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SALI IS TEMMUZ 1941 

usa abki 
haberler 
-iıiiiiılıimıiiııiiııiİI 

Makineye 
Verilirken 

Bütün taksiler 
işletilecek 

la ıabalıkl 
Sovret 
tebllil 

Almanlar 
MobDeDI 
aldılar 

(Tek-çift numara) usulünün 
ilgası takarrür etti 

1'\.nK:ara, 14 (Hususi) - Bazı mahallerde doğan müşkülata 
bertaraf etmek düşüncl"sile taksilerin ~ahşmalannda halen tat
bik edilmektl'• olan tt'lk ve çıf t numara usu ki nün ilgası mcv
ZUUıbahstir. 3 000 kişilik bir 

kuvvet imha olundu 
Minsk 'in şimalin deki 

cep genişliyor 
Elyevm plftkası bulunan bütün taksiler hergün serbestçe 

çalişabileceklerdir. Bu hu9Ustaki kararname yakında neşrolu-
nacaktl!'. r • 

liitan cepltelcrde çol! ıiddefli 
111Ulaarebeler tl8n ti. 

"""""' etti 
Moakıova 15 (Radyo) - Sov : 

ht istihbanı.t bürosu tarafından bu 
'-balı ne,redilen ham tebliği: 

14 Temmuz gilnü devaminca 
<:ephenin timali garbi, garb, ve ce. 
~ubu gad:d ietikametlerinde tiddet• 

tnubanıbeler cereyan etmiftir. 
<O..- 3 indi aa7'-da) 

~·--...;. 

Finler Sovyet 
mevzilerini arddar 11u1'4 Wctltmlncı t&Ol'GfllltL bir taıık Jiolu 

__.Y j( Almanlara göre:) ı ·ı· R 
Bazı yerlerde şimdiki I ngı 1% • US 
lıududdan 60 kilo111etre ltalln anlaşmasının 

kadar içeri girdiler llattlDdaD akisleri 
~ lieieinki 1 S (AA.) - Fin or • I• ç B ':rı ~umandanlığının tebliği: .. a an Dl 
h O"Ut'~lanımz 10 Temmuzda topçu 

d ~•,lıiından •°"ra düpan•n u _ ı .... &IBl'JDID ..................... ----- -IUr'ettc ...ııııiMl iıılllllımlj ........ 
mevzilerine hücum ederek dÜfman alalletl 
ınevzilerini birçok noktalardan yar-

Almanlar ittifakın 
askeri vaziyete hiç 
bir tesiri Olımyacak 

diyorlar 

Finler 60 kilometre 
ilerlediler 

Londra 15 ( A.A) - Hitler 
lrarargGlu umumi.inin tebliii: 

Smolen•lıiıa 160 lıilometre 
maalainde bulanan Mobi. 
leoin zaptmı biltlirnaelıtedir. 
Bu haber llin•kin fimalinJelıi 
aebüt Alman lntaatı taraf an • 
dan cü'i bir ıelriltl111 genql. • 
tildiiiiini ilatle etmeldedir. 

Karelide Finl.Gndi)'Olılar 60 
IDlometre i/erlemiflerdir. Ba 
haberler Alman tebliğinin en 
mühim lılrralarulır. 

Londraya göre 
harekat hakkında 

fikir edinmek asılsız 
Londra 1 S (AA.) - Yeni Rue 

tıebfiij, ne harbedilen mıntak.aları. 
ne de tchirkri bikİirmektedir. Bu 
İtibaTla h.reUtuı vaziyeti haWc:ıa. 
da fikir edinmek imkansız bulu • ı 
nuyor. 

Berlin Buyuk 
Elçimiz şark 
cephesinde 

Hüsrev Berede 
Alman Hariciye 
Nazırlla göru,ıu 

Vişi, Suriye 
anlaşmasını 
imzalamıyor 
Vi,iya göre 

Suriye ihtillfı 
dahilt bir meseledir 

Anlaşmayı general 
Dentz ile Wilson 

imzaladılar 

Bedin 14 (A.A.) - Vicby' den 
D. N. B. ajanaına gelen haberlere 
göre, Suri:ye ihtil&lını halleden an
iafl!Ul bu aaıbab general Oentz ve 
general Wilaon tarafı.n.dan imza e
dilmiştir. 

f......,s laıt'alarıaın tabliyesi 
Vıich.Y 14 (A.A.) - Akkl"cla 

parafe edtleo mütareke buaün im -
mlanac:aktııı. 

ınıflard ı r. Kıt'ı:alarımız bu muvaf _ 
fakiyetten istifade ederek bazı yer
lerdıe şimdiki hududdan 6(ı kilo • 
metre kadlW' il~ri gitmişlerdir. Heri 
hareketi devam etmektedir. 

Kiyefin zaptı bir 
saat meselesi 
telakki ediliyor 

Parafe edilmezden evvel Fna • 
llZ ve İngİliıı aekeri m•k.amları aıa-

Berlin, 1' (A.A.) _ Yar:ı '' · " .. 44 
• ' anda cereyan eden fikir teatilerinin 

resmi bir 'kaynaktan bildirili- ça w hardtet noktasını Franıızlar tara -

1'1oskovanın 
tahliyesi 

yor: urç D hnda.n miiıeadeleye devam imklnı 
Berlinin siya~i mahfellerin.. kalmadıPıın kabulü te,kil ctmit -d tk tir. Ayrıca Franaız bt'alannln Su -

e beyan olunduğuna gCire in. DD a Hii:1-ev Gerede riye aramini şerefti bir ıurette ter-
ıgiltere ile Sovyetler Birlıği a- Be l' 4 (A • ketmeleri meselesi de görü.tülrn.u. 
raısında A~anya aleyhine mü. 1ıab' ~ ~· Jb-ı-.1· .. A.) - Hususı mu- tür. Mütareke an.lqmasının metm 
teveocih oll:'C'..ak üzere resmen 1 ırımız ı a~nyol·: d'lecektir 

Macarlar ve Finler aktoıunan askeri ıttifakm as.. ngiliz Başvekili ~kiyenin Berı~ ~~ eıç·si nı; İı~ ~ıan ınahfenerc1e ı.-
asılsız 

11ı: • t ·· ·-..1- h H. . . B. Hüsrev Gerede ıle Türkıye Ha- memiA Fra09ıs bük6meti tarafm • 
muhtelı"f ı·stı·kamet- en vazıye U7.erJrı<M: içbir e- ıtlere hdab attı: ricive Veületi Umwni KAtib Mu.. ~- __ ı.lolunandan --1. farklı ol-

!hemmiyet· olmıyac~ktır. .r u.n rnau "'"" 
Londra 15 (A.A.) - Moskow. ) d .

1 
)" l M~ur Qir söz vardır: Dü.. avini B. ~vad Açıkalın Cumarte- c:lıuiu .c;yleıunektedir. 

dan Seme aelen haberlere göre er e 1 er ıyor ar şen ıki kisi birbirine tutun. "Sı·zı·nıe ve çetenı·zıe si günü Alman hariciye nazırı v<>I! Fa..- ~·~·~.•rl~ın. Suriyeyi tala-
Sovyet hülWınet merkezindeki si • maltla cfiamokten kurtuJamH. Ribbenfıropun şark cephesındek! liyesi de diiıfünubn~tt!~u .. ~erin nılıliye•İ ~~mit deiil. Sovyetler bir günde -ıı··- k karaqfihma giderek birkaç saat Demek oluyor m~ 
'!-1r· Halkın hareketi JÇIO hazırlık- 167 t k . ~:m. ı::~i~~ı;1ovymeüttap~~~ muza ere, mutareke (Aılmm -~ 8 ... 2 de) (Arbal ~ 8 eiltaa 3 le) 
aarda butunumıaıı bile lüumauz eyyara aybetti ·~ y ~dedilmekteJir. =. eb~:ım~~':li~ istemiyoruz Peol bl.1" cinayet 

Londraya giden &rlin, 14 (A.A.) - Alman bllf- Avrupa ale,tlin4e kurdukları " 16 d k k.uınandanhğınm tebliği: ~-d heyi fi - e· . 
Sovyet genaralleri Şark cephesini yarmak iıçjn ya.. ~-- 7örçilin ~"!urn:_ Loadn 14 (A.A.) - Reuter ır genç. yaşın a 1 

t . . prlan harek~ta plin mucibhlce de- ya lıatlOt ederek ıbol§evjklile bilctriTOT: 
Londıa 1 S ~A.A.) - apız vam edılınektedir. P'eld manşal testim etmeğe her an hazJr ol- H~k: ela aiviJ ~~afaa kav- ı k k ~ad>iyealc Londrada ~ Mannerheim'ın kumandası ahın- duğund•ı Berlinin sıyasi ma& nderillli teftipen ceçirdiktea 80Dra nı·şan ısını so a ta 

toriifmelcale .wluıunuı olan iki daıki Fin orouları L .. ..ı..u. .. göl' üııb .LJL.. • 1..;,.1.· il h t.. bafveDI Miaer Çörçl diğer ~ -
Sovvet g-«alı raporlarını vermek --ve- unK'n """""''I' zaman f P e e *.in Load ko..U-rlerl. ~;e M~vay• .t . 1 rdir Ge.. i'ki sahilinden ilerlemakt.edirler. (0.... 3 .. ..,,..._) i:~te L,~ra ko:-tluiu mecli _ 
'eraller takraı Lo!i::~ e dö~ecek- Torpidt> muhribleri iki S<wj'et l, J linin mi-.6ri olarak öğle yemeiiai bıçaklıyarak o•• tdürdu" 
~. <O..- 3 ... ~ _ _ _ _ _ yemiftir. Yemekte Yeni Zelanda 

~$F.$F~S47 iNıpelUli Faeer de davetli olarak 

Ankarada fiat c Askeri vu1J9t :J .... ~~~'° ile de ... - Cinayete sebeb, iki senedir nişanlı bulun
ttıditen bir nutuk irad ederek Lon.. duldan kızın Edimeden lıtanbula geldikten 

Ankark m.ıurlu4:ua(H~u;r.~)~~ İkı'ncJ~.-.~! .• ~.-. o_Id.~, n~.~~ o~~ .. .1.-~~ ~ffe§~~ nan ~~=e~~ yüz çe~rmesidir" 
"' - Bu abalı Hydepark.' da gördü _ ci bir \!inayet iflenm~, bir gent 

~t ınünkabe ıkur5U, bugün do- Diinlıii tebll6Nnıl ,,.Jaa1•...u.Jen plaJt n.tictlı Al111a11- jüariiz manrzara Lond'ra sivil mü _ 16 yıaşındaki nişanlısını bçaklıya. 
~a Ankaı-a ticaret hsesinde a. lar Stalin ltatllllfll JJJ,ilJilılfll'İ lıuarJ"1'ile cep/tenin Ji. dafM kUVYetlerinin 1aıYVetiae ve rak, öldti.rmüftür. HMiee etrafın
?_lnuttır. İaşe müsteşan Şefik i• ınınlalıalıınnda S.U,,.tı.rin wene ,ulJ.tti malıaventel mücelİIİlYedne dair bepUnizde çok da yaptığımız tahkikata ııauran. 
~Yer, il1t dersi vermiştir. . ue mııleabel.,.,.ile lıar"""",,larcla H fimdi beı .....Jıaoe- güzel intibalar bl!'akmıfbr. Bu N - vak'a ~yle oeretan etmiştir. 
L..Şerik 3oyer, fiat münkahesı ..deri iınRG)'G a,,.,..alrtatlırior blıılı g~üz kuvvet Londra Katil Ayd1ıı o~ıu Behzad İ!ıeter 
~inde memurların ü~lerine \.. ... _. ·-·-.. -·----... • ... -· _._ .. - ......... J ,.lırinin 250 bin kişiyi tecavüz e • isminde EdirrıeH bir :msrango:ıdur. 
'lctı~.-ı me-t ulıyE>tleri vecız ke. den., her ne suretle olursa oleıun teh Bundan 2 sene evvel Edimede 
~~1rle ifade ettikten S()l1l'8. . ~u yazan 1 Em elrl 1 general K... ıiA müdafauı için ~~· yerlerini Muzaffer isminde bır kızla tanl.f-
~ vazifeyi idare etmek ıçın (Denml 3 inci aa,fada) mış. sev:şmişıer ve nışanlanmış.. 
~letin kurdt•ğu tt:şkilatın en Svvefü~ gün~~ fevkalade Al: Dünkü ~vyet resmi tebliği de laniar. Bir ay kadar evvel i8e tam 
'-"i unsurları fiat mürakabe me- man reem1 teblıjmden sonra y.eııı kısa ve müphem olmakla beraber Almanyanın evlenecekleri Sll"8'la bazı zsru.n::t-
~ları olacaklardır, elemiş ve tamiıat& intizar e&iillitten dünkü 13 Temmuzda Pskof, Witebs'k, ler altında kız ailesile birlikte İs.. 
~'l_~ taleıbesinm vazifesine ço~t yani l4 Temmıız tarihli Alınan Novograd, Volinskı mıntakalarm. Moskova eıÇl·sı· t.azilıula getuıiştır. Birkaç gün son. 
'qat1i w hassas olması ıazım resmi tebliği pek kısa olarak hare.. da şiddetli muharebe-lerin oeı-eyan ra Behzad da kendilviDi takib et. 
·~i aöylemiştır. Şef~'k &yer- katın pi'in daireainde devam et- ettiğini, Almanların fimal ve ıı- • m.iştir. Fakat genç kızıa araların-~ IOnra bat mürakabe müdürü mekıte oi.ctt(U!l!.! bıld·rmcı:ic ıkhfa mali J!Bri>i is'Awnetlerinde mo.. Turkıyeye geldi da bazı ihti1.lflar çıkmış ve MuzaL Kadı 9e faili ......... 
~ kürsüy-.? gelerek kursun etmiş "Ve feşal Maı~r- tıödü ve zlriılı ikuvvetlerile >ilki- fer kendisınden yüz ÇE"Vimıı.şt.r llllfbr. Fakat.. kız gene cevabı red 

~..._'6..t " Wt'UDt hakkında ta- bayının .ia em i kuvvetlerle tmf eUinnele UÇqtıkları hare.. Berlin. 14 (A.A.) - Almanya.. ;~ dün sabah Behzad Abırka vererek, Behz.da kat'fl ağır sözleı 
tıııınvır etmi(M'. Kursta 00 LadOp ~ feyninden metlerin tm181lftidan~ muharebeler nın Türkiyedekı büyük elçisi, pa tütQn ciepolıun.da talıf&Jl sevgi- aöylemi,tir. Bunun üzerine, Bet 
._,..., ..._ 16 ,am aü- pldılW 1>ir . oldu- ..._.,,de clurduw\mut ıııe yer, Moekavach1ci Alman büıJük elçıli- Lisinin yolunu beklemış ve kendi- mıı1 da bimil olcluiu blçqı çeki 

juım"1&w e (~ ..,,. • .._ 1 •> (ArkMI ..,ta 7 .._ 8 MJ sine yalvarıp ~ ...,_ (Al6lıll ..,,. 7 ,._ 1 • 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Besimlj JWa.kale ı En devamlı yardımcı 

Hayat pahalılığı 
Ve fial 
Mürakabe komisyonu 

\, Ekrem U,aklıgil _J 
B . . ·, müph_ e tm ha. 

• Y t P alıltğs ile müradele 
bahsmde fiat mürakabc komi • 0 • 

~unun oyn;unakta oldu;,... rol ·· 
nd d .. •· .. - uze. 

