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Makineye 

us ya 
Japonyaya 
nota verdi 
Vaziyetini tasrih 
etmesini istiyor Tanklar arasıncla bir m.uJıarebe sahnesi 

Aloakova, 'l <A.A.) - Soo·I 
et Ruaya hükumeti Japonya
Q bir nota Ccvdi ederek Tok
o hiikumetini Alman - Sovyet 

2.cıhGJ"ebe•i karıısındaki va
•Yetirıi kat'i •urctte tasrihe 
aveı etmiıtir. 

Japonya ve Türkiyenin 
Vaziyetleri etrafında 

bir tahlil 
81 

V ;şı, 7 (A.A.) - Havas Ofinin 
Yası lllıu!har ri rı yazıyor: 

lar ~•Ya.si mehafılin dikkat nazar. 
~ halen Japonya ve Türkiye ü. 
19.s

9
ne çdkılmı~ bulunmaktadır. 

Be har~ı bıdayetinde Tokyo, 
cb-: ın 'Ve Romaya, A~kara, Lon.. 
tkı a nıutevecci:h bulunurken bu 
k.en~V"letm vazıycti h-:ı.ı o sahaları 
le-~ ıle.rıne yakl~tıkça müşküL 

..Ştır. 

Ba sabahki 1 

sovyet 
teblill 

"O strov istikamet in
de düşmanı ağır bir 

mağlObiyete 
. ugrattık,,I 

"Mukabif taarruzları
mız neticesi diğer 
cephelerde Almanlar 
mridataaya geçtiler,, tnı~ltıarzya ve itayla ile antiko. 

JaPotı 1:1 paktını imza etmış olan 
şark ~a. bılaharu bu iki devletle Moskova, 7 (Radyo) - Sovyet 
bu- ~ J\syadn kcndısmc müstesna istihbarat bur6su tarafından bu 
ırnzatı~et bahşcaen üçlü paktı sa'ba'h ıne;-redilen harb teblıği: 

U tır. ~ ~~1' ~unu untıdadıncı-, 
ına ç u Paktın mumz leri bundan Ostrov. Pı-ıpet, Borisov, Novog. 
r Cl.da kcnj lPrındcn herhangı bl. raci - VoUnsk istlka:natlcrinde mo. 
bın n harbe hemiz girınemış olan törlü: kuıvvetlerımızle dtişman 

r d ğ • y ~ vlct.ın taarruzuna u raaıgı motörlıü kuvvetlerı araSıında çok 
h· dırct.e 'kend n y:ırd mı t aah_ şidldetli muharebeler cereyan et. 

U.d eylert\41!kte idiler . . 
Paktın bu tnad · . ~-tır. . , 

4!Ya harbe gı kdesı, Sovyet Ostrov istikametınae, orıiumu. 
dırde Toky.)ya ~ece. olduğu tak. zun ımotörlü kuvvetlerin yardımL 
:tordu. cır.mat bahşeuL le yaptığı şiddetli mukabil taar. 

8 8 lfuhare harir' , ruzlar netices:nd·~ dü~ınan ağır 
. U<)'kanı n ya 1' c nazı rı Mat.. bir mağlubiyet•! uğratıtmıstır. 
ll~<!ttne 'l'ok Ptnı~ olduğu ~eyah<tt Pripet istikametinde O"rc!umu. 

Rus kadınları 
bilfiil harbe 

iştirak ediyorlar 

Kalelerde 
kadınlar 
göriildl 

Rus kadınları görül
memiş bir tehevvürle 

çarpışıyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - Rus ve 
Alman orduları arasında mu. 
harobeler başlı yalı ilu haf ta 
olmuştur. Alman kıt'aları, bu 
müddet zarfında, kat'i zaferi 
almı.ş olduklarını iddia ede. 
mezler. nııakıs, Alınan mo or 
lü unsurlarıııın hücumuna kar 

(Arkaaı aayfa 7 sütun 4 te) 

Basların 
makabil 
hiicamları 

81
?-da bir bıt~~a:f e Moskova. ara. zun mukabil taarruza geçmesi ü. 

'"liız ınuah.ecı ırt ve aclemı teca. zerine düşman motorlu kuvvetle. ş·dd tJ• 
ru--hede ~.., 11!1Zalanmıştır. Bu rile kuvvetlerimiz arasında çok 1 e 1 gece 

er bırl dığ'l~cıbınct? akid1erden şiddetli muharebeler olmuştur. 
ınıyetın Lnın ar" . . h b J • du e tıa~et• ., z'.~nın tama. Günün mtlkbakı yarısında , mo- ffill are e erJ 

.. taahhud eyliyor- törlü ku1vıvctlcrimizin ve tankları-

"Stalln 
hattı,, na 
karşı 

hare kit 
başladı 

(Alman tebliği) 
22 Hazirandan 5 
Temmuza kadar 

300 bin esir ahndı 
52 bin Sovyet 

askeri Almanlar 
tarafına geçli 

Pinler bazı 
adaları 

itpgal ettiler 
Berlin 6 (A.A.) - Alman or -

duları başkumandanlığının tebliği: 
,Sıırkta askeri harekilt uStalin 

hattı» denilen hatta karııı muayyen 
plan mucibince devam etmektedir. 

22 Haı_irandan 5 Temmuza ka
dar alınan esirlerin miktarı yuvar .. 
lak besab 300.000 i bulmuştur. 

Alman bava kuvvetleri, düşma
nın kıtaat tecemmülerinc ve düş • 
man kollarına karşı mütemadi dal. 
galar halinde yaptığı taarruzlarla 
askeri harekata müzaheret etmek .. 
tedir. Yalnız Zitomır rnıntaknsın
da tayyıarelerin attıkları bombalar 
ıa ,toplarl İkal)ıözlerle 51)0 
kamyon tahrib edilmiştir. 1 8 tren 
de tahrıb olunmuştur. Dün gece 
Smolensk şimendifer merkezine 
ve yolların iltisak noktasına tesir. 
li hava taarruzları yapılmıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri dün 281 
tayyare kaybetmişlerdir. Bunlar • 
dan 98 i hava muharebelerinde ve 
1 63 Ü yerde tahrib olunm\ıştur. BL 
zim zayiatımız 11 tayyaredir. 

(Devamı 3 üncü ııayfada) ----;o----

Fransız devlet 
sekreterinin 

Ankara seyahati 
c bBınaenaleyh bu mızın tarruzu karşısında düşman J 
u rnce Japoııyanı muahede mu. tan'klan ve motöriiı kuv\·eeeri 0 uyor Vichy 6 (AA.) - Fransız na. 

}'et mu:.narehesı kn Alman • Sov- müdafaava geçreek mecburiyetin. zırlar heyeti dün akşam bir top -
l'llf.ığnıı ın '\._ arşısında bita- h ' ·.:ı _..ı • lantı yapmıştır. 
ge~ U1w.fa1:ı, • • • ıs·ıetnnı'i' en.ıır. Moskova 6 (AA.) - Sovyet Toplantıdan aonra ne~redilen teb 
l3ırl---ktedır. 1''akaı ymesı lazım Boris~~ ~~iknmctinck• or~umu. iatihbarat bürosu tarafından bu ••· liğe göre;- devlet eekreteri B. Be • 
ta "'-~ik Arner.ka ngılterc ve zun m~.torlu aksa?1ının duşman bah netredilen Sovyct tebliği: noiııt _ Mcchinf Ankara>;! .ziyare!i 

Yardım va. ' Sovyet Rusya- .motörlu kıuvvetlcrıne karşı taar. 5 Temımuz günü, kıt'alarımız, haktlcıında mıaluımat verm.ıttır. A~· 
~tııdan dolay u :n~' bulur.dukla- ruza g~mesi üzerine, bılhassa öğ. ,...~ Bo . . 8 b 'ak v No ral Darlan. dahtlıyc nazırı eıfatıl.e 
e;an • V•• Ucl" ~'-'" . k ~rov, rwov. o ruı e - .. "d J d k ... t tahn 

taahhürl u pakttan do. leden sonra cephenin bu ısmın. d bölg l 'nd kuvvetli dü,.. unwım" ı are m c omunıs .• 1t\an !ltı mu "b• Al . h b ı b vogra e en e, katile mücadele için alınım tf!dbır. 

• 

idare işleri telefonu 20203 

o 
VAllŞOV;.. 

Rusyada dünkü har'b ı·aziyctirıi ve Stalin hattını gösterir harita 

Belgradda. 131 
komunist 
kurşuna 

dizildi 

Fransada 
Rusya.ya 

kartı göniillii 
kaydediliyor 

Belgrad, 6 (A.A) - Sal,ihiyet. Paris, 6 (A-"-) -· <?.fi Ajansuıın 
• .. y • • •• bildir<Uğme gure dort Fransız 

1ı kaynaklardan ogrenıldığıne go. rt' . fa ~i:::."t Fransız. birliği, . pa ısı, ~ 
re, zor!balrk ve sabotaj harcketle.f'l Fransız halk ve mılli bırlık parti. 
hazırlayan 13 komünist ve yahu. ]eri komünistliğe karsı Av.rupa 
d · Cumartesi günü kur~unn dızil. mücadelesıne iştira~ ~~nlC'k iızere 

1
• • (Devama 3 uncu &ayfada) 

mışlerdır. 

Milli kome maçları dün bitti 
::.:.::::.:..~------~----------

Beşiktaş şampiyon 
Galatasaray ikinci 

l"et Yaya Yardım Ctrn cı ınce : da çdk şbdclctlı mu are e er aş. man mıotörlü cüz:ütamları teıekkül· leri anlatmış ve bundan baıka 14 

nının~c .lbuluııduğund ek :mecbur:· lanuştır. . ... ; lerine karşı şiddetli muharebeler Temmuz milli bayramının kutlan - Bu suretle lstanbul 
B "a.z.tıye.ı rnli~uıı an, Jnpo~ya- Novograd - Volınsk ıs •. kam,e. vemıiıtlerdfr. ması hakkmda ittihaz: olunan ted. takımları milli küme 

aralarında paylaştılar t u. harbin banıl ~Şmekte::llr. tinde düşman büyiiık zırhlı teşeK. (Devimi 3 üncü aayfada) birleri hildinniştir. 
"erentn nnitıtef~ı...ı· baılıgıcında lngil· a..:~ı1e .. :n yardımı· ı,. müteaddid ta- - - - - - - -~~ 
• .ıl gclancc· b .... u unan A k l\.u . .. . - d.. . un OAJF~.-.X- - -

Sovyet R. u ıncrnleket 2 n ara. arruzlar yapmış ise de, uşmaı A k 1 v . zly . t 
Yann ~ ile ınüşt k4 ~tartta lbütıüln ilerleme telebbüslcri dur. s er 

arne RTıı:al ere bır be 
na.rne ....... c·b· aınıştır. Bu b • durulnıu-ştur. 
h ....... ı ın eyan t•• 

arbe •tiritkle~di t~raflkardan bir:i hi; Bcsarab~·acla düşmanı~ mb~t~.r. G 1 • d k • s t 
\'e Sovyet R ~I ta dirde TiiTk· lü ve ıpirv.adc ku •vet:crinın u un a ıçya a 1 ovye 
t1ıu taahhüd uaya ~ıtaraf kalacak;~e hücumlarını p"is'kürUilk. Bu cep. 
liazıranda Türkit;1ı,lerdi, Fakat l S hede ee ~!ddctıı muharebeler ce. 
doatlu.k Ye Almany ·ı ..J " 1 • • 

.... muahadesi İtn 1 a le bir re\'tln ettrekt<.>\·•r. k vvet erının . ı urkiye 1 1 .za amıştır. . u 
<hr. Ay . ' ngı terellın ınüttef'k· de edilmektedir. l\liitı-addıd nokta. 

