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Verilirken 
Bu sababki 

ovyet 

er <ezde So yet 
ordusunun yeni 

mevzilerinde k lı 
muharebeler 

"Minsk istikametinde 
ilerliyen zırhlı kuv
vetleri durdurduk,, 

Sovyet Karaqeniz filosu 
Köstenceye hücum etti 

1 

Moskova, 28 (Radyo) - Sov
Yet istihbarat servısi tarafından 
bu sabah neşredilen Sovyet tebli
ği: 

Şaula _ Vıino - İren, Bara. 
noviç mıntakasmd.ı odula • 
tımız evvelden tayin ~dil • 
rniş olan müdafaa hattına çekil. 
tnişlerdir. Bu mıntakada şiddetli 
nıunıharebeler cereyan etmekte .. 
dir. 

Cephenin diğer aksamında or-

ffwHFçcfl{u~ı \JYh\fID nı-J&rHH : 
tir. 

Lucü m.ıntakas.nöa 27 Haziran 

. 
·' • • 

CUMARTESi 28 HAZiRAN 1941 idare ieleri telefonu : 20203 

~ 
~ 
~ 
V) 
:::> 
et. 
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Smol~nsl< 

Bu sabahki 
haberler -Sovyet 

orduları 
çember 

içinde mi? 
Stokholnı membaları 
merkez ve şimalde 

bütün cephede 
yarıklar husule 
geldiğini iddia 

ediyorlar 
Stokholm, 28 (A.A.) - Buğ 

mlntakasında Pinsk - Godno • Su 
valki - Brestlitosk garbında, geri
leyerek Minsk mıntakasına kapan
makta olan Sovyet orduları etrafın 

daki çember daralmaktadır. 

r,------------------------------
Başvekil Fransız 
devlet nazırını · 

kabul etti 
f 

Ankara 27 (A.A.) - Batvekil Dr. Refik Saydam bugün Fransa 1 
devlet nazırı B. Benoit Mechin'l Bafvekilette kabul buyurmuılar • 1 
dır. 

Mülakatta Fransanın Ankara maslahatgüzarı B. Outry de hazır bu-
lunmuıtur. 

oskova 
Boğazlar 

bakkındak 
iddiaları 

reddediyor 
Tas ajanst""-t 

bir tekzi. __ Sovyetler, Polooyada işgal etmiş 
oldukları bütün mıntakalardan ma 
ada, bazı noktc\Jarda asıl Rus top
rklarından da arazi kaybetmekte-
dirler. Moskova, 27 (A.A) - Tas a .. 

Finlandiya, Slovak ve Macar jansının tekzibi: Molotof 
ordularını~ yfü~y~şe başladıkları Sdyyetler Birliğinin gilya Ka- bazı Tüırk gazetc•leri H:tlcrin Sov. 
24 saattcnoeri butun cephede y~r- radeniz ve Çanakkale Boğazları yetler ~ir.Hğı aleyhindeki bu if~ı 
n:ıalar v7 .. ~·arıklar husule gelını~- üzerinde iddiaları oldu v v u n rasını ıktıbas ederek neşretmiş 
tır. Tafsılat alınamammasına rag- . . gu ~ g .Y !erdir. 
men mallım :>lan şudur ki.: Şimal- Bulgarıstanı ışgal etmek nıyctın. Salahiyetli Sovyet mahfcllen 
den merkeze kadar Sovyet hatla. de bulunduğu hakkında Hitlcr ta- nin Sovyatleı· Birliğinin ge:rel 
rına ~arşı ~iddetli hücum başla - rafından sırf kendi harekc:tin:n Türkiye ile Boğazlarl ve gere" 
ımşhr. doğruluğunu i.c·b:ıt etmek maksa- Bulgaristana karşı takıb ettiğ 
JllnL"dr--'h:Mrn nlı "'y:ı-yrfrtı ~rı F.-•--··- rilft ,y,:ocbM.' $!8dA~t,.h_t;\1U\P ıYJ>Jl l_;fiL ~ h?tİ151h-'lf/C~ [.uU ~ l.f,'r&WJfl.,..,~mr.vt>Uft 

Estorrya şeıhrleri, soknklnrinda len ~inadları hariciye halk komi. lunan bu meniu::- iddiavı şıddetl 
Sovyet kıt'larıle, bunlara karşı kı- seri B. Molotof 22 Hazirandn irad rcddcttiklcrıni beyana, Tas ajans 
yam eden Estonyalılnr arasında ettiği nutukt·ı tekzıh ettiğ~ halde, mezundur. 
muannidane muharebe cereyan et- --------------------------mektedir. ,,... ~,.,~ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••·•~ 

Cenubda Sovyet kıt"aları bilhas-: YE~I· "DQ'lllW'A,~l..,..IZ 
sa Rumen mıntaknsında daha fazla i .l.ıw .-.., ı&T& ...... ı&T& 

giınıi. bütün gün şid,]ctli muhare
beler cereyan etm:ştir. Dü~m:mın 
kuvvetli tank kollarile ve zırhh 
teşekküllerle müdafaa llıattımızı 
yarmak teşebbüsleri a~ır zay!atla 
akamete uğratılmıştır. Duşman. 
dan birçok esir alınmıştır. 

.. .. • . mukavemet etmektedirler. Sovyct ! 
.Muhtelif kaynaklarda~ gelen haberlere nazara'lt bugımku ccpııcmn tayyareleri bu mıntakada daha faal : 60 .. nü.lla.·· 

takı ;b: vaziyet; böyle olmak gerelctir ~rler. ) 
En ağır muharebeler, beklen - i 

M.ı.'nsk istikametind~ il~rieycn 
düşman tankları mukabil tDarruz
larımızla durdurulmuş ve mukn: 
bıl hücumlarımızla çok kuvvet~ı 
bir düşman zırl11ı teşekkülü .~amı
len imha edilmişlerdir. Duş_m~n 
bir k ölü ve yaralı vermıştır~ 

Almanlara göre: d"ğ' t d · ıct · r · 
A ,.. 1 me 1 1 nrz a şıma e ve şıma ı = Fa,h,. seler 

S .. er garbide cereyan etmekte olan Al- : 

· ~ b' d gcP.ern1 Ölüler arasınc'a ır c . 
vardır. 40 tank taht ib e.:l!lm~5 •. eh 
nııze birçok vesikalar geçmıştır. 

Basarabyada ordula:ıınız •. Sku
lenı'de düsmana çok ~ıodetlı c~r-

3" ı v a'-,.at 
beler indırmış, ve ço ~ ;ıgır z J 

verdirmiştir. , . 
27 Hazira.ı geces; kıl .:ı.ı ınnız 

Tunayı zorla yararak dı.işma!ıd:n 
ikısı zabit olmak üzere 5lO es1:1" .. ı

' l'h . v,tın·ım 
mış, 2 top ve birçok s. a ıg " 
l."1:miştir. ~ 

Beş günde 
alınan 

neticeler 
Alman tebliği, kat'i 

muvaff akiyetler 
elde ettik, diyor 

Bu mıntakada pinsk ıl"n hrra-
denize kadar uzanan cephe b 0 y.un Führerin umumi karargahı 2 7 
ca, her tarafta sıkı sıkıya tutun. (A.A.) -:: Alman .~.rduları başku ~ 

k d 
mandanlıgının teblıgı: 

ma ia ır. K" t e Ik b 

man pliınının doğrudan doğruya i 

'Vazı• yet Ukrayna üzerine yürümek olduğu ; ' 
sanılmakta idi. Halbuki Almanlar : YAZAN 
bütün gayretlerini şimalde sarfet E NUSRET SAFA COŞKUN 

Alman planının 
ana hatları belli 

oluyor 

ınektedirler. : 
Sovyet ordusu, mcntcseleri Ü- E 

zerinde dönen bir zırhlı ~kapı va- i Ahlak, namus telakkisi olmıyanların, yalnız 
ziyBetindkedir.B b B k . ! paraya tapanların hayatı arasında içli bir 

u apı esara ya ve o ovı- : 
na rnıntakalarında dönerken, şi ~ ~ aşk macerası.. Süsün, ihtişamın, mevkiin 
mal cihetinde açılmaktadır. ! d ·· ·· d •• "' ·· k l p ·ı · 1 "" 

Al 1 P t 
v d . ı·k : uşur ugu genç ız ar.. ara ı e ınsan ıgın 

man ann. e rogrn ıs ı ame- : 
tindeki ilerleyişi şimdi merkezde ~ çarpışhğı nefis bir roman 
SJovak ve Macar orduları tarafın- i 
dan yapılan hücumlarla takviye e. E Bugu·· n başladık 
dilmektedir. Almanlar, Finlandiyıı 1 
cephesine sızmı !ardır. : 

Llbau mıntakasında muharebe· j 
ler olduğu haber verilmektedir. \. 

Sovyet tayyareleri iki Finlandiya ""•10
""'""""'""""'"""'""'"""'""'""'''"''"'"""""'•••""'"""'"••••""'''"""''-'• 

6 ncı sayfamızda takib ediniz 

K d 
· fı,omuz os ene Şarkta harekatın i eş günü, 

ara enız · ' dn k yf s "t 2 d ) - limanına bir alfttt._\'aµarak orav (Ar ası $a a su un c 
~.... bulunan dü~man gemilerine agır 

Alman ordutm bir taraf
tan Moskc>vanın gerileri· 
ne göz dikmiş, diğer ta
raf tan Moskova ile Lenin
gradı ayırmayı hedef itti
haz etmiş ve ni/ıtlyet bir 
taraltan da Kiel ile !tl os· 
kovanın arasma sokulma
ya karar vermiş görüniiyor 

limanına torpil atmişlardır. Şimdi 
haber verildiğine göre Sovyet kıt'a 
ları bütün Lltvanya arazisinden çe

. . zayint verdirm~iş_t _=-·---
M aCar tayyareleri 

Rus şehirler· ni 
bombaladılar 

Peşte 28 (A.A.) -- Sovyet tay. 
yarelerinih 1\1:.ıcaristandakı aç:ık 
Şehirlere karşı yapmış oklukları 
hücuma ve Sovyct kıtaatının. h~
dudda Macar setir 'kuvvetlc~ı u
erine ateş açmalarına. muk3~ıl ~~
ınak üzere Macaı tayvare1erı mu
teaddid Sovyet şehirierini bom - • 
balamıslardıı-. -----

Sovyetlere göre: kilmişlerdir. -------
Macarlar da 

Rusyaya harb 
ilan ettiler 

- Şu giden adamı görüyor mu::un, herkesin başını a-
1e~e yakar! 

- Permananl ınakir.clcri mi ~atıyor?. 
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2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Sovget Rusganın geni 
Dost ve düşmanları 

l,, FJaem U,.ıdıail ~ 

. ' 

SON POSTA: 

Resimli Dlakale: ~ Aksilik mıknatısı 

Haziran 28 

Askeri 
vaziyet 



SON POSTA Sayfa a 
28 Haziran 

c===~----~--=------~----~~----~-----------------------------~~ 
TeJgrd, Telef"o:a. Ve Telsiz Da erleri l 
Alman Ya. 

FransadaD 
altın para 

istiyor 
) _ Ga?:et1e 

Lausann~. 27 ( ~.A. • muhabi:i. 
de Lausann•/mn Vırhy Alm:m-
ne göre, Fr ansa. tarafındadn işgal 

"d . icah c en . yaya o er..mesı -~ vc•r,·r.e k, - <l paı" J · 
masraflarının a~ı k ödenmesi 
kısmen altın varılcrP. . b. ı · g~ · 

izmirde 3 kişinin ölümü ile ı 
neticelenen bir rakı aıemi 

İzmir, '!.7 (Hususi) - Sadib<'y hanında rakı içen on bır at cam
bazı kavga ettiler. Dcmri Ali, Ramazanı öl<lürc:.ı'..i. Zulf.k:ır ih J\lfoh. 
med Aliyı yaralad!lar. Dr~mir Ali ve Mehmed Ali hastanede oldulcr. 

Sovyetler yeni 
mevzilere çekildiler 

elab 
. Alman ış ır ı ı 

meselesı Fran:ıl - n ta tb:k saha- r Baş tarafı 1 inci rnyiatia l 
hakkındaki planları ık;ın zorluk. t~asınd:ı cerE'!,van eden m.ıhare. 
sına konulmasınrlrı ·kil etmektedi r. lbelerden sonra - kı Lu muharebe
ların başlıcasını te;: .. } <l ınck lerde Almanlar ağıı b:r ma~lubı-

vapura 
idis..,si 

Uydurma 
haberler 

Von Papen'in bazı teklifle
ri.1i Hariciye Vekilimizin 
lngiliz sefir;ne bildirdiği 

haberi ası'.sız 

Anadolu 
• 

aJansının 

bir notu .. I r:.oy,.. e - -
Muhabir czcum e :. yete uğranlmıstır - kıt'alarırrıız 26 • 

tedir: 
1 

Haziran gecC'.>i yeni mevzılere ge. f ngiltere, hükumetimize d '> 7 (AA, R 

I· -~aı .... , asrrtflarının altın_ doka~ ri alınmı:)!.1rdı r. Bu "ı'ni ınevzı. / L-0n ra - · .J - euter: 
-'/:) ıu d'l Si h-kkırı a ı d : ' ' } k tJ' . teessür erini bildirdi Ankaradan öğrenildiğine göre, 

cak tediye e ı mc. •. d'., ler e yenı oı:· ıare e ıç.n tecC'm- Türkiye Hariciye Vekili B. $ükrü 
Alınan t~lebi, Alınanların_ ~ım,1 ı) l mü eylem'.slcr-dör. SaracoU.lu, Alman büyük elçisı B. 

... l . bır tai<Inl K 1 L bel Londra n (A.A .) - · Hovtı>rın "' k d ·ıeıi si.irduK erı an 1 moHare er Von Papen tarafından yapılan v~ 
'd~.a~ ı l ilıi.ftnl, altının Almanya Moskova, 27 <A.A.) - Srı•:yct diplomatik muhc:birı bilC:ırivor: lngiltere ve Amerika Birleşik dev -
1 ıa ard 

1 
birinci derecede ehem- istmbarat ofi3i tarafından diin ak. İngilterPntn Ankara bu) ~k el- letlerinı alakadar eden bazı teklif. 

na.zartı'nhaı·z bir meta olmakta de- <>!.lffi nesıedil,' ·1 Kızıbrdu trıbH!i: çh>i, harıciye n~z:ıı·c•.:•1den aldı~ı 1 . ı· "it M·n Ankara büyük el-
ınrye ı a , 'kt d' -s- • • . t r t -· T .. 1 R f h en, nil;I ere 1 • 

trıı;m isbat eyleme e ır. Kıt'alanmız bı.:g ın M:ıısk boL a ıma uzerıne, urı:: e a vapu. çisi B. Knatchbull - Hugesscn'e bil. 
vam e ı.., gesinde hü/i.ik düşman tank cüzü. run~n Mıhve~ taraıı~da.n h .. ysı. dirmi-ştir: B. Saracoğ!u, bu teklifle-

Mu.:şte .. rek cephe tamları ıle k1n<ı muhc;rebelcre gi- yetsız.ce torpıl1enmcsııvlckı 'kıy. ri, Hitlerin Sovyetler Biıli{:ine hü _ 
rt1mişlerdir. Muharebeler devam metli can k:.tyıblarından <ltıla>'l, cumunu takib eden Pazartesi gü -

1d 
etmeRtedir. Türkiyeye İngiit?renin büyük te- nü İngiliz büyük elçisini kabul etti-

kUrU U Luc'k ıst:kamctinde tankl::trla essürlerini v~ der:n seınpaL.sini ği za~an kendisine vermiştir. Cö _ 
bütün gün yap.lan kanlı ı;::.rpış. bildirecektir. rüşmenin yalnız birkaç dakika sür-

(Baltarafı t inci sayfada) malar leh'mizdc cereyan temi:;tir. müş olması, İngiliz cevabının te -

S 1 6 1
5 de iki Sovyet tayya- Çernotu istikametinde kıt' ala- Alman - ,.,..u .. rk reddüde hiçbir suretle mahal bı -

aat ' k · t ·ş h · · k t .l ı rakmıyacak mahiyette olduğunu 
~ .. 

81
• Buclapeşteye yaklaşma· 1ıs en11 rımız Prut ne rını geçme ıs ıyen 

... ın d 4 h.. l d l k kt göstennekted1r. ise de tayyare dafi bataı:a ~rın düşmanın şid et i ~cum ~rını OSf U pa l 
mukabelesi karşısında gerı donme- ml.l'Vaffakiyt'tl<! tardctmışlerJır. Anadolu Ajansının notu: 
İ'e mecbur -0hnuşlardır. Besarabyada Berlin, 27 (A.A.) _ Alman s!. Bu telgrafın ve ayni manada işaa 

Hava kurbanlal'I Besarabya ~ölgesinde kıt'alan. olunan haberlerin hakikate istinad 
(A A) Ka b d k' ·ı · yasi mehafili T;_irkiy-.> Ilar!ciye etmediö-i ve uy<:lurma oldu<Tu, res-

Budapeşte 27 · · -.. - mız, hudurl oyun a 1 mc-vzı erı- Vekili SancoJtlunun Bı.iyük Mıllet ,,.. .. 
... 'ya yapılan Sovyet hava hucum~ nı· sıkı bir ')urette muhafaza et. mi mahfellerden Anadolu Ajansı-
T- 18 Meclisindekı beyanatını dostane 
neticesinde 20 kişi ölmü, ve 1 mt.Yktedir1er. Burada Almanlarla bir tarzda bahıs mevzuu eylemek. na bildirilmiştir. 
ağır olmak üzere 41 kişi yaralan. - Rumenlerin yaptığı hücuınl::ı.r püs- AJmanlarfn tekzibi 
mıttır. Aulan 2 5 bomba; . fe"'.k~la- kürtülmüştlir. Skulenide bir ileri tedir. Berlin, "?7 (A.A.) - Yarı resmi 
de vahim hasar vukua getınnıştır. hareketı'ıı~ teş°'bbu"s <>.Jcı1 düşman Salahiy-~tli mahfot:er bu beya- k b'ld. ·ı· -"T · b nab "' "' u bir 'kayna ·tan ı m ıyor: 

Macar ba§v,_-ı mın eya ku•rv"'tler.ı· Prııt nehrinin rtarb sa. nah tarnamile tasvib ediyorlar. A k b" .. k 1 
7 (AA) Ma • "' · }:.. 1 w Almanyanı ı n ı:ır. a uvu e -

Budapeşte 2 · - ~ d d'' · 1 d' Bilıhassa Tür~ - Alman dost ııgu- I" 

Car ba
svekili ve hariciye nazırı biline tar e ıımış er ır. .. . .. 1 çisi B. Von Papen n Ingilil büyük , ı· Hava 'kuvvetlerimiz Bı.ikresle na ve munasc:b~tlerm ,ıyıleştın - l . . . .. 1 b', lh L,kl'f Bardossy, bugün m.eb'usan ıuec 1 - • • • • r~ 1 . k' t bb .. sü e çısıne :;o~< e ır su L .. . 1 l y.ıp~ 

M · petrol mmt:ı.kasın<laki Floest . seh- mesı ıçın ~ 1t er:n va ı c·~~ u - w • b 
sinde yaptığı beyanatta acans - . . . .. . . ~ .. ne aid kmmlar ehemmiyet!(> kay- mış oldugun:ı daır ya ancı mem. 
tanın Sovyetler Birliğine karşı rını ve K::ıradenız uzerın1f kı Kos. . . leketlerde yayıl·tıı b1b<>rler'n h<ı-

b ld · t ı· b b r.:ı, an E:.t dedılme-ktc<lır. . • · . · · 
harbe gire<:eğini i irmiştır. e~ce ~manını om a 0 

, ·,. ki.kate tamamile muhalıf bulun. 
o B d S t t 1 Ierdı Ploestı mınt asıncıak Matbuat Saracog~lunurt bcv. ana. 
..,. ar ossy, ovye ayyare e - ~ı.ş __ 

