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Bu sabahki 
haberler 

Basababkl 
sovıet 
tebllil 

"Büyük AlmanYa 
mo~örlü alayını 

ımha ettik,, -
«Alrnan ordu .. Smolen•lı 
rnıntakcuında çolı zayiat 

oeriyorn 
Bl~ov~, 31 CRo.<tyo> - Soyyetıer 
ab ~1 istihbarat bürosu tarafından bu 

8 

3~hT neşroo.ucn harb tebllltl: 
rt>Jen&kenı;:uz iünü ordularımız, Novo. 
tonıır ~ eveı, bilhassa Smolcnsk, Zi
anuda tikametlerı.ııde ook şiddetli ve 
etm1.ş1~:'9ı.areıbeler vermekte devam 
tınıda moh Cephenin diğer kısımla
tır. inı askeri harekAt olmamış. 

30 Temmuz 8'il . 
nıtz dilşın nu hava kuvvetleri.-

Yazı itleri telefonu: 20203 -- PERŞEMBE 31 TEMMUZ 1941 

·. 
İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı S kurut 

iL9b • Sovyet ( ..... ~~;~~·~~····;~·~~· .. ·ı 

1
. pakti din 1 Almanların hedefi i 

Loadrada 1MOSKOVA1 
ımzalaadl 1 Yf':RINEl I 
Rusyada bir i KIYEF ... 
Leh lejyonu !Yeni bir yarma 

teşkil edilecek \ hareketi mi? 

MDtT•k ,1 b lunan Lehli- l Almanlar Ukraynada 
~ v u, u 1 b. ·ı . h k t• 
ler ve harb esirleri 1 ır 1 erı are e 1 ! 

serbest bırakılacaklar 1 tercih ediyorlarmış 1 
Londra 30 (AA.) - Leh - Sovyet I Moskova 30 (A.A.) - Royter a- i 

paktı b!J4rÜll saa.t 15 de -Oreenwich 

1 
Jansının hususi muhabir!. bUdıri - ı 

aaat.i... Londr.ada imza edllmiftir. yor: i 
Pakta göre 1939 senesinde SOvyet Moskova istücnmetlnde blr yar. ~ 

Rusya. ile Almanya arasında imza. i ma hareketine muvaffak olamıyan : 
edllmi§ olan anlaşmalar neticesinde 1 Hitlerln şimdi Ukrar:nanm mer - ~ 
Polonyda vukubulan arazi değişik _ İ kezi Kiyefe doğru bir yarma ha - : 
likleri ~tal edilmi.ş bulunuyor. İ reketl yapmak üzere gayretlerini : 

Anlaşmanın metni toplamak istediği anlaşılmaktadır. : 

Lo d 30 (AA) S t P 
• Hitlcr Lenlngrad istikametine de : 

n ra . - ovye - o. • . : 
ıonya. anlaşmasının metni ınşnğıdn ! azami kuvvetıerinı sevkedt'blllrdl. : 

: Fakat Lenlngrad Uzerlne yapılacak : 
yazılmıştır: • . . : 

1 SO t hükü 
tl p 

1 
da ! bır ilerı hareketi bile, Baltık do _ : 

- vye • me o onyn • nanmasının bir kısmının meınle • : 
arazi değişikli~! hakkında Alman. ~ ketle lrtl.batını kesmesine ve baş. ~ 
ya ile Sovyetler Bırliği nrasındn 1939 : ııca sanayi merkezlerinden bınnl : 
senesinde aktedilen muahedenin ıp- i tecrid etmesine r:ığmen Ukrayna. : va 'nt6Ydan~ın tanıt \'e piyadesine, ha. 

detli dart> 
1 
anndakı tayyarelcrhı" şid-

ve Roma:)~d.!11~:cıkıte devam ethmlş Ras • Alman h&rblnc1en y~nl intibalar: Blr Sovyet eehflnc1e sokak m111ıarttiCll n yere taen Alın&9 paraııit4:ilerl 
ile Sulln eş petrol sa ası I 
nılştı ayı şiddetle bombardıman et.. 1 A l f b ı • v • ı 

t.a.ı edilm~ olduğunu kabul eder. ! [Devamı 5 inci sayfada] : 
Polonya hükumeti, Polonyanın hiÇ- \ j 

bir devlete SOvyetler Birliği al ey hl ne -· ••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _, 

de ~k :~ ~mbardıme.nlar neticesin- man e ıg~ B 1 babkl 
Elde y Jangınlar cıkmıştır. • - a a 

ran. 
29 

Cdılen nakıs malumata naza-

h~kfl.t T~ınınuzcıa cereyan eden hava ••oışmanın Al dU.,Urt11~Uşt Alma.nlann 9 tayye.resi m~-
kaYLbdır. Ur. Bız1m 6 tayyaremiZ .... :;."'.'::...::";;, :=-.. :ı;::o'~ blcamları tebllllerl 

tecllr. Birkaç gUn önce cepheye 

a.ıapoara 

en ıeaa 
lbtlmale 

müteveccih bir a.nlaşmıı ile bağlı oL yasınn karşı yapılmnkta olnn harbde 
madı~ını beyan eder. yekdlğerlne karşılıklı yardım yap • 

2 - Bu anlaşmanın imzasını mU- mak ve müza:heret göstermek husua
teakıb iki hülcUmet. arasında diplo - larında mutabıktırlar. Sovyet hük1l -
ma.tik münıı.gebetler yeniden tesis e. met.ile mutabık kalınarak. tayın edi.. 
dilecek ve 1ki h.ükümet derhal birbir- lecek blr Polonyalı kumandanın enı
leri nezdine ibüyük elçiler izam ede. ri altında ve Sovyet topraltlarındt. 
ceklerdir. bir Polonya ordusu teşk.Ulne muva -

S - Her iki devlet Hit.ler Alman- CD~vam• :J inci sa:rfadaJ 

r~nl getlrilen cbUyWt Almanya motör- akim kaldı 
~..,.!!!I !Wıyı • klmUen lmha edilmiş, hart> O Buz denizinde kari• 

.... ı ... I zer \ Suriyed.• 
7195 .&iman müstakil bir 

tayyaresi .&rab d~vletl 
dii ürdüler ]Earula.yor 

co~ dıfer harb vesaiti 
ük .\lın r. 

;:törJu alay,,~ ndını taşıyan bu 
6eQın oıuıı • .\lnıan Ytlında tesis edil 
la e bir ata Yanın en gfrzide, en 
lern. Qok faıı:1~r. Almanlar bu a. 
ttr' Bu alayın Ytnet vermekte idl
ı.:~~ının en :rad ve zabitanı fnşiSt 
;"~ler Oldut zla itimadını haiz 
t e, Altnan ta,~~<ian, bu alay Berlin 
,.Q.şJat nılie.sseseı tırka.'lını, ve dğer 

Urdu. erıni muhafazaya me 

n 
mucibince devam 

etmektedir,, 
Ukraynada bir şehir 

zaptedildi 

gemisi 

''Şark cephesinde ik' 
hrka imha edildi,. 
Bertin 31 (Radyo> - Alman 

Başkum11.ndanlığ1 tebliti: 

Japon Başvekilinin 
yeni beyanatı 

Japonyaya Hindi Çini
de yeni üsler verildi 

lf aıwas Ajansının verdıği bir habe. 
Londra 30 (A.A.) - 11&!1>ın bfda- re göre ingill'ıler Surıye, Lübnan ve 

yetinden itibaren 1941 senea• Har;~ MaverayiürdUnden müteşekkıl ve g. 
ayınm sonuna kadar 719:.ud=reıer- mlr Abdullahın idaresinde müsı.kil 
yare61 d(lştlrlllıntafttlr. 

1 
d lH u bir Arab devleti kurmak kararında. 

den 3566 sı ınııtıtere Qııer n c, dırlar. 

--A 1 ııerıın ao CA.A.l w Alman onlulan 
mer·ı anı ba.şkumandanlıtmın tebliği: 

S 
n Dti,smanuı Smoleııslı:in G&rkında iha-ovye ti ta. edilmiş bulunan Rus kuvvetlerini ere yapacag"' kurtarmak için Alman çemberini ae _ 1 mat gayesile yaptığı yeni bUtün teeeb-

Dün, şimal Buz denizinde bu
lunan ibir İngiliz tayyare geınisln 
den uçurulan müteaddıd İngiliz 
torpil tayyareleri Norveçin şımaı 

limanlarmda.n birlıle karşı taac
ruzda bulunmuşlardır. Taarruz 
pü.skilrtülmütt.ür. 28 İnglli:ıı tay
yaresi diifürülmiiştur, 

AvruPada• 56 111 Norveçte v 457 al Dun-

Tok)'o 30 CA.A.> - Ba.tVekil PreD& tercıue hareJtltına kadar geçen müd
Konoye, eefert>erlllt tlll tetkll. .ltoml&- det içinde tahrlb edllm~Ur. 327 taY
:vonu umwnl lçtunaında bir rıutu.lt llÖY· e tnglliz donanmaSl tarafından ve 
Unrek itşaatta bulunmuş v~]~zatlk - r:s ıayyare de OrtaG&rkta dUşürU.l -
earkta her türlil muhtemel v-..,.e ere 
k&rfl Japoııyaıun hezır bulunmasını te- mUştUr. ____ IJ-__ _ 

(Radyo ıue&e.O 
-------o~------

Rus ordusunda 
gizli bir silah 

yar d ı m :;:ın~ıı:~~~~~~ !~ıa~~:;~~ 
ş.k cepheeinde 

Berlln, 31 (Radyoı -Alman baş
lrnmandanlıtı t.ebllll: 

ııaln mak81141le biltlln tedbırlerln milm-
ktln oıan suratıe ıahanuıc eıtirtımesı Ruzveltin şahsi 
11.zım gcldıtinl söylemfitir. Moskova 30 <AA.> - Pravda ga _ 

l' mıştir. 
'1\\}" .. Şark cephesinin dli~r bölgelerinde 

Pelpus gölünlln eart> kuımuıda iki 
Sovyet fırkası ihata ve tamamlle 
imha edilmlştır. 

auveıt. JaPoDJ'•Yl taQ'İk menuubahs mümessili Moskovada zetesi Rus ordusunda çok müessir 
ae1u eliyor . • bir gizli sil§.hın kullanılmakta oldu. "1\i ın dun Ruzveltin harek:A.t. p!An mucibince devaDl etmek-

ltıes ·ı· . k te<tır. Berlln. aı cRadJ'o> - Alman baı-
Vaşington 30 CA.A.> - Ofı. Londrıı 30 (AA.) - Royter ajan- ıor. • 
DilnkU gazeteciler toplantısında Ruz.. • -s .. ,. "unu ifşa etmiŞtir. Gazeteye göre Sta 

tı~O\t Sl 101 abul etti Hususi bir tebliğde bildlrildlgl gibi 
llıııı ~~it~· 31 (A.A,, - Ruzvcıti t Alman denizaltı kuvvetleri bir himaye 
A ... 't0gı. __ huausl ıntimess·ıı H n k~ altında bulunan dl.Leman ııeri Jcatlle -
~trıı.. ""'Y&Y9, varmı tır 1 

op lerlne hücum eden İngiliz muhrlbleri, 
~~ın Londr ş · Mumalleyhe korvetleri, yardıml.!ı kruvazörleri ve de.. 

kumand&Dlıtı teblıtı: 
Oinyeater c#aruıd& bulunan blr 

velt, Uzakşarka müteallik slyast me _ ~mm öğrendlğlne gore B. Ruzvelt ın 1in bu saAhın mucidi olan mübendla 
aeıeler hakkında beyanatta bulunmak- Ingüteredeki şahsi miımessili B. Barry Kostikov'u kabul ederek tebrik et 

eehrln lfgall •ıraaında. Alman kıta
atı 10,000 Sovyet aslterınl esir al. 

tan imtina etm!4tır. Hopkins, Moskovaya visıl olmuş - miş ve kendisine bazı tavsiyelerde b; 
Çörçilin Amerlkanm harbe girmek tur. lunınuştur. 

llıet~lt ~ 11.Skerı "ı;. sefarethanesine nizaltı tuzatı gemllerinin şiddetli mu
"~a . 6anıı Mo4avlr refakat et. Jtavemetlne raAm~ cem'an 116.500 
l\art> ~e..ıı.-~ığına nazaran, Mosko- [Devamı 5 inci sayfada] 

• m.ı.şJar ve mühim miktarda malze
me ıttlnıun etmlşlerdır. 

üzere bulundutu suret.indeki beyanatı 
hakkındaki mütaleası sorulan Ruzvelt, 

[Den.mı 5 inci S&)'f&daJ 

cıu lttaız ·~ın Rusyaya verdi.i'i ~~~ 
llzı Oce1ttır :?esi mooelesi mllzakere e
\irı ~· OJ>kins dün Kremlinde Sta- C Askeri vaziyet~ 

Sovyet mukavemeti Almanlara 
karşı kazanılmış kat'i bir 

muvaff akiyet addedilebilir mi? 

ıtıeıa1':;:1an kabul eclilmlş, Ruzvel-4 ~en~ine tevdi etmiştir. 

rnerıka ile Japonya 
ar~sında yeni 

...., hır hadise 
~~&on. 31 lA.A.) - Amerika 
tı~~tı~ıYan aTut.ila• top çekeri 
~ı t> Çung - King üzerıne yap 
)"'Qllttır.1r akın. esnasında h3sara uğ 

1'~~·:.:.:."::'.::..::~::: Asker gözü i'.e İngiliz Başvekilinin yeni nutku 
......, Nı'i~u Yazan: Emekli general K ... 
~!)~ aı <A.A) _ Macar erkilnı Mister Çörçü'in evvelki gün Avam ğinden, Birl~ik Amerıkanın en geniş bulunduğundan ve blzznt İngiltere 
Ilı! llllllla~ günler zarfında vulmbu- Ks.marasıncla yaptı~ı beyanatın bil_ bir tarzda Ingilt~reye yardımda de. ada.larae dominyonlarında harb sa _ 
~ \tbUt beler hakkında hiçbir res- bassa b~ kısımlnrı, bugün .hemen vıı.m eyledlğınden, bu sayede Alman nayii ile harb zl.rcuıti istıhsalatı ın 
t. 4trt neşretıneın~ir. Buna rd- biltün dilnyayn sirayet istido.dını hava fniklyet.inin kırıldığından At • mütemadiyen arttığından bahs ~ 
'atı 0~ ~CSlnde muharebe etmek- göstermekte olan blr hıırble bu hıır. j lantık harbi kazanılmış olmaktan u- Mister Çörç.ı. b · h be : en 
,, ~ ırtın lann motörlU kıt.'alan btn en kanlı ve en mahuf bir sah- zak olmak.la beraber Amerikanın mıi d u muzl 

1

~ ya.na a • ~e~ etnı"'a!"!ıında yeni muvaffak!- nesi olan .ş;prk qe ~ hıırekô.tınn e- dahalcsıle yavaş yavn" İngilt.ere le tiruır· n Fa~~yante~ ... ~~ so erıl dle söyklleml.t-lı.ı.~ ~ erdır tJ' •• 
1 

d . ...., - . • ~ , ""'"'m nıcvs m ya Q.lJı -
~ c:t e bir aur~tte mildabada hemmıy~ : cra e ecek ma.. hine dönme~ ol~uğundan, Nil v~- yor. Bu iStiLa teşebbüsünün vukubu -
".i:...'u. lltınan, mevzllerlnden püs.. hlyett&d · . dıSinde. henuz eskı emniyet. teeasus laca.tını muhakka.k sayıyoruz ve Ey. 
~. •e ~ dotru taklb edil- RU.SY_D-Inn muht.şem lbır lcudre_tı~ etmemış.se de oradaki vaziyetin de uç l(ılde vukuu beklenen bu teşebbüs!) 

na7Alerm..)Jlllhınır. mukaıvemet ettı • ay evvelkinden da.Aa iyi. hır halde CDe•aau s inci uyfad&J 

• ,-t 

Şart cephesinde t nıtb'9n iMUl ~tfl10I'. -0&.etıelerden
- Ey ruh ..• Bir daha. dünyaya gelsen, ne plıiltl• •.,_.,, 

ider.U.?. 
- Her halde inean olarak Jeiill • 



2 Sayfa 

Hergün 
Ticaret Vekilinin 
Nutku etrafında 

\ı. _Ekrem UıaklııilJ 

B ükü.mcfüı ihtikiirla. mücadele 

&eşlı.iliı.tını iakvi)'c etmek mak. 
s:ı.dilc alacağı tedbirleri tesbit ederken 
mütehassıs fiat mlırakibl ,-etlşUrmeyl 

ön rıliinda ~rcrek istanbulda ve An. 
karada iki kanı açtL Bu lı.oıımn Anka
ra kolun.da y~nlcre de 50n dcnlerlnl 
Ticaret Vttili Mümtaz Ökmen verdi. 
Gönül isterdi ki cazetelerhnlz bu der. 
si li7tk olcluja ehemmiyetle tebarüz 
ettirmiş oJaıılar. Flllıat ;vushlik önü
ne gcçilemiyen bir maniaydı. Bununla 
beraber menn o derece c:ınb, mühim 
ve hayatidir lı:I, kliçilk bir '8.blillnl ;yap 
mamak busbüfün mahrumiyet olacak. 

Ticaret Vekili fiat mürakıblarmın 
nzifelcrinl hadud bfJ7Ullda bckllyen· 
Jerinkl kadar mühim buluyor. Çünkü 
bunlar, vatan bekçilerinin geride bil
i•n millete eman~t btralrlıklan allder. 
le ~uklann lolunnl:anndan çalınması 

SON POSTA: 

Resimli makale ı Buhrana tutulan insan 

na meydan vermiyeeeklerdlr. Çok şiddetli bir kasırıaya uğrayan •ır ormana bakınn, ~!ardan bazJ. Bahran, yahud felil:et kısa veya wıun sürsün, ona marıız kalan fnsaııJar 
Vazife gerçekten bayati b.ir ehemmi. lan Yıkılmış, bazılannın giirdüklerl zarar ile birkaç kuru yaprağa veya. bir iizerinde yekdiierinden çok farklı tesirler 7apar: 

yeti haiz41r. Ancak biikfimetln aldıtı iki eıla da.la mlhıl.!astr ulııı:n~r. Bazılan bir daba. kalkmamak U1ere yere serilirler, banları ise ufak tefek 
tedbirle murakıbm gösterdiği basiret Fırtınaya tutulan ormanla, bub.raDa tutulan lnsaıı arasıncJa derin bir yara bere ile kurtulurlar. Birinci kısım kökü zayıf olan insandır, ikinci k•· 
ne derece mühim olursa olsun halkın benzeyiş vardır. sımda ise karakteri kuvveW ve y:ıpıl1$1 cesur olanı bnlul'U%. 
sıkı bir Yantımı ln&n!ıam etmezse :l'ay. • ......... ••••-·•· ...... ---·-----------·-·-··-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................. ·-···-•w•••••..,_..... ......... ________ _ 

~~:r~~~n:~~~;~~2: [ S e h.; r B a b er 1 er.; J 
faz1a7a satm almak fhtikirb mieadc. A A 
le gayretlerine ~rkadan vurulmuş b~ ~ ................................................................................................................................. ... 
darbeye muadildir, sonra diişünıiToru:c -=-a:~=m: ;; Mağazası dolu Yapılacak nç çOp s·ü·~;;b;;k··;üdü·~~-~ 
icab edu. olduğu halde mal 
=.t":~~1ı::~"n::: :satmıyan tüccar fırınından birinin inşasına lerinin istanbutda 1 
::.ı: :CZ::t ~~k~::::ı:~= s·ıabt a ~ d b ı ld ~apacakları toplantı~ 
Zaruri lht1yaç1ara ccvab veren hl1:btr Yapılan ara1:tırma netice•inde 1 ar ua a aş anı 1 . 
maddenin yoktuğunıı duymak endlse- :ır ı 

