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nsabahki 
haberler ---··--· Londra 

bu sabahki 
vaziyeti 
nasıl 

görlror'l 
Büyük muharebenin 

neticesi henüz 
belli olmadı 

·~ Londra 13 (A.A) - Sovyet teD. 
ligı evvelkı gün ve diındenbPri 
Smolensk • Psk.ov ve Volins'k aı a.. 
sındakı muauum sanada en şid • 
d~tü muharebeıerm devam temek 
tc ol~umt ve şimdı) e kadar bu • • '.J • - ,.... 
nıuazzam muharebelerin neticesi.. Alman - Sovyet harbinaen ıntıbalar: Yanan bir Sovyet ıelarine J\~anlaTuı gi.riti 
nı anlamak tmkanının 1ıusu1 bu1. (Şark cephesi harekAtına aid diğer resimleri son sayfamızda bulacaksmız) 
llladığını bildirmektedir 

da 8:ı7~;;~~:ği~~~~:a;~ı:ı;~r~~ : 1 Alman f ebliği l ır··B ..... e .... r ... l .. ı~·n····e·· .... g ..... o~:·r···e· .. ··,,·r 
mantarın hucumlan ve Kı2ılorou- "· ---- · 

:~ ':tı~~t!~~~umıarı t>ırbırini Şarkta ,.- "SOVYETLC"D 1 
5ovyet tııyrarçcıliğı birço'k yer- . • "" verilirken 

lerde hakim mevkii almaktadır. muazzam 
1
. R.C'AT 

Dün a'kşauı Sovyet tayyareleri düş 1 Al 1 

~,-----------------------------------------------·""'-1 

Ta.sa.rraf9 
bo:a.ola.ra 
. 

Maliye Vekilinin beyanatı 
''Tasarruf bonoları memleket hizmetini feda
karlık ve feragatle değil, halkın şahsi istifade
sile. telif eden müstesna tedbirler arasındadır " ,, 

Ankara, l'i (A.A.) - Milli 
müd afaa ıhtiyacııtın. karş :lamak 
üzere ~ıka!'llacuk olan t.:ısarruf 
bonoları hakkmda Maliye Ve
ikili Fuad Ağrat Anadolu ajn~ 
sına aşa~1dak1 beyanotta bulun
muşlardır: 

Hasılatı mılli müdafaa ihtL 
yaçlanna ikarşılık tutulmak ü. 
zere tas:ırruf bonoları çıkarıl
ması ha.k~<·ndakı kanunun tı;tbı. 
kına geçilmiş ve bonolar ~alış~ 
çılkarılmış bulunmak tadır. HaL 
!kıanız, ~cab cttıği zaman, mcm-

lekct hizmetınd.> her türlü fe
dakarlık ve ieragah azami de. 
recede göstermiştır. Tasarruf 
bonoları, memleket hızmctin! 
fed.akfırlık ve feragatle cicgıl, 

tıallkın Ş:ihsi isti!adcsile temın 
ve telif eden m·jstesna tcdbır-
ler arasmdad!r. Du itibarla ta
sarruf .:;ah;bforjnc en emin ve 
en sağlam bir kar temin eden 
bu bonoların çok büytlk bir 
rağbet ı;örece~ine em:nim. 

(Devama 3 üncü sayfada) 

Don İstanbul adliyesinde 
misli gOriilmemiş bir 

hadise oldu tnan tayyare mevdanlarınn lf;tarla b il . 'man tayyare eri 
huıcunılardrı bulunmuşlardır. mu are e . EDıYORLAR 

Bu ha\·ekat esnasında 98 Alman i '' Moskovanın 
tayyaresi dü~.iı.-üimüştür. 23 Sov. la I d c - Bir katil, muhakeme edilirken, boyun bağı-
yet tayl!:~~ır. u8Ş 8 I ! Gerilerde kuvvetli 1 h sının içine sakladığı bıçağını çekti ve -- I düındar te,ekkülleri , varoş arına ucum öldürmek kasdile kardeşinin üzerine abldı 

ye 9 bırakıldı ediyorlar 1 nci Ağtrc:'CZ.l mahkemesinde 

mı·ı k T l - i d~. adliyeyi telaş..\ düşüren bir [Du .. au·· nceler] 
t b 

yon as er ayyare er ric'atin gittik· ı Londrd 16 (A.A.) Alınan hadıse olmu~tıır. T e ıı• ğl ! çe ~arn:ıaka~l.§ık bir firar l t~Hği şimalden cephen in merke _ Kuru~eşıne.i~ miras yüzünden 

Yct~oakova 18 (R iştirak ediyor halıne ınkılab etmekte ol- zıne kadar olan sahada çok şid - ba'bası Hacı Şevketle !kardcşı Ra- Emperyalist devlet 
Sab 

ıstih'barat b·· adyo) _ Sov _ duğurıu teıbit etmiıler detli bir ıi€kilde cereyan t emckte diyi öldüren Ze'lcının dun son dı.ı-
ah uro -

1 
h .'L.. • • 

1 
.. 1 . Gazetede bir hüküm ııörüyoruz: 

17 
Tcşrcdilcn il:b tarbnfından bu SmoleDSk Berlin, 17 (A.A) _ Alınan o .~~ m~ arE>..venın :-.>ovyket er uze- ruşm2 a .ce sesı yapılacaktı. Ka~!~ _ Filin devlet emperyafüttir. 

d ernmu le liği· rırııue agu· te-;ırıcr hıra tığ:.m. ce. ve akıyi bıı sur;u ış lemtğc teşvır. filan devlet emperyalist değildir, 
ula rırnız Pik: RÜn\i dcvnmı~a or- A} GceşLf tayyarelerı Sovyet t op" nu:b cephc:;inde dahi harekntın mu etmek, dolayısile sur;a iştirnkter.. diyorlar. 

fnolcnsJc. N v, Porohov, Polotsk manların rdkları üzerine!.- yaptık~arı U- vafıfakiyetle devam ettiğini ve maznun lcarde~ı Sıddık saat 15 de Hükmü bisae tebaan verilmiı bu. 
,«hnctlcri~de ovograd - Volinsk ist~ Ç~lar es:ıasınd:ı Sovyet orıiu. h iki h . t" . ki mahkemeye a)ınnıl§lardu·. luyoruz. 
;~ndc "dıdctli ve Besarabya cephe- elinde ları ric'atınin ~ittikçe karma~ ~ b c~ :a~ n ıc~~~~ Y~t aş. Celse açıld~ktan sonra, ZPki Lcigata bakalım, LUgat emper -
ıt,B rnuhıırcbcler vermiş- karı.şıilt bir f!ra1· halıne ınkılôb . a u unaugunu ı ırm e - söz alarak, nıüdafaasını yapmış ve yalist kelüı1esini yabancı ırktan 

h d lı tnuharcb 
1 

etmekte olduğunu t esbit et- dır. kardeşini kcndısi öldürdüğünii , hududu içine Alarak senİflemek ga. 
c c eıeaeı cer neticcs"ll'd "Mühim muvaffaki· .......ı; .. ıerdir. Bozguna ug~rantı~ Her ne kadar tebliğ Smo'cnsk f,-'·" t bu esnada bavılmıc oldu- ye&ini takib eden d evlet olarak ta-

tır. ı bir de~ · "k, ı c cep- ... "i'i' " f d =-.. ~ :r riE ed 

17 
T gış.ı lık olmamış. ti Jd d•I ğ• olan Sovyet kıt'a l arı küçiik şehrinin Almanlar tara ın 3~ a - ğundan IY.ından ıstifadc c;den 8~d- 4:'"· ••.• 

. cın... ye er e e e I ece l 1 müfrezelarc bölünmu"':<: bı'r hal. Iınnuş old..uğun.ı tckrarlarr.ış ıse ele dıGcın da b.ııbasmı vurduğunll ıd. Harıtaya bakınız, butun Avru • 
rinc U~anın u~~ tayyareleri - anlaşılıyor,, de ve umumi hır kargaşalık • Berlınden btlahare a ınan a er d ia etmiştir. Maznun mudaf:ıasını b n lnu u u arı ıç.an e ya. rnız. d "•t.ız g.. " 1 - ~ i · · ~ 1 h b - .. pa kıt'asmda b d dl • · d 

cunııv;ı av• llle;:ıoto1rlu kuvvetle - manzaram içinde ışaıika giden l ıeı·in teyıd ctUği':1 ~ göre Almanlar asabi bir buh?·a ıı iç!ndc tamamla. b::r=~ı 0 
•• yan v~ Y~IJ:ancı .ırkı 

1511 ~a~eva111 e~~7r~na vaki lıü- Bedin, 17 (A.A) _ Alman or-
1
• yollar üı~rındc. kaçmaktadır-

1 
yalnız Smolcnski al~akla ~al~1ıı- m~, mütea~ube:ı. ka.rdcşi Sıdducın d evleti=. S:.~~s~ .,;'1i : .::..ırui'ü:~ 

Y•n eden h ern lllu~ ıtar!~·r. tclıları baŞ'.<umandanlığının teb- : lat'. D. N. :e. D.Ja?~ına s.elcn nuşlardır. A lman tayprelcrı .l\ıos. müdafa~sın~ [!cçıı.mı~t:r: kiye en haftadır, sonra fıvi e ts -
kA~ 0 't ... •va ınuh ebındc ecre - ı;~i · J haberle re g öre rıc at halınde kovanın varu:;larınıı hficum et - SlldkilA bıradcmn:n ıthamlarını v_. Norv.- · Finlandı'y l'? •5 ııytl "l'Ya ar clcri d 98 '6 • b I rd d t j -T• -y• a ge IJ'. a -

>~~ 23 r,.. i dü.şürd",_ ·nb~ . Sovyet zimamdarlar: son ihti. • u un~ıı bu o u an . mun a- ı me'k tedirle~. (Arkuı sayfa 7 sütun 4 te) dece bu kadar. E. U. 
- ~ııre-rl:~-lll~ . ızım tl . t d k Al 1 zam bir h ar-b hareketı bek le. 

1 S ... - ~ ya arına mu raca~. e ~re ' man 1 n emcz. Sovvet ordularının bu-

ovv t 
ordualrın.m. ve muttefıkw ıkıt alarm 1 (l>eY..;. 3 6ncü aa)'fada) e 8 k A ilerlemesını durourmaga çalışı- t. ı 

h 
r anı (Dev-.m 3 üncü sayfada) ,__ __ ............... , 

~rbiyesi ne __..__. 

1 
411<1~.uşunuyor ? C: Askeri vaziyet :J 

fo ko JSJ (A.J\ ' 

