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Bu sabahki 
haberler 
~-mB:DL:~=~ 

Londra ba 
sa abkl 
vaziyeti 
nasıl 

görlrorT 
Vitebsk istikametin· 

deki çevirme hareketi 
Almanları biiyük ~a· 
nilerle karşılaştıracak 

·-
Lon<lTa 17 (A.A...) - Rus ve AJ .. 

• 

man tebliğlc:ri bütün cephe bo .. Şark ceph~shıden geten son 7estmı.1er: :A.lmmı1ar eline geçe?ı Sovyet 
yunıea muhas.,mattn dün ayni şid~ istıhkıimlarından ikisi 
detlc cereyan .etmiş olduğunu biL. ,. .................................. ._ ....... , 

.u.:~~-;.b;~:~i:, .:.ı:~~:'1j~~:~\r Alman-tebliği] 36 SAAT i 

JaponJa 
bir askeri 
hareket 

tasarlayor 
Japon kabinesi 

istifa etti 

- , 

Vaziyet 
fevkalade 

nazik 
Milli ve kuvvetli bir 

kabine kurulacak 

Kızılvrıdıu . ta 
1'.~1Y~ ktt'aları aimışJ L - · •• ! 

ve m~a,~·ı h~~:.ı.rn.ları. gittikçe da- Şa•kta MUıCADELE~' 
ha rouessır ol?l~a başlamıştır. A 5 

Almail. te~lığırun tem•n ettiğine 'l ı 

~:a: m~~;;~~apa~:~ka~~~~~: barekit Stalin hattındaki i
1 ~bbüs edıleı .Ahnan çevirme • 

1 1 . .hk 1 1 
hare'keti ~O\l)'cl o_rdu~un~, hare • ınk •a ıstı a.m ar nası :1 
kelini tadtle \re f(ıyefı mudafaa e. ~ 

Pren~ Konoye 
To~ 16 (AA) - Ofi: 

d"'n hattı a lı!Jacei~ lak"iyeye mec- dl zaptedı·ıı·yor ? . 
b~r bıT"alcm~+ıı·. ~u Almanlarm ,. e •or • 1 
bi..iJyüık ıntlnıterlc karşılaşacakları- ~ 

Do.ınei ajant!!__nın bildil'diğine gö
re Kcıınıoye kabinesi istifi.'- etmiştiT. 

nın itırafı ll'ıanAf.'.lla alınabilir. ', 
~ Kiyef önünde 

tank muharebeleri 
devam ediyor 

-~ ·~--1!11 ........ ababki 
•oryet 
ıebllll - A lman ve Fin kıt' aları 

Leningrada doğru 
bir miktar daha 

ilerlediler 

Kurşun 

yağmuru 
altında, 

Milli kabine 
Tok.yo 16 (AA.) - Resmen 

bildirild1ğine göre Konoye kabinesi, 
yerini milli ve beynelmilel $İyaeete 
uygun daha kuvvetli bir hükumete 
hıra'lcrnak için istifa etmiştir. Bu • 
nunla beraber İanıparatorun emri 
üzerine Konoyı? kabinesi muvakka

Berli a, 16 (A.A.) - VitebSı'k: ten v azifeye d'evaın edecek tir. 
ınunta;ita,;ında l<.ain Stalin hat-! !-_Arkası sayfa 7 aütun 5 te ) 
tının son tahkimatı da Pazar-

tesi akşamL Alman kıt' alan ı• SPANYANIN 
tarafından uptgdilnıiştiı'. 

Bet.:>narmeden yapılmış bi.i- VAZI• YETi• 
yülk bi.r bl'ok teŞkil eden ve 1 
yeraltı tesisatını da ihtiva e. 
den 'buxadaki başlıca mevzii B Ed A ~;cova 17 (Radyo) - Sov - Berlin, l6 (A.A.) -·Alman baş- tamamile ele .geçirmek içJn • en vam 

İdare .ifleri telefonu.: 20203 

Ayarı.dan Taft 

••Amerika 
balkı barlle 

girmek 
istemiyor,, 
Ayandan Taft 

izlandanın işgalini 
tenkid ediyor 

" Bu bir müdafaa 
tedbiri değildir,, 

''Almanlar Amerikaya 
taarruz etmemişlerdir,, 

Bir Alman den izaltısına 

hücum edildi 

Vaşington, rn (AA.) Ayan 
azasindan cümhuriye~i 'faft, lz.. 
landanın Birk:şiit Amerika tara
fından işgalin ı n parlamentonun 
reyi alınnıaksızm Aınerikal:lann 

(Arkası sayfa 7 sütun 6 da) 

Fiatc 5 kuruı 

Buzveltia 
niyeti 

barll mi? 
Bir İsveç haberi 
Berlinde gayet 
ciddi karşılandı 

!"Alman milleti hiçbi 
korku ve endişe 
duymamaktadır, , 

Berlinin 
kanaati 

ıBerlin, 16 (A.A.) - Berlın 
yasi mahfellen, bugün Aftonb 
det İsveç gazetesinin Nevy 
miılhabiri tar ı~ındaıı verılen, 

RllZ'Veltin Amerika Birl~i'k d 
letlerile .\.lman~ c. arasında h 
vaziyeti doğurmak nıyetini bil 
ren haber:n Alman matbuatı ta 
fından gayet cj_dd: olarak kar~ıl 
dığmı tel:ı:ırti<l ettirmektedirler. 

Bu mıthfel!erd~. matbuatın, 
lMıiyettar mahfellerin karıaa 
yüwe yüz aksettirdiği beyan 
lunma'ktadır. 

İsveç haberi 
Alman }1aı· ! cıy~ ne:z;ırctinrlc. 

veç ha'berinia doğruluğurı·:'lan ş 

he edilmemektedir. Almanla 
kanaatince bil haber, Amnikal 
rın a1dlkları tedbirlere dair y. 
lan ve Alma'\ makamları tara 
dan duyulan bazı telmihleri te 
eder mahiyettedir. B. Ruzvd 
vaziyetind~ki düşiinc~izliğe 

ondan doğal; i !t•cek tehlikc>ye, 
tü11 dünya Avrup::mın nazarı 
katini ceibetmeli dir. 

Berlinin gayYİ resmi mahfeli 
rinde İsveç haberi. B. Ruzvel 

• (Arkası sayfa 7 sütun 3 

İhtilas davası 
Sabık Kızılay veznedarı ile iki k~ti~in 

muhakemelerine dün devam edıldı 
hhıırat bürosu tarafı ndan bu kumandanlığ•nın tebliği: Alınan p•yadesi 36 saat müca-

~eir ... dılen harb tebliği : . ~arkta !ıarekat müsaid şekilde ıdele etmekı mecbur!y€tinde Kamarasında Anfkara, 16 (Hususi) - Kızılay/ ve müdafıl~ri avukatlar ıhazır 
Temmuz g ünü devamınca, itikışaf etmektecl:r, Birçok yerler. !kalmıştır. Bu mcvz! gayet mü- bık veznedan Celal Savul. vez- Iunuyorlardı. 

PN>hov, Smolens; Bob - de Sovy~t kuvvetleri tarafından kemmel bir surette gizlenmiş • h t d• ~: katibi Sr.mi Tıpııs ve kıWble- A:~ulkarlar, e~lıhıbre raporla 
Novograd - Volinsk istika • yapılan ne\rmiclan~ mukabıı hiı·· bulunuyor Ye çelikten n•amu1 ıza a ver 1 rinden Şemsettin K:ıramızrak ~a'k na ~tırazla. tahkıkatın gen :şle 
ınde çok şiddetli muharabe. cumlar düımana kanlı zayiat ver- müteharrik kubbeleri ihtiva larmdaki ihtilas davasına Agır .. mesıne, gelır "e masraflarının t 
Yan etn•i tif· dirilerek p:islcürtülmüştür. ediyordu. '.Ağaçların üzerinde B ir m eb'us, /spcrnyol hüku· ceza mahkamesind~ devam edildi. bitine dair taleblerde bu1undu1 
Temmuz devamınca hava Fin tebliği saklanmış bulunaı:;, avcı asker- meti hakkında uyanık bulunu- Heyete Sab!'i Yoldaş riyaset et- Şemsettin Kuramızrak birç 
"ntız kesif ve şiddetli dar Helsinki 16 (A.A.) - F in res. len· mevziı· haricen müdafaa d meikte idi. Mahkrmede mazr.unlar ( Arkası sayfa 7 sütun 4 t 
d .. ı·· k lup bulunulmadığmı, sor " uşmıı.ıun motıor u uvvet- mi tebliği: etmişler ve Alman askerlerini 
u~ltlo.n ordusunun gerileri - Salı ve Çarşamba günleri dü-ş - bir kur.ıun y;\ffemuru ile kar~ı.. L ond.ra, 16 (A.A.) - İspanyol 
~ ~eydi\nlarını bombardı ~ man Finlandiya toprakları üzerine laımı<>, "rclt .... Agyır toplarla !ha- B S , b 
t, e~t · A .,ıı.. • hariciye nazm . uncrm eya. 
ı_-.., c devam etmiştır. ~ni. bomba atmamı~tır. Avcı tayyare • (Arkaaı sayfa 7 sütun 3 te ) A K 
~··~ı Pct.tol t_ esisatı, s. ulına lerı·~~z ve dafi bataryaJarımız 8 ı natı !ha~!.rında vam amarasının 
ı ' "~ tılçc ve IShokçe ıııke - ··~ (Devanıı 3 üncü sayfada) °''•• .. •••• .. •·""- .. "· ...... - .... - ........... , btııgiiırlkü cı:ls~·ı •nde . hü'kumetten 
uıan tele · . f d bom - ..--~ sualler sorulmuştur. Ispanyoı na. 
S 1 cd 1 tımız tara ı n an ~~.-r.-r- 1 . Al 

ı 1 ttı • • t :J zın lbu beyanatında F~ anJın -
~;:;=~ ~~~~~~:~r~. bir Macar ~odm c As'·erl •azı•e man arkad1ş1 arile birlikte jki 
Tay.J. 'lıza ,"res.1 Besarabya a _ A W J (Devamı 3 üncü sayfada) 

l ,b"~:r.~:~~~=~~~f.:: Sta1ı·n hattında ve bu erdır. llıtli'll"~nı ifade et... 

G~nd hattın derinliklerinde 
~::~:!~tt~:~~!:~~ .. yapılan kanlı boğuşmalar 

1.thıı.(a:ı.a ener.ı\ dı tfesirı-den ;;.lın-
lha 8Ukt ~llJıektecJ;t Vazifelerıni s b d k t'" neti•celi bir 

e'ktir. teıo:.ılcle tel!~ . . Kabine ile ovyet ordusunun ura a a 1 • 

timanıar . ' kı mesai eyli- ınuharebeyi kabul etmiş ve var kuvvetile 
tnUdürlıı .. 'd 8\le umum Alınan taarruzunu durdurmak kararını 

Akdenizde İngiliz 
hava kuvvetleri 
akınlar yaptılar 

Yunanistanda tayyare 
meydanları şiddetle 

bombalandı 

Bir deniz kal ilesine taarruz 
edildi, Meıinadrı büyük 
yangınlar çıltarıldı ha~ktnda~i ~murları vermiş olduğu anlaşılıyor 

~ rn, 16 (H (amname Yaza.,.. Emekli •eneral K ... . Kahire 16 (A.A) - Ortaşark 
-nlaı·ı i l us • &a • D 1 Üz h k l • L ım""· etırır.o r1t) - Devlet .. .. h k ti . ngi · ava uvvet en umumi -.a . 
~ men:ıu~·ınıının ll-ıuın Mudi.ır Dimki.t Yani 16 Temmuz tarihli h.ardketlerUe ve bu .are e erm rargahınln tebliği: 
~ı. teczıyo ~tsuııt~Yın, taciıl- Alınan ve .. s..ıvyet teblığleri 15 intaç ettiği çok ~anlı b?ğ~şmalar . Bu sabah erken bombardıman 

riJCısl:'letlk harca an, ıle bunlar~ Temmuz &.ınıinu ~. Stalm hattının la, geçmiş old.u_~un~ O:ııl~ırmekt~- tayyarelerimiz Trabluagarb .ahili 
ıS a ar hnkkına taznıin t hu defa Ahna.-,lar tarafından delL <lirler. Bu tQb!ıglcrm tarafeynın açıkılarında dü·şmanın ticaret va -

~ yctı Vekilcce t \ı niza a ve nen veya yarılan mıntakalarında hava zayiatııııı dair olan kısunları puırlannıclan müteşekkil bir kafile -
lntr..~mnrune yar~ık edi~~rr:e tarafeyrun ilerlc>rnek veya bu iler. da bermut,vi birbirine çok zıd !TI.a- ye muvaffakiyetle hücum etmişler. 

er ıyete {!ı r~cekt· 'lan it"b :r•ır. lemeyi durdurup püskürtmek lı'.imat ve rakamları ihtiva etmek. dir. İki ağır bomba b üyük bir va. -
' " 

1 a.ren ~ı~- h b ~caıu:.adile mütekabilen yaptıldarı te dir. Me3el1 Al manlar 14 Tem. pu.ra isabet ederek t.am.amen ta n 

•• • 
Or/i idare Komutanlığına 

gönderilen mektublar 
• 
imzasız mektublar 
yırtılıp atılacak 

Komutanlık, kendinde medeni ve kanuni 
cesaret göremiyenlerin gönderecekleri 
imzasız mektublar mündericatının nazarı 

itibara alınmıyacağını tebliğ ediyor 

Örfi İdare Komutanlığı teb. 
liğ ediyor: 

Komutanlığa gelen birçok 
mektublar meyanında bir kıs
mı da İmzasız, adres ve hüvi
yetle-ri yazılmamış veya haki
kate uygun olmıy~n tarzda ya

zı lmış bulunmaktadır. Ayni 
zamanda muhteviyatlarınıın 
delilkri ve istinad edilen e -
sasları da belirtilmemektedfr. 

Muhtelif m•ksadhı da ve 
bir bFzmet jfa etmek kasd·ile 
yazılan bu mektublıtrda imza 
ve hüviyetlerini tasrih ede.ole. 

rin zarureti k anuniye olmadık
ça şahsiyetleri yalnız Komu -
tanL:kçıa m a.lüm kalacağı ta -
bii"ir. Binaenaleyh ıkendisin
d e medeni ve kanuni cesaret 
göremiyenlerin imzasız adres 
ve büviyetlerı tasrih edilme -
den gönder-eliği bu gibi rnek
tublar mündericatı nazan iti
b ara alınmıyarak yırtı l ıp atı. 
lıacaktır. 16/i' /941 

Örfi İdare Komutanı 
Korgeneral 

Ali Rıza Artunkal 
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Her gün imli = insanda en büyük noksan .. 

Sonra ne olacak? 
.. 

~---Ekrem UıaJdıgil _J 

Temmuz 1 

Sözün Kısas 
-····-

Mal benim, tasası~ 
Ellere düşüyor 

\ E. Ekrem Talu • 

Rumi 11eo.e 
1SIY7 -Temıau:ı 

' 



17 Temmuz SON POSTA Sayfa 3 

.. 

Telgrd, ·Tele~on Ve Telsiz Haberleri 
Staııa 

hattının 
arkasında 

Yeniden yüzl,rce 
esir ahndı 

&clin, 16 (A..A) - Sovyetle. 
rin, Stalin hat.tının arkasında Dni
e;>er ve Duna nehirleri arasındaki 
b6l;gcde yenı bır mukavemet cep. 
hesi tesis e~mek. hu-susıın<iakı bü
tün ümdihri kat'i bir ~-urette bo. 
i<J. çılmmştır. Ordunun bütün sınıf
larona mensub teşekkülleri SO".·
yetler tarafuıcia -ı alelacele ;;oı;lan. 
dıtı bır sıraci9. Alman kıt'aları Le. 
ning:raıd ÜY.erine fasılasız bir ~u
rette yürü.meğe devam ~tmekte
dirler. Buna müvazi olarak S9vyt."'t 
fı.dkalanının inhilali de ~m ey. 
lemoktedir. 

Eairlenn ifacl.leri 
Alınan esirlerin v'-'ı"dılii if.aaele • 

re göre Saltık. m~~ld 
Sovyet ~doları cuaıend.niJ.e m.-i. 
yetinde bulunan 1 O eübay lcur1Una 

Alman, Rumen, Macar ve 
Slovak elçileri dün 

Moskovadan Ankaraya geldiler 
Almanyanın Moskova Büyük Elçisi bugün 

Ankaraô-an tayyare ile Berline gidecek 

1 Leningradın maruz 1 ç TV. 
b~lunduğu tehdid 

Taymis başmuharriri- · . . . _ 
Prensıp ıhttlafl•rına dahi yer bulunmamak liı.ım gelir. 

nİn bir makalesi u H.rb içinde aık aöz söylemeni 
Londra, l') (A.A.) - Times ga- &naniyef karıştlran bir diier mahzuru da, doğru, yan 

zetesının b=işmuhar.!"iri, Leningra. ı · l • k 1 ht bir prensip ihtilifı olarak patla 
dı.n. maruz bulunduğı..: tehuicı ba.. po 1 1 acı ar veren bir harb~. binnetice, bir. ıa 
his lll€VZUu ederek divor ati: Ya%atl: Selim Ragıp Eme~ ~ıs kavgası buballıne gehnd ek tehlike 

Le . ..ı h .. wk b d l . aıne maruz unmaıı ır. 
nıngra..a, enuz ay c ı mış 939 harbi, bundan evvelkilerej rı~•L-•.:.ı._ ·· d 1 •. 

d w · ıd · K •b ,d .. ,. b"l k h . . .. UDll&UL& muca e e hararetını egı ır. a~ t! Hı,;_ ı e ara a. nazaran birçok huıusıyetler goster- t • ·ı --~ol 1~._ d lar 
kfit b • d b . d di B .. .. .. f 1 . . 1 eaın e ._.. unan aaır ı ın ek 

A:akara, 16 (.A.A) - Môskova.. ı mafil>uat mümess:l!eri hazır bulun. rde ~L . .:~~bmunf l~~k ırınckı. 1 Ptrece- d::.-~ ~~t.t1e ak ~r~l\D'lb. yardınıli~ aeriya kaadolunan manadan ço 
ıdıa bulu.nmakt.ı olan Alınan, Mn. makta idile!·. e ıuu.ı,,.....,,.. ır e tt ~t teş ı e meı... ...,..~ı o..uı eceğuu, ı.r c: daha uzağa istihdaf etm . il t 
car, Rumen ve Slovak biıyiik ve Ahnan, Macar, Rumen ve Slo. Falkat bahri b~kımdan bu zıya, gibi l'Österilebilecek gari~. ~lisel~rıleraruı bir mücadeleye ':h';;

1 
:...v 

ôrta e~ılP.rite ınümess:Ueri ve te- ve1t siyasi mi.ımessillerile tebaas1 hu çdk vahim netıcelt'r doğura<'akt1r. o~~u. Bu a~ada ~~ı. muttefıkJerın ga edası veriyor. Mesela bugünk" 
baasını getiı-rrı(•kt~ olan husuEi ausi trenin Ankara garında bir sa- Filhaıkiıka Sovyet donanması harb. dunden b~une. bll'bır~ k-:r:ıı h-:s-1 harbin tahribkir tesirlerinden tiki 
tren bu.gün saat J6,30 da Ankara. atlik tevak1'cufu esnasında şehrimiz.. de mühim bir unsurdur ve Alman mıcan ~len de balen cwnlenın yetçi olmıyan hiçbir millet tasav 
ya ~lmiŞ'" \~ 17,4(! da İstanbu1a deki vatand~şla.rı t~afından izaz nakliye gem;!erine ve gemi kafi. lnefh~u bulunuyor. 9en~ bu ar~- vur edilemez. Böyle bir vaziye~te 
gitmek üzere hareket etmi§tir. Mi. ve iknıım e~thnı,lerdır. lelerıne ya?tl.ğı müessir taanuz.. da aıoze çarp~ hus.u~ıyetlerden hır ortalığı kasıp kavuran bir afetir 
safirkr ist.=t&vond.J hüküınet adı. Bu lttt9U91 tren.de bulunmakta o. !arla faaii1et;nı ve ne kadar fay- ~~1 ~ ~le~.ıe:ı ıd:e e~enle - biran evvel hitama ermesini gör 
na Harictye ~VPkaletı protokol şcı- lan Alımanyaıtın Mo!fkova büyük dal'ar tem:n ettiğın isbal et.mıştir. ~.-.. t:.. ;:?~t.~yEemel e ı:.oster - mek istemek de, gene bütün insan 
fi Salfilıattin Arbel ile Emniyet e~i V.o? .sdm.len~urg Ainıan b?- Bu dbr.dnmq harb haricı edilir. . er' ak~ a;r~.~~ ce ır pr.~~- ların baflıca emelidir. Fakat binbi 
~...ıı..+;:. •• Si T t af n yülc dç.isının mısafırı olarak şcıhrı - se Almanh.r tehlikecieıı ve endişe. T111p o ar &L u d" ıl lf esas fU ı ı: fecayüne §fthid olduğumuz bir her. 
.vı.r't"""'-'ru y nası ugay ar ı - . .ı _ ı. 1 t op paua.yınca ıp onıat susar. •. • . d bedb ht küremi:ı.in 
d --1~ • Alın hü' mız~ &.a mı, tr. den llrurt\.llacak1ar ve .aerilerıle Halbuki bu b·~bde patlayan top cumerç ıçın e - a . .. ~ ~n_u~nmış ve anya ve- Von Schulenburg yarın bura - ı:. - b nd - ld 
yUk elçisı .ıle. Macar, ~u~n dan tayyare ile Berlinc gidecektir. şimdi Letonyada ve Estnnyada kadar diplomatın nutukları kulak • .?'~~1!"°1 ~ 0f 1h:f h=~ll:u-
Bulgar ı~eı.·ı ve şekrımızdc bu. Sovyet heyeti hududu geçli kulland~!<lıırı üslerdeıı daha ıyı ları çınlabyor. Harb içinde devlet ~ltülenne bır. e fa lu 
:kmmakta o}~ Almar., Rwnen ·ıe Kars 16 (A.A.) _ 144 kişilik bir muvasaia temin etmiş olacak. ricalinin ancak elzem t•landan gay- mı ~tası ınzunaı:n dedec.t.,~ r 
Macar l9oloo~i tarafından karşı- bir Sovyet hey ... ti bugün trenle Is _ laroır. ri zamanlarda söz söylememeleri - sa dunyantn ~ıhetın ~n ek ~ 

t · ~- ma' ı · nin L--1ıca hikmeti, istemiye iste • fiipbeye ve endıteY~ duım te , lamnıştır. ~~onaa .1. tn'!\. .._. tfln'buldan şehrimile ge mrş ve eaat "'"'P H b 1 za 
h =-~-..ı- 0 Al tebı·~· nıiye ve belki de farkına varmadan k.azanmıı oluru:r.. ar , evv_e c.e . -bu.at mütlliCSSiilerHc şe rrunLAft:: 16.45 te ay.ni trenle r-.ueyaya hare - man ıgı d" . k ihtimal" • mane hükümdarlarının nefas ıhla • 

bulumnakt:ı olan '!tütün ecnebi kot etmittir. upnana ıpucu verme 1 1 • ~ • • k 
diziJmitlerdir. Bunun .d>ebi, lw - -------------------------- (8aftarafı 1 inci sayfada) 

düfman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Bu suretle Finlandiya toprakları Ü

zerinde düşürülen d~man tayyare

di. Bu d~a öyle sözler söyleniyor rularından dogan bır enan~yet ~~-
ki bunları ~tenlerin hayretten a • gası teklinde tecelli ederdı. Bugun 
ğızları açık kalıyor. Şayed bu ıöz- ise iktıaadi ve siyasi zıdlık~ın mey 
ler karfı tarafı aldatmaya mahsus dana getirdiği bambıqka ba kom • 
ve sırf hayali rakam ve fikirleri ih. plelu haline l{efmittir· Bu kadftr ka. 
tiva eden bir nevi lif tuzağı de • l'lfık ve muğlak davalara ayrıca 
ğilseler, bunların en hafif tabirle bir de tahıs münaleretini kan,tı~ 
gaflet addedibnemcleri için hiçbir mak vaziyeti içinden çıkıbnaz b 
aebeb yoktur. Zamanın bu derece bale getirir. Devlet adamlarının 
nezaketi içinde nefislerine bu kadar kiyaseti bu gibi bedahall~ri. herkes. 
meclub ve barektıtlerinin mahiyetin- ten evvel kavramak gerekı~ır. 

mandanın Bahık mem1dcetkftnde. 
ki mevzileri valcti..den evvel ter -
ketmiş ohnaaıdır. 

