

leke SC...:be binaendir ki, İran mem. infilAklar tnklb eLm!.ş ve enkaz par- · . . ,. haret>e haftnlannda imhasını blld mı 
•e tin e~nlyetini Inuh:ıfaza etnıek ç.alarının havaya uçtuğu gorülmiiıs - ~ Ruzvelt'l~ Mıstcr ~ porçll rn o?duklan Sovyet hs.va kuvvetıerı Ber- Rus - Alman harbinin 
nahoşaA g tmiyeeek hadiselerin vuku- tür. Elektrik santralı clnrmda Çl - son gunleroe .şayı olan millakaUa - llne akın ya:pmakla Alman idtlialannı Ortasarkta ak'ısleri 

Almanlar Libyadan 
çekilmediler 

1~ nı olmak iç n herhangi bir karılan yangınlar çok uzak bir me. l'l'n<la da a.cnba bu t-Odbır;erle alfıka_ trat'i tekzib e~eniir. , 
ilıftor itt.lha.-z et.rneıtten Çekinmıye - safeden görulmekte idi. rı eıhetıer vaır mıdır? Yoksa MI teı· ----o--- [Ba.ş tarafı 1 ind S.'\Yfada] I.mıdra, 10 (A.A.) - Son zamanlar. 

Yunanlstanda ağır bombardıman Çörçil, bu ted~rlerle birlıkte d uı Amerikada mzli ve HA.dlselcrc geniş bir zaviyeden bakıl da çıkarılan bazı saYialar. Almanlann 
,...aza 'llliih• tayyarelerimiz ~usıs tayy:ve mey _ diğer bazı mcselelerı de ba~is mcv _ • 6 • d~ mman. ruı.ıcr ordusunun Rus t.oP- = :::: ı~:~ ~~a: 

Voehy 10 er-cleı- 0}d1.1Jta danına höcum etmişler ve orada mu zuu etmiş lllidır? Mese!A, I~iltereye yeni tayyare raklarına derin bir surette girmeğe Jaruıı zannettirecek mahiyette idi. Pa-
Rabi ~A.A.) - D. 1'l. !J·" teaddıid Yallııı:ınıar çıkarmışlardır. nu yapılmakta olan yardımın .ı;ndece d. ı .h 1 muva!!a.1!: olması t.a.kdlrinde Ortaşark- kat bizzat va«ıalar bu şa.yıalıı.n tekzib 

va ne ntı.ızakeratı b . rada ınu~dld . t hrib ınaızeme YBrdınıına münhasır kalmı- ın eme CI az arı t.akl mliıtte!tııc orıduların Almanlann et,mej:tedlr. 
ın etnıiştir. llgun de de_ e.ctUdll:i ~~~arentn a yarak bundan evvelki Cihan Harbin- V~· ıo <A.A.) :- Harbiye Neza cenahını tehdid edeceği harita.va bir Filh&kika Tobruk garnizonundan eon 
B~eklı mua ' . u· ~ de oJ<kıfu gibi yeni dünya insanin - "'11.l cHJşnan ıaıyya~len~fn yaklaş~fını nazar a.tfetnlelide de anlaşılır. BllAkls defa yapılcın çi'.oş hareketlerinin bırin. 

8a.bah}ey· Vını amlrıa] Darlan, zak rından mürekkeb b"" -k k rf it t j.-Jctan haber veren gizli ve yenı cf. Jntler llı:uvwıtlıeci Rusya.elan tan:ledlle.. de bir mi.kıt.ar Alman sşlteri de esir e-
'" ı.n Cenera} W ŞQ kt . uyu as ~ U - va]tJDda sahil boYunca ve de- -'- oJ O'"'ft•ft....,. · ••·'- iJ i h dJJm'-"f• nuntııgez- Ve eygand, general ,. Q leılel'ill Atlalg Okyanusunu aoarak ~";._,_inde g.(Iniln 24 saatinde ..,.... unJ&, ·-- .ıa ...... n er a.. ..,_._·-----cı----
noıt - ., devlet nazırı M B • -..di~ile &..<..•·ı-.- Alın nlarl har nill -v-· ,_ __ ._.,___ bildlrmf tJ rekıete geçebilecekleri muhtellt Jat11ca-
b l •vıechfnlfe . e - vaz t -·· UHn.-e a R - !••ztydlt.e bakJrı.........., ... ı ş r. metlerden birini t.en:ilı etmek mecburi. Amerikada çelik 
;~UŞtur. uzun hır gorüşmede l g e ger' l'll•.. ~ mere gönderlhneiertni de zannedlld'lA'fne pe bu aletlP.r İrıg~ - yıetinde kalacaklardır. Bu takdirde 

... ,U nı.. 6 1 "' ıa~b eylemiş mid.r? Bunu b!Jeınf~- te'ftde ~ ta.vyıı.relerfnln Yf'.rınl m<"flkQr kuvvetler, tarihin bu ikinci İstihsalah arth 
llııraJ O Uteakıb Inareşa} Londra 10 C.A.A) ~---"' ceğime derlolrdır. Fakat. ıunu B<IY-~ i(lirı truUantlm&tta \>lan yeni ve Rtı.va ric'aıtfnl 1812 ddtlnden daha 
Saı arıan'ı k Petain a- vaz~t . . - uza..--~ . • k Am«ikallan hmuof aıetı~ ~~e-lrteıdir. 

kı_ A.hiyet.ıı llıah~b1uı ebniştlr. ı gergın <>lnuı.ct.a denın ed - 11yebilec$. Jt1 Birleli sen __ büyıü;c bir feltUcete kalbetmck vazifesini 
ınıe~ Te eler, ~·apıla.n nı·· Yor. Fakat ortada 'llni b;r tehltteden kara ordu4U heıriis eski etti=~ _ dan tJiraz diin, top kuvvet! itibarile tizer~rlne almış olacaltlardır. 

