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'l'elgra::, Tele:fon. Ve Telsiz Haberleri 
Maarif Vekili 

Ankaraya döndü 
Ba salJablrilAlmanlar fevkalade\ iNGiliZ -RUS 

Sovyet bir tebliğ neşrettiler GÖRÜŞMELERİ 
(Baftarafı 1 inci sayfada) (Baftarah 1 inci sayfada) 

te.UAi Sovyellerin tayyare kayıbı Aske•I dün akşamki e'kspresle Ankaraya 1:1 Yalnız havalarda cereyan eden A avdet etmiştir. Vekıl Haydarpaşa ~aponya neyi merikadan yapılacak her türlü itha 
muharebeler esnasında, avcı tayya- garında Üniversite Rektörü Cemil b k ' • lata mani olmak gelir. Mihver·n ken 

Lodz(~:::ti~d~c~;;~~~:!k relerimiz ve dafi bataryalarımızt go• rışme Bilse!, Maarif Müdürü Tevfik Kut, 8 (lyOr ? dis:nden böyle mühim bir hizmei 
L... 322 Sovyet tayyaresi düşürmüşler - maarif erkanı ve dostları tarafın- Y c- -ı· R beklemekte bulunmasına raimen ~vvetıeri arasında şiddetli bir d.ir. 22 Haziran akşamına kadar, azan: ~ ım agrp Emeç Japonyanm gö:rıe çarpan Jıareket-
mu.harebe d.~am ediyor. Dü~~- yerde tahrib edilen tayyareler de başladı dan uğurl~nmıştır. Almanya - Sovyet Rusya nıu-'s~.iğine verilecek tek mana ıu ola-
nın ccphenuzı yarmak teşebbusu, beraber: Sovyet hava kuvvetleri Hasan Ali Yücel Haycarpaşada barebesi baılar baı1amaz üç- bilar: 
nıuvaffakiyet kazanmak şöyle 1.811 tayyare kaybetmiştir. Ayni kendisile görüşen bir muharriri - lü paktın bir uzvu Hfa:ile Japonya- Amerikayı kollamak. 
dursu.n, bılfıkis düşmanın mağlu- gün Alman hava kuvvetleri yaln•z mizın muıhtelif suallerine ce\·aben nın da otomatik bir surette harbe Çünkü: Japonyanın harbe itti-
biyelıle neticelenmiştir. Burada 35 tayyare k,ıybetmiştir. Moskovada İngiliz şunları söylemiştir: gireceği bekleniyordu. Nitekim ltal- rak etmesi veya etmemesi, Alman 
duşrr.anın bır moturlü fırkası ka.. İstibkimların aktbe'ti - İstan:bula hususi işlerim için ya böyle yaptı. Slovakya hakeza. kuvvdtlerSıe karş.ı durrin Sovyet 
mılen imha edilmi§Lir. 2 - Şark Alman ordusu 22 Ha. hegeli şeref ine bir kabul geldim. Bu fırsat an istifade etle- Romanya esasen böyle bir harbi can kıt'alarının adedini ne bir fıu1alaı-

Tayyarelerimiz düı;man hava ziran sabahı geniş bir cephede hu - resmi lertib edildi rek ba~ı işler etrafında meşgul ve gönülden istiyor ve hazırlanıyor- ttrırt ne de eksiltir. Çünkü bu dev-
kuvvetlerine karşı rı:uvaffakiyet- ~udu geçmiş ve tahaştüdlcrini b~ - oldum. Bu arada Cumartesi giinü du. Yalnız Macaristan bir parça naz- le.in Mihverle olan münasebetleri 
le mücadele etmi§ bılhassa cep. tırmekte olan Sovyet ordueu te-rtı - oğleve kadar Maarıf Matuaasında lanır gibi oldu. Paktın bir icabı ola- malum olduğu için Sovyetlerin bu-
hedcn tç.cri :>tzmış' olan düşman batının ortasına .dalmış~~~· Dü'ima: Moskova, 29 (A.A.) _ B. Molo- tetkiklerd~ bulundum. Dün ak- rak bü~ün azasının mütesanid dav- ralardan garl> mıntakalarına kıt'a 
zı hl t kk 11 · · · h e dur nın hududda tcsıs ettıgı kuvvctlı tof tarafından dün İngilız heyeti şam Hayda paşa Useı::ine giderek ranması lazım gelmektediı-. Halbuki nakletmeleri bahis mevzuu olamaz. 

d 
r ıakeşeh u erdını funkal:Td b .. - istihkamlar kısmen daha ilk günde · M N ki t bb.. t l d h. urm ususun a ev -a a e u-

1 
S d 

1 
.d şerefine verilen resmi kabulde yaz tatilmı geçirmek üzere Istan- acaristan bekledi. Sovvet Rusya a e meye teşe us e se er a ı 

.. .. . . yanmıştır. ovyet or u flrının şı - B C b l ı d l t h b k ile muharebe halı.ne gelme.k 1·çı·n ken- hadiselerin inkipft karşısında bu 
yuk yararlıklar gosterm. tşlerd. ır.. . detli mu~abı"l taarruzları e-n a!!:ır . ripps'le B. Molotof tekrar ko- u a ge en eve csa ma o u-

11 b k 
- · t 1 b 1 · · · i t. · t t dince mucı'b bır· seb b dt S et kıt'alarht kendilerine gösterilen va-

Hıtler .ve gene.ra er.ı,, u ı .. ı~~ı zayiatla akim kalmıştır. Alman ha. nuşmuşlardır. Ingil•~ heyetinin a. yan a e c crımızın vaz ye mı e - e arC\ . ovy .f 1 . d ruh k. b 1 
em l t h 

•
1
- k 8 gunu k kik ettim. Bu sabah di (diin sa. tayyarelerinin Macar topraklarmı zı e erı e te etmeye va 1

• u a 
perya ıs aı-uının ı~ - va uvvetlerinin hu muharebelerde zaları SoYyet ordu, donanma ve b k b b na olla d a 

k 
~ bah) C l ... K T . d ombardıman etmeler·nı· b. esilej mayara oşu O§U Y r a v -

nun bır bil:.an-çosunu çizere guya şanlı bir hissesi vardır. hava kuvvetlen şefleııle Alman- • am ıc... '7. .ııse::.ın e aynı addetti. Nihayet harb ' 1.,in 1
1~a vkarar kit izae .edecekJeri mnhakkakt.ır. 

!()00 C!.n...~-t tanı'kı tahrib ettıkle. Gogu··-··5 gög-:: ...... ,.Arpı ... malar şekilde yaz tatilini gcç·rmekte o- D k k J A\m 1 
-.J\J v J" """""' :r- r yaya karşı yapılan mucadelede verdi. Aiap l.,.ı... ı i .. i ... ifade ve eme ı aponyanın . ~nya 1 e 

rını, 600 top tahriıb veya ığt1nam 3 - 23 Haziranda düc:,man ta - !lan kız taltibel ~iıı: ~i}r'di.ım. Her 1 b _t..._ d h l h b t k t Sovyetler Birlig!inP yapılacak en ı k ld ·· .?1.k1 · killerinde l>ır yanbflık yoksa Ma- eraoe~ ve er 8 ar e •t ıra e -
ettiklerinı. 4000 tayyare imha arruz kollarımızın başlanna fevka- :<İ O -u a gordu enmden mem- la b b • . m.emesı; Sovytft Rusyanın Uzak-
veya tahrib-ettiklerim, 40 bin Sov- lade şiddetli mukabil taarruzlarda seri yardımları gorüllmek üzere nun oldum. Orta tedr:.:;aL müesse- ~arks·~~ u are"ekt ta~zın~.a bır -·~- fAl"k kuvvetlerini harb sahasından 
yet askeri esir aldıklarını söyle. bulunmuştur. Dütmanla boy ölçü _ şimdiden temasa gelnuştir. selerindcki gramer deı:sleri hak _ d~ 1 1 

sezmeme mumkun dcgıl- uzaklarda te.bit ve kımıldanması-
rnekte ve bu müdd~t zarfında sa- şen Alman askeri, muzaffer olmuş- kında yakında Ankarada. mütahas ı:r. na imkan vermemek değildir. Bu 
de<,.~ l50 tayyare kaybettiklerini t~~· -~üt~n .. Sovyet teşeb~ii~leri püs- ı• •ı• h sıs zevatın iştirakile bir toplantı Fakat Macarlar umumiyetle Sov~ ihtimal ber;araf edilince geri Ame-
i~dıa etmekte fakat kendi tank, kur~ulmuştur. Ve bunun ıçın ~ece - ngI JZ ava yapılacaktır. Türkçe ve edebiyat Y~! Rusyayı ~~ezl~r. Geçen barbı rika unsuru kalır. 
. . ' d' . herun bazt mıntakalarında şıddetl - ··- t ı · 1940 41 d ı müte~~ıb 4ge_çar~~lerı tecrübe ve Filvaki Amerikanın Avrupa İ~-

sılah zayıatından ve ver 1klen e- k lı .. w.. ..w.. 1 k } • • ugre men en - ers yt ın- Belaku b d h t h·•~ . h" ve an gogus goguse çarp1şmı>. ar uvvet erının d k. t d . 1 1 n a ısesının acı a ırası a .. lerile gÜn geçtikçe daha ziyat!e ala-
sır mıktarın.dan . h.er nedense, ıç olmuştur. a ı .gramer e rısa .ı ve açı an hafızaların~an silinmemiş.ir. Bütün '-adar olmakta bulunması, Alman-
bah t kted ı r anket haklCındaki mütalealarını bi bu lara - Ma " se meme ır e · Grodno kıtlenne taarruz edilmiş k ı n ragnıen carlar Sovyet ya ile bu devleti ergeç bir müaade-

Almanlocın, hak•katle en ufak ve şiddetli bir muharebeden sonra a Jll afi rer raporla Vekilete bıldirmiş - Rusraya harb ~l~n etmek için bek- meye sevkedebilir. O zaman bil-
bir alakası olmayan bu iğrenç ya- kale zaptedil~tir. lerdir. Bu raporlar tasnif olunmalt l~ıf ve ~b ı~ına ~ebeb olarak bassa Japonyıanın ve bilhassa Ja-
lanlarını ve övünmelerini kat'İ Sovyetler 2582 tayyare lıaybettiler Londra, 29. (A.A) - İngıız ha- tadır. gosterilebilecek bı:r veşıle aramıtlın- pon donanmumın görebilecekleri 
surette tekzib ederiz. Düşman hava kuvvetlerinin 23 va .nezaret.inin tebliği: Köy Enstitiıb'lerinın faaliyetinden dır. mühim itler meydana çıkacaktır. 

Hakikat& hal tazr.amen baş.lta- Haziranda da uğradığı zayiat fev. I gil" bo bard 1 memnunum. u sene enstitülere ye Japonya~a d~ bu tereddüd göze Japon harekebizliiini ve intizar-
.:ı.- • b. · ·· l"" kalade ağır olmuştur ı\vni günün n ız m ıman tayyare e ni<len Ü" 'bin talebe alınacak bu çarpıyor. Filvakı bu har1 mu··na~- L~-• • .:::.ını ,.1 •• n)•,. """•'- hu ıuretle 
UJ.C". Almanlar, üçte •n motor u L-- b' lk" :. d• - t • h ri dün gece Hollandaya a[d · Ame- " ·o .,.... .. aarug ~- ~ 
vltnak 'Uııeır~ hudualarımıza :170 a~mı ır evve ı gun enuerı ta - retle talebe mevcudu (9000) e betile geçenlerde mütalea.sı sorulan :zah edebilmek mümkündür. Onu, 
fırka tahşid etmişler ve Sovyet or- rib edilen Sovyet tayyarelerinin sa- land a<:lası açıklarında bir Alman çıkarılacaktır. Japon sözcüsü bazı .sualleri cevabsız ir ara, Mihverden ayrılarak fU ..,,. 
dularmın daba. gerilerde tahaşşüd yısı 2.582 Y~ baliğ olrnu_şıur. gemi kafilesine taarruz etmıştir. bı~akınui~a rağmen taabhüd meı: ya bu preneip protestoaunda bulu-

t lmaı d 
. t"f d d Brest • Lıtovsk kalesınc Alman Bir tayyare dafı gemisı· 1·ıe her b·ı lskender"ıyeye hava akınları lesmde sarih kartıhlı:lar vermemıı nacakmıt gı'hi göstennek istemiı o e nuş o arın an ıs 1 a e e e- 1.k ld w k · - d-.:::..:•d· Fak · •· ı·· · · d y b ·r . k h topçusunun rna ı o ugu en uv - ri sekiz !bin toAl k ~- i . . . . ~ ... ır. at uç u pakhn bır uzvu \anlar ya çok aaf &manlar ır. a-

rek ve lh.W 1 an etrruyere ' u- vetli silahlarla taarruz edilmiş ve . bomlb 
1 

la ~h 1 ı aşe d1cn:ı- Isleenderıye, 29 (A.A.) - Düş. olarak o!omatik bir "SUrette harbe İf- hud da ortava attıkları .... cacm• 
dudlarımıza s;tJjtrımşlar ve il'k kale elimize düşmüştür. Düşmanın s~e .' a a: · arruz . ~ l mış- man tayyareleri CumarteSL gecesi, tirak etmemekle nazarı rlikkati de ü- balorua:.ın dahi hazmec:lilebileceiini 
günleri yalnız hudud karakolları- bu son kalesi de 24 Haziranda hü- tır •. Ia~e .ge~ıle;mden . bı;ıne at~ı!skenderiyeye yeniden hücum et- zerine çelaniftir. Esasen Japonyanın uman gafillerdir. Japonya görü_nü: 
mızın mukavemeti.le ~~rşılaşmış- curnla alın~tştır.. . . v~ılmıştır. :ayyareleı·ımızden hıç mişlerdır. Hasar ~hcmmiyetsizdir. bu harbe girmekle Uzalqark cephe- .ıı ... göre Jıa .. 1+• ~""n safbaıırun nıhıu 
lardtr. Muharebenın bırınci ve i.. Alman ılerleyışı Vılno ve Kov - bıri zıyaa ugrama.nıştır. Alarm şafakla nihayete ermiştir. ainden Mihver davaa.ına yapabileceği I> r unsurudur. Bu unsur, sırası ıe-
kıncı günü, Alman orduları, ancak no'~a. var~ıştır. Ayni gün içinde mühim hi:1meller vardır. Bunların lince vazifesini görecektir. 
ilen hatlarda!ki kuvvetlerimizle bu ikı şehır de alınmıştır: o!mak üzere 200 Sovyet tankı, 15? harekat, 22 Ha.zırandan 27 Hazira- bqmd~ Uz~ Sovyet l_?nanları 5 f' (1) f;; 
harbetmı~le~iır. Dill"ntan an"";ı,. Tank ım:m~ebelen . . den ıfazla top, 100 lcrce olomobıl na kadar .geçen kısa müddet zar. va.sıtasile haneden, daha dognııu A- 6 ı,m UCa9tff' Gnt•Ç' 

~ . 'l' ""'!"" -4 - Alman ilen hareketını cluT- ·ğt·nam olwunu ·t. - fınd dah · · k "b d h. bu sayede Lubav Kovno Grodno d k . . S d 1 1 ~ ur. a, a .ganaımı ta -rı en a ı 
Bro.st Litavsk B~volostok huauJ t urmkla 1 ıçın ovyetdor k!.ISll s:ııyı~ız 8 - Pripet batklıklarının ce - saymak imkanı olmamakla bera- T 1 . ı·spanyada Rusya 