Vitebııılt bölgeain<k, Alman kıt 
alan Pazartesi gÜnÜ de Sovyet or -
dusun.dan yüzlere~ eeir almı~lardir. 
Ahnan aaeneri. buiday tarıaMnn
da, omwı.nl:ırda Ye dinamitle tah -
m edı1mit çiftliklerde MkiAıumş bu 
lunan her •lnıfa meMUb Sovyet as. 
ILerlerini yekalayip toplanııak.tadli'
lar. Bunlar, dağılan Sovy~t fıt\ı.a -
lannın b.ekayasını tctkil etmdtte • 
dlr. 

Haydarpaşa - Eskişehir • Afyon 
hatnnda yolcu trenleri artırıldı 

leri 1 14 e baliğ olmuştur. 
Macaı· tebliği 

Buda-pe}te, 16 (A A.) - Ofı: 
Maqar l'tfa: i n.t harbiyesi reisi 

tebliğ ediyor: 
.AfMcarn, 16 (AA.) - Bize ve., si gtünün.den itibat'en m~nzaın bir K.ıtaatım•z, dünY..iar muharebe-

rilen malua:ııata göt-e Devlet De- yolcu ikata~·ı ışletilecektır. !erinde düşına 1 tanklarınm bircoıc 
miryıoltarı Hare.~ tarafından H-ay. Bu katar:ın Haydar:paşadar. kaL mukabil taarruz:arını tardetıniş. 
danpaşa _ Es\t;~htr • Af.yon hat. kışı 7.15, F.':>kişehır.• varışı 17.35, lir. Hava 'kuvvetlerin:ıi7, ric"at ha. 

den bu niabette gafil insanlara ise < m ~ 
İf bqmda değil, hatta it sonunda Jt1LiM UCO'}Lt' IH-#9 

tında yolcu t:Peninde va'ki izdıha. kafik.ıışı 18 . .;,lj, Afyona varışı 23.•15 liooe buiunan düşman kollarını ço·· rçı·ı·ın nutku • 
mı önlemek ve bu kısım y.olcula- dir. oombardıman etmıştir. ıspanyanın 

YakteT sıcaklar altında _ nnın da ela.ha mö5aid bir şekilde Diğer taraftan Afyondan kı:ıL Almanların tazyikleri B ı· R d 
Alman ileri hareketı yakıcı Si. - seyalııa-tlcrini mümkün kılmak kı.şı 3.42, E~k;şehire \'arışı a ~)o, Muhtelif kaynaklardan sızan ve er ın ve oma a vaziyeti 

caktara rağmen. de~ ~tefr· m~dile Haydarpaşadan Eskişe~ kabk!Ş1 9.25, Haydarpaşaya varışı ıhenüz teyid edilmiycn haberlere 
TarıX~ar'. de.likde . 

0 ş yo - hir ve Myonı 18/7/1911 Cuma gü- 18.52 dir ve. bu trenlerin A:lapa- göre Alman orduları tazyiklerini sog~ uk karşı tandı (BaJtarafı 1 inci sayfada) 
Iarda bnbırlerını tak.ib eylemelcte.. lliinden ve Afvondan Eskio:ehır ve zarına ve Adapazarından karşılık. Smolens1t"in batısında ve Vitebsk memlclcet ar-u:ndnhı derın dostlu-
clirler. Zincirin kuma gömüldük - Haydaııpat:ı,·a • 19 '7 'l 941 dumarte. ları da vardır. bölgesinde pek fazla artırmış bu - Rumen radyosunun biidir<lılriııe ğu <:anlan11rma:<: için sılaha sarıl. 
re dev gibi zırhlı otomobillerin et - w ' 

1 
ı k d 1 B b"' I 1 d · 0 B" b' ıs 

" L ı la .~~fi ta b)r akrl. u k od~e cBr. e t.~erı go"rc Çörç.lin sc-ıı nutku Berlınde dddarını bıl.:iirmiştı. ır me ı rafını büyük ve kalın toz ı:nwut " Ba. ,._tl~m.e~ t f l ı.--ıp ar c cnn1e ·te ır. rr ll'il • İ h t vaptı 
·--"-- a..&. 8 ..., .-. ... ., Dg ~ere V8 k """'ın'k k 1 tıı· Alınan ngıltereni!l bu usus a ne " -kaplamaktadır. Alınaan c::- b · il b&e göre de Alman .ileri unsurları ÇO '""'ti... • arşı an11'.1Ş · • 

&.rı tankları takib d ...... w ve u merkezi Al Smoleneik.'in pek. yakınlarına kadar gazeteleri lııgil ı başvekianin Al. ğını sormujl'J:.". 
,_c·ıderin arkaeın an agır çapta manya 1 w ff k l 1 - • d k' Eden ~u c~abı vermiştir: ~lar t&flyan nakliye vaısrtakrı ge mege muva a olmuşlardu. mani)".anın y t' ınıası uzerın c ı s 

sehnduedir. Ka.za.na mı .. Tanlı: muharebeleri sözlerini tahlil etmekle, İn~ilizle. İspanyol hariciye. ~ıaz•rı tcıra-uzerinde Kiyef önlerinde de iki taraf ara_ rin Rusfara Almanyayı vadettik. bndan 2 Tenur.u~n ,ıır ~lma~u~t 
Mu··ııetı·kı B tta ki dili ? amda büyük miktarda tan'k mtdıa _ lerini söylı?mektcdirler. zetesine yapılan eyana ın er eru D& e yor .Berlin, 16 (A.A.) - Alman baş.. rebeleri el'an ve bütün -"ddctile Diğer taraftan Mihver radyosu sasını gördüm. Bu bAcy,annt i, .. nab°: 

kuman.dani~mm tebliği. .,.. · k ·ı Rı.: man lar ı 

hararetle :l\l,,,,,,.,.,,.rt.- 16 (A.A.) _ D. N. B.: +-·ri.lter·e;" karşı yapılan 'lnu" ca d
1 
evam etmektedir. Alman kuvvet.. Ingiltere ile Rusya arasındıı1 i_, '_; yol n~~ı~ın "'""' "aı.-nazarını b ld "ı,. 

a.~-y-.rv .-.., .ııı~ '- - eri K.iyef önlerındeki betonarme tüak -.-'---.... bı" I·"' Çörçilin söy e:.ı. it,. karşıısJllruaıtı n,·l:\.L . • ·-N.AVVork 'l'imes:,1 Vaşmgtonda dele<le Alrna.., hava ~- tl ~ -
- ·" '' AUVve erı ta~k:irna.tın bir kı!IJnını Ruıtların çok nu .. kun İnınl!,.renin komünızın :mektedir. Bu beyanat Sunerın ma. 

salilhiyetli bir kaynaktan aldıgwı Ncw C""ll,...,;11 ..:ark•nd bu· yu··k b r • 0 · dd' • 

k 1 
- ~ c · ~ a 1 şiddetli mulcavemetine rağmen ele cephesine ilti:,aic ettiğini ! ıa e:- ıUın olan görüş-le rinde bir değiş k.. 

arşı andılar malumata na2aran Sovyet hilkü. şildbi ciddi has&.ra uğratm;şlardır. geçirmiş.lerdir. Kıyefe 15 kilomet- mdktedirler. (Radyo gazetı.~ı) lıg"-in veya inki=fı ncistcrmektP 
met daire~~i ve resmi müe~sese. Muharc!be t.a.yyarderi dun Mar- re mesafede bulunan Zitomir böL Ronaad• . B h r·t h"'ı 

~rut 16 ler MoSkov1yı terl<ederek hüku. t r t · t lb b -..ı ·- .ı. b ' ı. s k 1 değildır u u .. ~ a a en yap la. 1~ının 'r· .,.<A.A.) _ Royter a- ·ga c ım.an C'SlSa ıru om aı>ul- gosmoe ır r;;ısmı ovyet uvvct e- Ü .. evvel bır ziyafet esna. · . • 
L~"-' no d met merkcz-ııırden 450 fursah mesa- man etnnisl.-?rdır. ri mıAla.a.ra altına alınmış bulun - ıÇ ~n a·r. b' nutukta AI- caık ba~l bıı beyanatım yoktur ~ tl\1.1.\..~-;5~•\'Z ku vetleri nez ııı. 1 K ki k • sında soyle ı~ı ır . · . b' 1 d Sh" 1 bildi.riYQ~':"°lti dünkü Salı günü fedc bu una:ı a7.ana Ra ~ - J)üın gece hafif düşman hava mabadu-. italyayn kar9ı Jn.giliz lşçı me us ar an ınwc• 1, Su-
~ · tedirler. Ame!·ikan gazeteEine g~ kuVVEtleı·i garbi Almanya üzerin.. Leningrad'a doins many~~ mlarının' artacağını çok necin bu resmi beyanntınd':in SOl'~ 

ve r'lltuıı !k re yalmz har•ciyc komiserliği :mu. de uçmuşl r ve az miktar<ia infi. 
1

_ Kar_~~i .böL··tge.sind.:d Fin .ıv__egwrAu imha~ nşı.advd~tli b~r lısanlD bıldiren Ç&'Çi- ra İspany·ıya İng;E~. malı gemde.. 
. ~er~ b Rerek Suri~li ha ı klkaten Moskovada a r lm•va ı~-:ı.. b b l l ~uvveuerı enma-ra a oo ... . d . 1 
!~taıor1"'-tans!i: hal'kı tarafından va n Y 1 

•;, - dl\. ve yangın om a arı nt~ı~ ar. mile.tar daha ilerlemi'1erdir. Şimdi- Iin hu ıfadesı Rorr•a a ışmızaz a rilmcsine rlevam cd'lmesinin gü. 
=~ ~ıı;; Uıc kıt'alanna gösteri. caktır. Bu sebebl.f'dir ki aipbıın;ı. ~ır .. ~ avcı tayyarel.er:_mız. 3 ye lc!;.ıdar katettikleri me9afe 80 ki- Gcarşılanmıştır. •. lünç bir !f.?Y olup olnuıciığını S'>r-
_..,, <>IQu. " kabul fevkalade sami. tik mahfclleı- de 1\1.'.>sk.wada kal&. lf1€tlı.Z .>avaş tayyares~ di.ı~-unnuş.. lonıetreyi bulmuttur. Gelen mevBUk Romatlan gelen ihaberlere goı e muştur . 

.......__ oeıklardır. lerdtr. . . • haberlere göre burada seri. birA in - İtalyan .;iyasi mehafili Çörçıl ta. 

Ak . ·~ Sovyetle.rin tebibi ,,. l..Pu teblii• . . kifaf beklemek ~edde~~n .~mkan ~ rafından mut.ıcP bir taktikle İtnl- Eden, bu hususla halen yflpıla. 

h 
denl.Zde ı·ngı·ıı·z Moslc.<>va 16 (A.A.) - Reuter Londra 16 (AA ) fwgııiz sız aörülmekıedır. Çunku Kareli .11 t' . b k d h k cak bir beyanatı olmadığını tek. . . h b' · L!l~ • • • I!!'!.! ___ a.. • • • 150 k"I yan mı c lnın :r ere a n or. ..ı · t• at~ın hll!lllsı mu a tn ot'l'ı::urı - hava nezaretının teb~.: ben:ınıının en g~ış }erı ı o. . . k . h: l rar e.vuemı~ ır. 

yor: Dün gece pdc az düt'"lnn tay - metıre tuıtmıtlotadır ve bu mesafe kutulmak ıstı>ndığı anaatı a~ı Nihay~t Shinwdl, İspanyol hü. a"a kuvvetlerı· SovtYoet jst~rat büFOau n:ıüdür yaresi sahil mlntakaları üzcnnde dahilinde birçok göller vardır. • o1muşt~. ~u husustl da denıl. klıımeti 'ha't!':!!ldl u~ anık bulunu-
' muav.iıni B. l.ozovski, elçHenn en faaliyette bolunmuttur. . (Radyo gazeten) me'ktechr kı: 

ak eskisi olan lran elçiainin ziyar~ti Mi.Werid bir düşman tayyar~ HU"Val gönüllüleri .. .. _ BU€'1n italyada !herkes İtal- lup ibulunuimad.ğını sormuştur. IOlar ya t 1 h khnda bir gazetecinin sordugu gece prısmdan evvel cenubu garbı .Agram, 16 (A.A.) - Sah g-. ..ınu yanın nasıl bir soğukKanblık ve Eden şu cevabı verm·ştir· 
P 1 ar suaale vet'diği cevabda Sovyct hü - fla~illerinde bir yere bombalnr at- öğleden som·a Srıvyeller B•rliğine . ı M h . ı.· k tt•W. . Cevabhrım bunun böv)e oldu-

d lm v s· 'k h dı 1 . 1 .. azım e ı vere ış~ıra e 1gını ve " 

~ <Ba,~ . . kume:-bnin Moskova an ayrı aga mıştır. ır .pu tar asar var r. n- karşı harll'_, ıştırak e\Jru:.ı' uzcre h ..ı..-tti- . b'I ğunu açık"a göc;tnımektediı. 
1 ,_.. t d ) d w .. 1 . elQl' . t d T 1 H t .. ··ıı-ı H • aı~ gını ı 1r. ~ .. 2'&-n r. Diğ ..... ı say~• a hazırlanma ıgını soy emış .ve .. • sanca zayıa az L • i 1k ırva gonu u er ve ırva. -----------------------------

nı~lc ön ~~bir vapur da tam lerin Moskovadan. h~re~~ne lu • hava kuvvctJ.et•i az~mdan mürek.. 1r~===========-ı:::oı:ıı:==:::mı----==-===-=-====-=ıı==-===-==-= 
b_ .. :· hndan hasara uğra zwn ohnadığını bıldirmıştır. Sofyada eski dört Rus keb mühi.n bır tere1dtül Agram. Sabahtan Sabaha: •e menni $Üratİ vererek pırıl Pl-

i~~ Lihya . y 1 subayı ı"dama mahk·'m edildi dan ıhareıce-t etnu~lerdir. nl dökülüp gitmektedir. ~I:. ~ sahih açıklarırıda Rusya, ugos avya, . u İspanyol gönüllüleri LJarb Büyük hadiselerin kahramanları ıı:ıı. ret geı...·ı . l flj cı.!.... 
l'tJcri ~ .. 1 ~•eune bomba a.t- • stan NorY8ÇI Sofya, 16 ( #\.A.) - Askeri rrı,g ı. Bol"lin 16 (AA.) - Sovyot1~ ıuur hayatında da varlık olacak 
.ltr v:~'-c;;:rc~~.düşman ta}ya. Yunanı ve keme bu.gün, İngiliz ıstıhbarnt sor- re karşı haıbetmP.k istiyen fspanyol Edebı·yatı lwdretıle iaeler komqtukları lisanın 
~ ~'ded Yu ız kar!Fl mış _ yeniden tanıyor visme malumat vermek ve casus.. gönüllüleri 16 Temmuz sabahı azameti yaptıkları iilerin vüs'at 
... ~,_;:~ tıltera 87 ·ı b' Ö ·ı J' '-..ıı. su.nol"nle eskı" do'"rt Rus süba. Snrrebruck'a gdecektir. ilk defo o. ve ehemmiyeti ae kaynB.fıyor. Bü-
~ chmitt - 1 e ır Lo-·.ı....a, 15 ( A.A.) - ğrenı 3 !- ıW'> 's".ı 1 .ı. Al ki 1 k .. .. • 169 tayyare.. 1- ıik~ yını idama mahkfım etmı~ır. Zarı art11K man topra arına geme • İngiliz Caıvel&ili bir ı\yafet r.of. yük Atanın cıNutuk 1> da bu nok. 
14 şlür· ğine göre &wyetileı· Birliği h . rn- alt:rnda bui:.ınan d.ığer C'Skı bır H.us tc olan bu uMavi lcjyonıı cüzütam.. rasuıda yeni bir nutuk vudi. iyi itadan çok kıymetli oarçalarla do. 

