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... 
pıyadesi ue Sovyet mitralyözcüleri .. ~ 

C Askeri vaziyet :::ı 

Bir haftalık vukuat daha 
sarih tahminler yü

rntmiye imkan veriyor! 
-

Alman tebliği tahakkuk eder de iki Sovyet 
ordusu kendilerini çemberden kurtara

mazlarsa ne olacak 1 
("Son Posta,, mn askeri muharriri yazıyor) 

Sovyetler 
diyorlar ki: 

Almanlar uydurma 
sebeblerle Türkleri 
kazanmak istiyorlar 
Boğazlar meselesi 
hakkında Sovyetler 
ikinci bir tavzihde 
daha bulundular 

Dün Boğaziçindı 
askeri nakliyat 

manevrası gapıld 
Manevraya bütün deniz nakliye vasıtala 

iştirak etti, muhtelif birlikler şehre 
uğramadan Rumeli yakasından 

Anadoluya geçirildi 

Manevralara bugün de devam ediliy 
Limanımızdak den.z naklıye Ö leden ev vclkı t.ecru 

vasıtalarının iştirak'le dun Bo- muteak b yemek Emırgtl.nda 
ğazıçinde küçük mıkyasta bır ns- bahçede yenılııu , bıl hare 
keıi manevra yapılmıştır. 'kata oğledeu so muht.?lıf 

Bu denemeye, Denızyolları İda. niz vasıtalaı 1 ı ar d~a 
resi ile Şirketihayriycnin seferde lunmuştur. 
pulunınayan sahil ".apurları, ma- Mluı affakiyetle cereyan 
vunalar v~ ~ığer küç~k na~lıyc tecrübelerden sonta kenaısıl 
v~ıtaları ıştı.rak etmı~tJr. Buyuk rüşen gazetecılerc Orgeneral 
bır muvaffakıyet ve suratle cere. rettın Altay şu beyanatta b 
yan eden manevra, Trakyadnn muştur: 
gele~ askeri kı.ta'larıny İstanbul c- Denız nakliye vasıt 
şehrı~e .uğran;aanıı Bogazın her bugün cdun. Anadolu sahılı 
hangı bır yerınden Anadolu sahı. T k h 1 1 b r . . ra ya sa ıne, tan ul ~eh 
ıne ısalıne matuf bulunuyordu. çlndekı iskelelere ugram 

. Tafui'kat e~nasında dün şehri- askeri nakli ·ıtı gosteren bir 
mı?.e ıgelen Münakaiat Vekili Cev. nevra yaptılar. fstanbuldakı 
det ~e~im. İncedayı. Genel Kur. nevralnr ve diğer denız vası 
may ıkincı reısı Orgeneral Asım bu manevrada muvaffakıyetlı 
Gündüz, ordu müfettışı Orgene- zifcler !başardılar 
ral Fahrettın Altay, kolordu ve Munakalat Vekılı Ce\•dct 
tümen komutanlarile, amıral ve rim İncedayı dd l tbıkat etr 
Vali ve Belediye Reisi .Lutfı Kır- dakı muşahede!crinı u sur t1 
dar, Vali Muavini Ahmed Kınık, fade etmıştır: 
Emniyet Müdür vekili Salnhattin c- Harb t:knıg nın ıcaba 
Korkud, D~nızyolları Umum Mü- dan olarak mühım v muvaff 
dürü :librahım Kemal Ba31bora, Lı- yetle başar 1 ge l und 
manlar U Mildürfl Raufı bır tatbik 1 n vo 
Manyaslı ırkctılıayriye Umµm İstarlbut muh t., tık tın n 
Müdüdl Sidı Akant ôulunmuş. metlcrinı normal l izmetıe 
lardır. C Devanu 3 üncü aayf 

IW:illi Sef' 
Ankar3.da 

.. Mı!fi ~fin ~ir müddettir istırahat ettıklcrı Ya ovad n Ankara 
dondüklerını dun h ber vcrm ~tık Re mlerımız c mh 
Ank d ik ."! • u urreısı 

ara garın a ist bal nı gostermcktcdır, 

_.. _ 
_ Almatı _ Ru ha nd neden «cep,, aç lrmyoı ~ 

0 _ Resmi tebliğlere ba!~scına, ikt taraf da mctcl lı verm 

örlirıiiyor. 



Herg·· 

099 
• llt! illere mil...._,· 

lir edebi tın 
anlatmı 



1 Temmuz SON POS.TA Sayfa 3 

Telgraf, Tele~on Ve Telsiz Haberleri 
.&.lman • Rus 

harbinin 
akisleri 

ı Bnyok Millet Meclisinin r Dün~~ R'!s ""ı' ÇTVA Ç,,t;T '*":-:> 7-.-. 
dDnkn içtimaı tehiışıe~ı _) ALE;MıND1:: .. 

Son tebliğ üzerine 
Alman yada 

bayram_Iapllyor 

Almanların Son günlerin güç siyasetin bunda amil olabilece· 
Ankara "O (A.A.) Büyük rısının hazineye ödenmesine aid h... . . . ğini söylenıek, ne hakikati t"hrif, 

M'U t M .. ~isi bugün Şems!'ttın layihayı ıkinci müzaker<'ler.nı ya ld adıselerl Ve realist n~ bi'I' iftira olur. Bundan ötürüdür 
G~:ı-wı. ~~ baş'kar:.lığında topla ~ pa~a~ k_abu~ eylcıni~tir. JI ırım ru·· rk"ıye kl son zamanda me~ketimizle 

.Y .,, gcnderilen fın _ Ikıncı muzakerc:-;ı yapılmış olar:. • A1~ya arasında aktedılcn dost -
narak: Isvıçreyw. • . tl· b l ·r · . luk misakın111 Sovyet Rusya mah -
dıklar bedellcrinm mal! borçların kanunlar aı as.n :ı u unan çı tçı barbı• yazan: Selım Ragıp Emeç f u . d b k k t d d 

. · · · T" k' ·e lla ının k-1runm<ı!; hakkındaki e enn e azı us u ar uyan ır •-
ödenmesine tansısı ıçın 1 ur ı~ ma r . . ve ·ilmiş .Ol" n reyler S on günlerin hadiseleri ara-1 ğını it itmekle de teessürümüze lıay-

ngiliz.ler bildirilen muva.ffa -
iyetleri fÜPh':, Rualar redle 

harıılıyorlar, lsveçin vaziyeti 
nedir? 

ile İsviçre aras :nd"ı nota arı~. Tur kanu? ıçı~ . l ed' 'm j: ~ .h tl - k t sında doğrudan doğruya bi-lret kanııyor. Geçen gün, bir mü- . 
kiye - Almanya arasınd~ muba -r de nısab ~~m 1 ı~ kec ~gı t ~ . e a ame e zi alakadar eden bir mevzu da Sov-ı' nuebetle kartıl-.tığım bir Sovyet 
delelere müt .. "<iair hususı anlaş ·ı bu kanıun ıçıı1 gc ece .. op an,~;;.. t R bük. t' tfolunan vatandatı bana f()yle bir sual sor-
maya bağlı protokolda tayiı~ e~iL ıbir def~ dah::ı rey~ muraC'aat c - v d ~:ğazla~sy:akkınd~~e ~7;et ve ta - muştu: 
miş ımüddetin ikı ay ve . Turkıye dilece'ktır. . ugra 1 savvurlardır. Sovyet Rusya ile u- - uAlmanya ile bu misakı ne 
Fransa arasrn J a ki kontenJan Vl' te Meclis hund:tn sonr.~ :P.7~ ~ .. ve zun seneler dostluk halinde yaşa - maksadla imza etmiş olabilir:. iniz?" 

cAJmanlarııı dünkü fevkalade dive . afıhşmafarı ile_ met·b~ıtlnn tevkif evleri um~~ ~mu~urlugu - mış ve ketı !isine muhtelif zaman - Cevabım kısa oldu: 
bliğlerinde 2000 den fazla tank, hÜkümlerinln 30 Hazı rıın 194.1 t'.l- nün vazife ve _tı:Şk ı l ~ tı ?nu~u~1a "2.500 tank, 1.500 larda bu dostluğun fili delill"'rini - «So\'yet Rusyanın vaktile 
OO tayYare imha ve tahrib ettik rihine karlar uzatılnrn!"ına aıd bazı maddeler ıla\·~sınl' ~ıd ıa.~·ı göstermeye çalışmış bir m~mle!{et gütmüş olduğu maksada benzer bir 

lerj dair verdikleri hab l • r· t k il tasdikleri hakkın:'la_ hayı müstaceJi~·ct ,wrnrıle muza- insan1arı sıfatile bundan mütee~sir maksadla. 
ne . er er n- pro o o arın .k. · .. · ·ı. ·!emiş ve d •\•lel ta t h •b tt•k gUizler tarafından §Üphe Sovyet- ki kanun layihalarının ı met mu. kere ve tasvıo e~ . t- yyare a rl e 1 olmamamız kabil değiltli. Nitf!kim Bu· cevabı daha uzatabilir ve 

ler taraıfından ise reı:I He' karşılan._ zakerelerini yapmıştır. . memurları ::ıyJıkla:ın:; tevh ı~ ~le bu teessür, umumi e'karın tercü - kendi.sine, bazı hadiselerin neticesi 
ll:ı.ıştır. M l' hııgiinkiı toplantı - taadülüne rr.ütedat" :rn~na ?'.g ı 30 hı•n esı•r aldık mana mevkiinde bulunan gazetele- olarak Sovyet Rusyaya ka!"§I uya -

İngiliz ve Ruslara göre bu id- d ec ıs gene ;nin tamamı ctPvlet bir numaralı cetvelde bır . d:gı. - " rimiz vasıtasile muhıelif •ekil ve nabilmiş inkisarımızm bu hareket. 
üialar bir hafta ıçınde Almanla stın ~~rn1ay<';':İme"' surctil€ ku - şiklik vap ılmac;~ hakkıı~?akı lav; : suretlerle izhar olunmu,tur. Bu a - te asla tesiri olamtyacağını, her 

. .'r- d g~ı m f - ara an ve.! ~ k .. llerini tcş h .d 'bırincı muzakeresıını Al d rada hayretimizi bilhassa ıu-tıran millet gıibi Türkiyenin de kendi 
nn ut>•a .1. .

1 
~va fakiyetsizliği rulan iktısacE teşeı< u .. k b l : amn a man fevkala 8 nokta, bazı radyoların bu hususta-

1 k ,,.,.,n • er ·· mura a e erı yap t milJi yolunu takib eylediğini ilive 
giz e~e ~r . ı surülm.üştür. kiiatı ile idare ve • ' • . mış _ır. . günü toplan&. t bl • 1 ki nep-iyatına lngili~ radyolarının eyliyebilirdim. Lıifı kısa kestlm. 

Dıger taraft~n, Almantıu· ise, ha'kkındaki katı ıııa ek kanun la - Meclıs Çar~arrıb·l e lğİnda bildiri en- cevab verip kendilerin'! taallUk e - Fakat bu münasebe~le de anladllD 
Ruslar tarafınoan kPncii safların.. ·h ·ı ! neriel' hasılatının ya. caktır. ler te.kzı"b edı"lı"yor den kısımlar hakkında tekzibler . lduğ ·ı .... 1 Yl ası ı e e ki muhatabım. "ufku uyandırabi -
da vaki O u 1 eri suru en za - -- n-retmelerine mukabil •·"oskovanııt • · 

1• w ı • • d l a Alman -.. .... ıecek bir veo;ilenin mevcudıyctıae yiatı müba aga l buluyor \'e ya.. o·· BotJazıçın e us la uh f 1 d' . k !anlıyorlar· Bütu"n bunlaı· go"sterı·. un g • . M k 3 AA) -- Bu<l'iin ısrar m .a aza eye ığı sü ut samimi olarak kani bulunuyor ve 

bi os ova O ( · • eo • t to-b olımlflur. Nihayet resmi Sovyet a- b ık· d b bana 't' f tt' k 
bor ki Sov:yet - Alman mücadelesi k ' nakı·ıyat har ~ğgı~ L~ tizert ne~l·edilen .::ıCV)e e - janaı ırTaa>ı, memleketimizde hRsıl İa~İy~rd:. u~:u,..ki 1 ~:e.::t ıı::. 

ir propaganda dumanı içinde gizli as er . d olan aksülimelin ifade eylediği de- yanlıftı ve bilmesi lazımdı ki bu 
. bulu.nmaktadır. Vaziyet bu duman ld karAISID a Gece kıt'alar Murmansk, Minsk vamlı teessürü mukabelesiz bırak . - memlekette herteyden evvel ha -

miçınaz· d ... e uzun müddet gizli dura manevrası yapı 1 T Lutsk bm.gel-s-ind.? . şıddetl! suret- manın sarih bir utasdikıı manasma kim olan kanaat · millidir ve milli ' 

Japon'W& te muharebeye devam etmişlerdir. alınabilec..aini anlam1f olacak ki 3 - .. ~ menfaat her diifüncenin üstünde -
Mulatelif devletlerin Yazİyetleri c.s.tta"ah .. ı ~i sayfada) Cephenin diğer bölgelerinde · sık bu vaziyeti aydınlatmaya lüzum dir. Bu itı"barla realiteyi bırakıp 

A cıktıl <: tla 1 S Alman harbinden !On~a 1 ı . k 1 .sovyet. lman harbinden son 00._.._...d ..... , en .mu'$· :tar . r. a.- ovyet • . h .. gece keşif hare.tet.erı vu ua ge - gönnüftiir. Fakat ıu noktaya sara - lıiaae m.aslub olmadan evvel çok • 
..... .,.. CL'• t 1a l b J 1 l ğı vazıyet enuz . .. . --.. 

ra muhtelif devletlerin vcazi'-•etlerı· t d 'llf(iığı vası a r a ıyı ır apon ann a acıt . . mı.ştir. Kıt'alar tecemmu etmış ve halle ifaret etmek lazımdır ki Hit:- düfiinen bir. memlekette bulundu -
J ın a ay l t . b l b ıı· d - ·1d· Bu varıvetın ue za . ' l B .. 1 , 1 

artık tamaınile taayyün etmiş bu. tatbikatı ikma e mış u unmak_ e ı egı ır: _ ·itle d ken _ topçu duellosıJ o muştur. ugun er in nôtkundan t•mam atı ıün ğunu kendisine hatırlattım. A,..ı • 
~~'"'- man izah edılect>gı ha ın a .. · l d d ı t T ._ _ı_. ı ı 1 bund ld d• lunm<U1..ı.adır. Türk•y·.? ile İran bu t dı d' . b. 1 orulan Japon söz -t duşman Kırelı berza ıın a ev e sonra ür" U&uyucu arının ıttı ama lflmız an aonra o u ve o 

hanbde en kat'} bır bitaraflık jz _ a .J;li Lfıtfi Kırdar ve ben bütün c~-=~ «B1: ~':;k ~azik bir mes~leclir11 .hududunl'uzu gcçmeğe teşebbüs ırelebilen bu ta~b, bek!enildiği hakikati bir parça anladı. 
har etmiş bulunmaktadırlar. Bu • bu harekatı büyü~ bir .. gururla deml·Qtı·r. etıniş ve birçok defa geçmiştir. Fa- gibi ıaliliiyetli bir Sovyet reci.lü 5 t · m ı;; 

·k İ'i~e sımdı boyl ·· ~ R •"ından deg-il, ((Tasıı aı'ansınm • '"' VC:.a9t,,., Gm•9 na mukabil Romanya, Macaristan, takib ettı · ' ~ e go. Japon gazeteleri .ise __ usyaı~ın kat her defaşın<lı kıt'alarımızın -..- ı-
'Finlandiya kendilerim Almanya • ğüs kaba~ı~~ bir tatbikatı seyret- Almanya tarafınd;ııı mağlüb, edı . - ateşi ve ·mukabil hücıımları düş - elbette ki talimaHa vukubulmuf, .................................................. -

b . ·· tt tik' k S mekten dönuyoru!. 1 ~. . b retie Asya kit asının ~ · . . .. fakat k~ndisine mal edilmit bir 
nın ırer mu e • sayara ov- .Dün gece ve evvelk~ ecegım, u su •W• • mana agu- zayıat vı::rdıre't'ck duş.. muhbrası olarak kaleme ahamıt -
yetlerle münasebetlerini kesmiş - 1 van bu harekat bugün ge~e baş. görüşülmesi lazım geldıgını ilcliye manı ilk mevzime tardetm;ştir. tır. Nitekim bu muhtıranın aleJit -
ler ve bu devlete karşı harbe gir - ı.. d b' . (dun) sa. sürmektedirler. Alm . d t b 1 ·· d f lak ileri sürdüğü iddianın hadiselere 
mişlerdir. İsveç ise, harbe girme- at 22,30 a ıtt.ı. Manevralar, bu Bazı iddialara göre ise Rusya . an pıva ·~ a ur c:rı uç e .a tevafuk etımez görünen tarafı biz -
mekle •beraber tam bir bitaraflık kadar müddet daha de·.ram ecie- inhilal ettiği takdird~ bir Alman - kıt'alarnmızm .bulundugıı mcvzıe zat A~dolu Ajaruınm dahi nazarı 
sayılamıyan bir hareketle Alman- cektir.• Japon çatışması nazarı itibara a - hücum etmiş ve muhtttebe nıe~ • dikkatine çarpmı, ve altına .küçük 
ların kendi topraklarından &eÇ - TatJbikatta bulunan zevat. ak. hnmalıdır. danında 300 olü bırakmıştır. Duş- bir not il.ive ebnelcten kenditini a-
melerine m\Uaade etmiştir. JsveÇ şam üzeri saat 17,30 da vapurlar. (Radyo sazeteMndcn) man çlevlet hududunun ötesine çe- lamamıthr· Anadolu Aja.•ıaı, bu 
b iecf ~ bir nutukta İs.. la Büyüıkderey<' ' giderek orada Japonlara söre kilmiştır. Ayni gü'l Viborg böl - notunda, .. Tah ın bu hususta bay 
veçin barl1 dışı~da kaldı~ını bil • Tokyo 30 (A.A.) - Ro~ ter: gesınde düşman bı::- karaya ıh~aç Mo'o~of tarafından yapıldığını id -