rı e UfüDln k fırsalr~r verdi. 
~ TarunmJ!, ~~yÜk bir mı:ığa1aya 

~~~ftıf:, bnı erkek, diğeri kadın 
ıçm iki parça ipekli kumq alacak
lık. Birincisi için 375 ikindai için 
700 kuruş istecliler. ' 

Hemen hatırladık. Bir buçuk se. 
ne evvel gen yni kumı.şlan al
!11'fbk, lıi.J'.mcisine 350, ikincisine 
ıse 750 kıvuı crm:iılik. 

. Garabe-l derhal gözüme çarptı, 
bil" buçuk sene evvel dost bir mağa. 
zada o kuma lnıt alırken ipek fiat. 
lan üzerinde konuşmuştuk, kilosıı
nun 18 lir;ı oldlıiunu öğrenmiıtik 
bir buçuk sene fark ile daha geçen~ 
lerde guctclc:de ipek finbnın kilo
d 40 finya çıkhğı haberini oku -
rn~. 

Her~angi biı teıebbüsün rüç olup obnadığıruı değil. mümkün olup 
o~adı!I1na bakınız, mümkün olan her feyİ de mutlaka yapaLilece.. 

imanı~ en büyük, en devamlı, en sadık yardımcısı dost , arka. 
dap değil, ıı ece keneli içinde besleyip yefiıtirdii;i fıa.. ima -

gamze manim.? nı ........ _____ ............ _.. .. ___ , ___ ............... __ ........ _ ..................... -···----·-·· .. · .. ·-·-···----,--------------·----
Hesab meydanda. iptidai mad _ 

dede mikdarı bir mislind 
fazladır, halbuki o İptidai madde. 
den mamul kumaıta nrllf mikdan 
birinci laımaş için ancak yüzde 5 
buçuktur. İkinci kumaşta ise arlına 
değil, )'Ü%d~ 6,5 derecesinde blı- in
me vard!I'. 

Hesab gibi, hesabtan çJaın ne
tice de meydandadır: 
Mağauı ıiddetli bir lf ontrole bağ

lı, fiat .nürakabc komisyonunun tu. 
~it ettiği fiattan ful ya satamıyor, 
faahn ftı7Ja yükıelm~iniııı 
hatta bu misalde olduğu gibi - ba1.~ 
nad• ç • dlerd biraz ai • in· 
sebebi budur. 

Bu müşahedenin bizi hem mcm.. 
nan, d~ müteessir clı::t\t'Si • ab 

11111111111111 

Değişen Dünya 

Hem kapitalizm, hem de 
komünizm çöküyor! 

n Y AZ AN sınrf kavg~ı mil~ lıududlar !çin. 
eder. Son ha. sını:f kavgasının ne- • f de .kaldı. Iş~e enternasyonal hfr 

.Mı!tmım"yetim". s v - 'ticesind çıkm-:ş değildir; kapita. Ahmed Hamdı lh?rekct addediıeı1 Sovyet kwnü -
l~ tecs;Ü."'ÜAi s bcbini de l>aydc- lizmin di 2r teza arının tasfi,esi mst !ıare~ı cliinyamn başka ]Jiç 
delim: harel."'eticfu-. Gdrdu!c ki b :ri kıt'a~ B bi · · 

Herhangi bir mamul ıeyiu mali. lar amn olan bÜ'-'Ük b?r tezad aşar r y-Ennc sırayet edemi!cii, ve ya-

t fiat 
·· • d • . • J • şzyamadı. atta Rus 1<0.münizımi, 

Y~ • ı uz~~n e ip:ıdai m~.ddesi- var: Yeıu C!wn ·:ı mem!eıtcUe.., ve Avn:ıpamn -er yerlerindclrl a _ 
nm lfgal ethgı kıymet m

1 
cvkku •. ba%1 bunlara :layamm ~atorluklar onlar tarafından dünyaya tııkcl"m mele thare:cetlcrinı· millı· kadro"ar 

optik cihazjar harİ4' o mfı: • u2cre ve tmrı ...... n.. d ı tl A d·1~: ~~ı.ı: b · k'" lit ·ı · · ' 
1 

hiç bir zaman yüzde beş veya on ski~ ~ er, .'l:rupa ve c ıu ..... .._ ~ ugun u rea e 1 e içme aim:y:ı mecbur etti. Halbu'ki 
gibi küçük b" k il ·r d dil e ~a meml etlen. tezad teş'kıl edıyor. milli bir hareket olarak ibaşlıyan 
mez. ır rn am 1 e 1 8 c c· 1 e. iB~ ~~+alarcfa bunn karı • [t.alyada k~:zm oldu, ne - 'l1ürk inkılabı, tasfiyeye uğraştığL 

Halbuki iptidai maddesin;n fiatı şan bir ıltincı tevıl var: Metr~ - ye y~y~:nadı?_ r..ğcr ~raya f!~st tezm!l.ann entem~s:yona.1 lll<lhlye-
18 liradaa ( 40) a fıı lıyarnk bir pollar ve ya.-ı metre~lar; mus.. \ Musso~ y\?rn7 bır komunı:t tinden dolay! dünyanın b.Tçok 
mislinden dP. fazla artan İpt>k ile temlekeler ve yan müstemleke - Mussolin.i g.2ls_ydi, o. Habc~. harbı- me.mlekct!erinde akisler yaptL; te-
yapılan kwımşta gördüğümiiz Ciat ler. nı yapmıy cak mt ,Jı? İst.Ja t:mel- siderini hissettırdi; ayni mahi • 
y~sc:1iti l:Uzde ancak s.s tur. Bir .. trepoll'.U' a:asında bir üçün- leri .~~.~l! • ko~y<!.cak. mı idı? yetie diğer hareketlere yol açtı. · 
dagerinde ısc bilakis t-k,ilme vardır. cu tezad vaı-: Müstemle"lrP3! ve al. Bugunıku ı:ışıst ltalyada ış başın- Bir memlGkettı:? milli olan ka -

_Demek oluy~. ki, piyn~anın fiat tım olanlar;. müstemlekesi ve aL da, d'.a!brika başında_ çal.ışan kapi • pftal vey'.l. profoter -Javası; şayed 
mürak~~·,:~ tabı clmadıgı zRman-ıtım olmıyanıar. ~ el':mamn ta5!ıyesmde:ı so::ıra o menıl ·~et bundan başka olarak, 
lardn i'U?'>:u"- !myıdlilrı ~olayt.sılc 1 Nihayet memlek~tle.- içinde? ve bu ışleı: ;e dış ticaret ~!ise - ibeynelmılel bir tezadm da ke5klıı-
beıaerlen haneden getm1emıyen 1 milli kadrolar dahilinde kaL"l'lı~ betlennı komuntst MussoJ .. nj k!me ı~es· d zt "b · b" iht" 
Y
erli rtı k d f 1 f" t ~ ~·· • . İ .r.uııu ın ~n mu arı ıse ır ı-

mamu \ l.'A o_ ~ a_r aza ıa bir dördüncU tezatl var: Serma - 6v ...... ureceı.:.<tı? talyaya dışarıdan lal ihareko:· · d.a. d - 1
•• •• konulmuşbı kı bugun ıphdai madde !azl k • lm . . .t:un vet e eieA,, re11m 

f
. tın b" ' . . 

1
. 

1 
)eye ve ıstıhsal vasıtalarına ma _ a ıymet ge eUdır kı onun mk:ıl'Mlt yapabilır ve ancak böy-

ıa in il' mb 1 artını, o m:ısrna lik r L!I.. rf o Ad•ı• -1.. • o o 

ragm
v ,_. fi t b. - b" 1 O an aZı.rA Sın ; .sermaye Ve ga.,Y'I'l a l ane tc(J\srmınden doğan ]e tb.ir ti.i:itdir ki ı,.....,.nelmile1 sa • 

en es~ı 111 ıraz ııtagı, ınız . ~:ı... l b" f • ls .,...
1 

yulıju-ı ayoaı muhafaza edilebil _ lSUJıSa ·.rasıtalarından mahrum o.. ır sını r.avgası o ·~:·. Fa'kat bu ihaya in'tika et~k ıstidadını gös. 
mektedü:. la!ll çdkluk sınıf. k~~ gelmesı ıçın İ~a.ly~nm tem. Yani tek başına bir tezad 

! [Portreler] 
T elet on ve radyo 
nedir bilmiyen 

bir imparatoriçe· 
Japon lmp~atoriçesİ 
Çin- Japon harbinden 

de haberdar değil ! 

Temmuz 15 

Sôzün Kısası 
-····-

Kahve ma'fiş, 
'11/T":.f! ' ına1 ış. 

E. Ekrem Tnlu 

G ~\!:1 haf!a İstanbulcfo idim. 
Bıza11kil'!ı-, yemr.ktc>n sonra 

alı~ış buL.uıduğum ıwıde lcahvf'nin 
yerme bana b. bardak çay slmmıca, 
hayretle :rüzlcriar. balrt 

- Ka~vf'111İz yok, kurur~· bak • 
ma r dedder. 

- f!artiya, ::lağJtıyorl m~? 
- Bız almadı · Halli kapımıza, 

baş~ yıdercle olduğu aibi bekçi 
dahı uğramadı. 

- Sebchi:ıi sormadınız mı? 
- Sord~. Buraya sıra gt-lme en 

kahve tükenmi.J. 
- De1.::ni.1e.. dedim, siz kahve 

ma'fiş yani fq il kahTe umarken 
ııkahve mifi!o ceval>ile karıılandı~ 
nız?! 

Gülü§r· ille A in <"rlesi sa. 
hah tirya i.Vın tu?t . ib:n'!gin 
yokluğu Y1.izi:i ulcn ~tama kadar 
~urUum. Ve bu hana .. ke.mmel 
bır ders oldu. Şimdi artık haftalık 
S.:~erlerimde, ben de bir takım nçık 
goz tren yokul ırl gibi yanımda bir 
iki • • ahve tqıyaçnğlm. Zira 
gene, gelecek ten· ttn da Jstanbu. 
lun bazı ıemtJcıinin malıı.um lm}a.. 
cağmı anlar gibi oluy~rum . 

Gazetelerin. birinde okudum: Ku· 
ru kahveciler fimdi yeni bir uaul 
buhmqlar: Çiy kahveyi kayvatarak 
soyunu ç1JC.ıı1yorlar ve soJU'a bu 
soyu, arpa, nobud, kuru incir ı;i&İ 
nesnelerin terbiyesinde kallar..wor • 
lannıı. Böyl_c.:e o nemelee .~ ~k 
kahve çeıuisi verınek mümkün olv
yormUJ. 

Zaruret İnsı;na nelıor öğl'etiyorf 
Neden b~cı-. yalıo 1 Kahve. 
nln suyu mu çıktı? De.r!~ima vakit 
esnafın yÜ2:ÜmÜ•e dik d bakma· 
sının sebebini ıiırdi anlryonım . 

Diğer- taraf\1111, ceııe bizim bile 
üst.acil kaltaosu:z. çikaldta 
yapmanın da &lrrm& kt'tfetmiı]er. 
Nerede ise tend'füs ctti&irr.iz havaya 
bile fıile kııb.caklır:-. Tn-ekkf'li de .. 
ğil:. Hamdir m~ete bir dirbenı 
kakao girmedif.j halde ortalık, dağ 
laf çikolata! 

Geçenlerd-:, IMmımin - pardon .• 
bayanlll • bin çikolatacıl rın bu 
marifetinden haberdar olmuş ola -
cak Lci, otobfu dttrak ye.rinde, alda. 
nn camelauıı önünde ter ter tepi • 
nerck, miniır:dni panne.ğile ç~ot-
taları göster~ çocuğuna: 

- Evlidu:r t Kaka o! Yenmez!. 
deyip, ın;uhnlya çahşiyo~du. 

Kaka.o.. amm.a. 'bildiğimi~ latif; 
leziz manad değil. Zaten ihtikifııı 
burmı gire1i be meta baklonda ay
ni se>zlen tekrulıyabilir iz ! 

- Kaka o! Alınmaz! 
Her ilC"Jm ~iciletliği mutlu günle· 

re ne zaman kavufacaiız? 

e. ~kllt? en rc:alu 

Bu m~.ıhede ve bu müphr.cfo - Bu dört tezaddaa lıiç brri tek ba- bü~un smıflarının evv-el~ mut - &ele milli mahiyette olan smıf te-
den çıkan bu ne.!ice bizi hiç almak ş:ına kapıtaföt rejimin ihayatına telhid olması, kuvvetlı o1 - zadı diiinya i:htilil! icin kifi gel - ler giy~.:. Takındığt biricik mü .. 
niye~inde olmadığı~ı:ı Avnrpa ma. m.aı olacak kadar keskinleşip dün- ması ve aralarmdak: d,.avayı sus - mez. ccviher de ı:;:>k kzymetli bır ın~i 
mulitı ~ıyan.n laatlarınr ıonmya ya inkılciıbına yol veremetl •. Hı=rp~ tunnuş ~u~un?ıa]arı lazım::lır. İJ- Sem I>Un.ya Harbfnden sonra: gerdanlıktı:. Kralıçcye hıtab ede· 
sevk etti. • •. sinfu ayn ayrı keskinleşmesi bırbi te on~ _ıç~ı;r k 1taJyaya fa~ıst 1 yapılan ıhtil.ü ih.areketlerine de &Hen yegane iıısan ımparatordlır . 

.. t~yıuı. veya İngilrz oyle ıapk~ r.ine karışması. ve artık rejimin Mussolını hftkun oldu. !bakarsak, b'lnların da ayni ~ekilde Diğer lıütün ziyaretçiler nncsk 
~tik ki, muha~chcdcn cv~el~~ kendi şartları içinde tehf kabul et Kaıpitali cemiyet lfüeraliuni 'birlca:ç tezadm keskinl'eşmesi ve Japon impaı:ator·~m ıkend.isi konuşmaya başlartıkt:tr 
fia!~ :~· 

1
!2 ~~dı. Bugunku miyecek ~ıate gelmesidi:::." ki, dunya de~ sosyalizmı ~e iç!nc_ alan bi~ ce. j çarp!.ŞIINW mahsulü clduğunu gö. Yedodaki güzel ve muhtc.§em sonra &>z_ söyl~eğe meı.undur-

A~ v""a l!lgiİiz öyle dbi- · ·ıe nc~ice1cnccek bugünkü ~ıyet ~e-ktı:-. Kapıta_lı~. l'l)"le rü:rüz. Rusyada kom.ünıst: inkılab1, yeşil sarayı::ı duva:rfar.ına yaklaş- Iar. Bu_ z~y~ctçderın dr., ecdadt 
__ ,ik .. d'~'· k.- b b d batbleri, buhranları ve ih _ bir devre:lir k., onda b.rıncı saf-I Rusvanın yalmz sınıf ter.ld1' i"""d~ ma"ra cesl .. Pt _..ı__ he h g· b. en aşagı ıkı bın scneHk olan fa. acı gor ~ ı, nıu are c t ıı ev • • h 1 "b 1 . ikin . "' r- " • • \..-ıR."Tı r an ı ır . A 

velki fiatlao."1 üç metn-tik kupe ları tilfille~ doğu!·muşttu·. K:pitalizm, a c ı ~ra ~ıını-, :ı safha . ~en. olmasından ·değil, ayııl z:ı.mandaı .ld:mse, dah'1 on kilometre mesafe- mılyad:ıı ~arı lazımd1r. 
için 50. 60 liraydıp buıün j~tenilen n:arlcsi ler.n iddiası !hilafına tek !ez:.vaz:sıyo!.ı~ - mJdı·ahadl~cılHlk:t, tıt'a'lar ve mirstemlcke t~zadıı içi~- de, ıgece gündü.~ niibet ibekliyen Kraldıçenın yanına,~Dıe br TgMle· 
fiat .~2,5~ _75 liradı~. _ . ~ır teza~ y:ıni :;ı~ıf- tezaomı ~o _ ~~cu ~aı·,~a ı:e sos?·.a 1z~ .ır .. _er de 'bulunmas~nc.la.'1:. doğmuştu. _ bassa: mutıa.fı:tlaı·mrn 3iddeili ih- te, ne ~ m~nma snırn.rnaz ... e .~· 

Yüks lışın dcrı.;esı yuzde 25 dır, gurmuş, ?utıu:-ı yuzunden tasfıyc. uçu d.? A:apıtahz.n sıstcm~nın !ç.n- Türle inkılabı, bır ktt'a ve mus.. taJT ve mümanaatiLc ıığrar. Bütün foı:.n~ır bilmez. Ra~~o gorm~~ 
bu. m_ :ard

4 
maliyet laal~ mub. ye mahkum kalmış dc:;ilclir. Bu _ ~e ıı:-utaı:a olur.ur. Bugun _?.un~a te.mle'Jre ~e:o.dınr.ı ta5.fiyesi hare _ bu kü:lifet, teyakkuz, .göz.leme cyük dcgı~dı.:· ,Taponya . dort se:ıc'~~ 

t~~ıf .. il~ doby gonılen ta- nun yanınt a sis!cm dünya ıniıtya. ı~1cılZ.tn aw~·-or d~m~ek, her u~ go. keti idi. ltalyan faşist hareket;. b:r selen güneşin ölmez ilfıhes6 Sa CE>~ıncı .~eney<' yenı bash}. Ç;n ıL 
bu yüksehtlır.. mırla diğer tezacilar da m€ydana ruş __ de _ı~:ycy~ ugruyor, dı.:nya sınııf ve farldıllk tezadı; Alm::ı.ıı: :Majeste Japon in:ıparatorıÇ.esi Na- lhaııbdedır .. Fakat kralrçenm b~: 

Geı:k yerlı ve gere~ ynb:ıncı getirnıiştir. Te.zadlıü- b irden ibaret bu. g<>ru.şun ~ış~da, fak~t buıı:- nnsyonal sosyal:.st harek:;t; ise .bir gaka İçi!l.Cn-. d~ ~ab2rı: yoktur. ~vrnpa mtl: 
~t~ 1 f'ıat rmı CC d~se değil. aynı cinsten ibaret detril !arın davasım UZtnne alarru; yenı sı.nı.f, lbir kıt>a ve bir fnı1...lılık te - NipponUıl s:por sahaları h"" · hiş bır c~ilıgm areşlerıle 'kasıp :ıta~
bughunf ı(ın edrnak~l ~ncller dahılin~e ayni dünya gürüşu-ne rn:ılik deg·n~ bir nizama doğru gidiyor demek - zatlı netic~siyrli. B~oiinkü harbe yetme ka:wşmu ... ,, kadınların n\ll'ş;eı- rulınaktad·ı-. Bunu bilmiyen ·yega" 
mu a aza ebılmıf olmavı fiat tir Art• b · Iıb al" . "i' e • ' 1 . k r a· mürakabc k · yonunun ·lehinde d~. B~nlann .. i~inde kapitalist d" ·. IK u 1~~~, nFe kacrt b·ızm.. geli:1ce. bu, dört ~e~adıt;. bfrneı:ı. J.iı çığhkLı~ı ile akislcnir; Japon ne .. ~:_s~~'~,:~san 1 .ahra 1ıçbe .. 

1

t~~ ,.,..~ .. 
b

. t~•- ı k k d d ti renın ke!ldı ırınde dog~rr.uş b"r rr • ne sosya J;ı.ıuuL"'. :ı :.ın - tasfi~ v-ıpılmı bir i.nkı:ab ve :re. kadınlan ta=relerıni b..__ ke .ı.u~aı.u.ı.. ve 
1 

c · u un ) i.l • ır no"ıuı o ara ııy c erek bu :ı • J d · · l · b" "-~· "' ".r- JL.;L.;U~ n- k · tok t,.__ k dl• 
kontrolün h.arbdeu sonra da gen· tezadı olan sınıf antagonı:ınıi, ko • ~n a ıçıne nan Yl'P em il" şey- jim ha:rıbi mahiyetini almalı.-tachr. dileri kultır.ıyor. ve yahud da sa. se. arıs ra ı..cu, uşa ve ne bİ 
lctilmek, tekemmül eUirilme.k su- laylikla bir hal çaresi bulan. sus· dır. Sımf hareketi deyince bunu nayi ve ti..:aıctin en karıSık :mE'ka. mele~ sar~y havasının, bu gı , 
re:;!• m?""'·· .. -~ ~ar•lacak turulııhil•n. tefü kabul eden inahi. Kap.~lizm, iile~l\'nl hır ois. ınarl<siOtle•:in an;:ruğı . manada nizmasını. ,dare cdiyorla~. Gaz.te madıb hak

1
!"1'.lcrle ~ozu~moma~;. 

~e~celerm gumru.ı_, taı1ft·,mnd~ göz yıet ~dı.ğı ~alde, dığer tczadlar ar. tem lbal~de .~e~ssus_ edcmcd•. B_ı - mutlak ~kilde mu.lkıyet1:1 :ıley. - okuyor, sınemaya giriyor, moda na engın ~1! nma g~sterirler: nr• 
omme ı _lüzumuna dıı ııaret tı!k sistem.n kendi şartlaTı :i~inde naenaley.a bulun dunyada kapı - tııiniie. mutlak şckılde :ısti!r.salın g;ızetelerı.nı takıb ediyorlar. Fakat ra Y_e~o s ... raymın ~k~k dın' .. , 
ettikten son~a yıyecek, iç~, erli asla telif kabul etmiyor. Bir mem.. talistin me.aiaati bir!eşemedıği gi. ve mü:bade1 enin .sosyalize ed1Jme- bu kız w kacımlarla hic; b!Tisi Sa I~rı ıçı~ci~ a~ak guz-;11.i_k v_e ~

111 

ve yabancı iJk nuıcldc bahsine .ıeç~- Jekettc amelenjn ıstediğini gerek lbi, prolet~ryanm da menfaatleri Sİ, şalh51 teş~bbiisün yerine ;ıtoUek. Majeste ıf bi ita.ili brr kaynaktan, rın ulvı manzaım~ L@rimdır. 
cek ohıraak • sahada_ va~~.'" patron ve g&-"..k devlet haldı n·s- aynı olam;;dı. Bundan .dolayı da {Arkası ayfa 7 &iitun 3 te) sulbdan g~ınıemiştir. (.Aıiuw .. yfo. 7 ıülun 2 de.~ 
~ fıat01:;:!~ır, a::n::ı bcUer

1 

~h~indh ~'"temin ettt mi ve ................................ -·-·-··-········ ................................ -··-- fuıparafo.:iç<>, Y"'?o saray1nd:ı: ·-.... T ...... A ....... K·······v······1····M··········· 
iktisad Uideleri ile İ%ah edi _ ame e~ re~a :l n.av~?t~rdu mu a. • bfr neöıme.er ordl.ısile yaşar. Ş:ıh-
lemiyecek kadar arlmıı~ır. melcııın dunya iht>lalıte a1ftkası 1 STER İNAN, sına mahsus kırk cariyesi vard\r- ,,,_ ___ -=ıı:::m ___ s::ı:===~-ı 

Hükiım~tin b iste mesela kalmıyor. 15 TER i NAN M A f Sazray erkanmm en ibfrinci ve TEMMUZ buğday rn ır &ibi kolaynkla Dünya ihtil.l!i, iktidarın amele mutfak v:ız;fes kraliçenin baridi ıı:._----.-----.----