itunı Vad:.:ı Ö ~ .) - Royterin 1 1 k t rı'hı'nde misli ltı&d e~ nıehnfi)~~~~dJ~in_e göre hü- n san 1 8 
ltern erucvatndır ~ sukUnet ve iti-

~~~r~~t~·~~~~:c:~~ görülmemiş boğuşma bütün 
~~i~:~ıe:r~i~~;r~ı!ir~~! şı·ddetı·ıe devam edı·yor ltıarııar kt hctı·ı> tar'ah~bı)esı şunn 

A ll\ •tı felaket; .1 ı netice:: de Al-
da d 3nla nı kayded . kt· ,. ............ - ....... ...,_ ... _..... • ...... ---·· ..... •••• ... ···-··················-.... 
~alın r ılerledik ece ır. I \ 
~~1 Qt}{l~11~h mi'kt~~d kıır~arın_ E Rıayanın, hükumftt merkez.ini daha gerilere nakletmesi E 
h .. ~~r 'ka~·acakıar v: b ~<'t ~ keyfiyeti bir emrilıaki olı.ıraa f'Uk harbinin birinci ıalha- ~ 
lr:ı J\ı <ie,,a ..... akıa:-ı olan aura udv- i ıının ,'\.imanlar tarafından kazanılacoğına hükmetmek E 
:ı: d ~ .. , edec k zı e • ~ l . 
d. e ~~~11' t h .e l~>rdir. Halbu. : hP.men hemen zarurı o ur : 
ır. ~'l\b a rıh edıı . \. .1 "S'z. ol mış ara - '9 ................................. .............. - ......... --.................. ................ . 

..........._ · arak kalacaklar E kil - l 
Cöri ~ - Yazan: me genera K ... 

t~~ llQ b" 
ıı , Yareci . 1.r Alman 

~%: .. t' ıs <~nı tebrik etti 
h.. e, a..Coti ~ ·A.) Al -• .,..q c, "1.1 L n~ - man 
tetf.i •ı'-:İ);arbcİc Yarbay Mül _ 
Ur, bir t~1 tQi"ı l O 1 inci hava 

tılt t;~schetilc hara .. 
~rafı o .. d . .on crm11-

Dünkü ya:ıi l'ı' Temmuz tarihli! şa.ıik ccphe3i üzer inde teşebbü.:; cL 
Alman resmi te..P, ğı, ~~v~et ~~·~u- tikleri ılcrı h~rek.!?:i.n dün de dP.~ 
sunun 16 Ten· ~uz gunu ~,\!tun v:am ve terakki ettıgıni ve taı:afcy-
cephede çok büyü~ kuvvetleri nin bu cephede birbirlcrile boğu-
harebe batlRr.ma s · e şan lku\"Vetlerinın yekununu 9 miL 
gösterdiği çok ıhu "' - yon olarak tahmin kabil olabile-
kavemetlere ~e şiddetli • ceği cihetle bu muazzam hailenin 
taaITU.Zla:-a raffm'611; "\ dün.ya ve ır.sanlı;c tarihind<> hak;_ 
müttefiıkle::-i orduları nln (Arkası sayfa 5 sütun t de) 

lshenderuna sıüınan Fransız tilosu l 

lıkenderun limanına iltica eJt1n Prannz filon. : Solda 10 bın tonluk petrol ~emi•İ • .ağda 
iltica eden gemilercl~n bir muhrib 



2 Sayfa 

Her gün 
İngiliz - Rus 
Anlaşması 

"- Ekrem UpkhsiJ-1' 

• J ngiliz • Rus anlapnasının ma-
. . hiyeti biz.zat İngiliz gazetele -

raw de tereddüde düşürdükten aon. 
ra İngiliz Beıvekiünin bir cüml~i 
ile 8'-dınlatıldı; bu cümleden anlı • 
yoruz ki Londrada imza cdiJmif o
lan v~a. basit bir anla~ma değil, 
tam bır ıttifak muahedeı;idir. 

SON POSTA: 

Cemiyet hayatında kompartıman yoktur 

femmur. 18 

Adliye Vekili 
bugün imrah 

adasın·a gidiyor 
. Şehrimiz•fa bulunan Adlıye Ve• 

:kılı Hasan MPm;r.ecioğlu dÜn öğ
leden evvel r.dlıyeyi ziyaret edıc 
rek bi '"dd -. ' r mu et müdde;umumi 
Hikmet Onau od<ısında meşru! 
olmuştur. ., 
V~l ~ğlcden sonra beraberin

de .~~~eıumumi ve ıhususi kalem 
müıduru oldıığn halde İstanbul 

b.arosun1;1 .... iyaret ederek, bnro rc
sı MCk:kı .H~1rmet Ge1enbeğ ,.e ba
ro azaları!.? ~wu'katJnrın ihtivaçla. 
rı etr~ıQda göı"Ü§müştfrr. ~ 
. Adlıye Vekili bugün ı'bcrabc. 

:ındc adliy12· erkanı olduğu halde 
~mralı~a hareket edecektır. Velcil 
I~lıda bir gün kalacak ve esaslı 
tetıkilk ve tef tişler<lc buiunac. ktil'. 

• • İngil~ere iJ\fl iki yıl oluyor ki harb 
ıçmdedır. Bütün tarihinin en çetin 
en tehli:keli, en masraflı dövüıünÜ 
ya.p~:adır, yaparken de her za. 
man takdir edilecek bir se-bat, bir 
cesaret, bir hayatiyet göstermekte. 
ıdir, fakat böyle karnnlık günlerin 
aydınlık günlerle mütemadi bir de
ği§mc yaptığı bu iki yıJlık harb es. 
nasında harb gayelerinin ne oldu.. 
ğunu illın etmekten daima çekin -
mİJ, jçten ve dııtan gelen bütün 
ı&reı.riar karşısındn bu hususa dair maddelqmİJ bir program gösterme- Cemiyet bayatı mütcvasıl kaplar gibidir. Bir cemyetin kültürü, Bir milleti yükselt k •• ıınekte ısra etmiıtir. Bununla bera. s.İyasef "d f meyı· istikb-1~ me ıçrn tek bir saha k d. Get" t"I ber b 

1
' mu alla kabiliyeti birbirinden pek de ayn 4t:ıakl<i edilemez. • eli. 2 ~n müsaid zamanına bı _, __ r ~ere ığerlerine geç- ır e en ve getir-

u bahis açıldığı, yabud pro _ B'rind ki . &ıy O ncı asır k" rcuı..ınax 19 uncu :1 d .. ·· 
paganda yapmly> lüzum göNldüğü ,,_!.,,,,~ ••• utôla dôğerlBiıün de •eviy..ini tayÜ> eder·• ya fabrika.ile li oy me~lebônô, Zltiılt, la are v "::.: uıu~ce.. til&C&k ithalat 
,....,..,, lelaarladığ> bü- cümle var. .. ...................... ~-·-·-..... _._ .... _ ................... - ................................. ~!"..-~ ........ .,. görüyor yy • ••• veya kim. eşyası 
dtıi~ .... yi dcmok .. •i namına HiL Değişen dünya: 1 [ re:- D ~-ii o· . v A T ] ... -. ~l~=e:~~u~~~ic~a~~~j~~ :ırı!: 
lerizm De faJÖzm diktalö•lükl<rini ıı;;;., G ta;d~ otoınobıl Hisl•ği sıpnriı edil-
yıkmak gayesi uğruna harbeden ı• k • • • d m~tı_r . . ~ç partid~ siparış edılen 
bir devlet olarak göslt'rir. o halde 1 as 1 r 1ç1 n e R bu lastiKlerın adedi on bın kadnr ~t=~.mnı.!i.:a~.~~ omanda teknı·k ~~~il~ ~~~~~~iç~~~~::;:;~ 
ittifak akdetnıcsi gayri tabii bir ha.. d =lma!ktnd:r. 
bir diktatörlük olc\ll bolfevizm ik ç o·. k en T u·. r k ,· ye . tazam bir §tddlde yapılacağı anla. 

dise değil midir? ne e k . ? r o•Y me tir ~ger tar.ıftan Avrupa hattınm 

İtle ~ ~ütü?cer.• ccvab vennİf • Ah d ll d • B • naklı!'a~ ~~ılması üzerine meın. 
olmBk ,.indn- w ng;m Baıvekm Yazan . me am ı aşar Yazan • H l'd F ı'.'1'etunıze ıthat edilmek itin bek. 
akt~ ve.ikamn bü- illifka mu- I çöziildilğünü görüyoruz. Fakat Son zamanla d b • a 

1 
ahri Ozansoy !~yen malhr da derlıal gelir:lecek· 

ahedesıı olduğunu tasrih ettikten Avrupanın garbindc doğmuş sonra] arı yoll::ır açıldıkça ve bil • kalelene ort.o.:ra r k '\ nzı edc;hi mn.. ı de fazi ·ıe tır. Bu malların mühim bir kısmı 
60

il ~!"'iliz. ~iletinin R,.. nıôlleli olan liberalziın, samiıni ve ônsanl h""'3 şime:WWer yapıldll<»a bu metaz ı,;, iddia ~u .. P.r.lpd~.r~ .. g~.bi kıy. Bu böyiesı 1 yer dverm~k I&znndır. Bclgrad ile So"'·ay" gclnlişt B e =- ....ım· .. 1 • 1 k d" .. "T" • • u ugunu gö .. b o unca a mnnari. •J • rr u 
• • •

1 

~!"""' veo bir dünya görüıüne ma ı , .~. - ç"'1U 11§, memleketin on uza.it yer. ""'"" ramand• tekmk m 1 '."" ugünkü roma' 1 k, .,.nd ·~oa~ın mallar arasınCa bôlha.<Sa m;don' 
• -ti H>Ç kinue bizun, ıimdi komü yanın ileri h>r refoh '"' sü!kun lenne kadar gitmŞir. Evet, '10mando teknik ;:," )"•. kelime bu,.da b" e "'."' .f dege~ bu eşya boru 'Je çivi bulunmakt d 

1 

"" ff oafında olduğumuzu ve ko.1 c!ffiTeoine ulaşnınsmı ıstiyen bir Şimendilerle ve garb tekniiine Yaoi bi< veya bUkaç kak ;'e ~•I .. ı • ...ı.ce b" ",mana ı a • ~«- & ır. ~ harbôni yapltğnnm •Öy. din olarak değıl, ,,,metleri ve in- katti mukavemet rafmda a.,!a" ve genô•le;e a e' k:' - de b;, ar,ud: •-:;,vvur vk 1belki va.dır deb•ôl mil Fakat lı 1y ı;~, cümlesini ilôve etmôıti•. sanları bu konalla ıstisman lazi - O dere.,.,1" ki her açılan la"n o ka•akıede<e u~gun "v va 11"- f'!'la,;Je mü.nk;;;.d . .' "'~· • mh~' ma=ısı ve tiyatro muha,';; ·"i. '?~ Dunyayı, larlıön;n ,Dndöye kadar Jet bilen şahfi mffifaat esasına :yol ve her yapılan şi • "" gö•e ııckil almaoı ve maııtıİ.~1 b~- dısleri, ne d. 0 b~J: 1 ~a ".~ da- Piranddlo bunu da inkar r~d · wcı 
asla. keydebnemi~ olduğu nisbette daynaro1~ blr istismar metodu o - mendiıfer ş:ırk mcmleket1erıni seyirle örülerek düğümlenme.ııi: Bır getiren yahud 0 nfi~seler~ fvucu .a Çünkü onun 'çin he• hakikat 

1

~~ genİf ölçüde yak t • d"nemeÇ :. ·--~ . h'" . -"- ik 1 .. _!.l_ u sine .. se erm ante.zı- d" Bu . nmuı-noktas •n _a .... 
0 

1 

d ıaro!k bık•,,... etını§: urrıy"' ve aç> pazar ar lıalıne koymak, gar- na go•e =•ayeı o dö&Um ç·· ··w d • gore §U tuafo v•,ya b t f "· teze gö<e vücuda getônllği 
be§e • ına .. yaklnıtıgı ~n:;: a medeniyet fiidrlcı i maddi ve iğ. 1 bin rekaıbethc manıı. bırakmak mü lkarnkter veya karakterler~zu u k 

0~:'1 hareket eden knr~kt ar~ ~ eecırlerinde c!'c bütün ba§langıçları 
.., .... "",:::".':ı!:'eı:'"f.id!':.;' kat'i renç istihaielere uğramııtır. Bu<>- itibarile sonsuz bir ıztırob ve se. oözl_erini oöylcnuı ve netice •g:: ,: •:ı•. <a~ne imkôn vaıd...°'J:'. dev~an ve düğümleri Kamıaka '. 
hükümle,. b ·ııunak b.,n güç, be"' dan dolayı, o zamanlar mulıabere !alet membaı o:n-.uştur. Bu mem. ~ ma:-uk ,.,ç~ve.i içinde taay- da ~=· ~'.' •.ekeniiıdfü ôddia" "'il< bfr hale koyuyo" baılan1PÇ 
d ünkans ;" hlikmÜ ve ıef•iri b• ve münakale vasıtalannın :yok • leketlerdo ıimendifore itar§ı iıal _ r" •""" d~'';'""·Gaı;b; ou kô. h;\ ka b;, ..:;, '"~r b .. ef,.neden baı. ner~mdir, ~· .nemidfr, ı.;, Ndü 
• müsı::t 'ı:;.ı<ikat olerek Londra luğundan dolayı tamamen garb . kın göste.-di~ri hcşııudsuzluğu, ce-ı assa temaşaı bır. hus~siye: a~eden, Romnnc~\::tc tı~~~z. ~yın ed~mıyorsunuz .. ~ze §h.ncli ••nlaonıa ... nın itıifnk nıahôyetini kay. den ayn Ya.ı'Y"' §a<k memleket. lıalete atfe1enlc= çnltur. Fakat bu:. ı~mnmJe. m•ma~ı ıel.JOO . ede. min içôndolci karokı t'."k ve ? .ı~ ~"e h~ik.aı bu?. de.dutid<en, bunz ~ ..,n,. geni,Uiii ve ,ı;mulü ü !erine lib.railzmin n"''1r ve tami- :mesele bir cehaletin kör inadına c~gınnz n~anyeye b" ""' g•b• bu. tan ;.,....ı.,. Bu tôpİ ~~ end, Y••• .,; "~?r • "'"•· oıelul» dcdfrımcsô. · ı k ·· .. ·· ~ / gun ide mananlar çoktur fakat b"l ı_ erı -,...aynttnn al. 

1 

ıyor. Bu • ••rtm 
zerinde dilJünecek o una gorunız mi şöyle d,rsmı, biliikis onların, bağlı değildir; şill'endiferin her • 

1 
lilh ' '" '• 

0"~" yepy,.; ı,;, t<"kib do nU.ayete cıeı ve ,: • .:"'ı";:':,.n.,..,.. 
llô bu ittifakın ınüd~eti yoktur. Da- b'ü!tün vasıtalarla, eski dünya gB. geldiği Y"re biiyük işler refah ve/ sana ın .. 

1 
aSSclv r~an ve. tema,- ile yeni baştan tasarlar. Bu başlan. te:dyi aooıran bu ruh v~ 

1 

u ':Sc7:; 
ha doğrusu ınt ü~~ctd~r::..sonou holal- rüşüne bağlı ins:Jnlar haHnde kaL irlkişaf g;le~c:{ değil mi' idı? Bilft ~da .. beb~rn laldbıgı ı.sdhkametı hadkki- gl~.!1 ihtimal bir taslaktır~ Fakat mk uamması nerede aydınlanır. halci-
•• """"'n ~ ' • ı ••·"· a • 1 . 1 k . ,. ~ go' ' e-.Hr u ı o>aya sa ece gôl~çe ocijônal çi ·1 1 . k. f al nerede anlaph bunu wn 
de fanedelhn ki mulıareh<; .müo~e- mas':.'a _ça ışı.m~ ;r. . . .. is, on~n her :•çtiği yol"iıt beti gükJ;:ili•l."': Geoıge• Duhamel"in ba,la~ Öyle kı art~f :~~. ,~::, •:;:.~ kadar bddeyebili..;-~;z. fakat 

0

,'.ti: 
rek ı.;.- lngiliz • Rus zafen ıle bıl- Hurnyet mefkureCJlerı rnuca • berelketı kaçını,. mamureler yıkıl- dediği g;ı,., .,.,;ıc hayaua bôle b ı bunu •mônôn oon saıı 1 

d . son 
• · l '-? hidl · · 'd l ·ı k ...... ,~ ıı.. lık f 1 t· t eh' 1 · r . u am.nzsmız. k ı· · r n a ~e ""'''.'•"'".".ne o aca•. -· erını, ı eo o~ arını şar a ve ··~· .. a m se a __ e t ar mış, Ş ır- uV&l<ı~. ~lı _hl• ~~h Uku~ inkı. ~n iddôalı realizm meyanında bile e "".~nd• .. de yapmıyacak•"· s;.-' 
e.. lngJiz _ Rus zafoi famiyeoô dünyanın he" koıesme yollıyacak, !er boşalın* koyler yık•lmıştır. şah h.,. turlu .. mnanmn ı,.,..,nde bunwı ba,i<a tfulü olma .. na m 11

_ kenduwze go<e b;, hôkikaı •••aV""'l 
bbi, lngilt....,ın Avrupa lul'asında milletlerde serbesti ve hürriyet a- Çü>dcil hor şimendifer, naldôyat vul<ua gelmczı fakat bu öyle bi< kan imkan yokıu.. Öyle oı,,,"';,ı· eılıfrecok ve o•ada duracaktır. 
o..dusu mevcud olmadığına aöre teşini yakacak, 1"1tün dünya m'!. ınUŞkülittındao dolayı kendi ken • mimaridir ki üo<ad• meçhuliimi>z • r~ôn değil foıoğıafın ,.n"ot ıeıak Ey, timdi nerod' kald>. o hiç ,.ı 
AVTUPa lul'asırun Rus fial ve nlifu. !ellerinin kacrleşliklerlnı i!An ede- <J:ini koruyan iç pararlann şerai • dür .. Ho• _.;...,;n yumurta", _hu~.,; ld cd;!mesi lhımgelinlô. Halbuki ~~yan ıokru"kl 9 riyazi roman ~ 
zu alıma gôreceğini dü,ünmiye ,.v. ccl<, hilldsa dünyanın bütünlüğe• l>ni altüst ediyordu. Bu kadar u.. ,.ı.ı; ..,Ll edeceh """"• wk•oaf ~.!'."n tam. hakôkatône, ıam ben • .,.,ı 
keder, bu düfiinced•n j<le ikinci bôr ve yeni nium hakkında insanlığın ğuısuz tes>r yapan şiınendilerleri ed..,. _Ka>tal yumurta•• kaıtal ~e zo~liğine mukabil,. öıekindc. yani Büyük :'"zl.,i büyük adn 

1 

....ı doiorı heyeti lnecmuasın• ıam;! bir mu- halk da. mdıal:edenin verdi~i se\•- >:--lb••• .'~murt"'' kuTbaGa ~mde. oadeoe b .. kaç manalı çôzoi belki ooyliyebifüle .. Çün!.ü o~ 
Müperek bü- lnaillt • Rus saferi bit hazırhyacaklr. Ne gezer! Yay- ki tabHle:le müthiş ve felôkct ge- ~uda . geb'."· Karıalın ;dmu. de ort~ya konul_'.""' hfr ,ahsôyeı. y~raııcı a,ı,,;yetle..dir. Fal<A• kU~ 

halinde Avrupada demokrasi mi a!k d gıv •
1 

"k' , k k" t tirici ~ı~r ola-a'· gormüştür İ..::te mı rnımansı, daha cvve i en, h&r on1ınalrte goze çarpmaktadır. agızJardn böyle ıd.Cı.nlar .ne ... 
'--"L!- la -'- k •. . . m e ' Sa. an.a ' ve es ı şar - Y-J • • .~ • ~ • k abağamnki gibi mali'ın•:lur · msa- S .. LA b b . .. l" laıl:>Tr Bövie'eri kerrat cet , naıuın o CDK, yo sa komunı:ı.m mı? lara bağ1ı ~nsaniarı"l cehaletinden Tiliıikiyede mis'llieri . . Ankara, u . . . ..ı- .. l t.; hlA a.ı: ~oı::ırr u u portreyı vucudn u~ o ı 1.:. .: J. .. k Rır Öyle ılahT k' b ik. 1 . . . nın ar~narı.sı ne oy e, ner ma u. getinrken l k n.d' h ·ı . veli okur "t!}l guroe vuz ere " 
bizzat 

0

j:,; d 'ı" 
1
• ~ ' .. •uale ;.u!ade ed•re< ve her !il •lü taz)ik Konya ya _şımcndıler vardıgı uı - kun 1....r. ıalhne ge~nce, h;çbh imi- ne, ha....;y:~~· ~- d .' r~ ~,.,., •'"- an teniği- roman tekniği 1 n d~, 

ab 

"---'--'~ .~.·~ dahi .. henu~ 
1

ce- ve istibdad usullerılc g· rbdc o1ar. man kerpıç yapılı evlcr·n ycrınde zıin hattfı mutekitlerimizm bile, bu- yı görüşüne :~;· b~ ısek~lrı ~~ eşya- sayıklasalar da bu yorgun ve k

1

'

1
1

• 
v DWIDBA ımaanını eormemıı er b.. ··lk bı· l·" 1 ~ Ahi • ld .. •V• • 

0 

e ır şe ı çızıyorsa ' ., dir şm.ı· bed 

11 

• • biteni gizlomei< ... Garb şarkın u. uyu na •1·• e .ezga anmn nun d.ha cvvc •n •e•uuo •"'"'n• o ,.kli haıckeıe geı· · k <!., • ... ıe,. kulak vmcek olanlar, Y 
. _1=- ileı f . e ~ı ı.~:onaGl • yanmasında~ ve sanavi,leşm('Sİn yerinde büyük fabrikalar, eski küfre saprn:ıdan düşünmemize hak- 9İnenıadaki can'ı resı'·~leerdn ldtıp_kı nt- ı· ..... ·dadl b 't s"n'ııt1'J1 aooy~ .,.mu y•~-ıır a . -

1 
• • , • ı. h • • · • o ugu - -• ar veya am • f~"' 

yeye vardıktan •on<a ne yapaC:.kla· den lkotfouyor, bütün gayret:le bu- b~~ay . dep<> arımn yerınde ıse ktm<Z yolctur. ' .. • •ote ayattn e• .a.;_ fantezioône uygun b;, takım la,d.,. Bunlar için ka,akte• ,., d;<• rını bu gayeye va•mak iı.in eeçecek na .mwi ol:nıy• çal>§ıyonlu Bu - b~k sılolnr yapılacak, asfalt yol gün"kü ....... !'oylekce,..ı ~nun rabıta- vak alar da tahayyül etmektedir Na mu da müstehase gibi bir şe>' ~ 
. · · . .. .. . . . larıle modern ~ehirler mevdana mantıkı mu tıCKJcr v~ man- sıi o k 

1
-t • 'Tk · s· '- ı deır • 

olan zaman «'nde ıçlen ıçe duıune· ralann garb •çın ıstısmar salıaS> ' • MZ ve ' 1 ı · k" fı a,.. e•• ı namda aynı " "'° .urnmu> ıaş .,..,.,. J•~' 
cekler. Tedbirini almtya çal ıpcak • olarak ka lma~ı !ôzımdı. 1 şte TÜT- gelcc~k san' lnuıtı. Hal bu ki şi -' mafôh hôç .. .,...... 

0 

moy an m "" n- k ......,ue gibô gö,Un en, laka t ufak mcz bi• ha 1 nim ıvı ıı. Halbukô b• lanlır, o vakt• iutizaren de ıebfr- ki)" başta olduğ-ı holde bu mcm- mendifeler bu şehirlerde kerpiç da gi.I .ı;,." ki D h I ufak f~ rl<!a •la deği,öklikler göet .. en XVll nci .,mla Molô~,. _bil< ı-tP 
ter ve mütaleala• hi.ae ve manltğa lekeUer garb sonaykileri ıç!n va evlen yıkm>ş, yerlermc !ıa•abelcr ö,<le . ,.nıy".rum . '. ut~~• mul.tell! ınoa~ nümunolerinden ,.. kadar ,.<ı.; dU,Unn>emi,ı'- i~Ô
gii<e devam edip gideceklÔ•· Bu lef- müstemİeke ya varı müstemleke bıralımış; ;ı tezgahların• kapat - ocanl• b" m•hlukun. mki~fın a ~o. çett!k ve hepmndeki !arklı 1"r ıakım kcmedhDnde KaıpagoUu p•'~hıi'°' 
.;.. ve müıaleadan bitaraf '."cmlekel klinde ad.· 

0 

;..nayl e yr.srna m~ sanoyı erb•bını ~üyilk şoh;r., tadı mc<>hul .. oh.n :" •ma '.' '. ve " •: maddl ve ~·n~:ı tıait J.,! bl'. Y"de •a'1 kada• ~laıôannC o d~ .. :....•;· 
le.de yapılanları melÜ> halınde gör. şe g ş lenn sdkaklanndo selıl ve işsiz do- yaUn ı.cr gunku 0""'~ >Ç>ndc •abı tckmf ed .. ek vu<.uda gel1'mt e. o. b.leyecek bu- kud,.tle •"' . 1"

1 

.,,.ı. mümkün olmadı. Tü•k ga,.ıe kapıla_:mı .. acmıya mecbur ~aldı. - !aşan veya kapılaı<la hizmetçilôk tas.zl,ğı kad~' manuk., mukadde'.- nun mkişalını da. nynı •urelle, bôr Demek oluyoı ki ;.,..n ıuh•.';;; ~·P 
cileri am,.nda dU,ünülenle<e aelin- !ar. Çunku bu ı_ne'."lck~tlenn - bır eden bir sürü ir.sanlor hal.ne ge- lği ka.dar h" memul ohnıynn .1:'" çok •Y" ay" h~dô•clerdcn ve mü.a kuyunun içm• dü§en ıa,Ja• •' .,<• • 