. le.en: cBu. b.:r defaya tnahsus- Denizyolları ~<~~resinin Kadeş va- Sağ cenahın org<mı olan Koku- teşebbüsüncfo bulunmuştur. Kıta- dia eylediği tekzibine fU aatwlarla 
diri! :ıcral' etm1Yecektir'• sö 1 . punı:na .geçıµ:§ ır. . ~ b' min Şimbun ga:tktesı, neşrettiği ıanmızın kat'i hareketi ile> duşr.~a- mukabele ebnektedir: 
turı te -ıttir· · z erı- Den.izyolları İdarcsı, gemıde ır bir başmakaleJ~ diyor ki: nın ihraç müfrew.;ı sahilde ımha ııSovyetler Birliği hariciye komi-

-"'l.'ıe... t· i d .,_,_..ıptr ~ad.eş va.. · h ası U ni ~·. . 11~ıyc 1 se iin bayret pun.ı Marmarada bir muddet do.. .Ejer Mihveı· cgemony - edıhniştir. seri Molotof'un, metni bize Tu 
~işının bir şekilde taayyün et.. ı tddan sonra akşam geç vakit ralları ap.>ak Rusyanın Asya k_ıs- Dünkü muharebl•Ic-rcie h~n·a ajansı tarafından verilen nutkunda 

uyand\~~ci Sovyetler]el mhünase - l~ana dônınüştür. mına yayılır.'Oa, Japonya vahım kuvvetlerımlz 53 clüşman tayya - bu hususa dair yegane cümle fU -
. tir vı, ·~ bu surete er şey- meselelerle karşıla~acaktır. Dış resi düşurmi.iştiir. Bmm k::ıyıbla- dur: 

:iını· 1'~~\~ınıanya iledV1işi ara.. Alma-n tebıı·g'Jı•ne Moğolistan ve şimali g::.ırbi Çin rımız 21 tayyo.redir. 15 Alman Sovyet - Alman paf<tına riayet 
iy»"' ~ a,;ebat ay ın anmı~. mıntakası, bundan dddi surette tankı tahr:b edilmiştir. Gece avcı edilmediğine dair ithamlar tasni e-

den ~i ıııııfl rıizaın.a geçmiş ve mu • t müteessir olacakt:r. Ru:; - Alman tayyareleri mü'kı>mm~l çalışmıştır. den !;iitler'in bugün~ü. nutku da 

Vsı~~ 'Jl ~ p.Jmanyaya bağlamış go••re vazıye haıibi şarki Asyada Ja,!:>Onyanın d keza bır yalan ve tahrıkbr.n 
-...ı::\.,tııt1 \Jlll~tır. Vişi komü - refah sahasmın coğrafi huchıclla - Beyaz Ru, or usu Hitler'in matUm olan nutkunu 
oldu~ .sıı;:: bir mücadeleye atı~ (8attarafı t lGCİ ıayfllefa) rının sarih S'Jrette tahdidini lü _ Moskova 3~w. (~.A.) - T_~sa müteakıb Molo~of tarafından Sov-
llistJ,Jjerle bır olduğunu gös - Lemberg kaleıiııin ıukutu ajansının verdıgı bır habere gore yet Rusya hesabına bu nutka kar14 
lan dr.".: Berlin :lO (A.A.) - Alman baş.. zumlu kılacaktır. Sovyetler Birliği Bevaz Ruskorldl u. vakit g~banen 'biy~pbı~andredhdiye-

··• lfıtif· f u da müessir bir surette u an- den bütün c1 ııı ız e aber• 
terJllW-... vanm görüşü ile ngil - kumandanlığı tarafindan neşre - orduları b""'kumandanlığının fev - sun F-'- d k r · ı_ Jtfl,,..., -.. kt dır dardık. -at re ey ıyeta o Ka -

ti.~~b ~:~p~~:~eh~~mh;u~~~~t~~ ~i::ü b~~ı~~b~;:e~ ı::..n~~;~hka~::~ kalt:~~=;~:ğibugiin Alman kıt'a - ~[.~~·U;;·;ft;~;ı;~j· ~~ :~~~. ~e=e~:mh~~~:;:~X,: 
ın .. termıştir. Bunu ı a e - nin Alman kıt'aları tarafından lan taraftndan zaptedilmi~tır. Al T kı teessurumuz o kadar derindi k.i, 
b~ g~zif , veni Avrupanın zaptedildiği bildirilmektedir. man harb bayrağı, bu aabah saat komşumuzdan hu hususta bekledi-
mek va esın. • · ı Al O d b . k i . .. rinde dai- d \J • ·ıaç w• . ed h ve hamisi sıfat ı e - Lemberg'in zaptı 4.2 en en a enm uze Adı egışen ı gınuz en ?-: ar~ke~~~ç~k ve i~ : 
kuruCUS~erıne almıstır. Avrupa Berlin 30 (A.A.) Alman galanmaktadır. ten gelmesmı dıledıgmuz samımı 
manya • J ol;k şekilde bu . .

1 
on Alman asub·ı . ___ ....teyiz. Çok tanınml!. •• b. ir .tekzibdi. Kaldı ki bizi, bu nevi 

devletleri de sem J • 'eli 
1 

· b h b 90 ı Y p Bir eıcz-- b t .. d leye ist!rak ctmelı r er. In bati kontrol edilemez ve hiç şüp - a tan en m 1 · de kahve _ • Alman mü.tabzarından ır up lddıalara inanmaya sevkedecek or-
muca e ~ Rus komü i . besiz biraz hayal mahsulü olan bir bir sabı~s.ızlıkla ev ::~~e ve so~ ~~ oruz: tada az delil de yok değildi. Sov -
giltereye gelince n zmı tarzda bildirilmiştir. lerde, kilıselderdf• ::ıın ve oparlör- u ıtczac; çekmeden bir tüp çıka - yet Rusyanın bir müddet evvelden-

Bir romanımızın 
adını değiştirdik 

aOöniiliti Fahişeler11 adile yenı 
neşre bafladığunız eser ıçtıınal 
bir romandır. Muharrırln bunda 'l 
eY'Vel ~ıkan .cemıet.llk Günah _ 
karlan ı&mll eserıle aynı ayarda, 
ayni nezih üslubla yaı..ılmıştır . 
Buna rağmen okuyucularımız 

dan bazılarının adına bakarak 
açık saçık bir tefrıku olduğu veh_ 
mine kapıldıklarını aldığunız bır 
kaç mektubdan anlıyoruz. uSon 
Posta.. herşeyden evvel bır nıle 
ga7-etesklir. Sutunlnrında, zan _ 
nettikleri gıbi, bır eserın lııtışJrı. 
na es:ısen imkan olam;ıu:h. Bu 
nu kat'ıyetle bildırmekle berabe; 
bu okuyuculanmızıu du.şLilklerl 
yersiz ~ürü de izale etmek ü. 
zere muharrırınin rznile romanın 
adını değiştiriyoruz. 

~eri takıb edecek olan bu oku.. 
yueular neticede peşin verdikleri 
hükümle :haksızlık ettıklerınl an 
lıyaca klardır. 

ıSon Posta• romanının aduıı 
değiştirmek.le tamamen okuyu • 
cularmın gazetesi olduğunu tsba. 
ta yenı bır vesue bulmuş olduğu 
için ayrıca memnuniyet duymak_ 
tadır. 

Romanın yenı adı t Günahkar 
Dünya» dır. Tefrıkaınızt mutad 
yerinde bulacaksm~. 

ile iş birliği yDpmıyanlar Avru - j .. aret edildiği.Pe göre. hasn:ıının ka~Iarda r~ YA·r an zaferlerini bil ıyor kağıda samıaya baılıyor. Fa- beri takib eylediği kavranılnuuı 
Panııı düşmanıdırlar. Almanlar ~ k ı yıatını lenn ba,ın a. nb1 1.v 1 r· beklemek- ~-t b'u tu"p ... özümüzün alrfkın ol _ ----------------------------

d" . d'w• d . ve hava uvvet en za clirecek bususı le ıg e ı .. - .. ·~·ı ır====--===-----------====-=-=--=-====== fn.giliı.lere lŞ geçıreme ıgı için b:i: mevzuu ederken hiçbir z~ :
1 

d' H Ikın heyecanı son haddını duğu tup degı ·· 
bu maceralara girişmiştir ve bu 1ıı·1c.· bir kayıd ve şarta tab tbe 

1
1r. tua ilk muvaffakiyetleriıı _ ,Ambal&jı mı değiıti? Sabahtan Sabaha: mİyetler üzerinde yaphğı bu yık1-

İ man a a 1 
• hatları umuş r. · · • dd"d • cı tesire de hayret etmemek li -

Yenı. harb Alman - n"İ1i7 bogvuş- Al nlar umumı b'lcli ·ımcai her tarafta sevıııç nı - Adam bir sanıye tere u geçL Bu··yu••k ,., olmıyan im~ oım' ~·an bir bilanço- 1 n k 1 1 I" zımd ır. Kütlenin sevk ve idareaiııııi ~--mın bir safhas!dır. İngilizler . ~1. de par a... ,.. b" . ,_ bı'r d ıarı ve vatanperverane şar 1 ar .a riyor nihayet aöy uyor: 
:u....., "'"""" • ti kısmını uyuıı;. ka lanmı"tır. Halk sokaklarda hı- ~ Sizin istediğiniz Almanyadan Üzerlerine alan mes'uller ki her 
divorlaT iki, Almanya Rusyny.ı da hava zayıa Ll. d göster arşı y k d • • _ _ıı•v• • f /ı k 1 k t' .. st.. .. 

J , t' B' zafferiyetı ,e .. ın e - birile kucaklaşıyor ve . u.wan an - hazır geliyor, brzun vcruıgıma ıçı t ı • mem e e ın u un ve muneYYW 
rn~lfıb edince bize dön'=Cel( ır. ı. hav__ae r;:yret etmitler, fakat '-~1ra larla askerlerin kıymeb ... ?~kkında halinde getirtilerek b~a t~af~ - e l e zümreleri olmak İcab eder, onla· 
naenalevh onları takviye etmek. :e:vetlerinin kaydettiği. te[8 .. f 1 }r hararetli mütalealar yurutuy~~du. nıızdaıa yapılır.. 1kısı de bırdll'.. nn yıktıkları düsturlara müva 
lrendimi'zi takviye etmek sayılır.• ı.:1ı:1tında büyük L~r ihdt~yat ;..h:~~ Alman milletinin zaferden kat ıyen batta... Kıymetli ll!'lladaıım Necmettia olarak ferdlerin de keneli araları• 

(Radyo ıre-test) ~unıat veremenıışler ır •. 
1 

. ha _ emin okluğunu kaydetmek l~zım .- Dinlemeie tahammülümüz olşa Sadık dikkatle üzerinde durula - daki yardım, sevgi kartıbklı iti -

t _ _:ı:..1- ae diyorı.r? ka Alınanlar. ordu}arının ı erı ·mal dır. Bununla beraber bu serı netı. bir de fenni konferanı veorecek.. cak bir mevzua lemu etti. Üstadı mad vazife bitlerini hiçe sayrna(aJ. 
ns- · ldukça sen yapılan şı b ki · d ._. d endi•eye diifüren mesele ıudur: k d ab.. 1 b'lir? 

Londra 30 (A.A.) _ Halka _kısa reketi o .. · d ıs celer e enm!yor u. . r -·-.--.len çıllerken camea;an a 'T rı a ar l ıı ne o a ı 
h-:ndeki harekat uzerın e . • V lk.i h B b ht azetesı ~ 9· oHarb, uırlarca insanlara tel -

b
• da parl"k nıuzafferıyet- cep ..,.. kıta oe sc. e~ eo ac .er g bir ilin gözümüze çarpıyor. ıze Geçen Büyük .f.larbden aonN 
ır zaman .. d ] gwı j ler ve hücuma geçen - Rus askenrun kıymetı hakkında ___ 1_ =-~edikleri ilacın reklimı... kin edilen fazilet, merhamet, ka-

l a<leden Alman kuman an ı ~ rar etm ş ·ı 1 d'kleri noktalarda- 1. kt verme- -. rfi nun ve nizama hürmet gibi mef ~ cemiyet içinde marazi cinayetle .. 

e.f
erk. v munu'"• ... a' _1.: sabırs.·:zlıgı !arının az ı er e ık. Tşlerdir dikkate şayan .ına umal verme e - Dikkat e(liyoruz. Adının ilk 5 ha • rin, nıbi dali.letin dimafi tefCY • 

arı ll J,. t.>tUb. mı teb ı.! harekatı meıı ut geçm . dir. Bu malumata nazaran Rus b' • ı'stediD-ı' ..... :z ı'licın ılk 5 harfı- hwnları iflia ettirmittir. Cemiye-
. --s • .., · h 1 lar Alman ~ay · d ld 1%11D ... .... vütlerin musabları artmıtlı. Hu .. 

teskin etmek üzere u ~.... b · Halbuki miıte as' s . askerinin, öbür . harb e .. o u - • t--...... en ayn'ı.. tin temeltafl sayılan bu kıymetle· 
b .• haftadan erı 1 . . bu noktalarda da bılhas- k aın -·-·· kukçuları, doktorları, ruhiyatçıları 

li ~ n ·ederek ı ıı ret erının 'lk h d fi gu~ gibi. müdataadrı _ rıııı em - D''kkindan aldıgw 1 kumat parr•- rin biçe inmesidir ki dünyayı fU 
g eşıph 'nde cereyan eden ha.. b "yük olduğunu ve ı e e k ld - 1 u Y-- •• • 1 d d h çok düıündüren bu baletlere tam 

şark ce e9I I A nu yap - Ls:,o; ve Przemi!l olan bir taş~rma mel bir as ,,., o ugu a.n a· ını kelepir mal gibi göstererek so. veya bu reJurun su tasın an a a İsabe~li tifa çareleri bulunmadaa 
rekAtın bir nevi bı ançosu h .... k til Alınanların Pr:ıemıslde Ştlmaktadır. MI iistahbkem rrl•:-"·k~l~r· ~akta bulduğu safdile daha pahaİt vahim akibete :.ürükler.. ikinci bir haile beceriyetin b .. ıu 
maktadır. f'k . bu bi are e e k dek.i garnizon ar se at ve ıya a e -61 .b. ihayet mazur Muhterem Ne<.-mettin Sadık ka- :r -,, 

;Mütehassısların ı rınce .. - Hak olan Sovyet ıtaatını çe- dövü~müşlerdir. Sovyet askeri mü- ~~b'!I~ • .,_.ıpn gı ı n naatinde isabetli ve endiıesinde çökmüt bulunuyor. Harb, içine gi. 
'k' ııokta goze ~uvak 'ıstedı'lc:lerıni tebarüz ettİT - ' . d b" "k b' gore ı ı.rız. r 1 • '- b' l hl'k 1 '-'-ıançoda bilhassa şu ı ı vırme dafaa tertibatı mşaksınd? uByu d •r Ticaretini İnlan hayatı üzerinde bakltdır. Bu harb devrinin gös - en er1 ya"an ır e ı e oma~ 

__ ...uokfadır: mektedirler. h eharet gösterme te ır. un an ha k . . terdiği ahlik örnl'Jderi vicdan asa- kabnıyor, i~k dünyası için de 
çaı-yu .. ~Ge· k Baltık mıntakasın - Buna muk,.bil Besarabya c~p e- mb .. şka Rus aakeric·rı disiplinı- rı.ıyet yapan fen adamının re etıru letini, ak.ide ııalibetini ciddi su- hakiki bir afet oluyor. Falan ._ 

ı re dl . d ki Alman _ Rumen kıt alan "' l\l r·h d h T mazur cösterecek sebeb yoktur. 

d 
- kse Besarabya budu arın sın e kt e hiçbir üs _ etmektedirler. · aamau d' d :ı • 1

• Sıhhat Vekiletinin yerli bir müa- rette s&nRUfllr ve sanmakta de- filan devlebti bayat ve istikb•li. 
a, gere t hatıar• bı'ı·denbire ya • yerlerinde sayma . a V d ' 1 0·· harb esnasında itiyad e ın ı erı bü' •. d" d ta 1 mJf vam ed:Vor. Üzerine titrenen §Cf- falan ve filan rejimin baka ve İnbİ-

d So\,ye • • 1· .. l"k ide ede:nemekte ır er. un il d k tulanıa - ta,bzara tün unya a n n ·ı l!.ı~ d l 
a _ muvnffakiyetsiz ı· tunu e bl'~· lı mu bazı sakim usu er ~n ~r . bir abancı miütahzarınkine çok kat, tesanüd hisleri ise çoktan kıy- aau eği • medeniyetin ve beteft. 

rılamamlş ~e. bM n kıt'alarına neşredilen Sovyet te ıgı, esas k mışlardır. Rus tayyarecılerı açtır ~ bir ad takılmaMna müsaa- metleriQi kaybetmiılerdir. Dev - yetin ıelameti mevzuubahstir. 

