
PERŞEMBE 3 TEMMUZ 1941 idare itleri telefonu ı 20203 

Makineye Asker ailelerine 
• 119/0 

"ror,cı ltAl.iNtl 

Verilirken yardım meselesi 
Almanlar Mecliste görüşüldü 

• • "40tKOVA 

"ı:~~~~~Üf!k:: 1 .lki taraf orbdulartnbm ~ı:11hiuklan \'mevkileri glöstebı·ı;j lharita 

rdumuz olduğu gibi a sa a • en I' 

iki koldan 
Lenlngrada 
:11rı1orlar 

Vi.şı, 3 (A.A.) - Bernden öğre. 
mldığıne goıc, Minsıkin şarkında 

Beyaz Rusr iya girmiş olan AL 
manlat miıthış hücumlar yapmak
ta ve dtiğrU•ian aoğruya L~nin. 
grad uzerıne ytirümc.-ktedirler. Bu 
wtikamette mühun :mıktaı·da her 
cınsten tanklar göndcrılrr.esi iç.n 
Moskova emır!er vermışir. 

Dığer taraftan geri hatlardan 
gelen W'tim Alman kıt'aları Minsk 
ten hareket edeı·ek sa~a Lenin. 
grad uzerıne akmakta<lırlar. 

Alman tanklarının tecemmü 
ebru.iş olduğu başlıca mınta:'kada 
ılerı hareket süratıe ın'kişaf ct
me!ktedir. 

lstanbul Belediyesinin nakil 
vasıtalarına, sinemalara zam 
yapması kanuna mugayir mi? 

Refik 
Vekili . 

incenin sual takririne Dahiliye 
verdiği cevabda, esasta kanuna 
mugayeret yoktur, dedi 

Teferruata aid 
bazı noktalar 

Vekil hangi noktaların 
kanuna mugagir 
oldugunu anlattı 

Smolensk önündeki muharebe Ankara 2 (A.A.) - Büyük Mil 
alin ....,:~~~:~:~ düıma- Sovret Alman 

" Q bir tele lokomotif bir tele tebJIAI f ı. IAd 
Qgon ve bir tele J'ep~ bırakıl- il ev .a • e 

ınamaaını lavaiye etti 

ah~=:~a3s!~l~~~~30d~~~:: Merkez cephesinde teblljl 
sona enn(iktedtr. Alman kıtaatı let Meclısinın bugünkü toplantı -
Dınyeper neh:::mi geçmiştir. sında Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

Merkezde ve~ şimalde 
iki büyük muharebe 

asker nile e::ın"' y1rclım hakkında 
Refık İnce cManisaı. tarafından 
verılmiş olan sual takriri ne ceva b 
vermi~ir. 

Berlın, 3 (AA.) - Bialostok'un Refik ince bu sual takrıirinde 
prkı~da .ordu~u~ 160 b~ Soavy~t İstanbul beledıyesinin asker aile- . . . 
aıker:ı e&ır etmıştir. ~a~aım g yr. !erine yardım ıçin nakil vac;ıtala - Dahiliye! Veldl Fa•k Öztrak 

ldJ .~on bQflllcl gclcu Stalin, .dd 1. h b 1 lld 
~;~e~ı~::~cl~!~ı'.~;e~ı v;5 ~~klı°:~ ışı et 1 mu a~e e er neşred 1 
t~~~n bir nutuk ırad ctımştir. Bü-1 devam edıyor 
hın ~oskova radyoları, Jaha saba- _ 
tı ll!ltısıından ıtıbarerıı htik,me .. S t t 1 • d •• 
il tanı 6 30 da fevkalade beyanat. ovye ayyare erı un "Sovyet orduları 

hercümerce 
uğ ramışll r,, 

kabıl5ı hesabd
1 

~r. bMotorlu kaldaylabn 
1
- rile sinema ve tiyatro ücretleri •. e hiliye Vekaletmin bu hareketi na-

mız ovyet erın u mınta a a u u . • . . · ı ı·kk d·~ kt idi 
h b . .. .. t hk yapmak ıstedıği zammın mahıyetıl sıl te a ı eye ıgını sorma a . 

~a'-~u un~ağını söy1ı1c e1t ııaıkın Bükreşi ağır surette nan emen ulun mus a em mcv- • • • -'-!J' • b 
itil · t t • ı d" itföarile teskilatı esasıye kanunu Dahiliye Veeu ımn ceva r 

-
1NKatıru çekmışlerriı. b b I d l 

'l'am ... 4 cl.ı m krofon ba- om a a 1 ar 
erını ,~ap e'-~dııı eMr ır. L 

1 
t He 1111 nu~aT~ lı kanuna mugayir Dahiliye Ve'kilı Faık Öztrak 

u pr..a unn n111; m n a- ... ...1. f •· il!! ) 
asında alayluımtz ihata hareket. olduğunu ışaret eylemek:e ve Da. (l'U"aur say a 6 ıutun ., te 

• flna gelen Sta n cY lda ı r, va- Moskova, 3 (Radyo) - Sovyet 
kal':ie er, it z 'kard~ enformasyon bürosu taraf ndan 

Şovyet ha kına ve bu saıbah neıred len harb tcolığı : 
k 
~ 

8inl ---:"k.ah"fW!nlllt 

~et.. 2 T"Q>m.U:a aünü, Munnanak, 

!1-~~ 
atmen cepheye yenı Y«"nl 

etler yığmuk suretıle Sovyet dular~ devlet huducllal'llllıbh 
vatanının bazı kısımlnr nı zaptet. sıkı ınkıya muhafaza e4 mışlerdir. 
meğe muvaffak olduğunu, düşman Murma~ı<. istıkamctınde, duş.. 
~yyarelerinin M~s.t.,. Kıy<·f, Se. ma~ın ye~ı. yenı taarruzları şıd-

,.... __ _ 
Tahrib vega i4tinam 

edilen malzeme 

eiinı gıttikçe artan bir süratle ink~
pf ettırmektedirler. Tank kıtaatı -
mız Hi cepheye teveccüh ederek 
Minak'in 90 kılometıe mesafesinde 
çok miltıim bir harbe giritmiılerdir. 

Tayyerecilerin bildirdiine göre 
Sovyetler Leninıırad' daki eivil halkı 
taiaQe lıÇln tedbırlşr .ittihaz ctm"k-

İngiliz Ortaşark 
kuvvetleri 

Başkumandanhğı 

aveD 

1 

............................................... , 

1 Milli Şefin 1 

denizcilere 1 

tltif atları vnstopol 0 So . t şehırlerıni detlı ateşım.zle ve mukabıl hu.. Mosoba 
bo b d 

gı ı ... V? e . söyle- cumlarımızla tardedılm~ir. -
mı ar ıman cttıklerını Kareli be:zahmd,l düşmanın 160 bl . 

mıştır. • z- müteaddid t.aarruzıarmı muvaffa- D nın -~ 2 CA.A.> -. ~ır--
Staıın nutkunun bura:sında e ldyetle tardettik i dU deaı Umumi Kltıbliiia-

cumle demışt r kı: k tir Dwinsk ist~kametinde şiddetli es r alındı arkaıı ı dal e dl WKabotaJ.!1.~ıaıa 'Alıil .... 
Sovyet halkı har ne , a a uh .~ı.. 1 d • nıtana aeçt,p SUl"liin ı 6 acı 711-

- ' '~ b" cesa- m ar.QUe er ev3m etmektedır. - - • dönümü milna ı.. __ t•ı _ _. K 1 d tşılemıycccK ır Bo . . t k . 1 ee_, a e yu .... u. 
ızı or uf er. harb vasıtalar le . lrısovkıs ı. amctındc de harb Berlin 2 (A.A.) - Alman or • Roma 3 (AA.) - Şimal Al- Bu deg"' İ•iklik hayretle 1' lher tarafından aldıkları tebrik.. 

ret ve ennı . d genış eme tedır. dul b .... ı.. da . ' • . T erden muteha ı R · · . . bü ük mıktar a . . an ~uman nlıjının teblı • man ordusu nezdınde bulunan • .. . MU " •n ...,. 
hari>et.tı ıse de Y Rusya- Ludk ıstık:ımetınde ordularımız ği: C-0 D 11 Se h b. . . karşılandı ı c:u~hur Mılli Sefimiz Jemet ı... 
bulunan Almanlar Beysz . Rovnoda şiddetli muhareb ı Şark rrıera e :ı rra mu a ırının la önu tewekkürlerile kartılık t• 

"- k smtn· ve Ukraynan•n b r mekted. 1 E>.cr ver. ta Sovyet ordularına karşı teyid eylediğıne göre, cenubu şar. • riklerinin ibl&iına Anadoha .t. 
pın ·uır ı • ır er. "'--.-1..A.o. .. tl d lu -ı.. . i . . -k 1881 ettiler. . · . uaı~a sura e evam o nm-- kiden gelme«.te olan Alman kıta- Londra 2 (A.A.) - Gazeteler I ıaneını tavatt •tmitlerdir. 
ısmını ı n ılerhıırncktt-dır. Fakat Ha~a kuvve~lerımıl. Lodz iati- tadır, etı Moek<ıvanın arkasma gelml§- Wavellin Ort ark kuvvetleri bq * 

Düpna 1, ğu gibi knlmakta. kametınde düşman tanklarına Pripet bataklıldarınm cenubun lerdir. aş ı letanbul 2 (AA) - Deni&. 
knılordu ~ ~erken Bitlere, Na. muthiş ~~ler indirmif ve BUk- da tımlıar &Natlda Wr. meydan Bunlar Sovyet payitahtına 400 kumandanlığmdan alınmJ.i o;ma. ci.~eı:. b~yra~ının o~ altıac:ı yıa.. 
dır ve fe• ıcavzer Vühelmın akı- reş ~ '1cldette lMmberılnnan ~ .-.ut'. Ov meydaa ~ dlenfededirler. Sovyct- sını hayretle karşılamiışlana aa u- i domnau muna~eüle Münalu.
Ctyon 1 maktadır. etmtştır. Bombardıman neticesin. muharebesinde 100 Sovyet tankı !er, sıvil balkı emln yerlere gön. mumiyet itibarile bu değişıkliği, \.• l.DncnAa J -utaeii ~ 

tını tıaz~~kı, siz mağlub edile. de. ~reş cephaneliii infilak et- tahri@ edilmiştir. Danbo mıntaka. demı8k: içın hazırlıklar yapmak- (Devamı 2 nci aa)'fada) .......................................... _.,/ 
Sovyet Çünkü sizdelkı Sovyet mıştır. (l>enau 3 indi ~) tadırlar. 

~l;~~;JF~l;tm~::;~ ı.- .&sk~e--::;-;;a-:ıwet--ı 
$o\yet kutlesısınız. Hıçbır duş L_ .-. W - # __J 
man bunu parçalayamayacakt r. 

Yakında sıze hareket hakkında Al l R J '6;' 
~~ ;;;\~~1~1~hi:~~~~~:za \;~f~~ man ar, usgaua, r ransa 
:~~1:~~r~i~:~~d~~u1::ır::; ve Belçikada gantıklarını 

f ndak Sovyet - 'I' 
man zar tından ba}ısetmış. harbi t k l bb •• •t 
:::~~~;~;·~y ... ır:;d: ~~··:;~ e rar amıga teşe us ettı er 

n komıtesı teşkıl ed•l-
let mudafaa .. buttin ,•nt<.n- A k b h bl •• • b- -
d ğını bildırm.ş ' emMeT ni nca u ar eri dikkatle takib ve modern strateıının utun 

1 bu komıtcnın · • J"k) • k ~{ ~rıncİu art infnz etmek sr<'- ince ı erıni tet ik etmiş olduğuna şüphe bulumıyan Sovyetlerin 
tı;e om tenin ~~alıy .t ~~ :; ~~i bugünkü gayri müsaid vaziyeti ıslah eyliyeceğini ümid etmek lazımdır 
1 ~ n laıın ı mı:-.ı nk ~ '' s p • • 

ta 1 n 1 ~ n ~- kudr ~ ~:~ ı·r- on osta" nın askeri muharrırı yazıyor ı 
m Iulere h t h ·~ ~ 

1 ıc b ~ 1 0Ja~ .DtVı"'kiiYA ~ re mi t ~ . d nı \e hattu bu bıılıklerın ııııe kaı ı kar dan ve havadan 
d n b r M nslin ı\ 'I :ı\ıı ve motorlu Minskın 90 kılometre kadar .,aı - ıddetlı taarruzlar ya ıldı ~ 

V O!i b·r ku~vet rh an zaptını tc - kındakı Be.t! uıa nehnne kadar ka , Al p gııu. fa. 
c ' .. ~ .... .,,._ ou man kuvveti · · 

n t v i. yıd 4:!tm ~~ ıra ,,.s t B r - ilerlemege muvaffak olduklarını . erının aded. 
muti k lık ~~irt. btt.!A.Iır ku H't- b Id rnıış r cc u t n olduklarını bildırrna 

ıerhit ~ ku~mak t k - D kü Sovyet tabi ğı de bu ou h dı eYl c bul etmı"'tır '"" 
ler bütun gıy ka - z r lı ve motor u Al nan kuvvctl - (Atb. ı E~yfa 

7 
sü ~ ~ •> 

.-. Şrı Amerika lıurbe r:e :aman girecek derain? 
_ Nıuırlarının bcyanatU::rma bt:ılıduta haltaJa bir#tat 

Jela •irip ,:Iuyor 



2 Sayfa 

Hergün 
Yahudi meselesi 

\._.. ___ Ekrem U,aldJgil ,_J 

J ki numaralı dünya harbinin 
sonunda halledilecek olan mu. 

azzam ve hayati ehemmiyeti haiz 
meseleler arasında Y ahud: mese -
lesinin de yer alacağı muhakkak -
tır. 

Bu meselenin mutlaka halledil
mesi noktası üzerinde bizzat ali -
kadar ırk başta olıtıa'k üzere liE!r
kes mütteiiktir. Tercddüd edilen 
nokta sadece nasıl halle:lileceği 
meselesidir. 

Bir numaralı bü)'iik muharebe 
için de İngiltere Yahudi ırkının 
müza:hcrctinı temin etmek maksa
dile Yahudilere Filistinde bir yurd 
vadetti ve bu vad cBalfor:ıı kanu. 
nu .şeklinde ıarihc geçti. Muhare • 
beyı müteakıb tatbik mevkiine <le 
girdi. 

Bu.:,<riln Filistinde küçük bir Ya
hudi yurdu \·ardır. Bu yurd 25 
yıl önce çöl ortasında harab lbir 
köydü. Bugün onun yerinde yük
selen Tolavıv yalnız Yakın§arkın 

değil, ayni zamanda da bütün dün
yanın en mamur şehirlerinden bL 
ridir. Gittikçe de daha ziyadt! gü
zelleşmekte, biraz cblı:ı büyümek
tedir. 

- --- .. 

.tngılterede basit bir ar.ıele zamanla büyük bir f brikonın sahibi 
oldu, lordluk pa)·eşi kazandı, memleketinin siyasi hayatında rol oy. 

nadı. Ona: 
_ tı )ıayatuıda bir dahidir, dediler. O, ıü}dü: 
_ Yanılıyorsunuz, görmeyi, düfiinmeyi ve çAlıpnayı bilir, deaeydi

niz hakkımda daha İyi bir tqhis koyım:11 olurdunuz., cevbını verdi. 

3 

Üç kabilig.et 

n 



3 T---r• 

k Telgrd, Tele~oa Ve Telsiz Haberleri 
ğr Sovyet tebliği çetin 1 Kaymakamlann terfilerine 

dair kanun layihası 
muharebelerden 

bahsediyor 

sind Miask 
A"1tata 2 (Hususi) -· Devlet 

memurları ay!ık.laı ının tevhid ve 
taadiilü hakkkıdaki 365 6 sayılı ka
nvRa ek lr.anttnun ilcirıci tnadck..ine 
bailı cetvelin deği,tiriheai hakkın
aalc.i lı:aınun layihası alakadar en -
cüm.enle.den geçerek Meclis umu. 
ııi heyetine ıevkolunmuştur. 

Memleket idareaindc büyük rol 
sahibi bulunan kaymakamların kad 
ro elı:ıildiği yüzünden yıllarca bir 
derecede kahp terfi edememeleri 
tecvize ~yan görülmiyecek ahval -
den olduğu gibi faal bir hizmet o
lan kaymakamlıkt.3n valiliğe yol 
açmak da memleketin yüksek men
faatine uygun bulunduğundan vaki 
tıek.W aynen kabul olunmuştur. 