~fto;..r.·~~~aT:~:z~r.~l~bıanyanı~ 
1

d~ !arda Alman-Rumen kıı"aları nehre 

1 
t ki t bl•k 

l!il }arafa doy .. ·ln 
1 

resinin han Varmıc)ardlr. k ş 1 arı e ı e Cagı bilinrn!11 k~nud~eveccih buluna- Almapyada:t alınan hta • arşı a ·-
c . e ır. h --lı-re göre Leningratııı zııp ına 

Almanlar ~~ir~arekat süratle inkişaf etmek-

L Kareli berzahındrı Alman hare· yeni taarruz hareketi Almanların istediği 
enı·ngrad 147 ~~n~ın. ~uvarra~:iyetıe devam eui. k. f d b·ı· k" G 1. 

k
. a gı bıldırılmektedır. şekilde in ışa e e 1 ırse şar 1 a ıçya 
110 Hangoe i';:n muhnrcbe daha S t k ti · b •• b ·· t ·· metre mesafed müşküldür. Bazı :ıskeri münı>k. ovye UVVe erı US U Un 
So e kidler, Han..~op'ye ~i mal Cebelüt- fena vaziyete düşecekler 

?na} JPh ~ududu 7 (A.A.) _ Şi. tarı 'kı. admı ver~i .. lcrd;r. 
ta.aı biQ esınde harbin iıçüncü haf Hanıgoe'nill> ı;~j7,onu ha- Yazan • Emekli general .. .- . 
~titı al. aycti,•de muharebenin mahi. vadan ve .cfenizdc. lzcme al. • ~.... Gatııtasaray • Mas1C•ıpot' maçından M'T' hıtıbıı 
~r. Me~~ değışm.iş bulunmakta : maktadır. _ •' -. . ı - Almanya ve müttefikleri Romanya cephesinde Alman - Üç tehir arasında devam eden Bu mevsim yapılan milli küme maç 
~lc.i Y•vaıl d«:_Phcsınde Alman taz- Stdkiholm, .f /ftlt.i..~''!.- Stok. ordularile Sovyet orduau cepheaiı Rumen kuvvetleri Uç muhtelif isti. milli küme maçları dün Fenerbah. ları l~ım olduğu kadar alaka u • 
e~e<fir a lgı halde devam et • iho'1.m<ijfr..}lfcl!S.ildiğm~-re Al. Bu yazıyı yazdığımız sırada bu kametten Tuna ve Prut nehirlerini çe stadında yapılan oyunlardan aon yand'ırıcı bir mahiyette olmadığı 

it uı~flller man lkiwvei!~Letıin!'J'ada 147 ceph~e cereyan etmekte olan hL geçtikten eonra Be.arabya dahilin- ra nihayetlendi. için 5000 lira kadar bir zararla 
lillıen 4c.on. lllıntakaaı.nda Alman • kilometre ··~;:· ;li:l~nmakta. ~ler hak.kında alınan yeni ha ~ de te,ebbU. ettikleri taarruz hare Betilctllf birinci, Galatasaray f • maçlar bpanmıı oldu. 

rının faalıyetı müşahe. dırlar. • ~ berleri fU suretle hulasa ediyoruu (Arkası aa,fft 8 liitua 1 ele) k.incl, Fenorbahço de üçüncü oldu. {Arkaaı sayfa 6 aühin 1 te} 

• 
şampıyonasını gene 

Maçlar 5.000 lira zararla kapandı 



· 2 Sayfa SON ·P'O S'T~· Temmuz 

f Hergün ' Resimli Ba.Jrale ı = Para, kendisine hürmet edeni sever = Sözün Kısası 
--···-

Ekmek ~ ve yeni Yürüme dersi 
Mahsul 

'----Ekrem Upldıgil ""~--- E. Ekrem Talu 
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Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
... 

Mustakil Fransız ITrakyada kOylnye toprakl 
ajansına göre teviiine başlandı 

'' Türkiyenin 
vaziyeti,, 

larlrede 
mltareke 

imza 
edlllror 

Suriyede ve 
6aşka yerlerde 

müzakereler 
oluyormuş 

-
Bon Fransız 
ll'esm1 tebliği 

Edime, 6 (Hususi) - Ziraat !kumetin bu }Utfü köylüler arasında 
Vdtaleti tarafından istimlak edilen büyüık bir eevinç uyandırmıştır. 
Ta}'4tadın çiftliğinin mesahası ta - Köylü tenlik ya?maktadır. Tapu 
Jnlalldanmlş. Bosna ve Tay.kadın gnıp müdürü Saühin mesaisi U -
köylülerine ve her aileye 8 dekar mum Müfetti,lik tarafından takdir 
olarak tevziine başlanmııtır. Hü - edilmi.ştir. 

Bot azlar 
Batam, 

Masal ve 
Kalkasra 

lngilizlarin 
hareketsizliği 

temleke askeri ne kadar iyi hdır • 
lanmıt oluna obun; yabancı11 bU
lunc:luğu bir davanın tahakkuku uğ
runda çarpıtırken, ancak bir maki. 

Y ~n: Selim Ragıp Eme~ ne olabiliyor. Bir makinede ıuur bu. 

11 abqiatanda İtalyanlar ta. l~dığı gibi, bir müıtemleke as. 
raf nd "d ec1· kermde de, bu bakımdan; uğurun-

' an yer yer ı ame ı- d kan dökmek ki. d bul 

Alganlıtan 
bltUaı •• 
Kral Zahir Han 

Afgan meclisinde 
beyanatta bulundu 

Rusların mukabil 
hücumları 

len mukavemetin bir merkezi daha av , !"ev .. ın 4: , • un. 
dÜflÜ. lnsiJiz kaynaklarının haber d~ dava neticaıne vusul IÇID ıcab 

_ __.!._.__!_ •· b h"d. ·ı ._ eyliyen fUUr mefkud bulunuyor. Ka-
Vıcruuuerıne gore, u a ıse • e ue. • • -•- t•b ek H 
raber Habet harbi de bilkuvve hi- naa~unızce gerıı:a ı ya, ger ~-

F T tam bulm l y .__ C d beıistanda cereyan eden harblenn 
ransızca emps d nil Uf ~._UY?lr. arka~z f ikondar uzamas.ı hep bundandır. Avnıpa 

e en mınt-.a ı e ş ı A r a a, kıf d-•-· harbi birka h fta 
( Battarafı 1 inci sayfada) d Anab tehıinin ötelerindeki ağaçlık asın eı:'1ind ker k ç bük" aA 

Sovyetlerin bir hücumu gazetes·ın e mıntakalara ilm" b" mikd veya ay iÇ e oca oca u -
Bu - .L-h kıt'alarımız Ostrov ftal kuvvet~kal lf Bır la arl metleri; hatti. İmparatorlukları silip 

_,l>IS yan ı ıyor. un rın e e .... d .. v .. h ld 1 d belki 
bölgeainclc taarruza geçmiş ve düş- çıkan b·ır makale geçmeleri İse uzun sünniyecek kısa ik~,':'ur -~!:' .. a ed, ~a .ar a,il . 

b h. d d t · ı d ·r b. 1 . 1 un .,...L nnın a mzunam e aynı mani u fC ır en tar e mış er ı · ar zaınan mese e11 sayı ıyor. eti abnam 
Yüzlerce düşman tankı ve büyük Habef harbinin bllflanıa tarihile n ce' • ıy~. . 
m.iktarda <lüşman motörlü piyadesi M •• h d • • bugüne kadar geçen zaman arasın. .. Neo.ekim Suriyede de v.azıyet 

Kabil, 6 lA.A.) - Afganıstan imha edilmiştir. ontro mua e eSIDID da, bilhusa kıt'avi Avrupada pek böyle ?imut, kı~ ~da ~ı~yet 
Kralı Zahir Han. parlam€'ntonun Polotsk bölgesinde; düırman gat 20 ve 21 İnci çok hadise oimuttur. Hahetistanda bulacağı saıulan 11tıli. teıebbüau he. 
dördüncü teş"İİ devresinin ikinci bi Dvina'yı geçmeğe teoebbüs et- İle hariçle münalcale ve irtib.tm nÜz kat'i bir neticeye iktiran etme-
iıÇtıima yılını açarken söylediği nu- mi~tir. Enerjik bir mukabil hücum madie)eri mevcud bulwuıumaaından do!:ayı mittir. _Demek ,ki ister rniisteml~e-
tuikta, Aıflganistanın, bu harbde ta neticesinde, kıt"alanmız, dütmanı lt&Iyan mukavemetinin çok daha l~e, ister lot alard~ olsun; mu.e-
mamile bitaraf kalmak azmini bu nehrin cenub sahiline atmııtır. L 6 (A.A.) _ Havas _ Ofi çabuk kınlmuı beklenirken bwıun caıua obnıyan ve bilbusa kuman-

" ......... 6 (A.A.) _ Müstakil Lepel bölgesinde ktt'alarımız, . yon UZMn&ll ve Habet istila hareketinin da heyeti ve efradı azim ekseriyet 
""- tebarüz ettinni~ır. hattın her noktas\nı ~u~nnid~ne aıaT:m bip"~<Ügr~:~~.sinde <cTürkiyenin adeta kroniklepnek istidadını gös - ~~~.~ b anabnV'&lan çdoclauldard ınkdan 
~ "-ız ajan.ıın.ın Anitaradan al - Kral ezcümle demiştir k i : müdafaa etmekte ve muhım duş - . . b 1 y l d d - tereceği zehabını hasıl e• ... =·ti Biraz ınun:aae o lyan or u r an ısa 
ı.,· 1 bir he.bere ııWire mü•ahidler Afganistan, kendı" hukukunu ve .. 1 .. f k l "k" vazıyetı11 aş ıgı atın a vaz ıgı L&•..,- · _____ _. bü·..::ı.. t' beki · 
uır il •- -r ma.n nl'Otor u ır ·a arının tazyı ıno b " k 1 _ _. "'l . p • d" seç olmakla beraber hadiselerin o. ......anua 7--. ne ıce enemı -
~Utaya kadar ~riyede bir mü- menfaatlerini siyanet ederek. mu. dayanmakta.dır. ır ı:. a CQe ((ıv aurıce emotıı ı- rada göllercliği inkiJaf tekli fİmdi yor. 
~ üua od.iline bunu hayretle harib devletler!~ dostane siyasi Şiddetli muharebeler yor

0 
·bü ··1ç h "b d 

1 
t ).ngiJizJen memnun e!mek lizım Anan . Sovyet harbi karfısında 

'~ İcab edeceği müta- ve ekonomik münasebetlerini ida. Boriaov bölgesinde şiddetli mu. A ç ~ed T'd arı b -~v ~l res - sem. Zira oradan tasarruf t!dilecek İnailizletıde söriilen hareketsizliğin 
[) • eulunuıyorkt.r. me etti:ıımek arzusundadır. Afga • harebeler ohna.k.tadır. Kıt'alarımı:ı. Y~ı4t. mıua b c a h d 1ag 1 

• ~na; kuvve:lerle alelUmuın Mtstrın ve or- sebebini de bunda aramak doğru. 
'i ~ fazla kan dökülmesine mi nistan, daima milli hukuk ve ımen. burada mu.kabil hücuma geçmiş.tir. u k ıye lb"u rnuafl • e e erehrıfaye ~- ta falktaki dijer İngiliz mevzileri. dur. lngilterenin elindeki ordu, bu-
L 

0
""1ak v..in Su..l.·ede ve daha ba• ki h me ve ıtara ıgını mu a aza .,.. , a-t-:.... , , A •· · · h d I b" 

"" ..... .., y faatleri korumak ve diğer millet. Topçuroıuz.. tan arımız ve ava cık • d di mn ~-·•Teane imkan hastl olacak can ıçm ve er ıey en evve ar 
•&..ı:rleıde no.ktai nazar teatileri lerle iş birliği yaparak dünya suL kuvvetlerimiz düşmana ağır zayiat m 24 a~nt ~9;·, de Ankara ile demektir, General Wavell'in Hin- mü~emleke ordusudur. Böyle bir 

lıuhB.n.ı öalminde hünün tesısine yardım etmek arzu verdirmelktedir. Moek ar uı da aktedilen anlaş- diltana naklile onun yerine, Hindis- ordu ile bir kıt'a harbine lefebbüs 
l<.ıc:ru. sun<ian mülhem müstakil bir si • Bobrui9k bölgesinde, kıt' alan - ı ov:.e~~ini \atırlattıktan sonra tandan getirilen reneral Sir Au - m.enfi netice verebilir. Geçmifte 

le, 8e 6 (A.A.) - Müttefik - mız, bütün h~uım~arı muva.~faki - Te::a;. gazetesi, yazısına şöyle de- chin'in ~ kuvvetlerden azami isti. ~ı~ derslerin de inzimamile inci-
~ l'llltun 15 kilometre cenu • yaset takiJbetmıiştir. yetle tardetımıtlcrdır. Bu bolgede. am ediyor: fade etmiye ve bunlann en müessir lizlerm acele etmek istememelerini 
~ -! Daınur ırmaiını geçmişler~ Kral, nutkunu. k-endisini göste- 5_0 düfl'Dll .. n tankı .. tahrib edilm. i.ş - v Bu karşılıklı anlayıs ve bı"taraflı- tekil.· de kullanmıya çalıpnasa bek • ve bütün. _pnsları hesab ederek ha. 
ı_-• •u.iınur'd l '"tt fk k --ı..nec ... k · her türlü ihtimallere B b ı --' d d ı ·· ı _._ ı _ _:_, ...., l.!_L· en ııe en mu e ı o n:ıu "' tır. u o gooc uşmana ver ırı en v B v l .. . .. . d 1 erur Toı:ael&C:l"uu ona eöre tanzim eyle 

