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Baltılrtan 
Kara denize 

kadar 
blcamlar 
yapıldı 

ÇARŞAMBA 25 HAZiRAN 1941 

Yüzlerce tank 
tahrib edildi 

Alman ortfol.:ırını idare eden kumandanlardan iiçü soldan itibaren mareşal List, general Richc.naıı, 
gene:-aı K'.ıılc 

Sovyetler ·binlerce 
esir aldıklarını 

bildiriyorlar 

Şiddetli hava 
muharebeleri 

Rus kumandanlarından Srıposnik;ı.f 
Stalınle hcrabcr 

Moskova, 24 (A.A.) - Kmlor
dunun Salı sabahı neşredilen teb
liğ: 

Pazartesi günü, düşman, .~~l-
tıktan Karadeniz~ kadar b~ıu:ı 
cephe üzerinde taarruzlarını ı~k~
şafa çahşmış ve esas gayretını, 
Şaulay. Grodno, Kaunas, Volko
vrk Vladimırkolinak, Rnvasu!>ka, 
Br~d:ye tevcih etmiştir. Fak~t 
düşman hiçbir muvarfakiyet elue 
etmem istir. 

V adimirkol!nak ve Brodi isti-
kamet:nd~'tci bütün düşman hii
cuınları, :lti~mana büyük zaYio.t 
verdirilerek tardedilmıştir. .Şau
lav \e Ravaruska istikametlr.rınde, 

···················································· 
[Düşünceler] 

Tarihin vereceği 
hüküm 

Askeri ......,.t 1 [Almanlara göre] 
·Barekit 
pr~gram 

mucibince 
devam 
ediyor 

ıınıan oıanı nedir? 
Kuş uçuşile 2400 kilomet~ 

relik uzunluğu olan ve arazi 
kwrıntalan hesab edildiği 
zaman :moo kilonıetr<> hc•s:ıb 
edilmesi mümkün bulunan 
!bir cephe üzerindeki h:ırekatı 
anlamak için kafa patb.tmak 

Bitaraflara 
göre vaziyet 

Alman ileri 
barekAtı 

Sovyet arazisine 100 
kilometre derinliğinde 

nüfuz edilmiş 
Bern 24 (A.A.) - Ofi: 
Şarkta harekatın ikinci günü, 

Almanların mühim terakkile.r kay. 
( Arkssı sayfa 7 sütun 2 de) 

,-

hayli ağır bir iştir. Bu hare
kat iha'kkmda, gerek Alman
ların ve gerek Rusların ver. 
dikleri mallımat, denizde 
'katre nev'inden bir şey olu
yor. 
(Arkası sayfa 7 sütun 4 le) 

İngilizler vaziyeti 
nasll görüyorlar ? 

Berlinin 
lledeDerl 

Yalnız küçük bir 
mıntakada 100 
tank parçalandı 
Kat'i hava 
••h.,.elJesl 
Führerm umumi karargahı, 24 

(A.A.) - Alman orduları başku. 
mandan lığının tebliği: 

Almanlar Hindistan 
yolunu kesmiye 

teşebbüs edecekler Şarıkta Alman ordularının ha
Londra, 24 (A.A.) - Royter a- rekatı, tesb:: e:dihm program mu

jansının askc-ri muharriri general cibince büyük muvaffakiyetler]e 
Goug'h diyor ki: devam etmektedtı:. 

(Arkası sayfa 7 sütun 1 de) Hava akınları 
Berlin, .~.ı (A.A.) - Sovyet tay. 

yarelerinııı bu sabah hafü 1rnv. 
vetlerle ::.arki Prusyaya yaptıkları 
akın Alınan tayyare uafi b:ıtaı ya. 
ları tarafından tardedilmi§tir. 

(Devamı 3 üncü sayfada ) 

Mareşal Peten 
ile Dar/anın 
arası yeniden 

açılmış 
Londra 24 ,(A.A.) - Fransız 

hududundan müstakıl Fransız a • 
jansına gelen bir telgrafa göre ma
reşal Petain ile amiral Darlan'ın 
arası yeniden açılmıştır. 

iyi haber alan mahfellere naza • 
ran mareşal Petain, amiral Darlanın 

(Devamı 3 üncü sa'IJtu.da) 

Jdare itleri telefonu : 20203 Fiab' )nmıt ,,. ................................................................................................... , 
iTiirk-.&lmanJ 

muahedesi · 
Yeni! paktın tasdikına dair layiha 

bugün Mecliste görüşülüyor 

Tiirkiyenin sulh siyaseti 
Ankara, 21 lHususi) - Tür. 

kiye Cüınhuriycti ıle :Alınan 
Reichı arasında imzalanan mua. 
hedenin t:ısdikına dair Iayiha 
ve Hariciye Encümen: mazbata. 
sı Meclisin yarmki ruznamesme 

J 
: alınmıştır. Hari<:ıye Encümeni 
5 mazbatasırı.cla layihanın müsta-

celen müzakeresi teklıf edilerek 
ezcilımle d•>nilrnekte:iir ki: 

cHükftmetçe takib edilen ve 
Büyüık Mille~ Meclısınce d~ tas. 
vib edilm ş olan sulh siy.asetine 
uygun olan muahedenin tasdi. 
kını derp:ş eden hır ka·nun ıa.. 
yihası encümeninizce aynen ve 
müttefikan kabu~ erlılmiştir. ~ . . . . 

,.'••••••••••••·---••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••r 

Avam Kamarasında 
Türkiye hakkında 

müzakereler 
Din idea 

mlblm 
bepaatta 
balanda· 

B. Eden Türkiye hakkındaki 
sözlere B. Çörçil: "Bu J l~ması nazan J.ıkkat! celbetmit-

·· ı "h 1 d tır. ne mu a aza ar ır,, Müzakere ba~ladığı zaman biı 

cevabile mukabele etti suale CC\'~O olar:ık, ~· Çörçil Or-
taşarktakı asken \ aztyet hakkın 

İngiliz- Rus 
işbirliği 

da beyanatta bulunmaktan ımtine 
etmiş ve halen cereyan etmekte 
olan har~katm sık sık göz~en ge. 
çirilmesinde ciddt mahzurlar ol. 
duğuna i~aret eylemıştir. Bundar 
sonra B. Çörçıl, bıı yaz ımpara 

Londra, 24 ,A.A.) - Royter torluk harb kon,feransının topla 
bildiriyor: nacağını limid ettigini söylemi~ 

Alman istilJsı üzerine Sovyct. fakat tarih tayin etmem ştır. 
ler Birliği hakkında takib edile- Mütea!uben alk.ışlaı arasındc 
cek İngiliz siyaset.: Avam Kamara- kürsüye cele'l haric.ye nazm B. 
sında müzakere edilirken, müzake. Eden demi~tir ki: 
rel€ri takib eden dıplomatlar ara- Almanlarnı Sovyct Rusyayı io;.. 
sında bilhassa B. Maisky'nin bu- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Şehirli kadınlar, 
köylere gitmeliyiz! 

Yazan : Mel iha Avni 
Bayrağı, toprağı uğurunda doğ. 

duğu gündenbeti hizmette, doğdu
ğu gündenberi ayakta, bu yolda 
bütün dünya k.:ıdınların::ı örnek 
tek bir kadın vardır: Türk köylü 
kadını. 

Küçük bir memleket yıkıLnak Ü. ============= Bunlar, o müstesna kadınlardır 
ki kendile1·ini isimlendirmezler. zere. . . s · 

Ordu muhaı11ara edilmıf:ır. ır sa-
atte bin kurban veriyor. 

HükUnıet erkanı karargahta top. 
lanmışl..ardır, orduyu ba§kuman
dan sıfatile idare etmekte olaıı 
krala yalvarıyorlar: 

_ Majeı;t~ kaçmalısınız, hemen 

kaçmalısınız. . 
Kral kat'iydle. cevab verıyor: 
- Hayır, kenJinıi ordı.nun akı. 

betinden ayırmak is:emem. 
Ve kalıyor diı.,manı ilP. vnfot-

' ~ b" ı•w• mak için değil, onunla is n ıgı yap. 
mak için değil, esİf olal"ak kalıyor. 

Bir ba~'<a küç!'k bir hükumet 
büyük bir sarsıııi: ı gf'çiriyor. 

Sokakta ihti!al gürlemektedir, ya
rın kan döklilecektir. 

Hükumet ~rkiim sarayda. Krala 
yalvarıyorlar: 

- Majeste kaç1111:1lısmız, henıeıı 
kaçmalısınız. 

Ve tren hazırianıyor. 
Şimdi birinci hü{{ümdarı sarayın. 

da esi!-, ikinci ini serbest bir men1-
leket~e hür eöriiyontz. 

Bqiinü. ~ırakalım, mühim olan 

, -·-..·. 

-·····,. 

G&11iılliı 
f cı.hi şe.Ier 

Yeni romanımız 
e Derin bfr aıkın hikayesi .• 
e Her türlü namus telakki

sinden sıyrılmıı insanla
rın hayatı •• 

e Parayı iliıhla~tıranların 
nihayel11iz ihtira.tarı .• 

YAZAN 

NUSRET SAFA 
<ıCennetlık Günahkfırlnrıı müellifi 

Pek yakında. 
b&lflıyoruz 

Bunların dilden dile dolaşan em
salsiz destanlarında imzaları, isim 
leri yoktur. Vatan aşkının timsali, 
bu kadınlar vatan:t hizmet yolun. 
da b:ri diğerinden aşağı kalmadığı, 
biri diğerinden üslün bulunmaclığlı 
için isimleneıniyorlar. Daha doğ. 

rusu Türk köylüsü denıldiği za -
man akla Türk vatanı ve bu vata
na kayıdsız, şart5ız mizıneti zevk 
edinmiş gönüllü Türk l'vladlan 
geldiğinden onla:ı bır tek isimle 
çağ!rı~roruz: 

Mehmedcik. 
Bu vasıflarla doğanların erkek- Nasıl her ,anlı işimizde, göğıdi 

leri MehmedC'ık olunca tıpkı onun k~bartan, harikalar yaratan gidi • 
gibi büyük ı~ler başaran, tıpkı o- şimizde Mehmeacık misalse, 
nun gi:bi yaşa:-, ıp ebc-d"leşen köj lü Vataın yolunda, 
kadınlarını na b()yle mü~terek Mıllet dav. sın da :\lehmedcik 
bir isimi"' çağırmak doğru olur: ta~ı, toprağı sürükliycn, yok eden 
Ayşecik. bir selse, Ayşecik de bu mısal ve 

Ay.şecik doyan, doyuran, her bu seldır. 
çeşid ıztıraba koşan, millet. mem. • Mehmedcikle Ayşecik ayrılmaz 
leket sevdasıle doğan kadındır. farkedilm z • sevgide ve ülküde ~ 

Mehmedciğin yanında, birleşmiş varhklardtr. 
Tar;Jıin kapağınd.ı - gözleri ka. Tarih b1ıtnları her kahramandan 



2 Sayfa 

Her gün 
-····-

Dq ticaretimiz 
'----Drem U ....... 

• 
ultaıdıenin lu/ g1eMI n -
'-' feılıoiei - ....... , 1 1 

s~ .., ~ aon bafta
ı. iPnde c.llrw easıı.-n'J'? ...,a.. ... 

Akdeniz yolD buaün fiiilım ...... 
nlıeıiır, • ! ' 1i • i Avı p ıp 

'1•1-.. ._..,_, -
.... b biııilise)eri esna&•acla bozulmut 
olsan )s3p ··• in ~ı._...a illliza-
ren in .. d 1a. 'bir b.lslediır. 

Bu dakikada A vrapa ticaretini 
snlinhasıran K.aradenizden ı~a dl 
8-lpır. Jit.umeı. limaaları veJa T• 
.. ,..,ı. ie 7111JfJ..wL 

Ahnan - :a- lıı.rbi 0olay•i1e Ka 
radenma &.r ili aalıiDle our mit 
anında bir aaha mmtesna elıınak 
iz.er~ bütün aathı tehlikeli mıntaka 

SON POSTA 

Resimli '.makale ı la Roch~ f oacauld diyor ki: 

Hıuiran 25' 

T rıamvay- kamyon 
çarpışmasında 

yaratanch 
Düın .Kadllroyüncfo, bir :ım~ 

nfn ağır sw:et.:.e yaralarur.asılc ne. 
ücelen.cn l:ilı: vesaıti. ııak.Iiy.c. ~ 
.ıw olmuilur • 
Ka~Ji 'nam.vayı ~etmesiae 

aid şoloır Nurfnfn fdaresfndd.i 
3924 numaral\ kamyonla Altıyol 
caddesi ııdeıı geç_erken.ı vatman 
Neşetin: .ıaa~:nı:fekii 3g: numaralı 

tramva.Yla müsademe etm:.ştil". 
Çak; etle ~afanı buı çaı:p.ış.. 

• ma nmcei:ıde iamyonda btLUnan 
amelelerden Osman caddeye dü~ 
müş. b~dm ağır' surınte yara
lanmıştır. Y:rra-11 anrefü, ifade ve
remiy,ecck: bir haldll Nümnn!! Aas
tan~ kalliı:o:Ihu~ kaza ctr2fın., 
da t:dıkiknta 'başlanmı tır. 

BU alilııli, 1- -.ı. tek ......... 
le yolumuz olan Karadenizden iati-
faııle ebnek te bu dakikada güçleı- Hd:mlık bir taraftaysa kavga uma a -Het ••w --, Dn.naa ilt-1A9 • iımtJiCa .d ... b. helnnl.iC- ai tiıını&. .._ -

118iftir. Ancak tahmin edilebilir fti,. ··--····-··----··-···· .. -····-·····-.. - a....ıiır. ....._ 

~klal •lfPiile yanlamıJ 
Üsküdarda, Selamsızda T 79 nu

maralı evde oturan Sedad, ayni 
demiryol.nun yapılması eiti bu. ........ ,_, .... - ............................... -···········;;······-··-·------· .. . 

yolun mçıbuı da UUD ~e::ek, r-............. .._ .. __ .. :::J.l.Ltll .. _. __ . ..-: Soz Arasında: 
~ ~..:..~~ i Değışen dDnya ~ 
lıiyeıceldir. ~ ...... • ·-· ·!"iP :. Eskı· ve meşhur 111 .. rı·r-.. ---· .... ------.. ..... - ... 

Türkiye bir taraf'tan coirafya: ·-- -- -
.. ziyeti, cl"lier taraftao da hlldl •- • 

• yenile baklralWc yapan,. Anc11ti: ile 
bit aLu:ak mesefeJtiıufen d-D&yı kav
ga etmişr hu esnada Anesti bakkal 
bıçajile Seala4 ~- pra.. 
lamlŞfir. 

Yaralı tedavi alrrna alınmıı, ca• 
rikı hıjıtaı :J;ablanam$11T-

... dünyaslftln iktisad aleminde ya- mu har r ı· r 1 er ·ı --. oWuiıa ··mtelif takyidler Bir iele-'on dofayısile rs yıldanberi ric:ari mii- ..., • 
wıbederinin en_ .. , ... 11~· hesabının ::O.:::i.:-:.E garib ifiyadları lıikiiyesi 
~ .. ==~~== Yazan: Ahmed Hamdi Başar --- nle!Gll mek:tiirlijjiimfea ıu mek.. -....., B !mı d ı :.....% f SerYefteri dağılan. büyuR ınilyonerierden tubu aldık: 
,... w.- -0 ._. ..-dıwJ i9mJe ~· n . evre crın~e ~e ikım realıf~n tetMI'dntfen çık - t...!_" ~ ~-t!T-~ • ~ .. •-,.. '---ldı · cr.w ea __.._ lııaJ k ...,. jlgaç ıdarelenn'Clen ve dıktator. mıştı. o da sam1w.;, V" ~-apı"talist uu:UtlD lllaUIWlDeSll 5au»fa ÇllU\n erl'A/Ml' tımh1tı rrQıılııpmtn Uater 

7- } •• J.1 --J .;·- ~ A - ~ :lilf.er" fiıamnA Jı .titum:ınc:la: tefe -
ut ' 1 ·- ..._ .;w. -- llis- u~;,,.ıen bah:Jelmijtik. BiJ' mn memleketlerefui:ii sım! tezadıydı. · . . . rom -.,mnı1nıDA1 afd y,:ızıyı okucfUml. 
bshıı •• iırlil • eılehiliriıL let fçfnı m ru,u.k mazhari~ iyi Bu teza.tl'Iann kapitaTist cemi. ~An lhlllil B111 :zu1111m ~e11ıtan: :ipek IMeaı •lkna_k ~ ~~ 19J:t sen~aiU:Ie otup o·~ 
•• 

sJı:\ • .'.I_ ~ ~·-JL!_.:;__Je =flere malik olmaktadır. Dikta - tl . r r.· f t 'hl . ~· •uhewzıirkrinin• a.!.Z' doiJU- lar.ı beya7- dantellerle suslenmışf.iı. d _ _..__,, _....._~--., 1 lık 1 -'"" 
: --- - - _, --- r ye crın seyır ve ınr.ışa aıı t?l'l- B' d e.Il n: . r " - k -ı:a.u ~~ a.y o ar-... wı p • 1w;ı ı -

1 
elıllıiu törlüğün ter51lisirrii tuibi şartlar, rım tetkiikınden: çka ve aılelôı _ ma J.abili1etlerinden bahfftrn~ş, ,ok k ud ant ~nn1_!._?:~fl~' teavfye edeııı :nmllaTrlrlerıllialen Ek_ 

·- '·: ,_ -=JAe lıiır :...-.. -~- yani c~~._ 'l:ir bafı:r:an devre - ıı"......ıı..·'-- ~ il n-4 azıı 3J31111aPa aı.a. ya:ıa M2ımll•• iıy- a ar ..,.. aıDt ~ e egı nı...~ı...wı' .-. ...._ altı - • !! .. _ -- ---;ır• - ~J'~ mum .1"1UL-:uiW.U ueDı en' fuuı SOS- 1' ,.. ') ntal r • tl felJl'I ..,..,....... .. n ue'911:1D: euc;u 8'J',. t..... ....... . . ~ M sine gi.rm.esi hazırlar. Her yerde ve ar . b' mle!k ttc ne m~e bir fark olup oıı.ımı1acag•nı ILe p~ onunun r~:t. ~ıy~ e ~ık: ııl)awna.nmm ~ talwill iÇjll 
, ı..hiliiıMe h frun;ranı dmn . dC dı1'taüirl Y ~ıı ır me e rea ı gôad~ ıe9mıiıikSU.ün tle;, aiia. :asııorQ olurmu. Bunlar ıçın ek.senya -~ li:mllı pfeJı. torıruılite ~ 

--·· - pırawlır ~ ter _ eden': sm . cnr ı:..::: haline i.onm.asıı, RWI mlqlilı:mn a11ın: 1'\ryük eılanıılC tanıtiıP, &ir kırmıızt rımıt tncii ecluııfi fıatıma- ~ ~ııemı 6l5lr ah ~ 
ol.. e~ ·~Z'; anım [Çin ~ı . u esasını t~l etmişti. iRusyada in- kısım mullartiTle:rlft' yul yazaTkcn sız olaTak' ellerine hrr~ün iPli'Tk ç ~ nu~ 

Tllllft P•ır-'- fı:i ......, - rcJrme geçebilen ve başJaruıırla ın. lh:Lfiib " •• , ....... ıdJ:. FW't. E.us' anı=-"' .. 1.. . . ,.ı:ı ~ • k ı.:_:_ı.. gı"bı" ..... Jant"' takaxdı Fakat bu yüzüklexı,' 6/Mll 1iarlllll bir- JIUlı ile 1Z11.hat ~ • 
~ k l • · Jel J'"'iı"'"" ~- sı.c;. tur u ıtı~aaıann cmu a :a- ..... .., · mfltiln 

k..._. ~ '" -. A•*' s ,a . 1 aoa fe! bGlıımıı ~ketlr:r srnin nereye doğru gitmesi lazım garabet:l'cr fi" ı w*t .~ hak- ha: ZllllA'llil :rengi •c:raz .a.. eJli. Abo~ libonmania 8 yna 
nMll dui....._ JaizUJ• iı11iJ1 ile ınkılab yaparak buhrandan sıyrıl. ise inkılab da o şekil r.lmı:ia. mec.. kındali maİümarT mevz.uubafs. ede- 1.-.nllni.in iiiarime Rııwr&.. bi e~~- T rmı ~or.Aa 

_L k ·ı d .. ı h h d d k p &:- • ıı. • "n. • ve,a: r srn-.ua ~.arn .. ;rs. nllfo y-ın f&I' ı e e oy ece em u u ma ve cemıycw yem vır sur.un bur ılbıkfı:. E !eni şelb1 mı.zariye. ceğiz::: Marui bir mna olan J CDr dö ar.ıl ıaı da ~let tali;. 
dar. Demiryoaı. 1ıundcın Avrupaya 'ft refah d~~ne nJ-aştı:rmak den birçok noktalard, farklı idi. Bin eserferiniiı genişliii :ile cliğe- Mcrvırl' iıre, topllamak m ~e:r nurıa • ..:=~= mü:ı
P.tiii sibi . Sa.iyeye de &idiyor, i.roıkanına. malik.tirler. Kitalbm ve cızariyele:inı e'bedfil • ri de üsfübunun güzef şekrr ve insa. maksacfne yupfıi:"l g:zin:n'e: esn,:ı- saade ~ (ı.TeJ.efan rebberr s~ 
rnka da gıdiyor, fran hudud~ Tarihi, iki büyük devreye ayrr- g·ne .inanmış olanlar inkılab ha _ ni fikirlerile onret almış bulunan tında, kıskaçlaTTmr bir zıncır bag - fe aeıtızJ. 
~yor~ senra Mısır aahillerini mak müm1wndiir: Bfri msan!ann diselerinin tarihi zaruretlere ve BalZai ile Anatıol fnnr. buclmn lad il 1>~ bir istalaımı 'beraberin- Bkrmı! Utd ıcıt~ tek!:!I bir abonı
yalayan tleniız 'f'ğrkjye ile Afrika bütün dilnyayı tanıdıkları, buharı realiteye göne oun!atın ciışında er. ikisi de ~lrtlarını:_ pa;>~s cüb- de }aşır. SlrtLna ;»eşil sa!en~en Dir. mım: müdldeti iÇ)D4e: kı1Il3nılmıyan 
wMIDCla sanlü bir b..vu:alw. MaDı- ve makine,11 iqfederek rsti!ls:d ve inkfşaf.ını b'ı:: irlica Iıir mlhlaö;. besı~e. ~z,enı iiiı neın har- dhift &JYcıı,.. falat •u elllinnı. :maiı m~Tenetmn ~ abonman mücf. 
talıran bu kolllf:U ve dost memlelcd- müıbadele münasebetlerini <lünva dan uzaklas.ma e.ddettITer BUdi~gı. maııı. aı)•meden ~namazlardı. telif kısımlanıım aç1id4 oyulu ye- det.ine intik:ılidir ki bunı.ı. maddeten 
r_~ ..ıı. 

4 
• • d -'~ rf • ~ · Me~r l\'akim &ffon- ısc ioDMfna '11 d • .e• 'it I -'-' lmltlin ~ '1r-....- ı-tfı ..-.ı 

wrm ~ı ticaretimiz e yaaın ve o a mikyasında yapttkJ.aıa son ıki a. • miZ birçdk ha.ıfisee!er cercyr.ıı et- ~ . • . . d ~ı er en munao ey eroı. .7--"~· ~.7 ... ., .. ::ın u en u;,. • .., 
... ..ıı__ iad -•~--- b~ • dant.el&lıı ltolluklaz ııeç,mneyi i.ti,a B !1l u:.· • .:ı .. - _ıı__,, sahifede derei suret.ere tznıhlni rlca 
-vnlplL ...-eces e - roe sirlılt ~· dr§l..,.;i bwın 1.ai:ad - ti· ıve en Kô:YU lVIarxistleı: ve ınlh. !" .. 'C' uL •• 'Y"--N u gano e.mıaenlil' •Ug1'RCH:'TI1 ya oalara ak Lir tut al • aL ' ~ _ _ . ."' . eammi§lı. rııanal2 muuuıım .,&OLU elimiz kapuil rımllıım. lek düi _ ederim .. 

