
HALKIN GÖZQ 

fiALKIN KULAGI 

1-iALKIN D 1 L 1 

Bu sabahki 
haberler 

Basababkl 
Sovret 
teblill 

Tebliğ, 4 istikamette 
çok şiddetli 

rnuharebeler vuku 
bulduğu bildiriliyor 
~.ovyetlere göre harbin 
Uç haftalık bilançosu 

Makineye 
Verilirken 

Stalln battı 
rarılmadı 

mı? 
Sovyetler iki şehri 
geri mi aldllar? 

SURİYEDE 
MÜTAREKE 
İMZALANDI 

Mltareke 
şartları 
meçbal •• 

Genercl Vılson 
Kahire 13 (A.A.) - Ortaşark 

lngiliz umumi karargahının tebü -
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Balgarlar 
18 brka 
seferber 
etmişler •• 
ürk hududundaki 

süvari kuvvetleri 
de arttırılmış 

Londra 13 (A.A.) - Reuter 
ajansınırn Bulgar hududundan al • 
dığl haberlere göre takriben 18 Bul 
gar fırkası 6eferber edilmiştir. Bun· 
lardan 6 fırka işgal edilmiş arazide 
bulun:makta<lırlar. Bundan ba~ka 
Bulgarlann tayyare meydanları in. 
şa etmekte oldukları da bildir.il • 
mektediı. Türk hududundaki Bul -
gar W"'llli kuvvetlerinin artırıldığı 
zanned.ilmektedir. Fakat büyük m k 
yasta Bulgar lahıidatı yapıldığı hak 
kın<laki haberler teyid edilmemek
tedir. 

Mun-.:am tahıisat 
Sofya 13 (AA) - 4, 3 milyaı 

levalık 1941 senesi munzam büt • 
çc dün maliye nazın tarafından 
Sobranya: mecliınne verilmiıtir. Bu 
para milli müdafaanın takviye ine 
ve asrilc~tirilmesine ayni zamanda 
da MakcdonyP. ve DobruC'a' da kur. 
tarılan mıntakaların kalkınmasına 
aarfecüleccktır. 

Dünkü at yarışları 
çok heyecanlı oldu 

Türkiye futbol birinciliği müsabakalarına 
Ankarada merasimle başlandı 

--------

G.tzETELERİl\Iİ~l>~Ki 1'EFRI KALAK 
Napolyonun ruhu Abdülazizin ruhuna 

- Eğer benim MoskotJa seferim olmasaydı 1en hlila ne 
İntihar eder.ektin.. ne de öldürülecektin! 
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~ raıuada De~Jct Ş\ırasıoıo 
~ kanunu esasi dairesi devlete 

verilecek ana yuanın tanzimine 
baıladı. 

Fransa Dcvfot Rcui Mareıal Pe. 
ten'in bu ::ah da mu:lak bir salibi.. 
yet sahibi ollu u ıiıiknrdır. 

Hadise unutulmıyacak kadar )e
nidir. Bununla beraber kısa bir ta

çeMni yapalım: 
Fransanın askeri kuvveti yıkıldı. 

ğı zaman Cüınhur Reisi Mösyö 
Lebnm evvela h\ik\ımeti ve meclis. 
leri ele alarak Afrikaya geçmeyi dü 
§ÜrunÜJtü. Başvekil de bu fikirdey. 
di. Fakat pek büyük bir ekscriyetİ.'l 
itirazı ile karc;ılaııldı. Mösyö (eb· 
run karakter itibarile :zayıf, müte. 

SON POSTA 

Resimli :makale ı = Hislerinizi kontrol altına alabilirsiniz 

reddid bir adamdı, o derecede ki İn.san ekıeriyn hissinin gösterdiği yolu takib eder. Fakat his dalına En küçük ıeylerde olduğu gı"bi en mühim meselelerde de evvela 
mdeta bir belediye rci~.Jle, kbir hareket ile müvaz.i olarak yürür, hareket ise her vakit için iradenin azim ve irade kuvvetinlzi kullanarak hareketinizi tanzim edini:ı. Bu 
müstqara kararını tebliğ edt:r en: kontrolü altındadır. usulün ai:zi götüreceii yol biuinlı.i de kontrol altına almaktır. 

llk itirazı g(irünce tasavvurundan 

Temmuz 14 

Terzilik mektebi 
ihtısas müessesesi 

haline kondu 
Maarif Vekaleti küçük san' atla .. 

rın ehemmiyetli bir §Ubcsi olun di .. 
kiş ve biçki sahasında piyasaya dip 
lomalı terziler yeti~tirmek gaycsile 
1929 yılında ıehrimiıtde bfr ıı~r .. 
kek terzilik okulu» teais etmişti. 
Okulun uzun müddeUenberi devam 
eden mesaisinden faydalı ıneticeler 
elde edildiğinden Vekalet bu ders 
yılından itibaren erkek ter.ıilik o -
kulunu ikinci dereceden bfr orta ih
tisas müesscsesı seviye.s.ine çıkaı.mış 
m. T erLilik okulundan geçen sene 
26 ve şimdiye kadar da 245 talebe 
mezun olmuştur. 

Terzilik okulunun üç yıllık ye.
ni ted'ris müddetine aid ders prog
ramı hazırlanmıştır. Önümüzde.ki 
ders yılından itibaren yeni progra· 
ma göre tedrisata baglanacaktır. 
Terzilik okuluna ilaveten bir de ak
şam biçki kursl rı tesis edilmiştir.• 
Biçki kurslannd:ı tedrisat miiddeti 
8 aydır. Mezunlarına erkek terzilik 
okulu biçki ehliyetnamesi verile .. 
cek1ir. Kurs müdaYimlerine ayrıca 
hesab, türkçc ve resim denleri de 
gösterilecekıtir. 

=CEt i~::~.::t. -[ ............ _k __ ...... t1.· sad-·.:---t·-··e·-····-t···-·k .... -... ·.:.:-k ........... l ..... e._ .... -r ....... _.] ___ EHOŞ··şe-y··ier4 .. 
vazgeçti, baıvekil istifa !:tın.ek za.. E k ki 
nıretinde katmııt•, onun 1erme baı- I' 8 81'8 Amerika, Alman ve 

;;;':!ü'::i~ao~~t.::ra~~:t~~~ Sov''''°t Rusyanın bu,t1u··nku·· mlbı·m İtalyan vapurlarını 
~~d~tti. Mütealoben kend~i de çe- '7 ~ O kullanıyor 

Btün Framız taribinde bu dere. •kt dA k d k kl •ğldl Vaşi~on 13 (AA.) - Bah~ 
ce buhranlı, bu derece vahim bir l ısa l u ret ar ıına arı o er ye ~. Amerika limauların-
devreye tesadüf edilemez, denilse "7 da kullanılmadan duran mütebaki 
caizdir. . . 16 Danimarka vapurunu da ahkoy-

Mem1eketin üçte ikisi iıtili edil Geçen ynz.ım;zdn uzun uza. Y A Z A N istihsalatı 22 milyon ton olarak Bayla:, sıze dostane bır nası- duğunu b.ildirmiştir. Bu suretle ge-
mifti. DüpTian muvakkat banehrin dıya izah ettiğimiz üzere, Sov - ı A ı tahmin edilmektedir. Bu ıakam hatim: Aş:kı:anız (ki, hali hazırda milerin müsaderesı hakkındaki ka-
kapısındaydı. Marepl Peten iJk İf yetler Bidiği arazi itibnr!le Çarlık Hasan Iİ Ediz 1913 ytlınôakı dökme d<'mır istih- belki de öyledir) nC'ş'en i zi muna.. mm mucibince alınan Danimarka 
olarak Almanya ile mütareke akte. Rusyasının ayni gibidir. Nüfusu, salatı ile kıya3 edilirse, takriben faza · edin~ ı, daima neş'cli olmaya gemilerinin sayısı 3 1 i bulınuştur. 
derken bir taraftan iyan ve meb'u- Çarlığa nazaran 40.45 milyon ka. luşun en mühim alameti, ağır sa- 5 misli bir fazlalık arzcder. çalışınız. B. Ru:z.velt, diğer 15 11alyan va-
san meclislerini milli .meclis ha1i?- dar fazladır. Fakat iktısadi ~ud. nayiin inkişaf etmiş olmasıdır: Gene 1313 yılıntla Çarltk Rus. Süz..lü ..-e.ya nişanllysamz bu size purile bir Alman vapurunun da kul 
d~ .~o~lad~. <?ı'd~ ıı"b_ı !"'eml~elın ret kaynaklsrı bakımından Sov. Rusyada 19lS yılında ağır sanayı yasmm ~elık istil1saHitı 4.231.(,00 pek kolay gelecektir, fakat, eğer lanılmasına müsaade eylemiştir. Bı.ı 
~utün ıdan, sıyası .':e ı~ımai .hunye. yetler Birliğ! ile Çarlık Rusyası malısu.latını:ı ıkıymeti 4,7 m~lyar tondu. 1936 yıbndaki çe~ik ~stihsa.. evli isenız ili tabiat1yle de~!şir. vapurlar casusluk hakkındaki 19 l 7 
11• ~~ y~kılmıı~·· ~oçend: yeMe y~ arasında çok büyük farklar bulun- ruble, istihlak maddeleri jstihsa~ latı ise 16.400.00Q tona yükselmişti . Kadınlar. aşkta daima ciddiyet k~n~nuna tevfikan müsadere edil· 

Pnısuut buoyıbnahr _,,anm ' d ark eı maktadır. eden sanayi mahsulatının kıymetı Bugünkü çelı:c istihsaiatı ise 24 aramakla bcrnbe:-, nefeli aşıklar. mıştir. o-----
e en u anıl zaman a anu. So 1 B" 'ğ" . . . 6 3 · ı bl .d. . k.. d ._.,..,.. ] G .. l ··zı ·· b • • b"•" • bla ına harfi '\"Yet er ırlı mın ıktısadi ıse , mı yıır ru e ı ı. milyon ton oJarak kabul ed ılme an ,.,~1an 1 r :?:-. u er yu u ır S ·· h 

;:n e:s;::' e~:kn :;•sad~k kalmak ~~. kayna1Uo.nnı a?lı:yabi~me. .... IBu nisb7t 13~7 yılında, .. sürat~e tedir. • z~ onlara ?er zaman hır fıiık uveyşe ava taarruzU 
ıartile milli meclisten bir veya bir mız ıçın, bu memleketin 1920 yı. agır sanayı lehme tahavvul etmış Çarlık P.usynsmda traktör, oto. gibı tatlı g\?lır. Kahire 13 (A.A.) - Bir Mısır 
kaç madde ,eklinde yeni bir ana lı~an. i_tibaren i!tısadj sahalar~~ bul~mak.tadıı-: Mesela l9:-ı6 yılın- mobil, tayyare fabrıkaları hiç Ası& ı;ehre~i kocalar (bunla,.. teblj.ği dün'kü ~~artesi günü er ' 
yasa yaparak yeni bir d~let kur- geçırdığı .. tekômu~ ~erhalclerını da ~gır san~yı mahsulfıtının. kıy. yoktu. Asked bakımdan fevka:ade maalc~ef _ mP.bzuıcn .bu~unur) ?c- kenden 'kanRl uzcnn~ . Y!1Pı~.an .. ~?.v~ 
mak için mutlak salahiyet aldı, be. kısaca gozden ge~ırelım. met~ 49,1 m.ılyar ruble, haf~f sa- ehemmiyeti olan bu sanayı şube- nim fıkrımce, becerıksız mahluk- akını ~sında 6 kı~nın o.ld~gu~ 
men İfe koyuldı:. Geçen yazımızda kısal•a izah nayı mahsulatımn kıymetı ise leri Sovyetle:- Birliğin•le çl)'k ılcri lardan i>aŞka bir şey değild;r. ve ~ k..i~ıun ~aralandıgını bıldır1t1 

Kı hir telgraf ha~er~ .yapıl ettiğimiz üzerP., 1920 yılında Rus. 31,8 mily~r rublc.!?i. . gitmiş bır vaziytetcclir. Bugün Misafi.dıg~ gıderken. yol.da &~-ıtedir. Bir nülctar hasar var<lır. 
ma.<UDA başlandığını bıldırdığı ~~ ya, iktısadi bakımdan Çarlık Rus- SOV"Yet.~r Birlıgı, ağır sana?'1 Stali~ad. (Taşkcnu civarı) da, ratlı olu~. ta oraa'\ ~ır~enbırc gu. 0 zaman: cAi."tıst ruhlu bır adanı. 
yasa,, !Jte bu .ıe.rl~ar. altın~a mıllı yasma nazaran (yani 1913 yıl~na sa~~ın?akı. inki.ş~fla:mı, tatb;~ Harkofta, Çiı.yabinsk'te (t:ral ler ~ go:;temıek, buyük bır yan- la evlendim .. diye kendinı tebrik 
meclısm lanzımın~ bır yıl once ka. nazaran) bile bir hayli geri ıdi. et~ıgı bınncı :'e ıkıncı beş s~~elı.K civarı) çok büyük üç traktör fab. lışl~tır. K.-ı ımız. o zam~.n: n .emek I edece'ktir. 
rarlaf."ırmı, ol~ugu .~a. yas~~ır ve Dôrıt yıl :11iren geçen Dünvn Har. planlara borçnulur. Bu muddet rikası mi!vcud<lur. Bu üç fabrıka- benmnle canı sıkılıyor, oyle ıse a- İ .· h . d ' 1 .... k , d . Benıı 
az evvel de aoyledıgunu ~ı~ı sulh bi onu takib eden üç yıllık vatan. zarıfında memleket istihlak mad. nın yalnız 193G yılınra ımal ettık- lacağı olsu.ı der. Bu da size 'kur • ....il- ytı a lıse e_d ·arışB.sm a.d•m y~ 
zarna.nında mutlak serbesti ile se- • . - .. . . al , d bi.i" •. k h • . . - k . h 1 1 1 <>rAlD ı an arın a. c iZ> e e 
ilmiı l ·ıı· r . d·-· daş harb1crı, Rusyanm butun ık- delerı s ıasın a, yu ma ru- leri traktör mıktarı 116 Oo4 e b:ı- arım çoıc pa a ıy.1 ma o ur. niz. 

~-ı~ı..:.. 0 
.an nu 

1 ~ecdısahı~1 • dvedr. ıgı tısadiyatmı felce uğratmış. bütün miyetlere katlanmış, fa'kc.t mem. m• olmıı.::tur. Karmızır. kusurlarını tash ih et. t 
OC1MUUJ'etm ÇP..rçevesı 1 in e ır. ·- 1 k r . .. t. k d t k kl '"'6 ~ . o b l.k. k b 1 J" Yaptığınız .Kiıçuk •bir seyaha 
Mar~a1 p t k d" • il:m' iktısadi kudret kaynaklarını .ıtu- e e ın uu un .u re ayna arı- ıB .. :! br'ka üzerinde bilhac: meyın. nıaıı ı a ·ıs a u c :rı. esna:.ında, birkaç arkadac: toplanıP 

1 hak<>ı-<k dehen enlıskmulcl ver '-tıf rutmm~tu Binaenaleyh Sovvetlcr nı ağır ı;anayie hasr~derek, sürat. uh uç .8 tıl • d k b ·- Bir lkusur hiç-bir zaman tashih O- ~ o an ı ıı a evve anaca .. ı, -Y • • ~ • • • • sa e emm.~c e urma mec u.. • .1 1 dT eğlenirseniz bu eğlence gayet mil· 
fakat arada inceleme düıünmc için Birliğinin önünde. iktısadı sahada le makmeleşmıştır. · f deyiz· Bu fbarikalar o tarz. lumna.z, ;eıfoy~ 1 e ız~ e e 1 !r. sumane bıle olsa. bundan karınıza 
oldukça gc:ni' bir za~1' bırakmayı duran ilk vazife, memleket. iktısa- iBir memleketin ağır sanay.i sa- ~ey~~ılmış.ıardır ki, lü'Z'llmuna Kannızda ~~zıyetler ıc:ıd . edın, kat'iyen oa~ıc;emıeyiniz. 
tercih ~ti. .. .. diy~tını, tekra~ 191~ s7vıyesine, h.asındaki inkışaf2; bu rn~mıe~e- göre tra.kter, lüzumunA g<ire tank buna kendısı .. de_ .zam.anla mana.- Ona bil~ki.s mek•.ub yazarkc~: 

Bu mceJeme ve dutunme devre- yanı harbden oncekı sevıyeye ge- tın lher şeyden once ıdemır, dok- ·mal edebil' rler • .Esasen mevki itı- ~ak~ır. Bu bıc;loJık bır. metoddu.ı, cSeni an forum • Seni her .an div 
&inin Mareşal Petene verdirttiği ka. tirebilmekti. me demir, çelik, kcirr.ur ve petroJ ~ .1 de bu fabrikalar hH ihti. ısmme t.ahulıett.~: S\!rotherapıe şünü:yoruın • Sensiz canım çolc 
rar, ~vlel tGraaınm toplantısında İşte Sovyef.e!" Birliğinin 1920 sahalarnıdEıki inkişafile başa.baş arı c .. .. .. .. ' ve derler.: .M:.ız•r mıkrobları ~ok ct- ı sıkılıyor> aemelisiniz. 
&Öyl~ alduğ~ nutukt~ anlatılı. yılından 1924 yılına kadar iktısadi gider. Bir memleketin ağır sanayi mal gozon~~d- ıu:uıara.k, ~~a~ r m~ ıçı_n: faydalı.larte mucadele 1 Kadın • u: sevdikleri insan1111 

yor ki ba§lıca uç prensıp etrafında sahada c.;arlettiği bütün gayretler sahasındaki ilıkisaflnrını en iyi TaŞkend Cl\ arır:c1 ... yap.lmL,ıa.dık. ettıren oır usuldur. 1 k d"lerindeo uzrk mcs'ud oıab'· 
t l " · Bu suretl0 gerek Japonva gere · K ·. s · k~t'' . kıs.. en 1 cı 
' op anıyor. bu maksada matuf oldu. Bu devir gösteren ala'l1etlcr de gene dcmır, - · ' . arını-ı, sıze: cnı ö ıJen leceğini bir türlü kabul edtmezlet. 

1 - Fransaya eski kanonu eıa.. sanayiin ihya ve tesis:- de\Ti o. dökıme demir çelik kömür petrol se Alman)3 tarafından .vakı ola- kanmıyorum .. de<l! ğı zaman, inan. Kadınlar 1çi11 saadet, im:r.n si-
ıi~ ~nsiz ve ,!"es'';'liyeuiz ıiyui larak 'kar;kterizc edilebilir: istihsaUtında' ka~ettiği lnlk.işaf- cak bir ~aat~U7. ha~ek.etı. b~ fab- mamalısınız . Bu sözleri her kadın masını taşt:-. Birisi yüzünde>n mes-
~b>:~~ kb~t ı ıekil~I~-~~klı ye- 1913 yılında Çarlık Ru3yasının !ardır. rilrnlar ukzerınclçe· · ~ı?.bıbr tesf ıbr .la.. kıskançlığım:ı en yüksek nokta. ud oldukları jrir. bir r:ey yüzünden 
ru ır ııyası unye •en~ bü" _ • '1..- 1.t 11 1 ar d pamıyaca tır. unıru u a n~a.. sında ~ı~~ ~ :w 

2 y · · .. b". ed ·u ti tün sanayı rnaııou a ı mı Y Acaba Sovyctlcr Birliğinin e. d ğu h k ""J •• mes'ud oimayı akı11arı almaz. . 
teıkil -ed:~:!:l:rı:U;u.:eki:n::. ruble tutmakta idi. 1920 yılında mir, çelik, kömür, petTol ıstıhsa. ~rın bulukn .~kan~e;~ktua;a a -mı ~a~ınııa: cFı~a~ca ka~ı~ ç:k Karınızı mes"ud etme1ı;:en1ı. 
ıi hedefi gözönüne alınacak. ise Rusyanı:ı hütün sanayi mah- latı evvelce ne idi? Bugün nedir? a yapma ı · begenıyorum, ona . arşı u a ır siz de m~s'u<l oJamazsınız. BuJ1ı; 

- Memlel<ctte di.ni bir akide sulMının kıymeti 1 miy1ar 700 1913 yılında Çarlık Husyasının Gene Ça~lık Ru.syasmd~~ı o~oıno- ziı.fım varı. dersenız! on~ kıska~~ hodbinler bile anlallll§lnr<lır. 
tes~ edilecek. milyon rubleye kadar düşmüştü. dôkme d~mir istrnsalfıtı 4.216.000 b~~ sanayıi ele me~c~?. d.egı.Jı: Bu. dırmazsımz, ya ımz bıraz ıçerlc~ı~l:j Bununla beraber, karınıza bıJ-

Kabul .-ımck lazım ki, bu üç 1928 yılında Sovyetler BırH!'iinin tondu. 192() yılında Sovyetler Bir. gu~ So.'.ryetlcr. Bırlıgının bırç~'k o~~rsunuz. Onu kıska~~ır~ak ıçın, yatınızı ,., i<Jrıre edıyor hisc;inı .,;el• 
prensip Frantava olduiu ıibi Fran- sanayi mnhsuHitının kıymeti 16,8 liğinin dökma demir istihsa!Atı ise ~ehırlerındc, ~ı.~asdsa Volg~··b~~ u fılan<:a kn~dın~ı~ kend sıne.k~~oca. ri.ı1ken, di-ı.gınJerı sıkıca elinızc ıı" 
sa itlerini takib edenlere de yeni milyar ruble~·~ yükselmekle, Harb ancak llli .OOtJ tondu. Fakat ıkinci lle Ural hava .ısın e. ve ur ıs- nı ç~ be?enı) orum, ona . "~~ı u. mayı unutmayınız. 
bir hakikat öfretmemi,tir. den önceki seviyeyi geçmiş bulun- beş senelik planın nihayet senesi 1 tan<l.a birçok otomobıl ve kam.yon fak bll' zarım ·var> demesı hizım. Bir kadın size: .seni rncs·ucl e• 

Dört beş sene evvel Fransada maıkta idi. olan 1937 yılında ise Sovyctler !fabrıkası mevcuddur. Bu fabrıka. dır. . deceğim> dediğ! zamnn, ınanJ119' 
kommünizan bir idare iı ba~mda 1927.1928 yıllarında Sovyetleı: Birliğinin dökrr.e demır istihsalatıl ların en btiyüğü Volga. boyunda ;an~ ~ ~~:ınız, ~~ş~a :~dın~rı yınız. Kendi saadetini kastetfı'l1t 
iken g.~ttikçe rt6;" ~iye.si ve idari Birliği, belli başlı bütün sanayi 1936 yılında (yani beş yıl ön~~) 1 Niji~i _ N?vgorad şehrınd~kl oto- begendıg~;ıze degı · ~ e, ıger. :ı- tir. 
tezebzublel'e endı~e ıle bakmakta ı.ıbelerindc Harbden evvelki se - 14 400 000 tondu. Halbuki bugun mobıl fabrıkasıdır. dınlann .:.ızı bcğendıgınc kanı . • • .................. .. ........... ·.,. 
olan bir zümre vardı ki otoriter bir ş. . "..,.nı' 1913 seviyesinı buL So. ·e.tler B1rliğinin dökme demir (Devamı 4 üncü sayfada) malıdıT. O zam~~· korkusundan, Ba'\f}ara nasıhatlerim, böyleli" 
hiikA ' t .ı, .,. . t • ed. vıyeyı, .J a 'r"J •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • e karşı daha ıyı davranır Ka J ume. e,.,.ı ını av!llye ıyor. tb sahalarda (mesela elek- ...................... - ..................... •• sız . . · . - le bini aşı:ıbilir. 

