
• 

HALKIN 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 11 - No. 3915 

Makineye 
Verilirken 
İlkSOvyet 

tebllil 
Çok şiddetli 
muharebeler 

~ Tebliğ Almanların 
yalnii . iki mıntakada 
12 kilometre kadar 

ilerlediklerini 
bildiriyor 

Sovyetlere göre 
dün 65 Alman 

'ayyaresi düşürüldü 
Moskova 23 (A.A.) - llk So• 

yet askeri tebliğinin metni: 
22 Haziran şafak vakti A lma• 

ordusu Saltıktan Karndenize ka • 
dar imti.Q_as,:1 eden bütün cephe b o-
yunca taarruza geçmi-;tir. .. 

Güniin ilk kısmı esnaı<ında duş
man durdurulmuştur. İkinci kısmın
da Alınan kuvvetlerinin ileri un • 
surları kuvvetlerimizle yeniden te
nıa->a geçmİl•lerdir. Çok şiddetli 
muh.ırebelerden sonıa düşman tar
dedılmi~tfr. Almanlaıa ağır zayiat 
v~rdirdık. Yalnız Grodoo ve Kris. 
tınopol mıntakalarında diişman ba
~-1 muvaffakiyetler elde edebilmiş, 
arazimizin 10-12 kilometre içeri -

Helsinki 2 3 (AA) - Dün Fin
landiya ordusu bilşkumandanhğı 
neşrettiği bir tebliğde Sovyet tay -
ya.relerinin Fin landi.ra donanması 
üzeııne bir hücumda bulundukla -
rı bildırilmiştir. -----
moskovada. 
tezahürat 

Moskova 2 3 (A.A.} - Payitah~ 
halkı dün miiteaddid vatanperve -
Tane ınümay:"'Ierde bulunmuştur. 
Şehrin sokaklarından ~~eçen asker. 
leri halk ha aretle aikışlaınıııtır. 

Sovyet tayyareleri 
Şarki Prusyayı 

bombaladılar 

Yazı ifleri telefonu : 20203 

B. Bitler 
diyor ki: 
''Ç~ti11 il)( 
çarpışını ya 

• • 
gırıyoruz,, 

Bogazlar hakkında 
Molotof un ileri 
sürdüğü taleblere 
H itlerin cevabı 

PAZARTESİ 23 HAZİRAN 1941 

ALMAN VE 
SOVYET 

ORDULARI 

Motörlü teşkilat 
·ve tayyareler 

Gor /ovll.o 

Şt•Iİno 

B.Molotol 
diyor ki: 

"Harbi bize tahmil 
eden faşist 
. şefleridir ,, 

B ay Hitler, Saltıktan Ka- "Napolyon nasıl 
ra.denize kadar Alman "'l" b Jd • 

hududlarına tahşid edilmiş o- mag u o u ıse 

İdare iıleri telefoııu : 20203 

TEBLİG 
Alman -Rus ·harbinde 

Tnrkiye bitaraf 
kalmıya karar verdi 

Ankara, 22 (A.A.) - Resmi tebliğ : 
Cümhuriyet Hükumeti Almanya • Sovyetler Birliği 

harbi dofayısile hasıl olan vaziyet müvacehesinde Tür
kiyenin bitaraflığını ilana karar vermi~tir. 

[ 
1-uJas,,an la sabahki 1 

başmaka~esi 

Sovyetıerin boğazlara 
dair olan istekleri 
hakkındaki beyanat 
hayret uyandırdı 

''Yalnız bu harbin değil, içinde 
yaşadığımız asrın en büyük 

hadisesi karşısındayız,, 
Yazan: Falih Rtfkı Atay 

Almanya, dün sabah 5,30 dan· ı yanın zafını b~klemek., o~m.uştur. 
beri kendin~ So.vyet~~~ ~irl~ğil.e h.arb Führer, bu teh~ı~den mılıehnı .~ur. 
halinde telakkı ettıgını bıldırmış • tarmak zaruretını duymu,tur. Be -
tir. Bu sırada Finlaı.diyadan Kar~-1 yanna~eden. öyle a.n.laşılıyor k'.. g~
denize kadar, 2400 kilometrelık rek Fınlandıya haroı, ge-rek kuçuk 
bir cephe üzerinde Alman, Fin ve Baltık devletlerile Be.-arnbyanın il
Rumen ordularile 200 milyon Sov- hakı 1939 ademi tecavüz p:ıktı 
yetler Birliğinin Kızılordusu çarpl - müzakerelerinde Almanya tanfın. 
şıyor. dan taviz olarak verilmiş değildi 

Führ.er harbin sebeblerini uzun Almanya, diğer cephelerde meşgul
bir beyanname ile miliı::tine ve as _ ken, vukua gelen bu emrivakilere 
kerine izah etmiştir. Beyannameye 11tahammül etmekn mecburi:retin -
göre, ademi tecavüz paktına rağ · de kalmıştır. Fakat bütün bu em -
men Sovyetler Birliğinin güttüğü rivakilerle, Molotofuıı B~rline ziya. 
gaye mütemadiyen Alman emniye- reti sırasındaki teklifleri, niha} et Yu 
ti aleyhine tedbirler almak ve bir goslavyada tahrikler, Führerde Sov. 
gün üstüne yıkılmak üzere Alman- (Devamı 3 üncü ııayfada) 

Alman Sefirinin 
Hariciye Vekilimize 
verdiği muhflra 

Fon Ribbentrop Rusyaya verilen 
notanın metnini ilan etti lan Rus kuvvetlerini takriben Hitler de Öyle 

yüz altmış fırka olarak göstl!r- A nkara 22 (A.A.) - Alman -
di. Acaba, Rusyanın ve Al- mağlub O~acakbr,, ya büyük elçisi ekselans Von Pa -
manyanın karşı karşıya koy - pen'in' bugün Hariciye Vekilimize 

Berlin 22 (A.A) _ Führer Al- dukları kuvvetler, hakikatte Lond't·a, 22 (A.A.) _ Molotof tevdi ettiği muhtırayı aşa.Zıda ay -
man milletine aşağıdaki beyanna - 'neden ibarettir~ radyoda beyanatta ibulunarak Al- nen neı1rediyoruz: 
meyi neşretmiştir: Almanyanın ~arb seferini man kıt'alarının bu sabah saat Reich hariciye nazın Von Rib 

Alman milleti, na~yonal sosya - takriben iki yüz fırka a~ yap- d"' tt h" b" b b .. d bentrop Pazar günü Sadt 6 da Al-
Londra 23 (AA.) - D. N. B: Hstler, tığını bıliyoruz. 'Fakat, onun or e ıç ır se e gosterme en man ve ecnebi matbuat mümessil-

ye göre dün Sov} et tayyaı elen Ağır meşgüliyetleı den sonra, ay bütün kuvveti bundan ibaret ve ilanı haı·b ctmedf:'n Sovyetler !eri hazır bulundukları halde hari-
şarki Prusyanın bazı n:ıntakalcırtnı !arca sükfüa mah kum olduktan son. olmadığı muhakJ...aktır. Birliğine taarruz ederek !hududu ciye nezaretinin ittihadı meclisi sa.. 
b1>mbardıman etmışlerdır ra nihayet açıkça :.:onuşabileceğim (Deva nu 2 nci sayfada ) birkaç noktada geçtiklerini ve Zi- lonun<ia cihan efkarı unıumiyeaine 

Ç • ·ı· tkunun (Arkası ıayfa 7 sütun 3 te) ~"'~_..,.."°_....,,_._._._.,_.111.,ıı_,..~__.,'-" (Devamı 3 üncü sayfada) radyo ile Alman hariciye nezaro -
OfÇl 10 O~ • • tinin Sovyet Rus nükumetine ver -

Aır.erikadakı akıslerı aa· rb nasıl ! r- Askeri vazi•et -, :::nin~~dur:ilan etmiştir. Notanın 
Va~ington 23 (AA). - Çö.:- L.:.. '7· -1 Reich hükumeti, Almanya ile 

~~~ ~~t~~irB~!;~~ı~n~~~;~~=şi;~: ba•ladı, dfin 1 Alın aıı -Sovyet harbı· nı· n ~~~=~!'t~~a a~::·sı:::a:en~:aı~:n: ton ısalcil:ıiyettar mehaf~li .. İng.ılız ~ ,... olarak 19 39 da Sovvel hükume -
bawekilinin Sovyetlere lngılız un- 1 ld ., tine müracaat ettiğinde bir taraf -
pa;atorluğunun mümkiirı olan bü ~ ne er o a • tan kendisinin milli devletler cemia-

tün yardımı yapacağı hakkındakt mulıtemel ı· nkı· safları sına mensubiyet iddia ve bundan tıöz.lerini ııempati de karşılamışlar- . mütevellid hak ve vecibeleri tem -

dır B ~h;.~•·adar sil eden ve fakat diğer taraftan ko-sl!rİ ye -ı' e son vazivet U S. "·l\ ' minternin bir sect.ion'u sıfatile ci -

1 t ') R han ihtilalinin yapılmasını, yani K h' 2 3 (AA ) v· · kuv 1 1 • ola« ma um~ a Dün yanı H,ız•r .. nın 2~ nl!. Pa. dularına, ·ısya) .1 karşı taarruz b ·ır d I tl . h1ı"l .. ti vetl:~i~I~ Şam da~ 
0

6cr-i-çck~i~e~in~ ge ITIIŞ 11' . . zar gü;1ü, ~ ıfal.la ber,ıber, dünya il emrıni verdi. y~n n;;i/ de:le~lee~~i~~n:a::~ı k:ıa; 
ve hur Fraı;ısızlar tara.fından ııehrin . ;1 ...:___ askerlik talih n·n v.:nı b.r \'Jk'as: Bu yeni harb de, Almanyanın bir iş olmıyacağmı bil yordu. Al -
isgalıni teyid eden d;.ıukü son teb - • A. • " 1 daha baş u lı. Aln unya, S'.lg ce. mutadı veçhıle, bir Cumartesı gc- manyanın ve Sovyet Husyanın po. 
liğdenberi Suriyt;deki askeri vazi - ~rlin 22 (A. d) != r-vm~~ ı°r. nahında Romat'~,, sol c<>nah nda,cesını. Pazara bağla:ran sabah vak_ !itik gayelerindeki b:.ı esaslı ayrı -
yet hakkında ,reni hıç .bır haber alı- dulanı hC\şkumatı .~" !.gının. _, u)ı - da Finland ya 0 Jugtı h ide, ordu. (Arkası sayfa 7 sütun 5 te) {Devanu 3 üncü :ıayfatla) Devauu 3 uncu sBy.a. . .ıa 

Hariciye Veuı:miı Şii1crii 
Sa.ra.coğlu 



Hergün 
--···-

Türk siyaseti 
~---Drem UtUhii 
T ürik - Abnan muahedesi -

nin Türk siyasetinde yeni 
bir .safha açtığım sananlar yanılır. 
lar. 

Türk siyaseti ne değişmiş.tir, ne 
yol değiştirm~tir, dalına ayni be. 
dele doğru, damıa .ayni yolda yü
rt.nektedir. 

Bu yolu tek kelime ile sulh yolu 
olarak tavsif edebiliriz. 

Bir numaralı büyük harb bü -
tün dünya için dört yıl, yalnız 

Türkiye için l:fa misli fazlaslle se. 
ıkiz yıl sürmüştür. 

:Bir numaralı Büyük Harb bizi 
meşhur Sevre'i ile ölüme mahkfun 
etmişti, ô1mernek için tekrar kan 
verdik, tekt'ar dört uzun yıl çaı-.. 
pıştılk, nihayet meşhur Sevre'in 
aılcasından parlak Lauranne <ioğ. 
du. 

Sullı yolunda sebatımızın ilk se 
bebi milli karakterimizdeyse .ikin. 
cisi harbin foc'.lyiinı her mnıetten 
fazla çekm.i§ obıamıza, üçüncü. 
sü de menfaatimizin arbk sükUn 
jçinde kalmak olduğunda aranma

Resimli makale: =Ferdi büyülten, milleti millet yapan 

.,., . . 
• 

', ; . 
- Haziran 23 

Alman ve Sovyel 
orduları 

(8aftaralı l inci ,ayfada) 
Harbden evvel, mevcas} olan fa.. 

raziyelerjn aksine of arak, baZ11'hk 
senelerini tahminden fazla biT gtır" 
ret içinde -geçin~ olan Almaaya, 
bu harbe iki yüzden çok faila bir 
teşkilatla Kir~ti. F akı\t:, bu iırka· 
}arın ne kadar!; yeni harbin isle • 
diği tqk.ilit ve bilhu.aa bugiiılkü 
harbin husuşjyetini teşkil eden teç. 
hlzat1a ~~ olııhlğunu ıbiJ.meie 
imkan yoktur. 811J1dan başka., Al • 
manya. bir buÇGk •eaecUmbeTi bir 
taraftan mütemadiyen · tetkilatınl 
artırıyor ve wlheasa bunları değişM 
tiriyor. Lehistan harbinde gôTÜn -
qıiyen zırhh ve m~rlü fır.kalari 
garb -.eferinde göxdü.k.. Gam ede~ 
rinde göze çarpmıyan; teçlıizata 
Balkan seferinde ve şimali Afrika 
kıt' alarında plıid oldak. Bunun 
ıçın, halen Almaııyaııın., seferber 
halde ne kadar fırkası bulunduğu· 

v • • • nu b!lmeğe imkan olmadığı gibi 
. Saglam .. bir t.ı..il ~~.-adamı )'elİflİrir, terbiyeci, :ildis.adcı, içtima.. insanı gerçelden insan yapan kavvet ruh büyüklüğü vicdan hisa, bu fııka\arııı ae kadarının R113ya 
;;.~ ~~t ,.elift~ •. Fakat bütün bunlar bir f~di insan, bir medeai caaret, aile v~ muhKe •evdinnektir. Kiileyi' millet yapan hududunda tah§id edilmiş ve gene 

--~ ............. ~ •.. _. ...... !..'!'!~!.~ çıkanaak için ki.fi değildir. bvvetta- bma1ara ilaveten laia birliği, gaye hedef birliğidir. bunların ne k.adarının ZJThlı ve mo-c: Yeni ···-·s"i"ii.hi·ar-::ı··--.ı--···--·--.. ·T· ... -· .. -

1
:y ....... ~ .. A---...... T ..... -R····-·

0
··-........ ft ... __ . ~~~~~~];:[1:~~~ 

S lı l 
törlii vasıtaya muhtaçtır. Asıl ~ 

a ra te evl.zyon gÖTecek olan teşkilat bun\aTÜir. . 

Bir numaralı Büyük Harbin ıu- Bu hesabları Rıuıya tarafından 
hnrun<lan bugüne kadar 27. Türk ş h • 1 müta1ea ettiğimiz zcıman kendimizi 

:~:;r'ı:~:d~:~:ı,~·;:~~rk;~ tesisatı ve e ır er arası ~=:~,~~:;:;::~~:~ 
lıdır. 