E~ bilgesinde 
ah~!: vaziyet 
r. r/ı Dahiliye encümr- nı ~azbatasında 

ezcümle şöyle denilmektedir: i dtJ Moskova 2 (A.A.) - 1 Tem.muz 
tet t~ihli Sovyet teb-liğ!nde şöyle de. 
ka nilınektedir: 
ıc~ Kuvvetlerimiz Murmansk, Kox- rtillf Şefin 

denizcilere 
iltifatları 

REFAH 
VAPURU 
HADİSESİ 

ısını hoiın, DviruJk, Minsk \"C I .uck istı
Itan1etlerind-e muannidane ımuha

ka ~belere devam etmişlerdir. Dtğer 
lduğ: llltiıkamet ve cephelerde kıtaatımız 
~k dt devıet hudı.ı.ilarını muhafaza e _ 

~etek LÇeri girnıeğe çalışan düş -
nda~ llıaııa karşı mukavemetlerini de -
işare Vaın ettirmişlerdir. 

fBııstaratı 1 hıci. sauf aıüı) 
lat Vekiü Cevdet Ker.i.n lnreda
yı 'nın Re;sicumhur Milli Şef 

İsmet İnönü'ye çektiği Lehrik ve ta. 
zim te}grafile alınan cevab aşağı -
dadır: 

Alman ajansının 
bir izahı nd~ Murınan~-ıt istikametinde ad~ 

ista ~e faık düşm:ın kuvvetlerine karşı 
ıniı' 1 ıia~tınu:z çetin surette mikade • 

eba e erıne <levanı etmişlerdir. 
bı l<oxholm istikametinde c!i.iş _ 
lk an biıı.·ç.ok noktalardan taarruza 
~ a1karak arazımi;ı; dahiline girme. 
ge t~büs etmistir. 'rar3fımızdan 
k:1ıla~. şiddetli 'mukabil taarruz
tıı a d~an büyük zayiata uğra.. 

Milli Şef ve Cümhurreisi İımet D. N. 8., hadise ile Milıver 
İnöniinün yüksek kc1tına 

Garb cepheainde muzaffer or - harb filosunun alakası yoktur, 

gö 
va~ 

h 
Iarı 

nı fl1 
i~ 
ay, 
mış 

arak tardedilrniştir 
' ~ muhar~ler 

lo "?vinsk .. isti"kametinde ~uvvet -

dularınızla kurtardığınız, Lozan suL di.yor 
hile kurci.ığunuz: y.::ni T urkiycde, 
tedbir kuvvet ve l~mkinin bahşettiği 
saadet ve intibah içinde Türk sula. 
:rında kabotaj l iirk bayt_ağma ve 
Türk çocuğuna hak olarak kazan -
dtTdtğınız denizcileT bayramının 
on altıncı yıldöni.imünü tes'id etti-
ğimiz şu anda Münakalat Vekafoti 
ailesinin ve Türk denıı.cileritl.İn son-
suz taziın ve minneclerini ve sar • 
sılrnaz bağ<lılıJdarı nl arzetmekl.:: 

Berlin 2 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

runız duşman piyadesme ve 
~k1anna karsı çetin muharcbr> • 
b~r ve:erElk Alman k!laatının gar
~-· Dvına mıntakasına girmesine 

edill'ı' ll!nanaat etmektedirler. Münakalat Vekili 
• ..1, ..,.~. 'finsk istıkametinde du·· .;.manın · 

mes'udum. 

Türk cRefah. vapurunun şarki 
.A!k.denizde batmış olduğu bıldiriL 
rniştir. Bu haberi!ı neşrindt-rı biraz 
sonra, İngilizlN, hiç bir İngıliz 
denizaltısınm bu torpilleme ılc r_ 
lakadar bulunmadığını beyan et. 
!llişlerdir. Alınan askeri makam _ 
ları şu cihet üze:'1ne nazarı dikkati 
celbet.ınektedirler ki denizaltı ha _ 
rekatının tanzimini bilen herkes 
için, bu derece kısa bir zamanda 
harekatta bulunan denizaltılardan 
haıber almanm imkansız olduğu 
malumdur. İngilizlcrıı1 bu gnrfö 
ve fevkalade sen beyanatı, kcn -
dilerinin vicdan rahatsızlıklarını 
isbat etmektedir. 

e> .,1 r·· Cevdet Kerim lncedayı 
d~"tt>harrtmi'k kk::ılllarına karşı ~avaş B. Cevdet Kerim İncedayı 

am e e tcx ir. Kuvvetlerimiz Müııakalit Vekili 
~e~iş bir mikya>ta baraj ate§İne İııtanbu1 
lstınad ederek mukabil taarruzlar Denizciler bayram! vesilcsile bil-

1
.ta..ri: Y"a~ırkta ve düsın, ıana azim zayı·at d'i d·~· · ·ı · ] d d J r• \r r ıgınız ası duygu ar c(n o ayı 

d ~l'dırmek ~ul·Ptile ileri harekatını ııjze ve temsil e.tiğiniz Vekalet ai-j: 
karat 
"kse~ 

baf' 
ene' 
uısts 
ner'1 
eri11' 
all ,. 

üte ,. 
li~cl6 

: ibaı4 
ba~,. 

llı'durmaıktadırlaı'. !esile Türk de.ıi-ıcilerine tc~ekkür 
Taarru-ılar durduruldu ve tebriklerimi sunarım. 

Luck ıstıkametinde kuvvetle iwmot L1önü 
~~ıı; kuıvvetlı duşman teşekkülle. * Münakaliit VekiL, denizcilik 
rının taarr•ızunu durdurmuşlardır. bayramı münaseb•:til~ l\leclis Re. 
Bu. cep-hede bırkaç gün devıun e- isi Abdülhalik Rendaya, Başvekil 
den ~b esnasında insan~a Dr, Refik Saydarnu ve Pare Ger.ei 

Alman ve İtalyan makamları • 
nın ,incedan inceye yaptık l ar bir 
tetıkikten sonra, Alınan. •;e İtal -
yan harıb filosundan bir cı.izüta -
mın Türk Refah vapurunun kayıbı 
ile herhangi bir alakası olabılme ~ 
sinin imlkansız bulunduğu beyan 
olunur. 

:U:~ayiata hususunda mü - ~_:~reterin~ tebrik ve rnzim tclgraf-
plan dal n v aW çeknuı, cevalo.lar alnıışt ı r 

emre ıttiba ~ mb ... , • ..,Ml~~'.f .... n .. ı ...... berllk ... ad. a u 
blvvetlerittltZ e ergı tahlıye f:t Anka.,. 2 (H •<1!11 r 
rnı.ı.rdu·. liiZ111nı üzerinıe ı:t~::?uı - fa~b ~~.Y!~pilerine Zifaat 

~.... ,.,...._ Dli~..::ı'...,. t•yyareler ··a·· ·· EL . •e er erlilı; 
~ .. ae.. .. :rı:'u UTU &rem Goncu Vekalet em-

llava kuvV'etlerrnıizin harekatı nne almmı,ur. 
hakkında verılen sarih malılınata :==z::=-======-=z=--== 
göre 30 Hazıranda 5t1 si hava Rm- kendi niy-eUerini gizlemc-ktir. 
harcbeleıi.nde olmak üzere .?6 A~ Alınan istihbarat bürosu hava 
man tayyaresı düşürül.ınüştuı·: Bı- muharebe.lerindP., Sovyet bl)mbar-

Ankara, 2 (Hueuel) H z· B lr. - ata;ır ıraa! an aeı-nın ip-:>telı:li Ye M(L 

tesela.ıl kefaletli zfrai ..ahtC'aklarının 
ta:ltsitlend.irilrne .. ine dai-r kanun la
yihası Meclis umı.ımi heyetine sevk
edilmişt'İr. 

. 7 t yyarcdır dı~ .tayyar~lerinin l\lınan işa. 
zı.m. 1c.ayı'blarımız 1 a. · redennı taşıdıg-ı hakkında bı"r he- Projenin esasını Türkiye Ziıadt 

Bankasıının ipotekli ve mütc~lsii 
kefaletli zirai alacakların taksitl~n
dirilmeBine dair olan 14/ 6/935 ta. 
rihli ve 281 4 nurr.arah kanun teş
lül Mlmelrcted.ir. 

Tank ınuMrebe\eri .. 
Kah.ram.an tank şofÖr}erımız: zeyan haberi neşcetmektedir. Bu, 

S t Piy<idesı Alınan ?l"?ı>agandasının bariz bir 
topçularrrnız ve O'llye • •r<>Ianıdır. 

d"' anıra kar. ,-
Vatanımızın al(:ak .uşm n elleri 
şı çarpı.ş.rnala:·d:ı bırçok e ~mızın 
illet.iham ederek, anuvatan . 

~ . . feragatı 
her karış topragı ıçın . A. 
nefsle mü.cadcle cylemektedu ... 

k vetlennın. 
dedce faik <luşman u.v . .. tam 
ı..-,__ • a 1 bır cu:r.u 
•bUICuınuna ugrı) 1 b" 
d.tic<>rnanın hüı!-umlarını ta~ .lr 

~ F . tlor bırço t 
gi.ın tutmuştur. aşıs • 
deia hucuma kalkmış. fcıkat ~er 
defa ında ılk mevzikrine dogrtt 

tardedılmıştır. Bir tek günde Al
man ar 50 tank kay!betmışlerd'f· 
Piyade cü:d.itamının askerleri . 6 
dı..işmaıı tankı tahrib etrııişlerdı.r. 
Bir tank dafi bataryası yalnı:ı hır 
tek muharebede 8 düşmaıı tan .. 
kını savaş harici bırakmıştır. 

Kareli ber:ıaaında . 
Kareli berzaiu bölgelerınden 

bırr.ndc bir beyaz Fin tabur~ hu-
' B" nı'J·ade dudumuzu geçrniştı-:-. ır ~-

taburwnuz düşmanla muhare~ye 
.. geri çekıl -

tutuşmuş ve duşmanı . .. 
_ · tir Duşman uç 

meg mecbur etmış · ··ı ·· 
tank kaybetm=i ve 100 kadar 0 u 
ve varalı verınişt r. Bu tabu~umut-

. b . •azıyet e 
zun adkcrlerı sarho~. ır ' i rclır 
bulunan beş asker esır almış.a , · 

Dusrnamı kar~t mücadole;Je Sav 
~ · · has cc • yet p ·ıotları JY'iJlet :mızP . . .. 

' .. ,. • ve teşebbüs kabiliyct•nı gos-

termekiedir. 
Alınan iddialarını red 

b .. >:.U bir 
Alman .stihbarat uıo~ .. ' 

. 1 · hu-cumu trene ynpılan ınıtra yoz .. 
esnasında Sovyet pilotlarının soz
de duımdum kurşunu kullandı1kları 
hakkında yalan haberler neşret -
mekte<lir. Her halde bu tahrlk ha
berinın h~efı Almanların bizzat 

Be&aa-abyada 
R~ ve Aiınan kıt'alarının ................................................... .. 

Be.sara-Oya arazisine girmek icin [Du .. fliinceler] 
yaptığı bütı.ia te~ebbüsler askerle- T-
rimiain ~aat ve 1cuvvetı karşısın. 

da ~üt~~ı surette kırılmıştır. Unutan her zaman 
Faş.rsti€rın ,afrafuruş propagan _ 

dasile sarhoş olan Bitlerin Rumen • • ft ' 
uşakları, bir vıiıl nnı darbesi gibi ıçın za yı ır . 
Besaraıbyada Alman kıt':ılarını ta-

ki.b edeceklerini iimid ediyorlardı, Bir dost millet yeni bir felaket 
Fakat Rumıw generalleri Bitler içinde eski bir feliketin ytldöııümü· 
taraıfrndan · ac~. surette aldatılmış • nün matemini tuttu. 
tır. Alman subayları, Rt~menleri, Yeni bir felakete bu yıl uğraını,-
cebirlc keneli cüzütamlarının ö _ tır. EskiMni geçır~h 500 yıl oldu. 
nüı~ce muhakkak bir ölüme sü Yeni felaketinde biı.inı uzak ya.. 
rükle:nektedirler. Faşistler, ma _ kın bir tesirimiz yok Eskisinde kar
neviyatı kınlmış Rumen aske.rle _ tdafmlt olduiu Türk ord"5udur. 
ı-iflin sırtına çevrilmiş mitralyöz.. Teesaür duynııyalım, bilakia bu 
}erle bunları tehıdid etmektedir. bidİle bir derı ~ermifi:ir. Memnun 
Taarıuzlarda, Alınan mitralv.rizle. olmalıyız. 

J ~ Yeni bir felaketin' ·ıçinde eı.L:i bir ri Rumen unsurlarını taki·b eyle _ 
mektedir. felaketin malemini tutan millet 500 

sene evvel tarihten ebediyen ,ilin.. 
Bi.ila"ef t-ekı·ar ~landı mit sanılabilirdi. 500 yıl evvelkini 

Bükı'~)i 2 (A.A.) - Resmen bil- 500 yıl sonra Wlubnechğı için ya· 
dirildiğine göre dün akşam Bük- flyacaktır. 
reş üzerine ıaarruz eden düşman o, vazife.iııi yupmıs, bize de bi
tayyarelerı Rumen hava müdafaa.. zim vazifemizi batırlalınıttır. 
sım yaramanıışlardır. fn~k şe - Bir kant yabancı toprakta gözü 
hiroen uzakta bulunan bir tuğla olmayan bir milleti-ı:. 
fabri'kası cıvarına dokuz bo:nba Herkesle, her vakit, içten dosl 
atmışlardır. Bombalardan biri olabiliriz, fakaL. 
patlamt§tır. Viyanayı unuttuğtunuz için Peşte. 

K tekrar bomb-'-ndı yi; Pe,teyi unuttuğumuz için Bel. Öıl!ledıCe .ıa _ 1 ğrad _ . . 
Moskova 2 (A.A.) _ Sovyet gradı; Bng ı unuttu~muz ıç!" 

· b" R · Sofyayı; Sofytiyı unuttuğumuz iç1n 
tayyarelerımn ,; umen lıman.ı. d bü.t.. R--~•~ · dik .. . <l bo b e un UIDeDY\ ver . 
olan Köstenccyı yenı en m ar- Artık erecek feyimiz kalmedı· 
dıman eıt.Ukleri bildirilmt"ktedir. Haun.;anın ~ vakit kuvvetli, 
Seçilen hedefl-ere ahlan bombala.. unat•nm ber waaa. zayıf oldujynu 
rın /bu hedeflere is.a.bet ettikleri ~ .• 
görül~. E. u. 

-
Yeni bir Alman 

fevkalade tebliği 
neşredildi 

(Ba,tarah 1 inci sayfada) 
sında düşman tankları kıt'alarımı. 
zın arkasından ihttya~ olarak iler
liyen fuık.alarımıza çarpmış ve iki 
gün süren bir muharebeden sonra 
talhr~b edilmiştir. 120 tank da ığ
tinam olunmuştur. 

Alınıın iğti"am 
Bialistoku.1 şarkında çember 

içine alınmış olan Sovyet ordula
rının büyük bi.r kısmı kat'i olarak 
imha edilmiş b•ılunmaktadır. Bun 
dan l~ka pek çok miktarda rsir 
ve malzeme alınmıştır. Şimdiye 

kadar yüz bin esir, 400 tank ve 
300 top sayılabi lmiştır. 

Fevkalade bir tebliğde de bıldL 
rilmiş olduğu üzere Riga şehri e
limizdechr. Wn9-au şehri de dün 
işgal edilmiıti.c. 

Finlandiya ctizütamları ve Al
man ordusu tesekkülleri dün Fin
landiyamn merkez \'C şımal mm ~ 
takalarında Sovyct hududundan 
taarruza geçrrıi~lerdir. 

Alman hava kuvvetleri dün de 
düşman kıt'alar~ tecemmülerine 
:zırrlhh teşekküllE:'rine '.'e topçu 
mt'vzilerine karşt miıtE'mc.di taar
ruzlarla ordunun harekatına mü
zaheret eylemiştir. 