111 böyle .. bir hiikumetin bqına .getinf. = en:~\;1 istihsalatında) ise bu. • rını~. gı.yı.n-a-ken. k~S1na geçıp. Gen. ç 'kız •• !ara . g~lince, onlnfdı• 
mek uzeı·e de Mareıal Petenm adı. kJ f...+' 115 TER 1• NAN cSenı sevı~ orum" dıye canını sık. :ı. d ht Iar· oJnıtı 
nı !l--ıy' c sürü•ordu. Hatta Jour nu kat at geçm~ •. ı. . . 1 mayınız. cEsv.ıbın, ne ksdaı '-'akı.. uususı ersıere 1 ıyaç 1 lı'' 
~ I ~- .a 1 ı b 1 J g~Jndan kendilcıine: c'M~a1llJ 

guetesi ha~lt\uharriri Be~leı bu gö. Çarlı!\. . usyası, 1 er . ır sana~ 1 STER 1 NAN M A şıyor> dey;n Daha tesirlı olur. ok 
rüıü müdafaa ederek barkaç yazı memle'ketı olmaktan .z~yade, ge:ı Karınızt'ı tuvaletine d kkat et- tan •aşka bir sözüm Y tur. · eti 
yamııttı. bir ziraat memleketi ıdı: Bu vazı_ Münakalat Vekaleti Denizyol. - Bu evd~ h~r ay fU kadar melisiniz. Bir kadın en evvel ko. Francıs de Croisset'ten çevıt 
~ Peten da~a o ~man yet, yani Rusyanı.n b~r z:raat mem larında kömür sarfiy~tını eksilt- elektrik, 1ıaz, kömür ıarfedi.lir. cası için 6iym'r, bu blr nevi tiyat ......................... !.~~~? .. ~:~~! ......... . 

otorıte taraftarı, çok dındar bır ı~f Iekcti oluşu vazıyctı, .19~7 ~ılına mek için çok ~üzcl bır usul keı- Para olarak tllt11rı tudur. Bu pa-
00 

provasma benzer. 
TAKViM....-olarak .~an!niyor<lıı, Fra~ııın !'il- ka:d.ar devam edegclmıştır. Fakat fetti: . . . rayı her ay tonunda sana vere. Ew er kaı:ınıza, misafirliğe gi. 

fus vazıyetı, memlekette aıle bag~a- 1927 yılınrlan itibaren ve onu ta. Muayyen bır yol üzermde, ceğim, eksik ıarfetmi\J isen geri d kg . Esnbın ne güzth demiş.. 
rmın gittikçe r~vşemekte oldu~~ kib eden yıllarda Sovyetler Birli- muayyen rüratle gitmek ıartile kalaıu serunJir, fakat fazlrı.nın er. en. ' . f" likto de komplı. TEMMUZ 
iddiaları ve bilha"a harb sonu mu.. ğinin sı=vaı C'E'hresi sıiratle dcğic;_ heaablanmıt olan kömürden i.k. bedelini de sen kendi aylığından senız, ve 0 m1ıs.l 

11 
- k d ken 11-----.----.---__.,, 

--ı..-..J t . F d 1 l .• in ~J' ~ " 'J ._. • k ~----ı. ks man yapan o mamışsa, en ı - R . 14 Arabi ••o' gu.o•oı:ue erı ·ra.naı~ eve reısın meğe ba~ırunı~ ve geri bir ziraat tısad yapabı en nuunnıst ve :ıp- ~yaca ın.. . 
1 

• . d um• .. ııe 1560 eski kanantlc:rine ancak bir iki ııok. lckii: ~lmaktan çıkarak tanlara ilı;Usad ettikleri miktara Bu eve giren her hi:ımetçinin dine: cBeı~!. an ıy~n yega?e a :ı~4 
1Si7 .-

ta ~ve etmiı oluyor ve Fra~nın ~e~l .1;ri bir sanayi memleketi tevafuk eden bedeti!" yansını ik- gözü daima suda, gazde, elek - la evlenm' ~tmc• dıyc sev~nece 
1 
ır: T=uz RH.ıi .. o• Hı••' 

yem ana yas.'\SI bu ·çerçeve ıçmde sur~ e ı .... b 1 , ramiye olarAk verıyor, bundan trikte veya kömih' deposundedır, Kocası t.ıra.ından, ye?ı tu:va ctı 1 t041 70 ~ 
yapılıyor demektir. Öyle bir ana halıne golıııegc aş amış.ır. bu··w··n da çok iyi neticeler nlıyor. neticede he.m ev sahibinin, hem fartkedilmiyen kadın Claıma cruhi 
y ki şekilde ve tcferrüa:ta tama. Mesela 1913 yılında . Rer;mi daiı-elerde ilk olarak de hizmetçinin memnun bldık. anlaşınamı:tz!ıktan> şikayet eder. PAZARTESİ --'-"' 
men milli, A.ln n ve ltalyan yasa- memlcııket istihsalatının 7c 42.1 1 tatbik edilmekle olan bu güzel larını biliriz. Bundan dolayıdır Karınız.ı.n buyn tahammülfersa GUN~ ,. ıMS~ 
lanndan büsbiitü~ f~rklı olı.a bil~ sanayi rn hsulUtı. geri ~alan.~ usulü kendi husu,i hnyatında la bu usulün bürun resmi daire • ise, üzühneviniz bilakis memnun n-::;-• ......--ıı ,C. Ahır S. V~ 
hedefte onlarla birdır. Yalnız bır 57

1
9 zu ise ztr2at mahsulatı ıaı . aenelerd nberi tatbik etmekte o. lerde genişletilerek tatbik e<lile. olmalısınız; çünkü bir k~dın ne o. 8 ~" 

noktayı unu~ay~\ım: . . Halbuki ikinci bC'Ş scnelık planın lan bir nrkadaf tanınz. bileceğine, evlt:r için de tavsiye kadar şirret ise ve ne kadar sitem t> '° 19 ıs_ ~ 
Hnrbha h:'~~ ~ıtm~mı ır, Avru- nihayetinde bUtün memleket js. Ne valciı evine yeni bir hi:ı - olunabileceiine inanıyoruz, fa - edesrse c;izi o kadar sever. 9 00 _. 

PfY~ ~ 'dtül ~ubnrayat llınkgil°? tfüsalaiının % 77,4 ü sanayı mah. metçi alsa Oll& ıunu söyler: kat ey o~"Ucu sen: Kar~ız güz.else: cGüzclsint de- 1....:0ı~t1.:.••:...ı.::'k::.i;;ııd;.:;l+A~kf~·m~r-.:;~~·'*' 
o a o n ı eo OJ! ızza n ız • ~ 2<ı 6 i . aat mah 1 NAN d b"l' A D S D S D :;. .~ ve Amerikıılıların da söyledikleri sulatma, ; u. sı se zır - STER i 

1 
meyin. 'Bunu kendi e .1 ır. c - ::;, · • · • • r 

gibi ~men yeni ıekildr~ fakat Lu sulatma. aıddtr w kıllısın> deyin: Bunu ünııd ecler. V, 18 20 1'7 19 20 '0 aJ tB 
dakikndn tamamen meçhul bir de. 1918 yılın kadar Rusyada agır İSTER 1 NAN M A ! Karınız çirkınse (bunlar olağan ı::, • 89 8 S8 1~ - ~ ~ ı· 
~ mi olacaktır, yabud fa. .s nnyi çok a:ı ınki§a.f etmişti. H11l- L J :işleroır) güwl olduğunu söyleyin. 

(Devamı 4 üncü aa)'f'ada) buki ileri bir sanayi memleketi o- _ 
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Telg'rd, Tele~on Ve Telsiz e • a 
lovyetıere 1 İskenderun! 
gire son Hmaaına 
va~lyet sıtınan 

FRANSADA 
14 TEMMUZ 

Mareşal Peten Fransız 
milletine bir hitabede 

bulundu Resmi tebliğler gemiler 
- Vişi, 13 ( A.A) - Bugün Mare~al 

''Düşmanın bir mo- Fransa hükumetimiz :;~!~cl~~~:c;~ıe~~~~~!~~:~e 
türlü alayı tamamile nezdinde teşebbüste ~~::ıı~~.or<lu için bir bayram 

gü;nü olan 14 Temmuz bu sene de 

l·mha edı.ldı· '' bulunmuş.. işgal altında bulunınıyan yerler-
de tes'id edilecekti::-. 

H Temmuzun işgkl altında bu. 
''Muharebeler cepheler- Vişi, 13 (A.A.) - R11ytı:r ajansı lunan yerlerde tcs'id edılmes:nc 

İngiltere 
ile Basya 
arasında 
bir ltilAI 
imzalandı 

bildiriyor: müsaade verı1me,ı ıçin Alman 
de mühim değişiklik/eri Fransız istıhbarat ofısinin bil - makamlaruıa müracaat ettım. Londra ı 3 lAA) -- Hariciye 

Her iki hükumet 
ayrı ayrı sulh 
yapm!yacaklar 

"b l d dirdiğine gör~, Fransanın Anka.. Ölülerımi,~, harb cs.rlerimizi, nezareti teb!iğ ediyor: 
mucz O ma z,, ra maslahat..güz~n B. Outrey İs - haro'bcler·ı.ıizi ve :.ımıcilerimızı dül Almanya;&. karşı yapılan harbde 

.. kenderunn iltica eden 11 Fr<ınsız şiincrek ~u bayram gününu, ta-, Biıy\ik Britanyıı hü~umetile So,·ye~ 
Moskova, 13 (A.A.) - Dun ge. gemisi hakkında Türk hükumeti tıralan +az:z günü yapacağınızdan Rusya arasında m\ışterek hüreketı 

<:e neşredıle:ı Sovye. Tebl;ğ;: nezdinde b.ızt tesebbüslerde bulun eminim.. tazammun eden bir ıtilaf 12 '!"em. 
12 Temmu~ gunü P.sko!, Vıte. t ~ ınuz nk§aınl MoskoHufa lngıltere 

k.. 1. 'k muş ur. Fransı;:ıa:-, h""k~ . t rh· tle 
~tt ve NovograJ - Vo ınsk ıstı ·a- Vişi'de beva:ı edi1diğine göı·e Bu vesile ile milli vahde~c ve hu ~met~-' nnm5~r·n-= ffamd 8c~ ~ ıye .

1 "
1etlerind'e kıı'alarımız düşrn:ın b .1 rd l ,. k b l d are.-et euen ır ..,ta or rıpps ı e 

kıt• l k , "d . u ıgemı e en \'a n.z e. an kar~- vatanın =sti~b!ilir:.~ ar~ ese i - Sovyet Rusyrı namına tam salfıhi -
ı.. a arına a.rşı muannı aı.c mu. kol gemisi il<> Adour nctrnl gcmı. ğim imanı sı.l~ tekrarlarım. l h k d [3 M 1 ( 
'il areberer vermışti:-. Bu muharebe si ve 3 küçu·· k ma-ı-'in . tar~yıcı ""'- yet ed a~e et ed~ln . t: ' o oto a -
~ ..ıı.. ?d üıh <l ~ "kl"kler• J ı-ı hl \J rasın a ımza e ı mış ır. 

ll'l cel-"
111

• e m ım cgışı l mi, baro gemi!.i sayılabilecal.r va. Alman te ,. g·ı Bu itilaf rrıucrbince evvel& iki 
Uıc b olmamışt,'r.. , .. suları haiz<.lirle:.·. D1ğer gemilPrin hükumet Almanyaya karşı yapıian 
2:.av~ ~~V:VetLcr m'z duşmanın hepsi yük vapurudur. }_;nt2rne edi (Baştarafı ı inci sayfada) bu harh esnasında yekcliğerine her 

~<>torlu cuzutamlal'InG karşı hare- len Fransız bar.riyelilerı 200 'ka. Moldavyadao:ı hareket e<len AJ. türlü müzaheret ve muavc:nette bu-
tlerde bulunrnu~, tayyare mey. - dar vardır. man _ Rumen orduları geniş b:r lunmağı taahhüd etmişlerdir. 

da.nlannda düşmana darbeler indır Aynı :ı.jımsm verdiği m~lümtıta cephe {W<>.dn·le düşmanı DnıestPre Saniyen her iki hükumet har.bin 
ltı:iş, kıt'..ılanroız!n hareketlerine b asken· na.k'ı""e gemısi devamı müddetince aralarında bir ın;~_. nazaran ır ı .• doğru ve bu nt>hrın ötesmc ınrdet-

1 
h 1. .. ı k ·· 

_~"'GaJleret etmıc ve Roman) ada 1 ı· 1. t 1 . t af·nda"l an nşma a ı ınustesnn o ına uzere 
!<~~ '1. '.l •o · t S ı· a. O up ngı ız ayyare erı ar • mişlerdir. hiçbir miitar~kc ve sulh muahedesi 

""teOOC ımanı ~~S1sa mı, ' u.ın Arrtalya Türk lin'anı ön!crıı!dt? ba GaHçyadan hareket eden Alman · ~ · d hh""d k ~l Pl not... l k l · · ımza etmemf"gı e tan u etme -~ oest• 1'"'~· 0 uyu arını hnlan Saint - Didler vapurundan Slovak ve Maca: kıt'aları, Dnıes - tedirler. 
alamışlaıchr. . .. kurtarılarak enterne cd;Jmi~ bu - ter'in şimali şark1c:ınde firar halın Her iki taraf hu muahedenin der. 

İlik ~a.berlere gıor? dun. Hl~ ~J- Iunan Framı;>;lg,· hakkıntlh da de buluntm dGşman: takıbe devam hal tatb k edileceği ve ta&dika tabi 
ll'ıan tayyaresı tnhrib enılrruştır. 'Dünk makamlarile müzakere cere etmclctedirle". Alman kıf aları Ki- olmadığı hususlarına da mutabık -

Pazar gijnkü tebliğ yan etmekte':l:r. yef'in çd'f\. yakınlar.ında bulunmak urlar. 
~~ova, 13 (A.ı;.) -::. Pazar ~~ tadır. Prıpet bataklıklarının şırna kilafname ve munzam protokol 
~ Sovyct rcsmı .tcblı.gı: . . Sur·ıyedekı Fransız lindc. Dnieo.:!r nehri bovunca mc\· Moskova 13 (A.A.) - Tas a -
QııL u.n gece ehemnuyetlı hıçbır cud kuvnt.İi müs~ahke~ mevki • jansı bildiriyor: 

11.~ı faalıye~ olmamıştır. l2 Tcmı d • t• . (Arkası sayfa 7 sütun 4 te) 
~?. gunti Ct>-?hen·n cenubu garbi' or usunun vazıye 1 ler rnıntakası ışgal edılı:n~şt•r. Bu o 

~ndn kıt'alarımız dü§manın suretle .ta~~~uz cephcmızın n:ıer - Japonyada mu··ıh·ış bır "" •.. ~ ·· 1 n tam·men im. ikezı Mın::;ıt ın şark ıstıknmetındP, 
h •ııo.orıu a a)'! • c. • • ı b • · 

a etnı~eı•tiıı'. Geceleyin tayyare BERLIN NE 200 Btılometre k.cl\.ar r rnes~ıe"ı-
leri:rnız, duşr.•anın motörlü kuv - ~~atmış blukl~nllreakta.dır. dBırbçok kasırga ve yag\J mur 
"etle ne h.. etmiş ve V~ş :le • OR? u~rnan te~ { -u erı arasın a i.JZ.. 

PJoestı'd k/c~~arc ıncydtınları DJY • gun n1~~U·7·j göri:lmekLcdir: \ ~- Tokyo 1.3 (AA.) - Son bir _ 
ile skeri hedeflen bo.mbalnn•ış. . tebsk şenrı L. Temmuzdanben elı- kaç güın iç.inde müthiş yağmurlar 
tır .a • . IBerlın, ~ 3 (~.A.b )h ·b-: . Ah~lad~~lu mi2xledir. ve kası~alar, Japonyamn cenu -

. . · ı . . . . .... . ··~~: 
' ·-·· .·•· .. • 

Bir nutuk ve bir peyda etmif bir insan olmasınclao 
dolayı iyi ~anıdığ-ı farzoluıımnk lıi. 

d Üş Ünce znn gelen bir alem~. o alemin li -
sanile bitab cttirilmiJ olmasının le

y azan: Selim Ragıp Eme~ min edebil~eği faydalar için iÜhan 

S ovyet Rusya sabık Hari:İyf',meydanına ayak ba.ıtığını knbul P.

Kom~ri Bay Litvinof, mün.. debilmz. Bu takdirde de dahi, mem 
haaıran Anglo-Saluon &lemine hi - leketinin dostu olduğunde şüphe 
tab et::.iği ingili:ca lisanile irad edil- bulunmıyan bir komşu hakkında bu 
mesinden an1aflli.'1n bir nutuk söyle. tekilde söz söylemesini doğru bu • 
di. Bu nutkun, Alman • Rus harbi labilmeğe imkno yoktur. 
münuebetile nıenıleketinin davası- Çünkü hariciye komiserliği zama
nı teşrih ede~ bir propaganda hita- nında uzun mü~.det dıı işleri idnre 
besi olduğu ıeklinden anlafılıyor. eden bir adam için, karşılıklı mü. 
Son yazımda bir kısım çürük ve nasebetlerimizin mahiyetinden te -
zayıf noktaiaı ına temas cui··im bu gafül göstenneğe asla imkan yok -
sözlerde, fayed, bizim vaziycHmi - tur. Şu halde sıfatı olmadığı İÇİ!! 
ze de dokunan bazı ltısımlar bulun. Sovyetler hükUınctı namına hare -
masaydı , bugün tekrar bu mevzua keti bahis mevzuu olmnmak ical: 
avdet ebnez, nutukta mevcudiye - eden bu :t.at, davnsının harareti i -
~ine evvelce İflU"et ettiğim tennku7- çinde kendini kaybetmiş olmak i. 
ları tebarüz etı:irmiş olmakla iktifa cab eder ki bu da, tecrübeli bi· 
ederdim. Fak, t Bny Litvİncf'un devlo~ adamı için kolay kolay la. 
lisam fazla uıun kaçtı. Edası da savvur olunur bjrfey dt?ğ:ldir. Ma
mücrunelekar olmaktan çok uzak amafih Sovyet Ru ya • Almanya 
bulunuyor. Bay Lit~nof'un, bı:ıe de arasında 1939 dl\ aktedilmiş olnn 
taalluk ettiğinöe şüphe bulunnııyan misakın mucib sebebleri ne idisc 
teessürü mucib cümle.si şudur: Türk - Alman paktının c~bnbı mu. 

«Hitlerle yapılmıı bi~nraflık, a - cibesi de hemen h men nyni ola -
demi tecavüz; ve dostluk paktları r&k kabul edilebilir. O zaman için 
gibi asılsız bir perde arkAslnda hô. Sovyet Rusya hesabına müb;ı.h sa
la sefilane vt: ~ö:ı:de müstakil bir yılan bir hareket, aksi sabit olun -
mevcudiyet geçirt:n birkaç memle - cıya kadar, bugün bizim için de 
keti yakında ayni akıbetin bekle - mübahtır. llu husustaki siyasi prcn. 
mediğinden kim §Üphe edebilir?» sİpİrnİ% malüm olunca, s:ınırız ki 
Şayed bu nntuk A1manyn ile m<'m- kimsenin buna birıey demt>yc hak
leketimiz arasınd11 bir dostluk ve kı olamaz. Yalnız ts\<i bir harHyc 
ademi tecavüz naklı akdinden ev - komiseri sıfatile değil, ayni zaman. 
vel irad edilmiş ohl\ydı, hiçbir su-. da memlelu!lİnin dost bir komşusu 
retle alınmaya mahal kalmazdı. hakkında bir Sovyet valaııdafı 61-

Fakat böylt! bir hadiseden sonra bu fatile Bav Litvinof'un sövle<ligi söz. 
kabil ve isHsn:ısı:ı: beyanlar, husu - ler bizi iki katlı rencide etmiştir Bu 
si bir maksad::ı miistenid oldukları duygumuzu açık~e ifade ederken 
kabul edilmeme(, ı_ınrtile dahi. hak.. İstiklaline hu dt-rece hassasiyeti, 
aız ve yer İz b'r Jir tecavüzü olmak- halı Türitiyc gı"bi bir memleketin 
tan kurtulııll'azlar. Yukarıda da hiçbir :zaman bir ku.(ruk olamıva 
kaydetmiş olduğumu21; veçhile Bay cağını da hesaba kalmak lazım. ge
Litvinof Sovyc! Rusyanın sabık lir. Bu memlt:ket bi1arafanc milli 
Hariciye Komi5<.•ridir. Bir hayli za. bCr sİyase~ gütmektedir. Bunu he-ı 
man evvel b~ vazifeden nyrılmı~ 11:Qlınn beyan etmiş VP. söylemektcr. 
bulunan bu znhn bugün ne müna- hiç çekinmemi~tir. Bu scbE>b1e onu 
sebetle ve '.ıangi nıaksad için tek • ıtAcrtn solun değiıir politiknlarııı11 
rar meydana çıktığını kcstiremiyo • };ağlamayı dü~iinmek ve bağlı:.ınma
ruz. Fakat kendil'inin ırkan musevi, dığı için lariz e)'lemek, bizi anla • 
bolıevik ihtililindr.n evvel de in - mamak demektir. 
giltere ve Ameriknda uzun :zaman .5 . t7) ı:;; 
otunnUf ve birçok münasebetler "'"" UGa9t/f. Gm11p 

· a1ansının HUS'15ı u. a ırı 1 m - Leıungtada doğru bunda büyük tah~ibat yapmıştır. 