mulaafa olan wnomi yi • eli.ne geçmesi vc~aire gibi Iaflar alemle oı:m. iı:tibat ve alakasının 1 

-· 15 Ararbsi ::'' 
_ _ı_ Çok ac.ele bir İJ için Ye!\Jk\;ye tedik. Şoförün hir insaOısı anlaL 1.367 rn yeoı;a&; cldelerir.e el koyarak, top- profesyonel politikac.ılar.n ve a _ gjbnek icab etli, trenin U%UDca tı. Söyledip : tamamil~ kesilmesini temin Ptme-k - RaaııM ııın• -

tanemin yiycc k üzadnden (azla mele sırltnda.'1 geçi.nen sözde ıh - bir tatil yaptıgı saatle•d·: idi. - <'Suin gidip orada k ' a. ve hll;2Usta icab eden tedbir! - Tcmıım:ıı 1941 ~11' 
k . ının on ~~ çalı. tilfilci ava'lLİlryclerın \·c işsızler~n Otcmıohille git:neyi dütündük ğmı:a muhakkak. Hiç değilse dö. ri almaktır. ıı:..--

2

--.:...---...:.-----
~~ arak bir • r t~ f:ıi ~. ko a- davası oluıo:-. Bütün düny8da sa;- ve bir . .ıtomobil arafbrmaya gİ. nüşte treni tercih edeceksiniz.. ~al.içenin ya1mz bir efendLı;i SALI 
.:ekte J~~ .... vet gostf~- ·t ları dar.rıınd.ı.ğmık, göılcri kanlı riftik. Bulmak ne mümkün! Halbuki biz çaltpn otomobille . vardır: Imparator Hirohfto. Kraı.. 11----..ı--~l'o~--~~~ 

goruyoru:z, a&n cll . lı 1 1 d t H bi1 d s ı· . w· tü"" ~ •• • • L.. c Ah öyle sanıyoruz ki, neti:t-nin çabuk v.e daen nasır o an ar_ nn utu • ~te otomo ıı vnr ı. ı. rin azaldığı g_ürufonhcri cidiş dii- ıçenıo ~ n u1u şuncesı_ rmpara- • ır alınması ıı;m hükiimelin fiat nuz , ha.yatl<ırıru h"utubhanekr- ra ile beldiyorda, fakat Y eıilkö. ·· seferleri yapmağ1t alıştı k. tor olmalıdır. sterse guneş, mu- o. 
nazımlığı va:z;ifcsini bir ta _ de v.e dava ug~n:ı yazı yazmak- ye gi:bneğe razı olan yoktu. .f\..vdel se.feı-indc mü§lc.ri bulnmı. sild, çiç&'ler, kuşlar ve g-Jzd ko- ~ '

1 
2() 

raftan tüc ra daha hüyCk l~ gq;irmi.ş o!anlnr::ı. kad:n- birçok Nihayet sebebini anbmak is - f&cağımı.z yerlere gitmiyoruz.> kular l'ıakh.,nd~ d:şl:nebfür. Falt:ı I _g_ı..._0_1..._ ___ ---~-~ 
s~rbesti veri diicr taraftan jht;ili\'l,ci sosyalistler, mar.ksistler, I • bunlııırda. başka hiçb"r şey 'bilm - 1 ~·· • Alqıun 
hına! a~ getirterek. clngılnrak şunlar ~ bunlar dayandıkları a- STER iNAN, melidir, Y!? hiç kimse' de. onunl~ ~ ~ın. ~~· :>. lo. 
hUSU91 ~ vası~ıot da ç.pğalta- mcle tcşkilJıtL"lrı tarafından terke- ·ıSTER iNANMA ı diğer m~7Zl.ıla-ro dair gözri.'ı§eınez. ..v ~ •o 
rak C~'-' wı:ab edecrl&tir. di · sü:ru'lm.ü~ hakaret göriniiş:. • IDalfoe 'her zaman gay t jnce ~: • a 1 B 39 ıı -

El-.:n""flı U~"l1dıgil tür. Çünkü SJnıf da~ı ve orn:n i~id"~ yapı:lmış 'b~z e e- l!i::=Jb..J=..==-m.:ii...:ı--~--
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Tele~on Ve Telsiz 

ingHiz - Rus 
anlaşmasının . 

akisleri 

At~ru:~~·> 1 Bu sababkl 1 Ç~n1 ~~t.'!ı.ı 1 Amerika. B~hriye 1 9~eZ(a:)_ 
Jııarakol Jenıisı batırmışlardır. So-ıet tutan ve tarillln bir ':~a emaalini Nazırı 1 stlf aya AL E M f ND E 

IO,ei'"ın d~ hekleaiyor W kaydetmediği bir taarnım uğrryao d 1 d·ıd• 
4 

iMaea-r radyosunun verdrği h:t. t bUil bu kocaman Londra telıri içinde ave e 1 1 Yenı" lngı"lı"z - Rus 
r.b~e:re gô~: A1me.n kıfalart!Wl e telırin hayatını idame ettiren me -

(~-'1 t inci llQ"flıda~ ~ ~ bir sa9't meselesıdir. muft.ar ve bldimler ordusu idi. Fa.. anlaşması 
~tlel'di. Fakat çok . şC~. Bazı k-8')'1\aklar i.Ee şehrin bugün, kat ne olura olsun bu gördüğümüz Buna sebeb Knox'un 
~r . u.zwı zamandanberi o)ie yann düşııue8i bekl~tlı~ni bıld1r- (Ba:tarafı 1 inoi saırlada) ,ey beı,tanbaşa Bütük Britanya i · Yazan: Selim Ragıp Em~~ 
""'1' ~nklp{ göstermiştıT ki, p- mek~. Şimali prbide ordularımız dü,.. çindo vucude getirilebilecek olan donanmaDlD harbe 
l'Glt Ix.gi!t;z plutokrasisiıun, gE'f'ek: manın. tank ve motôrlü kuvvetleri.. kuvvetin niıayot bir sembolünden • ti k . . .4, lmanya ile Sovy~t Ruı.)a a. 
bo!fmri'klilüı imhact ,ekluıde oe.. Çeldlcın ~~o .L~) ~ kaf'fı. fid<letla ~·1·r mukavemet t'batd: kalJ&'ol'du. Ceçıen Eylülde iŞ ra etmesı tavsı- nuında barb batla" baılaınaz 
'-landınJacak:larında ı....M.ir .,ow.ı,..., &trlin, H (A.1'..) _ Alman ha- ~~:e muk.abı taarruıdarda hava .. kuv:otıı~İ'ıml "ziı:_ . u~1~tulmı· az yesinde bulunmasıdır İngilterenin bu vuiyettt?n a:uuoi 
)ok "~"' r-Y'""'" ~r- meeam;ı nebcea 0 araa. ıMi a p a _ derecede İstifade f'lmeie lt'ftbLüs 

:~:.. • Ya kuvvetlerine mensıtb av-Gt, mu. Carb ~amelinde tayyareleri - anda muvaffak. olamıyan Hitler r etmesi tabii idi. Nitekim böyle yap_ 
uıaıua lllllltbuatmaa llefl'!J~t. h.-ebe ve tahr.ı.iJ taryareleri, Sta. miz düşmanın tank ve otomobil Büyük Britaoya ıehArlcrini yerle Ş&ago 14 (A.A) - <ıEvveliı tı ve yapmaytı çalı,uı.ıdrtadır. İki 

Lon.dra, U (A.A.) - lngtllz • lin h.attın.:la mağltib edilmış olan \.oöarını iahr.ib euniıtir· yebao ocfece~ ilan etmişti. Bu Amerika» komitesi dü-n akşam hah- ırün kadar evvel Jngiltere ile Sov-
:us ~1~.~t.İngdi?. matbua~m?a Soıvyet kıt'alanna, V!teP5k ıle Şi- Cenubu garbi iatikametinde or • ilanı takib eden ilk ay zarfında bü- riye llıllZın albay Knox'un istifa et..1 yet Rusya arasında Mo•kovada Un.. 

· ~ltn aç hafta ~el bildır: tamirin ~""kıtıdaki mmtaltada hti. dwbwıırmz dü,manın 3000 kişilik bir tün huabar g<lye ve hl'T8ını Londra mesini taleb ctmi~tir. Komite ver - zalanan ve imzalaıaır imzalanmaz 
~ Slyasetln. ma~tıki bır nettcesı cum etmi?tet-di!'. Bo~vikler, in. kuvvetini dnha etmit. külliyetli mil- ~ri üzerine dökın~kten çek.inme • diği kararla yalnız kongre harb i . mer'iyet mevkiine r;iren ıınlaıma 

arak telrudri edılmekterlır. san. ağır silı:ih ve nakıl vas.ıtası tame tank. top, makinelitüfck ve eli. lan edebileceğinden albay Knox'un da bunun böyle olacağını göster -
'I'inıes. anlaşmanın b?r ıttifak kım:.ntlaı:ı bü,viik 7..ayiata ug' ra- cl'iğer haırb Mtlhları iğtinam etmit Geçinliğimiz f&rtmalar A "k d h b . mektedir. 

?"n.,___ ; - im r:-:ı b L- d men an onanmasının ar e ı ş - J il ib. l'L l ._ • 
1
. -~'-·lltUilll&_ g_eldiğini ve son 20. .sene_ mıslaıtl. ır. Birçok zırhlı Sovvet ve d\iıtrnanıdan esrr a ıştır. y~ı..;., omour iman neticesin - . ~- . . d b 1 k ng tere gı ' 1 cra Kapıta ıs! 

• · .1 T --•--· . d'' t _L d .,.. .. 1 ...:ı I l '--ld k b.rall taveıryesln e n.unrrıasını ·a - bir d" S R 'b' ennJı, Rusyanm ışiiırak' tankları Ue Sov;yet bata<ryalarına ay~rqet"ımı!ft ~ ang ~ e onr em, yara ı arı .uı ırma , . . .. unyanın, ovyet usya gı • 
()1-..- -•,ı,....,,. ~· b '-' harı~ ve motörlü kuvvetlerine. ha- rnelıcesiz kalanlara yer temin et - nun.u es&QYC bır tecavuz addetmek- komünist bjr ilf>.nıle, nasyon- 1 eos • ~~':rQ s-rnı ve cenu u ŞM1~ ve b~r M!"hh trene tttm isabetle ·- ed ., 
l!r.-.._ - ..._.,..,.lel ı· ı· h 11:-..J a.._ va me--1ıımlanna darbeler inilir - nek, milyonlarcn insana sığınak t zr. , • yalist olmak bakımından mutedi :-:_...-ı~ "-'•-= - er n n a unue )S.. wunlbaler ahtmı.-; ve bunJ.ır muhtı. 7"' Kno b anat 
tı:k:rt ar ~mm edilemiyeceğmi gös· :oobe hari~ edıhtriştJr. Peie.rsburg rn.ekte <lıcvam etmi;Jerdir. yapmak gibi mü~kül işlerin nasıl x un yeru ey ' kapitalist bir Almanya aleyhine bir 
ertni 12 Temmuz giinü Baltık dem - baı;ıu:udığını anlatmış, nutkun bu - Vaşington 14 (AA) - Ame • anlafma yapmasına hayret edenler 

So ş :u\~mu 'Y~::acb.'r. 'W Smole:uık nuntakal.armda, AL rinde dütıman.tn, tan\ ve asker nak._ rasına geldiği vakit mu.iyi tahat - rika bah~c nazın B. Knox bir bulooabilir. Siyıui te ... dlilerin türli: 
~ n .. ~ . afı.anm ,a . . ti Sov. man tayyaccler• 13 Temmwııda de- leden bir kafilesi ~örülmüş ve sahil tür ~rek geçen ~y?ulde f ıruna r.1ülakat esnasında beyanatta bu - tezahürlerini görmiif olanlar ıçn 
~ re3ımı.auı Rus mil etinln mern- miryullerm~ hficum ederek <Ulha mii<W 1!İl\ ha~" kuvvetler.imi- ı?atlachğı vadcit bunun ne nıo:tice ve- lunnrak İngiltereye yardım siyase • bunda bayret edilecek hiçbir ı-.oktıı 
ru.., t. müdafusınd&ki azim ve. ~r: lıce de lnk.tn» uğrah1mış olen aa-mt ' .1 . . . .. t k receğiue haftalan:a müddet korku tinin Amerikayı harbe götünniye _ olmamak . li"Eımdl1'. Almaoya il.<' 
~!:11 tamam~e muhafaza . ett:i.ğ'!lll münakalatı bit- kere daha durdur . zin ve haıb genu ~nmızın rn_u'1 ere ve emaiyetsiızlilt içinde in • ..znr et • w. . .. .d tt·w· . .. l . İtalya, İngıltercye klll'fl amansız bar 
~ekiedı.r. Rus askeri, 25 se. mw:şlar.dır. Bundan başka Kiye{ bir hlJcunftk dÜfll\&nln 2 distroye- tiğini eöyle:rn.İıl ve nihayet bir ak - cegm:' .umı e . ı~ını !OY emış ve şun bayat veya ölüm mikadelesine gi • 
~ evvelki 1-~dQf IDtlka"~~•L.. ._... Ll.i • • b t 1 ı b' :!...ıl. Y.... J k h'- larl 1lave etll\Jştır: • • • • • ri..... . ~ • y.ç,rınn.~ :" şe'hırindek:i asıkor· hedefler ~ bom ri, 13 na& ye gemun n ın ın ş, ır tam. ao~, ya4ınur u ve aran & . •w rİpnİflerdll'. ŞundıyP. kadar cereyan 
~ zıyad~ kabilJyet ve teşebbiilı "bar<hmao edilmij ve ciddi ha5ar- diAroyerle 13 nakliye gemisi aa - bir akoa.ın, içlerinde ipek çorabla - Fakat bana kalınıa nazılige kar- eden mücadeleDİn umumi manza. 
~le ~k daha iyi techi7.etla ve Jıara ltfratılırıs1ır. Antrepolarda v tlt BW.m hiç bir kay- rile ve uzun ökçeli i."karpinlerile fi bir müdafaa harbi yapmak Hit - rası, bilhassa karalarda Mihverin 

llty-:""Votı.yı d:ab.a İyi anhyarak d5vü- --.ı...r ,...\, .. :..Lım.... ve su t-usa- bsara uıgr~tuış . yüzlerce genç kız da bulunan halk lerİT.llle teslimiyet göstererek ak • tefevvukunu kaydetınekt~dir. İngit-
r-.'"- '!f.._.. ~ ""'.... hnltZ yo.ıı. r. k ·· le! · · ı._ ı 1 d b ·· b k -'l.! • • • • -0r. 1ıına tam lH.r isahf!t kaydedilerek ut enrun 80-" ar 8 oto us e • tedilecek bir sulha müreccahtır. tere KIUI libetal ustemın enmuzecı 

~b:r. Guardian dıyw ki: mezkiır tesisat tahrib edilmiştir. 4 T ledilderi biT sırada tehlike işareti olan bir imparatorluğun bilhassa 
ltusyanın müı:tere'k mıuharibbk s;--.ıı.. trenmr voldaR çı'kmıs ve 1 emmuz veril\diğin.i işittiği va~ kalbin.in Yaralanan ·ııalyan Fransanın yıkılmasile gösterdigi ta. 

s ~ J - • Londnı. ve Londralılnr için kan ağ- arnızi kifayebizlik Amerikanın en-
• ll'tilttefi'k: deği! • vazıyeti lkok- as1tec RM4JyM.ı sek\eye uğrat.ıL ~ransada lam.ııı olduğunu itiraftan çekinme • ditesini mucib obnuı ve fedcreleıti-
l'ark\a bellci muvakkat oo: ka~ ınlŞ1ıır. ,.- mittir. . • ~· • • b t ld rilmq bir Avrupa ~ında kala • 
~u edebfür. 1.oDcbında ~ t .. .. . ~ yere ıerecegu gemısı a ırı 1 bilecek bir Amerika için atinin hiç 

J'Qponyaru'l blı- gün biKe w ~rk, 14 (A.A .• - Pazar ma em gUDU Bız duşmandan blı ~,?n .. zaman- de parlak olamıracağı -uuarı dik • 
~aya kru·Ş! teşebbüse gir~~e- gazeteleri, Stattn nattmm yarıldı- larda o kada!' yardım ıgorduk kı o.. Londra 14 <AA.) -- Amirallik kate alınaTilk İngiliz davuına el 
tine şUph~ yoksa da bunu fimci; ğıoo dair Alman bcışkumandımh. kabul edildi nun bombardıman hareketlerın- dairesinin. tebliği: . koyulmuftur. 
~Plnıyacaktır. ğı.nuı tebl•i}mi ~ta nt>şetme'kte- den dolayı lıiÇbir teessür duymı:. AkdC:Z 

1
kuvvetlen

1 
başkuman- Fakat Amerikanın her türlü mnl-

Q...._._._._ ~.. dir. Bu haber, Neıı,•yor:kta pek bü. 14 Tenunuz Franııtz bayramı vnr uz Egwor bu aksam Londralıla- danı emn atında bu unun denizaL _.... w b "d. 1 """'"'~ ....... •-" , ~-A L~' F l d J~ • ~ 'j • l . . xeıne 7 ....... rmına ragmen a ı~e eı 
l.foskovu, 14 (A.A.) - SoV'}'€'t yük bir tesrr yapm11tır. ~ ıair ransız ar arasın a ra lbüıtün ş~hirierin bombardıma- tı~aı;n muvaffakıye\ crını bildir • o tekilde inkifaf etmiştir ki, bu yar. 

1..ı...., :- k't 1..J•Jl-i • • bir bayram olarnk tes'id edjldiği m0<0tır• ~arat dairesı reis ıouaW!'li B. Haber, ge~ va ı g ıut5· ıçm nma nihayet verilmesini derpiş ··-.. _ · . . . durun daha baıka ııure:lerde de 
l __ ~ · b bab · :ı.. • •• t halde iwal olunmamış F raruıada E 1 d 1 d b k 1 ""UlOvskı beyanatta bulunarak In. gazeteler, u aa ıuerruz mu a. eden bir ınukavel'! yapılacağı bil.. • . vve c~ . . enızawH.ı &rımız anw ı - endisi~ göstennediği takdirde ~-
fiti~ - Sovyet anlaşmasının bey. le;ı yüıı;ituntyorlar. bir matem günü olarak kabu·l o- dirilse kahir b ir ekseriyet şöyle nnın . torpıÜ ile nglr hasara ugrıya- gilterenm yalnız bapna miifkül bar 

'ilel v.az:lyeti esasından değiş. c:Uni1ed }>J"(>Ss~ in L<Yndradan ~=~r. ı!!ar.::L:ı~ainb:~n:~ bağU"acaktır: cHayır olmaz, AL !ak Istanbula giden 5232 . t.on~uk vaziy~te ~alahilme:Si ihtimalini ak-
~ ve tarihi bir manası olan bıldE-digin:! göre çok gW.•erıi~n dcmip ki: manla:ra biz~ verdıklcdnden fazla- ltalya:n Strombo petrol gemısı şım- la gelirmege batlamııtır. 
~ bir vesi5rn o}.duğunu SÖY- Stal'in h.at~1nuı yarıldJğı haberi , «- Öl.Werirurı:i, harb e•irlerini, sını voreceği7~ (AHtışlnr). Bütün eli tamir .içjn itıılyaya dönerken ba- ~ovyet R~y~ •. Al~nya ~arbi 
l · ır. n. I.ozovski H;tıerm Sov- çok bfryıik bı '" endi,şe uyandırmış. hara'belcrimizi ve iimidlemnizi dü _ Londralııar bir tek sesle Ilitlere tınlmı~ır. vazıyete yem btr \nkıtııf verrnış ve 
~ler 'Dli'lıtin..? b~ Av.r111P3 tr. Bu A:lman JnltV.affakiycUnın, fi.in.erek bu günu taziz gücü yapa_ şunu söyhyceklcrdir: c.Bütün ci- Kez.a hrr ailnhlı ticaret kruvazö. lngiliz -. ~us anlaıma~ı, İtle bu şart
llıllletlerinden rnii.rekkeb k-oa.11'&- tbu hınıbd~ bi-r miidnfaa içın asla cağınıza eminmı·» nayetleırı irtikA.h ettiniz ve en az rü ile bir d.iatro)erin himayesinde lar .d~~e .. tecel~ ve t~~uJ.. 
~n v:üoudu getıl"JllQğe tcşebbö:9 ~edik derecede feliı.ketlı bir (Radyo gazetesi) muk~met gördüğünüz yercie en otarak aeyah.at eden bir kafileye etmipir. 8 !" cümle ıle va~~etı. ıfL 
etf'iWıni fakat bu siyasetın ıflA-5 et. ff!Y oldnğö Londrada ıbey~n edil- r:.:-:ı•in _:.:._ı_....ı:x..: mesaı' . .. de ebnek ıcab edene, lnaıliz sıyll -
~· be _ ~ trUMı.q:1•ıı.&&g• vahşi davrandınız. Fark gozetmc. mensub 5500 tonluk bir ia~c vapu.. eti bu b ket'l d··,manının 

?niş bulunduğunu d11 yan et.. mdktedir. , • Lonıdra 14 (AA.) - Baetil'in den boml'oa.rciımana siz başladınız. ru batınlmştır. 'd- ' 
1 

'°ben • ared~-:.::nd:r . .,
0
yesi. 

l'n4-h-. Aı.m.. paelmerA*:I mpiyatı . ;ı;aptnJn yıtdönümü münaaebetilıe H·--1-: · k gü ] 'd v UfDMUl • nan ,._ " 
... ~ .... · n.--ı }~ (A A) Bu ı.~· 4 .nxn ıl. n ernı e arşovanın Eğe denizinde düşman 1'ıtaatı ve ni güden vasıtalı bir yol takib ey • 

.Büıyük Brita~nın ysıunda . '°'-·nın, ., · · - sa~n. B. Çö~I general de Caulk' a ve neye uğradığını hatırlıyoruz. İti- a.e!keıl malzeme nakled~n büyük. landı; imkin.ını bulmut olac&klır 
d(l:nyanın en büyük sana~i mem.. ki Alınan ~tel.-ı, A~~n ~ta. m~rd .~~~rına •taiıdaki me - y.adlannı.zı Belgrad katliiı..'llı bize bir yelkon gemisi batırılmıştır. Eaaaen bu mllfthedenin tasdikli in· 
leketi olan Amerika vardır. M.. . Stıtlin hattını kat 1 bır şe.. •ıı göudermqar~ .. bir loere ılaha hatırlattı. Kahra. ---\>-- tizar etmeden mer'i addedilmesi, 