sismkda.nsına -~~allmd~~~: • .'u.~bt•l~lreb y
0
;Y1!_ csnt-~-- «malım yok!» diyen tüccarın ril~~ ==~a mt!1:~ j 

~~~ ~~ ~~~~~~W~l · f 
birler alınmıştır ki. btHı:ball, ~eon u - Belediye tarafından şchruı mnh -ınnıa.n yapılacaktır. Çöp fırınların. d:ıuJunan Silmerbank umum mQ -
mana nazaran dah:ı. büyük btr lumır Sul~da. · manl!atiura..cı telif semtlerinde çöp fınnlan y~ptı.. da günde 200 araba. çöp yakılacak • dürü Bllrhan Zlhnl Sanus tetkik- ı 

Temmuz 31 

Sözün Kısası 
Bir ihmal 

E. Ekrem Talu 

G idlp cörmedlm.. haber '\'erdDer: 
Fatih tiirbesinln ~eneslndrııJ 

mo:ı.'\)'ik cakııt:ır yer yn S<ıkülmiif, 
türbe avlusu ~irkin bir hal almış, ve 
bu çirJdnUk gün günde..-ı aı-lıyormuş! 

Fatih, kendi tarihine şeref katmış, 
orta rata hatime ccldp yeni çağın 
mukaddemesini, dclıa.sı, kllc1retl \"C a
za.metne dünya tarıhlnin cephesine 
hakketmiş bir Türk ulusudur. 

tinvanı banmış, kendi hakanmış, O• 
nun neslinden gelenlerin arasından 

soy uzbr, halnler ı;ıkmrş, bu tıf'Zl ilgi. 
lemcz. Biz, onu olduğu gibi, münferi· 
den almah ve ona kllr$ı, beş usırılan
beri iftılıarla elimhae tutta.,lFumuz mü
barek blr bö~enin fatibl 51f;ı t.lle dalma 
ve dalma tebcil etmeliyiz. 

On iki yıl sonra beş yii:ıuııcü fetih 
yılını törenle lıutl:ıyacai:ımu Türk İs
tanbulu bac ebediyen ma1cden büyük 
Türk kumandanmın türbesf, onun şan 
ve şöhreti.De dalma yakışır bir du • 
romda olmah detll midir? Ve bu hu
susta en ufak blr ihmal, azıcık bir te
seyyüb, ele ciine Larşı bizim hakkı • 
mıZ<Ja ne gibi lılr r.klr h!isıl eder! 

El·ka.f ldart'mlz, şim:li \'Ukuf ve 
tecrübe sahibi, nıisnu niyet sahibi ve 
bilhas& kadir bilir, lludreW ellenlc • 
dir. Bunu, El·ka.fun171n meşkür faali • 
yetini belit etmeden takib ederek, ya • 
klnen blli10~ 
Şu halde, nasıl oluyor da, Fatih clbi, 

milli mefahirlmlzin en llerl safında ge. 
len bir zatın türbesi bu derece lhmale 
uğruyor? 

Evkaf ummn müdürlüğünün her 
1t.alde makbul bir ııebeb ~stereeetln -
den anin giblyb. Ancak bu gibi ah • 
valde. halkın üzüntüsüne meydan ver. 
memek için ba sebeblerln önceden be. 
yan edilmesi ve bir lhmal ve kayıd • 
aıslık manzarası ihdas olunmaması li
mn defli midir? 

ner ne olana olsun, biiyiilderlmbo 
ıöstereceiimiz sanı ve ali.kanın milli 
seciyemizi ölçmek hususunda yabancı • 
ıann eHndc kıstas olacağını bir an ba
tınlan ~ıkarmamalıyız. E. Ekttm Talu 

ve ltimad ile ltarşıbyabnirh. Fakat bu, Armina Papazyan kendisine yapılan nlmakta oldu~unu yazmıştık. Edır - ' tır. Fırınlara atılan çöplerdeki ke lerini ikmal etmiştir. Bürhıı.n Zihni : 
hallmnızın gayrhnuhte,_,ı Mr encllşeye .. .. d yaptırılan m1k ve J>a a . - Sanus bugün 'J('hriml.ze gelecektir. f c K .. _ k H b } ~ 
•·npılarak herhangi bir :mıulıleyl lü'ZU· muhtelif müracao.tları ve maı taleb- neka,pı ve Mccl.dlyekoyun C 6 •• ..o .. ~-11: .. ~t.\'lU gıbi maddeler, hu - Sümerbnnk umum mUdilriı şeb. • Ul'U a er er .) 
- lerinl cMaJ okt. ah d e iki fırından sonra Sllfıhtarağada da u... wıa- """'"'••n-;ı ı_ 1 'Y d n birkaç defa. far.lasını almak mı Y ur .. vey u cm v diğ ·· 1 .._ ••••• ; e a.y:mlmak.\a, 11.miT.de kaldığı mUddet zarfında. 
~ istJ.hWd normal lstilısalln o cudu kalmadıı. diye ia'af etmediği ya_ yeni lblr çöp fırını inşam kararlaştı- . er ':;i er Ynlulnıaktıı.dır. nu ke _ Silmerbnnk ve bilhassa Yerli Mal- 1 e Ed!rnckııpı - Topknpı asfalt yo-

tt üstüne çıkarınıunasına tlbl pılan llılxı.r üzerine anlaşılmış ve nlmışb. &lA.htarağa fırınının ınşa - mık pa.çaYralarcıan da ayrıca ıar Pazarlarının faaliyeti etrafında : lunun elektrikle t en vir edilmesi karar-
~ c Fıa.t Mürnk.abe Bürosu kontrölörleri sına dünden itibaren b:ı.ş!anmıştır. iStifade olunacaktır. tet.kiklerde bulunneaxtır. Umum i laştmlınıştır. Elektrik idaresi buna eJd 
d ; 1 t Vekilinin temas ettiği bahis- dükkina giderek, bau mallar satın Bu fınn 55 bin lira.ya çıkacaktır. ı Çöp fırınlannın \\atıerınde bl •• müdür ayni :;;amo.nda Sllmerbank l bir plan hazırlnmaktadır. 
1 

rlncarc mühimlerinden birini de ser. almak ;stemiŞlcrdir. Pıı.,pazyan kontrö_ Bu modern çöp fırınlannın pro _ halk hamnını yapılacak bu hanı r~r fabrikalarının faal "yetlnl ve elde : e İngf}lz pro!CS()rlcrindcn Hamlet 
e : vazife ve rolüne ald düşünce- Jörlcre de «YOktun dcyınce, memur_ Jesi Ali Çorbacı nammdn bir göçmen nn suyu fırınlard:ı yakılan çöp~:1. a edilen neticeleri kontrol etmek ! dünden itibnrcn Galatnsn.ray lisesinde 
~::11 buluyoruz. lar hüvlyet1c.rini göstererek derhal vnt.anda.ş tarafından ha.zırlanmışır. a.t..eş!ie ısıtılncnktır. Bu suretle ~! maksadlle SUmerbankıı bağh fab- İ şehrimizdeki lise ve orta okullo.rın lIY 
5 

Mümtaz Ökmen diyor kl: IT1Qğazanm ardiycler inde araştırma - Ali Çorbacının bu buluşu Dahmyej fe}ırin çöp derdi halledilml.§ olacak, ! rna ve müesseseler mfidilrlerinln : gillzce öğretmcnlcrıne lisan tcdrisa -
«Bizhn telikldml~~~ . s~rnıaye Uıt;- ıara başlamışlardır. B u araştırma ne- Vekaleti ve diğer nlftkndnr mo.kam _ hem de !halk hamamlarının auyu İ ~rlmizde yapncaklan toplantıla- ! tına aid !bazı mesleki dersler ' 'ermelte 

sadi varlıtımızın bir cuz udur . • onu erlh • tlcesinde mevcud malı olmadığını Jar tarafından takdir olunmu~tur. masrafsızca ısıtılacaktır. i t.n:.a riyaset edecek ve bazı d irek- : ba.şlaını.;;...:_tı_r_. ----------
d ona hakkı olan kan v • ' .• .. ç·· f ınla . edildikte s n a verecektir • 

:maye e er. .. • a Tinin artıb iddia eden Papazyanın ardiyesinde Bu üç fırından başka Uskuda r, Bey op ır rı ınşa n o r ! 'Uttıun. -- .; : o·· L o M 
rlz. Aneak kapitulasyon e~ .(1 k d 'd - ;f ,.;; 1 d İZC döliilnıfyccektir • mildaet za ime kaldığı : 
olan yurd uz bir t~likkf \'ardır ki ser- 103 top yerli bez, 9 balye proste!wl ·, oğlu, Edfrneka,pı a yenı en WJP 1 • ~p er en · İ zarlarının ve Sünıcrban B ~ ~ :ııursa Vefılc Paşa na~n..c;oS1Sfii~~7ı 
mayeye sömürücü bir vasıf izafe et. 14i top puplin, 7 tap mermerşahı ve i t iln masnuatın satışını da kontro1 1 mwlan önt.gsı-" cevad T I' 
mekte ve onu entemnsyonnl bir .zihni- 20 top fan ila bulunmuştur Bunlar • imar planları 1 Mürakabe büroları i edccektı.r. P eksunun kızı ve Anhrad" Bilfı.1,,6 
yet farua bu~n nıemleketlnıizın en dan başka .satışı vMecllldl~i halde I t · ı d · ı · • ./ ba'nın baldızı B ayan Nec ~ çok muhtaç oıdu~u m:ı.ddcyt c-r.tirten mahalline venımıyen 10 top İngiliz hazırlanan semt er eşmı 8 1 ıyor '-............................................. henUz enç ynşındayken aaçar olO"". 
bir taclrln baıika bir memlekette claha bezi de bu eşyalar a.rasmda bulun - Belediye imnr Müdürlüğü, Boğaz _ Ticaret Vekfı.leti, Fiat Mürakabe Laborantların kongresi hastalıktan btitiln lbtinuı.mlarn rdgl 
:> ükselt bir kir bulursa bo maclcleyl şt içl, Rumeli &ahili, Unkapanı Te civa- , 1.şlerini yeni icab. lııra göre tanzim e_ Türk Laborantlar kurumundan: men :ırurtuıaınıyara~ d!hı h:ıyata 
yolundan cevlriP o memlekete satması- mu u~. ha'""•nda m :lli k ba tedb l almaktadır Bu.. Kurumun yıllık toplantısı 2/ 8/941 lerlnl kanu.m•..+••. Cenazesi dünkü Oı 

b _...._ i d Armına pnpazyan ...... rı, Sulta-A·'--ed, sır•·eci, İstiklll cad dere Z2 ır er - . - .,__.. ,_ nı tab6 buhnaktaclır. Gene a ı;.uıll Y J..UW..Wl • Fi M k b B Cumartesi günU sa:ıt 15 de Şehremini şafliba günü Karacaahmeddekl -,, 
balkın en mübrem bir lbtlyae madde- korunma kanununa. muha.lefet su .. desi ve etrafı, Samatya, ve civarı, 1 günkü vaziyette ıat .. 0:a a .e u .. 1 makber ... ;..,e de'nedl'-'rtir. Allah ~ 

• ndlsbı fu b lan lını tır roları yalnız b irkaç buyuk var.yette Halkevi konferans salonunda yapı a. ....,... ._ Lll&OV 

sini stok yapıp ıizlc.Tt:rek e ~. çundan takibata aş ı ş · Suadiye, Erenkö1 ve civarının ta! - olduıın.-A..- kon•roı ~·lerini daha. cağından kayıtlı azanın gelmeleri rica met eylesin. ~ 
safi .e pynmeşna !tir buoç tem ... ni Ayrıca. Mahmudpaşada manlfatu - .S 6 u.11Mı:u.., " '"" 

mibah sa,..U~. Açıkça söylemek cı Alyanak da fı!.biş fiatla mal sat. sil~t ;pla.nlarını hazırlamaktadır ua.. I muntazam bir çekilde yapabilmek olunur. BÜYÜK MÜSAMERE 
lsterilD 1ı:1 bi.Ubı maddi nrhkları üsıü- ra ak iddia.sile Miiddeiumumüiğe ve • diye ~ Erenköy civarının tatsil'M malrsadile teşkilfı.ttn bütün vilayetle- Siyam ticaret heyeti H1LAL GE.~CLİK KLÜHÖ 
ne :mili~. clevlet.çi T~ halkÇı dam- ~'•tir. plıinla.n Şehir :Uec!Jsi naf.a encü - re ve bazı mühhn kaza merkezle - Slya.mlı tüccarlardan mürekkeb b lr MENFAATİNE ' 
casını vurmuş olan bizim rejimimiz.de ıwu'-9 ---o meni ,t;ara.fından mahallinde tetkik ?ine de teşmili dllşünü1mektedir. Ye_ ticaret heyeti tetkiklerde bulunmnk San'aUtfu' Müzeyyen Senar ve o:ı1' 
sermayeııhı vataDsız bir uıısur ola. Sıg"' ınakları kimler edilmiş ve beğenilmiştir.Encümen Bü.. niden açılacak bu bürolara Ankara- ü-zere tehrimiYJe gelmiştir. Bu heyet, dasıarının konseri i, 
rak yasamasına a.sla göz )ummayıL t d:ı .. ' ~-~· ikmal eden kontrolörler §ehrimizde bir müddet kalarak te - Saz. c"•, dana ve sürprizler. sıı .,,., 

. 1 1 tıracak? yükadanm ta.ısi.Hi.t planını da et _ ıu Aı.u->u t .- 1 ~ Buna. makabil biz menşeı ne o ursa o • yap • _ ü tti Ş edı1eceklerdlr. roaslarda tmlunacak ~T. pltı.jı gazinosunda 2 Ağustos 194 ,, 
sun bir Y11f'&'Ull alett •lllıak lstemlyr.n, Vı1Ayet, muhtelif taz:a.larda §im - kik etmiş ve muvafık gorm ş r. e- tayin martesl gilııü akşamı saat 2:ı L 

milli nrhğımrzm bir cüıı•ü olmak lıaY- diye kadar yapılan ve yapılmak.ta ().. hircillJr. müt.ebassı.s.ı Proot ve imar • p 1 L ı· s ltibaren.R AD y oCJ_...411 
slyetlle ~alışan. normal ve muhik lı.a- lan sığınak ve korunmn yerlerine aid müdllrlütü diğer semtJerin tafsilat A D L I y E ve -
eder ve onu beslem~1e çal~z.> 
n kabul eden Bt'rmareJi daim& bbnaye bir ra:por hazırlamış ve Dahlllye Ve_ pianlarını da ibugünlezde hazırlıya • 1 

Ticaret Vekilinin bu cümlelerde ee. taletine göndermi§tir. caktır. H A B E R L E R 1 
nebi sermayeyi kasdctmedili aşı"kardır. Dlğer ta.rafit.an e:v ve apartıman - 1----P-E_R_Ş_El_ın_E_31-/~7-./l:"M~l~_,~ 
Ecnebi sermaye bir yabancı me.mleoke- lardaki korunma yerlerine ald mas- Meydan konserleri b k d k b 7.30: Saat ayarı, 7.33: Hailf. ~~· 

te bl7Jde tatbik sahaSt kn1mıyan siyasi rafların kimlere ald olaca~ı tesbit O- Beyoğlu llalkevhıden: Den·ız an avasının ararı azı (Pl.), 7.45: Ajans haberlerı. s. ,v., .. 
.. s-"' istisna eclilll"Sf! anrak kendi 1 tur ti 
=~a bulcl11tuııun ~k üstünae bir unmuşt . l d korunma yerlerine 1 - Evimiz korosu; Dk konserini •h ti • t tk•k• •ç•n du••n taı·ık edı"ld•ı müzlk (Pl.), 8.45: Evin saa l ~· 
kir temiD ettlti takdirde gider. Milli ı:pa~=~: nkiracılar tarafından 31.7.941 Perşembe günü saat 18,30 da CI e erın e 1 1 1 1 -- Sani ayan, 12.33: Saz es;r;er~t ~ 
~--tıarımıza unun olnıak b>dllc. ge. a E 1 dek' Taksim Belediye Bahçesinde verecek- Ajans haberleri, 13· Ha i ~$ -"*' 
_.. k t is I.ıııe müşt.ereken ödenecektir. ver 1 

14 •• Ka,.,..,k mnzı-"k (Pl.l, ıs: .t'~·. 
tireeeği bilgi, tet'rübc, tn'Ve • - t.a r dan tir. Ud hlml için dünkü Çarşamba gUnilne ta- • ..,,. ,,,, v ,,., 
mi bakımından blziın için her zaman sığınn.'klar ev ~hiblcri ra ın 2 - Xon.5er serbesttir. Herkes ıele- Satiye yolstızluğu davasında m a • Uk edfl:mlşti . Fakat, mahkeme dos - n, 18.03: Radyo cnz ve tıııı;;, JI ~ 
nemnunlyct verici bir h1iıdisbc oh';ak y~aptırılacnktır. 

1 
bilir. .!.~.~!~: .. !.~?.1~.~.~~ •• ~!!:~~-~~--~~: yayı tetkikten sonra bazı cihetleri talı- trası, ıs.30: serbest 10 dııdt:ıeşıııe ot' 

leab eder. Fakat bugün iç n nna m- Ask er llk işleri .................................................... kike muhtaç gördilğünden karar dUn P.lya.sa şarkıları, 19: (Der aAf1go ,t>J 
kin yoktur, korkarız ki, dalın çok u- verilememiştir. a ti>, 19.15: Radyo caz ve ~e ~O ı5: 
ıı:.un seneler gene lmlt!n ohnı~·aeaktır. d .., 1 1 ı· STER İNAN 

1 
Duruşma, SaUye blnasınm Deniz - Sa.at yıı,rı, ; ~ 

Yerli sermayenin '\-atansız bir unsur 337 0gum U arm bank tara!ından satm alınmasında De- kestrası, 1'9.30: a ~et•-pete 
halinde yasaması. kullanılması bah_ l· ki l 1 R "ı NAN M A f nlzbank kanununun 3 Uncü maddesine haberleri, 19.45 Yurttan g,IJl ,f!t 
ne gelince, Ticaret Vekili Tlirk tue- . yo ama an s T E tevfikan İktısad Vekılletlnden tab - Radyo gazetesi, 20.45: 1;nı ııı~,,~ 
carının dürüstlütündcn umunılyet iti- Be)· otlu l.'erll Askerlik ~ubesindtn: Arkadaşımız Peyami Safa. lstan - demektir. Bir akademi lnrnılcJuta slscn ve aynca bu ıs için müsaııde al- 21: Ziraat takvimi ve t~P~ ~~tı, • 
barile m~mnandur. Anrak yirminci as 337 doğumhıların ve bu doğumlular- balda bir (imli) kongresi toplamak gun bu farz davaya bakar. J'akat biz. mıya ıuzum olup olmadığının ve bu leri borsası, ıı. ıo: Fası 1"'.,, ıw ' 
rıa muhtelif sabalard.l belirtt.fii ruh ve la muo.meleye tabı diğer doğwnlulann emelinde. Diyor ki: yazı işçileri ve devlei adamları, ki- mUsa.adenin Vekiller Heyetince tasvlb {Sanatkfi.rlarımız konll~ P!_ en'/.. 
ııUmlyet hastalıJdanndan tamamile ma 1/Temmuz/941 tarihinden yoklama - diir~en.ia bugÜD)LÜ ball. Bii- &ibh::ri l1b- llh." mobayyd bir aka- edilen İstanbul limanının ımanna dair Opera nı1sikiSi (Pl.1, 22.30-,,_",t· 
sun kalmış hl(bir memleket tasavvur larına devam edılmektedır. yük Millet :\le.clisinde de açıkça deminin mevhum biı· lı;tikbalde vere- 5 senelik planda mcvcud ve mUnde - ajans haberlerı, borsa, 
eclllemn. ){arazın tezahilriinü nerede Yoklama gt.inleri tekrar aşağıya ya- konu.şuldutu gibi, disiplin hasretini eeti kararları bekl.iyemeylz. mlç bulunp bulunmadığının 1ktısad Ve band CPl.). 
r:iriirsek önlemek nteeburlyetinlleylı:. zıımı.ştı son kerteye ceotıren 1am lılr an~ Bir daha teklif ecıı1onun: Tıpkı kAletin.den sorulması için, başka güne ·~_. .. _. ____ _. •I' 
EsaıM"n dış ticaret bahsinde harbden 2 - rYokla.ma cumartesi günleri ha. halidir. Bunua en müşahhas tecd- pamer komiqoaıında oldai• ctbi. bırakılmlŞtır. r•p 
:::'te~~:"h~h= ::~~ riç olmak Utıere ayın tek günlerinde lisini gözlere vuran imla serk~liğln. akademik münakaşaları imkan nhı • Bir ırz dütmanı mahlrum lstanbul bO tt•~ 

i ~I T ya.pılmaktad•r. den başlıyalım: Ulus gazel.esinin beıinde bertaraf ederek •usag-e» Jd -····-;;~ Jm eok azaHacak :mah y r. e. 3 - Yo"l"-"nlO sırası·. •-•· Anadol JaıılP O U 30/7/1941 nrılış • 
5 • ci _ _,_..._] .. ....... keyfi bir .....,ası vnr. u a • denilen, bn•ünkli c:uıh kullanış de- ...,, ........ ..f.~~ ..... !! ... ;.:::::::ı:........... 31 Temmuz 941 gllnü - Bey~lu nın. ha.iti ba mıiessesedc cabpn her l"erhıe uy;:.u, ameli kararlar wrmek Nulfe isminde bir genç kızın ırzma =::::=====::::~~ ıtııpanlŞ 

merkez nahiyesi: Taksim: Galo.ta: Ka- muharrir ve mıiterclmin imlası baş. Ü'Zere blr Usan konı;rcsi toplan<ıın; geçm~e teşebbüsten suçlu ömerin du- ______ c_s /t(sl" ~ 5.20 
eunpa.şa nahiYelcrlnden Eıelmlyen'ler. ka. Halid Ziya Uşaklıgil üstadımı. l'ra.ater, lügat, ıstılah, lmJi konıls- ruşması 1 lncl ağırcczada dün bitmiş erJfP 129.0325 

1 Ağustostan 7 Ağustosa ktıdar zın imliısı kendine güre. sa:rın Ri-za Jonlan olsun; bir ay kadar ealıısm; ve suç sabit olduğundan 3 sene 6 ay ndra ı et ı•r 12.84 
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b 

9 

L>. 

28 

ôtl• 
::ı. o. 

v, ıs 20 

E., ' 6R 

Aralıi .... 
136) 

1la6k.öy nahiyesi. k d Nurun imlisı da kl'ndlne görrdlr. sadece güniin :ı.nars· ine mini o1a • müddetle hapse malıkôm edllm·ştir. New-York ıOO ~tı& 30.90 
8 A!iustootnn 15 Ağustosa a ar - Hemen her gazete, başnıakalt'Slndc. cak mu~-alı.kat dlalplln tedbirleri al- Kadına saldıran kedi Madrid ıoO "/tfl ıcr so.'17 

Receb 

6 
kimdi Alqam 

s. o. s.

1 

u. 
11 16 ıo i7 
8 49 12 -

Şişli nllhlycsi. fıkrasında iç makalelerinde ayrı aJ- Yokohama ıoO ıs'"ç · 25.55 
16 Ağustostan 22 Ağustosa kadar - rı lmlfılar' kullanıyor. Vekiılctlerfn, mı.• . S r b teklifi Ortaköyde, Ci!teho.mam 60kağında Stokholm loO 

-Hııı:ır 
87 xemert>urgaz nahlycsf. resmi büroların. yarı resmi müessese- Peyamı a anın u d ;n sene 15 numaralı evde oturan Me' Ahat a- Alt.ın .. r? S 5 -

22 .Ağustostan :::9 Ağustosa kadar - 1--'n im1~1arı ~·~ ınıla da birlik ve kadar geç kalmış olm:ıl ıı crabcr clkl Uıı Sar bur lt "' -
iMSAK k 1 G 1 ta.· Kasınıpaşa.· orn _.,. ((%aJ'llnn neresinden döniilsc t.:irdırn dıuda bir kadın cvv g ay - 24 nyar t> ---- --- . 
s. Beyoilu: Tn s m : a a · · disiplin fok. nu gazinosunda otururken gazino sa- külçe ıJtJll,....;lfl vr~ 

u. Hasköy ve Kemeı"i>urgaz nnhylcslnden Biliyorum: Usan ve gramer mü • kaidesine tamamen uy~undur. Biz hlblne nid bir kedinin hücumuna uğ - - - ~· -
8 G2 gelmiyenler. <970~) nakaşası akademiktir. Bu hız ve iş buna lna.nıyorm:, takat ey okuyuea ramıştır. ~· }liSSC 25.SO 
7 ~5 Şubeye davet dıinyasuıda almılemlk demek, tarz sen: Azgın kedl neye uıtradığmı şaşıran ~ıı . . ejl 

Bakırköy As. Ş. den: lSTER iNAN MelCUıatln bacatlnrmı ve ellerini br - seııcdıet1l\l.lllnde T\ltiln R o~ J Yat.t 
s. L), 

22 17 

ı _ Yedek Tıb. Binbaşı 306 doğum- 1 malıyarnk kadıncağızı eheınmiyctlı su- 'J'l.l flY.e }llSSe sencdl. ./ 
ıu Hakkı ~. Zeynel~ldln l35958) ııe •

1 
STER l NAN M A rette yanlaınıştır. ı ş~tl ___ _..-,,,...--

yedek levazım asteğmeni Bedreddin Melfıhtıt. tedavi nltına alınmış, h~- ~-
l •9 Gm:beleuin <38030) acllcn şubeye mü- van kuduz hastanesine ıöndcrilm1şt.ır. 

racaat. etmeleri llfın olunur. 
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31 Temmuz SON POSTA: 

erakl:a şeyler 
sıralarda adliye nazırı bulunan 
ruıuıd'a nüfuz etti ve Par.steki tanın
mış Nazileri salonuna çağırdı. Rey
nauıd başvekil olunca da, Qu&l d'Or. 

F 
ransanın çdkü.şılııdeki mes'ul!- yordu. Bunun icln de ıtordUğü c!olam. ,,ay'de ba.şvckiı.let daırcsinde bir büro 

yetıcrtn en btiyülc yüklinü bir ·ıK·ı NUMARALI ba.çlı işlere kıL?Şı mükA.fat olarak aldı- kurdu. Gece gündüz. her saat Rey. 
kadının omuzlarına, senoterce. son ğı ~aralan .. azım:;.ayordu. Başkal~nnın naud'a tavsiyelerde bulundu ve biltıin 
FrG.nsız başvekılleııri:ı.den Paul Rey. Uzerınde nüfuzunu kullanmak ıçın al- kabine toPlantılarına iştirak ettl. 

naud·un metrooliğinı yapmış olan kon- eu· ·vu· ·K HARBDE dıtı binlerce liralar sayesinde şahane 
tes Helene de Portcse yiftlüyorıar. bir hayat sürüyor, bir yan.dan da ban- P a r i• artık her f'JYİ öğrenmiıti 

Kontes on oo.şe sene kadar Fransa. kalardaki mevduat yekununu kabartı. Artılı: bütün Parı,, Reoynaud lle He-

1.ktida.r mevkiınln arkasındaki tiz1i F 10;'-~0ınetle p.yet mühim bir tic&rt lene arasındaki münA.sebetlerin hakiki 
kuvvet, kudret> ve nüfuz Olt.ı'alı: yüksel- ransarı bir i'şi olan herhangi lclmae enınde 80- manasını anlamış bulunuyorlardı. Ok 
dl. Bunu da Praruıanın sıyasi ve ma.U d ·'--ıştı Reynaud karıısını nunda şöyle bır tavsiye ile k:ı.rşılaşı - YaJ an c~ · ' 
mah!ellerlne mensub belli ~ı şamı- •• yordu: İşin en kestırmesi, ıtidip Kon- kontes te kocasını bıraktı, Fak.at her 
yellerin her gece buluştukları <salon> u JlaaD tes de Portesi görme!ttir. o her kapı11 ikisi de boşanamadılar. Zira Fransız 
&ayes1nde elde etti açar. kanunları kat'i boşanma.dan evvel ka-

Muhteria bir kız:r.n kurduğu ••adlD 1931 de Helene Re1naud'u bir ma- n koca arasında Uç senelik blr ayrılık 
plan A den gibi işlemete. yetl$t.rmeğe bRşla- devresi bulunm~ım şart koşuyordu. 

dı, gi.ızclllti ve istidadı saycsınde liıu Bonnet imdadlar:n.ı yetişti. Meclisten 
Helen' Fransanın cenubund!L doğdu. hiç te güç bir Lş olmadı. Helene gibl ayrılık .şartını bir sPneye ındiren bir 

BaQası tanınmış bır sanayici idı. Kızı- ~ Reynaud da P'ransa.da siyası muvı\ffa- kanun çıkardı. Bunun üzerıne eski 
nı mükemmel blr surette okuttu. He- ' lene cok güzel ve lstidadlı bir kı7Xiı. kiyetıerin, nü1uzlu dostluklar, ahb"'b- t>aı;veltil ile kontes boşanma davaları 
Daha kliçUiı: yaştan, hudııdsıu ihlıras.. • lıklar sayesınde elde edlldlğini bilL aıetılar. 
l~r bP.slıvordu. Mektebde sınıf arka- yordu. Bunun !.cin de zamanın tanın- Bir yandan da Hel;ıne tnglltereye 
daşlarına aGöreceks\nız, günlin birin- mış. nüfuzlu a.vuk.atıarından birinin karşı olan dU.şmanltğını açığı>. vurmuş-
dc hem marka, hem de milyoner ka.- lcızile evlendi. Karısın!. karşı hiç tel1 

t.u. l')"ansanın Alm"nY'L aleyhine harbe 
rısı olacağım, d!Yo•du. sevgi beslemiyordu. girmesine şiddetle muhalefet eden ve 

Hel<>ne on beş yaşına bastığı sırada., Miiatakbel ba!vekilin ıahneye Fransa çöktükten sonra, Reynaud'la, 
baba.sı kiıfı derecede para kazandığına. çıkıtı ayn bir sulh akti yolunda zemin ha. 
kanaat getirerek Par se geldi ve ol'a- · mlanma.sı için istifa etmesini ta·ıslyc 
Frnn ~liyen gene e ene ı . 

Sayfa 3/1 

J 

Okuyucular ıma cevablarım 
Bayan ıB. L.•: fedecek olan gene sizs!nlz. Rakibinizi 
- Güzel olduğumu söylüyorlar, di- iyi ve bitaraf biı' ııozle tetkik etmenl:ı 

yorsunuz, ben de bunu aöyliyenlerin lAzım. 
haklı olduk.lanna inanıyorum. YalnU 
meselede asıl alA.kalı olan erkeğin !ilı:. 
rine bakmalı. Bununla beraber ter • 
cthte ille rolü güzel\lğln oynadığını 
sanmayınız. İkinci, hattA. liçilooil t\ -
mildir. Muvatf&klyc:sızlıtlnizin ııebe -

ini size ben izah edemem. Bunu keş· 

* Bay Mehmed. Hayriye: 
- Çaresiz muhıte uyncaksınız, !altat 

ben bu işte sizi ziyanlı gormiıyonım. 
Belki biraz yadırgı.yacak, fakat &0nra 
alı.şacak.sınız. 

) ( 
\.. 

''Son Posta,, nın bulmacası: 21 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

okuyacumuu bir hediye takdim edeceği:ı 

Soldan sata: 1 3 4 6 7 8 9 
ı ·- Delilerın ba-

kınıevı <9 >. 1 
2 -- Asker (2), 

Avuçiçı C3l. 
3 - Ses (4l, Al

manlann zapt et· 
mek istedikler! bir 
yer C5>. 

4 - İrade (4). 

h~r 

10 

da yerleştı Hilkümet merkezınde D' Reynaud, 1919 da Barcelonett nahl- . H 1 'dl 
sanın sıyast muha.faza.kirlı.ğının yestnden meb'us seçildi ve 1931 de 

esaslı rükünlennden biri o'an Andr4 "" Kontes de Portes\n nuruz ve tesirile Feci, hazin ve esrarlı bir netice 
Tardleu ıle ımc Ldaş'ıjhnı yenlledl. 

5 AYrı.lığın 
verdiği his (6). 

0 
:rardieu kabmesinde maliye nazırlığına Kont.es Pet.aın.Lnvaı k biııesi kunı-

enç kızlık çağını süre:ı Helene büytık getirildi. Ertesi sene de Lavaı k.abi- ıunca, .Amcrikaya fevkallıdc elçi ola-
6 - Nota <2), 

dPvlet damının babruııle yaptığı mü-
nakl.: !lları can i>ulağile dmledi, adetA ne6inde mtısteml•id!.t nazırı oldu. Bir rak gön.<rerilmeal lcin teşebbliste bu-
"Zberledı. müddet sonra, Tardieu tekrar lnşve. luntnıası hususund:ı Reynaud'u tazyik 

:fardım için topla
nan para <4>. 

7 - Çırak değil 
(4>, Me<:al (5). Tardieu, cümhurıyetln Fransayı ha. ~ kılli:ğe gelince, adliye nazın seçlldl. Bu ettı. sefaret katlblerlnrtcn tkislne se-

b 
• arada Kontes Helen de Porteeı ile Rey- firin mühürlenmls, kllldlenmış zırhlo 

ra ıye sürUklcdlğı, yıktığı, ve me11ı\e. edll ı tl 
keti çevreleyen, saran tehlfkelerden naud arasındaltl samimiyet arttı. İçil mücehhez iki bavulu emanet. m ş · 
kurtarmak için de meşruti bir ltranı. ..... dışlı oldular. 1934 senesinde Reynaud KlUbler i~a.nyada truna varınca. 0

-

~ın vücud bulml\smm ıazun geld.ği te. Fransanm en \t.unetll siyasi siması ranın Fransız başkonsolosu kA.tlblere 

8 - Zararın ak
si csı. ViUı.yet <2ı. 

9 - Yazılı 'bir 
SÖZ (6). 

z ııl mlıdafaa edıyordu. Helene h Poıieu haline gelm.lşli. ve Helene'nln de yar- bavulları açtırttı. İçlerlnden Nevyork. 
H l 

· ... k ya yatırılmaları kararlaş.. 

ıo - Abdal (4\, 

Yerden sıçrayan ca... f O 
mur <5>. e ene gene babasının evinde, son- haline eoktu Banda muvaffak olmak dımı ne bu dessas kadının salonun- ta bır ..,an a 

taları Fransız na.zilcrloın liderlığlnl için de Oeor~ Bonnet'in kansile ah- dan, mei>'usan mechsinde old\dtça mü- tınlmış olan yüz milyon frank /:tı 
va.pacak olan albay de la Rocque·u ta- "-"'lık peydahledı. Madam Bonnet'in bim blr ekseriyeti idaresi altına aldı. Bu paralar kon&esin zatl serve ın en 

ıı - Sıfat edatı 
C2>. Bir meyva (4), 11 
Noat C:?l. nıdı, Batıası mUthl• surette zengin ye ..,_, idi ıı .. genç lcı.zile de canclğer dost oldu. Sa- Para oburu lı:ontı-.s kuvveti! bir ma- bir kısmı · K 

er f kirli oldugu \çln evi b\I'QO~ aris- ta surette ırelenler a.. ' 7 Ha.zi an 1940" Reynaud ile on-
t.olcra•lann da uğrao'!.ı ld'ı, Bımların ıı- Jonıma mun ~ T - 1 Pi rr.:. --- llyeci ola.n babasının elile n onu ône 2 rM ·me . mUtevecclhcn hare-

ı:.ı - Kalbur (4), 12 
Genişin aksi (3l. r ş ra.smda. TaniieU, .._....va , e u r ,.,..,,_ • tes sa.nt axı 

asında Kont Enrlk: d,. Partes de var- din ve o 7..&lll&nlar gayet sllılı: bir poli- rirerek muazzam ticarl ~ıer yapıyor, ket ettiler. Yolda arab:ılarına ateş e- Yukandan aşal:ı: 
