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• 
lngiltere ve Rusya birer nota 

ile Montrö mukavelesine 
sadık olduklarını bildirdiler 

Hariciye Vekaletine verilen notalann metni 
Ankarada intiba: "Her iki nota da gerek lngiltere ve 
ferelı Rusya ile aramızda esasen mevcud olan dostluğu 

teyid eden iki vesika mahiyetindedir,, 

Londra gazetelerinde çıkan başlıklar 
hükümetlne temin eyler. MUttehld 
kralltk hilktlmetl ve kem Sovyet 
hüklmıeti Tilr'.ciyc c..ınıhurıyettnln 
t'Qprak bilttln.IUğUue ıhtımamla ri
ayet etmeğe a.mııdedlrler. 

Ankara 13 bUyÜNt · . <A.A.> - İngiltere 1 kan m üttehld krallı.it hilki.lnıeıti ı 
bllU eıcısi M. Hugıhe Knatch- namına ekselansınıza a.şağıctaki be-
Utı b. Hugessen v~ Sovyetler Bir- yana.tı tebUA'e memur bulunuyo. 
.\kus ÜYilk eleisı M. Vınogradef ıo rum: 
hıUt~ Haı'lcıYe VekAletlne MUttehld krallık hilkfunetf, 
e•-, .......... ~ımeal birer nota tevdi ..... ~.... Montreux m~avelesine r.adab.ti-

~Uiz ~~tası iUdur: n i ıey1d eder ve Botazlar lıak«ın-
tara~kste kralın hariciye nazın da hiçbir tecavüz! niyet ve ne de 

uıQan venlen talimata tevfi- m etalb&tl bulunmadığını Tilrk 

Krallıdc htık•lmeti ve ke;-.a Sov. 
yet hüktlmeti, 'J'llrk hUkfunctinln 
harbe sürüklenmemek lıuswıun:!ıı
ki arzusunu tamamll" ta.kdir et-

{Devamı 5 inci sayfada] 

, ............................................ , 
i Moskova 1 

Amiral Darlan 

Fraasada 
dell.şlldlk 
blJlk bir 
tesir raptı 

Amerikahlar 
Darlanın arkasında 

Hitleri görüyorlar 
Darlan ile V eygand 

arasında ihtilaf 
çıkması bekl~niyor 

Fabrikalarımız 
ihtiyaca kafi şeker 
istihsal edecekler 

Alpullu şeker fabrikası dün 
geceden itibaren geni sene 
istihsalô.tı için faaliyete geçti 

· Uşak, Eskişehir ve Turhal ıeker fabrikalan 
da Eylulde çahımalarına başlıyacaklar 

Bu sabahki 
haberler 

Amerika 
Fransayı 

• ı·k d ~ Londra, Vi~i hükumetinin ,_ IS 1 amelin e yeni : Franıızlar üzerinde nüfuzunu Şekel' !a.b ik }Şeker labrikatarınuıdan birinin rörünlişil 

b 
E kaybettiğini iddia ediyor Alpullu !a.b~~ıar:~~ c::C gola~ m;:an geçen seneye nazaran daha 

l
•r taarruz mu? i yansından j tibaren yeni sene isti::. m emmel ve bol yetlştlıınlştlr. Yeni tebdld • i Londro, 13 <A.A.) - Mareşal Pc- 1 lll.tı için faaliyete başlıyacat<tır. Uşak pancar mahsulUnlln bu yıl 550-600 bin 

E taın'in nutku hakkınCi.ı, bugUn aşağı. fabrikası Eyl{l}Un tık ha.itasında Eski- ton olacağı tahm\n edl\mekıtedlr. 
• : da.ki resmi tefsird'! bulunulmuştur: şehir ve Turhal da Eyl(U orta~rmda Şeker istilı.salft.tmın 85.90 bin ton T AZY/K i Mareşal Pe"alnın nutku , Fransanın çalışmalarına başlnmış bulunıı.caklnr. olduğu gözönünde tutulursa bu yenı 

l 
: dahıll şeram hal&.ında VıchY hukOme-ı dır. ı ve bol mahsul saye~de }'enl rımdıma. 

Vaşington 14 (A.A.) - Amerikan • BAŞLA M.1," ~ f Unba ldieettlti derin endi.şeyi, hlcbir Diğer taraftan yeni p.:ıncar mahsulll nm 2000 ton daha fazla olacağı tesblt 
edi 

Ha.rl.cl.ye Nazırı Cordcll llull dünkü J ,Y ! f:~te!:ı~ayac~sı~r tr..rz. fabrikalara nalı:led!lmeğe başlanmLc;tır. edilmiştir. Şeker lstihlN.dmlz be bu 
'T =:,t.buat toplnnbs>nda Fransız - ; - ! ,..........,. dolu ·~...,," :ınw! m:'.: H•~'"'"'. i>'i gil<•"''' bu m•luu!U ... ""'"""°"' «* yakın m<k'a"'a bulun. 
ebiiğ S l . 1 ~an münasebntı hakkında her : Ruslar d Smolensk f ziai, Fransız mılletı nezd!ndek. nüfuz rek keytyıet, gerekse kemmfyet bakı- maktadır. cnadyo gazetesi) 

ntO enıkrn tahl' • Viıtl l:arr b el ı 8 : [Devamı 5 inci BA>f .. a ] ı ~·"' '~i~~:/iyor •Y•••rıi u,~:"°:"..."::.:::'b,;ı:.=,:'~- I: mıntakasına büyük ~ "(Di·,···iiceler]···· skenderiyeden j TÜRK/YE -
l\~t bürosu t.a/~1 - Sovyet is. Afri rdell liull, ~unu. söyleml.şUr. mikyasta harb ma)ze•: b •• ••k b• • 

1 ılen haıt> a ından bu sabah kadaki tnüst naıı. Alınanların j : - uyu ır parti· lr DAN boı! .\t~ g{tn teubiı~t : sine müsaad enıı.ekelerıııe girme _ mesi gönderiyorlar i Kopmıyan ip ı ~. 
c-.-. 8tatQ ordu!a.run ~ ettfğı ta.kd' . - : ) "' •k Jd• ..... , ...,.:il&. ""'•Iensıt ;:j Kex. kanın icalı ed •<de A~· ! i - Pul .... •ttclnllk arlQM, .. , . , _ asti ge 1 DOST'l lfı'r.U 
"1uette d "'1CUertnde • ''"a • büdJnnıot· en tedblrlerı aıae..ıın• l s,,.,,,,.ım, ıs <A.A.> - Afi al,._: .... .6 ı Ilı 

I Ol'dUJa.rznıevazn o~nılşle d~Uharebeler ı.r. : 61 bildlriyor: hat.- ! Amerika kanıııa barb )'apma usulünü 
enac IJelır ~. birtcaı: r . Hür Franaızlar ne diyorlar!' ı• Bita.ra! uıterl m ah/eller ve e- E lı:e.tfecleli IJü yıl oldu. j 

IU tıa,. .... ı:: ......... :~ önce Sıno - Londn H (A.A.> _ M•-• PelaL .. ......., ... •:..=,;'":'.,:f.n-! tnaıı .... m•tlak moc•""'ot olmadan fha/iifzn daha SÜraf/e 
~lr~U\"\'etıer1~erını12 du:ı!r. nln mesajı ha.ıtkında h ür Jl'ran- • :u-::.~:snbe:i ıdJi" edılen E =- 7enl blr calle açmak taraftarı • • • • ıa''" lno, ,, bava nuı -- ... ...... ...... m - .. - 1 ft med<• _. ....... , •• "''"" ; Ja ise temmı ıçın temaslar 
ha .\t~ ltlekte de llleydanlanna ~ıune;ye ıröre Praosad" ınil- f ~ıceıere aid bulunan haberl~rl : pon:ra aa emekle çOk kazan-~~1'21.ncı ta Cercy varn ebnlşl~rdir. Jet ue hoWtamcY.lıı araa· 1ıeı..-un cts- oldutu s lbl kabııl etlnelı: hımısun. : mak )'olandadır. yapılıyor 

Tahran matbuatı iki 
memleket arasındaki 

dostluktan bahsediyor 
b_ut. b~ e 43 .ı~ eden hın·a m U- h • fazla açılmalct•dı.r Hilr Jl'ranaızlar i d a mütereddlddlrler. Bu ıddtaıann ! Hlo k~pınadan mütemadiyen gerilen 

d .... ılalt d nn ftoa:tlb n tayyaresi dil- cFransaDUl hiç o>ir zaman Peta!nın şe. f meSar mınta.li'\da m uhasara cdıl- ; ipi evvela Amerllı:a - Alman1ıı mıina. - -
ı:ltaltıJ&1'1~~tl4e Lrnıı 36 ta-:,'Yaredlr. refslzlli'inl takib etmlyece4clerınl• bil. : (Devamı J n~I uyfadıı) ; sebetlerlnde rörmilştük, 6ınldl Japon. Amara, 

13 
<Hususi> _ T ' . 

"' bir -.. •ıız. dlı_!&a.llyette bulunan -Yedir! -.. ; 7• - A.Dg"lo Saks(m münasebetırrlnde ıcat et Ve. Tahran 13 CA " ırı~ Petroı ~n 
1 

•n dlmıoı.ı• er. ,........... ............... . .. ........... .. ........ tecrübe edl . ., kAletınden verllen mal(imata İran b' ~' - D. N. B.: al'tlır ll1L1t11 m 15 b n ....,n. ~ - - - - - - - - - __... yoruz. - ı:.. tJ. +-•· na. asını bırçok Türk ..:... Ye rom~ini batll" - ~- zaran -ender.yeden bllyQt b>r parti taraOndan Tılı.uv,..ın ban b~a,.ıeıe• 

J 
~ c A k r... • t ~ IAsUk gelmiştir. Bu JAstJ k.Jer.n tevzJlno kl dostJUk hlslerını ifade ed lclnnda. aponı R s e 1. vaz1. •e ya.kında başlanaca.:ttıı·. !erin hWAsalarını vermekte e~i! '!ı~·::; 

h d 
ar us J t..kenO.rlye """""ata&"' Naci Ad"> ::;::::: """'•eti talub Odorek ı......, 

t
U Udun da ask er 

1
. k • •• h • h b elyevm Ank:-arad• bulunmaktadır. ıs. ~mrr~ediı~r.v;ayı~~~1 ı=:ı·et~;ısu~~~ kenderiyeden yapılacak lthalA.tın daha ""' ....,. 

ahşı·d 1 mu ım sUra.tle temini 1.cln temaslarda. bulun- lran ıazetelerinln en mUhlmmı 1 r~ . ediyorlar a er m&ktadır. dtlaata Türk gazetelerınde int..lşa~ a: 
..;;""" '' [De...., 1 ael Qffada] 

t tıQco <A.A ) 
~ ve Cınııı · - Japonyanın ~ :t:.°':.::;"'.J:~.=:..::: F ransadaki Alman işgal kuvvetlerinin yerlerini ltalyanlara 
~ \'u!'Qılk ı' ~a.ı>onıarı11 Rusyayı k ) • A t l B k·ı· • L "~,....,, -~1.,:.u ..,,,.,,., ,..,_ ter etme erı ve vus raya aşve ı ının ondra seyahati 

Ci)e 14 <AA> tadır. •b• • )" l •f d d ? .r~n n•ıırı rı.İa · - Esk, JaPOn ha. ne gı ı gız ı mana ar ı a e e er 
ıi'.ı~"f":....:'n:.:,.:;=~ Yazan: Emekli general K. D. 

bOfllta d Obrucamn AJanslann eon yımı.i dört saatte ver-ı cepheısindeki çetin SOvyet mukavemetli ıaşe, ona gcire mühimmat ona r ımanmı tek 'b dikleri haberlıerden lld tıanesı mutadın hasebile ~n lnt.lz:ır edilmekte idi. nakliyat. hfilasa tek btr sö';:ıe on g~e 
l.t edi 1 ZI hllı\fında bır ehemmıyeti haiz ıııbl IJÖ- ASrın en mükemmel OrdU8U oldutunu ikmal ister. Fakat, mühim bir ~r:k~~ 

~oeto.,a 
1 

YOr ar rtinmstedlr. ve haki.le.aten yil.ksek sevkulceyş mUte- tin icrasına karar verilınce bUtün 1.1.ş.. 

11~ t btıros 4 <A.A > Bwılardan birincisi, Fransanın Al- hassısı okın şefler taratındau se\{lc ve rnevamı 5 inci sayfada] m 
,., t:lıotıru u Buıga~ıs; Sovyet 1stih - man işgali •ltındald şehirlerinden .idare edtlditini daıma tekrar ett.iitlmlz -::===----=:....::::.:=:.:....--
ili teıtrt ta Ctl toı>ra.ıctan :ı. hududu için. Bordodaık.I Alıman k.ıt'alaruun çeıtılerek Alman ordusu Sovyot Rusyaya karşı /•..,_ ______ .;;;;;;;;;;;;;;=~:: 
~".' Old rarından ıxa: ·n Sovyet tay. yerJerıne :lıtaJyan k.ıt'alannın lkame e- açılacaık sefer ıcın tahslSol muktazi ku\'. -.... 

1\ ~hl>ar llkunu tokzib bardıman e • d1ldlğine ve PariSın de Alman kuvvet- vet miktarında bir vanlışhk yapmış ve S 1 Z 1 N 1 Ç 1 N 
b ~ b r ~ bUrosu Or>betmşitir. kııl taratından teı1kedilmek üzere oldu. Kızllordunun muharebe kablllyetinı 

1 
l'ltıı 1r et ta.yy~resı ruca üzerinde tuna dair olan haberdir. biraz lst.ihfal ederek lüzumlmdan daha T A S A R R U f llgif( · nln Ucmadıtını Bu haberlerden !!dnelııt, Jap0nyanm noksan bır kuvvetle işe başlamıştır Al , ere Kr 

1 
Htndı 0tnı ıı:ara ve suıanndn aıdıtı ı.er. m:ın ordusunun reVJcaıA.de ruırckeiı rl: 

a 1 donanmayı tJba.tı miitem11.diyen gen~letmPSI ve ne rağmen bu ynnlışlık tesirini gös: As K ER 1ç1 N ç EL 1 K 
to left"ı . aynca SJya.m lnlduduna d:ı 40:50 bln miş ve müteaddid ımha m h ~r-

~lıtltt"- 14 ş ettı ldşili.lı: bir ordu tahş • .1 etmesi Uzerıne rinde hemen muha.kı'.<<Lk ib~ a~~ e. ~ ~Jeıın.e <.A.A.> _ B vahametini .t§l..P.11 Uukşark vaziyeti- pek büyük ve kat't · g g nen Z 1 R H T 1 R 
cı,tJ! bıullllan JorJ İngüt~ Brltanya nl uzuA bll' ki6l~iltoplantısında mil. kütlelerle iş gömı:~~~sart, büyük • ~ ıi)a donan enın ş!ma • zalk~ \;e ~- ~vustral.ya muh- So ındi\ olan 

$t~~~~~~:~ ~ B~twı: !ıjf b~~ .;aB:ı~~~: t~b;~~r~(j~n ::;:ı~: Bir TA s A a a ur 
' ı ıle ıı:örüşm n neııız za.. ~ ve . '~~ · · uzun merhıı.lell ta B O N O S U ~L$tır, Uş ve kendi- ~berle . ı;ınclsln~. hl'nilz amız muharebelerinde kuvvetin lllzu: al•aız 1 " ·&.kı:a ~naber oa& munctan cok olması da mühim bır \. 

•• . ma.hzurdur. Ztra. o zaman da ona röre ı '-.:. ,. 



2 Sayfa 

He~.8Ün 
lhtikarla mücadele 
Ve pahalılığa 
Karşı savaş 

·'-----Ekrem U,aklıaiJJ 

T ör)dyenln ururi lht~lara 

ce\'llb veren her tıirliı maddele
rın bollutu baJnmlndaa., :ra1an ilLOJllfU
laruıa değil, blUiD A'fl'UP&Y• nazanm, 
herkeste .-ıpta hissi uyandıracak mwı
iana blr vaziyette bulıınduıu aaldaaı 
iuerinde a&rar edeceib. 

Tdl cWim eb1ıek papndc IUilcrce 
bekll7en, tekerin kilosuna G, ratmkine 
'1, ete 10 lira veren, obnemek lçln ha
rledea 7a.rdım beikll)ea yanm düı.ine 
AY111pa ınemh*eUne bakarken prcl&. 
IDUUD bu han tfhMle paqe bdal' 
mas&esna bir &allbe marlıar oldutunu 
kabul w iudik&e bir dakika dahl te
redüıl «ıfiemm.. Aacak ibıaDI& böyle 
bllip mmm11n n mitı&erlh bir kitecle 
~ dein IHılmu.roruz, vazife • 
mı. ~ IMllandutwııaz vaziyet bir 
nlsbd dahflhıde ne kadar iyi oluna 
olsun daha l7islnl Japm:mm mllmkiın 

SON POSTA: 

Resimli Dl&kaleı e Çabuk wırilip çabuk bozulan hükümler ~ 

\ 
olup obudJiını dişinmek, :mümkünse Bir ftllltltt .........ıa General ·Gamllntm ~ilirlı:en 1r.ib;&esna bir tnsaelv renılt fercli. ı;crelt cem'i lla,.&la.rıncla dalma müb&lifalı drl· 
ar&71P lıulmak, söylemek Te clabaa is. tuclre& sahibi ott1ulu söylenir. Hatta 191' muharebesinde Fransayı kurla - fÜD kurlıanı eluJar. Ya .fail& kdbinüte •üşerek keacll kendilerini -ttfilt 
~ekUr. nn 'ftlMm muharebesiııln plinlannı 0 valdtkl bafkumanılan General ederler, yahud da fa:ıla nıkblnllgin ktırbanı olurlar. Ve bu hatayı ferdi ha. 

Jşte bu dıişıince iJedlr ki ihilkira (Joffre} e onun ieUdn etmiş oldatu iddia edillrdl, halbııkl bu muharebe pt.ıarından ziyade cem'i hayatlannda yaparlar. Hakikatte lazım olan şey 
kal'JI aoıllll111 ollın ıınUcıadeleye MID PranA loht felUr.e&le netloelenlnce General GamUn ._ Jllell"ul Ye ook sa- •ütün Jıükünılcrlmlzde cl:ıhna Dıtl1ath bulunarak 7lUUlma ihtlrnallne larp 
aiinlerde verilen bw buyük blr mem- 71ı bir adam .ıaralt r6f1ilmlye başla.clL ldr slrorta payı ayınnaktır. 

Ağustos 1 

izmirde Atatürk 
müzesi açıllyor 

.imıır, 13 <iiuaUli) - Atat.urlı: 
zesinin açılma mer.aslnıi 20 Ağ 
ta yapılacakt.ır. Mu7.ede Ebeclı 

~tına aid lo)'llletli ~rler m 
dar. 

Meriyet mevkiine 
giren kanunlar 

ıAnkara, 13 (Busuaf) - Artı 
etailtme n hale Jı:anununa muva 
bir madde eklenıne&ne dair kan 
lA.yıhasile, yeniden yn,pılacak su 
ri i;in 50 mll~n tahsisat verllın 

ve Ankara §ehrl Jdğunlarının 

sına ald kanun fAyıhnlan bugün 
rtyet.e gımı'ttir. 

.Ankara şehrinin ~rına 
projeler hazırla.~ır. 

Pirinç f iatı 
tesbit edilecek 

Ankara, 13 <Hususi> - Tlc:ırc• 
kAletl şimdi pirincin !ıatmı teW t 1 
~lışmaktadır. Bu ııat yakında i 
dlunacaktır. 

