
HA.LKIN GÖZO 

".i 1-i AL K 1 N K ULA(;iı '\i:. 
~liALKIN DiLi 

iiü1s-ib;hki Y az.ı iJleri telefonu: 20203 
4 s 

haberler 941 

ısa! 

le la sabahki 
Sovyet 
tebliği 

. ~a, 11 (Radyo) - Sovyet 
~~at bürosu tarafından bu 
~~ ne~Ted.llen Soı,;ryet harb 
"'"OÜği: 

ka lO Temmuz günü cepheler<le 
Ytla değer bir hddfse olmamıştır. Sovyet cukerleri 

bi liava kuvvetlerimız, ceph~nıı Al 
1 

tau.1f1 nuntakalarında büyük bir man tebligv i 
~ a. 1Yct gösıernıi~lerdir. 06trov .. _ --- . 
tin Novogra.i - Volinsk JstJkame- • ld 
~de h~~a. kuvvetlerim"z düştna- ma e 
~ rnotorlil kuvvetlerıne ve hnva 
ttı. ~rıne şiddetli darbeler indir- t 
Ra~:rd1:. Hava 'kuvvetlerimiz, O J8 
Ilı 1 Dına nehr.ndc, nehri geç-
\'e~fe _teşebbüs eden dü~man km·- 1 k Si 
lel'd:rıne ağır zayiat verdirm~ 

r. 

ger'ra.)"Yarelerimiz, gerek yerde, İ ı•ldl 
te kse havada 2fl Alman tayyeı_ 

- CUMA 11 TEMMUZ 1941 İdare ioleri telefonu: 20203 

• 
Iskenderuna iltica eden 

bir Fransız filosu 
silahtan tecrid edildi 

Suriyede 
barekAt 
durmadı 

Mütareke akli 
için müzakereler 

devam ediyor 
lngilizler 17 top, 
3 tank ve 5 zrrhlı 

otomobil aldılar 

I' Suriyede panik 
Bazı kimseler ailelerile Antak

yaya akın ediyorlar 

lııl Amiral Darlan Paristen 
.;otathvrib etmeişlerldire. r ,, HarekaAt 

reni ilerlemekte Litvinol Vişiye döndü . 

d d • s t h • • Bugün öğlcaen sonra gelen ha- 1skcn<ıerıııı limanından bir görünüş lllldalaa evam e ıyor,, ovye arıcıye herler Surıyedeki İngiliz kuvvet- ~nkara 10 (A.A.) - Haber tonluk bir petro! nakliye gemisi de 
leri başkumandanı olan General altlıgımıza göre Berut limanında mevcuddıv. 

L 
batlaWll '1111'8.C&rlar komiserlig"inden Vilsonun, Surıye fevkalUde komi- bulunan _F~aruıız harb ~emilerinden Bu vapurldr hakkında bittabi 

A ı&t'ı& seri ve başkumandanı General 1 ~ tan~sı lal.:enderun lımanına gel. hukudu düvel kaideleri rrıudbince 
')ll<lr ns bı .. n mazul L·ııv·ınofun Dentze Berutun 8"lk şehir ilan C- nuşlerdır. Bunların o.rasındn rn.ooo (Devamı 7 nci sayfada) 

?nürla.r a, 11 (A.A.) -- Sovyetlcr A ~ 
Sfımek:: h:ıt!arıil':ı inşasını ıkmal dilmesi için verdığı ıı.iltimatnma Al 1 B ı d• 
d ti Olrluklarmı cıld"rırekte~ esir aldıla• garı·b so··zıerı· lhenÜ'Z cevao gelmemiştir. Londra er D a e ıyemı· ~ ~ • ... er h A radyosu da saat 19 a kadar ülti.. &' 1'..ıi. - ~ 
k ~.-: n m t i zat nda 
~ bır eh mrr yeti ha zd•r. 3 .1 AI . . _ mntomun ccvab:. z bırakıldığını ve K ----· ... 
\-Unkıl istihkam kıb:ıtmın uzun mı yon nıan askerı E k. k . . aSkeıi harekatın devam ettiğini k d ı o h d 
a ........ ı 1 rd b l b ı 3 b" • ı omıser ccHıtlerfo yorul- b"ld . t; os a a 71 fil~ . u ·•:\! ıye e c u una ı rr.elerıni te ve ın tayyare b. il h • 1 ırmış .r. . .• .:..... a 
ltıin için Sovyet kuvvetlerın·n h b . . . mq ıtara. ~ ' aacmi .tc<:atJÜz Alman kaynaklarının verdiği 
ntdikı mevzi!erindt> kfifi derCCf'- ar e JŞhrak edıyor paktları gıbı asılsız bır perde 1 bir habere göre ise ıki taraf ku .. h k 1 

mukav met etmekte oldukları .. . . cn:_kasınd_~ h~la . selilô.nc. ve manda~lığ~ ~rasında'ki müzakere- şa eser yı tırı acak 
1 ılmaktadır. Fülh.rerın umumi karargdhı 10 soz~e mu~lakıl bır meucudıyet ler kesılmış:ır. Paris radyosu da 

{A.A.) - Alman orduları başku _ geçıren bırkaç memleketi ya- (Devamı 7 nci sayfada) 

i 'i1ler eruta 5 mandanlığır..n teblıği: kında ayni akıbetin bekleme- • 1"' d . . 
• şanktaki hnıckat ncrıemekte Jiğinden kim ~iiplıc edebilir?» iZ an anın ışgalı 

h'tıll f d • devam etmektedır. demi! 
ili mesa e e yenı Finlandiya cephesınde Fmlan- Roma ve Berı·ınde 

·ı f d 1 diya ıkuvvetıerinın ıhata hareket- Sovyet Hariciye Komiserliğinden 
mevzı er a f ar Ier!nden müzahe:et. ~ören Alman maz.ul, Cemi~eti i\.k.va~ salonları- nasıl karşılandı" 

l.o . • kıt aları, kuvvetlı btr surette tah- nın meŞhur ıumnsı Lıtvınof Mosko- r 
Q il ndra, 1 l (A.A.J - Kıbrıstan kim edilmiş bulunan Salla elırini vada birdenbire s:ahneyc çıktı. Han l . 
~r an bı~ tel:graftait ~ anlaşıld:gma günlerce süren şiJdetli mu1are - gi salahiyet-le konuştuğunu belli . ~lan~~mn A1!1erıka . tarafından 
1)\ e Surı~ede harekat devam et- belerden sonr.ı 8 Temmuzda i al etmeden radyoda .nutuk söyledi. ıaıgali munascbetıle neş.nyatta bu, -
~ l~dir Ingil!Z kıta'ları Berutun etmMerdir Bu bölgede muh şg Bu beyanat arasında Türkiyeyi kas- }:nan A~nın.!1 gaz~tjle~ bRİzvelt ~ 
~r tnil me:,afesinc!~ Vişı kuvvet- be eden S~vvet fıtka ·ı iml ~~ - dettiği anlaşılan hayli garib ve m«. t ııı ço B a~ı.r tamBer e Sunma 

la • tarafından i '{al edılmekte o m·sıı·r . s Hl ı - naaız bir cümle de var. . a etr a~- der ınker eli uk~ncn Ş ayftuaıg 
il h ll - 1-:ı: • M 14 d . gaz esı eme te r ı: a ere ve 

a arı znpt<.'~lcın•şlerdir. Macar tebliği a um ur kı Türkiye kendısinc namııa mefhumunu taşıyan her in-

H 
:-· F Budapeşte 10 (A.A.) - Macar taaruz ed~lmedikçe bu h~r~in dışın (Devamı 3 üncü sayfada) 
(rr , rans•zlar umumi karargfıhının t~bliği: d.~ ~almag:1 k~rar vermı~tır. Her 

S 
~ 9 T ·· •. . k , turlu tcdbırlen almış bulnuyorunz. 

• em.muz gu.nu serı ıt aları - Her ihtimale karşı vakayün jnkişn- '' S 
Urıye mandasından mız Ebrucz g:çıdı~.i dclmcğe de- fını büyük bir dikkatle takib etmek OD Posta,, 

vam etmışlerdır. Duşmanın nrdcı- teyiz. 

t·ı ları ile mulıal"ebe edilmek(eıdir. ı Bu bakikati yakından gören ve nın vazgeç 1 er Dünlkü huekat Alman ordı.:su bilen dünya elbet bizim hakkımız- B 1 s 
{:) lo d ile müştereken devam etmiştir. da buna aykuı olarak ileri elirüle- a maca 1 
b o c11 ra, 11 (A.A.) -- General (Devamı 3 üncü sayfada) (Devama 3 üncü sayfada) 
it ltı ol,. General Katroya mühim ~ 
~~t esa, göndcrmi;-ı ve onu Yakın 
b'ılc. akı hür Fransız kuvvetlerinin 
~ıd:~an.danlıf.ına ve bu mıntaka 
~11~~ bütün hür Fransız idaresi 

C ırıe tayin ettifüni bildir:mştr. 
~°>a "ht-ta] Dö Gol"ün General Kat 
t"rısa aber. verdiğine göre, hür 

d~rıı Sunye üzerindeki 1924 man 
)ttj Akl'~cylediitini resmen Cemi-

A .,!!ına billirmiştir. 
fi o 

C: Askeri vaziyet :J 
Stalin hattının yarıldığı 
haberleri doğru mudur? 

lllerika şimali rrıandaya 
~sker çıkaracak mı ? Smolensk - Moskova mıntakasındaki Sovyet 

4:r t~~~~,)~1/~~~~;ka:· ~~:~~: kıt'aları için şimalden geniş ve tehlikeli bir 
l ~Olld rflmesı mı.inasebefle Ş0 kuşablma tehlikesi başgöstermek üzere, .. 
el rıa'1d. da dahil olmak iıze. 
~ er bazı )erlerde de Yaza : me li ener l ... 
~ t db.rlcr al nması Kın- . . 

,.. vanntıncı daır ş ma · Jrlan- Şark ccphesının şı nl kısmın - Demek, ki Almanıaı· da b.r muka-
eır.,ı, B. Anar , mıştlr du. yanı os· ov 11c bı.nun et nu - bil !harek tle tekr,tr bu mevkie 

Daimi ve hediyeli 

Şimdiye kadar 
yapılanlardan daha 
fazla alaka çekecek 

bir şekilde 
....._ ... .. buna doğru Şcbeç, Polozk, Ulla, gelmışler, hatta Mı.asını <iahn da 

Şltnu teredd 0 ·~ sövl•yE>- Lepel mm takanı ın la Alman ve ı.leri;) e geçmjş cıdır. Len ngrad - Her 30 bulmacayı halle • 
ı, c r Amerıka v İng:tc>rc· Sovyet kıt'aJ<1 A qda! ... ı mı..ha- Dunatburg demi1·y01U u.leım.ic bu- derek yollıycın okuyucu • 

"net ">ovlt· b r şc>viı. Atlantik rebelcr dün· e.bü~ ~ ş .idetlc lundugunu bunoan evv 1 b r defa muz bir hcd·y l k 
rcbc ·n n 1caz n lmasım ko.. devam eln11!;t•r. , " daha dc:-mcyan eykdig'mız o~ - ~ e a aca 
ltn a ı net c s:ne varır ar- Bır lkı r;U9.. ev~ ı -ı So\ yet. trov mevkıi Lcn:ngTadın ancak Ü •• •• b 1 

' ali lıl n a l ük.irr.etı buna t bl i, O.::ıtt;li\~ m •vj:. ı r!' il~rkmiş 310 kilometrc> c0nutı:ı garbiı;inde çuncu U maca 
un i t' mu fak t e<lec k-ro·an Afm.ı~ ~t~:tlcrı;:)n şıddc>tıi bulunduğu gib· gerek bu mevki, bugün 7 ncİ sayfada 
l haır' a k J=ıylaştırn ak mukabıl taarruz.furl. ~adan piı<;- gerekse ·°?"'b"ç, ha'tıi Polozk me\'- \.._ 
lnd n geleni s apac~ktır küTtiı1muş oldı.igtli'rrl"* 1>ildırmı5ti. (Arkası sı:ıyfa 8 ı;Ü~un 1 de) "'"---·---------' 

Eski bir kilise üzerine yapılan hamamın 
tarihi hiçbir kıymet taşımadığı anlaşıldı, 

yola aid plan aynen tatbik edilecek 
r 

Yıkılması kararlCl§tınlan hamam .. 

ya doğru geruşletilmekte olan yıkılmasına i~raz ed.ld"~~ · a t 
Beyaziddan itibaren Koska -ımamın tarihi olduğund b hlsl 

d,J • • b •• ı ıgını yaz • 
ca uerun ortaSJna ıaa et eden ha - {Devamı 7 nci sayfada) 

.... ,... 
Beyaz llcdi - Aylar var gSrünmiiyors:ı:ı, ,.~-a scrat ,,.,; 

dcğifjtirdin? 
/(ara kedi - EQct, çok horuma giden bir y:::r b;.ı!dum. 

Belediye ;ıe cvluıl arasında et uruyorunı. 



2 Sayfa 

r Her gün 
u 17ahaf/ uzi işgal,, 
Kaidesinin tatbik 
Sahası genişliyor 

'-----Ekrem Upk:lıgil ..J 
" muharebe .vateji . B ortaya yeni bir kaide nttı. 

Askerler bu 7eni kaidenin adı -
na: 

- Tabaffm:i ipi diyorlar. 

Açık hav temsilleri 

Beyoğlu H"\ll:evindcn: 

1 - Üçüncü meydan temsıtl 
12/7/941 Cumartesi ~ünü saat 
16.3-0 da Meadiyeköyünde ~erile
~. 

ı - T enısil pa.i"~l5IZ'dıt. 

SON POSTA'. 

En ve/ alı dost.. -

' 

Temmuz 11 

Sözün Kısası 
İstanbulun 
Güvercinleri 

E. E~rem Talu 

11 -Hniraıı Re .. a• 
28 1Q41 

CUMA 
" .C. Ahır 
ı 



11 Temmm SOPI POST~ Sayfa S 

Telgr:ü, Telef. D Ve Telsiz • a 1 

ingilterede 
harb isti hsalatı 

Yavuzda 
ihtifal 
yapıldı 

inhisarlar Vekili 
şark vilayetlerine 

hareket etti 

SovyeOerel 
göre barb 
vaziyeti 

' L epelde 40 topluk 
bir Alman motörize 
fırkası tahrib edildi 

Avam Kamarasında 
tenkidler yaplldı 

İngilterede dritnot 
ismi verilen tanklar 

imal ediliyor 

İ:anit 1 O (A.A.) - Refah va -
puTU faciuında şehid dü en deniz_ 
cilerimi:zle hava kuvvetlerimiz men Anltara 1 O (A.A.) - Gümrü" 
subları için Gölcükte bulun.makta ve İnhisarlar Vekili Raif Karade
olan Yavuz zırhlısında bir ihtifal niz T~fakatinc!e Gümriik. Muhafaza 
yapıhruş ve az.iz tehidleTim4zin ha. Genel Komutırnı ve Vekalet kal<:
w-aları anıhıııştır. mi mahsus müdürii oldut';u halde 

İhtifalde Vl\li ve askeri kuman_ şark 'Vtlayetl~rinde bir tetkik seya. 
dıanLınmızlı bj;lediye reisi ve vila. hati yapmak üzere bugün saat l 5 
yetin bütün diğer te,ekkülleri mü_ te Ankaradan ayYılmı~tır. Vekilin 
messilleri hazır bulunmU:fllard ır. Erzurum, Erzmcan, Kars ve Arda
Me.msime vilayet, donanma ve di- nanda güm:-ük. ve inhisarları alaka
ğer müesaeseler adına denize çe _ dar eden mevzular Üze~inde yapa. 

Londn\ 1 O ( A.A.) Bugün 

Dt (<Borüov mıntakasında Sooyet 
al kıt'aları düsmanı ciddi bir 

hezimete ;ğrcıtmıılardır'> 

Avam Kamarasında harb istihaalatı 
hakkında iki gün sürecek nKizake. 
relere başlanmıştır ve bq münase
betle sam.imi tenkidler yap1lmıştır. 
Cere~n eden müznkereler esna -

lenklCT atılmasilc son verilmi~r. cakları bu ~eyahat bır ay kadar 
o- sürecektir. 

b eında memleketin ~zıımi harb gay
G8Sa,r a, byada reti sa.rfettiğıne kani bulunmıyan -

lar noktai nazarlarını .izah etmek 

Sovyet hariciye 
komiserliğinden mazul 
Litvinofun garib sözleri 

bf vazivet fırsatım bulmuşlardır. 
.7 Donanımı.ya menımb hava kuv - CBat tarafı 1 inci sayfada) 

~ M vetkril~ birlikte Giricl harekatına cek iddialara kıymet takdir etmesi-
if: ~ oskova lO (A.A) - Sovyet i,tirak etmı~ bulunan muhafazakar. ni bilecektir. 

1Uı:barat bürosu tarafmdan bu lnnian B. Brabner teçhizat, tayyn _ Lltvinofun nutkunu verelim: 
rJ ~ ncş...--edt!cn teblığ: re ve tank kifayetsizliğinden: gene Mosırov-ı lO (A.A.) ·- Tass a. 

