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[ Beclis bugün toplanıyor] 

----··--· Basababkl 
Sovyet 
tebliği 

Dahiliye ve Ziraat 
Vekilleri dün 

Ankaraya döndüler 

Mo.s1tova, 4 (Radyo> - SO~'Yet ilJtih .. 
bara.t b\i.rosu ta.rafından bu sabıı.h neş. 
r~ılıen Sovyet hart> bebliği: 

a Atustos günü ordularımız smo
~en&k:, KoroZin, Beloçe1'ka.s ve Estonya 
•tlka.rnetıerinde düşmanla muh<ırebe4 
Ye devam. etıınl.şlerdlr. Bu muharebeleL' 
neticesinde cephelerde ese.sil bır de .. 
~1şıkıık olmıı.mıştır. 

Kara kuvvetlerimizle ~ birlığl y-ape.n 
hava kuvvetıerımiz, düşmanın mal)jrlil 
ku.vv-etıeri.ne, plyade ve toıpçu.suna., ha.. 
va meydanlanndaki ta(yyarelel"in" şid .. 
deth darbeler ındimıekte devam et
ınışttr, 

[Devamı 5 incin sayfa.el&] 

Bu sabahki Sovyet 
tebliğinden çıkarılan 

manalar 

Deyli Telgrafın 
memleketimiz hakkın

da bir makalesi 

J -....... Londra. 3 (A.A.> - Daily Teleg -

apon ('• mı IJoVJet J"helleri ra.ph gazetesi bugün Mister Arthur ya ~ ıya Moertxm'un Türkiye hakkında bir rö-

tehdide başladı BeyoQlnnda cereyan eden :=·~~~:~;'i!i.:.:~~~.:n; 
J a ı b . . t memleket ve et.rafını saran karanlı.. 
b Pon kuvvetleri Si- esrar f )f cınaye tın ortasında bir kıvııcım oıarak ta-
" aını k h d d cif etmektedir. ı n şar u u - Türklerin haleti ruhiyesinden bah. 
!ta atında toplanıyor seden muıharrir, Türklerin şeref ve 
b tııı1to1c Sevdig"' i adam tarafından ölu·· m halı.nde yara- namusıa kaıbiu tem olmak şartne llt. "ler tl • 4 (A.A.> - Royıer: 

\lt.t tes e kadar Jı.ı.p<ınya. '1ıı.ıdiye ka- J k d "K d• k d• . d ! d• hal'be girmemek için imkan dahilin_ 
~:.. ~I) tnı bır tebliğde bU\UllffillffitŞSa anan a ın en } en ımı vur um fJ ıyor de bulunan her şeyi yapmaj?;a hazır 
l'\.~e"nın Mançukuo ve Nankın hıl- olduklarını söylemekt.edlr. 
~~tia. rlnı tanı.ması içm ıic. ~araf &.- Zabıta ve Müddeiunıumılik henüz lı.B.disenin tafsilatı şudur: Mister Mert.on yazısını şu suretle 
'4 ~~anı resmi müzakereler ccr'.l· mahiyeti tamam.ile anlaşılamıyan fe- V~k'anın kurbanı Fatma Jale, ev- bit.(rmekted'ir: 
'~ ı.n~l~dur. .· ~: ci bir cinayetin tahkikat.ile meşgul - velki gece Memduh isminde tamdıt1 Türkiyenin İngiltere hakkında be.s
~::._ *-rtc: h~a~n ı:vvetlı:·~ıt·d~~~ diirler. Evvelki gece Beyoğlunda vu - bfr adamla birlikte Tepebaştnda Lala ted1ği itimadm zayıfla.dı~ına delalet 
.~~ "'J &tın€f!tteıı~ r8 . 

8 ~ ~n kutıhıa.n ve Fatma Jt".le ismin.de 35 ıbirahaneıı.lıw ~~r.i.r. Bir müddet eder hiç ıblr emare gösterilemez. 
' &..~ ır. ı.ya.ı:nın. 11..1.ı. u- n-- ir ka .. 1.. h 
111~-ı; kalmak için eldoa ıeıeni yaşıooa, g.._ı b dınm <>um a~ içmişler, ııı.ı .t .... .sına doğru Mcm _ ltanaa.tlme göre zamanı gelince 

atnnE4ilın.kted·r. !inde yara.laııma.sile netıce!enen bu [De•&llll ı ruıl uyfııcla1 rDevamı s lllcia &&)'facia) 

istimlak kanununun tadiline 
dair layiha Mecli~_e veriliyor 

·· · · et M r · bugtin öğleden ıtam Korgenral Ali Rıza Artunkal, vı-
BüYük Mili ec ısı !ayet partı ve beledıye erk.inı tar fı.1 

eonra toplanacııkttr. ' 1 rd 
Şehrimi.1rle bu1Ulllll9ikta olan n.eb'u1 dan uğurlanmış a ,1r. . . 

ıar Mecli81n bu topla.ntısına lf>tırak et. Öğrendiğimize gore Danıtlyc VE.'k~. 
mek Uttre dün ak.şıı.rnkJ trenle Anka- ıeti ya.km.da Ankarada ma.ıyet memuı · 
r~a hareket etımi(llerdlr. Mecliste mti ıarı için bir lk:urs açacn.kıLır. tkı bııçuk 
zaıkere edilecek kıı.nwı tayıhalan arasın sene maiyet mtmıurluğu ya.pınış olan 
da asker allelt>rlne yardım şekli h\lk- hukuk ve milllk1Ye mezunları bu kur ... 
kmdaJd kanun H\yi!hası vardır. ta 6 ay okuYacaklardır. Kur~taıı me-

Bu lA.yıha Meclise sevkedUmiş bu - zun olanlar doğruca kıcymakaınlığa tı\ 
lunmakıtadır. yin olunacakla.rdır. Kurs ııazırılkla.rma 

Vekiller Ankaraya döndı.iler başlanmı.ştır. 

Şehrimizde bulunmakta olan Dllhi- Belediyelere aid l.stlmlii.k: kanunu. 
Jiye Vekili Faile öııtra.k. ve Zıra.ıt ve. nun değiştirlmesi hakikında hıızır\cı.n. 
kili Muhlis Erkmen dUn akşamki eks- makta olan kanun projesi ~·1.kıuua Bil 
presle Anıkaraya hareket et.mi.,Jlerdir. yük Millet Mecllstne seVlko!u.adCaktır. 

Da.hiliye ve Ziraat Vekillen Haıydar- Bu kanun Mt>clL<;in tkıncı~~rln dev. 
paşa garında Valı ve Deledıye Re .si resi toplantısında müzakere edılecek. 
Doktor Lütfi Kırdar, Örfi İdare Komu tir. 

Uzakşarkta 
Japon tehdidi 
genişliyor 

Vladivostok etrabn
daki Sovyet Rusya 
toprakları tehlikede 

60 Alman teknisyeni 
irandan Türkiyeye 

hareket etmiş .. 
"Tahran,, gazetesi 
uydurma neşriyatı 
nefretle karşılıyor 

Ayni gazete. bu yalan ha.bı:!tlerin h r 
entrika mahiyetinde olduğunu ya.zmalt 
ta ve bütün İran matbuatını:ı goze ba 
tan bu haki.katı müsaıheıde etnıı:; bu • 
lunduğunu kaydcylemaktedlr. 

Koşuları büyük 
bu hafta da 

bir kalabalık takib etti, 
bazı sürprizler oldu 

• 

Dinkii at :rarıtt~md•n bir intılla 
At yarışla.nnnırı dördıl.n.cil ııana ko- yed! atın ittiraki yUztlnden golı: het'e. 

şuları dün Vellefendide pex: biıYüic bir 1 canlı oldu. . Bat kan .ır.w ve ır.. 
kalaba.ilk önünde 7a.pıJıruitır. Birillol ~. 1 acıl MJfaılal 

Öç yarış 2400 met.celi.it uıeafe ve L-·-



2 Sayfa 

1 
He~?ün 

Bugünkü Avrupa 
\. ____ Ekrem UpklıgiJ.J 

Y mıanis&anm io durama hak-
kında ya.ulın.ış uıun blr mek

tub tördük. Gözlerimizin enüno ser. 
cUii fcc:ıyi ve ızhrab s:ıhııeJerinl ay. 
nen naklederek okuyucula.ıımJza. eza 
vermek istemeyiz. Yıılnız, 

Da)ııııma kabiliyetinin son haddine 
ka.da.r çarpışarak altı ay kanadıktan 
sonra. isgal altına dü.snıüş: tabla ren
desini çok andıran bir unla, ondan da 
her gun yalnız 200 gramı gijç bclA bu 
Jarak beslenmek vaziyetinde bir mille· 
tin muhtelif şehirlerine muhMif s:ırl 
hastalıktan ekleyiniz, Yunanistan hak
kında kuçük bir Cıldr edinmiş olursu-
nuz. 

Bu 1 vh~ı bclk:i ayni drre~ede ka
ra, ayni derecede ıztırab verici değil, 
fBkat gene hım~ a.z çok yakın nlsbet. 
lerdc Avrupanın nmbtelif kıl'alarında 
bulabiliriz. 

Fransa geç~ k~ kömür bulamıYa. 
ralt soğuktan dondu, açlıktan iıJnıe
mek için Almanyadan p:ıtatcs dJlcn
dL 

Bclçikada birçok fırıntann günlerce 
kap:ılı kaldıkbn oldu. 

Hollanda, D ntmarka, hele ~orvec 
her gün yarının endi: esile bihuzurdnr. 

Alınan teşldlilçıl.ıtmın nnılı ellf ( 
izmir fuarına 

gideceklere göste
rilecek kolayhklar 

SON POSTA 

e Söz hazan bir zincir halini alır 

Ağustos 4 

eyoğlunda cereyan 
eden es arh bir 

• 
cınaye 

(Başf.arafı 1 inci uyfada, 
d~~ ~adındnn ayrılarak, cvıne dön
muştür. Bu esnada. te~ başında 
rakı içmekte olan ve Fatmnnın çok 
eski bir dootu bulunan Mustafa ıra _ 
dının yanına giderek, ma.sa.sınn 0 _ 

turmuş ve birlikte ıçmeğe devam et
mişlerdır. Nihayet, kend lerlnı ldnr~ 
edemiyecek derecede S3,l"hoş olduk _ 
tan sonra, birahaneden çıkarak, Fat.. 
manın Kalyoncukulluğunda 'l'urunç 
sokağırnia'ki evine gitmişlerdir. Ayni 
evde oturan Fatmanın arkadaşı E • 
dıt. kendilerine vermut ikram etırJş. 
her ikisinin de s:ırh<>Şluğu ar•ık son 
haddi bulmuştur. Bu esnada, tahmin 
olunduğuna göre, aralarında ki bir 
kıskançlık meselesi tazelenmi4 ve bn 
nlkoliın de tesırile şlddetJi bır mü 
nıı.kaşaı halini almıştır. Verilen rna. : 
lfUnntn ve tahminlere göre kendıne 

malik ıbulunmıyan Mustafa taban _ 
casını ateşlemiş, çıkan kurşun gen:; 
kadının karnına. isabet ederek, ~ok 

r e r .; saklar delik deşik olaırak, dışan dö _ 
A kfilmüştür. 

Hddise derhal zabıta ve adliyeye 
1 ] 

nğır bir yara açmış ve biltun bar _ 

1 Y 
• aksederek, nöbetçi Müddeiumuml Co 

enı ı·p ekmeu~ in yarından ır····o·· .... ı ...•..... r ...... m ....... u ...... ~.·"·"··~==· :a: b~:r;: =~~~ :!~:::::~ 
nesine kaldırılmıştır. Yaralı kadın, 

S k ı 
. hnstnnede giiçlilkle alınan Uades·n • onra çı arı ması 1 Anadoluhisarının ~ :r.~"";.ı:,;::,:;~ .. =.~~~: Mus. 

dur. Ben, sliMıla aynarken kaz:ı.en 

kaynaklar arasınıla mUbadelcler yapa
rak, ızt.ırabı cksiltmCYe çalışmakta ol:ı 
cal,'lDdan şüphe edJlemc:ıse de alınan 
ncUecnin heniız tatmin edici olmadığı 
da meydandad•r. ilu balı:undan denile
bilir ki, iııı:Wz ablukası yavaş yavaş 
tesirini göstenneldcdlr. Sulh zamanın
dan kalma kınntıla.rın erimesi ile bu 
tesirin za.m:ı.nla. artma · ı da muhtemel 
dir, Jıatırlarda olduğu üzere İngUtcrc
nin AJınanyayı yenmek için kullanma
yı diışündü;ii bava uomb:udımanlan, 
mevı.ii ihrao hareketleı1 gihi sil!ıhlar
da.n daha fa:ih olarak ablukanın do
turaca&"ı ~lığa, ~lıJhn da mfiste\ Jiye 
kaJ'61 doturacaiı ihtllll a.te.şlne gih·e
niyordu. 

lzmİT Belediye Reisi, burada
ki temaslarını bitirerek dün 

lzmire avdet etti 

mu-mku-n olacak sivrisinekleri :~.E c- Ona bir şey yapmayın, masum-
kendi kendimi vurdum.> 

Bir arkad~ımız anlattı: 
«- Dun Anadoluhisarına bir ah : Demiştir. Kadının bu ifadesi tah~ 

Yalnız buğday wıundan imal olu
ruı.ca.k yeni tip ekmek. h.azırhklarına 

devam olumnaa.tadır. Toprak mohsal
lcri ofisi, 1stanbuldaki mevcucl değir. 
menlere yeni karara göre, buğrlay ver 
mlş ve değirmenlenlc yalnız buğday 
unu övUtUlmiye başlanmıştır. 

şekilde yüzde 60 buğday ve yüzde 4.0 
arpıı unundan mamul ekmc:t çı!mta
ca.klnrdır. 

baba misafir citmiştlnı. Kat'I : kikatın seyrinde güçlükler doğuıınuş-
1 mübalaga e miyorum; lid saa:ı:-: : tur. Zira faciayı doğuran sebeb kat'i 
1 :Cazla oturamadım. Sivrisinek.terin olarak anlaşılamamakta ve vak'anın 

1 
hücumunu anlatamam ize.. hele sarhoşluğun teslrile vuku buldui;'U İngiliz ır.ızetclerinde defa.atla. ) azıl

mış, radyolarında tekrar edllml , niha
yet ajanslar vasıta.sile bütün dumaya 
yayılmı olan bu unaat, sefalet ve ız. 
tırabın tahfif cdil~mlycrck uzun za
man devam etmesinden sonra, kendi
sine atfedilen ümldleri haklı gö tt>re
cclt canlı, fiJi bir safhay ı:lrcbillr mt? 
:7..abıt:ı.da kullanılan va ıtalann kemal 
dercl'eslne retlrllmlş olduğu 20 nci a
sırda, bilhassa askerı işgal altında bu 
ıunan memlcketlercle ümidin haklı o. 
Jablleecğini gösteren misalleri pek ha
tırlamıyoruz. nu pi.An olsa. olsa ısı:a
r zayıflıı.yarak sona ermek üzl'rc ol
; tu • bi zamanda muvnrfak olabilir. 
f~at bö;·le bir \ıızlyctte, Iıattiı. bir iş. 

11 teskin ve malıııfaza mnksad Je 
~cl bir dost i~gali t.Dkib etse dahi 

arzuJa değ-er midir? 
J914 harbini taklb eden yıllarda mai 

Jüblyet.len, ıztırabdan, sefaletten ve ~ç 
Jıktan dolan fbtUillerden ne tlbi bır 
durumun çıkablleee •i b"linmlyordu. ts 
yan ve ibtllfı.l ateşlerinin Rusyada, 
:Ma~aristainda, Alm nya.cb birbirine 
bel~eylşlerlle ayni neticede kıu-ar kı
lacak gtbi görünen yollıı.r takib ettikten 
sonra nihayet milletlerin irfan evlye
lerile mukavemet knbUiyctlcrlne ı:-öre 
yekditerindcn eok farklı neticelere u
l~t·klan göriildU. 

1914 ün, yahud 1942 nin vesa '3 iin 
1914 den farkı, ceyrcık asır evvel idt.a
list müncn rlerde nazari olarak be.~
lcnmlş olan muhtelif akidelerin ~f'kll, 
ruh, i lika.met cleğlştlrcrek b:ızı erler 
de u, bazılannda ise çok nisbeUe muh 
telif seviye, durum. ve histe ff'nllerin 
ruhlanna sinmiş olmrumıdıı.dıı·. İhlilal 
ıer harblere ~nzerler, vkan1maL"ın 
kolayclır. Fakat \lir defa çıktıktan son
ra eyrlne hiklm olunması, akışının 
kıınn.Jlzc edilmesi giiçtür. 

Avruı>a şimdi harbi kazanmıık azmi
nin içine dnlnustır. Harbi k.LUl.lldı\ttıın 
sonra karşıla..5acağı, karsıl:ı..<m.bllecetf 
belki muharebeden dah:ı aı-ı, daha 
kanlı zorluklan ~arasından llip çlkar
mış gibi görüniiyor, fakat sadece btiy 
le göriinÜ)"Or. Hiç dil,ünm<"ılif:lnl san
mak. aklı selim namına hatadır. 

Ekrem U~aklıgil 

Memura hakaret etmi~ 
Arnnoş Keçiyan isminde bir genç 

kız, üçüncü mevki bı1etle F lorytl! tre.. 
ninln 1 incl mevkiinde seyahat et -
mek ıstemiş, buna. müdahale eden 
kontrol ment\ıru Yusuru da vazife 
sırnsında tı:ı.hldr etmiştir. 

Adliyeye verilen Aranoı asliye 2 ncl 
cezada 1 ay müddet.le ha})Be, 30 lira 
para cezasına mahkum ve cezası te

cıl edilmiŞtlr. 

···················································· 
T AKVlM e AGUSTOS 

1S57 
- pazarlt,sl 

Temmuz Rotal ao o 
2:.ı 1941 

Arabi ıoa• 
1161) -Hıı.ır 

91 

-
Birltaç gUndenberi şehrlml2xle bu

lunmakta .olan 1zmir Belcdıye u~ısi 
Doktor Bchcet. Uz dün 1mure hareket 
etmiştir. 

Bazı fınnlardo. eski un miktarının 
bugUn bitece~i zannolwımaktndu· Bu 
taıkdırde bu fınnlıır yo.nndıuı 1.tib:ıren 

b!çare kadmlann çektf!'i azab, ma- zannedilmektedir. 
: lumya, ekserisi çorapsız çorapl 

1 
Ia.nla.rın da Jıalj çorap~~dan ~%ıi Yuka:ıda naklettiğimiz kl<}kıı.nçlık 

1zmir BeledıYC Relsi şehnmiz.de bu. 
ıundullU mtidct zarfında fuarn iştirak 
edecek müesseseler cr1d'mlle temaslar-
da bulunmuştur. 

Devlet l)ellll.ryolları ve Devlet ne
n zyollnrı İdareleri lzınl.r fuarı do\a
yısile ııusule gelcce!k yolcu ke ~re•in\ 
önlemek v<ı yolcutıınn .ı.stıraha crıni 
ve kolayhkla seyahatıerlni tamın mak
sadile yeni tedb'rler almışlıırdır. Fu
nn açllmıumıdan 5 gUn evvel nden 
başlamak ve kor.>anmasından b gi!n 
sonrasına kadar devnm etmek Uzer~ 
JAve seferler! ~ apılacaktır. 

Evvelce de yazdığ:unız gı"ol, unun 
kepeği alınmıyacağından ycnı ekme~in 
rengi biraz c:::mer olacaktır. Yeni tip 
ekmek ununun randımanı yUz;lP 89. 91 
olarak tcsblt. edılmlşt.ir. Yenı undan 
tecrübe ma.hcyctin.dc ekmek \m.ı~ e<l 1-
mti iş ve altumdı:ırlnrca çok bl' eııllrıı ş. 

r. 
Şehrimizdeki 

yeınl tıp ekmek imal cdcl:>ılec.:ıklerdir. 

Ancak şehirdeki bUWn fumıar, elle
rindeki eski tip unu tamaınlıtı sar!e~ 
tfkten sonra yeni çeşnide ~ek çıka-
rabllecoklerdir. BUtUn !ırınlcmi.a yeni 
ekmeğin Çarşamba günllna1..n it.ibaren 

: az feci detlldi. Merak Cdlp, ev _ J me.sclesı de, henüz kuvvetJi bir t.nh • 

1 
hibfne sordum. esiz ne yapıyorsa. 1 mlnden lbıırettir. Adlıye, tahkık:ıtn 

• nuz. slvrisineklcl'lc böyle?» ev sa- i ehemmiyetle devam etmektedir. Ya
~ bibi boynunu ibü.ktü, uTahammül i rnsı çok tehlikeli olan Fatma Jalc

edlp otunıyonız.~. ~doiulılsarh- ! nin hayntından ümid keSilmişt r. 1 

1
. Iarın bu tahammülune şaşmamak E -----

elimden gelmez. Acaba, Anadoluhl- i 
ili: yüksek- = sarında bu hususta hiçbir müca- ı Fransız diplomatlarım 

dele yapılmıyor mıı?.ıı : 

çıkanlması muııtemeldir. 

15 Ağustostan 24 EylQle kn.dar Mr 
glin Haydarpıışadan saat 7 ,l :> de 1zmi. 
re bir tren iahrik olunacakt•r. 17 A
ğustostan 26 EYltne ltadıır 1zm!rden 
tstanbula doğru yolcu kat.arı iş!etile-
cckt!r. 

15 A~ustostan 30 EylQle kadar tz_ 
mir - Bandırma. arasında ad1 yolcu 
etatan yerine sUrııt Ittııtarlan Wetilc
cek. bu kat.arlar r>en12!Yollan İdBtesi.. 
nin 1stnnbUl • Bandmna arasmd:ı iş-
le~ği sürat po6talarlle 'bul~acak
tır. 

15 AtlJ,stostnn 25 Eyl~le kadıır An-
kara • tzmir • Al'Qın - imnl.r ve D ya~ 
nbakır _ 1zmir araııında tren &ef~r-

terl yapılacaktır. ---------o-
Hava postaları 
bugün başladı 

İstanbul _ Anlaı:ra ve Ankara - A,. 

dancı arnsındn havn postalan sefer_ 
!erine bugünden itibaren 'başlanmak-

tadır. 
Tayyare seferleri Pazardan başka 

hergün yapıüıcak, post:ı.lnr Yeşllköy
den Anka.raya 8,4.0 ta. Ankara.dan Ye 

ştıköye 15,21> de hareket edecektır. 
İlk t:ı.yyare bu sabnh saat 8140 t a 

Yeşi1koyden Anknra.ya hareket et -
miştlr. 

Bu tayyare yo!culan saat 7,40 ta 

Sirkeciden kalkan trenle Yeşilköy iS.. 

tnsyonuna ha!reket ctln.lşlercllr. Ye. 

şi1köy ist.asyonundıı. Havayolları İ -
daresinln otobüsü rolculan tııyyare 

meydanına götürmüştür. Ankaradan 

hareket edecek tayyare bugün saat 
l7,20 de YeşllkÖY~ gelecektir. ------
Sarayburnile Haydarpaşa 
arasmda araba vapuru 
işletilmesi düşünülüyor 

: Arkadasımızın hakkı vnr. Ana-! taşıyan tren Yugoslav 
• doluhlsannd:ın sivrisineklere dair ! 

ı>ck cok şfkiyet ışıtıyoruz. Alaka- ı· hudujunda yoldan çıktı 
L. • dikkatini l'elbede-

: gözde sayfiyclcrln • ianbulun : 
: yeri bu kadar Jhmal e tmek. 51\T - .u Yug 

(Ba tarafı 1 inci sa)fad~ ) Tek müptedi: Galntasary 9.4.a, B~Y- sineklere bayat sahası olarak bır:ı.k ~ ıomo.tıarını yoldaO çı 
raklıınna mahsustu. 2000 mctreliı: bu kDz. k • ,..,. -~ ...._, al t 09 =. ma ... : ması kazası neticesinde 13uıoar P: 
yarışı Muzafferin Kısmeti g{iz{.l b.r ya .uu çifte müptedi: G a asara.y 9. ' Ol ~ 1 nv nştnn sonra 

2
.
21 

da.tıl<.ı.da knznndı. Beykoz. E ur mu ,.. kini.stile yataklı vasonıar ıdaıe 
Meluned Çelebinin Basr.ı.sı i,ki:>ci, Ab- Bir çl.ft.e bayanlar: Gal.a.to.sa.l'i.Y • • ı bı:r Italyan memuru nldıkl::ı.rı ynl'1l 
dül'kerimin Buda~ı üçUrıc:l o'r.ıu. 6.06, Güneş. ~ ............................................ .) lardan ölmüşlerdir. :1.3~ idarenin 

Ganyan 350, pltı.sc 150 ve 100 k~ruş İki çitte bayanlar: Galaıtasaray Yenı"den konacak çok mcmurınn da uçu tehlı'keiı 
verdi. 5.45, Penerbah<;e. mnk üzere yaralanml§lardır. Fr 

İkinei koşu: Yerli yanmkan · İngl. Dört tek müptedi Penerbalıce 8.43, SİS düdükleri yolcuların hepsi sağ ve salimdir. , 
ıız atı ve kısraklarına mah.,u .. :.1; Yarı-! Galatasaray. . gaj fürgonu çok zarar gôrm 
şın ;ııesafcsl 2400 metre ınl. B 11Yilk !>,r Bir çifte kıdemli: Oalatasara;;r 9• Devlet Limanları Işletme Umum Bütün sandıklar ve vanzler ezil• 
sürpriz olarak Nerlm.ın :;oar~ı 2:15 d:ı- GUneş. M " dü ı .. ğ"" Akd · E d · · Ms.T yük elçl.sil f Iô\',J 
k!ka:ia kazandı. Olga lkiı.~l. b!.\yUlı: bh Dört tek bn.yanlar: Galatasaray 5.16, u r u u en.z, ge enızı, 7 - tir. Fransız bü c Te a ~ 
ümid olan Ce6ur da UçüncU o!dt . Orın Fenerba.hçe. mara. ve Karadeniz sahilindeki bazı de bulunan 80 kişinın birçok g(i ~ 
yan 

600 
kuruş verdi. İki çifte kıdemli: oa.ıaıtnsaray 9.02, yerlere yeniden &Is düdükleri ve fe- daha Fra.nsaya cıdemiyeceklerı 

Cçuneü koşu: Yerli :s.d kım !ncilıt Güneş. nerler konulmasını kararlaştırmış ve nediliyor. ~ 
dişi ve erkek taylara m<ıh.sUst•A. Yarı. Dört tek kıdmıli: Galatasaray 7.5, bu hususta. hazırladı~ projeyi Mü _ EJ 
şm mesafesi. 1200 metre iol. Sn.l'h Güneş. minaşktalrlA. t Vek.M.etinin tasvU>ine arzet- - R A D Y O 
Metentn Çobankızı iyi bir f.'r~la 1.15 Kıdemli yarışlarında birlneı ve ikin. 
da~ada birinci, nemet iklncl oldu, ci gelen ekil)rere Marnmau kup9.Sllln Yeniden Ka.radeniZ Erellüıi. Kunl-
Ganyan 175, p16se 100 ve lb~ kuruş iştirak hakki kazanmışlardır. kale, İğneada, ı>oğannslan ve Ka _ 
verdi. MUsaıbakalarda Gnlatasara.:; 25 pu- lasa sis dlidUkleri ve muhtelif yerle.. 

Dih·düncfi kosa: Saf kan foglllz at vanla blrlncl. Güne:J l ı puvanla. iltlrıcl. re de fenerler konulacaktır, 
ve tosraklanna mııhsus~u. Yım..ın me- Bev~:k::;oz~8~p~u~va,:n~l!.:a~UcU~n~c~n~o;;,;lm;;,;U$~1ıı.;;,r,;d,;,;ır.;,.. ----------... ---, 
safesi 2400 metre idi. S ıu \l.r nıU.::;ı. ..., • 

delet'len sonrn Ahmedin. tcaı.anfllı 2 31 AD L 1 .. y E ve p OL I S 
dakikada b rincl. Prenı. !!dlımhı Ro-
mam;ı 1.klnci, Ala.kuşun lJtına .s; ü>Un. 