""Çoı.r --'- •• d k 1ro k ·· b"t- tedbir . .. · 1 . . 1 gın ogaz ar reJıını uzenn e nasl · . .. • 
~l mt.aavetnet ıcorme en, arşı ~a uzere u un - zayıat, duşmanın 1<1.a ıyeunı azat.. b" t . v d"" .. .. 1 .. t "" B faka" bu münasebetle göze çar mek istemelerini tabii gönnek lazım 
lln.... 'bona.unun 4 numaralı istas- ]eri almak bahsinde millet vekil- ır esır yapacagı uşunu muş u. u . - d y 
L_"'lnu · ı · · M f"kl d k mıştır. .. hususta ileri sü rülen faraziyeler pan fUCfur: ır. alnaz hu arada teemmül edil 
~ i1 111ra otml§tfr. ütte ı er, }erini birlik olmağa davet e ere Abnanlann hncumları B" üst' emlek har k t" k • • meai lizı el b. L, d 
I" 1 e L ·ı d "' · • · .. . . Tür:k efkarı umamiyesinde şiddetli ar m e e e ı, ço ıyı , m g en ır noıua var 11' "'ln •nı araaın a Cezz.ıne nan bitirmiştir. Tarnopol bolgesınde, kıt aları - k" l . d T-- k hazırlanınıı obnak f&rliledir ki seri ki o da zamandır. Geçen zamanın 
ele r: ~ kadar şimali garbisin. o- "eki 1. · b I d a ıs er u:..an ırmış ve ur gazete. aff , . • • k et' • takd' , , 

·~rifı de .Nıaal etn~:•lerdı"r. G 1 K"' rnız şı et ı muhare e ere evam 1 . B v 1 ı mak v ka a ak ve m~ akiyetli bır netice verebı- lym ını ır etmek mühım me. 
·no - .. ethıekıteıdir. Kıt· aıarımız, mühim en koTg~.zka.r a~ l"k de dp mb. liyor. Buralarda, bilhassa asker de. seledir. Ve bu, çok defa t<"lafisi 'lı., Franaz tebliği enera aztffi d .. .. 1.. .. .. 1 h .. anca ur ıyeyı a a a ar e en u ..ı:;:.:_:_ cani kabil 1m bir rd I n· 

katı!:.,.~ (A.A.) - Stıriye hare- -~~~n .İnmot.?r.~ cuzuta~ larıdn!n 5u İş olduğunu yazmı'llardı. Ve haki - rolüuaguuu; ı mabemcnin büyük 1 •• o .. •yanrind du~-~~·. ng ız-
·~ o· eke CunııralVI onüne geçmtf er lf· Jc t d T""f"k tbu t1 dlvl •• vardır Şayed hareketi yapan er lÇIJl uze e uruunaııı: İcab e. 

.rz.ans~ ~~ 5 Temmuz tarih li JrJ JD Cenaze T~mnıuz aab~hı. düşm.an, Nov~~ .: giabidi;. u ma a nın yaz g Jaıvvetl~ · azim ekseriyeti anava. den nokta asıl itte budur. 
tJ .şa..,_teblıgı red Volen.alt üıtikameunde, motorlu Montr•• heci • tan çocugu değilse, netice çok defa C . (f) ı;;; 

"1-aı •11\tıan gelen ve kıt'alarımız • • cüzütaınlaril.e hücumlarına yeniden M~··· : m-;a. h~~.. 1 . muvaffakiyetli obnuyor Bir müs J•fim Vf:..aa.l.ff' C-"'4" 
'l.Qdan kar,.rI.anan fftlll q._ meraSJmJ batlamlftll'. Novoıırad-Valem•k is. . .,. .... b 

0 krnıu ave 1esı u ulm erı • ---------·---.------------'------
w .... }1• Cuma günü ve C i tftlaıametkıdıe muharebeler devam nın ça l4c• ~utu mu~ 0 masına 
... ~ ...... pek az terakki k~- • ~' 8 (A..A.) - Trakya Umu.. etımeb:edir. hayret ebnek lazımdır. Bu muka - Sovyet tayyar·o 
-aebı...__.9__. . Tüd" mu·· r'ü i!;gal mı Mufettişi ve eelDi lzınir Valisi Cündliz hava bı ~l . . velenin 20 nci maddesine göre 'U 
~L - .... ..-uır. ~ I"'~ 1 v:._ o· ik' " yy.,.., ernmz, T"" IU L .b ld ~ k 
..._ --t o1- lllO_töırirı~ kotlar, Hu - \...n:nera ~tm .. .. ır .m cen~.ze d\qıman ıanklarına ve motörlll kol- ur ye ~n~r~ o ~ugu ta dirde d 1 Kıbrısın 

bombardımanı ~~ '-lttiboo 30 ki. merasimi dun biıyuk bır halk ikut- larına ~~ffakiyetle hücwnlar yap har~ .gem.~lerının Boıt~zl~rdan g~ mey an arı 
tre ~ lıftııii llazanabilmış.. lesinin ~irakile yapılmıştır. mı.ş ve Koetence, Sulina ve Plöfli meam ;'°'M1h .. ıran T urkiye tayın 

ı;ı , Cenaze merasiminde Başve1d - Rumon şehirlerini bombardıman et ed~~r. . . . . Beı-lin. 6 (A.A.) - Sovyetler Berlin, 6 (A.A) - D. N. B.'nin 
rızor u -uh .. . trr. '\.ft:'ne aynı muabedenın 21 lnC' s· l p ·---· B b zd 

'.ina lı ""~., _asara c<len kol, liıniz Dr. Refik Sadyam ile Cum. mış · , madıcfesine göre de eğer Türki • ır iği o ..... 9a~ı! . esara ~ayı ve öğrendiğine göre, 4 Temmu a 
~t garbıy:: dogru birkaç hafif huıiyet Halk Partisi Genel Sellere~ Gece mm.aı:ebel«ı kendini tehdid altında görür~ ~akıdc eyaletkrinı ışgal ettıktenbe- Kd>ns üzerine yapıldığı bildiriıen 
,ıarnı8! ~Ondel'nıiştir. Ü ün terliği , Dahiliye Veıkiti Faik Öz,. 5 Te~ gecesı Ostrof, .Pol~s. 20 nci madde hükümlerini tatbik n Alman hıudud'U üzerindeki Sov - taarruzda LefkK>,e tayyare meyda 
"'t ~e A.in şiınaı 4c ç g - traık Edime lstanbul ve Manisa ~ ve ~f Vovograd Volıruık ıs- . . yet tayyare meydanları müthiş ~u- nı da n ağır çapta bombalarla 
ot][ C.lan kiu\'Vetıi .. ~m.ına gır ' . ·ı~ . f ~ ve Beaal'abya mın • edebilecelctır. rette artırılmıştır. ~~~';ı,. bir muvaffakiyetle bom 

motorlu kol an. Balılkesır Vl-;r~lerı tara rndan t-'------' __ _._ b l büt" •• -=~ tl.LJ'ft~-11..:: şa-'ıarın Tu'"rkı"yenı·n B b . 1 d"I d 1 ve .,...., ... ,.,... 'y L • .. . l _ Ll .. -.;~a :nmuıare e er un pu - ~uılll\.u t'\.:1 eaara ya ı~a ~ ı me en evve ed ) . tf T 
~ıı,..,_::- e a.adar terakki e.. 1Öftde11t1ıen çe en~ er goze ça!pı • el tile d . . 21 . . dd ı..::k·· 1 . . .1 bardıman ı m ş r. ayyare mey 

;:""Ull'ır h kı 1 . .. e evam etmiftır. ıncı ma e ıru um erını ı en bu mıntalta.cla ya!nız 4 Sovyet tay- . k" 
t yordu. Cenaze, al n el erı mıe. Oii• iıatibmetlerde --Lenin sürmesine müsaid oldugy u inkar • ....ı k ~...ı: ısı danının şun.al kısmında ı yolun 
~- "L.!.ı...._, rind t K • o.;.apaı yaTe me, ... anı var en Pi""'""" • ~ d "zli d b ~ 1 ~~ ~eti uv~nde karşılıklı e ~m.ış ve namazı emer- cfiger kl9lmlarında mevz.ii ehemımt- gOtünnez. Maamafih bu, Tü'fkiye ıblyyare meydanı bulunmaktadır. im taıwun a gı u~aıı araıca;a 

n ~· Olltl\litur. İngiliz.. altı camunıdi! kılındıktan sonra yeti haiz muha..d>eler ve gece ke _ tarafından ittihaz olunan vaıi~tı Eaki p lo d 1 e bulunmak. ra isabetler olduğu nwşahede edıL 
( ~ ~e )aptı.ğı hücum, ~l'tmdağ ~rlığı~ de~~ tif harse~l~ri o~l!ştur. tutmak lkoh.y bir şey değildir. ta o~n ~t ~;;;:,. meydanı miftir. Keşif tayyarelerinin .. aldık. ''S ~ S te) tir. MeruimJe .vah 1?~a.vıN, ko - Oatrof ~~nele gece ce - Su.ıiyeye İngiliz kıt'alarının gL erine fimdi burada 348 tayya.re lan fotoğraflara bakılırsa duşman, 
taıı·n h mutanlar, belediye n:~ı meb'U9lar, reyaıı eden tiddetlı mulntrebeleT bu rişi esasen muhasamatı Tür.kiye. ~ vucud• ııetirilmiftir. Lit. pek büıyük hasarlara uğratılm~ attt. na parti ~ !halkevi başkan ve azala- .batı ela devam etmektedir.. nin' centi> hududlarına yakla§tır - vanyacla 8 tayyare meydanı var - tır. 
k " n. şehıimbdeki l«Jra>1oaar ile Tw.'~ ~eclildı mıştı. Alman _ Rus muhasamat! iten fimdi 88 tayyare meydanı mev 
arşı harekAt binlerce halle h.ılunmu,tur. Po~ ~~inde, ır.ı;:~rı- .,.;;.41.,;,.,et'tin Karadeni7. ve Kafku c:uddur. l..et.oltJ'9dald tayyare mey-

-- mız lr•Rll'I a nethnl •..-11 - ........ -...,.. daha di lce 1 3 d .. 

b 1 B d 
ca elleıincle tutarak dütmanın W- yadaki vaziyetini bir kat sı- danlaT.'nın70ad~ evve u. 

aş adı ur9& & ~r ~~ Aı.!~::~~; kıntılı bic hal=: ~=-ada ti;.6 tayyare meydanı de~==a ~a~~itls -;e ~:.::~ok 
<Boıta?'afı 1 . . af ddetll ceecd ve birçok harab ohn~ tank Bundan bırkaç gün en-el vardı. Şimdi 77 tayyare meydanı fiddetli ~ir yer sarsıntısı ohnu,tur. 

tı. &2 bia 41_ 11\Ci ao.uJada.) T ve tayyare bı...akmıtlardır. Mutaar- M_,_ d le b haberde vardır. Hasar yokıtur. 
"'- ,oerlin 6 ( ıı. --.yet ~ a.tJD lar rızlarıdan birçoğu mezarlarını neh • \RllLU'va. an ge n . ır . . -======---------------------- -
~.,.. b ....... :' .. ~:) - AL . W ur · dibind "---'---..! dl Batum limanını mildafaa lÇJn &11- .---=--=::::.------===-=---------;;;;;;;;;; L_ - ~-nancs '"'"ilan or - ol nn e IJIUlffD'U~aı r . ~-..Jb" J "kr dT 
~si tebl:~ .. lığı w daki Ü ~;~ MubLil tallmlZlar nan bir takım ~ ır er zı l!' 1 ı.. Sabahtan Sabaha: rine vermek mıiimkiindiar. 

