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için ıozleriırrl kapıyarak k:ş 5ene n
velinl düşünüyorum. 

.. . -

&iLGİ 
G azekler haber veriyor: Cenub 

kutbu.ndaltl buzL'Y eriyormuş. &. 
rlr a! :Seden erimesin? Bu sıcağa kar 
mı dayanır? 

Moairödeyjs. 
Bofazlar muahedesi dört hafta sü- Bir vakitler, insanlar caıılılıklannıo 

ren çet.in muzakcrclerlr, zaman zaman fazla kısmına 7& liboratnarlarda yml 
yarıda kalacakmış hissini vercJildcD / yeni devalar, seromlıı.r, yahud ki uzun 
sonra otelin merasim salonmıcla az ev- meşakkatli sayahatlcr ihtiyar edip öte. 
vel imzalandı. denbcri meçhul '-almıs bölgeler k~-

Vakit ıeeedir. fetmde, cadia için fa ydah ~eyler tcacl 

Otelin koyu yeşil parktan kayarak eylemete hasrederlerdi. 
gole bakan geniş salı>nlan ışık ve çl • Geceleri, alJelcrln sıcak harlmlndc ı;ek içinde, reıakli lı:adın tu~eU ve sJ. dinç kafalarla oturuluı> gazete ve me~ 
yah erkek elbiseslle hıncahınç. ork~tra mııaların sayfaları arasında. okunacak 
hiç durmadan dans havaları çalıyor. caz.1> bir şey arandıi'ı \'llkit nazarbn üurlncle alakoyan l'& Pastörlin, Roııx'~ 

Neş'e bütün kalblerdc, göılerde ve nun, Beh.rinıin, bakteriyolojik; kCfj'(f. 
dudaklardadır. lerl, yahud ki esr.ırenJ:iz cJlyarlan can. 

iç salon bir başka alem. ları pahasına keşfe giden Nansenlerln 
isviçrenin telefon hattı istanbula Davld Llvingstonların, ('harcotıa.nn 

bal'la.ndı. Ajan muduru Muvaffak Me. seyahatnameleri olurdu. 
nemenelotlunun riyaseti nltında blr e- B"lg• • ld Harb edebiyatı dbe bir şey hilln· 
kip l\lontrönün intıbabrını istanbula 1 ıyı e e etmek zamana mütevakkıf la olsa ıene nisbeten ko.. ~er vakit .nıuvaffakiyet 'L.azanmıya namzed olan insan bilgiye hare mczdi ki merak sarıl~n. Su ''eya bu 
anlatmakla meuuJ,_ .::.·-~~~~~~~d~. etmek İse daima daha güçtür. ketı, hareketine de doğru görüıü ilave etmiJ olan insandır. fatihin, bilmem hanıt biiyük kuman-

~~~::~~::O g~::n yu:ae:uı:a:; Deg.~ işen düng~-;-·------· .. ····-··-·· .. ·-····İ-[ ...... _.E ........... 0 .... - ... ;;··i~-3 Da y A T ]. ~~::J:~~?~~~:in~;t=:~:~~ 
Bu ıece her Türk. c\lnln anahtarını g;;. tur bamlclerlnl tak\b etmekten biz de 

~~::~~ k;~:llŞ b~:m:::r ·~:~e:k e;:: 1 k ı· as 1 r ,· ç . de ~ıu:ca,:ıa;~~bl~u~\k~lmak dol:ıyıs1le 
lıat bir uykuya rlalablllr. 1 n Orhan Seyfinin geni romanı Nazar mı deldi •. Ne oldu? Allah bl. 

Konferansa riyaset. eden A\•ustralyab lir! Uboratuarlar deva yerine tahrlb 

bir de•let adamıdır, müzakerelerin •• k T k ç o c u K A D A M edici maddeler, zelılrlrylcl gukr yap. 
devammca bize L;arşı bfıyük bir anla- ç o en u·. r . e mağa baŞladılar. Ok3 anuslard.ı Kut. yışla. hep eentilmı·nce hareket etti. Ne 1 y ba dolru giden ve Uim idealinin• tahrik 
yaz.ık, esc.rln doturdui'u neş'e)i rör • ettiği narin &'emilcrln yerine dehşet ve 
müş, tebrikleri toplamıştır. Fakat an- v Ya a H l"d F h . o ölüm saçan korkunç sefineler dolaşır 
nıızdan hemen ayrılacaktır. Trenı .,, .ı azan: Ahmed Hamdi BaQar z n : a ı a rı zansoy oıdu. la.arek t dl teşylJ d Y Bu değişiklikten tabl:ıt ta şüphesiz ki 
sonra e <; yor, n e bulun- lI (•] ed d Belki si& de işitınlş&nlzdlr. Her han., hakikati hiç mübalA~aya kaçmadan bir miiteesstnllr. o, şimdiye kadar bütün 
mtlk bir minnettarlık. bir aezaket ibor- Son iti . ı c e ay~~adı, tezglUl~ kap:ı.dı. Bu d bir şairin romanından bahseder- kaç çlı.gl ile ne güzel yaratan üslüb! iı;- giizelllklerlru. hu usiyctlerlnl kaclrl bl· 
cu. ,_,_,.,_ asır za.rtında Türkiyede fa- hesa.bça çattç, ziyan etmemış, hatt.ıı. ka- ken, bazan şöyle diyenler olur: te bunun içindır kı şair _ romancı Dıp.ncla otelin ıSJkından. çlçe!fnd~ ............. ve buhran, memleketin dünya zanmış gibi gözükflyor. Fakat Mançes.. «- Şair adam! H.omancı deiUll• 1 bu ilk ese.rinde hay~tı bütün tabi.iliği len bir insanlıia s:ıldıyordıL Fakat bat 
\e ortteslrasuıclan sonra ~k karanhk, ~d mlliınseıbetıerlne açılması ııI.s - ~rdeki sanayic1 bir metre kum:ışı.ı b~ Bu sözU tefsir edersek şu manaları ve bu tabiiliğin içındeki büt ün fecaatıle ta ki artık krndl lle bizlerin aramızda 
rok ımsıdz ~elen sokak yen.i başhyan betUı?e faz.la1~1:1r. Bu açılış ne Jta. kılo buğdaya sattı amma. mukabilin- çıkannz: Canını, şair işte! Et.rafına tahlil etmesini :oilmiı;tir. 91 alıi.ka ve ün9)'et kalmamış .. Bir. 
hant :rafmarla L<danmış, fakat ba ta d_ar ~erlemfo se 'l'ürtciYe. o kadar ge- de bununla Konyadan _buğday deill. ıha.kıp hayatı b'Öremez ki." Gözler! Eser. üç :kısımdan mUrekkebdir: bi. blrimJze düşmüşüz; Ye ne ilim düşünü. 
Te\'fik Küstü :\ras ile Num:ın 'Mene- rileınıŞ; ne kadar medeni Meme yak • altın aldı ve o altınla bugdıı.yı daha u. hep yukarıda, yıldızlardndlr. rltı<:i kısmı Çocuk Adamın """Uklu- yonız, ne de fen, sadee senlik benlik 

ln..+•""-·~ onun nmın.ı l"- t cuz olan ----d-~-- aldı çu•-ı Ka .. """ da,·asındavu:. tabiat ta. kendini thma-
menclotlu olmak üzere Türk h6"etinln ._ .. qo~, ı.ıen. ma wua ın. ~ '""""' . ~ - Böyleleri nrasındıı. şair - romancıyı ğu, ikinci kısmı aençllği ve fü;UncU 
bütün memurları ve &"a.zeteclleri . haz.ır. dan, ~yestnden !ey!.zlendlğlm:1zi nada fintına buğday satarsa çok zarar bulup ona nasihat etmeğe kalkanlar kısmı yaşlılığı. le başladı: o da lnhil:11 ediyor. zann..+-ı~ isek 

0 
ka.du '-'·' -l ı..ı ...o~ d" T 

1 
.. ,.. Kutbun buzlan.. Ne için? Kimin 

dır. .._ • -...u. eşm~z- ~r ı. ıır ayı ı=•YOr, biçiyor, masraf da eksik değlldlr: İlk "·sımda, eski hayatımızın blr""k ı ı dlr ,... ,,~ ç n? Meraklısı, idealisti kaldı mı kt? .• 
Trt'nln gelmesi. gjtme,1, tebrik, te. · • ediyor. t>litün sene çalışıyor, sene so- - Azizim, sen gene şi ir yaz. İnce sa.fhalnrını buluyorus. Mahalle hayatı Elbette erlyece.lıler. ~laksad ız varlı-

şelı'kür, veda üç daklha ı,iinlü. iki asırda çöken Türkiye nunda. eline on para ~eçmiyor; bllAkls duYgulannı romaruı. sığdıramazsın. Sen ~stan hayatı, Jlk mekteb aşkı, komş~ hl!'m manası yoktur. Şükreclelim Jrl 
Otele aost bir centilmroden ayrılmış h?rı;Iaruyordu. ~albukı birkaç sene de hayal adamısın. İnsanları bu çerçeve- klzlle muaşaka, hacı babanın mnsnlı rök kubbe ~pemlze yıkılmıyor! < 

olmanm verdiği hıiLilnle dömiyuro%. Son 1lm1 ıırnştmnnlar, Türki~·ede en bır kuraklık yüzUnden de hl~ ma.ruml nin içinde hakiki çehrelerile nasıl gö. ve da.ha böyle birçok şeyler ki. bugün J:. ı;; J 
Tevfik Riiştü Aras bu dört baftalılc iyi cins buğdo.ym, meyvanın, yünün, alamadığı oluyordu. Çiftçi böyle tar - rd>lllrsin?• 1 hayatıml2'Jda kaybolmuş bile olsalar ma l.,.... Gkıuım rc.-alu 1 

mii7.alterenbı Türldyeye ehemmiyeti pamuğun, nzttmtın, hayvo.nın bülA.sa layı, böyle işi ne yapacaktı?. Fakat iyi Şair - romancı ekseriya bu ukallUara zfmizde ve hayalimizde ynşıyoıiar. Ro-
olçülemiyecrık kad.u büyük blr zafc.r bugün yetıştlrd!ğimtz ve yetiştiremedi.. kötü ya.şam.ıya mecburdu. ve oa.şka iş sUkutıa mukabele eder. Halbuki yeni manın , bu .kısmı Jüles Renard'ın Po11e kazandırdığını sciylüy<>r. ğimiz bUtl.ln mahsul~tın, hayvanatın en de tuta.me.zdı. Ya.pn.bilcceğl SCY tar- bir romanı iıçln, ba.slt, fakat tahlile ~ Cnrotte'u gibi bazan yarım, bazan kurbanı• filmlnln sonunu hatırlatan 

Numan lenemenciothı m•tacl Oıtl. mükemmel nevllerınhı bir vakitler top. !asını, çiftini çubuğunu kanlanna. ço. değer bir tipin karşısındn olduğunu bir, blr buçuk ve nıu:Uren üç beş say- çok zalim bir hakikat bulabiliriz. Pa ~ 
yatklirlığını artık saklaııamıyan mPm- raklarıınızda 7qamış olduğunu gös _ luk ooculı:lann!1 bırakmak. onlara da hissetmiştir. U1r.aUL is!l farkına varma- ı :!alık küçük bablnrla yazılmıştır ve knt romancı bu f inale ne tabii kn -

bili t r terıyor. Yanl Türk\yc bundan ik\ üç yabuz :ıtendllerıne ıllzumu olan ka.daı: d~, şairin ha.rız?osına. lı:en~I znvalh tı. ~si, a.yrı ayrı birer hayat pınçasıdır. v1sler çizerek gelmiştir. Çocuk Adamın 
nuniyetle gayri ka · e ıf gormckten asır evvele kadar dUnyanın en uerl bl.r ekip biçmelerini. tenb.h etmek. ve belk• pınl <le nakşetth·mlştlr. Ne Ya?.ık ki RmnanClJ'a. sadece blr bll7Uk hanımın mUhteltr ha.yat safhaları dfiıTUmlenc 
nihayet ~eçmlştlr, o da kazanılan ziraat mmnJekct.i idi. ı.ı.e.eu.. Ankara ı. bulur veni Yesal~ı ödl!DM'lk Soln Or'hlUl Beyti Orhun"un romnnmd<L bu hastalılt• ve csmmll b.'1e 1naanlılc halcl. doatlın.lene nlluı.yet buraya bağlanıntş. 
uferln geni llğl üzerinde duruyor. civarıncüı bulunan bazı cins buğday- beş on acuruş para b.rlktırebllırım diye tıp . a butl!l mu ıı , manda, ın facı 1 i>lr fhaısını açma. Jçln ısa, roaıancı bwıd::ı.n nı,..·u1 nıUd 0 

Fakat tşie be$ sene sonra o cunun lar dünyanın en ıstnaya uğramış bijyilk şehirlerin kaldınmlarında en bunun kadar zavallı nice ınsan ıkarak- kfıfi gelmektedir. ~te 0 kısımdan bir yalmz, haya~ takib ediyor ~~z~ 
yıklonumimde 

0 
vakit kazallllmış olan buğdaylandır. Diğer taraft:ın Türkiye süfli işlere razı olup çah smak ... Dllnkü terlerini bütün realiteslle buluyoruz. kaç satır fazla genişletıyor. fac nlnştıı:D'o 1>u 

" ı ı· h · l i ki efendinin bugünk·· h ı ı k (!,., ! b ı ı 1 
• da ihtimal eserine r .. ııru • siyasi muzarrerlyeun ıaya ı e em • şehlrlerınde yavı an nce pnmu u ve u a ne acınaca .,, ... r romancının, azan şa r o mıyan 1 «Zavallı bilyiik hamın ızhrab çeki - ek içind' Hl!. 1 eserde bi..,.,_ ver • 

miyetini daha yakından görüyor, daha \ipekli kwna.şlar, işlemeler, gümilş ve şeydi. Fakat başka türlü de yapamaroı. romancının bile fevkine çıkabileceğini yor. Kurtulması için bl; ~are var. ön. m ~d sı ı!.ııt ~t.ısrl; '::ısYa~ 
yrlh olarak blssediloruL bakır ve hat tA demir eşya, tahta ve Ç'fl . . k b h bundan iyi hangi delille isbat edebili - ee söylemeğe dllinıiz varmıyordu. Son- =~ ~ı. ac:i gbir kalem tnuhnklı:•k 

ı..oun muahedesi bld esarete ve ö- toprak eşya, o devrm ancak Hindistan J CfnJD ara a fi ıiz? ra buna alıştık: ki bu işin içinden çıkamazdı. orhane 
Jiame mahkim etmiş olan Sevr'den kur. 1 gwl şark memleketlerinde emsaline te- * - Bari eekmf!sf!! Seyfi ise bütün 1>u düf,rüınlerl b\fo\Iln 
tardı. Bunun ltindir ki memlekette sadlif edilebilen, Avrupaca ma!ilm ol- Konyadaki çl.!t.çi piyasa için mal ha- c'""'cuk Adamı bir hn~ırnt romanı _ Diyoruz. insanları lnc;antar kadar hiı;ı b~In.masını en tccrill:>eli roınanel\at 
bir hayat huccetl olarak ka1'$11an. 1 mıyan ince san'at e.şyalarıydı. zırlarsa masrafını bile çıkar:ı.mazdı. O- vv ı rd x. nun Jcin şöyle bir hesab yapardı; tar. dır. Güzelhği ·;e canlılığı da. bilhassa bir şey bıktırannyol".... kndar biliyor. Ya hele bir takım 
dı. Fakat bir faslı ,.a ı ki 8'15az!ar1 Bunlar ne oldu?. Anadolunun Ytızü- ondan gellyor. Çocuk Adam kimdir? Çocuk Adamın anesı •.• Haşin bir ba- hit ve mQcssese tasvirleri! Oradaki 'J 
ca)ri miıs&ahkem, her ürpriuı karşı a . ne bakarsanız bir harabeden fartİı gö- lasında kendi !httyacı lç!n ır.tltenevvl Blr kelimede herkes, yaşı ne kadar ba, mUtevekldl ve her sert.Uğe boyun ler! Oradaki ihtiras ve kinler! Mı' 

.•. b--"m rdu kalb"mi • ib dil i iz mahsul yetiştirmek, bunların fazlası o. l fıa u_..,o • ' ze ,.ev(' e • reme7.5 n . 'I'<ıl>rt.k zenginliği gittik- ilerlerse llerleıiln, her insanın kalb. l.nde eğen bir ana, seVllen ve a:,ni zamanda eski Ayan Meclisi, Meclisin . kn.len>.! 
•- bi ·ıih h llnd dl hırsa onu ka.ca satarsa k~r addetmek; - ., moq r a ey ten ve Tilrkiye nuılısulatı pııra etml - yani himaye ıktısadını tendi iç!ne a. a.z veya çok ibu çocuk adamdan bir şey 1os1tanılan bir ağa.bey, hac~ baba ve dası .. McselA. bir sJgorta eirltetJ. 
Lo;ıan muahedesini bir kiJ olarak yerek tarlalar ekinsiz ve bağlar ba - larak ~mrüklerle ve devlet tcdblrlerile yaşamaktadır. Çocuk adam, zamanın büyük hanım ••. Biltiln bu tıpler. :ı:o - banka m~··; Bunlann hepsi, l>"'J 

kabul veya reddetme)( ııklannd.an biri. kımsız kaldıktan sonra Anadolu, ortası ko nnuyan kendi istihsalini korumo.k· ilerleyişini tnkil.r etmemekle beraber, manın bu ilk kısmında ayn ayn al~ka incel!klerı, bütün iç yUzlerile ne ·~ 
nl tercih etmek .. ·a:ai)eUnde bulunUJor. kuraklıktan çathyan. dikenli bir çöl blrrunevi aile ve Cerrl otarşlsi kunnak' I mazisine bağlıdır. Yıllar geçtikçe onu uyandıran hakiki hayat örnekleridir. hayat ve cemiyet levhalandır. ~ 
duk, bu :faslıa& raimen temin cttlil u- halini aldı. Ormanlnrımu:, o haşmetU D!ğ t arta :stııliıkl 

1 
ri 

1 
·, hayalinde sllsler, bı.ıgünkU varlığının Hepsinin küçük mııecrası. asil ve zayıf tarafta, da'ktllolar. düşkUn kızlar. 1 

mlllllİ .ta.zaııca bakarak kabul ehnelıı dağlarnnızın boyunlan bUkQldil, gi:tU.
1 
d' erk a~ ~ 

1 1 
ni asga dye n • birçok cephelerini o geçmi~ lmyatın 

1 
ve hattA gülünç cihetleri ne bitaraf ve hanede rastlanan sefil ve bedbnht 

cihetini tuttuk. ••a&at ba faslı da cbL Neden? Çünkü topraktım hissesini e.- ' kır:;:e · ~'it ~ !;5 n k 5~~ 1 ere~~ 1 ekranı içinde bir minyatiiıf halinde realist ibiıl' kalemle çizUınlşt Orhan SeY- !er ... Btmlar da romanın ayrı snfll td". 
ına mavaJı:kal bilerek deii~meııine lamıyan insan 6C kalmamak için or - Is~;~; it ~a · meh dd; ar: d görmeğe başlar o hayal genlşllyerek fi eserinde sadece bunları yazmış ol - ndır ve hepsln1e, 1nsanın içine ıı 
çalışma:yı her ~:ua cözöniiode ba • manlara tasallut etU. Bir valtlUer dün- ısa mnsı .son a ınc n ar bugilnkü insan. olmuştur. r>emt'k ki saydı gene edebiyatımıza mUkemmel bın zciıirlni kızıl haklkat kadehile~, 
ıaadunhık. yanın en iYi cins hayvanlarını yetiş - çoğalacaktır; En ıyl buğdayını sata • mesele .sa.dece bir nisbet meselesidir. portreler hediye etmış olurdu. Fakat nan bir zalim kudretin tesirl ,.ş ~ 

Lez.an muaht4eııl ht'r ciimlesl, ll.tr tiren bu yayliılarda dünyanın en ı;ü- cak • • kend!.sı • mantı, kepekli, ka.nŞtk Çocuk Adamda d ... ğ;şen taraflar yok o, bu kadarla kalmıyor. Çocuk Adamı o kudret nedir? Cemiyet ml? C~~ 
satırı üurinde d•ralarak, kıymeti ve- nepe, en dejenere mahlCılan tUredl. ve pıyasayn yar~ıyan fenalannı kul- mU<lur? şüphesiz ki vardır. Yaşlan- admı adım hayatında takih ediyor. trı tin umumi bayatı mı? Yoksa f&?JI 
ya ııara.rı Türk olçüslle ölçülerek, elde Dilnya medeniyetleri yaratılmış ve ya. lanacaktır. Sütlerinden yalnız yaitJ n- dlk a oocukluğunu:ı sa!lı!;ından, te • romanın sonunda bütün hayatı, ira - tereddi ve 1.aatı mı? Bunları arıı? 
edılebileeck lzamisl elde ı-dilerek .şatılmış en zengı.n bir tabiat parçası l ıınmış, ayranı ve ondan yapılmış pey- m~iğinden sükun ve hUlyasmdan bir desizliği ve mllvazeneslzllgi yüzünden !Uzum yok. Çocuk Adam, bir ro1l1 fS ' 
aylarca süren mesai ııetiee _ Uzerinde boş ve bakımsız tarlalarına, nirl yiyebilecek. kendisi daha ucuz 0 - ç k şeyler kay.betmiş ve yerine birçok yıldırım vurmuş btr çına\" gibi çatır ça. ı:erçcvesi içine bUtün bu davalarl ut 
sinde tıaurlandL Bu miiddet zarfında selli ve ten'bel dolaşan milyonlarca boş 

1 
ıan ot yağlarını, hayvan yağı.arını, o ~~vıer kaznnm~ır. Knzandıkları daha tır yerlere serilinciye kanar." kıştırmış, !bize gilzel btı· eserin ~ J;ol 

munıhlıas heyetimize riyaset eden İs- el emeğine rağmen burndn gfuı geçtlk-
1 
d.~ !Xlk az m.lktard:ı kullanacak, et yU- ;lyade maddi ve ba.Z!ln da ne yazık kl Bu hayatın panoramasını ibnnun içln düşünce. his ve hayal hisselcrltl ,.4". 

met İnönü bazan öyle sinirlendirici çe aatlçUlen. maihv ve inkıraza do~ zu gö:m1Yecek: hele ağaç, sebze. çiçek süm cephededir. O zaman, gittikçe nş. tebessümden neş'eye, neş'ed.en hayrete, bol vermiştir. Bunun 1çin ÇoculCll'~ 
hidlseler karşuında kalıyordu ki, ec. I gld.en tarihin en medenl. en tıerl :f lkır- yctiştırmlye hıç ~aktl olmıyncak. Bu ita imanını kaybeden, ihtirasın. şehve. hayretten heyecana ve nihayet dehşete mı edebiyatımızın bu durgun ıerfll, 
nebi guetedler tnratıııdan :yurdun sc- j lerınl yaratmış ve yaşatmış d ltnynnın suretle kısılmış ıst,hlAklcrinden artan tin kımacı ônünde bu romanda oldu- geçerek. san'at:kli.ra karşı derin bir içinde son yılların en gllzel eser 1,
limeti namına phsi talıaınmfilun ~ asil milleti yaşamıyor. lldcta sllril • fstihsallerinl Kanada flt~tma s:ıtnrnk ğu eil:ıı sendel iycn çocuk Adam h iç bn;yranlıkla taklb eriebillyoruz. Bu. az den biri olarak kabu! edcblllrlz ıtı ı "; 
kusva haddine varmıs bir sabır ,.e se. ı nUyordu .•. Bu işs1zllk, bu fnkr ve ç<ıküş elde ettiği aıtın~:ın hukumet . v~ mU- şfu>hcsiz ki bedbı.hUır. Karanlık bir iç 1 muvn.ffakiyct mıdlr? mnfth san'atkA.r bu eserile yar\ııd.ı' ' 
hat abidesi olarak tas-."ir edildi. ı n~en? .. ~tc d~nyay refa h ve huzur tegalllbe hlsselerıni. bOrclat~ ödıyecek , !\lemi eski aydınlık lllemi kapatmıştır ! * pi bu romanda bitirdi mi? BU c if.5l1 