6 - Çalışkan C7>, Çiğnenmiş <4>. 

rtı Kont, Helene'e tutuldu. tikacı olan Pa.ııl Reynaud da bulımu. siyul nüfuzunu da kullanarak tilrl dildi. Birkaç gün sonra Re~~ud bıışı 
Paris1n Yedi ı:obek eskı aristokrat a- yordu. türlü malt anlaşmalara giriş~ordu. sanlı olarak. Vloh;<'deld meclıSı meb'U-

1 - Tutum es>. Blr isim C3>. 
2 - Çok değıl cıı, Temelli, aağla.m '1 - Boğuk diyarların hayvanı (3), 

Budalalık. C7>. 
~Plcrlnden birinin o~lu idi. Helene. Kontes de Porte& ile madam Bon- iıste bu sıralarda Helene oldukça and göri!ndil. soranlara eski t>aşve. 
ontu tamamııe sc:vdi denemez. Bu- net'in hilküm ~liğü bu 5alonda ta~ bozulan sıhhatini düzeltmek, kendisin ~ıı. ~ece cBlr otomobil ko.zas19 <llyP 

(6). ld 3 - zemmin aksi <5>. Boru n ası 8 - Avam C3>, isteği söyleyip öne 
sürmek <6>. 

~u~la beraber, onunla evlemnf'il ka- on beş sene kaıolncler kuruldu, düştü. ted · ettlrmek içln Vlyanaya geldi ve ab eriyordu. Fakat bUtUn Frat'sa. 
u etti Zira kocasının siyasetle U. siya.si meslekler yaratıldı ve muazzam aıvı cev ~ Uthiş bir tilfek ateşi hil-
cltı<ien al"k t' . ll ""'er •a.pıldı düz.enler vü.. burada tanınmı.!J Alman ve A.vustur- ba..onıekılin m t b . ....,e ya 

(2). 
4 - Bulmak ;çın yapılan şey (5), 

İsim C2>, Baş snç hastalığı C:J>. 
9 - Ege denizinde bir yarunada C4l. 
10 - Bir dağ <6>, Yazılan veya ya.

C2). pılan ~ey C4>. 
1 

.. adar, bırçok dosilan var- ıcarı, ma - " • · uğradığını ve o omo uu • 
1• cllda getirildi. yalı Nadlerle tanı.etı. cumuna ıcontes1n de sersert bir 

5 - Nota <2>. ~ama c2ı. Nota 

* * F 
• , k nmda bulunan 

ranıanin mukadderahna ff.!!~mete 1aer idediO:..: Kabine toplantrlarıACI ııtıra isabettıe ölmUş bulundu~unu W'Rl a-·· kur.sun k' hil uın tıcsar - DünkU sl\yım11.dııkl bulmacada soldan sağa do~ru 3 üncü sırada 
hükmeden ıalon yaptıran konte• eden kadın coktan öğrenmişti. . onı_:ı~ ım, c ilk W;; harfli kelıınenin manası tdola. mukabilı olacaktır. Yukarıdan sşa~ı 

~ 
H etmişti? Bunu tarıh sovlıyecek ... 5 inci sırada. 5 harfli öteberi ı;:ekmc~e yarıy~ bır alet l.smımn de ya\lsı 

elene evıenlr evlenm~ evini Fran- Kont.es mütb.i.ş surette para canllSl Viyan.adan müt.h~ ye mutekld bi Enis YF.DEK - Ur .. :ı iz. 
~san~~ın~c~n~n~Ul~ıız:l~u~sa~lo~n~ıa.r~ınd~R~n~· ~b~irl~~idi~.~Bir~· ~t~Ur~lil~p~a~J::ay~.ı~do~}lm::a~k~b~IJ=m~I~- ~N~azı~· ~t~ar~a~tta.n~~~o~ıa~r;a~lc~d~ö~ne~n~k.o~n~tes~~o~~~---...-...-.ıı~_,,-.ıııı~~~_....,...,,.... unutulmUŞtur · Düzeltir ve ~ _.er 

Bu suretle paranızı en emin bk şcltılöe artt.ır:ın1§ olacabmıZ. 

1 • Paranız iyi bir faiz getirecektir. 
2 - Siz tasarrufa alışacaksınız. 
3 - Milli Müdafaaya hizmet edeceksiniz. 
4 - Paranız gene para kalacaktır. 

• lle zaman ıstersenız, ba4J.nız sıkılırsa., dara gellrsenız, bir tıısarrur bonosunu 
clertıal p;;raya ta.lbetmeniz Abildir. Bunun içın b r bankaya müracaat ederek bo -
no laızind~n yüzde yarım fedakarlık yapacaksınız ve bonoyu .iskonto ettireceksiniz. 

Kuvvetli Bir Maliye de Yurdu Korur 
Milli Müdafaa bütçesi de Asker 
Gibi Hududu Bekler 

Derhnı bir bono nlarak panınm hem teDdi lehinizde, hem de •atan emrinde se • 

rerber edini?:. 

3 
6 

12 

Ay Vadeli Bir Tasarruf Bonosu Bir Yılda Yüzde 4 

" " 1 " ,, " " " 5 
" " " " " 

6 
" " l>cşin faiz gct.lrır. 

Yanı ıoo ıırahk bir bono iQill 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra ıoo 

lıra alacaksınız. 
noları başkasına oovretmek veya vadesinde bunu herhangı bir bankadnn, ban. 

ka olmıyau )'Crıerde Malsandıkların<lan tahsıl etmek kabı dır. Bunun ı\in h çbir 
ınuameıe ve merasim yoktur Vadesinde paranızı geri almak ıStemez..ı;enı.L, vô.de.sı ge_ 
len bonoyu derhal bir başka bono ile deihş.ırebll r ve aradaki faizı bll" de!a daha 
Pe,ılıı alabihrsıniz. 

DERHAL BİR BANKAYA MÜRACAAT EDEREK BlR TASARRUF BONOSU 
••. AUNll. 

M1m Pıyango ıdaresınln resm1 satış gışclerınde de tasarruf bonoları emrlnıze ama
<ll'dir. Bonoları banka olmıyan yerleJ'de Mal.sanchkl::mnda da bulabllirsiniz. 

.mekte oldukları mukavcmetın nih:ı. 

~t o zamana kadar devam edebile_ 
oeğtne dair bir fikir hasıl olmakta _ 
dır. 

Acaba hakikatte İngilizlerin ~eniş 
tayyare faaliyetlerine zamimeten Av
rupa karasına. karşı böyle bir ihraQ 
hareketi lhakkında. bır tasavvurları 

vanhr da Mister Çörçil bunu maskele 
mek için iltizami olarak mı bu tarzda 
beyanatta bulundu? Belki, evet, bel. 
:ti hayır. Fakat. hasmın her şeyi ya. 
pabilecek derecede yüksek cür'etli ol
duğu tnhakkuk ederse onun cfir•eti
ni daha ziyade yükseltecek hareket... 
lerle ifade ve itirotlardıın sakınılmak 
liı.zıın geleceği de gözöııunden uzak 
tutulmamalıdır. 

• ...., __ J ---
Londra 30 (A.A.} - Afi: 

Berlın radyosu, dün akşam Sovyet 

kıtaatının Alman hatlarının gcrlsln
deki birçok mukavemet noktalarmı 
zorla.m~ olduklannı kabul etmiştır. 

-----17 
CBa.s tarafı ı inci ı;:ıyfad:ıJ 

böyle tılr şeyi 0ırumamış oJdutunn be
yandan sonm ~ktakl .ııracatm 
kontrolu nef.aYfcJ hakkında C\'Velden 
bir şey sayıemei: mfimkfin olnmıl'ncB
ğuıı yalnız Japonyayı tazyik etmek 
mevzuubahS oımadıfıDJ mı.ve etmiştir. 

Radyo, Alınan1ann Ukraynadaki ileri .Japoltlara w:rlJeJI dmb usleri 
hareketlerınin bet.netini htıvaların !e Londra 30 <A.A.) - Avam Knmarn • 

ısında uaatşark hakkında. yen( haberier 
n~ile iznıh etınektedlrler. veren Eden VichY hükümetinln Jnpon. 

Ma.iııldain sôllkri Jua birJ Camren körfezinde, dlğerl 
So~blenn ı:..ondrn '9etlrl Mıı~kJ Lafgondıı olmak Uzere iki deniz Ussu llc 

bugün ı..ondrada bır toplnnbda BDY- Hfndi Çininin cenubunda sekiz hava 
!ediği bir nutukta. demif'tl" ki: üssü terfı:etmiş oldu'ktmun şbndı öğre 

_ İstikbal hakkında kehanette i>u nıım;ş olduğunu söylemiştir. -
ıunacaı: değilim. Fakat şu iki teY _ Londra, 30 (A.A.) Tokyo 
den §iiJ>hem yoktur. Bunlardan birı dakl İngilıZ büyük elçisi ısıİ 
Rus milletinin .sarsılmaz azmile Sov. senesınde aktedflmıŞ olan İngUıZ..J 
yet bıilı:ümetinln arkasında bulunma- pon seyrüsefer ve tıca.ret anlıışma a: 
sı, diğeri de zaferin Ruslarda olduğu. sı, 1925 .senesinde ı:ıktedllcn muazz:un 

dur. (Radyo gazetesi) anlatmanın ve bll' tanı.ftan Japon 

Hergün 
ya ile diğer taraftan HindıStan ve 
Binnanya arasındaki tıca.ri Ü 
beti . m nase-

Buyük bör halı:ikaU bugünkü ynz:ı._ 
mızdıı bir de!a daha tekrar etmt>kle 
bilmem, sayın okuyucularımızın .sa • 
bır'J.arını sul~mal mı et.miŞ olaca • 
fız: cDünyada ve hayatta hiç bir 
şeyoo yfuıdeyıiz yoktur ve her şeyi 
iıhtımalın ekserıyetile nisbi bir şekli- [Baş 1aratı Z 11cl sayfada] 

ere mutedn.tr anlnşm:ının feshe 
dildiğıni Japon hükfmıetine ingııte: 
re, Hindistan ve Blmuı.nya hukfunet.. 
leri n:ımına bildirmiştır. 

de, yani da.tma blr hava p:ıyı bırak- şebb claha ziyade iç ti ardte gorule 
mak surettle müta!ea ve tet.ldk et • bilir. işte bu sahada başlıca rolü oyru
melidir.> Onun içın, Sovyet ordusu _ yacak olan fiat miırakabesldlr. Bunun-

nun bugün cidden kahramanca ol - la beraber Ticaret ~ckilluin sci'&leri ara Al t b ı ·"' 
duğuno. şüphe caiz olmı1nn nıukn- sında sennayt'.den bah edilirken «men- man e ıgi 
vcmetini bu ordunun müttefiklere v.ı ne olursa olsun• şeklinde bir karld 
karşı tam ve kat'i bır muvaffakıyetı cördük ki, üzerinde b h başına durmı [Baş tarafı 1 inci sayfada] 
şeklinde telakki etmemeli ve bu ordu ya degu bir mewudur. tonluk 19 İngilız tica:er semlsı batll'. 

Ek U kl 1 
nuşlardır. Bıından başka b r İD«lliz 

maddi ve mües.slr bir surette destek- rem fQ ıgi muhribi ve bir korv.,t tahrib edfı .... tn 

lenmedikçe bu mukavemetin 901!: de. tır. ..~ • 
vaınlı olamıyacatını, kezalik Lenın - vetlerlnin etrafındaki çemberlf'.rın da İskoç~anın batı s.lhill acıklannda Al 
grad, Moskovıı. Kıyef ve Odcsa'nın raltılma.Jcta olduğu, Leningrnd ccnu. man hava kuvvetleri 6000 tonluk 1 
henüz alınamamı.ş olmasından mü - bunda yeni muvnffakiyetler ekle e - düşman tıcaret ;ıcmi.sinı bnt:.rmış"..ır 
tevc11id ziıhıri bir hisle ncUcc hak _ dildiği, Peipus gol-nün garbında ve Süvey.ş kanalında 28/29 Temmuz. ge
kında bir hüküm vermek cihetine gi- Estonyanın şimal mmtaka.s:ında sı _ cesind du.şman '\Skeri tCSiSatı bonıbnr 
dilmlyerek SOvyet ordularının bu _ dıman cdılmiştir. kıştınlıı.n Sovyet kuvveUerinln iim~ uı..- .. ~-.a- b' 
günkü cephelerinin muhtelıf kısım _ :UAJUAU4 ır !>!Chir Z.'lptcdlliU 
l:mnda uğramakta oldukları biıyük siz vaziyette bulundukları ve en nf- Milano 30 (A..A.) - Ofi: 
veya kü.çük zararların ve knyıbların hayet 36 Temmuz tarihli Alman teb- Urku~Mia Wn Ba.lza şehri, Po-
yekünlarını hesab s uretile davanın liğindc bildirildi.ğ:l veçhile WJasma - polo d'Italia'nın Romanya - Rusya 
neticesini tesblte çalışmanın daha nın hemen garbına vasıl olan Alman ce,phesınooki muhabirinin telefonla 

ileri kuvvetlerinin burndnki demir blldırdiğfne göre, Almanlar tarafın • 
doğru olıacağı;nı kabul etmelıdir. , - dan j;gal edilllltştir. 
Günlerdenberi St.alm hattının Ü- yoıunun tıa.mfeyninde bulunan Sov-

yet kuvvetlerine tanrruz!a 1200 l'a _ Finlerin ileri hareketi 
zerlerinde ve derlnltklerındc ge. Helsınkl 30 (A.A.) _ Ofi: 
nış geri ikmal sebeblerile birlikte çok gon, 1000 tank ve birçok levazım tab Ladoga gölün" 
şiddetli Sovyet mukavemet.ıerl kar - rib ettikleri öğrenilmiştır. . un şimal - şark sa-

Büyük muvaffaltiyetler temli e _ hflı Tuulosa kadar C'llmızdeair. 
~ısında hakıkaten biraz duraklamış .. .. Tuulos Ol tz• 30 oldukları meydanda olan müttefik d.e~ kuc;uk muvnffnklyellerin 'blrb' , one ın kilometre 

t uzerine k:1 d has ı.. şimali garbU>inde ve Moskova _ Mour-
ordulann muhtelif bölgelerde büyük. 

1 
e enme.'iuı en 11 0 ur. mnnsk demiryolunun '10 kilometre 

lü, kfıçttklü muvaffakıyetler kazan Eğer, Alman tebliğlertle Alınan res. _ garbında kfıindır. Bu haberler, res • 
makta devam etmekte bulundukln - mi mahfellerınin gunlerdcnberl ver- men verilmiştir. 
n da görülmektedir. 'M<>gılcv clva • mekte oldukları bu haberlere ve ro.- Gölun şimali garbi sahllındekl ıki 
rındn ıhat.a ve esir edilen Sovyot kuv krunlara. ına.nmaklığımız lfimm gel!- demlryolu da elımizde balunmnkta -
vctlerinden bundan evvel bahset _ YO'"sa Bay Çörçil'in şark cephesınde_ dır. Deı:ruryollarının kont.rolunu tck
miştik. Dünden bugune kadar da ki vaziyeti bu suretle telakki ederek rar eline almak mo.ksadilc du.şmnnın 
müttefik orduların Besaro.byada sov. daha aktif hareket.le.re vakit r;eçir _ asker ihra.cı için yapmış oldu ıı te -
yetlerl çok sıkıştırdığı, Zitomir • Kl. meden tevessül etme indeki ehemmi- şebbu.s akim kalmıştır. T'1.l"dednen 
ye! mıntakasile Smolensk Şimal mın. yet kendıliğinden meydana çık•lr düşman, sa.hada bin olil ılc mühim 
takasında ihata. edı1en Sovyet kuv • BmekJ! SeMnl iL... Jnıiıttarda. mal'l.Cme bırakml.§tır. 
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lere serildi, durdu ... BU' 
man evde yükte hafıf, 
ne varsa topladı, hmire knçtık ... Bir 
ay da. o radn oturdum.. onu İzm.lrde 
bıraktım_ .istanb\lla döndıun .. 

Dullarn gelinçe: Y~lı dullar genç
lere meftundur. 

Paşa.bahçede bir (Mediht>.i banıme 
fendi vardı- şöyl~ elli be§!ik bır nev. 

- 47 - devuya gelmedi. Fakat yazdığım ad- civan (!) ... zcng!n .. Y'lŞ'l! erkek sev 
Genç kndın!ar ııasıl aldamrlnr? rese mektubu ve fotoğrıı.Junı da ıade mezmiş!.. Süs5. üp.ı;ü de ye-rinde: Al. -n- Y N S , azan: utrret ala Co~kun 
Evlı kadınlar nasıl aldanır:ar? etmedi .. ikinci br mektab yazdım .• bk; pudra; lavanta. Hepsi tamam .. 
Dullar nasıl aldanırlar?.. bu defa; hayatımın tehlikede olduğun gönlu çabuk olw.:ak dutlar, siise faz_ 

B ~ı daha afnr, daha tl-j ~u m~ddet zarfında, madam Anııalden birine kaldırttı. Lükln bUtün bu~ 
mı~siz bıra!.."ttlıştım evde_ ka- mutemadıyen Muazzezi gönderiyor., be. !arın knr.şılığını metrcsı olmak suretili 

:~arsız. d~ilncell soknklardıın cadde. nı çağırtıyordu. Bir defasında Muaz.. ödedim Selma .. Kadınların nenuz kafes arkasında dan; geceleri scıb:ıhlara kadar uyu. la duşkünlüklerinden anla!!ılır .. fakat 
bulundu u o devırdc, Meddnb Kfızı. yamadığımda.n, :ntı"har edt:ceğlmden bunlara mektub y:ızınak, sev.yorum, 
mın bu m.:ıccra:ım cidden garıbdir. ba.hsettım .. geıdl!... Tanımaüı~ bir ölüyorum, int' bar ed~'r.ı filan ce 
Eskı Zaptiyede; o gece K§.zımı dın- erke~ın mcktubilc randevusuna gelen mek para etmez .. hcrhaİde arada ta: 

: ~en g~ı~o:1', ne yo.pnum Ui.zımgeı.,zeze, cemiyetin oana ' iş bulacatmı. ar-j Bllmyionım, macerayı dinledlkteıı• 
~ d~ınl duşünüyordu~. Bir nralık, ken- tık b~ !uhus yuvasına gitınl:rcceğlml sonra hakkımda vereceğin hüküm nJ. 
: d"?.1ı .sana rastgeldlglm yerde b,ıJduın.16ÖYJem..stJm. Madam Anna, bu cevaba dir? Ben kendıml günahsız b:.r günaıJ. 
: GozUme düşmUş kıziarı kurtarma ce- rağmen beni tazyıkte devam ediyor; kar, masum bir mücrim olmakla ~e:l~ 
: mlyeUnln tabelası il!ştl. Bu isimde ba- budalalık etmesin, hovarda müşterlle- edlyorum ve her şeye bu ugurdn peJtl 
: na ald herşey bulunuyordu. 1smlni ilk rınılz vnr. beş on parn sahibi olmafa çok kayıblanma rağmea namuslu biri 
~d~fa işitmiş olmakla beraber, burasının baksın, diye haberler gônaeriyordu. insan olmak, iyi yolda yürümek yeg~f 
: bır hayır cemiyeti olduğunu anlBmış.jHastanenln ült.1mat.omu karşılllnda, ge. ne arzum. Fakat ins.•nlar ve hidlse-! 
E tım. Bıı.şvurmıya kamr verdim. Bir de ne Annaya baş vurmaktan b:ı~ka cart> ler buna imklin verecekler mi? Bene 
: burada talfhlml deneyecelttim. kalmamıştı. Babam uğuruna, kendimi bu gayyaya bıra;can?ar, ıkurtulmamı ıs-l 
: Cemiyette, ilk lt.arşını'iL ~ıknn, sende bu yola nezretmiş olacaktım. tıyecekler mi? İşte bundan Umıdım! 
~olduğu gibi ~uml .kAtibdi . .Aynen; sa- Gittim ve 0 31tşam da b:ışımn en yok. Korkuyorum, korkuyorum St-lmaı4 
:na yaptığı gıbı, lAuball ve yılı.şık ha- korkunç hlıdise geleli. Madam Anna. N d d N · · 1.f b ! 
Ereket etU. Ona da eö~yaşları arasında nın işlettiği diğer bir e\e götürdüler a an an evme mel\ u ı 
:maceramı anlattım. Hıc olmazsa baba- beni. Gece yansı da ev basıldı. Bizi, Sevgnt Nevin; ! 
:mı ~l.r hasta~eye ya u:rna:ar~ı yal. d?rt beş kız. kuyuya sakladılar. Fakat Sana bir havadls .. Zaten bu mektu-: 
: vn.rd m. Tcsellı etti , brrcoı< \ nadlerde dıkkntll bir araştırma yapan zabıtai bu da hemen bu havadisi sana bildlr-i 

lıyorum: 6 
bir genç kız ~ye basmış demekLlr .. nıdık bir kadının t4Va&tıtc lı\zıındır .. 

- Gonul muammasını ~E'n taşı. Onunla bir ay ~adar hayli gezdik. Ana.d<>lu:hisar!ı çamaşırcı Emine Ha
mam · bu mu:mımayı duşunmüş; \'e. Sonra biilıktc yani ben o ve onun nım vardı.. Medihıı.nın evine her 
ya: he:e de ç.ı •muş deği~nı Bann .. - k, t k o 
K d 

. • mucevherlcrl - Burs:ıya aç ı . ra_ ay çamaşır yıkamağa rfderdl Emine 
• a m avcısıı. aıyorlar? Bunun sc._ d t H .. beb d ? , · 

1 
dan da ben A anaya savuş um. anımı kandırdım, kcnd;sine elli lira 

t rıpı ~:~:~:ra Kad~n~ar1ı ~It.,;keyde ~ls.. Evli kadınları a 1datmak bi~ mesele- vacıett1m. 
. .., :ı es ne oy ugum d k asil k t k nb b l 

içm mı? ... Ya .mc!ınlar; erkcljerı ok. :r, ya oc 
1 

e sı ~ ı ·ı e a 0 - Beni ya~ tüccarı diye tanıtmıştı. 
.seye bastır p dn t.·n-uk kunıesıne sok- mak, eve tek.'ıfslz gırıp çıkmak veya. Davet etmışler •. bir Cum:ı güııü Emi
muyorlar mı? .. N.çın «!tadır> bu hu- hud araya bır kocakarı koymak is. ne Hanımla bern~er Pr.şabahçcye 
su a muateb V"' mes'ul değıl d" cer ter.. O sene Bey<\ZJtta ~anafa ma_ Mediha Hanıef~n.ı:nir. ya!ısına git • 

r e mun eb ve mes'ul o!sun?. Servet. ı ·· a a a ı gtb: ~un Cuma ldı. , t • -

1 
hallesınde otut"U!'Ordum.. maliyeden t·k f k t ks' .. 

l siimanmı o: •ı:•ıcu kızlnrma sute_ tekatid olmuş Fuad Bey namında bir konukolll§udan ge:en olacalt da be
dıp de omrümı kahvecı çıraklığ le komşumuz rnraı. Herif yn.şJı, karısı ni tanıyacaklar, adamakıllı bir dayak 
geç.ren paşa zadr!er .ız mıdır? .. Her daha genç .. komşuluk ha.sebıle bi:: iki yiyeceğim iiye de ödüm kopuyordu .. 
fac da muhakkak bır cka.dın p:uma. defa Fuad Beyın evine gıttıın • heri! Elll beşlik Me~l:ha Hanımefendi a. 
ğı. yok mudur? Şu halde ıkı araf dıı rakı mııptelıi.sı idi, başladım ş.şelerle deta görücüye ç.k~n blı genç kız edıı. 
b er •hokkaban değıl mi?.. raki hedıye goturmeğe.. nihayet bir sile geldi_ alay o1duğu aniaşllmıyacak 

En kolay a d::ınnn kadınlaı. genç gece a.:ıamakıllı sarhoş ettim .. kendi- olsa <Maşalab .. maşal!~h) dıycr.eğim. 
kı l:ırdır. Onl.ır h .. yatta henüz tcc- ni kaybetti. Kanapeye ynslandı .• der. · 

b i ş 1 k ·· hbet bl k Ah §U para!.. In::anl'..\rı nelere mec. 
ru es :ııdu-. ık o mn , sozu so ı en yere yuvarlandı.. fırsa~ bu fır- bur ediyor .. validem ynrint:e elli beş. 
raz yerınde o!m3 k; Uç dört gün hiı sattı. Hanıma scs1endim · tHemşlre lik kadının karşısında taJtla.k etıyor-
taklb .. bakınız size küçük bor vak'a hanım·, beyefend1' fA-'a · k"y,·1 "ldu. f k t b- ı ..,.. • .., dum... a a oy e zengin kadınları 
anlatayım: lnr_ o kadar :,cylE:dim dınlemectı Y"" "· evlenmeden kafese t:oymnk güçtür .. 

ş.rketı H~yriye vapurile Bet.eğe gi. re yuvarlnndılıır .. manzı.11 ... h bir kalb yalıya bir ay git.t:m geldim, nıhayet 
dıyordum: Iske.eye çıkarken yanıma çarpıntısı kend:Sini t1kayar;Lr.. ba. evlendik •.. cE;J KAnm.. gözünü dört 
g"nç ve guul oır kız tesaduf etti .. şınızı örtüp teşrif ediniz de yata~ına 
he:n hoşuma gıtti Hem de pıralntn kaldıralım... açı. dedim ... ve di'rt değil .ı>ekiz aç. 
kııpe eri, pır nnta yüzukleri benı mılı Kadın teH't!JJa f!<'ldi.. ıllt t'VYP.l gö tun .. bir senede Y'tlı satıldı .• eşyalar 
lndız gıbi çektö. ekser.ya: KıLların al zfune çarapn şey bilezikler! oldu~ .satıldı .. çarşıdaki d\;kkfın satıldı .• 
dan:p nldanmıyncnğı yuzlerinden bet Fuad Beyi .sürükiiye sürfık1ıye yata. Şehzadeba.şında'!d a!'S'l satıldı ... para 
lı. olur b"ktun E"tça he...., 1 lar bittt .. ben de Mediha Hnnımelen. - ... ·• · · · ı .• en yo 11o... ··t·· dlik F ... At k d f ı 6 .... a go ur . .ı..... a m: az a ya 
açtım: tBuvun1nuz hanınıefendi .. ı • " 
l! d b • d t' . k 1 nımda bulundurmak ıc:n a ... amcağı. 

ızar ı, ozar t geç ı.. ıs e eye çıK. ıı..~. h li 1 d- - d- y 
tık, p~lne dıişüm . yalı1arda:ı birine r.u.ı ay yer ere U;iUt' um. ata-
g.rdi.. ıSkelebaşınd:ıki mahanebic"den ğa yatırdıktan sı:-nra kaaın: uBu ada 
yalının kının olduğunu öğrendim.. mın sarh<>§~uğunaan bıktım .. > dedi. 
bu yalı eski paşalardan blrinin yalw <Hem de gençs!n:-ı ma2zall'lh bu hal 
idi?. Kız da paşanın yeğeni .Mualla çekl'Hr mi? .• Ben de içerim :ımma nL 
hanım imiş!. Hemen bir kaptan elbl hayet bir iki '.ant- keyif 1çin .. » diye 
sesı tedarik et.tı..rn. Febüs fotoğrafha- cevab verdim .. 
nesınde bir re.;im çıkarttım.. ~Mahru- Bu kısa muhavtre biz. oerhal an. 
se vapurunun blıinci süvarisi Kfizım lnştırmuıtıı ...... 

dlyi tekaüde sevkederek tatlik ettim. 
Şimdi Eyüb Sultand1 bir odalı bir ev 
de eski bir hizmetçisinin yanındaotu_ 
ruyormuş> 

Meddah KAzımın anlattığı ~u üç 
tip hi.lcliye bitt.i. B;r k!llime katmıya. 

raıı: aynen yazdığım hikayeler, bılbıuı 
sa kadınlar için üç fec.1 hayat safhası 
dır. 

: b~du. Fakat gtlnler geçti.. ortad.a ahllı.ckiye memurlan, saklandığımız yer_,mek ıcin yazıyorum. Banın cifUise ktnıl 
:m et hiçbir şey yoktu. MUtemndı- den bulup çıkardılar. EvvelA karakola geldi, bil bakalım? Sana düşünmek! 
~yen, bu~ün gel, yarın gel diye oyalı- sonra mlkllriycte götUrUldilk. Utan. için yıllarca milsnnde versem ıanınıı;; 
! yor, benımle ahblblığı llerletmeğc ça. cımdan yerlere geçıyordum. her yerde edemezsin. ' 
: lış:ıyor, sırnaşıyordu. Bu kadar bekleme. hakaret görüyorduk. Bu tahammuı e- Bu satırlan yazarken, senin mektu .. 
:tene be.nım, ne de b"bamı~ tııkatlmlz dilmez, insanı ıırınd=ın öldüren bir hft. bu aldıtın zamanki hayretini gözUmiltl 
:vardı. Nıtekım, bab:ım bir giln şıddetll dlse idi Selma. Öğrer.dim ki, buradan 6nilne getiriyorum. Kim bilir, tesadti~ 
:bir kl;lz geçlrlnce. her şeyi göze aldım da hastııncye gidip muıı.yene olRr:ıkmı- tiln bu sürprizine ne kadar şaş:ıcalann.l 
:ve madam Annaya koş:ırak, her şeye şı7., Ronra da veslk:.ı Vf'.receklermlş. Haydi Nevin, seni !azla merak·a bıro) 
Fazı olduğumu s(lyledim. F!unlan haber ı:ılınca deliye döndüm kıp üzmeyeyim: Bızlnı cl!tılğ" müdıırl 
~ Selma. ertesi a~am kibar sınıfın de- Ôallme gelene ıa.lvardım yakardım: olarak gelen kım biliyor musun? se1 
;vam ettiği lüks bır fuhus yuvası olan kimse kulak asmadı b l"'. Ves'kah bir dad ... Hııni sana tutkun olan su faktr; 
: bu a.partımanda ilk m~tr!ye çıkarıl. 'ahişe olmak, benım!e beraber yakalıı. delikanlı . Şaştın değil mi? Ben de ye-ı 
:cı.mı. Bu, büyük bir adamdı . SıŞJn.an. TlRnlann anlattıktan Sl'kild" daima, nl mUdürün o olduğun•ı anlndı~m za·; 
:çırk!n, oldukça yaşlı idi. Çıkmadan ev. lrontroı edilmek, sokakta. ötede beride man ayn} derecede hayrete dUştilm. ! 
:veı, madam Anna: ıtörünilnce. ahldk r.abıtası ml!tllur1an. Bunu nasıl mı a!lladım; çok basit~ 
5 «- Bu adam, beynelmilel inşaat şir. TJın sorgusuna maruz kalmak .. oo .. n görür görmez .. Mı:!ktublanndn ondan oj 
: ketinin umum müdürüdür. Çok paralı- 'ı>cl !. kadar ook: bahsetm!ş ve onu o kadııtj 
; iır. Memnun eder, kendine baflarsan Evrakımız hazırlanırken, aklıma ce- canlandırmıştın ki. tipinden. · mln•! 
:1ta1.anırsın1D mlyet geldi. Son bır care olmak tı:>.cre den. muztarib tavırlarından. nihayet; 
~ Dedl. Ertesi ıuıbah, elime bir elli ıı. buraya bws vurm3.ğa tarar verdim. Bir bizim dilnyndan uzak cittliğlmlzde va·! 
;raht tutuşturdular. Yüzüm hlcabdan kağıda umumi ltAtibe hitaben mektub z!te kabul edişinden derhal Jntiknlj 
E kıpkırmızı, fakat babamı kurtarablle. yazdım. Beni :Curtnnnalannı yalvar. ettim. ! 
: ccğimden bir parça teselli bularak n- dım. Koridorda, bize bekçilik eden me. Ne garlb tesadilt değil mi Nevin?.; 
p>artımanı terkettlm. İlk işim, bnbamı munm bir anlık m~gullyetinden ıstı. Senden kaçan delı!rnnlı, buradn sun•! 
~ tıususı ~astanelerden birine yatırmak fade ederek, gıızete getiren bir milvf'z.. cok yakln bir insanın yanma geldi~ 
: oldu. Dığer hastan"lerde yer açılınca- ziln eline tutuşturdum. Cebimde kaç Maamafih. sakın beni de kıskanayım: 
~ ~:t lı:::t: bu _P&ra ile babamın bir mfid. para varsa hepsini verdim. Gıdlp. deme... l 
: l3ana a 

1
: Rmecetln! ümld ediyordum. mutlaka vereceglni vfidcttl. P,1.ığocu Hemen söyliyeyim ki. ben hu cocuji11 

: Gene ~e::;·· ~üş· to!ı: ya.şayabillrdl:n. heyecan lçlnde bekledim. Nasıl oldu, senin kadar caztb bulmadım . ııat.tJ 
Evete u"-ayı ne tüm. Arasıra C"mi- ne yaptılar bilmiyorum. Umumi katib niçin iJA.ve etmlyeylm biraz da soğuı! 
• 

0
' P uınumı kll.tibl ...... , o b n· b f · ,_b 't k ' E dum. Fakat onda ku .,o, '-'Y r. e ı u ecı a ... , e r.1 urtardı. Fa'!ı:at buldum. Sonra ona karsı içimde J?arillı 

: plimandan b .. ~ı.. .... l'U vtıd, bol kom. u iyiliğini çok paha'ı"'·" ödetti. O ak- bir his var Neovfn Ba?.a.n fdnirime dil 
• .._a ..... r şey Yoktu JO ·· b : ~ ıı:onra, hastane, tekrar para ~ 

1 
g~rı şam ve u akşamı takib eden birçok ıiokunuvor. Birkac kı>rP. de hlı;: l.ste.me1 kaptan .. • diye b"r de kartvizit yaptır Kadınla bu yrılda münllSebetimiz 

dıın- hemen bir mektubla Mualla ha- bir ay sürdü .. bu müddf't zarfında 
nıma yolladım .. Galatada bir mahal evi Apustolun meyhanes;nt çn!rdim. 
leblcide rendavu ttrdım.. b.ırinr.l ran.. Zanlılı Fuad Bey de btr aqa.m yu_ 

Kadın ok:ıyııcnlarım, Meddah KA
zmıı sizin içln .sır5yl~t1.im; aizin için ya 
zıyorum: Çok dü~nüz ve_. aldanma
yınız! •• 

: lıra ile ancak 10 gijn tıl l ted · vO gUnler, onun en iğrenç arzularını YP.- rtlujm h-.lde baK::ırP.te benzer l""'llam01 
: Ert~ı gUn para g't..ne!ıa : llyon:mş. rinc reUnnek mecburıyeUnde kaldım. lı>lerde de bulnnrlıı'Tl. Sakın ,.,.,.ı l?l\ti 
:taracakla.nı:ıı teö~ ettıl~ hamı çı. Mllseccel bir fah'şe olmalı:tansn bu d ho atrına ff'TI~ muamnte edlvoru'Tl dl~t' 
\.,. ebvenL~ı>rdl. Babamı resmI ha.ctanele>"- b,.011 darılavıro ~~-.. c \rJr:.c-1 varl 

------------............. ·-·-···- .... .._.... --........... ._. ..... _:J 

olan yurdsuz bir Mikkl \'ardır ki ser- 103 top yerli bez, 9 balye prostela:Iık, o~lu, Edlrnekapıda yeniden çöp ı -!çöpler denize dökülmlyecektir. •·· 

1
: :rlıı';nın ve Silnıerbanka -~ U V fik'P~ h~·-erı 

rlz. Aneak kapftülliS)'on ae,nnw ......... rcıuu... ~ ......... A ---J-·-- - -. 
maycye sömürücü bir vasır izafe e!- 141 top ;puplin, '1 tap menn,erşahi ve tün masnuatın sat.ışını da kontrol 

1 
~~~an e "'~•nP"' :ro -A..._...,..,..-~ 

