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Bu sabahki 
haberler 

Ba sabahki 
Sovyet 
tebllll 

b l&'OSkova. 6 <Raı<bo> - SOvyet .istih.. 
aı•t bllroısu ıtaratından bu sabah 

n~'tldUen haı:t» tmııtt : 
G A4'1.16tos eünu orduları.auı. Smo. ı · ö ·· d !:naıc. Koroısbı, BJelaJa.Çerltow ve EB· Ba11ara röaclerilen i&alyaa ıkıınet~ Mwısolin nın nun e 

wnra ımlka.n ~" ,_,,_ uharob""'c de- ~old reun yapar en 
vaın etırni41e~;.eru....., m ~J r 1 r··••••••oo••••••••••oo•••···················, 
ftı~eı:~~e~:~er~~:ub~~: !Alman tebfiğil İ! YEN/ 1 
~~ - - i 

({ara ku~Jertmızıe li bırlllı yapan T' AARR 7 ız ; 
hava kuvvet.ıe.rlın!z. dUşmanın motörlü •• Mubasara .rl. v j : vasıtaıanna ve IPl.Yadc.lenne şıddetll • 
darbeler indirerek bunlara ~ zayiat • k f 

=~~~-=:. .. ,;::" 0:;::: çemberi Kıye!e arşı 1 
~::f:":"a'l-ı='.'1a~~nı;; Dkraynada 1 harekat başladı 1 

Tophanedeki inhidam 
Eski ve büyük bir ev, yanındaki 
binayı da çökerterek yıkıldı 
Bu binalarda oturan 

sokağa abp 
25 kişiden 22 si kendilerini vaktinde 

kurtuldular, 3 yualı var 

Yaralılar faciayı anlatıyorlar 

rnevamı s incı &aytadaı d JtJJdl ~ Londra vaziyeti i 
Almanlar dün ara " ı nas ı ı görüyor? ı · 

20.000 tonluk Rus Estonyada Taps 1 Kiyeı ;,,;1uı'?e!in~~~~ 'a: ! 
: arruz hareketmın buyuk bır ~ gemisi batırdllar şehrı· zaptedildi ~ tehlik~ arzedecek gi~i gö- ~ 
! runmekte oldugu ! 
1 muhakkaktırn : 

Berlin 5 <A.A.) - Alman başku - 1 i 
mand:ı.nlığınm tebliği: Berne 5 (A.AJ - Ob: ! 

Ulkra,yna'da kıtaatmıız, di.iı'Şman kuv Smolensk muharebe&! hl.ta.tna 1 
vetterınln mUhıısarayı yarma~ için ı ermiştır. La Su.sse gazetesinin i 

trtcıarı teşebbüslere rn1i.ni oftmuş - Berlin muhablrı, Alınan pa.ylta.ıı.. : r:: ve muhasarayı daoo.ltmışiardır. i ıtı.nda Ukrayna m~et>esinin ! 
] 1 ld"~U mütalea.smd a ı [Devamı S inci sayfada • ~mı.<; O U6 • : 

--- ---- ---=-:=:::::::::: : bulunulduğunu bllıdırımektedır. 3 ................................................ ,,. ! Bu muhabir, şu suretle devaın ~ 

ı:...,~~~~:-0~-:""-t~O-:~~- ~ .,..!::re mtlıJllllfdlm'in n-rı I 
d CrasnaJa Svesdu Kıdem i olmanın cMılraU. 9imdı hemen hemen ta - : 

u.. f [Devarw 5 incin saytad"] :. İnhld:ımıJan sonra Necatlbey caddesinin Jıa.11 ~ . . ~,,,~a mahamu. ın4~~~rııu ~~~~ı halde Almanlar dog" Urdug" U hiddet • " .............. n ................ k...................... Dün, ToJihaneıde Necatlbey cad ·ı MedıJh=:ı:.:ı,:;-; .. aran va~ de~ll' . .'\Jrna\41'. t&b.akkwc ettireme- , ............................................. J UD 
8
.. ti.esinde dörder katlı Jtwnen lulrgır. de ta!sllS.tı fUdur: lardı e llltlkav:~t~rdunun bu Bir Avrupa razetesı : ------------- 'kısmen a'hşı'b iki evin ~n 11

11

- an; ün 8Ht 
14 

ü çeyrek ıceoe, Top. 

~ • lmud etmiyor- _ Jaı>0n1anuı ıenlş•eoıe arzusunda Attan ·kt lolması ve 3 kifinin yaraıanm.as:. b&neıde ı:ecatlıbey cadde.sinde alım. 
Olsun, ~usu tn&VCU.du ne olursa hudud tanunadıtmı yazmış. Yeni bir 1 e p t. G 'neticelenen bir ln'.hidam hAdJ9eai [Deftllll 5 lacl S&Tfadal 

J:,!~~.::~=~~' 0"'"'"- :1:::.-:z:~~,;·:::,';:1.,; .. :: mll4katl ar 1 rupu ın[uıtw .. Kadınlann tuvalet için harcadıklan] 
la ~ını kab • lllucad~lcnin fek Asya7a kol attı. 1914 de kökleşti. t ı t 1 . h"'d·se oldu ~~an sonra Ql.f ili ve alır aıktntL 1935 de aşatı .Yukarı .. en~ledi, !Pmdl OJJ an ısı zaman mese esı a 

1 ı enet;eıcıenır. ere ulaşılacağını 11.a_ ::~~r. Jolundadtr. Yarın Ainıale dö. Ruzveltin Atlantikte 
gılizıe ş k llarltaya bakuuz: Yürüyüşünün sey. Çö ., ., ö o . E k k kuyucular sind k' r ar cephe· rtni ve merhaıeıerini taktb edebıunı _ rçı ı e g r şmesı Milli Müdafaa Hariciye r e 0 b e l Vazj tİ b nfz. Falı:at aYD.i haritada bqkalarmınl "hfı'm&lf.0d80 b8hS8dl0 ll0 JOr ah ye u sa- da. hem daha. UZ&kıan1an .. ,ıerek ken- Adr Vekilleri 1 f nasıl görüy l ? dllenne ald olmayan topraklar üuırln- - ve ıye t . yor ar At~ 6 (A A.) - H Or ar ~ ~o~. salıp yerleşq olduklannı ,.ö. Vaşington 5 ( A.A.) - RıyasetJcüm- 1• zahat yerdiler a eş saçı • --~n t ... ~.. er .ne kadar run.unus. hur yatından alınan bır t.ehtzde Rııs.. llıtnta.ka.oı ~,k, bahassa 8rn01&nsk Dfa: siy~t ilemlnde haldun 7alnız \"cllln oimal sularında eemntiye devam -

~t tnda deva.m ediu'orsa da kuV\'ettf.n dot dutunu &'Önlük. An1&41 • etti.it bildirilmekte, fakat ne istika ~ Aııtara 
5 

CA.A.> _ -c. H. P. umumi ~~ tebl~erıı\cie üç «ıindenbe . lan kıdeme de 7er vermek luım. 3a- m ette etttıtı gizil tutuımakt.Jır. be eU bUl'ÜD -5/ 8/ lMl- Batı günU 
~ n IWrQSin ve n· , rı J>Onya &"enitl~e 7oluna P'aı.l.,ıtr. Ö- Bugün Vaşhıstonda h erkes eunu .:ı 

16 
de reiıS veJdll Trabr.on meb'uAı- lllıntalııa.larıtıda'. <la c Jala Çer. bürierl eoktan ba yolun 7olcuudurlar. merak edi>"')rdu : Acaba !nail~R baş.. su Haean Saltanın relslltinde toplandı : --.ııa~ obaretetı k~~ IJWVC!tli blr Andaki faril blldar, laWd.etl dobran vekil! Oörçil A~ ıecere, ... ~ • [Deftml 5 inci DJ'fada] ~nlaruı ııı -rıı. ba.,Iaml§tır. da budur. _ E. u. n>evaaı ı atıl say 

~~kR~~~~~~a ;~~ c ~ .. _ ~ azi•et--, "4~:.:":::::.,.rlere nazaran .-s~erl. v rl __J 
dal'IJeır tlrdusu tJ.kray.oadıa ham m~-

~"11 llıda ı;ecaatıı.e haı1b eıvtıemckte k lı • J b •• l 
~~""?~:2GE Şar cep esınue ugun ne er 
~:· gündf>< .. ,..,.a._ oluyor, garın neler olacak ? 
bhıerika Japonyada Harbin yedinci haftası daha ziyade Aİmanlar ve müttefikleri 

Bir kadın okuyucumuzun erkeklerin 
meyhanede ve kadın peşinde daha 
az zaman harcamadıkları hakkındaki 

iddiasına cevab yağıyor! 

Ulunan ·tebaasını lehinde bazı yeni inkişaflarla başladı 
~ geri çekiyor Almanya •• !!~~!vy~ ~.!!~~!İ .. f !~~~~!n ~:ç !· evveı verm~ oı- ~ 

fl1erikq hiikiimeti a•kcrlerini Ru.va arasında oereya.n etmekte o _ sedilmektedir. Korosten, Kiyef'ın 140 dukJarı ıhaber! 'bu .suretle tayid ve 

'

t<q-1, il•• I L •• • J d kul- lan ımuawzam lhart>ln üç gi.m e\-veı kilometre §imalı garl>Lsinde ve zıt.o- Wlsdik et.mı.§ ol~or. demektir. Gazetemlzde, cKadınlar bir senede tıklı yazıyı ----ca h - ••"Id -ı ICUT4'•1 lftn Q ""l . ""ftf•ftft d h . d mJ ' 80 ""' et '-ft "' 1· d 1 -oocn- • - • '" Ulll, alt Üzer . lebde ba.şhyan Y~ neı ""' ....... ı a a zıya e r ın •A.uOm re ~ar Şima m e. Kezaıtk, &vyet tebliAUermde ~ tuvalete kaç saatlerınl harcarlıırh hem de kızdmı. 
e yenıden ta muttelokler !ehhm """' yeru lnk~ar_ dlr. Kezalik BJ. Cerıkıı!, K.ye!'m 70 ''"""' ile bmhkt.e Kolm mevl<J; isti _ menuıu bk yazı lntloar elmiş, buna Bır kere o bayan .. U>'UCuuuzun ••t. 

"• bulunacalr Jarla dünya sahn.,;ne dahol °"'''* kilometre een"1>undndır. İstikamet kanuıWerlndekl muharebelenlen .. bam kadın oi<uYuoulanm,. 8'nlrleneret, >ett:tı Bibi her '"""' m,..hane dhş _ 
""' ~· 6 <A.A.ı - Ne'York He- tur. FILhak•k•, d-Onıui yazunıroa da kelimesJn; pek giEel izah otm~ o _ bahsedilmesi """'kova ve Lenlııgrnd cmb yamu•lar, enkokl"in tacım pe.. <ünü de.ilidir, Meylmn'O'e ııtae dahi, 
., .,....., une .. '""""'"' Vaşlnglond•- t>saoa Joaret ebnl<ı oldU!iunıuz veç- lan ~lfmetı. bir nskerı muharrir ar_ istlkıımotıerile buiilote bu lstıkameL Sin•e. ve m.,naneı""e ne ka<ar "'8L tct'."m mllpteı.., olsa °''' b>1na sar-~nııt lrtne göre, Blrleşııe Amer kıı hile bırçok gü~erdenberi fıdcta "'ek kad~unı:zın mütaleaJ.arı VeQhi!e mu - leri .settr sedd tm.,.ı; , l . lerını harcadı.klannı somı~lt\rdı B z fcdılecek zaman kadmlann tU\'a eti<'. 
.... "' J-nyadan asrhma< '"•- ' . . ' - . . V< • ~• v• ııan çok bitaraf oldutumuz olhetle, b•nA eevab rlne sarledllen ""1lanm ancak b'1dı ...... "'"-an tebaaoun nımak lime nasak bor kl<oe ""'""" vordmekle harebelerın lıak;Irotte bu me"'1Ierın bu,yüt "°""' kuvvet.ıerıne karşı o_ verme,!; °"'°" okuyuculnnnııza bırak- nh'inl le$tll eder. Sonn. tuvalet >aPıı.;,.:;ı•• hl< 

8
.,., göndermek n~e. otan ..,,..., tuhllğlerlnde boZ> değL bir hnyh .. ,kında vukubulnıakta ol • lan Alman tazyiklerlnln devam ey _ nı~hl<. Ald>Aımız moktuhl•nn çoklu • mı.van. ...., dlloklln oınuyan tU=i 

-.. · şlkl·- )'lll>dllWJ v~ bu tebl1ğlenle duklnnm kalbUI ebnek de !Azım ve lemekte olduğunu -=ektedir, ğundan crkok ""•yucularunızuı da "" arn Uurinde bir kadın , .. tw. CtinkU 
..... ':"'· 8 (A.A.> - A"°"atod bırkno yeni mev<;Aım "'* istikameti tablld;r. Buna göre, Sovyet genci Sovyet tebllğleonden çıkarabllm• mukabil iddia,. olnfrlenm.,te kadm _ ancak '""'"""" tendilonnl ""ekle" ~..,,ı-.,. Vaşlnııtondan habor goee <a11>mata Jl!ıiılaırufhr. Meı '1A, kunna,yı, A.manOann Kqef etra!mdn old u.ıumuz bu manaları mUtte!ik or la<dan aoı>Aı tnlmod>klann• öirenJ>o. b•fondlrobillrter, Şu halde tadmta"" ıı.: lıtr1,..,~~re, aena.b.> azasından Whee- evvelkı günkü SF,vyet teblı.ğ nde Smo ve Ki!ye! mınt.akasındaıki mUhım Sov duların 4 ve 

5 
HtJSb:ııs ta au· t&b

11
..,. ruz Bu meıctubları ısırasilc nesrcde - tuvaletlerine sarrooUkleri samanla er. ~. ,.... Amerika hUk~etinin mı. 1 nsk KD ~ "P B " Oe lı: 1 iS . . • • >ti r ı 446- ceiız. keklerin lold.Ye sar~t.tilcleri zamıuı anı-S ,. tura ofııodnu ram nun! kllr- e ' ' n e ': ' o U - ,.. kovveUerlnon -r lçone ah - lerıte ..,"""°"' Alman askeri ma - mıda dAtlar t adar '"" m d" . .ı<a.. 

S"' ı..,lclnde billanma< taıebınden kameUerlnde ve dunku Sovyet ieb _ nmk k.,..t.ılmaslle alikadar bil. _ ka-rmın ..., .. "' ,..,..,.. hareki- e Anluıra okuyucul0ıntız- dmlann •- ''""''" ~ ve, .. .,., bu raı-. I<!onde d Kolm. 8m0lensk " Bj Yilk bir meyd&n muhareb,..nin ., ... "nı yakmdan taka> ebnette olan dan <S- A.): - ..--n - ve kadını.. 
--..;;; "'kllnnı..,r. Cerkol isl>kanıeueriMe Şiddetli ma_ l.unl§ oldutuna d air olmak ıı..re m,,.,., s -· _..., ·- .....,._ - _,., - ,..._ ı"" '"''"*l 
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2 Sayfa 

Her gün 
--···-

Ekmek işi 
Ekmek fabrikaları 
Kurulmadan 
Düzeltil em ez ! 

~. 

6 
9 

u. 
01 
40 

Receb 

12 

Resimli Dl&kale: 
• 

Tevzi edilecek iplikler 

o'• 1r ndi A. am Yatar SUmer'bank, kıend1 faibrikalarmd&n 

V, ıs 20 17 111 .... .,,,. rı.n ""' .._..... !A»rik.a.lanı. tevzi etmcğe 
.... ""' '22 07 &:'.. • 19 .s 

63 
ıı _ ~nr vcrmlşt.lr. Bu maUnr Ycrlı Mal-

::ı. L>. 

SON POSTA: 

= 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

S. o. s. ıu· s. u. t~sarru!1 _,_ h~ oldutu pnmuk iplikle _ 

==------=-..:.-:.:....1.J.&6..;..Jl ıar Pazarı V861ta&le allkadıarl&ra tevzi 
. edilecetttT. '----------------------------------------------

- --

Bitmiyen iş bozulur 

a Tilrk tabiiyeıtind.: bulunmıynn 
bazı kimselerin kU~lik san•atJar kıınu • 
nuna aykırı olarak berberlik ~aptlkla
n allkadar1a.rca haber alınmıştır. 'Iib1t 
1abilyetillde olmadııklıı.n halde küçük 
san'atla uğr,aşan veya bunları çalıştıran 
kimseler cezaiandınlacaklıı.rdır. 

e ESk1 mahsulden ilmıc edilecek 
fasu;yelerin dQPOlo.ra yerlcsti.rllmesl işi 
sona ermiştlr. Bu mahsul fiaıt ve cins 
ltlbarile de ayrı 11.j'U"l mtegorllere aY
n!ncaktır. Depoların 'kontrol işin" ltu. 
günden 1tibarrn ba.Şla.nacaktJr. 

• Belediye Mnıunudpa.Gadn. bulu -
nan tarllıt 'Mahmudl>aşa hamamını 
yeniden tamir ve :ıslah ederek halk 
hamamı h&Une get.imıel'ti kararlaştır
mıştır, belediye fen heyeti mUdilrlU -
ğll bu hususta bir JtcşL!namc hazırl:ı.-

' 

mnktadır. Bamaıtnın ta.ınirtne yakmdıı. 
ıı" 'ı-..nııca.ktır. 

Ağu5tos 6 

t: 

' 
5/8/1941 a~ -

' 

ndra 



6 Ağuıtoı SON POSTA 

~1.n iimidi] C: Por~reler ::1 

Lord Hamilton 

ca a su Hes davasına ismi 
karışan İngiliz 

asılzadesi kimdir ? 

Genç kadında taklid hevesi 

Ya.zan Ahmed Hamdi Başar m üt.hiş, k'anl:ı. !bir bot~a~. leri sulhün :aa.manını ve şartım ta- ayni isimli 'bil' kitabımın bir kısıaı 
Boona Hemek:te pa.blaıyan te y!n edecektir. Hangi ta.raf k.atl,anırsa, mC'V"Zuunu da teşkJl ~f1tir- t>u har_ 

:tr ıSi1A.h bıitün dün.yayı ana boğ _ 0 kendi sulh tart.ıa.rwu d~r tarafa bin laalet.taıyin bir hal1b OılmadJtını, 

Alman n~n&l sosyalist parUsi li
derler.nden Hes'ın bır t,ayyare ııe in. 
ııt.ereye uçuşu, İskoçyanın maru! si

malarından ı'°ro HamUton isminin sıok 
sık zikredılme.sine ve& le "lermlsti. Pıl
vu.cı Heıı, Lord Hamıltona mi.tilki ol
mıut U2ıere memleketJn<len ayrılmıştı. 
İngl!Lerede bu cLerect> nüfuzlu b.r za. 
tın kim olabileceği elbette merak u
~ndırmak ger6lotir. Bug!ln, bu satır. 
ıarla, okuyuculanmızın bu merakına 
·evab vernuyc çalı.ş::ıca.11-ız. 

Bır genç kadının mektuounda ~öyle 
bir c!lmle görüyorum: 

- cOallba kocam bende:ı ııotumaya 

ba.slam~ olacak ti, bugünleıde beni 
biltiln hıa.rcketlerimdc sunı olm:ı.k.la 
nıu&lıaze ediyor, maksadını aahyama
dtkımı itiraf etmelıylm. Bununla bera
ber meseleyi bir defa da 5İze açarak .. • 

Mektubu nıı.lclet.meye devam etm!ye. 
ccğ nı, genç erkeğin şilclyettrıln hangi 
no1'talar üzerinde toplanmı~ olduğunu 
anlamışsınızdır, sanırım. I"'ırzedlniz ki 
siıwmıı<lıı bir si.nema yıldızının gUlUş. 
krınu)llla. oturuş tarzlarıııı hoş buldu
nuz, tebessUmün!l sevdiniz, bır arksda
t.ınız:n sık sık işHJlen şakrak kahkahB-

1ıından hoşlandınız ve lsterJln!Z ki bt 
gühnc. konuşma, oturup klllkma, gW 
me tarzlerı sizde de bulUMun. eyıı&1' 
bak.arak veya bakma.yarak t.aklld et
mek istediniz, muvaffak olmuş oldu 
tunuzu rıannedebilirslniz. F'airat bel 
sizi temin ederim ki vardığınız netJc 
t:Uliln\'tür. Melttubda kaydedilen şlki 

utu ta.rlhten otuz sene soma. bir ve batb iç~ ve d.17ınd.a ka.hnı.ş di-1bwıun bııbran ve ıntiuı dıevrasi.nde_ 
DanZ€ t.,inden alevıleneın harb, gene ğer mUlet.ıere ~bren ita.bul ettlrnıif ki b~k cenUıyet harel\:etlerınden bi. 
blttün dii:nyayı sardı. Mllyöalarea 111 ol~ında.n dfuıura sulhü bu esaslar rı olduğunu söylemı.ştlm.. 
saıı dunyanın her bara.tında. blı'bi.rl. da.h.il>nde kurUlmuııt olacallttli". Dünya. mikyasında bu ha'lcfKat.in an 
nı.n karunı sel gibi a.ıa.t.ıyur. Bu g0rU., hıA.119. bk'çoit in.sanıaroa la.şı::ıması, harb eden millet.lerın bunu 

Delbışet, vaıı.,et, felaket, at.ırab, ka- mevcuddu.r; ve hıUi b\r takım ımil - bôJı!e .kabııl etmesi devamlı sulh için 

yet şilııhe yok ki bundan ileri ı;elm.ı 
olacaktır. Bayan H. H. merak et.me.slu 
kl)('ası kendisinden soğumu.ya başlemı 
değildir, falı:at sun'ilik devam eders 
muhakkak soğuyacaktır. Tabıillğe u 
det etmesi llzım. 