Mıne1t·in,... n~retıneıu ~~a~ı Bursa, 6 (A.A.) --· ç ı;....., .... en. 5 T uz akşamı Boriaof iati - yordu. Maliını olduğu üzere Hazar AT. l 1 Yaln.ız cemiTetia mesnedi olan 
~- men.ut, ~~ K~ıWu ~ ~rj ,~ıayeti~ her ~rafında fasıla kameti:i:\,t' alarlmlz şiddetli mu denizini Kara~enize bağfay~n ~e I y İ-fi:an ııar aileyi kuranlana eadece kanuni 
~ltn.n çctnOeri .00 So~et ukelt ı1e yagan. y~gmw- dun ~ecedenbe- harebeler yapmıtlar ve mukabil ta- Ba'kü petrollerıni nakleden pıpelın r ~ ehliyetlere sabib olmaları yeo~ez. 
.. :ıı.lı. Altnarıılarlll~ ~lci altında 0 _ ri i!idldeth blr-şuretie yagmağa ~j_ arruzlarda buiunmuşlardır. !\1uha - Batuma .müntehi olmaktadır. -Ş.b--d-eiil_w_• _e_lek_ trik_'_ v_e motör ~ mditde rulıiHA v~ ~ erginlik de 

·.-· r tna leçınİf _ lamış ve d&klarda seller hası 0 i-ebeler devam etmektedir. 19'll de Kars muahedesile Tür- devrindeyiz. Düime · · · aa&I ır. a.tti -..uar da kafi de-
St inler '-z. ......... . . muştu:,. ~!ardan alm~n. haber Besarabya mmtakasında, piy~e, kiye Batum şehrinı . ve l~~a.nım aflk yanayor, marp .,!;,O:::: iil ~ da ~ İller .• Uzvi_ 

"-1 okfıolın 6 (A.A ) .... ~ )ere gore yagınurun a~~ı şıddetle süvari ve zırhlı kuvvetlerden mu • G~ana tcrketmıştf. Gürcısta.. ç.alqıyor Stint mefhumu deve ._ yet, bünye, ifraz guddelen nasd 
~1~1~ Hane&_ etıtafına-;· Ftn kıt - Ol'alarda da devam ettı~ı ~n~aşıl - rekl.eb m~. hir Alın.an - Rumen nın Sovyetler Birliğine iltna'kı Ü2'1! yatı. IMıniı' rabvanınd1tn kilo. tekamül röaterip mMldi varlığı 
~. lav•al ettiltı..; l:.ildiaiİ b•ı a. :mıştır. Yeni hasad ınev8'~ınm. ıbat gTUPU •• B.~ıızı iıltikametinde taa~ rine Türk:iyenin Gürcistan lehine meıreleri d ıibi yutan ,.. olpnı.,tırıyona bayat tecrübeleri, 
8-I . eç ıa2ete1.nne .. mekte _ ladığı bugüftierde bu surekh ve te~nde bulunmuştur. Duş. yaıptığı fedakarl!Jklardan istifade ku etine ;'v .. .. ··.w Aor cemiyet terbiyesi de ruhi ve ahlaki 
~ •<Wet1i ç.wrpı~d::-ı._. it - şiddetli yağ'lllurlann yağmasından manan bu ıisıtikaımetteki taarruzuna ,,..,;ıedi Ancak Türkiye bir şartla vv oıru yurumu r. • tarWlarımı• kankterimizi talı 

ua ıe~ M eoına .. ek ed" k t' 1 ımızm fid.detli nmkaveme - o::~ ·· , ' det, ahlik, nah hareketleri de bu kim eder. Jk. dem geçİrmed -c .. -•ftrıd.Jk.j . rrtll&~lt\a~h Iian - Maftıu1 zarar gomı t ır. ti 1,:.: oimaktachr. B~~ Gürcistan}~ tei:ketmh.T~: ... d·:._! ~im. ıttıdr. Onunld içinbarbfim: lıisleırini intizam •kına ala~ 
! ~ V•Naarn~re e heniz k Yapılan tetkikat neticesinde -4 Tüıikiye Batum ımamnı ı~-uır -.& sevqme er e yı mm ı irade kuvvetini bulmadan önül 

~it. •§ --""'-- F ransada Rusya ya arşı T emnmzda düfürülen dütrnan tay- ve.rıgi ve resım vemıe'ksizin kendi aibi motör sürati aldı. Parkta tanı- davıuına, evlenmek sevd:.ına 
N - o gönUllU kaydedil!yor yarelerinin •Yl•, evvelki tebliide ticari ihtiyaçları için kullanacaktı. pn, linemaıcl. sevİfen, pulaıeıda diifenler hem hayal sukutuna bem 

eyyorktaki AI . . bildin1.~ği üze~e 43 olmayıp 61 Demeilc ki Batum b:r nevi Türlt nipnlanan aençler bütün bu mua.. de bayat inkİaarlNl mabluimdur • 
kon l l ınan (~ l D1C1 sa,,Uda) dir. Brzun zayıatımız 29 tayyare - limanı olarak kalıyordu. meleyi bir güne sığdıracak kadar lar. Evlenmek için vazu kanunun 

SO OS Uk mem bir gıöftüllıii krt'ası teş'lriline karar dıir. MU&Ul motörletmitlenlir, koyduiu Yat kaydi maddi er~ik 
asıJ b 1 uru vennişlel'd!ir. Bu kıt'a Sovyetler Uiaaynahl.r söoüllü yazılıyorlar . • , .. Fakat artık (Yuva kurmak) için kifi gebe de irade kudretinin 

Ne~ l U undu a}eyhindeıki cephede Fransayı Zağnfu, 6 (A.A.) - Hırvatistan B.ıl3ı'hare ,1926 da An;ca~a. h~kU.. ,..umıelesinin bu ıürati, yu • tekimülü için pek Udır. Bunan 
~ A"'-a 6 (AA.) - Nevyork. tmsil edecek ve Avrupa medeniye- da Bolşevik tedhişinden evvelce meti ~l ~~ fraka yam Ingılte- vanın bomlmuına da sirayet içindir ki b.,ka memleketlerde 
'n J ~ koaaoloa1uk memurla. tini müdal a hizmet edecdk- daha geçen1erde kaçıp gelen on reye aıdı~tını tanıdlktan sonra ettiii için bota gİtmese gerek. Da. kanunun müsaadesine rajmen iz. 
~.~,:~ Otte, Cumar16ai ri - tir. nGönüllü a~~;dı bu dört parti.. binJıerce Ukraynalı bulumnakta .. Kericülk petrollerinden ır.ahrum ba fenua böyle yıldırım sistemi divac; çağı on Mkizden çok ileri 
~~nda asıh o'1ra.k ııın bütün ~ubelerinde ve Pariste dırlar. Eli stlah tütan hemen he- kaldı, ve .Batuma akan petroller - kurulan yuvalar sene ytld1r1m ıüra yatlara uzalılnuftır. Türk kız ve 
~~-. .. . açılacak. olan husu9İ bir büroda men lbü.tün Ukraynalılar deriıal den kendıne h:sse çıkarmayı araş tile yıkıllrken .,.ada bir ytldmm delibnldarl da hu mühim hayal 
11..i..")~ dö ıore Julius Otto, ~vus. )'al>ılaıee!ktır. bolşevild.iğıe karşı ıharbetmek iç.in tır<lı. ı...- de oluyor ve taraflardan davumda acele etmeseler ve ce. 
~ lliS.ııı._~- lınaaı.unda ıatek . .. kaydedil . ~ rd" B Vam........ R T"" k f ~ birinin. • -!.-..1 L!...!_!_ nuy' etin temeli olan aile nr••ın1 ~ V .:-=._---iyıoJldu Hatı lalld d - 31 lııomünilt tavldf edildi gönıülllü mış1e ı.r. u su- ... ......__..,,a, us - ur men aaı.- _.ana ~ mezara --. 
Ni ~ak:i Almaa ~yüka J_ Paris 6 (A.A) _ Polis genit retle Hıırvatistandaki Ukraynalı - lerinin karrnakarlfWc olduğu bir aitaoea aibi totaliter neticeler ha. W911mı,..k kadar -ilam kur. 

••ız.ıu11ıw1an M.e1bz de bir karr&ist propaganda ~rke • !ardan ~c?~b bir ~&ıü.~~ ~e.. y~~ ~ bu esasen girift olan va.. .1 ~L.~:n, ~ salar. ~ I c· J. 
1 ~ ....::_l'üaMA bir.·. talwM:a kur • zfnt ı.. .... - ve M kcJmti.nist tevkif yeti sefeıııyes; t~ı duşunii!. &ye. tı hiç d~ ~olaYıattıracak ma • Ye uy1111, ...._ .4JMll,,.,_ ~ 

.___. -.- e~U9 uıe..,.... taiıyeUıe -delildir· ....- Wli ••••iki ~· RR le. '-" 

Muğlada zelzele 



4 Sayfa SON POSTA 

r 
l Sehir .. lla.berleri J 

ikmal kursları 
ayın 15 inde 

açılacak 

Avrupa merkezlerinde birikmiş 
ithalat eşyası bekleniyor 

Kadeş ve Marakaz 
vapurları hastane 

gemisi oluyor 

Temmuz I 

KÜr&ların hazulığına deı1am olunuyor, öğretmenler top
lantılar yapacak 

Bu eşyanın mühim bir kısmının Macaristanda ::~n~!ıai:~e~e!~~tıe:~z.~':n":ı:: 21 Haziran tar!1ıli bfünecemı.ıc1e 1 Öncebeci yeni Acun sokak 19 
buıundug .. u zannedı·ıı·yor, Basrada bulunan temin edecek kazanan okuyuculanmızın isimleri marada Kemalettin Ziya, A~a 

21 Haziran tarihli 
bilmecemizde kazananı 
aşağıda yazılıdır. lstanlml.da O\L - zarı Ç~omıemeyd'anı caddesı madd elen·n celbi de mümkün kılındı . .. . . d lu.nan okuyucularımızın hediye - mahalle 105 numarada Bülend. 

Bır:kaç gundc~ben şehrimız e lerini Pazartesi, Perşembe günleri Muhtıra de/teri 
Orta dkul ve liselerde ikmale ve Trakyada telk:kJer y;ıpmakta o öğleden sonra bizzat idarehane -ı <Son Posta h:ıtıralı) 

kalan talebe!crı yetlşUrmek mıık.. Son haftalar içerisinde piyasa- Basraya gclınişve fakat Irak har;- lan Münakalı\t Vekilı Cevdet Ke- mizden almalar, lüzımdır. Taşra- Edfrne Huköy po.ta ıdgmf sadıle Maarif Vekaletinin açılına. da bariz bir ithalat hareketinin katı üzerine orada beklemekge rim İncedayı dün ak§amki ekspres ıla bulunanların hedıyelcri postal Fikret liızı Aysel. Hendek j.ın 
sına ıkarar verdigı ikmal kursları başlad.gı ve bu maksadhı cereyan mc~~ kalmış olan ithal~t. mad - le Ankaraya hareket etmiştir. Ve- ile adreslerine ı:;öndcrılir. Birinci ma kumandanı Kamil of;lu Tur 
hazırl.ıklanna devam olunmakta - eden muamelelerin cnnladığı mü- dclerıdır. B:ıniarm "kscrısı Ame- kil Haydarpa~a garmd.:ı vilayet, ve ikinci ikranıiy~y~ kazanm~ o- Erim, Çanakıkale Atatürk maha 
dı:r. şahede edilmektedir. Filhakjka j ri.kadan ve lngiliz. müslemlekele - part.i, belediye rievlct denizyolları, Zanlar gazeteye konulmak üzere Eski Mahkeme sokak 24 numn 

Kurslann prgoramını tesb!t et.. müna'kale yollarının bugünkü va.. rindcn gelmektechr. Bu suretle demiroylları liman lan, posta ve ı iyi çıkmış birer fotoğraflarını ver- Mine Ülgen. 
mck üzere okullarda oqrctınen ku ziyette arzettigi müşkülat dolayı - piyasada ithalat vnziyetin<lc esas.. telgraf ve m'ınta'k:ı liman reisliği melidirler. Resimli albii.m 
ıumlan bµ.gı.inlerde topl:ıntılar ya. sHc bugüne kadar piyac;aya ithali b bir canlılık başlamıştır. Hane.. erkanı tarafından uğurlanmıştır. Bir Futbol ''!P~ . . 1 İzmit Tepecik mahallesi Çc 
pacaklardır. lüzumlu olan bazı maddelerin ceL den cetbedilecek diğer :maddelerin Cevdet Kerim İncedayı şehri- İstanbul Haydnrya~:ı lısesındekı Sı. sokak 3 numaradn Suad Ayt 

Kurslara ta;ebe 'kaydına bu a. ıbi müm!kün olamamıştı. D ğer ta.. de aynı yol v:ısltasile itha}j arb'k mizdeki tetkikleri esnasında Ka. vas talebelerinden 23 7 numaralı 1 Antalya orman konımn talim 
yın 10 una kadar·devam olunacak. raftan ithal edilecek bazı madde. mümkün gôrülmc'ktcdir. Yalnız radenize posta yapacak. dcnizyoL Nurettin S~ğla~i~. taburu .ikinci bölük başçav~şu 
t r. Şeh.rımizdcki bütün lise ve Icr de mü:bayaa merkezlerinde kal bu y61la yapılacak nakliyat b raz l r vapurlarının bugünkü şartlar Bır ~ıi!e kolonya AydcmJT, lsıanbul kız muallıın 
orta o'kulların müdürleri cinümüı- d:klanndan bunların derahl celbi ı uzun sürmektecEr. Çünkü Suriye. · a. 

1 
d d h r ah t etme lstanbul bölge san'nt okulu tale- lek mektebi sınıf 2.C de 325 

11 if 
,..... okA d 1 ·ı 11 r 11çı~ e al a .1sa ;.ın scyl a lmustu•: besinden 261 mmıaralı Fehmi Di- Kokulu sabun deki Persemb• günü Maar ~""- çareleri ara~tmlma~.ı b:ıŞ!anın•ş.. dBki har nt . o ayısı e, ~· . n en mcsc es• e meogu o , • • . • 

1 1 
duni Tcvfrk Kut'un riyasetmde tır. Avrup:ı h.!lttınd~ deıniryoJu aktarma sureuı~ memleketımızc Bu sefcrler1n gündüz yapıl • dıcı.M k k l h l <So~ :;.ıa h~ ı~ 1~ Kız L:SCsinde bir toplantı yapacak münakalesinin temini irin büyük gctiııilınektedir. et af d t tkiklcr yapılmak aro en ap ı ma tıra stanhul u lye ~g n ca 
}ardır. bir faaliyet gôsterilmekted!r. Bu . Pityonda köprülerin ve hatbn m.ası r ın a a del teri si 409 numarada Scvrm Turan. 

