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Bas babki 
sovyet 
te liğl 

/(ahranıan Türk ordusuna 
verdiğinıiz enıek yerindedir 

"Alman zayiatı 
700.000 kişiyi 

geçmiştir,, 
"Dünkü muharebeler 

neticesi kıtaatımız 

1 
bazı yerlerde mevzi-e . . 
rını birkaç kilometre 

geri aldılar,, 
bt ~~kova, 5 (Radyo) - Sovyet VARŞ°o_vJ>. 
bu arat bürosu tarafından 

4sah~ neırcdilcn harb tebliği: 
l:>vin ~enı.~tz günü. imtidadınca, 
fovsk:s • Mınsk, Borisovsk, Kal\L. 
§İd(ıetl .Tarnapol istikametlerinde 
tnıı.t ı nı.uharebelcr cereyan et. 

-y lt. 

ka~e(j}\enın diğer kısımlarında 
tır. e değer bir hadise olmamış.. 

Dvins'k . . bilyu'k ıstıknmctinde düşmanın 
{O tank kuvvetlerile yaptığı 

ev~ 3 Uncu sayfada] -o-----
Sovyet kıt' ları 

Ukranyadan 
çekiliyorlar ını ? 
Al --- · .. ~kan ar Ufukta 

yu y 
lll ·· h angınların 
uşa ade eoilci"... • 

ı.on<l hildiriyorlar1gını l(Alman tebliği) 
llin lb.J~~- (A.A.) - D. N B -

~\rY"l kıt~~.·0~u~Öre, u~ay~ad~ ''Cephe boyunca 
en ç~kiltnckted· un ınevzılerin • 

Ytik Yangını ırier. Ufukta b'" lakı·b de 
edir. Stalin. ar müşahede edilme~ vam 
~ılordUiarınınt:rnırı ~ucibince Kı. d• 
Yaık.ıp ta.hrib kettıkler i ar aziyi e ıyor 7 7 
ikuk et~ektedrr~ylcdıkleri tabak -

Merkezde Berezina 
nehri muhtelif 

noktalardan geçildi M
Alman iinkıarının 
oskovaya akınları 

S -- Alman kuvuetleri Letonya 
tokholm ve B ile Sovyetler Birliği 
ınenıbaları v .. er~ hududuna vardılar 
nasıl g ·· ·· azıyetı Berlin 4 (A.A.) - A lman ordu-

Oruyorlar? ia.rı baı'k.umandımlığ ı nın tebliği: 

&talin in 
nutkuna · 
Berlinin 
cevabı 

"Alman kıt' aları 
değil, bizzat Rusya 
açlıktan ölecektir,, 
Bcr.lin 4 (A.A.) - Yarı 

reami bir kaynaktan bildirili -
yor: 

Bcrlinin si)ı·ui mahfellcrin -
dJe, Stalinin nutku hakkındaki 
Alman gazetelerinin neıriyatma 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Londra , 5 (-;:;: (Devama 3 üncü sayfada) 
'Ve Bern'den alın. ) - tstokholm ~,...,,..~ 
:re gorc, şlınal'.fe a~ '>On lıaberle. L As'·erl vazl•et :J artık Alman ta V'yet kıtaatı A J 
te'k'atını durdu nk ~ruplarının ha_ 
hu.!\lntnarnaktad~~=r kabiliyetinde 

Yakrnda Mo::;kov • Tan'kJarı n s t ordularının lnUhtemeJ "Öritlm ak.ya . Varn1al.ar1 ovye _ 
· ················~ e le-dır. _ [ ........... . 

üşiinc;ı;ı:J· geri çekilme kararı acaba 

.. 

Milltmatem 
Refah . 

vapuru 
faciası 

Milli Müdafaa. 
Vekili Mecliste 

izahat verdi 

Vapurda bulunan 
güzide sübag ve erleri
mizden ekserisi şehid 

oldular 

Aziz şehidlerin hatıra
sına hürmeten Mecliste 
5 dakika sükut edildi istiklal •k · •d• ' -S:r!bı:;;;ı .vereceğiz, d iyorllll' gecı memı~ mı ır 1 

_ n ___ nıız:. · 'f Ankara 4 {A.A.) - B;' 'k M'l-
..ll ~r lnı .... h" d ................................ , :ıyu ı 
":nl arifesinde ~rn '. ınh el yeni bir ica. r··················· .. ··---····-········---·-·-·--· ' let Meclisi bugu·· n Refet Canı tezin 

na 1 u unu ? • d • il · l' lcraı an gözü krala t Yor~z ·. i Alman orduları ilerledikçe Sovyet emıryo arı ge?,ıf .. ı· haşkanlığmda toplanmış ve celse-
'3tiıJa1çok gördü, insan ~li gıy~1•1ren 11i iinin Avrupa dcmiryollanna uymamaıı gibi pek buyuk nin açılmasını müteakıb Mill"ı Mu·· 
h veren ·ıı . mı ele • b. .. k ··u k l kl d B A l ·ı .. h - • ın.!.llıiç kayd~ ~~? f u1üVVÜccna. , i kır . ~uı ~ u l e ar§• aıacaS ar ır. ..udnul n man ı ~ııh talre dafaa Vekili Saffet Arıkan kürsü. 

oı di~· 1J ır. : etını agır aştırmacı ve ovyet m u a aasmın gerı a ar· ·"· ak ~ d ı.: b 
c~-L6unız eski kaid : d o • • k,.. • b kl b 'l', ye ç~ar ac:agı a~ eyanatta bu ....-oın tarkt • e, : a esaslı surette tanzımınc ım an vermesı e ene ı u. '" 

farka iıtikı·ı an ıstıkliıl aldığıdır \ . ) lunmuştur: 
doğa"' ... 1... a veren garb b lk ! ···················-····•••••••r. ................................... _ ..................... -..... l·ruht k d l 

,. "'CUl. e ı )'enı .. ·" , • • .n erem ar. a aş arım, 

Do:llı bir ilncdır, derler. azan ~ ~ k i ge 8 a,l ... Denız ~tııbesı crbas ve erlerimiz 

~~r~t aıırlardanberi hep ?ün M~;t~' ~-Ru ıuı ieşckkül- hareketin Dinyeper nehrine doğru ".e .ta,J y:re. süb:ıy ve. namzedle -
ftJ •• &tik~ v ri'm • .. lerınin Prli\ geçerek Be. terakki Ye inkışaf etmekte olduğu, rumzı hamılen 23 Haıran 941 Pa-

o~drği ,r.ıin uy=acakıın:_ıgı -,sarabya dahili c krns na başla - bU yeni hare'kefın S1kiçtl mer'kezı zartcsı günü saat 17,3U da Mersin-
• U. IlUŞ olduklarun bildirdi:ğimız 1leri (Devamı 4 üncü sayfada) (A,ıbsı yfa 7 IÜlun 4 te) 

\ ---

Siyasetimiz 
[Başvekil diyor ki J 

''Sözümüze olan sadakatimiz 
medeniyet dünyası önüne açık 
alınla çıkmamızı temin etti,, 

Dostane sözlerine karşı Başvekilimiz, 
Alman Devlet Reisine Meclis 

kürsüsünden teşekkürlerini bildirdi .. 
"lngiliz milleti, Türkün ahde vefasını 

anıamış ve ona itimad etmiştir.",, 

Muhterem Başvekil Meclis kürsüsünde 
Ankara 4 (A.A.J - Büyük Mil- , ................................ -.-·-·-"\ 

Iet Mcclisini:ı bu&riinkü toplantı -/ı Jl'utkUD iki 1 
sında Başvekil Doktor Refık Say. ı • 
dam m emleketimizin dahili ve h~- 1 h ususı veti 
nci durumu cıraiında sık, sık su- i ~ 
.rekli aıkışıarıa ve ~ravo sesıerne 1 Yazan : Ekrem Uşakhgil . 
kar§llanan aşağıdakı beyanatta bu E 
lunroıuşturı • ...,... uhterem Başvekil dok.. j 

Aziz arkadaşlarım, 1 M& tor Refik Saydam dün : 
Bir aylık bir tatile k arar ver .. 1 Millet Meclisi.nin kısa bir tatil : 

diniz. Hepini1..e neş'e ve ilhhatle :kararı verrn~ olması müna _ 1 
seyahat ve avdet dilerim. Bu ve • 1 sebetile mühim bir nutuk söy. E 
sileden istüade ederek dahili ve i ledi 5 
harici vaziyetimiz hakkında malU. kDev~ı 2 de H crgün sütununda~ 

(Arkası sayfa 7 SÜ.tun l de) \. ••••••••••• .. ••••••••••••••••••••• •••••••••• ,,i 

Polis memuru - Şimdi d e:o::den 1-:ols:ı:::, baca1!&ı:, l•trf' 
sız bir cescd çt)fa.rd:lar. 

Gazeteci - }' ... m i ressamların mo:!e!idir, aiJu·r.·.ol 
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SON POSTA Sayfa S 

Raberleril 

Stalinin nutku lcun yüksek mantık kıymeti bir par. 
ça azalmıt olacaktır. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç Stalin Y oldata göre böyle bir 
anlapna yapmakla Sovyet Ruı.ya • 

il er tehlike anında idare diz· nın kirı fU olmu~hır: 
ginlerini ellerinde tutan İn- Bir buçuk senc.ik bir ha:ı:ırlanma 

aanların, idare ettik!e'i ıatandaı - devresi kazanmıf ~1mak. 
lara kartı bir takıın vazifeleri var• Fakat yukarıdaki tenakus"a bu 
dır. Bu vazifelerin ~aşında, o va - derece ehemmiyetsiz bir avantaj 
tandatların mevcud tehlike hakkın. kart1sında yapılmıs olduğu görülen 
da aydınlatılnıaları Vt! gene bunun büyük fedakarlık yanyana getiri -
mahiyeti hakkırula kendil~r:ne müs. lirse, bu işte, azim addolunab;Jccek 
bet bir fikir verilmesi gelir. Alman. bir ziyanın mevcudiyeti gözden ka
ya • Sovyet Rusya harbinin ikinci çamaz. Nitekim ayni Rusya, Japon. 
haftasında, Sovyct Rusya halk ko - ya tarafından yapılnııı buna l.ıen -
miserleri ha§kanı Stalin Yoldaş da zer birçok teklifleri, ancak son za -
irad ettiği nutukla'"la ve bilhassa so· manda ve Japon ha "ciye nazırının 
nuncusile bolıevik Ruslara kar§I son seyahati esnuında terviç eyle -
İfte bu vazifeyı yerine ge:irmek iste-1 meyi muvafık r,Öt"mÜş.ü. 
mittir. ı Nutkun ikaza taalluk eden 

Stalinin nutk:.a birkaç kısımdan parçalarında göze çaıpan noktalnr 
mürekkebdir. Bu nutkun ilk kısmı da ıunlardır: 
bir müdafaaname, ikinci kısmı bir Halk n sulh zanumında müsa -
ikazname, üçüncü parç.ası da bir maha ile' görülebilecek lakaydidt-n 
lalimatnamedir. vazgeçmesi, dü~m..'\nln kat'i ve a -

NuikullUn müdafaay.ı taalluk e. 1 mansız emellerini bilmesi, korkma. 
den baılangıcında Stalin Y oldaı dan, bütün milli meziyet,erini ha -
Almanya ile Sovyet Rusyanın Jıarb rekete getirerek memleket müda -
batında akdc~k eri dostluk mua - faası uğrunda ça1ışmaı.ı ve bu mak. 
bedesinin mucib scbeblerini anlat • sadla Kızılorduya mutlak bir mü -
mııtır. Verilen izahata röre Sov - zaheret göstermesirl ir. 
yet Rusya, kendisil~ bir barı!i akdi Ta'ima~ kısını ise 'u esas1arı ih -
yapmak maksadile el uzatan Al - tiva ediyor: 
manyanın bu elir.i, velev bu el İlerliyen düşma'lın İstifadesine 
Hitler gibi, Ribbenlrop t:ibi kimr.e • yarıyabilecek tek bir saman çüpü 
lere aid bulunsun; sırf sulh davası. dahi terketmemek; her şeyi n&kl •t. 
na hizmet bakınundan ve sadece o 

1 

mek. Nakledilemiyenleri imha et • 
maksadla reddedemezdi. ~talin Yol mek ve yanabilf'.nleri yakmak. Sta. 
daıın bu husu~t.a ileri sürdüğü cid - lin Y oldq, bu tav$iye ve talimati. 
den yüksek fikirleri takdir etmemek 1 le eski Çarlık Rusya.sının müstevli 
elden gelmez. Fakat nutkun bu kıs. Napolyon orduları kartısında tat -
mında insana noksnn gibi görünen bik ~ylediği ayni hareket tarzını 
bir cihet vardır ki oda fudun tatbik eylemek azminde görüniiyor. 

Ayni tarih~e. ayni Rusyaya İngil. Aradan reçen asırların meydana 
tere ve Fransa tarafından uzatılmış getirdiği teknik vasıta'ar ve ınüte • 
olan ellerin rcddı esbabı mucibe - arriz kuvve:lcrin bundan evvelki • 
sinin meskut geçilın~.si. lerle loyas edilemiyecek kadar iıs -

Acaba o tarihte Almanyanın tün olan kabiliyetlel"İ bir tarafa bı. 
sulh ve ~üsaleme~e' olan hizmet ve rakılmak §8rtile bu tabiye hiç de 
alaka §İan, tekiifled reddolun;ın fena. neti~e ~e~miycbilir. Yeter ki 
diğer iki milletinkinden daha mı tatbik edtlebı\sın. 
üstün görünmüştü? Bu nokta ten • c L . -m G 
vir edilmedikçe, muhakkak ki nut. -Jg ı."ı VC:.a9ı.ıı. l...Aıtll~ 

Rus çeteleri 
faaliyete başladı 
Moskova 4 (AA ) - Tass a -

jansı bildiriyor: 
Düşman işgali alttnd bulunan 

Sovyet topraklarındaki çetelcrın 
faaliyeti hakkında habeıler gelme -
ğe ba\'lamıştır. Bu haberlerden bıri 
şudur: 

Erzurum da 
Ataturk günü 

E-r,ırum 4 (A.A ) - Dun ~.r. 
z.urumlular, Ebedi Şef Ataturkun 
Milli Kurtuluş Savaşına başl?mak 
için buraya gelişlerinin 22 nc.ı yıl. 
dönümünü büyük tezahuratl'a kut -

lamışla::rd~ı'...:.r.:... ----v------
Slalİ n İn nutkuna Berlinin 

cevabı 

Sabahtan Sabaha: rarları bu fikı~ kuvvet \"em1İf 

k
oluyor. 