TEYZB 
ranhıt.. letlerin harb ve sulh styUJtl~rinin birinci şarttır. Buhran 'Ye hıttkal dev 

Fab.t bütün ibtml.ardan sonra .. ana prensiplerini teşkili eder. 'releri, cemiyetin yenı bır muvazene. 
:mı olnuyaca.k mı? Beklediğ~ ra. Faknt eğer sulh bir mütareke de_ ye geçmek ihtiyacında o1du.pu g(A5 

~ .gun1er gelmayecek mi mek değilse, onun zamanını va şart tertr. Bu dewelerdeki oentlyet hare. 
lşte her.kesin ümidi, gözü bu gün_ ıarını askeri twtım.dan tesbi~ etmek ketleri _yani ha.roler, buhranlar ve 

· 8.Caba sulh oıaoa:ıc mı· ne za. imltfı.nı yoktur. Hangi ta.raf ga.!ıb ge- ihti1Aller- cemiyet..n .sü!kfın ve refah 
m.a.n Olacaıt; nasırı o?a.cal:? ' lirse gel.sin, nasıl ıblr sulh mua.hedesl devresindeki ayni cın..ı; ~ketıeroen 

ya,pılırsa yapılsın, şayed dava ]lllnı tamamen başkadır. Birinde yani btıh 

) ( 
\.. 

"Sen Posta,, nın bulmacası: 27 
'Bunlmdan 30 tanesini hallederek bir mada yollıyan 

,,, okuyucumuza bir hediye takdim edeceği~ 
hn 

J: n kola;y şey uzun yazı yaz_ 3$kerl ook.ınıdaın tetkik 4:'1ilm~ çar_ ron devrelerindeki lınrbler, ouhra.nla 
hatça ı:n.a.k .. meydan bol :.ken ra - pışan kuvvetlerin ve .sııa.tun ?ınkkl ve ihtUMlerle ~ki rejim tasfiye olu_ 
!Qaı doI~Iıyor. Gll7leteaııizin ıki sny cfuırak sulh temin edil:m~ 1Se hnrb nur; bl.naenaleyh ~nı blr reia.h ve 

Bugün Lol'd Harnılton Unvanını ta
şıyan zat, ecdadının şooeresı Şarl -
many za.manına kadar malum otr ai
len w sonuncu evlfı.dıdır. n,ı aile Ha
miltonlar denlldıtı g bı Dtığliıslar dıyc 
de anılm11ıktadır. Btr kolu Fransaya 
ıı:ecere.tt uzun zaman Fransa kralları -
nın h!znıetınde çalışan bu aile. asl~n 
İSJ.:oçynlıdır. Ve İskOÇya tarihinin seyri 
mil<ldetmoe, bütün devirlerin içtlmat 
ve sıyasl hı}(hselerınde rol almışlardır. 

~tkek azası, bılhassa cengın erliği ile 
maru( olan H&nıltonlar :-anlı h ld se
lere sebeb olan ve tııruıtc clkl gUh 
.aınıni alan meşhur dahıli muhareb~
nııı de kıııhramanlandır. Bu harbde. 
bır tara.fı Hnm.lltonlar, dığcr tarııfı da 
Fere~ adlı .İskoçyalı aıle renıs.ı ctmıs
Lir. Dahili nı!lcadeleler icabı olarak 

Soldan safra: 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 

eksilmoe yazı:W-mıı.zı kısa. yaz_ bitmem~ demektir. Nitekmı Umumi sükiın devresinin yeni esasları, o.art. 
mıı:t Olıedb ..ı.. alık ha. nT.. n bltmem.iŞti Bu bir ~·çetilldeyiz. On say! Haıt>, sul r"'tS.ne . . · ları kuruluncaya kadar bu har<:ıkı::t. 
lel'Q Yl\f&ıy,ı lİÇ sa,)"fada, hft.irnn fikir. ha.rb de öylece bitım.tyel>tlır. Uzun ve- ıer de-va.m eder. İ.ş haı:t>ı bitım1ek ete. 
_ en feda.ktırlı:k et.ım.emelt şartUe ya kısa bir mütareke hadinde kala. ğ'll bu yeni şartaan .Smra.t>.1me1c'1r. o 
,, .... zrnıya ınu ........... k ..__ .......... •-- . . _, .. _.. dün""' daha feci ve 'Cla ' güç . ·-ua O•uwu. 1;\V"" .,. ... ,c 've btlır, yel.J.JU..-•• ,,_, nun lçm hart> lb'tcr ve yeni ~!'Har 
ınak~~ san'a.t aşi.. dtısaltma.k, boo~: h~ . .kanlı t19un.ımnara aoıtru llerıeye_ kurulamaz, daha 

1

Qçiİc bl.r talmle yenı 
rnıı.... 3.IlÇalarn.ak td.eği'kiır. Bı.1fıkis biltr. .. ah t bir dünya niza.mı tee3SU5 edeın~.c>e 

-,,a.s dahilinde küıç.ültmek en ca.n J!:ğer sulh deı:Mık. dij,nıyanın r a 

ı - Knzmıı .kü
rek yaktıran aQ 

<O. Bır evvelki ay 
(5). 

2 - Gece do~an 
<2>. Nıda c:.n. ce
mi edatı <3>. 

3 - Nida ı2), 

Macun satnn <7>. 
4 - Bıııtı~lamuk 

(2). 
ahcak .noktaları .tÇ>kı bir 'haritada. ve huzur tçinde. yeni bir refah ve ~ sufu yapılmış ~ ~ buhran ve Haıniltonlarla Pcrcylcr, acırb.rca, kan 
old~u gl>L şehirleri nehirleri, ydHarı kim devre:ııne girmesi demet ~· bu_ intiıka1 dev:ri tbı~erna, okluğundan, dava.sı peşınde koşan 1ld bıaman düş_ 5 - şırınga cdi-

u ~ büyült -Ola~ satıh ü. nu had> eden ml.lletlerln asKen ıııu. tek.ra.r h11.r'b, th.tilıiil veya bııhran ve ınan oıara.k ya.şamış, nıhayet bugünkü len aşı C5>. Bizi 
zerinde t.am -""killlerlle nevkllerlle _,k..,etıerl ve sııMUarı değil; fa_ buruarm lbiı'blrıni taklb etmesi zarn. ı...ord Haımlıtonun Percy aile.linin kızt doğuran C3>. 
ca.nl Y" ı • Vl\.uo ..., ' tt'k.. · SiJkü otan guzellıği ile ffil'ŞhUr 'Betty ile CV-ı 6 - Çağ (5J • 

8ndırın.aJctır. Bu Anıce sannt işin.. ırat onlann iemSil ve müdaıfa:ı e ' ridir, mukadderdir. n. ve refah ıcnmesı. uzun seneler 1s:Coçynda rahat 7 - Not.a <2>. 
d.e anUTatfak olamıya~an kork )eri fatirlerdn öBUin\iiğü tem.in etıınck devrelerindeki ha.riller, buıbranltır ve ve huzw bmıJa:nıyan bu aıle rekabe - Nida <2>. 
lllakıa beraber, yazı1arımda. bu tıecrü ılı.zımdır. H.aı:'bl ~nacak taraf, ıbu lMJl!ıller ise, 'böyle rejim deği.ştıren t.ınc ntluwet vermışt r. Lı:ırd Hamllbon 8 - Şehir f4), 

Yi fapacağun. üstün o:ıan filı:irl müd'a.faa eden, bina- şl'Yler olmDfYIJ>, lbiliı.kıs onlar b.>zuL clvcvnı R. A. F. t~ılfltında. pılo'tur. Sevda ~ . 
enaleyh o f'ıkri benimSeYen, 8111.h şart muş o1a.n rejilllın lbir kısım müvaze. ttİııdıstana yapılan Lki fngıiız kesit 

9 
- 1 <')arnzı 

... , ih rı""'- ·re ..... ..h te mu "-"'~ _,.._ ı Hl aı.. (4l. O muş % • ... ,. ayet blr sulhüırı olacağın - !arını bu üstün ........ go iP""" - nesini yerine getiren. ya.ıu reJiım te.<;ebbU.'lwl.U<Oi va""-'."
1 

a mış ştve Bm a!u.- 10 - S!!.n"at <2l, 
Fn-ı.. da. ık1ınsenJn şüpheısı yoklt\ll'. va!fa!t ow.n taraftır. ~ed~, çahrpı.- kurtara.n ve 'ltuvveUlendir6n hareket_ va dağını tayyare ı c uQinu uı . u - k . <2> 

..... at ne zaman ~ n-~·• ""·- s·"'hiln...,.., -ınetıer, askeri kutket.lerue ar: lerd'"· • IE' avnl zamanda İngll.z kral haneda- Boyun 2)a 
51 

' faPı.la .,.... uu. ı.n ,,_. uı..u.ı evaml lh ,. ' yakın okm.bası bulwıınaktadır. Notn < • 
Bu catı 'belli ~ikl&r. bi lbitlrebiıl.irler; f~ .. d .• ı :' 

1
u şıındı ı:çtnde olduğumuz ham, buh_,______________ 11 - auncşln ilk ı 1 

!J.ar· nla.z- iki ölçÜ'd&ıı keşfe çalı.şıla.. yapacak olan şey ıüstun saIW1 ta~ ran <ve tntlkad de-vresi 'haıibl olduğu- Naftalin bollaııyor ışığı {5 l, Noksan-

ı ·_ u-..... .. üstün fikirdir. Yoks:l. ce'birtav:_,,..., "ı " '" na m•re, bunun sulh Ue neticelenmı\51. sız <3>. ~in .-... . ... _ ..... ..ı~ .... ı... ve ....,.,., y"" .,- ... ı ı 1 d 12 - E\'e "lerı'en ~ ..,._ sc,,.-"-'e gore; ~ kalbur C'IM1~1~ ..... "" -~ı..a 1.çl.n o.Bkeri üstı.i.nlükten Zıyade yP.nı Memleketimw.C oon gun er r; n e 
- .. ....,,rb edenlerin ulh veJ . ebl ve ıta.rnJ.l'>lluu ....... en ..... .,... ıoo ton daha natt.nll.n ıt.hal edilmek - nvlık (4 ı' Nota 

ne Gö~. 8 g~ en-~~~~mış şaırtıa.r ;çlnde sulh düıeyn nizamına ~~ bimillbetJ~r ve tedir. Bu mallaruı maliyet tiatı biraz <2>. 
Yalnız birincı . .. .. ılırsa yaşzyam:ı.z. haı'b edenler ara.sınu.u. r u-,eşıme ucUZ&o elde edtlebıldtğl içın beher ki- l uka11dan aşatı: 

m.nnını _ ışe gore sulhun sa. yap~ ve Y~ e anıa.ş:nıaya doğru gidıhnesl lizmı.. ıosu 95 kuruştan PtYnsaya çıkıırılacağı ı - İlkbahar ııyı (5). Ön (5). 
....., ~rtı.arı:nı ~edenler vnr Y ' dtt. Bunıa.ra üt nlardn cDeğişen dün.. dfr BU. olu.yar mu? Bunu da (;ele- ta~unın edilm6lctedir. Evvelki naftalin- 2 - Avuçlçi <3). Beyaz aeğl\ (5). 

5 - Nida (2), Ay 

6 - Yem.iş C5>. 
7 - Resmi gazete < 4). Zaman (' 
8 - Ten lekesi C3>, Şıırt eda.tı q 
9 - Bir aktörümUzUn soyadı U milletıeruı b:;::aran bari> :<1en bu B u s b~şlığı altında. yıızdığun cek ~a tet.ııcik e<leceğım. ıer 120 lrunt$t.an s:ı.tı.şa cıhrıldığıno. 3 - Merhamet C5l. 

bu Ba.h:ad muvarta.~etJeri, ya> Ahmed u mdl n:ısar göre bu fl.a.t. ook mtısaid !:.arşılanma.k. 4 -· Sıcak bir a,y (6l, ~ıarı dUzel- Haritada yukarı taraf C5>. 
aki zafer 'Veya ~Iubiyet... makalelerde -ki son gi.in:lerd\3 ~lkan tadır. ten şey (5>. 10 - KUçUcük (G>, Ramz (3), 

... 
.......... ,....p6l1L311.ı 14 .lıı 
~ ev. aeııt. ~ ...ınareıct."t.'1llll uu;y~ u cıurau uv uı4t>ıWJ t."Uı:ıu.ııucıı. ''r 11 v, 

dı'I..., her btrtntn k&- anı a urı ....-~ su. tpÖl1(inmelcte ol. tarn:ttnn Almnnların her taraftan i terbi k vıtıer bin unan 14 kad -.. ... ._... a.-.. F l H' \e anaatine ald 'Jlayları ihmal 
Zer ıı:e!ez.e Cf~ setlzer v~ ıra: -ik!si sağ salun ınk~a~~~= Yınnı Boudıenny ~~~li a:t k:::'4. ler\ye saldırdıkları seri zırhlı tümen: eltilderlne işa.rel etmemek bir lıaksıı.. ;'joT~~ ~ugun ~~~ = 
dıklllı "eri.!ııı Yüz ve :s ~ aş Bunlardan İrfan ve Mes'urle adında ~nm bu ıtehHkeye karşı koymak lerı on!eme~~- ÇallŞlrken dlğcı taraf_ lık olur. buı 'l'e iQı ~ karar er l"<! yü. iki katmıla Hamdi adında bir zııt vü- ıı;ın lıcaib eden tedbirleri almış Oı!.tl .. ~u tan da buyUk Sovyet kuvveUcrinı, Bundan ba ka bir een•"ol ı.tuMI 9J'91Yet ıt>üyiik eJçlsl M. ametanln'i 

1f~~Untı U::ıeı;! ~ın~ cı;dlaruıın muhtelif yerlerlnde.1 yara. da muba:IQkaktır. 1.16 bu mınta.ıtadaki münakale vesaili - ::::::"::r b~~~:e':.~~ :;:~~~ ka!ml e<terek lbır .saat kadar gorijş • 
"11k bir c "el:ıli şÜhreee arr.ettı. !anmışlar ve tedavi edılmek U7.ere Bey. l'eni taarrm kalŞlSlllda nin pek çok o1~ından b\li.stifade iman edeblldJkl"r' ldMlloll ı-evı;~lnden müşt.Ur. 
rı i.aJ lht:fdan f&.?Ja bi~a~lleoğlu söz ~hı hastanesine kaldır.ııtıış.ıardır. Londra 5 lA.AJ _ Londra gazete _ A~ma nların ibu zn'hlı tümenlerile ge. . .. u.harcl:>eleri ka oırdu.5unu hem ın.şe ve ikmai batı _ 

slhsetu ve \'&kıaıar v evreye alcl Dün ~ast&Qede kendisile göcüşen bir 1eri, Almanların el'M Mareşal Bu _ rıden gelmekte olan dığe- kııvvetıeri rının mUteaddid ~u ate ve ~,mından tele lbır demlryoJuna mllt 
da ta~u:ı1al8Jta.dar hrt<ı~~teınle.ıte.. :::ına;nrimJ.ze yara.Jılardan rUsuın.at denrıy tarafından wtulmakt:ı olan ce. arasma sokamk bu Alman teşelı: - bedere~ühimk Jımza -te aolşd.moldarı ft ta.tir bir haie getınnek, lıem de ~ 
arı h.._ ı izahatta er hak:. ıaıu.a memuru Hamdi Md" . n b pb-'-... ._,,,, . "' hile dUI!;• u çe ' C'A -ere ~!arı t&ra oulundu. A. ~lidt anlatın tır· ıseyı şu u . ce . -:-uue hafi! tenld:Cer kay- .. ı.werlni ıbiri>Lrinden ııyınnak ve bu_ kındaki lı: eUerin de l>u eölle 1". orounun gerilerine duıpnekt.ir. 
Ultı~ \rercfı~ll<lan soruıan sual. •- OOn izi~! kfbn det:ilı:lerını kabul edlyorla.rsa da Sov. ~ı:.,:ıiited:~ her . birinti ~.~nkfe~ :"llgl'adın 1:'"kilomet..re cenubunda Bu hal Voroşilaf ordusu tçln bıt_ 

beyetin t&.svt: SOllra beyanatı ftidını ve odam .. Erk~nden eve Yet m~awmetinln kudretJne ltJmad .. ....,.r., etmekten ıbare ç.,.., uvvc - . . ölü arasına çekilerek bu ~ büıyülk bir tehlike tcşkll et.nıdde 
lıuırı Adliye VeJJ.ıu bile neticelendi. uz.uıdım. Biıitaç a sa~a:~k yat3Aıme ~tt.kJerını ı;ıöyleıneıtte devam ediyor - li bir tiıblye .,ekli taıa>Hc ctml§ ve ıkı :. ~ena:asında.ki WO :ıı:.:ıometre ge- dır Fakat. ~er evvelki günkü Fin 

ıg teı:ı;1'::11itı son r:!:cı ~hatı ~l:aal.tyım. Saat 14 dü ıs g::e =~ a~i.mdik.i halde Ruslann yeni Alman ~~~ m~aviz ~~~:.~C:;,!7': ~.ğındeki sa.hayı müdafaaya çalı§_ lıebliğillin ~lğj veçhılc Fin kıt'a-
! 'Q.~t l)QY'ra.ını mnn:uı ... 19 ~·- ki feryadlar üzerine blrdenbl e u - t.aammmu 1ıudedebiJecıelc bil"\lC>lc aeç.. rı ,aorfrtdüfü üırere a d ar e e makta bulund.uklan an~1lmattadır. Jarı balcilcaten Ladaga ve Oneıga llÖ1.. 

