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Basab bkl 
Sovyet 
tebliği 

Mostcova, 7 (Radyo> - Sovyet is~ 
tı.hcarat l>Urosu t.arafınd:ın bu sabah 
neşr~ıen SovYet ham tebliil: 

6 Atust gUn.U, ordulanmıı. 
~<>ltu, SmolenSk, Bjel ya Çer. 

0 ' Uka.metlerinde ve cephe-
:ıın ~ya kısmında muan· 

ı.1ane mUharebeler vermekte devanı 
eflnı,,tenı.ır. Cephenin digcr kısımla.. 
ı:tıı<ın b\lyük mikyastcı Qifıeeri hueüt 
"Uktıiıulannmı.ıjt.ır. 

1 
Itava kuvvetlerimiz, muht.elif cephe

:l"(!e düşmanın tıopçu, pi.ya.Je ve mo
töd rlU kuvvetlerine eiddetli darbeler in-

lntıekıt,e devam etmişlerdir. 
5 Ağustos eUnü cereyan eden hıı.va 

lllllh.arebele~ dllşmanın 14: tayya
~ın, ıdi.lşürdu.t , 

1 
817 Alustoo goocsi, Ahnan tlyyare-l 

erı .tekrar MOSk.ova şehrine hiıcum te-
4ebbüsllnde bulunmUŞlardır. Müteaddid 
filolar halinde uçan Alman tayyarele
ri, da.ha ~va.ya gelmeden tayyare 
ctar, topta.nınız, ve gece avcılarımıı ta
~flndan d$tılımışlardır. Şet.rin üze-

ne vamıa.ğa muvaffak olan münfe-
' l'ld. birataç Abnan tayye.resi, şehre yan
lln ve tııhrib bombıı.lıı.rı atmışlardır. 
Oılı:o.11 yangınlar derhal söndürU\müş. 
tt!r Ölü ve yaralı vardır. Asker! he
denerde hasar yokıtur. 6 düşman taY
Yoı·es1 <lüştirUbn.üştür. n lr tayyarem1z 
ka.rıbdır. 

-----...-~ 

BearabJMia Almanlar t.aralmdan feral edilen bir F;o,,.et ı;etırlnin hail 
~--------~-------

Alman 
ıevkalAde 
tebliğleri 

r 2 TARAFIN' 
iDDİALARI 

Bitaraflar 
vaziyeti nasıl 
görüyorlar? 

• 

AMERiKAN 
KABiNESiNDE 
DEÖiŞiKLiK 
Hull istifa 

ediyor 
Smolenskte 

310 bin 
esir alındı 

Edenin lran ve "Bitaraf müşahid-
Stimson Hariciye 

Nazırı oluyor 
h Bulgaristan Şimdiye kadar alı.nan ıer şüphe içinde,, 
8kkındaki sözleri; esirler ve ganaım - Willkienin de Harbiye 
'tı .._:ı.r ,,,o en 'k hakk11 J ezaretine etirile-
n 13 143 ... ileri sürülen müialeala • ulgarların • .,a,nk ceğı söyleniyor 
h 10.38 top Pla tad·ı Nevron: G <AA.) 

areketlerini asla -!e~!·: rnd -

unutm "' Tahrib edilen Sovyet tayya- mi edilecek? ~~ sıııt;~~1~ 

Fiatı S kurut 

r··-........................................ , 

E~el.!18 ı ••sudretli 
Turkıye . Tiirklye 

beyanatı J Avrupa,, 
"Türkiyenin zararına T aymis Yalçının 
herhangi bir anlaş- 1 
mıya asla muvafakat 1 makalesine 

etmiyeceğiz,. 1 cevab ~riynr 
Harb sonu 
alemi ve 
Türkiye 

«Atatürkün dehaaile vücud 
bulan T~iye bu alemde tam 
rolünü alacak ve kendi yolunu 

kendi kararlattıraca.ktn·n 

I.ıondra 6 (A .A . > - Harlclve nnıırı 
Eden bug\.in Avam Kamarnsmda. Att
leeden sonra söz alarak wnumi vaziyet 
hak.kında izah11.t vemılştir. 

EJa.en Türkiyeden bahsederek: şöyle 
demlşUr: 

TürkiYe ile olan mUnasebet.lerunlzln 
[Devamı 5 i nci yfııd:a] 

«Türkiye arki Avrupada 
ve garbi Aıyada herhangi • 
b ir ıevk ve idare faa\iye - ~ 
tine İ§tirak edeceği bile ~ 

ümid edilebiliru • 

" Türkler böyle bir 1 
role la.yık olduklarını 

göstermişlerdir,, 
Londra 6 (A.AJ - Timesin dıp

Iomatik muharriri, TüJ1k gazeteclEJ 
Yalçının Timosln G8ulh ve kuv -
\•etı. bQ.şlıklt Cuma ;filnkU başına. 
kalesi hakkında ynmıih y zıya oe.. 
\'Bb vemıekıtedir. Bu ceva.bd böyle 
denilmektedir. • 

(Deva.mı 2 ncl S3yfad:ı] ~ 
'-. ............................................. ) 

Kadınlara hücum! 
Kadın ve erkek okuyucuanmız arasında 

tuvalet meselesinden çıkan münakaşa 
bütün hararetile devam ediyor 

ı.o _ ıyacagız,, relerinin yekünu 9.084 Şark horoıwtı h•kkı••• her ıtı ~"':."' New~.:,: 
"l Udra, 7 (A .. K. f k tarar dıı birbirinin ayni iddialar- DailY Mıror gaze. ' Y~ '°' > ı i .. oksa erkeklerin l('kl 1 mi onlara d ha razta 
l'ıı. ... _ ll.azırı B. ""-'. - ngıltere harı. ıye mın a asında da. bulunmaktadırlar. Ruslara tesinde yazdıtı bil' Kadınların ruJ Ye pu .. ra l mı. y ı.."""''<lnı. ı be ""'ll'tı dün Ava- Kama • .hk .... ..,...,,ıda, naevs.Jç zaman ltaybettirbor1' "'tnda -.ı Yanat -.. ,__ l l d•td• göre Alman zayıatı çok ağırdır, ,, _. Gtınları eö ı ı:tı.sında tıan hak- ıs ı am ar zapfe ı l bu vaziyette Alınan ordulurının memb&lcı.rdan alı• Gazetcınlzde, cKadınlar bu· scnode l3Utün erkokleri tam m~asıle btrer 
b ı:- üınıcı 

00 
~ iştir: · taham:mulu yokt ur, ve Alıınnnl'lr nan hatıer1ere ııö ,. tu,•alete knç saatlel'ınl ıı:ı.rcnrlar?» alkoWt olarak tasvir ve tavsif ediyor. 

~e!~&.ıınıızı nı!.nn kil ' lran hllkılmet: Berlin, 6 CA.A.) - Alman Başlcu_ ihtiyat kuvvetlerini de .ıı:ı.rfetmiş re. Ameı1koa hnrl.. mevzulu bir ya~ıı intişar etmı.Ş. bwıa ıı.ı. Hadlb'!ld~nk.lbt nıç tıe söylc.'<ilklc-
lr. .. ~ WJ:· ftab ettıK.< bUtfoara ıılarak va. mandanl•ıo;ı tebl'ıo;i. c17e nazırı c or • bıız• kadın okuyucularımız sinırlcne- rl gibi eau ır. 
"""llktır cs• tUn tcablıier· a '6 L&. bulunmaktadu·. Ruslııı· ellenne deli Hull'iln sıhhi su relı: , cevab yazmışlar. erkeklerin, kadın Meyhanelerde sı.zı,p katanların kütle 
~en·• ' - Tanı muvaUakıyetle netlcelenen şark geçen esirlerin genç çocuklıır oL- sebeblcr dola~ rnso~ı J>El.'l!nde ve meyiııınelerde ne k.ndar sa- lçınc!e bırer is ısnaıyot. ted'<(il etı.lkler •• 

Ylfi~l Bulttaristanın Yun nlr;t cephesindeki ha.rekAt hakkında b u_ duklarını ıddin edıyoriar. ıe ı.stifa edocekinl bl.ldirmekt.edtr. Bu atlerlni harcadıklarını sormuşlardı. Biz nl cüml<'mlz blllrlz. Socıra aşk meı.tu. 
kı.n<111 ~Vl'aya. ka~ı olan hareke~~ h~~ gün fevkıılnde tebliğler neşredilecek Diğer taraftan gene Ruslnrl:ı. mevlc.le, vakti.le de ayni maka;nı ~<ıgal bit.arar olduğumuz clheıJe, buna cevab bu )azmak, kadw peşinde k~ak za-

c_ a El!nistlr kı: tir. 5/6 Ağustns gecesi Alma n sava§ CDcnnu 5 incin sayıaclaJ etmıŞ olan bı.ıg(inlc(l ~rbly... nazın vermeki ertı:ek okuyucularımız:ı bırak- nıon israf eıtmemtZ yolundı:ıkl iddlaıau 
ltıgUtere bll).Şma gijnU 11eldill zaman tayyare teşkfilerı lyi rüyet şartlan SUmsonun get.ı~ool lhtimall vardır. mıştılt. Aldığımız mektublann çoklu- da mübalD.{tahdır d~ ... 
bu tarzı :a,e müttefikleri Bulgarların [De 5 · in sa fada] [Devana• 5 mel sayfada] i.ından erlcek okuYueulımınızı.'l da bu Gllnlült ıneşgalelerı arasında bu ı. 

larcıtr.. reketini Mla unutmayacak- Cv.Amı ~s~k~e ....... r.,,..._.....1.:: vaz1.· yet =1 :~:nbı1 ı!~s:ım~~~~~:ık~ğr~n~;~= :y=va~uı:u;,:. on~~~ek v:::k~~r 
l 

ru.ı . Bu mektublan sıraslle n~cdl- göst.crebilecek kadar a2Xlır. 
eh askeri heyeti roruz. . Fakat muhterem bayanhrnınz öyle 

M k 
e Bursa okuyucularımız;- mJ01~ı-•• ftAa h 'A"'I k d k OS O d x . ........,...... ı.,.... r a ın yo tur ki: 

to va a R d l dan Cemal vzcerı: süs ve tuvıılet için saatıerınl knvt>et.. 
l'e(1 ~<!:'~· 7 <A.A.) - Leh askert he- us or u arının musırrane •- BaYQ.n Ma.ld:>ulenın gnzctt>de in- ıncsın ... Bay Enis Yedek, nınka\&lnd 
~OSkovaya varm~tır. tlşar eden mektubunu okudum. Muh. kadınların süs vu tuvıılct ıcin sartet. 

~rtırma ve eksiltme müdafaaları acaba sonuna ~~..:"' .. ~~ .. ~".""'"ki •UşU•ce- d.,.,, -~::m~"i"::tı ~~,· · 

kanununa eklenen kadar bö11le devam edecek mi? 
muvakkat madde 3 

aıı~:ara 6 <Huswın - Artırmıl, ek- Dünkü Alman fevkalade tebliğlerinde verilen rakamlar hakikaten 
~ ~" i.ha.ıe kanununa blr muvak - mu··thı"ştı"r. Fakat bu muvaffakiye. tlerin pek pahalı bir surette ele 
llıın ~e eklenmesi ba;ckındalrl ka-

'l'cf!d ihıı.sı Meclis ıımwnı heyetıne geçirildig" ini de itiraf etmek lazımdır 
~1 11ınlı;tır. Mal/Ye encUmcn maz-

~%1 llıda ~le eOYle demektedir: y E ekıı· e ı ..... D tı buıllkeUtnize ttlhal olunma.,ı zanı- azan: m gen ra ..... . 
~i ~~ ~~~ ~~:ın ~~ı~-:ı~ıı~ Dünkü yani 6 Ağusto.s taraıli Alman j cepheye inhisar etmekte ve Finlln- mi istikametinde hareket etmekte o. 
b it g ntsleWrntş olmasından dolayı tebll#i dıter lhanb cephelerindeki h.a_ diya cepheslle ~tigO.l etmemektedir. lan feld mareşal Ritter wn Leeb or_ 
lar 1 l>iYııaaya inhl.sıı.r et.m:ş ve bun. va, denıZ ve kara. harekatını kısaca Alman umu.mi karargfüıı, tôli gibi go duları grupu. 
,:; <tt~er memleketlerden vflkl m~ bildirdı.k.t.en sonra şark cephesindeki ninmekle bera,ber karşısında büyük Bu ordular grupu dünltu yazımwda 
>e , l tall'ıbier ka1'1$1&llda ihzar. udı- vaziyetin bugünkü hu.füsi teblltü!r- bır düşman ku.vvetini tesbit edG> hır_ da biraz iızııhına çalıştığımız veçhlle 
\'a~ c ~ltm şartlıı.nnı kendi hususl de ayrıca izah edilen ekiller dahilın paln.yan ve faraza Sovyet ordularının Lenlngrada doğru olan he re ketinde 
llı~eetıermın icablanna .ınre tnvln et. de rnWıım ınklşa!lar göstermekte de. eısaslı bir ncat.l halinde umumi ıvazi.. Bovyet kuıvvetJ.erinın ~detli muı.A _ 
tı.: b $lamışlnrdır Bu hal mUvace - _ .,..... '"' 
~ lıı<ıc de zlltrolun~n n.rtınna eksilt.. vam eyledığinden b:ıhscylcmektedır. yet uz:ertnde çok ağ'ır oır tesir husu_ vemet.lerlle kıınµlaşmı.ş olmalarına 

kanunu ne wnumt muhaseb ka- Bu hususi te1>llğler 2.yni zamanda, le getirecek olan bu cephe hakkında ratmen terakkiler kaydetın.lşler ve 
~~"1ıun teminat. hakkındaki hilkliın _ Kızılordu ıle muharebe etmekte olan belkı de ayrı bır tebliğ neşredecektir. Sov\Yet ıkuvveUeritll sag kana.dları Le_ 
tırı e rtayet olunmak KU'dıle mal sa- müttefik orduların şimdiye kadar tah Hususi tebliğler, Finl!ndlya tnr - ningrad Narva ~ndtı sahile soı. ka 

~1.tna.'k lmlciuu kal:mamışt.ır. mını olarak bilinen umumi inkısamı f62i ile Karadenız nra.sındakl cephe. nadları da İlmen gölüne dayalı bir 
itti.il ~ınenhnız 1939 harbınin dem - nı da daha saliıhıyet.J. bır tf d.e ıle bl Y1 mnu.rni olarak mıntakalara aylr. cephe tesisi mecburiyetinde bır k • 
~~ e rutınnn, eksiltme kanunile u- raz daha nQık ~k g ~e ol makta ~ ona gQre '1.a1ıat ve malü - mışJ.ardır. Bu cephe takriben ıoo k.i... 

rı ~~ kanununun hUkUm • duklarından biz le Su~dkü yti-!tmm mat vermekteıdlrler. Biz bu malfuna... lometre imtidıınıdadır 
tıı}ı ~ ..... Utı kn.btı olm•van hal!ere ~~ ... rıı.ı · h · 1~ t .d:.hl,iai .. h · ü #o • • ~ ır Olmak r+..1 Uk<'I te is- bu ıı<».1 ı" erın u a en "ti . as tı, kendı m .t.11lealar1mızı da lJ.,.ve et.. SOıvye.tıorln bir kısun kuvvetlerinin 

L -l! &ılltı.hiyetl şa le ,_h • tlnhıdea' e retmeği muvafik buluyoı:: z. • ınek s uretlle şöylece telhiS edeooltis: Pel.pUıS gölünün garbında ve Eston.. 
~ ı.. ı er vermets ı ıs ' • .. . ~ ""Ylhatan aynen ye müttefikan Husust tebliğler yalnt2; }"ın. ıya ı - Kolm ile Estonya arasm.dakı ya. da.bilinde kalmış olmnsına rağmen 

et.tn.l.ı;Ur. körfezinden Kara.deniZe jldar •pıan mıntaka. dahilinden Lenlnsrad umu.. [Denmı 5 1nc1 ıa:tfGd.al Harb - ;Şa Kiye/in lıeylU.. Joyam elmayor/ 
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Hergün Resimli illa.kale: iyi insan olabilmek için "Kudretli Türkiye 
ve şarki Avrupa,) Mes'ul aramıyoruz, 

Takih edilen usullerin 
Değiştirilmesini 
İstiyoruz/ 
~---Ekrem UpldıaiJ 
G alatada vukua. •elen i:nhida.m 

hidise9in1 u arada aLJatmış 
sa;) ıJabillriz. İçinde 7irm1 otm e&DJ ba
ruıd ıran bu iki han, meseli gece her
L:esin uykuda bulunduğu bir sırada n
J.:ılmış olsaydı elbe& birçok. niifu.s zıyaı. 
na sebebiyet ~ekti, Yıkıılmanın 
guııdüz, hemen bütün bina saklll1eri
nin sokakta balanduWarı bir e;ıraya 
tesadüf e&.mesi bir talih eııeridir. 

Bununla beraber Jıacllseyi basit bir 
kaza eseri olank görüp reçmiyelim, 
gıu:etelere intikal eden Lafsilatı arasın. 
da bir cümle var ki bizi bir hayli işgal 
else 7erlclir. . Oi S-R:AEL i 

r.saa ta.rafı ı ine! sayfada] 
«Sevik ve idare• ta.biri hakkındaki 

İngiliz ve Alman ıtelA.kıkileri b!ıbirinden 
ayrıdır. İngillzlere göre bu ta.bir, _şarki 
Avnrpaya R~m ve,-a diğer her -
hangi bir dm:.1in hi.kim olması ma
nasm.ı tazammun etmez. Bö,7.e bir şey 
isLemiyen camiaları v~et altına sok.. 
mek İngiliz devlet adamlarının 7.ilı .. 
.ııinoen geçmez. 

Şaıtd Avrupadalki bazı küeük mfl~ 
Jetlerin yakın tarihi, başkalarından zı .. 
1a.dc ha-rictn böyle bir sev1c ve idaresi~ 
no muhtaç olduıklann1 göstermiştir. 
Kudrı*.li Türkiye, geniş ara.zlsi ve 
yüksek an'aneleri ile böyle b!r şeye 

muhtaç de~lldir. 
Bii ais, Türklyen1n şaı'itl Avrupa.da 

ve garbl Asyada böyle bir ga.ye ile uı. 
zwn görülecek herhangi bir eevk ve 
idare faallyetine iştirak ed<l1:eği bile U
mld edilebilir . 

Yıkılan binalardan birinin altında 
bh' berber dükkanı vardır. Dükkiı.ııın 
ntüstecirl binanın çat.ladıt:au, yıkıl • :Bir Fransu mtıhaniri İn:;iltmınin aiyas1 tarihini tetkik ederken şu nok· İyi bir koca, aJD.i zamarub da iyi bir baba hissen ve tab'an mutlak su-
ması ihtimali bulunduğunu görüyor, tayı kaydetmiştir: 

Türkler, muttasıf bulundu.k:arı dev-
1et adamı mezayası sayesinde böyla 
bir role 1§.ylk olduklarını göstermişler~ 
dlr 

beJt>diyeye gidlp haber ftriyor. Glads&on fildrlerini beğenmediği Disraeiiden nefret eder bu beriki ae rette iyi bir insan olmaya.bilir, fakat bu ancalı: yüzde bir derece1indedir, 
Gazetede lıidisenin ıa.fsilitını veren Fecli hiç sevıneadi, fakat her üçü de ayni derecede t.emb, 'dürüst, milletse. buna mukabil kansına karsı müşfik olmadığı gibi ayni zamanda çocuk. Kadınlara hücuml 

arkadaş bu noktada: ver insanlardı, çünkü her iiçli de iyi bir aile babası olmak vasfında. blrle- larına ka.l'Şl ihmaJkir Te haşln bir erkek yüzde yüz fena bir adamclır, on. CBaştarah ı iııcl sa7fail&) 
y.ıo. Bayan Ma!klıule işi dala ileriye 
götürerek erlreklerin eğlenceye karşı 
gösterdikleri aletkadan, • m ektubU 
yaz<hklarından dem vuruyor ..• 

