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(Alman tebliği) 
i rester 
ebrlnla 
geçld 
oktaları 
zorlandı 

Finler Ladoga gölü· 
nün şimal yakasına 

kadar ilerlediler 
Almanların açtıkları 

gedik 300 
kilometreyi buldu 

ti ere 
OD 

z ret 
Bir Alman tank 
alayının akıbeti 

İngiliz radyosu 
ilan ediyor -------- -------

" B a g 8 D 

• 
1. as yada 

ihver 
diplomatlara A vrapanıa 

"V,. ordusu Alman bügük elçisi Şulenber 
doğacak., dün taggare ile Berline ~it~i . 

ltalya ve Danimarkanın Moskovadakı elçılerı 
"20 Temmuz Avrupası de Sovyet Rusyadan memleketimize geldiler 

Almanlara karşı · 
seferberliğinin 

tarihi olacakbr,, 

En'arengiz •piksr miralay 
Britton'un iııal altındaki 

memleketlere hitabc•i -
"Döğii'e 

devam,, 
Londra. 20 CA.AJ - İngiliz radYo· 

sunun bu 68.bıı.!ılc.i neşrıyatında "esra. 
rengiz apikcr,. mlralay Bri:tton şöyle 

demiştir: 
• 20 Temmuz Avrupası Almanlara kar. 

&1 Gefeıt>erlğinaı tarihi olacaktır. Ya-

Yeni bir (i-öNDRADAl 
Japon 1 AKiSLER 1 

hareketine , ,, Japonya yeni 
doğra.. ! bir maceranın 

arif esinde , , --

Japonya eğer harekete ğeçecekse böyle 
bir hareketin Sovyet Rusyaya karşı yapıl

ması pek muhtemeldir 
Yazan: Emekli general K ... 

rın mllyonlari:a aa.vıla Avrupanm sö- AJa*uıyanın MOlkon bUyUk elçisi ŞuleııL~ ve Von p • .-.. 
rünmiyen "V .. ordusu doğacaktır. ~M ...--

Mihver tara.tından işgıal edilen mem. tayyare İlta&yonunda 
Ieıketlerln nıllleUerıne hltııb ederek OU • ~'lmanyanın Moakova büyük el- teveccihen ehrimizden ayrılmtıt 
sözlorl &öyleml}tır: ÇJ9l v?n Şulenherg, dün tay • Elçiyi y e,illcöy tayyare istasyo 

(Devamı 3 üncü aayfada) yare ıle aaat 1 O da Berüne mü.. (Devamı 5 inci ,sayfada) 
.. 
ıtaırara 
iki ava 
taarruza 

Beşiktaş • Gençlerbirliği maçı hadisesi 

Beşiktaş takımı 
cezalandırıldı 

Palermoda 
harb gemileri 

Tahkikatın ikmaline kadar Beşiktaş. birinci 
takımı müsabakalara iştirak edemıyecek 

b 
Ankara, 19 (A.A > - Beden Terbl- f 

ombalandı yesi Umum MüdilrlilğUndeu teblıt e-ı 
dilmiştir: ünü .Anka-

15 Temmuz 1941 Salı g 
stndyomundn. yııpılıın 

Ka.hlre, 19 CA.AJ - Ortıışarktakl rada 19 MııYı:!ıı Türkiye tutbql birtn· 
İngiliz hava kuvvetıerı umumi karar. ıou. mevz~ı 03nasındıı ,'UkııbulaD 
gAihının tebliği: cllltı m!lSa. ld evrak c~ tnlunatnıı

İnglliz o.vcıları dUn Kıbrısa bOmbıı h:s~~~eri dıu~eslnde tctkıki Jçln 
atan Yunkers 88 tipinde ik! düşman m k ...,.,,... heyedne tevdi cdılmlşUr. 

Bi mer ez ... ~ . 
tayyare.sine hUcwn ct.mişlerdlr. r Bu hususta merkez ceıa heyctınce 
düşman tayyaresi dilşflrU!mUştilr. ıncak bthkikatın ikmaline kııdıır. 

Sicilyada ıığır bombardıman t.-ıyya- ~a~~ raparunıı ve ilk tahkikat ev
releri 17/18 Temmuz gecesi Pnlermo ~ müsteniden ve tııllmatnıunenin 

(Devamı 3 üncü ıJayfada) 27 inci maddesine tevfikan: 

Bal gar 
Başvekili 
Boma da 

ı - istanbul Beşiktıı.ş genelik klü. 
bUnUn blrlncl futbol takımının her 
tUrlU müsabakalara iştirakten men'inc. 

2 - umum MUdUrlUkçe hazırlar.an 
programa göre dahil bulunduğu fuar 
müsabakaları turnovasından ihracına. 

3 - Mezldlr mUsabnkadn Beşiktaş 
Q>irincl futbol takımı kadrosunu "tcşkll 

(Arkası sayfa 7 sütun 2 de) 

---

Gener:ıl Cemil Taner 

istanbulda veremden her sene 
. iki bin kişi ölüyormuş! -Verem Mücadele Cemiyeti reisi, dün yeni bir 

dispanserin küşad resminde böyle dedi 

,Vali, Beykoz dispanserini açarken 
(Yazısı 4 üncü ~anın 2 ve ; üncü ıütunlannda) 



2 Sayfa 

Hergü 
Sulh kapısznzn 
Yeni bir a~zlma şartı 

\. Ekrem Ufaklıgil 

B 

. 
1 ilizler A 

ceb mu 
önd 

deflle:t ... :uo•• ·--

SON POSTA 

1 Resimli B&lrale: 
:ıı 

;;;;;;; insanlarda cinnet devri;;; 

W alter Scott 

Temmuz 20 

Sözün Kısası 
---··--inlik.ar ve fıa["f<. 
E. Eı<rem T111u 

wupa. barbl patlak: vadildm 
az sen.ro yedJ başlı ılıilltir 

eJderi JlWBŞ ~\~ horiladı; Allnbta'n 
k1 geçen Umumi D rbden t"" •rilbmı1• 
vıır diı, tahribatını eskisi rlbi ynııamı. 
yor. Bununla; beıubcr'" iktisadı bün e. 
m& üzerindeki tesirlerini heıı giin bL. 
rer ııarça daha hissediyoruz. 

Bu ejderle, Cilmliwiyet IIukum ti 
elden cellllfl kndar müc:ıılele ha1iJllle 
dir. Kanunlar, nizamlar, kontrol ve ta 
kib tcdllll1ert, Jiülillmler, ee2al:ır .. bev-

si tatbUi edlllyor. n:ı eJdlncn en ufak 
memura kadar, bütün devlet ınekımlz.. 
ması bu işin, cıSilWydle ilrertildcüir. 

Fakat bu ~ mi? Rııyır. İhtikar, 
tanına kasdeylediği halkın kendisin • 
den ylll'dim, hfma e, ~IC gt)rilr c 
devlet nizamları onun liiol>lr zı.man 
tamamile haklnndan gelemez. 

Nasıl ki e51daen. memleJCı:ıtln öt.esin
de berisl.nde. CUreren rsktı. yı 1':ırlü
ler gözetip C"İ1:lcdikçc, resmi kuvv~tler 

kola:v kolay tepcliyemezlerdl. 
.İlitlka.r şeıaı.veu de halktım dolayı .. 

sile mdr::aieret buldulCça şüplıı..'Sir ki 
cüre'trnJ artıracaktır. 

Bu aralık &t ntiul sık sut gtillp gc.J. 
dikçe, her sderfnıl<: acaib variyetlrrle 
karşılaşı or ve fi;tiınai U&'lnllilnılsclen 
şüphe etU~n bu vaziyetludaı üztilü. 
yorum. 
M~11 bir. deCl\Sınd.ı lşidiy<ırum ki 

&.kkalü,rd& kesme eks linhwmuyAJ!". 
muş. O aralık• buna dair mübahase!. 
mlze kulak ml.sa.ltJ.'i olan llJ~: 

- A.l Diyor. Ben buluyorum. Benhn 
liak.kııtım &na lstedlfim ltadar veri ol' 
amma, yetmiş br.ş ıturnşa! 

Bır dlferl, suıtnnli:ınıamıuclalü mı:. 
mem banı-1 ~dan :dncıii11 'kfaJ' 
tialiara tf'Cliııttt eyledi !'tnl, !alt~ her liL 
ıtne cfôrt, ~ misli para vcnllğlnl ·y. 
JfiYor. 
Akşamlan, sular Jylil~n iyiye ~r:ı.r

dıiı saatlerd~ dlik'ldi.n çırıııtbrının ~
ıtaıelardıı esra~nı:iı gfCUp gellŞfori gfi. 
:ıe çarpıyor, lll-1' bli1, afıtllınnııı ııett. 
lifine itimad ettlltleri b.Gtır1t mU..<:tert
lerine, plyasadiıRI mcvcııdu rr..smen (!) 
tlikenmfş mctiılıırdlın liuea.lt kucak ta. 
şıyor: fakat ateş pahasına. 



ı::.. 

20 Temmm. SON POSTA: Sayfa 3 

Telgral, Telef'on Ve ·Telsiz Haberleri 
Almanlarla 
Rumenler 

çarpışmışlar 

1 
Amerikada büyük 1 "Programımız 1 Ru~ kadınları ha~bel ç TV Aç J;T ~. > -ra 

tayyare fabrikalan ekmek ve adalet,, gıden. erkekle_rın A L ~ M ı N D e:. 
faaliyete geçiyorlar General Fran~o~un yerlerıne geçlıler 

ameleye yenı hır Moslc.ova. 19 <A.A.> - Tass: MOSlrova, 19 CA.A.ı - Royter: 
Sovyet !atllıba.ra.t bürosunun blldit'

cl.ltine nazaran Alman ve Rumen aa
terterl &ıUlı:tda cıddi bir anlasmazhk 
mevcuddur. 

«Mruu~ ağır bombardıman 
tayyareleri f'lTki Al'!"anyanın 

en uzak kötelerine kadar 
g,idebilecelder>J 

h• b • Pra.vda gazetesi sovyet ve dünya ka-
ıta eSI dınlı~ına hitab edea 3G7 Sovyet iko.dı-

Mackid, 19 CA.A.> - Madrid cıva. nının illl'za.sını taşıyan bir mesaj neş

Geceleyin Besarabyıı mıntak:ıu;ında 
Harlan civarında l>ır ihtil~r ıtlunışt.ır. 
Sarhoş bazı Alman slibaylım birçok 
Rumen askerini dövnıiiş!en:lır. Hi<idet. 
lenen Rumen aıskerlert Alınan kampı
na ateş aı;ını.,ıardır. Hldiseyl ihaber 
alan bir Alman piy"<fe taburu c!varda
kl Rwnen birlikleriııe ataş etml~tir. 
Her iki to.raırtan da ço'c: m iktarda ölen 
ve Yaralanan olnıuştu!'. Bırçok RnmPn 
bJ:rlikleri slWııen tecrid edilerek Al
manlar tarafından geriye getirilmiş. 
lerdir. 

nnda Villaverdede yapılan bir amele retmiştır. 
toplantısında nutuk söyl!yen general Bu mesajda ezcUm!e deniilyor ki: 
Franko ezcümle şoyle demiştir: HiUer AlmanyBı:>ı çocukları mükem-

I.ondra, 19 <A.A.) - B. Ruzveıtin Prograım~ız "c:un;ı: ve adalet .. ke. mel, anları mes'ud ve klldınlan hür 
İngilteredek:i şaW;i mümessili B. Henr.v l limelerile hilllısa edı,ebll!r. Bu~u size vatanunıza ve memleketim'~ hücum 
Hopkins bugün I.ondrtlda beyanatta tekrar etm~k IUzuınunu hisııedıy<>ruın. etmüstl.r. Hıtler nüı ri~timizi Ye sao.-
b 1 k demi ti '-!. Çünkü bugüne kadar yııbancı bir ma. detim izi elımlzclen ai'lm"·acaktır. Bil-u unara ş r ... • ı · t lsef ri de k t ü "" 

Amerik:ada yeni birçok büyük fabri- terya ızm e 1
. • • mo ra mrın e- tün Sovyet. milleti bu iğrenç faşist is.. 

k:alar faaliyete geçec.eklerdlr. Bunlar ketlerin kesil nUrusıu .. Şt'hirlerınde a- tilAsını mukaddes bir kin ve nefretle 
bılh dört motörlü muıızı.am ağır mele sınıfının hı>r turlu rııhatlıklardan karşılamıştır. 

assa ve zevklerden bol bol istifade etmekte 
bombardunan tayvareleri imal edecek- olduğunu .söyllyerelc gözlerinizi kııma.ş- Harbin birinci gününden itibaren 
!erdir. Bu tayyareler şıırlcf Almıu:yanın b lunuyordu Bu bir yaland n milyonlarca Sovyet işe! kadını tarla. 
en uzak köşelerine kadar glde~llecek- tuımış 

1 
u · · 11 ıara ve fa'br kalara koşarak: harbe gl-

1 ha-"- ı~ 1 • 1 ed r b ibarett r. işi . er ve , .., ma -.eı?es ıma en ~ - ral Franko sözlerinı şöyle bitir- denlerJn yerine geçnı erd.r. 
Alman kumandanl~ı bu kanlı hl

disenm diğer Rumen birlikleri tarafın
dan dlJYUhna.ması lctn bUtUn tedbir -
lert ahnaktıı.dır. 

rlkaları ltı.rıntı halıne getıreceklerdır. ?':11: EV kadınlan. şimdi sanayilmlzln, 
Amerika ile İnıilterenın müştenken m=; İspanya mazide böylP bir mad- mcharetli ellerinize iht!yo.cı vardır. 

libyada İngilizler 
3 baskın yaptllar 

imal edecekleri bu tayyarelerin. Al-. diyctçiliğin tesiri altında ko.lmaınıq 01 _ Fa.brlkalaro. ıkoşunuz. Tarlal rd ı ç<tlı
manya tarafından lınal edllebıle-celc saydı. şimdi cenubi Amcrikll İ<ıı>anya. şan, 'bürolarda meınt~r olan kadınlar, 
tayyarelerden hem çok fazla hem QOk .d olmakta devam l'decekt.i. Bir- erkek işlerine daha z·ynde alı.şır.ız. 

Kahire 19 (A.A.) - Oııta~rk 
İngiliz kuvvetleri umumi kararga. 
hının .teblii.i: 

Lihyo.da: ld TemnıuL sabahı er
ken &eni§ bir ceph~ üzerinde düş -
ınal\ln Tobrult'un garb çevreıi kar. 
tıııtınd&Jc:i rn~lecine ayni zaman
da üç baAın birden yapılmıştır. 
Geni§ mileyasta yapılan bu devri -
Ye faaliyeti o 'kadar büyük bir mu. 
Yaffa.kiyctle tetevvüç etmiıtir ki, 
Ü-Ç saat djipan hu çevre boyunca 
turnultü biT baraj ateşi tatbik ey
lenüştir. Az. zayiat vererek d~ma. 
na. ciddi zayiat verdirdik. Ve iki 
top iğtinam ederek bir miktar esir 
a.Ldık. 

Kanadada 
imalah 

tayyare 
arth 

iıstün olacağına kani l'ulunuyoruz. ~~~.e kindar naznrlarla bj!Jtmamızı 
Müşte~ek hava lnsaat programunız ıstlven oonebllerln hu hareketine asla 

silratle ılerlemektedlr. .. ııha etmi:veceğ'z. 
Ayni zamanda AmeTikada şimdiye musam o-----

kadar hiçbir memleket ta.rafından ya.. 
pıtmasma teşd>büs edHmlyea bır bah
ri inşaat progmmı tahakkuk ettiril
mektedir. 

Memleketinizle milst,.reıcen una! e
deceğimiz harıb malz'!tncsl VP müh'm
mat faı;i8t diktatörleri ezmeğe kafl gel
melidir. 

Yegt\ne maksadımız bu adamları 

kovmaktır. 

V apurlnn himaye ... 
B. Hopldns, A.merıkanın, Atıaııtik 

yolile sevkedilecek m;ı!ı;emeyi h 'maye 
edip etmiyeceği sualine su cevabı ver
miştir: 
Rc!sicümıhurumuz, mıı.llar:mıl'ın tn,

'1:iıtereye ulaştırılacağı'lı he~an. ettı. 
Size valnız şunu söylı.veblllrım. BU-

bÖvıe 0~mııs1 f(WI İCl\h rocrı JıPr şe. 
n.un ıw~itız Mallarımv.ı ııRkledecek 
yı Y ıhlmaye c<1ncetlz. Fak t bu 
vııpurlan size fazla bir şe:v söyllvPmı..m. 
ıııususta _-·o-----
Yeni Fransız büyük .., 

Alman tebliQi 
(Baıtarafı 1 \nd sayfada) 

nı bildirmekte berdevamdır. 
Len!ngradu1 180 mı! cenubumda 

Pskof ve Porkof bölge!erınde fevkalade 
şiddetli muharebeler cereyan etmekte.. 
dır. Moskovadan diın sabah g-elen ma
lUm.ata göre Smoleıısk. ve Polotz, hAla 
Rusların elindedir. Lenlngradın maruz 
bulwıduğu tehdld, ayni nlsbetf muha. 
faza et.mekte ve Alm\n ta?Qiki hafıf
lemek ŞC)yle dursun bilakis şiddetlen

mektedir. 
Bitaraf müşaıhıdlcre nazaran. Rus 

seferberliği ancak yeni bitmiştir. 
Rus ordusu. henüz kullanılmamış ge

niş tı:avna.klara malrk1ir 
Lou<fra, 19 CA.A..> - Times gazete. 

sinin Alman hu.duduncl ki muhabiri. 
Kt.vcf, Smolensk ve Leninım1.d hak. 
kında Almanların llr..rl stırdüklerl id
diaları tahtı[ ederek ez,.ümle diyor ki: 

19 <A.A.> _ M!lhlmmnt na
zı.;?~~w~~we. beycmatt'.l bulur.arak, 30 An.kara 19 (AA.) __ Frar.sa. 
liruıırlUlda sona eıen Uç aylık devre nln An1kara büyük elçiliğine tayin 
lçındeld Kan3<1a tayyare ım it\ tı.nın d · ı .L k T h b.. .. k 1 . . 

elçisi Ankara a 
Kiyef mıntakasmda muharebrler tıır 

kaç gündenberi devıı..m etmelı-t.;1ir Mü
temadtn.•n takviye lrnvvetler1 ~1an Al
manlar. K'vefı lh~t:ı. ec\P"iıT'lı lrrd r. 
Se'1rp gireıbilmls f'lA.n b'rkaç zırhlı 
kıt'alann gecenlerd,.. K'ver Pn çlkanl
<'~r,. Jıntırlın'rladır. Rm;l~r "KiYPfı son 
haddine kadar mUdafno ve t"S11mfn
don evvel tnhrlh etm<>k azm•ndE'<'lırler. 

39 yıl ta yare ı:nalatı- e ı en sauı a ran uyu e çıB'I 
~üt.un 19 111 Y ..-.. u· ,. yJ.,. "°3'cftn Hellew ve refileıuıı, bugun Er-
~ 10 misl\ :euruımdan tehrimizr. gelmişlerdir .. ,l!Jtir. • • 

.____ ---------------

il Kasa 
e e 

arr 
a 

• • • • 

a as1. r 

1 1. z 
Paranıza yükaek bir faiz. temin edecek•inir. . 
Bu faizi bonoyıı satın alırken pefin alacakaını:r.. 
Milli müdalaarım artan ihtiyaçlarını karıılayacaksınız. 
Kendinizi tasarrufa alııtıracakaınız • 

• f\esc . . 1000 liralık tasarruf bonolarından( alılnız',.d B nızın müsaaCJesi niııbetinde 5, 25, 100, 500 ve .. k k hem de M LL mu a-
f rr tasarruf bonosu almak, iyi bir faizle hem ık endi menfontiruZ1 ·oruma ·' 

Sovyetlere göre 
son vaziyet 
( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

ile f 7 Temmuz. tarihlerinde 39 düı 
man tayya.tesini tahrib etmişlerdir. 
16 ta,yyaremız zayi olmuştur. 

18 Teınınuzdn hava kuvvetleri 
miz 32 düşman •tayyaresini düşür 
miiJlerdir. 

Bir tank alayının akıbeti 

Bir düşman tank alayı şoseye çı 
karak topraklarımıza girmiştir. Düş 
man tanklarıııın arkasında yüzieıce 
otomobil bulunmakta idi. Motö-rli.ı 
Sovyel piyade teşekkülü kumandan 
lığı Hiılercilerin bir Irmak Üzerinde 
ki köprüyü geçmesine müsaade et. 
miş ve emrindck. top v~ mitralyöz.. 
leıi ımüsaid bir mevzie yerleştirip 
ıhtimamla pcçelcmiştır. Duşman 
kolu tköprüyu geçtikten sonra mo-
törlü büyiık kuvvetlerimizin hücu. 
muna uğramışlardır Almanlar sü
ratle ric' ate bnşlamışlursa da ilk 
faşist otomobi!lerı köprünün üze • 
rine geldiklen znmnn köprü uçu -
nıbnu§ ve yıkılmıştır. Düşman oto
mobil, tank ve kam~ cııılnrı ~irbiri 
ü:zerinc köprü başında yıkılmtşlar 
ve o zaman topçurm.:z düşman kol~ 
üzerine ateş açmıştır. Düşman tank 
<>Uonıohilleri yakılmıstır. Yolu terık 

1 
ederek uzaldı.ışmağa çalışan mün -
ferid duşman. gruplarile tanklan 
da isabetli ate~im;z altına alııunış 
tır. Bunları tııkib eden tank alayı 
ve motörlü piyade kolu ağır za
yiata uğrattlmışt1r. Bir çok tnnk, 
z ıftlı otomobil ve mi.ihimmat mu
hardbe mev<lanında kalmıştır. 