Lk! ÔVilş~es!nde ç..ı.-...._ e0~et.ıe Cilm_ ~~ım. Penceredm başımı çıkarıp me tümenleri vardD'. • ka~~ bü~ 11Dr'Jordu~•nuuçn fevk~"· Sovyet teblf#inde J.sııni geçen Kolm leri arasındaki sa.haya derın bır 8L 
!'lllc12?ı lll~ ~ tan o:Gen~ ... -....e:)'ıe bakınca bü:ııb"' Un m'"1""" de n.muan ...,.. .._ . . - il rette f ederek lr tıln g n bir nı&talentn - C.'\doenln bir _ . ut . şaşırdım. Taıı.e kun~Uer de olan W.Jim ve te.rbiyc.>:le blrlıkte mevkıi Dmen golunnn 110 k1 cmıetre nu uz Munnanst dem~-

! ~~lış Tfuck nesıııertnl adıt hah: lı.:ütl~i .. ~ oiriknı.şi bir ~dra 5 CA.A.) - _::ıoyter aJansı seııltUlce]'lll kırmet4nln de QOk yillc- kadar cenu'>unda okluğu gıbi Stalin )'Qlunu ve Sta!ln kanalını koseıceık 
"arı Ilı.eve,,,. taı&mınun eden "'-- t1~- bagırıyorlardı~utemadıyen bana doğru .bikiınyor: Gelen haoerıere gö - sek ollma&ı ..-iinden buna muvaffak hattının Baltık sahilindeki ıniinte _ ve telxhd edecek bir vnzıyetc gel 
.. sı.. .... ~-- -.. oltıp 

1 
__ ... ,,_,1 ...... • tt, Almanlar Moa1cova. Le - ,,,,_ h ol N :ki ln d h f$ers b te'hl.lk t -

. ~~u l?leb'usu ~::'.~'lğına dair ,_ Cabuk dı:şanya çık, e\" yıkılı - ninlTIMf, Kıyet ve Odma ~ ~ ol.amauut ve ne Stalin pattının illt elası ~nnl a•vaelmev: ın ...,..."'rı.. n elfıv - dm lb'-,,~~ ~--~ e ahm1nin fı?vk1ıı,. 
~u-...qe VeUıetı~ """""':1 Bin~. yor! .. 11 rin:fe taarruzlannı ~nemeıc ~ lln Yanlıdıtı sıralarda muhtcUf mevki v ... ,,,...ı ~~ .ne g.,.._ı ma m e "'i.7"""' ""'"""ktı.r. 
'l'~ taatriri tCGkll l.eY"Cih etoıi.ş ol. D~? gt\mJek sofaya fın.dım. Tım lıatJarda Y!P'"anımış olan askerler ni Jerde muıhasam edlhniş bulunan Sov_ bulunduğu ~n bu cephedeki vn.zl - ıt. D. 
ııye Bahiblnden Cdıyordu. meroıvenlenlen ineceiim ı.ırada ad~- geriye almak ve yerlerine tue !tuv- yıet ııcuvvet.ıerlnl beldiyen akıbeti cie_ yetin bu suret4e ~.uı~. ve ~ı lll • i~ ıve ta&hih: 

lltıUy V~Ui liasan sonra söz alan hiş bir gürütw ile ev yerinden •!"Slldı vetıer görıdenneık hususundd.ıct tert1 - ~rebilmlş, ne de Smoien.sk'in b ~- gradın Olnkılknten muşkül arunr ge_ DunkU ~ Biberya demir 
ı:ı &<le telerek m Menemcııcioilu \e ben de olduğum yf're yuvarlandım. baı.larıru JJanal eylemişlerdir. hare tima!, şark ve cenubunı:la ku _ Çırme!ote old~ınu kabul etmekle bu. yolunun t.ulün.u 12;000 klJomeL • 
a:ı4c11~l tlı.aJcaınlar~~ubahs m11.t:ale- Koca blna üııtılme Ylkılmı.s ve ben bir Yen 

1
• ÇI kf ı pt.ılan ~er kuvvet.ıi &>vyet. teşek _ yük lbir ~Jık yapılmış o!mnz. Al. !nrnt göstermişiz Halbuki bu ~e~: 

rı~ı ve bu ma~a.b1 eden tetkiki tkahts. pa.rçasuım yardım.le ölümden tcfillerinı ıkurtarobiJ.mcsl mümkuıı <>- mnnlarm burada tnkib ettikleri ga yohı Moskova ne VlAdivOıStot ara 
~ -...ııerı h a eden geçml§ ·urtulmuştum. Hayatımın kurtulmuş T"u"r'-'yorun' en .. h. ••erı· ı-s..·ilmı..t ... H ..,,.. ;;. • ..ı t •·- · d V-'lof '"'-- -aıı ı ta akkın.da. nat:u olmasını cidden blr mucize t.eli.kkl e- u mu ım ..... il.Ut _. a .. -. ....,.e aumin ed 1 _ ye nynı ?.aman a vı~ ve .ıuıru_ sınıda f.nkriben 0000 ve Ural datla 
\\atı ~un eden ve. ~e~a - d.:yorum.• o ..., • o·· mekted;r, kl Timoçenlı:o'nun bu tô • çenko ordularmı.n aralarına g;rnıek rtlc Vllıdivn:ıt.oıl arasında ıse g -
~ ırtı 0at> ettiren oır mans ble H'-dl<;~yt mltt.etıkib. vak's yerine l'e- egışen unya biye şakli SmolenSk'ln t!tra:ında bu ve Lcnlngraddan BU?: denıZlne kn - takriben 7000 tikmıeıtre kadardır Öe 

'.n-u llı.ı ~Ud olmadığı netice.sın": len °b<'ledlve fen heYett tahk uta rr.e. milhlrn Sovyet kunetJerinin bt. su _ da.r o1an saha dahilindebl Vvro.şıle>f zür &1 yerok tnshih ederiz. K · D -
lıltı • ~c"'-ua etu. mur alüadarlarla rmhallen bir ke - A. H aındi Başar !"etle atuşatt!ınalannda daha mües _ · · 
laııra Ca "e dair SöE alan ha.tlblerin $ıf yapmıış'lardır. • ısir bir amil teşkil ey1em:.ştlr. 
den rıı....- tenkktlcr1 de dinll'Ddk.ten D!ın bu ~t'll a.Jos,am ıre<: vakte b. . 
;:,, "'t-.aaınede bir ş..... '--tmaa·ı"ın d"r De~k(.,a.s Orta~ vr. ~ek hat- H bl lhUWJ Lemngrad sahası da bugıın çok 
- ... ~ l'lıts de ce,..::;e ~ ... -,.et"'--- tın~ işUyen trumııaY seferlerı inkltaa ar er ve er - Kapl- sıkışık ıy.az.tyettedir. Gerçı md.reşaJ Vo 

~ •&WAA • .. talizınin doiuşu ve batışı _ 
~ ırllrl'mLtıtır. Yeni dünya ntzaınuun ana roıs:Uof'un ıkuv:vetleri Lenıı~rnd ce • 

Alınan lebtı·g"'·ı : imha ,.e bımen aıata edil_ ts'~::=eri~ caddalade ~l~~~~ı::;:a~ :~~~k:;; 
~ T..- ,.mri saıM-edil _ tlnivenHe. ~unda Haset, muda!aa etmektedir'ie.r. Fakat Pc 

<ıs..: ~ı~~. A.nkarada Akba kitabeYlcrinde sa. lpus g<i.ü bu mıntalmda.lı:ı lru~vetıcrİ. 
~ı..,_rı ı- &ralı 1 inci 8AffMfal ~ ik ......... .- B nl · il.::~ "'"'lekküııeri k'tSSllen l.mha SMa.ş tanıa~rtmez. dün gece bir tıhr. ıye a:y ..... ~ ... ır. u ardsm bu golun 
~-~.iıl · liareka.t, sa.hDestn.I Sille btt:i aııdından da}enlar ıha.linde Mos.. \ - Fiatı · 80 kuruş _ ..J <>arbında ve Estonya arazısl dahi _ 
~ ·~ ıoo ktıorn« ub .. tova \Derınde uçarıık aslceri veya mi'l - lınde sıkışmış olan ScYvyet ku.vvetle.. 
~ ·~ ~ re oen u fQ.r _ 
ita """ t.t geuitl~Hr-ken iler& ba. li müdafaa lbakımında.n ~eti Ô 
~a::..~.; :::.==.mu...ırl>ir surette bom demiş su elektrik idaresinden 

'~er oıa 0 . . Baş makinist aranıyor 
Hasan Bey ıyor ki: .. lliroıik eıekt.rtk sant.:raıımızda b:ı.ş makinist ciarak ist.ihdam edilmct 

traere. 80 • 100 lira aylıkla ve imtihanla bir ma.ltiniSt alnıncakt.ır. 

~ .. Bir t a.r.ttıya baka. 
lım '111? 

Hasan Bey - Ha.yır. 
Genin besleme Arabın 
6iaçlanna baok, daha tY 
cdersınl 

Talib olanların ~şağıdaki vesaikle bırlikte 15/8/941 tarihine ka.:iar ida_ 
~ ze yazı ı.e mu.racaat etmeleri .ıan olunur. 

Imt..i.hnn gunü taliblerln adre.5ietıne mekt.ubla öiidirllecekt:B 
Vesaık: • 

l. - Resimli nüfus cüzdanı sureti 
2. - Polisten alı.ımuş husnuh:ıl '§aha.detnamest 
3. - Talıs!j vc.:>ikası sureti. 

4. Şımdiye kadar çalıştığı yerlerden alman ıyl hizmet vesikaları su. 
retL 

NOT: 

Imtlhana gird>ilmek ~in eid:t.rıkç~.k bilmek şarttır. imtıhanda mu 
savı şcraıtte sa.ıı.ayi mektebi ll1ezunlarile idrollk bir elcltLI'ik santrru~ 
ça!ıg;mış olaniar ~ olunur. ıı6G7i, . 

Sabahtan Sabaha: len• nlınıp memba U)u :niyetine so.. 

Ah b 
•• •• kolınatı:ı başla.ndL Bari sogıı:. olsa, u gumuş••t&k limonat roJe mubarek., 

Gelelim :rem.ek nıcselcslu~. Kama______________ rutı:ıra rica edikli: 

takımlar 
Ucrsııuı ~buldan l\ludaıı,.aya 

işlı~t·tı l'ırak ıı.isl.e.mi yeııi vapurlar 
~ka va.zıfe,ye alwd•ldan için yerlerine 
Aııafuta, Çanaklı:a.lc gibi tarlhı ı:-e
mllcr lıoıuhıtunu BRn"Mla hiibf"r aı. 
mışiıw. l>Vniişte tesadür bunlardan 
birlıe, Aııafaria Uc karş&iaş&.lk. Yolell 
İ(·in n.purun rahata, tl'cuin ı;uratlhl 
yolu" iyisi IU'&llU' amm.a karar \c ar. 
AIA8Wu\ hikhn olma7ınca 11.öt\mıoe de 
kalJalW'. 0 PD Uk :»oııt.a.wnı )apa&l 

zavallı eııki tckııcnin iıali ~ clut. 
ru&u 1olculanruıı hali ~deu acıklı 
idi. lJenyolanla.n ıelcn yiblrrce ) o1. 
uı I:< ır.hıln bir etüv nııık•n~ inden 
far1m7. kibrit kutusu l...ıdıu- salunun
da bannunadıklan l°'1J dııarı lıria
mı lariı. Doktorlar, pror<'5irier. ai. 
lelforl wrıaltt. GüTCrteılc rila'f' yapa_ 
tak hir tente olınM&t• ıoln saa.t on 
ı.ır.ı.n •erde kaUr lam beş &&al «iı
ıtı• a1tl'ftda birkaç lı:cre lt:ı.vnddııık. 
Asıl mf!ffle :riJ'e"ek, f(l<'C<:K ela ~alil oı. 
ilH. D.:ka ccnıı Bozbıınuıu bulınad:uı 
ı.u:ıs:.n)a iükenıU. Çue&iıı gcrıılnln 

uu ltıbı atı.nan tmit.ı •}·u ..,._ 

- GöJıedcu, buzlu sudan 
tik. Biraz bir şey yl)ebi~. 

J\ ıuuarot.ıar cıotrasu na~ 
lardı: 

hı---

- Ha:r, :hay, dediler. Sac sa.oiüAıif 
>6Pahnı. 

\'arurun mutlaiı faali:rdtc 0ı.._ 
~·iı için bu ela JM'k tabü idi. İki di
lim elmeiha U"aQna tonmuş 8llde 
pe3011iri saııdyiı;ı Jliyeüae yukeu rlea 
eUllı: 

- Bari bina ka.... karpm ._ 
\'Cn;elliı. 

. - Hay ha:r, 7alatz karpuw nual 
Yl.l oodosinlL 

-- Cataı. bıçak yok mu? 
::- ~·ar. \'ar amma takımlar cil

mustuı, salondan dışan çıkaraDllJll9. 
nız! 

iste bu ceva.b birleri beş s:ı.ati ri
ncş altında yanmaktan, Çelikpa]a,aıı 
bol yı·meık~rinden sonra M:, ~ 
Jaıloıü-tan aaı.a çok T&lrfJ kanı ..... 

Su :rok. 7emek J'Olt, lıannaeak ril
cc ) ok, f:tkat ah ba ~ talr1111lar! 
:Küorln Meri misin a C.Ont.D! 

'--23#11.a.n Cal.ıtJ 



Elile kızını öldüren baba 
-53-

Me-şrutlyetin ilk senesine a.id cEM:i 
Zapt.iye» hatıralar1mrn (dördtiı:c.-ü per. 
desi l ni açıyorum.: Siz; burada; feci 
biı udram> scyredecelksin:z: 

Mo.dam .. Atina cKalyoncuoğluı> ııu 
tamı" mısınız?. 

onu ben siYıe takdim edeyim: 
B~oğlunun ~ur ıırıı.ndevueusu>

dur. 
Kaciını erkeğe; eıılı:eği şeytıı.na. sat

m.ık::ı muazz.am ibir serv'!t elde et
m şt:r. 

Anasıi nerelidir?. Bazı.arı: Atmalı; 
bar.1arı da İstanbulludur; derler. 

Halbııkı ne Atinalıdrr; ne İstıınbul
J ıdur: halis KayseriJ.dir. 
Kuı:Uk yaşta Kay.seriden l.stanbu~a 

grlnı : ser.haf.iye m~ur Feh:m Paşa
ııın konağına hizme~ olarak girmiş; 
f l'ı ın Paşa zam.para bir ad:ım oldu
f undan bu kızın açıkgozlWüğünü be
ğenmış. Kendi tanıdığı kadınlarla 
hcmbezm! ,·isal olmaık tlzere, B~YQğ-
luııaı.ı Bursa sokağında bir ev kiralı.. 
:tank Atmayı oraya koymuş. 

İlfu ı meşrutiyet günü r 0 him Pa.-;a 
Bursa<!a öldürUldükten sonra; madam 
A in:ı bu evi bu.su.si bU <tll!ldevuı> ye
r şeıdine koymuş; Fehim Paşa.ya gelen 
g:d~n genç 4czlan: güzel ve müstesna 
ka:::·nlan tanK!ığı için. lŞi a.ü zamanda 
yoluna koymuş: kar ve !dshi artmış, 
şohreti a.yuka çılaruş. 

on binlerce genç erkek i~: bir ıt.tll'Blı 
kuyu.su halini aJmışbr, 

* Meş.ruti:vetirı ilk sene.si malfun: He. 
niız hürriyetin be.layı n~·eleTi içinUe. 
y!z, 

Eski Zaptiyen!n (cinay~) kcğuş:m

da daima ağlıyan bir ihtiyar var: Bu 
b1çaren1n g&linün yaşı l~ durmuyor. 
sordum: 

-- Yirmi >ki ya.c;ındaki güzel kızını 
kendi eme öldilrmfiş! .. dediler. Tüyle. 
rim Urper<il. O anda: B;r ~enç kız hc.ı.
yalI gözümün önüne geldi. Biliihtiyar 
g~üm<len iki damla yaş aktı. 

-- Ah ~lim ve kalbsiz baba! 
D!ye inledim. llu adamı söyletmenin 

~anı yoktu. Onun Yl!6iı.ne arkadaşı 
cecieyaşııı idi!. Fakat oir gün merdi
w-r.den cıkıı?fken vukubulan bir tesadilf 
b"!ı ı ona. onu bana yakıaştınl.ı. Çay 
k-ııdehi ı-Ilmde merd.ivenclen çıkıyor. 
dı.::n. O, tel{ışla iniyordu. ?\asılsa kolu
mıı çarptı. Elimden kadeh düştü. Sı. 
~ak cayla da E'llerim yandı. 

C. .bu kazadan cıok müt~essir oldu: 
- Benim oda.m.a geliniz. Gl:serin 

va.r. Sürelim, diye çok rıc:ı. etti. Git. 
ti..-n. Berıi bir sandalyaya oturttu. 1.k
raım etti. Gliserin $şeııini v .reli. ll'Tkaç 
dr kİica beklemeltliğimi rica ederek 
dın-du . Beklemeğe mecbur oldum. Se
liı.m \"erip duasını biıtirdi. Scc-;adeden 
k&!ktı. 

-- Öğle n.ama:zm.ı demin kılmıştım .• 
dcdl Fakat öğle ile ikindi ~nasında 
kerimenin ruhu için ki rikı\t naıtı.a2 
kılmak A.rlet!mdir. 

Eğer dünyada ber «iş> bir san'at ise: 
madam Atinaya «randevuculuk,, sıı.n'a. 
tı:ım üstadfillista<lı demek doğru oıur. 
n rkaı; canlı hatırasını bu sütunlarda Gö-Llerlnden gene yaş a:t..tı. Ağladı, 
if1a '~eceğmııZ madam CAtina Kalyon. beni ae ağlattı. Ywtı~ı ciııaşete neda. 
l't.nğıul nun Beyoğlunda. ya.p.tıklanıll nıetlü a.ğlryan bu zavallı ibti;au acı-

dım: 
sm :n&ıkla bitiremiyorlardı. Onun mü- -- Kerimeniz vefat mı etti? diye 
tı•aod!d yerler.de genç ve gtiztl kadın- sordum. 
lan avlamaık için müteaüd.ld adamları Yüzüme ba.ktı. baktı, baktı.. 
\'lll'm~. Hıışmefüı sarayına kabul için _ Onu ben ··ıdürdüm' d"dl 
huzuru ısmetanes"ne ( !) getirdiklzri 1 ° · w • 

geıır bir kadrnı; hususi rı:u~!_e_ne. oda- , = Yeİn~ bende~ ~etret etı.ce evli 
s.ııd~ çınlCJ~lak soyac; go'!ll~ü~.ı. ta.. dını. Kısaca sana anlatayım. se:ı b':r 
k~r.a.-. koltuguna oturur; onu: on,Uı_:de hocaza<ieye ben~orsun. Belki naınaa 
donduıerelt b:ıcaldannın me~ugu- kıldığın vakit bir fatiha da J:ı·?n.lın F"'.ı
na. kalça :ıın şekline; vilcudunwı. te. izemıln ruhuna okursun. 
nnf>i.ıbUne bakar; bu suretli? beğenirse İhtıyarı teselli edecek bir göz bula-
alırmı.ş. nuyordwn. 

Yüzlerce: belki binlerce bakirenin - Bırak ağlıya,yını, d-adi ... Benlın te.. 
robelıi felüet.1 olmuş; yüzi.!ree ve bel. sellim bu g<Yzya.~;ımdır . 
.lt.ı b:nlerce melr:tdı çagmdaki yanula- Bira:ı sus'..u. Sonra: 
rın ı~Ukbalinl yıkmış; binlerce aile ka- - Ah mel'un A4 ina Kal:rancuoğlu ... 
dınmı baştan cı.kamuş; Buıı;a soka- ı diye söze başladı. Benim i.mılr.ıı AJrtet
ğmoalu evi. on binlerce genç ka.dm 'Ve tl:ı. BaJıkesll'll.yim. Balıkcsirden tanı-
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noktasını ortaya leB~Q un-..,.........,.. b:-: ıı yall.drzı 'l!> lt~ wu ~ nl ekıhe çrırnnım:rş~"-"11 • nn;nttu ~ _ .. ~ B -,- Milı:I~ • ~ı oıuucuı •"'-"" .................. -y ---- ,, 
masından Ziyade bükümctiıı :ıu: edi!miŞ ve her üç ~uhte~ir de mu - ·aer taraftan .Belıedıye İAtı.sad :.\fÜ 'kezine :haber vermesi .13.zımdır. u şe_ farı art. Or ? şilt Aıner' dev1eiti ıltlÜ!him har!b nıa..ı 
s bebler altında mahlfıt ı~ uvakkat dciumumiliğe verilmışlerdir. ı.··~;;... !ınncı2ara eski un nıik - ıki.Ide hem devlet teŞ!dlatmm ve hem Tnı..... __.... t.ev&:ı.~gi~mtmtni!Jlc7J.'A 
müracaat ederken bu usu un nı .... , . oı'k aında ıı utm·Ll6U • • . d h lk konttrolu ıbirl'e~ırus olacak.. Villı.yet ve ıbelediyeye son günlerde ~ne . . za.ın.am:la. ~ ~ 
olacağı hıı.kkında vermiş oı,ıuını sozu i>endi'kt.e Yaseının s .ao a an tarruı ıbirer ıbeyanname Le bıldırme_ e a ın . bazı uyu'lJ va.k'afiarı görüldüğüne dair mekteıdir. -~ •-~__,·nin S 
bu kadar çabuk tutabilmiş olmasında nınnarada manifaturacılık y P l .. t ,_l""' e~-~=..:+: .. FH"ıncılar dün - ı tır. ·""-' .ı-~...ı- V"-""· t .... merlka bıuıu ma~ı ~. -~ 