~~~~0~~~~~d~;J.::~ ku_laklı magnler tiyatrolara ~~§~Ş~f~~~i~~ 
zlııe dayanan bir imparatorluk . 1• htı• ya CI m iZ var acaba, 1!01\ yirmi .ene iç.i.ncle rıasıı 
kaylbetmiştik, kayıbımızı arama - Seyyar televizyon cihazları kurulur kurulmaz, bir ıeşılcilit vucud.a gctirchildi ve bwru nasıl bir kadro içine aldı? Bu 

dılı:. Elim.izde yalnız bize yetecek derhal faaliyete geçmek,te ve düşmanın hare- Yazan: ismet Hulüst cihet tanıameo. meçhuldür. Bu Be• 
kadar bir topruk parçası kalmıştı. k,.. . beble, Bay Hitler'in tahmin ettiği 
Onun Ü!lerinde yeni bir dev Jet .kur ahnı saniyesi saniyesine haber YCrmeJdedir fstanbuJ Şehir tiyatı<»ıımln Veltikbali İçin dana fazlasını vadedi. t:akribi yüz altmış fırkanın ar.kasın• 
duk, onu imara çalıştık.. Ankaradalri Tiyatro mektebinin !V'Or mu? Hayır. da acaba ne kadar fırka olctuğunu 

İiki numaralı Büyük Harbin ilk Televizyonun harb gay<?leri içın leri.ı:ıl harekete getirmiştir. Mulıa. fa~liyet sahaları büyük JChirlere . DeTlet tiya~~O&u, büyük _şıe~rler bilemiyeceiimiz gibi bu hrkaların 
işaretleri bizi bu imar faaliyetı Jrullanılı§Jna aid çok şeyler yazıl- rib memleketlerı.n mes'ul makam- ~u~hasır kal.acak tarzdadır. Halbu byab'oau o~r .. Halkcvlen t.ıyat- teşkilat ve teçhizatı hakkında da 
.. d QlulJ <iı Ecnebi mecmuaların yazd?kla- l b" b' .d l . ki tiyatro ihtiyacı lstanbı.ildan, An- ro-larma gelınce. Birçok yerlerde ~· mawmabmız yoktur Bu malumatı 
ıçın -~ u. .. __ ~ nazaran. daha imdid ta . arına. "": ~ '.1' ç~şı ma~n enn kuad.an, lz.nıirden çok uzak vilcl- lecin tcsnsil\erini seyrettim. Mual- ancak askeri harekiun inkişafı c;_ 

Dunya sulhumı masun bulun • . . .ş _en. Y • ıcad edı:ldıgı hakkında yuzlerce yetlude k.aaapaia,,da daha fazla linıle:rin, takhcnin bazı memurla- ınd eli b·ı V• 

durmak elim.i:!c.le değildı. Süku _ ::::7ıe~ınalınveaklrd,iklerı ~~;yon re- teklif yağrrıağa lıa~lamıştır. hisaedilı:ıektedir rln iştirakile biT t~msil vaTlığı ya. oul,_. ade ne kı ece~z. k . t 
k d' . · d b ki ~u.erı a ruuY~ hususi iB . . . . • -~·'---k . ili ı<.l or wıun uvv.a ve exnmıye • 

nun en ı 1ievremız ~ a .kal - tal . .r
1 

. ı.uı _,_ U te'kliflenn ıçınde en dtkkate Bu aeııe İstanbul Şehir Tiyatro- 1"&U1JDA .asteıu yor. lerini mukayese etmek jstediö-1miz 
. t d'k pos ar tesıs e~ı mtş u unm ..... ta- 1 h b .1 .. ~ ~ tıy" t b" · · ezhe -masını ıs e ı . dır şayan o an:ı, ar gemı ermm ve- su Anadolu turnesinde )'irmi iiç ;-- vaT a ro, ır pı~~. .r zaman sade fırka adedle:rine bak • 

Akdeniz kıyılarının çok atpŞ}i M afih . di kad· yahud vapurların penane veya - Tilayette temsiller v~ıdi. Her vila.. leyıp sah~e obıma~ degı~ır. ~ı~ mak .kafi değildir. Bu fırkaların, 
genç gazetedierinin dilmden ara- t aam ' ~m. yeb a~dgaze- bud <Ç3lic sesıerinı avlamağa nuık. yette i'ki üç tenmil ne de olsa bir ih. yatkir?da n:1J:_nsbeiln, re1ı ~~saıre gıbı zırhlı ve motörlü teşkilat bakımın. 

. . . . . . . .. e ve roecmuaıaroa una nı en n. 1 k 1 1 . . t' k ı v ı bT f k t teT gayn .ıı;.a ı "Unsur~ mevc.a.d da ,___ ı · · ma1ze el · · sıra bızım samUenmıze de goz oı- k _ .. 
1 

h d' 
1 

t 
1 

. sus cAU a > a:ı ıaız rnay,rılerın ıyacın arşı ıgı o :ı ı ıyor, a a o 1 ktı Am .. 1 . ah . n .ıwvvet erı.n:ı. m erını ve 
• • • • • v • • ço goru en :tVa ıs er, C evızyo- y ,ı...., .... aid oian tcklfitfr jhtiyacl tam tatmin edemiyor. lstan- 0 aea r. ato.r enn ~ neye çı: talim ve terbiye.la-ini de bilmek la .. 

kilmiş hissıuı v~re!l nagmelt!r :şı.. nun tıem1z bir liborattl.'.lt' tecrübe- ap~...- • bul C:.-h· T" t _ı_ d h f _ kıp, muntazam biT temnl vennelerı d H b d d d k .. ti fli d M .r t' · · b sahada :B 'kul kl 1 ı.25 t 'tF ır ıya tosunu.an a a az hunlu v F k znn ır. ar , aa e a e uvv_ ne 
ı Y_~r u. efüaa ımızı . ~ İ sinden ileri geçmediğidir. u cunl~ ~ h dmayn e..- m~ • !asını beklemek ise abes olur. Yirmi a ~lıdtr. . akat yo ·. değil, ıevk ve idare, talim ve ter· 
~atülro~un. ıi~vamını ıstiyen n- Muharib orduların televizyon - r: ~ u.gun a ve 60 ~ üç Tilayeti 0 vilayetler sayısı kadar Bel:dıyeler şeh.irleıarası tiy.a.tro: biye kuvvetine de tstinad eden bir1 

g:ıltere ıle ıtt fak~a bulduk. dan i!stifade ettiklerine dair, bu _ ~~rlııpıı~· Bu. :naynler, ~kıl aktörle dolapnak gayri müsaid şart ları himaye e.derler'. Ye Halkevlen oyundur. Bu bakımdan Ruı ordu· 
Faka maceradan daima uza!: gün elimizde henüz hiç bir delil itibarile bır torpıli andırmakta - lar dahilinde temsiller vermek her ~e,_ Halk.evlen tems~l kollarını ye- sunun çok zayıf oldu~u Finlao J 

ka1dik. Harbi istemiyorduk. Harb mevcud değildir. Yalnız son gün. dll'. B.u maynlerin dümeni ve per- halde çok çetin bir m.eseledir. tiftirecek ~ras~taları ~~as ederlenıe diya harbi etMlaaında görmü~tük. d 
den de korkmuyorduk. İki yıl elde !erde Amerik:ıclan gelen bazı hava vanesı vardı!'. Ana.doluda derli topla bir tiy.ı.t- Ana?o~~ ~y~o kht.iyacı kısmen zamandanberi l>u ordunun ıslahı i..· 
silahla bekledik. disler, televizyonun ilk defa ola- Torpil biçimindeki bu maynler, roY\a daha ka?'§1l3.41ım. 11.k defa ta~iz ·~-t .. -~a ıtır. h. . çin hayli emek •arfedilmiş hulun j d · · · · b. d Ad ad Ha b.iı' Jt on &K oru <> an ır tıyatro. d~• ~"ir·~·y. ı:--\~ı,.1 ... ..:,. ...... -Ü~· 

Ateş dalgası Avrupadan Ak.::le. rak ,Ameri'kada harb maksadlan _e~~ın ıçın~, mua~en _ır e • an a ve_ aonza . ı.11n a.. ya aydan aya 11! • ı..~-;. ,aıeoe" '1'.aoul "tarharı 
nfae indi. Balkanlara sı~adı. hu- ıçın açrkça k 11an11dığını bildir - rınlige konur ve bıl' demıre mer- zasm~a &tı.ı1grul Sadı tr~oun tem lunanuyacak, işsiz zam:amarda on-! •· 1 ı~~d· l . . 1.~:·..: ı 
d d 

ı-~j ld' b" ~n:-n mektecli.,.. but bulunurla.rını"- Bu ma ...... ler aı1lerinde bıuındıım Sadı Anadolu • ., . -'I.. ed . ek h . şey soy enemez. .a ısc erın ın~· 
u umuza A.d. ar ge !, ız ua.u•ıca .... . .. •.• .:ır:. . . . . ,, u" , k 1 . • . ıara 1&fC ve KJate emıyec angı ı fını beklemek lazımd1T ı 

hazır, daima soğukkanlı olarak Bahis meV2UU olan, Amerika - bır vapur gurultusu ışıtincıye ka • r d aza ~· do~~~1~0:· lm~ vilayet belediyesi vardlr. Bütiin be- Bu h.arbde en mühim kuvvetin' 
durduk daki son büyük manevralardır. dar. adeta demir ai:mlŞ bir \'apur rlı1kS~. Od .or~. Jfl l tir. ,. IUlıl1 .- Jediycfey hu işe bir miktar para a... 

B 
~ \ k k Bu manevralar esnasında, Dü gi'bi bu demire bağlı olarak kalır- ı.ı ~ ~~ın ~ ~yl and yaratt1•:1eına, ~- yırabilirler. !:kyyh:~k:: ~g .. 

8!=~~ t!~~:.nutayyara:; 
ugıun ~ ~payı asıp avuran Mo t labo t da B Ali Iarmıı. y~ o ına~ ş.o e ursun a ttayın Belediyelel!İn ufak fedakarlıkla 

muharebe bız! de içine almamış nb ra -~~mb. l~kt · ~· V ··ruıru· _ . bir sahnesı buhıntnıyan yerlerde, rile vilayet tiyatroları kurulsa ki- re kııvveti ve malzeme bakımından 
. b 

19 
ld be . h d - · on eş operator e ır ı e, cmu - apur gu •su, maynm cku- nasıl sahne Tii<:ude getirdiğine biz- b . . . eceJ ' Rus ordusu ne haldedir> Aded iti 

ıse unu yı an t"l ıç egJŞ- da!aa.,yı temsil eden orduda büyük lalklar> ındaki zarlarda bir .ifrıtizaz zat prud oldum,. ti untr 1 çnk ~~ or~ dJr - idi e abr- barile Rusyanın çok tayyareye sa 
miyen bu basiretli ve tedbirli sL bir televizyon merkezi kur:nuş ve vücuda .getirirlermiş. Bu ihtizaz, G L ·ı.a d d ,_ k .st uma ıç e guç egı r, u lıi'b bulunduğunda :fÜl>he yoktur; 

• • • 
1 

ere"' vı ye er e, gere"' aza. tiyatrolar kazalarda ve yakın V1 

yasete borçluyuz, şımdı topladı - çalıştırmışt1r. mayndeki ~eK.trik cereyanında bir }arda turneye çıkmıı geçici bir trup la etler aramıda tünıelet tertib - fakat, bunların çoğu eski model ol. 
ğımız da bu ba5i!'etii, tedbirli si • B. Allan, televizyon merkezini ~arsıntı, bır 'kımıldama y~par1!1ış .. bina,, sahne ~akımın-dan ııe kadar d:ı.ler. Şehirlerarası bir tiyatro fa:- duğu için ne deTeceye kadar i§e 
yuetin meyvasıdrr. haıib sahasına kurduktan sonra işte ba kımıldama. mayııın ıaa tatnnn edilmıyorsa, eeyirci hakım1n liyeti böylece ba.şlamt§ olur. Ese - yarlyabilecek1eri meçhuldür. 1 

İngiltere ile Akdeni.zin bizı 
2

_ çok kısa bir zamanda. televizyon cihalarmı harekete getirirlermiş. d-:n da o kadar_ ~zla tatmin edil. ve reji yan:lımı da <levletten ist;• Rusyanın en zayıf ı..rafı, sanay~. 
laıkadar eden kısımlarında statü cihazını harekete getirmiş ve cep- Bu icra cihazlarından biri mayni 11llŞ oluyor. ~ kütlesi yalnız nilebilir. • idir. Rus san•YJi. Rusyaya kafi d~ 
k d . . - hede vukua gelen hadiseleri, sani- demirinden ayırırmış; bir diğeri memur kıs~ı değildir' Yerli de ti- Halkevlerine gelince, Halkevlen recede modern tayyare ve mode.ın 
o~un . _eğ~meme.>ı . a~undan yesi saniyesin~ ordu karargahın.. mayni harekete getu-irmiş; ibir ü. yatroya h~er. O da ~OfUYOr. ne ve odalarına piyes göndermek!- malzeme verecek halde olmadığı 

dogan ıttif~:<!,mı:z bak•rlır .. ~a~t daki televizyon pOs.talarına ver - çüncüsü ise. maynin dümeruni, se- F~ka! ~.etıcc.:. . . t~ı;nsil varlığı y~ratılamıyor. Teme muhakkaktır. Onun için, Alman 
bu arada Tur;{ toprağına hıç kım. meg-e bac::lamıstır. sin istikametine çevirirmiş. Y•rmı -~e "1!laye!t~ Şe.h~ Tıyat- sılı hazırlamak lazrın. bunun için d~ ordusunun taaıruznna karıı Rua -" • rosunun uç r temaıl• I et1 d k d H 11_ leri l k ll yayı müdafaa edecek olan ordu • 
senin taarrı_ız etmek niyetinde ol- Amerika matbuatının yazdığına .A:vtık bütün bunlardan sonra, kalabalık k ] • vı a~ . er .e mer ez .en au.ev temsi o a- nun vazifesi çok çetin olacaktır. 
madığı da S3bit olmuştur. nazaran bu hadise harb istihbaratı mayn süratle sesi!l geldiği istika - k:ç tcmaili. An~o~~a S~~~~~n ~~r ;ı.na d~! ·?tl'r<iıE 1 ~aı\malı~~r. * 

.Aıkdeiıiz harbi Türk suiarıncan tarı.hine yeni ve parlak b:r savfa mete doğru harekete başlarmış. yıllı1t tiyatro faaliyet"t abunl ~ h~r ı eryyaBr Tcpsdo erEvlev e:1 ° a~ilabkılir-• . .. . ara ın ı- e . u yar ım nn tem.s ol 
ub~takt• laştı, Balkan harbi de çok.tan iliıve ~ bulunmaktaô:ı:r. Bhudhlhararbelcet. m~:r:nın vapura,_ vf~y'ak- sar edecek. larında çalışanları yetiştirme~ d; Balkanlar ve orta Avrupa 

l ı. cTaarruz ordusu~ nun K. mm- u gemısıne çarpıp ın ıla .. mümkün olur. Onlan nisheten kuv-
İtalyadan yumu~ak bir ses .ge_ takasında görüldüğünü haber a- (Arkası sayfa 8 sütun 1 de) Bugün]rii tiyatromuzun revııı ie. vetli olan Ev tiyatrolartnda bir müd- fren Seferleai başlıyor 

liyor. Almanyada ise bize karşı lan televizyon merker., verici tPle- ..................... - ................................. "' ......................................... - ... det için çalıştJrınak i1i nelic.e verir Sofya 22 (AA.) _ Stelani a• 

samimi dostluk teıahürleri hiç bir vizyon dbazmı h_a:nil bulum:.n kü- J STER İNAN, Memlek~~iı;ı, riyat~ var~ğını, ti- jansı bildiriyor: 
zaman eksik olma.ım~tır. çük bir kamynn ıçınde derhal ora- ya~on~ ~uçük ~rd~ vucwf bal Gazetelerin taluniu ettiğifte gö. 

