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HALKIN GÖZO 
HAL KIN 

HAL KIN O I L 1 

Sene 11 - No. 3942 Yazı işleri telefonu: 20203 SALI 22 TEMMUZ 1941 

.._;u haşl•ıı • 
~::ı. 01~'11 ıyor 
.,... 

Smolenskteki 
ilerleyiş Moskovada Alman • Sovyet lttırbintlen intrbalar: (Saltla) Almaıı topçu• bir üeri ltarelıeti eana.,ntla, 

endişe uyandırdı ( aağda) bir Alman motörlii kolu bir dereyi geçerken 

ı c--s-ov-ye-t-te_b_liti-i -.....) s=_,. ... A .... L ... -M .. -A .... N ...... _-.. R .... U .... S·-··, ı 
Bir iltisak noktasında 

ı20 otomobiı ıo tank Smolensk, !HARBi HAKKINDA 
tahrib edm Novograd .. ~YAPILAN TAHM.ıN 

Bir'°lı Sovyet birlikleri muha· 
aara edileli, Dinycster cephe- arasındaki 

•incle kanlı muharebeler Şldd . tJI "Ruslar mukabil 
:Berlln, 21 CA.A.) - Alman ordute.n Al 

başJcumandaniığın•n tebllf:i: taarruz için man-
l3atic cephesinin cenuo kısın.uda Al-

11 
b 

inan, Rumen ve Macar kıt'aları mağ... ma ara e (arın yıpranmaSIDI 
lfıb edllen dilş:ııanı takfü etmektedir-
ler. Cephenin dt~er kısımlarınd.\ hare- bekliyorlar,. 
klt nıuve.trakiyetle devam etmektedir. 
Muııasara ~ıtınd11. bulunan diişman 
irupıannın mhasına de\'am ediliyor. 

c ı>evamı 3 üncü ,..yfacla) 

Japonya 
gittikçe 
barbe mi 

"Bazı düşman 
motörlü kıt' alarını 

imha ettik,, 

Kızdayın 
llarb 

esirlerine 
ile diyesi 

/ngiltere, Almanya Vtt Yuna
nutana on binlerce palı.et 

incir, i6züm yollandı 

Jdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Tren ücretlerine 
güzde beş zam 

kararlaştı • 
ıcrası 

Banliyö yolcu tarifelerile zahire tarifesi 
ıamdan haric tutuldu 

Ankara, 21 (Teleronlal - Ah
vali hazıra dolayısite işletme mal-
zemesi tuı.tlarınuı yükselmiş olı
masını nazarı itlbera olım Müna
kalflt Vekı\leti ıs Ağustos 1941 
tarihinden itibaren Devlet De
rniryollarında banllyd yolcu tarl
felerile uhlre tarifesi harlc ol. 
mak üzere yolcu ve eşya tarife 
ücretlerini ar~ırmab karıır ver
miştir. Bütün Devle~ Demlryolla. 
n şebekesine aid gidiş, dllnil<;, ai

le ve talebe biletleı11e halk tlca-

ret bileti Ucretıert yüzde 5 nla.. 
be•inde 'lrt•rılmaktadır. 

Bundan başkı\ kereste. maden 
kömürü, odun, odun kömürü, 
canlı hayvan. bilfunum maden 
ce\'herlerl. her tUrlU inşaat mal. 
zeme.sl, ziraat aletleri llc pamuk, 
yün, yapağı, ve bazı gıda madde
leri vesaire nakllyatına mahsus 
hususi tenzil!tlı tarifelerle Mu
danya - Bursa. Samsun • ()ar. 
şamba. ve Erzurum - hudud ta
rife ücretlerıne de ayn; nlsbett41 
zam ya.pılmaktnd:r. 

monırnnun undonuıno 

20 ve 21 Temmuz tarlhll Sovyet tn
litleri PBlı:oV, Polocka, Neve., Smolensk 
ve Nov()8'rad Vollnı:ıkl istikametlerinde 
sene oo1c ekldetıı muharebelerin devanı 
eUllinl cePıedc?kl aoyyet hatlarının 
vazlyetİerinde e.wılı detl,,iklikler olma• 
dıtuu ve Sovyet çetelerinin A.ıman hat. 
lan ııerMıinde bazı faaliyetlerde bu.. 
lunduklennı bildirmektedirler. 

AYtl1 tarihli A!.man resmi teblltle. 
rinde ise diler hususlar arıwnda bll
haua şu milhlm noktalar vardır: ~ 
aarabyadaıı llerllyen Alman - Rumen 
lnıVYetlerl düşmanın mukavemetini Jcı. 
ran.t onu Dinyeıter nehrinin şart 
yakasında talı:lbe devam eylemielerdir. 
Şark cec>heslnln nıUteaddld nottala
rmda muhasal'a edilmiş bulunan aov
yet tıt'alannın ya.ptıklan Umldşlz çıkıt 
teşetıt>Uslerl aklın kalmıştır. 

Tnrkiye atletizm birincilikleri 

'l'o1ty '•Pon İmparatoru 
f ~enı o~l <A.A.> - D. N. B.: 
a oıal'ak 0 e kabinesi bugün ilk de-

Yllks"k asker! ve bahri ktJ. 
~eveınu 3 üncü sayfada) r···· i BU G 0 N •..••...•...••.•••••• ,~ 

! Diplomasi 
! &fQkaı· ...... G k' . I : ••• or ının erı es 
i (B bir hikayesi 
\ Ugun 5 inci sayfamızda) 

.......... ---·- ... ................ _,/ 

Bu teblltlerde:ı oarlt cephesinde 12 
Temmuzda ve .Jilnal Buulenlzinden Ka. 
radenit:e kadar bütün cephe boyunca 
bqlamış olan m&huf ve misilsiz mey. 
dan muharebeSl:ıln, bu cephenin umu.. 
mi olarak a,yrıldıAı Besarabya, Kiye-f -
Zitomir - Vitebsk - Smolensk şarkı • 
Moglleıv, Lenlngrad, Fin • Sovyet lıu .. 
dudu mıntakalannda taarruz inlsyatL, 
finl elinde tutan Almıın başkumandan. 
lığ nın, emrındekı Rumen, Macar, Slo. 
vak Alman v~ .,Fin ordulnrılc gonWlü 
lejyonerle~f Mrmekte oldu~u bir
blrlerlle enkil hnml !erle h IA. 

ve Sovyct ordusunun 
·--ı.ooıımak' mırl'tıle mu e. 

vaı yen kt olduğu :mı Şll-
mnkt 

Bu e,amlı v ç~ uyl tlt muhare-ıSovyet münakale yol1arının .Mman 
beler acaba &~91.. 1!tlardan stlvlenıı. tayyareleri taraf.ından bombala 

( Arka 7 •. •--- nır. 
st M a sutun 1 de) au:n havadan alınmıı bir resmi 

Türldye balgelerar&11 atletbın ......,,....Jwt.a .-f111t ,. 

Dl' günü Ankarada h.flannnflll.. Mü-beL•larrn iDa s..aııl 
'1elicclerin.i dün yazmıttık. Reıaimler bir atletimhi cirid ..,,.. 

..._, ve bir k11ım atletleri ıeçid ...-ninck •öttermeld.cür. 



Hergün 
Tasarruf 

0

b~nolarznzn 
Rağbet görmesi 
Tabii idi 

,__ ___ Ekrem Upkbgil 

T asarnıf bonoları piyasaya çıktL 
Miktar o adar az, taleb o kadar 

eok kJ, işte bu dakikada. bu satırları 
1azarken hemen bıtmiş, yahud da bit. 
miye 7aklaşmış olmasını bae çok muh
temel &"Örüyor, .&ynJ zamanda. da bu 
tehalükü pek tabii buluyoruz. 

Banka gişesine hU'}an vatanda.'} baş. 
bu. iki cl&işüncenin, birbirıne karışa • 
rak tek hedef haline relen iki düşün • 
cenin tesiri altındadır. 

Bugün bütün A Vru\ıa lıarb ateşi ile 
yanarken Türkiye sulh l!;lnde yaşıyor. 

Her tarafta ayni luil'meti görüyor, bu
nu açık ve düı üst siyasetine olduğu 
kadar ordusunun ~u\'v<:tine borçludur. 

Seferber delilli:, fo\•kalfule tedbirle _ 
rin ittihazına bile lüzum r,örmeılik, la
k.at hududJarııruzda karŞısınuakine 
hürmet ve ~cklnmu his.si veren her 
tehlikeyi derhal karşılayıp ö~leıuiye 
muktedir ordularımız var. Bu ordulan 
bittin Avrupada harb halinin biteceği 
ciine kadar bu ı;ekild~ alakoyacağız 
hatta. mümkünse m ı.ddi güchilder.i d; 
J'enerek daha zj) a.Je J.;u\·vctlendlrec·e
ifz, bu uğurda şimdiye kadar SOC mil
yen Türk lirası gitti, daha da gülecek. 
Bunu çok gören 18 mllyl)n Türkün 
icıinde bir tek k~i bile yoktm: 

Can vergisi vermemı-k için mal nr _ 
Pil wrlyonıs. 

Bökfimet şimdiye kadar orduya sar
fdtiği paranın möhiın bir 1tJsnıan ıı.cJi 

bütçeden temin eW, adi bütçe ne te
m1ni mümkün olmıyan kL<ıınılar için lıle 

fevkalade kaynakLıı·a. ba.<J vurdu. 
~ Barbhıde bitaraf kalntlS bir 

hukümetfn muhtaç olduğu parayı ha
rici istikraz llc teıniıı etmesi hem mtim. 

'kün, hem de kolııyrur. Falat bu tak • 
dlrde ondan muharebeye ,;irmesinl ic;. 
tt>rl~r, bu şartla ııar.'lnın ödünç dı;ğJJ, 
hedıyc, yardım o\a.rak vcrilmeı-ine bile 
memnwıiyetle razı olurlar. 

Türkiye böyle bir yola giremezdi. 
llt>m harbe girmemek, lwm de i tihayı 
tahrik etmemek için km'Velli bulun _ 
mak icab edince fe\kalide masrafları 
karşılamak üzere .iç katnaklara ınü _ 
racaat etti. 

'/ 

He · • b' pmuz ırço.L. defalar çok acele karar istiyen rok mühim . J 
ler karfıs.ınd 1' !abil' . 3" mue e. 
batta • a a ırız, böyle zamanlarda bir günün bir saatin 
d . bir d~nın bile pek fa:ıla kıymeti olabilir, faka; bu takdird~ 

afti acele hı. karar verm k b . • b' . -~- :- . • _e mec unyetin ızı yanlı, bir harekele 
5eV1ıı:etmemesmı temuı ebnek 'a • t d v • • • • - rı )' e e ecegımız prensıpm esası ol -

Y anı~nk, Y~!~ karar vermemek için kendi kendinize daima 
fU ~ sonınuz: Nıçm yapacağını, nasıl yapacağım, ne zaman ya
paıcagım.,ed' nerede yapacağım, beni böyle yapmıya sevkeden mecburi· 
~tn a? · 
• Ba sualleri sıra ile sorarak miisbet cevablCM"lnl aldıgımv • 

maldır. 

hiç d ...;:..'1.- • • • k ı- z, zaman , q~ vereceguuz araı·ın uzuınu ve zamanı üzerinde aldanma. 