ı ifa.tura .malları ennı eu •& ~vu. • Y . lan.eğin fia.tı.nda. 00 fa.zla _ ş.i!kiı.yçwer (Yap~.ır- ,_,ye ve ...,e_ . ·:ı.1 ' ,,...._... i""n hUıdurlsUZ ~ 
görü) onız. FaAıına Beyhan, man - den itibaren beyanname vermeğe eru e iediye sııblha.t müdürlüıkleri bu hUS'\18- Bırlıe..ne fıu ...... ı . .,~ . ~ 

itimad; çok giiç ~edip çeJ.t ça.-lnı ffııhiş fıatla satarken yaka~an.nu'}- başla la.rdır Beyanname müddeti hk o'bnııyacaktIT. ta. tahkikat yapmışlar ve lcab eden it.asını ~ve m.aıremd Amenı:ıkse-vtk.iinı_. 
buk silinen, bir tkfa da. 1-erle.'itıkU:n K t- 'da 23 Nisan caddesınde 15 mış · etımek uızere e en an can:ı _., •. - ku rettll' tır ar ,... B -- .. n.:uı .. irleri almlşlardır. Bazı esnaf a • . . . ,. 
sonr;\ Jıarik.ala.r yapan 11ır . v . . adaı manifatu.racı Arşak ay_ -- ~ -.ı.• l görül ~ tür puınl.ar.mı Sovyetler Bırliğı eımrıne 
Cum.burlyet hök6m~l bu :ıakikat.l te- nume.r 52 kuru.Şluk oo.smayı 70 ku- .. p o L ı• s rasmda uıyuz v-. a arı muş . . . hhüd l ektedTr. 
essÜSÜDÜD ilk cünüııden il.ibaren a,nh- dur da .. .. t ıtuhnuışibur. AD L 1 v E ve Şim:diye kadar te.sıbit olunan uyuz :rilımesını taa.: ey em 
yar.ık. ba4ta istikrazlar olnıak üzere r~a. satıarkıen. .su?.~ Ui Cümhuri - & ntiktan a.ncak: 10 d.ur. At'ant"ıkte rnuıa11att 
itin.ada tevakkuf eden bet" sahada. Her iki muhtekır Us.. ar . ., L E R 1 . .AllıSlkada&rea ya;pı!a.n tetltikler so ı 1\ 
manta7.aman ~tlrik etml$. bu hareket yet Müddeiumumiliğine tevıiı eıill - H A B E R nundaı ti!o vak'alaırının bu sene dl- [Baş tarafı ı tnci sa-yfada] 1, 
tan.mm son misalini de ekmek ınese- m~lerdir. ğer yl][lara. nazaran daha az oldu~u ~lte deni2Jde mU18.ıki oııı.ca..t ~ 
ıesınde göstermlftir. H }d \J • • tehir anlaıŞıiJ.mhştır. Buna d·a· evvelce şehlr ~aaroafih iYi ,.aoıal\llnııt alan m<ı~· tft~ 

llakillatte ~avdar ile, iıatta.~iraz ~ Mudanyaya vapur asta o ugu ıçın cezası dahili"nde !bulunan rorkçeşıne ve Ta·k lerde bU hususta. şüphe i7.ha1·. ed 
sır vı>l a arııa. Ue karışık YU'zde eli tıeYlıd veya tek.zib ~--"' 
buğdaJdan yaınlan bir ekmeğ'iu besle- •ı hk A h • den slII1 suılarınm Jır.esiJnles\ amil olmuş - tedır. Bunu JOI" nıe kabiliyeti haricinde lcnet 'Bak•· seterıeri art.rııdı edııen ma um, apısane tur. tif ne l'eSDll. ne de gayri resmt A 
nıından da fena ltir elnllek olmaması t b d Belediye Sıhhat Müd.ürlü~ü o yokt11r. R A D y o0 
lazımdı Bizim bu haliladıı.n bilhassa Devlet Denizyı<>lları dünden i i a_ k k b• r ev soy u !b.i.d.iselerine lı;.aııŞl çok hassas d'a"° - l 
istanbulda iyi bir ekmek yap_anıa.ınış ren Mudanya. poi:ıtale.rmda bazı de - Çl ar Çl maz } ranmaktadır. şehlııde genij JllikYS.S-
oldugumuzu itiraf etmeklliimı• .ca.b ğ~Hder y~· E,"Velco 'hafta_ ta aşil.ama faaliyetine deıVam olun - L------------
ed d iki defa ya.J>ıla.n Mudanya posta. bir ek 1 çalarken rLa -~led\~in ça.Jıştalııu biliyernz, la . ~ek ide haftada. Ü.,Ç defa ya. Dün Beyoğ4lu ad[liyesine garib eve girer lbazı ~ya ~r h '.ı · makita,411". çARŞA.ı."'\IBA 6/8/1.9U .tel' 
nıuht.elif tecrübeler yaptı~nı ~a. ~~~- P~~c~:ıır. B~ndan Olaş~ sefer gün, hıl'Sızlık davası" lntlk.al etmiş ve suç. ~:ta ta.:=:ındant~urmumeşb.ud a i1l.. • cak . k '7.30: saat ayarı, 'l.33: Hafif_~~~ 
dük. f1T1ntan sıkı bir kontroLI. t.a.b1 .... - B ıuısunun znahtk.Ümlıyetile net1celen • ...., 111 .... ·namı.ş . . . Tu··tu'"n amelesıne sı yeme ıar (Pl.), 7.45: AJ"an.s ba.'berl.e1'•• •IJıı"" 

"d ıd k F~··~t ne ıer·, 1·'-·, vapur kald.ınlacaktır. u vtaa- ~1 ,_""kimın n hu " "" tur·unun da şabı i o u . ._.... - 1\. • Dün Beıyvs u ceza lül> 
1 

.. ·ı· . 1) 8 45• EvJ.il ..a!Y ~ . k •k çıkar rd n 'biri 9 da dioerl de 10.5 znjştır. ' b ri'b verı ıyor fif parçalar \P. , · • ;":.r}IJ 
dı>nse .~:n:.m m!~~ak~~:ş e e~:ıek yapt~ ~-:~et edecektir. 'paı7ar günleri sü. Sirkatıten 2 sene 1~ a..ya. mahk~ :.~':~tı:r"~olı::e~e ş~::tm~tı;~ !nhl.sar1ar i~...-ı_.. tMUn iŞçilerine 12.3-0: Saaıt ayarı. 12.33: ~.l'J!!: S g: 
::Y~~ta::aııun merkez. ~sanları ol~asa. tast saıbalıleyin 9 da Mudan. olup bu ceza.sını Bmsa bıaıp sanesın- §. .., bura.ya. sıcak yemek tevzii ıçın yaptığı pro - lar 12.45: Ajans ha·berlerı, ~l )ı l) 
bile kenar mahalleleri, hele sasfıyc. rat 'POS hareket edeeek ve a.yni gün de ç•ekmekte olan Şaban acimda bir ~ T~a~t ~~:~si:eı;aö' hakim ~~nin taı~~a. başl~ştır. Pünd~n şa;ktlar, 14: Kar~ık mi.irl.t~. iği (1'~~ 
leri muntazaman şikli.yetçi kıı.l~ı. -· yaya adan tst.anbu[a yolcu alarak sabıkalı 'bu cezasının bitrnesıne 14 ~e . n a•ltınıda işte... ıtıbııren_ tUtun .. Jşçiler.ı~e :em~k ~er - Saat ayarı, 18.03: oan.s nüi.Z.25'. l~ .. 

Yiıı.de yüz buğdaya. avılet edilecegınl Mudany . ekUde gün a- hastalığını ileri3e sürerek uy canı mektedır. Bı:ıe:unden itıba~eı;ı e s ~ 18.,16' SeıibeSt 10 dak~a. ]S ıV" 
lıihliı·ı>n Ba~vekiı.let tebliğinde halkımız avdet edecektir il Yi;~a~bul arasında ay·b:a bırakılmasını i.stemıştir. Yoldan geçerken lblr evin kapısını küda1· ve ci:varında.ki tüt~ev;erı~:: politlka hadiseleri), 18.46: 9~ 11115~ 
«fırınlardan satın aldıkları ekmeklerd~ şırı Mudanya. e in edılntlş olmak_ seı . w. •k derecat açık gördüm, d-ayanaımadım ve içeri bulunan ~çılere sıcak yeme evz .ati. 19.3-0: Saat ayarı, ve aJ~. ıo\\ .. 
görecekleri her kusuru der1tal ınaha~li vapur sefer!erı tem Şabanın bu istegı anunı .. rülm. •. - daldım Mahkfıım olduğumu, üstelik ba.şlanacaktır. iberleri 1945· KadınD.ar ~ıJ; 1ıuı:i0..ı! 
belediyeye haber vemıeye:ıt davet etJ.ıl- d tan geçerek icabu!e ;ş:cyan go uş, . . ' . . . . B' ll11 rııl "'~ 
m<>"ktedir. . • ta ır. k . . hastalık yürWnöen cezamın tecil e - Fikret müzesi hazırlıkları Radyo gazebesı, W.45. . ır t,ıı1""' soıo 

nu davcUn ÇOk büyük ve Hftı~ar bir 
2000 

teneke satılaca ~eri ~~~~=~n~Y~~a::rn=:. dildiğini unutmuştum bae ... :> .. Tevfik Fikretin Rumelihisarındaki sü öğreniyoruz. 2~:. zır:;, zı.1D5~e 
'e.lri olacai:ından 'iüPbe etmıyoru:z. Uıl"" l""itil yeniden uzere . .. . Suçu sal:>it oO.an Şa.'ban dunku du - A.şiyanının tanıirine yaıkınd!l başlana- to!Prak ma.lısullerı oors erOeP r\(11,t 
Fakat muhterem Ba.şvekilimizr. kemali Mıntaka. tıic~r~ m. ur~ Vekaletine Bu 6 ayllk tedavı musaadesıle ha - ruşması soınunda. 6 ay ha!).ie mah - caktır. Bina tamir ve ibya olunurken şarkıUar, 21.25: Opere.tl 5010 .ş~ ~~ 
1ıiirnıctlc anetmek isterim ki. gerek teneke tevzii ıçm • Tıea.re u,;ı şir - ıpi.saneden yakayı sıyıran sa:ı)lk.ah . . eniden Tevkifhaneye eski vaziyeti bOZUlmı.vacaktır. Müzeler pa.rÇalar {Pl.), 2ı.10. :tJ.SO· "·~&· 
te!.ir lf'rek şifa Belediye ~eisimiz~ mür~a~t etmiştl~o:Our;::~ada-r ına- Şa.ba.n. evvelki gün Bursadaı~ :U.t.an- kfun edilmış, Y idaresi Tevfik pfilcrete aid e:}Yalnp. t.oP- prcgrammın ~kinci kISI11\0rsn. 2 .. 
3"a.kmdau gördütüm ga,yrctlerıne rıı.g- 1•etlerının elinde 1ar .. ·caret mü- bula ge.lmi§ ve hemen aıyni gun bir yalla.~!.~~: ............................. - lama.ktadır. Fikret müzesi etımhunyet ayarı, Ajans haioeı-ıerl. 
men muvakkat olacaktır. Del'din e~sı mu1 teneke vardır. Bı:n "ı kanal va- .................................................... u••••••.... ba.yramında. açılacaktır. Ca2band <PL). 
ancak mekanik. kontrola. ihtiyaç ıos- dürlUğUne devr~~ ~~ilerine da- ~ 
tem•.,.yen rırınıa ı.auednebmr. sıtasııe de fJeYtinY ne1r. 1 . zeytın _ 

1
. STER 

1
• NAN, r K" ··k Haberler 9ası Alt.ı yedi sene evvel .,-arı mütekaid ğıtııacaktır. Bu te e etruı rtadan ı UÇU ...) 1 t b 1 bOr 

"S'"I bir (ınncı dostaınada konu~tuk~ ya>1-cılara tevzii ata&> sıkın lS1Ill O '- S an Ü . t 
• " 11 ,... •NAN M A l t~,.·· eti de bulunmıyan _ .... - ı1at•!V' 
tan sonra ba mt>sele lizerlnde bir etöıl kaldırmış olacn..._,.ır.0 i S T ER 1 e Tlirk ...,ııy n 1'•Pg.nış ~ 
y:ı)nnak isteınlşttk, memurlan suizan - • ,.. bazı lk:imflelerin küç\llk san'atlar kanu- li/8/1941 
· (Devamı sayfa 4/1 de) Yerebatanın ımar planı biri 

1 

görmeyiz, fakat ancak fptltla.i ce • nuna ayıkırı olarak beııberlik yap~a. ~~;::===:::=-; 
.................................. . ha istanbulan sa,yfiyelerladen n • m.i•-'lerde görülebilt>n bu hareketin n al"'·ndarlarca haıber alınmıştır. 'Iürt 

·············••••• y batan sa.rayı civa.rındaltı sa • de küçük bir zabıta vak'ası oluyor, ~--" ""'""" kü ilk 

TAKVİM • AGUSTOS nın e:~ııması dşl.ne devam olunm&k.'ta- bu ,•ak'a.Jl ca.zeteıer: • memleket hesabına bir utanç oldu- tabiiyetinde olm.adıklabr~d!..ııştı;an 
dır. 1.stlınliU<. muame"leleri tamamla. ,,..1 _ Üç adam. ka.dııılı erkekli bır pnun bl.liBmesi icab eder. Bu ba- san'atla uğr,Nan veya r ,,,_ 

6 Ar•bi .. u nıın blTço'k binala.nn yıkılmalan peY- ırııpa taarruz ettiler, ~klincle ya. - kıoı.dan möteca.siri mesela aleni ve k!mSelel' ceza.landınlaea.klardır. 
Rıımi sene 1!6) derpey ihale olunmaktadır. resmi bil' meycla.n da.yap ıribl bir • Eski mahsulden ihrac edilecek 
~ Çarşamba - Binalar tamamen yı;Jr;ıldıktan sonra zıy:r~atte m'a ne küçük, ne de dersten sonra. on. on beş sene z1n- rasu;yelerin dePOlara yerle~irllmesi ışı 

ı-elftınuıı: Reamt Hoe ~ır beledıye, bu mınta.'ka için şehircilitt b :tir Aınerlkada böyle bir ıı.are- rirli JDaden hizmeti şddinıle bir cıe- sona ermişt.iı'. Bu mahsul fıa,~1 ve cins il' 1941 98 ruuteh&SSl51 Prost tarafından hazırla ~~ ksebbüs eden ada.m ınnt~ka ..,,,..,.a prptırmak, lcab ederse sırf bo itibarile de 9.Yl'l a.'YU'1 mtego ere aY-
11--~-.-ır-~~-~::--~~':';:-"n •-a.r p~Anını tatb'ik edecektir. Ye- -"""' -..:. da.ha m • - d.. rıl"caktır. Depoların kontrol iş\n~ bu. il• iMSAK nan ....,.. linç ed.ilir, Avruı- .,.. . . . mesele için bir kanun yapmak u- .. aktır 
GON~ Receb reba.tan sara;yl civarında yeş\l bir sa.ha s•n c-•yetine rJltabilmeQD.lll lD1 .. b' t gü.ı."1den itibaren baŞlan:ac . 'L> Mti .. .,.... " şünülebllir, biz bunun :ır zarure dp&Şadıı. bulu 
::ı. 1 u. ;:,, ' vücuda getir:ilec • !:. Jı.iı.ın yoktur. • ln"..,,Y0 ... ..,. f~ ey o- e :Belediye MahmU -

2 
, ...:;..;.----«~ · · .. ık "- olduguııa _.... • ._, Il'"' •~-iht ...... n ........ u,..,.,.,.,,._ baınamını 

6 
Ol ı • OA Bir. Unç istemeyiz, bır ,om e ..... ..._. .,..... .lY~ .. .....,....,,.. 

7 
,J Tevzi edilecek iplikler Qaıısile hallt dava.ima. .ıı. lüzUm kuyUcu sen: yeniden tamir ve ıslah ederek halk 

9 ,o sümerl>allk· kıcndi fabrikalarından i STER ·ı NAN' hamamı haline eetiımeği ka~aı:~~~ır-
0 

• k '""likle ,.+,,. bclecliYe fen heyeti müdurlu -
tasa.rruf e~ olduğu pamu ~ " - ~~~bu' hususta. bir keşıtn:ınıe bazırla-
rini de hUSUB1ir~:~~1;nr~;r~t~~ İSTER l NAN M A ! ~ııktadır. Hamamın ta.mirine yalanda 

hn dt:. M<ll'!< lctır. 

Cenevre 
adri.d 

Y-0kohanla 
t;okholln 

Altuı ·'· bir gro.tı'l 
?.4 fı,yarl"" 

~ ı:sııanı ve 'f --·~ 7 sıvas -
2 illa 'l 

E!'Zl}1'1.l{X\ 



SONPOSlA 

11; ~~ Madam emin o1uıı, zevci.. a · l~Caklanndan ya.raJ.ı, bir potrel 
uş U; ·~dece ba.cakları.n<ia.u. 

k - Zavl!ı, beni ~yor, şey çiin.kü ... 
anda... geliyorum. 

~. Kapıda bir taksi beklıyor Ma-

at sürer. Bu ~adar amıMl ba.na ki. zı idi. Terli ellerini boşlukta. oymı.t.L. 
fidir, artar bile. yor, sanki bir şeytlıer buhnaık i.sttyordu: 

Eve girdi. Merdiveni çıktı: Gö&Jeinderı yaş.far alaı.rken bir ke. 

_ .Aceleyle •kaP?Yl .kll.itlemed'iğl re daha su iStedi: 
muhakkak, onda d'okurıU böy:e ya • - Su anne, bi.r yıııd.u:m ne olur? 
parlar. iti.nce :ıtapı açıldı. Amele kılıklı adam, etrafa aak.ındı. 

_ Ben <lıemedan mi? Komodtn..iın üstünde iliç ~}eri, hap 
Solda rbirincl orlll\T<L girdi. Burası kutuları ve lbir şişe maden suyu var_ 

mu
...,. ... tı. Birkaç çekmece açtı, ötede dı. Bir iki adllll attL Çocuk ayak ses-

l .~ Te.şekkür ederim, bir saıli"'e rica. '"'""' l · d oı~-~"tı l'CI'"' " "'Ok kar"""ırdı: ennı ızymuş ~ : -•nı. beride ne var, ne "' '"i" ı M ir çıknuyaca.k. - Haydi anne .. ıne o ur su.. 
La adam Rak!e yernt'.k odasına., ora... - Buradan b şey k od· · ·· ind ı d ~ n Y"'- Yemek salonuna geçti. GümÜı§ ta ... Hırs~z, . om ... ırDDB uzed r_ be.:ı ma en 

~ 
._k odasına girdi. Sağa. baktı, ;-.,,, b<><=lamaJ...: zanı-a suyu şışesınl a ..... ı. ar aga ıra:z. 'ıvrf_ 

b k'ı b m •~ ,, bir ""Pk~vı kı.m.ları oracıkta . ..,,.. ........ · · t t''""... 0 -k· bn . ır an..., .. e ~ "· • ele bir ~eteye sar- du, sesını a ...... ~.ır ....... 
tı,y antocıan inıefürli. Gaye\ çabuk nı, onları alela.c _ İç çocuğum, ~-
r~lı Kapı.dan çıktı, tak.si bekli dı. .. "Jt.." o,1.du Bir ses duy Çocuk gözlerini açını§, onu görmüş 

ll?ı u. 'Madam Ra.ldıe ta.k"siıye girdL Hafif bir guru u · . . ta- ç 
ben~e kıyafetJi adam, şoföre hasta- du. Duraldı. ku'l~ kabartt.ı. elinı - u~ Siz kimsLnız? 
ka ın adresini verdi, tıııksinın. Jı:ap.ı.smı bancası.na götü..rdii. SO ra Ben doktorun ~ri.ne gekiim İç 

P"dı: Bltk sa.niYe ses çıkmadı. n - . _ a.ç . . ı!lt adeta bit' çocuğum. Annen nerede iSe ge1ecek.. 
Siz gelmiyor musunuz M~yö?. ~e.n~ a~·. ses. Bir mırı 1~u. Çoeuk suyu içti. Adam he:ın:;n -~a-

a...,.._ Ben o tarafa gidecek değilim., s. ınıltı, bıt~ odadan gel yo • ,.,.,cuk dı.ı.n çıktL Yemek salon11ında butnn 
"'• ı.ctya ~ K;;w.ük demir karyolada Pır Y"" • Ot Ugrıyacağ:m da... ..,.. . k oda alıdıklarııu yerli yerine yerle~ti:-di. 
M •QlrıObil birdenbire ttı.a..reket etmiş, yatıyordu. Lnleyen oydu, ~u ·1 cak .Aııt Jraıta indi. Kapıcının odasının ö. 
iı aaarn Rak.!e düşer gli>i kolıtuı..-ta o_ ya birinin ge:d~~ farketmı.'I 0 

u nünden geçerken seslendi: 
llnuıı.u. tı ki, tekrar inledL _ M1ldam Madam, M"tdam Rakle-

rı!:€1€ kıYafeli a:dam gülüın.sedi, O- An.ne, çok s~· Sa anne, nln acele bir 4i çı'lttı. Evde değH, }>;r 
~~nı s.ıttt: biraz su. -.atten evvel d.e Qöneınez. Çocuk ge. 
~k ae.l.mak en aman bır sa.. Çocuğu.n y.iizü hararet.ıen k1plDCIXll 

Mahmut Saim 
[Baş tarafı S/2 nel !>ayfadadır] 

IDJrldorda yanyana otunıyorduk. 
Jandaıma bıı.şçavaşu CFeı1dı cavuş 

yanımıza geldi. 
- Eaıba ! . Bir hanım seni görmek is. 

tiyor .. dedi. 
On adım ötede genç bir kız duru. 

YO!'dU. 

Alaet.tın bey o tara!a. bakınca. hay
kırdı: 

- Fa!ze!. kızım .• Faize .. 
Kı% koşarak ge!di. E'le:1 kelepçeli 

b:ı.bıtsının boynuna atıldı. 
Doğrudur: Allahm ö1dilrmcd'.ğin!, 

kul Ndurmcz. 
ik:si de birbirlerine sanlr.uşlar r.~h

yorlıırcl ı. İhtiyarın asabiyetle attığı 
kurşı.ınlar kızın öldürücii uir yerin.? te
saclfü etmemiş. On beş gtin ha~tanede 
yntt:stan sonra dün a~m ı;ıkmış. Ge. 
ceyi rl:ır geçirml.ş. Sabahl~yın erken 
Eskı Znptlyeye k~mu.ş. Babasının 
tlı':lhkemcve gitt'i~'ni ho;·iemlşler. ora
da:ı turaya ko.~muş!. 

!htıyı.rın gooünden a.deta. kanlı yaş
l!\r akı_vordu: 

- Kızım beni a.rrett!. 
(;cnı; kız da kapıldığı bir ığfale bin 

pişman ve nadim olmuştu: 
- Babacığım beni a!fe:. 
Q;1lar dıı. dla.dı. biz de a~1adık . 