Eugij.n Almanya ile akdett:ği - ya harelket etmi~ti r. Bu.kamyonun iSTER iNANMA! ~~ eu.n lemale emılf adc:ledehi.. re, 1 T~mmuzdan jtiharen Sofya. 
miz muaheden:n gayesi fiilen mev arkasında. tclevızyon c.ıhazına ce- Lnıeı HulMai Belgrad ve Zağreb - Budapeşte hat 
cud dostluğu tesbit etmekten iba- reyan 'V~~ce_k ?lan akümülatörü Bir ma,iazaya uğradık. Bir par- sabıilıinİlı .öziindee fÜpile eölle _ larile Balkanlar ve orta Avropa a -
rettir. Çok deriıı bir maziye daya- taşı)·an ~k~cı bır .. ka~yon b~un- ~ kumıqa bakıyorduk. Sahibi: ille&. T ıuııula tren Mferleri b'afhyacak -
nan bu tlos+luk b. . . ...;.--1 B.. makta ımış ..• Çünkü televızyon - Halis bıgiliadir. İngiiôıa İs~uldaya, lngilterenin .e- ı·caret Vek•ııı• t:ır. .. ır Du.u.lClCaJ.l u - :ı..-- ' el k...-:L. de -...!_..l!-.. a·~ile ta-ive __...: •••••••••••••••··-• .. •••••••••••••••••·--·• ....... 
yük iHarbde :kanla nıühür' "ikt cı.ı~~ umu~ e l.J.IA cereyanı .,,-IUJll",_ -- ._,, _..... ya Frwen•n oldukça iyi bir ma. I 

• • tena. en almak ıçm tes:sat )·apmasına vak- Diiriaıt bir adamdtr, ö~enberi bıu an,yoraz, b.Nhilmemj2'. ib- Sa-ms da· T A K v M 
sonra bır clr.thk hır toz altmda li müsaid değilrlir. tanırl'7 k ........... ,n damgasllll .... timaJi Mç dej:ilae )'~ 50 dir. un -===-==-=-=::::=:==::::::::s:==-==::::::c::ı' 
kaybolur gro' llCi.ı, • di - - · -. ~-3' ır •) şı_m __ uzermın Seyyar televizyon ciba:zı, kuru- rada vurmaz, yahud ifleme yaZJ- Bulduğumuz .&ama• da panuntz 5amMm 22 (Husu.i) - Tiuret HAZİRAN 
tozu alınıy:~ "!'e gö.riilu~·~ . ki O, lur kurulmaz, aerhal faaliyete geç sını burada pzdutmaz. Söziin.- yetifir-e İllediğiaİz kadar almak vekili Mümta& Ökmen bugüa An - n-----.-----ı-----11 
gene .'kuv:v_tını ~e gençlıgım mu- miş ve oüşman ordunun hareka _ den fiiplle ebnek için hiç bir se. ta tamamen serbesti'Z. hradan şehrimize gelmişlerdir. Ve- R•mi aeu n3 Arabi •aıuı 
tıafar.a etmekted.ı.r. tını saniyesi s aniyesine karaıgô.ha beb yok. Halbuki geı'9k fng-Hterede, ge- kil ista.syaıDda Valmıiz Etem Aykut. .!!!, Q 
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Hayır, Türk s"y:!setinde yeni bir t:>ildirmeğe başlanuşitr. Tabii ika _ Bir ba,ka mağa?.aya uğrM1:Uf- rek Frama~a kendi mamuiitJa. '.ilumkoa:uıtan Feni MuıkU,. Halk Haziran R.Aml •a.ıı• a;; 
sall:ıa a,..ıl."tl0mı~tır Türki ıı-ır ~ı.. d .. · d t 1r sahiNni bir lı:ad mUJ·· ._..: rmdan en küçük bir nesneyi bie Partisi erkanı, belediye v.e Halkevi 10 1941 '9 

:s - :l' • ye • ı rarg~ per e uzenn e seyn:Wği ı...., in •Ç>ı• vesikasız abnak m~ün de~-. _ 
Şefinin yüksek idaresi altında, düşman ordusunun ha:ekat na ba_ ile metıul l>Ulduk. dir. s• reisleri, deva.ir müclinmı ve halk PAZARTESİ 
B~ e'.lrl muhterem Refık Sayda. kaxu kenili. ordust1 nun lıarekatım - Bu lavanta halis Fransız Hadiselerin bu aarib cilv .. ·ını· •0 tarafından ıı..?Jılanrn~r. Vekil ıı-G-0!",.~,~~.;.-~-----.-.---·H 

l 
. _,_ 1 ._A•d ... ~ _ _,__ n._ • ..... ıehre çıktıktan sonra Orduevini zi- "~ C E 1 lMSAK 

mm derin g'5rtsü ile da!ma sulh anzım etme.&. imkanını bulduğu gi avan. ...... ır. l91liM"KOA3\ftl eauctte tarihte tek bir benzeti v-'-tur, • vve 
b 
.. ır -...ı· d "~ yaret etmiştir. S. D. s v 

yolundadır ve Türk tarihı b11c<Yii _, ı . llL.eLNı _ur. uswı~ıı harekatını tla, tanırsınız. Pudra ile .,.j ela öyle- bUBcbın sonra da a;ilebi ihtimal ------ • • 
nün mü~kül şartlan altmda. bir .g~ne ~ynı vas1ta ıle . ta'k2n ederek, dir, diyordu. Bu m_a:aza da ıeh. olmıyacaktır. Biz buna inanıyo - Nevyorkta S1 ca'k dalgaları 6 

!9 27 • 08 

k d fal ...... ,. 
1 

. . direktıfler Yermek 1mkamnı bul _ rin en tanınmıı bir maiazasıdır, ruz, fakat ey okuyucu sen: 8 (4. ' 6 ~ 
ço e ar ~rı amaz gıbı gö _ ,,.,.+ 1 ı..1_ rk 22 (A.A) SL-c • rünrnuş· · olan bır mu·-.u-"-ı.""'1ı' m""':i~ur. 1· STER· 1"NAN, ,.,...v:ro - ~am 1 Öğle ıJci~i Alqaın ..... u.aA ~""' U l(uln'61 ler ajansı bildiriyor: 
kazanan k;yaı: eti d~ıma minnetle fGA ı ,, mayn . "iS TER · 1 ~·. A·N .. ~.A Nevyork ve civarini' bu ai'cak s. o. s. o. s. 

0
• 

anacaktrr. • Milffiııtisl~ Vlt..Yulerh~ ,xazandığı l " ;a ,~'"1\ JYI dal&aa :bııllamıştI.L Qi~ tarP - ~: ı: ~~ t!, ~ ~ • I •~ ' ''!· ::(, 
m~diliy~Mınnd~~m~a ~·----------~~~-~~~~-------~Jm~ .. ~~~ ~~~ri~~!:=~~~,·~· ~~~~~~1 -.·~·~ ~.~~ ~• muştur. -

s. o. 
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Telgrd, Telef'on Ve Telsiz Baberleri 
Çirçllla 
dlnkl 
nutka 

"Ruslara elimizden 
gelen her yardımı 

w ' 
yapacagız.,, 

l.Japonra vel 
Amerika da 

akisler 

Molotof 
diyor ki: 

B. Eden Sovyet 
elçisi ile uzun bir 

( 8attarafı 1 inci aayfada) •• Ü t 
tomir. Kief. Sıvastopol ve daıha gor şme yap 1 
bazı şehirleN hava akınları yap- Londra 22 (A.A.) - Sovyetler Alman • Rus · · ··· R 
t klar · ıı te b ld · s Piftiiine, omanyanın harb kacl-

Nevyork 22 (A.A.) _ Alman- 1
• • ını mı e ~ · •rmegc ovyet Birliğinin Londra büyük elçisi B. rosuaa düzen verip Sovyet R•y• 

ya ile Sovyetler Birliği araatnda har hukumetiedl~ldş.'~fı Stbal1ıdı~ ta.ra~mdan Maislti, bu sabah hariciye nezareti- harbi başladı ya kartı bumane uyılabilecek b• 
bin baıladığına dair ııelen haber memur ı. ıg•m ı ırrruştır. 200 ne gelerek B. Eden ile uzun bir gö- • zı tezahürlerine tabid olduk. 
burada bir bomba teıui husule ae- den fazla olu ve yaralı yardır. rüımede_ bulu!1~uıtur. Ya.zan: Selım Ragıp Eme~ Bu arada ve ~ beklenilmedi 
tirmif, ergeç Sovyetlerle Almanla - Tayyareler Finlandiya ve Ro_ D ün sabah Fm ve Rumen or -ı bir zamanda İnsilterenin Moskov. 
rın çarplpcaklartnı iddia edenler manya topra~Iarından uçmuşlar- Harb nasıl başladı? dularının da ittirakile Sov. sefiri Sir Staffort Crippı Lonclray 
tarafından bile hayretle karşılan - dır. TOP!U kuvvte1cri aynı toprak • yel Ruayaya kartı harekete geçen aritti ve onun Londr .. ya nıuvaaal.lı 
mıttır. !ardan Sovy~t kıtalar• üzerıne ateş <Battanm 1 inci aavtada) Ahnan ordmunun bu muazzam te- nı mütealuben Japonyanın Lonclr 

Gece alınan bu haber klübl~rde açmışlardır. Sabahın ilk aaaderinde Sovyet tebbüsü, bu barbJı, bit' muadele sefiri de memleketinin yoluna tut 
,, _ ve kabarelerde bir ~m~a gibi .. P~t- Mes'uliyet hududunda çarpı1111alar olmuştur. olmakta devam eden bir safhasını tu. Bunlar, Sovyet Rwyanın vui 

. Londra, .. 2 (Radyo) - ~aşve lamııtır. Herkeş .. ~ıtl~~n muhim Molotof ~yanalına şöyle de- Düpnanın şarki Pruıyaya akınlar daha aydınlatmat oldu. Balkan ha- yeti ve Almanya ve a1e1Uınum Mih 
kil <ı.-orçıl buııun radyoda aoyle - iftaatta bulunacagı umı~ı~e radyo - vam etmişt'r: yapmak husuıundakı bir teşebbüsü rekatı hitam bulur bulmaz bu mın- verle olan münuebetleri bakınun 
digı bır nulukta Almanyanın bu aunun baıında beklemıştu. .Meml~ketın•ıze karş . ,_ ogeri püakürtl.ılmüıtür ve düşmana a- takanın İfgaline iftirail eden Al _ dan çok minidar faaliyetlerdi. Ş. 
-ı...-ı.. S l B lğ h' R d · l ı .. ı· l · ı ~apı!an • · · ed bu h"1-· • ___., ov~ ~t er ır ı ıne ucum a yo ııtaıyon arı a " ace e me- bu tecavüzün medeniyet t , 'h. . gır zayıat verdırılmıştır.Alman avcı man kıt'alarının aüratle ,imal isli - Y •. uaümetin ıon Refl'e!lii 
ett ğ nı haber verdikten sonra murlarını çağırmtılardır. Bu ı..ıret- eşine tesadüf ed im . t?· 1 nB~e tayyareleri büyük miktarda Sov - kametine doğru çekilmeleri umumi :.avzib ortaya çıkıp da fikirieri 

1 · k' l · ''amala ·ı iş ı ernış ır. ız · d .. · b" h d H k --L -::-•- · dd 'd" 1939 haıibının dört miiıhım safhası e ıımo ~nen vey.~ .P11.. .. rı e Almanlaırla akt tt : , • yet savaş tayyarcsı uşurmuştur. ır ayret uyan ımllth. er es, vu ...... una son •uuacnn tere :S u 
h b d" d' başına gıdenler gorulnıuıtur. Ha - .. e g.mı · a enıı tc- Muazzam kuvvetler Ciridin zaptından sonra Almanla - ~Ü ilive. ~tmemi, olsaydı, bidiaele 

~ a~lat~ b~Xe~ı. ~ m or un ber birkaç lisanda tekrar edilmi§- ca.vu~ .palktına harfıycn riayet et. Berlin 22 (AA.) - Alman or- rın Kıbrıı adasına veya Mıııra nn aeynru daha emniyetle mütale 
cµ!ui t~~I ettitpru ~oyhyerek de - tir. m~ ıdiık. Bu pa~t hıl~f ncıa ~are- du~_nun şarkttl ya.ptığı -bugünkü kartı tebdid ve fuılaaız bir taarruz v~. m~~ede ~hnek mümkün o•a 
mışt r · . ilk o•rak ortaya çıkan mesele ke~ ettığ.ınuz h•coır uıman ıspat teblıgde bahis rnevz..ıu edılen ileri yapacaklarını bekliyordu. '3u ı .. ay - b~ irdı .. Filvakı Sovyet Rusys bii 
~- Ben vaktıle ve vaktınde Birletik Amerikanın Ru.,..aya yar - edılmeınıştır. Sovyetlc-r &rl:ğ·ne hareketi hak.kında O. N. B. ajansı ,ret, İfte ba çeki isten tevel!üd etti kumetı, Aln-an - Rua hududundalıt 

$taline ıcab eden ıhtarlarda bu- dunı meaeleai olmuştur. . . . yapılan tecavüzün bütün mes'uli- aşağıdak.ı malümatı almıştır: ve biç kiriue, veh ~iulida buna bar tahfidat balclrtnda hepimizin malü 
lunrrJl.l§tum. Ve bugun Rus mille- Ayandan Geo~e . .demıştır. kıs yeti AlmanlarlJI Faşi Ş<'ijerıne Deniz ve bava kuvvellet"i mana veremedi. Buı;ün, hidüele • mu o&a., birkaç gün eYVe'ki .ani 
tinm kendim ın.ü.d.afaa mecburiye.. Bu hadise. ~ırl~ı~ ~erıkanın aıdd:.r, B. Hitler'in emrinden sonra Sov- "t ianeai\e aydılll.anuaıı '4lan vazi - bile· ezcümle tunları ilan etmiftiıı 

. • R siyasetinde hicJlnr degışıklık yap - Alman elçisinin notua yetler Birliğinin iyi talim görmü~ ve y~ bize, bu hareket ~an:ıns pekali 1 - Sovyet Ruaya Alman im 
tiıı~ olduğunu ııoruyoru~, us maz. Alman . ~eydan o~umasına Taarruz ba~la<lıktan EOıtra AL teçhiz editmit kuvvetlerine karşı a- izah elımf, oluyor. c:luclllDCla t.btidat yapmamaktadır 
mıllet.iııin bu tecavuze butun kuv- kartı koymak ıçm tamamıle hazır- manyanın Mm~kov.a s fır Schul çılan muazzam cıdaıde Almanyanın Bu harbin bat'ancıcındanberi u- Bu mınt•kada sadece mutad baz 

1 L B" "k B ·ı 1 en_ · d' k d ı lar 'ma._ d vetile mukavemet edeceğinden anma111. ~mantnt . uyu rı an!a berg Hariciye Komiserınc hüku- pm ıye a ar görü ınemiı muaz - mumiyetle fÖyle bakim bir kanaat manevr yapı ~ı. ır 
fl.ıphe etrnıyorum. ve Birlepk Amenkaya verecektır. meti namına bir nota te-vdı etmi ~am kuvvetler.le hücumlar yapaca - Yardı:. 2 - Almanya ile Ru.ya aruın-

• Japonyada B d Al "k• .. Ş- gı tahmın edılmektedir. Değerleri- Nuyonal sosyal:.t Almanya, er da doıtluk caridir. Bunun aksin 
Hıtler ordusun~ atıl bırakam~z: Londra, 22 ~A.A.) - Öğrenil- tır. u nota a . man hu ·umetının ni isbat etmiş olan kara orduları seç Sovyet Ruaya ile muharebeye İfae eden1er tarafJann dİİfn\Ulı o 

dı. Bu orduyu bu harb makınesını di,ğine göre Almanların Sovyetlerc Kızılordu ~l~y!arınıı~ Al.ma~ hudu tümenl.erindeın başka sabahın ilk tutQf&C&ktır. Bu noktai nuarı ileri lan kaynaldardır. 
bot bırakmak istemedıği için tim- taarruzu Tokyoda pek büyük bir dunda tafı.şıd edıl ıesı uzer·ne ~atlerınden ~tibaren muharib de - ıürenlerin tezi fU idi: 3 - Alman kıtaa!ının son u . 
diye !kadar yuzlerce nulyon ınsa.. hayret uyandırmıştır. Resmen bu Sovyetlere kar~ı hare~ete geçme- ruz kuvvetlen de faalıyete geçmiı- Sovyet Rmya bir intiur ıiyueti manda ~ Ahnanyada l•btid e-

. . . , . ·ı·nemi e de. hususta tefsirh·rd~ bulunulmamak ğe karar verdığı b:~dı~ılmektedir. lerdir, Her büyük harekat canasın- takib etmekte •e muharib onlW. _ dild~eri dAoinıclur. Fakat -1tunur, 
nt çıgnedi, hala da ç g Y 

1 
be aber ıyi haber alan mahfil- Bu notaya Sovyct hukumc•tı namı.. ~a. yap~~makta olan hcıva kuvvetle- na yıp..,..,.larım beklemektedir sebebi malUmdur ve hususi baz 

vaım etmek tstıyor. . ı:rde riirlü paktın mihver azaları- na verdiğim cevaıbca Alman hüku r~ı~ k.utle halin~e~i hücumlarına o devre se'ir selmez dünya ihtili: zarwetlerden ileri ıelmektedir 
Bu orduyıı y~lnız kan, besliye. _:[ A d kse A metinin son dakıkaya kadar ~ov butun tark cepheaı 1Joyunca bat - Jini temin -L-..ıı b---•- t Şu noktaya ifaret 49bnek Ji&ırnchr . H' na .g'ece'IL vt"upa a .gere sya. .... - ı t ;,._.......a acnı;e e 2eç - ki So • . 

mez. Petı:ol lazım. Onun ıçın ıt- da şef olmak hakkını verdiğini yet ookılmeti nezdınde hiçbır te. an;\I' ır. h . . .. mekte tereddiid etmiyecektir. Avyet Rmyanı~ bu. t!nibi • -
ler, Rus köylüSiımi çıgniyor.> ve bu maksada •asıl olmak içın şebbüsde bulunmamış olduğunu d ~an l avad )gku,vvehtle~ı bırbırı Bu noktai nazarın tam bir baki- ......... mecl. olan teredd~ı.ri iaale ede. 