ı 0..-trw mıntakasındn Rus kıt'a- donanma h<\va kuvvetlerine men - jansı bildfrıyor· 
tarı ~tün düşman hücumlarını e-Jb ve bir tayyare; fabrikasına sa • Litvinof 8 Temmuz akşamı r:.d. 
,,~ederek Almanlara ağır zayiat hib bulunan mülizim Hopkinson; yoda, ingilızcc olarak aşağıdakı 
~fşlerdır. Beaverbrookı"un nezareti zamanın- nwtku söyl~miştir· 

l>olosk mıntakasında am.1<lane da imal ecliler. tayyarelerden hıç • Hiç brr muahede ve pakt, H!t~ 
~arebeicr devam etmektedır. bıirinin lngiltere muharebesine i ti- lerin cürüm ortaklarının ımzasını 

IJ.<1lar azimkarane mu'kabil hu _ rak ettirilmediğind n şikayet etmiş- taşıyan hiç bu taahhtid, hıç bir 
CUınıara.a bulunmuşlardır. lcrdir. işçi pa.rtiıtine mensub meb' • vild, teminat ve beyanat, aradakı 

Lepeı nı!lltakasıntla cereyan e. uslardan B. Garro?on~ n:1ü~immat dostane münasebetler tahrıksiz ve 
d n llluhar b l ...J S t k t' nazınntn hıırb kabmesıne ı~tirak c::t- beklenmedik bt!" hücuma karı::ı ka" -,_ e e E'ıue ovye ı n - · ·1m · • ki""' · · B G .... 
(l{rı kırk t l k b" Alm t- tiri esıru te L· etrruştır. . ar - fi ibir garanti teşkıl edemez. Hat. 
tize '--'- op u .~r .. an. mo 0 - roaones. tayyare imalatından mem- • lb" t H tl · 
tı.akr UI'Kas.nı. ~yuk mıktarda nun olduğunu, fakat Ameıikadan ta ızza ı erı.o lmza,.;ını taşıyan 
kt ;Ye malzemesını ve hus:.ısı ma muhtelif tiplerde tayyaTe gönder.il- bir sulh muaheciesi bıle Almanya. 

ne er1 ~ ı.. "b t · ı d" d el .. nın dıledıg~ı Zdman veni bır hü,,..um al'rtı e mış C'r ır. iği ve yedek aksamı bulunmn ıgı .J " 

lt>- Bori&ov nuntikasındn için yüzlerce tayyarenin hüHi. antre- yapmasına nıanı değıldir. 
!tıt:UW~· mıntakasınrla Sovyet polaırda bulunduğunu söylemiştir. Kin, ımha ve tnhrib harbı, Hit-
tn aları du'lmanı cıddi bir bezi • Levazım nezareti parlamento lcrin sebebi mevcudiyet:dır. Bit -

ete ıığra~~uşlard1r. müsteşarı B. Mac Millan tenkidlere ler, cMücaddenı> ısmindekı ese · 
~ ~ruısk mıntakasmda Sovyet cevab vererek demi,.tir ki: rinde dünya beynelmilel bır sulh 

1~ a1ar1 mevzilcrinı sağlam bır ~~nk ve top .i:nalatı 1940 se - devresi i~ak ettiği mü<l.detce nev. 
~de muhafaza etmektedırler. nesını.n. so.n 3 .. ayına naza~an l 941 mid olduguım ve harbsız, hayatın 

da 0 V"ograd - Vol nsk mıntakasın ıı:ne~ın ılk uç ayınd~ Y.u~~e 50 hiç bir manası olmadığını bizzat S t kıt' 1 b. ""k d"" rusbel!ınde ::ırtmJşhr. İkmcı uç ayda T af t · t" İ k .1 l 
ll'lan ltı .. :. .a arı ~yu u.ş - ise yüzde 100 artacaktır. Daha 1 ır e lmış .r. •ısan ~~· e su an. 

~ lerını "vvetlerının ıler.. hareket • f la b"" . t . t k b"lh mış tar aıar, dumanı tutmt-kte o. 

Stalin hathnın 
derinliği 30 
kilometre 

Roma l O (A.A.) Coıiern 
Delb Sera gazeteşı dün neşrettiği 
bir yazıda, Stalin hnttının pek kuv. 
vetli olup 30 kilometre derinliğe 
malik olduğunu ve Rus ba~kuman
danlığının son haftalar zarfında tab 
yalar aTasında başka müdafaa te
sisatı inşa ettirdiğim haber verdik
ten sıonrn, 1914 - 1 8 muharebesine 
i~tirak eden bir Alman zabitinin 
raporunu :ıeşrctmektediT· Bu zabit, 
Alman r..rkanthnrLiyesinc verdiği 
raporda Stalm hattını müdafaa e -
den Rus kıt".ılarının fevkaludc ce
sur, iyi talim görmüş ve hazırlan
m1ş mükemnıeı sil:Jılı güzide kıt'. 
abrdan mürclckcb bulunduğunu 
kaydetmektedir. 

Gazetenin fikrine göre, Alman 
ba kumandanlıgı Rusların Alman 
ordusunu iislerinden çok uzaklara 
gibneğe icbar edecek şekilde çe -
kilmekteme Stalin hattında muha
rebeyi kabul etmelerini ıtercih et • 
mektedir. 

Alman tebliği 
11 n_ tutntakt;ıdırl&r. t:k. imalscd, .1 op: 1 •• an -hı k~sıa lan harabeler haline gelmış şe -

~ar b k .. 1 mes:ı uzumu a ııan- . k r 1 
d tnan Ya a ya mıntn asınd~ ı duş - dnk.i tenkidlere gelince aöyliyeyıim hırler,.nçlı , s~ a eL, ,an~ arın, zev (Baştarafı 1 mci ı.ayfada) 

ttll ' 1 'ı taarruzd.ı kıt a.örmıı- ki bunların imali için hayati ehem. celerın ve kız KD.rdeş.er:n hıçkn ık Şım.dtye kadar 25 bin esir aldık. 
cJ# lll... ak • mu avcrlı(.'tiJc karşı • miyetı ha:z olan makine ve atelyc lnn H " tlc,..ı me->'ud ve memnun e.. Londra I O (A.A.) _ Afi: 

hti....,ın tadır. Dı er rnın~kalarda IRIMı zamanına nazaran 6 mJtı· ]: art- den unsurlard.r. l · h · t" h • ngiliz efkarı umumivesi Rus cep Yi1k e cmnnyc.ı afa bır hare. mıttır. istiklallerini kaybeden milletler ' J 

ket olmamı~ı ır. Şimdi Avrupada :c dıg-er kıt'a. nesindeki vaziyeti itıdalli bir nik • N k p t binlikle muhakeme etmektedir. Hus 
Tabrib edilen tanklar 8YyOr OS ların balı kısımlarında yangın ların cephenin büyük bir kısmını 

Çarşamba günü öğleden sonra gazetesi diyor ki: vardır. 12 den fc1zla devlet. ısttk. azimle mudafaa ettikleri ve kuv _ 
~vyet taJ yareler; tahrn!nen 100 15llerindt!n mahı·um<lur. Bu xicv . vei m:aneviyelerinin iyi oldu~u mü. 
~n ıa!tla tahrib etmışlerdir. '' letlcrin fü::mnden çcıtırgc. sürü . şahede edilmektedir. 
Tayyarelcrınıiz geçen gece Os- Almanyaya karşı leri geçmış tarlalar gi'bi, yağma Daity f elcgraph gazetesinin Mos 
~ ve Novograd _ Volinsk mınta edilmiş, harabezan dönmüş \'e kova muhabiri, Hitlerin ilk hedefi-

la.ıarında cFişman kıt'alarına kar. Amerı·ka derhal milletlerı esarete mahkum edil - nin ıınerkez.i Rusyayı Baltık ve Ka-
~. taarruz!arına devam etmişler _ mişlcrdir. radeniız kısımlarından kesmek ol -
"Jt. h b 1 d HHlerle yapılmış bitaraflık. a . duğunu ve bunun en mühim eşash 
!ehliğdc bundan sonra Salı ge. ar açma 1 1r7J demi tecavüz \'e ~dostluk> paktla- fikri teşkil et.tığini yaı.maktad ır. Bu 

~~ şark cephesinde avcıların hi. rı ,gi:bi astlsız bir perde arasında suretle Ukraynadakı hububat, de -
"" Nevyork, 11 (A.A.) - Nevvork h'I" f l" 1 m· v l"k K fk _ı k" " Jes, altmda~ı 88 Yunkers tay. .J a a se ı ane ve sözde miistaki rr e çe 1 ve a ·asyaca ı pet -

,~.. Post gazetesi, vazrlıgw ı bir başma. b d · rol -hası ~yıılmı" olacaktı F 
• ~•elerile Sovyet tayyareleri ara- "' i:r mavcu tye:. geçıren bıı:tkaç kat .... h. .. "' " . r. ..a A -

lıı.da uk b l t" h kalede Birleşik Atner.ı1kanın der. memleketi yakında ay!tli akibetin . ıç ş~phe yok kı _ Sovyet huku. 
ı,_-, v U u an çe ın ava mu - hal Almaı1yaya lıarb açması"'ı ı"" . . . .. Tn.eh vazıyete tamamıle vakıf olup 
;:.'tebes:i hat!kında tafsilat ıver _ ' .. ""' beklemedığındeıı lk1m şuphe ede. . b od h db" . 1 "l~ltted . ti yor ve diyor kı: bilir' .ıca en er tc m a maktadır. 

33 ır. Birleşik Amerika filp:ı harib ha. · A bir .. d le Ayni gaı:etcnin Stokholm muha-
~: Al'llan tayyaresi ~tjirül - !indedir. Harbdeyiz, çünki} dün. . mıuuı:::. muca e y birinin fikrine göre Alman kuvvet-
~t.ü.r Hittier ıaraıından nltı sene ug. . .. . . • .. . 
~ · yay1 zaptetrncğe azmetmiş olan raşılarak ihtimamla hazırlanan len, uç hm tayyare ve ~ mılyon er-

ir.:_ "Yetler beş tayyare kaybet - hü~yet için<lc ~vcudıyetimizi Al ih b k den ınürekkcb olup ayni zaman -
,~1e•dır. Bütün pilotlar sağ ve bile cbir hakart:t telakki eden ada. ~uazzam 1 m~~d :ı~ 1:.18 ;"f5~e da güzide zırhlı fırkaları ihtiva et. 

ll°'..dır mın yolu üzerinde duruyoruz. arşı yapı an şı . e ~ mu.ca<_e enın mektıedir. Alman tayyareleri cep. 
'it 'l'a""; 1 . . Köstencev· . siklcti mcı·kezi şımdı Amcr!kadan hede anudımc hir mukavemete te-
·'l4lce" ,,are e~ımız, .Jk., Millet itibarile mukarldcratımızın fiili yardım görnwkt" olan Ingıl _ sadüf etmektedirler 

a v Sulınad:ı Iımanı ve na - bu iharıbin neticesine bagvlı oldu.. t ·ı d · ı b'lh · e _ . . . 
1 

ere ı e omınyon arına ve ı as. Berlinden Stokholm'a gelen mn-
llqlıaı"apur.urırıı ve Pıocştı p_etro ğunu görüyoruz. Artı!k sulh ıle ~ S:Wyetl~r Birliğine tahmil e - Jlıma göre, harekatın beıanıinden 
d. r arını bomb rdıman ı:?tmışler- lhanb ara:smda, ?>unlardan birini dılmış bulunnıaktadır. ve gayrimuntnzar büyük Alman zn. 
~a·!_ tenceY";. karş• yapılan h~va intihab etmelt. hakkına malik de. Bu memlekeLlerin kat-şılaştık _ yiatından doıayı burnda bir huzur. 
~l!ı.··"'4Zunda, bombard.man tayya- ğiliz. Kendırniz için masuniyet a- lan yegane vaz:f<:?, müşterek düş. suzhrlı: vardır. 

"-'t-....· . -----o-
~ .. '1z1Pn 9 u 14 diişman tayya- ramayız. Pu har'h bizim harbimı7- mana karşı sonuna kadar amansız 
~ ~ (\ ~rşılaşmışlardır. Vukua dir. Nazi rcJimi düşmanımızdır. mücadele etmektir Rusyanın Vaşington 
~)"yn hava mtfhgrcbesinde. bir Mademki bu bizım harbimiz:fü, . Dünyaya tahakküm hülyasını elçisi Ruzvelte iyi 
'l ta ternız düşır.üş ve düşmanın haılbetmeli)iZ. Bız yalnız harb taha~uk eW!"ıı'cl.c ıçin sa:r mcm-

~Y:Yare:;i düşıirülmilştür. malzemesi .. verip. ingilizlcrrlc.n Ieketlere karşı şeytani t~~av~z haber] er vermiş 
~ !lsltova 10 (A.A.) - - Ofı: kanlarını dökmelcnnı istememız pJ.5.nlarını hazırlarken Hıtlenn V.aşıngton, ıı fA.A.) _ Sovyet 

'a. a~et kıt'alarının Rumen bas. namuslu bir hareket olmaz. tatıbiık ettiği tek ~1ustur. c.:\yır, ve büıyiilk el~if:i B. Uwanskı, Amerika 
~:;ınıu birinci taburunu topç~ hüeum ~t ... olmuştur. • . •w• Reisicümhuru B. Ruzvelti ziyaret 
~~tamamen inıhn ettikleri b.I lzlandanm işgali Roma ve &tıgiliz - Sovyet ıf~gt etti!kten sonra gazetecilere yaptığı 
~ .~t:cı;.r. Üçüncıi taburun Be f"nde nasıl karşılandı ? İngiliz başvekıli Çorçil, kendı - beyanatta cRus - Alman h&rbinin 
~l ~ U~.ı: mahvolmuş ve müteba- r 1 • • sı"nın· mu"rne.vyız vasfı olan bir dev. es fı ı facia) inkişafı h ıkkınd, reısicümhura 
iL 1:.:_<ii'nıiştir. (~ lllCl .~Y Iet adamına has bir a~layışla Hıt. iyi haberle" vPrdim> demiştir. 
~h' • .a.n bolşevızme kaışl mucadele .c: lerin hilelerine aldanmıyacağıru 

ılıye Vekili şehrimizde derken ~vvelt 0

1
n1a ydardun esklını dünyaya ilan etmiş ve Hıtierin mak için biltün gayrefü:nni azamt 

b,.ıı... uzatmı§tır. e zan aya a er . ~. . ·1 • b t f d 'kl . 
~~~~Ye Vekili Faik öztrak, ıgöndermekle Avrupa işlerine mü - Sovyetle~ Bırlı~ını mag u

1 
;:,e n:e. - surette sure ece erme şüphe 

a. ~ınk: 'l'oros ekspresile An- da.hale etmiştir.,, simn Brıtan~ a ım~aratcr uc.u~ ıçın ('dilemez. 
dan ~eh · 1 · . v Roma radyosuna göre felMtetler ve musıbetler dogura. Sovy t millr>tleri. Sovyet hü • 
liaydarpıımdıze,rgel mıştıBr. led~- R mn ~dyosu ise lzhndanın iş. cağını söyJ,-.miştıı. Bız de Hıtlerın kılmetinin rc·s. sevgıli şcfı'llız Sta 
b aşa a a ı ve e ı. o . 1 · b" · ~~ısi bı· Luti" K d 

1
., 1A linin Amerikada olduğu kadar gaıibde gahb ge me:.ın•n ızım ıç n linın davetinP ronsuz bir heyecan.. 

\" beled·. 'k. ır taar ... f VdJ a. ~t:lyacla da halk arasında büyük ne ıkadar bu) iık bir tehlıke teşkil la cevreb 'V muşlerdir. 
~y ~ er anı ra m an lt d .. ı· l d d · 

l 
nrnı ~ • bir hayYet uyandıı ıgını, zan a n edere ını mudrıkıı. Macar rarlyosuna göre 

Otıd ı.. • f • . binlerce lngilız ask~ri mevc~dken fngılız ve Sov~ct mi!letlerının Macar raO.}Oi:iU Litvınafun iş 
rada hır ngılız buranın konınmnsl içın Amenka~~n geçicı mU\ ffak.yetsızlJdcre uğ - başına geth· lffi.E'S sebebi11i söyle 

Casu ld böyle bir h~re.lt:tt,.. .bulu~~. 1 .~çın rayarak d, hı bı•ç.-ık ıztırau, ır.ah. izah etmektea:r. 
~!\dr su ası 1 bir sebeb gösterılemıyecegmı. soyle rumiyet \'E 6ai'e erl \ k.ırş laşma - Litvinofun irgıl"z y hu<lılcri 

0 
il 1 O (AA ) - George miş ve bu ı«gdlle Amer ka _hnlkınul ı rı mumkundllr. Fakat tarı hın v~ arasında ı "i ostları pek çoktur. 

We.rı dl\nnstrong, dtin Lonclıa - harbe süriiklenm
1 

ek. tehl~esıdnde ;u- butün :nsaniyefn huzurunda İngiliz.le•·)<' daha ı;ıkı b"r te:n· s tc. 
n worth hapisanesinde i - lund.uğunu ve ngılteremn e t • l · ·· a · b I · · · S l I f 1-llıı' diJnı ik il · ld .. b'r delil mcs'ulıyet crmı mu ru< u tınan mını ııçın tn ın ,ıtvıno a lt'M·nr 

, ~"% 1
• ır. Armst ong, hnrbin lanu. ctc ~~ mı: ? ':~na 1 

bu iki millet n üzerler:ne aldık - kıymet veırn.ş bu unmaktadır. 
lıı... . erı oasua olarnk nıılan teşldl ettıgını bildınruştır · . • . . • ""1~ir. (Radyo gazeteis) lnrı tarilıı vazıfeyı şerefle başar .. (Radyo gazeten) 

Hataları affetmiyen 
hadiselerin ağır 

hükümleri 
Yazan: Selim Ragıp Em•~ 

ı ıııgiltere devletinin tava11utile 
Sovyet Rusya ve Lebistanm eL 

yevm Londraya iltica etmi, bulu -
nan hükumet heyeti arasında bir 
Yakmlatına eminine çalışılmakta -
dır. Bu bumuaki gayretlerin pren -
sip itibarile semereli bir safha.ya 
ginndde olduf,wu da haber verili -
yor. 

MalUm. olduğu üzere bugünkü 
harb Almanyn ile Lehistan ıırasında 
zuhura gelen bir ihtilaf üzeı ine çık • 
mıı İngiltere ve Fransanın Lehis -
tana verdi!d.!ri garanti neticesi gar
bi Avrupaya sirayet e~miıtir. Her 
yangın gı'bi bir defa başlamış olan 
muharebe, snha$ını genif lete geniş. 
lete bugünkü vasi ıckl"ni almııtır. 
O suretle ki harbin başında dost 
olanık yapyan Sovy<\t Rusya ile 
Almanya, hadiselerin mukadder 
niznm ve kavaidi neticesi birbirile 
karııılapnaya ~ saah çekmeye mec. 
bur olmuşlardır 

Lehistan mnğhib edilerek toprak 
ları Alınan kuvvetleri llarafından 
istila edildiği zaman, bütün cihnnı 
inkisara uKnıtan bir hadise vuku -
buhmı§tur. Bu lı8dise, arolarında 
muntazam muahedeler bulunması -
na rağmen S ;:,vyet Rusyan!lt Le -
hiştan arazisine tecavüz etmesi ve 
ona aid toprnkl rı paylatması ol -
muş.'ur. O vnkitterıberi aradan iki 
senelik bir :uıman geçm~tir. Hadi.. 
selerin seyri ve neticesi olarak Sov. 
yet Ru-yn ile Almanya harbe tu -
qunca fngı1terenin Sovyet Rusya 
tarafını iltizam eylemesi ve ona 
yardıma karıır vermesi kendi men
faatları bakımından bir icab ol -
muştur. Fakat bu ynrdım, Sovyet 
Rusyanın i§gnli nltmdnki Lehistnn 
topraklanndan bugün feragat etti.. 
ğini 'kabul eylemesi kaydile rartlan. 
dırılmıjtır· Ayni zamanda, o za -
manici istila hareketi ne:icesi esir 
olarak ele gcçirtlen ve hu gün Sov
yet Rusyada bulunmaları liızım 
gelen iki yüz bin kadar Leh aske -
rinin tekrıar silahlandırılarak Al • 
manyaya ka"fl harbe İftİrak ettiriL 
mesi de, gene İngilterenin yapmayı 
vadettiği yardım kayıdlan cümle
sindendir. 

eski Sovyet Hariciye Komi.eri otuı 
bir müddet evvel faal hayattan çc 
kilen Bay J..itvfnorun Anglo-5ak 
son alemine hi?aben İngilizce söyle 
diği nutukta da, mariye aid bu ya 
lıf.lıldarın merareüni sezmemel 
mümkün oJıunıyor. 

Fakat Bay Litvİnof'un izhar et 
tiği bu meraret duyguları arasınd. 
göze çarpan cümleleri, maziy~ aic 
siya.selin iptidaen itlenmiı hı.talar 
hakkında ısnu· e:mcden bydcdi.leı 
mes'uliyeti babı.inde, yalnız bir ta 
rafa tevcih etmemek İcab eder 
Mesela fngilterenin çu veya bu ı;e. 
beble Sovyet Rusy ile bnğlant 
yapmadığı ileri sürülerek akdi za 
ruri göster"lmek istenilen anlafma 
ların sebeb ve hikmeti, hiçbir za 
man bir mazeret olarak or~aya sü 
riilemez. 

Maamafih olan olmuştur. Hiçbi 
münakaşa ve delil, tarihe mal o . 
lan bir hakikatin çehre ve mahiye 
tini tebdil edeme:ı. Bugünkü h'.lrb 
muhakkak ki bir değil. birçok mil 
l illerin mütemadiyen ve mıitesel • 
sil bir sure~te işliyeg .. ldikl rİ ı-ıuh 
telif hatalann bir mahsulü olaral 
meydana çıkını t•r. Ner v,. karP 
gidccrği ve nasıl bir şekil alncağ 
da bilinemez Fakat akıl ve man 
hk, dünyayJ bir har2beye çev irer 
bu yangının biı an evvel ve in sa -
niyetin yüksek menfa!ltl ri nf'ının· 
söndürülmesini amir bulunmaktndır 
Her nereden gelirse gelsin kin v• 
ihtirasa dayana11 bir mücadele, hiç 
bir zaman bir yeni dünynn:n temel 
taılığı vazifesini göremez. 

~llfinc &~Ltf- c'IUÇJ 
Japonya.da 
mühim bir 
toplantı 

Parlamento fevkalade 
toplantıya çagırılıyor 

Tdkyo 10 (A.A.) - Huküı~ıet 

azası ile ordu 'e d<m nma er;uın 
bugün muşterek bır hıf.ılaııtı yap. 
mışlardır. Yomiuıı Şımbun gaze. 
tcsine göre, bu toplantıda mi.ıhin. 
meseleler n:.üzaku-e eaılınıştır. 
T~o 10 (A.A.) - Ja.pon par

lamentosunun fevka15dc ıçtıman 
davet edileccğ; haberlerı 'ard11. 
Bu haberlerin, Prens Kdnoye ta -
rafından bugün öğl · dt'n sonra b•r 
çok hükumet erknnı ile yaptığı 
konuşmalardan çıkarıld:ğı zar.ne. 
dilmdkte.:i :r. 

Mutad kabine t:>plantısı oğle -
yin ni:haye~ buld;..ıktan sonra ma. 
liyc nazırı Kavadıı başvckı1in nez.. 
dnide ikı suatlerı fazla alakonul • 
muştur. 