~ ...ı 11 S ~unaniat. • metlen· t.nızHterenin yauı başında -..ı 1 b" 1 •~ · "d .. ı.ı. b b &-..!L bilen ve umunu· bilai•ı" kuv. ludur. Hilifet ve saltan~'•n ı"1 -···-~~ı, · -..aa · - süh.iyı J.ıapisa.nedekı lıÜ<'l·e~lıNC an m e~e KIŞJ en mureıu.e u - -..cuı - cau 15-
~ 'llllrı crnmuz tt~ • w bom mücadeleye ıştirak eden YuROS- ı·nt:A..-r et:nişti ... Mahkumlar kara. lunmaktadır. vetli olan İngi.Jiz devlet adamı bu na tekaddüm eden Meclis celsele.. 
-~ rıı -'ıı'Yyareletj ~· f.ı.gır · lavya, Yu~ımrstan, Belçika v~ Nor- ı·ı:w d b Bükret tekrar bombalandı son nu~u ile yalnJz sevimli bir rinde kürsüye kadar gitmiyen hew 
~\a..~ d~aniıttan.. ıni;: .H::i:li:: v-eçi tanımağ.ı kanır vennıştir B. M yedi gı.Lı içinde tem vız e e ı- Bulcreş 16 tA.A. )-· Düşman tay hatib de~il aynı zamanda kıymetli yecanı fırsat vernıiyen Atatürk o.. 
"'"'t ""lln L._QUs:man • Qaar .. ilovif', Yug!'Os:avyayı tekra.r Iecclderdir. o-- yareleri dün gece Bükreşin ıbir rna- bir edib oldugwunu da isbat etti turduğu S&raDln üzerine fırlamıt ve 
l ' '" · ltgalı altında ,..,..... ~ 1 
""'"' 1\ ' .ı.neyda. ka b Sovyetler B!rliği nezc:lindt> te.rrısı Em"ır Abdullah Arab halleııi iızerinc H~ük çapta yangın Bu son nut~u siyasi manası ile u<.'. o u.man sarıklı :zümresi mühim 
'-~ 'tlll~ 'tnütk'"~ rı~ ~~ etmek uzere yakında Ankar:ıdıın bombaları atmışlardır. Çıkan yan - ğil, edeL; kıymeti ile tetkik et!rn- bir cemaat tutan Meclisin durgun 
~~~c hareket saha;:rile ayrıılacakt1r. gençliğini birleşmiye gınlar sivil koruma teşkilatı ve it _ ler o kesik, kııık dökük dımle - havasında bir timıek gibi çaka ÇL 

~~ --,.rtasına t . b 
1 

- fa iye tarafından siirntle söndürül - lerin adeta birer bill\a parçası gibi ka karanlığı aydınlatan hAJyet 
ı..... • ,, .... ı.._-ıc va am 188 et or J V k"J" da et etti mü5!lür. Dafi bataryalarının attığı birbirinı kovalyarak berrak su verici hitabesini irad etmif::i. Ata-~cf~ ~ .. "Rttıta.r "~ jnfi - nhisarlar e ı ı ..:..1· • deki ı d·~· tar"b' ~ı...._~ tctınlınittJr. r·vx._r J.,_

1
• IB"~ad, ır, {AA.) _ Emir AL. ~~ler.in ~~rçaları birı kişiyi ?ld~~- damlaları halinde akıp 8 ... l§ın türkün irticalen söy e ıgı o ı 1 

~ lln b tJ&~ K Vanda dull~ d• d b t k 
1 

muş. hır kaşıyı yaralomıştır. Bır duş zevk verici hareketi takdir etmiş. kaside bütün evsafı ile yüksek U... 
A.... a e~C!" neticdeı- inhisarlar k Irarak 'JO bı:ı. t'~I' nAu ub <lsov ıy(>. mnn tayyaresı düsürülmfüı, mü ret. lerdir. IUbun ta kendisidir. 

L -Vll .. _ t Van 16 (A.A.) re v~ u un ra ı.lı'flyası .L • d"I · · Hami.dm yüksek üsluba misal Bü-.::ı.. adaınlar, büyük hadile. -..~ ... l ıwft.1-da Vdcili Raif Karadeniz yanında ·w· . b 1 . d tc:oatı esır e ı mıştıı. r- !'I~ 
'"~°"." _,_ G genÇligı.nı r CŞtlıl\'"C avel ctm..ş- d C • d a-östenlc .ı Tarık hitabesinde keli. ler üzerinde siyasi akidelerini 1-

"e ..ı~. ~ agır bon-JL.-rd1man C6mırıürk Muhafaza Komutanı c - t" . General Veygan ezayır e .. .. 
-. ">Ua d h ır meler ve fikirler na~I birbirini ku. ederlerken edebiyata ne aoJUD9S --.._. Mess'ned neral LUtfi olduğu hald-e ün şe - · ~ . 1 •• .. • L.._._J..A..ı.1__ b" f..-., 
' · e dokl&ra . . 1 . b ft Vali Komu _ Emır, .lUkumctın Irak menfnatw Cezayir t 6 ( (\.A.) _ Ofi: caklayarak bir ~ı gibi alRp gider. ~ .... -.....-ım iÇ ' hecı.rıer..... .ı..,,,..:;1. rm.-e ge nuı. a a ' 1 • • 'st kl~'inı" ıı '·oı·unması y:...a.....'d h L • - "- ı~ (-..:ı:_ ıı-~-kı·ıı:...·Jllll L-. Dili. -~...ı-. ·~ uu..7.....,. &an olsna1t üzere memurin, zabitan; ıennın ve ı . t .. ın. ~ry en are ... et ehnaş tnan ....... ug-... ..._,...... nu ~ _. 

1~ netıceieaecı bir ·· ıer Ye A.a&k tasaiından br- tıususmıda uymm:: bulunacağut'l general Weygand, dün öğleden aon lwnu dolduran fikirler de .,- _. '"- ='l\xr~•• 
.,•mn•tnr. bildiımi$ir. .-. ~re i\e bura~ ııebniatir. ~ lwzuhre IMr tetik aertlli '*"' -r:-



4 Sayfa SON POSTA 

( ' Daberleri Sehir 1 
Gör.üşler 

CBattarah 2 nci sayf•da) 
Doğru olan bir §ey vana o da; 

karımızın eviendikten sonra, en J0yı0 

SPOR 
. . -----

.. I 
" ....................................... = .. ····" arkadaşımızla bizim aramızı açma- Ya Milli küme Doktor Ziya Gu·· nu·· n Bu se f d k aldır. Kendisine, bekarlık hayatımı. ne ın 1 zı, tanıruğ-ımız diğer kadınlan hatır m~çları, yahud 

h k lattığı için, onu kat'iyen sevmez. U 

Cenazesi bugün ma sulü no san, ~::~;: ;:;~~;iz~ir se;:;ı}; 
fakat taleb fazla Kendisine kur yapması ıaznndır. Fa Türkiye birincilikleri 

1 k ıd 1 kat, bunu, da, evlilik hayatım1ztn y A Z A N ı•· .. ·········-·-·····-· .. ·······-· .. -"\ •m e a ırı ıyor ıHk aylarında, dostumuzla aramızı 1 Ô 1 
Namaz hı'arken aoluda top mer aSI Çuval elerdi ve geçen sene- daha iyi açmak için. karımız ballan mer Besim 

den halan fındıklar miiı- drra, baHanc:Jıya bize anlaur. --------------' 
oynayan çocukların gürül- Gcçmi .. maceralarımız, zevcele - Futbol Federasyonu hangi he ~ 

Top yüzünden 
Validecamisinde 
çıkan hadise 

.J • •ı. • • M h B d • • d tah•ili düıündürüyor y fÜsÜnu'!n Cemaatın §IRayefı er UmUD Cenaze namazı eyazı camJSJD e rimizi biraz S11cmakla beraber guTW" sabJa yaptl bilnıiyorum, ıki büyük 

üzerine, çocuk:ar aTQ$1nda kılındıktan sonr?., üniversite merkez Fındık rrahsulü bu sene Ü - lar~~:'t!~ı~~.:r:ükııe Hhibi er- ~;~·~onla yaltine:ı alakadar ~ 
bulunan Ytıflı bir adam mid edilen rekolteye ul•• • 
b k · · b

0 

h f b• asında meras· } k -Y kekler tarafından beğenilmeyi i.ter- 1 - Milli küme maçları. • e rıyı t•c t:" JO ,, ena ın ım yapı aca --··•ır. Bncnine k-.lar el 
;s- ··-·~ -~· -.o ler. Vefasız bir erkekle evlenmek 2 - Türkiye birinciliklci. 

: halde dövdü IBir müddet evvel menkul ve ele edilen ınalUınata naza - onlant, müsabahya kabul olunmuş Milli küme maçları malum ol .. 
\.. ............................ ~ .............. _,/ gayri menkul bir milyon !Tra de. ran Gireıun, Ordu, Tire • hiasini verir. Hepsi bilaistisna, sadık d~u üzere latanbul, Ankara ;vç 

..n. ti "'" ·ı 1 bolu ve Trabzoa mıntakalann. b d 1 k ı d b .Alksarayda, Vahdecantisi avl-:.ı-, ğerindt:Ai servc ?l u~~ı cy~e e ~ da malual umumi olarak sabit ir on juan temenni ederler. Bu da .z:nw ta ım arı arasın a eş sc · 
nd , l 'b b" h A ber.rii elden Dr. Zrya Gunun, te .. avi bir tıpkı içmeyen bir sarhop.ı istemiye nedenkri hiç aksamadan yapılan 

su a VU\otU3 ge en garı 1r a. ,_...il,.. ld v Ce h h . neticeye henÜz varmamlfbr. benzer. yeni bir harekettir. Jyj kötü. Muhit-.:ı:~ d"" d"" . t'k tm' t'r ediu~~e o U!{U rra paşa as. ç:!_'-'' --L---Iun"' hır" kı·-ı L.:. ~c un a ~ıyeye ın ı a. e :.§ ı . . k 4\.A UIULU •DAUMI _.. ua- n,__ 
1
. ,_ . 

1
A k d -

11
• k .. 

H A..J· ..J tanesınde evvel ı gece saat "'-ı de 1 v d .. 
1
_,:

1 
__ ._ d' ~ ge mce, ır;;arunazın en iyı ar. te a a a uynn ıran mı ı ume maç-

uu se ŞU:.ıur:~ . . "nd vefat ettiğini d[in şehir tabımızda eıı agaçtan o .. uune.ıde ır. ka.daşını 'kıskanmayız; 6nu kat'iyen ları 18 ~ıaftalılc bir faaliyetten son. 
iEvvelkı gun Valıdccamısı C! zmıştık. Umumi olarak, tahmin edilen sevmediğini iyi biliriz. ra tamamlandı. Milli küme maçla. 

ikindi namazından çıkan cemaat ya Ü . ·+ • . f .. .. mahsul Giresunda yüz, yüz yir. Francis de Croisset'den rına iştirak eden takımların bu u -
avluda Oüyü-k ıgüriiltü ile top oy. mv.er~:e bıc:ar~~ı ,_.pro esorun mi bin, Trabzonda yüz bin, Or- nakleden Jale Seden ğurdaki eforlan bı.iyük ve yorucu -

b' l kl 'karşılaş.. cenazesı ıçın uyu ıuır merasım doda yebn~ bin, Tireboluda ---------....-_ ----- dur. Deplasman YJapan .takımların 
nayan ır a ay ç~cu a . · - prqgramı hazırlamıc:tır. on bet bin kantar arasındadU". •rinde en mü-l·iil vaziyette olan Cla mışlaTdı!". Bu vazıyet camının S-ıl- s Ecnebil~!n ikamet tezkere· -.. ~ 
!ku• net"ı :ı...ıa·ı ettigYı"ndcn cemaa. 8- Cenaze, bııg.un saat l~ de, Cer- Mahsuliln az olmuı ile bera. Eskişehir Demirspor takımı idi. O; 111 

d k L ___ •• tah ·ı d" ed d .ı:.:ı leri deO-ittiriliyor L f b rasında !:ıiddctlencnler olmuş ve r~ has~arıcsm ~~ aldırıla. uer mas 51 en ış e e15u • • e. :r ~·er tnra ta oynadı ve u müna•e -
· 'k Beya7 •cl cam•s•nde nama dir. Çünkü fİmdiden hariçten Emniyet dördütncü şube müdür- betle bir hayli de yorgun düştü. hele l"'nl'Ukla.-1n arasında Ali 'S- ca ve -· • · · zı ı1 "L!-çok talebJ .. r varda'. Bu arada I y '"dd J Ay E -

• ..ı r-- 1 ~..:ı-~ 11 k bır ada ,k,ilmclıktan sonra talebelerinin eL b~ A1m ... ügü, mu et eri gustos ve y. Bir tarafta milli küme nıaçlmı 
mınue saç ı ~~ıı oca : . .. U · · .S ırçolı: an finnaJarının ve ]f.ıl ayfarmda ~ona eren emebile- kapan~, beri tarafta Türkiye 
mırı bulunması bu umumi hıdd~tı 1~ uzennde . nı~c:;sıte m~rkez 1 Amerikan firmalarının talcbleri rin ikamet te:nkerelerinin değişti- birincHikleri başlıyor. Türkiye bi -
•-::wı...::tıü"n ar~.1 .. n11..t...... Nihayet Jl"- bı_nasına genrıleceı<:tır. B_,uraaa. ü. L.--- admekt-.lı"r. Fa'-at tu··-- "1'L1 • • "h" ek "d" 
u~uu • ~~·- • -...ıra • 11M1 K '"'-- rilmesi u;ı:ı rr.ı.iracaa;- tarıhlcrini nncıuıuenrun tarı ı p · ı u. 
}erinden b':l.Zll:nı. hadiseyı karako- nı·veı:sıte namına profes~~· Y...uztı~ Jf~rmım Ziycı Gii• n en çok dütündüren iki •ekil şimdiden tf'sbıt etmiş bulunmak. 1_924 sene.i hilşlıy:nn Türkıye bi -
la şlltiıyıet medburiyetindc kalmış. İsmaıl Gurk~n, profesor Nacı' dar da dah'i 1 .. vardır. Bunlardan birisi son za- tadır. nncilikleri bugüne gelinceye kadaı 

-n · · b k · k' · "k' t bb" ı· t ı~ 0 mak trzne memle. ---'--d h ._ ... _t t d iki uh lif '-"il b k '-Jar, uzey:r ismind~ bır e çı va. _a Bengısu v~ ı ı _ı bedıye ı.b~eluç. l::ı. ıketiınize b".rç-:ıı.k k!yır.ett adamlar ~b.· a fh aııu~ e~ ıe ar • Yeni ze.<:le gi>rr.:. yabsncılar, e;,_ m 1 ıe. şeıı:.ı er~ ve ir ta ım .... 
ma4halline gelmişbr. Fakat, ohekçı. 'l"afıından bırer hıt~ e u ana a- yetiştirmiştir. guç ır .. aya gınnlJ o an çu. ki ikamet tezkerelerile beraber lı'b ara girdi. 

A.'" a1t:tır val iti, diğeri de geçen seneden Son aldığı şelde göre muhtelif 
nin müdahalesine sinirlene:ı • y.ı c . : . . Kendisıoc Cenabıhakkın rah kalan kabuksuz "ok malın nak. muteber tabiiyet V<?si:kalan veya mmtakalar, gruplara ayrılıyor. arup Üzeyı·rı"n i"ıstu""ne atılara'k dovmCJ!e Ü'nıvernte<le yapılac::ık me>ras'- me~n1• d.il .. r aı·ıe · · • ··dd ı· t 1 asa rtlar • 

-. . •• l:t: ·h •1 -~ ı sıne tazıyctterL Jiyat güçlüğü dolayısüe henüz mu e 1 uza ı rnıç P po ı, birincilerile milli kümeye dnhil üç ~arruştır. Maznun· bu yetışml- mı mut.ca .o cenaze .. :neı ~~1~.n mizi sıunarLZ. satılamamıı olmasıdır. Tüccar dört aded vesika fot<·.~rafı ve ika- mıntakanın birincilerı ve bir sene 
yormuş gıbi meseley; yabştırmağa vasiyeti mucibine(? Eyubc gotur~. Ü • . bilhaua yolsuzluktan fazla mü.. met tczkPrcle:ri bedeli i1e birlikte evvelki Türkiye şampiyonunun da 
çalışan R~.:c-:ı ısmınde birini de lerek defnedilecektir. ftlV8rS1feRİR daveti ~ ohnaktadır. Çünkü ka - müracaat cd.~rek bunları alfikadar iltihak.ile bir rurnua olarak yapılı • 
bc1i1T.fen ç1'kardJğı kayışla bir Cenaze merao;intlnde Vali ve Üniversite .Rı~ictörtt;ğ~ndcn: 1 buksuz fındıkların çürümek ib. memura bıraırncakfar ve mukabi. yor. 
tıa:ftalık tedavıye muhtaç olacsk Bcledtye Re1si Dr. Lfrtfi Kırdar. timali endişe vermektedir. lh • linde müracat tarihini bild rP.n Futbol Federasyonu milli küme 
şe!kilCie dövmüştür. Vilayet ve ~e~c<iiye er~anı, Unı. Sewetini Üniversiteye tahsıs ra.ç yollannın temini üzerine bir nwnaı-a alac.ıklardır. ve Türlciye bir.inciliğı namile ter • 

iBu hlıdiselluı duruşmasına As. ve.mite Rek•.om, profesorler, dl).. etmek sureti!~ ilme ve memleke- tüccarın bu endifesinin izale Değiş~irme Eyllı.lün 23 ü~ü giL tih ct'tiği müsabakalarda iki tasnif 
liye 7 nd ceza mahkcmesındc dün çcrrtlcır ve dokto:'lar bulunacaktrr. te lbağlılığı:ım yüksek dt:"lilini ör. edileceği fiipbesiz addedilmek - nüne kadar de\·am edecc'k, bı. yapmalttadır: 

• } · d"l b" ı· nek olacaic: bır" surette .a0""ste•.......,ı"ş tedir. Çuval meselesi de tücnr müdd" etı· !5 ,.;·111 g""çı"renl"'r ma· .... _ Memleketimizde on iyi futbol oy bas!amnıc::tır. Celse sonwıaa ıakım Vilayetçe tahsis e ı en ır po ıs ~ o..m l"' .. .. •• 

~ -s d k- olan muhterem Profesör Dr. z;ya İçin çok mühimdir. Tüccarlar kemeye veri1ecek1eruir. nıyan takımı o~lup meydana çı • 
su•·lunun teV"kifin ~ karar vererek, müfreresi cenazeyi takib e ece ro.::- vefat t t" C . · biran evvel bu derdin halledil- kannak ve ona Türkiye birinciei • :ı v ı· u·uıu • e mış ır. enazesı ou. 
:Oze~n bekçi olup olrnad_ıgm .. n ır. .. . .. . gütikü Perş~mbe günü saat 12 de mcsini istemektedirler. (_ K ... ük Haberler ) ~nvanı111 vermek esas olduğuna gö~ 
ta:blkikı iç!n, duruşmayı talık et- Dr. profesor Zıya Gun Bulga. Beyaı:ıd camisine isal edilecek ve \,, ............................................ ,,/ UÇ . e, milli lcümenin manası ırıedfr~. 
m...,..ir. ristanın L_ofça kassbas_ mc'a doğ. bu.-ndan 0·•gyle namazını mu"'tea",,.ıb M ht k• \J • t:' __ f C . 1 b vl .ı Grup birinciliklerine dahil olmıw 

'S'" .,.,. "" U e ır yapagı ı:.mna emryet erine ag 1 11 yan Ankara, lstanbul ve İzmir ta_ 
o- JnU§ı tıhbıye mektobınden mezun büyıüfk rner.ıs•mb ta!ebesmin eJie. ve aen"o.t erbabının sıhhi muaye ~ buları milli küme namı altında 

SatlŞ yapmıyan olnwş_ v __ e_ bi .. ·ı+ihare Almanyada göz rı· u··,°'"İnde u·'"niver"iteye gotırıle. 
1
.. 1 nelerinin yapılmasına l»lşlıınmı§tır. . . k I I .,. . ....... ., ' uccar arının Şimdiye kadar meyva ve eebze is- ne ıçın nrşı ll§lyoı nrr. Oduncul•r hekimliği. .. lJl.w.ıs•nı yapmı~tır. ~ir, bur-ıda nutuklar so""yleııe- l · d d 1 1 y ~ 

u tihsal ve satı~larile alakalı k.imsele- smın en e an aşı ncagı uz.ere Bır müddet serbest d-0.ktorluk cek, me:rası"md""" sonra F.\•u""'L.- kal. h k ·11· t lı:ı ı · · d ·ı · ı· 
"" ' ·- uc • rin sılıhi muayeneleri yapılmamak- mı 1 a m n Jçın en !leçı mesı n • cezalandırılacak f)~~n Zi·~-~- G~?· _biih~iıhbare Dd~lni~- dınlacaktır. Bütün pr~fcsörlerL mu a emesıne ta idi. Bundan S01"ll'a bunların da zım olan milli küme takımları c • 

, Ullun muuernsı ınt a e ı mış mirin do""nt ve ıısjstanlarımıwı d d .~--1 1 k nindc sonund::ı Türkiy,. birinciliği """-·eke k.arar1a...+ır1lıru~ olan O- . ' :s- e ·ıd• muay..,...,-.eri vapl aca tır. . d ki 