Mo.skova 10 (A.A.) _ .ı\merıka. de 
mir ve çelık enstitüsü tarafından bU: 
dırlldiğine ~re. Temmuz !WO da 
5.724.625 tıon olan çelık istihsnlı Tem. 
muz 1941 de 6.821.602 tona balığ aıı _ 
muştur. 

nlr:ışar san.... kabine nı.. u - bahsettirecek husu& seıbebler yok gi.. eıdilecek bir ~ ıhzar •Jrl Cfhan ona mtisavl ve yalnrz sürat bakımın_ cno.t bir Tirk'7eıo 
ketınnı ·~~rı 'hft._. wxı«eratının bi gözüküYQr. Herhalde, Birletok A.. tır ~ ·~ Nnd11,!.c ena:_•nda 70 - dan biraz üstün olan Japon donan_ 

Yet ll'lııl--~,.:~a ın_da ..,ı... bir ......,__._ o1c1-- ...... Y ·~ v--ı· R ı ah d -l&J'....._ .,.... ınerilca Ye i:nsaıtere ~ıaı .-.';"'~ ~ 'bulundwlıı halde mamnm muhtemel hareketlerini ön_ ..,....,.,...ın , USYanın so cen ın a 

D C<l.iyorlar. tıe,,...tr 'ı"lll'llfr. ~:uran :ıroca blr Jl'rADSlZ Ot" - il~ ha.zımklan dakika fevt - dem bir Türtdyenin bulıınmaamı huzur 
evlet o ı k dUIJllJ da me'\"CUld del Jdlr. suna rağ - etmeksizin yapmakta devam etmek, ve memnuniyet verici Dil" hal tcıakk1 

rman şlet•esi Karabü ımın, Birleşik Amerıka .şimdıden bir millı Çın hüktlmetinl aleddevaın des- ettiği gıbi kom.şu mmta.ıcalardcı bulunan Bir ıngiliz gazetesine göre 
" . d miktar k\l'VYet gönder3e bik bu kuv_ tıek2emei:, Sovyet Rusyaya tayyare kuvveW mütt.4!.filı:: oldulannın, mihver • h 

l -1{ Revir Amirliğın en: vetın evvela Oroenlan<la, SOm'a İ~- ve malzeme itibarile mebzul yardım- küctik Assa terit1Je bir ~a te(;eb - yem arekat sahaları 
arab""- n... nd e orman. landaya gelmesi, daha .r.onra da İn_ Jarda bulunmak, ayni zamanda bu büsil ya.pt.:ığı takdirde bu +nftaw.n..- c:n~e•--rı 1 inci savr-... •) ~rın u.ııc rev-ır Amirliğinin Mengen bölgesinin V<Ar.e er ~uuu;:ıw• ~-na .... . 

!rlek <ian 4• S, 
6
, 

70 8 
nwnarah maktalanndan keısı~en ve kf'.slL -«iliz kuVYet!en'.le birlikte vniyete gö_ yaroımla.nn ona ulaştırılmasını do. ümideiz bir tehlikeye atılmaktan ba.ş- muahedesinin iınzaluıunasını ve bu 

•-- ıe Qlan tıa.hmlnen c
2
0-0(h metremtkfll> çam ve köknar tomruk- re icab e<kın yerlere çıkarılması ve t<'mlne çallfD\ak ve İngilterenin yal. ka bir şey demek oltıınıyacnğını ispat muahede mucıbince Alman ordula _ 

"4ll"tnın I:>a kil istif iti a~ık pek çok gtlç'uk'lerin ktiham edilmesi nız b~ına bir lhrnç hareketini yapa... etmek ieln ha.zır bulunmalarını da nnın Brest'e ıkadnr uz.anan şınıal sa-
'\.<in rendere mevklındeki rampalara na ve ıaam gelecektAr. Binaenaleyh, böyle ~ağı da an'la.şılmakta olduğun _ sağlam bir tımunat olarak görmekte _ hilı harıÇ olmak üzare butün Frnn _ 2 

- F:kail bne 8UretHe satllığ",a çııkarı:ımıştır. bir ihtsm.ali "ımdUık az varid olarak dan Ahnanya üzerine hava hücum _ dir. to ki he Qneye konulan tomrukların nakil ve istif etme ifi içln be. "" · sız tı>ra arını tahlıye etmcJ.crını ve 
r nıet.re bed 1 takdıl" telAkki eylemektcyi'Z ve Ingilizlerle !arını ıtetcikl e bernber Atlan tik ve Ak Bu arada ~rk 1..-uvvetıerı çot Fra11S1Z harb eslrlerinın de şımdıden 

ed:ı- lllikabına <4> lıra c".S, kuruş muhammen e B: .. l.....ıtr Amerıkalllann bugün !çm deni2Jdetl faaliyetlerl artırmaktan i. uzak olmıyan rnubat'ebeler ıcın hum _ rbest b kıl 
8 _ i-_ -..ııışt r. u~""'"i- se ıra - ııuılarmı fi::l.rt koşmuŞ-

o&l!tekın rı imi.haz et.mele iııtiyecek:lerı en amtli baret olacağına daha fada ihtimal malı bir surette hıi7J.rlanmak~ıı.dır. tUl'. 
ll'lüdti e ~ bu eksilt~ye aid şartnameyi Anklal"a oı:man ılıllUlm tedbir'eran, bir taraftan kara arda.. vennekteıy.z. Bu tedbırler, ~amanın 
let rlütü, İstanbul oımen çevırge müdürlüğü ile Karabük dev_ larını i&trkbali'tl gOOter~ ıht,yaç. emretmekte o ddğu isticalle telif cdi-

t - t,~tnıan ilJletmesı revir Amlrliğmde gorüiebilir. lara en ıyl blr şekıldc vefa edebi.lınt!- lebilecek m? Dahg evvelki yazıları_ 
teını klilerın ebUtmeye iştirak edebilmeleri iÇin % 7,5 muV'llkkıat reri için azami gayretle hazırl3mağ:ı mızdan birinde de bahis mevzuu et
~at n.kçesı olan «637> lira <50• kuruşa alıd Jftak:buz veya.hud çalı.şırlarken d ğer taraftan Uzak - milJ olduğumuz veçhile bun.u bıze hfı. 