Hakikatte bu r;abır, bu ıoebaı; Lozan getırmek ıçin o~ a ya atıldığı ld~hı.. olu- ve kalanla da Manç!'"lkrdeU kumaşçı. ve Çocuk Adam kend! ıztırabı v~. se- Romanda tercddUdle karşılanacak kalacak ~ı? ~uk Adamı~ U1 ~ J'~ 
muahedesine imza atıld111>1 gün bitmiş nan bir ~edenıyet reJ~lnden. \e o- dan ucuz irumns alac~- !aleti için ltcndlsl goı yaşları doker, hiç bir cihet yok mu? Belki var. Fakat nın bittiğı noktadan başlı~an o tı9'~ 
deilldl. O ciinü taklb eden 13 sene nun maddı. nhl.aksız ve. ınsıın dışında Konyadııki Oiftçi böyle ~rurt bir kı- kendisini kendisi tel'in ederse haklıdır. bunlar o kadar a.z ki ... Umumi hareke- lblr bayatı daha ~k ,mu? Vı~P~ ~ 
içinde de (Lcnan) m Bolazlnr faslını ~lr Alem görllştine mal.~k olmasından, sal~ ve kal>tıZunA çekılme surettle Yalnız ş•ı var ld, nicP Çocuk Adamlar tin akışı esnasınd!l belki bir kusur bile bu roım~ndaki. hfldiSi! er i? d o I' kaldınp yerine l\lontrôyu ko)nııcıya ınsnnlığm haris ve kötu bir devreye hergf.ın daha tcna h.ıle ge~e muka- bıı deruaıt trajedilerini sadece kendi.. sayılamazlar. YaLuz şunu itiraf etmelı kn tnhlıller \e h"vecan ar d &11" ıst, 
kadar iırdü. Gerçi inonü bu ruuahc • cfrmeslndenl.. bil, gene yaşamak imk~ına .bıına ya. lerlne saklarlar. bunu itira fa cesaret kl, Çocuk Adam ba.znn çocukluğunu mı? Blltlln lbu sualle::' belki ~ı tJPı~ 
denin müu.keresini idare etmek sere- Türkiye de çiftci ve şamak denirse - malik demektir. Ada- edemezler. Orhan Sey!ıunn romanın ~ pek ileriye götürüyor. Bilmiyerek kör- yd>llir. Fe.knt san'atın yanı~~ ~i.'11 ~ 
flnl Tevfik Rüştiı Arasa ve Meııemcn- · • • • • nadaki tczgühcı?. on:ın vaziyeti çiftçi. dakl Çocuk Adamtn en bilyük ve kah- pe bir fahişeyi sevıniştir ve hattfı o - rin her zaman ~nıt l1Jldlğınnıt tE t' eloğlunun kiyasetle bilgiyi blriestlttn SanaytCIRln acınacak hah den daha fenadır. CünkU Clftç~ 

1
niha- ramnn tarafı ise. mazisinin saflığı g"hi nunla nişanlanmıştır. Birçok !hAdlse- din edebilir? Bu ıd~lavı roedeıı l>~,ıt 

tecrübesine l>ırakmıştır. Fakat miiza • · 'Y.et k~dl ve ~Uesl i?tıyııçlan 1,çm is- yaşlılığının bu i!i'renc ve bedbaht nok- terle kızın bir takım gizli mnceralannı ki diye m~hum bır knld uıd O ıı?\' 
kerelerl yakından takib ederek hc.r ak- Konyada çiftçi ta.rlasını sürmekten tıhsalmi tnhdıd etımıtı. eesldlem.ş, pl - tasını, biltUn zaanarı tle itiraftan ce - seziyor, fakat pek deşelemiyor. Niha - denler yürütsilnlerl .H~ç\J'ldr. ~ıııJil 
şam l\lontröden Ankaraya ne kadar ne için vQ.?.Geçti? Tenbelllkten mi, buğ- yasa ile all'dmsmı son haddine kadar a- klnmemesldlr. Sonra ne tablt" Usan? yet bir akşıı.m. onun evine erittiği za - Seyfi. Myle çem.berlerl!l ğildlf ~ 
telgraf gittifial •• \nkaradan ne kadar daya, meselA. \ı>lıkçbıl.n ve şehirlinin (Arkası şayfa 8 süh.-n 1 de) S1ldeljği içinde şlı1 erltmes:nı bilen ve man, Çocuk Adamı aşağıki odaya alı. sur kalacak bir ltu~~·et ~e tad~~d•" 
talimat reldfğlnl r:circnler iki murah- llıtlyacı olmadığından mı? Köylünün .................................... - .............................................................. - •• yorlnr. Yukarıda. saz vat", kahkaha var. için Çocuk Adam

1

n olU~ gc11e 401 
ha m arasında daima Jsmet inönünün daha kArlı iş bulmasından mı? Hayır, Derken. nişanlı kız aşağtkl oecıya.ni- ni b ir haıyat safh2:51r-;..a:rl oı11~ ....... 
hayatini röriiyortırdı. ıztırari bir va • lmnlnnn hlc birlslndm değil .. O halde şanlısının yanına. geliyor. Q?cuk A - ist,iyebiliriz. IIıılıd ••••••••••• 
zi) ette yanm bırakılmL' olan Turk em- neden? Çünkll Kanadada buğday do.ha İ S T E R İ N A N 1 dam, misafirlerin kim olduğunu bile ·••••••••" ................ ••••• • 

nlyeUnln 13 sene süren bir sabır ,.e ucuza idare edıliyOT d:ı. ondan... Peki. i S T E R oormnğa cesaret edemiyor. fisteıl.k. 
sebatla nasıl taDl2Jlllanmış oldu""nu Adanadakl iplikçi neye tezglhını bı - i N AN M A r sarhoş olduğunu sezdiği kızın ısrarlle 
duşiinüyorlardı. raktı? Köylünün ve şehlrllnin kumaşa ona şiirler okuyor ve yukanda.n kah-

.... ~ d ? H d - istanbulda harb hali tı•ıı1de ya. "'ıka--'"tım Tu··nelc binmek istedim ı~ 1 Rumi sene 
j..4- b .. ..,; .. bu .,.ıldönllmun-iı o, on 

6
,. DıtJyaCl olmnlübın an mı ayır, o a " "' """" · ' k-a.halar işitiyor. O gece, n~an ısına 

"'"" -~· ~ Y rd k dls. d id şadığımızı gost.er~n tek vllkıa nedir? bir de baktım 'k1 kapısı kapalı. Ke - vd ka.çJşJ 155'7 
sene suren sabır ""e eb:ıtın netice iti- Manceste e en ın en ucuza are B r b" d t • d .. - in .. rind k b" lta ı Ilı.netler savurarak o e en ne • -
barlle getirdiği huzur le emnl)d için. eden, daha telmikli çalışan sanayıeı1er u ıma ı ır o sormU$ u, uşuıı- peng uze e oca ır ya ' ya - dlr? Çocukluğun bir delikanlı için pek Temınuz 
de idrak ediyoruz. çıknılŞ da ondan ... Eskiden mcselA tez. dük. top tufck srsl ($itmiyoruz, et • nız günün muayyen s:ıatlerinde işle. fazla sayılno:ı.k 'b\r sartetl değil mt?.. 8 

glı.hçı bir cUn çalışır: bir metre kwnaş rafta telliş, ıısablyet gonnüyonı:ı. Lo- eliğini anlatıyor. Çocuıt Adam senelerden sonra evle-
elde edip onu ~tarak on kilo buğdayı lcaota, gazino, mağaza açık. lçcrlerl Vakı.a gazetelerde okumuştum. niyor. Bir Uvey kızı var. Ailesi içinde Boğazlar muU:ı.k ofar:ık elimizdedir, 

muahedenln bize verdlı:-i baki nn çer
çevesi dahlllnde ırf kendi öltiimüzle 
olÇC"rk t kdir e<lecriimlz vaziyetlere 
gorc kullanıbb!llr. Emııiyctimi7.ln is • 
tllzam ettirdiği butüo tedbirler alınmış.. 
tır. Tıırkiye memn nı!ur. ü tetik nn:ıh. 
tarın Turk ellnae- 1Julunnıa<;ıncla.o. ~fe

Sl'l:ı. inı:Utc-re ve Alman a ı:lbl ikt ma. 
ha ımın d:ılıl menınun ofJutunu ı:or -
mekted r. Bunu !Ju)uk b:.r ma%b:ı.rl)e' 

olarak kaydetmrll>·iz. 

ELrcm Uıaklıp1 

alabilirdi. Buğday m Usta.hsill de on ki- de eş~a. veya. lns:ınl:ı. tıklım tıklım Hatta ay başmd.ııı itibaren l>üsbü • mes'uddur. Aradan on sekiz yıl daha 
dolu, brrkes de sakin veya ncş•eıı. tün tatil edileccğtni de öğrenmiştim, eh tin · GU1'~ 

lo buğday satarak blr metre kum:ı1s a. Gösterilecek tek vakan bubma • fakat unutmuşum, bugün kapalı ka. geçiyor ve işte 0 
zg,muka.n, A~ ve bi Y:; 

lırdı. Fakat Manç"sterdekl sanay ci • dık. Suali soran dost söyledi: pı ile kıırşılaşınc:ı öğrendim ve dil- bir şahlanışı De Qoc m r il ::>. 1). 

den beş kilo buğday mukr.ıblllnde bir - Bugunr •clinciy.- kııd:ı.r b:ı.na. şündum ki İstanbulda h:ırb halinde rokak kızına A.şık oluveri1Qr. Genç - rı •6 
m etre kumaş almcn çirtçl bu hrsabca da orsnbr, ben de bulaJIUzclım, fa- yaşadıgunızı cöstercn tek vakıa. ibu- ğinde kurluMuğu facia yeniden baş1s- 9 10 
Ur etti, ,..<' Ada.nadaki teı ıhcı m al kat bu sabah Galata.dan Beyoi';luna d mıştır. fakat bu defa. kurtu1masına hn 11 _ _;!.-_ı.ı-;r-:--;;-
satamadı. TC?g!ihçı aç kalnmmnk fçin ( S TurE. R i NAN• kdn yoktur. Kendisini bekli'Yen sade~ 1 Ö~le 
geoolerl de ealışarnk, a z buğday yiye.. rezalrt ve sukuttur. Ne acı. ne lbret :>. o. 
rek mukavemete u~raştı. fakat neti • alınacak del'B! İ S T ER l NAN M A Mo.nmafih roınııının bltlşlnde dP. fh. V • 

18 ~o 
t•l Birinci m'.\kale 18 Temmuz 1941 thnal hafit bir romantim'l teslrl E:ef.İ· ı u~f.~.J~'.1s:"~-~---

tanhll sayımda çıknlq&t. Jebllir. İnsana gayri ihtiyarı cŞeh.vet 



ln 

ı: 

. . . 
-- - - - - - -- - - - -- --- - - - --

~1 Temmu.t. SON POSTA Sayfa 3 
. 

r 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
.. 

Japonyanınl 
vaziyeti 

Lord Hatif aksın 
yeni bir nutku 

1 "Hitler zümresile 
hiçbir anlaşma 
yaptlmıyacak,, 

Tahrib 
edilen Alman 

şehirleri 
Yeni kabine Amerika '' Hitlere yaptığı bom-

münasebetlerine bardıinanları fazlasile İngiliz Hava Nazırının 
yeni bir nutku 

Rus - Alman si, arazi kazancından zJyade Sovye( 

Y b • h ordularını bir an evvel imha edip ma. 
alnız ır şe re harbinin beşinci harebe harici bırakmaktı. 

ehemmiyet veriyor iade edeceğiz" t ld Bu va.zi;rettn bir neticc!li olmak üze. 
7 bin bomba a 1 1 haftaSI başlarken.. re ve 19H harbinin tamamen akııinto 
Londı·a, 20 CA.A.> - Hava Nezareti olarak mohuebe mıntakasmda. bir 

san Fııan.alsca, 20 (A.A.) - İngilte- Londra. 20 (A.A.i - İngiltere Ha.va i.stiıhbarat servisi tarafmdan bildirildi- yazan: Selim Ragıp Emef cephe teessüs edememiş V{' bareki.t. 

Yatı,tırıcı 
siyaset mi? 

renin Amerikadalti büyüle elçisi LOrd No»n·ı B. Sinc'ft'r dun·· bı·r nutuk söy- ıorine göre en a~~ı Aix-La-Chapelle ve B .lr rl""a ete ro"re ı·-···'as ola müt~madiyen yarma hareketlt>rin" el-

Halifax, Ridhemond'da. İngiltere hesa- li;ferelc demiştir ki: Munster üçte biri ta.hrib edılmiş bu- rak 1200, bır rıvayete gore mütemerki.ır: bir lıattket h.:ırbı halındf' ....... _.. a ""'6 y y ~ . .ı.uu.• ız .. - ·ı rişen zırhlı kuvvet.lcrinin raa.liyeti. ile 

bma gemi inşa etmekte olan Torul Ca- B. Hitierin sWh teltlifı" iht;~·-llerını· · lunmak:tadır. Zayi.atın ağıı olduğu ve 2400 k'I t ı·k b' h .. d t ·şı· D" t T • 
lifornia inşaat tezgahl&l'mda çalışan iş ""....... hasarın tamiri için kesif bır tarzda ay ı ome re ı ır Cf'P e uzerın e ı <'ereyan e mı. ır. or em.muzda nı. 

bahis mevzuu eden B . Sinclaire. yatış. Alman ordusunun t.a.arru:ıa ı,alknıası hayel bulan birinci harb s..ıfhasınılan çllere hita.ben bir nutuk söyliyerek de- !arca çalışmak lazımgelettği zannedıl- I 
tırma zamanının geçtiğine işaret ede- üzerinden bugiınle lamam dort hafta onra ikinri <:afh'lnın dPrhal başlam•" 

. Tokyo, 20 (A.AJ _ Domei a.jansınm miştir ki: rek, Bitler ve zümresile hiçbir uzlaşma mektedir. Aohen,e ıo ve 11 Temmuz g-eçm.iş bulunuyor, bu müdaet zarfında olması bundandır. Dah~, evvel nıuharf' 
bild.ird16

' · k...... i ilk · t' Yardımınızla, ınılletimizin zaferi ka- Y""'llmıYft'~x.ını sby<emiıo ve ancak n" geoelerlnde de. da.h:ı evvelki gecelerde har ... "'tı Ü" sa{h.ıy.ı ayırmak münı- '-ftler hud"d mmiakalılrınıl.ı oluy, ordu 6nıe g-0re .....,ıneın n ıç ıma- zan"'"a"'ını ve Hitlercilig" e nihayet ve- ....... ...,_ ., .... lduğu """'· 'dd •11 l ·· uml yapıl .,,.... " "" ~ 
Ulda daıhiliye nazırı 01!neral Hideki """' 6 zizın kanseri Avrupanm btinyesinden ° g.uı, şı e~ ıuc ar - kiindür. Bilahare nehirler mıntakasına intikal 
TuJQ ve baıbriye aazm Amiral Olkawa recegini size vadediyorum. İngiltere a.tıld~tan sonra sulh v~ müsalemet mı.ştır. BirQOk yüksek infilak bombalan ı - 4 Temuza kadar devanı eden etti. Şimdi de bu nehlr&.•d ı?eçen kuv. 
t~lll.fından yapılan ilk tekliften, üçün. jçi.n en hayatı endüstri deniz iru}ıı.atı- devresinin baş!ıyaoileceğini ilave et • ile yedi bin yangın borub~~ı bu ~hrin hudud muharebeleri ve bunların im. vetlf'rln a.ı;ık arazide ilerlemelerine ma. 
cü u-n""'e kft""ın· ~•n[n, hft-"" kabın· esı· dır. Önümüııdeki altı ay içaıde Hitler t' üzerine ye.ğdırılm~tır. Bilahare yapılan ..... 

1 
'd h. d"" d r 

üJU ~J ....., .._.. .... .., miş ır. kin verdiği muhtelif Çf'm~rlemeler. l "i olmak iç n nevm• ane ır um a 
iibı ~lı.şarak ask.eri ve siyası harek.8.t- şimdi.ye kada.r gönnediği bombardı- keçif uçuşları ile tesbit edilen luı!<a.rl.a.- 2 - Stalin hattına karşı vukubulan harbine iııkıliı.b etmiş bulunuyor. Maa. 
ta ~itlik temuı· etnı~"'~ go.ıret ede-ği :man1ar idrak edecektir. Hitler'c yap- Al 1 L . d rın «dehşet vrrici» bir vüs'atte olduğu . ı1 l\t k Kı 

., "6 - """' --~ yarma Laarruzlıın. mafih !iilmdi Ll'nınr;r:ı . · os ova, • &nl~ılınaktadır. Ka.binenin ittifilkla tığı bombardımanları fazlasile iade e- man ar enın gra anlaşılmıştır. Hasarın en büyük kısım 3 - Bu haltın yarılbında.n sonra yef istikametlerinde tezahür eden Al. 
ite.bul ve inıparatorun tasvib ettiği tek. deceğiz. şehrin merkezinde oımu .. ')tur. Fakat şeh devam eden harekat. man taan-•7.ları ııu• m1·d:ıfaa huvvel 
lin.._ k d rin herhangi bir kısmı hasardan kur- iı 
... nu-e nazal'Qll halihazır bey - F s ı· . ya ının a. Budud muharebell:'rinin arzetmi~ bu lt'rinln imhasını i.ttihdaf t'den gen~ 
neıtnueı vaziyet '!carşısında t&ldb edilen ransız oma ısı tulmuş değildir hındukları en ehcmmi)'f'l.rİ safha Biya. eevinneler !jekllnde inkişaf etmekle -..... 1 Munster'de de 11.yni derecede hasar 
.....,. 1 siy.asetin ıuıa.hatlan ka'bine de. listok mıntakasında etrafı çeuilen mu dir. 
M-;:ı.., (D--t afı ı · · f d ) olmuştur. Bunu Alman radyosunun . 1 ,...""'iğinin tesiri altında kalmıytııCalı: • hakkında mu••zake• ~ar ıncı saya a azzam Rus kuvve l••rlnln imhasıdır. Maa.mafih yf'r yrr zikrrdilen is•m tor tır. zam g·ayretler sarfetmeg~e rnec- son günlerde y~tığı neşriyattan da an .. h ı Al d h ekat 

l-amak mümkündür. Filhl.'.ltika Alman Bundan b~a l: ı tnuuar~· t' er. man de gl'isteriyor ki cer,.yan c f'n ar , 
llarieiye nasırı Amiral ToYOda tara- bur kalmışhr ve baz.an üç gün racbosu mezkı)r Şt"hri «Bedbaht. b<'lde• ordusunun mütemadi taz~ ikının devamı biivük m:iniaları ibtlv.ı ('yliyen stıı.lin 

fından dt1n yaıplla.n beyanatın hasıl et reler oluyor h- ı.~ı-i bir istirahat görmeksı· _ 1 nı kaydetmlıj 'l)ulunmasıılır. Fih·aki h~'t• m•n'aka.~ını ra..,faca a-;mamıstır Hıw ~ diye tavsi! etmiştir. Munstcr'e yepı an 
,...

4 uınumı tntıbıaa. göre yeni kabine zin mütemadi;en Çarpışmışlar· son beş akın csna.sınd ı birçok mahal. dört Temmu7.a kaJar cereyan eden Hatta bunlardan bir kı.,mı el'an bu 
Anıerıka mün~eMerine ehemmiyet dır. Sovyct k.ıt'aları topıağı a. leler ta.mamile yanmıştır. barbler taarruz kuvvı•Ue~3nin tı•ma - hat üzerinde devam etmekWir. Fakat 
•enne.......... v· h 20 ( A. A) Ofi. 'l.Fenı· a'· ınlar men lehinde olmu,,,.tur. t c;iınf'Ü harta bu hareköı.tm nihai sa•b:ıva yaklaşmak ""lA:>Wr. ıc Y • · · - • dım adım müdafaa etmişlerdir. ıı ,. ~ 

Y - - • ı· · 1
A t 1 mahfeller j l sonuna kadar cephenin yalnız Bes"- ta old .. ,....nu gösteren alametler çoktur. atıflsrtcı ııyaaet Yl maruma a an · ' Şimdi hat Lenin.grad'ın pek ya- Berlin 20 (A.A) - ngi İz. tay. R ı f ..,,.. ı t ıt• 

F c - ı· · d k k d ço rabya mıntakasuula us ann muva • Rt.alln hattı bir deia ve umum ye ı. ı:t..--L-y, 20 (A.A.) - Konoye ka- Tanısız ~ma unn e l a in ve - kınında bul .. ~maktc:ı .ı.s' e de Al- 1 · d" Almanyanın şı" -~ F ·~ ~· yare en un gece: faldyetli muka.v•·m~~i kaydrollınistir. barı"lA aşıl.dıldan ı;onra vazhetin d-ıha b1"-·t in .. _,...,..., .. h-ı.k d d". Un ~ .. klar haLlrında halen ransız ve h d 1 c 

~ n ........,.uı.ı.uu ...,., m a ne uş ...,.. . . .. "':'" _. ında noktai man cep esi gerisinde mühim mali garlbisi ü.z !im e uçmuş ar ve Fakat dördüncü haft:ı i~lnde " mnıta- seri bir surette lnki.şafma mani t>labile-
lllek: IAzlmgeldiğı henüz tayin edileme- İn.gıliz ıhukumetleı ı aras . Ruos müfrezele~i vardn ve bun- infilak ve yangın bombaları atmış.. kadaki harekat tla Rııs kuvvetl!'rinin rek ortada esaslı manialar 1..almamaş 
lllektedir. Mtişa.hidlerin çoğu, yeni ha.. nazar teati edildiğinı teyıd etmiş - ları ibirer birer tenıizremelc. lazım. lard~r. Pek çok hasar olmamıştır. aleyhine tecelli etmm• başlam•ııhr. O oluyor. 
~e nazırı Amiml Toyoda, daha zi- lerdir. . _ .ı ·ıd· dır. İnsanca. zayiat da ehemmiyetsiz - suretle ki bu müddet zarfmda biitün Ruslar şimdiye kadar lyi bir nıüda.-
aı;Se t.arundıictan sonra fikirlerini bil. A · mahfellel'dc teının C"Oı 1 

- B " .. B k I dir. Şimdiye kadar gelen haber _ Alman ordufan. SovvPt Rusva arazi. faa yaptıkları gibi şöhretıcrilP müte-
dirzneği tereih etmektetiirler. Bazı mah ..,. · ~ b•ı m .... eJe hakkında İ:ı.. urun alcı mıntakaaında ma ~ Al 1 t sindf' takrihl'n (500) hin kllottıf'ire mu. nas·"ıb surette ''"'a.zl mt\nialarından isti. 

gınıe gore • ""' tahrih • d' y il b"' lere nazaran man gece avc ay- ..-
filler Amiral Toyoda'yı ya.t.ıştmcı siya. giliz' ler ta'r ·~fından yapılan teklif • zeme aıtı azım ır. o ar u- . rabbaı arazl lııı:"al ctmlıı!rnlir. Simdiv,. fade etmesini de bildiler. 
D~t. ~ l b yük Rus tanklaril•! bütün manasHe yareleri bir :lü~man savaş tayyaresı r 1 · 11 ""' lllüteıhassısı diye te.vsif etmekte lere Fransız makam arının ceva kadar geçen zaman ııar tn• a rn.zı\f' n Sitalln hattına yanı!lmı,; glh; g-öster. 
:.:_ e.ıtıiralln İngiliz ve Amerikan tara!- ekten imtina ettikleri doğru örtülüdür. Pek çok So·\'yet avcısı düşürmüşlerdir. cıarlh olarak SovYl"'t Rıısv" kuvvt'tlı>rl dikleri mukavemet bunun bir delilidir. 
""'l'l J&1>0n ıümre.<>i t.arafından iyi ksr. ı.;e~lcli da diiışürülrnfö;tü;:. Şimdi bazı Ru~ B l aıeylıinde olduku )UJJhı>c:'7.dlr. Fakl\t bü 1 Fa.kat bundan sonra oluıı bitebllecek-
Şll11.nacaınnı ta.hm.in etmektedirler. cıegJ T. l'ayyareleri çok yüksek:lerclen UÇ • a b rı an tün bu ba.1'l'kat. bu kUVV~11erin rnllkl\VI' ll'ri kimse tahmin edernt-L, 

General Ao-n-tonesko· Alman teblig\Ji m~;uhalkı !JOn ıhadiselerden alt~ denı·zaltıları ::::.r::b~~:~:!~~:ı:;~ivek~::n:..:~~;ı;:.k;;;:;ı 511Li,,, &ı'U1L~ eAHiJ? 
üst olmuştur. lslikbai hakkında ka- buki Alman ordulat'ın•n bac:hca gaye. -- T 