1 
.:.· ...... -ı.---t--' _, · dug~un,_l>ııffih'fohifi'·ifüufr.~ssfı'itV?fl~ 

ıioin Kass~'v.ıı vaptıldaıı hııtn117=> --·· - - ~ •• ·· -- ·--·- L k d' ··' ' ya a ..:r 
karşıhli tedoırlel' aımacagını beyan dedir. me te ır. bildırilnııştır. 
etmiştir. Sovyet - Fm hududunda Resmen bildirildiltin~ ~iirc mu- - -------

Meb'uslar bu beyanatı derin he- Sovyet - Finlanci)a hududun- ahede Berli'ldl~ l Temmu?.cle tas- suR·ıvEDE HARB 
yecanla kar~ılamışlardır. ~~- ce - da kara kuv\·etıcrı arAc;rnda Per- =d=ik=e=d=il=ec=c=k=li=r=. ==ı::::ıc:zz:==== 
nah. Macaristanda bolAevıklıgı teş- şembe gün:i muhart•be cereyan d 1 db 1 l VAZ.ıVET·ı " kar~ı da:ha şid M i te ır eı a ın -
vilc. eden demokrat partiıimn kapa- etmemiştir. 
lllmasını istemiştir. Bal°i'Lk denizinde ta\·yarel~·i- mışttr.Ukrayna'da paraşütçüler 

Miit~erek cephe rniz iki düşmaıı denizaltısını a. Ukrayna' da bir yere hava yoli- Londr:ı., 27 (A.A.) - İııgili~ 
• t lar.ıtr· 1 d k · l b. Ortaşark umumi karargahının teb Berlin, 27 (A.A.) - Y'irı resmı ırmış a · le ktt'a ar in irme ıçın yapı an ır 

Perşembe günü düşman hava teşebbüa esnasında o civarda bu - liği: 
bir kaynaktan bildirilıyor: kuvvetleri fazla faalıyet göster- lunan bir Kızılordu süvari ci.ızüta.. Lilbya ve Habe~ıstanda kayda 

Berlin siya.;i mahf Pllerinde şu memişlerdir. Düşmanın avcı tay- ını düşman yere iner inmez hücum değer bir ş0y yoktur. 
cihet ehcmmıyetle it:ıydcdiliy~r yareleri bombardıman tayyare- ederek. bütün grupu imha etmiştir. Surıyl!rle. Şamın şimalinde ve 
ki. Sovyetleriı-: hukuku düvel kaı- rimize kar~ı hafif bır nıuk:ıvE'm:et Kulei mıntakasında bir Sovyet ala- şimali ga1·bisindc, İngiliz ve hür 
deleri hilafına olarak Maccır top- göstermişlerd~r. J?ü~manın tayy~- yı düşman kuvvetleri tarafından Tuansız lrnvvetlerı, nüfuz mınt:l
raklarına yap~ı'kla:ı mükerrer. ha- re zayiatı ile bizıın tayyare zayı. sanlmıştır. Fakat kuman~n gayet kalarmı g0nı~letmişleıdır. Mcr'kez 
va akınları neticesind~ Macarısta. atımıza aid rakamlar toplnnma'k. mahirane bir hareketle düşman çem ve sa!hil bölı;ıelerirıck yalnız ma. 

k d
. . Ru~·v:ı ile harb halin- t d berini yarmış ve gerek insanca ge- hallı" faali~·· ... t- olmuştur 

nın en mı '7 -' • _. 1'ı a ır. • rek malzemece zayiat vermeden bü 
de addett:,ıı~ı h:•kkırıc!akı res.n .. ıı ,e. Rumen esirlerinin sözlen ff k 1 

~· " tün alayı kurtam1ağa muva a o 
yanat üzerine <mi.ışterck 'h:şıruna Esir edi!eıı Rumen askerleri, 

Vifi'nin tebliği --. 
karşı mü.c'.ld,.~le• de Avrupa cephe- Aıman başkumandanlığının Ro_ 

manya asker.lerin•. emniyetı olma. 
si sıkılaşm~şt~r. . . ezar"' 4n 

Bugün Alnı.sn harwıye n d •• dığı için her Rumen .al~~.ın_:ı .. •ı 
t . d d h son zamvnlara ka ar Alman askerinin verıl-dıgını soy. 

muştur. Vichy 27 (A.A.) - 27 }-fazı-
Sovyet milletine karşı harbet • tan tarihli f ransız resmi tebliği: 

mek istemiyen Liskov adındaki bir 
Alman eri bizıinı tarafımıza geç _ Fransız kıt'aları 20 gün süren 
miqtir. Llskov Alman askerlerine çetin muharebelerden sonra kah -

" d _ ramanca mukavemetlerine devam 

.1 

: .. ~ . . . : ~ ;; 
' , ·. .· ~:·~:·:~ ... 

Bir mes'uliyet sathi tasavvurlarına inhisar eder ki 
böyle bir vesika, hiçbir zaman bir 

meselesi hadisenin tarihi bakımdan izahıns 
• medar olamaz. Şu halde bugünkü 

Yazan: Selım Ragıp. Emeç tefebbüderi dikkatsiz bir gayret -

A 
lmanya ve Sovye' R .. ~ a-I keşliğe atfetmek daha muvafıktır. 

• ._ya ar B h bd ·· ·· k' h • sında tahaddüs eden harb u ar . e go~yoruz ı, ay~tı 
halinin mucib sebeblerini izah ede. ?1_enfaatlerı bahıs ~evz.u~ oldugu 
rek bundan nihai mes'ul:yet hissesi- ıçın So~el .Rusya !le hırlı~ yap -
sini daha "imdiden çıkarma _ mak va:zıyetınde Kaan İngıltereden 

" ya ma b k b .. ·· b. A b tuf birçok gayretler göz k- aş a ulun ır vrupanın u mem 
tadır. Kanaatimce çok İ:c~~::: _ 1eketle hemhudud olan hemen bü -
zik bir mevzua temas e:mesinden tün mem1eketleri Sovvet Rusyanın 
dolayı bu teşebbüslere fazla erken aleyh'ne clönmiit•ür. Demek ki or-

tada çok mühim ve asırların ~a -
nazarile bakmak lazım gelir Bazı h ık k t·· d'·· b" k .. · a c u e .ıreme ıg-ı ır Vfl ıa var-
1?ubterem zevatı.n. düşunceleri hi, - dır. Bu hadiseyi, bir ta .. a~ın mutlak 
~f,7 .o1arak tarı~ı, b~hemehal ha-ı tazvi!<ile gene mutlak olarak onun 
ıse enn ol~p bıtmesınde~ soı:ıra cebir v~ zoru a'tında vukubul .... uş 

yazılması lazım gelen b·r vesıka gibi görmek tek tara~ı bir !{Örüş 
olarak telakki etmek ak~ini dü,.ün. t•· B ı "k ' H • d ·ı b ·· kt . ' . ,. . "' . . ur. e cı a ve o an a ı e ug n 
~e . en . dah~ ısab_et~ı:.ır. Bı.za~ ~ı bitaraf bi'I' vaziyet· .. duran f svirr0 

bırbırlenle a'akalı hadıseler zıncırı- · d"' k"' b ·· k'' · ti · · k d'ı:::..: d . . nın un u ve ugun u vazıye ırı 
nm. en ı...,.n en ~arıhı meydırna h .. n bunun aksine şehadet eden mi· 
get.ırmes~ doğru i~e de. bu. hadise - sallerd"r. 
ler~, ala~a~ı ves·kaları1e ızah edi-ı Bu mülahazalardan sonra ka•'i -
lebı'melennın ancak zamana m'il"- ak b' .ı k ·· • . ~ .. . yete y ın ır sı.,ette (Yem 0 mum. 
vakkıf bır '' oldugunu da te~lım kündür ki· bu ha·bin b11,·nda men
etmek İcab eder. Bu veııikaları elde feat İcabı' an~aşmlf bulurıan Sovvet 
e_deb~ek, zam.anın ve muhitin t~- Rusya ile A'manya, er. geç yekdi -
sırlermden kurtulmak ve meydana ğeri!e l"'Ürade1ev,. mahkmn iki un. 
get~ecek esere lam objektif bir su" vaziye•inde idiler. Esasen bir
~yet vermek, ancak b~ esas birine çok zıd, mnide çarpı! -
tar.ın tahakkukuna vabestedır. Şa. mı,, hklde ve is~ikl-alde daima 
yed bu, böyle olmas.aydı, muasırla- ç,.rpqmaya namzed iki altidenin 
"! olan zamane ~üküm~~rları~a k~- elele vererek m•:stakbe] dünyaya 
~deler yazan bırçok yucı: faırlerın müıterek bir görü! zaviye~ind n 
cıdden nefis olan eserlerı, yalnız düzen vermeleri beklenemezdi Bü. 
~ebi değ~, ayni. zamanda tarihi tün bunlardan dolayı bugimkii harh, 
hır kıymeti de haız bulunmalal'I la- bu vazivetin biç de gayr!tahii gibi 
zım eelirdi. Birçoklarımızın nua _ göriinmiyen bir net(cesidir. 
rında aıırlann&n bazı hususiyetleri- Hadisenin erken veya !feç pıtt -
ni ifade eden bu nevi yazıların her lamıı olması esbabımn su veyıt bu 
türlü tarihi kıymetten ari oldukları olması nihavetülemir teferrüata aid 
da mutlak olarak iddia olunamaz. bir meseledir. 
F~ka~ b.u ifade, nihayet muayyen 5 . (f) J;; 
hır 'Zihniyet ve muayyen adetlerin 11Lı.m UC.a9tl'f' GHtllÇ' 

Atina büynk elçimiz 
daıı EtlJr 111)d 1;11 y ı:; ıuı 

Büyük elçi birkaç gun şehrimiz3e kaldıktan 
sonra Ankaraya gidecek 

Atina büyük elçimiz Enis Akay rı ayrı elleı inı sıkmış v~ Leşckkt.ir 
gen yanmdı ı·efik:ısı ve r:ç:lik etmiştir. Bu kıs.1 tevakkuf esna
müsteşarı Sült?yman Faık Kıran sında kendi.;ile güri.işcn gaL.cll!cı.. 
ve Atına elçiliji ataş1.:mılıteri Sey- lere büyifa elçi men'lekeıe avdet 
fi Kurtbel ve clçilii.< kötıblerı Is- ettiğinden dolayı nıemnuniyetmi 
mail Uşaklı \'e Necdet Kent o~du. ifade etmış ve fazıa yorgun oldu. 
ğu halde dün Eılirncden 19.5 te ğunu bildırıu!ş.lir. 

Enis Akaygen şehrimızd.e bir 
otomobille sehrin:ize gelmisleıdir. • ~ lkaç gün kalıp ; . .,;fiu>ha;; c! t:kten 