Lemıbergin şarkıncia Minsk cL 
varında ve Estonyaya doğru ric'at 
halinde bulun:m düşman kıt'ahrı 
hava taarruzla-:-il~ ağ1 r zayiata uğ
ram1şlardır. Düşmanın geris:nde 
münakale yollan ve bir zırhlı 
tren tahrib eail mistir. 

Hava kuvvetleri 
Mühim surette .tayıf düşmüş 

olan Sovvet hav:ı kuvv..;tlerine 
karşt sav~ş.ta da yeni m~ıvaffakı -
yctler elde edilmi~tir. 

Ma.car kuvvetler ne mensub te. 
şekküllcr plan mucıbince Karpat 
gcçidlerinden Galiçyaya kadflr ilcr 
liyerek Almaı1 taarruzuna iltihak 
ctm.şilerdır. 

Batırıla':l genıiler 
İngiltereve karşı mücadelede 

Alman <lenızaltıları şimdi Allan
ükte ve gaı·bi Afrika açıklarında 
40 bin tonilato'uk ticaret gemisi 
batırm.J§lard ı. Bir topçu düello -
sunda da diğer bir vapur hasara 
uğratılmıştır. 

Alman savaş tayyareleri İngil -
tere sularında ve Atli'ıntikte 11500 
~l"4k 8 ticarP.t gemisi battr
~'ir.Y-0:.~h h'ir buyük ticaret 
dır. -.aı-a u~tınıılar 

Diğer savaş tayyareleri dun ııe.. 
ce İnıgilter::!ni.rı şark, cenubu ı;aıki 
ve cenuıbu garbısinde n:üteaddid 
limanları bombarclıman etmişler _ 
d.ir. 

Fevkalade teb1iğ 
Berlin 2 (AA.) - Alman or. 

duları başkumandaoiığı bu akşam 
aşağıdaki fevkalad~ tebliji neşret. 
miştit: 

Bialistok'un şarkında cereyan et 
mekte olan imhct ha. binin tarihi e
hemmiyeti haiz kat'ı bir nc·tice. ver
diğı gitgide daha ziyadt! anla~ı~ınak 
tadır. Almanya rı arka::lan vurmak 
ve Avrupaya bolşe-vikli~ aff'tıni gö. 
türmek üzere hazırlanan Sovyet or. 
duları tarif edilmez. bir hercümerce 
uğran11ştır . 

.Şarka doğru hızla iicrlemckte o
lan kıt'alarımız.ın gerİ$İn<le kalan a
zim miktarda harb malzcmesmin, 
diğer ganaimin ve- es:ııerın topla -
nabılmeııi ve ~yılması için belki 
haftalar geç.ecektic. Burada c~revan 
eden muharebelemı eht:mmiyeli 
hakkında aşağıdaki rakRmların mü. 
talca.sile bir fikir edmınek wümkün
dür: 

Binlerce top ve tank 
22 Hazirandan 1 f emmuza ka

dar 5 77 4 tank, 2 310 top ve hava 
dafi topu, 4 zırhlı tren ve azim mik 
tarda mitralyöz v~ tüfek tahrib e. 
dil,ıniş veya ığtinan• olunmuştur. 

Ayni müddet içi-ıde Sovyet ha. 
va kuvvetleri 4725 tayyare,~aybct
mişlerdir. Bunlardan l 39 2 ııı hava 
muharebelerinde, 1 12 si hava ba
t.aryaları tarafından ve 3221 i de 
yerde tahrib olunmuştur. 

Şimdiye kadar tcsbit ediıebilen 
esirlerin miktarı 160.000 drıı fazla 
dır. Sovyet müdafaasımn şid<letine 
ve çemberden çıkmak için yaptıgı 
çok şıddetlı teşebbüslere, binaen 
düşmanın uğradığ: kanlı zayial e. 
sirleıin sayısından da çok fazla • 
dır. 

Bizim tayiattnıızın yekU11u çok 
tükür PFk azdı.r. ~ 

Amerikada görülen 
tenakuzlar 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

G ün geçmiyor ki Avrupa har. 
bi Wfl:>lnda Amerikanın 

esair olan bir d~let meydana ç: -
kıp da bunlara itiraz edecek vı~a 
kabinenin mes'ul başlarından 1-ıiri
nin kallup o •Özlerin huausi bir mü
taleadan ibaret bulunduğunu ve an 
cak o nazırın fa}ısını alakadar et -
tiğini söylemesi, hadi:renin kapan • 
tnıf addolunmasın" kafi gelebil -
mektedir. 

harici siya.setine vermesini diledik
leri kat'i istikamete dair birçok 
hatiblerin nutuklarım dinlemiyefim.. 
Bu münasebetle en çok söz söyli. 
yen Amerikalıların baımda evvela 
Amerika Bahriye Nazırı Albay 
Knox, sonra da Harbiye Nazırı Bay 
Stimson geliyor. 

Şayed bu 'Zevatın dediklt>ri ya -
pılsa ve istedikleri yerine getirilmi§ 
bulunsa idi, Birleşk Amerika dev
letleri, Jimdi, barbin ta içinde bu. 
lunurlardı. 

Halbuki bu ateşli hatiblt>rin di -
leklerine, gösterdikleci li.i:z:uma rağ
men Birleşik Amerikanın hattı ha.. 
reketinde görülen manzarll, ihttyatlı 
bir hazırlanlf, dikkatli bir tE:yakkuz 
ve her feyden evvel realiteler ö
nünde telitsız bir temkindir. Ame
rikanın siy.asi bünyesini :,amıyen • 
ler için bu vaziyetin ba~lıbaşına bir 
tenakuz teşkil ettiği hiikr.1üne var -
makda zerrece tereddüd gösteri • 
lemez. 

Fakat Amerikanfn pnli:ika te -
tek.külü bambaşka .'>1duğu i,:in 'ek
len kat'i bir tezad ıfade eden bu 
vaziyeti, hakikat hald«", bir nebze 
tabii telakki ~tmek zarureti hasıl 
olmaktadır. Zira: 

Amerikan n3zırları me,'uliyet 
bahsinde §8hsan cümhurreis;ne l:ıağ
lı bulunurlar. Pcula.neato ve knn -
greye karşı değil Ayni zamanda 
bu zeva~ın iki türlü !ıareket salahi
yeti vardır: Resmi ve •\lısusi. 

Baıka memlekeıin b:r nazırı, si
yasi ve idari bir mesele haklc•nda 
bir nutuk söylese vey,. fikir be • 
yan etse, o nutu~ ve o sözler yal
nız o na:lırl değ:I, ayni zamanda 
mensub bulunduğu lnhforyi de ta
ahhüd altına sokar. 

Söylenilen ~öderin hususiyeti ve.-. 
ya resmiyeti yoktur Nazırın \•azi -
yeti bir kül olara1c alınır. 

Amen'lrada ~ekil başk:tchr. İkh
dar mevkiindeki l(abine azalllrın • 
dan biri, herhangi umumi bir yer
de hükume:in dyasetiıtden farklı 
bir noktai nazarı pekala ileri sü· 
rebilınektedir. Bu söıleı·den müte. 

iNGiLiZ - RUS 
ASKERİ 

GÖRUŞMELEfil 
. Mookova 2 (A.A.) _ Dün, İngL 

lı.z h~yeti azalarile Sm'Yet mümcs
~ıUerı .. a:_a~~nd~ ~ratiGc nıahijyette 
ışler goruşulmu;itur. Müzakerele _ 
rin ilerlemekte olduğu öğrenil _ 
miştir. Heyet Mo~konya geldığin 
derı:beri ilik rlefa olarak İngiliz hiL 
yük elçisi Sir Cripps tarafından 
verilen ziyafete işt :rak etmiş Ye 
bu münasebetle umumi bir top -
Jantı yapılmıştır. 

itte bundan dolayıdu Aİ Birle
fik Amerikanın re<Jmi siyasetinde 
görülen ih~iyatla bu. nıızırlarının 
ifrat.kar lisanları arasında tekten 
mevcud aykırılık ancak bu suretle 
izah olunmaktadır. 

Maamafih bir memlckc:I nazırı • 
nın çok ileri bir haı·b isterlik meyi; 
göstenre~ile men'lub olduğu ka · 
binenin statik -;İyasetini telif ede · 
bilmekteki mü11külat, er, geç bir 
buhrana sebebiye~ veı·mekıe ~e . 
cikemez. Nitekim Amerikanın bi . 
taraf bir vaziyette kal1'bilmc:ıi, hu 
tartlar a 1trnda son dcrecA llÜçlcş -
mektedi.r. Birle,lk A"'e~i~ ıı hüku. 
meti her ne kadar İngiltereye ka,.~· 
açık b·r sempati ı:"Ö'>if?rnt"kl.a f>.t> 
de şirn~Hlik bu se..,•";ı · i ·•nu filen 
harbe müdaha1E>ye '<adar i1m gö • 
tünnemi~tir. Demelc ki, itiraf ohm
sa da, olunmasa da, b:ı memleketin 
siyaselile bazı nınırlotl'lıtln S'.\hsi 
kanaatleri arasmd-. ehcmmiye~fi bir 
ayrılık vardır. Birço!ı;1.i\rl. bu tarzı 
hareketi, bir taraf'dn efkarı umu. 
miyeyi mwtakbel müdahaleye al:ş
tınrken diğer taraftan henüz kafi 
o:mıyan hazırlıklar için zameın ka 
zanmaya matuf oyalsyıcı bir tabi. 
ye olarak kabul ve İ7ah ..-trrıektc -
dirler. 

Maarn.afih tefsiri bir maiHyet 
arzeden ve hıo.kika:le al.il<ka dere· 
cesi tam olarak tı.ayyün eylenıenıi' 
bulunan bu İzah1arın Amerike mat
buahndaki akislerle olan münase -
beti azdır. Amerik.t, İngi 1tereye 
karşı sempatiktir. Davas•rda onu 
desteklemek için eFmlen gelen her 
şeyi yapmaktadır, fakat o kadar. 
Çünkü Amerikanın kt"sif halle küt -
leleri bir deniz aşırı harbe İş~İrak 
etmek istememf'kte haliı rrusrrdır. 
lar. Ve bu memleltet efkarında bu 
noktadan esaslı bu değişiklik hası' 
olmadıkça Birleşi.k Amerikanın le 

reddüdlü durumundan vıızgeçehil -
mesi imkanı şimdilik pek az görü. 
nüyor. 

51idim &a91rı Cm.aç 

Uç İtalyan genercıı~ 
ve yüzlerce sübay 

esir edildi 
Kahire 2 (A.A ) 

gili:z •kuvvetler Ortaşark In.. 
t fın ı uınurnı kıt era.ua 
ara dan dün neşredilen tat;'İ ~ 
L'lıbyada lıj'a ra deger bir hadJ~ 

olmamıştır. 
Haıbeşistanıia: 21· HaziranJa 

Ghimbi'nin işgali esnasında Ge • 
neral Be~tollo, General Sam ve 
9eneral Isti ilı• 2ıri sübay VP Jll-11 
Italyan ve SU de ycrlı asker İn _ 
giliz ku\"vetleri tarafından esir e
dilmiştir. İğtinam edilen malzeıne 
arasında ,6 sahra topu vardır. Aımedka, Türkıye, İran, Çin 

büyük elçilerilQ İsveç elçisi de 
davetliler arasında bulunmakta 
idiler. 

Suriye: Şam ve sohıl kısımla • 
rında mahalli terakkılcr kavdcai! 
rrıiştir. 

Sabahtan Sabaha: görmek akla durgunluk verir. Bu-
nunla beraber bu barb dünkü fık.. 

Şere· -ili ramda iıaret ettiğim gibi oyle ka.. 
J ı naatleri yıktı, öyle .ıı.kidderi sara. 

, '- f b. öyle kanun ve 'tİ.zam~rı altüsl 
SU [n • • etti ki ,imdiye kadar rnakul görü

len (terefli sulh) ün manasını da 
Amerikan kaynakları dünya deÇittirmiı olabilir. 

harbinin fU ate,li günlerinde bir fki yıldır muhtelif vesilelerle 
büyük ikramiye müjdesi verir gibi ileri sürülen iddiala nihayet l...ilo.. 
taze bir sulh haberi uçurdular. in- metre ile ölçülecek bir arazi dıwa
giltere ile Almanya araıı,mda bir sı, para ile haHedilect>k bir zarar 

ve ziyan meselt"sı değildir Taraflar 
şerefli sulhtan bahsediliyor. 

Şimal kuibun<laki Eskimolar • doğrudan doğruyu, bir rejim ve 
dan, büyük sahradaki çıp1ak ka- siatem davuı, hir dü~ya hakimi
bilelere kaclar m~skun arzı se"Yİll- yeti me•elesi icin bofaı~htklannı 
direcek bu haber elbet bir gün ilan cdiyorJardL Harbin bugün. 
hakikat olacaktır. Fakat harbin kü nuı.nU\rası bu dava'arın t:\Sra .• 

yesini kolaylcı.ş~ırııcak bir alfım<'t 
ba§ladığı 939 yılı Eylulüııdenberi ve ita-ret g(;:.tenniyoı·. Onun için 
muharib taraf liJeı-1crinin söyh· - ( ferefli sulh) Ün ıeklini k:n·rn:nak 
diklerini hatırladığımız zaman bu mü~küldür. Fak&t dr.difrim g bi 
(ıefeli sulh) için vaktin pek erken uımımi ahlak diialürlnrını yıkrın 
olduğunu itirafa me.~bur k~lıyoruz. 1 bu ha,.b lıı•rl'lı LeUd (şerefli 
tdd!alar o kadar yuksek, ısnad e. I r.uU,) ün ,imdive kadar cilin ... n 
dilen s?-ç'~. o ~a.?ar bü)•ük, har~ 

1 

manasııu da de~iılimıiş obbilir. 
gayelerı açın su~len t.ek cepheli Onuu jçin sulh, h~ına, ııonuna 
şartlar o kadar agırdı kı tarafları::ı 1 hangi sıfa.l gdirı..- ı:-.,.1,in h~ı·halde 
henüz dimdik ayakta durdukları kt>ndisi geuan diyı:hiliru! 
bir sarada bu ~rllara göre bi.r sulh-1 "». I c I. ~ 
tea bahaetmek ve bunu mümkün ~"'1/ttan o.h1ta 
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kolsuz ve bacaksız 
bir cesed Ç1kartldı 

Ankara treninde [ Askerlik işleri 
bir genç metresini 337 doğumlu ~ 

, ........ ..__ ................................ , 
( ~ 

Alıukapı açıklarında Je -
nizde ~Llotardan bu ceae • 
Jia Befikta-' par'/ııntla bu
lunan lteftk kol oe baftılr • 
lara aid oldağıı aanrlıyor 

.. I 
"--'·-·..-···-....... ·----... ···_.. 

Dün Ahır~<ıpi s:ıhillerind& yiiz. 
mekte olan ~'OCukl~r denizde bir 
erkek cesedi görerek keyfiyetten 
mahalli za;bıtasıru haberdar et -
mişlerdir. 

Bir müddet sonra sshile çıkarL 
lan ve k.ı.smen çrplak bır vaziyette 
bulunan cesedin kollarifo bacak • 
larının tamarr~en kesik olduğu gö
rülmüştür. 

Hadise adliyeye bild;rilmiş. nö_ 
betçi mü.ddeiumumisi Bdib Vıı? ci
nayet masası şefi Alişan cesed~n 
bulunduğu sahile giderek icab e
.deıı tetkikloere başlamışlardır. 

Bu ceSedin, bir müddet evvel 
:Beşiktaşta Şenlıkdede parkmda 
bir çuvalın i~inde bulunan kesik 
kol ve bacaklara aid gövdt! olması 
ihtimali de varr:h. Fakat bütün 
tahminler. henüz bu husustaki ta.h 
ki.kat inkişaf etmediği için şimdi
lik ·bir faraziyeden ibaıet kalr.aak
tadır. 

:Bu bakımdan ali:kadarlar, yeni 
tir cinayet ihtimalini gözön~e 
tutarak tetkiklerine bu noktacıa.'1 
da devam etmektedirler. 

:Müddeiumum; Edib ve cinayet 
masası şefi A1;1an di.ln geç ''aktc 
kadar mahall:ndc liızım gelen tet
kftderde lbulunmuşlard!r. 