ttıanya ıle tAbfieri hüITiyete aşJt kilde yaAWıi oldll'klann, Alman fnwısanln ruhu ada ölemez. rnanıea mücadelesinde kalblerimi- Bosnada ,._ok fakat mahiyet itibarile bir iltifakna. 
Qıilletlerlo wcuda getirdiği birli. ln.ı'Uctine ~ cihaııa bildiren Al- F~ mi~lethün ruhu maruz k~l - z.i 'kendisın·~ çeken (alk.şlar) Rus Y me ismini alrnama'lı, yapılan anlat-
h karşı koymaı: rnecburıyetmde.. man orduları başkum.an<ianlıkı dıgı bantbiyet. vr.. Sf':falettcn. mu - milletine kaı-$ı yaptığınız hayvanı Feci bir otobüs manaı 1aer iki tarafd ğmiçin db~ a&v.~ -
dh-. Tl"'~er Avrupa mtlletla-i btrle-~ ıcwı uzadıya bahset- nczzeh ve yonideo gençlepuş ola • h.. ' . . bir N . lin zaruretinden o UJ .,. ne tee 

aı.....-.A... ~'-..laJ'S'.l Hit1~ iki w hattA meldedirier. raık çıkaıcaktır. ~umu pet ıhyı' ıyo~ 1 ~ ~ Kazası oldufunu sö.ıeriyor. Sovyet Rusya 
.--:'A vıu.ı:ı nnJ.e, ne de aman'? emır erın _ Stefani a. ·ı İngilterenin v~ dolayısile Ame--a fazla cephOOl' çerpşnak z.a.. V~achet- BeobtıeM.ec gaze_ R lar ha ta emilerine icra eden çeteni7le ne mütareke, Zağrel:>, 14 (A.A.) ~ maksacHarı, Sovyetler.,AJ-
l\ıretinde olacaktır. tesi bolşeıvl7...nlf! karşı 'kazanılan US S 08 Q ne de mfü~.akere istemiyoruz. Ya- jansından: manya harbi devam ~tii! m~ddeL 

Ameribn matbuatmm --..ıuı ~ .Ainla!l urferillin Sovyetler müsaade etmiyorlar palbHeceğinizın en fenasıru yapı,. Dün Bosnada müthiş bir k~za. rl' Almanyayı mü,terek bır dutman 
·~· -r- n:....ııftti ıw--...t- · · d • ı .. .c-+.... Gönüllü ıc: servısıııe r- h tle -· Nevyoık 14 (A.A) - Herald .o«•~· ncucrmt esasın an y<>T6urn.ız ve pek yakında sıranın o m"'lı1~: . '$ • • addederek ona er sure ~r-

'trtbunıe gazctea1 lngiliz _ Rus an • sammış bulur.duğuou yazmakta. Moakova 14 (A.A.) - Ta.sa a. bi?Je gelmc~i mümkündür. İnsan .tncnsuıb .!6 lıse talebe~'"!. bcıaber- vermeye çalı~ pyed bu duı • 
~eının ' JW,.yayt, de.n-..okrw; mit- dır. ~ğden meyduıa çıkan A.1- ası bild.itjyor: tarihlnin müthiş bir devresinde !erinde ..ıltı da . profes~: olduğu man alt edime, yekd,iğerinc. kN11 
~ sulhperver bünyesine inti _ man Heri yüruy\lşü11ün istilı::a~i.. Bu~uı Mo4ova elçi.si B. oruz. Faka: seyrini talnb e- halde JaJocye gıtmek uzcre oto- aerbestilerini kazanmak vf' yenı ,art-
~ ettireceğini yaz.makta ve fWl. leri Stelin battırun bütün mühim Staınenıof, Alman hükumetinin mü- ~rygenış ve emin bir adaletin büsle Benjal_ukadaibn' ,_~nr~ktt c~ ları yeni vaziyebtel g~re ~.:!,e~/t. 
L -· 1 kted. ~'l..+~ı--.ı- 1 ,d ~ e S d 1...1, ıı:...-- inanıvr:>ntz. mişlerdir. Ja;oeyc ırıuıç ı ome mele imkirunı um-tan ı e ır: 
°'ti i ave etme ır: n._._nuuu yarı mış oı ugunu v saadeeiie 1 t v~ 12 Tenuıwzda. ov. ~.-~_:.:u~~ kİ la re mesaf'Cd~ otob;isün volanı kırıl- Yeni Moskova muahedesinin ma. 

Bu anlqrna. Rusya~ı! hür nüiW- şimdi Alman taz~jkinin, ciü.şmsnın yet hükumetine verıdıiii notalarla, ş· ~ • ..,ay:yıa.r~ ~ı::ıa~ı ı:;e. mış ve otobüs Urhac; nchr•nc yu. na ve mahiyeti timdi'ik buna inhi.. 
~tler1e ıeyni esas dahrluı~e ve ~Y- h~ ~f>~erı ~lan__I--:rımgrad. Akı•!llrl hiik.Um.etinin 18 flktr~~in lnJ<U son ~ O b k' ' Imüş, ebnekt d• 
ili mükellefiyetler altında sulh yo. ln Kiyef üze-rm,.. donmuş uulundu.. t9Q] taıjhf:i Lnbaye mukavelcsıne hirlerile, limanlarına, ıı;anayiine varlanmıştır. n ır ı şı .0 sar e '!'· 
~a hirl.....tim1ekle. .d.e.mo~tla - ğunu göstt-mıektedir. iatıinıaden Baılttk denizile Şjmnl Buz vıe dfğ'cr nr.kcri hed('flcri üzerine on boş ki ) yaralanmıştır. Şımdıyc 511/i,,, &L2.L2l.r.4. C,,,.119 
.,_ ..,.,.. bü k k st M ... ıstcınli bon· ..... ardımanlarrmızı te<:- kadar beş ccscd çıkarılmıştır. ~ T ,-
''Q zafer ümidini yu • ffil ya a Budapeııt.e 14 (AA.) - acar denizine haaıtune gemisi olarak bir- <>< wı r -----------------------------
"tır.maktadll-. bafkum.andanlı ğının tebliği: çok ~ vapurlar gön.dermek ni- did ettik. R.ı şıddetı Nazi rejimi -;;;;;;;,============::ıoı::=:-=ıı---==========-=ı:::::=a:: 

Fnmaıdar ne diyor? Zbntco ndıri civarında düşman yerinde okluğunu Rueı hwl&metine gerek bizim tarafımızdan ve ge-
V.idhır f 4 (AA.) - İngi~ere mukavemct;i:ni kıran motörlü .. kıt'a. bildinniştir. .. . relCse daha iyisı bız7.at Alırıan mil-

~ So~ler Birltği arasında ımza lanmız bu nehrin tadtmda dw§Dla • Sovyet hükfrmet~ Alman o~u Jeti tnrafıncian yere serilinciyc ka. 
~ 1aşn m.evzuu'bahst:de;n nıı talı:ib ediyorlar. tarafından, en ba ıt hukuku düvel dar her 'lY daha ziyade artırarak 
l\ijt J=mal =~zetesi bunun cıazn.. Sovyetleriııa tayyare kıayıblaı'ı prensipkul hıiU.fma Sovyet. h~ta - idame edcl,>ilcceğimizı zannecliyo-
~ ınahiyette bir anlaşmadan bafka Be.din 1-4 (A.A.) _ c~yan n.elerin:in bombardımnn ed.ilrnış ol- ru.z. (AJkı;rlar J. Alınanyanın İtal.. 
~ tey olamayacaeını tebarüz et • eden han muharebeleriııcle ve da- ~ı şimdideo protesto ehnit hu- ya tesmiye edilen orı bedbaht vılfi-
~teclir. f.i bataryalanmızın ateş.ile 13 Tem- lunmaktadır. Ra vaziyet .karşlBLn • yeti de bundan hissesini alacakbr. 

Japonhırm noktai nazarı muzda 82 Sovyec tayyaresi düşü - d Sovyet hükiuneti Akılan bükö • Atılan bombalar 
it, ~olcyo 14 (A.A.) . -. Toky-~ rülmüştiir. Alman aavaş tayyarek. ~nin Lahaye mukavelesi hhükiim- Yalnız şu s~n ha1f~~~- zarfın-
·~ Niti gazetesi hıgiliz • ~vy..-. ı:i. SOl\"Jll'et tayyare meydanlarında )erine :riayıet eMııİyece~ vıo: astane daki }JAcumlaroa, A w:a:llldI'L"l şe. 
~ an1aşmasının bir sürprız t~ ~ 85 tan_a.re taluib et.m.işler. ..ilerini asken maksadlar uğrun.. hirlcrimı"l üzerın~ bütün harb 
1'.il ~ yaunak:tadır. Gaze- dıir. • r. lmllamnak istiyeceği busuaunda müddeti C-3-nıısında attıklan ~om-
~ .... ı...:1 ,, 1 • Ahnanya tarafın.. Bu ...:ede Sovyetler oem an 167 -!!-l..- ~"---ı.. irin bütün delil • ba m"rırlığmın yarı...,+ı ağrrlıgında 
-~ .. o.re. t--m.Kl5 • !ita~ ....... ~ <JUlllP- ...... '"D- • 

\...-.daima mükeı;rercn ağır .he«ı .. • ~ ~ r. .• ~ malik bulıanmaktadu. B.inaeo - bomlbıa attık. fakat bu ancak b!r 
~~ uinıYao iki meınl1ek~bü~oy ~eb'ol ~ -. Mcyh Sovyet hi.iklımeti bu gem.i • ıb~ır ve ~elec(?k T~uz 
\. -.ıit- anı.na. akdetme en ta - Biı"\11q 1 4 ( A.A.) - Dun sa~ oda 18 ilktefrin 190 7 ta _ ayı zarfında teslihatımızı b:rçok 

• t6 de o So~t tayya.Teai Plooetı lel- .hakkı k ıeAWn tatbi _ defalar .u-tıracağımız.ı ümid edi-
~ ~ beraber bu ittifaldıı lJ.. .oebıi ~1'1Ail bombalar atmıflar .. tli ~aye_.:e;e~':. yoru~ Bun~ binaendir ki eize düş.. 
h..~tııl.i muhtemel aküleri Ja - ehe. Atıılan bo~lardan bazıları ma • za go man~ şiddf:::ili hü.ıtuınla.rına intL 
'nın dikkatini celbctmelid.ir. patJ.aınemi.ft1r· Uç petrol depoal ~ metlerine rağmen Alman orduları- zar edilmesıni tavsiye mecbur>ye-

;.abet vAki obnuş ve yangın ar çla.- "-1 - ..ı_ . • 

&a • _.ı_ ·-~• h lk. .mn Stnlin hattım yaracaı;; arı-n tındeyun. 
h<ı t d d "zden bır ~ A*encr Ve 8iVM il ara • di-ı.__ - k • .J - Al (1 V • . " l • • •• } b • . ıııa ya a em . .. eaddid ölü ve yarah fiiphe e ıruu:me te ıae QC m D e B. Çöt"ırJl soz Cl"lll\ şoy e ım-

.ô 1snda ~ 6 S t miiU.d'ik ordularının bu kadar ç.ıı - miştir· 
Ç~cuk cesedi Çtkarıluı vardn'~; Ü~are daf~v~ ~.muvaffak olacakla.rı tahmin e- & hnftn evvelklnden daha çe~ 
~~ gece geç vakit Samatya sa- tana~ ~bnda.n dü~rülmğ-ş dilIJl8'Y"ordu. . . . tin vurmak niyctindcylz. Buna bL 
'tınd'e 16 yaşlarında k.adıır tah· ~ Tok)"O Asabi $ımbun ı.?&Zet~ı naen talimlerinızi:ı tekrarı için 
X ()funabilen bir erkek çocuk ee- tur. Japonlar ne dİJ'or? ıldırım g;bi ve mumffeı:ane bir ha:zırlaınınız dostlanm. Yol ne ka-
S. iörülmliıtür. Den~e beğul • Tokyo l4 (AA.) - Almanya... tıt.arruzd~n bahsen;nektedıT~ctesl Al dar çetin, vazife ne kadar müel. 

~flnlaşllaıı bu ceeechıı .~maJ.ı.: Stafin \attın• m.u:aıfferaııc YaJ'oo Şuga,yı ~;.f1°po !İfa1t· t lim olursa olsun hedefimizden şaş.. 
C>turan manngoz Az.ızm ~."' aın T-~ efikarı nmwnlyesiN (>o ııla.no rc-v e mu _ _ı ıyed. nuyaoağız. Zira bu imtihan devre-
d 0ı.l-x... ·--Lü edihn&f*i.r. maıaı ~ _1-..-.. G _ı. ,___, n__..,_~dc Sovy-et opgusun a.. 

1 
. h.. . ,.. 

d ~" ~ bw. yalıyan bıir meaele _.,... .. r. erea .ıan ~· ta otl . ..rlildiliü ,.. sinden bütün beşer yetın urrıyıe11ot 

~ ~ t d:k =':ı..n : ubri, eor.Me aair ~!~:Jerde ~ı ~~ b~ol:.!bedk. ve şerefi tekrar dolacaktır. 'ct.r. vv ~ • at1111nn\dano ~ve • ııuı ,..........,._ 

Sabahtan Sabaha: 

Bir fincan 
kahve 

zı yerlerde bekçiler berkesin ita • 
plSlllll çalıp vesikalarını verdiler. 
Bazı mevkilerde müracaat edenle
re kalmadı cevabı verdiler. Halk, 
ehemmiyetsiz d .. olsa bu gibi ıey. 
lere kartı bassullr. Bin kalıvesini 
alıp kok.uta kokuta içerken ayni 
hakka aahib olan komtusunun u

Hallap kahveye dair guetelere zaktaıı içini ~ekmesi feruuına gi • 
abeden fiki.yetleriae kartı İstan.. der. Ata sözü meıhurdur. Elle ge
bul Valisi törle bir cevab verdi: len, düiün bayramdır. Fakat ge. 

- «İhtiyaç maddelerinden ol - ne ata aözü vardır k.i, biri yer biri 
ımyan kahve hakkında bu kadar bakar kıyamet ondan kopar. Hük
titizliiin ne liDumu var?ıı • münü

1 

yürütür. lfin durulacak nok.. 
Mubteırem doktor haklıdır. İki tasa da budur. Hiç kahve olma -

yüz elli gram kahve için İnsanin mıt. ne çlkar. MMruın kaldığımıır 
fik&yete ağza varmaz. Kahve niha.. kalıve olsun. Fakı\l mahnımivet 
yet keyif verici bir maddedir. herkes için olaun. Eğer bir mad -
Dünyanın fU devrinde bir yudum- denin mevcudu az da herkese mii
hak keyiften :mahrwn blmanın ne eavi verilecekse bu müsavata hak.. 
ehemmiyeti var. kile riay~ edilsin. Hüklımetin mil-

y alnlz bu ap bir fincan kahve lete koyduğu m.ükellefiyetler na. 
noktaundan mütalea etmemek li.. sıl istiane kabul etmiyorsa, devlet 
mnd.ar. Memlekete az Miktarda elinden geleıı ni:metleı- de iatiana 
gelen kahveden i.tanoola ayrılan kabul etmeden yerini bulsun· Me -
kısmın dağıtdması için günlerce aele b ir kqık kahve değil, müsa
tedôkat yapıldı. Nihayet bir for - vabızlığa yol açan tecri.ibesizlik•w: 
miil bulundu ve kahvenin ev ba. tedir. Mubıerem doktorun dedıga 
tına iki yüz el\iıer gram dağatıl - gibi k.aln·eyi meaele yıapmtyalnn. 
muına, bu itin de zabıta, bele- Fakat bu tecrübeden den alarak 
diye tefkiletJ tarafından yapılma- buna benzer tevziatta ayııi hata. 
alna karar verildi. V esikaw ka • lara düpnelden kaçalunc. J 
nıkollara canderildi. itte bundan ..._ 73,,.J.o.,. anit:J 
IOGl'a bir ~ktır befladı. Ba- ,_.,. 



4 Sayfa SON POSTA Temmuz ıs 

Mahkemelerde: ( Şehir llaberleri ) 
Yalnız fırınları G f k h r··-············-... ·----, 
teftiş için bir eçen se er a ve ı Her hastaya 250 ı 

).~!~~~~!_!~~!.~Y.~~, alanlara bu defa ! gram francala l 
!t.~~ğ:"'"~a1.: .. /J~ kahve verilmiyecek! 1 verilmesi ! 

Bir ihtilaf yüzünden 
Eyübde komşusunu 
bıçaklıyarak öldürdü 

yapılan ıik~yetkr bu tq- .~ kararlaştırıldı i kilatın kurulma•ını mucr"b fk• • • -- .= Katil .ıan·· yap-
1

- .ı ınc rt k h d f k ı • , " uan aorgusun"a• « Kard ·ı k 
olda, fırıniar •mı ıekilde l pa 1 a ve, geçen e a ahve alamı- : l . kt l ,. d b k . - e~ı e arıtma t •• -L b .ı·ı ,L ) d ... l k b ktuad Müdürlüğü rapor E çı ı ar, e ın : -~~~- .~ardı.,.bıçağı -zorla aldım ve kaÇt1oı. 

' mUTW<a e cuı eceK yan ara agıb aca ' una mukabil 90 çuval l alanlara verünıek üzere i Nta.I oldugunu ".,aJ. ıyen bilmiyonım!>ı dedi 

'~;;;·;:·;;:;:;;;·;;;;;;-;;;:.-~:ı: •kahve serbest sabşa çıkarılıyor j /ra~:t:/~rneleri f Evvel•.•~ Eyübde t°""uiut ge-ıkeme&ne sevketmişti.r. 
KU'dnr şohnn muhtelif >emtl••U.- İstanbul vil" ü . , . i aıyo• ! ~ r=n<len fü emaye! ı,ıeu.. ....,.- snrgu]armda ı.tebnıod dckı fırınların iyi ekmek çık.3ıına- len kahv 

1 
rd aycik. emrı~ . verı..,kahvc alanlara bu sefer kahve ve- : . _ .. ___ E miş • Hi'ıdlseni..'1 tn!.5il~tı şudur: vak'a ile hiçıblr ala.tası olmadığı111 

dtk1a ~ ...... d k "k" l • e e en ın<:ı paıtı ;k.nci rilmiyecektir : L-~ tktısad __ Müdarlüğii .: Kata, Fesha.ne fubrikasında çaıı - a.ii.ylemio. Veli •-e h;,11 1 .. ,,.~,· •. l -alr. 

n ·uaAAtn & ı şı ayct.<!r uze- partti 800 al kah ıl. . · : •-aıar ilm Ali ...... YJ .., .........,.,,, şoy e -rine Bele<liverJc yalnız ç r"ıla:rı guv ve v aye-l taıa- iBel<!dıye kooperatifi kah·ıe t~v- : a ver. ek ~zere_ fran • i p.n oğlu ven ile k~u Kutsl lettn4tir: 
tcl't!ş ve ,,;ürakaho İıe ı~~İ.dlef hnd~ k=ılaxa, Bei<:<Iiye koope- :aatına yann bnşlıyacakbr. Kuru j cala ı..m.ı.,, tabettinn .. e La,_ : anwnda ..,...uluttan doğma ba» 
tm- teşkilat vU.cuda gı>tirilrr.csım r~tiline ve kuru k.ahve<:ılere tev- ka'hıvecilerdeki tev-. .data da bugün : lamqtır. Bu karneler kayma - : ihti.la.tlıw- vardır. E\"velti gece sokak «- Doğrusu bu ise ben de ç~tıJll' zo olunm14= kmnlıldano ... .; olanacak ve ! ta ..,,,rlerloc raslamışlar -. arala - Kuı.ı ile ""'""'" 30kakta yolumu •"' muvaiık görmüşttl:. · . , veya, !""n lı<Lşloruıcaktır. 

1 
hükfunet dolrto<la,.ndan !Tan _ ; nnda gene ayni .,...ıe ""'•lenmiş. ~r. Kutaın;n eli"'!• boçak =<J>. öL 

Belediyede bu teşkiliıta aydan Bu suretle İstanbul ıçın aynla•ı Vıl~yet bundan başka serbes: ; cala '"P""' alan ha"alan. veri. i ,.ıdetıo bir ka•ga çanuşt<r. Bu kav'. dmeceklecd! beni. Itl elimle •• •* 
memurlar hergün muhtelif rnJnt:ı. Juıbvele= taır.amen dağıtılmış oL sa'tlş ışın 90 çuval kahve ayırm~,i lecektir. E ga eısnasında veıı Kut.5lyi bıçaklıya•- lukle bıçağı elinden aldım. Sonra R"' 
kalarda yalmz ekmek ımali:t ve makta<hr. "" bu kalhvcleri b'ri Beyoğ1unda ; Son xamanlanla francala,. _ ! nk Oldünnliştür, lniye dolıcu ,,,..,. bıışlad>m. H .... 
satış•m kontorl edeceklerdir. Bu Belediye kooperitlllne ,.,,,,ilen ikim Em<.n~nünd• üç kurukahvecl'. i P""' alan hasla adedi çok •"- i J<alil, -·ayı mütealob aam;,e 11. onlar da beni peş;mden k"'ahyo< • ~ clanek imalat< çok daha 150 çuval kolwe !birinci part> tcv- ye V<?rnllşbr. Bu i<alov""1ler aıa. ı lıi•~an, !Tancala dna!Atı ;çm j rar ederek Sabrin>n kahvesine g;r _ """·"'.kut, bu auıda Kutsı ynro!aı> sıkı bır kontrol• t~ tutulmuş c. zıatta l<alıw alamayan re=i dai. kaMr, momUT!ann nezareti altın. : taıw. olanan un milrta" rözö _ ; mlş ve bıç"4!• orııda arkad.., Mch _ mış ve ölmU,, Amma, benim bunda' 
l&:alrbr. re ve mü"5Sese memurlanna t••- da js!•yen herkese 35 ku."'Uş mu.. f Dilnde bulundunılarak b ... ~ .... ! m..ıe '°'"" 6"klatımşl>r. Ancak, bi _ haberim dahi yok" 

Memurlar fınnlarda ckmol Jc. zi olunacaktır. iu,bunde 125 gram halis kahve ; laya 250 gram fr-.la veril - ! llilısre ber ikisi de yakalanarak, dün S..,.u aonunda hAklın her lkl ~ 
rin iyi pl§m."' olarak ,.e bırb>rm .Bundan baŞka , . . . . satacaklardır. fö sureUe ~ bine ; ..,.,; I.ararlathnhrutt"· H.... - ! adli,.,,. ,•ertımişlerdor. Tahkikatı i - ıv,u da teTkll """"'"· 