~-~--o-~~~ 

~E~.:·~~ -[--·-----... ·-·1 .. ·;-.. e .. h .. i_r ............ ii.a··ı;-;-r-i e-r i -·-·--··--·)·- ~~:~~~~ :~kr~~0~~~1 
bt bbıde .-irlilen 4ereeesl diğer lllftD- [Baştarafı 1 inci saıfadaJ 
lekeUerden fula da ieilldlr. Bu 07le mit Soyyet at.'alannm vulyeoı.ini 
bir c'lenldir ki her memlelıette :mev('l91).. , ............................................ '- .rena göstcildlil m~fun.dur. 

:: ~u.:u:ı::-:~1:: Vali dün şehirdeki 1·bt1·karJa mftcadele 1·ç1·0 Ş b ya~:ın:er~~~~gö~':ır. :.-~ = ~-=::-:~ ı · t ara larımız :.. .. =.~~::;~.:..:' ::: .. 
: =-.::;:::..:!"'.:.='.... yo mşaa ını yenı· kurulan bnrolara Almanya ve şimal =:rı:e:ıe;~dB ~~~~ekbr 
B."":.t.": h:.;-..... '"'=·· tetkik etti memleketlerinde -~~.·~.~r::" 
etmes, adeoe btildbneün lalne&Ue ba- ti t ilerlemlf bulunmaktadır. Hatta. Al~ 
~ m&mınm cıetlldir· SaHedllen Gazi lnılv""uulaki Ulimlakler mnracaa ar ar ıyor rag\Jbef go··ru··yorlar ıarm SmoıenSk.ın c nubu tar · eıaelhı fa7cla vermesi .ioln halkın hü.. bitmek idere, yolan bir kumı BıiaJ:M;k istikamet.inde yçtı.Jtları 
kibae&le el eıe 'ftl'Dlal lcab eder. iileahh 'd ·w· yik bu taarruzun blrlncl merhaldı' 

Bir defa .... bale •lıl herbanKf 1dr m l • oerı l teşkil etmektedir. 

eDilee ile stok yapmaktan nzıeuı:ıek, Vnll BeledJy Rei& Doktor Liıtfi ValnlZ du••n telefonla 15 ı..ı•.ei iJıf/'-Ar Almanya. ve eılmal memleketle. Smoleosk mıotakasıncb 
..,. da aadirJeııJen, fta&ı arian ınad- ve e . ~ ı fi 'il .Hl1 rinde Tüt.le şaraplannın sürümü Moıakova J.st1ka.ınetınden Sınol~ 
deleri MisMl&lin kalman-ş fandmek Km1ar dlhı şehrin muhtelif .sem.Ue. d b l d git.tikçe artmaktadır. AWtadarlara. dotru SovyetJerin bUyfilc mJc.Yıır-
ftdfe1erlınldn bqıncla cellr. Bana ıindeti JO'l iDŞaatını tet.'tik e1mi§t,'ll'. şillayetin e u un u gelen malümata göre; şarapları- ham malzemesl naklettikleri haber ... 
mlteüfb :yapacatmuz şey fla&ı ~ Va.li, evvelfı F&tlh Ka;'91JUlknmı ile mızın gerek ueuzluf{u ve gerekse :rllınOkt.edlr. 
si• .-önlütümm aman had.ise7i allka· birlikte, Gazi Köprü.sümen Aksaraya Fiat Müratabe Bürosuna bağlı oıa_ dllc,ırundan belcdıyeye havale ed11miş nefaseti, 31-rap lmal eden cli~er .Almanlar ı.e bu bölgede haz.or:ı~ 
darlara haber yermddlr. dıotru açılm.akta olan Gazi Bulvarın.. ra.k çallfllll yeni müracaat merkezlc. 1 t.ır. Dlğcr vak'alar Fi.at .Mw-akabe Ko mcmı1ıeketlerle ;elcabet edl!Oet bir nna devam eylem,.Jt+edirlcr. 

Bu vazifenin ilk kısmını istisna ı:ı da tetkik!erde l>ulumnuştur. Gazi Bul rıne h'lkuı. göstemıekte olduğu alaka M!SYQllUllıda tebkık eclllecek ve Hizum \'{lZJ.yete gelmiştir. Bundan dolayı (lla4yo saze&e!JI) 

=kdehe:!.eslbln~ı::;.:ı~cı:. =~:: varı g{lze~a ~uf ~en ye,r - artıınaktadır. Bunu, müracaat büro a. garülUn>C Müdıde1urmun1liğe verile - şamplanmıza haricden ıt-alebler 1 .., 
makamı!!m lıalkımm ihtikarı haber lerin istimlak .raaıt.vetine devam O!UU rının ilk gününde 7 §lk'Ayel. ya.pilm~ cektlr. Şikiı.yet adedinin bir ~e :u:: ~~=:t~~ri:~:.nı:;:: Türkiye - ran dostlugu 
vermı,e aavct cdm Danlarlle, iinıid 1 ma:kta~ır. . kcn d'iin 16 şikayet yapılmış olması bir miı&ll kadar art.nu.ş olınası bugun calt şarapalnn ıosa blr zamnnda (Bqtarafı ı laol saJ r11.Cla> 
ederiz ki, buntlaıı sonra daha t1i 7ap1- iKöpriliien it»>aren UOO metrelik da. g~rımektcdır. Halıkın telefonla faalıyette bulunan m.llr.a1tabe teşk: - ve mUmldln olan aUra.tle tıönderl. den makaleleri balıia mevzuu ed~ 
Jacak.1.lr. Fak.C. Uıtlklr neye denilir, sahadaki tstlmltUrler h_emen hemen ya,ptığı bu 1 kfıyet.ıerın sekiz tanesi !atının kft.fi gelmlyeceğinl göstemHık. lebilmesl lodı İnhiııartar İdaresi db'Or .ıtı : ... ıa 
nerede başlar, nerede blter't Bunu bil- ıkına ect!.lmiŞ gibl:dlr. !BtimlA.k mua- mürakaıbe memın-~r~ tarafından m:ı. tedlr Bunun i91n fiat mürakabe tef- tet.Cdld~r wapmaktadır. Bu hamln başındnnberl lrnn~ 
.ek. hiikümetio makul huldaibilm11 :l':ı: melesi lb1t.en 500 metrelik yolun ~!ı:..şasetı hallinıd tet.lti.k edllm.iftlr. Bu ıva.k'alar ı Jıtiltı.tına barı,ı olarak bir de mürak.a. \... •••••••• ·--·-···-·---·-··· .. ~I ettiği aıyaset, şıticta sulh ve s • 
ıwetalni ıösöniiu4e bulmulura. mllte.ahhide th e olunmuştur.~ m dan ıtı ı:me111 ~ eıune:ıt için oı.. be bürosu kurulması :i.Stenecektır. Kesı·mıı·k f •zl

91 
mubaluıaaı ı~ mutlü blr b t 

liumdır. re gen.!şllğinde yapıla.~k Gazl bulvn... u u ıan baŞkıı. bir şey ıstlhdo.f dm 

n~t~:ü!~e·,:~r:alt:nbl~ld~. :ı:: :.~ ~~1 s~a::::::ı::d~ ~ A D L 1.. y . ve p O L 1· S ~u::u:ı ;:~:;,~~~ 
ilin her dWMltın cametanına Y1'Plf- ........,. .,..,.." J"" .oır- hayvan geliyor retleri anladığını cörmekle bah 

' ....... ıartfe bu maksadı temloe mal edl1eoM:tir. iBel<ıA!'r +,....+., ,.ft~fta.ıa ı dır. 'rork .. lran dostluğunun s 
bn)aca& .,... ıuıu. Vali ve Beledıye Reisi Gazi Bul va. E R ... ~e. ""'!-' .... neı .r.uo'"' rın p yn_ et h 1 
kU~~ ed.: ':.ICla ıaWı:ümete 7artım rındaki tetkiklerini ikmal ettikten son H A B E R L 1 .. saya hayvan amı vaztyeti etrafında ~:1ı:ı:=ın~enr~at~ı 
ederle biıikRmet _.:ıa kabTe ~de ra 8e~na geçmiŞ ve belediye fen ııı. yapıruı.kta oııttutu_ tetk?klere devam ve iki mlllet iyi gtınlerde old 
okhıl~ rlbl nacllrleşen m:cıdeleri bulup heyeti müdürü Nuri •e blrllkte bu MUtekaı·d ve yeıı·m cüzdanlar·ııe 1069 etmektedir. Belediye İktıAd Müdürll, fena plere mllşt.e.rekeıı &öiÜ' 
pifasaJa dökebilmek lnıhnlarıru ha • m.mtakadaki ıyoUan te.ftiş etmiştır. dün hayvan bora.ı lroobaeri ile i>'r. celderdir. ~- ..-0 evvel 
sırl&Jabllinıe. easen 1r.ışlJllL kısımlan 1 Taksim Haıt>ı'ye asfalt }Qlunun ı· • ı· • b• Wtte me2t>ahaya 4!rldereJı: ne kadar •• s mso• "nlı1t mm t 

:.-:..::::::c::::!ıh~ :;n&n e~el blUrllmmi için a!fLkadar ırayı Zlmme ıne geçıren ır memur hayvan ke&D:ı.:=.. • ....: :ı:': =~.;;~ 1:ı~ ed~e taraınıuw,._ 
•tr it o1a1aaa ıereldlr. Blıloe lıu ıara eırur vennııs. .MkerOCaiı ~lunu 

5 10 
h . t ak :~= ...-.ı entaplmı§tır. Son sulhu ve memleketın nızaıııın 

~eaeleden daha miıhlm bit mesele var- Taksim Meyda.nma ballıynn Mete cad sene ay apıs ya ac iki stm toinıde toptancıl:ı~ piyasaya mm~~~~· ==~::::=3~~~ dır ki. pahalılıktır. desi ve Maçka ile Dolıma.b!\hÇe arasın _ CIAoh& ıazla. ha:yvan ıvermıye başla _ 1 A D O 
t.•lcre lıiikümeüııln ,Alustos uuıa da.ld yolları gmen geç~tir. sı.ı:. Ura bul o.sanını afU'- JN§lardır. R 

mUısus olarak nevetdfi ra& llateıil Vali burulan sonm Kasımpa.şayı bt.ih lılalmiiıdürılüğünde memur de ,., unan c L-_::,;;.:;;~~~~~~ 
bu abalı ıöııümiize Wsü. Anladık ki şrşı e bı.i!aya.n Dolapdere yolunun bulundulu mada mütK.aid, eytam ı ın~r. uarı &'. e S . fka • 1 PDPMBE H/8/1~ 
onda ptrindn klleeu ltislm ~ kat;!n ıkaplama şose o'tark yapılma ve eramile aid cÜ0danları kullanmak D~ adliyeye ... '!;'=e&lnd~' y.aptl~n andvıç ve yu ıma '7.30: saat ayan, '7.33: ~ " 
sorıe 14 tıe 24 lnırQ arasuıda = 81 hususunda alAkadarla.ra emir ver- auretlle 16'19 llra pa~ ıhtillstan 7 ncı cerm DL da. 2 ay miiıdd tle edenlerin müracaattan !ilik (PL) 145· Ajans ,-,, 
malıanaa•m ld~ %it mı il. miş Kasunp~a _ HalıctoAlu rolunda ıuçlu Hüsey'111in duruşması 1 inci d~~ edilerek tevkif le Sandviç ve yunca mıaın.tı ıle ul - Ha.t1f mÜzik cPl.}, 8.46: ~fi~ 
"is wreyaiı ;so başı":! urkın :miktarda tetkikler yaa>mıştır. Lftt.fi Kırdar ŞiŞ. ağıreezada dün bitmlşt.1.r. halJ88 o un. r:ı.şa.nıa.r kendilerine ~te olan 12.30: .saat ayarı, 12..33: şa.rlJJJ: M#J 
~.:.~re,..;:.:,a beraber bo mad4e- tuı.n~n Kasımpaşa:ra men yolun da Maznun Hüs~ aleyhindeki auçu muıftur.. •. rram:alalık unun ~.aı iizerine küler, 112.46: Ajans 'hal>erı.t' ~ 
krl vufkaya tibl nlm11ş 'Wr meıale. -~ gen1.llet.lmeısini muva.:t.ı.ıt. ~ör yamh mücıaıaanam~ reddetmiş ve ihtiyar kadına tecavuze beJediyeye mQracaat1a ekmek unun. kı -re tür~. ıM: ~ ~, 
k~. serbe!rt bir memleket olan Tür- müş Te a.ıatadariara emir ver.ııuştır. takat mahkeme Hüsey"ınf.n suçunu kalkt§mı§lar dan aan.d.v;ç ve yufka 1malfıtına mü (R.), 18: sn.at aşan, ~ ~ 
1li7e ile maka~ ecınemez. fakat dl. • sn'bıt görerek ltendıSinln 5 sene 10 . müdde To saade .ıunmasını ~emişlerdir. Bele- caz ?e tango orkestrası. ~~ 
ter taraftan ~renin.~:. Mahrukat ihtıkArı ay müddetJc luııı>aine ve hazine zara. ~~ere me~~=ı ~y:oz~ c..,e ilet~ müdurlüğü bu müracaa- best ıo dakika, l&ı-4-0: ı::&: P,t.! 
evveke ~rt!191:r· :::ı:et. oJ4ııl1I ımm.t:ır '" odun satl§laruu:la yapı. rına ihtll!lsenzimmetine geçirdiği 1069 65 yaflllda ihtiyar b' ıca~ma tıeca.. u tetkik etmektedir. Ekmek unundan 19: (DcrdleflOO saati). 1 ~ ~ rl(":° ühtr~ ~tn taınamtnı 1 Uıt.aci.r devam etmektedir. Dün Uranın ıtahsilyle S seM müddetle lm üz etıneğe cljbfis ~en ,Abmed ve lma.lfı.ta m\lsaa.de olund~'U takdirde caz ve tango orJı:~~ ıt 45· '-
::a~ t,opratınllan çıkaran Tiır~ :: YenlkaPııda. bir tq>tancının '1 ku. 1 me h?mıeUerin!den mahrumiyetine b ~nuın ls:m~nde 1k1 ın ~nı- fın.tlard:ı. d.:l tcnzillt yapılacaktır. ayarı, ve ajııns ~be~ ---~ 
ueoz bir memleıket olcluiu iMia ..ue. llUllL Jrömiir ısattJtı görülmüş ve Be- rn.r ıvemiişt!r. d aları 1 iJlıOI aill'C~da dün tan aesler, :.Kı.15. • ~ ~ 
mez. 

0 1 enin en kolay 'Jo1a l'azıd Emniyet Amırllti vasıtnsUe fi- Tramvayda 32,S lira aııran =. ~. burnunu -re Jı:ulak1annı kesmişti, 20.45: Faslıl !:yeti, ~;,ıeti ..... ~~ 
.Pahalılıfl . ~r:: politikası tutarak at ~ i>ürosmıa. verilm\~it'. bacakaız uabJceme. h• iki .u9lunun da birer iBu .hMieenin duruşması 1 lncl Ağır mi ve t.op ma ıaıJJf: (. sP".A 

rıauarı düşü ed te<lb\r1eı1 almak Muh\ekir kömUrcD. lbak.kmda cezaı ta . 8irltecl b uJt aene mMdet.ıe ağır hapse ko- cezada dün bitmiş ve Sabrinln suçu 21.10: Faaü heyeti, ) '1~ ~ 
0~.:_:re d11~~b dU::na~onlJ'. kibat yçılma.ktadır. tr=ymda. ~lııua ~ı ~ar!b bir n':m.ıarma kaftt' wnniftir. .sa.'bit görülerek ı sene 9 ay ınüddet.!e kArla.rımız kon~~- ,~. 
0 ır, Ekrem UfClklıgil _ G" .. k •e inhisarlar yanke.iıcilılk hAıchrd cUin adli7eye an. itarulDID burnunu ve kulak- ~ konulma8ına karar verllmlştir. nik ~~ 22· : a.ıans 

umru . l . tlka'lı eıtırufUr. H1dıaenin au.çlueu da. 1ar k d . 22.30. Saa ayan, pd Cf'!!l· 
Müsteprının tetkık eTI ha lfi 7afUU benin ıanaı etmif olan ını eaen a am Papbahç.e önlerınde batan borsa. tll.45: Ca.zba 

1 Askerlilı iş İki günde~ şehrimi2ıde. b~lunan Halil ısmınde bir bacakslzdır. Blr müddet evvel, Kasunpa§ada o. motör ltaA,.... 
_ ~mrük ve tnhiSariar vekfılet. Mü.1- Halü tramvay çarşık.a.pıdan geçer. turan Sabri adında biri tansı Zebra lstanbul .,_ ~ 

Şubeye davet ou rı :MabmUd Nedim Giındüzalp ~e Un. sıWıan1ıkta. oa.ıer :16minde ibi.r yol. ile kıs~lık yüzünden kavga eder. ş°'.' ~~ Jroyıdlıd.ı!ıus;~:h -··--;pall!! ~ KacI•• A*. 8abellnien: teşa ballı ınuesseseıerde tetkike. cunun usulca yanmıı. sokularak, lçin ken uabiyete kçılarak kanamm tan idarelinıdeki maU!r.Arn dkö - e 13/8/1941 açıtıe • 
Garzan ~ amı.tıa.k&SUlda Kadıkay Jcllete etnıektedil'· ................. -._ .................................................................................. çeden odun ,.tııcae avu yun ~ ~ 
~ oevı41111De gıeldil1 anl:ışılan ye. rine deToUll arın gelirken, altmtı burn'l1Dd.aSi tleıı:trlk ıllf ~ ı~ 
det 8. cl auı h.-t> manuru <934-24> J>emiryollarında zam Y 1 STER i NAN 

1 
ldaresine aid kablo gemilllni rıhtıma .M ,t 

AMRMh' cıllu Cevad Dblıenln en bafbyor oatıayan ba1ata. çarparak l>atmıftır. Londra ı sterlin ı3',..... 
::!~ ~1~~,k~ IU· Müna.ka.A.t veUleti bil'ÇO~. işlet~= jSTER iNANMA 1 \Bu anı kaza esnasında motörde bu- New-York !:~ J't· .,,. 
........ - .. ---··-· .. ··-·-·-··...... maJ!ıeDıellnin ıftat:ıarında görülen yu lun.an iltaptan Yuau!la Mebmed ~ e Cenevre ıoo peçet• ff 

selJDeyl nazarı itibara alarak, DeV'let ta . J •inliik Blva1d dofnıysa Almanlar lhtfkir Huan ifılmlerindeki semtciler 4entt.e :ama 100 '!'eD !O'· ::-
l)emirydiarında, ıbanliYö ve :zn~ Bir 'Ör~ea~ ..,;;:;r ld ~r 7&P&DJ ıaam edl1orıarm1$. teclblrhı dökfilrnü$er, etratt.an -yetişen san - stokhobn ıoot~ 

•••' - Arabi nuo na.Vlunlan hatlçı o'lmak üzere yoıcu - « atmış birer baydod gibi bu kadar fld4eUll1 JJlze pek bot reı • da.kılar :ta.rafından bolubnakt.an kur Altın . •,.,ıı 
um ~ıtembe 1860 ve etYn Qcretlerini bir miktar artırma- pusuya 1 k tçio rıraaı cöatirler. :medi, fakat meslekdaşunuın tavsly trıımı'1ardır. 24 ayat'lık 'bit' ~ 

A;::,. Re-ı .. u Ji: ta ıtarar vemWJtl. halkKaıb50Yfll&ul edilml• cezalar gayet hafif- tamamen 7erindedlr. Ba, bir &ekltf Kaza. etrafında. =ı'bıtııca. ve liman ~ alıtın ve ,._11 ·• 
ı 1941 lı>l Yeni 6c:ret tarl.1es1nin tııtöikına. ya- ub~ yaltnY' ele verirse hal1nde bUtliıı Tiirldycde bir rcfe • id&re9&nıee tahkik.at yapılmaktadır. Esb•"' JJ ~- f/1-V' u---... ----------il nnda.n itibaren bat}anacaktır. tir. Bir m ranclum anma olsa birkaç Ji1z. ;ya- Ambara düıen amele tkraınlYell eı 5 O O 

~.0 ı;, Receb ~~A~. Kalay çubuğu geliyor mahvolaCJttmı bil~:ı~~·surctte ka - ::a ~!!"° n:~us:W:::~ıu!:'~~= Galat.ada oturıın !iman idaresi a. ~~i 9:4 :;! · ~ '° 1 

T'ıcarethanderln a 
1 --ııı.ı- biz lnaıuy fakat ey melel"'"inden Melune" dun rıhtıma. :,.., I _ _...... 6 09 20 • 16 Basra 'J'(>lu açıldıktan sonra ~ "'ıyalım ve servetlerini müs.ı.derc ede- ed\..""L'qi ... e oruı,, ...... ~ ~ ...... yaıı - , .. ~ 

9 
~8 8 ~ leketımıse ald olan ithnHl.t eşyası pey .. okuyucu sen: batlı Tayyar vapuruna. ı:ı.rab fıçıları ..,,, 7 n• Si: 

11-~~~-;r--~l:"".:---ii:-::-'---tl deJ.'l)ey ceımekted.l.r. Bugünkırde mu. lim.• tqırken muvazeneainl .ka~erek am nmı 2 UA ~ıı ,.o-
~O~t:.:.19-11--Tt:--i--:-.. r:-:-Y~at•:;.1-11 hını mıttaMa ~ ç:ubukla.rının ge. IS TER iNAN, bara düpuş, Vlicudunun müteaddid Anadolu d 
;,, D. ~. ı u. leceli ~ el)ylenmektedir. Bu ıuallar A 1 yerlerinden yaralanmıştır. mellll1 ~ 

v. 18 18 17 ot il ,, n plyaaaya çıktıktan-eonra ma.hnlll 111.. IS~ER tNANM . Kamzede ~!,baygın blr halde Be-ı Me~el 
E. rı Oô 8 ri9 u 1 48 il Qi'.aQ ıt.amameın tarvıla.nmı.' ~aca.Jc. 1o1u bastane&ne ıt.aldırıJmıştır . .... ~ . .:..~--------=--...-a tıt. 