- Berberin dört gün evvel yaptıh şiyorlanh. cl:uı hiçbir iyi bereket belı:llyemessl.ııa. 

~~~~;~:=~::~~ -(-···-·····---S----e---h--·-··-.-.-.. -.. _r ___ .. __ . _____ .. ___ H ................. a ............ b ............ e.. r ı·-·e .... ·--r .. --·-·--·.--.·--·--· -.. -·-----]-··· 
ğil ml, bilmiyoruz. Doiru ise 'I 
bizim a.nJamadıiımız uokta i,şte bu, -----=--=--~~---------------------------------------------J 

Saatlerinin mınılm bir kmnmı sUs 
ve tuvalet uğurunda heder ed<>n muh. 
terem bayanlarımız, eğlenceye gttmez 
ve aşk meıktubu yazmazlar mı acaba? ..• 

·:!~a!ı~!~=i~!~r·d:~e~~: s~~: Yarına kadar her Tophanedekı' ,. nhı'dam ha" d·ısesı· 
dülffidür. İhbarı alan daırenin o da-

kikada haret.eıe s-«erek ~a.ıabiyetu bJr fırın yenı· ıı·p 
ınühenılisbıi hemen gönderınesi, alaca.-

~::r-=~:~~!'~:?"i.:"i ekmek çıkaracak bir meyhanecinin dükkamm 
US"Ulleriııin çerçevesi içinde, normal Jı..a. 

r·····················-·················--···-... 
Olur mu? 

lstanb ulda iyi 
buhranı 

su 

e Erenköy istasyon cadde· 
si 31 numarada Aü ikizler: 

«- Erkeklerin dörtte olri içkl, kacJ;.n 
ve kız peşinde; dörtte üçU de Jş ve va
zifelerile meşguldürler . .Bu vaziye~ ka
dınlarda ise tamamen aksinedi .... Yani 
onların dörtte üçll sus ve tllvo.lctle ~

naııanııa.an reeerek hare.Ut et.nis oı. Yeni una eski unlardan karıı· uenı'şletmesı• yu"zu" nden mı' oldu' ;::ı: ~ ~:w'u!::1:clir. deı!:i~::;:; tırarak ekmek çıkaran lırıncı· ı 
1
1 

iralı eden bu kanallardır. laruı bu hareketine müsaade 

! man israf eder, dört te oiri de aşağı yu. 
. .. - İ ka.rı ev işlerile va:kit geçlrlrltır. 

Bırkaç gündür, damacana ile iyi r Hele ıbazılarmda bu tuvalet ve stls 
su. bulunmuyor. Bulunsa da sucu- ·ı iptil.8sl 0 kadar aşkındır ki; yataktan 
lar , aklın al.mlyacağı türlü se - ks.Jkar !kalkmaz başlar. Gece geç va. 
bebl_erle, fazla para istiyorlar. kiUere kadar kısa fasılalarla devam c ... G~eıılerde küçiik bir ev inşası için edıilmedi Adliye ve zabıta evvelki gün Gala. müracaat yapılınıştı.r. Bu sırada mü,. ı• 

rulısatlyenin ne kadar zamanda alma- tad uk ı bileceğini salahiyet sahibi bir arka • Buğlday ununda.n yüzde 90 ro.ndı • a v ua. ge en inhidam hfı.disesi hendisler dairede ll>ulunımad:ığından Diğer tara.ı:lian . Evkafa bağlı İ der. Biz zavallı erkeklere gelince; ~a-

daştan sormuştuk. manlı ekmek dün sal>aht.an itibaren e:rafmda tahkikata devam etmekte. k.atiıb müracaat salb..l>ine derhal bl~ 
İki, nihayet üç gün, cevabını almış- bir !kı.sım fITmlarda filen satışa çı.. dirler. ~~nin adli cephede tahkf. nayı terıketımelerini ve t'.l.lllirlne ruh.

tık. Rakikatie bu muamele on altı gün karılnlJŞtrr. Yeni eianek ba.lk tarafın katı müddeiumumi muavinlerinJen sa.t veriJmesi için sahiıbinin Jstida 
sürdİI, bize de hususi veya resmi ili dan i:>üyiik tılr ra. ğbet .. gorm .. ·· üştür. Y. a Hilmi Davaslıgil idare etmektedir. ile ""'ediye._ müracaat etmesini soy'" 
ha.yaiında. birçok dersı:r ögrehnl:ı cJ. hr b t tl ..,..,., ,,~ rına kadar şe il1 • u uıı sem erın.. Dün alakadarlardan müteşekkil bir !emiştir Müstecir bu vaziyet üzerine 
du. deki fırınlarda yenı ekmek çıkarıl - h ı:. had' · 

:Bu dakikada belki nrfsimmle tec • nuş oılaca.ktır. eye ~ maha11.inde tetkiklerde derhal bina sahtblni bularak ~amir 
riıbe ettiğimiz için bize bu iki rni..alden Bazı fmncılar fmnla.nn b ir kısmın bulunmuştur. Ancak esaslı keşif en- için istidayı !hazırlatm~tır. Bu \stida 

memba sularının fıatlarım artır •

1 
bahtan akşama kadar binblr ıalle ı. 

mak için bel~y4:ye mUracaat vaki cinde ekmek parası kazanmakla. ömür
olm~ .. Bu .ikı hadise de İstanbul I ıerlınizi günah eyleriz. Muh.t.e; em ba~ 
şehrinde ~ve asla tevil edilir, yanlarımızın bu farka. hürmet etme. 
izahı kaıbil olur .şeyler değildir. Da- ı lerini iSteıiz.> 
macana ile iyi su neye yok? Bu. • Jzmit Jemiryola lotoğ-
lunanlar niçin pabnlı... Bütün ı 
membalar mı kurudu? Yoksa su- rafçı T. Oktay: 

cl.&bA aeı gelen bir üçüne• vak'ayı da kaz tama kald ıldıkt hatırlıyoruz. da yerui ekmeık çıkarıldı.~ı gözönün. m_~n . ı:r a~ .9lnra Beyoğlu Kaymakamlığına verilirken f 
B

ir bou>··.. "'ene evvel bir çocuk için de tutarak, eillerinde fa~ bulunan IY.~tıablleQeğınden lbuı·ad-akı enkaz kazanın vukua gebeliği z-abıta taratın 

ihtik:A.rı için bu b ir mukaddeme «- Nazillili bayan ıddi':llarında çok 
mi? Hele resmi blr müesseseye mUbalMa yapı::vor. Eğer eı'kckle ba
bağlı suların fiatlan niçin arttın • :nmlara aşk mektubu yazmak ve on. 
:ır? İşte birçok sual kt cevablan • ı~rın 1 peşlndbe Jroşma.lr~ lzamü SU: kkı.ıe:!>dei. 

- ...... D ki t• unl ı...A • "'·ta kendile sı.ıro.tle 'k:aldırılmaktadır. HA'Cli..<>erı.ln . . ünh·ersıtenin 6 profesöni tarafından es ·•P arı ..ıı:urcam...... - ,, . . dan telefonla Ka,.ıı.a.'kama bil.dı.ri.J. 
l•Wı1ac bir konsülta.syon nt:tkesinde rl için bir zarar UllliillU.Şlar ve bu un. kat 1 sebebı ve mesullerı bulunup 'bu miştlr. 
çok nadir kullanılan bir ilıi.ca mutlak ları yeni tıp unla kanşb.rarak ekmek. lımmadığı henüz te3bı't 0~~ ~ken lbinanın yo.nındakl 163 nu.. 
hiı.um hasıl otmu5tu, memlekette ınev- yapmak istemlşlerdlr. tır. Nezaret altına alınmış kını..s'.)ı yok- maralı binanın da. maili inhidam ol. 
tudu yoktu, Almanya.dan .cetirtilmesi Bu vaziyet mahzurlu görülmüş ve tur. Yalnız 1binanın altındaki meyha d .: .. ··ımı;.q belediye dün sabah 

dırm.a.sı 'bize düşmez ve elimizden dıy_or arsa, unun mes u gen. .. • 
ıre1nlem. AlA1tadarlar narekete lcrıdir. 
mcıc ıoın arı.w. ~ ......_ geç - Peşın· de koşturacak kadar zarafet 

l 'dlr ......,,..,\ .. meme 1 ler. v u g u .... m a.,. oohfb olan iı::ıdın. :nenf1--

Olur mu? hir lharek~ile muhalıJkıak '.c.i o erkeği 
yec1 ----.....ıa... --ı-,,..... .. _ ,~ . ..,--~'I 

Büti.in bu ım. 1-"·- , • ..--·-

ys.nlara aiddir.ı 

Erk! o\t'UYucutanu ee-' 

d ıh .r- d•:t.ı~ı:. ı~1 t ugu goru ~ 
lazım ı. eldeki unların bir an evvel arcıaı1a- neci Baıyramın. ~nıru gen"j e • rf d ,, h hal 

Raporu Sıhhat VekaleUne göndel'ir. ~ . l :ırorte binanın 24 saat za ın a ...,e eme J 
ı.iıılz, iki nihayet üç cünde ithal mü. rak yeni ti.P ekmegın norm.aı ı - mek ma.k.sadile binanın istinad du - bib' t bliğ etııni.ştir '-······•"""""""""" ..................... _ ..... .-' 
"aades'ı oreJir, denildi. Raporu "'Önfier- de çıkarılması fırınclla.ra ihtar edil. nıiarından bir ta.nesilli yıkt.ığı ve in- ~kl]ması~ sa ıne :.. •-'-dird be. .. .. • · Bina bugun y:ııoımadl5• wuı.- e -
cllk, it.hal müsa.adesi reldi, fakat iki miştır. hldamın bu yiirırlen vukua geldiği ld~ , 
üç g-iinde değil, haftal&rca sonn ıeldi Beolediye fırınları çok. sıkı ~ttişe dia olunmuştur. Bu iddia etrafında l~ tarafından yıık.tırııacaktır. 
ve maalesef bununla :mesele halledil - tabi tutaca'ktır. B~.un içın ~1~d·~~de da tabkik.a.t yapılmaktadır. Bu sahada dün de tra..m,vay se!er-
miş olmadı. ilacın parasıru gönclerebn. ayrı lbir teşkirat vu.cuda getınlmış - Bel A~ f '.ft eti d bı3.disenin ıerl tam olarak yapılamamıştır. Bu 
mek :..in ikinci bir ıaüsaadeYe liiTwn tır· n....uk e"-ek ,.ıka.l"an fırıncılara eu.ve en ey e t teblik ı· 

·v •· D\Jl<i. • ..,... ..,, • ır belediy"'yi al:B.k.ada.r eden cephesi ü., bmnda tra.mrra.Y sar.sın ısı e 
1 

varmış, ikinci bir tsthl& yazıldı, hafta- dd tli ezalar venlece k:t "'· ıarca o taldb edildi, nihayet kısa bir da şı :__~--o-- · ıı:erlnde meşgul olmakbdır. Salahi _ gıöriildüğünıden seferlerin yapılmama 
t"e'f&b atmclı: Araba ile tramvay arasmda ret.tarların ve.rıdiği malüma.ta nazaran Si idareye bildirilmiştir. . 

- ııİstediğinlz paranın ihracına Jnii- • d. yıkılan binanın m.a~ inhidam olduğu Diğer tara~tan yikılan biı:a ~ıvarın 
saade edilmesi mümkiiD ılel"ildh'; ı,ıUn- kalarak ezıl 1 ha. ...... n ... - ~, ..... aiinu·· .saat 12 de bi-lda.ki diğer btnaların da vazıyeti _esrus. 
kü Türk-Alman ticaret .uılafma.sıwn AAı ............... ~ ~~ Dün, Çapada bir arabacının eğır na. m'-....""irlerinden bi'rl tarafından ıı surette tetkik olunacak ve mailı ın. 
tu fMlmda mevcud kalmamışt1r.» bir ...... ~ ıkt ıl a.kt 

Aradan bir buçuk sene &"~U ve iliı.ı surette yaralammıs~ ne~icelenen Beyoiğlu Ka'Ylllakami$na. şifahen hidam binalar derhal Y ır ac ır. 
elin tabrikadad1r. tramvay kazas1 oımuŞtur. ..,. 

BOyle bir vaziyet karşısında bir ba... TQ!Pkapııdan Sirkeciye gittnek:te o • ,.- • p o L ı• s 
1'anın hisaedebiJecel"i ıduabı aesaba ıan vatman Beytullahın idaresinde.ki A D L 1 Y B ••e 
katm17onmı, fakat bir vatandaş .sıla... tramva.y, çapadan geçerken, Aksa - W E R 1 tllc meseıe:re daha umumi bir zaviy,,- raydan genek:te olam odun yüklü H A B E R L 
dc.n bakarak hayatı ali.kadar eaeıı Azizin kuflandığı çift beygirli ara·ba 
nıneleleri en başa almak şartlle bütün _.ır .. d• 
1 mmızcte form.aliieleri as.cari hadde ile çarpışm ..... v • H d d marşan iZ ı!tırerek azami sürati temin etmeniıı Çak şiddetli olan. bu Ç!ltl)IŞitn.a es.. ay arpaşa a bir arabaya 

yar ah :~;:a~t!r!:rlnde aıarmaktan kendimi ~~::~~:b~~;a::· :~:yl~~~; çarptı . ÜÇ kişi ag'"' ır 
Bı. maksada varmak ~ln hükumete ezıımiştır. 

elimi7.den g"elen yardımı yapaıak be- Azi~ baygm bir halde Cerrahpaşa 
pımi% için bir borçtur. Gördüitüınüz hastanesine kaldırılmış, vat.ına.n ya. Evvel'ki akşam Haycıarpe.şaıd.aki ge_ ırada manevra ya.pma.kta olan lllar _ 
aksakhğı göstenneldl~lmls, ~lkme • ltalanarak hakkmda takibalta 'rşlan çidde bir tren kazas. ı ohn~. oirl ağır şandiz 'Vagonlarının sadme.sine ma. 
nlıı sebebini .sormakbgımız, verilen ir:.c.- ki · ı ,... ,....,..,tır ruz kalm•..+-ır 
hatm kili görülmemeSi hallnde ma.. mıştır. olmak üzere üç Şı yara a.uu,..- . "'1~ • 

f k makama başvurmaJdığımız, hak- d .. .., - .. Kıad:ılk~de, y'Ejdeğirmenlnde o.. Çdk ani olan bu çarpın.o. netice -

k
e,· zirvesine kadar aramaktı. Kızıla.yın sünnet ugunu turan sara. adın.da bir kadın bera - sinde aralba parçalanınış, içindeki 
ımı1.ı son , K1zı'lay Alemdar nahiyeSlD.den i;ımız icab eder. il h ifün 16 _ 17 Ağustosta iki gün \ki ~~e 'berinde km Margrit ve oğlu A\•ram yQ'.Lcular v·üıeudlarının muhtelif yer. 
Başvekilin en sonuncusu a 3 

.. · · · ı+ · 
1 1 

tenux.ı ıiö'lteri - olmak uzere Sara.yburnundtı. 'Yapıla- cild .. J;.,, halde Haycıarıpa.şad:m bir a.ra lerınden ehemmıye1ılı swe .e y~r.a -
g-azetelere geçm ş o an 6 • t h+""""' .. t d··.ıı.·· .. l.06" edi ror ki hükumetin de hepimizden .ıs c- cak mu ...... -r-m sunne u&unune ço_ baya binerek KadıkÖ,YÜ.~ d~ı-u yola 13llm~ardır. Kau.a?.ed.eler, teda'Vi 
dlğl bodur. Fakat unutmı.yalım tı, .bn cuklarını ~aneı:; 'ka:~ettinnkek çıkmışlardır. mek üzere Niimune ~a.stane6ilıe kaJ.,.. 

zif cak ara ura. takib ?lkrme ·ç·n ıher taran.-.n muracaa.,,ar vu u_ . ~ tra-fmda tahkika 
:aı.: ;::Stesna. karakterde fenJler ta- 1 1 akt:.adlr. Mıntaka Mricindeki Ara.ba, Haı,yldıa.rpo.şadaki tren geçı,.. dırılmışlar, iBe e · 
rafından yapıldığı taktirde .ıetil, be- b~ 1llarJll. 11:>\zi mütehassis e-tme_ dılnden ka.rfı tarafa geçerken, bu sı- ta baflanmlfbr. 
ptmiz tarafından müst.em.irre"l iCa ed>I. ~ur.ac:a en kQdrO darlığı yüzünden oooaoaoo•H•••••ooaooooo_o ... ooo---••ooooooHoOOOOOOHUnHtOOHOOoOaooooooHOOOHHeOO,..UHO••-

mt'Sl halinde 9emel'e verebntr. sıne r ~ Pn olmadığını bıldiriıiZ. 
Rerhanli bir memlekette l$ y!lvaş is'aJına ~.~ 

rirüJorsa. masa üzerhule dosya bitiki- • • • k k "htiyaçları 
3•orsa bir u)Mc1a.n çıkarak ibirilnde Dışçılerın auçu 1 

~na mes'elireti olr memul'1'. bir Dl; Tabibleri Cemiyetinde~: . a lıJ,rı 
(Devamı 8 neı sayfaia) Meslekdaşların kauçuk ıhtıy ~ 

···-····--······-·································· m.iktarının CeD\iyetçe te-abiti alaka-
dar 'k()Illl8yonca karar altına alındı -

ğı .:ın.- ihtiyacı olan arkadaşların 
Dı,.ua..u., • ğ dl 

rabi s.ııs ihtiya.A;lla.rı miktarını reçete ka ı an 
Ul6D na., Cemi.yet riyasetlne nltaben. yazıp 

imzalayarak Asri diş d'!P()suna ver • 
mcleri riea. olunur. 

1 .Askerlik işleri 1 

Rumi •ıı· ı 7 111'1 
- Peqembeı 

Temuıuz R-i nıae 
25 1941 

-lilllr 
94. 

iMSAK GONE.Ş Receb 
s. l u. 6 o~ 13 4 os 337 doğumlulan davet 
9 

4.S 7 44 
Fatih Askerlik Şubesinden : 

u. 

337 d'Oğumlrfiarm .son yoklama müd 
ı-;ô;_;.~:-1•--ıı--i~nt_li-n-A-lı:,:-•-m-il"-Y-atar,._;_-ll deti çok a~!mıştır. 337 doğumlular 

.::ı. \D. ::;
1

•
7
. ı 1~. ~0• ul

9
• s. u . ve bu doğumlularla muameleye tabi 

v, ıs 20 " .: 22 06 olanların nahiye sırasına bak.madn 
ı::. 5 oo s 53 ı:.ı 46 cezalanmamak üzere acele şubeye mü 

racaatları ilan olunur. 

İSTER 

İSTER 

iNAN, 
iNANMA 

Blr fınncı ile konuşayorcluk, şöyle 
(kdi; 

_ Ekmeğin satışı çok olan tanırı-
m~ fırınlarda satışı az oıan küçük 

fttınta.rdaJdndeD daha iyi yapıldıGtm 

1 
mesele yalnız lşol ile bir envaldan 
çıkarılacak ekmeiin mltdanııa ba. • 

ka.r. Bu tak.dinle ise fazla satw faz
la kazanan fınnın kazanemdan bir 
miktarını feda. edebilm.esine muka. 
bil diğerinin bu feda.k3.tlığı ya.pa • 

ııö)'füyorsunuz. mamasını tabii görmenız icab eder.ıı 
Bu, un saiışıntn serbest 0~11~~ Meselede salahiyet sahibi olma • 

amanlarda daha ;ıiyade varıddi. 
Zira satışı 'fazla olan ı.'ırı.ı rağbeü nıak1a beraber vaziyeti hakikate uy. 
nıubafaza etmek için {}atı daha pa~ ı;ıın gördük. Bununla beraber bu se
halı olan undan da ahp diğerine bir be.bit balkı iyi, yahud az bi blr ek. 
miktar kanştırmak gibi n,,,-ullere mü- nıek. yem.iye icbar edebilecek bir se
rau:ı.ı edebilirdi. Bngün un nynt de- belı olduğuna. inanmadık. Fakat ey 
elrmenden ayni kalitede alındığı ;çin okuyucu sen: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Kömür sat.şiarında 
zincirleme ihtikar 

Son Posta: vesil ilP .. A,....,,,. 
vııbıanm neşretıoel' 65 

• ı.cK~ 
• yalım. Biz .,., 1ıahlste bitaraf ıs. !'$ 
~c:d kadın o'k\lYUCUlarımız, eTke1' ~ 

Ftat mürakaDle .memw·Iarı, kömür iıtıcuııd•rma m ukabele ctaııye ıtl "'I 
saıtışları ii2:eriru:le mühim bir ihtlk~ görürlerse onları ds. DlfllllJl_.11' 
cürmümeşhudu yapmışlardır. y_.ı - dercedece~z. ıı 
m.p:.ıa. odun ve kömür t:ca~ ~an k 
Ceına~ Seylanoğlu topt.aıı k.Omur al. D:trlan te rar 
mak iStJ.yen:lere pe....-ıende fiatı ile p • gı· ttİ 
satış yapmak iıJte!Sl;ştir. Yapılan bl1" artSe , 
)bba.c menne .ıton~l memurları Vişi, 6 {A.A.) - Başvekil 14ıı"e ' 
vak'a matıalline gitmişlerdir. Kömür_ Amiral Darlan muallaktaki rn~1 

I' 
li ~ memurluına da. 5,5 ıer bak.tonda Alman m.akaınları ~~ 
~uruştan satış yapacağı yerde 'l,5 rüşmek üzere P ariSe hareket~
kuruıııtan sat:!§ yapmak iStcmiŞttr. Bu tir. V.şi sal!hiyetll mahfllle~l ~ 
mırı üzerine za\bıt tutu.lm.UıJ, bu sefer Un epey zamandanhe-rl Paı'iSe 
~ suçlu, satım.akta. olduğu k.ömürle_ eliğini batırlatımakt~ 
ri Ali YıltnM: adında bir ba.şk~sından 'l 1 
6 kurı.rş 30 paraya satın aldığı:ıı ~:1- 1 R AD Y ~ 
dl.a. etmiştiı-. Mi Yılmaz ıse- kt'ımur~ 1-------------
leri 5p kuruştan sattığını ilert s~: PERŞEMBE 7/8/9'1 IJl~~ 
mi.iş ;se de fatura. ~zim edllm.ediğı '7.3o: saat ayarı, '7.33: ~af~: lJllf: 
için her iki tara! da ddıalarını isba t <PU, 7 .45: Ajans ha.berlerı. ı, ıı.S 5: 
edememişlerdir. Bu vaziyet karşısın- müzik <PU, 8.30; Evin ~ri ı2·4 
da ıbaklarmda. zabıt tutulmuş ve zin. sa.at ayarı. 12.33: Saz esc:rıe ~~ 
cirleme ibtikfu suçundan milli korun,. Ajans hal:>eTleri, _ı~: Hafıf ıs: S 01, 

ma ıkanununa göre hak~arında. ta.ki. ıs.ıs: Karışık mtizik <Pl~~· ıang~ 
bata girişilm.iştlr. ayarı, 18.03: ~adyo caz 10 -~' 

-----oo- kutrası. 18.30. seroest CV''-=.n <f!' 
Beyker ve Karlman mağaza- 1R.'10: tncesaz faslı. ıo:ve taııtı~; 

saati), 19.15: RadYo ca:.,rt ~ 1,,ıs. 
larmın ihtikar davaları kestrll!l. 19.15: Saat "'";;; tat115 ~: 

Beyker m,ala7.9.S1 Qleyhinde>ki ihtL habel"lerl, 19.45: ~ 4ı;: So~ı 
kar <Ja.vasına Asliye 2 ncl ce:ıa mah. 20.15: Ra.dYO gazet~ . ._.:~ı ~ .~

kılar. 21: Zira.at tau-: solo ş40 : 
kemesinıde dün de devam edüm:Ştir. msbBUTierl bOrsası. 21.ıo. 1~), :!1-~t 

Fakat, fia.t müra.kaıbe komisyonuna. tar. 2ı.25 : <san•attı:A.rla~ ~.so: d : 
yapılan müzekkereye cevab gelınemiŞ Senfonik program ~· ~· '2· 
olduğundan .m:üu.ektkerenin teltidlne a.van, ajans haı>erlerl · 
karar verilerek, duruşm'l baş'ka. güne nans müziği <Pl.1 · 

bıra~ır. --··· Beyoğ1unda Karıman mağaz:ı.sı a. 1 t b 1 bOr- -
leyhindeki ihtik&.r davasına Asliye s 11 n u -···:::-ın•• ııatlıaf' 2 nci cezada !bugün ıbaşlanac.alctır. .,...-"' 

Dikit iğnesi muhtekirleri 

1 

Jmıinönünde tulhaf1yeci1ik yapan 
Mehmed adında bir satıcı 2,5 kuruşa. 
sa.tılın.ası J.azım gelen Viktory-;;. mar. 
ka. dik)Ş iğnesinin paketini 12,5 ku • 
ruştan, gene ayni civarda Marko a. 
dında bir !başkası da, ayn!. iğne pa_ 
ketlerini 15 kuruşa. satarken yakalan 
ını.şl.ardır. Her lk:i. muhtekir de müd. 
deiumuımillğe verilmişlerdir. 

Münir Nurettin konservatuvar
dan çekildi 

san'atkA.r Münır Nurettin, Kon
servatuo.r İcra Heyeti kadrooUlıdan 
iStifa etmiş.tir. 

8/8/!Hl &Çll!G. -

ı sterlin 
ıoo IJOtar Ft 
1 oo tsviÇl'i? · 
ıoo peçets 

100 fs~~ ıcr. 
stokholın 100 
Altın . grsm itoıçe 
2~ flyarllk bil' 

aıtm 

ı2.9:ı15 
30 90 
30,'1'1 
2515 

:ı59 



7 Aiuatoa 

ı fı ha -t-ı-.-ı._ 

eusim a e eri 
Yazan: Profesör doktor İhsan Hilmi Alan tar 

Bu_ ba.şlırk bir hijcaydllin olduğu da ve baş ~· .. kal.mMI t*i?eii _gün«.ı mek ne mümkün ve W: de aevabdır; 
gibi bir sinema Cilmıniu iem· de l'unua& halı görfllür. Sıccw: bır oda çocuk güneşe ı;ıkacaktır. açık havada 

?labılı.r: fakat br&im bura.da bahsetmek içinde vıeyaılıud şehirde g_Unet;;..en ~- o~ay~; e_eretı . ol~n Y'8111ekleı1 
~t.·d.tğınl\7.ın bunlarla. hıçoiı.' alı\kıı.sı ınL5 &Bfalt yollar yaJruıınQa veyıl bına. yıyec~k·tır' den~ze gırecaktir; gerek 
~klilr; bu başlıkla. biz, çocu~larda bU cıuve.rla.rı civarında. kalış, o~ı.ş ta k~ haya.tını idame gerek mukave. 
ını•vs mde OOk sıık görtilen a.t.e~en kas- stcak çarpmasını mucib olur. .. me.ınl ~rtırma. ve gere~ kışa ~azırla-
te<!ıyoruz. j Bu ik:i8i de 900u.ttıarda baş dfuımesl, ma.k içın bunların hepsı de lıizı.unlu 

l'lak.k.ate _ göz kararması, kusma, at.eş. benllği olan ş_eylerdir; o halde bu hallerin 
Şehrırr.tz n bu yakınlarda., yanı art~k. kaybetme gibi mttthiş n:allcd:? bilinir. gelmesme m8ni olmak içi:.ı ne tE'dbir 
ve bır~~n Ya.lcıcı yaz sıcağı başladıgı Bunların her biri hafif derecede ola- alacağız? İşte asıl mühim olan cihet 
r' . e-vleı'de duvar tıerınometrele- b )"''.. .bi rr.ruğun y .......... Q mllika.ve- budur. . nı.-ı 33 35 dıe · · di~ b 1 .... gı gı Y"'~ ...,..... • 

ınevs md~ recelerı go.i>tu ı o• u metın~. sdlh.i haline sıcakta. veya gil- Yae-ın ~ıcak ~ylarında çocuklaı,n Yi-
leı görül" OOC:ukl.~~?11-wda sık 11 k_ ~ n~ altında uızunca. kalıp kal~adığın_a. :v~eğı. gıyeoetı, oynayacağı yeri göı.o
bebi Pek ı.ı.ror_. goıiilen bu ıı.OOşl~ın se- ve midesinin ckılu olup olmadıınruı. gö- nu.-:ıde bulunduraraık onların itidal dai. 
sını dt- bı:eğıı,ilk olmakla _oerabe. heJ?- te çok şiddetli de ole.bilir; hattA bazan resmdt• bulullıDlasın.ı temin e~ek bu 
t,t.r bu tek noktaya ba.glamMi: kabil. ötimılere de tesadüf olunmaktarin-. Za.- 8'ıbi . e_nzalara ~eydlln "erruemelı:: içın 

13 teık sebeb sıcaklardır, ten küçük çocuklarda görUlen ve adına en bırmci tedbırler meyanında.dır. Ha-
vaı ıc~klar insanı yalnız terı~ie, (yaz lshelleri>, (çocuk kolerası; deni- nl Re..mazan orucuna mukabil 1lir ne\r:i 
re< nı. çOk su içimneltle, ,9a1nız zor ne- len çok mühim mi.de barsa.c bo11uk'uk- va.z orucu.... Güneşte dunna.cıa 
n.~ ,al_dı.rnıa..kla. yalnız yormakla. yal- ıarırıda da sıcağın başlı başına teS<ri denize girmede, yemede icınede azda~ 
dırt; •Cını oeıkmekle. yalnız ah, vah de- pek a.şikıl.rdır; demek ki g;ineı; ant blr çoktar, . ç.;kinereık: orta derecede kalış ... 
te. :~ekle kalmaz; bunlardan başka is- takım teslı'}erıden başka vücudun faa.JL İşte damıi lwntı~lla.r ile bunu temin 
l>ti~ı·~· aza.ıtır ve hannı gilçle~; ve yetinde, ııastalıklara doğru birçok de- ediş nf güneş çaııımı.861. ne sıcak vur-

Bun· fenalıklar da burada.n çık-ar. va.mlı ve ırift!!li bozukiu.ld.a.r da yapmak- ması, ne de mide barsak fesada getirir, 
bii,r~z. cocuklar sı~a mukabele ede- tadır. ve yaV:U da. tabii büyüm.esine devam 
bu l.e;ierlfyer~ ve ~ dereceye k&dar Mevsim akışleri deyince burada yal- eder, ~r. 
seı·· . n uçması ne vnoudda haı..ıl olan nız -·.1.-arııda saydığımız ızüneş ve sı- * 

UJlıkten , ..... ·r-..ı- ed v d . "' ....... Yan ... ~ı -.n: erek Sl<l88'& a.- cı.Wc değil bunlardan başka şeylerı de Şimdiye ık.adar aebeblerini blrer birer 
da· ~r: fakat bu da bir cJerecew. ita- diişiirımeltdir. Burada me:rvalar en sa,,vdığımı.z bu mevsim a.t..'!1$lerl karşı. 
sur 11 • bundan sonra vllcudda.n fazla başta gelir' vaktine göre erik, hıvar, ı:ında llk dtişünJilecek ateşin hımgi se. 

c;ıkı:nası ve bu suyun yerine kona- mısır en lleriıde gelmek üzera bütUn bebden ileri geldiğini bulmak değil, bu.. 
~aın":~ı ll€tice.<ıi sıcağın nruzır tesiri yaz meyva.IarJ.OJn _ kavun ·i.:aıpuz da - nu gi~ernrek: için ldzım Jeien "asıtata
/8 g09!erir; hele bunları kt\!1 miktar- ve dondurma ~ buzlu su gibi şeyleı ra baş vunın11ıktır; bu ise oldukça ba
~a tt!rleyemeıne veye. sıkı~~ ço'!c giy_ c<ıcukta bir mide barsak bozukluğn · ve sıtt:r; ı;ocuiu yattı~a yatırmak. mlde
s rrnc VeYahuıd bunla.ra lnzuua.ın eoon bu meyanda da M;eşıer yapar. ı;.ni boşaltmak ve b!ll'5 bıra.kmalt, eğer 
kıc:ğ6 uzun zaman maruz kalın9. da ya;; af;eşlerinin bir 9ei>ebi de denize ateş ıpdc ziyade ise vücudunu ııılak 
t! 9. Hınca WCUklar sıcak .;arpma.sı.ndan iı-ıaede itidali elden giderip ifrn\a bir heZ€ sarmak. arasıra su, çay, limo-
alıa cııbuk müt.emstr olurlar. : maktır· alışmamış olr çocmw.ı m.- nate. hoşaf gibi serinletici ve hafif 

!: Burada sıca!k çarpmasında-:ı başk~ o:Wede dzun müddet d~nlzd:? kalması t.erletlci ve vilcudun su ihtiyacını te. 
ikllııe.; vınm86ını da ayrıca cı.w,Unmek at.eş yapa.bilir. m.n. edici. içıkller Ye~ek h~şt"l gelir. 

lıza eder. Gfuıeşte birdenıbıre uzun Bunlardan ba/3ka birçok aı~ sebcb. RırdPnbırE' ve cak şiddetlı olan ates 
~~~ddet ~almak neticesi hu.>ul-e gelenleri da.ha vardır ki bunlar her m<'\'- bu tedbirlerle hemen de gider: geldiği 