.c..vv· ~· , 'i ..:ı_ ve UZ\l'Il zaman idare ett;ği tıbbi- Istanb'UHa bulunan talebeler;mi. vam e 1 I ıçın ma em . çarpı,acaklardu, o dun n-..ıı·ıa.ın aynçn ıp.ırnsıuu;ır. son •. Çuhulduda çalışan ameleler. halde .a_.. mı' Ilı· ku""me ........ ,·n·ı o1tadan odı:u·r.. t f d ,_ ye me'k'tebi k.ürstlleri..'lden Vali ve zin meras~mde hazır bulunmala:ı PU ..... .. 

ra IJJlCUi'l!" ara ın an yap:.ıan Bel-.:J" R . . Dr L'tf' K . 1 •Evvelki gun·· , Aslive 2 nci ceza den tbrahim, diin bir erzak depo - kaldırmak icab etmez mn. . . l F t 11.ı::: :ı. b B"" 1 t.-uıye e~mt:~ . u ı Jr- rıca o Un!.lr. J ··~dan mavnaya • ..::t. ta•ı_.ı-en sır M'l!I• ,_,. 1 t. 1tıraz ar •ıa .ıvı!lraAa e urosu a. ---------------------------- ma'h'kemcsınce tevkif edilen İhsan ~~.. yl--. kıt .. nı. d• . - im ıdime nam.i e yapılnca,. 
• tındalü çuvaJla bir İ e yere uş - maçlara önay3k olan eski fodcra-.. rafından tetk:k edilmiş bulunmaıc- Adı· v k·ı· d"" Sanbekir, 7. !ki ve Kılo<1olos isim .. ı__ ı_t ı· r l · . ıye e 11 un C> - muş, vueucnmun mun el yer erın- yon, bizim gibi duşiinüyO'l"'du. tadır. Ileri sürülen iddiilarm na. Ayakkabı ve lerind~l<l .ih':ik5rdan rnaznun üç elen ya.ralanmııtır. Y<tralı amele, Milli küme. memleketin en der• 

kH masratl.arına aid olan kısmın. t E b yapağ.ı hcinni.n duruşmalaTuıı:l tedavi edilmek üzere Nümune has. fi toplu futbo] oynıyan mıntakala· 
da oduncuların haklı olduğu zan. f 

1 
apu ve yü dün de devan edilmiştir. tanmne le.aldırılmıştır. rına mahsus maçlar olacaktı. Be} .. 

nediJm~ir. Bugüfl yapılacaık tamir iat arı Düınkü c~lsede hadiseyi ortaya • Belccliye makine şubesi mü - nelmilel bir maç yapmak lnzıı1' 
Mllralkaıbc Komisyonu toplantısın~ adıı·yesı·nı· gezdı• çıkaranlardan Fiat Mürakabe Ko. dürlüğü berbcrlcrdelti permanant geldiği :zıumm oyunları daha ~yıı• 
da bu mese1en•n de görüşülmesi 1 gı·ııı·kçe yu·· kseı·ıyor misyonu kont.rol memuru Necdet ma1.inelerinin muayenesi işini bitir. de gözönünde olan bu takımlar arıv 
Ve lbir netic<!yc bag·ıanması muh- ve ıkorniser Şinasi ve daha bazı mi.~ir. Bu muayeneler !'qnun<la bu andan milli takım oyuncuları seÇJ' şehrim:zde bulunan Adlive Ve- h L · k 
te--"..Jiır. J <:!ıllüd1er din!e.1miştir. Bunlar ha. makinelerden mü im uır ısmının lecekti. uıı=u ikili Hasan J\;eneMen.cioğ':"ı, dun ~ ld y 1 L..~ B ) 

• f ı disc etrafMda bazı ızahat verm•Ş- bozuk 0 ugu an aşı ... ~ır. e e - İsin ınak• .. d ve gayesı· g-::en I" D~r tarnCtan aıaını jat.ara p t L t · 1 · de İstanbul mahkemelerındc tet- _m_ ı · · l h ""' .... 
'""'" e.nçe V~ OptıR amır enne lcr, duruşma diğer şahidlerin c:.el- diye maz.ine erın tamır ve 19 a 1 nedenheri değişti. Niıekim Turkif itiraz ede'l bazı depo sahibler:nın, d• n,. b1J• u···--ı"n.Jen ıw· t kik ve teft:ı:.:eriu~ devam etmk1ir. · · ,_ _ _ı_ ı b" lık üh" 1_. ·-

• ... -y .r .,..., c:ı - ·ıı: bi irin talik ediJmışUr. ıçm oeruer ere ır ay tıı ~ ''"' hiri.n.ciliül.ü kınanan Eaki ehir pe satış yn .... maktan imtina etmeE>ı I..! d ' v·...n...:ı . ğl-· · l ·ı . :ı; • • ..--
'T" • tuu-it e i.me~i muhtemel UIL1 • 

0 -=en evve acı ıyeyı ma~ır· mirspor takımı bu Jilyfk oldugyu iiıı' k<ı.1"'<n<:1onda esaslı tedbirler &ımmtŞ · t -..:ı k b" k · :ı B h k ı · B 1- _] Ç ,_ _ _ı_ ·ı;. -"r"'~ zıyarc o:..-uere ·, •r "dÇ saat mn< - arbarosun ey 8 1 e coiye uı~~nuootan ıta - van<ian dolnıyı b11 mevsim :rt1' buhınmaktadır. Ellerinde meli i>U- Ayakkabı fiatlarmın son ay- deiumum! fökmet Onatın cdasın. dınm ~iyei türabiye işini 42 bin künıc maçlarına ithal edildi. 
hmup ta satmaynr. tüccarlar olur. Jar içinde % so, batta % 80 da meşgul olmuştur. nereye dikilecek? linlya müteahhide ihale etmiştir. Geçen sene Fencrbahçeyi m't 
sa bunlar hakkında milli korun. bir yilcWn.e 1röctermit olması ı Öğ1ıed~n sonra beraberh><le Vali ve BelecHyc? Reisı Dr. Lut. Stadın toprak te9Viyesi j ine yakın. liib ederek Türkiye birincisi ol~ 
ma kanuiltmı göre takibat yapıla. hallan yeai ayakkabı satın aL müddeiumumi Hikmet Onat ve fi Kı-rdar dtin şehircilik mütehas- da başlanacctlı;tıT. E&4cl...~hir Demirspor takımı, 
cak ve 2 seneden 5 seneye kadar maia k.arfl raibetini azaltmıt !hususi kale-n müdürü Şakir Aksu sısı M. Prost ile birl&te Beşiktaşa mevs:im milli kümede ancak ee~' 
hapis ve 500 liradan 5000 l'raya bulwımıakhdır. Bu yüzden bir. olduğu ııal'1e tapu dairesfr.i ve b!.1 gider-ak Barb&ro, türbesinin etra. ( TIY ATROLAR ) zinci olabildi. 
kadar para cczas'1c cezalandırıla- çok kia:ıselerüı eski kWldurala _ birıa daiıilindeki sulh hukuk :rnah. foıda açılmakta olan sahada tet. _ _ Milli küme maçlarının. verd.! 
cakJaroır. rını tamir ettirip giydikleri gö. ııtemelerirıj teftiş etmiştir. ik'iikler yapmışrır. Vali ve şehircilik Film reji8örü Vedad Urti Wınsilleri kıymet ölçiisünü, Türkiye birij~• 

Ekmeğin çeşnisi değiştirildi 
\Belediyl~ bır müc.!d€ttenbcri ek. 

rnek çeşnisi ve irr aliıtı etrafında 
yapmaık!a olduğ.ı tetkiklerini bi
tirmiştir. Bu tetkikle .. ve yapıl:m 
tahliller so:ıunda ekır.cğin 1Utubct 
nisbeti 40 dtYcce o~ar~k tesbit o 
lu~ ·ıe bir çm·aı undan 103 ek.. 
mek çı!ktığı anlaşılmıştır. 

Diğer tarafta11 ekmek çeşn:si 
yaniden değist·rilmiştir. Bugü"l
den it.iba.-en '; 6(J •buğday ve ~ı.. 40 
arpa unundı:ın ekmek ima1me baş. 
la nacaktır. 

Değiırmcnler yeni tip un çıkar
mağa ~.:ılam?.Ş~nr dır. -----
Pastahaneler yemek satmak 

istiyorlarmış! 
iPastahane sahibleri Belcdıyeye 

müıracaat edere~ pastahanclerinde 
yemek satmalı: istediklerıni bildir. 
miŞlerdir. Halbuk~ belediye tali~ 
malnamesin~ t·ıre lokantelarm 
past~anelertle:ı başka evsafta bu. 
hmmaları ıcalJ etmektedir. Bele. 
d:Ye bu PVsaf ve şerniti p.ıstahane 
f:~ii111erin~ bildirmiştir. Pastaha
neıer lo'kanta haliııi almak ister. 
}erse bu ~ar.l.ı:·a riayet edecek. 

-::....n...-~ısı bu sahada dık:iJecek o. Bu "ar.,., ..... Ta'--·,m Alt.ınt"""" Y"Zlık liklcrinde anlamakl mümkün <> / ~. Bu vaziy~ karıı • Hasan ı~f~nemencioğlu, bundan .uruı~ ._.... ""' ....... ~ .. d v • f b rlı" 
1 smda tamir fi,.tJarı da yükul • sonra beraoerindeki zevat!a bir- lan ~rosun heykelinin yerim a.üe t;yatrosunda lgına göre: ut o va gımız ·~ 

. . A _ıı.ıı_ b . ·1 . tA.JL.ı"t et.mı·sı.~.rd.i ... Heykelı"n hem B""'' .. '7 6A"""'UŞ mek için ya milli kilmeyj, ytı•~J mlftir. y....aa ı tanurc.ı en, a. ilkte Fafüı sul11 mahkerne:cıirı. \•e ~ " • · .., ... ~ .1..a. T·· ı.· b" · ·t"kl · · tutf9' 
•aldı:abı fiatlarına t ... :~ eden tramvay, h~rn <fe denız tarafmd;tn Fa.cia. 3 perde ur ıye mncı 1 crın.ı eıı• 5 
" ..... dama sonra d~ Eyüb adliyes:ni zi_ lazımdır I 
kösele ve çivi zibi maddeler.in yaret etm1ş, devaları talcib ede. görülebilmesi için yakında yıkıl. - t Futho.rumuzun en çapraşık '111 
Pençe Ve ·0·1.-.. taım·n·nde d.. • 1 1 l d masına bailanacak olan Bcşıktaş laı.4ld Rıza T'.ya rosu k h 

1 
d k d ,_..,

8 
hııll" .. .,... ... rdk, !haki.ıl er e temas ar a \:>ulun. t A......... tası endi a in e al , ..... 

kulLınlıınakta oldu;;....... ileri kara~col binası yerinde yapıl:m<ısı Bu aqam :eo,, an........ .ı.: 
•-- muştur B . .. .. .. u.ilem.iyecektirl.. ... .!A · muva!ıık '.!Öıii1müştür. - enı opunuz - K-.CJ' neP" ıürmektedirler. Bu yüzden ev - - d 

3 
d vu• 

iMe.ovı ... n etrafınclak.• ıstı"mla.k Kome i per e f b k u·· Ş veıce 100, 1 so karuıa yapılan A k li ı. i l I ;yv-a. ·-~,,, ,.... t · d ·· u g re 
pençe tamiri bugün 250 • 300 · S er fl Ş er : muamel.esi ik;nr,i edilen kaşık bı. Halide Piş~~;"·ere .,..,ra Zffllr 8 Uy 
lwruıa kadar çıkmı,tır. çak falirikasının yıkrlmasma da maçları yapılacak /. 

Diğer taraftan liatik ayakka. af QI SUbay Ve yetimlerin dünden itil-aren baş!anrr.ıştır. ,.. ~ t r_1 

bıları, listik ökçeler ve taban Vali ve Beıediy~ Rc•isi Dr. Lüt. lstanbul borsası 29 Ağus't05ta J.zı1lirde F1111r11"' 
fiatları da bir hayli artmrftır. tüf~n İkramiyeleri fi Kırdar mil~C'akıbc:n Prostla bi~. -····- nasebeıtile seribest ,,e glJc.o f3 ~ 
Bu vaziyet ka,...ısında Fiat Mü. r-'-"'nu·· y li .a. -'- likte DolınabaJıçedeki İnönü staılı l~/7/1~1 açılış _ kapanış f".atla.rı mıUsabakaları yapıl.ıc~, tırl 1 

.... LllliPQ er n.a&erlik Şube - mımakalnrın 3eçnıe t"C:1t11,.11t· 
rakabe Bürosu Mıntnka Ticnret sinden: sclhasına gitmlş ve terklkler yap- k c~ e" 
Müdürlüiü ve: Milli Sanayi Bir. 1 1 - Eminönü yerli askerlik şube • mıştır. Stadm malzeme ,·aziyct: ÇEKLER müeabckl nlara iştir". A ~;rs 
liğinden .maliımat İ&temif~· Bu 'Binde <kayıdlı hnrb malülü sübay e - dolayısile ikmalı mümkün olama. Açüı§ T bpa.ıı~ stanbul .. j\ ,; = ii=dbute~le~;: 1 = i:.=~ri~719::1 y!.~':n~ ;;~~d;~pı~1:.~ıli:i ~~~:tk te~~~: 1'ondn. 1 Btttlla U4 QÜr8Ş maçı I :t'd• 
delerin azami fiatlannın tesbit mü.sadJl Perşembe gününden itiba • mü§ftfr.r. İnmıi stadınm toprak 

1 

:!:• :: = ll'r. 1!~:03 30 AğuStosta A'1k~ıı. '~ıı ~~ 
edileceği söylenmektedir. Ayni 1 ren saat 9 dan 12 ye kadar hergün tesviyesi ikmal edildikten sonra MadNI ıto P9çeLa 

12
.9375 güreş ekiplori nrııs111 

1 1
.p-

zamanda ayakk bıların pençe ıevuı.t yapılacağından 4 aded vesi. beden terbiye>i mükelle!ler! bur~- Yokobama 100 Yın 31_1375 biT ımÜSabaka yoP1~c;ı.:~~o 
ve ökçe tamirleri için de birer ktıaık fob:ığra.fla. yedlcrinde ınevcud da idman yaparaklardır. Btok.bolm ıoo İa\'90 rr. 3.1.005 sabakalar &e1bQ! " fi •

1 allatn1 fiat "onmıw dÜfÜnül. ikramiye cü2XirınlariJe birlikte asker. 0-- Altın • 25.20 olacaktıT. 
1 

alt 11er 
mek!edir. Eğer böyle bir karar lik şubesine müracaatıarı. lktısad Vekili döndü 24 ayar bir grnm. lstanbU J ~~ nG6~ \1ı. 
veriline, ayakkabıların numa. 2 - 9fl yılı tütün bey'iye ikramL iBir mü,ldettenberi şehrimizde külçe nıtm 319 Zonguldaga gıdı:ı •-' ııl>, e'' 
ralar ·· kü" ""k rt ycsl..ne m~ha.Jt olup da haricde bu~ l .. .. ...-

ına gore çu , o a ve lunan ve mazeretleri dolay~ şube. bulun_:ın ktısa."i ,Vekılı Husnu Ça. Esham ve T•hvillt r11ıf1(fl~p c:I .ye '" 
battal boy olmak üzere üç kıs. ye ge-lmı"yeock 01nnla.rın tevkil etti _ ~r ~~ ak~amkı _trrnle Ankaraya Zongullda°'; tıık 1 b11 ( 

ma taJaim cı.filec.cği ve ondan rocek!eri r::ıt vası.taslle paroda.rrrım ,gıtınl'fştil'. V~kıl Jstasyonda şehri. İkramayell 'Aı 5 1938 19.55 dan bir ntlet~o :ttl\lt I> :ılf• 
~0 .. J;~~tsbitcd·ır· .edileceği ta • aldınlması. ve bu müddeti muayyene miz ıhıtısad mehafHin.? mensu~ 1 T. c. Meıtroz Bank. 131.25 miş6r. 20 1'i.ŞI uı.cl:ı 1"iıı.ı 
uu • r;:ı.z,tında p:ı.raJnnm nlmıya.nlann pa. zevat ve <iruUarı tarafından tC§YJ .._ ~~ ~erz11°"'uıJa ' '---------..:ı---" raJa.n iade edilbc il ilA.n olunur. edilmi._.'{1.İr. 
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&ilcAye 

"Son Posta., nın 
edebi romanı 

'1'·~,""l"t·,· .... ,.,,., 

f I naıoıv111101 masaaıa sır 

,..~ 1 . onu vııtag·ına yatırdıktanj macera değil... ~Buradan uzak • 
kendinden !!O '-"aş IJ:iyük adama u=;e en " ı A • 1 ğ " f sonra, yorgıını üzerin.~ ~yoru.m. ~asına. m.a.-ı1 o ~ca _ım, göre _ 
varmamalıyrlın, diyeceksın! Jnsa -

0 
da beni aln:mdnn opuyor. a)n. ceksın> dıyot"Sun. 'lavsıy~ etmem. 

sı.zlık et.me .Nevin! Benim ne şart. J'J'k N B 
Jar içinde bu tekllfi kabul e!tıği .• hyoruz. Bunun ismi ev ' ı e - u çocuğu rahat bırak Nevin .. 
mi, mü.Şkül hayat şartları ;~'lnu<:> vin! .. · _ .. Tekrar onu ayni l"Ola döndür _ 

kıvranan ailemı k:ırtarmak mak - Hem Juhn·;, hem ~e acı.'.. ~i artık hi· gurur meselesi 
fak t Mektublarınd'! fa'kır delıkanb- w 

sadile bu izdıvaca muva ' at e - ya aid tafsilat b'irdenbire genışle. yaptııgını yazıyorsun amma, niha. 
tiğimi bilmiy'Or değilsın. . di. Fakat hayr'n ettiğim bir nokta yet gene onu yarı) olda bırakacak 

~ 18 Yazan: Na•ret Safa Coıkan Brr genç kcıdm tasavvur et kı, var: .Ecveclden ıniç.n böyle bir - değil misin? 
. ar'kqg - en ateŞli çağmd?dı•, fakat her - d N . E l d 

\)~~ ~i b uda.1 sesk>neeek _, - Bir d~or bulalım! ırak, odanın ortasına yuv.adanmlf- türlü nüvaziştco, scvg:dcn, bekle- den'birP ~-0gu Ui'I cvın... \'en •- Nevin, birkaç gün için buraya 
l-ı~ ' Av-ıık iı1 ~ıziı yürümeğe Ka~ınlar<lan !:>iri :ıemen fırla. tı. diği ve umduğu he>r ~eyMn m:ıh- ğinin hattasmda ynzdıi~ın bir mek ~Jsene ... Sana çok fütiyacım var. 
l.ı ~ar da ~ı de kalm.amı:.;lı. dı. Kaşe baililda'ki num doktoru Nazadan Nevine mektub rumdur . .Ne azab değ 1 mi? Yavaş tub:i;. cEC"•ı>dd .. umduğum erkeğı Hem hava alırsın görsen baralan 
~ ~ lla eve~()~: y:r gelmışti. aldı getirdi. yava.şhastalandı~ımı hissdiyorum. bulamadım.'> diyordun. Bu hiiküm öyle güzel ki B' . ifil'k b 
"' 11\ı. (iondu K d Sevgili NeYin; b k t'h k pek eriten ~erilw.ic:.ti. . ·-·· ızı!!'1 __ ç ı • u. 
'"'lld ':.'·k b' · apı a.'1 Ddktor yai"ı bır adanıdı. O.ıayı ıBend cevab bekl<.>.mcden Sinirlerim ozu. , ış 1 nm yo • ge_ Y ranm en b k fll - t d 
lrr0tan~lr:ı~lık ·~~"'nbi~ ~endi - tahliye eUi'k'"ten sonra S<·lmayı.· melktutb e;auJ·frn, beni ynzJlarınla ccleri görllerimı bir saat yumamı. Son mPktubundnn nn,~dım ki, . uyu çı ıtr.. .. çın ('11 

~ ~ ~'.l 1 b~ı ssettı. Bır da - dikkatli bir muayeneden gcçırdı. olsun yalnız bırakmadığın içm sa- yorum. . . alay ettiğini rnüteaddid defalar lbı~~ç Sl~ ak1yor. HcJe akşamları 
llı)oıSö~ ~~ ı~ l' odada elektrrk Doğruklıuğu zaman yüzünde bir na pek çok teşc>kktlr bor~lu) um. Kocamın, huctud3uz şcfkatı ru- yazdığın Sedada ktqı se~de ha - zcv mc oyum olmuyor. Si:rlile • 
tr tı ~ muf gıbi etrafı sim _ te!bcssütm val'Ciı. Annesıni çağırdı. Si.temleri ne hak veriyorum. Fa- humdaki boşluğu doldurmuyoı bir k>ki bir alaka var ır. Böy c olrr.ıı- rin alacakara.nlıkta çıngıraklarını 

A. ı-a~vcrc ı. Cözlen ka · ı b kat Nevın vaziyetim.: bilsen beni tiirlü... O, hır 'lm:-adan ~ bir s~ydı, onun ç~lıştı~. .yere kadar sallıyara~ döniişlcri, gece yana o::_ 
\ ·qın~- yıkılıve . . rar - Katiınc:ı~'lz doktoru gu er ır k' ,..;ıtme bu nıur aseoet· tekrar ta r ~"!-k ~l'tnıştı. vazivette .,,;:...unc~ şaşırmış, sonra mazur göreceks"n! baıba ... Zaman oluyor ı, yanaş - 6 z,v ı J - malann yatt.ıgı yerd~n gelen bağ-

~ır cıg} k k " b-- Kocanım hssts olduğunu yaz - malarla sevişen köylü kızlarını lus wlemege kalkmaz.d1n. . . . ta bay 
1

1 opar~mık sevinmişti. Demok bir teh1ıke JOR· w T ::.ı...: • • _ 1 . N fama sesler1 msana havnlındekı 
,_ ~\ n . ı l"tııştı. Karşıki tu mıştilll. Şimdi de dız.leri tutmuycr, kanıyorum. Bazan, yagız suratlı,, L.A-.ın nı~m soy em1yeyırr. c - iki>, lh . · 
"'~ lendı. ]· k' k ' N 

1 
dok• be , adet.a kötüriım oldu. Ç'ftliğın ı~ elleri nasırlı rençberler, gözümde vin ..• Bu çoc$n, yazdığın ~e - ~ a)latını yaşatıyor. 