"1 1• "1° m arı 1C dum eden ve hemen bütun msan- la'bcılar i.nKı15b dışınd'a kafcfıfm-; Gotye için bir k1SY1 .. mü~ttlhlcre mel . . ba ~dam p&l1 • :fStanbuıı ·rc:ıeron Direktorü 
etler .. han ~ ke~ Y~ ve hk tarihini te$tfiı ey!Lyen: flk dt'V· ve hatta feci ş,ckiITercfe tasfiyeye aö• kır.m;a.ı,. ~]erine. gPre ise nı cı~;:.:.ıı:. suub :Uhak: Jlr"ıyazt T~zer 
~ ~ndinepyetnae ..,.as~m dik- re. İnsanTar y lnız sonuncu tanh mab!kiun oldular. :lnkı!ab or4ida pembe rvıltte yelelt giymek bir za- kak.~ Şrçka ;wÜ1Üı. :ı- _ * 
~le güden_ bır meml~kettw, •· fı... devresinde, dun:;a mikyasında. ce- hen~ ~ idaresi ve fafüıldüimü ru~ *- B'w y.&Ja. sı%tllıda ol'ma: - ltımmrlt :~°:~ Bu <aVZı'l'ıi dereetttiiten .soma; lift.ve 
nç olmak uzere Türki~e ile cenuf> miyet hfı<iiseleri ve mübwle ve dıevreshlde olıruık itibarile bufıran dan Gotyenin eline kaleını aldığını B ' tıi ulı .' hn ed'eifin ki, yeni ve et.cı fiti nlltnara al'-
komfularl .-as.1nda muhadele etli- lstfhg1 :müıtasebet!e1".J tesis ede ve intikal devı:E.St henüz f>itmfŞ. \•e göıııenı •lmamaştır. _ı. u,hmanı I'. -~'f'~ arrır 0 

aslt7'- tı.nd% 15 -'"cfan'berf ,eretonı. abone o 
leb·ı r~ r..• _r_ d.ı ı: Jı - .. . li _!'2 ed-ı_~ .. l -~ cw ve emen ~ cnu tanıma~ .JU• -

1 ece~ uU'Çu.; ma ..;ıe er vua. biid :re Daha e:ro-clTcrl a.--:zm b!r tam. komu.ruzm karulmuş_ aeğn - ı~ınz euiy.at'lmn guze numa.- • . lm nlil:adtınn f~ bir alııonıaıa 
Tlirkiye bu va:ı.İyet;i &ÖZönüne ala- -· a kn?ulmq bir rc.)ıim ve dirp Realltey~ en yakın ofanı d'a nefefinırlen (Cla.rrue Flarlowe) in d\ k®~ı llalk kna tlı cid. ~ti iÇi.nft hilam!mtyan m:iiü
rak cenuL ve ta"' fwnııularile muh- biT z. b h ~ }ten. galiba Rusyadaki ~disclerin bu mii:ulö !amuel ~dıanionda da ~o a çk ~ d asın an b lmıeler'"ıaı d(ier .:boD.man:. midıdet.iDıa 
telif taribl.de müteaddicJ ticaref .;,~, . eh aş . i::rık! .... ~ e, tarzd~ ceaycı.n etmesi olncakm. mücev~c11 rmtl21u var~ı. ~."'}:!ı~li cıı:'şara io111:,.-• 

1
• • lııtibli. delfliıli. llltiida!aa:. ~ttl.ğl DGkt.3' 

anlaımafmi yaptı, f>u anlaşmatarı ~-- .. _ ~n Y~· oı;. rp:::.Jiw..- • • dala ZJyade rek tqı bir ~ge ın- Mıt\.GDerftr• de servetlerı ~ ..... !idi~ 
tat

t.!tc •--•· • • li ı ı h dier ve d;a:~ Makine ile istıib- ıt.ıl.QIU.T~ye gel'.itıce, memieketıı hisaı: edfyo~clu~ Fakat lb:ratıılln 'hüı- 'J A"...... ""'""" ı· l 6 y1 k -•--ı. x 
UI& eUIM:a IÇID e nat;D &:e en er f ~.;ıı,. ---' 1- _ _, ·-.:ı ki . k l!.lo. t--:.ı.~ . . dur. « o,n,µ,e ~e Ul a 1 ~ ._. .. 

gayreti sarf etti. Fakat 1 S. senelik sa ~ ., .. ,, ....... ı::e:>~ıeır::ı. an:-hrru& ~~LAie ın 1 fll!J, ~rru:zm en yülc;e ofrnas~ şarttl, muhınr:lr; y:ı:zı ööglllJGr dcyomm,. fa.ka.t. şu kaW iıldanberi 
b. üdd iP* elde~ ır.uhalJere ve: munaıta cıkanları blll)fil. ma:z.b~ti cuntl'eslıırlen yazarkeır, parmağ1nın üstiinıılen bİ1I devzn ~abonem. seneliktir fazla 
.:emdaın: .. -•,.ı.a ~z.;;::. JOkluı. :Sa \tıt1'cııia: ilk fıuyük ta - olarak harikulad~ ~.ir,_şef tarafın- bir atima neş:ı:den güzef. taşp ley"- F~e: :.aaman~BTda,. fevkıW• mükaleme lellellk mlktaı: bittikten 

b"t k lef rı1ı devresfnc!e muayyc~ m:ın pren- dn!l!. lcuımlmıJŞ: ve büyük yaratılış- rediıtt ve sankı ılhamını onun parıl- d'c ahvalin yardımı ile temın ola - sonra. hesa.b edilmelidir. Balbukt s"a 
ta 

1
1 d ~ '6c.retİlltil ed b siplcre dayanmı' yer ya uçara- tn bfr yardımc! ~el tarnf'md'an nfu. tılaırtndan alırdı. nan ~}erden ~ir müddet aoua 6 ayfık ?ıesa.f> edlyorsnnuz, 2517 yr ıı-

bin r ]n ~--.. ,;i;.,, e Pi'~ torıukkrr lamrl:Qrıkt<'.:?r ıonr.a~ bun- r~ ed~lmiş_t.ir. Ata-tür~ y~i Tür - . «Define a.dasl». eserinin mu_fı~~ri- ~er blmı:~rt Çımkü w s~r~ fall miikft.Iemelen fazla: görerek 4X-. 
Mıaır, fran ile .ı.,.., da lnr natarrn m ayrı ayn "-ıs uzlln ftffefu ya _ kıy~yı yara-tm:ışg_ 'l'ilı~~ de o- n Seeveason ~ge!ınce; ondaki ıtıı - Bu: te~~le ı•LiAad etuıcmektedır. \:e dalini alıyorsunuz, ben senenin mil -
n*ay.et birkaç mislidir. i)yabildiler. Her iınpırrntorluk kcn nu yaratmıştı~ Türk inkılab tari. racii daha sa;~b~~· Ya:ıi m~·~r;:~ Iieı: Ç.lYd ukkttlcmelt~ ~ey~~· klsa ~ tel>a~~ aymııla:.M~OllD l:ılçbllcrllan.. 

Sulh içinde bÖ1k olan ft"Zi:retin dfne mr. bf medeniyet reji _ hfnı tet!kik. edersek onmı önceden oa~aa o;urmh~ ıçın. ı;.ı~ına sıylMl ~oır man a y:ı ip- g".ltmcıuewıı. Iıl'Mlı& ..... 500 mun.aı:eyf d durma.-
biitün dün ada mübadele ihtj cı- mine malikti~ fakat hiç biri ikendi haı.ırfanm~ ~Iaşmrş fıkırlcre fa'1!1h sıym:k adetı •.?ıı. ~~nu~ a : Ha:bden sonra birçok biiyüi dığım !halde fazla mükCı.lemo ~edell 

b ~ • a4e .;ı •• ~~· - • OüC dün gpre. cemiyeti imal etmek narel'cefi zenae nususr surette öm:lmulmılJ bir Amer11lan zengiı:ıliklerinin ~ öclc:rmf oluyorum- Ba<km:r. taksıtlerln 
nın er v ten zıy ~ gu reıumnı • ~ yara yaT<1.ma-

1 
a ~ bu. noktadan da za kravat. bağlar, bafn•ıı geniş kenarlı ialkmaaının sebebi d"• llu olmuttm senemi otanlk arn:ıma.mn iatemekliğlm 

.. umaatn.la ~ ~"1ae maıus m:ş ve hıç _b'..r tan'Tı d~sı::ıde o~ dıgını, . - - heya:ı bir ppka, slrllııa da kıta l:ıic Mes r,· Amcrikada - •. .. .· bu sınte!ehhümün vermiş olduğ-u si. 
b9 alıifaa ,.- t.t.m.ı bdlenelJilir- bir rejfm büfan cfünyaya tesfr ic.. run O}a.J2, - "tDadla:tım. vcrmış bu- ceket ~ıı ..., .. ları•1a i• genişı. ~ k e a kib '. ba?Jn Ameı:ı- nirdcn kurtuhalt: il;mctır Tavzihte 
di Fakat 111alt1ef 1- ıal...,_ lıek- ra etmemişti. lund':ğ:ımuı gpciirü~ li_er _inkıla.f.ıın. uımı süvari çizmeleri aec;irirdi.. Bii-

8
.mn. en . 

1 
ar . ayfayesı. ~dd'eıl~cn babsl geçen ~ mnınaraİı kanunun 

lsz Lle haldı ~ tlcnceyi Halbuki insanların dünyar kendl:ru:len evveli bır; :fikri hazırlık tün bunların üstüne krsa kenaılı Mıam.ıcfelc.i E>ernng aifesılHft malı - işletme tnllmatmrmemnin 10 uncu 
hir ............ yı t.ammalılı:ı.nda.ıı. ve yenı d'cvres'i ol:nıa~ lazımdrr. _fn~ıral!n· - samur bir pelerin alma:k limunumı k.inesiı de 1ı~e ~öyie .b}r akibete. ağ-~ plii.1ce', bu madde: 

........ .... A. · itıt?'i' ,.,. iltih- taı:ıuhkları ~iıln~a parçcılamu jeo • mrzdia haztrbıc, yalnız htirnyet ve: c1uT41rdı. r&ml~tır. ~il~nın reısı olan miste- cYeni abone olanlar abone oldu.k.-
..ı ~ ..__.,lii,İllde a- letıne sahaları halinde ~~ istiklal fi~i1:1;~ ~zerinde o~m~~ - Meşhı.ır İngiliz siyaset; adamı v~ ~ernng zrraat ~le.tkrj ticaretinde lan qm ~ 6 aylık 'Veyı:ı. sene. 
r-'t dDir- ........ Denlia aaıı Iarmdan v~ makineye tahakküm._ tur. Hatta t:»ı..tlfil dahi hDrrıyet aıuharrir Disraeli'nin de buna ben- aiti.as: yapmLf bir JDsnndı. Bu sa7e- Dk _'Vadeye es» ~lıular.> şeklhı -
dilılıpa de...._..,_._ Ierin<:leıı somaki mn mc.den.!yct mevzuiTc la:Iştırr!dlğı ıçjnı.. ınilli :ıer: manileri vardı. Dama si,.aft de mılyonln kazamnıy~ _rıuvaffak cled~ ~ ann11na r:ore mWdleme a _ 

ı... .... t JI lm ~ .;- · amında. · ·et. hiı.d' el · dün aJıımıınP f üJlri. ıı.,c.dal latlife elbise giyerdi. Elhlsı-.sir.in as- olnıuşt•. Her m;Jlyoner gıbı de keyif 4edinin Oıı şekilde '11tarılmaiile alA-
y-U.i ..._ .... t.ir =ııemMlıet- nı:ı cenııı; ıs erlr • , ............. - ... - ..... - .... - ..... -·-·-·-·-.................... -................ ve zevki iÇio bir takrrn sa-r.fıyat yap- tllh dcğEııılür. Eler bir Jaa.p 1na.d4e 
tir .._ 

1 
'if 11ı9ıır, Filistin. ve yaı. miky~uda ceı:eyan ~J e mayt halrb buinuıttu. ~1inmi mali - Tarsa muhterem teıeıo1.1ı cfirelrt.irlı. 

lrm ı..- ~il s-iye ~~cna~h. heı:ed" ;se JSTER ıNAN, kinesi, i~e bu ıur~ıPe vücud bul - mamr eöain orı.a ~ıım.:. 
iae Fr1n mH=e shHdir. • llMi,.aç- un . . Y~ r ıcı:a edeı:.t?r t nlUf' ~ buranJn tamamlanıp bir A- - ....... T ...... A ....... K ....... V ...... 1 .... M ... ·-······· 
1
_........... ~ _u.ıL..... ·~._.. diı. Etı itillarl.2 da son m nıye iSTER iNANMAI merikam milyoncrirıin ilr.unetgahı _... ~ - ---ı •--en . 1• __ .ı,. • ·• • ~~ • ıı. l '-L'iJm • · · le k ·ı d ı:..._ t • , ... ~ nı.amı,. ac;:nuı ,~arım Q~u·lll ...,.ına OUMM esı ıç.ın 11 mı yon oıa:r 1========::::::========-=ı1 

1 
~ 1 • rmrn ~ - etittek ~bnm ırıeydolna lkoy Dün Kahireden çekilmiı bir vederinia kumaadarudır. Fal.at sarf edilmişti. İçinde ;ıefis bafıçele~ ffAzlRAN 

h~~ ~ ~~ Bud, -d - cb*tan. sonra, dfınıyınu.-ı muhtelif tefaıafta aynen fU rimle,iı sö - muele Je orada deji&-: mülrellef daireler vardı. Denilebi • 
.. _. • ~nı.aaın an a :ı. • ~'-, b' b'r.l n- ___._ H-a zd k. · · kaıd" l' k- b ı· l k b h n_, 25 A '-' l 'dil llllllRleket'. d kuUm.tl S"E::teıımı;w;; u l t-.Iuı::: r.'.'.e.'iŞ.e ve: .--: 1nırıını a ço ayı ıgına u ı uranın ımon u ve a çeJe. ,_.... ..,,.., nı ... •:ı" 
~ ~ 

1

1cr file -:L - hatta mukadderat iştiraki olan ~ - crBepelril Helid Pellalem göre iu Suriye llar~i Layl.dliı ri, dünyanrn herhangi bir nebatat ~ 18'1> 
dil aı t-?;. n ~1 sf ~- discler cer"'y::ın etti. ~ Umumi ile general Legenl.İbomllle Suri - z..an de Gauile lııuYn.aıeri Suri- me,lıcri ile rebbet eclehilecek bir H:iraa R .. mi w.1011 tt:::; 

1 ;:_:._• -ç~ ~fıra il.!: Y':,;l~ye;i H2'.'bden ~o:ıraı :muhtelıf memle _ yenia mubtaı: biı: cütnhuriyet o - y~ iitillal 'ffreceklerini il9n zen~nli~ ve nefueue idi. U 194t Gl 
"J'IC gururuı.ror au .ı a n ı--l rL.-•. ·~- ......,, L --EL. ı.-:..'t-.ı: f-11.._. ' d. S • V r_ ''-' • nı.__ • eh bc:areti IJafrftnfndım /lı. Jıc:etkrde ayn aıynı da:vaı-0.ı;uan llTilK uanma .J_ •• ,,aca" rmnHft: - e.~-,. --. ,ım ı unyeye ada KT nmıteT L'1':Tnr.g öldü. 

1
_ 1 

1 
...:r_ •-· aL-ow:_ lrfTUJJ'B meydana --ı~~,,. a"-n ayrr futilal deyi &r.rı•J.11M1llla 11111~ .bsıuf· gintilden. soma Suriyeyc vıerile - Çoluk çoeakları 1'1.1 muhteşem ka-•omıu .,.._ """7. Ye .l"U'J".JKll om - ~......_,. J , __ _ı._ _..._ , .__ • _...ııl • t"kl"'' _ı ' ki ' ' d id H----r-------.~--.. 

1 k 
..:........: • ..-L d ve inkııab hareketleri son mede - _.....,,» cıı.s: OWlD feYWl _. cııs 1 mı ı> "'e - §aneyı es vazıyebn e ame etmi- GU"•Q IM.SM ıu arına arıı va ... .J ..... pna~ e- • .. Bu Ba7 Halid Peülem S...i - ğiJ c1111u~etıı olarak ilin e - · ,_~ b ı d ı ı.. C. Evvel ... • _.. harft. ~ nıyet nı:zamınm dogurduğp te:zad. ye unııurn u ama ı ar, satı ıga çı - :,. , v. ::i

1
. , ~: 

g ~~ ~ aunyaya !ardan, .meselelerden kök almak Jede baınlrilliğe yeni tayin edil- dilmelctedir. Btmunla beralter bu kudıhn. Tahmin edilen kıymet .... yenı ıuır uwzen verecegt zamana ka- ınİf olacaktır, geaeral İM. 5uri - , İflle tetdac:ak. bir nok~a. bulumd~ t · b · ı d ı b- ,.... l b ııo 29 
d 

..___ L-J-•L , __ a.. _ taydı. ye mış eş mı yon o ar.ı wıg o,.. 8 , 5 i ~ 
.ar uu mıı-=" ..-ıacaktır. Bagun ve- Bunl "ci'nd b':r tane Ru yeye girmiJ olan de Gaulle kuv- ğuna:- du. Fakat kimse alamadr. Nihayet ı~-;.......,.,-=:....,,----,~---;:;--..ı...-ıı 
rılen kararlar, alınan tedbirfer Pıep • ann 1 :- ı - s IS E bir irlcet kuruldu. B\I' p.ket şim- O~ıe 

1 

Alcpm Yatar 
iristihakdeHiıııinsrrf~arfJ zama- inK anı - d nence hsırlanf~,~ T R iNAN, di, bvmaHcanenin arazı kısm:nı Jk,. ~ • .J. ::ı. L> • 

• ,...Puııiye ,_.)'aft manlı:ht li:alı~a:şı~uş vt:? I<:1nu:ı~ .Ll\.Jr ,"' is TER t NAN M A r raz edip ıatacalc, Imıalarınd~n ela 17 la '5 ~ 4D 
rar ve tedbirltPclir. fer uzerıne cemıyet.i ur.al ~;c • ~yoaerL;f ;çın olel ve aaaiae •la· u ~ :1,,. 

E11ra. Fıaonket· •• K&mi.irrlwı bir ta # • • 

ÇARŞAMBA 
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Telgrd, Telefon· Ve Telsiz Haberleri 
Avam Kamarasında! Sıhhi teşkilat hakkında 1 Almanlara 1 

Türkiye hakkında 1 Pa ı· d gire 
müzakereler 1 r 1 grupun a - (ıı.,w.fı ı_ .... -'adlı)_ 
(Battanfı 1 inci sayflıda) i 3 Vekı·ı ı·zabat verdı· =~~r.1:ı~~~~~~~ıe

0

.k~~~ıraş:~~= Politika dostlufiu, zaman mutmain olamamııtır. Hit-
tilaya baslama'arı nctıccsi olarak lardır kı derhal gen donmege f f d ti ğ ter bunu açıkça aöylemektedw. lt-
lhiilkumeti; ittihaz ettiğı kararlö.1" 1 b men aa os u u minan fÖyle dunun, bitaraf doata 

mecbur olmuşlardır. Atı an om- Y . Sovyet Ruayanın zaman zaman öy 
B. Çörv>ıl tarafından emsali bir b ı k ı ·1"sm··.,.u··r a•,.n • S l R E -~ A. aa r ır ara ~uJ uıl'. . - • e ım agıp meç le dodluk fatura,arını a1nııttır iri 
tarzda dünyaya ilan edildı. Ankara, 24 (A. ) - C. H. P. mai Muavenet Vekilleri hükumet Tahrib edilen tanklar 
Tecavüze takaddüm eden hidiaeler Meclis grup:.ı umumi heyeti bugün adma cevab verdikten sonra bir Bedin 24 {AA) _ Dünkü gün S ovyeı ~mya a:hziainbe ~fi ~ •• kart!-.:~ .. ~i çıka -
Bı~aiin bu muazzam teca\ijz (24f6/194l Salı günü) saat 15 de çok hatibler ovnı· mevzular hak ' k · · 1 k ıeçen azar sa 1 at ıyan ·-._.ır • ..,--.. --.ın n saiJe.. 