!~u~::~e;ç~den n~ovye~. kut~r~i- ::~et!ı~r!du~t~~.elı~a~~;~L;~~e~~r. u- ~~a:~c~:::~d~::~ . ~~h~::~~ .~c;" : de ~ .Z:~i';~~/antt,ı~. - ~;e..=io h=:;uv;"~: ~,,.Ju.,. C.JııtJ 
lerinin ehemmiyeti tebaruz e • Alınan1ada te;puaura sa - kabı fıkdanı hıssedılnıektedır. ._ 
:ın.iştir. Berlin 30 (A.A) - . Bu 

are zayiati sıb.. 



4~a Temmuz 1 

[ Şebir Haberleri ·"' S POR ~~~~fada) 
Et!irnetfe iJutduğu 1 Kah"ITe tevzı·atıııa AbdUlhak l:limid~ Band•rmada vanıfan f.ii~=r.~:~:~ ~. ata .. ~ . . .1-.- iemli 48 draıabl {kabili Bel>k lı 

uvn•ı.VJ;I S O d.. b ht ~fikası aleyhine şerbest gtireşier ~~> ~~~; !=~t~~h 
adam ~!llt!ı·tandt un sa a an açıla d l3andırına (Hususi) - Bura • tc~bah.irlere ~rşı mücadele içi 

:~ n ava dak" ~çlık J<lübü p f . kullanılacili.ır. 

(~~~~·;~:··~:;: .. =~::~'\ itibaren başlanıldı r:.-: .......................... :-··-..._ =~!;~:~~ e~~:~d~~:~;~ b'liB~~l:t:;.~:~~eı'.! ~: 
: ...J ~ Olllı·ı ~ ,.J : Ş ~ ~ ıı'-1 : zar günü yapılan bu musabakalar_ lıelbahJ'lerın sur~tine uydur.ara 
E a, "'< r. .. ':. tı• - ~ ~i Ba,,.. ~ ! -da binlerce seyircı hazır .bulun - onları taki'b ve hrç durmadan on 
: ....., -~ . ~--ete n k 1 hl ""' k h k E •atarak tSOO iiralıır. .. ....ı e :ntU§, karşılaşmaiar heyecan ve a- l~rı. bcai.lalamak :imkinların:ı ma 
E ~~ ~~~d m;m ~~ r a elıere ma ut a ve ogan- i mi vermi!1 i laka ile ta~ib edilmistir. Gür~1ere lık..::~b k . "li ---1.. .-.ı-·ı-
: cngmı vuın:yor vat. l> aewı '- İ K-ara Ali ~ ; U .. Ah d R aoı ~ U1UunMırın w 
\~---· ____ .. __ . _ _.; lar _ı:iddetl.e cezalandırılacak ~~--.;;;;;;·~~~~ .. ~;:~n manyalı Hab:;s~asırn, m~ıfila;~ dçuştl~tliyh~)eıJ~r1h·vıe> .U~.§ .mukd L. 

Ali · · d .:b" ı:ahacmm .E Y" 'Ve Polon:v ı hı .. . . . k c erı, a .e ua tr eı e Katşı u . ı.mı_ırı \? • ır a _ ~ - - ~resi .E.ay.an Emine Hamide ,...,;.,of;.,. tİka 1.. ':' . gureŞo;."'1 ~ı~a - el. Janı.lmakta ıoim devriv:e tayy.aı:e • 
~im def ae aııam, .iriilW- K1ıflw t@'vz~atrnn 'dünden ıt' 1 ~t..:~ • • - ~ Lk d taAfıı;ı.a,an ıneı·bum..ım reftkası UL&oj~- gure§ Kara Alı ıle r.o- l .....:-.J ,,,.....ır d . . . .o.... 

•- .a....&.- _ _D_. i---b·"" , ı - nunu ınuııum.erıae gor-e .... ~ ın a ' lt1nyalı arasmd::ı ol t K e.1..UBJen ~ ana :uu:ır..mlJ.3.. ~...u 
-ıne...:: _ u~ ~~n ..lb_.,• u-ıa baret ~1şt11·. Kaza ve .na - takibat yapılacaktır. Bay.an .Lüsyen ;.aleyhine asılan se- ru· .. . muş ur. ara :dan .maad.a ;hu. kabili ~k .haıon 
kaçtıgınv bırkaç gun evvel ıyacmş.. hiyelerde nofü ve be'kriler \'asıi~ . ned iıptali davasına asliy:e ;3 üncü ı. ~~ guzel b,1 oyundan _sonra l t'" l . . ,._ 1· t d 
1.'sk 6uçlıll ,A]; -düc hrimiıde va- . r . _ r Aynı :zamanda 0u ;kuru kahve- .. M'kiıbmı tuşla yenmiştir. ıklııci ar. mo or ennın .-a ıye ını ur 'k:.-.,. &k ar şe\ıeslim ~-l sıle ~lere fişler dagıttlmı~ur . .Btı cJyli [kontrolla müblle:f ;memur .h~~ .malı.kemeslBde ıdiin devam -bnjıüqrriayı Mersinli Ahmed! dur~a'k surett!f>, geceleri tahtel 
miftirM' ' a ı~ye 1 

- :fişlerde her evin numaraaı \\~ da cezalandmlaeakt1r. <flıCÜıl:n'.:İ§Ur. :ü.d.M; '!hlbeş ~sım yapm1şlar, eski :a ~ biihtr ;llU,YUD ~ae 'Çikt!ğı %.afJla 
Jllrd~ rk 

1 
tah ~.Ji aeı:cden alacağı s.aull!i:rr, Bem:ıi mi.if'.sse.se ve .diğa- ~- du v.a!~ ~.zu :~ l>~~- ·ıncrfür güreı; yıldız!mız kuvvetli m:ılarm seslert•11 ..avlam.ak · A 

L!k~u ..... wu_t:~ı ıAçle 7•P13 ~l -~ tevziatı 2i0 ;gramlık !ka • Jrullerln Daıe'll'UU" -ve -ın:üstahdsnle. --~~~ıo~\""n T ::~r"""e satm.: rakibnfü altına alarak tu~ getir lar.ına da malümiş. 
«ı ... n~ıees.nue ımn ~1 o a. palı pak tler · · d _ ılınakta -..-- ~~- ~ ... ~ ,...s · · .. ~ . "'"" - Bu balotıların ~ ıb.m;uai 
jrrlığında altın ve antika p;;ıradan e ~~ e .. y ... p. - rinin kalnıııe .ihtiyacı beledi.Ye koo- ve Jlıendisi.ne_ .1500 li:ralık bir de .se. :n:şt;ır ... Mulayıme Takıh çıkmadığı ~ M!rlıarıgi ~kaza v:ukı:ılBl 
m~~ :Jla•1 bn d~yi ~inin ,dır. Bu paketrerırı. "':ze~m~ satış peatifi iarafıaıiiarı temin ..Wna - .ned ver.mi§tir. lşte, ..kar~ı taraf bu ıçm gtrreş yapılmam~r. dıa ıbwiların ~Jisseıır:. haline 
~arını kazarken \fr çanalt içeri. = kur:a:ahv;-;~~~m:.y~nl~ caldlr. Kooper.aiif resmi .nies'6ese ~ın mevz•.mlıalı~ ıolduğunu ..ileri .. • • • ni, denizde yüzebilen bir g~ ~ 
si:nile bulduğu anlaşılmı_ştır. :P~ra- .,__ı.. ':n"!ııL'\.tır. :e.....a~ tak .. ~1~ beki ve teı !:küllerl.'1 :rnemuar _.ııcleôini ~~~ve ıpblin: t.aleb eyle - TJit ıldJUrJ JıadısestnUl line ;ifr.:ag~ edilebilmeleri m..:,; __ Bil 
1 11 

'F "h d . .0 ~ ıut.Uve ~ çuuıgı aıru.e u- mCAı~ .. --:- l 
ar su _an a;ı evrıne al. <> up, mı "Sa'tan kahveci ·san7attan meno. tesbit etm2 k+ecür, memurlara kah. ~ 1 l .. . ~ M İmi~~ sımetle, :Der hangi bir semd> 4D1a 

uzer.lermde mdanbııl> yamıchr. lunaaik, mim 1t ma lta ve ~ ~n batlanacaktır. . ece SP,( e saz alan E~ .. ',lf • Y.ide tıavada ,;ıçnak ~'live.tin\ 
Ali bu sen;~in oi!' mm.mı :;E - ~nca 1 orun • ~denin vekili böyle hlr ~ın . ~tahy.adan. havai.den.it ie.l"F- ka~ mı ...;.ar, teh ; . · 

:AB.nede satmlj, mütebalc.iainl ..de f • et• • ~Wııuu .keyfiyetin; n .noier ..e»~?-1'1e tırıp ~ld.i 1baZı ın~vaan. ı:ienQı, limlMikte ~ :üslerine .bih 
~ gelfükten •Olll"a. Emin - '8ll8T anay unn sabit oldu~unn söyiiyerek, ez.cwn-Jlara veren v~ bıı mııtavassıtiar ta- D!ll 11iirtllllll&te imişler_~~ Bu~ 
,..,fir:ııııie mu:1e.Yi Alil' s.v:r.a:fa sat • • • le, 4iemifiır Jtl: . l:r.Jlfından da yii.bek fiat1a .-ıt.J.ia çı. yaıeOaie rle, &nizaltlarnuı «ar 
-.m. '31falftl ·k~ kafıJJ 12 Jff c- Fakat, .mdm muvaza.-.lı ~!- 1 k~ıid:1ğı iç!n ihtikar :t>uçile aley - RlÜcadele s!Jihlarnıa• .::ınalit bu .. 

Ali -diiıft .aı~ abms1 ~ - ~a J ' 1 -. ı.u ~ ~'11; .edi~gi hinde lakibat -yqılan Abmerl Ar. Jl'!"""'kta ~-· 
ı9İIMie! 112r."-.t9l-V.!ıft '·adlff ha • afa.._j. ; takdirde, temıkıse . tabi. olacagı~l! carın -bu .,.~de hiç bir yolsuz hare- ~ yazdığına 'll•araııJ 

-.9en ıcabil'Jlir adaman. :tkı- 1 -•dlil.Jutl 4' PiS J 1,lal\ beyan eimifta"k. Şimii ıse senc.cfrn. keti ~ır. "P.iat ııııüraka- A~eribiilar 1-1 ceşid '.baJonlarl 
,. .• • ~:ı.....- ·ı~· iptal.inlien vazgl'çerek., davayı hi~ be lmnıi ti;;. t......-..·kl ~n .a~ • · sah~· 

11Un tıüılwus-e 'U4Wal ı.ııerı ~ ... ı i:Evwel:k.i gün .Mecidıys·· :ünde B' _ . . z ,,.. ""'~- • • s~ıı yap .,.1 •;Lı.... er»:: mm b!mr .-ı :aıır-
iJilm Pitum &~elim 4t1' «a _ kaı:ı.lı . • . Of. ır miadet 1!'\'Vel :ıiuliç ~e . ., seı !!':fe --.rw-,uuu..> neDoe.awtie telin Lo~ 52.5~u ricilıt11ıekulla:ıaca.klaım1• J 
.,__l'!f'ti . il . ~·· ~...ar -~ w.ka olmtış, hir :ladm 'iinde ıvulmbuJan feCi 'b1r einayeitilı Karşı taraf vekil! ise, satışın r.1111<> .:malo:!.ıı.ımn:o" ve 'L.11,_ m-L ... ,. <i" i 
- 1§ emezuım:ı. '"Q'C"lu~·· • :kead:jısjpe SQ.rkuıtıI k: ~ diiD b d 1ıBiz ... ıvı-~-. .dair ·aa· .,.... ·• 5-_.. "'"illr aut!. H 
~eium'11m'1ik s•ıWl E • ~ Ki~ ~- ~~ ..... '""f;C :kal. mtihakemesi 2 nci a,ğırcezada ~t e diL ~uu..~ ~ :ıt :anın is- ile beraıber 62,.5. !>5 kuruja satıla - -~u·• ft 

-c'mtE'1e-wv4clne kanrr "V"ermiştir. n w ırmı taşla Da- ticeinıemi§tir. . • e Pmf!1D1ş o~unu .beyazı e- bilecejlııi 'kax.ar altına almtjtu-. A.. ''°' .. ,b 11 

ŞlıDıd.1 ..aır suretie yar~. HPı'senin su ... 1usu 'l!Uaeyı.n b!r ~r.ek, dav.anın reddine Wil.r ve- radaki muuvassıt b.azı .kimseler ,..~ (Bapera.fı 2 nd ,..-L-..1-) l 
lıUrık-anmda ıı:r -+~-ı.... . !U :r k .rilm . . . f • • '"" • • . • ~,,,_.-

e.iao -wl _ .. , _ i ~ . --...~~ Gllıd .- geee Jta!ayı ~e'\dlkten :.sanı:a, • en. eliU1U iBtıerıUŞtil'. . kurup kada:- fazla fa~ila Jiatış :va.p J;iya~ı.n !~ınc dalmasın. J.apon_ya. 
lıftPUr.'fe Slg 1'BNln = nde ~ ~~ ..aıimda. • di'Sini ıe~erex. "Hasan lfilmlnae ~e •. dosy~!'ı teri.kık Me hklarrı içi~ ?~t:kar suçiıe mahke _ nın ısregı anc.aıc .sovy<:t JUıs~.arun 

b 
..:1..., •mt..ı. m,. ~ cwı ~ bember.indıe: bir 'baş°kasne evienmeğe Jcalloşan :kıaQrmı . bilcUrm~ umre idonış • meye verı!ıınşlerilir. U~k kı.ıvvetler..ı.nın -'!"glllUl 

ozaınetT ş tilRi w~ Numan ~ugu. h~ .geL • -1falllısl ~m evıne -git - ma37ı talik e~ştrr. çekmesı ile mümkün ,olabfl·r. Fa-
. m~ ~ ~1~. g!t t mi§lir. :Esnm 1rorkup, komşusu f14j• · U:ıküdarJiallleıriDİll $J>Gl' kat Sovyet .Rusy::ı Japo:ı te1ı~ike-

,l'tl7afar. A.r'•'"'Aft:ı. ~- M~cıdı~~:rıaeki 'iki - az.ifi imdada çağmmş, bu sıra- - ... LALlit un -- sini ihmal ed:'!.:ek TT.zakşark ..CUV-
"1VL uttf ltllliiit\ hikta lmır.Oeşık?-bır muddet ~ - llilAdlil • . Ü .,..- tl . . b'" ... kıs:rrıını ger" 

• ~ b" li"k :K"uçük~- da Hasan da elinde bir b~akla ye- Sthha Oskiidar Halmwin:J a: :ve eır.mın uy~ . d-
Şehrin muhtelif semtlerinde ,adan_._~: ~ımr -::la \ıikadaşı 'Rasim tişm.iştir. Bcyle{'e .nalarmda ba§Jı. f \fl.1i~IJer.inİn •.7.'941 Sah giillü ~naı 'De - ç~ mecburJ~'ctkaınci" t~şeceb· 

Vl'Lrn:uJ u "'• e 1 ıbo- Hr : . b·a· d V:GAtl • ""'' -~ . mı? Banu tlı henuz ı ve .1e 
muhtemel bJr 'hava taarruzuna tat:ıEl'mdan ta1db eann~e baş mı.. yan guşma usey.nın a ıse e ~iz bayuunı ~efine "':r'maıpaşada . • -
karşı s!.Per ,.~ iSlğınak :kazma faa.. mı....t-ır Uz:tın müddet devam euen sadece bigünah olan Nazifi bıçak. iıl:ı-1.a 1alktili hir -spor hayrAUlı y.apılacakur. Ev- mı~~,:~

2

\ .. -.;~ 1 . . d' 1. k' 
li 

· ~· · Ö Şe ·f :uaJIA:U --'~ .J _ __,_..ı •. __ ı_ ,ı_. --le]" .vOZ.U ılJlu.nae <: lCl!l ıvc ım ı, 
yetme devam -Olt;nmaktadır. Vi- bu taldb srrasmda rncr, n e - lıyarak öldürme&ile neticelenmj~ ,._. ~en ~ı..:& ıuır ml~ 1 J .· : he . • · · 

JMyet Jfaziııan !&amma ~ kaza mn .,anma ~1ru1~, 'kadına "be- tir. Dün mıb3h i\nkanuJan 'll!lwl yanş inhisar deposu önünde ı..flı- a?ony~ın muı:s1 e :ye ~ı:~ g:r-
ve nahiyelere~ ~ in.p :ıedi -raber ~e-leri yolunda bir ta _ 