ce, bunlnn ye.kdiğerinden çok f.,kh kıı;mı da kend·ıerır.e aıd seb~ble; tinınôş, buğdnv ambarları "k•lm•ı ônkişal» kabul e~ek}~ .•an at '~'"· heddc..den çıka,.bmr. bu auretle ayni ,,.;, hep ayni çınl•Y

111 

ek b~' 
buluy""": Meseli Tnn gaze!e9n • ve hatalar yüzündeo , istô1'._lalle'.ı yerlerine Amerikndan gcicn un '. b!lha~ ~m•n •an.ab ,çın _en dogru lal;•. ve mukadd,.~I.• bile yepyeni ran dm,.un bi; •~Y•. ben%-:şi<• "': 
de, Zekenya Se•lel ,öyle '.diyorı ydl<!u. Bunlo" arasında mustak.ıl lan saJdeyaca!t dcpo:ar yap•lmış • b•'. ı.iik:"u '"~""""~". Artık bu for- "'" "';kamet vercb•lu. ve man.~ı~ bu .'dd~ada

0

&.ı;"'l" d, 
- ,lngillı _ Sovyet anlapna,.nın bir memleket halinde yaşıyan Tür ~ır. mule .!'°re pl.•n• ka~~,eıle 1°vvk~:~ , Romanda. teknôk hal Bu ne de- fY d..,Jd"·. Nu~1kırn ~>·arı et111:;, 

en büyük mana", harbdeH •on<a kiye kapit'H\ı.J"<ınlnrın tazyiki al. Eli kolu baiilt Tü,kiye ·~·~n etm" ve . " ·~a ;,.a 1 mekl Hangı ıeknikıen bah .. dilô • nep ..,., 11.tnad ' . '.cer. •"" .,J> 
kurulacak yeni dünya hakkında tında:yıılı. Kapitü•>syonlar altında Türldyo garb;n sanavlleştne ho. ~,b, h•< '"'°'.'adan b" ••••:ı '•:;/• yo•l Hor büyük Mn"aıka, kcndô ı ... Bunlano •eynm t•Y'j. ••.,,,, 
Sovyetlerle demokrasilerin anlaı - m:~-1.i'-"" _,"L kapitı:ı.lıstl'"'r'nin kar -ıı·etı' ka;c:.ısınd:ı di.ğ;r Avrupa elp n;-_~ k1k1 nkoktakabraslln ta }!,ı dıp tekniğini kendi imal eder. Bir hi - şemasını ç.izecek ~dl~n yarıi ,-f .,e 

imal d N"h • f k d •=~ '"'""" < - ....,.,. ' • - •• ge en = •'" ·ıer a u e mege e k" ili . b" km san"aıldl.rt ke di•"'' • Y" 
mik!lt

0 
f arı .~r.f •

1
d

81 
lzha ere akar şısında eli kol:ı bağlanmış hır 1n- memleıketleri gibi derhal g-..ı:_nruk. imknn yoktur. Bilakis hayatın hiç d~y~~n;a rr akvan:'1ı1ş,1 ır }k·o uşlıı karın tken:h ir.~ibab ec:lecef;ı,.11 j~ 

' .,. ın mun en >U yapma • be 1 1 T" k" d" .. l< 1' k ndi mıllı <a • bcld ·ım; b d k" ~ m yan z çocu maM - ,,. tan çekinmesi, zaferden sonraki ~anaAnn nz yorl. t~- 1uT. 1ye dv~ :11: lerını (aDpıyaca .. 4 ~ .. f d~ ) '· d ~ yen v~ azan sodn"fla .' - larlnln hiç deği.şmeyen şeklidir. teılmiktir. Ötesi kuru rtı --•°'o'! 

lb lar 

.. t _,_ t b. . ger ....,.,a mem•eı\:et en ken : mı 
1 

evamı un<:u say a a .. a a ınsanı ı;aşırtar. tcsn u enne Tam ·ı • tkA 1 b" re~tir. ~ ..... .. 
gU esas ının mut er tat.en es ıtı. .

1 
. . .. .. kl . k · d ..................................................................... ·-······························-·· manası e san a ar o an ır ro- id faJıtİ •........ 

ni enıred..-. Bu da reni dünyanın san ayı ennı ~ru erı ar asın a mancı ioe . bu ,.kilden v iledeyôo • Hal ,. ........ ~ A 
temellerini atmak hususunda iki ta- M~aye edem~dı!c~: se.rbest pazar IS TER" 

1 
NA N 

1 

ten p~~ haklı olarak sadece netıet ............................ v 1 ıv
1 

rafın anla,ıp b«abe• çalıımala"nı halınde. "V'~ela so~ıllennder .. ba•l.~ dUyab•hr. J_lu• rnmanı genio ve uzun T A K İcab ~r. » y.aralk ıçl"'rme dogru sanavıın ço- 1 A 1 tı:dılillcile karakterleri ve muhiti 
y..,; Sabah' da HU..yin Cabid züldüiıünü. te~biann kapandığı. S T ER İNAN M canland'"""' kendi nev"fode haki" Yalçın ,öyle diyo" nı göı>iiyo.-u• BU- ukadOf anlat!" daronaJdığın mümkündü" i,.W dıT. Fakat aynı h•y•h en lloa po•. 
- İngiltere ijı: R!.isya arasında Henü.'Zl babalarımızın yaşadığı _ Küçük bir ev yaptırtmak mi sen bu ifi götürü vermekten treler ve _ha.reketlerlıe gösteren bir Rumi MH ...ı man .. ile bi• ittifak muahedcna devirlerde Türidvenin ;ı,emen her i.ıedim, pli.n, proje haz". s;, vazgeç.. Fraootz, ı, .. ltalya~ roman> da ayn> 13"1 

m.,i aktedôlmemi,ıl•. iki memlokel şclrrinde VP kas;basında memle • müteahhôd a<adun, dürüoı bô• Halbukô ben bütün hayalım su<c~•. orijU.aldu. Mevzu mu diye- T;.::;., a"'sında yapılan anlaoma aleltılal< ketin her ih•ivoeına cevab veren adam buldum. ı,; gölÜ•Ü vennek müddetônce ne vereceğimi anla. ~ekoiruzl Mevzuun ne ehemmiyeli fi 
Almanya devt.ıi aleyhinde bôle de. ve 'kesif m'ktard' ·hrn•at do yanan niyetindeydim, müleohhôd bana madan bü- lokantanın mamına ;;a~ Kolon Do.-gcl<• A vru padan 11--..:.-.....ı~~r!A, ğildir. Bu doğrudan doğruyn Bitler · ~ N' 'ı. ·t ... ·ı · · ıu cevabı verdi: 0~.-........ yı bile prensip yapml" a l.p Amerlkaya giden bir tran-

1 

"lik .
1 

.. d 
1 

k sanayı van.•'· ,•) .e en en ı Prı rna. ... ....... - s satlant.ik irinde b .. l"k e ve nazı ı c muca e e etme d .. d k .. « rıa1 hergün değİ§İyor, bu • bir adamım. B ktım ki bana ne- y geçen on eş cun u GUN~ 
içôn vücud buhnu• bü- anlaımad"· en ;ıana_vıı, ~ umo sannyıı, günün fôalıno gfüe hesablasam ye mal olaoailtnı anlamak im • bi• )'Oiculuğu b;. ••man mevzuu 

0

-Yarın Almanyad• n .. yonnl • •O,_ elişlen, mukemme. toprak ve o - aldanab3iTim, muhtemel fiaı ı.ı. .. ız, evi gÖIÜ>'Ü venncyi değil larnk ortaya koyuyo,. Emde tek 
yalôzm ôktidar mevk;inden dôiıae de ğaç işleri sanayiı, hülôsa her ce- yükockliklerinô hesablıyam.k yüz. hiç yaphrmamnyl dahn muvafık ba,ına mli.ôm hi• vak'a da yok, ••-

u. :::>. 
b 

9 

yerine farau b;r komünio! hiiküme. ı;id ve devr"n• dÔro ilen d""eeck de 25 fazla ,;;ylesem senin al • buldum.• dece her tabakadan, her mHleıten 
gebe bugünkü l...,1iz • Ru• anlaı- sanayi Türk"yedo meveuddu. Bun insanların bu on beı günlük mü,ıe-
maa de~ edebô_fü. mô? l(omüoô•I lann hopS bireı: birer sôHnip sü- 1 S T ER İ N AN, •<!J<. . •rat ı~;!'de!'i ôh timi an not e-
Almanya ıle ~nnu~~ıst Rusya. ~lele pü'rii'ld". ilk za:ıru:ın1ardr. sahil ~e- •

1 
STER \NAN M A dıhniştir. Bw. al:ı.kadar eden de aa-

vererek yahudı plulo~aı lng•h>le. hlrleri .. Ve ga•be dnha yakın olan J dece. budu~. . 
(Devam• 7 ncı •aylada) A'TUpa Kt.ımlarında bu sanayiin t Bir vak Anin manhknn i»r bn .. "-- langıci, tıi.r devanu n Gir düğümü 
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18 Temmte SON POSTA: Sayfa 3 

Telsiz Da TelgraE, ele:foa e • er1. v 
• Sovyet istihbarat " 

dairesinin 
.. tebliğine göre 

... 

Sovyet tebliğine 
göre vaziyet 

Türkiye hududuna 
bir İtalyan fırkası 
gönderiliyormuş 

Gümrük ve kontrol işleri 
bitmeden yolcularla karşıla
yıe1larm birleşmeleri yasak 

Mfibim Japonyanın ye etmİftİr. Bir garblı kadar dünya 
iflerine vukufu olan, en n:ıüfrit bir 

b• b• tereddUdleri Japon milliye.i>erveri kadar da iÇ il' menıleketine bailı bulunan prens 
Yazan: Selim Ragıp Em~ç Konoye'nin büyük vuıflan, bir lA. 

Ankara 17 (Hwusi) - letan-\ Hasta ve mal<il yolcuları olanlarla 1 ki fi raftan İmparatorluk hanedam ka -
bul liman nwunnameain.in muaddel yolcularını kartJlayıcıların ve ayni D şaı G erek Rw - Alman harbinin, dar asil bir ~ileye mensub olınası, 
5(> nıcı madclesini değiftiren nizam- z.aru.retkıı'Je yokularına vapurlara &"erek Amerikanın İzlanda diğer taraftan da oıdunun mutlak 

B I l k name mer'iyet.e ginniftir. Madde • kadar refakat etmelt mecburiyetin.. olmadı ifgaline iftirak etmekle. Avrupa itimadını ha.iz hulunmaaıdır. Kabi. 
u ta yan a.s erleri nin 90ll tıekli tudur: de buluna.o uğurlayıcıların polis ve kıt'uına doiru mütemadiyf'n at - ne arasında zuhur eden ihtilaf da 
arasında büyük Gümrük ve polis kontrol ve mu.. güın.rük kıcmtrollerinden ön veya makta olduiu adımlara bir yeniaini reyinin büyük rol cynıyac.-ığı mu. 

aycne işleri bitmeden yolcull\fla 90nra vapurlara g.imlclerinc eınni • - ilave eylemesinin tesirleri kendini bakknlrtır. Bu hadise ile ıu nokta 
kargaşa/ıklar çıkmış ~aylıcıbrnn birl~eleri yasak- yet bak~mı!1d~~ mınt~~an.~n en yük Pisko{ bölgesinde gece göstenndole gecikmedi. İlk tezahür tezahür ediyor ki Japonya, Sovye~ 

oSkon, tır. Uğurl.,rtcıloarın da geçirmek ia- sdk pol1S amın ve gumıuk bakı _ Japon kabinesinin İstifa ebnesi ol. Rusyanın Ahnanya ile harbe tutuf· 
M rat da~~.~~Al bf .Sov~t tec:l1.1ı:Seri yolcularla temasları rıh - mınıdan da en yüksek giimrük amiri muharebe/eri ofdu du. masından bilİ$tifadc, Uzaktar~la 
16 T zd Psk e !A1

= tmncla nihayet bulur. Her iki hc:ılde tarafından müsaade olunuT ve el. Japonyanın bir taraftan Avrupa yeni bir takanı emrivakilere teıeb -
emmu a, of SmnJ.,--ı- · b" 'k ·ı· il lan ·· b •L..! d'• f L"- .____,_ t d d B t Bo'bnı: ... ı. N ' ,. ,.ııoA, de TeSmİ vazijoetkr müstesnadır. lenıw: ırer vesı a ven ır. Mosko":ı, 17 (A.A.) - Svvyet e o munase cuen, ıger tara • uW e~ asavvurun ıı ır. u L 

~ ovograd ve Volins is.. tan Çindeki mücadelesi ve binneti- ... vvurlarını karara tebdil eylediğı tikametinde b.. .. sıd>ruı tebliği: -
Utün gün §iddetli Tfirklye Japony Gece Piskof ve Porkof böigele. ce Pasifikte Amerikayn kartı olan aırada Amerikanın silahtı muhale -

rou'harebeler obnuştur. clurumo malUındur. AvruOa ile mü. fetilc karııla§ırsa., buna cevab ve:. 
A · ...t; .. h rinde şiddetli bir muharebe cere. . . ekt" ym o ..... • ava kuvYetlerimiz nasebetlerinde Japonya der pak- mekı~e tereddüd gostcrmıyec ır. 
~ın mo:ı'klıü cü'riitaınl&rına Bulgaristan . yan etmiş•.ir. Diğer Lölgeleroe mi:- tının üçüncü azasıdır. Bu bakımdan Çünkü hadisatın er, geç kendisini 
~tli darbef ı=r indirdiği gibi ha- yen him hiçhir ınkışaf vukubulm:ı.. Mihver dcvle1lerile tam bir siyasi böyle bir akıbete sevk.etmekte ol. 
va me~daıılıu·ıruhık.; diışrr.an tay. mıştır. i§birliği halindedir. Mihver davası duğuna kanidir. Fakat bilvesile le-
yarelenne de hU.cum ebniş ve düş.. kar rla• Tafsilat tahakkuk ettiği takdird..? Kenit As- I reddüd uyandıran baılıca nokta 
manın mer tahşidatmı bombala. Sofya gazeteleri A MoSkova, 17 (A.A.) Roga. ya topraklarında müstakbel nizamı tudur: 
Tn~ Bund h .d h b l • . çefin istirdadı için yapılan ınu~a- kunnak hakkı Japonyaya aid ola -1 Bu akıbeti, bir t.alam hareket -
-...,_...ır. a:-ı başka tayypreleri. ta Şl at a er erı arllesı•nde reıbe hruklmıda gden yeni tafsılat c:aktır. Çin devletile mücadelesinin lerle tacil etmek mi doğrudur? Yok-
m1.z Pl~ti mınta.icasım bombar. J gıösteriyur ki, S')vyetler Dııieper esas sebebi de budur. 
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danan etti:cleri gibi Su~)na, Tuka hayalidir diyor ar nehrinin ;a".'o sahilı üzerinde kain Fakat Uzalqarkta büyük menfa. Rusya cephesini alikadar eden 5'1f-
\l'C Sasseada bulunar. petro1 gemi.. s t J olan bu köpı-lı başını istirdad et. atlere sahih bulunan İngiltere ile basının kat'iyed.e aydlnlanması I'l}I 
leri ile nakliye vaıtıtalarına da hü~ Sofya 17 (A.A.) - Bulgar a - ovye • apon t'i.klcri zaman Almanları :!O kilo. Amıerikarun bu siyaseti bot görme - beldemnelidir? Her milletin &iya • 
CUin etmişlerdir. iaıwt bildiriyor: • . la metre gel'l püskürtmüşlerdir. terinin imkinı yoktu.t. Açık veya 5eti müs".akil obnılkla beraber 

• K.t'ala.rıımız bir tayyare meyda- Gazeteler bazı ecne?ı aıanr·· k h d d d h 1 k Aknanlar 1 .500 ölü, daha fazla kapalı olarak Japonyaya karıı Çin Japonyayı bu tercddüdlere se~-ke -
ftlna yalda,tığı uaman üç faşi511: tay nn verdikleri ve Bulga~anın ·r,~r U U un a azır f yaralı ve birçok e$ir vermişlerdir. milliyetperverlerine yapılan maddi, den bir im.il de Alnıanyanın bazı 
Y resi havalanmak üzere bulunu - lwcludund.a kıt'alar tah~ıd ettı ıne Saksonya motörlü piyade alayına manevi yardurun h~etôı!, i,te bu t~bbülleri o~ilir.. He~ ~ıJ. ~e 
"°1du. Fakat mıotar!erindeltl arıza.. dair olan hahCt"lerdeı~ bat~:e~.1- menısub bütün bir bölük bir avuç menfa.at ayrılığı tefkal edıyor. Bu karda Japon sıyaseti yem b1r u.tı: 

dlolayısile bu tayyareler uçma- te ve böyle habe~~;~n t~ z.ı e 1 
- yeni kabineye daha Sovyet anerine teslim olmu~tur. devletlerin ister Avrupa kıt'asmda, 1 kamet almalır. istidadındadır. Ye?ı 

ia In.U.vaffak olamam11lardıc. Mü - meie bile değme ıgınc ışaret et • • ı d d Bir Sovyct Birliği tank kolları ve İster bofka mıntakalat'da gösterdik.. kabinenin çehresi, bu islikamehn 
~eıııaıa \Vıillıelm Moyer tayyare mektcclirler· . . k·· zıyaae Or U ve o- he112in ~ elen ve el bombalarile leri her siyasi faaliye~in aksinin Ja- de veçheşini az, çok görmemize 
tneydanmdakı teknik serviee men- Zara gazerea ~.r lc.i 1• nanma hakim olacak ı 7 tonk l'ahrib dhnişlcrdir. Diğer pon politikası üzerinde tecelliler yardun ed.eceL-tlr. 
9'.dı Mkerlerin Sosyet kıt'alarına Bulıgeıristan. ve ur ye. birbir .. - bir birük de a -ıank tahrib eyle - arzebnesinin zarureti bundandır. < L _ rn J;; 
•-1-'- -L- • .L d'kl ....:...; )erine doştluk vr- ademı tc.cavuz mi....;r. Nitekim Amerikanın İzlandaya de- -'" im (./C.aa.ıK l.-'HllÇ --mı uauaga gflfar ver ı e ...... , wl d l lk:i 1 k d 1 h b J r- T ,-
bu hücıımu idare eden şeflerimize palctlarile 

1 
h~~ .ı' ır ahr. h ~b':' e e.. .J~y'l an K~on ge en t ak~lr. C- Esirlerin ifadeleri niz kuvvetleri yollaması da, derhal --------------

eö"l . . w·R_ı_ M bu tin biabirem10cn er angı ır a - re goro Prens onoyenın eş ) ınc Bir esir ifadesine göre, alayı Rus- Japon kabinesinin durınnu üzerinde B ı· 
,, eıttı~. Hncxn oyer, lm w • ti • •ok a. b" h • Jd er ıne go••re ~-dla sübaylartn ~masıo.a rna. razi parçası a aga nzye erı .)i -ı ~emur ol.:l'uğ•t yenı 'A<I meye ar- yaya gönderilirken askerlere Rus - müessır o u ve prens Konoye ka. . 

ru ohnak için motörleri iolemiyecek tuT. • l:>ıye nazın olarak general T0go, ya üzeri™1en şimal Af rikasına git • bine5İni dolayıaifo istifaya sevketli. 
bir bale koyruuetllr. 12 makinist ve Gayri resmi Dness gazetesı ez - ~ye na?m olarak ta. an''ra1 mebe ıol<lukları ve Rusyayı araba. Bu istifanm hakiki ve nsıl kat'i se- t Hastaratı 1 incı sa11f atfa) 
27 Piloıt 'bize iltihak etmiş.tir. oüm1e şöyle yazıyor: Oyikava girmege srlı v<!rmışlcrd:r. !arından dahi inmeden zaptedecek- bebleri. malinn olmamakla beraber gün lbulunduğ1.ı vazıyet bu kıt'al:ı-

Pıre'de bulanan ve Türkiye hu;. Haber o k.ııdar hnyalidir ki ala. Yeni kabineye daha ziyade ordu leri tebliğ edılmiştir. Esirlerin ekse- muhtelif kaynaklaıdan a~.en ha- rm Alman hucumlarına karşı an. 
(!udun. ~vk-_ı·.·ı_,.ek olan bir ltal:- '-aya b'1e degm~ ez. uh ı f ı d 'h · ı d herler bunun Japon poli ikarına c""1- '-- .. men mukavem t bıle ..... - ca ... ~ .-. .u ve donanm:ınm h,ikim olac~tğı id. risi m te i ynş ar a ı tıyar ar ır. • . , • , . . :. "' dl\. N., e eoe -
&'an fırkasına mensub askerler a - Bulgaristanla Tür&.iye ıırasındaki d 'a edilmc-ktcdir Bu bölgedeki Rus ikıt'alıırı Alman- Yerılip verilmemesı hır munakaşa ceklerini gös'"ermektedi •. 

ında büyük kargaşalıklar ç.ık. • münaaebetler geçici hisler Üzerine 
1 

1ki. ·· ları garba doğru sünneğe devam mevzuu olan yeni bir istikamet me. Dümdar muharebeleri 
.tnı ır •. Gene Türkiy'! hu<ludu ıstı - pina odihniş deiildir Bilakis bu ınü Son 0 .,. ~ ~st~=~ctan sonra ...d~orlar &elesinden doğduğun.ı ihsas edi - Berlın, 17 \AA) - Bulşcv:kle. 
~ .. t"t-::ı~~~?, J ... da buna b ::; :~-::,,';;;....-.~ .. ;;:;.:.~.:·'" 0t_tuı:1'!';; ~ıkiı. .J ~<>n huku.mct "rkAnı ::ı- •. MOOkova, 17 (A.~) - Bugün Yor. Yani Japon kabinesi, Ameri • rhı PSkofun şar.kındı:ı 15 '.J'emmuz. 
~~an ,:i:;''1 ubur etmiştir. aaglam ve realıat bit- z.ihn.iyctin ifa- 1rastlın~,-~udfıkı~1-"' 'lht'ıhln~1ı_oflduğu an. otğblcdliğ~n 30nr'l .neşrcdılcn Sovyet 1kanın yaprn~ta o.Iduğu emrivaki • da ric'at ederken vcrdıkleri mu-
-~ ... _____ ~ desidir. aş mwua ır. ..u ı h a l yaratan c ı: ere, mukabıl emnvakilerle cevab lharebel D N B. ajansının del 

sovyetlerı· R . ..,,, . ~i. ~mre varılır kı, bunlardan ?~~leyin Sovyet hava ku~et.. veri.li_p . verilmemesinde itti.fa!' ede- öğrennue;,old~ğu gıbı, Alman or-n oma Alman tebhgı bırını başlarınM .r •POn hariciye len du.şman zırhlı kU\'Vetlerme ~~D'· Ordu ':'? onu. t~msıl ec1en dulan taı·afmdan mağWb edıl •n ve K h nazın Mast::mka bulunan ve Mıh. 'karşı har~ketlerde bulunmuş v~ arbiae ;;z-1 ~1 ~~ ~am:ıyi, ,c:ız;1 Sov;-.:?t kıt'alarıııın, kPndiieri ıle open ag (D-J--fı 1 iıac' 38 L...ı-) ver tarai'tarı ())an müfritler diğt> y~rde düşman tayyarl'lerhli talırib ~-'-indHı. Çdı?1"t ın ve ~· 1ım: hlili::uma fa.;ılasız bir surette de. e, •ı ~ ı )'ılW4l • .ll- h...ı...:"L.• • . -- . . e en~ m ıs anının lfga cd Al a ikıt'alan nrasın.. 
ÇI e • d yorlar. Şa~k cephesinin bütün im.. rı uc &!\.! Aı Japoıı siyasetini takilı etmiştir. taraflar obnuı;lar dahiliye nazın vam .. en.. m n ık d b .. 

1
, 

rı e geıd·ııer tidadınca net!ceyi karanmak için gayesini gtl':i'en mt..tedil ,.e muha- Cenubu garbi mıntakasmda ve diğtt bazı a:kadaılan Avnıpa ~ .mu~un ~I~uğu ~·ar ..,u~/:l-
E:di muazzam bir muharebe başJamış_ fazalkfu-lardır. Milfritleırin Mihvc·r mUhtelit Almatı - Rumen kuvvet- harbinin sarih inkip~ar ıırze~~ - hır ~esa ".! m ... )_'. :~~~~~ge B~ 