-D- • k'l' S ha b' H'lm' k d . h '!. - Alman havı uvvE:t eri şar cep- Alman taarruzunun tam bir inkitaf si, an1atılıyor ki bunlara, İs!~ 
hareketine ta!taddüm eden siya~i reıs ve ı ı. .':Y. n me usu 1 ı ın a ve n munasebetl~ de me:n- hesınin ni.sb~ten kiı~ük bir mınta- halinde bulwıduiunu muhtelif kay- cevabı vermeye imkin b....Jcma _ 
had:seler ve bunlarm neticesinde Uranın reıs!!gm~~ toplandı. leketin umumi sıhhat durumu ve kasında yıiz dü~man tankı tahrib n:.klardan gelen haber' er bildir -I mıttır. Binnetice prk komtuM1Dun 
inkişaf eden bazı vaziyetler tınk- Ruznameaehshıvıl sıh:a1~ teşkila- onun müstakbeı inkişafı tedbirleri etmişO-cI:r. mektedirler. Taarruz hareketi pyed j nihai tuaYTUrlannı öirenmek İl -
kında size tafsil.it vermek isterım. tı ~le onb sı ~~. teş ı atını~ ~·e üzerinde fa?Öalı birÇ(>k mülalha... Şimdiye kadar bütün cephede bu hızına idame ettirir ve Alman tiyen Alman1a. Berlinde vukubu -
Meclis ve memleket bu mesel~ adlı tababel teşkılatının bugtmun zalar dermeyan etmışlerdir. l-Ia- ne kadar düsman tJOkı tahrib e- ordusu da, malUm kudrP-tini izhar lan mü'ikatl' anbmıttır ki Sovyet 
hakkında tam bir pratik noktai ihtiyacına c:vab v~recek ~.urum<ia tllblıerin beyanatını ve V~kıllerin dildiği tcc.;b;: • eclilerrıcm.iştir. vesilesini buluna yeni harbin akı - Rusya, kısa bir müddet evvel bar. 
nazar kabul etmelidir. olup olm~ıdıgı hakıcında hukılmete nihai izahatını mütea'kıb ruznamf'. Tayyare üslerine hücum beti fimdiden taayyün etmiı de - bettiği F'ınlan4yaya karp bmı• 

<18ir netice deiil, bir vuıtaı> tevcih edilmi~ bir sual takriri V.'.'tr. de başka madde de bulunmadığı Berlin, ~! (A.A.) - D. N. B. mektir. bili yenememiıtir. Bu memleketi 
Gözlerimiz hedeftedir. Bu hedef <lı. Bu tcık:-i!'e alakadar Adliye, cihetle riyasetç-e c~lseye nı1hayet ajansı bil<Hriyor: Bu münaaebe~le 1939 bai'esi bü•bü~ün ifcal ebnek ve Balhk de 

Hitlerin Almanyasıdır. Kabul eJ~- Milli Münafaa ve Sıhhat ve içti. verilmişti!'. Alman muharebe tayyareleri, batlarken ortaya atı•an kihinvari nizinin hemen kiffeaint? sabib ol • 
lim ki Almanyanın gözleri de b!r . h . d h bazı tahrr.inlerin bugün kısmen ol mak ister. G-:.ue ayni Rusya Ro -
hedef üzerindedir. Bu hedef ae • şarkı Avrupa cı:>p cs•rı .. e mu. ase. sun tahakkuk eden mahiyetleri kar- manyayı ele ıeçirmek ve Ba'lnn -

ingiliz imparatorıu~udur. o tngi. lzmı•r ve havaıı•s•ınde uzun mat başlar başlamaz mutev~lı.d~I- tısında hazin hazin dü,ünmem--k lara ayak basarak Bulpriatan~ ver-
6 ga1ar halinde So~yetlcr BırlıÇın- mümkün olmuyor. F'ılviki harb Jıetmek, bu arada Bopzların birlrac 

liz imparatosluğu kı bu Almanya deki aske:-i eht>mmiyet; ha:z hedef. 'baılamiak istidadını c8sterdiii sıra- noldu·nda üsler lmrmU ister Ya 
takib ettiği ~ihan tahakkümü yo- n b lerle silah fabrikafarını, 'k;taat larcla beniz tarafl&fll'amıt dünyıa ni ÇarLk Rmyasınıa eze1i davaslD 
lunda haldı olarak bihakkın başlı- suren • ı r zelzele oldu tahşidatını. tayyare üslerini, ben.. brfııtlMla baat imanlat' tuhaf teza.. ve biiyiik Petro'- ~etnameai-
ca mania olarak görmektedi~. ~v- zin ve muhimım.:t depolarını bom- hür1er vukubulac:aiım. birbirine u ni yerine ıetinnek, bir kolaJIDI t.-
yet Rusyanm istilası bir netıc:e ae- bardıman etmişlerdir. ..U sibi priinea memlekellerin lup Akdettbe inmek. 
ğil, bir vasıtadır. B. Hıtler Sov- . Kal'i hava muharebeli ba harbcle birbirlerile y.ayana har- IComiiaist R..,...~ TeStnea hed-
yetler Birli~ine hücum etmekl.e lzuur 24 (A.A.) -:' J?ün öğle - ier bin~r~a da çatlaklıklar ~u • Bern 24 (AA) _ La Suiue bedecelderini, lterahet barbedeca- ale7hwı ~ ~ündn .... Füı,l 
bu ıbü.yü!t devletin askeri kudretı- üzeri .. at 11 de tchramazde orta aule gelmııtar. Zelzele saat 11 ı Lef gazetesinin Berlin muhabiri Alman leri sanılan ..... Wretlerin de y.k ........ , ıelince, ~ ... r• ihtı1i1i ba -
ni kırmak ve memleketim!z]e Y87 aiddette oldukça uzun süren bir zel geç~ ~ıla~ıt 1 O •aniye devam aekeri mahfellerinin h:uekitın in - dijeriDdea ayrtl.caldarı"' haher kunındaa ..._, bir harekele la
paıeağı düello için bıze döneceği zele olmuıtur. Huar yoktur. z~lzele 1 emuttır. Oiier kazal~'l sanın - ltipfı hakkında ketum davrandık- v.....qlerdi. Bu sözler, ka~'i Wr e- ~ e-,."!"~,...~ ~~"üd ,.~-

k~ bııın1n veya bHiha- ayni zamanda Dikili. Bayındır, Ti- tıdan hasarlar .o~duiu hakkında ha IHanı tevid etmektedir. .... iltinad eden ,eyler cleiı1di. ~"""::" .a~ern m - • 
zaman pr ~• •- 1 rd rih M berter ıelmemııtır 1 tiWeri d ilin ed orl.rd • re hisıl olab'.lecek endişe E' e.n re, Cumaovuı. Sefe · iıar. ene • ~ Diğer tarlatan GAZette de Lau- Fakat busün, o tahmin'• kımıi ol- arada :;.•.a L-- !_._ ~ 
kurtulmak ümid=.ndedir. Her b:r men, Karabu~, Urla; F~ ... ve Muila 2.f (AA.) _ Biri dün •anne tunları yazıyor: sun birer hakikat olmathırdır. Me • :. ~ ~• 7

-•• -

muahede, h~r bir ~t ve her bır bilhwa Deiirmendere nahıye11nde gece ve biri de buııün l Z.lO da ol- Askeri m~fellet' !>ütü~ cephe. • seli fqiltere ile Fraaaa Ye mese'l ~ .!:!:""' ol.n Y~ .ba ı,a!~ 
anlaşma B. Hit:er ıçin y~ni bir te- fi.ddetlic~hiaeedilmiıtir. Değirmen- pıak üzere burada iki yer aareıntısı lerd~ .her feYan teabıt edilen plan Ruay~ !le .. A!"'anyuun nziye•le ... ln- ~ bir ~ ~ ~ luır -
cırviizü ?rten bir perdedır. .. derede vukua gelen zelzelede mek- olmuıtur. Bunlardan bugün duyul - ~ucıbinc~ cereyan et"?ekte oldu - de prulcliiiü pi. ı .-ında ne derece acı bir bHuın 
Aı.- • ~ _._ tec:a..u: teb binası ve köy odası oturulamı muı olan laHlnb şiddetli idl Ha- gunu teyıd ~lem~k~edırler. Alm.an Bilhaua ScwJet Ruayaya latrt clitelailirl 8- tuanour etmek ile 

.... _.... •- d d h b olmuı ve dı'- sa yoLtu • ların elde ettiklen ılk muv:ıffakı - baliMtmeye karar veren Almanya- d !l...IL ....- So t yaca~ erece e ara r ~ r. ti . djLL d i h' ed' ....1_1....& • • _..._ _ .... __ ~1 eii-. B d •Jt· .ene evvel \'ye - · ye en ~~ate e er ma ıyett ar. nrn, UCT- l'elSI _., ....... ya.-.. .. .. .. • 
1 ;1 r; iıleı Almanya aralarında çimiz •titare için Büyük. Britanyaya böyle olmakta devam edeceğini te. ~sk~ri. mahf~llerin hasıl ettiği sa - iftaat, akal aahit olancıya • adar, Göl~~~~ .. ~~~ ... 
~r adeır ı . tecavüı paktı imza et. davet edileli. min etti. rih ın~baa gore, Alnıan 'hava ltuv• haJ1"9t .,,. dehfetle ~ edil • ~.:.ı • em~u~ ~ • 
bır rnı · . d . . . . vetlerıle Sovyet hava kuvvetleri a- mele limm plea taribia en atır n IUf ~· bir iftı,.. 
mişk!rdir. Bu paktın ımza.sı~ .an So.yetlerle mıiakereler IBaşvekıl.n, bıztm namımıza ruındaki ıkat'i muharebe sonuna • ppaı tli1drat Mr neihaa ol - nm kwbanl olıı....,tur. Buna, öte -
sonra Atmany: Sovyetler Dırhğın. Son günlerde cereyan eden ha- tekrar tllahhü:i edere'!-: izah ettiği. )'1lklaşmaktadır. Almanlac bu mu- iiMfls. Baaiin Her Hitler'in beya- denberi clomı• ,...mı, bir meat 
den h~ir şikicyette bullın~amış.. diaeıleri müteakıb, Rus hükumetile gayemi~, değişmez lıedefimiz Hit- harebede teveffuku temin etmiı bu- aatı ~ olavcw ki 1939 yıh leket aafatile esef etmemek elcl8lt 
tır. Fakat Almanya birdenbıre ve aramızdaki müzakerelere devam e- lerin ve Nazi rejiminin imhasıdır. lunmaktadırlar. MezkGr tefevvu - batında Almanya bir P<mazcla i .. relnaez. Fakat ba münasebetle W. 
hiçbir ihtarda bulunmadan darbe- dilmiftir. Bu mükilemelerin \Jütün Bu vaifed~ niıhai zaferi kazanıncı. kun harbin netice9i üzf!rinde büyük eli. Sovyet R•yanın orva yaptığı defa daha anlafıh10I' ki politikadr 
yi indirmişti..r. Hiçbir protesto no- neticelerini aöyljyecek vaziyette de- ya kadar asla sendelemiyecet:z. bir tesiri olacaiına ıüpbe yoktur. bitarafbk deli, Almanya için ita asıl olan clomtluk delil. menlaaıtlr 
tuı verilmenüt ve hlçbf.r milza- pUm. Fakat fUDU ııöyliyebilirim ki Bir milpr lasiL lirası Şimdiye kadar Ruslar Alman - plmw•n ._tula .. 11n yeslne can Ba acı, fakat doiru premipi akıl 
kere cereyan etmemiştir. Sovyetler Birliii büyük elçisi Ru.- Londra. 24 \A.A.) - Avam Ka- yanın mühim 'merkezlerini ve batta kurtaranı oldu u harh böylece dan çı~ alcl•..,.....ln 

B Eden bu münasebetle Alman yaya a.kert ve iktısadl birer. be':et :nıaruı, kıqa bir müzakereden son. hud~d tehirle~ bil~ ciddi nrette hafladı. Fakat Alaua,,a muaaam tek ..,tldır. 
h . ·. zırının son sahte beya- töndenaek hususundaki teklıfimizi ra büık11mctin isted!ği bir mılyar tebdıd -:c!ememıtlerdır. huanlarile m&ca.lele ecl..ken ba 5 1 _• ___ ~ ı;; 
ancıye ·ı~a tmı'ıb"r Beyanat ıudur: Sovydt hük\imetinin kabul ettiiini fnailiz liraiık harb taheisatmı ~a- s 1 labraflıktan ....ı. surette hiç bir • '-"" I' C....,,,11Up 

natına zı~re . . b'ld' . . B h tl .. t ı_ ·-e· - ovyet e ö Yunanistan• gittikçe artan bır ı ınruıtar. u eye er, muı ~r~~ I::aıl etmiştir. re g re 
1 T ltıt'alarınln ihraç e - gayemiz olan Almany~yl maglub Eski hart.iye llUll'lllln aöderi . Ticaret Vekili Mare~aı Paten ile Darlamn 

wd.rhnette. ngı ~arfl Alnıan kıt'aları etmek hususun# sarf~ilecek gay- LondM 24 (A.A.) - Avam Ka. .. CBattarah 1 inci sayfada) y 
1 es1ne h l · t lif ec1ece1c.ıerdır • du.c:.ma · h · · · · Ankara a d.. d .. arası ye "d 1 t:t Bulgar ve Rumen topraklarında ta ret en e • • ' marasında. B. Edenden ~on!'a söz r·· ~· saoa arazırr.ıze g:rmış, f OD U Dl 80 aÇI mly 

tid edilirken. Sovyetl~r Birliği in - aNuı. ~~ati• .. alan eskı harbiye nazırı B. Hore- fakat oğlcd~n ~nra .. ınağli\b ediL 
silterf: ile anlatarak. . Sovy~tler Bi~lagtııe kartı, h~r tur beli-sha, vaz•yetın son gösterdiği mış ve mu.tabı! huc.~mlarımızla 

Evvela Yugoılavyaya açıktan a- lU reemı ve mukerrer t~ahhudlere inkişafın mutedil bir memnun•yeL devlet hududumuzun otesıne tard 
çığa aiyaaeten müzaheret etmek ve rağmen yapılan. ~u teca~z, ~~man le karşılanabileceğıni söylemiş ve olunmuştnır. Şaulay mıntakasında 

Samsun 2.f (A.A.) - 8ura)'1l 
gelmit olan Ticaret Vekili Müm -
taz Ökmen ticari ve iktasadi mü -

easeselerimizde tetkikte bulunduk -

(..........,. l inci aa,,fada) 

aizliden gizliye uk~ri yardımda ların son ihanetinı ve .• e!'erhhadladde- sözlerine devamla demiştir ki: tnpçumuzuıı ateşi ıle takr.ben 300 
· k l'l ı·· ..._ nazılerın u u suz ta-1- t~ı. 'b ~.:·1 · ı· bulunma • . . ı e uzum va l h' · Eğer Tüı·kivey~ yardim etmez. ılıl\. aıurı t:"Ul mış ır. tan ve halkla temas ettikten sonra 

Saniyen Türkiyeye saranti ıle ihtirularınm ci)ıantum~·ı ma ıkyeti sek Türkiyn Aln·anyanın As,·ada- 8reet liıovak buau'"n Ankaraya do"'nmu"'ıtu'"r. 

kendisini be6taraf etmeğç Q&lıtni 
hakkında bir intiba haııl etmiıtir 

Marepl, nezaretlerle birçok reaıni 

aairelerde -kendi fotoğrafı yerine 
amiralin resimlerinın asılmış oldu 
ğunu öirenmittir. Mare•al Petain. 
Darlan'ın eski muhariblerin müza-

_ ı_ B 1- • ta ve Alman · b · delilini teş~ı etme le-. ' • - · • B · Jost l B ı k • tesir yapar~ u15arıı n . run son ır .•. .. .ih ki iıtiraslarının tahakkukuna ve ıe 0 ı:: ve rest ıtovs istika.. 
yaya kartı tecavüzkar . bir A;:zıyet ~..': .Hit~er it verd:r b:°~:bat:~!u:!ir: menfaatlet·ımize kar~. taarruzuna metinde, dıi.işman. şiddetli muha. 
aldırmak istemek au!etıle bb'" ane~ ti!'lhını'-~-•r b~re ~n akt imzalayıp yol olacaktır. Suriye sefpr nin bi- rebelerden. sonr.a setir c~2.ütamla- Vazife kurbanları 
y~yı. arkadan vurmaga tqe us Fı ":ııwı.~ •:c.~ze Pgeçmek, kışın tirilmesi tacil edilmelidir ve di- n~zı gerı çekılmeğ~ mecbur et- heretini temine çalııtıiını zannet _ 
mattır · ertesı gun t .. I k b k • l d T .. k. mış ve Koıno Loınzha ve Brest- Aydın 24 (A.A.) - Valimiz- mektedir. Bundan bıııka, Darlan 

B .Ed beyallatına fil suretle oyalayıcı tatlı .c;zler soy er en •- ğer taraftln as erı S9 ıa a ur !- ı·t- ..... ı- . 1'' ff le vı'la·yet daL'(' d k' b ki k en ki ı k d• • 1 · ı ~u ısga "' muva ak olmu ıu an e 1 ata ı ve em .. ·v.·"~ t-L~1 =-tı.n 3 • da Lenda·sı·n· 'd · t ·ti • harda bombalar ve tan ar• onuş yeye emniyet verecek te oır erın -.:: Ş.. .r~ ~ G.. > .. 
evam e mıt r. h l d h übah aördüOii al d .. t 1 b" - . t tur. yol.tarı. teftİf etmekte iken bir kaza kıymetli taraharlar t-mı'n etmı'ıti'r. Bunlar, Hitler'in it am arı ır. mak. ep ?.nun. ~ .• ~- ınması a mus ace ır manıye ~ 

Bu 'ıthamlar karııaında aarhatle be- 19ylerdir. Bucun hıçbır nazı ed.ebı - arzeder. Hitlerin !;urnacza hAre- Diitüriilen tayyareler ~etıcesmde Menderea nehrinde bo. Diğer taraftan Darlan büyük biı 
l ld t Hava kuvvetleru:nız, kıt'aLarı- ııularak f t ed d ı yan etmeliyim ki, Alman isti &sı~a yatı dü11yayı • • amaz. ketini de anlamamız lazımdır. Bu. t d ve • en sıtma müca e e ihtiyatla hareket etmekte ve en ya-

maruz kalmadan evve.i Balkan mıl- ~ ..U,.eti nu iimidsizlikle veya bir hesabla mızık.. ayyarek 1 mey anla~ım.ızı, d.~kto .. ru Ziya lıeri ile nafıa müdü- kan mesai arkadaılarile .kendisin< 
. d k' "d" idame ·ıırf lk• b' h t be mes un mınta a ar ve asken ne- N''-L A •• d letlen arasın a ı teeanu .u •W•l Tiirldve bu yenı harbde bita- ya~ olsun, ııs a ar ır ı a d fi . d'" h l .. 1 r~ . ~et 'W anerin cenaze nıera- merbut aübayları bile tassvvurlarıa 

etmek üzere. ~:t:hr .~~~~~ f.: raflığuu • ila'l •tmiştir. 1939 İlk- il~. diğer ~irkaç memleketin de k~rş~rıhin~!;~anedear:~ ~cu:u~~ı~i~ ~mı dun yapılmııtır. dan haberdar etmemektedir. \ 

klqılmuılnı Jfyıb" l ' bfr imkin hl~ - teşriniııde imzaladığımız karşılık.. muzaherctını kazan~ktııdır. hücumlarda kara kuvvetlerimizle 
at maa ese oy e h d . . be . T" T!!...L! • L--..: a.--b - old_.__ 

bir vakit tahakkuk edemedi. Bu k yardım mua e esın?eı:ı rı ur_ « .... ,_. .. :---• ~- ... - işbirliği yaparak muvaffakiyetli 
mesele hakkında hiçbir ~'!i.t v_e kiye ile mür.asebetlerımız çc~. h~ WldirmeA '?•mı• . harekatta bulunmuştur. Bugün 
hiçbir suretle Sovyetler Barhgıle bır susi ~i~ esa:;a ~ayanıyordu:. Tu~k~- .. ~uhaf~zaklr ~eb ~1 ~ınt~:.~~: tayyarelerimiz ve hava dafi batar-
anlafRla yapılmadı. ye hızım doo;tumuz: ve muttefıkı- Buyuk Bntanya ıle Turk.iye a . yalar.muz. arazımız üzerınde 51 

Sovyelleri ikaz mimir. Türıt hükumeti Alman hü. daki vazi~~tin .!avazzuh etmesı l&.. d~an tayyaresı diışürmüşlerdır. 
Meselenin baıka safhaları da kümeti ile ;vapt1ğ~ .son mü~akere- zım ıe~ııı mutaleasanda bulun - Bir düşman tayyaresi de avcıları-

vardır. l !erin seyrinden bızı tarnamıle ha- muWtt~r. T" '-l k b- mız tarafından Minsk civarındaki 
B ekil bir müddet evve mec- be d t · f B ·ı·barla ınterton. ur~ ~e arşı u - • 

li t •t,~anatta bulunurken tehlike- r ar e rış ır.b' ~ 1
.'. b. Y?.P- yük bir hayranlık duyduğunu aöy. tayyare meyda~:na inmcğe mt:c.. 

~ e uhakkak olduğunu Sovyet tı.ı~ları an aşma ızım ıçı~ '.~ sur. lemiı. Türklerin muazzam müıkü - bur edi1m!~tir. 
nan l "; reiaine haber verdiğini söy- prız olma.~~tır. F.al.at hıçbı_ m~- litını kabul etmif, fakat demittir, 5 bia esir 
tev. etir Başvekilin bu ikazı hadi_ ahede akteaılm~~ış. olma~~nı tabı- Türkiye gibi ehemmiyetli ve terefli Pazar ve Pazartesı günleri, Sov. 
erı~ . birkaç gün evvel yapılmıt atile terci~ ettı~ımızl ~oylerscm bir memleket .. bugün bulunduğu yet kıt'alan, takriben 5000 kariar 

•e er en herhalde bır sır ıfşa etm;ş olmam: vaziy .. e bubıabfieceii zamanlar Alman sübay ve eri esir c•tmıştir. 
Ur.Biz hariciye nezaretinde e.limi~- Bununla beraber bu muahede ıkı ı~ttir .. ~eç ~·~gi tarafta ol - 5?.'1 .. h.~rle~~ göre, Pazar günü 
d tu lumata nazaran B. Hıtlerm taraf arasıında mevcud karşılıklı dugunu bıldnmesa lizımdır. ~len duşman tayyarelerınin 

e t ;:sulüne sadık kalarak ade- taahtıüdlen sarahatle . koruma~ta- aBu ne miilül1zaYı•• adedi, birinci tebliğde bildırildiği 
=~ ~ecavüz paktının duman. ~~~ - dır. ~rk hükıi":~ti, l>ırçok ve~ıl~- Bqveltil Çörçil ccbu ne mülah•: gibi 75 de~il. fakat 76 dır. 
deai arkasında Sovyetler Barliğine lerle Ingil:z - Türk muahedc~ını~ zalardıu aözlerile müdahale etmıt PraYda'nm bir makallıai 
hücum edeceğine kan• bul~nuyo~ - bu vecibelerin b-ış•nda gel~ığın1 tir. Moskova, 24 (A.A.) - Pravda 
duk. S.şvekiJip muvafakatile ~li .. - bildirmiştir. Anlaşmanın akd:nr.en Maamafib Winterton sözlerine: gazetesi, bugün neşrettiği bir baş. 
mizdeki malılmatı Sovyet buyük sonra Türk hükümeti büyük elçi- d~a~ ~er~, T~rkiy~ lngiltere - makalede eLCümle diyor .ki: 
elçieine tevdi ettim. Ve ~eınleke - mize teminat vermiş ve son 24 sa- ~n buyuk du!"'anı~e bır ~~ah~e Jık:ı yüz milyon Sovyet vatan-
tini tehdid ettiğin• kanı bulundu zarf d muahedemizin baki ol unzaladıiını eoylemıt ve ('tkı duı- d . . d" .. r·~.. .. k .. 
ğum telılikeyi habe; verelim. Büyük at ğu ın ~ kere daha teyjd e~ mania naeıl ayni zamanda dost ol - bar, mç~ t ovuş u6.~~u h~. ır 
elçinin talebi üzerine de elimizde - d~ .nu r mak mümkündürh walini sor - .• ı .. yor. ~ anpe~ver ı_ .b:~!t ı, 
ki malumatı kendisine vermeği va- mıştır. . ._..a_e~ • muştur. onu~e geçı mez ır çıg gı ı u ~n 
zife bildim. Fakat bu vesile ile bile fWaedira ~ ..m,.tte B. Çörçil tekrar müdahale ederek. manıaları yıkac~ktı: ve ~u, btzım 
Sovyet hükumeti Almanyaya kartı kalacak demiştir ki: cevabımızı teşkıl edecektır. Yaşa. 
taahhüdlerinde 'bir tüphe uyanma- Londradaki Finlandiya elçis! Müzakerenin bu yolda devam sın Kızılordu. 
ması iç.in her türlü fikir beyanın - yeni harb sahasının şimal mınta- etmeai umumi menfaatlere uygun Macar - So"Yet münuebatı 
dan çekindi. kasındaki hadıseler .. h~kkır_ıd~ ~- değildir. Çok vahim mütkülatla çev kesildi 

B. Eden sözlerine f(;yle devam imle görüşt:ı ve hukümetının bir rilmit olan ve vaziyetlerini tavzih Budapeşte, 24 (A.A.) - Macar 
etmiştir: n 'ını verdi. Elçi. Finlandiya etmdt iatemiyen veya edemiyen ba hü.kfuneti bugün Sovyet elçiS:ne 

Bu, birkaç hafta evvel vukua ~~etinin bu l,arbdeki hattı ha. zı devletlerin hattı hareketini in • bir nota tevdi ederek Sovyetler 
ıelmifti. Çok yakında zuh6r ede - u ·n1 e,-.ı...eii _,., • Birliği ile siyast münasebetler; 
c · latalan bu bldiaeler tahmin reketi n kestiğini resmen biluinr.iftir. 