Enis Akaygen V:llı Muavini sonra Ankaraya h:wd:et t"<iccek
Raşid Dem;rtaş, B<>ledı> e Re.s · tır. 
Muavini Lutfi Aksoy Emniyet Elçilik erkanını İstanbula retL 
Müdürü Salılhattin Aslan Korkut, ren otomobillcrde:ı bırisi j~tan. 
matbuat mümcssille:rı Topkapı bula dokuz kllometrı~ mPsafede 
haricinde karşılamışlardır. Sefır küçük bir kaz.ı geçırmiş ve at .ŞC
Topkapıda bil" müdacı tevakkuf militer Seyfı Kurtbc-l:n 0tt)mobili
ederek ken·linı karşılıyanların ay. nin ön tarafı hasara uğramıştır. 

~~~~-~~~~~-~~~~~~- -~ 

· Sabahtan Sabaha: ın c. a. ::ı. 1 bulu 
:muhtelif partiler~ ayrı mış. . - lemişlcrdit. A1man b)PÇU&n Ru-
nan Avrupa 'b<ılşeıvik tchlıkesbıne "'fi kuvvett.erinin arkasında mf'\ 

hitab ederek Hitler rejimini e 
vinnele1'ini taleb etmiştir. etmekte ve h-er tarafta düşman kuv 

Bükreş 2 7 (AA.) - Gece Bük V"etlerini durdurmaktadır. 24 saatlik yasaklar 
d , tmr.k üzere ır- .1 l{ askerleri karşı müca C'~e c · ki a1makt1uır. um( n • · 

lesm ş bulunmaktad·r. . Almanların ve harbin alt•yhinde 
~Alman• a, üa\ya, Macarıstan. olduklan i~in Almanlar bunları 

R 
" F' 1.,na'~Yll ve Slovak) a zorla harb,.ttirmC'ktcdirler. omanya . . ın n • • v 

• v• karsı nt'gru- Tayvarelcrimir Romanyanın 
Sovvetler BirJıgın':? • ı .ı 

• • h !inde ou U- Yaş şehr;ndeki askeri hedeflere 
dar. doğruya. ha:o a leketler 
nurkPn dı~c bırçok nıem k hüıcum etmişlerdir. Buıaı]a büyük 

" k·ı tme , t d .. ··ır- kıt'al:ın teş ~ e tahribat yap11mış ır. 
e gonu u t Rusva _ı ___ h _ı. t' 

suretile Avrupanııı Snvye • - Bir balPLIIl areae ı 
· t• k eiın°k ar- Sovv .. et hududundaki bir bcilgc. 

ya karşı harbi•ıe ış ıra .. · ~ d mühim b;r p!star grupu Prut 
zusunu izhar eylem;ş~crcıı.r. hfol- n:hrini gc!çerek Jilşmao topr:ık-

Nihayet Berlinin sıy:ısı :ma ~ rd B 
.. d., olan ga .. e- !arına bac;~cın ya~_ınışla ırk. ;1 .ce-

lerinde, heyl'can ıçın ~ sur ask~rlcr ıo düşman as er.nı e. 
tecilere denilmiştir kı: b.. b' ·ı .. dele u. . alaraK getirmişler ve ır rrıı -

Bolşevikliğe karşı m1uc~ in · te- s
1
•
1
a;yözle q tüf~k iğtinam. etmişle.r. 

tü·n Avruoa memle'kct erın k t · A\Trupa d:·· Bütün pi.ştarl:ır salımen ı a. 
sanüdüne tarihimizden, 11~ ır. . 

'f ·1 r duyaraı\ Jarına dö11müşlerdır. 
ınıın tadhinden ı tı ıa Kızılordu üniforması 
Şahid oluyoruz. B Rusyanın bazı bölgelerin-

fspanyol eönüllü]eri 'o d z;~ordu üniformasını giymiş 
Madrid. 27 (A.A l - M11.~.1~a e 1 d .. man ııruplarının görüldüğü 

falanJ· bürosunda ilk göni.i 11 - faab't ~~ilmiştir. Kızılordunun gös-
t 9 da a. tes 1 . d · 

Yıd defteri bu sab·ıh saa · . d'~· teyakkuz sayesmde uşma-• bır ter ıgı 
<'ımlıştır. H~r sınıftan sonsıı7 • b hı.lesi tam vaktinde keşfe -
~ rl'd befl nın u ı · h falanjist '<aftlf'<;i sa:lt Y" 1• en . .1 rek bu düşman ~rup arı ım a 
büronun ö::ılınde dızilıniş beklı- dı e esir edilmiştir. Beyaz Rusyn 

veya . k k d · 1 d .. 
yordu. • arazisinde casusluk ima sa4 ·ıı·e 6 uki~-

İspanyol seferi kuvv«:h ınan muhtelif no ta 
1
ara . dı ~ . . -

Madrid, 27 (A.A.) - JspJn~a! ,.jJik paraşütçü grup arı ın ırmıştır. 
resmi gavri muhariblik v:ıziyctını 'a araııütçüler yakalanarak aske-

.ı d ya- u P ' l' d'l · 1 d' terketmeksizın, Alman Dr w::u , makamlara tes ım e ı mış er ır. 

n;ı;nda R:u!'ıyaya karşı harbetnıck Br~ ların her birinde verici bir rad-
f ' 1 .. dcrrr.e- un · d P .. ··ı üzere bir sc ~rı mvvrt gon • ı:na1dnesı var ıl'. araşutçu ere 

v k · ernıı."l''" yo ge aıar v '.J ... 

reşte 4 alarm işareti verilmilitir. Sahilde. İngiliz filosu yeniden 
Moskovada tedbirler Fransız mevıilerinı bombardıman 

Moskova 27 (A.A.) - Reuter: etmiştir. 
Moskova'da gece yarısından sa- El'an Fransız kıt'alarının elinde 

at sabah dörde kadar sokaklarda bulunan Cessime önünde her iki 
gezmek yasağı kor.muştur. Tiyatro taraf arasında topçu ateşi olmuş -
lar, karanlığın bp.stığı saat olan sa: tur. 
at 22,45 te kapanacaktır. Resmı Mercayum mıntak:ısındı bu sa
vazifesi olmıyanlar için herhangi bah kuvvetli bir İngiliz taarruzu 
saatte şehre girmek memnuclur. tardedilmiştir. 

MO$kova 2 7 (A.A.) - Bugün Şam mıntakasında, dünkü teb -
Sovyet istihbarat bürosu tarafın - liğde ibildirilen İngiliz t4arru:zu da 
dan neşredilen ve Moslc.ova_ radyo- karşı taraf için ciddi zayiatla tard
su tarafınd.:.n yayılan resmı harb d·t . . 

·w e ı mılltJr. 
teblıg: Tüdmür garnizonu düqmanın 

Rutıya i6tikametinde ve cephe. - motörlü kollarını mu\ affakiyetsiz -
nin Besarabya bölgesinde Suleıh liğe uğratmakta devam ediyor. 
mıntakasında, muharebe gece de 
devam etmiştir. Cephenin diğer kı
sımlarında, gece sakin geçmiştir. 

26-2 7 Haziran gecesi, düşman 
hava kuvveti.eri, Borisov, Bobruisk 
ve Mogilov şehirlerini birçok defa 
bombardıman etmiştir, 

Bükreş ve Ploesti' de askeri he -
deflerin bombard imanı, hüyuk ha. 
sar vukua getirmiştır. KöslPnce li
manı da ciddi hasara uğramışllı. 

Londra 27 (A.A.ı - Salahiyet
li mahfellerden bildirildi~ine göre 
İngilterenin Moskova. büyük elçisi 
Cripps tayyare ile bugün Londra -
dan Moskovaya varmışıır. 

B. Cripps ile İngiliz heyeti azası 
muvasalatlarından biraz sonra B. 
Molotof tarafından kabul edilmiş
lerclir. 

Peşte civarında 

büyük bir 
infilak oldu 

Roma, 'l.7 (A.A) - Stefani ;ı_ 

jansmın bildirdığ ne gt'lre Bııda
pe:;;teye hıı·kaç kilometrelik me.:;a_ 
fedc bulunan Magy Tc>nteny'dc 

büyük bır infilak olmu~tur İnf;_ 
lak o kadar şidrietli olmu~tur ki 

Budapeşt('ni~1 bütün mahalh'lPrin. 

den iarsı11tL hı~sedı!mişLir. 

Dün gazetelerin :zabıta sü~unlnnda §Öyle bir haber okudum: Ba
lıkpazarında bir harrunal sırtında 90 kilo ağırlığında bir yükle gi
derken düşmüş ve yükünün altında kalarak ağır yaralanmış. 

Yakın aylarda arkada yük taşınmıyacağına dair bir emir çıktığı • 
nı hatırlıyorum. Hatta resmi bir makamdan: uCümhuriyet vatan
daşı makinenin ve hayvanın vazifesini yapınazıı teklinde makul bir 
mülahaza da yürütüldüğünü unutmadım. O emir tatbik edil • 
aniye baflandığı zaman caddelerde birçok el arabaları da gördük. 
Sokaklarda arkasında yük taşıyanların çevrildiklel'İne şahid olduk. 
Ve ifte timdi de 90 kiloluk fasulye çuvalı altında insanların ezidi. 
ğini. polis raporlarında okuyoruz. Sokaklarda eene iki büklüm in
sanların ağır yükler tatıdığına şahid oluyoruz 

Gene bir zaman iskele verilmeden vapul'dan atlaıııantn yasak 
edildiğini, atlayanların derhal cezaya çar.pıldığını, bu gayede kaza
ların anüne ~ildiğini görmü,, memnun olmuıtuk. Bugün bu YL 
sağın da çürüdüğünü, iskele verilmeden salkım salkım insan küme
lerinin vapW'lardan sarktıklarını görüyoruz. 

Gene bir zaman ana caddelerin barikat yapar gibi İJportalaılar 
tarafından doldurulmasına kartı sıkı emirler verilip yasaklar ilin 
edildiğini gÖrm.ÜJ, sevinmiştik. Bugün de köfeba~larının, geçid yer 
lerinin gene seyyar esnaf tarafından pusu ıibi kullanıldığına şahid 
oluyoruz. 

Peki amma zaten belediye talimantnamesinde mevcud olan ba 
yasakları devam ettirecek vasıta yok mu. Belediye ve zabıta me
murları bir yasağı tatbik etmek için ·her dakika amirlerinden yeni 
emirler beklemiye mecbur mu durlar. Yük tllfımak, iskeleden, 
tramvaydan a:lamak, yolları işgal etmek yasak mıdır, değil midir. 
Ya.saksa neden devam etmiyor. Değilse neden birkaç gün gözdağı 
verilip tekrar mütaı·eke yapılıyor. Bu kararsızlık belediye yasakla. 
rının kıymetini küçültmez mi, bir gün evvel yasak tatbik edilirken 
kusur edip cezaya çarpılan vatandaş ertesi gün yasağın suya 
düştüğünü görüp inkisara uğramaz mı? Hülasa bu üç gün süren va
saklar, yinni dört saat tatbik edilen emirler belediye ve zabıta~ın 
manevi terefini rencide etmez mi? Tekrar ediyorum, etm .. z mi? 

~"1:J.a11 Cahi.<J 
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Kendisinden yüz Sebze ve meyva l(;Plik·~·y~kl~ö~~d~~\ 
::::ı~;a!eJiı:~~~:1 f iatlarının ynkselmesine 1 . ç~rah imali 

!' .............................................. ~ meydan verı·ımı·yecek ! gıltıkçe azalıyor 
Hediyelerini geri almak ~ 1 
için evine g:tmi!J, kadın ~ ------·---·- I Çorapçılar Ankaraya 
hakaret edince, ıarhoı ol- ; Belediye, sebze ve meyva fiatlarındaki yük- i heyet yolluyorlar 
duğu için dayanamamış, $ 
bıçağını çekince bacağına ~ seklik Üzerine halkın vaki olan şikayetini İ ipek çomp imalatı 

ıaplamuı J nazarı itibara aldı, her semte göre 1 tamam~n durdu 
'·········· .................................... .- bunların fiatları tesbit edilecek i. 

Küçükpazarda, vukubulan bir 
yaralamn hadisesi adliyeye inti- : 

Belediye sebze halinde yeniden rılmıştı. Halin bu seneki varicla-

Milli Sanayi Birliğinde bir 
top'an:ı yapmıı olan çorabcılar 
Ankaraya bir heyet gönderme
ğe k~{lr vermiflerdi.r. Bu he -
yet, alakadarlar nezdinde bazı 
temaslar yapacak ve çorap stan
dard nizamnamesi üzerinde ha. 
zı isteklerde bulunacaktır. Di
ğer taraftan lstanbuldaki çorap 
fabrikatorlarının iplik stokları 

'kal etmiştir. Dün Sultanah.:ned bazı ıslahat yapmağa karar ver- tını artırmak iç!n alakadarlar ta-
2 nci sulh ceza mahkemesincte du

miştir. Hal dahilinde bulunan es. rafından icab eden tedbırler alın. 
ruşrnası yapılan bu vak'anın taf~ naf badema, belediye zabıta ta!L makla beraber ge~en seneki tah-
silatı şudur: matnamesine göre sıkı tcfti.şL~re sisat miktarı aynım kabul edıl-

LAstik fabrikasında çalışan taıbi tutulacak ve bilhassa sıhhate miştir. 
Mehrned Erdoğan :isminde bir muzır meyva ve sebzelerin sat!l-1 Sebze fiatlarmın pahalıhğ·na 
genç ilç se:ıe evvel GülizaC' ismin- masına kat'iyen meydan verilmi- dair halk tarafındr'n yap!lan şika. 
de genç, güzel, fak at evli bir ka- yecektir. yetler üzerine Belediye şehrim1z
dınla tanı.şmıştır. Bu tanışma kısa Diğer taraftan Belediye sebze deki sebze ve meyva fiatlarını 
bir zaman içinde hararetli bir mü. halin~. umumi vari?alını 

1 
artı:- kat'i şe1o1dc te9bitc karar vermiş

nasebat halim almış sık sık bu- mak .ıçın bazı tedbırler a:maga tir. Hal Müdürlüğu. yaş ~ebze ve 

1 
.. başl şla~ lır Fakat, karar vermiştir. Bu cümleden el- meyvaların ş!md.iki iiatfarını teL 

bi~k üzeredir. 
Halen pamuk 't'e merserize 

çorap imal eden bu fabrikalar 
kafi miktarda iplik elde edı1 -
mene iM.sün 7o 50 ye inmİf o.. 
lan imalatın tekrar yartya ine-

uşmaga amı tk ·d Meh mak üzere, sebze halinin İktısad kik ve teı;bıt ederek neticeyi Be-
son zamanlarda genç a ın - M::.:ı::.-~:.ıır.; d ıl k .. led" b' d k . B ı-.:ı· •. . • uvunu6 .. n en ~yr ara mus. ıyeye ıl• ırece tır. e t..."Yıye, : 
med Erdoğand~n yuz çevırmış ve taltil bir jai:-e halind-e Belediye meyva ve ı>ebzclerin hakiki kıy- : 

ceğini iddia etmektedirler. Ay -
ni zamanda ipek çorao ima'itı 
da durmUJ ıibidir. Bunan da 
sebebi gene iplik yokluğudur. araları açılımşttr. Reisliğine bağlanması düşünül- metlerıile muhtelı~ semtlere aid 

Bu vaziyet üzerine M.ehmed, mektedir. AlakaJarlarca bu hu- kira ve nakil rnasraf!arını da fa_ 
evvelce Gülizııra hediye aldığı ba. susta kab ı?den tel'kiklere başlan_ yin ettikten sonra her semte sid 
u eşyayı geri almağa karar ver- mıştır. Sebze halinin geçen sene- sebze ve meyva ffatları kat'! şe'k
miş ve sabik sevıgilisinin evine ki umumi varidatı 733 bin liraya lini alaca'ktır. Bu suretle halkın 
gitmiştir. Ancak, kadın kendis'ne baliğ olmuş ve Bc1ediyc tarafın- en mühim gıda maddeleri roeya
eşyaları vermedikten başka, fü.te- ?~n yapılan ~:ı.7.:ı. zaruri rr:~ı::r~tJar nında buluna~ ~.obze v_~ ı;ı~yva 
lik '1akaret etmiş; esasen sarhoş ıçın de 170 bın lıralık ta"!ısısa~ &y. pahalılığının onun2 geçıleceKtır. 

olan Mehmed de birdenbire g:ıza. 
ba gelerek, btçağını çekmiş ve GiL 
lizarı bacağından ağır surette ya
ralamJ§tır. 

Soygunculuk yap
mış hakaret etmiş! 

Çuval fiatları niçin 
yükseliyor? 

Poliste vak'ayı bu ~kilde itı. Nvıvelki gece Dewiş isminde Son günl<?rde çuval fiatları Ü-

raf eden Mehmecl mahkemede in- bir genç Unkapan•nda Kemal 3. zerinde bariz bir yükselme göze 
kara kalkmış ve: dında bir yolcunun önünü kese- çarpmaktadır. Evvelce 120 kuruşa 

c- Sarhoştum. Ne yaptığu:ı:ıın rek, soymağa kalkışmış, vak'aya kadar ahnan zahire çuvalları bu
:farkında değildim. Amm~, ~ilhza_ yetişen mahalle bekcis:ne de ha- gün iki üç misli yükselmış bulun. 
rı da yaraınmaôım., dcınışt'r. '· t lm' t" J maktadır Diğer taraf tan k<tnavi-.... are e ış ır. · • 

Yerli sun'i ipeklerle dokunan 
çorablar üçte bir .ıiıbetinde sa.. 
kat 'f'e çürük çakmakt•dır. O -
nun için bu nevi çoraplar ha
raretli miifteri bulamamakta -

• dırlar. 
Çorab fabrikatorları iğne yok

luğundan da ıikayet etmekte -
dirler. Çorap makinelerinin en 
lüzumlu bir kısmını t~kil eden 
İğnelerin tedarik imkanı bulu
namazsa imalitın duracağı mu. 
hakkak rörülmek:edir. . 

Ankaraya ıönderilecelıt be • 
yetin, bu meseleler üzerinde 
meıgul olacağı ve yokluğu hD
aedilen maddelerin mümkün 
mertebe ve süratle temini için 
imkanlar arıyacağı söylenmek
tedir. Hakim suçlııyu :tıevkif ederek, .. . . . çe fiatları ela artmıştır. Asmaal-

şahkilerin c~lbi içi:n duruşmayı Dun adh~·eye ıntıkal eden bu tında bulunan tüccarlar Hındis. '········•••000 "
00

••••••••••••••••••••••······ •• ; 

. . . .. ğö~-ı--nci'ı Ağ;;.~c;~;i; J;;;;_~ş·~·;5~ diği- için-·fiatlar;n ~ükse;oİğinl id- * .,J.a.A>ıA Cl.11..ua.a.&a 

Hava Kurumuna yapılmıştır. Neticed~ soygunwluk dia etme'ktedir~er. Bu mesıele Ü- hakkında 
yapılan teberrüler sa'bit olamamış ise de, Dervşi bek. zerinde Fiat Mürakab.? Bürosu 

Türk Hava Kurumuna yapılan 
teberrüler devam etmektedir. Son 
gü l•r içinde yapılan teberrüler 
ıunlardır: 

çiyi tahkir ettiğinden dolayı 29 tetkikler yaptırma!kta<lı~. Netice~ mühim bir 
lira para cezasına mahkum echlJ de ihtikar olup olmadığı anlaşıla- karar 
miştir. caktır. 

Harice gönderilecek ihracat 
mallarımıza muk2ba yapılacak 
it!nafat hakkında Ticaret Vekaleti 

Haziran 2a 

Tarihten sayfalar 
(Ba,tarafı 2 nci sayfada) Sadrazam Ali Paşa yapılan iş. 

keroemetligı korükıcdi; bir takım ler hakkında padışaha sık sık ma.. 
zoroalara karşı yapılacak olan te- lumat veriyordu. Bunun içın Hü
dib hareketlerıni ocağa karşı ya-1 seyin ağanın muvaffak ıyetlerıJJııı 
pılmış bir taarruz şeklinde gos- den haberi va;:w; memnun olu-
termelerine jmkan bır~kmadı. yordu. 
Sonra ileri yelenlcri İstanbuldmı Sultan Mahr.rn l bır Cuma gü. 
uzaklaştırdı. Şakirrl halifesi Muh- nü selamlık resminde Hiıseym a. 
sin ısminde bin vardı ki gerek ğaya iltifat etti ve sordu: 
sulh ve gerPk harb zamanında o- - Hüseyin ağa, mahucl cşkiya-
cakta ne gibi fitne olursa mutla- dan kalan var mıdır? 
ka onun başı altınd.:ın çıktığı gö- - Efendim, anların birisi kal
rülür<lü. Huseyin ağa ona başka mad1; hem amellerinin cezasım 
bir memuriyet vererek oc&'ktan ,. buldular. Yalnız bendenil kaldım. 
ayırd~; Selanığe gön'1erdi. Eski Bu cevab padışahın ço'k hoşu. 
ustalardan kul kethüdası Hüseyin na gitti ve giılümsed:. Çok geç. 
ağa ile muhzir Ahme<l ağ:ıya ka- meden Hüseyın ağaya rpaşalı'k 
pıcıbaşılık rütbesı verdırd! ve pa- Yerdi. Ondan sonra cAğa Paşa> 
yitahttan dışarı<la birer vazifeye diye meşhur old•l. 
gönderdi. Yernçerilcrdcn bir kıs- O sırada cAsmaltı> nda bekar 
mının «Orca:. lnrı hududlarda oi_ odaları vardı; yeniçeri ocağma 

duğu halde kendileri İstanbulda mcnswb hamal ve amelli! kısmının 
yan gelmişlerdi; Jiişm:ınla dövüş.. yuvası idi; her türlü haydudluk 
mektense nalkı soymak daha kar- ve edebsilik yapılıyor; hatta ci
h ve tatlı gelnuşti. ıiüseyin ağa \'ardan geçen kadınları zorla çe. 
onları da ) erlerine gönderdi \'e viriyorlar: odnlar<ı getiriyorlar; 
gönderirken avııtmayı da ihmal orada ırzlarına geçiyorlardı. Hü
etmedi: seyin Paşa onlaıı dağıtmağa, hat-

- Çok gPçmez ben sızı gene ta odaları yıkınağa Karar vE>,rdi; 
buraya aldmrım; şimdi siz gıbi usulen sadrazar.ıa bı;dirdı. Sadra
bahadırların orada bulunmanız zam ellini nucum. a inanu rlı. De
düşrnanların 1-talblcrinc korku ve: di ki: 
rir! - Bugün kamer akrep b~rcun-

Dedi. Bir kısmını da vilayetlere dadır. Bir de acalY; oJalan.1a mu. 
sevkctti; en az lı olanlar hakkın- tıalefet edec~ eşkiya var mıdır; 
da gizlice cm1rler veriyor; yollar- biraz düşünülse ve tet'kik olunsa! 
da bir pusuya düşünerek, yahud Hüseyin Paşa bu sözleri pek 
bir han odns•nda ansızın bastrta. manas?z buldu: 
rak öldürlüyor<l:.ı. Oc<ığı körükle. - Ben kamerin akrepte oldu
yecek eşkiyaba~'a~ı kalmayınca b"lmu görmedim, IUkin nkrcpler 
ikinci, 'i.iıçüncü derecedeki zorba- bu odalardadır. Hemen varıp eze
ların terbiy:?lerine başladı; zinda. ceğ.m! 
na attırdı; orana ) ahud kapı ahı- Dedi. Adamlarını top1 adı, gc. 
nnda idam etıidi. rek odaları, gerek civaritaki kah. 

Bütün bu işler üç ay sürmüş vctıaneleri ansız•n bastırdı; ya'ka
ve İstanbul nefes almıştı; es'ki Ia<l1klarınıı astır:b, zindana attır. 
yenjçeri ustalarından hemen ihc- eh; iba.rındıklan ve otu~d.ıkları 
men hiç kimse kalmamıştı; yr.!mz yerleri de yerle bir etti. 
kendisi kalmı~tı. KadiTcan Knflt 

SPOR 
Buqün yapılacak 

atletizm 
müsabakaları 

Atletizm :fe<lcrasyonunun Tür
kiye grup birinc:ııklerinden bır 

kısmı bugün Kad,koy sahasında 
yapılacaktır. Bıı musabakalara İs
tanbul, Ed!rne, Tekirdnğ, Burı:a 

' "" 
lstanbul borsası 

2'7/6119411 açılış _ kapanlı? iın.tlaTı 

ÇEKLER 

Londra ı Sterıı::ı 

.S"ew-Yor~ 100 Dol•~ 
Cen•n• JOO İnı~. Fr. 
:.t&drid ıoo Peçe.1ı 

i'ukohama 100 Yen 
t""holm 100 İ.sHÇ ~. 

A.tın 

fe L'\;l&n14 

6 2025 
129 0950 

30 7-0 
12.8450 
30.9150 
30 5250 
24 95 

24 ayar bir gramlık külçe 
altın 316 

Mı1ıal Çikvaşvilli 6.000, Genel 
T ccim T. A. Ş. Leon Nahum 2,000, 
Oryant Export 1.000. Mahmud Ka 
ramancı 700, Mahmud ve .cın- -
gir Safyurdlu 700, Mehrned KaN-

Kaçak francala 
yapıp kilosunu 

40 kuruşa 
satıyorlarmış 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun mürebbiye okulu 

mühim bir karar vennıştir. ve Kocaeli mıntak&.!arı ;ştfrak e-
Çocuk E. Kurunwnda: Bu karara g{ir.."? mallarımızın decektir. 

Eabarn ve Tabvilil 

mancı 700, Mayer A. Nahum 500, 
Süleyman lıın 500, Mordo Mizra.. 
hi 500, S. ve Pordorokes 400, Yor 
gi Vasilyadi 300, Petek T. Ltd. Ş, 
300, Jsnk Bahar Yuda 300, Zühtü 
Kınacı 250, A Ş. Patrikyos 250, 
Ticaret ve ithalat kontuarı 200, Ko 
ço Nino 200, Hikmet Yener :!00, 
M. Sadık Afrtab 150, Ibrahim Gök-
tan 150, Şükrü ve Alemdar yeğen
leri 100, Andon Snkayan 100, J o_ 
zcf Nnhum 1 00: Mina ve Cemal 
50 şer, Hulusi 25 ve ayrıca 200 
lirayı az gören Setrnk 400 lira. 

lhtikardan mahkum otan 
"Yün - ipek,, mağazası değil 

cMuhteki.rler ibret alsın!~ baş.. 
lığı altında dünkü sayımızın 4 ncü 
ıaay!asında neşrolunan bir ihtikar 
davasına aid yazıda esef duydu
ğumuz bir hata olmuştur. 

Bahis me~uu olan davada sahibi 
tecziye olunan Sultanhamamında 

c Yün .ipliği> ticarethanesinin adı 
yanlı:ş,\kla c YUn-'ipek> mağaası 

§e'kli'nde yaz1lmıştr.r. Keyfiyeti 
tashih eder, vukubulan bu hata
dan dolayı itizar beyan ederiz. 

Son zamanlarda bazı fırıno. 
ların kaçak francala imal elme
ğe bqladdJarı ve bazı franca
lacıların da Toprak Ofü tara • 
f ından verilen francala unlarını . 

putacı ve börekçilere• satmak -
ta oldukları anlqılınalctadır: 

Okula, Temmuz sonuna kadar ihracına mu!rnbil serbest OO'\'•Z Bu müsabakad:ı en iyi dereceyi Türk borcu % 7 1 2 

kız talebe kaydına devam edıiE:- yerine daha ziyade memleketi- aJan mıntak,1 Ankarada yapılacak 933 Tranş 1· 
cektir. Kaotıl ~artları: mizde ihtiyaç hissetlilcn n~alların Türkiye bir:ncHiklerine iştirak e- Ergani 3 5 933 ıkraml-

1 - İlkmekteo mezunu olmak. ithali derpiş t>dilmcktellir. Vcka. decektir. ~~!1: _s E~urwrt % 7 934 
(Orta mekteb me~mları tercıh letin gönderuiği tamiınde bi:hassa Müsabakahıra saat 15 te b:ışl::ı-

k 1 · l l k d II. ila VII. edilir). şu no ta ara 1şarct ec ı me te ır: ırncaktır. Anadolu Dcmiryo?u 

20.20 

19.70 

20.30 

2 - Yaşı 011 sekizden aşağı ol. cSeıbest dövizle ihra.cına mi.ı- Yüzme te~vik m·usabakalari Mümessil 
mama'k. saade olunan ve anlaşmalarla ve- , ... .. 

3 S · h t• b k k t 1 rilcn kontenjanlar dışında anlaş. İstanbul 'iU spoı i.m ajanlığı ta- ""------------' 

43.65 

- ın a ı ozu ve sa a o -
'k mamız tbulunan ve bulunmayan rafından hazırl· n::ııı )UZm"' tcşvık 1 1 

mama · . . . . bilümum mcm'eketlere tiftik lh- müsaıbakalar n n ikincisi Pazar R AD Y O 
~u şer~:tı h?ı~ bayanların altı racına ancak aşağıdaki mallann günü Moda yüzme havuzunda ya-1 L ------------

kıta fotograı', ıyı h_!l, sıhhat. ra- memlekete ithalı mukabilinde pıla<:aktır. Büyü'kler \'e küçükle.. 
porlarile An.<aradı .,.ocuk E!>ır?e- müsaade olunmaktrıdır. rin iştirak edeceği ikinci teşvik 
me K'Urum~. Genel Mcrlkezıne Saç, profil, demir. film"şin, miIBabakaları saat ı <le başlıya_ 

CUMARTESİ 28 GIJ941 

7.30 Saat ayarı, 7.33 Hafif parça • 

mcktubla muracantlnrı. çivi, bldon tel, deri. caktır. ı:ır (Pl.), 7.45 Ajans lhaberleri, 8.00 
Klering hesablarında mühim Hafıf par~,alar CPl.J, 8 30 - 8.45 Evin 

Öğretmenler arllsında 
nakiHer 

fstanbul Erkek Lise5İ tabiiye og
retmeni ve Vefa lisesi müdür mu-
avini Rauf Bayender Ankara Gazi 
Lisesi müdür ve tabiiye öğretmenli-

1 Ç 1 k d saati. 
miktarda alacağımız o an mem- 'ı ırağını yara ıynn un uracı 
leketle:ı-Oe bu tal"l mübadele~ · Çarşıkapıda oturan ve ayni y~r- 13.30 Sao.t ayarı, 13.33 Türkçe pllik 
matlubatımız tasfiye cclilinciye de kunduracı çıraklığı yapan Mus- lar, 13.45 Ajans ha.berlerl, 14.00 A • 
kadar izin verilmiyecektir. Bu ka- tafa, dün bir iı meselesintlen dola- jans haberler!, 14 00 Rıyaseticümhur 
rarın diğer lıazı maddeler iç;n yı usta9ile 'ka~gayn tu~~ş!.'1uş,_ bu bandosu, 14.45 Türkçe plaklar, 15.00 • 

Belediye, kaçak un satan ve 
francala imal eden fırıncılarla 

mücadele ebneie ve bunlar 
hakkında kanuni takibat yap -
mağa karar vemüıtir. Alaka • 
darların tetkikleri neticesinde, 
bazı fırınlarda 150 gramlık 
francaJalar yapılarak 5 ter ku
l'Uflan aatıldıiı teıbit ediJmit -
tir. Bu Mretle 1 lo1o francalanın ğine, Sıvas ortaokul müdür mua -

tatbiki muhtemeldir. e!'nada u~tası Zeyyap buyuk hır çe- 15.30 Dans müziği (Pi.). 
kiçle MU6tafanın başına vurarak o-

vini ve tan'h - coğra(ya öğretmeni ikmal kurAlarm<la talebe 
fiatı 40 kurup kadar çıkarıl • 

nu tehlikeli surette yaralamıştır. 18.00 saat o.yarı, 18 03 Hafif ve 
Yaralı çırak tedavi alına alınmış, neş'eli şarkılar, 111.30 Memleket pos. 
Zeyyap hakkında takibata başlan - tası, 18.4.() Müz.'k: Radyo caz orkes. 
mı~ır. trası (İbrnh'.m Özgür ve Ate~ Bö • 

Zühtü Mete Karadeniz Ereğlisi or- kaydına ba§landı 
mı.flır. Belediye zabıtası tara - taokul müdür ve tnrih - coğrafya M .f V k'"I · · k ·ı 16 
~ad d=-- ._ı.. • nuht lif aan e a ctının aran e 
n an -.. ,... .. rm 1 e öğretmenliğine, Kastamonu lisesi T d faaliyete geçecek olan 
aemtlerWe yapılan teftifler •lmancn öğretmeni ve başmuavini emmuz a .k l k 
neticesinde bu suretle francala O F k \' · -r ld k lise ve or~aolrnl ı ma ·unlarına sman aru erımer L.ongu a b 1 
imal eden iki fırın cürmü mef- ç ı·k 1 L. · "d'. J talebe kaydına a~ anmıştır. e 1 c ısesı mu ur ve a manca . k d ı· 1 d 3 
laud halinde vakalanmııtır .. .. ı·~· ki · d'l Şimdıye a ar ıse er en 60 ve ., . ogretmen ıgıne na en tayın e ı - k ll d d 750 t 1 b k 

\...,. ___________ ~..) mişlerdir. ortao u ar an a a e e urs-
lara kaydolunmuştur. 

Sandalda ölen adam 
Ka.bataşta Solakçcsme sokağın _ cekleri), 19.00 Konuşma, 19.15 Radyo 

da 7 numaralı evde oturan Receb caz orkestrası, 19.30 Sant nyarı ve A

dün sandalla Be ikıa, j;ıkelesine gel jnns haberleri, 19,45 Büyük fnsıl, 20.15 
mi,s. burada lbirdenbife ölmüı:tür. Radyo ıga:zıetcsi, 20.45 Küme sazından 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Şehir bandosunun konserleri 
Şehir bandosu tarafından muh -

telif semtlerde verilen koı:ıserlere 
devam edilmektedir. 

Recr!mn kalb sektf'sinden öldü- saz eserleri, 21.00 Ziraat tnkv mi ve 
ğü teshit edildiğinden .:esedi aile~i- Toprak Mahsulleri nor..,,ası. 2110 Din 
ne teslim olunmuştuT, 

- Hıuan bey bir 
fılra muharriri yazı • 
aında ••• 

<1Şehircilik mü -
tehasaısı bay Proat'u .•• 

•.. Çeıme ve med • 
Teaeler araaında dola -
§irken eördüm>ı di • 
yor ... 

Hasan bey - Şu _ 
Da, <ıhani tarihi eser -
lcr yılulrnıyacaktl~p> 
demek istiyor dtıe -
nel 

Şehir bandosu bugün de Beşik... 
taşta Abbasağa parkında bir kon
ser verecektir. 

.Askerlik işleri: 

( TiYATROLAR ) 
RaJid Rı:ı:n Tiyatrosu 

ı Temmuz Salı 
Usküdar Doğancılarda 

- BOBSİTİL -
Vodvil 3 perde 

Hallde Pişkin tem.sillerc iştirak 

leylci istcklerı, 21.40 Konuşmu 21.5ô 

Radyo salon orke~rası, 22 30 Saat 

ayan, ajans lhaberlcrl, 22 45 Rnd,a 

sn:on orkestrası, 23.15 DaM muzlği, 

(Pl.). 

Müsamere 
c. B'.. P. Kuçıikpazar nahıyesınin 

Şubeye daTel edecektir a tertib et.tlği vapur gc1Jntisinden vaz. 
Sarıyer Askerlik Şubesinden: geçtlml.ştir. Onun yerine bu aqam 
Yedek tabiıb ;:üzbaşı Abdullah C E M A L S A B 1 it Cağaloğlunda Çiftesaraylar bahçe . 

Rahmi oğlu Hasan Muhlisin (337- Bu akşam .sinde san'ntkAr. Münir Nurettınin i.ş. 
3-0) ve yedelk levazım teğmeni Sa- Sua.chye ~n~Oi Çı.nardibi ba~nde tirakile 1>ir aı-üaamere t.ertib ed.llmif. 
&İd\attin oilu Zeki Sayarln (390-9) ÇIHGDE AŞKI 
çok acele f\lbeye miiıacaaduı. 'Yaızan: aıma1 Sabir tir. 
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1 
----~-~·=--•ı / Eski zaman masallarından: _ Yeni bilmecemız _ 

Çizme nerede Timsah, avcı ve tavşan 
Tımsah acık .. 

mıştı. Yavruları -
nı yanmu aldı, yL 
yecek bir şey bul
mak ıçın sahıle 
çıktı. O sahilJey. 
kcn nehır alçaldı. 
Sular çekildi, tim.. 

•• 1 sahla ç"cukları, 
... " d -~ ··-·ı ~·& o n e m i y e • .,, . "' - · ·c cekleri kadar u -

ı.: r ?'-. ·' - ~~i ...... zakta kalrnl§lar-
Yb 1m Bu dı. Çenelerini şa-

Çizme ormanda d~ak. 0 
.• k uşku _ kırdııtmağa başlanıla~. Bu esnada _Çıkamam 

~uk arıyor. H~Y ~e yu:aımo edin oradan bir avcı geçiyordu, tirnsa- ni sımsıkı yakaladı bırakmıyor 
vu.rulanm ona sız ha. . , . . 
J -- • ' buk bulunsun. Bulur- · • - Tırnsah mı seni yakaladı, ne-
de çızme ça. teden kesiniz. - Suda~ ~a:.ıl çı~ıp buralara ye-, ona bir fenahk mı yaptın? 
sanız resm1 gaze . . kadar gelebıldin? dedı. 
Ç. enin olduğu yere bır ışaret _ Sudan çıktıgv mı - Hyaır ta\~an, fenalık yap _ 
,~zm resmi !'>ize gönderiniz. h. ı.. •• 1 d v ·ıa. 1

1 lzd zamal n ne. mad:m, iyilik yaptım . 
.AUyup . • • çok ır ıuoy e egı ı, a ça ı, su ar çe- . .. 
Dogru- !bilenlerden bırı~cıye. - kildı,' biz böyle uzakta kaldık Tımsah soze karıştı. 

· 'ki ye bır ~- · şık bir masa saa~~· ı .. ncı , - Seni ve yavrularını suya gö- - Ben çocuklarımla birlikte ne 
.. ı-ğü üçunruye maroı<en .. . "? h" d ık O neş goz u , . d" 30 ki tureyım mı. ır en ç mıştım. sırada sular 

kaplı muhtıra dcfteı:111 ıdğerh d"ye. - Götür avcı sana yalvanrız. alçaldı, çok l!Zakta kaldım, nehire 
· uhteli.f kıymet er e e ı - y b . . 

şıye m - a sonra enı yersemz. dönemiyordum. Avcı beni ve ço 
l ·ı cektir =· oo· 1 l ? -.~ .. ~'~! .. ~ ........ :............................. - nıç Ye şe~ 0 ur mu. cuklanını nehire kadar sürükliye. 

Talihli iki kardeş Avcı, ağaç lifl_erınden ipler yap rek getirdi. 
tı. Yavrularını tımsahın kuynığu. Tavşan güldü: 
na bağladı. Onun da başına bir ip Hayd' ha d. l - l . . . - ı y ı, ya An soy eme. 
taktı. Çeke çeke hepsını ne~ırc yin, avcı koskoca t" hı ·· telik 
götürdü. Nehfr kenarına geldık • unsa • us 
1 

. de çocuklarını sürükliyebilir mi? 
en zaman: . . 

_ Sizi burada bırakayım mı? Timsah yemın ettı. avcı da ye-
Dedi, timsah rica etti: min etti; tavşan: 
- Biraz daha ile:le. - Ne kadar yemin etseniz jnan 
Aı\ılcı suda bir iki adım attı. dıramazsınız, dedi, gözlerimle gör-
- Sizi burada bırakayım mı? meden inanamam. 

• 

tehi uasaM edilmeli mi? 
Siz de bir mektubla . 