Jard.ı.r.ınalar da ait'adı. Oraya biriken 
nıltu'1 halle te aiThrlı Hatta vr. gal'ba 
hfıkimlt-r dP ağlııdı .. 
Yalnız 'biri n~lamıvor: glMflitilnl\ 

tıı!<::r:ııı;: huru~l!k mPJ"n.n suratı b"r an 
k"ı:ıamıadaJ'1 · ı<:a"lltl fi Uf b\r mımzar6 
q1>:ııTı>Ö"r jrl})i bn a'Jn ra~ja«ını duygu. 
S1.17.re tema«ıı. pfl;,,,,rdn: 

M'\.dam /it'"" vaıvoncuo~lu!!! 

Mahmud Ss!im Al•ındağ 
· ( A"kası var) ................................... ·-··············· 

Hergün 
[Baş tarafı 2 ncl sayfada] 

altında bulund~a.k neşriyat yapmııı 
nhnak lthamile mahkemeye vf"riJdlk, 
ilk safhada da üı; ay hapse malılliim 
c.lduk Hatnıunn pek acı olmuma rat
men bü:viik Şl'hirlerde fırınlar1Q tama
men kaldırılarak yerlerine mekanlk 
rabrikalann ınınılması lüzumund~ ıs
rar edi)onız. Eğer y3nıJmavorsak ş;ene 
bes altı sene evvel İcı'anbnl Beleıj~yesf 
lıir ;ırahfr bunu dii<:iinmüş, karanın 
'\"ennlş. fakat şu kadar f•rıncnun 1$siz 
kalara~ mülahıızahn önünr1" karan. 
nı de;i..tlmu•k zaruretinde 'kalrnLştı. 
Yü-ı binlerce nühl!nl b<>rmdıran bir 

ne farı1a hasta, Mamad Raide size ha 
ber vermemi tenblli etti. Arada sıra.. 
da uğrayıp ıblık:m, olur mu? Kapı a... 
çıılı:tır. 
Kapıcı kadının kendine sual sor • 

m!181ila meydan tııralcmadan kapı1an 
çıkt.ı. SokakMıki kalebaııp mı.r~ 

Aimtos 6 

ls!anbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

2317/ 41 tarihine kadar mektubla teklif istemek sureliile ihale e~eceği 
11.An edilen 1500 aded fil ve muhtelif tins ve miktarda iStinad ve geçld 
i.zolatörü lçiu tek!ıif \Stcme müddeti 29/ 8/ 41 tarihine !kadar ternıd id edll_ 
miştir. 

Muvakkat teminat 21185 liradır. 

Tekliflerin Levaunrlan (,P.d.arik ed~ek şartnamesindeki tarlfa.ta ay_ 
gun olarak 29/ 8/ 41 günü saat 17 ye kadar Metro b.anm 4 üncü katın.. 
dantl Levazım. Mirdürlügüne imza. mukalbilinde verilmesi ri<:a olunur. 

(64.45) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen 'bedeli (1016) lira l95) :kuruş olan (500} kilo keçi derisi 

<.ıa/8/1941) Cuma günü saat (ll,10) on ıbiri onda Haydarpaş::ı.da Gar 
binası dahilindeki ·komisyon t.ara1ından açık ek.slltme usuiile satın alı

nacaktır. 

Bu ışe glııme-k i&tiy~nlerin (16J lira (28) kuruışluk mu~t teminat 
ve lı:amınun tayin ettiği vesaikle birlik~ ebiltrne günü sa.aıtlne kadar 
k-0mlsyona müracaat.ıa.rı lazımdır. 

Bu iŞe ald şart.nameler koml.sye>nd~ parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6696) 

• .. * A'.ia~ıda ism1, muhammen bedeli ve muvakkat remiruı.tı ayrı ayrı gbs.. 
terllmiŞ olan Ank'<l.ra hastahanesi ç.amaşırhane ve mutfak tes:Satımn 
yaptınlma·sı işı 18 9 941 günü saat 15 den itibaren kapalı zarf :ısulile 
Ankarada icla.re binasında sıra ile ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe girmek. isUyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temlnat ile 
kanunun tayin ettiği vesik.nları ve tekliflerini ayni gün sa.st 14 de ka. 
dar komisyon relslığıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dair?.sinden, Haydar. 

paşada tesellüm ve sevk ~efll~inden dağıWacalı:tır. (6497) 
Yaptırılacak teslsatın adı Muhammen :Muvakkat 

ı No.lu l~ muhteviya.t.ı çamaşır. 
hane tesisatL 

2. No.lu liste muhteviyatı mutfak 
tesi.sab. 

bedeli teminatı 

Lira Llr::ı 

9375.00 70313 

18750.00 140G..25 

Gümrükler Muhafaza Genel K. lst. Lv. A. 
Satınalma Komisyonundan: 

Muhrunmen bedeli İlk teminatı 
Cins ve miktarı Lira Kuruş Lira Kuruş Eksiltme gtin ve saati 

229 çift Dz. erat potini 2106 80 158 - 18.Ağusto6.9.U Pazartesi s. 10 
214 ci!t Dı. erat -pot.;ni 19158 80 147 66 18.Ağustos.911 Pazartesi S. 11 

Yukanda yazılı iıt.i kalem potin hizalarında yazılı gün ve saa.tlerde pa.. 
zarlıkla alınacaktır. Şartname ve nti.munelerl komisyonda her gün görülebi
lir. İsteklılerin temlnar. makbuzu ve kanuni vcsikalarile G1llata Mumhane 
caddesinde 52 nwnarall dairedeki Satmalrna komisyonuna gelmeleri. · 6482) 

şehl'in sıhhati ve beslenme inti:ı:anu 
ka~ısında., nlbayet sermaye ae işçiye 
de birer sa.ha temin edilebilmesi neden 
uıünıkiiıı olamadı, bilmiyoru:ıı, fakat 
me,;elenin, daha dolnısu derd'in gr.nc 
o denJ olduğunu görüyoruz, lıarb is::n
llc, vasıtaların kıt olmasına rağmen 
bu Dles<-leyl bugün dahi başarabilme
miz icab eder. 

Ekrem U ıaMr.gil 

Laborantların toplantısı 
ıa borantlar \urwnunclan: 
Kurumun ~/8/ 941 yıllık. top:antısın-

da e~..ı: gelmedtğind~n 16/ 8/941 
tarihıne .tehlr <'dildiği ilan olunur. 

Kültyetli limon geliyor 
Son günlerde piya.sada.:ti l imon sı.. 

tmt:sı yaıkmda memleketimize ithal e. 
dılecek olan Iriil.m·etJi mlktardak.: li -
mon ile ortadan kalkmış ola.c:ık.tır. 

··~ u•r.v u;A. UUlU.1.1'1. Yit' -··~·u.u '"''-'""""'U,f.&&Vuıı. .&";f'- .1..t. - -

l~ii!r~~~~~~~~~=:-:=~-!il~~~~~!ev. 4.eııtı ~Yll' ı~..-1-:-- ~ terb" • ~ .__,,_ıc _.u:,ı ~ekte oL taraftan Almanların h er ta.raftan i- . ırc ve kanaatine aid pa-yları ihmal 
11% her blrinin ka.. ,unan 14 kadın ne\ı ~ -..e_...._ .ara m.aba.lı*aJdU. Fa~t mareşal leriye saldırdıkları seri zırhlı t ümen- cttuderlne işaret etmemek bir bak..<nZ- Tokyo 5 (A.A.l - Hariciye na&ll'l 

~er 11~1~ 11~ ~r ve .. kurtub • ikisi sağ salim. kurtanlmışlardır. yırmt :=~~ =ik~ı,y~~ bır k~an 1: lerı öniemeğe çal'!§ırken diğeı t~raf. hk ~· ~tı Tlboyu .. :1: t>elugunç~ ~ı=~: 
ıtıT- ·" ver~--~r Yiiz YUZ, er ~~ Bunl rd Irf M . d d v"'~ ıw.rşı rı..QYrn.a 11. l d b.. ilk "B~uuan baska bir t'<'n .. oi istili.sı ""''J ..- J ....... 

b 
15 llıJ \'e . . Ve erler<? yu. a an an Ve es U e ll ında için iıca;b eden tedı'birlel" nı- 1ı..:ı v an a Uj' Sovyet kuvvetlerini kal"!'l!ltnda birdenbire kıpırdanan DID· "- ,.,.ı k bir saat kadar g6r'ÜŞ • u1ı,....., Jta kaı..r iki kad'lllla Hamdi adında bir ~t vü- l ~ıış e>.:uugu bu mınta.kadn 1•1· mu· nakale vesaı't• ' · ""aibul "'\ere b-•ıiutuı:ı. eınirleri t .... ~ınr. alın. ·dl ımtel'f 

1 
. d da mıihakkaktır. . ~ ı - a~.ı:am bir kütlenin, yeni nuil'lerinlD ı Q8l1c1y u l.Unuını h ~ ed'!\miş cu armın m ı yer enn e,ı yara. nın pek çok ol~ınd:ı.a bilistifade imr\n edeblldlklt-rt ideoloii ı.evcic;lnden müştür. 

;raıt bire ''ekili Wıcr·~Yete aı--.cttı. lamn~ar ve ~avi edilmelc üzere Bey. Yeni iaa.rrnz ka.rşısında Alma nların ibu zıthılı tıümenlerile ge. ordusunu hem iaşe ve ikmal bakı _ 
/•si ahv ardan fazıa u _Saracoğlu söz oğlu ha.stanesıne kaldırılmı$1ardır. Londra 5 lA.A.) - l.ondra ga.zete • . _ , t . rinin müteaddid muharel:>eleri kay • ~n Siyase aı ve ~ıaı bır devreye a.id Dün hastanede keru:lisile görüşen bir leri, Almanların el'QO Mareşal Bu - rıden gelmekte olan dığE' kıt rvetJerı bederek mühim zayiatla ş.male ve sa_ mmdan tek lbir dem!ryoluna mili -

llda, ta tile al&ıtac:ıar ar ve nı.emleke- muharrir!ınbe yara.lıla.rda.n rüsumat dermy tarafından tuıtulma.k~:ı olan ce- a~as~a. ~~ bı.ı Alman teşek - hile dolrU çekiJme'kte oldukla:ı w takir bir hale getinnıeııt. hem de bu 
~<!atı t...!rıUttJı izah h&cılseier hak. muhafaı>.a memuru Ham<li hadi........ nub cephesinde hafif terakl.:Cer tay- küllerını ıbıri:ıirinden ayırmak ve bu. ._ _ _.aki kunet.JeNı de bu C(>lle LP.. ordunun gerilerine d~eJı:tir. 
Je ""7.ll atta k." """ 1 şu , .... __ ....... he .. ir. · ilnfe-'..._,,., pr.ıua... .... 1 v~..--:1o! ord" ~u :M·n b·t 

re ce\' arı t411.'Qfıno otılundu. A- şe ııdt anla~tır: dettilı:lerini kabul ediyorla .. rsa da Sov- nu m~.., r ..., ını m ,.....,., rıtngradın 14' kilometre cenubunda- Bu ıua .... .._ '"' rıı-
4 

ı . 
llı>ıUJııı h~ Verdikten an soruları sual. ~- Dün izinli idim. Erk~~ eve yet muka~in kudre!Jne itim.ad mailfıb etmekten ibaret çok kuvv~t~ ki :iımen gölü arasına çekilerek bu tabi .böyÜk bir tehlike teşkil etm~ 

eyetin tl\sVi . SOlıra bt-yanatı ~Jdtll! ve .odalna Qf!kiierek yatağıma Ettıklerini sö.Ylemekte devam ediJ,ııoT • li bir t.iıb~ şe~ ~Ik Etmif ve ıkı iki göl arasındaki 1.90 ıı:.aometrc ge- dir Fa.kat. eğ-er evveılk:i günkü Fin 
~ ... au~~.e veıu.:::ı~ ~~:!lendi. uz.ı.ı~ım. Bi.rltıı.ç saat kadar uyumuş lar. haft.Qyı mütecavız bir zanıandanbe - n!şl;ğin.deki sahayı müdafaaya ça11§. lıebl.iğinin biJd9rdiğ1 veçhile Fin kıt'.a-
tı~.,~ı:ı-;:..~~ rn&rddeai-:ı-119 ... o~yım. S&a.t __ u ~ti 15 geçe sokak . Şlmdiolti halde Rusların yeni Alman ri .aörütdiiğü üırere Aimanl_~ı haki - ma«ta btilunduklan anlaııılmakıtadır. Ja.rı balcj[aten Ladaga ve Onega eö1.. 
JJ -n:t - .. -uı .. , _.._ takı feryadlar uzen~ birdeDbhe u • tearnmmu 1ı&rded!ebileoı* birçok eeo- aten büyü:k BOdultlara. d~ar eyle· t teblilinıde .ismi geçen Kolm !eri aras.ındald sa.baya derin bır .sa. 
~i 6\oiı~il&ind munase!>et;!e Cüm. Ya:ıdım. Pencereden başı.mı çıkanp me tümenleri vardn-. • mitse de Alman on:hısunun fevkalL Savye. .. _ . ül edıet"eık M hak ·"'>• tn e cWcnı~ olan G caddeyıe bakınca bü:sıbütil.n saşırdlRI.. Tase kunetler n talim ve terbiyruile birlikte mevkii Ilmen gölünun_ 110 _k:loımetre retten uıı \DJl8Il& t:lemir_ 

~r :~ltl g~u ~ir ~alenin e::ıi Cscaenin bir ltıö(ıeı9ine i>irllt:ntşi bir Londra 5 CA.AJ - 3.oyter aJansı de ola ~ de çok yük- kadar cenuı'Junda o~~ ~ıbı .. stalin yolunu ve Staılin kanalını kesec:eıt 
ruıarı '• tasa 'l'Uı1t nesıl!ci·ıni tah. hal,;: kütlesi mütemadiJ"en bana doğru .blki1ıiyor: ~len ha.oenere gö - -:ı:eytl _ ünden buna muvaffak tıatıtının Ba.ltıık sahılındeki ınunte - ve tehdid edeeek bir vaziyete gel • 
~"'laın llıeyCUd 

01
l'flflnAlnUI> 

0 

~ bv.zı fak. ba&ırıyorlardı: 17• Almanlar ~ova. Le • se muıv~e stalln p.attmın ilk hası olan Na.rva mev.ltiınin daha ev - m~~e, bu tehlike tahminin ft"vkin.. 
'tlttı otau. lbei:ı' lın&dıaına dair "- Çabuk d!şanya çık:, ev yıkılı • ~rrad. Kiyet ve Odella ~ - olamlllDJıf sıralı&nia muhtelif meıfti _ vel .Mmanların eüne geçıt.ltı mal6m ~e lbiily.ü:lc olacaktı.r. 
llı ... .,~e v-...... ,~ Abidin Binır--a- yor! .. ıo nn:Je taarruzıannı ,.enllemek tçaı ~ yarılıdllı . . So bulunduğu için bu cephedeki vı.ı.zi • 

"il,. ıu --~ne •- ........, hat.ıarda y-a-"' olan as.kerlerını lerde muhasara edilmiş buluı1an v. . . . . . 
'l'9.1c •l t&.kıiri ""'~ih ettn.iş ol. Don g&nk'ık sof•ya. fıri&dıın. Tam . . · ..... k. ·-...... ,__,~e tame Jtuv. t k·--etlerini betrc-en akı.beti de. yetin bu au.retıle tesbit.ile ve Unın . tt.izar 'Ye ta6hıih.: 

K.D. 

~ tir s ~il edıy _. meor<ih•enlerden ineıceiim ı.ırada :ıRil:t- gerın: alnı& ve yer..,..... Y"' u• • -., 1-A'•!k te .. kül • o·· kü" ~---... °'""-' ~e ahiblırden o'._ ... u. yetJer göndermek hususnnd.a.r.i terti • Jb.Hrebi.lmlş. ne de Smoien.sk'in blla- g_ra.dın ıuu..., a n muş anıar g:- un y .. ,. ..... UüU.,, .,,,.,,.,.rya d.em;r • 
İltg;, \Tekili sonra soz a.ıan hiş blr ırürüttü ile ev yerinden sa!"liMdı d" &"T"' dote old~unu kabul etmekle bu yolunun tulün.Ü 12,000 ,..,_ __ ,re 0 • 

lıi 11 ';!,~1 ıeıerek~ Meııemencioğtu ''e ben de olduğtmı yere y1-1varl:andım. ba.ı.Iarmı ilana! e.v-Iemişıer ır. hare şimal, şark ve cenubunda ku - çıını - ~·"""~ >'a.Iıutı~ 1 «naaralll] "'e~ubahs m""kate. Koca bina iletilme yıkılmış ve ben bir y . kf tablan diler kuvvetı.i Sovyet te.şek. yUk <bir yanl~Jık yap~lmış olma~. Al. iıınlk gös~nniştı. Halbuki bu demir-
~ ğllıı Ye barca icab eden tetkiki taht~ p&l'ç.&Slllltl y&rdımUe ölümden anı ÇI 1 küllerini curtarolbıJ.mesi mümkün o_ manlnrın burada takıb ettıklerı ga yolu Mookova ile Vl.Qdivnsto« ara. -
l\ıı~lrııtı.egıııerı h u makaleden geçmiş kurtulmuştum. Hayatımın kıırtulmuş TürJdyonifl en mühim eseri la.bilmtşıt.ir HattA., öyie tahmin edıl - ye ayni zamanda Voroşilof ve T.im<>_ sında takriben 8000 ve Ural dağla -
ta.nlfı1t ~ Rltkında nakaret. ma _ olmasını cidden bir mucize tellkki e- mekted;r, ki Timoçenko'nun. bu w _ çenko ordularının are.la~ına ginnek tile Vlfı.dlvat.olıı arMmda ıse gene 
ltıa\...._ •tı !"""-un ed. en ve o sebeWe d.:yonım.» Deg...,ı·şen ou··nya b\ye şekli SmolenSk'in etra:ında bu ve Leningradıdan Bu-z; denızine k::ı - tat:ritıen 7000 ki.lametre kadardır. Ö-
.... ""il -.... ettiren Hadiseyi mfiıt~ib. vak'a yerine ge-~16._ ~"1:•'-' İ1iT mans tt len 'belediv~ ten heıyeti ta.hk u• ır.e- milhlıtı Sovyet kuV"Vetler;:\in bu su _ dar olan .<:aha dahilindebl Vor~lof 3Ür diliyerek tashih ederig. K. D. 

'8.11 "'Ql ı.,,_.- ..... olmadııtı ne"~~:~e - A LJ d' B t ı d d h ·· -----------------------------lkılitaı llı~~-n ~· ~· mur aWı:adarlarla mahallen bir ke - • nam l aşar ıretJe kuŞa ilım:ı. arın a a a mues -
llıtıra ~ \'e ~~~ır S(jg alıın hatiblerlıı şif yapmışlardıT. r,ir bir fımll teşkil cy!em•,tlr. 
C!a.ıı t'\ııt,.-_ .~idlerı de dinlendik.ten Dtin bn ~ ~m ~t!C vaktr. b. • Leningrad sa.hası da ıbugpn çok 
t~. '-tt ~ı~ bir şey kalmıı.dılın- d~T Besi~. Ort-*~ ve Bebe-k hat- Harbler ve lht.iWl.u- - Kapi- sıklşı:k v-aztyettedar. Gerçı m.ıreşaI Vo 

,.5 de ee'-e _;.,_
8 

_ _.. __ tın:> işliyflll trunw.Y seferleri inkitaa talizmin dojuşu ve batışı _ .....-ıı...1• ... ti . T _, • d 
~ .__,...,, ... ııilrıoml.~ır. Yeni dünya nizamuuıı ana ·~ lHl .... uvve en ~ıııngra ce -

A
~ prensipleri. nub ve ga.rbm.daki arazi ve tı>.hkima. 

lrn t hl
•""'• kBDıel'l 1ı1nha ve lalmıen ila.ta edil - tı büyük bir şiddeUe ve adım adım 

an e lgl 
IŞJ.r istanbuNa Aakara caddesiade müdalaa etmektedirler. Fakat, Pe • 

~" <-..._._ 
1 

•--ı· -..6- ... a) :.~ '1'11118 febri_ ~il .- ~"'!::· ~=icrind~~ !pus g(i.ü bu mınta.kadt.ltı kuvvetleri 
., .__ --. ...., _,..- ...._ _ tim'. iki:yoe ayıııııruıştır . Bunlardan bıı gölün 
· ~kkÜlleri k•..,,.....en imha 8M'a.ş ta~relertm!2, dün gece bir F 80 k "ari>ında ve -.ı-,.....-a arazı.si dahi _ 

b_ ~ - iatı. uruş - """vvu,-
\;., ~~ · ~rekA,t sa.hDestnıl 91111o .. biti a.ııdından daJeı.ı.lar hal.inde Mos.. linde sıbş.rn.1'§ olan Sovyet ku.vvetle. 
~ ~ ~re oenuıbu fal" _ lcôv.a _ iDerinde uçarak: asır.eri veya. mi'! 
)._,. r ~~lırlıen ileri ba • li müdafaa bakımında.n ~eti Z lilt:r ~- baliltma uirı _ bacz hedefleri müeulr bil' su.rette bom 
~~ düşırnan ~de ba.Iamı.Prdır· 

'~ar Ola Hasan Bey Diyor kl: 

.... Bir har:taya baka.. 
lı m 'lll? 