Sabahtan Sabaha: 

Mazot k ok ulu el 
Alman baflmmendanlıiı çetin bir harlte tuhqtuiunu harbin ilk 

cünü Alman milletine :yaptığı clilduıle deler bi~abe ile anlattı. Pa 
l"llfÜlÇÜlere karta uyanık davranılmumı silo uluya emretti. Bu em. 
ri veren kumancluı on iki devleti Jere seren bir kuvvetin aalıibidir 
Demek olu,or ki bumınm kuvvetini inkir etmiyor, Halbuki bit 
yd eYYel Frama1a kartı harekete batlarken böyle bir tebliie lüzum 
ıöriilmemilti-

Hidiaelerden daima bnclimise bir laİlee çabrmak ve den almak 
ihmal eclilmiyecels bir YUife olduiu İçin bu nc*~ada bir an dllD" • 
mayi faydalı balabm Ye müatahlum hatların tahtaperde gibi 1el'e 
aerildiii, koca devletlerin birkaç IÜD İçinde &ÖÇÜp sittiii bu hat _ 
Jet Yerici laiclaeLwe l(tire ıenit miquta ve derin dütiinceJi icar• 
._ .,,erelim. Harbi ,.pan yalnıayetitmif ordular dejil milletler ol
du. H.... llalincleki milletin ferd'-i p asil cephe bizzaı k-~ 
söiaü. kendi kafası ve keneli itidir. Oyle bir katle yetİftİrmek İl
sım ki vuifeaini otomatikman Japabilaİn. Bunun için de biri!I 
lıdiçiill k.achn, .kek her vatandatın eli. kolu Ye kafasının J'eni h.t 
aideminin icablanna göre ifleme.oi lizımdır. Feclakirlık, kabramaa 
lık ıibi bizim aalen milli karakterimiacle mncud tabai meziy~tlerir 
Jeni barb sistemi için kafi olmadıjı muhakkak•. Ferdin bu rab 
ve manevi kudretine bu harbin ili-. ıöstenliii bilaileri kabnal 
lhımcllr. 8ilıiler ne olabilir; cliye aonnı1a ve Anlatmıya IU.
yok, iddia ederim ki müne..,,.. ı..tr sençliiini hir miiclafaa kucl 
reti olarak kabul edersek bunun ,.,.... makine Ye motörün n . 
hancısıdır. BUd\I acı bir hakikat olarak kabul etmeliyiz ve ıençlik 
ten fUDU ~is. Mua batında ldtah ve kalemle utratanlar lsa 
dar taPh batında örs ve çekiçle çalıplllar da ıörülmelidir. Mi 
rekkeb lekeli parmaklar vatana faydall eser ve örnekler verebilir 
Fakat nMküıe yailı ve muot kokula eller berhalcle daha kı1ınet1' 
.......... pp,.aklarclll'. 
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Vardımsevenler Ço - ga i -h.·r . lfö;~ı;~i'iik"""h~Y~~~·; deanbadsu .. ış"u·~"nmaedkın,.ç.u .u!ara a 'm· 
Cemiyetirıin tertib sahtekar ık hadısesı 1 hazırı kları ızı la ka m! 

.. 

ettiği konferanslar : Dün Ashye 6 ncı ceza rnahke-ıyjm> demiştir. 
~····••H•••••• .................................. \ Başkasına aid bir arsayı 2100 ıı·raya tapu ismet İnönü deniz mesinde garib b ir dövme ve yara. Annanm bu garib unutkanlığı 
, • lama tuidisesinm duruşmasına samiin arasındr. bir hayli hayret 

Faaliyetine hız veren Ct!- marifetile satmışlar, alan, arsayı kazdırırken bayramını başlanmıştır. ve tobessum uyandırmış, hatta hfı.. 
miyct, tıbbi ve içtima: kon- hakiki mal sahibi meydana çıktı ve iş anlaşıldı şereflendirecekler Vak'anın sllçlusu, Ermeni has- kim Reşid: 
leran•lara devam ediyor, tanesinde hademelik yapan Vahan c- Nasıl olur? ... İnsan bab~ 
çocuk, ev, kadın mevzula- Müddeiumumilik, dün bir müd- lihayı tanıştırmış ve bu esnada acknda sağır ve <lilsiz bir <ielikan- sının jsmıni bHrr.ez mi? . . . , de-
rını iht;va eden konferans dctte.rlberi tetki.katilc :ncşgul bu- Hüseyin, cebinden 100 lira çıka- 1 Temmuzda yapılacak olan lıdır. meklen kendini alamamıştır. 

lunduğu mühim bir sahtekarlık rarak pey akçesi olmak üzere mal Denizcilik bayramının çok par· Haklkındaki iddiaya nazaran; Fatkat unutkan kadm, hakim-
•erisine yarın Eyübde hooisesinin tahkikatını ikmnl e..J,. sahibine ''erm•.'.$tir. E• ı·t""sı· gu··nu·· de lak bir tekilde kutlanması için, suçlu Vah l d · h d t kr ·· d · t · d ba l k . "'"'"" - " seçİbn.İ§ olan komite mesaisine ~, geçen er i? aynı &s- en c ar musaa e ıs Pmış ve e-

• t anacu : rek suçlularını ha'klar.mda tevkif tapuda tescil muamelesi başl:mıış devam etmektedir. Program tanede elektrikçilik yapan Dikran rin, derin düşünmeğe başlam ıştır. 
'-.............................................. ; kararı almak üzer\? Sultanahmed .ve kısa bir zamanda ikm:;ı• oluna- bugünlerde ikmal edilerek Vi- isır.ıinde birilc bır iş mesclcsınden Beş dakıkalık bir vak'adnn son-

Yardımseven1er Cemiyeti, <iün üçüncü suUı ceza hakiml·ğine rnk takrir için tapu memuru A ) şe laye.e verilecek .,e seçi'e<:ek o- dolayı kaıvga etmış, bir hayli döv- rn Anna sevinçle ellerını birbırınc 
saat 16 da rnutad haftalık toplan. sevkctmiştir. Salihanın bulunduğu apartım:ma lan kutlama komitesi tarafın - dükten sonra da onu kürekle ba- vurmuş ve: 
tısını yapmış ve bazı müzakere- Çok mahinme bir tarzda tcrtib getirilmiştir. dan tatbik ınevkiine konacak - şından yaralamıştır. c- Buldum... Buldum bay re.. 
Jerde !bulunmuştur. edilen bu .sahtekiirlık hadıscsınin '!'Burada şahitlierin müvacche- br. Hakim Re§ıd, tahıt :k~t evrnkı- ıs! ... Babamın adı Avacistir. diye 

Halber aldığımıza göre Yarrlım- mahiyet ve tafsü.itı ~udur: sinde takrir muamelesi tamar.ılan- Bu sene Deniz bayramı mU- m okumuş, aleyhindeki bu iddia- bağırmıştır. 
sevenler Cemiyeti, Gülhane hasta- Hakkı namı ciiğet Feridun adın. mış. Hüseyin de mütc-baki 2000 .ıi. tena bir tekilde olacak ve bir- ya karşı ne cHyeceği::ıi suçludan Bu s;.ıretle hüvıyeti tesbit edi. 
nesinde verilen :hastabalocıJık da .bir açıkgöz, bundan üç ay ev. raıyı Ayşe Salihaya ÇJkarıp ver- çok yenilik'eri ihtiva edecektir. sormuştur. Vahan hakimin bu sor_ len Anna, oğlu Vahnna hakk nda-
derslerini toplu bir haMe bastır- vel D.ivanyolımda em!ıi.k tellallığı rn:iştir. Öirenildiiine görr.; Milli ~e- gusunu mü~kül&tla nnlamış, bir ki ıddialan ışarctlc sormuş, o da 
mağa karar vermiştı.r. Bu kitab- yapan Hamdintn dükkfmına gel- Bir gün Sl"nra tap:.ı daircs:ndcn fimi.z Deniz bayramında Moda takım :.şareı lerlc kendisini ınüda- bir takım işa:ctlerle vak'ar.ın ce. 
ıar. diğer ha:»taneJerd~ ders göı en miş, Küçü"4~langada İnebey mahaL tasarruf ~enedini a!an kaıiab Hi.i- Deniz ldübü önünde yapılAcak faaya kalkışmışsa da maksadını reyan tarzını annesine anlatmıştır. 
bayanlar için de C'SaS ders progra- lesinde Ayşe Saliha adında bir ka- seyin bir müd\iet sonra satın aldı. büyük Yal'Jf'ara §e!'ef verecek.. hır türlü anlatamamıştır. Anna, oğlunun ne demek ıstedi. 
mı ittihaz edilecektir. dına aid bulunan bir arsayı tez ğı bu arsayg bir bina yaptırmak lerdir. Bu sırada salondakı f.amiin a- ğini .mahkemeye şu <:rekilde ızah 

Cemiyet, diğer taraftan mer- elden ve çok ucuz bir [atla sat- arzusunda bulunmuş ve burayı Y~rııl~ De~let Dcn.izyo.Ua- rasınd:ı buiunan Vabamn annesi etmiştir: 
hum profesör Besim Ömer Akc.h- mak. istediğ:ni söylem)ştir. kazdırmağa başlamıştır Fa'kdl bu r!, Şirketi _Haynyf'.., Denız Ll.se- Arına. hakim" müracaat ederek c- Elektrikçi Dıltr:ın oğJum:ı 
nın bazı teşrihi fHmiE:rini Halkev- iBu sıradıı Hıım.:linin yazıhane- sırada Erenköyündc Sahray.cedi<i dsı._ve dD~ Ticarkk~~11 °~1 10d v_e • müsaade olunduğu takdirde dilsiz küfretmiş ... Oglum da ayni şekil-

. d .. 1- l k b H'" dd 'nd A S l'h ıger erwı .!eıe u erı e enrz • . M t .. 1 k t "- d k 1 . . }erinde ba'-'anlarımıza göstermcğe sın e oturmıAA!.a o an asa use- ca cs:ı e oturan yşc • a ı :ı a- kl""bl . . . k d _._1 : ve sngır o6_una ercuman l e mer.. e mu abe e c1ıncc bırbırlerıle 
1 1..11. d spor u en lfbra e ecca er - : . t d - . . .. . . . k 

ve bu suretl~ fenni şekilde çocuk y.in isminde __ ~iri Ha~~mın .mev. d:nda bir 'ka ın ge~ere~ . . ars.-ıyı d" : ıs e ıgını soyıemıştır. avgaya tutuşmuşlar. Davacı Dik-
bakımı ve hastabakıcılık bilgiler:- zu~ ettıgı bu arsaya talıb ol- k.azdırmakta olan lf'useyının b~şı- ar. ; Ma:hkcme, Annanın bu taleb:ni ran, oğlumun kuJnğını yakalamış 
ni actırmağa karar vcrm~tir. Ce- muş ve onunla birlikte Langaya na dikilmiş ve: '······· .. •••0000 

............................... ..- kabul etmı~. onu tercüman intibah ve ağzına alarak şiddetle ısırmağa 
miyctin ncş:-iyat şubesi de halkı giderek satılık yen gözden geçir. c- Sen n~ hakla elalemin ar- Adliye sarayı ederek sorguya çekmiştir. baş:tamıştır. 
tenvir ve irşad hususundaki faali- miştir. Arsayı muvafık bulan Hü- sasmı kazdınyorsun!> diye ona Faknt bu esnada .gar:b bir hfıdi. D:.kran oğlumun kulnğını öyle 
yetine dev.:ım etmektedir. Bu cüm- seyin, bu yere 2100 lira fiat ver- çıkışmağa bnşlamıştır. yapılabİl8C8k mi? se olmuş, tercüman kadın hüvıye- bir ısırış ~sır,_ . ., ı_..: . :-radan epey 
leden olmak üzere, Halkevler!nde m:ş, Hakkı da mal snh\bi Ayşe Sa- Kadının hu manasız müdahale. tinin tosbiti s?rnsında öz babası- zaman geçtiği halde, dişlerinin 
tıbbi ve içtim~i mevzular<!a veri- li~ayı bu fiata razı edcceğını söy- s1ne fena hald.:? sinirJenen HÜS"- Belediye imar İşleri Müdurü nın ismini bir türlü hatırJayıp söy- izleri lhfıliı .KUt;ı5 ıı ..1 t katınış ... Oğ-

d l . k Hfumiiı, bııgün An'karaya gidcct•k 1 ı~n konferanslar:ı ehemmıyet ver. liyerek 'kendisin en ayrı mıştır. yin, cebinden tapu senedmi ~ı ar. Cih . A Boğ . . iyememiş ve: lum da bu <;cbcble Dikrandan da-
mate ve bu faaliyetim genişlet- Ertesi günü Hamdinin yazıha- mış: ve angır - yaspaşa, azıçı c- Bay hakim! .. . Babamın 5S- vacıdır., 
mcktedir. Bu konferanslardan .ço nesine tekrar f;~len Hakkı, hasta- c- Be!'l bu arsanın batapu ve Eyüb ka:acsına aid tafstlat plan- mini unuttum... Beş on dakika Bu davn mağdurun çclbi için 
cuğn nasıl bakılır. Ev nasıl olur ve lıklı b_ir kadın olan .~a: s~ahibini mutasarıtfıyım... İstcdiğımi ya- larını Natıa Vekaletine tasci:k et. müsaade edın de hele bır <.iüştlnc- ba~ka bir güne bırakılmıştır. 
umumi kadınlık bHgileri neler- 2100 liraya razı eltıgını Huscyme parım. bana kims2 karışamaz!> tirecektir. 
dir?> mevzularını jhth·a eden seri. söylemiş ve onunh birlikte bu ka. demiştir. Şehircih.k mütehassısı M. Prost 
ye yarın saat 17,30 h:ıstabakıcı dının oturduğu Be;.roğlu:'.l~a Ha- Bu defa d:ı. Ayşe Saliha çanta- adliye saıayınm planlarmı tanZ:m 
mektebi müdiresi Bavan Esmanm malbaşında Kordela sokagın1:ı 4 sından bir tapu sen~di çıkarmış etmekle m~ul olmaktadır. Ad11. 

DEGiŞEN DÜNYA 
konferansilc Eyüb· Ralkevindf') numaralı apartımana gıtmişlcrdir. ve: ye saray.ı es~i hapishane binası ye_ (Bqurafı 2 nci uyfada) ıi hazırlığı ve olgunluğu olmnnıış 
ıbaş,anacaktır. Ha'kkı, alıcı Hüseyinle Ayşe Sa. c- Nasıl olur: demiş. Bu arsa r:ne yapılacaktır. Bu sahada yapıL hürriyetimize rnaıik olur, ~stib _ meseleleri, hadiseler.? takaddüm 

Eminönil Hıılkevınô~ de Cuma bana rahmetli babamdan intikal ması mukarrer olıın i<;timlakler daddan kurtuluı·snk istikliıi kaza- ederek sezen ınsmı sıfatilc cemL 
günü saat l8 de profesör Kazım etmiştir.> yakında tamamlamıcak, bu a:-ada nacağ?mız. kanaatindeydik. Bnrb yete ileride ve bırço1< müşkuJatla 
İsmail Gürkcln tarafından, cCemi- Kahve tevziatı Hüseyinle. kadm arasındaki bn SultanahmedJe:iti kahveler yıkıla- kap!talizmin~ karşı inkılffbdan ev- fedakfırh)tla vasıl oJ.acağı mer -
yetin çocuğa alakasıı mevzulu di- csenindir, benımdi r., miimıkaşası caktJr. vel Türkiycde hemen hiç bır fıkri halelere inkılab yolile ge\.nıeyi 
ğcr bir konferans vesilcce'ktir. bir müıddet d•wam etmiş, iş zab 1a- Be1edıye. İnkılab Müzesinin et- hareket ydktu; bilakıs bütün ma- erna-ct.miye L:ı::'Ü:ımı.ştı: Cümhuri.. 

Dün iki toplantı daha va. oradnn da müddeiumumiliğe ra!ına duvar çekecek ve bura<l3 nasile garb kapitalizmine karşı bir yetin ilfınile, başl!yan bu hareket, 
Asker ailelerinin Temmuz 

aylıktan 
A&k.er ailelerine yardım şekli et

rafında kabul edilen yeni kararın 
tatbikına önümüzdeki Cumartesi ve 
ya Pazar gününden itibaren ba~la
nacalttır. 

Belediye bu ay .,onunda mükel-
leflerden eski ~ekildc tahsilat yap -
mıyacağı için asker ailelerinin Tem· 
muz ayiıklanna sarfcdilmek üzere 
kaymakamlara 200 bin lira vere -
cektir. Bu para Hende )eni zamla
rın tatbiki dolayıııile, vesaiti nakli
ye müesııescleri ve temaşa ycıler:i 
tarafından gönderilecek paralar da 
mahsub edilecektir. Bu suretle ns -
ker ailelerine Temmuz aylıklarının 
vnktlni!e verilmesi temin olunacak. 
Ur. 

Diş tabiblerinin toplantısı 
Diş Trıbibleri Cemiye ti dün sa -

at 18,30 da Dr. Suad lsmail Gür -
kanın reisliğinde 6 aylık mutad 
toplantısını yapmıştır. Toplantıda, 
idare heyetinin faaliyet raporu o -
kunmuş ve heyeti umumiye tara -
fmdruı müttefikan kabul edilmiş -
tir. 

Bilahare ruznamede bulunan ba-
71 maddelerin müzakeresine geçil -
mil ve mesleki konuşmalar yapıla
rak toplantıya nihayet verilmi~tir. 

.Askerlik işleri~ 
Yedek sübaya gidecekler 
Em.inönü Askerlik Şubesinden: 
336 doğumlu ve doğumlularla 

muameleye tabi muamelesi tekem
mül etmiş kısa biz.metli orta ehli -
yetnameliler 28 Haziran 941 tari
hinde Yedek Sübay okuluna sevk
edilec.eklerinden nüfus cüzdan ve 
askerlik vesikalarile mezkur tarih -
te şubede bulunmaları illin olunur. 

ıd P t • :nti'kal etmiştir. bir çiçek bahçesi vücuda getire- hayranlık, bir hürmet vardı. V~ !esin ve eski harflerin kaldırıl~ 
yapı ı, azar esıye Müddei!.lmumilik bir müddet- ccktir. ne bekliyo::s:ık, ancak ondan bek- mnsı, dini taassubun ve tahakkü. 

tevziat mümkün terlbcri tahkikat•l:? meşgu: oldağu liyor ve hürriy<?t rejimine geçer - mün kaldırılması gıbi birçok snf -
olabilecek bu hadiseyi tamamen meydana çı- Metresini döverek yaraladı sek memlekclmıizc ecnebi scrma- balar geçirmiş mkılablnra doğru 

Kahve tevziatına aiJ ~:zır -
lıklara devam olunmaktadır. 
Dün bu maluadla vilayette Va
li muavininin riyasetinde biri 
öileden evvel, dijeri öğleden 
sonra olmak Ü.Zere iki toplantı 
yapılrn11tır. 

Birinci toplantıda, Mın~aka 
Ticaret Müdürü, lnşe Müdür 
muavini, Ticaret Ofisi ve Ziıa.. 
at Bankası müdürü bu!unmuı, 
kahvenin maliyet fiatı ve ne 
tekilde tesrun alınacağı etra -
nnda göriiFnder yapılmıştır. 

İkinci toplantıd da, kayma
kamlar hazır bulunmuş, kahve
nin halka ~evz.ii ipnin İntizamla 
cereyan etmesi hususunda alı
nacak tedbirler kararlaıtırılmıi· 
tır. 

Kahvenin maliyet fiatı ka _ 
rarLıştırılarak tayin edilen mik
tar Fiat Mürakabe Komisyo -
nuna vcrilmiıtir. Müraknbc Ko. 
müyonu, Ticaret Vekile:i tara
fından bildirilen eıular dııire
sinde toptancı ve perakendeci 
için kir hadlerini de ilave et -
tikten sonra satıı fiat!annı teı
bit edecek ve müteakıben tev
zi itine baflanacaktar. 

Teniata önümü~eki Pazar. 
legİ günü bqlanrnaıı muhto -
meldir. 

Kuru kahveciler de vilayete 
davet olunarak kahvelerin hal. 
ka teni fekli etrafında kendi
lerine talimat verilecektir. 

Kahveler 250 gramlık paket
ler içinde tevzi olunacak~ır. 

\. 

karrruşiır. Bu tabkikat.ı ve va!ılan Haııköyde, Bademlikte, Şeker _ ycsi sokarak refaha erişeccğın'tiz.i süratle yol aldı. i~te bu sıralarda 
neticeye göre; işin içyuzü şu SU- kuyusu sokağında 5 numaralı ev _ wnuyorduk. lştc '!'ürk ink1l:ibın - inkılfıbdan ayrılanlar, uzakl c.şan
retle anlaşılmıştır. de oturan l lalid, evvelkı gün met- dnn evvelki hazırlık devres=nde or lar ve uzaklaştırılanlar oldu. Ata-

Hakllcı n:ımı diğer Fı•rjdun resi Saniye ile J>ir meseleden dolnyı taya atılmış fikırler ... türkün yap~1ğı en büyük iş İstıklül 
Mustafa isminde bir arkadaşile kavgaya tutuşmuş, bu esnada ka _ İnkılabımız içtimai mcscıelcr ~ Harbinı knzanmak değıldir. Çiınkü 
harekele geçerek Ayşe Szlıhn n- dıncağızı sopa ile bir hayli döverek den. hatta inkıia'b ıhtiyncmdan ve muhtemeldir ki o hnrbi nıhnvr·\ 
dında bır kadına aıd olduğunu öğ. vucudunun mu'htelif yerlerinden doğmadı; Umumi Harbden mağ - Türk milletim a) aklandınnak: ve 
rend.:kleri hu arsayı s:ıhte'karlık a tehlikeli surette yaralnmtştır. lfıb çılJanca dağılmı~ parçalan - teşkilfıta bağfomıya imkiln bı-la • 
bır baş.kasıntı satına~a kalkışmı ş- Saniye baygın bir halıle hasta _ mıştık. Bun3 kotlanacakt:k, fakat cak !herhangi bir şef y:>pab 1 rdi. 
lar ve muvaifuk oımuşlardır. Çok neye kaldırılmış, Hal"d yakalana - öz vıatanımızı cliişmanlar işgal et- Bunu söy lemekle Atatü:r'kün İ ı:ctik
kurnaz 'bir adam olan Hakkı, ~r- rnk hakkında takibata başlnmış - ti, ve Anadolud:t Turkler. kcndı ıaı Harb"niek; harikul:iae buyük 
kadaş Mustaianın knyınvalıdcsi tır. yurdlarında es i:- olıruya mahkı;m rolünü. bütün bır mılleti en son 
Elifı Ayşe Salıha diye, kasab llü- • . • • edildi. İşte inkıliıb bu hnd seler fed~fırlıkl.ıra· kadar nyaklandır • 
seyine tanıtmış ve sene sahte bir Avcılar Ccmıyetının daveh dolayısile bir milli isyan hareketi ma kudretini w harbin idnresin -
nüfus kağıdı tedari:t cdt>re'k tescıl Avcılar ve Atıcıl.ır Cemiyetin - ıle başladı. Ma~t .. aaı da sadece düş deki dfilıiyane başknnlığının e _ 
muamelesi.11i h•ı yoldn ikmal et- den: marn öz topraklarınıızdaıı kovmak herruniyetini lfüçüksemck gibi bir 
mişt.ir. Knra avcılığı kanununun 11 in- m•JH istiklalimm kazanma~. hatta maks:ıtl asla yoktur. Maksadım 

Bu suretle 2100 lira p:ıra alan ci maddesinin A fıkrası hükmünce padi§ah ve halifeyi kurtarmnklı. yalnızca İsLiklfıl Harbi h3reket~nin 
Hakkı bu arada Ziya isminde bir av tezkerelerinin tcbdilı için _gere- Bundan evvelki izalharımıza göre bütün milletçe jstenmi,. bir hare
şahısla <ia iştirak ederek Ane Sa. ken. 941 yılı knyıdiarının y~nılen - (ham ve ihtilal) a)'Dİ katagod<len ket olduğuna i~arct.t~r. o zaman 
Jiha hüviyetini takınan Elifi onun mesınc başlanmıştır. Üyelenn Pa - hnreketlerdir. Ve buhranı tasfiye h;ç bir Türk memleketinin düş _ 
apartımamnda oturtmuştur. znrtcsi, Çarş~ta ~; PeT':n~he eden bir inktl5b sistemidir. Bina_ mnn nltınd;ı kalrr~sını istemezdi. 