Bir Sovyet havacuına göre 

Moskova 19 ( A.A ) Fıli 
hizmette bulunan bir ha"a filosu -
nun lkumanr:l11nı binbaşı Gruzden 
Kraanaya Svesdn gazeteııi~de yaz -

dtğı bir makalede divor "::. 
Hitler en iyı ta>'?"a.relerını şark 

• heaiııc göndermıştır. Duna rağ -
cep ._ a kuvvetlerimiz, cereyan men nav . d .... 

ı eden hava muhare?elleıdı? cT u.stuo 
oklu'klarınt göstermı er ır. a~yıı. 
recilerimız dücımnnb tel]tn~ edınce 
hneıımlarını imha etmeden bırakma.. 
maktadırlar. 

Afma,1 p:ıra§ı.i.çüleri 

Gelen haherlerz göre Almanlar 

ilanı k d 1 pnru ikraz etmek demektir. n artnn ihtiyaçlarını knrşıhıma içın ev ete 

• Devletin menfaati sizin de menfaatiniz ve 
• 8 . l . . d' 0 110 vadeleri kısa; laıs erı peıın ır. • ı 

karınızdır 
Sovyct toprııklnn üzerinde bir çok 

1 

yerlere muhiPı mikıurdtı parasütçü 
indi mı eğe başlam ıslard ır. Sovyet 
knynııkların göre bunlar vaz.ifcle-

1 riru yapamadan ya e ir, yahud da 

3 ay vadeli bir bononun faizi O/o 4 
O/o 5 6 ay 

12 ay - -
• F .. :_ı 'ı_ ._ • d tenzil edilme~ suretilc peşin ödenir. ... ~er uono ıuymetın en k b ı 1 • 

lbir t f b · · 94 J'ra verecek ve buna mu ·a ı )Jr asarru onoııu ıçın ' ., et. 6 d ~ · ı b' 
Fa· · ld ., · · f ız' nı'sbeti hakı.calte ıo egı ıraz 

O/o 6 dır. 
Yani bir ııene vadeli 100 liralık 
sene eonra 100 lira alnr.aksınız.. 
daha yüksek % 6,38 dır. ız peşın o ugu ıçın a 

• Bo110 vade•i geldiği zaman. pa~.nız~ geri almak iste~ez.sen~z ~a~esi gelen bonoyu yeni 
bir bono tle değiştmr ve nrL8-dakı faızı bır defa daha peşın alabilırsınız. 

• "Vade dolmadan paraya ihtiyacınız olurıa herhaıtgi bir bankaya müracaat ederek bo

no fainnden yüzde yarım fednk.ıarh\. yapmak su.r .. ııle bonoyu iskonto ettinr ve derhal uarayn 
kalbedebılırainiz. O halde: 

• Paranız daima paradır. 
• Bono faizleri her türlü resimden. veııgıd~n muaftır. 
• S tın alırken, başkasına dcvredezlken, vade ind-: bedelini tahsil ederken muamele V(' merasim 

Yoktur. Bonolar hamiline mab ustur. Hazınc kefildir. 

• 1'asarruf lbonolannı bütün bankalarla şube ve ajanslardan, l\lilll Piyango İdaresinin ıesmi satış 
Rışelerınden ve banka olınıyan yerlerde malsandıklarından alabılinriniz. 

• Paranızın en emin kasası devlet kasasıdır. 

• Tenbel paraları bir tasarruf bonosile seferber ediniz. .. ; .......................... ., 

iıntıa edilmektedirler. 
(Radyo gazetesı) 

İngilizlere gore 

Londra l'l (A.A.)-Reutera-
janısmı.n askeri muharriri general 
Go~ yazıyor: 

Ancak birkaç gün süren bir SÜ • 
kuttan sonra Alman orduları taar_ 
ruzlarına ievkalade bir şiddetle 
tekrar başlamişlnrdıı. Altı gün sü. 
ren şiddetli muharebelerden sonra, 
Almanlann bu taarruza başlarken 
büyi.ı • gürültülerle ileri sürdükleri 
id!clialaırın hiçbi:i tahakkuk etme • 
rniştir. 

Almanlar, hıç şüphesiz üç iati • 
kamctte ilerieınişlcrdir. F aknt Rus
lar mağ!ub edilmemiş oldulcları gL 
bi Almanların ıddia ettikleri gibi 
ric'at llalinde de değillerdir. Bila _ 
kis Ruıslar çok şiddetli bir mu"ka -
vemet göstermektedirler. 

Afman kıt'alarının maddi kuv -
velinin pek yakında sonuna da -
yanması çok mümkündür. Cc:phede.. 
ki Alman askerlerile Almanyadakl 
siviller üzerindeki teair o z.aman 
vahim olacak.ur. 

Yeni kabine kurul
duğuna gore 

Japonya şimdi ne 
yapacak? 

de ba husıısta kifl derecede vazıh de
lildir. Binaenaleyh bu sözler de bir rı. 
kir edhımeye kifayet t·tnıeıneı.tc-aıı 
Diter taraftan h•rblye ve bahriye na
zır'arınm JICni vazıyet münas .. bl'tile oı 
du ve donanma ruumn.ı neşl'f"ttik.le 
deklara.b)On da ltlifl aydınlık lemin e • 
mlyor. Meseli bu zevat. be)anall:ırın 

da harb esna ında hukiımete tam b• 
Yazan: Selim Ragıp Eme' surette miızahereti taahlıiıd etmt·kı 

P rens Konoycnin riyıısetl altın- ve milletin esa siy . i hattı hareketı 
nin değişmediğini bildlrmekl.edlrh·r. d& ücıincu defa değı*ıı Jaµon 

kabinesinde beklenen başlıca tebetl- Zaman zaman huktimc•tln . lyMelil 
dıil hariciye neı.arctlndc , ukubulın~- fhlilifa düşen ve bu ymdeıı birçok ka 
tur. Bu sandalyayı işgal ehnl'kie bulu- blne buhranlarına Sl'belı olan Jaı>o 

t ordu \'e donanma ının husu i halet nan Bay l\latsuoka iı~·lu pak ın ve 
ruhiyeslni bilnıly~nlrr, harbin: \'e b:ıh Moskova anlaşmasıııın b~ili ba lı mu-

d ri•e nazırlannm hukfıml't içinde hl rcvviçlerlndcndir. 81>11 zamana ka ar ' 
1 1 

, •• -. 
kumel mevcud oldutu h ss nl • • · ordunun tam lt!ıruıdını haiz bulunmak. 

ta idi. Bu itımaclm zevaline dclalct deklarasyonlarından bir şey anlıya 
madar. Fakat bu iki l..UHt'tirı b za edl'r yeni bir bi.dlsc de \'ukubuhnamış. . 

1 tı. Bu sebcbledlr ki l'rens Kon•ıyenln ifratla tezahur eden reak 51Yl•n .Jnı 
li .. defa önliyen ve bulun kar.ırları mullak sı son lstifasmdan sonr U\ nı•u 

1 
imparatorun şah 

tekrar kabine teşkiline memur f'clilme- r tte muteber 0 an o"-lan hıt7ı d h' 
si neticesinde Jı.ırlclY<' nrzarl'U miı- olmasa, Jap<ınya ç . 

1 
d 

8 m<'SSlllnln hükumet heye i arasından ilıtiliı;lara iırüklenmıŞ 0 ur u.h . ~r 
ayrılma.ııı umumiyetle hayret dotur· ı dan dolayıdır ki tılr taraf•an ıırır • 

t ' nazırı Ray l\!atsuokamn kabine d• m muş ur. 
Bu mlinasebetle SC"rdedilPn mülfıhıi- da kalma ı, diler braftnn lıarbı ·e v 

zalar şunlardır: ı b:ıhriye n:u:ırlarmın kabine icraatır 
1 - Acaba Bav Matsuoka ile b.a \•e- ı k"l etmemeyi '\'adeden muşt.-rek b 

kil arasında &'Örü'ii lhtilifı mı ı,ııkmıŞ-1 beyanname neşrine mecbur ~utulına. 
tır! ı ıarı, buıı-ünden yarm·ı .Japon sıyuseUr 

Z - Bu lhtllir Japonvanın bir an de bir de':işikllk C\lam:ıyıı<"atı kanaa 
evvel harbe müdahale etme 1 veya ('t... tini uyandın)or. Şaycd Japon•a içıı 
memesi gibi mdhlm bl- pN'nsip ayrı. yakın atide kaı'i bir karar almak ba · 
lığından mı dotmnşfur! ı his mc\"ZUU ol avdı. orılu ve dııııanma 

3 - .JaJ)()nvanın slvasi bir df'liişlklik n n kahine tesanüdunü ifade eder 
yapmak ar.ı:usu karı;ısınd~ l\fo!.kova müster«lk beyanname nasretmı:l<"rln 
muahedesini im:ı:alavıın R<ıv Mat uoka lüzum hasıl olmaz ve Moskov.ı ıınlas 
hariciye nezaretinde kalnıak f5teme- masını im7.a eylemi- vr ornda "•ılh \' 
mi """ çekilişi bu yli'ıdrn mı ileri ıı-1- salah buseleri te:ıli eylf'ml" hulunme 
mlştir'! sına rağmen müfr\t -.lynseli ammt>c 

Ahvali hazıranııı neı.akcti knr ·ısın· malum olan Bav l\lalsnoka şlnıdili 
dı> '1u suııllPrl" h .. .., .. ., h'" birfn,. lcı>f'i. kabine d~mda kalmazdı, 
ydle cevab verebllnı k mümkün df'•l1. Fakat biıtiın bunlar b\rf'r tah nin 
dlr. Çünkü bunun için lüzumlu olan dir. Siyasf'tte tahınlnln nl' dPrtt.e kn 
bllırl annsırı ellml.r.dr nınvrud bulun. mel[ olabilect'ğiui 1.... b•n ... • ha1ısatı 
mnmaktadır. Dike" tar~rt~- • .. nı '"· kendi ı ık ık r;o terrncktcdlr. 
binenin hariciye nn?.1rt amir 1 Tovo. 
danın is başın rreım .. ;;ı ,.,,:"" "" ııı,. < L fT) ~ ,. 
dış siyaset hakkında söyll'diği sözler ~" im UCat:jt.tf- {_,,.Hı.tl.,, 

· n ir z radyosu Alman deniz 

ı~~~n~ ı j•~<~~aufarlnl ~~~~ı~:j(~: !JÜC~~~ 
d ! . b 'tt' ~ ___ n...ardıman scrvısınc b Bu orduya kavı meras mı ası ır. rxnnu •• d tayy.ıueler u sn 

Memleketlerlnlzln hUrr yet ıç1n en iyı Blenheım tıpın c .
11 

• a ıklnrırıcl 
usulde ve sadıkane b r sur tte dovüşe bah Holandıı sa~ı. erıh. ç esi al 
devam ahdinde bulunmuş ve e•ın!ze hava dnfı genıılt·nnın ımtıy . 
geçen her fırsatt.a • v _ Zafer .. ordusu-ı b lunıın bir dü man gemı ka 
nun sefeıtıer bir halde olduğunu Al- tında u muvaffakiyeıle netice 

UmkUn olan her filesne tam 1. 
mantara isb!l.t çin m b' hucum yapmı !ardır. a• 
yerde ıtıu harfi duvarlarn yazınız. !enen ır b' tonluk üç gemi a 

- r.ihen altışar ın 

B 1 a Başvekili Romada teşe verilmı§lir . ~rkn tarafına bon u g r ) b 1 js:ıbet ettırılen takrıben 400( f l 'nci pvfada a ar 
(Baft~ral 1

• 
1 ıızetcsi. dün tonluk dığer bir gemi berhava ol. 

Giornale d talı.ı g, d el w 

. h bl doğru an og- muştur· 
bu ziyaretın ar e 1 d•ını fn - - ~ 

J"k d<ır om "' ' 
ruya a ıt a ' J\1ihvere olan 1 1 •k• h t 
kat Bulgaıı,ıanır. · b'r delili fa yaya 1 1 ava aarrUZl 
• i L.:ıgwlılığının yem ı .. 

aıyaıı k u· ı ' ı'zhnr etmekte ıdı. ld w anau ı ı (8aftarah 1 inci sa.yfo~ } 0 ugu. I Arnavudluğun mtina
Bulgşnstan a .• · d limanında bulurum dil.şmnn kruvazö 
sd>etleri Balk.anlar çerçevesı ıçın .- ve muhriblcrine :ı~nldcn tam ınuvaffa 
sağlamlattırılacn~ ve ll!alyanh - k!yetle net.icclenea blr hücum ynpmı.ş 
B lgar menfaatleri Akdenız sa a. lardır. 
8ınuda ı"nki•af etmek imkanını bu -

v Dil.şruan ham gemılerine veya onla 
Jacaktır. rın pek yakmına bomb!il ır atılmıştır 

A d 'd.J ti• ki Manm fili dumoın yUztinden hUcumuı mas ya a şı 11e 1 sıca ar ,net celerl tesblt edtlememf~tir. 
Ama~a. 19 CA Al - Bir haftadır Donanmaya mensub tayyareler ge 

buradıı şıdde li sı<:nkln.r hüküm sür. ne Sı ılyada bulunu 1 O rbını ''(' Au 
mektedlr. Hararet derecesi dUıı öğlede l gustadıı.ki tayyare mcydtmlarını bom 
41 idı. bardıman etınişlerdır. 

Sabahtan Sabaha: 

Birinci 
takımlar 

IAhları, ilmi, irfanı da clrrlıgi için bı 
zekı millet bir Jnda u)nııdı \'e lıı ıh 
medeniyetini keodlııc orn k tutaraı 
rarçab:ık toparl.ındı. Bilediği ıl.ıh 
ilk defa komşusu ( lnlıı en&esindc lC(" 

rübe edip iyi ne~ict· ahnc:ı 1905 d 
ilk defa bir Avrupa clevlcllie boy öl.. 
çiiştu. Bu devlet Çıı.rhk Rusyru ı idi 

Büyük klüp maçlarında bazıııı iki Butün dıinyaıun bı&)reı:ie karşıladıi• 
takımın ih iyarları mhütekald spor- 1 bu muharebede Ruı.)ayı hem karad.ı. 
cuları sahaya çıkar, b raz didinir, kr hem denizde hezimete uğratan Ja. 
ler ve oluk soluta mııça nihayet ve- ponya artık diuıyamn biı~ uk devlet.. 
ııirler. Bu ciddi bir maçtan ~iy:ıde !erinden biri otduı;ımu isııat etmişti 
fantaztlk bir :osterişUr. ihtıy:-.rl.ır Geçen Büyük Hıı.rCde kendiue yakm 
çekildikten sonra sahaya blrlucl ta- Alman mustemlckclerlnl de elı· ıte. 
kımlar çıkar. Bunlar tam çağl:ırmda çiren Japonya zaten yapı ıp k!l.ldıi 

·k tılg d' 1 d Asyanııı bbur ucuntl.ı ıte.ui':ileınek ıehı 
ÇCVI , il a.ıı, ıllÇ sporcu :ır ır Vtı h f t•- ı. ff •t· 
çıkardıkları maç seyircileri heyecan- er ırsa ""n Q 1 ade e. t. Ru Yanıı 
d 1 ·· ' ki ı aleyhine Mançuko ve ılıs .:\fotollstan. 

an u•yecana suru et. da, İngiltere, Fr.ınsa ve Amerika a. 
, F..s'ıtl dünyanın lnı:Utt-rc. Fransa, leyhlne de Çimle niıfm.unu yurulmel 

Rusya \'e Almanyası harb saba.:ıında imkanlarını buldn. 
boy ıb tenliler Bunlar arasında en JaP-Oııyıı. A\TUp:t de\letlrrlnin bu 
ıenci olan Almanyıuun ru~rjis! ·.n rün birbirlerine du .. melcıindr.n isti 
eski sporcu olan lnı;-iltercnhı muka. fade td"rek Cini, Frnnsı:ı; Hindi çini. 
vemeti devam ed ·dursu.ı lmdı dun- sini Vl' bunlara lnkın obn l'rlrt"ı n' 
yanın iki genç takımı sahaya fırla. m' stemll"kelerini ele grçlrme' a·,.nln 
mak uzere sabırsızlanıyorlar. laı>on~ !'l•dir. Fakat hu defa k rşısm., ''"'n 
ya ve Amerika. disi gibi b'r kuvvet çıktn1 tır Un d~ 
Anın m:ak bir lt()şesinde ıPP.kböco let de hPmrn hPmı·ıı kendi ile l'&Sl 

ği gibi kozası içinde )aşarken Avru ofan genç Amcrılmdtr. 
panın harb gemilerine kn1'C'' \'e kı-1 ihtiyarların m'!lçı dcnm cı1<"4~r. 
lıçla karşı koynııığa kalkıı.n Jııpon)-ıL sun l'ğcr bunhrın m3tı basları;a dun 
1864 de yani bir buçuk asır eV\'ı~ ka- yanın heyf'cam sun kerte rfnl bnlaca~ 
pılannı Awupalıtara :ı.<:mı tı. Fakd w maçın neticesi ise tarlhln sevrini 

• - ,... k trad:ır mühim olacaktır. ~dan ba kapıdan baekıı yerlerde ol. onuureee 
duğu ılbl Avrup:ı.ıım ,-alnız cıcili bl.. ..._ ~,..J.a,,. CG/,ıt:J 
cUi mamal&lı delil. 11UD liaıem il- '-="' 



4 ::Sayta 
SOl'l POSTA 

ürpa obda i 
d fine dün de 

arandı, bu unamadı 
.................................................. 

/ ~ 
; Prolesör olduğunu söyli- ~ 
: yen bir Rus, yüzde omı ~ 

Verem Mücadele Cemiyeti reisi, dün yeni bir 
d.ispanserin küşad resminde böyle dedi 

: ·ı d ı· • • • ·· : erean e nıuca e errııyCtinin eız ve muvaffaı.:ıyet ı ır m~-

Bozuk ekmek ~rkaraıı bazı 
fırıncıların, bunları kenar 
~tltte göndererek ~-J 

: kendisine terlıedilmek fal'- : v ı u·· dcl c · · · l - '- ı· h. ,, __ ...ı_ 
tı e ~. ı~en.!n Y~ını ~oa- E Beyko~a tesis ettiğı Subaşı dispan. leye gm§Jniştir. Bu sayede bir çok 

: terecegım soyledı, Varısler : serinin resmi kü dı, dun saat meml~etleıde haııtalık kısa bir 

: kabul etmediler 1; 15,30 da yapıhn,.ı.,. Tö<cne i>lfrak zaman içinde dö"te bfre batta da- K!:, ',';,ı,'.'.:,""!:;:,!':,,Dr.;,. ~ 
\. ............................ , ............ ,.,,., edCD ~~at Köpriidcn ha,eket eden ha ... ğıya inmişti,, . kmdau aıotada. 