ılere güneş vwme.sı, gün~ olmada..'l lm<i görülen ateşli !ıastalıklardarı ?:ıunrı.n ana..vı, baba_vı QOk merak ve te-
~a sıcak bir Yerde uzun bir müddet~ ~e gelenlerdir. lasn ctilsüren ha.ilerin tevlld ettiği yei~ 
~11~;adan i<>e de sıcak çarpması gö- uGtineş. sıcak. mide bozuıdu\:1 an, de- lır•:ı1anın h~en gP.Çmeffi ile sevine: der-

• n 'z Mevsim ateşlerine se!>c.b olan baş- vasrna çevrıllr. 

110° :aınaoa kadar alışmamış çocukla- il~~·· bu dört il.milin oop birden bir ke- oABııh e~vı;yne keder ~östmnes.in» 
( ku ~ güneş altında bilhassa ~-nara bırakılması. vazgeçılme;;i kab:t o- amm& .endışen~ h.emen sev:nce inkıJı!ı.b 
1: sa;aktı Ve öğleye yakın zama.nla.rdR Ja.ıı şeyler değildir; çocuğu güneşe çı. etmesi de h~nı çok ~ef8: :ı,, anı? ta bu-

t 11-14 ara.s.ında. _ gilneşin attın- karmamak, denme sokmamak. yedlrme~~n~:v~ ~~-g.,!!ıı ~~9~d.:r._ ..-. -
~~,.-..wrwr-.xwr•wn.wr.v47~wr ............... 

[ Görit,ıer ] 
----

Aşk çağı 
Oönill hiQbir zaman ihtiyarlamaz. 

Kalbımiz sevdiğimiz insanın Yaşında
dır diyenler çoktur. Eski Y<ıru:n efaa. 

elerinde a.ştı: sembolünü gözleri bağlı 
o!aı·aJ.: göstıerirler. Güzele, çirkıne, her
kt'be, her yWıe bir şaıııs vermet için 
ilAhiar, dtl.şüntip ta.şırunışlar, ve bun~ 
öyle müııasib bu.lmW}lar. 

Set'<iiği .iı:ıBan tara.tından sevilen her_ 
kes aşk çağındadır. Tai>ı[ ~ bu te.. 
eeıu \'erici filci.Meylln, amma ne yapa-
y•m ti, etra.ttıUtilerin insafsız na1J1rL 
yesi de pek boş detll. 

Etraftakilerin l!l(izleri, nürus kağıdı
na yazılan ra!oamlerclan ziya.de bır ln-
sanı.n Y&Şlilt gösterir. Kadmlıır, kendi
erı hakkında edtek.ler:n dediklerini 

isi·seler, ya.hud bunlan henıclll6lerlne 
tatt-ik et.Beler, eminim dünya işleri 
Lamba$ka olurdu. 

-· Aman ne hoş şey! dediğimi?. za
mııu, bu 17 re 33 yaş 11.rasındaki kl\
dınlara tevcilh edilen bir kompllman-
111:. Otuz üç dedi.rnse, tab] anlarsınız, 
bu 33 (500 aramızda) elıi.sükid r . 

Bu bayanlar tam numara alınl.) olu. 
vorıar. 

- Daha fena değilmiş doğrusu! 
Yı;.hud da: 

.. - Bak&\n1219,, kızından daha gene 
gortınüyor, dedlık mi, bu bira2 acıdır. 

4Şa:ranı hayret. harikulade;, diye 
b.ıi}'ırdığımı.z gün, bilmem nıerunu11 0-

lurlc;.r mı? 39 yaş yüzünü gostermiştir. 
otuz dokuz yahud rgene söz aramız
da! melfun ya lmic do.kuz .. 

«Oençliğınde g!Oıel olı.luğu ne belli> 
der.sek, o zaman her *Y bitmiş. kış 
me~-simi başlamıştır. 

.&:ya.z .saçları nasıl beğenirsek. o ya~
tı.ki ke.dınla.rı da öyle begenir12. 0;1ze 
hl'·} görünür, fa.ket artık maale8"J klm
&edc a.IA«:a uyandırmazlar. 

Erkekler için de i.ş ayu: değil midir? 
Bir kadın, bir tanıdığına sizi göste

rerek: 
- Arkadaşınızı bana takdim etse. 
~e. 

Ye.hud: 
- Bu dostunuz hiç te fen<\ d<!j!llıniş. 
i'"ahud da içini cekerel.:: 
- Ne yazık ki daha pek cocuk. 
Drrse bu fev.k:al8.de b:r .rıetlcedlr. ıo 

numara almış olursunuz. 
o·BU adam pek akıllı görilnü,.vor.» 
Ye.hud: 
tOOk kibar l1allb denirse. ya<: çıkı

·or. barometre düşüyor demektir Otuz 
dokuz ya.ş. 

Dır :kadın size: 
_ Ne .kadar genç gönlnliyorsunuz. 
Ya.hud: 

~~ - . 
Bir kadın tipi 

Bay 4A. K.u yi, esefle söyl'.yeyi.m, 
haklı göımek za.ruretindeyım. 
Kadın uııwıın.iyet iti>&rile t<ıtlı s~ 

le eldivenli elin esiridir, sert soo ve 
sert muamele onu incitir, tekerrürü 
balmde Yolunun istikametini değıştir

meye· sevkeder. Bu. umumi kaidedir. 
Faicat hetkaidenin olduğ.u gib'. bunun 
da mOstesnası 'vıa.rdır. Bu istisnaları 
aıle telA.k:kilerl, ya.hud aile bağları gev. 
şaıı:, ha.yat yollan karışık Jlan kadın

la: arasında. bulursunuz. Buu.lar yumu.. 
şak muamele yerine sert muameleden 
baz duyarlar ve bir his garibHğ:nin 

neticesi olarak haşin ert:eğe esi~ olur. 
lar Ba.y ııA. K.> nin bana. anlattığı tip 

bu cinısten olacak. 
Okuyucuma ancak bir tek harete• 

Y<ılu gösterebilirim: 
Bu cins kadınlarla. müşterek hayat 

he~ ai.J.e Y'UVası kurıma4t ml1mk.tln ola 
ru~. mtımk.ün olduğu kad:ır silratıt 
onun muhitinden ayrı.im~ lazımdır 
nEJ.~ malolursa olsun. 

* Bay cH. H .• ye: 
Gazetenin bana verditi yer şimdi 

pek dar. Bu bahsi burada inceli.felDem 
hem okuyucularımı da alA.k:ada!' et.mes 
Huısuıs! adresi.ııizi yollayınız, mektubla 
cevab ~. 

TEYZR 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 28 J 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

okuyucumu~ bir hediye talıdim edeceğiz 
hn 

Soldan sata: 
1 - KU$ evi <5>, 

Saat düzeni (4), 

2 - Telefon nL 
dası (J)' Bızi do-
ğuran (3). 

3 - El terazisi 
(6). 

4 - Akıcı ma
den (4), 

5 - Nota t2l 
tartıdan ç1kanlan 
< 4 > , Çifte ile vuru
lan (21. 

6 - IVrshsubex:. 
Verilen < 6) . 

1 

2 

3 

7 - ÇatJ iistü 
(3), R:ordeld. <5). 1 

8 - İska.mbildo 
bir renk c-ıı. 8 

9 - Rem?. ile 
(3>. Bir iskambil 9' 
oyunu (6>. 

ıo - Blı· erkc.Jc 
adı <4 ı. Ökuz yav. 1 O 
ı-ustt C4). 

11 - Arablst~nlı 11 
(4l, Nida r21. 

12 - Bedavr. ye- 2 mek \l'erııe.1 yer 
ueskldiu (ti). 

>'ulı.arıdan aşağı: 

1 2 

ı - Bir me~·va. C 6l , örne.t <5). 

3 

:? - Kırmızı <2l, Kan bor•ısu C5). 
3 - Bir balık (3l, Mecburea Söyle-

4 5 6 7 8 9 10 

:ron hayvan (6). 

6 - Saka.l kesmek C5l, İnsan <4>. 
7 - Serseri (5), Ta.ş (4). 

iDevamı sayfa 4/! de' nen yalan (7). a - Çıban (4), Ağaçlık y~r (5). 
Francis de Crol~sct'dt>n naklen: 

lale Sedca 
4 - Bir oyun ( 4) • Sicim C2 . 
5 - Ağaçlarda dol.aşan, u;ı.eyva yj.. 

9 - Zaman C2> ,. Hafif i.uper.m~ (4) 
10 - Gevşeklik C7). 



Gelin tacm1n başın~ gelenler 
- M - W.ca bel'Uer. 

Mahmuırlpaeada (Jtttrkçli.) batımda - Yımi; YQz scpa. vuracatıarsa: Ei-
ktkUk bir yaz:ııba.ııan var. Artık mef- ll&i. sana, eUf.s1 banal .. 
rutıyet devrlDde blılwıJQOrUZ: Pilcir - Evet!. 
hlİJ'rlyeti; yazı hürriyeti; iş hüni~ti - Benim jşİ!Dle gebneL SOpalı li be
Val' ! · n.:m ~ gelmez oğlum. Ayıb delil ya. 
Yazıhaneyi açalı dahr. üç gUn ol- Boınmda. da.Jal!ı: olan işten ben kıı.ca. 

nıuştu. Meddah KAzım k~ k<>oa gel- nm. 
dı: - Eııderun aiaısı kılıklı heri!!. :Bun-

- Aman Mahmudcuğum.. dedi. Em- d.ı sopa moı>a yok!. Şimdi gıjya benim 
sa!S'iz bir iş var?. öüAünüm varmış. Şuradan bır faytona 

- Muha.klı:a.Jc gene gilzt?l bir kızı ka- bincceiim. Doğru Geditpaşaya, Reşide 
fese koyma.Jc üzeresin .. fakat btı mla- hr.nımın evine gideceğim. Ora.da: İki 
nn görzyaşı bir gün seni tartım.ar ede- taç; <ki gerdanlı!k; iki ooroş beğ'enece
cck tır. Alla.ha nasıl can vereceksin, bi. tını. 
ıemem.. - Haydi lxıroşlar iğne biçimidir ne 

Canını sen şimdi öyle şeyleri bı- i~e. Gelin hanımın ba.şııuı ikl tacı bil'
rak. Sana anlatacağım bambe.şlke. bir bir ü&tilne mi koya<:aksınız!. diye so-
11!. rarlarsa ne cevab vereceks"n? Mah-

- Ne işi imiş bu! .. Yoltsa: Gene Ak- ır.-ad Şevket PQŞe.ya da ulmıyaGak: bu 
saravda bir ııandevu evi açtın; güzel gidışle Reşide hanımın evındc güzel 
k:zJarı başına topladın: boyur.a Ar.ıl- bf.r caya!lt yiyeceksin galiba?. 
doiuöan gelen tüccarlara satır mı atı-yorsun!. - Dedim ye.: Senin beynin sula.n-

m:.ş!. iki kızım var, ik.İ$ni bir ..;1 d 
- Hiç biri değil. Zaten sen beni gd- ... rı e 

r~cc iyi bir şey yomıazsın !. evlendiriyorum. diyeceğ"Ln. Senl kt'fll 
- Netameli bir adam.sın da ondan:. g~terecetim. Kürkçü hanında. tikean 

Seni ııönnelı: muhıı.k.lı:ak bir belaya rnutebereden Mahmud Sainı Bey kefi. 
h .. ı'.ld.ıı· diyeceğim. 

g!rmek demektir. 
- Hiç değıl. Bil.Akis beni görmek - Herhalde bir de !kametgt.hmıın 

Rngin olmak. demektir hoca.mi. H!Zır aoresini ~r ki: M&hmud Şevket Paşa. 
aleyhl.sselamı görmek ıtoi bir şeydir. da.n ilk dayağı ben yiyeyım. 
şımdı dinle: Oedl'.q>aşada, b'lşltkçı Re- - Dinle koriı:M bezlrgA.:.ı dinler .. 
f.de hanım var. Seni kefil gW.ereceğim. Onu.., h:ıde-

- Ben demedim mi saı:.a!. Tevek- mesi \'armıış. Başlıkları; gerdanlıkları; 
keıı kadın avcısı lak-ahım alaıamı~sm. boroşları alacağız. ~ hadf'me3ile 
scnln her işinin içinden muha'.;:k::ık 1 sana getireceğiz. Sana teslim edecek
ııır kadın çıkar. Ben de oılak\s kadın ler, imZa vereceksin; o kadıır. 
canı yakm.lıık istemem. - Peki!.. On lan kime s:ıtacak.."lll? 