ll~n~ .17 (AA) _ s ti tır. Şiddeti şimdiye kad-ar tanın- siyaseti takihinh Japonyanı harbe lerinin 'llağlı.ıh edilmPsi ü zedne sine ~ar böyle bokır t~bb~eı; ~--8Jıını g~<'rirıd~ ku.vvctli 
.,..,.,_. etinın R ovye er .. ··Lı b·ı ~· - .dd" d l b" R l bu b' 1 k t akki olunınıuı n taı nazarın mtıılU)d a \;: 
:.--i ile Ko onıa büyük elçisi Ni manuş dere~edc ob:-ı bu muhare. suru~ eye 1 e-ce,.·m : ıa c ~n e:r ır . um~n a r.ı ıze ge ere ~~dafaa ebnişJenlir. Bu derece e. dıüttndar teşekküller: bırakmakta-
}>~in eır:· Penhal( arta elçisi A beye dok.ı.ı7. milyon askeı· iştirak vardrr ve Pre:ls Konoye kahı:ı~'s:- teslım olmu!ltur. Askerler, kendtt 1 b" ınesele hakkında müıterek dırlar. 
hU<hıdlarrbn~lanle bi~e bugün. etmektedir. Mühim muvnfla'kiyet. nin istifasmı bl.i zaviyeden giir~n- Rumen ve A!man .sti~aylarını n::~- :Z 'kn::..a varamıyan prens Kono- Sovyet z;manıdarlarj hiç şüphe.. 
~'~-c~l-z:daıı girerek. Edirne .. ler elde edtl('l'.Cği anlas·lıvor. ler de meV'Cıtddur. ha!aza altında g~etarmışJer veır:Sc ; ye ise bir defa dııha imparatorun re. siz bu dümtlar kıf alar:nı feda c-
'91...ycı: ~. "e tefı· • · · t lkumandanlıgın.:ı tam ıma ıma, · lli · ki venr ek maksa. 
dir 8 . ~n" : ... !ıl ır rncdhalinde Cenuıb hö

1
.gesindc Alman ve Sovyet hududunda ye . 1 d" ~ .. ç taıık clııfi topu ~e .~~b!:_~ ~~f 'takd" t der6k diğ'?!"' kuvvetleri tdnar 

• ır p 1 "' -"'cbal d.I ·...ıı R __ J_ So ' - 1 1 1 \''enn.IŞ er ır. u ' dile ~ ~usn ı<04J asım ım e • h rd ik-...ı l • lb" tinun °.i• ltliihez . e .1 m:ı~er- umen kıfaları Besarabyanın Javuı..-r, vyetıe.; e o an sa - 420 tiiıfc'k, 16 mitralyöz, pek cok . tir a el.J\::Uı eı::~c ır surette yC'nı. 
Sovy """~fe&i if ~1 

m1.9afidere meıikezi olan Kışinevi almıışlaı:dır. dınnazhk paktına rag.ınen Alman • kunşun ve ton mermis; ve bir tc?~- tatiİ ed kah. • • J den tensile etmN:: gayesini takib 
yü1. e~;t;ı:., ~tı'Yanı~ eRy eın;tir. İ:ngillereyi çeviren sultırda sa. Sovyot ha.Cinin kbaşınd.!'nbckrti ~v- siz verici ist1'!:)·onu ile 5 otomboil, nın ı...~-::n~ r.ıo .. t:::a r:s~aba~~~:e- etmdktedirle:-. 
69 ki gı e ı_ oma daki bü ı . 3 000 t luk. b " yet hududuna •• er yıgnıa an a- . . d'I "..+". ---.u ,...... . • Alın k l •. ~ <le rıc::&n 'Ve · · d - ~tayyare.en · on iT •W hnadı3d ı haherlerden 66 araba iğtınam <· • ını'i.ıı. bilecek en kuvvetli devlet adamla- an uvvet erının I.cnın. 
gelmişler •. "Yni :ınma rnı _ _ıcmurıhn~n .en fi.lebi ta!hdb etmiş ve diğer b:r ti. ngl o 1 ktadfl~; ~~ ~abcre göre :i.. o- t'lndan biri obnakla maruftur Muh grad istlk11ınet•ndo süratle ılerlt> 
ki' ~ IQa şe rımıze ,.. .... an aşı ına • T f b 1 • - . ku ı· S 
1 Ye tıakoı Oto.büe.lerle B. b caret va:puruıı:ı b1tsııra ugrtt.mış.. 8C Sovyetlerin Hnriciyc Komiseri asarru ono arı telif bükUmct buhranlnrında ba§ - mesı vvet ı ovyet kıt'alarını 

r B~~~İll\ışlardır. M~ a;:s • }ardır. Molotocf Japonyanın Mos'kova ee vekalete getirilmesi icab eden sima- yeniden mut1arebeler vermeğf 
na. M~t'nle d en itibaren 

1~j ır : Dün gece, oMa lng:ıt{"r<'d~. hn- firine fngiliz - Sovyet anl.~şmnsı. - ( B t rafı 1 inci sayfada) lar hakkında reyi sorulan sonuncu ınec'bur et?tıişt:r. Fakat bu rnuhe. 
tent !Sa~rler elanı . eyliyece:ı:r:.irr~ va. ı:ıcyd'anları bomhardıman eclıL nın ~ıııfoız .Al:ma~y?!a muteveccıh ~~;k:tin miidnfaası için Jenri ımüteveffa prens Soc:nji, ı_ıer rebeler ~endıh•rinc ağır zayıata 
lnrd en ıyj Ve kndılerine karşı gös- miştır. Hangi'l:larda ve sığınaklar. oldugunu bıldırmı.ııı.. . Birçolk de\•jctlcrııı bugün harb defasında prens Konoye'yı tavaı - malolmuştu:r. 
hıctrı~- • do!aJıı abu1. ve lı:ulaylık - d.~ çdk şı~dctlı ~·aı~?!~lar z~hur et- . • <.R~dyo caz.etcsı) halinde bulunması, harb harıc·lllle ----------------------------

--"'llUYet etnıi bı~asaa beyanı tiği ve .. b.ı.~ço~ ı.~rı.ııkler 'ukubul- Huıdı Çına meselesı kalan devletlerin de ıktısadi vaz·. 

~lerdır. duğ.u gonJLmuşt.ilr. . Londra 1 7 (A.A.) - Ne:V~ yctlcrı iiz:~rmdn mühim lC'rn lei Sabahtan Sabaha: 

1 Smolensk Almanlann elmde Oıorr~.de'ıın diploma tık muhnbın -B·t h • ı· k 1 _. Bu B h man D N B · K yapmi.l!h an a ı a mamı;.~ır. • Yanin B rlin 17 {A.A. > - • ı . . B Vemon i3artl,..tt e nazaran o - . ı k t .. d f . Q çeSlZ 
baıtay~. dü~i~ceklerdir .Bofaziçi, 
&enfAoy gıbı ulıfiye yerlerinde 
yeni yapılar arasında on beı;eı 
metre bahçe 1>ırakdması hakkın_ 
da yapı talimatnamesinde tadilat 
yo.pılmaı;ı da çok faydalı olacak· 
tır. Çünkü &enköy, Suadiye ta_ 

M . w .. s · •Y• tcsır me:n.e "f! mu a aasının ıs.. 

O k 111ıtaneının hnber aldıgına gore ~o- noye hükumeti istHa ettıgı sırada .1 ' tt:•· rı.. .. ı·· t--ıb l • k 
S ı_ _ _ ,_ _ _._ • Al k t' ı i el n. . .. · d tı zam e .11 1 vu un ~=u .r erı ~a ~ Ova 1 . • aensır. 9""''n maıt ı a arın n ı Japonya Vicyh hükumetı uzcnn e . d 1 ~ l d b 1 sayfiı•ye e Çisi ded. 'd ki ·· ı · 1 k. · ide tın e a ma.t rnrarın a u unan A _.._ ır. J-1• n<li Çini e us erın t:r ını e • • • • • _. f, 

" - ... l<ltara 17 Hırv-" alayı 1 k . . ,,_ .. kta ı"di hızım ıçın. ınu-!;infaa masra 'arının 
••ın M ' (A..A. ) - etme ıçın te.zyUi. y.npın.. · . . Olt Oako\' 1 b•' · - Almnnyli. Roma 17 (A.A.) - Bir Hırvat artması ba.kınıından, tabıatıle da. 

1 llle~u~ b uyUk elçisı Von alayı tayyarelerile birlikte ~ark I. • 1 ha lbüyifk olmt~~t::.". 
~ n ~al'a "'br ~. saban Almanya. c~~ine gitmek üzere 7...ağrebdcn Suriyede~i ita yan Tasarruf bonoları, parasını e • 
~~ ıle biriık~'YUk Zelçiı. V~n P • Ahnanıyaya harrket etmiştir. !inde tutan tasarruf erbabına yük-
~a· gibniş,fr e tayyare ile Istan. Tatkenl nwhribi hasara uğradı u·· tareke komisyo sek faizli 90k. müsa.id bir plasman 
tı ~ İst1nb ·.1 

Von Chulcnbourg Berlin 18 (AA.) - Sov>:etlc_:- m - te~l edecek, ayni zamanda her 
il 

11 ~thne ~da kalacak ve ya. Tin «Tafkentıı t-0rpido muhribı 1) k d t• gün daha ~ok artan ve hepsinin 
~Oluna d~ıtır,r;g: Üzere tayyare Temmuzda_ ALman hüc:~rnbotları ta- nu An ara an geç 1 normal bütçe dahilinde te-mini müm n ~lıyeccktır. :rafından aglr haaa~~ -~~~atı~ıştır. C' • kün obruynn ı:rjlli müdafaa ihtiyaç.. 
uı ga B FraD5U gonullül~n. A An!knra, 17 ( t\ A.) - .;JUr'yede lanmızı kısmen karş~lıyabilecektir. 

'R_ r aşvekili Vi:dhıy, 17 <A.A.) - ~?'1 m~h~- bulunmakta olar. ve bundan hır BiEhassa .S- ve -25- liralık küçük 
• ~fy 0nıava gid• mat alan nıahf'el!erdc'l oğı cn:ldı. kaç ıgi.ın ".!VVel Hataya €elmiş bu. kupürler sayesinde tasarruf fikri • 
l'rı'ı öl 16 ( l vor gı· 'ne ~(' ışgaı altmdn bnhınmı:ı.. t . k 1.. t• b 

l\ ~ld· . A.A) B 1 
6"' ' ~d ·b. k ,.. b"n Fr·ınsız kınan talya.1 mutare c ııcyc ı U- nin ve temayüliıriün vatandaşlar a -

'l11L •rıyo - u gar a - yan mı:nt..aKa 3 ır a, ı • ' Jkü' T a An'•aradan geçmiı:_ 1 
)'e ... '\tar h r. S tl '"'kar·ı harbetmek üzere !"l1 o:M r rasında daha çok yayı rna ına da 
'il -""~ ıı.şveı.·•· '"' ovye erÇ; 'i t b lbo ,_ "h' d 1 ')'ı 't ı p°i>of ıu rilof ile harici- gönüllü ltaVdl'd.lmışlerdır. ır. u noı-urm mu !m yar ımı o a-
h 'erı .' 21 Tem muzda Ro. Şimalde • cakt~r. .. - .. " " 
Qoı Z\Yaret; ~kleıdir. Stok!holm, 17 (AA.) - Alman. Eğlence yer!erı gece Bır ~mle ıle h~!ııs~ eı_mek. ın -

'b llda A .. lar, Estonyn _ Husya h'.ldudu üze.. b • k d k zım geÜn:ıe ~nu soylıyeyım kı ta. 
4\~ltt, . ~taturk gÜn •• ~· ~ .. Esion ·anın Nan·a şch. ıre a ar açı ~rruf b<>nolan almak vatandaşlar 
li S l'l ( 1\ A. U ıru::ııe kaı.n ' . k } b ~} k ıçın bcm memlekete karşı, hem ken 
~ "tfin ~ n ll~ı~ . ) - Ebedi Şef ni işgal e+.•rmlerd:r. a a i ece eli m61ifoatleri OıJOmın&n nakiki 

t1'ı_ ~ Utı.<'ı ; ~-~:.ef verdikle. M ""J d l ele Bir müddet evvel görülen lüzum bir vazifedir. Herhangi bir fedn -
~--~ .. ı • hırli 1 ~numu bugün ug a a ze z . üzerine saat 24 de kapanması ten.. kôrlık teşkil otıuiycn, fabt ~ar. v.e 
-l(lJ~ : · , bınıcl'ce halkın Muğla, 17 (A.A.) - Bugim sa. aib edilen eğlence yerlerinin bade- menfaat temın eden bu vnzıfeyı ı-

-·~lr. <lll(,l"n t.czalıw·auaJ at 10.34 de burada şiddetı: b~r zel. ma saat 1 c kadar açık bulunmuı faya bütün vatandaflıırın aeve sc-
zele olmaştur. Hasar y<>ktur. 'kdaıl~ı§tır. ve kop.cakMır\n.daa eminim· 

Bir lnİ.mar, mzasile ınektub raflarmda fnhid olduğumuz gibi 
dıın. Benim tefıirde yapılacak bizde yapı sahlbleri binaları içir. 

binalar arasında beter, aayfiyeler kırk elli bin lira sarfeUikleri hal 
de on bqer metre bahse bırakıl. de bu güz.el binaları fırlatacal: 
muı hakkındaki fikrimi tasdik sağ ve solda bahçe bırakmak gib 
ettikten sonra fU fay dalı malüma. , ar&& masrafını azım:ıadıkları için 
b ilave ediyor: ~u. sayfiye yerleri de. mahalle ha. 

<ıŞehrin geniflcmek is.lidadı aös- linı~ ~~ardır •• Aym :ı:evksizliğ' 
terdiği yeni istikametlerde hususi 1 ~~ Y.ent ~apı~rı~da gör. 
yapılara izin vermez.den evvel ka. memek ıçm beledıyenm bma <:cp
nalİzaşvnnwıu gD7. su ve elektrik 1 helerine müdahale etmesi ve eski 

, - • _, talimatnarnedek' .. 
gibi yeraltı tesisatmı mutlaka yap • ! . uç~ metre boı-
ımıık Iaz.ımdır Bwıda ihmal edil· lak mecbunyetin.i haç olmazsa orı 
d • w• içind. • ı_; b - b · metreye çıkannıısı lazundır Bt 
ıgı ır IU ugun angı sem-1 ihmal ed'kr-· kd" d . . l tin arnavud kaldırımını pRrke ve 1 ıgı tı:ı ır e !'Yfıye eı 

f _,._ · k lk k ·ı gene bir mahalle haline diifecek. 
ya as ı:uut. çevınncye m sa nor- leni" Bu kta hi d 
mal zamanda yapılacak masrafın ır. no 0 ?' i~ r mu 11 • 
bDbç • li fazluın.ı ğn fa.ası ve hava tchlıkcaınc kartı mu 
mecb ":: A kar yapma hanuası ile de alakadar oldugu. 

. ur uyoruz. n •. anın Y.~ - nu inkfır edemcyiz.ıı 
m kıstmla.rındn da ayna ıhmal gos.. . 
~-...:u:x.: • • ._ ___ 1!_ d rd' Mektubu hUlasa ettım. Umarım 
u::n•U-q>• ıçtn IUUMUIZa&yon c ı led" İ M" d"" 1·· .. 

• • ı • • • I ki Be ıye mar u ur ugu "e 
~~erunclc sı;:accdı • bır B"1~1b 0

1 
.. profesör Prost . da bu fikirleri be. 

Dıua&Q vam ıyor. s..an u un • • ki.erdir 
imar m.ütebMaı&a B. PrO&l ve be • rumsıyece · 

led.iyıc ~ ve imar müd.~lüklcr! "-- 23ıu'°'- c~ 
berbalde J>undo.n SODnlA ıçm .,.na '-=' 
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l 
Ayakkabıların da Doktor Ziya Gonon !,. ... 
sını~~~ı ~~l~~ası cenazesi dnn kaldırıldı 

"""'\ 
OK u~o~u~- i 

MEl(TUP1.ARl1 
E ,, ................................................ ~ 

: F iat ,ff iirakabe Komiıyo
; nu ~elecck toplo.ntula a
: yakkabı derdile naslı m
: rette mP.ttgul olmağa karar 
; verdi 

'···········-······················· ... ······../ 

Üni9ersite merkez binasında yapılan mera
simde rektör, yetiştirdiği doçent Ye 

profesöder he1ecenlı hitabelerde bulundular 

Balathlar suİa~ - i 
idaresinden 
şikAyetçi 

Temmaz 18 

Odun fiatlarına bir 
miktar zam yapılması 

kararlaştırıldı 
Meşe ve gürgenin çekisi perakende olarak 

560 kuruşa satılacak, kömürün kilosu da 
7 kuruşa çıkarıldı 

Epey bir müdaehenberi dF.vaın 1 tır. Odun f:atlarm·:ı yükse!mesine 
~n ~u~ ~~at:c\:-1 meselesi dün ihk sebeb rılar8.:.: bu st>ne r: akliye 
halledıhnı~i.'r. Evvelce, scrhcs't masraf1aı·mıo fazJa oluşu llcri su. 
bulu·n~n odun satışlan 'karşısında riilmüştü. Komısyon ibu nokta Ü
b:W kıms~!~rin fiatları gayri tabıi zerinde ısra:la durmuş ve göste. 
bı: şokılde yükselttikleri ~örilL rilen derJledi makul buhnu<tur 
··- a .nıura be Koınısyoı•u Komisyon RC"C'l senEki şcrtlarm mh., ve Fi t '".. ka . 1 .. . 
?~ hethangi bır. ıl.t:karı ön!~m~k bu senekı ŞU:ııuu uygun dJşme
ıçm geçen senekı odun ''e komur 1 diğini göz..önünd~ bulundurarak, 
nark~~ a~e-ı ~b~l etınıştJ. Nark odun fiatları üzer;nde bir mıktnr 

• ta gtısterıl~n fıatların, b"J seneki .. • , . · ·• 
vazirettıen t 1 tczayüd kabul etn.1ştır. But,'V.Jde.n 

Otobüs içinde 
kanii boğuşma 

Karadeniz sefe rkri glinduz 
yapılıyor 

Müna~alfıt Vekaleti taraFından 
Karadcni~ post&1armm gündii7 ya. 
pılması hakkındakı emrin tatbik·
nn ıdlünden itıbare~, başlanılmıştır. 

VEFAT 

Ha;ıu:ı Bey 
mti.iddettcnber! . •• 

bır . . • A vrup.:ıdan gelmi. 
yen ten~e .. . 

•.. Birkaç güne kad:ı.r 
ihtiyaçtan çok fazla şe
kil le bollaşaca'kmli ..• 

-·Hasan Bey - Ha.. 
be~im v:ır. Teneke ma
nallel-er i&tiınlak edili. 

- y-or!. 

• ~ amamen ayrı §tırt ar 'tiıba · k 
altında ta7in edilmiş bulunduğu- ı .. ren ld'n Y.! ve k~~u meşe ~:~ 
nu ~'en· .,,,; .ı t . 1 . • guııgen o Uhw!'ı çc ısı toptan 'f.>0> 

~ ...... re, Out•n acıı erı oazı 

itirazalr yaoara-{ fiat:arm vük..<-el. ve ıperaken~e 5CO kufU§lan satıla. 
tilmesini i~~n·işlerd~. Bu ;,aziye~ cakt~. T-:sbı~ edılen bu fıatlar ev. 
karşıs.nda B<>led y·~ tarafından 0 _ velık~ n~ ~tatırırma ~~sbet e % 
dun istihs'.ll rnmtakalarma b:r 2?-25 bır yukselmc gostermekte. 
memur g;)ndcrilt>rek tetkik'.u <iır. 
yaptırılmış ve netke bir raporla Diğer taraftan komisyon ayni 
tesbn ~di!nıis.tir. Diğer taraftan sebebleri k5mi!.r fıatlarına da mü
Fiat Müra:<ebc Bürosu da yaptır- essir gör.miiş ve mangal kôniJrle
chğı tetki!<ldrin net..-.... ~uıde bır ra. rlııe de frnt tesıbit elmıştir. Anad'l
por lhazırlarıarat\: korni&yona ha\·v- lu ve Rumeli kömürleri k;lPsu top. 
le etmiştir. VaH Muavim Ahmed tan 5,5 ve perakenoc 7 kun.ştan 
Kınıkın riyaseti altında toplanan satıJacaı~<tır. 
Ffat Mürak ıh::: Komisyflnu e;dun Bu satışı lrd 1 arabalarla yapı
meselesinı esas~ı bir surette tetkık lan satışlnr toptan fiatlor üzerin. 
etmiş ve !cat'j bi.,.. neticeye varmış_ den mua•ııe1e görecektir. 

Değişen dünya 



18 Temmm SON POSTA 

C Askeri vaziyet~ 
insanllk tarihinde misli görülmemiş boğuşma 

bütün şiddetile devam ediyor 

Doktor Ziya Günün 
cenazesi dün 

kaldırıldı 
cam·,,<=~:.~:~t.;::·!y. Çar Aleksandr kumandanların 
lar zariında' daha yakından tanı. kara 1 .. d h 1 d 1 d d.ılk. Hakhi blr vatanperver; ilme r arına mu a a e e ıyor u 

CBa,ta.rafı t inci sayfada) j ğından bahseucn şay::ııa:ın tevali 1 kfil eden Hın•atistan, sembolik {ışık olan hoc:ı bize Ün:versite in-
kate~ bir ~1.:;l.i d~'lıc. ~örülme~iş etmekte cJlmasmda:1 da ıstıdlal e: mahiyette dahı olsa şark cephesi. ~ıl~bının ?Uyükl~ğünü, bundan Yazan: Hasan Ali Ediz. 
oldugunu bıld•rmektcdı:. ve dun dilmclctcdir. Gc-rçı, Sovyet resnu ne Almanla:ı manen taiwiye edi- ıstı~ade edıl1ı;t"s·nkı, dhas~lma mul~bye- - 9 - Albay Ton nkli. 
cereyan :?de"l bu muharebeler ne. mahfelleri b •l şaywların aslı oL ci ve hiç şiiphe::ız maddeten c!e nı:~ ve a.nı1 e_:yat a 

1
ar ı ..l e,_, a '=- Ancak Napolyonun Niemen nch. Napol)"Ona karoı mücadele eden 

~inde birçoic m~·zıi ml•vaffa- madığını bildiriyorlarsa da görü- mühir:1 işi~ yapmağa ve yararlık. ra .. uara, 1 mı travay ara ua tJlP.m-,rini geçişindc:n sonra Barkby'ın ku Rll8 birincı rd k d 
~ıycUcr arasında bırçllık Sovyet nü.ş onla.rın bu idaialannı teyid lar gootcrmeğ-e kdbilh:etli birer miyct verılmesmı söylerdi. Hay2. ıpanıda elliği Rus birinci ordusile Barklay'ın plönl:n ustu fı duınab~ aıuk 
kJt' l h'l' .J t d l . .J d ] . . B . . e ra n a uço a an ın t :ıle uğratıldığı gibi etmemektedir. seferi gönüllü kuvvet göndermjs.. ının son ·~m.erınue a ıı ycnı ogratıon un ku:rıanda etmekte ol- münakapJar cereyan etnıi tir. Ba-
esirkr ve ganimetler alındığını vc.ı Esasen, S,,vyet lbükı'.'mıeti çok ler veya gönıdennek üzere bulu~ hastalıklar v~ yeni amelıyatlarln duğu 2 nci Rus ordusunu biıle§tir. zılermın jddialarına nazar!ı Bark. 
en cenuhda Alman - Rumen kuv_ büyük bi~. ihtih'U netıcesmde ikıi- muşla~ır.. !ngilterenin Sovyet a~fıkadar ~r ve müt,,man>yen Y~- mek karar! verilmişti.· l~y haııbin h~şlangı~ınclanheri (bat 
vetlerinin de Besarabyanın mer. dar mev!knne geçmiş bir hükumet Rusya ıle ıttı!akına rağmen Birle. 111 şeyleı ogrenmeh'. arzu ederdi. ~ ç:~r AteK.aa~r, ~er .zaman oldu- ~ harbdcn bır haylı zaman önce) 
kezi olup Moldavyadaki Yaş şeh- o1d\lğu !çin Moskova gibi çok ma. şile Amenka :mütered<lid vazivet:- Hocamız ~ 1çl·k ve talebe ile her gu uzere aııker!ık ış.lennden zerıe Napol}.,:ona k~rşi . tatbik edilecek 
linin 60 ~ilometre :kadar şarkmda mur ve ·~,370,000 nüJuslu bir hü- ni !henüz .::!:il.edememiş ve daha zaman m~şgul olurdu. Kendisini ~adar anLnadıgını bu_ ~ef~ :da aç~- en ~i~~ tabıyen.ın, mümkün mer
bulunan JC ~:mdıy~ kadar Alman- kO.met me:-.cezini öyle ehemmiyet- mühim olma~{ üzere bazı cenubi stajyerlerle ziyaretimiz onun !Çın ga ~-~~· Sonra l~ın ıçınde bır telbe ıçenlc;,re ç~kıl~ek ~e Napol -
Ruımenlerın eıı·nd ıcJ ~ · -ıı....-bl .. . k ,._ -::ı. h':4. • tl . . b' . ·ı . l rd T l be ba§oka kotulük daha vardı·, Çar vnn1ı azamı czekılrle uslcrmden .... a,_ e o. ugu zanrıe- sız s~ er uzerme ter etmek ka- .n;ıııer=a U/!'.Ume erı, m"'sela bun ır scvınç ves esı o u u. s <.: - Borkl · . . d tmew-· .b. ı-··- k ld ~ .dd' ·"':" ~ 
dilen !Gşi~ev ŞP.hrini, gene Sov. rannı vermez \'e \'eremez. A}Tıra, larm en büyük ohn Brezilvada ]ere çalış:nalarmı tnvsiy<' ede:r, B aati~ a, ıdtım ·n· e tm~ dgı 1 Baştıknnl 8, 