2 
. gv c hk""""" . .SU"U mize ~elen Müna.kalftt Vekili Ce'\·-~dolu .klüb b:iıuıst öllliSn - dnu_yec~de.Am5erı~ın d.nvazıy~~n-.ı- .. ,,..,, l bul ~ 1"..~ DCl a ır eza ma c.u ...... ı .x d t K - ı· -A _ı·· 1\K"" ' de -~ -.iilııaı aTkadaslarına en z1ya OV:feı. _ar sunu "rı\'-

-=-ıı ve tlZ&'!tCr.l uJhm .sığmak ve "}gm teku.uerı e unmu:M.ur. ~ -ı...:t 1 ·cr:: . h"d' d k' e erım .rıreuay! -ıun .:.vıunaA:r.ı- meşaleleri temtrin ecleiw1L - ... ~ b~·.ı· k b t b - 1 · ..... ~ ı.~:ı.:-:-_d • . . ,_-ı... öm 1 ar"k d " "d Sd>Ul o an .ı:ı,useyını a ıse e ı cc. 1• Vı k.l t h -ı d . 1 d b" -:s ~et- raP'"""a cuıyen a ı e e ag ı o.; •.-..""'~ u-....w :ı Dahiliye y.,,.a- seu -ere a aşının uzun mu :ı ... ~1 ~· --ı...~ı . a at ıe a e ıne ag ı aıı:.c er c relik ır sahi\ boyu meşıille ya-.-. 1 _ b" _,_d. 
!t-iiA:- - .• -~ __ n......-· d d b k zayı ll1a1u.ı. eı.ıcı ~u erı e nazara 1 1. k a ::ı d .·ı _.-:ı~ n ___ .. ..... ~ ır mes= a·. 
~~nderihn~ Üi'lCI'e bir ftfPo.r detkuJUOLl evam e en u ta lb _ .. _ me.ŞgUl o muş ve a a a m· ar. an ~pua~ır. DmKl&n $0nra kol baş EJ· 7J lc4gn 
itHH"lama"k:taarr. lerille 'fena 1ıalrle -i_çerliyen Şenle alarak, 12.,:ieıı: mudd~le ~ır ih.a,p- muht1eif !şle:- naltkinaa izahat al. kanı Haluk Hekimoğlu taraf.lad.a .. r.ı>uı §a 

Diğer ta-raftan vücuda gctiti - beraber ~mekıri teklifini ~itin- sc v: maktulun aı1esıne 1000 lır.a "2ntşts'. Vekil, -bugün denfacilik günün mahiyeti l:teden .te~ o - Bir "-'lbtiyaTa :trft.IDW~ ~. 
Jen ıriüft.eJ:ek ve umıun'i s1pex:1erin ce büsbiitün Jll.Üteessir olmuj ve: t~nat vermeğe ına}i!k\Jm etmiş. bayramı münasebetile "J'apı1aeak ynn ~inınastik we ::spoT halcktnda r'Ö F.atihte Oitaçqmc .-oka,i.ında-') 
'ıllilf Dır &it.etle .bawlm~ma . .c- Doğı'.u dürüst 3"rilıtnıaa ..gL tır. m~e bullma~ktır. rüş~ er -ıyapılac~r .. A,-rıc:a beb.ıaayılı evde o&uran 70 ya•lanııda 
ııuey.dan v.erl!metneei ıiçın t.edb.iIJer din .•• Yoksa sizi polise teslim ede- v · & l fö• •• h .. d• Dün .saban şe'hrimize g.:?.en :Sih- ıeııbiın. • .a~ev ~m.berı~~. FÇID': Ahmed -ad_uıda l>1

r ib ıyay i:lün -
~r. rim!> ttlemistir. n.ar,&a mO rU B J• iıat"Ve :I.çr.mai Muaıvenet 'Vekilı ae hareketlen yapıl.ak ~au~ .gecen tih cadaesınden geçerken, Edime -

P•if xorıuumı iıanununa -göre Kadının -bu kat'! red cevabı ii- • hk med ~imizde biıı!kaç ;gün katar.ak ıtet- ku_tlulan•caklır. D.avetıydeıin Halk kap1 - -Sirkeci 1sırt~ıtı ı1 işliyen vat -
.koı ' . Ö.mıeri oı.r.Juırlaşı tecavii.z 'Se51 ma 8 8 fil .eu· • 1ttı evınde J9POI" kelu baş.kanhğaldan a- man Alinin i~ddti ,,.._.8Y"n 

t-Si:f 1'1av.a 1Jilnm&ına mfihSUi ~ e . • - v-e \Ş4e!' ıyapar:a r. hnmaal rica oluDur. ..adm~ ui"mnt, 'V\lcud 
plan ~ya ~ _şe ~arıyan es'isat.ı .lermı «>u defa daha zıy.ad~ .artrr - ~ir ımiiddt.rl: ~i Hali~ 'ieoi V..eniden :yaptlacak - -- -muhtelif ~n ıy~.ı..: 
,Jı::asd_:n ta~no_ edMıler veya M!sa- ~~ı· ;gezmelmnde "'"- Jai.r :vak'a o:bnuş, Kart.al römorlcö- ._ • d•t ti •;wılilıa ilıiallu abıle ıı,-. _ 

~;r~~~~a~A~;~~e~:nc~:;:~e. rar~ v~y~t.~mda~ «av -~~..J~~~a.:~r:n~~n~ Wt ~amırl~ 1 ece~ JJesılllı ~~a;~•= R~AD}rO, 
ıtbrı1acak1arc1ır. l3u µ;car .lhmo.1 il! f/IY~ ~'.?m~iı ~- yer.~n .. al- risiııde fıRılunım 3 "tayfarun iıoğti1-. J O r 1 - 2 Tennmız ~ 941 Ça~mba ~ _ 
-~a :&eJdiğı ia1"1i.rM.e a1t.ı ..M!'dan ~gı ltuyıık dür .iBf1a Omerin uze.. JMJarile ııeticelenm.işli. bpU.aıı ~ledi~e- f~n .. ~i -mü®ru giinü -.•t 1 7 .30 da Halk-evimizin SALI 1/7/ 1941 · 
-q wejl:! ..ka&ıt· ;}Mıpıs ceDSI ~e- wnıe ~~ı;tır. .. . . wıtüaıt :aeücıeSind~ -çatk~ Nun, EmUlilnu, 1Jskudar ve Ba Tepebiışı.Adalti ınerkez biaasında ,,._ &tt llJarı, 7:!3 lldH müzik 
•Mwek* Şerifenm bn liucmnu net;cesm. . . . . 'kırköy kaza~arında yeniden y.a • V.a:iırwV1:1ıler Gemi etı ıia __. 6"1-' 7A5 ~allô lbail9er1eri 8.00 Ben.. *; Ömer başrniian ejır "81.fre~ Mehmedin kı.~t~ V.'ilhm asHc bı- pılacak ve tamir olunacak yoliarı .merkez heyeti adına" 1Bn. ~ 'parçalar (PIJ, Jl:IO : :M5-ılırin 

jjzan *8 yarım ~lamniş ve karilar i~-tnüe yere rakması: ve ustelik de aplama> ınalıallintic ik!tkik etmiştir. Emin- Mahittin tarafı.dan ı<T- b.dı.ıs 1, . 
yuv,arbırmnrŞtır. . aeni1en ciıııa~nm. ~upmııstle :b - &il. kazasında Ye~rek, ,Sullim- nın vazifderi» nunr.nma*1 bir .,_ .n.80 Saat a,:ar:ı, 12.33 :rt:mıoe püS :u 

• Doluk •kmak ~- Vaık'a mahafüne gelen zabıt? zanın vukua geldigı anlaşılmJiiı. oclaları liocahanı. 11..~ıc.ateı:.. ferans vcril.eeıekJıir. lar, l2if5 AJansJMmetıerj, 13.00 TW:L 
r.tfmBBI hazı11Jtdarı mermltian yerıfeyi -ya1rn1am~1aT. B.u ~n iliolay..ı ı 'Jl2ci a _ Sultan~med., Kabasakal, ~ 1 -_!:!erkes aeldııilir. ~ INaelar, 13.Ja • 14..00 M'.erışıJc ;ıaii. 

·•aae vettmıYeceıt bir haute bu - ğı,r~ ft'l.'flen ~ıbap 11eh- maunelımedağa s8latldarıı 'Us - V .:._ ...ı.oacak zıt iPl.l 
Belediye basloi1 ve yarım «no- Junan Dmeci ce S!hlıi iıni?.tl otc- .med diin ~ıbn durıı,şma.sm<la ikiidaniia Şeh:msipaşa !Rıhiım, - Wlr.dwcı qjre&s'P 18..00 .saat ..a,ı.o.rı, 18.03 B.aıfyo ~ 

fdk ,,...nrlek~ çibnnalt hu. mobili'le ~yoğlu hastanesine kal. röıno:rk<mirı Jre:nd»;:inin mal:fı açık 'Garebarkaam, 1}aimesiftli, Se- M...of \{~ti. ,• -~ .;:::- Otkestr.ası. Ut~ Me~ 
...,aıi&:ıki ~klerinc devam et. dımuşlardır. bırakmasından değil ikjnci meheb- limiyecamiı .ç.~eilrebir, Ka.. okulların tabiiye, # . :ı: ' - lB.4-0 Raıd.Y~ saıe~s or • 1"9. . . .'. .. .. · . Velioöl -.ca ..;a)mMJCa ~ .:ıllf:wu:e -ders (Yııva ~tı), · Radyo sa1on or _ 
oektedir. Bugü:n ycniaen bir iı - . . den ı.aqını Jeti •n,,.•tşti., llakiııarelesı, Ay,a:rr1a. " ~ ~a .iudilu +' .,...mamc1 ıej _ ~w, .19.30 &lat ayarı -ve Ajmıs 
'mıAa w .. .ü.be .m.ahiyetlııde mr .Jil- ..... .. 1111.... ,....,. Şahid olarak ain~n Deniz - 'Beyı~eyı 'HiiD3dir ~=1·~~ :emren ı.lmaia ._-r -.ı: iştir. 'haberleT1; .m.~ li'aaı r.n:ı; '2ft.\5 Had.. 
lillıık'Daston v.e y4Wm ldl.Qu1: ba.a.. ..:,. ldkt ..&-J.- -yo11an ien t.reyetinifon şefik C'iva ltırl&öy ka-zasınöa 'FJT 1 u. :y. '1, . .. +• ::i-tjl..z' nı ~ı; ıo.~ §1.n lll'lOlan: 1':1JG8 
-.n ve yıwadak ekm~k ımal olu. !llfttrll '1m ih ~ van. d b _:ı.. . • · · hendisziy.a, Hareke.ts'<l~. Gill - ti ~.:·~~ Yi.lc.ııııılt Öi-~ taııı.m; 11e "l'Wpn.k -.hs En'i 
ar:H\trr. ':Yapılan tah1lller son:ın- tahlil -1lii!mai a u melı ..t~:ıd etm.ıiJ;ır.. . ibr~ İ.rfaciy.c y~ı ~çılarak ...,. 7 .. ...-._. A ........ a ..._ - ve, 21.10 ..._ -.erleti, tvk:J 'sr 
.la .y..nn "kiloluk ellıaı.ek 1•11tı.lbet JDT .. ~· .d1~.~.ın :.celbı ilr. &ıılar.dall ~J8UUtl .kqifJıeıi -"-o~·~ Tai.i,ıe E rtii- 'IJIJllll 'h&'Wdan; 2ı.ao Kıunw; Sa 
~'ill ~ol~ aıılıyıbwj _ As'ker ailelermi'.! 'Y8Jlclnn iaak • ıçın, talik edilmqt!r~ tıamamıa~ ve J11üuakauy.a ıçı- .. ._ ~ebiT. ~&5 Elkik :n1Uit; :nll:m.at ~: 
ıır. Bir kiklıuıt ekaıekıercıe ır.utu - kında geçenlerice ~ye_ erıcü - ı--..tır. .. . ':it'.:--~ Hab ll- ~ .haeedert: ama: ..... ..DılDI 
1let iler.ecesi41A2 .):İ ::buhpaktaiır . .meni ~af\ll.CWı kabul edilen e ~ ~,er'JJlı 4ferl: Djjer taJ2dtan din ;daJmi en • ~-- er.K:I" .miizlii,._ .. ıLP_l_> _______ ....,. 

sıt9hrr., Dahitiy.e Vekalet:nden ce • ciimen Jiijyiik~ Sakarya, hl- Uide _. Jı...«ka) 51 .....,_ .. ..d- 1 111 Ub gelkıciye &:adar t.aibik mevkii- Şuh d .lah.atwı, ~liaıilada it."tl~, • 'f.'.a kilo~ v • • ib 
Bp 1' • FAi ne 'k(Jilulmıyacaktı!'". '.Bu ıEebelile • • eye aT~t • ~e ve ~an "99kaıdarmm ~ ~ .lıeyjYnde s:ifh-:° 4Je = 
~ VWI eski şekilde miikeUellcrden para 1 mcı T"um. AA. llıiılWdlinaeııı! «:atırmih şose ~atını male et - ~- 9

• ,iuclu. ~i Asmaaiun-
~ .,-·- . 1-lmesine !liıevam !Dlıiuca.k ve Fatih ;lllhc.aiuW: hyı.d1ı .aöıiillen ·m.iştir. ~~ +•elan )lalaalıp ~ol :llli'.B/Wt ~ • llllC 

Zabıta,. diin Be~iktcı§ta gıilı bır iııllPm -:ım.ai\miaıı :k~ ps- Lv. Atim. 312 doiıımJ.. Ali ıı«>ilu Takı!ıiın Me~e caddesi ru;faltı ile •I 'fr'd"• kılındt.ine j 1,5 kat"UJa .IQa'j Ç8'1 Ett 
~ -yuvasrm ıneydana sıma ... ıarwt,e)'!! 11!slim manacııak- Ahmed (164~). :ı.taılLırla. ol - Setamiçe_şmeı Çütehavuzlar ve.Sua ..W ::iJmU Miclia 'ietmektedir· 
nk, sah'itrinı .adliyeye -tes'lım et • m-. Allıer HeJerinin T.cmmm ay. ~ ~ ~t .gelerek_ v~ ili_ye iskel.~ ~ollarının .katran kap - • ~ Bilaiç •ai:ıada "3 
llPŞür. ll1mrn ~ ~ .enra :ıyerjle _ ~-~ L Tımrn: .As. _Aiaıır.eane ıamıWarı da !ihale ohmmuştur. Yi - - cerh. Az.i6e .id ~n .,._..,. 'Loll4ra l sterllll 

f>aibilgplı ırawieı.'lJClllatdalı ibr.a- ~- mur~caat_ı, taşrada .wı. ~eye ya- lay.et ;natia .zniidül'~ü Ümidar _ 98 ::da :itfai,ıe. '---*•ıaıiaıı .!bü- ttaw."Tef)t 1"0 ZJdU.r 
'L:-: - ~•·-do '~1'1.-t D; zacagı bır mektubla, hilen \Det.de cm,. ve Yalov.ı2 _ B&ıma y-ıı-rıru &. ~ e k:n ~ OWWtte - tstt;. Pr, 
wn ~ p......... - ~-r:ı ,,_ olt! - 'bild" ~- le .,..-. ~ ,_ . . ıoo peça· a Wte;ıa ..Gayr~ m~ 1 lay nn ~ui 8"'1~ • l!lljmı :ıınaeu ~ .wlı' 9ir 3uret~ :tamir ~ -.. :ilu ..ıewın 1500 limp •iıaa.L ._ =~ 2 - Y• ~ 
lNr e-... i,..,.. .tıW.U'a~ .ıiturWia raıUe- yr~~ t _,,..._ı_,..,._.J_~ '--y·- n ° umu. ...&... l'M ~ir. JUınıiillide ıde ~ ~ ~~~~~ :ateşin .ae ._... - --~·- ~ hı .__ı..: ...,.~ ...,._...ı..a;_.ınua - ·-.. w ı.."- . - ,.-ı ....._ 9eQllC ıçı-gı --~ .-.ır.ı...k • 1 btW ~ W'.ı. 
...,--:'~ ~ı za i,aca -t e-; .. e91iiü J&Llh etmek. we iyi ~a_yvan Yetti F.minönü Aıkerlik ~ _ ...u·. ışoae ~a !VJ.ltnacalu.ı:L. tadır. - .__... - Altın 

---
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A»ı;ır. y.e*ijtirilmeııi•i aı&aun .ına'luııa.aik \tu • ,,.. • Vo 'ft "Be . . . x '*?Sr tiir ıgramltk 
Dill ~ - :ilıir b.aa ~- JleDe ae muhtel&! :Uza ve nalü_yeler. ( T JY.A'.'I' HDLAJI .J LAtfi KırdeT .dij I~ Liai D~- .il~- .ıgn -

.-ı .allblta, ... oya aid ~aı .ile ~aıı aersileri aça&ca\.llr. "V.a. ':--v. "Fim. :ısllMı ""'1 Mel. - . ~ .... n aıo.Man...... -----------....ı 
lir 'üılarn ,abmEı ~ 'Wf! Jaılln_ \7e..,.iDer işleıi .ınüClürlüğü lıtu med Alı ( ~~) "!lh. 'elftliltli 'Y\,. a.pa Jtıa T~ m. ~~ . .. ' 
iıir :im ? , iaamilll lrılıümila aeriüere .aid haJ:uıialrlan .'.&k.mal ve A1mtea Demir -olfn -whnta'fa F1121I °l!ll akfaıu ia 1m· 11.. ~ ttd 'OtCR"all ıAlı ~ -
.-.ılll!s111ı•UC11la wr.;•wıiaıı :aDat ııuı. eeıgllerin nerelerae açılacağını tes- (~23-H~). 17s1Wdar Dölanoilarda ~;. un _ ı lkh ~~"~ 
~m ..etıMIŞt~!r. 'bit etmekteaiı:. 1Ju aıene ac,11acak V'1. P. )gm. Ahmed ejlu Ab. -11UBS1TiL - deki ıft.~ A~ın idıuea:.-

.. lı~an ~ierin&e ..derece k&za - ullah A'kgü1 ("962) nin .acele Xomm:li 3 perde d . 'D9nw-ı -oteftltebliiı 
Sa'bı.kalı randevuc.ıı mudUeiu ... nacak ~van ~ ·6000 iP fube:mize ımü.r.acuıt etme1e<ti ilitl ~ ~ ~ıere .iftjrak saı:;:ehfte ~; lwifliilan ya -

ınmmT.--ğe "'teS!lm otunrnU§tur. '1'B lib~ veTi1ece\tV. olun\il'. ~.r a nı nuttu. 