C TC_t_k.ikiC-;un===·-· ı Örneii 
yok bir 
kadın 

L~ "!it~~~ e ,.. .,...u~,...~ -;ı~ri'~;;, .. 
' ,.. • ... • ~ t;C .lir· A' ~. I({ 

... .... .:& - ,,. ~~;). 
~ 

YAZAN 
Meliha Avni 

_Onu geçen ak$m tan•dım. Eyli. 
bun Rami sırtında bir küçük evde o
t~ı·uyor. Temiz, içi ışıklata:ı küçücük 
bir eyde. Bır tesadüfle kapısını çal
dım, Türk ruhunun bulunmaz samiml
yetile beni Jçeri aldı. Yolumun hayli 
uzaklığından bahsederek dınlmmemi 
istedi. 

Bu içi, dışı ışıklata~ ev<Ae, 
Bu içi, dışı güneşli yerde ~:üreği 

};?'d~'~'R"":~tlıııt\': • gözleri gibi merd:mda, dili bulunmaz 
kadının yanında dinle..'1mek ne nl-

İki sa.rhoş btl 
lerini bıçakladıla• 
Evve}k.i gece, Küçükpazarda kan 

lı ~ir vak'a olmus, iki kişi bıçakla 
binbirlerini tehlikelı surette yarala. 
mışlarclır. 

Cibalide Fener caddesinde otu
ran Mehmed, evvelki gece berabe
rinde ayni yer sakinlerind~n arka • 
daşı Mustafa ile birlikte Küçükpa -
zara gelmişler, bir meyhanede o _ 
turarak kafaları adamakıllı tütsü -
l~~lerdir. Bir müddet soma, Ci -
baliye gitmek üzere meyhaneden 
ç)kan iki kafadar yolda bir kadın 
meselesinde!l aralarınd.ı bir müna. 
kaşa ç1karmışlar ve bu viizden so
kak ortasında dövüşme~e ba~la • 
mışlaıdır. Bu ka ... ga esna~ . nda h er 
ikisi de bıçaklarım çekmişler ve 
birbirlerini vucudlarının muhtelif 
yerlerinden Lehlı\eli suretle yara -
la'rnışlardır. 

Hadise mahalline gelen zab ta 

memurları, her iki kavgacıyı da 
Cenahpaşa hastaııes;n~ nakletmiş -
lerdrr. Bu kanlı vak'a ctrnfmdn 
zabıta ve adliy~ t,1hkikat<ı devam 
etmektedir. 

Lozan günü nasıl 
kutlu la nacak? 

ller Türkün ı-aillesi bu yoLia hukit
mete elinden gcldii:ri nisbette ,·ariftm 
etmektir ve bir tasarruf bonoc;o ·almak 
içlıı bankaya kosan her \alandaşı tah
rik edl'n ilk dü~üııce de şüphesiz bu • 
dur. İkinei dfü;ünceye gelince, bu, vnzl. metti. lonln m~faaf ilo birl-1> olma"• K"''l' ""'""" otmduk. Bombeyo• Lozan muahede•info 18 ;~; yol· 
dan Uui .,ıı,.r. • duvarla'da bı,bldndfü gürel l>OŞ de. dönUmüno te~dül eden 24 Tem • 

BugUn TUrl<lyode ,;u;ı." da.-alan ti. likanlmm resmi va<. muz Por,embe <Ünü şoluim~drki 
'"'el '"h'" h•riç alma• ume örfrn, s~ım1;, bütün Halkevlerile Ünivoraitede bü 
nlha>cl dartfen <•.ı. fal> <et«~ bi• =';..." Y_ök memim yopolacakt". Q.;,,.,. '·'• k " D b J hri aıtcdc yapılacak mera • 1 7 
uu a ar mevcuıl olmadıö"'! aibi Jıa.tta- e-mir fabrikalarile ınethur olan ir apon fe • Ateş gib! beş tiken ı . d · b sımc saat • "' c u ndosun n i ı· k 1 

uzun va.deli teydiata. bile lıundan .(az- Sovyet - Alınan harbi ka.rşı&ınd& Ba 1 tlnkii Japonya, şeklen mes;uti mutlaki. Gözlerim, tarıfı k~~:me1ere S!~rra. h b' v d ıra 1 c ve 
la lafa ,.,.,n ban .. da >oktın. Hatbu- vaziyotlnl tauın =tly<n devlotl~d<n • •'""' ep " agız an •öylen<cek j t'k • ki -.=r bana.un~ tanın eWtt fal• biri, belki d• yepnut Japanyad,,. yetle _idare olunur. Fakat hakikatte Ja.. cak kadar gü"I bu delikanlılarda <io- !il marşile ba,lan ••••·· ' ' 

•• nakid hökmlind<di<. Se .am•n b~ ya Sov;-etler Bl.-Il~i • Alınan hat'bl ~ madan o tckor. t•ker bu •.,...,,.li, bu ,.ı •Lo"'"' niçin kutluluy•~, ~de dort, beş, :ı.ltıdır. tlstf'lik bu bo- Ja.ponyanm dışınd:ı. k:ılan devletler dapony' aya fpuoznu llD.sonparsu=At-Ourrun. un salahiyet ve nü - 1aşırken benim sormama lüzum kal- Müteakııben RektÖT Ccrnı1 BiJ-

......,_ lbm "'"" rablnd•n ,.ü,de kar~da k•'.'i b•tarnfiıklann.ı ibin et. Japonyamıı baomd• bl' imparato' gllzel, bu alev yüzl"i ,,.,et •de,•k an. mevzulu açıo nutkunu ,öyliy<.<ek • 
yartm fedakarlıkla. bedt>Ji derha! tah- mlşlerdir: Türkıye, İran, ı::tganlstan bulunmaktadır. Japo:ı mltolojisıne göre latıyordu: işte bu, ilk evlil.dım. Bunu . 
sil edilebilir. Faız getir~. hem d" nor. gibi; veya Sovyetler Birlii;inin dos• bik• Japon imparat.oru, japone"' Amate - Balkan Haiibinde ;jchid verdim. Umu- hr. f,,. "ttet·ı.ıc11rı ım "' mi Harb be d ık· ı.o.d ld 1 Rektörden sonra profesör • 

malin rnklnd• '"'' •••tr•n nakdin Mo 
1 
ve mu ı~ or: Bü.vilk B<!te"ya lJn. rasts • Om&kamı adım taŞtYan gfln,. n en ' "• a ı. on ar, dl• fals g•ilrmlymk k~.ul• u.-uyan nak- 1 panıtorluğu, B;,ıeştk Ame,lka cüın • llllliosffidm kök ahnaktad... Bundan bunlud.,. Ged kalao iki oıııumu d" hl' Tan« ta<ahnd •n Lozan t n • 

de tercih l'dilmc.:.i elbette tabüdir. 1 huriyetleri, Çin gibi; veyahud Sov • 1 ötürü de Ja.pan imparatoru J:ı;ponlarm Her millete ö·nelt. tarihin en i.istün bakım<lan tahlili yapılacak ve 6&• Vatandasın ~asarmr bonolarına kar. yetler Birliğile harb halindedirler: Al- o an kim.,_ nazarında mukaddes tel~kki ecUlmekte. çarpışmasında ve dünya,v1 hayran e- ro reisi profesör Mekki Gelenbe'ı· 
'' <ö.•t.niltt ntı..tı 1'ah ifin l>ilh•ss• manya • İtalya • M~arfotan, ıro • dl>. d"' boğuşmamOO>: M;lll Mücadmde Lo>antn avukatlık bakımından ' 
ikl dü,üno..ın Ü•e<lnde dunnakla be • monya, p;,,1Andiya •lbl. Japonyada htildlmet kuvve•. im para. kwi>an cttlm. Bunlar Tlirkfin namu•u, b emmiyetini. O,du meb' "'" Ah 
raber bu. düşüncekr derl'cesinde kov- Halbuki Japonya, gerek Mlhver dev. J t d tor tarafından tayl.n edilen Japon ka _ Türkün istiklali, med İhsan Tokgöz de gazetec~ 
..... bir •nill ., .... """""' ...... , iti- leUedn•: • .,..~ ..... tıer BiMin• mpara or mu, or u bimmınln cllndedi>. K»blnc, yaln" lnı- T\irkiln i•tlkball için yanan alevde baktmmdan man•lannı ı.ba.-üz I ~mu en ~üksek derecesinde tutmak karşı olan husus! vaziye~i dolaYlsile mU, parla"meDlO mU, paratora karşı mes'ulclür. İmparator kili oldular. Ağlamaclım, yas tutmadım. tiren !birer müıtahabede bulunacJ 
lc;ın on seku ~ne•lenhf'ı·i ı;:ırfl'\mtkte herkesten önce vaziyetini tasrih etmek istediği dakikada ka.bi."leyi değ!ştirmek onlara mezar aı:ılan t,oprak üstünde lardır. nıdutu gayreti de unutmamak lazım mevkiinde buiunuyordn. çünkü Japon- yoksa • • "'Iahiyetlni haini;,. vatan kmtuldu diye •iil• güle _,..., s;ıa~.,e Hukuk Fakült.,ınJ~ 
gelir. Bu rayret bir numaJ'alı Biiyük ya bir taraftan Mihver devletlerinden sanayJCl Vakıa Japonyada. bir de pnrli'ı.mf'Jlto ettim. iki talebe tarafından da 1<Ge11~. 
Harb esnasında. Osmanlı devletininlbiri ve üçüzlü paktın azas1 bulunur. zu··mre mı"? bulunmaktam.. Fak:ıt Japon parla. - Sordum: Jı' kd t ı ld • d h·ı· • . B k ~ k ? gözile Lozan>> mevzulu birer hitıı 
a e mı; n u~.u .~ ı ı ıstıkra11 10 kn- ı ken, diğer taraftan sovyetler B'rilği- mentolannm rolj,1 dalına ikineı pJAnda - aş a çocugunuz yo mu. 
'- kada< dU$mu• lk•n • nokbdan n• de b;r ademi tcearuz ve dootluk y Az AN kalnuştor. - Bir tek"""" kold•. •Öyliyec~~ 
alarak yazılı kıyınetlnP. kadar (L\ar - paktı ile bağlı bulunmalttad1r. Jaıponya em.penr!l.liz:n. safhasJna gir. - Nerede, göremez miyim? .... , ... ,ıam.,. ••••• <0nm •• muh. SovycU" B;rı;tı • Alman hubl - Hasan Ali Ediz miş bllyilk .. najl memlo>cıı .. ;ndn bL - .... taned•, b""' '"' gelk. Yanarak ölen çocuk 
<rflr demb-yolu ,,.,.,.,,,.mds ••;.,.. ıu başlamaz. bti"1n gö'1er Japonyaya ridir. Bunun için J•pnnyada finans ""' - Dokto' mudur? o,ıakö;de Rofah ookağmd• ot.ıl 
kendisini gösterınl•;tir. İ~t<' tnıırarnır bo- çevrildi. Japonya aradan günler geç ~ 