Adli tahkikata esas olmak üze_ 
re kotsuz ve bacaksız cesed mor
ga ka:ı.dırılm1şt1r. ----o----

Asker ailelerine 
yardım meselesi 
Dahiliye Vekaleti 

belediye encümeninin 
kararını muvafık 

bulmadı 

Dünkü cinayet davaları 

Uskodar ve Aksaray 
cinayetlerinin katilleri 
dan mahkflm oldular 

Diik6ôltım M)'OTke11 lfe.Jisini yakaltnnalt dti,..,, bak • 
Wr Jirhem!e ölclüren ltatil 30, Ak•arayda kaynanannı 

öldüren, h.aTıst.nın akraba..mı yaralıyan Aatil 9 aene 
bapia yattKalıla:r 

1 inci ağ:rceza mahkemesi dün Ancak. Şad.anın katil fiiline ta-
iki mühim cinayet davasının du. kaddüm eden hırs:.zlılt Ml'Cunda 
ruşma.sım neticelend.ı:ıniştiı. Bu pek az b~l" ~nenfaat temin e~iş ol
davaJ.ar şunlardır: ması Suçlu lehin~ takdiri tahfif 

Bir müddet ev\•el Üsküdarda s~bi olarak görülmüştür. Böy _ 
Doğancı- arda. frcı b' r cinayet iş - lece idam ce~ 30 sene müddetle 
lenmiş Şadan isminde !::fr arabacı ağır ıh~e tahvil olunmuştur. 
h.ırsızi.lk maks:ıdil~ dükkiının:ı gir_ * 
diği !bakkal Kemı:.li ba~·ua l ki\o_ A'ksarayda luskan;:l!k saikasile 
iuk bir dirbe"Cl vıırma.k: suret!le kansı. Nadirenin akrabası Fahriyi 
öl<iiirmüştür. Şadan çe:km~eden bıçakla y;ralıyan, kaynuası Asi -
ü lira aiarak kaçarken bakkalın yeyi de öldüren Emirin duruşması 
kendisini suç üstünde yakabu:na.~1 da ı inci ağu:cezada dün sona er. 
~~e,_ ele ~e:ihııt-k korkusile bu miştir. Mah'k.eme, evde misafir sı. 
ourmu ışlemışti. • fati1e lbulunm Fahri ile Nadi:re a-

l inci ağırce7.a mahkemes;, bu rasındaki a131tayı suçla lehine a -
şek.il.de işlen "'n k::ıtil suc:ları ceza ğır ve şiddetli tahrik olarak ka'ool 
'.'!'mınundaki. 450 inci maddenin 8 etmiştir. Bu SUTetle, maznunun 

inci ve 9 uncu bendlerinin hükmü her m suçtan dn1ayı içiimaen ve 
dairesinde olduğundan, katili bu tahfifen 9 sene 12 ay müddetle a -
madde hi!kmünce idam ~zasına U-r hapse konulmasına karar ve-
mahkuın etmi.ştir. rilmiştir. 

Sığınak ve siper:erin Otomatik te:efon 
iki aya kadar bitiri~- lesisalı 
mesi kararlaştu lldı ~enişletiliyor 

Şehrimiz;o n-.uhteNi s.emfie - Posta ve tel_g.raf umum müdür-
rinde yapümakta olan veya yeri- lü.ğü.Wn memlekette otomat~k \e
den vücuda getir:lecek umumi vı: lelon tesisatı yapmak ve bun • 
müşterek siper ve s.ğ ·nak}ann iki dan ~a mevcud telefon tesisa -
aya kadar ikmal edılmesi karar • tını tevsi temek maksadile bazırla.. 
laş~ınl~ıştır. el.ığı proje mucibince çalışmalara 

Üsküdar kaza mıntakasında n.. devam edilmektedir. 
mumi sipederin inşasına başlan - Hal 1 to tik t ı f 
m~tır. Müdtleiumumilik hafif ce. ,___ ten ç~1!§ant 

0 Am;_ cMe :1 
• . ~ısa ına ı ave en, .... na, "'~-

zah mahkümları~ bu ışlerdt- _r;a. - sin, Kayseri, Afyonkarahi&ar; Ba-
lı.ştınlmasına musaa,dc etmı~ır. '·"- . B . Zonguldak· Adana 

l ·ı k evmiye m· k UAesır' \.tI"ill, • ' Bun ara verı ece Y 'L - Ko:.:.'u ve fzmitte otomatik telefon 
tarı da tesb:t olunmuştur. Mau -l . . 

• ,. ;«T. ·ın· .L.. ralı«tırıL tesısatı yapılmasına karar verzl -
. . k ·ı k.Umların sıpe- ~er ~ .,. ,. 

?e.hnm_nde mevcud ı:s er aı .e- rna\.anna yakında başlam,caktır. miş ve bunlara aid planlar hazır • 
lerı~ın mıkları v~ _bunların vazı - r lanmıştır. Bu tesisah vücuda gc • 
yetı hdkk.ında vıiayct tarafınüan . : . . • 
bir mliddctte~beri yap~lmatkta_ :, •

1 

Tu··rk ıu··ıu··nu.. . tırm~k ~ın lazım. olan malz_e~e 
lan tetki.klerın net.cesı Dahıliye vesaır alat Macarıstandan getm -
Vekaletine arzcd !lmışti r. B lk la b" . . lecektir. Ayr~cn İstanbul ve An _ 

Bu ailel.?re yapılacak yardım a an rın ırıncı kar~. <>tom~:ik t~l~on t~isatmın 
için !belediye em ümcninin bır tevsn ve diger vil<tyeUenn bu şe. 
müddet evvel nakil va .. ıtalarına tüf ünü sayıhyor be~eye ıb~ğlanması. içi~ _faaliye~e 
zam yapılması hakkındaki karar, geçılecektir. BlJ tesısat ~çın de lu-
alakadar yüksek ma1tamlarcc. ::mı- zumlu olan malzeme Jngi1tereye 
vaflk görülmenıişt•r. Bu zam şiın- Bu yıl tütün mahwlümiiz sipariş edilmiştır. 

öldür~ü talebelerin 
. ·-, ki 1 ~~~.., : Evvelki gün Ankar:ı trenind~ YO ama arı 

~~'il!.~~ l ~ bir cinayet olınu~ bir genç Fb r F&İiı Asl&edill Ş~: '~··· 
OK UCU S adında mu.se~ı metresim öldür • ı - 337 doğumlula~ ve bu do 

MEl<TIJPf..ARJ ~ ~kendisi de yaralanmıştır. l~a7ıa -mnarene:f! \ab la.sa hiz 
· J Hadisenin kahrama E .. d ~ lilerın ve sıhhi halk'nnden dole' ı: 

Bardag"' 1 buı~·nmı- 1 lu Nevres ·~m.i.nde bi:1 
.... : .... 

0 !!7 te.sı seneye bJ.taJulmıj diğer drığ~ 
U ~ . , g ..... ~~ · .. ların son yoklam.a.sıre lJTeıııJ 

Yan bir gazino f yaşlarında olan Nevres sek.U .~Y 941 de m.ş!an~ır ve _,1/Ağu 
t evvel A.nkaraoa Flor adında ru 941 tarihinde hitam bulacaktır. 

Y.au.c:ı.. taaıdfiı... bir ~ mwıevi kı.~1 ile tanışmış. o gÜın - 2 - Yoklama aşağıdaki ş:ekıld 
..ı ymllJor: . f den sonra ara!armda şiddf'tJi bir ~ na..bı)'t miikelldlerin aıai 

Geçe. ~ ~ M Fe • : aŞ.k başlamıştrr. Bir .mürldet be> • ?an numara sıra.sr?e J&ptlacaktıt 
~-~~~--~~ ~ ra:ber yaşadıktan sonra Fl'or Ne,~- A - ı : :ıTemmuz/94:1 Fatih 
PS • ~ ..,_ - p- 1 rI 1 • t kIT d b k~ nahiye.Si. 

• fe INra llmWladık iyi :sojulW _ :. rese, ~ enme erı e ı_ın e u _ B 8 ıs~ 
:: lnUh:la islediğ"imiz . ..:amal'l .....;.,. ~ Iunmuş fakat delikanlı bu teklifi . - . : . mnıuz/tN.t 

. • , --· • kabul -"- . t ' B .. · .rUk. nahiye&. y 
~esuu de tenbitı ettik Saat se.. • cı.uı~ ır~ . un~ uz.erme c - l& : %l. Ttmmuz.1941 Şeh~ 
kize dainl ay11i pn.oau çağır- Flor balbasıle bı:rlıte Istanbula nahiyesi. e 
dık. Ay~DIUll a.dığımız gelmeğe \a...,r Vi!rmiştir. Nevres D _ 23: 3l1Tf~nmuzl9ü Saro' 1 
soğuk biraları istedik. Aldığı • ise metresinm gitmekte olduğunu 1 ! na.h:~i. 
Dılz cenb twı oldu:- haber almca trene atlamış, onu E - ı: 7/Ağustoo/941 F~.1er ti 

- Bira kalmadı efendim. fikrinden C'ay<lırmağa çalışmıştır. ~- · 
Bizim gibi b"'ka kalabalık : Tren yan yolda ik~n Nevres bü _ f' - it~ 15 A~tos/!rU Eyüb Jd 

an.1- da v..,dL T•b fazla, ! tün ısrar1annın fayth verınecl iğini merkt!ll!I na.biyesi. 
_... ~ Okfttıtw ~- guino : ~ l&bancasmı çekerek tre- G - 16 = 22/ Afustos/ Ml Rami 
idaresi .,... -~ i!e ~ır saat i nm iç.iınde k.ıZ& ateş açmışnr. Cina. ~ ~ ~ı~ Ar~"fl' 
sonr~ tekrar baa. &~lirtti. Fakfll : yeti .mütealtib tren durdunıhnuş, 01· Ayazma. Bag.ueı nyl~r~ 
~ lt~an~t~ P.._'_~r~ -~u- l Nevres ise kargaşa.Mt. e&.'13sıncla H-23: 31/Ağnstos 9tl bötün..t 
gunu so:r~e ~~ yuıı.tur. k k -= .. ı:-~-L.! t .......__ b.ianeWeJ'le erle.si atDe,Je teraı 
Soğutma7a da yakİ! müsaid de- ~ f"Jl uu~UŞ, e~&ı a~ JOld&.masl.. 
ğildi. Naçar öyle-ce :ıefislerimi- c~ ?teş_ almış. ç ıkan kurşun 'kM'tdı- 3 -Lise iııitimhş -Ya da.ha. 'J:a .. 
zi körletmeye lcal'•r 'ftlfdilr. Fa- sım yaralamıştır. Yarnb Polatlı kullara. girmiş okur:a.r ~ .smı yo 
bt b. defa ~ &ulin.lr hastanesine ka1dınrmrştır. ıannı v.a.manıuda. ya,.pmac 
mümkün olmadı. Şikayetler art- Bilahare senesi için'ie cfat>.a. yü>\ 
tı. öyıe ..ki gazinoyu idare eden Bir yavru kamyon oıtuıa grrerek vesfb getinrzcr.se ; 
atın öai g~~ bir ~ heyeti tarari1e- eı-tesi ~ne,.e bırtl 
aahDHi haline geldi Vwefaki i albnda parçalandl Iaeaklardır. ı 
bütün bunların hiçbiri bir har. f - HAJıen btr okufa devam ,.., 
dak su tedari1cine imJcftn Yt'!hne- Dün Yeşilköyde Jr:-ıçük bir çu - «*urlar da toıotrattı -ve ~uı.s:s ~ 
eli. ıı cuğun Oiiim:Je 41etıc~Ienen feci bir teb vesikalarmı baraller ge;d 

SON POSTA - Bu tndtu- ~kamyon kazası olm~tur. lilzın;ı:dır. • 

ba aynen nep-dtifr. AMkadar • Yeşil'kö.y civarın.da oturan Sa.. s - Bütünlemeye talan ok3 
~ ~lra? .'llBZannt ~ dık adında bir zatın 6 yaşlarm _ imtihanlannı bu ~ a:t ~Je 
Hiç höyle Sa:Dla9 01- 1m9f da.'ki oğlu Haj r [~ dün c\'le.dnin ö- edcttk ~ceklerl sı'lli$ gön • 

Haseki cirar ndaki nünde oynarken <> sırad'.i oradan ..ık&1an ~~erı ~~ca~d 
t... geçmekte olan bir kamyonun sad. • - Ahvali '>ll\bi.yeler\ dolay8ısile 

çeşme..,. : mesine uğrıyarak feci b:r ŞQkilde tesi sene)Hl ~!a.r na~e:ezi 
ffasJride. Bakı°bey aohğın- : çiğnenm.iştır. kel.leilll~nde kk~ & mecll ısınc .. b 

da 5 ----L _.. 11. • K .. ~ _1....1... .~ı..~ • dad ve e erı e ı ra.poı· a.nm da 
• 11111UiSr- evue. otaı-an ı1>- S aza.Y:1-' mu~-.;;u SullLl ım . ıet;ireceklerdir. J 

rahim ~ fQ tifriy~~e bu • S otomo~rlile ~ ~~stanesıne 7 _ YokJama. cumarte.,;! gttı'J 
lamnaldadır ·• : nakledilen Hayrı, b!r muddet son. hariç olmak üzer"! hergıün saba11 

«Haseki C1Tl!U'lndaki ~ - : ra ald~ yaralann. tesirl!e ö~müş- at 8,3() dan 12,30 a kadar dev:ua ıl 
leF 4 sindenberi :akmarnMta ..- : tür. cıektir. 
...uıı: ~lctaya:. Bu ~ f Şorför yablanrmş, hıra etra:fm_ 3 - Yoklama yut J'atah asrtİ 
çtkan hadiseler de tı ıhdar~ i da tah4tikata })3şJanmıştır. şUıbesi binasıdır. 
Bir - ftvel Haseki 'Ye- cnvı- : 9 - a=.Jndi .... tadar bi'rinci woıcıaıı' 
IU IUSIDJuiuauD gİder'İbneli. • : ""' .r ~ " ··-._.ı 
..; liza.a selen ledlM.rleri. .ı ': t l'ftftıa.l.larımtZIO smı yaphnnaml.I} olanla.mı ıks~, 
__ ,__ _,.,..__ı..._.__. __ :.A:- • ~ - tıir ar~ 71&~ 
__ , .. - --. ı hh 1 .::ır -.d - GllR\ !otairaf cetı.rJ 
Müslahdamlera kahve 1 Si a r 1 ~ Temmuz 'Ye Ao~~~o~ 

niçin verilmemi~ 1 (J3aftarafı 2 nd sayfada) da bilimueret yı>tl!tmaları.nı ya 
_ 'r J i!JC öğleye yakın zamanların intibah mıyanların 'ft mas&etleriDi mu 

Dun bu sütunda Adli Tıb j~ edllmes.i d.he. muuhktıT. "ft"Ma>arla. zam.&llln.da bilditIIU~ 
isi müdürliiiü miistahd~nlui Çe><uimı açdt ltanya çılranhnası lerin 1~11 num.vab kauun\ln .85

0 
• tamfmdan Jrei)dilerine KMVe ODUD ~emesi, uykusu gihi 00 hak - ma.ddesme tabi butulacaklan jll 

verilmıec&ii lu.lıda.3da yçı'an br; onu hu bak.tan m.b.ıum etmek mnur. 
fik&yeti yuımşıık. Bize haber yazılLtıl'; bu yalntz. bir hak değil. .. ı· V-L..!}" • T a'J: 
~ ıöre, Vl'lkrnda hu onun büyümesi için bix deva.dıı da. Munaka at e&ı ınm r 
v~dllflara da. hhve ":eme : Uyumıyan, yemiyen çacuk nasıl :rii- . J& gitmesi muhtemel 
ce trr. K~venm pariı parti rüyeme:zse, açık .ha.~d~n ~ahxum ~--a: ~ ~ Ue~~ · _JI 
dagttrhnul bu gecmneye ~ - edilen çocuğun oa bü)"Umem o su - .... ~_.... .de V eki.let mü": 
IJeb ofmaftur. retle seri luün: zaa,ıa Wıır c• 1 ~ek.i . . tetkiklerin~ d<!.vam etıl 

j _ .. '-kar be'""- 011ua ~ık tıx. Vel.ilin bugün tc:ıtliifrfer _Aj 
'--·-----·

00
-- -· = çak.arllıp e;.tk.uıbnadığ\nl .lurunak üzere Trakyaya gitr'! 