0
tf ugd:!ın:.ı kı ıa 1 etnu~ır. 

Yellen m1.1h1m za"·ı· t ,.ı- d M--'- . h b Al · 1 ..,., . 'L • • ogr ona " ı mao e ıyor u. ar ay e a e ıten anaat ere gore 
• .J a a 'l.lUçar e e. u&:ova şehrini de ihtiva eden ve hu yenı ar '1 manfar lehine on ara unıvcrs: .? ınkı1abmın mıı- Çar'ın ordunun ba§lnda kalarak bu hareket. Napolyon ka t k.b 

rck ış,gal ettik!er:ni :Iave eyle- S t R · t k 1 d.. · hak'k'l' Ja 1 ·· l' · · h d b ' a rşı 8 1 

mektedir. cwye usyn s;ınayı mm a a arı- ~mmesı ., .( c:reyan ar~ hat- mı v~ ~:ımu ınu ıza . C er .. vc u.n- her jşc burnunu solaı ası, kuman. edilecek harb tnbiyesinin en kor-
B nın mütıinıl.-~rlııde'l biri olan Mos- tii temenm er baş gostermiştir. Bu dan ist•.fs:le ctn•<'ICl'Jnt soylcrdı.~ danlarJn k.ararlaı ına müdahale etm'! kuncu ve en mühlikidir. 

u tci>Iiğe ilaveten Alman res- kova mıntakası halis Moskof ol. suretle> Amer~kaa aleminde şim. Dr. Nari Be'l&İsudan ~onra Dr. si, harwtı fena ha~de i~kai ediyor Ba~a BarkJay ın kendisi de ol-
mi mahfeıled tarafından ayrıca ma.k üzere 12,000,000 nüfusJudur diden fikir ayrılıkları görülme~., Niyazi İsmet merhuma aid hntıra. du. Mernleke(in' selameti namına, duğu hnlde, büyük bir ekseriyetin 
verilen maIUmntta!l da Moskova- da. Sovyet Rusy.1 ~ayed smıs:Ic baş1amıştır. Japonya, kanaatimiz... ]arını anla!.u115 ve miiteakıben ıfo her ne pahaııınn olursa oleun Çarı id:c!iası .u meııkezde toplanmakta~ 
nrn. 360 kilometre ıgflrbında veya Besarabya, bir 'kıı::mı Ukrayna, ce lbir .gün •mi olarak Aimnnva 1f•- iki ttbbiye1i genç tarafından binff ordunun batından uzaklaştırmak lfı dır: Barklay, büyük Napoty<>n oTdu 
hafif SUl"P.tte cenubu _ garbisinde Bulkovina, bi:- kısım Galiç.. hinde hareket0 z~mek i~in her- hitabede bu~unulrr.ustur. zundı. wnu durdumıo.ı<. hususundn en ufak 
bulunan Smotensk Şf'.hnnın dün ya, bir kıs!rn Polonya :ıe ~ bil' pa~ll daha haz .rlanmak. Cenaze b!l~har-.? ı:ıerhumrJn Cn- Fa.le.at naı.ıl? . . bi~ ~al görm~diği için ric.at .et-
Alıruınların elin:! gl>l"mj_c: ol<iugv u Be"·az R!.ıs'ı·a ve Baltık mer.ılc- tadır ğ 1 ğl d b 1 .. 1 S k Gayet alıngan, çok kıncı olan rruşt.ır. En ufak b.r muikavcmet ım-

... ~~·,. ,J • a o un a u unan evı l e ır e.. ç 1>·· ı b ldif k. kA d ı d b "-· b' 
anlaşılmakt!ldır. ketlerinden sonra Moskova :nınt~- Sovyet Ruc;Yn hükumeti de 'd Ü . L t h . tt ;.;.; M ar, oy e ır te ım yapa - anı mevcu o say ı, eııu ıı mey. 

Kezali.\ 17 Temmuz tarıhli Sov- kasını da teı1l:te meccur olursa cı e nıtvel r:;~ .e)~~ .. D sıs e ~0 •1 fk- ibi!ird.i? ·· Böyle bir teklif yapılma. dan harbi bile göze alınabilirdi. 
bunları bild'~i için Stalin hattın• serrcl o e ın·n onune getırı ere aında herkes müttefik olduguw hal. F k t fkarı mumiye olsun ra-

yet t.ebli)l.i dP. P~kov, Smolensk maddi, manevi bi"'ok aig-er zarar- ..J.-..........., 'ı<aptııma 'k b . d k!J! ·ı ·ht ki · a a e u ' Dobrinsk 6 • • ~ ibr.,·ımı .... ::ı·.,n '"'"":>" .... na ma ve ar.ütte- ırer a ı:ta ı P. ı ıram va esın- de, bunu kimse üz.erine ı.hnak iste- kib k.umanlar olsun Barklay'a o ka-
• ve Novograd Wolınskı !ardan başl.a nüfus iU\ ır "' fik orduyu bu hat önünde durdu- de bulun•Jldnktan sonra Eyüb me- miyıordu .. Nrhayet Çarın oııduyn hı- dar ş.idı\:letle hücum ediyorlardı ki, 

nuntanaliarmdn bütün 16 Temm\lZ da fena bır durcmı:ı düısmti.ş olur. rup m~lub "''lE>hllmt>k ıçin can1a. zarlığına götiıri.ilerek ebc<li me'l~ taben neşrettiği bir emri yevmi mü. Barklay, ric·aıinin hakiki saiklerini 
günü esn<ısmda çdk şl<ideUı maka. Onun için şayed Sovyet Ru,yanın, baş'a çahş111akta.dır. fcnine tevdı edilmişt1r. nesebctile, bu ııenc, halli lazımge ve ıbuoların bir plana istina'd ettik. 
bil aarruz!arla kar~ık büyük hülkümet rn~~ezini daha gerılcre I:mek!i GMicT,ıl J-:. . . M h r d"kk I len acil ve ~ünün meselesi haline )erini bile söyliyenuyordu. Barklay 
mu!harebelerin cereyan ettif.~ni na!kletmesi key:fiyeti b:r e:n:-ivaki .................................................... er Umun şayr nı 1 a geldi Çar neşretmek istediği emri birço'klannca bir hain: Napolyonun 
bu muhareb~ler esnasında Sovye:t olursa, bunU\1 yu'lrnrıra zikrett:ğ;. H 1 kt f 1 bir vasiyeti yevn1'Mı soninnndcı, aeılc.ere ~i.tab bir casusu olarak telakki edildi .. 
ordıu..c;unun müteaddid n..ıevzii mu- rniz hususi"it::t meydan vermı•si a an az a para ederek: (( . .. Ben her zaman sızınle Napolyonun taaTruzu başladığı ta-
'Vailfa.ltiyetler elde eylediğini, bu muhtemei olması dolayısile şark alan gazinolar Dr. Zi.r:ı Gün, ölıncden evvel, be~aber olacağım ve sizden ayrılmı rihten, yerine general Kutuzofun 
nıey.anda ~<eş f müfre7eleTile mo. harlbinin biriııcı safhasının Alman- kcndısıne -:>ef'.<etle bakan bazı ha~·- yacağımlıı diyor.du. tayin edildi~i 29 Ağustos 1812 ta-
torieri bozuk olduğund .. n dolayı Jar tarafmd.ı::ı kazanılacağına Beledcye eğ~cnc-e yerlerm:fo ta. taıbafkıcılara ve hastane hademe- Ord~ «~~~ndanlan, bir5ok 6~- rihine !kadar, Barklny, fasılasız ol~ 
havalanaınayfu1 8 Alınan tayyare. 00~ hemen hemen zar.ui rifelerin iyi tatb.:c <'dilip edilme'. lerine bir r.1ikh:- para verilmcsıni bct>!cr Jlen :-ıırerek, bu cuml~nın ralc teıdcid V!! jtham edildi. 
siııı·n bulu"'. duti.ı malı.alle yaptık- o'··r. d;;;.;.,.,; sıi<ı bir ~ekilde kontrol et. vasiyet etm ~t:r. Bu paraJar!n. el. c.nn yewnıde~, çıkVarılrnb asl lu~u1 - Bar.klay'ın, ric·at etmekle Napoi. 

" o .ııu •46...... • ır l l . ·ı · b n!k t ··l munda ısr.u ettııcr. e unu vesı e yo WlAb• · . h l 
]arı ene~ı·k bır 'ua"'kın n"'tı'cesinde Gerçi h::iktimet merke?le:-inın tirmekteriır. Bu kontro hır esn:ı. erme verı mc;> ıp a aya ya ı •• - .ttih ed k Ç 1 k . ru.ın mag u ıyetını azır ayan en 

•J w ... • • •• • l ~ ı h .. . J az ere ' arın. meme etin ühim ] d o· . ld w 

17 makinist ,k 27 tayyareci esir biraz geı-ilere nakli 0 .. 11uların m:t- sınıdla 00?:1 m-uessesc'erm Be eri.ye masını vasıve. ecen mcr um, ŞOJ- IA t" d viJ d b m ururur ar tın ın o ugu, an-
- ~,...a ve hareket serhestisine z~ tarafından kabul edilen tarıfeie>r- le dem~ir: se adme fı knemıh~~'.. eg or ~u~- ..J a cak eonraki Rus nesilleri tarafından 

etmeğe ln'.ıvafİaK olduklarım zik- n .. -u • - kl .. .
1 

.. ~ın a, a at U1Lurnet merıLezınue, idnk edihnistir R 8'l 1 b.'yük 
l'etmflk.tedir. rar vermeme·,. maksad!le ıttihaz den fazla prıra aldı· arı goru :r.u~- c- Be!l bir tasarru~ :fılizi bı:ıı- devllıeôn ba .. ında bulunması lazım .. p sk.i Ra~ ~ ar b b iL 

Her lk'"ı'nde de ı·şe yarayacak edilmiş birer tedbir old:.ığıı ve bıJ tür. Bu şekild.? tar:fclerden fazln kryorum. On•atd.\ tasarruf zevki- gelecegvini &Öyled,iler.. Bu lıusu~a h1~. u~ n,v __ ·_J w ay.ın G a ız y~re 
"'' · · ph 1 1 20 ·· h k'k d . . .. ' ucunıa ugnralgınl, ertsen ısc, 

l'llalumatııı ço'k :kıt olmas·na rağ: ted\Jjjrlenn ce <:d·~ ~arpışan orc 11- para a an TI't'e~se a m a ni uyandırabil-rsen-., bu kuçuk ta- Çarn çok :ıkıfü ibir 'kadın olan kız Kutuzof'a verilen galibiyet tacının 
l'llen bu ikı tebliğ:ıı mukayesesı lamı mutıa·{a mağhlb olacağı ma. za'bıt tutulmuştur. R!.mlardan bir sarruf filiz1eri büyütk servet ağa~- kardeşi Yeknterina Pavlovna çok hakikatte Bark\a'yn Yerihneai la • 
biıe şark cephesinde 16 Temmuz nasına alm;imayacağı <la söylene- kısmına kap!.ıt•lma, bır kısmına da !arı olabilir. . mü.ııbet bir rol oynadı. Kadın, ga- zimıgeldiğini söylemiştir. 
günü cereyan eden kanlı ve mu- örlir. Mesela, 1914 Cihan Harbınclc para cezası ver:lecektir. Meıtıu n, cenr.ızesıne fazln mas- yet ma3tul sebeblcr göstererek, Ça- Ba-N\ay'ın leh ve aleyhinıde söy .. 
~ muharnbelerir. de, velev Fransızlar k~ncli hükumet merkeı- Belcdiyv! İktısad İşleri Müdür- rnf cdilmemesıni, h;~~ta yeni b~r r~ ~eriı~l. o:ıdudan ayrı~~sı ve lenen sözlerin her ikiri de, mü~aı:a. 

e Almanya re Jer:ini...E rjst:ın B r.doyııJıak1c.tlik. lüJZ'ii ~lence y <rl~dnd<> hnlk·n anl'zar aç•lrnadr.n, nuşının, arh.ıt hüKumetmın başına geçmesını tav. gadır. Bunlar, ya jfrat, ya tefntür. 
tnütt 'ff 1't>t 

1 
b dıc ü ,..~n t C han akl'atabnaaıntn önunc gP.çınc.-k uzr Soemıklerı kalmaya..l. anncs•nin m ... siye et!tİ· Çar, kız. kardeşinin bu tav Ba.ıklay 0 Z-!manki şartlara naza. 

'il t.i k• b 1 d v " n n ır on rn no .. trı.sını teş.. re eğlence maJıaı1 ı f .. •• tm d . . . d k _..J• • • d d k ' d • h e - errnc - .e .ıı un ugu çok 'kil eden l\farn mc el h- .. . erın n sını ına zarına goınu esm! e vas1yet et- sıyoın e, e1KJ11ının or u an uza - ra ric'at etmekle en ognı arc-
~e muka,·enıetın biraz daha 1besini kazanmı la J an mu <..n"!- gore, matb:.ı tarıfeler hazır1ıyarak miştir. Ia,tıınbası, haMa ordudan kovul- k; hat.tını rttihaz etrniıtir. Fakat 
...... ~., old~ğunu ve ~molensk•n FaıK t . md'~ r d t. .. ve bunları halkın kolaylıkla göre. rnası gilbi bir mflna çıktığını söyle. Barklay'ı Kuv.ızof veyahud Bogro. 
dğ '". -~"'t Aln:ıanıa . .. r . a , iı ı;n urum ne oyh. ceği yerl~re astıracaktır. MiisteT:- lıtanbul zabıtasındA. terfiler di. Katerina, Çarın bu fikrini fU ma. tion çapı'rwı,,. büyük bir kumanda~ 
tı ;

1 1 9rn etn~kte~.i~ e ıne geç.. eh·. ne de bu~dan e~vel <lnhi bah:s ler 00 mafil>•ı tasdjkJ: ~~n ·feıe~ h;_ . . .. . .. .. !tul eözler~ ccrheui: telaf<lc.i etmek. hiç şüphe yok ki 
"' U son ta" · mevzuu etmış oldugumuz Y4'.:hi1P 1• . d . k" d' Emnıyet Umum Mııdurır.ığu, fa_ - Siz.in tabirinizce ıayed ben yanlı~ır 
ıe:rn,,,.. •• _ .. rruzun b 1 d w 

2 18 2 
• ~ r cm e parR \'ermı"ec·e ıer ır _n..._ 1 . t t"'ct- ı: b • · k. h rb t liııkkiyatma ---·~ tnrih·- nş a ıgı 1 1 senes•:ıi~1 şartlariJç. mukav~e ~ - · · tauuu emmye ~~ıuıtma rnensu hakikaten sizi Rus ordusundan ko- O zaman ! ~, . ek' ü8b 

ın~a-ı._ .. 'ndenbcr.i ge~en i:ıer edilebilir. 191 ı fo Almanuıı t•·k· 'L~ memurlardan bir !kısmını birer de. vuyon.am., bakın niç.in bunu yapı- göre Bar1klay ın rı~ 1~ıınde 1 
m t b~ 

·"'ue g'Jn~ ·· s · · c " ı>«- Deniz::leo bulunan cesed · · fi ·· emcs. gayet a u 
sunun, baltik· ,unun ovyet ordu- şına ve ordusunun ancak üçie ık•- rece terfi ettirmiştir. Birer derce~ yorum: Hiç şüphe yok ki b~'! ~"i: ~a~a arı g~~ ek Rus <>rdula _ 
!evfkinde c <lH•n her tahminin sile Fral16a:fa muhareb~ ed•yordu . Dün, Ahır kam :::ah;l~P.rınre hır terfi eden zabıta memurlarımızın de gcneraller!niz kaıdar kabi1 Hydc:t Klı. <L~trd:· ~~leT arasında, ge 
Ol esurane V • • • • e-~--ıı- ce•""·l' g•• .. , ~- k • • J • • teJ"~JL• ed~ m raJcat on ar an rina il<Ul•-n an tnuk . e azırrucarane Bugü'l'l ısa ge:ıe Norveçtcrı İsoan. ııA~ ::; .. aı oruıer<>A araya a. ıs:-m erını yazıyoruz: -ı -~-nı. · in b. kuman- ksc wnumiyotfo, Rw iıdarecileri 
sı avemetınde b' ' · ı şt farklı olaraıc sız ya ız ır re ' fh nı datıa ifnn v . n ır 1?8rça ya hududuna kau.ır bütün sır!~'l. mmı ır. 47 numaralı ~om·scr .Adnan Ok: dan olarek değil, fakat ar~i zaman arasında, .mesafe me umun.un ve 
~ğu, tarafe r:: e ıza!.e c;_ylenuş ol. lerle bunhrın hinterlandında ın. Za:bıta ve sıll:yrcl? yapılan 1ah- tay, 65 numaTa.ı !ko~ıser Seyfı da. bir devlet rreiai va:?f.eaını de yap- Rusyada1c~. ';1çsuz. bucaksız ıtopıak]a 
tebuğl~l"in-j Y .. n gt.nluk resmi gilizlerin bazt muhtemel hRrekeL kiıkat neticesinde m3ğtukun Ntcih Sur, 56 '1Umaralı korr: ser Cemal mak rnecburiyetindesm1zl. rın ne mühım bır rol o~nnma.aa 
Ya ~Um e::ı başka So\'Yet Rus.. }erine karşı mühim kuvve1.1er tut. adında l.>ir genç olduğa anlaş;]_ Dinç bafwmiscrliğc; 209 numa- Ale~ndr, hemtiresiıUn hu ma- nam.zed ~u~unduklarını kım.se id-
v_adan <tan:ti tnE'rkezinin Mosko- makla berab~r kuvvetlerinin naha mıştır. ralı lkomİ3"'?' mua\'İni Zıya Olcay, {ul eözlerinden eonra ()rCUyu ter- rak edeımıyordu. A 
la }yf ..... 1_ Şaritta bir yer" m dk lk bü.ti" .•. 'J b. N,.,.;;ı..ı·n b1'r k~za"·~ mı, y·r.ksa Hul'"-ı Ac'il·· Faruk Ulualp. İhsan ketti. Mesafe ve mekan mefhumunam 
kı ~ovan· ,-, ese.. ç ısmını ır1 ener] ısı ı c ır- """'~.., .. ,J •• ..., """' • • • nd d '- bi ıL !L ..J ··h· b. ı nıda!ki C ll 400 kilomet lad:e So· R h . h fı m . b' . t . k b Tuğcu komıserlığ••, polıs memur- Çar AlekScl r or unun oaşın • r narooc ne mu ım ır ro oyna.. 
veya ge Orlti """'= Nrn· re şar- . . v~et . usya cep ~sıne ta - ~ .!'.ngı ır ~ın~re e mı1 . ~ıra~., larından İsmail Kökenci, Rahmi dan ayrıldıktan sonra, general dığı, Rus - Napolyon harbinin •ey 
metre ne 'Mosk l ı Novograd sıs etmiştır. Finler, Slovnklar. Ma- gıttıgı ehem.nuyc " araş n J md - y l Y'l.41ar Akyaz ve Selami Bar1clay tek başmı 1 inci ordunun rinde kendilt{.'1nden meydana ç.ık
ı'ind Şaı-\•nd~kiO\•anın 700 kilo- carlar, Rumenler ~Pndisilc birlik- tadır. Adliye doktonı tarafmk 'ın S ı maı:;az ca komisc; muavinliğ;_ mu'kaddoTBtını eline aldı. Gene'! mışıtır. 

en bitine n ~azan mevkiıe. tedir. fspanya ve Italyacla~ sonra muayene obnan ce.scd morga a - n=~~rfi etmi~ıerd;r. kunnayına da general Ycnnolof ile (Arkası r.l'yfa 8 sütun 4 te) 
aklıne lhazır1anıldı- Fransa ve en sonr l da ycmı teşe'k- dınlmıştır. ' 

_Allah ömürler versin beyimi olclu!kça muntazam yol, i'ki saat lar lbunun el:at>na serpiştirilmişt.1. 
_ Ben bu ış1erden anlamam. sonra onlan çütliğe bırakmıştı. Ma'hmud 2.ğa, Sedadı bu küçük bi. 

Bana senin gibi bir yardımcı 1fi - Çifltliğin hin l ve cluı- kısımlnn, nalnrdan birı.1e götürdü. Bu, iki 
zım! Kafa kafaya verecek, bera. çam ağaç.larile kaplı bir tepeye katlı, beş odada.-ı mürekke.b olduk. 

Cl D ... .._...,.
4 

ber çalrşacttğız. sırtlarım day~mışlardı. Yolun bir ça muntaıam lbıı cvdL Mahmud 
J U &111 A İhtiyar ne?'c ile dilini ve kam- tkısmma kadar çifthğın duvarı U- ağa: 

çısını şaklat.ara:{ hayvaniar! biraz zanııyor, ti:.ıvar birkaç yüz metre - Burasını sana hazırladık be. 
siiratlend;rdi~ten sonra: sonra vazifos•ni bir çite devreöi - yim! 

'I'reh.l - 19 Yazan: Nusret Sala Coıkun - !c.re:{et!i topkrakd ib~~jmh, de- yorydul. • 1 k ··~ 'L' t Dedi. 
Yo ·~~ • • . ld di ... rntıyarım a·:tı a .şın esa- o un .:.nvrı ara aı6er 11..1ır e - Her taraf t<'rlem;zdi. Odalardan 
. lcu ill<Ji. B ... ) istasy~ınuna birj _ Ben Prnarh çiftlığinin kfıh -J yığın kendısı, n~ de posluğu ka ı. b nı 'bilem•ytmını Bey de hasta ... penin yamacına tırmandığı nokta- birine bir mac:;a ile birkaç sandalye 

~inde ~or eı~· başı kaSketlı, üze- yasıyım. Si:li almağa geldim. - Kaç sencd:r buradasın? Bu çiftlik müdürsüz o1mıyacak. da sevimli bir köy ıgöriinüyordu. yerleştirilmişti. Diğeri yatak oda. 
~ Y'a'kışutıı bi ·Seler bulunan, genç - T~ı;ekl::ü..- ede:rım. 40 var .. ·. . . t ro ? dive düşünen. Hak verelim kenji_ Araba, i!ti tnrafı yalakh büyifü: srydı. Küçük bir karyola, gene 
l'afı 1 tutuyo \ rıda~dı. Elinde bir IİUıtiyar, delikaıılmın bavulunu - Hep bu çıftlı~~e m.~ ~-~ 

3 
un. sine. On:dan sonra gazatn1arla ilan bir kapının önünde durmuştu On. bir masa, i'ki eskı koltt1k bu odanın 

lttvı._-na b~ııı~ u. Bır müddet et.. elinden ulmağ'l uzanmı~·tı. Sedad: . - ~et.·~· 4~ yıd a çı .t \ s~- ettik. ~nç oluşundan ötürü bey lan evvela ür: dört iri köpek ba - ~yesini teş'k ;l ediyordu. 
~asının ~ Kendisi:ni, çiftliık - ZaJınıet etmeyin, dc:di. .. Ben lhıb .değıştı.r. \ ~~ enb~yı ~ masıı' seni istedi. ğırarak karşıladı. Sonra birkaç - Biraz dinlen beyım... Ben 
\j~~!. Halbuaki~ıhya<!ağı ya • kendim ~şıı:m. yenTı sahı.bı ço deıgvıalrmı.'~ a am. Etrafı sö-ğüd ağaçlarile çevrili yanaşma ·.lı~an çıktı. b~ld;ğin\zi haber vereyim. 
-·~ g" ·· ·· Icrd :n.. .. · a-0 m '\iizüne anıyor.:mn · toı-cı J"ol."t·J. 1st ' onınur e !.lllM.Lyar, genç a m ,J Ha)" r yüzü.m.i bile görme _ bir dere kenarından gE>Çiyorlardı. Kapının yanına Q.izilmişlerdi. Sedad, kfilıya, odadan çıktık -

U: asy;on memuruna h~~etle b:ıktı. Çift~iği.n yen~n~~ diın. İhtiy~; mı? ı Önlerinde .ıydınlık, yemyeşil, se - Sedad, ara0adan atlar atlamaz, tan sonra pencerenin önüne o~ur-
hn; llnıaı-}ı Çii'tligı~· . dü1:1 ~a. hem m\l~aıcl, he y : _ Ortn yds'ı <lenir. Fakat hasta v:imlı bir cv:ı uzanıyordu. Mahmud ığa ile yanlarına gitm ~· du. Önünde, gôı.Un alabildiği.ne 

1lll? ne nasıl .....;...ı'C- .aarııb bır ıntııb::t bırakmıştı. cm ~ · · 1 d · y ı · .. ,.ı·· •• h.. b' ·11" a · d B · - ıoııu b •• d.. , ··ı .. - ··vo zavallı DiıJe"ı tutmuyor. Ka _ Uzakta bı:-b rın~ sırt r.rını ~- tı. ana.şma .~r )elll mu'\Juru ur - ır yeşı t.< uz n yor u. u rengın 
J;-,,,_,. Araba ı·le . . mu ur, :r"O-t mu evazı ıgonmu. r - . . . - ;r,. ' l - ı··ı ·· tl lA 1 l d Sed d h · ...... n h ··z"'r· de ne rn·· kk ' "'"' .. t b "' Ik d F-1- t ·- d ı· B .,d.,rn • .... ~1 da İ"'i bir hnn•m. yamış, çam a,;aç arı e or u u tepP- me e se aın ıyor ar ı. a eo- ı,,<>Un ru -:.ı \J ~- n use 

1n 
~Ql Ut-a·'" · •• ı saat sürer u (ilha ço... a gene ı u ~ .. ...... ,J b. · · d b kt k · · 1 a.. ı "" ı:ırab b 