1 
i J .. .. mayenin Tolü pek büyüktür. Hakikatte - Hayır. hasta.bakıcı olacak. Vatan Hakkmın ı,5 yaşındaki kızı Ner!ltlıl I noJannın ırördiıtii raibı-tin sebebforin- mesine ralh..en, milsbet vey" menfi bir · ~.zn, &po?yanın. bugunku vazlyetini Japonyanm mukadderatına sahib bu- hizmetinde o da ou yolda gönüliil ol- k al d'" "ş/ 

d b 1 1 

&'" .. go den be u.~- d B' .. . t'kl' dada oynar en mang a ..._5JI1U 
en a~ ıcalan bnnıardır. karar ittihaz etmediği gibı, gizli niyet- • çı.rmem:z ~dır. lunan. Ja.pe>nyayı savk ve idare eden u. ır gun ıs ı alimiz uğurunda yeni vücudunun ;ınuhtellf yerlerinden 

Ekrem u,aklıgil lorlni ac>b vumak "" hMgi "'' ,.,. * işte bu büyük rın= ollııar#"''· bir atoş yanar.;a .... çccuıt-Jmta ben bu ......... yanm•ştor. _, 
mi beyanattan dıv şiddetle sakındı. Japonya, Asyanın şark sahillerinde Hemen )lemen e:yirml aile-o den mil.. ateşte güle gille yanacağız. Yaralı çocult:, <!~rhal Etia.I ba'-'..ii· 

Son günlerde başvekil Konoyenin is- yayılmış bulunan irili Ufaklı birçok a-ı teşekkil bulunan Japon finans oligar- İç güzelliği, büyüklüğil, yüksekliği sine kaldırılmışsa da. yapılan ~iV· 
Orduya ı .• ,ı.ı: hediye mr . ... herk..te, Jaıx>ny.orun kat'! bir dal"'dan mü,ek"rodir. N"'' Jaoonya .... i. Jaoonyanın bütün lktuındl kudret gi"'1erlnde, her holindc okunan bu ye ... ğmon, •• ,.u•amıyarak °''"~ hazırlığma b"§lanıldı .,,., itUhru< •tmosl arır.,;nde olduğu nın nüfmıu 69 milyon: ar•~•i d• 384 kavnaklanru •Iinde bulundunnaktadrr. muhterem anne b<ş oğluoun '""'' C.,...i muayen• ode» adliye -,, 

hissini uyandırdı. bin kilometre murabbaıdır. Biltiln büyük Japon bankaları. bütün karşısında. dile gel.mi.;, tek damla göz Hikmet TUmer defnine ruhcıat 
Yardnnse.-ea;er Cemlyetı faaliyetine 1 f yaşı akıtmadan. vata:.ı aşkile büyillU, / 

dmm ctmekted". Cemiyet ornu içffi P"n' Konoye tdaer kabln<Yi "'kile Fakat bundan maada. Japonla« a;a bilyllk •mat mümeoe or. abr<l<al" u. mi.ştlr. __/ _ memur edilmiş, harıcıye naZlrı Mabiuo- değilken sonrad9.n Japonlar tarafından mumiyetle bu cıyırmi aile• nin elinde - vecd içinde konuşuyordu. Bir Dlabe- ın kışlık hediye hazırlıklann:ı şimdiden d' dehl. · d · · ·ıt.h dl ı ibi ( "' ... 1 ...... ,,,. .. •etlşml$. raht J•••••• .. ,., •• - ı,., "'""" •a" """'"ve ""'ı .. ...,._ dl>. .. "'" • '" , n" ., ••· Macar·ıstan ve S ovak rannı henüz vermemiş bulunuyor!. lan vardır ki bunlar da hesaba katılır- Bu cYimıi aile.o içindi) bilhassa Mit- fes almaktan Jwrknyo1, kıpırdamadan 
Gönüllü hasta.bakıcılık ie:n ~·apı!an Acaba Japanya ne O,üşünüyor? . l.J - sa. Jpon imparatorluil'unun umumi nu" - IUİ, ivasaki, YSSUÔI\, Snmitomo. o ~ ona bakıyordum.: Moskova elçı' leri 

müracaatlar da de\ am etmektedir. t. d f 98 - Bu ne muhteş<!m kinci grup kvrsl::ı.rı için şimdiye kadar zakşark Sovyet budu larınıla Japon k~lsu mi!Yona; arazisi de 681 bin l kura ismını ta.şıya:ı mali müesseseıer Bu ne tüyler! ürperten b!r tablo. beş d ·ı r tahşidatı yapıldıiiı hakkındaki haber1er. l ometre muraıbi>aına vanr. (D--tarafı 4 ii.ncü sayfada) Ed
0

ırne en geçtı e b 
36 ba:ııanın ı.rnydı yapılmıştır. Blrincl ~ oğlunun resmi knrşısında. sızlanma lıastabalncılık kurslan 15 Ağ""°'ta Japnnbmn da Sovy•Uor Bldl~;n• hot'b -·-······················· .. ··-.. ·····•-•••""••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .. ··-·-- - ,..,. llA.n edeceklerine mi alamettir? dan. a&lamadm kO:lUŞ\lYOr. Bir glln Edirne 21 (A.A.) - eıı .ı()n ~ 
nfbayetıenecek ve 16 sında imtihanlara A.ca.ba Ja.""'nları kat'i bir k"rar it-

1
. STER gene, bir ateş pariar. bir yangın ya- O d l k l . e o başlanacaktır. ...~ .. • NAN t k .,,., il d b d saat 1 a mem e et erıP aristaP 

tihaz etmekten meneden amil, bir yan- 1 ı narsa e ÇOCueoU ı! o ~ u yangın a .. ı.c 
····-• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kül' l ak Kalaco.k ve gelecek Tilrk mekte ıolan Romanya, ....... ak·ı el'"'İ' 

dan ücüzlU pakt aza5l bulunurken. dl-
0 

ac · · .ı .,. 

T A K V 1 M I
• 5 TER •NA ·· 1 •1 -~ .... ts· 1 dl ve Slovakyamn Moskova

0 

l ... :-ler" ğer yandan. Sovyetle:- Birliğine bir a- 1 N M A ! OOCUJUAıı uayram e ·ın er ye. e ... ıır demi tttavfu., do•tluk pekh ue bı.llır lnan•:ı<>"""' le>ile •elikalarl Edim•Ye "ı;nd• .> 
bulunmus olmalan m"lır?. Ü'1<ödann bir k"un yallan tamir t.t..ı. ...,danından ..,..,,,.. ,. """'' ıçte """"'""· di" Mi,.füle< ,.h;, m•ıh' ~e ı"' 

Rami ııeue 

1J67 -Temmux 
!) 

TEMMUZ 

22 
RHmİ "°' 

1941 

Arabi Hlll 

18'~ -Hu:ır 
'i8 

tmralanan 1"ktlar, ... nıan ım .. h • odlle<ek. """"'""• ...... =nan bi< nhbm A>k gönülde yanan• •""'' oıunn .. !ayet namına """'la•'"'.' ... a.' 
yan devlcUerin m•lli mcnfaatl0<i1' tc- Bi• ukad3'""'" bu ba.,ri bildi- ı.ı.... nht~ "'tünd• , . .,.u bi• ar. in'2n. B<o oğlunu anlatan bn ar.a ne olunmu, ve göate>dikl•.•. ~ g;...! 
md teşkil ctmoğc başlrulok!an dakika, l>k<•mmn üotüne: -• bl«. Yukandan deW,. '""" gilıeldi. Na"1 tarif ""ylm: n...ı çlU. zerine SultaM<lim ca'""'.j'iz ~ 
bu paktların hiç bir kıymet ifade et _ - Üsküdann ;,otları yenileniyor, bu yeşil ormanı yekdiğerine müvazi : yim o!lu? . ]erdir. Bunlarla birlikt~ ya gel ' 
mlyeceklerl a.şlkA.rdıc. Binae.nal~ Ja- baı;Iıhnı koymuş. ~lara.k kesen yollar ister. t~pede a.ta- \ R~k mı'imak ımltiınsız. bir Alman kafilesi de ura e1' !ı" 
pnnlarm, SOvYoll" Bldlği ;ı. nlan ad•- Gn<0kten iyi bi< kam. iyi bir ''- gmm nhh~ miimı """'' <ad- etimle!" .,,.1amok manaın olarok. · t' c k loil« ~• C°',.uf"' 
mi tecavDz ., d"tluk paktlor<, on tan ,.bbfuo. Fakat Ü•kU.la'm > onll•runt- delC< ı,ı.r. hatla. ''" •· bah~·I" ı.- lnonqorun>' Swnoc. gönül vorlnec '" '."" ''-. ~,. e ,. bi' ıev•k• ,., ' 

SALI Sovyetler BirliğlnP taarruzdan ml'lıet.. ı ye muht~ olan tarafı sadece yollan ter. kiişkler ister. 1-'akat bu lıir h!l j ışık doluyor, bu ışık eönülden hep ger mısat fibr~~~ k~e hususi 0

10 

cıoi' 
,.. med!ğl gibi. Mtbver devletleri ile im - değildir. yaldir, diyccl'ksiniz. 31cıirndur. Yal- l "w.1.:~re ·4urııy•..>t' . s~nra 0 0 u~ er hududutJ'luı~ ~~ 

C. Ahır iMSAK ,.Jad>kları üçUılU pak< tn lşlcrln• I C küda•, tam '"'""'"' ''""'' •- utt bi< bu hayahn bot"';"""' •'"· Bu kadm n• gü..ı. "d' gilıel m11 lolle>le Kap•k•k ;,ıe<J""ı•' 
>. u. >. u. ••lmcd;ğl takdiM<. onıan so~cu., ••• uhh '"""~"• bi•likle i•tAnbo- ı..,..blle<eti kolayhkiula '""' ...,tL J au Uodm ne '"'"" Onu h., cö""' ru yolla,,na _de~am t';. g~•!1f. ... 
ti 4."1 27 8 b7 Bldiğino ka"' hC' h'ngi bir ha>bo d• !un oli•h• yak ko. •• •üul, ~ h•~· '"' bi< kaç sl<k<t ,.,.,..,,., """" 1 öo;ln<\o ,..,.ı.ya <an.-o" onu "" ta- ~le>. kendolenn• dar JıtY' bı cJfr· 
9 l~ j c;liıiikliye~z. ı dar. en sıhhi, a>•nl zamanda da en zamanda da olsa gP.nt hakikat .,._ 1ı ! nryac on-s hayraıı. l)hl:rot'. htı$ntl ma••mel~cl~Tl 

0 

lenıi.,\ef 

l--t--;:~1ı-:--;-:1"7.--;;--7.J..._o_J_ll şu halde. Japonbrı tereddüde '<evke- mühmel bir parça ırhr. ba<:tan başa ha!'!ıııa isal edilcbilecc~im.• io .. nı:>•· j B~. kedın dilnyanı.c h_iebır J"'!T1n~ ıh .. ,,.."' rn....rnn••'1iY""' e" _ 

GONE.Ş 

Ô"'I ıc dl Aı..- ycnlenmiyc muhtactır. - l r • e ıa ... •m Yat•r den. onl:ın bugünden yarına bir karar ruz. ey okuvucıı c;en : . I' dm~ bnhmm:..;7ar. 'rlir\: ~~ ın~dtt' ~ 
:;, l.>. :>. u. s . ..>. ~. u. ittihaı etmekten m,.ncdcn d:ıha başka iSTER iNAN lılc?t.e . yooru:rn -11 btlilııfl ı v. ,. ,

0 17 18 
,
0 

" ., •mm" olm•k ı;,.,n, ~ , ıı. kadm yetl""d~ çOCUklar nı va.. vm""""'' -· •' 
c.. .ı. 