Bugün MerSl.nden biliriz; açık .havaya ç~~aı~· mulı.te.ıne-ldir. 
pembe, sı.hha.lli bu ~ ııosteıdik - ------ ~ 

dilik yapılmı:racaktıı·. Hükiırnet hem çok bol, hem de kalite 
bu yardım etrafında yeni esasları itibarile fevkaUiJe yiiluek 
ihtivıa eden lY.r kanun liiyihasını 

Büyük Millet Meclisine takdim et

·k··ır· tt• ·kf d teri haJde odada bırakılan aı;ık ha- Deri fabrikaıtmdaki yan..-

ı Maarif Vekaleti şehir- u ıye 1 mı ar a vada·n mahrum olanlar sapsa~!,. U· tahkikab 
çuk benizli katmışlardır: bu gıbıle. E: _11.! r--1 de ıf' 

ı . "ki d• • k h • . b 1 d ·ırm dilinde «oda :vveı..u. g~e uaL ıçeşme .,ı) 

me'k üzeredir. 

Meydana çıkarılan 
fuhuş yuvası 

Ba seneki tt;tün m"lhsulü er ansı ope lSI a ve gelıyor kn :ıw a~ndiıt eı anılan bir- ıte . ralarnbos Pa.padopulo.s fa~rikl~ 
:runfun ber tardfuıda çok bol D eşrİne karar verdi kansı ızlg~> bH~ görülmektedi:r. vı ııın tamamen y;ınmasıJe netıc~·:-.:.fl 
olmu.ftur· Bilhassa Samwn h21• -- arus 1 yangın etraflrwh yapılan ıa~ ~ 
valisinde mahsul lmlit~ i!ibati:e Maarif VSfileti tal'aiında• ilmi Bu mrelle latanbalan hir-'aç n B i , . - • miicldeimnumilik.. ehemmiyetle ad 
de çok iyidir. Tt"Criibelm ya - ve sağlam esasiaı:.a müsten.ld bir aylı/, kahve ihtiyacı ltarsılan- SaSJ - k r IQI d:Uum~:tt=~v!~:ı:t~ ~~ 
~:':ba~n~k_'le ı:e~ şekilde ~enirledmizin yeni bir an. mrf olaealt. .. umum 1 On gresi Çağtl idaıe etmektedit. Dün ~ 

Zabıta dün de Beyoğlunda bir faset itibarile iyi neticeler ver. siklope:iisj hazırlanacaklı.r. An - Türk Bıwn Birliii Merke:r. H ve müdcleiurnumi huztırilc Y hı" 
fuhuş yuvasını meydana çıkarmış. mittir. Bu tfüiin MtMr 7 e t~il- siklopedi ilmi salahiyeti haiz ze _ . Belediye ~~peratrfi _dünden ti ~: eye- mahallinde uzun bir keşif yapı 
sahiblıiai adliyeye tesl;m etm;ştir. tere piyasalarJud.l Çin tii:ünle- vat tarafınd3.n tasnii edilecek ~e ıthren resmı <irure v~ muessesc - -n{ .. -Hğın umumi k ~· T ttr. Q. ı ı kah. l · t · tme~ p»~ ongr&ı. 18 em _ ( 

Tanınmış randevuculardan Mü.. y";:e ~:r..~ •-=..; şehirlerimizın .tar~. coğrafi, ik • be~ ayrşt! an ve en evı.ı e ge nıuz 19~1 saat 11 de Anıtaı·3da Bırlik Küçük haberler 
zeyyen adın<la'ki kadının son gün _ • tısadi ve içtimaı birçok husoo. aş amı ır. . _ :rnerkl!2ınde f.opianacağtondan mul'ıt.e. _ - ~I 
}erde Tarlaba.şı c3ddesindt? 4-! nu. memleltetimizdm tülün rekol- yetlerini ihtiva edet!ektir. K.oo~ratıf yalnız konsolosluk.. rem a.zaia.rıntn te§rıtieri rica olu - e V-'' - 0 -'e-•:.·e Reisi Ul 

tesi D-11--... nıe-'-1 · Jtbrinde lara "°ki~-'" kahve ....... nne.._._ ıu.ı ...... ocı ~:1 . .J 
maralı eVl

• kı" "l 'arak b ~-- ınıeıı. r- "'"'"A •,.;c ...... , nur. 1 ~ fi v d d" cı · 't. ''- T ...,,,., r .... ı~ urasmı ı.:..:-:ı.::::.i _1......._\tadır. DaL- ·-- Ansiklopedinin hazırlanması et di- ı...:~~ ·• 1 ....tr"l a..ut r...ır a.r un · :..ı.e...tnı<., ra ... ~ 
d 

. h 
1
. t• .J • W· b .... ....,... ...,. ....,. ...... - ger J;Knun muessese ere \"'-l - BUZN•--· Tü 1 i-• - . Um .. .:ıı 

ran evu eıvı R m~ ge m.ı•:;ı za ı~ .,,elki seneler bin'lCiliM Yunanil.. rafında icab eden bütün malumat - l k • i- aktad .ııo~. ve une ~elmelen um :va;,. 
taca tesbit edilmiş. dün bura.ya ani tanıda idi,. fakat ııon harb va.:- mı:ş 0 ara vevz .. t yapm ır: l ~ Rei.sllk divnm seçilll.[. dürlüğüne giderek idarenın ıYT ~ 
bir baskın yapılmıştır. Yaptl:ın t•- yeti ba memleketl'.-ki ~iitün eki- ve kitabların toplanması için ala - Tevziat mürac.zıat sırasına ~ore 2 - Merkez heyeti ra.por:rarınm O.. telif işleri hakk:nda alakadarlato""" 

h 
. . . kadarlar tarafından viliyetleri - yapılmakta, geç müracaat C!tmış 0 - nmrıa&. 1·'7a,hat almr••n. 

arrıyat netıcesnıde evde bir ta ~ miae mühim da•beler 'Ym.lllllf- ı - -r kını kadın ve er.kekler bulunarak tur. Yurdumwula. tütün mahsu- mfade faaliyete geçilmiştir. l~~!ar, mevc~d. kahv~ kafi geme. ! - Encümenler se~ı!tt} • Belediye Florya. pİ.i.J sa)ı~ 
M\neyyenin rande\·uculuk yaptığı 1iiniia b. foıldyeti. ııerek çiftçi- Şehirler ~nsiklopedisi milli kü - diğinden, ıkmcı partı.ye b>rakıl - 4 - Raporlar:n 111\i:akeresı da iki tenis kortu in§aslnı karar,., 
anlaftlımştır. leria ve sereLe dıı n·yass tle tüıbhanemizin mühim bir ihtiya • maktadır. Diğer taraftan İstanbul 5 - Seçiml'er. trr.atıtır. 

Sru kadm. hakkınd-.... ı· tahkı' _ mfüMı1ebette hulwn a•mıcaı ta. k 1 , · b vilayeti emrine tahsis o~an k~ _..,,,,,; ~ - ~ cını arşı ıyacu ve zengın ir velerin ikinci partisi bugun Mersm 
trat eıvrakne dün adliyeye veriı _ cirl..müı yWüni.i aüLlürmüıtür. mündericatı muhtevi bulunacak - den şehrimize getir•leccktir. ~ Gümrükler muhafaza sabn alma 
.m.;;.;i;:,;~:;ir:.;.. ___________ \...:============.J~~t~·~~· -----------· k-.1...:veler bir mutemed vasıta.sile k • d • .."" omısyonun an -' 

~-----r Ola Hasan Bey oı·yor ki·. efunriikten aıınacak "'e ~etliye r"""'~~ lrooperat.ifÜe kuru kahvecilere ve. C'ın.si ve mit\an Mıılıammen bedeli b~ teminatı Bt.siltıne gün ft 

riJecektir. Lira LAra tur~ 

- Haun Bt-y, uzun 
tetkiJdertien aonra ..• 

. . . Çuvaı fiatlann • 
-clalli ihtikar tesbit e • 
..a.:1,,_;. • • 
Wlu..ı•ag .... 

Aia.kadarlar -buna 
karşı <le-rbal tedbir al -
m1"ar... ~ - ·-

Hasan Bey - Tabii 
birader, mızrak çuvala 
-sı,ğar mıJ 

Bugün gelecek olan kahvelerle "*> ~rm Ça-maf.lt 

ista:nbulun blıb~ aylık kahve ih
tiyacı temin edilmiş olmaktadır. 850CI 

~ OG 15.Temmuz.941 Sah 
saat ıı 

6~ 50 lS."fimmuz.94.1 Salı 
saat 15 

Ratid Rıa Tayatııw 7400 ~pamuk ~rab 2590 194 25 16.Teromuz.!HJ Ça~ 
Bu Ül&Dl ... , 11 

Kadıköy ~a Tukarıda yazıt:ı ~ kalem melbusat '.!ıialannda yanlı gün ve saa1Jerd9 
Yuın akpm ~amaşır ~ çimte'ler kapeb .art ve ~ar arıt ebiltme ile ahnadı:-
So~~~ -~o-Ma tır. Şartnamelerl kı:Jlftis,.onda bıerPn fÖrilebD.ir. İdek:lllerln elmıt.me ; 

llOll8l'DL \inden~ bir aai en9iDe bdat bpalı sarflımm Galata lıl~ 
Komedi 3 perde _. eaddMi _ İbnlııim Rifa.t .bamndarki aaim alıma amisyoınan~ "1il'_." 

Halide PlıJkin ıe~ınere _... 1eri • aeık *11me iCfn de ~ -.h'w,n'arı Te brmt.I» 't4!f'~at 
~ a k tebilt.me -1inöe «omiQNN! ~ Uil._) 
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Bik&7e 

Kurtların arkadaşı 

.t:ONOL ~ 
~••ıt•··-

Berkesin 
ziyafet 
sofrası 

lehi uasaB edilmeli mı? 
Cevab gönderme 
müddeti bitiyor 

Yazan: Florian • Parmentier Çeviren: Halid Fahri Ozansoy 

Yakın Anadolu şehirlerinin bi -
rinden ıbir mektub aldım, altır..da 
bir in·isiyal var: L. H. Yazan yirmi 
iki, yirmi üç yaşında bir gençtir. 
Benden iki mesele hakkmda fıkir mwm;rı;ı 

DÜ1VYll. 

soruyor. 
Birincisi sevdiği genç .kızın" bu 

sev'ıgiye kaool te:rıayülü olup ol _ 
madığını ne şekil.de anlıyabilece. 
ğidir. 

İkinci nokta ise, ailesini bu iz-

"içki ve kadın, 
beşeriyetin ezeli zevki 

veya baş belasıdır,, 

etmeme i, kaçnıalıyd 
gelmedi l!:cveci be.)' un.B Iı:liJ'!';d~n b' k l Sel son vapuru da kaçır an ._ ktr .Parça "'"'ha b""2°encliv muha - eri ma, • ··sı d·~· rk"' a -aı·;ı k ........ ,_ -
go er ıgın·.z a a anın ınccı • b ~ tı .. Bil~as;;a bab:ısı, t;stıkbalirıi dık! .. • • . 
oldum. Nişand<ı, PSki elbıse~ı:. şa ~ ediyordu. Ev]enmeleri a. Genç kız, henuz vauyetm ıL 
halk arasına karışmaktan çekine- bi!d Yuka1'1 takarw etrni§t1 Kal- celiğini kavrayamamıştı. 
rek, bir ı:enııı-da otururken. ),,.-na e .nedıuııe?..? bn..- b h B .Ar,, pur ua buldu. Bu .... ~eı: an islt>r _ Na.nl, ded.... ai"~ va 
iltifat ettiniz. Gecenizi benim iciıl daha •---- «~ç kıza :..datn;amalı ~- ? 
harcadınız. Bugüne :bdar bu ali4.. · ~ ilznıeıneıtydi ' yoa. mu . 

. .B.ı.r~z ~n_:a erkP.k.liğı; bu hıs}e_ . Eaved biraz evvel .. SeJ~ya 
y N -·'"·· kayı süriikliyecek ıerninler ha- rı sıldı, su.. pt.ıtdil, kendi k""-d"'ı' hıssettirıneden, aeıi aldığı .matını, 

aan: •s-ret Sal" C~n z.ırladımz. Çok <.lüşu''ndiim, rok fa_ A h ~ - ne e B ·• ltiin .. 'l:'--.ı ~ ' rnma ı; te istifade ebnechm iskeleninki ile ayar ederken, iza. 
,. _ - _umum mu ~v.:u bey?.ıra sonsuz &veti bey •.. Ben baska •-ararlar v~•1-dım. Fakat gJ:rü'. ·or- daha d' d" .. d "- t · v Delk nl 1 d • A "" u .. > .. ıy .. e uşun t.i. G&lıba, da_ ırJa venyo.:-du: 

- k __ .J: .. :'"'e reki- _ı a .. 1 omuz a:rm an tutL kızlar gibi deıı..ilim ... Kend)mı ol.. sunuz ki, b~nim istediklerim de- h d d --1- • So kıııı. eı- :s k -....nA..ö> ba 1 5 a a U§llllcc~u, Selma kmıtı- - Artık bizi İstarıbual goture-
nra ~uç • k . . fa'kat ra '6"6 .... ne stınyor: duğumdan yüksek gösterıp siz.i ğil, sirink;!e: oldu. O gece pe~L şuyordü: cek hiÇbir vasıta yok. Kaldllt bu. 

~~phr, ::nU'A kurtulma llV=tle, çır. - c:an1?1. be~::1·.. . aldatamam. Ben fakir bir aHenjn nizden ayrıinııyan ço~ güzel bir - Ha.ksı<G mıyım Ecved ıbevL.. rada... "' 
- yaum :mUJl aik. dudak.. LAkin, ıkı .~oğu;:; ara.:ındakı bl. kıı.ıyımı si?..».~, z'!ngin, içt•mai kız vardı. Tııvalct:l~, n uhteşcm Ne söyliye.~ej!ini bılenıiy~rdu. Genç kız, bu c:evab bfTsmda 
11ımıiaııına alda.mıyar ' mesafe 'katedıhneeye ki.dar da. mevkii yüksek bir ailenin oğlU- güzelliğilc heı.lkcr.i cezbediyorılu. Yutku.ndıı, dudaklarını ısırdı: deli giıbi ohnuştu: 
laıına u,unıyor. klı ~cuğa a.. genç kıiı:ın $ından bir keı:me sunu:ı. Aro.mııda öyle uçurumlar Size böyıel~d layık... &na hak - BfutJütün haksJzsın diye _ _ Demeyın Ecved bey... Eve 

Selma. bu yak.şı -ba çıkmıştır: var ki na katlar sıkı elele tutuqır V"' .. Ol>aksı'nız sanıyorum•. ~-ı f k t 'ki j d dö k D r p·ine demekte mu - ? k t k ' - " - ""'"""""" _ mem .. x: ma.. a a ı m z t! şu nm~ an:ıem, ağabeyim me.. 
§1 trr. e ıc -" akat bu aşk onca - 8 a ... sa • tutuşalım atlamamıza imkan Delikanlı , gözlerini kırpma • dakikada kan!~ vewlnlece'k vazi_ ra'kta.n çıid .. :dnr. Yalvarırım Sİ2e, 
~~ğa yo«~.ır_. ı: Onun a:ıesini1 Delikanlı hayreU.:? doğrulmuş.. ~-s~vıo,'1.lr, e<lil~mez. Şu hak:kati dan, hatta nefes almamapa çalışa- yette değili·!. Biraı ~ibırlt ..t>la1ım: bir çare hulun ne yapın, ne edin, 
oyle Ü'JTlıdsız kı... •kiini dü.. tur: . bütün de.1şı.?tıl~ görüyorum: Ben rak din1iyord•ı. Ge"! k12, son ciim. hadisata infü:.1!" c(folım. 'Madem ki İstan:bula gcçmenın çaresine ba. 
muhitini, parasını, roe'ııangi biri- - Faknt m1 dedın Se1mJ. · . ~·L sizın denginiz değilim... Sizcien leleri söy!~rken . gözün;:n önüne hayat bizi blrbirımi2e itti. Belki km! 
11ünüuor. Oh. bunların "in bu.? hi~iı- zaıı. 'l Löyl~ bir ft.>d~karlık Nevin ~ldi. Kafası ıçmde c:imdi b- :'!..' • • • d _ .. , kti 
'lf J ili :ıı o- r ıru~~ız-ın. e _ t:'\.aece r. Ecved, sahte bir tel5§la güya, 
le boy ölçüşel>' r. afi. k yar seı. Genç kız . doğruluyor, bugün rt- isHyeme-m. ı-:~1· benimle g()niil iki genç kız karşı karşıya ıd:ler. But.un ı.~nkansızlıkfarı takd .. ir öteye ber;yc baş vurdu. Der.•z ~-ar-

- Sende bir tuh 1 a mk konuşmağa karar \•ermiS.tir. eğlendirmek için konuc:u'-·ocsan"" NeV1·n gu-.. ,,ldı'·, Selma lla -cuzel. . . - k 
00 

lesin ~aten y ... T - .., J -, ,., ,., etmesıne ragmen1 ~enç ıırn vu- dı. hiıçlbir mr)ti.'l:r gitmıyorda. Kar~ 
rna ..• Hep Y . sevmiyor - Beni dinlemenizi rira edec~ bu bir einaye-t olur. Aksi halde Nevin bir eı:keğ'n 'hayatını <!(l}du. cudunu bir ürperme dolaşmıgtı. şıva geçio trerJe gitme ; c'! • 
Ni.ır-in ııec:'esizsio ..• Benı 8~ ·1m Ecved bey ••. SUZ\imü kes.'ne. ise. kendiniıi bana :feda ederek racak. ~olvn;ta k<:?nciisınc gurur B" .. · E -. • .1 · k · - 1 n r. ~ un. 