Çarpışan tan Bazı yang.~l~ vardır k! ~içbir 
vasıta onu sondurmeğe kalı gel 

----...,-.-

1
--k--fı---d---mez. Atefin hızını alması, yaka. d egı a Q J r :ak bir teY kaLnaması beklenir. 

Bu haı1e işte o nevid~n bir ate§lİr 
K __ ara_d_e_n_iz_le __ E_a_l-tı_k __ a_r_a-sı--b-u-ki kendi kendine sönmesini bekle 

b b . '---lı ah .... : oldu İki mekten bafka çare yoktur. Japon 
ar m en 1UU1 s n..... · ·· d"" •· dük" ·· · T hl 1 k""ltürleri yanın on gun uıun ten sonra 

ırenç reJunm "a ar ve u .. vaziyete seyirci kalmıya karar ver. 
burada çarplflYOr. Kuvvteler bü • me.si bwwn gözle görür.ür ifadesi.. 
yük çaptadır. Mücadele loran lı;.L dir. 

ranadır. Ne olacak, di)•e Jüıünmek bile 
Sovyet lideri acı bir nutuk ver. korlomç vehimler yaratır. Bu za. 

di, kullandığı kelimeler Alman fa düpnemek için hadiseleri dik -
resmi tebliğieıinddci lisana uy. katle fakat sükfınt:tle takib etmek.. 
gundur. Almanlar bu harbe komü ten batka çare yok. Sovyetlerin 
nizme kartı kıynm manzara11 ver. bozgun vermeden çekilmek ve çe.. 

diki · • • So t d 1 t · · d kilirken Napolyona kartı taıbik 
erı açın vye ev e reısı e d·ı . b • ak k 

·· d 1 • f · k ıL e ı en 1.fe yarıu- erıeyı y ıp yı _ 
nlüca e ~ . l\f&Ul\e 8J'fl yap • mak pl&nı ne kadar mühinu,., AL 
dığını bildırdı. Demek oluyor kı manların fırsat vermeden imha 
barbden . e.vvcl fikir ve il~ _dün. ebnek planl-arı da o kadar mühim 
yasanın ıçınden çıkamadıgı ıdeo., dir. Mesele lxı iki planın tatbikıa.. 
loji davası artık sılibların emrine da gösterilecek enerjidedir 
ve talihine bırakılmııtır. Yalnız tank ''e tayyare, yalnıs 

Alman bUamızu baılarken bu et ve kemik değil sinir ve dimai, 
harbin dünya tarihinde bir dönüm ruh ve cevlıer çarpıııyor. 

noktası olacaillll IÖyl~i. fki ""-- 2i ~ c~ 
taraf lider:lea-Üaia idclial•ı ve ka • w IU 
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( Sehir Haberleri .. Askeri vaziyet 

Kazım Dirikin cenazesi don hazin 
merasimle lzmire uonderildi 

J 
~·· ..... ·--········· ... ····--... - .......... ,\. . . (Baıtarah 1 inci ıayfa~a} j laı·dan lbaş'ka ço!t geniş ve ~ 

ş.ı.malı Moldavyada o1mak uzere .birer anfuıi te,,kiJ eden mühıni 

Merhumun cenazesi Gülhane hastanesinden kaldırılarak merasimle 
Marakaz vapuruna konuldu, merasime mülki, askeri bütün erkan ve 

kalabalık bir halk kütlesi iştirak etti 

Olur mu? 
Odun meselesile 
meşgul olahm 1 

ter~Th edilmı.5 bu!u!lduğu ve miiL 1 mütevali neh~lerle de kes k 
tefik ordu~arm bütun So~et Rus.. .kıt'a olduğu rr.alumdur. D nyel 
ya ceph-esinde taarruz halınde oL nehriıı.Jıen sonra şa1:ka dr ;ru 
malanna nmk~.b~! Sovyct ordula • yük mfuıi olarak sırasile 6 

nu 
rınm ~n bütun cephe imtida - şehri civarında Azok denizine 
dınca nc'at eylı:?nıekte oldukları kiilen Don ve Astrac.han nehrı O dun ootları, daha . kı- ve Alınaın kuvveUerini;ı:ı şimalde varında Hazar denizine man 

~ aylar varken, b:r - ~ya ile ~sıl Sovyet ~USY_U a - olan Volga nehirleri vardır. 
derıhire ba§ını alarak gayri razısı bu.dud1anna g:rdikler. son Don nehri mansabınaan itib 
tabii rakamla~.:ı yükseldi. Fiat Alınan tebhğin<lt! bfldirilmiştir. ren mühim bir k:smı dahff 
lmürakabe komisyonu bıtkaç Bay (Stalin) !n evvelki sabah rad. seyrüsefere imkün verecek d--r 

t :.: ,..-ın evvel, oduna a"Zami satış ~ ile Sovyet._ Rusya milletlerine cede genişçe bir nehir ol~ 
fiatı lkoydu.ğu halde, gene bir h1taben yaptıgı ~!anat arasın.da rağmen coğr-afi ıvaziyet.i itiibaı' 

t kısım Qduncular, yük'iek Jiatla Kmlordunun çekihrken nakledı - tir müdafaa hattı olacak kab· 
odun satmağa devam ediyor. l~~n her ~yi tahrib etmesine yettc deği ld ir. , 
la.r. Nitekim, dün birçok mah.. daa- olan vesayası da Sovyet or- Volga neiırı ic;e hem ciaha 
llllikat depolarında ihtikar cür- d~un bo ~retle umumi bır geniş, hem de tabii vaziyeti ~ 
mü meyhudları yap1lmışt•r. ne at hareket!nı.? başlamış oldu - mından bir mi.dafoa haitı evsJ 
Son ha<iisat dalayısile belki, ğuna şüıphe bıraknuunak.taclır. ha"zdir. 
odun fiatlannın yükselmesi iBuıg.üın.kü vazıyete göre Sovyet Yaln:rz, şayed Sovyet ordusu 
icatb etmiştir. Faka! biz bu de- ordusunun bu geri çekilnı~ kararı da~Ute Volgaya kadar çek" 
recede olaca "'ını hiç d n:n _ gerçi çı>k do~!1.ldur. Pakat, ncana olursa 0 zaman Kııfk:ısvn ken 
netmiyuııız. Son bir hafta i<:in. bu kararın verilmesinde gecikil - ve ayrı kalacak ve Kaflrn 

i d'e, çeki b~ ın hergün odun memiş midir ve Sovyet orduları bt.l''unan birçok kıymetli ve .... ~ 

1 
en az 10 kun .. m.. .r. D ha bu g ri çeA. lme kararını arzu et - hnr r? Ul'lS'.ırlarm ter'gcdilm 1 
k'ış kapımız, gelmeien odun tr1deri gnbi tatbik edebilecekler birlrkte Baku petrol havzas~ 
meselesini ehemmiyetle ele a- midır? Bız al nmal~a ,,,::n h:ıber- açtk b rakılnır.sı rncdbunveti 

f lalım. Bu gayri tabıi yü'k.se i. lere bakarak bu suaıe pt!k rnusbet gıösterec~ir HaThuki .bu ~ 
§in önüne geçmek, ıhtıkfrra ıbir cevab veremiyeceğiL v~ Biya_ 'hari>lerin de~am edbeilmesinc 
meydan vermeD'e!ıc lazımdır. ~tokta ~uiı~~·a edilip bir k_1sm1 k~n veren en esaslı madde p€( 
M~ette bır odun sıkıntı.sı inlha edilen ıkı Sov~t."t ord:us:.ın - dür. Bu seıbeble biz, Sovyet 

W .,,.., • .,_yor ee Mpurun Jıcnketittde son ihtiram t"1zifesi 119Ptlıyor ~- Böyle olduğu halde, dan sonra Çernovıç - Tarnopol unun, ihangi scbel>lerln tesiri 
Di1r.ı. ölümünü teesBÜrle haber lumnuşlardır. Cenaze tam saat 8 te.sine konmuş ve muhti!lif teşek. i>u ytibıelişe ne demeli? mm'takasmda Alr.Jan - Slovak - tında. olursa o~sun Dmyeper ıJ, 

verdiğimiz Trakya wmımt müıfet.. de önde atlı bir polis .rOOfrezesi UWJ.l.erle dn.stlar:ı. tara:fUıdan .gön- Olur mu? Macar k:uvveUerile muharebe et - tmıJıa tuiunmağa hnk.an bul 
tiJı General Kaı.ım Dir.kin cıena. olduğu halde bir jandarma kıt'ası derilen çelenklerle etrafı kuşa~ıl. mektc olan ve şimalden P insk ba- dığı takdirde birde:ı Vol~va l 
rıesi dü.n sabah büyük mernsimle ve ıbiT W.eri kıt'a ve bandonun Jnl§tır. \.-·--·-·······-.. ••••••••••• .. ···-····_.; ta-klıklarmın cenubi],. Lutsk a~a - dar geri çekilımeyip llk 
Gü hane hastanesinden kaldırıl - refakatinde hanıket etru..iştir. Ce.. ~ vapura ~r~tirilir.ken A k ilk * / l • smdan, _:emıbdan da Ç~-'I'Tl'OVlÇ ~ umumi olarak Don hattı ısmi 
mıştlt'. Cenaz.e merasiminde Orge- naze arabasının önünde bir sübay rıhtımda biriken ibinler~ ~şi mu:ıı · S er lf er • ccn~b do~P\lsun~an ~~rıdısıne k_arş~ rile?i~ece>k ve en cenubda 
neral Fahrettın Altay, vali ve be. tarafından :merhumun madal - 1'erern generale 'karşı büyuk bi:r tev<:lh _edılen ~~dde.lı . taarruzlar ien~zıı-e Karadenh:i birle 
ledı~ reisi tloktor Lütfı Kır~ar, ~leri taşıru)'Ol'du. Cenaze aJayı teea.ııür içindıe son ihtiram vazüesi Şubeye çağrılanlar dolay1Sıl-e çok sauştk blr :·~zıyeue Kurtsk - Kerç boğazı şark sa_.-_J 
İstanbul kumandanı General ls • Sultanabmedden Alemdar cadde - ni yap:rmştır. _ . . ~hınarı Sovyet kuvve.ıennm Ş-~ den ıbaşlıyarak R'jSİofa ve siJıl': 
tıak Avni Ak.dağ, 1stanhul merkez sini takiben &.Uciye geL~ş ve General Kazım D rikin cenaze. Beyoğlu Yerlı Askerlik Şubesm - dı ~iklet, merkezne 1\f~.ldavy:ı şı- ne uzanacak b:.r hatta çekil~ 
Otı.ı.rr.andanı, polis müdü:rli Sala - Slrlıııeci~ paket poBtahanesi yo - si Marakaz: vapurile Bandmrr.a.'Ya den: . _ ın:alınden baş!!:}~ yetn t~a.rruzıın ve müdalaa tekniğinin ~ 
ha ıin Korkut, vali muavini Raşid lile Galataya ıeçmiftir. Yollarda ıötfrrülecek ve bannırmadan tren. ı·b~cı:!ek !'~1~ 'i:tt~en dz':Y11~ • ·dıire~t Vf!!'P endirekt te~mle da- 1caıblannı tatb;s sure-tile bu ~ 
Demirtaş, vilayet, parti ve bele- kalaball'k ltl:- ha.lk kütlesı bir1k - le İzmire nakledilecektir. Ce~ad c~46o,~ alı ogum u tı~ zı_yade _sı~:na~arın ~ ınti:ar e- ve bu m.ıntaka,, müdlfaa.ıa V' 
Q:ye et.kiını, vekaletle1" ileri ge • miş bulıunu~.ı. Cenaze saat Cenaze l:mıircle Topçu binba~ı Mustafa Oğ. 303 dılobıleceği~ı soyliyec:eğlı .. Kc~a - şacağmı zannetmekteyız. :Bt1 
]enleri, as'k:-ei erkan ve mütevef - 9,30 da Gala"- nhtımında duran lnnir _. (HWP.ısi) - Kazım D._ doiumlu İstanbul Latif Gökçen Iı_k b.u yem bamız netıcesm.~e hakkında di.ğe~ b"r yazım W. 
fanın akraba ve dosilan hazır bu- Mara'kaz va.purwıun arka güver • riğin cenazesi buraya geririlmi~tir. ( 323_ 19) şimdiye ~dar Tuna ~~lta_sı ı.c rıca tafsilat vereceğiz.. 

Askeri 8. sınıf muam,.Jc meınu- Prut nehrine yapışık gıbı bır va.. A~ya ~ mütte..Ci.kld 

l'M·.uh, telif fırınların ASii ' r a·ıı ı ıerı·oe uanlım nı 304 doğumla İstanbul lbrahim ziyet muhafaza etmiş olan .:a~sa - muaı:zam orduları gt>niş So' 11 Etem Oi- Mehmed Hilmi (322.67) rabya Sovyet ordusunun muhın_ıce araz.isi iıçinde iler~t.>dikçc gerı • 

Çıkardıkları Yedek. tıabib yüz.başı M. Lutfi kı.s:ıml~n K~raden;ı~ . s:ııı1 ;ı;ne mal, yani nıenzil hatları uzay~ 
Qi. AA Sami 304 doğumlu Kahiıe atılıp tazyık ejılnıclcrı qıumaıı - ve eğer ayni zamanda :garadell 

~ ki b• b• • 8 (36174). nin fa2.la old.u.ğunu da ilave ede - tamamile hüi.-n o1arnazı.arsa e;!I me er ır ırın Belediwe nakil vasıtalarına zam kararının Yedek ııal>ib yü%baı:ıı Ahıned Oi;. eejiıL • .... -- ~r!D ihU~acını.~ ~ J Ali PW.aa 319 •oi•ua'- (~) Ş ı.tle ı...e._,,.<1a ~ -ve .mfn ecWııi1 len l OJ.P'· benzemiyor tatbiki ile husule gelmesi muhtemel bazı mah-
31 
!s~!~~t::an~:';medF!:! Rigamn işgal;nden son~a bu iki yac&kt.ır. Bumeibev~n~ ~üt 

1 "d ·ı · t f d t tkikler yapıyor (30560). mevki ar~mtla sıık.ışlp al~ış _o. ve muntazam bir ur te ............................................. , zur arın gı erı mesı e ra ın a e lan ve mıktan her halce bır tu - rd ] ·ı . - - .. ı---

'

, \ Yukanda ilin edilen aübay ve as ve o u arın ı en yuruvu~ ~ 
k lar k lik d 1 menden fazla olduğı,, zannedilen deki .. , te h 1 1 • 'd.i 