- t " an ara taarruz e ere gen erı - b t k d h b b"lh ı..~ k :a... ayyare erın §ehırleriru işgale muvaffak oldu. mizle irtibatımızı kesmek veya üze. n~ . mm a ası.n a ar ' ı assa ~r, ço muıııım netıcelere varmış-
Duşnuın ordumuzun kısmı kül.. rine kapanacak olan çemberleri guzıde teşekkullere kar:;;ı yapıl - tır. .. . . • } • • • 1 h• d •d lisıle ancak ıharbin 3 üncü ye -1 ün- kırmak teşebbüsünde bulunmuştur. nuştır. Düşmana verdmlen fevkalade yer erını tayın a ey ın e yenı en 

cu giııtleri tıemas e-tti. Fakat Alman hücum arabalar!; Lemberg'e kartı a~ır kanlı .za~iattan başka, ilk 1 ld 
F k t d

. ve pla'n .. tank dafi topçu teşekkütlerile bir - Lenfueııg'in garbında en kuv- gunlerde 4-0 bınden fazla esir al.. eden alet nu·· mayı·ş er yapı 1 
a a uc:.manın gaye l"k h b d k h d f" b '""'tı· ,J tı"hka'ml"•· dık l b b k ...... d D. b . 1 ı te ar e ere , ava a ; atar- "'"" ı ve en mouern ıs ...... . 

arı am aş a 1 ı, uşman ır yı • yalarının ve hava kuvvetlerinin sebatlı ve kaıhramanca taarruzlar- 600 top iğtinam edildi Vaşington 29 (A.A.) - Harbi. Barselon 29 (AA.) ,- Baue -
dırım daroesile ordumU:Zun yayı. yard1mlarile muzaffenne tutunma. dan sonra ışgal edılmiştlr. Şimdi Ganaim arasında ş~mdiye kadar ye nezaııetl. tayyarelerın Amer.ib. lon·da Sovyet aleyhtarı nümayişler 
ltşına mani olmak ve ılk ağızda ğa muvaffak olmuşlardır. Düşma - kıt'alarmıız muzafferane Lem - 600 den .fazla top saydık. 46 sı 25 sahillerine yaklaşmasından çok ev- olmuştur. Kalabalık bir halk kut -
Kiyef ile Smolenslc.i. işgal etmek nın muazzam >;~ni tankları da k.e- berg'in şimalinde Alman zırhlı tü. tonluk en ağtr tipten olmak üzere vel yerlerini tayine yanyan ve rad- 1 lesi İngiliz konsolosluğu önünde ıs
t:ısavvuruında idı. za Alman askerinin kahrnmanlığı menleri harbedereic [,w:k:a doğru 2.233 tank da ya tahrib edilmiş yo şuaları esasına istinaden işliyen lıklar çalmıştır. Satış yerl<:rindeki 

Fakat düşmanın planları akim ve silahlarımı-zın evsafı karıısmda ilerlemeğe devam ediyorlar. veya zaptolunmuştul'. Bundan baş makinenin kullaııılmağla başladığı. bütün İngiliz gazeteleri yırtılmıf -
kaldı. Ordumuz yayılısını yapa- nihayeTt -~~ğblubd.ol lmutştukrl. Dig~ er mıntakalarda oldug-u ıgi- ka ""'"k lbüyu" k miktaı da tank da fi nı Cumartesi günü bildirmiştir. hr· 

" aan e ı en an ar r Yeni aletin teferrüatı gizli tutul-
bıldi. Kiyef ve Sınolensk sukut Bu dört günlük muharebenin so. bi burada da hava kuvvetlerimi.~ ve hava dafı topu, makineli tüfek, maktadır. Yalnız mezkur aletin is- C~vad Açı kalın 

Edirneye gitti etmedi. sekız günlük muh~ebe~ nunda imha edilen Sovyet tankla _ keşif hareketleri ve içerlerden mu tüfek, otomobil vesaire de alınmış tinad ettiği fenni esasın İngilizlerin 
ler esnasında ordularımız duşma- rının sayısı t 29 7 id.i. Bunun 1.200 temadiyen akıp gelen düşman tır. Bu rakamlar, saatten saate son zamanlarda kullandıkları radi. 
run 2500 tankını tahrıb, 1500 tay- ünü ordu teşekkülleri ve mütebaki kuvvetlerine karşı yılrrıaz taarruz fazlalaşmak.tadır. Ganaim halen olacateur makinelerinin İ•tinad esa- Edirne, 29 (Hu:.usi) _ Harici
yaresıni tahrıb ve iskat etti. Al- aini de kva kuvvetleri tahrib et _ ları ile ordumuzun muzafferane muhasara edil~ vaziyette bulu- sının ayni olduğu söylenilmekte - ye Umumi Katibi Muavini Cevad 
manlardan 

30
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dcrı fazla esir mişlerdir. ilerleyişine yardım etr;•e'ktedir. nan Rus ordularının teslim olma- dir. Açıkalm Ankaradan .şehrinuze 
ah d Baltık sahaMnda Scwyetlerin :ıaytatı .. sından veya imha edilmesinden I gelmiştir. Cevad Açıkalın Umumi 

; ı. rf d b. . kayı 5 -·26 Haziran 1941 de kıt'a. Düşmanın zayiatı kanlı ve mut sonra daıha pek çok artacaktır. General Franko ngiliz Müfettişlik Başmüşaviri, Edirne 
u zaman za ın : . 1ızı~~O t ; larımız Baltık sahasında cür.etli bir ·kiş olmuştur. Birçok düşman tank . 4700 tayyare Sefirile görüştü Valisi tarafından istikbal edıidı, 

bımız ancak 850 tan 1 e a)- yiirüyüşl.e ~una nehrine vannışlar l.arı tahrib edilmıştir. Yalnız Dub- Alman hava kuvvetleri. Sovyet 
yaredır. Haibersız olar~k kaybol~n ve neh~ı bırçok noktalardan (leç - 00 civarındaki mullarebelerde 265 hava kuvvetlerini kahir bir mağ- Madr~d 29 (A.A.) - General gece, belediyede, şerefine bir zıya.. 
Kızılordu askerinın mıktan 15 bın ~~şle:~ı:: Dun~burg. şeh!i elimize tank ve 4tl si en ağır çapta olmak Ilıhiyete uğratmıştır. 7 günlük Franko _In~iltere büyü~ el~isi.ni ka. fet verildi. 
kışioır. ?~şınu.~tur. Bu ı~:rl.eyı~e mani olmak üzere bir ok to ığtinaın olunmuŞ- muharebede avcılar savaş tayya- bul etmıştır. Buna daır hıçbır rea- Cevad Açıkalın yarın şehrimiz-

Alınan radyosunin yalancı neş.- ıçın duşmanın umıdsız mukabil ta- t ç P releri ve h~va dafı bataryaiarı mi tebliğ neşredilmemiştir. den ayrılacaktır. 
· t k bil hakikat bu mer. arruzlarla yaphğı bütün teşebbüs. uba S .....- d akıbeti tarafından, ya havalarda ya yerde -r.:-=-=-=-=-=-=-=-=-~=--=-=_::a_=_-=_s:_•_=_=_=_=_=_=_•_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= 

rıya ına mu a. ler askerlerimizin kahramanlığı ka.r o.,,.~ or: ~~ .. .. .. . 
ke~dcxiır. . . .. . ş.ısında kıTJlmıştır. 9 - Alman ılen yuru>:'1~u Bı- 4700 SOıvyet tayyaı·esi tahrib edil-

Ilk sekız gunluk mu~arebelerın Denizlerde alistok'un şark sahasında ıkı Soıv- miştir. Bu. rakama nazaran Alman 
sonunda şöyle bir netıce çıkara- 6 _ Alman denizüstü ve deni _ yet ordusw1Un tamamıte iha~asına kayıpları ehernrnJyetsizdir, aynı 
bilıriz: zaltı kuvvetleri üslerinden cür" etle mi.i.n<:er olmuştur. Düşmanın bu 1 müddet zarfında hava kuvvetleri. 

Almanların bir yıldırım dar.~~ uzaklara kadar giderek Sovyet do- çemberi yarmak için günlerden - miş. 150 tayyare kaybetmiştir. Al
sile cephemizi yarma teşebbus~ nanmasına kar§l birçok hareketler. !beri yaptığı üımidsıı teş.bbüslere man tayyarecilcrinın ve tayyarele 
akamete uğramış, Alman cephesı. de bulunmuşlardıT. $arki Baltık rağmen çember her saat daha zi- rının fai'kiyeti ezictdir. 
nın vahdeti :bozulmuş,. ~l~an or- denizinde bir Sovyet distroyeri yade daralmaktadır. Birkaç güne Alman ordularının bütün şubele. 
tk.ılarının taarruz kahılıyetı kırıl- ~aynle h~~ı~tlm!ş ve Maksi~ Cor· kadar lbu Roo orduları ya teslim rinin işbirliği sayesinde imha ve
nuş, Kızrlordu yayılışını geç yap. ki kruv~ru agu . hasara ~g~atıl - olacaklar yahud da imha edılecek ya zaptedılmiş bu büyük miktar
tnış otmasımı rağmer.. . hududl.~rı mıştır. ~iman demza~tıları 1~1 So~- !erdir. Merkez cephesinden Al- da tayyare, tank vesair malzeme 
ıntidafaaya devam ~tmış ve düş- ~t denh~~ltısıhı tltahrı~ J.tmışlerdirl manyaya karşı taarruz etmek için rakamları, diğer taraftan, Alrnan-
manın hücwnlarını durdurmuştur. ~n ucutmdo .arılt ıbstroyer. tahşid edilmi..: olan bu birçok Sov. yanın şark hududu üzerindeki 