p, - İııte)ıi b r Vesaik ıbraz etmeleri lf&zmıdır. """rkta adedcn Amerıkıı donanma.sın. d~ler gösterecektir. K. D. 
nıa .'.Jerin eksiltme giilnu olan 15/8/94ol tuihlac rastlayan Cu. ..,.. 
bol gunu saat H. de Karabük devlet onnan 14letmesm!n Safran. 
k~:~lge.sı binasında reYlr lmir)iği riyaeeüade teşekkiil edocek 

--·-.rona nıüracaatıan ~717> 

Fen F k··ı . D tto a u tesı ekanlıXnndan 
cu...~- ~ı ~ 25.a 
lAL.:'~ 181~ek t&!ebe kampları ve llı:lz taiebetnn at-&flan yapıla. 
~~in ünı /941 ta.rihtne kadar aakerlik derel gören aıa kalı 
~ ver&te talim talbwıına ba.şVUJ'Jlt8iarL (6917) 

a~a.r Ola Hasan Bey Diyor ki · 

~ı 
~asan bey cKendi glttı, lsmı 

"ar ... r fıkranın kaldı yadi.,,ılr .. ıı d ıılli-
,,. .. .,.. 

Hasan bey - Mu. 
hakkak: «SWh> taarru _ 
tUtl.dan bahseden bır 
yazı olacak! 

inta.at ilanı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

ı _ Nazillıde ~ ettiraecek ışçi apartınıanları Ue bunlııra atd yol, 
Jc&nallısazyon, hancı su tesiıStltı glbı illll}aat kapalı zarf usulıle eknlt.me_ 
ye Jc.oo ulm uşt ur. 

İ.lbu int:ııtın nrnhıımmen ke§ıf bedeli 306513,04 liradır. 
2 _ Eksiltme e-vr kı 16 lira mukabilinde Ankarada Sümer B6nk mu

ame!At şuibcsln<len alınacaktır. 

3 - Eksiltme 22 8 9U tarihine müsa.dlf Cuma günü s:ı.at 16 da Ankn. 
rada Sumer Bank Umum Müı:Hlrlüğunde yapıl.aeaktır. 

4 - Muvakkat teminat 16050 ı.radır. 
5 - İsteklJer tek:lıf evrakı meyanın.da, şimdiye kadar yapnuş olduk 

ları bu gibı ş~re ve bunların tedellerine, firmanın tcşklliı.tınm kimlerde~ 
terekikup ettığlne ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına daır 
vesıknlar koyacaklaniır. 

6 - Teklıf mektuplarını hav! zarfla:r kapalı olarak <hak? günü saat 
15 e kcı.dar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank wnumi kii 
tıbliğıne tes ım o1un:ıcnktır. -

7 - Poota ile gonder!lecek teklifler nihayet >hale saatinden ı sa.at 
evve.ı e kndar gelm;ş ve zarfın kanuni şekilde kap:ı-tılm.ış olması Hi _ 
zımdır. Poo"tada. vlki o1a.b1lecek geçlkmeler nazarı itcbare nlmmıya _ 
ca.ktır. 

8 - Banka ihale~i icr:\da sert>esttir. (5ıa8 - 6759) 

Sabahtan Sabaha: 

Taşıma su ile 
değirmen 

· dönmez! 

Ut- hararetlenmesi, ılcvlet bıitçesinln 
yardımı ile harekete ı;elmemcsf re -
rc~tlr. F.skl sortaıar Yedi asır halk 
içıııde dolqıp kuru kafalvının kara 

c~hlini koyl~c saçtılar ıc hc:tbeleri. 
n~. tabiat nımetlerile ılolduı up dün. 
d~ler. Bu macera Turk cemi.> et tari
bınin çok acıkh bir faslıdır. lleze3 an 
~~ıp duoyalık toplayan cı ırümre 
~urk koylusünü o kadu zeblrl~ml.ş.. 

. • tır ki mekteb bilgisini ve halı.ikaı 111-
Hükumet ıenç ressamları memle-ı tını oralara yetiştirmek için de yedi 

keı iı;ine ıonderip malıallı levhalar asırlık sor&a akınına o<!U'cn hl 1 
t . -... .,. ,, mıu.. 

:a~ ırıyor ve onıar1 ı memıeıu:ı renk-ısa yedı yıl muazzam bir milnen·l"'.r 
crıııe ahştın1or. sabetlı bır lşt.lr. akını ~•Pmak rcrek. Fakat bu yalnıa 

Birkaç yıldır devam eden aeyahat - paleti ltoltutwıda birkaç TC$am 

~ lerden alınan neı iceyı bilmiyoruz. münhasır kalmamalL Küı;ük · ~ 
Herhalde iki t.ara.r da i&ı.tf~e dmi!; erbabından, doktora, oıllaltlme S."-11 a 
ola rere.k. . . • mu. 