Ç&çtl. RUs k3ylusunü anlattık- . . . . bildirdim. ar ın an ge en a a ar alinde tay kat ifadesi de olduiunu burada ı ve hedıes, iki taraflı olmal-
. Jekıld de- .gayretlerını bırleştırmelerıni iste. Rumenl • icld" yare meydanları.na, kıtaat tah,idatı yid • • elimiad A . te- limm selen bu izaha&n yalnız Scw. 

tan iıOnra mzlerıne fU e diğini hatırlatmaktadırlar. Fakat Hiiklim t ;:" '::•. ı na. iatibkimlara ve Sovyet Jut'ala- tur Takat Ah:... kili vesikail yok - ,.eı Raayadaa se1mnine ....ı. bit 
vam ettı: aynı zamanda paktın, Sovyet Bır- e ' . vyet . ı a arının rına mahaua barakalara hücum et _ · ya 1 e. Sovyet miaa veremedi. 

c- Hıtlerin ~adı Rus ordu- liği ile p•tı ımz3 eden devletler ve tayyare~erının hı\bır · ~man mitlerdir. Yapılan tahribata ve ce- ~":!adıaruında mevcud ~ ve Derfıen Karadenis liJnanlarına 
larını yen.erek ve Rusyanın mu.. arasındaki münasebetlerıtı halel- hel1hangı ~ır. ?ududa ~avuz e~ reyan eden hava muharebelerinde lanncla =~~ ~ıra - baib Rumen vapurlarının latan.Wl 
kadderatını ele alarak kendi ordU- dar ola.rruyacağ•rıı tasrih ettiği de medildennı ılan etmem· arzu edı- düıürülen düflllan tayyarelerinin a- tan dola A.lmaa,- ~!:..i da top•andıldarrna pbid cilchıık 
sunu lkuvıvetlfmdit'mek, snnra İngil batırlatt.ırıJ.ma..°l(.~adır. yor. Bunu ilan e~ )~rutn çünkü dediQe. nazaran . bu hü~u~lar mu - turette p~yelçi oa:n~ miit bir Cama. alqanaı ~·murc! ... blı 
tereıun ıizetlııe .,ıurlefunektedir. o -· Romenler yalan soylıyereık Sovyet vaffakıyetle netıcdenmıştir. • et L-l!-...1 d ec1"":-P'd maaı icab eden IMr sema ......_ 

r- . . b .. Ro h Bukovinad il . h .__. nvay ........ e everan ıp ur - ebneda..: ..n..: bir L---· ... 
nun ıçın Hıtier bu yaz ayları için. b•• .. k tayyarelerınm u.gun men a- a en areaeti makta idi . ~· ..... onun. wwwı •< 
de bu iti -Oitırere-JC Amerikanm asrın en uyu va meydanlarına akınlar ya'{>tıkla- Londra 22 (A.A) .- Bükt~ş - MumıUila llirlMrine L.-- aftla aynı 11111 lllqama limammıza .celd 

~-"'---;•ı rmı iddiA e~roişleçdir ~ y,alan ve ten Romada Stefani aJ&nlllla sön- • eL • --~· ' •e kaldı ~ ..... -
bize Y~a&l y&rduıı ~uasu hldig•81 tahrikim1z bir id:iiadir. Hitlerin derilen bir telcraha bildirildiiine bir mk--la ".ı..a.i de a-. ~ muımısda buk-Nıa \,ir- ijçüncii .. 
etmeden iUıerunJze çullilnmak fil;. Al mesajı da tahrıkamıtullr söre Alman ınotörlü kıfaları Bu .. ~ Mtı Wunaa bu ~ .,_, Mth ........... fN'Mncill'ap 
rindedir. Bu suretle Hitler 4im- :--1 -. KıS1load ...ir kovinada ilerlemeğe denm etmek.. ~ IMc~ ,,_."!l eiliıldı bir mılalamaıt siW la.reketaia ~-

b d1iımt ı ....... 1 .-. .urıd•) • - 1• tedirleı: m • dY,•fen .......,.~ bek - clu 
<tye kadar 'apftlt gt ı "T .. an an yeti BiTliii 8iyuetini .mı.mw- Aln>an •t alarının topr.ıdAnmt R 1 • 1 .SO. llllıd. ıe...n Wr ..., .deiifdi .f'akat M»Jl ~ &1- ..OU AJnaaaw 
nı teker --,t ye'te sennıı. olacak: liiberhuuaunda hi9bU ;.be bırak- ~ taarruz ~tikl4:ri ~ ıtr~a .Kızıt.: ROllWl 22 cA.:.) ~ ~n: ,un1ıı!ırfn 1aiıc1iae1eri •e hu ••• ....,.onaı .. :.m..a. komam.:-... 
c;>ndail soara Amerlkaya dönmek maıruttır. ordu?.'a &f88tda~ .emır venbni.ftır:. öirenildijine söre, Rumen kıt'a - de•eww '9cla tirlii ya~ bir •- namda IMrlaansi hir anlapna o1a•
~in ımlttn bulacaktır. Sıran ıehnitkea. 20 küsur ae - .. D~anl maglUb e~t:~,. ge~ı ları bu aabah taat 3 de Şovyetler num Wa malııal aiW ~ bir ilt- mıpcq,aa Ye lau aebeble dliplmL 
•D·--·- Jaes ,.,..._, r...-.tı:u nedenberi kom,.. ve doıt olarak ~u.akurt~ek l~e m~~ieked tmuzuı bi~ Birliği araziaine einniılerdir. timaP. J:Dilııi,n ... f ..... -. laaım. la olan daYUın balliaıi Alman • 
._,,.._ 'llct' · L d' . b' · L 11.ıımınt ıga me muaa:t e etmeme• G 1 A ___ L --6.1....1! ....___ • • .Bu blllıwndan aus mı ının 11.en llJıRe tam ır emnıyet verme11. ı- d C.:-· b b . ed Al - enera nto._o, baıkuman -~ -man tekrar eline teYClie -- -

ıı... ....... ı.....t1&. t~>hlıke bızim tehlike- için elimizden seleni yapmıı olda - azım 1.r1·1 ~dı !'ıd~ 
1 A~~ ~ .1 . danlığa tayin edilmipir. B. Micbel Yakarıda kvd•ltiiis.W aibi Al- bqr kaldıi1 ,.klindeld Hitler'i. be-...,.,.'""9. a• • _ So le e·-1:.:: · B i man mı eti e_. ır, .apıan •K• erı An __ L b LA( . I . . ile C:.--& R ____ :._ • , 

-:-~. Anı n .. ab il k"rcıılastı- cumuz -.yet r ı.-.lftln o az - .. Al 1 d -·ıd·r ton-o, atve11.a et ış ermı ted- ~· ~;,c~ mya ar.....- yacmte __ Cltedemıl:ı.i 111evrmM 
u~u"'ur. w er- ı .-. ~ ~ 1 'd . kl . h '-k d d w ve munevver man ar egı ı . · ed k · • · ..&!- •• ..1:- • • • • 1 1 _. 
ı... ~ • H'tle i düş.. ara aı ıste en a11. ın a, oaıu Bunl h . d larl ). vır ece tır. sersm vazqı.__. mevc.-.7 etini his- 7eti an 111• aa AJmaa - Rus ihti'ifı 
15• tehl.IRdir. oız ıse ı r n olması lazım selen beyanatın .bu arın ~n~ı •.va a m~. Boı,r.d tehri itcal edildi settiren ~ alimet, Balkan hareki- müaelt;b bir mücadele haline ... 
man tanıdığı her milleti dost. ve O- memlekette hayret uyandnmlt ol- b~uklah:ı ~ce ~ıliyo:{. HÇa~b~ Roma 22 (A.A.) - Rumen tına iftirak eden Alman kuvvetle • lib etmİf oldu. -
nunla ıberabe~ ol.anlan duşınan dujuna iwaret edelim. lelZ~ tp• _J ı.~0 1 rsanıbl •

0
• Ne kıt'aları -Beaarabya hududunda ki.. rinin aüratle fİmal lltikametine d.-."C.- Bu bUIUla aid tafailit L. ___ • .. 

1 d 
.__ ı. • L! 1939 n. ıınoııya ... ar,., ır arı, O{ - • Bo)g d . . • • ..,. , - .. 

.._-·yo'"'- Sıyaseümiz budur ve Hatır ar a o- ıere11.tır 11.1, lil . B 1 'k lıl 1 D · k ın ra tehrinı inal etmitler _ ru •vkedilmeleri oldu Bu hadise - tunlar..,...tNır. C:....-.. ınt bt1m:ı-..-~llU1 • ..._ d d . .. ktı . edil veç en, e çı a ar , anımar a - d' • •-•-"L- İ • _,__ -
aöybyeceğimiz aöz bundan ibaret- a a emı. tec•ı:z pafkA ımza L::-."k hları Holandalıları Yunanlıları Ye ır. R ,. ._.ucıı nıi1iz kaynakları, bu ilci aebe kaydetmek ıa.ımdır ki 939 
tir Onun i.rın Rusyaya eliınizden dib:ii L vakibt, bcı ~~ b~ Soanvynı~'eu'"Bi7':1 daha' baflı:a milletl~ri zulüiıı altın- Lo dua .,......22 (AçlAlenn)~e kartı ~~~~ımdolda azim kuTYeL ~ fİmdi tlırİbİ ve en kat'i ..ı. 

• "T ed ır 11.1G11ı u ar-e ew r r. d A1m l f . tef n ra . - Alman .__ yı•--- Jlkı.r. haberini _, .. .sirmİf bahmıııaktadu-
gelen h~ ya~.u:ni yapmakta ter Jiiinin büyük aayretler araaında 

1 a .J.llflltan an arın apıt • batkumandanlığı raöyo vaaıtasiJe dünyaya yaydı. Bu arada Fudan _ 5 _ (]) ~ · 
düd etmıyecegıt. Hıtler Sovyetlere bir harbi tepik etmek ve uzun Mi- e..ırı_~~'- 1 _.Jı.1.ıı.L _1..11_ • Rua paraıütçülerine kartı müteyaL. clİylmln aüiıalle aakeri L--ırlı._.__ •UM VC: a.a.La& L,...-•9 

0 0 0 0 V• " h im bö ) b' ((•-.-;JOll ..... ...... ..... UIU1I ... )) ~ b 1 1 il. Qa& -- -y,,.,- wr ..... 

ftüeum etmekle QIZi çevırmeyı ıs. recepne. !"P ef ?_,..L!ıydan Ye ır Sovyet hükumeti bava kunet - !Ltz du ubnulmaaına dair huaual bir -
ti.hd'af ediyor. Fakat yanılıyor. barbde ilr.ı tara &an erece yıpran- le . . . d .1 k h uıtar a u unmuttur. •ı •• ı Al fi • • H • • ,,..,.,ntr b' .. de mine kuvvet- dıktan aonra, vaziyete bakim ol - dnmızm yaı dımı e a raman °~ · Paraıütçülerin gerek münferi _ ~ man • ftrk man S8 rlftlft IMCIJ8 
........ ~u ı.z gun n 8-· ak "le tehir eklıİf ve em umuzun ve onanmamıztn vazı - den ger k h 1· • V k"I" • d""''" 
lenıyoruz.. ;.liat~ı:u:r .. ında umunıi bir ı;r: fele.ri~ yapa~akları.ndan v~ müte - man b~ai:rı~p ba::t:t;::rc~ ~~ dostlu .x..... .. un 8 1 ımıze ver ıgı muhtıra 

Mister Çörçi. daha sonra ~an pıpnanın beynelmilel komünizm cavızı tam ~ır .hezımet~ .uıırata~ak- edebilecelltleri bOcürilmittir. ..laık 15 ..... <Batt-afı ı inci aal'fa.ta, 
yanın şi.mdıye kada;r sebebıye~ lehine bir zafer olacağı fikrini Moa- t.rınd~n e'j.1n4r. ~ku :wn; magrur parafiitçülerin indiiin\ görür gör &ki&l8ft lıiın ve naıyonal ••1alizmle bol -
vemniş oldutu elhanflİ'!Wl ıztıra .. kovaya maletmifti. ır~.m1;1ıtev 1 1 e 1 artı aım~tz mez derhal polise veya a•keri ma: . feVİzmİn yekdiierine zıd cıhan cö-
ları anla.tm.ıŞ ve bugün milyonlarJa Führerin beyanatından anlaşı- diJ1l~r. H~İP0!J0?. 

1 
nasılğj'?bılub kamlara haber vermeye davet edil Bedin. 22 lA.A.) - Paktın im. rüşünün doğurduğu mühim endito. 

ınsa. nın Almanya yu·'ztlnden ıztırab lıyor iki, geçen Haziranda harb bit lao ~- ıse Orıtder .
1
e oybe mba u ı_ .. 0 

.. - ıru.tir. - zasının üçüncü gıinu Alınan gaze- leri geri bırakarak Alman Reıch bu-
. . • lsa•.,:ı So l ....ı.d· . . cadır. u ı e era er outun B 'ht b" .. t le,.; go·· ak l d k A ti' b t b.._ · · · · . ....... ~ gını ~aniz ettir:mıştır. In1f o .7""ı, vyet er tcıı ı<iının 'il t f ·ıı- h" . u ı arın utun gün faıılalarla e ~~ en ze çarpac yer crın e ume u ete ,uuıe ııırışnu~tı. 

\'--;~; 1 bundan sonra Hitlercıliği büyük bir ehemmiyeti olmıyacak.. mı e fftere vbe' mı .~ durlrıyet . ~n radyolarda tekrar ediJmeıi Alman dostça maitalelel-e ve rnütı:ı lealara Alman hükUnıeti bu teşebbuste, 
yv-~ İ muza era.ne ır mucı1. e eye gın - ları L t hl"- . . • - d d' 1 Al ·ı R d b' , __ .,...ı a kadar harb tı. Faık:at ngliiz mukavemetinin celttir . n .10'!' e ur;_gı cıddı telakki et _ evam e ıyor ar. manya 1 e wıy~ arasın a ır aa-

ort.aıdan ~ırı.ncay .. :....iJcrar .Lulma"tn...ı-n ve bu mu'·- fe • tiklerını göstermektedir. Berlin<ie ikamet eden Türkler latma vucuda getirılerek harbın ö-
edeceğini ve Almanyayı gece gun An "' 0 \Uıl -. ftalya d L-..ı. · .. ·1ın · .. d b · 

• .. l' k vemete- Amerikan tesanüdünün ıkezlerden gelen ıelgraflar Alman- • - ilin etti Almanlardan yiızlerce tebrik mek.. n.une ceçı eaı ote en er.1 .yckdiie.. 
düz boıRDaltyacagını . soy ıyere bir ittifak kuvvetile zammolmasın ya ile Sovyeter Birliğı arasında kc!o'!'a 22 (AA.) - ltalyan hü- tu.bu alma'ktadır. Üniversite ve ~eh karıı ~o.•t bulunan iki mılle -
eQ(ılüne nihayet venniftll'. dan. yani harb ister iıstemez bir yeni ve daha kat'i bir anaşma ha.. büyü~'· 15?~ett.r Birliğinin Roma fen mektebiermd~ profesörler pak ::n 

11 
·~İıt!ma~~ları':It bmniyf .•l-

uzama d~vr<?sine girdikten sonra. beri beklemek, doğru olacajını reL 1t:ıyçısanı e bır noblahtevdi ed~ • tın ehemmiyeti. Türkıy~ tarihı ve y:ı.udiliöi.. ko~~,n~ t ed ~~e1nu.lel •'av•ll ..... ansız . . . 11..-...J Al b b" .. k ... an n u .. a saat s 3 0 Tür' k' . ....... h kk d h -- .. Oııttnn en -ff' ~ r •' Almanya ıle Sovyetler Bırlığının yazıyot"u.ıuı. manya, u uyu dan itibaren Sovyetler Birl'W·ı h' b • ı~enın meVll.11 a ın a u- nin Avrupaya yayılmasına ita ı 

Somallslnln Hür sami.ml ve tam işbirliğinden emin harelkete başlamazdan evve1 Bal- halinde olduiunu b'I~ e ar susı lbır ders vermışler ve Alman iyi bir garanti elde edileceği ?1t ~ 
olması icab etmiştir. Almanya, bu kanlar cenahını emniyete almıştı: Nevyork 22 (A~.) _ ır. N talebeler, Türk tal~ler ~~kkı~- ta.ııyordu. 