01

,.,.,..,,, Scb-

. d fln ihbarı üzerine husu~n hır vapurln Beykoza &itmiı V cr~en çok mütccssır olan rln ınuhteııt se Uerimlf"Jti fırınlar. Vukubulaıı bir e e l · ı d ·· .. 1 d. nJ L ı d ·· 

tırdıkları tesbit edileli 

SU agob e.zarlığında defıne Bl'all- ve aynı vapura onmuş er ır. mcı eıı;.ct er nrasm ayız ve mu - da Jma.ı edilen e.k tıklcrd~n alınan 
.: • ..,:;,.,.,,,, ... ,........,.. v.ı; ve Belediye llei>i d.oktO< ~del,,.,;, henUz ba lang>odad... • .. ....._, v..ıı • Cöstorilnuideolir. 

m Evvelki gOn vo dUn ynpdan .,...tır.jl.ütli K"dar, Ve<emle Mikadele y.,...,, rnücoddc•indc em, ve<c • Soa iki &un..,.,, ... "'•k=bn ıı. 
ma ve hafrıyata raiınen hentız b~ de-, Cemiyeti rciı:i doktor General 

1 

me tutulmuş olanlnrı ıyi etmek, renköyüne kadar olan Anadotıı 
fme bulwuım:ımıjtır. D !meyi s~:?a- Tevfık Sağlam ve ~hrimizfo ta • sağiamları vereme tutulmaktrm ko- .mınta.k&suıdaki bütün fınnlıı.r tertq 
eobdakl atle muarıı·,m.ı gllmdugunil nırunı doktoıiarilc güzide bir rumaktır. Verem iyi olan, hem Je edilmiştir. Be1k•7.Wıkt fırınlar eY~ 
lddıa eden ihtiyar En:nennıln ha~at: davetli grupunun iştirak ettikleri birçıoık hastalıklardan ziyade İyi velce ellf'rfnde buhınan eski tip a... 
t.aki varlslerj VartohJ ıle kairrdc.~ Od;enı lrupd n:smine, Valinin kordel:ıyı olan bir ha talıktır. Yalnız, vere - Zardan pişkin ekmek fıkarchkları 
v.c \'art.oh nlıı Agavnı ve J zy1r a ın- k . . . k b . • . . , . .. I . . l . . k için civardaki köylerd,.n gelen .halk 

dU -d h f ya.t sırasında esmesnn muten ı mınımını me,;. nun surat e ıyı o ması ıçın, er ·en.. fazla ekmek ~hnışhr. ~ 1Jdbu';'2' .:,,..:;., a " ""'tikin hop b;, aii>zdan oöyledik.. den ıc;hU edilmesi ve erkon tcda- &eaköyün_, hl• """""'"in fL 
0

~ •• U::,.. ~Yat ,,,... .. .,. ı.,,, t.lôJ "'"''le ı.. °"='•"'· vjye ba,Janıruuı lazımdır. ]yi ola- rın""'aJd bölün ...,,..,_ .._. 
profesör ~uğunu söyJyien bir Rus lki Bundan •:>nra Veremle Müca - mıyan vcrenıler daha :ziyade er - blduğu rirülm .. , bıı ~kmcltlP.r mii.. 
metre derinliğinde kazılan cukura ku- ekle Cemiyeti Td:ıi Prof. Dr. T ev- ken farlı:edihnemiş olanl:ırdır. &&dere olunnıu ·• fırıneı hakkında 
]akını verip dinled ktt-n sonra şunhırı fik Sağiam salonda hazırlanan L:ür- İstanbul Verem Mücadele Ce • da takibata başlıuı e;tır. Bu teftiş 

._ __ ,_ n<I b J }L • ve konfrollarda alikaclar lfttnar. 

Temmuz 20 

Mahkemelerde: 

m 
eler 

a 
nlat ı ? 

il 

Üç gün evvel ağır ceza mahkemesinde, kar· 
deşini öldürmiye teşebbüs eden katil Zekinin 
bu suçundan muhakemesine dün başlanıldı 

"""""'""' """e geoc•~, tÖ<c e u unan ze. miyeıi ICfek<ül ede, cbn"2 i • '' lanlan -· f•nn~la< "ınlyetı ~-
... _ Definenin mt'3"dana çilması llı- vata ve Beykoz halkır.a teşekkür olarak Eyübdn bir dispanser açtı. isi Ali Kıza da hazır balmıll!uş. te 

timali çok kuvvetlidir. Ben size bunun ettrıiş ve ~ hitabede bulunmuştur: Cem;yctin mali durumu müsaid ol- ekaeklerin •7ı çıkanlınuı ilmsuııun 
kat'i :yerini gösterir~ amma ~ •- Bugün Valinıfain uğudu ve madığı ;çia, urun müddet bununla da ml;,t.nk t"'"'"' ahnm""'· JC.til Zdô dünkü muhak.,,,,. osnaainda (Kö,..ıe kudep Soddık) 
mubblt ""'""•in ,,.... onunu e- hayulı etle açılan disı>aw=ionWn ik~la mecı,.,.iyeı;ndo ka1lo. Fakat ""'".''·'" •• .. _,,.; l.6tn Ak.! Üç gün evvel Jsıanhul 1 inci a •

1

tir. Beni öldiirmeğe kalkJşmasın _ 
rim•.,. . m!ly 

1 
k....,,,. ""· ne mabodl• vo naoıl te.i• edihn;, geçen _,edenhen cemiyette ıne.~ i '"" dun....,..... """'"'"'""""'"; iJrocz.a D>abkeau,Onde eoine ~der dan dolayı aynca ı.cziy..;nı Öde-

. Bu m°""""'"' ••""'~"' old ........ bfrkaç .kehme •le uze • ud Lfr ;nk; .. ı başladı. Geçen yıı ; .,.._ tenfat l,ınin don.tut-.ı; t<oodül olunan ı.;, tecavüz ı.t.lioe· rim.> 
rdilerl fjll CCYlt01 • d w• v . l_ •• •• • hk ff k 1 L' :balo eT • Ji1r. m~ fllmuştor. FınnlarCla ya.. : . Ll w hah k d ·- ·ı· B 1 1~1- 1 
"- DetMeıım rertnı h...en - ..,_,,, "'""'"' ~tun "'""n çok muva • 

0 
•• "'' • • : -ı.n •- ha " : •o o~ugunu, • ve "' CJ ••" • • ;, e a.Ua.ı diğe. ,.ı.idle.in 

,..,. ,. tnılumon ..,,. hcliJtn- - ;,;;. ne tM;yiık bW bela olduğu~ u. dik, ehmlze olduku ~ilh;m im P•: : :,...,... ...._:;&nar edtı.n .~::. • .: i Zekinin gay•ione.bıf ola"k mu. celbi ve ouçlu Zelanin kanlcııi Sıd-
d• ,..,..nl WkOderlz... zun uzad•y• anH.tmaiia lüzum &Ö<- " geçtL Snom oeçcn ,.neden ben ; lroi ..,._ ve ..,,.,, ......,,._ .._ j h•ke"'.e . cd,len kudcol Soddokı ~e- d>k hükında ileriye aü'düğü ,dd;.. 

R"' pl'Of....,, bu al>şverlşe muva. müy.orum. ve<ern pollannı halkımttln yük • ' ..,.~,.,. ........., fado .ı;n;1ın· "" : yeto hökunc huzurunda l>oyunba.,., aluıa tahkiki ;.ın durn,,... baıka 
f•kat ...,,,,.;ş. """"' ..... , ;ld yam. Yolnız f.oonbul ıehrinde senede sek şell<ati•e anettik. . . "'"' &.h ook.,..... <e ""- i nm ""''"'dan çıka,dığı bfr .. malı bi, güne lmakıhnıftı•. 
na oalll>'anok har.;,.., ,..,.ıan """"' iki bin vatandaşın ek=ioi tam ça· Bu "-•ta rnuhte<em Valom>Z reı; --· """"''"'"" "°""" al.; ç..!a ;le öldüı-meğe kalk•otoğın• ya~ ıı;,. 1""il 1.2 yd hapis yalacaJ. 
çoktl'p sttmı.tı•. "1aca!k, Y•"duna lWmm cdeo-ek >e başta olmak ümc hamiyotli hem· ~ fa anla"'""""· ftn ""°"' ""- l mıoıık. Goçen Eylülde Kanta~ıla.da a. 

DDn ....., goç •"""'kadar yapdan ı..,.....n zevk alacak ı,;, ya t~ .; · ıeıil.nm;z pulla•hmzln •atı:ı~ '."!' mekl~n eh<in "'""' moha'Jel , .• j Sw;lu, diin bu ye.; marifetinden nolannda ;ıkan eoki bi. ihti!Al YÜ· araştırma da mJlsbet bi,. netice ver- ken veremden tc:ı:1ci ltayat cttikle- vi'k cttı1er. Bu vaziyet ~evikımızı, Dt' zonderikllti tnnm ur. : dolayı meşhud suçlar kanununajzünden motörcü Çdloı Salihı tabao-
lşti H

afrıuaı yanılan yerS zabıta • l · b d _.ıı .. ı 1 · d. F'amerfar eembeti rel 1 dtmf"!tn • c_,ı_ 2 · w mah'·em~; ·ı ) · -
1

.J, •. 
m""' '- ' ' rmo •e bi.oo< ,; emn u •m e ümidinnzi art1'dJ. Dema yenı .,. . ; tev.~an ncı agu-ceza • ~ ca , e yua ıyun< 

0 

=en ve ken 
""""' alPna atmoş butunmattadr. d11hun oldnkl.•m! b;, an iç;n gö,_ paneCT!e.. açmağa ıe,.hbü• ettik. daha .,., etbro heo b' !,..; ıo;;t·: huzuruna scvkolunm"""'· dWni yakalamnk W-.cı-e gelen bek. 

Beşiktaş yoksul 
çocuklara yardım 

cemiyetinin kongresi 
Bcşıktaş ilkoku!larındaki yoksul ço. 

uklam yardım cem!yctın41 yıllık kon-
c Beşiktaş Halke'vl sal<>nunda 
f:n?Si dün ı-rnı.. altmda 
D. BaUI K.aram.ızr m .re ~· 
Wplanouş~. bL 