46 

8 

43 

u _ 
1 

:~ il Jaı:ıonyanın So•,ryetler Birliği _ Al • • STER i NA tlD1 ynlıında imrıon et:ııek için can gUzeli, . t-nıan harbi karşısınd~ itt.lhaz etmesi 1 N M A ! J aı~ın. <:.ne koo:an Ayşctfü' Fatmadır, E- Türk 1nantnı~ b ı,yor. pPl · -" ~---=i:::::llllİı::=i:=ı:ı:ıİ:s===:::::.=::dJ muhtemel karan itsid!J.l cricb;ıınem!z • nıo-dlr. -.-\srın ırn UStÜ."l VC' "'~el,,... » • 
1 

to;rt" or.•ı b!?' ~ ciiml! !le tar.r edi 
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12 Temmuz SON J!OST~ Sayfa 3. .. • 

elgrd, Telefon Ve Telsiz 
İngiliz tayyareleri 
durmadan Alman
yayı bombahyorlar 

Japonya gittikçe 
harbe mi 

yaklaşıyor? 
Londra 21 (A.A.) - lnaitiz {Batlarafı 1 iaci sayf.da) 

'1ava ık'UVYetleri beş gündenbcri ge- mandu!a.rla müjterclc bir toplantı 
ce, gfuı,claz AlmMıyayı bonıhardı _ Yaı>mtştır. Bu h\öSlls6a neşredilen teb

liğ, :rükselt kumanda heyeti ile hük.ü
man etmekte ve büyük ıhaaara se - met arasında sıkı bir işbirlıği r;arure-
b~iyct vemııekteclir. tinden bahsetmektedir. İdarenin ve as.. 

Daily T dagcaph gautelıi. l>atma- kert kuYIPC-tlerln raaliyet ve ga.yretled 
kalesinde ŞIÖyfe diyor: arasında ahen8l daimi\ muhafaza et-

Almanyanın fimali garbiaindelci mek için bu kabil konferanslaf" sık sık 
U.nıtyi tehirleri, B. Çörçil"in beya- yapılacaktır. 
nalılnın nıa.nastnı yavaıı yava§ anla- İmparaoor birbiri arkasından harbi. 
~ğa ba§lamış bulunuyorlar. Ma • ye ve bahriye nazırlıtnru, başvekil!, da. 
lum old w •• B Ç" ·1 ev hllıye ı:ıazırtııı ve rtcvLet nazırhrmdan ugu uzerc · orçı m - . . t 
:tuubah ı. ~ _ ..ı h ..ı · l B. Su:ı1t.ıtı ıle B. Htl'Qnumavı kabul e -

. s ocyanatıl\Qa aruın ya v - miştir. Bu milllıkatıar hakkında hemlz 
lUz bır ynğmad'an ibaret olmadtgı- hiQb r şey blliıımemektcdlr 
nı Alman millc'bne ihtar etmişti. Japonyantn Londra elçisi Tokyoda 

Geceler 1tlsa. okluğu için İngiliz Tokyo, 21 <A.A.> - Ofi: 
ttava kuvvetleri bomhnrdınıanlnrı - Japonyanın Lonc!rn setin .B. Shıge. 
rıı dahıı: ziyade gar:bi ve merkezi nut.5u, Kamakuraınaru vapuru lle bu 
Almanya iizerine teksif etmektedir. sabah Yokahom Y'.\ gelmış ve derl1al 
ler. Fakat geoelCT uzayınca İngi _ otonwbUle Tokyoya hareket etmiştir. 
liz tayyarek • hava nezaretinin pa. Gazetecilere h"Yanatta. bulunan 6f'fir, 
tol n~ bil "k Alma a • ist!kbaldelti harekat hakkında miıtıılea 

aaına uyar ~ . ~ beyan edecek va11lvette bulUl\m!ldığını 
nın l>ayıati mcıicezfenru daha ıd - söylemiştir 
detle bomba...dmıan edeceklerdir. Tokyoda· vazifesi:\! bitirdik en son
Şi.nıdi ıyapttğunıız ancak bir batla• ra deıtıal Londmya. dönüp dönmlyece-
~Çt&n ibll1'Cttit-. il hakkında kendı:;ıne ı;orulan bir rua. 

Lille l>embalandl le cevab veren setir. impamt-Or ken_?ı-

ı sine ne emr~derse on\l yapacağını 6~-
l.ondra 2·1 (AA.) - "~iliz lemlştir. 

boJUbaJ'<lımaR ta.yyarderi bu sabah B. Shigenutsu. yl"nl KoneJYc kabine
~ aYClllıwıtn himayesi altında sinin tf>şekkülilnü denime ı;eyl\hat e. 
fiınali Fronsnda Ulle ehrind60 sa- derken öğrenm4 oldıııiunu beyan ve 
tıayj hedefJcıine lruc11m et..'11.İ§ler - raponmu voennelı:: ilııelre h~rif ly:·ımne
di Q.:_ ~- Jı.ada. 1 zaretlne nt> zo.man &:: dccegın ı e. 
l r. "ıl:!•llLD~5e .J::-...__r a tnan dr~p.~~·i mekte okluğuna !llve etmiştir. 
ara gore, ~·-n avctSl u,uru: S fir Ayrupa harbinin ne gibi bir 

llıÜftiir. Döııt: İngitiz avcı tayyaresı nett~y~ varacagı hakkında . herhangi 
dönroemiş:tir. bir mfite.lea ileri sürmekten ımtina <>t-

h miştır. Mumnileyh. LondrayQ karşı ya. 
Napotiye tir.um pılan ibomb:ırdımanlnrm umunııyetl~ 

Orbıı:ıaK İngiltz aiır boınba.ntıman tahmin edildığuıden rok dah" şiddcUi 
t&yyareıerl bugiln Napolıyi boı:ımu·dı- olduğunu söylemekle iktifa etmiştir. 
tllfUl etmişlerdir. İııgillzlerin İt&lyada- Japon mathl•a~ım, göre 
ki <llter mühim askeri ?ıetıe!ıcre de Tokyo. 21 CA.A.> -- Domeı ajansına 
~ı teşnıU edeoekh?ri enlsi!I· göre, harrelye nr\Zll'l ıı.mıral Toyodanın 
ı:tıaktQmr. (Radyo g:uetffi) hariciye mlliiilrleri ile cöıiiştük.ten son. ----"""o-- ra bugiın veya yarın beyanatta lıulu. 

S t t b I •"" • nacağı zannl!dllme-ktedır. ovye e ıgı Domel ajansı, harictve erkanı ara-
sında bUyiık m,kyasta değlşiklıklcr ya

(&,tarah ı inci sayfada) pılınasmın önı.ine geçlleınıyeceK bıı za-
fer devam etmdtt"dir. nıret olduğunu b ldir•yor. 

Ccı>hod h:-ı. · d w Pek yakın olan bu ddlştklik'er hıı.k. 
,.;kl e vaziyette ~lT egi • '-nda Japon matbua~ı bir tak•m mü-
:r• ik olm mıştır. ı11.1 

""" talealar_yürUtmrkt~ır. "lretel • · _.._,,. nan 
~~t~k, e - ...__. .... on 
ll!:T y.;ı,-.-lhtn.aldt d" I o;ırnıyacaaı roıun eh"ınmıy.,tını tE:bll-
~ ~· ır er. rilz ettirerek dıyor kl: ::-:::va ;vctlerimiz. gayri mü - Bugüne ka1ar Jopo!l diplomasisi Ja-
;..".una dC\" ttl rınn rağmen, hare- pon - Sovyet bit.arafhl! paktı ıle tak. 
kuau 2lı()tCi.,~ f)tm4 ve bazı düş • vjye edılmıŞ olan üçlU •>akt11. ınUstenld 
ıtı~~etf~i..: ~ <:~tamlarile, hava idi. Bu iki paıı:t ecnebı memiekeUerde 
-~ ta ... ~ sarfettıği.miz siyasi ga:,;rctleri':ı ink şe.-

1; ~reai d etmi tir. 2 S düş.. tına hizınnt etmiştır. fakat Alman • 
:n:_. ova ku tahl rib edilmiştir. Sovyet harbin.n bao.::luması ile d:plunıa. 
-"'<lf'lde t • V-Vet erinıiz Bahrk de v 
rnı,ı 0ır diiş - simizin tcmellerı sarsılmış~ı. 

lltdrr. man torpidosu batır. Mıyako Şunbun gazete.~t. Japon dıp-
AJltld lamasısinln l'.ltğer meselelert" uğraşmak 

M'oalcov &ne çarpıtmalar sızın bütün gllyretlemı! Çln meselesi. 
Yet jatihha: 

21 
(A.A.) - Sov _ nın halline teksif etmesini !Stemck~e-

1\r 2-0 T ~t <laireıt\nin tebliği: dir. 

j~el, Sınol uz geoeai, PolObk . Panamadaki Japon gonıileri 
~\: jeti~~. Novograd _ Vo. Nevwork, 21 CA.1'-> - Nevyorktaki 
~lltıdane lbi etlerinde muharebeler deniz mahfelle:ınde,1 alınan DtRhima
.. r r- r surett d t6 göre, Panama kanalından geç•nck 
dc

0 

'-epıhcnln d"V e. evam etmiş- tızerc mllsaa.de verılmesını beklıyen 
lı 'Ve lllcrkı · dger ı&tikam<"tlerin - milteaddld Japon vapuıları captovm. 

itrekitt VıJk. czın e büyük mikyasta oon ~eçcrok Japoııvaya ı;:ttmek içlıı e
J ~O T ~ hulmamıştır. ınlr almışlardır. Japo:ı büyük elcis'nin 
~ 31 .~2'da, hava kuvvet • geçen hatta şnrkl AmerikP. limanla. 

ftior01·· 1 rd" ~n laY'Jlaresini dü- rından hareket ederek Panrım:ı knna-
cı.lıtıtıttu ır. Altı tayyıırcmız zayi tından geçecek Japl')"l vapurlarma ko-
l'a.1.~ .. T. !aylık gösterilmedi lndtn sıkl.yet cttmı 
~ ~il hatırlardadır. fıa. ·~\\ 21 (~hiı· ve fabrikalar Ncvyork gazeteler.ne g >re, lıRr1clye 
~etes-in.j A.A.) _ Tribuna nezareti yüksele m murlnı·ı kanalda 

tıdan ll"ltıh b .~rık ce-ph inde bulu - ynpılmaktrı olan tam ret do?ııyı.s l gc. 
,. d~ ırı Yazdı~ı bir makale. C d ruh i ~it· ı:ıln tehi le verıld ıni 

le~ tah~nın lh. r geçec~ği yerde her ~b~!;~~· tadilahn ehemmiyeti 
dilen S c nıek hu.,usunda takib Sydney. 21 (AA> _ Avus ra Y' ha-
t~ ola 

0 17et slynsf'tinin ne kadar riclye nazın '13. St w:ırt dcm.şt.r kı. 
lnaktad ra tat.hı edıldığini anlat- Jnpan ltabmeslnd yap l:ın d k-

.. li ır. lık fevkal de ınanıd'lrdır. Y"nl kabl-
Lk f~b ~~ 'lcdar birkaç silah ve ip. nede ordu ve d:manm:ının kuvv tıl bir 
lltı la 0"ası kısmen hasara uğra - surette temsll ed. n1 olması hfü~fl~e
bilh r;: da Smolenak bu viyıısetin tın aısıcerl ;cabı:utı uyacn~ını göstE::r-