~~~~~~~~~~~~~~---'-~~~~~~~ 

nun Besarabya ve 
Bukovinada halka 

hitabesi 

(Battarafı 1 inci ıayfada) • rarsızlık mevcudsa da halk, Ruı Roma 20 (AA.) İtalyan 

tini kırarak onu Dinyester'in şark ~~kkü~ü~d~nb ~~rtul;uşDold~-ı- orduları umumi akrargahımn 410 Beşt'ktaş k\u"bu" yapılan hu"cumları 
yaka.,tnda takibe devam etmişler· guh n an. 0 ay\ ahftıyllar. ıdr. u: ... 1 

- numaralı tebliği.~ 
d.ir. assa bcaret meı e enn e gozu ~ Son iki g~ce zarfında Maltada-

Smolemk m:ntakasında harekat küyıor. ki bava üsleri yeniden bombardı- t n rerfdodı'yor bıı!~~: .. 20 CA.A.) - Radar ajarun plan mucibince devam e4.iyor. Estonyada. !~~~rın vaziyeti man edilmi~tir. amam e u u (j 
Fin cep.besinde yeni muvaffa - 1 ız . . Şimali Afıikada Tobruk cephe-

~ckıl ve başkumandan General lciyetler elde edilmiştir. Şark cep. l EsRtonyfad'~-lmuhasara _ed.ıl·~·ş ~d- &inde tıoıpçu faalıyetı görülmüştür. ---
~~~""'0<>. Besara!oya i.le Bukovina a. . . .. ;...l I..talarıncla an us ırJUL arlnın va.zıyetı umı - iki Iıalyıtıı tayynresi Mar.sa· Mat. (&.tarafı 1 inci sayfada} kin değildir İdare heyetimiz talm1tı 
~te'- e 'hi~enter? e.ftbııiü• "'liulanan Sovyeı olll.cff.-. Alman .. ava .kuvvetlen bu uıh ki . d I O 0 . ) k b. ~azara ala~k Halil tıakltınd3 dört BY 
~llı:" k4ül~ ko.nı sayesınde düı,;ms kıt'alarının yaptıkları ümidsiz çı - f'ıorllut.ları mı.itcmadiyen vurmakt<>, l .

1
!a k nın c .. .. ~1 .. ton u d ıkr karılmıştır. Bu bll"ad:.t Gençlerbirliği .. . k t karan \•err.ııı~ ve 

tıın. ~ ...... d .. ~lına topraklardan tar- kış t>eşebbüsl~.ri 1lkim kalmıştır. Alman piyade!ll de kıskacı mı.ile - ~ı ız • r~vazorune. n~cum. e ere" mi.ıdafiı Aluned Halı1t! ya.kl~'l . .rak kü- mus.-ıba.ka boY o u tr aporla arzetın~-
<leıuı. 0

' uı;:unu Düşman ağır ve kanh zayiat ver. madiyen dnraltmllktadır. İki gün - bu t~rpıl .s,ıbet. ~ttırmışlerd~r. . fürler savunnuş ve: uSeni işte böyle 'bölgeye vazlyetı b r 
hu:..;~ ve ~ter h ve bu iki vilayetin . tı·r denberi Reva! yanmaktadır. Kilo - ~ Du.ş.m.an, Trab•us ve Bıngazıye sahadan çıkarırlar!ıı demiştir. Halil Ur. ra mektubunda bi-tı&;o.b c.:t.n'\ış huJ,, ... llltlarını yeniden ik- mı~ · h k ı 1 b · Re·s bundan ı;on 

... •dı.ı~ . k .. d 1 d tT 1 kt d ar;;-1 ava e ııı ar vapınlştır. unun tızerine Ahmedi koval~mıştır. . ı ü ·- ... n•kalarııııa çok sıcak bir 
ttr -. unu beyan etmiş. lrıgihereye arşı muca e e e, me e ~rce l uza .. a~k~uakzzda?1 Ru - Atlas Okyanusunda harekat ic.. H .. . rlncıltk m s....,~ ki 

1 --._ - Alınan savaş tayyareleti dün gece man sutun arı gozu me te ır. us- d b' d . l .. •. .ertıK.ı.koyuncu koşar ve kovalar va- mevsimde icra edilmiş ve bu hali~ ' 
ngı'lı'zler ~ ~ , ' . l ı k" ""k \ \ h' d ra e en iT enıza timiz. U!ISUne zıye te 1 en Stadın ldnre Ve inzıbat1na taraf oyuncularının ıısa.bının b?Zll IDll.· 

E mel'kezı ve §arkı lngılterede as~e - ~l uçu.., va~ur ar ~ şe Fır k en ub • dönmemiştir. Akdenizdt denizaltı. memur Fuad pıste çıkarak Halilin üze ınd mües..~ır olduğunu bildirmektedir. 
fahr,~ h rnir Abdullaha ri hedefleri bombardıman etmış - aşmaga ~ ışıyor ar. • a at u ı d b" . b. İ '!' d . 1 rine hücum etmişt.ir. s KJ~p l>a.Şkanı oyım bHtlktcn sonra a"a k lerdiT vapurlardan bazıttı Alman ~tuka - arımız a~ ır.., ır ngı iZ enıza - Bu esna.da oywıa. tekrar başlanmış.. Gençleııbirliği ve tarnf arlıı.srınklllil B-.şlı~-
u'·nvan • Umandanh"gt . Sovyetl~\"İn zayiatı lart tarafınde.ıı. batırılmaktadtr. tıs1Dnı_}orpb1~leml ııl ve batı~mışhr. tır, bu vaıiyeti gören ve teve.ssüu muh- t idal'ecisi Abdulıaıı ve .,u r ye ı ..... en f Rus istihkamları ıger ır ta yan denızaltısı, bir temeı bir lındiııenın önüne geçıno!..: is- c:ı etuklerını \'e .iancta.rm~ıarııı heı 

Aıın 1 1 evcı"h ettı·rer Berlin 20 {AA) - Alınan rad d",..rn den' >ltı ı 1 b t rmı.,t·r ı·A-"ise nıalıal- ikıs' inı' mutaarrızlardan ıntişkillatıa kllr 
b f Stal" h ttı p . '"l" .. uı,... •• an ız.. s n. a ı "' ı . tjyen birkaç oyuncumııı: ...,.... . .. 

f 'illa. yosunun bildirdığine göre, itara ın a na eıpus go unun B k.a. 1:>· i T d . l d ·k.· 
1
. gı'tm-~'er ve mildafilmiz Husnu te.rdıkJarını iddia ctunekte ve mektubu 

evkal• n, 20 (AA ) mü.şa.hidler, ~imdiye kadar Sovyet cenubunıda Psk.ov önünde varılmak. · aş ır n~ı ız eru~a. tısı a ı 1 Sına~an ~ncuım ytıJı:ıı.smd:ın tut~- şöyle bitirmektedir: hacı y~e komiseri . B ~f Filistin ordusunun verdiği zayiatın 1 mil - tadır. Bu istihkamlar biz; hayrette ltalyanh .11h·orpdı~1° . muhnbı tarafın - .mk .Halilden ıcyırmış ve o sırada vak a «- Görillüyor !ti ortada oyunculara 
B anın.dol h ' . . ac Mic • 500 b k h v ld ı._ -~--""' ·• ç·· k"' t h . tnu' dan ta rJ e ı mı~tır. . k - polıslerin aınlrl bulunan ald ne bir aroede. ne dbvtişme, ne de l'ovn ı_ ava ku d B yon in işlye alig o uğunu ıxr™TI....-r. .un u a nun e ş o- yerıne o.şan . lr . in ha 
"craYi o~ltlunduğu h ldman .. anı . tahmin etml!ktedirler. olduığuımuııdan çok daha mühim St ,. M.,, ... M··d faa Ba.']~iser Faik'~ bır ds:ğyru~lm=~•ğı= hakeme tecavüz hadısesi vardır. Orta-

rdün E • a e dun Ma- ld ~ d"lc a ın 1 1 U a ya ııucum etmt>-~ınııı da tki oyuncu arasuıdn ve ikisinin de 
y[ı&.ret et:ni .. " k ntıri Abdullah zi - Smolensk tahrib edildi o ugwıu • ~ö~ u . nı söyliyerek hnıckında takibat yapıl. hareketi çirkin olan bir kilfür ve ko. 

taraf " e etıd.is' t Berlin 20 (A.A.) - D. N. B: Gayet aşi.kur olarak Husların Ma K • , . ..,. • QSm• ıstemiştır. Halilin ı;alladaıı çı. va.laına vak'ası ve pist ti:.ıcrinde Halile 
da lnda.n C<fah • he ngiliz kra- Smolensk, bolşevikler tarafın - g.inot hattını taklid ettikleri s?rü - omıser ıgını :.rken o daıkika.Ya kadar anılarında hücum eden ya.ban~ı adamın tecavlızU 
du~> Ürı.varunın t n ihava kuman - dan tahdb edilen diğer ~ehirlerjn lüyor. Fakat feımi malzemelen da- bir hadise geçmlyen kar~ı taraf oyu. vardır.» 
kı;;ı nu te.bli.> e~<= edilmiş ol- ~nzaruını aaetmektedir. Sovyet ha fakirdir. i,ıi'hkamların adedi da.. de uhfe eftı• cusuna 5ebebsiz hücum etmesi ve ko- -----o-----
t ·"'" in <>o" ... .ı..., e_tmış Ve buna daı'r ha azdır. Sonr,\ Stalin hattında si3.. r vaıaması ak.ıl ve m~ntıkın k.ııbul edece Kı·şı·nev 3 gu··n.lü 
\lQ .. '"-le ask.erlerinin kundakladıkları birçok AI ğ •• k f t d ğ ldir y ıkand da :! r yamyor u ı:-_-.rA •. rrnı~ oldugwu bı·r meı.- tem bir};.;; yokıuı·. Maanıafih ,...,. - S tler ı ""r ey ı~e U e ı . J '. a U '-11\ı. .... v ıı;. evler hala yanmal.:.tadır. Sokaklar- k_.I "tt fik şehadet Moskova. 20 <A..A.> ovye ızah ett!ğimız zere ~nç erbırllğl m _ L d 
A - ~i..~tir. da tesadüf ertilen yiizlerce ve yiiz- 1m~ln a:; er ~n..nınldm~ eüzere Rusln; Birliği yüksek riyaset dıva.nı, Halk Ko- dilfıi Ahmed.in fuzuli müdahalesi ve on ra ZO (A.A.) Roma 
nıer·ık o- f - .J•ı k d' v L en e 'Oe sa.oı, o ugu mıserler heyeti reısl Josef Vısıır:ı;onoviç kil!" ·- i b . k' radyosu bu{Ü.1 itiraf etn•iştir ki. ... a lcrr.~ cesed de neoı me te ır. . o k d" . 'h' A lorını Fra.n·•ızlar<lan k K . liğ ne ur et«.uCS u oyuncumuzu ı;; r ın B b d O d ~- en ı ~l'ı '.tam ~ staıı·n·ı Milda!aa Hal Qnııscr 1 esara ya ... K·ş· h · .. Pi ' r USU gunı··k lar, tahri!b edilmiş Sovyet tank ve .. f t • 1 d'r b ı· harekete sevketnııştır. B:ılilin ha- .... ı. ıncv şe rı uç gün. anlar t . . u daha iy~. ml_ı.da aat e mışd~rll1o:u t.ayin etm~5tir. reketl ne kadar ~a..Iıriic neticesi oltıı·- den'beri yanmakıadı;- ve yangını anz d'I toplarile doludur. 3 gun suren opçu ue .. Garb mıntakalan b;ış kumandıı.nı 1 .. m t .. d.. k . R 

n lffi e 1 rneden Berlin 20 CA.A.) - SoVYet cephe- Bir Alman hücum kıt'ası sUbayı mu Mareşal Timoçenko da Müd~fa.a Halk ska o sunt gfene mazur gor ~ez. Faka son unne ıç n uınen askerlerinin 

V . 1anevra yapacak sinin şiı~aı kısmmda. binlerce . sovyet eb ı kkınd çok alakalı tafsilAt Komıser Mua~'lnliğtnc tayin olw1muş. arşı ara oyuncusunun ımruahale ve sarf(Sttikleri bütü:ı gayretler boşa 
eskeri ve ÇOk miktarda. Rus sübayları e:ıı~ti/aBu ta~ltı.ta nazaran, Alman tur. tahriki de Halllin hareketinden az çlr. çıkmıştır. 

n: ~11Rt<>rı 20 (A Alına.n saflarına geçmişlerdir. motör!U kıt't\ları Pelpus göliınun cenu- rr===========ı::::;:=====-;-;.-;-;-;,-;,,-;-;~~-;_~~~-;;-;;-;-;-;-;-;;;;-;-;-;;;;-;-;-;;;;-;;;-; 
ı-r .A,) - D. N. Baılırtlan Sovyet gel)'lileri bunda St.alın hattınıı. geldikten sonra. Moskova bombardıman 

?le a~İye neı: . Bel'lın, 20 (A.A.> - Alman snva.5 piya.deniıı cephane ihtlyıı.çlarm~ tem~n 
ilk ~ore Aı _aretı.nin bildirdiği - tayya.releıi düıı Dagoe adasının c1 • etmesı için birkaç giın beklemıı;lerdır. edilmedi 
_., defa ol ne;_ıkan orduw tarihte ve.rmda Sovyetleriıı hafi! rlcnız kuvvet Rus topçusu bu fasıladan istifade ede-
~rıe"ralarıllnrıcı~ .. so_n_ bahar büyük !erine hücum ederek bir dü.şman muh rek ağır topları He A1tnarı hatlarını 
...... 1 el gu ı k 1 1 ıibini yalcmışlar ve cüger iki muhribi mütemadiyerı dövmüştür. Fakat taaı·-
Ut· e ilmek · n u P an ar tan- de ciddi ha.sara •.ığratmı.şlarctıı:. ruz zamanı gelince Alman topçusu da ı_ 1 tarh t ._ sız:,n yapacak ve her · 
.... ~ a;uv 1 ..,.~la yarım a.dıı.oının şimali şarkisın- ateş açmış ve üç gün müddetle fasıla-

'1 "'~n Vet erinin kumandan - ,.,.,,., isi .. 
~ ""' evr h de dört bin tonluk bir ticaıet geın sız bir topçu duellosu olmuştur. Stuka-
~ra a. areki.tının inkişafı - batırılmıştır. la.r ve Yuniters _ 88'1er topçuya müza-
~rdır. Alme.n avcıları düşman kara kuvvet- beren ederek Rus toplarını tahrıb 

Sarı d :ııerine yapılan hücuınlarıt da. muvaffa- etmişlerdir. yer 8 dün Q8C8kİ .ki.yetle iş~lrak ebmL,ıerdır. İstihJc:\mla.rdan birlnde ünifonnalı Ot Askeri mahfillere göre bir kadın cesedi bulunmuştur. Nihayet 
0Jnobil faciası Berlın, 20 CA.A.> - D. N. B. ajansı sıra zırlllı kalelere gelmiştir. Bunlara 

ll\1't (lla. askeri vaziyet hakkında askeri maıh- ağır tanklarla taarruz edilmiştir. 35 
llt ı ... Bıı t~fa 1 İnci savfada) fillecdim aşağıdaki ma.lünıatı a.lını.ştır: sa.at stıren bir ııavaştan sonra bwılar 
~ llttı~il hnı devrilme neticesinde şark cephesinin bütün mıntııkala.rın da havaya uçurulmuc;tur. 
t1ı~: llba~ı en:~iyetli surette ha - 00 ric'at etmekte olan dilşınan taklb Tankların ileri hareketi 
~f rdan kş, ıçındc bulunan yol • edilmektedir. Şimdi Alman tanıdıırı ırecelı giindüz 
ti~t vu<.•·.ı adınl.ı. iki çoc.uğu ve Stıı.lin hattının şaıkındaki geniş mın- lü şimali şarki istıkametindo> ilerlemek 
ti "l.ll!ıı. a. v "'Cllarını n muhtclıf yerle- takada evvelce de bildirilmiş olduğu tedır. Stalin hattı ger•de kalm1.5tır. Le-

r ı,. gır surette yaralanmışlar - üzere Son-et ıkıt'.:ıl9'tı iha&a edllmıştir. nıngrad önünde şiddetli bir muharebe 
'\. Bu kıt'alar kurtulmak !~ın ınütemndi- oltna:ktadır, 

~'b1 ~dan h. b yen teşcbbiiısierde :.>wunmakta ve kanlı 
'llıı.,_laaı a erdar olan Sarıyer zayiata uğı-a.ınaktadır. Alman kıt'aları 
~laq_~ d YbaLların imdadına koş. yalnız bu teşmbU~ıere mani olmakla 
dıı ~ıt ~unlardan yaralı kadın kalmamıştır. llııı.tıı. edilen kıt'aları kur 
11ıf "erern a.r. sonra ölmüştür. ifa- tarmak içuı dışarıdan vapılan Sovyet 
~le di~Yecek bir halde bulunan taarruzlarmı da tardetmişlf'rd r. 
t ~ ll~r;~r i~i çocuk tedavi edil- Finland.i~a cephesinde _son giin -
(iç ~rd! Sı1ı hastan.esine kaldı • Jerde b:iklmlen muvaffakıyetler ge. 
t?i~İi le~· .. ~ Otomobilde bulunan niş.lemittir. Öyil! :ki Sovyet cephe -
~ t. k.a U.ge hiç bir teY olma • !!inin fimal mıntakc.ı.slnda ıniittc • 

~ t~lt~ etrafın.da adljye ve 1ll. kuvvetlerİ•ı daha şiddetli taz . 
a.ta başla1ru4tır. yiki bekfanebilir. 

Esirler 
Ga.ı.ıba dönüyoruz. Yollarda fenn gi. 

ylnmı.<j, benizleri soluk, zayıf yorgun
luktan bitmiş b.nlcrce lınrb e. 
siri görliyoruz. Bunlaı ıu ara -
sında bl.rQc>k &ilbay da vardır. 
Fakat bunlar siibıı.ylıK işaretlerini kal
dırmışlardır. Tozlu yollarda hep ayni 
vaziyet: Har.al.> olmuş otonıobıller, tank 
lar ve çiiıiinıüt; cesedlcrin boğucu ko
kusu ... 

Stoklıolm 20 (AA.) - «Nya 

Nevyork 20 (AA) - Coloın
bia Broadcastiııg Sy.stem'in Mos • 

kova muhabiri radyo vasllasile yap 
tığı neşı:ıiy.ltta Moskovanın bom -
balandığını yalanlamı~ ve Mo&ko.. 
vada birkaç dakika ışıkların sön -
dürüldü.ğünü, fakat hiç.bir tayya -
re göri.ilmediği:ı.ı söylem.iştir. 

Dagliıt Allehandoıı mecmuası, Le. 
ningraxl müdafaası hakk~iıda şu ma 
lurruı.tı vermektedir: 

Leningrad iıtihltamları dünya -
run en kuvvetlilerinden biridir. Şe
hir etrafındab mWıtahkem arctzi 
30.000 mil murabbaıdır ve nüfusu 
boş nulyond:u. Bu arazi Narva neh 
ri, Peipus gölü, Velikaja nehri,· VaL 
dan dağları, Ladoga gölü ve Fin· 
landiya körfeziie muhattır. Bundan 
başka istihkamlar Stalin hattı bo .. 
yunca Pleskau'ya kadar uzanmak -
ta.dır. 

Son haberler>! göre Ruslar Pei -
pus gölü etıafındaki araziyi hala 
eller,hıde bulunduruyorlaı, fakat 
Almanlar Est.rnyanın şimali gar ~ 
b.isi:nde Leningrada doğru Polotsk
dan yıol açnıı~lardır. 

Sabahtan Sabaha: menli inıilıercı• 

ş, 
Komünl<>t Rusya ~omanor sülale.. 

aşk, n l ar sinin tabii ömrü.nü bltİfol:n saltanata 
bu şekilde halef oldıı. :'lılı:.t_ Almanvası 

.. .. . . - Hohenzolem sülBleslnın varlığından 
Buyük Brıtanya ıle Sol')'et Rusya - ı fazlaya kaçtığı içın lctealinl tnhakkulıi 

nnı yalnı~ bir maksa.cl için. Almanya. ettiremiyeıı hükümranlığını gene bu 
yı yenmek için elele vermeleri bu I şekilde ele geçirıll. Ve nihayet nuyük 
harbin başla.dığı ı.-iine kadar diiuynya Britanya muhtel>em infirad. lıiiyük 
etek etek ideoloji düı;turları saçan ü. 1 arma.da, cihangir imparatorluk dava
l~~yı şaşkına çevirdi. llidiseler 1 larile ayakta durulmıyacağım Dön. 
dustur, nizam taıumadan gemi azı)a kerk hezimetile kavradıktan srınra 
almış. giderken bu bi~are ülemanın «her şey devlef.lnd.ir.ı kararile rerd • 
halim seyrdmiye imkan yoktur. Fır- .. . 
tıııaom birbirine kattığı yerle ök a- ıeı:~ni~ mukaddes ol1'n hurrlyetını ve 

&' ı mulluyet baklanın devlete vermek 
ra.sında ta.biatin ezeli nizamı, yani mecburiyetini rene bu sebeble hissetti. 
mücadelenle tabii seyrini bilirip sü- Davalar birbirine aykırıdır. Nui 
kün devrinin avdeti göı·iildıiğü zaman Almanyası düne kadar İngiltere ,.e 
bu ideolojilerin mah~veti asıl çebrele- Amerikayı plutoerate olmakla, yani 
rile meydana çıkacaktır. bir nevi zenginler saltanatı ı-iırmekle 

Bugün hakikat olan şudur. J\.ütle- itham ediyor, İrıgiitet'c Narl Almıın • 
lerin sevk v • idaresi l~ln onlara kuv~ yasım hiç bir hak tanımıl·an aman
vet eksiri gibi bazı siyasi formüller a- sız bir istibda.d lıtikmü tıe cihana ilAn 
şılamak lazımdır. G~vşcnıiş ve kavşa.· ediyor. Sovyet Rasya her ilı:islnln dr 
m~. liı.garlaşmış vücudlıı.ra hareket, birbirini vurup zayıf dlismelerinl bek. 
cevvallvct \'ermek ancak bu şekilde liyordu. Bugün zenginler saltanatı 
mümkündür. Çunkü bili fu:t>re terke- ıırolctcrya saltanatı ile ynnyn.nadır. 
dılmiş her cisim gibi cemiY.t>tlerin İdeoloji ü.leması nasıl şaşırm !11J1, 

bünyesi de tereddiye mahkumdur. Bu Falmt hakikatte şasıla<'ak blr şe~· ur 
Tarilılıı seyrini ve tabiatın kanununu 

hıdandırma ameliyesini kolaylaştıra. d "' 
ıı~"b~ katmııdan naza.rlye o,.uran· cak unsurlar da hlr cemiyetin uır.un • ~ ..... 

zaman kalıp halin•Je kalması ve bu a. larm hali. c J 
tada di7.ginlt>rinl üstün zekada bir li~ ~N-6/,&>n a.h~d 
derin eliııc vermesi gibi müsbet ve 



ağır d·lsizler 
dün yen.den bir 
to lantı yaptılar 

U!>TA 

ı'··············································-.. 
\ 

! 5 m 
. k"m rı y i lb·ımec m·z Bugün şehrimiz halk 

/mral d 2 ·· t lk •k evlerinde merasim 

z 
J 

Ônümüuleki ders yılında ,eh 
rim:ule sağır ve dilsizler için 

bir mekteb açılıyor 

l Q gun e l Qf yapan 5 Temmıu tnrihli bilmccemizde R · l 
Ya 1 k ._____ es~m i albiim 

A dl • T T k ·ı pı aca ~ okuyucularımızın isimleri Ank ıye V ~e l l·nı·n beyanaft il§ağıda yauhd\r. istanbulda bulu- ara Büyük Mill..t Med -•-- muhasebe şefi Cemal Göktürk kı 
Türkiye S:ltır, Dilsiz ve Körler Montro mukavelesinin imzası nan ua.uyıucularımızın bedi)elerin.i c- C ık!. Pa.zart · p 1 uner öktürk. Karaman Atta 

=~eın:ı~:~n~~~~: :i; ahkOmlar ı·çı·n bı·r sanatoryom yapılacak ~ekiun~~~:=~e~~ ş~ıı;;:~ SOID'a ;:ı~rş~::~::=~!d:!ı:~e~ Veys~l Cüngôr oğlu İbrahim Gü toPlantı yapm~ardrr. yapılacaktır. • maları .li.zmıdır. Ta.:rada buluna'!- gör, lstanbuı·Hayrı}e lıscsi sınıf 3 
u d Jar " B de 115 Nüzhet Erkan. 

Toplnntıda cemiyet ba.şkanı M. Tam un uz ve gece halkevlerlnde ın hediyelr.:ri poata ile adrcdcri.. 
türk işnreUe bir nutu.~ vermiş ve Tm.b 

1 
. (Baştarafı ı in.-:i sayfada) yapılacak toplantılara mon rô ne göndenlir. Kokulıı sabun 

zan, Samsun, Sivas hsvaliahıde yapılan ıya ~ıden hryete iştirak eden mu.. ~z adaya büyük bir kazanç te - mu.knvelesiııin clıemmi~et! hak - 8 . f b l <Son Posta hatırah) 
t.o.hklkat neticesinde çok feci ve yürek- hnmnm.i · .. h d . mm eden ~alıkçı mahklıreların de- kında konferanslar verilecek. pi. ır ut 0 topu İBtanhul Beylerbey~ Kuplüc 
Jer acısı manuralarln karşıla.&1ldığı. z.ın muşa e elenne göre niz üz.erindeki çalışmnlannı da ya- Yeslcr teınsıl olunacaktır. Aci:ına Jcadiye ınahall~i 128 jn c_ addesi 58 numarada Sabı'h Öze 
ta.biatin kendilerine verdiği noksanlık seyahat şöyle cereyan etmiştir: kından mü<ı;>n' ede etmı"•tı"r. tlskıı.da.r Halke\inılcn: 21/7/941 ci soltalt 12 numarada Hanife Mer. 

H 
r- ,.. lstanbul Kadıköy Kadife aokak ~ 

ıara maksad ve dUşilnceleri kötü hı- t-yc~ aza.&ı Pazartcsı günü akşamı saat 21,30 gen. :J 

t 
i \/-ı_·ı A,.det d M s· numaracla Şehbal Acarer, Jıtanbı 

r;anlarm fenalıltlan tnzımam et iltin ctt..İ e rdakııt eden zevat ara - D a • ontrö Mukavele;ı.ı dolayısı.• ır giineı gözlüğü Cav 1 vl 
sn'nr ve dllsizillk dtılayıs le mah;admı smda Ceza ve T cvkifevlerı Umum 1 ., ünh ~~h sant 5. rn da lmra - le evım!d Dil - Edebiyat kolu tara. : lstanJbul Amerikan kı ~ 1 . NihgaadogMuemoı.rkt.a okulu sınıf 3 B el 
nnlnta.mıyan genç kızlann fena yolla- Müdüı-ü Bana A k K 

1 
. h.. ıaan are~et edı":n Hasan Mene - fındnn konferans veı·!lccek ve tem- ihzar" t 1 b . d A LŞ 

0 
~Jl 

ra sürlllı:lendlt!nl anlatmıştır. Cemiyet sus Müdürü Şa;.ı anAk a eml 1 ma menc.ioğlu berberindeki zevatla bir sil kolumuz da cYurdum İçin» adlı 
1 

a e. esı~ en yten emu. Albüm 
reisi bundan sonra cemtyeıı leyli ve .. . . ır su, stanhul likte ve M d "k'l h · mılli bir piyes oynayacaktır. . Bır ftJe kolonya <Son Posta hatıralı) 
neharf bir m

_ .. t..._ ""mak, ı1tı--~•-""• m.üd. dcıumu,mılık ba:-ınuavin.i Sabri .. ' .. u .. anya tarı ı «; JC rM'lli - I nhul ,..._ w ) ..,., ""' ...,,. ·~ Koseıb I' k"d ze donmuıt.ır. Vekil Jrnralıdaki Eminönü Hallı.evinden: 21 Tem- sta ~ga oğlu kız orta oku- Çank 111 mahkeme zabıt LaA tı" 
yurdunu tevsi etmek, san'at atclyelerl l ay, -~ u ar müddeiumumisi t tk:ı..l · d ' muz/1941 Pa.zart.esı gı.lnu Montrö lu talebesinden 44 Güzide Tunçel. a: zzet AL.-.. ) · dd e • enn en iyi neticeler almış v~ Latif Coşkun kard .. •ı Hasan, ]znı 
kQşad etmek, sn{rır , dilsiz kız ve er- ~ • rnu eiumumi mua - adadan l k gunünUn yıJdonumlı munasel>etıle Müreklıebli kalem ..,.. 
kekleri b1rbirlerlle evlendirmek, vilı\.. ~nlerinden Orhan K·· . Orh 1 ayrı ır en nıüec!'"Senin ça - saat \21 30 d E . 1 d Demiryolu caddesi 202 numarad 
