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Bu sabahki 
haberler ---·•--a 
Fin tebliği 

Finler 
Sovret 
hatlarını · 
rardılar 

Fin ordusu büyük. 
Sovyet kuvvetlerinin 
ric'at hatlarını kesti 
Londra 19 <A.AJ - Hel.sinkid.en teb 

lit edil<iiğlne R6re Lenlngradın işgali 
hecıerue Y84'.>ılan hür.umlar sırasında 
Pinlanöiya kuvvetleri derın blr surette 
8ovyet hatlarına girmişlerdir. Altı sün 
f.artlllda Fin lied hareketi 150 kilo • 
cııetreyi bulnluştur. Fin ordusu bily'ilk 
Sovret kıt'alannı çevirerek bunların 
bütun ric'at hatıannı kesmiştir. 

Ba sababkl 
Sovret 

Yaz:ı itleri telefonu: 20203 ~ CUMARTESJ 19 TEMMUZ 1941 

Alman kuvfttleri yan.an bir Sovyet telırine girerlerken 

fe!::~e r--4····1AAiiiiUi-·l-•- a-...-t_s_a_o_k_a_ 
~tebliği~ j iSTiKAMETi j reni lapon 

ltalln ; Londra ve ı liablneslDe 
laattındald Berli~e g?re 1 girmedi 

gedik askerı vazıyet l ··Yeni Hariciye Nazırı 
• Moııarova, 19 <Radyo) -Sovyct genl•ledl ! Stalin hattının tarkındcı Amiral Toyodanın 
18

tihha.rat bürosu tarafından bu sa.. iJA . 1ı yeni ltat'i zaferler 1 beyanab 
bab netredil:n harf> tebliği: elde edilecek 

tebllll 

......,! 8 T emmut: devamınca. · 1. 
i~" - p m!!l!!!~~~-=1:.;ı'~~••-. ... ~ ... -·~-";. . .,~ ..._..... ·• <A.A., - .. '* -... ~·Japon.yanın --. n düımanın ~ VMU"et hllA vazın olma- i 
~~ - 11<.ı tarafın da zayiatı a. h.., bb 1 ma.tıa beraber Londraya gelen ha- ı • t • 
Swd• .. - yap gı teşe üsler . berlere göre Alman ileri hareket- 'ı vazıge ı 

ıe •emrnuı .. k• k Jd l b ı.-••. harek.\tı dBunü cereyan eden a Jm a ln : eri aşhoo. ~U dört taarruz lstUca. ı d ~ e e k 
,,.rea dlişiir\jbı .. a 31 düşman tay. - i metlndcdır: egışmıyece 
~ Al 1 ' 4 R 1 1 - Leningrad lstike.mctr, 1 il 

Q Saba .. '·ı· man ar us ~ = :~~en~~k~:~~etl. 
IUi dı•stro e . . 4 - Be.sarabya. ,. 111 y rını Btttün cephede pek QO:k muhaııe-

Q nıan 1 . d 1 beler oereya::ı etmektedir. : 

t e e geçır İ er Berline göre 1 e bll• tı : Bertin, 18 (A.A.> - D. N. B. a-
B-ı· Berlin J 8 (/.\.A) _ Alnıan w. jansı askeri vaziyet hakkında sa- ı 

l'4>1i::•. ın 19 (R d duları baş.lrumandanlığının fevka _ lôlılyetli mahfcllcrden aldığı şu l 
ilerı g . Lcn:necada Yo) :- Askeri iade tebliği: malfunntı \ermektedir: 
·~- ha.raker il dogru yapılan Çok kuvvetle tahkim edilmiş bu. MUharebe!er, Stafüıın hattının 
"'

11al ı· 1 ean.. d ' 1 S li h d 1\ şarkında bnz:ın ıoo kilometreyi •
1 &a ıh ı ... aın a ıı; · d · unan ta n attın a fohilef ile 

hır So Oo t erın e ıs- V gecen derinllkte şlddeLle devam et.. ı vyet ayy cL 1 itebek ara ınd.:ı açılan gedik Smo ı .., · ı hı" nre uu unan mektcdir. •
1 ,,.rı ını ir ""Yare lensk'in ötesmc kadar genişletilmiş 

'

• n .,------. ' llleydanı ele ge.. Bu muharebeler, RUS sef'crınin 1 ı~ 1 ~ tir. bidayetinde budud fBtlhkim hat.. i 
1 izi b 

-- Düfman tarafından muannidane tarının yarılmasını mütoııkıb oere- ! er müdafaa edilen Smolcnsk ()Chri ı 6 • 