• . • harrıre kadar her llRUDttnln akını ıa 
\alan ba işin hakWDet parası, hü. umdır Bu akın devlet tel'-'- . • 

lr.u" m_. •-vs•- . il 1 . • ııuıııı 'e hu-"' ... ..,esa e yapı ınasını mw. kümeı harcırah il lm 
nakaşa edebiliriz. San'a.tlı.fır için dev ı e yapı aınalı. Me 
let parası, devlet telkini ile devlet he. sa.isinin bedelini gltUti Yerde hula • 
sa.hına çalışmak doğru mudur ve bu r.ak veyahud oralarda doldurduğu il
şekilde yapılan &t';rahatler san'atk!i.ra ham ve san'at malzemesile kazana. 
ilham Vf'reblllr mi? Hlçbır ka~ de ve r.ak feraırat sahibi, san'a.tdrlann ._ 
irşada. tabi olmadan yalnız ruhunun kınıd•r ki şehri köye ball yablU... 
heyee&11ı ile fırçasını Jşleımt! ı tabii }"oksa t34ıma su ile donmiyeıı detlr
olan ressam sadece vazıie hi.slerlle ıs- men ıt"bi bu doldurma kafa 'e dol -
tedlği san'at zirvesine eri eb Ur mi? dunna kese ile yapılan se.rahııtlf"rdeıı 

Halk arası ve tabiat muhakkak ki <'1ddı netice bekJemt"lı bayat olur sa
en zenıin aan'at ka:ımatıdır. Fakat -ırım. 

o menuu bulmak ı~ın aa.n·a,kArını rn'"~ C0 1,,~ 
ancak keodl zevk ve heyecan aieşi '"--"'-' 



6 Sa-ıfa 

Kadınlar bir senede •• 
tuv~l~te kaç sa~le-j Gazel, 
B~~~~.~~1~~ A- ağ /(lm 
~ sıcağının asabı scvşeten yakıcı 

ve bunaltıcı tesirlle erkeklere çata..'1. 
Bayruı Makbulenın t.asab:ımız saklnlP.. 
rinden olması beni de lr.l:a!andırdı. 

Bu hemşerlmlz bayana ve di4er 
hemclnslerhıe <:evnb vermekten :ken -
dimi alıumyorum. 

Muha.ıırlr <Enıs Yedetill> ~adınlar 
6Cilede tuvalete kaç saatlerini hıırcar

lar} başlıklı tetkik y~zısına lçerliyen 
bu bayan, cıCceklere bücıundan evvel 
(U makul oevaıbı Verebı\!rdl: 

•Hayır ctimhurlyet ka.dınlannın ten. 
dl tuvalet ve silslerl iç.n tsraf edeceJc 
zamanlan yot:t.ur. Şlmdl on\a.r, erkek
lerl gibi tek bir gnye uhrund:ı ve 
cehkleşı:nlş bir klltlc hıılind~ rece ve 
gündUz çalışılacağına inanmış bir mev. 
kide lbulunı.ıyorlar. Ka(Jınlanmı11, muh 
teıun Bayan İnönUnUn ö:ıde:-llğlle bıış. 
ladı.kları bu vatan ve memleket hlz -
metlerlle meşguldürler ve bu mukad -
des ödevlerden artan .u.manlarınd:ı. da 
aile saadetini temine ç-.I.ışul.ar._ 

TUı1t kadım her şeyden e\'Vel, ideal 
bır ana ve fl'I bdımdır. SUs ve sefah~ 
detll! .• 

Ve iştahlı! 

ÇOnkO: 

SOR POSTA 

1 '~----__,, Devlet Denizyolları işletme Umum 
MUdurıuau ilanları 

İzmir Fuarı münasebetile yapılacak 
ilave postaları 

İzmir Fuarı münasebetlle 12 ,Aiust.ostan ttf.baren Eylfil sonuna kadar: 
1 - Sa~ı günleri saa.t 13 de İstanbuldan İzmlre ilAve vapur k.aldırı _ 

Iacakıt.ır. nave seferlerin yük vatiyet.inı tahfif edeceği nazarı d.ikka.te 
alınarak bu seferlerin devamı müddetlllce hfiten İzmln.ien Perşembe sa. 
ba'hı kalkmakta. olan b irin.el sürat. postası 13 Ağu.stostan itibaren İzmir. 
den Çaışam!b:ı sa.babı Juılkarak İstanbula Perşenı.t>e 5abahı gelecekt1r. 
Bu suretle İst.a.n'buldan Pazar, Salı, Perşembe ve İzmirdcn Çarpmba, Cu. 
m.a ~ Pazar günleri olmak üzere hartada üç gidiş ve üç dönüş postası 
~ılacaktlr. . 
. NOT: Fuarın açllma töreninde hazır bulunmak istlyenleri Salı akşamı 
I2.ımiıre götürmek üzere 19 Ağustos Balı pootası blr sefere mahsus ol
malı: üzere İatanbuldıın 18 ~tos Pazartesi günü saat 13 de kalkncnk.. 
tır. 

2 - Salı günleri saat a de İstanbuldan Bandınn.a tarikile İzınlre ıHL 
ve ısürat poota.sı yapılacaktır. Bu suretk} Banclınna tarlkilc İzmlre haL 
tada dördü süraıt ve iki.si aralık olmak üzere a.ıtı gidiş ve altı dönüş pos_ 
t4Sı yapılacaktır. c6856• 

..... -BELSAM iTOL-~ 
İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUGU, idrar zorluğu, 
mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli s&.91.it.lere. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mukenuneı aAç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kulla _ 
na.olar yukuıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Ecza _ 

' nelerde bulunur. Satış deposu: Sami Aksu. Bahçeltapı İ.§ Bankası 
..,. arta.smda Rabvancllar sokak No. 5 

Baf, Dif, ?feala, Grip, Romatizma 
Nevralji. Kankhk ,,. Bfttön A~rılarınır.ı Derhal Keser 

kabında f{lftde 3 kqe abnabilir T AKl ITI.ERINDEN SAKININIZ. 
HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISTEYINl7. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. i lanları 