Bu toplantıda kurs .ha.zırlıkla~ı nunla beraber münakaJenin kesiL tamirinden sonra Avr.up_ anın muh tad~.ner taraftan Münakalat Veka Zile Hilal ecznhanesi sahibi Müm tanool Şehzad~aşı STeykh Al

1

i 5~ 
- b k ı n 

6
' ~hı C" ·· 3 numarada Saıp e er, sla gözden geçi!'!lerek ve intı~·aca go- memesi için otobüs senTisleri ya~ teHf merkezlerınde ın mış 0 a leti Kadeş ·ıe Marakaz vapurları- taz og .. unkgkor.bl' kalem Hayriye lisea talebesinden J 8 

re hangi okullarda ne kadar ku~s p1laca'ktır. birço'k ithalat eşyasının derhal cel nı .hastane gemısı haline koymağa Mure e ı 
1 

> marah İhsan Arıbumu. bu ,_. ı rd c:ekil · '-"-- ı kt Bu eşynnın . . B .
1 

b CSon Post:\ hatıra ı açılacağı ve .urs • a ne • Diğer taraftar. Basrada bulu - bi nrJ.n~un onca ır. • karar verm>şhr. u gemı ere ıoa _ .ok • 

868 
.. Albüm 

de ders gösterileceği tesbit olu - nan bazı me\•adı.n celbi de müm - müıhim bir kısmının halen Maca. eden sıhıhi levaz•m ve tertibat te- .. H~dımbkoy k crı ~phosta 
1 

rin·d:: CS-On Posta hatırah) naca'ktır. n-~n olmııc<:tur. Bu maddeler şim. ristanda bulunduğu zannedılmek- . e<i'l kt V kA 1 t . . ÇUTlG\J ta ur arargn er e 

~u .,- mın . 1 
ece 

11:· de a elAkış~ı mel. Haydu oğlu Mehmed, lsuı.nbul Ca- Sam9Ull 19 Mayıs mahallesi Bu 'kurslara ok.ull.:ırın asıl tale • ..ll!ye •·-dar muhtelif tarihlerde tedir. selesıle çok '-"a ·1n nn a a aaar o k k lu f 2/B 

2 

d J ı M 
uı ~ J • •~ • Li • 1: ğaloğlu erke orta o u sını caddesi 1 numara a a e e besinden başka ısı.yenler de de- makta, işçilerın sdıhat , neşe ı .ı., 8 ...,..,01ı lb,.him, lotanbul İ,,..Ut buet mahallem Um 

vam edebileceklerdir. . Bir adam apai-tı- Bir hamal asidle olmalarını idarelerin muvaffaki - KurtuJu, caddW 132/2 numa<ada geçidi 10 numuoda tütii<> <adıi 'İkmal kursları bu aym 15 mde k k ğ b • yetinde ve tarifelerin ucuzlamasın Jffet Arın. hir oğlu Kemal Yük,el, İstanbul açılacak 23 ı\ğustosa kadar de. mandan düşere ÇO a ır ır da müessir saymaktadır. Bir ~uluş Kurp n J olma kalem lisesi sınıf 3 de 523 Necla. 
vam edecektir. • k ·ıd ·· ı d·· surette yandı veya icadda bulunan teknısyen (Son PMta hıthralıl Alüminyom baTdak 

Bütün orta olrul ve lise öğret. fecı şe 1 
8 

O U ve ;şçı bu buluşa ismi verilmek ıı..ı.ıu..u-, Kiaahya h•ttı N""et <Son ...,,... hatualı) 
menleri bu ayın 15 inde vazifeleri Dün Ulehdc f ec:i bir kaza ol- Düın Sirkeoide Çiçekpazarında suretlie manevi bi: mükif atla. l<ar ...._..,. ... un.da d<mhyolu m;lı.aı\.,a l.ıanbul Kuımpa,. Ba.ı• 
baş•nda bulunacaklardır. Kurslar muş, Melımed fsminde 35 yaş.ııda bir amelenin muhtelif yerlerinden şılaııaoak ayrJCa in pnm venle - böliik 2, onI,..• Mustafa Ku•d. ı~ yok""' r • ....,_ sokak ı 

0 

. 

ihıtivat'.a gö~. türkçe, edebiyat. bir adam bir apartımanın en üst ağır surette yanmaslie neticeJe - rek maddi bakımdan da tatmin o. tanool Kumka~ı orta okul~ .tal~~e- rada Hikmet Nur&en, İstanbul 35 
tarih, coğrafya, yurd bHgisi, katı~n düşüp ölmüştür. nen tir kaza olmuştur. lunacaktır. ~en 685 Salıh, lstanb~l ıkıncı ılk ilik.okul talebesinden Maide, J 
matematik, tabiiyc, felsefe, Zihnen malu! olan ve bir hafta O civarda tüccar Mustafa Bal.. MünakaHit Vekaleti Devlet De okul talebesinden 263 Nurbarn. ool Ye~lköy Halkalı cadde!ı 
fizi'k. kimya derslerinden açıla • evvel B~rköy hastanesinden çık mumcuya aid bir damacana asidi niııyollarında tatbik etmekte oldu Dit lırça•ı kardeşler eokak 6 numarada S-
ca'kt:.r. Kurslar her gün sabah saat mış lbuhman Mehmed Lalelide sırtında taş:makta olan hammal ğu muayyen kömürdcn,ı:ız miktar. (Son Posta hatıralı> hat Erzi. 
8.30 dan 13 e kadar devam e<lecek. Ordu caddesinde bir akrabası.na Hamdi Yanbakan, damacananın da kömür yakarak tasarruf temin Sueığırhk Orta mahalle belediye Ayna 
Ur. aid apartımanı gezerken. açık bir birdenbire patlamaslle omuzların.- eden ikaptan v• makinistlere ta.. cadde>inde 56 No. da Şe .. ı Uğur. K<>nya leı.,.,.on cadde.i 195,, Öğrendiğinuzc gOro &kullarda pencerenin önüno gelmiştir. dan. yfüilinden ve viioudüniln bir samı! edilen kömürün yüzde 50 Çanali.ale v>1ôyet sıhhat m""':'!'" ma<ada A.ım EZgimcn. Ç~I~ 

1 ikmal imtıhanlarına Eylul iptida. Bir aralık pencerenin üstüne çdk yerinden ağır şekilde yanmıŞ- sini müıldUat olarak vermek pren. Ôm.eır Tek.söz [k.ıe.ıı Serap Tek90z. 1'.eri posta J 170, 3 üncü bolük C 
sında lbaşf anaeaktır. İkmal imti - çıkarak, olıfarıya bakmak istemiş, tır. . si pini Delet Demiryollan oebeke- ı-..ı..ı P-•"."',.I ıu..ı..ı- l < I •><ı• Aluneö C.ngôz. Ao k•'"ı ' hanları bi

r ay kadar devam ede- fakat birdcnbir e müvazenesini Yaralı ifade v~remiy~cek bır sine de +-.ı.u e~. .__..ıı K adri T-.ıaoilu. '-ci Dirim. .akak 5 numarada . 
...ıi°- h ine kal.. ..... .,..... n:. m acuna cü kııı.t Doğan Titzon"-a; ıst co'k ve tedrisata Teşrinievvelde ka~erek birdenbire sokağa ~...., halde Oernıhpap -*•nes • .....,.. . h lJ . 

66 müştür. Sukut neticesi başı pat - dınlaralk tedavı altına alırınnştır. Bir smema yangın Bozöyük i_kbal cadd:sı 22 nu - Ceva?paşa ma a e.91 num başlan'"'akt>r. lıyan ve vücudu hurdahaş bir ha.. • l hl"k . ti H m.,..da Mulısm Çolakoglu, Anka<a lb ... hun Akın. 
Şeker ·ıht.ıka,. rı le gelen Mehrned birkaç dakika Başkasının pasosunu e 1 es ı a a 1 

zarfında ölmüştür. k il ya yeltenen Beyoğlunda İstiklfıl caddesinde 

b kk il Hadiseye zabıta ve a~liye .e~ U anmı Suriye pasajında İsmail Saimin 
Yapan a a a :koyarak, nöbetçi' miiddeıumumısı çocuk işlettiği Zafer sinemasında evveL 

Orhan Köm tahkikata başlam~tır. ki gece bir yangın tehlikesi atla. müstahdemleri 1 Ali isminde l;i yaşında bir ÇO- tılmıştıır. 
Diş tababeti kurs arı cwk sdkakta bir mektebli pasosu Makine dairesinde makinist mahkemede Tııb Fakültes! tarafından açılına bulmuş ve üzerindeki resmi :ken~~ Saim vaı:.ile~ilc meşgul bulunur. 

sma karar verilen D~ Tababeti fotoğrafile tebdil ederek vesaıti 'ken h€nüz enlasıh.m1 van b 1r ~f>
Bi.r ihtikar hadisesi dün adli • Tektmiil Kursu bazu-lıkları ikmal nakliyede kullanmağa başlamış - bebden dolayı birdr-nbire r:ımlE'r 

yeye intikal etmiştir. edilmiş ve kayıdlar tllmamlanmış- tir. tutuşmuştur. Ateş etraf~ sır?vet 
Hiıdisenın suçluları Çemberli .. t Kn.ı 8 bugünden !itibaren faa. Faka.t dün bir tramvay seferi :ihtimali g6sterirken yctışen ıtf~-

taşta bakkal Agoo He tezg.ihtarı li~te .:Cçecek ve Profesör Zıya esnasında kontrol .. ~munı ı~ın iye .~rafın~a? söndürülerek tehlı
Nişan ve kasadarı Oranigodur. Cemal Ak;oy tarafından idare olu fankıan vararak kuçük sahtekarı kc onlemnıştır. 
Bunlar dükkana müracaat eden nacaktı.r. Bu kursa birçok diş ta. deıiı.al polise tcslı~1 e~nt1!ştir. Suç Had~ ... 1etrafıntda z~bıtaca lah-
Eşref ~nde bır kahveciye fiatı bibi ve dişçi iilirak edecektir. lu Ali ~dliyeye vcrı mış ır. kikata ,~ anm_ış.:.__ır_. _____ _ 
50 kuruş olan çay şekerini 55 ku .. 
ruş üzerinden satmışlardır. Fakat 
Eşref hadiseyi polise ihbar etmiş 
ve derhal bir cünnümeşhud yapı. 
]arak üçü de aıllıyeye teslim edi.l.. 
mışlerdi.r. 

Dün suçluların sorgusumı ya • 
pan nöbetçi müddeiumumisi Be. 
dia Söy'l~ez su~l.uları Asliye 2 net· 
ceza mahkemesine sev'kctmiı; 
~eme, uç suçlunun da tevkif
lerine karar vermiştir. ------o-----
Parti genel sekreterimiz 

şehrimizde 
Evvelk!i gün Ankaradan şeAri -

nu2le gelen Cümhuriyet Halle Par. 
tl6ı Genel Sekreteri Dok.tor Fikri 
Tuzer lbir ay kadar utanbukla ka. 
laca'k ve biraz rahatsız olduğun • 
dan do'ktorJann nezareti altında 
tedavi edilecektir. Parti G,enel 
Scl<rcterine Zonguldak ~fob'U6Uı 
Halil v~alet edecek.tir. 

( An karadaki tenis turnuası ) 

riyor. 

P a zar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Ha•n bey hak 
ne .riizıel tetcbbüa •. 

Merhum 
T evfilt Fikre tin •• 

A~iyanının müze 
~ k.onma91 nıda 
münevver bayanları -
1n1z111ı yud ımı başta 

.eı.rw... 

-

Haan bey - Tebii 
azizim. Me~ur aömiiT: 
Yuvayı yapan ~ &IAJ
tur, derler!. 

.. 

1 
1 RADYO 

PAZARTESİ '7/7 /9U 
1 

7.30: Sa.a ayarı, 7.33: Hafif' parça_ 
ıar tPU, US: Ajans haberleri, 8: Ha. 
fif parçalar, 8.30: Evin saatl, 12.30: 
Saat aya.rı. 12.33: Fasıl p.rkıları, 12.45: 
Ajans haberleri, 13: Faaıl şarkı lan, 
13:15: Ka'"'1k program <PaJ, 18: sa_ 
at ayan, 18.03: cazband IPI.). 18.30: 
Memleket tp06tası, 18.4-0: Violon.sel 
solo, 19: (Mehrnedln saa.ti), 19.15: 
Köy h&va.la.rı, 19 30: Saat ayarı ve a_ 
jaııs ıhaberilet""t 19.4.5: Müztk: ıFasıl 
auı, 20.16: ~ gazetesi, '!20.45 
Bir balk türküsil öğren!yonız. 21: zı. 
raat takıviml ve toprak mahsullei bor_ 
IUI, 21.10: Solo şarkılar, 21.45: lHOŞ. 
~), 21.45: R~ senfoni orkestr~
.sı, 22.30: Saat ayan, ajans halberlerı; 
borsa, 22.45: Dans müz!ğl CPl.l. 