mekte \'C onu enternasyonal ht~ _r.lhnı- 20 top fanila bulunmuştur. Bunlnr - imar planları 1 Mürakabe büroları i edecektir. mu.u "''"" ı'iı~ c~~ -ojlfı,1..6 
yet, faraza bugün nıemleltetltll1%1~ en dan başka .satışı vMedlldiği .halde ~ Peksunun lt1Zı ve ·'"'--..~ P }'tY'..: 
çok muh~ olduğa nıaddeyt getırten mahalline verilmtycn 10 top Inglliz hazırlanan Semtler teşmil ediliyor \.............................................. ba'nın baldızı Bayan •dil 
bl taclrin baıjka bir menıllckc1te daha .• ı henüz genç yaşındayken d~ar O• 

r bezi de bu eşyalar a.ra.sında b~un - Belediye imar .Müdürlüğü, Boğaz.. Ticaret Vekfı.leti, Fiat Mürakabe Laborantlarm kono-reıı" ---• - 1 
)üksek bir kir bulursa bu maddeyi o• hastalıktan bütün lbti ........... ara r»"J 
yolundan çevirip 0 memlekete satması- muştur. ·• iÇi, Rumeli sahili, Unkapanı ve civa- işlerin; yeni icabı.ara göre tanzim e.. Türk Lli.borantlar kurumundan: men kurtulnmıyara~ dün hayata F 

nı tabii bulmaktadır. Gene bu rlhniyd Armina Pa.pazyan hakkında m:ııt rı Sultaruııhmed Sirkeci İstiklfll cad derek bazı tedbirler almaktadır. B~ Kurumun yıllık toplantısı 2/8/941 ıertnı kapamıştır. cenar.esı dllnkU ~ 
hııllnn en mübrem bir lhUyac madde- korunma kanununa muhalefet su - d~ ve etrafı 'aamatyC:, ve civarı 

1 

gUnkü vaziyette Fiat Milrakabe Bü • cumartesi günil sa:ı.t 15 de Şehremini şamba günU Karacaahmeddeki 
sını stok yapıp ,-izle.,Tttek kmdisfne fu çundan takibata başlanılmıştır. 

8 
ad" E ;.. c.1 tar ' ro1arı yalnız birkaç büyük vilt\yette Halkevi konferans salonunda yapıla~ maltbereslne defnedilmiştir. Allah :tt 

za1i Te p7nmeşra bir ka:ta.DÇ temıalni Ayrıca Mahmudp:ışada manlfalu - u ıye~ ren oy ve varının - olduğundan, kontrol i§lerini d:ıha. cağından ıcnyıtlı aıaııın gelmeleri rica met. eylesin. _.; 
miiball saymütadlr. ~oa söylemek racı Alyanak da fı.l.hiş fiaUa mal sat- sillit planlarını hazırlamaktadır.Sua.-1 muntazam lb.!r şekilde yapabilmek olunur. 
isterim ld biiı4in maddi varlıkları üs\ü- mak iddia.Sile Müddeıumumiliğe ve _ diye ve Erenköy civarının tafsilat maksadile teşkilatın bütün vilayetle- Siyam ticaret heyeti BÜYÜK MÜSAMERE 
ne milliJ'~. dedeiçi •e 11Alkçı dam- rilmlştir. planları Şehir MeclisI nafıa encii .. re ve bazı mühhn kazn merkezle _ Slyamlı tüccarlardan mürckkeb bir ırtLAL GE.~ÇLİK KLÜBÔ 
~asını vurmuş olan bizim rejimimizde meni tarafından mahallinde tetkik rine de te ....... 'li dümnülmettedir. Ye. ticaret heyeti t.etkıklerde bulunmak MENFAATİNE ~' 
sermaye.ııln vai&ııs&z bir unsur ola- l 'i'.... ,,_ ,.,.,. B b t san'atklr Müzeyyen Senar ve ~ 
rak yasamasına asla göz ) ummayu:. Sığınakları kim er edilmlş ve beğt!nilmi§Ur.Encüınen Bü.. nfden açılacak bu bürolara Ankara. üzere şehrimae gelm~K. • u eye • daşlarının konseri 

6 Bunı:ı mukabil biz menşei ne olursa ol- yaptıracak? yükadanın tafsillit planını da tet _ daki kursu ikmal eden kontn>1ör1er §ehriınizde bir müddet kalarak te - Saz, caz. dan.S ve sürprizler. su~~ 
sun bir Y11rrun aleti olmak lstemlytm, VilAyet, muhtelif kazalarda §im - kik etmiş ve muvafık görmüştür. Şe- tayin edı1eceklerdir. maslarda tmlunacaktlr. pllı.jı gazinosunda 2 Ağustos 1941 "I 
milli nrhğınuzm bir ctb'ü olmak bay- diye kadar yapılan ve yapılmakta o- hlrcillk mütehassısı Prosi ve imar • martest günü akşnmı saat 22 / 

~y::~~ ~::ı:n~=· :~~:n~!~ lan sığınak ve korunma yerlerine aid müdürlüğü diğer semtlerin \afsııaı A D L ı· y E •e p o L 11 it.Rıaren.R A D y o0._AI 
eder ve onu beslemt'ye ı;ah~ı.» bir rapor hazırlnmış ve Dablliye Ve. pliinlannı da bugünlerde hazırlıya. .. W 1 

Tlca.ret Vekilinin bu cümklerdc cc. katctine göndermlştir. caktır. H A B E R L E R 1 
nebi sermayeyi kı:ı dttmed:fi aşikardır. Diğer tD.raflıan r::v ve apartunan ~ ------------
Ecnebi sermaye bir yabancı memlekP- Jı.\rdaki korunma yerlerine aid mas- Meydan konaerleri PERŞE!\mE 3tl7/Ul41 1, 

tc blz:dc tatbik sahası knlmıyan siyasi rafların kimlere sid olacağı tesbit O- Denı·zbank davasının kararı bazı 7.30: Saat ayarı, 7.33: Hııflt ~~ 
maksad istisna ~illrsr. anrak kendi ıunnıuştur. Beyoğlu Halkevlnden: <Pl.), 7.45: Ajans hnberlerı, 8: ,JI.'. 
yurdunda buldaiunuu ~k üstünde bir Apartımanlardn korunma yerlerine 1 - Evimiz korosu; llk konserini h 1 • t tk•k• • • d • t ı·k d·ıd• müZık CPl.), 8.45: Evin saat!: J'J.I 
kir temin ettiti takdirde gider. Milli nid masraflar kiracılar tarafından 31.7.941 Perşembe günU saat 18,30 da. ci et erın e 1 1 ıçın __ un a 1 e 1 1 Saat ayan, 12.33: Saz eser1erı. -~ 
şartlarımıza. uy~n obııak ka,>dile, er- müştereken ödenecektir. Evlerdeki Taksim Belediye Bahçesinde \'erecek- Ajans haberleri, 13· Hafi! \tır ı J1 
tırect>ği bilgi. tecrübe. kuvvet, is hac- - -'·lar ev sahib1cri tnrafmdan tir. - k (Pl) ıs· s:ııı ~ 
ml bakımından bizim için her z:ıman sıgın<LA 2 - Konser serbesttir. Herkes gele- Satiye yolsuzluğu davasında mUda • himi için dllnkü Çarşamba gllnüne ta- 14: Kanşık muzı . ' . ot 1· 
nıemnun.lyet verici bir lıildist.: olmak yaptırılacaktır. bilir. !anlar "':ıpılmış ve duruşma karar tef. lik edilmişti. Paknt, mahkeme dos - rı, 18.03: Radyo cnz ve tango Jf. 

i 1 b 1 

~ ~ 
"' t tklkten sonra "'-zı cihetleri tah- ~-~·, 18.30'. Scrb0 st 10 daltikl\• • '. 

lcab eder. Fakat burun f; n tına m.. A sh er ilk işleri ,····································································· ··································· .. ·· yayı e ua w-cww - şııı~· , klin yoktur, korkııru; ki, dalıa Ç(>k u- kike muhtnc ırördllğilnden karar dUn Piyasa şarkıları, 19: (Derdcle 0 ~..; 
1.un seneler gene lınk" n olmı:vııcnkhr. j STER •NAN verflememlştir. ati) 19.15: Radyo caz ve ıo.ıı' ,JY. 

Yerli ermayenln ,·ııtansıı bir unsur 3 3 7 doğumluların • 1 ı Duruşma, Satiye binasının Deniz - kestrası, 19.30: Sa.at ayarı, 11e ,ı 1 
halinde )"aşaması, kullıın•lma ı bahsi- l I S T ER . NAN M A f banlı: tanı.fından satın alınmasında D<'- haberleri, 19•45 Yurttan 8esıer• peJ'_ı 
ne gelince, Ticaret Vekili Türk tile- . yoklama arı 1 nlzbank kanununun 3 ilncil maddesine Radyo gazete.si, 20.4S: FaS11J1111~ 
cannm düriisUüfündeıı umumiyet iti- Beyoıı..ıu ''erli ... ~"'erlik c:ubesinden: ~ İ ta ti BI ak d • - ld - tevfikan tktısad VeklıleUndcn tıııh - i t t k . . ve toprnlt Al'/. barile m~mnundur. Ancak yirminci ns • ... nAA .. Arkadaşımız Peyami :sara. s n - demek r. r a emı auru u,... sisen ve aynca bu ıs için müsaade al- 21: Z raa a :vımı t.i. .,,,,. 
rın muhtelif sabalard.-ı be.lirttııi ruh ve 337 doğumluların ve bu doğumlular- bulda bir (imli) kongresi toplamak gun bu farz davaya bakar. Fakat bb, mıya lüzum olup olmadığının ve bu leri borsası, ıl.10: Fasıl beye) ~.ti\ı' 
ııllmlyet hastalıklannıclan tamamile ma la muameleye tabi diğer doğumluların emr-linde. Diyor .. ı: yazı ~Deri ve devlet. adamlan, ki- müsaadenin Vekiller Heyetince tasvlb (Sanatkfı.rlarımız konuşuyor ;ı _,, 
smı kalmış hl(: bir memlr.ket t&--"la\'Vur 1

1 
/Temınuz/941 tarihinden yoklama • cTürkçmhı buı;iinkü hali, Bi.. ilbleıt ilh-· llh... mllbayyd bir aka. edllen İstanbul ıım.anmın imarına dair opera ınisik.isi tPl.), 22.30: S~5: 

edllemn. Marazın tezahiirünü nerede arına devam edılmektedır. yillı: Millet :\feclbinde de açıkça deminin mevhum biı· istikbalde vere- 5 senelik plli.nda mevcud ve milnde - ajans haberlerı, borsa, 22-" 
.. :-.'1-·k on~ !emek Jnf!Cburlyetindeylı:. Yoklama günleri tekrar a.şağıya ya- konuşulduğu gibi, dlsJplin hasretini eekl kararları bekU,.enıeylz. mi~ bulunp 'bulunmadığının İktısad Ve 
.. - u•"'- -·•-·..+ır t bl n-.....1 ,.fi band {'PJ..). 

d ti t bahsinde hnrbden z.uu•"'l• • son keneye getiren am r a ... oa Bı"r _._ ... _ 4 .J·"t -~110--.· Tıpkı ..... Jetinden sonıiması için, başka ..... ne ·-;;.;.~---------Esasen IS care 2 - Yoklama Cumartesi aünleri ha. 1- -- ı.ca.aı """ •..... ,... ..ı11 
b-...ı rak b-"b ~ae artınlnuş • halidir. Bunun eıı müşahhas teu .... mer kom1-oawı'"- -•.an;,.u -'bi, bırakılmıştır 

enel -ıya - ...,,... ·· ri" olmak ürıere ayın tek ıünlerlnde · · ··- _, ,.. -- •• · 
mubt.ellr takyidat. mnh~.~!scı bbTus- y~lmaktadır. Jisini gözlere vuran imli serke~lığ•n- akademik münakaşaları lmklin nis - Bir ırz düımanı mahkum 
1_. __... __ .,. ___ ... -ah'-·t'~ r e. a- '-•hyalım: Ulus o-azet.cslnln betinde brrtaraf ederek •US"•U 
""' "'-.... auu...,..a ... '" . 3 - Yoklamanın sırası: ..... u- .. ._ oldu 
.......... r.~!~ ... ~.~-~~~.1.......... 31 Temmuz 941 günü - Bcy~u keyfi bir lmlisı var. Anadolu ajansı- denilen, ı,qünki canlı kullanış ele-

TAKVİM • TEMMUZ 
AraW aeu 

1!6:> -Huı:ır 
87 

. T ks1m G l t K nın, hat.ta ba muessesedc çab$&D her ferine uypn, ameli kararlar 1'ermek 
merkez na:hiycsı: 8 : a a a: a- muharrir \'e muicrclmin imlası baş.. -..A.I 1 lnd"n nelmlyen1er üzere bir lisan konı;resl torılanc:ın; 
81.IDıPaşa ,._.ye er - "' . ka. Halid Zi"·a U""klırdl üc;tadımı-.o.ıır.ıetostan 7 A"ustosa :kadar J , ,... - gramer, lfıg-at, ıst.ılah, Jmla komls-

1 ~- " - zın lmlfuiı kendine ~üre, a:rın Rlıa 
ah"' · :ronlan olsun; bJr ay kadar çal11~an; 

Hasköy n ..,esı. Nurun imlisı da krndbıe görrdir. 
8 Ağustostan 15 A[ıust-Osıı. kadar - Hemen her gıucte. başnıakale5lndc. sad«e cünün :ın:u'$1sfne mani ola -

Şişli nahiyesi. fıkrasında, le makalelerinde aJrı aJ- cak muvakkat disiplin tedbirleri :al-
16 Ağusto5tan 22 Ağust-Osa kadar - rı lmliılar kullanıyor. Vekiıletl~rfn, 510•11 

Kemeıtmrıraz nabiyesf. resmi bijrolıa.nn, ,arı resmi müessese- Peyami Salanın bu teklifi cın sene 
l~SAK 2Z Ağustostan :?9 Ağustosa kadar - leıin iml~ları ;uasında da birlik ve kadar geç kalmış olmakla benıbcr 
:i. Beyoğlu: Taksim: Galata: Kasımpaşa: disiplin :sok. azarann nen5indcn dönülse Urdırn 

GÜNEŞ Receb 
:>. o. u, Hasköy ve Kcmer'ı>urgaz nahyieslnden Biliyorum: Usan ve gramer mü _ kaidesine tamamen uygundur. nfz 
b 5IS 6 8 G2 gelmiyenler. (9702) na.kaşası akademiktir. Bu Jıız ve iş buna lnn.nıyoruz, fakat ey okuyucu 

11 __ 9-z--28-::--:;.....rr--:-:~~--:;--7....:.._:ı:ıs_n Şubeye davet dünya.5ll1da akademik demek, farz ttn: 
Ot!• ıldadi Akt•m Yaw Bakırköy As. Ş. cen: iSTER 'ıNAN 

ı - Yedek Tıb. Blnbn.p 306 doğum. ' ı 
~ D S. o. S. u. ~ u. 