Kareli' • ~llrf>anı olmuştur. So .. vyet me~::bi Afrikadal<i Japonlar 
'v .. hirlerj n ; . ~vyct Ruslar. 1bü~~n Tokyo. 21 CA.A > _ nomel aiıı.nım:ıa 

art ·ı . ı e yeksan etmı§ er ır. göre yüz kadar Japon pek yakında oe
lorıu b a~ da senelik i9tıhsali 2 9 bin nubl Afrikadan Jıı.ponyaya doneceı·t r. 
teın Çe~ a.n m~ur Siemens .~.~r .. - oumımd&ki J&Po!l Ucarethane:erl mU
hiQb· ik fabıııkalnrındnn gozukür messılleri de dönüş seyaha·ıer:nl ha· 

M~ Şey. kalmamı tir. zırlama.k~ta=<l-•r_ıar_._u-:-----
tı'ıurJa a:bır utık cephesinde yağ - • 
~ereık'n L ştad1ğını bahıs mevzuu Kral Jorj lngiltereye 

'l' diyor ki· 
o~r:truz b ışl:ıd

0

ığındanberi ilk dela gidiyor 
~tşt de la ~ frmur fır malan b G- (Baftarah ı inci sayfada) 

Clt ır Şaycd Ya#ıııurlar d vrr.m e-
a llll b oıursn k~{ı) l b t klık hal ni Yunan kr ıı da ÇörçLle şu meslijı 
i:: 1 u ll'l'nt it larda Alm n m rl l göndemı tir: 

tının e h ek ı e!l b uk sızı le tng ı ereJ k1 dığer b rço-ı: 
I> r mıh bu!un c ki dır doStıanmı ör eğt.m zannediyorum 

<>lonya ınücadefosi karıısınia 
Sovyctltt 

il 21 A A \ -- İ t hbarat bil
ın:i n neycd ı n bu nde 

lar k rnevcud.v 
celc 

idame edeb le-

Hlller. Pooı. r nya, S 1 ya ve O m 
harç OIIU!l.lta lizcre d' milstnkıl bl.r 
POionya kur.trak. Polonynnın kurtı~n
cısı rolunil oyn mn.ktn se de Polonva 
millctinın bun knrumyacwıın oninız. 

Sovyet erk umumiyesı, Polonya 
mlllctının Hitler zulmüne karşı Yaı>lı
ğı milcadeleyt. dai.:na artıın hır alfU:a 
ve dostlulca ta.ltlb etmektedir, 

Mareşal Peten 
harb esirlerini 

karşılamağa gitti 
Vichy 21 (A.A.) - Ofi: 
Marepl Petain, beraberinde har 

biye nazırı general Hııntziger ol -
duğu halde bu sa-balı Roanne' e gi-
derek Almanyadı:ı.n memleketleri. 
ne iade edilmiş olan e.9ki ve yeni 
muharclben:in esir sabık muharible. 
r:intn yem lulfilesini karşılıyacakıır. 
Mare,al, müteakıben esirlere tah -
-sis edilmiş otan merkezi ziyaret e
decektir. Mueşal yarın akşam 
Aıix-on .. Provcınce· e hareket edecek 
ve oraya 23 Temmuz sabahı va$1.l 
olacakıtır. MaTeŞal Petain oıada ü. 
niversiteyi v,. Snıııt Cyr mektebını 
ziyaret edeodkıtir. 

~----o---~-~ 

1 Giresunda çok feci l 
bir otomobil kazası 
Kazada babasmı görmek iize
re vapurdan çıkan bir homiıer 

muaioini de öldü 

1 ... : : ·. . • . 
.; , , - <-..• .• -~ ~' ":<. 
. . '; . ~ ~·· •.· . . ..... • 

Sinir harbi tekrar 
başhyor 

hitab eduek nihı&i zafere utan tt.ı. 
ınadlarmın bir ttmzi ve Alnıanlıta 
.karşı duyduklan nefre&in de bir lfa
dt'si olmak üzere onlcrine ı:-elen 1~re. 

Giresun, 21 <A.A.) - Evvelki gun tıu. yatan: Selim Ragıp Em•~ ~l~rin~ ceçen ve bir lı bırakm:'k ka.. 
rada bır komıser muavinıııln ölilmU bılıyetinde bulunan her madde ıle, bir 
ve bıri ağır, dığerlerl hııO! olmak ü- B • harbin bufijk hususiyeti ı tc~lr veya kalenıle. miırekkeh >alıud 
zere oeş :90lcunW1 yaralanmnsıle neti- asken lııırekatın yanında \"e boya ile bir «l'11 ke.şlıle etmelerini tav-
celenen bır otomobU knznsı olmuştur. onımla nıuv.:ızi bir ureitc blr do :ılııır siye eylemekt.!dir ve eyliyccektir. 

mucadelesinin y •Pı:ınusulır. Almanla- ı..ondrah @iker bu tavsiyesini <>n do-Terlı:m Tral:ııon gltmr.ktc olan Ta-
rın iddiasına cor • gc,.en h rbde cmJurı kuz Temmuıu yirmi Temmuza b:ıfh. liı.t Selçuk adında bir komiser muavl. 
silah kU\'Vcti dcgıl, ceııbc arkasıııda yıın gect'nin yarı ındnn .ınr' ve linni n! bındığl va.purun lımanımızdakı te-
teşkaatlandırılaıı ,enış bir propaganda Temmuza a)ıı.k b:ı:nlıtı:ı ilk dnkıkndan 

vakkufundan i>Uistlfade burada bu. servisi ve bunu ld:ır eden Entr.lll<·cn9 itibaren tıımlm etme) c ha~l.ımı tır. 
lunnıalrta olan ~krabosmı glimıek için Sl'rvis ma~lub etmlştır. 1914-1918 tec. nu hareket, biUabl b:..şl.ınııcta vahi 
S"'hre çıkmıştır. rubeslnin \erd .!1 lııt balı lh• hu ı;;efl'r ,e çocukça gortinrıı hır k ebbu tur 

Talat Selçuk gt'"'ıkmc neticesi ota. diı mıınl3ruı a.>nı ilahla. nıukııbt'le Fakat üzerinde dunılıı.cak olursa mil-
;a.k .çlnde ıles.niıı de bulunduğu va- e meye azm tmıŞ oldu! lıır•nı ıb.ıı lrrce uz:ıltl:ır:la yas vaıı in'ianlara ınu. 
puru kaçırdıgını görlıncn vapurn Tire- Alınanların b·ı v:Ldlde bir h )lı mu- anen bir fikir H: kana tl C'P-llP millrr
bolud& yetı me.. ıçın di~cr beş yo1C'U vaffıı.kiyetler go,tt"rdıkleri bl:u.at duş. ce mecıafedrn aş l m k ve onbrı tek 
ile bır otonıo';:ılle b nerek yola cıkmış.. nıanlnnnm itirlfb.ril • sabit olmıı tor bir knn:ıa ''" fıki~ etrafınch toplııma-

AI t b I• '• tır. Batta. bu fa14fö et• hır işaret ve bunun Ya , ardım ı't'l'X'ek mut' r bir hart'kcl m an e L.ı: 1 Otomobil G!resuııdnn hareketınde:ı tehlikesinden halkı korunııı.k ıcln. bır ~labileceği pekli.la d i.mülebilır. 
" sonra buraya :ı1 kfloınetıe m s fedek' ''be lnl'i kol, dsane-;I ortııp ııhl111.ş. Nitt'klm alni noktal nazarı bf'nlm 

(Baıtarafı 1 inci &ayfada) 1 köprüden llÇttlUS ve b ı kazn neticr- tır. Malum olduıru ınere "b nd kol .. se3en İngiliz b rkUi :fı,,tcr Çöıçll 
kelimesi ilk defa g en Jo;panvol dahllı bu yeni usul ı.ırop:ı~andauı biu.at l.on-

D. N. B. il.İn verdiği izahat sinde T.a!M Seicuk bo u'~uş V" d ğer harbi esna ınd~ ortav:ı atılmıstı. drnlı pikere yoll dığı bir me jlA aç. 
Berlin, 21 (A.A.J - D . N. B ajansı, Yolculardan olri a~ır olmak fizore ya. Rivayete gore l\laılridl ı;eneral Fran. mıştır. Denıck oluyQr ki emanııı bo!J-

&llkeri vaziyet hakkında bugün şu ı.za- ralanmışlardır. TalAt Selçukun cenaze. ko kuvvet.lcrlnc ka~, mudafııa eden luklan içind2, lmtllve kıular yapılan 
~at.ı vem1ektcdır: si dün valının ve dalrt'.'lrr e:-kdnı ile general l\liy.ıh bir C'll7.ctel'l toplantı. soz müeadele i bar yeni şekil propagan. 

SovyeUer Bırliğine karşı acılan har. Polıs memurları tarafından kaldırıl- sanda mllliyctperverlerltı dort Jcolrfan da ile büsbutuıı ku\'Vet ve hız bulmak. 
bın ılk ayı bugün bltmelcteıJıı · mıştır. şehre nlhnı bir ta:ırnız v ı na· ııkl:ırıııın tadır. Almanların ı;lmdiden bu propa. 

Alman ordU51l, şlddctlı muhnrrbe- haber alındti!mı, bıı kolbrl" 111iı,n7l gandanm şekllnı aynrn br.niın~cH•rdc 
lerdeu bugün eski Sovyet - Almıın nU- Fin/er F'?l'//el nlarak bir ~inci kolun da 'Hııdrfd onlar da ıı Vı) l'cmizlı ve (\ıkonla - Za-
fuz ıhududundıın 600 kllometrtxieıı da- içinden ve ~1 dn•ld • saklı m!lllvrtı>rr- fer) mana,ına gele.'"l bir diğer kelune 
ıha fa.zla bir mesafede bulunmakt.adır. E /ÇİS ini vcrler t.arak1nn tıattketr. cellrileee. ne bu mucad .. teyc mukabeleye baş1a-
Yenıden bır imha nrrharebesi cereyan tini bildirmişti. n <ıinrı kol kelimesi. mışlardır. nava. Körulııvor ki. J::mıan 
etmektedir. Pa.Jrnt bu sefer lıu ımha Bırakmıyorlar o ırun. buı:uıı. rlılılrri vr. c'ki1'1 11- zama.n sahne aei&ştJrJyor: Diploma.~•. 
mırharebesl Stslın hntLının şarkında mumlyeyi ~tcıı fcthrlmcyı kasle3 lı- il:ıh, polPmık. ıırop.ıganda. 
olmakt.ıı.dır. o h t ki. Rus kumandan- Helstnki. 2L (A.A > - D. N. B .: )en harekeUere lıir nlrm e>ldu. İn~lliz- ''e 1rasına gore insani r bunlardan 
Iıiı tarafından zııptedilemez telakki e- Sovyet.lerln Flnl!mdıya nezJındeki Jer şimdi Alm. nlamı şark ceorhrs'ndr bir veya bir kaçına b:ı vuruyor, gemi. 
diliyordu. elç.sınln harekeUnc bundan bırkaç g!ın mP.Şg"ul bulıınınala-ını fırsat bilerek lerinl yünıtmcvc çahşırorlar. 