vetJA--'e birer "''be açmak g'ıbi tasav- Tıgrv ak, ı~ıı·cabı" oı·nç, Foenthı, . s a? ışına tarzında gördügvü tckamul - • ) a vımız sa onun a (Son Posta hatıralı) ş h b s A k c b T 
# """' ... - c ı ezaı d d 1 h yapılacak merasim programı aşa. Edr "d G . fi h 11 • e a unay, n ara e eci ar 
wrlan mevcud olduğunu blldlrmişt1r. T urgud Okta•r Al" K l KA 

1
• en ° ayı apisan~ ddterıne yaz- ğıda gosterilmlştir. D&vetl)·eıertniı.i C . ~ı aZı . yas ma a esı yeli sokak 19 numarada Emel Gt 

.... 1.1 u-in C Ô ~' 1 ema ama • dıgvı ı..atı ·ı · · az.ı llyaa caddesı 7~ d d' )' Rcıs mlitcakmen Dahil.ye v~ .. eı..u.ı. evad zpay İsta b 1 C . · '" ra ı e memnumyetını ız - Halkevi i>Ul'osu.ada.1 aımanw r.ca . 
7 

numara a ız ı. 
mtlsacdesile cemiyetin Türklyedeki sa- tabi:bi lbrah· ' Za ~ Ô ez.ae~ı ser her etmiştir. ederız. • Nadire Acun, Bu.raa Hisar Ortapa_ Alüminyom bardak 
ğır ve d,1sizleri temsil hakkını aldığını, biblcıi En ~ımK tı geHt. kadlıy~ .~.a Vekilin beyanatl 1 - Açış: Halkevl reisi Dr. Ya- zar caddesi 72 numarada Özer 
İzmir cemlyetintn merkeze merbut bir v .r aran ve 1 met 1 u.. • • • vuz Abadan. Ergiiden, İstanbul Emirg~n Maslak 
şı.d>e haline getit1lecetinl nnJatmıştır. mer, .~nkara Polis Enstitüsü kri - . ~dlıye Vekılı Hasan M~~men- 2 - Montrö mukavelesinin kıy- caddesi 15 numarada Baki Üner. 

Cemiyet relsl son a}tı a.y içinde 4767 ~loJı profesörü Payot, icra hiıki- c.ıogl~ lmralı adasında yaptığı tef- metı: Dl! ve edebiyat şubesinden man. 
lira varidat temin edildiğin!. bunun nı..ı Celal Türkgddi, Üsküdar sorgu ~ışlcn. mütenkıb, gazetecilere aşa - Tarık Zafer Tunaya tı\rafından. 
4300 lirasının muhteur yardım ışlerine ltakim!i Saim Körıiman, gazeteciler gıdakı beyanatta bulunmuştur: 3 - Konser. Karpn dolma lıalem 
harcandığını, 26 sağır ve dilsizin iaşe ve daha bazı adliye meıısubları bu- «- lmralı Cezaevi henüz tec· Sarıyer Halkevinde'Jl: ı _ 21 <Son Posta hatıralı> 
edildiğini, 37 sağır ve dilsl.ııe iş bulun- hınuyordu. rübe devrc:sini tamamlamamı~tır. Temmuz 1941 Paz:irtesi günü Ettişdür tayyare alayı 19 uncu 
duğunu bildirmiştir. Zevkli geçe-ı bir yolculuktan s~n Buna rağmen, tesis i~leri hemen he- <Montro zalerı> münasebetile saat meydan bölüğiinde yaz.ıcı Hjdayet 

Reisin nutkundan sonra sessiz ve gü ra aaat J 8.30 da vapur lınralı a _ men ikmal edilmiştir. Ziraat ve..~i- 21.30 da Evimiz salonunda bı: tö.. Temel, lstaaıbul Nuruo~nniye Tür 
rilltiilsüz birçok mUnska.,,cıalar olmuş ne- çıklarına varmıştır İmralıda Cc- tini ve 1000 kişiyi barındırabilecek ren yapılacaktır. Herkes gelebilir. bedar sokak 3 numarada Oıt>an, 
ticede sağır ve dılsizler için önUmllz- zacvleri müdüTÜ Esad Adil Müs - binalar ve birçok aıelyeler vucuda 2 - 21 Temmuz 9U Pazartesi l.ıtanb. Feriköy Paşa ınahalles~ 
deki ders yılı ba.şında bir mekteb ve __ ı_:.1 B t" ·lmiş · M hk~ 1 h" • günü saat 15 te Montro zaferini Kah b k k 103 
vllAyetlerde cemiyetin birer şubesinin t~ u ve ursa müddeiumumi- ge .ın hr. n uın arın ru ı hal kutlulama.k üzere spor şubemiz ta- İh raÔ:; ey so a numarada 
açı\masınn ke.rar verılmlştlr. MPktd:> si Tahsin Velcili karşılamışlardıT. lennde biiyük bir salah göze çarp- rafından BUyükdt"re Beyazpark: san aşaran. 
için toplanan varidat kAti gelmediği Vekil, adadn yol giizergihına maktadır. Adııda çalışmak, r.izam yüzme tısvuzunda müsaba.kala.r tt"r Diı lırçcuı 
takdirde azalar ms.srafı ödiyeceklerdir. dizilen mahkumluın alkışla~ı ve ve intizam y:gan!" ıslah vas1tası - tfb edilmiştir. h""vvelce ya.pıhnış ı.-_ç (Son Posta hatıralı) 

Cemiyetin Ankara merkezi reisllti- «Sağ oll» sedıılaıile istikbal olun. dır. Adanın ankin muhrti içind~ a- melerde derece al.MJann mür&Ga- Zile cümhuriyet müddeiumumisi 

<Son Posta hatıralı) 

İstanbul Vda lisesi ki.sik şub 
taldbesinden 538 Rauf Karadenil 
lmnbul Emirganda Bülcnd Varo 
lstanlbul Hayriye lisesi talebesinc:lc 
18 Ihsan Arıburnu. 

Kitub 
Karaman belediye evlenme ınt 

munı Ahmed Abacı oğlu Emin Nt 
jad, An.kara fişek fabrikası hes• 
memuru Cemil oğlu Doğan Söze 
Sapanca posta tevz.! memuru Nec• 
ti elile Nesib Arkan. 

MEVLÜT 
ne Mdımed Tamtlirk.: İstanbul reisli- muştur. ilelcrin.clen ve itiyadlarından uzak, atları. : ğine de SOleym:uı Gök seçilmişlerdir. Tetkik ve tefti•ler yalnız batına çalı ırlarhn mahkum \ İ ~u !!~~lel t ·Usluca! A~~akra Nazım Menhum Ali Hamid oğlu awlı .,.. l h. .• ı . ,.,............................................ bey lllilD4ll csı ergı aoııı.a 14 nu- Hüseyin Sadet tın Arel ve jcı Bank~ 

T
' V k'I" A k Kuıa bir jstirdhat.ten sonra Adliye arın ı!ISettucerı acı nedamet de M'h k d marada Heıı,nn Ö!'el, lstanbul SuL Galatın ., ... ı.esı müdu·ru·· 0sm" V' 
ICaret e 1 1 R araya Vekiliıruz adul.lki tetkik ve teftiş_ kendile!°'~ salaha se~~e?en en_mi\... 1 Yer mer ezlerİR eki ta.riahmc-cl Kı;ı.pıagası Mustafapaşa .ı .... ,.,.,.:..~ ._.,eğ 1 .. an ..ıe 

döndu
.. lerine ba•lamıştır. Bu mevanda cair amılhrden bıridır. Gunler _'l.. L 2 d ~-d . A '"""a-uu' Y en ve muteahhld l" ,,. Sov et sefa et kA su..a&. ı.umara a .;;-a ettın rın. :'..ı M d""l d d t'r~ 

sebze ve meyva bahçeleri ~ezil muntazam programlara tabi olarak y r er dRI m""'" ura vb unuu ama ı ve u-· 

Evvelki gün Ankaradan şehrimize miş, hnnnan makinelerinin ve un çıc>k -verimli çalı§malarla geçmek - Diı macuna rek ortaokulu fizik öğretmen Ni.i
8 

gelen Ticaret Vekili MUmtaz ötmen değirmeninin çalı~ma tarzları gö _ tedir. Ankaraya gitti Bwaa Setbatı Şükrü Naili paııa Besencrin kard~, yol ınuteahllıd:ı 
ettin akşamki ekspresle Ankaraya ha- rülm.ür. Mütcakıben davetliler Ada eıektriklc tenvir edilecek sokak 1 O numarada Samire Ak - rlnıden NATIK BESENER'ln rullUıl 

k t 
_ ...... ış•·r v..:.ıı llayda'"""'"" dl\ h 1 r d B .. d d ı Sovyet. hUltOmet.inin mihVt'T merker n~an A 'k y . h" M • ...._ . ~« re e """'" "' . .,n • .,_,... .. - azn anan .90 ra a izaz ve ikram u sene ıc;;m e a ayı "' ektrikle ı rinde b ı _, • n arn CYU4e ır e§TUtı - ,..,.,.f e<hlnı~k üzere yarınki 22/'J1?' 

rında. vilayet, belediye, ve tıcıı.rt mU- edil:mi lerdir. tenvir ..unelc YG n>otörlü bh un de e u unan aret ve 1rıoneaıo:ılu~ yel c-'~... l l•y•t •<>kak 8 nu.ına- -.u./84ıl ~\ı güntı Ak.sarayda vaJıd 
" ....,....., .c1:-MU• Ma:bkinnlaın tertib ettikleri gırmenı vucu a getırm ve ı:- .. ı. y la , • m~ını r.ıüte&J"""p "SS""'"'- _....._._

1 
tarafından uğurlan • v• . d · de 600 erkll.n ve m~mur annd n mtıt kk!llralı Heln§Cn npartıma.nı daire ~ de oıı.mUndu ikindi 1 ~ı: 

mıstır. t-ileneeler kişilik bir pavyon daha inşa etmek bir WiJc dün akşam Ankaraya hare- ~er o ı, Istaooul Kadıköy Pa- Meviudu Nebevl okunaca tır.- ~ 
MUmtaz Ökmen hareketinden evvel programımız dahiFndPclir B ket e<.m.ıştir. zacy-olu 132 Mımarada Emel Ku- be., tanryan ••.&{iven d Uar~e ~ 

belediye iktısad işleri müdthil Saffet Akşam yemeğinden sonra mah· ] • · u su • u day zeva.tın teşriflerı ı-tc.. <>han~ 
Sezen Ve mınt.nka ticaret mildilr vekili kUmlar tarafından tertib edilen mem ret e Cezaevı mc ıcuclu 1500 e çı- • - · ._ 1 k A k dd • dek. Muhtıra delteri 
Necmettin Met.eden muhtelif işler et.. lekcıt oyunları ve eğlenceler sey • ıı;an aca tır. n ua ca eım 1 

(Son Posta hatıralı! ( TIYATRQ\..AR ~ 
rafında~~ redilere-k. 1 incı günün programı SAn'llotyom otomobil kazası _ ~ mhayetlenmİ"İr. 

1
· I Çankırı J1üluimet ark"'sı Cazha-

1
4 Ş nda bir ÇOCUk ~· mra ıd.ı, bütün Cezaevleri ara - Şoför 06man Bodukun idaresindeki ne ~oikağı 4 numarnda Saliıhattin haşid Rıza TıyatrOSU 

ya 1 Adadaki tesisat sında rnüşterı~k bir sanatoryom 2f72 .ayılı te.ksi otomobili Ankara cad İnal, İzmir 2 nci jandarma tabur Bu nk.şam Çiftesaraylard• 
arkada~lnl bıçakladı Ertesi günü saat 9 da teftişleri - inşası da Vekaletin tasavvurları a- desinden geçerken Rıza kızı Rukiye is kumandanı oğlu Erkan Rece, İs.. Bobsitil - Komedi 3 per_~ 

T .._ __ 
1 

V k l rası.ndadır. Önümüzdeki seneye ka mlnde bir kadına çarpmış ve ayağın- tanıbul Cağaloğlu kız ortaokulu t/ Balide Pişkin temsillere l.ştil" 
-u~~k"""'e iki ~ocuk d dun.. ne va~ıyan e i ' adadaki pav - d k d b 1 b . 1 1 SM><> VJ"' • arJlsın a ) l ar yu arı et u unan ına ar a a - dan ağırca yaralamıştır. B talcbeainden Sevim Eröz. edece~..r 

kanlı bir vak'a cereyan et ... ı..+tr yon arı ve a\rasi c terzihane, çöz - -gvıdakilerı· b:.l'birine bag·Jıyan ....-ol -----------------------------! 
u.uqv ' •• 1 · b rb J d k ,..- - ,, Yaralı tedavi altına olınarak suçlu 

14 ynşuıda Zeki isminde b.r çocukla. gu ate yest, e er ııa onu, 0 u - kış ~az. ağır ve'9aİ.<tın geçm«"~iııe sa.. şoför yakalanmıştır. 
arkadaşı 15 ya.şmdn Yako araı1ında o- mahane, boyahane, marangozhane, lim bir hale getirilmiş olacaktır. 
yun ytlzünden ~iddetıı bir münaza~ demiThane, nalbant; kalayhane; süt Bu defa adayı .iki sene evvel 
çıkmıştır. Du esnada Zeki eline tılr bı- hane; hamam. fırın, 2ahire amba. gördüğümden çok daha jyi bul -
~k geçirmiş ve Yakoya saplıyarak a.. n, !balıkhane ile araba atelycsiııi, dum. Müeseesenin müdüTünde ve_ 
ğır surette ~"aralamıştır. !kundura ve çornb atelyelerini gez· aair memurlarda vazife-lerine kar_ 
Y~ralı Yako has~cye kaldırılarak mi ; işçi mahkiimlarln göıüşmüş 

vak ıı.yı mUtcaklb ı:t.Uı:~ carl-h de ya- ve ~eri etrafında izahat almış _ şı gördüğüm bağlılık ve aevgıyı 
kalanmıştır. HAdlsenın tahkikatına B l h . İ l burada memnuniyetle tebarüz et -
mUddeıumuml muavinlerinden Yusu! tıı\1,a una: c~sk de d?1.rarı 1C::~- tirmc1c isterim.r• 
Zıya 1skendero{;lu el ko~muştur. evı e se est, a at ısıp ın 1 ır Cez.a ve Tevkiievlttri umum ----o- mesai içinde .geçen hayatlarından 

şükranla bahsetmişlerdir. müdürünün izahatı 
ACI su ile ekmek imal 

eden fırıncı 
Öğle vnktı Cczaevimn motörile Ceza ve Tevkif evleri umum mü-

adan ın arka kı5mımı gidilmiş, Ad- dfuü Bahn Arıkan da yeni Ceza -
liye Vekili bur ad ıı da pavyonları, evlerimiz v~ bunların vasıl olmak 

Belediye zabıta.sı tarafından Silivri- zirai fnaliyef ve vesaiti, motörl~ istediği gayeler etrafında gazeteci. 
kapıda ya.pılan kontroller neticesinde mütciınrrik su tesisatını adanın bir lere şu izahuua bulunmuştur: 
Boyo isminde bir fırıncının acı kuyu ._ d . . . ' 
suyu ile ekmek imal ettiği anlaşılarak ~1sm1.~ a 7etı~tırıle~ çam. o.rman;nı cı- Cezayı infaz sistemi kanu -
ekmekleri müsadere olun11,)uştur. ve dıger ışlerı tetkık etmıştır. Ôg - n'i şekikle redir? Ceza kanununun 

SUÇlU belediye cezası ödemekle bera- le yemeği s tncoğlu parkı denilen 1 3 Ün<:Ü maddesi der ki: 
ber ayrıca. takibat icrası için sdllyeye mahalde yendikten sonra, araba - «Yeni Cezaevi yapıldıkça sis -
verilmiştir. larla adanın bütün dahili dolaşıl • tem tatbik edillrıı sistem şudur: 

mış ve merkeze dönülmüştür. 1-Ağır hapse mahkfım olanlar 

Gümrüklerdeki sahibsiz Balıkçı mahkumlar bir müddet seceH sündüzlü bücre-
Adc :arnüstii bir motör S?ez.intıııı de kalır. 2--Yalnız geceleri hücre-

eşya tertib olunmuş ve Adliye Vekili - de kalaraK, gündüzleri müşterek 
Gümrüklerde muhtelit &ebeblerle kal ~;:;:;;;;;;::;:::;::~;;::;:;:;:;;;;::;::;:;;;:;;~ mesaide çalışır. 3 - Serbesttir. 

mış bulunan sahıbsız eşyaların satışına Hücrede '!talrnruıı mevzuubahs de -
dmam edilmektedir. Son defa satışa Ayak ahı f ı·aıları ğilclir. 4 - Gene erbesttir. An -
çıkarılan muhtelif cıns sahH>sız eşyala- cak, bu devrede muayyen müdde -
rın tutan 64.000 Jırayı bulmaktadır. d 1 k ti doldurduktan sonra meşruten tııh 

Üç garson bir;.,-;; arkadat- yeni en artırı ma liy; h•;.:~· ~.:"'4"::.,ü deV>'ele<de 
larını dövdüler isteniyor mahkum tenzilatlı müddet geçirme 

Ycn~kapıda Çakır Mchmedin gazino- ğe tabidir. Bu, sistemin heyeti u -
.ırunda oalışan Süleyman ÖZdem ile Aralarında A~lııs kundura mağa. mumiyesiclir. Ancak, böyle bir ha-
aynl yerde çalışan Hilmi, Şevket Esen, znsı gib. hazır ı:ıkarp!n satan ma- pisane mernleketimizd~ ~a.pılma 
ve Memduh arasmda iş yüzünden bir ğaznlar. ayn.kkabılıırdakı k~r nis- mlş olduğundıın ve şımdılık ya -
kavga çıkmıştır. Bu kıı.vga esnnsında betlerinin taytnındc şu esasın lı:a- pı,-~.,ına da mali imkanlar bulun-

ıdd t ı.. .... ı H.l · il k bul cd!hncsıni !la• mUrakab0 ko- an..., fıs.zla h e e ...._.ı an ı mı e ar a- madıgvındaıl, bugünkü İş esa!lna 
d cı ... ,k t M duh 11 ı çi misyonundan lstemlşlcrdı: Kadın aşı ..,... e ve em e er ne ge r- mu··.....,...,. cezae-deri kurulmu~tur. Bu 
dikleri sopa vesaire gibi clsl.mll'rle SU- ayakXabılan için % 50, erkek .._,__ 
leymwım başını yarmıştır. Yaralı cer- aynttn.bılnn için %25 ve çocuk a- evler lıangileridir. 
nı;hpaşa hastaneGine knldınlmış, ~lu yakkablar ve terlikler için '7o 35 yeni Ceu.evlerj 
ıar yakalanmıştır. klr nispeti kn.bulünU istemi~lerdl. 

Bu teklif a.yaıı.:kn.bıcılar cemiyeti 1 - Zonguldak yeni Cezaevi. 

Ortaokul ve liselerin Almanca 
ders kitabları 

Or•aokul ve llse sımflan !çln Maarif 
Vekt\lett tara.tından miltnhassıs komls 
yoruı. yazdırılan Almnnca ders kitabı~ 
ruun ikinci cildlnın Jınzırlıklan bit
miştir. Yakında b:ıstınlarnk okullara 
tevzi edUecektir. 

ve kooperatifi tarafından muvafık Burada 700 ila 750 mahkum bu -
görülmemiştir. Bugiln cemiyet. ve lunur. 2 - Karabük· 350 - 400 
kooı>eratif fla.t mUraknbe komlsyo- mahkum. 3 - Isparta• 150 _ 200 
nuna yıızılı yeni bir teki f yapacnk mnhki'ım. 4 - Ankara matbaa Ce
ve bu yeni teklif bugiliıkU koınls- znevi: 15-0 _ 200 mahkum. 5 - İm.
yon toplantısında müzakere edile- ralı: 900 - 1000 ına'hk\ım. 6 -- Na
cekt;r. \ J fia inşaat cez.aevi: 600 mahkum. 
------------' (Arkua sayfa 7 sVlun 5 te) 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

Be/soğukluğu 
Kapmaınak için 
Bazı tedbl.l'ler ooima. alınır ..,.e 

alınmak l!tzımdır. 

Bu tedbirler nelerdir? B11-TJ.ları 
gençlerin bilmeleri ve iyıee dikkat 
etmeleri icah eder. 

Temastan evvel prezerıvo.tif kuL 
lo.nma.k, tem.as etmezden evvel 
Kalos merhemınden azayı tcna_ 
sfillycyc sürmek, kadına lavaj 
yaptırmak. Temastan sonra. der. 
hal idrar etmek ye azayı tenasü_ 
!iyeyi sabunla iyice yıkamak. 

Acaba butün bunlar hakiki ko_ 
ruyucu ıva.sıtalar mıdır? Maalesef 
hayır. Bunların hlç birisi ka.t'i 
koruyucu mahiyeti hniz değildir_ 
ler. -
Meşhur frengi ve belsoğukluğu 

müt.eruı.ssısı profesör Rikor bu 
tedbirler hn.kkmda şi>)ic sö_yllüı.. 

yor: Büyük fırtına ve yağmur 

altında. elini'Zde buluruı:n şemsiye 
ters döner denilir. Ve nihayet 
sizi bu tehlikeden muhafaza. ede. 
mcz. İşte bel.soğukluğu mesele _ 
sinde de bütün koruyucu tedbir_ 
Jc'l"in k.ı,ymeti bundan ibarettir. 

O halde doktorlara ıbu hususta 
ibc~khığuna. ynkalanmamak 
için bir çare vat' mıdır diye so _ 
nılduğu zaman en samimi olarak 
şu ceva:bı vermek muvafıktır: En 
esaslı çare bclso~ukluğu kapma_ 
nınktır ve mümkün oldu~ı kadar 
ga.yri meşru temaslardan kaçın _ 
ımaktır. i. z. ö. 

Ceva.b istiJeıı okuyucularımın 
posta pulu yoll:unıılarım rica e
derim. .USi takdirde istcklr:rl 
mukabelesiz kain·. 
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[Yeni eserler] 

• Mütercimi: Mehmcd Osman Dostel 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum mUdUrlUğU hu-
kuk mtışnvirl Mehmed OSlllan 
Dostel tarafından Tıır ht Da.va-

Nihayet Smolensk Napolyon 
ordularına terkedilmişti 

y azan ·. Roger Regı·s ç . H ı·d F h o Iar adlı bir eserın lisanımıza nak- Yazan: llaıan Ali Ediz evıren : a l a rİ zansoy Iedildiğlnl climlza geçen bir nUshasın- 12 ıh Ak dan öğrenmiş bulunuyoruz. Eser. ma - - ... - v . a~ıncla neler söyleneccğıni, ne 
f si şam karanlığında, elektrik şının kula~ına fıs·ldadı: riinmcdi. Yavaş sesle cevab verdi: ruf İngiliz hlütlm ve hukukşinası ve 1812 yılının b Agustos gece~ d.e~k.odular yapılacağını önceden 
ilnu ~n v~ mağazalann aydınlık «- Yarın yalnız gelin, ıizinle - Bun:.ın için bana gücenme ~ beynelmllel adalet. dLvam azaı:ından Napolyon Vrtebskten hnreket ettı. bılıyor, tahmin ediyordu. Fakat 0 

ameldı.nları kızıl Işıklar saçıyordu. konuşmak isterim.» yin, mösyö. Bana Suzanne rsrar e- S1r Con Makdonald'ındır. E"as kitabın 14 ve J 5 Ağu!ttosta Dinyeper neh- bunun haricinde bir bnıkn çıknr yoİ 
;u~e d 'Antin'den ve Lafayc:tte Suzannc, gülmeden kırılarak: diyor, kendisini bırakmayım diye. uzak. tarihe aid olmak üzere ihtiva rinin sol sahilinı.: geçti. Napo]yo - göremiyordu. 

ca deaı~eıı karşılıklı akan iki in· «- Peki, pekil» Zannederim bütün genç kızlar böy_ eyledığl ve her birl !erd ve cemiyet nun maksadı, ormanların içine gizk . 18 Ağustos gecesi, sı:ıbahın iki _ 
san sclı, Metro istasyonu etrafında Dedi. ledirler. Bir genç adamla l hukukunun tekemmUIOnde mUhlm rol nerck, mümkün mertebe Ruslı:ıta sınde kazaklar Smolensk §ehri 80• 
çarpışı........ k d J ı yn nız oynamış bulunan davalar sayısı on k-•-ı J~r, 1 ışıyor, a ga anıyor. Ve i te §imdi Paul. Metronun kalmaktan s1k•Jırız. Aranızda na _ b 'rd' kem.din.i göstermek.sızin Dfayepa aK arını dolaşaıak, Rus ordusu • 
du. Pek çok kimseler, clemir par • korkuluğuna yaslanmı•, kalbi rar- muslu maksadlar beslemiyen ·ce 

1 ır. nehrinin sol sahilinden süratle Sıno nun şehri tahliye ettiöfoi, DinyepeT 
m ki v " " . . . . nı . : Eserin kıymetll naltnt, bunlardan ., B a lga dayanmış, bekleşiyorlardı. parak beklıyordu, Birdenbire gözle- le·n· vardır! Fakat hız,. bıre karşı ıkı ancak yedisini tercilme etmiştir. Hu _ lensk şehrine varmaktı. Fakat Rus ÜZ':!iinde'ki köprü atılmndan, isti-
Vunl~rın ara~ında bulunan Paul rinde i>ir ışık parladı. Suzan-ne, sıç.. luşı olduk mu kendımizi kuv\retli kuk mefhumunun ldraK vı- kemal bul- generallerinden Nevcromıkiy, emrin yenin şehri tahliye etmekle serbes\: 
' cll!ın Montmartre' a, yahud Vil - rıyan bir ~enç hayvanın cesur znra· hissediyoruz: belki sebebsiz ye-re de ması bakımından Rralıırında bUyUk de bulunan l 7 nc.i Rus fırkası ile olduğunu halka Han ediyorlardı. 
ette e doğru acele acele giden müs feti, &iiratli çevikliği ile tramvay - gülü}1oruz. Du oyunla da sizi heye. benzerlik bulunan diğer tarihi ve mil- Napolyonun bu planına manj oldu. Halkın bir kııımı, ordunun pe§inden 
~ah~emlcr dalga,ının akışına hare- lar, otobüslerden ııak ınarak meyda- canlandıımaktayız. Mnamafih, ina- hlm davaları sırf bu noktai nazardan Neveronskiy. kendisine beş.. a1tı giderek şehirden kaçıyor, bir kısmı 
c~z. hissiz bakıyordu. nı geç.iyordu. Eyvah! arka~ında nın bana, bu haller ıevgiye mani nakletmek zaruretini duymamıştır. misli faik Napolyon kuvvetler.ile ise şehirde kalıyordu . 
. Evet, hareketsiz. Görünüşte his- ~a Ceorge~te, ~yni mahir hafifljği değildir.» Eserin mUellifi Slr Con Makdonald çarpışa çarpışa fakat Napolyon or. 18 Ağusto~ sabnh snat 4 de, ma 

~ı.z. Fakat gizli bir heyecanı yok de- ıle ona yetrşmege çalı,ıyordu. Pııul: büyük bir hukuk.şlnas, y!lksek bir mil- dusunun hızını da keserek, Sıno - reşal Dovn şehre girdi. 
gıl, çünkü kalbi gümbür gümbür a.. Bir kere dl'lhıı, o Montmartre·a 'h · l d' b . te!ekklrdlr. Hukuk teltAmillUnün mü- lcnsk ü:zerine çelülmiye başladı. Rus ordusu Smolensk'te, o za-