~---si hhaf:-ı---
Çocuklarda sormuk 

Yazan : Profesör doktor Ihsan Hilmi Alan-tar 
S ~. SCM"nıa.k maırtanndanına da Deo'Zediti 1'oin e.izma alır Ye 

1
bamn biri tre memnun kalmamak di-

IXlek nı:a~el~n. usaresini çlık.arara.k em- emer dtırur. . I~ dıe .lıısıtem6lt hatlen de göruhnez 
sut coc uma &"elen bir kel>medır; bu. ı . :lştıe eıU-a.f buDl.ı ysııı çocuğtm aızı deği.Jd1r · 
onıan ~aruıın s.glama.s.ını kes:nek,.il: a.razıı:ıııını ııörereık. onuıı. açlı.ima Şimdi bu fena. idete alışı:ru.ş ola.n süt 
<ntaı 1.ISturme.e için kullanılan va- hükme~ ve onu Oli suretle oyala - ı;ıoouğunda bir gıi.in bunlaıdan h•ç b" 

ardan biri malt istEmiş1tr · · · 

1

~ ltu.ı.an he ~ır. Qoeuiu.'l ağz:nıı. sc- . . nm verilm~ığini - tasavvur edelw; bu 
nı görebJ ~ngı bır madde sormuk lşi-ı .coe~u ~ ~sile ayalamak halde . çocugıın ağ.lam~<sı artar; k.atııe... 
te.n nı~' OO!"Inuk zarf ile mazru! _ iYi degWd.ir, y~ 1.Yi değtldır deiıJ., cak gibi olur; başını ot~·e berıye dön-
Ribi ince ~ bir cliı olup zarf tillbent 1 muzırdır. da .. Bir dela bu .. so:m~a ldüıiir; elleri ve başı lle yaptığı hare • 
iQın bır betl ve nıa.ıruf ise ~1unlrı:rldeye ınen usare hazım fulını daımi ık:etler esnesmda dllda.klan ya yas.tıkın 
ton:.U lto~ bfr maddedir; bu içe1ta.hr~ ett.itiınden dolayı _nıiden~ isti- v~ya üııenne örtülmüş olan örtünün 
<ie~ ~e yerine ve muhitine göreıraıha.tt ~ta.smdan tıQYr~~; bU l bır .kenarını bulur; ağzı etı-afına temas 
kıkuın ~- u.:t.ere badem ezmesi, lati- s~etıe ~uğun hazmı ~üçleş~ıfür ~e ~en bu kıSmın bir ucu ağzına girive. 
biri • ıfroe gibi şeyler oluı.ı bunlardan m1de d.aıma. dolu ve dıı.ım9. ışler bır nnce onu çaOOk ~" homurdanme.ıaıra 
Ufak bir a~ su ile au~rl.$tırıld•ktan sonra halde bul~acağınclan dolası ?°cukta benzi.yen bir takım sesler ç.ııkararak em
iı;ıi bır lokma ya.pıhı.!·ak ıtülbendin so.rımığun cın.s!ne ve sayısın.ı gt>l"e ha- miye başlar; bu hal de Ql)Cuktın ağla. 
a.::_e Yerleştirtlar ve 

0 
da ç.ocuğunl fi! veya ağır mide oosukluk:laı ı ıı-örti- m<>~ını tookin etmiı;; , onu su!t.wmw,;tur· 

nır ına sığacak kadar bük.illi.ip .be.zırla. lür; sonııa bu sormuk ç1cuk tarafından eğer bu esnada dudülarınıı tema~ 
· . bir defada bitiriLmez: artık yemek:er eden k:oodi. eli ise onu da ığ:>ıM ook-

Ya "Bn: ~e Y'&lancı emzik vardır ti bu, gibi bir mtııdd:t ~ rıen~ ayni SO'"· l!Nl.kıta ter~ürl etmez: eğer giriyorsa. 
IABt.iJcten veyahud' b • muğun anne tükrüğ{i ile bır az ıslat.ı- onun hepsını yumnık ~klind.e veyahud 

nı.~ça bir mıa.ddedeno~~pı=r 0~:; larııık yeniden at:>.a sokulması \middi_r; ilcincide«ı beşinciye k.ıdar dört par
öbtirbu tanı.tında halkalı bi dı . bu da mide ~~uğundan başka PıS- mağı a.çıık olar411k veyahud parmağını 

Yal r sap var r' l~;;. d delildi · a.k1 3'a . ancı eırnziı1c halkal!ından iple ve- ,.e e r. dığer pamı ar kapanmış olduğu haL 
c bir k_OdeM. ile ÇO<:Uğ\ın boynuna. u. Yalancı emzii'e ge}iıı~: Bu tama - de ağzına ıdcar. 
d.~:a ~ madalyon bulunan bir ger- men çooııjıun ~ ıııtmek ve cn_u ())cuk Jıplnin uru kendis<nde oian eli. tt.! gibi a&lır, yere d~esin diye .. memnun etmGıt ıçın uydurulmuş bir ni ve pa.rınaklarını bulduktan oonra 
c gerek aonnllk ve ııerekse alan wısıtadJr; çocuk bu vasıta ile de su- aı:ıtlık her ~da bunu hatıırlıar ve 
ı emzik !.'IOC"ıc..·- n:r.}n.Oığ y - sar, fa.kat bu sustunm. iŞi de sıhhi ve hemen parmafmı ağza sokmakta te 

..,_ "'6UıU ......... ı ve ona meme . .v-h ·•~n"t . -

Bir zırhlı, bir top, bir 
lorpil, bir tayyare ve 

bir bomba kaça 
malol urlar ? 

>l;=bfts. 
Ga.1'.etelel'ıde sık Sllı: su c1bnlelere 

ra.&ll'elıınek.teyiz: 

Avcı tayya.relet'iJn'11 bu a..v zarfında 
133 düşm&.n tayyaresi diışürdüler.ıı 

4"Donenmamız geçen gün üç düşman 
geınl& b&tu:mışl;ır •. 

c250 top, 850 mitralyöz iğtinam Pttik.» 
Düşürilldiiiğü, batırıldığı, iğtinam e _ 

dildiği, imha olunduğu, parçalandığı 

bildirilen bu he.rb VQ61.talarının bugün 
kııı.çe. mal.olduğu b&kkınd.a sarih bir fı
kir edindiniz mi?. 

Bu hıı..rb V861.tıı.larının fiatlarını, tn. 
giliz membalarına. göre s lze bildiriyo. 
nı:a: 

Deniz kuvvetleri: 

Harıb _!._~bıı6:ı.nı:n nev'i K.ı.Ymeti 

Bir l;aş;yare gemmt 20.000.0-0-0 Türle Li 
Btr zırhla. 45.000.000 :t · 

Bir kruvazör 10.5Cı0 .000 :t 
Bır muhrib ı.050_000 :t 

Bi:r muhrib <son 
modeD 
Bir denizaltı 
Bir txınpil 
Bir zırhlının ta • 
retJerl ve w ta
retleroe bulunan 
16 lJk: toplar 

Kara knvretleıt: 

1.700.000 :t 
1.834.000 :t 

10..80 J 

11.720.000 J 

tcW~~ek lıstıen.diği zamanlar ıı.ğzma. so- tıeıbtYev1 o~n .~ wıcwı. ır. :. reddtid . etmee;; ~ alıştı 1eıe öyle .. 
~ . ve OOOUğıun ağlaması ve açlığı Bu yalancı ellWilll yere düşmesi, Ya bütün el, ya dört parumk, veya erılınişttr. lr:a;yıpak oısun diye verenin tükrütil ile ~ pe.mııık ... Nia3ml\ hiç ha.le! getir- Bir sahra topu 

ctu llalktaııci Yanlış bi k • te >Sl~ sonra çocıuğun stzıruı. so- meden de dıaUıla ayni tertllxre. Gün Orta bo.Yda bir tank 
r: Coouğun a .

1
r anaa, şu. k!uJmaBI., rahat dUJ:dulu, konulduğu geçtikçe bu if.ı dlamalal'dan hariç za.,. Hafif fıayya.Te da.!l 

7.86() J 

78.600 J 

açııtın ı.~- tzı 1 e aranmı\!ı ()DUll rd · .......... ...: ... büeuRııma. uğraması man}a.rda da tekerrür edeoekür ......... ropu 
a •-.uledilir Bilinme ki ye e Sl"Dt>IUI"&..,,. • ~1.4v-~~ ~ biı· lems. hissi va:W.; iaıcat ve bu suretle bir miltroP Y~~?ı olarak vetli omn ~. alı.şka.nllk QOCUık: yUrü _ Uzun meıwilli ~ 

de okuıuna ve araııne. hissi bUyUk:ler. kıirlıeumıesi n<*~kı.rmı gt\sönünde bu.- dll.t:ren, büı;vüdölcten sonra da kalır; ~e.:re dafi OOJıu Olduğu gibi el UÇlarında. değil de ıunmıımabdır. ağlzlığmı oeblnden Çl.k:a.rıp ağzına so. ~Jya~. saht'& 
dlJıdaiklatıdadır· . BundBll ~ atzma bir tef soku- Jauı bider gbl çoeulc ta herbe.ngi bir UJ.lı.ı .. ""'" 

Yanın t.e.biırttn'.t biz, etraf~Mc:i e4- lan çıocullt ar.tik bunll hiç a,pından can sııkmtuı.ı mmanında hemen par _ Bir hafif mitralyöıı 
lı;in onıan PEl ve maiyetini anıamaat di.iıŞiiımtt. ıstemez olur; bir nevi t;k ... mıa.ğını ağzına daldınr ve bu suretle Bir proj]ktör 
rız: Y'Unı.uşaıJc rmak uçhı.~ımızla yokla- Bani ):>iiyUklerln *ara veya na.rgile kendi kendini memnun etmesini biMr; Bir P~ erinJıı 
el!nuzı ~· sett mı. diye. Yohud iomeQ, Iebfflbi y~. ağızhk \'eya ya- kJabıdc ~ yeme gibı bir şe;y... levazımı 
tdr henı kend . gOden b~ şeye sftre. lancı sigara. blllanmast ifui .. Ahs ve Ya.ıa.ncı emziğin sormuğt\, gene ya • Hava knnetleri: 
~e \arşlnııııd= n:emnun oluruz, hem dudak wruvııarma aid bir fene alışkan- bmcı emzjğin ele, parmağa tercih nok. Son sistem bir 
lnlınUZıuı saçın 1 atyLb _ede-r!z; çocu- llk.. taları varsa da ne olursa olsun çocuğu boml>ardıınsn tay • 
gibi. 1 veıyıa yüzilnü okşamak Bir ibtiyat silrer JWier: buna alışan bunhu"a 11.1.ıştınne.mıdt ve alışmış bir ya.resi 

Mexneaeld. _ QOCuık: arbk_ ~& dalma bir şey bu- QOCUğu da bu fena htl'Vundan varıre- mr aıvcı ~ 
~elıen Gelrlenn ~ ise e.ırzı . etrafına ı~ islıer, 1*r ~e, ister sor- çinıwk: IA:lımdır; Qtlnltü bunlar sıhhat Bir bQm.bQ (ad! cins) 
~Ud k.eJldi okluğunu bl.mek ve- muk, M;ter yalancı emzik.. Bunlardan no'kıtaemdan olduğu gibl bllh Bir infiWc bom.bası ~~ onu ağzı ~endtnl memnun etmek bili ..berhangisi olursa olsun- verilince biye cihetinden de QOCuğ f. ~sa 1 ter. ~ . ltıl ar,, ....... 

.. ~!ardan ıle Yıı.lı:ala.mak ı.st.er ve .-.dediğiıınl yaptırdım ya .. 11 ka.blllnden lonl!kla .- u ena a Ti) - nrz.ıı. ara -~ Ctık ve :vurr-.~-giretıi\ecek Jcad.a.r kü. memrnm olur; susar; bununla beraber dIT ra sevlk'ettığlnden dolayı. fena. ~ . ""'-"'-'L~Ya _2laulo.rı meme ba.}1- ağlıama.nın ve is~ğin derecesinP. göre · [""'-- KıiiQük bır bomba -~"-~~-...:....-...-...-..-.-.~amı llaJ'fa (/!de] Bir paraş!it 
~~ ~Bir W.ıyyaıe motörii 

15,700 

31,-MO 

1.834 
524 

'7.860 

104 

393.000 
68.120 

235 
524 

25 
li 

314 
16.72-0 

> 

:t 

J 

J 

J 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

l) 

l) 

:D 

:t 

masal 
Bay «Gülecek• beni sahiden gilldiı:r-dü, mek.ubuna: .rın çoğ"ı.ı ha..~ okiu.kları detU, oJ. 

Fakir maac .i.steditleri tipin podre&ni çizer-

b 
-

1 
• ç.a.Pltın bir .. gençtim, d!ye 1 ,.,..,.,,. a.ş_~· lak.alt beni gilldurmesinın .se.. er . .,,...... gülenin gözu yalnız k-aldlğı 

bebınt anllY'8biim iz za~e.n ak:seriya y&;,µı, ağlıyanınk:i ise 
hi en içın m<*tubunun sevınç .ışığı ile cibludur. övım· · enin, "'-

ç olma.2ısa b irk:&ç saıtırını sırıe aynen ,..,... 
ak.ut.mal\YJm. Diyor kl: de yersiz övünenin, ye.pt.ığı harekelın 

- ~ııicir; şere1'1i, ça.pltm bir genç... o:lrk:n·lJğini an}Mnııwnı.ş görünerek övü
tim. Seldz sene evvel evlendim aileıe n~-?ın hıe8dı1m1ıtıe pal: bıçare olduııtiarını 
rimu: bizi birbirimi:OO.en ayırdı.' - bU.ı rım. İşte a.nlamı.şsınızdır, Bay uGü-. 
Uğurumda ölen kızlaruı sayısı 2, ha- leoekıı in beni sahiden gU!düımüş ol.

len hasta onların i-5 t ir. Peş, mden el- m~ın d~ bu dUştincedır. 
leı1ini göklere ac.lil yaşlı gi.rı:lerile bed- be.Y'hudec::e anlattığını size söylemı:k 
dua edenlerin hesabını Allah !>ilir.ıı mg.sa.I dını:em~ d~ bulan kadm 

Her zaman d~mt ederim: İnsanla- mi.ştir. evnnı coktan geç.lr-TEYZE 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 5 - ııı J 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir ara:da yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceği~ 
Soldan sağa· l 
l Ktijlilk '.... "" 4 5 O 7 8 10 

C5l, Balata ya • l 
pılan bır nebat 
(4). 

~ - zaman <2>, 
Yuvarlak, basık 
(5). 

3 - Mülk <B>. 
4 - Sinirli (ı). 
5 - Renk ve • 

ren C4), Kar fır
tınası (4). 

6 - İklim.le!' 
C6ı, Bır nen ir;t.1 
(3). 

7 - Klsa. bir 
zam.an (2). 

8 - Rahatlık, 
gönül şenliği (4), 9 Dünyanın en bü-
yük toprak _par ,. 
itasl (4). 

9 - ~kll d.s 
taıkib eden adllyl l 1 
adamı (6), Bağıs

Iamak (2). 12 
10 -- Bud. ~ 

cağın belle bir -
leştiği yer <5>, ~za.k manasına gelir (2) · 1 4 - Arabca değişmez manasına ge-

11 - Hayret üs.desi (2), Kışın ıriyi- lir C3>. Bayağıca, mel'anetçe t7 ı. 
len ~ eşya (5). 5 - BUyQk kız kardeş <4>. Nlda c 2ı. 

12 - ı.oıwı.to., büfe (6). 6 - Bir isim (3), Beraber, dahil (2J. 
Yukandan aşağı: 7 - Kudı·et, dayanma (5 l, Nlda c 2ı 

1 - Öğrenici, okula giden Güneşin doğUlşU, zama:ı C3l. ' 
SusmUıŞ, sessiz es>. CG), 8 - Büytiikler, ulular mı , üstün a.ksi 

(3). 

2 - Kısa bir zam.an (2) , Hamur aç.. 
mak i<;in kullanılan değnek (61. 

3 - öz. asil m , İlkba.hs.rda yetişen 
lrokulıu bir çiçek (5) • 

9 - Ja.ponyanm eski ve frenkı;e adı 
C7l, Borozanm seıaım sr-~i c 2 ı . 

10 - Adalar den.fzıniıı yeni adı C3), 
Ge.rıbi Anadoluda. bir vilô.yet C5) . 



taaıı.a bu. Ellir1 b1r kadı:ıı elin.darı jçirl. 11· -----··-··· ............... _ • ..._ ........... -._.. .............................. -............................................................ , 
Bll&teı'eddlld aldım, içtim.. • • • 
Bir cam ile yap .ba.tm ma. dili \iran: : .......... A W.'IRP - ~ uson Posta .. nın 
Mahcuru harabat olalı hayli zam:,: ~ .., .. ,.~~~ edebi romam 1 
Saki lçeilm aşkına rlndanı lı.üdamn, ı · • • ' ··'!·' ~ ,ıı,..vı·._· . 