Btr aylık bir muharebeden sora bu- evvel müsaade edılmıştı. Pnkat Sov. dunya efkin umumlvcsinı\" Yer eotmlş Bir zaman ehemmlvctl üzerinde da. 
günkü vaz.yetl. 1940 sencslnln 7 Ha- yetıer Moskondakl Finlandiya elç llk 

1 

bulunan bu ef :ını>drn Is' ifade etmek nıl:m asinlrn mesele ı son 7aınancta zıranında. Weygnncl hattının yarı!ma- memurlarını lıır bl~nr t mem"'.-?kete ve sinir mura:klrr;Jni azami haddine ihmale uğrar gibi olmu hı. Şfm,Jı ff'k. 
smdfilı sonrakı vıszıyetle mııkave e e göndermek hususundaki v6dlnı tutma. "'"""'"ntıık irin bi,. v' ('lrtlu " 1"'""l'- rar revnr lıulavl)r ,.c anbşılıvor kf 
decek olurs.'Lk. gôr>Jıilz kı. 7 Haziranda dağından, Sovyet elç ııının d~ hareketi 111': ini ortaya ıı.tmıslardır. oVP lnr.lll7<ıC' harbde oldutu gtbl ulhte dl': sinirin 
Alman cephesı Manohe sahıl' ile M<'U&e geri bırakılmıştır. fVil<'nrv _ z f,.r\ keliınes n 1n ilk lıar- ehomml:vetf büyuldfir. 
nehri arasında lddctll biı meydan B.naenaley'h, Rusyndakl rtnlanciiyn fidir. ı.ondra radvo unu•ı bir !'Jlik .. rl 5 .m G 
muharebesf.rıe tu uşmuş bulunuyordu sıyasi mwne;aUlerln•n akıbeti bel1! o. here-ün veya fımı.~1ı ınin1f'rtl"' Alman 11li.1H l/C..aa.ı.ıı. C.-'ff.IJ9 Ve Şhndı de Stalm hattının ötf'sınde , "- b ı Arlrr ıınlkına 7 

lunca.ua kad.ır SO\'Yetlerin Helsinki el· lQ!!tıli al .. ınua. u unn.n Y" ona benzer bir meydan muhnreb~si J ~::_~---------------------
cereyan etmektedir. çL<;ı M. Orlof ile elçllık crk{ını VE- dllicr • \ A\ ·ıt \ 1 

1940 da 'llfüığıı gihi bugün de ıkat'i 30 Sıvil memuru Helsmkıde ahkonuln- lngi li Z nlanya ve a yay 
unsur, dlışmı.ının süratle muhl :ı.ç ol- ca.ttır. k 
duğu istirahate meydan vermemek ve Vabı·nesı·nde terkede11 Ameri a 
onu en son !htly11\Jaıır.1 do. bu mey. R" bb t h d J"\.. j 
dan muharebesi için toptamağa mec- ı en rop cep e e d 1 ti 
b~:ıtek~;phP,ni• v ZY ~ Fran;a Hırvat Devlet Reis Deg~ işi klikler ip oına arı 
.....,._..nde oıd undan coır daha ı.az. muavinı"nı" kabul ettı" {AA) Ofi· 
•• nıUıJlı:UklOr Buna ra nıron Rovyet Londra 2 1 (AA. l _ Kabinede Barcelone 21 ' - • 
:~':::ıc ·~ ı:~:ııi."1111dA .şu clhcUer &ırk Cephesinde bfr nınhnl 21 CA. ve dığer bazı makamlarda şu de- 50 Amenk.an diplomatı dun. 8 .k-

1 - Kızılor::I ı. telfifls1nn lmk n ol- A.> - Ahııan harlcıye nazırı bugUn ğişı1dıkler y pıldığı resmen 'hıldı - şam ltalyan Barcelonc"a gelmCtır. 
mıyan zaylatıı. ur.:-nmıştır. dyıe kı, da- ô le tizerı Hırvat de\'let r is tnuavını nlmektedir: Amerikan dıplomatlar\ yarın ız-

B d da Amenknya hare -ha şimdiden son htı atların da sefer. ve milli mlldataa nnzııı mareşal Kva- B Butler maarif, Brenden ra. • bona orı:ı an k A-
ber edilmesıne ihtlyoc hfisıl olınm~tur terniki kabul eylemtşt.r. eken ıstihbnrat nazırlığına tay~ ket edeceklerdir. Almanyada 1 

11 2 - Sovyet Birlı ınin Avrupa klS- edilmişlerdir. Lancaster dukalıgffı merikan dıplomaıları. lnm {o ,1 e 
mında artık ;ulh zamanından hazır- S • d . l ı len B Du Port-'-'ze ....:,.ıeceklcrdır. Gere -urıye e d . .. f" şan ölye iğine tayın ec 1 • eJ<'I li'"' d lanmış devamlı bir müstahkem hat l areı Ot 1 ye C haı'b kabincs: namına va - talyadan, gerekse Almanyl a anAaty-
kalınamıştır. •ı .00~er 'k k üzere Uzak - rılan Amerikan dıplomat arı, -

3 °-· t ... d 'ddl b b 1 1 an edı.}dı· zıyetı tetkı etme k · B Coo • ve İtalyan dıploınatlıırın1 A -- ovvye oruusun a Cl ır u ı. k hareket edece ·tJr. · h man 
ran gur.!llmektedır. şar 8 

A keri ve idar; mu te - merikadan getirmekte olan \Vest 
Berlin, 21 (A.A.l -- D. N. B.: per sıyası. as 

1 
lıııını:ı - 1 d -'-Bunıı muic'l!>il Alma'l lıarekı\tı nıun. l f 1 ·•ı·z makam arının ça v. Poınt vapurııle vatı:ın rina önecı:::.. wndra radyosu. general Wilsonun ı ngr..ı d lmı•-tazaman devam etmektectlr. Alman er. ı·f ıme~e memur c 1 ..--

1 
. ..ı · 

Surtyede örfi ıdare Unu ettiğini blldlr- ların5ı _ ~ekı .es·~ı..Lıırnt nazırı bu iş er-uır. -----<ı~----dusu, nasıl şimdiye kadar bUtun dilş- mektedlr. br ""'' ı anu d h .. 
manlarını yeııdl İS", SovyeUerı de ye- b 'rw• · ve istişarelerin 8 a ınu • B l" h"'k" ti•( 

ır.ıgıbn.ın tte na ıl yapılabilece - o ıvya u ume e necektir ve ou suretle de artı:C Alman. .,.,..ıri.nde Alman ileri harekatının in- e1151r ır sure b" . b 
ya şarktan tehdld altında bulunmıya. ki~afı Moskovada endişe uyandır - ğı hakkında haııb ka ıncsıne ır Alman elçisi arasında 
ca.lı:tır. rapor verecektir. . w 

F"mler istikamları yardılar mıştır. (RAdyo gazetesi) Lord Hankey hazıııe nazır~ıgı - İhtilaf ml ÇI kmtŞ? 
Berlln. 21 <A.A) - Şark cepheSL"lı."l B B K Law hnricıye muste -

81.mal mınt.aka.sındıı müteadd d mü kü· Sovyet kollarına hücum ,:';lıgw;na . ta~n edılmi !erdir. 
IAt.a rağmen Alman - Fin kıt alan ~ Berhn 2 ı (AA.) - Mühim bir ~- ----Ua 
kate değer muva!fllklyetıer elde et- iltısak noL."'la.sı civarında yürüyüş -

Berlin. 21 (A .A.l - Y n resmt '* 
membadan b1ld r Hyo•. 

nı~lerdir. te bulun n Sovyct kollnrınn yap -Sovyetlcr Almnn - p n kıt•aıarının l 
ileri harclı::~tini durdurmak Umldılc tıkları bır hu um c ıınsında A man 
hudurl mın • 1 mıdi1k rm nıaıa te av s tayyareleri dun 120 otomo • 
vennlşlel'dlr. Hem de biltlln t hl~t- bıllc 1 O t nk hr b tmi !erdir. 
ıarını. ı h, c pJıuue. ) lyccek ve hu. 
susf m emE'vl b r m k 
retlle Es.'lSf'.ll yol!aı· dn pek bozuk ol
duğundıuı aril.b ~ı •· pek a r d 1-
mrk d'r 

İşte bUti.ın bu mu kUlı\.t:ı nğm n 
Alınan • Fin kı • 1 u g nLş m•n k !ar 
~al etmışl r ve e ki Ruı; • F nl ndlyıı. 
hududund kl sov:vet lS~ht m•armı 

yarmış!- rdır. 

Muhasara ed a .. n birlikler 
Berli.n 21 (AA.) - Almnn 

radyosu 1600 kilometre uzunluğun 
dcı Rus cephesi iizermde mucade • 
lenin git.tikıçe artan bir enerjı ıle de 
vam ettiğini bıldirnıektedır 

Al.man :mııhh tümeıılerinın ilerle.. 
yişile birçok Sovyet birlıklcri çev
rilmiş bulunmakta ve kurtulmak i · 
ç.in çok gayret arfetmektedir. 

Din.yester oephcsi de çetm bır 
müca<le'ley.e sahne olmaktadır. 

Şimnkle Alman kıt'aları Peipus 
gölunwı şarkı.nd yenı mevziler zap 
tetmışlf'rdir. 

Alman gemilerinin hücumu 
Berlm 21 (A.A ) - Bir Alman 

disıtroyer teşelclrnhi Murmımsk ci • 
varında Sovyıet telsız tdgraf istas. 
yonuna tanrru:ı ederek topld telsız 
binalarını ateşe vemıı tır. 

Diw er tar ftan D N B. nin öğ -
renclığıne göre 18 T cmmuzda Al -
mn.n 6avaş tayyareleri Rig kürfc • 
unde müteaddid Sovyet hıicıımbo. 
tuna hücum etmişler ve bunlardan 
birini batırmışlardır. 

Moskovada cndife 
B!r habere göre Smolen.ak böl -

Finlerin dütürdugü tayyareler 
He! 'nkı 21 (AA) - Resmi 

Fınlıındiya ajan ı. dıı man tayya • 
relerinin dun l '>Vi u.zerine bom. 
balar a ığını fukat hasar olma -
dığını bıld.irmek edir. 

Porvov\ın bombardımanında 2 
ev hasara uğr~ımştır. 

Fmlandıy h v:ı dnfi vatarya -
ları 3 duşm.an tayyaresini duşür • 
müştur. 

Köstencede bir idam 
Bukrcş 21 (AA.) - Bir ico _ 

mürı.ist Köstencede idam edılmiştir. 
Bu komünist 1938 de komünist fa
alıyeti yüzünden 6 av hapse mah
klım edilTt~t'İ. 22 Haziranda düR • 
man ~ayyarelerinin Köstence elek _ 
tnk fahrikasml daha iyi görebil -
meleri için alnrm halinde fabrika 
tenvıratımn söndi.ırülmemesi için 4 
rlcadaşı nezdinde teşebbüste bu -

lunmuştur. 

Finlerin barb gayeleri 
Berlin 21 (AA.) - Afi: 
Finland; ya parlamento u r "si, 

Fi.nlanıdiyan n Rusyay k.ar ı y p • 
maka oldu v u muharebede yf'gane 
gayesi, Kardı" de Fın m.ıUetini kur
lannalk olduğunu s;öylemiştir. 

Ukraynad" hayat 
Presbourg 21 (A.A.) - Slo • 

va5cya istihbarat biirosunun cephe 
muhabmne göre, kurtarılaıı Uk -
raynada hayat. normal gidişini al. 
mlftrr. Hasad iYi olacak.tJr. 