~~~~o--~~-

Sovyet Ru:Sya nrniemperyalist bir 
hükUmetti. Bu seheble herhangi bir 
ihtilafın silah kuvvetilr.: halline pren
sip itibarile muarız bulunm~ı İcab 
ediyordu. Buna rağmen Sovyet 
Rusyayı Lehi:stanın mağlubiyeti 111. 

ralarında, mezki!r hükfunete aid a
razinin bir kıamım elde etmeğe ma
tuf silAhh bir harekete bqvunnuf 
gördük. Bundan sonra Baltık dev.
letleri hidiaeleri meydan" e-eldL 
Lctonya, Litvanya, Eatonya birer 
birer iMral olundu. Daha ııorva Fin
landiyanın IW kısım arazisine te - Roma Gorizia kruvazörünün 
sahüb eder bir vaziyet aldı. Niha. 
yet Besarabyayı tamamen, Buko - torpillendiğini tekzjb ediyor 
vina'yı da kısmen istila etii. 

Abnanyanuı muhtelif ııebeb ve Roma 1 O (AA) - Ofi: 
iddialarla kendisine kal"lı açtıığı İtalyan bahriye nezareti Goriz.ia 
h,ubde, Sovyct Rusyayı f ngiltcre kruviazörünün kııybedildig:i hakkın 
ile ifbirliği yapml~ bir halde görür dnki haben tekzib etmektcdır. Baş 
ve her türlü tecavüz hareketini ka gemilerle bir arada bulunan bu 
topyekUrı takbih eder bir vaziye~e kruıvuz.ör bir ing.liz denizaltısının 
mütahode ederken yakın mazinin hucumun:.ı uğramışsa da yaptığı se. 
bütün bu hadisatını hiizünle hatır - rr manevra sayesinde torpıllcnmc!k
lamamak ~ldcn gelmiyor. Nitekim ten kurtulmuştur. 

Sabahtan Sabaha: lerle adı gibi sevimli bir bereket 
b,ynağı oldu Ayni hizmeti Ge-

'/l Jf • [ •dize, Menderese, Seyhana, Ceyha-
lYI QV l YO na ve emsnline yapnhildiğirniz gün 

kııın selden, yar.ın kurak~an uu-ar 
Irmak ta.pr, s~ bnsar, ~ay ta- gören topraklarımlZ vadettikleri 

§al' sel olur. Nehir lafar bag, bah- mahsulü fa7.lasik vennekte gecik. 
çe, önüne geleni zarara sokar. Kı. · ki d' T b' ı· ld ~ b' 

ıl nnakta 5 h M d mıyece er ır. a ıa ı o u&:u gı 1 

: 
1 Nilüf n, ~;na, A e~ ~res- bırakmak, onun verimini azalt -

en __ ,_ ere .. 
1
. ar nal 0 uyu maktır. Orman ve nehir bu topra. 

çaprllZlllyan ın ı ufaklı su arımızı y 1 b ,___ k"' •· ·· k d k "'-----• d · · .. ııı lisö .. l · g n a11.1,.rl 1 omuru a ar ıymet 
VRIMVUI evrUtın nıa r erı, l"d' Fak • 1 Dürzil · l y h la "b" ı ır. et amenaJnıanı )"apı mL 

b 
•-~lrdı, nam akmyaktn gı ı yan ormandan köprüsü, hendi ya. 

aı - ırıp can ya n an me.. . 
nedecek çart>yİ bulmalıyız. Tabi- pı~ıyan n~bırden fa)d~ bckliye.. 
a.Sn vahıi unsurlarını terbiye et- me>:IZ· A.vrupnnın mavı yolln .. ı 
mek güç değildir. Yeleleri kabar. nehırI:rdir. B!lltık~n K~r!denize, 
mış cesur ve meh"b erslanı bir Atlantikte~~ .~kdenıze bulun Ruı
mangal kedisi h. n .... getiren insan yayı ve ~ulun Frn~sayı 8§1~ ge
neye muvaffak oL nmıvtır. Türki. çen mavı. yol~ar .. bırkaç _nehrm !•
ye Cümhuriyeli ne geri ruhları ne mar edilıp hırbırme baglanmasıle 
dik baıları terbiye cbniştir. Top. meydana gelmi~tir. Nehir yalnız 
raklarımızı hırpalayan bu dik toprağa hayat veı en su değı1, 
ba§lı suları do. irademize rarne- memle~ete a fal~ y~ldan d~ha u. 
deceğiz. Onların zrunan zaman cuza hızmet eden bır ,osedır 
başımıza. derd açan İ..ynnlarını Biz de ya:Jecağız. Şarlcın )•alçın 
kökünden bnstırmak için bellerine dağlannı delip demiryolu geçiren 
zincir vuracağız. Birkaç yıl cvve- Türk eli bunıı da yapacaktır. 
line kadlU' Y cıil Bursa ovası için "7l. l C l • ~ 
tehlike olan Nilüfer yapılan bend ~u.::han ~h1<11 
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(,_.__s_ .. _e_h_i r __ B_a_b_e_r_l_e_r __ i_) Mahkemelerde: 

Şeker muhtekirleri do 
mahkfım oldular 

Beyazıdda bir 
flrıncıyı ağır 

surette yaraladılar 
ı····························-····-········, 
~ iki saThoş hiç yoktan fırın
: da kavga çıkardılar, biri 
~ fırıncıyı bıçakladı, SOAra 

da lır:..-ım camını, çerçe -
. ve.ini indirdiler 
t ~ 
~ .................................... _ ........ . 

Evvel'.ki aık.şam, geç vakit Beya~ 
zı<lida bir tecavüz ve yaralama 
vak'ası olınuş, iki sarhoş bir fırın.. 
c~yı bıçakla vücudunun muhtelif 
yerleri'll'den vurmuşlardır. 

Beyazıdda Orciu caddesinde 141 
numaralı pasta fırını sahibi Kad.. 
ri, evve~ı akşam fırınında otu 7 
rur.ken i<Çer1ye Ahmed ve Necati 
adında iki şah ıs gelmiştir. Çok 
sarhoş ıbir \azıyette bulunan AJ:
mcdle arkadaşı bır pasta ahş verı
şi meselesinden bY.idcUenerSk fı -
rın satıibt Kadnye küfretmeğe baş 
lamışlaroır. 

Bu beklenımedik vaziyet karşı
sında Kadri de onlara ayni tarzda 
mukaıbele etmiş ve bu sebeble de 
iş bir <llivü,ş.meye mü:ncer olm~
tur. Bir müddet devam eden bu 
arbede esna.s.ı.nda, mütccavızlerden 
Necati bıçağını çekerek fırımınm 
üzerine atılmış, vücudunll41 muh
telif yerlerinden tehlikeli surette 
yaralaım~1ır. 

Bumınla ôa b1<l<letlef'ini· yene -
mi'Yen azılı samoşlar, bu defa da 
fırmm camıı\ı çerçevesini kırm.ş.. 
lardır. 

Güırütti.iye koşan zabıta roEmur 
lan mfüecaviz.lerin her i'id.sıni de 
yakalamışlardır. 

Kadri, tedavi altına alınmış, 
Ahmrole N'ecati haklarmda taki
bata başlanmıştı:. 

l lk okullarda da ikmal 
kursları açılıyor 

Kahve tevziatında 
yolsuzluk iddialarına 

Vali ne diyor ? 
--

l
r~•••••••••••••••••••••M••• .. ••-•-• .. •• ... , 

i Francala tevziatı i 
1 t 

~ için yeni 1 
: ledb. ler 1 dı 1 Gedik.pa~da k·iıl<ısu 50 !kuruşa i ır a ın satılması icsb eden kesme ~ekeri 

i 55 kuruş üzerinden sata!'ak ihtikar 

Şemsettini ti ay 3 gfüı miic'l 
hapse mahılniın et.ıniştir. 

Müzedeki hadisenin 
duruşması 

"Mükeyyifattan addedilecek ve ihtiyaç mad
delerinden olmıyan kahve için bu kadar 
titizliğe ve tenkid gayretlerine yazıkhr,, 

Francala fırınları artırıl • 1 yapan bak:::aı Agobla, karısı ve 
tezgah.tar V croa :ıka ve çırağı Ni. 

dı, 40 bin çocuğa da lran • i şanın duruşmalıırı asliye 2 nci ce. 
cala verilecek i zada dün n:ıhayetlenmi ştfr. Asliye 8 inci ceza mahke 

1• M-ı..n. m ı··, ,,5 ı· dün •Ttirlk. İslam nsarb mtiz 
a.ı.11.1\.e e, sus -..u.arı .... er ıra 

Francab teniahmn fırınlar : ağır para cezasın:ı mahkfım etmiş de vulkua g-?len bir ha~aret h · 
tarafı~a'!' ~yi yapı~~ıiı Lak- j ve aynca dük.kanın da hır hafta sesinin duruşmasına bakılmı 
kındakı ~yeller uzenne bele. • -~:..:ıd 1 k Hadise ~udur: 

K h t · t h kk nd ..ı:.. • t db. 1 1 b i unw et e apatılm.asma karar ver a ve evzıa ı a ı a bazı Bakııl"köy kazası 150 şer gram ..... ,.e yent e ır er a 11U$, u ı mişti Bazı c.;ebcblerden dolayı m 
dedıkodu ve şikiıyetler yapıldığı. eksik tevziat yaparak elindeki arada francala imal eden ftrın. : r. nıiın gece hcltçilermclen Arifin ı 
nı yazmıştık. Vali ve belediye rei. ka!h'Veyi mahalli vaziyete nazaran ların mik."arı çoğaltıfmııtır. i OIUmle lehdid etmiş t nihayet verilmesine karar ve 
si ddktor Lıllfi Kırdar bu tevziat seyanen ta~im olunu tutmuş Fraoc:ala imalatı için ayrılan un i . miştir. Müze miicüirü bunu 
.ı. kık nd d"' k _,,J· ·ı miktarı yaıiden Taksim, Os - .: Kara.gümrükte vukubulan bir ua ı a .un eı.ruısı e goruşen ve müıteba~{i hissesini ald:ğı za • disiıne tebli~ edet'k•~ n. Arif inf 
b · uh · · · ı ınanbey, ,.. _lata, yeni,.,.,..,., Sir- i. tehdid ha.disesının mulıakemf si as 
ır m arrırımııe şun arı söyle - man da 250 gramı itmam edecek "->"' Y-" kapılmış ve mü füni vazife sı · ı· keci, Beyuıd; Ba1ıkpazarı; ! liye 1 inci <:ela mahkemesınde dı.in 

m.ış ır: bir t-.311...ır taı-zı bulmuştur sında tahkir etmiştir. 
t:t.ııu Fatih, Tabtakale, Bakırköy; E. S net'icelenmiş~ı;:. -

- Kahve tevziatının b:rkaç gu" n Adalar, b;r kı'"·,..,ına hisselerini B h. d' d" ı.:: d 
.J·--ı..- · .. ..J • .,.,., yüb; Laleli ve Şehremini fırın.. : Hüd~senin su-çlusu Şemsettin u a ıs~n·n tınl\A.I uruş 
ut::u.JıUCrı mutemall;yen üstünde du~ tamam vermey·,· digver kısmına da 1ar ih · ·· · d'l • sında m·','nkem:> bazı k'ımc:e)nrı ına tiyaca gore tevzı c ı - • kendisinı terokeden metresi Ha ti - " ~ "' 
rulan bir mevzu. halıni aldığını Hdnd ımevrudatla ikmali mahalli mit ve bu fırınlarda franc•la çı- ceyi sokakta yakalı.yarak, bıçağını hid sıfatile din~emişt • r. Bu ar 
görd~ için size bu mesele ha'k.. vaziyete göre daha münasib ad - : karılmasına müsaade olunmut- çekmiş ve: Tapkapı sarayı müze.;i ınii 
ıkıında izahat veı·mek ihtiyacıru detmi~r. Fiş da.ğıtılrr..ııyan diğer : hır. Bu suretle halkın franca1 a c- Benimle bi.rlikte eve dön, Tahsin Öz df~ ş::ı.hi-1 sıfatile 11: 
hissettiım. t-'1·-J d k ..>- sö·deci • fınnJarı o .. nu'"nde fa~Ja bekletil. -n-mm OfllUl ar a, yu arıu.;.-s .; ı ~ ! ~ yoksa, seni ~imdi öldürürü::n . ., nertı.K: 

Evıvela, kahvenin bir !"""'""'l"ket ğırn' .g:.a..1·, almakta oldıı~u kahve • ••• -..:-:_ i>nu"ne aPl"ilmlf. olacak B h.d 
• ......... " JJU 0 .............. ... .-... • Diye tehdid etmi~ir. Kadınm c- en a isenin cereyanı 

iaşesindıe yer tutan ana madde - !erle tatmin edilecekfü. j: tır l lb 
1 '-..ı- l ad • k b 1 ·D;irer taraftan ku'",.;ik çoc ... •k. çığlığı Ü'zern:c etraftan yetişenler rasında bu unnıadım. Yalnız, 
er.tı:~ı om ıgını a u etme - Geolelim evlerine te-vı..i&t yapı. ... T' ... b ahk.k f 1 1 • 

· 1ıı.-·-d B'l' k lann L----'a ihtiyacını kartı _ hadü;eyi 5nlemişler, suçlu da ya _ are t ı. at ez ei{esıni tan 
mız ıcı.z.nıı ır. ı :ıyorsun•ız i sa- lan vataoo~r.hrdao bir kısmının i uaocaı t · ,J 

T . t v k'l' ·-y • lamak 0··~eı""' gu'·nde 100 çuval kalanarak, adliyeye verilmiştir. e tım.> ·ıemiı;ıtir. 
Y'Al ıcare e ' ımiz bütçe mü_ çalı<'lfıklaıı müesseselerden de kah : ~ ..... 

k 1 · d B" 'i' j \illa ibtivıtç olduon aliiıkadarlar- • Asliye l inci ceza mahkemesi Duruşma, diğer şahidlerin cE za ere en esnasın a. uyük MıL ve akhklanna: 0 - l 
l M li · h d d ca teabit ohmrnu$tur. Şehirde duruşma sonunda suçu sabit o an için talik edilmiih. 
et EC sı ,uzurun a söyle ikle. n-ıı...a so"zlerıme başlarken kah- : 
· 'b. bük' 4 t· · b a.ıı ! francal• yiyebilecek y(lfta 40 n gıı ı ume ımız şu uhranlı vel'lıİln bir memleket iaşesinde yer 

1 1 rcl dah · t' k · •- v • bin küçüle çocuk olduğu anlafı'-sene e e ı e ı, şe crı, e~:negı tutan ,_,a maddelerden biri olma- i 
,__ t d t t · d k · ""'' ı nııflır Küçük çocuklara yqla. 
n~r va an dŞı1 a mın e ece - n•s- dı.Dı"'', hu"kuı~ nctimi·,in iaşe madde :. 
b bol l b ' d o".. " rına göre 125 • 250 rram fran-

ette 0 an u mes u vat:ını - leri.ne dahi ve":ika koymağa ihti - • c:ıa1a verilecel.;tir. Hastalar için 

[EDEBÖVAT 
mı~ ve:>ika ~Ulü'fte milnıcaatta Yat; hissetmediğini teıbarüı: ettir - de dinden itibaren Galatada • (Bqtarafı 2 nci sayfada) 
kirzum gi)rmemlştir. Kahvenin mek\€, kahvP. tevziatmın \'Csika bir fınnda yeniden 100 aded : meye girişerek parça parQEl nr-şre 
memlelket iaşesinde yer tut:ın an:ı usulıüondeki ölçü ve görüşle mu • tır'3uz eıkmdı çıkanlmasına E ılroyıulmaz mı? Eh. şair • mtitercım 
maddelerden biri olmad•ğına, söz. b.,Janmı,ıır. : henıü,z tam. üs.tad olmasa bife susa-
lerı·mıı... başı-•Ia ;;;:!l.ı-et edı'şı'•ııc hakeme edilmesinin kat'iyen doğ- • • 1 ıu ,... "'r- · k · \ J caık değil ya... Alır eline ika emi. 
• iaşe çerçevesi içinde tetkik rdıL ru olmııyacagP'lı hatırlatma ıste- , ................ ~.............................. batı.rır öteki mütercimi... Amına 
mesı. van'd oJamı,vac::ı.k _ bu mad_ rim. Biz fişlerle aile ba~n:i hesab o.. h • • 

J t 'ğ' . ? Q ml 1 t -L ) un şe rımıze Ötekinin bu .~eJJC ~n teşebb'ÜSÜnd-en 
d.,,,..,ı·n tevziı' hakkında hakl· .ı..ak. e tı ımız _5 şer gra a s .ntUU a 

""'' 
11 ı · h daık · evveke haberi olsa idi bu işten 

S1Z ve ileri. geri. yürütülen sözler veri en 1'.a venin piyasa i gız - gelen Vekı·ııer va.zıgeçmesi ve başka bir h~ka)re 
h ._1 ... 1.mdaki kanaatimi bdiıimek leınım~ıfle mani olacak v~ veri1di-

ı.ç~~. gıv • kadar kahvenin halkın eline lkitaıbı.n<laın tcrcümele!' yapması 
w... Dı';.,.. ."-~p""a,J···ı şelırı· mize r<elen ~;ııa mümkündü. Hem niçin hakkında belli geçımıesini mümkün kılacak bir t<.d .... :-l.lı..r.. ..... \kU t- '}'=--

Şimdi tevziat biri !kullanmış ohcyoruz. Hariciye, Adliye, Maliye ve Sıh • böyle hareket etmesindi? Biçare 
başlı $Ö'ylenen ~yleri bir göz<lcn Eksik ve m~hlut kahve vs.'{'ab- hat Vekillerı şehrirrazde b:r müd~ çocı.tğu.n ekmeğinde gözü mü var. 
geçi~elim. ~~1iyor ki: rı eğer mevcud ise, halkın beledi det kalacaklal·dıT. Hariciye Vekili dı? 

rek hep birden kulak kabartırl 
Ses devam eder: 

- Beni babam on senede 
mamlamıış. Halbuki türkçeye s 
ayda geçirdilE>.r. 