--ı ~ ır an,. t:n'~.ıs·~: c~e·ı n .. 8~-:S1 kanmı bul:ımamı~11. Çı1rnaçar ba-
mnsun yoksa?... _ _ eğmişti. den beni dinl~yini?. Sizi seviyu... 'beeıbaıht etmenizi istemem. Çün. verebilece!< b!r kızdı Sdmeı ela olmWJ gıbı gördu. 8!' ne büyuk rada gece'dyeccklerc!i. 

Gt>nç ktz b_~~ı cn~~e J'enkli rum. bunu saklamak garib b:r şey. kü, bu neticı"Y'' gitsek bile, 60flUn.. öyle... l:dıtiyarlıktı. ~l:"J'<!O., ona omuz_ 
Ommtanna dökl!leıı 41 ınunnı ta.- Size kar~ bir alakam olmasa. nL da be.o sizin hayatınızı dolduraını- Yalnız Nıwin zengindi, g()rgü- !arından te'k!'lır k.!ndıs·nı.~ çdı:er. Ecve-d, bunları hiilasa ederken, 
~ları yanaklarmtn yar ııtırab çin. raııclevuı:ut.3 geleynn, ıorün.. yacağlm; siz de, ben -de bcd~t lüydü. Se:ma fakir \ e za,·allt h1r ken tek bir kelime söyldi: ?.e~ç ~1 :: ne yaı:ı_acnğını biln·iyar, 
dar da yüzünü kaoamasa, lan ıki mek tEl'ıliS:cle-mi ifÖZe alarak. si. olacağız. Jhg?lu bu kararla gE-l<'lim kız .•• Laki..'1 bu cuz'i fark ;~evini _ Pekit... uzuntusunclen goı1cri yaşarıyor-
b.a1utlannın arasından -s~~l zinle buralarda buluşayım! 'Fa. size •.• Bur.leh keselim bu tn.ilCC'f3. bu mubyes...~en g.:lli-b çıkarauu. Otel odasrndaki dram du: 
aaJnJa yaşı görmeımı ka ~ Yok.. kat içimde bir hiss!k'lhklvuku ''ar yı .•• Sizi tesir altında bırakmak, yordu. Kendismi yokladı. Selmayı. - Ben brr g~cu hıfo d:ıpnda 

- Ce-vab ıverseı>e Selma... Ecved lııeJ ••• Bıı öyle bir şey ti, J:>jr an ev:v<-'l sizi. ba~lamak, netice görgüsüz., s,1f bulduğu içirı. bir iz_ iskeleye ge1dikleti 2'".Jm~n. !;on kamlış deij'itim. Anr.-?m. ağab yim 
n beni sevmif'11" ınusun! •.. B ını bir saniye uyumu or, brr p.n ;s~ almak için böylE> hueket ettiğimi cliv.; muhnddemesindl!', son ;b:r vapur çoktan uzaklasmıştı. EC\'M, ne yaparlar? KarakollArn baş vU-

Sehna ayni vaı:iyctte. •· a;ıab- mıyor. Gecf!, gündüz, he an icirru sanmay1.nt:ıv ~en daha pveld«'n gön6J eğlencl'$l olarak ~çıni~, 1"" yalancı bil;' "St:>fie~ racaklar, kıyaıııQt k!)p~C;alt -· 
h'ldmnadan. iÇinı .çekerek cev dwiklen»Jltedtr. B1:1 aşkı lm. ıroace- hunu diişijnmelj, ~ multa1'ele bt sonund~ ıişık ~·lnwştu Nmnl - ·Gön.liin mi.\ başımıza gelen· (Arbaa var) 
IMdırıyor bu sua:li: 



:KOCAllYUSUF 
Kanii güreş 

Güre§ten bir iki gün evvel idi. Derhal, kendimi toplayarak mu. 
lbrahim bana dedi ki: kabele ettim: 

- Niyazi, bu herifte akıl yok- - Uıta, ne diyorsun be? Tirit 
tvr. Yetmiş beş yaşına geldiği halde oldunuz artı'k ••• Hiç bu yaştan son
daha hala ciddi gi.ire? tulacl"kmıı ra; meydanda ciddi gür-t olur mu? 
&ibi hazırlanmış duruyor. Gönnü - Dedim. Halbuki; o oralarda d<>bril
yOT musun her gün yağlanıyor ve di. Ciddi bulunuyordu. Ve kestirme 
hafif idmanlar yapıyor. Deli mi cevab verdi: 
ne) •. Git bu herife söyle, bizim cid- - Baksana hana cvlad, l>en din 
di ~Üreş yapacak halimiz kaldı mı? lcmem •.. Yüz ya§tncİıı da olsam, 

lbrahimin sözleri üzerine, Aliço. babam olsa tutarJm .•• Söyle İbra-
ya gittim. Merhabadan sonra: hime, hazır olsun... Sıkı tutarım 

- Usta! Padiphımız efendimiz, beni O, bilir ••. ilanı otuz sene ev. 
eizlc;ri hürmeten çağırmışlar, Alman vel, Sultan Azizin huzurunda onun. 
ya imparatorunun huzurlarında, oy- la bir knpı~mıştık ... 
Daf ve .gösteriş yapmak ıçın şöyle Ne diyebilirdim. Eski inndcı kel 
bir yağlanıp çırpınacaksınız değil idi. Ona, laf geçer miydi) .• Her gün 
mi) idman yapıyor, yağlı vücudunu o. 

Diyince: Koca beyaz top sakalı. vşturuyor •.• iyi, yiyiyor ve içiyor. 
nl cllerile karıştudı. Ve yüzüme du. 
sert, sert bakarak: Koca İbrahim, hastalıklı idi. Za-

- Sen nedıyoraun be) Ben, bu vallının vücudunu romatizma kap. 
Y•ttan sonra: oynaş güref yapar mı lamtştı. Güreşecek. dı•ğii; gezecek 
yım be) Zaten; İbrahimle güreşi. hali yoktu. 
mizi doğru dürüst ayırnmamıştık... Nihayet; güre~ günii geldi dayanJ 
Tam. oldu bu iş bel Dedi. Vay ca- .:ı a· k h b aı. ırço e8lc.i pehli\•anlar, atta 
nlna, yetmiş eşlik Aliço; ne aöy- haremaiill\..n , .• mabev.nciler Aliço-
1ayordu. Hiç böyte ICY olur muydu) ya: " 

SON POSTA: 

--TEMMUZ --Rumi ,.11• 3 Arabi •••• 
1367 -Hniraa R ... i HH 

20 1941 

PERŞEMBE 

" C. Ahır 
8 

ÖJ'tle irindi Alcşanı 

186~ -Hı••' 
69 -
IMSA~ s. 1). 



ka 
i yat 

r. 
: B.if 

lrO" 

t!I' .. 

mü• 
n d• 
eyilo 
ey~ 

asııY 

l;m1 

uluıa
eftiı• 
deıtı 

esaid 

"' iste• 
ka • 
talel 
te • 

' o..-
e • 

cli.>İJI 
va "' 
anu• 

bll" 
mla-

k•• .. 
• o"' 
'w-' 

• Jjl 
:n ... 
ii~ 
ktl· 

• ., '\ • I #~ 

HİKAYE içki aleyhtarları .. 
lstanbul borsası Askeri vaZiyet 

-n••- (8aftarafı S inci sayfada) (Ba,tarafı S inıci aayfada) 
217/1941 açıl~ ~ ka.panış fintıarı fenerinin sarsılan aşığı, sanki gök.. hi veya uzvi büyük bir değışım, 

(BattardJ 1 mei sayfada) tiyarile Sovyet ordusunun pek hattket tatbikine çal.ışmakatdır - ten düş:nü'§ te çırpınıp kaçmak is- veya Tanrıyı imrendirecek fevkal. 
alan Alman zu·hlı ve :motörlü kuv. lehine <h!ğildir. lar. O zaman Almanlar Majino ve ÇEKLER tiyen bir yılı:lııa benziyordu. A- beşer bir irade kudretidir. Fakat 
Vetlexinin Sovyet kıfaları tarafın- Şimdi şu saatte Alrnan ve Sov. Daladye hatlarının ibi:rleştiğı Atllıf ._ bpanı; ğaçlar sisin içinde hışıldayorl~rdı bunu henüz itiyad haline gltmi-
dan geri püsk.i.irtülememesi bize yet kuvvetlerinin yeni hareketle- Longwy mevkiile M-0ntmedy ve Zayıf bir ışık halesi kurdu aydın. yenleri ve yeni yetışenleri pekala 
~ea şu iki mü:Iıim noktayı da rinin ne suretle inkip.! etmekte Sedan arasındaki hattan yaptıkları =:ad 1~ :: 12~:~75 latıyorou. Va1{til~ bir defa ona evi ctelkin> le, içkinin saymz zarar. 
ifham etmekte<Hr; okluğuna dair yeni habe7lere ma .• ktDVVetli bir taarruzla Frcınsız cep. ""19"9 100 tnt,. ft 29.5750 göstermiş v~ gene bir gün, ölece- lannı birer birer anlatarak bu 

1 
1 - Zıthlı ve motörlü kuvvet - lik değiliz. Acaba Berestna nehrı- besini yarmışlar, fakat Parise iler- Madrid 100 ıa.teia u.89 ğini düşüner~:C, onun vasıtasii:e sa1gının tahdblnr~n koruya.bili-

er ~enin herhangı bir kısmın- ne vasıl olan Alman zırhlı ve m~ lemeği dÜfÜD.miyerek ve cenuh '1'MM&•• ıeo Yu 31.0175 Eveline'e vasıyctnamesini g:>nrier- riz. Bunun için çalışmalıyız .• 
dan bir gedik açarak oradan içerL törlü kuvvet.leri lkeroi karşılarında ile cenuıbu garbiye karşı yalnız 8'okboln ıoe ı,.,.. l'lı 30.887!> rmşt-i. Efendisinın evine dosdoğru e EJremid olnıyucalan-
Ye dal<lUU:r~. zao:an kendilerin~ şimıdilti halde pek mühim Sovyet emniyet ve keşif cepheleri tesisHe A'ltın 25.20 nereden gidlleceğ·il'.!i bilmesi için mı.dan Mehmed Çaktrlcıf: 
~e~Uıb ibü.yuik pıyade kuvvetlen kuvvetleri bulunmamasından ce - fttifa ederek ilk evvel büyük kuv. 24 ayar bir gramlık Mortoo'ya bu kadarı kafi idi. «-:- Her nevi i9:Cinin ııdc1etl~,,a.. 
n~~uz ?aba epeyce .geri~erde bul~- saret a1araık 600 . kilometre kadar vetlerile Fransız ve İngiliz ordu _ külçe ali.m 310 Nihayet, ufka, yeryüzündeki leyhındeyim. Zira içki .geri zihni. 
d · Eger bu esn.ad~ du~man mu~ daha şimal doğuda bulwıan M~~- }ar-ınm yan ve gerilerine hareket EIJaana ._ Tala,.,.. ' her şeye acayib ve donmuş bir yetin asırlardır imtidatl eden za-
a:f~a. ~ası rlerınhKlerınde ~uv. kovaya doğru ilerlemiye uşehbus tmi ve onları Manş sahillerine manzara ver-en solgun fedr yayı. rarlı an'nnelerinden biridiı. 

~etlı. u;tıyatlar bu.~u.nur ve bunlar edecekler mi? Böyie bir hareket :tt şsıkıştır.mak suretile imhaya İkra.mtyell % 5 933 lırken vardılar. Her tfu·lü val:'alara ~ebebiyct 
asıtagıJe bu rnotöru:e kuvvetler · büsbütü ını· alin h · · P w • ~ani A B c 19.90 :IDvel-ine, yat<>ğında can ve~k veren oour. Bence bir cemiyetin 

üzerine oi~deUc saldırılırsa bu gdel'Çld '"ld' nb. ı~ t . abrıcm- veya esir etınege çalı?°1ış idı1c:r h . ı· . 'hl"-1 d 
kuvveti Y"" k bü "k b" t hl'k e egı ır ve rr gos enş are • Şimdi ayni hareketı Sovyetlere Sıvas - :&Nurum üzere idi. uzur ve emnıye ını ı ct e en 
....... ,, .... _ k.aerlıçol • Byu d fır, e ı eye keti olarak belki de lazı.ır.d.ır. Fa. k e d·ı'""er hareketlere ı·ıa·ve - % 7 .934 I. 20.28 İkisi bir anda, bırbırlerjne: her harek~t amme için tehl!kelL 
...... -ıu; r ar. u e a ou vapı - k t ;ı..: t ft Alın 1 . arşı v ~ Sı'Vas • Erzurum _ Senı· afı'ed!yorum. dir. 
laınadı v •• s t d. a • rl.l'tr ara an an arın şım - t M"nsk ve şarki bölgesinde 9S4 n iHI. vır 20 "O gı:na gore ovye or usu • d 'ye k d t tb''k ed ı kte ol en 1 % 7 · · • .,,) Dediler. Mademki; alkol cemiyet bün. 
llun ibu :ı:runlakada Alman kuvvet.. 

1 
a ar a .. 

1 
ege m~w - tatıbika çalışmaktadırlar. ' , yesı'ni kemiren bir a'eU:r. O hal-

ı . . duklan strate11k usuller, dıger ta. K-.-l'- g" le ı'nı· kapa.31 ve !\'lor 
en lkarş.ısmda gen çekilmekte o- aftan d So t d d"V An:cak Sovyet genel kurma), - dU.ln oz r u - de derhal ortadan kaHırmslıyız., 

lan ku.vıvetlerinden başka büyük r ~ ı-ad vyle or u~~lmnSı ıgeıt· nın iki seneye yalcın bir zaman • too, kaybolmuş bir çocuğun inilti- • Malatya lnhiscır ldareıi 
iıtiyat kuvvetleri şimdilik yok de- ~R"'t"".e~ enmla, ~~a ~: ~ ı·kovyı e danıberi devam eden Avrupa har- Bartmda iki hırsız yakaladı sini andn·an bir sesle u.zun uzun m•marltıTından Halis sarıcı: 
-~ktı'r usya ıne e!te~ının ~rın ı e - il af ·1·ı·1 b"' "k uludu ~. •• ..,,. . ,_. · tekm' ı st a ı P. ve uyu C .. · 1 

· d · ~- tle ı'L.-.L.rek uını Bartın (Hususi) - eçen hafta G b d b' be c- Ra'kt. .. smlni t>ile telaffuz 
2 - Kezalik bundan bilı'stı'fade rın en yem AllıVve .r ce-~~f bir dikkatle taki.b etmiş ve bu su. üııı.e.ş ir en ıre pem rnus - -.:l-rken tu··yıerı'm dı"ken dı"knn 1)1"-bliyıü;k Alın . bu Allnan kuvvetlerıni tevkı ve .. . b" .. içinde bir hırsız, soyduğu bir fınn- . d ff f t · · · · d "'k ~ " - ... 