Kongreye cem.lyete Jl'..etı6Ub beş 
ni tl ........ :yız ha~ ırrı'vcı· azanın ~se

m ...,.,.... '. zn'L.w i . ti Parti idare heyet.l re.ısı un 

~~~~ıu ile Hatkevl rel&i Hükmfi 
Mkök gelm~ bulunuyordu. 

Com1yetlıı tetkik olunan bir deM 
yılma aid lhemı.batındao 82tl0 küsur li
r.a gellr teının oJıınarak bununla Y&r
dmıa muıtitaı; 900 kilsur talebenin öğle 
yemeğı Lemin olunmuş ve pek ziyade ı 
ihtiyacı olanlara dn elbise, ayakkabı 
gibi t.tyac:IarUe kit.al.>, kitıd, kalem 
gıbı mektdl levazımı tt'darik edilmiş 
\"C dağıtılmış old u anlaşılmıştır. 

Cemlyet.ın bu muva.tfakiyetll mesai
si llr.ongenin taJtdlrlni celbederek ida
re beyethıe teşekkür edılml.5 ve hesa~
lan tasd olunarak he)•et ibra edil
m!ıştlr. 

MutcakQ>en önümüzdeki ders yılma. 
a1d hazırlanan b t.çe tetkik ve müza
kere olwıarak 10.000 lira G"ellr ve ıo.ooo 
lira da m.r.atı m elmalı: imere 
Ytmi btltıoesi de ~ık edllmiotir. Bwı
dan eonn renı ıidare heyet.ı ııeçiml ya.. 
pılarak mki idu-e heyetini teşkil eden 
Ahmed A.Ii! İyicil, Ali Rıza Öker. Fit
nat Olinrer, Zebra Tanyer, Kemal 
Çokyük:sel pak.ize Arkut. İsmail Hak
kı Anden 'ittlfa:kla yeniden idare heye.. 
t.ine secilmlş ve hes.1b miira.kıblıklar}

u-.:.:...~-.ı in u. na -da ad Sar+>. Cehil .n.u=v&-&U 

hab olunmuşlardır. 

Eminönü Halktwinde Moatrö 
merasimi 

Emlnoni Halkeviaden; 
21/Temmw:/l.9U PM.:U"tesi .. günü 

Montrö eünmrii.'l yıldö:ıümil mım.a&e
beWe saat <:21.30) dn Ev.imiz salonım
da r&1lll mer:u"ıın Pi'OS1'Ull ap.. 
ixla ~- Daretıyelerlnizi 
Halkevi abnanım rica e-
dertt.. 

ı _ Açw;: Halkevi 
Albadan. 

Dr. Yawz 

2 - Mmltro mtıı'!cav ln kır.neti: 
Dll ve edebiyat ~den Tank Za
fer TUna.ya tu&fnıdan. 

3 - Konser. 

( Küçük Haberler J 
• VaH ve Beled.ye Reisi Dr. LOUI 

Kırdar dlln akşam Ya1ovaya gitmlştlr. 
LQtfi Kırdar Ya.lavada birkaç glhı ka.. 
larak istirahat edeoektir. 

MalJ;ve Veü.Ie1J, İstanbul Def
terdarı Se\itet AdAlan'Jı bir ay mez.u
nı)et vermişt.lr. 

• Sirkecide oturan Cemal adında 
b rı, Hüdavendiıfı,r caddes nelen gec
mekte olan va an Hamdinln idare. 
OOldekı 520 n 1ı tramvaya atla. 
ma1t 'i.st.crken cadde)e dUşm , başın. 
dan teb1 ell tet ~-amlamnıştır. 

öniine getio-ceck olu~ak. yalmz bu Ve bunlan §ehdmizin en muhtaç : ~ ve "'pa:"~tatüld;::.... :...:,; 1 Ka!.:balık bfr halk küde inin ta• çiyi de tabanca ile tdod;d ctmeğe 
ma"'"""' bu bdtty• ka,.,ı ayaklan- aeıntl.,rioıde yapmak ;.ıcdik. Eyllb. ; -= ~,;;... dablllnd bnşt.onL 1 .kib etôğ; dünkü duruımada h.,,. • kalk.,an bahçıvan M..,.afanın bfr 
mol, oaunb oıkı bi, •avaşa ~iri .. den """'" Ka,,,.pa,.. Üooküda< : • ...., 11e1....,.,.. , ... ,.,etmişti<. Bu; ı....,; ı.;, J.ôdi,..,c •neydon .,.,.,ı · müddetıcnberi 2 ncj aii•=ze mah. 
mel< ;.in klofi hi• scbehdfr. ve Beyko;" diltündOk. Kuımpa,. J h""""' 1dJdktcr -~- ; m=ek mak~dile müddeiumumi • kem.,,;nde mc"'n etmekle olan 

Bütiln dliuya bu b.IA ile ama.... için tcşol.hli•l0<imlz maale>ef ak;m \. ............................................ _! likçe ieab eden l«ribat •lınm" bu. duruşması dün onahl<Umiyellc neli. 
!kaldı. Çüı\kii, bir dispaneer ana&! lunuyoındu. celenımiştir. İdam talehile mnhke -

Adliye yarından 
itibare yaz 

tatiline başlıyor 
/,terin riirü1tcemed kalma
mau için, tatil yapacak 
mahkemderin davalı.ırı 

nöbetçi mahkemelere 
devrolundu 

istaabal adll7esJ bir lnlçuk arhk 
7az ta:talae :ııann4a.n itibıvm baf
Jama.ktadır. Adliye Vekildi, dava.. 
!arın .sörün~~ .kalm.amas1 i~·ln. 
bu tatil .devrc.."Si ıtle bilhassa ınn
kuClu ve müstacel daval.Arın ruyd 
.,e taıa.euıı ltizumlıı gurdağiindrn 
"tatil yapacak mahkemelerin ini la
Ml miistaeel işierl dtter maMIU
lnf' üwolunauı~tar. 

:Bu cimkıden obaak iizett, tplui .. 
az w müluka!IMald Allı h•kuk 
:mahkemeleri umumlllet itibarile Ca
aUyeUe katacak, t.&.t 1 ,.,_ayacak
larclır. 

Tatil de.resinden istisna •l-Ml 
•e faaliyette hu~ oba f'Cza 

ve buk11k mahkemeJeriwd sırasile 
ihicl lriJ'oruz: 

ı inci Atm·ua. 1 iacl asli>·e ce
:r.a, bu a~ hem kendi iı lerJ. 
ne bakacak, bcnı de as~ 3 iincü 
ve 7 lııci cezıUarııı müstacel işlerini 
rüyet ~tir. 

2 inci asllFe reza mahkemesi dr 
mllli korunma clamaTJle nteşhud 
saçlara bakan , !iye 4 bnciı cexa
JUD iı$]erHe JJ1eşcul olacaı..tır. 

ıgcı a lire ceza maJıkcmesi de 
faaliyette kalacak. kMıdl lşleriJe 

1 Joci Mllre.rc akt tiaYalu-ı r:ore-

ecktir. • -L ~ 
Dııtutıarclan asliye J JW'i b-ıı .. 

n8bet.çJ taıaeal:. meıradı iullve ile 
•üstaoel davalaora akacaktır. 

6 ancı asliye hukuk mııhkrmesl 
df', ahkimı şah. İ5" l't' nüflli 41<'ılnl 
tedvir f'deeek, bu arada JO unru _hu. 
kok la Beyothı taraf•nilaki ahkamı 
şahsiye davalarını rüyet eyfirrcl'k
tir. 

Sulh cıızalardan, Bakuköv, Eyüb. 
nltan. Fatih. Su tannJı~d e Re-y. 
o~u mahkf'mf:le!"I rtftbf'.~i kalacak
lar vıu:ife 'll'f' ut~hfvd~fn• i.aa.I. 
luk' eden daman t:i~klP·d.ir ... 

San7er, 8e ~ rtııı ~ t: "· 
dar h ~bnna taalliık eden 
cla'l"ILlar hut kiki eri Uırdmdan 
te~hir ohmacadır. 

Bunlardan başka ı:öm:-Uı.: bina-
n.dfe ~erf'.n ve kaçıkçılık is

lerine bakan ;u;li)e 5 inci t'!'za da 
tatn iVJWllltı.ru.ak. /aaliyethıc de. 
vam edttektlr. 

iem dairdf'_.ri. üraiıı.a "" mff"cl 
hikl iklerf ~l 1 &'ibl tatilden ila. 
riç tutuıml151arclır. 

eıe ııeçirmek için ne tamfa °l>nfvur. Bütün taksiler önü- Ja.ndanıı.:ı muhafozaa•ndn mah - meye scv:1c:oıur.an suçlu. hakkında dukııa, fah",. fiatlarla karfllaıt.ık. . k~c ıınlonuna aho.-ın suçlu Zeki, verilen dünkü karara göre· ortada 
Bu güçlükler kartıe1n<la. §lrndı - mu·· zdekı· haftadan h\hriyctinin te!!bıı;ndco sonra teca - t>d'<tetli ta4uik,.., n. .. vcudi'-·ctine bi-1

·1L bu-·_ııın vazaermevc m_ecbur ol- v~ hü.diac&m tu auretlc anlntmııt-
1 1

... ., 

K OD ~ "JI "' noc,n otcnzı en .. e ne b ... ny müd• du\;. 0-üd.ıırdn bulduğumuz ar - k tir: detle hapse mahküm e mi llr. 
sayı satın almak için uğTaşma1.:1a ,.,,.haren çalışaca «-Evet Sıdd1kı öldürmek is.- Mustafa ayni zamanda öldürdü-
iken. Beyioozda

1

1 bize uzanan ba - tedim. Çünkii o, annemi sonsuz brr ğü Salihin varislcrın:: aoo ı .... •az.. 
yırlar l>ir el bu güzel ınüessest:yi B.. ethı t.alcsilerin · avebe ile zaruret .içinde ~.r~"!.'§• binbir it- minat ödiyccektir. .• 
vücude getirmemi.:r.e sebeb okiu.Bu .çalı.ştırılması huJusundakl tahdid şek- kence ve azaLla olumu~e sebeb .. ol. Paıtiska aaklıyan tuccar 
el Be~ozun en eski ailelerinden bi- linin kaldırılmasuı.ı muvafık gördüğü. mu,tur. E,·e: b~~ reıs. ~ndı&b:: cezalandırıldı . 
ri olan Siiba§ilardan Hacı A1i Bey nü yazmıştık. Buna ald karar onfl:- kardeş dcmege .dıli~ varm ynn Mağazasında 25 top pat~ , 

Ldwnu Hij•:yin Süba,ın., ell milrodd harta · ·- _,..,,,.. oefiti öhlünnek • tednn.• meveud olduğu h_alde, m;;""~/ 
:nad. s· ecem ClispaMeri vapıl - alAkadar makamlara tebliğ olunncalc 1(- BıçaKI "leredea ve nasıl te- rine satımak ıstemıyen Muhar 1 
l L ıze v . . ...__, •-ı.&..'k ba Jo"acaktır ·ı. . ... f -,,e> 

ak üme bu gü<el konağı hedoyc ft den~ ~ m• '':" : . dan• ottın,. • • .,.ı,,,,ı. bi, man; nı..-aetnın ev ı;f 
m ıh~ . l:S b' lira sarfile bi - Şehirde me-toud 800 küsur tak&~ ~- Son zamanlarda mahkumı. ki gÜn bu suçundan dolayı ad 
ve ottı. 1 ın.. • .. ıim<li ancaık ,Ja"1.sı pahşa.bllmektedır. · · "'--al edı-rek tahliyf' olunan ld · · d.. tık nayı ıboyı&ttıiıC, guze1. hı~ r~ntgen Bu kararın tebll~lı1den :.onra bütün :en_nı. ı'trın ad; w ·m biT arka • ye veri iğını un yazını~ . 
makin~i lcoyca.ok ve iy,. hır labo~~- tak.~iler işltvcbil{'("ektir. Anf'ak hnzı ı!'.'11llnı bbatırl~ıyam L gb"linde bu sus- 2 nci asliye ceza mnhkem ~e\el. 
tuar tc$s ederek .o4 karyolalı 01r ı.a;csi sahl>leri lAs~ik bula.madtkların- dap.an eş ı~a mu.-.a 1 milli k.orunma k.anun~na m~hll 6t 

· ·· ucle getirdik. otom<ıbill'-r:tnİ ça!ıştırama;raea.kla.- talı çakıyı aidım. .. h suçundan muhııkemcsıne dun .;ı revır vuc . dan dl B rk d Çftklyı o gun ma - d"l M h .... , B ~ndcn it>baren faalıyete ge- nnı a!Skadarlıı.ra bildinn1şler r. u a • ''' k. k f devam e ı ~ . u ancm ceZB u~n he< •I 7 bln ı;,. h~ -ıonuouo d.,onda ' onev u. münden dolayı 25 lin.P"" ,,. 
çon dmpansere yb L k. ( ) lara aid kanapcnın ahına saklıya - .L'k• emkTUstır. Suçlu~J-
eartedeceii'z_ Yalnız uranın ,... ır )' • • t d l aktım Ne - Bina ma.n um .• ihafta rııi>" 1·1 • • • L yJrse'\'Cr yurddaş• enı neşnya ca"k ben de ora an 8 ac • .. , dükkanı aynca da blf 
verem ı en ıçın oa . 11_ l ... d orava getırı - l --.l d 

1_ u· oruz.» tt-l'cım ıtapl '\ -.• n an . . det e ocıadolunmuştur. J.arın yar tmmı .ueuıy ı·b,. k 1 kanapenın t 
__ t .• .. L ı_,._L • .!nden .son- Biyüyeo Ay - ArkadG§muz .a_ digwim zaman ça in n . 1 k8 

Pl'O'leeorun DU 'Dt ... ıx::=n 1 •• d"" kım T d .... z mem e 
ra Beykoz Parti ba anı kür~ijy~ him Hoyı .. ~nd şair~ ~lndr~nath :a 1 alunda ~duğunu GOr um :e ala: amma ıgımı o-> 

ı k, 
Beyk.oza giizel bir aıhhı gore'un dUl.nhZe nçüncu esertni te.rcu. s~e eezdırmedcn onu yerd knl .<ı (BL'tarafı 2 nci 

118
yf11 . ...ııl 

ge ere 'Dfru.;; A B h,....., e L nb w 
1 

ı altına sa aaım ., ı·ılfll""'" ··csscse kazandıran Cemiyete te- mc etı't.i: .... ..., .. yen Y. 11 a • ..,....a.n v rak o<>yu ag m 11 eheıb. yurd) diye bahsederler, tıra · ııırıtı" 
rn;:..,,_ eınüııtfr. M<ıwa "'"'""" r.dau sonra Türk le<. ve malüm bôfaeye • oy<t veo-- ytıroe """""" boş! lnRllte" ••:;, ,,. "°' Bilabue davetlile• diopıınm bi. cüıne kil"'."""""""" hediye ~d;Ien en dm.., M<fioc ,,B.ında da veya Yeni Z!land""• dogın "" 

nt ge.7-.nu~!f:r ve iyi inhoalar1a gfuıel e6t?l'•~n - btridlr. ŞaiNı, bam_ Bullıdan sonTa '-ulunan ve rupalılıı.rdır. hfıidnıl pı• 
"""' • ı· oseocden a ulmı• • - bir•"' duny...., canl...,,..n mah1<eme ,.ıonundo n Yeni zelandanın ilk b"" d• 

0 ı., deoer' mne y • ısmla" İbııWiın H<oylnin ..,.,. türk.. ..,.tunun elinden uo'alt çak•yı nlan ln&ll"'d;. Willfam Ma<lm 184~"'°''" lar<'D•~· d ha.ıabalocıhk iol'I' :., ile çok mU<eınmel b;, O<k•lde ~b"a meonu.Ja<J dinl<nmişl«d;,. gilte,.,don İngıı;, h~~·~; '°"" ~" ı:!_1panser e I Y"' ~.ı:ımı l.ir .ı_, ıw ~ şınadan sonTa ka- zamana kadar lwvv şıdzıl ı, • . Be·Lozlu gönüllü hemşire er muha.f.a:zıa Q.UI ş · Uzun var gu_ 
1 

w vaf. nıyan aşiret :cn.nunlnrınm h dı. "/11ıt rını ,,,. 1 d ,........ J..;o...ı;k Hind d" "lin linden luçagı .a mnJ,ta mu lek t getır 1:1 üzerlerinı- almış ar ır. Tagoıe bu .eserıuıu" .,.ı.. un :ti c . . k . S J"h •ehn - duğu bu yenı menı e c etli 

Ku!Çlllar pazarının yeri 
deği§tirildi 

Bclediye taratu1ds.n Mısırçar.ıısı et
rafındaki kahvelerin kaldırılması kara
n Uzerine Pazar~l gilnlE"ri bnrf.da 
topkınma.kta olan kuşçu~ar pazarı, Sir
kecide Hoca.paşa hamamı karşısında.
kı yere nakledllml~. Be!Mlye bu kuş. 
çular iÇln mün~ bir yer bulacaktır. 

Sanyer Halkevinde 
Sarl)'u Halkevlodcn: 
ı _ 21 Te:ınnmz 19.U Pazartesi günü 

CM<>nıtrö 1.aferı> mUuasebetılc saat 
21.30 da Evlmlz salonunda b1r tören 
yapılacaktır. Herkes gelebilir. 

2 _ 21 Temmuz 941 Puarte&.% glhıü 
saat 15 te Mont.rô z.n.ferini ku~ak 
üzere spor ŞUbemız t.ar:ı!•nfüı.n BÜ')'iik-

, rk yllzroe ba.vuuında 
dere ~az pa . edilmiştir En·elce mUsa.ba.kalar tcrtıo . 
yapılmış olan seııınelerde derece alan. 
Jarın milrMaatları. 

( TiYATROLAR 
Film rejısörü 

VFJ>AD ORFI 
Y aı. ıernsilleri 

Bu abıım Beylerbeyinde 
K A N !!. .• 

) 

ının birçok sihirlı ıilemlerindeo baş .fak olan sıvıl ~ııs,.r . ., ~ '. • ııam Martın öyle muva1fnldYuııları ~ 
,as k aizından ıkainat diin~nsını detinde :ııunları soylemı,tir. .Şekilde cahştı Jtl, İngiliz knJl en tıı 
ka çoeu ~kt~ir. Bulu: il'.lll «- Ôat koridorda oalunuyo.r - raya muvasala.tı akabinde )leri!t ee'l1" ~~nwn m· ve gemle !erin r:L!e dum. Birinci ağ1Tce1a mahkemesın. blk edılmeıte !>aşlandı ve ~il~ t"' 

cb:lgalnrm, ge çoc~k ıneleklc.rin bütü~ deki gürü\.tüyü i itir iıit~ez orakya yetten hürmet ve l~phg~ 'ırJJ11'5~~; ırunlerın ve . ruı. al ı. t.l Suçlu 7.eki b!çagtnı c;e - Bu kısa makal~c şü e r r.ırse , 
manzara ve h~s.yetlerırri bır : ~ş.tu b.m · Skl<lıka saplamak Ü • diimemiış b!rço'.< husu .. ı.:. ~Ill ınti~ 
perde'>i altmda gostermeğe çalışmak - mı1, b 1 Cfl d B esnada Ah- Yeni Zelandadıı spor bir Dl ş011rctııı tJ 
tadır Eser insan m.uhayyılesinin ba zere u unuyor ~· d u Atıf da tır ve Yeni Zelandn ınllll Jtl cıC'.Jll{~ 
mn ~·nde 'ynşam:-.k lstlye_nlet için en med o-n!başı ve .Jan a;~olacıık ıed büyük bir kısmı <Alt Bla~ &e>ıreı o-
m~cl ve çok ZbV'klı bir ı-ehbeı-i o~un bu h:ıreketıııS ;;~ka ~aldır - futbol oYUnundadır. B·~~ı spor ~c sW 

. tlndedir Bütün okuyucufarı. ibaler almışlar. 1 .
1
. r c:, olmakla beraber her t rdlf· 'J'ı1'J peJ mahıye • akta devam eden ke.tı ı, po ıs ~a- unun mensubhrJ da va ıJ>çılılt ı-mıza ta:v.sl:)'e .ede:iz. Fıa.tı 30 kuruş_ :fettin ve F eridin de yarchnılari~e ~a ve der.in deniz' erde ~~şınrı ndı; 

tur. kı'6cuvrak y!lkaladık ve kolunu bu. müteammemdlr. Ve a~ ~rndcd r. fiil• 
İTALYAN illiYEı .. ırn.t - Maş _ ker~ elinden çakıy. aldı~.~ mahallt bir hastalı~tcı.~ıl ıa;ttcı' 

bur Fransız muharriri. Stendhal'ın M .. .t ~ben dli.rrlenen ıandıırma Haratm daha ın ııvukııt. 
...,nrı· o'up ChI"'Jnıcıues ıtallennes ıs_ nb u ea Ah ed ve jandarma A - ı:ellnc<': tinlversıt,el'\ ı1rncktedlr.G811ııı.. 
..-o '• o atıeı rrı d nlatmış- ve lllm adamları yeşı ' da ı:ıır JJif mile şo .. hret kamnmış olnn ve Maarif tıf da vak' ay1 bu tnr.z a a Edeb.ı.·atta Yeni zcııın,ft.:,ıştır. t'IY 

. .. ·~ baş..... be Vekilliği tarafından tercumesl musa_ Iardır. . yet inkişaf c.,tiı-m '~c 0ıınnk1ll 'flY 
bakaya konulan bu kitab Hamdi var_1 Mütcakıbc.n ifade ıne. ~üracaııt kaç parlak mUııt.esn~sıdereced<'d fit ol• 
athı tarntından büyük b!r itina ile olunan Sıdd1k da asabı wbır t~~I~ ber şiiri henüz v.ıs:t~cde J:> r Jl 

tercumc edfierek Ahmed H~lid Kıta_ ve hevecanlı jestlerle agobeyısını kat nesrı -Oirlnci d r\ted r ret ş.-
~' th · t. · d "ru ııer1f"lllC tct:etın -... ıı: bevi tarafından bastırılmıştır. On .u. fU yıold" i .lm etımş ır.. bdı. de mağa Oe; bir nıe.'11 ~ı:ıı oJJll;;f 

tı.nc.ı asırda İto.lya'da aşk mo.cerala. «- Bu ~fıl ruhlu ~atıl. ı Kısmen genç nıshh'ctl ıc rdıt 11rr I' 
rını en!ıamak ~n bu kitabı okumak itham ediyor. Guya ~abamı ben Urfünesl ~l~ lk zaın":1':nrilt ftl~d· 
kafidir. Kadın yüzünden, Papaların öldürmüşüm .•• Annemı d~. 8;~, v~ ve in U:~~t yı:ı,.c;ıt 6lb y~ u:nııı ~ 
da J§t.il'akale yapılan clnayeUc.r, cntr:i.. ~ence ile ayni ak.bet.~ suru ~; !~ti d<>Iayısıle ede~• tl'rnıı. ıfl"l it ıı• 
kalar .bu eserde çok heyecanlı bı.r lt. ıfim... Ben munıtsu mı~~ ı;e det ameli t,cdr ·ı ııt;At mesnl tl 

sanla an1a.tı1mıştır. Tnnesi 50 kuruş_ fosanım. Benim duygu hısierım 1 pllı.nda kalmıştır ~u' t\'rt,t.1lt; 1 r-
terbiyem bu k hil hareket ere he - kişaf ettikçe vr ~ rttc--dr ol oıııolll 

cemal. tedavi edilmek ilzere hasta
ııcıye «aldırılm1ştır. \... J 

Pazartesj s~adiye Şenyol Çıaardjbi 
aile f)'atroıunda 

tn~F,.İZ _ Türk Ticaret Kaptan ve vermediği gilii vicdanım da ta •m- diğ« •:" • .' ::,'"'°',tct bir •" 

.Ma1<ir.a.stletl Oemive.tl taraLından çı mü~1~~ :ıeki isnadlari tamamen ~=· yU11$ılecckt!r. lrlt1J1 "" kardmakta olan bu mecmuanuı Tem ttı<:\)'11ull\Q .b t 
YALNIZ İNSAN muz say.ısı int.l~u ebni.~t.ir. uydumıa hi.rer hikayeden l are -

' 
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ik&ye 

Yuva bekçisi 

....... tu - 21 - ı_, Je h" d 1·· 1~-
'l~e • • • bh eri i)ooııdu: 1 uır - lıÇ e uzum ""°"''l.U· 

ICo~ ne iy~.. ( ~· ... v~ Sak..: da bir Ağır ağır batını çevirdi. Gülüm. 

Y.mm: NUR.t Sala Coıluın 

~ it-~:-· .lt~arlanaa ıtlaya~ - - Şimd~~~veı!Iİ ır ~ :t..en 8elaiye çalı,tı, acı bir tebCMüm ağ-
~--~~ bira:ı d.ı.. yerJe,ti -~ _•L od zımn ik.i tarafından .)'ÜZÜone yayıl -

... '\'e e .. :. bahee<lecdt zamanln11z ÇCHL·· .• -
- D_ı - ~. _Jdiin.. ..1 BİT ~e ihtıya- ml§b: 

h. - ~ •eldj,Riz .u,... nızı K0 u~ mu - 5mn gibi genç, sizin kaclar 
11111t ~aha ~a ••• Tr.en teah.aydı ••• cıruz ~rd~ı feejim 'Hiç bir ıe- sı!ı.hatti olsaydım, bütün camları 
~tcır llnl ad11ğu için etrafı - um e . açar, vücudümü ruz:gara verirdim. '<I 1.?'· l&tasyondan aa' Ma'la - ye 1'ıbyacJm ~k... . . - Mü.sade buyururu.nız, ce -
~~~ ile konUfll konuta. naaıl Ciftllt uhıbı kahvesınt y~m reyana maruz ka!lmam.ait ~artile, 
~ anlamadım. Jarlten, Sedad onu d&ha dıkkatl b 

'Nasıl !buldunuz bunuıın1,. teil ediyordu. Bu adamın mu~ u rilıgann hiç bir zarar yapmlya. 
~l....._ ~id ettiğimden daha aa - tıarib bir yüzü vardı. Bedenen <le. cağını, o<lanın lhavaıının daima de_ 

"• ğıı de, ruhan ha.ta ineanlara mah.. ~esi icab ettiğini söylemekten 
.t ......_ D h ,.._ ı,_,_ • -- alametler vardı :yüzünde, yok- çekinmiyeceğim. ~tdj a a güzelleştirme& ennu --

r. S:-..ı -d ıa oldukça toplu ve 1!11hhadi görü- Mahımud ağada da ta.dik eder ......_ "Urn ünu YaTtln. • 11 
~I Mahcub olmamıya çalıtaca - nüyomu. Zaman zaman dalıyor, yo u başını sallıyordu. Çif~ 88_ 

~""; t.tahmv:I ağa aite vaziyeti 
,._ ~~ Ma!amtn üzetiDde bir <lM
~~hn. l§leti ona göre tam:iın 
' o4tı En ufak bir tereCklüdü -
~~ "'- lbana 80.rmalctan çekin. 
~-.İ ~ •ene mahsulümüz pek 
.... , · bunları C\ubayca merkez.. 
" ~der~ iyj fiatlar bul -

~1:i ağn d"' " •· ~·· Yn onmuştu: 
~ lia'lltın rraheui .lt.alktı mı? 
~r bcyım, bir kısmı har

ir daha! ••• 

eonra birıdeni:ıire sinirlenerek bu <la- ftibj mütereddid bir tavır takın • 
l:ı,tan uyanıyordu. Sedad, laük • ml§tl. 

zn.ünü töyle ve~: 
cc - Bu a.!amdcı manm bir hu.. 

zursuzluk var .•. >) 

Oda ne kadar da sıcaktı. Pen
cereler, perdeler sıkı sıicı kapatıl
mıştı. Adamcağız a.ra .sıra a\nındd 
bir~cn te:- damlalarını eı\ Sik 
menıclille lmnıluyordu. 

- Beyefendi , niçin pencereler 
kapalı oturuyorsunuz? 

Bu suali 'birdeobire, gayri ihti • 
yari eoıınuPu. ilk &-örüpncde böyle 

Bi.lmem. k<>l'kuyaıum 1 Biraz 
korhıtuyoıhr da.. karunla süt an
ne biraz evhaınlıdırlar. 

- Münade eder misin.iz bir cam 
açayım? 

- Bir deneyelim bakalım! 
Delikanlı hemen hilamış, en 

ya\ın caml ve perdeyi açmıştı. içe. 
riye birdenbire bol hava ve a'•dın· 
lık. doluvermi§ti. Çiftlik snlu'hi de
rin bir nefes aldı: 

- Clı dünya vanaıtl 

SPOR 
Dün yapllan tenis 

maçları Nopolyon motemadiyen 
takib ettiği Bagrationu 
bir tnrın tutamıyordu 

- B"1çey.e .. .ık çikl)"O!' -- ecierek, ağır bir sesle cevab veTdı: .öyledi.: 
.unuz l>e,.efendi>. ..,.- Köye ka&lT uzandım. Bugün --Eveti 

- Pek nadir. .___ ._,_ pazar van:h yal.. - l'l!f&llah ümidimizi bota çı • 
_ HeT sabah ve aaya111 owaz -.ı... •-- - ·'- b" . ,_,_ 

Kocaaı ;tülümeüyoıvu: uumıyac-., ıze ~ uir ıu'kadll! 
bav• almanızı rica et.em... 'k l k · ol ki 

Oizierin.deki örtüyü çek-erken - Karım, at ostüıni e öye 111. aca 
dikkade Sedadm yuzune baktı. diği zaman, halk garib garib bakı- - Buna layjk olmıya çahpca. 
Bu a1ikaıdan memnun olmut görü- Y°" bu kılığı yadırgayordu. Şimdi ğım beyefendi. 
nü,.ordu. Bu bakışta, de1iltanlınm alıştılar. Öyle değil mi Nazan? Nazan hanbll, Sedada, biıdenbi-
eaminüyetini ölçnıeğe çahpn bir Kocaa\nl bir kelıme ile tasdik re ~ suali sordu: 
~t vardı. etli: - Evvelce ne iıte idiniz~ 

Kapı açılmıştı. - Öyle!. - Bir tücc.ır yanında lkatibtim. 
Hepsi 0 taıafa döndüler. Genç kadın, Sedadı dilekatle '-''-~~rnçg~o·rau.?ndın,·u· ~.lk defa olaralc ~-
Ka ·· --"' "f lik _._...._. tedtik ediyordu. Ymi müdürün is- ıunıac 

plnm onunac, çı t ı SM'lroı • • el" kl" b d ile p - lstanbu1u bıra"kıp -da ~öyle 
nt!~ ;:~vcesi. dutrut yor~_u.l ~laşlarıd~a- ::..::a g setete ~lm:u~e a r ya • bir dağ başına gelmek, genç bir 
ıx uH" vaz..'Ye e goz en e o ayı Bu de''kanlı, Nevinin mcktu - d . . :t. • k ı.. f süratle dolaştı. w a a.m ıçın oüyü 'Dİr cragattir. 

bun.da tarif ettiği adama benziyor- Sedad başını önüne eğdi. Çiftlik 
- Girebilir miyim> du. İeim de ayni idi. Acaba Nevinin müdürünün yüzünde de mUYtaıriL 
Sedad ve kahya ayağa kalkmıt- ae~ hu "enç mj,yci? nrim~leır peyda olmuttu. Bu sÖl:

lard1. Çiftlik sahibi, elleıini kanat. Sedad d.a göz ucile ona ba'kıyor. den kımısınm -«endisine aş a•ğı 
na doğru uzattı. Gözleri parltya - du. Şimdi üzerinde gayet zarif bi~ m8ınasını çıkarmıştı. Biliyordu 1'i, 
rak: rob vardı. Saçlarının biraz evvelkı Naz.an burada geçen i.ayattan ~ 

- Gel canım, dedi.. yabancı ,dltini değiştirmişti. ~asız yüzü teki idi. 
yok. •• sana yeni ve genç müdürü - ve heyeti. arnumiyesile tam mana- Ha.lıbultl, bu sözleri aarfededten, 
müzii tanıtayım! sile güzel bir kadınıelı. Fak.at Se - genÇ kadın hunu kasdetmemiıı, sa.. 

Genç ka.dın, Scda<lı ba7ile se - dad evveke verdiği hükmü değiş - dece ika.fası icinde filiz veren bir jh., 
lam1amış. kocnsını::ı aTkasına geçe- timıemişti. Nazan hamın. .Oiraz, timalin .110ndaiım yapmlştı. ~azan 
Tek, ellerini omuzlarına koymuıtu; biraz değil, tam manasilc guruıdu Sedadın, 1evinin bahsettiği adam 
kıocası 'birbirlerine takdim etti: '.bir kadına benziyordu. Belki de, olup o'hnadtgtnı .anlamak .istiyordY. 

- Sedad beyi durgun hali bu hülcmu verdiriyor • Odada bir müddet soğuk ibir sü'kut 
- Karım Nazan!. du. Fakat hali, tavrl C1aha çok gu- dolaştı. · 
Nazan hanHJl, elini uutmadığı ruru if&de ediyordu. Düşünceli, hu- Sedad bir .§ey söylemi~ olmak ve 

iç.in,, Sedad da ilerlemiye cesaret zursuz görünüyor, bomen heme.n bu ,.,ğukluğu gidermek içi~ hi.r .şey-
edememiş eğaerek l'elamlamıtlJ. hiç tebessüm etmi]'or<lu. Ka~luı ler söytlemek lüzumunu hı~ctti: 

- Nu1l ku1cığım, bu Abalı'ld dıüma çatık, gözleri mağmum ~ö- - Çalışmak İ&tİıyen brr a?am 
gezintiden memnun musun> Nere. zü'kmesine rağmen sert bakışlı idi. iç.in her yer birdir hanı?.'efen~.lııir 
ye kadar gittin~ inşallah atını genıe - Yeni müdürümüzü ııaeıl l>ul- Şimdi ı;{enç ltadm muııtehzı 
hızlı sünnemişsindiı:. dua kancığım.. genç ve enerjik .. tav1r t~ktnnua&ı• ... -- .-t 

Nazan harum. yüzünde, ~· ıam bizim is~ediiimix Pıi aeiil mni) ---
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LMemleket llaberleri] 
Bir~:1:~:ine Boyabadda bir muhtar 17 
tasalluta kalkan bir yatındaki ou-ıuna nefret 

«Soa Potıta, naa tefriba: 62 

--KOCA USU 

adamı tırpanla wrdu V 
ettiği bir adamı Oldnrtto 

ŞikAyetler 
ihtiyaolar 

·-
Nazillide Yoiart, yağ ve 
'PeYllir meaeleaini hcrllet

mek lasme! 