Yaralı bir Lı Dame aux 
melias tercüme$i, içini çekcıele: 

- Ya ben ne divevim? Benı 
haftada Ahı"'lted Mit~t efcndifl 
eski terciiımesinden kopya etti! 

- Sen benim üslıibumdu 
sın? Hem baJQiana, bir acuze h9 

ne gelmişsin. Biliyorum. sonuıı 
,·ereımden öle.:ekşin, fakat 

cıBaz:ı semtlerde henüz tevziat Şüllmü Saracoğlu buradan İzmfrc Buından da şu aı·laşılıyor ki~ 
c...ı.-i.mizdeki lise, ögwretmen ve k 2_0 mevzu.at dahilinde buna ce~aret e. k'l d da t .. 
~ ... ~ başla:mamış.tır. Ba ırkCiye :.ı denleri ahi oldugw u ınakamlar nez- g.iıdec6k!bir. 1vlaleye Ve ı i Fua son zaıman crcume roman ve 

kenıdli .kıendi~ kıyacağım. d 
Terciinıe:ier hep bir ağız 

san'at ckulu müdürleri wn Maa- · 100 g rılmiştir Ağralı ve Sıhhat ve 1-çtimai Mua • ~ kitabcılru: iç~n nasıl 
rıf m"...ıu··n~ı 'r'"'"fı'k Kutun reı'sli • gram yerme ram ve .. dinde ~ilciyete lier zaman hakkı • Al b t b ı lmaı:s başla 

·~ ... . . . Adalard.ı yalruz 5JO eve tevzıat -.< • A _ •ıeneıt Vekili doktor Hulusi ata§ ır sel'Ve mem a o ı.a -
ğ.i:nde Istanbul kız lısesınde b1r lm.ış. mütebaki i 700 eYe yapıl vardır. Bızcle maluma. mevcud ~L Vekaletlerine bağlı d:ürelerde tet. mışsa, ıbazıı toy yazıcılar için de 
toplantı ya,ır.nl'Şlardrr. ~~ştıx. Balatta, Citıangirde, mad.ıığıına nazaran mahlut ~e e~:ık ki'kleroe bulunacaklardır. bir geçim ve rmk me-Relesi haline 

Toplaınt1da. ibnal kurslarına Yeş.il'köyde evler henüz fişler;ni kalhıve şayial~rın_:n da ~ubala-ga- .................................................... gelmJşt:ir. Hemn Cenobthak ilk 
müteallik her okulda yapılan ders alamamıştır.> Bütün bunlara muk landırıılmış o.duguna hülkmet.rnek l R T 1 H A L cephedekıilere insaf, ikinci cephe-
programlarh tetkik ve derslerle ni bir cevab teskil edecek bir key. icab ede:· . ... . Deni:zyolla.rının emekli \e sevilmiş delk.Here de sabı.r i.h~n buyursun! 
tavzif edilen oğretmenlerin listesi fiyeti söylemekle iktifa ed€ceğim: . Bu ıtıharıa mukeyyıfattan ad- mensuıblarmdan Tıırak vapuru süva. III 
tesbit edilmiştir. İstanıbu1un bu sderki tevziatta dedlilebilecek ve ihtiya~ maddele. r.iSi ve (teski ismile Ticareti Bah:riyeı. Etajerde Shakespeare'in türk. 

KıurSlarda her öğrebmne kendi i1h.tiyacım karşıiama'k üzere verile. riınden olmıyan kahve ıçın bu ka- Deniz Tica.re~ mektebi müessisi Bay çe~ çevrilmii bir cildi Voltai-re'in 
branş .na. aid derslere girecek .ve cek 1336 çuval ıkahveder. 557 çu _ dar titizliğe ve sarf edilen tenkid Hamid Nacinin oğlu Süleyman kap - bir cildine sesleniyor: 
mü'Zakereler<le bulunacaktır. Dı - valıını aldık, mütoba~i ·ınsmı pey _ gayretJlerine yazik olduğunu söy - tan müıptela. olduğ~ı hastalıktan k~r- - Beni asllmdan, ingilizcC'm-
ğe taraftan ilk okul talebeleri için de:rpey tef>lim etmekteyiz leııne".ıdiğime müsaade ed'.ir.iz. tulamıyarak evvelltı ak.<jam Heybelı<l~ den değil. fransızca kopyamd:m 
de nnaari:f müdürlüğü tarafından vefat etmiş ve cena:resi, aün. meslek. tıürkçeleştirdiler. Kolum. kanadım 

A •• d ;.J'b.'.l ~ ~ D .. ku·· yaralama ta.ş.larınm ve Deniz.yolları İdaresi ıkırıldı, uzun tasvirlerim bu<landı, 
her dkuJ1da aym l.tıt un en al ren un mennuiblannın elleri üstünde Heybe. 

a_. l ıl k rar Od ı •t• " meclislerim altii:.-t edildi. Sen ne 
ikmal !l\.urs arı aç mas.w.a a uncu ar 1 ıraz li kabri'stanına nakil ve mak.beresinr. hal.d~in? 
verilmiştir. vak'aları tevd1i edllmişl;ir. Aile..<;ine beyanı tazl. 

d 
- Ne hal<ie olacağım? Beni de 

İkm.al kursları açılan her okuL t . ha la ılar yet eder. merhuma Cenabı Ha.ktan 
da de~er avrı ayrı öğretmenler e mıye Ş K~cada ()turan Vahidle, ma~i.ret dileriz. Wışa benzettiler. 

· -~~ (Kal"Şllıklı hıçkırıklar.) 
tarafından idare edilecektir. ayni yer sakinlerinden Ahmed 1. 1 

Pratik eczacıların kongresi 
Türkiye Prt. Eczacılar Bir)jğin • 

d~: . 
BiTLiğimizin senelik umumi top -

lantısı 12 / 7 ;'941 Cumartesi akşa
ml saat 22 dt- Eminönü Halkevin -
de (Cağaloğlunda) yapılaca.1'.tıT. 
Sayın meıılek.taşlarımızın iıurakini 

dileriz. 

Askerlik işleri: 

Şubeye çaiırılanlar 
Yerli Eminönü Askerlik Şube 

ıinden: 

Şelııı:iuıaiadeki odun tacirlerin- R AD y O - Berri kimse c ıne & mıyor. 
dea bir pup Fiat Mürakabe diin bir meseleden dolayı kavga _ Beni de ... 
Konmyonuna mürat:aat ederek etmıiışler. bu esnada Ahmed bı - (Tı:wva:ı:ık:la u~uşan sinE'klerden 
baa itirazlarda baiumnuPardır. çaikla Vahidi vücudunun muhtelif CUMA. 1!·7·1.941 • biri arkadaşlarına vızıdlar: 
Bu ilrazlar, .-vvelce tesbit edil. yerlerinden yaralamış.tır. Bundan '1.30: Saat a.yarı. ı.33 Han ... p.arça_ - Gelin yahu, şu zavallıla. 
ırnia oı..o fiatlarta L •• ...::...ı....:: va. :ıar (Pl.) 7.45: Ajans haberleri. 8. Ha. Ilı al T 11. 'ht" 
-.... .,...uuau ~a Unkapanında oturan N!lzım fif PM"çaıla.r <PU 8.30: Evin saati. rın atH"ını s<Jr ım. ese ıye ı L 

zlTı't ~zön.iiDde tutulmıyarak admıd.a b;'ri de dün kahveci Bılalle l'2.30: Sa.at :ı.ya.rı. 12.33: Kemençe, yaç.la~ı var, . . . . . 
ayaen kabul edilmeai etraftnda bir :i:ş ımeselesinden kavgaya tu .. tanbur ve vicba. ile sa.z e.serlexJ. 12 45: (Sın€1kl~r .bı~~r .~ırer .merek ıkı 
top)ıımmakt'lıdu. Komiıyonun • . h be le 13. K" ı.e• •arı.ıı bedbaht cıld•ıı ustüne sıyah nok. 

L_LL_L! '-- ..ı. t tıır.Qmı,...., Bilal çakı ile Nazımı kaL Ajaııs a r rı. · ~ rı_. .,, "' ar. 
~ _,_... IUlntrl, senJes -r-·.....,. l 14· .,...,...,...,ı,. müıJ.k (iPL) 18· saat aya.. tadklar !kondururlar.) 

La..:L._d • çasından yara amıştır. · ~ .... ~....,. · . bnıialan satıı.lardan uK1n\ eyı rı. 18.03: Fası! sazı. 18.30: Memleket 'Baba sınek: 
kuran bazı kimselerin yük~ek YaraJı.lar tedavi· altına almm'ş, pootası. 18.4-0: Radyo swir.g kuarteti. _ Artık tercüme mükafatı yok 
fiaıa sat!} yapmııları yüzünden suıçlular yakalanarak haklarında 19. (İ.Jthsad sa.ati). 19.15: Ra.dyu di~zler ya ... 
Mürakahe Komieyonunuıı dün- ta.ki.bata başlanmıştır. Swi.ng kuarteti. 19.30: SttaL ayan ve Bu and.a etaferin ortasından yü. 
kii topl~nda teiuimizdeki o- ajans haberleri. Hl.45: Klasik prog_ rdkler paral::ıyıcı bir feryaddır 
odun tacirleri çaiırtlmqı ve ile. E-L• kt d ram. 2().1!>: Radyo gazetesi. 20.4:5: 1ropar: 
ri sürdükleri aebebler üzerinde iMi eme arara yar ım Solo şarkılar. 21: Ziraat takvimi ve _ Arlkadas1ar ... 
göriifülmaiftür. Oduncular, bu- birliğinin kongresi Tqxra!k Maıhsul·erı BO'J'l':ası. 21.10: Bültiiın te~ümc eserler ürpere-
ıün mer'i olan (!atlar üzerinde EıJO Emek~lar Y ardun Birliğin. Temsil. 22: Radyo salon orkestrası. 

h~lkınrlar: 

- Sen kimsin'! 
- Madaıne Bovary. 
Ansızın bir gürültü 

ve a.r'kadaşlarmın arasından sıy 
lan bir kitı=ı~ ..... ~, .. ::M;; parala) 
dk odanın or~asına yuvarlanır 

- Ya ben halimı kime anla 
yım? :fi 

TerOOımeler gene hep bir ar 
dan hayikırırlar: 

- Sen de kimsin? 
- ~uırnen müellifi Pan.~it ) 

trati'nı.n fraıısı zcasın<l:ın turl<çC 
çevrilınişiyim. Ne hale geldiği 
anlamaık is.terseniz, rumeJl~ 
1Jii.I1kıçe kada.r iyi bilen ve hatt3 

dilde şiirler bile yaztp neşret . 
olan Cavid Yamaca sorun, o ~~ 
söylesin. Benim bu türkçe b~.~ 
aslımıın tek satmn3 benzerı1l~. 
Fransızcama da pC'k az ben~?~ 
ruım yıa ... Nedir bu 'b:ışım.'.l gr e 

(Bü!tün cild!cr birer birer e 
je~n dokülürler. Biraz sonril 111 
elaya giren hizmetçi kız . h~lı et 
üstüne serilmiş olan bu kıtaı.J 11~ 
scdlcm görünce şaşırır, 5.def' 
söylenerek bal1'nn kapısına gı 1' 

- Balkıonu 'kapamalı. Gene 9 
flr kediler odaya dolmuş ol!l'lsl~ 
Neden<"e 'h """ bu kitablartı rrıtı 
., t o lmıuışlar! riil'I 

Sdkalktan bir satıcı sesi ) 
lir: ır• '](' r 

- E.s'kiler alayım. Okka ı , 
ğıd ahıyorum. lfü;ıb nlıycırııırı1 ıJ 

H11.1id Fnhri OzrırıF('· Aşağıda adlan yazılı yedek s~
bey\ann kayıdlarl tet1'ik edilmek 
ti-.tere nüfus cüzdanlarile ellerinde -
ki vesikalarla 3512 numara ile fU
beve müracaatları, 

·Lv. Tğm. Osman Oğ. Mustafa 
327 Etazığ (5~979) 

Nk. Tğm. M. HjJal Oğ. Enis 32 7 
lstanbul ( 5 09 1 2) 

satı, yapmanın mümkün ola •· den: 22.30: saat a.yan, ajans haberlt-ri, 
ımyacağmı ilave eı~lerdir. Birlik nizamnamesinin 1 3 üncü boma. 22.45: Ra<iYo sa-kın orkı>.strası. 
Komisyon gelecelıt haftaki top.· macklesi mucibince senelik heaab -
lantıda bu mHeleyİ tekrar ele ların tetkik ve tasdiki için l 9ı 7 / 
alacak .-e lüzum görürse fiat - 941 tarihine müsadif Cumartesi gü-

lstanbul borsası 1 
Devlet Denizyolları lşlelme Umur11 

MUdUrlUOU lıanları 
·--~____.../ 

lar üzerinde bazı deiifiklikler nü saat 1 de Divanyolundaki Bir_ 10/'1/1941 açıl~ • kapanış fiııUarı 
yapacaktır. lik bınasınd"l hazır bulunmaları ri.. Lv. Tğm. Mehmed Rü~tü Oğ. 

Ali Remzi 312 İst. (328) 4) .J ca okıTlllr. 

Pa%ar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ÇEKLER 

Aowt n b.pam~ 

L.ondra ı Btıerüıı 5.2025 
New-York 100 Dolu 13.2.20 
Ceııene JO-O İnit. J'r. 29.4.750 
Madrid. 100 Pe(eL& 12.8450 
Yokohama ıoo Yen 30 9150 
stotho.lm ıoo İılffO rr. 30.7850 
Altın 26.35 
24 feyax bh' gram 
külçe altıo 316 

ADALAR-ANADOLU-YALOVA 
HATTI YAZ T ARiFESİ 

Y
ft"' ipi' 

12 Tum.muzdan itibaren Adalar _ Anadolu • Yalova hattında _. 
fesi ta.t'bik olunacaktır. Yenı tarife iskelelere asılnıı.ştır. f eti 

NOT: Yüriikfili pl8.Jı ve Adalar, Bootancı, Maltepe zikzak set~ / 
ol:an 104 - 106 - 113 - 112 - 117- H9 - 116 - 121 - 122 - 1ı04/ 
126 - 133 - 130 - 135 - 134 - 141 - 14'1 - 145 - 1-i6 - 149 - 2'' , 
2ffl - 200 - 211 - 216 - 2'22 - 2~ - :mı - 2ı.e - 220 -- 232 - 3 ,... 

~-~-m-~-m-m-~-~-ın-~-~~ 
ve bu seferlerin ,cı11 259 rwmara.lı seferler Şimdilik yapılmayaeak 

nacağı t.arih ayrıca ilAn edilecektir. (5004) 

Jf-. * Eal.am ve Tabvilat ı 51 Mersin - skenderon yolu şilep posta s e, 
H h A 

İkramiyeli % 5 938 19.50 d Jl , ;il. 
- asan ey ga:.ı:e- • • • vrupadak; akıl • . . Delileri biraz iyi- Hasan bey - Za - Sıvas...Erzurum % 7 934 Tun9 vapuru 13 Temmuz 941 Pazar günü saat 18 de Sirke1:i e ~J ,. 

telerde gördüm.. hutıaneleriııde bulu • le,ince salıveriyorlar _ valhları büsbütün çıL 20.38 po6tası olarak • İskenderun Yoluna Jaı..lkacaktır. Uğrayacll 
l_~~~~~~~~~~~~--~_:na:n:.:··:·~~~~~~~~~ın:ı~~~ .. :·~~~~~--~~~d~ır~tm~a~k~içı~·~n~m~i~!.,_~~.Llırr~. -il_a_VII~-· ~~~~~--~~~ı.ı..~kl!'fi;~-"'~--u..w.ı.-.ıL""-~.....,.,.....,-.. ..... cLlmı::w..~-Laoııı:ı.ı.._,~~~~~~-
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Sayfa 1 

&ye 
Şekerin kilosunu 
60 a satmışf l llDOIJHDI ladan Sefiri 

-
yar üstüne· yar sevmiş ..• 

( Halk Masalı) Kaleme alan : Ekrem Rt!şid 

Ml'reandJ, bakkallık ) apan Ni. 
şan adıın® blri Q-vve1lti sun Kes. 
mc ~eri almak üzer<:! dükkanına 
gelen .Eşref aduıd.a bir müşteri • 
sine şekerin kilol)unu 6V kuruştan 
satacağım <K>yle-m·ş, o d:ı bu fiata 
razı o'Lm~ görünnıü.ştür. B Jaha.re 
gelerek mühim miktarda şeker a.. 
laoağı nı söyliycn ınşretf, N ışan:ın 
di.Mi.nından ayrtlroş:t-, polise mü
racaat ederek vaziyetı anlatmış -

Harbden evvel Rusları 
vaziyetini iyileştiren 

oç mOhim nokta 
tır. 

lhtiyar dos!um balıkçı Şiiklii re. 
1-\e. balık peşiı~ct Karadeniz bo .. 
ia:ıtnda ta Plnvknraya kadar uzan
lllltfllk. Hcnu:z. oltaları auya salmıı
tık ki. esıxıckte olan rüzgar birdeıı. 
bire fırtınaya dönmek iatidadını 
tö.ate.rdı. O civarda~ binbir tecrübe 
gönnli.iş. o kadar da tehlike geçjr
ıniş olu. Şüktu Reisle bile denizde 
lı.almak, muhakkak bir kaz.ayı da. 
"V~t etmek olacağından, henüz hal 
ve zaman müan1dken oltalarımızı 
aira.tle çek.erek. büyük limana doğru 
Pllpa yelken. yol aldık. 