• • • lu Hakkı Oğ. Zeynelfı.bldln {35958) ile •• s TER l NAN M A v. 18 ro 17 16 ı!-0 ~7 22 17 yedek levazım aster.rıncni Bedreddin 

Nazife isminde b1r cenç klzm ırzma 
geçmeğe teşebbüsten suçlu Ömerin du
~ması ı inci ağırcezada dUn bitmiş 
ve suç sabit olduğundan 3 sene 6 ay 
müddetle hapse mahkOm edilmiştir. 

Kadına saldıran kedi 

Londra 
New.York 
Madrıd 
Yokohama 

Ortaköyde, Çiftehamam 60kağındn Stoltholm 
15 numaralı enle oturan Me'lıhat a- Altın 365 
dında bir kadın cvvl"lki gün Saraybur- 24 n.yar bir graıt1 ---
nu gazinoswıda otururken gazino sa- külçe alt~ Tahnlit. / 
hiblne aid .bir kedınin hUcunıuna uğ - - F.sh•"' ~ ~ 
ramıştır. _--::: hisse !).50 
Azgın kedi neye u~adığmı şaşıran osmııntı JJJllllt· 2 

MeliUıntln bacaklarmı ve ellerini br - gencdıeri d Tilt.Un ReJl 0 ı;5 malıyarnk kadıncağızı ehemmiyetli ısu- TnsflYC balln ,e~edl. · 

E. , ' 6R 8 49 12 - ı 4.9 Gükbelcnin (38030) ncllcn şubeye mll-
b=:b.C.:mılm•-----•-ıı!I raeaat e1melert ilfm olunur. 

rette yaralamıştır. 

1 
ş1J1ket.i b!SSC 

Mcltına.t tedavi altına alınını$. h~- \..~=~---------.,,,..~ 
'~-----------------------------------------------'~ van Jı:uduz hastanesine gönderllnıli~r. 'Lll 

t 
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Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden 

Leyll t:r;p h!e'l:e yurdunun tıp ve eczacı mımııar1:1a talebe olarat ka
bul edilmek üzere mürııcaat eden'ler ihtiyaçtan pek fazla oQduğu cihetle 
bundan a>nra vckAletimiu müracaatiedü.memesi llfın olunur. <6286> 

1 Annemi ne yaptın baba? 
1 Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

çok kayn~ık. ı) bana, bir kış gecesi 
yatağında ıitrıycrek uyandığını, yaL 
nız olduğunu h~.!ederek pen<:<:reye 
koştuğunu ve seni bır hırsız gibi ev
den kaçarken gordfiğünü anlatırken, 
senin gecelerce eve gelmro.ğini soy
lerken o zamanları onunla beraber 
yaşadım, onun çektıği azabı knlbim. 
de duydum. Zavallı anacığım, beni 
bu kadar çok se,·erken bırakıp kaç 
mak fç,n ne ölüm acılan duymu.~ ol. 
malı! 

Annem çok temiz blr kadındır ba_ 
l:>a. Yirmi .;cnel!k yalnız ve müteva
zı hayatı bunu iSpata kafidir. Fakat 
o böyle bir köşede, kendisinden ko
panp ayırdığı kızının hn.,-etll~ ye.. 
narken sen öt.ede kızının (;Öuerl ö. 
nünde lba.'}ka kadınlarla eğler.meği 
:tabıi buluyordun. 

Ekmek alınacak 
Kastamonu - Göl köy enstitüsü ve eğitmen 

kursu müdürlüğünden 
ı - 140,000 •kilo ekmek kapalı zarf usu.Iile satın ruın.a.caktır. Kl

Jıosu 13 88 den muhammen bedelı 19432 lira ve mııvak.ka.t te:mınatı da 
l4ı57 lil"a 40 kunıştur. 

o 

l!w, 
• Bu mektubu annemin yanında ya. 
ı ZlYOrum. Seni görürorum "'imdi goz 

lutıe ini -v ' • r çı r&rak hayretle etrafına 
bakıYor ve gniblerden soruyorsun. 

- Ben onu Ferhana öldü diyebil -
dırmlştim, annesini nereden buldu? 

Zavallı b:ı.b:ıcı.ğım, ben ki senı bu 
kada~ .severim, iben ki sana bu ka
dar manırnn ben' • ı na.cııı aldattın ve 
yırıru sene bana bu b -
811 soyltyebildin? uyük yalanı na. 

Meğer annem ölme . 
den ka nuş, annem sen 
B çm~ş, onu sen ka.çırmışsın? 

ana o müth·" "ala -yaşındaki llliJl ... ~· nı soylerk:n, o~ 
larına tah ı kızının goz Y* 

... tam Yil'ln.l. a.ınınw ederken, sonra da, 
r. sene onun bir oksüz oldu 

B.r gün olup sana: 
- Baba, rımemi ne yaptın? Diye 

sora.cağımı hıç ın' düşünememiş mly. 
din? 

Seni affedemiyorum baba ... 
Beni çok severs n, bllıyorum, fa.kat 

tıen artık annemle yaşıyacağım. 
İstersen sen bize gel... kabahatle. 

rin, günahların çok büyüktiıı amma 

2 - İhale 5/8/&-tl Salı gımü sant 15 de Kastamonu maan! müdurluğii 
odasında topla.naca• ko:n!syon ö.aunde y.ıpılaca.iüır. 

3 - Teklif mektupları 24-90 sayılı kanunun 32 ıncı maddesine gore 
tanUıı cd1lerek ihale saat.inden bir s:ınt evıvel komL'>YQna vedlm~ ola-

caktır. 
4 - Şart.namesi heıı;üıı Kastamonu maarlf ı:ıüdürluğünde ve Kasta-

monu Göl köy enstitüsu ve eğitm.Cn kttı"SU müdiırluğündc goriılebillr. 
İstekfilerin b~ll! gün ve saatte kamıSYonda ha.zır bulunma.la.rı ve 2•90 
sayılı ka.n•Jnt:n ikıncl •e t:çünciı maddelerindeki evsafı h.att bulunmalan 
ilan olunur. (4484..6020) 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
1 

annemin gözlerındeki dinmiyen yaş. 
tarı siler, S()luk dudaklnrına bir te
be...o:;siim koymağa mu,vaffak olursan 
belki o zaman ben de sana koaanmı 
e.çnr, birkaç giın evvelki gibi, başunı 

L~~~~ r omuzuna dayıyarak sana: cBabacı-
Bense ann - ~ ~ ğım!> derim. 

t • em öldü ve sen onun ha. ~~ ·.J ırasına hürınet ederek tekrar evlen- V Biraz evvel sana: ~İstersen gel!> 
~edin <l~ ne?-ere katJanmı.ş, nele.re O dedim değil mı? Hayır lxıba, yn?vnn.. 
C<n J1Itnınuştumı f ~~ yorum sana, gel, bızi bul. Be.ki nn. 

t.'lln:ı. inandır~ - ~ 
}'andın? ı.•01 gorürken nası! d:ı. 

On beş ~-:::-r neme kendini ııffettirebi11r.siı1 ? Ol'un 

nin oda. r;ı~da idim, bir gece, •e- ~. tekrar beni bulduktan son.m kaybet.. 

Merkez hali ta§ıma işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 10 adet 
el arabası açık eksiltmeye konulm~tur.Tahm.in bedeli 2500 Ura ve ilk te
minatı 187 lira 50 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü 
kaleminde gori.ıleblUr İhale 418/941 Pazart.esi günü saı:ı.t 14 de Dalm1 
Encümende yapı.Iacaktır. Ta1ib1erin ilk teminat makbuz veya mektubla... 
n, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne 
m üracaa.:3n alacakları fenni ehliyet. ve 941 yılma aıd 'l'ıcaret Odası ve. 
akalarile ihale günü muayyen saattte Da1.m1 Encümende bulunmaları. 

c602b 

** Topkapı - Silıvrl yolunun mebdeinde yapılacak §OSe açık eksiltmeye 
kaha n an gelen gevrek bir kah- ek iÇ'n yirmi senellk acııarı unut 

ne uyanmış, telfl.şlı adımlarla 1 kek 8'Jfatlle, beyle bir hayat sürmeni Bir anda bütün bir maz.ı yıklıdı ~e mem 
1 

1 iı; ne emin m ş·nıdi 
senin dairene açılan kaıpya ko,}muş tabii görıneğe çnlışıyordam. Nasıi ki, ben ona koştum. Artık odada gen.ş m~~.a ~rakzı 0 a~ ı de vak;.1~ .• ,~mı• 

konulmuştur. Keşif bedell !361 lira B2 kuruş ve ilk temlnaU 252 lira 12 
kuruştur. Keşıf ve şartname zabıt ve Muameıat Mudürlüğü kıılcminde 
göriilebı1ir. İhale 4" 8/941 Pazartesi günü saat 14 de Dai.mt Encümende 
yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya. mektubları, iC!?le tari • 
hinden seki?. gün evvel Vilfıyet Nafia Miıdürlüğüne müraca.aUa nlıı.cak.. 
lan fenni ehlıJCt ve 941 yılına aid T°.caret Oda.!! veslknlar!le ihale günü 

tum o d -...ıı.- - b . . ld'11-· evde b" t rt~ıç..,. 1 duşunur en senın 
1 1

~ "i h . a~da .c;enin, perişan bir en yırmı yaşıma ge q;i.Jn ~ ır o "6" ~as anmış ~lı bir hanım l uğun .. nahların azabını çekmekte 
ı::;:e dışarıya. fırladığını gördüm; hlzmetçıle ya!.nız kalmakta bır mah- la onun dizlerine başını dayaır:ış 0

1d ~ nugubazı emarelerden anlıyo. 
a ik~tun: zur tıulunınadığ.ı za.ı:ı:ıan da hattada genç !bir kız.dan b~a kimse yoktu. 

0 
du"u b do~rt Y""ımda bü rum Hanı en on .... -

t.1 - Ne oldun Ferhan? Niçin kalk.. Oirltaç geceyi dışunda geçirmeni ta- Biraz sonra Zeyneble annesi bizi -k · bir hastalık geçlrmiştim, o za-
:_nvrum bil görmüştüm. içerik! odaya götürdüler ve yaln12 bı ~a.n odada yumruklarını sıkarak: 

iini 81~~n Odandan bir sesler ge1di. İki gün evvel Zcyneblere gi?niŞ- raktılar ... Annemle orada neler k0- _ Ben ne yatım? Ah ne ypat.un? 

muayyen saatte ~imi Encümende bulunmaları. 116027> 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonu Riyasetinden 

.ş tim. tim. AnnC.)-inin kabul gunü idi. l~erl_ nuştuk? Bunıarı sana yazac&k değı- DiY çırpınmamış mıydın? 
hşı- Ru~a gömü "n kwm. Ben ça. ye .girdltim dakıka., kö~ede ot.uran be llm baba; yalnız onun ~ktiği lztırab. ~ha geçenıerrie, benim Haldunln 
söyrcıum, kendi kendime bir şeyler yaz saçlı blr hanlının: ları kendim çebni§illl kadar anladı.. n~nlandığım esnada.: 
ker emtŞ olacacun. llaydi git yat ~- _ Ferhan, kızım! Diyerek .fcnalaŞ- ğımı ve gö1 ynşlımmızm birbirine ka _ zavallı annen bugilnü görseydi 

ını. tığını, bayılacak aıale gird1ğilli gör- rıştığmı söyllyebilirim. Ferhan! oemmıiş miydin? 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesi dahilinde mevcud kantin 
iki sene müddetle kıraya verilecekt r. 

m Odama 4ônnıüatüm, !atat rüya gör düm. A!n.~ r.aniyede odada~ m~f1r. Akşam eve teli?fon ettim, 0 gece Baha, baba, artık ~ni_? d~ b~ ha. 
sa:«tıne kat'iyen em.i.ı:ıdlm. Nitct. m lerin yuzu bana çeYrllmı§, goz~eri Zeyneblerde talaca~ımı sana söyle- yattan bıktığımı., es~ ~nleıln ~~
t h. l&fakla beraber aparbman merhametle dolmuştu. melerini tenblh etım.. Ukın ben an- detini aradığına emını.m. Heplmızın 
r::ısınıa açıldığını duyo.ra.k pence.. Kim.senin bann bir §ey aöylem~ne nem.le gittim, onun mütevaz: evine sı .saadetıml:zı"n namına sana ynlvarıyo 
duı~ ko;ıtuğum zaman .s&rlilll bir ka... hacet ~u ba.Oa, o hanımın yüzünü ğındıın. İJtl gündür onunla koYtlD rum: Gel,. babacı~ım! Anne_m.n elini 
lah ~ çıktıtını eönniifti.im. gorur görmez, kendimi yirmi beş yq koyuna yıı.,ıyoru'Z. Darıl.ın6. bana ba.. senin ellerın ~r~sınd~ görürsem H~L 
her t. :t>aba, o dn -.e ondan aonra mn.ra aJDı&da cörü70rum aandım. o ba, yırmi be;ı sene .sewnle bır dam al- duna daha buyuk bır emniyetle gide 

zanıan aet\i affetmiftim· ,.iinka' kadar birbirimile t>em.)orduk.. EU tında ya.pdıl'Jmız 'halde ıki gün iÇilı edim ve istikbıı.lden t.orkmıyacatu:n. 
"" la:ll1<)I W itilin, bit er. leli O da bel\M Cfoçliiloi -.ı!•llf'U. de .. nnep)4 aM,laa 1J1 anlaJld.; _.a J(e &'Wlii &eJecelı:.lin baba? 

1 - Artt.~rma 1/8/941 Cuma günü saat 15 de İsta.nbul Ca~nloğlunda 
Sıb'hat ve içtimai Muavenet. Müdürlüğünde kurulu ltomi.syondn yapıla. 
caktır. 

2 - Muhammen kira senellği 360 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 54 liradır. 

4 - İstekliler ıartnamesin1 ~all§Jlla. günlerinde komisyonda g5rebillr. 
ıer. 

'5 - istekliler muvakkat teminat mıt.kbu.z Teya i.ıanka melr.tubıle beJll 
&in ve .saatte komisyona ıelaıeleri. tı6afl• annenu öı...ı- , y - .. ft._ -

1 
2 -
3 -
4 -

\ 

Bu suretle paranu.ı en emin bir şekJde arttırın~ ola.cak.smlZ. 

Paranız iyi bir faiz getirecektir. 
Siz tasarrufa ahşacaksınız. 
Milli Müdafaaya hizmet edeceksiniz. 
Paranız gene para kalacaktır. 

• lie zaman istersenız, bafınız .sıkılırsa., dara gell.!'.scna, blr tasarrur bonosunu 
clertıa.ı pı.raya kalbetmeniz kabild&r. Bunun !çın b r bankaya :mura.caat. ederek bo -
no fa.iZinden yüzde yarım fedatarlılc yapıı.caksınız ve bonoyu iskonto et.tireceksimz. 

Kuvvetli Bir Maliye de Yurdu Korur 
Milli Müdafaa bütçesi de Asker 
Gibi Hududu Bekler 

Derhal bır bono alarak paranm hem tendi lehinizde, hem de ntan emrinde .se _ 
rertıer edin~. 

3 Ay Vadeli Bir Tasarruf Bonosu Bir Yllda Yüzde 4 
6 " ,, " " ,, ,, " 5 

12 " " " " " " " " 6 
Peşin faiz gct.Irır. 

Ya.n, 100 liralık bir bono iç.n ~ Ura verecek ve buna munbil bir sene sonra ıoo 

lıra alac.:ıksınız. 
ınoları başkasına devre mek veya vadesinde bunu herhangı blr bankadan ban 

ka olmıyan :ı;er.crde Malsandıtlarından tahsıl etmek ltabı.dir. Bunun ıçln 'h çb; 
tnuuınele ve nıeraslm yoktur Vadesinde paranızı geri almak ı&temezsenıL, vfıdesı 
len bonoyu derhal bir başka bono ile değışt.rebll r ve aradakı faıZı bir defa da~~ 
Peşin ala.billrsın~. • 

DERHAL BİR BANKAYA MtiıRACAAT EDEREK BiR TASARRUF BONOSU 
AUN1Z. 

d Mm Pıyango ıdnresinin resmt satış gışelerinde de t9sarru1 bonolan emrlnh·e ama 
Cdlr. Bonoları b:ınka olmıyan yerlerde Mo.lsnndıkl:ı.rıncl:ı da bulai:ıllirsiniz. -

nıene 01<ıuıt1an muka vemetin niha_ 
yet 0 zamana kadar de\•am edc'oHe 
ceğ ne dair bi:r fıkir hasu olmakta : 
dır. 

- - -;1 --- ------ 77 
Londra. 30 (A.A.) - Afi: [Baş tarafı ı facı uyfııcJaJ 
Berlın radyoou, dün akşam Sovyet böyle bir şeyi okumamış olduğunu be

yandan sonra uaakşarktakl ıhracatm 
kıtaatının Alman hatlarının gerisin- kontrolu nct.aYici tıakkındn tn'Velden 

Acaba hakikatte İngilizlerin 'teniş deki bi.rÇok mukavemet noktnlarmı bir şey söYJeınu mümkün olnmıyaca. 
tayyare faaliyetlerine zamimeten Av- zorlam~ olduklarını kabul etmiştır. ğını yalnız Jap<>nyayı tazyik etmek 

rup
a karasın ka b 

1 
h ih mevzuııbllhS oımadılmı ild.ve etml,ştır. 

a. rşı oy e ir ı raç Radyo, Almanların Ukraynadakl ileri .JaPolllara ftl'ikıl de11b •leri 
ha.reketl !hakkında bir t.o.sa vvurları hareketlerinin bctaetinl havaların !e Londra 30 <A.A.> - Avam Kamara • 
vardır da Mister Çörçil bunu maskele nahğile izaıh etmektedtrler. amda uaak$3rk hakkında yen! haberler 
mek için iltizami olarak mı bu ıtarzdn veren Eden VlclıY hilkılmetinin Jnnnn. 

be tta 
Maı.kmln söllleri .._ 

yana bulundu? Belki, evet, beL Jara biri camren tartezi.nde, dlğeri 
ti ha.yır. Fakat., hasmın her ~yi ya. Sov;ıetienn Londrn se.t!rl Ma~kf LaJgonda olmak ü1.cre iki deniz üssü 11 
pabilece-lt dereeede yüksek cür'etli ol- bugün Lonctrada bır toplanUda sby- Hlndi Çininin cenubunda sekiz hnv! 
duğu t.'lhakkuk ederse onun ciır'eti- lec:Lğf bir nutukta demit~ır ki: üssil. terletmiş olduğunun şimdi öğre _ İ.stik'bal iho.kkında kehanette lbu nllmıŞ olduğunu söyl · ti • 
ni daha ziyade yükseltecek hareket- emı~ r. 
lerle ifade ve itinırlıırdan sakınılmak Junaca.k değilım. Fakat şu iki teY : ı.onru:a .. 30 (A.A.) - Tokyo _ 
ıazım geleceği de gözoııunden uzak den ~iiphem yoktur. Bunlardan birı dak1 Ingilız büyük elçisi 1911 
ı.utulmamahdır. Rus m.iIJet.lnin sarsılmaz azmlle Sov. senesınde aktedilmıŞ olan .İngU 

Buyuk bir bakıkatl bugünkü ynzL yet bükiımeUnln nrkıısında bulunma- pon seyrüsefer ve ticaret an~~ 
mızda bir defa daha tekrar etmekle sı, diğeri de zaferin Ruslarda olduğu_ 81• l925 .senesinde n.ktedllen maazz:ım 
bilmem, sayın oırnyuculanmızın sa • dur. (Radyo gazete.si) anlaşmanın ve bir tarufto.n Japon 
bırtarını su.llstlmal mı et.miş olaca - ya ile diğer taraftan Hindı.5ta.n ve 
flz: cDünynda Vil hayatt.a hiç bır Hergün Bırmanya arnsındalti tıcari Ü 
,eyde ymde)'Uz yoktur ve ~r şeyi betlere mütedair anlaşmanın m ta:· 
iht.iJnalın ekseriyetıle nlsbi bir şekil- [Baş tarafı Z •el ııa.vfada] dildiğıni Japon hukümet.ine İng~tee. 
de, yani dalma bir hava payı bırak... şebbiis daha ziyade iç ticaretle ı:orülc re H.ındista -
mak suret;le müta:ea ve ıc•ı.ık et _ bil" ı· ... _ ' n ve Blmıanya hukümet.. .... ır. '>""" bu sahada ba:şlıca rolü oynı- lerl namına bildirmlştır. 
melidir.> Onun içın, SOvyet ordu.su • yac:ık olan fiat iırakabl'Sidlr. Bunun. 

nun bugün cidden kahramanca ol • la ~raber Tlt"aret "\iekillnin sô11eri ara Al duğuna. şilphe caız olmı,Ynn nıukn - sında sermayeden bah edilirken emen. man teblig""' ·ı 
vemetini bu ordunun müttefiklere tel ne olursa olsun• ~!inde bir kayid 
ktırşı tam ve kat'i bır muvaffakıyetı «ördıak ki, üzerinde b 1ı başına durm.ı [Baş tarafı i lncl sa:vfad:ı] 
şek.lınde telakki etmemeli ve bu ordu ya dcğu bir mevzudur. tonluk 19 İngilız tica:et G~ı batır 
maddi ve muesslr bir surette destek- Ekrem Ufllklıgil nu.şlardır. Buruian başka b.r ~ 
lenmedıkçe bu mukavemetin çok de. :.~ribl ve bir ton·et tahrib edilmiş .. 

vamlı olamıyncıığını, kezalik Lenın _ vctJerinin etrafındaki "em"--'"·ı·n d:ı İskoçyanm batı , ...... 
grad, Moskov,"I. Kıyef ve Odesa'nın ... ucık.. s~uu acıklannda Al raltılma.kta oJduT...· Lcnıngrnd cenu. man hava kuvvetıerı 6000 ıo ı k 
henüz alınamamış olmasından mü • 

6
"' n u 1 bunda yeni muvaffakıyetler elde e dilşman t caret ientisini bat!nmştır 

tevellid z!hıri bir hisle netice hak _ d'ldiğ' Pe" - Suveyş kanalında ~8/29 Temmuz. "'e-
1 ı, ıpus golunün gnrbındn ve - .. 

kında bir huküm vermek cihet.lnc gi. Esto cesinde dUŞman '\Skerl tesisatı bomb 
dıJmiyerek Sovyet ordularının bu nyarun şimal mmtakasınd:ı sı - dunan edilml§tir. ar 

- kıştırılıı..n Sovyet kuvvetlerınln t"ım'... uı..- .. 
günkü cephelerinin muhtelıf kısım ~ :u--.rnada bir ~hir :ı:ıptedOıU 
ıannda uğramakta oldukları biiyük siz vaziyette bulundukları ve en ni- Milano 30 (A.A.) _ Ofı: 
veya küçük zararların ve knyıblnrın hayet 30 Temmuz tarihli Alman teb. Urka~Mia 1kfün BnJza şehri, Po -
yekıinlarını hesab suretile davanın liğindc bidirildiği veçhile WJasma - polo d_'ltal~'nın Romanya - Rusya 
ncttcc.'Jini tesblte çalışmanın daha nın hemen garbına vasıl olan A1man oephesın~kı muhabirinin tele!onkı. 
doğru oliacağı;nı kabıil etmelidir. ileri kuvvetlerinin buradaki demir bildırdığine göre, Almanlar taratın • 
Günlerdenberi St.nlııı hattının Ü- yolunun tıarafeynlnde bulunan Sov: dan işgal edilm1ştir. 
zerlerinde ve derinliklerinde ge. yet kuvvetk!rıne tanrruz!a 1200 va - Finlerin ileri hareketi 
nıŞ ~rl ikmal sebeblerıle birlikte çok gonı ıooo tank ve birçok levazım to.h HelsınkI 3Q (A.A.) - Ofi: 
şiddetli Sovyet mukavemetleri kar _ rib ettikleri öğrenilmıştır. .~doga gölünün şimal _ şark sa-
şısında hakıkaten biraz duraklamış Büyük mnvatf.akiyetJer tevtı.li e - hilı Tuulosa kadar t'limizdcdir. 
oldukları meydanda olan müttefik den küçllk muvaffakiyeUer,n birbi Tuulos, Oronetz'ın 30 kilometre 
orduların muhtelif bölgelerde büyük- ri üzerine eklenmesınden h!ı ıı olu; şimalı gru-bisinde ve Moskova _ Mour
lü, kliçfiklü muvnffakiyetler kazan Eğer, Alman t.ebliğlerıle Alınan res · mansk demiryolunun '70 kılometrc 
makta devam etmekte bulundukla - mi mahfcllerintn gunlerdenberi ver- garbında kaindır. Bu haberler, rcs • 
rı da görülmektedir. Moaılev civa : mette oldukları bu haberl • - men verilm~tir. ere -ve rıı.. Gölün şimali garbi sahilindeki iki 
rında ıhata ve esir edilen Sovyet kuv kanılara. ınroınıaklığımız llirzım gelL d 1 vetleri d b d em ryolu da elımizde bnlunmııkta -

. n en. un an evvel lbahset • yo"sa Bay Çörçil'in şark cephesınde. dır. Deın:ryollıınnın kontrolunu tck-
m~tik. Dunden bugüne kadar da ki vaziyeti bu ~mret.ıe telfı.kkı ederek rar eline nl.mak maksadile dUşmanın 
muttefık orduların ~esnrabyada Sov. daha aktif hareketlere vakit r,eçir _ asker ihracı Jçin yapmış oldu •u te -
yet.ıerl <;ok :nkıştırdıgı, Zıtomır _ Ki_ rneden teve$ül et.me.sındekl ehemmi.. şebbüs akim kalmıştır Tnrdednen 
ye! mmt.:nk.asile Smolensk şimal mm. yet kendill!;inden me3dana çık:u düşman sahad:ı. bin olü ılc mühim 
takasında ihata edilen Sovyet kuv _ Emekli ıewal L.. .miktar~ wnıwme bırakm11tır. 