450 V""'lılt •zan elıme • Asker aileierinc yard1m tekli,usulile ancak ayda 60 bin Hra tah- keti memu~ ın .u er .. uruma.. ~ et k.uıv tl . . rt k d . sura a e ıras e ri 
lerin daha pi§kin çıktığı ·ı edilfft>il ktedir. Bundan baş.. rınıın teıbit edilmek uzere (çok . Y. ~ e crmın a 1 enrz için kaiıdeten her 1Jrdunun r;.e 

etrafında bir mii<idet evvel bele-ısı . ~ ıne ,_ __ ınd·ı kanaat1-r acele) şubemize mürataat etm"le - arık · le dahı kac•o kurtulmaları sinde bir demiryolumm bul 
anlıaılJı, f ınnlardaki tel- diye daimi encümeninin nakil va.. k.a Ulbsilatta :uow.ı n: 1 =~-~ kalmamı"tır 

-s de fak tefek gü,.liiklcre ri ilan ° tmur. uıilMSlu ~ • •• sı l~ımdır. tiılere ehemmiyetle cleuam atalıa.rı fiatlıuına Dir miktar zam ~ n :' :ı * Bunların hepsinden daha mu - Habluki, Sovyd Rusya ı:n 
olunuyor yapılmasına karar ver?iği~i. ve bu tesadüf edilmekte bu vaziyetten Fatih Alkerlik Ş.lııesinden: hlm olmak üzere Sovyet ordusu - lıe'ketinin dahilinde Avrupa 

\ ...-J karann Dahiliye V~aletının em- yardım yapan
0
1ar _ve asker aileleri s. 8. Ml. Süleyman Oğ. Mdımf!d nun hndud .rmntakasından .. sonra ducilanndan itibaren ve .aartı'I 

, .. _ .. ' .... --·-:- ri üzerine şlınıdililt tatbik mevkü- şikayet etme.ıi:tedırler. Kadri (332.96) çekileceği ilk ku\llVetlı ınııı.:i~aa şarka doğru 0 iadar çok d~ 
Belediye fır:kımlba_rdakkı .lde~k ne könulmasmdan sarfı nazar e - Belediye nakil vasıtalarına zam Fatih Malta Sarıgii7.el caddesi mıntakası olan Leningrad ga~ı. - lu olmad1tı gibi Sovy~ nıı 

imalatını çok 'Si ır ~e 1 e. n. dilc:liğini ya.zm.ştık. kararının tatbiki husüSUllda hu - No. 72. d<e oturan bu subay çok a- WiteıbSk _ Yukarı Dinyeper - Ki sk lan genişliğinin l.52 ınetre 
trol.a deva~ tt~~ted~r. dAlaka - ae.remye, bugün tatbik edil - sule gehnesı muhtemel bazı mah- cclc fUll>eye mtiracaa.ti ı1in olunur. yef _ ()desa hattınL: Smore; kezi .Avrupa ciemiryollarmı; 
darlann rnun e . ırın ar .a yap - melrte olan mükellefi)et usulün - ı:ı.rrların giderilmesi etrafmda tet. --- gaıilinrleki Yukarı Dı.nyepeı:_ ~S- nişliği ise düny~mın hemen 
rnış oldıukları teftışler ne.tıcesıı:ıcle, den alıınan neticelm ve yeni ka.. lkikler yapmaktadır. Bu teferrüa. 1 R A D Y O 1 ınma Alman :arhlı ve motorlu bır: her tara:fırida lduğ'..ı gibi l .ff 1 
lbir kısım fırınların aynı değır - bul edilen şekil hakkıııdd etrıülı ta aid mahzurlar halle:dildiği tak- Hkıerinin d.aha şimdiden, Y~i re olması doia0vısilc müttc!Dc 
menden un a~dıklı;m .~alde çıkan- bir rapor ha~ı!"lam?Ş ve Dahiliye dirdıe kararın tatbikına geçilecek- ClJMAKT&Si. S/'1/lMJ. Sovyet kıt'aların~an . evvel '' dular kendi ~tebarrik ve ıtl 
lan .E~k~erı~ b~rbm:ıc benze • Vekciretine göndermiJiir. BU ra - tir. '1.30: su.t Lyarı. '1.33: Har.t müzik oldukları ve h::ttıa Dmy~perı. gar. harrik demiryo!i.ı vasrtaları1'1 
medıgı. ~lmüştur. . pora .göre aıs'kcr ailelerine dağıtıl. Yeni şekH tatlbi.lt olunduğu tak. CPl.) 7.46: Aja.n.s haberleri, a~ nam t>e doğru geçtlkkri sun hu;us~ ha. Sovıyet nıa.trannda kullananı~ 

Yenı tip ~kme~ler:n bazı y;r - malı:: üzere son aylarda 160 bin li - diı'Cle senede bir milyon 800 bin prorram l.Pl). 8.4.5: Evin saatı. 13.30: herler arasındadır. Eğer u d: - caklardır ve şaye<l ~ 
lerde sıcak ı~n ~80 gram, ~o?u - raya yakın bir paraya ibtiyaç oL liraya yakın bir varidat temin e- .sa.at ayan. 13.33 : Türkçe pllkw. berler doğru ise b'! ht~~t~u ~~er ric'atleri sırasmı.b bütün 1o1< ~ 
~sanrı 930 gram geldiğı tes duğu halDe 'bugünkü mükellefi~t dilecek, 1bu suretle biftün ihtiyaç 13 4:5: Ajans haberleri. 1~: Riyaseti. kısımlarında da vzaıY:. . w· - tiflerle vaıgon1a.n götürmeğı> r 

tut :1u~~rb. aston elonek1erin karDiş~lgyanermışt~~~~ktıı·. ed. k cümhur bandosu. 14.!5:(PTU1-)rkçe18 psaalikt. retk tecelli cotmdi~:ceigi~ı b~ı mı~. tahrilb c1ımeğc muvaffak ol ~ıı 
r• n:u.ı<U~ ou a.ı. .... n be~ ·ye as er ıar. 15.30: Dans müzI5i • • : teblk, Kiye!, e- . . u: lerse Almanlar içlı: Sovye tıP 

imali de son günlerde hayli Çf'>ğal. Hang·ı mallara ailelerinin Temmuz aylıklarının ayarı. ll.03: Kan.şık p.rkılal". 18.30: him ncktaların ~:ı bırlıklen nnı kendi ma1zeme,erine gl5ı"t 
mışt.IT. . verilmesi hususunda haz•rlıklara Memleket poıStası. ıuo: Radyo caz tarafından SaV"ie. ~r . evvel ve. raltma.ğa çalışmaktan başka 

Ancak baston ~klerın yu - k ld !başlamıştır. Resmi daire ve mü - ortestruı. 19: Konuoma. 19.l.S: Rad. yairud onlarl~ bırl~~e . l jgal edıl- lacak iş kalmıyacakt:rr. Bu 
varlak elkmekl~r gıhi .950 ~a?ll ve ne şe i e esseselerde kazancı )"Ü'Z lir:ıyı ge- yo c~ orkestrası._ 19.30: sa.at ayan mivıe~ ınaluın dt:g !dır. o halde ' . rnü'him bir zaman::t nıt 
çıktjdaııı için pek iyi pışme~ıkle. nlerden ·a •1 t 'u;ilat beledi. n aıans haOe.rleri.. 19.i.5: Çifte fasıl. iyi. bir müdafaa mıntakası diye b- :;_:~e~g-i ve bumın da ~ 
ri 86rülmüştür. Yapıl~ t=~ -akreditif verilecek• ~ye veril~ı-~t.:C~r. ~cledi~e b~ın- ~~~ ;::~.o;~t~~;~~.4~:ı~~t~; rif edi~ ba hattın d~a ~uslar fi;;f +ıareketini tahiatile ai!ı' 
ler sonunda 450 gram ı e. e e- lan ka7.aların ıht:~acın~ gore tcv- 'I\:Jprak Ma.hsulleri Borsası. 21.10: tarafınd1ln tamamile ışgali~ alk ~u-·m.iz Don - 1 
rin daha pişkin çı'ktığ! anlaşılmış.. dövi::ı tl edecek. askr>r aılclcnne a •lık - Dinleyıci ~i. ıuo: Konuşma. evvel yarılması tehlilı:esi ıbaş göıs. :~tında Rus ~üda!aasının ';/ 
trr. Selıbest alueditifı Jar.nm verilmesine ayın 10 undan 21 .56: Radyo ~lon orkestrası. 22.39; terıniş oluJ\}l" .<lemekttr ve Sovyet ~ir ~rett~ ta;ızimfne jmk3n 

( 
...._ 1 ) tahsisi için Tic.aret Ve~letın. sonra lbaşlaııacaktır. Saat ayarı, ajans ha.berleri, bor.f& o~ulsunbu mudafaa hattmı, v4;!~v ceği derkarnır. 

_ Küçük ha.,.,r er . ce yeni bır talimatna.rne hazır- 22_45 : Radyo salon ortetsrası. ni:ibı o ~ muntazam bir ~kı=e 
lanmıştır. Bu talim~tnamc Bir- ( T•~ATR .JLAR ) tutamaz ve onu:ı fü:crinde sağl;un-e İzmir manifaturacılar birliği. lilk.lıer Umumi katıbdiğine '\; e _ ı ca ibir şekild.e yerleşmeğc imkan •••••••·---~ 

ae abeditif tahsis edilmittir. Bu Takas Limited şirketine tebliğ s-~e ~yol Ti.,-•--··-da lstanbul borsası !bulamaz da <la.ha ı:r~'l'i1ere çc~H - ,..,.,.,._~""'"""""'~""'._,,.."" 
airedi1iflerle Amerika Birleı& dev .-;r ~ _...._ 0 51 
letlerJnden TC ar3mtzdaı anlafll a edilmiştir. Yeni talımatname- 7 Temmuz PaLiılrtesi günü akf<tml _, ... _ ıııaıarı .meğe mecbur olat;ak ohırsa o za S El AN J K BAN K A 
olm~nı c!ev~rden lllİltnİMtura 'ye göre; hangi ma'lar için ser. Takııim Altıntepe tiyotrosunda 4n/lMl aÇ'llıf - kapanış iman Leningrarl c'l::ı, Moskova da 
eşyesı ithal edil~ektir. lbest diJviz akrctrtifi \;erılece- 11 Temmuz Pcrşe:nbe akşamı ÇEKLER kendiJiiklerinden düşmeğe mah _. 

e Tak!İmde, Cümhuriyct mey- ğine dair lb'"te1er 0"' r:ıptr.dil - Maruf filcı rcji.söıü kfun <>lacaitla•drr. 
danında Mihran Ke~n, Ford _ miştlr. Evvelce :Oirlıklerc tah. VEDAD ORFt Aç~ •• k'Pa 11~ Leniııgradın Svoyetler tara:fm-
90n traktörü bobin takımıını 5 lira. sis edihnij olup d:t alakn:iarl:ır K A N !!!. Londra ı St@ı:llıı 5·24 dan bir kale halinde mü<!afaas1 ve 
dMı atark.cn cürmiımeşhud halinde tarafından ta1imatnarr.cnin Komedi dramatik 3 pf!rde New. Yorlı: ıoo ooıar 130.0250 bu mUdafaamn her zamanki gibi 
yakalamn1ıt1r. Acentalarcfaki fiat tebliğine kadar kullan lmıyan Eserde ~r roller, sabık Darülbe. cennte JOtt lni~- Pr. ~9.8875 kahramanca olması gerçi mubte. 
2 lJradtr. Suçlu haklJc:ında takibat akreditifler bu yeni talimat • d.ayi, lstıanbul Opereti san·atk&rla.. Madrui WO hf9ta 12·9375 

-n ldir. Fakat, Dinyepi!'!" hattını~ 
,,apTlmakitadır. 1 nameye göre iptal edilmıştir. rından müte~kkil hir gnap Yokoba.m.a 100 Yen :~~~ terki lbalinde böyle bir tc'Şclbbüs 

• Ünivenite idareei Erzurum. ı Bundan böyle alı:redit:f ta"- tarafmdan ~anacaktır. ··okholm ıoo ınet rr. 25.~5 d...a...: bu -hit ile onu müdafa::ı c -
da yapılan Üniv.rsite haftasına aid · · "tJı ı·ı t.. ı t h Altın -n -ı- ~ 

Sl6l ı a a uc-::ar a umz n a. D--ı·d Rı··• T~•·-.. ~nlerı' bekliy"n akibcti ...,.ı,.. çua. konfcr- Ye müahabel~ri bir çok - 1 1 l 1 ~ - .,.__ 24 ayar bir ~lık ~ .... ~ 

Te.sla tarilıl: 1881 1 

tda.re Mer'lted: !S'r~ <~ 
Türlıiyeilelti Sabelm: 

tsTANBUL. Galata ve Ye~ 
JılER,Sbl; ADANA .... 

'--rab .. rıçte ma 1 satmamış oma ::ı - 8 7 9..ıı " - lı gu-nü ak.camı aı~ -aM;nrniov ....... ektir. TeSim ve gnı.fiklcdc oc: er üç yuz. 1 1 · bağl .., ..:::ıe .,.- külıÇe altın -r 6~ ...... ·-.:ı ~~ 
b L b" l..!.a...b L...)'" d nru tevsi\: ey eme enne ı Do<iancılard• ·~.:_-----------ı h tetkik edelim· • w--:J 

sayf .. lk üyü& ır - ""m e,. bulundurulacak ve akreditif :ı1zadder _ Eaham .,e TRhvilit Şimdi şu usus;ı • A Ymea•inaıwlaki ~ 
oeşretmiJttt. taı...:si ıs. ıle birlik idare heyet- - A Sovyet ordusu ş?.yed, umumı 0-e Her aene yapılmakta olan .m~ı Komedi 3 perde !arak Dinyeper müdaf.1 ahnttı is.. SELlNiK _ AT'lllA 
kaptan ve makinist'krin imtihanınıı }eri değıl, doğrudan doğruya Halide Pışkln teın.,;il!ere iştirak raroiyell "' 1 9S8 19.40 mini vero;.ğhuız bu ha.ttt tutmağa • 
bu sene 24 Temınm:da haıtlanac-ak., b;rlikler umum katibi meşgul edeceltt'r a iuamiyıeli ~ 5 933 """.''" .....,. -~..:ı-"aa etmeue muvaffak ola.. ı 
trr 1 ~--'-- D · Ti L olanaktır. -- Brgani A B C .., 1.v ~ .11UW.1CU. b ı b--~a mwıır• 

. raunaı.ar enız ıcaret rnc&. O d •• hl. c_ b h . A'--"'~'n DeJni~.....ıu "' 60 26. m"'_,a ond.ın sonr:ı hangı müdafaa a. nev -::-_,ft_ er~ tebinde yapılacak ve ınuvaffak o-1 Dünden jtibar.•n yeffi t H • ta ınıı 13 J<' a atım u.ıauu' .,...,. ~ - .._, Kiralık k_. s yıao 
~nlar birer derce~ terfi edecf'!kfcr- matrumleye uvgun şekn::e 3-0 kişilik operet heyetile önuınüz. Şark Değı.rmenleri hattında roµlanabilir'! - ~ 
elli. l~tibanlara heoü:,. ne kadarı muamelej:e ba,Şlanmıştır. deki Salı gi.Kıü Trahzonıı ha-reket hi.!se senedi 26.215 Sovyet Rusyanın Avrupadalü ~~--
'"' •7.edin kahal edildiğı nıalum del\.. J edecek ve geleı.ck hafıadan jtibareıı ... arazisiıün bi~ dere ve kanal • 
jijdir. - - en yeni eserlerini oynıyacakhT 
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no 
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ehrı 

5 ·.remm• 

Yeni 
bllmeceml• 

Dört harfli bir kelimıeyim: 
Birinci, ikinc1 harfim.le ba

lık tıutarlar. 