Muhteıü eb'adda .kamyon ve otomobil :rasttkleri yaptırılaca&tır. 1J 
~erin yap:>a.caldhrı llistik evs:ı.!larına ve ücretlerine aid tekli!lerai 
15/ 8/941 t:Lrlhlne kadar ynzı ile veya şifahen Ankarada M. M. v. sa"' 
aJmo. komisyonuna bildirmeleri. cS39-6830• 

. ... Jf 
20.000 kilo domn·tes. 10,000 kUo bamya.. 10,000 kilo yeşil biber. Mil' 

kilo patlıcan. Pazarlıkla. satın alın9.caktrr. Taliplerin 14/81ll41 günü sa' 
10 da. Hndımköyde askeri ısatın alına k~nuna gelmelerL c847.690f 

** Beher çift 4 lira.dan 8000 çift yemeni ka,palı zarfla. eJı::siltmeye koomelt 
tur. İhalesi 27/,/94ıl Ça.rşa.mba günü saat 16 da E.mırumda. askert saUIJ 
alına komLsyonunda yapılauktır. Tahmin tut.uı ti,000 lira llk ~ 
n.atı 2400 liradır. Evsaf ve şart.namesi komJ.ı)Ulda görülür. Ta~lerin 1' 
nuni vesiıka.lu1le teklif mektublaruu ihale saatlDclen bir .:>aa.t evvel kO 
m.iıı!O'Ona vermeleri. cM9.600b 

Jf ... 

'l 

Si 

Bayan M.aılıi>ule bunu tebarilz ettlre
medliine ıöre, ma.kul ve makbul btr ce. 
vab verememiş olmUJOr mu? .. Bayan 
Jılak:bul'enln eıtte&ler hakkındaki iddia 
ve isnadlan da yerslııdlr. Bu asırda o
nun teWtk1 eıttAti erkek y(f.{tur. 

Va't:Unt kadın ve tız peşinde koşa • 
ra.t ilra.f eden, aevda mektubları razan 
\"l' etıence ~erlerlınde s:ıbahhvan: ha. 
yat ve oeon.vet tıelA.lckJsl kıt dejenere 
insanlar ve pa.şar.adeler, aranın.dan ay-

İşçi aranıyor 
lstanbul elektrik, tramvay" ve tünel işlet

meleri umum müdürlüğünden 

16,366 lira 41 bJzuı keşi! bedel:.ı inşaat pua.rhkla yapt.ınlac:akttr. T.
lerln 12/8/941 Balı rünU saat 1 l de An.ltanı.d& M. M. V. satın atna konsl' b 
yoouna ıreJmelert. Keştt ve şartnameal 83 turuşa bınrlaYondac alınır. 

(835 - _, 

rılalı yirmi acne oluyor. • 
:Pa'kat buna mukabil; tuva!et ve sn~ 

fÇil) dilnyaya gelmiş hl33inl veren. mo. 
dr. ve eğlenceye can atan, bUtün gU. 
nllnU ve gecesini gezi~ toznııı•ıttn bar. 
eyan til>ler maaıeset nıevcuddur. 

Devlet bu tip tufeylllerde."l bence beş 
knt fazla Yol vergisi slmll..hd.U'. 

Yurdu ve ev1 lç1n ;ş saati artırım 

bugünkü erkeğin hava.ya.tl:ı uğra~e11 k 
detn. Dd. ta.rafını ~recok boş, telt da -
lldkam ~tm'. 

BW?ilnlln eıtett ciddi ve çalışkandır. 

e Suauğırlıh okuyucuları • 
mızdan Medeni K nrlunaz: 

KULLANIYOR I 
Çocuklaırınıın küçükten 

SANIN dq macunmıu in.at • 
lanmağa, SANIN dit m acunu 
ile p:le üç defa difluini 
hrçalam.'\ğa ahıtırtnız. G ür -
büz yetiımelc:ini temin etmit 
olunwı:.ız. 

Eczanelerle, büyük ıtriyat: 
mağazalarında bulunur. 

•- Bence erkeklerin kahve ~öşele • 
r.nde plnekıklnelerinde ve meyhane - da valltlt. voe nakid harcarız?. 
lerdt küp dipterhıde mmalarına ye- Sayın Bayan ı,ıakhulc bu ciheti ne. 
gl.ne sebeb, evdeki nadan kaşık dils • den araştırmamıştır acaba? .. 
manları, çenesi dilsük k.ayınvalideler. s! Bir ta.lam 19tlmat ynralara sel>l!b .o. 
ntrli hemşiTeler ve ıelinle vı.r, vır et • laıı, aile yuvalarının yıkılmasına Amll 
nrekten usanmıyan analRrdır. bulunan süs ve tuvalet dil.şlttinlüğil bu 

Biz ~eleler acaba kimlerin peşine vakit ve naldd tse!ıınız karşısında sol. 
talı.:ılır ve ha~i nuenlnlerln uturun- da sı!D' kalır ..• ~ 

Nafia VekMetlnden 
ı. _ Eksiltmeye konulan iş: Anka.rada Yuksek Ziraat Ensmfilerinde 

yapılacak banyo tadilAtı dolap ve banko işidir. 
Keşfi: d-tGGl.95• liradır. 
2. - Eksatme 18/8/941 Pazarte,,I günü saat 15 te Nafia VekAleti yapı 

ve ınıar lş!eri eksiltme komisyonu odasında kapalı zart usullle yapıla... 

<:aktır. 

s. - Eksiltme şartnamesi ~ buna müteferri evrak c73o kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reiSıiğınden e.hnnbilir. 

4 - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin « 10990 bin dok.san dokuz 
lira 65 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lbımdır. 

5. - İstekliler tekli! mektublıırmı ihale günü olan 1818 1941 Pazartesi 
günü sanı 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabllln-
de vermeleri llzımdır. 