Avrupa hazırlığı 
Yueuf; Tiirkiyeye dönd'Ukten biT Piyer, Adalı ile bir mukav 

kaç ay. sonra; tdaar Avrupaya dö_ yapmıştı. Cüre§ tutsun. tutmaaın 
necddi. « 190011 Paris &e • • d y ·L! • yap.hl.cak .• _ı_ • • rgısın e eru151n, yenılmesin; )"emek :iç 

bmir (Hu.usi) - Bucade Vaktf 
eo.kağında Yunıış oğlu Sabri, 30 
yapnda Müm1;lenin &Yine taarruzla 
içeriye glnnİ§ ve kadtna tasaHut Cinayet bir kaza eseri olarak gösterilmek Nazilliden yaZJ.lıyıoor: 
etmdk İlltem~'· Mümine feryad et. Nazilli gibi kalabaffk nüha-
miş, fakat 9C8İni duyuramtyacağınt İstendi, IRüddeİumumİfik tahkikat yapıyor lu medetti bir fehirdc PazM ve 

P. . ~~c ıştırak edecekti. mek, yatmak, yol par~ı elbise 
ıyean mil:llaadı Pariat · · _L_~ ·1 ' 

dilecek ciıa hU I v e ı:ra e. 8alT tes.rn.ı masraflar Piyeıe aid 
kalacmda.n ne~:ı van ıgı mueaba- calı::, üste de her ay Adalıya 

. • çok yorulmuş. napoly-on verecekti 

an.laymca, etine geçiMiği bir tır • altperi.f itlerinio çolt düzgün 
panla Sı.Ormi-n üzeriae hücwn et· Boyab.d (Hususi) - Şelw;mize miş İM de miiddeiumu-~ Ka_ı_-' gııtm.e.l liuımıdtr. Bir müddet 

aynı zamanda da vatanını özlemiş . . 
olan pealivanı-nı meımek ti .. Pıyer: Adalı ile bir sene müd 
derip dinlendirmek hem ~ ~e gl~ derle yukandaki şerait tahtında 

m:..hr. O!_ m"Jde!. m'"'adcleden b vı r .. ıı__ı ı._._, !:_.:ı_ bi ,,... . .._ ~ e•rveıl_N--:M• be1 -_ın,_.: Bagv 
.._... on ua - """' . ag 1 .~~ i JWYÖm.re ·r cine.yet vzinin yaptığı tahlcikat ve ieticvab. cu.uu JeO._,~ ... 
80nra Salbri kafasından ve vücudü- iflenrnaı, bir sıhhat memuru J 7 Jaırla hadise a.ydinlanacaktır paza.ri"2\da §0,.·k bir narh koy. 

çocnc'Fıuııu go""nnelc. L ti" .e .. ~ u mukavele imzaladı. 
-- n&sr-c nı gı~r _ 

mekti. Fak.at; işin b:.ı tarafından 
nün m.ııhteüf yerlerinden yaralana. yaşlarında bir delikanlı ta.ı-afından • ' du: Sadeyağ 100 kuruş, yo • 
rak eentenlleşmiştir. Mümine bu va- aldüriim~tüı-. Hadisenin tafsilatı Bir ~uk ihbarı asılan çıktı ğuıtt 20, taze peyniz 40. Fa -

. Yuuf: Piyerin beraber gelme _ güç o~an. tarafı vardı. Sır 
smde çok ısrar etmişti. Adeta bir ecnebı diyarına çıkarmak .•• 
çocuk gibi yalnız başına Nevyoric. Abdülaamidisani, Türlclerin A 
ta~ memlekete dönmekte tereddüd rupaya gitmesine mani oluyordu. 
ediyonlu. Hatta; Avrupaya m~zune-n ve 

Zİ.J'etten ietifade ederek kara'kola §udur: Ayancık kazasına bağlı Dodun. kat o aündenberi yağ pazarın-
lootnwt. va'k'ayı böylece anlatmış... Bu iköyden sıhhat memuru İs • cı.& jandacma karakoluna müraca- da le.imse k.:ı:.nadı. Pazar gün. 
tır. Eviıide yakalanan suçlu Sabri, rnail Türkmen hundan bir mi:iddct at eden Cürnükü köyünden Mah- leri ne )'ağ satan var, ne de 
yaralı. d\duiundan hastaneye kal evvel ~öy muhtarı Sam.ini" kızı He mud oğlu Hasan Gündüzlü kö _ peynir ve ş-oğurtl Piyer binbir müşkülatla Yu!fufu tahsil tarikile gitmek istiyenler şü 

Y~lnı~ ~a~ınıt '<BullJ'onyu ya bin. heli eşhastan addolunurlaıdı. dı:rılnuşıtır. Hadise hakk1nda tahki- &e~f. uzun bir afktan aol'lt'a ktu yünde eoyulduğu.nu ve 25 lirasının Belediye halkı pahalı al _ 
kat dC'Y'aırı etmek-tedir. babasından :İ9temiştir. Fakat Sami alındtğıN iddia etmiş, yapılan tab- .111ab:an kur.tarayım de'llten dırebılmişti. Piyer: sefarethaneye müraca 

Bu nasll ~? bu izdivaca nza göstermemiştir. Bü- ldbt neıticesinde bunun bir iaırıad işimdi hRık yağsız, yoğurtsuz, 
Kuyu:mcu{ar iç.inde Ahmed oğlu tün aik efradıntn ıel'arlar.ına rağ • olduğu anlaşılmıştlt. peymrwz Jc.almıtıtlr. Herkes 

h Hayat but .•• Demek, Piyerin da- etti. Yusufa yaptığı gibi sefir vas 
a ~~ak halde i~iş... tasile hariciyeden ricad~ bulundu. 

lbmduracı Hüseyin bitiisebeb Ra - men gene ayGk dİt'e:miş ve mha~ lpaz&r d1şında, yot baıJarında 
.il ~ 10 yaştnıda Nihadın h&fl- kızı 'bir batlcuına venniştir. Bigada şiddetti sıcaklar görehiidiği köylüden uyuıtu • 

e ım: zavallı YUS\lf; B11rgon- Esasen; Mösvö Piyer evvele 

J
ya vapurile Babıimuhitin engin su. Yusuf ve arkad~!llarını aötürm·· 

na çek:içle Yarmak atrTetile ye.rala- H&diı,enin biriftci aafhaeı böyle- iu fiata mal almıya çabalıyor. 
mıotx. ce bitmiştW. Bundan ıon.-a mıui.MH- Biga (Hususi) - B~ünletde Baldtal düldc.artlaTtnGa~ tulum 

arına gömüldü. ~ (Arkas; var) 
Burg~adan ancak bir lişi bir 

Sami ik le.naıl araamda tiddetii tebıimizıde peh. fuzıla sıcaklar ol - ıpeynn-leri fırMt'tan istifade 
Trakyaya harman makine- bir müAa-~<::t ba-6Mermiştir. Ara. maktadır. Ba yüukn en ince ceket- JOO kuruşa 94kmıttrr. Köylü-

ler 
dafl uzun bir zamıKI geçtikten sonra ler b9le giyikımemokte, hele gecele- ye fa-zL&dan verilecek birkaç 

sal üza-inde kurtula.biLmişti. 1 
Neyec; yüzünden on binlerce aL R A D y O f 

tın lira kazandığı pehlivanının •------------.....1 
i gönderiJmiye başlandı muhıtw SamiNn ndl°eti lcin "aliM ri lıİç ~ eamediğinden halk para yerine bakkala deha faz.. 

Edime (Hususi) - Çiftçinin gelmıit ve nil-ayet &.naili öldfumiye ço'lc bunaltıcı bir lwava içinde ya • lası verilmektedir.· Nam+n hiç 
B_~u~ya ile kara sulara gömül - PAZAR 20.7.19U 
dugunu haber alan Mösyö Piyer, e. .. 

hannen.la~ k.00.ylıkla- dövebilme- k.ıwraır ve~. B.s.un ~in de bu pmabadtr. b:ir f&ydaaı olmamtt, bilôlcis 
a ve mabeıalıi:iı.Hi en .ktea bK za-n- ite 11 ~Ada oiN Kadiri me- Meamafih, hu aıcaklar köy{üte • balkı ve köylüyü sıhnıtıya 

aeflen.di. Amerika battan başa bu 8.30 Ba.a.t ayarı, 8.33 Hafi! muz! 
kahraman Türk pehlı"vanı · · (PU • 8.46 A.Ja.ns haberleri, 9 00 H 

ıçın ma- t•t :~ .. (Pi 
da elde edehilmeei içirı Traltya mttr c:ıW!Jbl". . . . rin pek itine yarıyor ve bu sayede ~tu. Zararın ve yanlışın 
nJn birçok atu.Larıaa ~nnan ln'l- ~. ~91.~n ~~ ile Pa- lıaımaıJannı lcoleylık.la. okl\lruyor, naekriaden dönülse kardır. 

tem tuttu. ı m....... .) • 9.30 - 9.45 Evın sa 
Mösyö Piyer, artık, Amerika.da ~. 12.30 Sıaat ayarı, 12.33 Oyun ha.va-: 

duramadı. Bir bafka vapura binip lan. 12.4.5 Ajans haberleri, 13.00 Ka . 
Türlciycnin yolunu tuttu. Ona : yeni l"1IJıl)c şaft:ıl~r. 13.30 (Dereden _ Te 
bir peılılivan lazımdı. Bu pehlivanı peden), 1~.4.5 _ 14.30 Radyo .c;alort or. 
hem dünya güretlerine iştif"ak etti- ~. 18 00 Sa.at:. ay.arı, 18.03 Rad
rip töhret.inden binlerce tira kazan. yo caz ve ~ngo orkestrası, 19.00 MWı 
malt ve hem de güreşlerden evvel; teJıif şa:rkılar, 19.SO Saat ayarı ve A
Londrada, Pariste, Belçilc.ada hatta; jans ha.berlerı, ı~.4.5 Zara Lean:ıer 

ldneleri göDdcrilmiyc başlamnışbl". ~ Pnii laı:naıfın ~e çskftUf, hiçi.imiş çayl'rhlrJAı rehada ve tez ( B~e bu işe bir bafh ça. 
Bu makinfdıec en çok i+rtiyacı bulu. t nıca.ı.nı çekerek kalbmden VIH"- dden kun;t;u,yorlar. Son günlerde I re bulmalıdır. 
nan lkıöylerin or.talırnna kurulacak, .muş ~e. öltl~iiptiır.. bir parça yağmur dütmüş, havayı 
çc:ılt ebvea bir fia.Ha rençbeTin mah. Haclieeye <:~ müddeıhı. biTu eerinktınaCş.tir. &.tan ve rm • Mardinde dükkAn soyan 

iki bekçi yakalandı 
eulü dövülecektir. Rnunitiği v6i'.lye.:i etmittir. U-yet ~ tarWaırı aon ya~ çok i&-

~ evveJa bir le.aza eeea gibi ~m-~ eı&mifdw". 

lzmitte spor hareketleri 
İzmit CHususi> - İstanbul Kocaeıi 

ve Bursa t.e.kımları arasında yarın 
CbueU.n> yapılacııık olan ytizmc müsa
bakalarına iştirak edecek: ilan İzmit. 
takımı hıırccet etmiştir. 

Kocaeli y\izticillerl Yusuftan malı.. 
rum olmakla beraber mUSflb kıuarda 
iya bır derece ~malar1 kuvvetli ıhti
mal dııhillndedır. 
Diğer t&rafıtan Ttlr1dyc futbol biriR

cUtklerhıe iştirak ederek 0-5 sayı ile 
Ankarada maglüb olan Gôlcilk t&kmı
nın bu b~ubıyetı şehnmızdc büyük 
btr te~ür husule gıı.ir.nlştlr. 

Bu mağlübiyetin ldarecilerfn ihmal 
ve 18.kaydifttnden ileri geldiğı maalesef 
taıha.kkuk et.mekte<ilr. ----o-----
lzmit naftalin fabrikasında 

yangın 

1mnit <Husust> - Diln, /Sğfe 8zerl 
İzntlt naftalın fa.orııc:ımndn yan1Jın ı:ık: 
mıştı.r. Yangın f.ı!>Jık:anı:ı dış durnr 
taranarına dökı.ilcn katranın ateş al
ması ile başlıı.nıuş vı- derhaı yetişen it
faiye, yangmı &rJ.vetlne meyd:uı ver. 
meden eörıdıirmü~ur ---

(~---=~-~---:'":""~~-~-----------...;;:;,;: Mardin (Hususi) - Bekçibaşı Amerika.da güreştirerclc altıncıklar Ye~ Negn (Pi.), 2000 ıYurd saa.. 
_ Manisa Hatkevinin lisan dersi ) Mahmudla Bekçi Seid adında iki kazanmaktı. U:l :ı>.15 soıo şarltıla.r 2ı 00 Ziraat 
---------------------------~ ı hırıw.z yalc.a1tmınıttır. Bunlar uydur- Mösyö P!yer, Türkiyeyi iyi bili -~ ve Topralt MıÜınuİıerl Bor. 

dukları anahtarlarla üç dört gece yordu. Pehlıvanları teker, teker se- 21 10 F l h •· 
_ı._ L! ..ı,,,kk" _ '- · . d b 1 çei>ilird" sası, . ası e~w. 21.40 nana 
cıe D'lr acı .ın iılçar~ ıçm e u u. . . 1

• m&ı:iği (Pl ) 22 ,O Saat ar A.. 
nan yiyecek, giyecek vesah her tür- Fılız Nurullahtan para çıkmazdı. . · · . "' ay ı ve 
}ü etya.lardan belli olm1yacak dere. Fazlaca ağır olduğu için kimse gü- JQıll6 halbeı-lerı, 22.45 Ajans spor sel 
cede hıra1zhk yapmakta ve bu f:iil. reşmiyordu. VİSIİ. 
lerini. ~na7.ca tf'.madi ettirmekte Kara Ostnan alafra~a ve ser _ , ____________ "" 
buknuı11yor\a~mı1 .. Bu iki bek~i. geçen b-. ~ür~ gelmiyordu. 
aece yute hır dükkR.n açarken polis Fılıbelı Ahm.,d ıae: ııeçkln idi. lstanbul borsası 

- ····-tarafıilaa.n suç üstti ya ka anmı lar- H e.;;i h fıf ~ · uyund n la _ 

dır. frangaya hiç gelmezdi. Cırağı Kara 19/7/ 1941 açı!ış _ kapanış f'iatıarı 
Haber ald ığ:ma göre suçlular, Ahmed ise; daha genç pişmemiş bir 

dii'.kkinlardan azar azar aşırdıkları pehlwandı. 
bu eşyalardan bir kısmını akraba _ Fakat: okkasile, kuvvetile, nıiL 
ları vasttasıle sattlrmışlar ve bir kıs- şekkel gövdesile, Koca Yusuftan son 
mmı da evde ciepo etmişl~rdir. Ev. ra Adalı Halil \'ardı. 
de buılunan eşyalar ıaınamen vaka- Piyer evvelce Adalı Halili de 
lanmıştır. B~ yüz parçaya yakın Yu!-ufla beraber götürecekti. Llıkin: 
olan bu eşyaların kıymeti bin lira Ywıufla Adalının arasında vakı 
tahmin edilmektedir. kini biliyordıı Bu sebeble; Avru -

AcU.iyıeyye teslim edilen hırsız pa g_ihi bir yerde eş tutmalarına 
bekçiler suçlnnnı itir1tf etmişler ve irn!ıan yıoktu. 
birer .ene dö··der aya hapse ınah _ Piyer; Yuııufl!l Adalının bir ara-
k.um eıdihnişlerdir. da bağdaşamıyecağmı anladığı için, 

Yusufu tereih etmişti. 

Konya ticaret müdürü Şimdi: aklın~? .. olan Adalı>:ı a -
lıp Avnıpaya gotunnek ve elınden 

Edime ( 1 lususi) - Konya mm l çıkan Y usufuıı yerine ikame etmek 

Çf.KLER 
ye k-. a • 

1ıondra 1 Bteriln 
New-York 100 Dolar 
Cen•u• ıoo ini9. 1'r. 
Madrid 100 P9Çel.a 
Yokobama 100 Yen 
swkholm ıoo ineo rı. 
Altın 

24 ı\.yarbk bir gra.m 
külçe altın 

5 24 
130.185 

so.Q3 
12.9 
3J.I 
31.0 
25. 

1s.6' 

Ma.nisa (Husuei) - Mani.a HaJEe.viniu eıh'emnriyet1i faah.yetinden
Edimc (Hususi) - Birkaç gün biri de lisan kuralarlchr. Beş grup ürzeıinıd:e haftanın muayyen günle

denb~ri burada cehennemi ıııcak - ıinıde İngiliree dereleri verihnekte.. R~ denlere devam eden 
lar ortalığı kasıp kavurmaktadı'f. biT kısmı gösteriyor. 

Edirnede s1eaklar taıkftoSI ıticare~ rnüdiirlüğüne tayfo istiyordu. 
eıdilen Edirne mıntaka ticaret mÜ- Nihayet; Piyer, fstahbula geldi. 
dürü Mes'ud Şamıan hucün Kon- Ve Adalının nerede olduğunu sor. 
yaya hareket etmiştir. du. 

İkramiyeli % 5 1938 
İkramzyeli % 5 1933 
Ergani A, B, C 
% 7 1934 Sıvas 

Erzu~um 2 ili 7 

\. 

ag,ıt 

l
lvr.zı ?Nydı?. Yaı*etici mi? Yok: - Ta kendi~ı!. Yo'ksa senin\ Paşa tahammül edeml'!di: isen.? diye 10rdu. 
aa bılıta~ t~riık mi~. İnban bu güzel def1terin<le mukRyy~d mi. hu. a.dam ?_ • - ~yl_e şaka alur mu, a kı.zun.. - Ne yapt•m paşam} ı. 
bebekleri aglatmıya kıyar mı?. Ha- - Hayır.. dedim.. ısmını yenı dıye gulmıye başladı. - Miic:evherlerini almıff011 lı' 
rıi işim ıobuasa ben de onlarla be- işittim.. Kız cevab verdi: r - Hayır.. hepsi yaları·· rııtfı' 
raher oturup ağlıyacağım... - O da zaten işe ufa'k paralar. - İki hafta evvel gene böyle dört taze benim nıkilhlı karıl" i)I'" 

İki polis: kıaa boylu; zayif es- la yeni başlıyor .. diye güldü. bir şaka yapmıştı paşa hazretleri .. dır. Şeriatımız dörde Jcad•r .. ~ t"' 
mer bir genci getirdi.ler: Paşa sonra ılave etti bir gün yüzüğümü almış gitmiş, fa- ade etmiyor mu~ B1ın de do tıt:P" 

Ktıılar bunu görünce birbirleri. _ Otur da şu vak'ayı dinle!. kat akşama gene geri getirerek ne karı aldım. Sayei şahanede pı~ 
ne: Sc>nra zile hastı .. ge-len odacıya: <:~eni ~r~mak için şaka yaptığını in m.ne ba'kab:lirim faknt: ;~~ 

- Gddi .•• Geldi... dediler. _ Müberra hanımı çağırınız .. soylenuftt· b•r arada oturacaksınız, ~lf _J 

Kız.farla beral>eı oturan ihtiyar dedi. Paşa sordu: 1 buna razı olmadılar .. kısk~b·rlerı"' 
ı._._ h d t h "l d _..ı · K nd" · d v l1c ·· ·· 1 · . b · · Bır 1 .Jı 
IJ9r a.cı a a amrru.ı e emcıtu: D " rıda gördüğüm genç kızlar- - e ısın en agır l ; yuz go. ar .. fU ım1ş. . u ~mış. ·'11'"". 

