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lVlakineye 

Verilirken -------Almanlar 
Basrada3 
şehir işgal 

ettiler 
Ruslar 5 bin Alman 

esir ettiklerini 
bildiriyorlar 

Litvanyada 
ihtilal çıktı 

-ALMAMLARIN 
nt:DEFi:ODESA 
V ş 24 (A.A.) - Havas Ofınin 

a k ı ı ınuha r rı bıldırıyor: 
Sovyet arazıs nde Alman iler -

le)• s ha Pı; 3 ıstıkamette vuku • 
buln akladır: 

ı Rumen - Alnıan kuv\•etleri 
he ef Odesa olmak üzere Besarab. 
yucıan geçmektedirler. 

2 - İlerleyışın ıkinci hedefi 
Kıef olmak uzere Pıns bataklıkları 
c•va.r n adır. 

3 _ ÜÇ'Jncü ilı?rleyiş de daha 
şımalde ~;_)sn etmektedir. 

ispanya, Alman -
Rus harbine iştirak 

edecek mi? 

s erı uazi e 
ilk unnıerde bnynk 
muharebeler vukuu 

beklenmemelidir! 
-----····-----

Almanlar ne yapıyorlar ve 
ne yapmak istigeceklerdir? 

Avru.panın ve dunya tarL 
hinin .n buyuk .ııarb sahne
sinde karşı katsıya gelnrş o. 
lan ordulaı· aras nJn cereyan 
eden askeri hare'ketlere dair 
dün de pek az malumat geL 
m'ştir . .Alman başkumandan
lığının ~şrettığı teblig ile 
verd!ği malumat çok umumi 
bir cümleye münhasırdır. 

laponra 
aevazıret 
alacak? 

····----

1 

Hıçıbır ısim ve ısükamet ver
lmiyen bu tebl ğ. Almanların 
ötedenberi \akib ettikleri u
sule mutabıktır. Gmştikleri 
beııhangi bir taarruzun plan 
dahilindeki inkışafı tamam 
olmadan hıçlnr şey söyle
mezler. Rus başkuµıandanh. 
ğının .tebl gi ise, belli b~lı 

( Dev311U 2 aci •yfacla) 

FIDlilldlJa 
barb halla· 
dede1Uml7 

M drid 24 (A.A.) - lspanya • 
nın S vyet Uusyaya bit: ordu gön- ------~---~"'"'1:r-.----------
derecc i hakkındakı haberlerin 
doğl'u olup olrr.adığ•m dair gaze
tec ler n :ıu:ıl n' hükiımctın söz -
cusu u ccvab vcrmişt:r: 

<Bu bahta ize cevab vermiye 
mezun değilım. Sunu ~öyliycbilırım 
ki bu hııbNlcr lspanyollAnn ekse -
rıyctının arztıiarma tercüman ol _ 
111 ... t d r 

Tnrk-Alman 
muahedesi 

Hariciye encümeni 
dün muahedeyi 

tasvib etti 
iki hükumet arasında 

yapılacak iktısadi 
müzakerelere dair 

birer mektub 
teati olundu 

Ankara, 23 {Husuai) - Turki
ye Cümhuriyetile Alınan Rayh"ı a
rasında Ankarada .nızalanan dost
luk muahedesinin tasdikine dair ka
nun layihası ve rnerbutu muahede 
bugün öğleden evvel toplanan Ha
riciye Encümeninde Şükrü Sarac
oğlunun huzurile müzakere edılmiı
tir. 

Encümen nılıahedeyi taıvib et -
miş, ve bu husueta haıı:ırladığı maz
batasını aktam üzeri Mr~i:t umu_ 

(Arkuı sayfa 7 sütun 3 te) 

Parti grupu 
bugon topllnıyur 
Hükumetin dünya 

ahvali hakkında iza· 
~C:::=I hat vermesi muhtemel 

Almanyadaki Ruslar 
tevkif ediliyor 

Lituaıqa Ruayculan ayrıldığı
nı, ICaanaı'ta. ıerbeıt bir 
hi/ıômd lcarduiunu bildirmiı 

Başvekil ile Maarif Vekilinin 
çok kıymetli gazı/arı 

Maarif Vek.lleti, 
m cm 1 e k et J .. 

nıizae nüfusun ço.. 
~unun, yaşamakta 

Londra 23 (AA) - Moıkova bulunduğu köyler .. 
radyosu Sovyetler Bitliğinin her ta- de ilk tahsili sürat.. 
rafında heyecanlı sahneler oldu~u le ve kolaylıkla 
nu ve vvatan!>e~verane . nümayi~lcr yaymak, ayni za.. 
yapıldıgını bildırmektedır. maııda bu kövlere 

Radyoda denilmektedir ki: koy san'all. 
LI! _.! h f 'd' S arım rupıyat er tara ta aynı ır. ov bilen u 1 k 

yetler milleti memleketini ve hürri d nskur ark a.. 
. . .. d f d k . b d zan ırma m.:ı sa .. 

yetini mu a aa e ece ve ıca e er .1. B" ·"k M 11 ae ölecektir. Milyonlarca Sovyetli " . uyu ~ı et; 
bükUınct etrafında toplanma~tadır. Meclısı taraf ndan 
Alçakça bombardımandan nef:et geçl'n yıl kabul e. 
duymakta olan Kief halkı en bü _ dilı~n köy enstitü-

(Arkaıı tayfa 7 sütun 5 te) leri 'kanununun 
·-··•••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••• tatbikatınn ehem.. 

[Dii,ünceler] 

Sulh feneri 

miyetl0 devam et.. 
mektedir. 

Maar:f Vekillığı 
köy cnstitülerir.in 
bır yıllık ~ok ve .. 
nmli çalışmaları 

latanW limanında dört Rumen, hakkında bır bro~ 
bir SoVJ'et vapuru yatıyor. ştir hazırla mı ·tır 

Y ann bir Almaa, bir lnailiz, bir Broşür M m Şef 
bal~ bir F~ı.z npuna ela bun- İsmet İnönünün 
lara iltihak edebilir. k ·· t · l · 

lstaabul Avrupanın Asyadan ay- ov ens ıtu en 
nldıiı noktadll'. Fakat yekdiğerioe h?.'kkkın1~akkı b~
öldüretiye ~üpnan olan mi !etleri yu a :ı ·nlarını ı-
bir sulh muhitinde birleıtiren nokta fad' c en k Y-
cla odur. 1 ·· "~ r· lJ 

Gurur duyabiliriz, tarihin her h ı.m • .t,. b mı Maarif Vekdteıtm,. ftC?JTeftfOi bn>~ılr 
harltinde az çok hissesi olan Türki-1 Ba vekil D •• Rı f k Saydam 'e Ma. I Bu yazıları aynen a~ıığı) a 1 
:ve dünyanın en h') k bo u ına - ar f Ve1dlı Hasan A Yütelın ya- yoruz· a l• 

aarıda bi l l •, r: U. z ar takib etru~kLedır. • (Arbu aa1'a 7 tltuq 4 te) 



Hergün 
Acı bir mesele 

J Besfmlt Askeri 
vaziyet 

SAU 
GUfİQ C. Evvel 
.:il. &>. :S. "· 
o • 
8 " - 1 • 

tJ. 



24 Haziran: SON POST1" Sayfa 

r elgraS, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Alman • Bas! Alman matbuatı 

harbinin dostane neş_riyata 
Dünkü harekat 

Almanlar 
Suriye 

muhtar bir 
ciimhuriyet . . ... 

. . . , .. 
' . . ... ·~ ~ 

akisleri devam edıyor 
"Türk siyaseti mağlub 

Almanyaya parlak 
bir imtisal nüınunesi 

So•ret olacak Bir, devler desae bağlı bulunduğumuz hir 
W leket hakkında tarafımızdan s 

1 1 d B .d hed muharebesi dilegelmit olan bütün niye~ 

Amerika Alman 
hücumunu resmen 

takbih etti 

al'a.. S D e una aı mua e daima halisane olduğuna gere 
• • Yazan: Selim Ragıp Emeç diseler, gerek mazinin yazılı 

hazırlanıyor Siyası leri birer canlı ıahiddirler 
1 .&. lmanya ile Sovyel Rusya a- bir tahassüs içinde yaşıyan bir • 1 ff d·ıd· rasmda Pazar sabahı şafak - leket hakkında o memleketin olmuştur,, mücrım er a e 1 1 ~. b~~ab.~r .. b~lıyan bub hugü':' Ü. tu vaziyetinde bulunan bir diğ 

çuncu gununu yata.maktadır Şıma- .. k • . ld ~ L'ld 
Berlin 23 (A.A.) - Pazar gÜR

kü Alman gazeteleri hala aktüalite: 
nin birinci pl8ınında kalan Türk. • · 
Alman paktını lehte olarak tefsır• 

1• B d · · d K d · ._ gostenne ıstellllf o ııgu ı 
ı uz eJUZ1n en ara enı1e Kil - • 
~-- · ti'd d d 'ki b' b ·· duygular elbette kı bunların 

Amerika Rusyaya 
yardım edecek mi? 

Mercayum etrafında 
şiddetli muharebeler 

oluyor 

uar un a e en ı ın e, yuz l w •• T lmak ıa 
kilometrelik muazzam vt> tarihin j ~gı. ve muıras ı o zmı 
•-- d tm d'w• b' h b lırdı. Alman _ Sovyet Rusya 
rusy e e Jg1 ır cep e oyu.nr.a ka d İ il ·1 Am • 

!erinde devam etmektedirler, Vol -
k.icher Beobahter yenı Türkiyeye ve 

ed b h b · · t' rtısın a ng tere ı e e cereyan en u mu arP eyı, ışı -
rak eden kuvvetlerin azameti ve durumlarında da vuzuha doğ 
harekata sahne olan :ırazinin vüs'a. den bir berraklaşma hasıl o1m 

lngilizler, taarrazuıı Rusyayı 
gafil avlamadığ:nı, Sooyetle

rin u2'un zamanda11beri 
ha.zırlandıklarını . söylüyorlar 

Türk endüstrisine buçok foto.ğraf - Kahire, 23 (A.A.) -
)arla s~islenmiş bir sahife tahsı.s e~-

Müttefik ti itibarile bir devler harbi diye tav- dır. İngiliz başvekil'nin nut 
sif elınekte hiçbir nıübaliığa bahis dan da anl&.Jılmıt olduğu - b kıt'alar1 Şama girdikten az sonra 

1 · t"r Bu gazete ayrıca uzun ır 
em.ış 1 

• seiibeSt Fransız kıt aları, İngiUz 
başmakalede 919 danberi Tükri - kıt'alM4 meşhur sılvan alayı. 

mevzuu olamaz. ·İngiltere, b~gün için kendi~ine 
nwnaralı duflllan olarak yaını 
manya vardır. Bundan dola 
ki Almanyanın her düşınanı 
dostudur. Ortada bir İngilil • 
rikan siyaset birliği mevcud 
ğuna göre de, rejim itibarile 
diğerinin tamamen uddı olan 
ikinci memleketle Sovyet Rus 
rasında bir mukarenet ·.,e bir 
liğ:i teessüs edeceğe benzemek 
Faka~ umun(ı ahvalde bu t 
mesainin nasıl tahakkuk ede 
ği hakikaten merak uyandıra 
keyfiyettir. 

. . • tarihini. ;t.nlatmaktadn. 
yenın sıyası r tanklar ve birkaç Avustralya ala. 

Vaşi ... n+on 23 (A.A.) - Bugün Kemalist Tü~k~~nJ)n kuvveakt' l vde 
"6' • ff . tını oven bu m a e e yı bir geçid resmi yapmışlardır. 

neşl'edilen bır rt.:!smi deklarasyon şer~- ' sıy~~el d ·ı kt dir· Her tarafta Fransız ba~-ragvı dalga.. 
B. ı·w• mle şoy e enı ıne e • J 

Alnıanyanın Sovyetler ır ıgıne ezcu . ...~ ı ' Ian.malktadır. Surıye hükumeti , k T' k . setı magtub A. manya 
kar<:ı yaıptıaı hainane hücumu t::ı • <c ur sıya . 1 .. • · ol. şi:inıdıiu.:ıo kadar Vioh « makamJarı-

-ı ,, • . 1 k bir imtısa numunesı J ~ J 

bih etmekte ve Hitlcriz.mc karşı ıçm par aT" ı_· "tarekeden son- nın m"""'aul oldukları bP.\!.'nelmilel ~ye mu Rtw orduları başkumandanı . ~~ 
olan her k'Uvvet iltihakının Ame- muştur. ur 1 

• işleri ellerine almışlardır. 
rıka Biırleşik d~vletlerinin müda- ra Almanlarla itilaf devlet!e~ıne tes Ti.rnoşenko Siyasi mü-erimler için umumi 
faasl lehine olduğunu bildirmek- timi kat'i surette reddetmıştır. Sul- Berlin, 23 (A.A.) - Alman or~ aı' ilan edilmjstir. Basvekil Halıd 
tedır. tanların siyaseti Türkiyenin men - duları baŞkumaııdanlığırun tebliği: Pekalem ile • gencr~l LcgentL 

Vaşmgoon, 23 (~tı..~.) - Afm:~~~ faat~erine hi?'anet et~e~t~ idi. K1
.
1
:; Şarkta kar~ ve hava o~~~ları- h~mme. Suri.yenin !nuhtar bir 

ların SOvyctler Bırlıg·ıne tecavuz.u vetlı Kemalıst devletı ıktıd~r.ı e~ nın K.ı:zılord~)a kar?ı .verdıgı mu.. cumhurıyet olarnk ılanına yara-
buıgiin Vaşingtonda konuşulan. Y,~- alınca vaziyet tamami~.e d~gış~ş .- harebe.ler plaa mucıbınce ve ~u- yacak muahedeyi hazırlamakla 
gane mevzu olmuştur. Zannedılaı- tir. Ayıni zamanda muttefıkler. ıttı- vaff~etle cereya~ ~tmcktc~ır. meşgul olmuşlarilır. 
ğ'.ine göre şayc•i B. Hitler Mos1ko- hadına karşı da bir zafer teşkil et: Şarki Baltık denızınde hucum Kudüs. 23 (A.A.) __ Orc!u na
vaya lba:lll. talebler serde'tmışs~ miş olan Yun~n~~ana ka:.şı .. askerı botlarrz;nıız . Scwyet .karasularına mına beyanatta hulı.ınmağa mezun 
bunlar 0 kadal' ezici olmuitur ki zafer Türk tarihırun en huyu~ .ve kadar ılerlıyerek sahıl muhafaza- bir zatın bildirdtği.n·::! göre Vıchy 
kaıbul edilselerdi Stalin iktidar parlak sahifesidir. Dünya Turkıye sına memur bir gambotla cem'an kuvvetleri Merc..ıyumun etrafında 
mevkimde kalamazdı. hakkındaki yanlış düşünüşünü de.. 5950 tonilatoluk dört düşman tL muhtelif noktaları anudane mü-

:Burada s<>ylendiğine gör~, . v ~1- ğiştirmeğc mecbur kalmıı ve Tür- caret vaıpuı:ınu bat~rmışl~rdır. dafaaya devam etmektedirler. Bu 
man ordu.su Sovyetlcr .~ırlı~.ne ki.iın ashri, siyasi, mali ve .. ~ına1 ka- Karadenızde hafıf denı.z kuv- mıntakada, şehrin şarkında telör-
karşı !harekete geç~lmck ıç.ın ı_srar biliyetlerini anlamış.tır. lnönü'nün vetler.i.n<ien mürekkeb muhtelif gülerı vücuda getirilmiştir. 
etmiş. fa.kat B. H~tler bı~~:.tte siyaseti Laueane" danberi daima Alınan • Ru.roen tcşekküllerı yap~ Ayni zat Mercayum mıntaka. 
redK:ictmiştir. T~~~n ed:ldı~ı~ Türk menfaatlerinin ve nıil•i şerefin tıkları bir keş.if hareketi esnasın- sınd~ Avustralyalılarla Fransıı.. 
göre Sovyetıe~ Bırligmde-kı. !~~- müdafaaslnl istihdaf eylemiştir. da, Sovyet bataryaları tarafından ]ar arasında piyade ateşi teatis:ne 
cek ve h~ .mad~eıe.ı:ıen bılsuktı e İn'" .. . ti, B ğazları kurtarınak muvaffakiyetsiz bir surette ateşe devam edildiğinı ilave etmiştir. 