Postada oln.cak cecı1cmeler: kabul edilmez. c6471> 

Devlet Oem iryoll ar ı işletme U. lvt. dan: 
Muhammen !bedeli (36.520) lira olan 25 kalem muhtehf 'lokomotif ve 

fUii .. ıeş tuğı.aları 23/011941 Salı günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında sa.tın t:ılınncaktı.r. 

Bu Işe glmlek isteyenlerin (2.739) lırahk muvakkat temınat ile kamı
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
Kom~on Reisliğine vermeleri Ift.zımdır. 
şartnameler (1180) kuruşa Ankara ve Haydar.paşa vezneler,nde sa.tll. 

maktadır. (66'11) 

İdaremiz Şiit1 ~irba.nesl iÇin ı kaynalcçl ve ı döküıru: ustasına 
9ıt1yaç -n.rdir. Ta.tiplerin 3 !otoğra.f, ınüt'us hüviyet cüzdanı, hüsnühal 
JQAğıdı ve şimdiye kadar çalışmış bulunduk.Lan yerleı:den alınmış hizmet 
müddet' veslkalarlle 12/8/9411 tarihinde Şişlı tramvay deposu dahilindeki 
m.üteha.rrlk ma.lııeme m~ürJ.üğiine müracaatları bt:dirillr. cG993> 

1 

Devlet Orman işletmesi Karabük ,.. 
Revir Amirliğinden : 

1 - Revirimizln Mengen ~ge&uin Kızılgöl ve Çiçekalan ormanların_ 
dan kesilerek direk boylarına tak.sim ve araba yolları et.rafında
ki rampalara nakledılml§ ve ed.lmekte olan tahminen ı120CI> 

metremıkib kayın m.aden direğinin rampalardan Eskipazar i.s. 
t.asyon depoouna n:ııklederek istif işi açık eksiltme suretlle aatı _ 
lığa çıkarılmıştır. 

3 - Eksiltmeye konulan maden direklerinin nakil ve l.stif işi için be
her metre ınlkiıbına cdokuz• lira mımamrnen bedel takdir edil. 
miştlr. 

S - İstekli~ bu eksUt.meye aid şartnameyi Ankara onnan umum 
müdürUiğünde, İstanbuı orman çevlrge mildflrlüğü Jle Kara.bük 
revir lmir!Jğlnde görebilirler. 

4 - İst.eklilertn ekstit.mcyoe lşt.irak edebilmeleri için 'Yo 7,5 muvakkat 
teminat ekJ;esl olan csıo. liraya a"1 makbuz veyahud resmi bir 
vesaik ibraz etmeler. 16.zımdır. 

5 - İsteklllerln ekSlltme günU olan 1578/l>il tarihine rastlayan cu:--
ma gtinü saat H de Karabük dev1et orman işletme.sinin B:ı!ran. 

bolu bölgesi binasında revir i.mirliğt riyasetinde teşekkül edecek 
komisyona muracaatlan «1715• 

~ 
YEN/ EVLENECEKLERE 

Sandalyalar, Ksryolalar, Portmantolar vesalr her ne.-i 
G1lt mobilyalar !Bbr!ka flat.ına satılıyor. 

ASRI MOBiLYA MAnAZASI : Ahrred Fevzi 
f.stanbul Rıza.paşa yokuşu No. C6, 'J.1elefon: 23407 

lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Kadıköyünde Osmanata mahallesinin Söğüdlüçeşme sok~ında 24, 23, 

19, 17, 25 ve 13 nwnaralı dültklı.n ve a.hşa,P 3 barakanın hedim ve tehss
sül edeoelt tı.nıcazının satıışı kapalı zan! usulile arttımuıya konuımu,şı.ur. 
Tahmin bedeli 6875 lira ve ilk teminatı 515 ı1ra 64 kuruştur. şs.rt.n~~~ 
zabı.t ve muameJiıJ, müdürluğiı kaleminde görülebaır. Ihale 

2218 

cwna. günü sa.at 15 tc dniınl. encumende y~Wıca.kıtır. Tallpıe1rın 
1~~·kate. 

•.1:.n•ın ge en v~ı 
mına.t makbuıı: veya mektupları ve kanunen ibrazı .,._ acıı.kları kl' • 
Ln.rlle 2400 numaralı kanunun tarifatı çevr6Slnde baZlı·ııy te

1 
ıf 

mek.t~larmı ih:ı:le cünü saat 14 de k:aıiıır dllinÜ encümene 'Verme eri • 

lln.zımdır, cG765ı> / 

~. ** 
d 1 ""'--t •--•-atı ayn cıyrı gös_ fil' ec1eceıc: aııkaz satışı k.a'n'>1• zarf 

Aşağıda isnil, muha.ınmen be el ve muvaa.J!M> ı.cıu.u• Ta.krun ~ının hedlın ve ıehn 8 bedeli 8994 lira 80 kur..,..... ilk 

terllmı• olan An'·ara hastahanesi çamaşırhane ve mut.fak t~a.tın.ın lil tt k uı--·..tur TaJımJ.n ug. ve 
v ... 1 r 1 1 usu e ar ırmıya on lll'Wi'tu"r "şartname zab•t ve muameJM mbdiirluğu 

yaptırılma-sı işi 18/ 9 941 günü saat 15 den ıtıbo.ren kapa ı znr usu ı e teminatı 674 lira. 61 k.~rWJ 2'1ısı...,.1 Pc"""'mbe günü saat 15 de Daimi 
Ankıı.rada idare binasında sıra ile ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur kalemi örülebilir ihale .,..,. • ..,.. 
Bu işe girmek i.$tlyenlerln listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile ~ nde g ıltıe!lktır. Taılıplerin Uit teminat makbuz veya mektupları 
kanunun tayin ett.ğl \'eslko.ları ve tekliflerini aynl gun saat 14 de ka. encumende 