den ayn ıekÔdc Çlkma'1nn d kkat ofş alıp ta k;.hve ':"'et pa:t.1e yakm vatandaşa seme.t kshve sa i lar l<a~l.ı.Jar wafmdan j dare eden müddeıumunıi muavini IIAdisenin ciinnümeşhud tan.,.,. 
cdeooldenhr. Bozuk çıl<arılan •"- ne fi§. ne de kahve .~ı;•n . ~eya t'.şı. yapobn olaeaktır. - i kendilerine verilecek olan k"' • i Yusuf zıya t.kenderoelu suçluları na levtikon bugun ajOree.ııya ın• . 
mekler müsadere ·">lunacak \e :h· -...ıı...:""" --:~..ı .. l . n :ı·m . .>e ere Istanbula yakında yemden ~- : nelerle he.-gün ıem~lerindelJ ~ Strltanalmled birinci sulh ceza mah- ltali muhtemeldir. ııwu_,- .ııruuur: erı taraf d · .ıı..· "k ....J • fırın'ardan 250 ııram francala : _,, 
rıncılar ha'k.kında takibat vapı:a- +;..le ·ı m an y~nı "ıım mr tarua ~ verilece].: ve : • ca.ktır. - ~ rkıv.en ~k, bu v&tandaşlar ı bu ka:hvoeler Ağustos ~·nde um•ı- ~ .ı-c:Mlardır. Hiçbir hastaya : 

D

. u alwecilerden 2;,0 graın kah • <"..,.tnıd id t . . • 250 gramdan hWa francala ve.. ! iğer taraftan Bcş!kta~ta son ve alacaklaroar B. . . . - mı ~~ e yen en evzı oıurıa- : rilmiyecektir. Ha1en lıtanbala i 
günlerde y:m_ı lan tcltıo:;~l'r esnısm- · ınncı parlıde ca'ktır. :. lan • • ayrı francala unu miktarı : 

da 300 kadar bozuk ekmek bulun. Ç : 250 beaabil : 
mu bun'"' müsadere oıumouı· atalcada yanarak Ete zam talebi ; L .. ,.J:,.!'iliıiyac••• ~.fi;.~ j 
tur. ölen kadın kabul edilmedı" : melde~ir. Rarpor adedi çoğal - : dığı takdirde w un miktarı da : 

Cadde ortasında ENv:lki ~n. Çat.ıkada l>ir ka- Bazı celeblerin ve toptancı et ~ artırtlacaktır. : dmın o~~ıle ~eıKelencn faci L' r tüocarlannın bugün mer'i olan et : Belediye francala narlı.anı ! 
28 Haziran. tarihli 

bilmecemizde kazananlar Sevdl
•g"" ,. kadını yanma nadısesı olmu~1ur. jınatları hakkında y ... ptıklan Hıraz. jt yeniden tesbi.t etmi} ve franca- ! 

Çatakada otı.n~ Şaziye au n- Jar Fiai M urakabe Komisyunu ta- : la kilocsunun 
22 kutıı§a aalJlma- ! 

bıçakla 1 d 
~ ~ yaşlarında ib:r .kadııı, ~vvf'~ - rafından tetkik edtlm~lir. KDmıs... 1 ~ sını muvafık gönniiJtör. Bu na\"-: 

Y
ara a 1 k~ .~n evın!n 1?]Utfağında yr>ml'k yıon topfantrsın<fa alakadar bazı : ;-5 ıQr-e 250 gramlık francala ! 

Dün Ba!ıkp•WIHJ>da kanlı hır pış>nrl<en b•nleıı!ııro •ntano: tu- !kimseler dinleni'lmişür. ı>uüın ,._ ; ' kunqa '"hlacakbr. i 28 Haz>ran tarfaU bilme-.rıi2de 35 inci ilkolrul •m•I 3 de Mahid' 
vak'a olmuş, ~ir adam bır müdd t.. ~!!'ur. Kadı~m foryadı"" ko. bdbler, taş-adan lstanbula ko)un -. ......................................... _ .. ../ kazanım okuyuculanm=n islmle'i Evinç. l.ıanhul Üsküdar lh.aniJ'' tecl>erı bera:bcr 'Y~klan ~Jr şan dırr ev st:hıblc>r:, alev ist1l'i- sevkeden başlı-ta mc:l'lkezlerde fı- BaQVekil aşağıda yazılıdır. istanbulda bu -1 Mw;tafapaşa sokak 18 numarad

6 

laı.dın> sokalc ortasmda bt ki sma ugrayan kaza7~-deyı yoomak- atlann .., nakliyat masıafiannm 'T lunan okuyucuJa,.,nızın hediye - Ned«t Kına1•iiık, ıyaralamıştH'. ça a tan Jturtanı?ı&m~'Şlnrô•r. yülksak olması etraıfında tc.p:~n- 1. • • ~~~ni Pazartesi, Perşembe günleri Albüm 
K\ilf.iiJm.... d F t k !Baygın bır ha de Has~kı hasta- mnkta idı. Komis~n bu itirazları va JmlZJ og.led.cn sonra bizzat idareh®e - (Son Posta hatıralı) "r"~zar a. I! va yo uşun.. nesine getirilen Şa-'y~ a~ · ~ . bulın • ~zden almalan ıuzırndır. Taşı'a- Balya E!!ki kaym«ıkam .Rif•' 

da, Eminçavuş hanın<la oturan ralarm te<:rıJ,; bir- ;,.Üddc~1g:..;:~ ~:;:zınna f ve bugili~ - n~rkı kabul etti ~· bulunanlann .. '·"''~'.'"' posta Y~aı oClu E<dal Y~nl, Buı<a '" Vaşfiye OO~nda lılr !"!~n oon gün- ölmüştür. yı uzumsu.z @>r""'şl'i'"· •le admt..;ne qondenh:. }bey feneri mahalle.& All.t•tlın cad~ 
!erde Alı ı=mde oır l• tamşnbŞ Bu lecı yanrr.a hRd>sesı etr.f:n- Vali ve Belediye Reisi Dr. L;ıL Bır masa ·ıaafi desi Yanhrnct ••kak ı numa.ad• 
ve onunla birliJ...~ yaşamağs. b~c;.. da zabıta ve ailliye taı~kiıkata dt.?- lnhisarlarda yeni ıfi Kırdar dün sabah Yalovaya gıt- lstanbul 2 inci ilkokul sınıf 4 ı' Mustafa, A.nk.ıra Işıklar cadd~ laınıştır. vam etmektedir miştir. Yalı ve .Belediye Rei3i Ya.. ta\eb..;nden 131 numualı Dema. Ilgar apa<thnanı 3 üncü kat yüzba-

Kısa bir müddet d-.-vam eden nakil V8 tayinler lovada ~11d giin Ankaıarlan Bir g:ineı gö:ı.lüğii tı Şem kuı Gülümser. 

bu münase~t nihayet gcçeıı!crde Ç UYaltar beyannameye tabi drlmsarla U . M-; ~ •.. _ _ gelen BaşvdJdl Dr. Refik &iydam lstanbul Beycğlu 42 jnci .ilkokul Alüminyom bardak ıher nedense inkıtaa uğr.unı.ş, Ali de r.k ~ ~u~İe l..iı.lı.:.rıugun- tarafmdan 'kabu'l olunmuştur. 1m1f 5 de 269 numaralı Muharrem (Son Posta ha.tınılı> 
jle Vasfıye ayrı ayrı yerlerde oLUr- . Fiat Mürakabc Büroou. çuval .. me e• '!i •· aU baş'l1odür- Teni. t.ı .. bul Saııyer RamelifoıeÖ 
mak kararını venıı~lercfü. fıatlannın yük.selınai üzerme lUklerde yemden nclc: l ve tav:mler Adıı·ye Vek·ı· Bir maruken kaplı mahhra 72 numaracı., Erkan Anılır, Jsta,,.. 

Fakat ıb-.ı ayrılığa bir türr.i ta- y~ptırdığı tetK:icleri bJüı lıuşti.r. Y?Pıhnıştır. Yapılan rakil ve ta~ 11 Jelleri bul 29 uncu ilkokul sınıf 2 tale~-
hmmnül cdemiyen Ali dün, Balık- Bılhassa ÇllVal ıfıatlarmın t-V• dki yınfor şunlardır: d •• t tk.kl • l:anir Karşıyaka, Alaybey 1869 sinden 52'> numaralı Ünal. lr.ta~ pazarında Vasffyeye 1.i:sadüf etm;ş fi .. tlara nisbetle iki misli kadar lri!risar'lar Umum Mfühirlüğü un e 1 erme ancu ~kak 12 nmnaıada Eı-cümeod Anadolubisa<. Nioangih cadd"' 
ve ona tekrar ıbarışmaJa.n yolını- yulksclınesı, teth.-ı:klerm b • ..- ar. ev- teftiş heyetı reıı::l;[;ine Eun.a İn- d öz.ckmckci. 20 numarada Sabih Şendi!. 
da tekliflerde bulunmuştur. "."! n:tice1mrn<ı,,;nı icab ettlrm'ş- hisarlar Başmfıdür'1 C..ına! Han· evam etti Müreklr.ebli kalem Kitab 

Alinin bütün ısrarlanna rağ. ti~. Fınt Münluıbe Ktoınis',nnunun yahoğlu, •al işl•ri şubesi (Son p.,,.ı. ha•ocah) Gemlik Ralıkpuan 2 numaıalİ 
men, 'kad~ ommla teknu banş- dünkü _1oplaut<S1nda b :Umum uıı mlidfırlüğ.ın< salış ticaret şu. Şehrimbıde bulunan Adliye Ve- Bu .. a Atatürk cadd..; 105 ~· - c~e 42 numa .. da E.•tuiirnl. /hl" J 
mal< nıyetinde obnadığmı soyle- ve magaza çuva!larmın beyanna_ besi müdilr muav•n· F d kili Hasan Menemenc:ıoğla d•J n mamd& Anka" k>,...tha,,.~ndc dm Do•bc.yc giimNlı. ldn.c m.,... miŞir; Vasıfııyenin bu Irtıri re.! ce.. ~ tabi tutub?ıosına karar \•<TiL Hıza!, Bursa trnı;,;a'rl~r ~' .1 öğleden evvel bcr_,_ İıususi Kadri SG~•z. Ka,..,i "°' ~·~u•m '" '.,'ilu Ayhao Toydcmiı, f'.zinc ·~ 
vab menne fena haWe ,inirlenen InlşlJr. Ell.!rmde beş adeddtn taz- müclilrlüğtln• San.sun lnhisac1"t !kalem müdürü Şakir Aksu old'l- ·~ bcoab_ mcmu>u Hul"". k~z< k~n po•t• J 704 No, alay kora', 1 Alı. b"Çağım çekerek kadıncağ.:om la Ç"Val veya beş ı;uvaiMk kana- Başmüdü.rü Hüsnü Ali D l -ı ğu lıold" adliyeyi Z>yaret etmiştir T'ud<in Satog}u, l.ıanbul Enri'l<"'" gah . e•lcnnJcu H , D..k,.,. lncıı", 
üzerine atıl...,...,. onu m:-•-add: ..ı viçc bezi 'bulunanlar Fiat Mlıra S . . - c-Te ıog u., Vekil bir mı:-!..ıdet :~..ı...ı • : orta okulu amıf 21 A da Hıkmet y enıcc m'lhallc.11 Gazipaşa mekteb' .uı.u~, tl\<C ıJ .. . • amsun lnbısiil.r&a!" BıışmüdÜl"·u.. .uu mw.weıuınwru Eıb'L K k 21 • ·r-
yerlcrinden ynralaımşbr. kabe Burosuna l»rer beyamıP.ır.< g::ne Ba!ıke>ır lnlıisarlar B- .. iHikımet Onabn odasında olunluk-

1 

"'.' :lu. • rmnında Selçuk D_. Yaralı kadın, tedavi altın:ı alnı .. vererek ellenndekıi mcvcu-l stoku dürü Bedri ..::.,,itir Yal Ba:f.I·~ tan sonra, icra riyasetine gır!Il.i~ Krırpın dolma kalem cıog 
lu k 1 1 

b-'-'·· bildireceklerd J:s • ., .;ı ~ ~r, a ı.c..~- • • • • • -s <Son Posta hatıralı) -------------mış, suç ya a anaraK -.ıuunda . .. .. r. eya.nnarr.e m' L'J..1- sir inhisarLı.r BasmuriürlüY ve rcra reJSJ Hamdı ile i~er etra- M -'- T il tah L Askerlik işi i • talcilıata başlanmıştır detı uç gun olara• kar.:rlaForıl • gune fınd .. ,. - ,. Mii uoanya ' ya po• ane ~ .. - ,. er . 
--~ ıruşt:ır ... - Konya İn.b1s:.rlar .EdSl'r.üd{orü ze.. . a ~~~· . tealr:ıben, t\91 1 numarada Nurcan Kavlak. 

Ml·ıı~. Pı'yango talı"lı'lerı" . ki Giirsal, Kony:ı İnhJsarlı;r BitŞ.. ~ m~asC'bcsmı ve ~ dı:arale- Ankara Maari~ Vek:..leti muhasebe MalQI Sübay ve yetı'mlerı·~ 
' ""! müıdüırl""u- n<l 'fr.l-ad 1'nh: 

1 
nnı tcf't.ış ederek.. tetkikknie b-ı:- müdür muavini Mchmcd Ali oğlu P 

6. ncı tcrtıh ;:j, uncu ~ekilışte Verıı· ç·ıy·ı B .. d~ _ ·E . ""~ö b , •S'.ir &r lun~ ve İstarlbu.l ia..ı~uıdcı gfrr- Muzaffer Cürten İ stanbul Üskudar tütü ·k · I · 
40.000 lirayı kazanan biletin bir B ~:ı .. __ mm S z e., Tokad dütü infüamdan dola)'< memmı .. H üocü ilkolrulJan 21 numaıah R 1 ramıye eri paw;ası .Adanada Malın.ya mcnsu.. • ı· d ...,, .~ ugun_c ıı.c .~ımud~- niyet.ini ir.zılıar C'tnıiı,."f:ir. Necla. Beyoğlu Yerli Askerlik Şu~ 
cat fabrikası karş.ısmda maıı:ı~ ıma ıne ogru ru Muzaffer Gorkcn, Su:-d bh:- AdH'ye Vekili ibı;ud:ın sonra s.ı.. Dif fırça8l den: 
llomid, d>ğer palÇ'W 1';'3nt;ulda sarlar Ba,müdürlüğüne me;•k.,z.. rasi!e Balnfilid<!ki hu!tuk nıahk,•- CSon '°"" h•••ıalıl ı - ç.-.ııooe tay)dlı ve # Cagaloğlunda Sıhhiye apar.tımaru d.•n Muzafier Hitit tayın Ye nakle . melerini, adli tıb mli....,e=int Anka<> gonel kunnaY i•lihkôm ikram"'°"'e müstahak malu' 

1d~ 
Ne. 7 d> Bayan Hıdayet Eltilıne'L- Karabükiin çivi için çabuk dilmiş'enlir. Beyoğlu adliymitü ve Tevkillum.'. mUletıiıliiöndc ya•bay Hakkı oğla erat .,. oeh'd yet.mlcrinon 941 ı;ııi'° 
dedir. • imali aLiha ile l«ır F,ılandı, yi ziyaret etmi.<tir. Alili Y onilmez.1 Gi<cıo·•n dokıo' ikram!,_, -ıdakl günlerde öl ' 

10.000 hrahk ikramiyer.ilı bir ~ çivUi yapılm"'ı Lisdere parasız yahlı talebe !Hasan Menemencıoğ'ı> g•ç vak. HioaJ'i De=1· eMli e Nejad Den;zma- leden evve.ı dağıtılacağından 1teoıJi..:ı: parçası Kahta askerhk ~·besi re'. da İdeniyor almacak le !<adar Tevldlbancde mejgul oL na, ™'."'in' ,"'adiye -halleol lerlne taııma edUen günlerde eıı<>-. •· _..,,,,. ~...,ı,cbyc c•do.., ~2 numamda dek< •"""'" ve dörder oded ,,;;;;p.ı-
si ıbinbaşı Ergmav, 5.000 er hra Mıwuü Vekaleti bu sene de üse ... ~-· K.amiran Uma~. la.tile ~ geimele.ri. 

kazanan biletlerden bir tanesı Su- K.nbük detnir fabri'<aları • ve ortaolcullara parasız yatıh tale. V Dit m .• ...t• şdhri beledıye taılt>itdarı Afur.ed .., '"1 lmali için çd<ann,. ol - E F A T acıma 2 

- Kruışık'4a ..ııeo;yeı ve""'...ı .ı..g,. ..,ı..ı.ı..., _._-'-'-d,ki be almoğa kRm, ~•nni•ti'. Talili _ lmür Faikpa,. mahaq.,; ;Mc<- mck r.;ın bedtsln cüzdanında ~ 
Ekebir, dig~rı GümüŞı.anc ort.&o. • . !"""'Mu•'""' lcrin Ağustosta yapılacak mü.saba- Urlalı Cnf~r pehlhıın oıı:tu İzmirli divenli sokak 8 numarada Zehra numamlarına gore ı hsis edilen 6"" 
'kul run-ctmcnı Ö.tcan, digC<" ı..- ÇiYi fahrlaltorJarı tarafından k ~ Y · B d L'd k lb ~ .. ~Ot' ı.IU büyük bir alaka ile kUJılanmlf- a imtihan! rına iştirak etmek üze. kola«a&ı Süleyma.nın of;lu eski 41 en.ıce. an ırnıa ı:. ıncı a ay de mürocaa.t etmelerı nan o.un.,.·~ 
pmçam Dem!rdağ Salılıçlıer kö. tır. Nünwne olank ı......ı.... ,.., Vilôyet Maaıil M'.d" l"kl , ind aı.,. 3 üncll Tb. K. mütekaod Bnb. Suk> Tameı kın twfr, Tameı, ıon19<1 ~"°mba günü nıalOI 
yünde Süleyman Ecdiç, bit pur~ çabuklu fstanbuldaki çivl fah- müracııatları lirunclır. u ur u erme Sadık Orkuş, Beşiktaşt:ı Iblamurdıı.. Sivas Sabri Çeltekli yanında Bekir b:ıyla.r ı _ 30 _..J/' çası da Sult.anabmed U!ı;Jer ma. rikal..-.ıtta ihtiyacına ve mllki _ lmtih d aff k 

1 1 
ki evinOe irtıhal etmiştir. Rumellde Kelle. 1817/ 941 cumıı. crunti mtılül siiV" hail~ Tah . Y . ı ·ıe<l an a mı.ıv a o an arın 'h.:_,.... ' ' .. . ' M L~ _ı it • ., """ı sın uce u ır. nelerin qleme kabiliyetine uy _ 1~ yii'kack tah iJl . de M 'f V k. .,......, .. ~ya mUS3dC."l1elerındc, kıta umıra ae erı ]1\r 31 _ 60 fi" 

2.000 !im da Ankara Aktaş ma. ,... olarak baznianmq ıı..ıu... 
1 

ti hcoah ' CQ ' ~n • • • ec""""1w1> mülhok!Udanru!a, dWam !Son Posta"""'°'" 2117/lMd >=ıctesı günü mal<" 
hallesi No. 12 <ie Nur:ye Hur:ve maktadır. KıN bir zamanda 11 e ına yaptırılacak ve bun- harbi örfi az:ılıklnrındn ve mukad - Diyaıba\:ır postahane yanında ı 40 
ve Ali kazan:nışlndır. ' • yerli çubuklaıU imalirı! yapıla. ~ak~ mü?detin bir buçuk der muharebelerde sadakat ve feda - Yılmaz Yıldırım, Adapazarı Tığcı.. 1 ~/'l/Wl Çarşmnba günü ıntıliıl " 

cağı İçİD piyasada bol miktarda aarifte vazife alacaklardır. kArlıl'.la vatanıııa hlzme~ etıniştlr. lar mohııllesi Y ?rvolar ıok.ak 2 nu- ra.t 41 _ 80 , 
Mes'ud bir evlenme çivi ~tir. A,-akkabt İlkokul tatil kuralan Mesleğini ç-:k seven merhum, Balkan ~rada. Nimet Ülken. Al,.azı aske- 25 7/94.l Cuma günü şeb d yet~ 

iMatlbuat Umum Müdürlü"'' m.!itW ......... bazı ...- _ ~ Ye...,e:•acdr.'da bmlerce n !abril;•da u~nbaşı Mn.ıala Pa- len 
1 

_ 
30 

,,, 
Muamelilt ve Evrak Müdürü a:.ı: seler yapılacak olan çiv>1erin Manrif Müdürlüğü ilkokul tale - Türkoo ':""'"" ~urta'."n . bir muka_ nldar oglu S.,nuh: .• 28171'41 P=rte6i gunü ,, uod ,. rı ~ ke · sıd -._. ôçm değil, ayakkabı heleri için dünden itibaren mubte - ""'"'' .....,_, Aae&"." beyaro Re•mılı albı.m • dmlen 31 • 00 f" .-unesı ve Yt>ni Sabah vesaire imal=-h :,.;... ve L:~-u'"k lif aemtlerde ctakbe tatib kı:uAları ~eti tder, m&huma mağfiret dı - Alaşehir tahıirat katibi oğlu Tun 30 7 IOA.1 Çar•ıınıba gunü şelli6 
gazetesi sahibi A. Cemalettin Sa- "' ~ ~ .. lem A , H ı ınu r--"I ab'adda yopdmaaaı - _ açmı,ar. ' çcı ,J<ma • ., nyda.pa • - F..•ki,cboc t.ımıeci 61 _ 90 .,ı" :raco~ unun yeğeni Bayan Türkan tedirler. rJ:- bu da mümkün K.urslardn talebelerin ·LmaJe .kal- hattı Karaköy ~syon_ hareket. ~e.. l / 8Ml ouma r;Unü 4ehid yet 
.Aky\jz ılc Erzincan meb'usu Bay a..s.... ıA Raşid Rıza T'cyatrosıı Ah d -ı D - ö b l J Saıruh İlter oğlu Bay Müfit ll. terı·n ~ ...,..kkabı fiatlıartııın dıklarJ zayıf dersler öğretmenlerin Bn akşam muru mc og ~ . ogan z 

1 

• s.. ri 91 _ 120 ı<i 1'' 

l 

yiiksdmetine in-.il olan mühim nezareti altınd -w ti.l __ ı..: K tanhul Haynye lises:ı sınıf 7 tale - 4181941 Pasartesl giınu şell 
<YV enrnc törenı d:.in g~r. Kndıko- • • a O!P'e c~ .. r. urs Doğancllı.r Ayparkta b · d 315 l 5c · _.., 
Moda Denız klüıı.. .. d k u'· y aebeblıerden biri de ort.lan lar 14 w e8lll en numara ı . vun. timleri 121 - 150 d r ·uun e u anmış.. kalkmlt cMıı:•lı.tJr. ~ kadar devam ede. - A,ılzadeler - Kokulu ıaban 6181941 Ça.rşaınba günU şeııı 
tor. Genç evllkde mes'ud bir ha- \ cck ·~.bu müddet zuh~da tale - Komedi 3 p«de cSon Posta batu..ııı tıınleci 151 

_ ıııo ..... 
yat dileriz. "' • beler IQlll muhtelif tenezziiı. ve tet- Ballrle Pişkin temsillere t-+'rak ı· b l 4" ·· - ·ık-'- ı - f I id )et· ) kik _ _..._s.._tl . .!L _ _ı,._ __ ı_;:,_ '9.. stan u ~uncu ı ottu atını S 8/8/9411 cum gıinıi şeb ./ 