askeri .u sabahk•ı Haziranda znptedilmiŞtir. Şehri ge- =ır~en muhnrebeteı·e benzemek. İ 
ri almak için dil§manın yaptığı bü.. J va tün teşdbbüsler akim k.almıştlr· (Devamı 3 Uncü sayfada) .. zıyeti nasıl (Devanu 3 iincü aayfada) \:..-----·--·· ............. -/ 

~~~Q~~~~rA0!.?_ B. B. C: Ask;;r;&ityet :::ı 
~un !\[~~:dkrı :~::e~~;:~bar~tb~~: Bn nk nbarebenı·n Etki Japon hariciye naziri Mabaob n:uh:~:ı1kıarıu~:~tlycrindir. ile~fc~!~ J m son Berlin seyahatinde Alman 
Ve her . ~ er vulcub er e §iddetlı ordusunun 1reçid reaminde 

dı.ı~ ık, tarıtfın ulrnuş olduğunu Al 1 1 b • • kı• şaf (YaZ1S1 7 nci ııayfada) 
~~.:I· !~;::~~~:;::'· ~ğ'.' :L m an ar e ın e ın ·tnttştt;;~~;1~;5 
tııı~~ ev~ktst:'bu-odlrnak ~e:rtilı; etıı·u-ı· bı·ssolunnyor Sil. ala.rda k g e zikredil~n 
.CL ov;;.... Vu Ua 1 • • J,ap on ya 
"llloJ "' lchliğj 'lk gc rnıştır. 

İdaı-. itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

( Taksilere aid 
kar~r çıkıyor 

Tek, çift usulü önümüzdeki 
haf ta sonunda kaldırılacak 

Taksilerin muntazaman çalışmalarına dair 
karar Heyeti Vekilenin tasvibine arzedildi , 

Ankara, 18 (Hususi) - Benzin sarfiyatmın tahdidine dair olan 
kararnamede tadilat yapılması, taksilerin tek, çift usulünün kaldın -
larak hepsinin de hergiln muntazaman çalı§maları hakkındaki karar 
hazlTlanarak. Heyeti V ekilenin tasvibine arzedilmiıtır. 

Kararname önümüzdeki haftn sonuna doğru ncşredilecJktir. 
Yapılan tetkiklerden anlaşıldığına gÖt'e bu kararla geçen seneye 

nazaran o/o 13 ni betinde bir tasamıl temin edilmittir. 

Adliyeciler arasında bir anket 

Hangi nev'i mocrimleri 
ıslaha çalışmalı? 

Ağır cezalıların değil, hafif cezalı sabıkalıları 
ıslahile işe başlanmasını isteyenler var 1 

İm~~lı tecrü~esindeıı a.lın~n iyi y\ik tdürleri dolduraq ve cemiyet 
ve müsbet nctıceler, gayelerı mah- durmadan mutazarrır eden hırsı 
kumların çalı~tırılması ve ıslahı dolandırıcı, yank~sici gibi prof 
nefaedcrek yeni.den cemiyete ka - yonel mücrimler, yı.mi eabıkalılar 
zandırılmalan olan Cezaevle • dır. Asıl bunlaıı cemiyete kazand 
rinin mamleketin diier mıntakala. mak lazım . 
nna da te~i\ı için Adliye Vekale- Mahklıml.uın ıslahı hedefini gu 
tine §CV'k verdi. Vekalet bu gibi den cezaevlennt• scvkedilccekle 
:müeascıselerin ço~altılması ve yeni. arastnda na.aıl hı" tercıh yapmalı 
den birçok ırahkumun maden ve Ağır cezahlı... mı, yokaa hafif cc 
ziraat işlerinde çalı§tınlmaları için zalı profesyonellerı mi ılk önce goı 
:hazırlıklara bavladı. Adlıye Vekili- dennela 
nıiz Haean Menemencioğlu bu mü- Bu suali hukukçularımız arasın 
him içtimai m::nleket meselesi üs - da yaptığımız blr anketle cevablaı 
tünde büyük bir hassasiyetle dur - dırmak istedik: 
maktadır. E•ki Ad.'iye Miileltiılerin 

Fa.kat, lmralı ve mümasili ceza- den avukat Ali Şeı1het diyoı 
cr:Ierine n~ece .ağır .cezalı .1?1ah. ki: 
ku""'arın göııderılmcsı . bazı ıtırhıız- - $ah.& hürriyetten mahnımi 
J 1 aktadır Bırçokları a. « A b' 
ara yo ~çmb. .1 · •1 t adufi bir yet cezası kurunu vu ıa1 ır zıhnıı 
yatın garih ır CJ vcsı e ea .. b d ]Al d 

J • b' _ı ın esasen çe- yettir. Bugun oynun n n e cnı 
katil :it ecnıı ır aaam • · 1 l b d 1 d k' ' 

w• • d bı ile islahıncfs len zıncır ere o rum ar a 1 guı 
kecegı vıc an aza . 1 b ·ı h 
edebileceğini ve yenıden cemiyete g~nnez zınd1tn ara ag anan ma 
kazandırılacağını söylıiyorlar. Hal- kumlar ortadan kalk11,11 tır. Fakat, 
bulci, asıl ıslahı lizımgelenler bü - (Devamı 2 ncı sayfada) 

Tasarruf bonoları 
Faizler yüksektir ve birçok 

kolaylıklar vardır 

Bonolar vatandaşları tasarrufa alıştırmakta 
büyük rol oynıyacaklardır 

~ b~t~iıı 1 i'5 ~il defa olarak Japonyaııın kola uzundur, takat 
~it n bir ıch' ~ınette şimalin. Sovyet ordusunu bütün cephesi üzerinde Çinden sonra R~ya Ue Amerikayı da Tuunaf boaolartnıct. ~ 

..1 !a'bı,.. ır en beheetmek hl"k • •• }" b"I k içine alacak kadar dcır.iJ, dlvorl"r, 401t.6 1 \l~ ~ tehdı"d etmekte olan te 1 eyı on ıye ı ece • ' .. ;J numara i k&nun mucibinoe ü:ıore çık.arılmiıt1r. Bütün banka_ 
t -.,, J:ı_ Ceı:ıhe " Görii$ dotrudur. -·'· ) f b la l la .......ı.. 
!l(Jtr ""' okn.ıa ~Zerinde başkaca k db" k 1 h satışa 'l<"Aarı an tasarru ono rıa.- ar ' ...,,e Te ajanalcırcla Milli P·-

&.... 1 &1rı: tasrih etmek - bir te te ır a mış r Japon milleti beş )'•1 evvel Çin &efe- dan dünkü sayımızda b.b.aotmiı ve (Y&D(Öo idaı-'mn ~ ~eı,..lcrind; 
lıtrt~ctlcr rini açan dc\·let adanu şcreiı.ue bay. boft<>lar hakkında Mally. VekilJ bank. olı:nıy&n Y•~erclc 4" maı.. •. 
ltı ta~ k karcı· Yaz~-n: Emekli general K ... rıinı yapmıştı, dün Jşlttlk, bcs ~ıldan. Fuud Ağı-alının beyrmatını "~et .lthkl.azmda •tılmutadb. lc11da~i · ullanrn kı cephe.~inde ze. .._, beri süren adsız harb onunda ... orul. · .,_ B b 1 h uı_ _.ı b ı Bo _ _._ 

r, »snad ta oldukl ı h k ,, nuş'tı&. u ono ar aı.ıunua u _ ~r. -.Ynl a&mıa.Dd.. ~r ı.-.k 
atı tekzib e ar ? Smolcns.- şeJ1rin1.:ı Alm:ııı kıt·aıarının !metre daha .çeri<ie yanı şarkta bulun. ın~tur, belki beş yıl evvel alk~ladtkt gün okuyucularımıuı biraz malO _, kola.ybk&t d~ temin cC1o4.t.e.chr "J'· ...........____ - ~tmektedır- eline geçtl.#ine dair olan nıı.oer d!lnkU duğu cihetle eğer bu me>'ll:Un A!man. ııanrı lht.ıyat.Wık.la itham etmektedir. mat ~oeiı faydalı buluyonu:. Meaclt, hwılari Oa,ıt..uın. d...,...t. 

l\ia,~ -~ ye.nl 17 Temmuz tar ılı Ailllaıı resmi lann elıne geçtiği tahakkuk cc.seydi Al- Belki de ya.ruı tartlılnia en mllhim da- T ... rnıf bonoLuuıı aia.nlar yıı.İ- mail veya va.deainde bedahni b.r . 
&a,ba,'- tet Vek"I" b teblikl tarafuıdnn tcykl Cdı.ı.ıemıştlr. man ordusunun cc,phenın bu merltıız kikaı.ı yorc-un zamanına ıretdlt\ i"ııı o. '11% milli müdafaaınızı11 artan ihit-~ bX l:ıanlta Vf711 Mı1U PQ..ı •• 

"t Q f st 1 1 U Dört dcmlryolunun te!Akı noktasında kısmında yaptığı delme ve yarmayJ nu körluklc itham odece.&t.ir, raolartnı kar111amak için d..,,let. lrO giıeainden alma• mıürı:ık<!nıdO.-. 
~ 1~t~t V anbu}a g }d• olmakla beraber mtikern,µıel bir de ns beş gunlük muharebe netfc::.iinde ve Hıuıı-i hitkiım doi'rudur, h&ıı11at ,-r.n. para Skr.z etmek gibi milli bir -. •• Bunuı: için de bono -hıbinın hiç -
~~ kilı fl..I" e l !alt şose ile MoskOV!Yll merbut bulun- Sovyct orduswıun cidden cnnı.ıpaı·anE: lış? Henüz 1ariu cıdJl&Ottııl, ;yahım btl· Wli ifa etm~ bulunımyacaklar, ayni blr külfete k.atlannlHlna !Uzum yok-
"'' · 'v tılc:A.nkıı.rad lın-ıta:r Ölcımen ması haseblle sevkulceyşı ehammlycti gayretine rağmen tam manasile bir nokta mah&kb.k: uunaadıa yiik_._cl bir fala.le &encil tur. 
~lltJ•'l"-ıc \r ıl V hn ~n Ocln-imize gel pek alyııde bulunan!;<1&molmısıı: rı, sevkulceyş yarması hallne lı..JulA.b et.t;. Oolıı aoele TCrGuı hUkttm eDelUtı m~i de korumuş ot-ak • BilıtQ)1 .. s..aclafiana, ;.tila.cfelari. 

~rde ~1A.let ~~de bir müddet aynca Stalın mildıtf' · ""ta.hasın ~il!: ı rebilmiş olduınmu b~ıirlln s~ylıyr.bılece.lı: 7a.n1Jı oluor. ta.kat ooıı noe bırakılan ludır. oi &.nün .m&k-dıir I..nolo.rın ~4 • 

llctcak:ıreleıande tet - delinen veya yanlan mevı>ı!c 'f!i1 bi. bir vadyett.e bulnnb.rduıı:. hllkll.m dıe ebcı17• wrtlmed•m u.ıuoa. Tawrruf bonoları, hn~neıun lke- 7.t ~ oin...ııua dıU at edJır.;) 
ır. ti olan Wltebsk'"'şeluftden °.J lııo- (Arkası r.ayf8 8 süaan 3 te) a. 11. hled ..kında ~a mahsus olmai (Aı4lul -..fa 8 ._ 



2 Sayfa 

r Hergün 
Devletler hukuku 
Kaideleri ve 
Bugünkü harb 

2'l Resimli JD:a.kale: 

,__ __ F.laem Upklfsil _J 

ı ki numaralJ büyük harbin 

SON POSTA 

Tek kurtuluş yolu = 

TP.mmuz 19 

Sözün Kısası 

E. Ekrem Talu 

i stan:bufda.1 ~ sefer An.kara
ya dönüşümde, ayağımın to. 

zu ile 1 ~ Mayl5 Stadyomuna, maç 
seyretmege gittim. 

Hay, gitınez olaymt§İm 1 
Ne bileydim, lben? Spor futbol 

teşkilitlandtnlmıtı. zapturab~ altına 
alınrnıı, eski taşkınlıkmnn izi bile 
kalmamtt. maçlar zarafet, nezahet 
kibaı!ık içinde cereyan ediyor ar~ 
tık demiılerdi bana. 

Baş şehrin o güzel geniş stadyo
munda, trihünle:i dolduran ağır 
başlı bir kalabııhğı~ ka11ısında, Be
şik-taş - Gençlcrhirliği takımlari 
bize güzel bir spor bclirt:si göstere.. 
ceklerdi. 

devLttlcr hukukunda UJJ'lar 
d~ri . yerleten·k kökleırniı eski 
kaidelen tamamen bozduiu iddiaaı 
bir .bakiL:ati ifade eder, faka! zan... 
ntmızca küçük bir rakam tashihine 
muhtaçtır. Zira devletler hukukun
da uırlardanberi )'et leter-ek kök -
lepnİ§ eski kaideleri bozan iki nu -
maralı büyük harbin delil, bir mı. 
maralı büyük harbde ve zamana, 
mekana, mç_nfaate göre kaide hari
cine çıkma hareketi bir defa b~la
dıktan soıva bir numaralı harbi ta
kib eden Yı\rlm sulh devrinde oldu
ğu gibi bu yarım sulh devrinin ne
ticesi olan ilu numarlaı luırb zama-nında da devam etmiftir. Bilhassa Siyah-Beyazlıların efendi 

Hiç düfiinme)C lüzum görmeden ük şöhretlerine {:Üvcniyorduk.Sem-
haıırmııza gelen en yakın vak'alar- Bir gün, geçen harbin en tanınmlf kumandanlar(ndan biri olan Zaman olur ki, insanın çevre.İn ltara bulutlar kaplar. Önünde P:1timiz. -ne yalan söyleyim ?- dahcı 
dan birkaçını ~yalım: Mare,al Foıa sormu .. lardı: ı..~.ı zıya de onlara :idi. Bundan bir iki 

E 
"' , ... u.nuııq yolu kalmamıı gı"bi görünür, o dakikaya kadar dayandıüı l el. --'-' L -] d 

Japonya beş yıldanberi Çin ile - n çok güvendiğiniz nedir? o· Y
1 

evv ~ ıuc e iye reisi Muhit .. 
harb halindedir,, mücadeleye iki nu- MarefA} fU cevabı verdi: t.emeleden b~ maneviyatının da sanıldığı zamanlar olur. lıte tin Üstünda~ın gaz.ahına uğrayıp 
maralı büyük harbden üç yıl evvel - Hiçbir zaman yeiae kapılmamak kabiliyetİm.i herıeyin üstünde böyle .bir dakikada dahi yeise kapılmamak Jizımdır. Zira tek kurlu- da, Çırağandaki sahalarının l:aplsl 
bqlamı§tır, el'an d_evam etmekte _ görürüm. hq imkiııı d d ..,,. üzerinde uŞercf.ı. aıfatının kaı:ındığı 
d" Faka ç· hük." • ·····-·······----··- --.. -··-·-.. ··---·······............. on a ır. günler h 1 b 1 h ==::~E::;~!;~ [ Portreler J·-··· .. -·--..... -.... AdiiJ8C.ü0f .. 3rasında bir anket 1· ::~~:b:::ı~~~::· ~:::: 
etınemİ§tir. maçında meydana çıktı. Binlerle 

Çin nüfusu itib~rile dünyanm en H . , . 0 . I . seyirci o .gfüı en ağır hayal sukutuna 

~~'t'ir·s:~;aıcıt'!~:ı= Ruzveltı·n anas angı nev ı m crım erı :::":ı:ı.~·ıı:~;·:md~·
1

b~":..r:!i 
hemen tonra gelir, fakat teıkilat _ 1 maçı değil, tt-k taraflı bir kavga .sey 

SIZ ve kaynaksızdır. Buna rağmen ıslaha çalışmal ? retti. t.·~:~~=-:ı:a~f:ı!::!i~ Sara Roosevelt 1. bir~~:··o.ks~~:. ~~a~~~;km~att: 
ka.zanmlıkta, IW!harebeye Japon is- für.. ne Ankara stadyomunun ta§l-
tilUı tehdidinden kurıulac:,~ğ~ z~ • !Aincnkanın cbüyüik hanıme ,. (Baftarafı 1 inci sayfada) kıaste makrun olarak irtikUb d'l . dığı yüksek ve tarihi unvana saygı, 
ınana tkadar clevam ed~ı .. r.~y- fendi> si b::ına bir fıncan çay u _ _ ' ~alkan. ııadece bir lale zincirinden bir fiil olmayıp, maruz ~ald~ -: mı§ ne de kendilcıini seyre ko§an va. 
le!nek C:• ıerçekten de oyle ıonın· zattı, rve coığlum daha ki.ıniicüık' ıbarettır. O zi:ıdanlar hala bakidir. cavüzatın neticesidir. Ve bila ·tr te- tanda~lara hürınet göstererek man.. 
mektedu-. b. k .UC 1 d .... .. -s- ~ki bir adliye müfetti~i olduğum yapılmıştır. Jşte bu gibi mü~ru:ı:r zara ve tesiri uzun zaman gözlerin 

TeıtkiJihız ve kaynaksız olan ~ çocu d" "en ::re :r uşunurdü - ıçin, gördüğüm bazı acı manzara - muhtaoı mcrha~ettir. Ben ancak önünden gitmiyecek ve hafızalardan 
Çinin en munbwım ve en iyi mü· ~~.!:··~ 1Y.:,!0·b~6um suale, kol. ların hala ıte.s~ri alnndayırn. bunların İmralı -gibi rnü~sesel silinmiyecek bh' oyun ç1karrldı ..•• 
ceb.bez dünya ordularından biri sa- """b"n an. şo,,,e ır doğrularak ce- En. ~uvı:ı:th bünyeleri yere vur - sevkine taraftarım· Diğerlerine :: oldukları bu .acıildı ~diseyi Bed~n 
1ıLm Japon orduauna ik~ bu ma.. vab v~dı: . . mak lÇlrl bırkaç yıl iıapis kafidir. lince, onlar ı lahı nefsedemezler. • Yabancı dipJomatıDrJn da phıd 
vaffalüyeti kazanmasının sebebi ne - ~~1.1;1ffi ;.çı? en büyıU'.k. ideal ola Öyle hapishanel~r vardır ki, ticari Onlann ıslahı nefseclebilmeleri a- oklu~la~ bu a.~1~~ 1 

•• v.~iıdiseyi 
dir? rak duşundnğ,ım şey, onun cesur eşya barınamaz djye tahliye edilmiş z hı • • .1 k bild" Terbıyesı Umum Mudurlugu ve has 

Ba walin cevabı daha i1k gün- şerefli ve iyiPkscvc ... • bir Amer! ~ antrepolardan ibuettir. a asmanı ı e 
8 

• ır. . . saten, efendiliğin mü~hhas timsali 
den itiberen bir gar 

0
\maktan çık- kan vatanda71 gibi yctışmesıydi '\'e Benim kanaatim şudur: Miskin, 1-oakat Suat Zıyanrn lıkır· olan Umum Müdürün kendisinin 

mıfbr. . .. .. böy.le çikmasayd.ı, daha fazJasnn ler teldc.eai gibi l-ıapisaneler olamaz. lerı: nasıl te~ eylediğini, ve ne gibi 
Çin mukavemet edıyorf ~uıakü da umuyordum amma, Tanrıdan ~onra da de':~et k.imseyi yok yere (<-Bence bu gı"bi müeesese1ere tedbirler almayl düşündüğünü bil-

Rusyadan, Amerikad&n, .?iiltekre- bundan ba~a bir şey dilemiyor - f ettis~el~~lde mukcllefldcğildir. Mü - yalnız bir 1'ısım suçluların deg-il mek is'terdim. 

den fasll
•••z bir yardıın gorme le- dum.:. e t ıgnn Mras\nda ııtnnbul k el b'·t·· hk<i ı ' - J k t lar cezaevinde mahkA · t 111 

•• dın- u ~n_, _ ~a H mA ann gôndcri1mesi O gün. Beşikhı.şlılardan birinin, 
dir. Denilebilir ki bu üç meme e - Franıklin Dclano Roosevelt. ge~ :umıyc mu - yer.B>Oeoır. atta. l>u d k. fi d -·ı G t m· li-- 1 . 1d 

ten Ç
;_,. b"ır•• oluk uzatılmııtır, çen +ı-'n.cı·~.,=ı·ndcnberı· U':'''n"'ı deti bittiği halele 10 ay fazla yat:ın dir. Bir mcktob aç lıa u e~·,.- enç ~ ır gı oyuncu anna çır· n ,,... .,.. .L.Kl ';...

1

r- ~.. ..,..... b. ı. d · · ma • ve suç ış '- ve • ....._.tevali lccavti:r.1erini örduk e 
üt diyen altın, lop, tayyare, d f I . A 'k "mh . ır 11.a ın :ımçluyn rastlamıştım, yebıl• !kaTkat ·re\~ ol nlarln, bilhne nehoıinli ııhıı.r cd ~ ç 

m ema • .. ..
11

.. ·ı t kıtılmak e a o arate merı a cu urreıs .. Kendisine ıllçin §ikayet edip tahli- sa çocuk rnücnmierin burada ıslahı da1ci yabancı bir kadının sörlen: 
tank; hatti. gonu u pı 0 a liğine cs>rılmi' t>ulunuyor. \'"'- anJ.. d l tad ~-l' " yesi.ni isteme ıen şarduğum zaman, na ça ışıJmahdır. lslahı nefsetme!'!i B. J. K. nun h~b1~ !>enim vatan-

~'· dun ba sonu 1telmiyel1 sı da oğlunun bu ımuvaffakiyetm .. cevaben: imkansız ~örünen sabı'kalılar da en daş ve heınşehn yurcgııfc iıledi; 
yard~:~Jbette Çinin güzd eözl~ri den_ dolayı ziya1csile n;emnun ve Sara Delano Rooaenlt .- ,Ben haTjçte sefalet bekliyor. teme ediimelidir.J> v~L o uhanda mefmu!"° Şe;~~bln 1;ı';;~ 
veya herhangi bir ideoloji hatırı kin mağrurdur. Bu harikulade ana as .. . . Ne diye çık.ayım, burada yahatım.D G. o. Zcı:.ı r u etra ımda, lZ değildiır, fakat se~bi bırakarak ne. yaşfudadtr. Ve yıU3!', muhak"kak ~d huv•yetını ıaşımak~~· ... ~emişti. Buuu~ içindir ki, ben pi.. ........... - ............... -·-·--···

000

""""' nıyonnuş gibime geldi. M-&üt· 