Uzun zam.an birçok kimselerin 
yapılmıyacağını, gene bunlara mu
kabil diğ~r birçok kimselerin de 
vukuundan şüphe izha;· etmedikle
ri bu mukadder cidaıin mudb se -
bebleri bugün herkesçe daba ziya • 
de malôm olmu,tur. Alman devlet 
reisi Hitler gdrek mi1letine karşı 
nefrettiği beyanname ile, gerek 
Sovyetler hükUınetine verdiği ve 
s.ureiiııİ diğe,. memleketlere tebliğ 
eylediği no~a ite, bunu, tafsilen ve 
en hurda tefeıriiatına kadar İzah 
etmİ.ftir Sovyet Rusya hük\uneti i
se, komiserler heyeti reis vekili ve 
hariciye komiseri Molotof Yoldaşın 
ağzile bu muharebenin tamamen 
sebebsiz ve tahriksiz yapı1dıgıru, 
Sovyet Rusya arazisinin bir misak 
ile bağlı bulunduğu Almanya ta -
ra'ından yok yere ve ilanıharb<ıiz 
olarak tecavüze uğradığını, bunda 
Alman münevver ve işçisinin bir 
mes'uQ)reti olmayıp sade<".e faşist 
teflerin methaldar bulunduklarını 
kaydetti. Her siıaııı. ihtilafta oldu
ğu gibi bUnda da tarafların mes'u
liyet yükünü yekdiğerine atmaları. 
nın beklenm~ brtey olmad1ğını 
kaydederken tarihin, bugün için or-

8 d ht "f S taya dökülemez olan birçok haki -ursa a sa e nu u kaı~leri yann ayd1nlatıp buna dair 

ed'lldığı. taxdu'dıe Ingılız a ası- onu sıyase 0 
• . tutulm lardu-

na meydan okunabileceği ileri sÜ- ıç.ın siyasi vaziyetten me5 ud hır uş R • t bli-. 
ruıere'k nilia.yet B. Hi~l~. *na e- tarzda istifade e\mesim bilmiştir: Moskova, 2": (~.A~ _ Kızılor-

cüzdam kullanan karı koca ol~ h~nü vermekte tereddüd 
ebniyecegıne muhakkak olarak ba. 
kabiliriz. 

dıilıniştir. Sovyetler Bır!ıgr~ıe kar_ Almanya ile Türkiye arasındakı du başkumandanl•ğınm tebliği: 
'1 yapılan hucwndan Ingılt~reye müstakbel ik.tısadi münasebetler ta.. 22 Haziran şafakla beraber 
Ka.rşı yapı.lac:ılt istila teşebbüs~- bii miinasebet olac&k. çünkü müe.!l- muntazam Alman kıt'aları Ballık- Bursa. (Hu:>Usi) - İş bulmak 
nün sonsuz bir vadeye bır. akı.ldıgı ,ıir çalışmalara dayanacaktır.» tan Kar-.Jenize kadar uzanan bti- i.ızcre şehrımim gelmiş olan Üskü- Bir bayat memat cidaline giri -

d Ş d ha <:1'1.1 d ı V hı'dl<> k"'··ısı Sn.Jıcrı·n sahte fen Abnanyanı 1
, yJpı-'"tlcı ve kan-ın.anası çıkarılmakta ır. ım r - t" cephed•> kıt'alarımıza taarruz ar ı a .... GU .... ... ı. mu"cadeleler n. sonunqda vazı"yetı"n " k f ,_ · d·v· k d un .... nu"'{us cüzdanı ile Bursaya geldik- ... his mevzuu olan iey tecavuze ar- lann itin~ etme"' ııtcme ıgı a ar t ·şıL>.rdir. 

kl · ld v A ·• • d 5 t e m1 "'° lerı' anlaşılmış ve bu şüpheli hare- hakemi halinde ortaya çıkabilecek 
Şı mücadele eden müttef: er.e Y_ a.~ müeuir 0 ugu aşu.ar ıı:. ovye - Gu"""u"n ılk kısmında düşman ve hır' du··nya ihti1" 11'ne vol armak 

Al h b . · b'ıd· h 1 " ketlerinden dolayı zabıtaca adliye ı.ıu ,.. ••• 
la ardım n Sovyetler Bırlığı man ar mı 11 ıren eyecan ı ·· ı'd..ı!.l·a·ında bulunabilecek bı'~ Rus. pı. n y • w - haber B. Hitlcrin yo.lsuz hareketle- kııt'alannu2: tar:ıfııtdan geri pus~ ye teslim ~ilmi~lerdir. o. " ' 

ne de yaıpılıp yapılmıya.cagı_dır.. d d H ~ . ...: ":-tu"lm"u'ştur" . Günün ilkinci kıs- ·' ============== ya ile o zaman kar~ılaşmaktan ise 
1 ri.nin yeni ve tam bir ifa esi ır. a- '1\.U.J. = b 'h ı · 

Re
1 

alist_lerin fikrine~ Hlt erızmı d h k'kA b' mı- ,Ja Alman kıt'alar·ı Kızı lordu- dan tahrİib edilmıstir. ugün çarpıf1118yl tercı ey emıt 
- ed k h t ber vermeden ve orta a a 1 1 ır nu ı • olduğunu kabul eylemekte herhan-yıkmaga yardım ece er vası a sebeb olmadan B. Hitler yalnız kıt' larmın ilen birliklerıne Alman - Rumen kuvvet en 

'yidi' nun a . B ab d gi bir hala tasavvur olunamaz. Bu 1 r. Sov;.etler Birliğine karşl giriştiği tesadüf etmişlerdir. Şiddetlı bır esar ya 
11 

2' ı:r münasebetle u"zerm· de durulmak la' -
1 1 1 Berlin, 23 (A.A.ı - :1 -ıazıran 
ngilizler ne diyor ar? taahhüdleri nazarı itibara et mamaz muha.....,..bnden sonra dü.-:man ağır k • 1 zrm gelen bir nokta da. Alman dev-

hh" dl · .,, ... ~ ... 'r.. da Alman ve R•ımcn ıt a arı 
Londıra, 23 (A.A.) - Royter a- lıkla kalınamlf, bu ta u en çıg - zayiatla geri püskürtülmüştür let reisinin Sovyet Rusyanın tasav-

nemiştir. G dno ve Kr·'.,.tinopol jstikame. Bessarabi.a~.ı . girmikşletı:dir. Bu vur ve istekleri hakkında bazt if -jansınm Moskovadaki muhabiri ro ·~ . . k t'alaınn ılen h~re e ı bundan 
bild · İtalyanlar ne diyorlar~ · d d" ehemmıyetsız bazı 1 patla bulunurken bu arada Boğaz. 

ı:rııyıor: . tın e u.şman ff k' tl ide e bir sene evvel Bessarab~anın Rus- lar hakkında vak.tile ileri sürülmüı 
Almanların kasdi tecavüro Roma 23 (A.A.) - Stefani a- taıbiyev'l muva a ıye erf e - yaya ilJhak!ndan evvel'ki Rumen _ 

SoV1yetler Bırliğini gafil avlama. J·ansı iktısad ve sanayi bak_ ımından dere'k Kalvarıa,. ~'1.oy_anu ve Çe- Sovyet hududuna doi?ru tevcih e- oln bazı müddeiyata yapmış oldu-
k ıb k b 1 ~ ğu temastır. Bu gibi kürsülerin her-

mıştır. Ha.r'be sürük\enmE'mek için Sovyetler Birliğinin a 1 mesa - kanoveç isi~llerındekı asa a ~ı dilmiş bulıınmaktadır. har.gi bir haıaalôd iddiaya sahne 
her ti.ırlü diplomatik vasıtaya mü- besinde olan Ukraynada seri bir işgal etmiştır. Bu kasabaları!'! ı~k Bukovina ile Karadeniz arasında olam.ıya.caldarı dütünülürse, Sov • 
racaat etmekl'! beraber Stalinin Alman ileri hareketinin b~yük e .. - iki tanesi hududdan 15 kilometrelik çarpı,malar 

k . S tl Bi li~. b' hemmıy· etini ve akislerinı tebaruz ı·k yet RU&yaya atfedilmi, olan bu ta. 
idaresinde ı • ovye er r gı ır ttirmektedir. Filhakika yalnız Uk- ve üçüncüsü 10 kilometre ı mesa- Bükreş 23 (A.A.) - Müşterek s.avvUt"larln meımleketimi.zde uyan-
t.ecaviiıze uğrayacağını hiçbir za- e Rwı buğdayının yüzde otuz fede bulunınaktactır. Rumen - Alman cephesi kumandan dırdıit inkiların, o ni5bette derin 
man unutmamıştır. Geçen ay iç;n. ~a~n~ pancar ıekerinin yüzde yir- Düşman tayyarci<:'ri hava mey- lığı umumi karargahı tatafından oldu~nu ifade etmek )'erinde 0 _ 

de devamlı bir surette askeri ve llç_u~~nü istihsal etmektedir. danlanmızdan ve nüfusu kalabalık neşredilen birinci tebliğde bildiri! - lur. Otedenberi bir dostluk muahe-
yarıdıımcıı sivil müdafaa hazır1lk- mı ;undan başka Sovyetler Birliği ahaıllerden bazılarına taorruz diğine göre 22 Haziranda Bukovi. 

Sabahtan Sabaha: 

Cereyan eden harbin muh 
İnkişaflarına gelince; 

Hiçbir mücadele hakkında 
ıinen bir netice tahn,ini ya 
mümkün olamaz. Çünkü lüz 
bir iddia olur. Esasen iki lua 
dulannın kuvvet ve kıymetlı-r 
kındaki malUınat, taraflardan 
nin ~e,kilatı ve İç durumu :ti 
kifayetsiz olduğu için, esaslı b 
aöylemeğe de müsıud değildir 
amafih yakın hadisat, bu hu 
ki meraklıları uzun boylu in 
da bırakacaia benzemediği 
ortada ıiındilik kaybolmuı b 
yoktur. 

.511Lim &a9ı.f' C,, 
Lord Ha lif aks 
Welles'le 
iki saat görüşt 
Vaşington 23 (AA.) -

gilterenin Vaşıington büyük 
lord Halifax dün hariciye mü 
B. Welles'le 2 saat süren bir 
katta bulunmuştur. Bu, bir 
günü için mutad olmıyan bir 
rettir. 

~, ....................................... . 

\ 

6 ayda 
usul 

• 

prati 
ile 

lngilizc 
Otuz beşinci de 

7 nci sayfad 
.._, ...................................... . 

lan yapılmıştır. Bu ha~.ır-~ı~ar Ukrayna' dan ihtiyacı ~lan köm~. - :mşilerse de her tarafta tayyare- ~~ dağlarile Karadenız arasında bü 
anodern ba.rbin icabları gozomın- rün yüzde ellisini, denur. madenının lerim.izin \'e tayyare dafi batarya_ tun cephe boyunca muharebe baş-
de tutularak yapılmıştır. Sovyet yu"zde altml" ürünü temın etmekte- 'rnli k ı· ·ı lamıştıT. 

de '$ ~ ıarunızın azı mu aveme ı • e So _ .. ı.........s l:'e-l t 
Rusya iki serıcde~beri .. dev~m e n d" v vyeuııınn r.u• ere aarruzu Bir kasırga kapta 
ba.rb<le bitar:ıf hır muşahıd kal-

1
Ukrayna Rus çeliğinin yüzde kırk karşılaşmışlar ve ağır zayiata ug- Stokholm 2 3 (AA.) - Sovyet 

ın'" ve birN\k dersler çıkann;ştır. iirünü, ham maddelerin y.u."zdde kırk ramışlardır. tayyareleri Aabo takım adalarında Avrupanın iki büyük kara ordusu çarpl§mlya bqladı. G 

Geç~ en i~hardan itibaren Sov- ;;kizini, alüminyomun yuz e kırk 65 diiş.m.an tayyaresi düşürül. Hn jstihkamlıarına, harb gemı.le • gene bugünlerde büyük Alman, Fransız ve İngiliz kuvvetleri 
b den ·· d lli .. c.wf-ii • • t ı t mı .. lardı. Yeni bir 'ıarb tt.kniği ile ve bir çelik dalgaı.ı halin 

v..J ord'..1.SU baştan aş. a. yenı ikisini, mağnezyonıun, yuz e e mu!>' ..... r. nne ve ticare vapur arına aarruz :r 
_,'C'• d l ,_ d" • · l d' fırltyan Alman ordulari Fli.ndrda müttefik orduları birbirin 
tensl.k ve takviye e ı mış ve nıa_- beşini temin etmede ır. Sovyetlerin tayyare zayıah etmış er ır. 

d l ·ı · · • d So l • yınnıı ve beklenmiyen kısa bir zaman içinde Fransaya pes 
l 'Nn>~nkonun düsturu aı- Bu ~engin}ikktfo iş etı me~.ının Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. Prusya üzenn e vyet tayyare erı eml 

reşa L ,.. • ...,."t- t 1 d Al. mitti. Ondan sonraki Avrupa ve müst eke harbleri ikinci 
ma ışu olmuştur: cTaliın harb şar - veya müralcaıbesinin Rus 

1
ar as· r bildiriyor: Londra 23 (A.A.) - · Alınan de ehemmiyeti hau mevzii çarpıtmalardan ibarettir. 