_,,_ ~rı Lc.r""' eauccca.W. edecekt.:r a B de 266 num:nal~ Necdet, latanbul rl 181 _ 210 
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6 Sayfa SON POST~ 

[Memleket Haberleri) 
cSoa POlb.> mn tıefribla: 57 

lfemmuz ıs 

ÇEKLER 

Aoılıf .,, upaoıf 
LoDdra 1 Sterlin 5.24. 
New-York 100 Dola.r 130.0250 
Ceoene JOO İni.t. Pr. 30 10 
Madrid 100 p.ç.eLa 12 0375 
Yokobama 100 Yen 31.1375 
Btok.hol.m 100 İa~ Pr. 31.0050 
Altın 25.20 
24 ıcyarıık blr k!.ılçc 
altın 

Eabam ve Tabvillt 

316 
Kayseri, (Husu.si) - Bu yıl 

sayfiye ve bağla.ı..'li'A2. "eçen yıldan 
daha fazla rağbet görmüştür. lstan
bukla.n kenet arzularr ile şehrimize Gemlik. (Hususi) - Mevdmfo sizlem f!hemm.iyet 
eelen halk.an bir kısmı bağ ve say. hurulü üzetine Sümerbank memur- memur ve i~c;iler uaaında 

21.30 
19.54 

fiyelcre göçmüşler \'C ayni z.amanıda ları arası:tdaki spor faaliyeti art- toplantılar tcrtib edilerek faydalı 
tchrimiz çol.. sıcak olduğu jçin ge. mıştır. Ge<ı; memur ve bayanlar kıon1J.11Dalar ve içtimai ovunl11.r Yll

çen sene göçmiyen memur aileleri ara&tnda sık sık tenis mııçları yapıl pılmabadıı. Resimde Sümerb~nk 
bile bağ ve aayfiyelerimize göçe makta, işçi ve memurlar atasında tenisçı"lerindetı bir g~p görünmek-
başlamııl.nrdir. deniz. teni\, voleybol, futbol ekzer- tedir. 

Ne cevab vereceğim... ~ af.endi; küçük bir odada be- dır. İlıni nti.cuma flşinadır _. Sıhır. tim ... Kapı}1 bır Arab açtı. BcPi 
Mlıma geldi: Ebülhüda efen • ni kabul etti. Odada güzel kıı.lar; bÜl)'U gıbi şeylerle ugrıışır . Zntı yıuıkarı aldı. Bıraz sonra da şcyki 

dinın gayet samimi bir do.stu, 'be- ve biraz da rakı kokusu var! .. şaıhanenin de goz bebeğid.ir. efondi teş:ıf buyurdular. 
nim de ahbabımdı: Bu zat; Ru • Baıba; gali.ba 'kafayı tutsülemiş.. Zatıaliniz: Bu :şlerde müpted! ıBu zaL; gayet mütevazı bır ıııt.-
meliıh.isannda bektaşi şeyhi (Nafi) E>bülhüdanın beni çağırdığını dlduğunuzu söyli.iyorsunu.z. Eren. tı. Ad€'ta elimı ôper gllii bana hÜ'l'" 
baba idi. Ben Emirgand!l otuıu • anlattım: lcr: Müptedı bir adam saraylara met etti. Vanım-ı oturdu. Kah\fe 
yıordum. '::> l\.umelihtsarında Ro • - Si"Lden bır m(.>ktub istiv0- nasıl gidPt'?.. Sözumc' gücenme söyledi. Sö:dc:i arru.ında arıı.1,C3 

Bektaşi şeyhi Nafi Baba ~~~i~,;.1';,'.ı~.·~~ .~~ ~:·ki;~:-,;;..,?;~~~ b~.~~~~u: ::~=~~ ,;::;:,;~~~ .ı::::.~:~. : ı:1~r:~.:~";~y~11·.~.z:; 
büt.ürı şey'hlcrın bu-er eşeğı vaıJı. nım. Fak.at bu ışlerd~ henuz muµ- Bu sadedd~ nasu mektub yaı.a - ediyordu ... Yaln•z gi>zleri şeytatl 

( . - Ben de (şeytı) değil ır.iyim? Bu $ediyim. EbüL!.ıüdı efendi benim rım?. Ne :fo;;ın, r.e söylerim? mı şeytan .. . 
- 31 -- J tlmet Holodan; Fehim P<ışadan; modaya tebaan kül rengi bir eşek sultan saraylsrma gittiğimi duy • Nafi Babayı bır türlü ıkna cJe- Ne Bani niıc:.ımdan ne {nldtı.1ı.. 

Gördünii~ m~ başnr.a geleni? .. Yedi seki?. Hasan Pa~adan.'. ~~ik a~ım. N!Ui Babanın d~ beyaz muş. (HOi!a efendi. lutfen hizim ~diırn. !3ir .~~ki -kız. ~:irr.uı tepsi ne re.milden hıç hir şeyden babSet~ 
Bır bu ek:nkti: Meşhur (EbulhU... Paşadan kor.kmıyanlar Ebülhuda.. bir eşe-ti wrtlı Ben EmırgWıdan tekkeye Jca...iw• teşrıf buyursun <ia rçın<k> bır.c ı~~ kadeh v şnc konya. medi. Ya nezaket gösterdi· tıefl. 
da) efendi benimle görüşmek is _ dan koritarlardı. o Rı.nne:Lihisannôan sabahları e - yü'ksek ilrnind~u istifade edclım .. ) ğı getia-di. Ne. gü~ı tekke imiş bu! sıkmak istemf!di; yı;hud 'kend~ 
tıyorm.uş ... Ş•mdiı hapı yuttuk!. Bu korku nedir? Bunu l«'Şfet • şekle İstanbula inerken ekseriya di~ !laber gcmdenniş. Halbuki Cenab?hak saylerını meşkur: a - de benim k.1dar bı1ivor... F.:ııcııt• 

Ebı.ilhüda; o zamnnlc.r (saray mek kııd>il miL.. y-0Jda tesatfüf ederdik. Kon~ ko-~ üst.ad tanınını.ş kimselerle mellerini ına'.Cbuı eyl<>sin .. T('k - ne de olsa; ond:ı bUyük bir sııtıŞ 
Raspatinı) ich. Sulto.t! Hamid 

0 
• !Bir defa haıber geldi: Atlattım .. nuşa İsta!l.bula in~rdik... mübalha.ooy~ girebilecek halde de- ilooden çıkt~'l'l. Fa~at şeyhe de a - var. Bir s&z.ılin kuyruğuna arsbC~ 

nwı her s(p_iın .. o derece itımad e- İkinci defa haber ~eldi; savsakla- Na:fi Babı; zahıren beni çok SE'- ğiliım. Bana bir tavsiye mektubu damallnllı ıce:IC'dım. bir Ş)rr uyduruyor; o söze bir }\il 

der; inanıNnış ki... dnn. üç-\incü defasında artık gös _ ver görünürdü. Fakat; mc!alesef 10.Wf buyunın112 da b~ zat bcıJ K~e~ ~ır meded yoktu. liwet veri;ror ... Asıl hCncr sat~ 
Bu esrıırengız şeyhten korkmı- terecek n.ı.azer~; verecek cevab içi de bektaşi sırrı ımiş. Kendi hırpal.a:masın ... Bunu rıcaya gel. Ertesı gunı.ı yalnız b~ımıza ta d.Eiğil mi? Ne fılimler vardır 

yan ydktu. yoktu: Afallaö..ım... kendime: dim... çarunaçar YıldıL yolunu tut - köşelerde mün~ı knlrnışlarclır.,, ıı> 
Onu Baz:ları fazıl V€ alim der- Bu adamı; en meşhur bÜ'y'ÜıcÜ • - El:ı:il'l-ı.üdan·n elinden kurta- Na.fi baba, ağzını bir karJŞ açtı; tule. Kim ne ders~ elesin; rnrı.~ıı 

lerd. Bazıları da: Kara <'ahll diye lerdendir d~yorlardı. nrsa ben• Na.!i Baba kurtarır. de.. - Yo ... dedi ... Rica ede~:lm e. Ebü'!hüdanm; Yıldız caddc,,inde bülk:mü :ıc ol•ırsıı olsun 'E}bUlh~ 
:: ~P.dcreı .. F.~kn.~, ne ohı.rsn Ya bana ilrr:i nücuma aid bazı dl!m. Eşeğe bindim. Rumelihisa - renler ... B~m süfli işlere alet et- lbir tekkesi; yanında da bir kon:ığı cidden sıcak bır adaındı. On ctı> 
0 • nilifı.ızu Wyülktü.!. epeyler sor.arsa?, rıJ)()&ld l>ekt~ tekkesine gitti:m. me ... O zat b ihakkin üstadı izam- va.rdı. Öğle vakti konağına ~ıt • (Devamı karıı •"' t-
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lisan ı "Son Posla,, nın bulmacası: 5 ği e ~--Ya t( 
~---~~~~~ ~~'"".""------------~~~-------------------·----~~ 

( 2 nci J'fada) ~ nm;;hına ~miş olan :nullat~ Bunlardan 30 _tanesini h~leder~k ·, cn:aJıı • 7"'!!y.n heı a, p:ra.ti u ulle 
tif teşebbüs v~ mesainin konması ler, lk.endi ccm!yetlerinin 0 zaman okaJacumuza bır Redıye talulım eaecegız 
taTzında ma'ksacllnr için yapılan ki rea.litclei'inı ~iade ~cır veya ı - Dut. un Ma. 
hareketler addctmenıclidir. Bir ink:ılaıb ihtiyacma bunları vesile :ımzdan biri '2~ ce 

HAZIRLAYANLAR: 

Pr f. A. R. Thompson ve irfan Konur 

kere !hakiki ır.anasmda kapita ~ ya.pmışllardı:-. Halbuki bwlfann e- 2 - Vaktl töste., 
lizmde sınıf yoktur. Bugün amele bedi ve aıcrnoomul dava olması ren alet <·1> 
olan bir adam -binnazariye. yarın için, bütün dfı"':>nyada ayni tezadlaı _ ! - İstruıbumn 
patron olahilil. Bir amele bir pi ~ rın doğması ve sm·f~arm nrnl:ınn. garbi <61 KW'e.ıruz 
yıaQg_o isabeti tı tkesindc kiişaM- da aıemleltet hududunu .geçen bl!" (3ı 
l€re malik olcıJ.ıUir. Binaenaleyh muıkadderat j~irak;ne ::nal:k bu _ 4 - Alimler (5) 

am€'1enin bugün temin edc.TDeciiği lumnası ifı:vmdır. Bütün tarih bo- 5 - Neyse edatı 
şeyler ıkend1sın~ vcolince onun yunca mill'..oyeti elinde tutm~ sı. <2> 

ı 

kavgası da kalina7.. Fakat sıstem - nrllarla fondan mahrum kalıruş 6 - Yanan tir ma S 
de mutfak oiara'!C mevcud olan bir sınıflar arasında dünva mikv:a • den <SJ u---ıı--fi-""'1---ı---

lesSOR F ortv • tbree wi1Jh ıa .roug.iı cloth tHl he ıs qıı.ite şey van;a o da cemiyetlerde fstjh_ sında bir mukadderat iştiraki vku - 7 - Mısır ilahlıı • 
1 dry. '!his bl. ... v wa!hes (uOşez) in sa:!: vcwtalarına :e ~yeye. nnnlam bu ıhti15füır milli hu - nnda.n l:ıiri l 2J Ha., 

&erciı1es /Tam Leuoıı warm water in a lba.th A d t lbunlarla berahe! sıyası ıktıclara dudlar •çin.:le kalmıştır. Sınıfın l'lril yağmur ı J 
G · rO?S 0 talıakkü 1. • • I ·ıe b _, 8 - Romanya pa. 

ort.}I - two: water from his finger· goes on the · m e mış ınsan ar ı un. kaldınhnası, şahsi müDtiyetin kın. nı3l 
131 

Sonuna bir 
Exercüe: J. floor. ların dışınria kalanlar arasında dırılması gibi davaiar, bir düııya .r_, koyunuz kanl}lk .. 
l. "11lıc .tc-11el o1 a rivcr is mgh in .Exercise: gün g<?çtikçe bir ~eza:! hfü:nl oldu- inkıl.aıbına ZL'min olamaz. Zaten ~z olur l2) 9 

WE-athcr. . . . . . ğudur. B:.ı tezad şımdıye kadar cL Uısanlık için böyle ebedi davalar 9 _ Çdk ayak!ı 
2l A bıt of land wıth wDter rın . Parant~ ıçınc:_eki . ke-lim:1~1': duğu gibi. bundan sonra da ola - da yoktur. Dünyanın bir sınıf in. b!r bucek (8) 10 

ev~ry side ıs an island. dildlrnı~ ed~. aşagı<la_kı n~t:n~ ~yı ca!ktrr. Yalnız başrboş tezadların kırabına do~'t'tl gittiğine h<llii ina.. ıo - Hanendenin 
3. A rıver i& a lvng and narrow ve <iogru. mgııızc.e ha!ıne getırını:z: r in'kişafı m!imkib olan bir cemi - nanla:r, her yerde realitenin ,Pı - çnld@ alet C3l Bir 1 J 
~. .Tıhe gıd (havcı stıcky _paste on J'We bunun kes..ltinleşmcsi daha şmda kalanlatde. isim f4" '~-i ...... ~-~-

E · . il (:his) hanris. They (be) d:rty. She Ç<b'bu'k, daha korkunç olduğu hal. Şimdlye k:ıdar bu sü'tunlarJa ıı - Beygir 
A reTcc8e. • th d f (put) wa!.e:: in a basin which she de 1mlrim edilrnis olan cemiy€t müd'afaayıı calıştığnn fikirlerden Sali:a!ı bltmryen ı·U 

H:,._ mHan comeds to c € gekno a (kee.p) in be- room anrl sh<? (washı) Ie~-'e bunlı:ı,.. da'hi t~hUkesizce at= ç.:ı~n manaaı"" kısası dünyan•n ,....,..,.ı..ı"-.. " _,... b f 5 Y n'·ft' (") Buh •1Yer. e "<!ts own on nıs ees ı:ı.:~) hands Sh . ) her hands ru . • • U\d .. • • ~ ..... .-.ua.m aç n.dası <~> - aramazın - .,. 
"->ıttı. his f:ce near ıbe level of rlıe ........., . · e (gıve Iab1abilrr. Demcx 1l?yor ~ı mese. değişilğıidir. Uzun ve kanlı süren 12 - Alınanlz!Jn elıne geçen ada ıropan (7) 

Water H • · t a wash till tıh.~ (ıs) clean. Th<.>n le· vani sınıf. yarınki cemıyct1e de Q1ir 'buihran vo intikal c~evresi i"in- <5J Kmunı <.:>.> 6 - Bir kadın ismi ('5) Nota W 
. e ge.s somc wa er up ın -A..- ( a&h) (h" } f Sl (k ' · v • • b" f . - "" Y-'·-- d - ,c,,.,,ıı his hands :1 h dr k H t = w ıs ace. le eepi ınevcuddur. Bugun ır smı ı tas!'1- deyiz. Bu nevre içinde müstakbel -...-ı ruı at gr: 7 - ~· acat şey (6} 

a Bnıall f ~n a~o; al . 
1~ • .. e g~~ 'tıer ~ Shut bcc.ıuse if ~e {getJ ye ederek i .. naşfn'T geçen ve srnıfı cem~tıin d3yanacağı ana pren ı - İsa Peygnm.berle anası (6) 8 - Zenci dlı.rbukn.sı etn M:ıkerre 

~ w t ı~ ~p hın ı:ts ~nds ~ any soap in (his) eye (he) will inkar eden insmia. zaman geçince s:iplor ort.ay~ çıkar. Bunlax eski Lezzet (3) ha.ynt n1ıf381 (2) 

fiS!ı. . ·aher u he ıe ts ı go. ıt .• e 1 (-gives) her pain. s'nJ;fJ~voclar. İşte Fransız inkı- ce:mivetin t.ezadlanm tasfiye edcr- 2 - Kımıl.damak (7) g - Mı.i!r: nawarından bit'! (2) 
ıs appy w en ı gocs ın ne Whenı t.1l . ( • ) tn b b : - k ld .; 3 - Nama.z kı,mnn Y'!r m Şi.şma., ki sa.tan mctam (5) 

Wat.eı:: again. Fıshes are not happy ....L '!..- ~ ~) gı-.ıe .fe· ·a y bbı sınıfı tadma~et~ ~ u-mlış, 1'b~- rek, cemiyeti yeni biı· mfrvazeneve nın ııksl C5) ıo - Km1tdenizli <SJ. v:ısaıı 
on dry laa.d. Tlıe man. goes aC'.roSS a( wa~ •ı: .gıve an.. c:ry }t.. bsohap nW1 ~nn .a ou un ınsaknb~ r ulaştırır. Bımun mümkün ol..Juğu f - Notn (2) E2al'l (2) .Eiki .seıwu' <3l. 
Q ibridg \Vh • h .. 1..- b ~ .. .,.. get) ın (ıts) eyes. Wuen ı.ı.e a y yapmış. !ler rnsana, nnc.a ır n-y kadar az zarorlı hareketlerle ol - ---------------------------~ 

e. • en e 1s on ı.ı.K;: rı""'E"' (. ) fr ~ kn ...r. (h ) · k" ~ T. :ı... • • • F • b Al he sees his face a.nd l:he a.-oh Ot the 
1 J~ om ı:rıC ceS v.ı. er vermış, llTIS~YP en Uıal'i. 'UIT Imtı. maıSJnl, maalesc!, tarih tem.in. eoe- ecı ı•r cm• ayet manyanın 

brırt,.. · tı:.. , t A . 1 d : sıster into the batıh dropt; of water y<a. tannn?rruş ve bunun :p: de m.,.....;..,.ı.1r. Birçok bigünah kanlar "'be ln ~ıe V. a er. n ıs an •S ( ) , fl "tıi" ,..: d,... h k t · · "' .. ...,..,. 
tınder the ardı o! t.he hrid.ge. il .goes on tı1e oor. en ti z ~"n. 1 1 c are et . c m~ıtir. -.ikıyor. bircok insanlar ~S... se-- (Ba,tarafı 1 inci sayfada) k 1 . .. 
has a ~ t ' b • f :ı..· . .l- •t The brot:ber Orf the !baby (d•J) Faxa1 aırndan zaman geçm~e ~;nıf, fialettcn, St>Jalete duşuyor~ rek Muzaf'era S!lpfamu: ve genç os ova e ÇiSi 
lı,.., c.-ea num e. 0 'Ulr~ on 1 • .... .._ • • b th Pe lhe e ınüt' ; · t d .34:~-.. -.:ı ük" • b k 1 · - 7 
•uıen Uı . ti:ı ih 11 nuL ıuaTI? a wasn m a a . ~ ve m n n 'i eza m: .. VerP-11 uuıı,aua s un ve uzur a - i..--ızı la.ular içinde Yer.? se.rmıştir. T k 

@> tfrom.. ~e s~and~ man ey a (lhave} a swim in the rlVer. The sı.ı;ü. !hasıl olmuştur. Fa~l!.lık ta- nınmJ§ıtır. A Hi; olmazsa ~ı:m Muzaffer biroz sonr.a blm-;iştür. Üf iyeye go·ldi 
V currerrt {ke~) the watcr elean. .bn !bir kanundur; bunun onune ge_ ibunm fela.'ketforden sonrn bütün Suçlu za taC4!. y::ıkalmıarak hlı- '1-

ocabulary: çHemez; ya~nız. tn."1zim olun!.lr. dünyada maddl fütirasın dşnda dise adliyeye brJdirilınış ve ~~- <Baıtarafi 1 inci sayta .. a 
i>a1ıh (bat) - banyo. ortreler MutlaH\: şekilde mülkiyetin a - temirz ve insanca bir ahlaka da - deiumumi muavmlerinden T~rg~d ği memurlarifc Lenfngrad v.. , 
clean (klİın) _ temiz. Ieyıh.inde olan doktrinlerde '!llllt - yanan, makul ve haklı h•r nıı.am tahkikata el W,vnmstur. Bu S\lr~t- tum konsolosluğ•ı memı.ıı· .. ı 
CUrrent (kArent) _ cereyan, (BaJtarafı 2. nci sayfada) lak surette mülkiyetin le.hhıde (\. kurulabilirse, yapılan bunca fe - le adli. ıahk.l· t cii:~atle nctıcelen- b~laxında bü:yük efçi Kun t 

akıntı. Japon ılihesi senede üç kere lan doktrinle- eibi elı!'di olamaz. daık'iırlııldat lusm€n iboşa !!"tmemiş dirilerek k::ıhl dfm öğleden sonrn der Sc.iı.ulenb'J:-g olduğu 
diı:ty (dört.!) - kirli. saraydan dışarıya çıkar. Böyle ınefuumlar uğurunda dmlr olw-. Ahmed Hrz.mdi BafaT Saltanan'men ı ne: sulh ceza hnkL T_~iyey~ gelaık!erini resrru. 
~p (cfrop) - d3mla, d-:işür ~ l - ilahenin d?~rum yılının se- N . minin huzurun."l Çl!karrlmıştlr. Bel bıldırm~r. 
~ nıei devriye·:ii ym'tinas~bc>Ule ımpa. a olyonun Moskova seferı zad, yapıTan rstkvabındd vak'ayı Vla~ıvo~toktak1 Alm;n' b.ı~koı 

lUtn.p (camp) - atlama, atla - ratonun yapt gı resmı kabul vesi. 1 
1 

Şfyle an\atrr:ıştır. soioslugu ~murJarı L ? em muz 
lZlalt. lıesile, dit.~ aleme kar~rn. (Baştarafı 5 inci sayfada) 'ı Niemen'i geçeliuı ve harbi _onun •- Muzafferi~ ı'ki sened€nneri da Mall.QUrıye varmışlarcır. 
_ l'tı.b (rab) - silmek, oğmak, 2 - Yazın, koebsı ımpantorl.:ı he: iki !1.ı-:•ai n~nn s~rdctti~ue topraiclaTına infikai ct•,!r,.!'Jlı. [kirci nişm1ıydık. KağıdJanmız asıtı- Kont Von der Schulenbur.., 
~ sayıfiyeye gider. daı:r dehl ve vesıkalar mevı .ıddı.ıt. Pok(1ya haıbı, tıpkı birincıııj gıbi daydı ı:ıfkahlannmk üzerevd"k. Bu Alman - Sovyet muhaseınatı ba 

( Ou.p) _ sabun. 3 _ Krmn gene mıpa'"atorla ~rans!z büyük ordusu Niemç.ı'e Fransız..silcihJarı iç~n öir !eref teşkıl esnada onla: İst:mbuia • gitt'ler. fadığı zaman şahsi işleri doTayısi 