- Hayır, öylesi değil, ihtiyar bir - Alıcısı da hazır, o da yarım saat 
kadın. Tamahkar mı ta.or.ah:~fı.r. Bu sonra bura.ya gelecek. Adresini verdim. 
kadının pırlantalı. zilnuüd!ü, yakutlu -- Desene ne ka<la.r :!1.ırsız: yanke.r;ici 
envı. başlıkları. gerdanlı.klan, boroşları varsa boyun~ benim adres!mi veriyor
var. Bunlan düğün evlerine kira ile sun. Ben bu işten ne k?.:ıana<'ağını. 
veıir. - En aşsğı bin lira. Dükkanı ka-

- Sen söylemeden ben mabadini an- PJrsın. Jta1.<ar gideriz. Z-den senin 
lıycrum amma şimdi bu işleri b!nz dükkanın sermayesi üstündeki elbise
bntıık. Mahmud Şevket Paşanın eline ler dt dahil olm.a.k üttre yirmi lira ya 
d~ersbı: vallahi senin derini yUzer, eder. ~a etme-L. Hem bu lş sana haram 
tı;:uc saman doldurur. Zaptlyekapısın- dn değil .. 
dak~ Amavuıd Zülfikar beye be:nzemez. - Neden?. 

- Sen Yahudiden de koııkaksın be - Mallan <kadın) dan almıyor mu-
yal.u?. yuz'.:' Sen hissene dtişem herhalde gene 

_ Ko~aksın var mı?. Ben senin de- kadJnlara sa.r!edecek.sin. Şu halde: 
d.ğm leblebiyi leb demeden anlıyornnı Hav\·adan gelip hafldei Havvaya gide-
.Tacı, gerdanlığı alacakSın. Denim de ceK. Ha.ttıı. biraz da savab var bu işte: 
şurada dükkanım., tezgahım var ya. Reşide hanını yet.mişliı.:; küflenmiş, 
Ben de kefil olacağım. Sen kaçacaksın. var yemez, tamahkar. onun parası 
Ben Mahmud Şevket Paşa.r..ın karşısı- genç kadınla.re. kısmeıt olursa h'.ç ol-
oa gidtt.eğim. ınazsa onlar zev!k ve .iafayı b ilirler. 

- H iç tıe ayle değil. Anca 'beraber, - xaa~m! Dünyada artık beni km-

Btr saat aoma: Reşide haomUn ha.
demeıııile meddah KAzım e~lerbıde ltu
tularla ıek1iler. İmza merasimi yapıldı. 
Hademe filhakika: İki bUyiik pırlau
taıı ba@hk, keu. iki pırl.\ntalı ııerda.n-
1*, ve itti ıöttm ~u btralop gttti. 
KuQılan aotım. Ba.şbkları; gPrdan

laklan; boroşlan ma.saıım Usbtine ma
la.ciım. Tacın birinin üat.ü.ıde bir tek 
kadın saçı ı&rume llitıtf. Bu telt saç 
h8Dii gelinin saçı idi?. Bahtiyar ta.ç. 
Kim bilir kaç gelinbı baıjlııa tonmuş!. 
Ka.ı,; genç ıkma sa.adet tıa.cı olmuş. Kac 
ıenıc kıza !ela.ket tacı olmuş Gözlerim 
1>ula.ntaıann pırıltılarına daldı: Haya. 
lim URB.dıkça uzadı. Mes'ud pırlantalar; 
şu göz kamaştırı.<:1 gözlerinizle n eler 
gördünüz; neler! Ne su.detler!. Ne :ız
t.ı.rabl&r .• ne 100.Vaşlan.. ne elemler. 
Su tacm dUI olsa da bir gelinin b~ın
da geçirdiği ma.cerayı; o yirmi dört 
saati bize anlatsa!.. 

Srr.bahleyin beyazlar giym1:3 gelinin 
b~ına konulur. Nlh6yet gece güvey O· 
da~ıııda baştan çıkarılır.. !akat mac.-e
t~ bu kadarla bitmez. Oelln!e güvey 
ilr beraber .ayni odada v:? onların başı 
ucw,da .kalır, neler işitir, neler duyar. 
neıer görür. neler geçirir? Kim bilir 
ne lı<Xo komedilere, ne fe.::i draml9ra ŞR
hld olmuıştur? Gözüm; kalbim; mü
!ekıkirem o kadar geniş bir hayale dal
dı ki ... 

Kl.zmun sesi: 
-· Al bin liranı .. ~emiş oJAaydı bu 

hı:ıyalden kola:y kolay trurtulamıyacak
tun. 

* -
Bin lirayı aldım, cebime yerleştir

di!Il. Zavallı dükkılırıımı son de!a ola
rak göulen geçirdim. Kfödleri kepen
ge taktım. Anahtarı çevircilm: 

- Adiyo Küııltçü hanı!.. diyerek o
r:ıda.n a.ynldım. 

Ertesi sabQıh (Ada.na> ya gitmeğe 
taro.r verdim . 

Mücevherlerin lrokusu :ıncs.k dah:ı 
iki sün sonra meyde.na çık9cakt1 cı.tn
kti ıCarşamba> dan ccumartesi> ye 
kı.dar alm~tık. 

O gece Beyoğluna çıktım. istanbula 
muvakkat bir veda ziya~et! )'apayıaı, 

deainı. sanki bir tanesı yetişmezmiş 
g.b: Uç döııt tane oyuncu Jnzı aldım. 
Vur patlasın; çal oynasın. Barlarda 
sarhoş mu oltne.dl:k. otcllerdım mi ko
vulmadık. Solk:aJtlarda uıı dilşil!p kalk
madık. 

(Ada.na) da trenden indiğim zaman 
cebimde (34) lira kalınıııLı. Fena blı· 
arkadaşın iğvasına kapılarak ke:1dimi 
wrla felakete yuvarlamıştıro: Bin piş. 
m.m oldum amma ne Ç{lre??. 

Mahmud Saim Altcndağ 
(Arkaa · •ar) 
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un - 39 - Yazan: Na11ret Salo Cothatı 1 
değ~ s:elJVaf1a.1dyıeti de ~~~ygirden inerken tuttuğu elin; de bı.je~i .. ki, kaI'ŞJ&lntia mu.kavenıe~ e~ 

aiıd oı.acaktl.1' ~a.~a çiftHğinıze rakıınamıştı. Seda.dm talebine her ıta_ıdiyor, ustelik her dediğini de yaptırJ il 
alacaksınız . DUZ old~ dua ra!tan kazmalar uzanmlljltı. Sede.d yordu. Halbuki, kendisi böyle şeye aa.ı.i il 

_ 

1 

• . . ıunlardan. ~ . ta~esini yaıkaladı: mam.ııŞtı. Kocası bir dedi~i.nl ~i e t,J. 
~A .... B rakın bunları fiandi_. yan~a- - Şlmdı .sırowı r:>•r rıcıruz va.r. B u .,..;..,n,. her a?'ZU6u h"""kes t f d .. : JJ4nıaın •birile ha4:>eı- .. 

00 
. . . . k . ~. . , •. ....,_, "" ar::ı ın au: 

«Deiik.ıızıı . go erm çıf.tlığe .. lrııea endı nam1ı111a degildir. Buıra_ münaka.µsıız yerine getiriliyordu. se. : 
: . ı. Ver&n'ler, derhal o Se(Y1.:>in dıa top;a.n.an bütün insanlar hesabı...ldad . . E :de va.z.ife&me nihayet verıniz.. nadır. Köy içi.n hayhrlı ola.cağını ta.h ~bi4ka b~ erkekti ve ta'!l er-: 
: - Bu ne in d . . . . . kek numunesiydi. Köylülerin rA1ı:dit: i - Ben a hanıı:ınefend1. mın ettiğımız b.ı:r iŞe başl.Jö'ormı. Lut_ avaz.el.eri arasında Naızan hıırıun.! 
: ina.deıyımdır. fen uğurlu eli.n.iııle ilk kamı.ayı siz vu_ıhayatıında ilk defa eline ald taz..E ' 
; - Ben de kadın ~erine muka runuz. Bu su:ret'l.e işe ıbaşlııma merasL mayı kaldırarak toıpra<7 ~ buE 
: vem.et etmesini öğrenıdıim. mini yapını.ş oluruız. Ha.yıdi bizi kır_ . .. .. ,,a ~P 

1
' : 

~ - Yaa .. maşallah .ne zam.andan mayın! !sırada ik.ı koylu kuı:ibanı lboğarıl'.:l ınış..$ 
: beri?. ' - Sed d N h . la.rd..ı. Nazan hanımın gözüne, kazma:fli e 
: a • azan arumm elane kaz.. _ ! 
E -:: Zamanın ehe.mmiyet.1 yok. Mese mayı tuıtuştunnu.,..tu.. Genç kndı.n, ~dugu . y~r~ doğru slflan kan deresi; 
: le öğrenmektedir. elinde ka:ı.ma, şaşkın, hayret ve öfke ıl~ınıce, ırkıl:dı, hele hayvanın ~ırpl-! 
~ - Fakat ben sizin tahakkümünüze dıolu gm1er!oe ayrı ayrı herkesin yü_ m~ın~ görünce kazma elinden di!Ş i 
~ boyun eğemem küçük bey'. ıırune ıbakzyoırdu. Bütün köytiilcr et.. ~~u. ~edad tutmasaydı kendtSi dei 
: - Ben.den de alın o ka.dıır küçük rafını çevirmişlerdi. Nazan ha.ııım, du.şece!Gtı. Sedadın kolunu s1k1 sııo; 
~hanım. Son sörl: bu. 11De.liitıı» yasak. dudaklannı d;şliyor. elinden kamıayı tutuy~~d~: : 
~ :ını2ld:aki hayvan hıa:lııs .can İngiliz~ at),p kaçmak mı, YQksa sedadın anu. ..- Umıd ederim: ~u man~nyı dili 
: . sunu mu yerim! getıirmek Jaz•mıgel - gormemi istemerz.sınnz? ! 
E - ~ şimdi ça.tlaya.cağı.ı:n.. canım diğini düşiinüyord'!l. Bu tereddütl u.. Sesi titriyor, adeta yalvarıyorou.i 
sben •Deliksiz» a binemem size ne? .. 0Wl .sürememi, herkes kendisini bek- Sedad, yardJıın ederek, onu kala-i 
E . - ~u h.ayvan çok oynaktır. Üze-1.iyordu. Göz;lerini ka.ld:ı:rarak Bedadın balıktan ooa.ldaştırdı, ştrrıdi şarkılar,; 
; rme kim lblnerse bin.sin h&kim. ola mı_ yürzüne baktı bu ba.klŞ.a hiddet net bağrışnal:ar arası.OOa kazmalar, tü_; 
: Y<>r. Maa~h d~na. ' • rek:leır işliyordu. : 
: ret kadar, cher arnunu :yQ1Ptıırryo.r ı· 
= - Hayatunı lbu kadar mı dıiişünü- . . ,... Na.rz;an hamın baş;nı tutmuştu.: 
i Y<ll'6unuıı? sun!ıı d~n bir teslimiyeıt de vardı. ·· I 
: Birdenıbire doğru!lıdu: - Oyle dönUYQr ki... • 
: - Elbette .. bu da müdürlük vazife- - Artık çiftliğe dönsenirl... : 
~!erimden değ-ilse bile insanlık vazife. - BaŞıyslmı, dedi.. il&: ka:zır.nayı - İyi o'lacak, fakat kendimi h~ iy15 
: lerlmdcndi:r. nereye vwaca.~B? hi&cıetmiyorum. 1 
; . - Pek nıaziksina. Fa.kat ben ken_ Hep birden kanalın açı!lacağı kıs. _ Müsaade ederseniz sltl.i ben gö-$ 
: dimi sizcren daha iyi düşünürüm. ma doğru yüriidfüer. Buırad;ı. iki köylü türe,Y'im. i 
ESlz vazlieMi yaptınıe, bun.cian öte$i- ~ban kesmiye hazı!l'la~·dı. - Zahmet olacak.. ! 
Ene karışmayın! 1 - ~un han~efendi, lfıtfen _ Rica ederim. S 
: Sedad, Nazaı: ıhamına. <fuğru elini şuraya ilk ka:zımayı ınd>rnılz. Atlarına blıı'<iiler. Sedad bırka a-! 
E ~tnu.,.~ .. Genç _kadm şaşkm ŞB.4.lunl G~ geldiler· Fa.kat bu defa, dı~ arkadan gidiyordu. Nazan ç haJ 
~ :; kendJ.SJne dogru uzanaruış dl an ele Nazan hanım Sedada, her za.mankin. nım seslendi: İ 
: Sedada ibakıyordu. den farklı:ı bakmıştı, delikanlı titre_ _ Ni""m arkada kalı"{N'\,..,un""' : 
: - Lütfen attaıll. ini.ne sifZJe birr rl . .. . · . ...-· J-W ._, ya_: ~cada bulunaca mı. '. - di. Bu oyle !bır bakıştı kı, bır anda nıma gelsenize... ! 
: Na.mu ha mığ ..,...,...ı , ..... 

1 
. .... bir kitablık manayı nak'ledivermişti. Sedad gülüıı:ru;edi: ! 

: n , ..,....,,.~ u..., yarı uU .. : 
: ~·rzuıya taıb; olmliştu. Merakla, C:.eda- Bu goz çarpışmasından ~ımç :ıd:ınıın - Ben haddimi bilirim hanımroen.: 
E dın elini tut.arak ıbeygirtien atladı. gönlüne !bir yıldırım düQl'Tlil~tü san- dl.·· i 
: Sedad kahyaya seslenan;.,ti. ki .. Sedadı sarsmıya şüphffii?., hu se_ Delikanlı taşı gediğine kov.mu.ştu.: 
E - Bana bir kazma getirsene Malı- fer Nazan hanımın, kinsirt, iri siyah Gem; kadın kıpkırmızı kesildi: i 
: mUd ağa! g(irz.leri.ne nefret doldureı..ı.dan bakma- - Çok 1nsafslll'..Smız. Hemen her şc. : 
~ Genç Jtadın:ın peri bii(yümüştü. sı sebelb C1ılanuştu. Hakikaten genç yi fırsatını kaçl!l'IIladan yüzüme vu.S 
5Korku Ue etraima ba~u. se_ kaıdın da bu teslimiyette rom:ı.ntık ruyorsuııuz. : 
:cıa.ct kanıı.a ile ne yapacaktı? Henürz bir ,haz ~uçtu. Bir erltete tesadüf (Anası var) i 

'·-··--·- .) ··--·· .. ··---·---··---·-..... ·-·······-··· ..... --------· .. ·······-········-·· .. ········-··········· .. -·······••4 
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llDDIJDDDD •l• llflrl &ilca.ye 
'ekecek Jtadar ca&ib bil' kadmsınm. 
Siı'lJe 1hemen i7Jcllvaç teklif etme.sine de 
baıyret et.m.lyonmı. Beni p.ıprtan si_ 
zin onun gJ>i blr' ada.mı ~ed!şmiz. 
dlr. Jale 'hanmı. Ne kusuru vardı ~ 
nun? , 

Bu üler blr endişeden ziyade kina,. 

•oakovada yangınlar ~r~a:t~iyoroo.. Jale biroeooıre kat 

Yaan: lltJMın Ali Ediz • - Beni istintak ediyor gibi b:r ~ 

- 22 - qehrin içinde bunla.nn 9Ö2le prpmaaı 11 k ra n dev ~s:~z .,=~~=y~ac~~ 
.Nap0Jyon, bir müd.det daha Doro- lmkiMız ıribi btt IQIÜ. u ümid etmift,im. 

v ka.pısınctan aynlttıa.dı. Kreııt- Pranaız süvarileri, ihtiyati ~irler - Neden? 
sara..vını v tal · ı.~ UıtUıaı ederek sessi2ıce ilertı.vordu. seh· e eaıni .._aı etruest ıa.. - Onu ltal>ui e+~ ...... d:- bugu-n ft'-'• 

.selen Mürat.t.ıuı ha.ber bekledi. rın bu derece eaalı bir surette Doşal. .,.,.,.~. .... ~ 
M.ürat, karatgAlıile b.rlikte gUn er- tıldı!ı Fransır.larca malQm olmadıiın- Yazan : Muazzez Tahsin Berlıand prşmaia, §U bahçede omıaqdım. 

~ doğru Mook.ovaya girdi. !>:,\ha dar. muhtemel bir ba*mda ıratll av- _ . Genç doktor bir tereddüıd daklka.11 
gün önce, Rus ordularının dümda.r ıanmama.k iÇl.n bu g1bi ihtiyat tedbir- Erkek mutereddid, bı 81kılgandl... - Yok, evıve!A s~ ,hayat.mm ta. - Öyie mı? geçirdi: Fabire olan dost.lt4umu l!ÜY-

~etleri lrumandanı Miloradoviç ılg ıerinin ittihazı. hiç şüphe yı:* lt1 pek Deniz kenarında bir ba.bıçede haaır mınalt ~wn Bürhan bey. - Bu walde :i.!tilma ile ka.rl§lk bir l:iyerek .şu fettan kJZa. hakaret etsem 
rat arasında blr anlllıilJla yapılm:.ş • .zaruri idi. JroJ.tuldara oturm~ar, önlerindeki - Benim <mırüm hep çabljm.ıkla kmaye gizli ldl. Genç ~ bir- mi? Ona iyi bir ders versem mi'> vu 
Pra.nsız ordusu pişdar k:uvvetıerinın Fransız ordusu, bjtmek tWtenmek limonatayı ağır ağır i.Çi;,wlardı. Er- g~ Evvela lise, ı&cml'a ~ ... Bu d:nlbire değiftiğ\, dikkatli bir gözdc·n geçti. Böyle daldan <lala konan, er. 

anı Mürat, MosJcma.yı tahliye bllmiyen bir eeı gibi M.<16kova şehrine ıll.ek esmer, za.yif faka.t enerjik bir &ene ilk: dıefa l'ajba.t nefes alLal>a!yo • kaçamaadı; fakat. Jaie kendi §SNına keklerin ka.:lbile böyle zalimcesine or 
kte olan Rus ordusunu rahl:\tsız dökülünceye kadar, saatlerce süre.n, u- adam. .lr.ır&, kumral ve u~ boylu kil. rum. aid. vak'a ile o kadar dolu lıdi ki bunu nzyan bu ıkmla. meşg.ui olma.ğa değ : 
enıetı; Rus orduları dUmdar kuv. zun ve ölü bir sllkfinet devaın etti. A~; Yüılünde mağrur ıve kenclinl. beğenen - B8f1Dll!Dda.n kiıd>illr ne kadar farketmedi. m~i. Onu baştan savmak en d<>Çu 
e;, kuınandanı Milorad.oviç tc, şeh- cak Müratın kUIJ]6lllduındaki. Fran inBa~a mQb.sUıs oAan salU bir mıa..... maceralar geç.ti? - T kr uma ~ .. bir harek t d d 

rgıtnıekıte olan Napolyon ot'du1annn sUvarilerinin lı:olbaşları Kremlın sara- """ık haı., .. .. e ar Oll ruu e ıır u. şı he h . - k<>naJı kapılım- na '118l'dı. Genç .., .. ıfce okısür - - Bir erkeğin bfı3a.tını dloldıuran Jale hanmı? - Erkekler ne tuhaf mabliıkl:ı.rd.ırl 

~ 
r angt bir mukavemette bu. ~ ın... varınca. sarayın ...... .. uıaı,ıet k .k bahs tmi bil &nıat ğı., karşılıklı olarak birbirle- nın ardından birkaç el sllt.h atıldı. dUkt.en sonra n OllU§mllYa a- geçiei ~ral&rdan e ye ~ - Ha.yır. Bir tanesile evlenmek istemccU~im 

&alı.hUıı:f et.mlş1eroi. Bunun içlncU! Fransızlar, bartuçlarla buna . mukabe- rar verdi: . d$nez ... Rica ed«im ibana se tendi - Ona bir yerde raalhmadmlrı mı? ;çın öteki sora.t ediyor. 
;neraı Murat, maiyetinde bulun- le ettiler. Güllelerle lltapılar deHndik- - Burası nist>eltııen sı:~·~ d~i! mi? maıııini2ıden 1bah8edln. Si'uie ~e bir BeUl'6iZ bir tereddiidden sorua .:;ert Büıtıan artık kat'i kararını veniiii 

">:ııc.a ~~ süvari kuvvetlerini, hlcbi. ten sonra, saray kapılarının ardmdl\ - Evet ... Bahusus bütun gün ya_ lhusııs1yet var iti, mut!ıa.ka başınıman bir ce-vab: için haıfifce ala.y etti: 
an e ıht.unalini d~ünmeıt'"1zm MO&- saklanmış olan birkaç kl.şi Oldürüldil. zıhanede çalıştık.tan sonca in.san a_ Ç'Ok bizyült vak'a.tar geçmiş olduluna - Hayır, onu gör~ Frden - Nasıl. anlam.ıyorsumrı Jale ha-

~llcl ın bi~ez tükenm~ ı.s.sız cadde. Bunların kim old\lfU, oraya ne suretle detıa. rabat nefeş alıyoc. beni inanıdrrı-yor. uza.itlaştım. mm? Bugün ben de size lmdlvo.ç tek.. 
hı 11~ başıboş bıraltınalDta. bir mah- girdıkleri bugilne kadar ~IA. an.:aşı:~- - Ç~1lll2 yer kalabalık mı • Genç kız, gururu o1aşanmış gibi Smtula.r. Büırhan ,..;;..,.,;n" rdu : l;f edecektim. Öyle ~kışıklı ve istik.-
~'- nnenıi.şti. m«,.,..,.,tır Esasen bunlar t>ldttıillur ol- dır? tatlı tath gülümsedi .... , .. """'um Jitno ... _ .. ~ ,.,-
"""'!il' Jss Uk -·...., · . • .....,. J .._ • dle!nen bu tıııı burada 'k .... J,.,. .... ~- bali parlaık !bir genci reddettikten 80il 
a cadde ız ve ölü idi. Ancak, tek t , dürüinlez cesedlerı ~~ yana. atıL'Jlış ve Möü.leme iG"i bir Y~JJB girmişti. ne.ta. içti., elini bqıına daya.dl ve e.sra. ._..-.y 
. ıı .. Y1 kateden sokaic aralıkların. o zaman onların bfrviYeıtl8ınin teşhi- rı...w.... kıti:, ~.riı mdhitten bahset_ r .. na!rı bir sesle anlıatıtı: sam m_ı?:t. ra benim gibi silik bir şahsiyetle ev-
1;:,~':1e kılıklı bazı ınsanllll' gôze sile kimSe meşgul olmamıştı. ;-~ boş1a.n&n bir tavırla cevab -_:Futa macera ya.pm.ış bir insan Terbtyesı m.lni dldu. le~m.e~ . ka.b~ ~emiyeceği~ anla.. 