S . d ··ı eke )'(>r:. • . 1 • Peipus gö:ünün şarkın<la zırhlı To!kyoda 15.000 ev su altında B ço··rç·ıı bugu··n bı·r l•apoıı· 've eı·ngazı" urıye e mu ar Sıyası mah~ılı~r Vışiden gelen Alman teşekkülleri Leningrad'n kalmıştır. Heyelanlar dolayısile • 11 

d ~hlmaiıa ıstınaden general doğru Uedemekteu.... Tokyo ile K.,be arasında demiryolu t k •• ı· k ı ı imzalan 1 Dent.z'in ordus l ile birlikte Turık Hava kuvvetlerimiz, dÜ!:INmn münakalatı h.9ilmi.,.tir. nu U soy ıyece iman ar1 
ıtqprağına ilticaya çalıştığını tah- demiryolu sebekcsini tahrı~ ettik. Şimdiye kadar ·menılekeUe 19 

3 
R d 

afı 1 · · ,,fada) · t k•eır B hus st Al ııo kişinin öldüğii ve birçok kişinin Londra 1 (A.A.) ·- esmen b b lan f (8aftaı' ıncı 5a mm e me • ~"r. u .u a - ten sonra geniş mıkyasta herhangi bı'ldı'n'ldı"g~ı·ne göre, B. Çörçil '-'a - om a '• H Ne t h k k de kaybokluğu bildirilmektedir. " tı: manya arıcıye zare 1 u u u. 'bir muikab1l hareket! ımk.1.nsız hır rın bir öğle ziyafeti esnasında rad. 
Sueyedeki Vic.hy mümessilleri ~~el mü.tah~ıslarından .birinm ilıale geti~m.iş bulnmakt<ub. Zırnlı yoda bir nutuk söyliyecektir. Nut - Kahire 1.3 (AA.) - Ort.aşark 

~samat.ın tatilini i&tihdnf eden mu.taleaatna muracaat eltım: Bu kıt'a1arumzı.'1 harekata devamı bir eınriv:ıki olıT'ak üzeredir. kun Gremvich saatile 11.55 ıle ingiliz hava kuvvr.tlcn karargahı -~ir mütareke akdi için müttefikle - Su · .. t.~ t -.:ı F 2 - Alman kıtaatı Dnıeper ın ~ h · mn tebliğ.i: 
l '- L .. l 3at rıyc ffiwH1Satna 1-uua nm- · · • 1 · .. l · k · 12. 1 O arasında söyienecegi ta mm lin ilen· sürdüZ.ü şart arı &.auu et - h b d l t . ıçm zarun o an ıaşe us erı, e::. ı yu:kan ıııecra.:ını ·'a geçcıek '- İtalya.da, bombardıman tayya -.. sanın mu astın ır ev e vazıye . k k 1 ~ u edilme..tedir. 

~)erdir. . d hnad ~ k k d" Stalın hattının ÇO ya ın a'fına Mınsk şeı.ı::ın len 200 kibmetre :.:.:.::.:.:.:.___-o----- relerimiz 1O/1 1 Temmuz gecesi 
Vifi'de neşn'!dilen tetıliğ ~n e o ' ıgını ~le altCQ l enı.t kadar ileri g<>türillmü-ştür. kadar şadta ~clm~l<>.rdır Bu mın Stalin hattı nasıl yarlldı? Nnpoli'dc'lc.i askeri hedefler üzerine 

Vioh 13 (A.A.) - Harbiye sme eYVeı.ce verı mış o an ır Bir Sovyet eemisi batırıldı ~ , 1 şiddetli bir akın yapmışlardır. Car 
ti .Y _ c d .n.....rcdilen bir mandayı müdafaa ettiğini söyle - Şa ki Balt d · d b ı.. •• takarun c1nahtarı mt:sabesmdc 0- (D--•-.. afı ı inci Wlyfada) lara, antrepolara, petrol haz.inde czaretı taraıın an ... ...,... r ıtt enızın e ır uu - l V ~ı .. k h 

1 
l 

1 
~ 

t~liğıde bHduildiğine göre, Suri - .miştir. Fransa Londra He .~a~b cumbotumuz 3500 ton hacmınde ;~. ıL;:ı. ş~ t~ı ~lm~n ar~n ,e lın Alman böıiiğü zorlan mi§ bulunan rine ve seyrisefaiue karşı muvaffa -
i'eu k" F fevkalade komiıteri hal.inde dc-ı'1i1d;r Yaln•z mevzıı hır . · · t • ır. u suıe e man ıt a ıı. Stalin hattını bir taraftan öbür tıı - n.!yetli ı.~rruz.larda bulunıılmıuştur. e ı ransı.: d-'-! 1 ° · · bir Sovye:; tıcaret gem·t>ınt orp.ı- rı eski m•"nat·ı· , k 1 hu.. k b" Sovvet 'IU ~ ~~neral Denlt ve Suriye ~ ~i - fütii2tı hal il~ meşguldüT. Bundan l -.Kw+· Bu vapurun batLıcrı talı- ~ ~ın.a a ar.nı rafına kadar geçeıe ır •• :"' Bir tayyare fnbrik sında büyük bir 
liı ltuvvetkrinin başkuman?am ge.. dolnyı ~nl Dentzin ordusu - e:·~·t maktadı:- • 5 dudu ılc .M.o.,,kov<t arasındaki ıne. zırhlı tümeninin müdafaa ettıg.ı sa- infilak olmuştur. 
llcral Wilaoo mütareke tartien hak. na bir polis Va7.ifesin, !!aya memur mın o un . . d safenııı yarıs:ııı kotctrnışlc.-r ve hada 25 kiton"ıetcc derinliğine j~.er : Trablus"da, 9 Temmuz akşa1111 
~lt\dn bir anlaşır.aya varmışlar ve müdafaa ıtuvvtelcrin» karşı huku. E.ar peıde.ı yırtıl 1 

• • Duna nchr~ ile Dnıepcr ararınöa !emiştir. Alman kıt'aların~n . suratı liman üzerine muvnffokiyetli bir a. 
d n akşam mÜt!ırekenameY~ inı~a .- Jrudi.ivelin muhasım kuvvetler hak . Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B r.ıl vaki olup 'J'oprakk~prü isrru taşı. ve silahlarının mi.ikeınmelıyetı So~- kın yapılmış ve vnpurlardn ı:ığır ha
~ı~ardlr. Bu suretle Surrye ıhti- kındaki altkamuıı tatb k" kalkış.. drrıyıor: v yan mıntakada Mosırnvaya d,)ğru yet as'kerlcrj üz •rinde o ~adar bu. sarlar olmu~hır. 10.000 tonluk 
~fı 34 günde bitmiş bulunmakta. • mak ve bu kuvvet.ı("CJ enkrnc et- ~u .gec~ b.ı~ kurrıan~anJı.gıı: hu7 ilerleyişini kolaylazt rnı şlnrdU:: :~a:rd!es:::-.~n~~ıt~:ış~ldı~o~r~~ 2 vapura isabetler müşahede edil _ 
dır, General Dentz ve general Wrl- mek bir ı>dalcısı11ı'ic olur. D•ğer susı lbır teblı~ı ·le oe bıldır ld:ğı gı li'ilhakıka bu mıntaknda ne tabu olmuış ve bu csnnda 165 Sovyet miş ve 12.000 tonluk bir gemi de 
' tarafındun imzalanan muahe - ta fta l ı k d. ·ı ve tc"mu~ı bı Alınan l:ıt a-ları ını:şhm· ::>tal•n ve ne sun t hiçbır manıa mcvcuJ d l •v • ateşe ven"lmiş..:r, 7000 tonluk bı"r d . . h · d ra n ıu rn u uve 9 d B k tankı tahrıb e i miş veya ıgıınam u ı·'nın rtları henüz Vıc Y e ~a : Suri d . , t eden ordunun l;l.. battım yarmışlal'\ ıc. aş ·uman- değildır. d 1 · · gemiye bombalar .i abet etmiştir. 
lltıı olmadığı iç.İn Vichy salahıyetlı t {~.en rıc ~ k t t · klarırıdan danlılk bu tebliğ'i ile bir haftadan- 3 - Şımaı. mıntakasında, bu kı e~i;m~ış~ti;r;;;;. ~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;~ 
tlıah.fdleri mütareke hakkında he - ara . ır mem.c.o e ~. opra ' bcrı şarlt ceptıesil'dekı muharebe- sıındakı cepheıwı en m~hım mc>v 
~ ınütalea vuriitmemektedirler. gcçmsıne m:ıın degıldır. Ieri saran cs:-ar pcrd<?l'ıni de yırt. zii olan Leııiııgrac. Pe1pus göl~iniın 
~ meca;iminde bir hadile Al b h • f rruştır. şarkından ılerlcmekt<1 olan Alman 

>. londra 1.3 (A.A) -- R-uter a- man a ri ınşaa D. N. B. nın bu malümatrı llavc zıııhlı ıeş •ldcul!erının d"ğrudan 
~ l\aını.n Suıiyedeki imparatorluk olarak istıhbar ett:ğme göre .$ta- doğruya tehc!ödı altına duşmi.ıştlır. 
'i V"vetleri nezdmde bulunan husu- tezgaA hlarına karşı r hattı SOvvet arazisınin Avru- İnhitil emareleri 

tnuhabiri bildiriyor: .. ın . • il<iafaasma Geı·ek hususi teblıg gerek asıl 
~ Cenerat Dentz ile aktedilen mu• h h .. 1 pada'k:i :ıksam.ının m günd lık resmi t<!bliğ Jığer mü -
~ ~e vesikası ancak .12 saatlrk bir ava ucum arı nadim oırn:rl{ ?z:re sulh z:ı~a:un hlın ~ir habetı daha ihtıva etmek 
~kercckn ,.o<ıra ıınzalanmıştır. .da inşa edılnuş ınkıtasız bır as. teclirlcr. O da bırçok Sovyet te-
' C8nlt&lnda elektrik cereran~ - ~n?ra 13.~~A.A) - Hava RC- keri amldafga tertıb~ addcdıt: - şokkülleri araımıaa inhılaı emare -
il~ k~ilmesi hadisenin mahıyet:Jne zaretıBomnı~;;ıtgı: kr'" . bilir. Muh'ilrcbei& c:;nasırıda go - !erinin o:ı , göst<.>nniş olmasıdır. 
"-- e. tıyade heyecan katmıştır. Ge. ıman tayyaTc .ıın-rz .. .. y •• "b" b zun haUın bazı ~ , • -
~ili O tz•• •· T general Cumartesi gecesı şiddetli bir fırtı - rü1dtr€U gı ı u u Bu hal. muazzam Sov)et ordu~u 
~tıL'"a eı;:- •1·nı ~ut~ıe&sıPenı eArelerin naya rağmen Bremen'dclci hedefler- noktalarınd:ı. derinlik .:><J kilometr.~ mu):ave.rnetınin batlama hemen 
""(! •..:g gomu muş ur. '"' . , . . d '-! • • . Tal ve sun ı y 

td "erdiUac ml ahedeyi tam imza le Ahnnnyanın şıu.~alı garb~sm e~ ye ~arma.:.daeıu. m · "İ tamamen .!<.ınlm '.~ oldug.unun c>n 
~tı(-eği &trada birdenbire oda ka - diğer h~,aflere ~UvUın etnuşlcr~r· manıalar, betl)ndan mamul as. emin d:eliltdır. Dıger tarattdn s~v
~ ilrına getirilen otomobillerin m~- Br~? d.e .mnay! mmt~.kn~rı ~le sığınaıklar ve alelacele. yapılmış y~t oüziıtamlnrı çok vasi mıkyastn 
fcta Yaklaştırılan bir mot<>t5tldelın bahrı ın at. te."gahlon uzenne bır- sa!hra müstahkcrr: rncvzılerı bu u. tbiıibirine kan~ u·.s bır vaııyetıc • 
ılt11t1-leı5 aıtındn im7..a mera imine çıok yüksek mfılak v.? !.nngın bom. mumi müd'ira \ sisteminin mümcy dir. Zahıren ıgÖrulduğürıe göre 

"arn cd"İ · bakın atılmı · ve buyuk yangınlar d • 
C ı mıştır. ı.tm yiz vasıfları ır. Sovyet kumandanhgı do bu k:taat 