Sariye de 
vaziyet 

Ka~ire 29 (A.A.) _ Suriyedeki 
ınüuefilc. kuvvetleri Tüdmiir·ün 
~~~a kil~mc;tr~ cenub~ garbisinde 

Biyar 1 ıımal etmışlerdir. 

b liŞam mın\akaaı, müttefikler Ce
e mazhaT'I b. k · 1 d. n ır ıemını işgal et -

mış er ır. 

2 7 Haziran.da, Sayda' nın t 2 ki. 
~metre pmalı şarltisinde kain Şe
~ ve Mazbut zaptedilmiş ve 14 
kilometre kadar limalde Saacliye 
ve Esseyer iwal olunmu.ıur . . 

toTJ)ıto ve enıza ıyı atuınıs ~ ··-, . .. , . , . 
la d • yet tümenlerinin aki.beti işte bu o- tehlikenm vus atı hakkında da bır 

r ll:i Sovyet distroyeri tarafın _ lacaktır. Bu mıntakada harbi pi- fikir vermektedir. Herhal?e mer
dıan Kıöste~eye k.arŞı yapılan ta- yade tümenler;rrıizle muhaf!z kıt'a kezi Avrupa saıhası, n~iceleri he
arruz teş'?l:fuüsü ;;ahil bataryaları :ırı yapmaktadır. sab edılmez mahiyette olacak bir 
tarafından a'kim bıraktırılmıştır. Alman hava ı\.uvvetleri imha e. istiladan ::.on dakikada kurtarıL 
Kısa bir bombardımandan sonra dici taarruzları ile kara kıt'aları- mağa muvaffak olun.muştur. 
Sovyet distroyerlerinclen hiri ber- na paıha 'biçilmez yardımlarda bu- Alman milleti~ ~ec~ erler~~e, ~a: 
hava olmuş ve diğeri süratle uzak lunmaktadır. kikaten en denn teşekkurlennı 
Iaşmıştır. Mimk mıntakasmda borçludur. . . • 

İğtinam ec:Iaen tank ve toplar 10 - Bialistok havzasının her .Bolfevik eswlerı . 
7 - 26 Haziranda. Alman hü iki taraıfından ilerliyen Alman Berlın, 29 (A.A.) - D. N: B. bıl 

cum arıbaları Kovno'nun şimalin- zırhlı ve motıörlü tünıenle:ri Minsk diriyor: . . . . .. .. 
d iki gündenıberi devam etmekte mıntakasına varmı~larôır. Yeni Bolşevık csırlerın• yuklu tren -

0~ müthiş bir tank meydan mu- bir büyük muvaffakiyet hazırlanı- ler, Rume~1 ~ududund~ki islasyo~-
harebesini zaferle bitirmişlerdir. yor. l~r~ rgelmıştır. Bol~vık aske~ler~-
Birçok taaruzlar çevl'ilnıiş ve im~ 40 bin eair nm ihaşları ustura µe tra~ edılmış 
ha edilmi.ştir. 29 u en ağır tipten 11 - Sovıyet Rw;yaya karşı ilk bulunmaktadır 

Sabahtan Sabaha: 

Dehşet içinde 
releri doldurmak İçin adede ihti -
yacımız vardır. Bunu anladık. Ço
cuit vefiyatma karıı sıhhi tedbir
ler alıyor, doğumevleri açıyoruz.. 
Hepsi güzel, fakat bir dP yelİfmİf 

kalırız. 
çınar gibi delikanlıları, sülün gibi 
tazeleri pisipisine menra ft zU.. 
dana düpnekt~n kurtarmayı dii -

Son Postanın memleket sayf•- ı filnmemiz lazım deiil mi? 
ıını okuyanlar son bir hafta içinde Kız kaçırma adetini kökünden 
on iki kız kaçırma vak'uı ve bu kaldır~ çare bu cürmü itlİyen
yüzden dört adam öldürme badi- 1 lere ~c:rıle~. ~.z.~yı artırmak Halk 
sesi olduğuıw anlamıılar ve benim evlennın koyly ıle sık sık lemu
gibi müteessir olmuılardır. Bura- ! larını mecb~i ya~malı: gib~. ~~~: 
da yerlerini, adlarını tekrara lü - !>et ve mcn(ı !ekılle~le ko~luyu 
zum görmüyorum. Yalnız mevsi- ıkaz ~-tm~ten ıbaretör. Belkı ~
min bu acı hadiselerine adliyemi - ha mueutr çareler de bulunabılir. 
zin alakasını çekmek isterim. Eğer Her:bal~e hastalı~ı önlemek mec
adliye istatistik daireai cürümlerin buJ:iyetinde .ol~u~uzu ~'1~1 ~ 
mılbiyetini gösteren bir cedvel ha- delım. Bu ~~tam8:ı .ve abliki ~i! 
zll'lamlf olsa bu kız kaçırma adeti memlek-:t .b!"'~ye.•1!11 k~er gıbı, 
yüzünden ber yıl mezarları ve zin- verem gıbı ı~an ıçm keımnyor. 0-
danları dolduran vatandaıların caklar sönüyor. Genç insanlar en 
korkunç bir yekôna ~ardığını gö- 1 verimli ç~~!llda zindanlara: me
riir ve muhakkak kı bu heyecan zarlara dufUyorlaı-. Buna bı:r de 
ile hemen bir rapor bazırlıyarak 1 düğünlerde silah atan ve bu yüs
ceza kanunumuzun bu cünimlere den nüfus kadrowndan çıkanlan 
temas eden maddelerinin birkaç ili.ve edersek her yıl kaç vatandaı 
misli tidde~Jendirilmesini isler. ~~ybettiğimizi görür ve debıet 

Nüfusumuzun artmasına karJI ıçmde kalırır. 
hassas görünüyoruz. Toprağımın "1l J C I. 
ıöre nüfıuumuz azdır. l\ilomet - '--"-''"4~n ahı d 



4 Sayfa SON POSTA 

( Şehir llaberleri J 
Muhtelif senelerde Şehrimizdeki ÇOCUk- Kahve tevziatına 

Sonj~~t~~~ ~.:~~rağır kampları bugnn açılıyor ~~~~~hiy~~!!~I~~~ 
cez<dık saçlar artmıt ~- verecekleri mühürlü pusla-

Huiran 3f 

14 Haziran tarihli 
bilmecemizde kazananı 

bulunuyor Kızı)toprakta, Erenköyünde, Maltepede, larla kahve alabilecek 
uh K ld P d•kt k• k J 790 . . .. . . 14 Haziran tarihli oilmecemizdej ğen, Bursa Atatürk caddesi 

istatistik Umum Müdürlüğü m arta a, en 1 e 1 am p ara Şehrımı:ıde bugunden l',tıbaren kazanan okuyucularımızın uimleTıJ numarada Gültekin Tosun. 
telif senderde Türkiyede işlenen çocuk İştirak ediyor halka kahve tevziatına baJlanacak- "fağıda yazılıdır. lstanbtılda ~ - Muhtıra delteri 
cürümlerin iııtatiğini çıkartmış ve tır. . .. .. . . . h1.nan okuyucularımı.zın hedi:ye - (Son Posta baı&ralu 
bunlan bir kitab halinde ne~reyle - 1 la~k ~a~.'Y~ mudurlennın vere- lerini Pazartesi, Perşembe günl~ri Zile orta okul sınıf 3 de 26 
miştir· Maarif idaresi tarafından şeb. yaya kendi numarasını ve adının ceklen muhurJu pualalarla kuru kah öğ~den sonra bizzat idarehatıe - maralı Basri Tığral Sivas ö 

Bu istatistiklere nazaran mcmlc- rimizin muhtelif yerlerinde açı- baş harflerini koyduracaktır. vecilere mü~~caat edecek ve 71 mi2den almalar, tuzımdır. Tııtra· oteli yanında f'mekli tuğbay R 
ketimizdc 931 yılında 72,820, 932 lacağını evvelce yazdığımız cço- Kamplar bu yıl MaariC Vekale- k~ru? mukabılındc 250 gram çc - tla bulunanların hedıyeleTi pusta kızı Ayten, Hadımköy askeri 
de 83,469, 93'3 de 80.547; 9H cuk kampları> bugünden itiıbaren tinin tasvibi ile Zonguldak ve İs- kılmı.şA kahve ala~aktır. ile adreslerine gönderilir. Birinci ta 865 binbaıı Celal Tütel 
de 82.29 t. 935 tc 79.9lO, 936 da faaliyete geçeceklerdir. tanbul vilayetlerinin en havadar Vılay.et, beledıyc ve zabıta kah- ve ıkinci ik.ram.it1t.'1/ı kazanm~ o- Turhal Tütel. 
78.105, 937 de 79.30-4, 938 de - 1 k'l · l w ve tevzıatının muntazam yapıla - lanlo.r gazeteye kuııulmak üzere R : 1. lb" 

39 d 72 292 9 .oııo da '"'IW'"k kampları talebeye ders ve en gurze mev ı erı o an aşagı.. b·ı . k k h .1 .... d es.m r a ~m 
71.73-4, 9 a . • "" ..,......._ j l ~ı . d 1 kt . ı m. esı ve uru a v. e.cı e.r onun e iyi rıkmıo biTer fotog-ra'1"nnı ver- Sa n 19 M ıs mahal!-..; 

1....... '- ah yılı irinde yorulan be<U>n ve di- a yazı ı r•\.U yerın e açı aca tr: d h im b d ,. .. __,. ı- msu ay ..... 

1 · magwlarını dinlendı"re~ek bı"r gaye- 1 - Bartın Asma civannda Is- ı 1 1 d H l ki • katiye caddesı '49 numarada •-
69.51 O 9UÇ ~lenınİ§ ve ~mar ın s · ız ı am o amaıı ıçın 1ea e en melidirler \ . . ~-
lu!meleree riiyet edi miftır. ._.. - tedbir eri a mış ar ır. nzır 1 arı- s· kr t luua 

lstanbul ad\iyeıinc intikal eden ye matuf olduğundan çoc\rl{lann tiklal ilkokulu bınasında, kadrosu m ikmal edemiyen kuru kahveciler tT ava . ~"'! han Gönül. Çorlu Şeyh Sinan 
1 d wı_ı ._, ı·sıı·r- .... a•1-..: ;,.ı·n ı·c-ı... eden her 14-0 talebedir • Ç b k d . t b 1 İatanbul Beylerbeyı Kupluce cad hailesi Ferhad Kalfa sokak 12 .suçlara gdince, on ar a Rfl'lr a~u cıu &oı.0! , '"' artam aya a ar tevzıa a aş a - d . 56 d Sab'h Ö . 

A - ı 2 Bartın Kırt_.,,.de Asrı d ki kd' d • ı ı k esı numara a ı zer. marada Muzaffer Akçay Teki xakamlarla ifade olunmuıtur. ırır- türlü tedbirler a ınmı§llt' - ~ ı-- ma ı arı ta ır e mes u o aca - B' • 
c~zalık suçlar: t 933 yıhnCla Ka--larda Maarif idaresi tara. ilko~l binasında kadrosu 90 tale- lardtr ilk partide 550 çuval kahve rr para çantası Namık Kemal mektebi k:ırştı 
759, 9H ele 671, 935 teo 617. 936 fında;~~zif edilen bir direktör- bedir ·- .. tevzi ·olunacaktır. Jstanbul Suadiye Ba.ğdad cadde- Şifa aokak. 8 numaradn H 
da 608 937 de 66'2, 9u de 719; 3 K lto -'- ..a - 6 si 409 numarada Sevım Tura. Eren. 

~ JV le müteaddid öğretmen ve okul - ızı pl'ilA "'% uncu ve n d~ • 
919 d~ 7-47 i, letanbal ağKcezaaı- doktorlan bulunacaktır. Bunlar cı illro'kul

6
• 'binalarında kadrosu Vergi taksitleri mu uell ~=:"e':t!i ba~::~ 

na intikal etmiftir. ,_ l d tldcJet• 200 talebedir. b aLşa bı'tlyor 
Asliye mevadında" cürümler iee ,.amp arın evamı 1:° mce ço- 4 _ Eren'köy 38 inci ilkokul bi. U ilA m ' Adapazarı Orta mahalle Çe~ıne 

933 ile 9'9 yılları araeında itlenen c~kla:ın g~rek sü~ı ve gerek ier- nasında kadrosu 80 talebe (istira- Vergi vermekle mükellef }.,ilu meydanı caddl':Si 105 numarada 
hu nm cürümler aene aıraaile 7.5-45 lbiyevı gelıpnelerıle ~ ola.. ıat kampı) m\lm ticari ve sınai müesseselerle Bülend, fzmir Cöztepe tramvay 
S,.3S.S, 8230, 9628, I0.518, 10258 caklardır .. ~ı~r~ gırme f8It- 5 _Maltepe l inci ve 2 nci küçült tacir, eanaf ve san'atkarlarıo caddesi polis karakol:ı karşısı. 84Cı 
10205 den ibaTettiı. larını ve ucretlerını ewelce yaz- ı'J'--A-·l bın· alannda maliye şubele.rine vergi taksitlerini numarada Yıldı7. Tılkicioğlu. lstan-

JWl\u kadrosu HO ödeme müddeti bu akşam bitecek- bul Ayuofva lııhakpaşa caddesi 48 
dığımız için tekrara lüzum görmü talebedir. tir. Bu 4kşama kadar maliye şube- numarada Vecdi Mengü. GUpegUndUz av soymıya 

kalkan hırsız 
yoruz. Yalnız her çocuğun kam- 6 - Kartal ilk ve orta o'kal bi- lerine ödenmiyen vergiler yüzde K.urıun dolma kalem 
pa gelirken beraberinde bulundu- nalannda kadrosu 200 talebedir. on zamla tahsili emval kanununa CSoo Posta hatıralı> 
racğı eşyaların isimlerini aşağlya 7 _ P~ndik 1 inci il.kokul bina- göre tahsil olunacaktır. 

Vezfıköprü ceza mahkemesinde 
Birkaç gün enrel Y eaik.aptda yaıyonız sında, kadrosu 120 talebedir. mübaşir Raşid k ı:ı ı _:\;u

1
iye .Şahin, 

aiipesiin~ bir e-vi aoymaia ~lkı· İki kat çamaşır (don, gömlek, Kapmların yerlcr.i hakkındaki Matematik kursları Ankara Maarif Vekaleti hususi ka-
19n azılı blT hınız haklundakı ~· - "anila) el, ayak ft banyo havlu- istekler müracaat sırasına ve Be,iktat Halkevinden: lemde Haydar Hıdır ktzı Ayten, 
Ya a~liye ~rinci c~~ mabkeme-.n- ları, di>rt mendil, dört çorab, ma.. kamp ;erlerinin kadrosuna göre Evimizde açılmış olan matema - latan bul kız orta okulu sımf 2 / B 
de dün nebeeknm11tir. yo (erkekler iç.in kısa partalon tekarrür ettirilmiştir. Kamp faa- tik kurshrına J .7.1941 tarihinden talebesinden 343 Nuran. 

Hi~is~~ ~lu1U .. hıkalı S. - .şeklinde, kızlar için omuzdan at- liyetinin normal bır tarzda cere- itibaren başlanacaktır. Kayıdlarını Dit lırçaaı 
1'hattın gunduz aaat 11 sulartnclk.ı a kılı), bir kırmızı deniz ba.ş!ığı, yanının temini için uzun zaman evvelce yaptırmış olan yurddaşla- (Son Posta hataralı) 
pencereye ·ıtırrnaynm.akk vde eaAm • ~- a..ir p!-t~ma ve terlik, dic fırç~sı, u··., .. ...-nde dunılan iyi. neticeler alı- rın bu tarihte Evimiz idare memur. f 
Jnak wretı c cm apt a vnuun " ~ • ...&... k :r l t ......... . . . k luiuna müracaatla derslere devam Burııa askeri posta t <)OO No. s· 
evine gimnftİT. Fakat etraftan gö - macUll, -..un, tara ve e çan ~ nan lur program tatbık edılece ·- etmel~ri lüzumu ilan olunur. mail Kayatürk kızı Suna Kayatürk, 
renler mn etrafını earmı lu, suçlu sı, her çocuk kampa getireceği eş. tir. • ................................................ _. Tarsus Ta.bakhane mahallesi 2ı1 

H •• numarada Nazire, lstanbul Samatva firara teşebbüs etmifse de net:ieede erau . 
)'alı.ayı eıe vermi§tir· DUn yeniden bi~çok Okullarda beden o D o:e~e~zr:~uşçeşme 133 numarada 

Mahkcm• Salahattin hakkındaki 1 d ld b• • f ı· • (&a.larah 2 nci aayfadal 
davayı dün neticelcodircrck suçu esnaf ceza an iri 1 ter ıyesı aa ıyetı lerde.n doğmuş bir sebebi mevcud. Diı macunu 
eabit olan sabıkalıyı 2 •ene 4 ay Belediye zabıtaal son ııünlerdelü Maarif Vekaletinin emrile geçen dur. Elazığ Akpınar mahallesi Sağlık 