Üskiidarda yediğiln dayak 

Jtindanı hfida rikıfı esrarı ıılhandar! 
Ka.ranl.ıtlar içJnd~ylz. .Meğerse Bül

billdere&lne gelmişiz! Bir kadeh kon
yaık beni mestetmlşt.i. Kadın te:aar ko
luma girdi. Atla.h Allah! Şimdiye ka-

NTA 

- sı -
Rilniyet, hanımları bahar ~i.çeği 81-

bl açrruşLı, <lemiı;ttıllt ya!. B:r giin ÜsktL 
da.ra gitmışUm.. Son v~uru kaçıııiım. 
Denizden !korkarım. Hele gece vaki! bJ.r 
tekne parça.sına yula.nıo;ı en~in der -
ya.ya açılaca.k kadar canından bılunıııs 
deg ün .. Kendi kendiıuıe: 

- Ne yapalım eV"de dildadeın bek-
1.eııniyor ya?. Bu flli!e de Atpuarındalti 
!Hacı baba) nın hanında kalırım, de
dan. Meğerge başıma fclfı.ket relecek -
nUŞ.. • 

Vakit yatsı zamanı .. 1isk.üdar çarşı
sında dolaşıyorum. Bir genç kız bana 
gü]fi!Medl.. 

- Acaba tanıdık mı':'. ~d göz ağrı
larından biri olmasın? diye dikJı;atll 
baktım. Çok hoş bir şey amma maale
sef tanıyamadım. Bir k:tabcının önün_ 
de durdum. O da. durdu, yanında da 
,.. '""v<ın i rıı"S'lfına bUtiinmili; ih ivar 
b r kacııncdız var. Gen-; kız b'rdenb're 
bana hitaben: 

- Beyefendi; ga!Lbıı romana me -
-• ··~mız. deımeı: mi? 

Yarab; bu kendl kendine gelen bir 
kı.smeti HUda olmasın sakın! 

- Evet!.. dedim. 
- Esa.'!en hayat blr romandır-. diye 

blr cJ.e felsefe yiirü~mcz mi? 
Ben onden ~ağı kalır mıyrm? 

dar kollmlıda. bir yığın p<ınıuk gibi ıdi. - '6 - Ya%an: Nuarel Sala Co~kun 
- Hay hay eQlııelJm ,eter Jı:abul ~ Şimdi biı'denbire bir yığın taş olmuştu. hükme -: 

deraeniz.. Yanımda blr fısıltı iş;tt:nı: setiad bu .saplan - Genç kı.zm omuzunu ~kşadı: - Gitmek mi istiyorsun, b~radall 
Yürüııneğe başlMitlı:.. Kız son dereee - Paraları cı.kar ce}d)i; yoksa ca- dığı saman başını sallı - - Senin ne itabahatin var bunda .. çiftilikten mi? ~ 

lf(hıekil. Hele bir ~ı vardı ki bü.. nın cehenneme; cesedin de şu deTeye Yarak pencerenin önünden kalk,.. sana hiç k171Iladım. Baışile tasdik etti: 
tün "VIÜCUd\IDUn. Sfhrl, ywnuşaklığı san- gider! :tı : « -A:kş~ !beni romantik ya _ . Y~zünde müsterih tebe&sümıler be- - Babama söylıyeeeğim beni a 
ki lrohma tt•t:Oı:A. etml~. Başımı ceviı:dim, ne görsem beğe - :Pıyor!> diye .sö,yt.lend.i. Cidden garib 1irmıjti: camın yanına yollasın! 

- Bu hanım kmı? diye sordum. nireiniz? ive beJıkj de Çirkin şeyler düşünüyor_ - Sahi, klzmadmız mı be.na?. - Sebeıb A~?. Niçin gıt:ınck ~ti 
- K.ayıvoalidem demez mi?. Aklım Kolumda. kadın maduı yok •. Koca bL. :. d.~· .'.K~ke gitmek üzere kapıyıı doğru - Hayır, hiç kızımadmn. yorsun? 

ba.ş.ıımıdan gitti: YJ.klı; ejderha gibi bir herif .var. l!:lin- yurud A __ ı 
_ Kaymval!deniz mi?. Evli m;si _ de de kocaman bir bıç&:<. parlıyor. : u. çar açmaz iW'Uenbire ürke_ - Buraya bunu söylemek için geL Kenarları:nda biriken damlıılar!lll 

niz?. Sokakta yanıntma kayınvalide _ Aklını başımdan glW. Düştüğüm pu. ~r~~ geri çekildi. Kapının öaıtinden bir dim. F.ğer küçük hanım istemiyorsa, bir ka.t daıba gtml gfuüken uözJerın4 
niz gidiyor; el'de üe muhıı.1'.kal>: koca _ suyu anlamıştım. F&kat ne çare kl J.ş Ego.ge ~ı.I.mııotı; seslendi: artık ders vermeyin 'bana... kal<l'tta.rak Sedada baktı. Bu bakışta~ 
ruz bekliyor! o halde ben nereye gidi- işten geçmişti. Nevmldan'! sağın.ı.a. so- : - ~ Tar orada? Masum bir tavırla boynunu bük- <hfı.la anlamryor musnn?> d·yen ıbifJ 
yorum? lııma bal&t.ım, ne dısa.ıı var; ne ev var. : Bu bir kadm gö!gesiydt. müştü. Hala, yanaklarından )·aşlar mana yüklüydü. 1 

O; kolumda: ırttım~kt.en kat.ılıyordu: Biilbillderesinin en ı.ssıı: bir mahalFne i Arka.sın.dan koştu, merdiven ba _ yuvarlancyordu. _ Hiç .. gitmek ist:.un,.,,.,., işte .. 
- Kocam öldü. dedi. Onunla ancak getir.ilm.iştim.. Şaş!tınlıkla herl!e sor- • v~·~·· 

iki ay oturduk. du.m: ~şmda. karaltıya yet~ti; - Küçük hanım benim ders ver_ - Sebeb6iz olur mu?. Burada Eı.; 
- Ya kayınval!de."l!z? .. Bu aJc.,am si- _ Azizim, ben san~ ne yaptım? Scc : - Ayşe sen misin? meme ne karışır? Yarın gene <ieva.ın k:ı:lıyor mu.sun? l 

ze geleceğim. o hlç ses çıkarmıyacak kimsin ? E ~e, sırtını duvara daya.mış ha.re_ edeceğiz. Haydi müste.rih ol... 1 Ay.şenin yanına yakfa.şmıştı. GeJ. 
mı? - Ben Azrailin muaviniyim .. Bf'ygir ;ıtetsra duruyordu. Ayşe, ağır ağır kapıya doğru yü_ m. birdenbire boşanarak onünde d~ 

- Hayır .. O benim 4ş!erimc nasıl ka- paralarını sökül bakal!.Ul. Herkes ya - ~ - Ne var A;r-şe, neye geldin, niçin rümüıştü. Sedad içirtin parç.aland1ğmıtçökmü.ş, ellerini yakalıyarak opınlYeİ 
rı.şır?. yan gezıyor. Sen ile beygir lstiyorrnn. :kaçcyursun?. · hissetti. Nazan hanımın hakkı vardı; ba.:ıJamı-ştı. Bu o lradar ani olmuştı.ıf 

Nedense kalbim sızladı. Sen de bizim gibi Çl\lıt. pabuç dol~! : Genç kız 11 · · .. ·· k k Seci. k d 1 
D ek Biraz l'tı'raz .... tin m·ı ıe<ı.:nı· şu dereye :. • e' erını yuızune apıya.ra.k 11bu kıreağı.z pilatonik 'bir aşkla ken- i, ad ıpır am.ıya vakit bulam 

em ; şu zavallı iht<yar kadın, ö- "'"" ., hl kmn ğ ba .. ı len oğlunun yerinr; ~Un.ine her aıkşam atmak benim içi.ıı bi:- sigara yakmak : ç a a .,.-am1.1tı. Sedad, onu disine bağlıydı ve ibu yüzden de çok mıştı. Ay.şenin göz yaşları e!lerlnde 
ba.şka bir koca aı,yordu. Yarabbi!. Bu demektir. :omu31.a.rından tuttu: ıztıra;b çektiği anlaşıılıyordu. süzülıüyordu. 1 
kadar kall:ı6!z bir ana olur mu'? Yoksa Ha.k1'1c.aten öyleydi. Hele o 2a.1Danlar ! - Ne oluyorsun Ayşe; nen var? .AJışe zeki bir kıeıdı, onun şahsında Genç k111 bıçılnrıkiar iÇinde ill'li 1 
müellim bir mecburiyet mi bu kadını Bülbülderesinde bir ayda birkl\ç eet;d EGel .bakayım odaya.. yepyen'i bir insan yaratabilirdi. A~ yurdu: 
şu hale eoiktıyordu . Facf.a. gözümün ö- buluyorlardı. Karacaahme:i .mezarlıırl- : Ayşe, gelmek ~tem.ı,,,,, ..... ~u · . • 'kt· bu kı t· ı . . . b .. _ f 

1 Bülbillde 1 f · 1 dillerde ~ : ,, ..... ....., · tem.iz .bir aşka layı ı, aş ue ı_ - SıZ, ~ varsınız uraw:.. .. • 1 
nünde canlandı. <GltmiY'!Yim? .. > diye 

1
.die . ns a<:e'l an : - Bırakın gideyim müdür ıbey!. celendftobllir:erdl. Fakat iltiha.blı, Seıcl:ad, bu lboşa.nış lta.I§ısında a:a.LC 

karar verme'k: tlzerı>ycilm. Genç kız sı- ·- 1 
caık bir eda ile kolum<ı. dalııı. ziyade - Soyunuyorum birader! dedJm. ce. : Seda.d, lto1laTından tutarak AY- benüız kapanmam~ kalb yara.sile lamıştı. Fakat kendini ço~uk toPL111 
yaslantlı: keti, yeleğ.i .. pa_n. ta. ıonu, hepsini çgar - ite~ odaya soıon.uştu. O, ar.itasını dön Sedad bil genç kızın, tertemiz, akan!dı, ku.cak:lıyarak yerden ka~dırdı: ~ 

- Evet! Romandır, hl"<i\yedir, hatta d ün ı.~ .. d ""-1 m•• m t:--ıı .,ıc,; ....._:ı - Sizinle bu gece ne hoş bir vakit ~· Heri!ın on e . ~ .. um.~ .IAl>l' a i .__. u ........ _ ... ,,. .... uu. bir sudan daha !berrak hisl.erlne nıu. - Ben mi varım .. ben sana ne Y 
etşanedir! dedim.. goeçireceR'iz! dedi. ~cııuleıkle kaldım. Herıf: goml~lm ara. : - N'~n ağl~rsun Ay:şe, ceval. kabele etmek istemiyordu. Kalbi baş.. pzyorum Ar,,e? ~ 

Bana daha yııJcınlaş:ı. Adeta göğsü- Bu söz her düşilncemi bir anda yık. smda; donumun paçasında para ol - : ~sene sonra ~ sana .. . . 
nü omuzuma daıyadı. Nt:rede ise ağmna tı. CÜ:ZıüımUnU ye de bağını eorımı.) masın diye tepeden tırnağa beni yok- ~ ' .:··, .. k.uma. aid hisler, kafası başk_!lsına Ayşe, ~.~.errnı ltaçırı~r, utancın 
girecek. demezler mi? ladı. ayağa kalktı, suratıma ya Allah : .t\Y!şe, koldarımn ~nile ga&i.erınt aid düşüncelerle dolu iken bu saf tı_ dan :1iizunu Seıdadın göğsüne salt 

- Siz Üskilıdarlı mısınız? diye sordu. Sokadtlardan geçtik. Yolla::- tenha Taş.. deyip bir t.okat aş.ketti, şimşek çaktı ~kuru1ayarak Sedada baktı. Ağlam&k_ za dör:ıımek, onu bir iliç 61bi kullan.. lamıya çalışıyordu. 
- Hayır, dedim ..• İstanbuldan geli- tı. n~ tarafa ;id:Yorduk? Sormuyor _ tanrı.ettim. ~~n ~eri kı..zaımış ve şişmişti. Ke_ mak ~ değlldi. Birbirlerini anla_ - Bern .. ben çok feruı. bir kı 

yorum. <hını bile.. . - Haydi, dedi, beberuhi kı~etü he- :slk kestk: maları kaıfa1'arını ayar etmeleri im- müdür bey.. amma ~ı.nı.de değLl Jti .. 
- MuhakltaJc misafirl"ğe gelmiş ol- - Anne sen mun:ı al, dedi. ~ı!!. . ~~na acıdım, azad ettım. Var a - Benim yüzümden .. küçük hanım kin d~hüinde olduğu kadar, tabak_ Kapının açıldığının ikisi de farkı 

malısınız? Kadın biraz geri kaldı. Meğerse me- oınrlinun sonuna kadar bana. dua et. •size ağu ıa.tıar söyledi onun için la dı Eş k;te N hı\ 
- Hayır. bilıi.kis, vapuru kaçırdım .. ram mum alınaılı: ~ğil; bo.nı. -ııusu ha- Faıka.t polise mollse gidersen, yandın .. i . . . . ·· ... kuk etmiyecek bir keyfiyett1 de .• .son.Jda olmamıış 11 1 auın n 

o~.elde kalacağım. zırlamalı:mı~. Öyle ya! Birluı.~ at alaca- Senden Qal'.ucı gibi lntlkJ.m. .alırım ha .. ! Dıyebikh, tekrar ~mi çe-ke çeke a~- ra Nazan hanımın şüp~lerir.i haklı duıruyorou. Yüzü sap.Sarı kesu"mişti. 
- o halde; tılçJn geç geldiniz? ğmıdan bahı9etme.'D.iş ntiyd'm? B:r at o Kaldır tabanı bakayım marş.. Doğru pamasma devam el'iti. çıkarmış o1mıyaca.ok.lar mıydı? Bunu D:ıkkat et.sel~di, her tarafının titre-
Bu suallere cevab vermek !azımdı., va:kit en at: elli lira .. Herhalde fi5tUmde otele!. : Sedad gülmiye çalışıyordu: z.emlni ve zamanı iyi seçi.hncmiş btr eliğini görecekJerdi. A:yşe henüz Se, 

YLlksd<ten atavmı dedim. r.u. ilç :vm; lil'a var, de-m~ti. Halbuki Daha durur muyum' E - Ne olur söyiediyse? Aldırma hareket telakki ediyordu. dadın kOllan arasında bulunuyordu 

mlşta::tp~~~~1:ı~i b~~r;~a~::.~;.::~ ~;:e 1:n~ koparabileceği çok ı;oe cıu:b~~:f:ı~~~ı:u:a=ı~~~:~r e: Sböyle şeyler~ .. ~unru_n. i~i~mi g~d~? Ayşe kapmın dLbinde durmuştu-ıSeda.d, ~en sonra odada bır üçtl 
pazar kurulacakmış, yann alacağım. Karanlıiklara ::lalmıştı\'.. arlrk evler ~r kalmamıştı. KOl}a koşa hana gel - ~~yş~ nı:,mlı gozlerınt a ırara e_ Bi.r şe}ı!tt söy!emek ıst.e<iiğ1, faıuı.tlcü şahsın mevıcU<liletinden haberdS. 

- Ya?. seyrekleı;mişt.!. Çantasmda:ı küçük bir dim: Hancı Hacı ba~a beni o kıyafette : a a L . cesaret edemedtğini anlaşıılııyordu. olrubildi. V~tleri o kadar gcır 
• - Gelmemeli mıydim? Fena mı ld~ - Bebekıte 1!ıilhçem var. Birkaç tane ~e çıkardı, blr de ufacııt kadeh mey- görünce gı(l]mefe başladı: : t _ Bir şey mi söyliyecektin Ayşe? ki, tevili, izahı, hakikaten ınu,ku 

~·.-T alacai\'ım. dana Çlktı. Şişeden kadehe b!.r .şey bo. - Ne o Mahmud hoca; dedi; Bülbül- :Yaa> mı.? ucağ a:ı Eli kapının tokmağında hafifçe Ayşeyi, sandalyaya ibırakırken, Nı:za 
tyı ntmıstım. Bu atı_, sihrini dt>rhal şalttı. deresinden mi teşrif? : - Yok. ıha.yır yavr un, unu d.. .. .. k . ·ur bi sesl ·· r -1 . dü - - ıor 

gll..c:t :r<lf. Yavaşça koluma gfrd.. - m konydı elimden içiniz. dedi. - Sorma başıma geleni Hacı baba! :demek istemedim. Bu üzü2miye de_ onmuştu; anca ışı ır r e: h&nmıa ne soy ıycceg nı unu~ 
_ Bu alc<:qm sizi davet ets...~?. sancım vardı da koıı:rnk alnwtım. Baık beni ne hale koydular. 5 ğer lbir hidise değildir. - Ben buradan gitmek istjyorwn! du. Na.cıaıı hanım da ne diye bur 
_ Nf'reye? Bu güzel kız. yoksa senar b'r mey. - Allaha slhkret kl canım kurtar - i _ Benim ym~n lif i4ittinl.& Dedi. kadar gelmişti? 
_ Bize!. • hane mi Yarabbi! .F'a~a~: M çare; ka- mışsın! Bu a·k.~m y:ı.t. b:t!t betin l>E'D- :Bana kıza.rsınız diye korkıtum. Sedad ~ımııştı: 
Za'en: Dll esiri tt\ite· nlst, değil mi? 1 dm elinden ll'.ehir o'sa içerim. zin aa.psa.n, yann sııbrıh sıma bir pan. \ 

Ölmolt var; dönınek yok. l Eter mevtinı ıehtrdense; Yars.bbi (l>eTam.ı sayfa t / 1 clel '----·· ........ ....-..... -·-·-........... - ••• __ ... ..................................................... _._ .................... ...... . 

(Arkası var) 



ilcAye 

e 

Devlet Denizyolları 

üdürlüğü 

lşlelme Umum 
ilanları 

Ahiren idıaremlzc ın lital eden Ha c "apurlan iç n tanzim cd ı n = tarlt l 20 "-''lı OU t rilı nd n it haren k edJm b~e: 

Bu tarife muc.tblnce Konru ne eler arası mtlna.set>e•ıer d rt Ii.llnıte.ka. 
ya ayrıJ.mJ.ştu-, Bunlar c n kSblt edden OcrP.t.Jer aşağıda yazılıdır: 

Yalnız Gld~ O diJ _ Döntiş 

Birinci İkinci 
Mevrlti Mevaci 
Kuııuş Kuruş 

15 J 

G ' 
8 • 

10 8 

Bir ncl 
Mvki 
Kuruş 

10 

11 

15 

18 

:tıuncı 
Me\kl 
Kunış - e 

'1 

11 

15 -

KOJ>rtı lle birinci mınt.ıra yanı Yem!f 
ve Hal Jseleleri arn ı. 
KöprU ile adncJ mıntatca :\.'ani Ka -
s~. Ciba f, A.ykapı, Feı er, Balat, 
iskeleleri aruı. 

Kö.Pril ile Uoüncü mıntü va Jlaa. 
köy, Ayvan.saray Halıc104' u Defter • 
dar, Sütlüce, Eyüb iskele! , ar 

KöprQ Ue dördüncü mıntGka, yan kL 
Aldhane iskele arası. 

AYn1 muıt.aka dahıl!ndekı .,~ kar lıklı igkeJeler arası se aha l çln bi
rinci mevki ücretA <5>, u.ıncı me\lk ilcretı <3> kuruştur. 

Her mm takada aflb&yiardan bırlncl meıCdde C5 . erlerden lktnc m t de 
<ı>. çoeuklardan birlne1 mevt de 15) ilenci mevlı: de <3), talebe re '!ı b rın
cl me k de (4), ikinci mevkid <2> kur1.L1 ücrc:t alı.nır. 

Bu ücretlerde ver~ 1 r d:ıh ldlr 
Ayrıca bütıO:n mıntaknlar iç n t~nzl!Atlı gidi - dönü.ş ücret.! 

tberlnden onar Yac>ra~h umum'l mahsus abonman kamel rı 11 1 ur ara 
mahsus yüzde ~ Uınl'Alltlı eli şer :fllpraklı abonman k meler ııın de ta 
tenin CM.bikma başlanacatı tar hten itibaren satışa ~la-O~ 11An oiu-
nur. <7007) ,,.* 

Dört ton döküntü buhubat l5 8 941 Cuma :saa.t 15 de pazar ıkla aa_ 
tılacaktır. TaJiplerın DenlzyoHarı alım satım komisyonuna müracaa.t_ 
!Mı. MOOB) 

Çanakkale deniz komutanlığı sabnalma 
komisyonundan: 

1 - Çanakkale deniz komutanlıRı t>lrlltıerlnin ihtiyacı olan ena~ 
aşağıda ı<Mıterildl~i ıün ve saatlerde ib&lelel'i kapalı z rna 7a. 
pılacaktır. 