9irinci, ikincl,, Oçlincü ~r
f inı, henüz erkeklere bay, ka. 
dmlan bayan denilmediği de
virde, ekseriyetle okuması 
yazmaıc olmayanların. .isimJe. 
rinin sonlarına getirilirdi. 

tl'~ciJ, dördüncü harfim. 
hem kapama, hem de kamı 
doymam:ş manasına gelir. 

Dört harfime birden sakın 
çrk:aymı demeyin ~klar, 
<i6feıwiniL 

Ben neyim bllin1z, doğru 
!bilenlerden birinclye bir rut
bol topu, ikinciye bir güneı 
t{ıdii~ üçüncilye bir life ko
Jony~ diğer otuz kişiye de 
kıymeUi heıtiJ1eler vereceliz. 

Kaçmamalan için 
bailanmıı ağaçlar 

--

SON POSTA 

!Demir im-an 

. miBllllr il.L O , h • _... ga.ediyar, paaank, ...... bdat" hiç durma.. 
Yalna ----· =d• ... 1lir '* -...u brwl, bir .,.ak .. elan .ıljladı, .,ıadı ... :===: beteaciiJUll.. ~ eoe .... Geli~.::_~: S.~11111 tfeflarilMlen .. 

leeeldt!ritd ~ı. Bu - ar . . . 
~e eı..a. ba)ıMR ıınw ya. Diye doğruluyor, anDelini ele ~~r k&rflsmda, ırade ee-
ratmıfb. Sene erdir ilk defa ..,.. tellta ~yorda. feıbe.rntini siiralle yapamıyan in. 
birden ga-,.Ot', ..ı.1e, öaha Dl6Lilar ~aatleri bvals,or ..• saıılanıı ~~tük!erl ~eci bezim.etin 
dulımu, 0 ~ 1md9.r pek bedbin Akşam yaklaştı. ~ ıçuıde perıpn ve bıtld. 

Y .,..,.., Solı c,-1.-- olan Selmanın istı'"kbatine aid proje Genç kı:ı, cumbada bir ~'kel nım ••• 
. cuan: n: . . • ..-U! ter yapıyorlantı. Zıyaret gününün t.dm tıarehıtsiz hiti bekliyor. ili\bir daJrik.am JOk ki, yum.. 

Se - 1- ldu. Adada Mirdiii ceoeYe aid ın-fdan -. h8:yal meyal ancak sabaılu. hepsi pek eriten kallmlar. Gelmediler... rwklanmı kalama \-urmı~un, n 
leri ~ deJıtetıe dotrulmuş, gaz. tllalan P* silik. fakat ~ far=ıy;;;~ lenleri bü. Sedad, işine gidincı?Ye bıtar, an.. Demek gelm.iyece1der... koca ah~ak, koc.t. aeneı:u diye, J8. 
~~tii. Ecved dizlerine MI olanJV pek bnetıiJdi. Ec- ~ ce Her za_ nesine, ~ne yal"dnn etti Kü. Ecwd a1aa mı .. :ledi? ftdandıPn c:ehenııemin alevleıtı 

_ ~n:. ' vedle yemeğe oturdukları ciaknr. tiki diehşeüJe ani~ . ~ ev başta.!1 ~ smndi. Kom. .B" ~ . çıksoy JILisaf mi ~a kav~ken, kendi keL 
di. n::..._...., ae oluyorsun d dan, pieriai açtığı ana kadar ~- manki Selma ~. ~ oldu- _,1 .. -ı..: .. a·-1.l"r.ı sac;.lam mrk- _

111
:! mı U. ır dimi i1ham elmiyeypn. 

•• -.&1'UQ 1 • e. dold }ıitdı ğu muhddr.s teJJen üı otel ~~· ,-.- .::. ., ~· fDMMlıA ...._ kabahatli had aç mı otura ~Al letirmiıtir· .lan umaıı arasını uran - en aııdalya. hal! kabve rınnnı, 'Şer. İnsan Gir haher ..w...Aa • .,~un ~~ --.u·, -
• .catız? ' leler pek mrkunçtu. Garson ye. odasında bırakmı§b. ~ .'. .1 Selma . ~rınez ~· dimi llibnediğim için kabah•tli. 

Feeı- IMr 9ul.-&U ..._1 meğilli blrakıp Çiktığı zaman, Ec- ~içinde, itimad ettiği, na. beedt .bar~gı 1,st~ı.~r. bir ~ An~, ~ kız dcncıesınde bdınlKı tam~ıjun için ka. 
1tı ..._ -JCll 'V9din bir fileye umndığım, yor- mu•na güwnd:ği ve Mhu h~ ~. ın aı"esı;c ~- ~ or mmsib dıeğiJdı! Wıatıi. mt1'krlemetinıi indeıntw 

içinde~ z, ~hada, fleyecan l'JllWklannı gidermek, gerilen a.. bir ~ getirmediti Ecvıed!n yü i9iDde p_mekfen azab duyu- - Oümc, 'kız!J!l, dıyordu.... önünde bir erireğe yakışacak fL 
~l' ~ı:ğı BOzlü~a. ikide sablarım düzeltmek için, buna ih- 1Jiine acı acı bakmıf, hlÇkmklarla yordu. ~t .~a F; W-: mıy. lmmlık hali bıu ... Kim bilir, nasıl !kilde sağlamlaşhramadığrm ip. 
he yor, k~clts.ne _ b" ti.-nı_.. oldu:... ... .,. ~Je-iiğjni ha.. sarsılarak: dı? ... Er.dışelıyllı de .. Ecvedin an- bir mueret gelmelerine mini ol. ~ 
~anla od'<la ot -ıı ır ,,~. a-· '-=1- bil- • .-.. harab · ba fakir ·1e · · ...._._: ' UJ'Jnakt& •lan tırlıyordu. Ne olduğunu - _ Beni mahwttini~ Ecwd bey! ~ w .. . en. . &1 yı muştıur. Beliti yarıb ~lirler. Bir dlilbede bir &mü ,.._ 
- Geç İtaldll«r med.iji bu §ilede'l ~a bQ. Diye inlenıi~ti. , gorunıce ur_k~ı~ belki de ~ Bitab, beııgin .omulan döyiik, te'llıÇ laza qnmı delillm. J[um-

lltadıJar lnı? 'acaba evı bula- ,.ıtılan mayii ~me~ .~n ~~ Fakat Ecved yeminlerle kendi- lunu bu ı-ıdıvaçta.n mene~ge cumbadan uzaklaft1. Bir sndalya- hk dinyaım bir aıı için aJdm1&. 
Diye chğını., mukavemet !t~ı~_ı, ~ sini temin etı~ti Ju, bu günahı kalbpnyaak 1111Ydı? Ecn!dın a.. ya ~ Bın amanaz ihtimaUer tan g&nefl aıijcaum. Fakat ba 
~-:=- . rek üstüne ba~ dök&üjilnu ~~~ temizliıJoecektk. Çünkü, gece de l:r bın?'lı ü.mkii. onu ~ 87 büsıının içiode drid O?JUI~ «6nel ebediym lxı.tmqtu. Benim 

iatenı~ teJecekti ~· Selmayı ~u· .. ~ ona d~ ~en söylediği gibi, kararıru vermiştir. ki~~ _AkSi. .ih~ dı. Bu saatten sonra gelmelerme dünyamda artık ona bemıer ci
~ -.derden. bii~ kız. en sözler saylediğım, keıı ~e ~ Artık, Selmayı alacaldır. Ertesi düpıdiikıçe t:triım. Ecwdin hif- ia*b .,mtu artık.. labt buna DıeŞ1eı- ~ktır. Hayata ı. 
te uıa.nuştı Ada:n ~ıae ~ mek ~nı:~'k. ~~yord:: gün ailesini gönderecek ve Selma. le '-il' mma:ssurluir yapacatuıı ..._ raAraen '* 8J8~ sesi Clllll 'irperti. 1'm hutJeUim; Jler fe7W difllı~ 
"-WaAi Sehna ~ dönme_ imm. ~~ ~~ğun tesiri aL )"l an~~n iı;\Uyecektir. Gecıç hrma ~tirmek -~ n.ğ. yor, kalbini sevinçle doldaruJw- mm filndi. .. ~abt lf~ .._ 
~ Otel odarnda İkı türlu sa. oş j ~ . ik- kız. bet senç kız ve her ~nç b- mel, k~a, öteden bmd~ ~ du. man olmak elimden -~· ... 
~' yüzü ~ = ~ yav~a:!ı:1' ~~~ dm gııbi buna da inanmışt •. O, hiç endişeler b1_r yol buhlp SIZIWl'I- Akpn otta. rahana dolan b. ~addar = smettL Geldi, 
~· laatırlıy~, fakat neticeyi := 8 aja kalkmak ister. bir erkeğe ınanmamak lizıın gel. yordu. D*iblar amlafıJWy aa.. ranhk ftl de RNı. Seclai geldi, IJOtftnDK Jdiuı. peri '=!: 
J. &db&en, bütün bunlar kavbo. ilen ~ /~k, J:O\•edin koL dijini, gene her genç kız ve her tin ab'eble yelkovanı, uclarına a. teıae Gkla. 11fttün ~Dere n1- fllııııın kmuıa ~"olm !:°--.. 
.Je ---~ 9ICeJi, ıztırabdan, sa~de- ~ 41üfWlünil de habrlıyordu- genç kadın gibi 'bilmiyordu. tır 1*'81' cisim U1nlmıı lib1 ilerle. men &mllliz, bndilıhıir ~Ama nm ~tiae ,: ...:> 
~ Wr araf te181tki eıiiyor- 1Jtıe fibn -bar.Ka...kopu.lJOl, bura- Eve dPnii§ü hidisesiz olmuft'U. met tııltdJordL attı. Hıçkıııı Jn~ra ,_... b. 
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vasıtasile köylü tarla lıg~ 1 teşvik ediliyor 
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Başvekilin mühim nutku S p O Rk ~~!!~~~ı~~~~~= 
1 Bugün yap daca den Jıfısııra müteveccihen hareket ~ğa miisaid olup olmadığı, 

... (Bq&.afı 1 İDeİ •yfada) ıH~ Vekil 25.6. f9.f1 t~- retle ~şek:k~r. etme~ ,_,-ecl.be ad. eden Ref'a'Pı. YS.pcrumm. bilahare ~4' ve ıahli~e bakl.ımDd.m 

1 - ---·--- ------

ihlal ftlım:ği fa.ytblı buldum. de yüluıek nazanmuza uz.c::tb. dedermı. Bızım hıssıyatıınız. da ·111 k"" 1 anlaşıldığma göre ~ne,, ayni giin ~ makamluca teclhir alınıp 
Türk ordusu Ayq aöızlai ~razdan iç~? büyük Alman milleti için aynidlr mı ume maç arı ~saat 212,30 da bir in:fila.k.ın ne. alımnad'ığı, Menine vardıktan ve 

ed'erek, şımm..sını bilhassa tebarüz ve onun ıbn dostluğuna kıymet ve. 1uafienin ha.reM.eti ·· ttikt 
Sö'Z&:ne dedJal Türk ord.US1l ile ~ ~ ~:. Bu ~'l..ed~, r~, medeniyet aleminde yüksek Wli ~ maçlartıııa son o. ticesilıd'e ba.t.m.u; oldnğı.mu en bit. taayyu.n e en 

ba§lıyacağım. Vatan mrıdataası ve bir dcvreınm iıci .ilııtiyac1ru ~ ı bir mevlk:iine hünnet eden bir mille_ yıı.ı.nıiarı, bugun ~1eE sahasındıa~ ya.. ~rl~~e ~ll. ::lise ::::bir e.:t;~~l=yev:t 
lnilli menfaatlerin korunması iÇn ınmette ~ Y~ akidlCJ": ıtiz. Aydınlatmış ve ihya et.mi:§ oL rıın $ı Fenerbahçe S"ahasmda yapı: a&LrH™ ~teeakız~m ve u - lip ed.lmed:rği velhasıl geminin tam 
kendisine verd•-imiz emek yerm- den dciPJd,ir, lahii ve devaımh bit' ..l ... ~ .l-sııu- ,___ la.aık ve bG -.ı.relle 1941-42 mev :rımn. Bo elım v anııı. cereyaııı . ~ hi h ld ola _ı..._ 

KI . • ·L _ı:__ b:i . . ~~ uu gvn saf llctYnsl ~ .......... Jıe.rı La.n\amlannn .. olac2.k.. - ,_y_ 9e7U" )la..- r a e y ~ 
demr 'W Jrendisinden beklediği • ~ llllLUI: .ve tes tını ~ - için~ bundan bö ı h" b' · _._ "--"Y -- şoy~: nlıp çıkarılmadığı ltahkik heyetle. 
tnriz ledak~ğı hf!Pmizİl1 göpiuıü ~ edmı. eaa&h vetıikaludan hın. :tefeliıllm 7~i:rinnr ~~~ ur.n..-!'- ~f L ı-_:ı Galata Gemiaiıa ~en nnl rimıi:zce inıecleumek.tedir. Mes'~lles 

u:R.. ,.---~ ~uu ~"' ianas DOa - it--~ . ı.a-- bul im: elsi kanu bülun'" ~ ıus.lerile ~acak ~· ~ e!lllaell\da gösterilen smıı ıbütün kalbim.izle temenni e- arayla, Haırbiye, FC'Ileıbahçe ile de ıu~terede mşa.sz :u.!~ • Y~ v~ f8ıl't9~ n u • 
de yapaıeağıma tam ıUmadtmırL var hüsuüd.,et ve bir aa karanuayan deriz. Ma.k.esp~ bıtrtdaşe.cakl.rdlr.Kürae mak:1ıa olan v~ bir an e~l do - :.) anaca Ur. (Bravo aes -
~lf. ~ Jıavmı. bu 9ÖZ:leıiaıia kuv B M r . t kk de bejinci ve.ziyette olan Hamiye- 11amn;nmza iltihakı, matlüb ve • 