Bu müraeaat ü1.lerine zabıtaca Yazan: llatıan Aü EdU: 
icab eden +ertib!ıt alınmış, açıkgöz - 4 - [nefs:ni seven bır adamdı. :R 
battal 4 'kilo kesme şekerı 60 ku- O zamanlar, dunyadaki diplo- ile komşu olmak ıtibaril~, 
ruş_tan satarken ciirmü meşhud maıtlann b~yuk bır ekseriyeti, dostluotiıt.ınun kı~,netinı ve d 
halıınde yakalanmı~t!l". Rusya il'~ Fransa arasmda bir tıarb manl~n tehlıkcli olduğunu 

Düın asl"ye 2 nc.i ceza mahke - vulkuunda Napolyonun galebesine ~ ıidmk etmiştı. Onun 
mesine sevıkorunan Nişan bu ~u - inanıyoclıardı. Fakat, bu arada öy- i'lekisı, Napolyı:>!l t:lt>-vrirun 
çunıdan dolayı tevkif edilmiştir. le lbir takım vakıalar da vardı ki, sfuımiyeeeğ"mi, fırtınanın geç 

Büyük liman poyraz rüzgarına 
'br mahfuzdur. Oldukça heyecanlı 
l:ıır avdetten sonra buradaki sak.in 

her ilki muharib taraf i<;ın galibi- gene i'yıi hava1~nn b~ıy.acağ 
Mim piy ngonun talibl'leri y~t şansıarıru müswile.ş-tı:rımesine ona pek çabuk ınsas etını~tı. 

ha ... lb" ......ı- d .. ·· d ' ğ Bernadotu Ruslarla anlasma Milli Pıyanır.onun (i ncı tertib U'U'G ır .. ~ arını UŞUll ıxme •c . '!ı: 
- ,. 

0 
• • • se kedi)'Qrdu. teşı."'ik edenlerın b şında, oevı: 

planının .. on çe ilışındckı ~o hın n .-ıı...._ı:_ .. } 1 lir ı~ a-:........'it'""'"lS" bulurunakta • 
1. ık b"" • ·• b" :ou vcuuouar şoy e sır anabi . ...-~ ·L ;.,~v ,..., ;:,ı 

•Wıu bulmak bize neş'emizi iade et ıra 1 uvuK .H?m ?'enın ır ~~r: eli: İsveç aristo-kras".,,i Napolyon 
~ti. Balık takırnle11nı toplayıp.' .. .. . . - • . . .. .. çası.n n şehrı~~ ısallet ettı,g m Bır;ııdsi. Ortad ı 1.:, an a deni ~İsveç Pomeran ası> m İsveçlıl 
eıanıdalı bıaya çektikten aonra, so- - Bu turku lr:ımın uzenne yapıl-,gcçmel .• Hanı Tahır de guçlu kuv- yazmıştık. 'l'nhhl• C ğ;ı)oğlund 

1 
bi ak. ,

1
• ;pN. Y

1 
- · e'L:-..ı- -lma"""nı blT. türlü 

~ . Ş k - R • "' t1i ı.~ k h 1 O k b" S en r '" ıa var'""" apo vonun rm uı~ı c:rı .,. guktan ve yüzlere knmçı eıôı çar- mı ıtır u ru eıs r • • • ve ·uır u,a mış a · · · er en ır 1 ıhhat ~partımanınd '\ 7 nu?l"arada . .• .; ,,,+'1........_ • ..ı 
1
, R ,...., .... A 

Pan yağuıuıdan bar\runak. ~in bi- - Çarşarn.bc\lt Adil ile karısı boğuımadır başlamış! •• En sounda oturan Bayan }l"davetfr. Tnhhli 1808 ~.lından ıtıoaren, ancak tek n .... ._.~·~art · us Y4"" • 

raz otede hafif bir lamba ı~ığile ken Ay1Cnin üzerine ••• çok actklı bir Adil herifi aııaşa.~ı etmişi •. Böğrü- kad•n Milli Pıyan~o ~ic.laresine gi _ ~lle mn.rcdele ecfobıleceğini sö~·- ~andr ıse, _J;>u~ te~n~ İsveç ı~ 
slini bize göstcıcn küçük kahveye hika>:edir ..• uykan yoksa anlatayım n: dizini basmr1, şonra da karısına derek bilPt·n~ ·ısa bet eden 20 b n ~-en Napruy.tmur. ~u~ırları h~ç ıade etmeğı vadetml§tl .... 
dıoğıu yıürüdülr.. Kahveci beni.iz yat da dinle... dönerek: liravı alrrl tır. Senrlerd nber: de- şuphe ki. h k-lı ki lcr. Çun'ku, Sonra, ortada çok ımuh m 
~ıpı. Bı:.ıe birer sıcak ç~y ~er. - Dinliyorum, ~rü Reiat... -w- Bak, demiç, ae~lini gör... vamlı bT suretL M;'Ji P.)ango o taribtEDberı Napolyonun kuv- '~ da'ha va?"d~. _İsveç Rus~ 
di. Sonr& OCL. fırtınanın clinmıye- _ Çarşambada Adil isminde ayzıgımın alttn3 aldım ı~te!.. Tam b leli aldığı ve bu ınüh;m ~en·eti ıı~t' erinden b r kısmı lspauyada hudud iromşusu idL HaJbukı .. 
<:<:ğjnı anlıyarak geceyi bhmda müm bir uoak va.:dı. Bir bal&çı. Hani sana layık bir sevgili!... d bu ba+ 

3 
ro · bulu™ U- kahnakta de am edi)"Qrdu. Yalnız voçle Napo1yon aras·nda, İn~ılı 

kün mertebe i:CÇirebihncmiz için, yok mu. anılan gibi bir adam! Bu.- Kadın kısmında yalan, dıoten ~ ~ 1 ~n t~ hl~u;"acim b·r şu nolk1ayı hatırlamak kaf dir: lerin bakim olduğu w.a deniil 
Yaz günlcrı ın:ü~teıilcrc kiralad1iı nun da bir karııı vardı; ismi Ay- mı ar.nrn! .. Ay~ Tahire lıııkaret .... ~! SOV 

1
", n • ~- • t' . t". Naıpol;u:t 1812 yılınm sonbaharın.. bulıumnakta idi. Bütün bu sebc 

&ahvenio büyük bir k~mını işgal ,... Bu Ay•cnin ...-öer aütü bozuk dolu bir bakış attıktan aonra • a.,-D; ·::anb_n -~a<>kl 1 a\ e, e m c: bil; da Borodinod' çarpışrriten l'mrin.. krden ötürü, daha 181 ~ yılı bah 
----·1_ 1 L_ ı b. k t,.._... " · ·~-.. · "6""r :.ı~u~ ı r.ımıye er en t--- -·..:ı •• ha Ru--' 1 ~· d --~te o an ıwsır arın ır ·açını muş! Çerşambadan Helc:imhana - Ben bu adamı tanımıyorum! 'ı 1 d da f k. b. de bulunan ordu, ~ı) ada çar- rı>ı.wan ıti ren ~ara vır os 
Yere serdi \ e nihayet bize rahatlar gidip -~elirkcn oranın bir eldik.an- Demesin miL .. Tam o a.ırada r~ de 'L..!b ı:ecl adn_ a ırf br.lpen p smalkltlı bul n ordusunun an.. luk s "yaseti takib etm~~ ıkoyuld 
~rrı · d k. LuJ""b ı\·M d·c;er 0 d L ld T L.' • cın saır .. u un u u n s e e .JL k _,_ .;:ı. N ..,,.,,.ı.,., •• 1.. .. b" en.nı e r-.ı.e L u e ı.. 1

• - l.ıı ile ifi pı11mıi~ Aklım a La 1- yerde yatan anir h'"'r nasılsa belin + B • _ d 1 k c-. ) ansı a~ruı. at"""J'°"• ~mu unu. ~ 
cl&&Blna çekıldı. _ _, ğına gÖTe deükanbnin isnıi Tabiıdı deki bıçağı çekip Adilın bacağına v~uş .u

1
r. t• u gt n • a gı,. 11 ., - 1812 yılınd Ruslar taraf nian melde 00-a.ber, lsveçle Ruslar 

iz. burada ç'* rahattık Dışancıa A ramıye e ıca~(' a a~ına au .... bazı N ...,..ı.. k A l bu 'kı .... 1 ... ,.......... • f h ldı fırtı "dd k h .k.. .. ·.. d galiba •.• Ccçmi, gün. yaş ilerliyor, saplamak •stemiş amma dil dal • caıt..• sil .ı,..mektı i·r ai"""J"Oll a..---arg.lh arın<Ia e. ya ~~ınaan ena a 
niı_i 1'a J ; 1 

u ~ İuru)'k~~kl e.. akıl ltalm1yor hafta. Akıl ded.iğın gayı çakmış da bir tekme ile bıı;a- · lıe geçirilen ve.:tl.kalar arastnda biL sinirleniyordur. Halbuki Ber 
ırı .. ..ı_§a ._an ınyo_r, ~~~c,. arı d 

0 
Çe 1- tutulur ~Y' değil ki bağlayasın o- ğı on ıkulaçlık yere fıılatmışf .• Son- d _'L.tı" hn;a :rir tan · çoik dikkate şa- dot, lÜtzJu.mu haHnd Aleksandr 

---en a:oparmag:ı 'W'Uışıyor u. ı . A . '- A d- k enı~ r... k . +__ --l.. •• • a- ri ....... • ---'- - d Y- nul .•• Her n~ ise... dıl karısın- ra teuar Y§ey- onere : Bu hayret vcrieı hilcavenin kahra yandı. Bu ve a 1810 yılına aıd .ısveç On.ı.usuna da guvenebılcc 
-~uı. ao~w..; yagmuru u · l"k · · M d k' -' · b h - 1 N ly ··1 • :;..J.....,.,,.,~+; ~ l&kat bütün bu kıyamete kar- da bir acaı.p: . sezı:or •••. sezı:or .. - a em 1• uemı • seı;- 0 c- manları hakkınd:ı malUınat istedim; O ?P• .ap:> on. casu;:uan~ın ~tır_ m ~"*'.':'"'~.:~ .. 

fi masun buJwwnak. bizde derin bir amma ne etsin kı ııenın ııesı oldui;:~ r~fı tanınuyorsun, madcmkı bu he- işte Şu1uü Reısin cevabı: dıg: enteresa.1 bazı malum~tı ıh. Üçüncü vakıa. Türkler Rus 
~z uyandırıştı. Tütmelcte olan Ü- nu pek kestiremiyor... ~~lnız Fııç rif ben kocanı bıçaklamak istedi, _ 

1 
e olacaklar~ ... Devri):e do- tfva e~ckte idı. Bu Yesika, Ispan- lar arasında sullı yapılması 

~11<:.U çay fiuc.anlanmt:ı.ın karşısın- aes çıkarmadan ~arıaml gozetleme- haydi. göreyim seni, hen ellerinden laşan jandarmal.ıı siliıh seslerini ya ve lspao:; 3. seferine aıdrli. Ve- 'l'üııklerle Ruslar arasında yapıl 
dt. ~aralanmı:t.ı tc.llendiriyorduk .. • ie batJıyor ••. boylece, çok geçme. tutarken sen şunu beynfoe başaltı. . • dı:ıyup gelımi~l·~r .. Tahiri <;iti buL sikada şöy.le clı•nil;yordu: ~ biraz da Narbonun Vilnoy 
~ müddettenberi ae.iz. duran deıı meaelcyi anlıyor Anlıyor am- Bu sözleri söylerken Ay§f:.ye ta- muşlar Adili .. Ay~c:yi de yakalayıp cFranısı:zJ.arın Tspanyada«i or_ 'w'allti seyahattlc alakadardı. Cünk 
ke · Reıs . -fııtıoa_nın karıısınd~ ma ne de olsa içinde he~üz bir şüp- bıancaaını uz.atıyormuş .•• Ayşe ne kelcpç~leıtUşler.. her ikisi de on duları 22Q b 'n k~yı bu.kluğu haL Türklerle Ruslar arasında Bükr 
Je ~ eıuruyette hisse~ek zevki. he var ..• eh ne eder11n!.. İnsan yaps<& beğeıfir&int .•. Kocasının e- beşer ııoneyi giymişler... t\yşe fs.. de. bugün fi-ansızlar Is-pany:ınm şehrinde başlıyan sulh müzaker 
ıa~ak_ ~rt, ~anı~ v~ a~eta yı~- karıslmD kötü olduğunu kolay ko- !inden silahı ahmt; bak, bak iyi tanbulda yatıyor. Adil Sinobda .•• ancak ımahdud birtmç noklaı.-ma lei. tam bu zamana rasbyordu. 
ba aesı.e hir turku soy\cmege lay kahul edemez\ ... Amma ne ça- dinle de kadına bak. kadına.. sila- Artık iyice mahpu$lann türküsünü b:a~mxblrff!r. 1füromatli.yen yeni Allı yıldanberi devam eden bil 
~ a• ...ı. 1 re ki Adilin içine kurt bi: kere air- 1aı alm.ıı eonra. durak~maôan, p... öğreıwniıMir . .. hiJiyor mUSlln sen o ~eni Gruvvetler Pıre.ne istikamet- haı1'bd€n gerek Türkler g 
Kelepçe 11.or~ ---.at •• bıalan~··· .O.ıncasız: ~·~an. ko~madan naml~yu sev türküyü. lıde bir söyliye)im de din- lerıne )ıü.riİmektecHrlcr. Vaziyet' Rw.lar )'Wulmuşlardı. Fakat he 
Uy. ne imiJ, ne imit lmDAll - Ne yapııaın, ne .et•i pınlan gıli.inin pkagın1. dayamıı btremek k onu: .. . . düze tEfuilmek için bellri da oraya iki taraf ta henüz muharebeye 
Kaderim böyle imif!... nasıl_ bera~r. ele ge~ıraan.... ~~r bilmiyen paımaldarile da te- Mabpmhanıelerde ıönnedinı dL yeniden üç yiız bin kişilik bir kuv- vam etmek kudretini kendiıırl~ i 
R" fuın acı acı ıslığı altında Dıye keçlım ycmege başlıyor.·• hgı çeluni,. . . rek! .._. .. .ı~ı • b -~ ktir ··~ .. 

UZi Ah. kadın l:.1smı yok rn } N KimimD ı.. __ ,. kimi · kii ek 1 ~"""• gotlu=-ıııa:' ıca t"';;ece .> ru.1" ......... 
lnı aVrlW kulağıma ne AOf geliyor- li fll. b k.ad u k.. . e Şükrii Reis bir müddet sükUt et- ._ -~ ~1_ mız .. ' • İspanyada vaziyet ıaos 1810 T~ Napolyonun Rusl 
clu. ııe ue ın.sanın aşına ın ısmın ti- yeni bit ıigara yaktı B" k JGam ce:uutya uayanmaz y\irek ! . · • · . . . 

t id. ! dan geür .•• uzntm1yahm lafı, Adıl, . w • • ır ~ç ne- y _,.1_, ,,_anm, afkıma ya- 1812 yıllarında bu merkezde idı. yüıklenecıeğnti tahmın ettı}d~n . 
tle ben ı ıyorum .. .. b" . d 1· h" b. kt b fe:t çektı. Sonra, agır hır eda ile de- tkm vakl"' belki bırincısrne . :ı..;;.,n,,, b'r bareıretle vazıyeti 

•·· - - , IJUTnlll ınne aıre ır me u dik" narım:ı -. çın.ıuv,--. 
1RaDb.l yoUuına aman· M ı_t b k 1 A · w 

1
: Demir pm"makbktan 1-k.. a•la. 1 nazaran daha az müıhimdi. :rakat kerd Jdılerme döneceğini U,. • • · . yazıyoT. u. u ın sı yşenm ag 0 .. .. .. d'" .. .. • Fak N 

v_...ı~ llDlftböy~.m_; aman zındanıdır. Tuhire filıinca günü He- .ı ,,_. -~şl~n~~or~~·d uşu~yorum rım! her ne olursa olsun, bu da Rusya.. 1ı olarak umuyor~a~ı.b .. t .. at ~~ 
-1'1111 ıc mUf.... ,_, __ ,_ __ n Ç h d aa mr turu IŞ!U ıçın en çıırnmıyo- * nm '\"a2lİyethıi iyileştiren bir h&. bonun Vılnoya gıdiş-•, u un 01&1•· O .. 'd d c:;.:.L. •• 1'J,llllfHL(Jaa arşam anın arasın a . lı . 

R çıuncu mlml an evv ";ı""'•nı l · · ·· rum. Bu kadın acııha ıu cinayeti MaLp.n.ftınelerde serdim JMMlu- cfisc idi. Bu hadise Rusyanın ıs.. yada oılduğu gibi Osman ımpara-
eis bir yudwn ~y hopurdatb, m.. ç~~~ye ~Ae mesı~ı lyazm~~J· ·,:. oh gu... nasıl iflcdi, ni;in işledi L.. Üzeıino m u ! veçle anlaşmasıdır. ' (.Arka• sayfa 8 ıülun 4 tıe) 

l•ra•ından da bir ınefes çekti. nu ıuırısı yşeyı a ıp ı- eııum ana . • Çok d b l ad d . . 
y :::... .. ·· --•- 1 dogruv yola çıkıyor ..• tam çe .. me. ~le leke•nı kondurrn;,mai: ara im u am ım ostu - İsveçın Ruslarln anlaşmasına 

ar -une yar sev--. anaan ,..... . lr. y L ""--' • mu ' --:ıı...~ • ·ı l .....ı.. ı ma.. 
Ate,ten ıömldıı imiı! nin başında lı:imi görsün beğenir- ıçın m.ı, yo sa... oa.sa, ıevgıuunı bana tru~·:Ü e.n uruıı-n amı ()ar. :ir"'s1,_- , 
Uy ne imit, ne inııq amaa sin~. .. l:ocasının ayakları altında aörerek Azizim ahhablanm .. reşal Bernadot'u. Bemadot, ~ec içki yasak 

edilmeli mi? 
kaderim böyle imiı!... - Tahiril böyle aciz Mr ac.!ama kendini teslim y :u? ahtının varisi ve İsveç ve ıahd • 

. Türkü bittikten .anra Şühü Re. _ Neredeıt anladın onu} .• . etmiş olduğunu d~nerck duydu~u anarım, yanartm hen af •nu: idi. Bu zat Napolyonun sah.ık ma-
~ eordum: E•etl.. Tahirir .. . Tahir mektubu al_ utaııc.ı ailımek için mi~ ••• Kim bi- Demir parmakbktan ı-::r-:'t':::.. reşa.IIarından biri id~. fsves-ın ma. 