İkra m!Jell $ 5 938 
ııaeiolu DemirJIOlıı 

M:°Uffies5ll 
T. C. Merkez Bankası 

.l.9..30 

44.
J27.-
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Yelıiın 

40,009 
..0,099 
-40,~ 

120,008 
12':',008 
75,009 
45,080 
'60,009 
30,009 
"30,090 

120,000 

.,120.,oeo 

Y-.am Yet 
2 Lira 

omuzJaru:aan tuLtu: :.F~at işin kötüJüğiine _bak, h~va- en değme artistlerine taş ~ 

j 
B.ir.Oenb1re ta_ŞTlll.Ştı. Genç 1t1~1 ka0arcı1t :olsun 9'Ç'tn&m: thımdı. Jim. heriıaıde .şehir Tiyatro.. 

- Neun.~. pısmı o .kadar fazla ki, :haQgısin- :cakmı§UD ... .Bunları nasıl a abi 
L i'.altat emen de yaptığında iden ~ıyac~ımı, bir ektılba liyamm? .Benim 'macera~ p -
µıadim ıoW.."ıernriştL .Ellerini ~cki..i, t.:nasıl sığd.ırabile~ı diiiüniiy,o- !kadar boşlandı h .~ .. !!e 
!';özün arkasını getlrenıcıli. ı:rum. Onun için hatırmı a;ormadan, çıkan erkekte .ğı~,, ~r onumc 

- Ne ı0luyonr.ın Sedad?. Sende themen gever.eliğe bajlıyac.ağun. ·~· . . . ~azı .taıaflar bula-
~ il'D' tuhaflık war. Sa.na Edveddeo evvel Sedatlı ~ ~n. Bir erkejin 8f.-

Y..-ı: lfp.sr.el 'So1a COf~W: 1 - Bir §ey.lm yok Nw.in •• _ Af- ıan.latmalıyım. Bu tarafı daha faz.. kıle, ı~tıı:®ıle eğlenmek .icadar da 
. . . • . !1~~ Ne ')'apit ğtmı l>ilmiyo- Ja .me.rü ettiğm .mıalı.akkak ••. Na.. ~ ~ır feY tasavvur ede.mm-
~ urınuftu. ]3u Ecvıed Bey j ~ .kız, fil~ ~ kollu ~ır !nJm. .zanClğım, s Fakir <lelibnlının ro- lllll . .&:amıaıdak.i geniş farkı 'batin 

- t4 - ·ı 121 iu.~ ;bbrz !icıvenl ;pıiesıle brr Etekfüt, - Senhıie uzun uzun konuş- :manı. np benziyen bu komedı hfı- ~ile anlıyan Scd3dın, kar-
ı. ınmıetçi, .mı.u k,am.ec1yeae bı- de kimdi? av ıSÜkAD buldıı. ~- bsa beya% gorabl:rr ıgtymişti. B~- :mamız fazım Sooad ... Seni l>ıı:'a- Ja devam ediyor. S~ad bana, ev. şmada ıkıYraDJSlan b:lrne7.Sin bana 
lllkaı:ak uz.&,kiqnıştı ,Sedad oL :Ya~ ):'; -ı~ aniı.t ı>cved şmı 'bluzmıtm 2ynı renkte dar bn ya kadar getınp 1e beş dıildkarla rvelki a:nektrublarımda yazd iiım M J'Jeriler -veriym, me ıeğlerıoeli 
11.ıju :re* ~tü • .Bu ıdekor-~ ~ .haqgi ;u..k ~a- ko~öela ıı: sık~ıştı. Ayd:hmn~ salıveremom. 'Bana ı:ıün~e et, ibi, dehşetJ~ t~t~un··: Sen bnna saatJer -y~yor. 
•tasında Nevıittie .an.larmda ola~ .Bey *:sek llM!'ll'kilı oğluydu ~.Y- zarı! spor ıslrnıp nler vardı. mısafırlenn yanına doLıeyım .• Hız- ikaT.a sevda ı.~mım verırscn. ahlan- . GeTeZe~ 'bırak ta, o1anı weıe.. 
~aiti 1arla :ş.daii biru ı.dAba i_,Yl b~~yu nsanı ıAa;ıım&.. KU&. ,Sedadın _y.aru başma oturmuş- '.ınelç~ "™ .kal.ıve getırecek. :ister- rruımıı. cGnnah :ım1.> diyecek- :nı anlat, <dryorsmı, değil 'mi Na-
aolıyar.du. JıJev.ialer :mabteşem b~r ~lı~ !ttiğinin farkrndı;;y.cb. t.u. Birbirlerine dcğiyorJarrl1~ De.. ::sen ~ık bir.az dolaj •• G.e~ saat 'Sin ••• Adam ;&ende Nazan..~. O .bu ı7.an! ••• Affet •.. 
"Ja? d 0~orlıaJ-dı. Sun·~ ~ır Başı elkl'i '81'.aliın& .wı. ~y- ;lika.Wı bu emastan :ve ge~ Jc:rzın sekizde .heni ayni -yerde bekle .•• tatlı ıztırabdan m~mnuıı, bP.n o.. Sana~ bir ik~~ ha-
aen~ ];eU7.i1eı bab~ gözünun .nde ~ıınemler y•nr,ardu.. pek yakından hisse.ti.iği nefcsleı:m.. 'Hava~ an· '\t> hem ~r. un çektiği ıztn:ahdan memnun, ~ :nakleımeliyim evveli •.. 
alaldldijine ~yor.du .. Sarın~- nı•_ Sedad!... . den 1btiyij~. hem kon pıru:ı ~ ~ •• Ku. ~i ıe~~~ı oyunumuz~ i1e ta- !Evet, Sedad tarafından imar ıedL 

l(ia tçelder 'arflSındök1 bu kü· N . luırşrsın<iiıiydı iki elmı Başını kalldır.dı. Götler:ni N't?- ısum baiıımazsın ıdn.gıl mı ... Satıla- !kıh edılıyor. ı'.Maamaf•n, bu oyu- ien 1:rir loskandlğ1 ... :k ~~ •e :tanı .bi.r .aşk ;·uv.a.:ı de ;_:w :nzal.mı§tı. ' vınin in syiah göılerıne dikti;: ı:cak sovundan misafir değil bun- 11un akfürltti 'bJz olduğumuz 'gtbi 13. - Sedatlı B :}) ğ .. ,. 
:::::ı 'Dak t fı) lıt' ~e ana 13yık ciejildı. Ae~ t ı Nevin hanım b r ~ sorma- ıhrr ... Onoo 'için kaçamıyor.um. seyircileri de biziz. Alikn 'keli. dun.ırC~et '.. ~ e de. Ç-eırk--mı. r a ~ ·~ b _ .w.e canım. - ' :r-J d 'k k . . 'I... • k 11 ...;..... ve gunaı1 ıyece 
y 

1 
*1 rlhttmmtlald ıım-nuzı e- Jrel" . büt- ıma müsaade edill17.. 'fai'h ar :arasın an o ara gı- ımesmı uer 'ikimt:z ıçııı u anôım. . Bır..ak bunl T sadüI 

~ '" u31,,aıerini ıs~ıymıdu. !3u <Calll1B> .... ı.me6l, un Nevin ııh ib.ir .lıarekeile Sözü- iden ~e~ .Jc:ızm kısa bl?)·az çorablı 'Pardon bir de sen varsın. nu :fa- J>ın. _ arı •. · e. ~ 
""1 · ~!6 -'mtmk ft'S}eri «ame- ımesaınatıın.ebn suDi.ierek TIJhunun - k .!. 'baca"klar nlll bastı,ğı nok1alnra :gö- Jdr kılıksız oelilca111ı ile 11~1! ta- l:ıak, 0 

gun de Ecve<ller maaaıle bi. 
)(ah'ka'IT"'• .... • • d b" · w..-1.-rine bdar :nüfuz~ mu esm1~·1 = • d S ' .1X! ıgeldiler .Art:k a~• yukarı 
%! ·e kadar _geliyordu. Bır en ı- en ın<'e ~ . verdm art.ık Nevin ızü takılı. sanj~ler.ce kal ı. onra ınışt.ığımı, hu ınace:rayı nasıl :hazır- · . r-~ •. . 

) ~·. Bir erlre'k 15esi sesle~ ıdiverdi. B~ ses, bu aMiıktllr, ha- - Bana ~ . ' ni.zmetçı'\i eklemeden ge10iği lad.Jğımı biliyi1'CSUn . .Onun .için sa- E<:Yedle evlenmemı:z taayy.un ıetti. 
n:'.~ . r. riku)ide .. -ruhumun en ince tel- ıdeıniyıerek_ 'Dllydin! . . • •vcr<len so\":M "'"İl. ına bu hususta f.azla tafsilat ver- lstikıbali parlak çocu'k .•. Hımciye.. 
~,..,. ..... u. -...,.,.;u:t ıo... • _..ı;...na Bekli .:affedersmu:; Nevan "El'" ~ • t• b a· ·~ A . çaibuk .geHn, leriine ~l""~·'· uu sesm :ı;uuı.ı - • ' r . • ... wab ıınE;ğe lüzum yok ••• Ona kar_şı ya;>- ıye ıı: ısa e tyCJr, :vvcUt vr.upa-

- N~'lll ~amm 
3 

mryacağız. çarp.;şırteJa 'Ö)le bir tt\tizaı: vardı ihamr:ı, ?ardon, :Nevın ~ır şey 8(JT'- Nevın~ Nazana Dhs.ı tıXlanmı bir göl'$ell hem güler, ya gondercceklermış, 'bana tam 
bir ... J>a.:b. ienıs. ~~ab ~e:riyor<lu: iki; -.bu lfrtizazın saı'hoşluğu içinde onak ıstıyorum.ki~ı:; terure .çağıran :Canım Nazan· hem kızarsın bana... .arzu1adı~ Jıaya.tı }·aşaı.abilecck 

n !:.'\Cnm sesı k dind• _gr>çer _gibi oldu şu :Eö.wed Bey m. • ' d k bir insan ..En'kat niçin itim! et 
_ Şimdı geleceğim 'Ecved Bey, en ~ Sed if Mi- Genç 'kız 'kaşlar.mı kaldırarlk Jlavadislerlm b1r lbaYfı binkti. IDelişmen, ~ a avak yelle- ··~ • -

aiz istirahat ediniz. -Beş ak~a.~. - Kusura b~a ır ~ ·İ: '.ka- . r bir lıayre~ ifadesı ver.di Sakın . .gec kald P;mdan şıki:ıycte ri esen Nevin, onun yanında, To ııniyeyim Naz.an, Scdadın }Jcv.cde 
!Delikanlı ~a ~ızı, Eafirler ıbastınıvaı. ı. ır r u ~·ı:n ı. " b3.ilama... Sınır. 'bol !ım•adısli mantik, içli, ha~, -blr 'ktz o!~,·~- üyle galib tara1!ıırı ':ar ki. .. 

mnra da sap.>aI'l 1cesı di. K-ıs'kanÇ"' ~amadıını. Fakat :"lıçı~ ~aşlıınn ,a- '.:i!'l~k mi merak ettin canım'? .• rntllttub ya.zabı?."'lv!K i~in. ar.:ıyı bu ır:ıy6r. Sihneye ,n'th."rlb e:tse mu- . (A,rllMı var} 
~ı.lt 1taJbınde ~ a'mtŞ, .tamar'bi!'ı.. tı~ çok J1lU .canın sı ı ı. 
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SUN i'USTA 

T ["Son Posta,, nın lisan dersleri 1 l içki taraftarları 1 ~s!w8!!'~a~) 1 llikire : ff acıbeyin düGünü 
8 da 

• .cesinde ıneş'e vasıtası yahu.d gam (BSJl•aft 6 inci aayfada) 
e!°~~r:; -~ pratik ... ııe dafü, zihin inlOşa.fına aebcb, mü.§.. (Baflarafı 5 mci sayfada) iıe o derece mea'uddu k.i, hirbjrle- neş'eye kavuşan bir aile reısıne 
iğimizi, ı· tehi yahud da cesarete miifevvjk hapimbaneye bu mektublara bir ce- rine söy)iyecek. söz bulamadılar. Zi- e§i - eğe!' .istemesini biliyorsa • 

ekrar etm sayması yanhş bir .zelıahc:Ur. Fa. vab scldj. yaret müddeti tamaın olduğu vakit her şeyi :yaptırabilir. 
taraf:ndan oe aılalı olswı, devamlı olsun içki .is.. Sevgi!iflnden gelen bu ınektub ancak birk_aç kelime teati edebil • Ben :kat'iyen emi.ni.m ki; birçok 

tiınal edenlerin muvaldaden eli- sanki bapiahaneo.in duvarlannı yık- mişlerdi. Emine uzaklaşıp nazardan robların, ktlınümlenn ve mantola-
edebi vat r · .ı .. kara-ı- ... L. fr Zira Önü mağiarının tembih edildiği :kabul tnıJ, demiT parmaklıklarını kopar • kaybolduktan soma, Hamdi, e1Jeri ın sıpıar~ .u.rı .ri&IU lilO ası 

oluma bile vüaıdlarmnı air ak. mt§tt· Hamdi diinyantn en meıı'ud, masında hahman .evgilninin ge - bailllda veri.lmi§tir. 
ız kendi HAZIRLAYANLAR.: Aını zarar gördüğü muhakbkbr. en bahtiyJtr, e11 ,ılgın aşıkı olmuJ- tinniş ?'duiu .~•kını gö~ü .. ·.. O anda bütün dünyayı ioz 
iğimiz kıd 1 A'Z miktarda yemeklerde almm•ı tu. Emmenin bir ikinci, bir üçüncü, . H~nenın ~enha bıı k~ .. - pembesi gören bay ayni zamanda 

~.a~!ı hayı Prof. A. 1. ,........_ 18 rfll ı... ah ı...ı..·ı· K"· .1 k 11 ı:- d .. d"" .. k b .. . d . •nde giZlicıe açtıgı çıkında tütün, o dakikada Karun hazinesine ma-b t b ... ..-- m rursuz o auı ır. uU u an- ı;ıır or uncu me tu uzenn e aynı b" .L- b" d 
u un -B . d -::..r.ı · tilA h 1. t • · hı ak B k bl .. paatınna. ır-ç yumurta, ıraz a lik olduğuna kanidir. ve kı • • d manın, ıra e ~ı e ıp u a ıne esın r tı. u me tu ar, gun hd rd H mdi, l rd b . 