~~ ba abe.r Vt:~r.1 İkı ~1:1~1; - İ ~sıb' "?r. /·Bunlar hr leri yüzüstü kaldı. Doğru dürüst en ya'kışıklı bir l•rkek duer~inc: ki!Be. kadın:ığ uı bii.tün kuvvctile Hele mehtab!ı f<:ccleri bır gör-
ll~ r; n. z:ırzor örterek ~ ~ ır ş~· )O " orulrnuş a- !bir ııısan anyoruz. Hatta gazete. yüıkseliyorlar. Mcktublarmı okur. kullanmana rağrıen sana muka - aen ... İnsan bu dekor iç:ndc şaır 
orı)' h tin bir 'V yırı şe .. er. : ı~z :ı ld k .. • !ere ılan v~~-tlik. Bakalım talib!e. ken sana hasc l ettiğmii cöylerscm bele etmeyışindeki ırade kuvve - olur amma, bende o kabiiiyct yok. 

l tı 11.lar lğına Çıkazi~~tte o:n ~y~ bun~elı:eı· u v-:ı e en. rin bangWni seçeceğiz. ç,fthğe ış.. güler misin? Sana benden tavsiye tine hayran oldum. Hele bnbamn Salbi Nevi:ı, birkaç gün içm olsun 
&tat ~ nJar buıur:du~bılc~: dılcrıne çoıt d ldtat .cmel,ler'. bFI" ten anlar ibir müdür •bulamazsak, Nevin ... iiay&.h.1 zevkini tam ma. dairesinde teklıf ettiğin dolgun geliver. İst~TSC"l kocanı da bL'ra -
l ; · ğ .. IDdkıto.rı.ın sözl." ermden hıç beklediğimiz faydayı elde ede..'lli- nasilc al. .. Harc.''katm ~ teltıkkilc.r maaşlı vazif.eyi kabu. l etm_e.y.ı·şi tam bcr .cT.otı'r ... Gelirsen beni öyle 

ı.ı:,-""" ' go su oğuldu Fa la B 0
"'" )o .... ......,. }" k · - ~y an ' ı..yo:-au. .. . "''"''"''""iz. Zvvel5. bana ca1jb ge]en dnr.lil, gönlün Oıüknıetsın! Beni bir gurur niır.unesı .. · oyıc -er • do . k' Sıkıiacagwı-td\ı t\ ı.ur u enoisinc ge. d k "-<06 "-6 takd IA kt memnun e ~rs.n ı ... le \J it h 

1 
Dokto!", ka .~n:n yuzune. mern - bu tıayat ş!rodi sıkmağa ıba~Jadı. 'korkutafl •bazı end'şe~er olmasa. kelk~ ne. <!e olsa ırc . ayı 1

: nı hiç zannerıncm .. Amma bılmi-
ıı;Inııı ~ ın t lar çıkarı - la lbaktıgını gonınee, elını omu - Bilhassa s<:ın de genç bir kadınsın senin gibi bir de muhıtım bulunsa Nuvın. · · Istanbuldan uzakla~mnJ: yıonım ~mıci Sedadı yolundan 
y Yap cmdışe ıle birbir - zuna vurc!u: Nevin, benı anlamağa çalış; ~aşlı ~e ydk ki, ben rle sann benze- ~rar1; seni. ne kadnrr. scv;ığı~· virm'cı:d" mcş-gulsün, bu ışı b1. 
Orcftı. A•

11 baktılar. Annesi - Tebrik ederim. Büyük anne ve hasta bir kOCd ıle vaşa.>nak a. n'm. Hele varlı ve >-ast~ bır erke- gösterır. llaıt vermek lazım bu Ç"- çek ı b'l ı. · • ? ·~ ~a rrn d. . .ı J "' v ~ d 1ru h , 1 z ra ·ıp ge c ı ccer.. mısın . 
.ş ovuııü - oluyorsunuz. zcfuına katlanılmıyor. Vereceğin ğin 'karısı olrnnk felaketi, bütün cuga ... Ugra ~gı su tu n~n a. . (AYkası ı;ar) 

n 1 S< ld'. Kadın, bs~ t bir sayha çıkara. ceva.lbı biliyorum: Sc-n de böyle bu günahları müb<th kılmaz rnJ? bnşına geıen kolay unutulur b·r 
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(Memleke aberleri) {s-p ..... -.-..~ 
nıgada. 1 Yurdda yardımsevenler Trabzonda. ~KOCA~YUSU F 

Bu .yıl meyva pek bol Yeni fındık mahsulü Adalı yen ·ık 
Armudun kilosu cemiyetinin faaliyeti artıyor 12 milyon 600 

100 paraya satılıyor bin ki/o Hiç, gür~şin taktiğini değiştir - Yusufun; bu zoulci kalkııı. Ada.. 

V kt•ı } A k • h• d b - meden aynj durum, ayni hal üzere hnın büshiiıü.ı kes!lmi~ olduğuo.a 
IBıga, (Hususi) - Bu yıl şehri- a 1 e _ya ~z • D .araya 10 ısar e en U Trabz:>n tHusu.) _ 194 l , lı hasmının .tetik aldığı ve ha~mını bir delikli 

mizde, misline ender tesadüf edi- cemıyetin şımdıden 51 şehir ve fındık rekoltesini tahnün edecdtyıo- bozamadtı(l ?.Y~nu .. tekrarlamıştı. Güreş. tekrar ayakta baılamI1lJ. 
len lbn- meyva bolluğu görülme~ 1 b et T ah d H Adalıyn, uçuncu çaprazın! top. Llk'in; Yusu:: serapa sinir kesil _ 
techr. Alıoı olmadığından çok tatlı kasabamızda cubesi açıldı ~n ely ft rdıkzonhanl opaya k~- lamı,tı. Bu 8eferk.i toplayıı evvelki 

y u-ar o an n aa a atını gezmış çaprazla.ı be · d 
armutllar yüz parayn, gayet ıri - ve bu senemn fındık rekoltesini ev- Ad 1 a ?.zemıyor kk 1 k . 
Dayı.oğlu e:-ik!eri beş kuruşa sn- 13 sendik. bir maziye malik ve bulgur zeytinyağı. sabun tevzi edU velce yaptlan tam inlerin çok dunun desi a 1-n~, yuz otuz 0 v et 

1
1 k gkov-

tı1ıma1da.dır. Turfanda karpuz do- ,dır.im.izde de l."lhetıi bulunan Yar- m~; .... ' da buJ.muoıtur. En son ve kat'i tah- , ren., ::ıdoynam:,;, ailr ~ ar-
h' t · ld ğ d f' · · rd · ··~ · T b ~ aın..,ıı ycnıı en oynıyan bır çeki 
~ye ~büı. ~ ob.~ .:Un .~n n;rekytvda' 1- dımı9even~~L c~~eti of u hıl:z;ıne- Diğer tehlrlerimizde de yardım.. ~~- nazkarl!ln . rl.a2 zo~l bölgea.inde taşt yibi, ilci t111ıufa da)g,.}anarak 

auarı tün utun o:.ışme e ır. tine lmtııımı.~ ıstıyen eragat ı ve • . . . . k l rmıu-. re o tesı mı yon 600 bin h la v b ı.u:ı 
Et 50 ye çıktı hamiyetli TüK kac!ınlarının birle.. .evenler cenufetımn bır .ycoı ~ : kilo olarak tesbit edilmjıtir. Bu se- avya run( adg;at ~~ kışıtı. 

I '} c: ._,k. b' . k.ımnaal b" . . venmınC. nullı b J d d k •· USU' .ş.er !ll Si ml1t SU~tı ve . nurada kasa.blık hayvanlar a. fert gayret en e na&.1 ı ır vcnm na, ır ) enı ne aza yer er on an ço mutees.. adale! • t k 11.. . b" h ı·•e "° d . . . . rnıüıcl f l rd . l . . ki v . . b 1 d f d ı_ en ıı a us etmış ır a u 

mişti. 

Alttan kurtulan Yusuf: elenıe ve 
tırpanlara ba§ladı. 

Güreş; çığırtndan çıkmıştı. Cad
darhğa v~ :r:ora dökülmüştü. 

Adalı da; haçnlna tırpan ve el.. 
eMder ç~kmeğ-:: başladı. Birbirlc. 
rine: habre boyunduruk çekiyoı .. 
!ardı. 

zaldıvı ıçin b~1ediyece koyun eti.. evrcsme gınniştir. a aa \"e sosya ya lm .ış enne eır 0 ugu ~çın un ar .a ın 1~ hiç i<li. Anla~ılıyod A kı · hasmını k -
-o Vak ·ı 1 A k · ima h.id lurun k d yok denecek derecededir. Bu meya l ' 0 Güreş zevki ortadan kaybolmuş-

ne 50 kuru.~ta.'l nark konmuştur. ti e ya nız n araya ın r p. o 1\ ta ır. dla k fırid le • • y n ay, kolay bırakmıyacaktı. tu. Birbirlerin: dalıyorlar, paça'"' 
n:- belediyesi faıali•ette eden cemiyetin şimdiden 5 l şehir Bu verim ve gayret yalauz büyük 

1 
ent ,_ çoı d dı yetihştırlen d o~ra Adalı; -.on Liı gayretlt' övendi- J • 

'µig"I J !kA.ab la ı ızda b l o 1 Wr m n a-~as n a a roa su onaan W• .j k tutturamıy.ı•ı bir diğennin zorlu 
ıBugünlerde belediyemiz yeni- ve a r m IU c en llÇI - §ehirlerde değil, Mihalıççık, Ercg 1' müteasıQr olduğt için fındık hiç yok br~gın zorun ~n açan ı_na~dalnr gı.. boyunduruğunıt geçerek kızgın bir 

. k b''t . mlştı.r. A-1- s·ı- s· T' bolu d _L d d 1 çırpındı hır yan-\ hır c..ne şah k Ln den faaliyete geçere u ÇC"Sıne 29 M b'". k ed ~paı:a.rı: n ı.; ımav; ıre • enece&. erece e tamamen harab landı. ' - ütüden g .. cti len sonra, yassı ıı 
k'oydl$ı tahsi.:;ath bütün çarşı ar.uatı' yaf p ı~: b~~r en Kah.ta gı'bi birçoic kazalarda da gö- olmuşrur. • FaL_. ..., f 

1 
d k bir halde doğruluyordu. 

akta Cü soma cem.ıye n aa ır-~ u.un şu.. : • p· asada &aı; ı WIU un çapraz n &n a- Bu suretle; gür~ş tatsız bir şckil-
lkaldı.r.unlanru yaptırın • m. belerinıele gün geçtikçe artmakta ve rülmeliedır. Son .. I dıy . fn 1 ki k'I hn ve müıekkel göğsünü kurtarama d d 
huriyet ml?:rdanmı da tanzım et. lrnektadı gun er e ıç cır arın ı o- dı e tam iki saat sür ü. 

• j.+--l' yayı r. Mu~tataze bı"r gel"ın attan eıu 75 kuruşa ve kabuklu tombul 'y fu . . .. .. "Jalt· dıe.yanıyordu Fa.kat• ha-tirm~""'"ır. İzmir Cümhuriyet Halk Partisin. 'T f nıdtkl 1 k=l • 3 S k lr. usu n: genış çenesı, buytık bir .t"\.O ' • • 

ce temin edilen 30 balya bez-'a.!nı, dü erek öldü ; ·ar n d . OS~ı ıse ·· U~~Şa'k L azim ve ir~den.İ-ı verdiği hızla ge Ji kalmamıştı. C3ntnl di "ne tak -
Edirne beden terbiyesi 

teşkilatı gençlerinin 
• ·- Ya..dım:vcnler r-=-·eti Ş Aahnr pıyaR~a ah eab. '· gborml e e ~.en rilmiş, humının gövdesini arkada~ mış olarak boğuştuğu gözüküyor ~ 
JZinJT """•D'J' ı.:ı an ue ar ının aı ama~n uı:e.. k'I' l d"w. • . ki du-
2400 parça çocuk çamaşlTl dike- Muş (Huıııu.i) - Muta ~ u o. . T l k ndıvı d Al 1 ıt e ıgı ırı ve uzun parma arı 
rek Y~ çocuklara dağıtm~tır. mehe meafed!e bir yet"de çok acıklı rrne ı.aıe :o ut ~pa g nlJ a'.! - birhirine kciyııamıı çelik birer lev Akşam eı.:aru yaklaşrnağa başla.. 

r!___ __ .1
3 

2SO yobui kadın ve b)T hadise okı-. ....... r. Hadise f()yle md e~y~Jr~cla ı ~~~!- 066u~_un - ha gibi. yekpare ve çöı:iılmer. bi; dı. Sular kararıyordu. müsameresi ~oo ....,._ L-.., an ıç nuula. ar n ıull09Uı ~tRU.. hal k--L . . H ı.- pehü 1 ı b b 
• çocuğa giyecek ve yiyecek. yatdımı oılmuttur: Bir sen.e evvel l\,1u~ oag- d" Ü tür. ceocıtr.uştı. erM:IS, van ar era ere 

Edirne (Hususi) - Beden 1 er- ·.-nıı...._ .. 11 lı Kı:r:llagwa..A.ö . .ıü Mustafa oglu lr .. fil Uflll ~ Bar • tihab ~emek; Yusufun meşhur çapra~ bırakın!& için kulaktan kulağa fı.. 
,, ..... ""Mm)K • """" r• k k'' 3 m 1 :r:ı ki "'bed h .. }d 1 dı biyesi E.ıdirne bölgesi t~!'ntına Çanak\.alede 7000 parça rukit' fan gene Muşa bağlı Kirta 0~ oy- Adliye Vekaletinden gelen bir te 1 

•w· te~ru en ve asmın~n gos- sı aşıyor ar · 
m~-·b .,.e-nçler tarafından dun ak.. 70 _L __ 1 .1 _ı''-•" .ı__ -'·t eli tij ölü Hamormn kızı on yedi y~la.- . l . 'h b 1 f h d'I rıchgı yuksei\. meharet ~ zordan Tem, bu sırada Yusuf, hasrnmi 

"4 ... - ., •• y~ aı .eye cıs.ı~·unun.cK e r. l emrr e ıntı a ı evve ce es e ı en aonra • b I l d .., 
pm Hal-kev! salo.nun?a . Ç< ~. guzel 94 fakir asık.er çocuklarına giyecek rmda ve çok güzel Muhubetle .. e~ e. Trabzon rnıntalcası Baro intihabı, N y~cl'lık u mu~tu. k Ad l ön çaprazile a tına üşürmege mu-
ve çok n.uvaffa\Uyetli bır musame. d "ttıhnaktadır. niyor ve düğü:n yaparak koyune heyeti umwniycnin içtirnaile yeni - firnd~ y ~ca sa, o aca. t~. a ı, vaffa.k oklu. 

ver.ilmi:ıtir. ag gö~oıı. Az mıman sontra hfapı · 'd h r 1 .usufun kolları ıçınde mey- Adalı: Yuısufun altından sıyrıl .. 
re M" d L-..+ .. trm·-· Mu'"fet En:urumda oıchımın 5000 parça __ _,c. ·.ı::.._ iki .. ev.el bu den yapıknış ve yem ı arRe' eye kıne dan ycrıru!~ çift sürüyordu. k lk d usamere c ~~...... • ..... ı k ll dik . 'imi ti va.z;ueye gı......,,. ... r. gun d"'rd.. .. d f olnrak eıs avu at y k mak için uğraştı, a ama ı. • 
tiş ve'kiü ~abci Oney, Vali Ferid çama~ı yo su .~ra . tın L!__ r. taze gelin anneSn.i görmek üzere bir o ~Öcu eRa. killiw'ne Avukat a, bır an evvel, fırsat hulara YUıSuf; hasmını yenmek için ça-

b 1 d . . . k • "l 11 parçadan rnute§eldcil buıwıan l... • d" b Aznı.i ı:er, eıs ve gJ sıyrthp hasmının önüne ve yere a 
N-0mer e e ıyı: reısı as en ve mu ı. __ ı_ '- _ L l le .1....,; .. ata ı:»!W}"Or ve oın ~nt, on eş ya~ Z"..._ • Ca . d e meclil!i nzalıklart- t la k.t , , - balıyorıdu. 
L· rkan ve salonları dolduran bine ~un.aaa;. t-.\m a:-ı anne re ven •-v larmda kay111bira0eıi Faı:ıl ile yola :..ınm n, 1 avr . E .b "I s.. ı ~A ~· "eyahud, mukadder olan ' •• .-. - - - - • - .. -- . 
~· e · d avukat esun Y1 og u, u maglubı • d" k · Adalı, yorgunluğunu bildiği ci • 
yaktn halk hazır bulunmuıtur. tir. _ çik.tyodar. Ali7JUllllm köyünden ge- na a • K l oncu Ali Rıza Ev ye.e uşcce ti. h l ı.._ _ h" b' rnL. 

Ç k 
. b' 1 .. Malatyada da Türlt kadmt ve çerken bu köyün çoben köpeklerin.. leymen Hu\usı ay • ger; sıyrılıp hasrr.ının onune O- ete, nasıuına ıç ır oyun ver 

d ungın ır progr~m a nıusa- en kızını müstakbel evlerine fey- .. .. .. ·nı r l Cü.rel aec;Hmişlerdir. • turama.z i:e, ya, tek bir el keskisile yordu. Aynlklamııı altına alm1..1 bü-
mereyc tl.30 da gençlenn hep bera g ç den uç. dort köpek gelı e aı:l ın MubU Sah h ttin OpE'ıeh veyahud y f • b"I wi zülerek oturuyordu. 
bec eöy{ed!&leri İstiklal marşı ile dalı bilgilerle yetiş~e.k içi~. yar- üzerine saklırıyorLar. Faz:ıl kaçıyor, '.. a a. . . tkarla- brr ayak çe~:uı~ı\ yetı~~ıre ~/ceg Yusuf; ~nede, hasmını iki ta-
b lan:mı, \'e bunu müsamere prog dımeeveniePce halkevı ile müştere- gelinin bind'iği at üritüyor ve zaval- Maruf Turk musıkı . sana h Ad lı· e ı ı e .. yenı ece ı. - rafa savurnraık dağıtıp bir oyun al-
:!ının aırasile takibi devam etmit ken, o4mmıı, yazma, ~et.ot biçki, ı. icadını taşlık bir yere dü~riiy~r. rı~an M.uh.lıs Sablah;:ı~a:t:;tim= nın k:ll~Tr°:r~~~nJ~c~~u~u ha~~ mak ecvdas.ile çırpınıyordu. 
• dikiş, n.akıı, yemek gıbı kurslar. f~an da bçT)"<>t'. Taılar uzenne yeti @Chrimıze ge er . . d '"ıükl k. eş. Y -
tır.M.. merede uKanun Adami» açılını§ ve tedrisata baılanmıştır. şiddetle düşıeın kadının kemikleri ai~e bahç<.'!İnde operet temsıllerı ver ka .... ~: ku=~gw çc~l e~en ve Adalı; oyun vermemeğe gayret 

usa C l lk · ·1 ·· ~ k. yar t 5a mıye ba!}lllmı~ır ....., a ça ışu. edeılken, Yusuf birdenbire Adnlıyt, 
P'ıyesi muvaffakiyetle temsil edı!miş ene ıa ev. J e mu~ re en hurdahaş o uyor ve yarım at eon.. - ---=--'...o--- Yu9Uf; hasmının sıyrılıp önüne y-Jen •-esti'. Bu kesı· .. o kadar ani 

d l k'" k"y dolaııp asker 'I'" O k" d ı h Tt yapan cıu "' '"' ve bund-a vnzife alan gençler her- ırnecv~ er oy o l ra o uyor. oy e .a Sl it. K d 18 aşı düşmemesi için çalışıyor: çe~el ve ve belirsiz olcru ki: hemen hiç kim. 
kesin tak.dirini kazanacak derecede annelerinın mektuhluınt yaznnıı a.r hususi muhasebe tahsıkları Ahmed araSU a y n- lceski oyunlarının birini tatbik etme- se ta-rıafından fnrkolunmadı. 
nwvaffak olınuşlardu. Bundan b.,ş dır. k d vak'e.yı merkez jandıırma kuman - da bir delikanh ğe fırsat kolluyordu. var) 
ka mahalH sazlarla. söy~enc.>n ma?al- Ca~iantebde hem muhtaç ;rltıd; da.nlığına yazT)"or. D~ktar ;ıe &d~ Seyircôi_t• ; . Adalının kolay, k,? - (ArkBSı 
Ji şarkılar büyı.ik hır alaka ıle dın - laTl himaye etmek, hem ~.e A b ye memurları mahalli valaya gı- o .. ldürüldü . lay bu rı;·undan kurtulamtyu~agını 

~-· · · ih tmek maksadi e nte _ı, • l · b _J k b" d lemn~tir- IŞ2!llıl • ya e . myor, otopsr yapı ıyor ve ıca cuen 1 . • heyecanla ııeyrederler en, ır en - ,.. 
işleri ışlenmektedır. ler iı~lnda kan'llllli taıcibata baş. mut (Hususı) - Karasu kaza- b' • b" h ketle yüz yirmi SOD Posta 

k. eık - L' nıd kıö "nd 18 ıre anı ır are 
Muglada belediye sebze 
ihtikarmm önüne geçti 

AntakyRda 284 fa ıre, f er, tanıyor. sının una ere }U e yaşın.. kk lık Yusufun hasmının öni.ine 
da bir de1r"kanılı mısır tarla11nda ~' ~w.. .. .. d'i1 

Yevmi, Siynsi, Havadis ve 
Halk gazetesi 

Muğladaı1 yazılıyor: Burada seb 
zeye ımahsu9 bir hal vardır. Halde 
90n zamanlarda sf'bze fiatları umul 
madık dereced~ yükselmiştir. • Bu
nun üzer.ine beledıye bıitı.in sebze
lere narlk vormiştic. Bu hareket fay
dalı olmuşsa da bu defa da sebzeci
ler rebze getirmez olmuşlardır. Maa 
mafih belediye işe derhal el koymuş 