- Okuduğun türkü nedir?.. . ımı, yazılı olan günü de çe§m~min liri •. . Malum ya düşenin d0&lu yok r1m! reışal ~adotu velıaht y~ası-
.L-: Bizim Sıw,,bmı türkülerin.. b.,_,a gclmit sevgilisi Ayşeyi bek- tur!.. MalUın ya 1cadı.n kısmı yiğit_ Dışanda fırtına bütün ıiddetile run en muhım seheb: ~a~lyonun 
~- ·· CaJ'l'llmb3 yolları ~~Ü- li~t... Artık Adilin kalbinde lerden hoılanırl . . Sonra, mallim ya, devam ediyordu. Giın ağarmağaJ fg.reç. ~rine teveccühunu celbet-

Aılketimiu ıelea cevabları bu
sinden itibeıre.ı 7 nci sayfada 

ba•lacalaınız.. 
"i. · · Karadenizde herkes bilir o.. lıiıı;bir tıüı>he b.1ma·clı. Hemen T ._ Mirkiiıae denildiği gibi yar üstüne başlamı,ıı. me1rt'i. . • . 
1!::,!,... birin üzeri11e Hlc:la.dı 1.. Tllbir d~yjp yar sev.mek atcıten gömlek giymek Ekrem Retid Berna.dbt, zıeln, altıUı, ızzetı-

- Anhyomm. Fazla para isti. 
yorsun!. Ne zarr.an scnınlc p::ıznr. 
!Ek ett:im madam Anra? Ne ister
sen gene çıkar p vereceğim. 

karıştııl'dı, resjmlcre, mecmualara nm intiharı, genç adama, Nc>vinle 
baktı. kesilen müna.,,ebetin arka&Jndan 

Fakat dakjkalar geçiyor, hali. daba şi&letli b~r darbe olmuştu. 
oıı~üş genç kızları kurtarma Bir alkşam geç vak'tlerc kndar 
cemiyeti> nin elınden kurtarılmış Sclmayı beklemisler, gece yarılan 
genç Boz gôziikmüyordu. Sabırsız.. olduğu halde, bir ses çıkma) nca 
Janmağa baş amıştı. telaşa düşmüşlerdi. Bir ev\ elki 

Madam, yerlere kadar eğtlerek 
mıüşterS:ne arzı şinkran etti: 

- Eksık ormayın.. Bı :yorum. 

• En kalantor nıbaf rım zatınrzclrr. !Bir h&yli uzayan sıkıntılı bir gelmeyişinde olduğu gibi, kardeşı 
__ 14 _ Y ~-: N_unet Sala. c.~ı.J:an Efendime par::ı JBfı cdebi1 rim hiç! 

~:&e~,.·-a ~1, .. .....:;.. Dil' ı la9'k resimler bulunan frenkçe ı nüşt.it~K dbu skand.ali~ onune ,geç- Söwm 0 dPğil. · · Bu k z. · · 
,,~n.u' ~· ,..,_.. e a~• ıı.ını sa~m·~ - E .. . Ne olmuş? 

Sdkak • • ..u. "hınu>t bir kö mecımuları kar19tırdı. · a mı v r ...,.., - İlk dnfa "er "Or. 1Iani idare ~ b:ı ...... .ı &akp"'4.&lal •w. ~. -.--.. rind; rwr bekletmediler Salona alın- sonra erkek ~terısinin yanma .n 
....__"''§•.uua, o l y-ası uze yv.n. • . ~wı:.-tu. etmek ürkütmen c>k ı·zım da. 
~=--~ tat plise yapan gerwnmı dığmm beıincı dakikasında şıŞ- .... "'i""WO;i• • •. - Nasıl i are eder<''i.z? 
~~. ıki iarafa sıralanmış, man, orta boylu. saçlan . sarıya Ge~l d~~t;::~1; Kadın çapkın b 'r eda ile gözünü 
Ü~ ve karanlık, hepsi birer ıs. boyalı, çok boyalıı olduğu ıçın de - er 
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: ed kıınp•u: 

t~ işareti hal"ooe duran ~- !baki.ki ya~ ndan beş O!l rakam ten: . -:- ~bette pasa~i /z emr er. - Paıı;am bu volları bilir .. . Ye-
-.1.<UlJ ... ~n b•..:nı· ısa.ret ettı·. zil etmiş görünen bir kadın içerı sınız, n yapm~,m ç. . d'" .. .. .. d"" d 
,h -ua ~· N l bnr nı ımırm•Jsum ur "· .. 

~IQ-ı.ra~ perd l . ~. cı. inde -: ...... im~. Misafı.rini hürmetle se- - ası , ı . . - Pe-ki mrra'{ fm"' S<'n ... -., e en ını., ıç 6'u'"·"'- _ Ben hep kelepırlcrı pasama 
h· Ydkmuş hi~ru veren büyük Iamladı: . - Burasını. nas I diveyiTn pa _ 
~ .Qpaırtımandı. Kapıyı çaldı, zi- - Hoş gelmissinizdir, cfcnd~! sa:klar;°'cşek.ktir cderım Ann:ıcı~ sam. fen& yer bilmivor. Onu kan. 
b... .'ÇeJide kooordıgwı aksisada bit.. - Hoş bulduk madam Anna. ·· , d•rarak yanın•za sokazayim. B"r 
~"' . s· . b kl . d "'ffe gıw m. lhemı:?.n gore) ım 
~ "n kapı açıldı. RarşLSıuda te- - ızı e ıcımıs ısem e, '" • . ıı· cemivet varrrı.ış, hani ne diyorlar 
iı,j..:._ önlıüklü, yüzüne bakılır bir dersin.iz. İçerde sok mesgul idım ~~~a~ai:ı kalkmıştı. Fakat ism;ne? Bec<>rcmh·orum ah ben. 
._llıetıçi vardı: de.·· ld w e de duru~or ellerıni c-dü~ıii gene kızla .. ı kurtarıma ;;:__ltirni ıstedfaiz? Ha4cikaten, d.kk&t edili~. ~a- ~ru~~ ' cemiyeti> midir, nedir. f st:P bu kı_ 

ili: ~l direktör parolayı söyle- dam Annada, ~8:.hsu~ ~·~telaş_. b~- _ Sey pa~m!. za onlar bal\ııvorlarmıc;. K ndıT'-P 
yccanh., fizüntül:l hır ısı yenı • 11 av.ırnı"" va knrfar annırr.Jan e:ndL - Dişçi y"'vaş av - Canım ne sa anıyorsun ma-. ıd· ., ti · ·nsanıarın yava .. • w - h 1 1l g<? ı mı . · rmış 1 .. . . ebilırd dem? Haydi ça ıırsana... ırim ruıtı urnuınt an ~Plm · t~. 

btt1 l2".rnetçi, azan etli misafiri ka- det eden sukftnu ~rul 1 d · k Kadın mü.tercddiıl bir şey Birde-rılb:re korkutmam~lı. Para 
""'-· S<ılonuna al<lı O burasının Filhakika mad nı, gene re - .. ' · · ' d ·· k t "l:'l..-. 1" h 
ı~"ıtı 'bir .. ; ' . - .. eli~Je bır varta aUatm h. soylemo'k ıstıyen, fakat cesaret e- a P'O'L amac; ır1r . .;:,vve a sar: oş 
"tı ı· . '" n"&ı. o.duğunu bellı ~- ~ .. g. • 1 fışı'k"le dcmt'yen bir tavırla gc>ncl direk- edeb"lir misin?. 
• &ülbali bir tıl\ ırla , vaktı s1- Çünkü, uç saat cvv<' • ~ne .. , : k" Bı k l 
dt't~ı Y~tı bir müddet duvar- kendisine mbal;r gelen genel oı ~re ~~ıyCYr.fo .. NU:a.~et. ç ı- n - ra cnnım gevcz~ iği? Ha-
.,a\.i ç k '. . D 1-ı •• •• karısı ,..rkmak üzere iken bir ~lUŞlc. gozlerını kırparak na akıl mı öğretiyorsun? Haydi 
11 "-• P a re ml n seyrettı. u- reJ\/l.onm 3:: • ' ba1d ğz nd· k l . ibuık 1 
h.. ~rın n b r<b r"nc bıti f'mcsi- kocaSl gelmist. İnsaflı bır . tesa- ayı a .. ı _an çı ar< ı. çao o ... 
}i ra~n 1 k 1 • ~ d düf onları karsı kal'Şlvn getırme- Bu otekHcre benzemez pa- Anna çıkmıştı. Genel dırektör 
~anın ize~ n kk~a ~;i~~" oz~~ık m~ madam Annanın .krç ~enelik sam! yalnıız kalınca bermutad burnunu 

io'tizar devresind<'n sonra ~apı ~- IJ:>K- haber vermediği, evden çıkar. 
çıldı. Heyeca1*:ian genel dırekto.. ken de nereye gitt ğinı annesine 
rün kalbi duracaktı. Çocukluktan söylepıediği ·ç.ın bu defaki mcır.ak. 
henürz ıgenç ~rnclık basamağına al- !arı çok ~zici olmuştu. Annesıle 
lamış,. güzel, masum yüzlüı. mah. ne yapacaklarını şaşırmışlar. öte
c~ .lb r_~z korkak adımlarla ıçe. ye !beriye baş vurmu~ınrdı. F.rtcsi 
n gınnır-.. .. ıgı.iın öğleye kadar Sclmadan hiç 

Genel dır~ktor hayran olmll§: bir haber çıkmayınca anne deliye 
- .. Fe":'.1.ı<a_!ade! . . donmüış, hu yüzde-n i~ine gidemL 
H~nu ve.~~şti. w yen Sedad, ka:-akola müracaat 
Sevin~l.? ellennı oguşLuruyor- :meoburiyetinde kalmışt1. 

du. Al,...... } ' k-~ 
B k' 

.1 . b" . ~~mı::ı. geç saat erme CNalP e em mıyen ır zıyaret bu öldürücii intizar devam etmiş 
Sedad, gomleğinin kolların· sı.. $elmadan hicbir h::ı::>er a1Hıa!Tla. 

vamış, kıravatını atmış, saatler- mıştı. Geç vakit polis müd"rheti • 
denheri hiç du-rmadan çalışıwrdu. ne uğrayan deiiknnl1, nöbetçı mü.. 
O .gün yazıhanede yanızdı. Patron dürden. ~u kara haber alm ş't•: 
Adadım i.nmemisti. Birkaç gim ya- •- Denizden bir genç genç ktz 
z~aneye gelemediği için ısler bi- çılkaııılmış, hastaneye kaldırlmış. 
riıkmişti. Akşama kadar 'bunları Fazla su yu~tu~u için hayatı t<'hli
bitirmeğe u~a~wordn. Zaman zr.ı_ kededir, henüz hüviyeti de tesbi't 
man defterlerin üzeri?Y.ien yorgun edilememiştir.> 
başım lkaklınyor, gözlerini lkır.ış.. Bir Ç'l~ gı"'bi, rasladıklanm 
tıncp, alnında biriken terler; siL deWre!rek. hastanev' 'koşmuştu. 
dikt<.'n sonra tekrar işlerine dalı- Faıkat, kardeşinin yımına kimscvi 
yQrdu. Zayıflam~ş. rengi sarar- sdkmu.yorlardı. Nöıbetçi doktora 
mışt.ı. Bilhassa son hadise onu yahrarch; 
~ yere vurmuştu. Selma. 
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- 29-
'İstibdadm son zamanlarında 

Za,ptiıyekapısının zulmü almış yi.i
ri.imüştü. Oraya düşüp te kolu ba
cağı kırılmadan çıkmak mümkün 
dEğıldi. Gerçi ('kötek cennetten 
9Jıkımıştır) sözü bazı şeylerde ye. 
rinde ise de, böyl~ her geleni mu. 
haklkalk: sakat edip çıkarmak an.. 
cak Şefik Paşa ve maiyetine has 
birr zihniyet olsa ge.re.~ti. 

Nush ite uslmımıyanı. etmeli 
tekdir! 

Tekdir ile u.~lanmıyanııı: 11 akkı 
~ kötektir. 

ıBiT gün; Zaptiye nazırı Şclik 
Pa§a beni acele çağırmıştı. 

Paşa, hızlı hızlı odada gezinL 
yoııdu. Beni görü~: 

- Mahmud Saim efen:li, seni 
niçin çağırdım bilir misin; diye 
beğırd.ı. 

- Hayır paşa hazretleri. .. di. 
yebl1ıdlim. 

Paşa san derecı:? kı7.mıştı: 
- Yüzünü Arab kıyafetinde 

bbyayan kaç kişi. 1anırsın?. 

- Bi11kaç kişi tanırım paşa 

hazretleri!. 
- İsimlerini çabuk söyle. 
- Bir tane orta oyuncu Ham. 

di efendinin 'kumpanyasında [A.. 
ra!b Şetaret kadın] rolüne ç;kan 
zen c Mehmed efendi var. 

- İstediğim bu adam değil.' 
- Bir de K"l Jfasanın tiyatro. 

sunda Arab perdcrı İhsan var. 
- Bu da değil!. 
- Bir de hayali Katib Salih 

ef.end;nin karaı;ıöz oynattığı Millet 
bahçesinde udru Arab İsmail var. 
Hem ud ~lar hem karagöz oyna. 
tzr. 

Gediz ve Menderesteki 
sn tesisatı tamamlandı 

Sivas t a 

Yusuf meydanda 

- Değil be a-0.am... Ben se~ 
den hokka.baz, oyu11cu, .karagöz.. 
CÜ, uıck:u istemiyorum... Ben 
senden S()kakta yüzün» Arab şek
line koyup ta insan kandırabile. 
ook .Jbtislerden istiyorum., . 

- ·Ben böyle kimseleri tanım.ım 
paşa hazretleri. 

- Bak dinle: İki kişi hnrema
ğası tkıyafetine fimr.J.şJ.er. Arab 
gibi yüzlerini, ellerini boyamışlar. 
Çarşıya, kuyumcularn gitmi.şler. 
Biz saraydan gel~u.?: dem1şler. 

Envaı mücevherler çıkartmışlar. 
[Çok ıgüzeI, çok münasib, çok ala. 
Götürıüıp saraya gösterelim. Be
ğensinier alsınlar] demişler. Bir 
çdk geroanhklar, taçlar, pırlanta. 
lar almışlar. 

- O halde bunlar muhakkak 
i'ki tane naremağasıdır. 
p~ bu soz-'J.me bı.kwtün kızdı. 
- İftira ediyorsun ... dedi. Ha

remağaları sarayı hümayun men
subları demektir. Sarayı hümayun 
men.sul:Jları da kat, iyen bôyle şey. 
ler y~mazlar. Senden istedi.ğ'im 
şey: Aırab taklidi yapabilecek kin ... 
selerin isimleridir. 

- Ben <le bildiklerimi SÖ)Tle. 
dim paşa hazretl~l"J: Zenne Şrta. 
ret Melhmed: perd~ci Arab İhsan, 
karaıgözoü İsmail... 

Şefik Paşa ateş püskürüyordu. 
İiki haremağası Kapalıçarşıdn gü
zel bir rol ovnamışlar; birçok mü
ce~eratı alı;p sırra kadem bas.. 
mışlaroı. Fakat Şef'k Paşa da A
raıbdı. Haremağası kelimesi ek sa. 
ray mensubu şeklin. ortaya kovu.. 
yordu. Bu .lihetb Şefik Paşa ken. 
di fikrirııce: iki açıkgözün yüzünü 
V€ ellerini siıyaıha boyayara'k ha. 

{Arkası var) 

rem.ağası rolü oynamak suretile hüsrııü muamele göstersin! .. ) keli. yakta.n kurtıilursun; onlar yer so. haın-et1€ri ~ekliyorlaı·... LuLft>D 
şu işi yaıptrklarma kan idi. Eu fL mesmin manasını sordum. pay;ıı!. buıyuıru.nuz ... 
.k.ir: Sttya c;a.buna dokunmuyordu. Yaihudi kah'kaha ile gülmeğe Yahudiyi dinliyorum amma; İltiıfat fena değil. değil amma. 