swım \ı>•ı!rı) - yuzme, yüz _ !cışlıt;ıa gidC't'. do~ °'~Jcrltcn • apolyonun he\'lcf_ edecektir· Yapncagrmrz suJh, Rus- Ben de kal d lrl 

1
, le Sovyet RusyadJ bulunan ba 

ıneır. Bu seynhntlerde impan1:ır'!.a Icl~dekidbuH. kda~ar:ıızlıkla P.~'k. .ıız yanın 50 yıldanbcri Avıupa üze:inc zar .an: Mı;:ıf~e~n ~a~~~ ,;- Alınanlan da refakatırıde. getır 
waSh (~01) - yı'kama, yıka - impmlatJriçe cenubdaki saravlar- a a.ır.~ ar 1 ın ıs~an~ mı idile .. yap - mqum twre bir mhayet . :b- . • . - .; , .6 .... miştir. Halen Savyct Rusyada bu 

rnak. dan lbirın~ giderle-. Yolcn!uk, mo. ~~:-v~a;,ıı:ı ı" HVındı tanI ol ~bnl. vero __ Ckbtbl.» R k !:-?:;;:~ dBeeneılinı"J_: yx:krtşt:ı•la~.o' rnd;:.. Iunup ta müna1mlatta tesadüf e-
T J lal · dern .Tapo'l IITosuntlTl bir dıs1...,,...,e.. ....,., .. ya m ' arsın 05 va; .ıi>\I eyanı;amc usyaya ar 1 .; ---o- .. - • - - · .., · dilen ınüc::k:;-Tı'it sebebHe henü2 

ext an tranı ıon: · ~.; oLrunI b" h b ·1 • "d' ç·· k .. N ı... <- Yuzugı:n·ı ned n çıkarrlm7> x .... 
. . rini!n muhafaza ettiği bir }'ntla ya~ d(:. - . 11 ar 1 ?~1 ı 1• un u apo • .>'o~ . .• · Türk hudud'.ltl.ı gclrru·miş bulu .. 

A boy J'.lillpS ınto the rıveı:. He Lır ~ ~çı.ık. o~başı . nın t ~ını;ı bunun h nemde Rusy~ya herhangı dıye. O, CC\ &ıb€n: :kl . . AL 
kceps hıs iıands over ıhis .heaa till pı · . _ • koydugu bir şeyı ynpmunası bir harb iliınında bulunmam tL Na.. <- Sen benhn C'l~c bakacağı- nan AlmanJann:. 5~ erı ıçm 
lıe gets ınto the water (Suy•m Kralıçeye musaad~ <·~ılıTJl yega .. mümkün mü ~. Hem, onun ne- po}yıonun beyannamesi, ayn ayrı: na aıyağlna bak. Giyecek bfr ço .. man. menfaatlennı Sovy~t R?sya 
iıçıne dalıncıya kar.ar 0 ·He 1 . b- ne eğlene<?, mus•kf<lır. Imparator, reye ve rüçin giuiğ~i somıt-k kimin heı: alayın önünde okunmu , ve al.. rabın ·yok!) da ~ımay_e e:le~ cf~vıetıcı:ın dı~~-

··stunde tut~~) e r nı ... .kansına büyiik bir liitnfta hulun- had'dinel. Naoolyon, her girdi~~ Juşlarla, aborralı> dalarile karşı- Dedi. Bana küı:fürlM" etti. Anı- ma:tik mumessııı:rı nezdinte 5h -
~

1

~!!1- uwill "' "' · . th . mak isten:~. ona b:ışı;cltil K'lnO- yere b.ir iatih, bir gafıb eıfa!:ılr. gir- lanmıştı. mızda geçen biı- münaknscıdan son zun ~I7n teşeonuslcr ~~ ~;~r. 
~ uav a swım m e n. . ka K _, . . d > O hald d ... - . ~ ŞchriiniZe &'elen RUs muıtecucn 

ver. (Qnı.ır aa yüzecek) yıenın rdei! o~t fftje,?':•'lTO K·1· mcn:ı mıy ' e u~unmıy~ 23 Ha2iran günü devamınca, ra evden avnld m. Btr sabalt tclt- Alm..'lnya ve i~al altındaki 
İıf &{oes \\ th the current, he ~y ta:-afından ıdru- ~111Jcn C'ka- ne luzum vardı? • Naı:>°lyo;ı , g:r~k tek başına, g~r~~~ rar yolunu bekHyerek, yalvarma.- memleketlerd'c bulunan Sovyet' se.. 

nıay get a long way. (Eğer akıntı dım ~e.:ıtr;ı,. :rı _<!ın~et r. Napolyonun 22 Hazıran maıydi nkar.ıle beraber «un_u~ ğa lbaşlacfım. Bana= taret erk-Jnı ile sovyct kolorrisfTl'-
ıi.Wkamet.imlc gi<lenıe uzun bir iK.rali~ mus:kı, ç~çek, kuş ~:>- 18 12 b · ~~. ~ebzı .. k~ar!_nda g~mü. c- Scnı istemivo~um!~ den mürckkch 550 1rişı1ık ildnei 
mesafe ka• bfür.} w~leıı'ide?- maada ~ş vakı~ eyanP.lffi8SI Bir Ktm ı<;· 1~e .. uç .. k.~pru lıurulm~!Jtu. Diye bağırdı. Boguş.ma~ baş. kafile dün Edirneden nasasi b;T 

IBut if he goes a the lerinı kend! b.ı~resmde y~t.öşenı Napolyon Vilnovişki'ye gelince, Bunl~n uçunı:usu, 23 ~zır.anı ladı.k. Bu smıda korln tmı-. ~ak- ıtrenle 14.10 <fa şebTlmıze gehn'fF-
cu nt iıe w.11 not g ~ !: ~erde.:ı <Itır" çıka?"~ğa h:ıs.. 22 Haz.iTan sabahı biıyük ordu~una 24 J:lazua~n ?a~l~an vec~ın t~m sad!Je bıcağlmı çılrnrmıştım. ): er: tir. Kafile azaları Siıit'CClde hazır
"nL rreboy ::>n thc stone eh .. very ~· reder. Sarava !nerbut kücür.iık hitaben bıı beyanname neşretti. i3uı 1 ~ d""rıdd~ b,tn!~~· .. odvn~ -~rın .._. 1'Llf\'a!"landık: 1şte. bu csna.:fa fu~a !anan otobüsle":? yerleştirilerek io. 
... ıııe as a CQl1. ~ _ _ _ _ • b d .. 1 d · ı k.i or uncu M>pru e ~m ~cç.- 1 olacak _,1.J • rI kT-
(Ço uk '"ı.:ın üstün .. ,. ____ ) fh>r.aturtr.nda tü.rlü tfrrlu If.mvf>~ eyanname e aynen şoy c cnı - . '-"l" _ "dd" ona ı::ap anmış ·~ kamet edec~ıen ye ere na .w.. 

c ı.cı.,. }!Aa!ıır. ~ ek c1· mcısıne P"'ııı;a 3 mıısnı 1• -ı:r.::.11.· "'"'Yll muteakıb suç. 
!Bef hı~ waslıh · dirtv: .1.. vı ter ililerle saatlerce uğraşmak- m tey ı: . 1812 1 n 24 lfaziTan gecr.s.i, rıct.Kım, so.,.,~ . dilmişlerd':-

ore ". e 
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- • ıuut tan , 7 ııAskerlerl. İkirıct Polony~ harb~ yı ını - Iunun tevkifine karaT ermıştıv. ···················---····· .. ·-·····-· .. --itfter it he wıll be clean. (Yıkan - Kma... . . haşlamış bulunuyor. Birinci Polon... Napotyon orduları Rusynya tccn:vuz l ~ 
lnasından evvel o kirlid!r, fakat 1:PIJ~ ımpanı !l?"çesı, b':.1- ya harbi Fridlnncf"da ve Tilzit"de etti. Küçük Haberler J 
onda sonı·a tcrmz olacak.) d'~ ale.rn..Teı:den uzak ol:mıt: R F'nı.nsa ile ebedi bir ittifak Artık ol. yaydan çıkmı t~· - - Eczacı ve ecza deposu 

n ı,,;:;...ı___ E y ı;•ıEJ( tısya, k ı N ı h hu hlıdısenın 1 • B l CÜ • • • l'..Ut6 A bit 'Jf soaps is by the ooy. He """;/~ yaşar. nıs - J için fngil•crC)'IC kar§l müştere uir apo yon, emen - b" .k h" ler"ını"n nazarı e e ye reıs :ın.uavını 
:tnakes a CUP with his hands. (EL harb içi'l yemin etmi~ti. Şimdi o, akabinde kaTtsına yazdı~! I 1l m~·ı: Sa ip Altsoy, dun belediye temizlik işleri 
L . • •. } { • eL yemininde .. dönüyor. Ve bu huıe - tuhda bu taarruzu §U soz t'1 c 1 dı"kkatİR8 müdirile birlikte umumi mahaller. 
·~rıle bir ıtnca!l yapar ' yanı Yurddı : , ,_ • · ı.. bl · · b"I ·zah etmek diTmekte idi· de temizlik i~Ierini tel'kik et..,T.tir. l 9'- f" mh =~..-) L"'- l t•-'k s"~fetm·Y'ıe 'I ııroctinın ac .ıe cnnı ı e ı N" h . . ,., 4 ··-,.. er.ını m.can 6- l~· =-umsı.r:: e e wı .... 

1 
- jstcıınıi;yor. ,:\ılukaddcrat, Rusyayı «Arkad11,.ım, remen ne ~·~1: ~ Otuz senelik tecrübe görmüş • Fiat l\-1üraknbe Bürosu ayak. 

'llhen ııe gel'. s.:ıme water up and lim. Dütmeyı çevinileğe ü.şenmi - oeşine t kmı~ ı;üıiikleyor. Yoksa Haman gecesi saha_hm .~lcisın<le diplomalı bir eczacı fsl'llnbul kabı topukinrr üzerinde bir ihtikar 
l>uts it ovcr hıs face and neck and Y6fım.. Herke.;:; böyle flıtl.ynUı Rusya bizi tefessüh etmiş mi znnne. geçtiım. ~ksamn d_o~~ \.Jlno~aıı veya civamıda iş aTamaktadtr. va.J<'nS1 tes-bit etmişlerdir. Bu nevi 
t1hesı. Thcn be puts the soap on. d:ımranını tonlar.la klimür 'e diyor'? Yolsa biz aruk: Osterlıç as.. geçtim.. Kovr.o ~h11.1:11 1 al ettım. Tafsilat alnınk istiycnler gaze - işler üzerinde m!Şgtl) ofun bir ffr.. 
/\ıfter at he gets into tlıe water. maaot ta.;:;:mıt edilir. k.crleri değ.T miyiz~. Rusya bizi ıki Her:angi cidcl; ~üşkull~ karşıla)J" - temiz muhasebesine müracaat e- ma,. toptan 9-0 paraya s:ıtılmas 
(o d-'--} •"'-sal Ekonomi - . • · · b ~·· dl.... S•hhntım ınükemme ır~ __ı:__."'I'-.) ndan :;o.n:n su~a d4tL. • • '"'"' şıktan bıımı seçll'ıye ıc ar e ... ı}or. ma ~· • .. h , deınıiner. iı:ab eden ve kadın iskarpinleri ~-

When !le comcs out ag<ı'n he ıs e NamuNUzİu!' veyahud harb. Bunda fakat aıcnklo. pek. (mu~ ) 'mlllatında kullanıJan topuklaıt 4 
%Jt€ cle~n. Then he his bod7 ATtbrnıa Kuruma tereddüde maha~ yok. O halde iJc:ril · Al· . ısı: var kurusa. satarken. göriiln;üş ve hak.. 

• Arı.~ - kı11da talibata girişilmiştir. Ua:Jtika zarfmd:ı 0 kadar samimi miiibayaa ederıenn·ş. Eşeğime bin me Nafi 'ıaba mi.ikf'MJ'Ilel bir da.. kağıd, beyaz eşekle hocayı '1<.ı~.ın. ~uı~ aga. da ~;ni yerine ·······-···········••• .. •••• .. m .. ••••····--·· 

Q} .... ,,ci.~ı, k" ,,.._ •. sulta" n Ha- .J:.- n:_ de b" b" ,.ı,, h , .:ı , ...... t- 'Vi7'.•.n.bilirdi ce: gelsin diye d<.>.ım:<lcn bır teneke su ( G "b A ) ·•ı....,.,. .. """' ı ... .nr..nnıs; ,,um ... .aı.r ır rıır-'"": ara as. y - :JUon. J"J'- ••• ld" A -ile aı raruvor 
tl'ıidin dizinin dib"Jl'ien ayrı:laroa- nıma aldım. Bir de pembe ibir kP- Ertesi gün Kafi babaya ta.ah - -: Aman gene ge ı.: · . y~g a~ı~. hocanın başınd:m :ışağı g~ J • 
~ı~ T-j-n ~ ... (Ahmed - b" ,_ .. .. ·ı ~ .... ··bu gon- gel'di •• aman Ahmed agn)a <ııto - çf'nn1Q gını; fakat sultan sarayuu.u 0 5•u " aga; ız:m ç·ro;•ıcıT- hüdlu pos;.a ı e ŞU :ııe.M.U . -··.-oy··· Dimetoka kazasının Çengelli kö • 
b!lıçdk davetl ?r olduitmu; gide - dan ..altı btn ad d. hamil varaka~ derdim.: ~·. ~ . K~ve~erl•.r. ~fa.her verm - Ulan utanmaz herif. Saçın _ yünden be::ber Ak ağlll kardeşim 
~diğini; be'li çok sevd ~~; b~ ya teslim ed:ni7

.) diye yazdım. (Fmletliı Nafi baba hazretler.:: di~ 'bil"bır-~:rmc. gırmışler.:. dan sakalından utan. Daha ü.ç Nu.ı:i 17 .11! evvel ıo~dirne Mken meı. _ 
~a bu gıb davEtlere henı tavsı.. Altına Fr.uısızca bir' ıle okunnıaz Sar.ıyer daly:ı:u tarafından baş .Ahmed ag:ı cl:ne kora brr sofa dfurt: gün evvel alt· b n 00 ığınıızı tcbinden Istanbula nakiedıimıştı. o 
)'~ edeceğ!nı söyledi. Sıkı filn •>~- imza attım. G"dlp çirozıarı aldım katro Tahsir. paşa hazretlerine he. alnuş. K~Jarak dalyana ıgcJmış. gô'tüniün. Eline p-!mbc.> b r hlı&rıd to.rlhtenberi kc11d:Sinden bir haller 
~~ulk. Şim Eye k.:ıd:ır gclme~ı- eve getirdi:n. Tabii ıiç dört gı.in diye oluna-n altı bm aded çirozu lfucayıı gorunce: . parçası w. Robert Kollejden ıge;. alama.mı.şk:u ~u. defa Yunn~andaıı 
ı~; bu mii'"?vazı zattan kou:~ ... p oonra kol.-uı,u meydana ç.kınış • paşa hazretleri munterem fcltke-I - O m:ışalla!ı e-fendun.. safa liyorom. Al b:ılıklım git. muhncere:ımd _ _ Ista~Idn ~t~ -
-~o'k entlışe:i ve uykı:c;uz 6"'ceıer .Afıımed ağa; !ırıl fırıl boz eşe'kli nizıe hediye etmiştir. Leffen tak. ıgeld:iniz,.. b!zlm balıldannnz tat- Z l'l h d '-il lat. men oldugmm öğrendım; fak:!t ad. -

f;rd.x.: '- ~b cdi~ordum. hocayı .ınvQt" Balı!d ı+-itt n ava ı ocnyı a ama.n.ı : ıs resini buiamadl!Il .Bifenferin ıns:ı.Dı-
'fi~m~ ı.caaret.: .; • ~ • • . arın g ..!e. - dim oiuna"l küçük pembe pus:a lıdJr. Böv1e 3tla'lU ~u'k çabulk mı.şlM .. pestilini çıkar:nışlar. Bü. et namına bifdı~elcroıi rica ede -* ..ı .... n z.ey-ade kendısınm aldatıldığ?. iJe. birlikte y~lTm bizzat taraft alı. getirir. Robe!i Kollej semtinden 1 - y 

AL • - na kızmr· • tün Sanye.r çoluk çocuğu hocanın rfm. 
),..;'llll (Nafi) bab.:ı, ah .. benı o g~- il· . . ni2Jden Ine?'.kôr dalyandan alınma. ;pcnibe kağ'td da gene yanınızda.. ib · t.o.plannus B"lık ıların e Aydm &ltaküyünd Dimet. 
~ s:ıkı kızlar:.1 içinde nasıl mah. - Allı şu btlz eşeklı hocayı bır smı lbürm :tl !e ric:ı e lerim. Nafı babanı:ı tekkesi RumcTrnL .aşına -· .. ç . - kımı Çcngdli IWyüaden b-. 
~ etmiştin?. Te yapsam san:ı?. bu.."sam. Boz eşt:kli mi beyaz eşek- Baş!citib yaıverL H" yet) ,sarında P..oben Kollejın ·ymıtnda ~ ~ kurtarmışlar. Eş:ğıne b= Ali oğlu ibrabiM 
~OİQa giderken eşeğ.ni ürkutscm Iı mi iyi de_ tarıf edemıyorlar. Ben idi Baha kavuğunu sallı:yareık : lbındi1I::m~ı;ıu O b~lde; bere ıçınde; * 

•• S<uıa Arn"vudkoytı akıntıs n- yok'ken ~elip çocukları kandını ış. , . .. . sı.:rs::Jklam teh-ııtenın yolunu tut • ~iıım Nazmi He Dimc.tokadan ee-
~ lb· .. I p ıı.- '!..._ ka"'ıi rar~ası b r•k Şe)'llıle-:- JJ"'..d yeye hayıhrlar.. - Eve~- o taraftan. ışte bu da mrnı:ıı -•·. _d b"-b·rınu•' kay • 

ır bm o mu ycıptırsam.. D- entuc uu b ~ • • " .- . b b h b .. 'FV>.~ , :,;ı;. dl -:.""··· li.rke:ı uzu ........ opru e • 1 • 

O§ıek audan ka ar .. k~Jay ko - mış, çi:rociliırı ahp .g"t.mış. A.n br ~afı ba a er:esı s: a 'Y c):ız. e~e- ~··~ . .Ka.sl • Yıldız arayıp g:>kte ni<'e 1u!rfa bettık. Diğer oğ!llm Ahmedln Dlınt-
~ dm.;~- tl ç k . .,., N v.<ın "·-ı.ası eli:nıe gc~e alirr:allJh ) t:- gıne atlar. atıamaz,, dogru Sarı! er Iky!ince; başka bır tek kelime mii.necdrn. tıokııda.ıı ~ııamı:ı.dıf;ını znnMdiyo _ 

q....-.c a .ın1az n~·· e ., ~r· .;~ ır-- ' • dal .1 ; d . ·· t-..-......: • • ı · 1 ırl-ı ., · ettim. Ensesinden tu•np a .. 1. yanı •ıem .Ş ayannıı.ş. soyu.:.m:ı::.wne n:cynan v.ermemış er: ile rum Büenlcrtn. ndresime n.ı;a .T"'• 

~s;1:r!n!ş1 3~~~:1~· Ahme<! ağa = iske1es;nde dcn.iu; batırıp çı. - Hey balıkc;rlnr. bizim bura.. .- A:hn ~ağ- şu karatıy.ı-. de - Gafle~ görmez kuyııyıt na.mı.n.-ı bil~=rmelerini rira c?erhw. 
L"'nnJ b" d 1 al i 'ka~öı::n l<"'.-nğile beraber kcra. da altı binı Ç'rom.muz v~"'1Dış. Al'.""l ıniş!ıeır. Denız mnrınt.ı çckrr'.ı~~·· re7ıgıtzC':'ir.rle.. Aydın: Zafer maha~ı, P~ 
vı a mc;.1ur ır a yan s ı - """'" . ~ _, li.-ı ... ..: ' ,._,;n, -.h,,,H·}ar. Vcnmıi er Mahmud Saim Alt nclağ '---· cadClea; 9 numltf'mt ~ 

\rtlrdı. P->bert Kollejden bu tayı denuıe sok1ca%ıım şu ptıNayı ve~m ~ •.ıu~U!lllll%1.~ - -:n ~OM ._.."""i • ,,~ 1 .... s~ .... 
ttan her sene altı yedı bin çıroz Fırsat bu fırsattı.. benim yer.'- ıBa'~lır; bu· elınde pembe JOOteği:. (Ar.kası ı.:ar) 



8 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 
(&,taralı 1 inci sa1fada) 

yer de ağır zayiaUa püskü:rtülnıü§ 
olduğunu. bw meyanda Peripet 
batakiıJdanuın şimalindeki mın
tak.ada ve Dim-epe: aclui uzerin
de Go.r;ım';ıtie Mog rlcv şehirlerı a.. 
ra.~ıida bulunan Zlobin ve Roga
f}Cf ~irleıimn ~ri alındığını ve 
yalııız bu mıntakanm cenubu gar
bi ist.ikameLind~ Alman n:otörlü 
kuvvetlerinın harekatının devam 
eylediğiıü bıldirmiştir. 

!Bu iki ~b!ı~ın mukayesesinden 
çlıarılabılcn netice §Udur: AL 
manlar, Stdlin müdafaa sahasının 
delebildild'!rı kısımlarıle cephenın 
diğer u mınt:1kalarmd:ı 1 esasen 
inti:.~a.r olundug~ v~'ııle, Sovyet 
ilot'nlarının gen~ şıddetlı mukave. 
met ve muktıbclelerile karşılaş. 
mı;şludır ve şimdi bu mukavemet
leri kırmuğa uğraşmaktadırlar. 
Mufhardbelemı çok buyük kutle
ler arasınd1 çok mahuf ve ço'k 
kanlı ~mahı:- şek lmde cereyan 
etmekte olduğu tanmm edilmek
tedır ve bu· gun bunların taf..>ıUL 
tını okuyup öğrenmeıc sırası gel
dığı zaman insanların hayret et. 
memes mümkü.1 olmaya< aktır. 

iB ız bugünkü yazunızda, bu bo
ğuşma ların vercceğı uetK:eye ıntı. 
zar etmekle bcr<rber Alman ordu
s.wıun son bi-rka ; günlük tevakkuf 
ve lhazır'lı.k devresinden sonra ye. 
nid~n başlamış olduğu bu buyük 
taat l'UZ hare-ketıııı bır parça d.'\ha 
incelemeğe çal:şacağız. 

Güzel, 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

ÇOnkii: 

kullan!yorf 

Çoc:ukl:mnı:ıt küçükten 
SAN1N dif macuıwnu kul • 
lannıağa, SANİN diı macunu 
ile günde Üç defa ditlerini 
fwçalam.,ı{a alııtırtmz. Gür -
büz yetiımclc:ini temin elm.İf 
olursunuz. 

Eczanelerde, büyük itriyat 
mağaıalıuında bulunur. 

Alman ordusunun bu ricfaki ta. 
arrwz hareketini üç esaslı ıst •ka. 
met üzerinde inkışaf ettirmE:ğe uğ
raşmakta olduğu görühnektcuir. 
Mareşal Manerilcııymın dun Lado. 
ga .golu laraf ~yninden başladığı ta 
arruz da hesab.:ı katılırsa bu ist!-
kamatler dörde baliğ olacaktır: Berfin Büyük Elçimiz 