Diğer tarr~·an eml.'.ı.k komis. gcünl~ri a~nt ,_ .ten üye al ar enale~ İstiklal Har:bimiz1e ve <>- Yalnız silahlı muknvemetle bit is.. 
H · .1 Ahse adında emıyet men•ezıne m racaaı arı . b h k ~ . yoncusu anmı ı e n rica 1 nun zaferılc başlıynn u are et, tilfınm kalkacrı.gmv mannnlarla 

bnşka bir ~hıs ta takrir sırnsınu:ı 0 unur. At:rtüzık gibi bır in'kılabcı tarafın- inanmıyanlnr vaı·dı , ve bunlar a. 
Elife, Ayşe Saliha diye şehadette T eşekk Ü r dan i<l.arc <:dildıgiııden, Türk ta - rasında ruhi. mnddi .P"iicadele ola-
bulunmuşlardır. rihi ve imlleti bu müstesna fır - bilirdi. Fa;kat İC.:.iklal Harbinden 

Suçlular dün akşam g~ vakit Fransa hükumetinin Ankara sattan istifadr. imkanın1 malik ol- sonralki inkılfıb hareketleri öyle 
Sultana'hmed ü'Çiırı:ü sulh ceza büyük elçisi iken geçenlerde vefat du. İstiklôl Harbi - buhranlı olan miydi? Cümhuri,1et! ilandan, şap. 
hakimliğine sevkolun-:nuş1nrdır. etmiş olnn J jl Hanrinin re!ıkala- bir devrede • millete bir şef bul- kayı giymekten vesaireden bahse

Hfıkim Münfo suçluların sorgu- rı madam Jül Hanri, zevcınin ve- mak ihtiyacını anlatmıştı. Eğer o dilse Tüııkiyedc yüzde on taraftar 
sunu müte'lkıt> bunlardnn Elifle, !atından dolayı gerek cennzesinde zamanlarda millet bır şef bula - bulunabilir miydı? Taraflar o!mı
Ziyayı te\rkif etmiş, Huscy·n, hazır bulunmu~ ve gerek bi1.zat masaydı, 1stik1Al Harbini yapamaz yanların çoğu ise bunun şimôı sı
Hamdi ve Ahsenin serbest olarak veya telgraf ve mektubla matemi- ve kendini kurtarma i~in; tadhi rası obnadığım, muvaffak ola. 
muhakeme edilmelerine karar ver- ne iştirak etmiş olan büıt.ün 'l'ürk mu'kadderata bırakır~•· E~er bu mıyacağını iddia eden csasınn ta
mişt.ir. ve ecnebi dostlarımı en samimi te- şef Atatürk gıbi ınkıbbcı bır adam raftar olanlar de~ii. fnkat bö) le 

tBu s:ıhtekürlık suçunda eleba- şek.kürlerinin iblağını gazetemiz_ olacak yerde, v~~an:ı gene ·br.ğlı, şeylerin konu~ulmnsm 1 b.le ta • 
şıhk yapan Hakkı namı dtğer Fe. den rica etmislerdir. iradeli. :faknt e~ı<:ı. şartlara bağlı hammül etmiycn ins:ırlar teşk ;ı c-
r idunla Mustafanın zabıtaca :ıran- muhafaza~1fır_ bır ın~a~ olsaydı o dertli. işte bu şerait altmda ynpı-
malnn da hüküm altma alınmıştır. c yeni neşriyat ) zaman 1stndal Harbtnı gene kn - l h rek tl · nkılal:> katagorisi-

- _ zanır, belki gene şerefli bir S'Jlh an · 
8 ki~ ~·uniar evvelce kal-~ -

Bey D·ıyor k'l • T .. , "nk ı ·b ne gırer • -r 
• MÜC&İM: VE SERSERİ ÇOCUK yapar· fakat urK ı 1 a ını ya - 1 r ı 

• amı 'arak, kazandıg·ımız istiklali lanmış. kanun aşmış, tara tnr n:ı-Pazar Ola Hasan 
LAR - İstanbul Cezaev! b'.19dokt-0ru P Y k lg 1 sın ş f·kır İbrahhn zatı Öget, ilmt ve ıçtiınat ç k yakın bir zamandıı kaybetmek nı azanm.ş ve 0 un a~ ı _ -

V
oe mı·ııetre d "ırı"lmek ı"mka~nına ler üzerine ya.pılmaz; çunku bun-etüdler serisinın 6 ncı kitabını n~ - s 

retmiŞ bulunmakttadır. İbrahim zati malik olamamait tehlike: ve bed - lar yalnız da ısya~~nrla ~e~a te • 
Öget, ibu eserinde cMılcrim ve serseri bahtlığına uğraı·dık. kamüllerlc elde, c~uen. hadıseler -
<antisosyal) çocuklarıı ı tetkik et - İstikliil zaferin<ien ve Lozan dir. F;ôkat anca;t ınkılabcınm se~ 
mektedır. Bundan evve1kl etf\dlerile sulhundan sonra 'fürkiyece ondan diği ve safhadan safhaya yen•lcrı
de, bu mevzua pek yakından ve va • evvelki devrelerdeki fılrri hazır • ni bulduğu ıztırabl?rı, . f enalı~a~ı 
kıta.ne tcmns eden değerli doktor, 1 kl a göre bir inkılfıb yap:l<lı: düzeltmek ve cemıyetı yenı bır - . ç kl .. _ ı ar k . . lan 
.-Mucrim ve Scrsc.rı ~c~. ar. ":"" ço- Demokratik bir teşkilfrb esasiye, devreye ula~tırm& . :ç_ın y~pı 

-- Hac;an Bey, sana 
bir .. py söyliyeyim mi?. 

. . . Şu çavdar, buğ. 
dny. arpa karışık ekmek 
yok mu? Çok lezzetli 
ve mugaddi ... 

Fakat fırıncılara 
biraz dnha pişkin çıkar
malan için tembih edil
diği iıalde aldırmıyor-

Hasan Bey - Çıkar
dıkları ckme'kler pişkin 
olacak yerde kendileri 
pışkin desene! 

cuk suçlıırmı, çocuk curumlcrını:ı se- 1 t . m :Bu zamana ka _ hareketlerdir 'ki hak!kı ınkılab an. 
b"" 1 ü - te 1~ d aset par man art?. ..• 

be • ..,riıı, c rum v e en ver darki lharc'ketlerde herkes mütte. lamınn gir~r. 
kwrurlarını, hastaııklımnı ve bunlara . . ak.at b h kel\ b. ·n _ J3u baıhse gelecek ya:m:~da de -
kar§ı alınncnk JSlalhçı tedbirleri an • fıktı. F u nre . ~r _ır 1 e ·ım 
latmakt.adır Bu şayanı dikknt eseri kılabcının elınc geçmıştı. Brnaena- vam edec g - 1 H md" B 
droyueutı~ıza tav.\iye ederiZ. , leyh iılkılabcı. daha ~vvclden fik- Ah"11eı cı ı cışaT 
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s ı H 

__ !._ı devrinde (Peruz} 
u tan aJIUU h 1 . . 

hanım -tabJr caizse- sa ne ermızın 

b . f t' 'd' Onun aşıl:ltrı, hayran-
ır a e ı ı ı. Ad 

lan• meftunları pek çoktub', ebta 

b . k 1. e oibi muhceşem ır ara a 
ır ra ıç .., ~ b' d 

j)c tiyatroya gelir; magrur ır e a 
ile sahneye çıkardı: 

Alamazsın; pahalıdır; 
Cananın pusesini; 

SON POSTA 

• 

On paraya veriyorlar; 
Al yanağın destesini; 
O vakitler İstanbul gençlerinin 

yegane aı;k modası bir tiyatro şan
tözüne tutulmaktı. Bu gençler için
de hazan daha ileri giderek bun -

"Arabcamii,, ni nasll sattım? 
)ardan birine tutuluµ bütün aervet- Bir yarmit bir yolunat! - Müracaat etmedikleri mallı.m .• 
lerini mahvedenler de pek çoktu.. Locanın birinde iıç Yemenli arab Çünkü müracaat etaelerd.i bana ge-
Hele Peruzun baygınlrırınıtt hjd ve hoca oturuyordu. Yanlarında bir leccklerdi ... 
hesabı yoktu. Her kııntosu çı gıncalde Yemenli ve az çok Türkçe bilen - Siz kimsiniz? 
alkışlıınırdı: • • ? bir tercüman çocuk vardı. Bilet be- - Arabcamisi mütevellisi 1. 

D ğru söyle• &ever mıam • b k' 1 k 1 • A bl b l · · · · b-o • l b" leme delinden a ıye para arı a mııtı.. ra ar u söz en ı;ıbnce us -
Heceleme; mec:e eme; .. ~~ene Ci~e kapandıktan sonra bu parayı bütün sevindiler. Aradıklarını bul 

soy ' dil · 1 .. " d"" B · 1 d ı· 1 -' 1 • .
1 1. · • ? ken erıne ocaya gotur um. em mUJ ar ı .. esne sarhul ar: 

Benun ı e · ge tr mısın · ) 1 1 K 1 Y h' '- - · ' elem . böcelcme zora yan arına oturUu ar.. an arı - a a ı; oen ırnam ... 
Heceleme; mec e, söylesene fıcak insanlar amma; ne fayda ki - Pekala.. imamlıiı ıana veri-* ' o.~ iki kelimeden başka Türkçe b.il- riz ••• 

l (S hnei edebi- mıyorlar. Aıncak çocuk vas1tasıle - Ya şeyh .•• Ben hatib ••• 
(Peruz) h~nı~ 11 t ak mpnnyası kendilerile konuşuyorduk: - Sana da hatibliil veririz. 

ye) namile hır tıyabro due tiyatro· - Bu hoca efendiler btanbula - Ya ahi .. ben .•• 
kurmuştuk. Fa~at f". yanında niçin gelmişler} Gezmek jçin mi} - Sen de müezzin olursun. 
nun o avare dıldade erı _!lle flarına diye sordum... Üç yüz altına imamlığı: iki yüz 
o!duğum için sahne n~asrd Çocuk: altına hatibliği. yüz altına müezzin· 
hır ~lirlü para yetiştiremıyor umS h - Hayır; dedi. Burada kal - liği pazarlık ettik. Herifler; murad-

.Bır akşam Şehzadebaşı~dct 
1
( ak mak istiyorlar .. :imamlık alacaklar- larına bu kadar kolay erdikleri için 

neı edebiye) nin ilk esen ° ara mış... bir elimi bırakıp öbür elimi öpüyor 
(Kaplan ıwcısı) namındil bir oyun _Ya ... dedim ••• (Fakat fCYlan lardı, 
d~ruy°(1~k ... Tiyatro hıncahınç klıma bir şey getirdi: O vakitler - Ya şeyh .. sen çok mübarek 
~ ~: ·· k cruz) hanım o akşarn ye- ~ mlık, hatiblik, müezzinlik para adam ... diyorlardı. 

rıı oi~ıeyi:~0~unu söyli.recekti: ~ra satılırdı ... ). Ertesi gün (Beyazıd) da buluş. 
B'r v~' .bu. kantoyu; 1 e Çocuğa dedim ki: tuk. Gelirken; cami anahtarları tek 
z1 nne~'·· hır yokmuı. Acaba Arah camisini isterler linde; üç tane kocaman anahtar a-

B~r varını!''~. rn.asaldaki; . - bakalım? lıp getire.tim. Birer tane Arabla11a 
ı :r, Qtr yok mı· sor b' k '-

muş. A blar: eşasen ır aç cami do - vererex:: 
Tak takııtır, ç! l ralar.. (Arabcami!i) aozunu - Alınız .. bunlar caminin ımah 
Cek arabacı; 8e t~k1•ıtır; .a.şd~ış rnemnuni~tle gözleri ıııL tarıdır .. yann sabah erken gidersi-
B bir fani düny~og una! ışı dınce niz. Sabah namazından bir aaat 

0 armıt• biı- • Eeç~; da 1"' evvel camiyi açarsınız. Ben bu ak -
Bir " ' Y01uını1 ! Çocuk: h A h * . _ İstiyorlar.. atta geçen gün ıam yatsıdan sonra jmama. bati e, 
Nerede o melek "'"• '> 'd' ··rrnüşler. Fal.:aı çok para is- müezzine h«;psine yol vereceğim. 
Nerede o bil'ür "~"> gı 1

1P gdo' cesaret ediı müracaat Yarın ben de sabah Jıamazına geli-
• • ter er ıye Oradan he beraber E"kafı 

Hümayuna gideriz. Kağ!dlarınızı 
yaparız. Yalnız siz şimdi yüzer al
tın pey akçeıi veriniz ••• 

Ara'blar anahtarları aldıldaTl i _ 
ç.İn zerre kadar şüphe etmiyerek 
derhal çıkarıp yüzer altın verdiler. 

'f-
Şimdi onları yarın sabah oradan 

bir kovalamak lazımdı~. Öyle bir 
kovalamak ki bir dııha o civara •· 
yak basmasınlar .. bir saat sonra; 
Eskizaptiyede aerhafiye Amavud 
Zülfıkar beye şu müstacel telgrafı 
çektim: 

(Ellerinde maymuncuk ve alatı 
mahsusa ve anahtaılar; Üç meçhul 
adam, iki üç gündenberi Arabcamii 
~erifinin kapıs•nı karıştırmaktadır
lar. Hoca şekline girmi~ olan bu 
hıraızlarln maksadı laimaneleri; ca
mideki kıymettar halı ve levhaları 
aşınnak ve Arabislana kaçım1aktır. 
Acele arzolunur.) 

Zülfikar bey bu telgrafı alır aL 
maz: 

- Tuh bre ... diye haykırmıı ... 
Binm adamlarımız U}U)orlar rno
ri ... Herifler koca canıii soyacaklar 
bre... Bu gece hen kendim gidip 
hırsızları yakalıyacağım.. vay hain 
herifler vay.. Hasan moril. Yarın 
kızılcık ııopalannı hazırla ... 

Ertesi ~nbah Arablar: sabah na
mazından bir saat evvel camiin ka
pr.stna gelmiı:ler.. benim verdiği:n -ahi ... 
çürük anahtarları kapılara sokmıya Yatır Hasan öteki herifi ••• 

Sayf" S 

i meli mi? 

e Kütahyada e•ki poli• me 
marlarından İbrahim Balçık -
h 

0

1UtTlı: 
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[Memleket Haberleri] 
~~;:::1=•~a:~ Boyabadda on yaşında 1 

·«Son Pom> mn tefrikası: 39 

.KocAl{l<usuf Ulaş ta 
• 

kaçıran 3 köylü bir nişanlıyı öldürdnler 
yakalandı 

Açılan demircilik ve 
marangozluk kursları 

sona erdi 
iki ,yaman pehlivan 

~zmir ~Hususi) - Kemalpaşa- K 
nın :Kızılürum köyünde Abdullah endİsİnden 10 yaş büyük ve köyün en güze} Siıvas (Hususi) - Vila~timize 

• ıbağlı Ulaş nahıyesinde bundan beş 

Yusufla Aliço saatlerdenberi güreşiyorlardı. 
Yusuf day~nıyor, hatta Aliçoyu tehlikeli 

vaziyetlere bile düşürüyordu oğlu evli ve dört çocuklu Hüseyin. kızı olan DlŞanlısını kız kaçırıcılardan korur- afü ay evvel açılan köy seyyar ma Demir, ayni köyden Mehmed kızı 
15 ya.şmda Sultanı zorla kaçırmak k k lb • b • k d • d h 1 •• ld ·· ra.ngozluk ve demircilik ~ursları 
istem.işse de etraftan gören ıkom • en a ıne ır urşun ye ı, er a O U faaliyetini ikmal ederek dağılın ış- Yusuf; daha diziuin birini yer - Fakat; Yusufun koll.ırı çok uzun 
şular buna mani olmuşlardır. SuçM tır. Bu münasebetle valimiz Akif den kesip öbür dizini toparlamağa olduğundan hnsmlnl ne kadar ken-
lu yaıkalaruntştır. Boyabad (Hususi) - Şehrjmize tesadüf eseri olarak da o sırada İyidoğan yanlarında daire müdür- vakit kalmadan birdenbire paça disinden uzaklaştırmış olsa; gene * bağlı Yenice köyünde b;r kız ka - Cemilenin çocuk nişanlısı da içe- leri olıduğu halde Ulaşa giderek kasnak oyununa girdi. elleri yakınında bulunuyoıdu. 

Kemalpaşa kazasının Yiğitler çırma ihadises'i esnasında biır cL ride bulunduğu için, mütecavızler k~~un mes
1 
ai~ini y~kınd~n gör • . Aliço; dağınık hasmına bir kurd Bu, mağlubiyet ve galibiyet b~-

köyün<le Ali oğlu evli ve 3 çocuklu niyet iışlenmiş, 15 yaşlarında ma- içeriye girer girmez çocuk ~rnrku muş ve ta \:dır etmişlerd1r. Kurs gıbi saldırarak sol paçasına yapış- reketi yarım dakika kadar sürdü 
Abd llah K .1 O wl sum hir çocuk öldürülmüştür. Ha- ile Cemileye sarılmış, her ikisi de imtilhanlarında muvaffak olan 11 mıştı. Sol eli ile de hasmının kispe- z il Ali y f .. . . 

u arataş ı e sınan og u dise şöyle olmuştur: odanın bir ~cöşesine sinmişlerdir. köylü gocuktan 7 si demirci 4 dü tinin kasnağından içen g~çirerek di . akvka !ık ç
11
°; udsu un. yu~. yır-

evli ve beş çocuklu Osman KirpL . C . k" k" d . mı o a ı sa ı ve evasa vucu -
rin ayni köyden 36 yaşında Bayan Bu köyün en güzel kızı olan 20 Emın bu sır~da e~~~eyı ~e ıp marangnzdur. ışyarıyof .r bu: d b' ld w dünü yarım dakika kadar askıda 

Y'aşlaırında Cemile, bundan bir götürmek isteyınce kuçuk nışanlı Teşhir edilen mamulat rneya • usu • ır en ı~e . n~ 0 .ugunu tuttu. 
Havvanın evinin penceresine mer_ d K tı Ali 
d . d ak · ı · müddet evve~ ailesinin kararile bu.na mani olmağa kalkışmış, bu - nında en ziyade di l&:atı· çeken sı- şaşır ı. apana gırnuş · çonun N"'L t· ·· d .. w .. y f 11,ren ayam suretı c ıçeri gir- k k oy d k t lm k .ınaye gor ugu usu u aşır -

ayni köyden Soytarı ailesinin 10 nun üzerine Emin, zaten kendisi- cak w k d . Tk . 1 . paça asna unun an uru a k .. k" d w · ıd· E.w 
dikleri ve bıçakla tehdid suretile d k" k.. "k w ll Ş h .. 

1 
ne rakib gördüğü bu yavruya ta. ve sogu emırcı ı 1ş erme kolay değildi. Dağıntk kalkmak, a- ma m

1 
um kun d"e.gıd ır. gker, 11aşır-ikadını kirlettikleri idd ia edildi - yaşın a ı uçu ogu aı: .. e n ~ . e 1 . d müteallik malzemeler ile bilhasasa cele etmek ne demek olduğunu an- mış ? ursa .. e~. ısı .. e topu e eme 

~ _,ı ,1.,. 'k' ' t 1 d nı:şa· nlanmı<:'.tır. Falc.a.t butun koy bancasını boşaltarak kabın en ,ı_;.: ı:: ··. ·• h · · l" ı d oyunıle sırtustu duşecek ve Yusuf 
gınuen uer ı : suc .. ıt tu u muş, a - Y ··ıd· · .. t " ""'Yııu•muzun er zaman ışıne u - a ı. .. .. 
lı·yeye verilmıştı'r/'. deli.kanlıları gibi Cemileye vurgun vurmuş ve v urmuş ur. _..__ l t k t..- Olanca kuvvetile• Aüçonun kas- ustunde kalacaktır. M" t · l b .. · c ZU.ımu o an ~apa. ırmı ara~ • 

Tirede kadJn yü~nden çıkan olan ayni kmrd~m Mustafa oğlu E- ·1 u. ec~vız ert kunun nbze:lınea aek_ ·t""ı-erleg~ ı· tı' ı·pan 'b" ' 1 d nağa geçirdiği eli budı:ıyarak oldu- Eski kurd, kündeden vazgeçti. 
• • ~,J • f h ld mı _,.. a~ını ı ayıp ag ıy r oJ:ı< ' gı ı şey el' en w . .J "k .. K .. d ·ı d V b ' H cmayet nıın: Akkuş bu nı~na ena a e .. ~.J1• __ ....ı km şl · k'" .. ıbaŞka marangozluk k:ısmmda da gu yer<.ıen ~o tu. oca. g~':. esı e e e oyunu oşarttı. asmını yere 

Tire kazasının Paşaçesme . . w suraıf.ıe l:'vuen çı ı ar ve oyu haamının şıraz:eye geçırdıgı elinin bıraktl. 
m ki. de b' 1 h*di. ·. kızmış ve <Jemıleyı kaçırmaga ka. terkedip dağa göndermişlerdir. hamur taıhtası, boyun-duruk vesai- üzerine bir şose silindiri gibi çöke - Seyır· -ı"ler·, Yusufun aenç olrnast-

("V ın ır yara ama ıı. sesı . . B .. . d h b d d" ı · ı d ı "" "' 
olmuştur. rar ver.~ışttr. unun uze:.me e:· . Za,bıta ha~ise e~ a er. ar .. e ı- re yapı an ış er .. ~asm a sıra an- rek ezdi. .. . . na rağmen iyi ve usta bir pehlivan 

Denrzlinin Koca.baş köyünden velki gun yanuıa Osman Ozdemır lınce sıkı bır takıb netıcesınde maktaydı. Bu g~gııs ka~art~cı ç~ .. Yus~f'. yuz Y".'rı:rıı. okkalık genç olduğunu a.nladılar. Adalesi kadar 
Tireye amelelik yapmak üzere ge- ve İlbrahim Alp isimlii ild arkada- mütecavizleri ve Cemileyi ele ge- l~alar artan bır varlı~ ıi'acı:sı govd~nm verdıği kuvve~ ve kud- zeki olduğunu farkettiler. 
len İsmail oğlu Kerim Babadağ ile şını aJmı.c: ve akşamüstü sükunetle ni,..,,.....;.,.ııerdir. Suçlular adliyeye ve- halınde sıralamyord.u. Koy el ıs- dretlekbır alnda paça it!lSna oyunun- Aliço; hasmını yere bırakır hl • 

• L.;.: d w • -S- y~L ıu~ 41:11..-nTI•ı -""'- k ' 'l an Urtu ffiUŞtu. k • di 
aynı ır.ıuy en Mustafa oglu Isken. Cemilenin ~vine girmişlerdir. Bir rilınişlerdir. lllll~·a ını d •. nınn.a gayesı ı e ya- AH o· Yusufun bu hareketi kar- ra maz, sarmayıa gır . 
der Gezer arasında, Paşaçeşme pllan bu kursların bütün nahiye 

1 
dç k' dl w uh f ·a ettı" Fakat; sarmaya girer girmez, Yu-

nıevl\ı.lın e ır a n me.se esm ~ f negölde bir adam a "'gaçtan negölde bir sandalye ve köylerimize kadar teşmili bü - Hiç acele etmedi. Tıpkı yan baş o- s~. ters onup a.asna e yere on-
ı_;. d b' k dı 1 . 1 ( şıs n a ur ugunu m a az . f d"' .. ,_ k lli k d'" 

den kavga ~ıkmış ve Kenm Baba- yüık çalışmalara yol açacaktır. yunu d hasmını yere düıürdüğü du. 
dağ yanında taşıdığı tabancasını düşerek öldU fabrikası yandı gibi ~e~~ davranıp üzerine git- Şimdi; Aliço altta Yusuf üstte 
çekerek ark~faşı~a ateş etmiştir. t 1 Ed" d • ı· h medi. idi. Bütün bu ha~eketler. Yus~fua 
Çıkan kurşunlar Iskenderin kası _ İnegöl (Hususi) - Cerrah kö. neg<>l (Hususi) - Kema paşa ırne 8 gız 1 ayvan y f· ,ı_, . b" d loı ya düı _ uzun kollu ve kavı pençelı oldugun-

.. nd k b 1 H .~t..-11~ı· den Hali.l· Turhanm d usu ' uuncı u a .,.a d ·ı . ı· d ğına isaıbet ederek aaır surette yu e oturma ta u unan ~n . - lll'<tiJı<UJ:a) n u kesen bı·rı· yakalan 1 .. .. P k w d kurtulur an ı en ge ıyor u. 
ı::.· • b . d muştu. aça asnagm an Al" k: d'" d"' IA 

yaralarunasuıa sebeb olınuştur. deklli. Fevzi oğlu 37 yaşlarında idareısınd'e sandalye fa n'kasın an kurtulmaz, Aliçon.un son paçasına ıço, a a uş~r uşmez te aı -
s l acm t llın d"l . r . baıh k k t i Ed.ri (H A) K k "k" u ·ı d v 1 k lanma.dı. Anladı kı; hasmı bazı tec-uç u yey ~ es e ı ımış ır. Sabri. gızll olarak komşusunun geoe sal a. arşı çı an a eş an · .rne, uş~sı k- y ıdyı r;ı-~- ı ı ~ ı elkyaplşklp 1ogrukn:ıa d~e pa- rübesizliklerine rağmen çok ·ustadır. 