1.. an pıyade birlikleri de M k h€rnm' tl "d f a retle modren strate3mın utün dan çılkarken, bekçiler tarafından lm en şe a e~"-al?sı •1,~1: e hyu - yor. Bence her nevi alkol, bir nes-
vu nnntakaya ilediyerelk Almım h os avay: he. 'hmıyle ~. rot u ~ a iooeliklerini tee'ıti~t eylemiş oldu seldiğinden, Wiwaa, O.LWUŞ em- li, hatta koskoca bir cemh.·eti te-
-"'hl · U6U6UllU« ıç ı · a <l"QS ermıve suçüstü yakalanmıştır. Vak'a şöyle · esın· 1·n etra•ın..Ja can rckişen ha. 
d-... 

1 ve motörl:i kuvvetlerinin ğ" · k ı-k;~ b 1 "' d 1J - gwuna ~üphe yoktur. Bu sebeble şır ~ '"' 'S reddiye :;ürüklemeğe kafidır. aha ·ı ·ı . ce ının '""" iUJU.L u unması o a - -s .. • obnu••ur.· r:alb maıı·ı.aAne"-'e baktı ı erı ere d b"I · kA r- - kt k Y' "' J • İk"' lehtarları ';)ütün :'d<llalarm_ v-.l:_ı . gı e 1 mesıne im an yısile biz Almanların Smolerısk • Savyet ordusunun yıgı.na a 1 7 ° HaZJ'ran gecesı·, saııt 24 de B" k t b" ı· y• 
-·uuş erdıı. ' ı şlıkl beraber Alman stra - -o - ır evm su u u, ır nt's ın da yanılmaktadırlar. Bu yüzden 
Diğer tar fta L . . "Mookova istikametinde bir göste - yan 

1 
a •v· .... d .. Lut:fiye sokaiında İlyas Gencin fı - sonu. maruz ka1dık1a!.'ı sıhhi ve içtimai 

d~ ilerliyen a n e~nya dahılın. riş ilerleme-si yap:tt"ken BiyAlistok tejisinin vyükse~tgı }-uzun_ en ··d~. - rınınm camekan penceresinden bir Diye dü~ündü. musbietleri nedı:n, niçin ıt•raf et. 
Dün!>A......rı Al_ ma. n şım~l kanadı ta ......... best k. alan kuvvetlerinin de çar oldugu bugunku gayrı mus .. ıd K di . • 'k 1 k 'h.. 

"'Vll •rh· v R al ...... kı ] ah l 1·tı~ın-l ao"ren bekçi Meh- en Sl'll pe yanız ve pe J mı'yorlar" .... :ikı··· rn--~"" are ıgayı .. mı.~ ve b_ u. ınz· ımamı'le artan a<>ıl merkez mın. vaziyetinin, .velev bazı. sım. arın. ~ 9 n ÇJJL g • 
~ • .... ı .. ~ d Dü u - d A~-k y K f b tiyar hissetti. "'"k taraflı du·· :::u··n"'n içkı· rnüp-ll"lütead"''d -ın a na nebrını ta•-....... l-u• ..... etlerin ' hal ve vaziye- nın fena akibetlere ugrama:s.ı pa - me K aya Te aşar ey, u .ı... ,. "' 

f ur nokta! ' ""b" t !\....,.. '.!\. v.. ı . l h a·ı bıl h kal 1i d . . .. Artık iş işten geçmişti. telaları, mel'un bir ;;eytam uy-a ,u.,.."""';ş Ve n·· .ııraan o ur . ara- te ıaıöre Vı'lna • Mı"nsk - Snı-"lensk hasma dahi oısa ısa e le ece - şa 91 ya ayıp po s aıresıne zo. M rto . l k l k W'lb d :S 

C>~u b "'~ v l 0 0 ya 1 S! Ç!i ara • ; n duklarmı ve 'Jn•.m tarafmdan her. --..,·na nehrı· . una_ urg ~.hrı .Be- h"'ttının qjmal veya cenubuııda gıW'nı· ve 1·ı-ı.. 1·" olarak bu ordunun türmüşlerdir. stanbullu Rıza oğlu kr a·· d'· 
• ...., .. 3'. .LJ\. -s te ar ormana on u. gün atlatıldlklarını s5ykmelidh'-derniryoıun nın ~ın~ • Smolınsk muharebe etmekte olan ve olduk büyük kısmını daha fazla zaman Sami Kaleli olduğu anla~nlan bu Halit Ftıhri. Oz~nsoy ler.> 
takriben 22~ ~~·eıtıgı noktadan çc sı~ık vaziyetlerde bulunan geçirmeden ve bi:rtbirlerile ahenkli şahsın üzerinde, fırınin çekmcceain- ~ · • Adapazarı olıuyucuları-
olduğu {!İhet1e b on~e~re mesa~ed~ diğer Rın; ordula'l'ınm yan veya ge hareketlerle biraz daha geride da- den çaJdığı paralar ve çekmeceyi 1 1 m~zJan Mehmed Dağolp: 
~.l~aıı kuvvtele~nıikı mı~.~a;.a~akı rilerine te-vcih eyliyeceklerine "'.e ha mürı.asib btr hatta, mesela .ş1m. açtı.ğı aletler hulunmuştuT. Suçlu R A D Y O «- İç'tm.ıin insaniyet üıc::-indc. 
~la.t~. 1bi11birl~rile d~~ıo ~r ~· :e~: bu suretle oolaıı da imha veya esır dilik Finlandıya cephesinden son- suç delillerile adliyeye verilmiş, tev. • ki zaral"ları, saymakla bıtrı ı , L. , 

bırlı_gı yap~ak vaz· t sı ı l 1~ ı:. etmeğe ça1ışacak!arıııa daha fazla ra Leningrad - Wücıbsk - Yukarı kif edilmi~it. Cürmüıneşhud mah- BERŞEl\W.E 5/'7/1941 .. . Sarhoşluk yüzünden vukubtı. 
lerdır. ıye e ge mış - ihtimal vermekteyiz. Dinyeper _ K.iyef • Odcsa umumi k . d .... 1 uh k.emea· 

80 
'7.30: saat ayan .. 7.33: Hafif muzık lan çeşidli vukuat hatta vesait: 

\Bütün b , C ,.,ıı...ed b 1 !kı,.,ıı,. · emeaın e goru en m a • 1 
- (il?li), '7.45: Ajans haberleri, 8: Hafif r. b 

ohnak ... unıardan daha miihım e.t-".. : u un2n sı ~ vazı.".' hattına çekmeğe ve bu hattı bir nunda bir 5ene hapşe mahkum ol- mi.iızlk (i>l), 8.45: Evin saat!, 12.30: Sa nakliye kazala~·ı buna kaf: irer 
uz-ere bugi.inkf Al yet.tekı duşman ordularını kendı taraftan geriden yetiştirilecek ih- misaldir. 

lbi tebliD-i Bi ı · · 1 
ma:r. res.. hallerine bırakarak 600 'kilometre .. . muştur· at ayarı, 12.33: Saz eserleri, 12.45: , 

1 
1 t ı:ı· ya ıı;to.ıc M' ,.,,,_ · tl I tl t k d k n ın·11V'nk vatancaş arın .ı-ıya ına sındalk' - ız:ıbl\. ara.. d h -~-t b 1 M k h tıya ara sura c a vıye e er e ' • d . . d b AJans haberleri 13· Ham türküler ·o • .,.~ ı mıntakada ın h a a UZWH. a u unan os ova a- ·~ d . .. tl d Bekçilere emnıyet aıre&n c e. .. • · malolan iç~tiui süratle orta·lan kal-

'7e dün yaptıklar; ~k a ·~~r 1. olan valismde yeni maceralar aramak dıger taraftan a aynı sura e e - 1i 'k. . 'Jmi ti 141: Karl§ık müzik CP].), 18: s:ıat aya ' 
l"Uç teşelbbüslerinde şı et 1 hu. yalnız sev'ku!ceyşin d~ğişmez kai. rin:iği ~la~a bir _müdwafaa sahası şer ra 

1 ramıye ven ' r. n, 18.00: Ra<i:yo caz orkestr&.sı, 18.30:d :~ırm;::a:lı:.}:rı::z.:·========~ 
tnn·an 'k R ınuvaf.fak ola- delerine değil, bu büyük ilnie ve 1'ıa1ıne ınk:ılab ettırmege çalış - Hayvan bıraiii Me.inleket postası, 18.40: Pcyasa. şara ( ) 
tok 

1 1 
us Ordusundan Biyalis san"ata 'kuvvetle hakim olan man. mak.la demokrasi devletleri genel - kıları, 19: (Derdleşme saati), 19.15: yeni neşriyat 

10() OOrnınt~ka.smdaki b:r tanesin.den ·Birçok kimselerin hayvanlarını Radyo caz orkestcası, 19.30: Saat ay ________ ....;.__,,~-~--:-
' o esır ıle 300 t tığa ve aklı selime de aykın bir kurmayının Sovyet ordusundan çalıp k.eatjii meydana çıkbğı için rı, ve ajans haberleri, 19.45 : Yurttan PERDE ve SAHNE - Bu ayılk si -

d rrer b' ı. · op, 500 tank ve hareket olur. beklediği uzun imtidadlı müda· • n Tem 
a ırço.~ harb lnı:ıl · firar habııde bulunan Aladağ kö- sesler, 20ı15: Radyo gazetesi, 20.45: nema ve tiyatro mecmuasını -dıgını van· a h zemesı alın- Esasen Almanlar bu defa Sov- iaanın ve zaman kazanmanın kabil asıl ıh t.i 

21 
z· t tabrunl ve muz sayısı birçıo.ıt resimlerle çıkm.ış -

bu ordunu~ -~j1~ =~~~~.!~ir tabirle yetlere kaı·şı da bundan e~~ı olacağını tahmin etm€k büsbütün yünden Nenni lakabilc tani:nan Ce- ~ralt e!~un~ri ':~sası, 2ı.ıo: Fa tır. İçinde Selim Nüzhet ~rçek'in, 
ınıştir, Ceph~nin d;~

1 

ıgıni bıldir_ F~~sa ve B:lçikada Fransız, İn. ihtimal haricinde olan bir .şeyi dü- mal Rüstem oğlu 4 Haziran Çar- s.ıı heyeti, 21.25: csan'atUrlarımız Hikmet Feridun Es'in, Muhsin Ertuğ_ 
daki vazivetlerle b1~a~ ıgı:tn- gilız ve Belçtka ordularına karşı Şünmek demek olmıyacağı mü'ta. şamba günü yakalanmi~ ve mahke. konuşu:yor), 21.40: Radyo senfoni ar rul'un, Vasfi R. ZObu'nun, Mefharet 
Cl>phe ndpk vaz'yet de umu-ıçyay- t~ e-tt"' l · b" ··k l ha. .,,._5.ın'in, servet Moray'ın ve Filruzan ·- ~. ı.K erı uyu yarma ve lea 'Vie kanaatin·1e'1iz. la k ,_,t dil kestr"~ı ""30' Saat aynrı a ans = "'-- u J • mece sorgusu yapı ta tev.ıuı e - ...., • -.. · ' .. . . Cemaıı··-•- ,,.,,.....,etlı •ru.zıları vardır. 

21 .._.ek.etine çok benzer bir * * * mıştır. oerleri, rbo.rsa, 22.45: Dans müziğı CPI.) • .....,,," ~~· " 
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8 Sayfa 

KUçUk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Keoidel6'; 4 Şublt, 2 Ma,fls, 1 Ağustoo, s ik.lıı.cit~in 

taritııeri.Bde y.a.ptlır, 

1941 ikramiyeleri 

İstanbul Fiat Mürakabe Bürosu Şefliğinden 
Fıat mürakabe kontrvlörlüğü kadrosunda değişiklikler ya:pıldığı gibl bazt 

kimselerın de kenduerine fıat kontrolörü süsü vererek piyasada bu sıfatla Jş 
görmeğe kalkıştıkları duyulduğu cihetle alakadarların her defasında büro. 
muz kontrolörlermden, kontrolör olarak tanınmış bulunsalar dahi, fdı.t 
kontro!orlerine :n.ahsus re~imU ve vilayetten tasdikli hüviye~ cüzdanlarını 
taıeb eylemeleri ve yanında böyle bir cüzdan bulunmadığı halde fiat kon_ 
tro)orıi sıfattle hareket edenleri dcıhal en yakın polis merkezine veya büro 
şen~ıne rhbar eylemelerı ehemmiyetle rica o!unur. ~53780 

SON POSTA 

Ka)'leri icra IAiı Memurluğundan: 
Kayıserlde Mehmed Avni Kantarcıoğluna 300 lira. borçlu olup Gemlık 

ipek fabrikasında doktor iken mahal lı ikameti mel,(hul bıtlunan doktor 
Sa:bit Ataöız ve eşı Perihııu Ataözün ma.lıçuz gayrlınenkulkri satışa çık:ı.. 

rı.J.mış ve satı.ş ilanı d.ı SVn Posta ga ıetesıle neşredilmekte olduğundan iş. 
bu ilanın sa.tış lhıbarei makamına kaim olmak üzere 20 gün mühlet ve. 
rilmiş olduğundan bu müddet zarfın dıı mftracaat ctmedigi tal~dirde sa • 
tı.ş ilan ve ~hbarının kendtsıne tcblığ edlhnıŞ adıclolunacağı ilan oiunur. 

910.6'75 dosyamızladır 

* .. 
Kayseri icra İflas Memurluğundan: 

94-0 /675 (Evsafıı 
KavserJnin Vezirhıınında Mehıned Avni .Kantarcıoğluna 300 lira ve mas. 

raf vermcğe borçlu evvelce Gemlik sun'i ipek fabrikasında hekim iken 
ve halen lkametg~hı meçhul bulunan doktor Sabit Ataöı v~ cşl Pcriha. 
nın işbu borçlarından clo:ayı icraca üç yeminli ehli vukuf tarafından 00-0 
lira kıymet takdtr edilen Kayser.nın Buyuknamazlık mevkiinde ve tapu. 
nun 15/ 8/938 tarttı ve 14ı numarasında kayıdh ve namı dığeri Harmanyc 
ri olup tarafları müst:ıkbcl yoln ka lbedilecek mahal 'batısı TiiÜ.stakbeı yo_ 
ln. kn.lbedilecek 1760 M2 dekl mtişterek mo.1ıal h!Uen Atatürk bulvarı ku. 
zayı Kntarcı&ğ'ıu Mehmeddeıı fst,mlak edilecek yol olup güneyin KA.mi. 
le aid müfrez mnhalle mahdud bulunan tarla icra açık artırma suretlle 
sat.ıımak üzere mıizayedeya çıkr.rılmıştır. 

(SATll'} ŞARTLARI) 

1 - Satış peşin para ih 18/ 8190 P.ızar.tesi günü s:ıat 10 dan rn ye 
kadar daıreıniui•! ya.pı1accıktıı . 'Ialıbler muhammen kıymetin yüzde ye. 
dl buçuğu ~1isbet:nde pey akçesı veya banka mektubtı ve tahvilüt ve • 
recc.klerdlr. Tellruiy~ ve vsrgder saıı., bedelinden ôdeu~ck ve tapu harcı 
ve ıta.hliYe masrafı ınu.şteriye nid olacaktır. · 

2 - Batış günü anırma be:iPli muhammen kıymetin yü:.:de 75 Şinl buL 
duğu takdirde tam aa.lt on ikıde iıç defa bağırttırıldıktan soma en çok 
a.rtırana ihale o!ıınacaktır ve % de 75 şlni ıbulma.dığı takdırce en çok 
artıranın taahhüdü b~ki kalm'lk üzere 27/ 8 /041 Çarşamba gı.inü saat 10 
dan a'2 :ye kadar yapılacak ıkınci artırnıada en QOk artırana ihale edlie 
cektir, 

3 - İ~aıe OOdP.lt l~~ııı.en VE'rilmt-diği takdirde müiterıyc yırmi gün geç. 
memek uzere bır meıul ve~ılec~ktır. Bu mehıl içinde para ooeıır.ıezse 
ilh:ale d>oa~aoaı.:trr .-e 1-.'endisinden e-vıveL en yüksek tekll!t.• buJun:ın 
kimseye arz.et.mlş olduthı bP1elle almağa rnzı olursa ona ihale edil!~cek4 
tef, o da razı olınaz V'!ya bulunmazsa yedi gün müddetle çıkanıacak 
bir artırmada en Ç.'.>k artırana ihale olunacak ve evvelitı ihale ıle bu ihale 
arasıxıQn.ki fiat farkmdalı da evveıki müşteri mes'ul bulunacaktır. 