1 cüGo~~~~n 200, pıMc llli>, 150 kımıs H A B E R L E R 

::s:~~=·~ı:: ~:~, ~~~.u~· ;; Kendisine rakı i ram edilmedi diye 
:~::~:·::w~,:·~~:;::~ :.~.-: bıçakla arkadaşını ağır surette yaraladı 

f ! ritla 2 49 Q.at • ..:a.:ın blrlncl 
bir ,k~a •~ncl s~vire U~ilr. ·ü o"du. 
Boz:.u,~~ uu • • 

f enerbahçenin kongresı 
ı· Fcneıt>ahçe Kliıbil umumi beye 1 

dün fevkalMe bir srongrc ya.pmışıır. 
Urnuml myet klUJ> nizamnamoomdeki 
sarııha.te bınaen tam a.ma.torhigli ka
bule karar venntşt.lr. 

Beykozda yapılan kayık 

Evvelki gece Tavukpazannda sar~ ı Dem~; 1$at onlar aldırış etmı -
hoşluk yüzünden kanlı bir k:ı'lga ol- yerek: 
muştur. c- Sana. rakı yok, git başka. yer. 

Ta vukpazarında Bileyiciler sdka - den bub 
ğında 43 numarı:lı dfikkfı.nda köse_ Diye Mehmedi ~!arından .sav _ 

yarışları 

leci Musto!fa ile arkadaşı terlikçi Rı. ma.k i.Stemişlerdlr. Bu suretle üç sar
za iı;ki tçmeğe bn.şlam~lardır. Bir hoş 1l.T:ısında. şiddetli bir kavga çık
ha.yli -kafayı tütsülemişler sruıt 23 e mı.ş, Mehmed bıçağını çekerek, Rı -
doğru da nynl sokakta. tc;Ukçllık ya- zayı 'kolunun iki yerinden ve başın_ 
pan Mehmed Arif de sarhoş bir hal- dan ağır surette yar~lamıştır. 
de yanlarıru:ı. gelınlştir. Mehmed da_ Suçlu, yetişen polisi . r tarafından 

Su sporları aJı:ı.nlığı tarafından ha- ha içkiye doyamamış olduğundan yakalanmıştır. 
zırıanan kürek teşvik ya.rı~lıırı diln Be'Y arkadaşlarına~ Kamyona takılmanın cezası 
kozla Paşaba'h.çc arasında yapılmıştır. c- ....... n.. da ra'"· verin.> Beyolıund.a, EJnadağında, ~u:ran 
Alınan neticeler: ~ .. m..ı 

.................................. ·-······••••••••••••• .. •••••"•'•••••••••••• .. ••• .. ••••""'""" ... - Arifin 7 ynşındn:ki oğlu Cemil Yıl _ 

iNAN, 
iNANMA 

maz Manol Manolaklnin ııidaresinde 
ve manevra ya.pma.kta. olan 4081 sa
yılı kamyonun arkasına takılmak is
temiş; fa'kat düşerek, bnşmclan a -
ğırca yaralanml§tır. 

PAZARTESİ .t/8/ 9U ~ 
'l .30: Saa.t aytı.rı, 7 .33: Hafif P s : 

kır ('Pl.), 7.45: AJo.ns haberJcrJ'-1 tJ, 
Hafif parçalar (Pl.), 8.30: Eviıt f'!.ı:!\ 
12 30: Saat ayarı, 12.33: FaSıl foP'" 
ıarı, 12.45: AJ ı:ı.ns haberleri, ıs lııı.>' 
şarkıları, 13.l.5: Kanşık müZ l'd ıfl )ı 
18: Sao.t ayarı, 18.03: Cazbıııl 161~0 

18.30: Serbc.'Jt 10 dakık.a, ıs40·~6~ 
ve rumbalar (Pl.), 19': (~e ı9 sO '. 
saati), 19.16: Köy havaınrı. 19 45· 
Saat ayarı ve ajans haberle~· etcS'• 
Fasıl heyeti, 20.15: Jfad)0~reıliY~' 
20.4.5: Bır halk türküsU ~ ıı:ıolJS ~ 
21: Ziraat takvimi ve ıoprP ştlrıcıl~ 

lO jll\J; 
lerl borSaSJ., 21.10: 60 

11foJll1' 1, 

21.25: (Hoşbeş), 21 .45: S: snat 11YatııJ 
zik (:Pl.), 22.30: Mern1eıte 22.45: :O' 
ajans haberleri; bor.sn• ,,. 

. ... . ···-··· mUz.gı (iPl.). • ....... . 

································· 

Ruml nııo 1 4 M§.kadar makamlar tarafındnn Sa 

rayburnu _ Haydarpaşa. arasında. a
ro.ba vapurları iŞletilmesi hususunda 
tetkı"'kler ya.'pılmnkt.ndır. Şehircilik 

11-G-U-~---:---·---"""!'---ıı mütehll&SlSl Proot bu vapur sererle-
Receb rlnln tesisi etrafında bir proje ha -

Çocuk ~astaneye knldınlmıştır. 

Arabanın altında kaldı 
:>. 

fı 

9 

L). 

59 
36 

10 
zırlnmıştır. 

Araba ıvapuru sererlerlnill ihdas e. 
dHmesl. kararlaştırtldığı takdirde sa_ 

._ö:;,:.fıl;.;;o-11-_;_...,.--ıı---::----1-..::;:~_ıı rayburnunda iba.zı tesın..ı.t vucuda ge-
.:ı. o. tirilecaktir. Denizyollarının iDgatc -

v, ıa 20 17 22 lill reden geUrttiği feribot ve Hallede ik. 
r:. ' 67 s ı 4.7 mal edilmek üzere olnn o.raba vnpuro 

bu 'hatta tahsis olunacaktır. 

A' 

'65 yaşında Yani kızı Frooo iSmlnde 
bir kadın, Beyoğlnnda Hamalbaşı 
caddesinden geçerken, İsmail Sıı.Jn_ 
nın ldarcsındeki 3260 sayılı yük ara-
bası kendisine çarpmış ve sol aya. -
ğından yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış, suç. 

ıu yakalanmıştır. 
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CP RTRELER=1 
kaıldı. Evi mllhUrlcrunlstl. Silk~ b.ıL 
duğu zamanlarda resun yaptı. Hergfin 
mwıtazaman da karde,51 Theoya mek
tublar yazdı. Fakat tıa.stalıgı artınca. 
Saınt Remy'dclkı akıl hastanesine 
na.ltlolundu. Burada da müdılrlin ,z.. 
nile iStediği gibi resimler ya.ptı. Uığer 
dehler, onun her yap ığı roomi bir 
hamlede bOzuyorlardı Van C.ough her 
fe'Ye boyun eğiyor, deli gönlüniı, örU
lü pencereleri, fena p:la11 e.yni te-rek
kül ile karşılıyorau. Bor i:ıastababcıoın 
refa.ka.tinde kıra çıtlyor, orada re.Jül

arisln e i a isi 
V incent Van Oough bundan tam 

elll ııene evveı öldü. Dünyada 
&Ö}1ıyeoek ba$& bir ~ olmadlğını 
anladıaı zaman "Y'e otuz altı yaşlarında 
hayata &özlerini lcapadı. ömrünün 
IOD döıt aenC6i.nd.e, ke~. t.emml
Y6t ve ıfade bakımından hiçbir sa.n'at
lcArın elde edemediğı bir rekor vtic'ııda 
ıretireret ~ 7ttzden fazla eser ya
l'&ttı. Re6im ya.ptı, sağlığında eserleri
ne delt saçı:nasııdtr, dediler. 

Yalnız bir kişi kardeşi Theo onun 
8:ı'a.tına iman etmişti, Nit.ekım bu.. 
g de, gene bu san'at.seıver kardeşin 
Aaşetıölnde, Van Ooghun I'eSmJerlnı 
nıaılk bulunmaktayız. 

Van Gough Felemenk eyaletlerinden 
;rabantta Jundert'te 30 Mart 1653 te 
t!du Babası bir paparoı. K6y mek. 
u inde OkUıdu ve 16 yaşına ba.3ınca. da 
cı~ arnea.sınuı meslekine girerek antika. 
Iı;J. tğa ba.şladı. 1876 da Londraya geldi, 

ewortbta ~t mezhebine 
~Ub olanhvın mektebinde 11.san 
so ve yardımcısı oldu. Bir S"!fıe 
~a F&n.i 24 yaşında papaz o\ır.ay:ı. 
&on r vcrcı1 ve Amstıerdamda, daha. 
ıun:ları da BrWcselde ta.hQlde bu-u. 

0 
BUyU'klerne bir türlü geçinemiy-en, 

b nlaruı koyduğu aert, mliaamnlıa ka-
uı et.nıez kanuıı re nizamlara ta.ha.m

ınüı edamıyen Van Qough sonunda pa. 
r~ık Vazifesinden azil Ve vazda bU
mutıa:ıct.an menedl.Jdi. 

Uzun bir mahrumiyet, fa.ktii ~falet 
~evresinden sonra 1881 de Brükscle 

ÖOdü. Res!ln, anatomi ve ~resp$tlf 
~enııerı almaya başladı. .Psrlste b~
unan 4taroeş1 kendbne pıı.mca yardın• 
~1Yor ve ona ayda yüz frank ver.yor 

u. Van Gough tuhaf bir adanıdı. Gidi. 
:::· fakırJerin en fakirini ara.yor, on. 

la Y&şamaktan zevk alıyordu. Bu 
YÜZdt en birQok mühlik hastaiı.klar k~
ı Allesaıin evine döndü. Bütllil dllşUp 
~ığı işçi, amele ve köylül .. -rcii. Bu 
~a ÜÇtincü dcln A.şık oldu. sevgilisi 

aDnesinin arkadaşı olan anıw ye
~e bir kadındı. Taulatlle evir.den 
...._.VUldu, 

b Gece 8'lln.i:1Uz resim yapan Van Gough, 
ir türlü san'at aŞJcını tGt:n.ln edemi

l'Or, Yaptığı resimleri beğenmiyor, lıep
:ı Y1rbı> at.ıyorou. Ba.basmın ölümile 

abeysI Theonun müsaadcsila lSBC 
SUbatında. ParıSe geldi. Bur adı\ cour -

li.M, Po6tacl Ronbln, la Saintes Ma. ıer y114>J.Y<)rdu, Bir nöbet gelınce de 
,r.es'de dco.z, gemieils, .ka.yı.Jtla.r, ağaç. çayıra uzanıyor, saatlerce baygın ya
lar, ça.yırlar, ~rlalar meveUılu e.serleri tıyordu. Bazan dlni bir nöbete tut.ulu. 
bu devrın yadıgarları.dır. yor, aA-mıa ekmek ve sudan ba.4ka olr 

Van Oough her yaptığı ~ _ltaı"- şey ttoymu.yordu. Gene blyle bir nooet 
deşı 'lbeoya gonderdı. But>ırı ar.ıı.aı.ı-'esn86ında felt:e ~radı. İlki a.y bu hal
na yağdırdıtı meıktublaroa da, yaşayı.- d kaldı Resim yapmaya izin vomıe
flnı, çalışışını tasa.vvur ve üm?lerınL d~leri i~ın de kedert.cıı, Kardeşine 
anlatt.ı. Bütün aklı !ikrı bir san aUtAr- ft..... R p ro un yardımUe 
lar bırliği kurmıü:tı yıw.uı. essam ıssa n 

Na..A .. et PariSl' k daaı nnda ba.şlta bir h-a.<ıtane bulundu. Bı.r hrı.sW-
. "'""" b f•.~::_._a _.!':_,_ n O&.u.. bakıcı Van Ooughu bi:r w~:l6;'onı1 ka. 

guı onım u ı ... uıe or,_ çı.lrtı o · b 
sonbaharda ArlMe gelmf.% 0 . 1 · dar getirdi. Ressam oradan tek a.sına 
80tl6UZ münakaşalara giriş;~ek. ~~Par-be gıtti. Kardeşlle buluŞtu. Oradan 
tan, siyasetten, edcb"yat ve kaduın.ı.ı da tek başına yeni hasta.neye Yt>llıındı. 
konııştular. Kasabada her.lms Gauglnl Müdür resım meraklısıydı. ~ezanne 
seviyordu. Ona Mon'teızwna, Vıı.n ve diğer ~laun e:serlerlnı topla: 
Gougha da CDell Kızılbaş) l&ka.Qıru tnış, fa.kat !hmalclllğlnden h~ b nsını 
tailtmışlardı. 'çerçeveletıııcım.ış, toz t.opraı«.a bırak-

Bir Noel akşamı, Gatıgln ile blrtl'ıcte mışt.ı. Van Qough bun lan gorl.ince. ~A
sevglllsınin bulunduğu umumi eve 8,_ ınan doktor, dedı. Şaheserlere yazık o
den Van Gough, onun şaltM.lan bir ~- luyor. Bunları çerçevelet..> D.Jkt.or 
ın.ıne fazlaca içerledı. Kadın, ıB.uıa cpekı. dıye cevab rerdl. Fakat gene 
bak Van Gough demişti. Eğer bu Noel de ıhmal ettı. 
~rifeısinde bana hedcye edecdt bir ;r!lz Birkaç gün sonra, resimlerin damı. 
su CF:ransız parası> yoks:ı, kulakla- hal çe.rçevelenmemış olduğunu gOren 

Goqıuuı kendi elite fap\ağt resmi nndan birini ıkeser, bsna verirsm.~ Van Gough müdürden h ..ili sord Mü 
btırt Delacroix. G1ı.ugin, Pla&a.lo, ce. Ertesi günü, aııkadaşıle blı1ikı.e bır dlir aynadan, hastasının elinde tu u-

' Renoir Lautrec gibi 0 zamıı.nın kahvede oturan Van Oough apa.ru,ızın rovelverl arkasına sa.ltla.ma.kta bu-::0 r~larile taııı.şt:. Bu res- Oauginln başına a.psent kadehini fır_ lunduğuna gozu ıl ş r l ısıtm tüke Lı 
santiar Theonun işlettiği ol:ltikac\ ma- lattı. G&ugtn eYlne <Wnmeğe ka.•ar t:Dos'wn• dıye kekeltıdığı sırada V~ 

aza.c;mda oturur ufacık ulr şeym verdi. FaBcat resaemın yalvarması iıze- G<>ugh gülerek uza.kln.ştı, derıı:en bır sı-
ğ 'tıı h .,.,.,.,r rine vazgeçti, Jfııh sesi işitildi. Mudur koştu. Var. 
yüzlerce liraya sa ışına em .,...,,... • d t rd K ı hem de cYahu millet eınpreayonist Blrkıw gece sonre., tekrar Vem Gough yer c ya ıyo u ena S'Dı vur. 

Qoghun htiewnuna mann kalınca uştu. Kardeşine hıı.l>er verdılcr. Van 
ressamlara aktınş etmiyor dn, mana- knrtulusu evlne gitmekte buldu F.rto : Gough dnhn ballı vıı ıvordu Yo tıı> 
s~ scylere avuç dolusu p;ıra venVQr• giln umumi eve postadan bir ~"1&:~ eııde piJ>OStınu tiıttümıekte idi. Aklı 
dıye alay ederlerdi.. • geldi Kızlar heyecanla açtılar ve i ·ln da başında ıdi. BUtUu gün ve rt:.si 

Van Ooughtın bır h!llyası \'ard •. de del! ressamın koot k ~ 1- "ece konuştular Theo. Van Goıu;hım 
Gene ve ihtilalci. ~~a~lan bl: •• arava du1a.r. PoliLse habr V'erll~.ag~ss:~ bUtuıı resimlerını oda~a diznııştl. Hem 
topl~"&J'ak bir bırli.k vücudn. g •• :rm~ hastaneye kaldınldı ve orada tedavi eyTedıYQr, hem de plpolannı tlıttıl
Pakat arlcaclaş):annd~ h~n.ıle ceuı-: edildi. Dellli(tı sü.kCmet bulunoo da.. ta rtiyorlardı Nihayet ~ama doğru 
Yoktu. İki senellılc btr dıdınnı~. ukrR~- burcu edildi. Van Gough yoruldu ve Felemenk l .sn. 
ma, milnıı.kıı.şalar ve pro!ele!' hlı.zırl.~. FakM bir türlG dt:llUk nöbetler: ;r ... '(:- vle: ,Artık evtme. yuvama gıtıııreık 15: 
madan sonra Van Oough ceu:ıbo. gı.t. mlyordıı sarı evine kapanıy0r, pence- !yorum! .. • dedı. Ölmüştü. KIU'de.,"l 
me~ karar verdi ve 1888 de ATlcs'<"ı reden gelip geçenlere kıonferansıar ve- lheo gözlerim kapadı. Tarth 29 Tcın
geldi. Burada bir ev edindi. Bınayı Sil· riyor. ileri geri sözler söytüvorou. Bu- 'llUZ 1890 ldı The~ da QOk yıı.şnmadı. 
nya, oda.lannı, kapılannı, pnucu" ve na içerliyen büyük bir halk kütlesi glı. 'ıtı ay sonra kaıoeşlı1e ebediyen ku
mob~ı beyaza boyadı. Bu ev, yeni nUn birinde evi muhasara ett.Uer. co- vuştu. 
san'atkAr birliğinin nüve.si olacal..-tı. cuklar penCt'relerden evin Ds& katına Van Goııgh d(lnynvı b r ressam f.' zl 
Pakat rağbet eden bulunmadı. Bunun kadar tırmandılar Van Oough U•erlerı • seyretımi.sti DUnvanın tA ~~ 

1
t&zl ği

il7.crıne ressam boş durmak.l:.an.sa go- ne y.apt.ığı tabloları cercevelruıle bir- ı eefalet ve fakırlığınl C c e auy. 
2lline aİşen her şeyin resmini y.apnın.ya likte fırlattı. Nıhayet 80 klş;.nın ierC1i- muş, ıztırab, azabın~./~k.nı:. ~:nr;z_ 
koyuldu. Küçilk yatak odası. l.skt"Illlosi, ği bir arzuhal ve valmin enırile eı- !erinden bırı ~ cS u a t a e
po~rt. köYlU Oc.undw-aları, kiıçUk velce yattığı hastancn!n deliler kı.s:nııı f.'k• demek 0 u.şt · Eniıı YEDEK 
kahvehane, yeni dostları, aSkeır Mıt- kaldırılan Van Oouglı ıkı a..v bı..reda 

. . . . . . . ;::. Sayfa 3/1 

Bir erkek sevdiğinden niçin soğur? 
Bayan ıB. L.ı ten:irn bunu ~nla.mak j gelir. -

istiyor. Bu, diğer vası!ls.r nelerdır? Ben bun-
Sualine ver•l()C(!lı: c~v:ıblra.- o k!ldar ları bır kehmenln içine t.opıamak ni

çok ve o kadar uı;ıı:ıdur .ı:i bir hUlı\sa yetindeyim: 
yapnaık meobur'yeti ltal'ŞlSmda h.:.ngı. - Uygunluk, UYarlıt, diyeceğım. 
lerinl tercih e.iccec1lu1i t14y,nd.: mUte- Düşünme, hissetme, a;ynı şeylerden 
reddld kalıyorum, wv1c alına kabiliyetlerinden bahsede-

Maddf güzellik eritcği ç.?ken kuvvet.. rek bıldtınlık verımeımek ı.çm ancaf.i bir 
erin başında gelir, fakat en devıı.rnsı- kadının tatbik edeblleceğl kaıdelere 
zıdır, sabit !kalabilmesi bir kadında bu- varıncaya kadar he.tını. gelebllt-cek 
ıun.rnası icab eden d.ğ-er vesırlarırı b:r. her tlirlil meziyetleri bu tele kcl!menın 
leşmeslne ba~lııdll'. Bu t&k.d.irde bağla. içine sıkıştıracağım. 

kuvveUlsi, en sarsılmazı halıne TEYZE 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 25 ) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceği~ 

Soldan sata: 1 2 3 4 ~ b 7 8 9 10 
ı - Teni yaıcan ..--~~~~!!!!!!!!!l!!!!!!!l!ll!I!'!'!!~~!!!!!!!!! -=;-.--"'=l'-""'!11 

bir m&Yı C6>, En- l 
(2). 

2 - Boyun al:si 
< ..!) , Bir Uutenın 

ı 11tsınuııt1 < 6 > • 
3 - Gen alın

m.ııt Uzıere korun
sun diye bırakılan 4 (6l, 

4 - .Bo.ş. bey hu -
de <4>. İzmir yerli.. S 
forı lJ>. 

5 - Duayl\ dr.
r.llcn C4>. YU;;fuı 
.ıtJ yam (5). 

6 - Atın :ı.• aı;J. 
ııa çakılan ıa>, 
ı .. .ı:ıı (4). 

7 - Sırakta nli
Klıl"n t3>. Tığ ılo 9 
ya.pılan nakış <3'. 

H - E:merlenc:n 10 
hcsah ce'"cli (!> ı. 
Fa.rv.ın:.ıc.ıı yat- l l 
.ık:an yer <4>. 

9 - Çiftın ak::;i 12 
{3), Me.:ctcb (4) 

10 - 'lokun ak-
si C2>. Çırak C5>. 

ıı - Parça mı, Hubııba: to"'U ,2>. 
1!! - Bır kai.l.ı, isını <5>. 
l'ukandan aş:ı,;ı. 

1 - Kafile Cöı, Bııya~ı (3). 

2 - Boyun ak.si (,U, Emıınct taklı

yan C8>. 

3 - Usta <4ı, Not.ı. <2> 1fo mu
haffıfi <2>. 

4 - Kefil <5>, OUn erı ııösterea <6>. 

5 - Avuçl~i (3}, Y~çe 
Nota (:.1). 

6 - Pazar, sergi, kernıes tn, 
(2). 

7 - İle muhaf(ifi (2), Sr.ın'at 
Ağa <S>. 

Itazı 

8 - Soğukalgı'llığına l.\p:ı l as;ılan 
bir tohum Cll>. 

9 - Kasabın sa:.~ <2J, Nota ~:.ıı, 
Soğ"uk hayvan CSJ. 

10 - MUkem:1 CCil, 

ii ..--- p 8 -· W" a-y"A-..-r' BU anfaşmayı meşru gi:>..>terme.k i -
"3-ııılllllt~honı~· hedetıeri fasıla~ ordularr urtar:a:ıu: lille..-ı 7"Phkları çin Fransız Hindi Çinistnl.n arazi bu.. 

bart1nnau etm k neticediz teşebbüslerine devam et - la, ttlnl~ğüne başka <H!vletrntin tecavüz 
trı._ ....... e - ~lerdir. Bu muanam muharebe es... " ed 11-: h kk ~~Yllada u«ı-.;nıada. ., .. ec~?°' .. a ında bir iddia ileri SÜ _ 

:Sıhhat- ve içtimai Muavenet Vekaletı Ankara 
l\1ıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden 

3'İik haret-e bırtılrine m" nasındn ihata. edilen Sovyet teşek - Lo d H l rulmüştur. Amerikıı hükümeti bu 
,
1
_l - .lCi t lnkqar edi uv~at iki bü_ ~ıriillerrn. . in büyük kısmı imha edilmiş.. r a if aks nihai tal'7.ıia ibtr izahı kabul edemez. ı4 'Ha_ 

-..e :a Ycl'ın Yor. ~ f d zi nd d .. ..ı......·x.· 112 afaaı Cenubulld za er en • ra a a BO,pçy15ım gl-bi Fransız 
d 2 - l)i n<ıa Yapılan ~ Dlnrest~ llhskoft yola emın.. Hindi Çinisi Jçin başka lıerhangi bir 
~)a ~CJ>er•tn mans brı..attuı, Alm&11 lot.'ale.rının Moekonıftın ,ar devret tarafından tehdide mnruz bu-
>.t~ ~ Yapılan 

1 
:ı. .ına Ye O- hında. ilerleme.ine •lni olmat 8n _ Nevyoric, 3 <A.A.> - Biiyuk Britan- luıunak g;bi blr vaziyet mevzuubahs 

~ bır1Jklerıel1Udyen,•nin ~:rı ~et.. SUSunda So-.,.et kuıe.ndanlıtmın 86l' )'llDlll Va,şi'Q8tıon bill'& elçisi Lord H~ bUıe olamaz. Böyle bir tehdid ancak. 
tı.ııllat.ırına .... :ıtltıkabu hu vYetlıi zırh.. fettitf muıwınkfanc cayretJer neti lifax tnailtere ve Kana.da halkın• hi- gen~emek politik.ası ~nlı:lb eden Ja

"aıtııttU.~~ teşebbüsü c;::ıa tıeçmeJı: c~ı Motıı:to.e yolunun açııma'..ını ·n- tMeıı Vqİn«ton radJ'oeund~ ~. ettiti pon hükümetl tarafından gelebılır. 
6bnıın llu birlikler anı.ete uf_ taç edecek olan bu bt\o.r.ır -c1a

1 

n.- birönn~'ukta eacömlıe dem!-ftır ki Bu mıntakadalr:i ara~ emelleri aş! -
~ aç~ , Alınan ord .,-u -.. timür.deJc.i bh~ ay oelk.I 90k na- A 
Ceba e d-'""'" nıuvaftat u - muba.rebe&run YUkuuna. .sebebi~ Ter za a'J'lar oı.cmttır PMrat şimdı Dih•' Jı:.(lr oıan bir devlete ıuıkeri harek t 
~ ll4ınüflerdır olduğu bir ntişlerdir. Bu yol, yakında Abnaıı zaferın muhakkalı: ~uilma her 'zaman için üsler ve topraklar terketmek ve 
~r l'ic <kıt•aıan ilerl · Bu bölgedelcl kıt'alanna ~ bemıtyor. da•ı ~·iMie em.iniz. bunu .mtifterelı: müda.fau bahane -
ı~~~t et?nektect~kte Ye Rus - Şimal oesahesiMk Lord nutkuna şöyle deoNm etımltür: j!ile yapmalı:, Amer.ka'nm eınnlyetJ 

>"aıı .. """"'11l''in r er. k . . bakımından hayati bir mt-.seıe do -
t ıqn "--- cenubunda K CC!l)henJn şimal ltımımda Peıpus H ıeı ctttnyayı altüst et.m~lr. Tıptı ühim bir YaSiyıet t.e~kil e• -
~ "Vekaı, son ' •Yefe kaTŞı gölünün garbtDda topianmış bmu _ Naııol.v<>nun bUDdaıı yüz lrüısur .-oe ev ~n m v 

~~ • <latıa, bar12 llluhart":beJeı· ne nan Sovyet teşeickiilleri de aanlnu1 veı :r~ı gibi... mıtUr. Per-dto aKmda 

it'~~ bir lnklfat ~ ve i.m.ha edilmiıJt.ir. s Amerika htilrQmetf, Fransa ile Ja-
~~ tııliı ~ına 11,Ueri M:•kon)'& ommea alma Bu sabahki ovyet ponya arasındaki anl~anın iıiiküm 
d~~ 

3 
edeblltrıı '-i~b DUnkü reemt 11eb!iğde Jıloekoıva Qze.. Jerine dair sarih malOmat elde etmiş 

rını~. n.~~.A.> _ Almanlar bu rine yapıkhğı bildiri"hın ha.va akını feblig*J İ bUlunmaktadır. Müşterek müdafaa 
ikaııı: 11.l~ııl\a 1lnn en zayıf n~ıı..•~ln bu şdıiı iiraerine ~ aıltınlacın °- perdesi altında, bu anlaşma, Fran _ 
1 ' ~ -cs çaıtmı k .,...,.. ..... nuncusudur. Atılan bombalardan bır [Baş &aralı l inci sayfaclaJ sız :lmp rat.orluğunun bir kısmını 
ı laaı-.....etı te a ta ve buradan kmnı cephe geriıısinde müte.\ddld de ~ h Japonynyn bırakmaktadır. 