~~~~~ fikrinizi söyleyiniz! 
Deniz @rttMrn qp;ı içki ale1btarları 

Deniz mav; bir çarıal, 
Ucu bucu yok tuhaf. "60 yıllık İçki tirya.. "Y eşilay faaliyet 

kisi olan babanın sahasını bütün memle-Uyuyor hazan Mıkin, 
Riizgar esince liıkin: 

Uyanır cofar hemen. 
Neler y3pu o bilsen, 
Dalgaiu iri iri; 
Yutar hep gemileri. 
Kudurduk~;ı kadurur; 
Sabile gelir vurur. 
Fakat aonra •Jılanlı', 
Herk~s de sakin aanır. 
Severim onu böyle, 
Sıcak olmıca hele. 
İtte zamanı, derim.1 
Mayo giyip rittrim. 
Hemen sırtüstü yabp, 

Yüzerim kula~ atıp. 

oğlu ne diyor?,, kete teşmil etmelidir,, 
• Kadıköy Moda Murad - e Adana, Ocak malıalle -

bey aokak 18 numarada t.1ü - •inde S 11umaracla A. Çorlu • 
nevver Ôlçer: han: 

c- Ben içkı içmem, fakat nef- ,_ Mahud nesneyi pek ender 
rette etmem ... Buna da sebeb iç. kullanınm. Bulmasam, yüı yıl ak • 
kiyi sindire sindir<'! içenler ve mu lıma bile gelmez. Bu yazıya katı.. 
bitlerine neş'e saçanlardır. lışım da mcv'ud saatin cazıbesi 

Bu tarzda alkol alanlar, cidden uğuruna değadu:. Sadece b ;r mem. 
rindmeşreb olur, g-'j7e} sözlerle leket çocuğu olmak haysiyetile 
dostlannı ne~·eıendit'irler. ben de kendi düşünce ve kanaııt

Brnaena:ey11 hU)'SUZ insanlar Jerimi anlat:nak istedım. Ever, :iç
için, diğerlerini içkidC'n mahrum ki, denildiği kadar muzır bir şey. 
etmek doğru bir hareke\ olmasa d·r, müp~eıasının bünyes5ni tedrı. 
gerektir. cen kemiren bir rnikrobdur. Fa -

Alkolün sıhhat üzerforleki te - kat, (derhal yasa'k edilsin. içtimai 
"""""""'""'.....,."""''"""~"""".-....--.-..1 sirlerine gelince; bu <la iza.:n cdi- bünyeyi tahrib e..len bir afettir, 

lecek kadar ~a!ıribkfir değildir. -şöyledir, böyledir .• ) diye ortaya 
Sıhlıatini korumasını bılmiyea ntılan fikir, bulunöuğumuz şu asır 

her insan, l1er türlü hastalıklara icablarına göre ancak bir hayal 
esasen giriftar oJacaktı.r. Bu iti. mahsulüdür. Mübalağalı bir gö -
barla içki içer"ı<en rnakuliyet hu. rüş olduğu g~bi tatbik kabiliyeti 
dudlannı tecavüz edenler, açıkta de çok güç olan bir iştir. B:r defa 
yatıp nezle olan insanlar gibi el - şimdiki halde bir memleket me
bette rahatsız olacak Ye silihat - selesi olmaktan uzaktır. Yasak e
leri bozula~akt ır. dildiği anda nsıl o zaman b;r mt>m

Ahlaksıziar, rakı vesaire g ibi leket meselesi halini rılaraktır. 
içkileri almasalar ela gene cemiyet Şimdi bir an iç;n yasak ed ldiğini 
için zararı~ .hadiseler çıkaracak : farzedeliın, esasen içtimai seviyesi 
~a~:· Bu ışın en kestırme çaı:csı; düŞük olan kimselerin kcndılerini 
ıçkryı ta~amrn .. ortadan kal~ır .• kaybedecek derecede içip uğurun
mak ~eğil, alkolu almasını bılmı- da ellerini kana buladıkları jçki, 
yenlerı ondan mahrur.1 etmektır.ı 0 zaman memleketin her seviye -

• Ankara, Bo§nak mahal - den şimdiye nazaran daha birçok 
. . len 42 numarada Rcceb Ya - kimselerini '!:ıapıshan~ kö~C'lerine 

. Avcı ve tlmsaiı ısrar ediyorlar. Anne - Nıç!n ağlıyorsun çoc"'- ıar: atacak. gerek knçakçılarin Jl'liica _ 
dı. Tavşan üa inanmıyordu. Niha.. v ? 

Dedi, timsah gene rica etti: 
- Biraz daha ilerle. 
.M>cı diz kapaklarına kadar su t ,ft b. t kl"ft b 1 d gum. c- Alkole vücudun şıddetle dele, ~erek içki istimal edenleri 

- ye wo.vşan ır e ı e u un u: . . . 1 b · 
ye girm~ti. M d m1ti d . _ .. . Çocuk - Şu giden bay yok mu, ihtıyacı vardır. Fakat fazla alma. takıb etmek b:ış ı başın:ı ır mem 

- Sizi burada birakayım mı? - .. a e ~· e.mm s~~~~yıp 'köpeğimi aldı, götürüyor. mak şartile... . l~ket ~avas.ı halın.i .a1acak~ır. Şim. 
...... •. ..,. _ _ • _ ı ~~~.~~§~ ... Kei~r~!.k.-j~ı suruk - -. .,JiEtr E.~-~~_Eluay~en m' k - tlı, İnhısar ıdaremızın temız ve fen 
- Biraz daha ilerle. • ı k ld d'l b Timsah razı oldu: ~ Geçen bilmecemizde yarar, muŞ~ite de .zarar :veı:rnez süzü ere e e e ı en u nesne, o 
&v.cı, göbeğine kadar suya gir- _Peki sürii'klesln. : k I Babam tiO yıllıK hır ıçkı tirya. zaman, kim bilir hangi pis yerler. 

mişti. Timsah avcıyı bacağından : azanan ar kisidir. Hale!l 80 yaşında olduğu de ve ıgayri sıhhi şartlar ~.Hında 
yakaladı: Avcı timsahı ve yavrularını sü- · • b"" rü.klemiye başladı, nehriden çı _ Geçen bilmecemizde Jı:aza - halde değ:ne insanlar onun b:ıe • yapılıp asıl o zaman içtımaı un -

- İşte, dedi, seni yakaladım. d nanların isimleri Pazartesi günü ğini bükemez. Ben eh 13 senedir yeleri kemiren b•r Met hnlini a1a-
Çocuklanmla kendime güzel bir karoı, ilk 01 ukları yerden daha çıkacak sayımızda ilan edile - içki !kullandığım halde akran ve caktır. Şimdi yalnız müptclfısı için, 
ziyafet çekeceğim. · uzaklara götürdü. TaV§an: cektir. Hediye kazananlardan ern.tallerim arasırıd~ gü!'büzlü - bir tehlike teşkıl ediyorsa o zaman 

Yulkarıda resimlerini gördüğü - - Timsah sen bir nankörmüş- - Artık inandım, dedi. latanbulda bu!unanlar, hec;liye - ğümle marulumdur. hem yapan, hem süren ve hem de 
nüz :mfuiminiler iki kardeştirler. süıı. Avcıya bağırdı: Jerini Pazartesi ve Perıcmbe İçki; baba oğul bizim hen: )Şti. kullanan, ayni müşterek tehlike • 
Manisa nafia aürveyyanı Cela.I - Ben !azla lAf bilmem, kar • - Sakın bir daha onu suya gö. eünleri idarchancmizdcn ala - hamızı açar, her:ı de bize deliksiz nin tehdidine maruz kalacaktır. 
Gökmenin ya.vrubındır. Babal'an nım aç seni yiyeceğim. . türeyim deme, nankör gene seni bilirler. Taşrada bulunanların bir U)~U uyutur... fnsaµ esasen 'kendinden es·rgenen 
b "k' yavru için bir milli piyango Bu esnada tavşan oradan geçı • yemiye kalkar. hediyeleri posta ile adrealcrine Fakat yukarıda söylediğim gi- şeye daima münhemiktir, har.sür. 

u 1
• ı 

1 
son k~dede bu bilete yordu. Aıvcıyı gördü, sorJu: A'Vcı tavşanın kurnazlığını an.. sönderilir. bj. her hald~ mutedil bir tarzda Tütün tiryakisi olup bunu bulam~ 

~i~et:i:a~~amiye ~ıkm~ır. Ne ta. ,..ı..,an~~da ne arıyorsun, kenara ~:~;ı~tı~imsahı orada bıraktı ve \. ..................... _ ... _____ .. .-/ ~~~al~~~i~~~ ı1:r~~~~~ d~~itıı::.: yanlan(A~~: ~:ıı:~1:~~:e2dt.~ 
Jilıli kardeşler değil mı. ~~ ·• 



6 Sayta SON POSTA: 

(Memleket llaber ıerı] 
Siirdde 

Yeni 'CJali ~hri susuzluk
tan tamamen kurtardı 

SiiTd (HuSUllİ - Uzun eenele-r
(ienberi ,ehrin bağrın\ yak.an susuz
luk artık giderilmiştir. Valimiz Ha
lnk Nihad Pepeyi Siirde geldiği ilk 
gün i.llt işi Jehrin suyu olmuştur. 
Halkı bu susuzluktan kurtarmak 
için çareler aramış ve hiç boş dur
mamıştır. ihtiyacın giderilmesi için 
mücadeleye başlıeyan Vali şehre ya 
kın Cafya namile maruf suyun Siir
de akıtılmasına çahşmı~ ve nihayet 
bu s;-şehrin içine kadar getirilmiŞ
tiT. Bugünlerde yeni bir çeşme ele 
yaptırılacaktır. Şehrin etrafında bu
lunmak.ta olan birkaç çeıtınenin de 
şehre gdtirilm~ kararlaşhnlmıştır. 
Halk ziyadesile memnundur. 