t d v .. .. .. . . . - ı tima • ıye ceva '\'erdı, fa. tecanis ve sıralı bi-: surette izahı mak- k k d R ı d ıyor u. dogru guzel .d.onu!, o Jkısı ~~!ba~.a kıat imdiki halde ben ne yapacağı- sadile vaktlle .,ermiş olduğu kon!e - Diğer taraftan, b~ka isti aınet- mana a ar us tari ıin e hiç gö. 

Sekiz gün evvel, hani tam Pari.s gevezelik edışı, hasılı besledıgı bu. mi bilemiyorum. Arkadaşınız b 1 bl to 1 til !erden olmak iizere Bar.klay ve rühnemiş bir cesaret ve kahram11n. 

8 k 1 t
.. .. id d" .. .. B l"h e - rans ann r araya P anması EU?e e B v d S 1 k uz" en'nc '-'-la La..ı.. trni'..t' B ı k .id ş ırnace.-a atının talihi üzere, te - ~n·v~ .. suya uşmuştu.. u ta ı : nimle eğleniyor gibi. Ben artık u - vUcuda getirilen r.serl. İngilterede <MU- a~tyon a mo ell6 n11. n ıu e ,...1. az ve ·ay e 

aadüfen gen; bir satıcı kızla tanış- eızhgırw once farkctmcdılcr. lkı 1 sandım. Hiç şüphesız yarın rancl tefek.kirin Kütil"hanrsn adlı neşriyat geliyorlardı. Rus askerleri del•c:e. çılgınca No. 
ınış ve derhal çılgınca sevdalan _ genç kız kolkoln vennişlerdi ve vuya gelmiyeceğnn. e - ~rislnin belli be.şlı kıymetleri ara- Nihayet 15 Ağustosta Barklay polyon askerlerinin süngülerine a-
rnı~. Hakikaten Suzanne' da hoQa rastgele işittikleri bir kelime, yarım G ett k d 

1
. ,_. l sında yer almaktadır. ordu.sile Ba.gration orduları Smo - tıldıkları için, kumandanlar, mü -

:r "rd"'-1 . b" . h ı· b' L! corg e, c er ı ou •ese: l '·'d b' l ·ı N l t '- d ı.. l d k b h k . .. .. gidecek her şey vardı. Sarl§ın &açla- &'<> ux en ır ınsan aya ı, ır ıuç _ Al Eserde ıbllhassa şu davalar tetkik e- en.sK e ır ~ştı e~ ... ap~ yon, a.Y... ana .e e ~re , u arc etın onune 
nnın halesi altındn, çehıesi, ayni için gülüırorlardı. Paul orıların ya- dilmiştir: riben 220 bın kışılık bır ordu ıle geçnuye bıle çalışmışlardı. 
8\ıretle, bir meyva kadar taze ağzı, nında, hazan sağda, hazan solda Dedi. Sokrat, Tampl .şövalyeleri, Jandnrk, Smolenı&' e yaklaşıyordu. N~pol - Napolyon ordularının işgalinden 
&"anağının çukurcukları, jri müte • tıpış tıpış yürüyor, kalabalık yer - Delikanlı onun yu:zune bakti, ne Jiyordano Brüno, C""11.llle, Severtüs, Si- yona karşı iıte nncak Barllay ın ku- önce Smolcnsk şehrinin nüfu&U 15 
h !erde siliruyor ve her yerde çok iyi demek jstediğini anladım sandı ve, hirbazıal' alf'yhlndPki davalnr. mandasında blllunan i6 bin ki~lik bin kadardır. Nnpolyon şehre gir-

ayYir gözleri VC hatta tuhaf ve k' w ıd birdenbire, yeni bir ümid1e heye • t 1 ld ;ı:.,, b d k L k b'l 1 b"I' or d'w• hi d I. l (\00 k" ' davetkar burnile gülümsÜ)"Ordu. U- terbiye edilmiş bir opegı ar ırı - Müellifin bu ki ab le yapmış o ue;.. ir or u çl nrma11. ·a ı o a ı ıy - ıgı zaman şe r e anca11. ,, ışı 
y<>rdu. içinden homurdanıyor, küf. cana kapılarak Hfı.ve etti: en büy~ hmnat. metinde de işaret du. Çünkü Bagration or?~s~ Doro: kadar bulunuyordu. 

~Uz zarif giyinişinde, icabında ha- Tn bası or bu çok sadık ınuhibLe- -Yeter l:i... edildiği ür.el'e. !corkunun mazide adalet gobuji müdrıfn:ı etmek ışını kendı Bagraıtion, Smolensk ~chrinin 
iki bir mondenin zarafeti yerine ye Lan:ıler ediyor ve keı:ı-dı kendi- - Yeter ki, ne? ve muhakemelerin n:!ıl l!snıdı ve ıhtlAl üzerine almlftl. tahliyesi emrini büyük bir öfkeyle 

alınalbilccck tarif edilemez bir hu- .. l d · · d S I M l G edilme6inde sallı: oıdwsunu b ha.o;sa e. 16 Aw b hı k l .t. B'lh S l k'' 8Usi I ne lcat'iyetle şc-y e an ıÇlyor u: - iz ge esiniz. atmazc eor b rl1 ttirmesidlr Korku dlvor mah- Napol;)"on gustos sa a a~ amı,....ı. J. assa mo ens ı 
yet: hir kibar ık göze ~arpıyor- «Bu eon <lefn 1 Bir daha bana bu gette. burada siz bulunasını7, yaL n elz eln zır-•· . ~ted U: 1 Smolene& şehrini boınbıırdıman et- müdafaasında Rus askerinin kah -

du. Bilhassn genç kızın insanı mcs. le ı b ı b · · kem er va aenne m n ° an b -ı d V h ·ık h" n dl kl aid k"b } · leden parlak bir rrülü•ü vardı. oyunu edemez r ı> nız aşınıza, )'8 nız enım ıç.ın... geri ve iptldnt tclAkkiyi yeniden horl- miye at"a ı.. .e şe ~e ı ucuı raına .ı an:nn v m~n ·ı e en 
r- " Trinile meyaanında bir kalaba- Cümlesini ancak bitirıııitti dıti di.. ıatır. bunun mutlllkn ş:ıhsl korku ol- yapıldı. Şchrm ılk m~d~fan hatla.. Ba~atıon~~. ku~agı.n~ geldıkçc::, Bag 

Diğer taraftan, Paul, kendieinin Irk, onu, arkadaşlarından ayırdı. ~eri cevab verdi: ması icnb et.mez. BUCıkts de~klik kor- d ıd, general Rayev _kınıo fnk~~ı :rabonun .of~esı gıttikçe nrtıyordu. 
de onun üzeıindc bir tesiT bıraktı- O lıa yetişmek jç.in ko&nağa mec- _ Burada bulunacaiiım. Fakat kusu. 1nkılM> trorktıstı, milesses eski nl- tutmaktaydı. Geccleyın, Bnrklay m Bagrabon un bnatjİnce Smo ,.. 
ğının farkıno vardı. Şahsına itina b n kald Clichv mcyd~nJnda 

0 
• metıroyu değiştirece~riz. Snat altı zamı idame etm"Jc lstiyenlr.rln duy - emri üzerine, fevkalade zayiata uğ- lem& ıcılni pekala müdafaa edile

eıclen güzel bir delikanlı olduğun - n~~ i~adı~ı <riJkutu karşısında, 'Su - buçukta Opern meydanınsla I> duldan korku. nur ve ~yanı,n tA içine raml.Ş olan Rr..yevskinin fırkası de- bilir<li. B~ration'un aonralı do -
dan ~u tabii atiyelerirıin «:yınet;~! zanne nihayd müteessir oldu ve Delikanlı. hırsln, kendisine uza- da~aktan korkma dahı olab.Ur. ğiştirilerek yerine general Dohtu - )arından birine yazdığı bir mek-
trıaharetle ortaya koymasını bi ı haykırdı: tılan elkıri yakaladı. Artık mazi • Böyle lblr korkunun mev~ud olduğu rov'un fırkası ikame edildi. tubda hu mesele hakkındn tunları 
".e Sentier' deki mağazalardan b~ N . Mösyö den o 'kadllr yakın olduğu halde, yerde . ada.~et olamaz. Orada mahk~e, \ 7 Ağu9tos günü aabnhın 4 ünde anlatı~ordu. 
!.1.nde mühim bir mevki işgal ettı • p }? enrz var bugiın, hiç 'bir şey kalmamıştı. Sarı~mlar kuvvetın tıır ~l~ti o: Hfli,imllerı!~ı ıs- SmoknSk surları etrahnda muhare <(En tehlikeli, en mühim bir nok. 
~nıl' giz.lem.iyerek, Su:zanne'ın na - au mı} Pöh canım 1 esmerlerin yerini 'ı·arln bastırankbl rer ":_.r. yhe ,_ mı - b ...:..ıdetlendi 1 j Ağustos günü tayı müdafaasız terkettiğimjz için 
har arında, genç kızların 1<Ehl _eh! - Benim mi? Hiç. e n vapaca an SOLU~ mu a..eme er e ~ · <l h · b .. tü d h kl ıb' h · · 

u Zarif bir koca olurlıı manasın • - Niçin böyle bahk gibi susu~ tutamazlar tabii}., bir t~ye işinden veya infaz merasl- a'k~ı, saat 5 radoe\erin e şe ln du_..ı~ 
0

~;d la· ı _Jır e~can J~ıll 
daki mutad arzuyu okudu. yoreıunuz} * minden H>aret kalır. Kuri>:ınları da biT ihata etmekte olan istihkam ve ka e t:'Uii" • -u arl~lZ"J tnrınte ?11

8 

Brllno blr Gallle bir Drevtü.s olul' l l ı · 'n '--nmaktavdı Ateş olmıyan hır şekilde harb etmışler-
Ce ..... ı · .. · · ;ı_o_ı_ • - Ba•lm aıv nyor, Ertesi gün, Paul, tayin edilen sa- ' ' · er, a ev er ıçı ".. " ' Y B 15 b' k" 'ü'- b' d ·1 

\l\ltllh.ft -·-:_er! ertesı gun ıç.ın, Q1!"'. ır~ ._. n d cnı·ze. F.serin mütercimi Mehmed Osman -...ı..re de ~·ırayet etmiye bn"lamı~tı· aı.r. en ın ışı ,. ır or u .ı e 
.. _ _ a. daha :muha. atte Opera mt-Y"9anında bulunuyor- . 9""" " " 3 f l k t eU m aı ·-l •• nı l "Lb -·~· ..... _....... du Hareket.i:.<. ırörllnlif'le h.ı..iz, fa Dost<!U .m..,.dana getfrdlli ear,rınde.n 1 7 AğualoşU 18 Ağustosa bağlıyan 5 saatten nz a mu ·aveme ı . 'tc\nı-'l• ~unlll \1 .ı eaı:. :Su-nnc Va Suzaonc kahkahayı 1-atı. Fa kat ıkalbi glimbür gümbür atarak dol~yı ııamlmlyetle tebrik edcrlz. Ona g · · de yangınlar büyüdü Bu Hatbu'k.i o (yani Barklay) 14 saat 

'->u•-'i. t<t:ı.ı " ~&aydı dunyanın en kat Paul glilmed1• Gizliden gizliye bekliyordu. Ceorgette Tandcvuya bu ilnkAnı veren ve memleket hukuk eced ıçınb. d b' R ,• l '1 1 L'·ıe dayanmPk istemedi. Bu, oıdu-
_.,,... • Jf!t-- eb'I k 1 b 1- -1'"' le' 1 k" h kllttıblhanf'.ı5ine k tll .. , k ı\r1l a., ır en ırf' us .. op ar n n oı .. .. b' 1 k d' c,.,o•ııc 

1 
fll' ··...:: geç ı ece o an e~ ccııgı m e, usta ça mukabe _ tam :z;.amanında geldi. Yalnız arka- ı:vmc .... r eser o. - w .. "ld" Ç k d hesabına buyuk ır e e ır . 

.. .,{a'kat ~İy ııdl<fc küçük bir eş ona leler ve ustaca intikamlar tasarlı sında !kı:al saçlı k" "le b' k .. ·· zandıran İstanbul b:ırosunu da ondan ~~~ .. g_o:u 6.~;_. o: b ge~~erdeı.n mBaurzklay'a gelince, bu hadiseden 
enıın \ı or 

1 
S • , • uçu ır ız yuru- daha aşağı derecede tebrlke lf.vık bul- ıı;;onı......... 111 ıruı.ıer a gu....c · d h .. 

dcrı d \1 tacıı • uuıme, arkada. yordu. Caulincourt sokağıın yanın- yordu, lcendısme refakat eden bir mam. - s. · Bu:klay ctephaneliklerin ve barut sonra onun yapmaması a 
0 

ju k 
olayı :t.i eden mevcudiyetin- ela du~ular. Suzann~ evine gel - muhibbesl... T&l'iht Da.valar - İstanbul barosu mahzenİerinin ate§c verHmesini ve nasibdir. Şayed o,w ınaze~t. o ~:a 

det- Bcrahc• ~~a bulundu: mişti. iki genç kız kucakla~tı. Paul Halid Faltri Ozansoy n~iyatı: 2 Piatı 125 kunıs • ..ı..-:n teırkedilmesini emretmişti. zayjatllJllzln çokdlugud n~ ıderıW'Jd~;e; rı ~ r -~y ..ı _ ..J, L 11 • k d .. 9"C1U• cek olursa, bJ a ogru egı . l'lı.:t, ~· P~ kap>yA bir ~ruz, ~ut, a.. uzatııan e en al tı ve muta uzere ................................................ Barıklay'ın, §ehrin tcrei !hakkın- Smolenek harbinde Rus ordusu-
'lıı. J.f~İınİi!,j asla ilkte otur~yo tebarladl: SUrpagobdaki define .... cla'ki emri geldiği zaman, Rus '?~~~ nun lbüyük ibir cesaretle harb ettiği. 
bu .ı... ılı b·ır t k terketmıyo - «- Yarına!>) Bezezyan okulu ta.lebderinin .... Lüyiik bir cesaret ve enr.rJı 1 

ni Fırancsız rr • .!lnbaları da teyid et. 
' uuy::.ı. e ark d d • •h • haf • t d d" ..... 'IJ _ı.. • ii<Jafna cı-da k "it arkad a aşım lr Sonra, kaldırımı geçince, bir ınatı an vazıyeti rıya J evam e ıyor harh. etmekte ve şenn m ~ . atı mektcdirler. 
P onu1-nbilir11in' §ım ... O~un yanın. kartpostakı dükkaru. önünde seyre Bir müddet evvel Maarif VeklUethıce mekJteydi. Ordu~un k maBevkfny Bagrarion, Smolensk·in tc.slimi 

dl 
•ul ın...... ~z, mosyoh> daldı ve b"'klccii. De-'-al ao"zu··nu"n Siit'pagob mezarlığında bir milyona fevkalade yiilts~ktı. FaSat 1 nrkde • lhakikındak:i no-ktai nazarmı binat 

" - .. nuru . ) m • .., gorUlen lüzum Uzerıne kapandığını -" bA.-'•'- b' tin ömUIU ld "- _._ mo ens • 1 t '· e ~tif bul Yelaiz iğini sakla· ucile, Georgettc'in yafoız ba~ına ~--m ...,...,. ır sen•e g o u. Napolt,..onulıı o0udraoo, h rebeııi ver Baııklaydan da giz ememiştı. Smo. 
aıı;at j unmağa . 1un k'b yazdığımız iB&kıköy Be2ezYan Emmi gu hakkındaki lhbar üzerine mezarlık R 1 ı bir rneY an mu a 1 k'i Barklay tarafınd 1· . dis;rıj d~ n, biı üçü •. g~yret etti. yo u ta 1 ettiğini gördü. Arka. orta<>kulu talebcler1nlrı imtihan vıı.zi - sa.hasında başlanan hafrıyıı.tll diln de ~s n~ar etmek istediğim açıkça ~ns .. ?. .. .. .. . ı tft. vtcs ımı 

ltılta ınlerken d" ~u .~~nıs ken sından koştu ve yaklaşarak: yetleri ve diğer okullara nakil lşled devam olunmuştur. şimdiye kndnr ya- ~ye_ .. ıun uçunc~ gun~, yanı ~ustos-
ev.,. ten söy}\yeb ı·u~dugünü ha - - Beni mnzu .. görün, dedi, fa- hnkkında. VekAlet al&kadarlara bir e- pılan hafnyat.ta defmenln mcvcudıye- gorınüştu. ımaksndı, burada t~ B~.atıoıı, bızzat Bnrklny a ve-
1 . elden itin 'lı ır mt~ Bunun için kat iböylc devanı edemez nrtıkl mir göndermiştir. tine dair bir fiCY bulunn.mıımışt.:r. Da- Napolyıonh1l .• d yeni bir Os- nlmc'k uzcre Barklay ordusunun er. 
crı ertesi &:'lİ~ l ~ h~ztT)adığı cümle Her nkşam rahat r.&hat arlcadaşı Bu okuldQ.n tasdiltn&mc ale.e&k tale- rül&:ezcde bulunan 110 yasın: :ır Oinyepc:~ -'ftd 1 erı.n c kt' k:anıhnrbiye r~i general Yenno -

ac>rg t e 1rnraxtı E t • · zl ko ,_ . . - beler glmıek istedıklerl okullara tas- muhnclr de belediyeye mUrnca c- terliç vucu e getirme 
1

' • Jov'a şu aşağıoah mektubu .. 
tdiy e te gel\C S · r eaı glin nı n "?"şmtııt ıshyorum,. fakat her dlıknamelerinde )'B.Zllı 61IUflara imtaıruı/ f!neyi g&nen illlzynr err.ımlnln J~aya~ Ba~lay, şehri terketrnckte ~ıraz derm' . . • gon • 
du ~~u. Diğer .. uzenne'a .. refakat ak.tam z 0·1a refakat edryorsunuz, sı.z olarak kabul edllcceklerdlr. Ance.k ta iken kcndlsile arkadaşlık ett:kl .'e eç.ikse. mahvolı:ı.cnğı kanaatmde işti. . .. 
flldc'"ihayet dii gun~er de oyle ol ben de hiç bir şey söyiiyemiyo - bu tasdiknarnelel' :lstnnbul Mnnrif MU definenin yerini kendlslnln bilditınl i~i Badday bu hareketi ynpmakla, . cc.:: .. Bu hroeketınızın manasını 

ederek d nli, bır fırsattan isti- ruml» dUriil~ce t&sdlk edilmedikçe mute- söyli~·crelı: aynca. ha.frlyat için mlls:ıade .. Sm 1 , ş hirni terk etmekle hır turlu anlamıyorum~. Niçin ka-
' e İkanlı €Üzel sarı - Gcorgette bu itaba şafmlş gö • ber e.ddcdilmiyecekttr. istemiştir. yanı 0 

en&K c Ç)YOTSunuz, ne var~. Allahtan kor. 
pek ibitkin bulunca tel5§a dülJllÜt- Patron ofallamış, pot kırdığını kun.uzl. Kaçmak için sebeb ne idi? 

Posta,. nın 
bi romanı 

... -···· • c.1;. •. 

t-ü. Hnlbukı, ilk defn olarak eve anlamr.ştı. Fnkat geri döneme.mi§ Bu adeta Rusynya bir ihanetten 
neş' eli gclnu~ti. O gün çiftlik sahi- ba!klnyı ağ-zır.dan çıkarıvermişti: başka ıbir ~ey değildir!.>> 
binden vazifeye .kabul hnberiru ve C(- Ben böyle dolambaçlı işleri Jf. 
ilik maaşını nlml§tl , Patrona isti- hiç sevmem, beceremem de .. bana Rus ordusu bir defa dnha Nn. 
fasını verirken cnnını sıkan bir hü. eski bir arkadaşım olan beynelmi- po]yonun ellnden knçmı§tı. Nnpol
d.ise olmuştu. lel inşa&t şirketi umum müdürünün yon, bir karnr verebilmek i~in her 

Biraz üziilmüş, gene ynrası neş.. kızı müracaat etti. Sizi muhnkknk şey.den evvel Rus ordusunu bul • 
tıe;rlenm.tui. Uı.kin l.sı.anbuldan u- b ma'k mecburiyetindeydi. 

-

/\ - 22 - Ya.zan: Nusret Sala Coıkan zakla"•Jgvl ıçin bu hudise üzerinde uraya bağlamam ricasında bulun- 19 A vyl- d .,.... k du. Maaşına zam yapmamı istedi. ğust.os günü şafakla bernber 
_ -ı- ~ lt\.İ zanncd'y "" 

1 
.... d .. ,.,.

1 
n'le ..,ikayo.du. 1 - Bir çaıe düşünmek lazım kı- urmamıya ar<tr vermişti. Evvel. mareşal Ney, kenar yollardan do • 

.ı. .ı, --. orsunuzr rtıfUn e, goz Y-"$ " S . -~f l d d b --"L! ı .. dd'd · l Dostumun kız.ini kınnak mecbuıı·-~ı. rnın edi)ı:orum hanımefen - Hnk"ııı vnr nnne .. )fte bu gii ~~I cnı _ıg a e ~n. a .?mın u ce vuıu o an mutea ı nca arına !aşarak Smolenskten çıktı. Cönder 
- il" nahı kendim:e beraber ol-tadan kal- gunalıı tamır ctmcaı ım'kanı yok. rağmen maa~lnR cüz'i bir zam yap- yetindeydim. Çünkü, onun istediği diği bir ke.if müfrezes.i, 18 Ağus-
Bunu ır ~ene;:in bak hm .. • dırmak jçinJ ölümü g-Oz~ alcl~~· mu?.. . . . makıtan çekinen pntronu, o, daha fedak.arlı.ğ-ı yapacak vaziyette de.. tosta Smolensk.i terk eden Rus or .. 

l>11Jile ee _!'2Ylcdikten sonra bepeini Kcşld ikurtarılmaeaydnn, çokec::egm Gozlennden lki d~~n yaş daha vazifeden ayrılacağını söylemeden. ğildim. Bunun üzerine o, kat'iyen dusunun, Petersburg istikametinde 
~an c;ılcırn lfttnhyarak ağır ajır oda • ıztıraıb, dı.ıyncağın acı bu kadar a~ yuvarlanırken h ııını iki tarafa aaL odasına çağırmış, mesaisinden mem ifşa edilmemek şart.ile, her ay bana değil de, Moskova isnkametinde 

Scd d 1 tı. ğır, 00 derece feci olmıyncaktı. ladı: • . . nun olduğunu, ııinıdiye kndar bu otuz lira getirmek ve bunu benim ric'at etmekte o1duğunu ihabcr ver-
ky k' bu söylenilcn~erden bir Anne, belki ibHerck, fakat netice. - Hiç anne .. o, evlendı bıfe .. • fıT&atı bulamadığı için bunun mad. sana zam şeklim:le vermem tekli - di. Mareşal Ney derhal Ruslnrı ta-
dcın.c'k i ~amtştı, Nazan hanım ne sinin nekı böyle olncağını düşün· - ~hn!: 

1
c;ok. fh:k_kynptın 1 di bir delilini gö5tcremediğini aöy. önde ıbu1undu.» kibe koyuldu. Mareşal Ney ordusu 

3 Yor, neyi kasdcdiyorou) miyerek bu maceraya girdim. Al- - e soy esenı ın var anne .. ]emiş, maaşına 1 O lira zam yaptı- Patron bunları söyledikten son. Valutina dağı civarında Rus ordu. 
rA'k.ça jğful edildim. Bu günahı is- affem.izin namusunu kurtarmak için ğın1 ilave ctnıİ"-tİ. ·· • _ _ı v b n.. ,.._. ._L ·-ı- · n._ _ fed ,_,, 1 v S f l ... ra, uzenılQen nglr ir yük kalkmııı sunun ıou nrdcı kuvvetile mareşal 

• • tiyerek. ncriederini gÖt"Cl'.eK. li'"""IN! ncr aıuır ıga rnzıyım. e a ete 1-0 degı~ "l, 100 lira zam yapılsa, ....1" • b f N 

H d
.. "'- k f-L lı>ı.uı genış ir ne es almış; ey arasında 19 Ağustos "'Ünü, 

arab d 
de~"jlim. oşt~ on paramız ()"O •• ~at en Sedad İstanbulda kalmıyacaktı. O ., 

ev e geçenler kad 
_J._ h ı_· _ı_ ~ tli h · · l <t- Bundan ıSonrası senı'n bı'le- lbütün gün devnm eden aiddetli bir 

)L. tiyar ın, ÇU& amız, ç~ !_lyrne azıllCllllZ o an namusu. da, lbnşka bi-: vazife bulduguv nu söy. Y" 
" 'll!Yar k d '-'·'l..:nd' M"' '""'"ti f lı ıı_ _ L! •• .l.: d b ,_ ceğin iş delikanlı I> diyerek kesip muharebe cereyan etti. Her iki ta-
cırı d n tn, uzun miiddet de- ~ J, •• u ma .. n .. ne es a yor, ınu. z ıou.~>"'ı: onu .a enm .asıvet- liyerck te-1.:kür etmicıti. Bunun Ü-l e b .__ı_ ..:.:-~ı k da Bun b 

1 
.,.-- '" atmışu. raf ta 7 şer bin adam kayb ttı. Ka. 

'rıi en u ba""'"nhk.tnn m;z}c- ya:tağın ıçaıae b~ c ıpır ya. tim. u .. gene omm.. tcmtz emem zerine ha'-,.ete dücen patron zammı ı-•- ba v h 9tığı ...... "- l!-----l T"- 1 !\"-''-- _ ..ı di " " S d d N · · b h ,_ ran ~ stıgı znmnn topçu ateşini 
l lı!rn\.t,ştu zScaml an. kızını başucunda bi i.Y"""""~~-ı_ -· • _ı eo_ı U\Zlm ıvhunnıa a<ıe e bn - anne ben 3-0 liraya kadar çıkarmıştı. e a ' evının u are~etini durdurdu. Barklny, meV2.ilcrini terk 
le.~ ,, • tnanın ağlamaktan - ~<n:JC.ym uu~Mln ..:reıma .. yapayım nu .. ya aşımı alıp or- 30 lira zam Sedadı Layretten öğrenince, beyninden vurulmuşa ~ ~ış " · 1 _ L_ b'J-- .. k- ...ı_ 'L.. ~- _ı .__ • .L.-1 ı. d n d'" .. .. N · f k d l ederek -=rk i .. t\knmetide lic' atine 

·• ~ e j' gözluine, 0 içe.. nası °=:1 
0

0, ı.-~ç gune llVitr ~ ~an KD.)'IUU ayım, yanu . • • hayrete yuvarlnmlg.U. Bu yanında onmuştu. evın, ar in a o mıya. r-

ttrıc .. · fcraiz göz.ler'ile, foknt radan gıdiy~r. Ben gey'l'et ederun, Dud. l'JRl dişliyerek bil§Hlı çalıştığı ad m ·ç· · b ts' d' K r izzeti nefsine yeni bir darbe devam etti. 
- lÇScıı Şefkat dolu <Marak baktı: Ağa.beyine hnstcfliımt beHi etmem, öte .__La ,.,.vı"rdı' ' etuu' • • ! ın n\ııs edız l· kıy. d-:ı. ·_..ı·. d AL} Valutinada cereyan eden bu ,. 1 ""' b d b 1 :L it . hi \IU«I ,..... • m yem mı an yor u "'O sa ana ıncırıyor u. K. ı sıra, para He har."-, Fransızl.ıra çok pahnl Y mal 

"~ eı::~ı- .... ı:ı a~ımıLa bu a mı u surete onun ınare etini te 'r et- - Bi:r an nin "---nlıı-..ı__ t.• :-ı · · d" _ı • t'"" ' "' &dadı İstanbula bagvlıyncak, son. :o ~tı) mesine d d • . ıou ~ mç ~en mı uz.oımış ır ohnu~tu. Rusiarın anudnnc müda 
~nın lim k"f'' .nd ki B e mey n vermeyiz. ~ne razı olanlıyacaiını d"şün~ - Sedad, gene menfi cevab verin. ra ıtekrar münasebetlerini ihya ve- faası, Fransızlıı.rn çok zayint ver -
tı:ıı.l bir onb 1'!ı_u dre~gJI e uK!ad~n808unrsma .. U"tu, Selma m ___ 

1
_

18 
nuyıor musun Selma? ce, patron ellerini oğu turmuş: silelerini mi arıyncnktı? Bu, düpe- dinniş, bir de Güden gibi Napo~ 

y ı B Pem e u;: aıısa an - " Cfillt - D-..1-- ne yapnbı'l' · '.ı ·ı_, • • · d .. h d" lbi - _ı_ d k d d'"' allerden bı-a ını .. .. v _ı· • • ibkt..:1.. ~fi.(l ınz anne.. «- ncT ııunız ıçın e guna uz r - sa a ası~ ı. yıonun en sev ıgı gener 