<ltr .:•uı y llı1n edeblteeek: kıwYet- mlryolu merkezlerine isabet etmişt r. 2 Atuıs1:o6 günü oereyan eden ava ~ 
t:; l\ l\(\t il.J>mağa h zırlannıa.kta - Londra 3 <A.A ) - HU!enn uınumt muharebelerinde 31 A.lıın&n t,afycı.resi 
Ga~Ordı.ısSovyet orduları 1914, de- kararg~ln tdltithrin bir !11\vrol. dUŞilrdUk. Bizlm ilca.Yıbmıız 19 ta.vvı... 

!arttı O'll ~ıu:dan ÇO.c üstündür. Sark oepheslııdc buatlnk(l Pa.Zar gU- ~~ı~ Ağuatos ieot'.61 düşmanın l!ı406ko-
Uzakşarkta Japon tehdidi 

genişliyor lll)llı} harta~er gazet.csillckı Ru.c;. nü. mımılfakiJ'etle devam etm1'tır. vayıı yaptığı ıhavıı. akınında düşilrıllen 
lelh..... "-"c .. ..,.~anberi Al""'n'"' ordu • Bombardıınan tayyareleri, dür. ~coe An...... t el r1n y s 2 d Bi (Baş'tarafı l inci •Yfacla) ~, "" "·•ua ., .. _, Mo8tovanm &dı:erl teeieat.ıııı ~r _ ... .._.:ın ayyar c ın sa ı ı ır. • 
'"e d ' rına :ınudane mue- ZlD1 tayyare kayıbımız Y<ı«tur. gooterm.ektedlr Bu mıntakndakı Ja-
~•.tor tı. ltte olduklarını yasıyor <bman etm~W. fllllr Baltıltta bir düşman den!.1'.altısı ba- pon tehdidı gayet fişikardır. Vil.:ıdi _ 

k. ~a ı._' u~ı... tırdık. vostok etl'ır!ındaki Rus tnnrakları 
"il() ~""' Londra, 3 <AA ) - Abn&n ~ .. - -,.. 
tıt ec!~ -.ıl b&§lna Bitleri mai _ manda.lılıtmın tebliiirıden anl~ılcı- 2/8 Ağustos ıııecesi. ıtöı5teDce limam .. tehlikededir. 
~)' ıt' fakat, bizim şimdiki 'Y8 - Rus kıt'alarmın boo2cuna uğ- na yapılan bır hava akını esnasında, İhtiyat deniz siib&yları 
ttıı.ttlı lllutUayaya yardım etmeldir. :tu~:.:; sıraısmda Pelpus goıttnün rıhtımda b~lı bulunan bir düşmıı.n Tukyo 3 (AA.) - Oli: 

lt).;ıı_tijavemet; ka-•.,ıı• ... ft =n - clist.ro)er.l.ne isabet V.&ki olmui ve dıs- Japon bahriye nezareti bugu-n mer 
~ .,,_ ı:ı.&ö ~ aıı.rbmda 10.000 er;ir alındıtı gibi blr- t b-·· ,_.,.. 

e <>l'd • royer ...... n ....... ...,.,ır. 1yet mevkiine gıren bir ımparntorluk 
~ usunun ve muvatfa- ı;ok tank, top \'C diier baro madeınesl 314 A~ eecesi muhtelit ~plar irad . . ret '•tir 

D 
tle çıkarıyoruz. de 1~ edilıınlıe*ir. halıcdc u.can bi.rçok A.tm&n ~ye.resi esını neş m~ . ~u ırndeY<? gö_ 

e 1 • Moakava.ya hUcum etmc1c t~ünde re, yarım maaşla lht.cyat sınıfır.da 
\1 et orman işletmesi Çoruh revır bulımmuşsa da, taypre dtati batarya- bulunan ib!rQ<>k bahriy~ zabit, kliçük 

ıarım~n ve iece IWCllarımızuı mllessir zabit ve mühendislerin hepsı f li biz_ 
t-..... ~ i.mirliğinden : müdafaa.il sayesinde Moek(waya var- ~alınmı.ş bulunacaklardır. 

" .kıt Onna.n :lşıetmeııl ÇorWı revir üçüncü ~hı Xaranlı.k me- madan daiıhn&k meoburiyetinde kal. o- - ---

tc:...,~nınw muhteill makt.alarında meYcud ı4'143.S03ı metre ktip mışlardır. Çok yükaeklerden Moalrova Işıklarını söndürmiyen 
ııı~ w.2833 042 > met.re küpu Mekedls rampaaın:ı, tıl90.363ıı üzerıne varM>tlen münferU! b~aç Al. 
~ küpü Cevrininhant n.mpasına, Jr.l.'767a metre lı:.üpü Kutul man tayyarsinin att.lğı bomb'.\lard-.o yegane memleket 
•:t30 

1 rampasına, d90.G76> metre küpü Paizinçayı.rı ramı>asına w çıkan yangınlar derhal aönıdilrWmllş-
~ titı OSSo metre küpü Har~vis nahir maba!U raznı>&$ln& natil ve ıs.. tür. 

~il.çık eksiltmeye konulınııstur. 
(Baştarafı ı int'I sarfacla) 

Türkiye İngıltereye karşı taahhuda
tına sadık kaldığını gösterecek ve 
topraklarına veya mllli istıklnlınc ya 
pılacak herhangi bir tec~ vüz teşcb_ 
busune karşı mukaveme~ t>dccckt r. 

l ı:ı~1 tnıe ll..8..9fl ,.to.rıhinc mösadlf Pazartesi günü l>!\&t 14 de Qoruh 
~t orman lşJetmeei revır binasında. YQJlllaca.ctır. 
~<l trneye konulan •47+3.933 mFe küp tomruğun b1rinc1 maddede 

~ ll'ıetr Cdllen r~ı:npa.larn nakil ve istifmın muhammen bedeli beher 
~~ küııu c220D kuruştan cl0436> lira &Üı> kUNŞtur. 
~ .. kkat teminat '112 Ura '1• ktınış, kat'i temin 1665 lira '9 ku. 

~ ~ e Onnıuı Umum MlidfuiUiiinde. htanbul, Trabzon ve Kars 
' ~rı inOevirgc Müdlirlüklerlle Çoruh Devlet Omıa;;ı İ.şletmesi Revir 

"' de ıörfUür. 
~ ı.IIl lllllayyen gün ve saatte Coruh Devlet Orman l;letmeoi 
~ rl:~I e ınüraoa.at etmeleri ilAa olw:ı.ur. Ci339> 

Führer Hinderburg'un 
kabrine çelenk koydu 

Berlin 3 (A A ) - Ofi: 

Alınan radyosu bildiriyor: Hopkins Moskovadan 
Alman devlet relsi Führer, mare _ 

.şal Blndenbw-g'un ölüm ~onimm ayrıldı 
müna.scbetUe Tanenberg'deki ma.k • Moskova S CA.A.) - Rels'cümhur 
bereye kendi namına bir çclenk koy. Ruzveltln şahsi mümwıili M. Hop _ 
durmUftur. 1 kln.s, dun Mo.sko"\ıadan nynlmı.ştır, 

1 - Ankara sıtıtıa mücadele relslitl için muhammen bedeli • 2:
7

• kl= 
c'16• kuruş olan ve evsafı şart.namesinde yazılı bulunan ~n r -

t Jtapalı zarf usulı.e ekalltmeye 
tut tenekeler içlndP. 1100> ton mam Usadi! Salı günü saat on 
konulmuştur. Ekslltr.lesi 5.8.941 ~~ 1::lnasuıda ya.p~acaktır. 
beşte .Ankarada sıtma m1lcadele rly -• l&n 1679 ]" 

t Taliblcrln ~ •ı b hcsabile muvakkat teminat ak~ o « D mı. 
- Ôı j saaUnden b!r saat evveline kadar nakid v~a banka 

cı83• ım~~ e ~480 sayılı arttırma. eksiltme ve iha!e kanununun 
mek~ _ ... d--' Jıükümlertne uyıun bir şekilde adı g~n yerdeki ko.. 
32 DCI m-..-' 
mill;JOD• vermeleri. 

s _ AJmacalt muıotun şartname.sini görmek ve anlamak l.ç1n Ankara sıtma 
mücadele r~llltıne müracaat etmeleri JJAn olunur. (6131) 

lstanbul Limanı 
Sahnalma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan 

ı - Mertt~lz ve mülhakat. müstahdeıınlerl için açııt eksiltme ile nfimu
nealııe göre l6l çift !ot.ln ya.ptınlaca.ktır. Beher 1:itt.in tahmin bedeli 
1l lira 50 kuru.;ıtım umumunun tutan cl863a liradır. 

2 - Bu ekslltm"ye ald şartnameler merkezı:nli'z levazım mcmurlu~und&ll 
parasız alınır. 

3 - Eksiltme 12 .Ağustos 1941 Salı günU saat 14.30 da Giı.latada Kara 
mustafapaşa 110kağında mczkQr merkez aaıtınalma komisyonunda 
pılacıı.ktır. ya.. 

4 - Muvakkat temlnat 139 lira 72 kuruştur. 
S - Bu ~ gireceklerin 1941 aenesl ticaret odası vesikasını ibraz et.:ınelerl 

earttır. (13236) 

Dahiliye Vekaletinden 
ı - Nllfus dairelerlnln ihtiyacı tein nünıunelerine ve şartnumcs n,. 5re 

150 şP.r yapraklı 400 aded esas, 150 aded yeniden kayıd 150 ·ed do 
ğum 150 aded öıUı..'l, 150 ndcd evlenme, 100 aded Yer ' işt.l:ıe de!
~.rlerıle 150 şer varaklı 5000 clld doğum, 4000 clld ölUm 2000 clld -

değiştirme l~ühıı.beri \·c l/000 a.ded de lstatıstik cetvelın.n tat Y: 
tecd dl için ıŞı scık eksiltme suretill' milnakMaya konulnı t 