Bartmda maasları arttrılan 
' 

Samsunun unzel ve 
zengin bir kazası : 
VEZİRKÖPRÜ 

İçinde birçok güzel camileri, çeşmeleri, ve 
konak ve bedestenleri bulunan kasaba 

her yıl daha modern bir hal alıyor 

Vezriköprü (Hususi Muhabiri. r Kasabada müteaddid debbaghane
mizden) - Vaktile Amaşyada o- ler vardır. Bafradaki İş Bankasına 
turan Danişmendler ile Selçukilerin aid büyük ve modern kereste fab_ 
ileri gelenlerine bir •ayfiye şehri. o- rikası için işletilmekte olan Kunduz 
lan Köprü kasabası, aşağı Kızılır- ormanları Köprü hududlarl içinde
mak. vadisinin sağ cihetinde, Çayka dir. Bu vasi ormanlık, fabrikanın 
lan ve Tavşan dağlarının ortasın- kerestelik tomruklarını bol bol te
da 340 rakımlı düz ve çok geniş bir min etmektedir. 
saha üzerinde kurulmuş manzaralı Çam tomrukları sallar vasıtasile 
bir kaza merkezidir. Kızılırmak üzerinden Bafraya sev-

Osmanlı tarihinde ehemmiyetli kedilir. Gene Kızılırmak sahitinde 
~arttn (Hususi} - Vekaletin roller oynamış olan v~~rlerden Köp ikinci bir kereste fabrikası ve ayrı

kararile zam görea öğrebnenler rütü Mehmed Paşa ve evladları ile ca Bidelfe ve Kırkpınarda iki bü
fUnlardır: amcazade Hüseyin Paşa gibi şahsi- yük un fabrikası mevcuddur. Mera-

Hilmi Erdem (Maarif memura), yetlerin doğup büyüdükleri bir ka- !arının genişliği ve mutedil iklimi 
Nuri Atala (Askeri okul öğretme- .aba olmasından dolayı Köprü ka- dolayısile her cins hayvan yetiştir
ni), İsmail Erdoğan ( Cümhuriyet sıır'bası, sonralari bağr~nda yetiştiT- meğe müsaid olan kazadan civar 
öğretmeni), Baha Mete (Cümhuri.. ıniş olduğu hu vezirlerın unvanları- vilayetlere de hayvan sevkiyatı ya_ 
yet öğretmeni), Nuri İnegöllü (Or- na izafeten «Ve~öprü~ ~dile va.. pllır. Yolcu ve eşya nakliyatı için 

öğretmenler 

duyeri !başöğretmeni), Fethiye Kıp- aıflanduılmıı ve boyleee ıohret al- H .1 K·· .. d 
k ([ . ._,ı_'"l .. v .) M lih t..M avza ı e opnı arasın a muntaza-

ça su&ıo ogretmenı , e a Jn ..... r. b" f l · l _ '-
Ergene.kon (lstiklal öğretmeni), Kaeaba içinde bll vezirlerin za- man otto us . se er erı yapı ma.ıda--
M. Rctad Gönenç (Kuruça§Üe baı- manında ill§a edilmiş camiler, Çe§• ~ır. H~vza Jıta.syonanda tT~nd~ 
&~retmeni), Ruiye Başocakçı (Ku meler, konak ve bedesten gibi eser ınen bır yolcu btr buçuk. ~a~tlık ~ır 
nıçaşile öğretmeni) Mehmed Uluğ lerden birçoodarl mevcud bulun• yolculuktan sonra kend1sını Vezır
(Lizlar öğretmem): Halis Ataman maktadır. köprüde bulur. Bundan başka doğ. 

'.(Akpıou öiretmeni), Kerim To- O devirlerden zamaBimiza inti- rudan dogruya ve Havza üzerinden 
ker (Tuzcular öğTetmeni), Seyfi kal eden eski binalara ve gene bil.. Samsuna gidip gelen ırıilteaddid 
Ôztan (Sarmaşı.Jt öğretmeni), Va- ltassa T~ tarzl mimarisi üzerine kamyon ve otobüsler de vardır. 
bid Topçugil (Cihnhuriyet öğret.. in~ edilmiş evlere de tesadüf edil~ Vez:irköprü iklimi ve lıavasının 
meni), Şaban Dalar (Ciimbuıiyet mekte 'Ye bunlar kasabaya ayn bir güzelliği ile Samsun vilayetinin ha~ 
öğrebneni), Lamia Cotkun (Jstik· huawtiyet vermektedir, ta gelen bir kazaııdtr. 
lal öğretmeni), Naci Co,kun ( Or- Her yaaı daimi ye'filli.kler içind• 
d,uyeri öiretmeni), Mustafa Nuri göze çarpmakta olan Köprü kasa
Yılmaz (K1.mlelma haşöiretmeni), basının beyaz badanalı zarif bina 
Salih Kansaran (Kozcuğaz öğr~t. 'Ve meak.enleli manzaraya başka bir 
meni), Hıfzı Tümer (Drnuk öğret- güzeU:ik vemıektea hali kalpıama\ 
meni), Ma'hmud OrhaAOğlu (Sar~ tadır. 
n.ıç öğretmeni.), Salih Zeki Sanal Kuab.anın temizliğine belediye 
(Amasra başöğretm.eni), Nadiye azemt derecede gayret ııerfetmekte 
Piyale (Amasra öğretmeni), Cemal dir. 

Borsada tarla farelerile 
mücadele 

BuTMl (Husual) - Yeni§ehir ka
zasında 500, M. Kemalpaşada S 1, 
İznik kazasında da l O hektarlık a
razide tarla faresi görülmüttür. Zi
raat Müdürlüğü bu muzır hayvanla 

fişeği~i . m~zkGr kazalar. rira~t 
0

Jlle

murhıklarına göndermiştir . 

İzmit bugün 
kurtuluş bayra
mın' heyecanla 

kutlulayor 
Bugün İzmitin kurtuluş bay

ramıdır. Düşman işgali altın_ 
da uzun ve acı seneler zulürr
ve facialarla dolu bir hayat 
geçiren İzmit, kurtuluşunu can 
dan tezahürlerle kutlamakta 
ve bayram yapmaktadır. 

Dünyanın emsali görülme
miş bir harb felaketi içinde 
alev alev yandığı şu anda, 
hür ve müstakil Türkiyenin 
hür ve müstakil bir parçasl 
olan lzmit, coşkun l.ıir hayati
yatla gülüp eğlenmektedir. Bu 
sabahta nberi körfezin yeşil lkı 
yıları, masmavi ııeması, mor 
mor, uzanan yamaçları, bu bü 
yük bayramın sevinç ve he -
yecanı ile doludur. 

lzmitliler, dünya yangın ve 
felaket içinde iken, bayram 
yapmanın saadetini müdriktir
ler. Ve bugün her şeyden ev
vel göz ve gönülleri kendile
riııe ve Türk vatanına bu saa
deti veren Ebedi ve Milli Şef
lerinin ve aslan Türk Ordu -
sunun sevgi ve saygısile tutu -
§UP yanmaktadır. 

Kurtuluş bayramlarını o -
lanca sevinç ve heyecanla kut
lulıyan ve bu sevinç ve heye -
canın tezahürleri ile gökyüzü 
8'tislenirken İzmitliler 1 8 mil
yon Türkün hislerine öncülük 
ediyor ve diyorlar ki: 

- lnönü t Öl dediğin yer
de ölecek, kal dediğin yerde 
.kalacağız. 

lzmitin. kurtuluş bayramı, 
İzmitlere kutlu olsun. 

C. Y. 
~w------~ 

Sivasta yenj parke yollar 
Sivas (Hususi) - Belediyemiz 

Bezirci karakolundan Etembey par 
kına kadar giden yolun rarke ile 
- -'S" __ ..... ..... - ...... --- - --·· . --............. . ... 

lan ikmal ettirmiş olduğundan bu 
yol inşatına yakında başlanacaktır. 

~ı ÜysaT (Te'krkeö~li ı;;;şc>~et~~ rı Mrn"d?"?Rqdiııf~lfThYıit urnlt&: 
ni). Vehbi Tümer {l~tiklal başöğ- yeni. umran eserleri müşahede edil
.retmC11i) • Sadık Gültekin (Birinci melttedir. Vilayet merkezi olan 
bölge gezici baf(>ğretmeni), Hayrı Samt\lna ' 1 15 kilometrelik munta
Dumau (İkinci bölge gezici başöğ- zam bir fe>se ile merbut bulunan 
retmeoi). Köprt.Mle imar harek.etlerine fazlaca c Manisa Halkevinin çalış_maları ) 

hız ve ~emmiyet veriliyor. Mer-
T rabzon valisinin tetkiki er kezde ve köylerde otuz kadar mek

teb inşa edilmiş, .kasaba içi1ade park 

Manisa (Hu.usi) - Halkevimii: tOtabsaray kolu çallşmalanni 
hızlandırmıştır. Kol köylerde ve Cezaevinde bir şırbe açmı~tır. Resim 
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kocAMusu'~ 
Abdülhamidin daveti 
Sultan Hamidin iradesi üzerine vilayetlerde 
bulunan başpehlivanlar lstanbula geldiler, 

Y usufla Aliço da ikinci defa karşılaşacaklardı 

Adalıyı en ziyade düşündüren Beşiktaş kahvesine geliyorlaıdı. 
Yusufun meydan alması idi. Sultan Hamidi Saninin pehlivan.. 

Şaka değil; Aliçoya kolaylıkla ları İstanbula toplamaktan maksadı 
mukavemet ettiği gibi, kendisinin ne olduğu malfun değildi . Cülusun
yıldıramad ığı pehlivan karşısında dan sonra; belli etmeden, yava~ ya
susta durmuştu. vaş dağıttığı pehlıvanları h erhalde 

İş fena idi. istikbalin baş pehli- güreşe olan merakından v e zevkin
vanlığı Yusufla, kendi aralarında den ileri geldiği söylenemezdi. Çün 
çatalh bir mesele halinde kalacaktı . kü; Sultan Hamid, pehlivanlıktan, 

İhtiyar Aliçoyu ortadan çıkarma. Z'Orbalıktan hazzetmezdi. 
ğa çalışırken şimdi de, azgın biri O, iyi bir nişancı idi. Hatta, re.
çıkmıştı. Yusuf, ne Karagöz Aliye velver kurşunu ile otu7 kırk metre
ve ne de Hergeleci İbrahim pehli- den kalın bir ağaca ateş ederek 
vana benziyordu. Pulat gibi. .. Sal- ismini yazardı . 
Iı, elli ayaklı, okkalı bir pehlivandı. O, iyi bir avcı idi. Attığını vurur. 

Aliço, oldukça yorgundu. Ense- du. Sultan Hamidin, hariç orman
si hacamat olmu~ ~ibi, tırnak yara- lara gidip avlandığına zahib p }ma
sile müteaddid yerlerinden açılmış, yınız ... Etrafı duvarlarla örülü YıL. 
kaşı patlamış, elleri yüzülmüştü. dız sarayından dışarı çıkmıyan bu 
Hiç sesini çıkarmıyor, önüne baka- padişah; saray bahçesinde vücuda 
rak derin, derin düşünüyordu. Ye - getirilen ormanlık koruda avlanll'
meği bilf: iştiha a~ yiyemedi. Ye - dı. Bu koruya haricden, tavşan, 
mekten sonra, bir arahk Adalı sor- ceylan gibi hayvanat getirilerek sa-
du: lıverilirdi. 

- Usta! Nasıl buldun bu kıza- O, İyi binici idi. Fakat; Ata an-
nı bel.. cak gene dört duvar arasında ya-

- Hepten pehlivan Adalı 1 şadığı saray:nın bahçesinde biner-
Adalı, ehemmiyet verm.iyet"ek di. 

mukabele etti: Sultan Hamid, pehlivanlard .. 
- Amma, yaptın usta bel korkmuştu. Çünkü; Sultan Az.izi öL 

· - Tel Görmedin mi~ düren pehlivan Mustafa idi. 
- Gördüm usta! Hepten kalp Yıldız muhakemesinden ve Dok 

bel sanüç Harbinden sonra; yavaş, ya.. 
Aliço; Adalının bu sözü üzerine vaş Ihlamur köşkündeki pehlivan

baklayı ıslattı ve söylenmeğe başla- lar ocağını dağıttı. Sarayında tek 
dı: bir pehlivan bırakmadı. 

_ Tuttuğun zaman gorursun Halbuki; Sultan Azizin şamdan.. 
kalp mı} Yoksa, altın mı! Hep _ cıbaşısı, kayıklanndaki hamlacıları. 
ten pehlivan kıiancazl Benden at bakıcıları, kapıcıları, pap.ları
sonra; bu ktzancazı meydan<lan nın ~kserisi hep pehlivandı. 
kimse çıkaramıyacak susak ağızlı. Sultan Haımi~, ansızın pehlivan 

Yusufla Aliçonun ikinci güreıi lannı çağırmaktaki maksadı, her. 
Eski pehlivanların bazıları riva- halde bunlara kendilerini unutmadı 

yet ederler ki, Kırkpınar güreşi, ğını hatırlatmak, bolca ihsanı şaha
Aüçoya çok dokunduğundan o gün- ne vererek gönüllerini almak, bir 
den itibaren ihtiyarlığtna ıbakmıya- kaç ay Jstanbulda yedirip içirerelt 
rak sıkı idmanlar yapmıya başla- aralarında vaki dedikodulara sure-
• ..... ~, " - ,. • "' ~• , 1 • 1 te .aİİ.....,... • .- rAı.ft'\AL- ~,.); 

ay içinde oldukça zağlanmıştt. Sultan Hamidin, pehlivanları iL 
Bir gÜn padişah; pehlivanları tanbula çağırmasının sebebini. bq

İstanbula çağırdı, Huzurunda güreş ka türlü tefsir eden eski pehHvan-
yaptınnak istiyordu. lar da vardır. 

Pehlivanları çağıran Sultan Ha- Bu pehlivanlardan Koca Murad 
midi sani idi. şöyle anlatırdı: 

Padişah iradesi üzerine vilayet- - Aü Suavi vak'asından sonra; 
lerde bulunan başpehlivanlar lstan- Sultan Hamidde bazı endişeler hıı.. 
bula geldi Bu meyanda ihtiyar Ali- sule geldi. Oraya buraya dağılaa 
ço da vardı. _ . pehlivanları kendi hendesi haline 

Pehlivanlar, eski Hacl Hüseyin getirmek İçin İstanbula getirtti. Ü• 
~ağı yani, Ihlamur köşkü yurdu da. ~aş, bolca thsanı şahane, nişan vo 
gıldıglndan hanlarda yatıyorlardı. ıleri gelenlerine aylık. bağlıyarak a
Beşiktaşta Kömür M~hmed Efendi ğızlarını kapattı. 

ısmıd· ·nkdel biribn~n Suhltl~n Aziz dhevrin- Allah rahmet etsin, Kara Ahme-
en a ma .ır pe ıvan ve oroz- din ustası Hergeleci İbrahim pehü -

cular kahvesı vardı. vandan da şunları işitmiştim: 
Koç mera1dılan, horoz dövüşçü_ Sulta H 'd. hli n1 " 

1 . hliv l b k h . - n aml ın, pe va art 
en,, pe an ar u a veye gelır- fştanbula toplamasındaki sebeb 
lerdı. Burası adeta Ihlamur ıköşkün Bu'-ar 1 'd' Ek · 1 ı· 
d h 11. "lAk ~ mese esı ır. serı pe 1 ıvaa 

en sonra; ma a ı mu a at ve te- lar Del· lıd B ı · illi k im ıorman ır ve u garıstan-
no ası 0

.. uştu. . lıdır. Padişah, hunları fstanbula top 

Trabzon (ht1$U8İ) - Vali Naci belediye gazinosu, mezbaha binasi, 
Kıcıman kaza ve mülhakatta yap- çocuk bahçesi, misafirhane, asri 
tığı te~ ve teftişlerde Vakfıke - mezarlık ve spor sahası vücuda ge
bir kazasında halkın §İkayeti üzeri.. tirilmişt:ir. Kazada köy kalktnması
ne ~u havalidoki tahmil ve tahliye na da hususi bir ehemmiyet VCTÜ
iflerınde çıkan zorlukları bizzat 'gör- mektedir. 1938 yılında açılmış o
miiş kaymakam ve acenteye halka lan halk.evi her sabadaki faaliyetine 
kolaylık: .yap,ıması içm direktifler yeniden hiz vermiş buluHuyor. Ve
•errniştir. Köylünün ihtıyaçları üze zirköprü ve çevresinde her çeşid 
rine tetlkikler yapan Naci Kıcıman hububat yetiştiği gibi ince kabuklu 
köylüye tevzi edilecek mısır kal - v"e çok lezzetli cevizi de mevhur
madığını müşahede etmiş, halkın dur. Bu ceviz her tarafta fazla rağ
ihtiyaçlarının ıkilen giderilmesi için bet görmekte ve tercihan aranmak
icab eden mahallerden mısır celb] tadır. Köprünün kendir, yumurta 
İçin gereken tedhirleri almıştır, Di. ve afyon gibi ihraç maddeJ.eri de 
ier kısımlarda yol vesair insaat ü- kayde değer bir mahiyet arzeder. 
zerinde tetkiketta buluna~ vali Köprü aynı zamanda kösele ve de
T rabzona avdet etmiştir. ri de ihraç eden bir memlekettir. ... çalışkan kol azaları bayanları gösteriyor . 

H~zurda gureşecek pehlivanlar, layıp hepsinin gönlünü aldı. Nişau 
ekserıyetle Tophanede bulunan ha" verdi. Aylık bağladı. Tekrar mem
larda yatıyorlardı. Gündüzleri de, leketlerine iade etti. 

=~~~~~~===:=:ö=k=ü=z==a~ra~b=a=l=a~n~·ı=e,~v=e~y~a;h;u;d~=:;;;;a;tl;a;rl;a~==============:::::::'~Ar~k~~~s~ı~v~ar~)~::::a 
y~r:. Sedi~e gözlerinin her takılışı, kıyor, alay edı·yor, 5anarak bu"tu'·n G a 

-t-

Blrlncl luaua 

-A-
ADa oğul re kız .• 

Altmıt yıllık kara bir ömrü hem 
beyaz bir başta toplamış jhtiyar ka
dın, muııba.k kapısından •eslendi: 

- Çocuklar bir ~y söylemiyor
aunuz, bugün ne pişireyim? 

Sualine evvela bir sedir gıcırtısı 
cevab verili, sonra da bir genç kız 
eesi: 

Hindi doldursan fena olmaz 
anne! 

Acı, tepeden tırna~a müı.tehzi 
bir kahkaha cevabı tama.miadı. 

P.u sefer bir erlcek s~i konuşu
yordu: 

- Ben ne olsa yerim, Selmanın 
canı ne istiyorsa onu pişir. 