- 36 - 1 de nasibedar ediJemez miydim~. - lıaiıi gözün kör olsun .. engi.. d 'r. ld" rümtüğü; falan bir şeyler aldımz duyunca benden ıntıkanı L·• ıftt' 
Ş t.·L P """ ı ·., '- · (Ç-L ~ ·'- dı ) d 1- f 1 h ·c k d v·ı · an ~ın ge ı. • · L b" ld 1 B • ,,.. eme a,...n n yanına gı,_meJL ıs.. <M. naz aşnı.. ı.tS!ftl rır.. er- nar ıKlya et i en .. yazı egı mı Pa : mı} ıçm oep ır o u ar arı 

temi:~--lum. Çünkü; benim kendi- ler. bi · k'" ..:~L h ı C fil la ı tıl ·~ r-"''-A z.un u~ anıJM na.·· ~enç K dedi ~··bl·· N - Hayır. hiç bir şey ahnadık •. ı-a r yap ar. . ~r'•1~ 
aine ye :zabıtaya birçok hizmetlerim PaflWlln; bir hafiyesıinin eYİme yavrucağın istikbalini berbad et - L·_ı- ızım .•• tı "• ·· u u 1 a- babam bir ukorc böyle tefler söy. Yamı G!llata mahkerıt::!:.rdiıit-"" JI 
ol..J..~. halde: o takdir etmenu•1. bırl&tıgvl puala.:ı ah..,.a ~ıh..._.e bes. ..: ,_ !__I• h d b""t'" lUCI sana ne yap t' • •• d v• v-u~ -r 3 .... .. .,... ..n.. JLa.ouıa enu1n.. em e " un K.ı2ıcaiı ı.., nıcl s:!L. lemnez. Daha ciddi olmalıyız, de- sıne muncaat e ecegım. .ıs . 
Ça....,•yukebirde iki harcmaöasının te zapb"ye kanMLlnJn "'Olunu tut- ·· _ı _rlerı'n" '- .ı.. ~~l z evveıll uta ı ~ ik"Ll ·ı d ' h •..J-rıf!Q 

·...- - .,.._. o1 ınucevn.. ı auv xay- n .. ayo ... L.-' , ,.._
1
•. k d N"h ·• t ba1_· mişti. n an ı at em ır.. aı.- tlerİ··· 

baızı lb.ıyumculardan miicevherat hun •• • Sen ne bi.çim adameın .• • ıuım pvu.K Uill 1zar ı. ı aye """ Şefik paşa diğer kızlan da birer ilamı alac:ığım paşa hazre ,J' 
d.olaoorrmaları ıneselcainde; beni Bnttaç genç ka: koridıoı.ıda bir Taıuıdf« polisin birine sordum: layı agzından çıkardı: bir v NI • p b . b 'kn. bert ~ 
glıya işin me:ıda na çıkmaama yar- k.enaroa otunnutlar; yana yakıla _ Bu ~am kimdir', - Evlendik guya paşa hazret- er ~ 1 

• • • • ata ana 
8 

• 

dım etımeldiğim için çağırtmış: fa- birbit-lerine bir ıeyler anlatıyorlar~ _ Bu adam kadın avcı.ı. Eyüb- leri.. dedi. Üa:küclarda Bağlarba ~ onl Va«./lar ~ıri>k.1l';t müşabihti .. bakıtpım. k ln h" b n· ..... .ı.ı"' 
kat hen onun bu husustaki planını dı .. eorıra; bazan gözf:.eıinıclen bir. lü Nahid'cl" şınıde oturuyoruz.. baham ınüte - ar a aynı fC 1 e bir kıluvuz aşa iz ra ıta e 0" ~ 
yıwdış göriınce, bana kızmış bir gün kaç damla ya~ akı)JOr: bir iki dalcik.a _ Bu ~~rıınılara ne yapmlıf'· kaid.in.i aakeriyedendir. Bir kılavuz kadıının cerbe.'c:.i lisa~iyesine alda~- - Dördüniizün e 
hapis ve tevkif etmi~. eonra da gülüşmeğc h~tyorlarch.. _ Bunlurın hopeile ayrı aıyrı kadın aı-aya girdi. Bu adamın hah- ~lar; . Nahıdı zahit veya .tacır var mı?. \ferdi= 

Pqaya bu cihetten çolk muğber. bu; gUleı!ken ağlayan: ağ'8rken gii- evlemniş .. birer ikişer ay otmmuş .. riyede biT zabi.t olduğunu söyledi., ~nnetm.işler; n~ıl bu~.uşs~ ~m de Dördü birden. cevab ; 
diın. Birçok defalar ıbeni çağırdı .. len genç kızluır. ne konuştukları pilavı zerdeyi yem.iş .• üste de dtj &mıra: bahama kıiavuzla beraber nnam u~~urmuş, he-~mı nıkahla - - Var efen.dım· d• t•ıı' 

nı merak et•"m. u _, k __ .:ı f ı_ b"' ük ne geldiler. Hakikaten brr ıbahriye za. mış. · · Bıla.h<ırc de Mul>erra hanıma _ Nikah ka~ıdlarınız 
gi1med.im .. fakat bır .gün ufak bir urası oııara evue u a·I'. uy v ib" yükte hafif kı mette 
pusla yazıp yollaınıt: nazigane bir Benden taifei nisanın fÜplıesi o- varsa toplay4p 8 Üra kadeat bas _ biti eihisesi gıy.mlşti. zene lada'I' y~ptıgı g 1 

1 ' Y mı} J 
liaaa\a herhalde müstacelen kendi.. lur mu~ .. Saç sakal yerinde tanı ma. mtş.. fii:phe eıtıınek aklımıza bile gelmedi. agır ne varsa. t~P. ayı pi sa,~uşmuşiiltu. _ Tamam cfendifll· _.lı1'e~ 

· B ) b" d md N · · - B ı.. d esk' b"p ak ,d v Kızların kımısı an atlr-Ken g - · ·2 ı•~ ,.i'" sini ginımcldiğımi beyan etmiıti. naşıle ( aba ır a a ım. c Paşa zali çahnış.U.• odacı gelip a..,am a 1 1 a er 0 ugu . ı.. lıy '-!-:-! .:ı •••• nd Öyle ise: }-lepınt .ı."••' 1~ 
1 k lsa h r:h Jd be · v rd · . 0 . sk.c · ·· ·• •· "d:d" t lak.. mıye uaş or; ~ oe gozu en - l"k) ~ •* 

(Kuvvet) onlarda idil Benim kadar yan ~~ınn 80ek~ mi ed. aN.e "ş1 fiçaikgı ı. b ı..· h 1k~n .ır 0a brın s~zunu cı ~k~eLı ndhud tanesi gibi yat döküyordu. şer.iyeye gidip (taka ıcoea .•:.rı-' 
karınca kadar kudr<-tim mi vardı~. benden kat 'Y~ ç ınmez er ı. ı- e paşa ana ınıta en: ı etb. n eş g.un sonra nı an - . . bili . . Nikahlı "'" ·c:1de- i-" 
Belti biraz daha na2'a çekecek ol- tokim ıbu sef.er de öyle oldu .. O - - Ne o hocam, eledi; bu ne mız kıy;ıl.dı .. (l\'.ahid) beyin validesi lçım yandı... . . d ~·~· alıp ıreoe(.t!kb_k.,. 9 
sam iki polis yollayıp cclnen aldır. turdu\ilan kanapeye oturdum. Ya. inad be yahu!. Bizim arab inndıRı g\ıya bir ay evvel vefat etmiş imiş. v Paşa; en alon olarak Nahıdı ça. da koy e 0 nıa:-ıkerneck"t1'1' .. ~ ;"' 
tam.az mıydı?. vaş yavaş yanlar Kın ya3daıştım. da geÇtİ· Bu ciheıt!le düğün yapmak istemiyor gırd'ı.. . . . . n ıl ez:'k bir şeY Y ~ntrı "~ 

leıtüxiad devrinin &On senelerinıde- Kulak verdim.. ko~tukiıuı Bugün senı mtihim bir iş ıçın du. Biz de kendi!Mnİn bu acısına Nahi1:l ~~pi~~" .. ~~J~.ce bir ende. ya~~ acı i tekrar Pızllll' -',is" 
iltibdad ida~esi kudurmuş bir hal- teYleııin noticesı bir ieme bağianJ - çağıırmıştım. Fak.at aradığımız a • hürmet ederek düğünden vazgeç- run efendısı gı~ı orrun~ kavu~urdu. :cıı. .. Cenç .. 1~ çı~ 
de idil. Maazallah zaptiye kapısına yordu: dam een gelmede11 düın akşam tik. Bir. ay kadar beraber oturouk .• Paşayı etdc.ledı ... k_endi kendıme: ~le ~ahid küle ku _ _MI 
bir {eollJ'u) için girene ilk evvel - Eqii1>lü Nahid!. Beyoğlundn tutuldu. Dışarl<:la imiş. fakat bir gece, eabaha kar§I ne ka- - Başlang.Lç ıyı numara .•• de- ag' rya, • ~-
mükemmel bir eopa 2'iyafeti verili.. Bu nevzuhur Hacivııd çelebi Gördün mü}. dar mliıcevherlerim, param varsa elim. . ler. MahJllUd ~.ı .,-
.,lll'l'du. Şefik Paıayı biraz kızdıra- kimdi). Bu hanımlara bu adam - Eyüblü Nabid mi paf&I&-~. tıoplıyuali kaçıp gitti.•• Biz evvela Paşa Nahide hıtaben: (J\r 

' "" m bu nanü nimett• ben acaba neler yapmlftı? Bit ıece dedim. pka yllptl zannettik... - Bu lıauımlara ne yapmı~:ıın. 
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20 Temmuz 

["Son Posta,, nın lisan dersleri ] 
6 a~da pratik usulle 
il 

lngi 
HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

45inciders 

- - - - - - - - - - ----- -

SON POSTA: 

General 
diyor ki 

Yeni bir Japon 
hareketine doğru .. 

( 8qtarafı 1 inci sayfada) 
(Bqtaralı 1 incj sayfada) mektedir. Eğer bu haberler teeyyüd. e. 

bir ştddet ve fecaatıe devam ederken decet_ olursa ~·yaya kar;şr M.onıtO)ls
nazarıar ~birden Uzak.iarkta. vukua ge. truı emmnda ihtıy t olarak ibnlun -
len ~ bir si:vasi hA4ile li7.eriDe rulmakta olan Jaıpan Jut'alannı.n tıı.Jc
ln~tat ett.i: Japon bbi"nesi iStıfa etm.1', Yiyesi için yapılan bir hareket ırorıı
!a.lcat s>ek kısa bir müddet %8.rlmda ~ ~uza ta.bul etmek UiZDll 
yalnız h&rlcfye nazırı Bav Jlatsudka celecelttiT. ~ rnn gilnlerde Meni! 
dei:1şm.!:ı oldutu h<Mde yeniden ve 111'-~ chıwmda bıçbır çarpışma ol
nen kurulmuştur. marn$?'. Bu ha.valide birkaç ayclan

Japon tablneshmı lstl!ast pek hnklı beri adeta slikCtn hilkilm s!innektedir. 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 10 
B•nlaraan 30 tanesini halledt!relı bü- araJa yollayan 

okııyaaımıaa im lıcdiyc tolıJim etleceid 
Soliaa •la: 1 j 4 j b 1 8 
.J - · Ç'ıı1t1n (3) 

Nokı:.a:ı C5). 1 
J - - Kinnı?.ı f2J 

Büyük t.n• f4> Nota 2 <2>. 

~ - Bır renk rs> 3 Zaman f2). 
4 ·- "K.. r. a a 3} 

Yer oyuğu <5>. 4 olarak b~k ~..il ıe!A!rler yol aç.. ~ Ebp1'es iki gün tatil edildi 
tı ve her tar~fta., Japonyanm bugtinfdl Pelping lle ?ugan arasındaki eks- 5 - Cefanın aklJ 
felAketll. badlreli tam ma.na.slle bir pres servsl iki gün tntıl e<lilmıştir~ Bu- (4). S 
dünya hal'bine ta.ltvil etmcıı: için k3''1 nwı sebebi hnkkındn hiçblr şey söyTf"TI- t> - Beraber t~> 
bir adım atmat Ü7.cre olup olmııdJiı l memiş olmakla beraoer bu tedbirin ns- !:i tcnZISf i6T. 6 

) 
iter 

Lesson Forty - five be (do) anything ne ~o} it A6ltert ve siyasf birçok münekkldler, clilmckıedlr. (4) Cem C:H. 7 
husıEU a.raetınlmağa. baŞ!andı. ıterf ~et dolayıs2le almdıgı ıa.ııne- 'I - liCaymakamlık 

( d) Ja.Ponyanm ya Sovyet Rusyaya veya 
E . sıoo . Hindi Cini yanmadasına kaTŞı hare Japonyantn kararı & - Kara s<>Cuk" 5---t---1--"1: 

ade .xerc .. e lrom Lenon lor- Wflen dıe •un (be) low in dıe kete geçmek ve bu suretle Cunkın,; TolQlo, 19 <A:.A.> _:Burada öğrmB- (4\ Sonuna "e, ko. 8 
rkü ~ W loaı-: aky Tıoaı and Pdcr (gcres) bade bük6metine yani mı:treşal Çan..Xııy- diline eire ymi Konoye kabinesi, sa.. 1anuz al'1ıl olsun 

hen the boy goes out for a to the town. The sky ( get) very Şok'ln emrindeki milli Çin hW..-QmetL 'ı kib edeceği siyaset hnk'l.'l.Dd:ı. rcwıi be-ı (al. 
a wallt dıe weatilıer aeemı good. daik. Bladt clou.da (is) over dıe ne Ruaya ve Binnanya: yollarlle !Simal ya.nat neşrefmıyecE>.ktlr. 9 - Gi:ılı şey ı3) 

:Av-· He takcs a stick but does not Lake ]ine of mo•Jntains, and before the ve cenubdan gelen yardnnlnrdan bir ı' Diğer taraf.tan beynelmilel vaziyeti Kı!ııı. şüriılmı.iş ı5). 
u. an 'lllllbrelb. Befon he ıoes very 0oy. (get.9) to the bridge the 80 _ tanesine olsım sed çcfc:=ct tedl'Jil'ler itd- ıta;rşıTamıı~a maruf harlel siyn.<ıet ted- ~ ın - Sallandır cı> 

Y• far the · · d H ak d f th nd ( ) · (h ) haz ederek bu hlllttnnetie olan san ı..e ıbirlerlntn daha 2 'l'emmtuıdıı \mpa.nt.. Tcftrar e1.mck CS). 
··p- a arc lın coın.cs • own. e t ~ llll ~ u ( er ~e t~- e~ sabmı da.ha koiıı.y:tkla görmek ilstin: torun riYa&'ttnde topl:ı.nmış olan tU:.. 11 - Kopal' t3) 1 

oVer at. e f off a tT'7 and puta at ea~ c~J aıreat u"'Ps ceğini lza.ha. baıjladılar. k<rmırt k.onferans:ndR kararlaşt.ınlmış ianmıs t"Otün <3}. 
hia lıia head. A n~ eomcs to raın, anıd tbe i-oy (-gefa) wet. Ja.ponyanm, Avustr8'yl1. lle Hindı Çi. buhıoouğu da h!l.ber ver.i'lmekte~ir: 12 _ zaman <2> 

sı- but ~a~ w1ııch aıee.JllS lıke thundeı-, ni yanmada& a.TllMDda kibı olup So- Hiilciımetle ordu arastacla birlik Göz nuru C3J A1r.ika.. 
•• ılae noiee ol a fail of eto- Na""'yonun ma;nı, cava. Bornco vesaire adaların- "n>kYO 19 (AA.) - Japon acyai! bır l.il:ke ı~P. 

l~~e l\cs d-own a mowntain. l'UI dan mfiret.keb olan Felemenk lllndig_. ındıfell~inin nkrinc göre. b eynclroL Yakarıdan aşaiı: Cf). 
V oca.bulary: k f tanına kansı harekete geçmesi de bir lel vaziYet aolayısile Japonyıuun dıp· ı - Taze <!eğil <5> K,ljyiin bQyüğü f - N"ıda (2) Bılzuk para.lu t,). 

~Üf. l' orn ( bonı) = bir eridc ismi. mos ova se erı· ihtimal oltirat Deri s1h1ildft. Jomatilt ga.yelerlnf tahakkut" l'ttfrebı1- <6>- 7 - Göğüs ŞİD<'ıi '6) Kalkan de. 
Petcr: ( . ) _ bir erkek ı.smi Japoııya. tılhaklka btr harekete geç. mes1 içln dış c:!ya~~rni Dlt'mleltctın 2 - Kalbur <·O ilkbahar ayı (5). ğil <4). 
O PJtar - .. . . · t8aftarafı 5 inci 1ayfada) mek arzusunda. mı ldt •e böyle bir ar- tam mödafaasına atinad etı!nnesl lL 3 - Yaşa nidası (2) Pay (4). 8 - Raslamak '7>. 

n a levd = düz, bir eevryede zu beslemeiUı ~se bu llitimaııerden 4 - Nida (2\ Ço un aksi l2\ Ha- 9 - Gilzeile.ştiıınek Cşehlrcilıkte) 
aiA.~fy (KuAyetli) = aiır ~ır, Pr.:sız ~'""'~=:: uıa:;:atte. hangisine ~öre bu hareketi tahakkYk ~ :s;oooye bU ııebeble siya.'>i ba.. nendeoin çaldığı <31. m Ook değil <21 Nota C2>. 

unetJe, ride, 25 Temmuzda. cel"C)'ıı.n etm.iıttl. ettirmek tateyetı ıfrt:tt? klmıdan parWerle alAJtru;ı olan bllttln S - Yük.sel: değil <&> XUçtik torba ıo - Garez (3) Yanın açık <S>. [) 
T •e a )O.ok ::ıo: bakmak, bK aa- Z5 Temmuz "fmü Frıuım ordularuun Hindi ÇIDi yarımadasmR karşı bir unwrıan bertQrnf ederek hUkfunetıe -------------------------------

k ~o::~~ yatajJ ::.~ı=;~~ ~=~:~~ ~~ok:;y:U(r=~~a =~!:1 ~ ~~:e ~:~d:er~~~;t~~r. bir:tk teefs ~ eu··yu··k Fransız ve ı'ngı·ıı·z edı.blerı· 
Ha Alrn.oe.t no tim.r: = bir an iç.iade. da Viıtebak önlerine getdl. 27 Temmuz 

1 
ıer ele g~nnek &\lret..ile Hhıd Okyanu. Harb kablfteSI _ 

ıı.. ~ ~~mz) -= ba- i"ÜDÜ intizar içiDde ır;eçU. Mapolyonı 8Wldan Sine8'lUI'. ~otile Cm ve J:ıpcın .Ayllf llJWlfcllerde ı;ôyJendiğine .ıore 
Zen. Rusların hücumunu bekli)'<>rdu. Fakat sularına gelen büy'Jk deniz yoluna mı: binenin. hakild bir harb kablnesı gi. 