tic e bakalım: ki onu ne vıprandırmış ne de a- ~ı~a, Madam Saramndır. Gunun !&ıstisna davası bıte.n her roa211unun Ekmek çeşnileri bir- .. Beden lerbiyesi Umum '1 "l\ı;' 

eB~ ab b"" .. k h bd lillendirmi~.i r. Boyu bir,ır.etre yet bırmde de millete !kalacağını sanı, lmrah ,Te mümasili müeaseaelere b" • ! lüğünden bunlarJn hesabını, mı L 
"' namar oyu ar en ev- ;ıurum. k d·ı · t ft Aw irin& Uymuyormuş timizin. gençliğimizir. ve sporun r 

vel Japonya böyle bir yardımı harb miş santim kadard1.ı.·. Dimdik, fa. ı:ı..-n-~llr ldü.tüUı . ~vfit ı m~&ın\ .. a~a aum. glır ve rcfi namına istiyoruz. 
bebi d s· al barb kat zarif bir yürüyüşü vardır Ak- ~,.-..- ane salonunda bın a ceza 1 ti.tun maznun arı.... Muhtelif ıemtlCl'de ekmek çeş - y 

ae aayar J. ır numar 1 - • • • ekıı. · !erce kitab, bir sürü resim ve fo. Hatta, devlet idaresindeki bütün bü , Sporun bu f azilct ve nezahet ·!&' 
den IOGl"a udec:e ufaklefek caze • li ve cısaıanı mel utı. yaşınır. _ afl V b .. 

1
_ 

1 
.. k f h .ka .. 1 d b . nısırun bnobirinden farkıı olduğu d b __ ı,:ıd d d rJ'lll , 

le t*iyeti iW kartıladı, haUa biraz yarısına i>ile varmamış birçok .A. togr 'J'..~. e_mher tu: ~ . mo~~~e yub. ahk'! ive .~uebs~rce keu\ .. ~,- ~u~: hakkında belediyeye yapılan mü - rin e u F-" e e-nım e e 4e 
daha ileri .-:.1 ek R . dah k . var • .ı..ıoy~ cu urre;sının evır.l".ıe ı mA um ar ı.,.ın ı r .. ~ ~ racaatlar üzerinde iktııad müdür - ceiini lazrmgelenlere son defe 

.... er usyanln ceçeo- merikalılıırdun a uvveth \•e ,..;,_.
1 

• d . - 1 açılmalıdır Bu suretle devlet hazi .Mddetle ihtar eylemek aerektir. I 
l d J ·ıe bir dostluk · • · 86 d h J'"""'erce gemı ve enız resmı o - · ' lüğü tarafından tetkiklere ba~lan. ". 

0 

" 
el e apony.ı ı mı - yenndeıclir. yaşın a er ya~ d gu- giıb: iBundar. maaı:Ia a:ı r neS"ine bir yük olan cezaevleri eğer Sinirlerine, buylar1na hakiın ° Ja 

salu akdetmiı olmasına rağmen Çi- zıyı ıgö-L1ilkSÜ7. okur, her söylenen ı~- '·_,__ d •tl ' ·:e1e : iyi itu11anılırsa bir servet membaı mıştır. mıyanlara Cümhurıy" et 8tadlart1'U"' 
... v __ ..ı_.:. .... va ... a...--nesın" 1° bı" ·· - 1k ı lık' · "t" d ·- - ıuuıının ':~O OS ann resım erı ıL' • h d Beledı"ye r...: .. n·uavı"n· Lu•tfı· Aı... ........ ~::- --ır- - sozu o ay •. 3 151 ır, ve ıger bu-

00 
!. J b' ğ t şk "l edi olur. Bu ise, nem cemıyete, em e ..... · 

1 ~- k 
le bot cord'1: . . • tün Roosevelt ai)cs: erkanı gibi de yuk :rb. ~ı .m _ e 

1
! d 

1
yor. insaniyete bir hizmet olncaktır.J> soy, dün refakatinde belediye mü - yerAycoı ~ry.luy·· orum. Fakat bıı j~ 

Japon _ Çın ihtilafı devktler hu- müikemm.ı"'l yemek yer Cütnhur Masalardan ırının uzer n e n J ·L b" fettidleri olduğu halde Topkapt, E. ~ bd ... 
koku kaiclekrincle ibir numaralı . . . · b · · - giltere ~ralı ile kraliçesmin imzalı atanbalun 30 senelu~ ır dirndcapı. Balat ve Silivrikapı mın- dem, o gün otada benimle . 
harb aonruı dünyasının yaptığı de- reısın·n5 hahnast

1
1• ana: k -ı bir iotoğrafı dığ.cr bir masada da ceza avukatı Cmil Kıvırcık ta\.ala.rındaki fırınParda teftişlerde nanlara hafif lnle görüneccktır· .. ıe 

-· iklild d b" · ld F k t - 1 a 1 yaşama · sag aın, ' 1 b" · d" ? b 1 '- S ded·-· · bb1' A er en ır mıaa ır. a • +~· b" . d k"·kı- b. . kraliçe :Marinin imza ı ır resmı ne ıyor. u unmuşt.ur. Yazııd porcu ıgımız 
__ ! __ , • d ~·ıd· s· ""'"n ır vıc· ana v•.> o u , :r aı- _ . uuaaılenn eo yenası egı ır. 11 leye mensLL'.> olm&k ve saadetle CL vardır. Madam Sara şoylc dedı: «- Cürümler ceraimi kasdiye • Teftiş .edilen muhtelif fırınlar - nu olmalı) 
bafkasma bakalım: • mür sümıck ile bu yaşa geldim - İ11€iliZ !kralı ile kraHçcsi A~ den miitevcllid olursa, IÜphe yok dan bir kı mında tesadüf edile.n ve e clı ~"""' 

~.erika Bt!rlin ile barb balmde 
86 

yıldır mes"ud yaşıyorum . .. ·· · merik.aya geld:ıderi zaman cidde!l ki bunun . laili temin etm.e~ 1 .. maduba muvafık olmıyan ekmekler • t1•1H ~ 
degildır, fakat bet altı sene evvel n-..a. k d d _,_ _

1 
egwlendiık. Y..ralirı:~n bu ziyaretten tediği gaynmeŞTU menfaırtlen ıs • müsadere edılerdc belediye kimya-

Be 1
. . al d" . .ı. -'-·b" d ı. ~ ... e:-ı ne a ar a ÇL""' og unu ;)- f ı· d ihl" d 1 h . •. d "imi r mm y ıu ı ll'lll ouc7 ın e a rd 

1 
B. _

1 
h l·,· k ziyadesile m..,rnnuıı c;idug·ur.a emi- tihsal için e a ı a ıye en o an anesme gon erı ştir. 

d 
- "dd ıı· b" t db" ·· · N andırıyo u. ır og an r-1\J ::ı. i..Ka • b·1~L f ı· h · Diw ıgı ıı e ı D' e ır uzerıne ev . . b . . .. F k t nim. Zira ayrılırken gözlerinde tasa~1UTUnun ı anare e a ı arı .. ger ~rattar: bazı fırine1lann 

y~rk bor~ımn . o. zaman . bütün k!. annesı:ı~ RonzeTr ·;~ır. 'a a yaşlar vardı, çok şırin blr tkadınd ır ciyesine tevessül c~er. Mesela, bir ilk eğız ekmekleri etiket yapıştır-
dunyaya ilin edilmi, olan bU' kara. runiıurrc•St oose ve 10 anasına 

0 
Biz omı ek hem ek ok sev ferdi diolandırmak ıçin hile ve desi.. madan sahsa seYkcttikleri tcsbit e. 

rı ile Alman ticaretini durdurmuf, benzeyişnide bir baŞka lık,. f~vka - dik" p ' P ç , seyi jbzar eder, sonra mağdurun dilmiş, haklarınd.ı l:anuni takibata 
hatta Alman vapurlarını Am~n"ka- 15.dl'lik va-r3ır. O da Sara gıbı uzun ..:_ Ya kral?. 9afveti kalbinden istifaıle ederek, başlanmıştlt. 
ya sefer yapmaktan vazgeçmiye z~r boyludur, z-ı1ddır. Onun da mey. - cürınünü işler. IÇ.alpazanldc, sirkat -----o-----
lamıı, iki yıl evvel Alman - fngilız dan dkurc~s·na havaya doğra kal. Madam Sa:a ~ülümsedi: .. . gibi suçlar bu nevidendir. 
harbi çıktığı :ıaman ise Berlindeki kfk ~nesi ayni burnu. ayni par • -· 1k B?.1"~.1~ gehr gel~ez s(ledı- Fakat bir katil ;kadisesinde vaz.i
elçisini me~en ~-;ri çelmıİt~· _ lak, siyah' gö-zlen vardır. ~1 1 D~u er ~m~n. atır ıyP.ca.. yet böyl~ değildir. Hilkaten mutta-

Adliyeye verilen 
ihtik&r suçluları 

Bu mezuıııyet ik.i yıl~ sur- Ve Sara !1uo<:evelt bu -;asına ~ - unya. rn"'\'"erını gezmc~en s:ıf bulunduğu mekarimi ahlakiye 
melde ve Amerikanın Berlin sefa- . - k be • : donmüş1crdı .. Pe'k yorgun idıler. ·ı ··mta lan bir şahıs şeref, na- Per;şerrfue günkü top1anrtısınCla 
reli bir ma~ tamından fağm~n, '.n.~, 1~mu~ . ~z ~~~.- Krala, sergi hakkmdalti intıbala - :n~rn~e m~k:ddesatına k.uşı bir te- görüşülecek bazı meseleler kaldığı 
idare edilmektedır. ~~.1~~ ışb scsı, ~ 1 <:th_ı, rını oord'.lffi. caviiz vukuundıı. veya hakstz bir fiil :için dün öğleden sonra tekrar mun-

Bir numaralı baibc tekaddüm e- ~1• ~·fc: :~ ıraz s~nra a mu .. ı~ _ Fcvkatad~ ... dedi, fa'lrnt b<ı. karpsında cümle\ asabiyesinin tesiri tazam bir toplantı yapan F.iat Mü. 
den normal r.anwnlarda olsaydı ~ 1_ c

1
t . g~·rgası ~ yanan yu - na ibir finca:-ı olsun çay vermedi ~ ne mağiüb olnrnk işlemeyi muhayyi raka'be Komiılyonu baı:T ihtikar 

Almanya bu Lueketi ~aklarına te- zıle ~ d~ ~···. . . • . :ıer... lesinden geçirmediği bir fili katli it- v.J:'ala.rını sıb~ görerek suçluları 
cavüz sayardı. Fakat hD' numaralı Rooseveıt aılesınm malıkanesı, (Devamı 4 üncü sayfada) liyebliycbilir. Şüphe yok ki, bu adliyeye vermişbr. Bu arada, Ca -
harbi takib eden yarım 5Ulh dev - Nevyoıikta:n yüz kırk kilometre n1e ................................ --··• .. ••••••••• .................................................. - tat.ada Foto Silek.a, röntgen fil.ni 
rinde tabii eördü. Hatta daha da safede Pough'kecpsi•! civarındl ihtikarından, Kapalıçarşıda güzlük-
ileri ıitti. Hudson neh:·i. üzerinde Hyde Park 1 STER İ NAN 

1 
çülülk ve saatçilik yapan Agob a -

Adliye Vekili 
lmrahya gitti 

ye "' 
Şehromizde hulunan Adlir;.0 "ıı"' 

kili Hasan Mcnemencioğkı ke~ ede" 
at 16 da Mudanyaya hare .... ;r. •t1t1•- . 
Trak vapurilc İmralıya ~ı. ıi/C'A 

Buradaki zirni cezae"-ın.ı. e bllt' 
k·rın1x edecek olan Adliye Ve 1 1 ~cJdc1ıı ; 

muavin Sabri Kösebnr·. 1'ldti ~rı , 
mumi muavinleri, tabibi 

8 "'e CI~ 
ver Kar.a.n, H;kmet ı:-umer ~etıı'1 
nevi müfettişi Cemille g 11, 

refakat etm~tedirler. rJ~'~e 
Hasan Menemcnci0~ ~ 

dan d6neeek ofan T ti1· ·····-*" şehTi!nize avdet edecek ....... . 
••••••• a A ............................ 1 iV' 

TAKV 
Amerika iki numaralı büyük har tad.r. Oturdukla!"l ev, zengin ve dında biri traş makinesi ve jilet 

bin çık~ığı cündenheri muhtelif le- mürcffai1 bir İngiliz . lordunun 1 s TER i NAN M A f bıçaği .ın'tiürınd~n: Kapaliçarıi - "-----r-----
sirler altında doğrudan doğruya şatosuna benze:-. 130 mılyon insanı ~ Neııım metresı 5 3 ku~uşa satll.. 
incilterenin tıy:afını tutmt11tur. İlk idare eden bir adamın bu Bir küçlik hesab yapalım, dedik. Almanların garb cephesinde fki se.. maa ]azım gelen basmayı 6<!. ku. -
günlerde yaptığı taraftarlık İngiliz evi seneler ve yağmurl4 - Umumi kanaate göre Rusyantn 10 ncdcnberi kaybetl.ikleri tayyarenin TU~ sa.tma~t,m; ~alata<la kırtası: 
mübayatmı kolayll\fllrmaktan iba- rın dövüşbrile yıpranmış, JÇl de bin tayyaresi '-ardı. Alman tebıit- miktarı 5 binden ra:ı:.la.dır. &Uli tcb- yccı Prezeli9lnvslci kUJFlll blcmı 
to!ti. Zamanla 1ngi1terenin dııtan her devre nıJ türlü tüılü üsli.ıbda )erine göre düşilrulcnlerin sayısı '1 Htk'rine cöre şark cephesınd diişil. ucunı: pahalı sat;naldan; Zi~~n - ıı __ _:._~~~~:-,. 
ınubayaa için aarfedilecek para~• db"] l l d lu.dur Sara Roose- bini bulmuştur. Halbuki gene Alman rülenıerle 4ıılha cdilenlertn ınik~ kapısında Toaorı kundura çıva ve u 
'-alma A "k ( l m e ere o . t.cbUtlerinden Rus hava kun·etlt'ri- da bir o kadardır. O halde hio AL. ök,..-; ih.tikarıodnn· Kapaliçarşİ :n---~~~~ri. ıı. yınca mera anın tara tarı- lt b ııususta· ~Ne 00 olsa in.. -r-• 

1 

•. • - H• ğı İngiliz ihtiyaçlarını parasız ola- ve u . · B c· t nln eırm slddetıi bir faaliyet coo\.er. man tayyaresi kalmamak ü.w:ıdı, da At-şak ve McrcaıU:lıı Avadis yal-
rak temin edecek kadar geniıledi sana . geli~·.or. • urnst . ır e- mekte olduklarını anlıyoruz. ... halbuki elin &id&:ill blr faaliyet dız ihtikAnndo.n suçlu g<irüfmüı .. 
Harb gemisi vermek derer.esine ka. ~aşa yen dcg 1,. nınay.et ınsanın Gene umumi kanaate göre Alman. göstermekte olduklarını göriivotw. leniir. 
dar ilerledi. Bir taraftan da Ame- oz yuvasıdtr .. :t dıyor. ıarm da iki yıl en·el 10 bin tay>a- Bu \·ıu.lyet.te haklkall anlamanın ----o-----
rika devlet adamlarının Almanya Cümhurrc;s;nı·1 anncsile saat - releri vardı. İngiliz tebliileruıc ıöre milmkün olduğu.na: Kör ve sağırlarin to-plantisi 
aleyhine ateşten ve alevden nutuk leN:e otumrn1,c fırsatım kazandı • iSTER iNA Satır, Dilsiz ve Körler CcmJ.vetlndCD: ı;öyledikleri iı1itildi, tabi oldukları ğım ibüyük kütübhare sa1onu ha.. N, önümlix.deld 20/7/941 Pıı.za.r günll 
his, ~akı"b ettikleri menfaat, gc:izöni.in ki:katcn görülecek bir verciir; ve iSTER iNANMA . ısaat 14 &ı eenüyetJmlztn fevkalfi.do 
de bulımdurdukları gaye meydan. ileride Amerika1ı1arın .daima sc Wptent.. ,_,,ı~n bUOmum •1ıı.:~t;~:J..;.J..,;.---

(Devamı 4 üncü sayfada) vinçle ziıyarct edecekleri edebi bir '---------------------------~ lmıJ&ı:m ~ dc8. i)hllulr. 
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19 Temmu.r: 

Telg 
' 

ele Ve Telsiz 
Bu sabahki - Gener 1 

Fra ko 
diyor ki: 

ı Ba ·ı ksın 1 ç TV. 
haberler 

Japonyanın harici 
siyasetinde hiç bir 
değişiklik olmıyacak 
To~o, 19 (A.A.) - Reımi 

Domci ajansı, salahiyetli mahfelle.. 
r~ atfe~ Japonyanın har:ici siyase
tinde h19brr değişildik olmıyncağını 
bıldinnek.tedir. 

Japon aleY'htar: bazı devletler 
kabine de~ikliğine istismar ederek 
ha~ci siyasette bir değişiklik olarağı 
86yİaların1 kötü bir propaganda ıle 
yayınağa !;alımıaktadır. Bu devlet
le; !Yeni bir hayal sı.rkutunn daha 
~aca.klardır. JaponyMıln harici 
k:İe~ Çin har'bin.in zafe1le netice. 
. ınlmcsi üzerinde teksif edilecek 

t:tr. 
Eğer JapOT\yanİn kat'i he<ldi ü

:t~e şüpheler var idiyse yeni ka
bineyi tekrar Prens Konoy-e'.ntn te4 
kit etmiş olması lbu şijphderi izale.. 
Ye ıkôfidir. 

Salahiyetli mahf elıudc şu ci+tet 
de kay.dediliyor ki, ikiıııci Konoye 
kahineıs+ Japon siyasetinin lngiltere 
Ve Amerikeya tabi olmasını berta.. 
k'af eylernifti. Bu m&talc.il Üya&eti 
in\i,af et.tirmek işi yeni kabfoeye 
terettüh eylemektedir. 

• 
8IDIDııı 

Moskova ikinci 
taarruz hakkında 
ne düşünüyor? 

Ma.üova, 18 < A.A.) - SoVYel !erin 
~«bileceği İnuaflakiyetsizlikler ne 

"Gençlerimizin kanları 
Mihver arkadaşları

nınkine karışacaktır,, 

"İspanya kendi 
mukadderatına 
hakim olmuştur,, 

sozlerl 
''Hitlerin şartları 
ne olursa olsun 

reddedilecek,, 
Lord Halifaks Uzak
şarktaki vaziyetten 

de bahsetti 
k&dar mühim oluraa elsun, neticede 

m uhak- San-Fransi9Co l 8 (A.A.) 
Almanların makl!ib edilooeti Madrid. ıs CA.A.) - İçlerinde Ame- «Commonwe.ıı.lth Clubıı ün bir top-
lcaktır. k d ti - _J rika Birleş! evte crı ve Dtiyi.ık Brı.- lantısmua söz alan Biiyük Britan. 

Bir halta evYelfn .. ımı:ımtıı bir kat tazıya elçileri de oldufju halde bUtün ya elçısi lor-:ı Halifax Büyük Bri _ 
d1ilia artmış bulttnan bu ltiıı:.adı tclkhı korcf!plomııtik tarafındıııı dmlenılen tanyanın Pasıfiktekı menfaatlerinin 
eden şey Almnn Heri ha.reketınde ııö.. bir nutuktu gene.rııl Fra.ııko, harbin gayri mevcud telakki edilmesine 
rülen ağırlıkla İnıfiiz - RA.ıs ittUslcmm ~jye ırodnr olan intl.şaflarıııın bir müsaade etmiyeceğini töylem:iştır. 
Yac>tliı emniyet verici teslrdır. Bu teeiı· hiilfısasııu yapn\llitır. • lJord Haüfax Hitlerin bu strndn bir 
~ hAtim olan zlhnıyet ve soı.·. Pranko RusYa.da.n. Amerika Bir!t,şlk rıuEh tek.lifi yapmasına da intizar e
:vet prqıagıuıdasın?n kullandıiı lisanda devlet.ıerintien ve ablulı:ı.<i:ı!ı b.th!·ede- dilcıbikceğinı beyan e1tikten sonra 
bariz bir ~ ıtörUlmektedir. relc demiştir kı: ıartları beT ne oi.:rea olımn bunla -

~ada hayat Rucya mill.teftltler cephesine geçme~ nn redde<:f :t~ceklCTini şi~iden söy. 
Moıı.lııoıYada •iiDUl.k h:aytıt bfr h~ta istememiş, fadt hareket St>rbest i8inl liyebkleceğiıu ıliı ve ctmıştır. 

eV'ffti.De nszamu ljimdi daha. non.nal muıbafaza ntmeı;c ve nlhal safha iç.n Uzaktark k . 
bir seyir '6kbi e!aıette:iic. 8inf'm&lar, hazırlaum ~a Jtoyuımustur. Bun.dan otonrn Uzakşaı · . vazıye-
f;i7Mlviar lımcUıt,: det\ı olduiu &ibi Amerilı:an kıt'a.il fclAkcçl kahul et- <tini mütaka eden lord Hnlıfax de-
netrir lı:emırındUı ~r ıı:tttttir ve melcsizin Avrııın kıt'asına ınhcts.hak>yi mrı,tir ki: .. 

Britanya hükumetının ''e şup • 
~t -""'lanntn ~--...ı...~ı. lolı:an- diişilnooıez. a· 1 'k d !etlen· 

- _...."""" ._ *,.:z Amerıica ır eşı •. ev .• talwı ve aoıt ı.va t.cJ.troıa-rı da bu Ocıneral Fnnko, hamin iyi bir esas n. .. J. p f k 
ihük.umetinin ele siyasetı a~ > te 

aııcak '~ metHıabh eece+erde mtitcmadi- ~n ba.Şi"Unaıiığııu. mil~fiklerin euthu idame ettirmek için clmden 
yen doillP bQŞlllmelcUldır. onu ka'1bettlitll!~inı ve Rw;yayl\ karıı 

Libyada gekni yapmaktadır. ,. ikinci tamnu a.çtlan harbin neticeyı det'!iştirmıyeceğl Bu hü'kumetlcrin icat ıyen Japon. 

i t 