- n onune eguı; nnnesırun y.iizünc ı '"'"•J'ordu, sözle. b~asız bir çocukla Aakm · · b--1 · · B 'f • N L 1 b -' n'nı'n ıL,.,vatınn mnl olmu.,tu. . A ('"" çok f • b' S 1 ! . ıçıne m- ı::n.-aen gıtti. en vazı cmı yap - ene!t e y.uzunu ~urmu§, n....., . 

ttı 11,. n~ainın k ecd1.d
1
1:__ §~Y be ma rine devam etmes.ini bekledi. Hiç srl çıkabilirim. Hele ağabeyim du. ıtım.!» deyinc:: delikanlı irkilmişti: şiddetle reddetmİ§tİ. Nnpolyon 24

1
2 5 Ağustos.. ~.c-fll 

.., eli . ı ~nuş, uruş - bir hareket gömıeyinee ıordu: yarsa.. Sö'zl · . d h' b' p b h 1 _ Smol·-.... ,_'ten çıktı. Birknç guıı on.. .alı CrtJti avuç} m • • }d Bund v «- ennız en ıç ır şey atronu onun U a ine §aŞ ~•'°"!' ov• llnr 
elleri dudak! ~çıneh a 1:. .. - an eonıra, ne ya.paoagız Sedad, evde nnne.smı, ihtiynl' anlamadım, ikimiz demekle benden maktan kendini alamoın!.fll. cc Rus ordularını., geçtıgı vo ) 

aT na er gotü. annd kadtnın bütün gııyretine rağmen. başka li:mi kasdediyorsunuzJ » t Arkaıı var) (Arkası sayfa 
8 !Ü~un 1 

de 
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Baberleril 
o 

' İ • d • Bartında 
Halkovinde açılan zmır e ımar Asker ailelerine esaslı Adalı vı·yan d 

kurslara birçok fa ı · et. t şekilde gardım a a 
tale~e devam ediyor a 1 y 1 a r 1 yor gapılacak &itan ALdü!LanUde zarar ver~ek livanlann 
İnEg.öl (~U9Usi) - HalkeYimi.. .. • • • ~n (Hususi) - As • bjr- ~I zuhür etmem.it olduğundan .idi. fevkinde cihan pehlivaal 

lin YflZ faaliyeti bu.günlerde art- lfiikftrnet meydanı yenıden tanzım edılecek, ~eriııe yapılmakta olan ~; ,z:retin .tavaasutunu ka.. Piyer, Yusufun kırıp · diii 
mt1tr. ~ıtı. ç9fidli kurslara bi:r -ı.. · amhteJif olla I k ha ; Haairandan itibcu-en da. ,;;:. A hya izin verildi. Avrupayı, Adah ile tekrar :.;r 
~ tal~ ~iltft etmektedir. Bun r-urJD Y n yapa ac& 8dbJ. esas'tı \'~ ~amı~ bir şekle evvel, A.ctaı:'r~8:Y~ . ~areketinden çinneğe karar verm.i,ti. r P ge. 
lantan bırısı dokumacılık -kwsu. iması ıçm ~etltikata başian- ek. Y giyindXip kUfaRdır- Yusuf; Burgonya vapurun<la rala 
d~: ~tik el te.,..gahlarınm v-e- • ~ ~~) :- Beiedbc te-- kltlda götü,ıuelel'de b.ılundaıktae ımfb. Yaı:tıın ifınfn şftt.ayete mey fp.ekl Trahlus ... . nıeti ralımana kavuşup gittikten 
rımmı ~ ve kullımıhnesını hilde ~ faa~e dıeovam et • 900.ra, Kal'flyK:ı aahe.tfttn önü...00.. dan verau~eı:t şekilde yoluna Jj Trabtue k ... ~upgı, gene ıpelc sonra; bütün dünya pehlivanları de 
göstermek ma.ksedile Bl.M'88da'ft anebediir. Yakında Mıkimet kona- ki aıuinin ilıbml~k meeelcsini ma ıkonulrna.sım temin :çin bug"" L"" · ub ,Xgın an aa~. mavi rin bir nefe, tılmıılardı. 
buu .. ğu ::.-...Jt! ~ st "jeti iı ö .. de eeetılı bir tadilat yapı • baUinde tedtik ... ~ .. ve __ ._a ı"le ~~· bd:a!:t- "'""t.,,a .... ya-.:ı·ll1lıl' k"lulıen: duvdı .? .~sık n parlak ve fevkala- Çün1cü· Yu f b d ... 

aY'U ın;~ uu- u a --ı _ L--•- L ____ _ı_ı_. _ .. _ ..__. 1 • lcaa la~-·-, ean ....- ~· .,~ •4 ı"-l n -= ı n. e ...,,.,,._ ~ k • su• u say ıgım rnuh. 
'""""• ~ Da'l"llloa& y~r ~on , Y- --- ·urna:»>an aa o, ve po- t 1"f "Hetf le idare ~-~ı..ted:ir Bu ı.. •• __ de- - L .' • ı o ~- -tın no n rının ilcmali i.rin ge;-i ril.dikten sonra bazı ka tur e ı ııu ere mensub aslanları ko-~ · ~~ r-. ~ nta - "'4__ .L ... L d k """ 1 • rugan yemeni, hilali ipekli göm ı ı. • -

ıvam eden kadınlar fimdiden dolw ı.. ~ı · dve m:_.
1 
~m çı.. ....-a~ca ire tifler v-ermiştjT. rar ar alı-:ım•ştır. Bu kararlara gö- lele bO)'Vndan bi aycaeı&. yenıvenni§ti. 

. . ÇC&. --an vuou a ge ... ı me110. eu - o-- re V'!ll--ı.m ı hh .. ._ 1 1 ... nd geçme r parmak Piyer çok k ._ . eh 1 
ma tekıtiığinı Jca.v-ramış bulunuyoc. retile bİRenln harici manza-ıası gü. , .,-~uı .. aa ud edenler me - .. a ın ıgı_._ a güınüşt.e.n bir kordon, idi E 't M .. ~-rnpa~ :oır hpl ivaa 
lar . .Bu kursta aynca ipl·klerin be. z~r. Havza HalkeYİ geaçlifti mur vıe mustahdem iseler; ellerine ucuna t~ılmış iki kapaklı SerkiS<:.f · ve ; . ?8Y?. ıyer pe ivandı. 
yazlaU.lması, boV!>nması, ayakla ı:-refp~a•...t- 558 inıcı," Mumcuza- •:t geçecek pıaı-an n yüzde ıbiri dogr~ u. saat afmıştı. O da çok :yı bıhyordu kı; Adah ;,- '"'""' .,.,_.... muvaffak bir temsı'I U4JOdı" dan do~ k Ad lı. b Halil, Yusuf rl~iidir. :ifleyen Çtkrtkb yün eğirme. iplrk dede 7 4<> net ve Hdçe§melikte 7 75 wvı . ~··•J_ya csiJerek mutemedi<?- .. 8 uf temiı; kıyafetk beş on 
bükme usulleri de öğretilmekte. e!yılı so4Dakların kanalizasyon in • Havza (Hususi) H.alkevi rı ıvasıta;;.Je betediyeye yatırıla _ gun kadar stanbulda dolaştı. SaTI, Evet; Adalı Halil, olckalı, bazulu. 
dır. patına ~aRtna&I. için hazırlıklar tema! ,ubesm~ memub amatörler, ~r. Y~lmz, 30 liraya kadar ;:~~eştir~olyonları, örme kesesine ~:; b~~~~::~~:~li, ceııur, cü.r'et.. 

Dı,ğıer kurslar ortameırteb tale- yapılmebadw. on beş gü.ndenberi provaı&arı.ııa de. ~ ~ üCret alanlardan bir şey Ad 1 ·t.k· . 
beleriıni imtıhana hazırlaanak mak Güınrü'k karpttnda Atat.ijyk cad vam ~ş oklukları Vedad Nedim kesılrniyec~tir. N eda ı na ırdı. On parası yoktu. Fakat, Yusufmı zekası kıvrak.. 
sad'ıle 8ı!iiJan ikmal kurslarJ:dır. desile .Cümbu?yet caddeleri ara • Tör' ün <ıKörn faciasını Cumartee& .Bü.tU.n ~snaf ve tiittarın Ticaret m::dı~~~ktı'.: · J:liç bir ~? yap_ lığı, yaradılı~ı Adalıda y~ktu. 
Fransızca, matematik, fizik kj.rn"'~ eındalci par~m et-rei yaya yolta. günü alt 1 b .. ük bit- hatk kütl . odasııxfaki kayıcHan alınarak <l Jc : gurctır ve gureşten P~n, Adalı Halil üzerin<leki 

-··J rtnm lbeııon!a iftta9' Kadife'lt~ """ uy ea rooelerine ın r d 1 e- para azamrdt. ~Kilesi bir parça z.ayı'-a idi. 
derslerı de bu kurslarda tekrar e- d ı,.· 1 't .' -'--- b • l.u.zu.runda muvaffakiyet&e ı:.em.il et yn ... nı..·ı 'ki .a _ ı urum arına gfüe HaBbuki; düğünlerde ve iddialı ·~ 
d·ı ,.... ........ ti d" "lmek'-~· e ı yo un :rıııvıye!i ve YtnUH e - oL.!L ~ı eoe erı yardım mikt d .. _ı _ _ı Bu edbeble; Aaalıvı Avrupaya 

1 ıp ~ .... en ın '"""'~· &nhtRmMi, Bayıaldkla rriltnn d'11. ~r. tesbit ediLttı:sı... arı a gur"'9'oeııae daima hasımlarile güreşi götürürıken evveli, fstanbulda on, 
Halkerinm 1500 tane kitabı ve vwı :İnfMl Ka~-ada tun.tıilt Gençler tarafından ~ la.. Şimdiy ~d· · b . ayırd edemediği için eline çok az on beş gün :kadar bizzat kendi ao.-

birçok mecmuaları bulıman küıtüp roHa111n ~ına tordan çdcilme _ tilclil Mar1ınnızdıan aoıva Halhvi fut:ile de 2 • ;w': eledıye D'Wri - para geçerdi. )'unaralc idman etti. Adalıya, ala.-
haneei gece gindüz ve haftanın aile ~ ~ 900 ve 9-01 Reisi Yuauf Selim Akın, Halkevi bu ay; a ~'i lıra toplanıyor ve Y118Uıf gibi, Çolak Mümin gibi franga güreşin girdisini çık.tısını öi-
hergünü aıçıktw. Bu ay içinde aça. eayılt -*•illarm pan.e ~arik e _ gayeleri ve faaliyetleri hakkında du ı::r~. aılyc taksim ediliyor- Rüetem. ve Hergeleci gibi hasımla~ retti. 
cağı ikinci kitab sergi&{ içtn hazır- ...&ı bir ~e4ııte tamiri için 18Emnhı bir hitabede bufunaıut müteakiben · a 1

., yar?ım edilmesi ıa.. rının dinden ödül almak güçtü. Eb f • • 
ı•lar yapılıuaktadır. tecl>trler alttNalftW. Bütün bu yoL Kör piy.esiDe başlanmıttır. Büyüle ;::".gelen. aı.ıelerın sayısı şimdi ~a; Sultan Aziz devrinde oL ti B ıd Ne t oı.b. bu ayrı tar ıt

luın lıamiri lttH bİl' amaada ikmal bir dikkatle hazırhmıı olan bu pi- d 1 ~~ştiı-. Bu bakımdan yar. duiu 8'Ö pehlivanlara bakmıyor _ dıi. e e:! yu bi~rı kır tutul fU en • 
edilec.ebir ~ kör ro4üade Mitb&t Cebeci, ım lflllın yenicien tanzimi bir za- lardıı. ne mansus rço .. oyun arı vardı. 

Biga Halkewinde aile 
toplaatısa 

Valillin teltitleft Amca rolün~ Tahain Seç!An, kadın z:ıret halini almıştır. Yeni tahsi . Halıbl; SuLtan Aziz devrinden f Adalı~. be! obe~~n zarfında, ala-

v ... li F--- _ı ·r L..._ı d" n__ roll&nde Nezahet 19"c ve Sal!h Bey }it şeAdile aylık yardım yekunu _ ~~~ pdılivanlar bile ıtdalete düş ~all{tl .~ ... gurdi~şın li baJlı oyunla-

Biga ( Huswsi) - Geçen ayin 
~n hakaeı g~esi ıehftmiz He&e. 
viade .Biıalı. ÜnWenıite gençleri 
larannda.n çok nezih bir aile top
lantısı tertib edihniş, Yükselt Mual
Jim taleboeioden Kemal bat1aQRlçta 
ccMılli tıeeıaRtidün liJZum ve .Fa,,da. 
1arını tcbMiiz ettiren· irticalen bir 
~ yaprc•ış ve söı:ii kaza 'kay. 
makam.ına Lıraltmıttır. 

.. uao .lKSa• un DVnlU'V'& J!!_.J C h"d D ... nun 600 'ira ğ' .. ~erdi. r.n ogren . 
riaıtik llamc Boata ı ı · rıo a.ncıe a ı ogrud çok muvaf- · Yl geçece ı tahmin e- , . 

tu ~ • • n ı yo ınışa • fa.le ~l . .1 . akcliWe dilmektedir. Adalı, Piyerle yaptığı mukavele- Piyer, Yusufa da alafranga güre. 
MIIU tdtif etmiştır. . • ur ve ıeyırcı enn t K • eri • den çok memnundu. Nasıl memnun fİ bizzat kendi göstermit(i. 

Pazu günü Karııyak.aya giden rım bzaıımı~archr. Kör pjyesi ya- Şe'hr' .onanma sap erı . . olmazdı. Üstü baoı dbiae gı tl v
1 

Lakin Yusufun rutuşları. girişleri. 
Ft1ad TukıMtJ, yapılmakta olan yüz_ bn kazalarda da terneil edilme« ü. k ımız<le, ?ava _teJılıke&ıne bir parça yemek, çoluk ço'cu"' r ~ kavrayı,Ia.rı Adalıdıı yoktu. 
~ ~ m~k8'arinı da biT ~ere fimdid-en fa&Üyete g~ilrruı ve h=~rıJ.nma ~ıp;~~en _kazılması on para görmüştü. gu Adalı, daha küt ve kalın yapıla 
müddet tıddb ettikten_ sowa Halke- tcah eden •ırhklara baflanHmit- f . a~t teblıga~ uzerm(o halk Sonra da: bir sene hiç durma.. bir adamdı. Yusuf, gövdesinin iıi-
vi~e .. ~: Kar§lyaka ~lik tir. aa~y~ J~ış ve ınu,ayyen rnü1 dan her ay elli altın Napolyon ala- liğine ıraimen çevikti. 
l'lii>llMl de z~nret eden vali,_ bu. ~fk tanısil Vc~Jköprii ltazasıada det ıçınd~ sıperle~ kazıımıştır. Ya_ cark.tı. Üste de on para sarfetmiye.. Piyer; Adahyı d.oğrudan doğru-
rada geeçıe.le apOI' harelr.eüen liai verilecektir. pılan kon.rolda, sıpcr kazdırnuyan cc&cu. ya Londra ve Paıise götiırıncde• 

bl_m~?ığı a~ia;tlm.ıştır. Bu siper- Şa.ka değil; 'bir senede tam altı- evveL Viyanaya götürrneğe karaı 
Kaymaluun Hikmet Arar da biL 

beda\te söu başlıyaralt bu aile top
fanttlarının memleket iç.in iyi bir an 
Latma ve kaynal'lla hıHUle get.ire
bi'leceğini veciz bfr ifllde i\e anle.t
ınıştu. Müteakiben gene bu gençle. 
rin müzik program: başlamıı ve ge 

( .. la Çocuk Esirgeme Kurumu Yuvası 
lenn uzerlcrı, yağmur ve kara kar yüz altın lira idi. verdi. 
şı ıö~~e-;:~ktir. 15 Temmuza 'kadar Adalı bu parayi ölünceye kadar Viyanada meşhur baş pehliva"" 
hepısmın · t'"' ·· ı 

) 

ce yarıs~na kadar türlü oyunlarla 
eğlerulmi.ş ve bilhaesa aKağıdhanel> 
oyunu oynıyarak hazıruna ka&.Jca • 
'balar içmdc iyi saatler yaşatılm}f 
davetlilere d.onodurmalar ikram edi
lerek tophmtıyr. son verilmişbr. 

Şarkışlada mekteb inşaat 
s:Jıas ( Hulf'.ıM) - Şark.ış!acta 

Reçen yıl içerisinde ikmal edilen 
~umhuıriyet itkokulu binmındalci 
nok.saırıla.r Ue su tesisah tıımamlan
mak üzere icab eden intaa.ta başla
ıMılmıttır. 

-- ı-~•- ~ Ui.muş o mıısı lazım taş taşıaa gene kazanamazdı. - larla lbir kere Adalıyı denemek iL 
ge ......... tec1ır. ....,,._ t· l d'" "kl'"I Pi ımdı ~ n•naıye • yo a uzu u er... ye. z . 

- Ye oduncuların J'ft'lerİ rin mak-dı batka idi. 
. Paara. ot vo odun getiren köy_ O vakitler, Avnıpacla oo'lr. cle-
JıU~ .. ~ye kadar Karaka cad. ier1i pehlivanlar vardı. 

desinin Ziraat Bdnkası ark:ısındaıı Mesela; Ha'kirşmit, Danimnı1ka fı 

(Arkası va.r) 

postalJ'ıane önüne kadar olan kıs • Petensen, Martinikli Angilyo, Rus- PAZAllTQİ 217 1 ımnı i§.gal ediyorlardı. Belediye ya~ı Poclobni, Fı·ansızların Polpons, 7.30 Saat ayarı, 7.33 ~ ~ 
bu caddeyi temiz tutabilmek içi~ Löran Löbuşe, Löran Löbekerna ~l.), 7.45 .Ajı:ı.ns haberleri, s oo a.til 
~ gibi köyfi satıcıların Cümhu- vesaire.·· ... . aprçıalar CPl.), 8.30/ 8.4) E~ın :;;:.::: 
nyet mektzıbi arkasındakı boş so- Yu~arıd_a say.drgım. peh1ıvanlar 12.30 Soo.t ayarı: 12}3 Fas şarıl 
kağa naklini uyrun bulmuştur ı dev cu9!1elı ba.ş pehlıvanlardı. Bu 12.45 Ajans habvrle.ı, 13.00 Fas J~ 
Keyıfiyct ilan ed•lnıtstir l • pehlivanlar belden rukan alaf:ran- 1G1arı, 13.1'5/14;00 Knrışıılt müzik~~ 

Y · t' r_:__k· ga güreş tutuyorlardı. 18.00 Saat ayarı, 18.03 Dans m 
~ı ~e&rne , ı~~• <on 

29 Ha'7 ... a Pa .mı ·· d ·~ Danimarkalı Petersen in bazusu. CIPl.), 18.30 Mem ea.c.v pos.....,ı, ..... n zar .b_nun en h'ı- . 
bar er>-. • • d ·· d 20 nun mu:lüti tam elli altı sant\ın en- T'lio- Ha.ydn, 19.00 lMohmedln 

eı:ı:, 'l" .. rımız "?, .YUZ e ~rpa eesi aHımrş !Santim idi. Yüz otuz ole. ti), 1.9.16 Köy haıvaları, 19.30 
ve yüzde 30 çav-dar karıştırum:ş k 1 k .. '-k 1 b" hl" d 'll'!l,,.1 ve ajans haberleri 19 ~5 ~ · t" •~ · k l w b a ı muşeK. e ır pe ıvan ı. ~- , . 
yem 1P · ~A:ıııeıc çı arı maga aş • F 1 M t" ikl" A • L_ "'-•...M 20 15 Radyo gazetesi ~ l ransız arın lir ın ı ngıryo- • ..,.,,ç ... , . , ...1J 
amnıştnır. su bir dudağı y~rde, bir dud.ağı Bir ~ ~~küsü oğ~yoruz _.......J 

Dığer taraftan Şarkı,la kazhtn
Hlan geıçmelcte olan .::iivaa..Kayseri 
toseainin ıanzalı olan kııırıMarı üze
ıjnde faaliyete ~çilmi§tir. Bu yolda 
büyük bir çalıffJl.8 göze çatı>rnakta
\hr. 

MujlaClae yazıliyor: Muila Çocuk Eaqeme KunHRu faydelı me
Aiaine devam etmektedir. Son günlerde bu faaliyet memlekete bir 
çıocuılc yuvHİ kazandlTmlf buJun~pr. Bu yuva va1imizin el.ile açıl • 
m'lf bulunmakt..Milr. Reeiın yuvanın aç.lttında hazır bulunaolan gös • 
terme!lctedir. 

A .1 K f gölt'te kuzıguni hır Arabdı. tıanln türküsü- ıt.~ Zıraat t~ 
MUapazarl • arlSU JO U A~ilyonun boyu iki metre ha- ve Topmk mahsulle!'· borsası, ~ 
İzmit (HW1Usi) - Adapazarı ile zula-rıntn muhi.ti kı-rk sekiz santim Solo şarlola.r, 21.25 llioşbe.t), l 

Karasu arasındaki yolun in.şaatına kli. Sentomdc mü~ <:Pl.), 2.2.30 Sa&tf, ifl, 
~lanmıttır. Bu yolun yapılacağın Fransızların aFransız aelam» de rı, ada.ne habet:lerı, borsa, 22.46 
dan bütün Karuulular memnundw. dikleri PoLpous bu saydıklarım peh müziği (Pl.} 

- 37 - da)dan korkardı. 
çarlığında bir (Ruputin) B~a;, muhafızi' yedi sekiz 

~ardı. Bütün Rus saraylarını elde (Haaan) paşa ldmeeden çekinmez. 
etmiş olan bu adamın birçok ma- di .. ne paşaları; ne beyleri odaeına 
uralarını bılahare öl.dürüldülcten kabul etmemiş; ne lcimeeleri itab 
8011Ta gazetelerde hayret ve ibretle ve rd&ir ile azarl.amıftl. Adeta 
okudık. O; yalnız Rus çanna hu- BefÜM.atın ikinci Abdiilhamidi idi. 
liil ile kalmamış; papas kisvesi al. BiT gün E.büthiida beni Hasan pa 
tınıda müthiş bir feytanatla bütün pya gönderdi. Elime ufak bir ZM'' 

Komieer bir afaUadı.. ben de ı -Zat.ialıleri efendi hazretlerinin ıdum.. Sultan Hamidin saati saatine ıt~umuzu kahya efendiye ver--;;; 
kO'llktum!. Ac~b:ı ne vard~) ya~ında mı bu.lunuyoraunuz) diye u_yma.zdı •.. (Her kemalin bir zeva. aın... . . ,>! 
Zavallı komıser iatkın hır halde: sor<lu. li: her zevalin bir kemali var.dır.) • Hatırıma hıç bn şey geltrı il' 

- Emir buyurun paşa hazretle. İç\md81l sevindim. P'raşa beni derler. Padişah belki bfr gün EbüL Mektubu aldım. Fatma sultan111 ~ • 
ri.:. diye dimdik vaziy.,!?t alıp bek - muhakkak tanıyamamıştı ı. hüdaya kız.ııcak; yahud onun al mas rayına gitıtim. Kahya gudubet • 
ledi. - Evet cfenıdim. yonları birdenbirı: meydana çı.:lcı • ratlı bir herifıi. lki saat bana: ~ 

C6türdüğüın mdttubda acaba - Hakipayı ı'ililerine yüz sürdü. verecek; gazııba maıuz ka1arak (Nereden getiriyonıunuz?. ~t" 
EbüDıü.da efendi meçhul bir tcşek.. ğümü lutfen söylemenizi sizden rnaamaiyet Fizanı boylıyacnktı?. gönderdi?) giibi suo1ler so~.dıJ~ 
külün mevcudiyetini mi haber ve- çok rica ederim. Şu halde; ıbenim kendi boyumca sonra zarfı yırttı. CözlüğünU t, 
riyordu) Yoksa bir çete mi va.rdı? - Başüstüne paşa hazretleri: fnlcı düıkicöncağızım bana kUfi de- Mektubu okudu Okur okuınaı 
Ne vardı yarnbbi? ?. Çık1yo.rdum .. arkamdan seslendi: ğil miydi? Para ise; ayağıma geli. ağ kalktı. Önünü ilikledi. f ııl•' 

Pa§a koRıisere: - Mahmud Saim bey .. dedi. yordu... Kadınsa: Cti-nün yiımi - Mahmud etendi zatı derjalll 
_ Dinle .. dedi .. EbÜlhüda efen.. Eyvah •. demek. herif beni tanı. dört aaatindc sakalımdan hanımeli- neleri mi?. Affınız.ı n.ca . e,ult•• 

di hazıw:AJer.inin •tezkereleri geldi .• yom~. .. nin eksildiği yoktu?· Bu mir.k ko. tamyam~mıştım. • •• . ~mdi rrı·· ftıf 
Zilc.ir günleri tekkesinin etrafmdd Gu~.: . . . . kulu nıimetlere ~r&örlülr. edip de h_a~r~t.lenne tebşıre gıdıyo_ru piJ • ıı' 
fıat~; dondunnac\ gihi ltim8"'Jer . - itin resmı şekli bittı .. dedi. EJbüllhüdanın peşrıe takılmak; ve nfinızı duyar duymaz bıt.e ~ 
toplanıyormu!J .. ora&lnl adeta çar- l~i. aa.U:r <la hueıusi ko.nuşalımi .• nihayet günün birinde de ya Mar- k~dar m_emnu? ~lacaklardırd•i1' 
o-ya çeviriyorlarmıg .. efendi hazret- Bı~un ya? Matbaa açtın: kır· marada de~ize atılmak veya Fiza .. dı eferw:lim .. ş~~dı .. haren:ı"'di···. 
leri bunları bir ilr.i defa çömeze madtğlınl koz kalmadı.. TlyatTO nı boylamak muvankı mantık ınıy- ne koşarak gıdıyorum.. f1 J,ell~ 
1t--l..·-··- faL t d" 1 t 1 lrumpanyaın yaptın! Oynatmadığın dı) Hani bir (manıtık) okumuştuk Kalı.ya bunları eöylerken ,.ııv 
..,~ .... ....,.. ..a '"'~mııı eır.. k 1 d S b"'L d ... k ,_ 1m H•Y ._., yarin zikir güi iımt. dik!k t i8t _ Kar~öz a ma ı... e una ne bar- va?~. ( Mecelk) yj ezberlemiştjk e agzırn açı ı-.a lfll .. iilh\;da J 

Rus pr~ernı ekle ederek sefih nn içinde bir mektub verdi. 
qk maceraları yaf(lmlftı. (Ebül - - Mahmud Hoca· dedi, 

rim yarm hu müa.".eb t ~ h e.f dağı gibi bir falcı dükkanı kuTdun .. ya?) mfuıltahakını versin~· Eb 1,_,.,ıftl •· e sız C'rJ • l 1---1 ,_ il b '-la · b b · · yo Pi it•' bunu leri toph.Yftcak.aınızl. A,.aklarının güze IJUZ arı .K.o arma acaıı; rına Netdkim a'klıma selen l>atıma ru uraya aca n nıçın ? Sıı ~ 
altına el~r sopa VlKa<:aUllllz!. süJü:e rıtc'a meşk yazmıya k~lluştın .• gelımye batlamlfll: M~tubda n.:. yazıyord~• ft~ 
Bir daha Betikt•ı semtine ayak Bari aıUk şu fa~ıl -~~ alım zaha Bir gün (Fatma) aultanın pır. benım geldıgınu du;; hıtll8'ı:; 
basmanıala~ı~ı temin edecdtainiz:I. yanında aa~ık hır muricl ol..· Ol- lan.ta ltü.peleri kaybolmuş.. zabıta memnun olacaktı?· ~ derde 

hüda) efen<li de koca Osmanlı im- Hasan pa~aya götür ver. 
paratoırluiu paclitah sarayında aca- Mdcıtubda ne yazılıydı'?. 

Hayret ıçıA<ie kalmıştım .. bütün maz ıru fazilettfı hocam~) 1 haftalarea çalışmış meydana çıka- raya merhem, hang df! 
bu patırdı bu gürültü iki fıetıkçının * ııamauıft. Yedı sdciz Hasan paşa olacalctım> . y• d O 
bir don'dunnacının beş on para çı_ (Ebülıüda) sultanlarırı sarayına uiratmJ.f: ')efik paşa uğraşmıf.. izi Şöyle bir tak.rıh ~t'f1!llt"' ... P! 

ba RaeputiAden daha büyük vr. şa.. Bimwyorum'?. 
yanı hayret bir nüfuza malik değil Oda .kapısında hayli bcJdedik. 
ıniyıdi? ten aoma p şanın yanına girehil .. 

karabilmek mtiyacile tekkenin ci- .mai öıai girer çıkardı.. Fakat bu bile yok... Nihayet sultan (Ebül- giaıem de bir dışarı 1~:ınd•" cif 
vanna gelmiş olmalarıra mi aiddi) gİrİf çıtup onun bir korkusu vardı: hüda) ef:endinin keramet ( 1) ve kadar bçacaktıın kı a~ errıi~eC~; 
Khm~r; adam vaziyeti alarak: Hafiyelerin J\Jrn:ıHarına mantt ka. himmetine { ! ) müracaat etnüşl SuL oğlu Riitıtcmi~ oku yetıc•b• ~of' 
- Başü~ paşa haz.retleri.. lıp da Yıklızdaki büyük itimadı tan earaylacından günün birinde ni- Ah Elbülhuda ah.. tanlll ~ 