2 - Bunların ltAğıdı, mukavvası, kaplık bezi ve kaplık dhd.ıuş;ekr. 1 •--
~~~ b -~ 

3 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 

4 - Eksiltme 15.8.941 Cumn günü saat 15 de Vekfı.let binasmda le 
mUdurlUğünde toplanacak satınaıma komisyonunda yıı.pılacatt yazma 

5 - Muvakkat teminat miktan 97 lıra 50 kuruştur. ır. 
6 - tı_teklıl~ bu işe al.d ısartnameyl ve nümuneleri Vekfı.let levazım ,. 

dur!Uğünden parasız alabihneı-. •-
'1 - Eksiltmeye. gelebilmek ~cln istcklilerın eksiltmenin yapıJ~ g\mden 

en ~ 6 gun ewcl istida ile Dahiliye Vek!lletlne müraca.a.t ederek ı.. 
iş içm ehlıyet vesikası almalan J!lzımdır. 

8 - Münakasaya gıreceklerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sayılı 
kanununun 2 inci maddesinde yazılı vesaik ile blrllkte ayni glln 1111 
saatte mczkQr komisyonda hazır bulunmaları llzımdır. <4780) 16334) 

İçel P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Mersinin Belenkeşlık köytl yakınında Bozalan ormanından tesUerek 

Mersin istasYonunda teslim edilmek şart.ile d815• aded a6 metreli1ı: 
cıG90. ad~ oı7> ~et.relik, dl30ıı aded •8• metrelik ve cıoo: aded .~~ 
metrelik kı rem an e3'135n aded çıralı çam telgraf direği kapalı zar! 
usullle eksiltmeye cıkarılmıştır. 

2 - Beher adedine • 8> lira tahınm edilen direklerin mecmu bedeli c298SO. 
lira olup muvakkat 1.f'.'minatı 2241 liradır. 

3 - İhale 18.8.941 t:ı.ı ihine m\Eadıt Cumartesi günü saa• ıı cıe McrsiD.. 
de P. T. T. merkezinde müdürlük odasında yapıJtlCskt.ı!'. 

4 - isteklılerin şartnamede yazılı vesaik ile kapalı teıtııt mektub nnı 
16.8.941 günü saııt 10 a kadar sözü geçen odada koDl&SlOD re ktne 
vermiş bulunmall\rı l.Azımdır. 

1 - Bu işe ald yar nam" Mf'rsindc, Ankıı.rada ve İstanOu d.ı P. T. T mü-
dllrlWı:lerlDde üGOt kuruş muka.biUnde verilır. 14781> (6373) 



... 

llnılıa r "* eıderM f30tl ıtırannı 1 r 
peŞn alda. BeDbD param k\ll't.ulmQf • 
ve hem de ai m.lııll ~ Baki ka- ! 
lan {300} llrai.tın art;atıere silme yol i ~9~~~ 
J)&nl6ı ~er; mütebaki 250 !ırayı 

da <iş <>hırsa) ayın .sonunda tediye e
decekler ve ~yed <~ıuarl olursa. bir 

-------··---·----·-·· ........... .-........... -.. -... . 

Karagöz kumpanyasını atlatışım 
pwa 'ftm'lfyecS:lentf. 

Zarar ~rl muhakkalı:! ... Sah. 
Delerde t1Bler ieinde üryan ptlrJBn 
hntecuıar v•en aıtnne ~" ter. 

DiimrA 
-u-

<Karac&U il .eftr mWnls?. 
Ben çocukluğumda bayıhı'd:lml. 

mr hua1l <Klı&ib Salih> efaıdl var -
~ı: 

Oa ure ~- .. -- 81!.'nte ... 
._ 1az 

Yeıiille vefa; ..we tlfa. eMa .._ 
... Tal', 

Ollıia .._ nr!. 
Hele: Ramazan pcıelıerinde: ••u alc

eam KaragÖ'le ı;ideylm!..> diye sabah
tan akşama !radar dull ederdim!. Her 
halde saatine tes!ıdftf etmle; Allah du
Mllı kabul eyle.mil omalı ld: c.ru
mUn sonuna kacıa. tK&raı&&> o:JBA
tıyorum?? 

Meşrutjyet.i müt.eaklb (K.ara&öz) P.. 
ze-tefii sa.hlbi merhum <Ali P'uadl Bey
le beraber bir ıcsnlı Kara~~ kum
pıınyası) 1mmıata karar verdik. Haci
vııdm: Kangöztln. Behenıhluh; 
Tuzlu Bekirın , Narein Çeleblnın elbı
srı .... nl ya.ptırdık. 

tııt ovımumuz: rtkt ltıs"ltanı; hm!ısi
reltr1 Nıdrla - Sruknn İnci.. Kara. 
1töziln ~nde bir ev lı:lralıyo.,.. 
ıar Erkekleri oirer l);rer !çeri al11>1 cı
nlr• ... lıı t aoJUP sokaia atıyoı:ıar. 

Evveli: MlraSYedi Marçln Celebi ge
lıyor. Vadi vusıaaa ieeri alıp IOYU

yo,.lar. 
(KaragötzJ bu.,u bu b91de s6rfinl't'! : 
- Ben şimdi ıider eJbi&elerhıi alı

nım • d~r. 
Kadınlar :turna&. Hf!l'tcestn nuıtJı)_ 

blyet•ne göre birer 1ilte hazır. Karagtn 
Cp ....,,..azl dır. Kadınlar: 

- Bu.vurun Kaı:agÖR amea. içeriye!. 
d ynrıar. 

(ıtaragO'L) içeri giriyor. Kadmlar bir 
tem :a dayak atıp 80,1: up çırılçıplak dı~a
rı atıvorlar. 

Arkadan: Sarhoş Tuzlu ~ geıl-
yor. 

- Ben ştmdl ibıin elbiae!uınizi s1ı
rım1 diyor. 

:ıtap171 çalı:Jor. Sarho: bu" .. Dinler 
m ? . De1ı bile aartıo tan kot1rnn;şl. 

O da berminval llOYUlUı> çınlçıplak 
ııottaJa atılO"J(Jr. 

Arkadan: Arab geliyor. 
_ o. diyor, lnnnm lrulakiı heıif. 

ıer. s..z bu kadar a.da:n: ayol utanma
dınız mı 901U'1mağa?. :Ben timdi elbL 
selerlnizl a.lı.nm. Kapıyı çalıyor. 

- A • RamiS efmdı bııyurun. 
- Ya, dünyada girmem. Bak ntı-

muneleri meydanda!. Arab atılaJz olw 
derlt>r amma; yatm:ı. yok. 

- Ramiz efe:ıd.i; JeadaDQaa,11' da 

burada!. si Selib efmdlnin Ka7Rrl11 tatlidıni - il - Y __.: lfasef Sala C Of 

<Xaıkmfıııs.?u'> kalfanlll ilmini ili- kim cHnlılr.. B • ses l'Ubamuı derinlikle _ - Ben de andan kortuyon J'& ~! la!;lan otpyan elinin çıkı:rdığı 
tiDce Anıbm ridaJarı '""'°r: * rine kadar a•~-ediyor, o Hem yur·· •• he N h ' tıl d _ o, ..-... :atam KMemihQır da Şimdi ba mutanı~ me7dvıa eı- &.ı> u~r. m azan anımın şır ar an ara sıra duyulan -
burllda mı?- Ne :J111K110r bu tötteıtıur lı:aram öç J'ÜS lira aldJiım an~~ :rada latııa.ıarı. oekilen ıztırab - b~ ka.pNJnden dolayı söyleniyordu. havılama.lanndan baŞka 
bakalmı. Açın ul)a6'ı .. seıı,ıorum.. cak. Briesi aahVı; Yeolc11111ide ama- !~· J'lıbn mazinin külle _Böyle mana&Wıia ne lüzum nrdı? yoktu. Han biraz serinlemişti. * halolara ba muta.ele yaptırdım .. «6- ~JUli ~. Bu memleket çocu_ıÇtltlit her cıin.nen beJWiı'lerle doluy-lqmıya karar verdL Cam bir t 
~ kahıdar; bir Bnnenl; btr ben; 7a ~anm bir •hlı ;altı ;,Us :ğunun sesınde !n.-.--an• ruhundan sar. du. Bu tadmlar da ne .iaıeditlerinl odasına donmek istemiyordu. -

bir Pmd 11e7 yttBer altın aıennaye ne ~" ı-.arlık edi~ -..e IJu para :b- :•n trir tesir ?ardı. Duyarak 80ylü - bilm1"Qrlardı "-··· f çiftliiin b\iyWl kapL'Sma d 
(l[ar~ ,JnmıpJ.Dyaaı> nı kurduk Ql- ~e her hafta ıectJye ediJec:r'Jnlt · iJ'Ofdu o da, bu ıbelli idi. Seli batla- Mahmud ala; onun canını .sıkılın rledl. Bu sırada da Hın nır:.WJlllıın 
ma: ümidimiz ~ iş olmıadı; tıoyunıı -DMP'~lD '!>efına ~ ortrı.tı- ima'n.ııaı ile &a.rma.f dol&f olarak. ıe- blr vaztyetıe görünce fa.prmıftı: lröpelrler balnfmıya -ballamıtJa 
arar edb'orm: •ıtlür tarafta tızlı; JDJZl keJıdulı:. Tandeyn. =.rlle va- :cenin aütılnu içinde perde perde - BaJ'l'oıa beyim, camn aıkılmı Merak etıtil Dunp dunırten ha 
kantolu, danslı, :-a.kuıh tiyatrolar nr .. PUi' b&fmda ıanıetılar. Uer: alt- :yükseliyordu senin · 
hıncahınç doluyor. Minl'YVel söylerhn. autlık erkekleri: elli bellik bclmlan : · ··• _ .. ar n~ın haTIJJWlardı? .. 
ıene ömramün 80nmıa tadar söyliye: i'ÖrÜDCe aurat'lan ekşidi amma: vapu.. ~ Bapnı l'Ölr yiirine kaldırdı. Sema Afte. de merakla JUswıe bakıJıord u: Adımlarını mklaştırdı. Bir 
celim: Kadının oldutu Yelde başka bir run hanıketlne beş dUika var .• diıt. :Ylldıslarla ~aph1'Cfı. Bir anda dallar - Bır teY defll, dedi.. hanım cDeli ~kWı b&hçM1nıdıen avlu tıı.nf 
aihir. baaka bir keramet. batts bir Allahaw:D&rtaıddt, ur.ırlv olsun! iailı"nfTe'nniş, ınnağın tepenin n1ha _ t:ıs.a blnmet ilıii,.onnUff doğru yürüyordu. Dikkat etti. Bu 
k~apa oyn~ olur .. Halk; Kara- Zavallı ~ ortatımıa· . ~yetinden gözüken parÇası genişlemiş, Kahya, llhavle çekerek bqmı sal- kadındı. Merakı büsbütün 
ıöe muhaverelerındı;ı z~·ad" üryan, 1smire gldilmış. ~ı. ~nbalıdaki ::koca ova bır denls halini almıfQ. o ladı: Gecenin bu llerlem~ .saatinde 
pilryan kızlann kan.olarını ıstlyor: gibi üç döııt 01un lYi • Uıı.ş. O!ıdan :aece canlandı gömünde ken<Uani - Hiç .ı>eli tız.a binilir mi?. Ada · tadın dıfan ık d 1 d 

Bir kaç oyunumuz bır <yenntkJ aonra ve dahi duralar- Hafta :nllıa:Je- :Bebekte ·· mı kaldırınca ,ere T11l'l11" 
1 

• ~ ar ı; av u an g 
old~undan il ya.ptı Plıkat -"ı-ıer Ka tinde Ermeni Arna7ııddıuı para iste- : 1. • aıınew. Göderlnl, bu ha. . . ~~ne goore, çıftliğin bpı 

• '"'\UM • • : ya ı datıtmamak lçin sıkı mkı - Ben de bunu düfiindüm ya. . _ 
rag&:ü - Haclvadı haya.1 perdesinden miş: :du Şimdi Ne yum- tembih ettdn . kl h sö ama gidıyordu. Sedad, suratıe sed 
görmeğe alışn}8 oldu~u ic'n bu <nem- - Ahbar .•. delllif. HaltAhiımıa 8el- : N. . Yinle bat bqaydılar. 1 bata! .. ::_rmı~':~._er .... e • Y atlıyara.k, a.vluya ııeçU. Kadın da 

l) t 
n.. •- eli : nın· e ını ~.,.. n~? _ su "9elbb....,\mıUz .Ll5tıı.nbulda yfrrü_ • : • - ' • • yük kapıya yakl&lflnak uzereydl, 

medl. Koydutumuz semuıye de elb•se- - Jılıori ne hattahiı? : «- Sedfld, diyordu .. beni sahiden A~, yüzü pembeleferek cevab ini duyunca durmuştu 
Jere litmlştt. ltarıLı~n - Hı:ıc•vadm - Para vermiYeeekainlz?. Mukavele ;sewyor musun?> "V'el'dı: • 
elbiselerini sata~k ttm llftıcalct.ı?. mucibince yUs elli lira verecekainısl. i Göeünden iki damla yaş flfkırarak, - İyiJ'(ın!. Sedad, teMimıeden önüne çı 

Karasi!Ele Hacıvadm ııon pm:!efte b!r - Morl ne para.sı.. "Uç :vUa llra71 o :yanaklarından nvarlalUDlfiı kaltt . - Okuma yamıa ne zaman öğre_ tı. Karşı ll&l"§lya geld ler. Gö·ge, 
t6"'1'1f'.tn5f vardır: sakallı berlfe verdik. : _ .E)'vallah • ' ı. niyıoru? zan hımımdı. Deükanlı hıç ta 

("l'aktun Pffif' ... i eyl.aim .tran • .a. _ B1s &Jmad•. Öyle ile b-n yarın E YürümiJe ~- .hofça talın!. Mahmud ata gülüyordu: et.medili halde onu karşısında bul 
rayım ••ibln~ 'haPr ftft:rlın!'!) ltumpanyQı ahr. iaıLanbula siderıın. EaıesJ.eniyordu· Biri a.rkumdan _ Aman beylm bunun kwatına ca şaşırmıştı. Kekeledi: 

BIY. de hemen o radden gHınW.Hr - Valalhi l!;rmen; senin derini yü- : • · 
Benim bieare Y'Ü7. altın~ da kıı.yn~ zerim!. QeUrdinu buraya ölmüş herif- f -:. Be)im!. oydun. Başımızın et.1ni yiyor. - Sis ~nı.? .. . 
mak üzere kli•. lerl; C&D ,Uişen tan\ım. Burayı z_ : Döndü. Tanqmalardan biri yat _ - Sabi Aylfe, OlluJUP yamıayı bu Nuuı hanım mü.stehsi. bir 

+ yilbeultan mezathğın'l çevi-rdiniz!. Bi- :1&§110rd11: ia'Uyor musun? cevab verdl: 
Derken bir <tllUt> zuhur etti zim sarı aan liralar ııttl Bir de sıkıl- 5 - Ne var, Hasan?. Ayşe, ıbqını kaldırıp, yii:ıriine ba- - Benim efendim. yoksa canı 
Jıla16Bı n ani bir fıTSat kelcı başın- madan t&Qmaktan ba.hsedly~nnın. Val- : - Beyim. küçiik hanım yann tamı1Ql'du. Mahenb bir tavırla: mı sıkıldı, gece Çi!l.lilt\e dol 

daltl bir telt kıla ~zer: ıahi mori m!Ll'tlni alı:- gcllrım. Evvel~ :•Deli maı hazırla d d . ' bi - Çok ~:JOl'1lllll k. diye bir enmn~ mi vardı? 
brnlrden: İki <Ere1 • bir <Amanxn seni vururum: sonra Jtendıml.- ~cehniş .. na.ıı binulı- e ı~ona ~e- Cen.bmı verdi. Kaan hanımın gene illeti tutu 

ortat olup İaıt&nbul.\ gelmişler... lfü - Kauu ı ı.. Ne 1,e ıirdık a.hbar. :t.fin~n lW 0 muu.ftje · wı.. 
(tiyatro kumpanyası) r6'Ur~eklenn~. Buraya ecellmize aeldik?. Tllban:.run : yor, geçen gün Kel Murad - Yarın bataklık iŞlne başlıyoruıhırpalamıya başhyordu. ~aam 
<fmılr> ~linde bu adamlan VAkab- altını öpeyim?. Benim tabalıa.tim ne- :bile b&fQ çıkamadı. değil ım bey? t~n ea~ı aıkıh:rord~. Bu soz uzerı 
dım. Allandıra ballandıra b :-.;.rn cKa. dlr?... i Nuan hanım, kasabada yapılncııt Sedad, az daha unutuyordu. Ertesi busbfitun .s.nirlendı: 
ra«(ic ktımpanyası) nı tartr ettim He- - Ya mukgvelende dur; ya martml :sonbah&r at yanşJanna hazırlanan, gün bat.aklık.ta kurutma faall)'etine - Böyle ıblr emir verirsem el 
nfh: yüzünü s:örmf'dıkleri kumpanvava alıp gel~ım. Eazıh bir kurajta bı'nmek istiyordu. bSiŞlıyacaltlardı. &ise de tebliğ ederler. O zaman dol 
ddll: benim yflz 9)tınımm aeısne al. - Durayım ahbar durayım.. ister- : Yanaşmalar, Nazana <Küçük h Mahmud ata ;!he etti: manıza mini olurum. Şimdilik bö 
1ımdınp baUandmşım" atısıan acık sen bir ay d~ll. bl..r sene burada ka- :diye h tab ed 1 . anım. _ ...._.._ ı A,.,_ K t kaldı_ Jayım?. Emredersen ~ött de ben Eoıa ı er .erdi. Yanaşma, haklı - Koy bayram yapıyor .. yarın, ia_.,.. şeye mum gorm.,...,.,.. ope 

Zaten kumpanyayı "~ haJde çlka&'llJl. IMha ne yapayım ahbsr, da. : lt rak, lbu delı hayvanı vermekten dınlı, erkekli hepsi tamıalan, kürek.. havladığı iÇln merak et.tim. Göl 
ıınlyiz?. Kimlerden m~ltkil ıdi Jri? .. ha ne yapa;rım?. :çe ıniyordu. . . )eri omuzlayınca. geleceklermiş ... Öy_zl görünce meruım bü..butun art 
<ıtarap) oyunımda birçok takl.dler Ermeni bana yana yakıla boyuna 5 - Ven:nez&inal le dua edıyorla.r ki sana... Pek t.abii olarak iece yarısı dol şa 
lAzıırn oldıiiund:m h~ ~ltf orta oyun_ ml'ktub y.azıy:>rdu. Ben dP- kıs~ tem- ~birYanqma. «naaıl olur?• u ıtade ede-n Sedad. geç vakte tadar tAhyanı kim olduiunu görmek için k~tum. 
cularından seçmiştik. Adım a:m.ı.vı diıline şöyle cev.a? veri.Yordum. : tavır takınmıştı. eTilıde kaldı. Bu s~c:ık aile yuvasında - Siz bu saat!--rde hep uyanık 
için Bti ldıısinin heyamoh ciürt.mt.Sı. ll- Andlıl efendi d:ıstum • • - Ben ne söyl ? Kimi - tl1 mırı aelen mat.uhlar ... ..,.ft•f ..... ~ .. ~ da 

0
.... n- bu ,..,. "ar•-a.- D rektôrilnUz : ersem onu yap .. ıs- l'&ktln nuıl geçtığinl anlamamıştı. aınız gou yorsunuz, yah 

• - ....... .- .DC1I _. 11 ..,,..._. •rar ede~ ben· ı · ·· ı b Bi lara u.vgun.. orada Amavud Hasa.-ı Beydir. Mt>ra- jdad • . ım çın aoy eraln .. se_ Oradan ayrıldığı zaman va.kit ıe kımle uluşu~rsunU?:. raz e 
Heriflerle o gece bır <mukavelel ak. mmı ona anlat. Ben artıt tiyatro; :bi d'bey -.ertnıyor, 

1 
ithi olmadan &lzi

1
ce yansını çoktan aşmı.şLı. Hlla ~ ltihyanın evinde 1mıŞSl.niı. Ayşe f 

tetıtim. Ktwnpanyııyı bir ay tein .tz.nıre ıtarag!Sz işler!nden va?,geçt.im. : n ıremem., dersin. Allah muhafaza1cıtmam11. uykwsıı da gelmemişti. El- kız değildir, ha.. ne dersini%? Yo 
ıötilrecekler: c.rtesı J{ilnil nhtımdan Mahmud s .. m. Al•tndağ :düşer falan da, başımıza. 1' çıtar. leıini artasına balladı. Rüaglnn a.. (Arkası nr> 
yapu:ra bilılleceıtıi. Bir ubluu flOO) • .. (Arlı:.t .-) \ ...... ----. ........................ ________ _ ·····--··········-.. ······-····· ... . ......................... _ ..................... . 

• 

da ınnvaffak ol:ıblll?ı • "'1 - k ve ka.panmasından o ~Lill u 11 o -1 u ~u o 11 il J u u u' 1 ... - • - - • ·-~- rl d ı'6f uu·~.. .. -~ dato bir zaman tt . bl is b:ış ama met Uzer • gözde ııayftyeıe n en rı o ~*" 
fakat böYle bir vaziyette, b:ı. a r dil; sonrasına .kadar devam c y - ~ )eri bu kadar ııunaı etmek, slı.Ti-1 Yugos av ~ı~ -yold30 
pli teskin ve nıuhııfaza ınnk~ hl IA.ve seferleri yapılacaktır. h tıptedt. aaıat.asal'Y 9.42. BeY- : sineklere bara& ..ııuı olarak bır:ı.k : ıomat.ıarını .. U 1 de ı:su"\gST 
Udncl bir dost i"ali taldb etse ;ı 15 Ağustostan 24 EYıüle Jtn,dar P.?' <Baıtararı 1 inci sayl~ıı) TEk m . i mak... : ması ltaza.Sl ne ces n ı 
anu>'a deler ml!;! .n yallarda mai gün .H~~no~ac~~~.r~e l~~= ra1!:1anna ~:~l =~lib~r ~~ kOZıkı çltte müptedi: oaıat~ar~Y 9.09, i Olur ma? ' ~~~:,.::t::n=o:~!,;a ya 

1914 Jı&rlılnl ___ .... ııelaleUen ve aç re bır 6 IiUe kadar bımlrden yarışı Muz 2 2'1 dakJk.ıda knzandı. Beyltoz. anlar· Oa.la.tasa.riıY • ) lt.rdan ölmtı.ıer&r· Bu Mlann\n 
16"7etı&en. -~'e_... ... ne &ibi bir tuatost&n d2~-EJu yo'ftu tu~tarı l.iletlle- nşt.an edsonOeraleb':.ın -a .... .w;a jki:Ac1. Ab- Bir çifte baY . \... .................................... ""'" mem-'"""' .. da üçu tehlikelı 
1Jktaa WaD auwoau ırv.:- b :tstanbula U&• "' Melun uı ~ • 8 06 Güneş. ._........ k ....,... _ _... 
iarDJllaD ~Jka,bUeceii b ıınnaı1::;. cektir. tz. dillkerim!n Budağı üçuncl 01~~· ır~ruş . tk\ çifte bayanlar: QlL)ata.saray Yeniden konaca ınak üzere yaralanınışlard~· ~ 
7aD " lhtllAl ateşleri~ birbirine 15 Atustostan 30 EYliHe Jt.1(1.ar 1 Ganyan 350, pll&e 150 ve 5.45, Peneıt>ahçe. 1 .S • d Ü d •• ki • yolcuların hepsi sağ ve aalimd . 
)llaearill'*aa, ı\lllU'':icede karar kı- mir - Bandırma araı;uıda ad1 yo cu verdi. il runkan ing\. Dört tek mOptedl Peneri>alıce . • SiS u arı gaj fürgonu çok sart.I' IÖ1'IJl 
~ı~ ;;ıar taklb ~lkten atatan yerine sürat katarları ~etUC:- lıünd k:;ak;::ma "Y:ıahoıı~:.ı: Yarı. ~taaara1. ·: Qalat.ııaara.7 9, Devlet Limanlan İfletme umum Bütün aandıltl~r .. ve valizlerre; 
lacak ~- mIDel-lerln ırran llevt~e- cek. bu katarlar oenlayollan ~e15;: Uz a.t.ı ::ıesl 2400 met.re ,Qi. Btlyilk ~ır Bır çifte kıdemli Müdürlüğü Akdeniz, Ege denizi, Mar- tır. Fransız büyük. ~~.çok = mukavemet kablllyetl~= nin t.tanbul • Bandımı&. ar:~cak- :,,~lz olarak NeriJ:nAn yarı~ı .;~~ ~~; o: tek b~anlar: oaıatasa.ra1 5.16, manı. ve Karadeniz aahlllnd.eti t>azı de bulunan 80 ~:ı·,ecekler-
ekdlteriJıden eok farklı ae leteceti sürat poet&larlle u tikada k.azandı· o~a lkfı·.::ı. b;dt O:ln FenerbabÇe. yerlere yeniden ab düdtttleri ve fe- daha. FransaJa ' 
~ıklarl ~ tır. An 11mid oııuı ceaur da UçüncU 0• · iki çifte kıdemli: oaıaıtasaraY 9

·
02

· nerlel' konuıma.suıı tararlaştırmıt ve n:ed=aı:yor.::..·------=::::; 
yah• ıMı nbt ft1• U in Atuatostan 25 Bıf.liHe ]la.dar - 600 ıruruş verdi. İn . ııasırladılı proJeJ'l Mil 

ıt!:ı:.!°iam. ~ ~ e•vel ~ ~! _ tmıır _ AJdın _ tmılr ve oya- 'vçuncü kop: Yerli .:.-;~:~ ..... y~'1;. ou~ tE'k ltldemli: Galatasaray 
7
·
5

· bu =-:ek.Aletinin ıaav~e arzeı: R AD y O 
iiae ,...1en1e ıauan olarak tzmi araamda tren aet!:r- dişi ve erkek taylara m l B 1\h Gtınes . na 

lls& ~ J:: müatellf akidelerin sekil, ri>akU' - k~ om mesafesi 1200 m~re ~. · kl ~.il Kıd~ll yarışlarında birincı ve tıkın- rniştir. Ka;rad • Brelllli. Kmn-
lenJD ~met cıetlşUrerek ban yerler teri yapılaca . o- "iletenin Çob&Jlkım lyı bir : ~ a oldu. i gelen eık~ere yaramara kupssınl\ Yen.iden -~!1..~ .. .-ı .. n Te Ka 
rub. · ok nlsbeUe •ah 1 kikad blrincl. nemet ituı c . hakki \aza,nmışlantır. ta.le iJnea4a, .LIU5- -
•• ... basılal'ID .. - ~ hl""- ıenııerın Hava posta arı doana an• 1'15 p11ee 100 ve ı~~ \uru• tştı~~-ı.. ... ı&rd• oaıat.aeara1 25 pu- ıft-· aıa dildtllderi ve muhtelif yerle.. 

lif 'riJe 4Q1111D. Ye """' Y • M...._.a ... a la. iklt'\cl - u1 ltt ~ ~lnmlıt ohnuın4adır. tbt~ bugUn başladı verdi. .. el k • Saf tan lnslllz at. vanla b!rlnel. o~~"!::nueıardır: re de fenerler kon aca ır. 
blel'e ı.e:naerıer. 9ıkanhna Dintun Oll'I· U&tu yan..ın me- BeVkOZ 8 'Pnftll a • 

Jer har bl defa ~tan ıı;o~ ul Ankara ve Ankara - ,_ ve kISr&kl&rUl• mah& . U.eı r" • • o L 1 s 
:a-:!:h!ak~r ~t~muı. ak-ID d;::n:rası~da hava postalan aefer. safesl 2400 =e~!:in~ ~~~~fi~ 2 3i AD L ı • B ve 
bBa1be edlımesl '';:ı::sanm.ak a•mi- lerine bugünden itibaren t>aılanmak- :.:::a*':irinci. Pren~ =~:ı~::~ & R L E R 1 

Avnpa ıslJIMll har B bl k.&uıtdılll:tn tadır man:;ı lklnci, ,Ala.kuşun H A B E ~ 
nln telne .~. a~ar.ııiaşabllecdi Ta~are seferleri Pazardan ba~~a cU oldu. 200 pllsc 1~. löO kuruş ıı.. • d• d• 
ııonra k en daha aı•ı, daha . a ı.ıa.cak postalar YeşUkoY- Ganyan . • • k •k m edılme 1 ıye ve ru.tnbalal' (Pl.)' 1 • ıt .at 

=·~ :~~:~Jııafa!lndan slliP ı:ıı;:- ~=~:k!.r~Yll 8,40 ta. Antaradan Ye ve~~incl keşa: S&f un !~~ell~t ;i~ Kendısıne ra 1 1 ra 1 d saati), 19.16: Köy haval91'~. t!:iı 
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"ft manevra yapmakta an ve te11raf ın ~ı:şlfA ;_ 
1--.::::::.:..:r.:....::~:--ı.AnW=::-.. : .. ::., Mika.dar ınatamlar tarafından Sa. NAN yılı umyonun arkasına. takılmak is- şı:vıd eı'~ tla7_- MM u Haydarı>Af& a.rasında a- 1 STER 1 ı tem4; faıltat düşerek, başından a - ldutu ııa.sta~. "'.~ 

- .__.... - raJ!bUnl • •·'•t.ilmesi ııuausunda AN._ .AA 1 ğırca ya.ral'anrnı.ştır. dUçar o ak vefat-~ ~.-ı 
Te__. .._. .... Hwr rll>a vapurlan ~tadır Şehircilık 1 STER 1 N ıv1 Çocuk lbaataneye kaldırılmıştır. oı~ıy:un cernıa--öı1e ~ 

l--~~~--1•_•_1 __ Tı:':1 ~1 t.et*itler ~ bu v~pur s~ferle- kacıa. siJledl· \ sandvlo haUnıle ve ı:~~rda ~ Arabanın altında kaldı :~e! kald1 ~~ ~~ ~.d IMSAa<. m.•teballW Bir ar 'wrıtı fnneal& besWr. Merak eclerek n k Froso tsm!nde h caırı .... ıg....-.- ~~ 
GU ~~ Receb rlnln Wl.sl. et.ra.fmda bir proJe ba - - ~balda ~ mab&US dım .,. terad1e ko1arak tarıtım. 416 yaşında Yani ızı d ııaır..albaşı :~etaıP• ınes ıe9dl edi' .-~ 
:::..1 v. s. v. ~· \ ~~:u: aım••ıtım kin uca ıönliina ki ıı.uosu 80 nru.a se- bir d~~n, :::e~~;~ a ismaıl sa.fa_ ıir1J.hawlh~enat>ıl1~..-• .,.. 

f> ıt 10 8 G9 Aralta 'ftlPll"1l seferlerinin ihdas e. _, .. """' ... • bUıalyoruın. fak.alo lklnclsl llyor. cad ..,...n end k. 3260 'sayılı yUk ara- J4erhuına .. --'erdide au---
ll ....16 'l 116 takdirde sa. sata.naı.,.... nın idaresın e • diler. •""' 



SON POSTA 

naouıuonuı 1118011 ıeırı Bilc&ye 
Rapolyon orduları -

Ağuıtoı 4 
etı:neği düştindü. Kalbine §Üplle om 
saplanmıştı . Aradı, taradı, ~rau, cün
ledJ, baktı, ieceleri ~düz etti, ik..ı ağ. 
Jamn. lk..ı sızlama arıısında koştu, gi.&
lendi, bekledi ve nihayet öğrcndL. 

ıı 1'1oskova ö.zerine yl.rti.yor 
pı 

Y a~n: il a•an Ali Edis a 
o - - zo - ve öikeli idiler. Bunlarm caııaatince. 

Na.polyon Borodinoda ha.ssa alayıarım 
harbe sokm~ ~ı. orada esaslı bir 
zafer kazanma.k muba4tkaık.tı. 

Gül derdim, elim kanar .•. 

Her şeye ı-ağmen Kerime butün bu 
araştıımala.r esnasında müsbet bir ne
tice elde etmemeği anm edıyo.-du. sev. 
gilisinin hal ve tavnndan uyanan şüp. 
helerinin asılsız ve beyhude oidutunu 
anlamak kendisi için en büyük b'lhti
yarlığa erıŞmek demek.ti. F'ııkat heyhat 
ki şüpheleri aSJlsız değildi. 

Mehmed kasaba.da pazara ııittiğl 
bir gün Seniye iSminde bir kadı.n!a ta. 
nışmış, sevişmişti. Şimdi ı:ıık sık kasa
baya gidip Seniye ile buluşuyordu. Ke. 
rime bunu gösteren deliller elde etmiş-uıı~: Halk masalı Kaleme alan: Ehrem Reşid 

- Büyük Petronun vazett1ğt kanun:ı 
aran, bir ıamiaon kendisinin mu
azasına mevdu bir kaleyi terkettiii 

...&. an, bando DllZıka caıma.ı.: ınecburi

.rwrtlndedir. 
ıO&iloradoviç büyük bir öfke ile: 

- Moskovanın terkı bi.lytl.k Petl'o
of vazettili hangi kanunda yaı.ılı
f ? Derhaı şu mızıkaıyı sustur:nanızı 
.. ecllyo ... ·- ı •ıı:: ....... .. 

ı"'1 . utuzor Moskovaya girclıği zamım. 
aıyeUndCkilere döneı-ek: 

!~? İç~ia:l.e Ma;;.kovayı ıYi bıim ki!n 
ger- • diye sordu!. 
ı Kutu7.0fun ~iy~tinde gönüllü o. 
dıl:~ bUltınmakta olan yalnız Prens 
~ lşin, Kutuıofun sualine nıüsbe~ b·•· 
--~~ Verdi. İhtiyar mıu~u.l, bunun 
.,-~ıne: 

Napolyon da bugünlerde onlarla., ber 
nedense. pek az konuşuyordu. Saray 
iı.dabl mua.şeretine göre ise, inıp!l.rator 
onlara hitab e1med61, onla.rı.d gelı.p 

imparatorla konpşm.aları ~eviz e<lil
miyordu. 

NaPolyon, maiyet.ne birlikte Po'itlon. 
noye Oorenin tepesine ıınnandığı za_ 
man günün saat 2 si idi. O anda bü. 
tün Moskova bir tabak gıbı ayakları
nın altında görilnüyordu. 

Keskin bir güneş, pırıl pırıl yanmak
ta olan altın yaldızlı binlerce kubbeyi 
yıı.Jıyordu. Napolyonun a.rkasından geı. 
mekte olan haıssa alayları. dısiplini ~
nutarak dsğın tepesine ~üştiller ve ı-

Gen!' yaşımda dul kaldım. 
Kara yumalar aldun, 
Acı haberler saldım, 
Dökülür &'Öll ya'Şlarım ... 

Kocası öldi.iğünde. Kerıme on sekiı 
yaşındaydı. Ke::ime kocasına uzun se.. 
neler ağladı. O kadar ağladı ki mavi 
gak rengi gözleri eski parlaklıklarını 
kaybetti, pembe yanaklıu-ı soldu, 6ırm.a 
saçları donuk bir renk aldı. Kerimenin 
acısı köyde her kalbde b:r akis uyan_ 
dınnıştı. Herkes KerlmeyP- acı.r, onu te. 
selliye calışırdı. Beyhude yere, cünkU 
•rimenln soluk dudaklanndan sanki 
tebessüm ebediyen silinmişti. Günler 
haftalar, aylar, seneler böyle ge('lyor~ 
du. Fakat bir gün ... 

söyliyen Mehmedi dinllyerek me .. -to. ti. Hiçbir şüpheye mahal bırakmayan 
lurdu. Fakat bir gün geldi ki MC'hme-1 deliller ... 
din simasında yeni düşünce altı.metleri Toprak altı karadll', 
belirdi; kaşları caıtıldı. Şimdi, eskisi Kalbimdeki yaradır, 
albi her zaman neş'eli ve sevgili görün- Gün kendini aratlJ', 
mi.lyordu. Kerime bu değlşik:liği evvelA. Dökülür cöz yaşlarım! ••• 
hayretle karşılamıştı. Gün geçtikçe Artık Kerime Osınanın kulü.oeslne 
hayreti endt,eye münka.li.b oldu. gitmez olmuştu. Yeniden m'.1.vi gök 

Gül dl'rdim, elim kanar, rengi gözleri parlaklılklarını kaylJettı, 
Yar sözüne kim kanar?.~ pembe yanakları soldu, sırma saçları 
Sevgisinde yok karar:.. donuk bir renk aldı. Yeniden St>lmuş 
Dökülür göz ya,.5farım!... olan dudaklarından tebesslim sankı e-

Mehmed gün geçtikçe daha düşün- hediyen silindi. İçler açan renkli elbi. 
celi, daha soğuk, hatıtA da.ha hırçın ol- selerınJ çıkarıp tekrar sandığa attı ve 
muştu. Kerime sevgilisinin hal ve ta\'- siyahlara büründü. Gözlerinden yaşlaı 
rında.ki bu tebeddülü anlamak için c- ~tk olmuyordu. Kerime geçmiş gün. 
!inden gelen! yaptı. leri hatırlıyor, ağlıyordu. Söğüdtcrin 

_ Mehınedim... Söyle benden bıkıp altı. dere boyu, harman yeri, dı:>.ğın ya. 

....ıı1r·l<I Beni, .kimse ile karşılaşmeyacak 
~·1 

e şehnn dışına ııötüriınüz!. emri
Nr verdi. 

1~apolyon Moskova üzerine 
uJl 

tlşerek, kakışarak. birtılrferlnin omuz
ları üzerinden bu muaıııza:ın yarı şark, 
~arı garb şehrini te~aş~.Y~ koyul~ular. 
Binlerce ağıulan, göllı:: guriiltllsünu an-

Blr gün, kocasının ölümünden ikl :\'1 
<;0nra. bir giln. Ker!me Pınarbr..şında 
bir delikanlı ile kar.)ılaşmı..•m. Birbir
lerini görmek. beğ1!nmek ve cezbetmek 
için blı· lahza. kftfi gelmışti. Bır ı•hza
da her ikisin in ele kalbinde aşk u:van
mıştı. Tabii bfr s~vlt13 tAbl olarak bir. 
birine doğru !lerledill'r. 

usandın mı?... maçları, her taraf, her köşe taıtlı ma.. 
_ Böyle şeyler nereden aklına geli- ziden bir hatıra uyandırarak kalbiıı1 

rengi gözleri de eskisi gibi, hatta es-ı yor?.. sızlatıyordu. Bu acıya fazla t<.ı.tıammül 
kisinden daha. fazfa parıltılarla. dolu - Öyle ise niçin bana böyle ters ce- edemiyeceğinl anlıya.rıık Kerım'! evin-
idi. va.blar veriyorsun? .. Neden esltls! gibi, da kapanıp kalınağı tercih etti. Kims~ 

Mehmed jse Kerimeni..'l y:ınında ha- buJUŞacattınuz günleri ı;en evvelden Kerimeye acıyıp teselliYe çalışmı~ oı • dıran: 

yürüyor! _ Moskova!. Moskova!. Yaşasın im-
parator!. sesleri yükseldi. - tsmln ned!r? 

ya.tın acılığını unutmuştu. Seneler, bildirmiyorsun? .. Neden beni eskisi gL. du. Kerime 60nsuz ıztırabiıe başbaşa 
hattı\ batınlardanberi devanı edegeJ- bi kollannda tutmuyorsun?.. Neden kalmıştı. -NaPolyon 9 EylılJde Mojayskta bulu

~~ordu. Son günlerde kendini UşUt
hıuş, soğukalgı.nlığı hali geQIDemişti. 

rı.\ .sebebden ötUrU, 12 EylQle kadar 
OJaysk.ta kalmaık lilzumunu hissetti 

ancak 12 EylQlde Moja.y&ı.tan çıktı. 
--~ bir Yi.lrti:yüşle, Mookovaye. doğru 
yuo- ekte olan ordusuna yetişti. 
~a.ı>olyon, Ordusuna yetiştıtı zamn.n, 
rı e·yunun plşctarları Poklonnoye Go-

Dağın en tepesine çıkan Na.polyon 
da. sevincini gizleııneğe 1ilzunı görme:C.-

sizin: 
_ Moskova. ! . 
Diye haykırdı. 
N.apolvona olan öfkelerini . ~u~muş 

örtinen mareşallar da. kendı1er1:1'. tıı. 
g k buy·· üık bir heyecan ıçmdıo 
tamayara , t b 
imparatorun yanına. koşarax, onu e • 

- Kerime!.. Ya senin? .. 
- Mehmed ... 
Böyle ba.şlryan Pm·.ı.rb&.liında.ki mü. 

kaleme, gün boyunrn söğüdler altm. 
da. dere boyunda. har:nan yerinde, 
dağın yamacın<!.!\ ve niha.vet kayalık
ların arasında. rıer hrartan uz:ı.k, hn 
nazaı~an mahfuz olaraK Osman ata
nın kulübesinde devam etti. 
Dağ başınrla bulunan bu kulübenin 

sahibi Osman at<ı n ı:=e yıldır burasını 
terkedlp gitmlrtl. V~ktilc bu ku!Ubed'! 
yaşar. birkaç keçisinin sti ' lle peynir 
ya.par. kasa.ba1ln satvtlL Şiındi Keri
me ile Mehmede aşk yuvası olan o 
metruk kulUbe her ikisi~ün ~ayretile 
çok geçmeden to.miz\erımi$. süslenmiş. 
nazarlarında şirin bir köşk hal!ni al
mışll. .Aşıklara samanlığın seyran e>l
duğu malô.mdu,.. Es:Jı>en gı>rek Mf'h
medin , gerek Kerlmen!n gözlerinde her 
şey daha güzel, daha r.a~n . d~~a cana 
va.kın gör\\ni\vordtt . KerımP. ıkı .st-ne. 
denberi sandığında kapalı ka~an ren. 
ırarenk elbiselerini cıkı\rıp g•ylyorrlu. 
Yeniden nar çiçeği gibi kızaran du. 
d k1arından tebessllm eksik o'muyor-

meıkte olan nıünazaalı bir tarla mese- bana böyle seri sert bakıyorsun? .. Ne- Nihayet, bir gece, Kerime derd:erlne 
lesini kökünden halletmek için he.bası derı bana eSkit'li g11b1 sarı papağanım deva bulduğunu zannetti. Ertesi S!'.bab 
Mehmedi hısımlarının kızilc evlendir- demiyorsun?... Mehmedim... Y'>ksa ... doğTUca Mehmedin köyüne gidip ka
mişti. Bu kız oldukça ya§lı ve çirkindi. Yoksa yeni bir ısevgilin mi var? .. Söy!e rısına Seniye ile olan münasP.betıni bıl
Huyu da şeklindeo far::h de~!idi. Meh- Mehmedlm ! ... dinneğl dü,ünmilştü. Ha.ttA buna ka
med kansile ardı ardın:ı iiç gUıı. rahat Ha.kilı::ati öğrenmek ve öğrenerek bel. rar da verml.şti. Fakat QOrk gaçmeden 
etmemişti. Mehmed halinden milştekl- ki bir teselli bulmeık ümidile Ktıime ba.şka türlü hareket etmeği muvafık 
dl· fakat ba.basmın . ısrarlle yapılmış Mehanedln ellerine sanlıyur, yüzüne buldu. seniyenlıı kocasına karısmm 
ol~ bu izdivaç dilğl.imlcrini bır türlü sürüyor, öpüyordu. Halkikl, :;amimi bir hiyanetini Jfşa etmek daha mlie<;s!r o. 
kesip atamıyordu. itiraf karşısında belki her ~i affede- ıacalı:tı. 

e 1~ varnuş bulunuyorlardı. Bu bıld!
ıı>e' N' EyJQlde olmuştu. 

rlk ettiler. 
Napolyon. mairur bir eda ile: . 

Bunu Kerime peıkal~ anlamıştı. Bu cek, her şeye katJanacaktı. Bell:I saa- Btlitin gece Kerime bu iki hattı lıa. 
mania dolaYlslle. saad~ti.1i köy halkına detini çalmış olan bu kadınla 811.Sdetlni reketin hangisini ittihaz edeceğıni dü. 
illin edeanlvorclu. ""1ahtl1nr olmak için, paylaşmatta bile razı olacaktı. Pa:.at şündü. Bir türlU karar veremıyoreu. 
kendi köyü ııe Mehmedin kö7ü arasın- Mehmed inkArda musırdı. Nefesi darlaşıyor, ~a.kakları çıl~ınıca a. 

laft.va:Polyon, 13 EylQIU 14 .EylQle b::ı.ğ. 
·yJırd iece!ı, Viyazema köyünde ge
l~a~ o gunctn gecesi ve .ırtesl günü. 

;ôy sız Ordusunun öncüleri Viyazcnıe. 

- Nihayet, iş'e, lbu meşhur şehır d'e 
ayaklarımızın altında!. Hem ı:ıu ı;l 
çoktan halletmek lazrmdı. 

Na.ı;ıolyon, bu 5evinçli, bu ~cyecaı:ııı 
anında bUe, şarkla garbı nefsuıde bı~. 

da bulunan, Osman altımın knlübesin- - Kadm aklı işte!.. Bımları nere- tıyor, başı uğulduyor, kalbi koparea-
de gizlice sevişmeğe lc:ıtlanT111ştı. den bulm> çıkarıyorsun!... Ben kimse. sına çarpıyordu. Vücudunu ateşler sar. 

eııl.,, ünden geçerek Mos"lı:ovaya doA"rıı 
tU~Otlardı. le tirmiş olan bu güzel şeb.re vıı.rmait 

Suda teı;tlm aolmadı, yi sevmiyorum!.. ınıştı. Bu her (IÜnÜn, her ge{'.enln, her 
Sevgi bende so1macl1, Bu ifa.deden oonra Kerımenin yaşlı saatin ıztırabına nihayet vermek lli-

nııı., utUZorun, Moslrovayı çevreleyen 
. ~~lercı.e bir hartı kabul edip etmiye

~ ,,.1 sıkıntıları batn·lanıaktan 
,çın çer..ı en Yar sevdim. yar olmadı, gözleri endişe ve dehşetle dolardı. zımdı. Her ne pahasına olursa olsun 

Dökülül' ıcö• ;ııa..;latıml... - Ya beni Mehmediım?.. bu azabdan kurtulmall'Ydı ... Şa!a.Y. sôk-kendisini alamadı. 
eı-ı hen·· rnıt h uz Napo]yonun karargAlıınca 
iö ~ . ul bir keyfl:yetti. Maa.maf\h. Fili 

hu Yündeki toplantıya tadar, Ruslann 
vv~ bu hususta henfü: bir ka.ı ar verme
enl1: 01<tııklannı Yllltarıcla gtinn~tük. 

Ş.ırk, Napolyonu her vakit .x~dine 
çeken esrarengiz bir diy~r. rolunu OY
namı.ştı. Nap01Yon, gl'nçlığınde, Mısın 

Saadet1eri on sene devam etm!şti. Suale Mehmed kaçamak suretlle cc- meden , yeni bir ııünün acılan başla-
Saniye kadar kısa. görünen on mes'ud vab verip başka .,eyden bahsederdi. madan evvel her şey ka.rarıe.ştmlmış, 

7.aptermeğe giderken, ;kızgın ve kumlu 
Surıye yollannda ra..<:Jadığ~ bir vahada 
mola yererek maiyetlntı hıtahen. . .. 

şene ... Bu müddet z::ı.rfındn. Kerime ile Yarım b;r yan sevdi, bitmiş olmalıydı ... 
Mehmed sevgi ağacının her meyvasın- Kurulmuş lld evdi. Şafaktan iki saat sonra. e\·ine g\-

4 Eylfil sabatıı. Na.polyon, bir ata 
~~mlş olduğu halde, maiyelile birı:kte 

dau t.atını.slardı. Beraber g'JlmUs. be- Beni yakan alevdi, renler, Kerimeyi yerde, kanlar içinde 

- Büyiik işler ancak ~arkta ııoril-
raber aıtıa.m.ıslardı. Mehmed Kerime- Dökülür gös yaşlanın!... serili buldular. Kalbine saplamı.ş oldu-

) 
lonnoye Cfflre dn;.oını tııınanıyorou. a Y aklarıntb güller acmı~tı ı Saç. nin cıvıltısı kıır,ısındıı. evdeki. köydeki Kerime Mehmedin ağ"Z.ından ötre.. ~ bıçağın üzerine donmu.ş parmakları 

areşaıı - · •• d.iy an biraz uza.klan ouu t.akib lebilir, demiŞti. 
(Arkası var) 

du. an vi ök 
Jarı altın gibi parlı.:vordu. M!l e d~dlerlni unutur, Kerime ise tUrkü n81Dediğini kurnazlıkla, t-ecCb:ilisle elde kiledlenmşitl. Ekrem Reşid 

orle.rdı. Bllbla.rm hepsi de sinirli 

~~:;iİİİıl•IC')h,..__:fi hedefleri fasıla... onı 1"1D&k iiee""' ~ 
""ll'lbardıınan etmek_ n~t.icesiz teşebbüslerine devam et _ ola 

ayı.-.;r >ro-.mıqmayı meşru go..,""termek 1 -
c;in Fransız H1ndi Çinistnin arazi bü. 
tlinlöğüne başka devletıierin tecavüz 
edeceği hakkında bir iddia ileri sü _ lJkra l.J~ mışlel'dir. Bu m~ muharebe es.. 

Yıik Ynada biro· ~ada. nasında ihata edilen So~t \eşek • 

nı'ha"ı· rfilmüştür. Amerıka hükumeti, bu 
1 hareket Uı~ıne ınü va2i iti. bti küllerinin büyü: kısmı imha edilmiş.. 

lle 13- lti:;-er1n f ediyor: • tir. 
Lord Halifaks 

zaferden emin .. 
tarzda bir izahı kabul edemez. 24 Ha_ 

ıiran.da. da söyledi~itn gibi Fransız ... ug ah ... _ cenubun<ta Din 
" - lli--n<ta Yapıla Ye.sta> Miııskoft 1m• 

d~1'a nyePer'in nı n t:ı.anuz, Alman lat'alaruıın Moı!t!:OIF"ltıkln gar 
J.tar dotru ysı.", anan.hına ve o. bı.ncia. il«lemetine •lni. -ı--k ,,.

11 
_ 

Hindi Çinisi için başka ~ıerhangi bir 
devlet tarafından tehdide muuz bu-

l ~ n ~ı.an ile . h Villlll n 
ı bil'li~ ll<iyeni'nin it rı a.r&k:et. SlJSunda &.yet kı.tme.n<ta.nı.ıtmın Sal' 

~~nd:ı~, lnUkabiI hücı:_vftet~ zırh.. cf~~ı·. muıwınidanc tıayretler, neU -
""lllıtt -.ı t.e.şebb .. ·· ~.._ eıeçmek '<O-> ~ l'Ol.ıın\\B açılmaaı.m in-

N.evyorit, 3 CA.A.> - Büyük Britan- lunmak gibi blr vaziyet mev-ruubahs 
yanın Va,şmeıtıon büyük. elçisl Lord Rll bile Oılamaz. Böyle bir tehdid ancak, 
ltfax İnailtere ve Kana.da hııJ.lcına hl- gen;şlemek politikası takib eden Ja
~ Vqington J"Mb'csımda irad ettiiti pon hük:ftmetJ tan.tından gelebilir. 
bir nu~ukta e21Ctbnle dem:lft,ir ki· Bu mıntakadaki ara~ emelleri aŞl -e" ır. liu b· . usu akanı.ete n}l. .. nuıı ırlıkJ.er ...,_ taç edeceik olan bu bt\yük ~dan 

•ceb &.çlllah ın ' Alınan ordu ınuha..rebe&nin TUkuuna sebebiyet nr ÖOtimü7.deki birtııe.ç ay belki COlt na- le.Ar o1an bir devlete askeri harekAt 
dk a)"lar olaclıt:tır. P'ııtcat şimdi, Dihat Iç;n ösJer ve topraklar t.erketmek ve 
zaferın muhakk* okl.uiıma bec zaman b mti.Jterek müda.faa.. bahane -
dan aıYIMie enliniz. .unu • Jı: Amıerika'nın emniyeti 

~~- e diİ4zni;..ı uvaffa.k olduğu bi; mişlerdir. Bu yol, ". a~da. Alnı ... ~ ,_ ~ ~.ıt' -erdir. Bu bö.,_ _. a.aı _, 
..,_t lie• a.ları ilerleme ~~dek! kıt'&lann& açüe.dlrıt.s. benııl.yor. 

Zttn~ ~t . etnı&kted!rı .kte ve Rus - ~ı ceP8eslME Lord ••- .. 1 ... ~ .,.-._.t-. ıti}e yapma • 
)all.:-ıtt'uı e, . 
t 1ları ~ cenubtına 11 Ki Cephenin ı;.im1.1 lwıımınd1. Petı>ue 
~ ek.at, SOtı •ha yefe karşı gölünün garbında toplanmr.ş bulu _ 
~· d~ bariz ~u . ret>eıeı· ne nan Sovyet te.?etkiilleri. de 8lllCılmı1 

nu-.wıa şay -~ ~~ . .,_.._. •. bakımından bayati bir ıllt'Sele do -
Httler dftıı3'ayı altüıJt etmı.ş.;lr. Tıpkı übim t>i:r TUi~t te~kil et -

Napolyonun bUD<tan yüe ltÜSCr .eae ev turan m 
ve! yıı,ııtıkı gibi... JltiılUr · 

Perde altında 
~1t._~~ · bır ınk.i.far .ite&- ve imha edilm4tir. 

l..n.. • lıttı..tJ ba.'iıııa Bitleri M:oaova:ra OllllllMl aln:n 
dllk'i~ 

3 
edebiHrn 1-t~ Dünkü reunt iıebliğde Moeıkoın ize.. 

tııı~a. h .. ~A1 .A.ı _ Alınanı·~ btı rine yapıldığı bildirihm hava alonı 
~- 'IJIU ~-~ - bu şUUr iİlilerine JJ&IJl}&ll M:mlarıcı o
'llt, l'tı.ıııı. nn en zayıf nokta.la- nuncusudur. Atıılan bombalardan bir 
li t ~ :sa Çah'""'akt ~ ~etı te .... ,.... a ve buradan kısmı cephe geriııinde mü~ld de ~ 
<lır. h'~ :Ya lllin edebll'eeek ktl'VY&t.. mÜ"Y'Olu merkezlerine iısabet etm~tir. 
ltı lt~u.tat R~~-ağa hazırlannıatta. _ Londra , 3 <A.A.ı - HUlt"rin uımıırıf 

~l'ıb:Clrdııs""'Yet orduları Hl14, de- kara~ıllıı tmıtitinm bir illive.:>i. 
la%

6 
~lll Undan ço.c üstündür. sark oepheein-d-e buııtln.k<il Pazar gU-

,..,. tı ~e nii. mlmllf~iıe de'YaDl eUılişt.n-. ·11tıııh art r gazel.esinde Ru.s-
" '""'I "I..,, ada be Bombardıman ~arelerl. dtir. gece 
ellle~ •ıilcu n ri Alına.n ordu - Mo&ıoova.nm askeri tellİ61.tmı b<>mnr -
~ <li &ttııe ll'l.larıııa :ınııdan.e :ınuk:?- mmaı:ı ~. 
~ l'oı- ~.itte otduklarını yasıyor ıe w. esir 

l\tı ~h. lce. Londra. 3 CA.A. ı - Alman Başkı.ı-
t(ı ~~ ll<İi b1l4lna Hltlıeri mai • m~m ~ anl~lit-
'1)~ n.:ıafakat bizim şim<lİki Ta - na göre, Rus ıot'alarmın boqun:ı uğ
ll.~ lt ınu)( Ya.ya yardım etmektir. ra.tıımııw:;ı sırasında Peipus goıttnün 
~~~ti! a-vernett karşısın-Ua şap - garbında 10.000 es!r alındığı gibi bir-
~~ '0l'dusuııun ve muv.atfa. 90k taıWc, ~ ve diier baro JD&kııemesi 