. • bahçesindeki ıhlamuı· ağacına çık- olarak her t.arafııu sirayet etmiş halles.ınde Dervış so agın a .n.ıı.. ça ıle ka ıp urtu ma ıste 1. Zekid" K f ·ı .. b" hli· 
Menderesde Aydın nafıa rruş ve ıhlamur toplamağa başla - ol.m.asından itfaiyenin gayretine med oğlu Niyazi evinde hayvan ~ço; hasmına bu fırsatı bilerek vandt~0Yain~:1 :d:l~r;::k~: k:lıbı 

mu"du··ru·· V8 Sllma mücadele mıştır. Ağaç üstünde kendisini .,.,,.o.men bir ~y kurtarılmagva mu- ~esip ıgi'Z1:ke s~t~akta o~.duğ.~ po- dve:dı.1 Ykusufk~:"md, ~atçakytaı yapışıp değildir. 
· ·· · · S b • -ı:.-u :r- lisçe tesbıt edılmtş ve curmunıeş- ogru ur en un eyı a · 1 i · 

d ki b "" ld 1 ~eye gostern:ı:emek ı~ı;ı:en a - vaffak olunanıamı~ ve tamamen . · l Seyirciler l\eyecan içinde idi. Yu- Hele; .. ~dalı _!-la 1 .':. hıç be~ze -
0 OrU OQU U ar rı lher nasılsa muvazenesını kaybe- Aı k . l hud halinde yaka anmıştır. sufla Aliçonun mahirane hareket- mez ... · Butun lagarlıgıne ragmeıı 

derek yere düşmüş ve ba$.fldan !~~r. ~ca ~ıva~. e.': er ... :e ıHaJkkı:.nda kanu~ muamel~ ya- leri birbirini takib ediyordu. Ve çeviktir. Kollarını1n uzunluğu, elle. 
Aydın (Hususi) - Kaza ve na.. 

b iye teftişlerini yapmakta olan va. 
lim!z dün refakatlerinde vilayet 
nafia müdürü ve sıtma mücadele 
doktoru olduğu halde Sökenin 
Al<ıköy nahiyesinı teftiş etmiş ve 
Sökeye avdet için Batnas ıgeçidin

den Menderesi gemi ile geçerler -
k en bir kaz.a neticesinde otomobi
Jiin nehre yuvarlanmasile nafia 
müdürü., sıtma müdadele doktoru. 
boğulmuşlardır. Valimiz Sabri Çı
;ta.k ile şoförü bir mucize kabilin
den kurtulmuşlardır. Vazife kur -
hanlarından doktor Ziya !serinin 
bulunan cesedi bu akşam Aydına 
getirilecektir. Nafia mü.dürünün 
cesedi henüz bulunamamıştır. 

Sivasta kayak evi yapılıyor 
Sıvas, (Husu~i) - Paşa fabrL 

kası civarında kayak f ederasyo. 
nunun planlarına •göre büyük bir 
tkayak evinin temelleri atılarak 
hemen inşaatma başlanmıştır. Ka
yak evi memleketın büyük bir ih
tiyacuıa cevab ve:recek bir şekilde 
ikmal edilerek Cümhuriyet hayra_ 
mında açılış töreni yapılacaktır. 

aldığı. yara.dan nriiteessiren öl ... mlusar ıdaresrna a.ıd büyuk tutun pılmak uzere beledıyeye teslım e- son künde oyunu ile Yusuf fena rinin mengene gibi kuvvetli oluşu 
müştür. depoısu kurtarılmıştır. dilmiştir. vaziyete düşmüştü. her zorlu oyuna mukabele edebile-
·--·-··•••....... • • ._. ..................... - .............. - ......... ---. ...... --··---..... _...._. ........ _.. Aliço, kündeyi lakar, takmaz cek kabiljyette idi .. 

Yusuf, dönüp hasmına. topuk elle- Aliço; acele etmedi. Alta düşer 
me oyununu aldı. düşmez, sağ ayağını diktj. Hasml 

Vaziyet; ~~himdi. Yusuf uzun sol ayağında sarmada duruyordu. 
Manisa, Halkavi faaliyeti devam ediyor 

Manisa (Husuıi) Halkevimiz faaliyetine 
deYam etmektedir. Son altı ay içinde gösterilen 
faaliyet içiııde şunlar vardtn 

Köy gezileri, konser, konferans, sinema, temsil, 
kukla, ulusal bayramlar ve ihtifaller, çayll dana 
ve aile toplantıları, edebiyat ve müzik gecesi top
lantıları, nişan ve nikahlar, şölen ve balolar, sergi-

kollarından ıstıfade ederek hasmı- y f Al' d k"' d · 
v • • d 1. · usu ; ıço an un enın actaı. 

nın topugunu gerısın en e ın1 çen- k k . · d H h n . b ki" d nl çı arma ıstıyor u. emen u 
ge e~ş e ıyor u. .. mını kündeledi. 

Alıço da, hasmını kundeye almış _ .. . 
el kantarına astlı bir yük gibi ha- Yavaş yavaş sarmayı sokup AIL 
valandırmış aşırmak üzere çalım çonun iri gövdesini havalandırmıya 
bekliyordu. başladı. 

Tarafeynin birbirlerine taktıkları Aliço; daha Yusuf, sarmayı tö-
oyun çok mahirane ve ustaltklı idi. küp kendisini havaiandırırken bü

Aliço; Yusufu aşırırsa, hasmının tün gövdesinin ağırlığile ve olanca 
ayağına taktığı köstekli oyunla bu- hızile ileri atıldı. Kündeyi söküp 
danarak muhakkak surette kendi kurtuldu. Ve dört el üzerine gelerek 
yeni~ düşerdi. .. , bir anda yay gibi gerilip boşaldı. 

Bınaenaleyh; ya kun<leyı boşalt- Ve ayağa kalktı. 
mak ve bu oyundan vazgeçmek ve- Yusu f, hasmının bu ııni harekeU 
yahud, Yusufun aldığl köstek vazi- karşısında şaşırıp ~almıştı. Aliço . 
yetinden kurtulup hasmını bir anda b h k"tı" 'dd h' 

k IA d nun u are "' cı en ma ıranı 
aşırma azım ı. .. t d "eli 

lor, liaıta muayenelcTİ, evıY'.ayinfttrl, kütüpllan~ Aliço; iki elleri ausında havi\ - ve us. a ane 1 
w • 1 

spor, spor yuvaları, klr koşusu, av gezileri, dağ landırdığı yüz yirmi okkalık has - Aliço; ayaga kalkar kalkmaz •~ 
ve yarÜyÜ§ gezilerf, Türk.çe okuyup ~azma kursu, mlnl, topuk elleme oyunupdan vaz vincinden ve hasmına karşı yapttği 
ilkokul belge kurau, Türkçe kuTau v~ müzik kurs- geçirmek ve ona imkan vermemek mukabil kurtuluş oyununun verdiği 
lan faaliyeti, için, Yusufu, öne ileri doğru daha neticeden heyecan duyarak çırplD• 

Reıshn minimini yavru !ardan miirekkeh müzik ziyade havalandırıp döndürmek is- dı ve seslendi: 
kolunu bir konser verirken gösterınekredİr. tiyordu. (Arkası var) 

cıSon Poetu nın tefrikua: 89 rııb.tun ba.mallarmın bir.ine Turhan altı yedi ay evvelki gi:bi... ti. Köprüye geldi. Hızlı hızlı yü .. 
~bey) seslendi: Antalya vapuru rıhtıma gelip rüyordu. 

- Ba'ksana oğlum, vapur ne za_ yan.aştı. İlk inen yolcular arasında Şiddetli bir müsademe Temeli 
man geliyor?... Şetvanla Didar vardı. Turhan bun de, Şetıvanı c! a sarsmıştt. Şetvan 

Hamal durdu, düşündü, ruha .. lan görünce, telaşla başını çevir- doğruldu ve kendisine çarpana: 
yet: di, sonra da kalabahğın ar asma - D!lkıkat etsene be! •.• 

- Han.gi vapuru soruyorsun? .. gizlendi. Diye bağırdı. 
Dedi. Bu suale cevab vermek Karaya ayak atar atmaz Şetvan Müsademede suçlunun kim oL 

y AZAN : EKREM RESID kolay değildi. Turhan (bey) hangi r:ılhtım ıboyunca yürüdü, köprüye duğu malum olmamakla berabeı 
vapuru beklediğini bilmiyordu. geldi. Hızlı hızlı ilerlemekte ol - Temel kabahati üzerine aldı ve 

Bu.günden, bu saatten iti-I yarın ne yiyeceğini . ne ile geçine. J Kaıra Aslandan mfrrek.keb olaca le- Sadece bir vapur bekliyordu. is _ duğu için, Didar ona güıç yetişi. Kemali nezaketle: 
baren 3evgıli arkadaşlarımız - ceğini düşünmekteydi. Maamafih tı.. tan•bula yolcu getir.en bir vapur... yordu. Çok ge~meden kadın nefes - Aman efendim, affmızı dile.. 
dan Sülün, Yıldıbl.ı, Dürrü de düğünler gecesi son derece neş'eli Heyetin intihabından sonra sa- Nainıe tarafından kendisine tekrar nefese kalmıştı. Aiacağı aksi ce- rim!. •• 
Neş'eyle nişanlıdırlar... geçmişti. Düşi.inccler, derciler, en- bık Apustol cambazh.anesı san'at- tevdi edil~n hu vazifeye ancak bu- vabı taıhmın ederek korka korka Dedi ... Fakat Şetvarun göııil 

Sonra, eski komikleri taklid e- dişeler bertaraf edilmiş, gönüller karları, müntesib ve müstahdemi. gün yeniden başlamış olduğundan sordu: dönmüştü. Haykırôı: 
derek! ' ferah tutulmuştu. ni, ka1blerde bir nebze ümid gö • vapur.tarın hareket ve muvasalat- -- Efendi ne tarafa gidıyoruz - Dileme! .•• 

- Dü.ğünlerimi? gelecek hafta- Fakat bWkaç gün sonra aktedi... ttiırerek dağılmtşlardı. ları haldkmda henüz tam bir ma _ böyle?... Temel, mahcubiyetinden yert 
dır!... len ıbir içtimada akibet üzerinde * llıımat adinememişti. Şimdi ha _ - Sana ne be! ... Yürü, peşfrni bakııyordıu: 

Diye ~ağırdı. fakat sesi .~~~ışla- görü.şüLmü.ş, 'kazanç tedariki çare. O gün, Tul' han (bey) kırk üç malin sualine Iaalettayin bir va _ bırakma, işte o kadar! ... Sana he- - AffedtnizL. 
rrn: sevuı~. nı~larının, guluşme~ leri münakaşa ve nihayet Dürrü ~ senedir sadık kaldığı Lebon pas - pur beklediğini söylemeğe çekini. sa:b mı vereceğim?... Sirkecide Şetıvan, gelen geçen üzerindt 
lerın. tebrı.derın arasında kaybol- nün ileri sürmüş olduğu fikir itti- tahanesind~. mutad ikindi çayını, yordu. Bereket versin ki adamca- Karad:emz oteli vardır, oraya gi _ yaptığı tesirle meşguldü. 
muştu. fakla kabul edilmişti. kendi talbirince, aldıktan sonra ğız: diyoruz! ... Bizim hemşeriler hep - EtmiyecC'ğim!. .. * Dürrü, Apustola müracaat et _ tünele biruni~ •. Karakoye in.m!şti. - Antalya postasını mı bekli - orada... - Son derece mahcubum!. .. 

- 9 - meği. ona yeni bir kumpanya kur- Hava ıgiizeldi; Istanbulun emsalsiz yorsun?... - Canım efendi, Karadeniz o - - Sende mahcub oları:ık surat 
D:!rrüyle Neş'enin, Sülünle YıL ması için ricada bulunmağı müna- ilkbaıhaır hava:>ı. Sol kolu kalça - Diye sorarak kendisini bu miiş- telinde bizim he:m.şeriler ne arar. varım? ... Babn hele şu surata!~ 

dızın düğünleri ayni günü yapıL sib görmektcvdi. Vahşi hayvan te- sınd:a - Turhan Beyin lombagodan kili mevkiden kurtardı. lar ... Bizim hemşerilerimiz kim • Ancak şimdi birbirinin yüzüne 
m;"tı. Bu münasebetle cambazha- dariki müşkül ve masraflı olmakla muztariıb olduğu malumdur _ elin- - Evet oğlwn, Antalya posta- lerdfr?. .• bakmı.şlardı. İkisi beraber, bir a .. 
nc1 n 'n san':ı.t'karları, mü.ntesib ve beraıber uzun zamana mütcvakkrf- de tereyağı rcıı,ainde eldivenler, a- sıru bekliyorum... - Yürü ... Çok laf istemez!... ğızdan bağnştılar. 
mü.stah<lıemini top1anmışlardı. Ara tı. Zira hayvanları terbiye etmek yağında tozluklar, gözünde tek - Neredeyse gelir, Yedikule a... o sırada Temeli getiren vapur - Şetvan! .•• 
dan geçen günlerde çehreler biraz gerekti. Binaenaleyh Dürrü Apus.. gözlük, başında melon şapka, sır- çıklarmda!... Si'!1keci rıhtırruna yanaşmıştı. Te - - Temel! ..• 
daha uzamış, elbiseler bir parça tolun bir revü kumpanyası teşkil tında yeni bir pardec;ü, fildişi ba§1ı Doğrusu bu hamal iyi bir ha. - mel, bohçası koltuğunda, iskele - - Hava •.• 
daha yıpranmıştı. Herkese ciddi etmesini pek muvafık görüyordu. a:banoz bastonuna dayanarak kısa maldı. Bahşişi hak etmişti. Tur- nin başında bekliyordu. Hc;nen - Civa •.• 
bir düşünce arız olmuştu. Ma:şet Hevkes bu fikri tasvib etmekte ol- ve ağU' adımlarla Galata rıhtımına han (bey) kendisine bir sigara u. kalaıbalıığın ara;;mdan sıyrılarak B{rlhirinin kollarına aıtılmışlar, 
meselesi gi.in geçtikçe daha endi - duğundan Apustola bir heyetin doğru yürüdü. zattı. karaya ayak bastı. Fındtkhd :.ı , ço- sarmaş dolaş olmuşlardı. Birkaç 
§Clı bir hal arzediyordu. İstıkbal izarru 1kıararlastırıldı. İntihab usu ~ Rıhtım.da, bir vapurun yakında - Al bakabm şunu oğlum!... cukluık arkadacıı Hafız Necm:nin da'k.ika sonra bir mahallebicide ~ 
kaı·anhk görü!üyard:.ı. İşsiz, güç- Iile seçilen bu heyet Dürrü, Neş'e, geleceğine delil ol?.:ı hazırlıklar Dedi ve ağır adımlarla rıhtımın evine misafir olmağı vapur.Qa kur-lturuyorlardı. 
süz, gelirsi:!, parasız bunca adam Sülün. Yıldiz, Bücü.r, Şakrak ve yapılıy()l"du. Gidit> gelmekte olan üzerind'e dolaşınağa başladı. Tıpkı muştu. Reşadiye caddes:ni kr~cıt- (Arkası var). 
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ingifizfer taziyeti Bitaraflara HiKA YE Askeri Şehirli kadmlar, ~-----
nasıl görüyorlar ? göre vaziyet Satıo~n! ~aki~~ V • t köylere ·ı r . 1 (Resmi Tebliğler) (llasla<afı 1 mu .... ı • .ı.} tBaıtarat• 1 inci saııfaıl4) ~h.) O! ne dfyorswı, ilıya azıye gı me ıyız. B. k fil 
;a mtlifr;. :ıtıuıdisile bir adeti dertiğiı ve .Öy~iııe s~e ~zı cın:tJk ... (A/!f ya~tınanta kcıl. :~ l iııM:i_ -.yfada). _. _ (8atfarafr 1 inci sayfada) ır a J eye 

.. .. h tt~ ı.._...ı:. ..... r d,.,.-n .• ı. noktalarda 1 OıO kilometrelık denn- tugıı cd.h1'do;i afi§leri nmtererek) ~ .. ebl ğ:!t.'!"! h:uekit sahncsı. ııustun tanır, dünya bunlara hay • t 
,ecaVıllZ a a i.l.Ml:l.WI' llh .. ~ I:.!:. ""'--- __ı_..ı= b. 1 .-- ile .... d ...__ ·...:.-l ...ı. aarr .... ...ıl~t 

1 
. - k ugı~ . strgvı -.e. nura. ıc;y~ t~s ıt o unmuş- nedir bu?' - lllıLti.1 l.:>.ıuue.r venvm-larsa da ranuır. &W ..,_ 

pc:ı.t\. ı yapma c ıçm ıço a:. tm Af' hunlar .ra~nd bir · - · k.. 
biır hıııııŞU!lıuna b..'")l! hıicumumı. Zm.e·c1e tbn l>ie Tat e ~ y~pış.t~ncı - Bu mu? Ha, tur: · · ~ ms:cım yo * Kahire, 24 (A..A.) - İn ıliz ha 
)'a.Jlilillaıll: .ililıı gene bir Pazar gt:inG.- • • 1.v .~ -'-t-. da• c: v~ bu. bılırsın ya, ~ Parle - Par-~ msıca sızhkta~ çıbrı~a- :Bu:1~aı. kahramanın Meh - va kuvvetleri Ortaşark um~mi k.: 

.. . . - y tl ha enm eç •:r-Ym g lenoore'un ("') nutku Aşağı Sen man;ı, K.ızılortiunun ıe- medcigın anası. ~;ı... •• 
nu uı.tıiiıa~ etr.uştır. up an . - bir habere göre, cephe. üç hü,-ük b' Meb" ' . . hinde değıildi'ı': Alman tebl~~ı . E . . rcu\S""''ının dun akşam neşredilen 
:.nır™ar. tama.'11.ife gizJ.znememış~ bölgeye ayrılmJıt ı.lunmaktaıdır: ms usunun.·· u.san meclıs ne · - _ ,_ A16 exı: Y emsalsız Ayşec1k! tebliği 
tir. &wyet hı:.ıducfımda la'> ila 160 1 - Şimal Baz denizinden Fin- bu nutkıı:ın duvarlara asılmamıa - ~~nla~ gunaur. a~ı Yalmayak. sır a.çıık, yan aç, Akdenizdc dün sabah erke:ıı 
tüııarıı kadar ta.'lşicf. şünaide Fin .. Iandiya körfezine la.dar sol cenah. rey verdı. ~~~1 de. yapq;bnY«UDJ. ~ ı..~...a. bir e • :farklanJe yan tok._ d:rd. yanmadan, sızlan - İngiliz ba-.-a kavYetlerine mensub 
I~ e:~ da Rımıen Bura hu.ek.itını idare etmiJ olan Satıcı, du~-unceı~ - Ya.. demek . ~a _ şe.~ yapını- madan. y.uru:rsun. Fedakarlık. kah- 'ı'bo bar . 
kıt" ala:mun seferber ediimesi Sov- general FalkenhO?Wt ve Dietel ile afişli yorsun. ( B~r lôhza 60ftn&). J'Orla;r. ~~ ~n ~ar.ekatın baş- ramımlı.k yolunda bütün dünya m dın:ıan. tay~ar~lerı Trablus 
yetla BUlioiinin olduğu. .ka.dar bü- marqal Mannerheim'in sabık mu Ey, birader, bana bir arkadaşlık ~ğml, ~.kincı punu ~ddetli mu .. kadını senin önunde gölge olur. 3'.'S!1arında /Jst~o~~~er hımaye
tün dün aya. B Hr.lerin nela- hasımı gen.nal Mareıkov .karşı etmek ister misın? .•. Ne olur. şu anıbe~- cmuvaffakiyetle> <le. silinir, unutturur adını. sın e seyre e~~ .ır ~1an tıca~et 
yapmak yta.-;avv~unda o:Wuğunu karşıya bulunmaktadır. . kağıdlardan bır tane de şu evin vam ettigını .ve n~a!et dün de bu Sen lbu yurdun k'Drunuşuna, kur ~apurları ~afi e~~e hucu~ etmış-
sara!hatle be-Ilı etmiıtir. Bcaı kim- ~ üstüne yapıııtınver... mdrarebelerin cbuyuk_ muvaffakL tuhışuna sayı312 oğul veren, taş.ı- ~· ~tı b.n to~ılatoıuk bu vapur 
seler ibu hazır]ıklcr B. Bitlerin, e,. 2 - Memel den Karpatlara ka- Afiş yapıştırıcı_ Bir tane mi~ y~tleJ berdevam oldugun~ söyle- na, toprağıı.na kurban olan büyük cıddi hasara ~gramış ve b~şka 

ı ·-.J l t d .ı..-!cı·....,..,,-'-
1 
. ., dar merk~ Burada mareşal Von Bir tane de ora-.ra. mr yapu:.tırmamı diler. Alman .kumanc:!anbgı harb a,co;ı..1, kad:mınn' bombaların dıg<.>r vapur!arm ya-

lHuen ge .1e or a an !ll.ı:ı.I ............... ,,_ R · h ·1 ~ ş n.ik ~ "'Y tf.lbli"le · · · ~ · tediği İn.gilte.reye ka:rp. bir hücıı. beıc = ~ i:ar apo~ ov istiyorsun? (Kar.ır vererek u ya. g nnın. tertib v~ i~ade tarzı, Sabnn uçsuz, bucaks.ı.2, kınlarına düştüğü ve muhtemel o-
mun muıkadıclimes! :ıamıettiler. Fa_ ~ .1Y .; r. T w 

1 
pı§tırm.ağo başlıyaTcık) pek.ala. ma Cih~ :1faııbmdenberi hı.ç değiş- Tatıammülün bir b8şk.a 1ara.k bunları hasara uğrattıgı gö. 