( TiYATROLAR ) 
SUlldiye Şenyol Tiyatrosunda 

7 Temmuz Pazart~ gjjnü akıamı 
Takaim Akıntepe tiyatrosunda 
J 1 Temmuz Perşc:nbe ak'8ml 

Maruf film rejisörü 
VEDAD ÜRFİ 

KAN Ut 
Komedi dramatik 3 pı:rde 

Eserde diğer roller, sabık Darülbe
dayi, İstanbul Opereti aan'atkitla

rından müte~kil bir grup · 
tarafından oynanacaktır. 

Rafid Rı:ıa TıyatrotU 
8/ 7 /94 1 Salı giinü ak~ml 

O.küdar Aypnrkt.a 
- Aıılzadeler -
Komedi 3 perde 

Hailde Pi')kln temiillere iftirak 
edecekt!r • 

Maliye Vekaletinden 
ı _ o,s Hl 1,5 tona kadar panel tipi kanı.serili Ford, Şevrole, t 

nasyona! Opel markaların.dan herhangi birinden olmak şartile beş 
kamyone~ veya bu tipte kııroserlı bulunmadığı takdirde gene ayni 
t alardan &eş aded §asi kamyonet alınacaktır. 

Med:ür slklıet!erde kamyonet bulunamadığı ta,kdirde 2 illi. 3 ton:ı :ı 
ayni tip taruserli veya şasi Fargo, Doç, Enternasyonal, Busslng ın 
hnak şa.rt.tle dört Lane kamyon satın ahnacakttt. 0 

•Alınacak kamyonet veya k.nmyonlardan Panel tlpi •Or1jlnab ka~ 
liler bulunmadığı takdırde mevcud ?iimune ve . fenni_ ş:ırtnam , 
münderiÇ vasıflara göre yeril oımat üzere a<ledlerıne gorc tar~ 
tırılacaktır. 

0 2 _ o.s na 1,5 tona kadar kamyo~et •asilerin be~erı 3500 lir~~ 
adedinin muhammen bedeli 17.500 hradır. Panel t.!plnde yapt 
karu.serilerin beheri J 500 Ura dan bel adedhıln muhammen i>e<iell 
lira olup beş aded ka1'05er ve tasinin mecnıu muhammen bedeli 
liradır. ~ 

2 lll 3 tona tadar kamyon şasilerln beheri 5500 liradan dört. a ;'. 
00 men bedeli 22000 liradır. Panel ttpinde dört karoserinin 

:ne a~500 liradan 8000 Hr~ olup dört aded karuser ve şas!.nln tll 
hammen bedeli 28000 liradır. 

m~ _ Muvakkat teminatları; beş aded ıışasl ve karuse:b kıırnYo 
1875 J;ra ve dört aded «şasi ve karoseriıı kamyonun 2100 liradır. . t-" 

4 _ .şart.nameler Maliye Veka.Jeti Jeva2ım müdürltiğünde veya JS 
bulda ı>olmabahçetie maıı:·e evrakı matbua an.barından bedelsn 

İstanbul Belediyesi İl anlan 

urır.ıparunda Kasab Dcmirhun mahallesinin Yeşıltulumba ve ~ 
sokağında 24 _ 26 kapı numaralı evin hedim ıve tahnssül edece\:'\e 
nın satışı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin b~ 13~ lı alC 
teminatı 102 l!radır. Şartname zabıt ve r.Juamelat müdü üğü k uııı 
görülebilir. İhale 1817/941 Cuma günü sant H <ie Dai~i EnC uı. 

1 
yapılacald.ır. Ta.!~rln ilk tem1nat makbuz ıveya mektu()larile il 
nü muayyen saatte Dalml Encünıend~ ıbulunmala:n. (5390) 

M. M. Vekaletinden: . nlı 
ı _ Kırıkkale Ba.n'at Gediltli, Ankara Musiki Gedikli, Merzifona~ 

Qrlaokullarının yalnız birinci sınıflarına ve Kayseırı Ged.kil Ort ~ı 
nun her üç sınıfına 941 Eylülünde b~ıyacak 941 - IMZ ders " 

talebe alınacaktır. ileJ 0,ıı ,,, 
2 _ İsteklilerin Türk ırkından olması, kendisinin ve a 1 

1
e r 

hal ve şohret sa'hıbi olıruı.ması, sıhhl muayenede sağlam çıkması ~ 

pıla.cak seçme sına:ıında muvaffak olması şartın. bilyill"IJ 
3 _ Ta.h.sillerini ık1 seneden fazla terltetmiş olanlar, y~ın:ı ise ~ 

veya küçültmüş olanlar, y~ları, boyları ve ağırlıklan Mkerı 1 az 
taokullar talımu.tındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul oıunın ı~r6' 

... _ İsteklilerin 10/Hazıran/941 den ltlbaren bulunduk.lan yer pı;i!,"tl 

.,. a .. a.at yoııarı ker-lik fUbelerınden dtğer k::.ydi knbul şartlar e murac 
10 

_
41 nmelerini ve buna gore de kaydi · kabul kftiıdlarmın eıı geÇ 

1 0~~ ~/941 tarıhine kadar askerlik ıu?>elerı yollle Cirmek lst.edikl~ ....... 
rın müdürlüklerine göndermeleri il&n olunur. 
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7 Temmuz SON POST~ 

Bilc8.ye ~ icBi uasaB edilmeli mı 
Bu mayoyu evde 

\J 

Arkadaşımın kocası 
çocugunuza 

yapabilirsiniz 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Cevab yollama müdde-
dDn hitam buldu 

Düne kadar elimize 
cevabları neşre 

m1ım;p;ı 
"içkisiz kafa için 
ızbrab çok acıdır, 

içki ızhrabı 
ta tlılaştırır,, 

çuruyen in 
\ara acıyorsak bu 
ortadan kaldırmalı 

_ Ecved! onun en mukaddes şeylerını çal- Evlerini biliyordu. Bir gün 
Hayır, artık 0 geceye afd bir dlkan sonra, fırlatıp atmazdı. torndbille geçerler'ken Ecved 

şey hatırlamak istemiyorum. Gc- La.kin neye gelmiyorlardı? atan göstermişti. Bulabılec 
cesi.z gündüzler, giit'ıd~zsüz gece: Niçin bir haıber göndermooıiş.. tahmin ediyordu. Ancak, F.cv 
fer ıbırıbirini t:ıkib edıyor. Haydı lerdi? nasıl göreıbılecekti? Evin kapı 
oğlum Sedad. ceketini giy, dünya Acaba Ecved mi hastalandı? çalıp soramazdı ki... 
budur. Azalı çekeceksin, güldüm Bu ihtimal onu daha fazla üzü. Köşe başında bekliyecekti. 
sanacaksın, hazan mcr'ur1 olduğu. yordu. Beş günün içinde belki beş bet günün bir saatinde dışarı 
na IJcendi.ni inandıtaca'ksm, başka- bin iMimal hatmna gelmişti. Onu kardı. Şayed çıkmazsa, apartı 
ları gülerken sen ağhyacaksın, en çdk korkutnn da buydu. Fıcved mn .kapıcısından vaziyeti öğreı ş· - lo Y~: Nusret Sala COfhn 

da ~~di elleri saç~rnın 1 Affet Nevin hırpaladım se-j tım. Gözlerimin baraJlarında ne 
~\ a::v~·or, zaman zaman= ni.~akat kendım~· ha.kım değılim~ kadar bi:ikmı~ yaş varsa.' ~ps:~ 

uğraşacak, didinecek, yıpranacak. haklnnda henüz bir hüküm ver. bilirdi. 

ediyordu. Yanan alnırncıa tevakkuf O, bu hırpalanıştan müştekı yol ıverdım. B:_r ç:oc.~ gıbı hıç -
sın; çünkü yaşamağa mahk(ım. memdş olduğu için :hastalanmış Bu kararla e\-den çıktı 
cun!... olma9tm dü~ndükçe kalbi bur. vaya bindi, ha!sızdi, aya~ d 

- Ne ka g.örünmüyvrdu. Dtıdaklarınm Ta hıÇkıı:_a a~lnmaga baş!n!~ 
Evet, büt~ terledin?_ iki yanına ili:?>tirm!ş _memnun te- Bir ı erk~~ kagl:.ığ:;!<a y::d~dan 

olmuştu s k ın~atım çe bessümler vardı yuzunde.. mış. ... r e a . k k 
tırn H 1 aın ; su tçın~ k ı şme N .. erkeksin Sedadı ne farkı kaıırmış!... San.kı er e 

· e e alnund a m:ş - - e ıyı •· ··· . d ~·ı k' rkekte kalb 
fakıakJar . aıı akan terler _ Nevin, niçin son gecemiz?.. ınsan egı • 88? 1 e-
ler ıırnı:I~ bırle.erek d : ' .. üne c~di. Mırıldanır yok, san.ki ~rke1t .ztırab çekmez. 

t~eşkıl edıyordu. ~rec.k. Başını on b Ncvı·n romantik bir cson gece> 
~ı · · gibi konuşuyordu: • mı çektım: B b . l'md" değil Se. yaşamak istiyordu. 

fi -. Demek son gecemiz N . - ,lile en~.,e \ tedi Evlen. - Üzme art·k kendinı Sedad ... 
nıdı bu tatlı rüyadan e\,n, dad. · · m o~.ı.e s · Bırak bunları artık! Her ı;cv unu. 

l'UıQ dem k I uyanıyo. mem lizım! . h k' 'b· 
ı...,..., e .. akat ebedi bir kabus Bu söz b .. ni büsbütün mahvet.. tulur. Haydı er zaman ı gı ı ge: 
""'"\Utyor. . . . . h Br.ş ne bana sevgmden bahset ... Benı 

- Çab mıştı ~vın evlenıyor A. · · ·• - - b . 

insan denen mahlOk 
Aradan tam 5 gün geçti. 
Selma, 5 gun in 5 gündüzünde 

" rhıkıka cumbadan ayrılmadı 
Ne gelen ne ele b;r haber vardı. 
İğ.fal ed'ldiğini bütün dehşetile 

an1amıştı. 
Herhangi bir mazeret, hastalık 

gelmelerine mfıni olsa, Ecved ne 
yapar ne eder bir hcıber g(;ndc. 
rirıdi. 

y uk llnuturs\ll'I Sedad' ka bir erkeg-in olacak . . . Bu güzel kollarının ansına ~ı, ~· sev en~ 
hJt .. ~ bk hucumt.ı saçlarından ıuw-lan ba~ka b!r erkek koklıya. Sedad ... Bu ~vgıdekı hararetı Beş gün ;çinde adeta erimişti. 
)o dadım, o kadar şiddelH çek· -k b d ~d kl 'a bu yüzde baş- ömrümün sonuna katia-.. sakl1yıa. Gözleri çukura kaçmış, avurdları 
...... r unı 'ki, yütii ıztırabaan buru 

1 
cka • uf u 3.:ı ~!'\l ·., Çıldıra- cağım. Beni büsbütün kavbetmi. çökrriiş, yüzü küflü bir renk aL 

••ıu~u K , ş. a ne es ı...:01aşacatc... . . mı~tı 
du ~.;,,.~. ısı-;c say.. ll r çıkar.yor - caktıım. Başımı ellerımin :ırasına yorsun kı, ben gene arasır:• sem ~ . 

4.llı.nun kuvvet:m e o · ı ·· -ru-m Ecvedin hu derece ahlaksız bir ta ık1 , gu7.e ba. aldım, boğuluyoıdum. goru · . . . 
tarafa sallaaım: _ Sedad, Scdadım ben m .. - Buna razı gel!r mıyım sanı. adam olacağını aklına getirmek 

lfi,li Unutmak. kolay mı bu., .. Seni hiç unutmıyacağım... Sen , 0 rrnn? ... Başka bır ad?mın ol. istemiyor, hfila onu mazur göre. 
~ ~ 8:_~lı • amad.ın bu ca ·k.-n bü. de beni hatırl•yacaksm değiJ m!? .. duktan sonr3 tC'kra:- sen nle bu!u- cek sebebler bul~ak istiyordu. 
.b.~·· . y. Nefesleri.ni yüzümde. 53ç1anm- şur n:ıuyum? Bp~. ~u kacla: ahlak.. İm.kim yok, Ecved gibi, temiz. 