1 
ruH 

Fransızlara lllihalı hususta 0 kadar umidsizliğe düş.. Geçen sene garb cl'p}ıeıi ta.arru- york T.imea gazetesinin Lucem:W: da heyecanlı ~mpatı tezahurlerın Biuat .. R!."Ya~•.ki ~azı hadiMI•-

' 

dl 
mü.ştür ki. ve MoJotofun beyana.. mndan evvel Norveç ve Danımar. den öirendijine söre aivil ahali de bulunmuşlardır. . . le Ru~ hukumetın~n beynelmilel .._ 

Etmeılnl I• e tından anladığımıza göre, bir mü- kayı iWal ettiği gibi!. hududdan itibaren aınuc1en 60 mu- neutsohe Ail.gemeıne Zeıtung badaki bazı tedbırlerinlıı bu dok-
Katıire. 22 (A.A.) - General zaıkere ve teıkliflcr kapısı bile aç.. 1939 Eyhilüne kadar birbirleri- lik bir mesafe dahilinde bütün Po .gazetesinin Ankara muhabıri Arı- trinle.rden ve ıimdiye kadar yaba~-

Wavell Fransız Som.allsi umumi mak istememiştır. Bunun sebebi ni can di.ifnıanı telakki eder bol- 1°.?~· to~ra~larını t~liye etmiftir. kara bitaraf mahfillerinın noktai et mılletleri inhilale 1evkeden me _ 
valis' bir nota tevdi ederek yeni bir oyalamak siyaseti ıçıne şe.vizm ve nasyonal sosyalizm ni- Butun kop~l~~e . dınıımit konmuı nazarı halcdtında uzun bir makale todlar~an uzaltlatmayı mümkün l'Öe 
Fr me Som.alisin'n Hür Fransız.. düfl'l\ek korkusu olsa gerc..oktır. Bil hayet kat'i he.sablaşmıy~ girmiş.. !~r. f'~Ü ~oprulİn berhava etrnek göndermiştir. Muhabir ya1ısında tennea Almanyayı bu fikrinde ta 
lıa.r~~~iJuılk etmesini ve mihver si bassa yeni bir Finlandiya harbi. lerdir. 4Bundan sonra sözü hadise- ;rrn D~ia;; ~=:t7n':ek ~ili ~elecek- diy°! ki: viye e!~~~: Alman müracaat ve 
,.aetınıden tamam.ile ayrılmasını Boğazlarda hava, kara. deniz ~s- lere bırıilcmaktan başka yapılacak gaİar halinde lakvi ı;u~~t~:ı~ dal 

1
: Türk - Alnıan münasebetleri ~et~busunun Moskovad.' g~rdüifi 

tMeb tn\.iıff' leri talebi, Romanya ve BulgarıS- şey yoktur. mektedir. Y n ge ihtira.1.Sız ve kal'i bir surette te- • u tarzı ve Almanya ıle bır doet 
e ır. tanı i§1Pl edip karadan dahi Bo- · Türkiye Cümhuriyeti hükumeti Tanareler ayyün .etmıştir. Dünyanın. en eh~!n luAk P•.k~ı a~di için Sovyet Rus hii -

Kanadada distroyer pzıara kadar inmek tefebbüsü, dün bir beyanname ile Almanya. Söylendiğine aore birç k t ~etli noktalarından bırınde, dun k.um~ının. amade oluşu bu deii -
Führer üzerinde Sovyetler Birli- Sovyetler Bırliği harbinde bitaraf reler Kief den geçer k 

0 ~~Yk: yanın tam ıhtilaf halinde bulundu. şıkügı teyıd. etmı_ş görunüyordu. 
IDf8 ediliyor ğinin diğer cenub Slivlarile de kalacağını ilin etti. İngiltere ile müdafaa hatları geriaiendec~::i ~ ~ ğu bir sırada bir sulh dıp1omasi- d ~·~etek:i makıneye verildiii 

Ottawa. 22 (A.A) _ Kanada birleşerek Almanyayl bir çember Amerikanı~ n~ vaziyet alacakları. ıia edil~n bava meydanlarına git _ sini anlayış ve hissedış lıyakatL a 
1 ay~ . a) ar ajalll mabaduü 

• ' Imak t rfb' tes' · · b k. ıhenüz bılmıyoruz Unutmamak mektedirler. · · t ırn· t' B d ı vermemıthr. tarihte ilk defa olara'k: dıstroyer i9İ1le a e t ı ırını ıra ~ li k l •. 'nd b 1 Bük ~~ e. ~ş ~rk.ı· u~ a E-sas • şart d=:===:d~ ... ~alm~-==-:::::c:._._._ __ 
mpatma başlıyacaktır. Kanada mıştır. . . ~ r ı ~a n•z . JÇ~ . e u \ll1- " retten alı.nan. bir haberde yen~n ı~tı al sıyaseti ve or- ~ın .a AA .. asını .istihdaf eden 
.mfihimmat nazırı B. &we, Hali- Bununla b~raıbe~ 1kı d~v ~~ du_gwnuz h.arbın de~ıl._ıçınde Y_afia: ~~~m. Prut nehnnin ıarltındald t~t~ hikım nıevkıının tanınlbır ~ili muda~a~. sıyaset•d'r. Dip.. 
M limarunda Tribal sistemlnde sıncUı böyle bır mucadeleyı ihti- dıgımız .asrın en büyuk ,lıidısuı köprulen ~rh~va e&mek için lizına ması_ 41ıi. . . loma~iık: eser guç~.u. Bunun ılk mer 
- dia~n ... Aha kenulmek- verenJer pek azdı. Hatta f!V· Jwpımda bulunus'oru~ •~ t~ı~len alıulf oldukları bil- TWlt afyasetı mıll. topraklarm halesı Şubatta Türk _ Bt.11.glt dek. 
le oWl.._,ı ifta .Qtmiftir. velili' eablh Loodra ft' diler Jner. cm... • dirilmektedir. maSual;reti.Di ve Tüdt11enin hm lar~nulJ'1n ımzw olmqtur, 



POSTA 

( · Şehir llaberleri ) Mahkemelerde: 

Gençlik klüplerine Piyasanın yeni vaziyeti Bugün şehirde 12 Bir aile kızının 
yazılanlar 30 B Al f. 

1 1
-k. - _ ÇOCUk bahçesi düştüguv •• elim Vaziyet 

bini buldu azı man ırma arı evve ı mubayaalanna I 
ve temaslarına devam ediyorlar, görüşmeler 8ÇI IJOr Genç kız evinden kaçtıktan sonra sev :liği 

r-..ı.,,. batlandr, ..,rica henüz fiatlar üzerinde mühim tesir yapmadı Ba bahfelerJe illıolnıl ~k- adam tarahndan bir aile yanına hizmetçı· 
lwza ue nahiyelntle pn~ilı lan ··" l _,__ " -·L:• Jild. Almanya ile akdedilen dostiuk temel eörülıncktedir. ~petmen eri n_ezaretinde olarak sokulmuş ve hırsızlıg"' a teşvı·k edı.lmış· 

,,..,,.... ı !-'~ e ı muahedesinin piyasadaki tesirleri Diğer taraftan Basra yolunun tatil aylarını geçırecekler --
Şe'brlınizdcki gençlit: klüpleri devam etnıek.tedfr. Helen şehrimiz nakliyata açılması da :lıracat pi- Tatil aylarınd ·ıkokul çocuk- Dün adliyeye intikal eden bir hır -ıdan sonra aydınlanmıştır. Genç k.ı-

bi: lhaıf~danbcri beden terbiyesi de bul~n~ b:ızı Alman fırmaları yasanuzda mühim tesirle~ y~pa.. larını korumak aU:aksarlUe ehrin ~ık. ~a.k'ası. ta~ka.t sır.a.smda ma. mı Muıst.a.fa isminde blri t.araıında.n 
taırnlenne başlamış bulunmakta- evveliti mu.bııyaalarına vt: temas- caktır. Bu sureUe tek )Ollu müna.. ........ hteı·f tl . d 1 ş hıyetrnı ~tirlll.ıf, garıb ve baZin ilf•l edil~ bundan sonra dıı bır 

l d tt
.k) "b • k • ,.,.., 1 Sem ~rlll (! açı .IT18SJn8 Saflıalar _....._ . tl uA.H-~ • ~ ... ., • dırlar. arına evam e ı et"ı gı ı, yf!nı- alenın iıtıra~atım ı~ ıize!'inde ôo- k . , • a.~, r . .....-..~nın taf - sızJık Jll.Plllasl içın lıUnıetçi sıtatlle 

Geçen sene B~dea Terbiyesi Genel den yapılacağı bildirilen ticari an 1 ğuracağı mahıurlar ortadan kal. ar~.r verıl~t; H çocl.Ot bahçesı sllltı şudur: Büyük.adadaki a.Denin yanına. veril -
Dırektörlüğü taraiından evveli laşma çerçevesi <iahiHncie de te- kacağı gibi harici piyasaların ço. b~nden ıtıbaren faahy~te g~çe- ~~şada ~tura:ı Ahmed ve Ay. diğı anl~ışt.U'. Genç tmn vak'a • 
§ehirlede teşkil edilc-n gi'nçlik ~aslara. gi.ri~mi~leı_:I~· Muahede- 1 ğalması dolayıs:ı.~ rekabet yüzün. cektır. . • .. : =~ bır icarı ~-ocanın Zeli- dan ~rdar edilen anasıle baba.si 
klü.pleri bu senenin başına doğru nm akdı ve tıcarı goruşmelerin art den de fiatlar üzerinde mi.ista..+ısil Çocuk bahçelerı Kadırga 3 un.. dll' K 

15 y~a bu kıztarı var. dün adlıyeye gelcUt:erl :mnıan, kız -
kaza ve nahiya merk~erine de mış olma.51 hi?nÜz fiatlar üzerinde ve tüccaır lehine tabir yiıkselmeler cü, Beyazid 5 inci. Unkapanı 54 ün bir~z a;ı koca bir ~~· güzel, faka.t laruun bqma gelen bu fellketıe kar 
teşmil eıdilı;lek sureti le b~rer de mühim bir tesir icra etm~"lllŞ.. 1 olacaılctır. Bu yüzüen gerek tüccar CÜ, ~atih 13 üncü., Karı:.gi.ı.mruk ' ıarını:a ~~.:;a: taıoı~~:drlılan kız- şılqımlflaroır. 

d 
. t' tR.,.,,;;nk·· . tt . d 27 nc4 Topik:""' 34 .. - E . b ''6 • reme ...... tr er. Fa. zell.ha ya.p4&n aorgu&Unda yokla cGenıçlik Grupu. tesis e Hm~ır. ır. ~.. u vuuyt: e p.;yasa a ve gerekse mü.stahsil Ba~r:ı yolu- ! -r• uncu, yu v n kat bunda.n ı ay evv..:?l genç kız bır- rasladığı' 00 kad k dls. 

Bu lklüpler belediyi.? hududlan da- satl§lar ancak mah<lud bazı :mallar nun bir an evvel ticari naklh&ta cı, Kasımpaşa 10 uncu, Be§ikıaş iden.bire ortadan tayb.llmıı" ve bü tafarun _,ıne· .~t.-ınd .li~~ •• ~~ ~~ • 
d d 

----!-.l }m-1·+ d -. t l d • 119 Ü • .. d 9 d -v • "'' go ur UıııUllU ;:,vy.y., 
bilinde ~8;-20 yaş. be!e iye hudu - U;c.cn~JUen o ~.a ı.r. ~ ış a~ ~- açılIDa6Ulı ~~e~1ektedirler. , .. unc~, . ::rırn d..r l .. uncu, ~a ı- tün araştırmalara ragmeo buluna • rek demiştir ki: • 
ları hancınde bulunan yerlerde h~ zıyade yen •. sene mahsulunun 1 .Bu arada !hukumctın Amerıka- köy 35 mcı ve Bakıl'lkoy 1 ıncı ıLl(o_ mam14t.ı..r. •- Muı:."'ta.fa ie 15 gün karı toca 
ise 15~ yaş arasındaki gt'llÇltt pıyasaya gelmesınden sonra hara_ 11 ya yapılacak ihracatı takviye E:t.. kulda açılacaktır. Bahç~ler öğle- . Evvelki gün Büyüicadıı.d::ı kibar bir g:bi y&.§adık. Boınra da beni hlzmet-
~ayıd ve kabul edilm~erdir. retıene:ektir. mok. ve aksaUnamak maksadile den evvel saat 9-12, öğleden sonra aıle~1 ~nında. çaltı~n Ferıha is • çıliğe soktu ve ~t,ığım yerde hır • 