kcndı vcsaitile sebze ı;etinnek ter
tibatı m almıştır. Bunu gören sebze
.cileırı itıte'r ~tcmez yola gelmi~ler
dir. 

) 
m~ul bir şahl& tarafından katle - uu~':f~u go~l u Yu~urun kollar 

( Seydişehir Halkevi Beyşehirde dilmlştjr. Tahkikata el koyan jan - arasın~:~ :~;rı_t:rak dönmiiş, ve i~ _ .... -
~-------------------------.1 darına karakol ~mutanı Mustafa li t b' ettikleri oyıınla has • Yerebatan, Çatalçeşme sotak, 25 

Erdo~an bu esrarlı cinayetin failini çenge .. ~ nd··,.u"rmu··ıt'u' '" K .1 mini onun:: u,. · t S T A N B U L 
dedıal meydana çıkarmıştrr. . atı ' H lk Ad 1 ı b meharcti ve 1--------------. 
ayni köydenı 30 yaıında Omlan a • '- . ak.n n du t d kları Gazetemizde çıkan yazı ve 
Ç ldk d d L!...'d..i C' te ani hare1'.etı a?f!Sln a 0 ur U resimlerin bütün baklan e a. ın e. ouı r. ınaye ae - I w k Tkmı• 
beb de maktul Süleymanın katil yerlerde'\ heyr.can a ayaga a '"' mahfuz ve gazetemize alddlr. 
Oı.manın amca karısına göz koy - !ardı. 

id. • Halkın bu kalkışı, ortalıkta kar- ABONE FIATLARI maa ve onu ırevmes ır. . f ----<>----- gaşalık hıısulc getirmiştı. Etra tan, 

İhtikar yapan sebzecilerden iki 
lciJi Adliyeye verilmiş, bunlar 25 
ilira para ceı.as•na ve Lırer hafta iş.. 
ten menedılmeğe mahkum olmuş -
lardır. 

Karasuda bir çoban janda'l"nl'!\lıt. v~ huküınete mensub 
adamlar bağırmağa başladılar: 

kaçırmak istediği kızı - oıuraıımı •.. 
- Oturunuzı ... 

Ye babaSIDI yaraladı Adalı, Yu!Jufu altına alır almaz, 
İmlit (Husu~) - Karasuda Ca- kema.ne!edı, iki ayaklaıınl havaya, 

navar Şükrünün 1c.Jzı 18 yaşında göğsünü harn•ının sırtına dayamış 
Müriivveti, çobırnları MU6tııfa zorla nefesleniy ırdu . 
keçı~ır. Kl7.ln foıyadt üzerine Kolay değil; beş. a~tı sat. güreş.-

• • - ~ 8ıp'k çoban kızı muhtelif yerlerin _ ten sonra; Yusuf gıbı pchlıvan bır 
Karasuda "'eni yll mahsulü Beyşefıir (H~i~ - l_<omşuı~~l~le~obl. ve futbol takkımfıları den bıçaklamış ve feryadına yeti. adamın ü.; çaprazından kurtulmuş. 

J ka.zalnrdıın Seydi§dıır nalltevı tem- ...... ~ı~r.uc ır maç y8pnıa raa- M et fa d . kiki üste de· hasmını altına nlmı~tı. 
lzmit (HusWJİ) - Bu yıl Kara. sil ve spor komitesi azaları, bir can.. tmı bulmuşlardır. ilk giln yapılan 'ıen ,~ ka yı .... a aBynıkşe I ~e ykıır~d- Adal;nın k11rnı nefes. nefese bir 

d . h 1.. ,_ . . l u_ .. k b' k . tyara1'. açrnı .... ır. u anı B§l şı ... v.. •1._• 'd' 1. d 
ıu a yeru sene ma su ı: Ç<>1'. ıyı ve IUK gosterrne ve . ır ayoaşma _ım voleyhoi mfiÇlndcı gatib gelen Bey- detle ararunaktadır. kalaycı korugu gıN. gı ıp .. g~.1.?'.?r .~ı 
berdrntlidırı. Arpa, bugday, yulaf kam bulml'I..: ~ayesıle kazamızı zıya tehir'liler ikinci gün yapılan futbol - --o--- Çok kesildi~i ve bıtab duştugu go· 

iyidır. Zdürra eve körlüd b~nn çok rdet e~if~e~!lrk. B~ .vaziyet ·lsn~sı~- maçında da Seydişehirlileri 5.2 yen Karasuda plaj· rüiüyordu. 1 d d' .. 
memnun ur. ~ben erw eh rrkkgadzak.iet~ a larrmsa(ıMr IKl. ev1ıdnın )1emdslı ·ot~ miŞlerdir. Her iki maç da büyilk Yusufa, hasmdırıın a tdın a lZ ço-
de Karasuyu &u nshgl a ın nzn ı avı yı ırım a ı esen, hi h I k'b d'I . d lzmit (HU'Su.si) - Karadeniz le küp büı.iılni!ş uruyor u. 
haberin aslı yoktur. Karasuyu ne sahne, dekor, nk.aesuar mü.saiclısiz. r eyecan a ta 1 e •1 mış ve e- narında güzel bir plaj yapılmı§tır. Birdenbire: eağ kolunu Adalının 
au ve ne de sel basmış ve ne de li.ğine rağmen, muvaffalciyetle tem- rin ala.kn uyandırmıştır. Resim, ilti Bu plajdan bütün Karasu halkı is- kemanesi içine sc.ktu. Ve !lağlna di. 

1 e 3 1 
Sene Ay Ay 

Kr. 
Ay 

Kr. Kr. Kr. 

1400 760 '°° 150 
Türkiye 23.{0 1220 710 270 
Yunan 2700 1400 800 aoo 
Ecnebi 

AbOne bedeli p~indlr. Adres 
d~lştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilrnd
tlinlardan mes'uliyet ahnı11• .. 

eevab için mektublara ıo 
kuruşluk Pul 1lfıves1 llzıın~ 

Posta kutusu : 741 İstaııbul 
Tlgraf . Son Posta 
Telefon : 20203 

~ 

bu lkazaya Adap.ıızanndan sandal sil otıMflerdir. hal1evin voleybol takımlarını r~is.. tifade etmektedir. Plaja bir gazino kilerek kemaneyi çözüp ayağa kalk . 
gönderilmiştir. İk:i günJ;.ak bu ziyarette ıki halke- lerile birlikte göstermektedir. ilaveei de i.9tenmektedir. tı. ~ ~ 

=======~· 
Hatta be•ı yanlanndan geçerken: lBu ses blJl.a yabancı değildi! dt. K.omık Hasan efcndı lıer hafta - Dent7.e çıknlıın ... Jı .• Ev 
Biri ötekin~: Diklkat ettlın: Fınd.ılk Fatma! mezkur tiyatroda müsamere ve • !Hemen program çıııl HaJıçil 

- Deniz bu gece ne güzel... Sakallı -hoc~- zamanımda· daha rirdL. Medıha da her iı<ıfta Hasa- velU sandall.:ı meht.ııp05anra; }$~ 
M~ab ne güzel... değıl mi? .. de~ bir ay evvel; Karaköy poğaÇac;sın run oyunla:-ın.ı gelirdi. Etrafında. bir ıgezinti yapacnktıle- 11ı<lığı "

1
• 

di. Otdki: da bu tatlı dille beni soyup soğana birçok kims?.ler dönüyordu . Sa- lıcıog ıunda onların ~9ıncakt'~f. 
- Evet amma ... Sandala yal- lçevtiıımem!ş miydi? .. Onun damı kalımdan u~'lnmasaydım: o vakit; Ya'hudinın evinde ,ııt olur ~ 

ruz lbaşmıza -binilmez ki?.. diye iğfaline (?) hır daha düşer mi _ locasına ~i1ınüracaa ben de Jİr ar- Bundan enfas pr<.,gr 11.;iıtıdctl,ıı ~ıi 
ceva!b verdi... yim?... zu!hal verccekti'ın.: O derece gö. Beni .görmp:,1n: Sc\'l rıını... e et 

tAcaba bu taş bana mı idi?. . Yanınd~i kızEı baktım _ sene- züım.de tütüyordu. gi Afet gibi oynı.ı):0va1 .f11e~9l' 
Bir defa ıki genç kızm böyle bir terce sonra hizmetçisi Zeyneb ıle Şimdi sakal.m yoktu: Ne Me- konyak; ycınış1e:r· blr s• 9ıııt' 
ınuha:verelerine ıkarışmıştım da az Şişlide öWüıiill!n _ Şişli yıldızı Me diha beni tanıd.; ne de Fındık altlrm. Ka:·akö:yd~rı dı~ :f'B1~p,f1' 

_ 33 _ j söyliyelim d·~ bizını takma sakal- daha day':iık yiyordum... ikisi de diha değil mı? Fabna... bindi'k ... F•ıkaı; F~:ıııif o~ııtı' 
(Salkalda keramet varmış .. ) }aTdan bir münas!b1ni sana uy::.lu. eli maşa.lılardanmış! Ilcmn •A •• Bu kanarv-a kuşu nereden kaç_ İlki hanımla 'köprü üzerinde bir defa sill<"stnı > 111ıızd·~1 ~ e; 

derlerdi. Haktkate:ı öyle imiş ... ruversin ? .. diyo::ıl•ı... Teribiyes l.C bak •• UtanıJi arlan • mış; Fuıdı:k "'F'atmanın yan.na . na.. çarçabuk ahbab oluverdik. için; neler n.?tc: .?;.;ın~ t yc(ll'~ 
Şaziye sultanı!\ bir muzıbliğı ile Hakikaten ıgençleşmıştım .. • Ka maz ... Ahmalleh şu şemsiyeyi ka- sıl ~lmişti? Me.cühayt göniT gör _ Fakat; nedl'ns<'; rındık Fabna mi; k&tefrmt; cu dıtt11~ı0' 
sakalıımı kaytbcdince ış1erimin de v:uğu; ciiıboeyi; samur kürkü de fanda parçalarır.n ... > <liye bir çı - mez )l'ÜI"'?ğim (hop .. ) etti . .. Kcn.. yüreğimi h<>pla.tıyor ... Kendi ken_ ğ'imin iç cebine 

8 
rdtl· 

bir kısmı e~lldı .. Ebülhüda elen- 9Jfkarnuştım ... Başka çare var ımy kr..şmışlardı ... Bu eski dl'rs hah - di 'kendime: «Eyvah Fındık Fat _ dime de: tirdim. }lt(:> vt',,oıııt c9' 
dinın to'kltesine gidemiyordum ... dı? İki drihe.n bir çekirdek ol - rnnda kaldığı için bu defa hiç a•- ma ... dedim ... Sen yalnız olsay _ _ Mil:ınkün mü':'.. Bu defa Ne güzel bir ~ fl!l/rGt f tfll' 
Bizim falcı dükkan. da ıkapalı kaL. muştum... dınmadım .. . Yürüdüm. .. Sehhar dın 'bu akşam benden b;r 'bardak lkendisini tamyorumı ... ~ni kafi- Mediha; m.ek!ı .. F nd1'J 111ıSI 
mışb ••. Çok müteessirdım .• Ko - :Bir ge~ yatsı zaman: dalgın bir 13.vanta kdkusu da benimle be. tetkos su 'JU çıkaramazdın... Fa • yen soyanııız... Hl?1l". nıhayeti bir zib bir bahis 

8
\, ııiz de -

mik Hasan e{endı ıbilc: dalgın köprüden gidiyordum ... raber yürüyordu... • kat... Yanırıdakinin hatırı içın kadın!. Ateş olsa cirmi katlar yer kaç para td~r\t,,crdıı~.. gıbt .-
- Yahu; sudan çıkmış hindi Yanrmıdan ik: genç kız gt>çti. . . Fa- Kızın bırı sabredemedi. .. Yanı- Şengül hamamına girmiş gibi bile yakar~ ... B'!n~m gibi feleğin çern- açtık; onu d':11 ;ır 6°'ılC~ar 

yavrusu gibi cascavlak bIT şey ol- kat nedense ben yavaş gitsem on.. ma yakl~tı: l'öilc royula~a~ım galiba..... berinden gt?~miş bir adama; ne :Mensur btr ,Ju1• N~ 
dun. İn.san sakalla ke_r1ı fcrlı olu- la.r da yavaşlıyorlar; dııracak o1- - BeyP.fen.di; dcdl; afferfersi • Şişlili Mediha: Henüz yeni ta. yapabilir bu kızcağız? ..• dıyc te-~ b8ı?r1~~~ bu:_ ~) 
yor ... Bu kı:yafoC~ sana kımse ho- sam, onlar <la üç beş adım ötede n.iz.. .. Sızi birine benzettik... İs- mlıy.ordu .. O vakitler Osmanbey selli veriyordum:... ~ (~ ...,...,... ~ 
ca demez ... Bari Asını babaya duııup mehtaba seyrediyorlaıdı. m1ın.iz nedir?... gazinosu.nda küçük bir sahne var. K.araköye gelmiştik!. Medfha: 

.....-



Temınu1! SON POST Ji. s 

( 
\.. 

• • "Son Posta,, nın bulmacası: 7 J 1 eli mi? 
' J .. ·• • • - • ·~·: •• • 

Ruzveltin niyeti 
harb mi? 

Napolyonun· 
Moskova set eri Bunlardan 30 tanesini hallf?derek bir arada yollıyan her 

(Battara.Eı 1 inci aayfada) (Bqtarafı 5 inci sayfada) okayacrımuza bir hediye takdim edeceğU 

GOnderilen cevabların 
neşri devam ediyor 

..... ııa.1--· ı m 1 m Rn s ~ . . . y 

~vazenesi yerinde 
ııyanlar içki içmek· 
n çekinmelidirler,, 

"21 yaşını tecavüz 
etmiyenlere içki 
verilmemelidir,, 

Avrupa harbiru daha 2iyadc kaıı~ dirde Napolyon ordusunun ıtop~ adc Soldan aa,ia: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 
binne:ıc:tıan ibaret olan siyasetinin eli, Rus ond'mllndan fazla idi. f alltat ı _ B1r nc'fi e =~ıı:ıı=~=:~=-a 
yeni lbir deJili olnrcık addediliyor. Borodino'da, iki ordu arasJOda bir rlk (6) insan en: 

Burada, D. Ruzvelt'in, bu lsveç müeava.t hasıl olduğu zaman, top di (S) 
neşriyatı hak.kındak.i noktai naza _ babmmdan Rus ordusu, bir derece 2 _ Boyun Q.ksl 
rmı heıhaJde tasrih edeceği zanne.. ye ladar Napolyon ordusuna fnik Bir :rumcadır (3) 
dilmektedir. Sırası gelince Ahnan - bulunımaba idi.. 3

1 

- Kırmrıı (2) 

ların da bu hususta vaz.iyct alacak- Ordunun kuruhışuna gelince ... Çok yaşıyan bir a. j ıı--llôiıii 
Iarı beyan o)u~ak_t~dır. . O tarihlerde her Rus fırkası J 8 ta- ğaA; (5) 

Bu meeelc şim.cliljk nWnha~an burdan ibaretlti. Her f ırk.anın mev- ~ otum 
Amerikan milletini a,iıkadar ettiği cuclu l 0,50-0 kişi idi. . :- (

5 
B aJll1'ı 

için bu hususta söylenecek bir şey Süvari fı:rkalarına gelince, hor bllgiSiZ ) . ~~ 5 
yoktur. Alman ımilloti hiçbir korku süvari mtkası bdheri 2400 kişiden mvun a.ynı , ..... _,..__, 
veya e-nd.i,... dnuwnnmaktadır Ha • "b 20 ·· ' · b"'l .. w.. lı d t1 ~pması (S) 6 

• • .. - -~- • • 1 aret suva:rı o ugı.me ayn r ı. 
5 

_ Ba.l (-41) 
drserun bu kadar açıkça kenchSJne Bu suretle bir eüvari fııkasının mev h ~ 
bildirilmiş olması, mezkur mahfel - cudu .f8,000 kılıç olarak kabul _ .~ - mı. m 7 

4 

lercle Ahnan §":Ilerin.in hAdiseyj yal edili eli Qli\ (6) Kutınbm 
_,g_ fk~ · · ·· ·· d 1 

r · C sattığı (2) Bolu Tcıbak ılar mahal • • Balıkesir .ıhhat memu- nız~.c.u:ıan .e arı. umunuyesı on~n e l812 yılının ilkbaharında, frr. 8 
de p .. Ç L ' değil, ay111 zamanda Alman mılle - cistan, KırLm, ve Kafkas hududu da . '1 - Boyun nk .. - - -

Clf4ko:y a?.kaR 1 nu- TU Şevket lJ,,.bek: tinin önünde de miJ.nakl\şa etmek dab.il of<luğ'll halde bütün Rusyada Sı (2) Ced (3) \ 

"'fr/:!.. A.~flled Y~l~ j - An'kethı.iz içtımai bir der<li. azminde oldukları anlaııhnııkta - mevcod olan Rus askerinin rnikta.n 8 - Bir ı1cvı ku. ·~~ı--tl--ı- --· 
.. . .ıtun mene.di~esı doğru :niizi tazel.:!mesi bakımından cid - dır. .. • • 283 bin piyade.;. 25 bin topçu; 14 mn~ <5> Aptn:1 <4> O j j 
dır •. Üç .bE;> kişmın as3Y1f ve den faydah bir teşebbüstür. Birçok «Çörçil, Ruzvelt, Stalm» bin de süvari idi. Bunun haricinde 9 - ç.'lban <4> -

. tı. bozınas:ıe mühim. bir kimseler gibi ben de büyük b!r a. Bugün Aım~~ har.iciy~ nezaretin- gene aüv-nri olarak bu1aunan 30000 Bir e.,,ya <4> . • [+ 
tY1 i"'kinde.ı-ı ve neş'e.s nd"n laka ile tak.ı"b ediyorum. Aley • de mati>uat

1 
mumulmessıllcnne ~ be - Don kazağı mevcuddur. Peterebur- 1~ - GU%elin 1 _ 

rum. ltrakmait hakSlzlık olur. ıhin<le ve lehind~ serdcdılen fikir- yanatla bu u~ uştur:. • . .. gun muhafazasına .ayrılan kuvvet - aksı (6) Sene (3) > ı 
l1QV\ alkol, muayyen m;ktar- ler güzel. .. B.,11 şahsan bu afetin ~ulk.ud;ı. d.uvcl pre?8'pl.~mnın boy )er bu hesaba dahi) değild~r. l1 - Bır kadın -
rndığı takdırde vücud içm Lv ... ıı...h·,de . ve fikirlerimı şu le bır ~lAlını, bolşcvıklerm ho.sta-n.e Napolyom.ın muanam ımp rator ismi (5) . Nıda (2) . 
h-'·- .,.., ı. t . . !u:nr b" d,.. :--;,wu..ı yım -ı· . gernııenne karşı hukuku beşer kaı- ı...:c.unun dört. 'bir kö~ne dağılan 12 - llk hıa.rf"ının sonuna bir t"S> 5 - Şöhret (2) B1r kadın i.sm1 (5) 
... u.a. L· ib.a ışı -s· ı .r '""'" cümle-lerln arZt.>uryorum. d 1 . . ..ı...ik dilm" -· h k ·~ 1 "" edin" ls ( 4~1 "~fta..ft-~ (3) Fakat 

L' • l d .. - .. . . . . . . c mmın ta= e ıyeceııı a - ol'dularını, ve 'Spanyadn harb et- .&.W°Ye ra •er> o un 4} 6 - Fu;....,. mw.<WJ~ ıe vardt • .:m bazı ınsan ar a Her üirlu 1çkı cemı)et ıç.ın mu. kındakı" beyanatlarile ayni zaman.. _,_ la ı_•...ı_ • b" --'- . . Y·-•·--..ıan .... ;;,.- (3) Bir ..... "'~ (3) 
:ı Y•ı..J· B 1 •t"d l . · . . ·· , - mıc:ı&;te o n ıoıraı;aç yuz ın ;.w;Aerını uaanu ..,,...... • J-~gıı ":1-ll'.t krın a~ı ı 1 

.a c .~ev: zır ve tenlikel~dır. V~cudu~ a. - da cltıyml.lf bulunmamız enteresan hesaba kaan.a.zsak, Rus seferine ı - Htmubatan biri (8) Asya.da 
7 

_ NQksanslz (3) 
d t1 ~ır 3 kı'~ an~mk .. 1d~n kole :ihtiyacı vardır. li 8kat :mn 

1
- 'bir tesıactüftür. ba§landtiı zaman Napo}yonun eli bir ü.lk.c (3) 

8 
_ GermP asılan. Ö!'tü (5) Şaka 

a ~ pe a a ı:nun: ~n u~. dan murad, anasonlu i~lciler değ~ : Bu tesadüfün. Çörc;il, . R~zveh akında 360 bin pjyade; 70 'bin aü- 2 - Şöhret (2) Çok iyi (5) 
...,ıd btr l!Ua'!:ı rnah1yetını hnız dir. Şekerli maddelerın ekserısı ve Stalin araaındaki ahengı bır de- vari 35 bin de topçu mevcuddu. 3 - Hayvanların yattığı yer (4) (f~ _ ~ ~ ('l} sıoo.tıo.t (4) 

•.n lazım gelen ibu tedbirlerin bunu iazla.sılc temin ede-bilir. fa daha isbat ettiği kanaati hüküm Bu rakam.lan da şüyleee hatırda Ekilen arsa (5) """'J 

da alkol derecelerim indir - Vücuda bu suretle zarar iras eürmcbedir. tutmak lazımdır. Napolyon ordu • 4 - AJol!mın aksi (4) Klıdmın nk. 10 - P.!at tesblti (4) Bakırıı. 'VU!'ll • 

.ge1ir... eden alıkol, şahısla:- ÜZE'.rindeki iskoçya ve Mandada üsler larına karşı filen harbe İ§tİrak & (6) kın (5) 