1 - Peipus gôlünün şarkından k h · d 
Alman zırnlı ve molörlü kuvvetle. şar C8p esm 8 
rının Leningrarl istıkametindeki fBastaraJı l inci sa11Jcuüı) 
taarruzları: kalmışlardır. 

SON POST~ 

DOVÇE ORVENTBANK 
DRESDNER 
Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
lstanbul - İzmir 

BANK ŞUBESi 

Her Türlü Banka Muamelab 

Almanva i!e yapılan tütür., 
kimya ve kıiğıd takıuları ve 
saire hususunda hf'r türlü 
kolay lıklıtr )·apıfır. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların tedavül

den kaldırılma~ı hakkında ilan 
Eski nll(c:J 5, 19 ve 20 paralıkların yerine dantelli bir kuruşluklarla 

bronz on r.ı ımıhklar darp ve pıya:.aya 'katı miktarda çıkarılmış old ~ 
dan eski ıı~kel 5. 10 ve 20 paralıkla.rm 31/6/942 tarıluru:ien sonra. tc~~ u~ 
den kai{lmlnıası k:trarlaştırı:mıştır. v 

Mezkt1r ufak. p:ırnlar l/Ternmuu942 taı:~h.ndeıı it.tbaren artık t d . 
6tmlyecek ve btt tar~hten it.ibaren ancak bir .sene m•iddetle yaJn~ :~ 
sandıklnrilc Cumhurıyet Merkez Ba .. nkast .şubelerırt'' ve Cuınh . k · ~ urıyet Mer 

ez Banıccısı şube.sa oJmıynn yerlerde Ziraat Baııkruıı şubeJe · t -
ka.bul edilebilecektir. rı arafmdan 

Ellerin.de bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sand . 
Cumhurlyet Merkez Bankası YC ~ıraa.t Bankası "ubeler·ne ıkJarıle 

ler 
y 1 tebdil ettir • 

me l ild.n olunur. (412~1 (5605> 

Karacabey merinos yetiştirme çiftliği 
müdürlüğünden 

Re!onne kasaplık 200 b:ış kıvırcık koyun ıs gün 00 tırnıaya çıkarılmıştır. Beherine takdır olunan fiyat 7~ kdetlc açık art_ 
ma 2817/94:1 tarıhıııe tcso.düf eden Pazarte.-;i bl'ıin · uruştur. Arttır_ 
mildurluk blnasmd.a yapılacaktır. u sıat 15 de çiftlik 

Muıva.kkat teminatı 105 iıradır. L."telclaeı-ttı aynı günde "iftlikte bu-
luıunaJarı. c5650t v 

Keskin, Kırıkkale nakliyat iş birliğinden 
Birliğimiz ~ln ikişer tonluk a.~a.ri 20 şer kişUilc · 

otobüs alınacaktır. Elyevm yedinde kanıy0n ve otouçb ·~~ kambul yon veya. 
•· tı us.erı unan "ir a.e e-r, aja.ntahı.r ve eşhasın otomoblllennin rna.rw od l1ın y -

bll<ilrır resmi bir beyanname ae 21.7.941 tarih. ·mı, m e i, fia.tıru 
iş 1>irll!l'i ~Iiğlne .ı.1tira.caa.tta bulunnı.aJarı ua.·:eoı:.r ~~:~ rıakliyat 

Eğer Abtanlar bu ıstikametteki Alınan malumata göre, büyü'k v· • s • 
ıtaar:rt.LZlarında muvaCfak olur' ar elçimizin b•.ı ziyareti Türk ~ AL iŞi, urıye 
da Leningradı zaptedebilirlerse man d?Stluıc muahedesinin musac.!-

1 netice yolmz asırlarca (.:arlnr.a dak nüshalarının teatisi i~in Dt·ı·- an aşmasını 
payitahtlık yapmış olan Çl')k güzel lme gelmiş b•Jlur.an B. Cc,·::ıd A. • 
v~ ço~ büyü~c hır şclırin sovyetıe. çıklını voıı R~bbentropa takdım ımzalamıyor 
rın el ndcn ç- ıkmasılE': kaln1avacal;. etmek .nıaksndııc vukubulmu~"tur. 
ıf'akat Sovye~ Husya büt ün Baltık Mül~kat samimi bir dostluk hava- . (_~taralı 1 inci 13yfada) 
sahi.ilerinden mahrum bir hale sı içınde c~::eyan etmiştir. '!'ürk ~esı l?gıli~lcrin 1 O T emmu:ıCllt eli 
gelmekle .,eral~t Fınlondiya kör- ricali gör<lüki.ı:n hüsmi kabulden ~f et!ıklen ~rtlardan büsbütü~ 81 
!ezinin ~rk miıntehıısınıia ve Le. 9Qk müsaid bir ıntıba almış bulun. a bır ziliıuyct tesirı altında yapıL 

· d · d a'k• "d l mışur. nıgra ın ıçın ~'l <ICÇ€ n Ncv'3 neh. m .... ır ar. v· ., . . 
o &fi nm reddme r ~ 

ri mansnb.nda•1 25 kılometıe ka- KU<füs, 14 {AA agmcn .. 
dar mesafede b:.tlunan Kr.on~trıt nada Dinye~t~r nehrı şarkında k .. k 1 • . · .) -;- Mutare-

d Alman Rume ... ordt la ·ı h e muza ere erının netıcesı· bı 
a asındakı Sıl\'\ et askeri liman VQ - .... ı rı e mu a. sızlıkla beki · k S . ' sa r -
denız üs;ilc b~radak·ı b:;tu· n ~.... rebe etm~k!e olan .i ığcr m~b·m h !_nır en urıyede mu _ "' ... _,,_ b. . ~ema•ta .ııu,ayct v• ·ıd · v· h b . 
yıet B ltık dona'1ması tecrıd cdıJ_ ır Sovyet ordusu '1a şımalınr~<?lu Filistinde d' 1 • ~rıı 1 ıga ~ en 
miş bir hale gelecektir. hareketin tcsirile yan ve -gerilerin. büyWc. b. en tŞe erı. u:a e <'tmış ve 

d t hd
'd d·ı . ... 1 .. ır memnuıuyct uyandırrruş.. 

ıBu hareketi,.. marc·.şal Manc·r- en e ' c ı mış ve ~ta ın mu .. tır. 
hayanın dün bnş1 dığı yeni taar. dafaa hat .vey.:ı ~ahasm~n Dınye- Kudüste tahmin edildiğine ö
ruz harekı::ıti bırbirlcrini müteka. per ne.'lrı . gerıs .n~ckı , kı5mına re Viclıy hükumetinin ınüttef1k.. 
~ılcn desteklı>n•ektec1ir ve bu -u- muntazaın b: suret~·'? rıc at eac. lcr tarafından ı"Ien· su"ru··ı ··t " b"l · · , · 1 k en mu a. 
retle gerek FSnla ııclıya cr>pdıe~ın- 1 mesı g.uç.cşnıt$ 0 aca tır. reke şartlarım reddetmesine rağ-
dekı, gerekse Lenın~rad mıntaka. ~v;:et or~~sn, da~ma tckr~r men askeri vaziy~t dolay:sıle ge. 
sındakı Sovyet kuvvetlerinin. bir ettiğimız v~~nı le. gerçı çok takdı- neral Dentz, müzakereye girişme. 

Yeni Tarzda 

FEVKALADE 
BiR PUDRA 

muvaffakıyetsızlik halınde büvfık re şayan btı ces?retle h arbctmek. ğe moobur kalmıştır. 
tehhklere maruz kalmaları ihti. le ve Almaı. k ı t· alarına karşı pek cAoteş lces. emri, muhtelıf mın- Buldum. 
mal h::ırıdnde cieğıldit. anudan~ ~ukavemetler g<.·stcr- takalarda ayrı, ayrı saatkrrle alın. Şayan.' ~nyret Yeni bir usul dai. 

tl - Wıtebsk mıntnkasile ~·uka. me .. ~tr. 1' a.~·\t, has1ımlnrınm da <lığından ht?t" kısımda ayni zaman. resrrıde ı&tihz4r edilen bu pudra o 

D k 
::ıı..: k k ti 1 d uh kadar h. afifti.r ki .• havada uçar, ' o 

rı. u~:ı \ e yu .{l.rı D·nyc•pcr nE'- muu:~m ve mu emme. uvve er e ~ n_ı asemata nihayet verilme- d d ki 
lhirlerı arasındaki sahadan Smo- aynı cesaretle.> taarruz etmekle be- mi§tır. .~rece ın~e •r, • yüzde hemen gö. 
l k b b · ""k · t b k d Sa1 · ı runm~z ~:r h~. nlır. Cildi, gayet in-
ens - Mo&kova umumi istıkame. ra: er, uro - ~omu a a ·ımın an u de;{.i Vfohy bataryaları fa. ce lbar guzel! k tııbakaıri~ kaplar. 

tinde ~rn eclilmekt~ .>lan taarruz itir.az göt:irnıe7. blr üstünli.ığe ma- sılalı surette s:ıat 3 50 ye kadar a. ~ö~~nle~, ~azib ve ıehhar güzelli_ 
ve ileri hareket: lik okiuklannı lt::ıbul etm<'k Ja. teşe deva:-n et.•ıişlerdir. gııuzın ıeat iyyen tabii olmadığını 

cMinsk., i!ı !!00 kilometre kadar zımdır. 1Mer.cayuın mıntakasında saat 2 tddia e::lemeı:. Hemen b ·· d ~- . ~ So •l b d"" . k d .. t.. LJ ugu:ı en şarr.mclaıc::ı veya c;::ımolensk. in .. vye .. er.n . unu uşunert! , .e muıuasemat;ı n ihayl!t verilmiş- cc.na,varandırılmı~ıı YENi TOKA-
100 kılomçtıı-e lkadar ga,..bındaki İngılız ve Am~rıka yaıdım.nıı: da tır. LON pudrasını tecrübe ediniz Ya. 
mmtaka -tahi'indn cereyan C'tmek- şimdiki halele keııdılnıne daha Vifi'nin noktai nazarı zıba~ede veya '""de bütün gü~ ça _ 
te bulunun bu taarruz hareketi e. fazla bi&· fa) da temin c.dcmiyece- ~ichıy, l 1 (A.A.) - Vıdhy'nın lıştıgınız halde, yüzünüzde hiç bir 
ğer muvaffak olursa muazzam /}ini gözöniin~ alarak nıhai zafer .. iyi malumat alan ma.hfellerınde parlaklık izi göri.ilmiyecek. bütün 
Sovyet ordusunun tam merkezme lbundan evvel de bahıs mevzuu et. beyan olunduğumt göre general gece danscttiğiniz halde teniniz, 
sok.u1muş bi.i:yü'k bir kama tesiri tiğimiz üzer~. doha ziyade :nem- Dentız, bazı t~knik mC:'seleler hak. taze ve nennın kalacaktır. Ru yeni 
Y.apacak ve temin edebileceği ne- leketlerin~.n <.Ierınlıklcrındekı mü- kında .. hükumetin mı.itaJer.smı al- TO.~L~~ pu~rasını ~ulla~ını.~ ve 
tıce yalnız Mo.,kovanm zaptile teakrb mudafa.ı hatlarında 11zun mak uze:e 1ngilizlerin miıtarcke :~nıze. · d~rr; l ~1 cazıb blr guzel
kıalmayacak, ıkı kısma avrılacak imtidadlı n.uharebeler ve miıda- şartlarını hclrbiye nezaretine bil- ~ temınkd~rdınız. emn~n kalmadı-

. · d" . t' gınız ta ı e paranız ıade oluna-
ola.n Sovyet oraus~~rı bir kısmı- ~aa yapmnkt-a ara;nalan VE: bunun ırmış 1.r. . caktır. 
nın, yan ve g~~ılerının. kuşatlla- ıçin de Bialisto:C - Misk sahasında . Şu ~ı~e~ ~hcmm·yetlc kaydedi- ------------
bilmesi ihtimalmın mevcudıycti olduğu g·bi kuvv('tlennin mühim lıyor kı Ingıh~Jerk' Frans1zlar ara. 
yür&U.ndcn, fena bir akıbetle karşı. !kısımlarını dı.i~rnana kaptı:mağı sında henüz mütareke knt'i ola1 ak 
J~ası . kezal.ik ihtimal dah:Jın.? i~taç ~decek hesabsız ve fazla a'ktedilmış dc:-ğılciir. Ancak muha~ Dişlerinizl muha.t~.a. etmek isterse. 
gı:rocek.tır. • _ curetka:aM hareketlerden ictinab semat~n d~.rdur~l~asını genE>ral ni't, sabah ve gece yatarken R t n A 

3 - ~ıycre do~rıt ıcra ~dılen etmelerı ıc~.b eder. Sovyetlcrin, ~entzin mu~nessılı. ~eneral Ver. diş .fllyu mahlulü ile dişleriniz! fll'(,;a.. 
AArn.an ılerı harl"!Ketının !'>!wy~t orıdularmı uç mareşalin emrındc dılhazl parafe etrru§tır. ıa.yınııı, ıke.bin.de ga.rgara~mı yapınız. 
ordusunu düşürmeğı :stihdaf etti- Üıç büyü'!: vr nyrı grupa ayır nı~ Suriye ihtilfıfının. halli hakkın. 
ğı tehlike c!e az bii.yük dc·ğildı-r. olmaları, Sovyct ıhtilal tarıhinde daki anlaşma oizzat general Dentz 15lanbul 4 üncü lcra Memurlu • 
Filhakıka, Kıyef zapt(>dilereJ.: Sta. pek büyiict mevkil-.!ri olan bu ına. tarafından imzalanacakt.r. iundan: 
lin hattı orada dn delinir ve bu re.ıa!ların harekatını tevhıd Ye Fransa hiikfımeti mütareke hak Bir borçtan dolayı maht'uz olup 
delme harekc:i genışletilerek bir tanzim el:llt'A üzere daha li..iyük kındaki nokt2ı nazarını bildırmek- ~ya Qernlnıesine karar verilen 400 
yarma hareketine ınkılab eitir:Ie. bir emir '""' kumanda makamının le iberabcr anhı.şmayı imza!amıya.. l~ kı1!11etlnde marangozlara aid de
bilirse ve o zamana kadar Jitc- vücuda getfril•o getirilmemı!: oldu caktır. lik _de:m&ye mahsus müstamel ve 
mir • Novograd Volinskı . Kam~- ğunun bil.iırılmt::m• ı;: olması: Bay Viıchy'de beyan olunduğuna gö. auıı~ t~~~~~9~:ıc;e açık artır -
neç Podot şark~ havalis!nde y~nı Stalinin emrinde teşkıl cdilmış o. re Sur; ye ihtilafı mahalli ve askeri m\ s~~ 1 

el, ınd ·U;ar~esl günü 
kısmen r.en:ubi \Volinyada, kısmen lan müda fa-ı komitesinin ise aske- ıbir ıhadise1ir ve Fransız ihıikume- ~--ır ...... e • daras15 n :ı nre"ml derfııkıtka!ta 
d . r uı c b • t" . . ·1 ı·k d ......... _..zarın a um .• t ı .. ı.. 

e şıma ı cr:wnrı .r• ulunup kar- n !bakımdan bu Lşi tam fenni ve ının sıyası>tı.e a a a ar değildir d sa.tı çıltiırıia<'at~ tekl'f olu an 

Bat, Dl9, Kezle, Grip, Romatizma 
Nonalj~ Kmklık tıe BOtila Agn.lannm Derhal Keeei 

btıeocll ~. bte alıaabUlr. T.AE.Un.aıMOEN SAllNINIZ. 
HEll VERO! PUU.IJ KlTTULARI lSRARt.A iSTEYiNiZ 

Devlet Demiryolları işi atma u. M. dan: 
Muratlı i."tasyonunda yerde bulunan 2500 _ 300!> M3 kırma balast t 

nın v~onlnra tahmili açık eksiltme suır&We münakasa.ya tlkarılını 
AEEksiJtn:e 30/"l/ 94: tarıhinde saat 11 de Sırkecide 9 işletme bınasınd 

komıSyonu t:\'t"ı.lmdan yapılacaktır. 

li~ m 3 hülastın t:ı.~mil muhammen bedeli ~ kuruşLur. t.steklılerln S'i 
muvakkat tcmınatıa aynı gi.ın ve saatte komı.>yona ınüracaaU 

ş~~cler parası~ olarak konııSyonda.n ıve MuraL!t ista.syonundan tem 
edılebil.ir. (5768) 

** Mıih.ammen bedell 200.000 <İki yüz binl lira ola,, tD'JO ton Rczidü ağı 
31/7/ 941 Pel·şembc gi.iıı:i saat 15 öe kapalı zarf usulü ue Ankarad1ı. i~a.reı 
binasında satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek istıyenlerln 11.250 (on bir bln .kı yüz ellH lıralık mu 
vakk.a.t temlna~ ile kanunun tayin e~tiği vesikaları ve tekllfl~rlni ayni g· 
saat 14 e kad:ır konıı.s:yon relsUcıne vemıeleri lazımdır 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarp~ v~znclerinde satıl .. 

maktadır. C573H '" · 

** . 15 Ağustos 1941 tarihinden itibaren: 
1. - BanlıyJ yolcu 1arifelerlle zahire tarifesi hnrfç olnuık üzere, demit 

yolları esas ~arifelerlnın •ti olan emsali, nakil iıcretlerlne miınhasıt 
~lmak ve inrı~e vahıtlerı ile hasılı zarbında.ı.ı çıkacak. santim kesirleri san
t.nıe lıbldğ edılmek s;artile n6,3ı. e çıJmrılacaktır. 

2. - Ana bat tarifelerinden D. D. 9, 10, 11, H, 15, 16, 17~ 18, 19, 
101, 100, ı 09. 112. 

2·ll, 21J:?, 203, 201, 205, 206, 208, 211, 21:., 213, 215; 217, 220, 222, 223. 
224, 225, 22G, 227, :?2'l, 229. 230, 231, 232, 233, 234. 

tMaktu ücretlere aid IH. cü kısman 235, 237, 23~. 23~. 240, 241, 241'. 
243, 244, 245, 246, 2i7, 250, 251: 252; 25i, 255, 256, 257, 258, 259. • 

Mudanya. - Bursa tarifelerinden: M. B. 1, 3, i, 5. 
Samsun - Çarşamba tarlfelerınden: s. s . ı, 2, 3. 4, s, 6, 7, 8, 9. 
Erzurum ~udud tarifelerinden: 19, 20, 21 .ıı.ınıaralı bususi ve tenzill• 

tarifelere gare her mesafe için tahakkuk edece:C na.kU ücretıerııne ~ 5 
ır.am ya.pılacaktır. 

Fazla tarsılat !çın lst~yonla.ra müracaat edilme.si. a4280-5813ı 

1 .. __ lstanbul Belediyesi İliinları j 
Taksım meydanile Taksim bahçesi arasındaki İnönü gezı.si yollarının 

Jstlnad rtuvarla~ı ve teferrüatı inşaatı kapalı zarf usullle eksıltmeye ko _ 
nulmuştur. K~ıf bedeli 78477 lira 92 kuruş ve ilk tı.:minntı 5ı73 lira S9.ku.. 
rw;tur. Mukavele, eksıltme, bayındırlık ifle.Ti •cncl, husust. v ıQUQt 

namelerl, proje keşif hülfısastle buna. mütefern diğer evrak 392 kuruş 
mukaıbil~: belediye fen işleri müdürlüğünden ·ıerllc.:ektır. ihsıe ıs '7/li41 
Cuma gunu saat 15 de daiml encümende yapılacaktrr. Taliplerin ilk te. 
minat makbuz veya mektupları, lhale tarihinden sekiz gün evvel belediye 
fen işleri müdürlü~üne müracaatla a!a.eaklan fenni ehliyet ve 941 yılma 
aid tıcaret odası vesikaları, imwı şartname ve kanunen ibrazı lfı.zım 
gelen diğer vesaik ile 2490 nıımı:ıra.lı kanunun tarifatı çevresinde hazırlı. 
yacaklnrı teklif mektuplarını ihale günü saa.t 14 e kad:ır dniınl encil _ 
mene vermeleri 16.zımdır. (5252) 

~nwnıKASI 

KU~Uk tasarrut hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
KeG&d&:er: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı ~ S İtlnci~ 

tarihlerinde yapıhr. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2ooa liralık - 2000.- Ura s aded 250 liralı'k - 2000.- liı1' 
s 1000 • - 3000.- • 35 • 100 .. - 3500.- , 

150 • - 1500.- • 8() • 50 • - 400<ı.- ' 

şısuıdakı Alman - ~lovak - Macar ameli b:r tarzda yapamayacağı Ve. gerek Fransız hükUmctinin İn- ~el :tl'h.ammen klvnuııtin
1

fn 3 n 75 
ordularıle sık~ muharebe teması ihtimalmin mevcudivetı bu müHL ıgihz hükumetıh olan münasebet- ini buılmazsa. 2117/941 Pazarresl günü 
halınde olın bu mühim Sovyct or- 'hazamızd daha da kuvvet vereceği terine, gcrc'.c Fransız ihukumetile a.yru saatte ve yeroe ikinci artırma 

500 - 2000.-- l> soo • 20 il - 6000.- , ~ 

···························-·-·--··············---·-··-····-·-............... -------
dusunun akıbetı şiiph:?ye düşecek. mütalea;:;1ncay1z. Sur·ye nü!cumeU ar.asındaki mü- wret.t.le sa.tıtaca.ğı ilin olunur 
tir. Ayni s.uretl~. cenubi Ukrav~ E,neklı Gerıeral K. • . nasdbetlere t:ıallfıku yoktur. ttıİ2122 

Son Po.ta Matbaasıı Netriyat Müdürü: Seliın Ragıp Em~ 

SAHlBLER1: S. Ragıp EMEÇ. A. Ebem USAKLiciL 