Ve ayrıca da % de beş faiz alınacağı .lbl ~u filiz ve masraf ve far 
in !iat istihsal hiıkmüı1° ha~~ t~: .. ı~an depo parasındaa Ye<l;lıC malla: 
nnd:ı-n ı:!~ıreyl i~J"aca cel>ren tahsil ooilecekt lr. 

4 - Alakadarların bu eayri menkul üzerındeki hak ve ldd:.aıarını evra. 
kı müsbitelerlle b irlikte on bı>ş gün içinde daireye bildirmeleri ve aksi 
hnide lhakla.rı taıpu slcil!ile sabı t oım:ı.<'.;kça satı.ş bedelinin payı <U}tırılma. 
sından hariç kalaca\dıırdır. 

5 - Artımın şartnamesi bugünden itibaren <fairem:Zin 94-0'675 numa _ 
ralı dosyo.sında herke.;>2 aı:ık bulundurulacaktır. Tat:blcr daha evvel 
gnyrlınenkulün imar vazi)•etıni ve satış .ş::ı.rtlnrını gi>rmü.ş icra iflfıs ka • 
nununun 126 ncı ve müt•nkıb maddeleriııdeki şartiarı öğrenmi.ş ve ka. 
bul etmış addolunacağl ildn olunur. 

BALCBLİ 
Sünnetçlbaşızade 

SÜNNE'l'Çİ 
AHMED J'EMIZ 

Adres : Çenı'berhto..ş 

'l'ürkı.~tan kıraat.. 
hanesi yanında No. 
3. Telefon: 23G60 

Te,k sütun santimi ................ _. .... _ 

1 
İSTANBUL BELEDİYESi iLANLARI 

Baflık 

1 nci 
2 nd 
3 ncü 

4 ncü 
iç 
Son 

maktu 500 
•ahile 400 
•ahile 250 
•ahile 200 
ıahile 100 
•ahile 60 
ıahJe 50 

)) 

)) 

)) 

Mahallesı 

Uzunyusuf 
Beyazıdağa 

B~yazıdağ'a. 

Ftıtmasultan 

Fatmasuttan 
Fntmasult(ln 
Merkeze fen. 
Me!eKhatun 
Fa1tınusultıın 

Sokağı 

Yağhane 

Top kapı 
Kalaycı 

Kahnlbağı 
Marefetname 
ç yır 

Tepebş.ğı 

Bıçıkıcı 

Arpaeminl 
yokuşu 

K No. Cınsi Metre mu. K.ıymetı nisbeti 

14 
203 

26 
25 
t6 
18 
14 
57 
46 

Arsa. 

• 
• 
• 
• 

Bahçe 
Arsa 

• 

50 
16 
35 

20() 
100 
75 

73!>1 
6'7 
50 

Ll. Kr. 
20 00 
64.00 
70.00 

20000 
150.00 
150.00 

1W3 00 
67.00 

lOil.ClO 

% 5 

• , 
1 

• 
10 

5 

• 

İtıbar 
verçisi sı:,ııe 

Li. Kr. 
10 
32 
35 

1.0 
75 
75 

11.03 
34 
60 

940 
941 
Ml 
941 
9411 
~ı 

940 
939 
936 

İsmi 
Ihbarname 

No. 

Ayşe 

Lütfi 
Mahmur 
Aznif 
Marya 
Feyzullah 
Rıza 
Fatma • 
Hanıfe 

2/33 
4tl7 
4/ 16 
3 46 
41 19 
4 ' 21 
1/ 80 
1/60 
1/27 

Merkezefendi Yı1anlıayazma 6 Ba~e 8733 130~.95 10 13.10 940 Selim Kazım 2110 

Fatıh kazası dahilınde Ş~hrcmini ~ledlye şubesi çevresinde 940 senesinde yapılan yoklamada yıkıldığı .gö. 
r:ülen ba.lMa maha\l.? vt: soı:ak ve kapı numaraları yanlı bınnların arsalaruı.ı taoillı.t koml.kyolnunca takdır 
olunan 1tıymet1eri ~ö.'1.erır ihbarnameler sahlblerinin mahnl!i ikametleri m~hul bulunduğundan td>llğ edi.. 
lemedıği cihe&le kcyfıyet. t&bligat makamına kaim olmık üzere ilıı.n olunur. (It.ira.z müddeti ilim tnkib eden 
guııdeıı ıba.rettır. C5395ı 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlnca miktarda ilAn yaptıra

caklar ayrıca tenzfl!tlı tartte
mizden istifade edeceklerdir. 

Tam. yanm ve çeyrek sayfa 
ilft.nlar için ayn bir tarife der
piş edilmt.,tlr. 

Son Postanın tıcart ilA.nları.na 
aid işler için şu adrese müra_ 

caat edllmelid!r. 
bincıhk KoDektlf Şirketi 

KahramaJU&de Ban 

3 Ankara caddesi 

~-

Türkiye Cü~huriyet Merkez Bankası 28 Haziran 1941 vaziyeti 
AKTiF PASlf: 

l[asa: 
Aıltın : Safi .kllogram 72.604,515 
Banknot • 
Ufaklık . 

Dahildeki muhabirler: 

Türk Lirası . 
Hartçtekl muhabtrler: 

Altın: Safi kilogram 13.115,::ı8a 

Altına tahvili kabil serbest dö -
Tiller 
Dtıer dövizler Te borçlu Kllrinı 
bakiyeleri 

Had11e tahTillerl: 
Oerubte edilen evrakı nakdiye 
kar,ıhğı 

ıtanunun 6-8 ine\ .maddelerine 
tevfikan Hazine taratında.n •ld 
ted.iyat • " • 

Senedat Cüzdanı: 
Ttcarl Senetler • • 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

( Deruhte edilen evrakı nakdL 
.1. ( yenin kı:ırşılığı esham n 

( tahvilft.t (ltJbart kıymetle) .. 
9 Seı .>est Esham ve Tahv!H\t: 

Avan.c;lar: 
Altın ve döTiz üzerine avaruı 
Tahvilô.t üzerine avans . • . , • 
Hazineye kıs:ı. v!dell avaru 
Hazineye 3850 No ıu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avaru 
HisScdarlar: 

Lira 11>2.124.058,03 

• 22.404 073.50 

• s9o.m.84 

• S62.237,48 

Lira 18.447.834.60 

• .-.-
• 44.988.139,33 

. 
Lira 158.748.563,--

• 21.683.011 .-

Lirn 270.727 347,19 

Lira 45.945.GO:l,93 
J) 8.310.245,19 

Lira 4.741,6!) 
J) 7.808.722.-
» .-.-
11 167.684.926 '75 

Lira 
• 

125.118.631,37 1 

3'2.237,48 

63.435.973,!)3 

• 

137.065.552,-

270.727.347,19 

54.255 849,12 

175.498 3!!0,44 
4 500.000,-

Sermaye 
lhfü·at akçesi: 

Adi ve !evkallde • 
Rw~ , • • • • • 

Tedavüldeki Ban.botlu': 
Deruhte edilen nratcı nakdiye 
Kanunun 8 _ 8 inel maddelerin• 
tevfikan Hazıne tarafından nkl 
tedi)'&t • • • • • • • • 
Deruhte edilen eTr&la nakdiye 
ba.t:lyeal • • • • • 
Karşıh~ı tamamen altın olart.k 
tılveten tedaTille nsedllen • • 
Rt'e.~ont mulı:a.blll ilbeten te -
daville vaz~llen • • • , • • 
Hazineye yapılan alttn tarşılık.. 

lı avaru mukabili 3902 No. ıu ta.. 
nnn mucibince ilheten tedaTL 
le Yaz~llen • • • • • • • 

MEVD.UAT: 
Türk J.iruı 
Altın Safi kilogram 877,150 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olu.. 
nan altıı,lnr: • , • . . 
Safi kilogram 55.541.930 

Dövl7. Taahhüdatı: 
Altına tahvill kabil dövizler , • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll • 
ring bakiyeleri • • • • • 
Muhtelif: • , , , • • 1 

Lira 7.822.1>19,15 
,. 6.009.000,- ı ~ 

Lira 158.748.563,-

• 21.683.011.-

Lira 13'7.065.552,-

• 17.000.000,-

• 250.000.000,-

• 118.000.000,-

• Lira 74.519.697,15 
11 1.233.782,03 

78.124.167.90 

Lira -,-
28 748.109,46 

Lira 
15.ll>O.OOO ,--

522.065.552,-

75.753.47!>,18 

78/124.167,.90 

~8.748.lC!l,46 

lOo.629.073,fS 

Temnıı1z 3 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra giinde uç defa muntazaman 

ıfişlcrinizi fırçalaymı:ı. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 

D. D. Yolları 4 İşletme Müdürlüğünden 
İ.şletmemiz ihtiyacı için ocnk kilometreleri ve miktarları ile muhaın.. 

men bedelleri ve muvakkat teminat mllrtarları ve münakasa tarihleri a. 
şağıda gösterilml.ş olan balast işleri ayrı ayrı olarak tesbit edilen muh.. 
telif tarihlerde Vi!. saat 15 de Knyscrlde 4 üncü Lşletmc meri~c.ı:ınde kapalı 
zarf usullle mı.inakasaya konmuştur. 

Bu ~ girmek iSteyenlerin temınatlannı ve kanunun tayin ettiği vesi.. 
kalarla teklif mektublarını münakasa günü muayyen olan s:ıatten bir aw 
evveline kadar komisyon rel.'iliğine vermelerı Hl.zundır. 

Postada olacak gedkmeler kabul edilmerz. 
Bu işe aid mukavele şartname projeleri 4 İşletme 

Haydar.paşa, Ankara, Sıvas, Sam.sun gar şeflıklerindcn 
verilir. 

Müdürlüğünden. 

parasız olarak 

Balast ocağı 
kilometresi Şubesi 

483 + 000 • 

233 + 000 • 
238 + 000 • 

361 + 000 • 
369 + 000 • 

214 + 600 • 
204 + 000 • 
165 + 650 • 

156 - 1'59 • 
135 - 136 • 
125 + 000 • 

42 

124 + 300 • 43 
132 + 600 • 
95+ 96 .. 

64+000. 
58- 60 il 

24 - 27 • 
5 - 6 u sahil 
s+ooo, • 

10 - 15 • • 

634 + 000 .. 
644 + 000 • 

812 + 600 • 
825 + 000 • 

852 + 800 • 
864 + 800 • 
894 + 900 • 

45 

Miktarı 

M3 

5000 

3000 
2000 

1500 
1500 

8000 
700 
6CO 

1000 

1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 

1000 
2000 
2000 
21100 
2000 
2000 

19300 
2000 
300() 
5000 
1000 
1000 

1000 
2000 
3000 

Muhammen 
bedeli 

ı.. 

3600 
2400 

1800 
1800 

9600 
910 
780 

1600 

1300 
1400 
1300 

1400 
1300 
1300 

1200 
32()0 

2800 
3200 
3200 
2800 

27690 
2WO 
3600 
6000 
130() 

1200 

1200 
26oo 
4200 

• . 8000 10500 

** 

Mııvakk:nt 
temınat 

L. 
4-08.75 

720.00 

2076.75 

450.00 

• •j57.50 

Münaka.sa 
tarihi 

2517/Ml 

2817/941 

~17/IHI: 

3017/941 

c5a39• 

Ankarada Gazi terbiye enstitüsü civarında i..n.şa edilmekte olan ha.t. 
tahane binasının mütebaki inşaat ve tesisat i,şlerinin mut.ca.hhid nam .e 
hesabına olmak üzere yapıtırılması vahidi !ıat üzerinden n\;ık ek3iltmeye 
konulmuştur. 

ı - Bu i§lerin muhammen bedeli 245594. l<radır. 
2 - İstekliler bu ~ aid .şartna:ne vesaır evrakı ~~ıet DemirYoliart 

nın Ankara ve Sirkeci ,·eznelerinden 1225 ıru~.uş_ mukabılınde ala.bllirler . 
3 _ Eksiltme 11171941 tarlbinde Cuma gunu ~at 16 da Ankarada 

Devlet Demlry.>1ları yol dairesinde merke-z 1 incı komisyonunca yapııa:-

caktır. ·k· "'~-isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaı ı •14.1uilen eksiltme saatine 
kadar komisyona muracaat et.ınele.t'l IClzmldır. ,. 

A _ 2490 sayılı kanun ahkft.nıına uygun 13529,70 liralık muvakkat te. 

m~a.:. .Bu kanunun tayin ettiğ~ ve şaı:na.meae yazılı ve.s1ik. 
c _ Bu Lşe, mahsus oımak u~re Munak:aıat VekMetinden alınmlf 

ehliyet vesikası. ta 'hl d 
Ehliyet vesiknsı ,çın ih~le rı n en en az sekiz gün evvel bit' iatida Ue 

Münakalat Vekô.letine muracaat olunması. (3586 - 5016) 

Maliye Vekaletinden 
1 _ 0,5 llfl 1,5 tona kadar panel ti.pi karuserill Ford, Şevrole, Enter

nasyunal, OJ>el mukalarından herhangı biririden olmak §artile beş aded 
kamyonet veY3 bu tipte karoserlı bulunmadığı takdirde gene ayni mar. 
katardan bcŞ aded şasi kamyunet alınacaktır. 

Mezltür sık.let!erde kamyonet bulunamadığı ıtakdlrde 2 ila 3 tona kadar 
ayni t.ip karusc~li veya Şasi Fargo, Doç, Enternasyonal, Buss!ng marka.Si 

0ıınak şartlle dort tane kamyon satın alınacaktır. 
,Alınacak kamyonet veya kamyonlardan Panel tipi .orijinal. karoser. 

ıuer bulw1madığı takdirde mevcud nümune ve fenni şartnamesinde 
ınii.nderiÇ vasıflara göre yerli olmak üzere adedlerine göre karuseri yap. 
tırılacaktır. 

2 - 0,5 ilft. 1,5 tona kadar kamyonet şasilerin beheri 3500 lira.dan bet 
adedinin muhammen bedeli 17.500 liradır. Panel tipinde yaptırılacak 
karuserilerin beheri 1500 lirada.o beş adedi.T.ln muhammen bedeli 7500 
lira olup l>eş aded karo.ser ve şasinin mecmu muhammen bedeli 25000 
liradır. "' 

2 Ha 3 tona kadar kamyon şasnerin beheri 5500 liradan dört adedinin 
muhammen bedeU 22000 liradır. Panel tipinde dört karoserinin be-heri 
gene 1500 ılradan 6000 ııra olup dört aded karuser ve şasinin mecmu 
muhammen bedeli 28000 liradır. 

3 - Muvnk.kat teminatları; beş aded cşasi ve karuserı. kamyonetin 
1875 lira ve dört nded uşasi ve karoseriD kamyonun 2100 liradır. . 

4 - Şartnameler Maliye Vekfı.Ieti levazım müdürlü6ünde veya Istan • 
bu1da Dolmabahçede maliye evrakı matbua anbarından bedelsiz olarak 
verilir. 

5 - Pazarlık 15171 941 tarihine müsadlf Salı günü saat 14 de Maliye 
Vekil.Jeti levazım müdürlüğünde müteşekkil eksilbme komisyonunda. ya_ 
pılacaktır. 
İstekmerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel. 

gelerle muvakkat teminat makbu~ veya banka kefalet mektubu ile 
b~llkte muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (5235) 

Muhtelit: • 9.178 419,24 ·································-··················--·-··-····-·---···-·······---···--·-
Yek{ln 840 l~ 400,77 

Yek ün 840.142.400,77 Son Posta Matbaası: Ncıriyat Müdürü: Selim Rngıp Emeç. 

ı Temmuı 1!)38 tarihi11den Uibaren: lskonto haddi % 4 altın üzerine avans % 3 SAHlBLERl: S. Ragıp EMEÇ. A. E1'r~ UŞAKLiGİL 
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