Sedir bir parça daha yüksekten 
gıcırdadı. Üzerine uzanmış olan 
genç kız doğrulmuş, bacaklarını ye_ 
1e fodirerek oturmuştu: 

- Canrmın istediğini bir aylık 
seçinme paramız temin edebilir 
mi~ Ay başına daha on gün var. 

d k b ençsin, ,güzelsin, cazibsin, üstelik 
yuzun e 1 muztari çizgileri biraz geceyi azaıb içinde geçirdim. d k · · b. k S 1 b. 
daha gölgeliyor. KardeQi eski so- e ço ıyı ır ızsın e ma . . iyi tt' 

l k b Lj • • . d ,,., ' Selmanın ses.i, gittikçe yükseli - izdivaç seni ü~idlerinin tahakkuku.. 
u sa an lgl ıçın e ne kadar da b ··k ı· · yor, u yu se ışe ısyan, ıztırab, d y kAI A ·· .. b·ı· güzel.. küçük yastıg• 1 başının altında na ogru pe a a goture ı ır. 

b d nevmidi daha da birçok şeyler ka- A bA " t h A h b. k L 
kay e en altın renkli saçları, be- rışıyordu: •aı ı, mus e zı, ırçın ır an• 
Y_az_, pemb·e· serpintı·ı1• yu"zu", koyu kaha .. genç kız katılırcasına fakat 
_ - Herkesin üstünde zarif tuva- yl 'b· " l.. ' l d 

· · .~ r A.BİŞELBR 
•z1111: N,..,._, Saf• C"fA•11 . 

lacıverd gozleri ve nihayet bütün ag ar gı ı iU uyor, gu üyor u: 
b 1 letler.. zengin, mağrur hanımefen- 1 · b. · di 

1 

A v b . l l ec1· un arı tamamlayan ince mütena- d'I .. l k k - yı ır ız vaaç .• iyi bir izdi· 
ga eyım e ,• Gay ~yorsunu~ s.~~i~ı lığın dörtte ~irini buradan sofaya sib vücudila, Selma bu dekora ya- ı er, sus enme ten, ur yapmaktan vac .. düşmüt bir ailenin, kenar ma.. 

yorum. anne . ene sen bıldLgını sahvermektedır. Odada, iki sandık kışmıyor. başka hiçbir endişeleri olmıyan cici hallede oturan <jırçıplak, meziy,et-
>-:ap .. ~aliba ~uru ~asulye pişirecek- bjr de gün görmüş, tüyleri «Ne fayda .• İnsanın taüi güzel cici genç kızlar, bir kelime ile yaşı- siz kızı için bu, ümidleri gülmekten 
tin 1 Rica edenm hır daha da böyle dökük. bir kanape görüyoruz. Ka- l I 1 D lik I yan, yaşamaktan zevk alan insan- bayıltan bir ümid olmaz mı) . 

b b '- f · l k l 0 ma 1 11 
e an 1 gözlerini ondan lar.. bunların arasında benim yeri-

aorma.. u ana çoıı; ena tesır ya. pal apı i e, yarım açık kapı ara- ayırarak defterlerin sayfalarına her - Çok bedbinsin Selmaf 
P i S k· b k ' · · · b·ı d b ' d mi yadırgamıyor musun ag" abeyl yor. an ı aş a oır şey pış.ıre ı - sı_n a ır se ir var.. üzerine genç girişinde b_öy. le düşünüyordu. Genr - Çok nikbinsin ag" abeyl 

· k h 'l · ·b· ~ Delikanlı başını önüne eg~ di. Bir 
memız a 

1 mış gı 1
·• bır kız uzanmıştır. Mutbak kapısile, kız, annesının «Ne pişireyim!» sua- şey söylemek lüzumunu hissettiği Anne, mutba'ktan çocuklarıni diıı 

Ak.saçlı ihtiyar kadın, mutbak ka seyrek disli bir ag" ıza benzı'yen ba- lini cev. aıblandırrnak ı'çı'n -1 0 gyruldu- 1 Hyord K ll ·ı ·· l · d b • - u için, ne söy emek lazımkeldiğini ka. u . o an e, goz eı:ın e irt-. 
pısında kıpırdamadan duruyordu. zıları kopmuş trabzanların bir mer- gu sedıre tekrar uzanmıştı. Kıpır- fasında evirip çeviriY'>rdu: ken yaşları kurulayarak sofaya çık-
Eğer sofa gece kadar karanlık olma diven başı olduğunu işaret ettiği damadan, konuşmadan, gözleri tah _ Büsbütün hakııız değilsin 1. tı. Bir kenara ilişti, yağlı ellerini 
saydı, buruşuk yanaldarının çukur- kısım arasında, bacakları nüzüllü taları birbirine küskün, araları' dör- Fakat bu derece bedbin olrnağa da dizleri üstüne tutarak: 
)arından, tepelerinden yuvarlanan bir masa .. yanındaki hasırları parça d~r .. p~rmak açık tavanda, muttasıl lüzum yok. Hayat, tesadüfler, sür- - Ağabeyinin hakkı var Sel • 
iki damla lztırab yağmurunun du- lanmış sandalyede parlak siyah saç.. duşunuyordu. .. \ prizlerle dolu.. dün ne idik, bugün ma 1. Dedi.. senin herşeyi bitmiş gö
daklarının iki yanından hı,ılanarak lı, zayıf, sofanın gecesinde zeki - Selma dun gece eğlenebil.din ne haldeyiz. Yarın da ne olacağı- rerek üzülmene hiçbir sebeb yok .. 
tahtalara düştüğü götülürdö. Dişsiz gözlerini seçtiği~iz, muztaribyüzlü mi barit· · mızı bilmiyoruz. Kimhilir belki.. Allahtan ümid kesilmez kızım. Bak 
ağzı, bir çizgi haline gelen ince so_ bir delikanlı oturuyor. Anne, ağa- Ağabeyi.si. dinlenmek iç_i.n önün- Genç kız ağabeyisinin sözünü tam 60 yaşındayım. Babanl~ evlen 
luk dudakları kıpırdadı: b ey, kardeş.. deki defterleri ileri itmiş, kollarını kesti: meden evvel, büyük baban Abdül-

- Alışkanlık ;cızım!. Eskiden Sabahla öğlenin arasıeı doldu- dirseklerinden. masaya dayayarak, - Dünü arıyorum ağabey, fakat hamidfo bir darbesine uğramış, az-
kalma bir adet işte .. eıı-ki günlerin ran saatlerdeyiz. başını çenesmdeın idesteklemişt.i. yarının bugünden daha iyi olaca. !edilip sürülmüştü . Koca bir konak-
ağ~beyi.ne, sana, hizmetçinin bir şey G k b Selma, vaziyetini bozmadan cevab ğına inanmıyoTUm. tan iki odalı bir eve çıkmıştık. Sa.. 
begendıremediği günlerin yadiga·- enç ız; iraz evvel uyanmış, verdi: l 

uyku mahmurluğile sedire u ı - · nsan herşeyini kay'.bedebilir yısız hizmetçimiz vardı. Bir tane 
rı... zanm ş- - Sözüm ona eğlendim 1 S ı k 1 

T ht l k I tır: delikanlı sabahın sofaya gireme _ Niçin sözüm ona~.. e ma.. ayıp annı ne olursa olsun kalmadı. Bulaşığı zavallı annem yı-
. ~ a ar· •. apı arı, karikatür çiz- diği saatlerdenıberi masanın başın- tekrar kazanabilir. Fakat ümidini kardı. Biz de hep böyle gidecek, 

g.ılerıne benzıyen küçük bir evde. dadır. Önu··nu·· dolduran do•yalar, Sedir gene gıcırdadı. Genç kız kaybederse.. f 1 k 
D k 1 k ;, d v 1 · · k se a et ya amızı bırakmıyacak sa-yız. ar, aran ı , mukassıA bı'r so- d ogru muş, ırı, uzun irpikli gözle- Ümı·d ·· "d .. l v d k G 

efte 1 k A y ıdl d f - ' umı ' guze şey aga- nır ı ··n·· h" . d b b b _J fa .. buraya üç kapı açılıyor·. Bı' n' r er, ag ar arasın a, zayi rini ağabeyisine çevirmişti. b d . u un ınn e a an eu:ıı 
vücud k . .n... 1 'b' b v ey .. ümi et, Ürnidlen, her günün istedi T k .. ·· .. "ld.. B b k k d •Y d u a,ruo muş gı ı.. azan ag- - Bizim gibi insanların, böyle d . _e rar yuzumuz gu u. a.. 

mut a apısı ır; eşıgin e ihtiyar rıyan belini doğrultmak için vücu- ümi i g?,zli:erek .g.eçsin; lö.kin ürrıid bacığın savruk, geçimsiz, çapkın b:. 
anne duruyor Dı'g"er k ıl d b ' d yerlerde eğlenmesin:? imkan var mı d d d k 1 k h 1 -. . . ap ~r. a~ . .. ı- unu geriyor, o zaman da defter- a"'ah ! 1 ·ı .. .. .. en e umı esı ınce, su utu aya adamdı amma, bize büyük babanıa 
nnın kapdlsl ya~_ı ı~çıktır i ı~ı kuçuk lerle dosyaların arasından kurtulan BTr de:fa ~ra~ .. ettı~r, golturldul~r. daha ağır olmuyor mu;>.. konağından dalia mükellef bir b.- ı 
pencere ar aoır.aıdao aldılitl aydın .. gözleri •ed!rdeki 1'.arde~ine ..:~· . b·ı;.~ ıçımH ır tuva ete gıt- - Elbette .. elbette amma, herı •iz yat temin etmişti 

UZ&Ql· _,lrll.I ıu.rors._, erkes Laııa ba- sen ümidini 'kesecek bale gelmedin. ' (Ark.aa ..-) 



\ so" POSTA: 

IBüyük Fransız ve İngiliz edibleri 
ı (Ba§tarafı 2 nci sayfada) henüz gen"' "k k lb" · h l bir tahlille ayıklansın, hiç şüphe 

1 
' hak~ 1 en a ~~m a~ c. cHalbuki o insanların muhitin.. 

etmiyclim ki eserlerinin v ile erme ım olmağı ogrcnemıye- de, endişelerle m:ı'bnul ve muz.-
ride bymetten ari addo!~~ak : ~ - ~aya:~mınş~a~ak1an ze - tarih bir mablUk olmuştu - kanadı 
tır.> kal~~~, 0a" u. f"hımk arttıkt geç kesilmiş vahşi bir şahin gibi hüz. 

, • mek vaz_ifesi. ~~e t.erettüb. etmez; mül etmek • v<> ttilii ilham etmek- suz açık ha:aLırdı. :: o .~a~an buJı-
yalnız <hyebılınz kı bir şaır, bir sizin ruhumu acı meyvalarla do- rana tutulu., ve goğsunu, gaga .. O n 1

. b u d a n 1 s u c u m u r 7 . . !Bu ~ki büyük salahiyet sahibi - öyle;ın:, ~iak~:~~ğişı:"':e ~~rr.~~~ ~~~ün ~~:~n~: lme~al ıı: .· ıhpradnad..-' e nın mtitalensına bır :fikir :Utve et- azaltamıyacağı elemlere tahwn - . . . ı va anı ıse u u 

R d 
"' edib, bir hakim, yahu<l herhangi yurmak için... sını mahpesinin tellerhıe çvrpa • 

Yazan.
. Leonid Lenç usça an çeviren: Hasan Ali Ediz bir zeminde bir san'atkar için za- <Harold 'kendisinin . 1 .. rak tüyleri - kanıara buıanıncıya t" • · tah .. 

11 
msan ar su. k d 

C

V1,. doktor - en meşhur, en tanınmıc: bir adamı manb kın ge ırekcegıd. avvud erden rüsünün arasmda, - yaşamağa li- ·a ar çıı.ımıan mahpus k!Ş gibi 
~ri~ Y

0

c.-gei'asabada tanımı. olurdu. ~ t :ş :· ~~un ~nd zfd~nın a, yap yakat sahibi olmadığım anlamak.. ~runa galebe çalmak isterdi ~ 
operatordu. nu k rı '·ırk s.me- İhf d kto ~ .. ıgı esır er, vas 0 ugu merte - ta gecikmedi _ Kendısile b k ~te böyle pc:"r t"ı"'

11

nun ate ı yü 

k 

!ic ğı yu a ~ ıyar o :, unu buker, bel ··w~1 ek .. h"" .. . aş a - . k 1 -yan yo tu. ~:ı ine bağlı karısının ylizüne me ul mPlüi ba_ ~ <>;-: er o~.a gor~ ukun_: lan a~ınd~ büyük farklar var _ gm1? an arını içmekte devam 
denbcri şimend>fe; id~"'un bu kara]" verı,lınelid_ır: _Bugwı bız mesela dl, - fikirlerıni başkalarmkine uy- ederdı .• 
hastanede ~ld~y~~;;ğı fıtık, a.. f, _ Fakat scvgilun, bunda benim Nef IYJ duşu.nurk.e?, yarının ço - durmağa kadir değildi _ gençllğ.n_ * 
zama_n . ..ar 

0 
buna benzer di- /ı ne suçum var?. söz.erile kendisini cukl":ı ~ kı'." bılır kaç sene son- de ruhu kendi fikirler!le çiğnen - Baştan başa böyle nevehat ile 

pandisıt ve daha • d .. ktüğu müdafaaya çalıt::.mlı. ra Hanudı ~kurkeAn, o_nla:ın. asr .. m .. ı, mişti, her zaman kendi istiklali. dolu olan Child • Haro!d.dan nak-

g~ er ameliyatlar esnasmoa 0 ~ o asrın san at telaıtkıl h >kak meshur Ti - - Jübile mU•asebctıle resmini .. e~ın~ gozo - yeti içine çekilerek - düşünceleri. letbğiıniz şu küçük par~a ık mir 
l<a.~lar, _ın~ı;';:;u;ı1 kanlardan da niçin kasabanuı gazetefilne basur. nund~n _asırı;ııyarak _h~k~m v~r- nin idaresini haklarında isyan ôuy kendi manovıyetini başka şeha • 
murle~~ın 

/ 
madın? ~ek ogru 0 acağı du~unulmeli - duklannın ellerine ibırakmarr..ış _ detlere hacet bmıkmaks11.m rns-

iazla _ıdı. 
1 

ktor sabahlan ışe gi. - Fakat sevgilim biraz makul dır. . . tı. - Ye's için~e bile mağ:-ur kala. vir etmiş oluyor. Eserleıinın he-
1httya~ d~ima ışine yaya. çitle;- ol! Gazete !da:olıanes!ne gkl!p .. illu _makal~l~r.. hntıme ~erme~ rak kendi nefaln~< bir fıle"'. bul- men hepsinde bu neviden ıtıra!la. 

d~ken ( ·tlarlığı her on kiş·cıe bil' de, bır dılenc: gıbi şap'kam1 çıka- ı~n.~aınn eser.ıe~ındcn, takıb. ettı. mu.ş ve beşerıyetın dışında bır ha. r:ı tesadüf olunan bu bedbaht a • 
d~). herr':\a onunta scliimlaşır dı. ra rak' Muhterem efendilerim, jü. ğimız usu le tevlık ederek, b•: fkı va tenellüs etmişti. damın olanca san'at yükseklikle. 
kışı, muta .. .. e du bile mu-nas~bett"l . l'L. narça terceme ede1ım· Chılci B" ·· . .b. .. 1 . . . y • ·..,.,.,:ı;l . e onu gonınc .. r. e resm1mı ıı..ınsar ,,..- · , • . - c ır muneccım gı ı goz ermı rıne ragmı?n bcŞ(.'rJy(•: icm trsJiyet 
Bı."!r,.,._ arı ıs ' ·ar: na mısınız? di. d" 1 Harold.dan: [Unutulmasın •ı şaır ld zı a·k k . 1 • akl i!ıU}at doktorun ) , . · ıem0% ım ya.... Y' 1 ara ı ·ere· - m\lan zıya•- ve şefkat kevseri isale edecek ili ~- ar,Ue aklaştr ve onun elını lendi. s ... ın tren!rı•, öbür dünya. - Ben onu bunu bilmem. şa • bu •=-1:' ~ladığı eserde ilk ?nce rı kadar nurdan mahliiklarla dol- hl bir menl»' olması ıı..ım gel..; 
urme d Y ya yol vermiyorum. Henüz pasa _ yed doktor Şuşakofun jübiksi kcndisını bır nı.kab altında gizle- durarak - arzı, ve onun mülevves ., . . 1 ~ . <>k~1'.'r ı. doktor bu vaziyeUertle protunu viz eetmed:nı! kullansaydı, o ne yapar yapar, meğe çalışmışken ~nradan o nl - f(ırlşlerinl, insanla= beyhude "1~";' nası hüı::;:'~ım .. ~Pmli 
. Uy•;.zlerlni kırp pırarak mu- jbtiyar doktu!, kerıd" ·nı ra - mu!ıakltak surette resmini gııze _ kabı. ~ış .•• do~dan doğruya ihtiraslannı, _ hep birden unut _ ~ür~g.ına e e mu un • 

:;";:' fl<> yüzÜne dikhtle bakar balsız eden yenı, sıyah kostilm- tel~ bastırm!ı. Hatıl. yalnız da nefsını tasvır etmıştır.] muştu - ruhunu o mlhvcrd.? tut- 11 z Upıkl ·ı 
a '-·~ın 

0 

.. aı-'·. lerini .aiymf§ olduğu h:ılde, rı,.·aset değil, karısHe ib<?raber resmini bn- * magy a muvaffak o,abilscvdı' mes'ud · "'· ıgı ve ~ca s • .-U> • • "'. ., v - '' ., ............. -·-···-·----.... -

- A ndisit mi7 . :- divanında otnru~ordu. Dazlak ka.. sarJardı. fütlb~kı, sen, k6ydtıgum .. clive_t,. ben daha a~ şi~tletle dü.. ola<:Utı, • fakat ~bizim çamurdan B" F 
pa dlsitl?- fasının en tepesın<le kalmış olan yerde otluyorsun.... şunmeliyurı! Ben şımdıye kadar yuğurubnuş mevcudiyetlmlıde ru.. 11 ransız vapuru = :~ :r: apan<iisit aıneJiyatı bir tutam 'kır saçı, tepeli horozla. - Nered~ ot~arsam otlıyayım; - . pek uzun bı:, ~am~n ve nıahuf hunun ilahi nuru boğuldu, _ çık- zaptedildi 

,.,.. m? rın başını andmyordu. Doktorun fakat bunda benını ne su~um var? bır sucette J•ışunduın ~ b·.?yn:m mak istedi~ ziyaya kav11.,-m::ıı:.1 im-mı yapm~.1 . ·ç ~ . d•Y• d . h 1 ,_ o -y--- Ha ır Grlgori YevçenY•'".' yüzu, _ge:;ır •gı r.rın eyecan.azın Doktorun jübilesinin kutluh _ kayn~ya_ra• ve. takatten duşcrek Unı kendisindon kıskanılarak e.. Ncvyork, 27 (A.A.) - B.r in. 
L h Yu .. z daha apandısıt arrıch- jfadeıs ını taşıyordu. Yapılan teb- nışından birkaç gün so:-ra kaı;a • kend1 gırdabı ıçlnde . hayaletlerle sirgeııdi • ve insanlığa semalarda giliz kruvazörü Hindi Çini sula. 
"ana en ·kl b k · · k •· b 1 1 1 d" b" ah a ,..dmtz!. .. _ n ere_ ceva . v~~· ıçın enm - aya maruf ve çok nüfuz!• bir ~e a ev .er e onen ır uçurum h•- salıasını açan münevver ulaklar - rında bir Fransız vapurunu zaplel-
y _~:halde sizin fıtıgmız var- sine soz verıl.Jıgı zaman, d~ktor profesör olan şlmen<İifer Jd.,e.si _ lıne ~elıncıye kadar ... - işte böyle, dan uzak olarak esir kaldı. miştir. 
dı'1 ayağa kalk~ı. Fakat, uzun ml.cld~t nin başdol:toru geldi. 