1;~-zı ıfızııngclcn ve.sikAl:a.rile 2490 numaralı kanunun ta.rı_ 
dar k.Oınlsyon re!slığLne vermeleri ldzımdır. ;:tık;:~~nde ıtıazırlıyacatları teklif mektıuplarını ihale günü saat 14 de 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar. bd1U' dıaimt encümene vermeıerl l!zıındır c6708• 

** PazarlılCla. 500,485 kilo 40 x 40 eb'adında çubuk demir ahnacattır. TtJ 
min bedeli 136,346 lka 64 kuruş temina.tı Hl,134 liradır. 'I'tı~1blerin 13 :t 
941 Çarşamba gi.ınü sa.at 15 de Ankara.da M. M. V. Satın alma komi-11°' Y 
nuna gelmeleri. (S"Q • 6695) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

1 - Mevcud evsafı muclliince ta.hmin edilen bedeli \'250() !ira ola.n 1' 
ton Eğrlboz n~rtinin 14./81941 Perşembe günü saat 14 <!e Kasımpıışad' 
bulun.an deniz levazım s:ı.tın alına kom.fsyonunda pazarlığı yapuacaıctı' 

a - ilk teminatı 937.50 iira olup prtnamesl iş saati dahilinde m~ 
komi.syondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 &ayılı kanunun .,tedtği vesaikle blrHltte belli gQıl-' 
saatte adı geçen komisyona müraeaa.tıarı. c6888> 

** 1 - Tahmin edilen mecmu bedeli .rıt200• lira olan csoooo. metre '-
merikan bezinin 15/ Ağus~/941 Cuma günü saat lf...ao da pa~ 
eksiltmesi ya;>ılacaktır. 

2 - İlk temınatı ı1S90ıı lira. olup şartnamesi ıhergiln mesai acatl"' 
dahilinde 10.:mılsyandan ı>aram:z d11ırak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sa.yılı kanununun l.1tedifi _: 
saik ve ikinc.i maddede yazılı miktarda.ki teminat makb1121 veya ~ 
mektubu ile Kasımpa.şadıı ıbulunan komisyonda. hazır bulunmaları ...... 

4 - Ta.'lımin ecı.ıen 'bedeıı c:ııo ooo. lira olan 12000• atred batta . 
15/Ağustos/941 Cuma günü sa.at ıs e1ıe ~ıkla eksiltm 
pılacaktır. r~ 

2 - İlk teminatı c11500ıı lira olup şartns.mesi hergün komisyal' 
parasız ola.rak alınabilir. 

3 - İstcklCerill belli gün ve saatte Kasını,paç::ııda 
yonda. hazır bulunmal:uoı. c6636• 

15000 
75000 
3600 

aoooo 

metre sl,Yah Yün şerid 
rn• ı.re p:ıle t şeridi 
snetre lastik §(ll'id 
metre tire şcrid 

•• Tahmin 
Ltra 
122'l 

2602 
289 

345e 

bedeli 7<•' -ı t.Crn1 
__.-. Lira 

50 
50 
80 
()() 

7510 BO 735 ~ I 
ı - Yukarıda cıns. miktar ve tahmin bedelleri yazılı dört kıı!ıı-1' 

yanın 13/AğUStos/941 çarş:ı.mba cünü saat 14.:ro da pazıırl ,6" 
slltmesi yııpıla.cakt.ır. J' 

2 _ Kat1 teminatı 735 lira 62 kuruş olup şartnamesi hergüıı 
• yondan parosız olara.k alınnblllr. . fi f' 

3 _ şartnamesı ile nü111unelerlni görmek !stiyenlerin hergün_...-"' 
zarlığa iştlrfik edeceklerin <le belli gün ve saatte K~ 
ıunan ıromıSYond:ı hazır bulunmaları. (6872) .!. 

* * ~ı, 2100 kilo pamuk evsafı gibi 13/894ı1 Çarşamba günü 1.ıftJ' 
7000 kilo s:ı.bun cvsa.!ı gibi. 13/8/941 Ça.rş:ı.mbn günü ~s 1 

40000 Dsmt 2 Amerikan vidnlası 13/8/941 Çarşamba günU '1 
evsafı gıbi. ııP 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazıla üç kalem eşya hlzalıırı ti' 
teraen tarihlerde pazarlıkla alınacaktır. ,,,1 

12 _ Uhdelerine ihnle olunacak isteklilerden % 15 nisbetin~e _.t.J' 
nün.at nnınacağından taliplerin kom.syona hazırlıklı seı.?1e1er ~ p!lP'l..,. 

3 _ E\'saf ve nümune?erlnl görmek ~yenlerin hergun ~sıf t)IJ 

iŞtirfi.k edeceklerin de belli gün ve san.tıerdc komisyondD. 
paşada teselliim ve sevk şenl~inden dağıtılacaktır. (6407) . * * 

Yaptırılacak tesisatın adı Muhammen Muvakkat TD.'hmin bedeli Dk t.eminatı .. ., 
bedeli teminatı Q 1 1 • K ... bıl~ 

maıa.rı. cô873> 

Ura ura u 91,oo aı>,39 !Klıdjk()yünde ctmııı.nağa mab,a.le.si- Devlet rman ş etmesı ar"" 
n;n Haydarpaşa ve Gürler sokağında ,.. ti'. 