Dahi:lde; biitön dikkatimiz, dün vetl dciiJlerin.i t.e,kü eder. • usso ımye eşe Ur Din :iiônci Yaziyecte olia:a Galatasa - ırnığlce?J!llU :blıhman gemilerimizi Fadanın sebebleri ...afhr•lryor 
Ya lrubnmmm ikUsadi in'1""a<::12rı. '~aı· ..... tr lAnklwz . ~tafya bfrkfı.meti re~si :Musso _ ıay lc~:rşıs~ .. f~l.a. hir lruvııetl_e teeenWn ~ve tayyare kursla.. Aıi:.adaşlar, geminin hlr serseri 
n.ı azaltmağa mat.uf çabş~~J;r!a u IDt u -,- " lını de 10 Hazıran tarıhli nutkun. tutnnabi~ guçtur. Normal vazı- :r.ı ~ ıçm baret.et edecek cı- m&ynk mi batı:Jğı veya hain ve al-
\l'e mıfırlac(aa vıt8ltal.a..-ımızı.n te - Muıhtaıem aıbıd.aParım, . da !bize ~ne ke1ime1erle hitah yette ~ayın bu ma.ç.1 ka • lan deniz ve hava ~blannı ç;& bir elin atıtığr torpille mi Le. 
kemmülii içuı her fırsattan jısf;i - ~ 900 zamanlırrdalu edij"OC. Kendisine geJ1€ huzuru • zanmııa.sı lazımıdır.. .. Mısı.ra ~nnek üzere IstanbuL t.ırıldığı kıc:7fiyeıti üzerinde ehem • 
fade etıneAde hülasa cdilebilfr. ~~ önünd~ ~ükir.rneôniz ~~ nuzda teşekk.ii.t dmek isterim. Ma.skespora gelmce, kumede ~ daki deniz nakliyat komisyonu ta- miyetle dwmakta v~ bu mu~ 

Cliniıl.ıriyet hüküm.etinin, kar~ ~1 ~ teyakku~ iıçincle "'!'e ta~?ı- 1~ muahedesı ıbizim için de son oiıa:n bu tıak~mın'. F~.ner?ahçeyı rarhndsn tahs1s edilen Refah va • yı halletmelt için bize 'bu dognı 
~-'- 'L.....· ndul\ , .. t :nıaıe ild:iran dm:ıf olan SJYUel:iilıı - ''di V T. k İt.al .. yenmCı!lil çok ganb bır sucpnz olur. 16 H . da İstanbuldan ha lu gi*erecek en şumullü yollar. 

§Jr.>.lôlJll.la ·ı.>u.Lu Etumuz :mııs: esna . hıa.ııkn .. . d .. - k mer ı r. e ur - ya muna • Küme poan eetvel~nde ciddi bir punı azının yo pmak 
'1.az:iyetre Türk vatanının ve 'l'ürk =:t:lıeııcle bulu~ e ~ı;rcrı:ı sebatı, o esaslar dairesinde dos _ d'ıeğô.şıikll:i yapa.cağını um~dığımız reA:et w 21 Bazuan gı1nü Mersine dUı arapınna.lıar ya ta~ dağ. 
lllilletinin yüksek menfaatlerin4 miwıı"iflc un a.n a tane lbir seyir takib etmektedir. mill:i kümenin bu son maçları hiç .. JDCl"9'3Salat etmiş.lir. Gemiye bıne- MWı~erem ar~n~a:· B~ !-
bün~ne en uygun bir şekilde te.. Bal•·k lekeU . Tüırk • Alman muahedesjnin bir soretle c.azib oyunlar sayılma .. cekler de ayni gün Mersine "Vat: , n:ılz ~daketjok uy turba u ~ ~ 
hlirı için sadetti~ e-mkler iyi ne.. an mem 8fl aktirufo.n sonra, Avam Kamara • mak lizımıcl.u. Beşiktaıı takımı, ge- mrşlardır. Bu kaiılenin 2.5 Hazi - ~de on~ ~a ıı~ 
ticeler vermiş w tasvibini~ maz.. Asi~ iatilıılal uğruna s~ .~reyan :den müzakerele:, ~ 

4 

ha~ yaptığı . oyundan sonn. randa MJslrda bulunm.aFı, fasıla_ ~21i e:na.rz~1:ken sizin v~isaJ-
har olmuştur. kan dökmüş ole.n Balk.aın memle • hepmızın malumudur. BaşvekJl millı k.ume şampryonu olmuş, bu liılZ w gün kaybetmeksızın yolla - t da terceman olduğum11 

Yüksek birfik ~tJe~e ~~ki teşek~ülün istik.. Ç~çiHı:: müzakerelere yap~ğı muh hikaye de .k.eındinden kapanmış.tır. nna Qeııvıam edebilmeler: i~1: ıa . ~onnn. Şehidlerin ailele~ 
lale nwstemd1 bir tqe\kul olmasını tıelii mudahaleler ve harıcıye na - • • • ~er Be~ını zım ~ zanıri ve bunun ıç-..n de hü:kmnetçc mümkün olan yardımın 

.ea~ ~ ~h~;,.r -~~a, -~ _teme"n~ ed~~· bu di - 'Zln :Eden~!1 nutk'ı, Türkiye. İn • Atletızm bırmcıhklerr Refah -nıpurunun ayın 22 sinde yapıJ.u.ı üzerindeyiz. . 
~r~ milleti~ın gö&t.erdiğı yüksek Beklaıjımizıi tatmın _ edicı e~rdere giltere munasebahnın hangj esas. Birkaç hafta devam edecek. o.laa Mt:niiıdeıı kalkacak surette hare- Ma.dd.ıtyet.1e telafi eclilmiye~ 
~lik ve derın anlayş manzarası, ~ ~ ~uzu soylemel< lara :iııtinad ettiğini bütün dün • lstıanbul a~trzm bjrincitik.lerine ö - keti t.mm edilmişti Halbuki ge. fdi.lre~e uğıııaya.n bu vatandaşlan 
~'llrlyet hiiklımet~nin.. ~az:if~ - derim. yaya göstermi.ştir. nümüzreki Pazar günü Fenerbahçe minin 0 gün hareket etmediğine der.in elem ve te~ssürle.rini . c_~ 
~ çok llrolayl~Lırdıgı grbı~ iısti • Irak ve Suriye T" k" ' "it Sladındıa beşlaııacaktır. Müsabaka. V"~ ancak 23 sabahı ıttıla daı praylapr, azız şehictlemlllZlll 
bıad ettiği milli kuv.et· sayesinde Ur 1)'8 • ngt ere 1ar sııııaıt 1 O dil kııa.şhyacaktı.r. Mml Okftı ve ıeleCıonla Mersinden ı:nnbıd'dea hatıralan önünde hlir .. 
t-atanırı :retah ve sebime~ için en Mık N-1' ı.~ _çıku~1. vakit. Uo. 'fütk w İngiliz mmetıer. tam Yelken ve kürek ~ sonıidukta va.ki taahhürün met ye tıa.Bmıe eğilirim. 
~.işlerin 2~~ ~ .muvaf.- :,_7 ~=Jeotı bI~~ :a: bir ısiyasf otgun1lu·~a bi~irlerin:i müsabakaları ~in 9ll al!Dak ve sefer ~s~a • Haöblerin teessürleri 
.&kiYetıe g<>rulebıleceğinı de ibir . A kamı Oök.ühnek . tanııyarak ve an:.ıyarak m:unase - . . _ sıında ~na zaruret gorulen Mini Müdafaa Vek.1.lini takiben 

kere daıtıa isbat etmiş bulıınu,,or. ~ ~bn. oW ~ ::. 'betlerini bugünkü itimad, hürmet lstanb~8{1 ı;!!orl.aknrı •
1 
j.&D}ıgı ta.. bazı ıdmanlan ikmal ve temin et.. kilısüye gelen Se}'fıan meb'usu Hil-''M k ( kf zm IÇlll :J!JıPUllt Ug1lmMiZ .Jt..~-• ~,.; . . 1 t miından 1DU11te1U te e er ıaras\n • k ibi iş} . d · ı . gel ,:;n d k h üş Ü ilmUz yo ur şehbü.ıer, maale.s~f mü.mıir olama- ~ lT!I...,..,..,. ~v.ıyesuıe ısa e • clkt bıirinci teşvik yelken yarıııı Pa. me gı erın. en l en We.- mi. Uuın da ıı.şağı a i eyanatta 

}wı • • • • • "· mış "R had'İlla.t bildiğiniz şek:il<le mişler~. . . _ _ DLT günü Moda. koyunda yapılacak ~.ım. Ha~ki ~~da da a.r. bul~! 
dedir:eınlekeLinuzın ~!1şı yer~ inkişaf ebrıliftir. J.ıkm bu vazi,octe h.ııgilız mılleti, Türkün ahde ve- tı:r Yaırışlanı saat 15 de başkına _ zettigım ve~~nle gemınm ayın 25 Aziz arkadaşlarım. 

·· • .Büyük Meclısın venliği miıuerı. -..ıcıaiinı t~ etmdc su- fasını ~ vesilelerle denemiş caktıız.. - inde Mrm varması Jaznn olduğu Refah vapuru hadisesini, Milli 
~k. ve y~mde ~ar~ı: saye - _. ~ İaci}teream. ~ anlamış ve ona iti~~d .rtmi~~ir. Bu ~1ı~~m yapılacak için hemen hareket etmesi lür.ımu Mü~ Veki~i~ ~~z.ınd.an ~ 
~ ... ~angi bır ışımizde de l'ermiJ of<Wrıl..rı. .itidal ve ~. • iMe'Y'Zt.mbahs etıtiğ~ı-z mud~. • b~k I gemi kaptanına tebliğ olundu. Ve lemış ve teessurlenmızı tazeleillJI 
~~uz yo~tı·~1::. B~~ ten diolı.yı kıen.d~ri~ ~e .. Irak nul- hal: ve nutuklarda brze. k~rşı ~~ 0 S maç 3fl gemi 23 Hazn·an saat 17,30 da Mer- bulunuyoruz. .. . .. 
~ i:oob ettırd.gı tedbrrl&t lııetiR:i ~ tebııni' aönırum· . . terilen anlayış, ancak bırbırlenn • Eminönü Halkevı tarafından ter .siın limanından aycıidı. Aırkıada.şla.r, dunyan\n gerçı ilu 
a .... ıaıt ve efümzdelti WBl~~la a- ~ badi9atnıda.., lur.D,,~ın den şüp(ıelenmfyen iki memleket tSb edilen boks maçiarının finali bu İlk haberler sesıeye yakın ~ ~m":n?anb~ yer 
~. haerJat elde etmek ıçm ça... ~ ~ ba~~~çhile, araısmıda v:ukua gelebilir ika:ıaatin. akşam saıat 20 de Halkevi safonun-

25 
Jkzir saıbaht geminin ye- yer yanan ateşler ıçerı.sınde buJu~-

~~ayırı. Daha lmumln. görü - ~ -.zik.tıır. Sunyerun cvı;ınu va.. deyinıı. İngiltere devlet adamlar;ı, da yeıpılia.cııku:r a.n • _ . . d\ığuırw. ve birçok memleketlerde a.. 
-~ teıdbirlr olursa onu da~ ziyeıQ. ~etimiz ~dan ha. 11'!:...ıı-: 'ut<ı"°t· . . '!.... il-' k 1'e oıi • üzerinden yapılan di lboıçolr metre t(ılunde, ıkı met.. dete. kan gövd'eyi götürdüğünü bi-~ .., ı • , . -1.JI,..;,:.._ eh.em . t d ıuıı:ııuye sııJ .... - ının esasen uu ... a g - · fm arzında ve bir b .. d h 
f.e •vıecli&in tasvibirı<ı a~mek- .tz .._.~ . • mıye ve ~a a su1h olunda iıık'=f etti v 'ni bilir- 30 maçın f:iıı.a.li altJ birinci., iki ikin .. re yımıı 91B.ll .' • ·-. '. • Üyoruz ve ugun eıı yarına, er • 

Keciltrniy x·· o.dla hirbrirterile çaTpışan &i dev. Y . ~ .. gu . kat . b k .. 1 . . 
1 

d . metre on santım dennlıgındekı b1r hangi bir millet için ımıkaddes o. 

H . ece,,,ı;. • • letin bizimle ayn ayYl olan müna • leroi. 'Bıın~enaleylı -~k. - Alman ~l : OM~:'s:h0k 3fas n a ıc~a can k:urlaran fi1ikasi1e karaya lan akıbeti kestirmenin kabil ol. 
arıcı Styaseltmtz aehet1ıeri, bu n.emketin derecesini ~:u~esın~e kenclilerını hayrete ~ al~ UH & a.a~ s~nu~ a çıkan 26 kişilik bir kazazede kafi- madrğı biT devirde yaşamakta ol • 

~~=t~ar, hakkında, g~~~~~tbe~:~:t: :~n~l~a.~~~~ e1:~~k d;ü~ maM:~lakırl flv~lec:kbt~; 'kir İl~lan iesi Urlanın da ilk haberini verdi- ~t';hn;zi;av:!~~~~:ınd~~~~ft 
~k Du1JUrUnU~~\Z Vaki olan C~ Sumy~ bi.ziı:.?: ~ ~ O~- manı ile do~t1Uk mu:hedeSJA yapan UJl8 e er ve ısı e çı er er. diJc' eler araıt QW Sl uğrunda, eğer muka~e~.S~, eğer 
llOıı:ı. nı.ruz:a.tımdanberj, afü. aya dugu ~uıyet d·egışmryecelilll ~ ve o dostlugıll tutacagı. malum bu~ arasın.ıa müsabakalar F -?ed . IJ ioab ~orsa, Twk mıllebnın ~ 
Y~ '-' zan geçti. !:.~mere ka.rıı olan sempilti • lunan :müttefikinin hareketiıri, sa- • • _ Derha.l ~laket7..eclrlc-ıı aramak ve hi bu ve bu ~hl hadiı:ıeler1e agı.r 
~~ı.n ~~irdiği büyük buh Al de ~S ~celct:W. • mimi Zihniyet ve anlayışla telak. Bisiklet AıanJıgından: .. .. kuırtaıuıaJı üzere tayyare uçurmak., kan veTgisi vermek mecburiye~~ 

: İÇinQe h~di'telerin taakubu a.. mao • ovyet muharebesı ki e1ımefk. tam manasile centilmen 1 - 6/ 7/ 1941 Pazar ~\lnU sa. Mermde ve İskenderund'a .mev~ kıalahifec.eğiıni dü~ünmüyor degıll7. 
bat ~li .... b' .. .J..;· l Al......-- So _,_'l._ __ _ ı.. __ ~ •• olan b" " llet~ hA. b- :f .1 tt' bahı saat 9,30 da sırf mukellefler bfüün m.olÖY veya yelkenlı vesaıti . El .. (1:'-... U!n) da mıaltta ~ ~ ır ~l a • .M.Hlli&ll. vyet ~""""'mu.. ır mı ~ a.> ır azı.e ır ~ M 'd' k'" il H lı. 11 Nakive gun .ı:.>. ........ 