müddetle hapse mahkUın etmi§ıir. .ılı tcfti§lermc dün de devam et- den yılından itibaren ok.ullaıdaki Suriye Fransız toprağı, tıatta sokak 19 num:uada A. Güher, Ala 

mi§. belediye nizamlarına aykın beden terbiyesi faaliyetine bilhana tam ve yarım bir Fransız müstenı.. ıehir belediye mcmurlarındırn Haş
hareket eden i:>irçok esnaf cezalan- dle.mıniyet verildi~nden birçok lekesi değildir. met Bozkır elile Ahmed Karadü -
dırılmırtır. mü~ct neticeler elde edilmi tir. Tür.kiye bu memleketi kendisi. 

Kokulu saban 
<Son Posta bahr31ı) 

lıtanbul Kıaclıköy 35 inei 
sınıf 3 talebesinden 89 İnci 
bar, lstanbul Üsküdar lh• 
Mustafapap aoknk 16 num • 
Nedret Kmaytürk, lstanbul Ye'll 
kapı orta okulu sınıf 2-A da Kill' 
Özkan. 

Albüm 
(Son P~ta hatıralı) 

Kır~lcale ilkokul 1'al~ru.df 
673 numaralı Nazan Akdoğan. 1' 
niz.li Delikliçınar mahallcai ı.
Paıa caddesi 50 numarada Etd• 
~an, İstanbul Cağaloğlu kız_.~ 
okulu talebeairıden -44 GÜll"' 
Tınçel. 

Ayna 
CSon Po1'ta hatıralı) 

İstanbul Y cıilköy Halknlı cad 
desi Dörtkard~ lt:r sokak 6 nunı' 
tada Sabahat E:rzi. lstanbul Be~ 
zid 5 inci okuldan 562 Aykud 9 
ginalev, lstanbul Kabataş erkek • 
aeainden 611 Sami Tezkan. 

Kitab 
Mur~dlı fırıncı Nuri oğlu şu"

Eryetiş, Denizli avukat Hulu~i Ol. 
oğlu Zck.8.i Oral. Pamukova el 
Mehmed oğlu Alacttin Sa,; aı· Avrupa ile aktarma olarak 

nakliyat başladı Bu kontrollar ftetkesinde Os - Geçen ders yılı içinde lise, öğ - ne istiklal verilmesi kaydile bırak. 
küdar rnıntaknında 1 O esnaf hak- retmen ve san·at okullarile köy tı. Fransa da Surıyeyı:! istiklal ve-

Münaltalat Veklleti tarafından kında zabıt varakası tutulmuı, ay- enstitüleri ve yüksek okullarda bir-
u rHmesine intizaren Milletler Ce. 

yapllmakta olan Sivilincr•d - zun nca 8 esnaf da para eezaalna çarp-; çok apor müsabakaları yapılmı, -
Yeni Silihlar 

L· - L_ •• • d-L· k- .. ._ · miyetinin bi.r vekili sıfotile girdi, &Öpru nattı uzcnn c:Al opruacnn unlm""lardır. Eminönü mıntakasın tir. 
· · • · k d "k ı ed"l k "" resmi vaziyet buciur. (Ba,tarah 2 nci sayfada) rniitenevvi işler ayrı ayn taY1'. 

reler tarafından yapılmakta il 
Bu tayyareler, ayrıca keşif uyyl 
resi olarak ta kullanılmahtadıt· 

tamın 1f1 ya in a ı ma 1 ece· - da 2 l esnaf tecziye, 54 noksan ek- Bu cümle.den olarak memleke -
· K- = 1 --' t · · • -t kıb _, L _L Bugu-n Fraı:sa Milletler Cemi. giliz adalarının müdafaasında tır. opl'uac:nn ammnı mu ea ınek müaadere 0tunmuş. naraı;et timizdeki 2 7 91>or bölgesinde 92 

latanbulla A~rupa arasında tren halindeki tramvaylara athyan 8 ki- atletizm müsabakası. yaptlmış ve yetinden çekilmiş, esasen b :zzat kullanıldıkları ıçm, bunlard~ki 
~eferleri yeniden bqlıy~tır. Oj.. fiden de birer lira para cezası a - bu müsabalcalara 7100 atlet iıtirak Milletler Cemiyetı <le yıkılmıştır. gizli tertibatın, A ln•an veyahud 
ger tanftan tren 9Cferlerının batla- lınmıctır Keza Beyoğlu mıntaka - . . · r k ,_ k il d Yıkılan lbir cemiyetın ~ekili ola.. İtalyanlar taraflr.dan öğrenilmesi. 

k d A ·ı ._ "' · etmıştir. ~r eK o u arı arasın a v •• ,_ . k .., . , . b 
masına a ar vrupa ı c poata naıt tında 14 Bqiktafta 9 Ada .. rda 

1 
_ ddid f b ] .. b mıyacagına gore Fransa resmi 1 ne im~an )"O ·tur. yUni\u u tay. 

cAç..96 B;> At'scl::> tayyaresı, t# 
mamen marleni olup, tek ·kanadi' 
dır. 12 sılnidirli, 450 bcygır k~ ı·yatınıo aktarma suretile vapılmaaı .oıı c_ 'el ..ıı f ' -L•- yapı an mutea ut 0 mu~a a- ~h-~e kendı·s·ın .. ven·1m1·or ole""' yareler düc:-.:elex bile, gene İııgı'1-

1 f ,_ - -ı .. .. · "'• warıyer e "' eana seae man&e - kalar1na iee 1 70-0 talebe iııtirak et- _,, t.-u " ':t '-'' r-
muva I&. goru mtiJtur. lif ~zalara Çl!gMırdıı:a)fl.rdır. • . ~ bir vazifeyi şerefinden hiçbir ~ey tere iç.ind -:? kalmaktad ırlar. 

Posta nakliyatına dün eabah bat .................................................... mıttır. . kayıbetrneden bıra'kab:lir. Bu ha. Al b b 1 
lanmış ve dün bir otobüsle Edirne Ce:nc oltu1lar araııındıı tertıb e- reketi dt resmi vaziyete tamamen man yangm Om 8 &rl 
den Sivilinorada poıta gönderil _ dilen v. oleybol müsabakal"r!n.a . d.a 

vetinde bir motörle müceh.'ıe~ 
3000 metre irtifada iken m:.törü' 

... h lif L 11 --' ı 800 k uyıgun olur. Yeter ki Fransa bımu İ~ıliz ııazctelcrinin vazd.kla-mi .. tir. Sivilingraddan alınan Avru· mu te 011:u •roan · 1'1 ıştı- ı:ı .; 
azami kudrt:ti, 960 beygir kuv1' 
tindedir. Ö~ırelmenlc tak~. bW 
diğerinin a~asınd-.ı olmak ij
kapalı bir kabinede oturmakd' 
dırlar. 

" L t-'- '- · · et" ı lı istesin, ve bunu temin etmekte rına nazaran Almanların LonJra pa postası da trenle Uzunköprüc:len ra~ e ıM.19 ve çoıı; ryı n ıce et a n -
§ehrimizc ietirilmittir. mi,tiT. Bu auretle geçen ders yıh ı diğer alakadarlarla mutabık knl- ve diğer İ:ı.gil1z şehırlerı üzcrınc 

içinde okullararası spor hareketle- sın. Sw:iye mes,.lesinin en tabii attıkları yaııgın bcr.ı.baları, lngi. 
Tine ittirak eden talebenin sayısı şekilde halledilmesi için yapılacak }iz ve Amerika tipı yangın bom. Bir kadın arabadan 

yaralandı 
diterek 

10.790 ü bulmuştur. tek ~ev bunılan ibarettir. balarından daha az tesirli imiş. Tayyarenin azami sürati s3'\ 
te 337 kilometredir. P:ke UÇi~U 
rında azami sürat 695 kilometre Arnavudköyündc Ayazma üstü 

sokağında oturan Hanife isminde 
ihtiyar bir kadın dün evinin ka.. 
p?Sı önünde fayton arabasına bi
nerken ibirden'bire hayvanların 
ür1rnıesile ara'ba hareket etmiftir. 
Hanüe yere dü~rek vücudunllll 
mıı'ıtelif yerlerinden ağır suret~ 
yaralanmıştır. 

yaralı kadın Beyoğlu nutane
sine kaldırılmı§tır. 

konıreıi 

iskele başmemuruna tokat 
alan bir kadm 

Roza isminde bir kadın bir bilet 
mesele.inden dolayı Heybeliada 

• , baıtmemul'U. Hallmle münakaşaya 
tutu'1JlU§tur. Bu münakaşa esnasın
da iddiaya nazaran fazla hiddete 
kapılan Roza memura bir de tokat 
atnaJ.fhr. 

Bu ~tan dolayı adliyeye v~ri -
len Roza dün asliye birinci ceza 
ma'hkemesiRde yapıtan duruşma -
ısında memura tokat atmadığını, fa 
kat Halimin kendiıini tutup sauak-

Moda Deniz KlUıbü dün saat 15 · ladığını, hu sırada elini kurtu-ııak 
de kongresini akdet.ini§ ve ruzna- Gazeteci aıkada.tlarimizdan Said iıterken kazaen memurun yu:ıune 
mesindeki maddeleri Oirer birer Keıler'le öğretmen hayan Remziye çarpbğını söy)em.İ§tir. 
müzakere etmiştir. Cnarın diiiü-lerinin Cumartesi Suçlu velcili müvekkilinin nklen 
K~ ni~a~eaitrin ba~ı akpmı S.•n Birliği lstaobul mcr - rahatsız olduğunu ileri sürerek. mu

maddelerı değiştırılnıış, ve haysı- kezi salonunda yapddığını yazml§- aycnesini taleb etmiştir. 
yet divanı, mürakiltler heyeti seçil tılc. Reıımimiz yeni evlileri bir ua- Mahkeme bu talebi kabul ve 
miştir. da ıöstermektedir. duruşmayı talik etmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey sana 
l>ir şey :,<>,Yl:yecejim •.• 

Herkesin evinin 
bahçesinuc yahud ya
nındaki boş arsada .•• 

Siper, sığınak ka
zılması mecburi.... Bu 
işi daha süratie yapmnk 
)çın ne giıbi tedbir al
malı liersin'? 

!Hasan Bey Ga. 
zeteler gene biı'kaç evin 
bahçesinde def ine bu-
lunduğunu hikayeye , 
lbaşlasınlar. 

"' ... Bu bomoaıar. dü~eriken, infJlaıc. 

Bir doktorun günlük ten önce :ııla -ı ıslığına benzer bir 

.. 

notlarından ıslık sesi çıkarmakta imişle;. 
Bu bombaları söndürmekle 

bulmaktadır. Bu ta~·yarenin 
kalkı~a katcdebileceği ;m 

Deniz banyolarına 
Girmeyi meneden 
Hastalıklar 
Karacıter bastahkları ve sar_ 

ra kesesi t&4 ve safra :yolları il _ 
tohablan böbrek ha.!tahkları ve 
böbrek tnfları. 

Me4ane hastalıkları pro.;tat, ve 
mesane taşları. 

Erkek azayı tena.süllye ve §ı.ş _ 

klnliklerl. 

Barsak ha.'ftalıkları ve ~haller. 
Karb hastalıkları ve damar 

hastalıkları. 

Romatizma ihtilf\.tlan. 
Akciğer veremi, ve veremin 

hançere, barsak, böbrek §~klll€rl. 
Veremin sarnca ve kemik ,·ere. 

mı ~ltı11ıeri hususi teda.tı;r ve te. 
kayyüdat. ile güneş ve deniz bnn
yolarma mfi.saiddlr. 

Yaşlı olanlar ve ya§lılı~a ırnve_ 
ten 4$nan olanların da deniz 
ban:yolan yapmaları çok ihtiyatlı 
bir surette mümkün olablılir. 

Cümlei asa.biye hastalıkları. be
yin ilt.iha.bları we umumiyetle 
felçler.de deniz banyoları memnu. 
dur. 

İ.. z. ö. 

Cevab istiieıı okuyucularıınİn 
po~ pulu yollamalarım rica e. 
derim. !lksi takdirde ilitcklrri 
mukabelesiz kalır. 

meşgul olaı;Jarııı anlattıklarına 

nazaran, bu boınbalarm tevHC. et
tikl~ alevıer, söndürmek te pek 
kolaymış. Bunun için sadece, in. 
sanın yüzünü, herhangi bir ~eyle 
kapaması lıizırr.mı~l 

Almanların yeni tip 
talim tayyareleri 

cPopuler Avieyşn.. acllı Ameri. 
kan mecmuıısın •:ı verdiğ! malu

1072 kilometredir. İln kanad a 
sındaki mesafe 11; tayyarer1in 
zunluğu ise 9,15 metredir . 

cAç.96 D> Arr.d) tayyıresi ~ 
lif silfıhlada mücehhezJir: İkı '!1Jll'. 
kineli tüfeği olup, biri 500, di~ 
375 mermiliktir. Birini öğretmeft 
diğerini laJebe kullanmak1adıt' 
Tayyare, 22 funtluk (10 ar l<!1!_ 
luk) üçer b r.mba da kaldıraDI" 

mektedir. 

mata nazaran, Almanlar Aradn j_ Bir çocuk duvardan diifti 
simli (Aç.ilô B> yeı.ıi tip bir mck- Cibalide oturan Mustafanın 
teb tayyare:.-ı ımalıne muvaffak yaşındaki oğlu Yılmaz evinin bal!j· 
olmuşlardır. çe duvarı üzerinde oynarken biıi 

Almanlı.mn bu yı:>ni rnekteb dellbire muvazcnesıni kaybe~dr 
tayyaresi, lalim uçuşlarından ma-
ada, makineli tüfekle talim atc~i. sokağa düşmüştür. Sukut neti 
bombardıman etmek ve fot::>ğraf si vücudunun muhtelif yerleri" 
almak usuilerini de ayni zamanda den ağır surette yaralanan 
öğretmekted:r. Halbuki eskı tip hastaneye kaldırılarak tedavi al 
mekteb tayyarelerinde bütün lbu na alınmıştır. 

Ankara Valiliğinden 
Ankara - İs1...'.lnbul yolunun 27 +800 - 32 + 000 üncft klm.lerl n~ 

da s kilometre şosenin esaslı bJr surctıe tamiri işi 3/7/9fl tarihine ıes_.. 
dil! eden Perş-amhe gi.imi saat 15.30 da 1h.tılesi yapılmr.k W.erc kapaıl 
zart u:sulile eksiltmeye konulmu.ştur. 

Keşi! bedeli .225~8. l!ra muvakkat t~mlnatı 1690 lira 35 kuruştur. 
Taliplerin teminat mektub veya makbuzları, ticaret od::ısı VC'sikalan ~ 

!hale gününden en az üç gün evvel villyette Istlrla ile müracaat edereJ 
bu iş lç!n a.lacaklan fenni ehliyet vesikalarlle birJJk+.c. )'llkarıda şdı ..., 
çen giin<le s:ıa.t 14.30 za kada;r tekil! mektublannı daimt encümen rı1a~ 
:;:etine vermeleri. B.ı iŞe ald ke§l! ve fa.l'&lwne1i ~rgiln nafıa müdtir ... 
RiiDde eörebllecekl.eri. •3218• etelO• 
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BikA7~ 

SON POSTA 

Eski kitabı 
kapayınız 

Ol b•l "Ullanma" m••s d .. Ankarada oturan Bc:ıy cP. D.t 

lehi uıaB edilmeli mi? 
Cevab gönderme 
müddeti bitiyor OmO 1 n n U 88 881 ::nTi~~~:ıtğJ:~çv:,~~~~ 

Y D hı T •• d J liğini pek yakından tetkik etmiş. .. ~ 
azan : Andre a ercume e en : smet Hulusi tim, onu kend!m2 eş yapmak arzu- Ll~ D tTf1PJ]fTil • 

içki aleyhtarları 
(;Bayan, bay, :ve öğretmen oto- (Hakikat şudur: Bayan vitesle- nen bir in.san kadar sıkıcı ne olur suna d'i.i.şmüştüm, bırden işlerim - - -----

1 lnebildeler. Bay direksiyonun ba- ri iyi idare ediyor.J '.ki! lbozuld~ memleketimi terket.mek "içkiyi kaldırmak, "B • 
- şında, bayan gen1e sırasını bek- Bay - Dikkat! Bay - Ben hır §ey demiyor. merouriyetinde kaldım, aradan u.. U muzır nesneyı 

ler.) Bayan - Neye? dunı ki. zun yıllar geçti, ;şlerim düzeldi, faydasız bir SÜrat)e ortadan 
Öğretmen _ Dikkat! rcfuju Bay - Sağdan gelen taksiye! Bayan - Arkamda kımıldanıp refaha erdim ve tesadüfen o genç bb.. ! ka 

döneceksiniz. Bayan - Ben de gördüm. duruyordu.91• Hele imtihan olalım. kız kill"§l1Ila çıktı, ~imdi bir genç teşe UStÜr n ldırmalıyız !,, 