Muğlada 6 
Zelzele oldu 

Berlın sıy.ısl mahieıtertncle Bolıvya
dakl Alman elçısl M. r.'end'er'lc Bo. 

il Sabahtan Sabaha: pışmıısı lazımdı. i te bu uıı dun nru 
şahıdi olduğu Rus - Alm n muh.ıı-ebe.. 
si bu imtlhaum ta. kendisidır. İnanışlar Dokuz on ınıly on .l ılıı ı (ek t ğı 
bu mucadelede lKı c!t:vld değil akı ıı k 
ve lki al ide ç rınşıyor. 61 v \e Cer -çarp lŞ ıgor men, faşizm ve komıınir.m. )a l)aııla. 
nn haşyetle seyrctt, •l bu ı. nı, nıa... 

İki genç rejlmlıı llalıl.:mınış dava- ccrayı not eden tarih htiltmunu \l'r • 
cll:ı.n Rus toprakl.ırmı k.aııa Loyamak mek için ac.ıc etmez ve t.ılziııı gllıı bu 
la meşguldurlcr. l\lücadele talimin mn.h eri botu-l:nııyı hl'yceanla takib 
edilditi kadar çetııı oluyor. Koınunl?.m I etmez. Kararını vermek lçl~ı lı c.lı enin 
ve faşizm ayni çağd dırlıır. Aral,ırmda in anlık. ml'denl l't ve cemı) l't t.ıt\ ne
hııcim farkı bugunun ıı rb ın!k)asıu. sinden durulup •klU~ıııııeı \nl ltt:l,I r 
da mulıim sayılu.nı.a.z Onun icln mucadele\i a kcrı ı.udret vı 

• lhtıs:u; eeph inden mulalr dmek 
Komunl:ım dunya ı )a.kın ıHarn ka. hata.dır. 

dar knııah bır alemdi. lçerulen dışan 
t:şnn \C dı .u d:ı.n etr f ) lll il 

ınusbet \'e menlı prop'\gaııılal r kar. 
şıltklı bır uplıe y rall. ki n için bu 
alenıın bir vnrlık lıııllndc tek nün 

Bu harb iltl ırkın hu<ıu ıyet nı iki ı 
jimln niıfuz ve lııır.ılhct kudl"f'tı un 
tihan eden bir ha iledir. s· ·hl r cı ı: ı 

edip etmediği anla ıhını ordu. lfal - fkl dhniYetln ( nı ali ohn rd ı r ı 
buki faşizm •luııy'\ ı çıktı cloktrınlr- le bir fmtıhan 
rinl vak'a ve lıar •kd halmdc 'e sıs - lardır. 
temle )apmakta d rnr.:ı rd· ordu. ı 

1 
d . t t ıı 

'alnız mc en ' u· .ır ı Geçen kışm l' in • ovyet ııarbl kıı. t k 
nıunfst düııy ıııdakı )lrmi clört dt n bekdlrnl:'ieti ne,:" . .ı., 

an zıvn P e m " • • 
yı!hk ha) tın l lerlnl gostc - tanıfın J,ide ine '" a.lv ıı ı. ı ha 
rcbilmekte.n UZıılkt.ı. Bu nl - km•vetle in nmış ve sıt.rılını ti lu~ .. 
belsiz mueadelc komünizmin kı :ı b rcadclen n ıırtl si Jı ılı r 
hıı.yatı için ·nıtıhan olam zdı. nu ylr. uk; 1 

mi dört. yıllık ihtll:ılin m.ıhhetlnl an- ce r. '7l. / c /, ~ 
l:ımıı.k için ayni çapta ve lddıalan r.ep. ~""6/tt>n ohi-6 
besinden ayni evsafta bir kuvvetle fAl' 



4 Sayfa 

Sarıyerdeki feci 
otomobil kazası 

nasıl oldu? 
,·······················-·· .. ··················,, 

SON POSTA 

r aber 
•• • u ldönumu 

Dün bütün yurdda 
toplantılar yapıldı 

J • er1. ,, ............................................. , 
· O dun satışlarına 

konulan fiatlar 
normal bulunuyor 

Temmuz 22 

Saraçhanebaşındaki tramvay 
kamyon müsadenıesinde üç 

kisi yaral ndı 
Dün. Saraı;hnnebaşındn üç kişi - yon, şoförün yanlış bir manevrıı 

nin yaralanması ve bir tramvayla yüzünden olaııc;ı lıızile 45 numar" 
kamyonun ehemmiyetli ııurette ha- 1ı tramvayın sol baı tarafına bin 
sara uğr masılc neticelenen bir d.lrmiştir. 
ka;r.a olmuştur. Çok şiddetli olan bu çarpma s 

~ Sovyet konsolosiuğunu aid 
: bulunan otomobilin hende
~ ğe yuvarlanmasına maki
E neye arı.z olan bir sakatlık 
~ sebebiyet verdi (B~tarafı 1 ~nci saııfada) ı tecavize kar~ı ~~n.iye~ t~?hiıleri ~-
: ) hem de mukemmel hır sulh ve em- larak askersızligı ılerı surmekte l -................................................. . d C'L b" d" B 1 · ı 1 1 t 1 b' 

Fiat Mürakabe 
Komisyonu yapılan 

itirazları varid 
görmedi 

Fatihten hareket eden 45 numa_ nunda, tramvay raydan çıkıntı 
ralı Harbiye - fatih tramvayın, ta- camları kırılmış ve içinde buluna 
bben yoluna devam etmekte olan yokulardan Ahınedlc Hatice adı 
şoför Ömerin idare.sindeki 42 71 da bir kadın yüzlr.rinden varalan , 

• . nıyet unsuru ur. ınanı Garsan u. 1. eyne mı e par.emen o ar ır -
Evvelki aksam, Sarıyerde hır ~~- yük paniğin müthiş, tııhribkar sira - liği müteaddicl .topla,ıtılarında bu 

dının ölümü, ikisi çocuk ol~ak u - yet kabiliyetini Türk sınırlarında düşünıcenin ıhaıraretle müdafiliğini 
zere üç kişin.~ yaralanma~ılc ne - kıran sebeb Montrö' de parlak bir ı yttpmnkta idi. ı> 

.numaralı yük kamyonu, Saraçhane- ) dı B .. d · _ı 1 

ba nd .. . . k nu§ ar r. u musa eme sırasıno~ 
ş;ı a suratı:1ı artırara • tramva- dld kt 1 F "ht 

k . . . y an geçme c o an, atı 
yı geçme ıııtcmışlır. 0 k w d ·ıo 1 

B ı dl enmazın so ·agın a ... numara 

ticelencn feci ~ir oto.mobıL· kaz:;l zaferine §ahİd olduğumuz, uzağı Yavuz Abadan sözl~rine devam-
olduğunu di.ınku şehır ta ıınız u görür, temkmli ve daima hale pren- la demiştir ki: 

Odun fiatıarmm ~·üll.<;ekliğ'i etra
fında )ap1ıan itıı azlar uıeıme, J iat 
l\tıira.kabe Koıni!;yonunuıı dunkü 
toplantısın•b bu mc.,c:e h'kra.· ı:i>
ruşiılm~-tıir. Bu goruşnıclerılc He
kdhenin ta;ln eıti,:i hususa me
murun bizzat 3 aptığı muı,ı:.hedtler 

•ozonunde bulundurulmuştur. Ya. 
pılan ltirazl.Lr, geçen !.Cne iyı kali. 
te kuru odunuıı azami 435 kurnşa 
satıldığı halde bu sene 5GO kuruş 

fiat tesblt edilmiş olmasından dug. 
muştur. icra edilen telklklcrd:: a
radaki 135 knru~•ıılt farkm muhte
lif amillerden doğrhırıı gi\rıilmuş
tur. Bllhas.sa. şehlr dalıilindel;l mLk
lİ>e masra11umııı artını'j olması 
buna scbeb olarak r;r.sf-t'rıhnekt.edir. 

B u nakliye masraıına 23 kuruı:; kur. 
şılık gos.erihnC:dctfü· ki. &eriye ka. 
bn llO irnruş normal addedilmek. 
tcdir. 1-'lat yüi<ı;clişme yalnı:ı nrot5r 
ve nakliye m-...,r:ı.1an dri:ll, amele 
ücretlerinin fa:Ua oluşu muessır ul. 
maktadır. Geçen sene 90-100 ku u
sa kadar \ll:ın ııakliy~ Ücreti bu 5C• 

ne 180 ııuru:i:& cıkmıştır. Hütıin bu 
irniller bir araya getirildiili zaman 
bir çeki odunun 560 kuruş:ı satıl. 

ması hiç ıe anormal bir e~· olarak 
görülmenıektedtr. Konıis.nm•10. son 
yapılan te kik!er üzerine ecllncliği 
kanaat. b u nıerkezılı.-<llr. 

u ma«sa a rrıanevra yapan şo- , . 
för, direksiyonu sola kırmı;t, kam -1 evde oturan Kamer adında bır ka~ 
yona hız vcrert~k tramvayın solun- dın, wkucağ.ın~n bulunan iiç aylı 
dan ilerlemeğe ba .. lamıştır. Fakat çoougunu .elaş ve heyecanla yer yazmıştık. sipine dayanan Türk siyasetidir. Lozan kahramanı Meclisteki be-

Ald ığımız mütemmim maluma- Bu buhranlı devrede yurdumuLun yanatında askersizli!c bahsinde ;,ti" 
ta göre; kaz.anın cereyan tarzı şu. bölgemiz.in barış ve emniyetini ko· yen Boğazlar ÜLerindt:. yenıceıı bir 
dur: ruyan amiller arasında Boğazlarda tecavüz olursa Türkiye hakkı müda 

bu esnada mukzıbil taraftan d;ğer düşürmüş, bu yüzden küçük y~_vru 
bir trıımvay:,1 gelmekte olduğunu da başından yaralanml~tır. 

Sovyet konsolosluğuna aid şo - mutlak ve lekesiz Tiirk hakimiye - faasını mutlak ol rak muhafaza e
ror Ale'lcsandr'ııı ıdaresindeki oto. tini tesis eden Montrc anla maın - decektir. Anadoluya h~kirn ve sa. 
mobil, içinde konsolosluğa mensub nıı düşen pay pek büyiik ve ehem- hib olandır ki Bo~.ızlar VP. lstan -
bır kadınla üç çocuk olduğu halde rniyetlid.ir. MontTÖ anlaşmnsı sun'u bula daima malik olacaktır. Eğer 
Büyükdcreden Şişliye gelirken, _K~ - 'taksirim.izden doğmıyan, Lozanln başka türlü tertil.llne imkan olsaydı 
cataş memba suyu civarlnda~i vı - yegane hat~ını tam vaktmde dü - bu imza ile 0 netice tesbit o1unma7-
JBJda makinesine arız olan hır sa· zelımiştir. dı. Tehlike oradadır ki vatan, ken
katlık yü.-zünden birdenbirt: yolun Başında azn Milli Şefimiz bulu- di dahilinde kudretten mahrum oL 
eağmdaki ıhen'cleğe yuvarlanm~hr· nan Türk mura'hhas heyeti, giriş - masın ıı diyor. 
Bu ani devrilme neticesinde, oto • tiği zeka ve irade mücad~lesinin çc-_ Bu sözlerin i11tivı> ettıği tarihi 
mobilde bulunan yolculardan baş. tin ciddiyetine rağmen sulh uğrun- hakikati bu cümle1erde sııklı hak -
tn şoför ohnak üzere Senanua a - da ulvi bir fedakarlık yapma mrc- kın müdafnasl hususunda nefse i -1 
dındaki kadı·nla i'ki çocuk vucudle- b\niyetinde bırakılmıştı. Lozan mu timadı dahn canlı ifade edecek, 
rinin muhtelif yerlerinden ağrr su- ahedesine bağlı Boğaı;lar mukave- daha kuvvetle açığa vuracak br.ı.ş
rette yaralanmışlardır. lesi geçiş §artlarını Türk sularının ka bir şekil bulunabileceğine kani 

""~.,.en soför, bu d .. J11 J..amvonu her Kazaya sebeb olan şnför Ömer 
iki tramvay arasinda bırakmamak yakalanmış, y!l rnl ı lar ted a~i cdıl ~ 

l ıçın a abası nı surntlendirerek 45 mek Üzere H \seki hastanesine nak-
numaralı tramvayın önünden sıy - )edilmişlerdir. 