mır; t~a~.e:- \'<! bünyeleri ko. menfi tesirlerile birçok vukuatın Nevyor'K, 16 (A.A.) - _NeYyo~ eden R'U5 or~l~n?ın sayısından lk h b 
ınuz lÇln de propagan\13 il\.~ Çlkmaısı.na o.mildir. . Taya:nj.s ga?.~lCS'nin askerı muhar- yukarıda lhah.ectfnl ık. . Japonya bı·r askeri Amerı·ka ha 1 ar e 
~acaat etmemiz icab eder. Cinayetler, v~t.i. ~a~liye .. k~- riri Hansoıı Bahkin, B. W:JJkıenin Napolyomm Mosk.ova eeff 

~ itiöarUe içkiyi tamamen zalan aile geciJn;ızlıkıen, su::sti- İskoçya "Je şiır.ali !rlandada A:rne. zamanında Rus ordusunun ~ zayı harekaA t tasarlayor gı•rmek •ıstem·ıyor 
lan kaldumak bir fayda temin ma~ hep b•J cümledendiı. Sağ - ı:1lkan üsl<>ri te.st'ii hak!ıtında ızhar tarafı general kadrosdunun umıen, 

· h k"' ·· k t · · &deli bir ce • zabitıwı bdT'08unun a tamamen ~ bilakis çok da .a otu ıı - lam bünyeli ve emız ~r . ettiği anuy•.ı ınevruubahs cdereK .
1 

lrneıa j.d" R dusunun id. (B.Jtarafı 
1 

· · fad ) (BQ.ftarafı ı inci sayJada) 
DlelJer doğurur kanaatinde • miyet olan Türk camıası her neovı yaııd.ığı bir ya21da bu arzunun bır c~ı ko JL __ .ı. 1~- ~~ 0:ahasındn ol- Bu Te.rni bey natmt:.JKaay ~ . iıaroc filen gırınesi ıçin en_ iy.i yol 

• bu'ur > t ··ibe \., 1 d ah • ı. recı avll'OOU, aı>&er ı , onoye run kl 
• alkolü men.ur" 

1 
• ecruı ...ıa onun an ve § ~ı uır d w k d umi malumat saha- iırq>aratorla 2j dakikalık bir mü _ olduğunu söylem1~ ve dem ıştır : 

• EskitP.hir Sivrihi•ar ca~- e Van, Şeriltıt caddesi Fah- ~alcoo.ı:~ ~aha fala bir kıyrr~et sı~Ta ~ :~u;ahildi. lakat yaptığı Hayama saıayından _ Izlandarun işıgali, Amerıka. 
' 168 namaraJa Talısın • ıfade ettıgını beyan eımcktcclır. R _..ı ·k· c· zayıf tarafı. döndükten -40 d k.ika sonra MBlzın nm A--.. _ ..... a 1·şıerine bir müdclıal.e.-

nı B '!b' .. 1 ıes· . B R lt t ua oıuusunun ı ln ı .n.ıvı-...,., 
• • . · ihf 1 ib" _ u ıgıı 1 u~ e::- ıs~. · uz:re a. ordude. d~ )j.n mefhumunun yanlış ve hayret uyandırıcı bh §Ckildc sidir. Bu İc:!g:ılin Aroerık~rım .mu-eç. . - İçici, saır tyaç ar il ! sı rtdiından 1H'ı.1 edılen sıyac:etın gay. ı P ı th"k bn "" · l 

_ İ~'1Illn orta~an kaldınlma. nda ..,lınması .,ereken sınhı ve npftwı· ·~· b b" ı· .d. an ~lmış ohnası, ve yanı§ ta ı yapı ış.tır. daiaası •rin zarurl oldugu soy e: 
y· rası .. ::> ri ~· ı ma ll" ne ıceSl ır. cd'I · , _,.. Kab" · :~'1L.. K · · ır -..lh 41· tarafla. deailim l\tüıva • . .• "ht" ]ardan birid'r . • mesı Kn. ınenın N'wasına onoye nın nemez. Bu bır müdafaa t~ırı 

. ıç•erind • b" \· ·e h<>ııgi belki de ru.nı 1 ıyaç .. .~ • Ordunun bütün sübayları bu usle- Ruıa ord'urunun üçüncü zayıf ta. nezdinde saat 17,30 da yapılan fev de~tdir. çankü Almanlar . Amc-
JSı ) ve e ır 1

;n5rse i~~n, Fakat ne ya~k kı~ h_er şe)Jn rin derpi~ e'iHmck~.; olduğunu, fa. rafı, oı-duda geniı hir hımızlığm kalade bir nazırlar içtimaını müte-- , 6 ..... ı d 
dcJlııa . ~e kıkodar 1) kı muh- ifratına varan ınsan ihtırası bun. kat lhenüz tahakkuk etmiş 1bir şe) alıp yürümesi, levazım ubitlerilc akıh karar verilmiş, müteakıben rl<'.:!:::1 takarr.~ ~:~ya c~r~~~da-

1csi ~ rıcıne ç m~. kç ııy.nag-1 .. da da itidı.ıl Vt: makuliye~ hu<lud.. b 1 •• ,...mad·1r.nı bili'-·orlar an\ ~n o.r4ı müteahhidlerinin ordu baş,vekil trenle Hayamnyn hareket ki .n.:ı.~~en a ıı; al~ k; mil. 
lıi!Jgutnuz n"ı::.'en·n · mak d B" uru-.. L5' .ı • w • 1 · 21 ~o T k munas;!betıe"o .ge ınce, ı 0 

kk . :..- kd' d ·· .. larmı aşmş bı.ılun tn :r. ı - <>- yu 8oyup sogana çevırme en, ve etm~r. Konoye saat •" ta o . -. ·-
1 

Şjmdiye 
i ırki ~\~ı~dır :t~luk~a:a!~ı:- nacnaleyh, içki ihtirasını ~ıboş 36 saat mücadele dolayısile de a~erin. gayet kbötü t~r yoya cl'"ônmüş ve kabineyi . thc~~~r ~~sulıh 1;::d~ ly:şıy~~ilrnlılara 
r ~. •Ç ımaı op . b ralk:mamıza i'l'llc5r. yoktur. .Fa . §ekikle iaşe edi.lmesı ve her nt ır tıop}ıynrn'k impcuatorun ycnı u~u- ar ıan a. • :ı bile 

C\::;~utaz. bir. m~vkıı vardhır. 'k~ lbiz bu isi topy kim bır yasakla (Battarafl 1 inci aayfada) tarzda giydirilmesi idi. . metin teşekkülüne kadar ~şlere ~e: karşı .d.ü~ancn. teltakıkd~~· :ıme: 
:r""-11 ır z c !: devil, ba:u ntas.beı tedbirlerle yap. van toplarından yardım gören Al- Tabii hunu bütün Rus za.hıtanı: vam edilmesı h"k.k.ındnkı emnru ~ b~oır 1edbırc ev 

~ ııeml~ }1)' -t:mlyorurn. ~ ınecburuz. mnn kııt'aları bu mcvziın brttarya. na bütün Rus ordusonun ıdarecı tebliğ eylemi~tir. mişlcroır. _ 
b \~ mübareki içer;m .. ~- .:sır defa, 21 .)~~· tec..~ et- Jannı sust.u.rmağa muvaffak ol. kadr06'Ull6 teşmil etmek hata oh.ır. İmparator Tnlcyo'ya dönüyor ıB. Taft. Ameriko ibalkmı~ ruz. 
12 s etı ufak bir zara:::ını gor- mıyen~~ sureu knt ı~dc ıçkı ver muşhırdıır:. . . du. RUl9 mdhazlerinin verdtlcleri ma Burada, vaziyetin fevhlade ne - d€ 80 inin baroe girmek nle~hınde 
1 oJ'°1Jıld.kis ncş'elenir, yemeği memeli~z·: ·. ~u çağ.a . ula~amış .1 B?n~k"uzcrknc; İıyadc. kudvk~le - Jiımllta naz.aran, o :ramanlarda Rus zaketi dolayısile :mparntoı ve im • olduğunu söyıemiştir. 
ı-ııe ah:r ve 1eliksiz bir uy. olanlar ıçt k'€n takdııvıe agır re. ~1 e ıstı nm .

1 
ı.t; arı, c;var ~dd 8 1: <>l'dusuncla, Bogr1:1tion gibi, Kulnev paratoriçe yarın öğleden sonra Tok Amerika ordusu Ofi· 

eri!ll. zalara ~rı:ıtınlm&hdırlar. Sıhh; gına'kh me-:zı C'J e~ ~çı a~ şı etli gibi, Rayewki gibi çok. namuslu ve yıo'ya döneceklerdir. Vaşington J 6 (A.A.) - . · 
Ankar Ah J H durumu rn'..isa\d olımvanlar1a muh bir ateşe ragmen bııl?kte ilerleme • pek aevilen generaller de mevcud- Matsuoka, birkaç gündenbeTi ao Re.isicümhur Ruzv~lt, gazeteeik. 

ralı • el me asan telif çağd:ıki insanla.ra da alkolü ğe m1.rVaff ~lm w lar ve ~tşlıca du. • <Arkııst var) ğu\ algınlığından muztnrib oldu - ze hita:ben demiştir ~~li d .. nyadaki 
: . . . • m.. em 'lgln gln mazga arına ğu için kabinenin fev«alAde toplıuı.. Amerika ordusu, . d u b" "dN 

,.._ Içkınin kaldırılması. fayda men~t121e1ıyız... . infilak maddeleri yerleştinnişleıdir. ·ıht·ııaA s davası tısında hazır bulunmamn, buna orduların en :küçü~1~?n ~ ~il~ 
ne zar~r getire<:ektir fikrindE-- .IBütun. hu redb·~e: n~ce iti · Şiddetli infilaklar neticesinde be • binaen kabine başsek:re-teri ~~tw.. Mevcudunun. üçte 1! 1 ~:r·a tfrada 
Kaçu.ç:lığa yol açacağı pek brıle vesıka usulünun ıhdasın:ı ton duvarlar çatlıyarak yıkılmış ve (~ 

1 
. . yf d ) otca'nm ietifa imza~ını. a!mak uze - bucılıann ye..,,.ne >'rdunun inhilal e-

i olan bu memnuiyet diğer t.t. d~y~k!~dır. Bn usul, hf'r ~an. içerid'ek~~e~ ölmüşt.?r· eırler<ien bor .. ald~~ı &am~ıt.c:!l- re ikam~lfıın:ı gıtmi .tır. . . alı~• ta~d~:ey~ktur· 
de·..1e• büt · . ··t sı·r gı bir yasarla'l çok daha amelı ve Bu mühim mevzun zaptından son Y. . . -s- k"b ~ k k '.llkrrıı:; Konoye ka~nesı 1dare- <fecegwıe .~ ._: ... ir: 

VL • çesını mu ces . • d"w .. tudlenn ı"" .:ırmı ta ! """ere O- t "h" . ~':Li bt:. H ti> ıı&ve euaıı;r-. pratiktir.• ra hÜCilnı kıt nlar1m1z ıger mus • . :ıı• ·_ t...~ ğ 1 r sinde Japon arı 1ntr. mun m "- • . d nun idamesi veya -. ·ı b ·ı . mıcıvnrı :ıliıgınıı, uuzı m .. 87a a - . r . 1 1 t c;:,: ..... dı or u d dilm • ırı~ f:;i m• tedil bi Jd sok _ e BarMJ Ta%ıxaan H. z: tabkem mev~ ere. u me,-L. enn -., -~ . pt ğ müfrE'datı dıse en şun ar o muş ur: v• • ~·· ·ohilaline müsaa e e esa tıı.ı ~ u .. r şe e ölü zaviyelen tarafından yaklaşa - dan lcr . ıle Y~ 1 1
. ve ,..,nın 1 - cl\Ulli hizmet bırJıl:,'ı» nın hud ~ birini tercih etmek ko -~. t~le ~er ıkı tarafı da mem c- İ~, beşeriyet için zararlı .rak, bunları da infilak maddelerile fııtU!l"a ıle tesb:.t edılen'L. e~i· ı . • tesisi ile tahad<!.ü!9 eclen totaHtcr şılderı Bu babda bir karnr vermek 

t\:, ·~ır.~ - dana doğru olur. bir rıesnecFr Cemiyet ııızomını tahril> etm.i~erdir Bu suretle beton bir !kısmının kend. ih€sauma, aK,h ·ıı· h . t .. . bütiin sivtı:.i !aydır. ddit 
f~ ·~'""ll Yl mc~huı atalar SÖ7.Ü- altüst eden. ;l'kol bütün fenahkl<:- •müdafaa ... t. .. "l'JÜ~in cenahları za - ar.kadaşlan namına satın aldığını, mı ~ ~re~c , ~zerme .. l:on~b:nadcni~tısına hücum 
: ....... ~.;~iş yansın, ne kebab.> ra 'Vlnl Al"'llaktad;r. jr:.nnin tahri • rar veremiyecck bir hale getirilmif.. vezne kntfoı Sami Tıpas ta tahsil- paııtılenn1 .rup :,~sıAimanya v': !. Novyoı'.ıt., 1€ (A.A ) _ D. N. B.: 
' ................................ , J - -ıı·- " • d Sü" ac· ..ı ~\" tarafından ceb"ın 2 - npouy ) f ı ıtt ! 3 - • d" k' i \ batına en korkunc misal, şahidı tir. ar _ c .. ı~ ... . . . • h whya-.1 üç ta nr 1 New-York Tımes ıyor . ~: 
. Bir izah olduğum bir vak'adır: de görüldü.ğu btldırılen 250 lıranın talyaya'Cl" ag . Bahriye komisyonu reısı ayan 
1 mı.' "k .rA- \,.,;;,,.;iktUm. Bizim düatka~ miş bir de raKı şişcr.L .. > kardeşi tarahıcia;ı motosıklct satı. kın :ılt 1·1 tilan•n sebeb~en _ azasından B. Walob, bir ır.ülakat 
' .~ " UYUcularımız gönder .. ...,......... ... '""Y'- • k d" . "ld'ğ" . s . . isbfıısına se • B ! ~C11>.-.... ' nın yanında ork y .... 11 bir bakkal Bu çocukluk tedaisı hata tiiy • laralk en ıs n° verı ı 1nı, vezne- pens Ko.noye nın • t" kzırş• esnasında, baht' ye nazırı . 
t ~·ıı.olann &ynen neşro • ~ A • 93 . T . · r .. cı·· yıı vnzıye ı C .... :ı. h . 
t• C!J:,ı_ ..L.- ·ı.A·-t tın .... A varoı. Bu- adam gündüz demez ge. !erimi ü:rpertir ve hır yerde rakı dar Celal ı.~~ l 9 senesı cşr•nın. bel> bugünkıı un 1· b. kabine lü. Knox'un g 0 çen lLma gunu -ua. rı-
~l' -uı ş ......,.... e e .. oco- ' l"k h t nın el h kuvvet ı ır . 1· b" . t" ! liu a- 1 ..: ... e -- ce demez su verine miıtema::iıyen şi~i görünce derhal, bak'kalın de 20 sene ı a:at sıgor as ııında a a 

1 
. lmekıedir· ye 'komısyonunun gız ı ır ıç ıma. 

• b.ı .. t •<-U arını ye .. u .:ıw • • •• • b" k 610. l aldığını odan ı en ge . f ld x. b t t i -..ıı 
1 

1rolt lsteroik Fakat hac.. rakı içerJı. Oldukça serm:ıyesi y~. takalhis etmış CCSC'di gözümün i'. muddetı ıtere J ıra • zıımu in :imparatonçc sn) ~ - ında yapnw c uı;u yana ı e. 
t '1..~~iğl · ancak ce • rinde olan bu bakkal, gün ge<'tlk- nünde bütün dehşetıle teressüm ve 3000 1ira da Emlflk ve E) tam ~ratoTokyo'ya dönroüşle;dır. yid etmiştir. Bu beyanatta. hır A-
i ~~~ esaslı :f"akiMri iht1Ta rr> ziV!ln e<liyo:- sermayeyi kedive ed Badkll!llndan borçl:ı~ar~ 1~ 5!; ydy ~J '.:0 kabincrinin daha .. zıy~ - mer·kan torp"do muhribinin vnk· 
• ~ı..'.~ ,ft_ ...- ·.ı- ' • er. . _..J y ·sehırde ;(arı. enı a....-- • k h" lmnSl uzcrın- b' Al d . 1 
a "azi~-n neşre bizi icbar yUklüıyordu. Fakat onı.n bu peri. Nitekiın b·ı çocukiuk hatırası nesi Nısa~unu;ı en·~ Jdığını, nın- de bir ask~rı n me 0 kı d n· laşma'kta ohn r man rnıza -
: ~~1 ~_?kurucularmıızın bu şan hali çıtlı.: ıuzun sürmedl Bir beni bu me'lhus iptiJaclan konı _ nnmma bır .ev 51~tı~ ~u slıylcd!. de cheımruYe.tlc du~hn\ ~l ır.a:. trsına. denııaıtı bombaları attığı 
\ ~ir ederek masuı- ...ı. .... m dükldınında onu ölü o1arak mağa kfıfi gc1mift.ır. İçkinin orta. aş:ınm 240 Jııa 0 ınıı;u .. aat 10 30 a Japon gazeteclsı bu munk~se hearebyva.. b"ldirilmiş~ır . ..,...,.. Muıh tem• varı .,.... ~ ıh· yazı a topye un _;;.,__ _____ _ 
~···· llmU.;'Oruz. buldular ... Tclkaliüs eden «-St>dı - dan kaldır•ldığr:n duymak, bana ~ıa· .. dağı . ır . k için ehemmiyetli 

iı.,h~ ···~...... .) nin yanıbac1nda v:ırıyc kadnr içiL saadet ve .. ~r~ktir.> talık edı ı. ._
1 

m b'"' ~~et~e gvırme:rı"lecccmnı· ·bildirmekte • f ngilterede hava d........-"1.-..:i· .. ....................... "( .... • •• •• ç, d raknb aa. J p,.. a:aranar cı-
'"ll '° ' IJçU dalları gorunc- e di k b l • 

........ ~"lll(!.'>- tıcu kadehte kendİm. Ben boyuna arz.\ mev'uclu SO!'U • mı.ytim. 1100 ...... Jdi. r~--- K k b" esi impara- ur an arı. 
li ı ~ b~ı dım _ Oyunlarla; oyuncularla meş.. ş o- • Ah Fındık rı-~m onoye a ın • 1 b• 900 ")"" Orıı..~ lcıoglu 'lida ·•• . . y-0rum: - Ah ~f"'1'h1l.ed. . • • torun iradesi çıkıncıyn kadar yenn. 4 ın O U 

....._ .., g.Uıii• . aha gelmed; mı? - Daha Halıcıoğhma gelrr.Edik gul... deıniiler. Fatma ... dıye 1n1 ı~... de kalaca'ktır. ~. Hl (A.A.) - Resmen 

....._ CQltııfvJ·lllYorlar: mi yahu?... - Bir ~n b;~ b~:ı!~ -~~:. Yeleğinun iç cebını yokladım .• : Diğer taraftan ş.imdiki kabinenin bildirildiğine göre 1940 İkindka. 
~ lra~a.bith1 ~.. dıyo_:lardı • • Onlar gene gülü~yorlar. , oyruyaynn n o Ne cüızdaı~ım ~ar; ne saatım var' kuvvetlendirilmesi d~ mevzuub~hs. nunundan bu senenin Haziran so. 
~rı Qc~t<:? adar böyle denizde - Ya.hudinin evı yere mi battı miş. tt masın' ne kösteği:n '\l~ •• • ti&-. Bu suretle bu kabınede asken e- nuna kadar İngiltere üzerinde ya-
.... ~lu .. ~ yatttı?... Sakm ~n! burava o a tr . .. !Bereknt vers.n kı ceblerimde 1---ımlann artırllmasHe Japonyanm . b ..... h §üyo ı H ı da b3na çok kızı- b k ...... l pılan duc:ımn.ı ihikumlan netice-

h._ c.ıa"l"· r nr· Med::ı..a -ıı·ı_ ... bı"r .k"deh rakı da. (Kel nsan 180 ı: sekm: on '<:uruş ozu para varmış .. J y·n·ı ve bü"'ük bir maceraya atı a. :r • 
''>I l -2 - ' ca .ıu 'l:.l .. rd Civnıı .ıarln tam •• ı d s d ld "- J d s sinde 41 om 900 kişi ölmüş, 52 bın ....._ l'lı~? nır:n, ~ k dar • ha verdi... cİ•-..~memı> diyeme:i;m. yo u.a .. lmı tıın Bu p"ralan o~un- Hatınma ge ıyor u.. .• a:ı a a cağı ırohmin ollunmakta ır. ~ızan h 

in..· Y . • .., .. - ..:- k deh · Alnı } J J 178 lk:işi yaralanmış veya astane--~~ IlUc!· . Zcldr olsa, çile·~ şcrbeU gıb· içe • rasım . · 'kal'1'1sında ye. _ saıfıo.ş olmuştum ..• ""'on :1 ı :ç. haberlere göre an r apon a • 
....._ 0tll? ının C'Virc ciaha eel _ cc'ktim ... i~tim.. Fakat ondan cu ~Jarıle onun mıyecekti.n ..• Fakat Mediha elile nn SWeryada Rusları~ deniz ey~ - ;y=e=k=·a=l=d=ır=·=lmı=ş=i.=ır=.======= 
....._ ""tıa d.ı sonrasını bilmiyorum... dikçe. "" Çil çil Ura - verıdW için reddedcır.emıştim . letlcrine ealdırmas1n· ıstemektedı~ - endi m~nfaat!erini telif ederek 
h u~ Celeceği 1 - - Karşıma g. ,. ·· Hal , ,,.,, Yahud• · , 1 (Radyo gazetcsı) 
col'i tıı~,e. z. Göııü:mii a!rtığım zaman '8'!neş b .,dur boz,lur bu oros. - il ~Os•'l. •• n n e' 1•· CT. nüıf" uruna Hindi Ç•ninin cenubuna 

fi,. · Ade c1'k1anmı.. •'- H ı_ı şl ı. t a. ----~ '---ka.t tasarlantyor . ., .~r(!r> . . hararetini havi artı..-m stı... T • o 1 kızlara s:ı..-fet bakalım .. Dur -ep sayı.r...ayı arım ua ırıma .ruıu:n unn: götürmS. isters" bunu ancak ce. 
~ ~·lı ~raks1 clıına .. ta öğl ezamam yaklaşı:' ordu.·· Ne.. ~ po d ;;ana elbette bır Aliceng'lZ geliyord•ı... Londra, 16 (A.A.) - Royter a. m.rba do11-ru genişletme planlarJ. 