Pran..ızı. Fransızlar. &apıla.rı lcırtt> içeri ırtr- __ ,u. d...n.ııım· Esasen ne..,...._.. ne de terbi.. - Sizinle ilk ~iE gıii.n bu dıgım ııçın sı:re soyliyecelt scrz bula. .. 
. ann 90nrada.n anle.ltıklarına d" ğ oaşladıkta.."l ,..,........ "'&" • J-.r-- ,.,...,_..,.. 
e a.n, ınuazzam bir şehrin, bltme-z dikten ve bunl&n ~~e .. ~i bir - Dört k!Zl'.l. Bir de erkek Amir).. tyem founa m~ ~- 11\llı:uz vak'ayı anlattığuıa. çok ta$ıınrz ga_ ,,_,, __ 
llll:ıez SOık.alı:!arının, b"" evleri, boş sonra bunW'dan bın, go 'nd bşl . . miz var. başımdan c;ıok taha.f bir vak'a geçti: m:ıe.; hiç lroouı!Jm~ tBü:r.ban Şakrak, fettan bir kahkaha: 

ııı v ..,.,, ,...., il Fransız za.tıftlerı en ?'lilın 1 . +-•-u#· . · b- lr• ı e Peneereleri önünden tıpkı bir uıi.{e e Fr ""''bitinin - .Arkad-..ı0rı.wzla ,_.._,"""? mu.. İki sene oldu ibir gece bir baloda genç bey. - He e su, ""'''·u.ıını.Z.l yapın ....-.. 
lr&(ian • üz rine atumı.şı ve ansız - _... ~J ~....,-. ' .. ·t b .. d k. 

~
tUh geçeT gıbi, geçmek, onlann e . . a.raık onu bOğmağa çalış- sunuız:? bir bahriye zat>U;ae tanıştmı. Ya.Joşık.. - DiiJün~. J.ım. O vaki ıe ugun arasın a ı ı sene 

<>Slto arına ve pek garibine gıtmiş. e:ıertmı Tısıbir i b~ da diğerleri gibi der- İst.ibfe.fl& bir omuz kaldır)I} ~ du.. 11, ciddi bk adamdı. Hernedense be- J!>vet d'-ün~u:; falkat Jalenin geçti; artık çocuk değı'lim. 
va saı.•-· . . 1 . d ao'- n.ış ır. a • . . • ı k &<ilk ıuuıerının ev e;rın e --"'" hal öldürülmtl.ştil. da.k büküş: ni hemen beğendı ve benimle alBlta- zannettiği şeyleri değil... o, bir sene - Hayır, Fahiri ıka.1:>~ etm yen a.. 

ıı:ettı1t1:~:· :1!!m~e bi~likt:U. şe!:; Tabil bu b&ıdise Fransız1ıı.rı ~remlln _ uyuşulacak ir!Sa.nlar değiller ... dar ddu. Bir a.ra onunla dans eder_ enei te.h9il için Amerikaya gitmiş dın beni hiç kaıbUl etmerz. 
kildi. e. guç sara}·ına girmek.ten menetı:ıedı. Kale Aram.wda büyük bir fark var. Mü- ken eUme ufak bir Itağıd verol. Ca. _ olan en aamiırri dostu Fa.bici düşünü.. - Fahir mi? Siz onu tanııyor.wnm 
liaıtUta.tte ..... ;c ,. ... bu.k ve JıadjseSizce ışgal edlll- naseıbetimiz sadece sabahlan ve ak. hlllfk bu, kabUI ettm. Ert.esi gün iÇin )"Cllr'<l-u. Bugün ~ı.smda masum bir ~k? 
itler M06kova şehrinde k!mse- ...,.. ,,_ ta ı ış nı Yak değildi. Şehrin ıcıncie kıı.~- ·verdi. . . şamları birer «merhaba» dan ibaret_ bana bir randevu teklif ~i,yıordu. De_ vır: a oturan _IJIU genç kızın, Fahirin Bürhan Jsteıruyerek arkndaşının 

Uhteli1 çeşidden birkaç bin in- Şehrin h~isesizce ve herhımgı ~ır tir. onların l>!ri EyÜbden, biri de Edir <lim ya cahillik ve gençlik; randevu... ha.yatını zehirtiyen meş'um kadm ol.. iımıini 3i>ylentitftj. Bir defa ağ-ı;ından 