ıarılla uymahdır.• manlara ireç.roesi Sovyet er ır 1 
- Sovy""t harbiılın ilk gününde telgraf h.abe .. rlerine gör~ Sovyet • b' 1 'Ç , Bugün bqlıyan Scn'Yet • Alman muharebesi tarihin kaydel 

Sovyetler Birliğinin ?er mınta. ğinim akıbetinde kati ır ro oy- So t hava kuvvetlerinin zayia- tayyarelerı dun gece şarkı Prusya yük küHe harblerinden biri olacaktır. Taraflar nüfus, askeri 
kasında yüz binlerce kinı.se para- nayacağı bu rakamlardan anlaıll - tı ~tten saate artmıştır, Hc.ıkiki Üzerin~e uçmB~la~ır-_ .. ~addi ha 

1
- ve modern harb üla.bları noktasından ayni çaptadırlar. Te 

··tçu" l,,,,..., k.ars,ı koymak ve.muhte- maktadır. am.I b'ld' • · · ~·d sar az ır. 1T aç 0 u ve yara 1 kalite farklarını ••ıcak askeri mütehassıslar tavW.. edebı'lir. 
şu "'ı"' Çinde akisler r. ak. an ı ı.r,nege şım...ıı en vardır. J-· 
Ilif d.1·g~er rv.ıs.if ı_nüıd_ .. ıafaa .. h_. ı.zm. etle- -'-~- olk ı: k t Alm t muhakkak ki Sovyet. Alwan harbi iki yıllık harb hayatının .,,- lkb A ) S ım.A.a.ıı y tur. ~ a a an op. Ru5yada Alman menafiini 
ııinde çalışmak uzerı: bu:

1
un_ 1 ba- Şanghay 23 (A. · - . ovyet ~ raklarına karşı Sovvet savaş tay- • bir dönüm nokıi:asını kuracaktır. İki taraf devlet adamlarını 

h mevsiminde yetıştırı mı~ U- Alman harbi haberi Şangay da çok arcleri tarafından ~apılan iki ta- Bulgaristan koruyacak alan ıudur: Sovyet hariciye komiseri bu Alman hareketini 
ı:nmaktadır. Yeni kab~l edılen ve büyük bir heyecan uyandırmıştır. y w · . . w • Sofya 23 (A.A.) - Bulgar a - polyon seferi gibi nclic.eleneceğİ!ıi söyledi. Alman devle~ r 

mer'iyete ı:ıı.ren kanun. Bu heyecan bilhassa şehrin beyaz arruzda ugradıkl:ırı ezıcı maglu- jansı bildiriyor: manyayı ve bütün Avrupayı geriden tehdid eden kuvvetin 
geçen ;:ne ·ır müdaf;a · hesabına ve kızıl Rus muhitlemıde göze çarp biyet Alman hava kuvvetlerinin 22 Haziran sabahı Almanyanın edileceğini bildirdi. Bu iddialardan ikisinin birden tahakkuk 
~::~n f;~k~ardaki mes. ai geniş- maktadır. Hararetli ~ir 1kalabalık Sovyet kızıl kuvvetlerine ındirdi- Sofya elçisi Bulgar hariciye nazırı _ kan yoktur. Yalnız dünyanın en mü:lıif bir mukatelesinc ıa. 
~..,.. _ı. d art. bugiin öğl~~~ sonra nus a.rın. ço - ği da.rıbelerin şiddetini gösterir. nı ziyaret etmiş ve Alman hükfıme- cağınıız muhakkaktır. 
letilmiş ve halen dli'.ua zıya e gu" nun oturdugu_ . F_ ransız ımtıyazlı Dü·~ ı.ü f>azar günü şafakla be- ti namına Bulgar hükumetinden Sov 

E k k k 'll.1\. Napolyonun bir kıı mevsiminde ve insan adımı de, ço 
tınlmıştır. mıntakasına ~ıtmıştir. r e ve d- raber Martin tipinde 9 boınıbardı. yeller Birliğindeki Alman menafi - stepte yaptıgıv MO&kova seferi askerlik noktasından zaferle 

_ı_:ı! .. • .. beyanatı d l rd murekkeb grupların Rus b" · · .. 1 Avu•nlya ~veıuwat..- ln a an tayyaces· şarki Prusya üze- ını ımayesını uzerıne a masını harb gayesi bakımından hezimetle neticelenmiftir. Bugünk' 
Canberra 2 3 (A.A.) - Sodv • gazetesi tarafından .. her saat başı ~a~ 't ı B d~kuz tavva- rica eylemiştiT. Bulgar harıcı}'c na - ket farllanna kartı ~uukavemeı vasıtaları da çok tekeınmül 

Al . . d bahse en neşredilen husua'i nush~l~;da son rın e uçı~u? ur. u . . zırı buna muvafakat etmiştir. Onun için mücadele çok çetin olacağı gibi netice de dünya 
yAet - lman vba:z.ıy~~~ es Menzies haberleri okudukları gorulmekte • reden yedısı Alman avcıları tara- Bulgaristanın Moskova elçisine ıiva·~· müvazenesi noktasından çok mühim olacaktır. HJlA 

vustra ya aşvellUlt . di - fından dfr~üri.ıllT'i.:.,t:.il' ~ h l t 1- fi b h t 1· J--.. 
d . f '-' r. ... - ' , · -uer a e~ra a u usus a ma u - ak · 
emış ır au: . .,,. .. . 1 _ı·· - Bir beyaz Rus membaından Reu. 35 S<wyct savaş t3.yyaresinden mat gönderilmiştir. uz tan takibi bile haıyet verici bir manzaradır. iki bin dört 

Sovyetler Bırliği mutecaVlZ e oo b"ld" ·ıcrw· .. ş .. •w b . h . . lometrelik bir barb sahasında milyonlarca İnsan ateı v~ çeli 
vüamegve ha ld w t kdirde bu ter ajanılna 1 m ıgınRe gol re ang murekloob dıger tr grup u-0.ud Roma, 23 (AA.) - Corrıf're çarpııuyorlar. Ve öyle görünüyor ki taçlan, tahtlan deviren, 

.. zır o ugu a d bulunan beyaz us arın ço- ' 1·. S . ; b'ld' cl'W· ...-
yeni hadisede herkesin nikbin olma bay a . S l .. h t civarında Polonya umumı va ılı. Della era gaz~tesın .n ı ır ıgı.. devle~leri silip süpüren bu harb nihayet rejimleri, kütleleri, 

l •· ,, tam.aınıle ovyet ere muza are -1....: k • h , fi t .. Al F' kıt' l • 1 . al D 
sı için ~ebebler vardır. B. Hit er ın gu irler. Bunlar hükumetle ğindt:U\ıi as en eae .ere aarruz ne ~ore ~an - . ın a ~rı Şl- tebdid eden bir kasırga ha inı mı§br. ünyanın tarihte 
hareke~ Ukrayna buğdaylarını Ba- e~ekted d ık.ı bit işbirliği ya_ etmiştir. Bu 35 tayyareden de iki- mali Karelıde Lenıngrad ıstıka- yan bir haile Yatadıiı muhakkaktır. 

----~"-u--=ve lran. petroH:mnı istihdaf et• ınıHe~ a~:~dir~: Abiıanların dur _ si müstesna ulmak~e geri kala_ metinde Sov)•ct mevzilerine bü- '- 13,...4o,. C 
.en......M1Jl:&llı.a-&.c.uıııı.,..euru~(w.ı;~---'-'--;__~___;'-":...;_~-..:..~...:_~~~.;.,_~~-==-=:....:::: 
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Haziran Z4 

( Şehir llaberleri J Mahkemelerde: 

8~eıe~diy~en~in~mu~h~~ut~K~a~h~v~e~t~e~v~z~ı·a~tı~n~a-~r~---~--~-~.~---·~~"~~--, ~abmndSaimmahkemede 
müesseselere l Alman-Rus harbi- ıso davacısı oıan davaıara aid evrak 

yapacağı yardım yakında başlanıyor . nin münakalata mahkeme salonuna çuval ile getirildi 

Yaptıg\J 1 tesirler Gazete~ hatıralarını a,rıliitan 1 detmekte, bütün bu işlerin huku • , ................................................ \ 
E içtimai muavenet ifleri için 
S 215 bin lira ayrıld.ı, köy 
i sandıklarına da müted'"'il 
E sermaye o/artık 1000 lira 
E ver:lecek 
\ ................. ·--·· ··--........... -..--......... ı 

ıBelediye muhtelif müessesele. 
re ve mu.htaçia.ra yapılacak mua-

Ticaret Vekaleti~in hazırladığı talimatname 
geldi, kahve halka, memurların mürakabesi 
albnda kuru kahveciler tarafından mühürlü 

paketlerle dağıtılacak 

Kahveye kar haddi de tesbit ediliyor 
vel'M!t için yeni sene bütçesinde . . , . 
215 bin lira ayırmışt ır. Kahv: ~v~ıatı hakkın~a Tı~ rrakendeci:ler ayrılmıştır. Istan-

Belediyc bu yıl i~:nde Darü§şa. ret Vekale~~nın._ hazırladışı. t~lı- bulda ı~ top:~ncı bulunmaktad~r. 
fakaya 17.500, ilkokul yoksul ÇO- matn.an:e du~ .r~tanbul vıla?'etıne K'.ahvenın maııy.e~ fi~~ı tes~it ed ıL 
cuklannı korum.l cemiyetine SOOO. ıg~~ ~tır. v.ıa;> et ~u . talımatta ı dık~en_ sonra, v;layc.ırı tayın ede
sanatoryomdaki muhtaç veremli- b~dırılen . esa~lar daıres:nde t~v- ceğı lb.r ı;ıu:emc.:l.. bu ıa t?ptancı
lere 20.000, prevantoryoma yeni zıat haırlı~ar~na başla~ıştır. Ilk ya kahve.:erı tcvzı edeceıktı.r. Bun. 
yatak ilavesi icin 7500 Tür'k Maa. olarak şehrmuzd~ tevzı olunacak lar ellenndeki mallan, kar had
r if Cemiyetin(!. 2000, ekalliyetlerin kahve ~aktarı 629 çuvaldır. . dini ilave ettikten sonra peraken-
!hayır müesseselerine 10.000, içtL Tevz•ataA baş~anmad~!1 ev~el, fı. dec'lere vereceklerdir. 
:mai muaıvenetler için HalkevierL atlar ve ka;r. nısl.ıe~leı: t~s~;t ol~~ . Bu.gün öğleden .. ~:1 :~ilayet.te 
ne 60.000, İstanbul halk tcşkilatıru?. na<:aktır. _T.car~t Ve~aıetının t~ı~ ~ıra~t Bankası Mudurlll!u~ de 1~ 
36.000, Çocuk Esirgeme Kurumu- ma~aiki. esaslara .gore; ka.hvenın tırakile yapll~c.ak topla.ı_1ba~ . b~r 
na 4000 Şehidlikleri İmar Cemi. malıyet fıatı . t~sbıt olunduktan mutemed tayın~. ve tevzıat 1 ~1 go~ 
yetine 0000, Bakırköy doğum evi- sonra çiy ve ~~ki;dek kahve sata~ ıi.işülecektir. Oğ~e~,1 . son:a. d~ 
me 1000 içt?mai muavenetler için toptaocıl~a n ..ı ve . perakendecı kaymakamlan.ı ıştırakıle ıkincı 
2000 liır~ yardım edecekt~r. esna.fa da % 8 kar haddi bırakıla- bir toplantı yapuaca~tır. 
Bundmı ba?ka köy sandıklarına, caktır. . 'Bu toplan~da tevzıatın. mun~8: 

lröyJerde do.!cum.a el tezgahlan Kavurma ve r~kme t~·sat.ı O- z~ bir. şekilde yapıla?ilmes·nı 
vücuda getir ilme:;fnde rnüteda\•il lan satıcılar bu fıatla.r uz~ınde temın içın alınacak tedbırler ka
sennaye olarak kullaııılm.ak üze- % ~ zam y».parak satab1lecek- rar~.aytırılı:~a~ır ... 
re 1000 lira verilecektir. !erdir. Ogrendgıroıze gore hal'ka kahve 

ınir müddet evvel tuhafiye eş- tevziatı memurların mürakabesi 

Bir korucu hırsızı 
tabanca ile yaraladı 

yası-na kar nisbeti tayin edildikten altında kuru kahveciler tarafın. 
sonra bazı kimseler hem toptancı dan mühürlü paketler içinde ya_ 
ve hem de per:akendeci ol<l uklarL pılacaktır. 

Dün Beykoz<la, Saib Molla çift.. nı iddia ederek fazla kar temin;ne Paketlere konulacak kahve 
ı:ğ:nde bir hadise olm:ıştur. Çift- kalkışttklarındao, kahve satışın- tniktarile bunların çiy veya öğü... 
liğ:in korucusu Süleyman, koruyu da da bu gibi vazyietlere meydan tülmüş olarak dağılması keyfiyet? 
dolaşırken, iki şahsın köşkün tah- verilınem~i için, toptancı ve pe- bugüın kararlaştırılaca'ktır. 
talarını söküp bir çuvala doldur
d11klannı görmüş ve yakalamak 
için ützerlerine yürii.m.üştür. Bu
nun üzerine hırsızlar kaçmağa 

başlamışlar, ~orucunun: 

Kasablar az 
kazandıklarından 

şikayetçi 

iki kardeş bir 
adamı bıçakla 
yaraladılar 

•- Durun, ateş ederim!,. 
İJıtaxma da kulak asmamışlar- Bazı ,kimseler, Fiat Mür&kabe Evvelki ge.::e. K aragümrüJ...1;e 

cbr. Komisyonunun et fiatlanna azarrıJ saı1hoşluk yüzünden bir vak'a ol-
Koru.cu. Süleyman. h1fsıılann b ir h ad tayin etmesinden sonra muş, iki kardeş bir kavga sırasın: 

durmadığını görünce, tabancasını kasa:b dükkanlarında et bulunma.. da ıbir şahsı bıçakla yaralaml{lar
çekerek ateş etmiştir. Çıkan kur_ dığını iddia etmektedirler. Fakat dır. 
şunalr hırsızlardan birini ayağın~ böyle lbir iddia yersiz görülmek- Karaıgümrükte, Keçeciler n:a
dan yaralamış. iki hırsız da yakayı tedir. Piyasada et kıtlığı kat'iyen hallesinde, Yumak sokağında otu.. 
e le vermişlerdir. yoktur. Bazı kas::ıhlarda sığır eti ran ve o civarda terlikçilik yapan 

Hırsızlann, Pa.şahahçede otu. bulrtmmaması da, mevsim dolayı~ Mehmed, evvelki gece ayni yer sa: 
r an Dursun Ali ik Mehmeti adla- siledir. :kinlerinden terlikçi Halim ve kar_ 
rında iki şahıs oldukları anlaşıl- Diğer taraftan bazı ıkasablar, deşi Me4ımedle birlikte bir mey-
mıştır. kendilerin"? bırakı1an karın azlı- hanede bulunmuşlar ve rakı içme

ğıooan şik:~.yet etmektedirler. Fiat ğe başlamışlard1r. 
Asker/Ilı işleri: Mürakai>e Komisyonu bu m0sele- Üç ahbab arasmda gecenin g~ç 

- ler üzerinde celeblerle görüşmüş- saatlerine kadar devam ede!). bu 

v_e ~~. ~~as~betle de nedame~ g~ - ki mahiyette olup, dolandırıcılıkla 
tncligım soyhyen Mahmud Saımın. alakası olmadığını s3ylemekteclir. 
bu nedametine takaddüm eden za- M h d Sa" d" k'" l d Karadeniz. - Tuna yolunun 

kapanmıuı üzerine, hudud
daki köprülerin tamirinden 

1 
. a mu ı.m un u ce se e 

man a ra aid dolandırıcılık davala- tabi' t ı_L· d b ) k 
d b 

· ı.:-. I ıyc au:ıoın e u unara : 
nn an eşıne asır;ye a tıocı ceza 
mahkemesinde dün devam edilmiş~ <<- Diğer bütün mahkemelerde 
tir. 1 SO davacısı olan bu davalara görülen davalarım gayri mevkuf o • 
aid tahkikat evrakı 0 kadar çoktur larak cereyan ediyor. Yüksek mah

E ki, kalemden mıilikc:me salonuna kemenizce de mevkufiyetimin refi
Rus - A1ınan harhi üzerine • çuvallarla taşınmıştır. Davaların bir ne karar verilmesini rica ederim.» 