Bay _ (Dişlerini sıkarak) Re. (Görmediği besbelli idi. birde~ Sen nıi biliyorsun, ben mi? kadındır. kocasının hareketleri e Ani 1' ki d T e Musin Suö-nlua cud,,,,,..

1
• 

fuju döneceğim. Ala! Vitesi değiş- bire frene basılu·. Otomob:1 dur- Bay - Haksızsın Bir kere ma yüzünden bedbahtt:r. Derhal hah. nal Hilm~a ddaoa. 1
1

6ere U• 0
- "~ 

ti · · · t ) ki _-ı,.__ .. • - rımdan a t· k ı ı ca esı numa- 192 numarada Selim T c:uur 
rırim. Kolumla işaret verırıın. mu.ş ur. ne ~mını bılıyorum. s ğuk- eeç ı, onu ocasından ay~ aJ Ah d Se • B A d d• 

Kornayı çalarım. Bay - (İntikam alıyor) Ne gü- kanlıyırn. Beni dainıa böyle sa!,'. rılmaya, benimle !birleşmeye teş.. T a . me .zaı •f ur : ver ı: 
(Dediği tarzda hareket eder. zel duruş. Ne hafif, hiç sarsmadan! malarla ra:1atsız edeceksen t - vik etsem.. diye düşündüm.> c- Içki kaldırılmalı mı? Ha- c- İçkinin kaldırılması, yur

Müthiş bir gıcırtı duyulur.) Frene bir böceğe basar gibi .bası- mo~il almaktan vazgeçerır~. 0 
o. An.karada oturan Bay P. D. nin yır. Altlı ba~ında bir .insan için ıç- dumuzun selameti bakımından 

Öğretmen _ Dehreaja yapsa- yorsun! Bu böyle giderse bizim a- (Imtihanın yapıldığı yola gel- yanıldığını görüyorum. Kendisj. ki; fenalık yolunun başlangıcı de- hayırlı olacaktır. Şümullü bir tet-
nıza. rabamız iki ay dayanmaz ... Sen mişlerdir. Y'rmi kadar namzed nin 7 yıl evvel sevmiş olduğu genç ğil, bil&kis sıhhati yerınde olan kik yapac!lk olursak ~u netıceye 

Bayan _ Daha ~eaj yap- araba kullanmıyo~un, kat!ediyor- bekliyordur. Çantalı iri bir cıdam ~.z :~~ ~ki1dr. hayatın tarihine herkesin muhtaç olduğu neş'enin, varırız ki; bugün !hapishaneleri 
ınayı bilmiyor. İmtihanı da yarım sun. görünüyor. Tit!."em'!k L:ımzedlere gomulmuştur, bir daha djrilmiye- eğlencenin, zevkin anahtarıdır. dolduranlar, belli başlı dört mese. 
~t sonra... Bayan - Dikkat! diye bağ·rın- değil, imtL'ı":l:ı edecek mümeyyize cektir. B~gü~ karşısı~~ çıkan genç Aımn.a içıt'.siz E>ğleni1mez, zevke- lenin kurbar.ıdır~aL·~ . İçki, zar~ı:t, 

(Refuı· dönülmü.,..;;.ı Akselitö.. ca beni kOT. kuttun. Se. n kullam:-- düşer.) kadın o ısmı taş!yabılır, ona beD- dilm , , .1 '? E t kadın ve hırs ... Içkı bence, bu tün 
w•- k L.- b d R . ehil. . .. . . .. ez, neş eıenı emez mı. ve .be 1• . 

re dokunWdu. Muaddid kırka çı- en -=n ır şey em•yonım. a_ Mümeyyiz _ Bir bavan var zıy ır, onun brr ı'kıncı nushası ~ .......... ~ .. d b'·t·· b 1 1 F mU61 t ve fe aketlerın basında • , . . J:\'--.U. e :ı un un ar o ur a- . _ ~ 
kar). hat !bıraksana. . ondan başlıya~!m. Yürütünüz. olabılır, fakat hakikatte büsbütün k t b . . . d .1 t gelır. Kad!n temayulünü arttıran, 

d Öğr t M t• · i'r B başka &.· d' . a er ınsan ıçın cği . nsan var- ti el - .h Öğretmen _ (\ kadar hızlı e- _ _ e ~en -:- . arşa ge ınn. u- ayan - B:?:-ızrn musluğu açık vır mevcu ıyettır. . .. .. zarure er oguran ve nı ayet 
lil Fren yapın. Durdurun: Kolu ~ncu vtteste~ın:.ı:. . . nıı; kapalı mı bakarım. Fren kol~.. . AJdanchğın::>: ikinci noktaya ge. dır, her zıu:~a:ı şendır. Yuzundcn hırslan mattaı.ıJ körükJeyM odur. 
çekin, size yüz defa söyledım. Bayan - Emın mısmiz?. Mümeyyız _ Tekrarlamayın, lince: Bunu kadmm bedbahtlığı tebessüm eksiıı:: olmaz. Yme msan Bu muzır ve gayri ahlaki nes-

&y _ Bir türlü beceremiye. Öğretmen .- İkinciye '(<:>!iri~. bak>n, yapın. '1~kında verdiğini.: hükümde gö- vardır ki aJ}z:na içki koymadan neyi asla 'lerecldüd etmec:lcn ve 
teğim. Evde kolayca oluyor. Dün Bayan - Işte bu 6UoÇ. hıncı .. · (Bayan direks;yon:t geçer. Bi- ruyoruın . . t:~\~ad et~iŞlniz delil, ne eğlenebi!ir, ne zevkedebi1ir. süratle ortadan kal.lırmamıı IA-
bir saat şerru;ıyeyle vitesi ~eğiş- geriye ve sola;. ol<lt~: _ rinci vites saktn, ikinci ihFraslı, ~~. verdıgı.n~z tafsılata bakarak Ciddi, daima ciddidir. İ~e ben zımdır.> 
tirdim. Piyanonun pedallarılt! dt! (Çatırtı, çelık butiın kuvvetHe üçüncü hararetli dördüncü söz sovluyorum ki, zahiridir, kadının bunlardan birtyim. Sorarım size e K.aJılıöy CnUlilr S()ltııl• 
talim yaptım. Burada, karışlyor. protesto ederl. dinlemez.) ' ~·klen bedbaht g5rünmekte olma- eğlenememek, gülcmernek ha~ta_ lu •olıaA numara 22 M. Korlı-

IU....etmen _ (Daha kabiliyet.. Bay - Ben it:yorum. Daha Mümev\ . .-7. _El frenini:ı kapalı. sına rağmen hakikatte de böyle 
Vfi:X 1 h k · ı s n ı ı d v lığına . müptc~A. bir insana derdi. m-·.· sizleri de tınrmüştih·) Hayır hayır, tedbiri are eı: etMış o urum. e- Bayan _ Affedersiniz. o up oma ıg:nı bilemezsıni.::. u- -

e--- d L- b. R 1 t k. b' nin devası olan içkiyi - daha doğ-
iyi gidi)"Or. Hareket edeUm. nin yanın a Ut:"l'I, ızzat ol s. (İlerler). nu mayınız ı r genç kadın kız- •- Ben ömrümde sig:ıradan 

(Başlangıç nıii!kemmel, her ü,. Rayce gibi irJan: etmektey:m. M:ümeyy~z _ Gazetecinin oldU- lığını verdiği ~rkeği nadir istisna- rusu onun ilacım - niçin ve:me- başka içki nedir bilınemı. buna 
çiini.in de bc>şlan ileri gider.) .Bayan - (Hıddet1ı) S"n nasıl ğu yerde d'.ırtıuuz, geri gerıye larla her "'.akit sever, ölüMeye meli? ... Niç1n onu zevkinden, eğ- rağmen i~retin şiddetle aleyhin. 

Öğl'etmen _ Üçüncü iç;n ~ gürültüler yaptığının farkın!l var_ sağdaki sokaih saoın. Tram\•ayın kadar .. k~lb~nde yaşatır, hatta <>- lencesinden mahrunı; yahud g'zli deyim. Çünkü içki yüzünden ken.. 
erken! Debreaj yapın. Fa-kat sız 'Yl.lyordun galiba. NerF?deyse halk yanın:ian nasıl geçersiniz? nun yuzundcn bedbaht o~duğu ıa.. içmeğe. kaçakçılı'k e'lIPeğe .:necbur di veya ba,ıka:;ınıa hayatına, ma-
fren yapıyorsunuz. .. w şeh~i tahliJe ed~ek!e-rrli. Bayan - (Kendinden emin) manlarda ~~i. _ _ etmeli?··· lına, canına .ziyaıı ıvermemit in. 

Bayan _ Beni dinleyjn bay og- Öğretmt>n - Isteı~en?z. biraz Ray sağda ic;e soldan, soidaysa Sonra hukmunuzde aldanma- İçki insanları fenalığa sevke- sanlar pe"t azdır. H~ ne seJrHde 
retmec, eğe~ bi.r pm-ça arabanızı da geri. gidelim. Ç~nkü vakit kc.l- sağdan. Tevakkuf mahallerinde mış 0}sanız bile size .bir yuva Yl- dermiş! Ne münasebet. Fenalık olursa o.13un, hapistıaneler<ie ya. 
düşün~nız dersi burada ke- madı. Imtilıan. saati gellJor. Deh- yav~larım. kı.cıl?gım _,Yakışmaz görürüm. Bu onların kenclilerinde zaten mev. tan mahk1nuarın yüzde ellısı iç.ki 
sin. Bizim hoppa bey her şey par- reaj yapın ... I .vi... Dosdoğru. &t- Mümeyyiz - İyi. şündı geriye. yu~ bwgun şen oimayabilir, iç;n_ cuddür. SencJerdenberi her a'l<- yü.zündendir. Ahbablarımdan biri 
)ayacak. ğa. sağa. Siz sola çevidyorsuııuz. (Fren kolun;.m yerini b..ılması dekileri me~ud etme ·cbilir, fakat şam birkaç. kadeh içerim. Daha vereceği ziyafet sofra.~ına benı de 

Bay _ Beni rahat bırak 'buda- Dlır. için oldukça zaman geçeı·. G:ızete- yarın ~e~;yec~gini hiç ·bi1e- kimseyi incittiğimi, ufak bir fena. davet et7nişt1. Sofrarla içkı bulu-
la. (Dur, demesine lüzum yo'ktu. ci korkmuş kaçmıştır. Dur<lurur). me7~iruz. lık yaptığımı hatırlamıyorum.> nursa bu 7.iya!etten beni mazur 

Öğretmen _ Sağda yaya kaldı- Çünkü otomobil arkasını bir ağa. Mümeyyi-.: _ Ney<.' ct~ırdunuz? Bıifün ~unl~rırı haricinde hiç e Karaman olnı)'llcalan- görmesini ric.ı ettim, ısrar etti, 
rnnına otuz santim aralıkla duı·a. ca yaslamış, durmuştu.) Bayan - (Şeytani bir (Nlusla) '"1enrnemış, bek~r 'bir erkeksinlz. mrzdan S T R • gitmek mecburiyetinde kaldım. 
caksınız. Bayan - E.w nasıfaa bir şey Bir çocuk a!abasına yol veı-~cik ~asM>iniz hiç evlenmemiş bekar • · •• Hoş bir muhabbetle başlanılan bu 

Bay_ ~imdi aklımda, kolu çe- söyl~, hayret. için. bır kız olmak gerektir <- Biz n~derıse sarhoşları tak- sofra az "ah;ın bir cınayetle neti-
kecP-Uim. -:ır • Bay - Ben ne söyliyeyim·! · · · (Ferah !er:ıh iki yüz ~neıre u- Dul k:ı~'" "'nı·-~ bir erkeğin, b:lı eder, sarhoşluğu tel'in eyle- celenecekti. Dantl?lerde!ı birisi 

-.,,- ı .1 '- rt k ~ ı·· b ak k b uk b - ı fi "lın" · , riz. Benee, sarhokluk, ~uurun al-(Pek erken hatırladı, otomobi Söyıerne-A ?. t agaca t uşe~. ay zakta h i ate~1, ir çoc :ıra ::.sı "Pr se e o Uf ıse mes ud oL diğerile bilmem neden d.-:ı.rgmlar-
tam yolun ortasında durdu.) öğretmen sana ü7 defa, sağa, dedi. görünüyor.) duğu ~rülm~tür, iakat ölmemiş tına inen kabiliyetlerin, istekle- mış, banşnuşlar, güle güle yedi. 

B:r bisikletli - Babalık, kaldı- Sen gene sob gittin. Mümeyyiz - İşti? rnüs:ıadeniz, :r erkeğin yerine geçer, o yatak- rin, daha d~ğrusu şahsiyetın bir ler, içtiler, Bu r.deı: mazdien ko . .' 
ı rımda boş yer bıraktın. Bayan - R3şt:ın, ikiniz de inin. ilti ay dostlannlLl otorr.obı:le gez.. ta saadE>t bu l"'ası enderdir,. hareket ve faal yet halinde doğu. nuşmağa })aşlaü:lar. Niha~ et il 

Bay _ Ne dersiniz, imtihanda (Bir kere ·iaha tekrarlatmadı- iniye gıötürmemeniz, onkirın men.. ,ül'.llıe yok, eğer hıs adamı değilse, şudur. büyüdü, içA.•n\n tesiıile bn ;si bı-
kazanır mıyım? lar. Bayan tecrübe etti. Otom,1bil faatleri icabındandır. şüphe yok menfaat peşir.de koşu- Samoşluk. ruhumuzda kavn.ı.. çağına, diğeri .masada <luran bin-

Öğretmen _ Evet, fakat şaşı~: insanı heye~ana diisüren zıkzalı:- Bayan - Teşekkü!" ederim. yorsa kaide haricinfle kalabiHr yan a1em•n apaçık bir tezah~rü- lik şişeye sarıldı. içlerinde kafası 
t .h edec"aı lar yaptı. Bu kadarı da fena sa- (Bir gül ı:rihi kızarmıştır, fakat Hülisa çocuğum, mazinin kita- dür ve bu it!barla;da sarhl\Qta, k:n dumansız tek kisi ben bulunu.. 

:rnanıaıısımz. Ben im ı an -. ı:.· -~ 
tanıyorum. Sizden geriye nareket yılmazdı.) otomobil lmHanmak müsaadesini b•nı k~ayarak göLle;rini ıtanın~ de, sevgi de büyüktür. vordum. Mütli!Cavızın elincen bı-
istiyecektir. . . . Bisikletli -

1 
<Bu :lsefor dB::! a~si de almıştır. ı mamış, ır~rülmemış, yeni bir ufka San'atm, tefekkürün anası olan Çağı, diğerinden şişeyi aldım. Bir 

&y _ (Son saaü gelmış gıbı) istikametten ge ıyor' ur) . un ar Mümeyyi;ı: - Sıra !?izde ba:;ıım, çevirmelisin. Yunan medenJycti. şarabla 0 mer- cinayete meydan verme:ıtsizın lıer-
:Ernin misiniz? bayağı katil. hareket •. -lurun. Bir başka otomo- TEYZE tebeyi bulOu. Şark, en büyük :fel- kesi burada:ı uzaklaştırdım. On-

Bayan _ Merak etmeyin olur. Öğretmen - İrntihı::n s.aati ?eL bille karşılaş rsan:z ne yaparsı- düştük. sefesini, tasavvuf•J cbade~ üzc:rıııe dan sonra iıretli sofra değı.J haıtA 
Sıra sizde bayan. di. Her ikintt de arkaya bının, o<>n nız? Dönün, geriye. yola sapm. kurdu. gazinoların önünden dahi geç. 

(Bayan direksiyona geçer, bay kullanırım. Teşekkü.r ederim. Oton-:ob~l kul- Bay - Sem otobüsüıı önünden mekten çekiniyorum. İçkiden son.. 
.,.+ ) (Yol boyunc:ı): lanmanıza müsaade ettik. İyi br döndıüTdü. Çok heyecanJı idi. Bugünün güzide muhitleri; ~ ra neticenın bu olacagvını bı!mt. 

geri.de alaya hazırlanm~r~r. . v il'in;; tık:ı-Öğretm~n _ Siz aksı cıhet~ ~- Bay - Beni agacrn ~ sigorta kump.ınvasma sigorta ol- Bayan - Bakayım ckağıdına, nutulan neş'eyı içkinin şuh varlı- yen ~ pek azdır, buna rağ-
deceksiniz. Acele etme<len oonu.- caktın. manız menfaatiniz icabıdır. aliyyülala mı, yoksa vasat mı? ğı.nda arayıp buluyor. men mem1ekeL•miz.dr! kökl•'şrniş 
nüz. Birincide kahn. iyi! Bayan - Beı:1i döfk~lendinr.e- (İmtihan nevam eder, bay ve Bay - Hele ben seninkine ha- İç.kiyi '.<ald~rmak, faydasız bir olan bu iptüanın tamamen vı?ya 

Bayan _ Benirn şemsiyeye fu. seydin, seni temın e. erı~ ~e~den 1 bav~n ayrılırlar.) . . kayım. teşebbüstür. Başımıza bir de ka- kısmen olsun orta..:la.-ı kaldırılaca.. 
tiyacım olmadı. iyi kullanıyorum. Bıtevıye soyle.. Bayan - iyi '>ldu. lhtı:vara da (Arkaaa aayfa 7 ~tmı 6 da) çakçılık açma~ için mi? .. .> ğma kani değilim>• - Güzel bir grn; kızı h~biyordu. Bu Yirmi dakika geçti. _ Gclmiyecek mi) 