1. • el. ers gelmesi ve kelimenin· bütün şümu- geçtikçe Eminenin Hamdinin a7kına k va ek:.~· 8 
ekt ~ ~ 3haı~n Yukarıdaki misalden de anla. 

ruz. Bu file ~---ı..,.. ... ı .. ı-,, <:.Pklinde tezahu-rt-l daha meyyal göründüğüne birer de- buru f.!_ 1,y~ L~ e bi0 
•• ugu 

1 
.. e şılacağı üzere içı'lti aile saadetini 

ar enerji ~ ~ı:ıaiııh.'Ç"Ull\. r- l'ld" B d u neını jf!Y enn ıMÇ nne e sur. · 1 b. . . ...:ı . 
İ.} at olacak aleyhin.deyim. Alkolün bizatihi 1 1; un an . eewaTet alan H8:~d~ miye ceJıaret edemiyor, hunları ye- perç.ın eyen ır unsu.cuur. Bma-
averaya d ..nSSOD Thı"tlJ..a"ght ııı:rr.uı.. be ds f d muhakemeyi selbeôici olmaSl Emmedep ~haneye, Stendiainı nliye içmiye kıvaıxı ıyordu Çünkü enaleyh kaldmlmasında fayda de-

w -ul e-- cauae graas ıee :ıre oo zıy· ar t ı · · · -L d ' ., · - ·ı ard 
bakacakt for ant& 1bis ant will take a seed no'ktai nazarından itidalin muha- . e e 1fC m~nı. nca etme&. ere- bunlar sevgilisi tarafından getiril - gı • zarar v ır.> 
Yahya ~rı:iw h.. Le•an to its hole. An ant is an jn,scct. faza edilemiyeıeıt ifr'ata Varma$ .ceaıne ka~ar !'ttı, _fa~at ricaeının :mifti... . . ·. . . e Suadiye Akın aolıak 40 

•• > nü b·ıı: r - _,.,,: Thi:s js a picture o! bee fl ve ihtiya,.. sırasma g~çmesi varıd !kabul ediJecqme ihümaJ v.enne - Mektubları gıbı Emınenın zıya - numarada 0Bntan Gürdal: 
iZ .a ' a y, ·z k d" z· .. •· b' k d ti . d kl .,:;· d. h ft f çocuklaru~~- J. and an ant. Such ammals are in. olduğu için büsbütün ~·~ terki ta- me t~~ 1• •. ~~Yet g~u u n lnın re. en e ~1 ~ştı. ~ım 1

' e; . a ta, c- İçki kaldırılmamalıdır. On 
in b b

. t ~ l h anl h T--.ftarıyım çu-ı...ı-::. lçkinin itı-· kendisıle go.rupnek uzere d.ıoarıda elınde hed1yesıle. kasabaya 1nıp ha- d b . lk 1 ld _ h ld u. ırl'be part f ı t h"ch . sec s. ,~ye ayv ar aşere. ... ... aJ.Au. . h "d" H d" 1 sene en erı a o a ıgım a e 
asilf etli earth . o.tsa p ~ w ı ıa 1erdir). &mıe insects have smooth yad ve ürat hallerinde tevlid rt- b_eklem~~t~ _ol~~ğunu. haber alınca pts aneytl gı :rok am ıy J uMn, en küçük bir zararını bile görme_ 
rınag" n ca1bLnt ıs ı roofro ---..3- bac.ks and ~ome insects have rough tiği maddi manevi mazarrat - fer- cınnet a18imi goaterdi. ~un, tale .ı •. ta ı .... ~nuşuyor u .. u- dinı. Akşam işimden ,.ıkıp evime 

• ~.ıa s come up m ~ " • . . . E · ·ı H d" h h . :navere mun ye~.ue mevxuu ıs • Y 
ar . . . BudYeıı il · backs. (ıBazı haElll'llN>lerin düz ~azı- den ~ .ıçtimaen - nıuhtelıf ve va- '?11ne ı e am 1 •Pi• anenm tikbaldi E · H d" · k r yorgun argın döndüğüm zaman 
.. ow owers are the :ı-·- , sidir lflhassa k d' . uhL demır parmakhklan .arası d .. . mıne am ıyı ema ı 

şıırin yalt of sunliglı+ Jarımn pü.rüzlfı sırtları vardır). · 1 en ını ve m · iitt"'l Faka b ilk . n an ~o- 8.ziın ve sadakatle lteJdiyecek Ham .ailemin hazırladığı mütevazı sof-
ı hükmüf>un is good. for the owth Glass is smooth and the coat of a tini i~e edemiyece~ .ka~~ irade :nin: :· d t 

0 
.. t h zı~ret~d: di ceza müddetini ikmal edi~ ha - racıkta ibir iki kadehcik dcmlt>n-

ealiteden tnts. gr lheep is rough. Here is a small ve t.e.rbıye noksanlarıle matu~. sar~ erece mu e eyyıç, 1 piıshaneden çıkacak, ve uihayet aev- mek, belli başlı zevk'leriınden bi-
verır.eğPfi'lower- make eeeds animal whiclı is not an insect. It hoş ve tiryakiler; sahte curetli nıren ıfikrimee ıspırt 1 . k"l gililer evlenip birbirine .kavup.cak. rini teşkil eder. 
bir tasa4Blue ~-- ,,;_ 

1 
is a w.orm. Worms have smooth sözleri ve haroketlerilc en hafifi aJ~ .. -~ b" t u~ ... :ı ıç tı er lardı .•. De.mir parmalr.lıklar ara - İ..,,i içtikten sonra ar.ımerun 

ı •.ıuw_ers are ııue oo our -ı·· l l S . . l l J .... .,.ış ır eu:aAA.1 ve- ea- ı d ik. ~ ık .. .. 1 .. - 's"'- • o an edell? sky bodies. Earthworms make holes gu unç o ur ar. evıyesız 0 an arı ·· 1·· ·d · .. . s n a 1 af ' goruşme erıne mu - huzur ve selametine tecavüz eden 
y·: l ıt'ı1ı . . tbe ---1... h' . . . h kA dd' ed mu uın ı amesı, tamamııe terkı de aaade olunan zamanı malihülya ile -

uz yı. s 1 e lea,,_ Of pJants aıe GIJ ın .-&AoU w :eh Jet .. ~ır ınto ıt. n:_ezın~~ are ata ta~. ! e:, tabii ve mes'ud bir httyatm avde- geçlıiYorlardı. .. lere gelince, 'kanuni mevzuatımız 
eklerdJr. t\eın. (Solucanlar toprakta, ıçıne hava butçesı.nı sarsar, kendısını ve aı- ti demekfr K·· .d E . . H a· '\ ı..: bu kabil kesanı tedib etmekten 

esk" ft'Pl · · .. t d d l'k1 l · · ·· ak t kaklar ı · · · oy e, mınenm am ıyıe meıı;. 1r ı r , ants ıet foocl :frOla the .gırmeeene DWAth c e en e ı er esını muzay aya a at', so _ _ - Milte , f . al d _ .... tublapığı hatta !hCT hafta ha iahe- elbette a'C~ değila.ir. aaesi za-
. açarlar). da sızar, hastalanır ve olur .• , .. taidnevvı ecı ar ~~umaga n_, gı·t~· peL buk _.... .r . ..,.. yıf Ü"' beş kic::i yu··zunden bu cmÜ-

··ı "l ..._ M .. · ·h h"sl · tah mus olan bu muharrıkin ta -Je .. .,,, K. ça ogremmuy,J. :r ,. 
gu er .uıat Is W'ihy they have roots 'l1Us il; ~ 1oc the pJants. A net utecavız olur, nez.ı ı erı - ,. . · 1 • - ilk taaeciibler gec;ti~ten eonTa her barek suyun:. kaldırılmasma ta-

temaşadıt'Se earth. is ove the bed. Such net& keep riş ve hemcinslerini tazib eder, = ~~: :ecvız erli.m:zse ~ıç kes Emin.enin kötü .bir kız olduğunu raftar değil.im doğrusu ... > 

ki ve hc.kerciıe il 1Iies and other imects out. But h~keslıı nefretini ~~kcr. hukuka, . a ll'~ ı~ ~arh~şlug~ fl~ ötedenberi bildiiini ilin etmiıti. =--=--=----------
zaviye kc Wh • thouıgtı imects will not .get through talimata ve kanuna kat'Ş.1 ıeıkei> ~tlıoe teeziyeısı cihetme gıdilebı- Kimse artık onunla s.omı.muyor, gelmiJ. on beş -ecnetiir beklediği gü-

t!asret çel Is ~isar: you? öıe .small holes jn the net, they da~, c~ ve ~atıl ~lıı~ ... A~ lır. Maamafih bu oepheder: iddia, ~~a ~limlapn1yo~ ~· .. D~ n~n sabahı aiarmı~. Ham~i ha • 
pastoral Wh ar IBl'dcn? , may ~t throuff.ı whtm! the net is kolıgın tabıatıni bılen aılesı efradı sırf aleyhte olanlara muılha11rr ılerı ~-erek,. Ha~ıbeyı . öldu~~~ pıshaned~. ç.litıp koye gel~ı . .Bun.-
nun ilhs ıs y. e you not r~a:y. cut. (Fakat her ne ka<lar böcekler onu; yemek ve uy.k•.ı saatlerini fe_ kalacağı beyaıtdan varestedir. Leh ~.~dıyı En:wı~n ~~.ik Gl!ısmı da eaadetı ıçın iter §9" E.mıne t:a~ 

iyatımıza, :: a sweet Bllll'il. ağdaki küçük dftlklerden ıeçemi. da ederek heleeanl11 riıhatleri bo- tarlan da ~ ... :Kıy.metli ~ze- •oxJiyenler oldug~ aihı. Emineye fın~~n .. evvelce ~1!'~nmıfb. Nikah 
arından Wh ia your house? yeceklerse de ağın yırtık olduğu zulk ·bekler. Nahoj sürprizlerle tenizin bu ank"eti· bir memleket yolda rastael~~l~n.o ·~8:'1nda nefret 0 gww kıyıl~. Düğün yapı1ml)ıa -

k Where aıııe You. going? . , erler k . _ ' ve hakaretl~rını ızhar JÇUl, yanından c:aktı, Hamdi PeTteıınbe aktamı gü-
aca tır. ocabıılary: • yeraen geçebilırler!. Thoug.h the karşıl4J11CULarın! tısavvıtr e me.eeleai olmak uu.e ortaya koy- geçerleTUrı yere tüküreoler de var- 11107 girecekti. Böylece de oldu. :Bir 
hlaunın. t (ent) _ karınca. :-vound ~on1 the bıte of. an .msec: heyecanla a~~ı l!'>zu~ ~~er . .. maaı, beni dıe yazınağa ieVketti. dı. Buna mukabil herkesin nazaTtn. kaç ubdaşı kendieioi Emiaeaiıı 
n alabıl'C8use (bikOz) _ çünkü. ıs. ~· ıt m~ aman ıll. <9~:çı S~Oi ve .~tela g.tliz kel~e~r Yoksa 9Öylemıek .zaiddir ki: He.. aa .Hacıbeyin f~letleri bit' kat. da- kapıaı önüne . kadar ptiniiler ve 
. İşte a. tb.) bir böcek ısırıgının yarası kuçuk- la\'unH", aıleyı hırpa1.ar, belki dıö- def ve gaye hu .olınasaydı herhan ha ct1rtmıftt. Kahve ıohbetlermde rnutad temennılerden sonra ayrıldı-
ırade buJl~ ttt·~y) _&l'l: k . .' (s.s.t) bir insanı hasta ede- ıver \ile yaralaır, çoiuk çocujı.ma gl bir emelle işe .kaOJtnSgvı hatu"- Hac~in iemi ,.dedilir, iy'ffikle - lar. 
ım O u v·u-ı sıne · bo.." bilir) 1 •• : ...:- k lı ·· "".t"'' .l~k iııaden 'bahaolanur -ıalnnet1 k . · t (İnsekt) _ haşere, · ~ .. çeA.1.U.u, an go~y~·ı uv - lamazaun. .. Yazılanmda iae şah. r A • • a 0

• ~ Emine kaplamı aralamıştı. Ham.. 
bıle ka E..,.et.e 1. ~~ . turuırd~J~u lıalahudt~~"~.dcr:uhYteu-1 sa müteveccih bir maksad ıajımı- =I~ Hb: tii~:t aıkn:!ıe:n tdi ebvekl~rdi.d EminNeihkendiaini ta!11ilık-

.Make 1h va r, Y S1.UUA1.l ın yorum. Fikir hareket ;ve hürriye- eli .....,.,. - a e ıyor u. ayet sevgı er 
.. .. _ Th ~ cO?Dp}ete: olup ocak vaktinden evvel aön- . 1be serbes . h k . k : birbirinin olmuflardı. Hamdi, k.ol-

(r_af) - puruzlu·!. ~ab~. lt. e thflıes in th~ net Jıave a ımeğ~ maiıkfım olur. Çoeukları cı.. tı et ttet-~ kk"' t~, he: esınt a- ı....,illen, • eıil•; larını açıp, aralaTlna on beş eene. 
puruzsuz, .res - ey are t.ıred. bz, bakımsız .gıdasız korkak ve naa ve we urune urmc e. Yar bulamadım gezmeyilee; diT bekl~iii ee"Vgilieini aldı. ETni-

2. -- the road ıs rough lt" is il'ldir Sa~:_ 'il' J vile sastır... K.al.r ku.ıa k1ı11rimi, ne de Hamdiye arılm!fh. Fakat 
(saç) - bunun gibi, böyle. -- enough for carts. ~ Üe ~k~b ıııeıah_var. ~ ~ı ce- Kaldırılması ile bırakılması AJUa -.Ja kuma ilen! heniiz .ilk bu.eyi teati etmemifl...di 

\lfh (dOu) - he.r ne kadar, a. I have some -- with amali tır:'eTa~ T'~ m ıyetı~ -~ m~ şıklarından i>irincisini terr.ih et.. ki Haradi ••rtında ~rt. acıtıcı. a-
Jıeles. - nats keep - 3u.t. n~yetı ~ b r, ~ go;nır, cı_ me.kle beraber son 'kararın; sala- Ezerine, eserine, ~ yakıcı.~ y.wnnak darbesi bia.. 

) - kurd (böcek "- - are good in the garden ~er, bima, ~r, teceun~.n hiyetli nwıılramlara .Mdiyeti de ~ kODDWJ mezerine!... elti. Kend•sı_n~ ~~ ~!-
- they make holes whlclı Jet .. .. ~ g der. Öldu- bedihidir Tahdid te bbüs.. ıt.cıı.e,.in Jrır allm mıı olan Emuıeııuı gozler.uu •ordu. 

- ...._ _. iDte tlıe earth. ruı:. ve .. oldurü.l~r •.. Al~l ınü_p.. • fe • u~ ya- Cekin Sl:dt.. ...,...ı_... . Bu a-özler~ acay!b parı~t~ nrdı: 
11111-.llİiio..._ ... .,..._ 6m c ıiıı M te~ası sa:hoşla ~ t~ınde ce- hud ~ tatıbikma gelince . .Bun- Bu tGtldi. b~. Emm.enın ka- o derece. ki kendi gözJenoı karartı-
- 0 • mıyet mutereddıd ve muctcnibdlr. da mWmıir T"'lrJAqnn veya mildbfr pNl &n&n~ 93ylefttl'di. Emtne buna yordu. Bır fey olmuştu; fakat ne? . 

,lılJ ailaal aJım&aUir. öldtlr- Jmvwtbı .idımı. •zeil!lp ~ ....... llil'90k hakaret.$ <ees ~ı - Buma Hamdi •nhyamamtftl. Sor • mlliw Llia•ütiı:. •. • ollr>-ıMm>- w ea.m~nr llaımaclan t-.nua111 ~rdu. On mak ütedi fakat nefeei uJı:anch. ci-
1t1t~J:Sdaetl• cJıı:r4kArswdıl'> aemlyecıe- .,., ~ ı.:.-.•mül etti. ~ b., ..... ~ri bavaeız kaldı. Sözl.r-i ~ 

aı:''i'. lWe.r ~ı f~ r(Uetlm t llalri . ..__._~LllfL Jn.,,-.- - bir •CM lmlbolınuttu. Yiizü ko7Qll; 
• - • • W ... p., RUi jıre mJn A '*"8J- &IJlllNit 4llıfL Qa iapla111 _.a;: •• • L---' A!:. 

• , j fılfa ~ • • b91 - ..... i=eiLJ....iin adı z4i.. ..._ --.mt --·· ,,ğ. 
~akuza düşınEllrten 1'.orkt~ı i- re;: ~ ..._ --'::' MB ~ .... ı, ıhrdı.::em bet •e-~ ı.m ...;:ı:meirteyclJ. Sırtına 
çın - kulla.nanlann aflarına m .. ı. ı.. ~~ .-...ı-. '"' ·~ r_. lfb. ~- uası ~me ~ ..... ~ baJumunl~ Nibayet Haa:ıd' • • bala .. _ ~e; on be§ sene sabrettik 

ı .çn ı aunu •onra Hacıbeyin . flc ten 
ın ı amını almıştı. 

1 
içinde ne var .n k 
Fakat üç dört' _e yo toplarnış ... 

zik satarken y~~~a~:;iı.~:r bıle-
(Kfapalıçarşı v ak'as1) nmnile 

maru olan bu hadise · 
Mftıranın "Ik . . . ' pnshrrı~acı 

ı 
1 ışt ıdı. .. Birçok el

mas ar satılmı ~t A mı ın ~ ı. ncak bfr kıs. 
eydana çıkarıldı ve Mih 

7 sen h ran 
e apse mahkum oldu. Fakat 

ne yaz.ık ki hu 7 sene zarfında I' G la dildadesi Küçük AmeJys onu bir 
OOrt oldu .. de. ece paçavracı .. , '~!~ ~e fiııtJrJa:madL Şairin de-ıa---.. Fakat bu dördünciisü hepsini 1 

1 

I I fügı gi.bı: 
tınlı. Ben hayaıtnıe aabah oJunm et-

- Ne o? ... Hayrola İsmail ~ ŞarJô .Ôylü~ .. albyor. QBllror •. (~ırma) ..ta!I llu Mihran: .. ü. yok .mu .. muh~~~~k__lNı beWm . ıi.. Jiğa. denilebilir ki onun içfo kapal ıt. gifttlflAs 
F===ıll? dedim. - Gramofon be yahu... ~un f8Df&driaden .. Küçült pacür • .Fakat -w:: .610~ J~ı kapı yoktur1... 