cla:ki si sa:> •ltı ay}ık devre zar ~e Türb:re. ~ ki,-~ burada söyleme'kten hu- ~esi .::ı~~:·o>: . e acıos. ~ eıtmc'k gibi ~n .. JJMLa e - demiştk ki: Milli Müdafaa Yeki• 
böyle kısa~ v~ a~ :faaliyetler coğrafi mevlciin.in tabii icabı olan susı : zevk ;:e~kteyiın. retıile 21 Dlometrelif~ ~~şe t:ı;: mn:~ cc!o~ı ~u:.:.:e:= timiz Saffet Arık:m ile Hilmi Uran 
frlğ.ma ır zamana ~addete~ hattı bıauıketi derhal ittihaz ve i . M terem daş.lanm, tib olu~. b.nıı~~ hirl.tkte alındı. KıbTıaıııa.ı a-.rkaıdaşları.mtzm mufa~sal~ .a:r.z 
~-~ kadar, hacim onn l8ındıt. tıerıeddüd ebn,..,.,,.... Ye hükiı _ Gene, son zamanlarda nutuk - 2 - Mükellefler bu yarifa elle_ ı..L~ ~__ı-

1 
t m~ ve ı"za:h ettikleri bu anuessii hadi.. ""-··uıanıy~ ·ı~- n:; e • -·· - y d . - rind ki mü1c. JJet:... ~ ftll.IUJILUJI o an a:ı;v21e e - • ·ıı· tırab 

bir 
1 "'~r1le halTet '\~i mıetiıni2:, bu muharebeden doğan lannda w neşrıyatm a sızi ~n : e . e '.'"et vesikasmı ib... töl' gibi deıü vesaitinin hu aralnll seden doğ<m o. dcrm mı ı ız, 

s:a~ra g<ltitenııektedir. vaDyet önönde, Ti:ırltiyenin bitaraf düğünü bildiğim bir nokta behrdı. ra.z. etmedik~e ~remezler. içme ~ etmele,Jl lngiliz ma - ancak adalet C?hazınuzın kvak ~~ 
t.alt Z8.llll.nlara kadar b'ro hğıru Almanya.ya, Sovyetler Bir • 1 har d•l b f( 3 - Aym gun sa.at l0.30 da ay .. Samıaün~ ne. edildi. her noktasını aydml-:tar:ı .mı. 
b:ı'~~ahalarda Cereyan d l E:'llfaı.. Ut. liiine YC Jiier deTktlere resmen z 8 1 en azı emeı er ~ yoJ Ve mesafe dahİJinde ba senıe 

0 

fa huzuruna getirdiği ~O bc}kı bmız 
~11~-- '-" - e en, l'>a ~-Ll:.:::. • • Lııtazııbu1 ·--L- c) b" "ncilik' • C:-L:.I" olan "U kurtulan r üf" edebi'eceklir ber ....,-o uutun düııv ·1 her ~~ elmli\lbl". Memleketimizin h!r parçası iL ,--~n a ıın , ı - ~ .. tctlıaff • • 

tini ~etnl~ı>tiınizdıe da ~e d' a - Bu hatıtı hareket ahdi vaziyet • zerinde bir takım emeller izhar IO:rıciak. ve üçüncüli.i'k kaza.nmam!f ~. kemali teesau:ı-le du. Saçlu olanlar 
h ıaıss.ettire L- e en ıle - len: uygwulır ve Türkiye menafii . . ' v. • - la olan Ye miik.ellef olmıya&ı bis.ik.let- zed:erim ki fuc.ientn "·ukuu ~n an .. .. 
~ .,.....,_ . ll •l<irb facia lan ni • ı__ı _ ·-·- ..ıı d - h lı edrlımiş oldugu rcsrru agız rdan 'J.er ın .._ :L! • • b" :'-- ı.. _ r__ • • 36 .-:.ı..: mübim bir z.a- Son olarak .kürsuyc gelen Fa. ... urkly . • oıuun10DOen en o&ru ve ayır "dd" kah'l • v çs M&S C1'Cl J.Unı.;ı ır ID;.uwu;J;u;,a 1~ -t ~ ı-k . . k" 