.Aı ~neral Wilson'un hitabesi çıkar l§tır. . k bd Üç n..-.Jcta üzerindeki tcs:rm. kaybetmıştır. 
tıı11~~a 13 (A.A.) - Mütareke iki tayyaremız ayı ır. Stalin hııtt nın en esaslı noki3- Stalin !ıahının yarılması o k3-
~~~r:tesi~in imzasını müteakıb nantn emniyetini tomin etmek bi - larından yanlrnasınn dair olan dal" mühim bır amt:uyt-dır kı bır 
ııı1~ara~~son. r.a~?_<1a beyanatta rinci derecede ehemmİyetı haiz bir malumat ~u Uç noktada toplana- günhik mualuebenm 0 içine sığa -

k~ '~ ın e~ış~r. ı. klı fakat zaruret halini almıştı. Bu toprak - !bilir: bileceğini ta:;avvu_· ctmPk b!lc doğ 
~~ erasınıının ncı · , k d b l dü ı kl 
~ lllltt bir .,afhnsin.ı şahid olduk. lar son zamana a ar. aş ıca f- 1 - Alman k?taatı bo şcvı .f>r. ru ~l~~L. Fal~at bu yarma hare. 

l\tı dedim, çünkü ıneticesi ne o. manımız tarafından bıze knn;ı k.ul. rin hazırlam.q o!rluklar. s n mu - ketı !bütün A vrupamn nef ıne ola
~b olsun ·· le bir harb yapmnğa landdı. Fransız .ordusunu re~cıde daf.aa haUarıııı ve büyük Dni~ster mk bolşev'ilclcrc karşı yapılmakta 
~ıı r lcalmı olmak her zaman etmemek. ve şerefine halel ~ch~m.e: ıve Dnieper havzalarını geçerek dlan ha:rlbiu müstakbel mkişafı~.ı 
S, h bir şeydir. Lüzumlu de - me'k aym za:n.?nda d~ e;n.nıyetimizı gerilednde bırakmışlardır. Uk. ve kat'i neli.ccs nı iundiı:l.en cmn·
~t'd ı;;~fcü mfütcfikimiz bozguna ıteMi'.ke~ ~ımonıe ,tÇııı 6:ayret raşına merkem olan Kiyef'in işgali yet altlna alınış bulunmaktadır. 1-.n aonr• Suriye ve Lüb - ettik. 

Sabahtan Sabaha: 

Fransa 
uyumuyor I 

seillaise ~aiındrğı zamnn ateş ke· 
silen Fransı:ı. genci ortadan çekil 
mİflİ. Fransız meclisi sağ, sol, ile. 
ri, geri fikir cereyanlarının devle. 
temelini sarsan tehlikeli akınlzırı. 
na sahne olınu§tu, Onun i~indir ki 
hezimetin baıldığı gün bu mille
tin inkılabcı ruhundan istimrlcad 

Frnsada bir hareket var. Mil - eden Baıvekil Rcynonun f eryad -
letlere rehberlik eden Fran&a ları cevabsız k.Udı. 
fimdi ba~ka milletlerin ileri hare. Bozırunların uyambncı fazil •i 
keJ;lcrine uymıyn çalıvıyor. Mare. oldugu inkar edilemez. Fransa ~ u 
pi Petenin kararları çok mühim. hezimetin ıztırahı üe uyannbİ.ır. 
dir. Fransanın ı;İya\.İ ve içtimai Eğer geç kalmadisc ve hadiseJP!" 
bünyesi değitccek, dini bir akide ~~~!~ de~':;.~ verilen kararla• ı 
tesis edilecek. UIDIUUlUk ettınnek mümkündür. 

lki büyük harb arasındaki Fran Yalnız Fransanın hastalığını yal. 
sa böyle bir hamleye muhtaçtı. nız tekilde ve rejimde aramak doğ 
Fransayı taribı ve ed~biyatı ile ru olmasa gerektir. Çünkü Fran • 
tanıyanlar iki harb arasındaki sanın kaybettiği kıyım·tlerin en 
Fransanın o ~ınuırık hürriyetini büyüğü milli enerjisi, milli seci • 
bile hoı görmüyorlardı. Bir hür- yesi idi. Bunu tekrar elde etmedik 
riyet ki .nüdafonsı icab ettiği za- çe verilen kararlar kilğıd üzerinde 
man Danton gibi yırtınacak Hoche kalır. Bu kıymetleri tekrar bul -
&'lDi kılıca snrılncak kimsesi kal • m3lc da Lir %aman mt!seleı1idir 
mamlfb· Fikir v~ edebiyat dünya. Bat döndiiriirü süratle açılıp ka· 
sı bile öz Fransızdan batka dimağ panan hi.diıcler durulmadıkça V6 

ların bulanık mah!.ullerile huliu. Fransa ~a-ı:e akidesi, taze heyec::a. 
siyetini kaylJ,.tmi4ti. Fransl% ka - nı ile kendi batına kalmadık~.a ba 
dıru o eski muktesid, evini sever, na imkan yoktur. . . . . ••...... 
mutekid, fedakar kadın olmaktan '71 J C I • _J "* kalmıttı. Fransız ıenci o Mar \.. A.J"61JOH o.hl-ta 
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(~~S~~_e_h __ ir_, __ B __ a_b __ e_r_l_e_r __ i __ J 
Feriköy Ermeni Oduncular narkın artmasmı r····························---···· .... ···~ 

• 
Iktısadi tetkikler 
(llaıtarafı 2 nci sayfada) ki, istiihsal kudreti 3 mılyon kJl 

1936 yılmda Sovyetler Birlığin- vattır. 1936 yıhıda bütiin Sovycl 
de imal edilen otomobıl miktarı Ier Birliğindeki elektrik ıstihsal 
1.367.000 d~r. tı 7,5 m!lyon kııovatı ibu1ma1d 

Olur mu? 
---kilisesi papazı 

mahkemede bekliyerek odun satmıyorlar Eminönü meydanı 
yeniden tanzim 
edilecekmiş r 

Bugün Sovyetler Birliğ'ndc idi. 1941 yılmda 10 mı]yon kilo\' 
traktör ve kombina ımnl eden, fa. ita ç1kımş bulunduğu kayded 
kat lfuzumuna göre tank ta yapı- mektedıir. 

Zengin Ermenilerden müsaa
desiz iane topladığı iddia 
edılen papu bunu reddediyor 

Asliye l ncı ceza mahkcmesın. 

Belediye ve fiat mürakabe komisyonu bu 
mesele etrafında ehemmiyetle duruyor, satış 

yapmak istemiyenler cezalandırılacaklar 
de Ermeni patrik vekm ile Feri.. ~'h • ·., • k' . . 
k

.. 
1 
•• 

1
. . B d'k V h ~''"'"nmt-C1e ı odım tacırkrm:n atları yenide'l tetk.~ olunacakt:r. 

oy Al ısesı papaz. ar ı · ::ı ram k ..... ıık odı.ı vn k" - 1 t t 
1 

. d ~ ,1 "' omur er.n op an Fiat miırr.k;ıl:ıe koıni~Yl'nur.un 
ale~~d~t e~\teresan bır aıva. tedarik edıldiği bu sırada, evvelce bugün yap'lc.n~ı toplantı~::. odun 
yaD a a ır. .. 

1 
.k tesbit olunan nz'lm.i satış fl::ıtk.r!. fiatları üz~rind<? görö.işülccekti:r. 

a:vanın mevzu una gore pa rı :.. . 1 'k' . 
k

·1· il .. . t . na uıraz e.tı .erım yazmıştık . iDig·er tarnftao sehrimızrlekı o. 
ıve ı ı c papa.z cern ı ıana nızam.. Od 1 . · · 

· l 1· · h "'· · t ~- uncJ ar, odun:.ın çek ısının dun depola_ı odun narkmırı artı -
namesıne mu ıa ıt arf'.AE:l e meA:- 614 tk 1 ld ~ .1 . -
ten maznundurfor. Geçen büyük .. uru.şb-.ı T?ak.~ • ugu?u 1 en fSW' rılması ümidHc ikı gündenb~ri 
paSkalya münasebetile iane kart- ~( v~ huF~ :.ı a:amt s~tış ı - muı.lıteJif bahar.eler ilerı SÜn'rek 
Jarı t>aştırmışı:ır ve şehrimizdeki a .an aı.. .1,dı~tu.? s

1
a ıdş' yapBe. alm<layz. müşterıter~ c..duf! satmamışlc.dır. 

. . 
1 

. cagını '-'ı' ırm•ş ,•r ~r e !Ve Od d d k · k ··1· ı 1anınınış Frmenı zengın ermden , . . - un cpo11rın an c S( rı~ı, ·uı ı~ 

rf k
. f·'· . . . t . • ve fıat murakabe burusu o<luncu- tl' t ık' 1, • h ı ı n"k'ı I a ır llA.M·l ıçın ıane :.>p.anıagc. 1 b ·ı· 1 tk·k t k ye ı s c L<1rı o cugu a hı? ... 

1 

. . ann u ı rcaz arın· te ı e me - _ , 
ıbaşlamışlaı el.:. Fakat, bu ışı y:ı- t d' vas•taları bulunmadıg nı. krm.ar-

k 
. . • t .. t d e ır. l .. 1 ıpar en nuKı:.ır.e c muracaa e e. Beled' .. 1 • tl h kk !arının bo . .m~ olduğunu ı crı :;:ıre-, 

k 
1!-.. 

1 
k · ·· d ıye o .. un Jl<I an . a 1n_ . re ı.<U.lID ge en anunı mu~aa e. d t pt 1 "kl . 1. rck mÜ"".eriıer~ odun vcrmemış -

. ·~ d ,. a o ancı arın veraı erı ma , • Y 
yı ~.mam ~. ~ı ı.. yet list.:ısi üzerirıe, odun ler, lbir ~ısnıı Ja depolarını katm-

Işte bu ıodıa ıle mahkE'meye :ı..t hs 1 t , 1 .L' mışlardır B~Jc·.J·"'" ve fiat rnti'ra-
• Q ııı a mm atea arır.a 'IUlr m~mur · ... :u.J' 

t;Cv.kedilen maznunlardan Vahram .. d r B 1 . kabe roros 1 bu mesele etrafııH1a 
yapıkın oo.rgu~.un1a: g<>t~n elrmış :r·k u dmern~r ock'..ln. ıı:- dh~mmı'"·etle mesgul. olmaktadır 

B 
· be 

1 
·ıı.. k 1- ·n 111sa mın.a ·asın a o-.ıun esımı, .._ J • 

•- u ı~ n pa n.11. ve ·ı mı ,. . kik k d k' • ırıu .
1 

t 'I.,• k t h k ı.~tte stok ve ma.ıyct rıatlarını tet ·ı · Bu şe il e sto ıarı mevcua o . 
cmrı e yapım. ı-a a, a IAa ed-......ll- d h ld d cu · .....,, ı _ d ğ'l• <::adec ze" ı..."~ ve raporunu bele ıyeye \'P. ğu a e satış ya1 m!yarı o un -
ıane ı-vpa mış e ı z. .. e ,... ~ı. . B .. d f' ı kla d 

B az ı refiklerimizin yazd ı • 
ğına gfüe; ıehircilik mü

tehassısı Prost Eminönü m ey -
danının ıekllııi vt: bu ~yanda 
Yenic;,aminiu önünd eki mermer 
nli!l'divenleri beğeıvnemiı. Bu 
heienm~yi;le a&aka.lı mıdır, 
bilıniyonız, meydanm orta tre
tuarları $Öküimeğe batlandı . 

Şu noktalar ı bilhassa m erak 
ediyoruz: 

Eminöna m'!yc!an ınm tanzim 
projesi yapıldığ ı zaman bu, 
Pro.t'a gös~~rilm·~di mi? Gös
terildi üc, kalıul etmiı demek. 
tir. bugün niçin beğenmiyor ? 
Gösterilmemiş ist?, r:eden lüzum 
görü1ımemiJ•ir de, bugiın, ken
di•ine lüzum hiuedilmiyeo bir 
mevzuda, it:razı vari.I göri:lii • 
yer? 

Bu meydo•la yüz binlt'rce li
ra harcandı. Tekrar tanzimi i -
çin sarfedeceğim~ p ara ile, bir 
kaç cadd~ yaparız. Yazıktır, 

lan ona yak n bUyuk fabrııka Ha1buki 191S y;ılında bütii 
mevcudclur. Bunların hepsı de, Rusyadakı elektrik ıstihsalatı a 
gaıib hudunundan çok uzaklarda, ca'k ı.ı milyon kilovattı. 
içerilerde<l!r. M"scla: Harkoitakı 1913 yıl:nd:ı Rusya belli baŞ1 

traktör fabrikası (19'.H ı, Stalin- !bütün makinelerim, otomobıllel' 
graddaki tırıktör fabrıkas~ (1930), ni, ziraa: tııet ve edevatm. dı 
Ural boyund:ı Ç<>lyobıns'ktcki trak rıdan ithal etmc.k mccburiyetind 
tör fabrikası, Saranofüıki traktör idi. Mesel:'l-1913 yılında çarlıı 
ve ko~b!mı fabrikası {19:-?J), .ROS- Rusyası 38.72!i.u00 altın rub1c kı) 
toftakı -ımıat maı.. neler. ial:.ırJt:ası metinde zlraat m:ıkinesi ithal el 
(l~O), Taşkenddekı ziraat maki- mi§, buna karşılık hlç ihracat 
neleri fabrika:;ı (1931) ılh .. gibi... bulunmamıstı. Halbuki 1 

Çarlık zamanında h:ç olrı,ama- 1 -..l ~ ~ tl B' ı·-· " . yı luua uOV)'C et• ır.ıgı .. 
sına ~~rş;l.1 k .sovy~tlcr Bıriiğındc cak 114.Gıli; altın ruble kıynıe 

1 

e.kserısı l 9.H ıh:. 114.{5 YJI~ arnsı~ıcla tinde zlr.lat makıned ithal etıni; 
kurulmuş 9 tane o~oı:ıeıbıl fabrıka_ ve gene aynı yıl içinclc 664.00Cı ıı 
sı vardır. ~:.ıııl~. h.ını hacet.tc zııh- tın ruble kıymetinde zıraat maJcl 
1ı otoı:1obıl yapabılecek bır vc-zi. nesi ihraç etmıştır. 
yettedırler. . uu: 

Sovyet!er Birl:ğınde petrol is. Gene 1913 )ıhnda Çarlık ı" 
tihsa'atı bilhas~..ı mkılabcian son- ı:ası 17.31H.Ol>O ~lt:n rubic. kıyn~~ 
ra \'Ok ~erı bir tempo ~le artmış ~ınde otoınot..•l ıthal etm•ş. 

: bu.Wlmakt~dı:: 1913 vılınd:.k; P-L ıhracatta bulunmamıştı. )!)36 t 
: 1 rol ıstıhsa.i;lt: 9.:.!'!4.UÖO tondu. Bu lında ise, $oV)retler Bırlığı 549. c 
1 mıktar 1920 yılında 3.f.00.00<ı tona al~'n .. -ublel·k otomobi.l ith~\f. i kadar düştl.:. Fakat sonra ser J bır mış, bunı:ı karşılık a;:nı yıl ıçı l'! 
tempo ile artm:ığa başııyar2k ikın_ 2.719.000 altm rublelık otorno 
cı ıt>eş senelik plall1n nihayl:!linde ihraç etmişt: 
(1936 yJI,) 2!i.~:1~.000 tona kadar Bundan beş. yıl önce~ ~nrıi 1~} 

B 1 d • · d Q} '::> )ii!Kselaı. 19J7 yılında Sov.) t?tıer yılında l"leşre<lılc;ı resmı ıst atıst 
diyoruz. .. 

1 
· b" , b' ·r da :..t rec""'"tir. l! rapor uzcrıne o un ı Jar ce. •alandır~ .ı..ca r rr. 

gın en oy.e ır vazı eye Vt! 

etmekle ıkt•fa ettik.> 
Demişti,., Patrık vck•lı bazı se. 

bdblerden dolayı duruşmada ha.. 
rıır 'bulunıımadığmdan, dava başka 

Nark kalkarsa e e ıye yanı en ur mu. Btrlığinin petrol isi.ıhsalatıjlere nazar~n Sovyetler Birlıği, lı 
et fiatlarl bir ÇOk 8508fl "• .............................. -··········•' 30.~uJ.UUO tundu. 19·11 sene~i nih:ı .. çdk sanayı bran~1arında A\'l'~J"' 

d d 
Adr V k ·r • ıe.mctc bi\nıel>ı mukarrf'r (ıhııı ü~ da birinciliğı. dlinyacla (Amerılcl' 

ucuzhyacakmış! cezalan ı r 1 1ye e linin ÇLJlCÜ be~ senelil: pıan sonunua dan sonra) ~kincıliği kazanmış~ 
Son -riinlerde t stanbula se\•ke- B.elediye za.bltos.ı eon günler<le bugünkü t etkikleri 1 ~ .. )et'ıer bırug.nın scncıık pet.. Iunımakt~u·. Bunu, şu aşağıd 1 

e.- h d b 1 d l · -'·ı ı . . rol ıstınsal..ı:.• 5'l mih-on tonu bul- mulkavee'>.ı cetvelden anhJ1l 
dilen kasablık ihayvanların mik - şe ır e e e ıy~ nızam. ar~ a.y ..... r Şe'hnmızde bulunmakta oJan • _,!_,., .. d'" . 

h ek d b k k Y 
veıu . ·ı· nı.uş ol&Cclkt ı ,'_ ınwı~un Ut". 

tarı bir hayli azalmıştır • Günde dar et ~ nelen ırço ımse 1 
,, - Adlıye Vekı ı Jrasan Mcııemenc:1-I v- k 1 tihs r t 

bir güne tali~< edilınişHr. 

Bir çocuk agaçtau düşüp 
vasati olarak 3000 ba§ hayvan gel- enB cezaada ~~~ı~ır:. 

1 
t ka~ında oğlu bugun tsküd3r ve İl>taııbul 1 unyal~a 

1 

peltro k ıs S a atiınrı 
Kadıköytind:? Kuşdili çayırında . 

1 
'h . b u ar a ı:.mınonu m n a · 1 . , . 1 _1 nazarı • ı.ıar.ı. a ırsa ·, o\'ye e 

mektedır. !forma 1 tı):aç ~se u tramvaylara atlıyan 12 kişi, fuzuli :ekuıt ev e:::ıde ıe.kık true b~l.ır.a BırJıgı petrol ıstıhsalatı sahasında 

ağ l r yaralandı 

oturan 15 yaşında Sami ısmıntlc :ıruktarın 'ıo 30.40 fc.·'1cındedır. Bu yere caddelen' ~al - _.en 9 ~eyyar ... a ır · rd b ı Mah.. "7
"' eo "' · ---~ Aıvrupa \"..l Asyada bırmci butün 

ibir çocuk 'l cıva a u unan vaziyete sebeh de lstanbula h. ay- esnaf. temizlig" e riayet ctmiyen a 
....... u ... ftb m • a.,.lığındak ce••ız ., k l d r e· h k ı· O.Ü'Il"'ada ıkUlC! olarak :.e}me'.kte.. • 

IDl.nJlUG a ez ' l ' ..... van .crnndere•ı mınta a nr a J.Jat - dükkitncı, _,.._ L•, mU6)'en•lerıni yap- ır sar oş aş a ge ıp J b u l k ı · t 1 k · t:t~ ., nn " ... ld ""· Dünyad.ı peLrol ıst:h.salatın- mumı 0 arlı. sa. 
ğacma çı~.arak CCVJZ op am& ıs.. }arın yu"'ksco<: oluşudur. Bazı cel~- tırmıyan 4 esnaf muhtelif cf"zalara .... · · t'l ı· 

b
. d • d lı • . camla • d• d• dakı birındl•k, yılda 180 mıi"·on nayı lS J l5'l atı 

temi§itır. 1''ıııtat. ın gı a n oır. lcr Teşrin·ı;am sonmıa k:ıdar bu c;;ırptırt'tn•,,ı - pr•lrto kızart:ldığı rl IR lr 1 " (mikt it'IJ 1 · 5 4 2 
d 

..ıı...ı·re '-ırıl1 ...... ac;ı·ı .. 6 me•re ı'rtıfa.. · 
1 

· ··ı 85 k"f .. d 1 tonla Bım~"'İıt Amcrikava c.id bu- · ar L arı ~ı eıııu "- "'" .... • vazı·yetı'n de\'am c.Jeccg-rını· ı' erı oru en o te musa ere o unın"" .. -s " M k' " 4 3 2 u -,. McrcanC.la oturan Me'i•med Oz- ]unu aktatlı~ a ıne sana}•! 
dan düşmlLş ve s:ığ kaburgası me- su.r-er~ı. tıar'·.111 1.-a'.dırılmasını iste- turÜsk. .. ·ıd ğ . . b . :ı.. l z· t ı.· l ... d . · UI\. r •• ,,_. ycş.ı 3 ısmrna~ ır ıscı bir !.ııa"" ı ç ık P. "'Y" nJ l b m"· h ıraa ma"'ıne crı zarlık pa:mak1ıgınm emırıne mekteclı'rle". Bu ı'stnklNme scbeb uuar ~ınlakaa. ı111da da 3 eS- .; ar ı · ~h .. sı., . e ..:n e- . . • ' ,- f -~'-~ ı f b ı d 

1 
ra-kı i.ı-ip adamakıllı sarhoş o~duk- m"' hı' ı nad • halel <..'.'ov tler ıstihsalatı 5 3 Z 

saplanmıştır. olara,· da serbest re'kabct csa~ı n.a a. ~uırıne ı e e 1ye ceza arı ve. " "'n ç o r ıg ı c a yr:. .. 2 

Ç
ok ağ•r surette varalanan ço.. •!\. ' b' nhnışbr. tan sonra a:?ka ge:lıniş ve eline ge- Birıiği.nd<? büyük biı· inkişaf gös.. 1 Trak't.ör Yoktu 

) 

l 
l 
4 
l 

. • ,_ d ıı...· ka!bul edılirse fintl:ırın normal ır K h . hı l'f l 'nd çirdıgı ta{ar1.ı Hnlıl isminde bir teren ıki müh!ın ist:hsal c:ub"siıKomıb n.a'.'lr Yoktu 
etik ifadey .. gayrı mul\.te ır vır kt eza şe rın mu e ı yeT ~= • e k nd l" kk. l " O _ ...... 1 Yoktu 
halde cank~rtaranlc. Haydarp.ışa s~viyede ~urac~ğını g~s\erme e- karnesiz çalı~!in 3 oför, beynnna - u urac\~ın t ı.ı. ·an cam arın. daha va!·du· kı, bunlardan bıl'i tou""Ul Yoktu 

• • :ı.. ld ] k dır1er Sımr ctm~ narK Konmadı- me vemıiyen 3 otomobil ııahibi dan altısııl kım.ıştır. kimya SJn:ıyıı. diğPl'l de elektrık Kamy~n ... 

1 
6 
2 

Niımwıe u:ıslane.:ıınc '.Aa ,rı ara · 5 • . " •• • · ' ı El kt i:k ı ted . It·n~ almn: ıştır ğına işaretle fıatların duşuk ol - plakası mühürsüz otomobil kullanan Suçlu cie:ha. nb•tnca y.akal~ın- sanayiidir. Geniş Rus. ara.zisinin . ~ r ." enerJıS 
avı a • · duğunu ileri sürmektedirler. Bu 1, sıh!M muayenelerini yaptnını - mış ve adııyeye scv'kı?dılerek Sul- anzalann.:ian ve s.evıyeltrı pek ıstihsalatı • 15 7 :~ 2 

idd:alar hakkınc1.:ı fi:ıt rnüTakabe yan 6, Lı&ket ~ymiycn 3 şoför .ile, tanaı.":ımed 1 nci sufö ceza mc.lıke. muhtel:! eı!an ııchirlcrinden jstifa_, Maden kömüriı 6 5 4 
3 

Çocuk kavgası • 'bürosu tarafından verılıniş hiç bir otobüslerine istiab haddinden fazla mesinde muhakeme edilmış ve ne. de edilerek, b•ınların üzerinde Ham dem=r 5 4 2 
1 

Evvelki gece fatihle HaydaT lknrar yoktur. Dngün yapılacü o yok~ al:n~i. r!!~· otobüsü ~oförü ticede 1 gün müddetle hapse m;·l-ı- dünyanın en büyük İdro elektrık 1 Çelik r.ı 4 3 
2 

mahallesinde 2 çocuk arasında bir lan toplantıda bu mesele de mev. tcczıye mış er ır. !kfım edilmiştir santralları yapılmış buıunm<.~dci.. I Bakır . 7 3 e2 ~ 
yaralama vak'ası ohııuştur. zuulbahs cdileccl;.fü Bir manav odunla adam <>- dır. Bun1arın eıı büyüğü, Dinye- Alümmın:yom Yoktu l 

Haydar ve Cevdet isimlerinde o---- Okullarda pasif korun.r.a per nehd üıerindck.! DinyeperıAltın . 4 J 2 
ve her jlisi de 11 yaŞUlda bulunan Unı"versı·ıede son sını f yaraladı . - 'otroy idro elektrik ısta~y-0nu<lur Pancar şekerı 2 2 1../ 
2 çocl& eoknkta kavgaya tutuş - leşk ı l alı -- - ---------------;.,.._ __ _ 
muşlardır. Bu esnada Cevdet eline ikmal imtihanları Aksarayaa pa_zar Yl'fınclc ma- . T • • c-----. ----.---..... ) H .. gf"çmHği bir taşla Haydarı başından nav .F'aik oglu .:Vkhmc:d ıle Şakır b' Mtaaı:f ':k~lelı kal~.ık~darl~ra )' enı neşrıyat ergun 

1 işti S 1 k k l JD: üd 
1 

b · Ü · ·ı -1 C d b . ır amun goncıerere onumuz:JC- ~ d ) yara am r. uç u 90cu ya a an ·.ı:nr m c etten en nıv~rsı c.. og u emaı <11 asrn a ır ıs mese- . .. .. k 1 B h ·' d h b (B-.tarafı 2 nd ıayb a 
rnıştır. ----ı>---- de devam edilen Tıb ve Fen Fa. lesınden doıı..y: J.:avga çıknıt§tır. k~ d~rs yılınd~ b~:~.~ o u l~r~a .Pa U ran JI arm a V8 ar tizrn. yahud komünizm mi ola&~ 

ıküli-elerinin son sımf ikmal imti. B ika ga es as ncl fa l l l t s orumııa eş 1 
a ının a vıyc k d A ·ka tır. Bu d akikada belli deg~ildir. ~ı 

k u J v. M h n • 1 J " z n !.:~ ''~ e olunmasını bildirmiştir. Bir,a vazi arŞIStn a mert ıav;, 
lıtanbul Emniyet Müdürlü
ğünde terfi ve nakilleı· 

btanl>td Emniyet teşkilatı me .. 
murlan ar.uıın.da yeniden bazı ter
fi "Ve ~lkr yapılmı!}lır. 

istanbul ikinci sınıf Emniyet a .. 
nrirlcrindcn Şevki Durak birinci sa
nı f emniyet amirliğine, Emniyet 
ba~lcrinden fmver Yan.fi.: -
er jkinci sınıf emniyet amirliğine, 
bafk,omİ8cr Ahmed Sevki Selen A
masya jkind sınıf emniyet amirli.. 
ğine, ikinci sınıf emniyet amirle -
Tinden Snlih Akdoğan, Emniyet Mü 
düT muavinliği vazifesinde iMihdam 
edilmcik üzere Kayseri E.mniyct a. 
mirliğine tayin edilmişlerd..ir. ---

Bir yankeci'i mahkUm oldu 
Sabıkah yanke9kilerden kam -

bUT Kamil dün Köprüde Mebmed 
isminde birinin puastm çarpmak 
isterken yakalanarak adliyeye veril
mip. 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh 
ceza mah'kemesinde yapılan durnş
mnsı •ıommda 2 ııy, 7 gün müd _ 
dcıtle hap m.ahJnim edilerek dCT
h al tevkif olunmu~hır. 

lhanlan yarıa akşam nihayetlene- apı an t? .mu c ınc geç:Jruıgı ır t' müsaid 0 ,,..n okulJard·ı veva -n.:;~ya serg:"ı münasebetile, Ame- bette neticeden Fransız ana Y ~ ,J 

Ce, .... :.,., I'mt'""an netı'celerı· bir 'h •• at- od 1 C i' lı d - ye ı J,. ' w uuu .., . . da müteesınr olacak, ona az . ~ 
.NU• ~· • un a ema ı aşın an agır şe. okulun civarında korunma yerJeri riknya «iderek, burnda gcnış tetkık. ~tbak d kt' Eaase , ifP'.". 

ta içinde tal~l:ey' bildirilecektir. 1u1Hd~d~arabmbıştt1r vücuda getiri!ecekt!r ler Y3411Dak imkanını bulan arkada- F anaad e e<e l ır. b' n o~~ 
Tfu Fakültesinden ikmal imti_ a ıse za ı aya intikal l'dHek - --o--- ş11JUz Neşet Halü Atay, bu 1sl.mde bir S: a :.ap.• ~? te~. ırb·~~ bt' 

hanlarına 150 kişi i~tiuık etmıştır. suıçlu yakalanmış ve tahkikuta B' - t b·ı kıtaıb neşretmiş bulunuyor. 284 sayfa ---L~- !1' lf ır, ~d ı d11 / lb~lanm~~1:-. ır çocuga o omo ı çarptı 1IJUDACeoenın aonuna IUI ar bİ". 
ı 3 yaş:nda Ru~en Türkel ismin- tutan bu ese.n~:ı Neş~t ~aB_ Atayb, rer, asıl kat'i teklini muharebe J~ 

latanbul adliyesine mübaıir B hl d b' k B tkt dd · d buhran yılların ve 'uugunku h:ır tıgı'·' zaman alacaktır. Bu bakıJJJ"' 
asın men SU arına e ır çcx:u ... t'Şt aş ca esın e müva.cehcsinctekı Bir!eşrk Amerikayı eh · t' · f l .. · J' .. 

alınıyor kaldırımdan karşı kal<lırırna geçer. emnuye mı u a gornnye "'" ·ı 

t-'--.ı...- .. 1 c. Müdd eiamamiligm"' _ T ürk Bum Birliği lıtanbul Mtn- ken şoför Tevfiğin idare~in<leki mütale:ı etmekte, bu del;işi.k dünya_ Ekrem Uşaklıg'/ 
94anuo.u ak Re'-r-· d dan bize cidden enteresan manzara- o 

d 
t uı ı .. ıgın en: 2647 soayılı tak.si otomobıli ken -

en : B' likt ıs ln b" .. ıa.r goo•ermcktcdir ( 1 R .;._. __ ....... , Adli d k b 
1 

ır e aza o un o ıasın, ut.un d:.:...e rA.rnmı..tır T YATRQLA ....,ı.ow...,.a ve;ın e açı u urum b ki . bl . . ........ v- r -r. • . .. .. .. Bu değerli tetkilt mahsulünü oku. l 

1000 k 
__ ,. • 

1 
_b . ı·kı aısın ve aresı men.lu arı ıçın ıııer. K et d vucudunu "- -

uruş .....,.,.ı maaşı mu aşırı ere kez heyet.ince tesis edilen devre yar - az~ n ı.cesın e n ı yucularmııza tavsiye eder:z. 
lutsre:ı mübaşirUk.te istihdam edi1_ _ dımına iştirak müddetinin 15 Tem _ m~telıf ~erlerınden ~aralanan ço- Namık Kernal'in türleri Ra..şid Rıza Tıyatrosu 
m_ek _uzere mem. urıtı kanununun dor- m·~•a "ı,...~eğ'ı '-:'.d",rı·lm'ı"tı·. cuk Beyoglu hastanesıne kaldırı l ~ SADEDDiN NÜZHET ERGUN Bu akşam __ ._.. l 1 u;uu u•""" u. -s lu f" k l ı~., - Bl"':ıİ öpünüz -
dt.mcu madd=-uıue ,.azı ı maaşı me_ Bu mühlet ""ruıcıan sonra <yarın) mTŞ, suç şo or ya a :ınm ~r. Naıınık Kemalin şim1ıye Kadar 

te ta. · t.ı. ını han; ta " - Komedi 3 perde • mımyo yın ,ar ar or bl.tmekt.edlr. ne.şredilmenu.ş şiirleri, dlvan!ar, kasi. Halide Pişkin temı.ıllerc ıştifll -
mekteb moounları anunnda yen! ba- Bu devre Jçln bir liradan ibaret 0 _ .Askerlik işleri: deler, tarihler, te.rkibl bendler, mü_ edeoeıct!r . - ~ 
rem 'kanunwıun 17 ne! maddesine gö lan bu yardımı benü:i. yollamamış ve _ ~eSler. muhammesler, mw-atba- ~~ 
re Nmüsab:.ıkn münasibleri almaca- mukaveles&lc ona bağlı mektubu !m- M lQI üb h"d Jar, ga.reller, kıt'alar, rubailer, mes. Aıneri:kada yet~n ve bllh:ı.c;Sll ıı.<'' 
ğında.n ve müsooakn imtıh:ını da 22/ z:ı.Iauıp göndermemiş olan arkadaş_ a s ay ve şe l neviler ve diğer 'lirler ... 368 sayfa, hayaıtınn aicl yazılarlle büı.ün dll ıı;f 
Temmm:/Ml Sah günü saat ıo bu - ıarımıza bu müddetin geçıri1memesini yetimlerinin tütün Fia.tı 150 kunış. InkıJab Kltabcvı. da büyük şöhret kazanan Pearl 1 e 
çukta Yenipos:ptanc bina.sının ü.~ ka. 1 rıca ed1ıyoruz. T ALANCILAR - cYazan i. Galib a.wnıi kadın muharririn ~ g~ ıı 
tınrlıı kain Adliye kütübhanesinde İsiiyenler iş Bankasınm merkez ikramiyeleri Arcan•. Tiya.tromuzuı:ı kıymetli san' _ serıerinden olan bu kitn.tı omcı tD~ 