genç kız ı;cle.:ck. elini sıkacalıc, he· Yarım saat gcı;tı . _ Gelemiyecek. muafuler var. 
raber dola:ı ·•cakıar, ona bir ~eyler Nevu meydan<la ycık.. a<ı.!e!ri Sizi istiyor. 
söyliyecd .. k.endisı detdlerbl duk· dolu doh oldu. Durakladı: 
mck. kcr.'1ş.:.~, biraz olsun •muz· Yok6cı. gelmiyecek mi~ - Beni mi istiyor} 
larına çullananları unutmak fırsa - Bu •s:msı;t mi.maselıt:tf kı-tımiye - Evet. kusura bakmatın ben 
tını bulac..ı;. bütün buJdu, y.thud mi karar verdi} aidemiyıorum. Sen al, gel, dedi .•• 
bu kadarcık şey ona dörtbaşı ma- Sakı.,'· l,te bunu yapamazdı. Bu kıhkla 

tik mw bir -,a·.detin zevkim, iç r:ibcıt· Hayır, hayır böyle olamazdı. Bu Nevinlerin evine gitmek 1 İmkansız .. 
_ 3 _ görmiiftü, bir genç .. kız.ın. r~ma~. !geçen her günü muztarib dünyaııln- lığını fazlasile veriyordu. Fakat bu gün buluımağı kendisi ısrarla iste- - Beni mazur görsünler, ken-

- K fU delikanlı da kim 1 ,efkatile alaka mı g~stermış~:.~ ~~· ı dan çahnmı~ l&tll bir gün telalı.lci muhayydede tasarlanan saadet te memiş mi idi? d'1 - • ı~ la ·· l • B 

S 
.. t d .. L uz~n; __ J·

1 
gı'bı· oluruyor tak- bu böyle ise onu gcrmemegı tercih ederek, bu münasebeti sürükli••e uenne se am rımı aoy eym, ar-

u os:muş s:ec:ı • !,;, N . h' d b .. l k . D N . d ~ l pek uzun Öı.•ürlü olmadı. Gene kl- Gözleri yolda heyecanla bekli - ka zaman görüşürüz. 
dim edin beni l'lna dedi; tanıştı- ederdi. ~a ·at • ev~ . ıç e oy_e ce h. Ü'iÜrıÜyordu: ! e'\ın e 0 • lığını, kıy-ı' ·tıni, Nevin ;ı,. olan mü- yor... Hizmetçi hayret etti: 

la S 1 en güzel en cuib, hü- bir şey ih:ıa:ı etmemışlı. Aralarıncıa tn&sa, onunb fU r&kamlar arasında nasebetinin mukadder akıbetini. ua- Bir aıpırdı. bır av•lt •~ .. · onu - "1.:...!n gelmıy' o--nuz' 
r. a onun ' dd" f k 1 · · ı k I · "d · lı: lh. · " , .. ...,. .... r 

tün delilcanlılarıo peiİJıde koştuğu hiç bir ma l ar ~ _ınıyan ınsan- ~en a .tsım ümı su. a mı ne rın gene başhyacak olan zevksiz. aevincinden ürpertiyor. Fakat çık - - Ben lı::alabahlı:ta!> 81kılırim 
·zı anına oturunc& Sedad aarho§ ların müıavı ,artları ıçınde aık.adil>i· ıle oyahyac_.l, günler naaıl ~f.ie - tahammülb "" i~: ni . ""i, ı.•ı . ısıı.ı, mayınca ye.is:~ ı •~l·ılnıİ}l•rdu. kızım! 

Oımu• şytu. Kokusu. iıyafeti, cazibesi, hk ediyat'lardı cek? kudetıni d•ı.;:.ir.dti Bir saatlik sı.a- Omuzlar. düttü. 
B d k .J - Küçük hanım muhakkak bek 

lııonuşması j)e Ne-.in bir dakika~a Sedad Nev>ni çılgınca seviyor• u rü_,Ya ıl'l u!'8ıımanın mu. a dete ne k.adar da çok ızllrab teka- - Gelmiyecekı . diye aii;lar gibi lediğini, alıp gelmemi tembih etti. 
delikanl-ı yere vurmuştu. Nevın du. Nevin bu münaae.bete arkada~ d.e~ odugunı teslım «:derek, goıle- bül ediyordu. Ellerini arkasında mırılda·.ıd • . bugün g~ı;n'!~t-rnı fe- Ü 

'" D l k ı u k d k n zülecek.. fakat hem sizi kalabah-
darısı unutmuş, dostlarını unutmuş, lık ismini yeıiyordu. e i an 1, genç nı. uyanıncaya a ar yumma ta bağlaaı. n ı~, önünde bu,u,acakldrı na olac ... ğ•m .. , ğa sokmıyaeak .•. ben sizi arka lı::a-
dakikalarca onunla konuşmuştu. Ay kızın alak:uın.ı birkaç drfa hisscd'l· devBa-~J I~c-: Sedadın karart.. yere doğrı.ı yürüdü Cecil.•m~ bir saate yaldaı'y•.r pıdan bahçeye alat:ağım. Kameli-
•ılırlc:en aralarında bir dostluk tees- ti.nneden soudaJ yapmıştı. On a . eoekte. tramvaydan indiği va · - Nevin seni seviyorum! - Artık gelmez!! yede bekliyeceksiniz ••• 
~s etmişti. Nevin min>mini elini Se- sevgiye benz~r alametler yoktu. Fa- kıt, bulu~?rnslarına dnba yarım saat Diye mırıldaniyordu. Bu mırıl - Hükmıünü verdi. YürL!miye ha- Kimse görmiyeceğine göre bun-
dadırı avucundan çekmeJen: kat genç erke'c

1
- w genç k~d aı~adaf· ~~rdD G~z~~. ılık birdb~ar ~Ü~.- danıı, bir kadeh müskir olup ha- zırlandı.Hangi köşkte, yahud yalı- da bir mahzur yoktu. Lakin BTka 

- c·· .. t· demı'•tı' egw er be- hgw J nihayet SO U{i!;U SeVgl e a Jr. !i U. en.:;:. enarlı>a 01l1 U )
0 Uiudu zıJannı U"U'"lulUYOr;:lu da otu d v b·ı - - d kap•dan bahr-.y- gı'rmek, go·· .::ı • or~e.ım, ..- .. ·~· k d B ~ .. .. <1 . ' · · r ugunu ı se onun en ge - • T- ,.. ... 

llİ11ıle arkada-ılık dmek isterseniz bu raddey~ geldıgı ~-aman ar .a aş· o2';u onı.;'1 e, :~ıl y~stı~lar ~ra~ - .. ~evin seni sev~Y'.°rum. Fakat çecek .. fakat Nevin hangi evde.: mek. biraz •.• 
"olıt memnun olaca~rm. hktalü tarafların musavatı bırden· sl~nad u.zann.ı~ n:.av1 dbı.adı ı~ıiku· bu cur et, bunu da b1lıyoruJ11[ l•ormak öğrenmek mümkün avur N . 1 rin . ~ı .. L''--' 

.. . k 1 L K rh· ' . a c hır k.ıdına. he1ı2iyo d ·ı . l . • .. ,. evın e vazıy.,.. ermı D)JYTIJ -
uunlan aöylerke:ı hiç oteıu ~? . bile altüst o acaıdt. ~ ı s ~ırya: . . T. u · lıci curu eyt g~nı: kıza ıt-l. rarh - içi kadar yerde berkes birbirini ta- yordu. Ne olursa olsun zaten Ne • 

~dadın kalbi duracaktı. Kendısınl rak itiraf e~iyordu ~~·ı,. Nevıne hıı; ~uaz .:vvt:l geçm·ı ~ır v•puı~ mıya ~.arar v~r?ı. He.r z~~an bütün ı nır. Lakin bu doğru değil.. hizmet- vini görmeden de gidemezdi. Yü • 
Yada sanmt .. •ı bı'r zama"l layık degııdı. Araların· clenu: ortasında hıra.ktıca beyaz JZ. ac;ıklıgıle halini, vanyetını kederi- ri kılıklı bir kız etrafına bakarak ··d··ı h' t · lı:ı ·ı .. • · . . · ~il d sanki lbi ~ .· ~ ..ı • '. • •. . • ·• ru u er, ızme çı z yanı srz: 1 er-

L Cu!'leree bu TÜyanın tatlı sar- daki fa1ldat bar ıkı deg ' orta ~n K e 3 _.,..ai° yutmacıy -l- . m genç. kıza~ anlatma.k •. dızlennde bınnı aı:yor ..• Sedadı gördü amma, liyen delikanlıya dudaklarını bü -
~ugu İçındc kaldı. Buluştular, kaldırılamı.racak kadar. ~oktu. Hıs arş~ .sah .:ı yc'?!epl t~~e•eıı- doya d >.1 • •• a.~1amak ~~lıyor, f,ıkat ehemmıyet vermedi. Fakat ondan kerek, yan yan bakıyor. içinden: 

ıc~ç k1z. ona saıuim;yctinden şüphe lerini frenı·~mek, sevgısıne prangııı ne. d~ hır .~e '!>ıtıy.or - buna hu turlu muktEccır olamı)'>r- ba~~a kimseyi de bulamayınca sor- - Küçük hanım hu kılıksız a-
edılrniy 1 • - • k k lb' · · cıtlt'sile parçalı • muş h.ininı Terdigı k.oyu ufuklara. du d . d 1.. b clu .... en .m· yakınlık gösten)"or • vurma ' .ı ıın 1r ____ L lek. . ··ı .. _-:. .. da'- la .. .. .B lk' d b a. amı ne yapacas:'? Acil. abu ~ençle Sed dac; geceler. aabahlara kadar. yaıak. onda1 u~laşrnu;..cl'QBt ci eaı:z. ~ao..., .. nııe, ı:nar ustön- ~ ı e u rır~ .• tı l\nin vr•:nl· -Sedad bey siz misiniz> dalga geçecek kadar midesizl~ti -
1iJ a hu y:lat11l~\, bu .ıılaka.ya tah- mak:. ortadan silinme~ iat~ 1·_ una e pO " oynt~~n sa_n. ra ı:ıun yor ona-.... .. Kalbi duracaktı, hey~calnla keke- mi; diyordu. 
}ı etmek ic::r. uykusuz kaldı. Onu teşebbia b!l•.: edemedı. Çüsıku Ne- uzo~ bak.t~. Cıaerkrinı d~lc.hıııan G~ lıl . oylı:_ sıokr&k, ~yle Ştıh ledi: Yalnı? bu adarrıın çok ciddi ve 
.::kutan., ı;~leden çıkaran bir nokta vin kapkarı.nl:lı: dünyası~• ayd~ temJız ~a.:o1• onıo 9a!aı~ endişel~r - cln in, y-tnu:~-ı ~~lama.~ı istzyor, fa- - Evet.. evet benim... sevimli bir yüzü, siyah; parlak; &•=': Ne."ın on.s acıyor muydu! lık hiı seı•bd~. Serab oldagvnu \)~le d~n. duş~~~ dt; aıyırı~ord~. lıat anc.aa: _1~uleb·l~oıdu. - Küçük hanım beni gönderdi. dalgalı saçları vardı. 

ltUft hır l:öıesınde boynu bükük bile. onun hayali, oORD aüJEaıııı Jl~ Bir an k~amu 111ıan.. ~.-. .. ıti. On d~\.ika geçti. Telaşla sordu: (Arkası var) 

.. .. , . 
Go-•1JLL1J M$on l9oeta,, ""' ıAW edebi romaıu , 

FARİSBLER 
~ 

- - :~ ı: • . .... 

..,; - "' . . .-. ~ ' ... 



6 Sayfa SON POSTA. Haziran 30 

(Memleket lla b erleri)/ Macar!~ R_umen 
tebhglerı 

Dün neşredilen 
Rus tebliğleri 

Bartın da 
Frengi mücadelesi çok 
igi neticelerle sona erdi 

Samsunda ağaçlandırma 
işi hızla devam ediyor 

tesis edilen 
bir hale 

Beş vıl evvel 
verimli _....,........,.... ____ _ nt;mune fidanlığı 

getirildi 

Şikayetler 

İh tiyaclar 
Eskişehirde bir 
mahalle halkını 
zehirlenmekten 
kurtarmalıyız 

(Ba,tarafs 1 inci aaytada) (B~tarafı 1 inci sayfada) 
müteaddid noktasında ateş teati piştar zırhlı unsurlarla iltisak pey • 
edilmiştir. Düşmanı takib eden daaına gayret eden Alman piyade" 
kıt'alanm!Z, .mü1ieadıdid noktadan sile timdi şiddetli muharebeler ce. 
hududu geçmiştir. reyan eylemektedir. Kuvvetlerimi• 

Rumen tebliği Alman piyadesine muvaffakiyetl• 
B''lcr A. mukavemet etmekte. birçok nok " 

u eş, 29 (A. ) Alman tada mukabil hücumlarda bulun • 
Rumen cephesi umumi kararga - makta ve düşmana ağır zayiat \er• 
hının tebliği: dirmektedir. 

1 - Sovyet Rus ordularına karşı Lutslt bölgesinde, şiddetlı mu • 
harekat Bukovina dağlarından de harebeler devam etmektedır. Hav• 
niz kıyısına kadar devam etmiştir. kuvvetlerimiz, Alman tanklann• 
Alınan ve Rumen te~ekkülleri her ıiddetli darbeler indirerek düşmr 
tarafta vazifelerini y3pmışlardır. nın gerfye püskürtülemsine genit 
Düşmanın ıbütün mukabil hücum mikyastl\ yardım etmektedir. Bıa 
teşebbüsleri, geri pü.skürtülmüş~ bölgede düşmanın kayıbları ve bi. 
tur. Tuna deltasında harekat ha- zim kayıblarımız tavazzuh eylemek 
ta devam etm~tedir. tccür. Sovyet - Fin hududunda, <lüt 

Hava akınlan 
2 - Alman - Rumen hava kuv

vetleri, memleketi himaye ıçm 
harekata ve taarrıJzi teşebbüsleri
ne devam etm~ 'le düşman üze
rine faikiyetini teyide muvaffak 
olmuştur. Düşman Yassı, Buzdr ve 
Galatz ve Köstence bölgelerinde 
birkaç iborrlba hücumu yapını§ ve 
sivil halk ıbom'balanmış ve mitral.. 

man, to~ıı ateşi müzaheretile bir 
çok taarruzi keşif ıhareketlerine tC4 
şcbbüs etmiştir. Bütün teşebbüsler 
püırkürtülmüştür. Düşman hududu
muzu geçmeğe muvaffak olamanıtf 
tir. 

BütÜI) diğer bölgelerde, kıt'ııla -
rımız, dü~manln ilerleme teşebbiis
lerini muzafferane bir surette dur
durmaktadır. 

27 Haziranda Finlandiya 
zinde bir dlişman denizaltı 
batırılmıştır. 

27 Haziranda tahrib edilen 
Alınan tankları 

ôz ateşine tutulmuştur. Maama
!ih hasar ehemmıyctsızclır. 26 Ha
ziranda düşman Bükrcşin bir ma
'lallesi üzerine birkaç bomba at
maya muvaffak olmuştur. Fakat Moskova 29 (A.A.) - Sovyef 
mühim hasar olmam~tır. Son gün istihbarat bürosu tarafından Prı.za• 
lerde hava muharebelerinde ve sabahı neşrolunan tebliğ: 
yerde 32si Rumen tayyareleri ve 28 Haziran günü zarfındn yeni 
hava daıfi ıbataryaları tarafıniian mevzilere doğru ric'at etmekte o. 
olmak üzere takriben 135 Rus tay- lan kıtaatımı2 şiddetli dümdar mu-

harebeleri yaparak düımanı mü • 
yaresi imha edilini;jtir. 3 tayyare- him mağlubiyete uğratmışlardır. 
miz kayıptır. . .. Savlay istikametinde kıtaatımız, biı 

3 - 2ı6 Jlazıranda Kostence a- çoğu aarho§ bir halde bulunan bir. 
·ı'klarmda iki Sovyet torpido muh çok esir almışlardır. 
ribi g<m,i:kmu~ • r kova> tor- Minılt istikametinde kıtaatı • 
pido muhribi, batırılınış ve diğeri mız, düşmanın muharebe tankları· 
muhtemel olarak hasara uğratıl. na hrşl muvaffakiyetle muharebe. 
mıştır. ler vermekte ve bunlann şarka dol 

4 _ Düşma memlekette bir- ru ilerlemesine muhalefet .. tmekte--

k 
~...;; "· para!:ü+,..ı dir. Bu istikamette 27 Haziranda 

aç ... vı:'" .... ve cııvarına ır "'s"'!- vultua gelen muharebeler hakkında 
ler ındinn.iş fakat bunlarm ekse- alınan esaslı malumata nazaran düt 
risi esir edil.iniştir. manın 39 uncu tank kolordusuna 

Sovyetler dumdum· 
kurşunu 

kullanıyorlarmış 

mensub 300 kadar tank tamamca 
tahrib edilmişlerdir. 

Tank muharebeleri 
Lostk istikametinde dünkü gi.in 

muazzam bir tank muharebesi hat" 
lamış ve buna iki taraftan takriben 

Budapeşte 29 (A.A.) - Köröe- 400 tank iştirak etmiştir. Bu mu • 
Budapeşte ekspresine Sovyet tay - harebe devam etmektedir. 
yarcleri tarafından yapılan taar - Lcmberg ıceplıesindeı düşmana 