Bu suretle bucün tehrimiz da. Yenı sene mah&ulünden bazı aldığı tedb!rlP.r meyan:nda Sü.. 16..19 arasında faaliyette buluna- minele bır kız ev~ baya.na aid çama- .sızlıta ~il etti. Şimdi i.1e benimle 
bilinde bulunan beden tetbiyesi maddelerin müstahsil elinden ikıs. j veyş yolile Türk vapurJarımn doğ caıluardır. Çocuklar bu bahçeıerde fll', elbl3e ~ <Qer laymetU eşyayı evJenmett.eo bile vazgeçti .• 
BJiikelkııflerrnuen 30 bin • genç men mübeyaasma başlanılmış bu- ru Amerika soferkrci yapmaları öğretmenlerin nezareti altında O- çaldılttan ~~ f1rM etm~tir . . Polis ~~ el koyan nübeıçi miid • 
tiüplenie biU:U vazife alınış bU- lunmaılttadır. Bu maddeierın ifıra- var.:iır. Bu hallan ne türlü istifade yun levazımı. ınecmua ve kitab hırsız hbm~~·Yi yablıyaru :ı.dlıye: de.wnwnı Bedia Sö;ıeme~ al~k'\dai'.' 
.lumiıaktadırlar. Merkezcielr.ı ge~. cat tacirlerinin eline gelmesi i1e 1 edileceği henüz tetkik edilmekte gbbi vasıtalardan istifade ede~ek l~~:v:e:.tha.~~ tahkik.al tt ıoeti. ~ i.7ticTaıb ettikten .!Orıra, tahtita-
':L kL-.... J · +-~·ı·tı bu 1 umumi ih.rıt.-. fiatlar t b·t· Id • d f L.. • .. n ay evve agay. w.n umumi ~Jer dairesinde ya ...- zuy ecı "'"'rı a surete -s ının es ı ı o ugun an se erı\.'rrn ne zaman neş'eli ve is~if!ldeli b!r yaz tatili yiib eden zeıaııa olduğu anı ıım ılın . ·, 
ikmal edildikten sonra fe}ırimiı.. ise u:fak. bir zamana mü.tevakkif başlıyacağı ve ayda kaç vapur toh L geç·receklerdir. tır. Fakat, fadBnm 3.3ıl içy:U b1!n: :ı.ıa-::- ~ ~r. Buçla iıl'ııı 
deki faıbriira ve müesseseler de bulunmalktad1r. Esasen şıpıdi AL. ' dt edileceği henüz bilinmemekte- ya a &mlUf · 
~nçlik t~ilatı yapmağa d;lvet man f.innaları ile yapılan gtiı·üş.. dir. Bununla beraber tüce&r doğ. 1 edilm:şlerdk Bı.i)ük fabrikalar meler daha ziyade bazarlıktan ev- rudan doğruya TÜlk vapurlarHe stanbul adliyesinin 
miistalkil. k~ük fabrikalar da cBir ve~ ~ann .çeş.i<i: ve c~nsleri ü. yapılacak nakliyata daha büyük ilk kadın 
Jeplt Gençltk Kmpleri. namile zennde ilhzan bır . m3hıyette ol-ı bir al&ka göstermclctedir. Çünkü •• • • • 
tefkilallanm Lamamlamak aureU-ıJDak:tadl!' .. Almar. fırmaları bilhas: bu sureUe gemide yalnız bitaraf mudd&IUmUmlSI 
le b\CÜO, müesseselerde 40 ı mü- 88 flllldiki halde en fazla her nevı bamul~i bulunacağından nalcJiya.. . .. . . 
tecaviz k.lüp faaliye;e geçmiştir. derilere talih olmaktadırlar. YaL 1 tın nisbeten daha kolay şartiar r Bi~ müddet cvve~ şehnmız ad.. • • ~llefler mütabUSIS öğret- DiZ müşteri bvlan ve fü:crinde pa- 1içerisinde yapılacağı zanıled!lmek ıye adro.5uı~d~ v~ıle ala? vwe mu 1 Hazıran tarıblı· 
menlerin ne:tareıi altında -haftada zarlık cereyan eden maddl'lerin fi-! tedir. Hü.kılrnet aynı zamanda vaklk.ate~ salalııyetlt: l incı _agır~e-
fki saat yurd rnüdafasına aid atlan üzerinde de yükselmel0r TüM vapurlanmn Amcrilı:ava ya_ıza azalf1nda bul~~a~ Bedia. Söy-
ders .;A ett.lder, iki saat de muh- olmuştur.. . . ~~arı seferu~rde ~üıalat ·eşyası 1 1e~~ w. stanb~ Mu~dı~mumı nıı.ı.. I b • ı • d k . ' 
telif beden terbiyesi hareketleri u~. ~ıyet. AJ~1a~ya ıle ~tır~~ SUPCtlle Pl?'asanın mü- ı avıı_ılı~ne ta!ı:ı ~ılnuı .. ,ve ~~n~ 1 mecomız e azananıar yapacaklardı:-. çok musaıd bır §Ekılde ınk.işaf c- hım ihtıyaçlarmı temın edecektir. ı vaz1~es11~~ muade~umumılıx. 1 aıcı 1 O 

Geçen sene bu klüplerden yetiş den ticari münasebat diğer Avru- İngiltere ile yap1lmakla 'llan ti- tetkı:k burosu şefi olarak başla-
tirilen 700 genç ilk defa Cüınhı,. pa devletlerile de müsaid ticari an cari ınünaseb;ıta gel~ncı', Akdc~niz.. nuştır. 7 Hozirıın ta1ihl~ bilmecemizde İstanbul Kahatat erkek lisui aınıf 
riyet Bayramı ı·esmig~idlerine ~- lapnal~ ~~~? bir .. yol açmakta- deki harb vaziyeti dolayısile mü.. .!sta~ul_ ~dliycsin.!n ilk. kadın kcızaMn okuyu.cı.Uanmızaıı isimteri "j/ C de 611 Sami Tezkan. 
Urak eLmjş ve müteakiben yapılan dır. Ögrenıld ... gıne gorc İtalyanlar nasebat güç ~ar~lar içerisinde ida- muddeıumıs:ne yeru vuifesınde aşağıda ya.Zlhdır. lsıanbuldcı ~"' - K.olnıbı aaban 
9por müsaıüakalannda da muvaL da bir çok ınaddelerimi7.e talih o1- me ettirilmektedir. İngiltere He muıvaı.fakyetler dileriz. lunan okuyucıdanmı.ıın hed."t : <Son Posta baıualt> 
Ja:kiyetli dereceıer kazanmtş.lardir. muşlardır. Fakat henüz İtalya ile yapılacak ti:ari münasebatın da ıerini Pazartui_ Perşembe gunleri lıtanbul Vefa liaeai talebesinden 
Beden Terbiye3i Genel Direkıör- aramızda ticari bir anlaşma akdc-ı Basra yolunun aç• lması üzerme f ial milrakabe kadro "'U öğleden sonra bi.ızcıt idarehane • 106 numaralı Sabahattin Güçlü, 
lüğü mukelfofler arasında bu se , dilmemiş oldutundan, şlmtliye 'ka artacağı bildir:ımckteclir. Maama- • • 

0 mızcic1& ol-.a.IM• ıatımdır. _T(1.J1'a- lstanbul Fatih Gelenbevi orta oku· 
ne m.dıtelil müeabakalar tertib dar yapılan rnünasebat hususi bir 1 fih .buıgünkü vaziyettı~ 1941 sene. yefı,tırme kursları ı~a buluııa~4rın .!"--dı~•.leri f"!~t~ ha 2~4 .Ali Kağan, lıtanbul Hayri-
edecektir. anlaşmaya istinad etmekte idi. sinin son dört ayı zarfında en faz.. . .. . ıle adres.ıe:ıne .rıcmden1~. B rı ~ be lıseaı laleıbeeinden 18 numaralı 

İlk müsabakalara Haziranın Maamafih İtalya He yeniden iktı-1 la ithalat ve ihracatımız İngilte- Fiat ırı:ü.ra.kabe kadrosunu t:akvıye j r; -l);'ncı ikTD1'tU11:a ~aza~m:~ere hsan Arı burnu. •• 
eon haftasından itibaren bü~\111 sadi eörüfmelere başlanacağı muh reden olmu~tur. j m.aık$adile açıın:ış .~1~ yeüıtı~e ,;; çık,::=et!:;; fot~tr:nmu~ Albüm 
gençlik klii:pler;ndı·n kadın ve er &uraları· evvel.k: gunu sona ernuş . . Olen Posta batıraıı> 
k~ mükellefle; ~asında bqlana:: örn [(iare komutanı Halk ayakkablarının bukı:nmaktadır. Bu ku.r~ara <ie.. mele~'r,.ıerbu· yok •eb elektrik lea~'i:. ~:k~1t16':~n!:::ı~ mM:~ 
cak ve 100. :!00, 400 metre koiula- A k •tt• • 1 vam eden ve çoğu da yükseli. mek- . " d T k Z ld k E le- f 
rile 'XlOO metrt!llk bayrak k"-o:ıı. n araya QI I ıma ine baş1andı teb mezunu elan naırızedler bugün c...nar·I metı oprak,l ?1ng~ . aO ~ a ial-vw- Hu!kuk Fakül• . b. . . f dE' "' par mani a on etcısı ımaı1 o u 

su v~ yapıtacakt~~· . .. Örfi İdare Komutanı Ko:·gene.. Ayakkabıcılar kooperatifi. hallı: hanesinde a;~ı ik~rı":ı~~~ a ~= 1.tanbul Beyuıd 5 ıncı ilkokul Sabahaddin, btanbuJ Şehremini 0-. 
L-~üpleı:en le~mu=--~~ ikı r~l ~.li_ Rı~ ~rtunkat Ankaraya tipi ayakkabıların yaş sığır derisi bi tutula~aklardır. Yİmüha~arın ' •ınıf S/ B de ;(l2 Aykut. ~abŞeaıı JuAsulfçu.k ıol:ak 2 numara. . 
...wn ve ı e e o uzere gıtmıştır Orfı İdare Komutanı r. ı · b' f k · 200 k k t• d • v per. 
dört mükellef iştirak edecek ve Ankarad~ birkaç gün ikaldıktan ·~.t arına azamı ır ıat oymasıle birinc!si sa,aı. 10 da 12 ye kadar dt-. UruŞ tyme IR 8 A)'na 
!Jlazananlara mubtelü hediyeler ve --ı.~· .. d- -~. munasebetlar bulunmaktadır. On- vam edeceımr. Bu yoklamanın su- k"tab <Son Posta llahnla) 

sonra j"'i" ... ınuze onecıı;.n.~ır. . . T ' k . . 1 1 rıleceıktir. dan evvel bu tip ayakkabıların allerını ıcaret Ve aletı haz rla.. atanbul Tabirn Sm.a:lviler 4 
Diğer taraftan 27 .:emmoz~a D-ı"'lu Halkevinde muz·· ik 660 kuruşa imal edilcmiyeceği ile. ~ıp ~dermiştir. Ikınci yazılı im Konya Beyhekiın ~ah~~esi .f06 1 n~maı.ada Ali . Özbörek. lııtanbul 

da kadın ve erkek muikelleflerın uv7u 
1 

.. "J kt ·a Dcrl f' t1 tilhan, öğleden sonra saat 14 den nc.J. sok.ak 1 numarada yuzbatı la- Sırkecı Hocapaşa sokak 4 7 numa-
ıştirakıle bisi",{lct, voleybol ve at. dersleri r ~ıru m.e e 1

. ı. . ~a arının 17 ye kadar d~vam edecek ve su- . mail oğlu Muhiddin Yüksel. rada Feridun Namyeter, lsıanbul 
letızm müsab;ı~arı yapılacaı'ktır. Beyotlu Halkevinden: normal ıbır §Ckılde tesbltı, .ay::ı~ aller, namzedlerin buradaki ame- Bu ınaruken kaplı muhtıra Cağa~oğlu er~ek ortao~ulu 3 B ta· 

1 - Evimizde mandolino ııic - lkabların 660 kuruşa satışa ımkan li mesaisine aid bulunacaktır. de/teri lebeanden Nıhad. Memık. 
colo, mandolino cel1C1, mandoli~, vermektedir. ilk nümune!er Jıazrr- Kursların neticesmd.? hazırlanan T ekirdai E.aki cami )'anında •İ- Kıtab Askerlik işleri: mandola. kitara derıJcri verilmek. - lanm~tır, Hafta içinde seri halin- bu imtihanlaı-dan muvaffak oian- li.hçı Rüttü Yıkılmaz lr.ıı.ı Nezahet. Ankara Sümerhank muhasebe ed' M" IJıebl• lıalem sinde Cahide Oyal L.ızı Mine Oyal, 

337 dogvumlularm SOR t ır. de imalata aevam olur•cahtı r. lar mümasib ü.cretle kontrol me- <= PosMl ı batırab) Karagümrük Karabaı Melı.:khoca 
2 - Bu sazlardan bir orkestra murhıklarını aeruhde c.'<iecckler- . b . . 1 K"'L caddesi 43 de Fehmi Bandırma 

Joklamul 
-ı.·ı d·t 1• • Arkadaıını sopa ile dövüp Gazıante poıtane Char anY• ı · ' te,.ı e ı ece111otır. •aralamlf dir. oğhı sok.ak 22 nu.-narııda f uad Sa· smet lnönü caddesi 18 numar.ada 

D-L...L:t.. A.kerlik L.L-:....L.-. 3 - Çahtmalan iftirak etmek ~ M ) t Ahbaaoilu sokak 68 Behçet Yıldırım, Amasya vetenner 
_..au'J' ~~· · · ı ' E · · ı." ·· l c ~ · ) yın, •aya .. d .... V hh' wl V d d E d ı - Şubeııdlde kayıdlı yerli Ye ya- ıatıyen erın VU1UZ uuroauna mura- Kandillide oturan zak isminde y enı DPC at - ek d Ş"k. .. wı mu uru e 

1 
og u e • r er. kDc.ı 33"1 ctotumıuıar ye bunlarla. c:aat ederek Jııaydohutmaları rica bir mu.evi dün Beyoğlunda arka· ~ .. ~,,rıy ş:;:;r~al~~~~n~ul T o~h:ne o~: ............ V .. E .. F .. A .. T ....... -

muameleye t.Abi ola.rı!ar (ahTali aıh.. olunur. daşı Nizama raılanııı, aralarında Isl~ • Türk Ansiklopedisi - 16 catibey caddeııı Sahpazarı yokuıu 
hıyeleri <ic*Lyıaile ertesi aeneye bıra.- e9ki bir ihtilaftan dobyJ kavsa çJk· inci nÜıSllUI intİıl&T etaıiftir. Bu .- - 9 numarada H. Gültekin. Müteahbid Ce9d~~ cebenin amaesi 

1 

kılan, taheikie bulunanlar> m aon yok Ç. E. K. nun tefekküri yula, ömer Rm. DotruI, M. Şakir Krırpn dolma hl..n Bayan A1fe Cebe dun Allahın rahme. 
lamalıarma l/Temmus/Ml ıünilnden latanl.al merlı ind.n• y ı mııtır. t»kiit&şr, Temyis mahkeme.al reiıll cson P08ta batırall) tlne kaVUflJl\lft,UT. Cenazesi, bugünkü 
itibaren baflanıaraiıı 29/Atultc*/Kl ~. .. a ova Bu kavga aıraaında Nizam lza- Ali Himmet, İamı&il Hakkı 1.mrıı. UTadh fırıncı Nuıi ojlu Şükrü 23/ 6/Ml Pm.ıtesi, Jıla(kada Atqe 
tartbinde nUıayet -.erll~cektir. kaplıcalarında bulun~n tuccardan kı eopa ile vucudunan muhtelif yer Prof. Dr. Mazhar ClmD&n, Prof. Dr. E ~t" , Tafköprü orman mühendisi aok.a.k Mustıa.fabey aoartımanunn 2 

2 - YotlaJnaıu bet :haftanın Cu. bay Tarant~~n . refik~lar.~ ~~yan }erinden yaralamııtır. Hadise, za Jl"abreWn Kerim, ~ l'N ftkfil R ry Ai!ut oiha Ertuirul Altui. la - nci da.lres~nden aaaıt t'1 de kaldırılı&. 
ma w Salı günleri .saat 14 den 18 e Taranto 65 kJJMe81Z fakır koylu ço- ı bıtaya intikal ederek tahkikata haı Pn>f. Abmed Bamdi useıın JU1l&t1 ~ııbul Caialoilu ort. ok.ulu .uııf ra:t, Tefv.klye camisinde ikindi na • 
tadar denm edec:eldJr. cuiu battan aıaiı siydirmiştir. Fa - Janmıttır. varda'. 2/B ele 8 lb~hia muı mlmd!kt.an aonra Asri Mesar • 

3 - Talebeler ıah.si1 vesaiki mea - kir yavrulara karşı sösterdiği can - Dit I ~i mUIJerine ~fnedilecektlr. Oc* · 
let w an'at .-bJbl i>lclnlar da m.P.4• • dan allkaya aleni tetekltürlerimizi Bir çocuk aokaia düftii ( J (8on Pes~rah) dindar ve iyi ka.tii ola.n merhumıeınill 
p!tyetılerim ımteren m.utıeber .,_ • bildiririz. TlYATR'°'LAR r-d L • ı. . • F 'd z.yamıdan dolayı kederli ailesine ı.e. 
itle blriılae gelecektir. Gala.tada Şair Rızapata •oka • . .fj7. e .. emnıyet. ~omısen , e~ı yanı taslyet eder!z. 