1 
Sen. ki9ıi taıtatei Z4tfu hitab 

- .Mori vallahı Mahmud Bey; - İunirıi jpt.'m ... Y.alııız bu Amelyaya JT"e~mdJ: Kuçlik A- balh_yanuyor .. (.Cwiala) .kelim~ Yalnız onun garib bi k eititı bu ıea? 
~; aslını inkir :eden huamz&.. ~imle eönlüm vallalıi )(ah. melyamn: ne ~ıumyorum deneln yalan söy. vartlır ve onu ekseriya re11:t'r.:e~ O, hapiahaneQe; her .gece itil-

.. ag Junm%. JılaUlm ya ıece mud Bey ... Jiaham: OJlu.m t.ma- 1fer mu:rekri gP..ziHr; l.mt olanım. ren de bu garib mera1Ddır· Sirkat çBk Amelya i~n ağladı. Öteki, 
Yıe19lle lftl zi)'ade üç ıeyden kor- J1i Jayamete ya1wi_ iq1ar kanuşa- !Ue ~an1164". tJ1ı. .~a.,.1.11cr 11tılltıh: Mihnm •ta iJ! azıtmıftı .• Kırk için ıgirdiği evlerde para~· mü- llltmede, her gece yeni bir av bUL 

ı----.""'·; Köpek, ~ut, genç o ... .cak ... 1fte anla ki o vakit kaya- Ôlu.11oru.rn d4pıt'Ullllaıa bea ı;ene1tk se_nnayemıi K~k Amel- cevherden; 'her feyde."l evv.el •men- mak için .kırvrandı~. 
nkiiı bunlar bıçak çekmekten, met .,eliyor.. dentl. , aaa yjr yanın peşınd~ yedi tüketti. dil, ~rab. !anili, 8i)mlek .gihj H.;pisbenelerde bayrmn aece-

.,,..-Au .fÖSler.ıııekten anlamazlar.... Artık biz f§ yapamayız.... bıı&aıııuu bayılırdı. . 8fr gün Eski Zaptiyede Şefik Mleri toplar, ~ yapar.. Di. lennde ejlenceler, rnUklıP,r olur. 

8 ziyade ~rlar... Fakat. - Nell~?.... . - Am:mıın kındeş; derdi, San- Paşanın yanına gitmiştım. Elleri iim' Dkı.)'JIM!ıt §ll!yler murı ifia ikin.. Gramofon rretwler. Sıra oyuna 
·m 'korkumuz şımd1 dört oldu. - ~ml<M' el~tte w kuta.. y«, JIQyükctere, Jı(esarbumu yan. kelepfeli birını zet.inliler: 13 ı!İ lı:ahr. Bu merMı .haeehile ... gelinoe kadın Jt.ıyafetile p&Wrllla-

sefer iti: Toplıı, t~l:..ı.ı..~ aan •:! tane aLıcnlar. .dı";, yıkı~buuc... PMt!~::n t~ic::... v.allı adaına 90k daya..k • att~ı:~ .-.mı ~~abı~..!.u.!~ 119- cı M.ibran ortaya çdtar... l'ıpkı 
az ... Yay,J•rayı ~~ - ~··.. ya5.ısını &e.ı~ §t1 AtaıJ .. ~ r- belli idi Ü'ıııtü ..•. çawıw, .ıaaa ........... ~ .. r. .bir pıı&öz pi biııbir .U ile kan. 
ır - Eysi var mı? Bu- kutu adam 'tirdıtrn... ~e yaranamadım... ·· ·· 1Mır: .. .. ~ -~· ywu Girdf.li evlerde ltapılardan bfr 1o IÖ ıer 

_ B~· Ja kirn?. Sal<m mahalle gibi bağmyor! Xöşkten içeri gi.. 'Kırk sene!lk pastırmac.ryım ... = b1 e, '~ ~ .idı: Jkf po. 86Jce gibi geçer. ~ · 5;::..ı-.a:.a: bn 
.---.-_ 

1 
olmasın? receğiz. Yukarı çıhc:ı!'Jz. E11miz Kırk sene Kuyumçular çari1SJnda unda, :m.catm mr halele .Ai'ak sesi ve nefeai du·"·1-~- bilir ... ~~_:_ to nedir 

aın . . . • L....:- . • Bu kül' k - . yıkıla yıkık -~ ,.,._ ;J~- mııınız.. ~ sene evwlld 
_ Değil!. ayağımız titr.ye:-ete; ne~ıı~ı namım var 5eoe , onmr .;r~-"'"'15"' Ç....y•.;ırua- Ço.cu.k.ları.n ll1lŞll JIUill u)·uduk.. ltü.çiik Amelyanın ka • 
_ PoUı korrlser, jandarnMl; keserek oda k<ıpıamı .ıu;ıp tam içe- oldum ... Şı ı Yllf'ma geMım: Kırk du .. • lan odalara .ae:i&zce girer. H . itti .~~Sil. 

ar? .. .' _. ri gireceğiz. M:ıc:a ü~tu11de duran .ene ierazi!.~. lılle yapmamıftı~" Ben ?u adamı taruyor?wn?. .• Y-eni evlilerin yattıklan bryn. e7' ,.,..,. geıiliT, · 
1===-uu.a_ .... Dejil, de~il; hiçbiri nt?gııı. bu kutu avaz• çıkt!t: katlar bağı- .ıBu file~ Oütiw ef'nafa okkayı ~ç Fakat kimdl?... .Dikk~t .ettim; lanın altında aatleree onların 11- hle ~anyer, a1' Stmye-r !lal1«1u 
Adr _ Ya nt"di.:-". racak: Yetişin hırsız var?... yiiz dırhem yutturdum ... Şu K~- Paatırmacı Mlhıan değ.il mı?. yum.alarmı bekler. Oluyorum dayanamam ben 
ur. _ Dinle: Dü'l Erenköyüne git- Eski jns.mlar n!' k:ıdar sa{ in- çille Amelya ~.ok ~u?. Yaktı .ı. Zavallı Mihran!. .• Bugün &ek- Neler pmiif{.ür? Neler işit. sana yat-! •. 

•ştim... Şöyle etrafı kol~ç~n sanlardı ... fsrvıail ataya (g!"a~- mansız benı kul ettı... &en yaşındadır. fa'kat; kırk sene m~til'? ... Nelere phid olmuş- . Bu kantosu bitince artık hiç 
ll!ırilımP''"eyim; göz ge:'1: re?·i?1 ele; hız ım fon) 

11 
ka:biJ değil anlntarruıdım. ,Cene .Amel yanın; . evvelki o kelepçeden hila ellerini 1ur?... kını:ı~ ile konuşnıaz.. bir kenara 

kpfrıpanyay:ı bır .. ikı ı~ haıırlıya- Bu kendi kt'ncthc konuşan kutu- A?:1'1n ş;" şık şık beyım: 
1 

kurtaramamıştı:· o gün 0 haldi? Şefik Paşanın çekilı.r .. başına i!d e11eri arasına 
a Jyım dedim. K şklerııı arasmd: dan 0 'kada: korkmuitu ki o httftn SoyZe k•n;c 6f:k.'!n beyim. ı:n esrarengız ıecce hırsızlıkla. huzuruna gelmc::.;ne gelince: alır .. saatlerce aglar ... Nıclı1 ve 

cW dclaşırken, baktırr:; bir ~=hç~; çıkıp men~.eket : nn gıiıti ve b1r Ah .. .1l ıı .. Soyhv_emez: rında polisin aklına gelen ilk isim Mihran; bir gece çarşıda, pas. kime ağlar? . .. Gençliğinde yarıda 
anbl üç hanım oturuyor Orta . r d da.ha 1stant>ulıı ayak basmadı. . . Hangim~·d sevıyor budala fU olur: tırınaların arasında saklanm kalmış olan aşkımı mı· ihtiyarlık 

ıuasa koymı.ı~lar. 1'.~1sar.ın uştu~ r * Mlmez. - Pastrrmacı Mihran!... Çarşı kapandıktan ve el ay.ak ~:~· ta düçar olduğu ıztı~ba mı? 
bil- kutu •.. Bizim dondu_rın~ut~· (Kel . Ha;:m) tivatro'lunun mil- Kanto.u ağ~ndan düpnndi: Evet ... Bu ~mnan adam; ~~u.. ldlcllkten sonra yavaıça saklandı- Kim bilir?. . . ·• 
t~anmn ~·arısı k:ıdar bır b;' .. Ja ·mıerinclen bır pastırmacı MTh- ı _.. Mı MatıWl'Ut;l ~ atı.. tWftti. diJel1~ en ' ~tn k!lıtı!et! ' ,&öeii çtkmış. irlftı t ' !tef kh.. ltfdmtnu! Staim Jıltındag 
faıbt Allahtan :mı. kulda~ nıı .... vı ~ ~r{ı:fa ıcuyum-1ards Me1Y,anm fU ~'1l!ılafö'>,.'.ata iDki ........ , ~ ~ ~'1lüıatlfflıh a~~1t •dziiı ' .. • (~ ) 

İnmuı •ıbi WJt'lJQ1'.. ran v · •ar 
~... ~ 



8 Sayfa SON· POSTA -
F ranko, yap ilan Denizcilik bayramı •• • ı • t S •b (B~tarafı 1 inci sayfada) numayış en a VI olan Deniz Komutunlığlnda·n bir b~ 

Askri Vaziyet 
(8aftarafı 1 inci sayfada) tümen Sovyet Rusya ordusunun o Iük asker, Yüksek Deniz Ticare 

kilde kendisinı göstermiştir. zamana kadar Almanlara karşı yığ etmedig~ ini söyledi mektebi talebesi.. deniz spoteulat::ı 
Filhakika, Sovyet.Iere karşı Al- mağa muvaffak olabiidiği ilk bir Devlet Deruzyollll'tı, Devlet Liman-

man taarruzu 22 Haziran sabahı kuvvettir. Sovyet Rusyda insan ve Londra 30 (A.A.) _ Royterin ları Umum Müdiirlüğü ve Şirketi 
fecirle birlikte ve ani bir şekilde malzeme pek çoktur. Küçük rüt- diplomati'k muhabırı IJiJ-diriyor: Hayriye ve armatörlerın göndere • 
başladığı zaman tarafeyn kuv • hedeki sübay adedi kafi bir mik _ Sal.ahiyettar Londra mahfellt:!ı. cekleri zabitan, mürettr.bat istiklal 
vctlerı tahmiıı'i olarak şu suretle tarda olduı';ıu gibi seforde 11,000,000 rinde öğrenildiğine göre, Ingilte- caddesini takiben Takııim rr.eyda -
inkisam etmi(:lcrdi: askeri ve ıvık büyük bir hava kuv . M d d L·· .. 1 1 .. s· S nına geleceklerdir. Bu esnada li -

'$ ah r 1 b renın a rı uUYU-< e çısı ır ... a- manda bulunan bütün gemiler dü-
Gerek Aimanlar1 gerekse Rus. veti sil atına ala ilecek veç - muel Hoarc Cuw..artesi gtinü Ge • dükle selam çalacaklardır. Alay 

Iar .Baltık rlenizinden Karacfonize hile tertrbat ve teşkıHitı da vardır. ncral Franko ile uzun bir gorüşmc tıbide etrafında yer aldıktan sonra 
kadar imtidad eden ve kuşbakışı Onun için miktarı tahmini olarak yaprnt§tır. Bu görüşmede İspanya bayrak çekilecek ve bu esnada da 
2000 kilol'Tl<!treyL mütecaviz bir 3-4 yüz bin kişi raddesinrte olan ıharicıye nazır! Bay Scrrano Su • limandaki gemiler birer dakika dü. 
imtidadda olan harb cephes:ni üç c iki ordusunu kaybetmekle Sovyct ner de hazır bulunmuştur. Bırçok düklerinı öttüreceklerdir. Abideye 
saslı ıgrupa ayırm1ştılar. O zaman Rusyanın bütün ordusunun inhi - meseleler ve bu arada f ngiliz bil- İstanbul Komutanlığı, Vilayet, 
henüz harbe girmemiş olan Maca- 151 etmesi laz!m gelmez. Gerıde yük elçiliği civarında vukua gelen Cümhuriyet Halk Partisi, Deniz 
rl.stan ihudud:ı kısn1:nd"' kısa bir kalan miktar. daha pek çok işler .. Komutanlığı, Beden Terbiyesi Di • 

~ son kargaşaltklaı· görüşülmüştur. k 1 R ı · o ı ın. kıtaa uğr_•yan bu cephe u··zerı· 11_ görmcğe hiç şüpheı:.iz muktedir ki re tör üğü, Liman e.is iğı, ev et 
_ General Franko, bu kargaşalı · ar D · il L" ı u 

de Almanlar ilk evvel, birçokları bir haldedir. hakkında fıkrın! açıkça .bildirmiş Meu__rdı•u.~rylou·· g·u a .. r. ı Şvı·rekeıı·ımHa:yarı"ryıe v:~: 
hl t .. ı·· ı-o t·· Fakat, mühim olan nokta Sov-

zır 1 
ve mo or U e,

1 
az •

1 
umcn ve İspanyol hükumetinin bu ha. - matörler ve djgw er teşekküller çe -k b " ··k b" h k t'l yet Rusya ordusunun daha bida • 

ve ço uyu ır ava uvve ı C rekat: kat'!yen tasvib etmediğ'ni lenkler koyacaklardır. Bundan son. ıh -~- t b 1 ı R l d yetten itibaren hesabda düçar oL k 
1 

d arc.Ae e aş amış ar, us ar a l söylemiştir. Hükumet bu hareket- ra Yuksek De.niz .Ticaret. o u un a
1

n 
bu hareketi gene birçokları zırhlı duğu yanılrna, bu yanılma netice- lcrin mes'ullerini cezalandırnıak bir genç, denız tıcaret fılosu nam.-
ve motörlü olmak üzere en az 160 sinde iki senedenberi harbederek ve bunların tekerrürüne mani ol-1 r:a da bire~ sübny birer nutuk sör
tümen ve muazzam bir hava kuv- yongun bir hale geldiğini ve Av. mak i in lüzumlu bütün tedbirltri lıyec~klerdır. Bundan sonra gcçıd 
vetinden mu .. rekkeb b1r ordu ıle rupamn garbilc cenubunda geniş 

1 
ktç resmı başlıyacak, Ayazpaşa yolun -

a aca ır. d B 'k · ·ı k B b karşılıyabilecek veçhile hazırlık. rnıntakalarn kuvvetlerini taksim an eşı taşa mı ece ve ar aros 
l · b"lm· ı d" etmesi yüzünden kendisine karşı d• 1 k• 1 türbesi etrafında yer alınacaktır. arını ileri götüre 1 .şer ı. Tara Sovyetler ıyor ar 1 Buraduk.i ffi'"'r"'aun· c İstı"klaAl mar. feyn deniz kuvvetlcrı de tar:ıfeyn ı}ek büyük bir taarruz kuvveti a - ~ 
kara ve hava kuvvetlc>r!nin hare- yıramıyaca~uıı zannettıği Alman şile başlanacak: Parti erkanından 
J-itile ahenktar bir şekilde hare . ordusuna !rnrşı taarruzi bir harbi (Ba,tarafı ı üıci sayfada) bir zat büyük Turk denizcisi Bar. 
kata 'h., .. lamak ıçin hazırlıklarını göze almağtı ve bununla birl!.kte verdiği notada Mart 1941 de Sov. baro.s hakk~nda bir. nutuk ı>QJ.rliye-

"""i araz.isinden bir karışını bile duş • I f d r· ki ·ı cektır. Ceç1d resmınden sonra te· 
ikmal etmişlerdi. manına kaptırmamnk içıiın hudu.. yet er .t~ra Aınl an ur ykeye vhrı en şekküller ve mekteb talebeleri da. 

Ayrıea Finlandiyada bir Fın - .. • garantinın manyaya arşı as - wll ktır 
k d dun hemen gerısınde yığınağını mane bir hareket olduğu bildiri\ - g aca · . 