Memleket Haberleri 
İzmitte 

Yeni teıkil edilen Y ardımae
venler Cemiye~i faaliyete 1 

geçti 

Cenubun eski bir 
şehri: Maraş 

Egede 
lJdemif ve Tirede yeniden 
kız kaçırma vak' alaTı oldu 

İzmir (Hususi> - 0demiş kazuı _ 
İzmit. <Husus1> - Sayın bayan Mev. nın Memurıyet köyiın~c Çavuşoğlu 

hibe İnonıiniın hıma.yeler1nde bulunan Maraş: cceyhan muhabirimz ya. Mara.şta. buğday gibi hububat da Mustafa Eker, ayni töyden Mwıtafa 
Yardııruıevenıer .. Cemltet'.nin İzmi~ şu- zıyor> _ Mı.raf vilAyeti, Ahırdağı • ancak halkın ihtiyacını karşıla.yacak ~' kızı. Ayşe Seker; zorla k~ırarak 
besı de t.eşekkul etmiştır. Bu müna • nın eteklerinde ve tepe üzerinde ku- miktarda yetişmektedir. kırletmış ve kır.cağızı kaba yerınden 
sebetıe Halkevlnde toplanan 1zmitln ulm -~'-' tarihi bı'r belde .. 'r. bıçakla da varalamı .. •ır Mus'-fa tu 
vatansever bayanları çok heyecanlı te. r uş IClo'>A.l ~e "' Beledıye işlerıne gelince halen Erzin t lm t • .,. · .... -
zahUratta bulurımu.şlardır. Yapılan toP- Şehrin yeri duz olmadıtından bol na- can VaLliğini yapmakta. olan Ma.raşın u uş ur. 
ıantıya valimiz Ziya Tekeli Te vali mu- kil vasıtası (otomobil ve araba> yok. eski belediye reisi Sükuti Tükelin şe_ S~lunun .kardeşi Hasan Eker de 
avınlmlz tcmıa.il Vehbi Bet"k de iştirak tur. Esasen naltll vaaı.tası bulunsa da hirdek· le . ldd takd. şaya"' va.lt a mahallıne giden jandarma ba.ş. 

ı eser rı c en ıre ..._ E'- E .. .. t 1t1·r· 
etmiştir. Vallmizin muhterem reflkala- uzun bir müdde~ çalışamaz ve ça. dır. Zira şehrin bir k bozuk ve iğrl çavuşu ... rem rgune ruşvet e ı ·~ 
rı Bayan ScnUıa Tl'keli İzmit kadın ·bucak sAkatıanır. Buranın başlıca na .. 90 de bulunmuş ve beş Ura parayı ver.r 
!arına nutuk söyleyerek ceın!yetln ku- kil vasıta.sı (Dağdan odun it.ar ve büğrü bulunan cadd" ve sok.akları ken cürmüme.şhud ya.ıplarak yaka 
rulmasındaki maksad ve gayeleri en. taş getirmek üzere tullanıİan) mer yeniden tanzım edı~e.rek parkelettL kalanııuştır. Her iki suçlu da adliye. 
yet veciz bir lisanla şerh ve izah et. keplerdir. Şehrin cadde ve sokaklar~ ~miş, su te.siss.tı ıkmal edilerek her ye teslim edılmişlerdir. 
miş ve e2lCümle demiştir ki:... o kadar dik yokuşlu ve inşlidir ki koşe bucaktan su alınmağa muvaf - İkinci vak'a da Tirede olmuştur. 

- Sosyal ve muıt hayatın ieab ttır. hükümet konağından çarşıya inip v~ !ak olunmuştur. Anca't bu suyun fa Tire kazasının büyük Ömer köyün • 
ttıiU her türlü ferdi ı;e ma'.şl'rl müca- ·· - la k' -u ld " so··,.ıı ... nmeked·r He d M hm 111 k delede de iştirak hissesini unutmıyan çarşıdan tekrar hukumet konağına ır~,.. o Uou ,, • ., ' · · e e ed oı:> u Osman Pamu , ay_ 
Türk kadınları bu ananevi duygudan çıkıld~ takdirde Yorgunluğu gider. nüz çeşmelerden alıntiı~ı vakit soğuk ni köyden Kerim kızı 30 yaşında üç 
ilham alarak sayın Bayan 1nönü'nün mek !çın muhakkak surette bir taraf olan bu sular beş dnkıkı& bir kabda çocuk annsı U}kiye Yaşarı, kendi ba 
nrtıh tıayrak altındı\ toplanmış bulu- ta bir saat oturup dinlenmek icab e- alıkonulduğu zaman ~teş gibi olmak- çesı;nden ge!irken yolunu kesmiş ve 
nuYorlar.• der. tadır. Keza şehirde bir de elektrik te. zorla dağa kaçırmıştır. Osman Pamuk 
cBırltimiz bir mıllet kadrosunda en Maraşın havası ve suyu cidden iyi. si<ıatı vücuda getirıJın·eK şehir mede_ yakalanmış ve adliyeye Yerilmiştir. 

ulvi ve ıÇtimai maksadlnrı kendisine dlr. Hele suyu her ne kadar pek so. ni nura kavuşturulmuştur. Şehrin 
gaye edinmiştir. au bl.iyilk teşebbüs ha ğuk değllse de, bol ve sağlamdır. B;r orta bir yerinde go.vr;kabili istimal Siird hapiıaneainde 
reketı en açık manıasne Türk kadın. aya kııdar ancak y<?tişeceği söylenen halde bulunan köprünün yerine ye. bir cinayet 
lığının vatanpervcrlık., merhamet şuu kabarcık üzfımü de meşhurdur. Bu nisi yaptırılmış ve fJl~at belediye re. Siird (Hususi> - Bura cezaevinde 
runun t.eşkllo.tlandımıası. ~elik şef. üzüm Ahırdağının arkasındaki bağ- i.sinin Erzincana va1' tayin edilerek bir cinaYi!t iŞH!nmışttr. Cinayet şöy _ 
kat.inin yurd ufıılclımnı bır atmosfer larda yetişmektedir. Halk daha şim- yeni vazifesi başına gitmesi ve çimen- le olmuştW': 
halinde sarmasıdır.. ·· - d b "kmal' Yapılan intlhahda idare heyeti re. dıden bağlnrn goç etme~e hazırlan. to buhranı yüzun en enuz 1 

' 12 seneye mahkum Beşirinln Şet-
isliğıne bayan Senlh9. Tekeli, kfltibliğe maktadır. Geçe:ılerd? b~ .haft.a kadar clheUne gidilememiştir. Yeni beledı- rük köyiinden Halid oğlu Nurettin 
bn. Nebah1ı.t Belgın. veznedarlığa bn. devam eden şiddetlı şımal rü~arl~- ye reisinin de ayni metod dahllinde bir kavga sonunda kaçakçılıktan mah 
İclal Par a.zalıklara da bn. Aliye Berk, rından az da olsJ. bağların mütessır çalışarak şehrin P.ksiklerini tamamla kWrı Hasan oğlu Muhit.t.ıni öldürmüş. 
Hasibe ~aman. Şik9.r Ka.yi, murakıp- olduğu söylenmektedir. yaca~ı umulmaktadır. tür. Katil derhal cürmUmeşhud mah 
lığa bn. Saadet Çağıl, yedek azalıklııra • kemesine sevkedilmiş 2-l sene müd _ 
da bn. Hayriye Onan ve bn. Şükriye Aksaray belediyesi iki Aksaray toprak mahsullerı detle h~~ir. 
itti.fakla. seçilmişlerdır. 
Yardımsevenler Cemiyetinin Adapa. havuz yapıyor ofisi müfettişi Beıiktaı Halkevi Sivaata 

1.arı şubesi de teşekkül etmiştir. Ko • Sivas (H s s"l y d · ı 
caeli kadınlan ta.m bir birlik ve şuur Aksaray (Hususi> - Aksaray Be. Aksaray (Hustılli) - Toprak nınh- :.ı u 

1
. - nr . gezıS ne 

halinde bu kud.cıi vatan vazifesini i- ıediye rc..lsinln askere alınması üze- sulı'lerl ofisi müfebt~erinden Kenan çıkml.!j ohı.n ,Beş.kta~ H.alkevı temsil 
E k 

. k ,. __ , m·ııi. kolu mensub.nrından bır kafile şeh-
ba.şlamışlardır. r'iM Belediye rei:ı vekillığlne tayin e- r ut. gerek ofıs ve gere .....,....... ' · . . 1 • 

1 1 
. . rımıze ge m ş ve Halkevt tarafından 

1 
""ld L .. .• dilen tüccar İbrahim Perek be·edıye T. A. Şırketindeki tefti.ş ve tetk k e~ın. hararetle karşılanarak misafir ediL 

nego e ozan gana . . k b 1 btt.ırerek harta içınde A11karaya don. mişlerdir. Geldikleri gece Halkevimiz 
İnegöl (Hususi) - Lozan sulhünün 1.şlerlnı ehcmmıyeUe kavrıyara e. müştür. tarafından Cüınhuriyet Halk partcl 

yıldonumu şehrımizde büyiik t~zahü- denin hakiki ;btiyaçlan Ue alAknclar binasında. blr gece toplant.ısı tertib 
ratla kutlula.nmıştır. Merasim Ist.iklfll olmuş ve zengin bir program da ha~ Sivcu emniyet müdür edilmış ve lm t.Qplantı geç vakte ka-
marşını muteakıb başlamış, bu günün zırlamıştır. Beledlye önünü bahçe ruı. muavinliği dar çok neş'e'i bir 1ı:ıva içeris.ind 
bıze verdiği bıiyüklükler hak~ında nu line ifrağ ~erek bir havuz inşa et. Sivas <Hususi> _ Şehrimiz emni- geçmiştir. ~ıktaş H'llkevi ertes: ak: 

tuklar irad edilmiştir. Bu munasebet tirmiş ve çarşıdaki şadırvanı d:ı kal- yet kadrosunda, görülen lüzum züe_ şam da Tan sinemasında büyük bir 
le 24 25 geces· de Belediye Parkında - b. h in rlne bir enııuyrıt müdür muavinliği kalabalık önunde Hlssei Şayia ad!ı 
Hnlke-vı taraf!ndan bir balo tertlb dırarak oraya biıyuk .• r a<V·u·z -k 1 e ihdas ve bu vaz.feye de Birecik em... komedlyi çok bUytlk bir muvaffaki-
cdılm..ş ve yüzlere~ halkın iştiraklle şasına baş~atmıştır. Reıs ve ı ıne Y niyet Amıri Sildik Kısmetlı tayin e- yele temsil ederek Sivaslılara gü?.el 

~bJşlayan eğlenceler gece yarısına. ka. n! i.Şind_e muvaffak olmasını tenıen- dılın.işt.ir. ve ııe.ş'eli bir gece geçirtmişterdir. 
dara devam etmiştıı·. nı ederız . 
.,.,,,,,,-...,..~~ 

•Son Po.ıa. mn te&ikaa: 73 

usu 
Türk zekası 

Adalının da; Hailılşmitten aşatı ka
lır yeri yoıttu. Hattlı.; hasmından daha 
müşekkel ve kalın duruyordu. 

Jüri mevk!ine ııeçL1. Arbitr ringe 
çıktı. 

Müslümanlar, durmadcuı Adalıyı al
laşlıyorlardı. 

Güreşin tarzı jürl t&ra.tından halka 
şu şekilde ilan olundu: 

- Güreşte memnu oyun yoktur. Yal. 
nızı, goo çikarmak, h3.dDUil durup du
rurken parmakını ve kolunu kı.rnıak 
meıınnudur. 

Gt.ireş başladı. tık hamlen Adalı 
yaptı. 

Haknl.şmitln, yıırım metre muhitin
de olan ensesine alaturka bir elense 
çekti. 

Haknl.şmlt, koca gövdeSı1e bir iskam
bil k.Ağıdı gibi, minderin haricine yu. 
varlandı. Rus pehlivanı, ne olduğunu 
şaşımııştı: Bu ne btçım oYUndu? Nasıl 
olmı.ı.ştu da d{işmüştü. 

Derlenip toparlanarak Adalıya hü
cum etti. Zorlu kolla.rile hasmmı ko. 
!undan kavrayarak ~ırmak i.Stedl. 

Adalı; ıha.smmın :>.orlu ve mcngenell 
oyununu kolaylıkla karşıladı ve budadı. 

Hakni.şmlt tekrar hücum etti. Kafa 
kapıp Adalıyı aşumak istedi. 

Hat.Ui., hasmının Jcaf.ı.sı da yan b~ 
çuk eline geçmişti. 

Pakat; Adalı. bu hamleyi de boşalttı. 
Ust.e de. hasmmı arka çaprazına ge
çird!. Kaldırıp çeng~Uilerek yere vur
mağa çalıştı. 

Rus pehlivanı, neye uğradığını bil
miyordu. Nasıl olup ta arka çaprazına 
düşmüştü. ~elden ve çaprazdan 
kurtulmak. için, Adalının bllmedıği çif. 
te lkol kılçık oyununu talbik:ı b:ışladı. 

Dcmal, Adalının kollarının dirsekle. 
rini kolla.rile üstten kenedled! ve, has
mtnın kasıklarını arkasıle doldurarak 
sağına doğru kılcııclayauk altına al. 
mağa tevessül etti. 

Adalı, bu oyunları bilmediği için ckl
den tehlikeli vaziyette !dl. 

Fakat; Adalı kendlsıni sigortada bi
liyordu, Rus pehlivanı: olanca ısüratle 
oyununu tatbik etti. 1.Akin; Adalıyı a
şıramadı. 

m&yınca, derhal sola kılçıkladı cıı. 
Halbuki; Adalı sol tarafını da 

ğile desteklemişti. 
Hakni.şmit; hayret.ler içinde ita 

tı. Demek Türk pehlivanı ııüreşl 
yordu. Kendlsinl kurtarmak: için 
lu pençelerine ııtıvendl. Adalının çap 
zını, göbeAin<le kitlı olan ellerini ç 
rek turtulmağa t.ev-essW etti ve. 
lınm bileklertııden yapı.ştı. Ola 
kuvvetile hasmının lcltlenınls elle 
QÖ'mleğe çalUJtı. 

Lakin, Adalının bilekleri, 
pençeleri değme i.)ehlivanda 
bir kudrette idi. 

Sökemedl. Tam, bu sırada Rus 
livanının ayaklan yerden kesildi 
ha.mıının kollan ıırasında havada 
cÜk gibi bir iki adım sallandık.tan s 
ra; yüzilkoyun yere düştüğü görül 

Müslümanlar: İngilizler tıyatr 
alk"' tufanına •ooQmuşlardı. Bağ 
yorlar, el cır;pıyorlardı. 

Mösyö Piyer, ringin dibinde bir 
şeye büzülmüş, .;Uphelendiği Ada 
seyred.iyordu. Ve içlnden: 

- Bu Türle pehlivanları; bakika 
anadan doğma pehlivandırlar ... Bir 
yunu bilmeseler bile rnuka.bllinl 
hakkak olduğu yerde sevki tabaı 
lcad eder bulurlar ... Doğrusu: sırtı 
re gelmeız adamlardır vessl'lı\ml . 

Diyerek hayretlere düşüyordu. 
nında bulunan setaret kAtibi de: 

- Mösyö Piyer, hani şUpheleni 
d'tın? •• 

Diyordu. P.iyer mukabele etti: 
- Azizim; gel de şl4>helenme. Ht 

nişmlt bu... Dünyanın en meşhur 
tanuıDmJ bir başpehlivanı, sırtı y 
gelmemiş bir Rus ... Sonra; kilçü 
ğündenberi bir Rus doktorun\Dl reJ 
ne büyümüş bir pehlivan... Koli 
göğsü, enseyi görmüyor mu.sun? 
de, fevke.lfı.de teknik aıı.hlbl.. 

- İyi amma: bak Adalı ne yapıy 
- Evet; bu Tilrkler anadan doğ 

pehllvan yaratılıyorlar. Hem. bunla 
yediğlnl, yattığını, }"aşadığı hayatı 
görmüş olsan çileden çıkarsın? .. 

- Nasıl dersin? 
- Aamma yaptın be yahu, bilml 

musun. nihayet. sen de Fenerlisin 
- Evet: Tilrklertıı havatını b!li 

Fakat; pehlivanlarınkinl bilmem .. 
(Arkası TU) 

Adalı; hiç bilmediği bu oyuna pehli
vanlık sevki tabiisi ile güzel bir muka
belede bulunmuştu. Ayaklarını sağa 
sola açarak. gerlsln! de arkaya bel kı.. 
ramk dest.eklemişti. [l] Kılçık: hasmın herhanrt blr 
Adalının bu mukabil vulyeti, tam ralın:a lusiılrarak boş1utıına haval 

bu oyunun paradı idi. clırmak dt'mekUr. Alaturkada ayak 
Rus pehllvanı; basınını aab 8llf&- ç&iı meebanlur. 

kt ! mü<'lal!t. ızıu-·- -ın ı ı - - - : · · 
• yeniden çöp fı -1 çöpler denize dökülmlyece ir. ..• } zarlarının ve merbanka u""'··~ı-.ı "ı\ursl:\ Vefik pıı.ş!ı ~~ 'l' 

rtz. Anr.a11: ın&~~';ı ~.;;;;:;-kı;;:ı;ro-to;-yerli ~9 b:ılye prostelalık, oğlu, Edirnekapıda tün masnuatın salJBuıı da kontro 1 mızdan--aa. rön~~ cevad il!t.1 f 
olan yurd_su: ~r .. "bir vasır lu.fe et- 14! top poplin. 7 top mermerşahi ve \ Mürakabe büroları i edecettil'. • Peksunun kızı ve n.~" :B ~ 
maycye somur cu 1 bir dhni-

20 
to fanila bulunmuştuT. BunlaT - \mar plAn\arı . ./ ba'nın baldızı Bayan ~ 

mekte ve onu ~temıısy~n:eııroam eni pb""ka. satışı vMedlldlti halde hazırl•nan Semtler teşmil ediliyor '-·········................................... iheni1z genç yaşmdayken duçar rJI 
et rarasa 'burun nıeın e dan ~ ıo top İngiliZ u l k 1• 1 ._.ft~ bUtUn ihtimamlarn ~ 

Y ' h~ olduğu m:ıddeYl c-ctirte.n mahalline verilmlyen "' . . M""d~ l""ğü Boıı;az Ticaret Vekli.leti, Fiat Mürakabe Laborant arın ongreı hasta ı.r.wu• ta ıv 
çok mulrln --· l>lr memlekette claha bezi de bu eşyalar a.rasında bı.&>Un • Beledıye Imar u uru • & .. • • • bla göre tanzim e Türk Laborantlar kurunıundan: men kurtuıamı.yarak dlln hnY~U O 
b~~at;' bir kir bulursa bu naacldeyl muştur. .• içi, Rumeli sahili, Unknpa.nı Ye civa- !:;~~:'=l ::birler: almaktadır. BU: Kurumun yıllık toplantısı ~/8/9~ lerlni ka~Ka;~ı j 
~~tundan ~evlri~ me;~:e~~ :;; Armina Papazyan hakkında m1li rı, Sultaruııbmed, Slrkeci, IstiklAl cad günkü va:ı'.iyette Fiat Mürakabe Bü .. cumar~i günü saat 15 de d Şe ;::ııa. =r= dclncditınlştir. Allah 
nı tab6 bulmak ır. add "'orunma kanununa muhalefet su .. desi ve etnı.fı, samatya., ve civarı, \ro~arı vttlnız birkaç büy. ük v_üA.yette Halkevı k~~:tlıanas .... 8:'1ınonug~eleri rica met. eylesin. _J 
.. _l .. ın en mübrem bir lbUyac m e- ... 1 tır taf ,,_ l d h cağından ...,.,..,. ....... 
.... • 1t-..1lshıe fu çundan takibata başlanı mıı.ı . Sua.diye, Erenköy ve civarının - oldn~ ... n.,.n, kontrol aş~r nı . a a. olunur BOYOv MÜS~ERE ısını stok yaPIP rfdeyettk - ,_,_, ad ınanlfat.u t dır.S a-\ "' ....... - bilmek ~ n: ıa:rnmeva Mr kaune ~....,u Ayrıca. Mahtnudpaş a • atlat pl:i.nlarını hazırlamak a u muntazam bir şekilde yapa S. ticaret heyeti :O t) 

::bala .ay..UWir· Aeıkoa IOY~ racı Alyanak da .. fJ,biŞ uatla ~1 :a~ deye ~ Erenköy civarmm ta~A.t ınatsadile teşk~atın bütün vilayetle- 61 ~rı_a:cearlardan mürekkeb bir ırtLAL :;;;ıc~ B ~ ı 
,_.__._ lıi biiiü maddi nrbklan usıu.. mak iddia.sile Muddeiumummte '9 ·~-•n~ı OC16hir Meclisi nafia encu • re ve bazı muhhn kan merk.ezle - yat heye•' tetkiklerde bulunmak ve 6P"" 
... ~-- daın p-......- - . d'" - -1mektedır Ye ticare "' h t san'atkO.r Müzey:;en senar .ıi 
ne ..w~. deYle~ 'Ye halkçı - rilmi.Ştir. • n.l tarafından mahallinde tetkik rine de te~llı uşunu . - -zere ı,ehrimi.Ze gelmişı&r. Bu eye • daşlarının konseri ~ 

:ea:::,=~~bl~~ :ım::ı~ Sığınakla:ı kkim? ler ~~dişanınve ~~~~::~:ıcn;:nı:ü~ ~ad:in ~u~k~:ıu !~:ı°la~n~~~:r~; =~:~:\":":~~~~~ kalarak te pl:~z.g~~::av~ :::ri~ ~ 
rak yasamasına asla goı: l-ummayıı:. yaptıraca • yu..... . f k go··rmü•tu-r. Şe- ta . edileceklerdir. martesi günU ak;iamı ısaat:A 
Buna müabil blı: menşei ne oıunıa ol. .ı kk etmi.Ş ve muva ı ,. yın • .., 0 
sun bir '"'~ aleti ebııaak .......... ,, • lyet, mu ılmak.ta <>- bircilik müt.ebasısısı Prost ve ımar ... • y E • -._.--'-·e-n Vi.l htelif kazalarda 'il"m - ı . 1 L 1 s ibb(. aren.R A D Y O 
mıır nrtıtınnmı bir eüa'ü otmak lıaY- diye knda.r yapıla.n ve yap tl . tafsilat A D L 1 ve e~lle calışan. normal ve muhik kl- lan ığmnk v<ı korunma yerlerine aid müdürlüiü diter sem eroı 
~Y kabw eden 9CrmarCJi dalına himaye bir :apor hazırlamış ve Dahlliye ve. planlannı da bugünlerde aıa,m1ıy~ .. H A B E R L E R 1 
eder ve onu beslemeye çalışmz.> taıetine gönderm!.ştir. caktır. PERŞEl\IEf; 3tl7/l!l41 A 