icrtı. kılınncağından t'ILblerin me - ı müdürlüğünde açılmış olan hesaba atkar ?C muharriri 1. G:Uib Arcanın ~ı tnrafından tercüme ve 11'6;' 
murln taid>lne ha.vi arnuhallerine i . sevkolunmak üzere bu }Y.lıa.yı bura Betik.tat Askerlik Şubesinden: evvelce t;tanbu! Şehir Tiyatroound:ı. llm Aihmed Ho.lıd Kitabevi ıaraf 
~ekleri evrakı miısbiteleri1e im- şubesine de yatır::ı.hllirler. Mıntaka bü l - Beşiktaş şubesinde kayıdlı ma- cİkl kere ıki, l.>mıle oynanmış olar. neşrec:iılnU.şt4r. 
tihandan bir gün evvelıne kadar ad- j rosu da bu hususta hizmete ve lcab lül süba.y ve eral!a şchid yctimlerl - bu ~ Yedigün matbaası tarafın _ * . ~' 
Hye enoümeni re~iğlne müracaat eden lızahları vermeğe ftrtıa.dc bu _ nin tütün tkr::ı.m!yelerınln aşağıda ya_ dan kıtab halinde neşredilmiştir. Sah Gönüllü Kahraman ıııgı~ş. 
etmeleri. : Iunmaktadır. zılı tarihlerde Be.!;ıktaş kazası kny - nemıZın olduğu kadar tiyatro edebi _ den tereüm~ edilen bu macern ~· 

makamlığında verilecektir. yat.ırn~n da. unutulmaz bir eseri o _ nı adile sovgiSinl, 1edakarlık ye ,.rfı 1 

Pazar Ota Hasan Bey D iyor k i: 2 - İzdihama sebebiyet verilme - !arak kalacak olan bu eser piyesi ramanhk ~erine dayanıı.rat J;l>t 
mek üzere herkesin cüzdanında yazılı seyretımi§ olanlar tara!ından sabır _ kada gec;!en çöl ba.rb:eriııi :ıolnti~ 
numa.ralarn göre saat 9 dan 12 ye ~7Jıkla. bekleniyordu. Tiyatro merak. tadır. Sineması da memleltC 1 
kadar ellerindeki meıveud tütün it _ lı1a.nna kitabın çıktığını müjdeler ve pek çok. gösterilmiş olan cuı~~ 
ramiye tevzi nüfus hüviyet ciiu\anla. bütün okuyucularımıza. taıvsiye ede _ eserdir. MuaJlim Ahmed Hnlıd 

- Hasan B~y bak ga 
zete<l:: bir yDzı var .. 

. .. Güzel 1:.tanbulu .. 
muzun .•• 

~ 
/1/1/11' \ \ '\ 

. .. Bütün eski eser-
lerinin fotoğraflarını 

cemeden bir albüm ha.. 
zırlanmış. 

Hasan Bey - Oto. 
bUs, tramvay ve imar 
plfm1arı rc::ıimlı>.rile do. 
lu bıı a lbüm desene! 

rüe 3 ııded ..,·estkalık fotoğrafla kay. rl2. evi tarafından basılm~tır. 
ma.kaml~ müracaat etmeleri. ÇOCUKLARDA BiOLOJİK TERBİ- 'f ) 

/ 

3 - Bundan sonra müracaat Cu - YE - Yüksek !.nhsil talebesine ders İslfı.nı Ansiklopedisi (cUı. ı:~ Dı 
mart.esi, Salı, Çarşamba ve Cuma. ve müracaat kitabı olarak ordinaryüs Maarif Vekilliğince neşredı1Jl1C6v~ 
günleridir. proferor Dr. İhsan Hami Afantar ve ıa.n İslam Ansiklopedi.sinin dlıf çıJ'J 

4 - Ta.rlhl teVZiden iltbaren bu tev p-oreısar Salı.h Şevket S0,}'5a.1 amL fasikülü, dolgun mundericn.tJae ~ 
zi müddeti 4i &)' d::ı.h!lindedir. ları..ndcı.n Yoachlın Brock'den lisam _ tır. Bu fasikülde de, tashih "' ~~ 

Günler: mıza na.kiDdılen •Çocuklarda blolo _ olunmuş b~ok ma.QdelerdC11 ıfı~f 
12/7/941 Cumartesi, ma.lül j& terıblyeıı adlı kitabın birinci cildi ilim ve fikir aıcmlmızln en saıı-1 _,sı 
1617/94.1 Sıı.lı giinü şeh;d yet&ınleri. int~ et.mittir. taır simaları tarafından ynzıltıııı?" 
18/7 /9'4ıl Ça.r§3.mba maliU * bleler de bir bayll ye:ıcun t 
18/7/941 Cuma şehid yetimleri. ~rk Rüzgarı • Garb Riiz&irı - tadır. 
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Bisikleti1n üç ıekerlek, 
Ne ~evic:~1ir ona binmd(. 
Gidonunda vımiır zili; 
Ben çatd.m mı b:r görmeli ... 
Seri duyanlar k~ırlar. 

Herkes hemen bfr yer arar. 

YokU§Larıia çok hızlanır, 
Yolda benı herke3 taıur. 

' Dttler, i§te biıik1etlı, 

Görünu~ii ne heybc>tli. 
Bisikletım üç te'lrerıek, 
Lazım. fakat ez beklemek; 
Hele mekteb bitiversin •. 

Diplomaıı da ha::-t'", <k:r.sin; 
Babam bana vüdet•nşiti. 

Ben ahnm da dc"""?i§ti. 
TekerLeqı iki olur. 
Selerine sn kvn.dw, 
Ko§a kcır.ı de. I.ıF rn,. 
Hem h~r •ıere ufasırsua. . ~ 

Derslerıme ralı.ş~rım. 

Çalışmaya alışırım. 

Hiç dtırmada'1 gü.nduz gece .. 
Mektebmi bitirince 
Bisikletim değişeıi?k. 
Olacaktır çıf t tekerlek. 

** ...... [ -;;;:~i;·~; .. r;;d;;· ... 1 
Afrikada çiçek merakı 

nasıldır? 

Avr.upaWar çiçeği severler. ~
ğüslerinde, başlarında taşırlar. Fa
lart .Aıfrilkarun ortasındaki bazı ka. 

bilelerde çiçelk sevgisi daha fazla. 
dır .. &şlarında çiçekler taşıdıkları 
gibi, iri halkalı küpelerinin halka
larıı içine, çiçek dikili ufak saksı-. 
lar da 'koyarlar. r ········ .................................... , 
1 k ' : Koçuk o uyucularımıza 
1 1 28 Haziran tarihli Çocuk 

1 
bibnecemizde kazana.nLnan j _ 

aimlern yarınki nüshamızda 
\ netredeceiiz· 

'-· .. ··············-·-·---·- .. ·" 

.. 

kuş )'i.*arı veyahud düz arazide 
oldu mu, ona tazıdan başka hiçbir 
şey yaklaşamaz. Tciıbii Bay Aygiin 
de bir kedi yakalar gibi, ~şinden 
koşup yakalayamazdı. 

Bay Aygi.ın ne olursa oJsun bir 

SON POSTA 

llllfflln ılftııı ıırı 

kında hiçbı.: fikn de yoktu. Fakat. sızıları mutıakıt dına-ektı. Henüz, Yoksa geldiğime memııwı 
kendi.sini b·ı ~ vakfederek, y0- çilt lik sahibindeı: harE.'ket ebnesı- olmadın mı? ... 
rulmak bHmıyen encr)isile altın.. ne dair btr haber gelmt:d1ği JÇin Nevin, şuh bir eda ile gülmek-

.. dan kal'kabi!eceğinı aklı kesmışti. patronuna her ihtimaJe .karşı b!r te devam ediyordu. 

D D. &V .A. İstanbuldan uzaklaşmak ... TdbiaL şey söylememışti. Annesile, kar. Kekeledi: 
• .. le, ~raıcl3: tcmız ıns1anlarla ~- deşile mutabık kalmış, yavaş ya. - Gefoceğcn:ze hiç ıhtimal ver .. 

başa .ıcalmaı: . .. Bu bu.unmaz o.r vaş hazırlıkları başlamıştı. Şıındı me&ğim için .. şaşırdun. 
fırsattı... ona bu seyahat bir parça iç rahat... - Dargın ır.ı ız Elim" 

- 15 - ' Ya.zan: Nusret Sala COfkıın Çi~ık sahibine~ kendisıni oldu. lığı venyordu. Fakat bu, ıztırabı. yacak mu.~n?. y · 
1 sıkmı.. 

- Yalmız uzaktan göreyim, ~iri ~?"1u. Fakat bu memnuni., 11€sile, üzmemeğe çalışarak, onu ğu gıbı anlata·ı bır m·""ktub Y3Z- nın yanımfa C> kadar azdı ki... Genç kadınıo el' h"la ~ olmasın, acaba benilll yetsizlilk, kendini denize attıracak bu harekete mecbur eden sebebi ıruş, heyecar.lı bir int zar ıçinde Gô'Lleri defterlerle kafa.iı bu bekl' ord ' 
1 

a ~lukta 
~mi? kadar şiddetliı bir sebeb sayıla- araştırmağa çalışmışlar, sadece: tam bir hafta beklemişti. C'eicn düşü'Jleeler~e yonılm~u. Vüıeu ~ d u v • 

Oda kapısını araladılar. Üzeri- m~ı .. Aklıman her kötü ihtimali - Y~mak istemiyorum, haya. cevab mı.isbetti. Ç"ftliğin sahıbi de dunu arkaya bırakarak koll rın; d Et ! ney tapak<'lagını bılmıyor .. 
~ ....ıı..:ı b "~::~~ ln g~ır,m,, .. f ka h be h b" d bö" l 1 k ·· t d ' u. mı uza ma a uzatmamak bft Ç't:JU en eyaz w-~n ya ız . ":, -·-n a t iç birm; Selma tın nıee ıç ır ta ı yok! Ye ça :ş an, rnus a: genç yana açtı, gerindi. Tam bu sırada arasında kr;ı b" t d .. • ~ları gô'diken kardeşini hemen 1IÇ1ll varid. görmemişti. Demekle ıktifa etmişti. Sedad, aradığını yaz;yo:-. çiftlik müdiır- da kapı yarım c1ralanmıştı. Dolı. d-L , ~- ır ('re dud fasılası \tnı ak Serta.ba.. 

1 
.. v • • .ı ' f . . b l o dıua geç.:-oı. 

be\.İnuştL !3aşır1ıd,'l iki hasta-b ıcı llU ona şöyle bri sual sor .. bir ağabey sıfatile $elmanın ha. u:gu vcızı <'sını:ı aşarı mıyacak ruldu. Faka~ bakma.c;:le bnrah<;T N · h 
ti! İl,yQrdu. ll~ırarok doktorun muştu' ya tına, dah• doğrusu sır !arına mü.. kadar müşkıi 1 b' r ış olmadığını, de hayretinden oldujju .';,ı. ild• nd ';. 

11

j ell'"ı;' 1ma3aııın ~anı ba.. 
~e sarıldı: - Sizin imıiniz Ecved mı? . •• dahale etmek istemiş, fakat bunu mfuitaid bir gencin pek çabuk kalması bir oldu. ~ • ~u a 

1 !asır 0 
•• tu~a gecıp otur-

b..ı...._- Hayatı tehliıkede !hi? KUT- - Hayır! o günler içm r.1~vsimsiz bulmuştu. kavrayabilecc·ğin i i'ave ediyordu. Nevin i~eri giriyordu .ş, aya:<: ~ya~ ustune atmıştı. 
~k ümidi yıok mu?.. . - Kı7.C&ğıı hep bu ismi sayık .. Bu Ecved muamması halie:iilme- Çiftlik sahıbı şimd 11ık ona ay. Gfulermi 'kırpışt.rdı. · Seda~. t~c!i masanın önünde 

lr<i>etçi doktor sakindi: lıyor da... Iiydi. Selnıanın geçirdiği bu tch. da 50 lira ""recekti. Derhsl cevab Elleri!" oğalad.. a~akta ı;ş .. il şaşkın bakınıyordu. 
~':- A1lalıtan hi~" zaman ümid Bu adı duyar duymaz beyn'n.. likeli devre arasında bütün zıhni yazd>, te~okkür etti. Şlmdi ayda Rüoya :nı görüyordu? Bır hare~et yapmış olmak için, 
~z. den. v:muımuş:ı d~müştü. Ecved, on~l~ meşgul olması~a rsğnwn. 30 lir__a kaz!lnıyordu Çiitlıkte ka- Evet, Nevin ... Odanın ortasına defterlerı'. hok~an:~ kapağını ~ 

~ "lücudunu adeta sürükleyerek Nevının kocası degil miydi? Sel. Nevının ıztu·abı da, bır müddet zam:hgını·ı 35 lırasını eve gönder- kadar gülerek irlerlh:en Ne d' ~dı. ~a<enılerı duzelttı. Ne soy. 
~ .. döndü. Annesine yavaş yavaş manın bu adamla bır münasebeti için unutulmui değildi. İlk fırsat. se, bu tarafüm da ev b iraz rahat .. Başında gemş kenarlı.bir şap~~ J· :1?~e~ım,_ne_ yapm.ak lizım geldi. 
~ anlattı. ihtiyar kadınca- mi vanh? Yoksa bu başka bir Ec.. ta İstanbu:can kaçmak kararı, ay. lam1ş olacaktı . İleride annesile zerinde lacivercl ya.ka k · : g~nı bır tarlu kestıremiyor<iu. Bu 
b.~~•~tün mahvetmemek ıçin, ved miydi? ni tazelıkte kaf.ısımn ortasına Selmayı cla çiftliğe ald ırmak yolu. kol kenar!an be~az bt1' cm ~

1

' zıry~tten memnun muydu? ŞUıp.. 
~ korıu~unu, endişe e.. Bir hafta sonra Selmayı hasta- asılmış dııruyord:.ı Bıtrnes:ne iki nu bulursa. işler büsbütün yolun:ı Bir an •ıE> yapecağ : ropd va~~ hesız hayır ... Fakat şıkayet~ı de 
~ ~ hi9bir şey olmadığını söy- neden çıkarmışlardı. Genç kız, de- yıl kalan yilkseo'k: tahsilini ~arıda girecekti. vinin b~rach ne i ~n~a~;~ '· e. ~yılamaıdı._ ~ncak bu zıyar~tin 

· ni:zrle f~a kaim~, çok su yutmu~- bırakmak pahasına da olsa Istan.. Tabiatin zulmüne uğrayanlar, Niçin gelmişti '/ §l • bır parça suku~ı bu~an sı~ılarını 
bı.~ hastane kapısında bul- tu. Üstelik bu heyecan da onu bır buldan uzaklaşacaktı. gene tab;ate ıltica ederjcr K·naı Se:l . 1. . . tekrar tanammul edılmez bır hale 
·~ hayli sarstığı için ken<lısine geL İşte, tam bu sıralarda gazetede sinde aradığı ılacı istanb~l ~ d ·- ~.... a~ mı~a mnı l:u kadar getirmek hususunda çok biiyiık 

t._ ~ kafasında Sehnayı bu mesi pek uzun wrmüştü. Bu blıh- okuduğu bir ilan imdadına yetiş.. şında; tabiatır. emsalsiz au··uzcnllı'kı.. ~Ge~ muk clarşı 1~s_ın? .. _ bir rolü oiacaktı. 
·14t ... L 1 . d d k d . . . ıs· b ' "' - nç 3 ~!l e ını uzatm• •• mu.. N . b' . km•-+• ~ "'l\ete mecbur eden sebebi buJ .. ran devr_e erı ara;•r. a a ar c~ı ~~ı. ta_n ~ı'" .. ~za~ ol_ma.yan ~?' !eri arasında bulabıleceğinc. tam yordu. ..,. 

15 oı&A evı~, _ ll' sıgara. Y~ .. ,. .. : !..t. da çılıpnak gibi bir aza'I> hep bu ısını tekrarlamlflı. Bır vılayetteki buyuK bır çıfüığc mu. bir inanç vardı. 1stanbuldan gıder Hayr t delik 1 1 - Gö!"llyoıwn kı 111
zumde da. 

...... Kardeşi hayat•ndan mem.. hafta içinde adetiı erimiş, bitmişti. dür aranıyordu. Ziraatten an1a- se, tabiat1ıe yalnız ıkalırsa varas: 0 derec: çulları~~~ ,::m::;;rı~a nıyorum ~edad?. ~ana gıelcceğfmf 
detildi. Bunu her fırsatta Mumya halinde bir ınsandJ. An- ınaıxiı, çiltJf.k, çiftlik idaresi hak- muhalakaK kapıınacak, kaibınin mıyordu bile... 

1 
' ru a. videtmenıış mi iJ~::.... Ylll') 

ıt 1 
ha 
g 

an 
Jfi 
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izmlrde Sivasta. 1 Akd } b ı 
Şarkışla kazasında ilk enızın guze ır 

fuıgday mahsulü kazası : Finike 
Şehrin rehberi hazır
landı, Atatürk müzesi 

Agustosta açılıyor 

Yusuf galib ı 
alınıyor 

Kayseri vilAyet bütçesi 
Kayıseri (Hususi) - V;layeti

rnizin 1941 bütçesi Yüksek Vckil
li.kçe tasdikten bil5hare gelmiştir. Bu 
yeni bütçcdf! ilkokul öğyetmenleri
nin mesken bedelleri ile batöğret
menlerin makam ücretleri için tah
Iİsat vardır. 

Muallimlerimiz bu aydan itibaren 
rnea'ken bedelleri ve makam ücret
lerini alacaklardır. 

- Hocafcndı, dedi, s!L benim hocaya bu derece bağlanışları, gö- edeceğim!. Bir 'hafta sonra ağayı 
lkalibimi bıldmiz .. Kocamd m nef- zümı.in önı_jne n us Ça:mııı Raspu. bana gönderirsiniz. Sizın muradı. 
ret ediyorum. Adeta büyülü gıbL tmini, Sultan Hamı<lm Ebülhüda- mzın ne vakit olacağını te~ır e. 
yiın. Benim bu gibi şeylere pek sını getıriyor. Ben bu derf·ce çe. derim. 
büyülk itikarll'n vardır. Fnk:.ıt şinı. kmgenlik göstcı·diğim halde, suL Sultan çok memnun olmuştu. 

diye kadar erbabını bulamadım. tan, beni, kocas.ırnı yattığı odanın Tekrar tekrar ellerimi sıktı. Bir 
İki senedcnbcrı birçok hoca.lan yanında1Ci odaya kadar almış Ya atlas kesenin içinde de bir avuç 
davet ettim. Hepsine baktırdım. bunları al<latmağa k:.:ılkı~acak ol. altın verdi. 
Bazıları: cSenin bir kayıbın var. sam nelerıni elde etmıvecektim... - Müsaade buyurunuz gide. 
dediler. Daı1lan: cU1.aktan bir ha. Nelere nail olm yacaktım. Hele; yim ... dedim. 
her bekliyorsunuz. dediler. Fakat; saray aŞ1n. bu, kırk kutu ıç:inde - Bu vakıt mi? .. dC'di. Ziver 

- 30 _ - Hocam, dedi, mal(•mu aliniz, ne bir kbyıbıın ve ne de bekledi - mayi bir at~ş hal•nı almliŞ olan ağanın odasında yatsanız sabahle~ 
- Seni Ay~e sultan çağırıyor! .. sultan hazretlen sizi W.zli kabul ğim bir :ıaber vardı. FA'kat, s!z: ho. aŞk!. Bu çıld:ran kalblcre neler yin gitsemı.. 

dediler... etmek istiyorlnr. Yalnız bir cariye cam, siz bir remile baktmız, esen yaptırmazdı'!... Deli miyim ben? .. ~Burada ka. 
Bende betbeniz attı... Bir av ile ibendenizin malUmatı var. birini sevıyorsunı. dediniz. Sanki Ayşe sulta·1 yanıma <lah!\ ziya- lınız! .. > dese. ne derecede tehlike. 

evvel Ayşe suıtanın sar9.yına !f f... Haremağnsı, mal bulmuş mağri- kafüimi açtınız... Onu b=r kitab de sdkı.ıldıı. İnsan kadır: ) anında de olsa, haydi sabaha kadar bu 
mişt.ım. Fakat; nasılsa bir tesadüf bi gibi bir dakika peşimi bırakmı- gfüi okudunuz!. cesur oluyor. Haya!ın sonu nasıl mirwal üzere oturmo.ğa razı ola
bcnı bu saraydan dayak yemeden yordu. Gece yarısına kadar b:r A!h, ilki oıhlı bir evde oturan olsa ölüm değil mı:. yım!. Fakat; bu güzel ve sehhar 
kurtarmıştı!. gazinoda vaklt geçird:k. ...... Ağa bir aile kızı ne kadar bahtiyardıt' - Bana biiyi.i yapacaksınız ho- kadının lavanta kokulu odasından 

Sultana bir remil bakmış; bit.. efendi; bir kilo kadar büyük bir hocnm. Ufak b!r evim olsaydı, fa. cam ... dedi. çıkıp tn kapkara marsık gibi Ara-
tabı bir atmasyon atmıştım. anahtarla saray kapısını açtı. Kü- 'kir bir adamın kızı olsaydım, fo_ - Büyü mii?. bm karşısında sabahlamak!. Por~ 

Fakat bu defa ne söyliyecek. çücülk ağaçların arasından geçerek kat hür olsııydım!. .. Sar:Jy: hir - Evet!. Biri: Benden soğuya- takal şurubu üstüne zakkum yut.-
tim?. Bahu.>us padişah, saı·ayHları saraya girdik. Harem daıresinde bapiShane'. Padişahın kızı olmitk: cak, beni hıç görrl:yccek ... Dığe- mağa benzemez mi .. 
şakaya gelir miydi?. güzel bir Çerkc•s kızı bizi Karşıla. Demir bır bukağı . Nikahlı k.-ıcam ri: Yalmz benı gfü-ccck ... Eminim ... Sokağa çıkınca derin bir ne. 
Şu remilci dükkanını açışım dı!. Koridordan geçerek küçük bir dan nasıl ayrılacağım? ... Babam ki btınu anr.a;c siz yapabilirsmiz fes aldım. Büyiık bir tehlike at. 

yavaş yavaş beni saray kadınlan- odaya girdik... ne söyler .. Hanıxlan ne söyler?. hocam... lattığıma knnidim. Esasen sabah 
nın da harımine sokmağa başla- Ayşe sultan ayakta bizi bekli. - Zcvcinız seynhatte mi sultan Eğer, ben, görecek _ ı:rörmiye- ta yaklaşmıştı. NuruosmaniyerJeki 
mıştı!. Fakat oradan gelecek bir yordu. Gelişımden ~.ok mem.'lun- hazretleri! cek muadelesin, halledebilecek dükkanıma gelinciye kadar da şa. 
~r bir uçurtma gibi beni ne- du: - Hayır.. burada... İçeride o- bir iktidarda olsam evvela kenıdL fak attı! ... 
relere uçurtrnazdı?. _ Buyurunuz hocafendi ... diye dasında yatıyor!. me ~ yaparım da Zaptiye na. Aıyşe sultanı da, ~·apacağım işi 

Gelen harem ağası benden ce. beni ka11ıladı... iişte şimdı ecel teri cJökmeğe zırı Şefık P~anm gözleri b<>ı~i gö- de unutmu~tum. Esasen ne yapa. 
vab OOkliyorchı: Terlemeğe başladım... İnsana başlıyorum... remez oluıı.·. caktım? .. Hiç!. 

- Suit:m hazretleri sizi muhak. bazan ani bir cesaret geliyor. Sultanın !kocası., demek, ıçe!i- Fakat, ne çare ki, evvelıl ıkar- Bir hafta sonra: bizim harema-
ka!k :bu gece bekliyor .. diyorou. Arabın sözüne uyup gelciiğıme de yata.k oıiasında uyumakta? ... şım<la, geee yarısı, beni harim ine ğası Ziver ağa gene çı'kagelmez 

Gıtmesem bir türlü; gitsem bir p~an olmağa başladım. Maazallah ya uyanacak olursa?. almış genç bır karlın var: Onun mi?. Arabrn yüzü son derece gülü-
türlüı?? Saray alayq gclır miydi?. Ko- Gelip oenı burada göreeek olur. kalbi kıl"ılır mı? .. Saniyen kapana yordu: 

Şalvarı. kürkü, külahı giydim. mcdi ile başlıytın şu macera bır sa?. Yooud yavaşç,1 kapıdan bizi diişmüş gibi kırk kapılı saray için. ·- Hocafendi. ıdıcdi, sultan haz. 
Başka çarem yok: facia ile nihayet b'Jlabilirdi!. dinliyecek olur~'?. Sulta~a bir şey deyim. retleri muhterem ellerinizd€n ö-

- GıdePm bari ağa efendı!. cie. Hangi fala bakacaktım'!, yapa.mıyaca.k: Fakat sekız on balı.. O, ter:ıh"11jft1kar bir sesle yal. pü:yorlar. Snyini7,den çok mem.. 
dim. Ben !> r şey bilmiş olsaydım ev- çıvana benım pııstırmamı çıkarta.. vardı: nun olmuş!ar; çünkü se.meresını 

Arab, bir iki defa yutkunduk- vela kendi falıma bakmaz ınıy_ cak!... - Olmaz mı?. gördüler. Zevçlcri darıldı gitti. 
tan sonra: dım?. Terl:yorum!. Kırk Ar:ılı aklı bir indr çekır. Cevab vercl'm: Sultan hazretleri şu keseyi ufak 

- Gece yarısı gideceğız, ho4 Aryşc sultan Çerkcs kızile ha- değı doldurmazmış derler. insan - Nasıl olmaz?. Siz emrcWk- bir hediyeleri olmak üzere sıze 
cafendi!. dnmez mi?. remağasına iş~rct c·tti. Onla! çıkıp haremağ.ıs:n n peş:n takı;:r da ge. ten sonra biz de elimızden gelenı y-0lladılar. 'l'ekrar t*rar elleriniz.. 

- Gec0 yarısı mı?. gittiler. İkim z yalnız kaldık. ce varısı şu felakete baş·nı sokar yaparız. den Qpüyorla .... Aman benim işime 
-:- ~et'.: ~ultan hazretlerinin Böyle !lıizei br: odada, gece ya. mı?. Sev0 !t bır kacl.ndn çocuk ka. Sultan ellerime sarıldı: devam etsm diyor1nr. Eğer lkendi-

em:ırlen böy e. Herkes yattıktan rısı, güzel 'bi;: kadınla yalnız baş. dar ız'an knlma7.mtş. _ Fakat, rok çabuk istiyorum. lerlni de görmC'k arzu ed<.':-seniz 
sonra sar~ya gireceğiz! . başa kalış ... İnsana ölüm tehlike- Demek, kocası 7anında~i oda. - Efbette çabuk olacak. Yal- bera'ber g.;ne saraya gidc·bi ıriz. 

- Allan .... ~U~h ..•. Hcr~alde sini bile unutturuyor... Kapının da yatıyor, biz burada (sev<laj dan nız bana bir hafta müsaade buyu. - Hayır ... dedim. Kend·lerini 
pencereden ıçerı gıreceğız galıha?. an~tarını çevirdi•. Korkum zail bahsediyoruz. run. Yedi gece sabaha kadar uyu.. görmeğe ~imdilık lüzum yok. YaL 

Ara:b, inci gibi beyaz dişlerıni olmağa başladı. Hele hanedanın bilmc<lık _ mıy~ım. Cınleri, perileri davet nız: Mahsus sclfun söyleyir..\z Ye. 
açarak sırıttı: Sultan yanı~ geldi oturdu: leri bir ilme, tanımadıkları bir edeceğim ... Onlara şer.bet ıkram di gece tabesabah uyumadım. 

(Arkası var> 

Bund'an sonra da ha!tada hırka 
gece kendileri ıçın uyumıyac~ 
ğım. Siz bana on beş gün sonr• 
geliniz... dedim. 

Haremağası artık yakamı b1'> 
rak:madı ... Her on beş günde bit 
geli~r; bizim mev'ud keseyi gt:ıi
ri~rdu. 

Kadın, aklına koyduğu şeyı y~ 
par mı, yapar. Ayşe sultan fılvaıd 
eslki zevıcinden ayrıldı. iste-dil' 
zatla evleneli. Nikah sabahı 7.ıvel 
ağa lbir araba ile geldi. 

- Sultan ille sızi istiyor .. • 
Nfkatb.ı ı;iz kıyacaksınız!... deınel 

'? mı .. 
Ben yapabilir miyim bu işi? .. • 

Hemen Mahmudpaşa imamı Hafıj 
Bcıkir cfondiyi çağırttım. Ziver ~ 
ğaya da: 

- Ben son derece hastayıf1lı 
başım dönüyor. Üç beş adım fY 
r.üırsem düşiıyorum. Bu zat ta b8' 
nim akrabamdır. Bana vekalet ~ 
decektir, dedim. Arabla imarrıı 11 

rabaya koyup yolladım. 
Ertesi sabah Hafız Bekir efe'!)' 

di bana uğradı: ., 
- Yahu. dedi, seni bu sıılt~ 

ne kadar seviyor. Arab ıhasta otd 
ğunu ar!atıncıya kadar akla ~g.r; 
yı seçti. Nikahı kıydık ... Sans 
mdktubla şu keseyi gönderdi. dl 

Te71kcrenin meali; hatırı~..tı 
kaldığma göre, qağı yukarı ;;1· 
idi: 

[Fazileth1 e!cndim hazrctlet1~ 
Büıyü.k llıtu.f ve kPr~mctinıı o" 

seri olarak bugün nikahım 1tt"1\e
Size nasıl teşekkür edeceğid!i 1'

1
t,, 

miyorum. Nikahımın dn b z~t 01c 
rafı alinizden kıyılmasını 0 Jclt tY 
arzu ettim ki ... Sıhhat ve flfı~e; 
nizi temenm eder Ye ıyi oıı.ıt e1' 
maz teş.rifinızi son derece rıc9 

lerim efendim. ~ 
Ayşe bint Abdülb~ 

Mahmud Sni:n Altın J 
(Arkall ~ 



• 

SOR PO'S"l'A 

[Son Posta 1 S P O R ( Resmi Tebliğler ) ingiHere il~ R~~ya ( "Son Posta,, nın bulmacası: 4 ) 
. ~ dii h arasında hır ıtıf af 8 , " 30 • . haıı-.ı ... . u-uD z ava . I d an cu an tanesını euereıc bır arada yollayan hn Dünkü at yarışları akınları ımza an ı Soldan :;.yııcrımıısa bir Ja.Ji,,. '"""im edeceği~ 

(Battanfı 1 inci sayfada) 1 - Reçel kabı (7) l 2 

k h 1 ıd 
Londra, 13 (A.A.) - İngiliz ha. . Son günler za~fında M~?va~~ Nld (.2) .--.ı.-.,.._ımııii-..-...ıii.ııım.• •-:ı-• 

Ço eyecan ı O U va nezaretin:n dün akşamki teb. bir taraf.tan lto1DJ1e1ler me<:lısı rew ~ a şu~~nmal4) • 
liği: Stalin'le Hariciye Komiseri Molo - ... _ • (5) 

İngiliz boınbarciıman ve av tay. tof ve diier taraftan Büyük Bri A- Güzel (4) 

l i b 
.. 'd . tan.yanın Sovyet Rueyada fevkali- 4 _ Müsaadeli 

fBasta:rafı 1 inci $4JJfa.d4J tice 3..1 Alt:ıym lehine bitti ~are er .. u.~n ye~ı en ~~m.ııll de muraMıas ve büyük elçisi Sir 
~esi olan b:.ı koşuya da beş hayvı:ın 8efiktat - Eskifebir Deminpor Fı:ansa _uz~rmde faalıyet soster. Stafford Cripps araaında yapılan <G> 
.JŞtiraJc etıniş ve Hasan Atakuşun Takimlar sahaya çıkınca Beşik mı.şlerıdır. . mti$1QeTeler neticesinde Almanya. 5 - Yararlı <

4
> 

Dandy'sı oırinci, S. Karaosrr.an' ,n taş talkımı şer.,>f trıbününün on;)_ Saıbalıleyın ağır bomba_Tdıman ya kartı yapılan harb esnasında İlimler t4> 
!a~ağanı ikim·ı gelmı§tir. ne davet edilnuş ve bu sene biç taY'.Y'8J'elel'i . avcıların. refaJtatin~e Bü)"iik .. Britanya ve Sov~et RU;'Ya .- 6 - Boyun aksi 