Çeviren Vn"'-enlnıızi her taraftan bir yoldur. ; ~-ve ~ibe ıraıl d ı Bresmıl ~~ı.z.. terJib edilmiştir. man geÇDliş oldu~. ı.:e ı~ö ~ l te ~ zıl Alhmed Ayka~~~:zıışt.ir . ı: -
~ k :' -'f:>ı arla ta y.ınıbaşı - O 1 İ damf lw.J.I arU<1.11 te~L o un u. un ar uze.. . 4 - y aırış.lara muavyeo sflat - airile pmııinil:ı telııiZJ~ın . e ı~ em .. Şu ndktayı te..,.,ruz ettırmege 
~~~ SOkuldıı, geldi. Balkan ev e a aranın DU1u111. an rlnde tevakkuf etmek ve muha - lıerd'e ~a.cağından ğeç lı:Alanlar bir baJc gdd:iii jçiodit k.ı bu ı:ok. gu 1üızwn ıgöriiyoı:um ki suçlu olan.. 
füaele · ~n.u t&k1be-n Irak ha • Gene bu geçen aylu zarfında kemeler yürütme".ıt niyetinde de - n:ıiisab..ılmlara i~tinı.k edemf!'Zler. zide ~ Jıah~Til'dnk a:ı~:ttdaş 1~::.: larm hepsi hakikaten korksun, 
hayeı rı~ Y"e vakayii ve en nL muht.dii devlıet a.dıam.iaTlnın söy _ ğ'ilim. Yabıız şurasını s<J ıleme.k ~ - Her ıki yarışta birinciden iındadına ~.:'" 63~ 68 er fakat suçu olnuyanlar hiç bır en.. 
ordu ~n1n en muazzam iki ted.ik.Ieri ınutuldııu, s.iya.Ji fıadiyetin isterim ki, hükU.metiniz, bütün ü?iincüye kadar .derec~ alıtnJara m~I'. t9 RI • y, _ha er

20 
lıa1ehe dişe duyma.sın, çünkü heyeti muh 

k.... ~ hl<Unan bamlelerle .ı..ır· _ mühim a.na.ıTıuı teşkil etti. bu haıberleri ilk gününden itibn - ~ madeılKya ve~~lec~kthıT. J .... d'emiztHo ,,-e 
2
h!'" k~ dy~ ............ mü _ teremıenizin iti:m;ıdma mazhar o.. 

uwrı ~rv--- d'k v B ~• · -~--ıı.- .. h . ti tak"b · 6 - oşucuı.arın azır anm.,. ha~ ,,-e o ı..- ~ o-·- ük" • . 
1
. d ki 

1
_] ..:ı_ ~t ~ra . ı en Alman - Sov. • unıenn omumı. ~ı u~e- ren . assaısıye e :r emış ve ve. olduklııma halde yarış yerinde hazır l"dtebeııundan mürekkeb jşhu 200 lem ;tı uınet• .. 'l e ın e Alıç a"41-

srrı- ~. bu son avların nınde t~ etmsyerefc, laer bı - levki haya] sahasımd'1 olsun, bu buhmn$ıleo- . . 1 r.itn' halle.em L=. . .:L-ı.. --=--:..Jtı.. kanledcn 28 itişi yu. let kılıcı-dır. Bu adalet kılıcı hiç ICl~a aruJa k .. . . a_ mıde bize a.d o'an kı.sımJaTin, ta sfuılıerin lrulaktan k;tılağ-a ısövlen.. . ve .L•m e ı. -.u- IJ~"' ·~· ' • ı_ . • 

S. ca l:ı.arekeilenrur. eld b r1 lkklb d Idiğimiz . r k ı t . heyetiıı:ıe .kıaydettHmden faLımdır. kanıda aı7Jetbgım cankurtaranla -ve bır masumun boynunu :l\.CSmemış... 
ıyasetim"ızde ı"st'ıkrar e_vv en L.~ r · 0 ... ""' ed:f:an bir me~büa_t~aslruız at m. arnl ıştır. - • .. kal'I ıı .. rı·ı· f" 4 kŞ de yapılan tarama netice.sin.. tir. Bumı arzetmck için huzuru ~ 

bu ~e •-. _ ... -u " -~ - .. . Sızı · un vve ım e cmıın @- una a wcal t Şer8 IR8 de -li huınftıamı .. iı deniz roba ı, 
Tu ki: ID'-2:ı:ıun in~· fl ~ .. d c.ılıet olınec:lıg:mı ~osteren sozlenn, debi lirim ki bugün de, yarın da •• B . ..... d 

15 
. deııiz 

0 1 5 
. d . . Y nu.za çıiktım.> 

L u~ :}'le, liy~d ,1!6. ar H\fll c, n:mıh.ıuibler arasıınd:ı bile bir fikir ayni hassasiveti gösterecek ve ne- bugun asın Bır.ıgm e b" )L - ""baer a4ş • .. h 1 -eruzl ·ben. ve s dakika sükUt 
uetıef biT!i-· • • Cl(1 ıstıkrart ve vahdeQı,c . .ı..~ı etti.;;.;ni ve 1 l b" .

1
. ar 11'!1V3. su yı, u ava ta<: esı ve 

Çen K~~ Kltııi s:shat ct:uıcl: ,· • ..v. ae • L_ ____ ı.,._ V'Csll:: kte,...,..dd e-: . 1 rede kimlPr ;ras:nd.ı o ursa o - ır çav verı ryor 3 Ü de K"Crni mÜTettebatıdır- cem'. Hahblerin bu beyanatlarını mü -·•UMJsanid .-- e ~ auıo.ya mu a eratı lÇJn )a- "b • • r tl • •akından 1 • 
llıawua.ıtımı ke·· e . size vaki olan yıırJı bir eıla.met old -unu eh.r.muıi- sun, bu gı. 1 ı~a lye en ~ Münakalat Vekili Cevdet Kc • an 32 kiti kurtnlebilmiş. büyük ek- tea!kıb, vatana hızmet yolunda 
rar etaeın. ·...._ __ ~~.es. 1'elimcmne teic • .-ıe Dlı::!rer:a k =-· ~ tak.'ıl> ederde. ıcab eden k~rar ve riın incedayı Trakyadaki tetkik sr..riyet maeılescf vatan ve vazife hayatlarım !ec1a etL'liŞ olan bu va~ 
nııua..k-1. _ : .. -.u:nuıı i..-ı.ı J~ ne .-.erıın. --1Ll:-l t vessıülden g"'n kal - _ _,.._ -L.:....J ln l d 'Allah daşl h J ~-lec ~ ili --ına olan 11: ~=- . r- tem.1u ere .e -ı • ve teftişlerinden dönmüştür. Ve • ugnJDOB ~ ~ ıuş ar n. ' tan arın atırn anna .:ıurmeten 

ek hiçbir ~C. Yey. vbtyyedj - urlUyenm ro u m1yaatğıi. kil, bu.gün saat Oll ycdtde Basın rahmet etsin sukn). beş dakrka ayakta SÜkltt cd:lmesi 
~· Q~ tehariz. Tadı bir gün bu muazzam mü: Merdlik ve dürüstlük Birliği m.ıntaka merkezine gele .. Milli matem hakkında Aka_~ündürz (Ankara) 
..,. 6:vct, ~.le.r '---·· • cadele esnasında Tütkiyenin rolu cek ve şerefine ·verilen 1 ı•ay • A...l-..L-1-- h . . . "lli ve arkadaşları tarafından verilen 
--. ay c l , ~ de • ~- A~ :ı...~.,. .. 1.,.,...,...,. 31 ru~, epımızı ım. ı ma • ....,_ •-ı . ...:- "fakl k-l....ı ed • telc.rarf VVc. aöl'led:~· .. ~ nün ne Aadar insani, ne derece - ~ aı:~.u..., da ha.-LH" bulunacakt1r. teme ~~ bu facianın hangi W- 141ULL ittl · a -..ı.u ilmq 
M.,1~ fütab ~- ıgım sozleri leme ıhümünivetle meıbu oldu ... [)ünya)1l yerınden sarsan bu 0 - '- _u__ı.__ ·ıe · ı.r::::.: • •. Lk..ik ve bu suretle aziz ölülerimiz ta _ u~ttn 1Yorum. J ~ •• h~ f }"ketl · H _ seoe~ ı m ge ~ın.ı uan c İQin ıttih.a ve ~ıemleketiın seİa ti ğtmu byıdedeC'91tti!rt Fakat daM. badire, ~~unde, e a c::m... ergun ooşl;mıış butu'Il.Uyoruz. Ta·hkikat en ziz edilmiştir. 
~ z. etmı~ ol~':~rn\12 h;,.~ bugünden, hayat 100.eadelesi bü • ~n bugüne. kadar uzak 'k<ıl~abıl - (~ 2 na ..,fada) ufıJc. ııefm-rüat.ı.n.a kadar derinleşti_ Mail.is, gelecek toplant!sım 4 
larta bit- it~ &0

riilen inlcitaf _ tün şiddeti.le aevam ederken sar- rnış olan azız ~~tanımı.z b~ .. a.~de- önüne daima aÇ't.k alınla cıkacağmı l'lccek.~ bu meyanda bilhassa gemi- EylUlde yapacakhr. 
"\ole ~ A a tee:vyid ı-:. fietti.<;;m-W mesai dostluklarulll1.a ti Türk mılletmm ruh :..ı..'1d:.. mun - k '"~·-= ı· n t -MilJ' Ş Y'e&'ine 18 . e.~ b-·- ' d .. d- - tl ··x k a_,.'U'Cı.ıruŞ ır .. ou sıyasıe ı ı ı C-1a1n&yet u .ı • Y~ olan 111 ve ı.aahhüdlerimlıe vermiş oldu ~ deıni.ç mer ırn:, urus u ~ acı fi ~ ı.. ı... 

1 
k ..._ 

rn .. _ _ mQeııı, taahh'"dl . . a... lilik' h' . t B"yüık n sag $\.O.cu o ara ya:tlJ"'-DJ\, ycrpı:ı-
:·-qen aadık, . u enrnıze ta ğınmuz k.ı(ymet sözümüze olan sa- kallb ' ıssıya m.a ve u. b"imek kıud t' . .. t d·~· . . 
kı ietikıaırdıııı.ıı • ~Yaaetirııizdeki §UUT dak.atimiz, medeni-yet dünyası ö ~ Şefinin etrafındaki milli birlık ıka kıı dis" d ~ ı;:ı t gl:· e: ıf ıçm 
•lnı İn.taç ehn;~ neticeler alıaıo;a - Eilıle ~ alınla çıkmamızı temin naaınıe w durumun1 medyun bu- en ı. e ··ı.._:-k arı nlwınkauzkuru.. 
T.. ...,..u·. . ~- ı··---ı·•~dır na aıynı yul\..!)t!' a; a ç1 ca tır. urk Al etmiş Ul.UUDllyol'. lllOllllQ.hl..<1 • B ..J-- •• b . 1 • man muahede • · . Milletimizin sarsılımaz azmj, unua.ıı şup esı 0 masın. 
~ .. Bu iyi . 1 • Si B. Hıtlere teşekkür lıer kendini sayana karşı saygı Ekrem UşalJıgil 
ı tir\i hetiıce,enn e h _..ı • h a--} 

Ye - Alınan - n aşı.DQa, Alınan devlet refai R;tJer 4 'ıisleri lbeslemesr, er seven ~ -
~Yd~anına.a veya T~~batının ""-~.ıs tarihli ı:rut'kund'a ~k _ be kenm kaibini acma.c;ı , '.>izim için 
Oetftı~ Unı. - Ahn ... ......,. .. k d l l w 'b" 

dit-. C.-
1 

filen ihyası gelmckt;~ Alman dostJ.uğuna verdiği ktyme b:.ııgune a ar
1
. o tcahuguff gı !• -;r1~rm t~~ er~, yükaek t:a.wib ti tebarüz ettirirken, memleketi - -Ja en !k:uvve t ı a uz amı ı o. 

~c _ A iktıran etmiş olan Türv: mi2 i'Çin kullandığı kelimeler, H~ 'a,.aktır. 
ttırıtillden ~ muahedesi, imzası ri.ciye Vekilinın de size arzetm~ Hü·kumetimı7. bu hasletlerde 
""_c 4kdUıe Mi~ me~"iyete gÜmiş olduğu veçi:ıile, bütün Türk mille. buldıuğu kfu.'Vvcti, mpzah_:~etin.izle :::t:• he,. ~ okn :ahniyet daire- tinin kallbine hitab eden vıe o bir kat daha art1rara.k sızın çız -
.. :::~e L l taTafça tatbik edil ık.albdıe hakiki makesl~r: bulan ke- H"U.?niız oldan vctkar. şü~unet ve ... ,ı oUQıuınrnu~ Bu • '""'6 

R~ • • .muahede - linıekr ol'ın.uştur. teya.Jdruzla yürümekte devam az-
ve hakiki Inôlnas>nı Bu kürsüden kendilerine hara.. m1ndedir. 

Mahmud Saimin 
hatıraları 

T efrikamızı bugiin 
6 ncı sayfamızda 

bulacaksınız 

Karabük devlet orman işletmesi revir 
amirliğinden 

1 - Kanbül revir amirliğtnin Safranbolu ~eı:>in:U Selıllvat yokaşu. 
~. Ta.şdikmcn, 1lmdır sırtı ve yama arka.·u orman!:ı.nndaki 
damgalı 400() metre mikab meşe. kayın ve gürge:ı maden dırekleı-lnln 
Ovaow:nra. mevklinrleıı bilıtiıba.r Ulupınar mevkiine kadar şose güzergahın
da.ki rampalara na.k.G, ve nrllen ölçüye göre tomruklama. ve lStıf lşi açık 
ek&'.ltme suı:etile satılığa k.ouulmuş.t.ur. 

2 - Bu .i.Ş Lcin direklerin beher metre mitibına yedi lira muhammen 
bedel takdir edilmiştir. 

3 - İşbu dlreklerin satı.şına aid şartnameyi Ankarada Orman Umum 
Müd'iirlüğü, İstanblll. Çevirge Müdurlüğile Karabülr De-rlet Orman i:,ıetme& 
Reoıir Amirliğinde gôrülf.'bilir. 

4: - İsteklilerin eksiltme gunii olan 15.7.94ıl tarihine rastııyan Salı gii.. 
11.ü .saat H de % 7,5 ni.Sbetinde muvakkat teminat. akr,eslni hamilen Kara • 
bük Deıvfet Ormna-ı 4!etme&'nin S.:franbolu ~nde Hevlr A..mıri Ri. 
~ ıte.tekküı edecek kolll~yona mÜJ'acaatları. (5461) 



Tetkikler 
(Battarafı 2 nci aayfada) 

fabrika ~n yıllık va:ıari kazan. 
cı 5 76 rubleyi bulmakta idi. 

Çarlık Rusyaıı\, geçen Dünya 
Harbine tekaddüm eden yıllarda, 
kuvvetlenmek şöyl~ dursun, müte. 
rna.d§yen zayıflamakta idi. 

Nitekim 1900 yılllarında Çarlık 
Ruayaaında dökme demir istihsali 
Birleşik Amcnİtaya nöZaran 8 defa; 
.Ahnanyaya na:ııaran 6 defa. Fran
aaya nazaran 3 defa daha azdı. Bu 
ıw. karşthk 13 vıl ?Onm, yani 1913 
yıhnda Çarlık Rusyasının dökme 
demir ~latı Bırleşik Amerika
,... nazarmt 1 1 defa; Almanyaya na 
ann 8 Sefa: F ranuy nazaran 4 de. 
fa daha azdı. 

1 9 14 - 1918 Dünya 
Harbinden sonra Rusya: 
1914-1918 Dünya Harbi. Çar -

lık Rua)'1Ull için öldürücü bir teı.ir 
y.aptı Hele dunya harbini mutea
kıb Rusya dahılinde baş gösteren 
vatandaş harbl~ri, Ruıranın ;btısa. 
dl bayatuu bu!tbutün kuruttular. 

Mesela 191 3 yılında Çarlık Rus 
yuında elektrık enerjisi jııtihsalatı 
dünya elektrik enerjisine nazaran 
%4.6 tuttuğu ha!de 1920 yılında 
bu nısbet o/o0,4 e kadar duşnıüt
tür. Gene meadi 1913 ) ılmda Çar. 
lak Ruıyannın kömür istihsalall, 
dünya kömür iıtibaalatına nftzaran 
%2,3 otdufu halde 1920 yıl nda 
bıu nisbet %0. 7 ye kadar düşmüş. 
tür. 

Çarlık Ruayasında 191 3 yılında 
itam demır 11tıhaalatı dunya demir 
İıltıhsalatma nazın·an °1.,5,2 iken bu 
Jniktar 1920 yılında %0, 1 ~ kadar 
düşmüştÜT. Dünyadali dökme de. 
mir istihsalatına nazaran dôkrne de 
mr istihsaliıtı 191 3 yılında Rusya.. 
da%'>. 3 iken 1920 yılında %0.2 ye 
duşmüıtür. 19' 3 yılanda Rusyada. 
ki çelik iıltihsalatı is~ dünya çelik 
iatihsalatına nazaran '/oS,6 iken 
1920 yılında 0/o0,3 e kadar düınıüş 
tür. 

Çarlık Rusyasının 1914.1918 
Dünya Harbinden ne halde çıktığı. 
.n'i ve vatandaş harbioin ekonomik 
hayat üzerinde yaptığı tesirl~ri fU 
mukayMeti raamlardan da anlıyabL 
liriz: 

Mahsuler 
(Mılyon ton 

heaabile) 1913 1920 

Bu Basit 

G.lfZ ELL i K 
REÇETESiNI 

Tecrübe ediniz. 
Aynı gtnç lıızın bu 
tttriibtdtn evvel ve 
sonralıi f otogra/la· 

.:kendimi ay _ 

nada cordü -

rına balıınız. 

iüm<le Adeta gözlerime ı.1anama _ 
dım. Cıkfün e&ki.:>ine nazaran daha t.a. 
ze daha açık ve dcıha semnlı ·t>ır şe_ 
kil aldı. Tenimin y~ni guze:Iığı, bulun 
arka.daş.larımın gıpta nazarlarını cel 
betti» diye ltırat etti. 

Siz de, yeni ve taze bit· cilde, ş:ıya. 
nı. hajretl bir tene malik ola.b.lıısı. 
niz. Hemen bugünden bu genç )cızın 
kUllandllı ~k bp.~ tar:11. tedı vcyJ 
ta'tl>ik edina. Bu altfQm yatmazdari 
evvel, yüzünume ve boynunuza pcm_ 
be renkteki Tokalon kremıni .süru _ 
nuz. Terkibınde butun dlinyada m ı 
hur bir clld mutehaası.-;ımn ıteşfı oıa.n 
ve cBIOCEL• tAbır edilen gayet kıy -

Dökme demir 4,2 O 116 metlı ve cazib genrl.k c vherı vardır 
Çelık 4.2 O, 114 Uykunuzun her dakıkasında cüdlnız, 
Ham demir 9.4 O, 164 bu cevheri ma.sse .ecer ve her ~:nb.ıh 
Kömür 29, 1 8,6 daha genç eşmi~ olarak uyanacak -
Petrol 9,2 3,8 sınız. Ertesı sabah {ya~sız beyaz renic 
Diğer madde!crın istihsalatı da, tekı) TOKALON kremın surunuz. 

l>unlara kıyasen, 1913 yılına naza. Butun sıyah noktaları C dnır ve a ık 
ran fevkalade düşınüştur. Rusya mesamelerl sıklaştırır, cıldı yumuşatıp 
1-920 yılında, &anayi mahsulü iıtih- tazel~irlr, kadı!'e ,g.ıbı tat!ıl:ıştırır. 
aalatında, 191 3 yılına nazaran 13u ıbasıt usulü - giınde üç dakıka • 
•fo J 3,8 niepetinde geri kalmakta ı tat:b.k eden her ~ndııı Urçok seneler 
idi gençleşnteğe ve yenı guzellıktc bir 

Hulasa: Geçen Dünya Harbinde ten temine muvaffak oluyor. TOKA. 

SON POSTA 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
·satış mtldilrlllğftndekl 
sahipsiz eşya satılıyor 

Marka 

J M 
NS 

JD 

No. 
9(}1-2 
1C59 
1-2 

mum 7164 
EH A 1506 
GSSL 1 
p p 8140 
A Z Z 1-2 

l:H7 
H K 793 
AST 1101 

PZ 
wum 

F 
TW 

SAF 
12U:l 

E C J 
RH 

• 

JR 

LlON 

LC 

386 

580 

12-15 
44j 
458 

• 

3721 

1 

Miktarı 

Kilo gram 
127 800 
187 '000 

16 000 
17 300 

7 450 
66 000 
14 800 

47 000 
6 010 

18 000 

64 LOO 

338 000 
4 600 

50 O'.O 
13 500 

33 000 

ö 500 

8 f)(J() 

Değeri Teminata 
_L_ir_a _kr_. Liu kr. Eşya cinsi 

2315 75 174 00 ipekli yOnJQ kadife 
2674 50 201 00 ipeği havi pamuk 