Ben: (.haremağası) !kelimesini başladı: aklım başka yerde: YüTeğim titri. gal:i.ba falakayı paşarun huzurun. 
ileri Süriiınce paşa alevleniyordu.. - Aman .. aman ... Akşama mü- yor ... Demek: Sopa muhakkak!. da atacaklar ... Bu daha . fecicli. .• 

Zile bash. Ge!en polise: barefk olsun . .. &n yeldiijim y'lion Y.üıııüm gülüyor; 'kalbim ağlıyor. Ben sopa yedikçt! Şefik Paşa kırıl 
- Bu efendi ~·ar.ı. ahara kadar ~baziıngana iyi bakın) de~; o ak, Hem insan ne çekerse dilinden çe- bilıir ne kadar gülecekti. Herhal, 

nezaretih.a?k'de misafirdir, dedi. şam tam elli sopa vwroular ... Bu kerımiş!. Zabıta) a hizmet edebil. de: Ne de olsa: Büyük adamlarıO 
Komi.sere söyie: Son derece wsrrü eı:fendi y.eldi.ğl yün ~ü mua- nı6k kaygusile bazı işlerde Şefik yü:rekil.eri biraz yu.fka olur. Belki 
muamele !ffistermn. .. mele edin) demiş. Akşama tam Paşaya candan ve kalbden hizmet insafa gelir ele mev'ud adeddetı 

Paşa beni tevkif ediyordu. yü-z sopa vurmuşlar... SeniJ'>ki ettiğim i<çiırı hedfceğiz ben i (ka- terrzitlSit yapar; lbil'kaç sopa ile iılJi 
Bu ($0'!1 derece) ve (hüsnü mU:- beylba;ba hepimizden kıyak ... AL musu eşi'l'Ta) zannetti: Her muğ. tatlıya bağlar ... Olur ya .. 

amel€ göstel's.in) cöml~ini hiç Wı lb~lasın. (Son derece ihüısnii lak: ıvaık'ayı benim sahaifi haya- Paşanın yanma girdik. 
beğenemedim. muamele? .. ) Benim zannımca: ~ aramağa kalktı!. YÜl7JÜ gülüyordu. ik; genç hS-

Bu. oümleiet' mutteltkak bfrer kıeıb'k sopastle yüz elli... Gec~ yaklaşıyordu... Beni ıd€ rum da oturuyordu. 
parola idi?. Yılh.uıd:i yalan söylemiyordu. adamakıllı kor'ku istila ediyordu. Paşa parmağile ·kapının yanııı' 

Yoksa (dayak} işareti mi?. Bu !kelimelerin altında elbette bir Artık gevere Yahud~n;n nüktele. göstererek: 
Eğ€'r: (Hüsnü muamele) lı!ır parola vardı. Daha şimd'iden )"Ü- rine bile güle~yordum ... Ne ga- - İşte! ... dedi. 

dayak parolası ise; (son derece) reğim hoplamağa başladı. Mesele. rib tıecellidir: ümrümd~ ne mek. Döndüm baktım. İ'ki baremağli' 
'kelımesi de muhakkak (.a<iamrıkıl- mi a•nlattm1 ... Onlar da öyle bir tebd€, ne de ba§'ka bir yerde fala- sı ayakta a~ıruyorlardı. 
lı bir sopa çekiniz) de~k ola. takım sualler için bek.1iyorlarclı. kaya yatmış d~ğilim. Şimdi: Saçlı, Sonra; hanımlara döndü: 
caktı?. Yahudi: sa'kal1ı halde: Falakaya yatmak!. - Bu zat hocadı:ı.·, kendisini se-

İster misin; bu gece, bana mü.. - Biz de sizin yföi efe-ndi ba- En ziyade gücüme giden şey bu verim; birçok muğl-0.k işlerde biı' 
kemmel bir dayak atsınlar??.. ba ... dedi., Hepim~ze sual soru- idi!. d€ hizmeti v:ırdır. Hele mağdtJr 

Heyhat ki: Mukadderata tabi yorlar. Fakat seninki hcysinden Yatısı zamanı!. .. Adeta koriku- bir hanım olursa: Canla başla ç"' 
olmaktan başka ne çare vardı?. güç... İşin için.de (haremağası) dan 1frrtir titriyD!·dum... lışır. Fakat hem melftikedır; ıheıtl 

Polis beni loşça bir odaya k:a. meselesi var ... Ak mı: kara mı?. YaJhudi süt rlökmüş 'kedi gibi şeytam:hr. 
padı. Sana bunu soracaklar. Küçük bir bir köşeye büzülmüş. Dudakları· Hanımla:- gülüştüler. Paşa tel'-

Odada ÜıC dört kişi vardı. hikaye vardır. Elbette bilirsiniz ... arasında yahuilice bir dua okuyor. rar baına hitaben: 
Fakat bunlar yatakfarile bera. Mal Um. ya: blamın şartı beştir... Zava1b bir gen.ç: Başını iki e11eri - Mahmud Saım efendi, d_!~ 

be\ gelıni;Şlerdi. K:öyüın birinde bir ağa varmış. arasına almış düsünüyor ... Kö!?e- berı.1 ibu sahalı çok kı'Zdlrdın. D"'-

Içlerinde hir ele Yahudi var. Ramıwıı."l ~ecelerinde bazı kimse. dıe ibir ihtiyar da biraz sonra yi. sana: Za.bbta vak'asından ba~ 
Beni ~rünce: leri çağırır, bazı sualler sorar: lbL yeceği sopayı; vereceği cevabıı yorum. Sen orta oyunundan: ""' 

- Al .. bir daha ye1di. .. Nere- Jıenl€re ınıükliat verirmiş... Bir parma!k.larile hesab ediyordu. r~en; meddahtan dem vııt!J' 
den tutup tutup yetiriY-Orlar... be'ktaşi d.e: cBetki birkaç para da Kaıpı birdenbire açıld.ı. Elınde yorsun. 
Yel bakalım baba ... Yabancı yibi ben rko~rır1?1ı- .diye kalkmış ağ~- kamçı bir polis: _ ToV'b€ paşa hazretler~!. fi' 
dwıma ... ~ıkılma.. utanma ... yel nın evıne ~m:ş ... Kapıdan gı. _ M h d Saı· f ndı'' dı'ye _ Haydi giıt evladım ... ışte ,/" 

G . 1 ' Ift' b k b' b kt . k a ınu m e e ... ~a•' baıkalmı... eçmış o sun.. ıra rertken a mış ır e aş1 çı• ıyor. 1 ndi iller bu heriflermiş. Bir',kaç :.v. 

deyil mi'? .. Zaten buraya her ye. Yanına yakl~-mış: cErenler!. Ağa sese bize mı. ·sa.fir Glduğunu da hoş ~ 
lenıin ilk sözı.i: İftira ile yeldim ... ne soruyor? .. , de~. cHiç girme.. Bende de sıfır tükendı .. · Beni bir daha öyle kızdırma e w· 
Hı>n<:.ı' iftıir:ı ile yelir ... Kimse bir iıo:: fena ... nu akşam agya N'lk bid. Yerimden yavaŞ' yaıvaş kaJ.k:. · h ı · 

-,,.- ~ 7' :r- • B .. ·· .. d Sanki - TCWbe paşa azret erı:. .ou 

Şey yapmaz ... Allah adam: kuru detli ... Bana islan,m şartını sor. ~un... en yılıl"Umuyor um. ıc.-., 
·· .. d Odadan ~ıktım. Bel'ki bıra ·t' 

iftiradan .,akla3ın!. .. Yel bakalım du~: cOtuz beş d!yemedin mi? .. :.: cenazem yuruyor u. ıo;...~a p;ı<:!man olur da gerı çağ J" 

baba vel. .. sen hocaya benzivor- cN€ diıvıorc;;un be!. Seksen b""' <le- Yahudilere nü'ktedanlık ezeli 5 ",. -ı tı<J" 
..ı J - -~ 'dir d' ? di"'"", gecenin loşluğu nrası .lıl 

sun amma; yüzlerıni beğenemiyo- dim de gene rnzı olmadı. Beni so • .mı ; ne rr.. ~~venlE:'ri ikişer ÜçPr ı.:ıtlıYııJ'~ 
il kovd dem·ş Yaıhudi duayı filan bıraktı: de rum .. · pa e u ... > ı · kaçryordtım. l(('rdi kPndinıe ·1" 

Yahıudın'n bu tu•h3.t sözleri he- Şi'ITıdi biz ne ö~·le ... Dayak ye- - Maşallah ... Maşallah. · de. . Tö.vbe d: d 'fO\ 

Pl'mı'zı· gu"Jdu'r<lü1. MPg'1cr, insan meme'k için Şefik Paşanın suali€- d:i. İşe bu akşam yüz cllilfkten - .. .yo~ ubn; ... Burıtf ıs 
I·ı ·r · d E paışa ıhaz.retleri.; tüv e. ı. 

feH'lkct zaman n'lı gülüyormuş... rine boyuna atmas.yonıdan cevnb- baŞlıyorla1~. tı at ta zıya e .. f. k" - sonra· Senin ~ibi bir insana ~· 
(B:z b··· -telır~rı Tıı!m 7ıazmıın, lar veririz. Hele beybaba, seninki fendi• diye çağırıyorlar.. c.ı at .... (' Ef ' metc tıCNbe ! ! 1• . Jı 

,ıem bah•1·ı1ı .";J"rm'•cıuz"' .) çok lkx:>la~ ... Sana: cVüzünii kim dayakta da böyledir: en ıılere y •OV. 
"" ,., "'~ ' [Kop" ektir zevk alan ra J Bu dört k:i.şi d.:> Şefik Paşa ta- boyar, diye sormuyor mu~. Doğ- daha kaLın kı-ıılctl{ sopası va"'... tt 

rafından keyfi olarak getirilmiş ı-uy.old'a. çarşıda, pazarda hiç ta- Kapıdan çıkt•m. Orada korriser biin;r.fa hizrrıecl ğ 
kimselerdi. Boo de beşinci. idim ... nıdık yok !nu be!. Şu boyar, bu bekliyordu. Mülayim bır sesle: l\fa1unıul Saim Aıtırı ~ 

Ben, ilk evvel, şu. (son derece boyar .. diye boyuna at... Sen da. - Hocafendi, dedi, sizi P ~a (Arkası ..,ar 



= • 
" 

ur 
I• 

11 Temmuz 

["Son osta,, nın lisan e sleri] 

e 
HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Th mpson ve irfan Konur 

SON POSTA 

• ., 
• 

Gön erilen cevabların 
şri evam 

Se. .. 

( "Son Posta,, nın bulmacası : 3 
~----------------------------, 

ı 2 3 4 s 6 7 8 

'1 - Modern bir orkestra C'l) Y 
(2) 

8 - Allah (5) 
9 - ~ (2J Dir nevi §eker (5) 
10 - Pişman olmak (8) 

Suriyede harekat 
durmadı 



8 :Sayta 

Askeri vaziyet 
SON POSTA 

Ba,, Dif, Kezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınk1.ık Ye Bütün Ağrılarınızı Derhal Ke~r 

lcıbtnda gün~ J k1.fe atınıblllı. TA~LITLERINOEN SAK:ININIZ. 
HF.R VP.lfDf: rlıt.LU l<UTllL~RI ISRARLA ISTEVl'l/17. 

Değişen dünya 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 1 tirir. Vaziıyetin bu şekılde olması 
kileri ayni zamanda ve ağlcbi ihti- halinde bile bazı cııerJik tedbır -
mal Stalin hattı üzerındeJır. Şu lerle bu çetelerin harC'katını sü -
hal~ Stalın hatt.nın bu mmtaka- ratle önlemek gene mumkündur. 
d...ı yarılnuş v_ muharebelerın k•s- Halbuki bugünkü Sovyet ~u~. -
men bu hattın üzerinde, kısmen yada hal böyle dcğildır. Bu buyuk 
de bunun derinliklerınde cereyan memleket muhteli~ milletlerden 
etmekte bulunmu? olduğuna bu - müırekkebtlir. Fınlandiya, Eston -
eüııı ıbır emri vaki nazarıle bak - ya, Letonya, Litvanya ve Pol~n -
ma'k liı.zım gelır. Alman ordusu - yada sakin olan halkla umum.ı O

nun bu mıntakadakı ilerı hareke- laraJk Pinsk bataklıklarının cenu_ 
tinı temd'rle muvaffa~iyeti takdi4 buna ve büyük Rusya ovasın.n 
rinde hem Lcningradla bunun mu ccnulbu garbisine düşen ve Dın
vasalası tchdid ed.lm:ş. hem de yeper ile Dinyestcr nehirlerı ara. 
Smolensk _ Moskova mınta'kasın- sında bu\unup Ukrar.ya tesmiye 
dakı Sovyet kıt·aJarı şimalden ge_ edılen geniş saha hem ırk. hem de 

niş ve toolikeli bir kuşatma ha - ideoloji baklmından Ruslard~n ta- cea.tarafı 2 nci sayf&da) 1 Si iç.ı.n elC'ktrık ve motörü bilme~ 
rcketine marı.1z kalmış olacaktır. mamen ayrıdı•·. Gene umu~ ola- gclırlere maJık o1masa idı, ve da- mak kafi ıdi. Fakat asıl Maıfk.'iın 

Dun Finlandiya ccphe~~de de rak Pin~"k bataklıklarının şımalınc.> 
1 
va yalnız kendi cemıyetleri içınde hatası, kapltalıst ccmıyetin en 

Alman • !''in ktwYetlerı lbılhassa tesadüf eden ve cBeyaz Rusy,a. na 
1 

'11.ir marjın taksiminden doğsa idi, başlıca davasırun sınıf tezadı ru.. 
Kofa yarımada!ile onun daha ce - mile yadecMt;>tı sahadakı ha ık dn 1 Manksm tahmın ettiği veçhile ka- 1 duğw1U ıddta etmesi ve bu tezada 
ııubunda yeni terakkiler t~mın et.. ideoloji itioal"ile dığer . Ruslardan 1 pıta1'izm bir sınıf tezadının kes- her ŞQyden fazla ehemnuyet ver
mişlerdir. Eğer bu tcrakkıler t.e - biraz ayrıln-Jar. HaL~ukı hu mem- kinleşmesinden dolayı inhilale, mesid'ır. Madtsistler birçok harb
nıadi et.Hnlebilir rle bu cephcde'kı leketlerd.:>n bazı1arı hem çok Ete - bu.hıraııa ve ınkıl&ba mahkiı.m kala- lerı. ilhtıliıl.i.crı ve tarıhte sebeb
Sovyet kU\•vetlerı mırpalanabilır niş, ihem de çok nüfusludur. Mem:· ca'ktıı. Hatbuki Umumi Hnrbclrn leri izah edllm.iycn birçok karga
veya genış ölçüde gerı çekilmeğe la, merk •z: K'yef olu~ ~5~,000 kı.. sonra kapitalizmin en zayıf oldu- şalılklarıı, dın kavgalarını. hülıisa 
mecbur ed lirse o zaman 'bahıs lometre murabbaı. gcmşliğı:ıde l~u: ğu devrede sosyalıst ve J{(Jmünıst bfrtun tarıhı bir sınıf 'kavgası na
~vzuu edılen tehdi~ Ye kuşatma lunan ve Odes1 ıla Harkof ~iıbı harekelterini Avrupa cemiyetı zariıyesile ı~ha kalkarlar, ıki işte 
da'ha muessir bır şı.:kıl alır. .. büıyiilk şehirlerı de h~du.du ıcıne rkendi bünyesinden uzaklaştırmak bu doğru değıld~r. Kap'tahst ce-
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güzelim, onun 

ş y 1 T 

olduQunu tasd~~ e~elisinl" f" 
• • 

fj _ __ ..l.-f2:u~ı;'lti/ahn size de ,papılmasınl' 

Her erkef!in takdir 11e lıer kadının 
gıpta nazarlaruzı cel/Jetmeti arzu 

lstermisiniz? 

Alman resmi tebliği dün de ~ alnn Ukranyada 30 mılyon nu!us im'kfıınıını buldu. Hani dünya ihti-ı mltYette bu annagonızmın en ha
~lıCÜ gi.tn olmak üzere şark c~~- vardır. Gerek bu nüfus, gerE-kse lalı olacaktı'! Olamazdı; çunkü ka- !kım faktör oldugunu zanncdcn:er 
besı harekatı hakkında ~afsı a~ dayıdığımız d'ğ.er memile'ketlerde- pitalizm bütün dunyada teessüs i9iın, mesela doğdukları gtlmlcn
vcrmemis ve gene bu cep.nedokı ki halk e~er mudafaa çete.Ierıne .~~ edemeyince sos)·nlızmin davası berı bırbırlerın~ ebedi düşman 
hare'.tiı.tın rnu:vaffakıyetle ilerle - raftar olmaz v~ onlarla ı~ b·rhgı haı'ksıız gelen bır foz!:ı kıyn:efn oD ;Uıklarmı ı1aıı etmiş olan lko. 
mektc olduğunu kayd~e'kle ık - yapmazlorsn b:.ı çeteler ıç n ufak, ta:ksmııi davasından ibaret kaıırdı, muımzm ıle Al-man nasyonal sos.. 
tıfa eylemişttr. tefek bazı mevzii hareketlerden bu fazla laıymctten mü!him bir yalrzımının son harb karşısında 

Fa!knt, dünkü yani 10 Temmuz baş'ka esaslı m'Uıvaffakıyet~~.r te - parçasıını dünya i.stısmarı tem n dostça bir mukadctcrnt lŞtiraki Her akşam yntnınzdan evvel cild gıdası 
tarihli Sovyct teblıği. ilk def? o- mini imkanı mev~ud. ola?.ıır m •. ? ecflyordu. Dünyanın bu istismara yapmaları, sonrn da aralarında olan pembe renkteki TOKALON kremıni 
}arak Alman'arın Lenıngrada ıler- Kezalık, Sovyet.enn duşman ış mukavemet eden milli hareketle- har'b çıkınca komünistleri~ kapi- kultanı.nız .. Terkib.ind e, V.iynn~. üniv~rsit~s~ 
leme teşebbi.islerinin durduruldu- gali altın 1 geçen mıntakalar hal - ri hal1b sonunda bili.ıkı.; :kuvvetlen. talistlerm aralarında bırlcşmelcrj profesorlennden Dr. Steısknl m BıoloJısı 

ediyormusunuz ? 

"BU TENi " ÇOK 
MASRAfll GOZELLIK 
ENSTiTOLERİNE GİT· 
MEDEN ÇABUCAK ve 
KOLAYCA TEl1iN .EOE· 
BiLiRSiNiZ. 

ğuııdan ve Leningradla Moskova kıru kamilcıı gerilere ~akletmPk mişti. Aıvrupa lkaı:ı-:talizmi bütün sebebı bır türı~ izah olunamaz. keşfi olup tabii ve ih~a edici bir leyip temizletecek kıymetli unsur • 
ve K'"ıyefe yaklaşabilmek iç~ yap: hususundaıı:ı ~i.Lş·.in;:~Ierı. de ~t~m ~-adan gelen istısmar hissele- Göıiilüıyor ki Marksistlerin. iddia- unsur olan ve <cBIOC'EL» tabir e - lar va:cıır. 40 ve hatta 50 yaşla " 
tı.'k! an tna~zlarm çok şıddetlı bir tatbik kahı 1 ·yetını haz de6ıl - rinden muhruın olarak yaşaya.. ''lan thılıi.fmcı ol-aralc kapitalıst ce- dilen 4c1ymetlı ce,.·her vard1T. Bu nndaki kadınlar bu sayede gen9 
~>ÇU ateş.erile karşılandığından dir. 1812 rle Napolyonla har-beden mazdı. Çünk~ kapıtalist memle- miyette sın f tezadı, btrinci ve ye.. cevher siz uyurken cildi besler ve kız gibi sevimlı ve nermin bir cild 
bahsetmiştir. Bu tebliğ bıze b•Taz Çar birinci Aleksandr Rusyasınm ketlere gefocek marj, cfazla kıy- giıne tezad değildir. Eğer bu, böy- gençleştirir. Her sabah, daha açık, ve sihramiz güzellikte bir ten te • 
garib gfüıinmüştür ve kanaati.- genişliğı gen" hemer. ayni olm~k- met> ortadll ol'ırrayınca veya bu le olsa idi İngiliz amelesile Alman daha nermin ve daha taze bir cildlc min edebilirler. Bu basit tarzı tedll
miue falı hayır addediıecek btr la berabe?" bütün nüfusu 42 mıl · mühim nisbet.tc azalınca onun amelesi birbirine karşı - hem de U)\anaca.kstnız. Buruşukluklarına: viyi tatbik etmiş binlerce kad•nlat 
şdkı1de değildır. . yon kişi ;:H. Binaenalcy~, O zam?n ta'ksimiınden çıkan kavga da k.ı.l- 1914.1918 Cihan Harbınden ve ·a- ve çıiz:gilerinir. serian kaybolacaktır. bu kremlerin şayanı hayret ve mür 

Sovyet tebliğinde bu suretle ılk müdafaa çeteler: t~şkılı. su:etıle mayacaktı. İşte Umumi Harbden anele şuurunun bu fitadar hisscdH- Sabahları d'a gene cild gıdası olıın mir neti<:esini lisanı sitayjşle itiraf 
defa olarak Leningrad ve Mosko :- dıüşman ordusu g<!rılerını tac z e!- sonra ikapitali7.min her memleket- mesi:nden sonra - silah çekmezler- beyaz renktekı yağsız TOKALON ve tasdik ediyorlar. TOKALON 
vadan bahsedi'lmesi. hilınem falı m~ her şeyi ve he: tarafı yaklp te ve bilhassa Avrupada en zayıf di. Her iki kapitalist devlet te hem.ini kullanınız. Terkibinde, en kremleri garantilidir. Memnun ka t.. 