Hasan Bey - Hayır, 

senıln b~me Arabın 

uçlarına ba.ıt, daha ~ 
edersın! 

Ôdemiş su elektrik idaresinden 

. Baş makinist aranıyor 
lkirolik 6lekt.rik santralım.ı.zda baş makinist olarak istihdam edilmek 

Ü?Jere 00 _ 100 lira aylıkla ve imtihanla bir makinist alınaca.tt.ır. 
TaUb olanların aşağır.inki vesaikle birlikte 15/ 81941 tarihine i;:a,.j.... ·,. - ı ... a. 

remize yazı ile müracaat etmeleri ilan olunur. 
İmtiıhan günü talihlerin a.dı·esi.erine mektuıbla ıbidirllecek:t.1i'. 
Vesaik: 
1. - Res imli nüfus cüzdanı sureti. 
2. - Polisten alııınuş hüsnühal şahadetnamest 
3. - T ahsiıl vesikası sureti. 

4. - ŞimdiYe kati.ar çalıştığı yerlerden alman iyi h izmet vesikaları su. 
re ti. 

NOT: 
İmtihana giN!bilmek iÇln elektrıkç\!ik bi1mek şarttır. tmtıhanda mü 

savı şeraitte saıı.ayi mektebi meıunlarile lıdrolik bir e.lclı:~rik santrruıı:wk 
ç.ııhpuş oianıar ıero&'lı olunur. 11667'> . 

Sabahtan Sabaha: Jer<' alınıp memba suyu niyetiııe &0-

.kulmağ:ı ballandı. Bari sop:. ola, 

Ah b g •• .. r.ıt'lı.k Jimonat roJe mübarek u Um U Ş Gelt 11.ın yemek meselesine: Kama
_________ _____ Ntıara rica edildi: 

t k l - Göl&"eden, buzlu S\ldan "IUI~ 
Q l m ar tik. Biraz bir şey yiyebl!su. 

II~iin İMa.ııbuldan l\l.udanyaya 
işli~t·u Tırak sistemi yeni v.ıpurla.r 
ua+ka va.zı(eye alındıkları için yerıeriDe 
Anara.rta, Çanakkale r;ibl tarihi ge. 
ınik-r lıond'lltmıu Barsada b.1.b,.r al
mış:huı. Dönüşte tesadüf bunlardan 
birhe, Anafarta ile karşılaş&.W. Yok• 
i~·in Tal'Ufllll ra.bait, Vetl;u liUr&Üİiİ 
yoluR iyisi a.rulU' umn.& IL&rar \ ' t! ar. 
ZIAHUD:\ ba&im. olmayınca kötd'iİlııe de 
k.alluw'. O &"iin lJk :>o!tt..ıMımı )apan 
zaval.lJ. csk.I teknenin iu.H doıha dui. 
rw.u ;yolcuJarııun hali c~ddeu acıklı 

idi. Ha.nyola.nla.n ıelen yiizlerre ~oJ. 
tU guı;inin bir etüv nı:li<1neslnclen 
farbl? kibrit kutusu li.adsı- salouvn
d\\ bannamadıltia.rı ~ m.arı fırLl
mıştar.lı. Doktorlar, prort'Sirler, al
leif.ri vea.lre. Günrtcde &'~t- yapa.. 
la.k bir tente olmHııı JQİa sa.ı.t on 
blnh-u tlinle kMla.r t.anı beş ıwı.at r.i
"'"I altJNla bfrla\9 kere bvnddllk. 
Astl .-ele :rb'ecdt, iç<>cck ft\'il51 o.1-
ıht. Dllka gemi .Bozbunmu bulmad:uı 
J. unuı.nı·a iükentli. Çarcııis ırcrıı inin 

anı loiıa ahnan terit.ı myu tf4e-

Famarotlar doğTu....,u na~ inaa. 
lardı: 

- Ray, llay, dediler. Size sa.ndMif 
)~lmı. 

l'al'Ul'llll mut.la.ta faaliyette ol-. 
dıjı için bn da pek tabii idi. İlı.i t1L 
lim elmeiiıa aruma komnuş ..ae 
l)eyniri &andl'iç n.iyeüae ~erken rlea 
t!lılk: 

- Bari bina bfta, karpmı 41a 
\'en;t'tli-c. 

- Hay hay, J"alatz brpuw nual 
yi)·~ı..slnis. 

-- Çatal, bıçak yok mu? 
- Var. ,.ar amma takımlar ri· 

mö.c;tiiı. salondan dışan çıkıır.1.1111J'19. 
ru2! 

İşte bu cevab bizleri b~ sa.ati cL 
neş altında yanmaktan, Çelikpaluıın 
bol Yt•meklerinden sonra aç, ~ 
Juıloıattan ılalaa çek yaktı kavu ..... 

Su yok, yemek J'Ok, ı.nnacak dl
r-c ,-ok, fakat ah btl ıibnti-1 ta.ktntfar! 
Kü\"ln ileri ıMshı a ı.na..! 