4 Alikada edil YaL---ı dı"I'-- •-~u ~ın<la oturan Hayimin 1 -mndalc.i 1i Sili kızı Nedret Sili, Buı·aa 'enı -- ran ayın en zaman OllllC ICI" a~ ., ı-r Raticl Rlsa iJ"atrolu hiı Ul · ah 11 · K lli ,.----.... -------
lanla nüfua emdanlarile birlikte u Üniversite yaz devresi yabancı oğlu Avram pencerede oynarken te ucamı m a ~ arace 1 R AD Y O 1 ile ..., ____ _._&.ı __ ..__ .. .._ 
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• • '- • d 24 BaSran Salı sokak 3 numarada Gıılsen Arkal, 

_,.._.......,.. -- ~iMMI mu- diller kursuna bu Nbaht.ın iti~ • birdenbiTe aoka~a ütm
1 
~ ve 'Vl!, • u.ödf,r J)Qia«ıeılarda AJpark latanhul Kız muallim meslek mek-

neaat edeceıa.tr. ren başlanmıttır. Bu kuralar• Üni- cudunun muhtelif yer erı.nden agır ılinelllaaında td>i aınıf 2/C de 325 Nimet. ._ ___________ _. 
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da ukerlllıc lıan1111unun maddei mah.. leri takib etmek iatiyen .kimaelerj Yaralı çocuk Şitli Çocuk hasta- "'--edi 3 perde Zil C"-ı. ... macanaüdd . • · · 7.30: saat ayarı, ·ı.33 : Hatıl par. 8U8U ta&ıbi.lt edilecetta · • AAIU' e \WlllllUnyet m eıumumısı çalar <Pl.), 'U5: AJanB haberleri, 8: 
. devam edeceklerdir. nesne kaldırılmııtır. ::.ı.. LI!k t uı Ankara Kızıl 8 30 -. o5 ... .n1 me uca, - Hafit parçalar (PJ.), . : .,.., in aaa. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan bey ge • 
çenJerde bir yerde aör
miiltfim~ 

• • • Yen\ hir edebi 
pzete çıkJnıı .. 

•• , Herkes buna bob 
aitillerin ıazeteai di • 
yo..iu.; 

--

Ha.an hey - 8iı 
mizah a•aetai obn. • 
•Jnf .• 

elma mahallesi .Anafarta~ar caddesi ti, 12.30: saat ayarı, 12.33: Şartı w 
OOYÇE ORIENT BANK 295 numar&Ga Fikrıye Ünaal, la • t.\lrtüıler 12.'5: AJaM haberleri. 11: 

tanbul Hayriye 1i.eai talebesinden Kant* 'müzik <Pl.), 13.1&: Şarkı ff 
15 numaralı Hüda Tuicu. türlcüler, 13.30: Karlf.lk müzık (PL), 

llaltlıra Jelleri ıs: saaıt ayarı. ıs.03 ı.·uıı ası, ıuo: 
(l!!lea PG9t& hatıralı) Memleket IJ()9taaı, 18.40: Hafıf aolo-

lzmir Gazi bulvar\ itfaiye lr.ar11sı lar (PJ..), 19: (Mebme\lin .saati), 11.15: 
71 numara üatkatta Fikret Diril • Zeyıbek OJuııli.rl, 19.30: Saat. a)'Ul 
•en, lncesu Bekir Sami Dörttepe kı- ve ajans haberleri, 19.46: Radyo cas 
zı Süheyla. Oörtt~pe. latanbul er- oruat.rası, 20.15: Radyo gaıeteal, 
kek liseai talebeaindcn 51 numara.. 20.45: B.r halk türküsll Otrenlyorlllt 
lı Gültekin. 21: Ziraat tamimi n toprak mab8111. 

Resimli albüm leri borsası, 21.10: Solo şarkılar. 21.ola: 
E.kifr'biT Hoıfnudiye mahallesi (Jlofbef), 21 .4e: Radyo orkeatraa, * Her lirlif 6cınJ. İfİ * AydemİJ' aokak 5/ A da Arif Sazak, 22.30: Saat ayarı, ajana haberi.eri W 
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A.okak 4 n.wnarada Mü~eyyen lnaa1, (Pl.). 
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Bir pl&j 
elbisesi 

Muhtelif lekeler 
nasıl çıkarılır? 

SON POSTA 
Sayf 5 

lcMi uasaM edilmeli mi? 
İçki taraftarları da 

ortaya kuvvetli 
deliller atıyorlar 

f?J11Dfüfl;tJ 
"Alkol insan ruhunda 

tekamül yaratan 
bir kudrettir,, 

İçki aleybtarlan 
"içki bütün musibet 

ve f enalıklano 
anasıdır,, 



Uzunköprüde bir arabacı 
boğuldu 

Pire limanında zayi olan 
50 kuruşluklardan biri 

sürülürken ele geçti 
Edirne (Huauei} - Pire lima

nında yanan vapurdan denize da~ 
iılan ve tedavülden menedilen ev
rakı nalcd.iyeden 50 lcuru~luiun bir 
adedini her nasılsa eline geçiren 
Alipaşa çarşısı arkasında bakkallık 
eden Davit oğlu Salamon bu panyı 
b orcu mukabilinde peynirci Kama! 
OKiu Yaaefe sürdüğü anlaşılmış ve 
emniyetçe tahkik.ata el lconmuıtur. 

Muratlıda tren bir 
• kızı çiğnedi 

Muradlı (Hususi) - Edirneden 
latanbula kalkan tren Lüleburgaz 
yakınında bir kız çocuğunu çiğne -
diğinden Mu.radlıya üç saat rötarla 
getmiştir. 

Sivat (Hususi) - Yültaek zlıaat enstitüsü talebeleri ıehrimiz çev
resiıtdeki köyler üzerinde zirai tetkiklerine devam etmektedirler. 
Gönderdiğim teaim bu talebelerden bir grupu Yıldızeline bağlı Kavak 
köyünde göatermektedir. Talebelter !burada zirai tetkikler yapmakta~ 
dırlar. 

Aliço açık oyundan fayda görmeyince 
Yusufa gaddarcasına tırpanlar atmıya başladı 
fakat ondan da aynı şekilde mukabele gördü 

YAKINDA 
SON POSTA'da 
Sizi merakla sürük

leyecek bir eser 

YAZAN 
Nusret Safa Coşkun 

1941 in en 
şayanı dikkat 

romanı olacakbr 

•Son Poeta• mn tefrikuu 87 sonra elinde çanta, kolunda çiçek. Kara Aslan> naralarının arasında pmın açılmasilc Sülünün girmellt 
lede düğün y~meği yenilecek olan içerı girdi. Cambaühane san'atkarı gösterilebilir. Yıldızm yüzü birdea 
TepebaşındakL bir lokantanın ar- olma!k: örf ve adetleri bilmemeği bire aydınlanmıştt. 
ka salonuna gırdi. istilzam 'etmez. En muhafazakar - Sülün! ••• 

Gımıesi büyi1k tezahüratla kar- bir sarayda olduğu gibi dansa en - Yıldız! ... 
şılandı. Kura Aslan kendisini kapı~ evvel ıgelinlc, güvey ba§ladılar. Sanki demın birbirlerini gör • 
dan istik'bal etmişti: Bir müddet sonra heıites hop - rnemişlerdi, sank! uzun bır ayn 11 

- Nerede kaldın? ... Seni bekli. lıyor, zıplıyor, dönüyor, gülüyor- lıktan sonra iki se,•gili buluşuyw., 
y AZAN : EKREM RESlD yor<lıJk · · · Karnımız zil çalıyor!... du. Yıldız bir müddettenlıeri kay. du. 

1 Cambazhanenin bütün arkadaş- bolan Sülünü aramak.ta ve bulmı. - Yıldız.. . Seni gördüğüme 
Kaldınını işgal edip bir dükka- j tuvalet takımını havi. timsah de. j ketınek oldu!<ça fır aklıydı. F'ak&.t !arı burada toplanmışlardı. Yıldız, yarak derin teessurler duymak - çok memnunum ... Fakat mani oL 

n a go-zlerini ciıkmış olan bir takım risinden güzel bir yol çantasına ne çare, her ay yüz lira kira ver- Neş'e, Sülun, at cambazları, voh.ş.i taydı. Sülün usulca sıvışmıştı. O mayım, içeri gırdiğ:m vakit galiba 
insan nazarı dikkatini celbetti. karar verdi. Şakrakla Bücür gibi mesine imkan yoktu. Dürrü, bu a- hayvanat mü!'ebbileri, herkes, her kadın! ... Mutlak o kadın ona an.. birini arıyordun ••• 
Bunlar bur:ıda ne yapıyorlar ve evsiz, barksız, yersiz yurdsuz kim. cıklı düşünceler üzerinde fazla te- kes ve tabii gelinle güvey.. Dür. cak on ikiye kadar müsaade ver - - Evet ... Seni. •• 
neye 1bakıyorlar<iı. Yanaştı. Dük- seler iç·n daha münasıb bir hediye vakıkuf etmemek hayırlı olduğunu rünün hediyeleri büyiil.: bir hay _ mişti. Sülün, gece yarısından ev- - Beni mi? ... 
kin bir milli piyango bilet. bayi. bulunamazdı. Serseri hayatların - dü.şünereık bir iki defa, muhtelif ranlık uyandırdı. vel dönmek şart.ile o mahu:i kadı- - Evet .. . Neredeydin? ••• 
ine aiddi. Toplanmış olan halk da da bu çanta onlara her zaman ıa. pe~eler üstünde: Şakrak :nemnundu, bahtiyardı. nın pençesinden kurtulab!lmişti. - Tiık..Taka gitmiştim.. •• Ma • 
ikramiye kazanmış olan numarala zım ve faydalı olacaktı. Gerçi fiatı - Yaşasın Hürriyet!... Bücüre en tatlı gozlerile bakıyor. Şimdi de söz dınEyen uslu bir liim ya numaram var ... 
rm asılı listesini tetkikle meşgul- biraz yüksekti amma ne çare-... Diye bağırdı. Bunu, hürriyetin du. Bücür :se mutad şak.acılığını çoculk giıbi arkaclaş!arım terkede - - Ya ... Öyle mi? ••. 
dü. De~k bugün ayın yedisiydi. Bari yakında ayrılıp tekrar bir ~ her şeyden kıymetli olduğuna kE>n.. tedk.etm.i.ştL Kimsey~ t'ak1Imryor- rek cadının bulunduğu yere git _ - Evet ... Çalışıyorum ••• 

Avın yedisi!... Ayın yedisinde birile veya her b:rı bir başkasile dini i:kna etmek için yapmıştı. Çok du . Hayatının bu dön:.im noktasın- mişti. Yıldız Sülünü kaybetmiş ol. Ufa!k bir t ereddüdden soma 
Dürrünün yapacağı bir iş vardı? .. evlenmeğe kalkışsalar! ... O zc.man geçmeden kani olduğuna kanaat da kendisine ad~ta ciddiyet gel _ masından dolayı ağlamak üzere Yıldız dudaklarını yakmakta om 
Fakat neydi? ... Bir müddet dil- bir veya iki - evlenmelerin adedi. getirdi, daha doğrusu kendini al. mi~i. Mes'ud ve sakin. muhayyel bulunuyordu. Yemekt~ sevgilisin- suali sordu. 
pi.ndüktcn sonra buldu! ... Bugün ne göre - bediye daha alma.k lazım danmış addetti. ziıraf marşlannı dinl.iyordu. Fakat den çok uzak düşmüştü. Kendisile - Kiminle? ... 
Şalkrakla Bücür evleniyorlardı. gelecekti. Vakit gecık!yordu. Alelacele yerook yenilip, bolca içildikten ancak birkaç kelime, bir iki tebes- - Kendi kendime!. •• Yalnm. •• 
Kendisi de düğLin~ davetliydi. Az Dürrü ı;antayı kağıda s~rdır-dı. soyundu, smokillı:? frak arasında sonra herkes gibi o da ciddiyetini süım teati edebilmişti! .. . Yemek Birkaç zamandır hep yaln~ 
kalsın arka:iaşlarının bu rr;C's'ud parasını verdi ve kemali azamet bir hayli ~ereadüdden s'lnra smo. pe'k uzağa attı. esnasında, sofradan kalktıktan son sahnede. hayatta ••• 
güni.ınü unutacak bu ik: arkada- ve memnunyıetle dükkandan ç k- kine karar verdi. F~kat gene Bir aralık Kar!\ Aslan sükut e- ra gıörüşebileceğini ümid: etm~i. Sonsuz bir sevinç Yıld.ımı gıöa. 
flllın saadetine iştirak edemiye- tı. Naimenin kend:sine kiralamış frakını giydi. Duvardaki ayna.da dilrne:;ıni istedikten sonra, şöyle Şimdi ise bu ümid boşa çıkmıştı. !erini parlatıyor, yüzünü kızarU • 
ce'kti. Buna da sebeb Naimeydi. olduğu ap:ırtımana gitti. İki odalı, kendisini iyice muayene ettıkten devam etmişti: Çünkü Sülün ortadan kaybolmıış.. yordu. Bu sevinç sesinde de mn-
Çı.Jgın kadın insanda ne akıl bıra. bir banyolu nikel ve küb'k eşya. sonra dudaklarında hafif bir tebf:ô~ - Arkadaşlar! ... Pek sevgili, tu. cuddu: 
kryordu ne fıkır! Menhus kadın! ... !arla dö;eli şırb bir apartıman. sum peyda olmu~tu. Hiç şüphesiz pek kıymetlı dostlarımıza benim Fakat bu mes'ud gecede Yıldı- - Yalnı.z. .. Demek yawbıwı._. 
İyı kı bu düğünil vakt:ıe hatırla- Kapıdan girer girmez Düt-rü bu - ki Dürrü itendınd~n memn undu. de ufaık bir düğiin hediyem var ... zın meyus olması talihin fazla in- öyle mi? .. . 
mŞ.ı Henllz dükkanla:; açiktı. rasını yakınd!l terketmek mecbu- Hediyeyi aldı, apartımandan çıktı, İşte!... safsızliğına hüküm sürdürebilecek - Evet ... Öyle ... 
Düğün hediyesini alabilecekti. riyetm<lc olacağını düşiinerck h& - merdiveni indi, "SOkakta geçen bir Bu sıözler:i söylerken kapıyı aç- mahlyettedir. Halbuki herkesçe - A ... Çok memnun Gılchımf-• 
Bı~k dük1cnn dol şt ktan, bir fıf .4b'.r üzüntü duydu. Ya~ık'. Bu taks'yi öurduröu, ~çekçiye uğradı, mıştı. İis"'eriye altı kişiden mürek- malUmdur ki talih sevgililere yar. - Neden? ••• 

teredd:ıd re irdikten sonra apartı.man s.:..:el.tıı. Buras.nı ter- muazzam bir gtil demet i yaptırdı, keb bu.· caz heyeti alkışların;_ ıy~a. dııncıdır. Buna da delil olarak kae tAllııİlill arX 
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8 Sayfa 

Yeni silihlar • 

{Ba.ftarafı 2 nci ıayfada) liıkler olacağı aşikardır. 

edişine 'kadar devam ederm:şı Tayyarelerde is,aret 
ıBu çeşid maynler. miknatisli 

maynleııden daha emin ve daha lambaları 
isaıbellidir. Çünkü mıknatisli Tayyareler şimdi)"? kadar rad-
m aynlerin tesirini imha etmek yo vasıtasile verilen direktiflerle 
içın, gemiyi herhangi hır mücer- idare edilir lerdi. Bu gün de rad -
r idle sarmak k.ifi gelmişti. Fakat yo1arın ıbaşlıca irtiba: vasıtası rad
geminin sesini maskelemek için yodur. Fakat son zamanlarda tay. 
lhenüz 'hiç bir şey icad edilmemiş- yarelerin bilhassa kendı aralann
tir. da radyo ile muhabere etmeleri -

cK ulaklb mayni icad eden A- n:n b~k mahzurları olduğu far-
merifkalılarıdır. kına varılmıştır. 

lstikbaHn harb gemileri Bu mahzurlardan en müh immi, 
tayyarenin r adyo k.uilannıak su_ 

H a.rb gemilerilc tayyareler ara- retile kendi yerini ve istikametini 
sın<lalk:i çarpışmalar, ve tayyare • düşmana beJJi etmesidir . Bunun 

· ıerin hatb gemılerine yaptığı bü - 1çindir iki, şimdi tayyarelerde r ad
yüık zararlar, bütün dünyayı. to.y- yo yerine muayyen ve hususi işa
yarelere karşı d~a mukavim ret lambaları kullanma'ktadırl ar. 