2 - Talıple~n muvakkat t.eminaUan ile !birlikte J.:hale gün ve saatin_ 
de Çanakkale deniZ komutanlığı satınalma komisyonunda bu un.. 
maları. 

3 - Kapalı za.rnıı. yapılacak ihalelerde iç ve dış zar!!an kırmızı ibal
mumu ile muhUrlenmlf olmalıdır. İhale saatinden bir nt eTvel 
makbuz mukabı!lndt! komisyona verilmış olmaJtdı . Pos da vaki 
gecikmeler nazarı itlbare alınmaz. 

~ - Aşağıda mlk~arı yazılı koyun, kuzu, sığır etlerı bir eksi tme ile 
yapılacak o.duğundan talipler her üç eti de verme e mecbur _ 
durlar. 

5 - Evsaf ve şartnameler hergün Çanakka!e deniı komu a ıı ı aatın 
~ima komisyonu ile İstanbul deniz satınalnıa kom onunda ve 
Izmlr müstahk"ın mevki kom. başkanlıklarında gorül b! ır. l6516) 

İlk tem natı 
Cınsl Lira Kr. İhale şekli İhale gun ve saati 

16000 Kilo Sığır eti 
12000 > Koyun eti 
9000 , Kuzu eU 

800 00 Kapalı nrfla 24 8/DU Pazartesi 15 
522 00 , > > » 15 
391 50 , , > l) 15 



KOCA/~ USU 
izn::~~ kapat İzmit kağıd fabrikasının Bir ~ti~:;~ı:~n~~ala- Yusuf la beraber gidenler 
ilati.kôrından takibat k ı 8 • 1 j 

em a, 

Uru Uşunun inci• yı J rak vücudu ve kalcuı parça- ve he t .. 1 .. a.h 1 k ko ak 
yapılıyor lanmak ıureti1! can verdi üzer~ der si~~ or~fa~ın.ı ~~ıu-ı.: e-

• ..,.Q d.lp etrafı sardırdı. 
1"ııınir (HWh.Ql) - Şehri.mlııde mü. . Ça.rkırı (Hususiı - Kurşunlu is - 1 Kaptan paşa; Ciballye bir kadırga 

hlıiı ,_, _ ~ .......... ,_..._, '\j.{ '-" -ı m_,,,.._ft tt ft o .. A • 

uu. """'iV~ ~ ur-..,,. limnlt CHusuııd} - Bugün { İrr.ınit 130 bin kişid:l.r. İlkokullara. loo.1 ta.le_ !Swo.~uncia çok feei ve müessif bir yanaştırdı. _Elli kadar Cezayırli babayi. 
çt~ ve balyası ar.mıl 130.140 kAğıdbaalesi } nin tunrlıdufu mss'ud be devam ederdi, bugün 2859 talebe tren kazası olmuı;tur. Ankar~dan ve ğit ~mlciYl sahile çııka.ra.tak h:8-lk~ ya.. 
liray-a satılması l!Zl:fll gel~n bezi. ıı5Qlgünün se~i yıldönümüdür. Bü - devam etmektedir. Eski ve abt}ab ev Zonguldak.tan gelen. yolcu trenleri bu nı- Hezarfen Ahııwd Eienrlinın evıne 
lira.ya sa.ta.n Abdurrahman oğlu Ariflyük . MWl11 Şetim~ . İnönü.nün uğurlu Jerinin sayısı ı:n.ı aten, fimdi, yepıyenı ista&y0n.da korizman yaparken ara ge~!:ııc; ~n.cuiarı ve K.a.pta!l paş~·ı 
Mora.lı tevkif edilmiştir. 1 enerı 1~41 aen~ı.n.ın 14 ~un<ia ebn.1ye ve müesseseıe.rııe bu miktar yolda bulunan ve Anltaradan gel Ahmed Efendinin evine hfumti zan ile 

Vilayetçe; fabrlkadan l~ liraya. tem~.erıni a.tm~~- . 2819 m teca.vm etmektedir. Orta. A- mektıe olan trene binm.iye hazırlanan geldiklerine kani olmUŞtu. Bs.şka türlü 
alınan ~utıbezl balyalarının bir ta.- ~ Şet, 0 gwı ~ .~-.ı ~ado!.unun itha.Jıa.t ve ihracatı bugün 60 yaşında.iti bi.r köylıi birdenbire lo. düşünmeğe. imkll.n ~oktu. ~kil; Ah-

..,._ .._.d"n 111en """ ıı·raya satıl, tarilhi nutu.JCl.arında Izm:itılilere şu bu_ Izmrt ıllm.anından ,,....nıJma.ktadır. Bu ko"'"""tifi lt 1 t med Efendı bır evliyaullah ıdı. 
c..r ......_,,. ... "' -.. -..v.UJV ··k: "'t"' :t'"- ... uı .,1 . _,....., ~..... n a ına yuvar anm.ış u-. HfilA" "'~'t d . .. ·· yu " ua - '"' unmu.,.ardır. sebeble Izm.it transit merkezi. bir şehr. . . _ ...,a.; P8-5a .....,.... ıya mes an ver. 
dığı duyul.mu.ş; fıat murakabe burosu İzmabte ıcag·ı<l !ft.... ... k ~ı- b . ., ...._.._._~. '"' .. Zavallı ıhtıyarın vucudu ve kafası meden Ahmed Efen.di:yi sure&i münasii:> 

'n-'' · t emur1arı der « -.1rı ... a.$mın urul • .....uı.UŞ ve u vazıyew. •uu.UR., p-.n~a yer . . . 
memarı.,...ue em.nıye m - :ın.a.sı ileri 1bir irfan c·· h · t . no,.-,,.ı;. ~.1.,...,., 0,h~ f~•tin t f parça.lanmış ve rferhal can vermiştir. ile evınden aldı, tazim ile kadırga.ya . ed terti- , , um. urıye ın • .auu...,a. .,...._...UA9........ .&:.<ll.lll e ra ını ötürdü 
ha.1 !a.allyete geçerek ıcab en kıl&'blarına. hU6usi ıbtr bağlı.lığı olan :rer yer, k:aPıyan bata.ıdık.lıar da hep Bu yüz.den tren 5 saat kadar teah_ g HaMk . daha hlllô. . i f k·-"' d 
ba.tı almışlardır İız:m..i • . . . • .. h"' + ... :ati . ~ n a.r ll1A.18. e -· · ft t ;çın ıyı ibır tesadüftür. Fabrika kurubulmuştur. Eskiden % 27 olan ur e ..... ""i r. ğildl. Deı'hal geminin yelkenteıi açıldı, 

Kardı.çalı. hanında .44 sa.yılı y ... zıha_ nın bir samimiyet muhitinde bulun- sıtmalı n.lsbeti bugün yüızıde 6 ya düş Bir ha.t memuru elektrik direğinden yüzlerce kürekleri suya dalıp çıkmağa 
nede parça lt-a.putbeai sa.tıcılığı ya;pa.nm-a.sı, mU~ye al3Jr.a ve yardım gös müıştür. düşerek öldü başladı. Ve Halicin son kirli suları:ıı 
Arıf Moralı, 12(1 liraya satm ~ö1ğı bir1terlleeeğine delildir. Kend!&nı seven, .Kağıd sanayii iÇin ideal bir muhi.t Beledi.ye şehir elektriği hat memu. arda bITa.karalk. sar~urnwıa. doğru 
tqp kaputbezi.nl 250 liraya saıt~ığı ve ,kıymetini anlıya.n ileri bu muhitte, yer dlduğuınıa. .bu Işı ıbilip a.nlayanlarca ru Ahmet t.es~~at yapmak üzere çık- yollandı. 

parasını aldığı sıra.da suçüstü yaka. i~esi lıçin<lıe_ iyi bir ta.lihiir . .1 ~·~k.la karar verilen izm;Lin inş~ ve tığı ele~ilt direğ.nde ~~ elekt.ri~ za~~v:u:.ez:=u..:ed Efendi Ce
Lanmıştır. K~ıd faıbr1kasırun temelleri atılır- ımar lhaıyatı devam etmektedır. Inkı- çarpma.sile yahud da muvazenesını ttç sıeııe geçmedi. Hezarfen Ahmed 
E~ numarall:an teSbit edillen ken, Izmit, ~rz, ha.reket&e,, sıtmalık lılb ba.rrtl.elerine ve ha.y.a.tına e~ ge. kaybetmek suretile düşmüştür. Su - Efendi inliye, inlıye Cezayir zindanJa-

250 Jira. da. Arif Moralının üzerinde bir beldeydi. Ihınal ve ~alin doğur_ niş çapta hareket S"'..Jlası olan Izmit kut şiddetli olnıu,~. kafatası parça. _ rında çürüyüp rahmeti rahına.n!l. ka. • 
bu.lu.nmu.ştur . .Axrl Mor-alının evinde duğu facia ve ,.a.ra.lar yeni ~ni, sarı.. kağı.<d fabrika:mu bağrına. b~kla 1'arun'l§ ve derhal ölmüştür. vu.ştu. 

bqka kap tbe . ll.yorou. Kağıdhanenin ku:n.ıı!duğu gün cidden müttehirdir. FaJbrikada kendi ---- Ahmed Efendi; dün.va ytlzUnde ha -
yapılan araŞl;ııımada u zı den oonra. İımtitin i.k.tıBaıd:i, içıtima1, sini a.nJ!ayan lbu il:eri muhitte ibulun. Sanı.un kazaları kaymakam Vad:8- ~k uçan. ta:yyarecidll'. Ve ta:rya-
buıurunam.ışsa d•a: altı ade<l dolu gaz zirai, ısıllhi, ha.yatında., şehir ve im.ar masından herhalde ıhususl bir ze.vk renın ılık kAşifıdir. 
tenekesi bwunmuştur. ~ çok meıs'ud inkişa.flar ve duynı.akt.adır. Belliilmı sana.yıi nıües_ Vekillikleri Fakat; bu zo.rbazulu, ~ 5P?1'cu 

Bundan ba.şka. Havra. sok.ağında tahaıvviiUer dlıdu; İmııi.t inşa halinde, seselerln.i Türki:yede Jrunnağa ve ilk Slamsun CHusuısi) - Metıun ıbul'll. ~ma~m istibdadına, ac~Y!h ve acrı fl-
0/3 sayılı depoda kaput.bezi tkueti adeta yeniden kurulan bir ,ehir sevi Türk: kağıdı çıkarm.ıya muvaffak o - n.an Bafra •kayıma.kamı yerine veka.. kırlerıne kurban °1~ gıttı. 
yapan Yu.sıef Kohen adında birisinin yesme yükse!bdi. o zamawı. kada.r k. lan ilk lı28.ğıdıcunız Mebmed Ald. KA. leten v11.8,yet m&iyet memurlarındaın * 

. oda. ka.putbezi me>reud oklağu mitin ni.lfiusu 14 bin kiı)I. idi; şimdı ğıdc!'yl dıa. unutmama.k 1.ôtıJ.mdır. Vefik Altuğ, Bafraya. ve gene meeun Koca Yusuf Avrupaya. giderken 
deposu cian Haw;a fuışımakam veka.Iet~ni ya~ yanında. kimler vardı?. 
ha'oo saıbş y~ı haber alın~ Mar'lfla iniimiin kiloaa 6 Selçakta kumarın önüne mak üzere ma.tyet meanurhu'ından Sırası geldiği zaman, Yusulu Ta.tav. 
ve deposu.nciıa. yapılan a.raştırmadıı. kurut geçildi Vefik Ertfu1k Ha"V"1J91Ya, teıkaü_.de sev- lalı Mösyö J>zyer isminde bir Rumun 

n_,..._,; b~ak kedll AJa,ç-a Na.hl · M d1 Avrupaya götürdüğünü yazmıştım. 
dokuz ba.iya. k: .......... w........ ' ~ (Hususi) - Ma.raşta, üzüm ~ıı:k (ll~UıSi) - Btr sene eVTe1 en m ·yesı u r ve. Mösyö Piyer; küçük yaşta Tatavla -
mü.sa.dere edilmiştir. Koben "Yerdiği fboU.lanıımş ve ftatı da .hayli UCWllıa - yer yer CınıQ'lihane hafulde olan .na. ka.Ietini yaıpma.k üzere maiyet memur dan Ameriac:aya git.mlş, a..'1lelelik wsaL 
ifadede bunla.r.ın beher balya.-sını A. m-ştır. Aturdağının a.t'kasında.lti bağ h\Veaniz ka.hl'eha.neLerinde nahiye la.T'llll.dan Saim Doğu .AJl.a.ça:ına hareket re gibi :i.şler yaparalk oldukça para ka. 

. larda yetişmı mefhu.r kıabaroık üzüm mUcfüriim.Ü'Zıilıl a etlerile ll:tumar etm.işler.dlr. zanımı.ş bir adamdı. 
rif Moralıda.n 250 H.raya satın aldığı- leri hen·· keınallie er · · d di g ~ .................................................. .. 
ıu ~ Arifin fatura ,erJMdjğini söyle. ""'"'r -11-~ .... _,_, ~ .... -~~-ıse ,.H:.,. ruwuına ~bir şey lkıaimamıştır. Pendikte büyiik yağlı Piyer, açikgoo bir adanı oldu~ımdar., 

• • l!ı"' ...,_ıaıı'-""4.l ..... ı.nw.ç......... y ............ ış N~e ııirai asa.viı~ de meın.. Tilı'k.iyeden Aanerlkay-ı gele!n, Rum, 
ınış.t.ir. • ve piyaaa.yıa. a.med.iJani.7tir. Halen ki.. nuniyeti mtnb şelk.ilde temin ediJmiŞ. pehlivan giirefi Ermeni, Kürd ve Tür~letden iri adam. 

Keçecilıerde Inkıllb 80ıkağında ~ loou 5-e lkuTuşa. satlimaJctadır. tir. Kaııtaı kazası Türtı:: Hava Kurumu la.r seçerek orada, bura.d<ı. kurulan P~ 
sayılı dükkAnda. kaputbezi tlca.ret1 M ·ı d · faal' et" mente.at1ne .Ağust.os 2.ı Pazar günü sa. nıı...vı.rlarda güreştirir ve para kazanırdı. 
yapan İbrahim oğlu Mustafa. Ay'l8.z e~ı on a ımar .!Y ı . Bir delikanlı üvey babasını at 13 de Pendikte Madalya bahçesinde Pi.yer, bilahare işi biıyüter~ orga -

~fondan ya?Ahyo.r: Cumhurı~ al d ~,..,,,..,. ... ,..;ı~ • •--ft•·t iz ... ,., ıüğ· b '-d v b ede hem ka,pUtbezİ. ba.ıyaıSml 26() lira.ye. .satar• yet .....L:ıe&nin na-ı..n l k ,,_~ yar Q ' ,,,.,.. ....... ....._ ··ı.ueşi. >ya.pı._..__ J:', n 8'1Nr e ~= ı. e U $0.Y 
<.NU -•:ıı.c: o ara yap.......... 1 d' . bağ Lira pehlivanlık aleminin ve hem de, bu ~in 

ken suçüstü yakalanacağını hisset... sına lbaş.IanmıştLT. ÇaJışımailar Cüıın- Biga.dio <Hll:6~n - B ga ıç e ·· - 75 Başa dalavere~"rlni etild etti. 
D::ı..1.:. d vı..nıJ:a . Iı Çekirdekli köyünde yerleşen Keıicük-

~ ve kaçmıştır. l.l1 ...... n a .r-,,, n huriyeıt Ba.~ma kadar bit<rilm~ Jü Aliyi üvey oğlu Mebıned bir miıas 50 Orta.ya. «1900ıı de Paıi.ste b!.iyütc bir sergi a. 
aramada., beş balya Ica.putibezi bu - o1acaktır. Diğel' tare.ftan şehrin J.m.a meselesindM <Ytürü sır~ından bı " 20 Kıtiçük ortaya. çılacağını, ve bu sergıde bütün dlinya 
:unmıt.Jtur. Milli knrunm.a kanunu.na rı ~ne başlanması ;çi.n, yaptıırıian şe~ çal'.cla yaralamış ve gönderilen sıhhi ~ Desteye milletlerinin meşhur pehlivanlarının 
aykırı ba.relret eden suçlular acili- hıir plan.mm taoo.ikt.an gel!me&. beklen imdad ot.omobillle yaralı Babkcsir 155 Yekün Mükafat verilec~ktir. güreş tutacaklannı v:ıktlnden evvel ha 
,_...... •-ıı- ediln>Wılerdir. rne'k!tedir. memleket haStanesine kaldırılmıştır. Tafsil!l.t ilanlarda. ber alan Mö.<>Yö Piyer, bu fırsatı lkac•r-
(J~-J-~~;.;.:;;;~;;;;ı;---~;ı;;;~~wııııı.-.ıııı~~~llW'~~~..--ııı.-.-.--.~~"'~~..-.ııı~~~~~~~~.-.-.~..._,_~~~..-.ııı..-ııııı.,._.~~~maık ıstenıedl. 

Onun tein ya.pılaca.k iş kolaydı. 
ki.yeye gidip bir iltl pehlivan ted 
edere'k AV'rUpaya, Amtrıkaya., Ingil\e 
reye seyahaıt etmek, bu pehlivanlar 
zünden binlerce lira. kazanarak, bu.n 
<1900» Paris sergi.smd~ yapılacak ~ 
han pehlivanlığı müsabakalarına 111' 
zırlama.k, oo binlerce altın lira k 
malk:t.ı. 

Möeyö Piyeri dtişündU~ yalnız 
nd.k:ta vardı. Sultan Hamidln, deh 
istibdadı dolayısile, pehlivanlal'1\ rne 
zun.iy-et alıp Türk.iye haricine çıka 
meselesi idi. 

Hakılta.ten; o va.kı.tler Türltiyedd 
harice çıkmak en mühim i$lerden bııt 
idi. 

Sultan Hamid; hiç bir türlrü ıne ' 
maliki ecnebiyeye göndermezdi. 

H.aut4; tahsil için bile, Avrupay;L; ~ 
merikaya gi~k yasa:ttı. 

Piyeri, düşündüren bu me.se!ed 
gayri diğer bir .zor iş daha vardı 
o da Tür.k: pehlivanlanmn diyarı 
nebi:yeye gidip gitnı'.yecekleri mesel 
idi. 

Pi.yer, ç0k i:yi btliyorda ki; çftile. 
buğle ülfet elmiş oıan her Türk. 
tanını terlııedip, a.deUeri ve ad 
nefsine nymıyan diya;r~ öylt> kolay. 
l.ay rıza gösterip gıtme.ıdi. 

Fakat; Mösyö PiYet·in çok iy1 kesf 
diğl Tüı1c pehlivanl::ı.n, mutlak sure 
Avrupada galib gelecE'klerdi ve bu "'! 
den adamcağız kılnnız;., kırmızı al 
lar kazanacaktı . 

Her ne hal ise; bir kere Tlırki" 
baş vurmağı kararlaştırdı. Amerika 
vapura binip İst.azıhula çıktı. 

Mösyö Piyer; Türk·yeden ıwı.kla 
Yirmi sene olmuştu. Bu diyarda nel 
olup bittiğinden bihaberdi. Thtta; 
tavlasını bile unutmuştu. I ıi.k"n; d 
duğu yerde bıraktığı birkaç 11.şin:ısı 

akrabası vardı. 