1 
NoJu liste muhteviyatı çamaşır. 9375.oo 70313 i40-42.4U ve 4 No.lu dükkAn ve ev Revir Amirliğinden: ~ıı. ~J 

hnne t-OS)satı. a;nkazının satışı. böl es1 in sıırıÇ "~ 
2. No.lu liste muhteviyatı mutfak 

18750
·
00 

1406.25 OOG,lô 'lUG :~~k=~ o.::;ı~~a m:~~~l-~8: 1 
- ~:;1~b~~r:;:!. rı;:~~:n~:r~:n:m~~n ~m. ~ p~~~~:.ı, il~ 

tesisatı. J • K b • 20 NoJu 4 aıded dükkfın nnkazının mevkUerinde dipten kcsllın ş tahminen «6000• ıne':ıea ııı.ı.tl rlr 
Devlet Orman şletmeSl ara Ük satı.şı. meşe maden direklik ağacının kamyon yolu lb<>Y: ya~ ti 

yerlere nakletmek. direk boYlnrına bölme ve lSt• ifl i( it 
Revir Amirlig"' inden: Ta.hmin .bedelleri ile ilk teminat miktarları yukaulmrıda ~azılı ı:: 2 t~~rça eksiltme suret.ile satılığI' çıkarılmıştır. ..,e ıst-11 .,ctıUS' 

nnıta.z sattlma.k üzere ayrı ayn açık arttırmaya kon uş ur., ..,ar - 2 - Eksiltmeye konulan direklC'.rın nakil, tomrukJn.Ulael tııtcdil' ~ 
l A, .... ..,. bölgesinde Nalar mm?a.s!Il !IZl öriileblll Ih.ale 14/8/ bed ı _ Kara.bük revir A.mlrllğintn Ya ~.... n yolu etrafın ki melıeri zaı>ıt. ve m.uamel!i.t müdürlüğü kaleminde g r. beher metre mlkAbına c6• lira muhammen 

bili~ Eleman yaylası ve civarında ~ iaSl nıevldl ie • 941 Percıem'be gllnü sa.at. 14 de daimi encumende yapılacaktır. Taliplerin ıcıır• 'j(.,,., 
muhtelif rampalarda ve Keltepe bölgesinin Belen yrı.y ud 4 8 r ~ ilk teminat m.alılbuz veya mektuplar&ıe lıhale günü muayyen s:ı.atte daimi 3 _ ~~ilerin işbu dıreklerin satışımı aid şartıuı.ınUeds~:ı;~u ııe ..t 
yine kamyon yolu etrafınd::.kı muhtelif rampalarda m~c 61ğ0 , Je: encümende bulunmalan. cG393. • v:ırge rn . ..trt ~ 
re boyunda.1ti çam tomruklarından verilecek eb'ada gore c ~.. ' Umuın Mudurlüğu. Istanbul orman çc ıır. ı ~ /-' 
de muadil 2510 metre mil.:fıb çam n.zmnnının beher metre milcıw.oı:ıın bük orman :şletmesı revir llmirliğ.nde gorillel>• rnu~ııt<tcıı 1' ..,r-' 
beş lira ıınal ve istif işi w.;ık eksiltmeye konmuştur. Gümrükler Muhafaza Genel K. lst. Lv. A. 4 - Eksiltmeye lştlrak edecek iStek.lılerln co 7·~· ~e.51'· P' 

2 - Eksiltmeye konulan çam tomruklaruıın imal ve istif Isl !cin b6her Satın alma Komı"syonundan .• akçes. olan .2100~ ıı.raya aid mak:buz veya ıısı.ııı.1"ıı rr'P" 
metre mftAbma &511 Um muhanunen bedel takdir cdilm~ ır. l ıA-·-"ır .... e r sa ·-~ me eri UbU""' . 1 ı.arıllı.. cS,11.ıı e6' 

3 - İsteklilerin l.$bu tomrukların sa.tı.şına aid şart.na.mey! Anl \ra Orman Muhammen bedeli İlk t.c.rntnatı 5 _ İstekl ıcrın eksiltme ~ünü olan 15/ 8 94 n i.Ş et;ı1l ıcıc/I 
Umum MUdUrlUliU. t&tanbul Om1an Çev:irge MlldUrlilğü VI.! Karabllk ta Lıra Kuruş Lira Kuruş Eksiltnte gün ve saati ma günü saat 14 de Karabük devlet ortnll tinde ~ 
orman İ.ı)lctmesı Revtr Amlrl'f,1nde göreb!lırlcr. CiilS ve mik n _ - - - - bolu bö' ... e binasında revir dmirllği rıynse _,,._. 

4 _Eksiltmeye iştirak edecek ls'ekllicrln 'io 7.5 muvakkat tmılnıı.t akçesi tın 2106 80 158 ~- 18.Ağustos.9.U Pozartesı S. 10 'b . ... -

olan c94h lira c25a kuruşa. a1d makbuz veya resmt vesaik ibraz et.. 229 çift Dz. emt po 1 

1988 80 l47 66 18.Ağ\ıstos.941 Paortcsı S. ıı komisyona müracaatları. cs714• ... - ···-··· ffl'eG 
melcri Hi.zı:mdır. 214 çift Dı. erat pot~ıalCJ'll potin hizalıırın<la yazılı gün ve saatlerde pa. • .............................................. -·-··-····- r RagtP 

1 - lstülile:ı:in wntme gQnll oian 15.8.041 tarlh1nc nstbyan Cuma ı:rll· Yukarıd~~ iJttş rmame ve r.üınuneleri kom.syondl\ her sUn göıillebl. Son Posta Matbaall: Neıriyat MüdürÜ: Se ıfl\ IJcJL. 
nU saat 14 de Kara.bük Devlet Omllln İ.şletmesinm Safran.bolu böl- zarhkla al ır. k unf vesıkalorile Galata Mumhane LERl EMr::r A. f-bCIJl usAI' 
ge binasında Revü' Amirliği rl7uettnde ~ edeceGt kom~ona llr tı;tcklllerin t.emlnaL makbuzu ve an 1 rl 6482> SAHlB : S, Raaıp wY. 
mUracaa.tlan. (6'716> caddesinde 52 numaralı dalredekı Satınalma komisyonuna ıelme e • ' 