.... Grigori Yevgenyeviç, bir tek kelim-:? söyliyemedi. Kara. Baş doktor bu aıadn şimrndif ederim!. . lcer~i:z bir adamla konuşmak bi.,miskin, sünepe, aciz bir adamsın!. 
--:- H•;.•m yokıu. oımıyan ı;t'- ya vurmuş bir bolık gibi, sa•le<e cilerin hastnneslnı ziyaret : - Hemen yarın~an lezı yok!. le ıstemem. Yeni yıl gecesi göğsü nlşııılı, ia. 

benun ~i!,,eını... ağzım açıp kapamakla ıktila etti. Bazı tetkikat dolayısile b•şdok~.;· - Ol•:·. Fakat şunu iyice bıl ki . ~la Llvovna şiddetle a. nınmı~ nüfuzlu bir phsiyelin, 
ye va; - dol l<>" yarı içerlemiŞ Şayed dokto,, karısı Mnrgar:ta tahmin e.ı·ı "dd it f 1 k· ' iben bu ılacın .•• Şey pardon, bu hızeyı kapattı ve odasına çekDdi. ŞU13kofiann sofrasında değıl .ıe, ıthtı.yar l' .. L" t hd"dkA 1 en mu " f'>n az a cı. daıvetin esas iilbarıl" aleyhinde Artık bu kadar miskınlik te "az.. '.'-ı·zırn· soframızda o.w.-"'sı d-'--
b.tr eda ne: . d a· rvovnanı_n e ı ar ve sert re. sabada kaldı. Bu arada yeni yıl da . ı Se . '· 1 - k - la "di d - .ı ·u IAU..... ~ ~-ı. t JJ\üsaadc edinız, er ı, sile kendıni toparlamasaydı, bu çatıp geım·!;f D kt . . 1 yırn.. nın ~u zor amana arşı ı ogrusu_ Şimdi pro:f(>SÖ;r iyi olmaz mı idi?. Ve bu senin ıçj:ı 

- &d·-~ n size ne ameliyatı vaziyet ihtimlil ki dana uzun müd k b d ~:ı t;· 0 ~o~nby~nıd}~I şiddetle protesto ediyorum. · gidecek, Grigor: Yevgenycviç ge- az mı :faydalı olurdu?. Mis'kin!. 
fD hal 

7

e oe. det devam edece:<, doktor bir tek tasa \ a u ıy~eaf' ~ erı, ~ 'k 'Ertesi gün doktor, otele gide- ne eski vaziyetlııdo pinekleyip - Fakat sevgilim, üzülme, bl. 
t'aptını • · • k ·z beni sade k r "vl ed d ' r. orun arısını'l ·a asın a par a rek profesöril davet etmegv e b;r dura<:aktı.. ah miskb1 beri:f, nh!.. zı·m s-A..amızda da gö~i nisanh 

- Hayır do tor, sı ı - e mıe soJ em en sa ece aszını bir :fikir doğurdu. .. 1.:~ k"t .b l d 31 B . •. u,,,nn ·t L' k k u.u b"'- • _ 
1 

bir yere vurınuı;,unuz .... açıp kapıyacaktı. _. _. . • turm va ı u ama ı. «ınct -,.arı a ıvovna a şama a- bir adam bulunacak!. 
ce ~Y ;oksa oizde ülser lalan mı Doktorun karısı, er. ön sıralar _ Kadın h~kım bır eJa ıle koea- kanun sabahı .;, hastahaneden dar odasından çıkmad:. Jfattii tc. - Yoksa mühendis Konikaf' 
. ,,ı • dan birinde oturuyordu. Kocasının sına emret.ı: karısına telefon elti. lefon zillerin• bile aldırnıad• Hal mu davet etttin?. 

'ita l:.r,.._J _ --· · , - . ~ır\.11t;anırgıur- ı;vu::11::ı~ ı1,;ııcı lHUUt:!" •• • • " • • • • - ... •• • • • '--'4" "--'--"-- ı.- --.:ı-~- ,,.,, ___ , .., 
bende üsler falan yoktu. Canım içerliyor ve heyecanl•nıyordu. yeni yıl~ ~llamak için bize davet nnkll§'I cer:':•• etti.' durmadan çaldı, durdu. Bu hal - Yoksa kutup ~p·~ilcrln. 
. beni geçen akşam prafada ye. Kadın uzun müddet kendi kcnJ;. edcceksı».... - S<!Vgılun, b•lıyor musun ne Margıırita'vı büsbütün sinirlendir den Petr Stepomovıç ı mı çağır-

oız roıışturıuz! Hatırlıyor mu - ne mmldandı. Ni.'>ayet kend;ne - Kor<e>ğım, fak•1 yokıpk al. oldu ••• Foka! rica cd•r;m hen; dl. Hizmetçi kız, oda~nn içeri gi- dın?. 
re wr G likoflarda? hakim olamıynra":t nvazı çıkl!ğı maz!. Ben onu şöyle~ b>tl !YO _ paylama!. Meğer ilacı bizden ön- ıip de doktoor Şuşn::oflardan tc- - Hayır. ırun~z, \. 'darcsl doktorları - kadar haykırdı: rum. Aramızdo somlmlyet falan ce davet etm!şler... lcfon ettilılc•1ni haber vedıjlt za- -Peki öyle ise, kimi çağırdın? 

Şımen?ı d 1 
1 1

-'n lek= kır~ın- - Grigori!. Ne oluyorsun? . .. yok ki... - Ne ifficı bunak-. man, Ma.ııgarita daba fazla taham Doktor hiçbir ccv&b vermcksi-

k 
dı 'ıastane er u • O • A ş d Prof •• - • -ı d .J• s• • •1A i k • k - 1 lttlil en. • h • bir ınera _ Kendine bakım ol. Heyecanlanma? - Pekali yakışık alır!... Bu - ey par on. esonı yanı- mu e eme·.>J.. mır ı acı çn:e zın ıms:na, ogunkı1 po5tn •1• ge. cı mesaı ~ılını ususı H ıane:ıin Bu seninkı düyedü1. edebsizliktir. şeh'rde yabancıdır. Bu daveti şük.. Doktor Şuşakol b"zden önce onu me<iıuriyetind• kaldı ve yatağa miş olan bük(imet merkezi gazete 

ıimle tes'ıd ettıl~r. r~~ edilen Salonda gülüşnıclcı- o~d~. ~ştc ranla karşılıyacaktır. Sonra, hep- davet etmif.!. . yattı.. . . lerinden bi~inı uzattı. 
konferans ~l_?~unaa le !abalık JŞ.. anı:Ak bundan sonradır kı, :htıyar sinden mühimm~ sana faydası .ıo- . - Ben ~le olacağını. za:en bı. G~~ı . Yevgcnyevıç, ?er za. Kadın hır hami.ede, ko~asının, 
jü'bileye büyır< btr it• . d . in doktol'll n gözlerı kansına ı lif!I ve kunabilir?. lıyordum. la se" no•cae ıd'll?. manki gıbı tam saat ;e lıde eve kırk yıllık bizmetıne mükafat o.. 
tirak etti. Şimcm.lıf~r 1 areskın_ 

1 

k dine hakım olarak çok ııüzel _ ı..,,.e be d, b 
1 

. . • - Fakat benim bunda ne su- döndü. Doğruca knrsının odasına }arak, en yükselt bir nişanla taltif 

1 
.J "htıyar ma. a:sç en . ~· n c unun çın ıs.e. ? 0 .:ıah d"" . ...ıır b • b" .;ı ·ı k emek.tar arınuan ı a· }ile e ...nk malcul b:r nutuk ırad etti: mivorum yaı H k . d kt çum var.. ~ a un gece onu gırcrt:A, ma cuo ır e-..a 1 c apı- edildiği hakkındaki iıkrayı oku. 

"k ·viç ken ı e v r M J •••• er es, o orun d • t t . ı ·,;.; d eh kl d .. .. . . . k 
1van Ndı am.odrvı qr~P•i bir deste İhtiyar doktorun karıs1 ı ~- rırga- çıkarı var rla onu o için pro'fesörü ave He ~ış;:. be d nınMeşı5·~ e L~ra a \ k • , du. Yuru hır an ıçm. kıp ırmızı ı,ahçeSin en . • • • d' eder- rita ı.ıvovna, umuır.ıyet e, aocası- davet ediyor dı ec ki - arnu"' n sana. onu a- argarıta ıvovno, ,.a are, uo oldu. Gözleri genç bır ışıkla tu. 
giilil. ihüyar dok~:• tak."'; dl· n•n ıhm•I e;iil<ıiğine kanidl. O, M .

1 
' h"~· c ~:·· 

1 
vet etmek •çin dal:a evvelki gün lu bir sesle, tu.<tu. Nfurazişkiir bir seele• 

kon şu lıararelli sozlen "'z. •·..; _ d~ima kocasının lüzumundan fa•- _~ant a, •d ım l ır dııes eı söylemiştim!. - Benden ne istiyorsun?. Diye -- Grişenk2. dedi, sevgilim, hu 
_ Yarım asr1l yakın Jr nlere la ıe:azil göstcrdığirn, kendisini f aç a acı. 1~· ena _ ır. amma, - Fakat sev~iı:m vaktım ol- haykırdı. naSll oldu?. Nasıl oldu?. 

anazıdanberi gelip geçen tre . ' - ermek• istemeıli~;n;, kaıdls'. aydalı olduğu ı~ın hepımız seve madı. Biljoyorsun ki dün ameliya.. Doktor. Grigori YC'>'gcnvlç ellerini o. 
makasıını sağa veY_a so~ ~v~. : ~r ,mevki yapmak .hususuncia> seve onu kullanıyoruz!. . t1m vardı. Dün okşnm b"r klüp !ç- - Sıhhatfnizi merak ettim, na. vuşturarak: 
a:nekle ben yol verdım. G,.11b~.und .. 1 kn . ....,e ile tema:; etmediğini şika _ - Fakat ben sapasağlam b:r a.. timama gittim. Benim bunda ne sılsınız, diye sormnğa gelelim, de- _ Bilmiyorum sevgilim. c~di 

k' :ına'l:cas o u:- un- ı..... d damım' p· f .. - ti ? d' ' rinde baktım ı, • d b ıun- et kılıklı söyler durur u. . •• ·· ıs P"' esonı, şey p>r on, 911ÇUn1 var·· ı. hem vallahı bunda benim hiçbir 
yaya açılmış, brnlm !çın e ~ b Y Kadın. her fırsa; düşürdükçe, pıs tlllCl ne d•ye kullanayım! . • - Aptal!. Kocn profesörü eli- - Fenanın lcnasıyım!. suçum yok!. 
duğum hayat trenı son sllrat c d~ ]<ocasına' - Grigori, beni sinirlendlr. niı. altmo!an kacınhn!. - Sovgilim. şu i13ç... !CY şu Margarlta. 
istikamete yol alıy~r. t~1y::~ _ _Sen çok sünepesin derdi. Se. me!. Dedığiıni yap!. Yok•• fena - SevWlim laka! rica _ede~:_n- profesör yüzünden bu kadar üzül- - Şuşakofların nıçın telofon 
makasın ba n• Grıgorı k! Ne nfn yerinde b"r başkası olsaydı, olur!. - B•rak, ap!a1!. Beni busbutun mck doğru mu?. etuklerini s'n'di anladım d< ". ve 
YC'V" geçit, yoluntU ~eser~ . - "mdl muhakkak kı nıemlcket!n - Peki r.ancığım, pekı, dnvet cileden cıkarma!. Senin ~ibi be- - Tabi! üzülilrüm. Çünkü SP11 telefona atıldı. """"" Ali Ediz 

., • ..,.1 Nikanorovıç?. d ye ses- fi 
reye van 

Kelimelerini mırıldadı. TcmelJıkalbinin yuğrulduğuna hissetti. ketten sonra da bir müddet bırbi 
Melpomeniyi sıgaya çekmekteydi: Gayri ihtiyari ağzından: rimize isaretler ctlık. Gıttikleri 
.. -: Ne demek o?... Sen bi~im . ~ Bu işde ben de bir rol iste- her şehi~en ~ana birknç kart pos. 
ı~ırnızc. ı:a.ra koymıyacak mısııı.... nm .. :.. . .. .. . tal gönderiyorlardı. Bu sn yede sı
N e!er .ışıtıyo~~m... , .. ~en çıktı. Sulun, hafıfçe gu- rayla Halebi, Şamı, Berutt.., Kudü. 

Melpomenı ıse, memnun, mes ud l'l.lrnsıyerek: sü Bağdadı Mu ulu ziyn t tt"k 

h j d k
• 1 ~ h d s· k ' ' ;> re e 1 -er e a aı· ıga azıı· ı. - ız o a şam oynadığınız ro. }erini öğrendim. 

- Yok canını •.. Apust.ol yalan lü oynarsınız, fevkatrıde ınuvaf - D~ı.. H" d" t ·· ı·· b y ? fak 
1 

<.rua sonr:ı ın ıs ana gcçmic:: 
y AZAN • EKREM RESID soy uyor, en para ne yapacagım.. o muştunuz! ... 1 rdi Evv 1• B b d ~ • 

• Ben Temelimo buldum, benim pa- Dedi ve müşevveş bir nokta bı- .; lıh:d ~ a 
0~ ay an sonra 

. . . 
1 
ınarre! •. dı. T<IIICll• Şel.\'an, .• iki yapışık . Bu sözler lllelpomenlye yalnJZ likarya Teınelimo. ••• Başka biqey rakmamak, Didarm her türlü tah- C:ıcı:ı~::'Jan ~=;;;~en, ld PalMda~, _Hayır, yetışır~ 1 en• J3en kardeş, Hava.Clva gı~ yan yana lıkır değiştlrtmemiı, ayrır zaman.. istemem! ... Para sizin olsun!... mininin önüne geçınck ve onda . • .. r_ a __ '.m. lşlerı-

Ben san'at ı1leınıyorum .. ; •Y• içeri girdiler. Teme! purneş'e. Şet- da her türlü !lldall, temkini, hatıl Madam Hayganoşun ov! alkış her hangi bir ümidin doğmasına bın _fevkal_ade 
1~1 gıttıgıru mem • 

aan'attan bıktım ... Ben Arızon van mahcub ve mahvl •.• Temel bır en iptidai :idab ve muaşeret kal - ve .yaşa• seııierinin teı;;rııe bir - mahal vermemek için, Yıldm gös.. nunıyetle oğrenıyordum. 
gideceğim!... 

1 
ından kalılaıha attıktan oonra' delerin! unutturmuştu. Çılgın bir kaç defa yerinden sarınldı. t..-enk il&ve ctfü Bir müddet sonra Bangkokda ol 

Racinenin pjıOdre fac as _ Vay... dedi... Kumpan}:• sevinç yaygarası kopararok Te - Apustol :ııaralar, çantaya y&. - Tanıştıra}"m! ••• Kanın Yıl- duklannı haber aldım. Sa>gon rad 
ilk mısraı taklid ederek: an hep btıradayın1ş!... ~ele §'tilnır melin boynuna atıldı. leş:tirirken Dürrü istikbalden bah- dız!... yosundan bu şehirde muvaffak! • 

_Le dessem en cst prııt, je P buluşabildik! ... Haydı! ... Oyunu. - Temelfmcı, TemelAkimo ..• sedi~rdu: Faka·t o sırada Didar Kara As- yetli temsiller vermekte oldukla. 
dıer ApoStol!... . muı ne zaman!;.... , • G•ne sen eski Temei, benim Te - - Bu sofor c~mba7J;ane olma- lana gülümsüyordu. rını duydum. 

Diyordu Apustx>lun yilregı par~alam)or- mel oldun!... Ah mon amour!. .. sın da milhhn bır revu kumpml- * Birkaç ay geçmisti Gün· b" 

T tlı ··zı· er vadler, rıcalar, ~lat- du Bunu ifade eden bir sesle: Temelimo ... Mn viel... yası olsun. Amerikanvari bir isim - ıo - rinde Singapou-dan" p.ostayaun ı. 
a so • k .. s+erı en . • H . . t Ş h. ,, R i C • ve -

1 

k kl rle süslenere go • b _Ah ... Sorma... epımız a - etvan ıcabından nereye sak- buldum. Aposto. s ev f!\V om- Bir ay sonra bütün baz1rlıklar rilmiş Apustolun bir mektubunda ı:ın:ı:'~ ı.':c1pomeni:fl J~kaJd .. ;•: mamız!... Fa kat_ ne '.'d~li m ki o - ]anacağını bilmiyordu, kızarmıştı. pany ! Bununla dünyayı do laıır, ikmal edilmişti. Yola çıkıldı. A - Sumatra, J ave tari kile Avustral ~ 
klyordu 

Denizin her turlu hu "b'ı yun yok! ... K:ıbıl dcgıl.... Böyle bır sahnenin alamclcinnas sel"\·etlcr kazanırız!... postol's Review Com,pany altmış vaya .rreçecekl . d s·d 
· · kn,_·a gı T ı d ··e b"lh D"d h d s··ı·· t l:l - - · " ·c crmı, or:ı a ı ney na kar 

1 

duran bır J ""-mESi Uzerine eme Sôr u. ~· ı assa ' ann uzurun a ce. u un a ı 'ı: yedi ki§i<ien murekkebdı. Alemı ... M 1~~ eh" 
1 . d t mu ~ b"tt' vı; r , -..2' • b" Ş t ··d f k 1·d b" Vı; e .. uvurne ş ır enn e em • 

Mel meni !i~rinde sa ı ı . . _Ne o?... e)an t."\Jısı ıçare e vanı yer - - Bu revu e ev a a e ır nu. devretmekle neticelenecek ol:ın . . . J° k h k te ümld ya kCS1~ _ Madam Melpomeni sermaye lere geçirm<f!I. Bir aralık gözü o;. mara olacak! ••• Hava-Civa numa- bu uzun seyahat birkaç sene süre- sıller verd~ s~nr~ cenubı A -
. rtı k er ı'5 k üzereydi. J!att•, k yınak isi •mi yor.. . dann gözüne iliştL Fakat, zıınn<'i- rası 1... Heva.C'.ıvayı evvcll S&hi cekti. Haleb ilk merhale olarnk ta. merıkaya .,-cC<>k ennı 

0 

ku; um. rnış \•e.ya esı mc 0 Ne demek o?... tiği g"ıbl Didar hiddetlenmiş de • diye gösteririz, onra salondan bir yin edilmŞt. Bu rnekt'.Jh Apustol 'kumpanya-
Şakra k' , . . olacak?... : Ne bileyim... A merikaya gı. ğildi. Didarın: kaçımız atılıp bunları blı blrlnden ıDost1aı"ımızı Anı:ara i!ltasyo _ sından aldığım, soı:_ haber oldu. 

- ll•·~';"z ne b -ı.nıı<tı. J(apı kıniş!... - Ne oluyorsun elendi, ne ezl- a}ryrırız!. •. Ben o ınejlıur akşam nunda Toros ekspresinde gördüm. Hartı başlamış.ı, d\mya kar•şıyor-
1D,:%e ~'f a mn~\ı:Jı • dece p.nıerikoyn mı?.. . Me lpome- lip büzülü yorsun,. . . Ne var?.. . seyircilerin arasındaydım... Hava. Hepsi son derece nes'eli ve bahti- du · Acnlıa dostlarımız şimdi kıl ret 

ça 
1 

ı.A ır ~~1 ııı Neredesin?··· . kıını mı ıtaçırdın? ... Öyle o - Diye tekdir makamında ~rdu- Civanın birl>trinden koponlması vardılar. Gözlerinde büvük üm<d- ar21n hangi. noktamda bulunu • 
H - k P~\ 

1 

• • • • nı . 8• a lbaltğı glbi yüzilme bakma, ğu suallere Setvan' çok hoşa gitti. !erin panltılan vardı. Tt'Cnhı dur. yor !ar!··. Kım bılır ne oldular? ... 