l.in of • _ dağla Ruslar kratsnd&ll böyle bır hüeunı ol- timjyet heltı&lcte C3Zib bir _sey. olmak k~ teşkil ecttını1ş o\mnsı k~e ıızaln- (Baıtanfı 2 nei MıYfada) lnlllkleri hallt Uztt-fude pek kuvvette 
l.a e mo.atuu - ~ mııwh. Bu nıaiıJet. &ar Hapo}YffJ'l la beıaber ıwı. bir it ~dir. son bi m memleketin bilnyeslnı vuiyete miürim bastahta lJi'radJ ve u::un bir te'm icra eden Dll" cazibe ulıxr:.ış iken 

ttı. iaal"I'\1:1& ıka.ıw verdi bir senedenbe.ri. esasen mUatahkem O- rın k içiıl onu kuvveUendirmeat nmaıı her Ulrıti banJcetten ve söyle- artık bunlara alışılınca o ka:lar lezzet 
T eJCt - A Swim. 27 Teıaımazu 28 T~mmuza. b8ilayan lan SinfıB.Puruıı tahkimatlle burndaTl:i uydurmt!n bir _pokt.ai nazar birllAile mektftı. mened:Ucrell yabltı.t kaldı. Pek aluımamağa. bQşladı, hat.tlı. bı. namım l 1' :tn.mz deriz kara ve ha•a kuvvetleri Uzere 1 ösrnnneıctedır 
n warm W"'ather om and Pe- ıecede, Bil& O'l'dulunun tarwgAh .kut'dtl :re • d ~ıldl~r glbı cenubu şark1 hareket edeceğin . g • sıkı bir 'l>CJlblıc lt.tıba' edlldi, yalnız ahengi zaman ile yorucu telAkki cdil-

te.r go f<Yr n awim in the river aft.er tu yıe!'Cie ışıklar her "ııfrltıı:f gibı yanı- =~a ~r üssilnUn bulunduğu İııtifalar .istediği kadar okumakta serbest idf df. Bundan başka 0 zamfnde hiç belden 
lilthooL Thcy go acrosa ehe brjclge Jordu. NapolYoD 24 Temmuz :-hl Keltddca - Mahya ;varımadns!le Fe- Tokvo 19 <A.A.> - D . N. B.: Evde nı:a sıra şa.tnı.nc oynar, ve bUttln miyen bir mnktcdir rakib zuhfır edı-
~e the town and then up t'hc taaıruza eecm~Ji nrar.ıaştı~ · lıröW ~ JtiBdWanı adnları arasına& Harlcı~e nezareti müsteşarı B. Oha- boş mat.lerınl daymak bılnı!yeı bk iş.. ytrau..> 
lllope till they co e to amooth Fakat N~~" Rus ordu.sw ~kJs selecek. bi.r tecıı.vllze karşı ıı- sı ııe Nanttngdeki Japan büyillt dçim tiha ile okuıruığn na.sreder1i. Babası- Waıter Scott bu rııkibin Dyroıı oldu 
r~ m . a 11 biT balher'Je uya k 1;~ aıccc uran- henkll bir mlkfafan manZUDM!Si d~ B Hondndan sonn., ha.rıciye nemr nm IJtttttn ltüthhanesınt adeta yuttu. ğlUlu da ~eder. Ve mımzu.cıelcrinin 

ial,.-...ı of grdllS OPl>@lt~ a. ama .._ıtıan ::v~r :~:.ı~.. Darklıı.y kaç- nfilm~ ve bu manzumenin d:ıha şl- mÜısavlrlerinden B. Blli\o ve eski Ro- eskı Yeni elme her eçen şeyi. bilh3.ssa. da.l.m.ı. ayni tarzda şeyler olduğuna. 
-IQ. ~ land ~e ıs kigh, ~ ııtında cek ı.ı malinde de :etrtesik Amerlbnm Pili.. ma tbüYllk misi B. Şıratorl de ıst.Uala- hfJrdye v er~ nev'inden olı.n ~ daha doğrusu bunların her türlll 
~ a lcvel. and the river SOC41 qh-- ..-. Iyonun, bir meydan muharebe- pln adaiarJle İngılız1crin bugün Ja1>0n rını vermişlerdir. orc:-ıu. (K~rin, der; bana tn.hi1s et.- san'a.t iht~mlannıı l'ağmeo flklr. ih-
et,y dı.rough the field•. Fro7ı rthıs aU~~ orduuın:n ~lüb et.-ner. U- işgali altındaki Kımton bölgesi sahi- o---- Cl~ı .. faalfJctın o ~ a, >,limelaizln, tıras, heyec;w, şiir ba.kımındaı.;. bu· boş 
Place one gets a view of n Th e Jmdlerl bir defa dalın. v1kümıııt1. li.nde lelin Hong Kong den\1. ve h :va L d d k• ı dlişünmekmir.; blitün sermayesinı toP luk gösterdiğine d ltkat ederek, bu su-
countty nbout ihe to~n. b re. Askeri bakımdan Napo1yonun Vi- llssündeki mUda.faa t~bat ve vesaiti on ra a a IS er lamış oluyordum. Fakat efsnnelere, retle ve genç rakibe rı:ıırşı sarih bir he 
~t tfıe curve of the Jııve'/ h b ~~e tebsk'te eğlenmtYerek B:ırlclay·ın peşin pek ziyade ıırtırı1mışt.ır. İrili ufaklı bi- rivayetlere aid şcyJ;?rl obtyap tekrar zimete ağııramaktansa. onunla karşı-
n goes under the ar 0 t e rı - den gitmesi ve B2.."'k1ay ord,u;ile Bag- n yakın adndan mUrekkeb olan Pili- CBas tarnh 1 inci &avfada) ettikçe bunlardan bır be7ıgınli.lc dcy_ ı tclıllkesinden ma.run k::JacnSı 
~c. is the place where the \Vomen rat.\on ordusunun smo cns'tc bırl e. pin adalarının nüfusu 13 llhbana Ja- cnıet, hnrlciye naun B. M tsuo. mağa başlndnn, ve merakımı tnrthe. b!r zmnm tntfhabma karar verch. 
i:et the dtirts and other thingş ele- lcrlne mani olma6ı Iizımdı. Pakat ııa. kın olm> bu nüfus'"ı..an asker de alın- kanın kabineye itlıal cdılmemiş h::ıtıral.a.ra Y tlere. ve bunlara Gerek insiyak! gerek hlsabf olsun. 

- lhey give tbe dırty things a rub vaı..r o kadar &1Qak ve Nııpo yonuıı or. makta olduğuna. G"!ire Birleşik Amc:rL bulunmasıdır. B. Mat.ôuokanm Qe· mümasil kit.ahlara sardırdım; bunlarda alman lbu kamrda ıh!ç nı:nflUl~~d~ 
~~t\..ır: ~cat h th .,,. *'""' - .. 0 kaodar bU. Ulı:tU ki birkaç cUn kanın b!r seneden.beri burat!a sarf et.. kilme3i Sovyet _ Japon dosUuk hayal maıh$ulü olan C8C.r1PT kadar ca- zl.rn inı..hal> ettiği zemin, rom1h•'-ft 

... en ey anı lstlrahat et.m.e.k bl t hal! il hl h t"rIU rekabet WYMO• tl~ ır: of ıı- .,.omen h th. mıştı r zarure nı r.1- mekte olduğu gayretin mnnası kendi- paktile mtıhnkkak surette alakadar- zib şeyler buldum. Şu !ark ı c kt C hası :idf, onu er ~ oluyordu. 
~ '~ ~-'" wher Phut 

1 
e.11 ıng~ N~olyon clöıt g!ln vıt~·t,., ıcı.nden tezahür eder. dır. Sovyetıere karşı takib edilen s~ya. olmazsa kısmen nakUcl vak'alardl.i Jlndt"ll masun bUl~=: mlltaleala-

' ;. tile WltrO\ e t ey wı gc Nih~et t1 kararını ver.dl Ve b kaklı. Kezalik .eu da malemt!nr. ki H ndi sette bir detişik\ık olduğu takdirde bu Hastal~tan kurt\ılunca yeniden bU. Bu zeminde onun b r tarlhe. etsane-
w. ?" ~ery Bide f8tın, rannı ma.repllerine bildirdl Na.!ı::~ ı ~ ~len ve Beılega~ kör.fezile M&-lçekilVJ daha iyi izah t<dilmlş oJBıCakt.ır. ) "k bfr gayretle huku:t tah1ıl.l.nde de- n. mi'lnaı:1 vukUfla~ mcnkul&t va 
._ -.ıcrc o tbe ıto fi- · · 1 ""'511Zl, Otn d<'nfzi ve Cin tllkest l\!a uok vam etti, ve bu zemwde mı.r:a!fa!tiyet. ıere • .teVB.ili ~k!klerl öyle derin 
-.ı -s>acf tllcıı 'W k . wn are hs her ne pe.?uwna olurs.ı olsun hartı ara&Qada lalJıı olan bu rentş ~ ta a Jerinln neticesi olıô.rak Fencde ile ytlz rivayatma ~ki • i bu cihetle kcndtstle 
-.. tıo. ca, Oıı th or wıdı ploug bitirmek meoouriyetinde idi. Bunwı da bugün şu ıı.ya.sf teşcl(Jı:Wler vardır: B. JıılMAakanıa kabineye •irmemlş İngiliz lırası maaşla adlt bir vadfcye ve zengin idia• .... ~llecek" ldmse yoktu. 

rıv ta. lf e alopea are cowa için de Rus ordUSU'.lUI\ tmhast liztm- 1 - Siyam ~il krallıtı: Bu bulWlDUl, So\')'etlcr Blrllğile mlinamı- tayin olundu. Dirayet ve Jiy:ıkatle ıta rekabete k U:-';;;Jaı sı!atfle bütfuı me-
lll>taj eı- oııe ~e takes a look up dı. Her şeyden önce Barklay'ı Eagra- kr&llık 518,000 Jdlometre mDl'abbaı betlerin muhaöak aureue kesllcccği et.tiii bu vazifeden boş icalım samanını f!asu~~ ~· bahsejilecek 
lJıes ;:: ~~ .eees a range of mo • tiorıla birlf'l$Dles.:ne imti.'l vcnnedf'Il genlşHğinde olup 14 milyon Jca:ıar nU- • tarzında <le{ı"il, faka.t ~!~veri~ olan Almanca ötrermıete nkfettf. o -1~ =:.ıertn sedyelerine. memleket.in 
rı.. ll\, \Jpıa wherc the rivey c:c>. tat- ba19ma yaka!l.Yl'' imha etmek !cab fusu muhtevidir. Merkezi BanıJOk teit- bağların ~tılmesl ıhtmıalıle de }arda Ooethe n Bchlne!! dtlni ceıP- mdb&elif manzan1&rına, maballi fıde4.-
~~ro\oi and h. th~e it is To~h and ediyordu. Fakat Barkla.y'ın B\\grat!<JD- ridir. izah edllebıhr. tat na:.oarmı ~ = :Sc e- ı.re dair mükemmel tasvirler ,·ücucıa 
it . • ~t do a~ gredt stones in i~ la bfrlefmesi fa)'n katili lçtlnab blr 2 - Malaka Jarımada9lnda fnflfl!z M~ taarnn yordu. Ha.tta bU ltaMJ ]JA8dlUl da 1skoç- se~ mUsaid bir vesileyi roman 

11 'Wide Wn rn the Hat cou•t hal aklığı ta.:Cdirdl' o zamRn ikisini himavesinde bulunan araıi: Bıı arazi S11.bılt hil~ye nam-ınm bu 'ba~l&n ser c.ereıeme -:!k~a hattA tüy evle- nev'lnde.. lbulncnğına emniyetle ~ı; 
~ AEteır th a~d 9Dıooth. ry birden lmt1a edecek şekilde tertibat al- 136,000 ~etre nnırahbaı gen~itto- k:ıwveUmdilmek içm .. ne kad&ı· ıayret yanın ~-~ ~eketönln eski rL- aneak bu tanıda Yazılarını keudi na. 
~ "'• cır '"Nallt the bo ması «erebtf. de oluP 3:4 milyon nüfusa malllttlr. arfeitlfr:i malumdu.. Bu takdirde r.inde d-~:mf neJkklerlııi mile neşrefmemu içfn &ebeblar buJdu 
~ İn alrrn. they Ret the" ysL~re Fakat Napaıyo:ı bu kararını da tat. 3 - Fransız Hlndi Cin.isi: 720.000 muhtemel taarruzun Vladivoeto~:!; vay~Jerilll. BaDJa1'l bir ·tit.bda cem' bunlan ~·ar bir nam ae ba.stı:r~ 
--ıc ~ ~ llo ti ır tıunp bik uıtıuına geçiremedl Araya, biç kilometre murabbaı geni.iliğinde olup ne Hindi caıı fsUtamettnde ya toPl~ ~ Ş6iıret.ln!n ilk teme- mak lstedl. hattl ilk romanı ola:ı wa-
t\ıcrc ~ of tnc .rnc and RO to hesa.ba. katılmıyan, ve NaPOlyonun Vi- 24.~0.000 m 1lyon k<ı.d!lr n!lfıısu ihtiva mümTttndllr. ollRm Tok· ııder:e illa merı a&ımŞ oklu. 1'itab ızı.ıı verly muharrlrbıin !ani meakiit g~I _ • 
:İrıto "' iare Peter rıver. Tom ~et. tebsk'~ ltah!ıumı muclb olan ;veni bir etmektedir. Pransır: Hinrli Çinlııi An- Hangi ist~~=-:tfta,&i artık u. !:'.ek. Jı.-ue :taoçyada bilyflk bir !nele çıktı. 
'"el ~ e ~itter Thand takca a ıtep talcım üaafkfer girdi: Napoı,on ordu- nam. Kan1boç. Kcışinşin . 'J'o!ıktn ve :ıııonım oy1D1a =umeıı- r.-et uandJ. kilcU bl:r B. Z. u.althciI 
hoırı c ırhrea e Wat~r is cold suna m--:Mu.b :nuhtel1f b!rtfl>:.1.-:rln sal- Laos Wmler'nde beş b01ı::6rnl!t •eya e. :ımıı möıldet. JldıUJ vefatında ons lı: .er 
<! ~ • l c:ry. Peter jumpe dan M>klan hticıun"\ uiradıklanna. da- yalete avrıhrııetır ff :he:veti vınum!•ea ~apurda .et blnJalıOrdu. bu u7ede okiuk~a G •• - h • 
°'Wıı ~&ide <>n to his hac.le anıcl fr btr\X>IC haberler aJı:ınııştJ. Bmılar Fransa ~üstemlekit :n.:2llre~ıw mer- ~apur 19 (A.A.) - Jngjliz müsta.kil ve mtırd!dı bir hayat temın umuş aneye CeVU 

llether · Ro into the ' b&ttmda yent bir takını ~lrler it- but bir umum! nllnln ldareti altnı- hava kuvvetlerine me.nsub tayya • eclebılerek asıl heves1ll1 teeıdl eden 1ş. b- ""•kl .. .., - d 
'"ilı a loud . water to- Uhaz etmek li:ınndı. B ı -.·c bun~ ben- dadır. Hindi Çini yarımadasının ~t.Un re sübay ve mürertcbanndan mu. - Ugallere başl~ı. İl.c eacrı llsaıınun gU- UYU UguD e 

"'-:- "-- ~ liaıe noıee. zer diteı' bir ttı.kım hldtse!er. Nııpol. bu nüfusu içinde Avrupalıh\rın mlkia- teşckkil buyük ralcvıye ~eti~ - :ıcll.iğl ve san atının mükemmeliyeU lle d } v dı 
hQt 1' ~~. p play, thcy waeh yonun ıo.ıs kadar Vltebsk te kam.ası rı ancak birkaç yii- bin Jdşl olup mtı- . bi.ig . lngiltereden salimen Sın halk tarafından pek ha.rarr.tıe tarıı- O U yag 
ler fıa °'1ı h.1 • ı.~ter has no soap, nı i<'ab ettirlyordu. tebakl nüfusun he.mm hepsi yt>rll mn ~;rdıkları yesmen hildiril • J:ın ve herkes tarafından ötültt bir c- _ I 

9 
(AA) 

h \' \re it. Qlt and lıe lcts Pe. (Arkuı ftr) hR'ktan l"•nttlr Şu held•, Jftpc>nY• gapuıra . Gelen kafilede mütead- laside oldu k1 muh•eviyatı hMnaat A ~an~. · : - Vi. 
teıı ta~ Af ter their bath the Hiftdl ClnJye Jral'fl bir hare~et ır/::: :dk~· ,Uba lan ve kadın deniz b r takun maceralardan miir"kkebdi, 1~.yct~e dur. 2~ daluka kadar 
~ t ea t to tlie j&land. The cu: Bıı~ikfa~ - GençlerlJirJiğİ ca~ t:nS: :u~:e~aı~~~u~ :ı men- hizmeti ~n6U~lan da hYlunmakta- •e İskoçyanın r.skı de<t"'!rlerındP. diyar suıen bu: dolu yagmtJtır. Şimdiye 
it l\~ly b he boys forwa d O vy y ha e e. l"'I ...... 1 ııft belki de bunların d diyar gezerek kibar knsırlarmda misa- kadar burada emsali görülmemi• 

• <le'- r • n h d" • faa• birl"' uu fl:VIS ~ JT. fl dil f ad b Jt1 l...! • b"• .. ··•- ,.. 1' Oıxı t "'cu ıı; they will go against maçı a. ısesı fn.,.ııı,. VI' B"'leşlk Amw~nlılarln iş Uzakşarlttaki İngiliz kuvvetleri r e en ve so r 8 ~ mev e otur. ve oır cevız üyüldugunde düşen 
İt ı..ı. .llow er doe., not scom cold to (•~taralı 1 iaci u.Tfada) ~l!ği yepmalanna seb•biyet VM"e<'f'..k- ba..:ı..umandaııı hava mareşali Broo. cltulan saz dı;ı~lmırı;:~en birinin ağzın. doludan Turlar, Yenice, Lnrukos, 

··QtJ • and h k ~ t.. •ı iiA an nezrne ı '9W· T ılı k- l ·ı K iki ş· 
' he and e eeps his feet in eden ''hakem raporunda hM'sede mc. r hareketin Japoninrc'\ fhU. ke Po,:ıbam. askerlere bizzat beya- Bu ilk manzum eserinin mnuvdfa.ki a ana-s . oy ~ c C: t, ıran 
~ of thc Peter let the warm haldar olmadıkları görülen kaleçl, BöY~t~r 1' ı binnisl>e nz olduğlmu nı hoşamedi eylemi tir. Jeti şevkini artırar~ Walter Scott arasındaki bazı koyler, Altınbaş ve 

"İlı sun ınakc ıhcir bodies Metımed Ali ~e ~~~ı{1 :~:ıu!'ı:~; ;~em e: :ıı~ım sebe!:> fs,. .Taponlıt- Atlt::erler, seyahatin hicMe.iz geç blribiri.rb mlitealab !)aşka kaıısldeıer ya.ı Bayburdu~ Balahur köylerinde ke-
'l'ld e Plaee · fa ey:cular:ıceıc::.mı ıems·ı edememe- rın siYast an'aneleridlr. onlar, kendi tiğini ıbcyan el'..}emi lerdi:r. dı. Bunlarda $aır en yükse({ vasıflar. malc emuş olan bütün mahsulat, 
' 

0 nl:y ~ ~ r from any house, k!.ı ve adalarlle bu adııl:ırı nu~tn ed('n dE>nlz- Amer&a Daknr'ı ve Asor adalarına la kendl:s1ni göstermiş oluyordu, Hep samanından bile istifade edilemi • 
v, to it. ~ oya of the town co-

1 
4 n:_ AYD1 mQ.sa'bakads klU11 taraf lerd-n ve dalına gözleri önünde bulu- İfgal edecclanif memleketbıln efsaııelertnt!, t:ıriiht rtva yecek bir derecede haaara uğra _ 

,'fi~ quiet "f even thougl) it seems oyıım:uJanndan b\r nln taarruzun~ nnn Cin snhlllerinöen pek o hdar ay. Salt Lak C" 19 (AA) yetıerm a.kl ohn ve günden güne kerı.. m}ftır. 
ı~ ~ arrıari 0 rn and Peter are he- mukııtıele eden Ankara. 0en(.;lnblrlltı rıl~ak tste~ler ve Mım~ulto hudud.. N • e ıty · • - D. disine mUtesayid bir şUhretbı GU"efinl -----o----
ıt.,_ ~ SOunds ali the time h-om gencl1k ldfibthKlen Mu~af& Gökalpın farıle Vlnd•vost.ok. Sahalın ildaSHlın . B. kazandıran bu kaı.ideler arasında Mıı.ı 
~ lcc al\(j tiıe trees. Sornetimea da ltHibünll ve l:)Ö}l{~1n keM her t:tirlil yarısı ve K&mccıtlm varımad!l!';l kuv. Associated Presıı·in verdiği bir mion, Göl k'odını. Rokby islmlerini ta- Londra radyosunun 
t lilııea a fiıh İn the watcr. So~ mtisaf)akılarda teınsll C~f!f~es;ne •t>tıt ıbir vab:ml:l hülctimt"tin h!ıklmlye. bab&e göre Amerika firat komite. şıyanla.rı kayda şayandır. Ilcik ne be. b h 
~e ~ an animal comes to tbe Umum Mi.kiilrlükçe brnr Vf'J"~m şt r. ti .. ,tmda bulundukça ve bu vnbancı si reiai general Wood gazetecilere rabcr hahlmıda Pox ve Pit.t kabilinden sa a neşriyatı 
.. ~ r a ctr· ·'- S t' 5 - Bu kara.r .• l\nkara ve ıtanbul lılllcOmet .. Ta:ıvınlı!.~111 ı>n esa!\11 nflfııı beyanatta bulunarak B. R .. -.elt'm· asrın en m .. h'- _, __ ,. d ""'---· 
ıı ... ..ı ' t ırwt. ome ımea a 1 ıstır tl?hıl lp ._ ' - .. u •m .l\;;Wı e .,..._ye ve A1*a 19 (A.A ) H b l 
~. hr.

0 bv with lm<Mt no ao- bölge:ıf'nne veıı:~ ":.. · 'Tl'1m an ° "' C•nnı ~h bir suret- Dak.ar'ı Ye ... i~urun ve Asor ada _ tekayyild nsannı ibzal etWer tendi.!1- ra - a er 8 -
~· _ıvl\-. T a C.enc1~...ı,;rtıvı Canlrıpıdıı '" pvıılrhı dııroh''m-..;hı"' im\r<ı..., vft•• ,.... ' , dıgvlmlza nazaran L d d 
~ .. -·~tı.: - ~.. om and Peter see .. 1,. (AA) Anlnır" ,.._,,, le .... ,_ ~ b' h ~ ~. - lanru Hıaal eunck my· etinc!c oldu _ ne sarayda bir vaüe vel"!Hl. Tal!ln on ra ra yosu. 