1 
~~~CUddu. Fakat mHyonlarca in- muk&,-emete rastıa.nmadan işgal edıl- nekapııdan geliyor. Düşünün~ ye ~ ya gtıtt.im. Çok ciddi bir tavırla be - d'utu.na kaniydi. Arkada4ı ona bu bu ialm çı:ktıkta.n son:ra geri dönmek 

b• -.cındıran k<>Skocaman bir şehir- diği a.kŞam& ooğrU Na;po~oua bıldıril- eklerini bile beraber gat.irıyor.l.e.r. niımle evJenme-k iSted.iğini, beni aJıp ...ak'ayı. bittabi ha-kilci teltlinde anlat.. lüzumunu duymadı. Garsonu çağırıp 
'n<1•rltaç bin kişlnın devede kulak ka- dı 'Vakit okl.ukça geçti. Na.~lyon. m Fa~•- midirler? Ameritaya götür~nl söylOO.i. Red_ mışıtı. Bilı1ban onun ilk görüşte bir Umona.ta paralarını verdikten sorua 

en ita · . · · · ecesım teş. - ....... ltıı.s lacatı aşikArdır. :Moskova işgallnın bırlnCıe!ı K:-eml:n - Tabii... Ayın sonunu ~ çelti- dettim. goe~ kna.. Aşık oklut:u1u v~ çılgınlar yerinden kalktı: 

~
r- ~l'd~unun şehri terkeciişinden kli eden 14/15. EYltil ~ . malvetile yorlar. Anlaşı:lan ailıel«ine yardım O vakte kadar genç mı 90k alAJt:ı gtbı ona etıv~ç ~Jıf ett~ıni bilıyor- - Fahir benim en samımi do'jtwn_ 
~ac Oı:ikovada kalan insanlar! üçe sarayında değıl de, şımdı . ed' orlardır ile dinliyen Büırtıan drUl.du, eünü du; fa.kat Taka böylece nı1ıayet bul- du Jale hanım. Ona neler yaptı~mızı 
) kabildi: . l akta olan Mookovanın •Y . J 1 ka'l>il ~ bulamıyanlar ve- birlikte ~u unm ki bO ~~ıeıden Genç adam, hafif bir hayreti<!: kesti: m.annş, a ~.onun e oynadıktan biliyorum. Allaha :ı.sım.arladık. 

lUQ k a vakit ı:>o:rogomııev 1tapısında ~. y 
1 

dedi _ N&S!l? BiÇ diiıf\lbmeden böyle ronra h'r gun, omm g&leri önüırıde, JaJe bit iki dakika onun arkasın-
d<l.i . ~ için gereken en ufak . d ımıete ıaı.rar veıu.. - a ·· · t l b ı.......ı. kekl ··' bı lnıılti.nlardan ma.h.rwn olanlar: bll'ın l' geç 

1 
sıkJcmdı. Şeh- Bu hıcyreti yanında.ki kızın arka - parlak bir teklifi red mi e tiniz Ja e ir .._.,.,.a er e bwuşmu.ştu. Bugün dan baktı. Burun delik'leri öfk~ ile 

pli. İ~ta QQ:ı.ak l.stem.iyen Fransıv., :tsviç.. N~~lyonun ~a =arak: daşlarından lbu şekrlde bahsetmesin. hanlln? . . . ayni klEla şu bahçede. karşı karşıya açrlıp kapailJtYordu. Çantasından bir 
c> 1Yan, Alınan gibi ecnebiler. rııı olti sokaklar . k' diye · ksa. or:tın.rm ailelerine yar- - Evet. Adam hOşuma ~tme:mşt.t. otu.rm.aları ne gartb bir tecelli ldi! s'..gara çıkardı, yakt1 ve dumanlarını 

,. ~~h~ kaça;klan veıyahud kl'Jldi .- N.e korttunc bır ıssızıı ·· : 1:ıı;rinden mi idi? Blllıu belli _ Yak11Jıkh bir bahriye zabiti na- - Konııpn111Qrn~ B~~n ~~? denize doğru öfliyerek duda.t'l:ınnın 
• an b olınadan, ellerlnd~ olma- söyler.dı. :liier bükü- ed1 .... değiştirdi: ı;ıl bcıŞa gitme.e? - o zavallı bahriye :labıtinı tiuşu.. aırasından mırıldandı: 
! tlill•~zı .eebebıer dola,yısile. ordu ile Halbult! 0· AvrupanAfr:anın hükumet etm ' ~ler· bırakalım ~:. ba- · .,!.... Bilmiyonmı. ... Ben bir adam1 ilk nütronmı Vıt ona acıyorum. Sizi ilk - Abdallar! Biriniz giderseni? b\n 
• ~ lideın .,_ 11 met merkezler.ne, · Bu SCfZ 1 ım bud da ...n...i~...... · . ı YbEden t..n _ _ eyen, gecı .. en. yo aıını . 

1 
+-'·enderiyeye boyle mı k-A'"'iZden., maziniZden ~ ya sever ya '!>eV - _. ...._. sem:ıe.ıı şaşılacak lbır şey de taaıeniz gelirsiniz. Yeter iti be"l .ste... 

,• " - Rus askerleri rnerkezı o a.n JJ)A ~ :t>iraız ır::nır.au ma..... IHI• . ...... 1'· . • 
... T.kat · glrmi ... ti? .... _ ..... D~ -'·'~'"? ...... ~· &ı& "'" e!'ke&ı 4rendinize derhal yim. 
ia~ 7lıkancıa da söylediğim gibi .. u,... . .,. .. yar) ~ ~ 

--~~-!lllt.t.D.rı uddu..-Koca \.O&__. 

=----~~~~~~~~~~~~~~~~----



4/Z S.,fa 

Memleket lla berleri 
Bartın da 

Çi~i mallarım koruma 
kanuncrnan kö,,lerde ve 

kar4da tatbilnna ba,landı 

Muşta dev cüsseli bir ayı ile bir 
çobamn korkunç boğuşmaları 

Karasuda 
4 çocuk baban, evli biT adam 

bir genç kızın aıkile bir 
btqkaaını öldürdü 

Baıtın CHusı.l'll> - Çtlfı;:i mallarını İzmit .. <~~> -:-- Karasunun .tnva-
koruma kanunu mer'iyet mevkiine gir Muş CHuııusl> - Biricaç gtin ewel lııoştlun. Calıl&nn içerisme girdim. Bir- lidere koYiinde fecı bir cinayet işlen -
mL5 ve kanun ka.zamıza. da reısmen M'uı~ nehri lttyl8lDda. bir oobanla de\' deubı.re dev gibi bir a11 ~en kaL mıştır: .. . . 

8onrierilmiştir. Kanun hitlı:iilftle-ıol.. ~ bir Ql llt'aımıda Qolt orddetJ! tarak bana hücum et.ti. ~ını. beni . Bu ltoytııe Tayyibe ~eoedıık lstumde 
köylerde koruma heyeti:el'i ve kua b'~r botwJ:m& obDD$, QOb&n lıehltkeli an. t&Jmb etti vıe yekaladı. Şiddetle yere oır kızc~ Muhsin oglu Hasbi ç_~ -
eı~ezlnde lroruına meclisi tatbik ede-)rette yaıaiı ol&rak MQIJ ~esinde çarptı ve iDıerfme Q!Oktli. Bağırmağa bu.k.Ja ni.lalhla~r. Ya.ıcında dW.ln

elı:tı.r. Kbylerdeki koruma. heyetleri ih-te~ altlna ellmmş, fakat. bire.s son- beşledım, d1ğu' h&,.,-anla.rın yanında !eri, de o~acalttı. . Ayni itôyden Hasan 
t.tyar heyetleridir. Kaza merkezinde delra. öliınüıft:ik'. bulunan kıöp«tier gekliler. Ayı ile kö.. Sara isminde evlı, 4 çoc~ baJ:>ası b~ 
5 kJ.şllik koruma me<:lisi kurulmuşQ.ır. Bu Wiee hattında tafBi.1At ıtbDak pekler ara&IDda dıa bir boğuşmoı b!I.~ adam da b~ kıza karşı sözde bır sevgı 
Bu da belediye mec!i.sinden cemal Ka- lir.ere baStaınede bizzat cobanı gör - laıCU. PaQıt töpddıeı' t.amamUe ayıya ~l~eld.edir. . 
r:ı.k~. Fahri Fır~ıoğl\ı, Tic.ıret Oda- dı.bn, bu, fO ~ kadar bil' a • 58idıılmyorfa.rdı. AJl!l lalpeklert birer bL Ko~ h~ Halil Can isrrJndek 
sın<ları Ziya Uğur, Hüseylıcı Cahid İba- damdı. lJedtkaıı at)Oıet.tndendi, ismi de rer W'Skleştmtt.ça beoim ttzerime geli- zat araya gtrera: 
dioAıu. ziraat oda.smdan Salı\he.ttin cuma oth.t oeımlldir. Yeıdı ~n yor Ye bırpalryordtı. Kıh.ayet yedi ye- lc8hlıd!,a.ıı~:;a ay~. ~l tı~b_nı d • 
Kııraoelik. raı~anmış, iki ~ imıl>uıta kemik- riımiterı yarale.nıdım. ~b bl.1' vaziyet. karın v~ v • e ooc~. . df 0; e 

Yedekler de şunlardır: Beledly~ meo. lcri canavar ta"'fu:ıdan Jarılmı.e ve kar te. düştüm. Beni blrakar.W: lc\jpeklerin Gözlen· ·,_ __ a?.g çHşu iştensa, by • 8 · · ı So--ı..ı Da d Tu öm<llm~ · · ,.."""""1_ d::ıh ...... A _,_ .. Nn asa.u rP., u m -
ı~.ı.ae? Huı;ey. n . "":"' ı, vu r- Dl.Dil 1 ·~· . .. ~ gıtti v.e ~· . 1 ~-- kul ıSÖZlere kızJ.Y'Or. Ta.ban~ını çeke -
na, Nihad Arıfoglu. tıcarnt odasından Çok k.w.lt bir &eSle baca~ IJIJY- bkları içm a.yı saVUŞup ~ c•he;ınde rek Halil canı, cansız 1ere ser:yor. 
Rcın.7.ı ka~ta.n ve zir~a.t odasında~. Se- le a.nlattı: ta·ybolıdu. Bir müddet yenm?e _laı .<lıln. Katil tevkif edllerek tahkikat~ baş-
zai Unyeü. Bunların .ı:ara.rlarınıı ıtıraz, -· t:Ben iklınci Azaitpuı' köyünde sı- v~ten haberdar olan_ ~ylüler ge.. lanmıştır. 
ıra:rma.'kam Muzaffer Ku.şakçLoğlunun ılır çıobe.ıuylm. Her.gün olduğu gibi. lıp beni alıdılat'. Tedavi ıçın Muşa S"e- -----o.---
reısllğinde ziTa.a.t muallimi Saı".hattin dün de köyün btttün ~1Tlarm1 Oali - tırildim.ı 
Konu. Hayvan sağlık memuru Ahmedme ka.tıp Murad nehri k:Iyı.slll1l götür- Ooba.n Cemil bun.lan ~lattıktan 

Ürgübde bir yaTalama 
hadi•e•i v~ ve belediye, ticaret odasından seç.!- uüm. Bu sığırlardan ıki tanest nehre sonra ııe5i kısıldı, gözlerini .kapadı ve . 

len beş a?.adan mü.Tekke!> mürak.a.be .ra.itm c;ııalıl*1ar içerisine gittiloc. Bun- öktti. Bu su.ootle son ndesinde bı:n.imle 'Ürgü'b <Hu.su.<ıt> - Urgübde otel~il_ik 
heyetine yapılacaktu. l&.rı geri getirmeık ~ arlca.larmdRn konı.ı.şmwJ oldu. Ya.r«naıcta. olan 19 yaşlarında Velmın n 

Menin borsa encümeni 
intihabı 

Mersin (Hususi> - ŞehrimiZ tice.ret 
ve za.'hıre !borsasında mukaıyyed ö.za. 
hı.nn iştira.kile enciimen intiha.batı 

yapılmıştır. 

Ticaret Vekfı.leti t>arafından koml.se1' 
intıha.b edil.en Ticaret Mıntaka MiL 
duru 'bay Mitat Kar:ıgillienın riyaseti 
altında Tkaret Od.asından intiha:b 
edilen B Sabri Poda 'VC Ahmed OÖ
mm Bo:rsn encümeninden müntehab 
gene Sabri Poda ve Şefik Kaıbandan 
teŞkll edilen kom1.syon ınürakebesi 
artında <ıaat onda yapı.:ııınış ve reyler 
tasnif edilerek kırk dörder rey ile 
t.üccarlarımrzdan Mustıaıfa Gazi oğlu 
Şi.ikrü Malaz, Murad Ergir, krrk ikişer 
reyle Mımed Gönen, ıŞef.k Kaban, o_ 
tuz yedı reyle Şevket Sümer yirmi 
yedi reyde Reşid R.a.stgelıdi encümen 
nz:ı1ıldln.rma seçilmişlerdir. 

------------------------------- otelınde kira ile oturmak.ta. bulunan 
terzı Necati ile Vehbinin arasında bir 

• Üsküdar C. H. P. sinin köy • • 
ezısı 

ate.ş küreli yüzünden çıkan ı:ı.r ağız da
laşması sonunda terzi Necati. otelci 
Vehbiyi ıol böğründen bıca.klamış, a,All' 
yara alan Vehbi derhal Kayseri mem
lelret hastanesine sevtkedllmiştir. Suçlu 
teYki.C edi.Jıml.ştir. 

Vizede bir jandarma kaTakol 
bincuı yapıldı 

Vize <Hususi> - Kaza kaymakmıı 
Cavid Oicyayyüz Vimnin imar ve in
kişafı üzerinde btcytik olr faaliyet gl\s_ 
termektedir. Bu cümleden olarak Ka
raman bayırında bütün zorluklara ve 
bU:tün lmkfmsızlıklara rağmen yeni -
den kurwan jandarma karakolunun 
inşaatına devam ebmektedır. 

Tabiatın ve bilhas.-;a .uş günler'nde 
mut.lak bir hUŞunetle yol ~ !Stiği ve 
nefes tıkadığı bu yerde, on'l mcydnn 
akuyUŞUil ve geliş gidiş lnUzamının 
hakiki bir Amili olarak bu karakol. 

Ü'Slı:OOar C. H. P. nin 1ıorta> ettiği Partt erlitu başta LUlıfi A.1tso7 oldu. $lınaı muzaffer bir ka7,anç olarak Vi-

- y ~~n ~erde. blbset - ğıı halde 'köy genç'lerile bir' arada gö.. zenmdir_. ----o-----
m.iŞ, Usküda:rlilarm Cümhııny.et Ha43t ·· Köy ezile in<W temsllll · T k d • 'I · · Orduda fındık rekoltesi ;?artısı. Wıı:üda.r kaZBSl Reisi ve .ımy~rsunuz. g rı er ra ya a partı mü ettışı 

r TT •• ~.~ 941 ılı Ord ~e R6is Mua.'V'ini Lütfi Ak;. verilmekte, Jcoşttıar terti> edilanekte F.ciime (HtLSUSi> - Trakva mınta-
Giresuıı 1 .tı.U<>u.:w.) - Y u . . ve ım... ~ ecza doı ....... ıan kası parti müfcttişl İ?Jrnit nıeb'usu 

fındık rekoltesi 50 bin kantar olarak riyaSetinde Al~~ ~ - ~J • • - R&gıt; Akca dilo a.kşa.m Ankaraya ha-
. . tilelerinl yazı:wşbk. Resimde. Usküdar tew:ı ed:i.lmekıtedir. reket etmiştir. 

··Son Pa.?a. mn tefriltaa: 79 

Şanlı spor vak'ala:rımız 
Muhtelif ırklara. mell6..W garb şö

valyelerı, ceı:ıeaver ve pehlıvanları. A
nadolu yaylaları.oda. Ttirk pehl~van ve 
ceııgineılerıle bOy ölçüştUk.l~ri zamaı:ı, 
tielçuk Türklerinin zor bazuia.n önUn
<.le kırıldıkları görülür. 

Ytizierce .sene; garbın eıı münı.Lcı.a ve 
orbaz milletlerinin namd.u zırhlı şô.. 

valyelerine Anadolu geçi.cUerınd.? kar~ 

koyan bir avuç Türk ı;ıehlivanları, 
zırns.z ve yalın kılıç olarak dövüştü. 
Türk pehlivanlığL ve zo~ıg\, bütün 
bir Anupa kudret ve kuvveti ile Ani. 
dolunUil muhtelif stadyomıaruı.da e1sa. 
halarıuda. boy ölçüştü. Neticede; 

· r;c meharet ve kuvvetı Z!rhli şöval
yelere azlık oklu.klan halde daıım:ı ga
lebe çaldı. 

Ti.ırk spor tarihi, çok geniş ve şan..ı 

vakıf.,!aıla doludur. 
İşle; Koca Yusuf, bu TU.·k oğlu Tttr:ı: 

pehl ivanların torunudtU'. 
K<ı<>:-o Yusultan evvel, Avrupa ve A

merikJ spor tarihlerine geo;·'o. .5anlı 
spor va.k·a.ıa.rı:ınız vardır. Bazıli\rım bu. 
rada zikretmek faydadan hali değildir. 
Me&elA: 

Bı.-;si; dördüncü Murad devrinde 
l1€'anfen Ahm«i efendinin G ılata kU
lCSıiı<ien ÜSküdarda Ba.ğlarbaşın<ı. kolla 
rınıı kanad takıp uçu.,udur. 

Avmpa ve Amerikada ıan"8recilııt 
havada uçmak hayalden ı:iyade bir peri 

an halinde yaşarken, n'l.Uldaı- b'r 
pehlivan olan hezanfen Ahmed efendi 
yüksel: cesareti, zor bazusu ile h!lVad'l 
~uştu. 

Yiu.i.ercc sene sonra bile, Jttl VerX!l 
rore~larına ha.yal olaralk oile gireı::nc
yen bu. vak'a: bir Tünk sporcu.su tam. 
fını.:a.r canlı bir levha haluıde ;nı;a

tılmıştı. 

Hezarıfen Ahmed efendi; gürcü id!. 
Gürz demek; ağır gülleleri omuzla~ıp 
kale kapılarına hücum ederc.ıc \ura· 
ve kııım pehliv:ınlar demeıt.t.ır. 
İs•onbulun Yedi.kule :talelert ka.pıle.· 

ınıı: üstlerinde asılı saplı gfüielere 
gür2 derler. Bu güllelerin s~?lan c'e· 
mir ı:tüicleri ekser iyetle taş ır. 

Gürz pehlivanları: bu güllE'lcrle !d
mıın ;rapar!ardı. Pehlivanlar, t lraodaz
lar tekkeleri Cklüplerl> 01d11ğ'11 g ıbl 
Osuııml. lmparatorluğunw.ı ınuhte!!f 
serhr..dlerinde gürroU teldce!cri vardı. 

~\lı:ıcüler; yüz ok:laWa kaı!<U o;•m 
gül'clc.rı omuzla.yarak, piyadenin önlln· 

e dt.şman kale ka.pılanna r:ö~~ bağ1r 
ı.ı.çık bölük hal inde sıravari h ilcum t· 
der'eı, demir kale ka.pılanıu kırn-ağa 
çahşıuaıdı. 

Gil1.ıcWük yalnız Türlcleıe matı.aGI 
spor.laı aan biri idi. 

Btıtiın Tuna semadlerıude vaktlJ"1 
güuıc1J tokkeleri (klq:ıleri> v!\rıiı. 

O:Uzler, dom~ arabooı de:ıı,e~ kll. 
çüt H : alçalt arabalarla kale bııtlıu1' 
na kadar piyadenin hima:yesuıde nalE
ıoıı.wıııdu. 

Kale Jta,pılarına biicum esnasında: 
piyMielerin himaye altında gü:-zcillel'· 
arabalardan gürııleri omuzla.yarak kı1' 
elli adımdan veyahud daha la~ mesa
fedaı olanca sürat ve kuvvet.ıerile de
mir kale kapılarına savlet ederek alı' 
ravari savurup YW'Ul'lardı. Kll'llan k .. 
pıla.rdan hazır buluınan piyade ıçed 
girerek: dtl.şmaru.n kArını ltmam eylerdi. 

Gürz teiıkelerinin ekli.iplerinin> vU
fiyeleri ı.engin idi. 

Gilrzcüler, bu tekkelerde ıı.ylık aııt• 
lar. yerler içerler, idman yape.rıardJ. 
Başlarında bulunan şeıytıleri <Jı:lUp re
isleri ve muallimleri> oömezıere me1'
too usulü ilzere setemll bir su.rette ta
Iım ve ted.ri&te bulunurlardı. 
Qama.nlı devri Tlli1kler1nde güı:z _. 

kort.t doban okka idi. 
Avrupa tar.ibleri, TUı1t gün.cülüğiil" 

den bahseder. 
HattA; dördiincü M'lll'adın Bağdad 

tethinc giderken ilci yüz bin k.ş1ıa. 
ordusu içinde yaptırdı~ı gürf.Cülük mO
sa.t-akasında doksan kilo gürz savu~ 
rak birinci ~kliğini kaydederler. 911 
mtl.sabakanın Konya ovasında oiduğll
nu tarihlerimiz kaydeder. 

işte; Hezarfen Aluned &fe.ld.ı g{lıf 
pehlivanlarından biri idi. Sağlam kol
lu, s~lam göğüslü pulad gibi bir peb' 
livandı. 

(Arkası var) 

Görüşler 
[Baş tarafı sayfa 3/1 dedir) 

- Hayret, başı.nızıda tek bir tel b" 
yaz saç yok. 

Yahud: 
- Enda.ınımzı muhafaza. etmek lç!jt 

kuzum ne yapıyorsunuz? 
Dedi mi, bu bir teselli müktı.fatıd* 

YB.lll kırk: dokuza aıyak basmışsınızd' 
N ihayet, bir kadına kur yapaı1te" 

e~ıl!p kulağına yavaşça: cBenı çok tr 
na bulmuyonn.muz ya'D dıye sorup -
o da size safiye.ne : cBllı\.kıs, RC"r"•ı:ıııt' 
den hiç hoşlanmann diYe cevab \·erf1' 
se o zaman her şeye veda ediniz. St~ 
Yaş }''Ü2. Asırdide. ..ı 

Francis de Croisseı'den naklr 
Jale Seden 



SOll POSTA s.-._ 

aberleri 'l'elgrd, Tele:foa Ve Telsiz 
• 

SDbayıara Asker· ailelerine yardım kanunu! Askeri 
elbıse Mecliste tetkik ediliyor 9.!...~8~ ..... 

V8 k&pUt bel"balde bu cephe üaerioıdeti muta. Harb psikozu tararmcıan •a evrak uyauruınu11ıar. 
Ankara 6 <AA) - B.M. Meclisi bu ı sakeıeelni Yaı>m1'&1r'. Yemetıleri pek OiddetJidir. Ve Alınan R•kibt&e, alibdarta.ra iımad olunan 

Sel silD Refet Canıtsin ~ıtında yap MeClı.e nrilea llıilaaJar ların bir \afla iki kU§ vurmak kabL y Selim R E cürüm 1.amaınen hayalidir, mevhum • 
. erde bütün aiibaYlara el • tıiı toplanıbıla m~ beflartell Ankara, 8 <Husml) - Baıt> tiL !inden hem bu cepbenin mukaveme. asan: G6IP met dur. Bu aöder doin olsan, yanı., eı. 

bıae, kaput ue çi~ verilmui Dfl.lıilıye Vl"kilinln talebi mer.ıne ıelen yısile lı:aradıan denbden le handan tini prktan blr tuta.tına harekeWe B ar'b deYam e&Ukoe onun 1arat- 111111 • hidlıııeleria BeTl'I \İ9el'IDıle ...._ 

ho.kkındoki kanun Mecliı emık arasında bulunan 8*er alle!eri- memleketlaı.lse gelmekte olan lllulte- cleıha kolaylıkla tırnıak, 'hem de Voro makta oldata lllliko&'un ksl.rleri sir olamamış, Alman sefiri Boli\7Mall 
"-turn • h t. L _ J 'ld. ne yardım :kanun layiha.sının mUll cilerin ne suretle iatAn edilecekleri fllot Ye Timopent.o ordularının ara. de daheııinl ıenltletl7or. U&aqark ha- ç'!'&rılmış, BoUv,-a fclılrleclndeıı blrl-

ı eye ıne MVHeUI ı milda!aa, natia, mal~e. bö+.oe ve da - hakkındaki bnun li.yıbasııu h~ aına girmek üzere Kolm ı.stikametı'n.. dJseleri bdar cenubi Ameribil - nın Alman konsolosu da, bu liJe aıa. 
..&-.L..- biliye: encümealerinden seç!ı2ecek beşer -et MecliSe tKdim. etm' ... '-. d~ ,..A_ .. _._ •--us- etm'• olduk- çaıpa.n harekeUer de bunun bira d!ı~~~ kadar olmak üzere tevkil edilmiştir. 
•u-ara, 6 (iHusasi) - Haearda as.. - ~ ..,... ...... .._.....:: _..,., -. ~imdi Boll.,.,.... b ,_ __ ı. ı· ı 

tetın azadan mU~il muvakıt&t bir en - Ankara 6 (Buausi.) _ Ankara feh ları tahmin olwıa.bilir dir. Geçmiş seneler içinde barbsiz hl.o ~ ... -ın u ..... e.c ın ccne 
aiı......:~en yii:ııba.ş.ıya kadar bır kısım cttnende tetadk edilmesini taart1> eyle- . iıanar, hakkındaki ka • btr menim c~irminn iNi :mm&a:ka ayni lut'aya mensub Kostaı·lk:ı. bükü • 
-11Va, 8e'.leme bö'1in Rlı.,..ra ınjştir. Meclis !bundan aonra ruzname- rı ~u . nun Gerelı: bu cepbeıye Jtarşı yapılan memleke&lerinln •u Ja&rb l(ıiıldelü .,._ metinin bazı tedbirleri latib etmekte-

lateri hU!lllllliUa elbille, kaput -ye sfade buttJııaıı harcinıh Jtanmameal • llyıbaaı Meclis mnuml beJe\1ne a&T- lD.\l.barebelerde, geretae ~ da. zjl·etlerl bütün cliinyada, cıpi:a U)"aD• dır. Ba &edblrlf!rfn başında, Almann 
çJaııe '9erilmesi baltkmdalti kanım }8. ne ek lcamm 1~.asmın birinci mi- toluımıuştur. hillndeti bareteUerde Alınan kııvvet. i'lnT-4'.. Blnka(l samandaııberi ccı.e ile her ttir1i ticaret mwıameleslnl kes • 
1i"8&ı Meciis ummDi beyetlne aeYk lerinin d6'manlannı pek çok hırpala çaı-pan kunıldamalar, yaJwı bir atinin JDek &ibl atır bir taklBl kararlar •el • 

Ol11nnı"ftur. Ed . TU k. Al fevkalad dıklanııı Te §imdi}'e kadar :s5,000 esir doğıırabilecett lıılLisarlaı-ı haber '\'er- meli.&edlr. ATni amanda bana ben..-~ eea.sJar.a göre: 'l'ürkiye Cüm enın r ıye man e akbt1arı gibi 355 tank, 655 top imha mektedlrlf!I'. Cenubi Amerika hükumet.. sebeblerden dolayı Panamada da bul 