Kan.denizde barb 'va'""etinin knmlJlln mevzuu Mahmud Sa.imin D . tı' 

.anra münakalat ancak 
tren yolile yapılabilecek 

-T ·-· o·· k • k k emlŞ r, 
ilinı Rmnen Tapurlarınıo sefer- ne~rettıgı « unya ı~ ve er e ü-
leriııi tatil etmelerine aebeb oL niversiteleriıı adlı risde münasebe- Ancak, m ahkeme b u talebin 
mu,tur. Mutad seferlerini ya _ tile ha'Zl kimselerden iş ,,·ermek va: ~mdilik reddine karar vermi~tir. · 
pacak olan Rumen vapurları dile aldığı paralar ve bundan do Duruşma, bazı tetkikat icrası için 
bu yiDden haınule almayarak ğan dolandırıcılıktır. Bir kısmının talik edi1miştir. 
limanımızda kalmqlardn-. Di _ mevzuu ise şudur: -"------------ ---
ier taraftan öğTenildiğine gö - Mahmud Saim gene bir müddet Beden TerbİJ3Sİ Umumi 
re; Sovyet vapurları da Jmıanı_ evvel cıCihan ithalat ve ihracat a-
nıtza yapmakta otduk!arı • _ centaıığrn »mi altında aembo1;.1ı: Katibligi lağvedildi 
ferleri tatil e:miılerdir. · bir firket kurmuş ve derhal A na-

Karadenia ve Tuna yoliJe ya- d olulu tüccularla temasa geçmiş_ B:den t~l:ıiyesi umumi katibli-
prlan ... -, d:elitfn bu suretle tir. Bu suretle bir kısım safdil tüc- gı lagvedilmiş, .l>u makamı işgal e.. 
iıdur .. ....__ -...~- Bul•-.r carları •irk.etin -'..ld'y tin · dır- den Cemal GöMiağ yeni i!ıdas edi· 

--·--~ .. Y" QQ 1 e e anan • r ""d" . ı·v· 
ft Y.-n" lııadudJ.ri anisındaki mış ve kendilerini buhınduklan yM ; .en umum mu ur muavın ıgmc ta-
••:ı>rü'erin derhal '8miri ve de- !erde firket hesabına mümeail ta:- yin edilmİltİr. Diğeı federasyonla:r
miryolanuu biran evvt>I miina. yin et~ ve iddiaya naza ran temi- da ~mdilik hiçbu değişiklik yapıl -
kaleye açılması için fal\lİy'!te ge- nat akçesi olarak bir hayli parala - m:~ca.k, yalnız atletizm federas • 
çilmittir. Pityon'da yapılan mü- nnı dolan-dırmıştır. y~ nuna yeni bir reis tayin edilecek-
zakerelerin de bagün'erde bir Mahmud Saiın bu iddialarl recL tir. 
neticeye baflenacağ1 bildiril -

Bu yolun en fada bir ay za,._ ·: il A D Y O ınddedir. 1 1 
fmda İf)etmeye açı1ac:ağı iimid i '---~...._ ... _____ _ 
edilmekted~. : SALI 24/8;9ll 

KaTitdeniz yolile yapılan mü- ~ 
Jnalal.enin bu sureı:Je kesilmesi ; 7.30: Sa.a.t ~yarı, 7.83: ~afü müzik 
:;.,...:_.,. Tun ı:.. ti!'- b" : <Pl.), 7.46 : Ajans haberlerı, 8: Senfo_ : .... _ a yoıe pra "' fi': _ . -
tekilde is.t:ifade imkanı da kalk- ! nilı: parçalu (PL) 8.30: Evan saatı, 

lstanbul borsa3ı 
23/ 6/ 1941 a.çıhş - ka.panış ffaUan 

ÇEKLER 

A~ 
Londra ı Sterliıı 

New-York 100 Dolır.r 
Cene'flW JGO İnt"',. l'ı:ı 
Madrid 100 Peçe..a 
Yokob.a.ma. 100 Yen 
Stolr.bolm 100 İneç l'r. 
Ahın 

Y8 k• i.:.ıl4 

5.24 
130.-

30.2025 
12 9375 
31.1375 
30.74!>0 
25,50 

mııtl!r. Yahwı timendifer yoli- ~ 12.30: Saat a.yan, 12:33: 1:irkçe plak. 
ile yapılacaık nakliyalJn Kös _ : lar, 12.45: Ajans haoerlerı, 13: Kan
tenceye Lıadar uzahlması ve flk müzik !Pl.), 13.15: Türkçe plaklar, 
Köstencede Tuna ye>'ile orta 1.3.3-0: Karııtık müzik C'Pl.), 18: Saat 
Avrupaya sevkedilmesi d. - ayan, 18.03: Fasıl sazı, 1B 30: Memle. 
nülmektedir. Bu suretle daha ket postası, 18 .40: Caz parçaları {Pl.I, 
büyük partide nakJi,.at yapıla- 19: (Y UTa. saati), 19.15: Radyo salon Bir gram 24 ayaT 

• cağı zannolmımak."adır~ , orke.ııvası, 19 30: Sa.at ayarı ve ajans külçenin fia.tı 3.25 kuruş . .. 
'···••ınt••················--·········· .. ····-··"" 
Dün bir bahçıvanın 
ve bir genç kızın 
cesedleri bulundu 

Her iki ölüm de şüpheli 
görüldüğünden cese .l

ler morga kaldırıldı . 

·----------~-~ haberleri, 19.45: Rad}'O salon orkes- Eallam ve Tabvilat 

trası, 20.15: Radyo gazetesi, 20.-tS: İkramiyeli % 5 938 
Radyo salon orkestrası, 21: Ziraat Anado1u Demiryolu 
takvimi ve toprak mahsulleri borsa_ r . ve n. "" 
sı, 21.l1>: oazba.nd (PU , 21.30: Konuş- Anadolu Demiryolu 

ma, 21.45: Kl~ik program, 22.30: Mümessil 
Saat ayan, ajans haberleri; borsa, T. C. Merkez Bankası 
22.45: Dans müziği CPJ.l. 

19.24 

44 20 

43.25 
124.-

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

Hurda eşya satılıyor 

337 rlo '"'gumluların tür. Pi.yasada ihtiyaca yetecek ka- alem esna3mna ortaya bir kadın 

ki 1 
ıar mal vardır. Bugünkü fiatlar meselesi atılmış ve bu yüzden de Dün şehirde iki cesed bulun-

JO ama arı da norm.al gorülmüşl.ür. Esasen aralarında münakaş.l çıkmıştır. muştıur. B;.mla:c.t::ı.n biri İlyas ıs.. 

Sirkeci Reşadiye caddesin de Gümrük Levazım Tetkik Memurluğu anba 
rında bulunan 288 lira 90 kuruş değerinde 56 kalem hurda eşya 917/ 941 
Çarşamba günü saa.t 10 da 2t90 sayı:ı kanunun hük.ümie:ine göre açık: 
arttırma sUJ"etiie satılacağından iSteklilerin mahallinde e}yalan görerek 
ihale gün -ve saatinde yüııde 7,5 pey akçesini yat.ırmı.ş olarak Başmüdür. 
lük binasındaki komi.;yom:ı müracaat etmeleri. (5012) 

Kadıköy Y. As. Şubesinden : fi atlar on beş günde bir t esbit e- Çok kısa· bir zaman z3rfında iş! mindc bir oahçıvan:ı, d iğeri de E-
l - 337 doğumıu ve bu doğum- dildiği iiçin fiatlaı: fr;:er!ndc her büyüten kafadar'.ar, b 'rbfrlcrine: mine adında rn yaşında bir genç 

lularla muamele gören eratın son hangi ·bir tezayü<l ve tenakus şim- girmişler, bu defa vuruşmağa baş- kıza aiddir. 
yoklamalarına 9/Temm.uz/941 ta- dilik mcvzuunahs değildır. lamışlardır. İlyas, Suadiyede Ekmel ism:n~ 
r ihinden itibaren başlanacak ve Bir müddet devam eden bu ar- <le birinin bahçıvanıdır. Cese<ıi 
ı.:ı; Agustos,'!}11 gününe kadar Pa. k bede esnasında Halimle karcic~i dün Suadiye caddesinde elektrik 
zartesi, Çarşambı. Cuma günleri Baston ve yuvarla Mehmed bıçakla tcrli.k.çi Mc1ıme. d:reğinin dibinde bulunmuştur. 
devam olunacaktır. di vilıou<lunun muhtelif yerlerin: Cesedi muayene eden adliye tabi-

2 - Yerli eratın yoklamaları 9 k k k ı den yaralarm~lardır. 
dan 12 ye kadar, yabanC!ların 14 e me ÇI arı ması Vak'a malıalliM gelen zab1ta bi, ölüm sebebinin tahkiki için ce. 
den 17 ye kadar yapıla.!aktır. f k ld memurları ı:arih kardeşleri ya'lta: sedin morga kaldırılmasına lüzum 

3 - Her mükellef, nüfus CÜZ- muva 1 görü Ü lamışlar, yaraııyı hastaneye kal- görmüştür. 
danı, ince kağıd:ı çe'kilmşi iki Io- dırmışlardır. Diğer cesed de denizde bulun-
toğraf, ikamet tezkeresi ve tahsil 950 ve 475 graınlık yuvar - -------- muştur. Ern· noe, Anadoluhisarında 
vesikaları .ile birlikt~ şubeye geL lak ve buton ekmek çıkarmak Asker ailelerine oturan emeklı albay İsmail Hak-
roeleri. üzere belediyenin tecrübe ma - d kının 1iizmet~!sidir. Emine evvel~ 

4 - Tıb Fakültesi, Veteriner hiyetinde imal ettirdiği ekmek- yar tm zammı . xi sabah hava almak üzere dışarı 
Faküıltesi. Eczacı ve Dij tabib1 o- ler kimyabanede tahlil ulunmuf A9k.er ailelerine yardım şekli çııkmış, geç vakte kadar avdet et-
lruJJarından bı,1 yıl mezun olanlar- Ye tahlil raporu beletliyeye gön- t - r d u 1 d' D · • E - · ... - derilmiftir. e rcu.m a .oe e ıye aırru ncu.. mediği için bu gay'bubeti merak 
la, askerliğin<? karar verilmiş ta~ meninin kararlaştırdığı esaslar <.iün 
b it>, miihend·is, kimyager, eczllf:ı Yapılan tecriiltelerde mübet Tramvay, Vapur v,~ Demiryolları uyand1rm1ş, polise müracaat ediL 
ve diş tabibi sımfm:ı ayrılmış bU: netice alındıiJ için belediye İdıarelerile otobüsçülere. sjn~ma miştir. 
lunanlann 15/Temrr:uz/941 günü- ~.,~ ~lo.: .. ;:

0 
4l~ ve tiyatro sahibledne tebliğ olun: Yapılan a.raştırma1ar sonunda, 

ne !kadar şubeye müracaatları. :.:;-çtkarmait muvafık a-ör _ muştur. Bu müesseselt>rde, yeni dün cesed denzide bulunmuştur. 
5 - Her mükellefin yukarıda miiftiir. Bugünlerde belediye kararın tatbiki için ic.ıb eden ha. Bu cesed _de morga kaldmlrmş, 

yazılı günlerde şubeye müra<:aat.. daimi encümeninden bu husus- zırlıklar ve b '. letler üzerine sürşaj hadiseye Üsküdar müddeiumurnjsi 
l<m, taşrada bulunanların l!:ıulun- ta imalita ba.tJanınaaı için ka _ yapılması iji bu iki güne kadar Lutfi vaz'ıyed ctıni§tir. 
dukları malı1l askerlik şubelerine rar almacak ve yanm ekmeğe ikmal edilecektır. Kararın tatbi-
ıru.iracaatları, gelmiyenler hakkın~ nark konulduktan JOnra fınn • kına ve nakil vasıtaiarının birinci itfaiye kursuna çag .... ır~lanlar 
d a 'kanuni takibat yapıla<'ağı ve bu lara icab eden tebligat yapıla - mev'kilerinde birer kuruş fazla a-
ilanın davetiye yerine geçcce- caklır. lınmasına bu hafta sonunda baş: Mahallelerde yardımcı itfaiye 
ği ilan olunur. lanacaktJr. gruplarında vazife görecek olan 
~;;:,;..,;;:,:,;;.;.mll"! ______ ~=====;;;;;:====~~=~~~==--==---=--=== 310~11 doğ)unılu 'Vatanıdaşlar İt. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: faiye Müdürlüğü tarafından kw'sa 

- Hasan Bey geçen 
Pazar .. • 

. . . Arkadaşlarla be. 
raber gezmeğe gittik.. 

• . . Aman görsen, öy
le eğlend ;k, öyle eğlen-
dik ki ... . 1 

Hasa.11 Bey - Sen ne 
zaman zengin oldun ya. 
bu. ben seni or ta h.alli 
bir adam bUirdim.! · 

davet olunmuşlardır. 
Kurslara muhtelif semtlerdeki 

itfaiye grup merkezlerinde başlan. 
mıştır. Kw·salr haftada üç gün oL 
mak: üzere iki ay devam edecek
tir. Bu kurslara 1900 kişi kaydo
lun.muştur. Bu suretle kurs gören
lerle birlikte m ahalle yardımcr 

itfa iyecilerinin adedi 2800 ü bula. 
caktır. 