-~ l"k . . An ... ara. ,. . . - " \.n:.il .. - "E' YBaıım.,.rı VR.Mcnr " lh<ı" :ır-111- ~ b n-ı-t .a- .... 1 nun aahahlan aaat 8 15 t k 
~ 1'ı 1 e a ary 6tıck m the lerblrl~I fu~u1ımndan 20 kls-ı1fk ,,ıkca cenub ıstıl>snıPt;.,00 rok wk ğu hakkında mahrem malômat aL u m=•uu cereyanın .... n °" f!lde ed~· • .. · e yapm.a -
~t t ~~i ey take care and do not bir kafile Canl:ın C'~TJclik klflb'J" b"r ı..rıı Bl't1tl"a~' •nJıll"''"li o!M"'1PT' u - dığını ve itimadu değer bir menı - rek ~·eed ırmağı clTarında kendfsinm ta old~ tunç~ haberler neşnya-

' t feet o "t because it may le lire b ·· c k · ı... ••• • •v• •• ııek z.ıvade ho$l&ndığı bir mevkide eski tı 20 T C'11U11UZ Pazar gününden iti-lltı .. n ı • mac va.pmn . re Ul}un an ırıya Ja.p0nlann Feıemenlı: Hindl&tanına Dadan ogrenıldıgm~ gore "ongredc mi'---' ~"l'''"lann .. -- b._.-e ,,.._e ,...r b 25 38 
i'- "" hareket f'f'mf!!;tir ı '-i h k • 'l.. • n k 1 • 1 IUöfl ._.., UU ....... lUU •U•' UI aren • metre üzerinden ya _ 
~.\e • · o-- arşı u r are ete tcşebbüsle:I fhtbnnl! oıtarıı ı .. anununu ıpta etmek ta.sır vaptırdı. Bunun bütiln teferrUa. ılacakt 
'l't "Crae l R B ~akkında da ayni mülahnınlar daha için teşdjbfü,ler yapılacağını, ma - tını, bahçelertnı. torwlannı kendisi ter. P ır. 
t lltılc4tc thc teXL into Turkish. usyanın erlin ı~;vetu bir surette dermeyan edile.. amafih bu teşcbbüslnin JDUvaffak ısim etti ve emellerine tamamn~ uygun ----·o-----
t..ı.\~"ci.e il. elçı·sı· yolda bilişr. h ld olarnıyaeağını söylemiştir. bir m en vUcud:ı getirdi. Eline geçen Almanya - İsviçre 
;~ • . u a e. Japonyad:ı kabine tebed- Qal'tlıYl ibzal ile sar:tederek zengin b!r 
(Qlı~ ~İs good English: Erzurum 19 (A.A. Sovyet ıitilU keifiy«ı t-te: katen Ja)JOl1. knıbineden mnklaşLuı.lması Vf' en nıha- ktitübhena ea'd siJMılarl.ı. müzeyym anlaşması 
<) lı ıYi lngilizçc haline geti.. Rueyamn Beılin büyüle elçiliği er - vanın .,ueiinkU d'Jnva dU!'Ulnunu de. yet Japonyanın, J~n denizinin gam b"r nüıııunT..th yap•ı. lıütün bu işlerin 

\ fltt kA .. 1 .1 1 . .. iştirebilecek daha ce'?rl b\r h:u-ekete saıhilleri run.terbndında bir hnrb ne husule ge!mE"Sind" &:-llm blr zevlt ne Bern, 19 <A.AJ - Bumm nktedllen 
( t"" er (put) • nn. ve memu.r';".1 e ~ı e ennden mu "e('mek t. V\-u:un~ bulunduf:unıın meşgul iken .şayed a:ı:ı vatanı uzak der'n bir bikri hl\klm ol:ıv.:>rdu Bu-rada Almanya - İsviçre nnlaşnınsı hakkın-
~ }-~ Oet) (her) ~an? ın the rekkcb. 130 kışılik bır kafil~. bu '>'r lşa:et• iSE' bız bıwl,. bir hR'"l"k"t'n ıllerden gelecek bir lstllA tclılikestne dostlnnnı. z.girlein\ k:ıbul etmekten da neşredilen resmi tebliğde ezcümle 
~ ~f;{ (he thc bnghı chops s ~ahki treJ le buraya gelmııılcr ve dahn 2ı'Yade SoVYet Pıt9\7nva karsı ola- maruz kalırsa huna, kendi donanmnsı- ve onlRrı i'zaz, :tkrrun evlemekten zevk şöyle dcnilmcktroir: 
tıf b 'l' om. ( r) fingenı on to thc bir mi.iıd<let iatirahatt n sonra tah • ':lllecefl mt\tnleasında bulunuyoruz. nm en kudretli bulunduğu .tmıdl su. alırdı. • Almanyı:ı, intlha.b cdcceıtl İsviçre 
~~) ~ •n.Q (et) some long bits · edilen otomobiUl'!rle Sarıkamı- Ja.p0T1yada k h'nen n ~dlllOn~ ltırmda ıfddeUe mukabele 1mkfuıına tık kasidelerinden sonr.ı birime man emtiasını bazı hudud dahilinde mflba-
. .._~~) "'ery ınakc) a buaket. Jt şa nueket eylemi lerdir. Misafir - ra:ınen ~ıu palrtm bozulmaması ıve malik olması d bizce )'Ukandakl mü- zum eserler daha yazdı. IAktn halkın yaa iml:Anını muoeiıı.za etmcktdlr. Al-

il R Cood bas'ltet. Tom ier Sankaırupan itibaren yolları bl ,mc a.:v evvel SOvyetle?'l• $3.Ml PY· taleayı aynca kuV?6tlendiTen mühim raibett azalıyordu. Bunu kendisi de manya anlaşna muödeti zarfındn ya -
Ood 'brain, aRd whır:n na' trenle dc:vaın edeceklerdir - releri eseri olaraıt bir adtLmi ternvüz birer amildir. faıtcetmekte gecltmedl. Bunu anla.&- nl 194a seneslnın nihayetine kadar :ts. 

• paktı imzalamış otnn Bay Matsuokanın Emekli General JL.. aıak içindir ki: <Tarzın ve ilsKıbun ye viçreye kömür ve demir verecektir. 
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lcebi~ iha 3 llqe 
HER YERD& PULLU 

D~ muha.taza. etmek isterse. 
niz, sabah ve gece yatarken R i D A 
diş ııuyu mah!Ohi ıle dişlerinizi fırça-
19.yınız, alta.bin.de ga.rgarasım ,e.prnız. 

GÖZ DOKTORU -. 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpa.şa Niimune haata.ııe&i 

göz mütehassısı 
istanbal .Belediye karfıst. Saat 

(S) ten ııoma. Tel. 23tl2 

Odtüdar Sulh 
Hakimliğinden: 

Birinci Hukuk 

Adres: Usküd'.lr Atlamıı.t~ı Atlas 
sokak 40 numarada Mehmed Munır. Hikiye: Yuva bekçisi 

Hasibe tarafından kefil bulunma
(Baıtarafı S inci .aylada) ı dpğru9UnU istersen asıl adını koy- nı:z haseıbı1e sizinle müstecir Mehmed 

RADİOLA AHİZE ERİ 
Dünyanın En Eski 
Radyo Markasının 
En Yeni ve Müte
kamil Modelleridir 
Türkiye Umum Mümessili: 

HE L i O S Müessesatı 
GALATA 

- E Zehıam ... Camm karıct - mak için seni bekliyorduk!.. ail~11ncle ıkame edilen ŞeınsiP9.f34a 
ğmı! ... Seni bir an evvel görebil- - Zehr.ıml. Canım Zehnm be- .kıi dükkanı mü.ştemil han~n.in ta'hli ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meık i~ gündiiz demedim, .gece nim J... AJçiçekli entarin duruyor yesl. davasının cari muhakemcsin _ 
demedim.·· mu>· de: İkıam.etıgi\hmız meç.hu! olduğun -

Zehra cevaben .öyıliyecek 8Öz - Duruyor!. Yarın giyerim!.. dan ilanen yapılaı1 tebligata ra~ınen 
bula.mııyordu. Ağzından şu sual - Fidan gibi Zebram benimi.. icabet etmemiş oldu~unı.ndıan hale • 
çıhı: Gel. gel kollarıma t.. Köyde berbe- kınm:la gıyab kara.rı verilmiş Te di-

- Yorulmadın ya>. re ıuiradtm, sakalım batmıyoT; de. ğer müddcaaleyh Mehmede de i . 
Sonra, liirdenbire, sevınc.ının ğil mi~ kıametlgahının tahkiki iÇin zabıtaya 

ba~i heyecan ve t~IAşla dili Ha.yır!. Amma batsa da ne tezkıere yo.mlmasına karar verilm\ş 
çözülıdiı: çıkart. Gülü seven dikenini de ae- olıdıı(tıı.mdan bahsile muameleli gı -

- Sağsın Aliın !. Sağsın 1. Al- veri. ya.b karannm ilanen stı:e tebliğine 
1$ırn MM. bin şiı"k.ürl. Sağsın, gel. Zehza ile Ali iki gizli aşık gibi 'Ve muha.kemenin 2'8/941 Cumartesi 
~n 1. Geldin Alim 1... uaıulca lqonuşuyor, sevişiyorlardı .. · günü sa.at ona talikına karac veril-

Ali yanmakt:t olan çıranın ziya.. * mlŞ o!.maıkla tarihi ili\n<ia.n itıbaren 
aıiwia Jcıa.rı,ına doynıak bilmaym beş gün zarfın.eh~ itiraz etmediğiniz 
g·o·-•eple bakıyordu, Halime c:.ıfağın alaca kuanlı -41 ' · " b h d h ve nuı.'hltemeyc gelmedliğiniz takdir_ 

- Yana'-ların '"'Olmuıı!. Gözle- ğında ka!k.mı;tı. Bu sa aw a, .~r h hk k b l 1 "' "' • sabah gibi, yatağ·ndan dogıuca bol- de bir da a ma emcye a. ıı o U-
rin Mlc.iden daha çOk parlıy<>rl... . ıı:rkasına Zebranın tarafına m•yncatınız ihbar ve tebflt olunur. 
Ya şu ahtınm üzerine döküler ki\ - me1X' Fakat he~üz bir ıki adım at- 41/ 411 
kü11erinıl.. Onl<ın az mi düşündüm! !ı~ı ki olduğu yerde dona kaldı. 
Hani y-0k mu gözümün önün<:len Zchranın yatağından bir erkek ne. Doktor Hafız Cema 1 
gitmiyordut Seni ne kadar özledim, fesi yükseliyordu. Zehranln yata • 
ar ad im bilivor musun>• b b" · 1 (L L H k" ) · b ! ğında iki cisim ir ırıne sarı m iŞ OK:man e mı 

- Ya ben Alim, ya en · · · rd. B' anda Halimenin 7İh- Oivanyolunda 104 No. da heriıÜD 
Yavrumuru görmedin{ .. · Ya ana. yatıya; u. ır l k . 
mızl.. Anamı.ti uyandırayıml. •• ninde, kocası uzak ar.da i en evıne lıaıta kabul eder. 

Zehra yerinden fırlamıştı: böi. bir yabancıyı ala.n Kezibanın .hika- Telefon: 21044-1.3398 
menin ar'kasl n:.ı geç1nek üzere idi k.i ye.si canlandl. Bır anda Kezıbana ................................................... . 

Ağrıları dindirir! 
1 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNiR ve BEL ağnlarile soğukalıınlağtn • 
dan ileri gelen vucud KIRIKLIGJ, NEZLE ve GRiP hastalıkları 
DERMAN kafe,lerile derhal geçer, icabında günde 1.3 kate alınır, 
ber eczabanede bulunur. 

Manifatura ve Kumaş Tüccarlarının Nazarı Dikkatine: 

SOM~R BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI 
Alinin bir işareti üzerin~ durdu. karşı duymuş olduğu nefret bu se- Son Pos&a. Matbaası: 

_ Gitme!... Anamızı uyandır. fer daha şiddetii olarak 
7 e~ra~ Maıııft:ıtura ve kumaş tüccarlarının müessesemizden mal almak için müracaaıt tarihleri 31 Mayıs 941 ta. 

mal Kıocamı~t:r zavallı, bırak uyu. karşı u.yandt. De-me~ .oluyor u h Mqrlya.t Mudirii: Selim Ragıp Emeç rihinde hit'.lm bulmıı.§ idi. Bu defa görülen lüzum üzerıne henüz müracaat et.mernlş olanların 31 Temmuı; 

Müessesesi Müdüriyetinden: 

8Unl·. Yann, gu"ndu"·• go"zı'le go"ru"şu"- Zehra da Keziban gıbi .. d. Salbıadın cı~aiBI.E'"'İ·. 8. 0 '"'1P li'Lnı'I"' .. d Dl'I-------- .. _ -v 9U t.arilılıv! ko.dar mıntakalarınc\aki ma.ğamlarımıza müracaat ederek ıkıeyıdlıırını ynptırmnlu! illln olunur 

~zl. ~numuz ~r~e) O~~n donuk •iında ulvua_~~ ~-----~~~E=~=e:m~U~Ş~~~~G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı_ " ran baltanın parı tısı şımşe"' gı ı 
mı, KIZ mır. d t' Balta. 

- Oğlan t. gözlerinin önün en. ~~ç !• 
- Yavrum benim!. Bırak, uyu- hiddetle kaldrılıp ~nairıl~. I 

B · • ece örürae Oaıbe o derece şıddetlı o muıtu 
eunl. enı .anınnyot, g g • Al' b " k f d kopumadan 
kodcar ••• l""'ini ne koydunuz). 'kı .. ' .. ır te erya 

- Göbek adı Ahmed amma ölmuştu. 

İstanbul sıhhi mess~seler arttırma ve 
eksiltme komısyonundan 

Leyli tıb talebe yurdu 
müstahdemin! için 420 metre şayak açık eksilt. 

meye tonulmuşr.ur. amb günü saat 15,30 da Çağnloğlunda 
ı - Eksi.ltıIM 30171941 ça~:~dür~üğü lblnasınıdJ. kurulu komi,,yonda 

Sıhbııt ve Içtinıei Mua.~net u . 

yapılaca:k~~ ........ en rıat beher metre için 384 kuruştur. 
2 - MUıJAU• .. •• 
3 _ Muvakkat ıemm:ı.t 120 füa 00 kuruştur. .·· . . . 
4 

_ istekliler ş'.lrtnameslni çalışma günlerinde komisyonda gorebılırler. 
.İ:steti:ı.t!'" 941 yılı tıcnret odası vesikasile 2490 sayılı kanund.l. ya

zıl~ ;;sik.aJar ı v~ bu işe yeter temtnat makbuz ;ey:l. b:ınka mektub1le 
bclll gitıı ve saatte komisyona gelmeleri. (5848) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Keşid~: 4 Şubat, 2 Mayıs, l .Ağustoo, 3 ikliıcitcşrln 

tarihlerinde ya.pllır. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2000 llrnlılt - 2000.- ıı.ra 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 150 • - 1500.- • 
4 .. ~00 - 2000 - - • 

8 aded 
35 • 
80 • 

300 D 

250 liralık. - 2000.- !ira 
100 ı. - 3500.- • 

50 il - 40()(ı.- • 
20 il - 6000 - • 

REKOR-SIHHAT- DOÖAN 
ldrofil Pamuk Şirketinden: 

Ba.h.çeko.pı Yeni Valde Han aıtmda. 20 num.a.nı.h yazıluıneyi &pıı.riş 

yerl o\n.rnk e,.çnlJAJLaırd.ır 
Bundan böyle nsgarl oo kıloya kıadur 01.a.n iparişlerın ışbu aıırese 

-verilmesini. Bunun harıcinde fahrllaı.laroa sipariş ka.!>ul edilemJyeceği_ 
ni muhterem müşterilerimize b·ldirtf, saygılarımızı sunarız. 

Telefon: 22926, Telgraf: Yeni Vakfe Han İdrofi! 

Tuzlalardakl münhal vazife
lere imtihanla memur 

alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

A-T~atınıızın ttrzlnln.rdaki münhal meınuı·öyetıeri içın İst.anbulda 
2817/ 941 Pazartesi gunu saat oıı uçte tSırkeold.c ınhisarlar memurin 
kumu b.nasrnda.• blr mi.ı.sabake. imtaı ı·ıu yaµı!acaktıt'. 

B -İmt.han ~ gınnek iStıycnlerin 8.li:ıt1td.a ;uzılı vıı.c;ıf ve şartları haiz 
olmıı.l'arı lazımdır. 

ı - En az or~ tahsilini bitirınl.ş olma.it. 
2 _ Askerl ğu.11 yı:ı.p.~11§ o1amk veya mucocel bulunnınk. obılho.ssa her 

iki hnlde <it! son yoklamalarını nü!us cüzd::ı.•1111.:ı. ktlydettim1ış olmak. 
s _ 21 yaşmdtln aşağı ve 30 yaş udan yuk:ı.rı olmnmak, 
4 _Her iklimde vazıre görebılccek dereoode sıhhatli olmak 
5 _ Akrabasından ulmıyan ıki zatı ırefero.ııs olarak gö.Stennek, 
6 - Tiir.k olmak ve ecnebi kadınlar.la evli bulunmamak; 
7 - Mektebe devam eder talebeden olnınımak 

c -Tnllp olanlnr bir dilekçe ve evra.kı müsbi:te ve üç fotoğrafla bir. 
ilkte .aıılatn Rıht.ım caddesinde Ve1ı Alemdar hanında umum mü 
dürlüğümi.ız zat ış:eri şubesine 2617/Wıl Own:uLe;;ı ııuı~line kadar 
müracaatı etmelidirler. 

İmtihan mevzuu şunlardır:. 

ı - Resai> ve hendese 
2 - Yazı 
3 - Umumi malümat «Haya.t bllgi9i, coğrafya• 
4 - Lisan ,konuşma ve ya.mta> ihtiyaridır. 

F.oneh1 lisanına v:ıkıf bulunanlar ııangi lisan b!ldii..~crinl dilekçe. 
lel\nc yazmalıdırlar. 

Not: 
ı - İmtihan r.eticesir.de ayni derecede nıt1vılıffak olunlat arasmdo. 

yabancı lisana vakıf bulunanlar terc:ih e;:U!ır. 
2 - İmtihanda kaza.nanlarm mu,va.ffa.ktyet ve tahsil derecelerine göre 

sı.rasile tayinleri yapılır. 
3 - Tuıyin edild~i mahal ve vazifeyi te\Jliğ tarihinden itibaren on 

beŞ gün zarfında kabut ile vazifesi başına ı:;i~iYenlerhı tayın hakları 
ip00-1 ecL1ir. (5'171' 

Ekmek alınacak 
Kastamonu - Göl köy enstitüsü ve eğitmen 

kursu müdürlüğünden 
l - 140,000 ckilo ekırnek kapalı zar! U5Ulile satııı alınacaktır. Ki~ 

ıoou 13.88 den muhammen bedeli 19432 lira ve mnvnkka.ı teminatı da 
145'1 lira 4-0 kuruştur. 

2 - ihale 5/ 8/&41 Salı g\inü saııt 15 de Kastamonu maarif müdürlüğü 
ocl!tsında tıoplruıaca~ komisyon öniinde y:ı.pıla.ca.ktır. 

3 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun 32 incı maddesine göre 
tanMrı edilerek ihale san.tinden bır san.t ev-vel koıni;;yonn v.erilnıiş ola-

caktır. 

4 _ Şar"ı.namesi herı;ün Kastamonu m.ao.ri:f müd.ürlfığünde ve Kastn-
monu Oöl leöt enstitüsü ve eğitmen kttmU mudurlüğilnde görülebıllr. 
İsteklilen'n belli gün ve saatte kcmıis~nd:ı hazır bulunmaları ıve 2490 
s:ı.yı!ı ıaı.nıın~ ikinci ve üçüncü me.ddelerindeti e-vsafı haa buhınmalan 
nan olunur~ (448~1020) 

Maarif Vekaletinden 
Maarif VekAlet.1 merkez teşkHatuıda ücretle çalıştırılmak üzere fransızc 

la'yıklle bilen, aııgarl Ibe t.ohsUI sörmUş ve Cca.bın.da yanlı ız tercümeye mu 
c.edir bir menıur alınaca.lctır. Kcııdhı!nc yapııa.ca.ıc :lıınUhanda ııöstercce!;i eh 
Jlyctlo mUtcnlUJ\b bir ücret. vcı llooclı:Ur. 

Tııltb oıanllırın evra.kı müsbltelcrf ve askerli'kleriul biti"mıiş oldUkların 
daır vesl.k:alaıile birllkte 23-7-941 Çarşa.mb gÜn(.i ma kadar tsıan -
bulda .Ayaoofyada Maarif m:ıtbaası müdürlüğüne ıroüracau.ı.ı...,. u..,. olunur. 

(4438) (51167) 

Cümhuriyeti Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kunılut tıanbt: 1881 

100.000.000 Türk Liraf 
euıx "aJam adedi: -

Sn.l n ticari her neTi banka muameleleri 

Dt7'r7'r.'~ ~~M~9~~~~~wv"'ınf. P 
PARA BiRiKTiRENLERf: '''28~8oO 

URA iKRAMiYE VERıYO~ 
fıirsa' Bankasında kumbaralı n tlıbaraıa ta.sıı.rru! b . .,al' · 

kur'a ilO 
enu 50 lira.u bulunanlara aened• 4 defa fekileeelE 

dati plAna ıöre ıtramiYe daaıtııaca&w. Lira 
4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 
4 " 500 " 2.00° 
4 " 250 " 1,000 

40 " 100 " 4,000 
00 50 H 5,000 

~20 " 40 " 4,BO~ ~ 
'{60 " 20 3,20 • •"" 
• " .. lit'lldı\I) 

1 inde 50 ıı.il· ~ 
Dikkat: Besablarındaki paralAr bir aene ç asile veraece 1 JJlt 

@fmi1enl&re ikrami19 c;ıkt.ıl'l takdirde 1'ı ıD ıaıı:ı 11 Ji:ylW. ~ 
Kur'alar senede • defa. 11 M arı.. ıt HnZU-a.D. 

,. 
,, 
,, 

o KAnun tıu1hlennd• çelcıleCt"IG c 