T

ey 11
1
.us 0 ·~1· · s·· tu .. n ncfciler ro~~:n ~-arışmam seni yerimL. - Hiç, bir şey yok kar)Cı~ınt... Didar SüfünU görllp ~itırtekl~ dtiğu müddetçe konuljtuk. Hare - SON 

eme ın sc 1 • .. u 1 yor.->a b 

tesilmlş'ti. Bır tekmeyle kapı açı -



o 
d 
9 
ç 

8 Sayfa SON POSTA 

Taarruz iki istika- Beş günde ahnan Dünkü Meclis 
metis inkişaf ettti neticeler müzakereleri 

1 Resmi Tebliğler 
CBaştarafı ı ınci Hyfada> 1 . . f d ) Kafileye 

yct.lcr Birlığin" karşı taarrı.:za (Ba,tarafı 1 ,ne• ıar 8 a Ankara, 27 (AA.) - B. M. 
başlıyalı bir haftadan az bir za. Sovyet .. orçl.ularının m~~kczı Avru- Meclisi bugün Şemsettin Günal- taarruz 

• paya hucuma geçmek ıızere bulun- t b k l ğ • t l k 
man geçmt;;> ve harekat h.-ıkk•nla muş oldu'klarını isbat etmiştir. Lem ayın ~~ an ı ınc:a op ~n~ra~ Kahire 2 7 (A.A.) - Ortaşark 
resmı teblıglerdcn başka pek az b Bialistok mıntakalarında; ruznamesındl..' bulunan ve Istıklal İngiliz hava karargahının tebliği : 
haber alın!n.Ş· olmasın:ı rağmen s::~e~e arazisinin garbe dQğru ileri harbı malullerine \•erilecek para Akdenizde, dünlı:ü Perşembe gü 
Alman taarruzunun ıstıkamctlerı vaziyette ıbulunan ve pek tabii o_ mükafatına a!d kanun layıhası !le nü lngiüz hava kuvvetleri ltalyanın 
hakkında şimdiden bir fıkir edin. larak. 'bir Alman ihata hareke'tine Türkiyenin Budapeşte panayırına cenub sahillerinde her biri 1 O bin 
mek mii~ündür. Eldeki maltı- maruz ve binnetice sırf .müdafaaya iştirak masraflarını karşılamak tonilatolu'k mütead,did gemiden 
m ata ve harekatın cereyan ettiği az elv~rişli olan çı"ıntılarında; te - üzere Macaristana gönderilecek mürekkeb bir kafileye taarruz et
memlcJke•in co&'Tafya vaziyctıne şekküllerimiz: kuvvetli Sovyet hü- 15 bin lir ının t'lrih sırasını bf k. mişlerdir. Hiç değilse iki gemiye 
n azaran Leningrada karşı Finla~- ı;ı.un kıt'aları tah~şşüdlerine rastla- lemeden Tiirk _ Macar kliring:n. torpil isabet etıniş ve birinin tam 
diyadan Kareli berzahından g~çıl. mışlardır. Bu ıeraıtte, .Sovyct ordu- den tesviyesi hakkında Macoı ıs- ortasına büyük bir bomba düşmüş
m ek suretile yapılan hücumdan su ve hava kuvvetlerılc çarpışma, .. • . , tür. Karanlık dolayısile diğer ne -

b k Al ı t'k tl daha ilk hudud muharebelerinden tan hukumetıle yap:.an arıla~ma. tkeler tesbit olunamamıştır. 
aş a man arın şu ıs ı ame er~ t d'k d · k ı· · ~ 

de taarruıa geçmeleri beklene- itibaren vukua gelmiş.tir1 . Bütün c~p nın ba~ . ı ı.na • aırk an
1
un. ~yııı .. sı. A lman tebliği 

lb 1 
helerde muzaffer kıta arımız mu - nın ırıncı muza ere erını yap-

ı ır: lıim ve kat'i muvaffakiyetler elde mıştır. Fuhrer·in umumi karargahı: 2 7 
iki istikamet ff l (A.A.) - Alman orduları başku-

Halen birı Balt!.k merr:lekt>lle- etmişler ir. B~ . ~u.va . akiyet er, B. M. Me::lisi gelecek toplantı- manqanlığının tebliği: 
rinden, dığPri şimali Polonyad::.n pek yakıŞ~ıb~;~rb~:':ı~~r. sını Çarşamba günü yapacaktır. Donanma ve hava kuvvetleri, Jn 
olmak iızerc b<>.şlıcn iki taarruz Londra, 2 7 (A.A.) _ Vichy gili7. tıcaret donanmasına karşı mü-
inkısaf etmektedir. Birinci tanr. ajansı şimalden hareket eden Al _ içki aleyhtarları cadelesine muvaffakiyetle devam 
ruzu'n başlı•.::1 hedefı L'.!nıngrad o. man tayyarelerinin tekrar Lenin • etrni~tir. Bir denizaltı, Afrikn sahi-
lacaktır. İkinci taarruzun hedefi grada ve Kronstadt deniz üssune {Baıtarafı 5 inci sayfada) linin garbında cem'an 31.500 to -

...ıı. <l B 1 d b · 'kl · · '- "ld' k d' niliito hacminde 5 dü,.man ticaret ise MO:;I\. ·a ır. un ar an aşım taarruz ettı erını ıoı ırme tc ır. b lmem neleri u.falavıp alelad .. , kfi. " 
f a - · Od 1 k .. B b h k d S t t "· gemisi batırmıştır. Savaş tayyare -biri Kıyc ı erı esa o m:ı · u- u sn a a a • r ovye ayya- ğıdlara sararak ıçtıklcrini çok i ıt. f 

zere ıkı •a truz daha yap'ld ğı releri 14 üncü defn olurak Fınlan. leri, bu gece, ngiltere-nin şark sa-
zannc-dilmPktcdir. diya'nın Abo limanına taarruz et- t•k. Bu sefe'", içkiyı bulamıy.ıula- hilı açıklarında, cem'an 18 bin to-

Almanhr bu hedcClcrıe vardık- mislerdir. rın artık nelerı ıçkı yerine ik< me nilato hacmınde 3 şileb tahrıb et -

A · · .. 'k' .. l" :i k' · 'k f mişlerdir. Tavmis halıcinde liman 
ıa.rı takd rde Ru,,,larııı !:iddetl' bir ynı a1ansa gore 1 ı motoru e ıp Jiçece .~rn· ı, yasa t:ıra tar. ... I 

"' ~ Al M' k · k d tesı'satınn ve cenubi ngilterede bir 
k• · h · man grupu ms t!lti ametin e hırı duşünsün. Yasak ec ldığı anda 

mukavemot gö::.terece- ıerı ta mm hareket etmektedir. Bunlardan bari tayyare meydanına da başka ha -
ed ·ı b'lır' bu ınahud nesn~ daha ziyade ragy - l_ • • ı ı t ·ıt ı e ı . Estonya'nın Vilna şehrinden hare- va nucum arı yapı mtşttr. ngı ere 

Tehlikeli vaziyet ket etmiştir. Dığeri Baronoviç' den bet bulacak ve müptelaı;ı şımdı b ir limanlarına mayn dökülmesine de-
Almnnlnrın şımdıdcn hücum geçmi~tir. şişe ile iktifa ediyorsa o zaman, vam edılmiştir. Donanmaya men -

e ttiklen ik'nci hat Baranoviç ge- Almanların hava hi\kimi:ıreti vakıA b.rçok zaman bunsuz kala. eub bır uzun menzilli toplar batar. 
çkl.mden gcçmekt~ ve bilahare Helsinki, 27 (A.A.) _ Alman. cak, fakat, her hnJJe eline geçu· _ yası, Manş' da düşman vapurlarını 
Smolensk ve Mo31tov"'ya doğru Y.anın. şarktaki hava hakimiye. tı.' dıği anda bü~ün hasret r('ktıgyi gu"n bombardıman etmiştiı. 
d .. kt d B arnzı' ccnub isti d l ~ Şimali Afriknda Alman savaş onmc e r. u • · - şı·m· ı Fın .. and yad.ı da kcnd1 nı lerı'n acısını bı' r çırnıda rıkara _ 
k · d B ı· t k k d " •ı- "' tayyareleri, 26 Haziranda, Sidi-El-
ametın e ıya ıs 0 a a ar mu. gost~rmP-ge ?,aşlamıştır. Daha 2~ caktır .. Hütasa, içkiyı yasak .etmek, Barrnni mıntakasında lngiliz ta -

him harckfıt yapılmasına ve mo- Hazıran~a ~'uzl~rc•.! Rus tayy<ır\?s: kanaatimce hic doğru bir hareket haşşudlerine ve Tobruk civarında 
~orl.u vnsıtalaıın geçmesine müsa- .Fınlandıya ıçle~ınde muhtelıf yrr- değildir. Zira Şımdi ha ali s'Jslı _ hava dafi bataryaları mevzilerine 
ıddı.r. . lere taarruz edıy ırdu. 27 H:ızıran . y muvaffakiyetle hüıJ"m etmiştir. 

Pipet !batakları dolayısıle Alman gecesi kaydecHlecck bir akın ol- yen faydası.1dan zıyade daha ak. ltalyan tebliği 
lar 160 kilometre genişliğinde bir mamıştır. la gelmiyen ve gelse de bu satırla-

( .. · d h'..l..' ·ı · h Roma 2 7 (A.A.) -· İtalyan or-mesa c uzenn e ı..-uır ı en a~e - Karadeniz ıahillerine ak ınlar ra sığmıyacak kadar mazarratlar 
k · ı C bu aarbıde ,... duları umumi karargahının 38 7 eb yapa,maz ar. enu v ~ Berlin, !•7 fA.A.) - D . N B.: tevli<J. edecektir. Mümkünse, i~ki • 
p~~~em~~dl dfen Shant ırmal ~ındaıykı a~~r Alman..Jıavıı kuvvetlc.·rıll? işhir _ !erin derecelerini zararsız bir bad numaralı tebliği: 
taun mu a aa a t 1 o ma g ıçın . • Şimali Afrikada Mihver tayya -
burada Ruslar tehlikeli bir vazi _ lıği yapmaktn obn Run:ıen tayya. de indirme1i ve fiatını yükselt - releri T obruk müstahkem mevkiin-
yette kalacağa benziyor. A lmanla- rc!.e~i Karadcnizin şima.linde en meli ve Yeşilay cemiyeti, faalıyet deki mevzileri ve iaşe tesisatını 
rın maksadının Lwow'u zaptetmelt muhim Sovycl h9.rb !,ımanlarım sahasını şade İstanbul, İzmir gibi bombardıman etmi§lerdir. /\v tay-
ve Kief c doğru ilerlemek olduğu bomlbardıman ctmışleroır lb" ;~;,t.r ht l , . ,,, ğ l b'" t" yarelerimiz Sidi - Barrani civarı n-

f . 1 1 u, ~ şe r ermııze uc• ı , u un d ,_, k' 1 k 1 anlaşılmaktadır. Almanların cenu _ Alman tayyare ılo arı gar arı, .1• t k 1 t .
1 

t a.U ma ıne i veniti ve Rmp arı 
bu garbi istikametinde tali bir hü- yol iltisak noktalarına. mühim- vı ~?';. ve ·aza arımıza e~mı c • mitralyöz ateşi altına almışlardır. 
cum yapmaları d a muhtemeldir. mat, iaşe yollrırınv. ve yunıyuş mc 1 ır.. • . . Hurricane tipinde bir tayyare dü 
H er ne !kadar 'bu hat Almanlar için kolları.na hücum etmişlc>rdir. Bu ~v.B~lecıkte C. A: . A~k~~ ımıze şi.i rühnüştür. 
müsaıd ı:ı:özüküyorsa d a buradaki hüc mlar IJ kadar müec;sır olmuş- verd ıgınız cevab 2 3 tarıhlı nuaha - Şa~i Afrikadıı C:ılla - Sidaına 
M.ına;sn acrauuLu 11.uyvc•u uu <Clu ...... tur ~ı az btr zaman ıçmch.: ~ov~""t , . ı · •.. · "- • , .. '"' ' ı 
• k' f d · t' R 1 p ' etmiştir. Alakanıza teşekkur ede - nehrini geçmek irin yaptıg .. ı bir te-m. ı~ . ~ emcmış.ır . . ~.ar . em:- ordusunun b:itün iaşe yolları t ı- ... 
mu l ı ıstırdad cttıklerını ıddıa edı- kanmıs ve kullanılmaz bir hale riz. şebbüs akim kalmıştır. 
yorlar. gelmiştir. 

Üçüncü hat Almanların tekzib i 
Üçtincii fıattın Prut ve Dniycster 

ırmakları boyunca cvvelıi cenubi Ber1in, 27 (A.A.) - Faal Al. 
Ukrayna lbiliıhare de Odesa isti - man foşek~ü1lc·rinin Beyaz Rusya 
kametinde tesis edilmesi muhteınel- cephesinin muht~lif nııntakaları
dir. Fakat bu mıntakadaki Alman. na Sovyet ün:formasını giymiş o. 
Rumen taarruzu durdurulmuşa ben larak geld.k erı hakk nda Sovyct 
zemektedir. tebliğindeki iddfonın esassız oL 

Londra i 7 (A.A.) - Sal hi- duğu beyan olunmakt ... ıiır. 
ycttar mahfellerde söylendiğine gö 
re Alman ve Sovyet kuvvetleri; a- J 
razi uzetinde şu tarzda tevzi edil- ra n Şahinşahı yazlık 
miş bulunmaktadır: Fınlandıyanın kasrına çekildi 
şarkında 23: cenubunda 42: cenu-
bu şark isinde 12, Polonya hudu - Tahran 2 7 (A.A.) - İran Şa
dunda merkezde 24, cenubda Uk- hinşahı Rıza Han Pehlevi Saada -
rayna hududu üzerinde 48 ve ihti- bad yazlık kasrın:ı gitmiştir. 
yatta a gari 16 fırka. 

Karsıda 1 30 Alman, 20 Rumen 
ve 1 O Fin fırkası bulunduğu tah -
mın edilmektedir. 

Alman}'"ll, Baltık denizinde bü -
yük deniz tefevvukuna, Sovyetler 
Birlıgı de Karndenizde ezici b=r 
tevevvuke maliktir. 

Ağız ve boğaz iltlhabları RİDA dış 
su.yu mahli'ı unlın gargarnsne şıfn bu
lur. Salgın hastalıklarda gargara ya. 
pılması tn.vsıye olunur. 

,, , 
TURl< TICA~~T 9ANJ(ASI A.~ 
l(UPONLU VADE:Lf Ml;VDUAT 

PARAN 1 BURADA l~LET 
y±j 

lstanbul 4 cü icra memurluğundan : 
Gayri menk ul satıı ilina 

Blr !borçtan dolnyı mahcuz olup satıLınnsına karar verilen Boğaziçinde 
Kuruçeşme mahalle ve caddesinde eski sı miıkcrrer yeni 95 numaralı 418 
metre 23 s:ıntıınetre murnblıamda sahllhane a.rsası ve halen kömür de
posu bulunan arsanm 12 hisse ltıb::ır.1e 3 h.ssesl açık artırma ile paray:ı. 
çevrlmesıne 'kn.rar velrlmiştir: Gayri menkulun hududu: Etrafı el'baası: 
Şevket ve Yahya uhdelerande bulunan arsa ve Torasyn.n nıenzlU ve şey • 
hisliı.m esbak Cemalettin tarlası ve Yahya hissesine ta'hsis krlman 16341 
z.ra mahal ve Osman soknğı ile mahdud olup kömür deposu o:tıırnk kul
lanılır. Ve scnelıği 400 hra getirmcktedır. 

Takdir olunan kıymet: Mezkur gayrt merumlün bulunduğu mevkii ve 
vazıyeu hazırası ve getırmekte oduğu ırada gore tamamı 6270 Um kıy. 

metin<ledir. 
1 - İşbu gayrı menkulün arttırmaşartnamesi 30/ 61941 tarihinden iti _ 

baren 39/ 3480 numara lle İstanbul dordWlcÜ icra dnlresınln mucı.yyen 
numarasında herkesin ı;orehilmesi iç1n açıkır. İlfmda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak lstiyenler. i.Şbu şartnameye ve 39/3480 dosya No. 
si e mcmurlyetimiz.e müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya lştırak ıÇin yukarıpa yazrlı kıymetin yiizde yedi buçu_ 
ğu nlsbetınde pey veya mılll bir t>anknnın teminat mektubu tovdi edile. 
cektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dığer al~kadarların ve irtifak hakkı sa. 
hiblerlnin gayri menkul üzerindekı haklarını hususle faız ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu illin tarıhlnden it!.baren on ~ gün içinde ev
rakı müs'bıtelerilc bir'likte memuriyetıınize bıldlrımelerl icab eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli le sabıt olmadıkça Satış bedelinin paylaşmasın. 
dan harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde nrttınnaya iŞtirnk eden1er arttırma şartnamesi. 
nl okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul et • 
miş nd ve ıtibar olunur. 

5 - Gayri menkul 21/7ı 9!ll tarihine musadıf Pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kaöar İstanbul dördüncü iera. memurluğunda Uç defa bal';ırıl. 
dıktan sonra en çok nrttırıma ihale edilir. Ancak arttırma bedcli mu • 
hammen kıymetin yüzde yctmiŞ beşini bu.1.maz veyn satış lstlyenin ala -
cağına rüçhanı olan diğer alac:ıklılar bulunup da bedeli bunların bu 
gayri menkul ile temin edilmiş alacalt!larmın mecınuundan faZlnya çık • 
mazs:ı en çok arttıranın taahhüdü baki kalm~k üzere arttırma ıo gün 
daha teındıd edllerek .nn !>41 taııhlne musndif Perşembe gUnü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dordı.incü icra memurluğu odasında arttırma 
bedeH satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alakalıların bu gayri 
menkul ile temin edlimiş alacakları mecmuuııdan fuzlaya çıkmak şartll.e 
en çok arttırana ıhale edilir. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derha1ı veya verilen 
muhlet içinde parayı vermezse ihale kararı f'esholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte buluna.n kimse nrzetmıŞ olduğu bedelle almağa. 
razı o!ursa ona, razı o-lmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müd • 
detle arttırmaya çıkarılıp en çok artımına iha'le edilir. İki ihale arasın. 
do.ki fark ve geçen günlel' için yüzde !beşten hesab olunacnk, faiz ve di
ğer zararlar aynca nükme hacet kalmaksızın memur~yetimizce ııaıcı.dııln 
tahsll olunur. (.Madde 133). 

7 - Alıcı artttrnıa bede: haricinde olarak yalnız ta.pu ferağ harcını, 
yirmi senclık vakıf tnvı.z bedelıni ve ihale karar pullarını vermeğe mec_ 
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaUye resminden mUtc -
vellit be~ıye rusumu ve müterakim vakıf icaresl alıcıya aid olmayıp 

arttırma. bedclınden tcnzU olunur. İşbu gayri menkul yukarıda göstcri'en 
tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu odnsmdıı i hu llftn ve göste. 
l'ilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 
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Sıhhat ve 
Sağlam 

ve 

Güzel 
DİŞLERLE, 

Sağlam ve güzel 

DİŞLER de 
SANiN 
Diş Macunu 

ile temin edilir 

Haziran 28 

Güzellik 

D işlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en üstad doktorların bile sebeb menşeini bulama· 

dıkları bir hasiahğın, diş iltihabından ileri geldiği 
pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Günde 3 defa di lerinizi rçalamak ve_daima 

Kullanarak diılerinizi koruyabilirsiniz. 
Eczanele·le büyük ıtrıyat m?ğazalaranda bulunur. 

Gümrükler muhafaza sahn alma 
komisyonundan 

Cınsl ve mikt:ırı Muhammen bedeli İlk temJnatı EksUtnıe gün ve saatı 
Lira Lira kuTuş 

6000 takım çamfl§ır 9600 720 ()() 15.Temmuz.941 Satı 
saat 11 

500 çift çi2me 8500 637 50 15.Temmuz.94.l Salı 
saat 15 

74ô0 çlft pamuk çorab 2590 194 25 16.Temmuz.94.l Çar~mba 
saat 11 

Yukarıda yaztlı ~ ka1em melbusat 'hizalarında yazılı gün ve saatıero. 
ç:ı.ma§ıl' ile çıizınelcr kapalı zarf ve çorablar açık eksiltme ile alınacak.. 
tır. Şartnameleri komisyonda. hergUn görülebillr. İsteldllerin eksiltme sıı.a.. 
tinden nihayet bir saat evveline kndar 'kapalı zarflarını Galata Mumha.. 
~ .... ~W"4...._.• • .&.w•~•••••• ....... ..,..., --··-·--- ..,._., ••• -·-·- --··· " "" - - • -·· 
leri ve açık eksltme için de teminat makbuzları ve kantni ves.kalarıle 

eksiltme saatinde komisyona. gcıme:erl. (5176) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
F.dirneknpı sıhhat merkezi ile Üsküdar ~uk bakım evmin yıllık lhtı.. 

yacı için almaca. pklnnç, fasulye, tereyağ, sadeyağ, sair erzak açık ek • 
siJ.tmeye konulmuştur. Mecınuunun taıhmln ıbedcll 1416 lirn 45 kuruş ve 
ilk temınatı 106 lira 23 kuruştur. Şartname z::ıbıt ve muamelflt müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. İhale 9/7/941 Çarşamba günü saat 14 de Daimi 
Encümende yra.pı.l;ıcaktrr. TaHblerin ilk temin.at, makbuz veya mektub • 
ları ve 94.1 yılına e.id Ticaret odıısı vcslkalarllc ihale günü muayyen sa. 
attıe Daimi EncUmende oulunmalcı.n. (5060) 

• 

ASI 
Küçük tasaıruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

K~.de:cr: 4. Şubat, 2 Mayıs, ı A~. 3 İkınt'iteşrın 
tarihlerinde yapılır. 
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