1 
· .f.tl·~· _ b'l ,_ , ._",.Aı? _ Çocuklnrı var nu?... Ier <:Af"iliyord•J. Tertem z hava c:. sine isiml~rını ve hatırlarını sor- lT tesırı var 1

, ı ı ça ıçı açı ı-
ı" o nııya. k a u nıanız pek ç1 NTl .-.r-vıre ı ece.~ mı.1'4 ~:r ~~tas ca t •• ~ s;da.d"' 

1 
· g: memiş ~aba)rı _ Olımıunış! ğerlerini da!dmuyot, hafif b ir du. Yanaşrrıa:ar, cevimli. saf de - yor, uçsu"?: bucaksız yeşillikler bir-

tııtıl~ ~~l~~ küç-Ük meydanına kullanan' k:~ıın·ı~ y.anı~n otur _ - Senin? v aneltem yüzı1r.ü okşu~·ordu. Sc. - likan'blm-dı. BİT tane:. ~avul~.~-.ı leşmiş gö:iincn mor ufkun ötC'sini 
lıal.q SUı-aue ~ • ı:~~ktan ibir yaylı- muştu. Har~ket ettikleri zaman: - Allah bagışlarsn bir kızım dad, başını ara.?a~nı ke~~rına d:ı- o~u~adı:. ~1~~mud aga. one ou~ çok az hatıri.ıyorci.u. Zaten; de çok 
Q\ı e öhu a e ıgıni gördü Her _ Burıısı güzel bir yere beıızi- vnr. yad.ı. Burasını umI<l ettıgınden da.. muştü, yurudulı:>r. Önlerın~c gen.15 a~, lhatta .hi~ hatırlamama'~ kara -
~~İtledt:i:· çiftlikten geliyor. 1 - Hep bu çiftlikte kahyahk mı iha güiWl bulmuit'.l. Hayatında bir avlu •1zanıvo~, bu avluaan ıkın rılc.ı ı!t>lm1ştı. 
\ı ı- ı.~\.J.n ün·· ılhakika yavlı is _ ,.o~edi. yaptın? yepyeni o\r fasıl açılıyordu. Bi _ ci bir kapı ile bazı kısım1arında Yolun •,ena:-mdan gc~en. b.rkaç 

1 
<)""Ylu in1~~~; durmuş,~ ihtiyar Jıhtiyar ceva'J verdi: - Evet .. Sen <le müsaade e - r:nci yaprağa vazılacnk intibalar çiçek tamla:.-ı bulunan. w_t&s1 ha- ilroylü kad:na, su t:ı~ıya12 bı~. g~nç 

~ 'tl "la.y::ı ~ 1• _ Bu m~mleketın neresi güzel dersen gene yapacağım. hiç <le fe"l:ı rle~ild; Burada ıztı _ vuzlu oir bahçeye {!C'c.liyordu. köylü kızt'1!1, ll'N"kebe sut gu '.;.ım-
0tı <!~ arabadan inen köv- değildir~ evladım. Sedad, ihiiyarı11 yüziine baktı. rnbp·ı unuıcıcail' rı, avunabilece - Bahçe gii'~0~, fakat bakımsızdı. lerini yüklem"? ikas:ıbaya g.den 

....... ~3.d ... tı Yürümüştü: • _ Sizinlı> tanışalım ağam:·va • Yeni müdürün gelişi ile vazifec;in- ğini düif.i.nc1ü. İçinde carpıntılı hir İçinde c;u bulunmıyan !kxaman ihtivar ıw.·lü~~ içi t.itrıyerck bakk 
~ l:...,Qtı l3ey siz misiniz? zifeniz kibyaM~, isminiz ne? . . ae tutulmıyacf'ğın: ihsas eden bir sevinç va:-dr. tstanbuldaki lkada.r haıvuzdan bil 0 ynbani otlnr fı~ır. tı. Bu dekoru. bu msan;ı~ r çt:_ 

)}ü~t~ar k 
1

• . _ Manmu~ a'ta derler bana ... cnd~ va~dı. ü~i'n olmadığırıı farketti. Jl?'Ştı. Bahce. Sl'd ~cd yii'k - sevım·~i .. K:ıllttı, memnu. 
~ğild·.:v u, delikanlının ö _ Bir de lakabım vardır. Posb.yık •• - Berab~r çalışacağız Mahmud 1Jd tarafı annçlı hazan 'bir of'- scliyordu. S m sr-dd·n üızerindC' vırla gerıntlı. <~rkasl var> 

•. Aımnw. mtiyarlaoı.ıt artık da, ne bı- ağa! re ile a:r'tCacfo.şİılc yaparsk uznnan büyük bir bin'l vardı. D'ğe>,. b:na-
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(Meml_eket Daberleri) 
izmlrde J • F h 

Bir sabıkalı şüphe ettigi zmır UarI azırlığı Şikayetler 

ihtiyaclar 

•Soıı POllta> nm tefrika.sır 60 

KocAmusuF 
Adalı Amerikada 

bir adamı öldürdü devam ediyor 
hmir (Hususi) Fevzipaşa s· . Y~; ~ hareketile hıasmmt ye.. ı ler de: bulvarında eYvelkl gün cinayet oL Hazırlıklar 15 Ağustosta tamamen bitmiş ıga çayı Üzerindeki mk d"?""""' oluyo.-du. De<hal. ke- dır. oldukça ka..,ık ve hu<da. 

muştur. Sabl'kalılardan Yusuf oğ. } köprü nı·çı·n maneyı 'boııalttı ve ayağa .k.alkara~ M ta N kk 1 H ı.u Bıcytbu.rdlu Bekir sokakta ra~ı o acak, 20 Ağustosta küşad yapılacak galibiyet ıtemennasını çak.u. rar•ıne;;: : a. 8§' u nüden ao. 
d1Q'i Tabir ,.,...lu Malatyah Meh - kapatıldı? İ?te: •ular kararırken meyde-_ıa Ad r ~ L. 1 L! •'- nıa • - a ı ne vakit, Avrupa•·a git-
modl '""""'"'"datı. tu"'-rak: ılzmi.r (Hususı') B ı-d" ad G B' d LIZI oa °'r ~ıyamet koptu: ti aca.ı...a' " ,...-........ ·- . .. - ere rye rei. g"~""arti hazırlanmakt ır . .xar ıga a l Ol o r - Sen benim arkam<ia niçin ~ o..1.""='lt' • L n yazı ıyor: Şehri - - du ••• sı ~~ Uz, dun Kül!ürparkta derıjparti hazırlıkları ıle meşgul oJ. ~ız .. enarmdan akmakta olan Ol cb Size: parmakta.rını sayarak, ve.. 
gez:l;orsun. Senden §ü.phe edtyo • ~ar ~yapılmakta elan hazırlık- mafk: ürzere bir komite teşkil ocıL ~~~a .;çayının üzerindeki ahşab = N:; 0·l~r Humı .. :>"lhud icöyündeki ölmüş öküzleri 
rwn._ _ . arı gü;c.uen ~eçirmiftir. Mevsimin miştir. ıLopru bunda b" . '"...::..-edi • uç adun tarih aırasmda sıralıyarak, veya _ 

Diyerek azeriıtde bulundurdu- yaldaşma:n üzerine fuar ha"7, .. 1..n-_ 'IT~-:ıe, geni01 ibir program ha.. b la J rı ır ay önce ara- yu........ · hud; çocuklannın ve evlendi;;.: ta. 
....... U'fl.- ~·..... ""ll l il r a otomobil ve kamvon. Gibi did"'"- 1 ·· '~ 1 ....!1...J L' ..-ğu lbıçağlnı çekmiş' v_e üzerine saL lan hararetlenmiştir. Resmi ve zırlıyarak lzmir ve civardan .gele- ara, h~ iki baoına çatO:al.ır oluyoıdu. ..... •• e er ve muna~aşa ar cm eri 'wıbırine eldiyerek §Öyle ce. 

dırrnıŞtnr. Mebmed• ~ağından hususi pavyon sahibleri pavyon. cck davetliJerin saat on dokuzdan yapılarak kapatılmıştır. ~h; alttan kalkm!J, Yusufun vah ve~r ... ~ surette rr~l~~n il son."' !arım lamir ettirmekte ve tefr!ıi iUbaren sabaha kadar Kültürpark, Kamyonla>la yük uabaluı e'."-ne ya!'ı1n>1~ •""' devam ._ va:beı el Zannederim knk eene 
~n ~~1ır, ant ı ıçagı e bır. için lüzumlu olan m-..ı.L.ıen· ha- gazino ve. e.ğlenc_e mahalJerinde eı; balen derf:ııin içinden geçmek dıyonn'lLŞ gıbi tutuyordu. Akl .u.Aılo\:: CVUL ttU\.ft: ,, ·ı ı b::ı.şıındıı gördüğünüz daha 

y anmış ır. zırlaman-1- m(>'8Juldu""rler leıunelerını tcmın eyliyecektir. sure.tı e ''e müşkülatla işlemek Yusuf; Adalıyı ellen"le ~te k "ht" ki h' b =-_.- ,~-ld ı M·-L-ed •ıu.a •ıt... • ted 80 O r .. re ı ıyar ve otura ı ır aşka pehli~ ~-neye A'O. ırı an ~un , 
15 

Ağu tost ·fu bü't"" h O .gün misaf!.rlerc fuar ıçin "~ ır. . OU nüfu lu bir kaza ma~~ub okluğunu söylüyordu. vana eora...,ınız: 
lazl.a llmn kaybettiğinden aldığı :; a ann un a ~ tirileceık at·ti•·tıerın ~ - ının, arab.:t ve kamyon müna. N_ıh~yot; ~halı bir.birine gird v yaraıun tesirile gece ölmüştür. zırllklan ikmal edilmiş olacaktır. gösterilecek ve ... bu hareknumar;ı rı k.alatına karıı, köprüsünün Y .. on.1.lcJ.i,_ yenılmcdi diyenkn"n gu· i. -D ar elli sene her .ı,.,, d' Her sen 1..:ı ğ "b" bu sene de etlere Ma k h 1 ... 1 - er.·· Çok bildiğine itimad et -
TaHk:iıkata U\:Vam e ılmektedir. c 0.tVU u gı ı z.ariık orkes:~·as n·n · t' k" d · apanması, ay i yoru<:u biı rufrn en ortalıfrı çınlatıyordu. "Y' 0 .. kız '---· vak'aıı 2() .Ağustusta açılacak ofan f'lların mı"n -..:Lı'lec>k:t.· ı • ış ıra ı e te- hacfise teşkil eder. J _ı l gııılz birisine soranıınız: o da. 

T ~··-- l:l.1' c ır K nn~ıanna ar, hükfımot memur - zamanmıda Adalının aleyhinde bir 
!Burada Ü~ kn kaç.ırma vak'ası eğlence ve hareketinin diğer se- Bu ve;i~ ı'le.rnatb ' b öprii halkındır, halkın pa l~n he_tkı da:.-...+. tılar. Gur"" ,.,,. kim m .. d d'trr y f h d H 1 

ol 
....... dtnı ,_ k - tün ol 1 - ua , mer.su - rasile yapılmı~tır. Kamyonla.. 1-b k ,•b- ....., ag a am .. usu veya u erge e-~., .. r. .. .. nelere :nisbet_ .. en.. pe~ ço .us • - arına fuar içı"n ~pıl""""11+ta olan u ' ım ga·ıı olduğu bir karar aL ci ve Rüstem taraftarrdır. Belk"ı de·, 
K.emel"dc Halka rd - f ı t .1- ·ııucıY. nn ağıclığına tahammül ede- 1 da _,. H . ;m· pm~dit Şuı.n; """" !çın b':'yuk bir a• •Y• "'"- i:ıamnlklarm büyük hmnı yakıı•- ıniyeoek b;, •ekH<le hamb ol- tına a ıııma n dağıldı. kapıaı..da bu pehl;vnnludnn b;,; • 

k

"6'-u

18 

aynnda ıFvaçh ~a _e Yusu fudilındktedır. k dan takib etrr.eıerı ve buna müva- muş, tamire muhtaç bir hale * smi baba!Yl veya kendisi beslemiştir. 
l'Zl yaşı a uyeyı kaçırmıq Fuar a;ahMfnd.l yapılma ta o • zi oza .. ~ı. ta h" .. d k" L_ . • Görülüyor ki; Koca Yusuhut L!- o da şu cevabı verir: ..ıı ~ •"1.4 aynca se ır ıçın e ı gcrmış ıse ona kimsenin bir lmad k b •U<ı< 

ve Odrı"'~«- gnAL• tut ttm hı · b raretl· faali et" • umu ı ir zamanda ortaya ç·'- _ - Ne vakit gidense gitsm ne yap u--~~tu~·~.-:.~ t .• uş ~·-ı- lan gen~ ve . a ı~ Ağ Y !n imar faaliyetinı .görmeleri temin diyeceği yoktur. Fakat, hali A ı lA. .ı.'tUDU og =~yınm, Is---. ~<!rilmcsi içı:n 'U ustosta b!r olunacMt.tır hazırda şehir köprüsü arızalı mas~ . dal ve ~iğer baş pehlivan- tı eanki> .. kızı 17 yaşında Kanclyayı ka~ı- • · değildir. Yalnız çabuk eski- lar ıçın ay:ı.rd edılmeT. bir baı peh. Demıek isterim ki: bizim mem -

tı ~ .eJilmi? ve suçıu yaka - AlpuUu şeker fabrıkasındaf Manisada sıtma mücadelesi meısin w.rııe onu mürur ve u- =~~ gürültüsü meyıdana getir - ~a~.~: biraz tahlile değer neviden _ 
lanmıştır. • f J' Al b f bura kapatmak, her halde 

Matilrk cadd'esind~ Mazhar_ J6RI 38 IJut ~ fJOr devam edı"yor doğru bir hareket olmasa ge- Adalı. hiç bir vak.it Yu.sufu ha.. (Arkasa var) -y e'k talıyamamlftlr· 
oğlu Reımi Kazananın, Mehınıe<1 Edi-me (Hu~u~i) - Al lI M . 'H •) S hıh" .. r tir. Alakadarların biraz Fak y f Ad l 1 1 k!ızı RUklye Tunayı izOP\JtlÇ vadilıe ker fabn"\.aslnln 2Q Temnı~uz utaşr~= d~:aH'u·· u.~Mll h-:-t. 1 

.. 
1lyheı.mtu daha genôş düşünmesi beklen. at; asu un a iyi buı gü. R A D y o kt l . . . . uçlu "nd • ibe enu u ı tın mu aı..a - meldedir. Çün'kü köprü eskir- reşlerincle bozduğu aöylenir... • _ 

r et'ti#i ı<Hta edilmış, s ya • hı en it ren yeni ~ı) kampanya.. ta tehiflerini yaparak. mer~eze geL ı.. lk Yani; eski pehlivanlar, Yu•ufun .__,__ ~.. b '---- •~ • · ac na onu gene yaptırabjlir. " CUM\ 1817 '1941 ~l?Wm"!I"'.... snıa a,~ı ııı;ararta§m~ gibidir. mış.t~~·.. Adalıda.n daha pehl•van olduğunu ' ' ° Fabrika yeni yn fa.tiyetlne geçmek B~run ~aza '!e köylerde buğu ~~ müttefikan söylerler. 
7

.
30

: Saat ayan, 
7
.33: Ha!H parça_ 

S·ıvas fiat mıı-kabe .. ._ rl malcinelen )'~uden ı~ur im tu lzmı"tte azılı bı·r hayvan L"L!- Ad lıyı d b lar (Pl.), 7.45: Ajans hn.berlerl, 8: 
U1 a • UT.ere nazı ıkların~l ı''--al etmı"•tı"r. ........ . 1 k x u U§ _r. ıuuıı: a a ya ana at r·• ...... ....,,1 ... un ... ıY3nısa m h 0 d ,,ı., - Ha. l.ı. ..,....~r. 8.45: Evin saati, l~.30: 

k 
• f l"ye\1 B - cm e et aetan-eııınde hı k I d mazlıe.r. .• na a, rnÜn.İm yer a OmlSJORUnun 38 1 u ayın 15 ine doğru m~Mil beş yüz ~itili~ tebnirat yapılaca.le. rSIZI ya a an f yınrlar... - Saat &yan, 12.33: Nakış semailer ve 

Sivas (Hutusi) - fiat ~~~ak\.a.. p-~~rlart~l aökmiye TC fabrikaya te!'1li\de bır etlıv makine9~ inıtaatıQ& lizmit (Hu9USİ) - Çok zaman- Bütün ~lar~. rağmen; A.dalın~n ~ ::a.~~!kı~:~~f>~4~:~~ka.b=:~ 
be bxni&yonu hafta içinde. '\ D..ll. 'e- go()Qeıımcge ba,layacahır. baş arun ıttt..r·.'. • da.ılberi vilayetimizin muh tel:f ka- Y uısuftan bır gomlok daha aşagı • et al- H c... d-' . .:1 •

1 1 
.- hli ld v h k'- ._ (Pl.), 18: S).8.t ayarı, 18.03 : Fasıl sa 

kili Mehmcd Korkut un nyaa '. avaların me\'~nıiTKie gayet ,:,ttr.:ta muca eıesıne oe vı frye- za annda bit·çok hırsız.lı'kla - pe van o ugu mu a ıı.aıdır. zı, 18.30: Memleket pastıısı, 18.40: 
tında yaptıığı bir to~lanuda şehrrde müsatd gitmiş olmuı bu yıl pancar tin emri dahilinde devam edilmek- ve ~~1. son znmanlard: ~::~ • Meseli: _Çol~.k .. M~ Adalıyı Radyo Swing kuarteti, 19: ı.iktıs.ıt 
fiat mürak.nbe korru?'onj _kararla- mahsul'" •. . . et"pnesine ve bere tcdir. Koıdere, Hocalı ve diğer ba.. ~eşb küyıinden ikt, Hcrckc:-de bir ik1 defa yeruk duşurmuştur. sa.ati), 19.15: Ra.dyo Sv:lng kuarteti, 
rtne. riayet edip ctuııyen erı ve gl- wun ıyı y 1 • • 

1 
takalarda ~örülen sıtmanın ayvan ~ merke·• kazada b" · Sonra; Adalının Avrupa.da Yu- 19.30 83.nt avarı, ve ajans haberleri, 

da madd'olcrioe aid fiadarı lcontrol kedi ohnas\na yat<dım etmı~ttr. zı m n .. .. "lmesi • . ahal.. eıvlere giırcrek ~a ve ı.a:ırçott suf kadar muvaffak olamadığı aşi. 19.45 : Kliisik Türk mUSıksl küme prog 
etmek üzere komisyon aza.lart ve MiiStah.sil. mahsul vaziyetinden çok h_emen o.nune geçı ıçın m ça,_Ian Karnmlirs<'lın Fcyziye. yvko"·an_ ki.Tdır. rJ ı ı sıhh h et il n ıvtır - ş a.cı11c:. r.unı, 20.15: Radyo gazetesi. 20 45: 
emniyet ıefktlatı memu an ı e yap. memnun.dur· ıne ı ey yo a m , yıunıden ;-:25 doğumlu İl>r.:ıhim Be. Ad'\" ta; hezır yeri gelmişken ~1o şarkılar, 21 : Ziraat takvimi ve 
tıklar! bir taramada bazı satıcıların tat şe'hrimzi zabıtasınca iburaya ikis:d::~· b ~vr~,>1~ güreşlerinden toprak mahsıillerı borsası, 21.lC" Tem 

tebligat hiliıfınn olarak mallarına Geml"ık sumerbankçılarının dag"' yuru"yüştl ge1di.gı-· haber alına rak ~jddetlr> .t-'- hem Adalı:ıı;:Y~~ .. Bu kgÜTeel-er e!\!ikdt koymadıkhırı tes'b.it edi'l.m·ı ~ - .. h d k a -mu ayca .... ~ sl1, 22: Radyo s:ılon orkestrası, 2~ 30: 
d h . . 

1 
kib edil!mi.~ ve birçok hırsızlıktan ne ve em e , ı> Uf'ıculaTıma he- ~t aıyaır.ı, a.j~ lınberlerı, borsa 

ve bu meyan a §C tım.ıze toptan . yecanh bir hikave dinletmeğe vesı- _.
5

• n ·-- ·· 

sebze getirerek satanlardan fimdiye "'J.:_ '" maznun 1"111 azılı h ı rs:z nihayet I hrr · ,,. 
kadar fatur. ve vesıttk istenildiği 1"' ...- , yakalanmıştır. Uzerinc:le resmi bir e 

0 

' * lstanbul borsaeı-..ıı 
halde vermıyenler İçin de ayrioa müfrı ·· t · f k• v d b~ t tu'-rak h kL - _ı ·'- • X ur ve san e nu U!: agı ı çı - Ad l y f f ti'l h za .... u m a uırln<Ja :&anunı kan bu azılı ı:.eriri::ı bu ,.csmi nıü ~ ı; usu un ve a e, meş ur -····-
muamdeye başlanılmak için Cüm - L.::.ı.. h -s. .:h be· . - ciMın pcfulivanl Kara Ahmedin 17/7/ 1941 Q\lıllş _ kapanış fiaU~ 
h 

'yet müdd · 'I'"' ·ı uu.de a1vnn ılmu n rlen tan - ( 1900) Paıis seroisinde cihan peh 
UTJ • eıumumı ıgıne ''erı - . . ·o mişlerdiT. mm ederok serbe~ bırçok Ra • livanlık. mÜ3abakalanna İştiraki a- ___ ÇEKLER ___ -~/ 

Edirnede iki köylü boğuldu 
Edime (Hususi) - Ed.icneİıin 

K!>rucu köyünde evvelki gün hlr 
boğul.ma hadisesi olmuştur. 

tıŞlta.r y.aptığı tesbit edilmı~tir. rasıooa Avrupa}·a gitmiştir. 
Bu sa.h.tekllr şeririn d:ıba birçrık Yani; 1899, 1900 arası ... Yakın 

Aoıbl w upa 11~ 

vak'al!arın faili olmak L"ıtima~i bir tarihe malilc olan bu güreşler 
vardır. Adliyeye teslim edilmiş.. halckındaki rn~lUnıatımız maau~es
tlr. Hak!.1<:ında tahkikat gen!şlc-til _ süf, bir iki Avrupa neşriyatından 

ı BterliD 
100 Dolar 
100 ıntt. ft. 
100 P90eta 

me~-..:ı1· r·. baŞka mehazlara istimıd etmez •.• 'M~ yQkobam• 100 Yen 
Müracaat ettiğnniz Avrupa ve Biokbolm 100 ı..,.. l'lı 

.i Amerika mehazları da, o devirde 

5.24 
130.025 

30.03 ; 
12.937b 
31.1375 
31.005 
25.35 Köy lhaLkuıdan 48 yaşlarında 

:lıbrahını lköy kenarındaki çaya gir 
miŞ yüzmek bilmediği için boğ'ııl- Gemlik (~~ - Geçen hafta j tir. .. . • • . . · 
mu~ur. Sümerbank momurlerından kalaba- Buyu1' hır ncı e ıçırııde g~n bu 

Kayserine parke kaldırım pehlivan ve orga1~izatör olup da, Altın 
b 

24. Aıyıar bir gram · 
Kayseri (Hususi) _ Dükkan sonradan hatıralarını yazan azı külçe al:tın 325 

önünden lise önüne kadar yeniden peblivaınlartn kitabları~u:lan a'ldlı - •-------------~ Ôü Do kö .. nd ele b . . Wt bir grup, uzunca bir dağ yl\rÜ- gezide dağa tırmımırk.cn, fabrika.. 
'tl yran _ yu e ırı yÜ~ yapmtflardır. Bayanların da işti Mn işletme mwhasebe şefi Kilım 

y~hruı!cta olan parke kaldırımın ğı.mız ık.üç.ilk parçalardır. 
bir tarafı tanuımlanmı~. bir tarafının İmpa.ratorluk devrinde yaşlyan 
da yarısına .kadar gelinmiştir· Biı pchlivanla:rımıı:ın hemen hepsi o- İknam.iyeli % 5 1938 19.55 
hafta sonra bu büyük caddenin kuır yazar takımdan olmadıklı:.n T. c. Merkez Bank.. 131.50 
pa&.e döşeme i§i tamamile bitirile- için hiç birisi hatıralarını yazma - ... _,J 

Ealaarn ve Talı.vilit 
~------------......... boğulmuştur. K~y kenaı:mdan _geç rak ettiği 1>u gezi. pek neş" t:li ohnuş, l,ık bir kayanı .... üzm-inden yuvula

ınekte olan Menç nehr•ne gıren Gemliği ö~ yandan çevrekyen dağ. naralc h,fif suretle kafası yarıtlan
Mehmed sar'ası tutmuş ve 15 ya- larm en mürtı.:f; bulunan Benli da- mış ve faltat derhal müdavat yapı
şında olan bu zaıvallı genç de bo- ğln}n zirvesınr. k ıu:iar çıkılnralc "ra- lark geziye arızasız devam ediln·,iş 
ğulmuştur. dan, Küçük Kumla köyüne iniimit- tir. 

ceı'lc.tir. mışlard1 r. Ağızdan. ağza nakledilen , __________ _.._. 

- Tiyatro kumpanyasının mü... Sağ climi uzattım. Elimdeki mavi var?); (n~rede çalışır?); tevvelce sattım. Cebimcie tam beş yüz 
11~ 

dürüyüm... yüzüğü zördü ... Heyecanla: evlenmiş mı?); (şimdiye kadar ağ- vru. Medihanuı mahremı cst~en 
- Ya ... d '.yc güldü... Sonra _ Yakaladım ... dedı. .. Sizsi zt mü!hü.rlü mü oturmuşY) yok btl- himetçisi Zeyneb. elde etti11ı. tı~· 

iliwe etıti: niz!... mem dffiıa neler; binbir sual sorar- dimi şeker tüccar. olarak ıaoıtcı:ı _ 