(} ile çıkarıyoruz. de itım&m ediJıınlştir. 

t~let orman işletmesi Çoruh revir 
, ~ imirliğinden : 

ti! ~ Onna.n İşletmesi Çorıah revir üçörıcü ~hı Jtar8lllık me
~l'lrıarıının muhLellf makıalarmda meYcud 1t4'i43.&o3> metre küp 
llıt rııtuı:ı •.21133 . 042~ met.re küpü Mekedis rampasma, .. -~990.363• 
~~- küpU Cevrinioh&ni n.ıapasuıa. ~399.76'h metre kupu K.utul 
,a30lıgı rampasına. cıl90.G16> metre lrilpü. P&izinça1u·ı :ra.mP&&na ve 

~ tıtı .Ossn metı·e küpü Hartvis na.hlr mah&ltt ra.ını>MlD& nakil ve ı.s.. 
' ıı: ll.çıJc eksiltmeye konulmııştur. 

~ <l~1tın.e 11.8.!H:l ,.tıı.rilıine mli&adif Pazarte&l günü ss.a.t 14 de Qoruh 
' t~t orman Wetm.eei rmr binasında yapıJ~tır. 
~ tnıeye konulan •4743.903» m~ le.tip tomruğun birinci maddede 

i ~t<ledfıen r~ınpn.lar:ı nakil ve .iııti:finin muhammeı1 bedeli beher 
'~ re kfipü ı220ıı kuruştan d0'38> Hra "it~ Jrunışt.ur. 

6 ~akltat teminat '112 Ura 7' kuı:uş, kat'i ~t 1665 lira 4ı9 ku.. 
'~Ur. 

Bu sabahki Sovyet 
tebliği 

[l'llaş taralı ı inci sa7fada] 
2 Ağuırtos günü oereyan eden hava 

muharebel.erinde 31 Alman ~y<ı.resi 
düşUııdük. Bizim ,ka,yıbmuz 19 'ta..YY~ 
redıı-. 

2/3 AğUBto6 reoesl dıÜŞmanw Moııko
vaya yaptığı hava altınında düşürıilen 

düşman tayyare1erJ1in sayısı :.ı dır. Bi· 
zim taY"Yare kayıbmıız yoktur. 

Baltık.ta bir dUşınıı.n denl3.al tısı ba
tırdık. 

2./S Atustos ıııecesi, Köeteoce limanı. 
na ya.pılan bir hava akını esnasuıcta. 

rıhtımda bağlı bWune.n bir dl.işmıı.n 

dist.nn·~rıne isabet vaki olmuıi ve ws
troyer ba.tınlm.ışttr. 

3/ 4 Ağustos tı«:eei muhtelit ~plar 
halıDClc uçan birçok Akn&n tayyaresi 
Moakovaya hücum etmek teşebbüsünde 
bulunmuşsa da. taware dali be.tarya
ları.mwn ve rece ""1Cllarımızın müessir 
müd&faa.ıı.ı sayesinde Moelrovaya var. 
ma.dan daiılmadc meoburiyetJ.nde kal. 
mışlardu·. Ço.k yWı:.tıekleı"den Moakova 
ii'zerıne varabılen miinferid bi.r1ı:aç Al
man tayyarsinin alt.ığı bomb:ılan:!Mı 
çıka11 Yaıli"ınla.r derhal llÖlltdü.riilmUş
tür. 

Führer Hinderhurg'un 
kabrine çelenk koydu 

Berlln 3 (A.A.) - Ofi: 

Amerika hiikümeti. Fransa ile Ja
ponya arasmd.akl anla.cşmanın hüküm 
Jer;ne dair sarih ma!Umat elde etmiş 
1>ul!unmaktııdır. Müşterek müdafaa 
perdesi altında, hu anlaşma , Fran _ 
sız imparatorluğunun bir kısmını 

Japonyaya bırakmaktadır. 

Uzakşarkta Japon tehdidi 
genişliyor 

(Baştaralı 1 inci ııayfacla) 

göstermektedir. Bu mmtakadaki Ja
pon tehdidi gayet aşikardır. Vil:adi • 
vootok etrS<tındaki Rus toprakları 
tehlikededir. 

İlltiya.t deniz siibaılal-ı 
TokYo 3 (A.A.) - Ofi: 
.Tapon bahriye nezareti bugün mer 

!yet mevkiine giren bır imparatorluk 
irade.sini neşretmittlr. Bu iradeye gö_ 
re, yarun maaşla ihtiyat smıfmda 

bulunan birçok bahr!yç zabit, kiıçük 
zabit ve mühend~lerin heps. Bi hlz.. 
mete alınmış buhınacaklardır. 
- ----D-----

lşıklarım söndUrmiyen 
yegane memleket 

(Baştararı 1 incl sarfaclal 
Türkiye ing,ıtereye karşı taahhüda
tına sadık kaldığını gösterecek \'e 
topraklarına veya milli ı..'1tikl:ll i ne ya 
pılacak herhangi blr tecavüz teşeb_ 
büsüne karşı mukaveme~ <-dP.ccktir. 

Alman radyosu bildiriyor: Hopkins Moskovadan 
~e Orman Umum MUdilı:lüiünde, İatanbul, Trab7.on ve Kars 

G , ~tlı "" Cevlrge Müdürlilklerlle Çoruh De\'lıet Orma.ı İşletmesi Revir 
b'ı.tıu~ısinde tıö?iUUr. 

Alman devlet relst Führer, mare _ d 
şaı Hindenbuıg"un ölüm yı.kionünı(t ayrıl 1 

l Jnüna.sebetile Tanenberg'deki mak - Moskova 3 CA.A.) - Reisieümaıur 
~ r ~~ muayyen ıiln ve saatte Çoruh Devlet Orman İşl.etmell 

4lil rli~ne ıniiTa.oaat etmeleri il:iıı <Hwıur. ('330) 
bereye kendi namına hlr Qelenk. koy. ı Ruzveltin şahsi mümessili M. Hop _ 
dumu14tur. 1 kiru;, dıin Mosko11adan ::ı.ynlmıştır. 

~lhhat · :ve içtimai Muavenet v eKaıen .M.uaarw 

Mınta1f.ası Sıtma Mücadele Reisliğinden 
\ . en bedeli .22397.ıı lira 

1 - Ankara sıtdıa mücadele relslıti içlnsn:;;:11;: bulunan on beşrr lrilo-
c76:t Jturu.ş olan ve evsah şartname t kapalı zarf u.suli!e eksiltmeye 
hık tenekeler içindf' cıooıı ton ~~ Usadi! Salı gUnil saat on 

tur EJ.7.siıtraesi 5.8.94.l _, ...... ne m , 
konulmuş . .tm tıcadele riyaseti binasında yo.puacaktır. 
beşte .Ankarad~ & sı hes~:ı:e muvakkat temJnat akQeSI olan d679ıı liJıa 

1 - TaJiblerln '1J'ıı.'ie saatinden bir saat evveline kadar nakld veya bana 
•8'• kuruŞUoı _... ..490 şayılı arttırma eksiltme ve ihaie kanununun 
111ektubU ar- • ' . 
32 

nci madda&i bl.ik:ümlerlne unun bir şekilde adı geç~n yerdeki ko.. 
nı.iır:Y'ODa vırnnelatf. 

3 
_ 4ıın......t mazotun şartnamesini görmek \'e anlamak için Ankara sıtma 

mücadele reisliğırıe müracaat etmeleri ilin olunur. (6131) 

lstanbul Limanı 
Sabnalma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan 

ı - Merkezimiz ve mülhakat müstahdemleri için açı« eksiltme ile nümu.. 
nealne göre !ô:l çıtt !ot.in ya.ptınla.caktır. Beher ı,ılftln tahmin bedeli 
11 Ura 50 kuru;,ıtım umumunun tut.arı u1863u liradır. 

2 - Bu eksiltm~ye alct şartnameler merkezlmiz levazım menıurluğund&A 
parasız alınır. 

3 - Ekrıiltme 12 Ağustos 1941 Salı günü saat 14,30 :la Gala.tada Kara 
mustafa.paşa ııok.ağı nda me7.k\lr merkez saıtmalına komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat temınat 139 lira 72 kuı-uştur. 
5 - Bu işe gireceklerin 1941 senem ticaret odası vesikasını ibraz et.melerl 

şarttır. (1)236) 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Nüfus dairele:inın ihtiyacı lcin nUınunelerine ve şartnamesine eöre 

150 şer ya.praKlı 400 aded esas, 150 aded yeniden kayıd 150 a<iO<l d 
ğum, 150 a.ded ô1!lın. 150 adecl. evlenme, ıoo a.ded yer ~ştlmıe de~
terlerıle 150 şer vara,klı 5000 cild doğum, 4000 cild ölüm, 2000 cıld ~ 
deği.5tirme ilmüha.bet•i ve IJOOO aded de istatistik cet.veltnin tat Y 
tecdidi için ~i açık eksiltme suretıle müna:ka.saya konul.muştur. ve 

2 - Bunlann .xagıdı, mukavv:ısı, kaplık bezi ve kaplık ıı:il.gıdı Vekl'\letten 
verllecc1rtır. 

3 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 

4 - ~il~-~_ ~5.8.941 Cum" güııü saat 15 de VekA.let binasında ıevaztm 
mudurlugunde roplanr.cak satınalm.a komisyonunda yapılacaktır 

5 - Muva~at teminat nıiktan 97 lira 50 kuruştur, · 

6 - İstekltler bu işe ai.d şartnameyi ve nUmuneleri Vekftlet lıwazıın -o.. 
dürlüğünden para.su aıabllirıer. 

7 - Ekslltmeye. gelebllm~k. ~cin isteklilerin eksiltmenin yapıl~$ gimden 
en ~ 6 ~ ewel ıstid<t ile Dahiliye Vekaletine mliraca.a.t ederek 1* 
iş içın ehlıYet vesikası almalan lazım.dır. 

8 - Münakasaya gir~eklerin ~uvakkat teminat ma.kbuzu ve :M90 sayıJa 
kanununun 2 lncı maudesınde yazılı vesaik ile blrlikte aynı ıtiln ve 
saatte mezkftr komlsyondıı. hazır bulunmaları llzımdır. <4780) 16334) 

İçel P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Mersinin Belenkeşlik köYii yakınında Bozalan ormanından kesilerek 

Mersin istasyonunda teslim edilmek şartile ıı l815ıı a.ded «6• metrelik 
u690ıt aded oı7) metrelik, dl30» aded. «8• metrelik ve «100» acled 9~ 
metrelik ki ~m·an ı-3735 D aded çıralı çam telgraf direği kapalı ~t 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Beher adedine a8• lira tahmin edilen direklerin mecmu bedeli c29880ıt 
lira. olup muvakkat t.emlnntı 2241 liradır. 

3 - İhale lıf.8.iHl tarihl.'le miif;adif Cumartesi günU saat ıı de Mcrsm.. 
de P. T. T. merkez!nde mlldtirlUk odasında yapılacaktı:-. 

4 - İsteklilerin şartnamede yazılı vesaik ile kapalı teitllf mek.t.ublarmı 
16.8.941 günü saat 10 a kadar sözü geçen odada komisYOD reisliğine 
vermiş bulunmalnn JAzımdır. 

1 - Bu işe aid şartnamP Mersinde, Ankarada ve !sta00uld'1 P. T. T. mll-
dürl UkleriDde «l50t kuruş mukabilloode verilir. ('781' (6373) 
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Bergamada • 
Bartın da USUf 

Hava Kurumuna teberrü 
edilen bir para davaya 

sebebiyet verdi 

Izmirde meşhur 
Yamanlar kampı açıldı 

Üniversite Fen Fakültesi 
lebe•inden bir genç leci 

ıekilde boğuldu 

.&dalının kolu çıkmıştı 

Bergama CHususiı - Son zaman- Bartın (Hususi) - Ünlversite 
la.rd.a. Bergamanııı bütün halkını iş.- Izrn. . CH i) 1· . 1 y 

1 

.. -:- b __ ,. te fakültesine devam eden ve tatil mü-.. . ır u.su.s - zm1r n aman_ 500 kiş1yı meccanen aı uıuırır ve -
ga:l eden muhim bir davaya bo.kıl_ ıa kampı açılm~tır. Karşıyalaıdan d Ti d 0 b .. d 1 5_5 kilo nasebetüe Bartma gelen gençleri -
maktadır. Bu davo. şudur: r . a e er. n eş gun .e . .' _ mı?Xien Asaf Yirnıibeş, 16 Temmuz 

Bergamada tarihi pek eskı olan 15 kilometre mes~f~de Yam.anlar da. alan hasta.lar vardır. Tatil gunlerınde Salı gıünü a~amı acıklı bir kaza.ya 
,Ayakkabı ve dikici esnafı cemiyet» ğının 780 metre ırtıfaında. kesif çanı_ istirahat için çıkanla-r çok olur. 1751 kurban gitmiştir. Zavallı genç, aile_ 
vardır. Bu cemiyt>tin iş Baııkasında Iar içinde muhtelif ve mebzul memba kuruş mukabilinde ·kampta hazırla- süe birlikte gezmiye gil:.t:.iklerl AI _ 
bloke edilmış 4300 Ura.sı bulunmakta- sularını ihtiva. eden bu yer, tabii bir nan yerler verilir. Ve Kızılay tara'fın.. kadaşlarile birltkte; serinlemek ıçın 
dır. Bu parayı cemiyet umumi heye. prevantoryom mahalli ve İ'Mllirin en dan verilen ~dırlarda iStirah.aıtleri tunda köyündeki değirmen civarında, 
t,nın t.a.sdıkı ve idar.? lıeydinin ka:~~ yakın set'in sa.yfiyesidir. temin olunur. dereye girmiş, kötü bir talih eseri o-
rılc Ho.va Kurumuna terk ve bteı1::ı~r~ İz:mirde birçok eserlerlle daime. İzmirin pek yakininde ve herkesin larak derinlere gitmiş ve 1Üzme bil_ 
etmış~erdir. ~unu. haber alaten e 

1
;d anı1an IMrhum Kazım Dirildn vali_ istifade edebileceği bu gü~l yerde mediği iç.in boğulmuştur Cesed erte-

cavarıooır .. ıddias:!e keyf,ye vazıy .•. . .. . . . . 
d k aranın HavJ. Kurumuna te_ Iıgı za.m.a'nında, yol ve elektrik tesisa.. tesi.saıt !hen-uz pek ıptidai ve ilk te_ si günü 'bulunmuş V'e tahkikat so -

e ere P t ·b· 4>ü "k l t Ç b"rru edilmesine mA.ni olmuştur. . ı gL ı yu gayret ve masraflar şekkiil anın<ia'ki gibi im m~ ır. am_ nunda, 'hadisede kasıd olmadığı an_ 
Hidısat idari ınakaı!llard aksetmışfütiyar edilerek açılan bu kaBlP, za- Ia.r arasında güzel köşkler, ve bir ko~ Jacı1dığınd .... 1 . . . 61i 

l "dd t ha f h '"ft'lığ ·· - .. . t t f d _, an gomu mesıJıe ızın v -ve '1_8 ay gibi uzun b r mu e ınu - yı ve as.,.. a musaıd bunyeli kim_ torlu otel ve cemıye ara ın a . . 
bere devam etm',ş, neticede ~ava~ı selerin sıcak günlerde meccanen ba._ yaptırı.l.aro.k bir prevantoryom binaı mışt~. ~aza kurbanı genç, Çarşam-
be'e:iıye, davalı cemiyeti ve mudahıl kılıp ve tedavi edilmeleri gibi iilBani sının görülmesi cidden arzuya şaynn.ı ba gun~- arkadaşlarının ve tanıyan~ 
•)larak da Hava Kurnmunu ma~ke~ ve mübrem bir 'ht' t d ~ dır Burasının devlet ormanı olması ların goo yaşlan arasında toprağa 
meye ver~tlr. Bu muhakeme şımdt..ı tur Verem müe~d:i'eaç::ı.ye~~ut- d ,· vu•ile yen· .:>rman kanunu bu gi- tevdi edilmi.ştrr. Cenaze töreni çok 
Be asrye hl'~"Ukta devam e ' l ·I rn .U- füa,,_ l 

rgaına M 1hk ·ı··zumuna bina- mir şubesi her sene bu kampta 200. bi tesisata müsa.a.de etmemektedir. kalabalık olmuştur. 
mekt.edır. a eme u -----o-----
en dikici cemiyetinin hük::mi şahsiyeti 
')!ııp oLm.adığmı .~crmuştur. Anlaşıl
dığına göre mezkftr cemiyet Hl26 se_ 
ııe"-lnde re<;men teşekkül etmiş ve 
bugüne ka<l.ar da faaliyetinin durdu- ~ 
rulma.sına hiçbir makamdan mAni ola.. 
cak tebligat yapılmamıştır. ----o- -

Denizli Y ardımsevenler 
Cemiyetinin faaliyeti 

(Türkiye yüzme müsabakaları ( Bigadiçte bir ev yandı 
Bigadiç (Hususiı - Biga.diJ;in Orta 

mahallesinden Süleyman oğlu Meh. 
medin evinde gecf' geç 'V3.kit yangm 
Qıkmış, bir komşu kadının iilt.iyaç 
içın dışarı çıkına.sı hem ~ sahible_ 
rinin yanmasına ve hem de yangınrn. 
büyii.rnesi'ne mani olmu.ştur. Kldın 
ilk iş olarak ev sahibl.erini uyandm. 
yor ve bağırmıy:ı lbil.9hyor. Bu auret. 
le halk ve 'tfaiyc vaktinde ya.ngın 
mahalline ~eliyor ve ate.ş.i. dığer ev
lere sirayet atıncden söndıü.rüyoı·. 