"eJtn,. o·a aheste girlt.n. redeydim? ... Bır cJen•z k(narın1 - 0~~nue oynu-ım... Fakat ... Ne ~arc 'ki: Ne C\ mu- jansının diplomatii~ muharriri ys- nm tathıki için yapmış ola('nktır. 
ttm pciyıne flanıcn da!. .. Bir odun dep<.sunun 'k 

1~~ ~ Dıyor\lu. havy€l Halıcıoğlunun pS~·ıne viiz zıyor: Roytere göre 
'l· hü ~ dolıışır. salh f1J1de yatıyo-rdu~·d· d ~ ~ K Ikt m E•:rnfıma baktım sürebildim; nt de Yahudının dest: Jap<>nyan n yeni lh ns'keıi hy To'kıyo 16 (A.A.) 

"'- " ~ Yo .... rn. ekteb hayntın. l."sım kum, çsmur ıc n ev ı: a. a l . . . ~ • . . . .,,_;,tini ôn•>biid;m... _,,,.·et tas:ıı hdığını J!İ1. teren. ala. nı·a~ı bildiriyor: 
't.I ~ l ..ı:.ı ~ 1 Jk+ Z>hn n. t::ıp. Odun y~gın'arının aras ndayım ... -F•..ı "'- ~..,. k , ·~ k bildiril 
}' · · titn · vas yava ~:ı ım. · . '· k . . b vd b" d., d 1 Umarsııı bfr niiraz;ş açtığı 1>iıı mellen tng~ltc"e ve Amerı a ÇOA Salahiyetli bir kayna tan 
b t ız ne &Uzel ge er. hyamwordıım. Benı ~uravn ım Ş_undı ur an ır "-~ uncu ara 7nlım içıtl amma: yakınOa ~akib ediyorlar. diğine göre, Kon~~. ~ab~neesdi;~~ ı lQil_ l'll'bıtı• ık ar'- .ıa.,.<.:k getinm;°'+;. •• Buraya kım atıver - gorunme1ı:ın kaçmak J,ızımdı .. Ke. J~yaııın kendisine hiçbır t"ıf··ı u .. zerin• ne dahilı. H. ~., 

'" .t\ ı b K .... 1 ~- ard k l ld O insani11et eı: dil g.ımzei rana. -r-· ~ ,,.._. ay• ıt'ıı b l' ırin•·ze ktlid g;~ mıştı 't... n an.. vapur ıs e es ne> ge ım. nede11 gelmez. devletin ulılorta taarruz edece- nelnu"lel s:ıhıtdıı. ih~um':.t.ı~"'k:~n e ...: 
~'3 ı- trıucı tC'tn1z V" dı <:.'..,.;ık P~!l b~na NıK kı21yor - lskelenın leviıasıııa baktım: (Ka- ııR d "'ndi s· olamaz. Binnena- sasında herhan~1 b~r degıp ğ 

'l.lll'l! L ~ .. r ·· ~ ~.. k . ) Mahmud Sııid Altındağ f<i•n en ' J il . ed"lm mek.tedır. •ı rı.ın . ~kerdi. du .•• Gene btr seylcr sorma u~e- sı~ · · · . (A,.kası r;ar) leyb Japoaya Abnan a'!7.1ı ar c tıza.r • e 1 kırn clinliyor. re kaç dcfo~ar ~ağırmıştı, gıtme - Denız kc.1arına geld1m ..• San-

Reuter 



8 Sayfa 

Askeri vaziyet 
(BtJ6t:a.rafı l inci sayfo.tıa.) iBir evvel~G yani 15 Temmuz 

muz eündn.de kendılerinın 9 tay. tarilıli Sovyet tebliği, 12 Temmuz 
yare kay'bctmelcrıM mukabil ha- a!kşamı yani bu defaki taarruz ve 
va mtrlıarcbc"erind~ 72 Sovyet h y~nna arekctinin başladığı gü. 

~::c~es:;;yn;c:!~d:l~~;~~ t~~~ nun akşamı içcriierinde düşman 
r ib ettiklermi ve bu sure tle h:r kıta'larilc tan!cları bulunan ve 
günde ccnı'an 22.~ düşman tayya_ distroyerlerle hücumbotları ve av 
rc-sıni inüıa eylediklerini ve har- tayyareleri tarafın:ian himaye .,_ 
bin 'b~an.gıc.ncian bu tarihe ks. dil~ olan bir deni;; nak!ıyat 
dar ımha eJılen Sovyet tayyarele- kafilesinin tayyareler tarafından 

. keşfedilmesi üzerine Sovyet BaL 
rı sa)"lSUlın 7 lı:}:?. ye balığ olduğu- tı!k filosilc hav:t birlikle'ri ve sahil 
nu idkiia ettU<lerı halde Sovyf:'tler, 
lkendilerin:n 2-i tayyare zayıatla- bataryalarının tlcrhal bu kafileye 
rına anuk.abıl Almanlann yerde taarruz .:?t!..ıklermi, 2 dıstroyer ile 
ve havada 52 tayyarcler'nı öüşür- l3 nakliye ge~l!sı v~ lnav~~yı ba
dü'kJer ni bild!ı:ıncktedirler. Bu tn:ı.nc:ıarını, .d:ğer ı.3 nak1ıye ge. 
iddıalardan hangisi doğrudur? Biz m~ısı ıle 1 d:s, :oyen a~ır hasara 
bu thususta herhangı bır mi.ita!ca ugr~ttrkl~rmı ve k:ndıkri~in n.e 
serdedooilecek vaziyetle değihz ge,mıce, ıe Cfc:_ tayı ~re.ce ~ı~ zıı.yı_ 
ve öyle ~orurıu~':.", ki bu gidişle at arı olınadıır.nı ~ıldırmıştı . 
bu pıu.ğlak meseleyı Zıya Pa~a .Al~an tcb~ı~Ie.rınde ?t.; _b~hsi 
meıfuumwı ~ meşhur beytinin ;h- g:ç.mıyen bu mul~~~' <lcnız had·'>e
t iva ettiği derın ve büyük hıkm<•t s~nın 8?'ıyct teblıg~ndc yeri b ildi
halledecek: r,lmemış :>dluğ•ı gıbi nakliye ge-

Amnesi iştir kişinin loif.ı bak ıL m:Ierile mavnaların cesamet ve 
m.-ız mmıiyetleri hakkında da hiç ma-

Şahsın gC'rtiııiir o:iittıei aı.:ıı lumat verilmemiş bulunduğundan 
eserinde. bu hadise hakk•nda sarih bir fıkır 

Alımanlar bu cJefaki taarruz ve edinmek bittabi müm'ki.ın değildir. 
yarma ~ıardketlerine 1!! Temmuz- Acaba Aln:.anlar şimal ve cenub
da başlamış idiler. O zamaooan- ~~. ~~ni Knre!i bcrznh:le PcipuP 
beri geçen dört gün zarfında Sov- golunuın ~;ı:kındnn Lcnıngrada 
~ Qrdusunun belki de bütün ıh- doğru icra cL"T1ekte oldukları taar
tiyatlarını ileri sürerek yaptığı r~z harel.{etlcrıni. kolaylaştırmak 
gok ş=ddetli mukavemetler ve mu- iç.m Leningradı!ı şimal veya cenu
kaı'helcler dolayısilc hemiz taarru- bunda mı.inasi:1 bir bölgeye bu ta. 
zun ihk gümindc verdikleri tebliğ. arruz harokctlerilc ahenktar bir 
de işarC!,t ett.lklerı :hed~flerc ulaşa. çılkarma mı yapmak isted:ler? Fa_ 
madılar •ıe liuç dunnaksıZln bu 'kat, bunda:ı evvel <le bahıs mev
mukavemetl~ri kırıp bu iıedefü:rc:! zuu ettiği:ni.ı; veçhile Leningradın 
vasıl olın ığa gayret etmektedir- 2~ kilometTe kadar g&rbında ve 
ler. Maamaiih. cer(\j'atı etmekte ?- Fınlandiya kfü·rezi içinde Kronş. 
lan lbu muazzam muharebelerm tad adası vardır ve Sovyetı ~ri n 
kendi le'1lerme olduğu v~ Alman b'ütfuı Baitık filoları miistah.~e~ 
ilerlcyişınin pek geni.ş bir cep- bir liman ve demz n'ssü olan b u 
hede şımdıli'k münfcrıd ve mevzii adadadır. Bunq göre Alman dc
muva.fıfaki)'etlc-rle devam eylediği ni2Jcilerinın bt: mmtakanın vakın
de Alman tebli.ğlerind~ t eyid edil. lar~dan bu kadar ıhti ·~tsızca 
mc'ktedir. geçme'k istiyeceklerinı ve düşman. 

Kezalik, Almaıı kaynaklarına lan tarafrnda•ı ynkalanclıktnn .son
istinad eden 16 Temmuz tarihlı bir ra da ona hiç zayiat v <.>r dirmr·den 
Lond'ra telgrafı , şimal ve şımali batmağa ve hı rpolanm~[:a razı. ~
şaıiki mıntakalarında A1man cep- lacak1arı.nı ktıbul 'kabı l olabılı.r 
hesinin bir tlCundan öbür ucuna mi? Hal aksi ise Almanlar k~,'fı. • cl"l '> 
kadar vas:ıti fiil kilometre il erit>- yeti niçin t~kztb etme ı er · 
ti1e'bılnuş otduğunu zikreylemek.. Önü.ım;i~lcki günlerin meydana 
tcdi~: .. çılkaracağ' hakikatlerm bu es_:arlı 

Butun hu haberlerden Sovyet hildiseyi d~ aydınlatacağına şuphe 
ordusunun Senim hattı ile onun yoktur. 
derinlıklerınde kat'i neticeli bir ~1rıl.!k 1 i Gcnr.ral K. . 
mu."ıarebeyı kabul eylemiş ve vnr 
ku'V'Velile Alman ve müttefikleri ZAYİ - Hüseyin I.şıkla uzunçarşı_ 
ordularının tnarruı.unu durdur- 1 da Sa.ntimur mahallesinde 335 nu _ 
mak .karal·ını vermiş olduğu an1a-, marolı dükkft.n hakkında aktetmlş 
şıllnaktadır. olduğum konturat:lnl'da.n 935, 938, 

J3u muhareb<'lc:- hakkında her• 939 ve 936 senelerinin knyboldu~unu 
i'ki tarafın ver'd.ği haberler çok ve bir hiikmU olmadığını Utin ede _ 
muhtasar •:e nakı'; olduğu ıçin b h n"m. 
şimdikı ~aJd,.,, yapılması en cioğru Uzunçarp Sarıtimur mahallesi 335 
olan şeym b:rkaç gün daha hadi~ No. da tllkunyl\cl lbr"him Koçak 
selerin seırin'? intizardan ıbarct 
olduğunu \:aydctmeklc ıktifa ede- Doktor H8f• -:ır: Cama 1 
ceğız, 

Yalnız bir no'ktayo. daha işaret 
etmeden b•ıgü'l bu husustaki bah- Oivanyolunda 104 No. da herııün 

"(Lokma n Hekim)' 

SON POST,{ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kmultıt '8rihl: 1888 

Sermayesh 100.000.000 TUrk Lirası 
eulK "aJana adedi: JGa 

lli:ral'" \icart her ~ bank& muameleleri 

~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

Lrsaı Bankaaında Jtumbarall ve ilıbaralS ıa.u.rru1 beaablannda 
enu &O l&rMl bulunanlara eenede ' defa çekilecek kur'a iıle aft.ti _ 
G&k.i plAna ıöre tkrami1• datıt.Jlae&kbr. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 .. 
4 " 250 n 1,000 n 

40 " 100 11 4,000 n 

100 " 50 • 5,000 " 
\20 " 40 n 4,800 " 
160 " . 20 " 3,200 " 
~&: H~blanndaki paralar bir aene i~d• 60 liradan atalı 

d\ifmıyenlere i.t:ram.iye ~ıktıll takdirde ~ 20 ıuıa&ıe -.erilecek* 
Kur'alar senede • defa, ıı Mart. ıı H&Wa.n. ıı Eylül. 11 sırın. 
Klnun tarihlerinde çekileceJtı.-. 

Sümer bank SeUüloz sanayii müessesesi 
müdürlüğünden İzmit. 

Müessesemiz için mils3J>a.ka ııt ve gösterecekleri ehliyete göre kend;. 
im-ine 352 kuruşa kadar yevmiye verilmek üzarl! ~ıda.ki şer.aıtl haiz 6 
tcsvlyecı ustası aı:ınaoak.tu. 

1 - Turk olmak 
2 - Askerlikle o.:ıruaası bulunm'\mak 
3 - Mııkine tamiratı işlerinde çallşmı..ş iyi tcs\•ıyecl olmak 

İmtihan 20/ 'i/ 941 Pazar g\Lıii saat 9 da ınuu~utwo :ycıp1t:ı.caktıx. 
San'a.t mektebi mezunlılırl tcrcır.<ın 'alm::ı.roldardKr. Ta.J.!plerln. hi1Jmet 
seTtifik'alaıile blrlık.te ınü.eı;soocınize mür:ıc:ı:ıt etmeleri lüzumu llll.n olu-
nur. ( (58461 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
75 ndet nhvall hııvaıye defteri pauı.rlı.kla. tıastınıncnktır. 
Tek.lif edilecek rıat uzer.nden talibine ihale edil"Ceğinden U/7/941 

cumartesi saat ıı de sa.tın ıaJına kQmisyonuna. nıüraoaatıarı Uan olunur. 
cr.58980 si kapam:ık cihetıne de gıtmıyece- 1 . basta kabul eder. 

ğız: _. Telefon : 21044-23398 ~_..:.,.~~~~~~~-"""'~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12 Temmuz 1941 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kasa~ 

Altın : safi kılogram 72.60-1,619 

Banknot • 
Ufaklık • 

Da hildeki muhabirler : 

TU.rk Lirosı • 
Hariçteki muha birler : 

Altın: S:ı.fi kilogram 12.000,965 

Altına tahvili kabil serbest dö • 
vızıer 

Diğer dövizler ve borçlu Kllring 
bakiyeler i 

R arlne tahvl11erl: 
Oeruhte edilen evrakı n P.kdlye 
karşılığı 
Kanunun 8-8 fncl m a ddelerine 
tevfikan Hazine tarafından YA.ti 
tediyat • • • • 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari Senetler • • • 

Esham n tııh•lllt cüı:danı: 
c Deruhte ed ilen evrakı nakdL 

& ( yenin karşılığı esham ve 
C tahvilM CIUbarl kıymetle) .. 

B seı ocst E,,hı:ı.m ve TahvtıM: 

Avanslar: 
Al tın ve döviz üzerine u ans 
To.hvUM üzerine u ans . . . . • 

Lira 

Lira 102.124.204,75 
)) 20.164.339,-

• 523.605,28 122.817.149.03 

• 318.MD,Gl 318 849,61 

> 16.880.317,31 

> -.-
il 4ıol.907 .512,53 61.787.a29,B4 

Lira. 158.748.563,-

11 21.683 .o ııı.- 137.065.552.-

Lira 266.682.921,05 266 68.2.~1,1)5 -

!Llm 45.537.041,P3 
:D 8.310.245,19 53.847.287,12 

Lira. 4.968,64 
)) 5.208.436,53 

Sermaye 
İhtiyat ak~l-': 

Adi ve tevkallde • 
Husus! . 

Teda -.üJdeld Banknotlar : 
Deruhte edilen eTI"&kı n akdiye 
Kanunun 8 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tııra fından vaki 

tedlyat • 
Deruhte edilen enakl nakdiye 
bakiyesi . • 
Karşılı~ tamamen attın oıarat 
lllveten tedal'iile vaıe<tllen • • 
Reeskont mukablll 111..eten te -
daTftle vazedtlen . . . ... 

Haıo:ln t"ye vıımlan altın tar~ıltk

b nam muka.bW 3902 No. ıu tt.. 
n u.n mucibince llbeten tedaT'L 
le Tazedtlen • • • • , • • • 

MEVDUAT: 
Türk L in.M 
Altın: Sa.fi kllogram 877,150 

3850 No. ıu ta.nuna göre hazineye 
açılan avana mut.abll1 tndl olu.-
nan altınlar: 

safi kaogram 55 541,93() 

Döm Taahhödatı: 

Altına tahvili t abll döTizler • • 
Dlfer dö"t'izler -.e alacaklı Kll • 
ring bakiyeleri • 

Ll1'a 
15.000.000,-

ıc;ra. 7.32.2..019,15 

> 6.000.000,-- 13.32Z.019,15 

Ll.ra 158.748.563,-

il 21 6S3.011,-

L ira 137.065.652,- · 

• 17.000.000,-. 

• 250.000.000.-

• 113.0000.000.- 517.065.552,-

L ira. 69 .154.294,75 

» 1.233.182,03 7~88.0'16:18 

• 78.124.167 ,90 '78.124.167.90 

Lir& - .-
• 28..952.377 .56 28.952.377,56 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam 

ve 

Güzel 
DİŞLERLE 
Sağlam ve g üzel 
DİŞ LE R de 

SANiN 
DİŞ MACUNİLE 

. temin edilir. 
DiŞLERiNiZE ÇOK DiKKAT EDiNiZ. 

Barzan en üst.ad d kto 1 ·ı l~ın d " . 0 r ~ltl bı e ~beb men.şeini bu!a.m:ı.dıkları bir hasta.. 
ı.ş Iltihnbuıdaıı aerı gekiı~i pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, öğle ve. akş~~ . her yemekten sonra günde 
3 defa dışlermızı firçahyarak . ve daima 

Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 
~nelerle büyük ıtriyat mağazalarında buhmur. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: · 
Muratlı i.')tasyonunda yerde bulunan 2500 - 3000 M3 kırma balast taşı 

nın v'.18onlnm tahmili açık eksiltme su:rett1e mıi:ınkasaya 1;ıkıırılmıştır 
Eksilt~e 30!"1/94:. tarlhinde saat 11 de Sırkecide 9 işletme binıısınd~ 

AE komısyonu tnaiından yapılacaktır. 

1 m 3 balastın t:ıhmil muhammen bedeli 20 kuruştur. fsteklılerln Si~ 
lira muvakkat temlnaUa ıı.yııi gün ve saatte komisyona müracaatıan. 
Şart.na.meler parnsı~ olarak komisyondan rve MuraL!ı iStasyonundan temln 
edilebaır. (5'lf)Sl 

** Muhammen bedeli 200.000 (İkl yüz bln ) lira ola" 11)'.)0 ton Rezidü yar.ı 
3117/ 941 Peı·şemb .• r. o binıı.sı. d e gun:.ı saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankaradu idare 

n ıı satın alınacaktır. • 
Bu işe g irmek iat· ı vak.kat te 

1 
. •Yen erın 11.250 (On bir bin lkl yüz ellil l iralık mu • 

m na~ Ue kanunun ta 1 saat u e kadar komıs . lsy n eı.ttlii vesikaları va tekllfl~t·lni ayni gün 
yon ıe ııc.ne vc.rmeıerı ııı.zımdll' 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara. ve llayd.n.n>a~a. v~zncıcrinde satu 
maktadır. (5731) • -

KUŞ TÜYÜNDEN--~ 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak h em kesenl~e ve hem de 

s~;~:. BiR KUŞTOYO · YASTIK 1 LIRADIR 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ömer 

BaJtoğlu Kuş Tilyü fabrikası. Telefon: 23027 

, ....... 
HWl.llff 

~ 
ASl L)lll 

RUçUk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE p 
· te31'ı.ıı 

Kefid~er: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustıoo, 3 iJtlllCl 
tnrlhler&nde yapılır. 

1941 ikramiyeleri lift\ 
"°""...... , 

Hıızlneye kısa vM ell nvana 
HaEineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı an.n~ 

-.- . Muhtelif: . • • • • 103.970.28'7 ·® 
ı adeci 2000 liralık - 2000.- Ura s aded 2so ııralı1' - ,soO·..... ı 
S 

~ ~oo .. - -.nN.J...... • 
1000 • - 3000.- • 35 • 6 fV": ...... 

750 • - 1500.- > 80 • 50 ı> :: eoo0~----
il 167.G!Kı.928,76 172.898.331.412 

4.500.000,-HL&scdo.rlar: 
500 • - 2000.-- • 300 • 20 ....... 

\rııııı._.,_.~"'"'~~""--..;~--.. ..... -...,,!.:,;~~,...--ııııııı~'!:-::ı:: ....... . 
7 .404.559,91 Muhtelif: , • • • • Be7 .3"ı2.480 48 Yektm 

···························-····-·· .. •••••••• .. ····---· ........... -... :e:sıseG 
Son Pos.ta Matbaası : Nq riyat Müdürü: Selitn Ragıp cJJ.. 

Yek<ln 8'27 .322 480,48 

1 Temmus 1938 tarihinden itil:ıareu: İskonto bt.ddt 4lCı 4 altın Wlertne a-van.ı ~ s SAH1BL.ER1: S. Ragıp EME.Ç. A. Ekrem lJŞAf{W 
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