Üçüncü ko§'K: Mesafesi 141.10 mağ1Ub olmada.ı Milli Küme şı:ım- olara~ demır ve nehır yoJl~n m~ ~~ mutter~~ A~arelcetlenne ~aır hır (2) Tıt ile yapllaıı 
~tre olan bu k o d d ''rt :ı.. piyonu ola';l Bc.,iktaca M iJli Küme na.kalatına tı:ıarruz etmışlerdır. ıblAfla bu ıtılar,, munzam hır pro- na.kıt (3J 

şuya a o uav Y ıı Ö"'led 1 . li t k 1 . ed'l . . 7 - Beyaz (2) 
Van iştirak etmiş ve neticede S~- şa.ma>iyonl·Jğu kupası alkışlar ara.. & _ en. ::onra. avcı ar şıma Fran ° ;:.;_mrza •. m~. 
id A:kson'un M•hrilcall! mizel biT sında verılnuştır. sa uızermd..? bır tsarruz hareke. . . ~~ınde bulwırıanlar YUıvarlak §eY t5> 

r-- k r ıd b lunmuşlardı- Bu ıtilahn ımzaaı esnasında Sov. s - Aktörün yaı>-
Yarıştan ~nrı birinci, Neıır l e- Oyun Laşl.ır başlama?. Bcşıktaş e ını e u A •• • • yet Rusya n St r b h. bil (3) Teneszüb 
llli:ı.er'in I"ı.ıt isımli havv"nı ı'kinri hakimiyeti ele almıştır. Ve beşin Bu karek!.lt esnasın.da 6 d~şman h "- •- · ~mına. 1 a Kın, a nye :romo""ko_ru_ <S> 

-s • a d'' · .. ı ·· 'k' I ı · aa x.onuaerı amıra oznetzov, • 
olınuştur ci dakikadı:ı sol arıkları tak ımının avcısı uşliru muş ve 1 1 ngı ız Sovy ti s· ı·w· ı ·ıu g - sıc-ı..+- vu" _ ' :ı ik yb l t e er ır ı~ı ınareta ı ve mı .......... 

Dördüncü lmsıu 11100 metre mc. !birinci sayısını yapmıştır. avcı~~ ~. ..0 muş ur. . müdafaa halk komiser muavllll cudun döktüğü (3) 
.. ~ ı · ~ :u nd o a Beşıktaş takımı Gü.nduzun Blenheım bombardı.. y· . ...ı.:___ı.! h . . ,_ . liw. Kırm• .. ı <~) .._e ı olan bu koşuya 4 hayvan iş. ıuu a 'l s nr . , ,~--.., aııcıye a.omıser gı u - "" -
t--q- ...,._ Ah .:ı At . altta arkaya kC\rnerler kazanmıc: man tayyarclerı Hollanaa açıkla. mumi ki.tibi Sobolev kolleı· aza 10 - aı·zı,· (5) 

'<HlA CL.U~'ş ve men rr.nn ın :ıf d d" • ı • • f • 

l{a -"''li b ' · · F 'k Atlı !bunlardan bi!'i.::;inde Demirspor rın a uşma•ı gE>mı erını araştır - ısından Povlov ile hariciye komiser- ıı _ usuı (5) 
rauı.ı ı.rıncı. l ret nın ışl :' t ·~ddi ! devr' rw· • ..::L- k ..1. 

tıliss'i iKind olmuştur. :müdafii ko.~nez:ı elle kurt_:ırmak m . a: ve mu ~ ' i ~ye ge. ıgı ,VAllJe e~anından Ko~r~v, ümceğin gerdiği '2> 
B 

. . .. istemış ve B:-.,ıkta • kazandıgı pen mılerıne ta'lrruz etrn .şlerdır. Gouaeev, Petroubatch ve Buyük 12 _ Nota <21 Es-
eşıncı 1~o.~ıı: Bu koc.u dun ~ :ır • i . . . Alman bm:.: B 'ta "' k • L-·· laü k _ ~ .. . :ır • • • altıyı gole tahvı1 e:lcrek ıkıncı ~a le .... "! nya namına aa a• en •aa,yet ki zaman kıya.fetıe. 

iltr ~la.m en ~u~ımmı ıdi ve yıyı yapmıştı:-. 27 nci dakikada Berlin, 13 (A.A.) _ Alman or- reıai general Macferlan, ~ontrami - rin<len ıbiri (Si 
....__ anuyesı 500 lıra ıdı: . Koşuya !Beşiktaş ü.ı,.....ıncil sayısını yapın~ duları başkumandanlığının tebli • ral Miles, hava viaa~iraU Collier, Yukarıdan afaiı: 
~ hayvan ıştırak etIDlşt!r. d B ':k h r.1. , • t~ ~. Calpery ve sefaret muete§an Bag. 1 Bütün yaz ,.alı•an ha""'an (7) 

""'-"1- • ve evre eşı ~aşın CU\...lmıye ı gı: ıı t T lb G · - "' '$ J • 

yvA çe~ın bir mücadeleden son.. ıaltında 3.0 Beşiktaş lehine bit!r.iş Şimali A!rikacia, İngiliz topçu. :a ey, a ~şenıı ıter a ay rıcr, Kunmı (2) 
~ Ahmed Atman'ın Kar~bıber tir İkinci devrede de Beşiktaş sunun şiddeili bombardunanı hi. ava a:aıesb:lb6 ~~:'· ı8t~l - 3 - Merhem (4) 
llıın indeki tayı bırincı Fahri Siina lıl~r ıtamamen hikinı oyna~ı .. ıa .. mayesinde ingılu kıt'alarının gt-- :::W~r 1 \w· an. ..~ e le 1181 

• s - Öde·ı <8> Tarla bıçkısı m 
ltaroğlun •Jn Buket'; ikinciliği ve ve 33 üncü dakikada dördü;ıcü celeyı'n Tobnıktao yapmak ıstedik lcinı hazır ebçıl ıgı saılr yudı 1e er - 4 - Müsaade iste !6) Nida (2) 
lene F h · s ğ' D .. .. . . u unmuı ar r. 
Qı ,. .. ~ !'1_ ımsaro ıunwı e - ~~ini atarak maçı 4-0 kazannıı.ş leri huruç teşebbusu tardedıJmış. Bu .itiWJa munzam protokol me- 5 - Çeşkll anlamak iÇin dondurma. 

e - T'.ya.tro san'atkA.rlanmızdan 

bir bayanın adı <6> 
7 - Zorba (5) Erkek (2J 
8 - Ortadan kalkmak (9) 

9 - Gün doğarken ataran yer (3) 
Yanm ölü halı l4) Sonuna ••• ko:yu. 
nuz taııının s.ksi olur (2) 

10 - Bizi doğuran (3) Aylık (4) 

Eteııeme Aleti <3) et ı uıçuucu eılmuştur. lardır. tir. Alman muharebe tayyareleri tioleri fUnlardır: cıya aorulan (4) Namuslu -<4.> 
Türkiye futbol DUnkU kayık yarı~ıarı Marsa Matruh ch:ı:ırmd::ı mühim : Mütekahil ~dımı... ----A---k---~----------., 

bi 
Y mat depolarını ya.ıtm!§lard.r. Aynı Sovyet Rwıya hukGmetile B~ A • t 

rinciliOi maçları Klübler arası.rıdaki kayık yari_§- tayyarele-: Tobruk cıvarındaki tay Britanya krallık hük.Gmeti bu@iti - s erı vazıye 
• .. . la~ dıün de Be~kte devam edıl. yare dafi hntaryalarını muhare'!>e lafı al.detmekle .,.iıdaki beyanat-

.Ankara_ 13 (Hususı) - Türk1ye mi§tır. Alınan neticeler 9unlardır: harici etm:şler ve mühimnıc:t de- ta bulunurlar: • • 
fu.tıbGı bınnciltgi müsabakaları Cu Tek. çifte müptediler arasında: lannı bombalarla tdhrib e 1 1 - Her iki hükOmet Hitler (Battanfı 1 ma ~a) kar8ı:!~i idbui. mıı".ahedeler bütün 
mart.esi gıiuii L9 Mayıs Stadında 1 - Galatasaray, 2 - Beykoz, ~-ı rdir y c - Ahnanyaana karıı yapılan buaün- man. taarruzunu durdurabilecegı ka -'"· ,,.. 
ba,Jamış ve bugün de maçlara de iki çifte müptediler ara.anda: m~e · h k . İ . . kü ham esnasında birbirine her na&b hW oJ.mu,tu. dimağlarda umumi bir sabıraızhk 
\laım ediL"'Tı" •. ı _ Galaaaaaray 2 _ Beykoz. Alman avA uvvetlerı, ngıhz türlü muavene~ ve müzaharette bu.. Vakıa, bu kanaati . besliyenler tevlid etmiş ve Alman genel kur -

Cu.maı ış.-ır.. .. Tek çifte bayanı.'.r arasmda: nakliye Va:!)urlarıml kal'fl yapbk- Junmayı mütekabilen deruhte eder- haksız değıldiler. En §İmaldeki Fin- mayı gibi çok mükemmelvc Büyük 
dı 1e:.ı ~·mu l~ Mayıs Sta- 1 _ Galatasaray 2 _ Fener- ları müıcadeley~ devam ederek Jer. landiya cephesinde harekat Alman. Fredrik'in yaptığı Yedisene muha. 
le~a ~~hir Dem!rspor - .K~!.- bahçe. ' dün gece İı'lgilterenin cenubu şar- 2 _ Her iki hükumet hwıdan Fin oıduılannın lehine olmakla be - rebelerindenberı geçen iki asra ya-
Qol ~er~r ve Gençlerbırlıgı- iki çifte bayanlar arasında: ki sahili .Ya~~.1"1arınd~ 4~ıo. tnn hac maada harbin devamı müddetince, raber bata~~e devnm etm~kte idi. bn bir zaman zarfında mütezayi • 
la ~ ta'lt.mlan arasında y&p1 - ı _ Galatasaray, minde bır auşman şılep:nı batır _ aralarmda mütekabil bir itilaf ha _ Bakık denwnden Karaderuze ka • den ıkudretlenm~ bir tetkil~tın Sov 

n ~r.şılaşr-.l'larla Tilrkıye futbol Dört tek müptediler arasmda: mıŞlardır. :Muharebe tayyareleri . sıl olmadan hi,bir müzakerede bu- dar. d~am eden aeıl cephe üz~rm- yet harbine batlamazdan evvel Sov-
llln.}>ıyonasını:.. baıbnmıştır. ı _ Galatasaray, 2 - Anadolu m.i.z İngiltcrenin cenubu şarkic::in- lunmarnayı ve hiçbir mütareke ve. deki ı~. ~d~ muh~rebel~nde yet on:lueile onun dtomintemıt • 

İlk karş•!aşm11, DemırspQr _ Sü lclülii. de Taymıs nehri mansabındaki li .. ya sulh muahedesi imza etmemeği 7 : 8 yuz hın ınaanla bırçok bınler- dayanan mefkuresi ve Sovyet Rua-
~l'Spor :ıras ndj ve Den:irspor~ Dört tek bayanlar arasında: m~n tesfsııtını bombarrlıman et • de taahhiüd ederler. c~w tanit, _top, tayyare ve pek ç.olc yanın müdafaa tertibatı hakkında 
"-ı galiıbi]eti1e so.nı:ı ermişt : r, 1 - Galata~ray, 2 - Fener - mi lerdir Bu anla~ma Rus ve Jnııiliz lisan.. diğer esliha ve malze~e ka?'bettık- lmaz n.oban malUınat almıt veya-

,. • • 
1 

• bahçe. f . . · . larında olmak üzere iki nüaha 0 _ ten 80nıra bu cephenın tımal ve hud Sovyet Rusya oTdusunun kıy • 
'"'•~ ınnıeı cevresı 1-0 Demırspo- Tek rifte kidemli• 'İngılız hava kuvvetler.ne men.. la ._ t • • d'lmi . k18men de merkez bölgelerinde metini biraz istihfaf ederek bu GI'-
- "'J'.l ı~'l.. . b 't b k l d .,. • . .JL. lhaf'f t kkii'l1 d" At. ra.: anzım ve- teati e ı ıtır. A . h . oı::ıuıne ı en u ar§l aşma a 1 _ Galatasaray 2 _ Beykoz SU'u ı ~ .ıer un gece Her ikisi d . it tt d' Stalin hattı.na çekilebilen Sovyet duyu lbxn ve l,m ık olan eheınmı -

d
er ıki takı:n da enerjik ibır tarz. ve Fene..ı..-L .. e. ' manyanın şimali garbi sahilleTi l Sovyet eh.~ky~m1 tin';lv:"e ebahır.eıt·w· kıt'alarını takiben bu hatta yana • yetle tedr.ik etmemit olduğu zan -a n , .. ,_ .. + 1 ......... •• • '!..·- nb 1 ..... u u e ın § 11(1 ·ı B b _._ L b'l d .. 
~~rm1itır. Ai çiiite kıdemli: .uızenne uvı a a~ atmıştır. mu- tam •lihiyetle imza eden Molo _ pn, Oatırov 1 e o ru-. puında ve nını ı e uyan •.rmıftt. .. w• • 

:lnrincı tlevren n bdyük bir k!&- 1 - Galeta....ay, 2 - Beykoz. him hasar yoktW". tof, Gomet bötgelerinde muhtelif del - Fakat, hakikat böyle değildi. 
lru gene Sü~erspvrun tazyi~~ al.. Dörıt: tek kıdemli: Fıa tebliji Büyük Britanya hükumetinin hah me teşebbü.leri yapan ve bazı nok. Almaın ordusunun birkaç sünlük 
tında geçmı(.ır. Fakat mı.ıhacımJe. 1 - Galatasaray, 2 - Beykoz, Helsinlti 13 (AA.) _ Finlan. tettiii tam salihiyetle imza eden talaııda .bu tctebbüslerinde muvaf. durakl~ı, •d~~!. ~vyet ~~ -
l"inın anla-?amamalan ve mildafa- 3 - ~eneırbahçe. diya rC9mİ tebliğ: Sir Stafford Cripps. f~lt .~ı ?Iac..Alm8:n zırhlı ve mo • ya -:razıaının genitlı~ .v~e bırlilcte 
alarmın tabiy.? hatal:ırı yüzünden ~ilice: Gala.tasaray 31> puanla 12 Temmuz Cu art • .. .. d" ~>"Yel protokol torlu brrliklen Stalin hattında ken- deımr yıollarının seniflip ve bu de.. 
:rn....- 4-l kay'Oetmiclcrdir birinci, Beykoz 16 puanla ikinci. men ta·-.1-reJeri e~ ~ gbunuildi •1Uf Sovyet Rusya v B" ,,,_ B. dilerine yeniden çeki düzen veren miryollarına mahsus olan malzeme 
"""-)ı • ,. • F b-1.- 4 1 .. .. .. A .YY'A cıııı;e n Nl e UYUK. rı - So '- • l L 'dd l . it . ekilmeli. kıamen !ilki · kao • • Ge 1 b ' ı: ~ner -~e puana uçuncu, · • kasabalardan maaıcla PoTVoo teh tanıra hükumetleri tarafından 12 vyet .ıı;ıt a arının çoıı; 11 eti mu nın mnen genye ~ .U · 

. . ncı.. . .. Jıu\{ na nç er ıru. ınadolu ttlübü 3 puanla dördüncü, rini de \ı.oınbardıman tmi l d' - TernlJluz tarihinde imza ed'I . kavemederile karıılaınuşlar, del _ de tahrib edilmem dolayı e ge~r 
ğı ıle Gölcuı: orasır.d1 yapılmış.. Beylerbeyi 1 puanla bqinci a·-...ı. 1 k 1 e fher ır. la anlaflll .. 1 

1 ml ı- dikleri mıııtakalardan bazılarında ckk.i büyük Atman ~ 
br. IHer i'kı dn.vresinde de rakibin Bayanlar araandalti netic~: ~·~ı ~::er Dyı .. 1 mış veyt a a:a~a nSovyet R~:Y:':ee~~..:rı.'otBo' 0 

: tutuna.bilmekle beraber bu delme miiatahkem nwotakalara kal'Jı J!-~ 
.;ı_ ~ .. ~~ b' ... ..ı. Gal 15 1 uıgram ş .... ~. u~an ayyareren, u,ua. ntan- h ...... le . . h 1 d bul 1 ıl k aiır topçunun ve -
-=D ~..,_ .ll:hıuD ır oyun ~arma.. ataaray puana birinci, bundan 90D'l'I\ Lovist s· 1 ya bü&Gmetleri Alma....,aya b-ı arıı::wı;.el rım enüz ıeri er e u - an ac:a ~'--- ttL!--tın 
.ıı. -ı-\. 1 .., 1 rb' · ''h' F bah 8 1 ''-' · ' ımpe e, ··,T .... ı..::...::n.. • d bi 1"-l · · ' • lara aid mamane ve mwuu-"a JDUvaı .uo. o an uenç e ıru6ı, esıeT çe puana uuno. Komuoısuo Kemi Yae •• K uk yapılan harb eanuında her iki nan .,...,-.-. pıya e ruı. ennın ifü- . it tla nallil • . 1 c:liJme 
IOn dakika~ kadar rakiblerini a. Erkekler ve bayanlarda birinci Kmteilysva'.ara ve Tup:~·ara aka::~ bük6metin müttereken hareket e _ ~~ile SoV?'e~ m~atahkem ~evzile- ~en •ile:~. ilt*P e • 
i'ır IJtr tazyık altına almışlardır. treltın ~lata•ray takımına kupa baluını da bombardıman etmi•ler- deceklerine dair olan baladalci an. ~n dennliklerine ve ya~rma O halde tark cephemde bir bç 

-= · . .ı • "O 'b · verinitıl* d' B I d L _ .,, 1--- · tt~I · L! bu doifnl mutad olan 7anna hareaet • . la __ ....._ -nncı aevre~"l .,. galı vaa. Ati : b" . "l"kl • "" ura ar a 1H11Sar olmanuşhr . ..,.. .. yı nnu e •en vaıut an- l . . 1t lib tôrememitlerdi. sfindenberi ..-zar ra prp-
Wtte bitiren Gençler. ikinci d<.?V- etıım ırmcı 1 erı İtalyan tebljji lafll!~nln ~zayıw. ınüte~J~ derh~I a:an .:~ Stali: müdaf- hattı olan~ .ül1ln, b6!6k bir fırt...,. 
_,_ daha ilk d k 'k l d t M·-• k 1 · b" · 'l'kl · . mer J)'ete gırecegı ve hıçbır tud.i- "d fa __ L d takaddüm eden 11Ukanet anluma 
·awı a a arın a e- ....... a a at etızm ırıncı ı en Roma 13 (A.A.) _ Italyan or '-- tibi 1 d • h d yerine Stalin mu a a ..uaa en - be 'leb'lirdi 0 .. L" A •- L-L lia fi li d '' K d k" .. d F b h ' a.a oma ıgı u.uaun a muta. "-• la k 1 bu meb ı . un5u l"UDlan uıu-etıikleri hikimiyetten sonra na un a 1 oyun e ener a - duları timumi karargahırun 403 nu bı\ blmıtlardır. me.i deha doa·... 0 ca j an d liji bunun böyle olduiunu 'Ye futa· 
0)-unu rakiblerinin yarı sahası - çe stadında ya~ıklı. . maralı tebliği: •Mifterek muharibllr» •hanınA mo!'~elif mın::ı': ar~~i~ nanın tekrar bii)·iik bir pddetle kop 
lla i~a~ ettir~:ıerdir . . Gf.nçle. dı;~lınan teknık neticeler tunlar - Şimali Afrikada düşmanın tank . Londra ~ .3_ (A.~.) - ~eut~r ~e ı::~~=etb:r~b;r y'!.dı- tuğunu .~eydana çıkardı. !"ilh~kik~ 
l1ıı lbiıünnı takıb eden hücumla- 400 A . l Bı·..:-: C 1 larla ve topç ·ı bataryalannın Jruv aıaıwının dıplomatılı: muhabın bıl- w 1 1 amın en mükemmel ailahlari- bu teblıg, Alman ve muttefiklen 
~ - .. k l . manıa ı: ·~- f"ma . İ d' . 8 m z . dulaıuıın il . harekltıDJn ber la ita Göl'C'üJt a ecısı mu,·affrıkıyet 62,4, ikinci Ferid. vetli taarruz!anle yapmış olduğu, ır~r: . . _ .. le cücehhez en modem tAh.kimatım Ol' .. ~n . -
le karşı koymuş ve sayı kayd;na Yük.ek: Birüı.ci Jeba 1 70 i hiiıcumlar T.>bruk m:ntakasında . ~gre~ıldıgın~ ~o~e. ~~et - in - ihtiva ettiği ve minileme tertiba. ra~~. h.üıYük ~ır tiddetle d~v.am ey,. 
lbani olmu:f.ur. Çok sıkışık vazf_ kinci Muammer. , ' • düşman için ağ.r zayıata bais oL 1r1liz miiz111Dert;le11nın b~n saffı.a- tına bü,ük bir ehemmiyet veril.mit ledıgını. Stalin J.att~nHl butun kat i 
~te dü~n Gölcük müdafaaH Uzwı. Bı'r~-cı· Çar~lu 6 29 

1
• malt sureti le tardedilntiştır. ::~nda di<!l0d~~ny~bn' Amhü~kmetBl~le olchaiıa da mubtelif kaynaklardan Roc*talard~ yanldıde.!nı, A01~ -

~ v- · -· ~. • • • re e ıgı gı ı en a ır - 1 h b 1 J yüd' tm · 'bi uınen oıııııu.wıun UflJlanı ınyea-
'11> inci dakiksda hatalı bir muda- kinci Muammer. Bomıba\·tlınıan tayyareler,ııniz 1 'k _. 1 1 . h"k./'- . d b .. se en a er eı e teey e ıı 11 t _._ . . "t ,_, -•---ı .. c:I" 
L. 

1 
• • . düşm lıf sah . . eıı a'ev et erı u umeti e u mu jeli er nennnın o e~ y._. na wr u • 

~lede bulunduğundan Gençler le l I 
4
'lOik:c= ~arıınıcı Muızaffer .~5~"· ;s~f ıra~~a~tb~ zalr.erelerden, teferrüatile haberdar Kezalik. Alman _Slovak _ Ru _ iünü. Galiçyadan ilerlemekte olan 

:"Qe bir peııalt.ı v~tl!n ış ve bunu • • ~· . ıva ':1 erıne . arsa atr • ~ 1 edilmiftir. Anla!ma, Almanya ile men kuvvetlerinin bidayette timal Alman - Slovak - Macar ordu.su • 
~~ t-ı... ·ı etmıştır A' h 800 met.re: Bmncı Rıza Maksud me~lerıne ve ıaşe deı.>olaıına ısa barb halinde bulunaın iki memleket rb ____ L . ''- 1 . d , nua dütmanı tak.ib etmekle bera 
.._. au got.e ""vı · • 2 5 ~ . Veli D . .ıı..-ıli d htl . 1 d ,. s• ve cenuu ieba.amet erın en -
~:n k mühadm • • ncı emır. ıue en a ar ~apmış ar ır. •~ar aruında mevcud •mütterek mu - k. G r daki ç · T ber Jitomir şimali şarkiaindc Al • 
lale • .ıı..~· sod nra mer cHz rnü·1fc 4X100 bayrak: Birinci Galata - sa Matrun :aşe t.nbarlarında ve hariblik» halini resmen teyid et tar ıl a ıçyai h-w·-dembov,ıç - Soar. man askerinin Kiyef'in önüne vL. 

v·.ıuın e oy.ıı·vtın asan . · saray takı be . d d 1 • n.opo umum .......... a u unan v 
ı-ı... • .. •• • • am!. . . . nzın epoıarın a yangın ar _çı. • mektedir. et klWVederine kar•ı a tıkları aıl olduğunu, Pinsk _ Pcripet batak-
·~oqbır hucumla takımına beşıncı 110 mamalı: Bırıncı Yavru 17,8, karılnuştı:-. Avcı tayyyarelerınuz Mütterek beyıuınamede doırUn yta 1 1 b ' lh A"'ı y P .ı. Wdarınm timaü -rkisind o· 

da 
k d; ştır J\Iaç ikinci Sudi l • - alTUIZ ar a, ı assa man oıı;UV - ..- e 1nye-

'.Q aıan. ~ı · ' · . . . Sidi Barrani ile Bougboug a=asın- , yonlar da an 11şınay1 müttefikan taa vetlerinin Pinak bataklıklannın ce. per üzerindeki kuvvetli Rus iatilı _ 

~<knçlerin gahb.yetıle sona er dl 5
4
°
3
°

1 
m
8 
e!~~: ~ırın~ı Rız~ Mııık. daki lngıliı.t:!re aıd motör!ii vası.. vib ettiklerinı bildirmiılerdir. Mü _ nubundaiti Wolıynie mıntaltaaın _ k&ınlarının zaptedildiğini ve Al -

eu ' ' ' ııı;ıncı Veli Demır. I ' t " 1 
... t şı· tııtm"" k 1 ·· 1 d b · d d d '-'- ih b' · · ·ı · h k t' · Mi '-'' 200 · 400 . B' . . . . M ta annı m. :-... ) oz a E: nç .. :ır za ere er gun er en en evam e - an ana sar 1,· ıfade ıle Novo1ı- man ı en are e ının nsıı; ın 

Dünkü maçlar 53.7. ;;:.:r~nc~~.ncı Sıkoçı aro lardı.r. Bir~OK zırhlı Ol:>~lc:;bilJrri 1 di?'o~. Anlatma~ı? b~~ü~ .. ehem. r~ V~lineki istikametinden t~vcih ~l~etre ta&ına kadar uz~ndljmı 
200 B

. . . M ff tahrib et-;nışlet ve atıl bır hale mıyetıru anlamak ıçın Çoıçıl ın 22 ettıklen kuvvetli çevirme hareketle bıldırmeıkte ve §unları da ılave ey. 
metre: ınncı uza er 1 H · ihli k n ı k 1 ekt d' 

l.. ~ 19 Mayıs Stadında 'für- 23. ikinci Cezmi getirmişlerdi!·. IA azırdn tB ç··n~)t unu ,~tırdama rile bu Sovyet kuvvetlerinin de emW't eb~'~: _ .J·ı , . S 
~)e futbol bırin<:iliğ. müsabaka • Üç adım: Bi~inci Yavru 13,4 7, Düşman Bi:ııgazi ve Dem~ye 1 ~.zım 1 ~: • or~ı . 0 nutıı;.un a e7. ç~er içine alınmasNıa }amak kal ı e ~ zaptcuı m~§tir.. ta~n 

.;ı___ d ı.:.ı, llk I mı·r ~ . A._ -2" h k-• a.kınh.. yapmıJır Dcrnede cumle ıoyle derr.ıştı: l< Nazızmle mu dı1r1 zannında bulunuldugu bir al hattının tımıal ucundakı Peıpuıs So-t.-...-: \R:Yam E: ı u.ı. maç z nuncı oa\lrra man. --:.- • ~· · l d l ed k h rk b' d · .. 1 .. ·· k d k 1 • · · 
ih~:.ı Aıtayla Trabzon Id- 10.0~~ metre: Birinci Eıref 33, 'bir as'keri hast1neyc bombalar ısa :ı8ıme ;örec~etir. Hit1C:rıe 1be;:b;;ryu.: r~da bTuınlarınl bhır tardaftan Çkerndo : ;:';t il=~~= yu:ı .. ;~Y= eHmız Lek run. 
"4lll ,....__.:,_,, i 'd 46 2 ıkmc· C · .. .. .. F ""' vrç - arnopo attln an §ar a og • ava uv -
~ arasın' a ı i. • ' en 1 anıs, uçuncu ener - bet !tml~L•.1"· .. . rüyen herkes bizim d\&f!nanımız _ ru çdu1ebildlderi, diğer taraftan vetlerimiz dütınanın her türlü ba-

'l'raıt.on:u18,. oyuna canlı bir şe bahçeci maratoncu Hakkı Erte. Dü~anın Trablusgarb uzerın<; du.» d .1 . ,_ I reket iml.&nlannı aelb-.J :...;. • · Oiıık: Birinci V · 39 29 ik' · ~ h 1 . a yan ve gen erme ıı;ar~ yapı an . ..., em~. 
ı..._~ batlad ıhr. Faka~ müd:ı!.~a- Yavru. eysı , , ıncı ya~. :>ldugL' ~v~ ~a~ruz arı ~ınaen~_ley~. Rueyaya ve Rus mil çok ,tdd'etli taarruzlara mukavemet ~~. aılkerın?e yıkılma alıimetle-

~~ıı yan!ı.ş tabiye~i Altav hu - Gü11 . s· . . M-L ed 
11 82 

. netıcesınd<> 2? kışı olmuştur. Bu. letme, mumkun olan her yardımı edebildı1deri ve kendi gerilerinde n Sorülmt!4ttedır. ZMılı tümenleri • 
• e. ırmcı enm • • J- b' · ltalyandır Ayrı<'n 54 yapac•öız · · l .. l · · eli S lin L.~ c!ur \u~nıakta zorluk çe ki · ş rif nun on ırı • · -.. · çemberin kapanmasına imkan hı mızm evamn us en flDl · ta · 

~· Niha;·et on beşincı daki- nC~ride: Carak 52.11, ikinci Şerif. yaralı vardır. Bunun da 34 Ü İtal- • rakmadıkları görülmü§lii. - ha.tl8:'ında ~erletmitti~. 
~ta Altay ilk golü attı. Çekiç: Birinci Kroytezer 25 . 1 o, yandır. Napolyonun Moskova seferı Beısarabya dahilinde harekat icra Aı!1!ı8ç gun b~kle~ıkten ~~~· 
d.._ devre vazıyet d(·ğişme- ikinci Aftettin. T (Ba,tarafı 5 inci aayfada) etmekte olan Alman - Rumen kuv- h ~rı~ ~e:clk .1kdlerı bu teblig~ 
;qı 1 s ,_ a· · · F h · 3 5 ı 1 d 1 · · · d k f' B e emrnıyeti 3~ı ;tr ır Ancak bır ta. iıa_ . - o Aıta:J lehine bıt- . ~ııı;:. ırıncı a rettın , ' Eczacı ve ecza eposu Bu 'keyfiyeti birçok hadiselerle vet en ·-aç~n ~ ey ıyet. . esarabya- dakika bile kaybetıniyerek ha~ır -
lıı...llllllllllllıei devre le ıkı taraf da ga.. ikincı Hısaropuloa. • • • teyid etmek imkanı vardı Bu koca nın mühım bır kısmını ııgale mu. ] ı 1 So d d 
~ • . B Ik ba ' a· . . F h lerının nazarı . ff ı.' 1 . w w anm' o an vyet or uaunun a lı.~· .:anlı oynuyılrlar ve Tr3bZOn- a an vraıı:: ırmcı ener • sa ıp ordu harekete geçtiği andan ilıbaren va aıuyet erme ra1ımen, aıagı yu - Ahn l ı bu h '- l . 'd 
L"'l- bahç ikinci Galatasara 1 Y 1 an ar n a~5et enne fi • 
~ ?nağhi.bıyetten kurtul'llak e. .. b k 1 d h~h b dikıt81İR8 (< aşaaın mparator - Vive L' Em- detle mukabele edeceklerine ve et -
~ ueraşıyurJaI\.h, Altaylı:ar bh'i Bu ~~ .a .. ~ ar a .1

8
assa ; · pereurl» avazeleri, alaydan alaya, li, müselles 9apkalı bir silueti, haya] mdtte okluklanna ,üphe yoktur. Şa 

\ \incii ôalLksda diğeri den ter ıye~ı:g;r)kenı .. ayan. ~ - Otuz ~nelik tecrübe görmüş hrkadan fır1'ayn intikal ederek gün meyal, ya çok u..-klarda, önünde, halde, dünya tarihinin en muazzam 
"! ~ ncl dakıkalardo iki l~~~n, Beyog I ~ ~vı.n~n y~ış~ı~- diplomalı bir eczacı lstanbul le.rce cl:inmed.i. Napolyon, etrafın. veyahud gerisinde bir görüyor, bir bir muharebesinin yeni bir safhası 
t. daha ataral· .. O - \razive digı genç kız at et enmızır. ço u. veya civannda iş aTamaktadır. da maiyeti olduğu haJde, kah emfr- gözden kaybediyordu. Bu. bu mıuaz daha canlanmaktadır. Önümüzde • 
~&eldi. a· · " - · yük varhkhu gösterdikleri göze Tafslit almak istiyenler gaze - ler vererek, kah raporlar dinliyerek zam oııdunun tefi, Napolyondu. Na- ki sünlerin bize hazırlamakta ol -
~ A ır dukıka. sor:ra Trabzı>n ça.,:ımaba<fır. j tem.iz muhasebesine rnümcaat e.. ordU8UD\ID bitmez tükenmez alay- polyon, buan bir araba içinde oldu duiu bu çok dikkate pyan eok 
~ ... ~~n~ goll~ını attılar. O - MiiMhakalar baştan sona kader debilU-ler. ları. fı&aL\rı araaında gidiyordu. iu halde, hazan süzeJ bir uab atı. bii7ük w*'alan yarmld ,.az......_ 
~~~ ~nra çok sı'kı bır mü intizam dahilinde cereyan etmi~tir. Yarım rnilr.onlu.k bu muazzam na biomİf olarak .eyahat ec:liyordu. inceliyeceiiz. 
~e devam etti ve ne. (a.a.) oldu. zaman zaman, kıntuoi ceket- • (A7'kaıı """) lmekl ~ K-