Haknişmit; ıbir parça inıriıtzce ıı.n
lıyordu. Jürinin verdiği bu karara atı. 
!arak itiraz etti: 

- Olamaz, hakkımı yı.yorswıuz? 

Türkü müdafaa 00.iyoı·sunuz'? 
Dedi. Jüri kararını şu suretı.e ta

mamladı: 

- Karar budur ... Eğer itıraz eder 
gilreşmez meydandan çekilirsen seni 
maatteessüf mağ!Qb ilan eımeA'e mec
bur oluruz. 

Dedi. Ha.Jınlşımt fena bir mevkide 
kalmı.ştı. Çar naçar Jüri heyetinin ka
rarına tô.bi oldu. 

Arbitr; iki hasmı karşı karşı.ya ça
ğırdı. HaJmLşmite çapraz oYUnUnu ve
recek.ti. Bu hali göt·en Adalı hemen iti 
raz etti: 

- Ne! .. Bırak bel Ne oluyor be? 
Arbitr'in başı derde girmişti. Şimdi 

de Adalı itiraz ediyordu. 
Mösyö Pi.yer, ı;ene ringe çağırıldı. 

Adalıya jürı heyetınin kararını ıt.ebliğ 
etti. Adalı ça.pyazı vermek istemiyor
du. Piyere hitaben: 

- Neden verece!..-ınişim çaprazı be! 
Oyunumla bozdum onun ça.prazını be! 
ttste de yenecektim, elimden aldınız 
bel 

Mösyö Piyer; müşkül mevkide kal
mı.ştı. Eğer; A-dalı bir parça daha. mü
nakaşayı uzatırsa jüri bel'k:i; Adalıyı 
diskalifiye ederdi. Alttan alarak: Ada
lıya. yalvarırcasına mukabele ettl: 

- Pehlivan un; karar bu... sen ka
baohaıtli idin. bizi isteselerdi mağlfil> 
üan edebilirlerdi. dereket versin seyir
cilerin iıtimzına... gel, itiraz etme, ver 
çaprazı ... ne yapabilir o sa.na? .. JJem 
sana söyliyeyim; ~apTazı verdikten son 
ra; ellerinle dayan gırtıağile çenesine 
işte o kadar. Bir şey yapamaz o vakit 
sana... çapraz kendi kendine sökülilr. 

Denizlı (Hususi> - Valimiz Osman 
Nuri Tekelinin eşi Hamdiye Tekeli.. 
nin başkanlığında teşekkül eden Yar
dunsevenler cemiyeti Denizli merkez· 
azaları mahalle mahalle gezerek ba
yanları irşad ve cemiyete aza ~~!det~ 
mekte ve her hafta Cuınarte3i gunlerı 
içtımalanna muntazaman devam ey-

===============:\ Alafrnaıla güreşte çapraza mukabil o
Lütfi, Muharrem, Bedri, Mahmud yun budur. Ul korkma ver çaprazı, 
(Sey'hanl. ve dediğimi yap! 

4.00 metre serbest: ı İ.skender Adalı; boynunu büktü. Hasmının 
(Hatay), 2 Bekir Polancı (İçel), 3 karşlSına gelerek <'"·•razı verdi. 
Hüseyin Özler (Sıvas), 4 Hamid Ucü Arıbitr; düdük ' r ça.lmaz hareket 

İıskenderun <Husnst) - İSkende-ıA. Rl2l9. Yam.aç (8eyhan), f Yunus (Sey1han). başlayacaktı. 
Sivas valisinin kaza telti,leri randa ~ılan Türkiye _Yüzme müsa. Haydar (Hatay). Türk bayrak yarı.şı: ı 8eyhan Ali Çaprazı Haknl-?mit takmı.s dur1.1Yor-

sl·va~ (Hus"~i> - Valimiz Akif İyi. bakaları ntbaYethmıniştır. Ahnan de- 200 metre Kurbağalama: 1 Galip Rıza 100 m. Sırt, Muharrem 200 Kur- du. Arbitr: düdüğü çaldı. 
u ...., r ı .ıa.ro ·· (Se Adalı, düdük c;esini işitir işitmez has 

doğan ba.<ilamı.s olduğu kaza, nahiye eee er şuı lT: Aksoy (Hatayı, 2 Halid 07-genç Y- bağa, Bedri 100 serbe.<.>t. mının haıreketine meydan vermeden 
ve köy teftişlerine devam etme~ üze~e . ıoo metre serbest: 1 Yaşar Aydın han), 3 Şerif Turhan (İçel), 4 Emin 0 Hata.y: Yunus 10{) m. Sırt, Galip Mösyö Piyerın tarif ettıği gibi, Rnlknlş-

u hafta içinde <le zara.ya g,bnl.ştır. CrJ;el), 2 Fuad Zileli (Sivas), 3 Suphi Öztepe (Sı:vas). 200 Kurbağa, Suphi 100 Serbest. mitin gırl;lağma lk.i kuvvetli kolile da-
Vali bu mıntakada.ki işle~·i ve ~ö~YDince (Ha.tay), 4 Muharrem Gülerdi! 200X4 nıel;re bayrak: ı Hü.seyJn, 3 Sıvas: Ra.gıb 100 m. sırt, Em.in yandı. 
çalışmalarını teftiş edecektı~: Yalımı- (8eyhan). Fuad, R~. Emin (Stvıu>l, 2 Bekir, 200 ~urbağa, Hüseyin 100 serbest. 
zin bu tcft~leri bilhassa. koy davası "" .. .. . 1 ff 00 .. ala.f .. t ra.-
uzerlnrleki faalıyetıerde barız bir inki- . 1~ ~ sırtü.s.iu: 1 Muzaffer Muzaffer, H11S8.n, Şerif (!çel), 3 Sup~ 4 Iç.e : Muza er 1 m. sırt, Yaşar [lJ Bugun ranga. gureş e {lap 

Şaf gostemıektedir. Öksuşe.r ([çel), 2 Ra.gıp (Sivas>, 3 hi, ibrruhiın, Arif, Şahııb (Hatay), 4 200 lrurıbağa. za mukabil salto oyunu icad edllmlş-
c:ı~;;~~~~,,,.___,~.,._.~~~~~~~~,.__~~~~~~~,._.~1"~~"'-'~~~,,._~~~,,._~~~tu. 

'emekte:::.a.:.:ır__.ıe.:...r_. _ __.o------

Ha.kni.smit; Adalının wrlu da)'f 
karşısında ça.prazını söJmıete m 
oldu. 

Adalı; hasmının ç~razında.n ktıl 
muştu. Eğer; Mös,vö Piyer, mukabd 
yunu tarif etmeamş olsaydı. Bu caf 
belki; Adalı için pahalıya mal oıat 
tı. 

Güreş altıncı dakikayı bulmuştu. 

dalı elenselere devam ediyordu. 
Haık:nişmit fınıat kolluyordu. Ii 

kan eline bir fırs&t daha geçırdi ve 
seferki oyunu hepsinden tehlikelı 
oyun<lu. 

Adalının, sağ kx>lunu kapmu;, d 
k.oltuk altına. girmiş (alafranga 
kapma oyunu] aşınp sırtüstü yere 
racaktı. 

Adalı. ha.vala.nacağıw ve fena 
yete düşeceğini anladığından ol 
kuvvetile zorlandı ve iki wrun ve 
ağırlıkla Adalının kolu omuz başın 
çıktı. 

Adalının, omuz başından çı.lta.n 

uzayarak hasmının elinde kalıverııı 
Adalı; acı üzerine bir: 
- Ah, kolum!. 
Diyebilmişt.i. Arbitr de'l1ıal. dÜÔ 

çaldı ve güreşi duı"durdu. 
Mösyö Piyer; olduğu yerden h 

ringe atlamıştı. 
Adalı sağ kolunu, sol 

içine aımı.s, sızlanırordu. 
Ar.tık bu şerait dahilinde güreş 

vam edeme7.dl.. 

Jüri heyeti; güre.şln nlhayet b 
ğunu ahaliye şu 2uretıe ılan ettı : 

- Türkün; kolu çıktığından me 
nı terket..mlş bulwıuyor. Binaena.1 
Rus Ha.k.ni.şınit, elli dakikada h 
gallb gelmiştir 

Bu işde; mutazarnr olan sefaret 
tibi Fenerli Rumdu. Aksi şeytan 
lırun kolunu çıkartmıştı. Yoksa; 
muhakkak gallb gel~<!ktl. San sarı 
gilizleri cebe atacaktı. 

İşte, Adalının Avrupada belli 
güreş.leri bunlardır. 

Halbuki; Adalmın güçltikle 
ecnebi pehlivanını, Yusuf ook kO 
ltkla ve hem de yorarak değil, 
ve kuvvetle hatta, oyı.m.1& yen 
muvaffak olmuştu. 

Koca. Yusuf, yağ gtireşlnde ken 
ne hasım olan pehlivanların Avru 
yaptı.kları güreşlerin fevkinde gUr 
yaparak hepsinden de.ha yüksek 
pehlivan olduğunu itirazsız göstc 
tir. 

(Arka&& var) 

·-;;·bir zamanda. rnuvaffatc. cıl~bıl.ir. ~~la;~;·~e kapanroasındankbasl::r~ u il u dl umı111011 1 J uuun H ----- : gözde-~ayriyclerinden irı o 1\111 ·ı UV .. J ... ~ ' fü.:ı.ıJ. 
du .. le bir vaziyeUe, Jıattıı bJr ~ş- sonrası.na kadar devam eırne ~ Y' :.· erı· bu. k-~ar ihmal etmek. siVTi- • lJ . Yugos av~~!~··~~ ·o'da'1 ç 
fakat böY lı:ır"ı" ınaksadı le 1 aktır Y ...... • .,.,,ılı nUl ~ '~ 
gali teskin ve mu ,. -: d· b\ ıave seferleri yapı ne . . Tek müptedi: Galatasaf'Y 9.42, Bt>Y- : sineklere hayat sahası olarak bırak : lomatlarını IH'-'i' . n ~~ Buıga.r ~ 
ikinci bir dost ic;gali t:.-kıb etse :ı 15 Ağustostan 24 EYlüle kadar 1!;~ ' (Baştara.fı 1 inci sayhuhl : mak... =, ması kazası ;,netıcesın ~ dnı~~ 
arzuya de~er midir? - Un Haydarpaşadan sa~ 7,1~ de "' A- kl rına mabsustu. 2000 metrelit: bu k.oİkı çifte müptedi: Galata;;a.rd.Y 9.09, : Ol mu~- kinistile yataklı vagon ar \ t1I 

1914 harbini taldb eden yıllarda mag ~e bır tren tahrik olunaca.k.•r~: d n ~~rı:ı Muzafferin Kı.sınetl güz~! b:r ~a : ur l bir İtalyan memuru aldıklan ys rl 
tten u;tırabdan sefaletten ve aç t 26 Eylüle ıtadar .r <' ~ rıştan sonra 2.27 dakL<..ıda . k~za~ ı. Be~~;z.çifte !bayanlar: Gala.t.asarıı.y • .) lardan ölmüşlerdl.r. Bu ldaTenln 

löblye , lhtllill~rdeı'\ ne tibi bir t:S~~u~~ doğru yolcu katarı işietile- Mehmed Çelebinin Ba~r~~ ~~.cı. ~b- 6.06, GUneş. \_............................................ çok memurları da üçü tehlikeli .. ! 
Jıktan !°t~bilecc;;-i bilinmiyordu. is cektir. .... t~ dül'kerimin Budağı üçunc.ı oı.r.ıoou.k:!ruş Ik. i çifte bayanlar: Gala.ta.saray Yen·ıden konacak mak üzere yaralanm19lardır .. ~at.., 
c}UJ'\)lll ibtilil ateşlerinin RU~~a, ""''lfil k....,ar u. O 19.se 150 ve - ftnı;. limdı.r. ~ 
yan ve Alınanyada blrbırıne 15 Ağust06taD 30 "'3. e 1 - Ganyan 35 , p 5 45 Penerbahçe. •• ki • yoleuların hepsi '>"'& ve sa nr .. 
~caristaııda, nl nettcede karar kı- mir - Bandum~ arasında adi. ~~:ı:~ verdi. ll runk.an . 1ngi. . OOrt tek müPtedt Fenerbalıçe 8.43. sis düdu erı gaj fürgonu çok zarar gi>mı .,,,_ 

:n:Y!i~~r~;:C~l ~~!~~ t:r~~n e:!~~~~ ~rı.tarı ye::.rı~a~:~:~ ~aresi- ıı2İk:;ivek~6;ak~e:ına Y:ıah:,.u;t~ ü~a~~ 1 G~~tas:ı;::· kıd~: Gala.tasarıv 9, Devlet Limanları İşletme. _umum Bütün sandı~.~r .. ;e e~:;erre;~~ 
sonra nıha1et mıt e•--b'ıli""etterlne ı;öre c~. tbtu bul Bandırma a.ra.smd:ı. iş- şın mesafesi 2400 metre ıQl. B, Y d' Gün Müdürlüğü AkdeniZ, Ege denızı, Mar- tir. Fransız uyu. . . birçok gW".., 
1 ril mukaveme ..,. ~ nın s an - sürP~lz olarak Ncrim.rn .:ra.~ı~ı, 2.45 b~- Döe:t tek bayanlar: Galaıtasa.raY 5.16, mara ve Karadeniz sahilindeki bazı de bulunan 80 kiŞ1:1n. kleri ., 
y:k;iğerindeıı cok farklı neticelere u- 1e!eceği sürat p06talarile bul~aca.k- klka.da kazandı. 01€a lk~ı.~ı. b;;ll~k 0'.l~ Fenerbahçe. . ? yerlere yeniden sis düdükleri ve fe- daha Fransaya gi emıyece 
la.şt!klan röriildü. .. tır ümid olan cesur d~ llçuncü o İki çifte kıdemli: Galaıtasaray 9.0~. etler konuıınasını kararlaştırmış ve nedillyor. ~/. 

1"~2 nln veya 43 nn 1. 5 A:;...u•tostan 25 .....,lüle kadar .An- ,~ .... , verdı n . m M .. 1914 ün, yahud ,.... vel idı'a ·- ,..., yan 600 ......... uş . . cı.f ko.n İngiliz Güneş. 7 5 'bu hususta. hazırladığı pro1e,. u -
1914 den farkı, ı;ey-rek a.cı~r eı:, k bcs: kara - tzmir - AYdm - imıir vı:ı D•ya- Üçuncü koşu: 1;!~~ ~<ıhsUSl'-'· Yarı. Dört tek kıdemli: Galatasaray . ' naka.!At:. VekOO.etinin ta.svtbine arze~ ı= AD Y O 

ünevverlerde na;ıa.rı o ra rıbakır - tanır arasında tren sefer- dişi ve erkek tay idi Sı\.\lh Güneş. . . i . R 
111.st ı:: olan muhtelif akidelerin şeıtln, şın mesafesi 1200 m~tre , ·-M 115 Kıdemli yarışlarında birıncı ve l.k n- mıştir. . E ıı.us· Kum-
enm-: tJka.md deği~tırerel< b:ı.zı y«!r er ıeri yapılacaktır. o- . Çobankızı lyı bir f . t" a . ·pı Maramara kupg,sınR Yeniden KaradenıZ re& ı, --------------

ruh. ıs d ·se çok nlsbeile mub 1 Meten~a birinci. nemet .ikinci oldu, ci . gelen elti. e~~anmışlardır. kale İğneada, noğanaslan ve Ka - PAZARTESİ 4/8/ 9.U ,;/'., 
de az, bazııann a t hl te ferdlet'Ln Hava posta arı ~~~ıuı 175, plMe 100 ve la.! kuruş l.ştMır':!a!~la.!a Gala.tasara11 2~kl~uc!- ıasa' sis düdükleri ve muhtelif yerle.. '1.30' sa-.. ayarı, 7.33: Hafif l' • : 
telif seviye, dımım~_"e dsadır· iht\lil d ı van a. 1 .. l kon lacaktır "'~ i. P. 

l sinml') Ouı.•rumı • bugu·· n başla 1 verdi. .. . . Saf kan hıııımz at vanla birinci. oUneş lll pl~ olnlUŞlardır: re de fener er u . lıa (Pl) 7.45: Ajans ha:ber]ef ,;. 
ruh anna ler tıkarıhnala.n Dörduncü koşu. hs l:.u Yanın ıne- B!'VkO'l 8 -puvanla Ue ne r . . ' 1 (Pl) 8 3-0· EvlJ'l g.!~ 
Jer harbt;-ek tb~:e~ef~ eıktıktan !iOU• İstanbul - Ank:a.ı:-a ve Ankara - A- ve kısrak1a.nna ma llfi-"'; ' / uıü.::·~. p o L ı• s Hafı! parça ar . • . . ıl şll»~.ıl 
kolaydır. a h~kim olunması. aluşının danaı arasında hava postaları sefer_ safesi 2400 metr~~in o ~~aı:,)~nfilı 2.31 AD L ı'" vz ve 12.30: Saat ayarı, 12.33\ F·as13: ~· 
ra seyrln:a·ı a esi güçtür lerı·ne bugünden itibaren başlanmak- delerlen sonra. A • .f!alımiıı Ro- & ıarı, 12.45: Ajans haber er'.•. ilt ( l )r 
kanaliu l ı ~· harbi k~:zanuıak a:zıni- - dakikada. bi_rin~i~~~ l>ana; ;1 ü;ün- R L E R 1 şarkıları, 13.lö: Karışık müZ 11c1 tf ~ 

Avruııa 5 rn ı t H rbi k":z,uıdıkt:ın tadır. man~ı ildncı, H A B E 18: Saat ayarı, 18.03: cazba -~~ 
i içine dalmış tr. a ıı.1 r 1 · Pazardo.n başka u oıdu k'k 1840· n n ı ağ'• kar~ıb.şabileceı;• Tayyare se er en . .. c . 200 plase lll\l, ı:;o kuruş • • 18 30· serbest ı<> da ı a, ·~e 30 : 

~S'. :~i.~?.~:.~::.~ ::-1~ ,;; ~=~~,;~~,:~o~~~~~:.,:::~; .. ~!~::~ ... ~, ...... A•"' ~, ~: Kendisine rakı ikram edilmedı dıye :.,:,n;:~~':' ;:~\:~,.;,,/,9~ 
lbl göriinilvor. fııkat sa ece o .. 15 20 de hareket edeeektır. kı!~1arına mahSUS 24Uil ır.l'trelt1' bı, k d ""' ette yaraladı Saat ayarı ve ajans baberlC .. ~ıe~dı 

;:ışg:..ii~~y~:İı:içn:.::~:~:'!~7:. san- şilto:eta~re bu sabah snat 8,40 ta yanştı. Davudc:ı i:l~_.rc ett.ği bıçakla ar a aşını agır sur Fasıl heyeti, 20.1~.: ~a?)~~r:Il~~-
ma.k. a ı kl ·ı Y<>"ilköyden Ank::ıraya hareket et - Maruf cok~~ b'r u;;..yrPtten sonr~ 20.46: Bir halk turkUSU ıt Jl1 Jllsl' 

Ekrem Ufa ıgı .... Mihrülcan bti 2 49
1 ~kikaJn birinci \ Demiş· faı'kat onlar aldırY} etıni - 21: Ziraat takvimi ve toprı:ı şı.ır 111~ miŞtlr. 7 4V ta bir kafa f~'l'kia s~vlcr. ü-;ilr. ·u o~du . Evvelki gece Tavukpa~rında sar_ k" , leri barsası, 21..10: solo fo!li1' ,,t.,, 

Memura hak
aret etmi~ Bu tayyare yolcuları saat. !~.. . Bozlrnrt ikbınch. n'tn kongresi hoşluk yüzünden kanlı bır kavga. ol-iye:~· Sa.na. rakı yok, git ıba.şka. yer- 21.25: CHoşbeŞ), Z1.45:k~~aat ı:ı~ 

Sirkeciden kalkan trenle Yeşi oy IS- Fener a çe 1 muştur. den lbul.:t ıik (Pl.), 22.30: Memle 22 . .ıo: 
.Aranoş Keçiyaıı isminde bir genç t.asyonuna b.aıreket etinlşlerdlr. :e- ııbahce Klübü umumi heyet Tavukpazarında, Bileyiciler ~a - Diye Mebmedi ba.Şlarından sav - a.jans haberleri; bor.sn. - .. ,/ 

k üçüncü mevki biletle Fıorya! tre- şilköy istasyonunda Havayolları I - . Fen:evkaHl.de bir kongre ya.~ıs~ ğında 43 numaralı dükk:lnd~ kose - mak istemişlerdir. Bu suretle üç sar- müziği GPU. • ............. .. 
~z.i 1 inci mevkiinde seyahat et ~ daresinin otobüsü yolculan tayyare ~:uml he-yet id\lıp nizanın~.e:>;:1dkıı.- leci Musta!fa. ile arka.daşı terlıkc;l R~- lı<ıŞ e:rasında. şiddetli bir kavga çık- .............................. r1I 
~kn i.Stemiş, buna müdah:ı.le ed~; meydanına götürmüştür. Ankaradan sarahate binaen .tam amatör ug za içki iç.nıeğ~. b~laı:tışlardır. B~ mış, Mehmed bıçağını çekerek, Rı - • • ijl O 
kontrol men:ı.'lıru Y~~.u.fu da vazı e t bule karar vermıştir. kayık hayli kafayı tutsulemışler,. s~: 23 zayı kolunun iki yerinden ve başın- Mu""essıf blf ~ 

da. tahkir etmışlır. hareket edecek tayyare bugün saa 8 k d yapılan yni kakta. terlıkçilık ya- l tır lllt -"ıı>' sırasın 1i e 2 nci 17,ZO de Yeşilk:öye gelecektir. ey QZ a doğrU da a SO bi h ~ dan ağır surette yara amış . ~uıı.ıne g..-"' 
Adliyeye verilen Aranoş as Y ---o--- \ an Meb.med Arif de sarhoş r a Suçlu yetişen polisler tarafından Antalya N~ıa. :isltendcrutl ı> ti 

l a.y müddetle hapie, 30 Ura -- d yarış ar' ~e yanlarına ~lmiştir. Mehm:d n::~ yakala~mıştır. Nevzad Yeşiın:·ıneı:nurıa.rı:::lld~~ 
~::~d~ezasına rnahkfım ve cezası te- Sarayburnile Hay arpaşa Su sporları ajan.lığı tarafından ha- ha içkiye doyamamış oldugu Kamyona takılmanın cezası rü.k muhaf.a.z uıuııarr1r o#~g,tı 
cil edatniştir. ................ arasında araba vapuru zırlanan kürek teşviilt yarışları ~Bey a..rkada.şlarına: Beyc4lunda, E!madai!;ında, qtu.ran sad ~~:ınsevScinln :urıı.ır~ 
.................................... kozla Paşabahce arasında. ya.pı 1.1'. •- Bana da ra.kl verin.> Arif·n 'l Y" «ındaıki oğlu Cemil Yıl - mıznk a muhasebe ıne esı.cl • dü .. .., .. 0r t' l r· ••••••••• .... ·- ı ....,.. . . de Ba nsı babaları. 

işletilm8SI ŞURU UJ Alınan ne ıc~.:.: .. .-•• ·-·-.. ••••••••••..................................... maz Manol Manolakinin 'ldaresın Sakıb yeşimi~. . 'ıerırıdeJl 
................... ve manevra yapmakta olan 4081 s_a- ve te1gı·af mufettış f.Şİ?fi ,,llıı 

Ruml Mıı• \ 4 Arabi .... M6.kadar roa.kamla.r tM"afından Sa • ER •NAN yılı kamyonun arkasına. takılınak ıs- ŞEVKİ "'{ ~if!l~ll' 
lS67 ıMı> Haydarpaşa arasında a- 1 S T l • temiş; f~at düşerek, başından a - .. ar olduğu hııstn~~- · ~;ııe" 

P~ - raY'burnu - . l tilmesi hususunda 1 ER •NAN M A ! gır~ ca. yaraı-a.nmı.ştır. du<; rak vefat e ııŞ!l ıı11 1l'\'l 
Te=uz R ... ı .... Haııır raba vapurları iŞ e ş b' ilk l S T 1 . . . Çocuk 'hastaneye kaldırılmıştır. oıamıbyua "'Un cerrıılıP ar;1e ııı:,,ıı<' 

2~ 1941 91 tetkikler ya'Pılma.kta.dır. e ırc 
1 1 sandviç halinde ve ta.bıatile ser- l d k ldı zesı "' l.dırı1arak }t'tl\tl ".';; iY 

11---"'!"":r-,;_-·----ii':':~~~ll mütehaSSlSl Prost bu vapur seferle- i arkadaş söyledi: . k bunlıırdan al- Arabanın atın a a sinden kil.. ıtılı.ndt el:le"' t}i'· 
GU•'4~ Receb lM.:iAı< rlnin teslsi etrafında bir proje ha - ~r istanbulda iki türlü francala. :esttır~:~~:1.i;:c~oya.r:ı.k tarttım. 65 ya.şında Yani kızı Fr-0so isınlnde Fatih caJnı~~:arıığı.ndalt~ilcceılC-ıt 
::ı.1 ıJ. s. \ u. satılır, birlnclsl hasta~m .roabSus :'aüm ki kilosu SO kuruşa ge-\ bir kadm, Beyoğlnnda. ııan·albaşı EdirnekM>' a tevdl ptl~~ 

f> 59 10 8 59 zırAr'ia~~l.Şta ır~uru seferlerinin ihdas e_ vesikalıdır, biQ alınaıJıilm lçı\ık.~:ı ~yor. caddesinden geçerken, Ismai:. Sa.fa_ tiraba«ıfıhln cennbı:hnk~~e t 
....., • ..... satıldığını bilmiyorum, fakat ı n N nın idaresindeki &260 sayılı yuk ara- Merhııına 'k.ecterdi.<1e s 

9 86 7 !l6 dilmesi kararlaştınldığı takdirde Sa. İSTER İN A • bası kendisine çarpmış ve sol aya- - tini drli:~i sl1!1a~· 
11-~l...:O~t-;;-K:"", n-;d~i ll';A~k::,:.,m::IR'-yV::.,t:s<;-·ll rayburnunda ibazı tesisat Vtı?uda ge- -yetle 

fre ,._.,e,.,.ktir. Denieyollarının Ingilte - "STER \NANMA ğından y:ı.ralanuştır. =.:.:.------------
D S. ı.>. s. "· s. L), ı.cn• ...v 1 Yar-" hastaneye kaldırılmış, suç- ' 

;, · • 
22 11 reden get.kttiği !eribot:. ve Hallede ik- ~ 

v • ıs :ı.o 17 a ..ıo :ıı '7 ınal edilmek üzere olan a.rabn vapuru lu yaka].anmış.tır. 
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Ağustos 

Vişi Alman 
(ıltimatom a 

r ddetti 
Alnıanya F ran ız 
eniz üslerine talih 

d 

di 

iki İtalyan vapuru da 
babnldı 

SON POST~ 

te 
vyet 

---.... lerl 
Moıı!':ma, 3 CAA) - Sovyet bUhbG. 

nt dairesi tarafından bu saban neşre
dilen tebltğ: 

2 A{ruataı gecesi Sovyet lcıt'alan 

Smolen.<ik, Korozten, Bo~a i:;tik'lllle-

Berline 
'iddetli bir 
hava ak nı 

daha yapıldı 

Hamburg ve Kiel de 
bombardıman edildi 

Londra, 8 fAA.> - Babri1'e Nemre- ttnde Ye Estonya bö eııhıde dl!şmanla Londra 3 (A.A.) - Hava .nezare_ 
ti tarafmdan bu ~ n~edllen bir muharebe)'e devam etmtşlerdlr. •·-• c~tn di""'r ltısnnlannda '-t'a'a- ..W.n tebliği: 
tebliğe göre, b:r İngIDz den.zaltısı A'k- """'-· l.S" ... n--a...~ elerimiz d . rmuzın vasiyetinde mQh:m h!•'-ir de- uu.ıu:u .. rdıman tayyar un 
deni7Jde G puslUk toplar) müccıhlıez ,,., 
ve Eugcn1a D1es3vi veya Emanuella F 11 tişıkUk olmamıştır. gece Berlinde.k:i hedefler<: hücum et. 
Berto duca NJsta oldul:\ı tahml~ 00!- ccllfr al&y imha edildi• mlşlcrd~. Bu hücum, mezkur şehre 
lan bir :ttalym knM.ıs&iine hücum e- Moakova, 3 <A.A.> - -Gecikmıştir.- karşı Şimdiye ckadnr yapılan hücu~ 
derdt gemiyi tmı>lllemiştir. Bu ltG:yan Sovet istihbarat dııirast taralıudan ı kırın en ağırlnnnda.n bin olmuştur. 