~e. beş gliD evvel ~lıyan ve ve yalnız ~elı\ltetın vtis'ıı.\inl ge:ıl~'ete. ya ile herhangs bir mücadell'!ye & -vaz ye P*>f, V!t.ebik, NOfl>l'tm ve Volln&k bHeeeıımi sriyl~i~Ur. tılmak arzuları yoktur ve Japonya 
~ tnkişü edm ikınci bit:rük General Frank"O sözlerine ctevam e. Uz-~ ..... _-11~a '-endisini alakadar e -

Kahire, f •) (A.A.) - Tabrulıt- ""'r.<>TIK' ıı: d •-a---'-- u~- d"'-an v•detmış· derelt demıştir ki: d-n m. ~Ielerı· cı·ı~cr al~kadar ev· tan yapılan son rıkıt hareketi hak- ...... u.--... ..,,.... .. , u.,... . .. ~ .,..._ ... n 
,. .... ~. , _ _.,,, ,__, ı..:~ ~l ... ,.e -~-~ Alma.o ordıııa.-ııun Avruµ3 ve hırla- lctf....:.n Lukukun~ tamamen riayet 

GOnUn iki mühim 
hadisesi 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

B ir taraftan Sovyet Rı.sya -
Alrn:ıuya harbi c~)'lin cder-

ken diğer taraftan Amerikıınııı A\TU· 
p:ı işlerine müdahale husmund.ı ı:ö -
tc;rdlğl hassasl)et, bu'1lll için Ud n:u
him hadiseye sebebiyet \'ennl~r. Bu 
hidiselerden blri Japon kabine:>lnin Is· 
tlfası, diteri de İSl)anyol devlet reiSl 
general Frankonun kordiplomaı!k hu
zurunda lrad dtiği dikkate şayan nu
tuk.tur. 

Japonynda kabine butınııııııı icab 
e!tlren sebeb, buı:un, ana hatlnrile 
malum olmuştur. Yeni kabinenin tı-ş. 

kili 'l"azifesi tekrar kendisine te\ di cdi-
len eski baş1 ekil Prens Koııoyc, şimdi. 

ye kadar intizar ile geçen Japon ı;lya.. 

setine ıı.i'lcbl ihtimal pr.k y:ıkınıtıı ve. 
rflmek foab edecek olan faal ı-ulü te
min vazlfeslle mıikellef tutulruaktadır. 

l'eni hükümctln azalarını cçerken, 
bilhassa eşhas üzerinde bu noktadan 
durma~ bekleniyor. Çiınkü Jaı>.)lna u 
veya bu is•Jumette bir karara nrmak 
zaruretinde bulunduğunu hiıısetmlştir. 

Kabine reisi ı;ıfattı.. de Pren K <>noYe 
eski hükümet heyt":tinin boyle bir tt'd
blre baş vuracam y•catını gôirmfüı ve 
imp ratordan, ekibinde esaslı bir de
tişlkllk yapmak mü aad•sini i'ttemiş. 

tir. Bu ekibin azaları belli olur olma7. 
tatblkı düşünülen 7l"nl si:vast'Un mahl. 
yeti dt' derhal kt'ndlnl J:'Östereeektlr. 

General J.'ranknnun nutkuna geJ:ncc: 
Am«-rlka ve İngil~re sdlrlerl de dahil 
olduğu halde bütün yabancı sefirler 

•cı _ _ıa Kah1° renı'n askeri mahfille- 0 .....,.. .. ıllC'Wee .,.,n •«"ot '""nu .,_ '°"'.. b 1 be.le ı ~~· n u 
x; nı1;1 -·--"•-ı... ...._ft~ .... bul aktaıchr tlyanlığın çok uz.u:ı zıunandnn er - d k .. .. •. k b 1 edertıe bir 
rinıde deıüli.vor ki: te lllU1'&1J.<Wı. o ... ..-....., UIUn • ı harll'" ba.şladık'arı sırada, e ere gonı;me~ı .n u .• ··ı· s R 

Bu l'A\lhareb.."htr gele şiddeUI (\lmuş ve ledltı b r k 1 M hver arkndaa_ ihtilafla netıcelcnebılecek muşku a.. ovyet us TA.._ _ _.._ r.amı"zonumun taarruz - .......-ırrtmt:ı:.n l\t1 arı • ...,.. _. __ ._., ~- . yanın voruıı. " .__ ..... 1 ta-r ......... :u. -~_...,_ uttraına-ır --~ tın ç .... avı ece«ını zannelnlıyorunl 

1ü ff k. l d et 1_ '""" °" ·- "'""" ..... ~ l ıannuamlı:ine kan.şacaktır. Ordu ve B 1 B"" .. , R . A. U&U • muv a ıyet e cvnm me~. . 
1 

her iki ı.rat ta ,-:lı:d..,_.,ln n 1 1 ta v 
todir Bir Avustralyalı lı:etif kolu -.!!':deki rr.üoalcıdA ll"OlllW'ını bOm- falanjların berabe•cı- ınüdntaa edecek. az ar •• uyu;c .. rı nyanın.. • B ı· 1 • • 
d 

. . . içe.+-ine -- em.e1t1tı ~tdUr ıerı memtek:cUmizl:ı mukadderatına o- rupa ba~ının tazY1kı nltın?a dun - er ın e ÇiSi 
UŞITlan arazı•onın ..,.__ d lntri- -~an . lan imanımızı tekra" "d!yor:.ız. vo.mın dlger t..arafla.rı_ndakı meşru 

6000 metre ainw~nr·L~ u· •dierin- :B1.131in m!t.1Qm olan bir şey ~a o da • " h k f 1 1 
l . . t~e.,..,,ue General İspıı.nVl ~lyaset;nde hcrhan- a ve men aat erını~ un~tu ma .. - Erzurum, 18 <A.A.> - Sovyct Rus. 

tiz ku~~ endıHkJarını gösterir. Alma:ılarm dört gündenbeıi herhangi •. . eına veya bertaraf edılmesıne mu. yanın Almanyı\daicı' bUyu'·k elç'll,.I er. 
d buıunıuur u l l l gt bir değişiklıJı:.ı.ç,1 bahııetmemış ve de. • " 

:e To'bnık etrafında. bilh ssa . ta - mühim bir terakki elde ctmtmiş oma- miştır ki: saa-de edeceğini znnnetmek~e al - kO.nından 107 klşllik bir knfıle bu sa-

l dan mfü-ckkeb olan ır.ıhver landır. t damnaktad ır}a... balıki trenle burnya gcdmiş ve hir mtici. 
yan ıır fü b keti Hava h:,ı.!-!..eti Tarihte nıc defa olarak spnnya kcn-
ku'--vo erinin teda "'i tH are ._.. .... ,. di mukaddenı.tm:ı. hfıkim o\muııtur. Sulh teklifi det 1stira.ha•te!.1 sonre. ihY.ar edilen cto-
'l..ı'bye. lh reket\ L">.~ hududona ela Sav3ıet tay r~ri hakkmC:.ı mUtalea Hitlcrin Rusyaya karşı yaptığı bilslerle Sarıknmışn gltml~erdir. 
"'"11\th Dü~:;·· rı ·-~ - C'sJ?,uz: beyan eden ntütehasaısl:ır, bunların Al f k I" d muharebe cereyan ederken bu har- Misafirler, Sarıknmıştan ıtibaron 
~o - Hatf,...,.. -L t.o CSloae nl"':o en man ev a a e ._ tah\Ci~ "'i:'--ıttedir. Di'tman, bu Mesııercımmtı"lttden daha. iyl olduğunu bin neticesi ne olursa olsun Hitle - JQllarma trenle d!\vam eyliycceklerdır. 
ltlarit•~~ .~ili~ lı:uVYet'lcrille ta. ve Rıus r>ilce bombardıruı.n tayyareleri. bl ..., rin bize dönerek kumazca sulh 

=~ fibi de <kğil gibi gö- :,: b~d:na: :;~;:kt!cur~ le igi ~e:ı!:~i;~. huhmması ihtimalim iskenderundaki 
Rus~ Pınıatdka AlıMnlar hiobir ln4....t.akada (Ba,tarah ı inci sayfada) Fakat "teklif edilecek şa1tlar ne 

}eferine iştirak devamlı blr bava ~ldndyeti Lesôshle BerUn, 18 lA.A.I - Askeri tebliğ; olursa olsun şimdıdı-n bunların bızi Fransız gemileri 
e~ muva.ttak olaı:na.mı.şJardır. Buna muka- Şark cephcslnde muazzam muharebe al&.k.adar etıniyeceklerini söyliyebi. 

ecek ltalyan bil Soryetler sık Sllc mahıüh bava ha- harcıco.tı bUtıiu bölgelc~e musaıd bir lirim. Çifnkiı Hitlerin yalanlnrLnln Viohy, 18 (A.A.> - fyı maıwnat n:;uı 
n,,__ teşekkülleri thfttyetieri elde etmişlerdtr. surette devam et.mektecllr. mazisi o derecedir ki onun verebi - mahfeller, tskenderun ıımaıımda e-

t -""'rta 19 Almuı tayyareleri TanJJar arasında leceği tem.inatlara istikbalde de hiç mırll buluıııuı 12 l"'r'ancJsız Y::=~~e~;; 
taııan <A.AJ - Şark cephesinde AL__- h L . ti . it-' Berhn, 18 <A A.ı - 17 Temmuz gü. bir cheımımivct vermemek knrarın- is.! ı t:ltın11a Ankara a 

1tn.1 Or"---.,... ,_ tnWln liva ı.'<IVVe C'!n IHV<tn, . d · m ıa ldı·"u teyld edllıyor. 
141 er d '"""'W ... mensub başka teşea.. r ..ı. Polon IA tında ~ nu 300 den Cazla tankı ihLiva eden bir avız. cereyan etmekte 0 .,. mah!elle-
:p~ e PhAre«ct etınlştir. ~ ve ya rnamu a n SovyeL zırhlı teşekkillti KrasniJiııin şi. Biz fnv;ilterede ve Bi.iyük Bri - İyi nıaıOmat aıan Fransız ls tclllk-

tönıteltlu ll"\isi UinUbıl k6.tibi siyah telif ti9.lerde tar1,. areleri ihtiva et - malinde Alm\\n ta.nk:larıle kar~ıl"""'"' ta.nya milletler camiasında kararı- rtnce bu vapurıann harb gem ı d' 
b[JdJ-.. ertn "e1Am ve •~enni'erlnl _ı_ - _ı n . h 1 Al ., ...,.. ...... m-ı verd'rk. B' her ne pahllsln.a o- --ı edilıP edUmiYecdı göıil.5ülme.lcte ır. 
b
. ~"IJŞtlr +._ .. , .. ""lll ı meır.tearr. O(l ~ · a~ı • ~·An stan- tır. Deriuı.I şiddetli muharebe başlamış •L Hi 1 . a·· ••Jc: Bnta n- ... 
ır ha}k • l.'-a Yan kıt'alnn kalabalık dam tayyare tiplennın hala garb ve lc!A bir ı:ama.rıd.\ bolşevikler 210 hın.a olsun t erın • uyu hakim 

a'""'- kütıeslnı h • -iL _..ı.:._d L __ 1 d ki Britıırva c,amıasına 
'""llnda h U eyecanlt alkışl4ın ce.,.-n• e oıuıu.n u armı gÖSter. tank .ka)'betaıiş\erdlr. Diğer kıamı da ya ve ··.aadc etmemek kara • 

~t.nıiştlr. ~mr. Suk cephMinde kulla - kaçarllen vurulmuştur. olmuına mu d hir kül te~kil et-
~ o--__ rınua:ln etTafın a ('ta ıwian tayyerel<!r içirxle ve aııl Al- Berlın, 18 CA.A.ı - Besarabyada Kl-

lASl.,. S 1• • d k• ·--" mnı~ek~t~eyı~'z.;;_,_..,,"""":'=~~~~:= 
k «.. oma ısın e ı . , . . . ŞİDOf nunt.&ka&uda 17 remmou.ua ~·a- ... w 

ad man ıtıp~nıun az olması Almanla -
1 

Bo yet ııs'kerl • · · de ele gcçirmege 
ın ki rı 1 1-4rvacılrltta«.i zaflaTına dt-lilet pılan teın~~te bın erce \ ma:aff!;"1~~~ .. lıırdır. 

tahı· ve çocu ar et e!-_.., eMir edilıınl9M'· 11\U c·o·:ı:..::. ,~u"•e muharebeler 
ıye d"l k •? m -"-=.a•r. E.irlcr a-- _,,, ~ 

ltt.ıuı: e l ece mı Sov.-' tayyarelerinin. t..,.Jarl B ---'ln, 18 tA.A.l - 17 Temmuzda ie to I! lQ 'A 17' - Berlın. 18 (A.A.) - D. N. .: Dt,;.11 

• ... ı,., .A.) - Resmi bir teb!i- Lonıdtnı 18 ( A.A ) - Sovyet .Alınan kıt•aıarı tarafından Soo-et cereyan eden şiddctlı muharebeler es-
~.. . llııı '- t b Sm \ıi;<utlat112 taıı 4 Somali&ndeki t.~m ye cephesinde muharcb... gittiııtçe ge • Iat'alanna ı:o.rşı yapılan tnarruı ve nll6ında bir Alman piyade n uru o-
hıç teltııt !iye i ıcın Cibuti val.s;ne tıi"lemddtedir. Moskovada bulunan Leningrad yolu üzermde kU,uk bir şeb- lenskln ccnuo:.ı garbı ndc Sovyet hat
I bır c :Yaa>ıımış ise de, bu teklıfe l~liz heyetiııt!en ahnnn haberlere rl!ı ,şgali esnasında blr zırhlı tıcn ve ıannı derin bir tarzdn delm •e muvaf. 
~ .tenıd~ niınmadı{:mdan lııhllye e-örc Sovyet tey)""cJ.recil.-rinin mnnc; mühim ırı.ktardıı malzeme ile he bın fo.k olmuştur. Alman kıta'ları anudane 
-.vyatıda l.asrihat yapıtmış ve bu viyatı mükernmel-dir ve yapılan pt- esir Almtuı1nrm eline g~~tır. bır tanıda milda!ıı.ı edilen bir köy ö-
il4tı e.:ıı ~ll-3enın te.rıhı ve mahalli l:.e ıhüeuml rik düşmanın tan'.lt te - Tahrib edilen tayyareler nünde b!lhas~ şiddetli bir mukave. 
tılllı;inu tr. BUgtine kadaıf Cibuti -LkiiUenne ka~ı kayda. d~~er mu- 8C1'lin 18 (A.A.) - Bir Al - metle karşıl.<ıŞmış1ardır. 
tır en bir '--'-uı !.'°"" _ 1 l d man hücum lopçu teşddciilü Smo -

• -.Q OC'\•abı alınmamış.. vaffakiyetler cıde etmı~ er ır. Bu mukavemet g:ıı"'Us gıtTrUse bir ""r. '-._ ,ı. leıw'lc rn~ntakrtsındıı. ıeri .ilerleyişi uı; uı; ,..u 

Sovyet radyolarının 
türkçe neşriyatı 

Ankara l S (A.A.) - Bize ve
rilen malumata göre Sovyetler Bir. 
liği rndy.oları türkçe olaıak saat 
8,30, 19.30, 2:.45 te neşıiyat ynp
mnktadırla::. 

Bu neşnyatı kıs:ı dalga 25 met
re, oıtn d. lga 342 metre ve uzun 
dalga 81 I, 1 154, 13 7q metre üze
rinden dinlell'ek 'kabildir. 

Sabahtan Sabaha: 
• 
imzasız 

.iayfa 3 

heJetlnln huzurunda lrad etliği bu nut 
kunda, memleketinin durumu b:ıkımtıı 
c'lan İngiliz ve Amerikan l7ase ine :ser 
zenlşkar klmlblerde bulunm~tur. H 
nutkun umumi edası şwıu ifade etmek 
tedir ki, Rus • Alman harbi kaı şısmd .. 
alı."tedilen Rus - Lıgiliz anlasmıısıııı ı 
paııya tas\"ıÖ etmemektedir. Biunelic 
Amerikanın A,·rupa harbine ruuduba 
lesine de feliket doturacak blr hadi 
nazarile b:ıktıtrnı beyan etmekten ç 
kinmcmektedir. 

Generale nazaran böyle bir mudııha 
le Avrup:ı harbinin neticeslnı delt'•ştıı 

mlyecek, )'alnız bl~ok Anupı1. ouml 
ketlerinin yıkılmasına ve harbin de 
nelcrce uzam uıa sebebiyet \'Ch.;cekth 

Bn orada i panyn devlet rrısı ablu 
ka.dan ve İspanyanın ia~lue ka 
goslerllen mu küllcrdeıı bahsetmiştir. 

General Frankonun bu nutuı..uııa b 
kıhr.;a, Rusya • Alm3nya arı;osıııd c• 
revan eden muharebede Isı.ıınyanı 
m~vldl taayyün et.miştir. Bu me,ki Al 

manyanm yanıdır. 
Bu nutuk ve U:ıakşartdaki hadiselc 

&'Ö tulyor kl hidisat bugünli:u seyrin 
takib e'Vlemek~ devam edecek olurı; 
Avrupa. harbi, uzun sünnez, bar Cilıaı 
Harbine inkılab edebılir. Böyle bir har 
bin ne kadar devam edebllecc~ı kestir! 

lemez, kestlrllemişeeeil esasen öte-:ten 
b .. rı en salabivetıi ain:ların üıc.r.ııd 
şiddetle ı~r edegeldikleri kUV\C Ui b' 
iddiadır. Buna mukabil ayni kat'iyet! 

övlenebilecck şe ·• muharebenin lmU 
dadının 11mumi bir cihan çökuuhısün 
sebeb olara~dır. Bu d.ı şüplac ı:-ııtür 
mf'_z bir hakikat.tir. 

511li.,,, Jea9ı.~ Cm•~ 

Japonya Rusyayı 
protesto etti 

Tokyo, 18 ,A.A.J - D. N. B : 
Komluri Şanbu gazetcs · Mo,,kovn 

dan aldığı ıışagıd:ıkı h:ıb rı neşrewııs 

tir. 
Ja.Ponynnın Moskova bU.vUk c çis 

Japon deniz. il'" KaroCAtknyı ç '.rcr 
. • ohllkell mıntnkn olnrıık ilAr 

den.zlerın • So . ı 
. esini nü!ı:umctı nnmınn V> e 

l'dılm 
1 

zdindc şiddetle pro•~t.o et. 
hilkı'Hnet ne 
mlst r. 
SovYetıenn bu tecı~rl Japon deniz('!. 

Uğini ve menta:ıtlerlnl tehdld ebnclt. 

t.edlr. 

Fransız - Sovyet 
munasebatı kesildi 
Vidıy 18 (A.A.) - D. N. B: 
Remni mahfellerce teyid edilJi 

ğine göre Sovyet büyük elç.isi vı 
elçilik memurları bugün öğleden 
90nra Fran&adan ayrılmı lardır.l-lc
yet. T~yeyc gitmek üzere Mon· 
tone civarından İtalyan toprakla • 
rina gec;.mi tir. 

. Fransanın. ~oskova büyük elçi. 
sı B. Bergene ıle elçilik memurları 
da Moskovadan hareket etmi ler • 
dir. Bunlnr da Türkiyoyc gitmek
tedir • 

iki taraf siyasi mc:-murlatının mü 
badelesi Tiirl. - Sovyeı: hududunda 
yapılacaktır. 

$oı\.-yert tayya~lerı 20, mnımet - b 

D. rdilc t~la mü~ ·hhez:dar. Bu top e&nuında dün öğleden sonra ir pışmadan sonra kısmen kınlınc , boı-

0• rt taarruz •- .... 'L .,_ı_ri tattldarın zırhmı del- ,5ovyet tavrare meydanı görmüş - şevik askerleri kamı:ıkarışık bir hıt'de 
::.;:_ ~nlc.ları muharebe hıLriei tür. Abrıan topçusu meydanda du- knomata başl mıslardır. Almanl'\r bir 

mektublar 

ne memlekette hiç korkmadım aGıru 
sanını söyler ve côbunu grre c~ 
vatan vıı.zlft"Sinl yapardı. İmzıısını gla. 
!emekle verdiği haberin dutrulufrunu 

çürüten vatıı.ııdaşın her 6e)den evvel 
cemiyet terbiyesinden mahrum, fnı.dc 

ve karakter eviyeshıden ~yıI oldu.. 
tuna hükmetmemiz tabiidir. Bu tak. 
dirde hnzasız mektub mevzuu kıymet.. 

11 de olsa ciddiye almıya imkan yok. 
tar. Nerede kaldı ki bu tanda rnek -
tublllr bat.an bir :masum vatandaşı 
lekelemek kıı.sdlle yazıldıkları lçin 
daima şUphe ve batta nefret.le ln.rşı. 

luımaları leab eder. Türk cemi1eU 
mazinin bu ceşid kirli ve çlrklu iti • 
yadlarından kurtulup ayduılığa çıh _ 

• t•k ı· ···-.. - ran 26 Sovyet. tayyaresine ateş aç- fırkanın bütün kurmcı.y heyetini Uım 
ıs 1 ame 1 lcdmai'a kafidir. m~ ve bütün bu tayyareleri tah - olarak eslr ıı.lmıslaıdır. 

<Be.tarafa ı m '8yfada) inhisarlar Vekilinin rib ~~ef qtikamctinde 485 tayyare yerde tahrib edildi 
t\11ıı ~ h&rt'JÜt Berlin 18 (AA.) _ D. N. B: Berlln, 18 (A.AJ - Alman savaş 
~ 1 ~Uuerın baştan sını.tejl.k tetkikleri 1 7 Temmuzda Alman kıt' aları tayyareıeri ve hava. dafl uataryalan, 
ı._ . ere dokru mliteznad·ven ilerler- 17 T uzd h uh 
~ <llll v Karakıöec l 8 (A.A.) - Van - Kiy-ef bevalistn<:le ilerlemelerine de. eınm !\ ava m arebelerinde lrt... " arı taıdb eden plr.Mf e ve zırhlı 66 a....~ •A 
•~tTı &.yet cüzütamlarllll paroa. dan bınaya gelen Gümrük ve İn • vam etmiş ve birçok Sovyet mevzi- ~ • .,et ,...yyaresi dilşünnUşlerdir. 
~ .... a ve ihata etmei" muvaffak ol- hisarlar Vekili Raif Karadeniz bu~ !erile betıon sığınak işgal ct:m.işlcr- 485 tayyare cte yerde tahrlb edllml.ştlr. 
~~ır. Bu ciiz.tif..amlo.r. imha edile- radaki tcıkikledni hitirmış ve bu _ dir. Macar tebliği 
S Su ınuıtakada ınt.ıba şudur itl, giin Beyazıda gitmittir. Peter~urg istikametinde Budapeş~c 18 (A.A.) - Macar 
~'t et ~vcıneti ağlı· ağır, fakat Berlin 18 (A.A.) - 17 Tem_ ordusu genel kurmay re.isi tebliğ e-
~ 0Jaı.a.ıc lordnıattadır. Tek bir ku. de fazb olan vaziyet! glz!omeğ<! ca. rnuzd~ Potersbourg is6;ikametinde diyor. 