• 



8 Sayfa 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 

D. D. Yolları 4 işletme Müdürlüğünden 
İşletmemiz ihtiyacı için ocak kilometreleri ve miktarları ile muham. 

ınen bedelleri ve muvakkat teminat m.lktarları ve münakasa tarihleri a. 
§8.ğı.da g&terılm.lş olan balast işleri ayn eyrı olarak tesbit edilen muh. 
telif tarihlerde ve saa.t 15 oo Kayserlde 4 üncü işleime meri:e.ı1I1de kapalı 
zarf ustiıile mtinaka.sa.ya. konmuş.tur. 

Bu cye girmek isteyenlerin teminatlarını ve ikanunun tayin ettiği TC6L 
kalarla teklıf mektublanru münakasa gWıü muayyen olan s&0.tteıı bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine lermeleri 13.zımdır. 

Post.ada olacak geclkmeler kabı.ti edilme"L. 

Bu işe aid mukavele şartname projeleri 4 İşletme Müdürlüğünden, 
Hll.fdarpaşa, Ankara, Sıvas, Samsun gar şefliklerinden parasız olarak 
verıllr. 

Be.11ıst. ocağı Muhammen Mu:vakkat Münaka.sa 
taome~i Şubesi 

483 + 000 • 

233 + 000 • 
238 + 000 • 

3G1 + 000 • 
309 + 000 • 

214 + 600 .. 
204 + 000 • 
165 + 850 .. 
156 - 159 t 

135 - 136 • 
125 + 000 • 

41 

124 + 300 • 43 
132 + 600 • 
05 + 96 • 
64+000. 
58- 60 • 
24- 27 .. 

5 - 6 • sahl\ 
8+000 •• 

10 - 16 • • 

6)1 + 000 • 
644 + ()()() • 
812 + 600 • 
825 + 000 • 
85~ + 600 • 
864 + 800 • 
894 + 900 .. 

45 

M'ıttan 

M3 

5000 

3lı00 

2000 

1500 
1500 

8000 
700 
600 

1000 

1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 

1000 
2000 
2000 
2000 
200() 
2000 

19300 
2000 
300(} 

5000 
100() 
1000 

1000 
2000 
3000 

8000 

* 

bedell teminat tarihi 
L. L. 