Bu lambalar o suretle yapılmıştır 
baıib gemisi yapmak fikri üz~rmde ki ·bunları tayyarenin penceresin
•birleştiriyor. den .d~rı çıkarmak, ve düğmeye 

Amcr1ka deniz inşaat mi.ihen - basmak suretile bunu, istenildiği 
dislerınden Ott-Oküler!n yaptığı anda yakıp söndürmek kabildir. 
m odem harb gemisi modeli aynen Bu lambala!' vasıtasile muayyen 
bir balıne balığ:~ın sırtını an<lır - işaretler vermek, v~yahud mors 
maıktadır. Gemının her yanı, tıpkı alfa'be5ile muhabere etmek münı. 
koc.aman bir balığın sırtı gibi yu- kündür. 
·ıvarlak, akıcı, kaypak ve çizg1Stt'dir. Bir tayyaı:e filosu kumandan.&< 
Böyle bir gemiye çarpan bir boın- bu lambalar vasıtasile oldukça u
ba, veyahud torpil, en ufak bir is- zaık mesafeicrden kendine men -
tinad noktası bulanuyarak ço·k ka- sub tayyarelere, radyo cihazını 
lın olan zırhtan aşağı kayIT.ağa kullanmağa lüzum görmeden, işa. 
mahkUm..dur. +I0 r \'erebilmektedir. Bu keyfi. 

Geminin dört bir yanına yerleş- yet hem tayyarenin .~erini beJli et
tirilmı~ çok miktarda tayyare dafi m~mokte. hem de. duşm~nı, m~ıu. 
topları, gene bu kalın zırhın altı- mıyetle tayıy~renın vucudun<ıan 
na gizlenmiş olup, ancak küçük lhabe.rdar etmemekt:-dir. • • 
menrezıerı görüıebiımektedir. Mınyatür torpıl gemılerı 

Bu t~p gemilerin içinde ço'k Amerika hummalı bir faaliyetle 
m ktarda bomarbdıman, keşif ve . . 

t . , dd B harbe hazırlamvor. Bunun ıcm de, 
av ayyaresı <.i~ ~evcu ur. u akla gelen ve g~lmiyen her ~asıta-
tayyareler, gemının ambarında sı.. ·· t d k ld d 

1 
. • . ya muracaa e ereı , e e mevcu 

r a anmış olup, ıstenılen anda hır b··ı.. . k'• ı~ d · ı·f d d k 
d .. - b 1 k t"l 1 u un ım a.ı r..ı.r an ıs ı a c e ere 

ugmcye ası ına sure ı e açı an h b k d · B b 'k pakt . · .. rt . ar u retın: artırıyor. una en 
lr a . an ge~ının guve esıne gii•zel misal, son zamanlard.ı Am('. 

çıkarılabılmektedI!'ler. "k d 1.. h ı d b·ı· · t• · . . rı a a, uzumu a ın .3 ı aıs ısna 

dngıhzler det Amerikalıların bütün deniz nakil vasıtarlannı bu 
y~ptıkl~rı gemi projesiI?-e . ~em:~r meyanda kayıklan bile t0rpU 'ko
lbır proıe yapmışlar<lır. Ingılızlcrm vanlarile silahlandırms.k hakkında 
tasavvur ettikleri gemiler dı:', A. ittihaz edilea karnt·dır. 
merilkalılarınki gib;, az hedef teşkil Amerikalıların yaptığı hesabla
eden, top mermilerinin ve torpil - ra nazaran, lüzumu halinde en kü
lerin isabetine az müsaid olan ba_ çük kayıklan bile, kayığının ce _ 
lina balığı sırtındadır. sametine uygun torpil kovanlarHe 

İngilizlerın yapmasını tasarla _ teahiz etmek ve bu kayıkları sahil 
dıkları bu gemiler 70,000 tonluk • müdafaası için kullanmak. müm -
tur. Dumanın dışarıdan görünme- kündür. Nitekim geçenlerde Kali. 
mesıni temin etmek için İngilizler forniya körf<~zincie yapılan tecrü -
bu gemilerin bacalarını da, üst kı. !beler muvafkklyetle neticelen • 
sımda değil , güvertenin altında miştir. 
yapmağı dü~ünmekted!rler. Amerikalılar, kayıkların güver-

Bu. muazzam czırblı balina> lar, 
18 aded 14 pusluk, 24 aded 5.2=1 
puslu.k; ve 16 aded 4.7 pusluk 
t oplnrla mücehhezdirler. 

ıBunlar, ~imcıilik malum olan 
ciitıetlerdir. Fakat muhakkak ki. 
bu gemilerın birçok gızli tarafları 
da olmak icab eder. Bilhassa bu 
.gemilerin bölmelerinde, süratle _ 
rinde, zırıhların ın kalınlığmda, şim 
diye kadar görülmemiş bazı yenı _ 

tesinde küçük bir tesısat vücuda 
getirmekte ve torpil kovanını bu
raya yerle~tirmekedirler. Tı0rpil 
kayığın boyunca küçük bir sürati 
iptidaiye tem~n ettikten sonra de~ 
nize düşmekte ve oradan hedefine 
gimektedir. 

Ameri'ka1ı'Ların tahminlerine 
göre, motörleıle mücehhez yüz 
binlerce kayık, sahilleri mü<lafaa 
iç'n çak mükemmel bir iş göre -
ceklerdir. 

1 Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 1 
Ankara hastahane lhtıyacı için yaptırılacak pollklinik binası ile Fişek. 

hane isi,asyon binası inşaatı kapalı zarf usul!le ve vahit !ıat üzerinden 
eksıltmeye konmuştur. İnşaatta d6.şeme ve lentıolar için muktazi rayiar 
idare tarafından verılccektir. 

1 - Bu ışın rr.u.hammen bedeli 70 000 liradır. 
2 - İsteklil~,. bu işe ald şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları 

Ankara ve Slrkxi veznelerinden 350 kuruş mukabilinde alabılirler. 
3 - Eks.~tme 4t'?/9H tarihinde Cuma günü saat 16 da Ankarada Devlet 

Demn·yollan yol da:resinde merkez birinci komi.;yonullt'.a yapılaC3.ktır. 

4 - Eks·1tmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubları i:e birlikte 
aş..ığtda yazııı teminat ve vesaıki ayni gün saat 15 şe kadar komisyon 

. re..s1'ğıne vermeleri lazımdır. 
A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 4750 liraltlc muvakkat tcmina~. 
B - Bu kanunun tayin eltiği vesikalar. 
C - Bu '.şe mahsu; o:mak üzere Münakalat Vekalet:nden alınmış eh_ 

lıyet vesika.sı. 

Ehli.yet ve.>ikası lçin ihale tarıhinden en az sekiz gün evvel bir istida 
i '.e Mtin:ı.k:ı.llt. VekAletine müracaat olunmasL (3.283-4682J 

** Muhammen bedeli (19351,95) lıra olan kırk üç kalem takım ı;ellği uç_ 
!arı 5/8f941 S:ılı günü saat (15,SO> da kapalı zarf usulü ile Ankarada İda
re binasınd:ı satın alınacaktır. 

Bu· Lşe girmek lstiyenl~rin (1451,40> Tdralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiğt vesikaları ve tekH!lerinl ayrı..i gün saat 14,30 a kadar ko
mlsyon reisliğıne vernıeleri Ulzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar_ 
paşada tesellüm ve seyk ııefliğ!nden dağıtılacaktır. (4844) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
Haydarpaşa silcsunda krible edilen arpaların tali hasıl::ı.tı olan saman 

kavuz, ınce kepek tohum vesaire pazarlıkla satılaca~tır. TaJipleri~ 
2516 941 Çarşamba günli saat 10 da LUnan !hanındaki dairemize nıür:ı _ 
ca.a tları. ıt5010• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Ünıversıtede, her sene oklu!'.;rıı gibi bu tatil devre.~inde de ta'ebeslne ve 

SON POSTA 

'şi 
Her sene olduğu gı"bi bu sene de sayın halkımıza kolayltk ol -

mak üzere bir TeP"muzdan itibaren Boğaziçinin b-~ ~ mıntakasına 

maJısuş olat'ak 

revkalAde Teazııatıı Abonman karUarı 
huırlanmrıur. Sayın · yolculartmlZID yirmi Hazirandan itibaren bu 
kartları Köprü gİfelerile İdarei Merkeziye kontrol kaleminden te. 
darik edebilecekleri ilin olunur. 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Kırıkkale 8an'at Gedikli, Ankara. Mu&ki Gedlkli, Met·zifon Gedikli 

Ortaokulla.rmın yalnız birlnci sımflarına. ve Kayseri Gedikli Ortaokulu -
nun her üç sırufına 941 Eylıllün.de ~ 941 - 94~ ders yılı içln 
ta.lehe alına.eaktır. 

2 - İsteklilerin Tür k: ırkmde.n olması, kerııdisiıni.n ve aileJinin köf.ü 
hal ve şöbret salhibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve ya -
pılacak seçme sın1Wında. muvaffak olması şarttır. 

3 - Ta.bsille rini ıki seneden fazla. terketmiŞ ola.ular, yaşını büyültmüş 
vıeya küçültmüş oıa.nJar, yaq!arı, boylan ve ağırlıkları askeri lise ve or • 
taokulla.r talima..tıındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmaz. 

4ı - İsteklilerin 10/Hazıran/941 den iıtibaren bulundukları yerlerde as· 
kerlik şubelerrnden diğer kaydi kabul şartıarile münw:aat yollarım öğ -
renmelerlni ve buna göre de kaydi kabul k8ğıdlaruun eu geç 10/ Ağus
too/941 tarihine kadar askerhk şubeleri yolile gtrmek Lstedik:lerı okulla. • 
rın müdlirlüklerine göndermeleri ilan olunur. (35-4445) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
. °Keştde~er: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 .Ağu.stıos, 3 İltlnc.iteşrin 

tarihlerinde yaıpıılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2000 liralık: - 2000.- lira 8 aded 250 lira-lı'k - 2000.- lira 
s » 100() • - 3000.- » 35 il 100 • - 3500.- » 
2 750 • - 150:.l.- • 80 'D 5() • - 400V.- • ) 

50(} t - 2000-- ll 300 D 20 il - 6000.- 1 \ 
._.,..._.......... ~""4 

Lı-D-ev_ı_a_t ....... D_a_n_iz_y_o_ll_a_r_• _ı_ş_ıe_ı_m~a-Umum ı fYIOd~rlüğU ilanları 

23 Hazirandan 30 Hazirana kadar. muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların, isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karaderuz hat~wa - Salı 12 de <Cumhl\l'İYet), Perşenıbe 12 de (Tarı) 

Bartın batı.m.a 

İzmit hattına 

0

1\ludanya hattına 

ve P:ı.zar 16 da. (Karadeniz), Galata. rıhtımından. 
- Salı ıs de (Çanakkale>, C~martesi 18 de CA

nafa.rta>. Sirkeci rıhtımından. 
- Sal(ı s de (Seyyar>, Perşembe 8 de ( Ülgen. ) 

Tophane nhıtımında.n. 
- Pazar, Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Per_ 

şembe, Cuma 16 da (Sus>, Cumartes: 14 de 
( Marakaz ). 
Tekmil Mudanya postaları Galata rıhtımının 
Karaköy cihetine yana.şu- ve ayni mahalden 
kalkarlar. 

Bandırma. battws - PazarteS1, Çarşamba, Cama 8 de (Marakaz). 

Kara.blga hattına 

ıaa.ıata ~ tımından. Ayrıca. Çai'.şamba 20 de 
C · Anafar ta), Cwnartesi 26 de CKonya). Topha. 
ne rıhtınundan. 

- Salı 19 da (Konya), Cuma. 19 da ( Mersin ) , 
Tophane nhtımından. 

İmroz hattına - Pa.zar 9 da (Ülgen). Tophane rıhtımın.dan. 
Çanakkale aave postası - Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane nhtımmda.n. 
A)"Valık; balttına. - Çar~mba. 15 de (Bur.sa), Cumartesi 15 de (Sa_ 

ıdetı. SiI'keci rthtımmdan. 
İzmir ı. sürat hattına. - Pazar ıı de (İzmir>. Galata rıhtunından. 
İmnlr z. süraıt postası - Perşembe 13 de (Tır1ı'llıll.). Galata. rıhtımından. 

NOT: Va.pur seferlerı hakkında her türlü malfuna.t ~ağıda telefon nu
maraları yazılı Acentelerimizden öğrenılebilir. 

Gala.ta Baf Acenıtellği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum. Mü,. 
dtirlüğü linası altında. 42362 

Haziran 2Z 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır? 
Çünkü; unutmayınlz ki: 

Bakımsızlıktan çuruyen dişle

rin difteri, b adc:mcik , kızamık, 
enfloenza, ve hatta zatürrieye 
y ol açtıklan. illihab yapan d it 
etlerile köklerinde m ide hum • 
ması, apandiait, nevrasteni, sıt -
ma v e romatizma yaptığı fen • 
nen anlaşılmıştır. T emiz ağtz ve 
sağlam dişler umumi vücud sağ
lığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün 

kahil olduğu ka dar fazla • laakal 
3 defa - (SANiN) diş macuni
le fırçalıyarak sıhhatin izi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
sure tle, mikr~hları imh a ederek 
dişlerinizi korumuş o lursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yeır ekt n sonra 

3 defa dişleri nizi fırça'ayın ız. - ' , # -":; .. ~ • • 

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

1 - 1/Eylfil/941 de başlıyacak 941-942 ders yıll içın Konya Asken Or -
tao.k:ulunun her üçı sııufma da talebe alınacaktır. 

2 - istekli talebellln Türk ırkından olması kendisinin ve ailesinin kö
tü hal ve şöhıret sahibi olmaması, sıhhi muayenede ~glnm ı;ıkması ve 
y.aıpılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 :_ Her ne sebeble o!u!'sa olsun tahsili terkedenler, yaşını büyültmüş 
veya küçültmüş olanlar. kendi okullarında sınıf geçme sınavlarında ip -
ka. veya bütünlemeye kalanlar, y:ışları, boyları ve ağırlık.!arı r.skeri lise
ler ve ortaokullar talimatındaki hadlere uygun olmıyanh:ı.r kabul oluna
trw:. 

4 - İsteklilerin 10/liaziran/941 don itibaren bulundukları yerlerde 8.3-

kerli:k şulbelerin.den diğer kaydi kabul şa.rtlarile müracaat yollarını oğren
melerini ve buna göre de kaydi kabul kağıdlarını en geç 10 ı Ağustos/941 

tarihine kadar askerlik şubeleri yolile Konyad:ıki Askeri Ortaokul mü -
dilrlüğü~e göndermeleri ilôn olunur . •44.35 · 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurulut tarihi: 1888 

100.000.000 -..TUrlt Llra-lı 
Şubt n ajana adedi: 2e5 

Zirai ve ticari her neYi banka muameıeıen 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERIVO,l 

Zirsa' Be.ııkaaında kumbaralı " ibbarm \a4a.1'rUt heaablarwda 
enaz 50 lira.ıı bulunanlara eenede • defa tekilecek kur'a il• a.p~ı · 

daki plA.na göre ikramiye datıt.ııaoak\lr. 

.4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" .. 
il 

" 
" 
il 

Dikkat: Hesablarındaki paralar bir sene ic;inde 50 liradan &fail 
dii.§miyenleı-e ikramiye c;ıkt~ı ta.kdiı:d.e ~ 20 fazla.sile verilecekıir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart. 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin
ci KA.nun tarihlerinde ~ekilecektir. 

···························································-········· ........... -.......... _ .. _____ haı ıçten arzu edcn1ere yo.banC'.ı dil kursları açılacaktır. 23.6 941 Pazar- Gaıto.ta Şu:be ı> _ Galata. rıntımı, Mmtaka Liman Reisliği 
tesı guoti :ı ıt 9 da fc.al yete ge,(;"ek o!nn bu kurslara ışt"rak et:nek isti- b""'ası .aliu:da. 4-0133 li I.., ' p " · b 1 ,... Son Posta Matbaası:. NPşriyat Müdürü: Sc ·m .... agıp Emeç 
~e~ ~r~w~~~e~~~~~t ~k~~n~ ~~nm ~~ » • - ~-~~S~. ·~-~~-~~7~~~L~~~~~~=~~--~~--~---------------d ller oku una muncaat ede~k isl~rinl kaydettırme!.iciirler. l4952> .... ııı 
L-~~~~~~_.:___:....:::..~===::_~~~~~~~~~~~~~ 