- Beni tamr mısınız?. * lar; b ilmc..-n ne kadar (ağırlık); Bir !haftah J{ hovard.ılık yeP~a)'ıı 
- Hayır hanunefcndi; dedim; Bıdaycttc böyle başlıyan Me _ (yüz görümlüğü); (mihri mu~c - ğrm. Bu beş )iiz lirayı NJ.eclb ·ttıtl 

tanım.um!. d'iha sonrahrı neler yapmadı? .. cel) iste .. lercli ... Bu şebele may- sarfedece~im. Para bitti ınt fi~·ı:ır' 

Şl'şlıll gu"zeı·n·ın çok gu"zel bı·r oyunu Şa!kaya çeviıdi: Seneler geç~ık~ bir (yıldız) oldu. munu kıyafetli herifte acaba ne mfu:evıherlc:i derceb .. - Hıç mi tan:mazs•nız?. Şişli yıldızının scrıgjzeşt ve ma • rWıgar vardı Yarabbi?? karara ... 
- Hayır!. Hıç tanımam!. •. de- ceralanna dait' ciltllerle romanlar * - Yüreğim )'Snd•?. 

dıim. yazıldı_. .. Phyesler yapıldı . .. Tlatta Bir sa~ meddah Kazım koşa - Medihaya mı?. • c' .• 
-- 34 - ranwn üstünü biraz sonra lota , Durdu. Bır an düşündü .. brııde Ista'l.oulda çekıJen ilk Türk koşa ibana geldi: - HayıF. Valıdenin evrn ·· 

:F'iıkrimc"?: (Ş~)tana t~ çıikar- mza -y:ollarım .. . dedi. - Miiteess::- oldum ... dedi. filmi (Er'kd:-c avc?sı: Mediha) fil - _ A.nınn Mahmud Saim; dedi; * de o'P1'1J: 
mak) hususund<t kadın erkekten Mediha; bır hafta evvel; Fındık - Neyo müteessir oldunuz?. midir. O; Şiş.1! ve Beyoğlunda; bu sefer avım dehŞ1)t ... iHem sana On gün sonra gazetcAcef!l ~re 
Qdk: yamandır. Fatma ile beraber: ibcni sandalck - Bir v;ık'aya!... Fındıllt Fatmn; İstanbul ve Boğazi- çok yakın biri!.. dum: (Meddan Kazın:lıı srf• "~~ 

Ş:ş'ı ~hz~lı Medihayı, i. sa.ııhoş ebmiş.er soyup soğana çe- Btr saat sonra; Mediha; hi7. _ çin<ie en büyük bir roman mevı.l:u _ Çok yakın mı? Sakın bizim dü'lıgaiifar) birhirleTinı &rrş'1~, -
kinci defa olarak. Osman. virip bir odunluğa atmıflar; bıra- ~tçisile, beni tekrar k>casma ça.. oldular: Erkek avcılan!. valide olmasm?. içinde bırakmışlar; . ıer ·: ~ıı 
beyd ; tiyııt.N locasında ya- :lGÇ lkaıçmışbrd1. . ~ırttıı. Yanma oturttu. Tıyat.rolar- * 1. delı" misı""'?,, Bıl 'hastanesine nak1edıınııŞlt ınııt1'1rııt 
ikalamıştım; ben .. .görünce kıpkır. Locanın kapısını vurdum. içe- ~an; piyes~eroen sualler sosdu... Yaı kadı n avcılarıi. .. Elebaşı - bakaıı!~l\. cam:n u ccm .Abdülgaf~ar med~ucc~~~~3f, 
mızı oldu . . . Fakat; ben, bu güzel ridcn: Onunla kn·~< senelik bir ahbab gL laııı (ımedtla!ı Kn-1.ım) i<li. Bir gün _ Muhakkak Viktoryadır. yatağı idi. Vurduğt.l f\.'od

0 

~tı kı.za hiç btr şeyden ıbahsebmedim.. ~ t ak d b b" ·· k · zikıymet şr·derı t !-1 ıır - Bu,yımmuz ... dedi. bi konuştuk .. . F;ı a m sa ı u ban!ka direktörü: ır gun §e .er _Değil!. vfesaırt _.ı Ne •,a·dnf o 
5:..ıtıııd'' 

Hasının sitemin anlamamak Kapı.yı açtım ... Parayı kendi _ değildi . . . Sözü gene o geceye in.. tıi.Wcan; bir gün kuyumcubıışı olur 1-~ ' D ..::ı-· ar sa aı-..ıı. ~ hıı.:>" hasma ·itPmdir!. . t:t - Bana yakın ~m. an.uu1U.. ( nh b ') J{nlk'~. "ııcc= •e·· sıne uza ım: ti1kal ettirdi. bo)"Uruı. kadınları soyardı ... Metres m tta' · t me a a . vat'. • gorıı cN 
05manbeyde ; büyü'k bahçeH ga - B

11
.vunmuz hanımei-Ondi: pa- s d t -1--~r veya evlenmek bahane::ile a ma ı.<ı eyzem... gı'ttiın Kô.zım bCtıı 111 • b~ - J , - ız o gece al'S.l a ne yap ı- auı~ u _ Değil canım:. Şişli yıMızı B. · · dpleni s0f11b.1,..e crA 

zinoda bir (sahne) vardı .. Kom.lt ramzın üstü! .. . dedin:. nız?... V.C\llaht bu si7e Fatmanın on lan iğfal eder; yu"kte hafif, 'kıY- Medih - aşıma -o CC •ih!lr 

H 
so: f nrı · h h ft b da ,,, - a... . ? • anla"-a.ğa ba"lndı: •1€

0 
11·1 .. ~ n c e ı . er . a a . ura maşını çe\•ird5 ... Bak_,tı ... K14? - oyunudur. \..~r.ırümc:!e böyle bir şey m€Vle ağır ne varsa temizlerdi. . . _ Medih~ mı. ... Tam tı.r:ııayı " "'" 1 " dtıO'l·.. -J~111ötı 12\r 

mu mer~ verıı·dı.. . Med1ha da ıkırmızt oldu. yapmı;ş değilim ... Ben de sarhoş- O ıvakit şehrin en kurnaz tacirci gözünden vurmll§Slln!. Mediha ~-lirayı" co: rıen Jtcı1;,;•o v 

lrizrrıctçils'irdile bera
11

cer hcrf hda.ftba_
1
°t- Elini uzatamadı ... Gözleri göz.. tum ... Sıze bu oyunu oyn~yan o. facirelerindeıı başladı, bütün ha- luKı. yutar mı?. Vallahi seni ağaca ıgıttım. Mucev c nın iç'Il savıtr' 

yuna ge t • . asan e en ı ı e . . k 
1 

t T..J. d ı 1 k · · susi bir ~c-·crıece ~ıırı ırıce: "nıd oturd y • • k dl . lerıme saptanmış a mıs ı... t:A.- ur. ·.. yatını kadınları alc atara ·, faka çırrtan maymun'! çevırır!. r • rd le Jıtll... çel< ı:ı~ın. eettim. ~~ed~ıan ge~~c:;~ rar ettiB"m: p ~ .. tü" O kurealıd:.kça ben kat'iyen in. bastırarak çektiği paralarla geçir- - o efsane senin Kel Hasımın hdafkta hpa:r~r 
11 5~rıııt~}(ıırıı"ııJt: 

el ıiılanından vermiyece'k; yahud - uyurunu:... ~ranın us • .. kar etıtim : di... Kendi rıvayetine naza~~n tiıya.trosunda: (Kadının fendi, er • u . .. . • bnh aıac rıP ıt 1_ 
bilet para•ının üstü nü ve<miye _ Hasan elendı gonderd ı.:. dedım. -;-- Bilml yorun~... dedim: • . Siz ili; lb;n l<üsud<adın paralarını. mu- keği )'<'ndL.) piyesi... Dinle, Me- ben de bır ';:, cceYı •I;; !'b",;'n. 
celkti ... Medıha bcrm1.1tad hizmet- Gene clııraklacıt ... Elını uzattı .. galiba bem bı·:· .. ı.ne benzetryorsu.. cevherlerini Kazıma yedirmişler- dilhamn yedi sekiz bin liralık mü • (konsoldan çe nçcJ01'lecc i1<i b

11 

~e bera!><' gelmf~i. Parayı aldı. n114! ••• Fakat kime?... di. Meşru bir emelle bir delikanlı ccviı<>rlcri varmış. Bir çırpıda bun kadean bası--::;;.,. ar.ce ..,ı.Pl 
Hasan efendi: - Teşekkilı· ederim; dedi; siz Beni söyietemodi... Ayrılırlten ev'len.meğe kalkacak olsa;_ ham~ 1ar abli ~izlerimn cebine gi~ecC'_k.: gaffara g~~ lı~

1 

- Bozuk yok harumefendi; pa.. kinEi.W.z?... elioi uza~ı... Boi bulundmn. ••. 1ar lı-Omea (damad beym nesı Bizim vaıı:ienın Beyazıddalcı evını ( 
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Dün istanbul adliye- ( "Son Posta,, nın b lmacası : 8 
sinde bir hadise oldu s':twuaan 30 tanesini haJledeTek /bir arada yollıyan 

• ce 
HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 
•• 

CBaatarafı 1 inci sayfada) okuyacumuza bir hediye takdim edeceğiz 
~ten sonra, bu blıdiseyle Soldan 
uzalktan, yakından h;çbir alakası 1 _ İp CS) Bi:r ~ l 2 3 4 S 6 7 8 9 
olmad'lğMıı beyan etmiştir. ğuıdan farkı (4) 

iBıu mrada yerinde mütemadi- 2 - Tokllllkta.n 
yen kımtldanan ve bir takım hare~ çıkan (6) 

Beşiktaş - Gençler-
birliği hadisesinde 

keller yap<ı."l Zeki etrafın sü~e. 3 - Kı;ın içilen 

r····00
··--····--·----·-.... sini davet etmekteydı. Gôzleri ye. dan ~ <4> Nakil 

' rindeı frrlaım5 olan katıl bir ara- nsıtnsı (5) 

suçlu kim ? 
Ba suçu biraz da cehennem ı asabi bir hareketle kravatını 4 - Etm.nı anlst.. 
gibi tıc.abJarda ma, yaptı- düzeltir gibi yapmış ve :b."'ll'avah- ma. (4) 

ran ve Jıakeın işine ehem- nın :içinde saJ-laciığı büyülk bir sus. 5 - Kahvc:rrln 
m "yet venniyen idareciler talı çakıyı bkdenhire ç1k&rmasıle, ta.hta .secüleri l5) 
de anunaA lazım gelme.: a:rika sırada oturıın Sı<idıkm üze. Nida l2' • 

Lesson F orty-four lo:f a tree. T!ıe o~er .girl t~kes a mi? rine atılması bir olmuştur. Malı.. 6 - Nakil vı:ıstı.a-
step froward (otek1 Kız ılcrı:ye ı ikeme salonunda ani bir panık c'L sı rn . 

Üerci.se /rom Leason Forty. dqğ:ru bir adım atar). A sound .................... ~ ................. _ .. __ ..,, ~ ~ıddık can havli i!e ı:naznun d~«.N;,::v~~ 
llıree: . 

1 
COme6 to her ears. It sce.ms lıke Yazan: Ömer Besim mcv!kiınden :fırl:ynrak, ::.dd·a ma- Nida <a> N d ,21 

Tıhe gırl stı~y ıPaste on her 1 filıe sound of the wind arnong Ne makandlE- yapıldıği hula an- kamı kürsüsüı:ıün a~cısına sığ1n- 8 _ Küç~ ak. 
hand. 'They n::-c dn:ty S'h€ pu~s ı leaıv'eS, but it is the sound of a la§ıl:maml§ olan milli küme ve Tür- :mış ve: sı (8) 
watcr in 4 basiıı \\hich she keeps srudk.e in the grass (0 yapra'klar a. kiye şampiyonası maçları atTa ile c- Bay rei~ bay müddeiumu- 10 _ Namnzdnn 10 
in l:ıer room and she washes her rasmda rüzgar sesı gbı! .gelir, fa_ nihayet buldu. Milli küme şampiyon mi !beni bırtarınız..> sonra. çekilen (6) 11--il--1.--\.,."""""~,..,...,.;~-r.:-\'~"i 

J 
htt 

hands. She givcs her hands a wash kat çaYJ1'tn içinda bir yılznm sc. Ruğww Beşı1c.ta1, Tuı1ciye ~mpi - Diye ;.>ağtnnağ.:ı baş1amıştJT. ıı _ Kraliçe <3) 11 
till 1!hey are clean. Then she was. sidir). yon~u da - .m~~i küme sck.Wn- Adliye polisi Sadettin Şener kar. Salıv~k (4) IL-1--l--fıiS::ıt.ııılı~~Lif:_-ı.-~ı-\--t--a 
hes her face. She lreeps her eyes 'Ilhe snake is Jike a Jong worm. cisi - <?enç.lodıırli~ ~~:zandı.. . deşini tnkib e~cn katilın üzerine 12 - Ka.ylıbdan '2 
Slmt beeause if s!:ıe gets any soop Eveeyonc has a fear o{ sna'k<:>s. Hanıgı takım ~ırbırın..: . faıkıyet atıhntş ve elmde1:i sustalıyı alın~ bi!.mek (7) Nida (2) b:d!:::::=-ıl.;;;;;;ı;;;;;;!;;;=;!..-:!::;ı;;=!:=~C~==~d 
in her eye it '\l:ill give her pain. 'Ilhe girl '\\111 no!. let her :friend iddia ve kazandıgı ~ıyon~ukla ğa teşebOOs etmişti::. Fn'kat. göile- Yukarıdan ı: 'l - Kışın yanan (3) Eına.ylı (fil 

en the girl gi~ the baby ha-ve a rest becausc she sees a !!._.tı"har edecek) Bu benuz beilı de-- rini ikan b~rüyen katil: l - Suda köpüren C5) Kordon (6) Beyg~ (2) 

~ W~ ~ gi.vcs a cry if soap gets great black. cloud in the sky. Bad gıl.Mlttlak ve hakikat olnn bir nok- c- Bırak beni. onu <>Idüreyim!> r.I - Nata UJ Kraliçe <S) 8 _ Mtıvafık (4) ~un a.km m 
ın lhis eye~. When th~ b~by ju?ıps 

1 
weatlher is on the w;J.y (Havn f~ to. VM: Milli kümede aonuncu gc • Diye bay'kırarak, bıçağ• polise 3 - Çekie" <S> Baltn (5) e _ Ayran yapan Met ,5) Gece gti. 

fro.m 1he kne~ of his sıster ınto rr.ılaşıyor). Belore the gırls gel ın len ıbir ıtakım ayni kümenin birin.. sapla.mağa kal~ışmıştır. B~. e~ll; 4 
- Diploma <G> neşi (ı) 

tfhe iba , drops o! water go on tbe the noise of thunder comes to cisini yencre'k ayn bir birincilik da :ınuhs~ız Jandarma tu:f eırn: 5 
- Soru ecmt.ı <

2
> Humı.si, özel 10 _ Tığ ı:ıa:lqı lS) .Az01nıroa.n biri 

floar. their ears (Kızlar içeriye g•rme- kazandı. Ya milli kümeden, yahucl maznunun ahına dayayarak, el~ru (5! _ Gü'Lme .dab <7> (4) Vennek (1!) 
The bn>t..'ıer of tıhe baby does den kulaklanna gök güriiltüsiı ge~ Tü'rlki.ye şampir.onluğund-an bitici tetiğe götürmüş; polis Sadettın 1se ______ n_ı __ n __________________ _ 

not have a wash in a batılı. He has lir). orta.dan ka!dınnnk lttzım<lır. şiddetli i:>ır boğuşmadan ~onra sus.. M h ı•f y• k Al k 
a swim lll thr. river. The cuITent Exercise: ı. .. . ~ w • tal.Jyı Zekin;.n elinden alabilm;ş.. u te 1 ıyece ınaca 
~ the \\o"ateT clean. '1JU'ıkh of thesc 1hings makes a Tüı4ciye :ampıyonlugunun final tir. 

Vocabulary: sound? ("Bun1M.lll hnngisi ses Çl- nB~(l~:~:ıyü~lkbir haldised ile kapad•V• ~~ D'Ş3.Tlya çıkarılan md~ınunı jdan- lstanbul Amerikan Koleji 
• . . • ? c.,q~In ı on aT a ve ıgı XJU darnınlB!nn elınd'e mcr ıven er en - • • d tıeanng (h.Icrın) - ışıtrnek. karJiI".) . 1 3 A iver gol elbet bu talrnntn asabını boza. indirillnren arkadan ıgelen krırde. Müdürlügun en : 

fi.ke (lAyk) - gibi, benzerr.t-k. 1. uglıt, :!. an anıma'. ::ı r
6 

A. cak ka<Iar oyuncuiar üz.erinde hay. dne ikinci -b:.r uıvlet daha yapmak ,..~ __ : Azı Çoguw T-~1"-----~ 
lwv.'l----l.. 4. a smct\ 5 Tbe wın-..ı. . li b" • b -r-· . . ~ cunnzR: ·~kllıiurd~ • • • ır t.e.<gr ynp. • . istemişse d-e, önüne geçılmışt.ır. 

lodk (luk) - bakmak, bıx bakı~. shade. Mustafa Halıle, Haül de Mu.sta: S hı ha!C'.c:·nda derhal zab:t Etı : Sığrr (but) 15,000 35,000 Kl Haft ela !iç defo 
loud (lAud) - yüksek ( Eesler Exercise: il. Make tl:ese faya birer tekme 3tmı.ş, tekmele~ ~ ed 1 ...-..ı.. z ·ki hu veni SU- Bonfikts 270 630 

ıç· ) yuoınruıkl - k l ve hır tarr.ı::ım 1 -=~~'-· .... • • Rozbif 120 280 
ın •. .. .. .. complele: - .. ..~~··ımu::ki;;e~ş... ~ diolayı müddeiumum.ı1ıge Koyun jigo, pirzol 9,000 21,000 
no~ (nOyz) - guru~~· . Wiheın föe boy g -- ovt for 5U!'l ~ g~ : :;akalı olanlnrın de _ sevkedilmi1lir. Kclil ifa(!~e. quıet {kUayct) - iaKın, sessız. a wa1lk the weathtr s -- ,.._.._ı Haddisod t .nve eclilcccklcrine b..,...m dmdi tahliy~ ed!lm:ş bulu. Koymı (bütün) 1.320 3,080 

) 
~ rece eııece cc-., •:r-n- ..--- Süt ıkuzu:su (bütun) 1.080 2.520 

mıake {sn~yk - yılan He t - a stick but d - ~iç ,şüpaıe yıoktur. . . nan biT mahicli_:n ~~dpşı ~·~ıta- Kuzu jigo, piı:zola 3,300 7 ,700 
60Und !sAund) - ses, seda. not t - an umbrclla. Beforc Ynlnrz hu hadi~ scyırc• ro - sile tedarık ettığını soylemiştır. D na eti 1.320 .3,06-0 
step (step; - adım. .. .. he .g - very far the rain ~ - tünde 0 1an federasyonun büyük ha.. Kafil, öldürme'.i~ tPŞebbüs S\1- Tavuk 7,200 16.800 Ad. 
1!btmder (tAncfar) - gok gurle- - down. ne t- a gre~ ıeaf tasını da gözümüzden kaçırmamak çundan ve cÜ':mü.meşhud kanunu-

nı~. .. - off a tree aoo p -- it OVH his ~ım<lır. . . na tevfika!ı bugün yeniden Ağır- Ba.khliye: Zeytinyağı, totba 1,500 3,500 Kl. Sen.ede en çok 
Walk (uOk)_ - yunı~e, g~z:ne· head. A nois~ c --- to his e~rs futbol fedetasyr<>n~ ~~vsım dı - C""~ verile-:ekti!". Zeytinyağı. Bar- aort ~efa 
an.yone (Enıuan) - hıçbır Kını.. :_ı.. • _ like thunder but it bir .,_,, tanımadıgı ıçın cehen- --~.J~ daklı • Ayvalık 1.020 2.380 

...,,. Wıuu. S • • ye r-" . bil y - k 240 560 °" -"-' ki d ~ e ta - ) J\O'' so a · . , _ the noise of a fRll of stones nem ~ı sıca ar a ~-... -- ( • • -a 
everyone (Evrimın) - ftıefı{eS. do ~~•.. hammülsüz maç.b.rl hani harıl oy - Y eOJ neşrıyat S~ 4,200 9,800 
T wn a nlOW\14·•"'· G ] d aı.c.aktan _ - Aatates, Bolu 27,900 65, 100 
A ext cmd h'anslation: - 1~ d ::!t~~:,..ne e;:'..=-~~ ~. Jld hu Tarih Vc:sihlart Dergisi Patatce. Ad pazarı \ ,500 3,500 

ısound ' .. '2. ~r Gc::.-c::ra eyga n defa da gone eıcnkıtan oyuncular JICıO.rif v klll'" d · tı °'.!nç 5.100 1 1,900 ~ons ,..- ıç•tıder) C • ... b"rb" 1 . . di e -<>'• mereu neşrı:ya .-uı 
tn.r. .,..,•·::-~ for . ezayır umumı 1 ır en~e gır · • e.msında cTarih VesikaJart> adıle ye_ Tuz l,800 4 ,200 
~ " , . heanng sounds. 

1
. • }d Maçı ıdare eden hakemı federas ni b ' derginhı neşrih ~ gt; ~ 5 400 12 600 

<00.,:; .. ı.ı ',~. ~.tınek ıçindır.) va ısı o u yon ;şin ehemmiy···~ li::/tı.. al- Tfrıi<" .... ve kütül>ban".ı....ıe ~."': ~· z i,250 s',2;0 
~und. llıe fat ;n m~kes a small Vidıy 17 (A.A.) _ OH: madan intihab et'tı. a . ı. ~ ıuna.n ve henüz ta.nı.nmıyıı.n veya pek T myağı 4,680 1O.920 

. a loud O. a bıg stor.e ma. G 
1 

W d C ,. hakkında ardı arkası kesilmıycn §J.. az bili:D2n tarlhi vesika. ve met!n?eti Y ğ. Urla 2,040 4,760 
Wi:Qh d'~ SCUnd. A loud sound :ner;liliğ" eyga; . ~~(. u. • kiyetleri duyuyoruz. Büyük bir ha.. asıl ve)Q suretJcrile tarlhlc .meşgul Fasulye, Ho:ı:oz. 1,260 2,940 
is a ll'loise ~t givc onc p'easuro ~umı ~ .me a~ın F ı mı~r . ..dtdti f<Ull\ ~eıkilJ.e id'are etmenin oian1lılr& tanrtı:nak için çıkn.nlmakta Nohut 570 1,330 
to Ot1?' e!l.:.. "hen no sound~ COln(' 

1
;_:;• aynA ~7ıırı ı-~· .1a~ f • cczaMDJ. futbolcular çekecek, yük - olan bu mecmua iki nyd::ı bır neşro Meoimek. yeşil .+20 

980 

'TL -~ in a Pl"" · ı . uuıı.mn e ege ıgını mu a aza _L k ı da bu i~leri bu ~kilde ---ft.!P+ n-."\...r•k ~--~ ... - - • ~•-•'- rna 1,590 3, il O ..t!iıe gh-Js ""-E', ı ıs quiet. edecektir. SCK arar ' . ) ıu..._,_.ır . ....,~... ·~·'"" yuz sar- ına..: 182 
<R-1 .gv for ·a walk t·'°'ntL idare edenler verecdtl. Olur mu. ~n_, ·-- metni ve ekserisi renkli Kakao 

78 

.... ar btr . • .:.~ :ıt>r. -·--- -.,- :1~· 85 200 
«iderıe gezınti :iıçin beraberce A b .11. ola.r:ak müteaddld a ve resımleıri Çay _ - 60 ı 40 

r - xıua- bn b ra mı ıyetperver- H ·· ..... : ...... __. __ .......... ," ... nda· Çokolata • .utııuz ... us 870 c;ıkarla;,•) • ..ra en-e gezme. ergun ıu ...... ~ - .,....,,_. . Çaına§ll' as.hunu .. 
"1lı len· faal· ete ti.l Ebedi Şef ı\tatürtün sıvas ton - T~ıeı kiığıdı 300 100 

ey ılo not ıy geç er · ·~.....,,... R·-.. " ... - 390 2 1 70 H 
roac1. ('i ,d see anyone on füe (Baştarafı 2 ac:i _,fada) gıreSnden aonm ..ru~ ve ~ Peoy;nir. kaşcr . er ay 
le:r). 'Ilı~; hiç kimseyi gfarr.ez Tahran 17 (AA.) - Bağclad- r· kô'künü l:azrmaya çabprlar. AL Müda.faai Hukuk: c~etinı ~ - peynir, gr vyer 720 1,660 
badk!;, atı'.} ave their food 

0 
;h. - dan gelen haberlere göre Arab miL .=nyada nasyonal _ sosyıılizm rejL. ken hük(mıete ve~ i.'l;lda re - Peynir. beyaz 100 250 Tn. 

fora ~al '"hen the time ~o~ liyctperverlcri P.urna.id'da Bağdad __ mi dii§üp de 1~ demOlrratik ve y:ınn.:ımenin: onü'nün Tilrk h:U'f in- Yumurta 40 100 Kasa 
roadside ( they Wi]l ha. ·ı b ~L Hayfa }'!Ohın~n bır kısmını dı- parlmıaııı!er bir rejim gdsc Almaa- Milli Şef In ,,...,..ekil sıra.. Un 30 60 Çaval 