~-um baş-..ma geldıgı zaman a. da h:esediyorum. Basımı d·zJerL 8 z hır adam degıU.nı Ncvın! YaJ. viiksek ve tahsiHi bir genç adam 
tı: nıda bır demet saç kalmı.- nin üstüne ~di. Kendinıi m"ka. n•z bir şev sınnama müsaade et! bu denaeti :irtikab etmez, bir genç 

vemetsiz bir teslimiyetle "bua~ Evleneceğin aC:am kim? kızı, otel odas.nd:ı :ğfal ettiken, 

kuluyor, e-Ian en derin hislerle cak hali yo~tu. Gözleri kararı 
bağlı o1d uğu genç adamın, böyie dizlerinde kesiklik bissedivo 
bir anda yanmda bulıınamayışın. Kalabalık tramvayda, N;fan°"taşı 
dan dolayı eza duyuyordu. kadar müşkülatla ayakta d 

Fakat!... bildi. 
Ya hasta dı•ği1se. ya l1içbir ma. Apartımanı bulması rnüş 

zereli yoksa, uza.kl~qna'k kararını olmadı. Köşe başında durdu, 
verdi ise... liyordu. Saatlerce bcklemeği g 

Bu ihtimaller kalasını muhas:ı. alınıştı. Gel:p geçenlerin garıb 
ra ettiği zaman delıye dönüyordu. rlb lbakmalarır.n, hattA bazıla 

O zaman vaziyeti ne olacaktı? takılmalarına. söz atmalanna 
Namusunu, bir aşka hediye et.. dırmı:yara'k be1c1edi, bekledi 

miş bir insan halinde yaşamaSJna Kaç saat; bunu biiemiyordu. 
im:kin var JJlIYdı? nız akşam olmuş. hava kar 

Ailesine söyliyemezdi. Bu müt. m!Ştı. 
hiş bir .feliket olurdu. Dönmeği düşü.ndO.; ayakta 

Kader onları sefalete yuv.arla. racak hali kalmamıştı. Tram 
mı.ştı lcendisi de namuslarını durağına doğru ilerledi, tam o 
kirlelmek suretile, !büsbütün rada köşe) ı bir otomobil dorum 
malrvlarına sd>eıb!yet verecekti. tü. Yanından geçerken dıkkat et 

&:Yedi aramağa karar verdi İçinde Ecvedle, hatırladı, ~: 
Nerede bulacaktı? ilk tanıştıb gece, beraber go 
F.cved lıenüz bir yerde ~hfllllı.. iü genç kız vardı. 

yordu, daire3i fil.An yoktu. CAdlall _,, 
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KOCA USUF 
Müthiş dövüş 

Tam, keyifle ve hatıta sevinçle 
7'1lueli~cn birdenl:Hre yüzüstü tek
ftl.r Herııellecinin altına d'üştüğiinü 
ıördu. Ne ohnuttu~ Paçadan elleri 
BUJi kurtulmuıtu';' 

Hergekci: b:r İç çengel ıle paça
ları da budayarak ha,iboş dağınık 
kalkan hacnıntn oyununu hBZ.arak 
tekrar alt•na ltolaylılthı. duşürmiiştü. 
Yu~ Binci bir afallama dcvıe

Iİ. d:aha geçireli. 
Anlıyordu ki: hasmı berhaddır. 

Mahirdıir. Oyunla, ~knikle yenil -
IDCZ ••• 

Bo~ kırımJı, e7A'neli ~.;k.a 
çare yoktur. Yuııuf bu kararı ver -
mişti 

He~. kurt kapanı ile, bo
yunduruk-la, kemane ile ezecekti. Ve 
ollasınm ver~ avantajla, boğa, 
boğa. . eze, eze Hergeleciyi bitah 
clüfijrüp )"Cnccek veyalwd pes ctti
receıkb. 

Biraz aoma; Yıbuf alttan lcurtu
lup k~. 

Fakat; nasıl kalkmak. !tendi zo
ırilc ve ımebaretıle dciil. Hergdec.i. 
Dıİn l"2UIİle 4 •• 

SON POST,. Temmuz 7 

Ömer Besİll' 

Yelken teşvik yarışları 
İ&tanbul Su Sporları Ajanlığt J': 

ra.f ından tcrtib edilen birinci 1:'ı1 
ken teşvik müaabak.ası havP", 
yağmUTlu olm.sına rağmen 11111 

vaffakiyetli bir şekilde yapıldı. , 
Üç mil üzerinden yapılan y• 

rışlara Galatasaray. Fenerbll~ 
Boğaziçi klübüne mensub 1 ,.. 
iştirak etti. 

Alınan neticeler Ş1Jnlvdır: ) 
1 - Mahmud ( CaJata.Satd 

46.50. _J) 
2 Samım ( Galata•aı-,t 
3 Bürhan (Galat~-~ 
Olimpiya Y ole yanıtlll ı. l). 

ile Halim lcazandt. 
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Askeri vaziyet 
~--------------

1941 Leipzig 

SONBAHAR REICH PANAVIRI 
31 Ağustostan • 4 Eylule kadar 

Fazla izahat için Türkiye ttthrl mamessilliğf 

lng. B. Zeckser 
MUessesesine mOrncaat ediniz. lsttınbul - Galata 

AHEN ve MÜNİH HAN 
Posta kutusu 1076 - Telefon ; 40163 

()Jutarafı 1 inci sayfada) d'e, gercbe dü~n gerilerinde iş 
k.etine devam etmektedirler. Sov _ görebilecek ve kısmen asker, kıa -
yet kuvvetleri ilk bir geri çekilme men de ahaliden mürckkeb müda -
h reketinden sonra bazı mmtaka- faa çeteleri teşkil etmiş ve hatta 
larda hu harekete giddetli muka • bunları faaliyete geçirmi7 olması -
heleler göstermeğe başlamışlardtT. drr. Vak\ile, 1812 de Ruslar bu 
Alman • Rumen kuvvetlerinden çete1eri Napolyona karşı da kul -
mühım bir kıeıım. da şimalıe doğru larunışlar ve mühim neticeler al -
clörcli.ıncü bir oo"lc.ametten, yani Bu- mışlardır. Son Alman tebliğleri ~ 
kovina k.ııfasının merkezi olan Çer bu çetelerin bazı faaliyetlerini kay,. J 
noviç şehrilc Galiç.yanln beyaz Rus detmeğe başlamışlardır. Bu çete!;-ır NA .z A R 1 D K K ~ TA : 
larla meskun mühim bir merkezi rin Alman ve m:üttefik.leri ordula - DER l TÜCCARLARI ve F ABRIKATÔRLER 
olan Tamopol §Chri hattında bü - rınm gerilerini hayli taciz edecek- NAFT•L NAFTAL•N 
yük bir şiddetle muharebe etmekte leri tabii olm~la beraber eğer a -ı 1 = 1 
<>lan Sovyet kuvvetlerinin yan ve sıl Sovyet ık.rt aları cephede tutu • 
geı!ilerine rnües8ir olacak surcı· te ınamazlarsa t~rlerinin muva'kkıa1 
hareket etmektedir. Romanyadan 1 ve devamsız olacağına şüphe yok -
başlıyan bu yeni hareketin neticele tur. Çinde, mareşal Çan.Kay-Şek 
ri hakkında henüz sarih malumat tarafından Japonlara karşı tatbik 
yoldur. edilen bu usul bilahare Sı:rbistanda 

K rpat geçidlerini geçerek Ga _ ve Girid adasında .dahi . n ~~earnz 
liçyıa ovasına inmiş olan Macar kuvvetlere karşı tathik edıldı 1se de 
ordusu asıl k'IIVvetile karşısındaki şiddetü icraat karşısında tesirleri 
Sovyet kıt'alarını geriye atarak Ko mahducl kaldı. Bu teşkilatı yapmak 
lomea ve Stanislav şehirlerini iega1 için on:lu .kuvvetini daha fazla za -
etmiş ve ileri aksaınile de Dinyes- fa uğratmak fikrimizce muvafık ol. 
ter aıehrinin Galiçyadan geçen kıs- m1yan bir iştir.Mütearrız ordul:ırın 
nuna vasıl olmuştur. Macar ordu - bir takım husuSı maksadlarla ma-
8U bu suretle bundan birkaç gün aıevfyetleri •aıısılm'ış dü'şın.an kov.
evvel Galiçya kıt'asının merkez..i vetleri gerisine paraşüt kıt"aları İn
oan Lemberg şehrini işgal ederek dınneleri keyfiyeti bittabi büsbütün 
Tarnopol _ Luts'k hattına doğru i- ba;:ka bir İştir. 
lerlemiş olan Alman - Slovak kıt. Finlandiya cephesin~e muh~re -
alannln sağ cenahlarile irtibat ha- beler devam etmektedir. En şımal. 
eıl eylemiştir. Stanislav, Lembergin deki Fin kıt'aları mü§kü~ şartlar.la 
l 10 kilometre, Kolomea da gene kar<ııla mış olmalarına ragmen Şı -
Lomberg'in ı 70 kilometre cenubu mal Buz deniz.i sahilleri boyu~a 
ıarkisindedir. Dinyester nehrine ge. Murmansk istikaınetmde ilerlemek. 
lince· bu nehir Karpat dağlarınm te ve Sovyet kıt'alarının muannida. 
Leınl~rg (IUOtakası cenubuna te _ ne mukavem.etlerine rnğme.n elye~m 
sadüf eden kıısımJ.a.nndan membaı- l\lurmaıısk limanının taknben J5 
nı aldl'k.ıtan soma Galiçyayı knte - kilometre garbınd'aki Liza deresine 
..J_ k ih H • k 1 · d' varmış bulunmaktadırlar. u-çre tar te otin a esı ıye ma .. 
ruf olan mevkiin biraz garbınd'a Gerek. Baltık denızınde, gerekse 
Besarahya ıkııf uına dahil olmakta K~radenızde baz~. küçük hıidisele~ 
ve bu kıt'anın tark hududunu teş. mu~tesna ol~ak uzere ehemmiyetlı 
kil etmek wretile meşhur Akker - denız harekatı olmamaktadrr. 
man mevkünin hiraz. cenubunda Hava harekatına gelince: 
Karadenize v;.:ııl olmaktadır. Bu Alman hava lcuvvetleri, gerçi 
nehrin u1J1Jnluğu 111 O kilometre kara kuvvetlerile çok sıkı bir işbir. 
kadaroll', liği yapmaktadırlar. Ayrıca hasım. 

Sovyıetkrin Ta.rnopol mıntaka - larının arazisi dahiline akınlar ya
aında göstendikieri çok şiddetli mu parak hava meydanlarile, erzak ve 
kavemetin takriben 150 kilometre mühimmat depolarını bombalamak 
imtidadında olan Çernoviç - Tarno- ta ve na~liyat işlerini karıştırmıık
pol hat!tında çok tehlikeli bir vazi- tadnlar. Kezalik ric·at eylemekte 
ye~e ka!a.n ~~himc~ hıvvetlerinin 1 olan Sovyet. kuvvetlerınin hareket
gen çekılmesmı teahıl maksadına lerini de tacız eyleıncktedirler. Fa
mü$tcrud olabileceğini dünkü ya - kat, cephelerinin herhanı;i bir kıs _ 
zımızcla z..ikreytemiştik. Bu noktai mıncl'a bundan evvel Polonyada, 
nazar, çekilme işinin vakit geçirme. Fransada ve diğer yerlerde yap -
den tatbiki şartile doğru olabilir. tık1arı gihi süratle büyük kuvvet -
Halbuki Sovyetlerin henüz Galiç - ler tek.sif edememektedirler. Bu -
yadan bu çekilme haıeketjni yapa - nun sebebi, Şimal Buz denizinden I 
madıkları anlaşılmaktadır. Diğer Karadenize kadar imtidad eden 
t~raftan Alman cephesi, merkez ve şimdiki cephelerinin çok geniş ol _ 
şımal mmtakaları.-ıda Sovyet ara - m sı ve Almanların bizzat kcndıle. 
zisi dahtüncle takribea. 400 kilo - ri atarafından da itiraf ~dildiği veç
mıctreyi tecavüz eden bir der.inlik hile l defa olarak adedcn üs -
dahilinde ilerlem'İ~ ve bu sebebi~ tiin düşman hava kuvvetlcrile mu 
prki Galiçyadw Sovyet cephe~ . . • 
miı1ıim bir girinti teklinde çok ge. hare~ etmelendır. . . Almanlann 
rilerd'C kalmı~\r. Romanyadan Be- kendı ?a~a .kuvvetlerını bu geniş 
sarabyayıa ve Bukovinaya karşı baş cephe~ın ıhtı~-açları.na vefa ed.ehit 
lıyıan yeni taarruz hareketı de AL mek uzere Fınlandıya c,.phes.nde, 
manların tasavvur euikleri ııekilde Baltık denizile Peripet bataklıkları 
inkişaf edebilirse bahis mevzuu o-I §İmali arasındaki cephede, Galiçya 
lan şa~İ Galiçya Sovyet kuvvetle- ve Romanya cephelerinde olmak 
ri daha fena vaziyete düşecekler _ Üzere dört ayrı grup halinde kul • 
dir. laınmak mecouriyetindo olmaları 

Bugün'k.ü Sovyet tebliği, Let'on- da bu sebebe ilave edilebilir. 

yerine kullanılır. 
Tahlil edilerek Nnftaliıı aynrındıt olduğu lesbit edilmiştir. 