ruula dumdum kurşunlarının kul - kartı muannidane ve şiddetli mu -
lanılm1ş olduğl,ı mütehasaıslar tara- harebeler yapılmakta ve düşman 
fından yapılan tetkikler neticesin - kıtaat1mız tarafından mühim mai-
de anlaşılmıştır. lubiyetlere uğratılmaktadır. 

T ayyarc kuvvetlerimiz hava mu. 
harebdlerini rnuva.ffakiyetle Marn• 
ettirmiş ve düşmana büyük darbe
ler :indirmek sureüle kara kuvvet • 
!erimize mü:iaherette bulunmu~ur. 
~unada iki monitör tahrib edildi 

1 • 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

Türkiye 
1400 760 lOO 15..ı 
23.W 1220 110 270 Yunan 2700 1400 800 ~ou Bcneb! 

Abone bedeli peşlndlr. Adrel 
deitştlnnek 25 klll'UJtur. 

GeleD evrak ıeri ftrilmea. 
tıanı.rdan mes'uliyet elıno.a:a. 

Cevab için mektublara ıo 

t~luk Pul 11Avesl lhımdır. 

Posta kuttLStL : 741 İstanbul 
Tlgraf . Son Posta 
Telefon : 20203 
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~.._,_, .....wıır. ..ı..ın. fırsat: müs :
1
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J,ir ~Jnıuw ~ JUlper 18 S 8 8 D 411 28 :< • ._. ua -V e oa.ne 9'19 ~ teblip . ll ~ l _.z·ld" tu 
te- teena lıllöniy,et :reaeırw~ .hit ; Karıılıklı mücadele çok sÜ1'atli de- . masını. rıca e ı, .a.-1 wuı ı ve · 

b·lh ...._ -~'.ı..L.. .ı~ ..: \ -*' •V• • • _ı L'- Berlın 29 (A-A.) - Almftn de9i ki• -r • .ıı.. : ı-'l H ·-...ı-..ı ,.,~1 ,... let ot assa ıını. .ıuwa_.tin 9'ftllnWıl .uıa -- "' ' ... - .. ,ram ettıgı ıçın oyunun •cnm• au dlıla ı bqk dil )tw hüw• • ~uuıllly an; ycuuueıı .lıl~ 
u- Ci lıi~bir suret.le affttd.Umez bir ha• j o~ Slliat ollhıp iç.in clokuz 1 ~kilde durulm~a~ laztmdı -~ ve - A;lımtilCteın;;~min g~=il~. :; .- ~il yal~n :'°yltiyar, Qhun hmen adamlsmn& emretti: _ 
tf ta Yü.zilınden &at~ Wt. ,.:;L kaQı'di. ~ ile. crywıa dsYama. mecbur ol. rilen paslar yennı buliun, Şüder """ çok diatroyer ve deniz tayyaresi ıa,. evı y,ı~n )9ğın ıncı ve elmaslarla _ Btınu ya.?tafayı~; :nnO.. 

l{azanmak azım Uti: tarafta da faz du. Bı en ~~lmUf • olan .~tan- be.reketlerde... i..,et ta: ....ıcaı. böyle mayesirn:lt: seyTeden gemi kafilel6to. li?l~. 1~!" . verırsenıE gidip şim.. at\nız ve a~tn"S' irunm plSliği d8Jl. 
- la idi ve bunun :aıdaesi opın sala ~ laNnı liyıkile mudafaa mey!1ana çıkacaktı. rine ?e münferid gemilere hücum .t ı getirebihrım. durunuz. Böyle ahlaksız adlunf& 

is. \ile sert oluyordu. Penerbah~ ;ecUml9z llıb:. halli pldi va l2 nci .. Beşikta§ln or.talığJ !brtlft!8n bir miftir. Oenizalhları cem'an 46,700 - Peki, gjt. te alıp &el! ra Iliyik olb.n nimet' am:ak: odur. 
r- "+ian yapbiı bücmnlar !tHJrada Naıainiu vumpe dör~ hücumu baıl_adt. SOidan, saga. ıe : ~litv. Hacminde bir •mıç ge?* franJı tüocaı dosdoğtu Sangaı. Sbnra idam eiiniz! 

IPAr kalesi ıçin daimi öir tahJıt. dflnlıi; .,al ela ,.edL Bir yandan ~n top BH~~ enld~ol od me 7. fileti. ~nnıtı~ v~ cem - :mn sarayma git: ı; ona cenutH Çin. Bu emir dı>.rh.als y..aıııldı· rumrm 
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~i 19 uncu dakikada Wme yfyeı bir oyuncusuııtu da ka devam ederken üadinlüii,i de al- ::ı olar~k kayi:oı: ve b:'ı:ır~tle tie~ eldujJı igİR elde ôDııafam ~ lıDm dolAdin lüll"lik 
illt sayısını rahat bir ~lGildit yap;. :uha kenanaa sevketmeğe mecbur makta gecilmted.li Bqmbll; laüca denizalbUıın, bu dlalle ile c:llipnan P:t'Bt pahalı satıı:.ak. ve; s.mııa. daı. -.mrlanna kıach-:-
tı. Eoerjjlefi ~uki.pliği ila oldu. Bir takını için de talihsizli-1 mu temiz :y:ap.ıyor, müdafaada ~ deniz. ticaretine, Z lh 700 tonilitolult Jia llCU. fiatla daha i~lerini tada - 1'fçiir bu adtnnm• fanahlla 

ef • olaır r...ıMp>rli.tarın hmımı ğin bu kadim ~ batiAatan fazla lilzwnsuz aertlik~n tiiran sen ,zarar iras etmipjr. ıik etmelt mümk~n olacafını sö,_. nnı bana haber vennedlnil1' 
a• U"Vıenneleri :tene . )di. kalınıY.ordtı... . fngj)tere. et~aflndalli ~rda .._ litdı. ~ Bundlın dolayı mem1Jlll& 
ni ıt811ııim1Jetllri icab e~rdL Talihsjz 1stam>ul51M>r 25 inci O kadar •.ı ıhtar alinıyan oyun.. va§. ~ayyarele~ gece ce?' aa J:.f.8~ ~ tamahtir Bir aatımdt; mı cazaliuıdlnlmalan caia o1iJI 

ijt Nipı.t ._ Naıcr. 32 dalt&alı.lır tiillilada kendi kendine be 'nci CU811 h~n hemen ?"°lttu. Galata - ~orulato ~mde 3 f'leB Ye Sır bu firsatı iaçırmal- i9temedl; ona ofmadiğıııı impat·atorfult yftbel 
. ·nere ·~ üılZ vuı tfhm · ,_,,., ""'"" 11~ b " 1 şı n)f sar~y bücwnlarını idare1,e memur balık:ç} gemı91 l>atınnıwardır. itimad da ettili igPlı illi. J&üçiiM ~ sordu. Vemien 
ıçı ı e ..- ,,..,.... -r-· 1., 98 sa 1 Halil lıem liozult oy,nadı liem ae larpa.ta5Jiij 1 

.-ıııruı~ 191l mUün fır~ .. i!Srınadh güzel hücumları berbad e;ti duulu. Boma, 28 ~A.) - hali andık...do~ ~Ye :iruri)'i tes. ...... üalrrine büyük memu.rlard• 
P;Qo"l.f.lill". Bu ~alii llmdl' Aııta.. oaı bir, caı ~ •nmnım 25 inci dakikada kaÇlt'dıiı fırsat duları umumi harar Ahını.:'1 QJ'. Bin etti. .. Wccaıronlaa .. ka pııdt:: CJllia azio1tmcftı; :aazmın a -

&6,a l~ olan itftUIE. 1kaybetmiş oları maç, nitdbetsiz bir d• hawleetee. ,.a. r.di. c.ıatnm-.• DIJJDllNiı •lijhı i 381 
DB gıtillinti4 B:ubıllr Bam ~I. damlarından iki vali ve daha 1* 

ileri geliyordu. _Fe:ıerb~çe müdafaa ~nda J"enerbahçe- hicumlannda tdıllkdi olmaia bar. MWtadl. 2a Ha?iran gecesi İtaL ~- dbaa~ tfıMr • e"-ld b .. ~k ıneımırlar ~ oJtuttftdm 
kadar ciddi bir hlkimiyet. ıçı;- . lııııjimrınlwile davam. etti dur- laıdıiı zaman MHtmed Aliye çolL i~ yan hava tepkküllerı hava üsleııl.. liirina wrdh; plbu...,...,.. naırıır lfll'llZ maUye nazın ve onvn 
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kafa ili!, 1'1Rm de 48 ft1nıeÜ da. rpe.. la elmadı. ~türdü. ~7 nci dalti~ Fffıılikı ile lı!la:mP,edusa'Cia adayı. &m&r_ Dt!ıdi. O ~~ 18JJl&tl da .... Kmili..._. ~ 
cfa ~ gt>ltt bit'" plt:M- yap- çıa ~ s.lnn bir t1lTafta müeadefe edenew, dunan eden bir 111 ' Ji ta . Uınnı pAarak; ~,.,,.ıkJ •• .-. ----~.,...------

Dt!vre 3_0 ft!nerln ı~ wm. Millt kümede 90ll ~ ypn şeft!fl dı, Heri tantfttt ~ tekme defi bataı: "' z yy~ı rak. üzerine y.üdlda. .. ...,. ı.yE 
İii dl . UçilncU. daltta ts~r ~-O' malfflli oliı.rll- attnallil ~- "fllilmmn sö - ..;; ı.....;N.h; .. y~ ~ü+ıdan diİfİi- - lilI:31.Z' Sende bıı kadar ~ 

ncı evrenın Uenı6ef" t8- sahadan ~~ liaJeei Clilad :zünden kaçmıyan bu hareketin ce- • ~ ....... • t • • ~ "oı d IS.ma 
a Naım hl~ il~ . sa da gol yemeden salradan aynlö.i. zasHn ~ef aahadan çılCmalda ö _ Şimali Alfrlkada Alman tayya.. JJlıC1. v,~ sıın a ver- aa..tanı6 5 inci ~da) 
~or kaıesine ajı:id, lu. yı li'eaes:babçıı!U Cihad._ Mumn- dedi. f.üztımıur liir favul yapan yareleıi Stdi Barrani ile Sollum ırııl1>. ı öJD_ıllir.~,.nım- (laiıdlara babrlarken yanla-

- ~ gpl say.ılır, b~~ şarj mer 14UI'::l- Aydın Ali lt S&lim de .+2 nci dltkiiada favale .uasınd&- İ.Qgillz makineli vesaiti. ledm? Bunlan ~~en J181'!1l ı:mdan. bir t.ksi ıeter; korna Çil
~~ kaide~e lwrba.~ gitti. Fu~ Ö~ _ Rehii Niyazi' Naim ~za, itirazından dolayı aalaadan çfttı. ne twnız ederek bu vesaiti. talı.. 9f1Wm2 ~ ~ .gl=a•a· W.. lar, az kaLlın. prpaaaktı.) 
~ Mise ı:nucadele iP'" · K,aııb;. ' ' ' a. İki takım ..hada onar Wiji ile- t;a~ dl ~ VArt sesada nam1. b.Lıhuı1Q.701:7 Bar - A11 kalsın mlacek.t ık. 

olduğµruı. ~ cı, +.....ı~w-- Wl..-..1. dı, devre 1-0 Betiktatın D"ı ·- Bfıılaa,.. sın. gtiltb:ı &mp •1Jt1ııkehlıjJna ııımha- Ba,ant - Bö~.iD otomolail 
İlk on c1aJdka ~e .fstanWL. JBM1m11-ın-: r~ - s.ilr, bitti de bir ~aile ~alılmı ympmış fua> ~t .Mıilanudlarma wıı müaaaJe e-
ru biri sat.ıan. biri ddaD iki BüfAlo- altı; 'nınk; Mv..,... _ (Aılaaıı &a7f• 8 sibıılt Jı de) tır. - Hakanım, bunlan. Çin eya- aler bilmem. 



• SPOR 
( Bat~arafı 1 nci sayfada) 

lkmci devre lbaşlad ığı zaman 
Beşıktaş oyunu tek kale haline sok
tu Galatasaray müdafaasından kur 
tulan top. bır muddet Beşiktaş nl -
.sıf sahasına gitmedi. Beşiktaş mü • 
.dafilermin mumkiın olduğu kadar 
topa serbest vurmalarına, Galata • 
şaray muhacimlen sebeb oldu, Ga
latasaray durgun, Be'3iktaş daha 
dirı oynuyordu. Galatasaray büyük 
denecek sıkıntıları atlattıktan son
ra kendini topladı ve Beşiktaş için 
tehi ık eli olmağa başladığı biran i
Çtl\~ l;>üyük bir karışıklığa sebeb 
oldu, fakat en lı.:uvvctli bir fırsatı 
uzun bir mücadeleden sonra kaçır
dı Beşıktaş mudafaasını iyice sa -
ıan Galatasaray biraz da lüzumsuz 
aqle yüzünden beraberlık ~ayısını 
\astuste gelen fırsatlarla kaçırdı. 

Tamamile oyuna hilkim olan Ga
latıuarayın talihsiz bir gününde ol
.du ·unu s<iylemek yerinde bir mü ta 
leadır Beşıktaşı kalesi İÇİM çekilme. 
ğ~ mecbur eden Galatasarayln hep
sı hucumda iken Hakkının yalnız 
bulduğ\ı Galatasaray kalesine yap
tığı bir saldır Ş1 Osman mükemmel 
ontedi. 

Oyunun son kısımlarını tnma -
mile Galatasaray hakim olarak oy -
nuyordu Nıtekim sol açık Mehmed 
Alı çok uzııklnrdnn çektiği fevkala
de bir şütle- 42 nci dakikada yap
tığı ~olle BeşiktaŞ'l galibiyetten be
Taberlığe soktu. Calatasaraytn son 
üç dakıka içindeki mücadelesi faz
Ja bir iş yapamadan maç 1-1 benı 
bere bıtti. 

Galatasaray: Osman - Faruk. 
Adnan - Musa. Enver, Salim - Sala 
hattın Bülend, Halil, Eşfak, M. 
Alı 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Yavuz 
HU'rnÜ - Rifat: Halil: Hüseyin -
Ş3kır, Hakkı, lbrahim, Şeref, Şük
rü 

Halcem: Ahmed Adem. 
Ömer Be.im 

Hususi maçlar 
C llata5arayla F cnerbahçe B ta

kımları arasında Fenerbahçede ya
pılan maç 3 - 3 berabere bitti. 

SANİN 
DIŞ MACUNU 

Dişlere hayat verir. 
1 ANCAK: 

Her sabah, öğle ve ak
§am, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak §art
tır. Bu usulü ıaımadan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin . diıleri 

mikroblardan, hastalık
lardan muhafaza eclilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. fler 
zaman temiz, 11arlak ve 
'Tüzel olarak lıalır. 

ile aabah, öğle ve alrfQ111 
Mr yemekten sonra günde 

3 defa 

SON POS1"A 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ite münakit mukııveieııameal 

2292 Numaı·alı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmi§tir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi : 

10.000.000 f ngiliz Li.raıı 
1.250.000 lngiliz Liraıı 

Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NIS'<le 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, fRAN. lRAK. FiLiSTİN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' de 
Merkez ve Şubeleri 

YUCOSLA VY A. RUMANY A. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve uıevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaıkli krediler küşadı . 
Türkiye ve Ecnebi memleketler tizerlne keşide senedat lskonto.m. 
Borsa emirleri. , 
Esham ve tabviJAt. altın ve emtaa ilzcriııc avans. 
Senedat. tahsilrıtı ve saire. 

En yükıçk emniyet ıartlarını haiz kiralık 
· Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden : . 

1 - Keşif bede!i 26693,34 •ira olo.n Siliı.htaı; fab binaları ve teslsa. 
tının boya 'V'e b:ıdana işi açık eksatme usuli ıle e edilecektir. 

2 -- Ejcsiltıme 8/7/ 94t .Salı günü saat Hl da Metro hr.nının 5 inci kntm. 
da yapılacaktır. 

3 - ~uvakkat temlna.t 2002 liradır. 
4 - İsteklilerin p~r.qsız olarak verilmekte olan .şart;namelerl levazım. 

dan alma.lan ve kanuni vesikaları 'Ve muvakkat temtilatları ile Uan edi • 
len gün ve saatte komisyonda haeır bulunmaları., (5007) 

1 lstanbul Belediyesi llanlan 1 
Belediye Tahsil şubeleri tarafından ta.hsil edtlmekte bulunan vergl ve 

resimlerin 941 senesi taluıit ayları aşa~ıda goısrerilmiştlr .Mükellcfierln 
taksit ayları iÇLnde atAkalı tahsll şubeler.ne muracaııtıa borçlarını öde. 
m~lerı 'cab edeı;:Bu milddetler zarfında borçlaruu ôdemlyen mükellefler 