~'"'-~ Cıalu~ 
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SON POSTA 

Mançako 
badadaada 
çarpışma 

Tophanedeki f Bu sabahki Sovyet 
~~~ ... , tebliği 

[Baş tarafı 1 inci saJfacla.J 
Ku:ılordu kuvvetleri, cephenin şima-

li. garbı istikametinde. müteaddid de
faıar cepheyi yanna.k teşebbtisündc bu_ 

tla iki tara.bcı di.lkıkıa.nile Jıottanta bu
l wıa.n .211 ınu.maraJ.ı <ve HaUd a'Ciın.da 

bır zatın mutasaırrıf !bulunduğu dört 
katlı evin önün.den geçenler, btı e>e 

Amerika, Japonya ile aid ım-ala..nn hat.i.t: ta:ı: buJutJarı c;ı _ lun6Jl Almanların motörlü es. s.> fır. 
kararak 'birer ikişer caddeye doğru kasma azim zayje,t verdirmişlerdir. 

muhfem"ef bz'r çarpzŞ- YtıNarlanmallcta <llduğu:nu gıörm~er Harb meydanmda 1500 den fazla ölü 
ve ~ aralı sayı~ ve pek Ç<>k esir a.. 

mzy k h l ~e ev sakinlerine bağırarak kendile. llllmıştır. D11şınandan 60 makineli tü-a arşı azzr anıyor \-ini akaz etm:..ııardır" . .n....o ......... ~n ge - uh ... ı:ı ..,.." ~~ - ıek, m teli.. ça.pta 12 top, 9 tayyare 
So'>!Uıghay 5 <A.A.> _ Manı;uko ile Çen!!erin bu ikazı üzerine 211 ııuma- da1'i topu, 16 torpil kovanı. birçok 

VTetler Btrllğ\. .arasında hu.duddıı. nı.h rnn mıihtelif kat ve odalarında. kanu'On ve zırhlı araba iğtinam edil. 
;a.ııun hit.diselerln vulrubulnıakta ol ,.. oıtUıl"anlardan bir kısmı süratle ken - mi&tır. 
d ~ı:na dair dolaşan şayialaı h.a~.kın- tiilerind sokab at..m.ıışla.r ve birkaç da. Korosirı istikamet.inde Sovyet ordu. 
ı: Japon ordusu sözctl.sfi ademi f•ta.11'.i- kika wnra ev müthiş bir taııraka ile lar;nın şidde<tli bir mukabil taarruzile 
bat beyan ~ıştır. Maa.mnfıh sl!zcil itıtiı!raiİıMieki ~· numaralı Kadıköyiü dUşmanın bir piyade alayı kamilen 
tından 15 gün evvel Ma.nı;ukuo hu ~ . . .. imha edilmiştir. Dü:şman 3000 den 

dUduzıQa ufak bir hadise 'duğunu Mt:ısta:faya aıd evı -de taıınamen çöke- faz:a ölü ve yaralı terkei:miştir. Blrçok 
&ôylenıiftir. Sovyet hudud d~~riyelcri kerterek yıkılmlŞtır. esır alınmıştır. 
A«:uıt:Ukuo hududunu geçmelen üzeri- Mahalli zabıtası inb;dam h&d1se ~ 5/6 Ağustos gecesi, ml)teaddid filo-
ne Japon hudud muh.a.fızl-an bunla _ sinden derhal ıhafbel'dar olmuş, vaka ıar halinde uçan Alman tayyareleri 
~ ~rl.ne ateş a.çmışla.rdıı·. cereyan ~rinde iealb eden Wdll>dileri süratle M'oı,kovo. şehrine hüoum etmek teşeb. 
~ t:n ınfuıademed.e bir Japon :ı.skerl ya.- ibtaha.z ederek, ıbu çökünft esnaaında bUı-ilnde bulunmuşları;a da, bunlann 
lııaı &ıunıştır. Sovyetlerin yaralı ı:nWı:tarı enkaz a:ııtsııda kalan kaQ:a0edelen kur btıyük bir kısmı. daha ')ehre vtuma. 

tun dıeğlldir. tarmııf&:ıır dan, pEdc uzak bir mesafeD,e. tayyare 

Askeri 
vaziyet 

(Baştaralı 1 inci sayfadal' 

diğer askeri miit~arın verdek.. 
leri hatıeı'lerle ıbirleştirerck in.cetye -
cek olursak .şark cephesinin bugün
kü duruınAle ıbu durumun ç-'.lk yakln 
bir istild:>alde alabilece€i §ekil hak _ 
kında bir dereceye kadar b ir fikir 
edi.n.meik kaıbil olur, kanaatindeyiz. 

Uk:raynadaki kuşatma hareketini 
yapmakta Olan seri Aılman ve Ma.car 
teşekkü1llleri 0.ıdeta çekilmekte olan 
bazı So\llj'et kıt'alarile yarış ederce_ 
sJne bunların geril.erilli alabilmlşle:r 
ve bu suretJe Savyet cephesinin ge _ 
rilerinde bir hayli derinliğe nüfu2 e
derek bayati ehemmiyeti haiz mü -
nakale ve muvasala .noi:talarını kes_ 
ml$erdir. Mü1ıtelilderin diğer biiyülk 
k.uvvetııeri de gün geçtikçe artan bir 
§irldetle ıbu mıntakadaki Sovyet kuıv
vetlerini sıkıştımı.ağa devam etmek
tecarler. 

Aınerikan • .Japon ıerrinllır.t · d .. ...,:....,t·· ---'-n11·-e bu··_ datl toplarımızın w gece avcılarımızın 
" - ... 6 ' Bu esna a ço ...... , .. , u ............ "'"' Kiyef ha.valUiinde l>u sul'etıe iler. 

~tıdra 5 CA.A.) _ Gaz~er. Ame. .. , ....... ı., da nı-:.. müdafaasile dağılmak mecburiyetinde 
·-nın Japonya ile muhtemel bir çar- tün ıtıfaiye gr ... f"W"ı-1 .• g~... blr kalmı..şlardır. lemek.te olan va:ıiı.Vet, Dinyester şar. 
l>ltrnaya ciddi surd.ıte hazırfanmaltta anda tram..a.y cadde&nı, seıynueferı Selırin ttzerinde t.lQIIlBie. muvıı.ffak kında, Odesa lle bunun şimaline 
:Uiunu ehemmi~tle kaydetmekte _ 1Jdı:rtaa uğntaeak bl:r tamda kaplı. olıın milnferid birkaç d'ÖŞnan tayya. <kıiru uzanan arallAyi müdafaa et _ 
la Ier. Bir de Ja.ponla.r, Amer:kaya 0 _ :yan enkazı kaJıdırmağa ba,lamıştır. reei hedef gözetmeksizin bonıbalarını me.lcte olan Sıovyet oı•dularını çok n:: ihracaıtıarmı tatıl etmış oldukla _ Vak'adan ıhaıberda.r oılan Vali ve r:ıs~ele a1ıınışlardlr. ÇıJtan yangınlar mi.işaül bir vaziyete dü.şiirm~tür ve 
'nlt\~an ~e.şington • .iki millet arası:ııda 'Beledi~ Rıeisi Lıitfi Krr~ar berabe. derhal söndtirülmüştür. Askeri hedef- bazı kaıynaldard.an sızan haberlere 
(Hn ~adzyıen amnakta olao g~rgın!L rinde Vali muavini Raşıd Demtrta.ş leroe baSal' y<*tw". 5 düşm.ıı.n ta~yare- göre bu kuV'Vetıler da.ha firudiden a -
lllek~~e patlak vermıesı.ni bekle. 'Beleld(ye reis mıu.arrini Lütfi ~ ol- si düşilrillımi.lıştür. Bizim tayyare kaYl- şa~ı Dinyester'e doğru ric'ate ba.şla-

I>ihr · , duığu halde ıha'Clise yerine gel:miŞ, kur bımız yoktur. mıştır. Kiyffi ve cenubu mıntakam.. 
haı>e tanı.itan ~ey den ıWma.n ~ a.meliye2erine y na kumanda eden mare.şaQ BuıQye -
Cila l'ler, büyük Olı:yanı.&S~a. muhase r tanna ?e enı· taarruz n1'nin hayat ve brakterile tıolşevik 
.L tuı ~ması halinde Avwıtre.lylının 'n&aret etmiıştir. • ·· .. 
"" ~anın harekltına işi.ırak et... . Em.niyet Müdür vekili Salababtin ihtilalindeki şöhret ve mevıkU gozo -
ıne~ 8.zna<ie olduğunu gösterme!d.e _ 'Korkud müd'iir mua.vin vekili Bü.r ~ CBaıs ta.rafı l tnoi aayfac1a.J nüne alınll'$8. bu ric'at hareketinin 
dlr. han~ TiBün de kaza maiıallıtnde mamlle c~1'm~a teveccüh eılınşi~~ öyle uı.u orta rve panikle karışık bir 
Rı~ınıra yeni kuvvet ~!karıldı 'tetıdılcleroe !bulunarak alakadarl.ara Cen~a Bouıdıenlli.Y ordusunun ~ rlc\at olmayıp bilakis Kiyef mmta -

!'ı ~ .. ~apur 5 (A.A.) - Kara ıat•.-ı.ıa. 'iea.b eden direirlifieri ve.nın.1$erdir. tlJVVetA ~en bemen tamamen ıha_ kasında cereyan etmekte olan büyük 
b~~n .ve ta}")'al'elerden mörekkeb 1ıht.iyati ted!b. olmak üzere yıkıılan ta edflmi§tır. meyıdan mu'haret>e&le al.akalı ve Din. 
g "'IYUk Inıgiljz ve Hind kulırveüeıi Si.n- 'bu iki Pôına.y~ ·bitişilt ~ evtet' ~ _ Büyük bi.r tehlike yeper•e 1tadar milteakıb m1*a"le -
llSlura ~ıırn.Jşti.r. edilıniŞ, k~ sıra- Lonıdra. 5 (A.A.) - Almanların met merhalelerine mıün~as.m .r-Isn-

mamen tahliye . b" ıc.aza Kqe!e karşı yapmak tasaV'VUrun - lı iblr rie'at olacağına hukmedılıne -

D k P f
• tiıaki clıükkfurlar heıilaDgı ır da buılı.mdı.rlda.rı kıskaç hareke - si . b eder 

i1 n D ar 1 ~ ~ ~=Hl. ti.ne telmlh eden Daily Telegrap.h ;:rk cephesindeki bu ı~il.:>iz ba -

Grupu toplantısı 
~anı hid:ises'l.nın. le tara!m _ gaızeıte6inin stokholm m\ihabi!ri 0.3 _ direnin talih ve akrbetin.i. tayin ede-

'Cian once, :yddan geçen r. . key sı·an GOU!ding, A'le yazryor: cek en mües.sir iSt.i.kamet ve mıntaka 
d -rüle k sakinlerının -~n go • re • ev · . . oJan.aiları Alman başkumandanlığının çok pa ol.an Smo1-ensk cephesine geline:e: 

~ tarafı 1 iaci sayfada] tzyetten lbalberd1ı.r edi}!IYliŞ - - ·· al hailıya mal olan ve MnB..n .orduları_ SovyeUerln bu cePhedeki muaZ?,am 
lan Mtıııı_, "tı.lması.nı müteaki.o söz a. 'Cidden bü,.'Vliik lbir facianın onunu - İl1 cephenin ıher tarafında mıhlıyaıı kuvvetlerinin, marEŞal Tım~enko -
:süYe -~Vekili Saffet Arıkan kür. mııştır. ot, k"Ue halinde cePhe tıaarruzları yap nun t>ütün ga:yret ve vukufuna rağ. 
~ ~ netah vapuru faciası hak ... Söylenıdağine göre lbu evde , uran u t'baret bulunan tıı.'biyeyi terk men bugün müşloii1 !bir vaıiye~e bu. 
~ ~ ~ış ol.an kl.ari taJ:ı- re diğer odaları !başkalarına ıcıra.~a maık.ta~ h b"n yenı bir sa.f'hasını ıunmakta oldukıları zannedilmekte _ 
klıt..~1'in mahl6-eLi ıt.lbarile veren Nezihe adında ~r 'kadm d~n k~esı, e~ir~ Klyef istikametin - dir. Mareşai -r:ınc:ıçenko, Almanları 

_,,._ .... ~ uıa tara.tından adli ta.h - .sa'bafh belediyeye müracaat eıc)elek ~.ermekt .... _....ı......ı.o .... : .... bti(yü:k. bir durdurup mağ'lüb edebilmek için bir 
tJo ~~ -..... lntik · · · :a.ı.1 ev .deki taarrwı :ı..._...,...,........,. 

•• ~ - ....-. ~ 811>' 8JÖ'l1Ü.lmlekte ol. tara.ttan Almanların her taraftan 1-
• dÖttte her birinin ka- .unan 14 kadın ile ıı erı:cı::';,::; Bo...utud ~: • .,., 1:a~tkmareşal !er~ sakh.rdıkları seri zırhlı tümen-

ı-- Ylh r bin ve kurtu •. k. . • 1. kurt · u ıenny ,.. ..... ca.u""'""' ı bır uman _ 1 · ·· • ğ 
~r r ""'"'l! cı·~ 8ettize ı !Si sag sa ını. anlmışlarcıır. danın bu tehlik kıa. koy erı omeme e çalıqırken diğeı t~raf_ 
dtğlllı. ıra "erilln ~Yüz v r Yüz, et'b~ .. Bunlardan Irfan. ve Mes'u.d. e adında ıÇ' ·ın ;,..,,b eden ~~M"'-ı" ~~ ... ,., , ma.uğk tan da büıyUk Sovyet kuvvetlerı·ni, 
bııııı ... l'e w... ' ı.ft_ e erlera yü. iki k drtıl H ındi ad ...,... V<OUuuıc.< _.~ cıı:tl U 

ıi"ıtıtıtııı:;;" enurıer~ .a.ıtınh l\lın- . ~ a a . ında bır zt.ı.t ;:ü- da muhakkaktır bu mınta.kada.ki mlinakale vesaiti _ 
la 8Hcı.re 1.Unun:ıı ~ ~ ~~ lcudlıı. maını· muhteli.f y~rıe;ın~e.1 yara. . nin pek çok o1~ınd:ı.n btl;stifade 

$ı.. r 

Haberleri 

Bir meçhul, şimdi 
malum oluyor 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 
'E9 us • Alman harbinhı ~lanı:ı
.-., cma takaddüm eden gunlerde, 
birçok .lı:aynaklardaıı a.lı.sedell rivayet. 
ll'r Alman ordusu karşısında Sovyet 
Rusyanın üç haftadan fa.zla dayana
mıyacağmı na.klediyorlardL IJaHa biz
zat bazı Alman kaynakla..rt dahi, bü
tün bu harb safhası için \'C bunun 
tasfi)"Csi uğurunda altı haftanın kifa
yet edecetini kaydetmekte idiler. u. 
mıuni kanaate göre, ilk sa.dmeıle, 
SO\Tet rejimi yıkılacak, ondan ütcsi ise 
biı• imar Te ihya işine inhisar edecekti. 
Halbuki hakikat böyle çıkmadı ' t Kı
zılurdu, büyük kayıpbra uğramasına 

rağmen hıtaa ordusana karşı şiddeUi 
bir mukavemet c-österaıekte ısrar edL. 
yor. Hatti Besarabya, Baltık memle
ketleri, Finliudiya Karelisi ı-ibi yeni 
ilhail edilmiş h11dlld mıntaıuı.ları mus
teıına olmak tnere, diler yerlerde, ma. 
halli halk, .Kmlordu ile vüeud bera -
berlliH yapıyor. 
Alman kuvvetlerinin er, c-eç lw;al etmek 

vıu..cyetinde baJımdaklan Ltain,crad ve 
Kbettea sonra M:osko...aya da1bl ol _ 
duldan zaman d.ahl bu baleU ruhiye 
ve bu tanı hareket aynen devam ede
cek mJdir? 

ııaJihanr ~ içinde akl:ı relen 
bu ı-.ualf tabii görmek la'llmıdır. Maa • 
mafih Rus cephesinin merkez mınta.. 
kasında şayanı hayret bir lnad ile de
vam ~ ve umumi bir hayret uyan. 
d.ıran bu mukavemet.in neticesl. Alnaan 
kaynaklarının iddiasına &öre. Rus sL 
lahları için bir felaket olmll\'tnr. Bu • 
nım böyle olup oJmadak•nı ~at'iyeUe ifa
de edecek mevkide bulunmaııullda be
rabei' şunu söylemek mümkündür ki 
fi'ınolensk muharebesinin Almanlar ta.. 
rafından kaııanılnı.ış olma.'lilc sabit o.. 
lll)•or ki yirmi günden fazla dt'vam e. 
den \'C en .ıııodern 5lJAhlann en kesil 
muharib h.'\tları ü:ı:erine teksiı' c:vlc -
dllcleri ltir a~n az zararla ~ıkına • 
nm imkanı olamazdı. Rus mukaveme
tinin bu sırrını siyasi komiserlerin nü
f117.tı1la ve harbe sevkediJen kütlelerin 
arkadan gördükleri tazyi.ke hamleden 
Mih,·er kaynaklaTının bunda :virml 
yinni beş senede ye'işmiş 'ıl<! bir ·akid~ 
mistiği içinde adeta cczbelenmiş ad -
ı.ledilmc:"k llizım gelen geniş bir neslin 
terbin ve kanaat.ine aid pa.yları ihmal 
etfüderine işaret etmemek bir haksız.. 
!ık olur. 

Bundan baska bir ecn .. o\ istilisı 
ka~~ında birdenbire kıpırda.nan ırıu
auam bir kiitlenin, yeni nc.slner:inla 
iman edebtldlkle-ri ldı-oloil ı.t>ve-ic;lııden 

~en başka bir hisle, vatan sev • 
l'isf ve onu tehlikede görmenin en ·• 
di\5et>ile hareket etmiş olmalarını da ge. 
ne r;özdeo uzak bulundurmam:ı.k Jizım 
gelir. Nitekim ayni hadise, vaktile bü
yük ihtilıili müteakib Fransada girüJ. 
diıl!'ü gibi için için binbir parçaya bö
lünnıü:;- bulunan Çinde de, Japon is
tiliiM ayni reaksiyonu ve milli vah • 
deti do~nuoştur. Bu hal şunun isa. 
retldir ki, şimdiyi' kadar ıuzıt \'c~·a be;. 
yaz Bus em.perralh:minden ihtiraz e. 
degelmlş olan A'l'rupa için yeni bir me
scit• bahis mevzun olmaktadır. Ba, Rus 
vatanpen·erlltidir. 
Aln.~anın bugünkü şartlar içinde 

bu beklenmedik ruhi taha.V\'ül muka. 
\'l'rnetini kırıp Jı.ıra.mıyacağuu kat'i .. 
yetle kestirmek g-iiçtür. çünkü biyJe 
b!r iddiaya ~irişmek, talihini ki:mııeııbl 
eı•wklen tayin edemiycceği ha.rbleriD 
netı·esl hakkında p~in hükünı ver .. 
me.kten başka bir şey değlldlr. 

Maamafih bu mukaTemet kmlsın ve. 
ya kırılmasın, bugünkü 'barbin. sonmı11 
Cf'nı bU&iinkü nesillerin idrak e-cle • 
ıniyecekleri uzun bir müca.delenln ba$
langırı Ve:" esası olduğunu kabul d • 
mekte lıie bir ha.ta yoktur. sı.w vic
danının yarathğ'ı bu mücadele kıhmnu 
karşısında istikbal. ehemm}yetU bir 
dava ile karşı kal'!)ıyadır. 

511LL,., Jea9~1' C,,,.~ 

Karadağda çok 
mühim bir 

• 
ıs yan çıktı 

Zürih 5 <A.A.> _ NeuezurcJıer Zei
tung gazeteQnlıı Berlin muhabiri bil. 
dırıyor: 

Ka.radağda ç~an ook mühim isyan, 
Berlınde oldukça büyijk bir endtşe oo.. 
ğ urmuştur. Bununla berni:ıer ora.d~ki 
İtaiyan kıt'alarının vaziyete hAkim 0_ 
lacag; kanaati vardır. 

Japon -Sovyet 
görüşmeleri 

Tolcyo 5 (AA.) - Hariciye naurı 

amiral Toyoda bugün öğleden 900ra 

Sovyet !büyük elçisi M. Smcl.anin'i 

'kabul eqerCik bir saat kadar g6J.'üş .. 

müştür. 

81;a1c: btr a '1eJı:ilj Şüa.·~Yete a,,""Zdtti. anmışl ve tedavı edılme;c ur.ere Bey. Yeni taarruz karşısında Almanların ıbu zn'h:l tüm 1l .1 ı ası lhv ~dan fazı u Saracoğlu söz oğlu hastanesine kaldırıJmışıardır. Londra 5 <A.AJ - lı>ndra gazete - . 1 • eı erı e ge~ rinin mü<f.eadıdid muhare-belerl kay -ı oırdı.ıısunu hem iaşe ve ikma.i. aatı -
Lı n s;, • .,._taı ve "-le. a bir devı•A''e a.ı'd Dün hasWıede kend:isı·ıe goru.. .. b. leri, Alma.nlann el'Qn "'ar""'"l Bu - rıden gelmekte olan dığf'- kııvvetlerı .. . iatJ . ı mından t.e-k: ıbir dmıJryoluna müt ,

1 
..... -..: il .... 

1 1 
""' . . · şen ır '- ~....... - bederek mühim zay a ş.ma c ve sa_ . -

l'lt!a, •· e alf.Jc: a ar ve menılek rnuharnrimlıe yara.Iılarda.n rüsumat deırny tarafından tutu1makt:ı olan ce- a:.asm.a . ~rıaık. . ibu. Alman teşek - ,_ .. e d~· çekilmekte oldukları w talcir bir hale get.innıe'k, hem de bu 
~;;h ""tıııırıtı il.dar hfıdı"....:ı ·e- kü.11 b, ......... _. _ __,~ a k bu ....., vıs•"' ·- -~·· ler ~· ~I ı izahatta ~er hak. m.~fa.za memuru Hamdi hadiseyi .su nub cephesinde h&fif terald:.~er kaY- erı~ı ' u•uuıuıucn ~a- ve - prkındaki kunetlerin de bu gölle LP._ ordunun gerilerine du4nı.: ... ..;~. 
llbıe ce\tab arı ~ratıncı 01llundu. A- şek.iıdt anlaUnıştır: detti.klerini ·kaıbul ediyorla.csa da sov- nu müıtealtib her blrını munfe~rı ningrad.ın l.ft kilomeLre cenubunda- Bu hal Voroşilof ordusu için bit_ 

Uırıı hey ~e?'d.ilct.en an SOru!a.n suaL ~- Dün izinli idbn. Erkenden eve Yeıt mukawmetinln kudret!ne itJmad maf.lüb etmekten ibaret çok kuvv~t~ ti İlmen gölü arasına çekilerek bu tebi ıbüyülk bir tehlike te$ll etmekte 
.\ etin ta.svı . SOtı.ı-a beyanatı ~ıııı ve oda.ma oekrlerek yatağıms ettıltlerini sqylemekte devam ediy.or • li bir t.iıbi.ye şekli tatıblk ctmi§ ve ıkı l.k" göl ara:;ında.k' 100 Llometre ge- dir Fa.kat, eğer evvelki ;,;ünkü Fin 

)ıgfıu~:.lty.e °Veki.::ı~ ~~l.İceiendi. . UUudım. BiTkaç saat kada.t UyumtJ$ !ar. hattayı mütecaviz bir zanıandnnbe - ~ı·-'n.deki sahay~ müdafa:ıva çall§ bebllğintn .bi.ld9l'diğ1 veçhile Fin kıt'.a
tııı.: g~~ son ?rı. ~hatı olıaalıyuıı. Saat 14 dü ıs geçe sokak • Şl.ındiki halde Rusların yeni Alman ri .eörütdüğü üırere Aılınanları baki - .. ...,.,gı - ' - ları !lelcitaten Lacklga ve Onega 8Öl.. 

)j ıı. ~t 
11 
.... ~~Yr&Qıı tn~eırıuı, 19 Ma- taki feryadlar üzerine birden.bile u _ ı.a.rruınmu 1ıardedebileoeık biıı;ok seç.. icat.en büyük tı0r1u1tlara. düçar eyle_ ma«ta b'll!unduklacı an~ılmaktadır. 

ıı::._~~El&inoe c~·~e~et:!e CUm.' Ya:ıdıın. Pencereden başımı çıkanp me tümenıet vardır. . mhjıse de Alman Ol'CIUıSunun fevkalL Sovye~ tebU#i~~ ~i geç::n Kolm leri arasındald .sa.haya derin bir SiL 
k:""~IJlll lllevzuıu b~ olıuı «Gem:;- cadde)'le bakınca lıüıııbütü.n şaşırdım. Taze kunet.ler tal' ve terbiye.ille birlikte mevkıl Ilanen gölumın 110 kılometre rette nüfuz edıeıreık Munnanslı: deın!r_ 
lr llla g~iş ır Illal'.aleni.n adıt C3~oe~~ bir . ~":e i>irlkmşi · bir Londra 5 (A.AJ - :aoyter aJansı =:..<!~,.ı ~~nin de çok yilk- kadar cenuıbunda olod~ığu gibi .. stalin yolunu ve Sta!in kanalını kesıectlc 

roıarı ~1 tab.~- nesillcı·ıni tah- haı.;: kutla.si müteı:Radıyen bana doğru bikiıriyor: Gelen hıı.Oenere gö - k ol ytirıü.nden buna muvaffak hattının Baltıık sahl)ındekı ınunte - ve tehdid edeeek bir vaziyete gel • 
t'ıı$tthı e\rcl.1(1 ~)->Ull eden ~l fık. bıı.gırıyorlardı: re, Almanlar Moekova. Le - se mll31 Stal'n patlının ilk hası olan Naırva mevkiınin daha ev - mişlerse lbu t-e'hlike tahmin.in fovkiıı.. 
t1ıtı .vı~ lneb• 11P OIJn&dlğına da;r ,_ Çabuk chşanya çılc, e\" yıkılı _ n.ingrad, Kiyef ve Odesa ~e - oıama.uuıt v~:Ua ~telif mefti vel Mnıanların eline g~ı malfim ~e büıy:ü;k olacaktı.r. 
Clutı: ~e \Teı..a.~~ Abidın Binı.~-~- yor! .. » rın1e ıtaamız)anru yenilemek için ~ yarıldliı 81 

. . bulunduğu :r;n bu cephedeki vazi • 
l' .. ı:"aı ta;( ~ne tew:m etın~ 

1 
Don güm.lıek sofaya fırl&d•RI. Tam ha.t.ıards YlP!'ail!lllış olan askerıerını !erde muhasara edilmiş bulunan Sov. . . .,.... . . ~ -11r 11li ~! ~ 0 - meroi?E'ıılerden ineceğim :,.ırada mü:t- geriye almak ve ~rlerine tue le~- :sıoet kuvveUerini beklO'en akıbeti cie_ yetin bu şııretıle ~.uı~. ve ~ııın • İıt<7..a.r ve tashdh: 

K.D. 

~~IS'e v:hlbin-oen so:1ıyo'.ciu. hiş bir gürüttü ile ev yerinden sa!'Slldı vetler görıdermek h~und:1'..:ı terL1 - ğiştirebilmiş, ne de Smoierısk'in lb 13- g.radın ıha~~ten muıbşkült aruknl r bg·~- .... Dünıkü tyulaznnü .. ma Sil:>erya demir -
ıı •lll>e ıli ~ rıı soz a.lan ve ben de <>kluın .... vere yuvarhı.ndım. ha.tıarmı ikmal eı:ırlemi.şlerdır. hare •imai, =rk ve cenubuncla ku - çının~ --..u;:;tmu ka ul c me e u . Yvıtınun n.u 12,000 kilometre o -
,, ııı ""il telerek :ın Meneı:nerıcioilu .. ~. . ., ,..... l J Al •--·'- .. te •aıı '"\{ nı eVEUuba.h.s Koca bina üstüme yılcılanlŞ ve ben bır k p.tılan diğer kuvvetli Sovyet.. teşek _ yüık lbir yrı.nlışl.ık yapı mış o maz. · =-- goo rmi.şiz. Halbuki bu demir-
~clı~ırı1 ~~arca icab eden~~ tahl.iı pa.rçasmın yard.ımde ölümden .... Yani ÇI fı küllerini curtanıı'l>iJmesi mümkiin o. mnnların burada takfü ettikleri ga yolu Mookova He Vlli.dlvostok ara _ 
ll.~1llegıııerı h U lllakaleden ger,miş kurtulmuştum. H~yatım11?' kurtut:nuş Tür1ciyeıU.ı en mühim eseri Ja.bllm.bpt.ir. Hatt.a. öyle tahmin edı1 _ ye nyni zamanda Voroşllof ve TJ:ınQ_ sınıda takriben 8000 ve Ural dağla _ 
~lıkı\a~ı:kında bakaret. nıa ~ olmasını cidden bır mucıze tell.kltı c- D mekted;r, ki Timoçento'nuıı bu tô. - çenko ordularının aralarına ginnek rHe VlMivat.oll arasında ıse gene 

"~~ 1 ~ e~n ~e o sebeble d:~~::ı~;I ınfıteüib. vak'!l yerine ıre- Deg~ işen ünya biye şekli Smoknsıt'in etrafında ft>u ve Leningraddan Buz denıZine ko - takriben 7000 k.ilomeıtre kadardtr. Ö-