ltat rütJbcsini :tayıki!~ taşıyan her kadar ::'2gv acendı B unad agız arına] demıki hoşuna gidecek. ... Zaten ha ~-ırk. Bu ~bliğ an'aneJerine Feraıgat timsalisin. ' rülınüştür. 
• W'A a mareşa ı... dıu h .. k. . ı..;_1 . . uc-.iu~ dünku harb :rannr d . S · ~...ı 

general bilir lti ileri karakollarını List - general Antonesko grupıı ge.. vu varı, a ote mı A&.l etmı~ ki .tii)JIÜk ffaki rv-" u::1. a_ Mı11et, memfoket davasında, is- urıyt:'Ue bombardıman tayya .. 
ele g~irmed:m İngiltere kalesine neral Kulig'le .k.aqt karşıyadırlar. bence bir! ..ı lı li nıühu~ yeb tcibırın- tiklal uğurunda Türk kadını ne relerimiz dün de Berut limanında 

~ıı: 1 } k Sol ah1 n_:__: Jiıı ven ay m un manalar çıkara- .. d.. ·ı . :ı.. - • hücum edilir.ez. aşe yo lar.nı es- cen a merkez sahasında . . . ~-.. .~ bilir' Bu, Al ~ ~ }~par?' Tür'k kadını neler yapmış. .uşm~n g_enu erıne :rıucum t'tmış.. 
meden ve su:la:rında gedikler açıl- Baltık devlederinin te~il etti~ AfıŞÇı, af~mı yaıp.~ınp, cAllaha •- 12. k . man ~ndanlıgı.. tır? diye tarihe karıştırmıva ta- tır. Blr dıstroyere tam bir isabet 
rnadan B Hitler bu adaların istila- iltisak mıntak.ası mevcuddur ve marladık, ·bıradıer> dıye do.st.ça sab.c:ı. nın. ~ bır ~phen.ın yarılma.sı rifrıe ilaıkmıya lüzum yoktu;. Tilrk Yaki olmuş ve sanıldığına göre bu 

.. mkü k bcak brr hale şim- harada kanş•Jt4kların inkişaf etme- nın elini sıktıktan 800.l'a onıı ter~e.. veya stratej k. pla~ıı_ı tatbık kadıruıun neler ~C'3ğ bil gemi batmıştır. Şımal mendireğin. 
~;e rn~dar ~dmağa muvaffak o.. si mümkündür. Merkez . ve sağ ce ~er t:~~;d~tye-me:n;r: ~ :ıh:!ah;!;uK~,~ttirılme5! ?i. mek için seni. Ayşeciğ: h~~~lamak de bağlı bir ticaret gemisine ateı 
lam F"llıakik B. Hitler nah arasında da Maa.mtan Kar _ .. ~ e gor . . an~ı bır tabır. yeter. '\·erilmi~-tir. 

amı~ır. 1 a · ir. patlaraltı mıntakasının te,kil ettiği nur. S~tıcının ıyanına ge:ader. dir. DtseriyetJe. bu tebliği takib . . . . . 
çok Uerı brakollar elde etmiŞ°t iltisak noktası vardır. Polıs, satıt.:ıwı - Anlaş lan siz eden «ünlerde Almanlar, muvai.. H:l1hanıgı ışımızde senden bır Alman te"'1iği 

Hincl•an yolu . Cenubda kafa tutuyorsunuz... Yola dikilip f.aıkiyetle tet.evvüç etmiş bir takım şey ıs~rn~ senden bir şey dile • Führerııı umumi karargilhı, 24 
Hür Avrupa milletleri içın bu Cı:nubda, ~iman - Rumen ordu- mürur ve ubur,1 mani cJuyorstt - barM&tr muhtasaran kaydetmeğe nı.ek ı~:ze .. d~şmez. Heı: ~ev~~ u- (A.A.) - Ingiltereyı ıhata eden 

tabiri kullanmak caiz ise de, kale- su, şiddetle ,hucuma ~alkmış, Tu -ınnz ... Üstelik de bilmem ne mar- başlarlar. ~· omrunu .top~ğı ~çuı tuket~n denizlerde muharebe tayyareler:ı. 
nin ~ yollarnn kesmekteD. ve nayı Galatz ~a geçını~. Bolgrad'a t~"'?llar oku~o~nuz ... Yok ~it - »ı~n .. Almanlarm bu cbüyük msa~.d~ ne ıste-nır k~?.. miz lbir İııgi!ız k.ırakol gemisini 
dwvarlarında gedikler açmış ol- vdarmış, Pr~~ u muh_La.lif noktalar -ık:inım, nez.ieliyım. harabım dıyc - mwva:ftfarltiyetı> tabirile anlatmak Koyune gelmek, '.koyune koş - batırmışlu ve iki düc:.ınan vapuru. 
-~ ~- k Şimdi ise B an tecavuz etmı:'l. Ye Dniest ' ek · t-...ı.:n.1 • •• • mak · kl t k Y-m-~an ço~ uza tJr. · d ~ . l"J " · ere r · · · .~ t..-uıu.ucn musad. inkişafı teyid · ıgecenı ışı ama · yaram nu ciddi suı·ette hasara uğratmış-

Hitler Hirıd;stan ve şark yollarını 0J"1 ge~.~~ 1 ~e1kte olan Kızıl - Belediye memuru. sözünü kese- edeccik .bazı haber sızıntıları da sarmak bize borçtur, biz sana lardır. 
kesmeğe t~b~üs _ederek İnw:te- :1

0
;J:1 {;ni~st;r ~;;:dş~u;,:.u~~ : rek - Evet, pol~ efendi, ':öY'.le <!''- ge1i,w. Bu sımnt11arm doğru v~ borçluyuz bürün şehirl: kadınfar İngiliz tayyareleri tarafından 

reye karşı nıh.at hucum hazırlıkl;- vc:mete baıırlanma.kLadtr. )'{lr .... ~yn.en boyle... bıtk.inmiş,. ya ~·a:rılış ola~larını ayıırm:ı.k bu sana ~rçlud.ur. işgal altınd::ıki mıntakalar.ıa gün 
rınd~ ye~i .bır adım atnıaktadfa. Meı:k.ezdeki terakki1er, Lilhassa neılelı ımı~ harabmış..... .. . -da.k.i!kadıa k~bıl olm~~a bera.. ~ugünleroe mukadd"'s. ir dava düz yapılan bir akın teşebbiısü es. 
B. Hıtlerı b;füass:ı. petrol kuyu - Grodno mıntakasında kaydedil . Satıcı. yalandaıı pek buyük bir her. zannedıyoru.z kı ş•malde Lit- peşınde ayaklana."1 şe-hırli kadm d ..,11 d.. t .· a·· 

el 
~ k-.ı.. .... amil ka.- · B .

1 1 
mış ha ··st 7 ·z ı.-1 ......2. • akl 'lk . 1 • h' nasın a "" u~man ayyarcsı u. rma atı".naga sev t:'~ ' tir. u ı er emek hedeü, Baltık dev. yTet go ere re c, sıra.sı c ~ ocu.1- vanyanın ay anmış olduğuna ve ı ı.ş o ar&K ~ trlerde.n köylere -riilm- ;· ~ B. uh b 1 

radaki motörFi ve zırhlı fırkala_:ı !etlerinin jhatası ve bunların kur _ ye ve polis memurı.mıı baktı7ctcnı cenuba doğru cepheyi takib eder- bir akın yapmalıd r! şu U§H. • u m are e er es. 
ile hava kuvvetlerinden uzun su.- tanlması~tr. . sonra - Nasıi. .. naStl? ne demi - ken de Grodnonun aüŞtuğüne ve Senin yanında, nasında -1 Alman ta)'?'aresı kay-
l'ttilk.. oo harbde bunlarSIZ ta!ll Finlandıyanın vaziyeti şim size e.fcndim? ... yürümek ıste- Almanalrın Missk üzerine yuru- Senin köyünde sönmez bfr ışı'k bolm~. Manş denızinde .. uzun 
randıman alamıyacağ!D.l anlamış .Sol c~nah~a mıueşal Manner - m.iyorum. çünk.i..i bitkin.im. Jlezle ~ mek1e cfdukfamıa dalı :haberlere yakmalıdır! menzillı d~nanma topları tluşman 
ohnas:rdrr. 1cıı:n- n:usellih vaziyette. beklemek liyiın, lharabıın mı demişim? ... A- inanmak mümkündür. Bundan Uzaktan durup bakmak tayyareler.ıne ateş açmıştır. 

Nihai zafer için .~~d~. Fm n:areşalinin tedafüi ro - man, polis cfonci, size nasıl bunu ~ Al~ sag cenahını teşkil Uza:ktan ~eyre dalmnlt ;sil Tür- Dün gace hav~ kuvvetlerimiz 
.B. Hitler Sovyetlere galib ge. Mnun hede? geae~al Falkenhorst söylemiş o, ... Sözth ben yürümek eden Alman - Rumen orduswıun kün yerini, kızartır yüzümüzü. Taym:s nehrı. man~abındakı !ımarı 

l~e'k veya nihai zaferi elde e- '-' urmanstc, Jle ~enrngrad arasında- istemiyorum, c-ünkü bitkinim, nez- Besaraı})ya ıçmde, eski Rus·.-a - ö-nwek .ı,·ze Sf>reftiı· - ün alıp Ö- tesisab ile Ingıltcrenin cenubu 
ıu muvasa ayl Kesmek: ve bu su - jı ll . h b Cl ıı F Ro O:' ' 'llı ·i · ~ J I.:" - - J7, - . r'k' . d , . li l b b dı 

d'ebtlecek. midir? ..... ~.. t ı..~ . retle 1ıer türlü fngiliz yudrmını kae tyım.1 . a.rr.s d·~1 b emi§1Tfl~:: 
1 

a. - makt ny~ . ..J' bu ua na doğru ilerle~ vunduğiımuz Ayşecığ'm1 1el·nı. . şa ısın e.-ol. mBa:ı ~-rk.ı om ar1 · 
&vyet k:ıra o.n.rı..L:>Unun ecıu;.. gayrimümkün kıJ le • . .., po ıs eıen , en ona böy e bır .me e o.ıuuklan evvelki ak§am- Mc , ıa Avın man etmış ıT. uyu yang;n aı 

k t l . 'kt ma ıçın ugraşJr. l .. 1 ~.3· t 1 b ] d .... ı...~ -ı h k lmıst zatı ve hava uvvc e:ı ~ı ·.arca kem, Kızılorduya Finlandi a 1 şey asa soy em~,ıırrı. evet. ~ e - a.uuc:ıı geıen aberler aras!na • • ç-ı arı ~ ır. 
müıhimdir. Fakat ~~ teclnzatrn ve nu bpamaktıı. Mulıtdit :a~:l:~; diyeci .. efendi. siz~ hiç. böyle bir karıışan bazı müphem malumattan tçkı aleyhtarları İtalJran tebliği 
Sovyet tayya1e1e:rnın mo;fa.sı ç~<. d.an hiklirilen Leningrad'a doğ şey soylemcoim ... Arada anlaşa. anl<l§llmaktadır. Roma, :!4 (.i\.A.) _ İtalyan or. 
geçtiği için Alman ordusu teclı.ı- ~ Fin - Ahnan ileri barf'.keti tee.r;_ rnamaz.lıık var ... sözümü anlama • Düıa akşnnı.:ı. kadar gelen maltı- (Battarafı 5 inc:i sayfada) du1an umumi karargtı.hımn 384 
zatının ve .Atm2n hava kuvvetle- yud etmemiş.tir. Finlandıy' a !llt'mdi m1.şsınız. (Mükemmel oynanan bir matı süızdüğünıüz zaman. hareka- e T &.- A b am" d d v ı·k "f b' h h ~ ) . 1 t d .. k' . 1. . opll'CU'pı ra c ı yo • numaralı tcbJlğ:: 
rinin karşmned~ ayanareıyacag1 mı ektpadsı. ır attı an~ket takib et sanıimiye_tle: <l~ı.ek insan.:ıard.~~: h1:1l~ undub~!·~z.ıyc ını bu suretle lnzF· YaliJenrltan Cami •o - Şimalii Afrikadn İtalyan ve At 
zannedihneıt! ır. e ır. yatta b:rbırlermın ne ue ıgıru u asa c e ı ırız. .__L 9 .ı •t • 

J * 
1<a111 namaTaua n man tayyaıeleri dün tı'obrukun 

!Buna mukabil Sovyetlcrjn le- aponyamn yaziyeti anlı yama. zlarmlş! .. .. ,- _ .. · • • iıhlk.' hin<le ÜıÇ nokta vardır: . Beledıye memuru, o~ıcc ~aş _ _B~!l ınuharebel:_r, buyuk c- ~~i. zeohirden baş.'l\:a hiç bir ist amlar.m ve bir makineli ve. 

H uh be 
.. . d Tokyo, 24 (A.A.) - D. N. B.: k Bana b•ınu de..'llemiş mi? planı. ıbır takım harekat sa.flıala- şey degıldır. Fakat iU farkla ki; sait topluluğunu bo:nbardıınan et-

1 - er m are , saunesm e Jannn h;;•,.,;..,. t· · .. ·· ın - b" · ·a· u - şidıdetli zehirler. ın· .. .,nı u··"'"'·dsı·z mişlerdir. .. . : , 
1 

. 11 • r-• , .. ıs: ...... ıe ı sozcusu, ga2e. sö.zünü anlamamış nuy,ım? (ltiuı.o. rının ı.nncısı .ır. ınumı surette o7Q """ 

l'llUteharrik bıx taız.d:ı. iku lanııa1 tecıler tophıntıı::ında Alman ·y 1 .. ,. uuınediyoru4 kı, Almanların plan bir yaşay~ sürüklemeden ademe Sollum muharebe mevdan)nın 
L.:1 ~ı- . • am kuvvetler· So tl ~ ~ ya ı e dırıı tekrar elde edere c, tet:osırJ - - _ .• .. .. . 1ı ., ı:o-ıe\..-.:A moc.ı.zz "• vye er Birliği arasındaki ;htilaf l ) 

0
, doğ . yaman adam! y~ Iarı. şimalı:len, bir taraftan kü~ük g<>tiiiilır. otekı, tedricen arabı - temizlenmesi neticesinde Mihver 

2 - Kuvvetlerfn icabında çeki- ihaıkkında h•.!nüz hi,.bir şey so"y1:_ he. d kl. d rnsu . var• valıu. s'"' Baltıık memleketlerini istila et. ye süııüıkler. kuvvetler mm 1'linde on jkisı mü-
,,__ ~ · kild · w • ı d . ~ . ıı: .ı.o u a ın 3 zoru . J ""' • 
• _,,e.gı ve .~e ıgı yer_er e gene aa- yemıyecegu1i ~"e hiçıbir tefsırde demediniz mi bana harab oldwn mek, diğe_:· t~ra.fta:ı _~Hnc;k yolile Heııgün esen~ i

0

stihbar \'e biz kemmel bir halde olmak ÜZ('re 24~ 
IMlyı ve u.sler hula'4~ ~adar top - ~I~~ıyacag,ı.nı ifade ctmiştil-. diye? Bunıun için artık yürümek M~va. ~zerı.~~ yurumek, cenub_ okuyucularınıza ıhbar ettiğini~ tank kalmıştır. 
:rak~anrııB Mn~uz f?ermlı!te dölm_~ı Söztii, bır resını Japon dekraras)"l>- istemiwrnm demcdııniz mi? Hele can da roumkun mertebı~ süraUe vukuatın kaffesi içkinin tcsirile • Şarki Afrikada 22 Haziranda 
led.·v-. - · k 0 iltod u.ı r~_Y 0.b~ ~t nunun ne~red1lip edilm.ycceği demed;m derneğe cesaret edin Rostof'a vaı:makta·. Rusya. ile KaL <lir. Uolclhefinar garniıonuna ınensut. 

ıgıl nutku ta a ~-et~~ gı 1 ~f - hakkında ~a henüz hiç-bır şev eli- bakavım. kuyayı birbirine bağlı yan yol Maalesef münM'\'edcr arası a knt'alar tan:.fandan y::ıpılan cüret. 
rnan ara arşı acı ır ın ve mı - . ~· b'I ,. . t' · • Rostof.,-n a ....... ,. r.. d 1 k hisei ~meai. Bu zihni.yet yemıyecegın: ı aırmış ır. Satıcı hiç telci" etmeden - Ha- ... &->-· .nus or u anın içki iptilası almı", yürümüş ır karane taarruz neticesinde bu 
.s:;yetler Birliğinin sonuna kada; Gaz.e:eciler .s~üdenA üçfü pak- yır, dem'eaiın. ~ ~·. sıkıştırmak ve tahrib haldecrır. Brrç.Jk :.gençlerce taklid '-."lt'a:ı'ar We~nese girer~ ıler~e. 
mukavemet etmek ve muzaffer ol- tın y~nı va~,yet ılc ~a1ca~ar ~~a- Belediye memurn - Amma aa.. ~k --.k~ Alınan başkttır.andanJı_ edilmekte olru1 bı.:. kötil. ve ığn•nç mışler ve duşmana zayıat \'erdır. 
mak. kararını kuvvetlendirecektiJ'. ~ hır tefs.:.rı~ istemışler~ır. Soz~ lave:re hat dedmiz diyorwn size. gı~ bütun n:onarebelerd~ .tilib iptilayı her ne suretle olursa olsun rnişlerdir. Esirler alınmış, top, si-
~ ~eticc w~a~ olabilic. Faka.t gay- ou, muah~demn açık oldugu ceva- Sancı _Ben de hayır diyo.ncn ettıgı hede! daıma budu_r ~ ıF ce- baltalamak yerinde olacakGr. lMı ve ce~hane iğtinam olunmuş. 
ıwariıd dqıldır bmı vennış ve esase!l Japon hattı . nuıbda takıb edecekicrı ıstıkamet "'n .... 1~~- • t . . d b tur · . d vUı 1 ak sıze. . bud .n.JAUUM"ı, ıç ımaı nızam .ı usu- :. . 

Siıdayette Alman bava kuvvet - han:k~tı yakın 3 a~ n anne trr Belediye memuru - Nasıl ha- j~ bu . • . . le getirdiği menfi tesirleri curada Uç In.gil;z tayyaresi dün Sfra. 
leria.iıt. müzaheretile Romanyalı}~ - dem~:· : . f yır? dediniz. . at, . genış pl~ tat~, birer birer sayıp dökerl'k de~:liın. gozaya alçaktan U!;arnk taarruz 
rıa. fena muha.rib olmalarına ıag - SöZ'CU. n.hayc., Alman - Rus S t D 0. . t ne bır haxb ıle. ne de ıki harb ıle Ş ka·•· . k 1• etmi ... lerd'r Kızılha" hastanesine 

Od , J . el . an1aşmazlığınd:t Jaoonyan t aı lCı - eme L.'ll lŞ e. ld edidbilir b' d v•ı..ı.;_ una .1~E'.n ınanma azım - ~ • . ~ • 
HaeKı a ı_ esda Y~L el e ~~~rnı. _ e~_ve tt b ; · v hakınk ]: Belediye memuru - Dediniz Ae 

1 
e ı...- l ırd şe~ egıJıw.ı • dır ki· yasak. yurdumuın çok mü- bomba isabe~ etmiş ve bır kadın 

rıma ~• ar ucr etnCJ.Cn mam•un.. vassu a u unacaf{l rn<:.ld ·..ı man C)ldşımman anhg! b:.ı gaye- h" • • k . 1 . -~ öl Ü"-tÜr 
dür. Şanghaydan yayılan şayiaları ya. ı~.eS. H d' t . ye varmak için. )ıarekatı muhtelif ımktimanevı azanç ar tem.n e.ıe- m ~ • 

Ale e1e,.... t~leri Ianl;.:nışt1r. ahcı - ay 1 canım .. · emın sathalal'fian geçirmeğe · t' ce r.> • k f ı 
Almanlar baıhca ati darbe indir- rın. Sovyet münasebatı ed~ ki·.:·.. .. k . ietl muharebeler vererek ,.~tıni°:r:~ e Diyarbalnr, poıl.:ıh<ıne iÇ İ tara tar arı 

meğe teşebbüs edebilirler, Bunların Stokholm, 24 (A.A) _ Salı sa- Polıs, sozun~ı kC:~'71'~~' şidt e ı hepsim 'ka7.ilnmaya mecburdur. civarında 6 numarada Yılmaz 
biri Rumenlerin. solanda. Lemberg babına ka:iar ne Fınlandiya kuv- satıcı.ya .. -. Ey. ank ~cf . t~unıBu cmeti, Alman askeri mchafili Sal1a..Ola • (Baıtarah S inci sayfada) 
ve Ya,.omin üzennden Kief e ka.rşı. leri f . . artık! Sulküt! bo a an ye er···· <fe çok iyi biliyor ve onda d 1 :r:-ıı:ıı- • İçki yüzünden felakete uğrıyan 
..ı:::. • d K ·ı y·ı · D . vet tara mtlan. ne de FınlandL N adaımsın be' bıraksak öbür gü- . • n ° a. c- Içki bütün fennhk Vi> kö - lar varm•c::. ... Doglh-udur. Fakat bu 
.... erı e ovno ı e ı na ya ve vı dili Alman kıt'alan brafından • e . . yı<lır ki gelen mah.ınat arasında., - .. . . . . . ~ 
n;a vadisi boyunca Sınolensk. ile Mos ya . , • . ne kadar çene ç:ılacaksın. T!>ter bu cönümü?.deki unlNd~ her ık· tuluklerın aı:m]ı:lır. Bırçok cm::! - gibi kimseler içmeseler de aynı ha. 
kovaya karşı tevcih edilebilir. Al_ her.hangı asl<erı hır har~kete baş- sebebden, ister ba~k::ı sebebden yü. rafta d b" ~k d k"tl 1 : . t~- yet ve kaza1arın bu yüzden vukun rekete maruz kalacaklar<iır. 
manla.tn sol cenahları.nı emniyet !anmamıştır. Bu çok nazık zaman- rümek istememiss'.ni: ne çıkar h bn _:ı.a -~yu tolr uklu e e.ı~m geldiği.ni her.;in gazete sütunla- Btn.aenale~h iÇ'lkinin fa"dala""-
lt almalı:. . . Bal ık - . _,... da bile Finlaııdiv"t hükü eı· Rus , . . . . ar scııııne .. ıne a ı aca arın1> soy. ku k J .ı ı._ a ına . ıçın ..• r uze~ae .ı • _ m . ı.. - bundan~ Değil mi kı gıtmem.ışsı- ledi.. .bi ehi b:r zama b" nnda o ma tayız. nı, manasız birkaç misalle inkar 

l....ibav, ~a ve Tail~ ı dCTbal qgall Y_aya kar~ obn taahhudlerını har~ niz! ... Peki niçjn yaptm!Z bunu? aJı gı ~ ç ... ~. lır harb Em.niyet v~ lıuzursuz1uk tevJıd etmiyelim.. Haksızlık vapmı • 
etmelerı muhtemeldır. Bu esnada. fryen yernc getirmektedir. Nıte... D 

1 
'J!l polis e _ s _nes~ne ~ kadar ~uyu~~ ~uvveL eden bu mus:bet: ortadan ksldır. 1 • ş 0 

daha şimaJ?e bu!'ınan . Finlan~i~ kim Voıskova muahedesi mucibfn- S~tıcı - arı ına5 Bir dakika lerı~ hır anaa atılab;le7~gını,, ~ırn- mamız bir memleket Ye ce!'l1iyet uruz.> 
ordusu Lenıngrad r tehdrd "°ehilrr. ce, Rus sske.ri nukhye vasıtaları fenci., danlınayın. · · . b .. senın tasavvur etmemış oldugunu 'f iti" e Ankara oluyucalarımı:a-
Bu projenin bazı umumi hatlarr AL Paıa.rtesi günü bile Sov et ıh d müsaade buy-..ırun, sıze sebe mı da ilfwe ediyor. Filhakika. büyük va-zı esı ır.> _, _ K Ôk 
nıanların Sıvastopol, Kovno ve Ki- dundaki Fhılandı·ya yll u. u. şimdi söylerim ... (BrTCJı evvel !fa. insan kütlelerin~ sahih olan iki • Kadınhan okuyucuları • "an tuccar t.Jmer er: 

b d . yo armaan . ·· ·· ~ ;o- • .. _J A M h' U ... İ ki kal"' 1 1 d · f":~ 
efi dün sabah bom ~r. ın.an e~ - geçerek HangQı yarımadasın<iıtki pıştırılmış ulan c.fşc yu:::mıu ı...o- ıroWıanb taraf. bugunlE>rde bu küt- mı~Qn · a ır gar: .. «- ç · um mama 1 ıı . yl.QJ 
miş_ .olmaPannd~n da .~:ınraç ~1 : Sovyet .üss1~ne gitmişlerdir. Dün nerek.) niçin mi? ~t-k o '.kadar a~- leleri en mebzul silahlar ve vasl- c- Ba~ı kalem sahibı.c:_r.i ~ç~~n:n kü kaçakçılığa .yol açar. · · Esasen 
lebıhT. Fakal Hitler butu_n bu ma Finliandıya üzerine hava c.kını ~- !aşılmaz, !c.a~·:~ık b:r mesele degıl lalarla techiz ederek ortaya ata- zarar değil. fayda ,·erdıgını ıcdıa :buna benzer ~ırçt.lc 1!1addeler de 
vaffakiyetleri kazansa bıle Rusya k ptlmamış.tır. Ya bu. Bakın n çin: sadece Aş.ığı Sen ca'klardır. Bu kütleler arasında ederek adeta on11 müdafaa e<liyor. kaça,kçılık yolıle eskisınden daha 
Y' f~thetmi~ .olm~tan _gene uza_ l.viçrede ~·uısıu Mösyü Parle Par~e.nco . vukua ıgele-:ek ol'Bn mücadelenin Iar. fazla taammü.m etmiştir. .. 
~~ac_:ı~tır. Hıtlenn son ıhanet haf Bern, Z4 (AA) _ Stef:ıni aJ·aJL re un I>Utkunu okuyup b\tırmek -'e'h.roctı'nı· şimdi ve kadar hiç kim. Ben. rnünevverl~rimizm bu yol- Bence yapıtacak iş, :flatları yük 
r~etının t · el w • ')k uva - · · r b k . . uı ""i"' • • • -f ki 

1 
emın e eceg• ı m. }' sından: ıç_1:1· .~ ~?· buradakı afış beyaz sen:n tasavv:.ır etmemiş olduğu da da'ki diüşüncelerine kat'iyen mu _ scltmketır. Bu sayede surum aza. 