S Olmadmı. bütün Sovyet ımıfre- hşn. ta ise de slyasl ko:ıniscrliklerin ilcrliycn bir Alman teşekkülü Pe ~ Kayda değer birşey yoktur. 
.~ hı ayrı ayrı kendi te~ebbüslerıte teslsi bo vt!ordusunu:ı. ne halde bu- İpus gölü :vnk.ınlarında, bolşevik _ • Rumen tebliği 

)altın olan felakete kMŞ2 koymaia lund wıu gooterir. leTin taarruzumı uğramıştır. Klaa, Bükreş 18 (AA.) - Roman_ 
~ tları :ı.nl.l$:iıyor. Diğer taraftan diişmM propa - fakat çetin bir muharcbN:len sorıra yada Alman • Rumen cephesi u -

~-:'~ı ınut:ıbıl Alman kumandası gandım geçeı: Biiyük Harble mu_ Sovyetler birçok ölü vetımişlerdir. mumi karargahının S numaralı teh-
i\~ en cer 7M eden muharebeler ~ler yaparak kendi nıllletle _ 1500 ıkişi de ~sir edilmiştir. lıği: 
~Wtemmeı mnhimnt almak. riıu mütemadiyen cesaretlendirme. Li da 4 di$troycr ele gcçirildr Besarabya'nın sevkulceyş bakı 

~~t aöe' h::\rclmtın büyük hcdetı~ ğe çalışmaktadır. Bertin 18 (A.A) - D . N. B r.in mınıdan ana~arı mesabesinde olan 
h ~~ lcaçırmzyarak Sovyet Öyle tahmin edilebilir ki - ve ııalahiyedi kaynakla.rdan öğrendi • noktaları elimizdedir. Korınesti'de 
~ ~rtnde tazyikini devam- dünkü res<ui Ahwın tebliği Ul.lnu ğine gQ.re Lıbau'un işgalinde bu - yapılan. işglll hıirc'ketile kütle ha • 

'
~ ktadır. .aral.at.en lc.ayıletnüştir. • Stalin radı&i teme.ne olduğu gibi Alman- tinde temizlik bitmiştir, Hotin, So-
....,.llllİ lr--!- _ . ... ,, L - ~- lt--1 L- ~' r-c._ it ~ NMU11ln p.r tQQa ~ ~ i zafer- ların eline gf'!Qmi~tir. Almanlar ke- roca, Orhei ve '-"'1WAan ;,g.ı edil. 

llllt&:ıdaaı, l&Jl'i mlııaiddllı ler dele ediiccelttic. u 4 Sovyet; distro,erile c:Ltniıı. m.i;ıK. 

Örfi idare komutanlığı bir tt"blii 
neşret.ti. Makama gowlcrlleıı iıma.ııa 

ıncktobların okunmadan at.tlaeatıw 

ilin ederek <'ter bir hizmet yapılmak 
isteniyorsa vazıh imza ve adres kon. 
masını t.n.leb eUI. 

BU guetecller de sık ıh böyle im-
2880: mektublar aldıtınux tein tebliı;n 
men.au ile Ugilenmemlı tab'idlr. İm-
zası:ı ~ktublar dalma gizli kalınıs bir 
hadiseyi ihbar ederler. llattiı verdik. 
leri bazı haberler mühimdir de!. Fa- mışt.ır. Davalarında Ye har~ketlerinde 
kat imzasız olmalnn daha ilk hamle-
de b\I haberlerin ciddiyetinden bizi 
şüpheye düşurür ve tabii derhal l&yık 
otdııtu yeri, yani ka~d sepeUnı bu-

serbesttir. \'azifc ve mes'uliyet içti. 

mai nizamda :ran yanadır. Curumle 

oeıo.a karşı karşıyadır. Bu isüde me,. 
lekcUn berrak seması altında :r~ıyan 

hırlar. butün vatandaşlar ayni nb;am ve &J• 

imusı:ı mektub yazmak hatıl\ ni kanunun mürakabc ve h )1 yesı aJ. 
ciıldi bir h!iclisenin mevzuu da oba tn. bndadırlar. Bıı vahdet ve bJ aydınldı 
sana emniyet vermez. Eter haberi 
venm vatandaş bana kendisi inanmış 
olaydı en miihlm siyasi hıırekctleri 

bile t.Gm bir aydınlık i(:lnde geçtn bu 
matbuata serltest., mahkemelcrl r.er -
be&t, elUn umımaiyerıi scnest )e&i-

lçlnde ehli kapaklı her harekeıl ka. 
nundan en·el \•!edanın nıahkimı ede
ceği afır bir eünim olıırak kabul ri
meli) Is. 

~ ~#111.o,. c~ ---



4 Sayfa SON P O STA 
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25 top patiskayı Sürpagobda bir r· .. ·p~y~ı;:-u~;;~-~ 

Temmuz 19 

Mahkemelerde: 

Harbiyedeki otomobil 
faciasının muhakemesi 

• 

saklıyarak milyon lirahk ! niçin artmakta 

, .. ~~~~-~-~~-~ ..... !.~~-~-~-~···, define aranıyor 1 s!~~:~~~:~a~Ja. Şoför dünkü muhakemede: "Benim kabahatim 
yok, bu faciaya sebeb olan otomobildir,, dedi 

Bundan üç ay evvel bir gece 
Harbiyede, Güzel San'atlar Akade
mi.si ve Kimya Fakültesi talebele • 
rinden iki gencin ölüm.ile neticelc 
nen feci bir otomobiı kazası ol .. • 

1 Yapılan cürmümeılıuJ ao· 1 İ 130 açıktı, arlı• •ebı:b!erf: 
: nunda müıteriler'- satdnıa- : B · E · k d "hb ·· · heyet huzu · bu :r . . ır rmenı a ının ı arı uzerıne - ı yıikıekligi mazur :.· yan patukalar Jiğeı· lt.u- :. ı b l d 1 
: mCZf balyaları araaından : runda Sürpagob mezarlığında ha1riyata aş an ı f ~üsı~'"Yor 
: çıkarddı ve tüccar mahke- ~ Bir müddet evvel Kasımpaşada 1 Beyaz •e lt&şıu· peynirlerinin flat. 
~ meye verildi i oturan Varluhı adında 6fJ yarla .. 1 lan hiJa Yiik,eJnıekkdlr. son ı-ün-
\. .-J nnda bir Enneııi kadını belediyeye f ttrde 80 Jıurus&aıı aşağı iyi kalite 
"--.......................................... müracaat ederek Sürpagob mezarlı. İ beyaz Peynir bulma!( adeta bir me. 

Fiat Mürakabe Komisyonu me • ğmda ailesine aid eski bir kabirde 1 sele obnnştur. Kaşar ı>eynirlerinin 
murları dün d~ zabıta ile birlikte zengin bir def:ne bulunduğundan f liaUarı 139 daıı ve l\lihaliç pcyntr-
yaptıkları bir cünr.ümeşhud aonun- bahisle !hafriyat yapılmak Üzere a - lerinln tJatı ise ııo kuruştan a<;a(ı 
da milli korunma kanununa muha- la'kadarlardan mii6aade talebinde ;' dÜŞJnenıektedJr. 
J;f ' hn «kette bulunduğunu ıcob;t bulunmuŞtu. Ba •a.ı,eı ka"~mda •~ l<n•ke 
ettildleri bir rnani!aturacıyı yakalı - ~elediyece yapılan tahkikat ne - 1 beyaıı Peynır 12 lirayı tt'cavüz et. 
yera.k adüyeye teslim t-trnişlerdir. tice.a-nde. define bu!unduğu iddia 1 melttedlr. HalbıAI blr sene evnlkl 

muştur. 

Bu müessif hadisenfo muhakeme
sine dün iltinci ağıreezada başlan -
nuşbr. Valt'anın mes'ulü mcvkiin · 
de 1bulunan şoför Hasan Fuad dün~ 
kü cel~e hadiseyi §U şekilde an . 
lat~tır: • 

«- Vak'a günü ağabeyim Hil
mi ve teyzezadem İhsanla beraber 
huluştuilc. Ak~rıı geç vakit bir bi · 
rahanede oturduk. Fnkat ben an -
cak bir şişe bira içtim. Şi~li<Ie hep 

S~lu, Çakmakçılarda Süni:ıüllü edilen sah"nı:ı kazılmasına müea - f r•tıar, ayrıt tam~ mallar içln 
handa 8 numaralı mağazada mani- ade edilmiş ve Takl!:im nahiye ~~ü.. 7,5-8 lira arasında oynamalı.ıa 
fatura toptancıhğı yapan Muhar • dürii ile belediye Mezarlıklar Mu • 1 idi. Görülüyor ki f"ı:ı.Ua::- % ! 
rem adında bir tüccardır. d!!3iiöii ve Mii7.eler İdaresinden.. lo.~o ı 

dJ,_ W'I-- .. kadar yükselmış bu - : Hakkındaki ı ~ya nazaran, ta·.....:f edı'l ... A b"ırer memurdan.. ınu- • 

.... ~" IDDJnaktadır. BAzl kim. eler bu fiat.. ! --lu, dükkamnda mühim miktarda t~kı~ı hcyelin huzurunda dun sa-

·~ h 1) ~ .,. h d h f laı-ın anormal oldutunu iddia et. 
patiska rnevc.:ıd olduğu a c t ge - bahtan .1.ıibaren mezkur ea a a a -

... • me~ ve o.u.ı pe,ynlr tüccarJarııım len müşterilere malım yo'ktur de - rıy' ata L8,.Janmı.,.. ır. 1 Hafriyat )'aptltrlcm ı 

beraberce görüiecelc bir işimiz var. 
dı. Bu maksad!a birııhaneden çık . 
tık. Otomobil o gün tek numaralı 
taksiler çalıştığı için Taltsimde bir S~lu toför mahkemede 
gara!da b~lunuyordu. Sl§liye oto-, Benim bulunduğum yerdCf'I 

8
ü -

mohı~le ~ıtnıek karannı .. verdik. ratJ.e geçen otomobil, birdenbire is
Cara1.a ugrıyarak otomobıh çıkar- tikamctini değiştırdi ve o1anca hı
dım .. f ramvay r.addeaini takıben zile caddenin kenarındaki direğe Harhıyeye doğru gidiyordum. Ye-le 

0 

.. .,. • bu suretJe ih,ikı.r yapmakta bulun. mekte ve hu suretle atok yapara V ub · · jd.diaınna nazaran; h · • . . . • İ 
art mın 1 b.. ü.k b azınesının yermı bıldircn hir nota • duklaruu so.r .eırektcdirler. Bu me-

patidca fiathnnın tereffüüne inti - takriben 80 sene evvencl w uy u': - raslanuştır. Kadın bir.çok tereddüd- ! sele üzerinde bir muh:ırıitlm!z·ıla. zar eylemektedir. baeı Mıeırda kaza ıgl mua m l d !: 
Bazı tüccarlar tarafıncian, ma - bir servetle J.tanbula gt-lmiş. bir e~~~nnı Nhh".1 ~ybet !~~~arıda hah- lıkpaunndad b~ıı .satıcılarla t.o-

nifa.turacmın bu açıkgözlülüğü Fi - müdrle'l sonra 1293 Osmanlı • Ruıı se • .._ •• ı.AL ~e~ ne e ~ıyey.e mü • • riişmÜlj •e bu husu.ta oıılarıu mü. 
at Mürakahc Komi_c:ıvonuna bildi - h _._. ıkmıştlr. Çar orduları Ayas- racaat etmışt:r. :1 taleaJannı almıştır. Ezcunılc bir tile-: 

_,, arvı ç 1 . ih . D'" b 1 fınd la car demiştir ki: : rilmi,.oı, komisyon memu:rIArı da za. tafanoea kndıu. iler cyınce, tı~u un u ~-ıı~ııe c et~a a a 
bıta ile i~irliğı yaparak Mubarre~ d servetinm yabancılar eline kadarlaria g<Huşen hır arka<laşı - ! "- Bb bir teneke beyaz ~yniri 
hakkında ~i.r cürmiimeş uu er eQlll,.._.. ,..... 'D h 

.J t tlh a am ....;..,den end1'ıu- ederek, IL 1'r mızın elde ettigw; malumata naza - :. •asati olarak 10 Jırndan alıyorU%. 
etmi~lerdir. g ·ıyon lira ktymeıtin<:le bulunan ran define bulunduğu takJir~c.' ha- i Bir teneketle ıene vasati olarak 16. 

Mürak!be Komisyonu kontrol .• - ::.ııcUkat ve mücevheratını es- zine ile malın sahibi olkmnsı !tıb_a • ~ 18 kilo peyıı~r çıkmaktadır. Bu v.&. 
~ı_ l E · t Mu- ki bir aib mezarına göınrn~ _ rile belediye ara.sında an~nı nıs. -

1 
zlyet karşı .• ınd.ı beyaz peynfrlt-ri larından SalB.nattin c · mmye J hf ı. l b ıt. _ •] 1. • dıl cektiT • 70 k ta t t · •·· c:lürlüğü memurlarından Niye~. ve tür. hriyar ma uz ou unan u ser. 'OC't ere ,gö_re ta~s.ım ~ e b · : uruş n lli.1 ı sa mamıza utıa41l 

Feridun dün Çakmakçılarda Sun - veônin yenro hayatında kimseye Define altın para ise hazıne unu~ i yoktur. Ka .ır peynirlerinin df' biz 

büllii hanında sı~luya aid( s_,nu~a- açmadığrndan kendisinin ölüm.ile yüzde 80 nini alacaktır. Asar~ atı- : .ı>erakendecileı.! maJiyeL tiatı 100, 
w •· t · st atı e gı - beraber me&ele de kapanıp gitmiş.. kaya aid §Cyl~r bulunursa dt;!ıney~ : 105 kıırıış aı·a.sındadıc. Jlaş:lr pey-:ralı magazayıı luş 1:°

1 

• tediklerirıi tir doğrudan doğ::uyct Müzeler ldareeı : nlrluini de 139 kuruşa satmamu: 
derek, patiska 

8 

ma 
19 

.lhjuyar Vartuhi senelerce aonra vaz·ıyed edecektir. Kadının da ih- : pek tabidir .• , · söylcmiŞ}erdir. ._ _.ı_· L. k L ba~t vazı"y-•·ı- -'e olduguw için pı.ra • 1 MU'llarrem, ~ı oır evra tomarını .ıı:an~tırır - ·- "" ncı : 
T ~alıtd bu ~~k: kalmadığını ken b..fr defterin solmus yaprakları çıktığı tekdi:dc hiaee alması :İcab 

hlağazasın a pa ı.s d allarınl bi.r arMın<la büyük habaamın mahfuz ehn~tcdir. 
biT gün e-vve! m~eyC\~n JTle<lerek mü. At _____ ş_l_a_r_ı_n_a __ 

Diie-r bir ,f')..ı.r satıcısı do& bu se. 

:=.:~:1ı:~
1i.':;ınd•n ..... a< ;,,.. yarı , 

miştir. .. • memuılaT. hüvi- Çimento t9vziatl fazla vesa·ıı : 
Bunun uzenne v d 1 1 k 1\ Pod&n çık rılar maıı.,nn muay:v t>n 

• • lwa vurmuoq)aT, magaz:a a nası yapı aca r d td• bir miktar fire \"frdiğini ilave ~tmiş. ~;:~~=:•y:pacakla•lnl •öylom>f • Vlllyel, yapdM" .. ,ı,..nt> ..:..... temin e i 1 ! :::· .. ı::: :::::.: ::~;;::~:.~~'. 

nekl istihsalıı: cayl'ı tahii ş.artl.ırın 
devaın eLm~ı dnlayısi l ., a z olduJ;u. 
na sôylenuş v e bir t.f.n~ke pc~ nirın 
ııotuk bavr. d('polarında 30 kuru~ • 
kada r b ir b•klenır, m-rafuıa ıhtl
y~ ıöskrd:.;ı.11, aYni zamanda d•·-

le•!"';.., Muhaucm bütün h::;;a lı ........ k.,.,..kaınlıkbra ve Beledi.re. b;, haftadanbe>; Vd;. i ..,,.,. Eskfün l<tanbuJ ply"""'"'" rağ:en hii.li mağazas~n?a p a aahi1e müdürieriuc a..aiıdaki tami- efendi çayJrtnda başlıyan at kO§u - ihtilacını T;ak.ra mıntaka ında imal 
o'Jmadığmda ıarar ~tnuşür. b şl JD1 röndenniştir: !arına hallcın fazla rağbet ve teha. ed!Jen peyu. ·ıcr k:ıJ"lılamakta tdl. 

OilkUnda taharnyn~·w ~ lyan "Çim &oya lhiiyaı;ı ı-östecen bina- cihnünü gözönünde bulundurarak Trakya m utııkasmda lmalii.tın a-
m<"mıırbr, az ııonra . ıg:Jı tml;Ş nın mes'uJ ve JDJmarı ald oldu~ ka- Pazar günleri Veliefcndı çayırına : mlması bıı,ürı Anadolu mıntalıa'a-bıı.lvderi Arasında sureh m susa a za kaymakam~ına müfredntıı bir fazla vesaiti nakliye sevkıne k~~ar • nndao ce-lcıı mallata ral:betl artır. 

dek Sooay Okulunun önünde ara. çaııpt.~. •· 
baya ani bi• ıtakıttlık arız oldu ve Musadeı:neyı .. müteakıb ornya 
birdeınıbire 'lıüthiş bir sadme ile ko,rum. Bır, kı§ı a~aba. ~le direğin 
e!lelıltrik direğine çarptık. a~ııı~~a ka_~ıuı~.' ~ır kişı caddeye 

Bu İ!lte benim hiçbir tak!!irim d,uııımu.ş ve olmuıtu. .. 
yıoktur. Bu faciaya ııebeb olan ma • Kendisini ilk defa karnkolrla got 
kinedir.ıı düğüm suçlu şofcr de alnından ve 

Suçlu •!Vveke zabıtaca ve sulh çenesinden yarcıh idi. Sorulan su; 
hakimöğince yapılan sorguları sı • allere doğru dürüst cevab ve:remı. 
ratıında iki 'fişe rakı içtiğini ve çok yordu}.., 
sa~w~~ bir halde hulun~uğ~nu ~Y- _ Samoştu da ondan mı} 
Je-4•'7J halde bu defa hır J•şe . hıra _ ihtimal tıarhoştu. 
içtiğ!ni ve ~rho, olmadıgını lfade _ Pe\i şoför Taksim istikame. 

e: ~rdu. . tinden süratle gelirken korna ça • 
Bu tenakuz karşısınd~ ~ıyııset lıyor rnuytcfo:> ıı 

makamı "1Çlu şoföre hangı ıfade - - Farkında değilim bay rcisf .• 1' 

sinin doğru okiuğıı?.ul ~~rm~\· 0 
Melmledin 'ifadesinden sonra 

da mahkemede1ki dso~ erını~. la 
1
.:_ ,öz alan ~uçlu avuknll mnhitemeyc 

k t U vaun bu un ugunu soy emı,... . .. . . • h 
a e .ro bir isıtıda vererek ml!l"kkılımn ta • 

tir.Suçlu.dan sonra şahidlerin din - liyesinıi istemiştir. ı:a~liyc talebind~ 
lenmelerinc gcçilmi~tir. bolunan vekil bu ıırtıdasın<la, aynJ 

Kazanm vukuu sıra11ında badi - 'Zamanda suçlu Hasantn verem il"' 
se nıahaı~lj.ndc bulunan Takeim in - leti~ mÜptda olduğum: ve bu bn-
zııbat siilbnyl,ığı erlerinden Mehıned. h L" hal 

kıTndan tcdnviye mu taç ır -müşahedelerini !IU !IUTC'lle hülAsa de buıund.,iio.snu ·hildhiyordu. 
ctmi tir: Mahkeme, : uç unun .. .ııulaT• V k• saat 21 de 

«- a a gece'1 ca muayene l!dilmesini karnr ahına 
Harbiye tramvay durak yerinde 1 ak t hliye jd'dıaaını ~ .. ddetmiı 
vazife görüyordum. ~oför J!asa.nın a ar , a gelmiyen l:l"lhıdlerir. 
ı"darel'Mnıdeki ot.omob'ıl Taksım ~ ... ven_~u.~şmab şk:ı bit güne bırak -

·· 1 1 ce.un ıçın n tı"kametinden doğrlı 5Urat e ge ı • 

yordu. nnştır. 

sak lanmış 2 5. top . patiska bularak liste •erecektir. Bı. liste fıurindeıı vermiştir. Bu cümleden olrnd~k u - mıştu. Fiatların yükselmesine nak- : 
mfüıadcre etmışlerdır. verik-c:ek çlmenil> mıUarı alikadar. zere Pazar günleri Veliden. ı ça>:ı- • liye masrat;.ırınm artmış bulunınesı ! 

Dün goç vak;ı mU~d•iumum;J; • ,.,. tıırafoıdao husu i bir defi<« · ıikametônde ;Jave "enlen talmk : da ııav. •d."oblll• Annk bu n•iyot ! (llaıtoroh 2 nd .. ,ı.da) . 

PORTRELER 
i<c. o.adan ds a•Uye ;k;no; ecza ka1d<dil«ekU•. :ınm.,,; ;ç;., beJod;ye ta<>f!Jdan ! """'gnda bil• 10.so •••• a ... ,.,, : TlJ'kı acıkmış bir çoooğo ben'1-
mnhkc:mooi huzurun:ı sevkolun.-ı•n Bir inışaal .çln all<.a.k bir liefa lçin Devlet Demiıyolları 9 uncu ış et - : pe)nir n t:!O kuruşa lı:aşıır pt>ynir ~ rd 

evlenmiş.. kocası o zaman 59 t.~ 
şmda imiş. 29 sene süren perı c,r.V 
b r evlilik hayatınc!ar sonra. ,,C' Mıdu Mulımem. hüv;yet;nfn te• - fdaeolo veri...,.k<I• . ...,m,..mW me müdfüfüğiine mfüaoaatta bu ; .... , ma. .. ı bi< ,.,ıye olHak ••· ! 'fO _u.İşte ~ gikdüğiinfu: ıhı Htle 

birinden oon<a hakkında~; ;dJ;al•· h<• ı._ı ;,ın ve•ll"• ••~n•n .,. lu~lmuotu•· p ... ....., .. ı,dk, Bu •••u<la otaka- : k dls' ay verdmı, dedı ve baM 
rl :ıı te'kild'! cevabland ırmıştır. mento mlk&arının müfredatlı liste. Belediye, diğer tara,ft~n a~ar •• darlar tet.4uM•r yaptırmaktadırlar. ~ •dean bl/neg<ıiet zarif üçüne} • Jor. j 

.. · rs't 'l tale daha Haı-vat·a un:ve ı e.:. 01~ 