l\.~ '''""eUd aır tnan!l tt len belediye ff'n Mıyptt t.ahk kata ır.e- mühim Sovyeıt kunetlerinln bı; sıı _ dar dlan saha dahilindebl V.:>roşılof 21Ür diliyerf)}c tashllı ederiz. K. n. 
~ı.ı ı ı,._.- oknadığı net.ic.e&ine A LJ d B ~lltu.llıe~:ın etti. mur alAkadarla.rhı. rrmh&llen bir ke - • nam j aşar 'reUe kuşatı".malarınrla daha müe.s _ 

~l'a"ll l'e ~~~:r._ !!ijg alan l>...aıtlbl.erin şif yapmışlardır. • r,ir lbir amll teşkil eylem'ştlr. 
"an t\ıt,; • . ~ ri d Dlin bıı ~fil l\Jtl;&m .ı:ec vakte k9,. Leningrad sa.hası da ıbu.gpn çok 
t ·· *'tt ~ ~ e dinlendikıtP.n d1tr Bı-s!~..-s. Ort*~ ve Bebek hat- Harbler ve ilıUWler - Ka.pi-
~i. l'lıts deb~~U:~ :;;ı!l;: ruıcı isUym tramw.Y ıteferleri inkitaa talizmln doiuşu ve batısı - sıkışık v-aziyettedar. Gerçi mare~a1 Vo 

.......___ - . . ı:llrıııru.cıttr. Yeni dünya nlumu~ın ·ana roşikııf'un kunetleri Leningrad ce • 

A
•ı • ~ preru;ipıleri. nub ve garbmdaici arazi ve t .... hkima-

nı hl 
w ka:nıeın imha ve k:anen ihata edil - tı büyük bir şiddetle ve adını ı.ıdım 

an te l•g•ı m~. ~anbuhla ADkara caddesinde müdafaa etmektedirler. Fakat, Pc _ 
°tıiı.... ~ TllPS fBbti tıapted.il _ tlnivenlt.e, ~hında Hate&, 
~~ C~ mifW. Ankarada Ak.b& .lı:ila.bole.rinde sa. i'pus gölü 11:>u mıntakadalı:i kuvvetleri 

~,~~ t\>şekktiller~ ~ ... ~f~a SMQAJ taJnıoareler~. dtin gece biT tıhr. ikiye aytı.ıınııŞtır. Bunlards.n bu gölün 
~~~ }{ """""' • - Fiatı. 80 kuruş _ • o-arbmda ve J!JSl;onya araı:ısi dahi _ 
~~~ i- areka,t; sahDesini saıııı .. biri a.ıııtıadan da.Jealar halinde Mas.. ...._,._ ____________ ,_,~ !inde sıkışmış olan &Jvyet ku.vvetıe. 

~ 'r ~re oenub.u .fal' _ kova ü-Aerinde uçara·k aalr.eri veya mH ---------------------------
>,11 ""it ı.. «"enitleıiiı.rlıen ilerı ha - li müdafaa bakmıında.n ellemmi&'eti Ôd • 
~~er:~~ balıkma Uirı - hai& bedelleri mü5ölr bic surette bom emış su elektrik idaresinden 
~~ diişma n teşelı:küJlli de balamıtııardır. 

'~19.r Ola Hasan Bey Diyor k.I: '_ idco>lk ~~ !!~!~~.~r!,?.1!!~ '""""'k 
U?Jere 80 _ 100 lıra a.ylı'kla ve imtihanla bir makinist alıruı.ca.tiJ.r. 

•... Bir lıaı:.taya bak~ 
lım l.Ilı? 

Hasan Bey - Ha.yır, 
senıin besleme Al"abm 
saçlarına 'baık, daha fY! 
edersml 

Talib olanların aşağıdaki vesaikle birlikte 15/8/941 tarlhine J..--a.:iar ida 
ı~!ze yazı ile müracaat etmeleri ilan olunur. -

I.mtiıhan günü talihlerin adı:eslerıne ırnektu!bla Oid.irllecekt1r. 
Vesaik: 
1. - Resimli nüfu.s cüzdanı sureti. 
2. - Polisten alınmış hüsnühal §nbadetnamesi 
3. Tah.;·!l vesikası sureti. 

4. - Şi.mdijre kadar çalıştığı yerlerden alman iyi hizmet vesikaları su. 
retl. 

NOT: 

İmtihana gird>ilmeık iÇin el«t.rikçi!ık bilmek şarttır. imtıhand::ı. mü 
savı şeraitte sa.nayi mektebi meıunıarile iıdrolik bir el.ekLrik santra..l~ 
ça.Ugiıwş <ıılaııiac ~ olunur. uôG7i~ • 

Sabahtan Sabaha: lert• nlmıp memba sU)u niyctiııe ao-
kulmat:ı başJandL Bari 'iOgu:t eı1sa, 

Ah b g •• .. r.ıt:ıı..k llmonat roje mübarek u umu Ş Gelelim Yemek meselesi~,.: Kama
______________ n>Uara rica edikli: 

takımlar 
llttıüı ~bWd.an .i\ludaD3·aya 

işli~t·u '!'ırak sistemi yeni vapurlar 
~ vazıfeye alındıkları için yerlerine 
Anafa.rta, Çanakkale gibi tarihi ge. 
ıni~r Jtoıulqunu Barsada b.ıbl'r al
mış'tım. Dön~ tesadüf bunlardan 
biriie, Analarla Ue Jı:arşılaştlk. Yole11 
i~·in vapurun rabata, trC1lGı siıratlliii 
yolua iyisi a.raau amm.ı karar ve ar
AIL<tUDa biklın olm&J"&nea k.i>tü'IÜııe de 
J.a.llaAu. o giin ilk ~~lll 3-:l.PaD 

zavallı eski teknenin iıali iLi.ha duc. 
rw.u yolcu1a.rımn ha.li c~deu aclkh 
icli. Vanyola.rd.a.n ı-elen yfıucrce 3 ol. 
tu g<·mlnin bir etüv nıat<in~inden 

faruı:ı: kibrit kut.usa k.ıd!U" salonun
dtt b&rın1Ub&dıklan l~ d.lJPU'ı fırla
mışlanlı. Doktorlar, pruft'SÖf'ttr. al. 
lek-rl vea.lre. Güvertede r;6lgl' yapa... 
tak bit tente &bna4ıtı ıoln saa.t on 
1til"iflı derde k:ı«a.r ianı beş ~ı «ii
""'i alflftda. birkaç kere bvnddılk. 
Asd mf!ffle yiye~ iç<'Cck clavıısı oı. 
d1'. Dalla r;eıni Bozbunmu bulmad:ın 
h.11a:.nya tükemli. Ca.rcsiıı geıı.lnln 

ana ı.ba alınan terited myu tiıfe-

- G~edeo, buzlu sNd.an 
tik. Biraz bir şey yiyebl!sek, 

1'" anıarotlar doğrusu na~ 
Jard1: 

- Ray, hay, dediler. Size saııcliRıif 
),.pahnı. 

Var·unuı muUağı faalbette ol~ 
dılı kıln bu ela Pf'k tabii idi. İki al
lim ekmeiia anuııa. lı.omnuş lllde 
Pe:ıı:uiri sandyiç niyetine :rerkeıı rica 
tıtilk: 

- Bari bU. kava., karpm -
\'erı;l'Sl.iz. 

- Hay hay, 7&haaz k.arpuıu naal 
yiy ~!.siniz. 

-- Çatal, bıçak Yok mu? 
- \'ar. Ya.r amma takımlar rü-

müı:tiiı, salondan dışın çıkaraDU1'9-
nız! 

:İ$te bu l'Cvab bideri be.ş saati &il
neş altında yanmaktan, Çelikpalum 
bol vt•mdtlerinden sonr.& ~. s
kıt lmal:tan dalla ('ok yaktı kavun!& 

Su :rok, yemek ;rolt, lıannaeak ..,_ 
r ) ok. fakat ah ba ~ ta1t1111tar! 
Kü\·ln Meri ınlsfn a tenten! 

'-2.ui4n Cıal.i~ 
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6 Sayfa 

6 a'Jda pratı.k usulle .. 
·ıizce. 

HAZIRLAYANLAR: 1 
Prof. A. R: Thomp•on ve irfan Konur 

51 inci ders 
Lesson f ifty - one 1 (Aşağıdakılerl tiırkçeye çeviriniz)! 

ı. Our need !or .sleep is :ı.s great as 
Exerci•e• /rom Leııon our nood tor !ood. 

Filty: ı 2. The boy is awake as ıate as his 
E . / brother. 
xercı•e : . 3. He sees the same view !rom my 

ı. 'I'ho ıong hand of the cıo-:k. ıs the room a.s !rom hıS 
mınute-han.d. . th 1 4. I will be as 

0

tlred tomorrow as I 
2. Watehe6 a.nd clıoclt.s gıve us e rım today. 

~·A month Is four week.s. 1 5. The we.tch in my Pocket is of the 
ı;a.nıc size as the watc'.h in my hand. 

Exerci•e il: 
1. Four weoks e.re a. month. Exerci•e 11: 
2. Twcıve ınonth.c; are a year. 'Irar..slate lilto Turltlsh: 
3. Seven daYt> are a wet*. In some parıs of Afrlca no one has 
4. It goes trorn one num.ber to a watch or a clodc. In the d::ı.ytime. 

anot.her. round the sun 1s tJıeir clock. They see the 
5. It goes OOlllJ>leıtely .... the t.ime o! Uıe montıh by the changes in 

SON POSTA 

Sıvas be!e.:Hyesi elektrik müdürlüğünden 

Çam direk alınacak 
1.- Sivas belediyesi ele'ktıik ıdaresi icin 12 ila 15 santim tepe kutrunda 

ve 9 ila 10 metre tulUnde 300 adet cam dlrek kapalı zarf usullle 20 gün 
müddetle eksılbıneye çıkarılmıştır. 

2. - Bu direklerin muhammen bede?i 6000 caltın ~lıııo lira ve muvak
kat teminatı 450 liradır. 

3. - Direkler şartnamesine uygun oıara.k Siva.<>ta idarece gösterilen ma
haWe teslım edllooekt.ir. 

4. - İhale 19/9/941 t.ıarihlne mi.ısadif Salı gijnü saa.t 15 de Slvasta bele
diye encUmeni huzurunda ~apılaca.ktır. 

5. - Tallblerln kanuni vesaikle birlikte ihale saatinden en az blr sa.at 
evveline kadar teklif zarflarını makbuz muk.abılinde elektrik mUrtürlU~Une 
tevdi eyle:meleri illl.n olunur. (6425 l 

Topkapı Maltepesindeki 
Komisyonun~an 

Satın alma 

ı - 2.8.941 tarllıinde ihalesi yapılacak 1040 ton sade yağma talih cık.ına-
dığından tekrar pazarlıkla sat.ın alınaoa.kttr. Muhammen bedeli 
1,820,000 liradır. 

2 - Evsaf ve husu.si şart.tarı Topkapı Malteı>e>inrle askeri satınalma Jro. 
misyonunda görillooılir. 

3 - Toptan ıhale yapılacafı gibı her anbar ihtıyacı da. ..,-rı a,yrı lstekl!lere 
ihale edilooıllr. 

4 - İhalesi 11.8.941 Pazartesi saat 15 de komisyon binasında. yapıla
caktır. 

5 - Kat'! temina.tlarile birlikte müracaattan. (6679) 

Çankırı Vilayetinden: 
cloek:. th ! f tıh ' 6 It Letel round the' e orm o e moon. In the mlddle 

1-~.. eoes oomp Y 
1 
of Uıe month fıt is quitc round, bu.t in Çerkeş kausında !belediyeye aid eCA!h.aneda istihdıam olunmıık üzere 

c ,,...., the first week and ,ft .... ıt · ,_ e;i-7 1'1'a üıcrede ıb&r eczacı alınacaktır. Tali'blertıı Çan.kırı valili~ine mü.. 
7. It. goes fronı one mark t'> anot.her. U><>~ 18 on..,, a "-w " 
8. I.t ma.kes tweıve turns rour:.d the curve of light in the Gky. racaatJarı l.Uın olunur. 6631. 

------------~-- -----
cl ook. 

Vocabulary: 
• 1 .... .,. • """ • .. ~ ~ • • 

" . ' 

as (ez) = kadar: gibi. 
av:nke (euEYk> = uya.nık; uyanmak. 
brush (braş> = fırça: fırçalamak. 
collaı ClkOlar> = yaka. L:i PİT ANGO 
comb CkOum> = taraık. tllramalc. 
morning CmOrnin> = sabah. 
need Cnİid > = ihtiyaç. 
slecp Cslİıp) = uyku; uyumak. 
tomorrow CtumOrou ı = yarın. 
away CcuEyı - uzakta. 

Yedinci Tertip Planı 
today Ctud.Ey) = bugün. 
tonlght CtunAyt) = bu gec~. 

BIR,NCl ÇEKiLiŞ iKiNCi ÇEKiLiŞ OÇONCO ÇEKiL.iŞ 
1'ext and tran•lation: 7 A~USTOS 1941 15 EYLOL 1941 7 1 inci TESRIN 1941 

' Thc boy aleeps a ıow bed. 
The bed is as tow as 1ılıe seat. <Yatak j 

o~uracak yer kadar alçalrtll'.> 

.. İkrnmıyc 
· miktarı 

İkram!~ İkramiye İkramiye İkramiye İkramıye İkramiye İkramıy\ 
tutarı adedi miktarı tutan adedı mıktarı tutarı 

Be!ore he goes to sleep he ga,ys 
<Oood.night. tx> his father and mot
her. (Uywna}·a gi1meden :?VVC' baba
~ına l'e annesine «geceniz ne.yır olswu 
der.) 

Everyone has a need for ı;leep. 

1 
2 
4 

Lira Lira 

20.000 

20.000 
20.()()() 
80.000 

1 

3 
5 

40 

Lira. 

25.000 
10.000 
5.000 
2.000 

Lıra L1ra Lira 

25.000 1 30.000 
30.000 4 10.000 
25.COO 6 5.000 
80.000 40 2.000 

We hnve as ınuoh necd Cor sleep as 
for food. (Biz gıdaya muhtaç olduğu. 
muz kadar uykuya da muhtacız). 
Moın1ng is the f,rst par.t of the day. 

It Is m.oming now and the boy ıls 
awakc He rubS hıs ey<ıG. 

He ~ cOood-moming» to his mot
her who 16 by ıhis bed. CO. yata~ının 
yanındn bulunan annesine cgiinaydm> 

40 

40 
80 

400 

400 
4.000 

20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
5 
10 
2 

40.000 
4.~.000 

40.000 

20.00 1.2 

80 
ı·w 

800 

1.000 80.000 120 1.000 
500 60.000 160 500 
100 so.ooo 1.2UO 100 

der.> 
He will get uı> when his motJıer 

goes from the room. rt ıs stili early. 
but thc boy ~ up. His legs are over 
thc edge of tlıe bed. 

40.000 4.000 10 40.000 8.000 10 
160.000 80.000 3 240.0tO 160.000 2 

He cıoes not geıt up as early as this 
overs da.y. (O hergün bu kadar eııken 
kaHuııez.> 

Yel un -480.000 86.ı49 Ye: un 720.()(,Q 170.73! Yekun 

YÜZ BİLETTE 21,24 BİLE'r 
KAZANACAK 

BİLETI'E 21,56 BİLET 
KAZANACAK 

YUz BİLETTE 4!?,68 BİLET 
KAZANACAK 

Sometimes he is very ııı.te. 
He wıll go awa.y froım aere today. Tam bilet 2: Yarım bilet 1 lira Tam blleı 3: Yarım bilet 1,5 lira Tam bilet 4 : Yarım bilet 2 lira 

CO gün buradan uza.klııu:a :ldece..\:J 
Tonıght. he will oov<? a good sle'.!p in 

anotheı bed. and toınorrow h~ will 
not sec the samq vıew Crorn his bed- 1 
room wln<l<>w M he sees today. The 
boY has h.ls mht an<I trousets on. Now 1 
he puts ou a cıea.n ooıtar. The s.hln 1s 
as clean as tbe oollar. He hu a brush 
in hlli hand and a oomh Is on the 
table. 

Her üç çekilişte satlş ha'sılatının O/o 60 ı ikramiyedir. 

BU PLANIN BİRİNCİ ÇEKİLİŞİ 
7 Ağustosta Taksim Meydanında 

Thc brush and t.tıe comb :ıre ror his 
hatr. (Fırça ve tarak saçı ıçindir.> Japılacaktır. 

Exerciıe I: 
Translate the followine ınto Turklsh: 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan\ 
Unıversite Rektörlüğüııe beher iklJüz elli kiloou 560 kuruştan 18/ 8/ 194-1 

Pa.zartcsl gunu saat 15 de kapalı zarfla 272.000 kilo ııik!yüz yetmio ikl 
bil\» odun alınacaıktır. 

İst.ekhlerln bu ili iÇın 458 !iralık muvakkat teminat makbuzlarını ve 
bu yılki ı.caret <>daaı vesi'lcalarını Mmil kapalı za.rnarını ihale .saatinden 
bir saat evvel rektbrlu~e vermeleri. 

Liste ve şartname rekttirlükte görülür. c.6524> .. 
S[ZİN DE TAKDİR 
ETTIG;NIZ 0ZERE 
A.<mmuan moda .. mm z:ırafet ve lncelliine iıulma.m eılerı 
üstad tcrzilenn mehareti, kadtnda ıeaçlıiie mat.ut şa
yanı ha.> ret bir bedrn tenasübü aneder 

Fakat yüz n onun but11tu geve:r.edirler. Eter bu aolda
ya li.zım relen ilıtimam rösterilmezse, seneler bu baUıuı 
başkalarına pek çabuk fatkettirirleır. Bu, silin bir &11Tans-
dır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi raltibelerf.-
nlzln dikkat nawwdan lllaJc. taJama.z. itte senelerin (blL 
husa nadk ye hasa., cilıltere musallat olan o tahribki.r 
senelerin) cnninize çizmek$• old•tu on blııalerce O>idaydte 
ra.J"ri mahsu) ~ çagilı9'e tt.maıtu kalma.JUUS· 

Zamanla cHdinizi sold~ak olan ft Mi pek çok clela. ·~~ ha
rab eden bu i.'rızaluı aqaaı we .abah ][ltt:M PBRTEV'le yapacağı. 
nız ufak bir masajla refediniı;. KREM PERTBY'la " aubesine yih 
binlerce lıemcinııinlz ~ siıE de haJMt Ye JnenUM1DiJ'fMe şahW ola
caksınız. Göreceksiniı ki slluam, ebedi &'eo.flilAllisi berb8o mair•· 
rane söyliyecektlr. 
KREM PERTEV"m tel'k.ibladeld faal aaasu ea clerin çbgHeri bile 
izalede (ecikmiyecek.t&r. Bugtinıılen itibaren siıı: de bir ıiip KKDI 
PERTEV'i tuvalet mu•nıada Wv.ıutuıımu. O .,.ai zamaıwJ.a sert . , 
riızgirlann ve kune&H cuıaıırışln en iyi nauhalmcbr. 

RAŞiD KIZ.\ TİYATROSU 

Bu a'lrllam Bağ1Ad>a4& 11.üOOe 
Baçlanndan uta.n - t:oıncdi 3 P. 

H.ı..k!e P.l.şkın birl~"te 

ZA Yi - A*8rl tetb8 veiiikamı zatd 
ettim. Yenlaint ~ğımden fllÖIİ.. 
nin hWmıU ~. 

Jllelunecl oilu MeltmNI ..-..r 
324 J[ut·--

orman işletmesi Çoruh revir. 
amirliğinden : 

1 _ Devlet orman tşıemıesl Çoruh revir üçüncü bölresinla Karanlık me
ee ormanının nıuhtelif maktalannda mevcud «4743.!103• metre küp 
tomruğun 12833.042~ metre JtüPü Met:«iis rampasına, t.990.363» 
metre k:üpil cevrinin.ha.nl rampasına. c399.767• meLre k!lpü Kutul 
açıklığı rampasına, d90.676• metre kilpiı Falzinçnyırı rampa.sına ve 
c330.055• metı·e ki.ipil Hartvls na.hır mahalli rampasına nakil ve is
tifi ~ık eksiltmeye konulmuştur . 

2 
_ Eksiltme 11.8.941 tarikine müsadif Pa~artesl günll s~t 14 de Çoruh 

devlet orman işletme& revir binasında ya,pılacutır. 

3 
_ Ek.slltmeye konulan 14743.903• metre küp tomruğun blrlnci mP.ddede 

kıqdedllen llJDPBlara nakil ve isti!inin muhammen bedeli beher 
etre tüpü c22011 kıırUit&n cl0436• lira «59• kuruştur. 

4 
_ :uvakkat teminat 782 lira 74 kuruş, kat'l teminat 1565 llra 49 ku.. 

ruştur. •-
5 _Şart.name orman Umum Jıllüdürliiğiinde • .u;tanbul, Trabzon ve Kars 

orman Çevtrge MUdUrlüklerile Çoruh DeYlet Orman İşletmesi Revir 

Amlrlitmde göril!Ur. 
e - İfrteklılerin muayyen gün ve saatte Çoruh Devlet Orman İ$letme6i 

Revir Amklltlne mUracaat etmeleri ilan olunur. <6330) 

DOVÇE ORYENTBANK 
BANK ŞUBESi DRESDNER 

Merkezi: Bertin 
Türkiye Şubeleri: 
1'tanbul - İzmir 

Her Türlü Banka Muamelah 

~ le yaptlan tiitiic. 
.-.,a " üiJd takulari ve 
...... ....-. ...... ..w 
k~a7hk1- ,..,.._ 

Ağuatoa f 

.. • • • • • r ' ~ • ....... • "" • 

' I'" ' t ,...,..- • - • • • • 

-.. 

'.R·A··oy.o L,i N 
-'..>· • ., -·. 

- -

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der yemekten aonra (iinde li'ç defa man .. pmen 

dl,Jerinld ~ymız. 

lstanbul levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda yazılı mevadın pazaıhklıı. 8/8/ 911 Cuma gUnU hımlarında y9' 
saatlerde Oeliboluda askeri satın alma komısyonuıııda yapılacaktır. Taı[blı 
rın 'I'a.şçılar caddesindeki askeri satın alma koımlflyonuna gcınte!erl. 
cınsi Miılctarı Tutarı Teminatl :thale saıı.ti 

Nohud. 
Pirınç. 

Kilo Lira Lira 

22,000 
19,000 

61GO 
9120 

924 
1368 

10 
11 

<819 • G68f 

** 3Gt>,OOO kilo kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 2ı.i 
liı'.a. teminatı 1620 liradır. Evsaf ve ş:ırto.amesi komi.ızyonda görülilr. Ta~ 
r-.n 12/8/ 941 Sal! günU saa.t 10 da Trabwnd9 askeri &al.Ul alma tomid 
nuna gelmelert. (821 • 6691> 

** Aşağıda yazılı sebzeler pazarlıkla satın alıııaoa.ldır. Talihlerin 7/8/fA 
Perşembe gUnü &aat ıı de Bolaytrde Rsker.l satın alma kOilliSYODUDI\ ı' 
meleri. 

Cinsl Miktarı Tutan Tem l!atı 

Patlıcan. 

Dolmalık biber. 
Domates. 

K~lo Lira Lira 

132.300 
44,10() 

35, 700 

.. . 
19,845 

7717,50 
2142 

1488,37 
578,12 
160.65 

(823 • G69S 

Aşağıda yazılı mevadın pa'l:ırlıkla ekslltmelerl U /81941 Pazartesi' ~ 
nü saat 16 dıı Bolaylrde askeri satın alma ıwmisyonunda yapuacattf 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Turorı Teminatı 

Zeytin yağı 
Zeytin ta.nesi. 

ı<no Lira Llrıı 

10,000 
5,000 

9000 
1500 

675 
112,50 

(793.6596> 

** lıı>af:"ıda ynzıh kuru otlıı.~ h'nlannda ya,zılı gUn ve saatlerdi! pazarlı~ 
elı:s:ıtuıcleri Hadımkor ciıtmnch Muha koyWıde askeri sa.tın alma komı5' 
nunda yapılacakt.ır. Tahblcı n belit vaki Le komisyooo gelmelerı. 

cinsi Miktfm '!'utan Temuıatı 
klio Lira Lira 

Bal ye il kuru ot. 500.000 26.25(1 3938 11/ 8/-16 
ırn 

Dci;<ilm kuru ot. 500,000 21,250 3188 12/ 8/-16 
(907-655 ı :...--

İstanbul Levazım Amirliği Satan Alma 
Komisyonu ilanları 

~ıda yazılı mcvııdın eks ıtmeıerı ı ~7.l aı und 
Pazartesi günü saat 16 d Tokadda a&keı-ı satın alma kom~ou 1-, 
pılacnktır. Kapalı zıır!lar için ihale sant!nden bir saat evvel kanun~' 
tarla tekıır mektub!arının komiEyonl\ verllmesı. Açı1t eksiltme için 
atinde komisyonda tmlunu!.ması. Şartn melen koın..,yonda görülür. 
Cüısi Milat.al'I Tutan Temlna.tı İhr / 

Bulgur 
Sadeyd. 
Kuru ot. 
Pirinç. 
Mercimek. 
Sığır eti. 

Ton Lira Lira _/J. 
K f,,İ 40 

6 
330 

6 
6 

80 

7200 
8400 

1R 500 
2800 
1050 

20.000 

540 
630 

1237.50 
210 
79,75 

1500 

. , 
;)' , 
K. ptf~ 

(811 • 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilan1•"1 ~ 
ıı 

1 _ Tahmin edilen bedeli 63800 lira olan 100.000 kio saı:;~~ 
ğustoo 941 Pazartesi günü saat 15 de pazal'llıkla e'ksilrtmesi ~ 6' 

2 - İhk teminatı 4440 lira olup şartnamesi her gün mesai ._. ~ 
bilinde 319 kuruş bede1 mukabılinde komisyondan alınabilir.~ ~ 

3 _ İsteldlilerin lbel:ll gün ve .satte 2490 sayılı kanunun 16 ~,,.., 
ve ikinci maddede yazüı ınl.k.tardald teminat makbuz veya~ ( 
tubu ile blrlikıte Kasını.paşada bulunan kom'5yona m{iTaca• 

** ~ 7500 kilo mantar ahnuak e ,,;il 
ı _ Cankurtaran yeleklerinin lmfillnde kullanılmak üzel' ~ 

mantar alınacaktır. . ı:ı il "' 
2 _ Bu maksada elverişli olarak manta~. ver~ıl~Jtterl ıltt.C JC96i!ı 

941 cuma günü saat 16 ya kadar birer numunelerı ile ~~rt· < 

pa.şadn bulı.ınan komisyona mtiracaatıa teklifte bulunma 

. d k. S bnatııı• 
Topkapı Maltepesın e ı a / 
· Komisyonundan sııır ~"' 

araıctaD ınıw--_ .. 
ı _ 1.8.941 tarllıir:le pazarlıkta alınacak 9838 ton ,sa.tın al ~ 

ğır eti.ne taW> çıJunadığından t~krar pazarlılt'IO aaıterl saU 
2 _ Ev6 a! ve hus~t şartları Topkarıı Maltepesinde ıtaJ>illr "' 

misYonunda görUleblllr. jll.alesl yaP a.sıP~ 
3 - Toptan ihale «iıleb\leceği gibi kısım kııslDl da1'0ınif1YOU bi1l 
4 _ İhalesi 9.8.941 cumartesi günü saat 11 de - c661'> 

Ia<ıaıktır. • 4098 ıtradı.l'· J~ 
5 _ TUtan 3443300 liradır. Kat'! teminatı 23 

•• }üğÜJlO~J 

E 
. .. ·· Rektor Ol ı' Yüksek Ziraat nstıtusu olRU 12'1 ~,.ıe ...-

. • elik tııUyacı 1ııY 
ı - Kurumwnuz eczaneslnın bır sen blı'asıııd-

muhammen bedell 2296.12 liradır: . de rettörl~ __. 
2 _ tııaıe 7.8.9U Perşembe günü saa.t 11 ~ 

ca.ktır. nıudnrıoıuıı' / 
3 - Muvakkat teminat % '7,6 dur. enstitü daire --"' 
4 _ şartnamesini okumak istlyen1erln _ ... -···· ... --racaatları. C6019> .-·-·-· E.ınet 
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