İtı y:t :~u nb.kadar ehemrnı~~I~ İsviçre ordus'"ı kumandanlığının k~~ ust~nC? b~ümış bir afiş. reS- muhakkaktır. halif olarak diyebilirim kl, içki laca.k. iqkinin mcnf! tesirleri ~e 
~ rs a k n, ırçok bakır;ıdan, d · verdiği bir emre gört• halk ve hlı- :~ ıt:>ır ~ış de~l mi? Cilinhuriyet Örlümüzdeki günleri merakla cemiyet için tchlikelicıir. yok olac:ll:tır.> 
Alssa nla:.ı ebü ~~cudu bakımın an kumet ma~rnmlan hava tehlikesi-

1 
~O:et.i buı:u bura-ya v::ıtandaş.. bekJivpnlere hak veririz. Kanaat ve düşüncelerine b\i.r _ --------

rna k yu zorluklarla karşı- . "n]emr·k u··z,..ı·Ç> derhal ki , ar VA.USUn dıye yap:<-+•rtmaTn1"' .::;::=;;~is=r.=========== Gaz" k"" ·· .. u··nu":n boya•ı laştıraca ur. nı _o rt akİardı: - ışı ar. mı? ••. ~·et. övle değil ;;? 0 b~ ~a .bwunor: met ettiğimiz k~lem ehli, gönül ı opnı.. " 
lngilizlerin Yardımı kara ac 4

' de, ıpolis efen~i. ben de iŞte, okun- .Hakikaten bu adaının hakkıdır isterdi k~. iı;ki tezini müdafaa de- Belediye, Gazi köprüsünün mu • 
b ğil, tel'in ve takbih etsin... vakkat kabul muamelesi yapılır ~ 

Londra 24 (AA.) A 
1 

c- IYATRQ l , sun dilye yapıştınlmı~ afişleri O- bu! Hani böyle biç se eb yokken beni k k" .. . t d b 1 k 

Ya 
ve Yeni Zelanda -h .. k ~ vustlra .- _T AR J' kuv .. an iyi blr vatandaş gibi hare- rahatsız etıüğıini~ için size bir ı:eza Kafanın işlemesı, his \'e duy - l 1 en, bo~ru 10?8~ ı:; a adz kn~ s~n· 

1 
.
1
. u ı.met erı, _ _ d' ...,.. .. 1 var! 1 • • . • . •• 1 ar tes ıt etmıştı. ou ara a opru • 

Rusyaya ngı ız Yardımı ya 1 ket etmek iste ıın. yazsam -7~ . ..... • ~ arın .ın~ı ş~fı ıçıı: bo): ': ~1'.~u- 1 nün boyası da beğenilmemişti. 
hakkındaki siyaseti tasvib pı mkası Rllfİ.d Rı~a Tiyatrosu Altlncı meclis Satıcı, s11k.n r.akın tekrar wn b'r mayıe ıhtıyaç !hısscltığı;ıı soy- K" .. .. . d f' b etme te Bu ak..~ın k Id · . . k d'l . . opruyu ınşa e en mun oya 
olduklarını Tesmen bHdirnıi .. fer _ Polis, belediye memurunu alıp be. a. ı.n~. na o.!ıtntp, m .. enınttniyet. 1ıvenler. ırıuhakkak kı E".n ı erını . · · h 11 ._: .:. r· Al ~ Bağlartıaşında , l k ~~ k .ı ışını a euıuŞLU. ırma manya_ 
dir. _ "' • r.aber götürerek, ona, acı acı şu ih- e ·en..,. ·elhıı.:ııne soylenerck! - aldatıyorlılrdır. .. . .. dan boya getirtecektir. Bu boya 

Ofisi - Beni öpünüz - Ko~edi 3 ııerq~ . Yai:ıu. ne de olsa gtme politikanm 1Çkinin ıararları buyiiktur ''e Brernen transatlantiğinin boyanma-
• Tic•~~! •Çay - kalıve Halide Pişkin telll.'>illere jşt11:ak c•) Uyd~ fslm: l.onupn-hili tıayn ı&kunuyormuş! bu sebeıble d? kaldmlm.ası m~kul eında kullanılan boyanın ayru ola. 

'I> L!.....,. 'L.---.w,.., .. İ,. - __ J_ ... __ 



8 Sayfa 

1 RADYO 1 
ı-----' ÇAiış l\lllA 25/ G ısn 
7 30: Saat n rı, 7.33: Hafıf müzik 

(Pl.}, 7.45: Ajans haberlerı, 8: Hafıf 

muzık 8.SO: Evin saati, 12.30: Saat 
nyo.rı, '12.33: P~rev ·ıe şarkılar, 12.45: 
AJarıs haberleri, 13: Radyo salon or. 
kestrn.cıı, 13.1~: Şarkı ve saz semaileri, 1 
13.30: Radyo salon orkestrası, 18: sa
at ayarı, 18.30: Kemençe ve kanun 
ile saz eserleri, 18.15: Memleket po.s_ 
tası, 18.25: (Dış po!ltıka hfıdlselerU, 

ARANIYOR~ 
İnıtlltT.Ce ıyı bilen, daktilo ya. 

zan ve he.sah işlcrınde çalışmış 

bir memura ihtiyaç vardır. Tec
rubclı, •Y• referanslı ve Turk ol. 
ması şarttır. İş, L.-to.nbub yakın 
bir yerdedir. Talıblcr bonservis 
suretlcrını , istedıklcrı maaş m·k. 
tarını blr ınektubla Beyo~lu 
zom numaralı posta kutusuna 
{E. S. N.> rümuzuna bildlnnelcrl 

r.ca olunur. , 

18.45: Çocuk saati, 19.30: Saat ayarı, ZA\i _ Eyüb mHtL; memurluğun. 
ve ajans hııherlerı, 19.45: Çıfte fasıl dan aldığını nufus kağıdımı zayı et-
20.15 •. Rad"O gnzctesı, 20.-'5·. Bir halk 

" ... ... tim, yenıSini çıkaracağımdan eski.sa • 
türkusiı öğrcn.yoruz, 21: Ziraat tak-
Vıtnı ıve toprak mahusllerl borsası, nin hukmü yoktur. 
21.10: Vl;yoloıiseı soloları, :ı.2S: Ri_ 3 16 doğumlu Hafız A hmed 
y~seticiırnhur bando.lu, 22.10: Solo ____ 0_ğ_l_uH __ üse_yı_'n_P_ı_na_r __ _ 
şarkılar, 22.30: Saat nyarı, ajans ha
berleri; bors:ı, 22.45: Dans müziği 
(Pl.). 

ZAYİ - Askerlik tezkeremi zayi et
ı;im. Yen.sini çıkaracağımdan eski .. 
sinin hükmü olmo.dığını nan ederim. 

istanbul borsas ı İnebolu Abana na hiyesi Y unarı 
köyünden 325 doğumlu H alil 
oğlu Ahmed Şenel. Küçükaya -

24/6/1041 açıllış - kapanış fiatları 

ÇEKLER 

Açıllı Y1 L'l;ı .. ... 
Londra ı Ster lin 5.22 
New. York 100 Dolar 
Cenen t JOO tmı;. P'l'. 
Madrid 100 Peçe~& 

Yokoha.ma 100 Yen 
Stokholm 100 an; 1'r, 
Aft.m 2500 
24 fıyar bir gram kUlçe 
altın 320 

Eah•m ve Tahvilat 

129 5215 
30.70 
lZ.89 
31.0175 
30.6275 

Muamele olmamışır 

sofya Kaleci sokak 166 No, mukim 

JAKARLI MAKiNE •1 
ezgahında ça.Iı.şmış işçi aranı • 

. B Oğlu Parma!tkapı Telgraf 

sokak No. 9-13 müraeaat• 

ZAYİ - 3528/59 num:ı.ratı t!:ı.bıb 
diploma ve bevttye blrınci sınıf ihti
sas vesikamı nakıl dolayısile zayi et. 
tim. Yenl.sıni çıkartmak uzereyim 
birinci.sinin hükmü olmadığını b!ldiri
rım. 

Manisa memleket hastahanesi 
bevliye mütehauısı doktor 

Fuad Bayer 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
İşletmeleri umum müdürlüğünden 

1 - Muhammen bedeli 75.000 lira o:un 1.000.000 aded mozaik p:ırke taşı 
rnekt,ubl:ı. teklif istemek suretile satın a!ııucnktır. 

2 - Asgari 200.000 ne kadar olan kısmı tıcsUm teklifleri de nazan iti
bare alınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 5000 liradır. 

4 - Tekltflerin Jevazımdan parasız ledarlk edilecek şartnamesindeki 
tarıfata uygun olarak 30/6 941 Paz:ırte.sı günü saat 1'7 ye kadar Metro 

hanının 4 Uncü katında. levazım müdürlüsfin<le makbuz ınukabi!lnde ve. 
rilmiş olmaşı lft.zımdır. (4841) 

Şişli Terakki L isesi Müdürlüğünden: 
flanal kurslarına İftİrak edecek olan İstanbuldaki talebemizin 

Pazartesi, P er embe günleri saat 9 - 12 ye kadar okula müra -

caatla adlarını kaydettirmeleri lüzumu bild irilir. Kayıd müddeti 

~------ 10 Temmuza kadard ır. 

Ankara Valiliğinden 
ı - Ankara - K . Ham:ım Gerede yolunun 119 + 970 - 124+607 inci 

klm.leri arasında yapıı cnlt «4 + G37ı klm. tulündekı tesvlyei türabıye ve 
§OSe inşaatı 31"/ 941 tnr':h:ne ra.stlıyan Perşemb~ gunü snat 16 da vilayet 
daımi encumenınde ihalesi yapılmak uzere kapalı zarf ruullie eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşıf bcdelı «70327» lira .ı3h kuruş muvıl!(k~t teminatı d766ıı lira 
<378 kuruştur. • 

3 - TaJıtplilc!": 

a. - Muvakkat teminat veya makbuz1nn 
b - Ticaret od:lSı vc-ikalarını 
c - En az •70 OOOıı liralık bu kabn şose inşaat işini ya.pmış olduklarını 

isbat edetek "'P.Sıkn nrını ve tallb, mühendLs vey;ı !en memuru o!madığ, 
Q.kdır<le bir !en adamı ile bu işln n!hayetıne kadar tcşrılcı mesai ede_ 
ceklerıne dair n.:>terl.k'en musad:iak vesLkıı.In.rını bır istl:f'ıya rapten vı
l.iı.yete murac.ıat ederek bu ve~ıka istınaden a.lacak1nrı fenni ehlıyet 
r lkalarını teklif mektubl:ırı lle birlikte ıhale gunıı saat aıs. de vllavet 
daımi encuınen ne tevdi eylemeleri ve bu işe :ı d k ?4ıf ve şaı tnam~yl 
hergun nafıa M tlne gôreb lecek!eri. •3269 • 468h 

, .. , ..... ! .......................... ... 

o NLI ANKASI 
TORK A~ONIM ŞiRKETi 

T E SiS T ARiHi 1863 
Statüleri ve 'l'iirkiye Cii.mhuriycti ile münaldt m·ıkaııeienamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tcısdık edHmiştir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Re.:nni Gazete) 

Sermayesi: 
lht:yat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1 250.000 Jngiliz Lirası 

T ürkiyenin başlıca Şeh irlerinde 
PARJS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTE:R'de 

MISIR, KIBRIS. YlJNANISTAN. IRAN .• IRAK, FJLlsTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez oe Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RtJMANYA. YUNANiSTAN. SlJRIYE> LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün ;)ünyada Acenta ve Muhnbirleri vardır. 

Her nevi Ba.nka Muameleleri yap.v 
Hesabı cart ve mevduat hesapları küşadı. 
Tıcart krediler ve vesalkll krediler küşad ı. 
Turklye ve Ecnebl memleketler üzerine keşide 1ıenedat iskonto.su. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahv lüt, altın ve emtan üzeriııc avans. 
Senedat tahsllfıtı ve saire. 

En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız ) tasa rruf hesapları açılır. 

.......................... ·············································································· 
Son Posta Mıttbaası : N~riyat M üdürü : Selim Hagıp Eme~ 

SAHİBLEIU : S. Raıııp CJ'.1EC A Ekrem USA KLJG!L 

SON POS1'A 

Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Keşide:er: 4 Şubat, 2 M'ly:ıs, 1 Ağustos, 3 İkmciteşrln 

tnrihlerlntie yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 aded 21100 liralık - 2000.- lira 8 aded 250 liralık - 2000.- :iı·a 

3 » 1000 • - 3000.- • 35 • 100 .. - 3500.- .. 
750 » - 1 50tı.- • 80 " 50 it - 40()(ı.- • 
500 B - 2000 - - D 300 ,.. » 20 1• - 6000 - > . ~ 

Ziraat san'atları enstitüsüne 
bir asistan alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ziraat, San'ntiar: F'akultesl Zıraat San'atları En.,tıtusUhe 35 Ura asli 

maaşla lkincı sınıf bir asistan alınacaktır. B u mevkı ıcın isteklllerin 
aşağıdakı şartları halz olmaları lazımdır. 

l - Ziraat Fakülte::.inden a.5gnri iyi derece ile dip!omn almış bulun.nak 
2 - Bir ec..'1.C'.Ji dili iyıce bllınek. 

3 - Mecburi nsker! hızmeUni yapmış olmak ve azamı 30 yaşını geç. 
memiş bulunmak. 

4 - Ziraat tcşkllitında en aşağı bLf sene ça.ışmı} olmak. 
Bu şartları haiz isteklıler Zırant San'atlnrı sahasıle bir ecnebi di!in -

den illlt!hana tôbı tutttıacaklnrdır. İrat.han 28 6 9U Cumartesi saat 10 
da Ziraat San'atıarı Enstıtu!>lınde y.ıpılac:ık ır 

Talıblerlıı lııııtıhandnn enel tercumeihalleri ve llğer müsblt evrakla. 
rile Yuksek Ziraat Enstltusü Rek or:uğune mur:ıc:ıat.arı ve imtıhan saa-
t&nde Enstıltude isbatl vücud eUme!er.i ilô.n olunur. (4681> 

Devlet Demiryolları, işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (19351,95> lıra ol:ı.n kırk üç kaleni takım çeliği uç_ 

lan 5/ 8 1041 SalL günü snat {15,30) d::ı. kapalı zarf usuııi lle Ankarada İda
re blnasınd:ı. sat,ın alınacaktır. 

Bu işe gırmek lstıyen!l!Illl (1451,40 ı l.irnhk muvakkat teminat ile knnu
nun tayin ettiCl ves;kaları ve tek.lflerinl aynı gW1 saııt H.30 a kadar ko
misyon relsliğıne vermeleri Hı.:zAmdır. 

Ş:ı.rtnameler parasız olarak Ank::ı.rado. malzeme daires.nden, Ha}dar_ 
paşada tesellum ve sevk şeflığinden dağıtılacaktır. (4244> 

1 Istanbul Belediyesi Hanları 1 
Temızllk işleri, mezarlıklar ve bahçeler ınudurluk.erıne aıd hayvnnların 

yıllık ıhtiyacı için snt:n alınacak 52Q:40 kılo arpa kap;ılı zarf usullle ek. 
r;iltmeye 'konulmuştur. Mecmuunun tah~liıı bede i 49413 • .ra 30 kuruş v~ 
nk teminatı 3706 ,,r:ıdır. Umumi ve hususi ş:ırtname ve buna nıutcferrı 

diğer evrak 124 k\lrU~ ınokabı!inde levazım müdurlüğünden verilccektır. 
İhale 7/ 71941 Pazartesi günü saat 15 de d:ıimi encumende yapılacaktır. 

Tal!l>lerln Uk teminat makbuz veya mektubları 941 yılın:ı. aid ticaret 
odası vesıka1ariı!e ımzalı şartnnıne ve kanunen ıbrazı lazım gelen dı~er 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarıfatı ~vrcsırıde hazırlı
yacaklan tekl,f mektablarını ihale gunü Saat 14 de ko.dıır daımi encu. 
mene vermeleri Hizundır. e:4798l> 

Tnh. Bed. 

1741,80 

İlk Temi. 

130,65 Karaağaç 
nıahzcnleri 

•• 
müessesatı buz fa.brık:ı.sı ve soğukloav::ı 

ihtıyacı için alınacak 7 kalem boya 
lcvazımıı vcsaıre. 

2460,00 184,50 Motörlu -..·es:ıtt. içJn alınacak 19 nded büyük, 11 
~ded orta ve 7 aded kUçük yağ flltı.re cihazı. 

2612,24 195,92 Haseki Cerrahp:ışa, Beyoğıu 'VC Zührevi hastalık-
lar hastanelerile Zeynepkfunil doğum evinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak 6 kalem kuru erznk. 

2370 177,!75 H .>eki Cerrnhp~a. Beyo~u ve Zlihrevi hastalık. 
Jnr hastaneıerile Zeynepkft.mil doğum evinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak 1580 kilo tereyağı. 

1050,00 78,75 Cerrııhpaşa ve Beyoğlu hnstanelerile Zeynepkami] 
doğum evı için alınacak 14-00 kılo birlncı nevi Ada
na pamuğu. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mıkdarlan yulmr.ı.da yazılı işler ayrı 
ayrı açık eksılt.meye konulmuştur. Şartnameıeri zabıt ve munmelat mü. 
durlüğü kalemtnde gôrülebilır. İhale 7/ 71941 Pazartesi günü saat 14 de 
d:ı ımi encumende yapılacaktır. Taliplerin ilk temıruıt makbuz veya mek
tubhlrı ve 941 yı!ınıı nid ticaret odası vesikalnrae ihale gunü muayyen 
saatte daimi encüme:ıde bulunmııları. {4988) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
ÜniVersitede, her sene olduğu gibi bu tatil devresinde de talebesine l e 

hariçten arzu edenlere yabancı dll kursları açılacaktır. 23.6.941 Pazar 
tesı gunu sant 9 da faalıyete geçecek olan bu kurslara iştirak etmek isti
vcnlcr, Pnzart.er.ı ve Perşembe günleri Edebiyat Pakilltc 'nde yabancı 
d Her ob.'\l una miııaco.at ederek iSi:nlerınl k ydettırıneTu:ill'ler. 1495.2>. 

Haziran 25 

Hakiki Dostun Ta siy si Hu 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten 

Sonra Günde 3 Defa 

Diş macunu ile fırçalayınız 

Yurdda 
Tesise 

itti fak Haline Gelen Bu Kanaati 
N :çin ve Nasıl Muvallak Oldu? 

Çünkü " S A N İ N ıı in terkıbiliçin mütemadiye:1 taze piyasaya Çt• 

yüksek bir kimya şaheseridir. kar ... k" S A N 1 N d'w 
• 11 Çun u « •> ıger ma • Çünkü bütiin "S A N 1 N. ku a- 1 k d 

cun ara naz:ıran ço ucuz ur. 
nanlann di~leri tcıniz, sağlam ve Artık bütün bunlardan sonra 
güzeldir. ,,5 A N l N» kullanan on binlerce 

Çünkü «S A N İ N11 emsalsiz rnğ- kiş.inin ne kadur haklı olduğunu 
beti dolayısilc hiç stok yapmadığı anlamak kolavlaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten 
Sonra Günde 3 Defa 

Ankara Valiliğinden 
Ankara - İs':ı.nbul yolunun 27 +8CO - 32 + ®O iıncü kim :eri arasın_ 

da 5 kilometre şo .. enin e.)U.Slı bir surette tamiri lşl 3171941 tarihine tesa
düf eden Perşwıb.! gii~ıtı .,,aat 15.ôC da. lha.e.ı>i y.apılmr.k w.ere kapalı 
zarf usullle :ıksıltmcyc konulmuştur. 

Keşif bedeli cı225ll8• ı :ra muvakkat temlnatı 1690 lira 35 kuruştur. 
Tal.plerin temıııat mektub veya makbuzları, tıcatP.t od:ısı ves.ka1arı ve 

ihale gününden en nz üç gün evvel vildyet.te istida ıle mtm:ı.c:ıat ederek 
bu iş için al,1cakları fenni ehlıyet vesikalar.le b?.rhk'tı yukarıda adı ge. 
çen günde s:ınt a 30 za kadar tckliI mektublarını dnımi encümen rıya
sct.ine vermeleri. B.ı işe ald keşif ve şart.nnmeyı he!c_un n:ıfın müdürlu_ 
ğilnde görebllecek!eri. 132681 c4680· 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BAN KAS 
Kuruluş tarihi: 1888 

S ermeyesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve aJana adedi : 2a 

Zirai ve ticari her nevi bank& muameleleri 

Lrut Bankasında kumbaralı n ihbar&u tua.rruf hesablarında 

enaz 50 lirası bulunanlara aenec1e • defa çekilecek kur'a ile af&ıl& • 

claki pllna göre ilaam&ye datıı.ııact.kt.ır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 

4 n 500 " 
2.000 " 

4 " 
250 " 

1,000 ,. 
40 " 

100 " 
4100J " 

100 " 
50 .. 5,000 

" 120 " 
40 " 

4,BOJ ,. 
160 " 

20 " 
3,2JJ 

" Dikkat: He.cıablo.rındaltl paralar bir sene IÇinde 50 lirac.1nn aşı~ı 
d~miyenlere ikrnnııye çıktı~ı tnkdlı de e:. 20 ıaz.ıaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Hazıran. 11 1:.'yhll, 11 Birin
ci KA.nı.m t..a.rın:ıerınde çckılec:_eit.Lır 