BAKINIZ NASIL : 

hayLT addedilir mi? yı1kmak \•e nihayet bı: kı-:ı~ h:ılkı ve biekin bir devreye girmesine, milYQnlarım, sermayelerini saıfe~ esmer, en çirkin bir cildi beyazlatıp madığmız takdirde pcıranız iade 
S et müdafaa Çeteleri gerilere nakletmek ~;.ıphesız ~aha aıme}e hareketlerinin en kuvvet~i derelk m~udiyetlPrİni tehlikeye J yumuşatacak ve ayni zamanda bes- edilir. ovy kolay idi V' bu tc:ibı~l~r •. belk> de bir şekil atmasına ve Ru•-yada sokmaz; keridl <nil!Şterek dü.-man_ -
Bunda.--ı evvelki bir yazımızda tam neiicele· vereb·lır~ı. Fakat, büJyıülk bir ihtilal yapılmış olması_ Iarı olması Iıizım gelen Ruslurla K ••t h 1 M 1 g"' dan 

Sovyetlerin, Almanya ve miıtte - bugün bu tedbirlerden lbılhassa .a- na Tağrncn sosyal;s-; ve komünist birleşme7-di. . U a ya cra em ur U . un 
fiıkleri ordularının işgalleri ultına hal'.ınin her şeylerım yakmağa ıc. inık1lillbının yııpılamaması. ve bu İngiliz melesr. İngtlız llbeı·a- Kütahya Zıraut Bankasına 8/2/038 tarihinden ıtıibareıı '}'uzde 8,5 faiz 
geçen arazide düşman o!'du~aiı bar suretile kamilen ger~lere na~~: memieketlcrdl;kı bu hareketlerin liz.mirrln dünya siyasC'tiııden ve hesap olunmak üzere 249 lira 98 kuru.ş borçlu Mecidiye mahallesinden 
gorılerinı ırAJtemadi br surette ta- mcselesın'n hem t:>mamılc !atb,kı milli ~alkınma ve topluluk hare. eınperya!ıstçe em:ııerı.nde~ • ve GcdıZlı oğlu Salıh hafıdi Ahmetten me'Lkür paranın maamasrnf tahsili 
ciz etmek maksadile müdafaa çe- kalbil olmı1acnk. hem ?c mudaf ~a !ketleri kar~ısında kolnylrkla ezıl- tatb:.katmdan bır guıı bıle şikayet hakkında banka tnrafınd:ın 

4161941 
tarlliinde ııçıla.u tak!b talebi uzerine 

teleri teş!<il etme~erinin istih~.af ı mırvtaku1arının gerilermd: panık mesi se'be~i bu id~. v e~memiıştir. Onun bu işler~cr:ı ~i- borç!u namına yuknrıdnkı ndrese doldurulUJ> tebliğ için posta idaresıne 
edilen gayeyi tcnun edemıyeceg - çııkaracak: zarnrlı ve nazarı lbır te:l KapLtnlıst cemıyetlerd.e d~gan 'kiıyete ne hakkı var? Vakıa IngıL verilen ödeme emri lkaınctg!ı.hının meçhul bulunduğundan iade edilmiŞ 
ni ve bu hususta biraz d:ı.ha izahat bir olduğunu. ".eya olac~ğını kabul sosyalizm de, kapitalıwnn d~nya terede eskidenberi amele teşek.. ve alacaklının taleblle ödeme emrin.n ilfınen tebli'•ıne karar verllmıştiI'· 
ver~eğimizi dermeyan e.ylem1ş - etmek zarurıd· ... Kf'za1ık. 0 

zaman görüşüne maltk olmak ~~·kıınd.e kü e •, sivasi fırkalar \:e her ma- İşbu !Hi.nın neşri tarihinden itıbarcn 249 !ıra 98 Kş. 8/2 93C! den ıtıbn .. 
tık Bız 'm, bu hu.susta istınad et - rncvcud olm:yan demıryoll~rla: idı. Çünkü onlar da kap.tal.zm gı. na a ılPdemiş sendikalar vesaire ren maafnlz ve masraf on beş gün içlnde ödenmesi ve bir itirazınız var
tiğimiz esas şudur: Müdııfaa çete- fabrikalar, madenler ve sa_ıreyt bi entemasyonal bır dava P~'Şinde vard::r. Fakat bütün bunlar İn- sa yine bu müddet içinde tnhmcn veya şifahen blldirlımesi ve borca iti.. 
lerı, geri çek•le)1 bır ordunun ter. bugün k.s9. bır zaman<la ve. bırçok idiler. Enternasyonal dava elemek, gıltereye gelen fazla kıymetin razuıız yoksa yine bu müddet içinde mal ibcyanı verılnıesl aksi takdiı'de 
kcttığı arazı dahil

1

nde mesku~ diğer işl"r aı asınd:ı t(!lrıdmıJe tal~- dünyanın fakirleşmiş, ıstihsal ve t.aksimı davası ile uğırasıyor. Yok- cebri icra ynpı:acağı ilanen tebliğ olunur. «56650 
halk eğ<?r harbeden milletle aynı rib edebilmek kahı! olamıyac&gı ist:iıh1ak 'kudretleri son hadıciine sa günıün birinde bu iış cİngilte-
ırfktan olur ve ayni ideoloji-ye sa. da aşikardır. Emekli ıeneral K... !kadar eksilmı;,. c5kl cfünya ımem- renın ıd ğı ç'>ktur. şı?kline ,girdi 
hrb bulunursa o zaman iş görebL -----o- leketlerinı hesaba katmayan, bun. mi amelesı de, patronu da. ihtilaL 
lırler. Bu çc·telerin . bir taraftan Moskova radyosunda lan mübadele harıcı ıbır~kar:. bir cisi de birle~erek . sonuna kadar 
lkıüçi.ık kuvvetler halınde ~ıl~~ - t•• k neşriyat sistem demckt~ ~~l?u:1t~ dunya_ çarıpışmaıya başlarıar. İşte son 
maları ve dığC'r tarafhn kovluler ur çe nın. kendi bütunlugu tçınde nıcş.. haıib ... 
tarafından yerlerinin takib kuv - MoSkova 1 O (AA.) - Mosko- gul olacağı hususi dava lan vardıı. Demek bir tasfiy':! harbi mahL 
vetlerine bil dır ilmekten. ıslink~{. e va radyosu. 25 - 3~.2, 1 . - 81 1. l ' .. 54 Düaıya, liberal in!kıli.t.b He ~eni bir yetinde olan. bugün~~ harb, Maı1':~ 
dilmesi bunlarnı faalıyet!erının ve 1.3 79 dnlgnlar uzerınden he. - refah ve müvazcnc dC"Vresıne, ye- si.stlerin ~dd ası hıliı.fına olarak 
temadısine imkan ve:ir ve ımha - gün saat .8.30, 19.30. 22 .45 te ni bir rejime gırmiş değil, bilakis bir csınıfo tezadmda.n değıl. lküpi
larını bir dereceye kadar güçkş - türkçe ne nyat yapmaktadır. 00 lbüôilk tezad dı>lnyısile farklı talizm.in bünyesindeki tkıt'a, 

TAKD İ R SiZiN DE 
ETTIGi NIZ Ü Z ER E 
ABrımtun modasmın zarafet n inceliğine inzimam eden 
iis1ad terzlleruı meharetl, kadında g'ençl.iğe matuf şa
yanı ha)ret bir bedr-n teeasübü aneder 

Faka.t yüz 'Ye onun butıUu g'nezedirler. Eter bu nukt:ı-
ı · ım gelen Uıtinıam ,österilmezse, seneler bu hatları J'& az bô 

ba.fkalarma. pek çabuk fatkettirtrler. Bu, si~n . r sırrmu-
dır ki, ufak bir dlkkatslzlik veya ihmal nehcesı r&lubeleri
nlzin dikkat nazuından ıaak kalamaz. işte senelerin. (b?
h&ssa n&zik Ye hassas clldlere musallat olan o tahrıbkar 
senelerin) c\lnlniı:e çlzmeldc olduğu ve binlerce (bidayette 
ram mahsus) ince çizgilere lbmalkıir kalmayınız. . 

z mn.nla cildinizi sohlura~ak olan ve sizi pek çok defa vakit ıL ha
::b eden bu &:rızalaıı akşam •e sabah KREM PERTE\"le )a~aca~ı
ıuz ufak bir nıa.sajla refediniz. KREM PERTEV'ln b:U muclzesıne :vıız 
bini ce lhemcinsiniz gibı s:Z de hayret ve memnıııııyetle .,;ah!d ola
caıc:ı:ız. Göreceksiniz ki slrnanb:, ebedi genç.Jiğinizl herkese mağru
rane söyliyecektJr. . . • 
KRDI PERTE\"lıı terkibindeki faal anasır en derı~ çbgllera lııl 

iZalede gecikrniyecektir. Bugünden itibaren iz de ~·r tup KRE\f 
PERTEV'! tuvalet m:ısaruzd:ı bulundurunuz. O, a)"ıı 
rüzgD.rlann ve kuvvetli giıueşin en i)i muhafızıdır. 

.. ·ı·~··· .,_, 
':- .... -. ·'. . ~ . .... . , "' . . . . . . '. 

Is tan bul Gümrükleri 
Gümrük! rin ihtıyacı için muh::ı.mmen bedel. 4 ı • dnn 50 :ıd d n iLi, 50 

a.ded köpüklü ynngın yarncı ccznsı ıza.7 .941 P z:u t .,ı unu ont.ln 
~k eksat.m" ile s:ıtın nlın.acnktır. 

iki ıbüıy.ük karargiı'lıa a)Tılm~tı. müstemleke ve farklıltk• tezadla
Bu iıki karargahtan yalnız biri - o rmdan doğmuştur. 
da nıüıfus itibarile ekalliyet~ - bu H.ıılclkatin böyle olduğunu an: 
rej.ime girmiş, diğer ~µuyanın l~ma.~. dü~!a inkırnbım . yepyenı 
ekserıiıYet nÜıfusunu teşkıl eden bır gozle gormek dcmok1ır. 
memleketler bilakis rejimin kur- .4.hmed Hamdi Ba§ar 
banı olmuşlardı. Biitüıı dünyaya 

şam.i1 bir kapitalizm teessüs. ea~- Nepolyonun Moskova seferi 
meyince, bütün dlünyaya şamı.l bır 
sooyalizm de teessüs edemezdi. · (8aftarafı 5 inci sayfada ; 

Marksizm·in hatah tarafı totıuğunda da, Napolyonla Alek. 
ahım. sandrm bır anla.sma5ı gıbi tela'kkı 

Marfksı iddialarında ve t .n. ed'ldi Bu vazıv~t karşısında Os-
ler.IDde hata etmiş dıye muahaze rn~nl; ımparnv.;rluğu için, Rusla.. 
etmdk ne kadar hatalıı se, onun rın mUs<ıid tekliflerim kabul ede
her şeyi evvelce hesab ~e ke.ş~~t.. rek sulh yepmnk daha karlı L!'t' 
miş ıb.ır peygamber oldugunu soy- . t' 

j ıemek te o dereci! hat~lıdı~. Marks ı.ş 1İiahbulki Rqslnr için, Türklerle 
011 ddh."UZuncu asr n ıkıncı . ~a[ı- sul"ı yap ak, bilhn<:sa Ru~yanın 
sında, henüz Almnnyad.a danıı .a- Napolyon tehdidi altında bulun. 
mamen sanayi h&r~ketı ~aşlama- duğu b r sırada, hayati ehemmi. 
dıığı bır devirde 1~gıltereyı .v~ k.18

- ·eti ha'zdi. Bu suretle Ru.:..ların 
men Fransayı tct.11:ık ederek ıddıa- d b t k • 

bütün Tuna eır usu ser es a a 
sını ortaya atmış, netı~eler çrkar. caık v bu urduv•J N''Cmene naklcı 
mış bır damdır. J:Ienu~ o zanıan rrck ıkabil olacaktı. 
duman n ne gıbı ınk•labla~ g. çı- Bu mıi!iıh-· alar neti('('sin 
re.egi. tEknig n ne g bı yen. ıcad- 1812 yılı 22 May sında Q, n ... 
ıa yapac n alum deg ldı'. Buna ·nmarator uğu ıı" H.Jsva , rac; nd 
r ğm n e ın e bulunan muı .. he- Bü re mu h lesi im1a1:mdl. 
d e e n zar n M l"ks bir ıns.,.n Bu ·d N p ,1, or.u f rıa h:ı' 
ı. ıı b.ılunması mu'Tl..-un ol .. n en d 1 d rn1· t 

. e sın r n · 
u vo dan ~ h d ~erını yap- i;.1.<>, Ru.;; _ 'F' n 1 harb. ar f 

ı ın ç k ı m tır Bu d . d n bu uç mu' hı . n e C<:'TC) n e 
. leı , uymayabı ır aıd . vaz c> ı b ı çok bakımı ar 

"' bır -.o l ır uvmnm ş~.ıı. Bu, <lan Ru lar•ıı loi.inı• çev:rıniş, v~ 

İstekhlerın ayni giln ve sant e "t- 7,5 pey nkç~ eri.Ilı 
Başmüdurluk S lı a ma Kom;syonuna mürnca t.I rı 

:vıa1:1ks!n mctodl::ıl' n n Çur k ol U- Rus ara, Napol ona k<ırşı mm•af 
ğun'll bntrı kat g~lme?.. 1':'1nrks n fa ki yet h bir mii aCaada b :.ı un 

l ırm:.ş olarak za an nd:ı mP C'lna C'lelrtrJ'k .ve l trlmek içın imkanlrır hn?ırlnm c:tı. 
C5GG'il m.oti: • kııvv1>llf'r1 yoktu. Snn yıde (A 

1 
) 

mu~ak bır temerkuzden balısetme r ;as-ı var 

1 Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedellt>rıle miktar ve vasınarı e.ş:ı.ğıd~ yazılı C3) gruP 

malzeme ve eşya her grup ayrı nyrı ihale edılmck uzere 28/V/94ıl Po. -
eartesı gunu h z.ılarınd.ı yazılı saatlerde Haydar.paşada gar binası da.hı .. 
llndekl K.omısyon t~rafmdnn açık eksiltme usulUe .ııatın alınacaktır. 

Bu iŞe gırmek istiyenlerın her grupun hizasındil yo.7>ılı muvakkat te -
mlnat ve kanunÜn tııyın ctt;ğl vesaikle birlikte eksiltme gunü saatt1ıe 
kadar Kom~yoMı. müracaaUeri lazımdır. 

Bu işe ald şartnameler Komısyondan parasız olarak dn~ı'.t~ak~ırİ 
1 _ 0 , adcd uç tazlı, mutenavıp cereyan iqJn 2Q !:>eygır kuvvetinde 220 t 

380 voltluk e!ektrlk motörü, muhammen bedeli sr.o ltra, muvn.kkau 
teminatı '43 !ıra 50 kuruş olup açık eksiltmesi saat (10,45) on 
kırk beşte yapılacaktır. t.. 

2 _ (1) aded uç raılı. mütenavip cereyan içln 3'2 KW. ve 38!>/22-0 ~o~ 
luk elekt.rılt motöni, muhammen bedeli 1400 lira. muvakkat. temın 
tı 105 lira olup u~ık cks•ltme.si saat Ol> on bırde yapılaca.ktır. 

3 _ (1) Aded iiç fnr.lı mütenavıp cereyan için 40 KW. ve 380 1220 vo~tıui' 
elektrık motôrU, muhammen bedeli 1750 lira, mu-.-ak~~t tl!mına~ 
131 hra 25 kuruş olup açık ekslitmesi saat (11,10) on hırı ond~ ya 
pılaoaktır. (5460 

Muhammen bedeli 7800 lyedi b! s !'ldz yüz) lira olan 22 kalem ölçil 
Aletleri 19/ Ağustos 'l!:Mıl Salı günü saat 15,15 de kapalı zarf usullle Afl
knroda idıı.re b.nasında sa.tın alınacaktır. at 

Bu :..,,. ...ı ... nek is•ıyenlerın 585 (beş yii2 seksen beş) liralık muvakk t 
~ ı;u• kl ' fl l . gün saa teminatla kanunun tayın ett ği vesikaları ve t:e ı er nı aynı 

14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Jfi.zımdır. 

Ş:ırtnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme dairesinden Har::~> .. 
paşada Teselıum ve Sevk Şefllğınden dağıtılacaktır. =.,....--

Karabük devlet orrrian işletmesi revir 
amirliğinden 

1 _ Karabük revir ô.ınlrllğınln Safranbolu bölgesin:n Seleıvat Y'O~~; 
.. ükdilonen T~d kınım, llındtr s rtl ?e yama arkası ormanını ı oııı 

:u~alı 4000' m"trc mlkı'i.b meşe, kayın ve gurgen mad •n dırek!er }lır• 
o~cuma mevkıınden bıl tıbnr Uluptnar mevkııne kııdnr şose guzeı 'açı1' 
clakı rampalara nak • ., ve verlıen o çuye gore tomruk.ama ve ıst.t J.ş1 
ksiltme suret le sat.ılı k ııul•nuş ur. rıuııetı 

e 2 _ Bu 1ş cın dıreklerin beher metre ırukB.bma yedi lıra muh'.1 

bed ı a d r ed .n ı ı·. uınuııı 
3 _ 4bu d.r •k erin sa ış n:ı aid ş rtnameyi Ankarada Orman 

111 1 I. nbu Ç<-. r .. Müdu.ı ğı e Karil.buk D"vlet Orman .tşle Mudur u 
Re vır Am rl nde • ul bı! r · . 

11 
ıi\.. 

4 _ İstekll e 11 e lt ne gunu olan 15 7.941 tnrıh ne rn~ıyan. sa J<ıır•" 
ni.i saat 14 de 7,J ı 1 • • etınde muv kkat tcmınat akı;rs nı h.lmı~cn1rt ııi· 
bük De-vlet 0 m'Uı i etm '.Sının Se.frımbo u bölges nde Revir An\54Bı > 

• de tc c .kiı edecek kom:.s~una muracaatlnrı. --~ ya C tO •• ,,., ... , •• , ... ,,.,,,,,,,.,,,,,,., • • , •• _,, .. ,, .......... ,,,_, ,: . .. ·-
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