Hıı.k'ltında ta.'hsiU eı:i'Wll kanunu ihükuınlerl daJıı11nd.e tıaldb:it yo.ptlacağı 

lfaziran 

Hans.?i Renk Sizi Mes'ud eder 

Bu sihrimiz yeni 

" Pudra renkleri ,, 
tecrübe ediniz 

10 KADIND 
9 U FEN 

RENKTE Bl 
PUDRA 

KULLANI 

Fena renkte bir pudra, yüzüne mesine ıve blnnetıce buruşu'klukl 
korkunç bil' makiyaj ınanzarnsını ve_ :ııuhuru.ııa da mfLni olur. Her vakıt 
rlr ve 6iZ1 olduğunuzdan doha fazla ma k~e kanştırılnıı.ş nl 
ya.şlı gösterir. Tr.nlnııe uygun renkte Tokalon pudrasını kullanınız ve 
bir pudra intiha'l ctmenlıı yegane ç:ı.. kaç gün zarfında tenini'ıde yap 
resi, ytızünüzün b!r tarafında bir renk cazı1> tekemmulil goruntlz, Don yapılan yüzme 

müsabakaları 
lstanbul su sporları ajanlığı ta -

rafından tertib edilen ikinci teşvik 
)'Üzme müsabakaları dün Moda ha 
vuzunda yapıldı. Müs11bakalara bü 
yi.ık; küçük 92 yüzücü i .tirak etti. 
Heyeti umumiyesi ilıôarile iyı de -
reccler elde edilen ve 1 00 metre 
~urbağalamada Galatasaraydan Yu 
ıuf 1 26 ıle yena bir Turkiye rekoru 
elde etmi~r 

Eczaaelerde bllyllk ıtnyat 
mağal!llarında bulunur, 11An olunur. (~58lh ve diğer tarafında başka renk pudra kutuların üzerindeki Tokalon · 

T A K S İT M Ü D D ET L E R i tecrübe etmektir. Bu tecriibeyi he • 0,Kkat eıdlnız. Tenınize uygun r 
Blrincl İ!k:i.neı Üçüncü OOrdüncü men ıbugün, slze parasız olarak verile intihabında tereddüt ettiğınlzde ld Verginin ne\"l 

Bina ve buhran 
Arıw;l 

ırernmuz Eylm İklnCiteşrin İklncikdnun cek yeni ve cıı.zi9 renkteroeki Toka .. İstarılbulda 622 No. posta kutusu 
AğuS'toS Bitlilbite.Şrin ron pudrıı.sne yapınız. Bu yeni cClld sine (Tokalon pudrası servıSi T. S. 

Yo! HaMan Bırtncibe.1rıtt renltleri» (Kromoslı:opl tAbir edilen en vlUd olacak talepte size memnun! 

SELANIK BANKASI Tanzifat, t.emira.t • 
Kai'n 1ıa.1dl ıvnsit.aları 
DeniZ nllkil vasıtaları 
Deniz nakil vasıta. ) 
lnrından sand'aEarıı •) 
akl resim ) 

Temmuz İkıncıteşr!n son ve modem bir makine vasıtaslle le muhte!tf renklerde nünıuııellk 
llazıran EjlOl Bit'inclkfıtıun Ma:-ı karıştırılmıştır. S;hrl'lm!z bir g~, taın ufak paket pudra gondereceğ.z 

Tem tarihi: ıssa Tettunın İkı.n.~9.nun ve. kusursuz bir mcellkle renkler( intL DiKKAT: Tokaıo>n Krem ve Pu 
1 

' Jıd'il eder. ıarının Yüksek ka!ltesi sayesinde 

Alınan dereceler şunlardır: • ı.Ağustet> son unda defa.ten isttfıı olunur. T t bu yen· pudra ene gaye uygu~ . 1 
_ .. zandığı rflğbetten iStıfade etmek 

Kuçükler: 100 .serbest - Saba
hathn (Galatasaray) 1.15 .3, Nejad 
{.l3eykoz). 

100 kuı'bağalama - Tarık {Ga
latasaray) 1.38 2, Ahmed (Bey -
koz) 

f 00 sırtüstü - Necati (Beşik -
taş 1.33.4; Zeki {Beykoz) 

200 ıeıi>est -. Bedri (Beykoz) 
3.4 3. Tuğrul (Beykoz) 

4X 100 bayrak - Beykoz takı
mı 5 2 1.3, Galatasaray ikinci 

Buyülder: 100 serbest - Ali 
{Fenerbahçe) 1.9.1, Vedad {Bey
koz) 

100 kurbağalama Yususf 
(Galatasaray) 1.26, lıımail (Bey -

ldare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedelıi Şub-leriı 
~ ruoı. 

tSTANBUL, Gala\ .. enıcamı 

MERSİN, ADANA Biiro.su 

Yanani•tandaki Şu:;it!P ri I 

SEL!NİK _ ATİNA 

• Ber nevi banka mu<> ..... 1 ~·~-ı 
Kiralık kasalar aerv1sl 

koz) -----------• 100 sırtüstü - Fuad (-Beykoz) 
1.29 4. Kemal (Beykoz) le Maskespor arasında olmuştur. 

400 serbest - İbrahim (Bey - Bu maç 2 - 1 Maskesporun g.:ı libi
koz) 6.5, Sadullah (Galatasaray) yetile bitmiştir. 

Kule atlama - Bekir (G11lata -
iaray) 87 puan, Ziya {Galatasa - Türkiye futhol birincilikleri 
ray 

Mü.sabaltalar neticesinde büyük- 23 Temmuzda başltyor 
l~tde 75 puanla Galata9a~a_r ?irin- Futbol Federasyonu, Türkiye bi
cı, 5 7 puanla Be~k?.z ~~ıncı. 13

1 

rinciliklerini 13 Temmuzda Anka· 
puanla Fened>ahçe uçuncu (llmuş - rada yapmaia karar verwjştir. 
tur. Üç grupa ayrılan 32 vilayetin 

• !Cü~üklerde Beykoz 7,7 ~u.anl.a §ampiyon takımları Samsun, Ada· 
hı~cı: Galatasaray .. 6.? •!~ ıkıncı; na ve Balıkelırde yaptıkları maç -
Beşiktaş 28 puanla uçuncu olmuf- ları bitirmişlerdir. Samsun grupun • 
tUr. da Trabzon ldmanocağı, Adana 

Ankara'4aki maçlar grupunda Kayseri Sümersporı Ba -
lıkes.ir grupunda Kocaeli dman 

Ankara {Hususi) - Bugün 19 yurdu takımları grup pn\piyonları 
Mayıs .,tadında milli küme maç.la- olmuşlardır. 
rJaa devam edilmiştir. ilk maçı Har Beşiktaş, Gençlerbirliğile Altay 
biye ile Oemirapor y:apmış, çok da kendi mıntakaları şampiyonları 
heyecanlı bir oyundan sonra ta - olarak üç grup birincisile bir arada 
kımlar 2-2 berabere kalmıılardır. toplanacak, geçen senenin şampi -

ikinci kal'Jllafma Gençlerbirliği- 1 Esk d 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yonu o an işehir Demir.spor a 

bu şampiyon kümesine dahil nlıırak 

1 
yedi takım halınde turnu\•aya 

1 •• .... 
. ' 

UnkD.pıı,nın4a Hara~çı K.arıırm~tuned mahallesinin Aptülazel paşa co.d. 
desinde 17-~7/ı nump.ralı tmnı,q., hedim ri' telıassiıl e~e~ek ankazının 
5:ıtıışı açık a11tırmıya 1rom.ı.l~r ·f. ~eli 2000 Ura ve m: temi. 
.natı 150 liradır. sartname ı&~bıt Ve Tafunın f>\mudürliığfı kaleminde gö. 
ruleb,11r. İhale ıın/941 ~uma gu1 •. nıuaıneı.a.t f'laımi encıimende yapıla. 
caktır. TaHplerin ilk teminat makbuz W)J4 dej ub1arile ihale günü mu. 
ayyen saatte daiml encümende bulunmaları .. • (5131) 

K~if ibedell 
7440,71 

824,00 

l!k ~mi~ 
558,57 

4G,80 

'* '* 
Vaıııköy _ Kandilli yolunun esııslı 

•A">e tanıır.a tı. 

Tqpkapı..Si!!ivrl yolundaki beynelmi
lel .şaret leVlıalarııun tamir ve bo. 
yanmast işi. 

K~if bedıeneri tıe llk teminııt mıkdarln.rı yukarıda yazılı ış:er ayn ayrı 
açık ekSntmeye konulmuştur. Keşıf ~ şartnameleri zıı.bıt ·ıe muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebıllr. İhale 1117/ 941 Cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. •ralıblerln ilk tem:n:ıt makbuz veya mek. 
tupları, ihale tarihinden .sekiı gün evvel vilayet nafia mi.ıdilrlüğünc mü_ 
racaatla alacaklım fenni ehUye\ ve 941 yılına aid trr.:ıret odası vesikala 
rae ihale günü .muayyen saat.le Daimi En.cıimende bulunmaları · ıa .. 
zundır. (5127• 

Ankara Valiliğinden 
ı - Ankara - K. Hamam Gerede Nlunun l19 + 970 -- 124-f 607 ine! 

klm.lerl arasında yapılacak c4 + 637 ı; klnt. tuliı.ndeki tesvlyei türablyc ve 
oose inşaatı 317/941 taraıJıe rastlıyan ~ günü saat 16 da \'illiyet 
daimi enciimenınde !ha.lesi yapılmak üzere kapalı zar! u.3ulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşi.! bedelt a70327• lira ,3ı. kuru.7 muv:ı~kat teminati c4766ıı lira 
c37e kurl.Ljtur. 

3 - Ta.llpliler: 
a - Muvakkat teminat veya makbuzb.n 
b - Ticaret od:ı.sı vostkatarını 
c - En az .:?O ooo. liralık bu kabil f(>Se inşaat işini ya.pmı.ş olduklarını 

i3bat edecek 11F1Slka:nrın1 ve to.Jtb, mühendis veya fen memuru o!madığı 
takdirde blr fen adamı ile bu Wn nfhayetıne kadar teşrıkl mesai ede. 
ccklerine dair noterllk'.en mtıSBd:iak vesikalarını -bir fstld!\ya rapten v1-
1Ayete müracaat ederek bu vesıka istinaden a.'lacnk:ları fennt ehliyet 
vesikalarını teklif mektublaTı ile blrükte ihale güııfı saa.t ı15ı de viHlyet 
daımi encümenine tevdi eylemeleri ve bu * :ıld k?4ıf ve şaıt11ameyl 
hergün nafıa M.tlne gôrebılecekleri. •3269 - 4681 • OOYÇE OR ENT BANK başlıyacaklardır. 

1 13 Temmuzda başlanacak ilk ==================::,=:======----= 
Dreıdner Bank Şub~ıi maçta bir takım kur'a harici kala - 1r8ınnaacBakirtiınrc. iteırinin ilk haftası baş - r; Doktor 1. Zat"ı Oget J 

rak 15 Temmuz Salı günii yapıla-
Jıler~ezl• Be:Un 

T ürlıiye ıubeleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmir 

Deposu. ist. Tütiin Gümrütü 

* Her türlü banka iıi * 

cak dömifinalc kalacaktır. Pen iikte bir kamp açıhyor Belediye tartısındakl muayene. 
Final maçı 1 7 Temmuz Perşem- hanesinde öğleden sonra haata-

bc günü yapılacaktır. Tıirkiye fut - Gazi Terbiye Enstitüsü tnlebele - ~ 
bol şampiyonası yeni futbol tali - ri için Pendikte 40 gün devam et - ~ ....... larıru ltabuı eder. -
n1atnamesi esasları dahilinde oyna- mck üzere bir kamp açılacaktır. S .................................. - .. -·••••••••• .. 
nacaktır. Temmuzda kampta fnaiiyct başlı - Son Posta l\latbaası: 

Bu maçlardan sonra futbol mev- yacak ve yüzücülük, kampçılık ders 
simi kapanacak ve 31 Ağustosta leri verılecektir. Enstitu muallim • 
yeni mevsim hazırlıklarına başla - !erinden Cema\ Alpman idari işle -
nacaktır. re. bayan F'ahamet. Hasan ve Ce•-

Bütün mıntakalarda !ig maçla - det de derslere bakacaklardır. 

t;eşriyat l\liidurü: Selim Ragıp Emeç 

IAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

sayesinde artık mak.ynjlı bır yuz gor. es·ıe sayın muşterlerimiı.i iğfal 
rünmiyecektlı'. T~kalon pudrnsı, imtt. ;a.hlte mukalled adı mn!l:ı.r satılı 
yazlı lblr usul daıresir.de «Krema kö. 
püğüıı ne karıştırılmıştır Bu s:ıyede Haklld Tokalon Mustahzarlan 
pudranın saatforce sabit kalma..sını t-e garanti kuponunu hav. olup h . 
min ettiği glbi pudranın cildin yağlı bir puHa kapatılmışır. Pulsuz 
taıbli ifrazatını mıwsetmesiııe ve bu pulu yırtık açık kutuları kat'ı 
suretle cildin kurumasına ve sertleş. red<lediniz, pullarını ısrarla lstey 

lstanbtil Elektrik Tramvay ve Tünel işle 
meleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhtellr chıs bakır malzeme mekıuıbla teklıf istemek suretıle 
nlınacaktır. 

2 - !uvakkat teminat 3150 liradır, 
3 - '.fekliflcrin levazundan parasız tedarik edllecek şartnamesin 

tarifata uygun olarak 15/ 8/941 Cuma günü saat 17 ye kadar Metro ha 
mn 4 ıüneü ıoatındaltl levazım müdürMitüne lın~ muka.bılinde ve 
miş olması lilzımdır. (5270) 

Uevlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Mubanimen bedelı 1090 lira .otan 8 kalem Ulç 417/1941 

sa.at 11 de onbil'de Ha)'darpa.şa..da gar ö nası dahilindeki 
raıından açık ekSiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek l.stiyenlerın ıı8h lira c75• kurUfluk muva.kkııt temı 
ve kanunun tayin ct.uği vesaikle b.rkltt.e ek.slltme günü saatme k 
komiSyona müraca.atıarı lDzımchr. 

Bu ıse ald .şart.nameler konıisyOndan parasız olar.ak 
dır. (4820) 

~ * Anka.roda Gazi terbiye enst.itiisü civarında in.p edilmekte olan 
tahane binasının mütebaki ın.ş:ıat ve tesisat iŞ.lerlnın müteahhid nam 
hesabına obnak uzere yapıt.ırılması vahidi fıat uzerlnden al}ık ek.iıl 
konulmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 245594 liradır. • c 
2 - ıstek'lıler bu ı.Şe aid şartna:ne ve.mir evrakı Devlet Domd'y 

nın Ankara ve &rkecl "·ez.nelerinden 1225 kuruş mukabihnde alabllirl 
3 - Eksıltme 1117/941 tarihinde cuma günü saat 16 da Ankar 

Devlet Demtry.:ı:ıarı Yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca yap 
caktır. 

isteklilerin aşağı.da yazılı teminat. ve vesaiki hlmüen eluııltme s 
kadar komisyona müracaat etmeleri lı\zımdır. • 

A - 2490 sayılı kanun ahkAmına uygun 13529,70 liralık muvakkat 
minat . 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı veslik. 
c - Bu l.şe. mahsus olmak üzere Müno.kalat Vekd:letirıden 

ehllyet vesıkası. 

Ehlıyet vesıkası .çln ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir lstid• 
Müna:kaltit Vek!letıne müracaat olunması. (3586 - 5016> 

** Muhammen bedeli c7000ıı !lra olan 10000 metre yolcu vagonln.rı 
feri içın astarlık bez 117 7 94h Pazartesi günu saat d5ıı on beşte Ha 
pa.şada gar binası dahl!indeJtl komısyon tarafından kapalı zarf 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln 11525• liraltk muvakkat teminat, kanuıt1 tnyin ettiği vesikalarla tekl flerlnı muhtevi zarflarını ayni gün .saat ' 
on dorde kadar komi.syon relslığine vermeleri ldzundır. 

Bu i.Şe aıd ~rtn:ımeler komısyonda n parasız o<arak d:ı.ğıtılmıı.ıctıı4J' 
c43L ~ 