si iken. bab.'\ ölmüş. O wm:ıll p. ' 
beri de bır dnha cvlenmiyc0,.tJo1· 
meriıkanın cibüyül< hamnıcf v ço
d;sh torunlarını yetiştirerele•,g0ıı 
cuık felcine uğradığı haide b~., 
130 milyona iıdare eden f{P1'1' 
hWTeisi oğlunun muvcı .-ııtile 
yetlerini haklı bir ann gtı 

b "d d w·ıd· • . r •">rf•di.. .. 1 . f l olarak \; elı~fendiye .# - b 
u __ Magwaza ana aı egı ır. d· ıösten&en lh•ıraca co e - ... aun en az ıı . d k . • ,, di Nefis ır 
ft d ... .. h t h s e -· tır ...... ............... ................ ............ stı"lı' ı·brikle ray ver . t k d k 1 t urlan 1 O ot-"- ·us· da a a !it ~.... • , Bu
bün rzınirc harr et e en .. ar e- lip eclllmedlğhıi ~mn j"e mem oo 1 2 2 5 k b Çı'n çayı idi bu. ~ ı d - k._ .. , o _!._·· ,ı_·ıetlerinin fiat arı • u.. E .. . ı· ·n 

fim M~mcdindir. o i() ma lgl za- Tasıta.&ile kentrol edece ..... ar. lQIDUS Dl ım· b h yu cınaye ını Madam P.ooscv~1tiıı babası, zen magw azada ben bulunurum. Müfredat M\.,Jcrincle ciskrilen ruş olarak t~bit edi ış ~e ~ d u- . B .. d 
1111ln 

1 
· h lktar .ı_ 1 d' e daimi encuıenın en gin bir çay t..: .rı imış. u yuz en KardleSın bu patiskn arkı} emıpnml e Uatiyaç nbbet:nden da a_~:_.~ı la. ~ust~ ~e ed ıv nıüsaade alınmıştır. muhakemesı·ne du•• n de yıllarea Hong Kongdc> ya~a -k · · b•ırada sa amış 0 a. da çimen to sarfettlklerl ___.an r de 

1
ca.'D e- en -o-----

yaoma ıçm llananu mışlar ... 
bilir.)) hakkmda aıUi konıama b'k t ektebİ Ma<lam Roosevelt bunu şöyle Suı;ludan e.onra cürmümeşhud hükii:ml~rine ci•re kanni takibat Gülhane tat 1 a m devam edı·ıd·ı anlattı: 
zaptını ;,nzalıyan memmluın d;n - yap•!a<ak~•. ..J talebe ve mezunları _ Sekfa yaş•nd• idim. Annem •• 11ı.f seyretmektedir. '<f ,}"]<, 

ı-:~is ı 

lenrnesine L.t~l.anmıştır. \...---------:----- 1 Beş gece evvel E)"iibde tavuk beni ve diıYcr a1tı kard~imi de a- H ERG U 1, Maznınıun maiiu,••ılnda •mm• Görünmez kua çajjırı ıyor Yimindon a<nluında çılu.n b;, ıh !arak Hon; Koııgdaki babama g,i_t- • f•d-> _. memur
lar dinlendikten ~on- •..:-~Ar solraimda otu· d K d . b 110 2 ,a1 b' •"' 

yapan ı!<'ld · · .......,.,., - , GilllıaD• '""'•"""• ••• tHaı ikerine k<>ffi4U•u "u ,;y, ı. Hk ... Yoı,u:uğumuz tam gun (Baotorafı ~·· d•.' e 
:rn tahkikat evrakının te ı _ı_ıçlın ran Mehmed evveHcl gece karyo . .uıın~ Giilhane tatbikat mtkt.clı Te kllnitl çakk yaralı}arak öldüren Feshane su'"r..Jı:~. . . dadır. Fakat biz b u mısaJclr. ııetı'e1 du• ,..,.....,a ba<1ka bir güne b•raır;.ı - tar'-en 'ıı..... ..... na dnva.rda a.~ıll dur- k muvazzaf uıu . ... k ak 

._... • da ya • - . llol•1' ...-.>lal'• ile bu """ <• an amdelorindon Vcl;n;n du•uımn.ı • Goorge Wuııhnegtnnun samımı hebi aramayı ~"a "' • _ ~~ 
makt& otuı -• tablo •- ' tajydederln söriitcn lü•um u.c.ın. na meılıud ••çln< kanununa tevfL doı.1u olan cümhurrcisının clr·.le. bakalım: gi bir',,. Bu 

kaza neticelmld<ı }ılebmed, b~-
5

19/7/941 cumartefil ıünü sabahleyın. kan dün de bı'rı·~,· a<Yırceza mah • ' · R lt' re•"··· B bareketletin herhaP .ıe11 1 mı

" J .. ~ • sı"nı·n ded" :1 lzak oosevc •n u d" ... eP t•'jll 
şından e

'--'-'etli SUl'ette yara an '" h l hastan~ye müracaatları • L ·-~ d d"l ...... <:;~ al b L- teLuıd Uu• ıı ,,. t 

rn11tır. -----<>----
Dahi1iye Vekili 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Dahiliye Vekili Fa~ Öz : 
tr k dün Vilayete gelmiş ve Yalı 
L~tfi Kırdaıkı nsker ailel.erin~. yaT
dun me&elesi etrafında bır muddet 
görüşmüştür. 

•K>OUU ... ,,. ı. bebeme a xemeınnce t-vam " ı mıi"ır. mı' altına ısabet eden yerde otur- numar ı aruÇ 1 stıY f,.aı-
tedavi odllmck ,_. -ıeye •• Dünlru <el>ede vak'nnın oon ,._ ı d monlanla yapıl,.ydı A ;[;,dı. ;ıı; dınlmıot>r. ıan olaa••· b;d; Ha~d dinlcnrn;,, hr.d;., eı.a.. mu$uk ... M:ıdom Rooscv..ı e. hndan hub 1t:.beb; ,.yı ,... ,.,,.. 

k t tk.klerı· fındaki görgüler:ı:ıi şu suret1e an - vam etti: b ir numaralı barbdcn s~bette ,111ı-dUn u e 1 latmı,ıır: - Bu gö:düğünüz resm; <le za_ numanılı b ... b içind.? -~ •. ~: .... Maarif Vekilinin 
-~ 

.Askerlik işleri: 

MalOI subay ve şehid 
yetimlerinin ikramiyeleri 
Üsküdar As. Subesinden: 
"Öskildnr askerlik şubeı>lnde kayıdh • 

ve derece '1zcrindcn brut> malQlU sttbaY 
ve erıı.t ile şehid yetimlerine 9U mall 
yılı bey'iye ikramiyesinin ~wa 22 

Temmuz 941 sıı.ıı sUnUnden iW>a.ren ' 
ıı.şağıda yazılı tarih ve güııisde asker
Jık şube~dc başlanacaktır. İııdlh~ 
ve karışıklığı mucit> olmamalı:: üzere ıs.. 

tih:kak sahihlerinin giinUndc mUra.caat 
etmeleri ve iyice kAA'Jd U7.erlne çıkarıl
mış dört nded Ye:!lı1tıı. fotoğrO:ı, ikramJ
ye tevzi cüzdanı, resnt 6e?led ve rapor_ 
lnnnı ve nüfus büvi:yet cilzcınnlannı da 
bırlıktc getimıelcri Ulm olwıur. 

V k. . . . manmın "n meşhur ressamı GJl - g~:ru"'hnedı". Yalnız suku I· ..ı~ ~·"fl1.' ı<- a a geeesı evımın pen - f · k ~ el ,.. ,, .. J 

ceresin.de '>turmuş sokai!, t<eyredi - bert Stuart yapmıştı. zaK ongre Janan hiddetle kartılanhl,ıl('"deee b.it 
yordum. Bu e.!nada müthiş biT fer- azasınıdlan:h. den? Suallerinin ceva ,,. Jetlerit' 
Yad duydum. Sesin gel<ligw i taTafa Roosevelt!erın il :Cı, 1643 de Ho. ..; .. üımek uzun olur, ele" 1'İ11e· 

1 t • ya .. - . ttt" b fl1"' te• bakı.nca, komşumuz Kudsinin sen.. Jandadan Amerikcya h ere c.~ıs·. numaralı harbden .s0 1ıesll &ilı 
deliye sendeliyc yürüdüğünü gör - tir. Fakat Sara Dclano~un, aıl~·sı hissiz ve sinirsiz br 

1
,. bef.fl1 

d"'m. Kudsi J..ı'!n bir zaman soma: yeni dünya va .faha eskıden ge. -
11
ine her vaki!len. :;,. edı'ı1gil u «- Ah yandım!» diye ba.-:ı - m~lcr. Büyük c~ddi, 1621 de BcL rini kaydebnckle •" Vf" 

k ld B e~ ""t' k ıur b IS''t"" E'•1t•t'l1 • ,. nııralt olduğu yere yı 1 1
· u · - çi'kadan ayt!lara .maosac l ..: ,'<'; 4~ _ ı,tel'ııf'I .... 

nıa.da ortalarda hiç kimse yoktu. avale basmış. k Jılm" 
Suçlu Veliyi de görmedim.>> . " •Biraz da oğlundan bahsettik. Maliye :ınesle ahııtY(lt' .. 5ıelt ~: Mahkeme r«;.iııi Bürhanethn şa - 86 yaşlarındaki mes'ud ana, oğlu. talebe ;ıııatfYC JJ~ıtul Jl\ 

1 hid Halide şu suali sordu: bir nun çocukluğunu ş5vle anlatıyor: Ankarada bu1un
1
;: .;e ~~: iJJl~ 

«- Kud" ile Veli arasında - Fnnkle-ı Roosevelt, başt:n kuluna bu sene USJlıı- ... ıı 
tavuk me..selı:aindcn ihtii&f varmış?» k k agı Jl)da ın ı;ı.ııtııv 

a- Hnyır bay Tt"..is... Bundan basa bir b~yec1n, hare et ayn zunıan aras ~ı.ır. bılıuıı ,.r>• 
betürn malumahm yoktur. Böyle bir idi~ Bir şey ya-pmadan, çal:Fa • ile talebe aıın tstıı.ntıul~~ustostll·'f61'' 

leden tlargın ve kavgalı olduk dan duramazdı. Kuş dolcwrur, Taliblerden Qıanı ı de 20 ,,Jur· 
mese w - .J· pul topla-., oemiler. kayık.la.r ya - müsabaka ıını_:,rdeki1ertı1dn yl\P1ı::ıı:ı \a.rhıı sonradan ögrenoım.» . . .. e d z.>&• ~.,,n .. ,... ;fit 

Şahidden soma suçlu vefnlı soz pardı. Bir kl!rcs!nde :kendısıne a. karıı.dıı 2 v!ğUs«>s a:;-oıanl~ll sO ı 
-~. dnvayı henüz üzcrin.e aldı • rılaıcak oldum. muzla dıı ınuvııff nee P e 
ğım. tahkikat evrakını tetkık ede - _ Oğ1um: dedi~. Arkadaşlar~. 1m~::h5il ınüddcti .... ııı:r. ~.~ 

Şehid yetimlerine 22 Temmuz 941 

Sah ve 24 Temmuz 9U Pcı·~mbc giln· 
lerl. 

aeh - mediğinj ileri sürere'k bu bu~t_ın na b6yit> emırler fıl!ın verme. • nel veruecektlr·__,.n ol_. u~ ~'-'.J m--cl olmuştur. y k • . • . n1ahkemeden mehıl ıs- li'-ı-..ı ar.n"' dıye cE:vab \er. burs !fle"h-- oıeıdl Bir :ro.üddettcnbeıd • 9enmnu.u~ • ~uı bı"r ıka" gün deha a- temım ıçın . - - -.ıııu. .. ~, h bir :Mclttebden -ub~ellf M 'f v--1.!\! Hnsan Ali mnizde y t.cmi ... ir. . -· . .. ..1:. ~-ive<'. 'M Aiursam. ıç ..... de .,. rt!P bulu~~- anrı cıun 1 ı. teJ_!ı.lerine devam c. "' d I _ . --:--l u.. ~~· Veldi.lt..-...n _ ... n __ ...ıcıe · ...... • .. d.,_:ı .. w •• aca1'. ve uu.& Mahlkem:? bu ı egı .Y<CU" .... e g.o. - w. v.i1.-r.~- Jtj... ··~ ıı..A A..... f!U.'"e<,...-y·· l dün Maarif l\"Iu unugune • h ,.. J -~J -· k ---
ucc Al üI tti !erinin decektir. d ibulu.. rcre.1.L duruş:nayı başla ır gt111• • rara 1Jelcıno 26 y:ışında j en, gelmiş ve Vekn et m e ' R . dünkü toplantı a tal& etmiştir. .::> 

Siiba~;Jara 29 Temmuz 941 Snlı. 
Erata 31 Temmuz 941 Peı·şembe. 

de hazır bulundukları-'- toplk:tZ~ nanJ~östennekW;dJ!. 
riyaset eder~k. (le.ç vade 



• 
19 Temmuz 

Lorel Hardinin paraları 
Lorel ve Hardi gene her zamanı 

?lduğu. ~i parasızdılar. Onlann 
adetlenydı. Parasız oldular mı, bir
likte yola çıkar, paramız olsaydı 
neler yapardık diye kontqarak yü. 
rür, kendi kendilerini böylece tc
ecHi cdcrlerdı. 

Gene birlikte yola çıkmışlardı. 
Ko~drlardı: 

- Lorel firnd.i paramız olsaydı .. ıcr yapardık; 
- Bilmeın ki Hardi neler yapar-

dık. Belki de birbirimizi döverdik. 
- Niye dövüşüyoruz ki Lor el~ 
- Hiç canımı·! ister. 
- Benim canım öyle şey istemi-

yor l...orel, benim canımın istedik -
lerini bir bilsen. 

- Bildim Hardi. 
- Ne bildın ki. 
- Bildim. Bilmece dei\l mi, ben 

bilirim. 
- Sen aptalsın Lorel, bilmece 

deiil. 

1 
- V erenıem Hardi 
- Zorb. nlırım Lorel. 

SON POST~ 

Yeni 
bilmecemiz 

Savf'\ S 

naoöıvonu 

Napo yon ordusun 
ilk üyük hatası 

Yazan: /Jasan Ali Ediz 

n 



, 6 Sayfa 
SON 1-0ST)l 

Memleket Daberleri 
Amasrada 

ilkokul talebelerinin 
verdikleri temsil çok 

beğenildi -
Arn~adan _gazetemize yaz'ilııy.or: 

Karadcn:sz sahılinde temı"z b" 14 · ı 
1 . . ır p aJ 

0 an şırın ve güzel 350 hanelik A-
ma.ara nahiy~ Halkodası Reisi ilk 
mektcb başmuallimi Zeki Sanal bü
tün çahşmahırı llramnda aync fa -
yanı kaya ve teşeki:ür bir kültür fa. 
aliyeti de gö&termektedir. Mumai. 
Je.yh Ama.ra ilkokulunun minimini 
~a~ru1aıımdan 40 kişiyi yaz tatillc
nnı hem hoşça geçirtmek Te hem 
de kendilerine °'ki devirle yeni 
<Aimhuriyet devri arasındaki farkı 
bariz bir tekilde göstermek maksa. 
dile bu yavruları toplayıp hazırla -
yarak güzel bir müsamere tertib et. 
miş ve bütü.1 nahiye halkını da bu 
müsamereye davet etmiştir. 

Miisamercye yavruların söyledik 
feri İstiklal Marsile başlanmış arlca-
ıından Ulu Önder Ebedi Şef Ata. 
tfülc'ün hatırası. yadedilerek şiirler 
Olkunm~. zeybek ve milli oyunf arı
m ız oynanmııtır. Bundan aonra bu 
yavrular «Zaferfo yası ıı Umindelt: 

Kan mikl&Tlmled Vali Ae bir uada 

fzmirde konservecilik 
kursu tamamlandı 

50 den fazla genç kız ve genç kadın kursu 
muvaff akiyetle ikmal ettiler 

milli bir piyes oynayarak istiklal f • (H 4
) 

mm u9Usı - AJc:..,.m Kız edile · ı k. .. L "k d"I · 
Sava ni canlı bir surette temsil et- San'at k 1 d 1 ,..... il n çı e şuruvu ı ram e ı !TUŞ-. I 0 u ~n a açı an ve e iden tir. Bu esnad.ıl talebeye mcyva suyu 
nnş er pe" çok alkı,lamnışlardır. fazla genç kiz ve bayantn İştirak et- ve marmelat dersi verilmekte idi. 

Bu temsilde çok muvaffak olan tiği aile konservecilik kursu, bir haf Kul'8 muallimi Refet Ünce! memle
bu talebe Parti Reisi Mehmed Seç- talık an:ıeli ve nazari tedrisattan kctimiz.cle çok ucuz. bol v~ emsal
lcin"in riyasetinde Bartına da gide- sonra nm~y:-t buhnuştUr. siz letafette bulunan meyvalarım1z
rçk orada da temsiller vermişler. I Ku~ ı~tır_ak edenlere sertifika- dan ne şekilde kompoeto imal ve 
dfr. arı . venhnıştır. Bunlar saat 14.40 bunun taze bir tekilde nasıl muhıı-
yu_..ıun .. ~k· b. k.. . d trerule Bornova Ziraat mektebine faza edileccg~i ev eu>rabının ne ka-

ru - ın ır oşesm e 9eS- "tıni l k cLI • • s-
siz ve sadasız çalıoarak hem bu yav f) 

1
1 er, en erme _hoc~ları Refet dar basit bir ameliye ile vücuda 

nJ h d h lk 1_ •• 
1 

.. nce tarafından proJelcsıyonla kon getirileceği hakkında temrinler gös-
• an~ .ve.. em : a ln ~u tur ferans verjlmiş, Ziraat mektebinin tcnnekte ve izahat vermekte idi 

hislenru yük.oıeltnıege çalışan ve fıem ~anserveciliğe aid tesisatı da göste- Bu denı esnasında bilhassa saçla ve 
onların tatil!erir.i faydalı ve hoş ge nl:rek :bu hususta esaslı bir fikir domates suyu imali öğretilmi,, ne 
çirmclerine vesile olan başmuallim cdmmeleri imkanı temin edilmiştir. tarzda imal edildiği belli olmıyan 
Zekıi Sanal ve Parr R · M h d Kurslara devilm etmek fırsatını bu- çarşl sa.lçalarile evde yapılanların 

1 cısı 1 e me 1 1 1 d z· k:t b. So9Jci · b h k" I am yan arın a _ıraat me e ın - birbirlcrile kıyas edilemiyeceği te-
run u ususta 1 ça lşınaları deki konferansa i~tira.k etmeleri b •· eıtıti ·ı · f V l' · - d · 

cidden fa"""Dl te kk"" ..ı·· ,,_ı_ .. d". aruz rı mış ır. n ımız ersm 
" - §e UTuur. mu~un _ur... . . sonuna kadar kalarak yapılan rnuh-

Evvdlci gun valinuz Fuad Tuk- telıf konserve. marmelat jole 
Kayseride yarli 
mallara rağbet 

ıa1 Akşam Kız ~-~n· at okuluna gi- meyva sularını tetkik ehni!I 've iza: 
derek k_onserv~c~lı"- lkureunu yak1n_ hatı dinlemi,, ve bir hatıTa olmak 
danVta1.kı? etmışhr. • tizere hep bi, arada rcaim çektir-

ıı ımıze, kurs eanaaında ımal mittir. 

( __ K_u_· ç_u_· _k_M_e_m_ı_e_k_e_t_H_a_b_e_r_ıe_r_i -J) 
* Balıkesir çarşı esnafı kendi/ tarihi, coğrafi, durumları üzerinde 

araJnrında verdikleri oir kararla bir kitab lr.ızırlarnaktadır. Ayni za
a'kşaınları muayyen zamanlarda manda spor ve gençlik. İ§lerine de 
lclükkıinlarını ıkapatmo.ğa ba.şlamı.- Oda büyük bir ehemmıyet vermck-
Jardıc. tedir. 
1 * Türkiye İş Bankası Bandırma * Sivas Nümune çiftliği civarın. 
.kazasında da bir şube açmağa ka- da kunılm.aktızı. olan çimento fabri
;rar vermiştir. Açılacak bu ş~ J 4 kuı;ndaki inşaarın çalı~ma saatleri-
1Tcmuzda faaliyete geçecektir. nin üç saat artırılmasına koordinas * Kilis Emniyet Amiri Mümtaz yon heyeti karar vermiş v~ tatbike 
Tunç Baltkeair Emniyet Amirliğine başlanmıştır. 
naklen tayin edilmiştir. * Yıldızeli kazasına bağlı Ka • * Eti Bank Bahkeair tubeai Tav vak köyündıe yııpılmakta olan ko-
ıanlıya Mlı:letmiştir. nuk odaat ikmal edilmi, ve bu su . * Yıldızeli kaz;ısı.na haclı Ka _ retle Jcöyün ihtiyacı lcarşılanmı~tır. 

Ka}'9Cri (Husus() - Sümerbanlt vak köyünden Akdağmadenine gi
y erli MaDar Pazarlar'inin ıehrimize den yol civa.rıada tesis edilen nüınu_ 
aQ?lllş okluğu toptan ve peraicen<le ne fidanlığı her salında köye yeni 
otış mağazası fazlaca rağbet bul bir güzelük vermektedir. 

Kayseride yaz yağmurları 

mu~ur. Gönderdiğim reaim daha * Şarkışla halk okuma oclaat 
aai>ahın e~ken saatlerinde mağaza muhitte fayd'alt çalıımalara ba~la -
Önünde bekJiyen mÜ§\cri kalabalığı mlŞ oolunmaktadlT. 

Şikayetler 
ih tiyaclar 

-
Balıkesirdeki yangrn ve 
bir okuyucumuzun haklı 

suali 
Balıkesirden , adres ve aa

nh imzası bİl:de mahfuz bir o
klJ!YUC.Umuzdan §U mektubu 
aldık: 

<<- Balı kesirin her neden. 
se gayri nizami fartlar içinde 
itletilmekte olan halk sinema-
• geçenlerde nihaıyet yandı. 

Makine dairesinden baılı • 
yarak alevler pek kısa bir za
manda binayı sarmıştı. Halk, 
mevcud ıbir tek kapıdan vak
tinde kaçamamış, 30 kadar 
insen ehemiyetlice yanmıştır. 

Belediyenm su ve söndür. 
me teşkilatı yangının etrafa 
sirayetini önliyememi• 6 ev 
l_ • fı ~., ' 
oır rın ve 3 dükkanla birlik-
te 1 1 bina yanmıştır. 

Esasen belediyenin gözü ö. 
nünde yıll:udanberi sıhht, iç _ 