Piyer; rıhtıma çıkaı· • çıkmaz bir 
merikalı glıbl, ingilizce konu~a~ak 
saportımu polise verdi. Bir payton 
rabasına binerelk Tıı.t.av!amn yolll 
tuttu. 

(Arkıt.ııı var1 

Çocukların sıhhah 
[Baş tarafı sayfa 3/1 dedir} 

Qoouğun her istediğini ya.pmak 
biye sistemine uygun değildir; çocıJ 
ğım bazı isteklerinin yapılmıunası 
rld olsbileoeğini bilece4c suret.te te 
etme& esastır. 
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'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
lıııı........ 

Gıııman tebliğill Domlnpınarda 30 
11ıviıttellk 1 Ağustosta yapılacak 

f Askeri 
vaziyet 

ordaıar 1 merasim programı 
dtlşmaaı 

[Jlıt.t tarafı l inci sayfada] 
kWAtın dtilwll edllerclt ve her şeyln t<Un 
olarak yıı.pılma.sı, 3 armı tedbirlerden 
tev~ olunması ve faz!a mal göz çı.. 

kıuma.z dtıswrunun unutulmaması lA
znn geleceği de deıktı.rdır. 

taldb 
ediyor,, 

Moskovanın garbin
deki m iinakalat 

merkezleri bombalandı 
b Bertın, 13 <A.A.,) - .Alman ordubn 
~tnnandan!ı.iının teblıl;1: 
°'nUbi 'Ukraynada Alman piyade 

~vve ler1 ile Alman ve mUtte!'ık ordu
ntz. a nıensub '9Crı t.cş::t'.cdtüller K.arade. 
e liınanları.na reldleı d~ı taklb 
~drtedır. Bu teşekkillle:r nnudane bir 
~ ~ereyan e1en talc.J.b harekeUeri 
~a 8cwyet dlbndar kuYVetlerlnl 
l'~~ye mecbur ederek aPr 7.a7iat 

şlerdir. 

!Sartı: Ce.ı:ıhesinin diğer bölaelerınde 
~ itnvvetıerı dUşmanıı hücum ede. 
dit ftnl :muvattakyiet1er elde etmieler-

----=----
ıjmm: m•-1 JAYeUerden umum! mecli3!eri adma se-

Ankara, 13 <A-... > - .A1d u..._._ -''-emillerden müreiı:kcb he.. 
-. ~. a:ıdanlık meydan ç ~ ~ 

)~ata g., .. , .._,.ım yıldöoilmUD• :retJerle A.tJon, Konya, İmıir tsclleri, 
mubarebeafbin 19 uncu ....._1 An:k&ra ve lstanbul yOksek oku Ja.rmı 
teısadtlf eden 30 Ai~ günü JJw ..... u- ı . 

~ abldeeiude )'11.Pl- of,emısilen bir UDım t&lf!OO, beden terb _ 
pınarda meçhul ~ ie&btt o.. :re& gençUk ~ri adma blı· mtıkcl-
lac:ı.1t merasime ıUd prosram lef lbt'aaı, Kütahya ve Afyonkai'ahlsar 
luıı.mılştur. el Bek- kÖY Te Jtanbalan h&Ikmdan İı;t !ı:lı\l 

OUmhurlyet Halk Phartisll o~.. olan Barbinde buhmmıış olan mlleahldlcr 
reterliA'l tarafmdan azıt a.nm.... Irak edeceltrerdır. 
bu programa gOre bu merasime 28 vt- Işt öremı b(briHc bir aııterl geçid mmıf 
ltlyetten gönderfll'Ce!{ ve c(hrdıuriyet T verilecektir 
Halit Partisi Ue IDLlkevleri ft ~ yJ.. ile naıayet • 

Bazı şeyter .lmkfmsız ohır. O zaman. 
onların yapılamamış olmasından dola.. 
yı bir teY denemeyceeA'f t&blidlr. S?v
yet Rus;yaya karşı açılan harbde :lae 
key!iye.1 ôöYle değilcti ve bil.Yük İtal
yan kuvvet.leri se.tb~i. ve boş olarak 
durUYordu. Pilh1llkilı:a, 1tatyanm iYi bir 
surette mücehhez V.! talim görmüş &e
kiz 'tnllyon &"kert olduğunu !statJsUk
ler k&Ydet.mekıtedlr. Ben, bunu küçük 
bir temaııe beş milyon olarak kabul e.. 
diyorum. Bunun l'anm milyonunun 
şimall ve prkt Aft'ika lle Anuıvud!nk 
muharebelerl.nde '3ayl Oldllc.~nu ve bir 

F- d d V• ·kı·k Bogv azlar milyonunun bugiln şbnall Afrika He ransa a e rf ışı 1 SoV}'et Cephesindn ve d ger mıntaka-
:) luda bulund\$.ınıı dtl,Unü.rsa'c cerlyc • t [B .. tarafı 1 lDd :N)'fada1 daha lfl bu-""' 

b • ok b• t s r yap m-•·•e .__.....,r Tütkıyeye, bir Avnuıalı e v= veya yuvarlak l:ı r he-uy lr e 1 1 '='-' ..,.,.....,., sabla üç mlly<>nluk bir kuvveti lc:ılır. 
l devltıt tarafından taarrUZJ. uğradığı Eğer Almanlar bu heoo.b 37an~l1ğını 

(Bat Carafı 1 lnci uyfada] 1 ta.kdırde, her türlU muavenet ve mUza- yapm&Sa idiler, daha evvelden İtal.van-
---iini hemen tamamilO? yok te- herette buhmmaia amade olabilecek- larla pekAJA eıılaşabll.lrler. ortn, gartıt 

ve _..v ' tm ı d ' Wr&1 oıunabilooCk derer.ede aı:a. ış el' ır. ve f!maU Avnıpada göv,cll ve lnziba~ı 
milleti ait.tıitce artan bir tıınlu- Sovyet notası da pdur: olanıat bıra.kbkları kuvvetlerinden bir 

~ıtereYe ve müt.tefıklerine dön.. Harici:Ye halk komlscrin1;n talimatı.. haylisini İtalyan k!.lVl'cllerile detı.,tıre-
milıe mtıttef.lklcrın zaferini şıddet!e na tevfikan Sovyot Sosy&lıst Ciill'.lhu. rek da.ha o zaman şnr!t ~hesine ol. 

ve ekte bulunmuş.tur. Bunun il- rlyetJeri Birliği hUkfunctı ıuı.ınına 7k- malt ia.lkADını bulurlardı. Ya.Inız., bu 
anu etın ıı.wrum~ı kendisinde eıı eelansınıza aşağıda.ki beyanatı teblı~e meselede, Fransanın bidayette İtalyan 
zerlne, VlchY . 1 ,_ bul""'"vonını. · dfktaWrlük salıl.hlyetıcrı:ıl e. ma... memur .... ...., · kıt'alanmn Almanlan.1 yerine gelme-
~ örmilıs va sa!Ahlyet,lerı amiral Sovyct. SooYalist Cli.'tlburlyetlerl B!r- ıerıu.ı lmbnl etmemesi ihtlmııllnln va.. 
Darlıına g tevdi eylemiştir. llfıi hüıktlmeti, Moutrcu.ıc mukaveleslııo rid olab J<ecetl &'fla ge11rse de .Alman-

&& Dün lece oldukca kuvvetli Alınan Darlan . \\ eygand sadılltstınl ti!Yid eder ve Bogazlar hsk- lann, Vılş.I hfltfunet.lnln Sovyct Rus. 
aa.Va.ş tayY>are teşekkUllcrl, Moskovanın Nevyork, 13 <A.A.l - Nevyork Times kında. h.lobir tecavü~ı:. nlye1. vke nh~'"~c yaya karŞ'l olan deritı tin hislerin! 
ini~~~- bulunan mUhlm dcmlryolu test Avrupa oıerk!'Z•erlndon g~en mctalıbat.ı bulunmad'Gını .. ,ır ....,.,,u- ~&zönüne alal'H bu hWttimetle yapa.. 
a~~t. menez e:rıne mfiHı.lt ve yan- ~:rlerden ba.tı.Sedere!t yazdıtl bir meUne tcmln t"l''ler. SoVYOt hiihn~~cet·~ cakları gizli müzakerelerle bu 1htlmali 

-..ıwwarı a~rdır. azıd ezcömle fiiyle diyot: ve ~eza müttehid kralhk uıı.u.w 1 mıtadan ka!dırabümeleri hn!cln dahl-
,.a~llız iaşe :ıemilerine yapılan mU- Y ':'r ı Darlanın m!lll müdafaa nıı- 'I'üıklye CilmbtıriYetintn toprak bfl.. Unde idi. Binaenaleyh, bugUn Alman 
;;elede Alman savaş tayynrclerl Fcroe zır~~ da deruht,e etmes! Uzer:ne ge- tunHiğünc ihtimamla rlilYct ctmeğe lot"alarından daha b::ız:lannın 1erlerl
'tukal&n &.çıklarmds cem'fLll 14 bin ton- erat WeN&nd ile amiral araaında O- amadedlrler. ni :l:taeyanlarıı bıradmrak şark cephe. 
ı...,._ i!kı Uearct gem;.sı ve dllu geoe :ts- n ümtl2ıdetd 48 -Ja~ za.rfınds ci1di bır Sovyot hükt'.ktrıeti ve keza krallık htl- sıne hareket ett!'klcrl thn.kkuk ederse 
~· 81.hUlen ncık\annda beş bin ton- :ııu&r ç*1Jı&Slll& 1.Dtizıı.r edl!ebillr. . kdmeti, TOitt. bülcömeUnln lıart>e s1l. bunun daha o za:man yapılması 1cab 
Aı~~ ticaret ge:nlsin1 ba.tmn•şlardır. Berlin ıs (A-A.} - Yan reaıd bır ..;)•·· ,.,.~q'< hu ıunındnki ~rzusunu eden ve İngillzl<ırin gnrbt Avrupa dtara-

>.t~::'.:~n hUcumbotı::ın tarafından kaynak.tan lblldirilb'Ol': tamamile takdir etmekle beraber 1 Or- sına karşı devam eden pasif durumlan 
tıos-•"'lJe den1zirui~ ya.pıhuı ve 12 Afus- Alman &'ya.81 malllellerlnd.6, Mare. k..,eye, b r Avnıp.ılı devlet taraf~a.n dolayısile bug'Un d:ı.ha fazla bir emni.. 
eıın ... ~· td>Uğdc Zıkredılen taarruz te · dünkÜ nutku ve ayni za taarruza uğradığı ta.kdırde, her turlü yetle hnktın dahiline gıren ve Alman. 
rn~a 4 bin tonluk d ğer bir dilş- şal Pe ;: nutkUn uyandırdığı akiS- rnuawnet ve mllzaherette bulunmağa ların, hcrgiln bl.r parça da.ha yaklaşan 

B'l'nıtsi de torpiJlenmlştir. manda ve hatta. tenviı edici amade ola.bileceklerdir. kıştan ewel şaı'k c~'lhcsinde b ir netice 
ıer, enteresan 1 ı•A i 

Smoleusk Irutki olunmaktadır. Ankara. 13 CA.A.> - ngı ı.t:r<ı bil- atmak istediklerini g~ren b.r tcdb r. 
ıe!11 haberıere gore A!manlar smo_ te ~ 13 (A.A.) _ ruYy _ yilk elç!m M. Ilu"he KnatchbuJl - den 'ba~ bir şey olmadığına h ükmet.. 
ıe-k'ın kendı ellerinde olduğunu gCıs ~ -~nda bazı siyasi mü. Hu"essen 10 Ağl15to6tu Harlcly• V ekn- mck doğru olur. 
ıe,;."'1ek lı;ın )'labancı gazete muhabir. ter· VaŞı Jetine }'U'Iando.kı no ayı tevdi ederken Bahis mevzuu ettl~ilııU haberler~ 

ını Srrııoı -tn ;;., şahitllıer Mareşal· Pt"tenin nut - nynl zamnnda "1 ikinci notayı da t.eT. ...ın,, :...t-ın üzerini henUz bl.r esrar per. 
le"" ensk şeltt ne go mı'"'$ - tiA""~nd s-' dinlo ""' u!.i>UJ 

'"ll'. ku ne ~ e uu •y - d. etmiştir: desi örtmektedir. Vahamet ~esbeden 

Fransanın verdiği 
yeni tarihi kararlar 

lmııa o millet :rok olm&7a nıabkiım· 
dur. J<•akat matlüb olan, fakat f'ikrell 
Wrletea Mr lllillet Wrrar hayat bahir. 
Birleşiniz.» 

Y amn: Selim Ragıp Emet M&l'f'ŞaJ Peka bu tavsiyeleri 7a~ 
tan sonra hWı:ümetinln ilin etUiJ yeZ aman samut ııJnatıh 'fali7ci1De ni karvlarile fllnları bl1dJnaı. oı.,.or: 

temas eüClmi& Fransanın lcln- Fransa artık parlamantcr bir .....,,_ 
den f;ık.ılaaaa ı-lbi cörüncn muğlak du- lcket değildir. Esasen sali.lalyetıeri son 
l'UlllllllU. dila, bir defa daha aizıkn derece tahilid edilmlf olan Ye şlmcliJ'e 
ıee~ Bwnua 8ebebi, l"raaan kadar !Jf'ilen mııhafaaa edilen Millet 
&emslJ mevkiinde bulunan ve yalnn a. Meclisi azalarına tazminat namile bir 
navatan toprak.la.ruıa değil, umumi - şey ~rilmiyece.ktJr. Her türlü siyuJ 
yetle hemen bütün müstemlekelere fırka nya grupun faaliyetine de mtL 
YUtillyed olan Mareşal rctaitı Jıliku- saa.cJe olunmayaeaktır. 
metinin derin ak.isler n.raııdıra.bflecelt Fnunnason loe.lannda :rtibek dere
~ mühim kararlar "W;ermek arife8incle celer:I ballllllUl memurlar lşden çıkan
buhınmıw idi. Iacak, hükümetin ta\'Slyelerlne raime• 

Günlerce devam eden kabine top -
lantılanndan sonra \1clıy hiikümetl 
beklenen ba kararlan ftl'ili. Devlet rel-
51 1'1a.reşal Petain de, bir biiabe lrad 
edettk radyo vasıtasile bu kararları 
Fransız yurdclaşlarına ve düny~·a Uln 
eW. 
Meşhur Beser Hukuku Bcyannamrslle 

bütün dünyada muka\'elllet edilmez bir 
serlMıal kMıra'UI ;rara.bn Fransa içln 
o rin nasıl bir dönüm noktası olmuş.. 
sa, lnlgiin ft, ~ lyle elayor. 

Çünkü demokratik Fran-. u yük. 
sek :mümessillnln ağzlle düne kadar 
fapm11 oldutuıa• artık baıin 1*tıt1.1u 
nan edb'or. 
Mareşal Petafn SÖElerlııc söyle baş

lamıştır: 

uFramnlar! Size ba&'ün fthbn tey. 
lerden bahseclecdim.» 

Filvaki Vachy hilkümct.tnin kararla • 
nna ilan etmeden evvel bunlara (>lr 
mukaddeme olarak hiUyar Mareşalin 
söylediit sözler cidden mühim şeylerdi 
ve anlaşıhyordo ki son 7JUnallda bu 
hültCımeUıı Fransayı \.emsil edip etme. 
dlği, ona. ltaa.i edilmesi lizım gelip 
&'elmedlli, yalnız uzak :müstemlekeler
de de!il, Fransanın birçok köse bac.'\
tmda balı1s mevzuu olıııııktadır. Mare
şal Petaiıı, evveli bu tereddurlerl izale 
e~lye çalısmıs. sonra hükumetinin Al
manlarla daha sıkı lşblrlltl yapmak 
:mnıretine lu.sua innas dmls ve bll
ha..<;Sa bütün J."'ransızlan, mutlak bir fL 
kir birliği etrafında. toplıınmıyıı davet. 
etıni.)ilr. Son cümleleri 8Un1M olmll$
tor: 

<<Matlub blr mffiette flklr aynlıtı o. 

bu localarla mf1nasebet idame edenkr 
teczl7e olıınaca.kbr. Memleketin ma
'Valsbt lttı.s:ulı teokilita da tensik .. 
leccktlr. 

Bu kararların manası, yultanda ball 
ettiğimiz gibi yalnn: parlaınantarlzmln 
redcllne inhisar etmekle kalmamaıcta. 
hiilcimet asasını nlnn cle•let rf'Jsine 
k&r1I mcs'w tuian ve onan Hlmad eW
li muavencte bütlin icra kuwetlcrtnln 
emir ve kumandasını bir nen dlktatar 
7a tesis etmcldedlr. Fnı'lamn b•lin
kii hayaiının böyle bir tcbecldiıle ihtL 
7aıı gisterip ıristermedlilni uzakiaa 
&ayin dmek sor bir şe,..Ur. Faka& bir 
Avrupalı mem&ekM aıfaWe mubdde
ntını Alman:ra ile Is blrllllne WbJ'aa 
bir memlelı:eUn siyasi ,.~ fktı.sadi bön. 
7eslnde onunkine benzer bir dcii&ilı:llk 
yapnıası belki bir sanıret Olarak akla 
geleblllrdl. Fran...a, lbUmal tınu yapı
)Or ve henüz dünkü düşmanlarile nıtL 
tareke ahkamı dairesinde ve onun ı:er
~ftlll içinde muamek!ye i&bl blr mem. 
leket olmaktan çıkarak, clalıa nonnal 
münasebetlere sahih bir kOD1$ll ve me
sai arkadaşı olmak istiyor. 
Mareşal Petenln södcrlnden tıkan 

mana, 1llDunılyet itibarile bunlardan 
ibarettir. Bu hareket t.uı.ınm isabetli
liği veya ISabetslzlltl o \ azlye~ tevcih 
olunan görüş adesf'.sine ve onun niyei 
zaviyesine bailıdır. 

Leh ve aleyhinde söylenecek se7ler 
bulunabilir. Fakat uzaktan mütalea bl'r 
zaman aldatablleedt için hükme var. 
madan vukuu hali ifade ile kana:ı.t et
mek elbette daha mosib cörünliyor. 