dedi .• Yarın onların ayaklarını kı- byf~etme'k:I. Bunun için; birçok bayet başına bir kabak patlıyaca.. tubda ne yazdın. da ş;>;ur•Y• ,._ 
ha§ racağım.. bir daha Köprünün bu eultan saraylarına beni tavsiye eder ğını ~ •• (Bu ilimde yeditulası nuzuna 90İcar gibı .. b~~ün'? Sır 'f', 

E.bülhiidanın Yıldız aaray;ında dim.. mektubu verdim.. açtı oku. 
çeviıdıği entrikalar; oynac:Hğı roL dul. Hasan pap benim müteadtlid 
ler: hele suk~n saraylarına gizli nü- işle.mi bilirdi .. boni hiç sevmezdi.. 
ıfuzu, opjektıflc aydınlatılacak o • l!'c!ktubu okur o'kumaz ayağa kalk
iunu rsa: Sahnede bfo bir Raaputi • tı: 

ta:rafına geçemiyecekler... dif. Lateşbih: O usta, ben: çızak. olan fazıl muhteııem Mahmud Gaz· tun. Şu kapana. duşu 0 ypaJll 
nin haıyalt tecessüm edecektiT. - Başüstiinc ltoca efendi •• 

Sultan Hamid gibi zeki bir adam ii9tüne evladım.. başiistüaet. 
tEl>u ~l.lidanın) kerametine nasıl Diye tekrarladı durdu. 
inanırdı) Hasan paf8 acaba beni tanıma-

Şey!ıin kerameti yalnız kendi ri- mıt mıydı?. Bu ne iltifat~ Muha:k 
vayetine mi müsteniddi~. kak beni tanımadı!. 

- Bir daha efendi hazretlerinin tim .. Fakat sözün doğrusu: Biz u ... nevi IWocayı orayı ismetanelerine de ben saJl3 hır oyun . ~ 
küçük bir ~yetmi duymtyayını'? iif çırak; ikimiz de nyni fabrikanın g.ii.nderiyonım .. ) diye bir tezkere cak mıydım? k ık haıJe·~...
Alimallalı o ei>isderinizi 91karrr malı bİI' hokkabazdan başka ne YazıIUI. Beo biliT miyim bunun UMn k'iırrna a~':uıveÇhe ~ 
hepinizi ç.öpçü onbatı•l yapıanmH idik? böyle olduğunu?. Ebülhüda zarfı lari düfiinürlten. ~. ~· 

Komi9er sapear. oftıwttu. Yer • Fakat Ebtiltıüdanin teltlce ve ko- eliıne tutu,§tul'du: ya arzı endam e~tı·sultan ?.-, 
eli. derıı bir .temennıı edıea:.elt ç.lkıp gitti. naiına sak sık gidip gelme.kte ben - Hocam; dedi: Fatma su1ta- - Buyur~~_. prıı 

Pqa ban3 döadii: de k,eodimce bir tehlike hieeediyor. ni.n earay.11aa ~decehin. Bu mek • (~ 

Abdulhamid sarayında <Fehim) Zile baetı .• gelen ltomiaere: 
pata en koıkulu bir şahsiyetti. - Cözüni.idi açın; heri.Her .. 

Fak.at; Fehiın pafa da (Ebülhii- ye bajııdi ••• 
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21 Temmuz SON POST~ Sr 

1 Son Posta 1 S P O B ( "Son Posta,, nın bulmacası: il ) 
Bunlardan 30 taneıini hallederek bir tzTada yollıyan h• 

Dünkü ai yarışları ':*"" a:i..,,,,:- bir hediye takdim edeceği3 
ichi uasaB edilmeli mi 1 
Gönderilen cevablarıu 
neşri devam ediyor 

pan adam. (9) 

Çok heyecanlı oldu :n.:.c=.:~ 
leym <S> 

mımmm m1nHnam 
"içkiyi yasakla "Bu iptilayı yasakla 

kaldırmak ancak zeva- önleyerek gelecek ne· 
biri kurtarmak olur,, silleri kurtarmalıdır,, 

(&,tarafı 1 İDcİ .ayfada) 
minde i>ir meraklı 1200 lira &ibi 
büyük lbir pua kazandı. 

Yarışlar şu §ekilıde neticelendi: 
Birinci k~: Dört ve daha yu• 

kan ya,taki saf kan Ar;;.b atlarına 
mahsus satış yarııı idi. Atlar 200, 
-400 ve 600 liraya eatıta ~lkaeak. • 
larıclı. 

İkramitYea.i 155 lira, meaafesi. 
2000 metre idi 

• ) - Budak {Abdülkerim) de .. 
Ankaı-a tincebeci ıokalı e Pazar okayacalarımı.ı .. 2 55 8 d o -L~J rece , · numarada doktor ~mekli an Zeki L>O;;ucuT : ı _ Basra (Nimet Çolcıbi). 

albay Ali Tunca: c- İçkinin kaldmlrna.sma şicL 3 _ Tarzan (Avni). 
•- İ9'.tinin leh!ndeyim. Çünkü; deUe .taraftarım: Birçok l?usibet Bahsi müşterek l SO kuru, ;ver. 

aleJ'(hind~ olmamla esasen büyüle ve fela.k~tle:"? . ugrıy.an mıüe\lere eli. O . • 
bir ekseriyet; lehine çevırmiş 0 _ bu feci :.ı'kıbetı hazırlıyan odur. İkinci ~şu: ç yaşındakı yerli 
lan L •b b .. -k k-tı · HiHcatin bize ba~ettiği sağlam saf kan l.ngiliz atlarına mahsustu. 

•ıasp1nın u uyu u eyı ~ .. . • . . . . . 3 - 5 li f · 1800 
}e,.n..; • . . • bunyelerımıu ne diye ıbu kabıl ze. hnamıyesı ' ra. mcaa esı 

- . 
r 

.t 

/ 

J 
/_ 1 

J~une :>eVlrrncsının ihıç b:r za - 11. 1 1 - -. · ·ı ed ı · ? ·d· ma .. • - 1. ı:r er e !WUru ı.up ı n:ı c ım.. metre ı ı. 
n m~mkü.n olarnadığmı ve.o<>- Alkol müptelalan hiç şüphe ı _Mimoza (Eray) J.56 Balui müıterekt~ 1200 lira 

mıyacagını kabul edenlerdemm. ydkıtur lti- mnazı hatta ölümü 2 _ Yetiş (Veli). kazanan B. Abdullah 

3 - Kambur <I> 
Köy oteli (3) 

4 Aktöriin 
yaptıiı (3) Zail 
(4) 

5 - Cam boru 
(3) Çabuk yazı (3) 

1 - Kararı ye.. 
rfne getirmek (6) 

7 - Varm aksi 
(3) Kaygu (4) 

a - Şaka <4> 
Ttıfaıı peygambe .. 
ri <3> 

9 - Tabii tatlı 
<3> Sigara Jtalıb, 
(6) 

10 - Bir ııoyadı 
(4) Xınnm t3> 

11 - Burgu 
12 - Kıl.işe DOL 

talan (4) Btr isim 12 
(4) l!:.::;ı==.-.=----

Yaandaa -.atı: 
ı - ~ <3> tnce bez <7> 6 - Solgun <3> Beyaz <2> Yerde 
2 - Ha)'Qtta olmıyan (3) Uzak m. sürünen soğuk nayvan (5) 

ve dası c:n Hay! <2> 7 - Yama (2) Sonuna er• koY1JJl82 . İ91ti, ;nsan~rmn kabıliyet, ter - para ile ~tın ala~ bedıbahtlard!r. 3 - Humn H•tun (Prens Ha.. -4-6 - 6.1 - 1-5 ile Hasan 
bıye ve bünye mukavemetine gö.. Bu uğurda sarlederclder! p~ra lirn). . .. ,_ 325 Alaettin ç.i.Etine ~al.ib. 3 - Mamıara sahüfnde ~lliA'f ile mevcud olsun <ı> 

meohur -yer (12) a - Dünya C5> Vıı.lidellk (6) 
4 - C<ık QC>k m Töıı>U <3) 9 - İnan ki.- (9) 
5 - Gaye (4) Uyandırmak (4) 10 - Ayda (4) Halk <5> 

re .;ı~ğ"ld. H l Baha muştere~te ganyan , d V d d 
~rarl1dır ~eya ;tt; ı ır. er ile, sı!hllat ve. saadetlerini p_ck eş- laselerde 7.'.!5, 100 kuruş verdi. Suad, Melih çifti Sua , e a 

nevı alkol, bünycnın kald.ramı - tir~er daha ıyı etmeiler mı?. P Üçüncü ko!u: Dört v" daha yu _ Cemal çiftine 6-1 - 6. 3 galib gel-
yacağı bir nisbett~ alınırsa, pek lçki ayni zamanda kum::ırı~. ~a karı yaştaki saf kan Arab atlarına m.iş.lerdir. 
ta1>ii ol'arnk insarıı: yıpratır. Fakat rellılberidrr. Di1cırn: edil.irse görulur mah.5\1~. Türkiye atletizm 
:ınuayye.o miktarda içildıği tak . ki; alkole müptela o1an kumara - }kramiyesi 255 lira, rneNf~.si bı"rı·ncı·lı"g""ı·nı· lstanb··l 
~· da t ··ı d ,_dir Alkol orta- 160-0 ·cı· 111 -uırde ise vücuda faydalıdır. emay:.ı e enJ"Ç• · . met.re ı ı. Yurdda 3bin mahkôm çaııstmlıyor 
~· . . dan lt.aldırıldıgı takdirde, cemıyet 1 - Borıı (Rifat) \ .A5 kazandı 

n.-=-~~yı ~r y~a~la ortadan kal- büyuk ve ezici bir yükten kurtı•L 2 - Bozkuıd (Niyazi). (&,tarafı 4 üncü aayfada) ] lan bugün için çahıtımıağn imkan 
-::;._o:- mumkh. ~nkdul"ta. Fakktat _b

1 
u muş ol~aktır.> 3 - Mı"hrücan (Said). . Ankara, 20 (A.A) Grup 7 - Ankara in~at cezaevi: 200 - yokıtur. 

~r, ~va ırı. ur rma an ı e~ • Trn-gatlla z. Ermn: Mimoza, Bora çifti biletı l 200 ~iyonları Ankara, lçeJ, htan - ıso mahkfun. Çalııaıı mahkiimlar 
ıgtdemıyecektır. . ne derse desin, mu • lira verdi. bul, İ:zmıir ve Trabzon bölgeleri ta- Bu cezaevlerine girebilmek için, Yulkandn söylediğim iki seneyi 
Evıve~ tntbik edilen yasakla- c- Ktra'l şudur ki· içki hapıs. Dördüncü kop: iki yaşında ve kımları arasında ~Türkiye bö]ge- mahkUm iki aenedeu fazla bir ce- mütecaviz mahkum adedi 8000 ili 

rm
1 

teorüıbeleri. meydanr:iadır. Ne ~~~! oooldııran, bir• milletin :fa- il.iç yarış kaunmamh11 yerli y:~0~:: bler .. ua;~ MayaL:le~~ady~:::ı:ı:ıı:ı~~ zaya mahk•im olmalı ve bu ceza - 8200 arasında oynamak.tadır. Bu-
o du? M'. t ı:ı g tı . d k .. ·· b. 1 T atlarına mn sua « ugun mn da altıda birim hüsnühnlle ge - gün bu Evlerde çalı§trrdığımız 
b ld · up <! a ar ene as~~yı kir lka}masını ıntaç c. en .otu ır ~ :idi. İkramiyesi 500 lira, me- bü~ bir :Calnbahk hu:ı.u~nda ya. çirdiği cezaevlerı komisyonları ta - maldciım adedi üç bini bulmakta -
.~ ular ve kaçakçılık aldı yu - amildir. Gazetekrdekı pohs ha - . 1 OO-O trc kli. 1 pılmattır· Muntazam ve guzcl ce - rafınıd.a.n tesbit edilmiı bulunma - dır. Binaenaleyh bu sistem dahi • 
~Ü. Zarar eden devlet ha2.inesi berler.i 9iitunlar;na bır .göz atmalt saff" _ Go::':ac:Ün (Filcret Atlı) reyan eıdeo bu müsa~lc.alaıda alı.. hdır. linde çalıştırılı1cak 5000 mahkôm 
'-'t.eJ]k bir de kolcu t~ılatına 3- bu iddiamı:1 n.:! . d" .. E'Ccye • 'kadar 1.02 . nan. ;11eticeler oldukça ıyı addolu - Devlete karşı işlenmiş suçların daha mevclıd demektir. 
\>-uç d'olus.ı para ödedi. Jstiklal sa- doğru oldugun·ı isbat edece&tır. 2 - Buket (Fchmı). na~ilir. . mabk.Uınlan ile z:immet. ihtilas gi. Kadın mahkUmlar 
V~ında jçki yasak ediimişti. Fa- Cinayetler,. Y?ralaı:na va~'~l::ırı, 3 - Saron (Y~nus). T ekruk. b~k1~ın<lan. bölgelerin bi suçlardan mahküm olanlar iş e- Kadın mahki!mlardnn çahtma 
~at ·lı~im;z~ malum:!ur ki; ç; ~kız ıkaçırmcı hadıseJerı, v:saıtı 'Jlak Ganyan JOO, p)C1se 130 ve l \O puan vazıyetıerı şudur. sası üzerine miiesses cezaevlerine kabiliyeti olarak, 2 aeneden fa.zla-
J~ir soCrrlsırıı pek çoklarımız ge. liye kazal;ın hep bu yuzden te. kuruş verdi. li 1 - İstanbul l 08 puan. alınmazlar. iş esası üzerine olan ce. ya mahkum ıolanların adedi bütün 
ne _lhenv·~n her akşam kurma'kta, vellüd etınekte:dir. Beşinci k«?şu: . Üç ynşında yer 2 - _Ankam 64 puan. zaevlerindeki si3ı em §udur: Dev • Tür"k.iyede 65 dir. Bu kadınlar top. 
vaııy.eıe göre sofranın üstüne d~- .Bu işin cezai tarafıdır. Davanın yarım kan lngılız atlarına mahsus 3 - lçel. 46 puan. let bu evlere mütedavil sermaye laMırılarak Kayseri bez fabrika 
ğılsc bile ma:ıının altına rakı do- bir de hukuk~ ve içfünai cephesi handtkaptl. f • \ 400 4 -+z.m~r 35 ;JUan. vermiştlı. Suounln demirbaş ve te- sına gönıderilmi, ve işe bat • 
lu ~erj dı;m<"ktc id·k. Bu e~i vardır. Büt:;t?lerin sarsılması, an: İ.kr~~yesi 300, mesa esı 5 - ra zon puan. sisat yaptlmışbr. Mahk\ım kabili - \atılmıştır. Şek~l a~ne~ . . Kat • 

tu.a.ı,, ....... _,.. d a· b· ı· . kı,· geçimsizliklerinin ar!ma:;ı ve sıh!u metre ıdi. (P H 
1
. ) 1 33 d k yetine göre muayyen işlerde çalış- bük ve Zongulaaktakı gTbıdır .. ş ;-

"1 -. .. l:i.l"lR Cll ıye l ırım ·· •· --l -.Elhan rens a lm '• ı·şgal altın a ı• trrılarak, bun.a 21lukahil kendisine sası üzerine müesses ce:zaevJ~ın e 
fa 

1
" • - - 2 - He- (S.acl Kara08ftlan) müe..'ISC9CCe hır yevmiye verilir. Bu inzjbat işleri kolay halledilm~&te. • 

~. nokt d T t- det.fe yuva Jı.unn bir çift bugün 3 - Delikanh (Tevfik Aıi). 1 k fle - :el • "iL ı_•· üik d .. 1 d·ğrm müeyyı-
..,_ ~endıın ayı a l ave ~ ayn.lm2k için mahkemeve mür" - Bu yarı~a ganyan 150. plise mem e e re yevnuyc en ıa:e, 1 as, en 'KUÇ dir. Yukarı a şoy e. J k. ~ 
·•1...-.,_;...bo 1 tılamıyurum. Jp_ d. B . •. tıh 

1
" 125 kuruş verdi. zaruri ihtiyacına kadnr F.arfedilcn de karşısınd:ı hiçbır va ~·~ ba-

UIW' i bll'ak "- t .3 w caat e ıyor... u serı ıs a ej·e O 1·· ı.. h. 34 1· . rdi ç • maSJaflar çıkarnldıktan sonra Ve- etmemekte ve mahküm!arke-~'le .. 
alal"az.. maK a \IOgru b ? B •!11. k .. ç u ua ıs ıra "e . o·· rç·ı ., n mesaj 1 l k d ell'IU nru BUyijkı SCOO ne.••• llnU ÇOKffie UZe':'e o·· ılan yüzme kaletçe tesbit edilmiş nimet dai - §1 olmak sureti.c ~J I lmralıda 
•ltJnaı,. ·ercıe i"l.ı· te .. .. ~ bulunan yuvanın dişisine sorarsa- un yap resinde bir mrktar da mütedavil muhafaza efmektedıı er. 1 ak 
~nıe: 0ıııa.rı ~id mayulunu a.. ruz alacağınız. cevab şudur: müsatıaka\arl . CS..taran 1 inci aayfada) sermayeyi tcı.yid bakımından mü. bütün adanın mııhafın ° 8:ıcu;nv; 
leın~ •ue de aıe Se\·kelmek, K rh şt v giliz ba.,vekili M. Vinston Çöıçil"in OSBesc he9ilhına alınır ve kalan k.ı • ak 4 jandarmi 'J:e~ea 

1 
dahi 

lazıındı alkol arzusunu ön- «-:- oc:a~ .sa ~ un. .. btanbul Su Sporları Ajanlıgı ta- meeajını <Üze okuyorum: sım maıhıkiimun hesabı caı:ieine ge- bunılar1n mahküm ar emu 
.Bu d r. Bız bu ıptıhıyı bır Yasakla on.. rafınrlan tertib edilen yüzme teş - V • b. . l lt\ d b l Mahk. . .. t"nin hitamında bu yoktur.» kA _,_ 

rı..1 a he.rı l -~ı. l k ·ı"ı . d"" .. h - - ı~re ışga a n a u u - çer, unu_,e ı B J de lırnnıleda 901 ma•-'"" ç...,ıyor 
<:>•., trıİi6bet l<ıngi bir yasakla de em.,.~. g.::! ece nesı erı uşun- vik yanş\arı dün Moda yüzme a. nan memleketlerin yenilmez iradt:- para kenıc&ine verilir. u ev eh D.. ..lçüsünd• üstün bir sis • 
dataı-Ja ,.,.... ve şuurlu ınrnn~oan - memiş oluruz. vuzun.da yapıldı. Alınan netjceler sinin bir timsah ve ayni zamanda uy~ luarekettc buluna, n ml~r~ 1~ 

1 
• ~n? 

0
Jan lr;ralı Cezaevi, sa 

... umk • ~ •·r-~ Z" •,.n,• • t•ı• b•__J •.t l • . f.M.. • b• muamc e o M A& emın ._ 
• Urıdfü·.> ıra 1'r"'~ı ıp 1 ası lu..ıe Clut :n tuolar.Jı,,h nazi istibdadlnı bekliyen akıbelin ltmn )ıu;.uatı . ır .1.. • • karu· d mü"'lı:emmel bir ıslahevi değil, 

ır:ol ~ \...... •• ·• •· b" h. , ıdare 0eyetının ece d c:. Q:ıığ ku anıııış yururou5 ır 1rıa ıyet arzeL Büyükler arasınoa: bir remzidir. gene cez.aeVl. ıasclikile aki ceza- ayni zamanda bir varidat membaı-
falt «Aıı1t G o Ylıcıılarımız - mektedir. Umumi biitçede !ıusu1e 200 serbest -- v~dad (Bey - Mademki Avrupa mllletıerf mllstev- ,., .•e V~';Je'f.~ Kazanmıt olduğu dır. Bugün adnda 30 kuru yevmi-
~. t~~ amloı: gelecek kiJ';ii:: bir noksanı ıgöze a- koz) Mustafa (Galatasaray), Se- U ile hemangf olr lşbtrllftnden fmtfn• e'VJDC glo hrıkık.ında hakim tetki- ye mukabilinde çahFınian 901 
Jttı...__ ~ ınaa _,_ l • ' B ·L ) ed" ıar naz.i davasının ntahvoıııcaıtı m\rcldet er • . b. • 44 "d 

·•1111a n gibi çe.knıeıı lanı~, derha bu afeti ortadan k~L dad { eşı~taş • ıyor · k t Jacdı muhakkak- ~ parak bu müddehn ya ır mahkum ve çeşı zanaat var • 
lıt~ aı n~·eıer, !llkla.r elı:: el dırnı<ıll"Vlz fi'krind<-vim... l 00 sı.rtüstü - Fuad ~Beykoz), ve AYTtJP&nın ıır u 1 kat ~:ın vr)& tamamının ia'kat e. dır. 
~~ C~· kaıııı, tetmeıım 1 

Kemal (Ca:ataaaray), NeJad (Ca- tır:Ba..vü;un bu mesaJın• okııdukian d:r:esine hiikmedct. Eski ce~e~ fatilısa1 eJilen hububat 
u ne? ar olma İıl:me7iP neyleein? ylr olmayınca latasaray}. C aonra eararentrlz splke.r neşriyatına _.. ae iacle edildiği tarihe kadar bın~- Adada &enede takriben 200 

~- yınca 200 kuıbaito.lamn - YU9uf ( •)n sözlerle devam -eirn\ştır: her ,~;,.. para91 mütr.davıl sermayeye 1 - ton buğday, 1 lO ton arpa 100 ton 
~ · ~ ~ Xx..~ue V<ICMlvJ b da ilm ) H·L- t (C laraaaray • dftltfka sonra Avrupanın ··~~ B h · ' ~ı;ın;. l>- "611e avunur d ~u • .,~ ı. un n geç, e:s latasara<y • l11UI•e a Birkaç ı d knpılnrda kal. rad kaydolunur. u uaus ış esası mütenevvi hububat 20 ton üzüm. 
lU . ·-."a , urur Zıkkımın keyf b ha b" a B k ) tara.tında duvar ar a. ... . 1 1 . . . ' llllnın l"et.le,:ı daınağı kur ı.ne a. ıç mez Musa ( ey oz • lb h"m (Bey • d ımıama yazılmış milyonlarca ye;ııl üıze:rine mü~~ cezaev ennın ın • 80 ton balt1r. .istihsal edilmekte, 

hasreti başına ur (GAMLI) ya ~rsalar: Rakı !lçı1mez 400 setb~t - 1 ra ı ) Zi- ~ işareti oıacu;ar. EmırlC'rc int•zar fazat müeyy1clesini teşkil etmekte- 240 bin metrA bez 50 bin çorap 
-~ ' Tiırur Kadehin dibi"ldE' k~r olmayınca k:oz), Sadullah ( Ga ataearay ' ~- BugUn • v • ordusuna girmiş dir. lmralı, lsoarta, Ankara mat - dokunmaktadı;. ' 

" Ccnı.~c'. lioca efe-.Jı·· d d· ı yaT~.G,_albataa:_r::Y )yaTI• - Kemal, buJunuyonı:ı. • t" • baa Cezaevi, inşaat Cezaevj Evle. Adliye Vekili Çarşamba günü 
""~ı. ı_ rıı.. uou , e ı rica ederim·, ü..,- gece i•tihare edece. UB< ay ••. - :r k «V" ...... re •nın esası •.J · b k·td d . ......... ,..r:ı.... ~ arkasından md · ·b· y f Musıala ( Galataıaray ta ı- _ .J "

20
-:r·(·A A B .. rinin ioare;1ı u şe ı e ır. Anka raya dönecekhr. 

••lıı ·•• ~o i .. .. ... eT gı ı ğim... usu • İ h" (Bey - Lonora . .) ·- ugurı, ZongUld k K b".kt 
At arJcllalrıdr a Y_uruyerek kahya. Sultanın yüzündeki gurur ve is. mı). Fuad, Musa, bra ım Alman ifgali altındn bulunan mer.'ı 8 ,ve .~ra ~ .e . T k 

tıi llbt.cıern b? gıthm. tı1ıza ali.imı b~~e?.°ire değjtnıişti. koz>:. .. -. leketlerde ııV-. -Victonic yani «ZB- Zonguldak, . K~raLu~, Nafıa ın - Ür İyenİiı 
~ili: ~liYor . 1~ salonda sultan be- - Siz hakıkı ulemaaını;z; hıoca Kuçukler yanıı. . d (B _ fcrıı kelim::sinin ılk harfı- jo;areti i- şaat cezaevlen sıstemınde de :sas 

-;.a duru;o iltı hareınağası da a- efendi: dedi: eğc:r bana b_aldadan, 100 serbe<ıt - Neı:ra ) ~ _ çin şiddetli bi.r mücadele başlıya • bu şekilde olmakla be.rnbcr, hıraz bı•taraf}ıgv l 
d trlerni rlardı. remilden; faklan bahaetmış olsay- koz). Kemal ( Calntas Y ' ktır. Ahnar.lar ,1\f 1, işaretinin ne farlk.lıdır. Bu Evlerde şırketler mah 
-.e: Ye baıladım; kendi ketı- dını~: aiz.i de o~lard~r. te!ak~i erl~- fet (Beyk~.z>:. _ Zeki (Beykoz), ~İduğunu, 1,gallcri altındaki Fran kumun iaşe, ~\bas ve zaruri ihti : fBnstrıratı 1 incı saıJfaıUı) l:.b- Beninı . cek.tim. Fakat; sı~;. manevı ~ır nok- 100 .sırtustu. oz -Hakkı (Ca - sada, Belçikad3, Holnndnda, Da - yaçlarını temın ederek, verdikleYı Türkiyenin hattı hareketi dürüat 
u!ıİidanı ecehm muhakkak §U tada durdunuz, ıtıraz edemıyorum. Bahaettın (Be.)Pk ), nimarknda Norveçte ve Balkanlar. amele yevmıyc;,sinden bu masrafla. Sonra şunu soylemek llzımdır ki, Su 
Sultan \..~ elınde .. CÜyoıdum. Sultanı burnundan yakalamış ~ Jatasaray) . w 1 T ·rk da ivice cigvrenmi !erdir. n tenzil ve bakiyeyi bu Evlerin Tiye harbi csn:ısmdn """r""'-enhı h-• 
- h ~11a: 1-00 kurbaga ama e" 1 

J •• !b • d. ed l E .ı.u r..•;t ' -
fa~ -. ouyurun h . . tım... w d 1 ) Ahmed (Beykoz), Sup. Almanlarn gore mubase esı:ıc tev ı er er. v - tı hareketi tanuml!e dtlrUst olmuştur, 
llıQ. 'at Öt»le oca efendı.· dedı.. Poatu kurtardıgımdan ° ayı (Beykoz ' B CObbels'ıll ı<Vl> işar~tini lcen- lerin muhasebesı müessese hesabı. Şunu da ilfı.vc edelı.m kı, 'rürklcrln 
~ı ·~ az.ırnetli bir sultan ki; derin bir nefes alrJım. hi (Catatasaray) · B d . (B k ) di ~'ksadlan için l,;ullanmağa te _ nı kestık.ten eonra !kalan parayı İııgiltereye mllsakd hlll>erlerin neşrini 

.. Kıh 0 Yaratnu,.tı Dört gu .. n sonra gelmek üzere sa, 200 serh~st - e n ey oz )' • b ·· d l · _ıı.A h b .. · · · · Alman ta~..ı.kı alt d belk. d ''-
t\ırı --ca küpen· " · 1 k b ld k N d t (B!'lyko .. ) Cogo (Beykoz şehbüs etmcsı, u muca e enın ar· maııu.um.un es:ı. ı cansıne geçmr. ...,. m a ı e m ....... 

\ı a 1 ın nası ay o u. raydan çı tim. ec e ~ ' k" T •W• • h k d Al ş·nc_ l hk • 1 k d" ade etmi.ve<:eklerine dair geçen ay iz.. 
~~ığı il at.tı. Sonra' Ebülhüdanın D.ı,.c::arda eanki başka bir hava; Tü& bayrak yarışı: Ze ı,Adev - zettnlıgı genıdş mad :yet adr~ısı~ n _.ı - ı el tler. ma udmikl ~me eye . en. ı har olunan endişelerin ycmlz olduğunu 
"'ii..... Ve benim b. l . b ıL· - _1ı· ·rramvaylar fık NeJ·.td (Beykoz). nan, ma arın uy ugıt en ışenın ue - ame e enne ver erı yevmıyenın ht\dı'seler göstermı"cltr . .• , rn 1_ ıraz evve ııetır- aşka vır guneş varu . ı ve ) . . .. k d. V . d.. .. .. .. • • d.. • k ..,. 

Ye ~ e~~u okudu. geçiyor: ara.balar gidiyor; çocuk.. TaYılc, Mehme<l (Calata&aJaYC ·ı ree~ ~~stermde te ırf. « >> ışn - oikrtte _ _ıuçunun ~ununc.a. uşlmı.yel~e. Times gazetesi, Tilrkiyey! Almanya 
aıları., 1 k .1.. .. 1 it yorlardı .. Fatma sul- Biiyüklerde: ) 23 puanla a a - retının aunanca a za er manasına mı ·taraa yevnuye '\'erme erı a - ile bil' anlaşma araştırmakta haklı kı-

tı:._::; Bana h0cçatad:a ıNave ettı. ar ~payoıynnd': bı·r sa~t çe'-tı·~; ..... ta-ray bı·rı"nci 74 puanla Beykoz oelen ibir kelimenir. ilk harfj olm1.1- zım.chr. Burada. bütün mahkum - ı -'-..ı..ıert d·,_• ~h ı dl 