Bundan başka muvazzaf itfaiye 
k.adr0suna yardımcı olarak 1200 
'kiııi· yetişlirilmişlir. 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Taıh. Bed. İlk temi. 

10&'71,25 815,35 Hastanelcrl~ .t 1 hhi müessesa.tın yıHı!t ihtiyacı için 
alı::ıacak 216,75-0 kilo kesilmiş meş:?, 211,0CO itilo 
kesilm.l.ş g\i.rgen ve 162,500 kilo kesilmemi§ gıirgen 
odunu. 

8'720,80 654,06 Belediye daire ve şUıbeleTi için alınacak kırtasiye. 

Tahmin bedeMeri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı me,·ad sa.. 
tın alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zarf usullle eksiltnüye konulrıu1tar. 

Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilfr. İhale 
'1/ 71941 P azartesi günü saa.t 15 de daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 941 yılına. aid ticaret odası 
vesikaları ve kanunen ibrazı ıazım gelen diğer vesaik lle 2490 · numaralı 
kanunun tarifatı çevresinde bazırlıyacakları teklif mektu.blarını iha'.e gü. 
nü saat l~ d e kadu Jaimi encümene vermeleri ıazımdır. WH5) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Ankareda Gazi terbiye enstitüsü civarında inŞa edilmekte olan ha&. 

ta.ha.ne binasının mütebaki inşaat ve tesisat işlerinin mütea.hhid nam ve 
hesabına olma.le üure y:ı.pıtırılınası vahidi fiat ü.ııerindıen a.1ıtık eksiltmeye 
kontrtmuştur. 

ı - Bu işlerin muhammen bedeli 245594 liradır. 
2 - İsteki.l.iler bu ~ aid şartna:ne vesa.ir evrakı Devlet Demiryoııan 

nm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 1225 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 11/ 71941 tarllıinde Cuma günü sıaa.t 16 da. Ankarada 

Devlet Demiry.:ılları yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca yapıla-
caktır. 

isteklilerin aşağıda yaz.ılı teminat ve vesaiki hamilen eksiltme saatine 
kadar korrusyona mıil".a.caat etmeleri Hizundı.r. 

A - 2400 sayılı ka.nun ahkfünma uygun 135~,70 liralıit muvakkat te. 
min:ı.t • 

B - Bu kanunun tayin et.tiği ve şartnamede yazılı vesaik. 
c - Bu işe, ma.hsu..> olmak üzere Münakalat Vekaletinden ahnml§ 

ehliyet vesika.Si. 
Ehliyet vesikası ıÇin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile 

Müna:kal&t Veü.let.ine müracaat olunması. (3586 - 5016) 

** Muhammen bedeli ı<7000ı> Ura olan 10000 metre yolcu vagonları körük_ 
leri için astarlık bez c7/7ı 94h P azartesi günü saat c15:. on beşte Haydar. 
paşa.da. gar öinası dahilindekl komiSyon tarafından kapalı zarf usulile 
sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiye.nlerln c525• llıalık muvakkat teminat, k~nunun 
18.yin ettiği v~a.rla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat • H• 
oo . döroe kadar •o:rniSyon reisliğine vermeleri hi.zlmdır. • 

Bu ife aid §ai1.nameler kaı:Wsyondan ~ olarak dağıtılnıa.kt.adır. 
c4Bl9• .... 



24 Hazir:ln: 

Resmi Tebliğler 1 

İngiliz ha va 
akınları 

Londra 23 (A.A.) - İngiliz 
ha~·a nezaretinin dün akşam neşı;et. 
tiği tebliğ: 

SON POSTA 

ichi uasah edilmeli mi? BikAye 
Cevab gönderme 

müddetinin bitmesine ·Yıldönümü tebrikleri 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Dün öğleden sonra lngiliz _av 
tayyareleri büyük kuvvetler halın
de Manş deni-.inde ve şimali Fran
ııada harekatta bulunmuşlardır. Bun 
ların yanında gtden Blenheim tipi~ 
deki bombardıman tayyarelen Selimi bey terliklerindi sürud·ye a~-
Man .. limanlari1e münakaleyi temin ·· apartımanın bir o asın an o .. 

.1 O gün kaldı 
m
11

·1·1·mı;fı;, ı m1m1onı;ı 
,, ruye . d"' .. 

eden Hazebrouck eşya istasyonunu tekine gidiyor, gerı onuyor, pence 

bombardıman etmiQlerdir. d karşıki boş arsaya bakıyor. 
" re en .. fr k t k 

Birçok Alman avcılarile karşı - sigarasının dumanını u ıyere e • 
laomalar olmuş ve bunlara ağır za.. rar koltuğuna uzantyordu. 

l · A l ız 2 7 ı· · •ıkılmı"tı. Yapyalnız apart!· yiat verdiri miştır. vcı arım Çl " d k b 
d .. .. .. l d kendisı"ııi meşaul e ece ir dü§Zllan tayyaresi uşurmuş er ve man a "' v k 

gene avctlarımız ve bomba tayya - iş bulamıyordu. Bir art.\ soke.ga çı -
relerimiz diğer birç~k düşman ta~- mak istedi; fakat hu sıcak .havada 

h • l dı Bı m· ce pı·ı·amaısınl çıka.rlp yerme ka. ya.resini asara ugratmlş ar r. - k ı ı-
zim bir tek tayyaremiz kaybolmuş~ hn sokak esvabını gıyınck, ya a ı-. 
tur ve kravat takmak ve günt>şli ,so -

Londı:e 23 (AA.) - Hava ne· k.aklardıt: dolaşma!': ~ de hoşa ~i-
. . bl···nd 2 J dü man tay decek bır ıey degıldı. 

zaretının te ıgı e • ş . d. il' E · · · de maksadsız adımlar-. d .. .. .. lm .. ldugu bıl u ı- vın ıçın 
yaresı uşuru uş 0 l l - 1 karı dolaşırken, nasıl oL 
yorsa da sonradan alınan rapor ar a a.tai yu d · d"? Burası 
2n •• - • d .... rüldü- du da sandık o asına grr ı 
JV dupnan tayyares~ın -~~ 1 d }erile apartımanın en 
iünü tesbit etmektedi:-. Butun bu .lıta~ ~·pcr ~ id' Elel..trik düğmesi
tayyareler dün öğleden sonr.a Mant ı~nn !rdtÖuô~k.laTından bilaihti-
denizi ve şimali Fransa üzennde ya oı çe~r eb .. ti Karlın ya 
pılan harekatta tahrib edilmişler • yar bir 

1
t enum bg~kç · d L b'" -

d' nıod.a o ta, onu te n e ece .. , oy. 
' JT, •• le temiz bir şandık odasını tasavvur 

Loııdra 23 (A.~J - Dun bgjc~ etmed.i.iini ona söyliyecekti. Filha
bombardıman wvısme ınensu. n. k:ika burada esk.i dola.blar, kulla 
Kiliz tayyareleri Almanyanın şımali lmıyan masaılar, koltuklar ve$aİr 
g~rbi mıntakasındaki. hed~fleı: ~17; ~a muntazam bir surette yanyana 
mdcn taarruz etmışlerdır. . . gı dizilmişti. Bazı evlerin karnıakarı
tayyareleri muntazaman on ıkı ıı7 şık ve tozlu sandık odalarına ben. 
ce Almanyayı bombardıman etmış . d 

. zemıyor u. 
lerdir. l . . Bir sanıdalya çekeıek e~ki bir ma-

D. N. B. düşman ktayya.:e e~ındıne sanın önüne oturdu. Bu masa anne-
dü.ıı nece Rhin mınta ası uzerm . "dd' kl ~ b" b' • · f k' - b ber s.ıne aı ı ve çocu ugunun ın ır 
uçtuklarını ihra etme ıe era b __ !l ..ı .__ !J: Ot d k' b'' "k 
hu akınlar hakbnda malumat ver· akmtırillWe ~oru JUJSa. r a a 

1 _uyl~'-
k ed

. çe ec.eyl açtı. :rıamıış resım ca 

meme t 11i__.___ LC.: ve kağtdlar... Ti. dipte, renksiz bir 
_,,._. 1:ıe..,.., teridle bailanmış bir paket vardı. 

Roma, 23 (A.A.) - ltalyan Merak etti. şeridi açtı. İrili ufaklı 
ordulan umumi karargahının 383 kağıdlar masanın ÜZePne dağıldı. 
numaralı tebliği: Bunların ar.asında muhtelif Tenkler-

halyan av tayyareleri Malta Ü ~ de telgzaf kağıdları, kartpostallar, 
zerinde cereyan eden muharebeler kartvizitler ve kimisi mürek.kebie, 
esnasında Hur ~ -ane tipinde bir k.imiai kurşun kalemile. yazılmış bi.ı: 
tayyare düşürmüşlerdir. çok mektublar vardı. En altt.ıki 

Orta Akdenizde av tayyareleri - telgrafı çekti ve okudu: 

"Bizim rakımız dig"' er - "50 k l k kı 1 

. . • uruş u ra yı 

mıUe leııo ı_çk Ie_rinden 250 ye çıkanrsak 
ehvenışerdır,, içenler azalırn 

e lsta.nbul okuJfucularımız e Nev• h' H"L"'- J 
dan z. Y.: . :oe .'~ URumet. ca -

J~sı halk ıa~rı ~sman Çıne: 
c- Birçok lınn.selerın ciü§iln - Lanet olsun bu ıçk?yı.?, r?g-erlerim 

celerini anlam.ak fırsatım :verl!n ~ 
s 1kii.ldü, 

anketiniz, ciaden yerinde bir tc - Keyf nerede?, s z :ı..: aat erce ağzımdan 
ŞC'L>biistür. Zira her hangi mcyzu 
traf da 1 kan doküldu .. 

e ın ° ursa jyi ve fena bir Ölümün bir pençesidir. kir•!~e bu. 
lkarar vereb.ilınek: için mutl.ak 
kütlenin noktaı nazarını bılmek ve na dü~mesin, 

Türk gencine Jıaram olsıın, bir 
tanımak. icab eder. 

İÇkiyi ortadan kaldır.mak iı'in damlacık içnıcsin ... 
ba " Nefesi yok, zararı <;ok, kan lmsa-

zı makul gibi görünen sebebler rak yatınr, 
eııeırun. Mektebdelr.i pula\; muvaf- gözyaşlarile iatihza ederdi. Ne me•- varsa da, bunl.ar müskiratın men'i- Vücudla- 1 b d ·ı1 ne ık:."' deg· ·11 • . I k' . b .. , • ınra c ?.r, ne.;ı eri 
fakiyetlerini annenden gelen mek- ud zamanlarmıt onlarl Yirmi yaşın .aı 1 eroır. Ç .nm u mu_ b . 

.tublarda memnuniyetle okU}"Orum. da yakıııklı, dinç, i.imid ve n,...' e He 13ıhaz.alara -ıtfen kakiıruması, ;ik- Akl j "k · d.. ..:ı • ;ı~'. ı'?T 
l B k 

-,. tısadi · t' • 1 1 d :. ın, ı rm uşmmı.uır, ıçl~t 1§ret 
içim iftiharla do uyor. üyük ze an, dolu bir delikanlı ... Bugün elli be- ve ıç ımaı maıızur ar agu- b Z" 
yüksek karakterin sayesinde istik • ~ode, yarı hasta, çok yorgun bir ilk racak:tı:r. y l u • e as.

1
' 

hale emnjyetle bakabileceğine emi- mekteb müdürü... Mese.lcl son vtllarda b1r haylı in. a an yere soylemışler; .. 1bıı~:~ flO· 

nim. Her zaman bu yolda yürü oğ- Kağıdların en üstünde pembe bir k"şaıf ede b :. } ~ ·· nu czı.ası ı ~ı_.;_ Ran kagc-ı 1~ımızkzararb. ~o- Hayır. ha§a .. ya-nl1.ı: fik:r 11'1.l·:kl ıp.: 
lum. Senin için AIL.ıhtan uzun ve mektub: recCAl,..U. ı, aşa~ı yu arı ıı.ım -s • 
mes'ud bir hayat diler, gözlerinden y· . ~l-~ • d uı· bir . !tim ,. d d" b·ı· . tal etınektır, • lnnı ı&.J yaşına gır in çocu - m ı ıç.: ızaır e ıye ı ırız. İnsa.n.lıgı~ berbat dio , ı ,.. l 
öperim. İmza: Tey.zen Nezihe» ğum, benim nazarımda hala mini YU1gOSla.vlann enktcn isi:ihsal e ··, ~aı · 1 ı.> Y0 a 

Nezihe teyze bugün uzak bir ha- mini Selamisin, hala kalbim senin ettikleri bir nevi içki vardır ki· B' . . . gtt7!ıckt,,. 
hradan başka bir şey değildi. için ayni k.ork:u, eıyni ıefkat ve ayni derece itibarile bızim rakıdan çok ır §ı§esı !>ır Ct' yıkar, cınapletl~r 

Selami yavaş yavat maziye gö. sevgi ile çarpıyor. Bugün senin ya. daha yıüıksektir. ?§ et.ır? 
mülmiye başlamış, bu kağıdluın nında değilim yavrum, bu büyük Dığeır milletlerin kullanclıkları İçen1eı1i deli yapar, 1ıae-ııar •. gıf11 
karıısındaki alakası artmlftl. Şimdi ve benim için her şeyden mukaddes içlkilerle kıyas oluntluğu takdirde .. . A 'tşııct~r . 
bu paketin annesi tarafından bağ- tarihi senden uııakluda geçirmiye b" · rakı uhakkak k" h Yuz bınlerce lanet oI.mn, her :ı;kt-

h k ld f 
L b 1 ızım mız, m · · ı ep.. . d 

landığını ve kendi yıldönümlerine mec ur a im; a~at ütün varı- . .& h . ra· nrn ıJ ma, 
v • 1 b b di smın::n e venı şe ır. D k L •1 l k aid tebrik yazıları olduğunu ımla - gım semn e era er r. 1,.ı,.; . kald kl . o tor uı e verse ıa ma, onun 

mlftı. Zava.~Jı mü~fik.. muhabbetli «YiTmi ili sene- nasıl geçti Se- h. ....,.....tyıd v·ı b~a :.ı a . cem~yete nıeZ'1t.oı tadma 
·ı B .. vl - b ı· "" B d .. ··-u:'k h ızme egı, ~!:ıu ue -ıstemıye - Ç k1-- ' k l . b anne.sı .. ugun og unu ııone aca a arn.ı" unu u§unuı.ı çe ayret eL ... ıı.. bi ı-=:.t··ı" k b "lir" ocu ı.w ı aç oıra.~ır, ese eı ı oş 

ne derdi~ İstikbalinden o k"'dar .. kt '- d' · 1 N rtz .. r 1oAJ u u yapa 1 ız. (Ka- d .. ...- m e en A.en ımı a amıyoru m. e ... 1-.ılı v 

1 
. . c: er, 

min olduğu oğlunun... kadar şaşsam, ne kadar düşünsem ç~v ~ Y~ .a~ gıbl •• . ) . Haya.tında .;efil olur, mr;:ara •1a uç 
:rniz İngiliz tayyarelerinin yolunu kes ((Minimini Selaminin bir yaşma 
lllişlerdir. Blenheim tipinde bir tay basması münasebetile sizi tebrik e.. 
Yare düşürülm§§tÜr. Diğer iki Blen der, yavruya uzun ve mes'ud bir 
heim d~ haly- torpitol11rının tay- ömür dileriz.>> hnza: Hakkı 
yare dafi topkm tarafından dü~ü Hakkı büyüle babu!lı idi. Telgraf 
riilmüştür. ta Trablusgarbden çekilmişti. Se -

Şimali Afrilcada Mihver devlet. ıami büyük babaslnın vaktile orada 
leri Tobruk'ta düşm:ınln iaşe ter • vali okluğunu haıttrlıyarak gülüm
t,;hatını, mevzilerini ve barakaları- sedi. 