5.u,,. &a9',. E,,...9 
<Radyo gazetesi) matık aksülameller hekl.eınektedir. Bugunkü nota ile m üi>tcbd krallık Uza.'kşnrk dunmıu İn& llz ana vatanlle 

Ta.brib edUeıı tan111eler Radyo spikerleri, ~nk dkar bir d il hükflmeti 're S:>vyet Sosya.i.ı.'Jt Cüm.. dam.im'Onlannm ve bu."l.larla b!rUkte ovyetıe•e 1 Rus tayyareler·ı b·ır 
, 13 ) _ D. N. B.: kunanmn'k.tadırlar. Amiral Darlan'n huıiyct!eri Birliğı Hükümetln in beya Birleşik Amerikanın mUş erekcn ltt haz .- 1 

ıaı 1 ·, 12 ~aıta verilen büyük: sa.16.hı"yetier '9efenllme natı metnini ek9el8.n&1nıza tevdi eder ve ba tedbirlerln ~ıınuımz ve noksan- h 
) ..:::.:. ve 63 il ınekte 'Ye cFra.nsada L:ı:raldan eonra ken, KraHık hükumetine ınüteallık sız bir tanıda tatbllr edllebllmesi l~fn gire . 1 Bulgar şe rini 

.._.. \ana.. en ibüyük na21> nln halen Mıırtlnık hususta bu !beyanatın l9/Te$rinie'V- herice9in - bi.U... hWttimet reislerl-
Fal~ "' ki Amerlkıı.ya sıçra - vel/1839 'Laı'fl'ı.11 Ttirk - İııglitz muahe. nın bu f1ık buhranlı ~!erde yertcıln. b b 1 d 1 

IQI' :rOCU llr _,__fa __ ~ G{;yan ve cenubi pa de a.hJDIDU1 JAmmcbr. Kez&Wr, ~ t 1 om a a 1 ar 
-~-~ -- iÇin bir basamak t.eşkll eden - desinin birinci maddesinde ~ki;ye- ik tebliıkeDln &ı .safın~ bul•mııyor .. a-lye 

\'erilecek müıanıer. -., ~ büküm sür.1üğü tebatu:& ye karşı münderlo t.eabhik!ünun sa- 1 ıbi görüDeD BiYMDlD dört tamenıı .iki W • So1)'a 13 (A.A.) D.N.S. _ Sovyet taJ 
16 Akusfns Cuma t.es1 ,..;;... .. ~ dece tetran olarak tavsif edndilini g rdU ıbaJiDde 28,HO ldfllik bir ha- ' 

r ıı>'""U akşaını 'Obıunıt . . eısll 1zah ede kolo usu ve bir miktar tayyaresııe Londra, 13 CıA.A.> - Moskovadaki ,..releırl, Bulıp:r1*nın §UJlali oark~n 
1-t ._, lar bahçesinde fakir OOCUk- itlmad ecı~· WıcL.~ne az ço'lt tıtıktllnetlmin müsaa.d e t ~ zad ~ti vardır. Siyamın nüfusu 5ov7et istlhbara.t datresl bildiriyor: de ŞllDlllu mıntab.sı üzerine yeniden '"'lilll btiyilk bir mllsamerc vem artık :mevcoo olan ~ Peten1n relt kesbi şeref eylerim. ~yana crenıs mllYOn oluP aeferl ordusu da 88 1nc1 A?man tu1aMD Qç gtınfük innıAk n yancın bonmaı:ın atmıştır. 
~ ~ m<lsatne'e için zen e. kezi . adek>ltıuı:ı.mıyncağı mer. nıuahedede hiçtbir değişiklik ynpırıa.. 14 :U kifl oıara.lt hesab edl.J:me]ctt'dlr. bir muharebeden sonra imha edilm.ş ! Büyük maddi ha.sar yoktat. Bolgar 
~ h&zıı-Ianmıştı.r, gin bir :edır. Ve Amerikalllar, Darıanııı dığı gJbi ondan mütevellid vec~led :;;.,,,.. y•Inız 1>aşıoo kalsa be~i bu ı.r. Ordularda istlmaD. fiıddetıe nıene- ı teblilıne nazaran, iki klşl yr.ra1anm1' 

ı ar ında Hit.ıert gömıcktcdider· de ne tevsi ne de tahdid ectcbllil'. pd&I' kUTVetl ııUAh aUtnA ~ dibniŞ bir takını münebbihlerln te. tır. 
t ~ cekeJ'. Püat, Japonyanm Pilı-

S an bul Sıhhat ı· • .ADkanda ba&&lıa yeıökleri pıD llda)&rl, PelemerU: Hindi$taııı ve sirl altında gayrı ŞU'Url hareket eden .Ay.rıca bildil'lldiğlne göre, .şimali fa,, 
ve çtımai Muavenet i:nclltere il• Ruayaııuı ıJdıfıD& 51.ngapur taraflarından da tehdld al- naai kıt'ala.rı~n 188 lnc.l p!yadc ala kiden ge!en yabancı byyareler, saat 

~ Müd •• l ••"' •• d not.aıarın ifadeleriIJıden anla.t ıı.a-be uncıa bulunduiunu görür ve o esnada ymın ik.I bölüğ~ k'._Ue ~inde Bovyet 1 ile 3 arasında. mütcaddid defalar 
lı~?'ııitı"üe 4 üne" b' Ur ugun en &'ÖN her iki c1e.t• Tilr~\yeıtillektedk ""'41 cihetinden milli Clıı hükumeti. mewJlerlne yurilmuşlerdır. Bu hare. Şumnu mıntaknsı i.iııerind .. ..:ı .. -
tı.... ~n, t.a1ıp1.e:r· 11 il' eczanenin yeniden açılma.na möı9aade ed~ -~ war.uu &alılllir ~ıtere nln ve garb tar&tıı:ıd&ıı İngllizlerln ket, Rus kuvvelıleri üzerine hiobir tesir d c uçm__. 
~~ ~ııa: an telmni} vesa.ıklle birlikte 16 gfuı sarfınd&. &bhat .,.. tc- ıer. Har 1kt nota :.:ı.::~ me; yardım edeceğıni anlarsa ve aynca pa. ika etmemiştir. Ruslar Alınanların ır. 

S. •enet VekfUetine mürıM:atları ilt.n olunur. US788> prek RUBY& ile ~ ed Hd -ye ra bakımından lcil mua'!cnetlere mnZ- -•tr •-ı hattına kl 
- cud oııın doBtJulu teyld .. en _ ..... - har olursn Japonyanın b6y.<> 40:50 bm m.ı a yaa a.._. ya aşmasmıı 

'Pahi Ocag"' ı idare Heyeti Riyaseti.nden ş~a mabiyet&nıdedolr· SöZündC duru.s., ldısllik bir tuvvetJe yapacağı bir U&ar- müsaade etmişıler 'Ve endahtın U!Blr 
.. ln sulbü korumak ga.yeSlnl taşıyan, yer ruza kal'Gl koym8iıeta tıll.sbUtlln Ac1Z çerçevesı tçine gmnce a~şe bqlamlf "a ıs .,,., -~ Yeniköydeki b amız.. . 1 ıu 8/941 cov inci senel devr ye& m~ den ge!mek )ı{ıtfunda bu. yüzünde ~ir düşmanı 0 mıyan kalmaz. su haide Ba.y Menz\, Mlhvcr la.rdır. Yüzlerce Alman OlU ve yara. 
e ~ ~l~ verilecek baaoya K ayun t 

21 
de bir moınr tahrik Tfirkiye tıu .QootJu.k tc'Lahürune !Ayık cephe&11iıı böYle bir seyahati sıı;tefıı r ıısı aa.hayı kaplamıştır. Bu muha.re. 

\u .. ~~et· ıı.rlrnı2 iQin Moda iskelesinden saa d bı.r oto'btis olduğu ehemmıyet.i vermi.ştir. edooeğini ve h!!.ttA bl'g{\ndcn itibaren 00 devamınca Almanlar 7500 ölü ve 
.... ~ ... ~1-~~ı liıuibiyedeki uıerkf'Zimiııden de glene ~,.:ıA, e edil_,.eğini (Radyo pze~) :ra<l)'olarlle buna b::ışlldı mı ı>t>k iyi yaralı v,.......,.,.,.ıer, 16 tank ve b'-ok 
.... ,,l!ı ~""'-c~ 11. ta arın ....,........... ""' bild1!1ı hald..- niçin Londraya gkl yor ...... ...,,. "~ 

ll2a e. n Ye avdette dahı ayni v:ı.sı Londra pze~lerinin başlıkları Acaba. JaPonlar Hindı Çiniye daha bU. saar askerl malzeme ve techizat terkeı 
!2a füm ederiz <7Gô0) t • ..ı11. ı..uvv""'Jor ~"vk!n' e, ölnga,..,ur ve mişlerdir. 

Ticaret Veki!i 
lzmire gidiyor 

Ankara, 13 CHusus1) - Ticaret Ve. 
k.lli İzmir :ruarmı açmak üzere bu Cu.. 
mart.esi akşamı AnKamdan İstanbula 
h&rdtet. edecOO:tlr. Velul. İst.anbulda 
bir gün kalacak, orad.ın vapur.a 1ı.m.i
re hareket cdeccıktlr. 

ll 
Londra, 13 (A.A.) - Tirrı>iyeye ev ,,..,,. ıı. """" .... ., 

e~ı t u M d . di edilen İngiliz - Rus notaltırının e- fl.elemenk Hindis~e.nı lla b.rllk.te Avus- ----------------------------
'l. e Oemı"ryol•arı işletme • • an. ,,, ... _k b 1 an IngiLz tra),yaya da. bı.r tecavüze mı hızırlan. 
401 hemmiyetıni mlAUı u un · nuı.ktadır ve bu seb bl" Ortaşarktakl Sabahtan Sabaha: Jara haber "Yennf'l<Ur. Bunu ;rapmak 
~ ~e ingUiz tıez1ri ga.2letelerl, sütunlnrında buna geı~~ Avustr:va1Yn .ıcuvvet!erlnden bir kısmı.. içJn de hiıxüme&tn ilin ettıtt /Jat 
tı. .. ~ 8,94b en bedeli .0000> lira olan 4000 kilo kaynamış da gar bir yer vermelı::teditler. Hs.vadı.s, bü- um llrendl vatanları.na geri gönden'L. D / f f db • ı •ıisklcrinl taldb etmektir. Meseli hü. 

~: .. ~ d:ı~ ,. llnıa Cünu saat clG,30» on bet buçukta HaydıalPaşa l tün ga?Jeteı:tenie il'litif&r etmiştir. m-'-' mı •..H.•ecO:C Bu mesele hak- ev e e f 7 l küme& mercimek tiatlaruu tesblt tıL 
--Ul.lll(l~'- · __ -1 usuıne satln a. ına- .,..,,......... ...,...., 

. -.ı karnisyon ta.r:ı.rın4an k8P'W y,aa Times. ba.şlıca havadis s.:ıyfasında kında daha fazla mütalea ve tahmmde -~---=-----------'I. Perakende ınenmnek feln yirmi '-t"! ı.e g,-.._._ . ve orta sutunda b~ baTflerle şöy b:.ılunabllmok ~ bir Ski gU:ı intizar halk temkinli kunı' fiat koydu. Biı ele blıldlaldan 
,~t~ --~ istıyenlerin ~460., lira.."1.k muvaldraıt temina.t, kanunun et.met! daha muvafı • bul.nıaktayız. mercimek alftm buna dlkkat edece-

~ an d ves.ıtalarla teklıflcrınl mWıtevi srtııarını a~1 ~ :;aat 4e :;:;~;~ye verilen garaDt.il !ı İngl.. K. I>. Alışv4:rlşiude kıblurk yaranlar tçhı ~C:nu~':!. =~~Fia.~~ 
~il 'le a.lQOrt btıı;tJta kadar komisyon reısı.Jtine ~ tı.ıma:tk. }' Sovyet beyanatı, dıfumma utra. 1•ngı"~ı•z • Japon mesele yok. Fakat hesabını kitaba telerhıl taklb etmezsek bu muka7ese,. 

' fal"tnlllneler komisyondan par8Bl& ciarak ~tı - ~takdirde Tilr.k'1e.Ye y-oudım>, Bo_ ! U)dmmayı semılyenler içlıı yeni bir Yi npaınu Ye bbe veı~n hakkı kul. 
l.ı. «4Q82.a pzla.r üzerinde beelenilen bir emel vazife var. Bu vazife kendi menfaat- lanamayıa. 

" tıt>ııı . .lf 1f. mevcud değildir.» munasebatı lerlnl korumak için al~verlş üzerine Bunun bir de abliki ıu&rı Yarılır. 
tı.a~lı "'n ~ hattı üııerln<l.e Sirkeci ~ Yedilcule .,eya Zeytin- Havadis, Daıly Telıeg!'.aph'ın iıirlnci hilltümetçe alınan tdlılrlere dikkat Bu ela llkbet hakkı verilmiştir d.l7e 
ı.~ ~J Baku-köy i.':tanyouunda vagon iqinde tesıını prtDe 11e mu - ... yfasında ...... ~~ ... - verilen ~~ etmekten ibaret. haksız 7ere bir takım vata.ndaelan 

"""UeU ~00 lile satm a _. .ı .ua...,....,- .- Londra, 13 CA.A.> - VasİI"gton mah ""- J naı tmekt.ir •- .. __ lı: 
ı....._- .... lira olan 300 ton k4'eÇ açUt eladHme uau - a-..V\fet -.ıırantisı> ba41ı.l'ı altında ~ . .1ntlk&r mül'aclelesinl başarmak leln ur e · """ ..... ., et hem ya-
~ ~ .. ~~ ~ Aiu&tos Hl Salı günu sa.at 15 de Sirkeclde 9 "3V•.r .. - filleri, Japonya ile Ing lte"cnln ara- hükfımetçe alınan ı>u tedbirler giinü panlan mahcub eder, Mili de bos ye. 
tat::". ,~~ A. ııa.caktlr sütün iŞgOG etımektedır. sın.daki vazjyet.i.n fevkalAdc gergin giinilne pze~lerle w.n e1lillyor. Jlıler. re bükihnet teŞkJlitına lşcaı t"der. Bü-

'~·~tın <;l._ E. komiS;y'Onu tarafından ya.p · . . Tı>~'1 .. ~ail'ın bıitlln birin.el sayıfası -
9'...~ilrı -ı.s lira. muvakkat teminat ve dlier veaitalan ıle birlıkte ~ - olduğunu ve 48 saat lç:ndc daha faz cimekten ipekli Jnun:ışa kadar her yuk davamızda cöaterdltimlz samimi 

........... -rın.._ ~ saa.tıte müra.caatıan l§.zımdır. aıyni Itelımelerl haıVi o'arak çı.ırnu.,tır. la ~rglnleşmeğe müsaid ol.cluğunu tah mala bir flai konuyor. Ba flatlara vahdeU bu küçük ~lenlc muhafaza 
~-= l>arQaıg olarak: A. Jil. tmrusYommdan \lel'llir. («J9'1) News Cbrun~e gazetesi de bırlncl mln etmektedir. hiikümet yüzde ondan ylnde yirmiye etmP.llyiL Hak:ıumw kullan.mama.it 
--.............-----------------:====:::;;;;;- saylasınt a:ynl şıekkle çıkarauştır. kadar cinsine göre de bir kar pa ·ı nasıl bizi zarara sokarsa bu balı:kı 

1 DailY Ex;pressdekı başlık, «Rusya, R d k f b 1 ııave etmiştir. Bu soretle hukümet eş_ lü~umsnz yerde lrallaıımak ta mem -

St b 1 11 "' l ....,,.,ı,....,, .. , te•-ı·r ed' USya a mey U U Unan ya ve yiyecek lhtiyaclannı normal bir leketi sarara so~ar. Maksad clblrli.il an ul Beledı"yes an an TUrk.iyeYc ,,-~~ r.ıı ıyo.rıı ita btil p 1 1 1 seviyede tutmak imkii.nıru bulmuştur. lle mevcud ahengi muhafaza etmek 
~~:-:~~------.;_---~-~~=~b:,:'': şeklindedir. Jn 0 Onya 1 ar Bo tedbirler alınmasa blıçok madde· ve dünya buhranı içınden en az :r.a-
'ilı..,.~·· ~tra.r :ınuesııesatı buz fabrikası ?e .&Qğuk hava. m11a&enlerı ına. b İ b k ld ler havsala almıyacak bir rültsClişle rarla kurtulmaktır. Bunun için her 
--~e ton ltııdakı ~rımlann t:ı.m1rl ve ramp::ıiıınn ;nşası nçık_ ek.. Dekorasyon ser es ıra 1 1 fiatlarını kabartacak ve paranın işU- şeyden ev~l ciddi ve samimi olma-
~ l! \~UŞtur, Keşif ibedelı 3.175 lira 35 kuruş ~ ılk ~;~ Haber e.ldığmuza llt>!'C h.:ı.ftala.rdan-ı Mosltovn., 13 CA.A.> - Afi: ra kuvvet.I azalacaktı. Bur;tln Aıııeri. mtz lizımclır. Bıı.ksn ~tk ycU rle hti-

' s.... de ur. Ke U -re şartname zabıt 'fe muamel:ıt m ur beti salODlannda tadllAt yapmakta O- sovyct radyosu bildir.yor:. Yüksek ka da ayni tedblrlcrl almıya başla -ı kümet makamlarını işgal ttm k oll'· 
l'°t ~. ~ o ır İh.al1! 21/ 8/Kl ~rşembe gunü saat 14 de daim1 lan DaorUfü"Qn müessesesi salonlarını So'\'YCt ş(ırnsı riyasotı ha.rb esııi ve hu- nuştır. ~~~d ~~;ıu::n V:~!!!::~:-,. fh'::. 
l'l -....ıe ~r ' C.ı..ktır. Talip!erın Dk teminat 111aııbuz veya mektup. bugün tc'lO'ar halk.ıımı.za aç aktır. Bu ım:.tu umumiye m:\hkfuım o'a.'1lk Rus.. Şimdi hlikümetln bo koruyucu PY· f'trnek, haltkımm aranıam k n bbl-
~~ilt a en ek;.ı; gl.in ~vvcl belediye fen IŞlerl müdürlüğüne m~ bugün fi.at b ;ıte: hususi )'ada bu:unan b:.i'Aİ'l Poionytlılann ret.ine karşı bb.lm vazlf..-ml.;ı; de şl - netice ihilkira ,...,.aım etmek oha'. 
~ 1haı ~ fenni cb.:işct vcı 9'4l1 yuına aid ti.Caret. oıdaSı vesı_ bır töre.'l yapılacaktır. Bu törene sch-ı af!e.dllerek serbest bıraJt•lrrus olduğunu tbet JıaJdumtzı m:ıkul $ekildı: kul ·ı /il ı C / 

e eünü muayyen saatte da.imi encı.aııende bulun. l'dm.izin büttin etizidelcıi da Yet cdılm•.ş.. blldırcn bir Jrorarname ıınza. ve lsdar tanmak. tesaduf edrcl"f;-iml~ lhti!<lr '--"'-'ue}lan a.n.i. 6' 
"7'n> lcrdir. etmi.ştir. bidbelerini bbe aöskrlleu nıalLam • 



Kızılay Umumi Merkezinden: 

RY AC 
Cemiyet müeısseselart ihtiyncı için bin aded karyola alınacaktır. 

1 - Teslim müddeti bir aydır. Mallar Cem1yetln Etimesğut istas.. 
yonunda merkez :ı.mbarında teslim a:ııno.caktıır. 

2 - Yüz adcdden fazla olmak kaydile parti teklifleri de kabul 
edilir. 

3 - Bir nümune ile fıatının 15 Ağustos 1941 tarihine kadar Anka. 
ra da Yenişehirde Kızılay Um umi Merkezine gönderilmesi. 

~- Leyli - Nehari ----- Kız - Erkek -lmt..\. 

ŞiŞl İ erak isesi 
1 - Yuvn,llk, orta. ve lise kısnnlarına 15 .Ağustostan itt'baren ta:lebe 

kaydedilir. 'l\ı.til hariç, hergün 9 dan 12 ye ve 14 ten 18 e kada.r 
okul J.dnreısine münıeao.t. 

~ - Ebki talebe 5 Eyllıle kadar velilerinin şaıhsi mfıraA!aatlle k.ayıdla. 
rıru yenilemelidirler. 

3 - Bütünleme sınavla.rına 26 A~ııstosta başlanır. 

Tarifname go~rillr. Tel, 80547 

OR 
Burgaz - Heybeli 

yüzme müsabakası 
Em!nönü Halkevi 17 Ağustıos Pazar 

günü, Burgaz ile Hey1)ell pl.Ajı ara. 
slll<la bir yüzme müsabalwn tertııb 
edeceJ.tıtJr. 

Bütün teşekkül ve yüınicük?re açık 
olan gerek feırd ve gerekse takım ha. 
liııde ~t«ü: eclilebllccektir. 

Yarış Burg.a.z adası iskelesinden 
başlıyncak, Heybell plAJında nihayet. 
!cnecektlr. 

Yarışın ~fesi 1200 metıredir. 
Müsabakanın kaydi 15 Ağustosta. ka. 
panacaktır. 