. . Yol"- - 'e l v wıe --~1 ı d Ü d""- ...ı • b" 1 ek R•-"L Jul!lbı ıtın;Şlangıcından ,...._. Si__J_ J 380 2 000 Ki tıred ~ ro:enarı d ) O . . nımD1Ue uçurmu r ır. r uooe - ya ile fagiltercnın ır qer -ı Vekill ~· e verm ş olduk - nKC • ' • 

seat (o. '-"le has n 3 · ne gırl ki kuvvetlere kumanda eden -bin - daki komünizm rejimini t *:ıye et,.. We M.aSrif ı ~ nelerini Zeytin 450 l ,000 
cis;in otu!"acak a .~00~ fora ,good başı Glub Arab milliyetpervcrle - melden kendilerini menedcbilmele- ı.n.:rı direkönerın n mı ' Toz sabunu 1,500 3,500 KL 
---=ha,,__\ ·'l\ ,. ) i31 bır yer araı rini a:raınıı~ iizcre bir motöılü müf. · ~ zordur aanınm. v Scl'ım m. Mtl.'>'1.ıaJ::ı.. IV. ve Malmıud '- • · SJı . • · n ~~ ' .. _ı • l II --~....,...,""' Mustafa Re.şid Pa. 
~uY't.lntc e cees thc root reze ıle hareket etm~ır. Görülüyor "1 mutalea ve tnsır er · ~ ..... ·--. . 
n) i""'". u getiri . ekd·~ erine •:abnıı tabana :ı.ıddır ve şa.nm Paris ve Londra sefirlikleriil -
llo~~t ettir 'O l'llallan1• fiatları- nuştuk. He:.- zamankinden caha Ybu dıg bö" } olmıJda devam ede- deki si-ya.si mııhabern.tına, Tnnzımat 

''«~ G CC:t:o/.• 'k 1· .d. a ye - ., ._~,_.,_,_ d,.,n ~ crcıa l· '• . Çekmecey: netje ı ı ı. ektir cl.evrlnde l"WJ'leun 1>4>u.uuıut\Sı ,...... 

d ler çı\tJ " •klar; küpeler; yD- _ ... ? ..• ? c · yapılan teşebbüslere ait mute:ı.dd d 
n U~: cB ıni l<:uYumculara ~or - - O ~e:li çakmı-ş ... ~fücevh~r- Beykoz dispanserinin açılı~ vesiltal:ı.n iht."vn etnıeırted.r. 
€<lır?. arı.n :mecmu k t; lerini salh.5ı>:t ccl•ocP. gozden nı - ı·· · B\lllla.rdıan ba.şka. 1757 de Rusya.ya 

··> g11.. .. ıyme . · otenı . El 
- llep . ııztu ~e10. han olacai'hnı gözlerinden anla - . u- d 1 C . t' ta giden Türk elçisi Şehdı O.sınan • en_ 

zneı1 sı beş l' ' .. 1 b" Veremıe ıvıuca e e emıye' - diWn ~etnamesi de tefrka olun.. 
er llıi?. c:- ı:ra eck>r! . .. De - mış ... Sana hem guze ır cyu~ rafından Beyko7.:ll vücuda getiri-~ 

- ~edem? ~clŞır<lun, kaldım: oynamak ve hem de ~arşısımla len Suba~ dişpanserin;n açılış t<i- Dergin ·n ·ihtiv:ı. et.:tAğı ve.s tıı.lar a.. 
- Bunı · · mahcup ve hırsrz mevlmnde bı - reni yann s:ıat' 15.30 da yapılacak- :romnda e1çl Ebubekir Ratib Efendı-

ta· lL ann tı krnaı'k • · 'k · · ·ne B 1 d ___ ._, , .ueyoğ1 • epsi Mahmudpa - ra ıçın çc mecesının ıçı tır Meras:md=- Vila)et, e.e· ıyC' nln 1792 de Vıyannya mt:no')Uu..e ri-
.. Danı~ •U tnşları; teneke şej·kr.. Ma5ıımuclpac;a t~arım doldur. - exıkanı ve dolttorlar hazır bulun •. - ri.Şi:ni gösterir. blr gro.viirün röproctüt. 

~l:gaffar b..ı nurnarayt bana Ab muş ... Se'l şimdi karş.1Sma gıdıp c~ır. Davetlfür sant 14 de Ş·r- siy()ntı hll6US1 bir değer t.aşımakt:adır 
~lar:ı g~~ Ynprnıştı .•• Ben kayum: de: c.Bunu banrl niçin yaptın ? .. :t ketiihayriycni!l köprüden kald ra. l)erCi1lin ~..!toov Y~~~· a~oncsı ~40 
lltı,,1L.i~ .ırnıeğe gı"tt•V• d:..--ıı..·ı· .. ? D h 1· M"""'v cam husı1si bir vq_purla Bey'kozaıkuruştur. Ma"'-•' e ı nyıne\ e_ 

.... ı .... r u d· u~ını zaman c~ı ır mısın.. er cı • c u~" - . o· . rıhıde ve bütün ldtabcılarda bulunu?'. 
~~'Ve rn·': urup çekmeceyi aç _ herlerimi mr ça1mağa gelmiştin? .. gı~d'.:ecek:::,:i::,e·:.:rtl:.:U".:·:.__ __ __..:::...-------------~----

\ll\J ucevherl · 1d b • t• t• •ftl""' • t'Q· arı koyın en alıp içincıdemiyecek mi?. o ha e? Hem eş Ka..-acabey merınos ye iŞ ırme çı ıgı 
la 1Y'ol"Qu Duştu .. F~kat o inknr yüz liran gitti. . Hem de ömrü • ··d•• l""'" d 

ğıına ·· urut" muyu ? G .. ,, d - .. mu ur ug .ın en 
~ atll·:h m,_ ırt- nım sonuna r.n n1· ona gorunme -
li Yl, b<.>n 

0
m. O bana çaldı so _ ~e mailktımsun ... DeiFI mi? .. 

ıı..~r •k· n:ı ('aJıh:m d ? ? 
-.q}rı.n --ırnı-: d, k- o unu... _ ....... . 
~~ •. 13ur~~ ~~ r~van içinde - Hast:ıncdcn ne zaman çı'ka-

lc.ı.._, tı gijı ..... _ '1 uştuk... ca,-ın? 
~I: "'e ''. b l . N:> • • 

...._ aş adım. Kazım _ üç dö:-t gün sonra: 
~ /\.lJa· .. l\ tı?. ~ n aşkına .. _ - Tamaın.. Cuma f!C<'esı ŞPh-

un<h . ne gu1uyor _ . ·ı ·· · ltaJı euli\necek . zadooaşında Hasan c>fendı 1 e gu. 
~ ... 'kah ne Yar?. . 

~ aııı l\t ·· · kah ... Ne var' zel bır oyunumuz 'ar. Gel o1rr.az 
tı ı. t l't l'd hrı ... Hüıt.ü .. . mı? ... 

<ı;<ld gıltı;· n mu - . . n . 
....._ r aı•ı g ne de kım b·lir - Gelırım ... ı ıycs n ıamı ne -

Qıu () 1 ::> 'Yor. dir? 
~"tın ın .. 

t~:·· ~.ıt 'na~atn ovuncıa idi' - (Ka1ımn fendi: EI'krğ; yen--.. ~, • tn .... 
'~ · ucevtıcrkrini de d'!) ••• 
..... b l 'O} - ••• ? . •. ? ... : ... 

"''la•t· Ur? . ı 
ocasına . 

gıttım, ko _ (Arkası Tar) 

Refomıe kas plıt 200 ~ kıvırcık koyun 15 gün müddetle nçtk nrt_ 
tınnaytı. çıımrılmıştır. Beherine takdir olunan fiyat 700 kuruştur. Arttır. 
mn. 28 7 OH tari.lune tundu! eden Pazartesi ~ünfı saat 15 de çifUik 
müdürlük b.nasında yapılncnktır. 

Muıva.kktı.t teminatı 105 lıradır. İstekiilerin ayni günde çiftlikte bu-

ıunına!:ırı. u5G~Oo 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletme
leri umum müdürlü~ünden 

ı - Keşif bede1ı 600 lırn olan Topka.pıda Beyaaıdağn ma.ballesinin Ak 
s:ııra.;· caddes.nde blr bab lınnc nçık art..ırmn 'USU!ıle ynktırılacakbr. 

2 - Arttırma. 2117/941 Pazartesi gunü s:ınt 10 da Mcl«o hnmnın 
5 inci k:ııtında yapılacaktır. 

3 Muvakkat temfr.at 45 füadır. 
4 - İ.5telcµlerln parasız olarak; verilmekte o~n şarmamelerı Jcvazıındnn 

almaları ve kl.."luni vesikalar ve inuvaktnt temifıntfa.rile- ll n edilen gün 
ve saatte komisyonda hazır bulu1uruı.Ja.n. c56Slh 

Yqeebu: Kabak 7,500 17.SOO 20 Ma.y"' 11 itibaren 
Fasulye. Anc K. 3,240 7,560 15 Hazirandan 
Bakin 420 980 25 N~ ndan 
Patlıcan 18,690 43,61 O Ad. 25 ·Haziran.dan 
Fasulye, çalı 2,340 5,460 Kl. 15 Haziran.dan 
Bezelye 2, 160 5,040 1 Hazirnnclan 
Sala 13.800 32,200 Ad. 
Manıl 3,240 7,560 
Hi)lnr 4,380 10.220 
İspanak 2. 340 5,460 Ki. 
Enginar 2, 160 5,040 
Pancar 2,400 5,600 
DomatC9 7,560 17,64-0 
Prasn 765 1,/85 
Havuç • 5.220 12,160 
Uıhana 2,940 6.860 
Biber 2.01 O 4,690 
Brüksel lah nası 90 190 
Kamıbahw 780 l,820 
Kereviz 330 7 70 
T ereotu, mcıyda-
n~ 5,400 12.600 M. 

Mayıstan 
1 Hnzirandan 

1 O T.evvelclen 
15 M~yıstan 

1 Mayıstnn 
1 O T e:mnıuzdan 

1 T.evvelden 
1 T.aan\dcn 

1 S T.evvcldcn 

1 K.sanidcn 

Semizotu 300 700 Kl. 20 Mayishn 

3() Tcırmnuz 1941 - 30 Ternıml% 1942 tarihleri arasındaki müd.. 
dete aid olmak üzere müdfüli.iKümüze bağlı Robert. Kolej ile Ameri. 
kllll Ku Koleiinin yuka1 ıda yazılı ihtiyaçlaTı kapalı zart usulile ek. 
s:iltm~e konmuştur. Eksiltme 24 Temmuz 1941 Ptrşembe günü saat 
14,00 de Bebekte Kolejin Erkek kımunda yapılacaktıT. Listede yn

zıh yiyeceklerin tamamı Ycy:ı bir kısmım temine tnlib olnnlu f941 
ytlı Ticaret Odası vcs5kasile teminatı havi 'kapah znrflartnl yukarı
da yazıh saatten bir <Jant c veline kadar Kolej Mubasiblih'1ne m~k: 
buz mukabilinde 'ermeleri, ke7alik teminat yiltlro1n ve ş.:ırtn nıcsınt 
gönnek istiyenlerin de Pazartesi ile Perşembe sabahlan Rohert Ko .. 
lcj muhasibliğine mürauntları ilan olunur. 

Doktor I Zati O§lt Doktor Hafız. Cema 1 
• (Lokmıın Hekim) 

.BelediY~ tıırşısındakl muayene- Divanyohında 104 No. da bcrfıri,iD 
bsneslnde öğleden &anra bu..sta- başta kabul cdu. 

.. ıuıw kabUl eder. TdCiOD: 21044-23398 



SON POSTA 

ıınıan · souueı harbinden ınunaıarı Napolyonun 
Moskova set eri 

o 
Yukarıda: Yanmiı ve bo

ıalmıı iki Sooyet ıehrinin Al

man kcnJVt?tlcri taralından İf· 
gali. 

Sağda: Alman piyadeleri 

yeni girdikleri bir Sovyet feh· 

rinin bomboı •okaklarında el· 

lerinde el bombaları bulun• 

duğu halde koıarah ilerliyor· 
lar. Aakerlerin gözleri bir tay• 
yare hücumu ihtimali ile ha
vaya dikilmiştir. 

o 

••. , ~ l 

REKOR-SIHHAT- DOGAN 
ldrofil Pamuk Şirketinden: 

~ Y..U Valde Han altında 20 nunlıalwı ynılınneyi sıpari: 
~1 olacak o.çrnıŞlaroır. 

Jl'.ındL'l ~ asgari 100 kiloya kader olan Sipa~erln işbu adrese 
~r~. 8-luuu harictn<Mı fa.brika.larcn sipariş ka!>ul e<Hlemlyec.-~·-
1\i :nıtıht-el'ft!! mfi!ıteri!erimtze bildirir, saygıl-0.rımnı sunarız. 

Te~n: 1:292'i, Telgraf: Yeni V~de Han İdro!ii 

Sümer bank Sellüloz sanayii muessesesi 
müdürlüğünden İzmit. 

~;e- a-a=uiv i~ ınüsahu1<1ı ık ve gMt.erocetleri ohliyete göre kend._ 
laruıe 16".? kw~ Jr:OOa.r ~iJ'C ...ı-Umok \bare a.;atıda.kı şc:-a.tt haiz 6 
teP1i:teeı \M\a.lı ait.~1.ır, 

l - Tütk olftWt 

s - Aı;ık.eriitiıt adi.Dsı btıP.ınm'Unak 
i - )ÜJtit'"" ~ı ~leriP<i-0 çalıı;nu., İ!!"i lt>..!Y•Yt'ei olmQ.Jc 

iınttb&n ıGl7/9ıtl Pa~ trAaii saat 9 da ınu~ı;ami7.dı." .Ylli>l~kLv. 
Ha.D'aıı. ~.tehi ~ teıc~h'l.n ::.l!:ıtıt-.tk!.1M r. Ta.!.,p erin lli'nrnet 
~--.... ~ ın•"ss · ı miir.-caat. e&aıeı.A lutaMıMı i>aıı oiu_ 
:ns. 

(Battarafı 5 - ~) 
Rua ikinci ondu. b-.oclanı 

Bogr~n'a g~lince, o, tamamen 
a.k.9i. bir hattı hareket takibine koyul 
~~· E.aa.en 'daha haroin batın.dan 
~a~en .. Bogration, Barlday'ın tak
tJgıru begenmiyur, her karış Rue 
top~_ağı üzeıinde müdafaa yapılma
•: 1~ ileri sürüyoıdu. Kendi
• kuçük ordu!!ile, adtm başında 
harbi kabul edıyor, ve tabii NapoL 
yonun tmıazzam kuvvetlerine karşı 
!Uç.bir şey yapamıyordu. Ordular 
ıse her geçen gün biraz daha eri
yor, biraz daha kayboluyordu. Her 
ne pahasına olursa ollllll harbi ka
bul cıtmeai hakkındaki ısrarları ise, 
Ba.rtday tarafından zedde nazarı iti 
bara elınm.ıyot<f u . 

Bu hal Bogration'u büsbütün si
nirlendiriyordu. Çünkü Barklay· dan 
hoıha~ bir mıüzahMet gönnediği 
iç.in, lı:Cn.diai de iıtter i:sıtemez, Bark
lay'm hareketini taklid,yaru ric"aı 
eıtmok, mecburiyetinde kalıyordu. 

Bu iki ordu hareketlerinde müs.. 
takil olmakla beraber, hakikatte 
biitün emirler birinci ordudan çıkı. 
yordu. Çünkii Peterahu~'ta bulu -
nan umum.i karargah, emirlenni bL 
rinci orou vasıtasile veriyoN:lu. 

Napolyon ordusu harekette .. 

Baş, Dif, lfesle, Grip. Romatizma 
Nonaljl. Lnkbk we BOtlla Ağnlannm OerbaJ lteeer 

...... rtlodt 1 .... atıablllr, T.UUn.p;RfNDEN SAlll'flHlZ. 
HER YtROt: PUU.lJ KUTutARt ISRARt.A iSTEYiNiZ 

ah Kim en 
Görünmek istiyor? 

Ruş oı'<iusunun Vilnodan ayrılı
şmdan takrtben bir saat sonra, Na
p<>lyO'n ordusunun öncüleri bu şeb.. 
re girdıiler. Napolyon, birçok hazır
lıklarını tamamfarnak üzert' bu tıe
hlrde bir hayli müddet kalmak lü. 
zumunu hisg~tti. Filhakika da 1812 
ytlının 26 Haziranından 16 Tem -
muzuna kadtır burada kaldı. Polon "BU YENi KEŞlF müşabihtir. 
ya aeılzadeleri, elleririden gelen bü. BENl 10 YAŞ DAHA Viyana Üniversitesi profeısörle • 
tü'n yardımla.n Napolyona gösteri.. rinden dloktor Steiskal tarafından 
yforlardı . GENÇLEŞTİRDİ" keşfedilmiştir. Genç hayvanların 

~apo!ron daha Vi!n~~ ~ulun - ccKondirni ov derece gençleşmiye ~ild ~üceyrelerınden kemali itina 
dugu muddetçe Rus ıklıınmm husu muvaffak oldugumdan dolayı gayet ıle seçılen ve ccBfOCEL" tôbir edi. 
!liyederi ve Rus arazisinin vaziyeti mes'udwnn diye Bayan Belkis ya_ len bu cevıher, cild Rıdıun olan pem 
hal&ınıda bazı endişeler izhar et • zıyor: 1 be renkteki TOKALON kremi ter~ 
meğe başladı. Filhakika \\lapolyon Bu çirkin ve esmer tenden kur_ kibinde vardır. 
Vilnoda bulunduğu müddetçe, bir ta tuLdum, on beş gün evvel yüzümde Her akşam yatmazdan evvel o
raftan Şddctli eıcalclar, diğer taraf. bulunan bütün çiıgilerlc sıyah nok- nu sülrünüz. Uykunuz. esnaS1ııda cil
ta~ da fasılasız yağmurlar devam talarım kayboldu. Bugün açık, tatlı <Ün.İz, bu kıymetli unsuru ırnasseder. 
ediyorıd~ . . ve cazib olan cildım bütün arka Daha açık, daha taıe VP. nermin ve 

Ruaatk\tl~~ne ııllfl1\&rnlş Napol - cl~larırn.ın gıpta na~arlarıın çek _ DAHA GENÇ ve tatlı bir cildle u-
~~a ekr erlı 8~~skında ha111talık ve mek.tedir. yanacaksınız. Gündüzler için de 

vu ua ı ç:ıtı çe artıyordu Nu ı:ııı_ (Y - b 1_ k' ) TOKA 
po·tyoın Vilnodan ayn'ı1'k · h" - . ..._ defa olarak, meşhur bir dok- agsız eyaz rerı;~te ı 

• en, ııe ır- torun '\eli 1 . LON kr • • '- 11 de 3-00{) e yakın hasta ve yaralı c:..ı • genç Cl}lıren yeni bir un.. C'IT\ını ıı.u ınııımz. 
btrakmtftl. kr~n- kqfı ha'ltlcında1'i. makaleyi o. NETİCESi GARANTiLlDJR 

v u ugurn zaman ttndrn>e hu d 
Fakat Napolyonun kar~ı la~tıgı en rece şayanı hayret mü.,mir bir ~ : her8"..!;:'~"o.i°'#"'"' u.ulü sayesinde 

mühim güçlük, askerin ve hayvan- sir görecP<Yimi di.i.,linmemiatim. » "' H k -.-'1.0 • ., ~ .,. er· er genç · ızln gıpta nıı:z:arife 

!arın gıdasını temin etmek hıısus • sız DE AYNEN ba.kocağı nemıi~ bır <=•!" ve YUıııu. 
farı idi. Bu keyfiyet Napolyonu, YAPABİLiRSİNiZ şak bir ten temın edel>ı lır. ~ild un.. 

'R.usn.nm ikliminden ve hastalıktan Cilö hüceyrelerinden istihraç e- euru olan Tok!.\lon krem!.ennM rnu-
da fazla rahatsız ediyor ve dü~rı- dilen bu yeni ve kıymetli hülasa, es&r netico'leri garantiliaır: de cr;di: 
dürüyordu. Oııdunurı. aeri hareketi, tamüssıhha hir genç kız cildindeki nun kalmazsanız paranız ıa 
geriden gelmekte cı lan ağırlık la rın b:.u:.'" tun:.: .. :.:....:..ta:.b:.ı:..:." i_v_e:.._z~e~n..:g:...i_n_u_n.s_u_r_la_r_ı_na_lir_· -·----------::::=:::--
btı ecri tempoyn ayak uyduramama 
m gıda vaz.iycti bal- ımından Napol.. 
yon ordusunu çok berbat bir hale 
eo'kuyordu. 

Vakıa Napo~yon ordunun geri 
lıizmet\erini ~ok iyi tanzim etmiş, 
or~:hmıunun iaşe ihtiyaçlarını çok iyi 
temıin e'tnıi~i. Fakat, burada her 
şeyi altüst eden noktalar ordunun ae 
ri bir yürüyüş yapmak mecburiyeti 
idi. Çün'kü Napolyon ordusu, Ru.s 
Ot'dusım.dan herhangi bir mukave.. 
met göJSeYdi, hılTbcde ede ilcrliyc
ceğinden, vüriiı,üş, gayet tabii, çok 
ağrr o4acak, geriden gelmekle olan 
ağırlı'klar da ordu ile müva7İ gide-
bileceklerdi. ( A l'kasL var) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 

D. D. Yolları 4 lşletrne Müaürluğünden 
İşletmemiz ihtiyacı içln oca.lt kilometreleri ve miktarları ile muhıır:ı" 

men bedelleri ve muvakkat teminat mlktarlan ve münakasa tarihleri ll• 

şağı.da gösterilm~ olan balast işleri ayrı ayrı olarak tesbit. edılen nıun;. 
tem tarihlerde •ıe saıLt 15 de Kayserlde 4 üncü Lşletrnc merı:c.4,nde kap!l 
zar! usull.le munnkasıı.ya konm~tur. ı.. 

Bu t.şe glrmek isteyenlerin teminatlarını ve kanunun t.nyın ettiğı ve5 i 
kalarla teküf mektublarını münakasa günü muayyen olan S!latten bir 6"a 

evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri liı.zımdır. 

Po.stada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bu işe aid mukavele şartname projeleri 4 İşletme Mudıirlüğulld; 

Haydarpaşa, Ankara, Sıvas, Samsun gar şefliklerinden parasız ola 
~~ ~ 

Ml .. vak"nt Miın• Balast ocağı Muhammen , ....,. ı,şrJli 
kilometresi Şubesi Miktarı bedeli teminat 

463 + ()()() • 
233 + ()()() » 
233 + _ooo • 
361 + ()()() • 
369 + ()()() • 

41 

M • L . L . --::/g4( 
25r• 

5000 6250 468.75 

3000 
2000 

1500 
1500 

3600 
2400 

1800 
1800 

720.00 

1 

Eti Benk Benel Direktörlüğünden. 

ETi BANK MUFETTiŞ MUAViNLiGi 
iMTiHANJ TEHiR EDiLDi. 

214 + 600 • 
204: + 000 • 
165 + 850 it 

156 - 100 • 
135 - 136 • 
125 + 000 • 

124 + 300 • 
132 + 600 • 

95 + 96 • 

64+000. 
58- 00 • 
:.M- ,, • 

43 

8000 
700 
6C() 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
100() 
1000 
ıouo 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

9600 
910 
780 

1600 

1300 
1400 
1300 

1400 
1300 
1300 
1200 
3WO 
2800 
3WO 
8200 
2800 

ao7675 

1 - l 9. 7. 9 4 l ea...._ liıaıiİ yapdaoefı ..,...-. puıt.ı.rlr 
itin edftımit o'-A F.tibao& mıüfeıtb~ amts.vinlii> imtibanı, sôrii'le-n lü -
2\Ull\ özewine, 7.ô •41 P-.ımbe güııü .-t dolrur.a taD edilmjftiı·. 

2 - Bu imtilMUl için ıniir.caatıa bulU.rMma.t v,,. müncaatlarırıın ka· 
bul t:di\dia:i ~ Dildtrilnıat ola.nlarııı ~1kur aüa .,.. .a11t•e 
An\:11.ra.ciıı Uaıum M.iidüılüğt -nn-a İsta.;&,ul Eti'b>tnlc: hfıırrmnıı mn -
racaAt .,.icm .. ttsıi - "'-Ik; HfuıdMki şeait.i ôaa 1eo.i tafiblerin dr 
irntiıhancı gitebil.,ıelr ıçİn. HaRJ.lıan wesa.la.n raptt'ldt"<:ekleri ..ji),,.lc~P • 

lerie Temrnt12 uiluı:7etine kada. L'llMlm ~fodfüti.ii« AMİr•c:ıtatta ._u • 
lunınaları ~ ilAo oiunııa. 

Keskin, Kırıkkale nakliyat İş birliğinder. 
Bırll.ğllllız lıÇln ikişer ton.iull a:ı.caı1 :ıxı '"° k~llt ciç aded hmymı •era 

ot.obııs aluı~..ır, Elytnlll yedinde um.vun •e Of.().t>Uslerı buluııa.o tıı. j 
ıocr.ıer. a.ja.nı...Ja.r 'ff? ~um tltoın.obilıenni:JJ ınu'U.'>U?J mooet1n1. r.aı 111 

l>i.ıolı ~ l~ o:.r ~nanın ıle ıı ~.Ml tı:ucbaıt' k.ada.r Ke$k.111 lllUth) ·•t 
İıf &wi.ıjı ~.oll Ml..,.,..a •ne AwUIUı.wal.4n ~a&; Qll4QUI, ,~:tt 

5 -- 6 • sahil 
ı .+ ocat • • 

10 ••· LI ı • 

ı12 + f!(.G • 

82li .+ UOll • 

ılfd + Mil() • • 

19300 
2000 
sooo 

27690 
2400 
3600 

~Ol\ WU0 
lOOtf 1300 
lOOI 1200 

.anı- ıC{)U 
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