tlmai hiçbir şartı haiz olma
ğı halde gnyri nizami olarak 
işlemekte bulunan böyle bir 
sinema binasından bu feci a_ 
kibet. her zaman beklcnebilr-
di. 

Yanan bina yerine getirilir, 
yikılnn ev yaptırılır, fakat Ö
lebilecek insan asla yerine lı::on 
maz. 

Bu f elılkctin ihmal ve ka
yııd.,,17.lık eseri olduğu kanaati
le a1akadarlaııı haklı olarak 
soruyorum: 

«Acaba bu türlü umuma 
mn'hsus fakat gayri nizami bir 
sinemayı kapatabilmek içın 
ıbö:vle feci bir hadisenin zuhu
runu mu beklemek la7tmdı ~ ıı 

M. G. 

Kayseride ekin biçimi 

1emmuz l9 
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usu F 
Adah Avrupada 

fu ZaKten; AAdhaltnı!1 veyahud Yuau..ı muhiti bir metre elli iki t' 
n, ara medın A . Ş ı. ,ı_ •1 san ımc 

tiği tarihi . b"I 1 , d vrupaya gıt- .en.llK ı e zefir arasında yirmi sa 
L---' erı ı se er e, oralarda; tim fark vardı. 
•-.ısgı ımemleketlerdc, kiminle ve RuaY'Alı dokt b . 
kaçar dakika ve saat güreştiklcrinin vücudu d ~·1 or du ge~~ı". ~al~ 
farkında değillerdir k d mı1 egı • gı a reıımını b 

Maatıt ··f b ·b. ayı a tına almıştı. 
ces..ı • u ır hakikattir. Haki · • '-

Buna kızmamalıdır d I li ~d~ıtın .. amı merdiven g~ 
ı · a a e ı ı. 
mparatorluk devrinin kötülük _ H ""f4 

• k ·· 
!erinden lın.i d . ki 1 k u asa, gere vuıeud ve sıhha 
mathuada bu ;:vr~ :a t ~~· evr~ i g~relcse teknik itibaıile zamanın e 

"d ıL. b. p guıeşlerıne yuksek pehlivnrılarındandı 
aı mç ır fCY yoktur. Ok . . 

İmparatorluk matbuatı; Yusuf kuvv ~Y~<:u.~arıma;k .b~ pehlıvanı 
Adalı, Kara Ahmed gı·bı· c"h d ' .lo • c ru gostenne ıçın şunu arz .. b . ' ı an e. aeyım· 
ger aş pehlivanlarımız ; Avrupa Haki . .. . 

~= t~=~~İa:i~r:ı~l:r:~k~irh~lrpb~- aokl elin~:ı~;lr~agki~~n~~m:~k Ü~~ 
k.m ı, ıç ır ae sen kıl oluk b · "ı 1 .. k il 

şey yo uş gibi sükut etmişlerdi. d'ürnd.. d ' ki 1 ~ a: r ıgı, 0 a, 
Binaenaleyh; 0 devrin matbuat .. a ~· ırs:ı erı uılnıadan ~ 

koleksroorılarında d . t·r d g • 80 n açıp kaldırırdı. 
·.r n a ıs ı a e et - H ki . . 

memize imkiin yoktur. . a nşmıt.ı; dünya tarihinde b · 
Neyse; Adalı, Yusuf Bahrimu • mıyen tek bır ~porcu ve pehliva 

biti ;\.tlaaide boğulduktan sonra. yoktu. Ve bugun de gene bu pe 
(~Wah m~met eylesin) bazı açık ~ livanı; ~.o'reular . bili:... Dıiin~ 
goz organızatörler tarafından Avru spor tarilune geçmış hır şahsıyet . 
paya götürühnüştür. * 

Malumdur ki; 1899, 1900 se _ Piyer; Yusufu AmerikAdan nBu 
neleri Sultan Abdülhomidi saninin gonyaıı vapurunı:l bindirdi. Ken-d 
son ve ezici iııtibdad seneleridir. bazı işlerini görmek için Nevyork 

Bir Türki.iıı AvrıtJ>aya gitmesi kalmıştı. 
yaplttır- Maamafıh, organizatörler (Arkı\sı var) 
ecnebi olduklarından, pehlivanla : r==:::::::::~:::==:::===:::;1 
rımn: da siyasetle uğraşır takımclan ı R A D y O 1 
bulunmadıklarından Abdülhamid, 
ecnebi organiı.atörlerinin sefaretleıi ---;=~~~~-----.J 
vasıtasile , ·ilki ricalarını kabul eder-

7 30
. ~:'tt'ARTt:si 1917/1941 

di. · · ~t ayarı, 7.31: Hatif muzit 
Jörıtıil'r.klerln Avr...ıpada Sultan (1~~->, 7.46; Ajans .haberleri, 8: Hafif' 

Hamid aleyhine yürüdükleri bir za_ mÜZİlk <PI.>, 8-~5 : Svln saa.tt, 13 30: 
manda, ecnebi diyarına gitmek ko- Saat. 83Al"l, 13 3J: TürkÇe plak.lar, 
lay işlerden değildi. Bu işlerde ira- l~.45. Ajans haberleri, 14: Rıyııseti 
dei pıadişahi lazımdı. cüm.hur .ba.ndoou ınii.şabaka knz=ınan 

Nitc'kjm; Yusuf, Kara Osman, marşı.ar,_ 1~-~S: TiirkÇe p1Akl1ı.r, l~.30: 
Filiz Nurullah, Fili beli Kara Ah _ Dans müziğı CPl.l • 18: Saat ayarı. 
med; Hergeleci; Koç Ahmed; Kurd 18·00 : K.aııışık şarkılar, 18.30: Memle 
dereli, cihan pehlivanı Kara Ah _ trasket. pootosı, lB.4.0: Radyo caz orkes 

d . d- . . ·1 .d b"l . 1 ı, 19: Konuşmn 19 15· R .. 11 ...... c me ıra 61 senıye ı e gı c ı mış er- • · · ~v as 
dir. orkeetr~ı, 19.30! Saat. ayarı, ve ajans 

Adalıyı; Avrupaya götüren, Yu- ~rlerı, l9.4a: Meydan faslı, 20.15: 
auf ve arkadaşlarını ilk Avrupaya yo gnzetesı, 20.45: Saz eserleri. 
götüren organizntördür 21 : Ziraat ta.kvimı ve toprak mahsul 

Bu or:gnnizatörün isı~i; pjyerdir. leri ~~1• •• 21.10: Dınleyici istekleri. 
Aalen: Yunanlıdır. Daha aslen: Ta- ?,1.4-0. (Gunun nıesek!lerıl, 21.55: R.:ıd 
t~vı~ıı Rumlnrdandır. Anıeriknyn YO salon orkestrası, ~2.30: Sl.ıt ayarı. 
&•im•§. yerleı:nnif. <>'1'1:anizat3rlük Y" a.jans hnberlcri, borsa 22 45• Radyo 
P1YOtdu. zı da ı Rumi rı Amc.. .snlon ork :r ı ' · • • 

rikada güreştirirdi. . 
Yusufun :>-Üı:ÜnClen, binlerce a1tın 

lira kazanan Pjyer, Yusufu kaybe -
dince, tekrar İstanbula geldi. Etnfı 
kolaçan etmeğc başlad1. 

Nihayet; Adalıyı alıp götürdü. 
Lakin, Adahnln yüzünden para ka
zanamadı. 

Adalının en mühim güreşlerin -
den birisi Londrada, diğeri de Vi
yanada oldu. 

Adalı, Londrada meşhur Rus -
yalı Hakinşmit ile güreşti. Rusyalı 
pehlivan, Rua doktorlarıooan ve 
m~ı.wr jimnastil.:( mütehll$l.'llılatın. 
dan «Kara Çöreskiı> tarafından ye
tiştirilıniş bir gençti. 

Doktorun Rusyada bir jimna&tik 
mektebi vardı. 

Halc:inşnit; -bir doksan boyun
da, dev cüsse, fevkalade iri kemik
li ve adali bir pehlivandı. Baz:ınıu. 
nun muhiti elli santimdi. 

lstanbul bor•••• -····--1817/1941 açtlış _ kapanış flaıııu-, 

ÇEKLER 

Aoıllf 
Loodra 1 Bıerilıı 
Mew-Yor• 100 Dolar 
~ 100 t.m,. l'ı. 
M&dıid 100 ~ta 
Yotot>ama 100 Yen 
Stokbolm 100 ..... ... 
Al1.m 
24 §.yarlık bfr gra.ın 
külçe aıtm 

'fi lı.:._qpa 

5.24 
130.-

2913 
12.9~ 

:S.35 
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Eabam w Tabvillt 

İkr.amiyeli % 5 ıs3s ıe.s5 
Aslan ve Eskihisar Müttehid. 
Çimenıt.o ve Su Kireı;i 9JO 

nt göstermektedir. Oda b~anı Fa"Ztl Ozat ltozanm Yani; yanm metre: göğsünün fi 
~ .. 

kıyoıısunuz... Biraz da aşçıbaşı dem eczan~yc döndü. Fakat hiç bir Ben ne ku~m': ctmişir.ı onlara kar. mıyacaklar •.. Bu suretle tövb:..c, 
Mehmed ağa ile ayvaz Ahmed a - ilaç tesir ebmecil ... dedi. şı... istiğfar edecokle ,·. Sultan ha~-

Kaysıeri (Hususi) - Vilüyeti • 
miz ve civanna iki günder.heıi yaz 
yağmurları yağmağa başlamıştıT. 
Bu yağmurların ekin, bostan ve 
bağlttra fazl ca faydast olııca~ı zan 
nedilmektcdir. 

Kayseri (Hususi) - Şehrimiz 
kenarındaki ekinler biçilmeğe ba.
laml'Ştlr. Bu yılki mahsul geçen se
neye nazaran çok fazladır. Zürra 
bir an evve hasadını kaldırmak için 
aon9Uz bir ihtimamla. çalı§Jnakta • 
dır. 

-- 35 - lunuyor ••• 
Sultanhnn içinde en mutekidi; Bu sarayda üç tane de harem-

en müteve'.ldkili (Ülviye) sultandı. ağası varoı ki; kızlarla benden 
Sarnya nı~ va'kıt gitsem beni ya- şüphelendikleri için adeta müna.. 

nına çağı:-ır; saatlerce ıkitab oku • vebe ile peşimi bırakmıyorlardı: 
"tur; yıld.ıznameyc lıaktmr; sözle. (Rey.han) ağa, (İsmail) ağa, (Hur. 
rime nassı kati gibi it:kad ederdi!. şid) ağa .•• 

.Ben de bu saraya davet oluna. Ülviye sultan obeniın harem daL 
bilmek için c&n atardım: Birbirine resinde dolaşmaklığırula hiç ala • 
berızıyen perı kızı gibi ateşin üç kadar olmazdı: • 
Çcrtkes kızı vardı: (Şefk~a); (l\Iü. --: H~caicndi; si~. de bi~.dcns~niz; 
yesser); \Mıhriban). Ücü de (fa - derdı; uleman!? dünya ılc alaka. 
la); (remile); (yıldıznamc) ye 0 sı yo'k:ur ... sı.7.. rne;tcbesıni _bul. 
kadar meraklı ki .. Sarayın kuytu m~ kirnseler~ınız. !ster se:Uım _ 
bir lköşesınd.~; dördüm:ı.iz bır odaya lıkta otumn, ıste-: ha:cmde ... 
kap nıp; küçiılt bir masanın ba _ Harem varken selamlıkta kım 
şındu fala baktığımız zaman· cidc.t:ı oturur? ... Biz; mertebi ülyayı an
b:ış1arımız bırleşir; yekvüc~d 0 • cak ıharcmdc bulabilirız?? ... 
lurduk ... füı derece sokulurlardı.. Fa'kat bu üç ·:narsık fellahtan 
Bazı geceler; sarayda herkes yat . rahat yok ld ... Tam kızlarla baş. 
bktan sonra onlarla harem bahçe- başa oturup şöyle ~k ve sevda ıfıi. 
sine çıkardık. Camla!ın a1tında, ne kaycleri anla .acağımız zaman bir_ 
s~lambaçlar oynardık; neler oy - birinden biri muhakkak aramıza 
nardık... gelir. 

Ne çart~ kı meleğin !bulunduğu - Ne o; hocafendi; gene tırtıl 
~rde m 1Jhakkak şeytan da bu • dı.ıası mı? Hep kızların Ialrna ba _ 

ğamn fahna baksanıza... (Tcsellı bu- i15çtır) derler. Kabahati yapan siz değlJsinız! leri. Jı~ 
Böyle Dbabil 'kuşları gibi cıvıl - Siz merak buyunnayın sul. Size mensuh; sarayın ıçinde; b ir - Yapsınlar hocam... pe!'. 

cıvıl kaynaş1n kızlar varken; M~h tan hazretleri. .. dedim ... Bazı ra- siyahi.. böy.Ie olacak. 1 • 

med ağa ile Ahmed ağa ile kim hatsızlıikla: manevi olur. İsabet - Ah haremağalarındnn biri - Eğer emir buyururs11n·t gıf1J 
uğraşır?. oldu. Bu akşam Cuma gccesıd:r, olmalı •.. Acıb::t hangisi?. Hangı dip binerlilk tesbilhleri t!?ctı.rC) eri 

Ateşin ve aşka en susamı~ UI- iyi saatte olsunlara bir davetiye hain onlan gücer.dirmış!. ve yan1ış bir hareket eııneırıc Jl , 
manlarmd1 Moskof hapishanclc • yapayım. Artık keramet onlarda. Bir tanesinin ismini söyliyeceıt için de ba7l<ırınn benım nıuıı" ı;ıı 
rine 'kapanmtŞ günahlkarlar gibı - Ah hocam; dedi; Allah sfai olsam muha)(:<a".c sultan onu der • lerimdne hir hoca g<?tıreyiJll· 
sarayın dört duvarı arasmda ka _ başımı.7Jdan eksik etmesin. On be~ hal lk<YVac:ıktı. Fakat dığcr !kisi akşam ba~lasınlar. . }ıoc'' 
pah olan hı üç perinin adeta per- gündür akl•mdasın•z . .. Davet ya _ rnulhaılakak gene başımda engel o- - Aman dtıruiur mu btÇ 1 J<~ 
vanesi olınuştum. pınıız; tütsü yapınız; istedığ•niz lacaklardı!. Halbuki ben üç Arab. fendi, elbette. Hemen gıdi0 ' 1" 

Ya bu fe115h!ar?... gibi ne tazıms!l yapınız!. dan biroen bi: çırpıda intikam al- çağır fU Reyhan ağayı bana ·• 
Artılk g'i!celcn de arkamdan 'ko1- Benim elimden gelebilece'k ~; onları karşımda sustalı may. * 19~' 

lamağa baş'arMaı-. şey; kızlada gece çam aralarında mun gibi dnrd.ırm-.ır: istiyordum. Fellah19.n burunlarından ıcıD'' 
En korktuğum nokta; manzal • so'hlbet yapmaktı' Onu da fellahlar Sultan !heyecan içinde idi!. lamıştım ... Hele suıtan ° rıl•'ıl' 

lah lbiT ge!:e aşçıbaşı, ayvaz; SE'- bırıikmı;'\)rlardı. Hemen Mısırçar. - Acaha bu hain ne kusur et- kammştı ki iyisaatte olStJ ,~-
yıis ıhep beraber çamların arasına şı.sından ödağacı; amber; karabiber miş efendi hazretleri?. emirlerinin bir saat evvel r~ı.ı< 
saklanırlar ve (hırsız geldi zan _ .giıbi şeyler aldırdun. O akşam - Onlara k~r .. etrr.iş sultan ihaz_ için adeta ell •rime sarılıYon tll 
nettilk .. ) <lıiy'? bana m'l.iq~emmel bfr bunları sarayın yedi yerinıdt- yak- retleri!. Ben de; l}U marsık Arabl~:~ııı 6~ 
sopa çekebilirlerdi. tırar~ orta~ığı dumana bozdum... - Aman Yarabbi!. Ne küstah- ldbiooen azade olarak: ıcız sf(lıst 

Arablar•n gözlermden bana bir (Ben bu ge::e sabaha ka:iar yat - hk; ne cesaret!. celeri sab:::ıh1 a:'.l kadar • b ~"C 
fenalık japacaklarııu da okumağa mty,acağıını .• . 1'esbih çekeceğmi..) - Nihwet y3lvardım, yak:ıı - arasında geçireceğiın z~ ııdL' 
baş1amı.ştun. diyerek erkence odama çe'kıldim, dım. Sab:ıh ezanı yaklaştığı bir sı- gözümün önüne getirere ç 

Ne yapsam?.. Yaptı klan mu _ kapıyı kiliclte-iim, mumu söndür • rada gönülhri oldu. sevincimden uçuyord~~er.tıJc :,.. 
zfbli'kleri birer birer nasıl burun. düm, yattım uyu lum. - İsmini söylediler mi? DüJldkfm~ lkoştu'lll· 1 

0ııs dış ,ıc 
larmdan gcti':sem? SabahlP.yın kalkınca mahzun - Hayır. . Yaln~z emirlerini tesbih aldım. Ara~~arı: ,ııılı~~ç ıt 

Bır fırsat c!ıme ge\ti: bir eda ıle sultanın yanına gittim. size arzediyorum ... Üç siyahi blr çıılkmamal~rı ve. gund krrıeıcrı .rııd•· 
(Ülviye sultan) hastalanmı..,+.ı. - Buyu:un hocafendi; dedı· bir ay gıüru:fo lm'.ıı:: bin tesbih çekecek- kırlkar bin tesbıh ~e ı J~Z· 1" ;ıo• • d kontrO J{tıf ._ 
- Hocfaendiyi çağırın. Beni o.. saattir rn.eı·c-kt~n çatlıyorum, ne ler deciiler... başlarına b 1r ~ b mdııt' ff9f1 

kusun ... demiş! yaptınız? - Başüstünc!. Çeksinler ho • Bu iş için de ahb~. 1 
iJTlllJl'll 1,~ 

S 1 'k Hijavi,.,N>}ebi canıtS~ .. ..ıt~ I Gittim. •ı tan yata. ta yatıyor. - Akşım sabaha kadar gözü. cam... ~.J ··-r- yi ~ -~ 
du. Beni görünce: mü lkapamarlırr. sultan ruıiretleri, - Ayni zamanda; şartlarırnış Süleyman efendi ıerl ıçl' 

- Aman hocam? Ne olursa dedim. Adeta perilerle didiştik bir odada oturacaklar; bu b "r ay saraya gitt~ ı°"rın bU ç~) 
senıden olacak... On beş gündür durduk. Size o kadar kızmışlar ki.. ()l'\UÇ tutacaklar; ve odalarınrlaıı Harenıaga a prt• 
şu daktorların elinden bıktım. Mi.. - .Alna'.l Yarabbi. .• Bana mı?. albdest.ten. başka hiç bir yere .;ık • (Dev...,. 
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Evet ve Hayır 
Yazan: Muazzez Tahsin Berlıand 

1 SPOR 
Yann yapdacak 

at yarışları 

-... 

( "Son Posla" nın bulmacası: 9 ) 

8 - XJ8& detil <U !\Jta <2> Yıt.a 
değil (4). 

Vatincton. 18 (A.A.l - B. Ruzvelt 
dün akeam hıuictye müsteşan. B. 

Yeni Ticaret Müdürü Suınner Welles1c b'rlikte Tokyodan 
İaşe Umum Müdllrlutüne t&Ttn edL. gelen di.plomak1: raporları gftzden se

len 1sta.nbul Mınta.ka Ticaret MU::!Uril çirmiş 'Ye mütenkıbm bahriye mOea
Sakl Sarperln ~rine Ticaret Mi\dl.ırlU- l1rlerl, bahriye nazın albay Knox. do
ğfuıe Mua.v.in Necmettin Meto tayin e- nanma ba.şlı:Umandanı amiral 6tarlc. 
dllml.ş ve karar \•jl&yete dün bildkll- Atlanttk f'ılosu kumandanı Klng Vfl 

mfştlr. NeomeWn Mero muhteıl.f Av• bahriye harekM şubesi harb plfınları 
ruPa memleketlerinde meınleket.nıiz bürosu şeri Tumerle görüşmilştllr. Her 
ticaret mQmeasfllllı:leri."lde bulunmuşı ne dcadar lçtimaa iştirak edenler beY&
k1Jmetll bir itttlS&dcıdlr. Eendisine natta tıuıunmakt.rı'l imi ·na etml lt'rse 
yeni ıvazlfesiode baıpn)&r ıemeADi e- de Uzakşa:rC vsz\yetlnin tonuşuldu111 
deri&. umıedilmektedlr. 
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Askeri vaziyet Tasarruf bonoları 1 
Tı •• 19 

ca.. ean.ı. ı m aariMa> 
tir. S, 2i, 100 500 ve 1000 lira
ilk ~ v.dır. Vadeleri lr.ııa 
bi.p her bipürden 3, 6 aylık ve SANİ <llattaralı l inci NTfw) tuneUerinfu. ıer.le1·l keailm.lş Ye bun-

Ancalt, bunu henüz kat'iyctle söyli- ıar oot fena bir vasiyete dilşürUlınllş 
Yeır&ıemeltle ber-"1>er tarafqnın düıık.U olur. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar J>ii' aeneıik bonola.r vardır. 

Ayni amanda bonoların faizleri 
pefindir. 3 &y vadeli bir taıanuf 
bOnoeu o/o 4, 6 aylık % 5, bir ae.. 
aelit %6 faiz getirmektedir. Bo
no faiJAeri peşin ödendiği cihetle, 
&.iz ıWl>eti bıraz daha yübektir. 

Mesefa; % 6 faizli 200 liralık 
bono için 6 lira faiz verilmekte -
tlir. Faiz p~ın alind1ğından 94 lira 
3e 100 lira elde ecJ.iJmekıtedir ki, 
bundan dolayı 100 liranın değil, 
94 tiranın bir ıenelik faizi olarak 
6 lira ahnmlJ olmaktadır. Faiz -
ler de her türlü vergi ve rüınnn -
dan muaf tutu!muşıtur. 

Dl$ MACUNU reamı teblitleri, bJr ıün eVtela:ıter g!bt AluunKta olan muhtelif haberlt:r 
cephenin ş.mal ve merteıa lwunlarında Lenincradın saptı keyfıyetinl ~ . 
yanı Ps:Jrov · u amo· . n, "ov' et-şmıa - u;uak - Novog- lerın bu rnıntskadald mukav 

1 
• 