Müsabaka kaydola.caJcla.rm Emin.. 
önü Halkevine müracaatları lıizun
dır. Müsabaka.ya takım halinde en 
fazla yüzücü ile iştlrlı.k eden teşekkü.. 
le bir kupa, ferden iŞt.ôrak edenlerden 
on beşinciye kada.r madalya ve birer 

Güzel, 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

BEL SAM • TOL dl:ı>ıoma verilecelı:t.k. _,.____ 1 ••••ı.. Bu müsabaka her sene tekrar edl 

Çünkü: İdrar yoJlcm ntaıabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, idrar zorluğu. lecek ~ üç sene ayni muvaffakiyetı 
me.sa.ne ve prostat iltihabı, sistit 1e koll sistitlere. Böbr~k rahatsızlıtla- gösteıren teşekküle ıEminönü H.altevt 
nna laırft en mükemmel aaç BELSAMİ'IUL'dur. BELSAMİTOL kulla • şlldi• verllooe~. 
nanlar yukarıda sa.yılı hastalıklardan çabuk turtulurlal'. Bezi _ YÜ'Zme yarışına sıı.at 11.30 da baş. 
nelerde bulunur. Batış deposu: Sami Aksu. Bahçekapı iş Bankası lanacaktır. ~ea gene Halk.evi tara. 

aricasında Rahvancı..ıar sokak No. i ••••••" tından 7 Eylfilde dört ada arasında 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRA T BANKASI 
Ku~ Cısrihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Ttlrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve Ucar1 her nevi banka muam~lclcrl 

,ll·l;:l:~:::l::r:~!':&r!::~:• .. ~ ~ . :-:%:':.·-•.-.;· ~~~::::;:~ 
• ...:.::: • -.. •• ,,.. ~=~·'7"//. 

PARA BiRil<TiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziroat Bankasındıı. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.blarındB en 
az 50 lirası butunıınlara senede 4 defa çekilecek kura ile aşağıdaki 
plı1na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 l) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )} 1,000 l) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 l) 

160 }) 20 )) 3,200 l) 

Dikkat: Hes:ı.blanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aş:ıfı 
düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kur'alar en"::!e 4 d"fn , 11 Mart, 11 Haziran, 11 EYl!H, 11 Birinci 
kmun tarihle ... nde çc-JtllPcekUr. 

_.._...~--

kadm ~e erkeklere ma.h.ros olmak O. 
ıkürelt yarışln.rı yapılacaktır. 

( TiYATROLAR ) 
Bu akşam 

Ko..dıköy Süreyya si.nema 
bahçesinde 

İsm:ail Dümbüllü ve arkadaş1an 
(Bahar Bülbülleri) şackılı oyun 

3 perde ............................. .-. .-·--···· 
Son P&St.a Matbaaaa: 

tteşrfyat l\Iüdürü: Selim Ragıp Emeç 

BAllİBLERİ : S . Ragıp EMEÇ 
.&. Ekrem UŞAKLIGİL 

• en ıs 

KULLANIYOR! 
Çocuklarını:ıt küçükten 

SANIN dit macununu kul • 
lanmağa, SANIN dit macunu 
ile gıinde üç dC'fa dq!erini 
fırt~nma~a alııtırlmz. Gür -
büz yeti,melc:İni temin elmit 
olursunuz. 

Eczanelerle, büyük ıtriyat 

m:ığazalarında bulunur. 

lı acaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Ankarada IDıtiha.n edilmek üzere bir mak.ioo yüksek mühendis veya. 
mühendisi alınacaktır. 

Verilecek ücret miktarı 3656 nyılı kanun '1ıtiküınlertne göre teabit cdi.. 
lecektLr. 

Talip o'lanlann bir istida ile ve evrakı müsb1telerlle birlikte umum mli-
dürlüğe müracaatlan. c700!>> 

Gemi~ere Stajyer Ahçı Yamağı 
ve 3 Üncü Sınıf Ahçı Alınacak 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremi'z gemileri iÇln stajyer ahçı yam.$ ve 3 üncü sıntf ahçı o.lına. 
caiından stajyer ıabçı yamaklarının 33'7 lilenden YUltarı olanların 3 üncü 
sınıf e.bçılaııdan da ihtiyat askerlik çağını geçiıuniş buluna.nı~ m!ira-
oa.atJl:arı ( 7006) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
Depo aranıyor 

Tercihan deniz kenarında ve iBkeıooı bulunan kepek to'ynuya elve • 
riŞti lbü~ lblr dQPO ;tirtlJanaca.ktır. Sirkecide Liman hanında. şube 
memuriyetine müraca&t oıunmnsı. (&S4) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 9 Ağustos 1941 vaziyeti 
A KTlF, PAS IF. 

Kasa: 
Alt.m: Salt ld~gram '12.604,628 

Banıcnot • · • • • • • • • 
U.faklık • . • • • • • • • 

Dahildeki ~abfrlcr: 
Türk lirası . . • . • • • • • 

Hariçteki malıabirler: 
A!tın : Safi t.1ogruıtn 11.070,198 
Altına tahvili kıl.bili serbeSt dö. 
'Vizler • • • • • • • • .. 
D!f:er dövizler Ye borçlu Bllrinl 
bakiyeleri . . . . • , • • • 

Hazine tab'fillert: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • . • • • • 
Kanunun 6-8 inci mıv.Idelertne 
tevfikan Hazine ta'l'alındarı vf&ld 
tediyat , • • , , 1 

Senedat Cfi'U!ant: 
Tıcarl Senetler • • , , , , 1 

Esham ve talwllit clizilanı: 
< Deruhte edil~ e'IR"akı natd.L. 

A ( yenin karşı'ıfa ermam v 
( ta.hvilCı.t <~tibart kıJmeıtlel • 

'13 < Semest Emanı ve TahvUAt: 
Avan.oılar: 

Altın ve döTiz tır.eine a.ans , , 
Tahvllfıt üzerine aTIUls • , , • 
Hıı.?lne7e kısa n4cH GRans , , 
Hazineye 3850 No. lu kanuna re 
açılan e.Kın ltaf'Şliıkh -~ • • 
Blssedarlar: , • • • • , ı • 1 

Muhteılf: • • , • • • , , • 

Ll~ 102.12>\.217,77 
• 21.755.417,-
~ 605.195,55 

J) 1.36'7 .502,'75 

Lire. 15.671.119,5'7 

• -.-

• 46.779.649,16 

üre. ?68.748.583,-

• 21.683.011.-

Em~•··~-1 
Ura 45.456.381 .93 

ı 11.31 o .245 ,1 

Ura 4.968,64 

• 6.203.4!16,63 

• -.-
• 16'1.500.000.-

-
YekUn 

Lira 

124.384.8!10,32 

1.867 .502, 75 

62.3S0.'l'8B,'13 

r 

lS'f .065.652,-

213.23'-09'>,39 

53.'1G6.62'7,12 

172.718.405,17 
4.500.000 -
'7 .531 ..285,03 

R36.914.008,11 

Sel'ID&J'e 
İhtiyat akoesil 

Adi ve fevka!Ade • 
Busuat . . . . ' ' . 

• • • • 
TN&Yiildelrl banknotlar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nıı.kdiye 
Kanunun 6 • 8 lncl mnddeterlne 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • 
Deruhte edilen evralı:t nalı:dffe 
bakiyesi • • • • • • • ' 
Rıı.rşılığı tamamen altın olarak 
ilD.veten tedavüle vazedilen • . • 
Reeskont multablll tlAveten teda-
vt1te vnrıedllen • • • • • • • , 
Haztneyc npıtan altın karsılıklı 
arnms mukabili 3902 No. hı kanun 
muclblnoo 11~veten teda.vWe vue.. 
dilen • • • • • • • • , 

MEVDUAT: 
Tiirll: J.lrası 
Altın: san kilogram 8'1'1,150 

3850 No. ıu kanun.'\ gire hazineye 
~ılan avans mukoblli teYifl ela. 
nan altınlar: 

Safi k1logrem 
nam Taahhfidatt: 

55.641.930 

Altına t.ahvili ıca.bU dövizler 
Diler dövizler ve aıaeaklt Kliring 
bakiyeleri • , , • • • • • • 
Muhtelif • ı • • ı • ı • ı 

ura 7.822.019,15 

• 6.000.000.-

Ura lGB.748.563,-

• 21.683.011.-

Ura 137.065.562,-

• 17.000.000,-

• 250.000.000.-

• 106.000.000.-

Lira. '7'1.009.255,20 
f) 1 .233.782.03 

-
• 78.124.167.90 

Llra. -.-
, so.oaı.ı:n .Go 

Ytkiın 

1 Temmuz 1938 iarihlnden ltıeuea: hık-to ba4ıll 4*, 1 aUın &serlae avans ,; 1 

Lira 
15.000.000.-

13.822.019,15 

509.065.552,-

79.H3.037,23 

'78.124.167,90 

30.0:H.131,60 
111.738.160,23 

83fl.914.0ô8.l 1 

SiZiN DE 
ETT Gi 
Asrımız modasının zarafet ve inceliğine inzimam ellen 
ü.stad terzllenn mclıareti, kadında gençliğe matuf şa
yanı hayret bir bedt-n tenasübü a.neder 

Fa.kat yüz Te onun butııtu gevezedirlu. ~r bu nokta
ya lfızım &'elen il.ıtim:ım gösterilmezse, seneler bu battan 
başkalanna pek ç:ıbıık farkettirirler. Bu, sizin bir sırrnnz
dır ki, ufak blr dikkatsizlik veya ihmal neticesi rakibeleri
nlzln dikkat nazaruıdan ınak kalamaz. işte senelerin (bil
hassa nazlk ve hassas cllılfcre musallat olan o tahribkılr 
senelerin) cnitinize çizmektJ olduğu on binlerce (bidayette 
gayri mahsus) lnct.> çizgaere ihmalkar kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduncak obn ve sizi pek çok defa. vakit~ ha
rab eden bu &:rızaları akşam 'fe sabah KREi\I PERTEV'le ) apacağı. 
nı.z ufak bir masajla refediniz. KREM PERTEV'ln bu mucizesine yüz 
binlerce lhemcinsinlz gibı siz de hayret Te mem.nuniyeUe şalıld ola. 
caksınız. Göreceksiniz ki sln!aTllz, ebedi &'ençliğini herkese matru· 
rane sôyliyecektlr. 
KREM PERTEV,.nı terkibindeki faal anasır en derin çiıglleri bile 
izalede gecikm1yecektir. Bugiinden itibaren siz de bir tup KKK\f 
PERTEV'! tuvalet mas.ınızdn bulundurunuz. O ayni 

•• • J 

nızgarların ve kuvvetli gimeşln en iyi muhafızıdır. 

lstanbul Levazım. Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Beher kilosu 17,5 :aıru,tıın ı:.ıo.ooo k1lıo taze fasulye tapalı zarfla eksilt
meye komnuşt.ur. İhalesi 2t9/941 Salı gıinü e.t 15 de Anknrada Lv. Amir
liği satın elma kamlsyonuı:u:h ycıpılacaktır . .tık temlnaıtı 1575 liradır. Ta
lihlerin ka.nunt vesllaı.larlle 1eklif mektublannı ihale sıı.attnden btr sn.at evvel 
flromjayooıı, vermeleri. Şartnamesi komiSYonda görlllr. (865-6972) ... ... 

Beher ikiloou 2 kuruştan 2856 ton odun alınacakıtır. Pazarlıkla eksilt .. 
mesi 1/9/941 Pazaııtesi gıUnU saat 11 de Çorluda ıı.skeı1 satın nana komls
y0nunda yapılacaktır, raıib.erin belli vakitte k~ona gelmelert. 57,120 
liro 1lk teıınlna.tı 4248 liradır. İsteklilerin belli va.kitte konılsy.-ına gelmelerJ 

(881-7042) 

** 2081 ton meşe odunu pazarlıkla satın e.lınaca.ktır. thslesi 19/ 8/ 941 Salı 
gilnü saat 15 de Erzuruında m:ıkerı satın alma komisyonunda yapılacaktır· 
Tahmin bedeli 70.754 Ura, Uk t.cmina.tı 7788 liradır. Taliblert0 bem vakitte 
b:mıl.aYona gelmeleri. (875-7036) ...... 

500 ton ba1Yell kuru ot ıı.hnacaktır. Paza.Tlilcla eksl.ltmcsl. 16/8/941 cumar
ıtes1 g{lnü san.t 12 de ~ehlrde asker! satın alma komlsyonundıı. yapıla .. 
ca.ktır. İlk teminatı 24:17 ııra 50 Gruruştur. TııJLblerin belli vnJdıtc komısyo. 
nn gelmeleri. C877.'7038) .... 

MUt.eahhJd nam ve hesabına ıoıo ton meşe odunu alınacaktır. Pa.zar -
lıkla eıksiltmool 18/ 8/ 941 PclZ<lrtesl gUnü sant 16,30 da. Bolayinlc askerl sa.tın 
alma kmnl.si>1onun.da yapılacaktır. Tnılblel'lıı belli wk.ltte komisyona gelme.. 
teri. Tutarı 14,140 Ura, kıı.t'l teminatı 2121 Um.dır, (879-7040) 

** 30,000 kilo patlıcan, 10,000 kllo doma.tes, so.ooo kiki patates, nooo kilo 
bıı.mye, 10.000 kilo kuru soğan, 10,000 kilo sivri Nber pnza.rlıkta satın alı· 
n-acalktır. İlıalesl 15/ 8/ 941 Cuma gilntt enet 15 de Hadımköy rı"Vl\rında vas
sıvirenda ruikorl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tallblerln belli va· 
kitte kom1syQna gelmeleri. (863.7044) ... ... 

200,000 kilo mır otl nlınaca.ktır. Paza.rhkla eblltmesi 15/ 8/ 941 cuıntı 
cUnU saat ıo da Erzurumda askul aatın alms komisyonunda yapıl.acak'tlr 
Tahmin bedeli 38,000 !ıra 6700 liradır. Truıblerin belli vaJdttıe kunusyoıı• 
gelmeleri. (885-7046) 

A~ağıdaki mevadın kıı.p:1.11 zarfla :tsıi"tmclert hlzala.rında yaz•lı gUn. s:ı~' 
ve m&hallerdek:l aS'.rerl satın alma komlSYonlarmda yapılacaktır. Tallblt:;ı' 
kamın! veslkıı.larile teklif mektublıı.nnı fhnle saatindrn bir U!l.t evvri atıf "'' 
~ğu komisYona vermeleri. Evsaf ,.e şarb.11lmelerl komisyonda görmn .. 

Clnsl Miktarı Tutl\rl Tenı1nntı İhale gün o:a~t V P m 1' 

Kılo Lira Lira 

Buğday övülmesi. 3,600,000 
Sığır eti. 72.ôC.ll 

600.000 
&:.ıııan. 

Bır inşaat. 
P.-ıinmut sn~· 
Nnıcıu·a.t 
Sndc yağı, 
Pnlaska kayışı, 
'l'Ufek kayışı. 

Prosa 
Ul.hana. 
Trup, 

aded 

78,1$6J 

40,000 
ıı.oao 
6,000 

83.400 
48,600 

'1,000 

32,4.00 
ı5,u00 

33,976.57 
s,:;20 

70,960 
20.900 

ü.680 

&000 27 /8/041 lG K"ra 
2430 28/8/ 041 16,30 Ca<ı 
1125 28/8/941 16 Era:n ;ıt, 
2548,28 26/8/941 10 D!yr.~ıt 
414 27/8/941 16 Ad~ 

1080 25/ 8/941 15 Ölfl~esir 
4798 27/ 8/ 941 16 :o-
15G8 25 / 8/1141 11 ' ~ 

441 25/8/941 11.30i Er2U 

1063,35) 
572,85) 
52,50) 27/8/941 16,30 Kar'fi· 69''' 

1343 • 

• ... aoo c~ 
Beher çiftine tahmin edilen flntı 850 kun.ı.ş okm 10,000 iJA 12. ı;!'ı.ıt ~ 

kundura pazarlıkla satın alınacaktır. 1hak>sl 15/ 8/ /941 CuIM gUD~0 ,ırt' ıv 
da An.karada M . M . v. Satın alma komlsyomında yapılacaıktır. :;o,·e şı.ırtfl U
a.şniı olm.ıı.m:ılk Uzerc ayrı ayrı tnliblere de ihale edlleblllr. Evsaf ııt.Llr 
mcsi 510 kuruşa lkom1~ondnn alınır. Talihlerin teklif eclec'lklerl IJlrL G) 
zerinden kanuni kı:ıt't teıntnn.tlnrllc belll va.'kitıtc 4komlsyona gc:ııneıc 693 

cs53 • / ı&/6 
ıtS' .~if' 

Aşağıda yazılı mııytfil>lyc~er pazar!Ikla satın alınacaktır. 1ll~11 ~-:--w 
941 cumartcst gUnil mat 10,30 da Anknro.da M. M. v. Satın 11 eıı ~ 1 

yonunda yapılacaktır. Talrblerln teklif edecekleri cinsler Uzcrtnd 
minatı ile Qromlsyona gelmeleri. 

Be~rinln fle.tı Miktarı 
Kuruş Aded 

Cinsi 

30 
45 

70.000 
70,000 

Gebre. 
693

41 
Kıl ıırolD.Il. cs5 ı -

~~ • * * ıctıf· ~ 
80,000 ikllo si.it ve 80,0QO kil:> yoğurt p.narlıkla satın ııJ~n~ırn"' ~ j(). ~ 

22/ 8/ 941 euma günü sıı.:ıt 16 dıı. AdBJ)3Z8nnda askcrl Sili ın lllilt1 ıs ntV" 
nunde. yapılacaktır. Sütün tahmin b'deli 17,600 lira ilk tet111'atıblerın 
~urdun ıtahmin bedeli 21.200 llra ilk teminatı 1590 ıirndLI'· 
vakitte kom~ona gelmeıerl. C841 - 6&32) 

..--D-e-ni_z_L_e_va-z-ım_S_a_tı-na-lm_a_K_o_m_is-yo_n_u-;i~IAnıarı A"ıut 
tilO S:~tfl 

. .2500°• cıcs.1 
ı. _ TQhmin edilen mecmu bedell •9665• lıra olan l.l z.:lrfll csıı' 

ta/lesinin 25/ Ağustos/941 Perşembe gUnü sıı.a.t 15 de ~ .,...., Jll ' bCr.,v-
yr.pı.J.acakt.ır. tnıııncSI ıefl 

2 _ tık teminatı c724• ı:rıı. c8lh kuruş olup ~·r cdt""" fJJ" 
ı;aaUcm dah~ ıromts.vondan p!\.rnsız olıı.rak aıınab ~ wnı!J'll 1111 11

• 1,,., 
3 - tsteklilerln 2490 sa:ntı kanunun tarlfıı.tı dııhil en ~ tJe!li b(\51tıııı 

ka~alı OOkllf mektublaııını muhtevi ka.~sll znrrıarınıan kQın.!SYorı 
atten bir so.at evveline ka.dar K!!r.ımpatada bultUl ııııdoıı• 
nıı. ma&buz muıuı.bi.linde vermeleri. c6814• '.dl' Jl~lf· * * ıa.n , 3000°• ~g.9ı.I ~ ,,,,, 

1. - Tahmin edılen mecmu bedeh cıf:'iOO• lira ~ clt61ıunes1 UJl IJle d 
26 / Ağustos/941 Salı gUnU saat l'i de kap.alı zar~rtzııı.ıncsi ~ ed crk1;,.-

2. - İlk tcmlno.tı ı427D lira c50o kuruş olu:P ~b!lir. ıffeıt1 '(t ıP' 
atıert dahlllnde komisyondan para<.ı" olarak alı dııhnınde tııbeı!l .ı:tıtl ~ 

3. - lste'klilerin 2490 s:ı,yıb kdnu:ı.un tcı.rlfat~rını en geç~ b1' 
luıpalı td'.tUf mektu'blannı muhtevi kl\palı zar bU1untıJl ~ 
etten bir soo.t evveline kada.r KMmtpaşadıı. 
na makbuz mukabilinde vermeleri. •6815• 