Alman kuvveti, bunun arşısm a yapmağa cesaret etmesidir. . . B d ki metni neş Saat 13,30 da Devld Limanları 
da bu kuvvetin Leningradla şarkın Sovyet Ru ya lıükumet ve or _ mıdş~1ır.. ~ eB ards~~nu~yon acaba işletme Umum Müdürlüğü tarafın-
daki sahaya karşı yapabileceği çok d :ı. • ~ ki Al la re 1 mıştır. u ke ar~ bir dan te~is edilen sağlık servisinin 
tehliknli bı"r• harekeıı· o··nıemeC.c usu, .uıtıma ' man rın bu niçin Almanlara arşı asmane . k.. d 15 d M d 

'- b • d b k b k d . k"I k d" ? B Rib- resnu uşa ı, saat te e , o a 
müheyya bir \•aziyette bir de Rus ~a ar ça u ve u a ar anı bir hareket teş 1 etme te ır ·k d koyunda ~yık JJ rışları yapılaca1:.-

tarzda kendiierine taarruz edece _ bentrop'un beyanatında ne a .ar tır. 
kuvveti vardı. I<'akat, Finlandi - w• • d'" .. . l d kl" 1" kadar çok hıle 
yarım ilk günlerde ittihazına 1ü - gını uşunmemış er ve aha za • az a ı se ım ve ne .. d W'ld" Ceeeleyin de denizde bir fener 

rnan kazan ar ak bir taarruz hare - olduğunu anlamafk .. k~uç b" egıt ır. alayı ter•iL edilmi§tir. zum gördüğü bazı ihtiyati tı:dbir- k t• . . f kAfi S ti B'rligıw· ur ıye ır eca. 1.1.l! 
e ını muvaffakıyetle i aya a ovye er 1 • w kd" d S -··· • ---

Ier dolayısile bu kuvvetler, yuka. l b"l k b" k 1 . b" vüze maruz kaldıgı ta ır e ov - • ı·kı "ı· • 
rıda lbahis mevzuu ettiğimiz esas lge eklı e~e. h r ı.. uvtve~ lto~.ı':iaA 1 

- yetler Birliğinin bitaraf kalacağını İsveç IS 1 a ını 
cephe üzerine müessir olabilecek ece erını esa•.1 ~ mış er ~· . n • bildirmiştir. Şimdi Almanyanın Sov 
tarzda henüz harekata başlama - cak, ~u h~sa~ tehlıkeli ;re ıhtıma- yetler Birliğine harb ilan etmesi ü- mu·· dafaa edecek 
mıştılar. ie müstenı~dı .• H~rbde ıc;e, ordu • rine birçok memleketler ve bu 

ları da!ha nyazı bır tarzda muvaf.. ze d T· k" l Ef ·s-
Sovyet - Alman harbi başlıyalı fa'kiyete götürecek esaslı hesablar meyabn. a fluıkrlıye, r~I~ vetm~ ·!ıaenTı Stokholm 30 (A.A.) - Muha-b. ı. ft ı t B b" h fta · tan ıtara arını ı an e ı.. • f A • • • Lidd . ır ua a O ınuş ur. u ır a 16.zımd.ır Atalanmız• Evdeki pa . A "k d b" f B • azakar ·partısınm rın ve maa-

zaııfında birçok kaynaklard3n alı. zar ~.,nc:..ıva uymaz .de~mckle h~ hdır. m~n il b"n ıftla ~a tıır~laAnueı;a.,rif nazırı profeı.ör Bagge dün Ma. 
h b 1 B ] k d . .1 K ~ .. --:r- J ~ ata nazaran ıtara ı.gın ı .:ıen 'd b" ._ .. 

1
. k S 

nan ~ er er a tı. enızı ı e a- işde i1ıtiyatı elden ·bırakmamak la meımleketlerin hepsi Almanyaya mo a ır n~tu5; »OY ıyere ovyet-
radenız arrumıdakı. Sovyet kuv w ld";:J; .. 1 ·şaret et k h b" . et 1 

1 
d Alman harbı brtıııında İsveçln al-

vetle<rinin Litvanyada, Biyalistok. zıı:n ıged. ı5.ne ne guze 1 
• arkşı . asma ne ır vazıy a m 2 e dığı vaziyeti tavzih ve memleketin 

. ınışler ır. . me tır. tamamiyetini ve hükümranlığını Brcst Lıtovsk ve cenubu mınta - Şimdi kanaatimız o merkezde. Bogw ular meselesi · 
k d l ha son d B k i bl'ğ' · muhafaza etmek arzusı•nda oldu -asın a ve l a ra a u ov - dir ki şayed Alman te ı ımn işa_ O .. .. le B w ı ı w b . · F" ı d" 

B arabva hududl · ' . . . . çuncu no ta ogaz ar mese e - gunu eyan etrnıştır. ın an ıya • 
na ve es. ~ an, yanı ret ettıği tPhlıke tahakkuk Pclerse "d" B Hitlerin musikiye ne de - ya gidecek Almaıı tümenine Js,·eç 
Tuna nehn deltasının şimal kolu s , et Rusva ordusu havı· sarsıl 11 ır. . ld ~ b"l · · ·· · 

• O\ Y - '" 1 
• e vukufu o lıgunu ı mıyorum. tarafından geçıd musaade v~ı ılnıe. 

ve Prut nehn ~~n~a yı~naklan mış bir duruma düşecek, ~ok ileri. ~:kat B. Hitler bu meseleden hah. si hakkındaki hükumetin kararıııı 
dınldıklarını bıldırmtşlcrdı. !erde ıbulunan diğer kısımları .da. sederken ııon derece: tiz bir ses çı- bahis mevzuu edrıı B Bngge. lsvcç 

1914.1918 Cihsn Harbinda Al - seferi ordusu 7.S yüz bine bal!ğ ve kann1ştır. B. Hitler, B Molotof hükümetinin ne harbe girmr.k, ne 
manlann bu havalide bir~ok hare- as'keri kıymeti çok yüksek olan Berlini ziyaret ettif:l .~ı.rııda B.oğaz: arazi ta~i:r.in~c bulunmak ne mu -
kat yapnll§ olmaları dolayısilc Macar ordusu ile bolşevikliğin a- ların Sovyetler . ~ırlıgıne verılr:;ıesı harebe ~slerı vemf ıek. ne de Al -
b ı · • b' - İs tı kkı da kcndıııı!r. nnlaşıldıgını man kıt alarının sveç toprakların. ura arım pek ıyı ılen ve ayrıca mansız duşmanlnrı bulunnn - n 

1 
°. . So t hükumeti bu be d k ı ·· d k . 

h . · . ik · · d söy cmı11tır. vye a a ma'lına musaa c etme· mye asımlannın kuvvet ,.e tcrt batı panya ve ltalva bırl lerının e k"k ı · b" ti • d 
1 

d w • • 

hakkında en doğru malCımat ve dcrpey Aıı=.rnn ordusu sııfları - yanatın hn ~ aten uç ır su.re e uy- tin e oma ıgına işaret etmiştir. 
haberleri alma'k için hiç bir tt.•d- !:Y iltihnkile daha ziyn<leleşen gun olmadıgını . bl e~~n 8et~ışl bulunk Magge şözterinı şöyle hitırmış. 
biri ihmal e lemedi"finden şüphe kuvvetler knrs:sınclı. sıkışacaktır. maktad.ır. B. Hıt er ın ogaz .ar ha_ tir: 

y g A k d ·· } kt kınclakı he}lanatı Sovyet sıya~etı- · . • . . . k" . . ed'lmiyen Alınan ordusu ba(:l<u - nca şunu a soy eme en ge. •. . 
1 

'. • 1 Istıklalı:ı11zın ter ını ıntaç et -
~ ~ · · · d 1 H 1 · · nın esa~ prensıp eıını an amıyan ve . . . b' mıındanlığı r.la kendi kuvvetlerını rı urmıya ıın: ar), aynı zaman- ld · w •• "d k" 1 . . uy tırecek her taleb '1 sars:lma~ ır .. . I a anmaga mll!1\I ımse er ıçın . l .

1 Sovyet kuvvetı:rinin b~ inkısa - da surpnz ~l" sahasıdır. Hesab. hu: durulmuş iftiralardan biridir. B. az~mlde mut~~\t sv~~ ;; letiğ.ta -
mına .göre tahşıd etmıs, yalnız hudurilarını aşan ?.n~ı i~t~snaı Cöbels'in pis mutfağında ııralamı'! ra ın an·ır' . ~ c ;:: IOC b'. ec~ 1 ve 
Rusların Biyalistılk _ Birestlitovsk vak'aların da t~~ndddushu ık·mt,: nhs.~z olduğu iftiraları. <ıCöbels ne ka _ 'klsveç mdı ;tbı~1ın oy et. ır1 . arte -
mıntakasına daha fazla ehem_ değ:ldir. Onun ıçın .a. a ~ .' u. dar nur iliı.hı Apollon'a benzerse etten os: ı eceıı: ne ıce .erı e -
rniyet verdiklerini ve bir harb VU- kümler Ve!:"t\bılrr.ek ıçın radtsatın onlar da hakflı:ate ancak o kadar kabul etmege hazır bulunauğu mu 
kuunda bu mıntnkı-dan daha can. daha fazla inkişafmt bekHyelim. benzemektedir Bu alçakça iftira - hakkaktır. 
lı hareketler icrasına hazırlandık- * * * dan maksad, Türkiyeyi Sovyetler --------
larını öğrenerek kencı· tertibat•na Birlisine tahrik etmek ve Türk mil. Aınerikada 
öuna göre bır hususıyet vermisti: Ka 1 5 lh 1 k • d • Jetinin hrssiyatında nahoş bir te - f 

~ rta u nıa 1 emesın en. c luk SllÇİ e Planlarını ve hareketlerin\n ilk . r e sir yapmak ve her ne pnhasına o- a SUS 
istikametlerini ifşa ettT'emek ic'n Hazincl MCl11ye ile Alı Ga •P v lursa olsun Almanyaya taraftar ka- "PeVkt"f edı•/en/er 
ılk gunlcrde tafs !atlı resmı tcb- ve Nazım ve Nevresin şaylan ve muş_ . • 
. .. , : . 1 NefıSC ve Bekir ve Nevz~t ve Cenap zunmaktır. .ı , 

liğ neşrctmemc~ i~iyadmda ~u1.~- tercken mutasarrıf oldukları Maltt( Tas ajansının tekzıblerı Nevyork 30 (A.A.) 22 si 
nan Almanlar nıhave~ ev~lkı gun_ pede Zlncirllkuyu mcvkıinde kfıin ve -Nutku mtite11kll> B Lozovııki ya. Almanynda doğmuş olan 29 ki~i 
bir haftalık vukua•ı b'klircliler. üst katında iki oda b!r helfü;ı ola°ı-Vfl. hancı gazeteciler. tarafından soru • casusluk suçile iıh ın crlilerek tev. 
llasımlannı bircok hudud muha- _ odunluk ve çalılık gibi müştcmilabı lan bazı sualler~ cevan vermiŞ,tir. kıf.. edilmi<:tir. Casusluğa aid kanu
rebck'rile mi~er.drl:-ı meydan mu- bulunan bir bab fırmın lzalei şuyuu Yabancl gazetecilerden biri şu_ nun kabulündcnbe•ı casusluk ıöh -
harC?bclc.>rinde mağ!Cı.b, epeyce bir zımnında satılmnsına knra~ veri1:nıŞ nu sormuştur: metile kütle halinde yapıl n ıevki-
d l"kt So.nret arazıs:ni ·şgal olmakla 4/Ağustos/1>11 tarıhıne mu • Almanyanın harbe hazı:-landığı fatın en mühimminı bu son tcvkıf-erın ı e ·". • 

1 
sadlf Pazartesi günü saat 15 de blrin k T ler teşkil etmekı,·dir. 

ve pek çok ganımetler elde etme. ci artırması icra ve mezkiır !!Ünde ve bütün dünyacn mnlum i enS ass la- Bu tevkifleri tahkikat büro u şe-
g~e ve ayrıca merkez mıntakas·n- rilen bedel 'l~ ....... etı· muhamm"' ...,..enı·n· jansı niçin Almanyanın ovyet er H p 

.....,... ..-.. fi B. Edgar oove: a7.ar gunü bal-
da bulunup tahmini olarak 20-25 % 75 şlni bu!duğu takdirde ihalesi Birliğile aralannda mevcud pakta dirmiş ve bütün mevkufların en • 
tümen kuvvetinde olması lazım ge yapılacağı ve nksl takdirde en riayet etmekte olduğu hakkında susluk zannı aitında bulunduklım .. 
len iki Rus -.)rdusunu da kurtulabil son artıranın taahhüdü bnkl kalmak son .zamanlarda bir tebliğ neşret - nı söylemiştir. F~dcral polise mcn
nıelerine az imkan olabi1ecek bir üzere on b~ gün sonra ynni 21/Ağus_ miştir) sub memurlar bu mesdede gayı·t 
surette kuş<ıtma~a mu\'affak ol • f;os/ 9411 tarihine miisadif Perşe111ıbe B. Lozovski şu cevabı vermiş - seri davranmı lrır ve bütün ınaz . 
duklanm söylediler. günü kat'i ihalesi icra olunacağı ve tir: nunları son 24 saııt zarfrnda ynka . 

Alman _ Rus harbi ilan edildiği daha fazla mnl~mat almak istlyenl~r Son hadiseler Sovyet hükume ~ lamışlardır. 18 h~i Nevyorkta, di .. 
sırada yürütülen ilk h~sablar, as. şnrtn~meslnl gormek nr~u edenlerın tinin takib ettiii siyaseti aydınlat- ğerleri ise Newjt!rsey, Michi~an ve 
k A h k't 'k .. . ve talıb olanların kıymetı rnuhamme. maktadır. Sovyetlcr Birliği iki mem Wisconsin"de tevkif edilmi'ilerdir. 
erı are ~ ın pc uzun surmıye- ne olan :moo llrnnın "o de bir buçuk leket arasındaki paktı korumak ve Mevkuflardan beşi daha evvel hop· 

cck olan bı~ z~ıı~ zarfında A.ı - nisbetinde pey akçesile Kartal sulh tahakkuk ettirmek için elinden ge- se girmiş kimselerdir. Me,•kuflar 
manlar lehme ınkışaf edeccğınf' ma'hkemesl b:ışlcrıtlbine müracaatları leni yapmıştır. Tas'ın tebliği Al _ arasında 3 kadın vardır. 
daha fazla ihtimal verdirmektey. nan olunur. 941/4 

manyayı pakta l ;aye!: edıp etmedi. 
di. Fakat bu kısa zamr;n, Sovyet ğini söylemeğe mecbur etmek için 
Rusya ordu u gibi muazzam •t::ır ZAYİ - Tersanede mermi ve çelik neşredilmiştir Tas tarafından ve -
kütle için her halde b ·r hafta de- fabrlkal:ırı nizamiye bölüğünde as _ rilen bu tebliğin ne .ı\lmanyada n<' 
ğildi; da.ha fazlaydı .•. Mesela hic kerliğimi ifn ederek mezkür mahalden de Almanyaya tabi olan memleket- Haydn.rpaşa NUnıune ha.stane.:., 
değilse bir aydı. Şimdı Alman teb. 1 almış olduğum terhis tezkeremi zayi lerde nesredilml'diği malumdur. göz mütehnssısı ~ 

~GÖZ DOKTORU., 
Nuri Fehmi Ayberk 

ttl Y isi 1 k İstanbul nelcdiyc kıı~ısı. ..,a:ıt liği tahakkuk eder de bu iki Sov- e m. en n çı nracağınıdan eski_ Sovyet ~ükumetinio bu hareketi AL (
3

) ten sonrn· Tel. 23212 
yet ordusu kuşatma çemberinden sinin ıhükmfi yoktur. manyanın hakiki vaziyetinin öğre -
filhakika kendilcr;ni kurtaramaz O! kazasının Şin.~k köyiind~n Budo nilmesine yardım etmi,tir. ' 

• ~L • ogullarından Suleyman oglu 312 _....:_ _____ -===.:..------
ve sıluularııu Almanlara teslım e- d w 1 M h d ş··k ·· y ld Ü •• E N 
derlerse bu hal Sovyct ordusunun ogum u e me u ru 1 ırım. K U Ş T Y U N /) IE~=:::=t;lı,. 
pek ziyade ale.vhinde bir hareket ••••••·••••••·•·•·•·••••·•••••·••••••••·••··•••••··· ı · 

YASTll{, YORGAN, l'ATAI\: kullaumnk hem ce eııı:ı:e ve lıenı de 
~~~~d:ei~\~·~~in~:;~i~v~~!~~~ Son Pota l\f:ıtba:m: sa;:.~:~::~.~. BiR KUŞTÜYÜ YASTIK 1 LIRADIR 
cek tarzda d:ıha s<ırih hes;blar vü t\eşriyat l\lüclürü: Selim Ragıp Emeç Yı:ı.stık, yoı$anları da pek ucuzdur. Adres · İstanbul Çakmakçılar, Ömerl 
rütmc>ğe ımkiln hazırlıyacakt r SAUim.ımi: S. Ragıp EMEÇ Balıoğlu Kuş Tuyü fabrıkası. Te!efı:>n: 23021 
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~'1--·ASI ~! 
Küçük tasarruf hesapları f 941 iKRAMiYE PLAHligı: 

1 
K~cie:er: 4 Şubat, 2 M:\yıs, 1 Ağusto.1, 3 İkınciteşrııı liaı , 

tarihlerinde ya.p&lır. rııı 

1941 ikramiyeleri yan 

ı aded 2aoa liraıııc - 2000.- lira 
3 » 1000 • - 3000,- D 

2 • • 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI : 
Kuml"' laı<bl: ,.,. ı <! 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk t; rası 1 b 
Şube " ajana adedi: ~ 

&al .e t.icarl bez neti ~.a ınuameJ!Iert 

Zirı.~ BankaSında kumbuaJı 99 thbaraıa ıaaa.rruı be&a.blann~ 

enaz 50 lirası bulunanlara aenede • defa çeltilecell tur•a ile &Pat -
daki plllna ıöre ikramiye daaıtılaca.kt.ıı. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
\20 
\60 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1.000 Lirahk 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
fi 

" 
" 
H 

4,000 
2,000 
1,000 
4,0DO 
5,00J 
4,80J 
3,200 

Lira 
.. 
" ,. 

" 
" 
" Dıkkat: Hesablanndnkı paralar bir sene !Cinde 50 lırndan n~aQt 

d~mıyenlere ıkramıye çıktııtı takcli1:do % 20 taılasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 dern. 11 Mart, 11 Hazıran, 11 li:yl(U, 11 Birin

ci Kfı.nun tarihlenode çekı.IecekLc. Gerçi yukar d:ı b:ıh"I gE-çen 160 A. Ekrem UŞAKLIGIL ' -aaJ 
.,...,...~ ~ 