Bir ki.ğıd daha çekti: ortada büyük bir hakikat var: Sen . Eger ıÇki ~p~ ~ın~ azaltmak lS- yiticr 
«Sela~iciğim, bugün ıcnin ya - ananın hergün iftiharla düşündüğü tıyorsak, bu lŞ ~çın nızan:nam~ .v~- Keyf yerine çılgın gibi, maceraya 

mnda olmadığıma çok. müteessirim. sen... Bilsen senin için kalbim ne ya kanun tanzım etmeyıp, bılakıı. atılır 
Yirminci aene.i deVTiyen münaaebe- kadar büyük: ümid ve .emellerle do- bu ~i ~tü bi~. hale düşenleri ve.. Parasile bela ahr, fc!ô.kete katıhT .. ~ 
tile kimhilir ne güzel eğlenceler ter. luf. Sen mutlaka mes ud olacaksJn ya ~!e mutamayil olanJarı Yüz binlerce kurbam u.ır bu iç
tib eclilmiftir~. Annenin bu meram· Scliıgi, ba~ka türlü olııcağını hav- telltin yolile ıslaha çall§malıyız.::. kinin ~i,dar.da 
me ne d

1
ercce ehemmiyet verdiğini salam. ~lmıyor: ç~ü meaud ol - e E•kifehir, lııklar mahal~ Katil, hırsız, hırs, i-.ıtikan~, cetvel~ 

bilirim. nşallah gelecek sene aizin mak ıçın her fCYı yapıyonun. Bu le.i Tuinıl aoluık Alahmud E· l - d , d 

nı bom'hardıman etmi'jlerdir. Kağıd yığınının arasından baş -
yanınızda olurum. Şimdilik ellerin· kanaatimin bot bir hülya olmama- he e. me~ u.ı_ il 

den sıkar, seni tebrik ederim kar. sını ve seni saadete kavuşturmasını r: Akıl gkler, fenalı1:1ar, katasım 
İngiliz tayyareleri Bingazi üze - ka bir melctuıb çekti: deşim. imza: Nen:ninı Ali.ahtan diler, gözlerinden öperim c- Ben arasıra rakı içerim ve d i.:uJürür, 

Nermin ... Bu uzak biT akraba k.ı- benim biricik: oğlum.» I.çkinin .de lüzumlu C>lduğuna ina. lradea elde kalmaz, kötülü.<]., gôrı. tine yeni bir akın yapmışlardır. • <'Sevgili Selimi, bııgün on beş 
Şarki Afrikada G.ondar'da. Uol - yaoına girdin. Bu mübaTek. günde 

chefit gamizqnunun bir taarruzu ıenin yanında olup anı•enle baba.. 
neticesinde mühjm düşman kuvvet nın mes'ud yüzlerini, senin neş' eli 
leri kaçmağC: mecbur olmuşlardır. gözlerini göremediğime pek müte-

zıydı ve Selim.iye kartı gizli bir Selami nemlenen gözlerini ıülm.i- nırmı. Içlki, ierdin kendi şahsi derir 
sevgi.si vardı. O zaman ıı:ençlik gu· ye lüzum görmeden tekrar bu pa- zevık vasıtalarından biri ve onu İçki derdi, hastrısmı, uçunırııa sii-
rur ve ateşile etrafa bak.an Selimi keti bağladı, çekmeceye koydu. kullanmak ta tabli h::ıl(kıdır. Bu- ru.kler 
o kızcağızın aılcına dudak büker, (.Arkau sayfa 7 aütun 3 te) {Arkası say(a 7 sütun 2 de) (Ark.asi sayfa 7 &Ühırı ı de} 
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(Meddah Kizım) Eskizaptiyede 

üç dört gece kaldı ... Fakat orada 
da lord gibi yaşıyordu. (Bu akşam 
meddah var .. ) diye geceleri koğuş
lar bir araya toplanıyor~ meddah 
Kazım bir karyolanın üstüne ko -
nulmuş sandalyasına ı;ıkarak : 

- Hak dostum haki ... diye hi
ltayesine ba1hyordu. 

Padişahın karşısında olduğumu 
anladım. 

- Maruzatım var §evketlum, 
dedim. 

- Söyle .. dedi. Sen ne iş yapu
sın? 

- Gece hırsızıyım şevketlum .. 
dedim. 

Padişah güldü. o kadar güldü ki 
perdenin arkasından gülüşü işiti • 
yordu. 

- Benden ne istiyorsun? dedi. 
- Padi~ahım; d.iyc anlatmıya 

batladım; ( ...... } falan yere hır • 
sızlık maksadile gitmiştim. Gece 
içeri girdim. ~ütea.ddid aandıldar 

(Bir tiryaki Hasan baba varmıı. 
lmıi üstünde tiryaki mi tiryaki! HeJ 
hamama gidişinde: «Şuyum kay 
boldu. Buyum kayboldu .. ıı diye 
kavga çıkarıtmış. HAmamcılar bu 
adamın elinden el' aman demitler. 
Nihayet sözbirliği yapmışlar, tirya. çekmjşti. Üç dört gün sonra iki ya· dedim. Hiç istifini bozmıyarak akıi - iki saattir tanıyamadın mı; 
ki Hasan babayı bir daha hamamla- ver gelip meddah Kazımı alarak bir sesle: tath su kurnazı? 

Y . gördüm. Gümüş takınıı falan zan -
-. ahu otur.. vallahı burası nettim. Sandıkları açtım. Hepsi 

rına kabul etmemİye karar vermiş- ~ittiler. Ben de iki gün sonra (be - Sen kimsin?. dedi. - Kazım bu ne haU. Gene mi 
resmı merkez... (Bt)mb ) idL 

Kapı açıldı . Polisin biri iki kah- Bu kelime zat Abdülhamidi 
ler .. Hasan baba bir gün gene ha. raet) ederek çıktım. Beyazıda - Mahmud S.ııiml. dedim .. aesi polislik komiserlik oyunu!. Vallahi 
mama gitmek istemiş Mahmudpa- doğru gidjyordum. Arkamdan ge- daha aksileşti.: bu defa derini yüzerler içine aman 

ve getirdi. Kahveleri getiren adama korkutpııya kafi 'd'.1· 
dikkatle baktım. Meşhur gece hır. b 
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şa hamamına gitrniŞ, hamamcı içeri d k d d-..ı= 5 Mah :d doldururlar 
l 

len bir polis omu zuma o un u: - Ya... CQJ. en mu Zi • • • 
almamış .. Şengü hamaınına gitmiş, _ Mahmud Saim efendi, dedi; Sa.im misin? ' le bastı; gelen polise: 

•ı ı S ı M t f d wil .. , - Bom a mı? . d1ye sertlendi .. z ar us a a eg nu" E y l .. _ · 
- vet!. a an soyluyur zan .. 

hamamcı içeri almamış ..• Ayasof· sizi ba~kom.Mer hey istiyor1. _ Evet!. - Bize jk.i kahve- söyle .. dedi. 
ya hamamına gitmİf, keza .•• Niha- Hiç bir suçum yoktu. Çingene _ Babanın adı ne) - Aman Kazımcığım; dedim; 

mi? Bu adam San Mustafa değil netmeyin. Boyınum kıldan incedir. 
He~sini göstermiye muktedirim. 

EvetP. 
Yet ya]varmı ... , yakarmış: e<Hiç bir hcnı' affet be kah h b. "" karılarını hısım akraba yapmıya _ Ahmed... ·· n ve ma ve ır 
kavga etmiyecegıv·m. Bir şeyim kay. *ey · t N d · h ı_•kA - Daha artık resmi dairesi, ma-kalktıgw ımdan dolaıyı (zan altına} Yao.ın Lar" " :ıs emem. ere e ıse 9.ıı;.ı ı po-Loldu diye maraza çıkar..,..,,..,.vaca _ .,, ~ ,,T )" ) li B d f G dik İresi kaJdı mı? Sizin kumpanya ta-
p ···~ alınml""• fak.at ortada bir (cürüm) ıs er 8e r. u e a e pa.,anın 
gvım .. » diye yemin elmi,,. Söz ver - -s Otuz otuz beş. t d v k f k. b mam. BuTada UJ"9'ımi hapisbaneni::ı 

olmadığından (beraet) etıniştim. - ·· · y or asın ~ ag urmuşsun.. a at u-
miş. Bunun üzerine hamamcı Tirya- _ Komiser bey beni ne yapa _ - Beşer beşer çıkıyorsun · rası Zeyrek yangın yeıine benze _ şubcs.ini açmJ§8Inız. Bir de bana o-
kiyi kabul etmiş. Haşan baba so - cak? dedim .. polis gülümsedi~ Gazetenin arkas}odan şert --~~- m~z. Her yahudi de kolay kolay tur d!yoTsun .. burası dağbaşı değil 
yunmu~ elbiselenı:u bohçva koy. - Aman beyim; dedi; biz aıni- ni işittiğim ve yalnız f~ni gordu- bodruma girmez .. beni de beraber be Kazım .. bu mum yatşıya kadar 
muş; peştemalını ~uş~nınış, .. hama- re bunu sorabilir miyiz} ğüm bu adam amma da alui bira- yakarsın .. aman ben gideyim .• de- bile yanmaz 
ma girmiş .. Bu ha_li. gore~ kulhan - - Ya gitmek istemeuem ~. Po- damdı. elim. - Dinle ô diye beni zorla oturt. 
beyinin biri tiryakinm dbııı~ bohça- lisin suratı değiıti: - Ne it yapanın~ O gülüyordu... tu. 
• ını alıp ku"lhana atmlf. fjbıseler de Z 1 Y h ded' h ı· 1 H h ı:- -k 

h 
- ora götürmiye memurum _ Hem matbaacıyım). Hem ti- - a u; ı; a a an ıyama- - ani en c:.ıı izaptiyeden sul-

yanmış, ku··ı olmuş. Tiryaki amam- beyun· 1 ded' d " B ·· 1 ht ı· k t H 'd ( ,- ··h· b h ·· 1• yatro kumpanyam varl ın mlr uraısı oy e sa e po ıs a- an amı e ace e ve mu ım ma-
dan çıkmış, aşağı bakmış 0 ;..a Çarnaçar (kuzu gib!) önüne düş.. - iyi!.. Biri; dümen; biri; ıellı:en rakoluna benziyor mu? Bak: Kos- ruzatım var ... ) d;ye telgraf çek .. 
yok, yukarı bakmış bohça yok. : tüm_, Gedikpa§a merkezine &'eldik. olmalı.. . koca dairei resmiye.. pe~ereden miştim . Beni Yıldız sarayına götür. 
ramış taramış, bohça yok. Ne clbı- Beni bir kapının "önüne getirdi. (Hapishane lisanında: Dümen _ •okağa baktım. Hakikaten bir daL müılerdi. Saraya gittik. Evvela kar
seler var, ne bohça var. Doğru ha- - Beyim; ba.şkomiAer bey bu gösteriş olmak üzere yapılan iş; rei rearniyede bulunuyorduk .. Kapı- şıma Tahsin paşa çıktı. (Ne söyli
mamcının yanına gitmi•F cet-lamam- odadadır. Kapıyı vurup içeri girer- Yelken _ paraların aarfedi}djği yer da müteaddid polisler var. Esbabı yeceksen bana söyle .. ) dedi, Ben: 
el dayı, demiş; haydi ben söz ver- siniz .. dedi. demektir.) mesalih girip çıkıyor .. fakat ben bir - (Olmaz .. ancak efe.ndimiLe 
dim: ye~in e~tim; hfr şeyim kay- Kapıyı vurdum .. içeriden amira- - Herhalde matbaayı dümen türlü inanamıyorum ... S"bıltalı bir söyli.yebilirim .. ) dedim. Birkaç de--
boldu dıye nıza çıkarmıyacağ-ım .. ne bir ses: edip; tiyatrolarda santözlere yelken adamın üniforma giyip ba~komiser fa gelip gittiler. Kabil değil beni 
fakat sende de din, İman var•a ı'nsaf - Gel!. dedi. lçeri girdim. Bü- arıyorsun~. Degıv'l mi">. olması 1'nanılır •ey miydi?, .. 1 d.l N B d b ~ f b • " sıoy eteme ı er. ihayet nuhteşem 
et : en e •mama gelirken böyl~ yük ve n;\ükelle ir oda. Peneere. Amma da belayıı çatmıştım... - Kazım; dedim; va Hahi bu bir odaya aldılar. Yaverler yı1nımda 
~ı'J'rçıplak peıte.ınalla gelmemi~tbn nin önünde mükellef bir masa .. baş - Şöyle ileri gel bakayım 1. dt>- sefer İpe gidersin! Cesaretin fazlası elpençe divan duruyorLırdı. 
ya~ .. ·) komiser elinde (Sabah) gazetesini di. Biraz ~anına yaklastım .. gazete. ahmaklıktır. Hem yalnız •en degvı·ı ., p d 

(M dd h KA ) G k d d 1 " er enin arkasından bir ae9 geİ. 
e a H ~~rn E.,Jı:iz.aptiye • okuyor. azeteye 0 . • a ~r .. a mış yi yüzünden çekti. Şa,ırdım: bu kadar kişiyi de beraber ipe gö _ di: 

den sultan ld ~mı c g~Yet mühim ki ya1nız ~~ızı '-f~ 'gtoru~o~m. - Ulan meddah KAZJm.. diye türürsiin.... Bana münade et. Berı _ Kizım; eölum; bana ne .<;y-
maruzatı o uguna <.laıT bir telgraf - EfepU..U•• vem as emışsınizt haylurdım. sidi1onım .. <Üye ayağa kalk Um. liyecebiu) ._ 

Sultan Hamid: 

- Peki; dedi; onlara dolr.undun 
mu? 