Ticarel Veklllnln bu cümlelerde ec.. Diğer tnro.rtan ev ve apar~~:X:.: ı... k b '1.30: saat ayarı, 'i.33: Hailfs· Jf~ 
~e~r:a~!c k::;ı~:,~~~ :!ı:':~ lardnki korunma }'erlr'~ ~;~~ Meydan konserleri Den·ızbank davasının arar_ı a~ı . (Pl.), 7.45: Ajans baberlerı. t1. ı~· 

bbıdc tatbik sahası kalnuyan ~iyaııi rafların kimlere o.id o aca ı ı Bcyotıu Halkevlnden: ' k d ld müz.k (Pl.),128.~'. = es:~eri. ~ 
te 1ı: d tstl<ma cdillrsr. ant.alı: kmcll lunınuştur. l - Evimiz korosu; ilk konserini •h ti • tetk•ık•ı •ıç·ın du•• n ta 1 e 1 1 Saat ayan, .~. . tur•, ..1 
ma S:nda buldatunun euk iistiilıde b~ Apartımanlarda konınma yerlerine 31.1.941 Perşembe günü saat 18,30 da. cı e erın -- Ajans haberleri, 13· Hafif ~-$ ~ r.;1 temin ettili takdirde glderj MUli aid a.srofüı.r kiracılar tarafından Takslm Belediye Bahcesinde verece~ ta- 14" Kanşık müzik (Pl.), 18: <?°j 
şartlarımıza uYgun olmak kat)d.~e.11!:· mü~eken ödenecektir. taEravlfeınrddae~ tir. ""-tiye volsuZluğU dg,vasında müda. - himl içln ı~t~k_!kC~trş:k:~~ • rı. 18.03: Radyo cnz ve ~~ı~ ı•, 
re~eı:..ı bll..ı. tecrübe. ku. \"Ve ' Q - hib1eri 2 - -onser ser"""ltlr. Herkes gele- """ 1 f Uk edUm'"il ı. ra .. • • • 3()• serbest 10 da ..... ' e I 

ti , 5 r;:.-~ blı·ıın !çın her ıı::ı.man sı~ınn.1da.r ev sa .o; ""'" a ılmış ve duruşma karar te • yayı tetkikten sonra bazı clheUerı tah.dü trası. 18. ~ıı .. ,.ı 19· (Derdeleştı' 'ı ıul bakımın.....- t 1 ktır bilir faale.r Y P .............................. u d karar n ar. ...- o 
t ıc· bir hliditic olmak ynp ırı aca. . ~ ••••• :...................................................................... kike muhtaç gördUft:" n en. ptyasa ş , . ve tntıS ,J 

nıcmnudniyeFavke:t ~ugiın için buna ım. ~k ilk işleri verilememiştir. atn, 19.15: Radyo caz <le ..ıı~ 
leab c er. .. . d J çok u- S er n•'7'1•"'"'a. SaUye bl.nasmın Deniz • kestrası, 19.30: saat ayarı, erı~ 
kin yoktur, korkarız S:1• e. ıa. khr ·ı STER İNAN 1 ..,....,_. ı nda De y rttan ses1 
zon seneler rene tmk n oımbılyacan~ 337 dovgumluların bank tarn!ından satın a ı~nsı . - haberleri, 19.45 u Fasıl 1"' 

Yerli scmıayenln "1-atansıı r .:.-ıhsi- NAN M A 1 n.lzbank kanununun 3 Uncu maddesıne Radyo gazetesi, 20.45: J]'ll' 
halinde yaşaması, kullan•tma.ı:ı • c yoklamaları İSTER İ tevfikan :tktısad Vek~~eUnden t.ahaı: 21. Ziraat takvimi ve toprat"' V'f 

e r;cllnce, Ticaret Veklll Tü~ uc- demektir. Bir akademi 1nmı1d'd~ siscn ve aynca bu iş ıcın müsaade : bo ası. ~1.10: Fa5ll beye ff.( 
n d .. rüstlütünden umuoııyet iti- Beyottu Yerll Askerlik subeslnd,n: Arkad~ımıı: Peyami Safa istan - n bu fan da\'aya bakar. Fakat bız. 1Uzwn oluP olmadığının ve bu lerı rs konuşuyor)• ~ 
r.annın u k •rminei as 331 d~"'umlulann ve bu doğwnlular- bulda bir (indi) k•mı;rcsl toplamak cu "' ıe• aumlan ü- m!:_1:_A-o.in Vekiller Heyetince ta.svib (Sanatkô.rlarımız 22 30· 5;ı.•ı barile m mnandur. Anra Y• U& yazı işçileri ve uev • • m~· dair ın1slklSi (Pl) . . .... 
ıa muhtellf saba1arc13 belirtü~i ':"h ve la ameJcYe t(l.bi diğer doğumluların emelinde. Diyor ki: Bi- ~iblerl Uh- llh.- mllban"d bir aka- edilen İstanbul ıımanmın imarına • Opera . • 2'-.,.... 

r Umlyet haııtalılı:larınıllan tamam1le ma l/:~muz/941 tarihinden yoklama .. cTörkeeniD buciiJıkii hali, deminin mevhum bir lsti~balde vere- 5 senelik pllinda mevcud vtk1:1~daev; ajans haberlerı, borsa, 
7. '"almt" h'·blr memleket tasa"111' devam edtlmektedır. yük ınıeı :\[e.clisinde de ~ııı:.ra n~ ız miç bulunp 'bulunmadıinnın ıs b, .. a~n;d~('Pl.:.;.);,;. ______ .,.. 
sunlem ... ez. Ma;;zın tezahiirilnü nerede·iı: ıa~1ama günleri tekrar aşağıya ya- konuşuldutu glbl, disiplin basrehni eekBi=-udara:l~rı~~~~f...,~:,e:~: Tı)tkı klletlnde:n soruıması için, başka güne .... ••' 
ec1I ...., ti ele~ .ı. son kerteye ıeUren tam bir anar.si .. - loCl'U """ • ..+ l 1 b r•p •irü~k önlemek mecl>U·~e n • zıımıştır _. h hh te 1- -.nı- a.--'--oaıında old1l~1l pbi, bırakılmoq.ır. stanbu 0 .A :._& ...... d•a Uca.ret bahsinde harbden y kla.ma cumar~esi günleu a. halidir. Bunua eıı aüşa as . tt •• ~ ... •v--.r - i Bı"r ırz düır.manı mahkum fi"\P'"..J 
___,..e--ı·· bft..=:' .. arak barb iohWe ariınbl~ ç2 ;lnla~ UBere ayın tek cünlednde llsinl gözlere vuran imla serk~lığln- akademik münakaşaları lmkan n s • %oldu .,:;-lış··:t;paıı1f 

... ~ _ • .., ._ .... t~'b U..'i ri ..,,_ -~1ıyahm: Ulm r;uct.eslnln betinde bertarar ederek •usa.geı> 30/7/1941 -· 
Merr takyldat nmh...,_.,. · • a.pılmaktadır. '"'" .,.... ıı d ~~,;;~=======::;- ........_"" ~ ~ az&Kaeak mahl,-etMdir. Te- Y 3 - Yoklamanın sıra~~: ~)\.ı keyfi blr tmlln v:ır. Anadolu ajansı- denilen, bucünki c3111ı ltu anışrn:k Nazife iıımlnde bir gene kızın .ırzına ÇEK.Lıut "'- 1 

[J>e.Q181 5 iad •Jfah] 31 Temmuz 941 gUnu - BeYVti u nın, haitA ba müessese~ c~n her terine u1ıun. ameli kararlar ve geçm""e teşebbüsten suçlu ö.merın du- .a.çıllli .,e ..... ,O 
.................................................... nahiye.!i: Te.kSim: Galata: Ka- bıırrlr -ve mütcrrlmın lmla."ı baı;- üzere bir lisan kongresi t?plan!'ın; ruşm~ı 1 inci ağırcezada dün bl:mlş p " 

merkez nahiyelerinden gelmlyerller. :~ Halid 7Jya Uşaklıı:-11 ilstadı'?ı- gramer, Uigat, wLılah, imla. koınls- ve suç sabit oldutundan 3 sene 6 ay ndra. ı sterlin ı'!·s4 
T AiCvtM • TEMMUZ ~l ... - .. tostan 7 Ağustosa kndar - z•n imllisı kendine söre, •:JJD_ Rdı~ 7onlan olııuD; bira)· kadar çalıı.c;m; mu'"ddetle hapse mabkftm edilınıştir. New.York ıoo ooıar ~'01 
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SOft POSTA 

Telgraf, Teldon Ve Telsiz Haberleri 

_,, 

Almanya Vişiden 
yeni taleblerde 
bulunmuş .. 

~ispanya ve Portekize 
Alman askeri mi 
sevkedilecek? 

İran da 
Almanlar 
ingillere iramn 
nazan dikkatini 

celbetti 

Roytere göre 
Almanların 

hedefi 
CBaa tarafı 1 lnd SQ'fllcl&J 

da yapıl&cak mun:tta-tlyeth bir ilerle
yiş kadar Sovyetıer aleyhine clddt ne
ticeler veremez. 

hı fitti ı.relı:eü ~ 

Askeri 
vaziyet 

[Bal taralı 1 inci sayfada) 
k8l'fl)ama.k için her şeyi yaptık. u -
yanıt "" hnırız.1> 

Biz, Mister Çbrçil gıbl uzun bir me.9 

lek bayatma malik, çok tecrübelı ve 
çok kuvvetli bir devlet adamının, 
fımd1ye kadar olduğu gibi her keli -

Son Sovyet teblitlerine aöre, Kiye.. mest birçok membaların bırbirlerini 

1 ki nutuk va iki 
mülahaza 

Mr :a.manda wı ondan sonra Alman • 
~ brta •~ eN1IP •nıb~ 
meı ve mllbı.e&e klldre&I, i.p&b .... 
vekilinin söslerin&lc-n ıiıpbe barakmı:na 

Y amn: Selim Ragıp Emet tBi bir . beli6at abtdeslc1fr. Bu ıtfbafla 
.. 1111 hlcillz idibsalitı ft! :miidıalaa 

A. nJaşılan son za.maoda lngflls j icdbirlert hakkıwlald se.leNU, .... 

1in lSO kilometre ta.dar ga.:rbinde bu- tamamlayıeı bir surette verdikleri ha 
Londrn, 30 <A.A.> - Atı: lunan Jitamlr bölaesmde Almanlar ta- berlerle teyid edilmiş birer hakikat 
T.mes rueteAılnın Vqlngton mu • Eden ba i,Je Sooyet hiilıii - nıtmclan rdyapdan eidıletll ~-taarruz olduğuna şüphe edilemlyecck olan bu 
bir:i, Vıehy haikında ve <Mihver .!L L.!-l"L 1c_....ı__. _,;J.!IJ" .!!kJıvYet o usunun muann~ mu • 

,.....,. -~· Vicih7• ünva;ıu altlnda bir ettid metue uınıRte mueR'C'l anı ı- ita ettne çarparalc parçalanmutt yeni beyanatını tenkid edecek deği. 
t.Dıifilr iini söyledi mr':~rın bir taraftan :milhima ~ Hz. Esasen böyle bir iddiamız olamaz 

harh lmalitmın ıstenildlii aibi noksan bile tel;ücki ederek haklkatba 
lmlı idare edilml.-diğiııdeo ~~l o- clnumda Mr tevazu teuburıi addet. 
laalar var ki ingtllı baş\'Ckill bu &ibl mekte biç Mr aaluw l'..._.. .llalle
&'a.yrfmemıanlan tatınln maksadDe ketinin vaziyetini herkesten daha ~ 
evvelki ıün bir nutak söyledi. Bıı tar- bilınelili ıuı.une İngU&erqe muifovee • 
sattan imüfıule ederek de .mıeıaleke&imbl elh Mr Ahnan istila teltliltesinin :meT
dıişmanı olan Almanya ne cereyan e. eudiyetl bakkınd:ıld Mizlerinl de tama
tlen mücadelenin maa&etif ııafbalan- mea yerinde alln&k muvafıktır. Jakat 
)irer fırça darbeslle d<*mtur rlbl te.. şart: c~e ekalll Ud yuz tümen 
Jll&Slar yaptı. yığan, seride bıraktıfı takriben 7Ü 

Ba gazete diyor ti: - döstrl nııntakal&J'IDA. diter taraftan da. Mabadımız, sadece bu beyanatı 
Hindi QintnJ.n ıntıdataası ~n h _ Londra 30 (A.A.) - Salihi~tJi bir da btt1'ft m0na1Dııle ~ bu. kendi mealek ve ;}ıh•cpmızın icabları 

Ja ile yapımu_, ol&n mıeaai bir _ kaynaktan öÇenildiğlnc göre lngi - ıundwiu nuntaltlllara. iki n..ı hareke: dahilinde tahlile çall§Illaktan ve bu 
nin ıher gün daha ziyade tara... Uz htitlimeti, İranda çok fıW&. Alına- 1ıne te(ıebtJÜs etmekte olduğu a:ılaşıl _ suretle ıbugün ıbaltlkaten muğlB.k ve 
bir tıaı-ibin son faab.ndan tıafb. nm i&amM etmeaine musaade,e de- mattamr. Jitomir bölgesinde bir ileri karışık bir halde bulunan umumi as. 

Ayni sün. iagWz baridye na11n Mis- tümenden t1e Wr lt~li 19tianelft- ya~n 
kr Edenin de yakın bir sulh taamı- bir Almanyanın, çetin IDllt'.adelt'Sinden 

fey değildır. vaın edikliti tskdlrde böyie bit" ha - hareketi daha kolay inkişaf edıebillrae keri vaziyet hakkında yeni ipucları :mndaa 1ıabRdea aöderial diıalflllk. aprabiJeeeii 11e mlldar hlr ket vdle in. 
Miaier .n;;.-ır ı....v "--' glltereye taarruz yapını.va ltalkacatmı Son günJerın hldl.s . 1'6ketln iran mentaatlerı bakımından de Almanların Sovyct kuvvetlerinin bü elde etmeğe uğraşmaktan ;barettir. 

~tına . elerı, Fra~z ~ tehlike hııswrunda. iı:an yftlc bir lı:ısmuıın MosltOYanın sari>inde Şarkta Almanya ve müttefiklerile 
vvaır ın --.,anın& ıore :LU&• - i kendi kendislne sormamMJ 

Uz harb imalatı gayet mwıtazamdır. n:n;;; ol 
ren Vichy rer ıtinıad.sızlık &Ol- hükfimetinhı dıddi ~ .azarı dik ve smolensk mmtakasrnda toplandığı- Sovyet RUSJB arasında· harb başla. 
Dill bir nninın Mihver m«ll- nı ~klerl Mllılmattadır. dığı dakikadan itl>aren şu notta ü-

EndJaeyi m•cfb bir iarafı ıoldur. Es: m ş';ye: bu m~0e';:1 haldbtin tanıamen 
kiye nuanua &erek ha.rb mahe.mesi kendisi olarak almak foab etse, bu 
hnaJ>Umda.. &'erek ıteml iufaatında takdirde Rus rephest muhattbf'lertnin ldllfunu ':'ı ~ ~ etmekte ut.ini ceıbet-.. ta .Amıanlann y~ur bQ91aınadan ev. zerinde marla tevakkuf ediliyordu: 

Vlıch ' . tmekted.ir. Bılellia ._ vel Mostovaya 911"D1elt ümidini besle.. cEğer İngiltıere Almanya '9'! mütte- nıuanen Dishetler cl&hlllııde memnu - tarf ... _...,,_ bit ı.. iması icab ecJer 
Y nın Alınaıı.ya)'Q kaqı gös - Loadra 30 c~.) - Bo]'ter : meleri veya ~ haııbde oldu~u gibi filde ile m~leNılD Soovyet Ru&. 

nnette Old~u zAf o dereee ileri Jıllster Bden A\'atD ~ SO.. Ukra7JUUW1 Moellova ile irtibatını kes- r 
JliyeU lllDClb arlaşla.r varcbr Memleket o he .....,.r mç 0 

•ödafauana aid tedbirler de kemal kJ buna ela tb•imal n:rmek zordur. 
Clereealnl balaeak surette luavvetlea _ Çtinlı:ii cereyan eden lıattbtrn ~dfıtl, 
'9rilmielerdlr. FabC biitiin banlara $hndlll1t b67'e bir inlı:fsal ıostermelı: • 
ratmen in&iBa aclalan için elin bir ten uzak bulunuyor. lngitiz hariciye 
lstlll teblA:m bertaraf eclflmemlşflr. DMWmm miılillualan 1R fll bnuU 
Bu tehHbnln Eylül an ~de Ca.lıd:- Mw.,...: 

itmiştir ti AJrnantınn +--w '9'e n1an bir _. 111 ceAb• v....-: met m t tllle :hareket etmeleri de yaya karşı _açmıbütş oldudklS:~, harbi cep. 
onet.i:lle ~ :lr c;ok fu&a mikMwda Alntum ftıaküDdtl:r. ~de l>us un ur~ama annı 

. hür ~k. üzere asker - ill&me~ etmesine mit :tf'8 ~ et. ın B1lftdan başka verilen ağır zay!a.ta ve bu esnada Akdeniz ve ~~tikle 
•tmif oklukları n geçt~Ri taleb ekle :aansz lcaldJiı tehlike hakkında raimen. 8tüDiD elı.de ordunun boş- Avrupanın garbında tahaddusu muh 

Jifty~ edilmellie - ctddi surette DMan luk1anDl dolıtu?"acak sayısıs insan ih- temel ,.eni vaziyetler dola.yısllc, hat.. ----"'1>-... - =~ bukantJ7<>nmı. 11"Ml tıyatı ve Almanların da teessilfle mu.. tA büsbütün o cepheden geraemele • 
Leh - ~ ... VJet pakb ..111_ hük6metinhı bu iiltan hesaba ~ eaalrlitini iitraf eUikleri mökemmeı rini arzu edi}'Orsa eovyet R~ or-

klik ....... lııelılı•ılP. _. aıl ... DW ~ tle tıL 
Mls&er Edenin muhteıneJ bir Alman yaai ve ask•ri tluru.munııaı istikametini 

Alla taıuı •• ı.lıJa wuwww .._ U,ia ve idarede~ tiiPbetıiıl tw -
lisleıtae pllmee; inrllla barlei)-e -- mea ııenu&tir. ll'lılıat elle edlleeek 
aınaa röre AlmanJa, So~et Basya ile m.,...bel Aftmlla ..nıı-an _...._ 
harbe tutuşmasının bir fcalıı •larak ııası, rene AYrU.,ada mevcud kunet • 
bö71e bir teşebbüse ._. 1'81'111.,.. .._ lerf• ~.-. altmda balansa •llMıUe 
bm lı:alaeaktar. Hatta, '"1 lıusutakl ki daha mıueccah bir şey olar . .ı\me. 
teklflerlnln eok lknakir ve ~k mate. rlb. nihayet, ~~paya ~ Mr L. 
dil olması beldeııe'&lllr. Fakat Alman- Jemdlr. °'!•· nuatemaai. aiisahard ta-

ou UUll __.__.bı ,,_.._ _ _.. t1- \r,Dltlar nıdn" dusunun bu i§i tahakkuk ettırebil -

l d iBuftbU~ .-...~ • . 1 -- • on rada rm" zalandı sere ah eden tedbR')erl .-ealml Ü - Aimall taarruunun Klyef istlkame- nıesinl temı~ çalışma 1 ve vuuun 1 
-

mld ederim. tinde yapılmasının diğer bir sebebi de çin de, fimd1 yapmakta oldu~ ~-
taı [~~fı 1 llK'I ı;ayfada] Bu itele eo.Jet lrilıkbıetile 8*ı bir :AJmanlann son derece iaşe müı;ltülA - hile, yalnız garbi Aimany~ ~rıne 

,, 8ovyet na beyan eder. şu kadar it bhiill yasıanık ı.rellet eMik. We ka~ılaşmış \lulunma\arıdır. hava ıaarruzıannı teşdidle iktifa e.:-
cet Polon t-Oııır-atıannda teşkil edi - mlyerelı: ve Aiman orousunun en bu-
ıbarile ao,.. Gl'duau ukeri har9e\ f _.-..1 p T T Müdirl•";.X.iinden • yük tı.mıınm SoY)'et Rusya ordusu 
bi btJ'l--"Yet baştumandanhğına f'r"ÇI • • • ~ • ka~ mef!Ul bulunmasından is. 

ba teltlffleri de eski maınele- leWerile iz ae etmek blHDme. ne ılaıe
i~ gibi Mr rlyH!;rtltt 'aWeslııllr. """- tıe7e lı.Mlar :muniık cluşer. Rinaenalıeylı 
Jar kabul edllmiyecekler ve inglltere bu. sulhu rene Avrupanm kuvvetlerlle 
Nul rejhnfnf )'lltıncıya bdar mll<!a - ~ e'-ek ve ~ enan earesbd 
dele7e cıe- edttelltlr. Ont1an llOllr8 aramak hha mantıki ft t1aba lsa • 
elde edilecek Sllllt. Aaw.rtkanm İIJ tir- betli olur, rlW geliyu. 

"'rı&cak ~ Poion,a Ql"dUU 1 - lılıın9in Beleok~ köyü yakınında BoaıWan ormanından 'esl~k tlfade ederek Alman mukavemetini 
.
1 
VJet ~kunı.an<ta heyetinde tem _ Mersin ist.Mfonu.nda 1ıe8Hm edilmek 11&.rtile «18151 aded a6ıı metrelık, biz7.at .A}man topraklarına. girmek 
edilını.ş bultınacaktır d90• tıded ılı:. metrelıt, cll80• ade4 d• metrelik ve al-00» aded «9> auretile klrDlaia teşebbüs etmelidir.• 

Btı ordun · -~-.M ...... 1 ~'an .ms. aded çıralı çam telgraf direii kapalı zarı 
un ktnanct -~ • - · 1. ~....ıı•-re a,dalarlndaki kuvvetin idares· asına ve ~- usdtle etııntme1e çıkarılmıştır. ·-"" 

. ne a~ teterriiat ınMealntt bed ı· "9880 mı·ktarı hakkında ne.şre .. dilen.. rakam.. illi De mahafua olanAf'.aktar. 1 s ~ _• _ fn J;; anıa-- 1 _Beller adedine a8> lira tahmin edilen direklerin mecmu e ı c.. • ,_,, 
~ .. ~ııa ile tayin edilıeeektir. la ._,. ·'e bir teşebbU.SUD mumaun O • İnrllCerenln her ,ey bitti sanddrfl •LUM L/r..49-4-1' c,,,,.._ 
..,_\'il lnaaa lira oluP muvakkat. \eminatı 2241 liradır. . r ·UIUY~ ka-
Lcındz-a ~ ._. etti ı _!bale 18.8.941 tarihine miisadif Cumartesi günü saat 11 de Mersııı- labıleceğın1 gö.5termekte idi -ye yu 

tlk>'9J'let 30 <A.A.) - Jıltster Çörçil. de P. T. T. merkezinde müdürIWı: odasında yapilacaktır. nda soylediğiınlz gibi hemen. b~r ta-
u.ı~eıtısi.tın-ı Polonya amqm....,mn i.msa t - Weıdilerln p.rtnamede yamlı vesaik ne lı:apalı teklif mektublaı:ını ra.!ta buna intizar cdamekte idı .. Hal- Sovyetlere 

göre harb 1 
"Ja~onya en fena 
ihtimale karşı 

hazır,, 

ft:.ııeclıı!nin ~~ rin.set, etmi§ ve bu mua. 16.8.!Ml günü saat 10 a kadar sözü geçen odada. komisyon reıautın~ buki şimdi, en resmi ve en sal~hi -
Udun ~ tarını mHletin !beşer hu- vermiş bulunmalıırı lAznndır. ti' qızdan aadir olan bu yenı be. 

u Dlüdafaıe.. ıç;n birleşmiş ol 5 _Bu 1.şe aid oartname Mersiade, Ankaraıda ve 1ııtaoôulda P. T(.i;,~o.. ~tıtoaıı ıbem bahis ınenuu ett.lli-

~'"---ı.....:ta.:::y::d:e_:tt~itini~:· ~so~":yle~m~iıŞ:t~ir~·-~--~d~fui~ük~leriııd~~e~c~l50~·~lturuş~~mukabi::'.==ı!ade=:....:v:.:erllir=':.·:__<:_•_18_1_> ___ -:_ mJz i'ngtJ;s bareket.lnill yapılamıya - • • 

' 

Bu suretle paranw en emin bl.r tekilde ~ oıa.caıı:.-. 

1 - Paranız iyi bir faiz getirecektir. 
2 - Siz tasarrufa ahşacaksınız. 
3 - Milli MUdafaaya hizmet edeceksiniz. 
4 - Paranız gene para kalacaktır. 

• ~ zaman Lnersenıs, iNıflııız .sıkılırsa, dara gelir.seruz, bir tasarruf bonoaunu 
dertıaı pr.raya lta)Oetmenilı Uıbildir. B11nan !Çin bir bankaya m1ira.caat ederelı: bo -
Do flUainden yii9de yarım fedaltirlık yapacaksınız ve bonoyu iskonto ettırecek.siniz, 

Kuvvetli Bir Maliye de Yurdu Korur 
Milli Müdafaa bütçesi de Asker 
Gibi Hududu Bekler 

Derhal bir bono alarak paranm 
rerber edina. 

hem 11::.eDdi leAinizde, bea de vatan emrinde ıe • 

3 
6 

12 

Ay Vadeli Bir Tasarruf Bousu Bir Yılda Yüzde 4 
" " ' ,, ,, ,, " " 5 
" " ]>eşin faiz ıct.lrır. 

.. ,, 
" " " " 

6 
Yani ıoo ııralık bir bono iQill 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra ıoo 

lıra alacalc.sınız. 
nolan başkasına devre melı: veya vadesinde bunu herhangı bir banka.dan, ban_ 

ta olmıyan yerıerde Malsandıklarından tahsıl etmek kabı dır. Bunun ıçin h.çbir 
Jnuıı.mele ve merasim yoktur VAdeslnde paranızı geri almak temezsenıL, vfı.desı ge_ 
~n boooyu derhal bir başka bono ile değtitırebll r ve aradaki faizı bir de!a daha 
pqiıı ala.billl"Sın.z. . 

DERHAL BİR BANKAYA MÜRACAAT EDEREK BiR TASARRUF BONOSU 
ALINIZ 

lıEni Pıyango ıdaresınln resmi satış gışelerınde de tasarruf bonoları emrinize ima. 
dedir. Bonoları banka olmıyan yerıe.de M.alsandıtl:ırında da bulabll r.sıniz. 

aa#Jna, bem de 9oyYetlerfn göster -
DMkte oldukları muka vemetin niha_ 
yet o zamana kadar devam edebıle. 
oeğıne dair bir fikir hasu olmakta • 
dır. 

Acaba hakikatte İngilizlerin geniş 
tayyare faaliyetlerine zamimetf!n Av
rupa karasına karşı böyle hir ihraQ 
hareketi ıhallında bir tasavvurları 
vardır da MiMer Çörçil bunu maskele 
mele .için iltizami olarak mı bu ~nıda 
beyanatta bulundu? Belki, evet, bel. 
ki ha.yır. Palı:at, hunun her şeyi ya_ 
pablleoet dereoede yüksek cür'etli ol
duğu tahakkuk ederse onun cör•eu.. 
ni daba ziyade yiiltseltecek barelı:et
lerle ifade ve ittrat!ardan aakınıJJnalı: 
l6zım aeJeceii de söcönünden u•lı: 
'-ıtuJmamalıdır. 