rad Volinski mliBelleai dablli.ndc cere- ve şiddetli mutA ... I' taarruzı emet erıne 
_, • arına rq 

yan etmekte olan muazam meydan men bir gün meselesi halin bn. -
muharebeairılıı müteza,yidcu Alm.lrıl~ı dutunu ve e.t,.r Sovyet it e ge ·~ 01-
1 hin uvvetlerl bu 
e e lııldşl\fta devam 8)'1e<!lif&ıı ibsas mmtaka •le bh'lıktt K"'C'I be 

1 ... • rzahından 
ey emektedir. ve Ladoga gölü 4imalind 

Sovyet teblci, re'ai Staıın müdı:.faa kilemezıerse bunların bi.lr:~.:~k~i~~u:~ 
sahasının derlnlltlerin.e gtln gectlkça larmuı da tehiikey" düşec ğ' . lh 
daha fazla glımekte ola.:ı bu m~lles etmektedlrl•r. ~ e ını sas 
dahilinde icra ecU.lmetıe buluna" mu- Ladotıa g01fl . , 
uzam meydan muharebesinin şlmdöve tad 

1 
ş ma.Jnden Murmsın~a 

ar o an Fin Sov t h tadar netice.sinin taayyün etmodıtıni Alınan - ye cep esınde de 
ve Sovyet müdafaa h11tla11nda de~ı~lk - Pin kuvvetlerinin tazyiki de-

- vam etmet:ı.e ol .. A '--

Bonıolarl:ı en mütebariz layda - n·ş1 h 
tarı, ayıni zamanda vatandaıları ta- 1 ere ayal verir. 
•nufa alıttınnak husuwnda 'bü • 

lilı: olmadı.tını t>UcUrirken A&man teJ>ı;_ ed up l.«"nu&&rad \"&Zı,reti 
ıw bu -'-'tsiz ---ıao ml.lhaP.besınln şay bahseyıedi~imiz şeklide inkşaf 
••· ........ ... ... "'... • ederse tehl'!t 
neticesi yaıtlae,ıtını göstere;ı aJr.anet... d • e bu Sovyet kuvvetlerine 
ler bulundutunu ve Aiaıa.n tay) arele- e Sirayet e1"<: ?lı:tı:. 

~ .. ~~--=-~:ı.~!~~!~!::.................. ~-- A N C A K: 
Hariçten ıetirtilecek maltana 

ithal tekli 
İthallt e.trllklerıne c:IMıil olmg,y:ın 

muhtelif amal müesseselenn ihtiyaç
lan olan Mlsumlu maddelerin ith.a! ~t-
11 ~ gttmrijtlerden aIA.k.&darl&
n tebligat yapılmıştır. 

Oümrüt 'Ve İnhlııı&rlar VetAletın:n 
bbul ettiii bu telde nazaran; kendi 
ieletme ihttyaeı için lıaricden iptidai 
madde Ue Jtletme malzemeal getiren 
mUeaseaeterin mallan, bu mQeuesenlD 
illıalit birli.klerane dalıll olup olmadık. 
larına ba1ı:ılma.tsazın Jtlıal edllecettlr. j 
Bu suretle amal mlleııııdelerin Uıttyaç
ları Olan ltlıalf.t maddeleri 1UtB1 fOl'IDl
Ji~lere lüzum kalmabllWl darba! IUıal 
edileeatlr. 

H.,. •balı, öil• .,. alr
fCIJft, iter yenMlıten 80lllW 

matlalıa lırçalaırtalı f'l"l
tır. Ba aMılii f'lf"IOJan, 
manto.zam bir naetodla 
taltib edenlerin tli,ı.ri 
milırohlarJan, 1aMtolılı
lcırJ1111 mrılaalaza etlilntif 
olar, ptUlanmalttan o• 
çüriuı•"en lıurfalur. Her 
SanlClft tenaia. oarlaJı .,. 
.flisM obınJı ltolır. 

rinln Moakovanm etrafmJaki '1mmdl. inSovyet ordu.sunu bütün cephesi Uz.e
ter eebe'ltesi Ue Lenillgradı bombardı- r de teıhdld etmekte oıan bu büyük 
mana başladıltlannı ldkrefımclttedlr. tehUteyı acaba OıaılıYebllecek müessir 

Alman remıl tebliline iliveten At- ve •kateıc bır tedbir Jok mudurr Ka
man reaml matıfellerı, Sovnt kıt'alan- Daatisnlzce ve evvelden yani geç kalma
nın cephedm Ş&Jlta dofiru tarışıt ve dan dUş(fnü'.mf14 olması şar.ile vardır. 
datınılt kıt'alar halinde ric'at; etmekte Bu tedbir, Sovyet ordusun.ın meıkez 
olduklarmm tayyare teeıtıer! neti~- llUllt&baıııdı. Moskova istikametinde 
•iDde te8bit edilditln1 ~ bildiriyorlar. ılerlJyen Almazı kuvvetlerine tarşı tld
r.ter bu hal cephenin her tarııfında detle multabelel"e <:levnm etmekıe be
böyle ile Alman mrtaıa ve motörlil kllv- raber CJoaıP-ı ile lıhgllev arasuıdaki 
vetlerinln birtaç gün içinde Moskova böleede ~a.hşid edilmiş olması ieab ıden 
ftnleriode liJrfbaebaeceklerıne lnarur.ıı.k büYült ve ıneseıa. bir milyon itişli k bir 
Jf.zım ceteceti gibl şayed bu esnada taarruz i?U&>·le ve Stalin hattmın ıtar-
8talin müdafaa hattının Wl~bsk _ ba klU'fl temıa ettiji örtüden istı!ade 
!Oyev aruındati lcmnJe Zltıoar.la _ ')in. ederek Mos!co\·ay3 doğru ilerlemeye 
yeater nuntataaanda bulwııın Sovye\ gayret. eden Alman oıdusunun cenub 
kuvvetleri henüz daha j'\)i'liere oetile- k_anadıle gertlt>rine karşı gayet şiddetli 
mernlş bulunurlarsa Alm.uı ordulannm bir taarnua yrmi aktif b." sevkulceyş 
sarka k&J11 tuneıu bir cephe teais et. hareket.ne geçmekten ib!\rcttlr. 
tltten sonra Smolens!c • lf!>slı:OYR mın- 1914 Clhn Harb!nin Ut ay:arı lçın. 

Denizae MflDI yardı ıııır;;::==;;;;;~;=::::=-~=::.;I tai:asuıdan cenuba dottru gent.t bir 0 _ de vt*ua gttleıı Marn meydan muharc 
Su~ahmedde, Alıblyıtata Deiil'~ ile ..6a/a, iffe H ÜfGIR ı>eratif kuşatma haretcti lc.:aııına te- besini o zamanki Fransız başkomutanı 

mm sokatında 13 numaralı evde otu- ,,_ ~elıten .onra pnde eebbUs etme1ı: suretile ou Sovyet kuv- general ve bl!Alıare mar*ı Jottre böY-
ran Ralli adında bir oocuk ,dfhı cat.. 3 tlela vetlertnı müş.lı:W bir duruma dil$Unnek le bir oPerAtif manevra ile kazanmıştı. 
laıehuc>ı sabilble denbıe cırmif, baeı- ...... , isttyecetıerlne dair buud'Ul evvel der_ Pakat, ac.W'\ Sovyetler, b ir milyona 
nı btr remi eo*uına oarıpant alır IU- Eaanelerde blylk ıtnyat meyan eylemiş oldutun.m bir tahmınln yakın insanları ztyan :>ldulr.tan r :mra 
rMt.e Yaraluml,ft11'. mağaular111da balnar, de tahat1ı:ut aah&aına guaıeaı l.htımalf burtin ellı,ruıde mevcucl olduğu z.ınne-

Klnzede oocut teda~ edilmek Glıe- baş eöııtenniş olur. dilen Ye .ıea" P?lt uzun bir cephe Uı.e-
re et.il b..tuıeeine ~· Sovyet oıdUBU Alman ve mUtı.aflkle- rine taksan edl'mi.s bulunmaltla bcr11-
-~:_-------------------------=::::::::::::: ri onlularuıa lcarll bua1bıe k.ldar o&dıı- ber tane ve :snar-. kuvvetleri de sar

Devlet Demiryolları ,ıetme U. M. den: 
Mura.tıı ı,stasyonunda yerde bulunan 2500 - 3000 .M3 lurma Wut; tap 

nuı vagonlam tahntlli açık etslltme __.. . •~ıt•_,.,. ~~· 
ftsiltme 30/// M! tarihinde saat 11 de 8irUeide t itletme biNP•da 

AE kQDl.syonu t.M'aiınclan ,apaıacaktır. 

1 3 balastın tahmil ınuhaınıMn bedeli 20 kuruttur. İ.tteklılerin 3i,5 

iu l1bi ladec:e PUlf bir t.nda muta- almlıt bir ordu Ue buc1ln böyle bir h:ı
belere " llsba. ~ laAr ıtue ile 11\ff• reltefıt noableoı* kudret Tt varh·et.t.e 
silertDi 11118ıdalaa " •abalaan oafıl· mldlrlert Bllllas• Jna mtuw. etıra&eJik 
auııtıa llcUfa eclel9 bu ibıblaalln daha laarekeU Jllıiı" m.W. '-'lb " lir• 

Gençliklerine matrnr olaıak gümellitlerinln temadiaiııl 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane talm1'lardar. 
Kadında dikkat edilmeaı pet. mühim olan n~ta: cadın 
incelık ve taravetini ebediyen muı.taza4ır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalı.şan ve yorulan genç ta -
dmların biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve dimati yor -
gwıl~klarm neticesi guddeler el&tikiyet.lni kaybederler 
ve ~ildde (Leke> diye tav.si! edilen avartZı <RüzgAr ve gi1.. 
neşın de tesirUe> husule getirirler. İşte bu gıbi ha.lltta ve 
bu gibi aıvıırıza karşı Kıem Perte•: terkıbinın kuvvet ve 
kudretı sayesinde cildı bealer ve ha.rabiden kurtarır. 

Yüz binlerce kaciının tecrübe ettll'i Te se'Ydikleaine taniyeden 
ll kalm.a4ı1'1 Krem Perte. He fdnde rapdaeak 3 - 5 dakikalık bir 
muaJm ne gibi ha~lkalar yara&tıtuu pek lusa bir umanda shı de 
m~ olacaksnm. Krem Pertev'tn ,.arım uarhk befnelmllel ~Öh
reti aaalsız detil41r. Ondan istifade ecJiniL 

Eti Bank Banal DirektörlüOünden: 

ETi BANK MüFETTiŞ MUAViNLiGi 
iMTiHANI TEHiR EDiLDi. 

f --: 1.9.7.941 Cumarteai günü yaptlaoağı evvelce gazetelerle 
ilan ~·~ olan Etibank müfetti~ muavinliği imtihanı, görülen lü -
zum uzenne'. 7.8 941 Pe11embe günü eaat dokuza taük edilmiftir. 
b 

1
2 ediJ!~. ımtiha.n i~in müracaatta bulunmuı ve müracaatlarının ka· 

u gı kendılerıne bildirifmit olanların mezkur gün ve 1aatte 
Anlarada Umam Müdüılüğe veya laanbuJ EtiOank bürosuna mü -
~ac~at eyl~el~ri ve evvelki ilandaki tcnliti lıaiz yeni taliblerin de 
nntilıana gırebılmek için, aranılan vem\:alan raptedecekleri dilekçe. 
lerle Temmuz nihayetine kadar Umwn Miidürlüie müracaatta bu • 
kmmaları lüzumu ilin olunur. 

Devlet Denlzyolları ı,ıatme Umum 
MUdUrlUQU lllnları 

NAZARI DiKKATE 
Karadenlade ve AtdenJade gece seyri J'apıJmamuı baaebile JCaradenls. 

Bartın, imıir sürat ve Ayvalık yolu tarifeleri ı 7 Temmmdan W.baren mu • 
v&kkaten tadil olunmuştur. Bu tadllAta göre: 

1 - Karadeniz yolu postalara Perşembe ve Paa&rte.ı gUnlerl CJl1ata rıhtı
mından saat 17.00 de kal«acaklardır. Hattada yalnız iti polta yapıJacattu. 

2 - Bartm 10Iu postaları Cumartesi ıve Qar:la.mba günleri Sirkeci ~ahtı. 
mmda.n aa.:..t 11100 de talkaca.klardır. 

1 - f..ur drat P'8taları Galata rı.ht•mından Pazar sUnieri aaa.t 16.00 da 
'" .. .......,. dnlerı aaat ıa.oo de ~ ~--.do•----.__ .... --.-ıv.u-. 

~ =... ~~~!!.--- llGntl w.00 da Te P,...embe poetaaı ta. 
- -- .. dtmıldlr 

t - Aı'Valdc yolu posı.laft Caaaartfml .,. o.ı......... ....._ 
mından saat 12.00 de kall:acak~ardll'. _,....._,.P.-

5 - İstanbuldan Perşemlıe günlen ka~kmakta olan ilAve Canaickak pos-li m va.kkat teminatla a.yııi gün ve aaatte komisyona. miiraeaatıarı. 
,::._:1.::ıoıec parasız ol~rak komisyondan ıve Muraı.u iataayonuadan temin 

da tmHlrell olandt kmd1&1oi eöAerece- Mlniltler mıdlr? Bun\an, r."k tam oıa. 
il BOylenebllir. ~t ordu.su tıorel bu- rak bUemtyotuz. Bununl• beraber, eter 
gün muhtelif ~ çok flddet- eimd!Ye kadar böyle bir huırlık yapa_ 
il mukabll taarruzlar yauınaktadır. Pa- mamışl arsn. bunu daha gerilere fntık'\l 
kat. bunlar pa.sif hareket c~rçev'?;;ini esnasında hazırlıJaJı!lmck üzere arazi 
aşmayan hareketıerdır ve temin ettık. fedaklirlığırı:ı hiç bakmaksızın ve !aıla 
Ieri faydalar da tabıatiıe n lslli olmak- geç te kıll:nak;ızıa dnh.ı ıterllerdeki 

ta.~ı 24 Temmuz Perşembeden itibaren lt.ğvedilmiştlr. ~.t 

edaeb.ak. (5'f68l 

** ııtıbaDllllen bedeli 200 000 Cİkl yüz ıbiıt) lira 00." 1000 t.oB Rezidü ya~ı 
Sl/'1/ 941 Perşembe giinü saat 15 de tapalı arf uaulü ~ Aakarada id&re 
bına.sında satın alınacaktır. 

su i.fe gJrmei istiyenlerin 11.250 (()il bir bJn *1 Jfis el.W, liralık •11 . 
Wltkat temtna~ ile bnwıU1l tayin fitili '9eSitalaa 'Vt tıeeliıı.rtni a,ııi ıün 
eaat 14 e lcad:ı.r komisyon 1'eJsliiin• 'ftllllleierl lbunw. 

ılja.rtnameier 200 kuruoa Antara " JlaiııdaıPl4& v-.ıeierinde saw • 
maktadır. <11131.) 

tadır. müdafaa haöb;·ına çekilmeleri lp1Jın 

Almanlar, cepheul.n ı&c;·ıte.1 mınta- gelecetinl •ekrar rdem. K. .................................................... 
tasında bu hareketlerle iştigal ederler - M .. d 1 C • · • 
ten şimal mıntuaJlnda ı.enı. .... ıradı da Verem uca e e .emıyetmın 
oot tazyik e~melttedırıer. Bu ::!hn~eden daveti 
olarak bir StokhOlm t.'.:JC(t'afl Stalin İstanbul verem Mücadele!i c~mı1e. 
hattının Baltık denlzhıde!cl müntehası tindfla: 
olan ve Len:ıtgradm anat ıao kilo.. 
metre ıaıi>ında bu&ım.1r.. Narva şehri-
nin de Alman kuvvet.leı:inl.:ı etlne geçti. 
ttal bildi.rme~lr. 

Leningrad ayncı1 daha şimalden ya
ni Kareli berzahından da sıkı~nJmat. 

tadn'. Gerçi Fin - Sovyet hududunda 
120 kilometre i!leDlşH,ıtınde ol ı:m bu ber -
ah Lenlngrada dotru yulaştıkCı\ dl. 
ter göllerle kesik bır h"i~ ge!ır.ekte "e 
Lenlntıradm 30 kilometre !ctMia.- şlma
llndeti eıı dar yerinde be bu ıtcı lş'ık 

1stanbul Verem MiLcadelesl C.::ıznlyetl 

taratmdan Beykozda verem mul.'adcle
sı Beygoz Subaşı dispanser! nam e te
sis edılen dıapan.serin kil.şad mcr&.3iınl 

19 Temmuz 1941 Cumartesi günü saat 
15,30 da sayın Vallmlz Dr. Lütti Kır 
dar tarafından icra edilecektir. Yevmi 
meztılrda şehrimizln hayırsever ma
ruf şahsiyetleri bulunacaklardır. 

Davetlilerı götürıllıp getlrmP.lt üzere 
Şirketihayrıye tarafından tahsıa olu. 
nan bır vapur cumar~si gUnU saat U 
de köprüden hareketle Ü.üü..i:ır ve o
radan Beyıkoza gidecektir. Sayın aza. 
mmn teşrifleri rica olunur. 

Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Ha • 
kimJiiinden: 

60 ltlometreye lnmekLedlr. On•ın için 
P:ln - Alman kuvvc•Jerinhı, S'lvye•'ı>rin 

arazinin bu mUsaadestnde:ı ve Alman 
deniz tuvvetleruuı bu beraabın aahll
lerine aokulmata pek o tadar cesaret 
edememelerinden Lsthd~ ecierek ç.ok 
'lcuvVetli bir tekilde tshklın etntl11 ol
dutıan bu beı'Z&lıı dyle kı>!JLJ'ca eııcrl
ne ~e!P.rt bek:t:nemez. 'Yalnız. 
Alman • Pin ku7Vetlerıntn buradan ve 
LadOea gölünün sir.ul!ndcn Y•Pn.akta 

1 olc1'*1an ştdd.!t.ll taaraızl:ırll\ e#ı.>r bu. 
ra!ardakl aovyet kuvvetleri testJtt tdi
lebllirae ve bu esnad'\ Len lng:-ocla ;:,,r. 

., ıemette olan A.:mM trUV\'etlerl de bu 
tellrl alablllrlerse o zaman be e ovyet 

Şehremıini .İbrahimçavuş MevlAne 
~ı oaddesl 56 numarada oturma kta 
•ken halen Bakırkoy emr.ızı :ı kl!ye 
hastanesinde tahtı tedavide bulunan 
LU.tfi Yaaıgaııelln Hacrfle ayni yerde 
oturaa kansı ŞaZıyenın 1'7/ 7 941 tan 
hinde V3Bi t.ıyınrnc karar verlld1~1 
bütün a!A.kada.rları"'.1 malümu olmak 
ı.Wıere i:lAn oıu nur. 

C:IJMillllJl~ı 

tasamf hesaplan 1941 iKRAMiYE PLANI 
KefidAr': ~ fubat, 2 Mayıs, ı Aluslıoıs, 3 hincitefrin 

tarihlerinde JaPlbr. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2000 liralık - 2000.- llTa 
1 il 1000 il - 3000.- il 

1 il 750 il - 1ı;ott.- il 

4 • 500 • - 2000 -- • 

8 aded 
36 • 
IO il 

300 • 

250 ıtraltk - 2000.- !ira 
i.00 .. - 3500.- • 
60 • - 400tı.- • 
20 • -- 8000 - il 

Motosiklet alınacak 
Maliye Vekaletinden 

dl'. 8. U, B . M. 'il, tlryof cAlman ve İnigliz• ve Harles Daıvldsorı. mar -
Jıalanndan herhangi birinden olmak sureti:le sepetli ve dört zamanlı bir 
motosiklet pasazllkla satın alınaca.kt.ır. 

Pasrtilt ı&/Temm.uz/Kl tanbinde saat H de ya.pılacağından tallble _ 
rin yemıl mua.yyende Maliye Veltlletc LevaZllll. Müdürlüğunde müteşek -
kil Ek&iıtme Komıayonuna müracaatlaırı. c4143• c5648• 

Maarif Vekaletlnden 
Maarif Vekaleti merke-L teşk.lltında ücretle çall.ltır•lm&k üzere fransızcayı 

lıl.yıkile bilen. asgari 11.se tahsıU görmUş ve ıcabı.n.da yanlışeız tercümeye muk.. 
tedir bir memur alınacaktır. Keııatslne yapılacak Jmt.llıanda &&tereceği ell
llyetle mütenasib blr ücret verılecektlr. 

Talib olanlann evrakı müsbltelerı ve askerLiklermı bıtirrnış olduklarıoo 
daır vesiıkalarile birlikte 23-7-941 Çarşamba günü akşamına kadar tstan • 
bulda Ayaeotyada Maarif matbaıı.sı mlklürUiğüne mUracaatıan il6.n o4unur. 

(4436) (5967) ................... .-.·-··-····-·--···-·-····---···--·-....S:,: .. p:;:·..:d::ı-;;: Mepiyat Midiirii: Seliın Ragıp Emeç. 

SAHlBLER1=--====: =s.=;:=.,P EMEç. A Ekrem UŞAKUGll. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tutbl: 1• 

100.000.000 TUrk Lirası 
ODIM w a.1&1111 lldedl: 181 

sıra1 w ticari ber ne9I banka muame1e1111 

PARA BiRiKTiRENLERE .,.2a.aö11 
LiRA iKRAMiYE VERiY~ 

RW Jl&nkuında. k1UDbUU W ...._ .. &uarnl ,,,. • 
mu IO lirMl bulunuıa.ra .aedl t defa tüDıa•• __.. llıt 
dairi plAoa l6N aramqe dalı~ 

4 Adat 1,000 Urahk 4,000 ur• 
4 • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 .. 

4Ô " 100 " .ı,oOO • 
100 " 60 • a.OOo • 
120 • 40 • 4,SOo : 
\60 " 20 • a.~ ,,,.--_ _. ..... .. -,. ..__ .... _ __.._ ... --- '*... ...... .............. 

- · ------ ·---- ll~ ~ ikrami19 flkıall tüdlrdl .. ıs .... 
Kur'alar 19Dede f defa. 11 lılut. 11 ~ 

ci KAD.an ~ 09taecelE*S. 