- Hayır.. sandıklan tekrar ka.. 
padım ve izimi belii etmiyf:rek geri 
döndüm. 

Padişah bir iki saniye durdu: 
- Kazım; dedi~ sözün hakikat, 

ae una yardımım olacalt. Fakat l'• 
lansa.. senin için bu yalan iyi ol • 
maz. 

Derhal memurlara eınırleT verit 
d.i: Tarif ettiğim mahal kuşatıldi. 
Yırıni sandık (bomba) çı '-.maz mı;> 

Bu ihbarım sultan Hamidin o 
kadar hoşuna gitmi'}ti ki .. beni baş 
komiser yaptılar. Ve işte gördüğün 
gibi şurada bulunuyorum .. dedi. 
Ağzım açılc kalm1.-u. Kahve 

fincammın boş olmasına göre her 
halde bu hikayeyi dinlerken laf.ve
yi içmiştim. 

Ne diyeyim?. 
Bilemem eyliyecek girye midir, 

handemidir? 

Mahmud Saim Altındq 
(Atha.sı. nr) 



(Memleket Haberleri) 
İzmirde 

Sivastan kahve kaçıran 
üç kaçakçı yakalandı 

Edirnede yeni sel serlleri 
yapılıyor 

Manlsada yeni belediye 1 

faaliyeti başlıyor · 
Şikayetler 

İhtiyacla.r 
Konyada sebze ve 

ekmek meselesi 

Haziran 24 

«Son P~, nm tefrikası: 38 

KocAmusu~ 
Zorlu güreş 

Aliço bütün ustalığı ile güreşiyordu, nihaye 
Yusufu kaph ve müşkül vaziyete soktu · 



["Son Posla,, n1n lisan dersleri] 
., ..... w ....... ) Kö enstitüleri 1 " hk A 

Bugün ...,. ~ .. 1a1r .... ..-. - aç ıga ma um yeli.._. o1ıaıpa b. ,.lclöafiml teb (811t11ıııfa l W IQfada) lramlanndan istihde edileret ft Viclıy !3 (A.A.) _ D. N. B: 
ıilderini, _.... •m11iae UI bir M. 18 ~. allkllln mubiUıı hususi ~ı gözölı~e Fnmız hflkbaeti llllilt_ere MM. 
ura ciW a.kluıaktM badimini ala- yv~ tubümak pnıle tertib w tatbik metine bir cıata '""erek "'8t1illmln mi)..._ Fabl bitüa 'bu tıemeDN- Uy ~·leriai Cü.ıdıurıye. edildi. Fransız SomalWndeki iaaattnl po 
ler ne kadar •hbehai Wr ~ ~ UD eeerieri ~ en kıY'W!~ Blr eene i inde ılm lf- lıelıtO etmiftir. 

8 a.,,da pratik usalle 
• .. ce ler~. ~~i. ~a~t o~ ~ eli. ft en ~ ~Jormn. Koy ler, bu tJay~m ~~de. 9 Hazirwia J.ciliz lüikU..etiain 

lecligı gıbı evınme. ~tUiii4,.. S.. ~ 7etipll evlAdları. lil 0 1..L:u- E ı·t ., . . . ... -t .....tdaaı .alatiht ----ı Waftll 
1• . . . k ..ı...1- _._ _ _..._ __ L __ -·-,., .. ~_.ı-;_, - .. ~. ns ı u~erımızı 7.Jy..a .. L-L!L~ ül. -~-HAZIRLA y ANLAR: arnı ıçın mu a- - ....- -- - - ... ~ ......... .._. oaırum eden meb'Us -~.ı ... ı .. __. · mn.tom ~ na 
muıtu. oldalıça ya.imadan euıdan takib . t1e-~armıızm go. mi mektuWu 'ft te=i=w pncle : 

P,.f. A. R. Tbomnu• '' lrfaa l(mr Yirmi iki ya....... 90llra artık edecetW- ' 16giert w ita~elen . bızım ıçm rerek F aaaız Somatiai.nin aeaeral 
r-"'• kimse ona tebrik. ~ :roll#ma - a....t .... başlı baftna ~.ı.r ernııı~et ve ~~v- de CauUe .bmdtetine ikibakıoı il -

35 '
• n ca· d ...... mııtı. Yahud belki de,....,_... ela DA.-L:ı• vet ?~yor. Turk çocugunun, yük- teınitbr. Aksi takdia'de Fruwz So-

..,. ıi'9 onları bir araya tollh7aa ft akla. u.ynu il JIZISI Bek ıstidadda bulundujunu bır ke- maliai aJ.aliai fiddetll hlı "'bit. a 
yan nineciii bu dünrada olmacbiı Tiddyede ilk talulil meselesini re dana denemeye vesıle veren bu tukaaına ~ bırakılacaktır. Ce-

--------- için o kağıdlar dağıl~lf. 7olr: olmut- haDebnek JO)nnda hiik\lmetçe ha. müemeselerin bu kadar kısa btr neral Wavell niyetlerini sarahatle 
Lesson Tlü.lv • fiVI '!be mm fs on tbe r.at in tbe tu. miaaD program ve liyihanın zamanda kuralup yü'rilmesinde Wctirerek. pyed Framtıt Som .. i 

1 1111 •ı cart. His stick is on a whee? of 1he Saadeti . 79lma 7imai iki ._. Bii'6k Yllleı lıılediSi tarafından vulie alnuı olan bütftn arkadq. J.aDa fngilt>ere ile bitlikte harbet -
ü.rciN hom ı,...,, cart. '!be boy .ia by tb~ head of ~e aünnüıtii. o.claa 10Dra • tlid~, lrMulıü. eimhuriyetamizın esaslı lanın& fllkranla "n! emekleri mu. mele mulaalefet edene ablukaaJn 

TMrt, - ı,,.,.: tıorse. Tlıe taıl of the hors_e ıs ~rk~ arbJa. ~· DlllY.rı.kJi~ndeıı biri olmuş. vacehesinde kendilerini minnetle dethal tiddedendiıileceiW ..ı.lfi 
1 'lbe Jeavee of a.. are green. ~ and bllıck. nae bOIW wıll go umıdlc. ~· ensa-. .,... - lt6 Ji'.nstitül bn anarım. •tmillir. T uihte beaen 1r6riilme -
2. Grul and coıton ue planta. forwaııc:i and ıake the c:ırt forward nlılda~, llİlı lııir &zimtii. w a1bata... ~ soııraerı :unun Emin olabiliriz ki diler lılerin.. mit bu ültimatoman ....... tema -

a. A tıowıı \a a place where bou. with H (at tlerlye gidecek ve •ıı: ~ e t~~·ba~ battı!:,-: wflnd& deuda ~;. ;:e~e de olduğu gibi, c6mhuriyet re1i. miled · PYlim~ bir -..ak üerin-
clai..,..· berabe•• yük arabasını ilen e em •~· ...---... • • •1t h 1 ı--ı . h ,,..:. e 7at17•D --.ı tedUc&. fakat --

9es are. ., .. e . ve biç değifllliy• .aaded. teı!Jerıde vuUe alan murlfçller·. mı, ı ca sı mese c:unt a~. hakkak b" öliime mala tmek cle-
4. hnDI an in the comıt17. ,atireeelkı) · lt w=..n take tke b_oY Bari bir çocaia ~ıl Belki o misle cınJarda otuyu. Jr6Jlü ço- mette millete verdiği sözü tuta- mebir e: hlk kendi V:... br 
1. Leavee are OD all brancı.. afel1 to acboo~J0• ~lu ::111 • da, annesi sibi, bijtüa ualuını ~ tema uWrJan ve rak on beş sene içinde behemehal fi is)'~a mecbur edilme*t~.a Ma-
t. We ,et cotton ı. doth frolD men m~ go rece~ 0~ ve hülyalarını w ballar. ~ lii•l çalıpnalannclmı memnu mu'Yllff* olacakttr. amafih Fram Sonaaliai •h.:W.., 

GJtton plantl. Is m anımal Sonu; an ...... a_:e 'f aene olsun onunla a-.-.. aes tld mm. )(üpaw.J t6y iBrokulu öj. • Maanf Vekili repl Petaba'e adakatiai :aütte8 • 
V .....,_.,,, a field. i1ıe boy will ~ ıııau:: an - oldum sanırdı! Ha11r. felek bu -.. retmenJeıinia 111 yetışeceklE'rine a... Al YIDel itan ~. Son Bd _,. ~ 
anim&I ( Rnimıl) _ baJvaa mala in the f.leld. '11ıe aııimals •r: adeti de ona çok alaafiltl. Edik ve __.,Jelret lıııiltü~ canla baş. - I~ 'ft ele C.alle kıt'alan tllftl • 

tai?d (börd) - kuş. safelty in dıe field (hayvanlar salt. bayati da y .. p;a .Weniea la ..... edeceltlerine olan emnL Rusyada heyecanlı hadan çenilmit _..._ FnMIZ 
dk (kart) - yük af&)>all. men tarllıdadsrl11r). A goat i& ~Y batka bi~ feJ' oh ırl ,.el-' llııutıda iftiharla ifade ede- Somel;. de ,..tJaa 2000 ,. .. • 
bwlrd (fOruord) _ileri ile. ta. boy. 1be W>)' goau get mılk Selamı ye.._ blldı, .......,. Bqvelt"l O • 1 aazdan ancak beti de G..ue ._.. 

rtıe dofıu. , ttoıa dıeU" matber. '!he llıon tai'.ts rini aüriiy• •ÜliiJl8 ...... .... • • • Refik ~ n mayıı er fJ.. ........... .... • tlPhel 
~ut) keçi. of &be blıbJ pta are up in the air. daa çıktt. ~ d.ba ~ ..... • · 'I k--.-. ~ bir .ı.t.ıb ~ 

ıeaı &"' - Scıme .,.. have - enoup milk boğucu .idi aank§... llaarif Vekftinin yazısı ~ ı - ..... , maia 1111! nv -- ........ 
~ (lıorıı) - boynuz. for tlıeir bUMea. Thea 1ılıe baby P~ rldaft1o kutıdaki bot Masif Vı '""•"" ulf yük ukert sapetin arfedi1mesini mahadlarına vanaıtlardır. Mlllıt 
-- (bora) - at. udi fro tbe" moth ~ - aun Mıka. Biraa enel e__... 9 esme ta.. iat- ........ Slm1• ft ICaJba a • ve N' ... n 4,ylan içinde fOCelı:J.r • 
llbeep (,tip) - koyun. pts 80 Y m . ır ers burada ...-hale çocuktan futbol yinimin ilk ~~u beni huzuruna baliai de Qni bi.u iDar et:mitler - rumda lifi miktarda ;la a1.....,. 
Wl (tEyJ) - lwy.r'llk. (o balde .:;:-..a~~~~L,mabı:)n oynuyorlardı. Şimdi onlar da evle. kabul eden BüyUk Şefim İsmet clir. Memleketin her tarafında aöy- dıkları iQn ölenler vardır. 
wiaeel (uuİl) - tekerlek. mahzun r~ ~apr . • rine trinnitler, oıt.ıahk biiab&tiin İft&ııü'ııden ilk aldığım emir, Tür- }~en out$1arda Kaıak"lann mu -
wool (uUl) -yün. 'lbe riJlıt bom al the. ~ ıs tenhalafllll1lL ki1ede iL'lt ıahail melelesınin tam zaffer olacaiı hakkındaki jtJmadı Japonya na VJ17İvAI 
eıaq»letel~ (Jmmplİtli) - tama- compJMely brobll (keçtnın 881 Bu hali ana hqtın ~ilmiye tle-- olarak halli çarelerini aramak ol- teyid edilmekte ve berkean diaip.. ·~ J• 

ide. ~ tamam.fle kınlmıştır). rin bir büzün verdi. Kendi bayatı- du. O zamana kadar .memlek~. linle hareket etmem Te clUtaunı ez- .;;.ı.. k" 
w11y (sldli) _ mümm. 'lbe o1ıer horn 18 lhaı,.. Under mn boıhıiumı derin derin d;qiiadü mime zilin yonılarak bulunmaf melt iPn ...- pyıet a?fedi1nıesi lllCICI r 
afely (sEyflil _ alime& tbe tree is a sbeep with a baby .,.. içi aızladı. Kendisile bu h()fhak bü\üaı tedbirleri ve başka menle- taleb edilmektedir. Moskova aaldn- (........,. • • 
Grcmunar: Z_,llllr (ad • llıeep. ~ hne coats of wool arasında ~ bit benzeyiı vanlı. ketlerde ayni dava için yapl}mq dir '!8 ftaifetinin w,Gldüiünü miid babe . . alır aım! ~ aayf.a.) 