6250 468.75 2517/941 

3600 
2400 720.00 2817/941 

1800 
1800 

'600 
910 
780 

1600 

1300 
1400 
1300 

1400 20'16.71 29/7/~l 
1300 
1300 

1200 
3200 
2800 
3200 
3200 
2800 

27690 
2400 450.00 3017/941 
3000 
$)()() 

1300 
1200 

1000 '157.50 31/7/94:1 
2600 
4ı200 

10500 

• 
Muhammen bedellc>rile miktar '-e va.sınarı afağıda yazılı C3> grup 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edılmek ti7.ere 28/Y/941 Pa _ 
tartesi g\ınu hızalannda yazılı saatlerde Ha.ydarpaşada gar blnruıı dahi • 
lindekı Komısyon ltı.rafından açık eksiltme usulile satın nlmacaktır. 

Bu 0şe gırmek ist!yeıılerin her grupun hizasında yazılı muvakkat te • 
rninat ve kanunun tayın ettiği vesaikle birhkte eksiltme günti saat.ne 
kadar Komi.syona. müracaatleri lı'-zımdır. 

Bu ı.şe aid .şartnameler Konıısyondan parasız ola.rak dağı~ılmaktadır. 
ı _ (1 l aded üç fazlı, mutenavlp cereyan iqin 20 beygir kuvvet.inde 220/ 

300 voltluk elektırlk motörü, muhammen bedeli 580 lira, muvakkat 
ıemino.tı 43 lira 6{) kuruş olup açık eksiltmesi saat (10,45) onu 
kırk beşte yapılacaktır. 

2 _ (1) a.ded ~ faz:lı, mutenavip cereyan için 32 KW. ve 380/2~(\ volt. 
luk elektrı'c motorü, muhammen bedeli 1400 llrn. muvakkat temina. 
tı 105 Ura olup a~ık eksiltmesi saat (11) on birde yapılaca.ktır. 

e _ (1) Aded \iç fazlı mütenavıp cereyan için 40 KW. ve 380/220 voltluk 
elektrık motörü, muho.mnıen bedeli 1750 :lira, muvakkat teminatı 
131 lıra 25 kuruş olup açık ekshtmesl saat (11,10) on biri ond:ı ya -
pılaoaktır. CM6U 

** Muhammen bedeli t2750• lira olan dOOOOı aded harb paketi 18/7/941 
cwna gunü s:ı.a.t dh on birde Hayda.rplU}ada ga.r binası da.hillndck.i ko
misyon tarafından açık eksıltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ı.şe gl.rmek ıstfyenlerin e.206D lira 125» kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun ~yin ettlği vesaikle birlikte eks\lt.me günü saatine kadar ko~ 
nusyona mura.caa.tları l{i.zım.dır. 

Bu işe ski şa.rtna.meler Komisyondan parasız ola.rak dağıtılmaktadır. 
.~3:.h 

Motosiklet alınacak 
Maliye Vekaletinden 

cN. S . U, B. M. W, tlryof cAlman ve İniglirlı> ve Harles D:ııvidson a mar. 
mlMındnn herhangi blrillden olmak suretlle sepetli ve dort zamanlı bir 
m.otosıklet pazarlıkla satın alınacaktır. 

Paza.rltk 2ı8f'l'eınm.uz/941 turıhınde sa.at 14 de yapılacağından tallble _ 
rin yevmi muayyende Maliye VekMeti Levazım Müdürlüğünde müteşelc. 
kil Ekslltıne Komisyonuna müraco.ntları. 1414-'1• c:5648• 

Gümrükler muhafaza sahn alma 
komisyonundan 

Cinsi ve mı1tto.rı Muhammen bedeli İlk temln~tı · Eksatnıe gün ve saati 
Lira Lira kuru.ş 

Yukarıda yazılı W; kalem melbusat hizalarında. yazılı gün ve saatlerde 
çamaşır ile çamelcr kapalı zarf ve çorablar nçı~ eksiltme ile alınacak.. 

tır. şartnameleri komisyonda hergıin görülebilir. Isteklilerin ck.saLme saa. 
tinden n.hayet bir s.aa.t evveline kadar kapalı zarflarını Galata Mumhıı.... 
ne caddesi • İbrahim Rlfat hanındaki satın alma komisyonuna verme -
lel'i ve açık ekslt.me için de teminat makbuzları ve ka.ntni vesikalar le 
et.sntıme saa.tinde komisyona gelmeleri. (5176) 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vtlfı.yct memieket hastanesi !çln 84 kaienı mua.Iece ve levazımı tıbbiye 

açık eksiltme suretüe satın alınacaktır. İhale Temmuzun 21 inci Pazar. 
tesi gunü saat on birde villlyet makamında yapıln.caklır. Muhammen be. 
dell d205e lira ııGO. kuruştur. İsteklilerin o g\i11 zikredilen so.atc kadar 
'90• lıra 42 kuruş muvakkat teminat makbuzu veya bank:ı mektubjle vi. 
leyet mnkamına ş9.rtname ve ilaç ve tibbi levazım listelerinı görmek lstL 
yenlerın d-e \'İlli.yet memleket hastanesine müraca:ıtları. (5334) 

......................... ·-·-·--·········--····----·-··-····-·-... ···-·······---···-···-
Son Posta Matbaası: Nqriyal Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİBLERI: S. Ragıp EMEÇ, A. Ekrem UŞAKLICIL 

-
SON POSTA 

1941 Leipzig 

SONBAHAR REICH PANAYIRI 
31 Ağustostan • 4 Eylôle kadar 

Fazla izahat için TUrkiye fabrt mUmessilliğl 

lag. B. Zecllıer 
MUessesesioe müracaat ediniz. İstanbul· Galata 

AHEN ve M0NIH HAN 
Posta kutusu 1076 - Telefon; 40163 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

ClnBi Azt Çoğu M Fiyatı M. teminat Şekli 

--
Ke&lmiş oduıı 78 90 4.50 

Kesilmemiş odun 2000 2750 4 50 1163.25 Kapalı 

Ma11gaılı kömlini 31000 45500 -.06 18.7.941 Cuma saa.t 15,30 

Sıhhi muesseselerııı 1941 malt yılı odun ve mangal kömiirü ihtiyaç. 
lan ltap3.lı zarf usuiilc eksilt.meye konulmuştur. 

ı - Eksiltme Cağal~unda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi. 
ııasıru:ı:a kumlu komı.syoııda 18.7.941 Ouına giınu saat 15,30 da yapılacak. 
tır. 

2 - istekW&rin tekliflerini ha.vi zarnan ihale saatinden bit' saat evvel 
makbuz mukabılinde komisyona vermeleri 

3 - İstekliler 1941 yılı 1'1.caret OdaSt veslkasile 2-lOO sayılı kanunda 
yazılı 'V'CSlko.Iar ve muvakkat garanti ve banka ınektublarını kapalı zarf. 
ıann ıçine koymaları lazımdır. «5008• 

Karacabey merinos yetiştirme çiftliği 
müdürlüğünden 

Re.fornıe kasaplık 200 baş kıvırcık koyı.nı 16 gli11 müddetle açık art. 
tınnaya çıkanımıştır. Seherine takdır olunan tıyat 700 kırnı.ştur. Arttır. 
ma 2317 /9"1 t'c:lrıhıne tesadüf eden Paıartes& ~unu saat 15 de çlfUik 
mildürlltk binasında yapılacaktır. 

Muıva.ldaı.t teminatı 105 liradır. İstekfileırin ayni günde çiftlikte bu-
lunma.lan. ıSG!ı<l• 

,-, 

1 ~ İstanbul Belediyesi İlanları 1 
K~if bedeb İ!k teminatl 

M71,0l 41(),32 Etninonu mınta.kasında, Ye~ldlrekte Hocahan, 
Sultan odaları Ol.ferağa, Kaba.sak.alda Mimar 
Mehmet.ağa solı:aldarınm o.di kaldırım inşaatı. 

OS18,38 '136,38 Zıtıcirlikuyu Asri nıezarlığma'8.. yaptırılacak mer. 
meı· k.R,pı ve duva.r inşaatı. 

1154,80 8G,fil K b:ıtaşta yeniden tanı.im edilen meydan.da yap. 
tırııacak kana.lızaay0n i.nşaatı ve tamiratı. 

K~f .bedellari ile- ilk teminat miktarla.n yukarıd..ı. yazılı ~!er ayrı ayrı 
a.çdc ekslltmeyc k?nuiımı.ştur. Keşif ve şart.nameleri Zabıt ve MUAmelat 
Müdünlüğü kR.len .we gfüulebilır. İlla.le Hl 7/91:1 Çarşamba günü saat 
14 de Daıml Encümende yapılacaktır. TaHblerin ilk temt11at makbuz ve. 
ya ınektubları, ihale Wıhinı.len sekız ün evvel Belediye Fen İşleri Mu. 
dürlüğüne müracaatla alacakları feıuıi ehlıyet ve 941 yılma atd Ticaret 
Odası veslkalarlle i'ha.le giinli. muayyen saatte Daimi Encümende bulun. 
nıaları. (5303> 

Tahmln bedeli İlk t.cmino.tı 

38578.00 2894,06 Cerr:ıhpa.şa, Haseki, Be·ıoğl•ı ve Zührevi hasta. 
lLk~ıır hastane1erile, 'Z1?yne11kiunll doğum evinin 
yıllık ıht.iyacı i.çu1 ahtı&cak l445CO lit.Te çlğ süt, 
38000 litre p:ı.st&ae sut ve 700 kilo yoğurt. 

42005,15 3150,39 Cerrahpa.ş:ı, Haseki Beyoğlu ve Zühre\•i hasta. 
lııkl-ar hastıuıelerıle ZeynepkfımU doğum evmin 
)'!JHık ihtiyacı lçıtt alınacak 76373 kUo beyaz ka. 
rnman et.ı . 

Tahmin bedelleri ile ilf: t€mınat nıiktarl.an yukarıda yazılı işler ayrı 
nyrı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
Muamelat Miidürlüğu kııleminddc gorülebilir. İhaleien 15/7/ 941 Salı gii. 
ııiı saat 15 de Uaımi Encümende yapılacaktır. 'fahblerin Uk teminat mak_ 
buz veya mckLublan 941 yılına. aid Tıcaret Odası vP..siknln.:o.·ı ve kanunen 
ibrazı .ıAzım gelen dı~er vesaik ıle 2490 numaralı kanuııuıı tarifatı çevre. 
sinde hazırlayacaltları teklif mektublarını thale gunü saat 14 de kadar 
Daimi Encümone vem1eler\ Uı.zımdır. t5121h 

inhisarlar D. bakır Başmüdürlü :Tünden 
Şartna.m<?Si mucibi 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksilt.meye 

konulmuş olan. başmüdilırlüğünıüzün 941 mali sene& ıTUZ hariç• umu. 
mi n.a:kliya.tı, teklıC edilen fıatıar haddı layık görülmedtğınden aynl şart_ 
ıar dai-reslnde 91'1/94-1 tarihinden itib:ı..ren 15 gün müddetle o.çık eksilt. 
meye koıtulınuştur. 

Na.Jcledileoek eşyanın mtıha.mmen mıkta.rı •21166~ ton ve muhammen 
bedel n;4629. Ura muvakkat teminatı 44847.l'h liradır. 

Muvakkat ihale 23/7/941 tarıhınc rnüsadif Ça..rşa.rnba günü 83at 16 da 
t>aşmilıdürlüğümüroe müte_,ekkil komisyOn ta.rarındıı.n yapılacaktır. 

Şartnamesi. Ankara, t.tanbul, Siird Ma.rdin, Bitlis, Malatya ve o.Bakır 
İnhi8a!'la.r İdaıresind~ mcrvcuddur. .ı56l6• 

Keskin, Kırıkkale nakliyat iş birliğinden 
Birl_ıtiınlz lı;in ikişer tonluk Mga..ri 20 şer kişllik üç a.ded kamyon veya 

otobus alınacaktır. Elyevm yedinde kamyon ve otobusleri bulunan şir _ 
kıet.ler, aja.nt.al&r ve eşhasın otom.obıllerlnin ru.a.rkasım, modelini, fia,tını. 
bildirir resmi blr beyanname ile 21.7.!Mıl tıa..rıhlne kad1r Keskin nakliyat 
iş birliği ~liğlne !uüra.caattıi bulunmaları ilan olunur. t5533> 

R A D y o kimliğinden: 
11 

Üsküdar Sulh 2 nci Hukuk Hi. -

.______________ Usküdrı.r Muradre:S mahallesi Tahte~ 

PAZARTF.Sl U 1.19U 
revan sokak 24 No. da Hatice 

Kocanız F.nver tarafından aleyhi. 
7.30 saa.t ayarı, 7.33 HaCif parça - nire ikame edilmiş ol"r. sulh t*b _ 

lar (Pl.l, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 busü davasın.dan dolayı namınıza 

Hafif parçalar 8.30 _ 8.45 Evın saati, çıkarılan ve yukarıda yazılı adresi -
12.30 Saat ayan, 12.33 Snz eserler!, nize gönder=len davetiye ve fstlda su-

retlınön ikamet~ô.hınızın meçhuliye _ 
12 45 Ajans haberleri, 13.00 Şarkı ve t1 ha.sebile büatcbliğ iade edlımış ve 
türküler, 13.15 - H..00 Karışık muziı;: sızc 15 gün müddetle ilanen tebligat 
(PJ.), 18.00 Saat o.yarı, l&.03 Cazband f4rasınn. ve muhakemenin 7 /8/941 ta 
{Pl.l, 18 30 Memleket postası, 18 40 rihlne mü..c;adir Perşembe giinü saat 
Keman sololnn, 19.00 .Mchmcdin saa_ 10 a talikmn mahkemece karar ve • 

rllın~'} okluğundan mezkur giin ve 
ti, 19.15 Koy türktilerl ve oyunları, saatıte mahkemede nazır bulunmanız 
19.15 Saat n.ya.rı ve Ajans haberleri, ve bulunmadı~ıııız takdırde H. u M. 
19.45 Fasıl sazı, 20.15 Radyo gazetesi, 
2tl 45 Bir halk türküsU öğreniyoruz 

--Jmftnnm türküsti- 21.00 Ziraat ta.k 
rvhni ve Toprak Mahsullerı Bo.rsa~n. 

21.10 Solo şarkılar, 21.25 Kon~ma 
(Hoşbeş), 21.45 Ra.dN senfonl orke_ 
trosı, 22.30 Sn.at 2ıyarı, Ajans hnbcr _ 

leri, boma, 22.45 Dans muzıği <Pi> 

K. nun 39R inci maddesinin tatbik e. 
dilece~i ilanen teb1lğ olunur. 

9411334 

lf'• Doktor 1. Zati Oget ~ 

1 Belediye karşısındaki muaye-ne ı 
ha nesinde öğleden sonra. hast.a-

\.• ıanru kabul eder. ~ - _, 

Temmuz 14 

Muhtelif Yiyecek Alınacak 
lstanbul Amerikan Koleji 

Müdürlüğünden: 
Cinsi Azı Çoğu Teslimat 

Et Sığır (but) 15,000 
Bonfileta 2 70 

35,000 Ki. Haftada üç defa 
630 

Rozbif : 20 
Koyun jigo, pirzola 9,000 
Koyun (bütün) 1,320 

Süt kurusu (bütün) 1,080 
Kuz.u jigo, pirzola 3,300 
Det.na eti 1.320 
Tavuk 7,200 

Bakkaliye: Zeytinyağı, torba 1,500 

Zevtinyağı, Bar· 
daklı-Ayvalık 1,020 
Ya~. 90ka 240 
Soğan 4,200 
Patates, Bolu 27,900 

Patates, Adapazan ı ,, 
Pirinç 5, I 00 
Tuz 1.800 
Şeker, toz 5,400 
Soda 2,250 
I'uryağ: 4,ooıJ 
Yağ. Crfa 2,Q·10 
Fasulya, Horoz 1,260 
Nohut 570 
Mercimek, yeşil 4l0 
M karna. 1,590 
Kakao 78 
Çay 0) 
Çokolata. sütsüz 60 
Çamaşır sabunu 405 
Tuvalet kağıdı 300 
Peynir, kaşer 390 
Peynir, gravyer 720 
Peynir beyaz 100 
Yumurta 40 
Un 30 
Sirke 1.380 
Zeytin 450 
Toz sabunu 1.500 

260 
21,000 

3,060 
2,520 
7,700 
3,080 

1.6,8-00 Ad. 

3,500 Ki. Senede en çok 
dört defa 

2,360 
560 

9,800 
65,100 

3,500 
l l,9UU 
4,200 

12,600 
5,250 

10,920 
4,760 
2,940 
1,330 
980 

3,710 
182 
200 
140 
870 
700 

2, 170 Her ay 
1,680 
250 Tn. 

. 100 Kasa 
60 Çuval 

2,000 Ki. 
1,0-00 
3,500 Ki-

-

Ya.o aobze: Kabak 
Fasulye, 
B.ıkla 
Patl•ca:ı 

7,500 17,500 20 Mayısta.n WbareO 
Ayşe K. 3,240 7,560 15 Hazirandan 

F ctsul> <.•, çalı 
Bezelye 
s.~lata 
M"rul 
1 İiyar 
İspanak. 
Enci nar 
Panca~ 

Domate;ı 
Praea 
Huvu; 
Lah na 
B ber 
Brüks<'l lah.ana•n 
K•unıbahar 
Kereviz 
T ereotu, mayda. 

420 960 25 Nisandan 
18,690 43,61 O Ad. 25 Harirar.dan 
2,340 5,460 Ki. 1 S Hazirandan 
2, 160 5,040 1 Hazirandan 

ı 3.~oo 32,200 Ad. 
3,240 7,560 
4,380 '0,220 
2,340 5,460 Kl. 
2,l 6Q,: .. 5,040 
2,400 5,600 
7,560 17,640 

7'65 1,785 
s.ııo 12.ıso 
2,940 6,860 
2,010 4,690 

90 190 
780 1,820 
330 770 

1 Mayıstan 
1 Hazirandan 

1 O T . evvelden 
15 Mayıstan 

1 Mayıetan 
1 O Tem mu ulan 
1 T. evvelden 
1 T. saniden 

1 S T. evvelden 

1 K. saniden 

noz 5,400 12,600 Ad. 
Semizotu 300 700 Ki. 2G Mayıstan 

30 Temmuz 1941 - 30 l'emmuz 1942 tarihleri arasındaki müd • 
dete aid olmak üzere müdürlüğüm "ze bağlı Robert Kolej ile Ameri· 
kan Kız Kolejinin yU'karıda yal.ılı ihtiyaçları kapalı zarf usuüyle ek.. 
siltmeye konmuştur. Eksiltme 24 Temmuz 1941 Perşembe günü saat 
14,00 de Bebekte Kolejin Erkek bsmında yapılacaktır. Listede ya .. 
zıh yiyecekle.rin tamamı veva I.ı.i~ kımnını temine talib olanlar 1941 
yılı Ticaret Odası vesikası ile tcminah havi kaJJalı zarflarını yukarı· 
da yazılı 1aalt~ıı bir saat evveline kadar Kolej Muhasibliğine mak· 
buz mıukabiliııdc vermeleri, kezalik temin.at yatırma ve şartnamesini 
görmdk istiyenlrd., de Pazartesi ile Perşembe sabahlaıı obeıt Kolej 
muhasipliğine müracaatları ilfın olunur. 

Belgrad devl~t orman işletmesi revir 
amirliğinden 

1 - İşletmemizin Bahçekoy depo.suna teslim edilmek üzere 7.500 kent.al 
kesto.ne odunu ikinei defa olmak üzere on gün müddetle açık a.rtumı.y& 
çıkarılını.cştır. 

2 - i,bıı e:7:>oo .. kental odunun her bir ,2500,. kenta.llık pa.rt.lsinin ar # 

tınna.~ı ayrı olmak üzere yapılacaktır. 
3- Beher kentalin muhammen fıatı •46• kuruş olup her bir c2500• 

kental için % 7,5 muvakkat teminat ayrı ~rı olmak üzere her biri Jçi.1\ 
86 lira 25 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat artırmadan evvnı revir veznesine ya.tırdacaktıı'· 
5 - Artırmalar birbirini miıteakıb 18.7.941 tarihine miisa.dlf Cuma giinil 

saat 15 de Biıyükdere revir funirliğl binasında yapılacaktır. l5414) 

Maliye Vekaleti d~n 
1 - 0,5 ila 1,5 tona kadar panel tlpi karuserill Ford, Şevrole, Enteı'" 

nasyonal, Opel markalarından herhangi birinden olmak şar~le b~ e,ded 
kamyonet veya bu tipte knroserli bulunmadığı takdirde gene ayni ını&f .. 
kalardan beŞ aded şasi kamyonet alınaco.ktır. 

Meikiır s!ldet!crae kamyonet bulunamadığı ta.kdirde 2 ili 3 tona ıcad&' 
ayni tip karuserli veya şa.si Fargo, Doç, Enternasyonal, Bussıng marka!' 
olmak şartlle dört tane kamyon satın alınacaktrr . 

ııAhnacak kamyonet veya kamyonlardan Panel t4pi .orljlnah karoseı'• 
tiler bulunmadığı ta.kdırde mevcud nümune ve fenni ş:ı.rtnamcsıntte 
münderiÇ vasıflara göre yerU olmak üzere adedlcrine göre karuseri yal"' 
tırılacaktır. 

2 - 0,5 111\ 1,5 tona kadar kamyonet şasilerin beheri 3500 liradan ~ 
adedinin muhammen bedeli 17.500 liradır. Panel tipinde yaptırııacııoO 
karuserı1erin beheri 1500 liradan b~ adedinin muhammen lbedeli 7fi ...,.n 
lira olup beş aded karoser ve şasinin mecmu muhammen bedeli 2511V"' 
liradır. 

2 Un 3 tona kadar kamyon şasilerln beheri 5500 liradan dört adeditl:. 
muhammen bedell 22000 liradır. Panel tipinde dört karoserinin J>e!l

111
,, 

gene 1500 Urad:ın 6000 lira olup dört aded kcmıser ve şasinin ıncc 
muhammen bedeli 28000 liradır. tJıl 

3 - Muvakkat teminatları; beş aded aşasl ve karuserb kamyonc 
1875 lira ve dört nded ıışasi ve karoseri• kamyonun 2100 lıradır . ıı .. 

4 - Şartnameler Maliye Vekaleti levazım müdürliiğunde veya rst.ıı ~ 
bulda Dolmabahçcde mnlıye evrakı matbua aııbarından bedelsiz oııı 
verilir. 1~ 

5 - Pazarlık 15/7 941 tanhlne müsadif &ı.lı günü saat 14 de ~fil~ 
Vekftleti levazım müdürlüğünde müteşekkil eksiltıme ~omisyonun~ 
pıl.a.caktzr. ~ı.. 

isteklilerin 2490 sayılı konunun 2 \re 3 üncü maddelerinde yazıll 11' 
gelerte mtmlkkat teminat makbuz veya banka kefalet mekt~~ô 
bi.rllkt.e muayyen gün ve saatt.e komisyonda bulun.malan <~ 