Büyfllt bir baldbU bugtlnlı:O Yut.. 
mnıda bir defa daha tekrar etnff'kle 
bilmem, aayın olı:ııyuculanmızın sa • 
butann1 au1istimal mı et.mil olaca -
tız: cDünyada ve hayatta blç bir 
,e)'de yilade;ruz yoktur ve her şeyi 

vazıyetı 
Londra 30 (A.A.) - Afi: (Baş tarafı ı tae.ı sofabJ 

böyle bir §eyi olnJmMlllf aklatan• be. 
Berlın radyosu, dün akşam Sovyet Yandan sonra ~ ibraC8&m 

kıtaatının Alman hatlarının gcri.sln- kontrolu netay.lc.I hakkında evvelden 
deki birçok mukavemet noktaarmı bir şey aöı.vlemK aümlı:ürı olamıyaca-

tını yalnlB Japoııyayı tazyık etmek 
30rlamı.ş olduklarını kabul etmiştır. aevzuull&lls o-d'it•ı D&ft etm~ır, 
Radyo, Almanların utraynadakl ileri ,.,,...,,,.. ......_ d_,. ial~rt 
hareketlerinin betaetini be.vaların ~ Londra 30 (A.A..> - Avam Kamara -

..... v.Mşart nakkında Yeni haberler 
nalJtile izaıh et.mektedırler. veren .ilden VJchy hükılmetinln Jq,cm_ 

11.wdala ._... ıua biri camren Urfainde, dJiert 
8ov'yetleno Lcıllcfra ıle1lri MaillU Lalgonda olmak üzere iki deniz üssü ııe 

bugin Londrada bir ııopıanDda ...,,_ Rindi Cininin cenubunda sekiz hava 
ledilf bir nutukta • ı'« ki: 811(1 tertebnlş old-t&nun şimdi öğre • 

_ istlıtml f)akkında kehanette bu nilmı.ş oıdutunu söylemiştir. 

ıunaııeaa c191iJi1D. Pabt fD iki te7 - Loadra. 3D CA.A..) - ToQıo 
den fftpbem ~ur. Bunlardan biri düi İngili2 buyük elçlai ıeıi 
Hm maıetlnin arsı.lmas umile SoY. aenesinde aktedilmiş olan İngiliZ...19... 
yet tıü~nln artaaında bulunm.IL- pon .ııeyriiaefer ve ticaret anlapna _ 
aı, dıileri de :ııa.ferı'n Rmlatda oldulu- aı. lt25 Rneainde attedllen m ııazzam 
dur. (Radyo guetesi) anlatmanın ve bır taraftan Japon 

HergUn 
ihıimalın ekserı'yetile nlsbi bir şekil. [ ... tanlı ı lld ..,,.._) 

7a ile diler tara.itan Hlndı.stan 11e 

Birmanya ar&.aındakl ticari munaae. 
bellere mütedair anla.şınanın feshe_ 
dildilıni .18'>00 hultfıme\ine ingaıe_ 
re, Hindistan ve Blrınanya hükiimeL. 
leri namına bildinniftir. 

de, yani dalma bir hava :payı bırak.. tebb• au sbacle '°" UcanıUe ciriile 
mak auretöle müta:ea ve t.et.kl!ı: et _ bllir. işk .. _..... ~ relü ·~
mel dır.> Onun içın, Sovyet ordusu _ yacM ohm flat --.aıbesldlr. 8-11n-

nun bugiın cidden kahramanca oı • !':o!:~~ ::ne~_:: Alman lebl·ıg"" .1 duğuna şüphe caız olmı,Yan nıuka -
vemeUni bu ordunun muttefıklere 11'1 ne .ı .. olınuu ~liDde Wr k&JUI 
.. _ sordik ki, iserlnde llaflı 1Nafına nr.u [llq &anlı 1 inci aa1fadaJ 
....rşı tanı ve kat'ı bır muvaf!akıyetı 

7
a eleler bir ınnndar. tonıut 19 İngilız tica.'"e' gem batır. 

şeklınde telakki etmemelı ve bu ordu DU.llardır. Bundan başka blr lncillz 
maddi ve müessir bir surette destek. Ekrem UfQklıgil muhribi ve bir korvı::t talırib edilnıif 
lenmedıkçe bu mukavemetin çok de. tir. -
vanııı olamıyacatmı, kezalik Lenın _ veUerlnin etrafındaki çeınberienn da latoçyanın batı sahili açıklarında Al 
grad, Moskovr.. Kıycf ve Odesa'nın raltılmakta oldo~ Lerungrad cenu- maıı hava kuvveleri 6800 ıonıut 1 
henüz almamam~ olmasından mü - bunda yeni muvaf!akiyetler elde e d~ t~et :ıemimıi bat!rmı.ştır. 
tevellid dhıri bir hi!.le netice hak - dlldilı, Peıpus ~himin gnrbıncla ~ cesm::~a.:,:ın.:e~ı;:,.:_enunuz ıre
kında bir huküm vermek cihetine gi- ~tonyanın ..ımaı mmtaka.ııında .sı _ c1ı.man edilmlftlr. ---tı bombar 
dilmlyerek Sovyet ordularının bu - luştınlan So-vyıet kuvveUerınln um~ Ulu-aynada bir şehir ZAPtecllWI 
günkü cephelerinin muhtelıf tısını - . l tt bul M"A-o 30 ( ... " .) - oıı· .· siZ vaz ye e undukları ve en nl- IAalJ ~ 
Jannda uğramakta oldukları bi\yük hayet 36 Temmuz tarıhli Alman tcb. Ur:trayn. ada Uin Balza ..... ı...ri, Po _ 
-.eya küçük zararların ve kayıbların po1 ~· 
yekiınlarını hesab suretıle dııvanın liğinde bldirildiii v~ae WJaama - o d'Ita.lia'nın Romanya - Ru.sya 
neticesini tesblte çalışmanın daha nın hemen ga.rbina vasıl olan Alman cephe&ndeki muhabirinin telefonla 

ileri kuvvetlerinin buradaki demir _ bildırdiğtne gore, Almanlar taratın • 
doğru olıa.cağını kabul etmelıdir. dan ı-aı ecın~:r. 

yolunun tarn:feyninde bulunan Sov. = ........ .,. 
Gunlerdenberi Stal n hattının ü- l'inlerln ileri ~--....... 1 yet kuvvetlerıne taarruz!a 12!00 n _ .._..~ 
zerlerinde ve derinliklerinde ge- gon

1 1000 tank ve birçok levazım tah Helsinkl ~ _<A.A.) Ofi: 
nış ~rl ikmal sebeblerıle blrlikt.e çok rib ettikleri ~renilmiştır. . Ladogı gölunün §&mal _ şark sa-
şiddetli Sovyet multavemeUerl icar - Buyük muva.tt.akiyeUer te.e.li e _ hilı Tuulosa kııdar ellmızdedir. 
tısında haltıkaten biraz duraklamış Tuulos Olonetz' 30 kil 
oldukları meydanda olan müttefik den küçuk muvaffakiyetlerın blrbi. i ' . ın omct.re 

ri üzerine eltlenmesınden hôan o1ur ş malı garbiı>lnde ve Moskova • Mour. 
orduların muhtelif bölgelerde büyük. ~ . • man.sk demiryolunun '10 kilometre 
lü, kiiçfrklı.i muvaffakiyetler kamn _ ~er, ~~rrı;n teblığler1ue Alman re.s_ garbında kil.indir. Bu haberler, rea _ 
makta devam etmekte bulundukla - m ma e erının gun erdcnberl ver. men verllmiştir. 
n da görülmektedir. Mogılev cıva • mette olduklan bu haberlere ve rn- Gölun şimali garbi sahllındeki iti 
rında ihata ve esir edılen SoVl1et kuv knmlara ın.a.nmak.lığımız 11iııım gelL demiryolu da elımizde bulunmakta -
vetlerinden bundan evvel bahset • YO".Sa Bay Çörçil'in şark cephesınde_ dır. DernieyoUa.rının kontcolunu le~ 
mLttik. Dunden bugune kadar da ki vazıyeti bu suret~ teıa.kki ederek rar el&ne almak maksadilc dUfDlanm 
mfittefık orduların Besarabyada Sov. daha aktif barelte!Jere vakit ge ır _ aaker ihl"&cı Jç n yapmış olduğu t.e • 
yetıerl çok sıkıştırdığı, Zıtomir _ Ki. meden 1eveasül etme ın eki ehemmi.. şebbüs alı:im. kalmıft.ır Tardedilen 
yef mmtaka.sile Smolensk fimal mırı.. yet lı:ıendi.llğınden meyd na çık:u dupan, .sabada bin ölll ıle milldm 
takasında .hata edilen Sovye& lı:uv _ ~ pr • a... Jmiılltaıda •aw•• mıatmı.ı.ıı:. 



r 
Tiirkiyenin ea fazla sevilen 

en ~ okunan ~ECMUASI 

YAZ SAYISI 
1 Aiusto- CUMA günü _çıkıyor. 

YILDIZ'1n hu aayısutda Türkiyenm • mef1ııur karikatüristleri
nin en aüzel eserleri, Ref'eli hikayeleri, Claudette Colbert'in en 
aon raimleri, sinema dünyasında yeai yıldızlar, Kay Francls, 
Spencer Tracy, John Howard'a aid üç enteresan yazı, Şehir Ti • 
Ylltroeund.ua Nezihe Beceriklinin bol reeirnli bayatı, büyük yıldız. 
lartn Mtİlıt oğulları, Roosevelt'in oğlu filmci oldu. Film hikayesi, 

film l"OIDMU, bİogTaliler, derci ortağı, baftanbata renkli sayfalar, 
v ....... Sayısı her yerde 1 S kuruftur. 

Güzel, 
Sağl 

Ve 1 t hlı 1 

MİLLİ PİT .&NGO 
Yedinci Tertip Plinı 

BiRiNCi ÇEKiLiŞ iKiNCi ÇEKiLiŞ OÇONCO ÇEKiLiŞ 
7 AGUSTOS 1941 15 EYLÜL 1941 7 1 inci TESRIN 1941 

' İkramiye 
miktarı 

Lira. 

İkramiye İkramiye 
tutarı adedi 
Lira 

20.000 1 

İkramiye 
miktarı 

Lira. 

İkramiye 
tutarı 

Lıra 

İkramiye 
adedi 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

İkramı}'\ 
tutarı 

Lira 

..................................... ı ..... r 

1 
2 
4 

20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

20.000 3 
20.000 s 

25.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000 
60.()()() 

80.000 
60.l OO 
40.000 

1 
4 
6 

30.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

30.000 
40.000 
30.000 
80.000 Kapalı zarf usulü ile alınacak 

'' 100 ,, ton mazot 
40 
40 
80 

80.000 40 
40.000 80 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekileti Ankara 
Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden 

400 
400 

4.000 
80000 

500 
100 
50 
10 
2 

l'lO 
800 

40.000 
40.000 
20.000 1.2()() 
40.000 4.000 

500 
100 
50 
10 
3 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

500 
100 
50 
10 
2 

120.000 
80.000 

120.000 
60.000 
80.000 

320.000 

l - Ankara sıtma mücadele relsliti s.çtn muhammen bedeli •22397.t lira 
c71b kuruş olan ve evsafı şartnamesinde yazılı bulu.nan on beşer kilo. 
hık tenetek9r içlnde cıoo .. ton maaot kapalı 3&c! üSUlile ebUtaıeye 
konulmuştur. Etsiıtmesi 5.8.941 tarihine müsadit &lı ırilnü &a8tC. 011 
beşte Ankacad& sıtmA mücadele riyaseti binasında :va.pı.:.Calttır. 

2 - Tall>ler.in % ~ı.tı hesablle m11Vak:lı:a.t ~at akçesi olan «1679. lira 
.. sa. ktmlfU ihale saa.tlllden bir saat eıvvelıne kadar naldd veya banka 
mektubu ota.rak 2490 sayılı arttırma.. etsllt.nıe ve ihale kanununun 
32 nci maddesi hültümlerine uygun blr şekilde adı B'6Ç'Xı yerdeki ko
m~a vermeleri. 

3 - Alınacak mazotun eartnames.ini görmek ve &nlaınalı: için Ankara sıtma 
mlicadele reislltıne müracaat etmeleri ilAn olunur. c613u 

Dekorasyon 
Müessesesi Müdüriyeti: 

Mağaz.amızın zemin katında yapılacak jtadilau m~naaehetile 
cadde üzerindeki methalinin l O Ağustosa kadar kapah bulundu
rulacağını ve bu müddet zarfında muhterem müttenlerimizin ma
ğazanan yanı"'!aki (Nuruziya) sokağında mevcud kapıdan letrif. 
terini rica ederız. 

1 
Zengin ve mÜ9tcMıa eserleri ittiva edecek yeni tesisatımız 

11 Ağustoe Pazartesi günü merasim.le açılacaktır, -
Eskişehir tayyare fabrikası genel 

direktörlüğünden 
ıFabrikam121 dekovil fökomotiflerini çalıştırmak üzere imtaıanla iki ma. 

klnist alınacakt.ır. 
Taliblercn yol ve di~er zaruri masra.narı kendi!eri'ne afd olmak ve !ab. 

nkaca. hlçb\r taahhüdü tazammun etmem.ek fuıere hiı.c;nühal ve bonser
visler.ile birllkte en geç 5/8/941 gününe kadar bir iStid:ı ile birlikle fab
rika. genel direktörlüğüne müracatları. o.6373• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
BV.t'Qluf tıared: ı• 

100.000.000 Türk Llra31 
labt " alana lldedi: • 

.... ... "9arl - Dtlt baDb ··=··'ad 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOfl 

lılırW BanJramnda lrllmbanll W !bbu'm ~ ~ 
IDU IO ....,. bahınanlıtra ~ t defa -lltOllr kllır'a ie ._.. • 

Mki pl6Da Pe ikramire dalı~· 

4 Adet 1.000 Lirahk 
4 • 600 " 4 .. 250 " 40 .. 100 " 100 .. 50 " 120 " 40 .. 

160 " 20 " 

4,000 
2,000 
1,000 
4,00() 
5,000 
4,800 
3,2JO 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" ı:>ütka*: Besablamıdakl PM'llılU I* .ene ilinde DO lirada.o atalı 

~ ikramil'e ~ ~ ,. ao , .. ı.,.,. "~· 
Kur'ala.r aenede • defa, 11 tılaıt, ıı Baaıira.o. ıı JS;Jl(U, 11 Birin.j 
ciKlnwı~~--. 

-~ ~-

160.000 80.000 240.000 160.000 

720.000 170. 7 31 Yekün 480.000 86.249 Yekün Yekun 960.000 

KULLANIYOR! 
YiFz BİLETrE 21 ,24 BİLE'r 

KAZANACAK 
YÜZ BİLETTE 21.56 BİLET 

KAZANACAK 
YÜZ BİI.ZrTE •2.68 BİLET 

ıK.ı\ZANACAK 

Ç<><:uktar,nızt küçükten 
SANfN diı macununu kul • 

Tam bilet 3: Yarım bilet 1 Ura T6m bilet 3: Yarım bilet 1,5 lira Tam Met 4: Yarım bilet 2 lira 

Her üç çekilişte satış hasılatının O/o 60 ı ikramiyedir. 
lanınağa, SAN1N dit macunu 
ile günde üç defa dİffuini 
~alam:ıia ahıtırtnaz. Gür _ 
büz yetitmelc:lni temin elrniı 
of unumu:. 

BU PLANIN BİRİNCİ ÇEKİLİŞİ 
7 Aiiustosta Taksim Meydanında 

yapılacaktır. Eczanelerle, büyük itriyat; 
m3ğazalarında bulunur, 

Mütercim ve daktilo 
aram yor 

Anadolu AJanaı lit.anbuı Merkezinde 
çalışmak Uzere: 

1 - TÜrkce ve fransızcayn hakltlle 
vtıkıf bir mütercime, 

2 - Türkçeyi süratli ve doğru ya.zar 
bir daktıloyıı ihtiyaç vardır. 

Pırlantalı ve elmaslı aaaı d , 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin b\ittın~ek, bir kelime ile S t N G E K S .ı\ A T t demekt<r. Çünkil: 

Ajansın Ankara caddeslndelci daire • 
sine hcrgün mürac:ıat edilmesi. .................................................... 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, ter:!'~~ evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saa.tıerinde topl&nnuftır. 
markrumıa, muessesemızın adresine dikkat e~": SiNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGICR 
Modayı takıb eden her asri kadın için kıymeuın~ılzırndır. 

den boyle bir hariltulllde SİNGER saatine sahib oımaz::..ıft .,, ne& işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbe· 
Son Posta Matbaası: 

lfeşrtya* Miıdürü: Selim Ragıp Emeç 

SABiBLBRi: S. Ragıp EMEÇ 

S .. INGER SAAI · Hoşa gidecek en ~, , .. 
makbul ve en güzel 11 ı;;. Di I C 1 1 K T\l\. 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

No. 82 - A. ELMASl,l VF. 11 PIRLANTALI 500 LİRA, El\L<ö;ALLERİ GİBİ 15 SENE GAR~l"' '!> 
Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.ağazamızda aatılır _ İstanbulda şuı>etl\1 

yoktur. Adres: SİNGEE SAAT Mağaza.lan. İstanbul, Eminönü. No. 8 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi IVtüdürlüğünden 

1 - Kayı;eride in.sa et.tlrilecek işçi pavyonları ve evleri Ue bunlara aid 
yol, kanallza.syon, hımci su teısı::.atı gibı inşaat k3'>alı zac! usutıle ek
siltmeye konulmuştur • 
.!$u inşaatın muhammen keşi! bedeli 481892,06 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 24 ııra mukabilinde Ankuada. Sumer Ba.nk Muame
lat Şubesın.den alınaca.Jctır. 

3 - Ek:.sılt.ıne H.8.941 tnrlhıne müsadıf Perşembe gtinti saat 16 da Anka
rada Sümer Bank Umum Mlldurlüiünde ya.pılıı.ca.Jctır. 

f - Muvakkat teminat 23100 liradır. 
5 - İstekliler teklll evrakı meyanında şimdiye kadar yapın~ olduklan bu 

gibı işlere ve bunl9.rın bedellerine. !ırmanm t,ekn;k teşkilatının kim
lerden terOkküb ettiğine ve hangı bankalarla muamelede bulundukla
rına dair vesidcalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektu~ıarını havi zarflar kapalı oıa.rak ihale ililnü saat 15 ~e 
kadar makbuz mukabilınde Ankarada. Sümer Bank Umuml KAtipllğı. 
ne teslim olunacaktır. . . 

7 _ Posta ile günder!looek teklftler nihayet fha~ saatinden bır saat ev
veline kadar ııeimfş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olnııı.~1 lA.
zım.dır. Postada vakı olabılecek geclltmeler nazarı itibara alınmıya. 
ca.ktır. 

8 - Banka ihaleyi fcradg, ecrbesttir. C4821> (6336> 

Devlet Denizyolları 

Modurıuau 

işletme Umum 
llAnları 

MUDANYA POSTALARI 
Mudanya po.gtalarının .sefer günlerl 30 Temmuzdan itıbaren değişmiş. 

tir. Badema post .... :ılar Lc;tanbu.Id.an Perşeın!be, Cum.ar~esı ve Salı gün.. 
leri saat 9 ela kaik:acakl!lrdır. 
Ayrıca Paur günleri L-.tanbuld~n saat 8 de kalkmak ve Mudanyadan 

ıaat 17 de dönmek iızere tencz-zuh po.sbasl ~ılacaktır. (6413) 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden : 

ı - Devlet Orman İşletmesi Çoruh revir üçüncU bölgesinin Karanlık me.. 
şe omıanmın nıuhte!if nıakt.alıırmda mevcud ~4743.S03• metrıı küp 
tomruiiun cı2S33.042) metre kilpu Me-kedis rampasına, .. •990.363• 
metre küpU ccvrininhani rampa.suıa, <ı399.767ıt metre kupü Kutu! 
açıklığı rampasına, d90.676ıo metre kiıpU Falzinçayın rampasına ve 
o.330.055• mctı·c küpü Hartvi.s nıı.hlr mahalli rampasına nakil ve is
tifi açık ekslltmcye konulmuştur. 

2 - Ek.Siltme 11.8.9.U t!l.rlhine müsa1ır Pazartesi gilnli s-ıat 14 de Çoruh 
devlet orman işlet.ınt?Gi revir binasında y~laca.ı:tır. 

3 _ Eksiltmeye konulan 14743.903• metre küp tomruğun birinci mıı..ddede 
kaydedilen rp.mpala.rn nakil ve lstı!ınin muhammen bedell beher 
metre küpü c220 .. kuruştan «10436• Ura ı59o kuruştur. 

4 _ Muvakkat teminat 782 lira 74 kuruş, kat'l temin~t 1565 lira 49 ku
ruştur. 

5 _ Şartname Orman Umum MUdilrlUA'tinde. İstanbul, Trabzon ve Kars 
orman ~irse MiidUrlüklerile Çoruh Devlet Orman İ.şlebnesl Revir 
.Amlrlf~lnde gorülilr. 

6 - tsteklılerin muayyen giln ve sa<ıtte Çoruh Devlet Orman İşletmesi 
Revir Amlrlltine müracaat etmeleri ilAn olunur. (6330> 

Parzarlıkla satın alma ııanı 
.>e.1 ... ik bakteriyoloji enstit~sü müdürlüğüdel 

Milesseseın.Iz için lüzumu olan iki başı 6-7 yaşında, yedı ba.Jt 4-5 yaşı~ 
olma.it üzere dokuz baş Rumelı öküzil, Uç başı 2-3 yaşımla dana, iki ~ 
Rumeli ırkı tosun, dokuz başı 4-6 y~ında doğurması yakın gebe inek .J 
bir düve, aynca dört baş birer ayhk buzağılı sağmal ve bol sUtlil inek oı,;. 
cem'an •28o yirmi S.1klz baş Rumeli ırkı sığır hayvanı pazarlıkla satın 
nacaktır. .,1 

Pazarlık 5.8.941 Salı günü saat 15 de İstanıbulda Cağaloğlunda y{1 
mektebler muhasebeciliğinde komisyonunca yapılacaktır. ~ 

Muhammen bed~li 2040 Era olup ilk teminatı 153 liradır. _tsteklılerln ~ 
işe aid şartnameyi Pendikte Bakteriyoloji müessesesinde görup öğrenısı'" 
ilAn olunur. (6426> 

Devlet Demiryolları şletme U. M. del1: 
D~vlei Demlryolları Eskişehir Satın Alma Komisyonundan: dJ ~ 
Muhammen bedelı 29805 lira 50 kuruş olan 7 kalem et ve et neviJıd O~ 

tfyacatın kapalı Mrf eksllt.ınesıne tallb çıkmamasından 5.8.911 Salı ııııııu~ 
H ,30 da Eskişehir Cer Atelyesl Müdilrlilk binasındaki komısyon tarall""" 
pazarlıkla satın alınacaktır. . ~; 

Taliblerln 2235 lira 4:: kuruısluk muvakkat teminatı ve kanunun ,..,
tlği vesikalarla birli.ete komisyonda hazır bulunmaları llan olunur. / 
şartnameler 149 kuruş mukabilinde Eskişehir komisyonundan, 

Sirkeci ve Ba.ydarp9.şa veznelerinden alınabilir. (6423> 

.. * ~"' D. D./109 No. lu tarife .~artl:ırını haız olup mektebierin umıı~ ıu"'° 
linde ikmal imtihanlarına yetiştlrılmek maksadlle açılacak rcsııt ~ıiiitl ' 

.. dürlllı; .,.,_ Iara devam edecek ~alebelcre de kursun yapıldığı mekteb mu un ~ 
den veya Maaıir Mıidıirlüklerinden vesika getirmeleri ,şartile ktır~ ı;ı.ıJJJI 
vaml müddetince 1/&/941 tarıhindcn rt!baren aylık abonman~ 

Fazla ta!siliit için istasyonlara müracaat edilmesi. ~4915-6437• 

Afyon Vilayetlnden : . 
9996 

ıır'; 
Kapalı zarf usuille eksiltmeye konulduğu evvelce llb edılen 1 d~n 1t-' 

kuruş ke.şl f bedell i Afyon Hsesı ikmall At na talib ;ııı:mııdığın ' ~ 
kapalı zarf usuıııe eksiltmeye çıkanlmıştır. 

15 
de f 

1 - İhale 15.Agustos.941 Lar ıı.nc r üsadl! Cuma gllnll saat 
nafia binasında top!anacak na!ia koml-syonunda yapılaeaktır. ,.ı!': 

2 _ Muvakkat teminat 1499 lira 72 kuruştur. 
51 

tel1111ae 6t" 
3 - Plan, hulasai keşif vahidi fiyat borduro.<Ju umumi, hu~u ınuJt•,e 

name, bayındırlık işleri senel şartna~esi, ek:.sutme şar~ames · rı ;çlı:a 
neği Afyon nafi:ı mUdUrlüğUnde görülür veya ahnabılir. t ycsik•1a _ı..-

4 _ İstekli olanlar bu işe girmek üzere alacakları ehl!YC atta yeSOC• 
ihale gün~den :m az Uç gün evveline kadar v!lt\yete muraca ınatı 1ı• 
caklardır. va.kkat te~eııne k_.. 

5 _ Münakasaya. iştirak için ehliyet vesikası ve mu r 5ıaat ta ue göıı 
teklif mektublarını yukarıda yazılan gUn saatinden~..,\eY• p05 

dar makbuz mukab linde komisyon rcislitine verınel ----:-
dermeleri nrın olunur. (6332> •• Iüğündef1 

Z. E . .. .. Rektor eczan Yüksek ıraat nstıtusu 0 ,"n 121 kalem 
. . ~~~- a 1 _ Kurumumuz ecznneslnın bır senel binasında yapı 

muhammen bedeli 2296,12 liradır. de reıct.örltlk 
2 - İhale 7.8.9.U r>erşembc eünU saat 11 t 

caktır. d daire müdUrıüğ{lne lll 
3 - Muvakkat teminat "1 7.5 ur. eoısUtD 
4 - Şartnameslnı okumak isUyenlerlD 

raca atlan. (6019) 