d~7~~en ı· n ıye uruosma- tanın sar • .. - & ...... "°' • B .k .. ~ . • Al 1 h h an ..,.,.,., say u..ı.an sonra -Y c -

1'td · tzunınılu h . D ft ıztı a'b gözümün önül\Pe idil- ikinci. 5 puanla eşı laJ uçuncu si 1çın man ar emen emen meç Yor: 
th. arı da y ocayı, e er- r f ı k ı d h 1 b. k ı· ortaya at ı 1 d te, Hola.ndada, Belçrkada velhasıl lmk • Rus münasebatı ""llda I:>" . amalı Nuri efendi na- Rahat bir ne eş a arı: : . olımu.ş ar ır. 1 B k K\I Ü .ır ed.tnıe \f·t.. . m ~Aalr n. 
~ i:';lltat ın~ getirdiler. _ Oh .. dedim •• Megers~. diınya Küçii'kle:cie; 120 puana ey .oz .. e me. şu ur: « ı..toman ma~ A1man kıt'al,;ırının bulunduğu her Rusyanın TürklYCY" karşı wztyetl 
~'!tadar ~Yledıklen saçmalar betıi vannlfl. Bu s~raylar· ~u c!ort du- birinci, 50 puanla Calalnsaray ı . lug~tlerı bu wkclımcnın yabancı bır yerele ayni iş.uete Taalanrnak.tadır. hakkındaki şüpheler Rus niyetlerinin 

' ti I Slnırlcndirdi ki; geçkin 0 _ var ara1ar1 bıret darula7ab ya - kinci olmuştur. kelıme oldugunu yazmaktadırlu. Pariste bir gün Eyfel kulesinde bir. &liPheli görülebile<:eği d re içln varid 
'al\J>dn erıne hürmet etmeseydim rahbil. Tevekkeli değil: Şairin biri Müsabakalarn 124 yüzücü işti - Almanlar tarafından zaferin mu - denbire muazzam bir (ıV-. harfi idi. Fakat bunların" eh m1mt~~klz oluhı-

t an le 1 . .. 1 .. l . -· . . . kab"1• 1 1• k 11 1 k ı· s· d l • i l lt d b ~ ve şartlann de .şmes . ~ u yen tı 'l:.J>vah erını çıkn,acnktım. IOY e soy emı-..ı. w• • • • rak etlmştir. ın o ara~ ru anı an e ımc <• ı pey a o muş.ur. şga R m a u - kabah!ıti lmak Tilrk _Rus mbna-
bol Çcrk .. '->az.ı sultan sarnylarında (~et seucUe degıl; ıshrahali Dere-ce alaninrn ajanlık tarafın- egıı clir. «V•l işaretinin geniş bir lunan bütün Fransada nV» işare - sebetlerln~e sonsıı.:mnnlnrda 7.n ı olan 
tloı Para.ca kı~ları: bazılarında da kalbtcdir ... )_ . . . dan lbediyeln verildi. mi\yasta ynyıldığını Alman rndyo- tini laŞlyan kartıpostallar çok aran - itimadı yeniden tess edebıllr. 

)da d ' Yeını!I; tatlı olur .• Bu sa. F ket necıense kalbımde hır hıs- T · \ "k ··sabakala 1 su !bugün itiraf etmiş, fakat bumın makta.dır. fngutercye geltnce. Tilrkiyenln eon 
"')" a bol bo\ sopa var galiba">. siknblelvuku var: Basıma bir felU.. 0nlS 8ŞVI ffiU r ııviktıonia» kel\rnesınin ilk harfini Maamanh B. Cöbbcls bu işa • hareketlerini tenkld etmek on düs-
~~ • 6 "1Yl nladım, gözümü dört ketin gelmek üzere olduğunu söy- lstan'bul mıntakuı tarafından ifade ettiğini bildirerek <:lemiştir ki: rcllerin niçin geceleri tebeşirle du- mez İngiliz hallet umuml:ve:ıe. Til~~~ 

ltrı :ı •1 t (1···1··) t 11·· el ·L ed·t . t .k l ı ' . h d·~· yenin husus1 şartlsrı hnkkınd lı ı ap • ' e u u yu mtya 

1 

uyor u. terbo ı en tenıs eşvı maç ar 1 «V » işareti Prag da aincma du. varlara yazıldığını ıza etme ıgı mağ mu ms.vil. 
\o. lıtad ~ k sciylemiyor muydu? - Ne kadar kaçsam nafile... dün Dağcılık ıklübünde ynpıldı. varların.da tramvaylardl\ ve otobüs gtbi ;_,al nltındıı. !bulunan memle - mIDtııhı:ıkzııltarTidüa kblulnnken: ec v<'l!'rlne 
"l' n it k o·· .. b v . • , - 0 f • dlr. Fa a r Pr, l'ııi)-d ) B.Çnıa ıtnn başka çare ort gun sonra ıı magrur sultan Netıceler ;:unlaıdır: lerde görüldüğü gibi son günlerde ketler ahali~i şayed Alman 7a en- M"leşnlş olan ıtımad ile. hu muıAhn-

llıı k· Sulta muhakkak beni bulduracak... di- Tek erkek!er: Muhittin - Ah - ! gazetelerde de görülrnekter1ir. Cra- ni :istiyorsa <ıV ·> işaretini neden ko- ~lnnn çok kuvvetll ve \"l<"d::ın ız bl~ 
t ltı l.lt>cy1 b hazr<'tleri .• · dedim .• · yordum.. med Tandoğan 6.0, 3-6, 6 2 ga -ıcovie VaTJOV'-1 ve diğer Polonya )aylık.la görülmiyeeek yerlere me ~Osmann karsı gtr sıımls ~ııvat ":!ı:e. 

· l'al en~.enız size bulaca - Mahmud Saim Alhndağ lib. şdhirl,erile D.ınimarkntla, Norveç • acla Alman sübaylarının elbiaele • ,.,., 0 t mnrsufı>lesi içinde 0 ava 
nı~ ırnuaandeı dev/letini:ri <Ark:ıs1 var) Çift erkekler: Semih, Saad çifti: da maliirnat vermemiştir. rinin aıkasına yazdıkları lıakkındn -· ~-1• ·orıar. 

( 
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8 Sayfa 

Değişen dünya ı 
(Battarafı 2 nci &a:yfada) 

zaltıms. hattA basit usullerle kendi is
tthıtık ettiği sanayi eşyasını da.hl, kıı.b:ı. 

olmakla beraber, hazırla.ma.k. imkAnınn 
malik olmuştur. Fakat Adanad.n.ki tez
ad.hçı öyle değlldır. O, esasen yalnızca 
piyasa icin çalı.şan bir adamdı. Zlraat
te ihtiyaç fazlıısmın mübadelesi vardı. 
Qiftçl istlhsalinın çoğunu her zaman 
kendısi istihlO.k eder, bir kısmını sa
t.ardı Halbulti sanayici malının tama
mını satan bir adamdır. Onun Icln re
kabet karşısında o, çıttçlnın yaptığı gl. 
bl mukavemet reılmine geçemez; kendi 
kabuğuna çekılıp yalnız kendisine yarı. 
:yan şeylerin lstihsallle lıayntını te -
mın edemezdi. J'Jvvelli istlhlAklerınden 
ve çatıştırdığı tşçllertn yevmiyelerin -
den kmısıya, ve :Cendislnl ve J.şçisinl da 
l1a !azla. calıştırmıya ve daha ucuza 
maledecelc şckade adi mallar p lyasayn 
sürmı.ye, hattA hile yollarınn snpmıya 
başladı ; sonra da bu yollarla da relta
bet lm.kô.nını bulamadı~ım gör\lnce 
tezgMunı bırakıp selılrlerln içini doldu. 
ran tevekkül ve kanaaUn, tenbelllk 
ve ahlaksızlığın gıttikce fazlalaşan or
dusuna itUhak cLti. 

Yeni Tarzda 

FEVKALADE 
BiR PUDRA 

Buldum. 
Tül'kiyedelcı çiCtçının bu kapanan tez Sayanı hayret yen! bir usul da.ire-

gAıht&t çıkacak kumaşa ihtiyacı yok sinde istihzar edilen bu pudra 
0 

ka.. 
mu? Bu ~Ah :>ahiblnin çiftçiden ala- dar hafiftir ki, havnda ucar, '

0 
dere. 

cağı mala Uıtiyacı yık mu? ce incedir ki, Ylizcle hemen görün-
.tkt.sınin de var. 
Ne l.çın burada tarlalar terkedilınlş, mez bir hal alır. Cildi, gayet ince bir 

O""da •n-fı.hlar bırakılmıştır? Ne için güzellik t&ba.k.asile kaplar Gören-
... ~ ler, cazib ve sahh · ' 

her iki tarafta da tenbelllk, inhllAl, kat' . ar güzelliğinizin 
ldlçülme ve dejenere olma vardır? lyyen tabı! oln18dığını iddia ede-

Qünkil Türk.ıye, serbest mübadeleye mez. Hemen bugünden ıHavalandmI. 
aoılmı.5tır!. Bu l\Çılti ile memleket öy. mışı _Yeni TOKALO.'.'l pudrasını tecrU
le b&ı· il.leme glrınışti ki, evveırı tendi b~ edınlz. Ya.züıanede veya evde biltiln 
eski müesseselerini silip süpıiren bir gün calı.%ığınız halde. yilzUn07.de hiç 
dünya relta.beti karşısında. dlındik dur. bir parlaklık . izi görU!mlyecek bütün 
tnak çare&ne baş vuracak· gümrükle • gece dans ettiğiniz halde tenınlz, taze 
rtni kapıyaoak. istlhsallel"ini yeni şart- ve nemıln kaiacaıctır. Bu yeni TOKA
lara göre tanzim edecek, ve dünyanın LO!ll pudrasını ku1lanımz ve teninize 
değişen yeni .şartlarına uyacaktı. Tür- devamlı ve oa.zib bir gilz_;ılllk temin e
kiyenın bir buhran ve intikal devre _ diniz. Memnun kalmadıgınız takdırde 
ı.ıtnde ıstikUUınden mahrum kalması ve paranız iade olunacaktır. 
despot bir idare altında bulunması ve 
bu devrede inkıldbcı şener yet~tlre _ 
memesi gibi kendistne aid kusurlar 
vardır. 

Fakat bunlu. ka.pitallz::nin dUnya is
tiSmar .siyasetindeki lnsanlıb utandı -
r aca.k usulleri, ve kendi memleketle • 
rinde hilrriyet lcln çalışan bu adam. 
tarın bizim gibi memteketıeıı:le sn ray, 
anUtegallibe, sözde münevver, istismar
cı, mUtevassıt glbi sınınar ve insan -
larhı elele vererek lrtlcaa Alet olma _ 
lan gibi başlıca sebeb yanında ook kU
cük kalır. 

Türkiyeyi liberal kaplt9.lizm mah _ 
vet.ndştir. 

Ahmetl Ha mdi Başar 

Napolyonun moskova seferi 
(Bqtarafı 5 inci sayfada) 

d an o da orduııilc geçıniyc ba§ladı. 
Napolyon bir hayli mesafe katettik 
ten sonra 29 Ağusto:ı sabahı Viyaz.. 
m aya geldi. Ru-ı ordusu hiç dur -
madan şark istikametinde ric'at e. 
diyoı:ıclu. Napoiyon 30 Ağustosta 
V iyazmadan ~arıeınn yazdığı biı 
mekıtu'hda şunları söylüyordu: 

cı Ben ~imdi çok güzel bir Rus 
tefırin:de bulunuyorum. Buranın 
nüfusu 15 bindir. Şehirde 30 tane 
k.iliae. ordunun işine yarıyacak bir 
çok düklkan ve meyhane var.ıı 

(Arkası var) 

Tek sfitun santimi .......................... 
Baılık maktu 500 
t nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
iç 
Son 

aahile 400 
aahile 250 
aahile 200 
ıahile 100 
aahile 60 
aah:le 50 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fnzlııca m iktarda lll'ın yaptıra

caklar ayrıca tenrllatiı tarıte. 

mizden istifade edeceklerdir. 
Tnm. yanın ve çeyrek sayfa 
llD.nlar için ayn bir tarife der
piş edllm1şttr. 

Son Postanın ticari il~nlarına 
aid işler için şu adrese müra. 

caat edilmelidir. 

İlancılık Kollekttf Şirketi 
Kahramanzade Han 

Toprak mahsulleri ofisi U. müdürlüğünden 

Muhasip ve depo memuru 
alınacak 

Ta.;ra teşklUl.tımızda 60.85 lira tahslsaUı muhasbillklere devlet memurı • 
vetlnde veya 3659 sayılı kanun şümulüne giren müesscsatta bulunmuş ve bu
lunnıakta olanlardan, 

«60» lira tahsısatıı depo memurluklarına en az orta ınekteb veya buna 
muadıl tahsıl görmüş olanlardan, mUna.sib görlilen ve askerlik hizmetini 
ifa etmiş bulunanlar imtihansız aiınRcaktır. 

Talib olanlann aşa~ıdn yazılı evrakı mUsbltelerini noksansız olarak 30.7. 
941 Çarşamba günil akşamına kadar umum mUdUrlük za~ işleri mildilrlil -
S-Une tevdi etmeleri llizırndır. Evrakı mlisbiteleri noksan olanların m Ura -
ca.atı kabul edllmiyecektlr. <4444.6001> 

1 - Nüfus lı!lvlyet r.üıdanı. 
2 - Askerlik terhis tezkeresi 
3 - Mekteb şehadetnamesi 

,.. 

4 - Doğruluk itı\kıdı 
5 - Hımnet vesikası 
6 - Sıhhat raporu. 
7 - FotoğraC. 

lstanbul Vakıtlar Direktörlugu ilanları 

Mlıhammen 

kıymeti P~ akçesi 

Li. Kr. Li. Kr. 

517 10 40 00 Oayahatun m ahallesinde Yaldız han alt katta 8 
No. ıı odanın tıe.mamı. 

317 10 25 00 Daya.hatun mahallesinde Yaldız han alt katta 5 
No. lu odanın tamamı. 

210 26 17 00 BUyük çarşıda Sırn odalar hanı üst katta 2 No .Iıı 
odanın tanıtımı. 

156 M 12 00 B!lyilk çarşıda Ortakazazlar sok ğında 7 No. lu dü -_ 
Unın tamamı 

413 68 38 00 Çemberutaşta Molla!enarl mahallesinde Ve.zir ha ıı 
üst katta 35 No. kA.gir odanın tamamı. 

3G3 68 28 00 Büyükçarşıda Zincirli hım üst ~att.a 7 No. lu odanın 
tamamı. 

313 68 24 00 Büyükçnrşıda Tuğcular sokağında 13 No. ıu dUkkA-
nın tamr..mı. 

24G 84 19 00 D:tynhatun mahallesinde Kalcılar hanı 3 cll katta 1, 
2 No. ıu odanın tanuunı. 

263 GS 21 00 Büytlkçarşıda eski Terzibaşı, yunl Terziler eokağın-
da 39 No. lu dükk!'ının tamamı. 

427 36 33 00 BUvükcaışıda Zınclrli han üst katt.a 10, 11 No. ıu 

SON POSTA 

- .. ., . 

v 

RA ov at· N-., . 1 . 
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İLE SABAH,, öGLE VE AKSAM 
Her feınektm IOlll'll ründe U'ç defa muntauıman 

dişlerinizi fuçalaymıa. 

.... .:. ... -! ,_ •· ' • .:: ..... ~ ' • :- ~ "" . . . ' ~ . . ' • . . . 

DOVÇE ORVENTBANK 
DRESDNER 
Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
lstanbul • İzmir 

BANK ŞUBESi 

Her Tü.rlü Banka Muamelab 
-----.. ·---

Almanva i!e yapılan tütüc, 
kimya ve lı.iğıd takaıJart ve 
aaire hususunda hf' r türlü 
kolaylıklıtr )'apılır. 

Açık arttırma 
lstanbul ikinci İcra Menıurluğundan 

, 

Kalkavanzade Mehmed Rıza ve İsmail Rızanın İstanbul be!L-diyesı elek. 
trik, Tramvay ve Tünel işletmeleri U. mudilrluğline olan borcundan dolnyı 
tahtı haclıe alına.n ve taınfLmına ';'!l440 Ura kıymet t.akdir olunan Limanda. 
el 12» sı.cıl nwnarıı.sında knyıdh Kalkava.ıı namındaki gem•nin yıiz pay itiba
rile 55 payı açık .ı.rttırm.l\ suretile satuacaktır. 

Evsafı : Gemi 1890 tarihinde İngilterede ya.pılm.ı.ş, demlr, 270 metre tul, 
39,08 metre arz ve 23,04 metre umkunda, 1985,96 gayri safi, 1119,46 sa!! 
ton, 700 beygır fevkınrlc, bir tripil 3 silindirli makine ve bUtiln tcferrüa
tını iki büyük olr klicük ambar, bir ırgat maklnesı, Uç büy!lk, bir kilçilk 
vinç, bir dümen nıakinesi, Uç can kurtaran sandalı bir kUçUk sandal ve 
geminin sefer esna~ında talimatname mucibince bul~ndurması icab eden alA. 
tı tahlisiye ve seyrıyeyi muhtevi olup diğer muhteviyatı hakkında.ki tafsll!t 
dosya içlndt' mevcud mesaha şehndetnamesl ve vaziyet _ takdiri kıymet ı·a. 
porunda münderlçtır. 

Bu gayri menkule nid şartname 1/8/941 tarihinden !tibaren herke.sin gö
rebilmesi için icra divanhanesinde açık bulundurulacaktır. 

Birinci arttırmıısı 12/8/941 tarihine mUsadlf Salı gilnU saat 10 dan 12 ye 
kadar İstanbul ikinci icra dairesinde Ye.r>ılacak ve muhemmen kıymet % 75 
ini bulduğu takdirde en ook arttırana ihale edılecektir. O giln böyle bir be
del takdir edilmediği takdirde en ç<>k l\rttırnnın te.ohhildU baki kalmak 
eartlle 8rttınna on giln te.mdld edilerek 22/8 /94 t tar·hln e mUııadl f c uma 
gün.U ayni m ahal v e Raat le icra otunare.k en son arttıranın üstünde bıra. 
kılacaktır. 

İpotek sahtbı 'll cıtkl•larla lrt1tak hakkı sahlhleı1nln ve dlf:'er amkadarta. 
nn gemi Uzeı1ndeki hn ·ınnnı hususııe rara v -mnsr ı d ! olan t1ı1i nı 

evrakı müsbitelerlle on beş giln içinde dairemize blldinneleri lcab eder. Aksi 
tnkdlrde hakları sicılle sabit olmadıkça eatış bedelinin paylaşmasından hariç 
bırakılacaklardır. 

~a·ış peşin para iledir İcabında Jcra kanununun 130 uncu maddesi hük
mu ta tbik olunur. 

Geminin nefsinden do~mn birikmiş vergiler ve dellaliye rilsıımu bırçtuya. 
ai<I olup satiş bedelinden ödenir. 
İhale pulları ile ferağ harçları müşteriye alddir. Taliblerin hisseye mu

slb muhammen itıvmetln % 7,5 nlsbel.inde pev okcesl 7eyn bu nısbete mllll 
bır bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri ve arttırmaya iştirak eden
lerin dosyavı ve -3nrtaa.meyl ve ltlzımgelen evrakı tetkik ve muhteviyatına 
vukuf pevda edere.'.< kabul etmiş addolunacnltian, arzu edenlerin her ea,... 
man 9371477 numan ile dairemize müracaat edN·ek i.~tedlkleri malOmatı a. 
l0ıb ' lecekleı1 ilan olunur. •603h 

1 Devlet Demiryolları işletme U. M. danl 
15 Ağw;to.s 19U tarıhınden ıt ba.ren: 

1. - Banll.y~ yolcu tarifelerile zahire t.arifesı hariç olmak üzere, demir 
yollan C'sas tarifelerinin • ti olan emsali, nak 1 ucretlerlne münhasır 

olmak ve tarife vahıtleri ile .ha.sıll zarbındnn çıkacak. santim kesirleri san. 
teme Lbla.ğ edllmelt şartııe tt6,3~ e çıkarılacaktır. 

2. - Ana hat tn rifelerinden D. D . 9, 10, ıı , 1-l, 15, 16, 17, 18, 19, 
101, 102, 109, 112. 

211, 20!!, 203, 20t. 205, 206, 208, 211, 212. 213, 215" 217, 220, 222, 223, 
224, 225, 22G, 227, !!21J, 229. 230, 231, 1!32. 233, 23<c. 

'1Maktu ücretlere aid Ul. cü kısma., 23!i. 237, 23'!, 231. !!tll, 241, 242; 
2-43. 244, 245, 246, 117, 250, 251: 252; 25 1, 255, 256, 257, 2:i8, 25!1. 

Mudanya _ Bursa t.a rifelcr<nden: M. B . 1, 3, ı, 5. 
Samsun _ Çarşamba tarl!elerınden : S. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Et"Zuruın hudud tarifelerinden : 19, W, 21 .1umaraı1 busu.si ve tem.illi 

tarifelere g:ke her m e.:.'lfe için t ahakkuk edece:C nakil il<:retlerıınP. 3 5 
zam yapılacaktır. 

Fazla ~al.sıl at lçın Lstasyonlara müracaat edilmesi. 14280.5813. ...... 
Muhammen i>edeli C63500l lira olan iki kalem drezinler için çelik sac te

kerlek 4 EYlıll 19U Perşembe ~ilnil 88.at. 15.30 d a kapalı zarf usulü lle An. 
it.arada idare bina..~ında satın alınaca.Iı:tır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerin (4425> llrahk muvakkat ';emi.nat lte kanunun 
tayin ettl~i vesikaları ve tckllflerlnl ayni gün saat 14.JO a kadar komls -
Nn reisli~ine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler (200> ımruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. <6015> 

** Muhammen bedeli 200.000 <İki yüz bin) lira olan 1000 ton Rezidü yağı 
31/7/ 941 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anltarada idare 
binasında satın alınacakt ır. 

Bu Lşe girmek ist iyenlerin 11.250 <on htr bin lki yüz eıın lirahlt mu _ 
vakkat temlna~ ile kanunun tayin ettl~i vesikaları ve tekllfl,rlni ayni gün 
ııaat 14 e kadar konıiSyon 1·c!sll{ıine veımeleri 111.z;mdır. 
Şartnameler 200 kuru.şa Ankara ve Ha.yda.rpa.şa veznelerinde satıl _ 

maktadır. C5731l 

Karacabey merinos yetiştirme çiftliği 
müdürlüğünden 

Reforme knsaplıt 200 bq kıvırcık koyun 15 giin milddetle açık nrt. 
tırmnya çıkarılmıştır. Beherine takdir olunan fiyat 700 kuruştur. Arttır_ 
ma 2817/ 9'11 tcı.rıhıne tesndüf eden Pazartesi ~ünü saat 15 de çiftlik 
ıniıdurluk b1m:ı.smda yapılacaktır. 

Mu-vn.kkc.t teminatı 105 lırndır. İsteklılerin ayn~ günde çlftlikte bu-
lunmaları. ı5G:ıo o 

odanın tamamı. ················ ........................................... ·-·· .. ····-·--···-······· .. -....... -... 
Yukarıda yCLZtlı o.an emUık satılmak Ozere on be4 ı; ün müddetle acık 

n.rttınnnya cıkanımıştır İhalesi 2417/941 Perşembe gUnil san 15 de icra 
edile ehinden lstelclller n Cf>mberlltnşta t~tanbul \'akıflar BnşmüdUriyeti 
M: hlfılM kalem ne mUracııatları. (5568) 

Son Posta Matbaası: Neşriyat M üdürü: Selim Ragıp Emeç 
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Hakiki Dostun Tavsiyesi Budu 
Sabah, Öğle va Akşam Her Yemekte 

Sonra Günde 3 Defa 

Diş Macunu ile Fırçalayınız. 

Yurdda 
Tesise 

lttila.k 
Niçin 

flaline Gelen Bu Kanaati 
ue Naııl Muvallah Oldu? 

Çünkü «S A N t N ı> in terkibi için mütemadiye:ı taze piyasaya 
yüksek bir kimya şaheseridir. kar. 

Çünkü bütün <ıS A N 1 N. kulla- Çünkü «S A N 1 N •> diğer mı 
nanların dişleri temiz, aağlam ve cunlara nazaran çok ucuzdur. 
güzeldir. Artık bütün bunlardan ıo 

Çünk" S 1 «5 A N l N ıı kullanan on binle 
u <( A N N » emııalsiz ıağ- kişinin ne kadar halCl ı olduğ 

beti dolayısile hiç stok ynpmndığı anlamak kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yamaktan 
Sonra Günde 3 Defa 

F.:cZ!l.nelerl:> büyük ltriyat ~ıımlarında bulunlll' • 

Mütekait, dul ve yetimlerin 
nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
1 - Tckaüd, dul ve yetimlerin altı ayda bir deta yaptırmaları mutad yo 
~m:a m uamelesi :l05'3 numaralı kanun mucibince tadil ed!lmış olduğund 

n mıza maaşlarını temlik etU • -•-
ıunduklar• malnıUdürlUklerıncıen :_en .,.,..,a üd, dul ve yetimlerin kaıtJıdlı b 
tan sonra nU!~ ve maaş cUZdanı~lıib'ıiııa~r ~ geÇ · J . • -ıar:~ırd it 
dar bankamız k~eleııne müracaat ecirrek b r defaya .mahsus 01nıa1c 
bankamızca s·apılmn.il lktizn eden kayıdlı itmam ettirmelerı rl~ -:... -~ .M 

2 - Temlik devrelerinde kayıdları noksan görülen eshabı maaŞ& ~ 
ml.7.ca lblr tedlyat yııpıimıyar.a!lı !Uı.n olunur. (5766) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul Uf tarihi: 1888 \ 

Sermayesi: 100.COO.OOO Türk Lira ' 
Oubt n ajana adedi: ~ 

Zirai n \icarl her nevi banka muameıeı.a 

.. 

·;.,~--:?-.~~;/··~'. ~J 
PARA BiRiKTiRE~NL~ER~"E''2a:soo 

LiRA iKRAMiYE VERıvoa 
SirW Jlantuında kumb&r&ll 'N ihbaraıa ua.nıal il.8 aptl . 

enaa 00 lira.il bulunanlara •nedi ' 4-fa cekilecell sur'• 
dl.ki pi.Ana ııore itra~e d&lıtııacakw. 

4 Adat 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
\20 

" 
" 
H 

" 

500 " 2,000 .. 
250 " 1,00J 
100 .. 4,00J ,, 
50 " 5 ,00J 
40 ., 4,SOJ 

" ,, 
20 ., 312J'1 ,, ,,.,, 

" so lirada'° 

" ·.so 
Dlkkat: Hesablanndaki paralar bir sene lçill:e verJec••ıil-iP' 

düemJyenlere ikram.iye çıktıRı takdir.de "ılı 20 ıazı 1 ~yJul, il 
Kur ıı.lar senede 4 defa, ıı Mart, 11 nazı an, • 

cı Klı.nun tnrihıeriade çekılece~ il'. 