... _). (koyunlann yiind'en ceketleri Fakat. belki bir müddet .aonrs ~ w... ... "ÜciO• -..i.eftk -·-' .. -- riktir. b- • • • rım eyfiyet ün. 
_.,,,. • _. [,_..,.ı.,.,.] vardır) We make cloth radan sene çocuk seslen net eli ..-u e- . .-:ı- ,_~ Ord1ıJa al• -nm iılıiJ • ~ "bOdlımelt tileft anıya 

afatlar isim için ne ise zan. ı--->o& .. u • • • • 1... kahkahalar yilkaelecekti. 
1

Betlm de zun ft mdlet~in .~ayet ve ~·- 11.ıkon 23 (A.A.) - Moeko- gı•'lli"· Baıiıı:iJw -.n .....,._ 
Jar da fiil için odur. Yanı sıfat na.. ~ wool A .bırd ıs ın the ~ bir gün buraya bir n bndacM. ~ pıtlanoı goaönune alıp külli vum 1UllUllli W.;el.riade ôütüıa le alikadar beynelmılel meseleler 
811 4smt tavaıf eder; mıta batini. BiJıcls are ~mals.rts Siıeepf • als. buraaı me811d bir yuva olacaktı, bir bal tarzına varmıya ç3l!ştık. gün oparlörlerle emirnamel.. .., • hakkında tnu.ratom izahat ver: 

· · bil.:ı~-· _.....t .. are own::r so o anım H b ·· bir _ _.ihn. _...ı._ • - • Yali~ keyfiyetmı ~1rse ~- amma keneli hayatında bandan aon emen il' sene .suren zaman r- lf Ye -n ...,..ı.r çalınmı1- miftir. Mütmkıbal B. Matsuoka 
zmi eli bfr flilin nasıL ne halde, 'ftıe men on the lamı. ~? horsea ra lüç im g&zel deiitiktık olmasına içinde te.\sif edllmi~ .bulunan it· tır. Y endtı trenlerinin harici ~ taarici.19 nez~ bl§l.ıea erM.. 
nuıl bir vaziyetle meydana ıeldi.. and sheep and goatl (çıftlikteki .a. ihtimal verilemezdi. O, ömrünün ceU gündüzlil mesaideft-'8~ ha- yoııılarına d.~ fazh aöbetçiler i- m taraf...r1ııD &ktec:llJen idtimla 
p anlatıır. Meseli: ~ adm, koyunları ve keçi • 80n l(ÜQijne ,.ked.ar nJ~ kalpııya zırlanan kanun liyih~, M'flli Şe- bme ed'ilmitör. Halk ao~aklan dol ıt,wt el:miftır. İçtima on d•kib 

.ı «ive my IOD8 a pmüsbment. lerı m~ •rJ.Rr). malık\im~. fimizin ve B~limin ırşad ve~ ve radyo netnJatlm din. **''iıttill"· TopWıtuian IDlll'& & 
'11ley go sadly out of the .room.> Ezercue: Molce ıla ... COIJf,,. içindeki ümid ve heyecanın bir- ikazlarına arudilerek, esast şc\li- ~~ktedir. Alman Mıcumu her ne Kaamb harii:ife aesuetine il-
~ zaman cotullanma bir lele (blllllan twınlayrıns). denbire aönüvennesi Selımiyi büa- ni ~ oldu. Büyük Millet ME.c. a r bu ~. etbnden !"banca len AJDU:n Miyilk elçili ,eneaı 
eea 'ft'ririm. Onlar hitz\inle oda- ı. - are in the air. bütün meyuı etti. pencerenin per - lisine sevkcd.ilen bu liyfüam.n ~n f~lfM ~e n111et B. Ott ile 90 dakika ~r 
dan ç*arlar> ciimlelerinin ikinci.. 2. Birds are - with two legs. dele~.W. indar~ lbı'baaını ı.vaktı Bü*"' Ziraat ve Dahiliye Eıı.cü.. lr.nıa t~ .... -..&ıhn-:.~ =-..:!.; -~ • na 3,015 • 4 • r 2 
..,... oll')Nz~- J. ,,,._ _.. wiH pve tile - ve 'bir lı•~IMJ7e .-lı. Vılcl'C:! JDeft1ertnc:te m1ıwhu eldııP ~l aiktnetJe .........._ u..b.a ~ 21 (A.A.) - Pft!ll8 XA. 
nm csadlf . · lıllitlil'le. a Piti: :.:=• ~"!~ blllll, -..ı -mlek4itimiz lıqatı ...,_ ..,,.-. t.a.." h-..t. • 80J9 buılin ~tor mafnadaa 
tavsiıf etmektedir ki bu çıiıpn t. 1be - of hoaes are lonfr, ,...c1um iGd.n ~· ·zıela& aSY, = tfia llqırb. .,.riımli ve ı.,.lalaı o. .._ ...... tam ı........,, Te clii- lıılıbul ediJmifttr.. Paw «mperatma 
«hazin bir tanda> oldulunu bize but tbe tails ol - are ahorL .... bqJadı a..ıma ..a.jle JdL Ylbek Mec.. puil ha.-- ..n.iderinia al...._ ai,...ı 9Miyd Mkkında ti.abat wr. 
aa)atmaktadır. ~ We ma'ke warm coats from • 11.al '-'eti....,_, 'ba .,..._ ea -..dilmittir. ICarutmqa 701 - m.iftir. 

11ıe gla&s is broken (cam kırıL tbe - of sbeep. J •ht vf.1-. ya Pterdiii -* aJlb ile bu larda Plea hUt&n aakil TUataları Hiildlmet .uen f16eıie Bas • 
811Jlır) cümlesi ca:msn 1l1811 la .. 6. We- animals on our farm. an an Sl1ıaM1J .... pl'f>jeshu1ekl isabeti tudik '"' tNnJer tuafmdaa da riayet e • Alman MıtJi bıHc•ncia a&üPJilt. 
nldıjınl anlatıyor. Ejer ckı.smen> 7. '.lhe - ol ınima'Ja haw • buymdlı. .81,tt Millet Mef'lia.lnln ~ ~. Yll1aek mekteb tir. 
1mı1ıq1a o takclirde: sb.aıp p>illta. (Bql 111 a-'111tfı > bu kanfuw turib ettiii-tarlh, ft:r. ~ .~ ~ ntanpernırle- tltıponJT4IAID dinyada aulk• 

·'h p. il partıy brokeıt. 4e. 8. _ and-and-aed - ır..,na 'f'U1'Up durdu.• Sucf kOeL. kiye QlmburiyetiniA feybİi haya. :i.,,a~ Ptyl •- tesiaıi istediğine ve AQada Jelli * are .mmaıs. mm w alır blıcını 11yırdı; <111;- ımc1a bqlı bqma bir mebdedfr. dir. • -..W iM 1il« · n,..mı kUrmııjıDa dair bir beyan. 
Taın&mile kınJmıpaı cThe e. Goats iıave - and' I01lle rnanın:n bqma 'bltiln ~ Şu anda • tarihle ~ anwn- Ah 1 • ti .......... . rz· m name ~ Miin•kaHıt 

p. i8 completely broken• c1erls- llleep Uw - bat llones do not vunlu~~ bir u~~-~ wak bir yılhk bir aman fası.. Berfin, 23 (A.A.) _ &Waıı( a.. neareti Sil>iıya haıtuıda miln&. 
.Bu misallerdeki ıadq, paıtly, bawe - daba. vun111; gen~ ~ luı var. Cümhuri~ maar!flnin jaamıden: • ır.leJi durdtll'IDUftur. 

eoJ11pletely kelhlleleri. birer clll!'f» 10. 'l1te hene will take tile - !~ ~ ~~ tMı tek JÜ içuıde Köy Enstitülerl Polis tefi Himmler Almanyada .... w&c 
0 

• ri'DAb 
tir. boys - to school Jn tlıe -. ete: .•-"bltmı cıem.:ı:u için yaptığı lfleri en kısa ,ekme Kamet eden So'f'Pt tebusmua Tokyo, 23 {A.A.) - lnc'.bere 

Kot: Sheep (koyun) kelimet - 1L 'Dıe carta wU1 IO - 1f sa 11~ 1 . aneclecelim: y;inat 6't liMıt içinde en yakm seüri bu Abalı kırk dakib kadar 
aia eem'l. hiç dejipebtdn pne dıe - give • pulL _ ~ •. ~;!!'1~:1k 1) Jtöy Enstitülerine kız ve er- kom.iaerli.tiıM müracaat et;.~ aazan muavini ile eiiırlf. 
4heept tir. .. 'l'Wo boys bep the goats -- tün la~ Kadlmen!n cübbe kek olmak üzere 8000 talebe kay. "'Nbai eaaıHaiftir. aus &ahi~ rnüpar. . . .. 

l'cıt ft ,,_.,.-,., m 1lıe -Aeld. ., . ~ . . dediJcJl. ünden çikan eski S..,et tebeall Domei a.ıaası bu ~e -. 
• , sıru bile kesememııtL dedi Jd 2) 12 biyfik yatakhane mwı da ayn( mretJe harebt edecektir. sıada AllQılD • Eua Jaarbi haklwıcla 

LJ,• .ul.h.laPl 1 İÇk•I laraftarlan O zaman Kadlme Wı: y..,.ıdl. Bu emir Baiaemya ve Menvya mala.e& ,_ti ediJmlf olduluma l\"'I J U llll Hll • - Şimdi ıM!D de hazır. ; sıra 3) • dsADeli 19 bü .. k obl ~,. irfareJeri arazisine de ,._ bıldirmektecbr. 
1 ıl) <• ~ .... sinci ..... ) bendedi.r! . . edftdi. yu miJö Aıııaal ........... 

(•Jle .. 1 W _,, 1 nmı menf~t?aftnda bfa yormak Swi Allaha giivenerek cbmdik hinUl ~p ıh..,,. htih!Hiıli a. Nevyork 23 (AA.) - NeVJ'odı: 
l'iWr, ._. oonı-ca, ~~halk elbile . sin mi, . 1~ durdu. Kadime kılıcı wnuıca o- 4) İçınde 500 kiş•likleri olı:ıü: Londre. 23 (A.A.) _ Bo-;:! a. T .... ..---. Vatinstoa am • 

.,...,..,. l1Y l1JlDeS! ctüfürdii· aym zaJMnda bere 8 yemeklwıe biwı yaıpüdı. · ._~ ~ . hal.iri yazıyor: 
Jlei' ......, MMbill.lc., rwlwf - mi ..,. olmı~ terlerle meşgul tı~ attan ,,;.mnıd Qsühe Ş) 18 ail.,rnıah- Glmak &-.. ~ -.- •- 80lua ı..hti cAmeılkan hlltmeti mal.f .... 

1lllctlla ~. olmak demektir. bir sıçnyJ§t.a b ~· bo. re J2 ~ eri kvuldu. Litv~ radyo ~ aL rinde Almulntn So~ tur 
A• .. JaL ••lıft ""• ~ r.r.unct~ dben, elinde &ıen v~ çılı.ıb; ı:ind: :i~ bir a6 te· t) "Ha;+elM' ~n 9 ah1F._ tav-~ri • .ib~ byıdlula ._.. netinetilMie J'apolaJ'Wa ,_.; 

• ~T' ... Pi' ... dümen olmı,.an. yaai, jazına ya : bo...a la bir bdar de ..... edUdi. 11'. ela yalaız 1181•...t.iı •Jl'l......_ 
Kitlw ..... iN tttra ~· ._... bmm. mum. cemı.,et, an'ane Ye kivel'le Saad öteki dünyqı 1·8: ft o po ""'i'

8 cBu§ln öile Üzeri Lit\·aııya ... .,.. .. .,. ........ A ...... 
........ llaWc tmmm,anlar, 1çD eleler 4e J1MMilW; bunu an*!1 ve yalvardı. ?) Bu mllesseRlerde 4809 diL nıclJosıı KaUDaita •rbea ~ Liı- 7ll11l b.,. -=-- •lı cail imic:l edil-

..... .-., l>W ~ W1c& ~ onaya imyaaıltlardJI'. _ Artlk leaia kölen olayım! n6m '9r a6ril!dü va bvab.~ hu- Val!JA hillabnat ~ ve 11lektedir.• 
ınJcb eclda• 8ir Jıı.*j ,...ıu., oemtyet ter - ı- SeA kimsin? t ekı1dL Litvanyanuı istitWini ilAla eıilrek S. _.her ae kadar .. rib p.. 

B ~ MMt oı..m, IJa ...._ lli19 ediJmlf olsaydı, flmdiJe ka- ..- Saa:i ülcerifi'yim! 8) 28.000 fidan di~1dt. Sovyetler Birliğinden aynldıluu ~ da DNllebir Jau bnmatia 
rr ._ 1llfi!li•ıle, ....,,. lillük ~hk olur- _ Dur pmd& flJ tanrı ciüfmanı; 9) 820 dBnUm yer sebze ziruU ahnaıaca olarak söy~.. bir ~~:::. Hi~ SoedvyetJeıe 

lifl el ,._. .ıi, ~ a ~ Haccaca anlat! Ben if. için hamlandı. tauruz - ~.. en m.ıa 
GellC '*" tedfl• ~ Cemiyet Mr ...- delBdlr ki; te b&Jle bir adamım ,-e bana br- 10) 280ô dönüm bal yapıldı. f~ lllrlt Wlldl JeDeıde. ileri aGrüldilüee ituet et 

• /ho'flasJ .. a D. D. 7.. )'Wiiia W llıwıla 1ft arıda ter. fl pacü ytlıt buhmJDD! 11) 8.000 talebenin ctyecek. Jll- deli mi? :::.::-p~=n .. ::~ 
im ..J• Htqri IJJ-ı W,. dleMltln._. lWkıe, içki me. _ J)olrudm. taca1t ve yiyecekleri allbh e§18 m ,...,. 1 iMi -· iP ~ere taamla etndt olmalm 

" ._: İçki amııbrdabHi insanla- ndfJem:H hbt 'bul mahzurlsı _ ~ waJu,yonua; ,W temin oluadu .e buaların clfkimle. a... on:hd.nle ~D igli _ .;rıapoe1arı A1maa,Slll&l, dhJ'8Y• 111 
ft musallat oJmDf. tatlı ltir beJl ot ==f&d ftlltalarile peUll - Sai ol! Allah böyle iltedL ri ken4'i, YasıteJat'mıızla yapıldı. aab etıımeie ~or. falr.at mum• Jdm olmak m,etiei t, 11leılli-s 1 • 
cllr Onda zevk te•ebhüm edenle. ·• ~ bıçaimı kupiınlll ara. JS) 12 ZmütüDüa ~ali.yet ve fak olahilecek midir, ltu bilinemez. .MIMlıNlllll'. Ja,_.. ~nluta 
•. 90IU bence mütblf b!r daWet L.üGw c--.... .L .. L H mncWri Jwıa soldu ve bb. Sud bina plln1'n memleket m;.marJa. y.pn.._ ..ruiıw ... R~ ~ w1 lııir ~ 
ilinde yaJıyor deme'ktlr. llllJI ... 11.-..a.a - onu eellmlayarak ve 80D defa~ n arasmda miilllbakaya konuldu V..-.rton 2' (A.A.) - Fbdan .W. •• • •1el .. ~ • 
~ bir yasakla orta~.~~ memleketler listesi ttt•ıır ederek aynldL iki;:! bu ve bep9inhı tafa'blt plinları hazır. ~til· elefoVqnıla' ~.:.,~ laUkhı•Fi· ~~!'!: !~!.a~t'!"!•"-

bk takım tıeu.-11»'• ,.ımeyt hayran hayran it Yf:8 1attırı1dı. Bu pllnlaria İ1lpata e t n 'IOa..,ı-.~ eonra m -...• _,_ ... _,_rı • ....,.. 
~~ ~ - ·· ıebilir. Alakadar- Ankara, !' (Ha~) - 1 ... du. Barb mi idi. yoka tt1atro mu? 'l:e:!eel::a bulwıuyoraz. ~ Sov,etler Birliiile ha.4. ~~ taama iGin pek mlaaW oJa ,. 
-~..-. şutu 1 tet • Uraa .Uuııa dahil m-1eketler ltadi en Xııllı ~... lıaliade büamadıtııaı ft fakat ~tır. 
la-m bu hususta iham ıe en liatemoe 7eaiden itlve edilecek mem '" 13) K&J Brısti~rind~ okuyan Finlaacliyaaıa kendi unlan hill • -=-~-=--------.,; 
ldı1aleri 'J8PTnılları çok arzuya şa • leketl.n tatbik oluwak _.ı bak- Tlbt • Alan lllUlbedesi talebenm mezun oldiıklan zaman fı• oluak mterDaq01'9l Jraaırp.. :yanın Lonüra elçisi bugiln B • .atnf.li!!I 
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