111 
3 

- kni~ gene 6 pusluk tıoıpUı.r!a mil A,tualo6 akş:ımt neye<!Uen tebl!k : Tnyynrelerimiz hedefleri uzeriııden 
' 

1 
<A.A..> - 0!1: cchhez Gsrlbtı.ldi sınıfından ttıte. bir Bir SoVJ"Ct teşekkilHl bir fDlj st aır.- ayrıldıkları zaman birçok ynngınla.r 

reddett:;:enbı HLtlenn tlltimatmnu trov&!!'.Ör refüet etmekte kil. H r iki ymı wnamıle imha etmı.,tir. Alman. hllffi. dc"ram ediY-Ordu. 
Ultunatoın tı "daır allmetıer va:nıır. semi de duman esi aJ'bQntta liZ- lar, muhtı.nıbe :meydanında er ve sil. liambtl'l'g ve Kıeı Umanlanna da. 

tvanınc1n dfter bazı metalıbat ıentTet Herft)'Crlardı. ıcruvaeöre ikı tor bay o1arak ta.kriben 500 ölü bırmm$- hü edn .... :..+ ı 1 rd b .. . k 
ara<ııı. lPranıuz deniz tı:ı.lerlniu •e pi isabet iııptir. Jımhr. Bl~k esir alındıgı g bl 6 tank eum ~r. Bura ~ a u~ 

0 hlınay~r'Qı Almanlar t&r.ı.fuı- Londm, 3 <A.A.) _ Bah~ 2 zırtılı otomobil, 9 lop, a m.tııı t:;oo h~lara Bebebiyet verıhn~tir. Ku-
n tela- Ve muhntazaQnı ve La- taratmdan De$ftdilen ıtte n müh'mmat yükl1l s kamyon, ıs ot1>mo_ çük bir hava filosu da Cberbourgdo.. 
tc idi ar kabineye almmasnı ~ Akıde.niııdc dol a otan den:zatt1l&- bil, 50 blısiklet "'6Sülr m&!Zeme ~ınaın ki doklar mahallesine hüeum etmiş_ 

,ıvzua a.ld Pranm:z garetcıcrintn bu rımız cı.tt:;rne.na km'6l yeni muvaffaki- odiflnışUr, ttr. 
e;, tutUhn neşriyatı, Vı:i'de saMih'e yettcr ~ ve biri 6.000 dtğe llloskcnwa taarrn Bu lıt\.reldı.ttan 4 Layyaremiz dön-
~lJdf~ • B.lttadır. 'ÖUlms.tnnr.ın :rcd r1 1600 PıiJA,tnhık iki dll;ıDan !a.şc ıe- Mostova, ı (A.A.> - Alman tay;a.re fl mcmlşfü'. 
1tn ~u ısga.ı altmda.ltı ~adıı Vı- misini t.oıpl.Uc,erdt babrıdıklarıru bil- lolaı'ı 2/3 Ağustos gecesi Moaova tt7.e Halktan ölenler 
lnı~~ olan De Brlnon • bil- ~r. rine bh akın teşebbÜ6ttDde ouhmır.uş.. Berlin, 3 <A.A.> - D. N. B. bUdirL. 

)uliı Ertlnu Alınan Wt!matomu ViŞ:'ye ıs.tr lııahntdı ıantır. Ancak pek yükoo!ueme uça. yor: 
!al<ıınun!~ edllımiştir. AWlMl ttl- Lonctsn. 3 (A.A.) Ban nezaMl- blrlta~ tıcyyare şehn! kadar ~ete mu ,,13 Aığust.os gecesi !nglliz tayynrele-

herhang nıetalibat sen6o, bun - nln ~: vatta!!: oımuşt.ur. Dati bata.ryahu·mıuın ri garbi ve ş1lnnlJ Almanya Ozcrinda 
l 81\ya 11 

1 bırinin reddedl.lınain n Dfrn hiçbir ~ tn.~ in - avcı tayyarlertm~ ta.rafından datı:ı- uçmuşiar ve askeri netice ~tısaı eı-
$bll'lfkt e V1şi arasmdaki münaseba • ....ate ttzerinde uçmamıştır. lan diAeı d~ n tlıYYarferl ı;ehre n - mcbi.zin taciz altınları yapmışlardır. 

ltnd Yapan iki dev•et urilnase- •"" re . btr "'l v..•--" ..... dn.....an •ft ~en 2'jynde gallb l1c ma.ğlQQ a:ra. 2000 t.orıkık, t:aaı ~mtılcli a - ram&:nışlardır. c.tYmnıe C•&an o~ yım. Münferiden u.çnn baz1 .__.., "'"yya-
ftllnı ıd 1Dlln86ebetıere benzeteceıli teh nun petrol gemisi, ~ gtmti 81Illa!' sti:nltle aöndnrillmltşttır. releri Berline tadar ilerllyerek Berlin 
"' e ihtiva etmekte idı. öğleden sonra ~e açıklarında A ri hi<,iıir hedef'de h Yokltu. civarında hemen hemen mUnhasıran 
~ ~ ha~ memob BeMrfort 7. ş ce evlt"l' tızerine flil miktarda bomb et.. 

Kat'ı safha .,, . ...,., _ _., llücumlWA ~· Va Jielsinki S (AA.) - Fınltmdiyn. is- mı.şiardır. Halk arasında bir miktar ö 
.. -~ .... "" .. ' Uhbarnt ajansı bildiriyor: lü ve yaralı wrdır. 
pur süratle ıbatm'F· M:ı.ntsinsaa.rl adasını bombe.rdı _ 

yaklaşıyor Aiffianlara göre :~ ~:: =~~~irk 
ı •esa (IJaftaratı ı 1nd mWillerini de bombardıman etmiş!.er-

Amerika Fransaya 
nota verdi n'Jn' ır levazımı yalwz ~'7İyet dir. Bu ~arın sebc!>iyet 

i1;"!0!1k! temine çalıfmak 1 Q&-1 --r..ı•M hasar hafl1tir. Düşman ge_ '6...,ıdedır. ~ "'"'6• (Baştaralı 1 inci sayfada) 
Leni [Bllıı; tanılı ı tnel aclal mileri .süratle sahild~n uzak1aşm ~a M. weııes, beYanatında ezcümJe ,ay. 

ılllakle ~ lstDtametlncJo Cephenin ccnub k,mnulda Alman.. mcd>ur edilmiŞleroir. le d~lr: 
etnıektcdtr. ~umuntazamnn de - m Te müttefikler ha. tarın daha Düşman son 24 .r.aat :nrfmda ka. Vioi R"anSIZ hua.fımeti • .Awcr.lka hU 

r/1 net!celm Alın nuntakO<la alı. müsa.id OOna&ından 1stifade ederek roda büyük bir faalıyet g$termlştir. kfunetine t.eıııinat vererek, .Fra~ın 
• v.ericl oblr, anıar mf'..mnuni - Klyef civarında oereyan eden lronlı. mlitart*e şartıarınm tahmıl et.mi~ oldu 

) 
. Inalbyette addedıyor _ ınuharebe.lerden sonra ric' t etmekte ğu h~ler haricmde mihver devletkri 

Ç ay ile jşbirll{lı yapmıyacağını mükerreren 
.,cntngrada vn~ 1 ôıan d&ın.<>ı:ıı takib etnılşlerdlr. ...,,..,._..,. b'""· ..... •~ ...... topnık1annı uç.Ur.eli blr r ctıın.ektedır" ..,...ı an hficum inki _ ........ - ......, ..... .., ..... 

'ılın bu . Söyiendıtme gore, Smole.nsk muharebesi k devletın tecnvttzüne karGı mtidafaa ede 