h~ Ol'dasumm tara deniz w ba. bl."'I • 'teJa iğtinam ettiklerini, 7'11 SOvyet lal l~lnde 139 diiaya harlJnle tan, • Jaacli6;eler vulu&bulmıq, halk ara.on..aa 
"a • h kk dak. b t te ıg erı k Unl ilk - te hiktnıd çıkan arbeclelenle bir (.altım kimseler kl&unıa.rile jandarma g{lmrük 'le a ın 1 eyana 1 tayya.re.mıi ilütürdükle:-ini V(!7& yer. ma mey COS ren blmiiş, ba:ıı insanlar da yaralallllll$W. 
°"1\an muhafaza t 'ekküllerinde de tahrl> eylediklerini ve ıimMI Es- B<.JiQa olmuştur. Bu bükü~tin bir. 
tn6etahdem bilüm :: 

1 
ha [llllt ....,1 ı iDc:J ~ada] 1onyaıda Reva1 '"'" ı.nae Tallln'ın ienbltt Alman settrtnl memleketten Milıftr polltibstna lmı'şı endişe da-

t.aı,ı, tabn, ~: ~~ a;::ann esMI inen~~ ~~=~a~u altında ~kl askeri b~lt blras cenub. dolmuna düten Taps == ~wıe~uı":~ ıı::~ =il veb:en~ A:;1~ük::et: 
da bol.onan aetaimen teğmen. fi8,.. muahedeye bllisa.ne ria.1'et ettik ve et- khrib w on binierce yangın ibomıbaaı §ehrile garbi Bstonyadaki Fellin •e .llall araamda ta assd bl d den b&uları sahllcl~n u&ak naemle • 
~n, Yiıımbatı ~ era.i :mette devam eJliyecet!z. • atnutıardır. Tayyare fabrlkalanna Pernau şebirlerı"ni de ele geçlrdilde- .un ll681l oınu:u lst~dadm ~ ~ & keilerdir. Bunlara karşı hariokıı 'bir 
lnahsuı, .. , ...,A wt _,.....,__ b . yak ta niö..Aı. Brituı.Ya ile Tü!kı!'e arasın _ tam isabetler kafdedllme&i 'le iafe ıe rinl ı numarall buaasi tebliğ bildir _ olarak teliöi el-.IJiUr a Bo~-7.. tl!blikc celebllımılıi iç.in mesel• Btet.il-
tı· vırer - D>lno'X:, ırer apu , ~... ıd&tuıd ...,_,,.,. ınlar • ...,.., ... 

•rtr ~ 9'mle Y9'IL totin verilecek.. dald doıfllUuk yaııua haıi> esııaııwıda de- a w- ,.aog ~ı mektedir. :merked •-apeela o&ara.a Rllrdftl d.lp. ya. &ibi, Arjantin &ibi clevıetleriıı h• • 
lir, iil harbden smra da AvrıJP& anlaş - böcumun ~ KÖ6temıekiedir. 2 - Smoleı:ıalc mıntakaaında !eki Joı.ıatlk haldaruı sert aluunawna se • duıUarm.ı &flDUl lcab eder. Bu hiki-
~ ._, ID&Sm& c:te.amlt Wr tanda hiDDet e- Jl'eTluılicle teblltler mare§&l 'V-Ol1 Baek kum&ndasmdaki lleb, l»• sa& De BoBY"l&Dm .Bcrttn ata- Dlf·tJer ise, tfmdllik, ber iürlu harici 

ilin& :muactsıer:1 ~erde ~ debfı!r. Berlin 8 <A.A.> - Alman onhılan ordular Cl'lij>U büyük Smolenalı: im- 9'1bW&erl al'MIDda eere,,-an eWii iddia taıirlerdea bnılUeriDi uK t.utup dik-
~ra erat ~ı ye;ıne den Tttı1üyenin aranna olar..ıtı he~harı- bafl.-umaodanbğuun tebliğı: ha meJ"(lan mu'harebeo\inl sona erdtr olunan •ababerelenllr. HoliVJ'a laiıki- kaib bir blta.ralbk mahafua eC.mek ... 
rıı. nna mamas 14 elbieesile de.. g! bir anı~ mU\'a.f~~ edebılec.e- Bu.o<* haberleıden anlasıldıihna gö. dimı' tir. Bu ordular grupunun tak- metme ~ Alman sefiri, Bollvya- al• ..., branllıia giriinö)'Ol'lar. Maa. 
.. ;,. er1ertne ma.._ birer kapat., birer ğimlzc TeYa eıW#iJDİR dair uman za_ re, Soyyet bıu;*mnandanlıtuıın .ke:n - -.._ iş.dört hafta s-n ~ ..:A11etıı .. e ~ bir ~ök~ dal'be.ı ~ w mafUı onlann bu silk6DeMi halı hart 
~ .... t....._ ...rwv"ıagaDda d. ephei rindt*i · t h_.._ _ _. •ıucn uıc Y'"'"' 11"""" -nua lein BerllncJeld Bolh7 -•-- • 

·vwn ~leoelttır. man gazeteletıde ctUşman y·~ • -
1 c ~. vu.ye -...uıu1. sa.. 1 barebelerden .sonra Smo JllllJ&erl a6I a - • ı»lkosaa9D ~r 7s mevki kazanmasıu 

~erde büt.l\n ıriibaylara ve asterl sının yaptığı telldıoler neşre<itldı. B~ rih bir gÖJ"ÜfÜ Yoktur. Tam hak.ika.ti f* kan 1 ~ud ıcuptılmJI olan mil Bolh"J'all .....:.::.. ~~-takım mini elm117er, IW'a._ al'UI a.&Mnıtil 
- ... ıııtarıara ~ k.ısni seferberlikte ae r.evı hiç bir "4.elkinde ~at zerres 8iıf~emedc prensibine sadııt ltabnakla ensk eva ın a imh d k diJ" nı.. Genılt e -7- e.. tamamen kftıl' ·n1a 'lilrlrlu üe . 
1
etber- olan ve bttyiik manevralaT~ ;oktur. Bu ~ hiç bi:-e~gt~ı~ = ~~ ~~::!~ ~~~~ «:;;~~~ı~ :n:, ~;~ "~ ı.a....-ı 8::. ::::-= thlde Wvdah Malli"lete atfeclllcbl 

~ya işt4rak eden bir:ık ve mü- :~~;t~;a;;::~: neviden hiç için hareket hettvıdaki haberler; an. top ~tınam veya imha eylediğini, he.. : it.bam altına ko"l&ll ba vesika or. ::-: .=.:::r. -=eı~:.:..= 
la-.... erın all>ay ve asken memur_ '-ı- '-'-lit y.-ıımamı .. t.r. . cllk büyllk bir .taydı ihU)'aıJa. neşnde.. sabsıs bari> malgeme.Ji ele geçirdiğini ...... ~ bl~-~ wı.ı .W • Mlaallln koıtı:11lar. n.ı.ı--..... ··--- 1 ~"'llil ,..._. __ • -..oc1.-.ı -• ~u~ uu ...:A - - ~ bır bm...:ı n:- ~ı h bu • d" " d"" ,._.... r prQOCBOO "lai'mllrU başladı. (le.. .,.._.,_. _ _., 1r 
~ uuu.rcı ..-... çue ya ..... 1 e""""", Ba.rb aonu f.lftni, bQyWc ~.,.. ~uı. ~aen-ey zaruret karşı - aynca 1908 BoıfYeı tayyare& uşur u rek eeflr renıll aa..e-ıli&e ~ bir tınaya maka'\l'elllei ~ıyo,·. Buru 

ı. 9Gne veya fotin lerıleeektir. ook devletlerin i1bifliiine JDuhtaç ola- ama~ ~ milletinin hergtln ha.retA. ğünü veya ,.erde ıahrib eyleditini 2 ADian U:ababere etmemls ;...:..lanal kar111 azami sotukkanldık ve tnnklnl 
caktır. ~ dehıwıile vücud ~ tnı ~Qldan haberdar edilmek hu.. numaralı h1Wl111 tebUt :bildinnekte- •oe m~ atılan vesikanm 117durma 11:.ırek~t _etmd:, en miieııatr çaredir. M 

& .. ma ... •aya lan llllOdem ~enin bU ~ıeınde t • ausu~akı haklı arzusuna boyun eğme- c:lir. Bu ordular g:rupunun üç ordu lle oJdulll11a be;ran eUiler. Jddia\annm e- mutlu böyle diişinen 'ft böy~ ha~ • 
-..,& .,....J rolü olacaki.ır. Ve TüJlkı,e bUDU ya iı \C Almanyada harekat hatkmda . ~ve bir bava gru,pun aaın sudu: "" eden •m•Wte&lere. 

A..X. bir h pı;.rken kerttii YQllmu kendi Jr:ararl~- J.ınlı.ş fikirler hAsıl edilm&"ine ve dfts- bir~ kkil olduğu da aııla§ıl • Cenubi~ .&lı .. aH ile mil- < • ı f1) ı;; -.s'lr a V'& racak ve iş arttada.şlarlDl el& tendı in- man mtmııe'ltetkri tara!mdan yanlış dan müteşe na••e&lerlnl ._.. lıl&l7ea Wr 41eTW J•/.U,, V"'°9"1' L.-1N41p 
,.__ tlhab edecdttlr fayıalann 7a::rılma.sına rıza ~lme- matııtadır. 

'.nnı wapıld.ı .&i~Jlin ~ _ ıneAi! lAmn geliyordu. Şimdi )'eni ha_ 3 _il~ orduların ~::e:;ı • A . 
--- ~ AWee bu«tJ!l rekata başlanmış oMiuiuodan Stalin dJlil teokil eden feldmareşa iki t 1 merıkan kah• ~ 8 (A.A) İl:ı&ili2 b Londra.., 

6 (.AıA.); harb 
1-ya~tyeti hat:tmm yanlmasile bafhyan muaz - )rumandasuldakl ordular grupU Ma:!~ a•a ID ıne-

~ . - ava ne- Avam Kamarasın da sam mllcadelenln inldfa.fı Ye netice _ ve Sovak teoeı}ılkUllen1e birlik~ ıcı..,... A · • 
I>Gn .._t«>ııği: • hakkında yaptığı beyanat ~tir lcll ha.'kkınd& imbat vermes: samımı umum! bıtUcametinde ye etrafmda hıı- lddl . lan sın de degl.J ·ış·ıkı·ık hDden ıııım..... ~Jnb&rdımu tanaı-ele - C1rtaşark1ıt.n 1>ahaederiten Oem"'r" eıaıiftri. rene etınettte GIUP en cenubda Gene-
•~ ~ ~ilk :t>ir İng!l!z ~- ki: 1 35 bin eı9İI' raı An~1D1 emrinde bulunan 
"~ lı bir havada Mroıheım, İ '1iz ku'Y'Vetlerinln TÜrk - Suriye 1 numaralı tebliğ: .Anudane muha.. Alman - .RumeD ituvvetlt!l'l de ga~et (Bqtarafı 1 inci sa1tad.&) 
~ cı..... "- Ka.rlsruheılKı hedeflere ngı ul ....-, ... ;;k Britan. _ .... w.esinde Duna nehrinin ge fklQeUi muharebelerle ilerlemekte ve lBa.s. tarafı l lnf!.·ı sayf-"'a1 Muhab_ ir, Cart.er, bu takdirde Wen. 
rua ~ bir muvatf.iLi:iyetle taar hududunda b unuşu, .,~" rebeler Jn::""' R" 1t1 ktad "" 

oı.ın.s ~ . - nın Türklerle ola.n do&Uuk ıttifa : 1 idini l!IOrlayarak Munaburg ve ıga Je bu oniu ile i(lbirl ya.pına ır. na. beraber Ingilizle.r Alman dahili va dell Willkiootn harbiye nazın olacağını 
----. • }"& . e""l cek .ye bu ç ı...~~ı--ei~ ve ı.et.ouyayıl rekawı b&şlaQ8ıcmdan bJı;:Une kadar ·tyeti 1 k"'t~ d ğ - t-lunin ctmeltted!r 

t ~~~ çok l~r M\'a kını teyid ve takvıye ..,. ye ~ıa.r::._;--._,.drıWı:t.en .-JW"a Ma- ve coğu eon zamanlardıı. olmak üzere l~r ;ar:oi; u ol u u~u il~rl sürüyor_ "Stımsonun hariciye n~tındekl 
~! "il , geniş ft sini mfin*iln ~ .,.:.. YOB l.oeit'8n idaresinde bulunan bıı mıntn.bda da 150,000 esir alındıiı • uzayıp gıt.m~sı Almanya. me\".kiinin hart>iYe nezaretindeki meor • 

========:::::m
0

ıı:z::::::::ııı=-:== ordular Letonya _ Sovyct hududu gib\ 1910 tank, 2100 ~ iğtinam \'eya da halk arasında ve hatta. orduda kiinaen cl&ha aatl&m olmıYacaiı zan 
h~~llr ~ . demiryollan. infilak ve yangın bom.balan bırçok boyunca uza.yan stalin hattını yar _ lmlu, edil~ğ~ ~e ~80 sovyet tayyare. hayııl sukutu uyalldırmıştır. nec!ilmektedlr. Pııbt haricile n~ 

~ {j~ ~ fin bombala - evleri tabrib etmiş veya hasara uğ_ mak ve E.stonyada ta.hşid eUilmiş tıu &inhı de .d~üş veya yerde tah- Almanla.ra. gire tJn1n haitjki tefleri Rı.wveıt ve Wellel 

d:riJTJt.rJJ_n 6 l.4..\.~e-y~~nlar ratmlftu. Bazı yerlerde 2>üyük van lunan Sovyet ordularını mağlüb et. rib ~ old~u gene bir husu.al A1ımanlar ise Rus propagandasının :1U:U~ilı~~:::u~=t.a.eıasen 
ik - :OJlN . • - ek ec:b i . - teblığ blldımıektedir. çi2'd.iği manzaranın tamam.ile bafka 

lı "it~ ~. . Aja.naı bil gı~r, dığer bazı yerlerde de daha :e m • ur yetinde kalmıştır. ~ebliğ • - DünCU hususi A1man tebliğleri- bir mamarasını çızmekte. Ru:s ordu- Sı"yasal Bı"lgı"ler Okulunda 
~ ~l'<bınan küçük yangını~: çıkmıştır. Haft ara. . ~kat hak~_da uzun ~f&lat ve niıı &Onuncu.su olan 4 nuaıaralı tebliğ ıarının inhilll etmekte olduklannı 
Gtt ~ ~ tayYare-ıerl sa sında birçok ölu Ye yaralı olduğu rikli.kten sonra aıoyle denilmek.ted.lr. So\"Yetıere 1tansı harbin başladı~ı 22 ilerl silrmelctedlr. Bu arada Kiyef, O- Dah T Vekll81İ hesabana 
~ine at.laıbi. 'le cenubi bildirilmektedir. Tayyare defi batar_ Cephenin bu bölgesinde 35.000 esir Haf.iran tarihlnded:>erl mOttefik or - de6& Leningrad, Mcwlııon gibi i>üyilk I IJ8 
~ ~ Jıett;:nıar ~ ... lar_ yaları 18 dfipnen tayyaresi diişür - alınmış, 3515 tank ve ~ top iğtinam du1arın, arada blldirdiklet'i miktarlar teıuı'.lerin büyük bir tehlikeye dÜ§ - '00 talebe okutturulacak 
~ at.Harı birç.ok millerdir. Yeya tahril> edilml§t.ir. General Ke1. <la dahil olmak Oıııel"e cem'an 895,000 tülderin1 aa,temektedirler. Ankara, 

6 
(BunıU _ Siyaaa.ı 811 

lerin kumanda eWğl tayyare filıOau csır ~larmı, ltttnam •ı!f'a imha e- (Radyo cazetesi) Ciler Okulu hakkındaki kanuna ok 

~-
'183,0Q 

aeo.oo 

&24,63 

Belediyesi ilini an 

Semir ~inin dmlze d&illmesl lthıde ku1Wul
'3l8At üzer<! üç ııy müddetle ~ralUMICak aasart 13 
ınavnR ile 3 aded orta U.1*. 
Darüliceze mll~ için de!aten t.e6llm edilmek 
üzere almReak pirinç. kuru fuulye, mercimek, ku
ru ilzilm, salça, nohud, ve kunı bamya. 
DarUU.ceze mtıeSl!e.se&i için defaten teei1m edilmek 
üzere alınacak 3b00 kilo ~iDyağı ve 8000 kılo 
&abun. 4

09,13 Balat atöly"8fnCe yapılıu.'lıı&a elan oÖI> ı&Nbalan .. 
nın imalinde kullanılm&lt fbıere aımacalr: çiderle, 
kalas, taban ve kol atacı. 

b.~~ ._.21 hk otunar ir;lo alınacalt 29M75 tcDo Jı:eeilmlş ..... 
~ ~ ı-en o:iunu. -
15l ~. ~erı ile ilJı: teminat mtlrt:ıulan ,.manda yaılı iller syn ayrı 
~ ~ ~~ le ekslltmeyP konulmuştur. Şartnameleri Zabit ve .Muame
~ tltııtıı~ ka~inde görilleb:lir. lhal< 18/ 8/941 Pazarte&i günti ııaat 
~ 'ıtıtrl.tı t ~ ya.pdac•lrtır. ~ltblerln ilk teminat ma.t.bu~ veya 
~ ~ ~etı ~unen ibruı li.um gelen , ua!Jt ve mavna ve k.a..Yı.• lı::ralan
~ ~ RaYJi l$lf'r i~ Hl nlma aki Tk:anıı& OdMı veeık&.arile 2490 \.. ~ .::;:-ı taritab ~sinde h1amr~ıı.t:Mtları tali! mel:tublarını 
~litı ita ıı..... ~ 14 de kadar D&!.1111 :r'.;ene \'e'J'JD~~_:wndır. <6682) 

1~ 1ıc teminatı 
::ıı.... .a.. 121.50 Bdu'kdy tıtU.Sı J~ ünACM 2 aded clelı:trık 
~- ye 3 .-.J el ile müteharrlk cana ..ar d6düiü. 

151;88 D&t"W'C'ftle müaeaeeıınm yıll* lhtiyac\ tçtn alı
nacak 75000 ltf1o 80ba ve tınnhk l4k.-ı oduml 

'" Ue ~ kılo mansal lııilııltth11. 
218,'15 ttıı: -.nar tocı ...-nelerden alJD9CK lfOO ton 

tııı.. bk tömürU Ue Kunııoeısmeden almacalt 30 t.oıı 
~... kJ11ple m9dıen k&ııııUrlbri1n nakli "'· 

lM.11 DarGIAeelıe ..ar nnl lçiD defateıı teslim edil-
JDllit ~ aatm alırwcak pirinç unu, nişaı.ta, '"° ~e ıve mKama. ...._ 343,88 ı:>aretAceze mtlealeı9esl için almaca~ lı:&sele vi-

""'Ao d&ll. ılAse ve ntef$ln. 
"-~"- '12,00 TaJaı.im behçeai için lllınllCllk llO IDbar bmhı 
~~ ~ bahçe caı.,11. 

"'-. 'i .... lıeıteı1eı1 ile ılk ıantna.+ m!ttaılan 3'Ubnda 7Mdı itler ayrı a m 
~ ~e «onuıauaştur. ı>arlnamelcr: Zabıt ve Muamellt Ml.ıdtirliıtü 
~ t > tö~. 1hale 18/8/941 Paza!llmi g1bHi aaat 14 de Da.om~ En. ""'-.... ~ ';~caötr. Tallblerln 11.lt tem na.t m&Jtbuz ft.)'a mettui>lan ,.e 941 

1ıa,;. IC6ret. Odası veslk"'1arile ihale sttn4i mtta"91 eaaıtie naımı Erı. 
... ~. (8578) 

$' °" ~lediye sular idaresinden 
'~ ~ ~ Kua~ Veöletimlen alman un emre teV'fıkan 
~ la.ruıın ı 118/Nl Puart.esi dnüneeıı ve Jirikapldaıı itiba-

illn ollulur. «6756> 

bu mlffaf!akiyetlerde kat'i bir rol oy dflm tankl&nn U,HS ve topların ~ üfslel' kanun Jiyihası Mecl;., umumi heye_ 
namJlftır. İıımi geçen bölgede diişma. ıo.-a e ba11' ~u. dil4(lrülen ve- Stdclıolm e <A.A.>- on· tine .. --ıunm·..+ur. Uyiha esasla. " . .. ya ~rde tahril> edilen SovYet ta~-va - _. • •v uor 
nın 771 tayyaresi difiirüimüf yeya ttt · adedinm de 9082 ye yllJtseldltfnl Almanlar, bugihı de SmolenM: ha • rına eöre Siyasal Bılgller Okulunda. 
yerde tahrib edilmift.lr. ır,; eJ'lematedir. rekAtınm sona ermiş olduğunu temin Dahlllye VekAleti hesaoına 100 kadar 

ceallb cıeplae.lade Nlha.Fet alb haftayı btru ~en bir ediyorlar, faat bu temlnatlarındakt taleb otut.tw-ulabi1ecekt.lr. Gerek 
2 • · ahiHn gf b k m coşkun ifade fı:kdaru tıöre çarpl)'Or. e 

numaralı tebUi'. Cenuo cma1ım - ?.Jman •huı d ~ ~ u ra • - B Adeıta btr ~lebellln !eoa bellemiş leyli ve eerek pansiyon şeklinde tale 
da Mareşal 'Wlll Rundatedtin ~u- tıır hiç ffJpheBtE O(ıık m00lı4tlr ve bmı- u, . . . . -
mandanlllı alt.ında bwuna.n onhdar !an tahakltult ettirm mO'tefık ordu- oldutu bir dend tekrar ~esinı andı. ~nln ibate ve ıaşesı temın edilemedi 
ırupu, harel:At.m ~~ ıaı için de pek büırtlık bir mı.waffaki)'et rıyor. Bu büyiik harbin hıtamıo ermiş ğı takdırde talebeden her birine yiye_ 
b!lhama büyUJt arui ve hava müş _ telk1J eder. old~ğu ~undan QOk ~an evvel ilin cek, yatacak, giyecek kitab ve.sair 
küli.tlle ve sadece çok ıaik olan düt Pr.tat. bu bQyQk muva!l:ıkiyete rai- edilm1şti. Binaenaleyh yenfdf>n allka masrafları karşılığı olmak ~re Da. 
manın mukavemetııe kartıl'lfl"lfW°· men ea1* cephesi harbiDde henüz kat'ı uyandırması mQftW görilnfl70r, biliye Vek&.lettnce ayda maktuan aza 
Diiamana cepheden ıaarrm eden ce denebilecek bir net.lce lıbJ olmamış- Bı.:ndan daha mOşlalll ııörllnen bir mi 4() llra verilecektir. 

'9'0l1 StWpnapl ve Jıa.:reıp.l ur. Sovnt kuvvetleri. gene her tarafta cıhet vansa o da, bu muharebenin de
neral ki rm1Ddeki orılular ayııi fnad ve ısrarla ınuharebe etmek- vamı tarihindenberi Alman ol'Clusunun 
:C=:°:'.a~ini .larmada ve te 1IC Sov:ret topra.tlarını adım adım, ~ış olduğu atır .r.a,yiatı g!zlemek
litomirden geçerek Kjyefin kapıla- hattl karış kant müdafaa et.me«te tir. 
rına kadar bir zaYiye üzerinden iler_ dlrler. MQ!tetik ordular, bu kadar hır. Ptan ıadil m1 edilecek! 
.___. 1 ,._araJ von Klo!st'un paladıkları bu ord~u henüz hemen hiç Lon<lra 6 CA.A.> - Dally Telegra.ph 
.....,..en ene ..__..., bır yerinde panite uğrat.amanıışlıı.r ve yazıyor: 
1'.wnaııda ettJtt zırhlı. ıırU1>W1un tardı.. mma!fakiyetlerlnl QOk pahalı bir su _ Eütün mUeahldle.rin miltalealan Al-
mlle çok anudane bır surette cere_ n·tte elde etmişlerdir. mı.n generallerinin Hıtler nezdinde 
J6B eden uzun muharebeler vermek Sovyet ordulannm bu mUS11TlUle haı'I.: pli.mm tadil ettlrmete çalıştık. 
sureWe yollarına <inam. edebllmif • müaataaıarı aoaıba sonuna !kadar bu !arı nolt.tasnda ittifak etmektedir. 
Jerdi. tanıda dev9aı edecek mı? Yoksa bu Herhalde Lentngraddan Smolenske 
ŞGıdlye ~r elde edilen mahima- ordu, manız taldıtı bu alır darbeler icadar 550 :tllometre imıtJdad er.en mer. 

ta göre cephenin bu bölgesinde ka!"4taında bir cUn ani oıara.Jt mUnhe- kez ceplN-sindelti Alman taarruzu 
150.000 eı!Wr allDlllJ'I, 1970 tank ile dlın obnalc 1lzıere için 1çin ı;:Qrfunetı:te memnuniyetle ~ lbundır, 
1190 top :tttınam 9IO "°"1'8t t&yyareai m"drl? Kezaltlc, daha wetilt:rdeld hat- çüıllctı bu suretle Alman _ Rus h:ı.rb 
düıtürülmiif veya yerde tahril> edil_ lara zamanmda ç.ekllmlyere. ileri hat. aabıaaıım diler clhet.lerlnde bulunRII 
miftir. larcta bu Jradar muamıldane müdafaa, Alman ordula.nnm oldultlaı ı yerlerde 

Sovyet orousunun maruz bulunduğu teorkit edilmiş bulımdutlan en ba.. 
tehliltffl acaba ootaıtmıroi" mu? rl: bir delil ile sabit olmuş bulunuyor. Saı1l ceplaeR ~eaiade 

3 numaralı tebUt: Şark ceph~ln 
mertednde General von Boch idare _ 
aindeki ordu CTUl>U Smoien•te cere _ 
Jl\D eden büytlt me,dan muha!ebesin
dP muza.ffer olmıışt11r. Bu mey<laa mu. 
barebe6inde 310,000 Sovyet esiri alın
ınış, 3205 te.nt., 3120 1ıop ve muazzam 
b:r yelt6n tif.an her nevickn harb mal. 
zemesı iğtinam veya tahrib edl!mlştir. 

Tarafeynin teblltler:inıc:l*l büYiik ıe.. • .................................................. . 
zadlar, bugQnkU Alman tebıttlerinin 
verciiti maHimata rakmen ht.ll devam 
etmekte oldutu cihetle bu suallerin 
cevablannt bugün rene birer kelime ile 
ven:bilect* blr vaziyette değiliz. 

SPOR 
Boöaziçi kupası 
tenis maçları 

Amerika Pasifikte fütuhata 
taraftar değil 

Vaşington, 8 (A.A.) Amerika 
Haricıye Nazırı B. Kordel HuU PMi
fikte hiçbir fütuhat hareketinin vu.. 
kubulma.:ınas.ında Amerikanın haya. 
ti men:faati olduğunu ve buna ııı... 
halefet edecetinı gazetecilere aöyle. 
mişt.ir. 

B. Hull bu beyanatı yaparken Siya 
ma hital> etmiştir. 

Hür Fransız paraşütçü 
kuvvetleri teşkil edildi 

Hür Fransız_ radyosunun verdiii bir 
habere göre Ingilteredc hür FranaJB 
lar tarafından paraşütçü kuvvetJeri 