Umumt satış deposu: lstarıbul Tahlakule caddesi No. U6-68 
'J'el: 22269 Ankara sutış deposu: Yeni Halde No. 1·59 ka-

'" ~ılçı Mahmut Nedim Tel: 2246 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruıuo tarihl: ıssa 

100.000.000 Türk Lira3ı 
Şubt Te aJana adedi: 2M 

Zirai •• ticarl her nevi banka muameıeıeın 

ZirU~ Bankasında tumbarau n lhbaratS taaa.rruf lıel&bl.&ı'mda 
esı&& 60 liraaı bulunanlara eenede ' defa çekilecek ~ur'a ile ataiı • 
d&kı pllna core ikramiY• datıtılacakt.ır. 
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" 
" 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 
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4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3.200 

Lira 
ti 

ti 

" 
" 
" 
" Dıkka.t: Ht'sablannaaki paralar bir sene tçinde ~ liradan aoal1 

d\ifmıyenlere ıkramiye çıktı~ takdirde 4" 20 tulıuile Terileeelı:tir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mt.rt, 11 Haziran. 11 ByUU. 11 Birln

ci Klnun tarihlerinde çeki.lecekt c. 
ya, Estonya ve So .ryet hududları 2 - Cenubi Habcşistanda Gal
mültekasında ve Dunaburg'un 180 1 ıa - Sidama mıntak~sındnki bir .kı
k.ilometre şimali şarkisindeki O•trov Slm ltalyan kuvvetı daha ellenn -
şehT' civarında şiddetli muharebrler deki malzeme ile birlikte İngili;t;lere Levler Oenizyolları 
cereyan ettiğini ve Sovyet kıt'ala- teslim olmuş ve Habeşistanlı! !tal. 

'şlelma Umum 
ilanları lm Mudu .. rlüğü rıını:n A an kuvvetlerini mühim yan Somalisi ve Eritre mıntakala-

zayiata düçar etmek suretile püs • rında artık yalnız ~mali Habeşis _ 

' 

kürtereık bu şehri istİTdad ettik le • tanda Ta.na gölü fimalinde bulu - 7 941 14 7 941 t •hl • • d ht J"f 
rini, ayrıca Minsk'in 90 kilometre nan Gondar havalisindeki bir kı - 7- - - - - an erıne aı mu e 1 
oa-rk•nda Bere 'na nehri üzerinde sım ltalyıan kuvvetile Kızıldeniz . hatlara kalkacak vapurların, . isimleri, kaJ}tış 
bulunan Borisov m.evkiinin cenubi- sahilinde Assab limanı yakınların. 
le ~ene Mins'k'in 150 kilometre ce.. _J,akı' ku"ç'"k b' İt 1 .. l • gün ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar b ki · · . cı u ır a ynn murrezesın-
~u ~ ~le ~~:rıbPe~pl ekti veya di- den ba~a ltalyan kuvveti k.alma _ K.a.radeniz hat.~ın~ - S:ılı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (KaradeniZ), 
ger ı=m~. 1.n ata. ı arı s":"kın mıştır. ve Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımından. 
c&ıa ve Kıyefın 225 kıl ·metre fıma- ş· 1· Af"- d ~ il T b Bartın..__..__.. - S"'lı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (A~ 
1. d o· h · .. . d ıma ı rtKa a So um ve o _ .,,.._._ .. 
Ul e ve myeper ne rı uzenn e . r 1-) s· k,.,.. h·· d 

,_ __ ı __ nup Stal' h tt b. ruk cephelennde esaslı bir tebeddül ına. arı.a . ıI .. ,,,.ı rı ~unın an. 
~ ın a ımn ır parça - le. - Salıı 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de ( Ülgen. ) 
aını te~il eden Gomel mıntakası - yo tur. İzmit hat.tuı.a 

S · d T"d .. D · Tophane rıhtımından. 
nln şimali garbisi açıklarında şid _ • uny~. e u mıır ve eyrıZ<>ru 
detli muharebeler vukua gelmekte a~an İngılızler cenubdan da Beruta l\ludanya battl'aa - Pazar, Pazartesi, Salı 9.5Q de, Çarşamba, Per. 
ok!uğımu bildirmektedir. F..ğer .t\l _ bıraz daha yaklaşmışlardır ve \fişi şcmbe, Cwna. 16 da (iMa.ra~), Cumartesi 14 

k ' de <Su.si. 
man kuvvet ri bu m•·harehelc de kuvvetlerini Berut - Trablusşam - Tekmil Mudanya postaları Gala~ rıhtımının 
muvaffak olurlar da Kiyef _ Gomel Humus müselle i içine itme,:;e ve 
h 

° Knrakôy cihetine ynnaşr ve a.yni mahalden 
attına yanaşırlar<Ja Galiçyadaki eılc.ıştırmağa çatışmaktadırlar. 

S 
k~~rlu. 

ovyet b.ıvvetlerinin fena vaziyet. Habeşistan ve Suriye hareketle~ 
)eri, ric'at yollan uzaklardan da ri hakkında yarınki yazım•zda da- Bandırma rıac.'.111~ - Pazartesi, Çarşamba, CUina. 8 de ( Sus ), 
kesil:rneı'k suıretile büsbütün vahim- ha fazla izahat vereceğiz. K. Galata rıhtımın.dan. Ayrıca Çarşamba. ve Cu 
Je~cektir. martesi 20 de (Konya}. Tophane rıhtımından. 

C K bl a L_...____ _salı ve Cuma 19 da. (Mersin). Tophane rıhtı 
Merkez mıntakastında (Minsk)in yeni · 1 ara g IWM'-

ga rbında evvelce Alman kuvvetle. "'-------n_e....;ş_r_ı,;,y_a_t_~_) mından. 
ri tarafından muhasara edilmic 

0 
_ İnmn; hattına - Pazar 9 da <Ülgen). Tophane rıhtımından. 

v VARLIK - Bu millıyetçi ve L1em _ p b 9 d (Sevvn .. ) Toprume ıht d lan Sovyet kuvvetlerinden daha Çanakkale ilave postası - crşem e a. u- · r ımın an. 
leketçi fikir mecmuasm1L1 191 inci ç b 15 d (B ) C ma t · 15 d (S 52.000 kişı'nin aı'la.hl~rını bırakarak • Ayvalık ha.ttuıa. - a.rş:ım a e ursa • u r CSi e a. 

" sayısı da do1gun yr•ılnrl& lntl§ar et.. t 
teslim olmuş oldukları bugün Al _ det.>. Sil'keci rıh ımından. 

miŞtir. · t man um.wn'i karargahı tarafından İzmir ı. sürat ha.ttına. - Pazar 11 de (Izmlrl. Gala a rıhtımından. 
tcblığ edilmiştir. YENİ TURK - Eminönü Halkevi.. imnlr 2. süra.t postası - Perşembe 13 de (Tırha.n), Galata rtlıtımından. 

Alman tayyarelerinin J.eningrad nln aylık organı olan bu .necmuanın 
ve Moskova şehirlerinde birçok tah Haziran sayısı ç1km~tır. 
liyc hazırlrklarının yapılmakta ol _ .................................................. .. 

duğunu 4teşif UQUfM'!nda tesbit et- Son Posta Matbaası: 
tikleri de bir Stokho\nı telgrafında 

• bikiirılm.iştir. 
M'-"ııkez mınt~l'f\daki hareka 

ta ilave edilecdt mühimce bir ha : 
d.ıae de Sovyederin gerek cephe • 

Neşriyat Müdürü: Selım Ragıp Emeç 

8AHİBLERi: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

NOT: Vapur .seferler, hakkında her türlü ma.lfıınat aşağıda. telefon nu
maraları yazılı Acenteıerimızden ö~renllebilir. 
Galata. Ba.ş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar trmum Mü,.. 

dürlüğü 1'uası altında. -i2362 

O:lı'lata Şu:be - Gala.ta. nbtımı. Mıntam Liman Relsliği 
binası aıtmda.. 40133 

• - S&rkeci. Y-Oıtcu salonu. 22740 
05ZO) 

Temmuz 7 

. ' :...~ . . . - ' 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der yemekten sonnı ründe ii'( defa muntazaman 

dielerinid fırçalaymız. 

M. M. Vekaletinden 
Konya askeri orta okuluna ta' ebe alınıyor 

1 - l/Eylfıl/941 de ha~lıyacak 941-942 ders yılı içın Konya Askeri Or -
taokulunun her üç sınıfına da talebe atına.cnktır. 

2 - i;,tekli talebenın 'I'Lirk ırkından olması kendisinin ve ailes.nin kö
tü hal ve şöhret sahıbı olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacnk seçme sın:ı.vmda da kazanması şarttır. 

3 - Her ne scbcble olursa olsun tahsili tcrkedenler yaşını büyült:ınW} H 
veya küçültmüş olanlar. kendi okullarında sınır geç~ıe sınavlarında ıp-
ka veya bütünlemeye kalanlar, y1şlan, boyları ve ağırlık!arı askeri lise-
ler ve ortaokullar talımatındaki hadlere uygun olmıyaıılar kabul oluna- ' 
maz. 

4 - isteklilerın 10 .111nzirnn '941 rion itibaren bulundukları yerlerde a.
kerlik şubclerınden j,ger ieaydı kabul .şarLlarıle müracaat yollarını öğreD
melerını ve buna. göre de kaydı kabul kiiğıdlarını en geç 10 ~ustos/94.1 
tarihine kadar askerlık şubeleri yolile Konyad::.kl Askeri Ortaokul mü -
clürli.ığune gondermelerı ıldn olunur. «4435• 

MAHDUT MESULİYETLİ ----· 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Müessesemiz idare Meıkeı:i 7 Temmuz l 941 Pazartesi günün. 

den itibaren Tavşanlıya nakledilmiş olacağından, bu tanhten itiba
ren Müessesemizle vaki olııcak bilumum muamelat ve muhaberatın 
aşağıdaki yeni adresimize tevcih olunması ilim olunur. 

Mektub adresi: 
Mahdud Mes'uliyetli Gnrb Linyitleri İşletmesi • Tav anlı 

Telgraf adresi: Linyit - Tavşanlı 

Karabük devlet orman işletmesi revir 
amirliğinden 

1 - Karnbük revir !mfrliğınin Safranbolu böilg-esln:n Selavat yoklll!JQo 
Büyükdıknıen, Taşdıkmen, Ilındır sırtı ve yama arkası ormanlanndaki 
damgalı 4000 metre mikAb meşe, kayın ve ıurgen mnden dıreklcrinbl 
Ovacuma me-vkiincfen bıhtıbar Ulupınar mevkiine k:adcıı· şose güzergahın
daki rampalara nakil, ve verllen olçüye gore tomruklama. ve LStıf Lşl açıl 
ek:Siltme suretlle satılığa kımulmuştur. 

2 - Bu Lş tçın direklerin beher metre mıklbına yedi lira muhammeo 
bede! takdır edilmiştıı·. 

3 - İşbu direklerin satışına aid şartnameyi Ankarada Orman Umaı9 
Müdürlüğü, İstanbul Çevlrge Müdurlu~ile Karabuk Devıet Orman İ.şletınesi 
Revır Amırlığlnde göruıebillr. 

-' - İsteklller n ekailt.rne gUnll olan 16 '7.IMıl tarlh ne r~~an Bal gf.. 
nü saat 14 de 7ı 7,5 .niSbetınde muvakkat teminat akçesini hliınııen ~ara.. 
bük Devlet Oruın,r. Işletmesının Safranbolu bölgesinde Revir Amırl Rt-
yasetinde teşekkül edecek komisyona müracaatları. (5461) 

50 araba gübre alınacak 
İnhi.sarlar umum müdürlüğünün Maıtepedeki tütün enstitüsü i~in df/11 

cud şartnamesine tevfikan 50 amba koyun veya keçi gübresi amaneteJ 
.sa.tın alınacaktır. 

Pazarlık 15/ 7/941 Salı günü saat 14 de enstitü binasında teşkil oıuıı.
kom.isyonca yapılacaktır. Giiıbre vermiye talib olanların şartnameyi IM
mek ve izahat almak i.stlyenlerin hergün müesseseye müracaa.tıarı ilJI 
olunur. (5383) 

, ....... 
~ 

Uçük- tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLAlll 
Kegide:er: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustoo, 3 İklnclteşriıı 

tarihlerinde ya.pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2aoa liralık - 2000.- Ura. 
3 , 1000 • - 3000.- , 

250 liralık - 2000.- !.il" 
"' - 3500.- • 

2 • 750 • - 1 ?0Q,- , > 
4 , 500 11 - 2000-- , 

d 
~ 
lu 

tı 