kl 
eski devlet merltezindc İki haftadan-beri bütü l ~idd le ce ıne dair s&z vermiştir. 

~~~~~~O.rda barik rcyıın e&:-n &notonsk muharebe.si Dt Hindi Cini m i 
an h •uv n.a.zfk aylar Bu anla;mayı meşru g°'3tennek 1. 

-__:...-"""""t! bonı edetleri fasıla... orduları kurtarma.ıc PC ;,-apt>;klacı 9in Fransız Hindi Çini&nln arazi bü.. 
b l'dttnan etmek neticesiz teşebbüslerine de?am et - tünlftğ'üne başka devlctR;"rin teca:vuz-

'Oftra ~ - miŞlerdir. Bu mu~m muharebe es.. ,. " 00 ği ~ Yııacıa bir Yllada na.smdn ihata edilen Sovyet _ .. e<:e_ · .~akkmda bir iddia ileri sü _ 
har..ı.... birine · - Lo d H ı·f k "h rülmüştur. Amerıkıı hu'kümeı·,, bu 

1 -t:t ink muvazi iki b1i küllerinin büyük kl.Smı imha ectilllliş.. r a l a S Dl a"ı 
1le "a- lrıyef'ın ı;ar ediyor: - tir. tarma ibtr izahı ka.bul edemez. 24 Ha_ 

2 Ui arasında enub\Ulda Dlnyesteı zaferden • ziranda da söylediğim gibi FTaruıız 
~o.sa::- l>iny-._ •ı!apılan taanu, ,.. Jel• emın.. Hindi Çin~ için başka herhangi bir 

,,a doğ -.-.:r "'' ınansnb • Almaıı tıt'alarının Mo.sltoııraının gar devlet tarafından tehdide maruz bu-
lı ~ ı ~:ı~~~:nan ı!er/n~::C~l !:soda ilerleme.tine ln.i ohnat u _ Ne\ryorlt, 3 <A.AJ - Biiyult Britan- lunmak gıbi .blr vaziyet mev"LUubahs 
bıı.-..._ klerıe ıı:ıutabu in kuvvet:. zır.. r t: unda Bo~et k l:fl.Dda.nhtmın su nnın V~ büyük elçisi Lord Bıı bile Oılamaz. Böyle bı.r tehdid ancak. 
ll"ıı=...-sul'ltla.ki hucu:ına u- e t&t1 muanmcıan~ cayretJer, neti _ llb.x ~iltere ve Kt.na.da halkın.ı hl- geniŞlemek polltlka.sı ~akib eden Ja-
-~ı..+._ teşebb· - t'Jecınek cesl ~ Yolunun a"ı'----ı ın- tabcıı Vaşington ~a lJ'ad ettiği h-'-" eti •- fı d 1 bJ.r 8tıtı "Y"'ll', İlll bi . USU akamete ut ta "' .... ....._.. W nutukta ez.etimle demiştır Jti• pon U&.um wol'ft n an ge C ' • 

~
r·~ ~. . I' ~ ,,, ·, . .. . . { . . ....... ·. ' ' 
~: .. 

Şark harbinin 
yedinci haftasına 

basarken •. 

s 

lanna yakın bulımmuş olmanın tabii 
bir neticesidir. 

Du münasebetle harckitm, bund:ın 
evvrlkllcre nJSbetcn m. ruz bulunmuş 
olduğu tahavvul şöyle blr manı.ara. 
arzcdlyor: 

Y a.uın: Selim Ragıp Em ~ Garbi A\TU.Pa ve Bal n moharebe-

1 
lerlnde Alman kıt'nl:ınnın tatbik et. 

iman - Rus h:ırbı altıncı haf- tikleri u ul, mu y) cn bir noktadan 
tayı da tamam.lcyarnk ) edinci karşı tarar hattını yamınk, hnsnle ce

hııftaya girmiştir. Alın:w ordularmın len bu gediği bir taraftan geni letmdı:, 
bundan evvt'lkl h:u't"ketıenle kazandık- a yni zams.nda buradıı.n diışmnn gerllc
bn eri neticelere karak bu harbin rlne miıtemııdi surette urblı hmvc1 
diğerlerinden larkh ~ir mahiyeti oldu- akıtmak ve boylece bir yarma hnre
tunu soyll) enler mutaleal:u-mda hak- ketin!, seri taJniyderlc bir çc\ lrmc1e 
Jıdırlar. Rus ordolan, birçok tahminler kalbetme.ktl. Alman orduları, Ru. yı 
hilafına olarak \c gnrbdıı. cereyan c- fa:ılahtından dol yı bıı usulde taclilfı& 
den müt"adelelcrden etraflı neticeler yapmışlardır. Gt-.ne bermutad yaıma 
çıkararak Almanlara karşı öyle bir ta.. h rekct.lcrtnl vretli :ıırhlı kıt'alula 
biye kullanm1$1ardır ki Alnuın 3'11k~k )apmakla beraber bunları, birer knma 
kumanda heyeti bem bu tablyeyc cöre gibi far.la derinliklere s:ıldmp ark.'\
hareket etmeye, Jıem de gnrbdakl usul dan çe\Tilmelerine imkan \>ermemek 
yerine daha başka blr mucadelc usulü için derinliğine fada ilerl tmcmişlcr, 
tatbik etmeyi mnvnfık gijrmuştür. Smt- bunları. ntsbete.n ı!ııhn lu~ mesafeler 
)et Rusya muharebelerinde, bundan dahilinde hem )arm:\ hem el tcvlrme 
cvvelld barblerden farklı olarak \B:ıi- işlerinde kutlannuşlarclır. Smolensk 
yette şu unsurlar m ~ ohnu..c:Jardır: mmtaka ında hfısıl olan vn.:ılyct budur. 

l - M re. Çevrilen Rus kuvyctlerini kuşa.tan 
2 - insan sayısı ıl n istifade erle- çember, şarkta l\loskovndan ı:elen R 

rek geriye bıiyük orduların bırakılma.- tak\'lyelerile karşıb~tığı için burada 
s~an mute\'eJlld gcnls eeb vuzlyeUc- iki, üç türlü mnharehc cereyan etmiş. 
rı ve cıeteıer. • tir ve etmektedir. 

3 - Sular :ıebırJeumesl. Bwıla.rda.n bir tanesi çember fçlncle.. 
Muntaıı.a.m ve modern bir ordu h~l' kilerin imhası, '11~rf. çembere pıbn 
den C\!Y 1 kendi --.iUne JrUVCiltte- d 1.---''·I ..ı a..12• • .. d '"--,.. ı in la hl 1 i 

1 
_, .... e.. ı::11, uçuncusu e çem,,.,. 

5 • ç su rın ıı:c r enmcs , n hayct fcindekfl ı h harek ••-~- · 
muvakkat müşküli& doğurobl.Gr. Nltc- er: n unıç e ... cr ... e mu-
kim çölde bile bu mü ülun hakkından mnn-t.. 
gelinmiştir. Bu lilbatla bu usulun nl- na ekme muharebe tam b r imha 
hayd dol'wabileccki iCY mn.ne\, eza- set<.llnl almış old~u için bnnnn neti. 
dır. taddi vc ka.t'i bir netice temin cesa alınmadan flerlye dctnı bir ha. 
edemez. reket elbette ki beklenemezdi. Bu 

l\lesafc bu lşde daha bihWt rol oy- kuvveUeri ceride bırakarak l nvvdli 
nayııo ~iihlm bir unsurdur. ~·otlan uçlarla ileri hamleler yapıp MosltOViı 
tahrib ederek 9Ckilcn kuvvetli bir or. r:lbi miıhim mcrketlerin uph ca.zibe
du, müteam:ıın aleyhine kendi ikmal s~~c kaıııhna.k t:ı tehlikeli olurau. Bü
kayıuıklarma yakl:ışmı olacatı için, tun bu sebeblcnfon dolayı Ru _ Al
mücadcle kabiliyeti elbette ki bu yüz. man harbi bir hayli marn .ır ve Smo
den fazla.sile arimı bulunur. lensk harbinin ncilccsi kat"iyetle tn-

Nltekim Sovyet Rusya ordulnnmn ayyün etmeden evvel ae mı-rke-ıdcn 
Moskova önlerinde \'e Smolen k ı ti. bir Alman Deri hareketinin )DJU]Dlll.51 

kametinde Alınan ordularına karşı beklenemez. 
ıöstcnnlş oldufa nıukavcmı-t, ht'tn sa- < -m ı;; 
yı çoklulhmun, hem de ikm:ıl k:mıak. .._) 11li1H Vt,,a9tf' (...,,HUp 

Kapalı zari usulü ile alınacak 
'' 100 ,, ton azot 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti' Ankar 
Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden 

1 - Ankara sıbha mücadele relsliti için muhammen bedeli "2239711 llro 
"6 k 1 __ ,... rt.namesinde yazılı bulunan on beşer kilo-

•• 11 uruş o an ve ev.._. şa • --.J uı eksiltm 
luk tenekcler içindi' cJOO• ton mazot kapalı uu• usu e eye 
ko uım tur Ek.6iltr.lesı 5.B.941 tarih.ine mU.sadlf Salı ı::ünil sınt on 
bC:te ~ar~d.ı sıtma mUcadeJc rtyaseU binasında yıı.p~acnktır. 

ı _ Taliblcrhı % •1 ,!ı hr.snbllc muvakkat tcmtnıı.t at:ocsi olan d679ı> lnıa 
cSS• kuruşu llıııle saatlnde:n bir snnt evvclıne kadar na~id veya banka. 
mektılbu olarak ~490 sa3ılı artt.ırma, ck.stltme ve Jhnıe kaııwmnun 

82 
neı madd ı hükümlerine uygun bir şeklide adı geç"n yerdeki ko. 

miııJ'Ona vennelt>ıi. 
ş _ .AJınacalt mazotun şart.namesini görmek ve ıı.nla.ma.l: için Ankara sıtma 

mücadele reisllğme ınürn.cn.at etmeleri iJCm olunur. (6131) un a,. rhkler Al - Q edecek olan bu biiyük meydan ônüm"~"eki bl~A . , ... , Bu mıntakadakl ara~ emelleri nşl -
tcob .. tnağa ' maıı ordu ınu""' ....... --·-~- ..,,... '""""" ay oe ...... çok n&- k ri h kAt \tJ.~ e d~h nıuvaffak old~u : . • -.."~un TUkuuna .sebebiyet nr ztt: a)'hlr olıacn:tır Pekat- ş1md .h t kCır olan blr devlete ns e 1 ore -
ı.~ C.ıt' ~erdır. nu bir tni~erdir. Bu yol, yalanda Alman zarerın muhak:.lc.M ~utuna beri, Dl a için ü.~r ve topraklar terketmek ve 
~ tic'u aları ilerlemek bö:k!edeltl kıt'alanne. aç~ benziy0r d:ı•1 SQ'ade eminiz. zaman bunu .miifterck muda.taa• bahane -

İstanbul Limanı 
Satın alma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan h~~. etrnet:te-Oırıe1'. te Ye Rus - ~ı oe~ . Lord nu~una şöyle de\'em etmiştir: itile yapmak, Amerıka'nın emniyeti 

1,'llt:arı 'h..~ cenubunda . Cephenin şimal lwımmda PeQ>U!I Bitler dttnyayı altüst etmr.ş~Ir. Tıı>kl bakımından hayati b.lr mesele do -
it~ ''11.l'ekfı.t, sem :ın~ı!•Yele itas-şı gölünün garbwda ıoplanm14 buiı.ı - Napolyonun buıodan yüz Jrü.'itlr sene ev ğurau mühim bır Y1llC.)"et tcşkıl et -

• dana bnr . ., . re~ıel' ne nan ~t ~külleri de 1 ...... vel yaptığı gibi... miştlr. 
• ~ .., bir lnkifar kes- ve imha. .-cı ... :..•ır. -~v Pttde altında 
.. 1( ""~ B b hk• s f Amerika hfikiimetı, Fransa ile Ja-

l.o tııc11 başına llttleıi HoskovQa ooanea akm u sa a 1 OYJ8 p<>nya ara.sıııdakl anlaşmanın 'hfiküm 
da\i~ 

3 
edebilir)) it Dünkü remıt l e Moskoıva Uze.. lerıne dair sarıh malümat elde etmiş 

rı111~. n..~~·A.) _ Almanlar bu rine ya.pıldtğı bildiril'e:n hava akını feblı·g""' İ bu!lunmattndır. Müşterek mudafna 
:ltıı.t .. lıl1ı111~ --arın en za.yır n~'-•~• bu şdıiı üzerine J?aPlhın akınların °· perdesi altında, hu :mlnşmn, Fran _ 
l • ,.... '"tSa VAw:wa. nuncusudur. Atılan bombalardan b.r 

ta """et te Çaltşnıakta ve buradan bmıı cephe gc:riı!hıdc mütcaddld de • [Baş tarafı ı inoi sayfada] sız lmparatorluğun ın bir kısmını 
dtr h-... ,, Il'rin edn'-tı....eek ku,.,-... 2 Ağuritos gttnü oercyan oden hava Japonyaya ibırnkmaktt\dır. 

ıı.:~ ,, ""n: .. ....._ miryolu merkezlerin<' is1ıbe• etml.st r. 
":; lt ·u.~t aı>mağn h zırlannta.:kt Londrn 3 <A.A.) HUlenn umumi muharebelerinde 31 Alman ~y<ı.resi 

1q R--· a - düşürdü . B12lm bı.yJbr:nız 19 ta,yy~ 
cıe...:: .OruUa-vv~et orduları 1914 de. karnrgjUıı t!tı Cinin bir U'ıvroi. 

1ıtrl?ı~~ ~a.n ÇOıt üstündür. Saık ceph inde b~nk<l Pa.zar ıtU- ~~ı~ Ağu&too gooesi düı.;manuı Mosko
lııııllıı e batta er gazetesiude Ru.">- nü. muvatta.t:qetle devam etıulşttt. vnya yapt.ığı haya akınında dllsürııten 
le,.. \.,. danberi Al""n"' ord Bombani ı.an t.qyareleri. dür. gece d"~ ta el d "'"" ... et ~llınıarına , d....... ~n - Mos.kovanm askeri tmı ~r • _...,an yynr erın.rı yısı 2 ır. Bi-
• 1: <I "'{lew- .ı.ııu ane mu ..... - mman etmişkı1'd1r Z&Il1 taY"Yare kayıbı.mız yoıttur. 
lı Yor ~. ""C olduklarını yazıyor 11 • r Ballıkta bir düşı:nıın denizaltl.5ı ba-

~b Ya (e
0 

Londra. 3 (A.AJ - Alman Başk'..1- t.ırdık. 
t:n~~ n;ı başına Hltleri n;a.ğ • manctanutmın tebliiinden ıınl~dıf:ı. 2/3 Afu,stos gıccesi, Kösteı:ıce limanı. 
"~l b.;,h akat bizi.~ ajmdfki T8. ~ na yapılan bır hava akını esruısıııdn, ' ı «\..., Y na gore, Rus kıt'alannın bo.zauna. Uı.· 
ıı. ı llı Ya.ya yardım etmekUr. rat.uması S11'8S11lda Peipus goıttnUn rıhtımda bağlı bulunan bir düşman 

l:rı.11 ~~avenıett ka,...ı.sında ,,_.,.., _ ......... .11o "' clist.royerlne isabet Yakı ok:ı1~ ve dıs. 
.~"lle O?'Q .,.. ~ ga.rbmda 10.000 esir a ... ...._ı ; ... l blr- troyer batırılmıştır. 

hı>-- ' usunun ve muvaffa- ı;ok tank, top ve d h&ro maısemesı 
h ~t:ıe çık.arıyoruz. de i~ edıbı:ıl:ştir. 3/ 4 A~ g.ecesi muhtelli iTIJplar 
U halinde uçan bll'90k Alm&n t.a.yyaresl 

t\rlet Orman 1·.şıetmes1• Çoruh revir M<>W>Vaya hUcum etmek teşcbbü.sünde 
bulwurıuşsn da, ta:ware d fi batarya-

" d larım121Il ve gece ıwcı.larunızın mUesslı' 
l ...._ ~ amirliğin en : müdafaaıı.ı sayesinde Mookcwaya vat'. 

~ t Orınan İşletmesi Çonah revir UçtincU ~nb.1 ltaranlık me. madıın ıhna.k mecıbw'iyeUode kal-
tan,~ınm muhtelif maktalarmda mevcud •4'f43.003> metre küp mı.şlardır. Çok yl.ikaek16den Moslrova 
~~Uğun .:21!33.042J ınetcc lctlpü Meke<W; ra.mpaaın.:ı, ~990.3638 üzeriDe varabtlen münterid birtııç Al
~ kilpü Cevrınınhanl rampasına, 11399.7il7• metre küpü Ku"11 man tayyarsmin att,ıfı bOmblllardv.n 
'33o ı ra.mpası.na, o:100.tn6> metre lctlpü F'fı.iziııçayırı r.amı>asızıa ve çıkan yangınlar derhal sıöndUri.llmUş-

~ tizi oss. metre küpü Hartvis nahir mnh&IU ramı>aswa nakil ve Js.. tür. 
~ a.cılc eksiltmeye konulınustur. 

~ <levı bne 11.8.941 ,...tıırıhine mlisadif Pnzsrl.esl g{inll ~t 14 ete Çoruh f h H 
...... ~t orman işletmesi :rem binasında yapıJaca.W.r. Ü rer inderburg'un 
~<l tıneye konulan •4743.mll m~tre kiip tom~un birinci maddede b • 

i ~t edilen r~rnpalara nakil ve istifinaı muhammen bedeli beher a rıne çelenk koydu 
~re kQpu •22tlıı kuruştan .ıOUb Hra • • ıtu • 

Uzakşarkta Japon tehdidi 
genişliyor 

(Baştaratı 1 inci yfıul ) 
gfutermektcdlr Bu mıntnkadnk Ja.. 
pon tehdldı gayet ~ikardır. Vil!ıdi _ 
vostok etza-fındaki Rus t~rnkları 
tehlikededir. 

İhtfya.t deniz süba1ları 
TokY-O 3 (A.A.) - OCi : 
Tapoo bahriye nezareti bugün mer 

!yet mevkiıne gıren bir ımparatorluk 
iradesini :neşretmiştir. Bu ıradeye gö_ 
re, yıı.nm maaşla 1htöyat sınıfında. 
bulunan b!rQOk bahrıy~ zabl:t, kuçuk 
zabit ve mühend~ler!n hepSı Bi biz. 
metc alınmış bulunacaklardır - . 

----~ 

Işıklarını söndUrmiyen 
yegane memlel<et 

~Baştarafı 1 inci sa.rfacbıl 
Türk.iye Ingıltereye karşı taah h uda
tına sadık kaldığını gösterecek ,.e 
topraklarına veya milli i.5tıklal ne ya 
pılacak herhangi bir tecllvuz teşeb_ 
büsiıne karşı mukaveme• ed('CCktır. 

& .~it.kat temtnat '112 lira 7' lcuroş. kat'i ~ 1665 lıra '9 ku. Berlin 3 (A.A.) - Ofi : 
~ Alman radyosu bildiriyor: Hopkins oskovadan 
~ e Oı:man umum tlı\ürlUğünde, htanbul, Trabzon ve Kars Alma.n devlet reisi Führer, mare _ ld 
~ r li Oevirge MlldUrlUklerile Çoruh Devlet Omıa;ı 4ıetmesı Revir şal Hlndenburg'un ölum yıldöniınm ayrı 1 
lte "l:t ~e rötifüir. _ /nıunascıbetile Tanenberg'deki mak _ Mo.skova ! (A.A.) _ Rels'cümhurı 

' kn ~en gun ve saatte Çoruh Devlet Orman İşletmaıl bcre~e kendi namına bir ı;rlenk. koy. Ruzvcltln çahsi mfimessT M H 
rll~ " mfiraca etmeleri rlAıı ohmur. <Gll9> dumıUjtur ı.ı~ " d .,.._ .. _ ı ı . op -

• a..u=, un -...... ..... vadan ayrılmıştır. 

ı - Merkezımlz \e mülhakat mUstahdeımlcri için açık eksiltme ile nUm 
nesine gore !62 çift !ot.in ya.ptının.caJı:tır. Beher ı;i.ftin tahmin bcd 't 
11 lira 50 kUTU;,;jtan umumunun tutarı d863ıı liradır. e 

2 - Bu eksiltmeye ald şartnameler mcrkcziıniz levazım memurluf:und 
parasız alınır. 

3 - Elarlltme 12 Ağustos 1941 Salı gilnll sııat 14,30 da Galata& 
mustafn.pa.şa sokağında mezkfır Dl('rkez malına komisyon d Kara 
pıle.caktır. un Ya-

4 - Muvakkat teminat 139 lira 72 kuruştur. 
5 - Bu işe gireceklerin 1941 seneaı ticaret odası vesikasını ibraz tnı 1 şarttır. <'1236) e e eri 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Nüfus dairelerının ihtiyacı icin nümunelenne ~ şartn mes 0 ., 

~50 şer yıı..praıı:h 4:>° aded esas, 150 ti.deci Yeniden kayıd 150 adc-d m 
gwn, 150 e.ded öı!lm, 150 aded evlenm e ıoo aded y do. 
terle.rıle 150 şer varaklı 5000 clld dofıum.' 4000 cild öl':rm ilştimıe def. 
d .11o· t.1 11 Uhtı.b . 000 cıld yer 
CtsıŞ nne m crı ve r,ooo adcd de istat ist.lk cet ltni 

tecdıdl için rŞi açık eksiltme suretıle münakasaya kon:~~ .tat ve 
2 - :ı:c:ıi~ıdı, mukavvası. kıı.plık bezi ve kaplık df:ıdı v:kl\letten 

3 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 

4 - Eksl~tm.e 15.8.941 Cuma gilnlı saat 15 de VekA.let binasında 1 mUdilrlilğunde toplnnıı.cak sntınaıma komisyonunda ıl cvuım 
5 - Muvakkat teminat mlktan 97 lira 50 kuruştur. yap acsktır. 
6 - İstekliler bu işe ald l,lartnaıneyi ve nümuncleri VekfU t ı 

dürlüğUnden parasız aıabilirJer. e evazıın •il.. 
7 - Eksiltmeye gelebilmek .çin lslcklllerın eksiltmenin yapılacağı g(md 

en ~ 6 gUn ew cl istida ile Dahiliye VckAletlne müracaat ed k en 
iş icın ehi.yet vesikası almaları ıtı.zımdır. re 

8 - Münakasaya gıreceklerin muvo.kkat teminat ına.kbuzu ve 2490 yılı 
kanununun 2 inci mıı.ddcslnde yazılı vesaik ile blrllkte nyn. g[ln 
saatt.e mezkur komlsyondıı. hazır bulunmaları lfUmudır. (<1780) , 6334> 

İçel P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Mersin~ Bclenkeşlik köyü yakınındn Bo7.alan ormanından k esilerek 

Mersin ıstasyonunda teslim edılmek şnrtıle d 815D aded a611 mC't reli'lc 
cı690u aded .ı7ı metrelik, dl30D o.ded c8:. mctzelik ve dOO aded 9 ' 
m etrelik ki <X?m'an , 3735D aded çıralı çam telgraf direği ~lı ~ 
usume eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Bclıer adedine uB> lira tahmin edllcn direklerin mecmu bedeli c2988(h) 
lıra olup muvakkat teminatı 2241 liradır. 

3 - İhale ı .8.941 taıihine müsadlf cumartcsı gUnU saıı· 11 de Mt.'t'Sin
de P . T . T . merkezinde mbdUrlfik od::ı.sında yapılnc:ıktır. 

4 - İsteklılerln şart.namede yazılı vesaik ne tapalı teitlıf melttub rmı 
16.8.041 günü saat 10 a kadar sözil gCÇCD odada komJS)on r ıne 
vcrml.ş bulunmaları ll\zımdır. 

1 - Bu ise aid Gtı1' nam" Met inde, Ankara.da v tstanOulda P . T. T mU.. 
dilr!Uklerlnd d60ı kuruş muk:ıbillnde verllır. <•7Sl> < 378) 



8 Sayfa 

(ÇOCUK] · 
19 Temmuz ·bilme- SANIN 
cemizde kazananlar DiŞ MACUNU 

19 Teıwnıııı tarihli bilmecemlzde 
kaza.nan oku.yuculaTımmn i&m!eı1. 
aşağKla yazılıdır İ.staılbulda bulunan 
Okuyıu:ula.rı.mız.n hedlyeierlni .ı>a _ 
mrtroi. Perşembe güı~eri ögledcn 
sonra bı-zza.t 11arehnnemaden al
m.aJarı lllwmdır Te.şrada bılluuaı~a
nn hediyeleri posta ile adreslerıne 

tıönderillr. 

Bir Futbol topa 
Ankara. Şükrüye mahallesi ha.pis.

hane arka:sı 95 numarada Muzaffer 
Görten. 

Bir Aaya harita61 
İatAı.nbul nrnhldı 13 üncü İam&t 

İnöniı okulu talebesinden Torga7 
Aygozen. 

Bir gü~ gözlüğü 
İst&nt>ul B&tırltöy 2 nci kız ortao. 

kulu sınıf 1/B de !72 8eYinç Arıkan. 

Miirelılıebli 1'alem 
(Son Posta ha&tralı) 

iDntt ~il. müst:ahlcem mevki 
mnutanbiı daire müdürii binbaşı 
Şttkrü .kızı Oüner, İstanbul Fatih 
tO ncı okuldan Hidayet Özkan, İs _ 1 
ta.nbul lor; lıseai suııf 3/D talebesin
den NecJA. 

Kurıun dolma kalem 
(Son Posta blliıralı) 

.tstıanbul Kuınka.pı orta okulu tale
besinden 686 numaralı Salih. İstanbul 
l"at.ih kız ortıaokuiu sınıf 2 talebe
Bin<ien Semiha. İstanbul Cağal~ 
kız ortıaokulu smıf 2/B talebesinden 
343 Nuran. 

Diı lırçan 
(Son Poeta hatıralı} 

B:mdınn.81! Gönen otell sahibi OL 
nıan örs oilu Ali örs, &sklşehir Orta 
mahalle Büke da.it 3 numarada 
Osman özturk, Ankarl\ Cebecl Keskin 
aokak 4 numarada. Nevzad A'kbulut. 

Dit macuna 
Ayvalık umumi garaj sahibi Feh

mı oğlu Doğan Vural, Osmaniye be. 
tediye sıhhat memuru kızı Nuran 
Acarer, Konya Anıt alanı 215 numa. 
rada Oukleren Akadlı. 

Muhtaa de/teri 
(Son Posta hattrah) 

Karaman belediye kA.Wbl Ahmed 
.Abacı oğ14 .Abdurrahman Abacı, 
Çubuk askerlılı:! ıubeSl muamele me
muru Mehmed Tez oğlu Hakkı Tez, 

DiŞlere hayat verir. 
ANCAK: ' 

Her •abah, öğltt ue alr
farn, her yemekten •onra 
mutlaka lırçalamalı ,art
ta. Bu aM.ılü fQfmadan, 
munt~ bir metodla 
talıib edenlerin ditleri 
mikroblarclan, haatalık
larclan muhafaza edilmif 
olar, paalanmaktan ue 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz. Darlak ve 
rrii%el olarak kala. 

ile .abah, öğle ue akıam 
her yemekten •onra günde 

3 dela 
Eczanelerle bOyUk ıtriyat 
mağazalannda bulunur. 

Balılı:esır ihtıyat istasyon şefi Remıi -------------
oğlu Necdet Çeviker. 

Reıimli albüm ( __ T_lV_A_TR_u_"'L_A_R_) 
RAŞİD RIZ.-\ TİYATROSU Esk.şehlr adliye zabıt kAtibl Talflt 

~u Muza.tfer Yüksel, İzmir İkic;eş-
melik ca.ddesı 215 numarada Ferruh Bu akşam Çiftesaraylarda 
Ölılcaşgan, .Luleburgaz octaokul ta _ - Bir A.şık li.zun - komedı 3 perde 
bilye öğret.meni 'Zeliha kardeşi Hatice Halide Pişkin hirllkte 

Tamer. 
Kokulu aabun 

(Son Posta hatıralı) 
İstanbul Taıksim Kazancı Pürtell\.ş 

ma'hallesı 28 numarad:ı. Cenab Baş
buğ, İstanbul Kandilli Halat sokak 3 
numarada Naim Çeylk. İstnnbul er
kek lısesi sınıf 5/A ta1ebeslnden 4 
numara.il Orhan D:ınışman. 

Albüm 
(Son Posta hatırah) 

Kayseri Ford bayii Mehmed Alem
dar oğlu Zekı Alemdar, Bilecik poBta 
telgraf muhabere memuru Cemal ot
lu Muza<ffer, M. Kemalpaşa r.aıa Şa
hin nınhallesi Hamsun sokak 23 nu
marada TürkAn. 

Afiiminyom bGrdak 
(Son Posta hahrah) 

f.stanbul Cümhuriyet kız lisesi sınıf 
t/A da 4ı0 numaralı Nermin, İsta'Il-

GÔZ DOKTORU• 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpa.şa Nfunune ha.at.a.ne&i 
göz müteha.uıın 

btanbtd Belediye karşl91. Saat 
(1) ten solll"L Tel %3tU 

bul Beyoğlu 9 uncu okul suuf 2 den 
234 numaralı Zuhal Kural, İstanbul 
Divanyolu Hacı Tahslnbey 11 numa. 
rada Necdet Eren. 

Kitab 
Ala.şehir 5 Eylfü mahallesi 56 nu.. 

marada Ferih&, Muradlı başöğret _ 
men oğlu Said Ayta.c;, Qorum Mecit
özü caddesi 102 numarada Asaf Uz, 
Polatlı Kutlu .sokak ı numarada 
Gülsen Gurkan. 

T opkapı Mal tepesindeki Satın alma 
Komisyonundan 

1
. _ 7000 adet kadana ve 28000 adet yerli hayvaaat için ~P y.ılnr baş

lığı ve sapı alın9.Caktır. Tutarı 28140 liradır. 
2. - Şartname, evsaf ve numuneleri Topkapı • Maltepe askeri satın 

alma komis)"()llunda ı;orülebillr. .. _ 
3. - İhaleal 18/8/941 Pazartesi gunu saat 11 de ltomi.sYon binıunnda 

nı>ılacakır. 
-t. - Eksiltme kapalı zar! usulile yapılacaktır. 
5. - Muva.tka.t teminat 2110 lira 50 kuruştur. 
6. - Teklif mektubları 18/8/94ıl Pazartesi günü saat 10 na kadar sa. 

tm alma komiSYonuna vıırilmiŞ olacaktır. Geç kalan mektublar kabul e-

dilmez 
7. - Şartne.menin 4. ncü maddesinde yazılı vesikalar muvakkat ten -

SON POSTA 

llDIUB ABANITOB 
Sümer Bank Yerli Mallar 
Pazarları Müessesesinden: 

Müessesemiz Pomuklu Subesi için ticarethanelerde 
çalışmıt ve asgari orta tahsili gönnüş te<-.rHbeti üç me
mur alınacaktır. l'aliblerin vesikalarile birlikte en geç 
10/8/941 tarihine kadar hergün saat 10.l 1 arasında bi 
rinci Vakıf han anda ikinci katta Pamukf u Subemize 
müracaatları. . ' , 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUOU 
işletme Umum 
116nları 

4 Ağustostan 11 Ağustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların, isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 
Karadeniz hatboıa. ... - Pa.zaııt.ooi 17 de (ıEge >. Perşembe ı 7 de CCüm-

Bariuı b&ttma 

innit hattına 

huriyet ) Galata rıMu:nından. 
- Çarşamba. la de (Ana.farta.> . 

(NOT: Bu posta gidiş ve dönu.,:te ih\veten Ak. 
çakocaya. uğnyacaktır. 

- Salıı 8 de (Seyyarı, Perşembe 8 de (Bartın). 
Toph1!.ne rıhtımından. 

- Salı, Perşembe. Cwnart.esi 9 da (Çanakkale). 
Pazar 8 de (Marakaz>. Postalar Galata rıhtı • 
romdan ka.!Karlar. 

Bandı.rma hatl.ııı:ı - Pazartesi, Çarşamba, Cuma. 8 de (Marakaz>. 
09.lata nhtunııruda.n. Ayrıca Çarşamba ve Cu 

mart.esi 20 de (Konya.> . Tophane rıhtımından. 

- Balı 19 da (Mersın). Cuma 19 da ( Seyyar ) , 
Tophane rıhtımuıdan. 

- Pazar 9 da (Bartın ı Tophane rıhtunından. 

- Ça.rşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 de (Ül-
gen). Sırk'Ci rıhtunından. 

izmlr ı. siirM b&ttlll.1. - Pazar 16 a ' Cİ:ıınur ı . Galata rıhtunından. 
lmılr ı. siinııt postu• -Perşembe 13 de (Kade~) . Galata rıhtımuıdan. 

NOT: Vapur seferlerı hakkında her türlu malıimat a.şağıda 
maraları yazüı Acentelerımizden oğrenılebılır 

telefon nu-

Gnla:ta. Ba.ş Acenıteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
dürHığu linası altında. 

Mu... 
42362 

• - Galata nbt.ımı. Mınt.aka Liman Reislili 
'l>•n ası al tmda.. 401SS 

- Sırkeci, Yotcu Salonu. 227W 
(6686) • 

** &nrona ~ ıç.ın Kanlıca koyunda dem.r mahallinde yaptırıla 
ca.tı ll&n oıunan Transtormator bıııası içın talip zuhur etnıedığinden k • 
aUtm.eR "' Al'1JBtoe 1941 Pazartesi gunü saat 15 e temdıd edılmiştlr. e -

su işe a.'.<1 ~emir ~alzeme id~re tarafından verilecektir. İsteklilerin 
tartnameyı gormek uzere hergun ve eksil~meye Lştırak içın de Y k 

1 
. .... . _ u arıdıı 

yazı ı gun ve saa;.,~e komısyona muracaat.ıan. (6122> 

** Galata rl.htınu üzerinde bulunan mer«.oee ve ~ube ııcentalıklarımız ırlşe-
lerlnde va.purıarın bareket.ıerlnden bır hatta evvelıne kadar bilet. tedarik 

edilmesi müm'kilndtır. 
Mevsim haseb ı le yolcu nakliyatının ziyaııem,m dOlayı vapurlarımL 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her JWkten IODra ıründe ~ defa mua••ıaman 

cliolerlnlzl fırcalayuuz. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Pazarlıkla 200 ıtralık krom kalı, 1000 liralık galıpsol yağı, 7500 liralık 
sapokalasln yağı, 5000 liralık konstaruı, 15,000 liraJık: Arap sabunu. 
6000 hralık kemik yağı, 500 liralık dınamo yağı satın alınacaktır. Hepai 
birden veya ayrı ayrı taliblere ihale edilebilir. İsteklilerin 11/8/941 Pa.. 
zart.esi günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Batın alma komıSyonunda 
bulunmaları. (779-6492) ... .. 

Beher tonuna tahmin edilen fiati 284 lira 38 kurıış olan 500 ton nal 
demiri pazarlıkla .;atın alınacaktır, 1hale6i 6/8/ 941 Çarşamb:ı günü saat 11 
de Ankara.da M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'l temi.. 
natı 16,719 liradır. E\'Saf ve şartnamesi 711 kuruşa komisyondan t.luıır. Ta-
Ublertn belli vakitte komisyona gelmeıcrt. (775-6488> 

.. * 
2500 çift er fotinl alınacaktır. Kapalı zarfla eJcsat.mesı 2218/ 941 Cuma 

günü saat 18 da Merzifonda. askeri satın alma komL~yonunda yapılacak.. 
tır. Tahmin bedeli 2'i.OOO lira, ilk tem.natı 1875 liradır. Taliplerın kanu. 
ini vesi.k~Larlle teklif mektublarını ihale saatinden hir saat evvel ıw. 
miSyona vermeleri. f799) (6600) 

** Beher kilosu 2 kuruştan 100 ton odun pazarl~kla satın alrnacakbır. 
Tutarı 2000 lira teminatı 300 liradır. Odunlar istasyonda vagon<ia teslim 
edilecektir. Taliplerin belli vakittıe komisyona gelme~eri. İhalesi 6/8/941 
günü saat 11 de Çorluda Askeri satın alma komısyonunda :yapılacak • 
tır. (793-6594) 

** Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! U/8/941 
nü saat 16 da Bolayirde askeri satın alma komi.l)'Onunda 

Pazartesi gü.. 
ya.puaca.ktır. 

Taliplerin belli vakitte koaı\810na gelmeleri. 
om.t Mlktan Tut::ı.rı 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi. 

Kilo Lira 

10,000 
5,000 

** 

9000 
1500 

Teminatı 

Lira 

675 
112,50 

(79:1-6596> 

Üç parti 750 şer ton kuru ot alınacaktır. Talrplerin 26/8/941 günü saaı 
14 de Hadunk:öyde nskeri satın alma komfsyonuna gelmclerı. Takarrür 
edecek fiat uzerlnden % 15 teminat alınacaktır. (803-6604> 

** Aşağıda yazılı mevac!ın kapalı zarfla eks11tmesl hızaıarında yazılı gun 
ve saatlerde Ankarada Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapıla • 
caktır. Tal.plerin kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını ihale saatinden 
btr aaat evveı komisyona vermeleri. Evsaf ve p.rtnaınesi komı yoıı-1 ... 
görW-Ur. (80& ~) 

Cinsi Mıktarı Tu !\l'ı 

zın hareket gun ve saatlerinde izchhama mahal kalnıamak üzere sayın yol- · · 
cuıarımızm birkaç gUn e\'Velinden bu gişelerden biıle1 lerınl almalarının -----
mümkün oldutu. ilA.n olunur. (661.\l Kuru ot 768,24(} 

53,776,80 
68,754: 
5(),988,50 * * Kuru ot 982,200 

Kuru ot 727.400 
Devle&. Deni:ııyollan itıe&ıne Umam Müdıirhilitnclen: 
aemilerımirıleıki gemi doktorhıklan mlinhaıkiır. Bu münhaller için d<>lı:tor Ayva reçeli) 

7.oooı 
Vişne ) 12.5001 

alınacaktır. 25 600 Kendilerıne verıtccek azaınl ilcret 170 lıradır. Tayin va.zlyetl barem ka- Kaysı > 12,500> • 
nımu cerç1vesı dahilincıe yanııaca.ıttır. D · 1 rı işletme U M d~ 

Talib olanların bu hususta lAzımgtılen vesaik! hA.mil olarak idaremiz Devlet emıryo ıa • . ~ 
zat t.şıerı MUdUrtüğün-a milracatıan ti.ızumu ııan olunur. <6585> 'at"!/ 

Deniz \_evazım Sat1nalma Komisyonu ilanları 

ı _ TalıTflln edilen bedeli «12900• lira olan 500 ton kok komurlinün 6.s.94ı 
çarşamba sunü saat 14 de Kasımpa.sada buluna.n deniz levazım .. 
tıııaı.ına komisyonunda pazarlığı ya.pılM:aktır. . 

2 _ tık teminatı c9b7 .50• lira olup şartnamesı herg{ln Ls saaU dahaiDde 
mezkür komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 _ 1ste1clilerln 3490 sayılı kanunun tstcdliti VMaikle bırlikte 1>ell1 gün ve 
saatte adı eıeceıı komisyona müracaatları ııı\n olunur. <64

60> 

ı aded tirimol çakısı. 
1 .. dilz lifti. 
ı • yarmı yuvarlak liftl. 

.... 
ı • ke6er. 
ı • 6 ve 7 :ıtlloluk yağ blley taşL 

Uır. 21 b0'1U 37 ın/m•. 
ıs metre zincir .ıbakla geniŞ ~1 · te 7 /8 ı ı 1/8 hlc. 
3 takım paft.a tak~ını klavuzıarı ile bırlılt I • ıtk . 

12 aded deUk zımbası 8, 10, 12. 14. ıs. 19 m m . 
Yukanda cins ve miktan yazılı sekiz lkalem eşya 6/ ~ustos/941 

eamba günU saat 15 de pazarlıkla ahnnc.aıktır. 
bteklllerın belli gün ve saatte Kaınmpaşada bulunan komisyonda 

bulunmaları. '65\'b .... 
Ydclırım korunma cihazı alınacak. 

Car-

hazır 

Telefon 6antrah bınası için tam takını onluk cıo çift hatlı• yıldırım ko
runma ciha.7.ı 5/ Atıı;tl:>s/941 Sah günü saat 15 de ıpazarlıkla alınacaktır. ts
t.eklilerln belli gün ve saatte Kasımp~ bu.Iunan ı...-omisyona milraca-
e.Ua teklifte bu.lunmaları. c6515• 

** '7500 kilo mantar ahnaeak 
ı - cankurtaran yel~klerinin imalinde kullanılmak O.zere 7500 kilo 

mantar alınacaktır. ı _ Bu maksada elverişli olarak mantar veTet>aeoeklerln 8 A~ı·~too 
Ml Cuma günü saat 16 ya kadar birer nümuneleri ile birlikte Kasım. 
paşada bu\ıtnan komisyona müracaatla teklıfte bulunmaları. C657ll 

** İhtiyacımız olan 13 metre tulünde 55 M/ M. iç kutrund:ı. spir:ı.l h<ırtu-

Aşaıtıda ismi, muhammen bedeli ve muvaltk.at teminatı ayrı~~ 
terllmiŞ olan Ankara haStahane.sl çamaşırhane ve mut.fak 'J· 
yaptırılmwıı tşi 18/9 941 günü saat 15 den iUbaren kapalı zarf_.,., 
An karada idare binasında sıra ile ve ayrı ayrı euııtmcye kon~ s' 
Bu işe girmek istiyenlerln listeleri hizasında y~zılı mu~akkat tel-' 6' 
kanunun tayin etti~i vesikaları ve teldiflerinı ayni gun sa.at ~· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lAzllJldır. F 
Şartnameler para.sız olarak Ankarada malzeme dairesLnden, &fi!' 

paşada tesellüm ve sevk şefliğin~en dağıtılacaktır. ~~· 
Yaptırılacak tesisatın adı Muhammen M~P 

bedeli ·-ı.aı-/ 
LtTa ~j' 

ı No.Iu liste muhteYi,atı ~am&fll'- 9375.00 

hane tesisatı. ·-• ~, 
2. No.lu ııste muhteviyatı mutfak ..,,.,... 

tesl.satı. ; 
-==Ç:::.a_n_a_k_k_a-le_d_e_n-iz_k_o_m_ut_a_n-:-lı-:ğı--sa-:tııı-1 

komisyonundan : oıe.ıı ~ 
l _ Çanakkale deniz komuthnlığı birliklerinin ihtiy:ıeı e.U sarrll' 

aşağıda gösterildiği gün ve saatlerde lhalelerı kaP ,.'liP' 
,,.e 5" -"' pılacaktır. ıe glirı 11ıılv 

2 - Tahplerin muvakkat teminatları ile birlikte l:haısyo11und• 
de Çanakkale deniz komutanlığı sa.tmalma kom ,,;, 

ma.ları. rrıarı ıc~ ~ 
3 

_ l{.Qpah 21a:rfla yapılacak lhalelerd~ iç ve dış ::ıen bir sa• a fY 
mumu ile mühürlenmiş olm hdır. ihale saati ııdtr· ~ 
makbuz mukabiUndt! komisyona verılmıŞ oıına ~• ti 

lb ı uıı~~,, • 
gedkmeler nazan it :ıre a ınmaz. eri bir e ecbr 

41 _ AŞağıda miktarı yazılı koyun •- .. ·n . ~ı~ır eti ~rntde ııı 
yapılacak olduğt1ndan talip' cr her ftç eti de ·• ,_ffff' 

tanhe1 (il 
durlar. nlz toıııtl un~ ' 

5 
_ Evsaf ve şartnameler hergün Çanakkale d~a ~0ı:niSY~::r (,el 

atma komisyonu Ue İstanbul deniz satına da görıileb · ..... -
İzmir müstahkem mevki kom. başkanlıkların ~n .e ..-. 

İlk teminatı thale g ıt 
Cinsi Lira Kr. ihale şekli 1941 pazattt" ı• mun 6/8/941 Qa.rşamb:L günü saat 14 de Kasımıpaşada deniz ll'vazım 

satın alma komisyonuooa pazarl~ı vıanfn .. a\ctır. İs~aerln ıb<'lli gün 

Eskişehir tayyare fabrikası genel ve saatte komiSyona. müracaatları ı*1~n ~ıunur. (6573> ıoooo Kilo Sığır eti 605~ : • 
... 12000 > Koyun eti ~"' 

direktörlüğünden 5000 aded çukur buyiık bakır tabak. 0000 • Kuzu eti 391 so • 

natın kondu#u arf içlerine konulmuş olacaktır. ' G-169 ' ~248 , ı• 
Kapalı ~rf a • , 

5
000 ade<l düz küçük .. • _:_=_:.-----------=-:-:ı·· v u··nden: .,.rıı-' 

k T T ··d .. r ug utt"" 
Fabri\tam121 dekovil 1ökomotiflerlni çalıştırmak üzere imtaıanln iki ma. 1 5000 aded bakır su up:ısı lstan bul p. . . mu u ı:n bir \e b r dbdueÇd "e.ı~ 

.. ,
0

, ... alın--- .... ·• l _ Yuka.,.ıdıı cı·n~ ve ınlktarı ya-ııh Uç kalem bakır kap '1/Atustos/ yarı . uce il"' 

.. T;;iblerı;';~~c dııer zaruri masrafları kendilerine ald olmak ve fab. 1 b • 'nü s~at 15 de pazarlıkla alınacaktır. İdarcmıZ servislerinde kullanılm~k ü
2

1e:artta birttaçBn~ıng ınatd": ; 
941 Perşem e «U t ~ l k . Şevrole Ford Opel veya İnteruatıo~e -•1onel ve ... ıaatıbü ~-"' 

rikaca. hiçbir taahhüdü tazammun etmemek ürere hüımüha.l ve bonser- I 2 _ Her üç kalemden her biri için 1000 ade ten aşaı;ı 0 mama uzere • · F ·go ıntern- husus~.. et .,.? 
viJı,lerıle birlllcte en geç 5/8/941 gUnüne kadar bir iStid:ı ıle birlıkte fab- yapıl''"'ak teklifler kabul olunur. . netle Uti veya üç tonluk Doç. ar .-ıı ·ndan bU ..t kaD'yon 

net direktörlülü üra tla ma ı """ mıktar yeııi kamyo'l mub~yaa oıuna\;-~ıinde bu ne~n sarfınd~ 
_:.~_!~•••·····-·-··-·-·-=-·~···-:~ ... .::. . ..: .. _ .. : ____ ··-····-·---···--·- 3 - İsteklilerin tek'•f edeceklerl miktar ve fkiatlarl a gobr~re~ ~~~~~:- riŞtnek ıstlyen acente Ye ınüeSle88leıerlrleıı -ıbayet 15 oıunııt• -- l tinde lcat.1 A.eminatıarile ve teklif edecekleri ap arın - den ıu • 

Saa Poeta Matbuau Neplpt MiiıdMı Sellin Ragıp Emeç -~·~e-""·rlıkt.e bell'ı ,,,-ıın •e -atte Kut ........... da buluna.n komisyonda ha. }'Oll bulunup ta satmak nrzu e bd1 nrrıalal'l "' ~ • ..... .. • .,__ müdurhile müracutla ~klifatta u 
------~~~~~~~~~~-L==~~~__:_~~~~~~~ 
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