teşkil ediltni,tir. 

(Radyo ~a.zetesi) 

TEŞEKKÜR Bu bölgede Sov:yet hava kuvvetim 
1098 ta.yyare kaybetmişlerdir. 

895 bin esir 
Derlin 6 <A.A.> - 4 numaralı fev

taJide kıbUt: 

Bl! cevabları ancak vaziyet hakkın
daJd esaslı tahlillerle birll.ıtte Alman 
ordulannın, gene zırhlı birl!.kleı1 ileri. 
de olmak ve gene hava teşekkülleri 
nUnıune ittiha:mıa MYan ha.reka!er 
VP yardımlarda bulunmak fuıere bu ke
re Smolenııılt şark mıntalcasuıda Uctin
cU devre olarıWt başlachltla.n Yf'Tll oü
~iu taarnızla diğer mı.ntakalarda şkl. 
detlt> <levanı r.tıtinnste oldukları hare. 
ketlerin neticeleri verecektir. 

Ankara, İstanbul ve lzmlr ten tseae- Kıymetli babamız ectacı Kazım 
rinin .ştiraltlle tıert.ib edileceıc olar. Bo- Ca:un d>edtyen aranuzJım ayrılması 
gaziçi kupası tenıs maç.ıanna bugtın dol~'16ile gerek şahsan v" ıerekae 
başlan~aktu'. Cuma günü devam ecU- meıctub ve telgrana taz.yette bulwıau
lccek maçların dömıfınalleıi cumcrte- lara Ye bi7.zat ebedi ıkametgllıı olan 
si, finali de Pıazar ıilnU yap:lncak. .. ır. kabr( ık.adar gel.melk swctllc1 a~ımıaa 
Mr.çlar Tarabya kortlarında. oynana. iştirak eden dostlara ve me.sleka&1~ 

$ark cephemiz ha.ltkında bugünkü 
kbLl:lerde zikredilen muvaffaklyet _ 
!eril• 11 Temmuz ta.rihlı ~ebllğde bil • 
dirilen rakamlar 400,000 esir, '/115 
Y.nk, 4428 top ve 6235 ta.vyare nrta _ 
rak 895,000 esire, 13143 tanka, 10388 
ıot>li ve 90i4 ~e ballt olmuştur. 

Berlln 8 <A.A.> - Alman !ltı.t'alan 5 
~ Kl'yef m.ınta.kasın:iakt Sov _ 
Jet iatihkA&nlarında aon günler içinde 

=============K=D=. = caktır. t~ ve minnettarlliımwn bildi • 

I .. . . . . rllme~ lçm mubtereııı ı;aze:eulz•e i!&-
ba.şlıJan yarma hareketini gM·şlet _ danbul yuzme bırıncılıkleri nuıı rlca ederiz. 
ml.şlerdlr. Alman kıt'alan cür'etli bir İ6t.anbul su sporu aJanııtı tarafın- (;"oeülan: Nenlre Semer, NrrlmlMa 
hücumla So~et kuvvetlerini istihkılm- dan hazırlanan yttnne birlncılL:cl~rm•r. C.uı, thrahlm CAD. Ceaca Can. 
laıdan atnuşlar v~ eon derece modem finali 9 ve 10 Atuatm .;ar h:erınde .Mo-j Damadı: Ecıucl ~a&• IMM"t .._ 
21 ~ lat~ ~.da~ J'all>lla~ w. 



6 Sayfa 
SON POSTA 

Hergün ~~~~~~~~~~~~~~~~~Jlllııı~ 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Ulaş tararı z ncl sarrada} 

daırcye, bir hükUmcte atrdmck hata 
du-, zira memuru da, d:urc,rl de bükü. 
nıetl de biz raparız, \'e oıılAI' bizı tem, 
su ederler, C'Ünlütfunüz muamele la. 
;Jik olduğumuz muameledir, DiŞ MACUNU Kuruluş 00.riıbı: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Ekrem U ıaklıgil 

Soğan nasıl ihraç edilecek 
Bu ısenekl savan nıabsulüntin, muh 

tel.ıf isthsal mınta:kalarından gelen 
lıaıberJere gore QOk ıyi olduğu anlaşıl.. 
maktadır. Bu vaziyet karşısında TL 
s:aret Vekalet,i elde mevcud rovıı.nıa. 
nn bir miktarının, ihraç edü.mootne 
karar veııı:n.Iştir. VeWet bu hususta 
Lsanıs verecektir. Eğer ihracat husu./ 
.si takas 9eklinde yapılırsa vckfılet 
bu nevı ihracat tüccar1annn ayrıca. 
ımızııheret edecekt.lr. Zira bu şekiWe 
memleketimize luzwnhı bazı ithaldt 
ewası sokula.bilecektir. Serbest <iö -
v~ de savan ihraclna müsaade edil
mektedir. savan ihracı meselesinde, 
klıering mn:rjı dolmuş olrın Ill.t.'lllleket 
ler 'hakkın<lııı cari UCU{ mahtu2: bulun 
maktadır. 

Acbpaun ıılh 3 üncu hukwc !ıi _ 
ldmlifuıdcn: 

Adapazarı sulh 3 ünou hukuk bA. • 
kımllğinclen ~ yazııwakta ol:ın 
Ad9pazaruıın İstikh\l mahalles.nden 
•luP bundan 3 ay evvel ie!at ettiği b!l
dlmeıı Aıhmed ot1u ölll Nazi!ln borç 
ve el&ca4clan varsa deftere k:ayde.ttiı'!l
mek üzere bnunu medenin~ 45 inci 
maddes'me ~V'fikan IIAn tarihinden itL 
banın bir ay 2l&l"fında al4:cMlarlann e. 
llndel.i vesaikleri ile birlikte Adapazan 
8Ulh 3. hukuk hMtimliğlne müracaa':. • 
ıau lüzumu td>llt m.a.i:amına ıeçmek 
üzere illn olunur. 

Esas - Tereke 8 

Za1f - İnebolu Mlterlık şub~ındt>n 
e.lôı~mı teı1ıis bezkerem.ı zayi ctt:m. 
Yenıslni cıtaraoatımcıan eskisinin 
hüitmü yOktur. 

Deniz eri Mehmed oilu :'\fustafa 
Tenbac&k 316 lnebolu .................................................... 

Dişlere hayat verir. 
ANCAK: 

Her •abah, öğle ve ak
fam, her yemekten aonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu u6alü fQfmadan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin ditleri 
mikroblardan, hastalık· 
fardan muhafaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
:uunan temiz. oarlak 
riizel olarak kalır. 

-,,,\\ "'''' 
ve 

Son Posta Matb .... : 

tkıfriyat Midiiri: Seliın Ragıp J:m89 
IABiBLDi: s. Ragıp EM.BQ 

ile aabah, öğle ve akfQm 
her yemP.kten sonra günde 
~ 3 defa 

czanelerle bllylik ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

A. Ekrem UŞAKLIQ.İL 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Niltus dalrelerlnln ihtiyacı için nUmunelerine VP. eartna.mcslne göre 

150 şer yapraklı 400 aded esas. 150 aded yeniden ltayıd, 150 aded do
ğum, 150 aded ölüm, 150 aded evlenme, ıoo aded 7er değ~tlrrue def. 
terlerile 150 şer varaklı 5000 clld doğum. 4-000 clld ötllm, 2000 cild yer 

değiştlrnıe llmtlhaberl ve r..ooo aded de lıitatist!k cetvelmln tab ve 
tecdidi için işi açık eksiltme suretııe münakasaya konulmu.ştur. 

2 _ Bunların kAtuıı. mukavvası, ltaphk b~ ve kaplık icitıdı Vekaletten 
verilecektir. 

Şube ve aJans ooedi: 265 
Zirai ve Ucari her nevi banka muameleleri 

.:·. /::'i.':::~··:;. e-Jk:: @; 
.. r:z.:;:7 ~~~ ... ~.?~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı \'e ihbe.rsız basarruf hcsablarında en 
az 50 Lırası bulwıanlara senede 4 defa çek.ıleoek kuı··a ile aşağıdaki 
plAoa göre ilı:ramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralak 4,000 Lira 
4 . )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 ,, 50 )) s.ooo )) 
120 )) 40 )) 4;800 o 
160 )) 20 )) 3,200 l) 

Dlkkd: Hesı>.bl~rındakl paralar bir sene icınde 50 lirQdan aşdı 
düşmlyenlere ikramıyc cı4ttığı t!Ucllr<ie % 20 fa?.lasıle verılecektlr. 

Kur'alar ~nede 4 deta. 11 Mart. 11 Haziran. ll Eylül. 11 Birinci 
kl\nun tarihlerinde cekllecekt!r. 

--~---
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

1 - Nazillide ill.ŞQ ettirilecek işçi apaı tw.anlan Ue bunlara aid }'Ol, 
lroın.allsaeyon, haricı su test.satı gibi inşaat k::tpalı zar-f usulile ek<.:ll 
~ kon ulm uştt.ıl". • tme_ 

t,bu inlRahn muhammen keşif bı.xfeli 306513,04 liradır. 
2 - Ekısiltme eıvrakı 16 lira mukabilinde Ankarada Swner Bank mu

amebit Şl.4>esinden alınaeaktır. 

3 - Elcsiltme 22/81941 tarıh.ıne müsadıf Curua günü saat 16 da Ank:a
rado. Sumer Bank Umum Mutlurluıtünde yapll.a.caktır. 

4 - MU'Vakkat tom\nat 160&0 hradıır 

Aiuatoı 1 

Bando muallimi ve elemanı 
alınacak 

Karabük Demir çelik gençlik klübü 
başkanlığından 

. Gençlık klıibü bandosuna 2 lira yevmJye ile aşağıda yazılı aıe 
iÇın eleman alınııoaktır. Talipler!n askeri bandolarda hizmet etmli 
maları ve )'a§lannın W dan fazla olmaması .şarttır. 

Bu evsafı ha.iz olanların lk.ı kıt'a fotoğraf ve ellerındekı ve.>aLk Ue iti 
başkanlığına müracaat etmeleri. 
, ~1~ 65 lira aylık ücretle bir de bando muallımi a1u1acağlnda.n 
1§~. t.ahp olanların da 2 aded fotoğraf ve vesaiki ile klub l>~nllgl 
muracaatlan ilan olunur. C6633ı 

Klarnet 3 
Ko~net 1 
Alto 2 
Tronban 2 
Saksifon ı 
Davul 1 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

~00 gramlık 2160 aded kutu yalancı dolma satın aıınacaıktır. Pazarlıl 
eksıltmool 9/8/941 Cuma~ı gUnü saat 11 de Hadımköy{lnde Ordu çeşnıl 
üzerındeki bahçede askeri sa.tıın alma k.omlsronunda Yl\P•lacakt.u". 

(829- G751 

** AşaA'ıda ımkttLrları yazılı kuru otlar kapalı zarfla ek6iltıneye !konmlL'it 
İhaıelcn 28/7/941 Perşambe günü saat l.t dt: Canakkalede askeri satın ati 
komisyonunda yapılacatttır. Taliblerın kanuni vesikal:Lrile teklif mcktutıll 
rmı ı!lale saatinden bir saat evvel kom~ona vermeıerı. Evsar ve şartd 
moo! komisyonda görülilr. 

Miktarı Tutan Teminau 
Kilo Lira Lira 

480.000 31.200 2340 
456.000 2{1.640 2223 
550.000 35.750 2681 

1,080,000 70,20(1 5265 
200.000 13.000 975 
336,000 21.840 1636 
866,000 56.290 422l 
400.000 26.000 1950 

(831 - 676, 

** ]3(>heı metresine tahmin edilen fi'lt.ı 310 turuş olan 100,000 mc:ılre k•sf 
elblselık kwnaş pazariık!."l aatm a:ın.\ca.l:tır. 50,000 metreden aşa"1 oı?JJ' 
malt uzere ayn ayn tekhrt~r de kabul ed.llr İlıa.lesi 9/8/941 CumartesL gCI' 
saat lJ. de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaldtr. 'fJ 
hbit!rin tekli! edecekten miıctar üzerf!'lden tanwıt ka.t'I temlnatır.rlle tJ' 
vakitte ıkomis.vona gelıııeten <7e5 .GS44 ı 

** Aşaiıda miktarları yazılı rneşe Odunları kapalı za.rtıa ek,,,iltmeye toın.ııı.-
tur. İhalesi 22/8/941 C'.lllla giluü saat 16 da Bola.yirde a.skert satın alma ~ 
misyonunda yaıpıl.a.caktır. Taliblerin kanımı vesi'kalarlle tekllf meıctubw' 
ihale saatinden bir sa!ı.t evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutan Temlne.tı 
Ton Lira Lira Kr. 

1260 25,200 1890 
283 50 

3GOG 
3890 

3 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 6 - İ.steklüer tekli( evrakı meyanın rndiye ~dar yapmış o (lttıuı;;-~.-1-~-~ 

252 
3200 
3520 
3360 

3780 
48.000 
!i2,800 
67,200 4610 

4 - Eksiltme 15.8.941 Cumıt güı: iı saat 15 de Vekalet binasında levazım 
mlldürlüğünde toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvattat teminat miktarı 97 lira 5-0 kuruştur. 

6 - İstekliler bu işe ald şartnameyi ve nllmuneleri Vekalet levazım mı.ı.. 
dlirtilğündeo parasız alablli,rıer. 

7 - Eksiltmeye gelebilmek ~çin isteklllerııı elaıiltmenln yapılacağı giınden 
en az 6 gün e~veı istida ne DahllJye Vektıletlne milracaıı.t ederek bu 
iş tein ehliyet vesikası almaları Ilizımdır. 

8 - MUnakasaya gireceklerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sa:;ılı 
kanununun 2 inci maddesinde yazılı vesaik ile birlikte aym gUu ve 
saatte mezkQr ":tomlsyonda hazır bulunmaları llızımdır. <4780> <6334> 

Belgrat orman işletmesi revir amirliğinden 
4 - İ.şlet.rnenıizin Kı.uıtkeıneri bölgesi deposunda teSil!lll edilmek uzere 

4,'5 • 8 metre uzunl~unda 50 M3 ve 4..8 metre uzunıuğunda 100 
M 3 meşe kerestesi. 4/ 8/941 tarihinden itlıbaren 11 gün muddet~ 
le açık arttırmaya konulrnı~tur. 

2 - Arlbrma 5-0 ve 100 met.ı:e küpliık iki partl halinde yapılacaktır. 
S - Bir metre k.üpünün muhanunen fıntı 32 liradır. 

4 - % 7,5 hesabile muıvattat teminat 100 M 3 için 240 ve 50 M 3 l.çin 
120 liradır. 

5 - Muvakkat teminat artttmadau evıvel revir veznesine teslim edile_ 
cekt.ir. 

6 - Artımıalar blrbirinı müteakip k:ra edilmek üzere 15/8/941 Cuma. 
günü saat 15 de Büyükct.ere revir A.ınlrliğl ıbinasında yapılacak _ 

(6620) tır. 

Jarı bu gibi iş lere ve bunıların tedel!erıne, frrmanın teşkilatmm kimlerden 
terelı:ıküp ettiğine ve hangi bankaLa.rl;ı muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar ko;yaea'klardır. 

6 - Tek.lif mektuplarım bari zar.flaır kapalı olarak aıaıe günü saat 
15 e kadar makbuız; mukabiUn<ie Ankarada Sumer Bank umumi kıi. 

t;t>l!~ine teslim dl.anacaktır. 

7 - Posta ile gönder!lecek teklifler ni11ayet ihale saaıtınden 1 saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kaııunı şekilde ka.patılmı., o!ması Hl _ 
zımdı.r. Pos.ta.da vaki olabilecek ge~neler narı.an lta>are alınmıya -
ca.kıtıc. 

8 - Banka ihaleyi icrada sertıesttir. (6168 • 6759) 

Devlet Oemiryolları şletme U. M. dan: 

Ha!ka kolaylık olmak üzere: 
t - Ankara • Klıt'ı'IClmle, Ankara - Natl.t, ZOnguldak _ Karabük ve 

İııımir _ Manisa biım!arında builuna"l ista.'Jyon.l<ırdan, trendi kısımları 
dahiiinde ve 1 100 klloı .1etrelik mesafelerde bulunan ~tasyon3Ara tam 
ücrete W>i yolcu~ar için. 

2 - Ankara ge.rından yal.nR Polatııı ~yonuna ve bilmukabele Po. 
latlı istasyQnuaıdan yalnız Ankaraya yarım iiıcrelıe t.Qbi yoı ;ular 
için. 

Oidtıs • Dönüt bileti sat.ılmala buşlanınışt.ı.r. . 
Fazıla tafsillt ;çtn Lstasyonlara ınüracaaıt. edilmelldır. c51131_6724» 

Türkiye Cümhuriyet Mer.kez Bankası 2 Ağustos 1941 vaziyeti 
AKTiF PASiF. 

Kaaa: 
A t.ın : Safi kHogram 72.604.619 
BanknOt ..•. 
Ulaklık • · · · 

DahDdeki muhabirler: 
Türk lirası . . . · · · 

Barideki ınuhal.ıirler: 
Aı1 ın : Safi 4t!log,ram 11.070.198 
Altına tahvili kablll serbest dö. 

vizler . . . • • · · • • 
Diler dövizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri • . • • • • • • • 

Dazine tahvfllerf: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı . . . . . . . • . 
Kanunun 6-8 inci mo..1dcl~rine 
tevfikan Hazine taratındıın vlkl 
tediyat 

Sf-nt'dat Cüzdanı: 
Ticarl Sl'netıcr 

Esham Ye tahvtliı cüzdanı: 
< Denıhte edllen evrakı nakdl-

A < :venin lı:arşıl1'\ı esham ·:e 
( tn.hvllll.t ntlbar1 kıymetle) .. 

B < Semest Esham · .. Tahvill\t: 
Avn.n.slar: 

Altın ve dövlz llzerlne avans • • 
Tahvlll\t üzerine avans . • • , 
Hazineye kıcıa vA.dell svnns 
Haz neye 3850 Nn. ıu ltıınuna ~öre 
açılan altın karşılık1ı avans 
Hlsse<larlar: 
Muhtelit: . . . . . . . 

Lira 

• 
• 
ll 

Lirıı. 

.. 
il 

Lira 

il 

Lira 

TJ.ra 
il 

Ll.ra 
D 

JI 

.. 

Lira 

102.124.20-t75 
•19.167.584 50 

52M!l9.G3 121.814.888,88 

43L2!J3,94 U4.283,P4 

15 57\.119,57 

-.- 63.178.375,H 

46.1!07 .255 87 

158.74R 563,-

21 G!J1.0l J .- 137.065 55" -

2·12 93q.09s 39 272.939.09C 39 

45 41}2 581 .!l3 
ıı.310.245.19 53.772.827.12 

4 9G!l 64 , 
5.21JR 435 53 1 

--
1 ll'7 .&00 000 - 172 '713 405.17 

4.500 000.-
7442.311 !lR 

Yekıin 832.Mll.'740 52 

Serma1e 
ibt11at aktetit 

Adi ve tevtcal&de , 
Hususi 

• • • • • :ı . . . . . . 
Teda'riildcld banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 in.el maddet~ıne 
tevfikan Hazine tarafınc!a.ıı valtl 
tecUyat • • • • 
Deruhte edilen evrakt na.kdtye 
bBk:ıYesl • • • • 
Karşılıtı wnamen altın olarak: 
llti.veten tedavüle va:ı;edilen . . • 
Rt>eskont muka.btli ilA.veten teda.. 
ville va2ledllen . • • . • • • • 
Hazineye yapılan attın karşılıklı 
avans muka\>ill 1902 No. lıt kanun 
mucibince ıtlveten tedavüle vaze. 
dilen . • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Türle l.lra!lı 
A'tın: Safi ki!<>gt"Mn 8'1'1150 
3850 No. tu kanuni\ ~öre lıınh\Pve 
a~ıhn avan!I mukabili tndi olu
nan altınlar: 

Safi 1dlo~m 55.54.1.930 
Dövb: Taahhfülah: 

Altına t.11hvilt 1'a.bıl dövizler 
nı~"t' i!Xvizler ve alacaklı K];rfng 
1ı~1rhrolori 

Muhtelif . . . . . . . . . 

Lira 7.8:.?2.019,15 
• G.000.000.-

Ura 158.748.563,-

• 21.683.011,-

Lıra 137.0G5.552.-

• 17.000.000.-

• 250 000.000,-

11 105 IJOO.COO,-

Lira 76 303.522,09 
• 1.233.782.03 

78.124 167.!lO 

Lira -.-
• 29.949 778.74 

1 Temmas 1918 tarihladea Hlbapen: lskanto hadili % 4 altm Is erine anns % S 

Lira 
15.000.000,-

13.822.019,15 

509 OG5 55?.,-

77 .5J7 .305 ,02 

78.124.167.90 

29.949.771l,74 
109.361 917 71 

832.860 741) 52 

.... 
Aşıığlda yazılı uru o , .. .. .... , 

ek .. .Itlııcleri Hadımköy cl/Cı.t'md'.\ M~d· .. l"'llZl!l aaat•-..r:-.: 
nunda yapılacaktır. Taııbleı'n belli V:\klıtc komisyona gelmelert. 

Clruıi Miktım Tutan Teminatı 
kilo Lira Lira 

B!llycll kuru ot. 500,000 26,250 '.l."11'0. 

9 ~\ 
500,000 21,250 3188 12~!~;v ~ ... ~~ 

Ofı;tilm Gcuru ot, 

setıer kilosu 40 kuru.5tan 850.000 kilo s~ır eti kapalı zarfla F ı;~ 
ıronıntı.Ştur. ihale.;ı 20/ 8 / 941 Çarşıl"nba günü saat 16 da Boıayird;:,, ı -1 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 340.000 lira ılk tefl1 
Uradır. Ta.liblerin •mnunl vesikalarlle teklif me'ktııbla.rını ıhll.I 
saat evvel komisyona vermeleri. <781 - 6494> 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAn·arı 
2 ade<:I ıteı. sapan -1,5 burgata bo>' 22 m~tre 
2 aded tel ea.pan 4,5 bura•~· IX>Y 20 • 1 
2 aded tel sapan 4 DUrsa a boy 18 • ,a-' ..1 

2 ded tel aac>an s burgata boy 16 • llJIO ~:; 
v!arJda yazııı dört k.ılem malrrmeo!n 9.8:941 Cumıı.rt~si :ı,df Ut'~ 

de Ka.sımpaşada bulunan deniz levazım satınalma komisyon • Ol 
yapı.aca.ktır. İsteklilerin bellı gi.ın ve saatte me:zıltür konıLsYa'I 
ıarı UA.n olunur. (6744) 

** 10 roda 3 burga.talık çelik tel halat. .J 
20 aded 3 ôurgatalık galvanizli radansa s-1' f" 

lOOG kilo galvanizli yumu9'llc tel 1.2 mım. ~ 941 ,, 
Yukanda cln.s ve mlk.tarı yaı.ılı tlc kalem eşya 12 AğU ş -

saat 15 de pazarlıkla oiJınncaktlr. ~lSYon 
tsteklilerin belll ırün ve ve atıatte Kasınıpaşada bulunan 

caatıarı. C6745> 

. d k. S tıııatın• T opkapı Maltepesın e ı a 
Komisyonundan ır ,.~ot f 

aıı:t ' ...t.iO ı _ 20 ton mahlut sade y:ığı pazarlıkla .satm atı~ 25 ı '/Ar J 
ıar yeni sene mahsulü olup % 50 tereya~ı. !dil'· ,,,,.-ı 
% 25 şi kuıyruk yağı olacaktır. Tuta.rı 28400 1 ~rl 

2 - Evsar ve hususi .şartlar TC>Pkapı maU..epeısiı.lde 
komisyonunda görülebilir. ottu' 

3 - İhalesi 12/8/941 Salı günü .saat 16 de yapııaca <~' 
otı _ Teminatı kat'iyeGi 4260 liradır. I • 

----------.--:-:--. Sat na Ol 
T opkapı Maltepesındekı ~ 

Komisyo ıundan ·n yatına ~ ı.~ 
ı - 418/941 de ihalesi y:ıpwv::ak .-30• ton ~ıır Tutarı _..,~ 

dıtJndan tekrar pazarlıkla satın aıaıac esinde asteı4 f 
13 - Evsaf re !hususi şartlıır Topkapı ına!ıteP , 61"6• 

k!omis}'Qnunda. görülebilir. kornlBYon bina 
3 - İhalesi 12ı/8/94ıl Salı günü saat 11 de clJ1iB.' 

lacaktır. t1 ı.. 
4 - Isteklilerın kat'ı teminatlarlle nıw-acaa ar 

l d . esinden ıııı"' 
Zonguldak Be e ıy her ,ıcı tıLta 

d ki ca.ddenın 
Ankara kbprüs:lle i$Uı.syon arıuın n t ı.ıacn.ıttır. t1' 

ıunan yayıı yollo.rın tretuar oıaro.k yap ır 
1 

eııeiltı' 
Keşfı 5036 Ura 48 kuruş.tur. 

15 
de bele<l!Ye dalın ~ 

İhalesi B/B/ 9411 Cuma günü saat saaı.te 
yapılacaktır. uwa1Yen gün ve 

Muvakkat teminat ııkÇewrile birlikte 
müracaatlları Uln olunur. <6569) 
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