288 17 
338 49 
789 77 
976 12 
2'.M 7~ 

732 84 
434 12 

341 81 

mensucat 

18 00 ipekli pamuk mensucat 
25 50 t peği havi yon mensucat 
6ı.ı ou ıpekli pamuk mensucat 
74 00 Pamuklu keten mensucat 
17 Oi.J ipeği h.ıvi pamuk 

mensucat 
65 00 ipek,i pamuk mensucat 
33 00 Perdelik ipekli pa• 

muklu tnı 

26 O:> ipeg"i havı pamuk 
mı;,nsucat 

35ıl6 64 264 00 lpekU pamuklu perde
lik tOl 

4821 37 
88 67 

2736 !#9 
210 64 

615 32 

10~ 11 

470 47 

362 00 Yan mensucat 
7 D4> Yon mensucat 

206 00 ipek!ı y n mensucat 
17 00 ıpt:'ği h .vi pamuklu 

mensucat 
47 00 ipeği h .. vi keten men· 

sucat. 
8 00 ipeği h vi ketenli pil· 

ııı uk mensucat 

T.....a S 

Sabah, 6ğle ve aktam her yemekten sonra niçin 

SANİ N diş macunu kullanmalıdır. ÇünkU: 

Güzel Yii.z 
için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Di' 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

SANiN 
DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR 

Mikroblan % 100 6ld6rür, diıleri hrçanın pemediği 
yerleıe kadar niifaz ederek temiıler, parlatır, elif etle

rini bealer Ye baatalanmalanu mini olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişlerinizi fırçalayınaz. 

Eczanelerle büyük itriyat mağazalannd ı bulunur. 

PBA 4039 
DO 62..,7 

20 aoo 1021 73 
35 000 

36 uo Yonuı ipekli mencucat 1 

77 'o lpeği hııvi yon mensucat ---------------------------

DO 6~o7 
174H 8! 

6 000 116 09 
131 00 1, ek.i pamuk mensucat 1 t b l K 

9 oo ipekli pamuk mensucat s an u Fiat Murakabe omisyonundan 
DLL 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

LL 
HAO 

• 

4174 
ı7-ıo 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

. 
T 8 Usa'< 

27-121 

B 
437 000 

86 000 
2 800 

ı 000 
o 950 
1 2JO 

12 000 

8 500 
3 o3o 

118 000 

84() 000 
1488 000 

1150 000 

o 9flo 

118 000 

8376 26 

174 15 
930 98 

133 36 
91 45 

124 59 
9ıı 55 

237 47 
283 84 
52 69 

8300 69 
8ôo 4t 

1312 29 

1o5 81 

888 5o 

254 00 ipekli pamuklu men· 
sucat 

13 00 Muhtelit tıbbi mustahzar 
2ö oo ~:adeni telli lşldmeli 

ipek ıııaşlttk 

10 oo SHfi ipek çorsp 
7 00 ı pek menı;;ucat 

10 uo Sırı ipek mensucat 
7 00 Alıcı rı dyo makinesi 

(l.orens 17467) 
18 00 Podr" (tuvalet ) 
22 oo Satı ipek mensucat 
4 oo Hıçı.rniş çam ağacı tdan 

çıta 

2'7 5o uırarr.ofon zembereıı 
84 oo Adi aa rie oa• bQ9. ...,_ 

(transit) 
98 5o Nıkel galvanizU demir 

kaşık 

8 oo ı pek mensucat 

67 oo 'l'erbjye görmaş vidala 
deri 

217/ 941 günlü Cümhuriyet gaz:tesiıe ilil.n edildıği üzere yukarıda e:vsafı 
yazılı eşya 17, 18, 25 28 7 941 gu:ılerinde saat 13 30 Sırkeci Rt'şadıyc cad_ 
desi balı antreposu dahilındek1 Guınrük: Satı.ş Mooürluğıindc 1549 sayılı 
kanun mucıbınce. ve 2490 F.ayılı kanun hükumlerı daıresınde açık artırma 
ile satılacaktır. Isteklıler pey akçelerinı ihale gunü saat 12 ye kadar vez. 
neye yatırmaları U~n olunur. Telefon: 23219 (5443) 

78. No. lu ilan: Kuru çalı fasulyesinin i.tanbul vlliyeti dahilınde top.. 
tan azami satı.ı !ıyatı 18 ve perakende uaml satış ftyatı 1.se 21 ltunll. 
tur. «MM• 

lstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
79 No. hı ilin: Dökme san mısırın İBta.nbul vil.Ayeti dahilinde tıoptaa 

aaml satış !ıyatı C.:> kuruştur. c64.85• 

lstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
80 No. ıu ilan: Yerli atandard ipekli mallar her matazada perakendıt 

aatl41arda ammi 25 karla, standard haılcı oıanJ.tar ise komisyon tarafın -
dan lkıncl sınıf tanınan mağazalarda 'Jr. 36, birinci sınıf tanınanlard& ,. 
50 azamı Urla satııacnktır. 15486• 

lstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
aı ..., ı. Aam1 odalD a.aaaq .. ~ ~ ecınmı.ur: 

Olrl4l °Nptaiı --- Pnakellde ti;Watl 

Kuru Anadolu, Rumeli meşesı 330 435 
Ya.ş Rumelı me~esl 300 400 
Y~ Anadolu meşesi ve kuru gürgen 275 380 
Ya~ gurgen 250 350 

Toptan satı~ kayıktan sahildeki depolara kantar üstü teslim suretilecd'• 
EYlere teslim ve yerıne istıf, çekı ile depohuda yapılan satışlar pera.. 

tendedir. Doğrudan doğruya kayıktan alan müstehlıkc toptan flyaUarla 
satış yapüıi.cak!.ır. Kılo ıle odun sata~ dukkA.nlarda azami tlyat kilo ba.. 
şına 2 kuru.ştur. 15487• 

Çarlık Rusyası her bakımdan, bil. LON kremlerın.tt musmır neticeleri 
hassa ağır sanayi bakımından Av- garantilıdır. Aksi taltdırde paranız ia. ---------------------------
nıpanm ileri rnemlı:ketk•ine, bilhas 1 de olunur. 

M. M. Vekaletinden 
Konya askeri orta ·okuluna talebe alınıyor 

aa tekniği çok ileri olan Almanya. 
ya nazaran fevkalade geri idi. Malkara Aaliye Hukuk Mabke. 

Rusya lm petrol rqemleketi ol. mesinden: 
lllUlıl\a rağmen otomobil ve tayya. Malkaranın Evrenbey koyunden 
resıi yoktu. Harbdc:ı önce iıhal edi- şaban kızı Musebbiye ÖZdemır tara
len otomobil ve tayyareler harb için tından· kocası Şerıf oğlu Halilin ae. 
cl'e eriyıp bittiğı i~n. Rusya, harbin klz se~e evveı iemtl meçhule giderek 
daha ilk yıllarında, otomobil ve tay b r daha geilllediğı ve o müddetten.. 
yare bakımından pek dun bir va. beri de kendis:nden bir haber alama. 
ziyette bulunmakra idi. Coğrafi va- dığı clhetle k.ııyıbhğına karar verıl. 
ziyetı itibarile Çarlık Rusyasının eı m~i teleb edildiğınden, Türk kanunu 
ki müttefiklerile hiçbir rabıtası da medeniSinin 32 ncl maddt'.Sı hükmüne 
olm.drğı i,çin, hariçten muhtaç oldu tevfıkan; 1tay1b hakkında malümatı 
iu maddeleri d<! ıthal edemiyecek olan kfn'ıselerln b!r sene içinde malü. 
vaziyette idi. matle.rını blldirnleierl lüzumu ilan o. 
_ itte bunun ;çindir l j Çııılık Rus. ıumw. 
yası, adeden düşmanlarınıı ~at kat 

faık olduiu halde, . ıyıünhvas ı.r~n te~ , G Ô z DOK T () R U ' 
d bak mındarı gen oldugu ıçın peıı: N . f h . A b k 
çabuk yenilivermişti. urı e mı y er 

Geçen Dünya Harbinde Alman- Haydarpaşa Numune hutane...i 
ya, nakil vuıtalarının bolluğu saye. goz mütehasBLll 
llİnde, garb cephesindeki kuvvetle- btaabu Belediye kaqıaı. Su· 
rini 2 -4 saat içinde şark cephesine (J) ten senra. Tel. UZH 
nakledebıliyordu. Aynı şekilde Bal 
tıktan KaTadcnize kadar uzanan ve 
3000 kilometre tatarı cephenin her ZAYİ _ 13 Haziran Cuma. günü 
hangi bir n~ktar.ındaki kuvveılt:~i, saat 12 de Ha darpaşadan Kôı>rüye 
gayet kısa b;r zamanda cephenın y . , 

• la b" kt ki d gelen vapurdan çH:ırken, b.r paket 
zarurı o n ır no asına na e e. . 
u·ıdw .. · d d R 1 eşyamı, taşıyan bır tanıdığı kalaba _ m 91 ıç.ın, a e en us ara naz:ıran ı~· ... .._ ı d h k"t lıkta ka)'lbettlm. Aclresınıı bılnıed r.\ aun o an or usunu. er va ı , cep- . . . 
he · · ed... . · d f "k b " ıçln fimdıye kadar getlremedı. Ya 

nın ietbulıgıdyenbn·ı·e, adı ır va. kend;slnin, ya.hud bıraktı~ı kimselerin 
zıyette un ur'.l ı ıvor u. . d 

T ,_nik fa•k· Al d ı ınsanıyet namına e§ynmı ıu a re .. e 
eıı: . ı ıye• man or u arı. gondermelerlnl rıca e1erım. 

na. harbin b~ırıdan ~o~ kadar ,. •---- T k b M" ··ı 
Ça 1 k R · · d b" f ~y aı ft&a uıa em so-r ı wıya51 uzenn e ır te ev. L-:ı:.ınd kl" ·· - t ı.· h • •- · d ı · ı · ti" .._ a eıme .ı <'ırre men &" a nye 
vuıı: temm e c :.ıı mış . 

Geçen Dünya Harbinde, kar«ıl;k 
h otarak Alman Rus kuvvetlerini 
'bu zaviyeden mütalea etmek lazım
dtt 

Gelecek )'anmtı:da Sovyetler 
Brrliğınin ik:tı..a h kudret kaynakla.. 
nnı tetkik edeceğiz. 

Ha an ~li Ediz ·····-.. ··········································· 
Son Posta Matbaası: 

•etr1yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
IABIB•.Ai: 8 Rqıp EMBQ 

&. arem uŞAXUotı. 

ZAYİ - İstanbul altıncı şubeden 
alınış olduğum C2946> numaralı bi _ 
sıklet ıpffi.knsı:.e ehUyctnamemi zayi 
ettim. Yenisınl çıkaraca~ımdan e.;: kı

sı h ukümsüz<i ur. 
Sadi Eskcnazi 

Doktor 1. Zati Oget 
Belediye l:arşıamdakl muayene
hanesinde ölle:ien sonra haata-

..... ıaıuu l:abul edez. 

1 İstanbul Belediyesi lıanlan 1 
Ke$if bedeH tık teminatı 

3099.541 

IMS.'11 
C23.46 

Tahmin bedell 

232.4& Yeta!töy hıwa mıntaka de?OSlle ha.va ati.sak 
yolunun makadam f()Se inşaatı. 

491.18 Fatih İtfa. ıye ca.ddesı refüj lerının inşa:ıtı. 
191.75 Balıklı Rum hastanes:n~ gıden yolun mata. 

dam şose inşaatı 

47.t.M YOO.kule Balıklı telstt; yolunun makadam §O. 
se inşaatı. 

3200.00 240.00 Mtitemadi tamırat iflerlnde kullanılmak üzere 
alınacak 400 metre mıka.!>ı kum, 200 metre mi. 
kabı ~akıl. 

Keti! ve ta.hm.n bedelleri u., ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 
i41er ayrı ayn açık eblltmeye konul-uuftUI' Keşif ve 1e..rtnameleri Zabıt 
ve Muamellt MüdürlQi kaJemi(Mle görfilet>Uir. ihale 9 7 941 Çarpmba 
gimü saat 14 de o:ıımt Encümen1e ya.pı!acaktır. Taliblerin ilk t~mınat 
ma~uz veya mektubları kum ve çakıldan gayrı işler için ihale tarihin. 
den sekiz gün evvel Belediye Fen İşl~i Müdüriüg-üne müracaatla ala. 
cakları fenni ehhyet ve bütun L!jler için 94ıl yıhna aid Ticaret Odıı.sı ve. 
sikalarile ihale günit muayyen saatte Daımi Encumende bulunmaları. 

15062• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Muhammen bect~llrrıle miktar ve v~ıtları afılğıda yazılı 13) ırup 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ıhale edılmek üzere 2817 941 Pa -
zart.esi gunu h ulaıında yazılı s:ıatıerde Haydarp.ışad.ı gar btnası dahi • 
Undekl Komısyon tarafından açık ek.silt.me wıulile satın alınacaktır. 

Bu işe gırmelt istlyenlerın her gru;>un hızasıııdıı y::ı.?.ılı muvakkat te -
minat ve kanunun tayın ettlğ~ vesaik.le birlıkt.e eksiltıİıe gUnü saatine 
kadar Kom~r.a muracaatleri lazımdtr. 

Bu i.şe akt şartnameler Komısyondan p:ırasız olarnk dağı•ılmaktadır. 
ı - (l ı aded uç fazlı, mutenav p cereyan iqm 20 ~ygir kuvvetinde 220/ 

380 voltluk elektrik motörü, muhammen bedeli 5&0 !ıra, muvakkat 
teminatı 43 lira 50 kuruş olup açık ek.sUbmesi saat (10,45> onu 
kırk beşte yapılacaktır. 

2 - (1) aded üç f.ılh nıütenavı.p cereyan ıçln 32 KW. ve 380 2<'(l YulL 
luk elektrıl<. motnrü, muhammen bedelı 1400 lha, muvakkat temına_ 
tı 105 Ura olup a~ık eks .tme.31 saat O 11 on bırde yapılacaktır. 

3 _ (1) Aded iiç fnzlı muten v p cereyan !çın 40 KW. ve 380 220 voltluk 
elektrık motorii, muhammen b 0 deli 1750 lira. muvnkl~at t 'min:ıtı 
131 lıra 25 kuru, olup açık ekslıtmesl saat (11,10) on biri oı d:ı ya _ 
pılacaktır. (5454.l 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Ha de 49 No yazıhan<:nln müş•ecırı Veysel And terki tıcare;; ettiğ n_ 

den muma leyh.en alacağı olan nıwıta.h.sillerın bır ay zarluıdıı muracaat 
etmelerı. t5448• 

1 - l/Eylfll/9tl de ba~ıyacaılt 941-M2 ders yUı içrn Konya Asker1 Oır • 
taokulunun her üç sııııfına da talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebenın Tiirk ırkından olması kendisinin ve aileainin lr.6-
tü hal ve şöhret sa.bibi oımaması, sıhhi muayenede satııım çıtmuı 91 
yapılacak seçme sınavında da kazanması farttır. 

3 - Her ne sebeble olursa oJsun tahsili terkedenler, yaşım büyiU1m61 
veya küçültmüş olanl.ır. kendi okullarında sınıf geçme st.Q.1.vlarında ip• 
ta veya bütünlemeye kalanlar, yn§l:u-t, boyları ve ağırhk!arı asterl 1119-
ler ve ortaokulla.r ı.ıiimatındaki hadlere uygun otnuyanla.r kabul olun&
maz. 

4 _ tste1c1aerin ıotUaziran/941 don itibaren bulundulcları yerlerde .,... 
terlik şuıbelerınden jiğer iı:aydı kabul §&rtlarile müraçaa.t yollarını ~ 
melerini ve bıına göre de kaydi kabul kitıdlarını en geç llt/ Atustoe/Ml 
tarihine taaar askerlik şubeleri yolile Konyadsk.i Ask.eri Ortaokul mi • 
dürl(iiüne göndermelerı il811 olunur. •44:35• 

MAHDUT MESULIYETLI ____ ._ 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Müessesemiz idare Meıkezi 7 Temmuz 1941 Pazartesi günün. 

den itibaren Tavşanlıya nakledilmit olacağından, bu tarihten itiba
ren Müessesemizle vaki olacak bilumum muamelat ve muhaberatıa 
ataiıdaki yeni adresimize tevcih olunmaaı ilan olunur. 

Mektub adresi: 
Mahdud Mes"uliyetli Garb Linyitleri ltletmesi - Tavşanh 

Telgraf adresi: Linyit - Tavşanlı 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Kırıkkale 8a.n'at Gedikli, Ankara Musiki Gedikli, Merzifon Gedid 

Ortaokullarının yalnız bırincl sınıflarına Te KayS«i Gedikli Ortaokulu • 
nun her üç sınıfına 941 Eylülünde bqlıyacak 941 - ~ ders yılı iOiJI 
talebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin Türk ırkınd&n olmaaı, kend..,<ımln ve aile.11Din k.6*1 
hal ve şohret salıibı olmaması, sıhhi muaye-rıedt: sağlam çıkmaat 'Y~ ,a ... 
pılacak ~ç.me sına·11nda muvaffak olması şarttır. 

3 - Tahsillerini ıki seneden fazla terket.miş ol&nla.r, yaşını hüyilltasel 
veya kuçultmuş olanlar, ya.şiarı, boyları ve ağırlıkları asker! lıse ve a1 • 
taokullar talımatımlııkı hadlere uy un olmıyanlıı.r kabul olunmaz. 

4ı - İsteklilerin 10/Rnz ran/ 941 den itibaren bulundukları yerlerde ., 
kerlik şubelerınden dığer kr.ydı kabııl §artlarile muracaaı. yollarını öl • 
renmelerini ve buna göre de kaydi kabul kıiğıd arının en geç ıoı~,_.. 
tOB 941 tarihine kadar as eı l·k şu~~leri yolıl~ gırme); istedikler oıı:uea • 
rın müdurlukll!lr .ııc göndermeler. lıiıı ulunur. (l'6-+l41' 

Iiava Gedikli Namz~tlerine 
Gedikli nam7.ed eri de'n 33P. dotuın.iu olup evt-'l'kl&rı tıam 'rı\ anrn~ • 

lan ar 7 Tem mut. 941 taı hın de .se\ kt:d leceklerinutaı buıılıu ıı. Pıı~-
gunu saat R s~k ?.«e Kurumda !.\uluumalan . a.n t>l.uuur. _...,h 

nt, 
ıu, 

tLb 