ı rılmak nıyctirıdr. hulunmttştur. Vak'a etrafında adliye ve zabı. 
1 

Bu suretle harekete geçen kam - ta tahkikat yapmak.tadır. 

Asker ailelerine 
yardım layi hası 

438 lirayı n için zim
m etine geçi rmiş ? 

Vilayet ve Belediye, asker aile.. Zimmetine 438 lira geçirdiği an 
lerine yardım işi hakkında hiılen laşılarnk asliye 2 nci ceza rnah -l taıhik edilmekte olan mükellefiyet j kemesinde tahtı muhakemeye nlı -

ı 
şeklinin ihtiyacı kar,ılıyamaması ü- nan belediye tahsildarlarından Ce.. 
zerine, yeni bir lom1ül bulunması milin mevkufen yapılan duruşma-
etrafında tetkikler yapmaktadır. sına dün başlanılmıştır. 

Yaralılardan Senanua az sonrıı emniyetini tchlik~ye s?~abi.le.cek bir değilim. 
a1dığı yaraların tesi,.ile ölmüştür. cömer.?l~~e ted>ıt . ettıgı gıbı ayrı - Yavuz Albadan Montrö anlaşma- ! 

Dahiliye Vekaleti tarafından hazır. Ma:zmm, mahkemece yapılan 
lanacalc kanun layihasının esasını sorgusunda hadiseyi itiraf ede,.ek, 
teşkil edecek olan bu tetkiklerin !}Öyle demiştir: H • d " h 11. gelen zabıta en 4 uncu maddesmde bazı mınta.. b dd 1 hl ' ) B u =se ma a me k . I . . 1 . . sının azı ma e enm ta ı ve o 

1 d ·w arııhları sıhhi im kalatın as ersrz eştın mesını ve 1 O/ w l b . . . t b •· t ı neticesi Dahiliye Vck:lletine bildi- «- Diplomam yoktu. Bunun 
memur an, ıger Y JJ • _ _ı d k b b gaz arın e enuruyetırıı e aruz e -
d d to ib"l'Je Be'-·ogwlu Belediye uncu ma~~uue c mura 1 ey- . dl . 1 . devamla 

a o mı ı ı " l ·ı l h' k . • tır den sonra eoz enne 
rilecoktir. için 338 senesinde beni maaştan 

Öğrendiğimize göre; asker aile- ayırarak, ücretli memur yaptılar. 
!erine yardım işi hakkındaki kanun Param azdı, benim ve ailemin fo_ 
layiha51 derhal Büyük Millet Mec. şesine kafi gelmiyordu. Nihnyet 

ve Amerikan ıhastanelerine kaldır - !!_e :rıı e d ' ır d omıBsyohn~kn··ı te il'.ni demiştir iti: 
l dl ınbva e ıyor u. u u ·um er bı.z. M t ·· bu hakikatlerin bü-mış ar r. L «- on ro 

J)l~er taraftan komis~·oıı chlk
kiinlarda. kılo ili' satı'jlu it:in de 
bir had ~ayin etmiştir. G~en !;r.ne 
bir kilo odun 2 kuruşa satılmakta 
idi. Bu senrkl şrralt ~özönünıle tu
tularak bu fiat 2.~ kuruşa çıkanı. 

Şoför Aldk..sandr :ile, kazazede 2 z~t ozan .kahraman•n~n. M_ediııte- tün insanlıkça, bütii;-ı medeniye: a-
w ıhhi vaziyetleri iyidir. kı beyanatında «Dencbılır kı lstan- l . ce resmen tanınmasını kalem.. 

1 

lisine takdim olunacak ve Ağusto- kanınla çocuğum hnııta düştüler. 
sun ilk haftas-.nda Mecliste nıü.za - Hekim ve ilaç para51 lazımdı. Am
kere edilecektir. Büyük Millet Mec ma nereden bulayım ;ı Mecburen 
lisi 4 Ağustosta toplanacaktır. Ka- elimdeki parayı 7.İmmetime geçir -1 
nun çıktıktan sonr.ı derhal tatbi - dim, bay hakim? 1> 

çocugun 
8 

bul Bow J b k d '"h" enun I' D · dliye doktoru E.nver Ka - ve gaz arı u ·a ar mu mı ) tasdik ve dille ikrarını sıhhat ı -
un a;alıların bulunduğu hasta - olan yerleri tahkimden feragat et.. y:n müstesna kıymeti haiz bir bey-

ıran, Y d 1 L] T" k.i bik k d.. ·· r k k nelere giderek knzaze e eri mua - me~ e ur ye te · ve uşune e. nelmilel vesikadır. Bayramınız ut 
etmia•ir. büyük bir fedak&rhk yapm ıştırıı dı- lu olsun 1 1 ler yı )dönümünün mil 

mıştır. 
Yalnız Fiat Mürakabe K omJ .. ~o

nunun, hu~ünkü f'ıatrıı.rı norma! 
bulmasına rağmen ilave ediltc:t>lr. 
bir nokta \-ar,lır, o da şudur : Ko.. 
nulan fialları hııtta bizzat bazı 

orone ~ ' f •W• 'h B w 1 .. k 
Bu feci kaza etrafında adliye ve ye tavsı ettıgı .. gr •, • ?g?z a~ . uz~- )etimize daha çok aa.ıdet, daha ço 

zabıta ebemmiyetle tahkikat yap - rinde ~utlak Turk hn_k.ı.mıyetmı gol kudret ve refah getirmesini can -

kına başlanacak ve bugünkü mii - Duruşma, ~ahidlerin celbi için, 
kellefiyct şekli değiştirilecektir. talik edilmistir. 

-- --<>-- o----
k d gelenduen l~ nokta ıdı. d d'l · ma ta ır. an ı erım.1> 

---o-- Bu fedakarlık niçin yapılmıştı? D kt y z Abadanl takiben 
Bet iktaf Ha lkcvi temsil 

kolunun turnesi 
Emniyet Um~ırn Müdürünün 

z iyaretleri Armato•• rler du•• n ismet lnönÜ vukuatın sevriJe kendi- k "' .? OY } avu enr hukukçu lan • w• d h il d 'J k b " . .. ursuye ge en ıg .,, M )igın en a e ı ece ır vazıyet u- d T nk Zaf e r T u n.•ya. on. 
zerinde ısrar edip dığer hayati me- :'1·~z :Ukn~desinin maddelermı tuh 

• mahrukat t acl r lrrl ytik ek buld uk. 
Ja nn1 U.ira f e t mekledlrl .. r. Ru d:ı o
dun rtallar1,.lla bir n>lkla r t.en.Jla~ 
7 apdma•• k ahil .f'lduitu kanaat.lnı 

B<.1$1ktae lI llrn~ I t("ll1 \1 kolu. CUm. 
hurty.,t H alk Parti ı Ornal EJekr k>t'I -
ğınd n va.ki uı::n av,.. zcrıne s vns. 

Evvnlkt gün şC'hr,ml7.c gelen Emni
;vcıt Umum MU.:tu .. u O mnn flnb-I Adal 
dUn vllAYetc ge erek Vall ve n ı dlve 

Çok mu··nakaşalı bı·r selclerde zayıf düşmek istemiyor - l~lo eden etraflı bi.f .konuşma yap. -
du. Nitekim bu fedakarlık m~ka - mış, müteakıben bır ko~ser . verıl-

1 bilinde başka cihetlerden bm;ok. miştir. Toplantı bu suretıe nıhayet 
kongre Yaptı ar menfaatler temin eıt:. Ş~nu ~a u - bulmuştur. 

! doiurmakta~ır. 
. I 
\ •' ............................................... 
Dün cürmümeşhud 
halinde yakalanan 

muhtekirler 

Kayseri ve Ankaıada tems!llrr vemek 
üzere dün :ıkşa.'ll Sivasa hareket et
miştir. Temsıl kol ıı mensublnrı TlaY
darpaşa istasyo:ıundn Beşiktaş Parti 
ve Halkevi :nensublnrı tıırafmd:m U
~urlanmışlardır. 

Reisi Lıltfi Kıı'thrı ve Vall Muavııııe
rini :ma.kamlanncm ll!i;vnr('t ctmfşUr. 

Umum MUdilr, (\ğledeıı nr11 .F:mnf.. 

Türk Armatörler Birllğinin se -
n e1ik .kongresi dün saat 15.30 da 
G alatada Kefeli hanında yapılmış. 
b r. 

Kongre saat 15.30 da açılmış ve 
idare heyeti azaları arasında yok -
lama yapılmıştır. Müteakıben ruz.. 
n amenin müzakeresine geçilmiştir. 
)d are heye!i ınporunun okunmaSl 

esnasında azadan baz:ları, eski 
idare heyetini .ı nolc5an mesaisi hak 
kımda tenkidle..-de bulumuşlardır. 
Bu arada azadnn bir kı~mı yeni se. 
çılecck idare ıheyetinden Armatör -
ler Birliği hesabına daha müfid 
hizmetler bf:k lediklerini ilave et -
mişlerdir. Münakaşalı geçen kon • 
gıe esnasında azalar, bilha!Sa de -
ruz nakliyatı üzerinde duıarak, Ar. 
matörler Biııliğimn rnesaiBini daha 
fazla lı:o1aylaştırmak maktadile <le-

. nakliyat kom.isyo-nunda Arma. 
ruz b' 
törler Birliğini temsıl eden ır mu-
rahhaııln bulundurulmuı için idaıe 
heyetinin müessir le ebbüslerd~ bu
lunmaaını taleb etmişlerdir. Jdare 
heyeti raporundan ve dileklerden 

sonra geçen senenin hesabı kontrol 
edilmiş ve yeni sene bütçesi ~e. t8:&. 
dikle idare heyeti ibra edılmı~tir. 
Hesalbların ve bütçenin tasdikın -
dan 90nra yeni idare heyeti inti -

hah 1na geçilerek aşağıdaki . z~vat 
idare heyeti azahklarına seçılmış 
tir: 

Lutfi Y clkcnd, Ali ,Sohtorik, w İs-
mail Kalkavan. Rua Sadıkog1u , 
H~yin Tavil, Hasan Mete, Mu 
zaff er Pehlivon. 

İdare heyeti muralc ıblığına da 
Hnmdi ~limoğlu seçilmiştir. 

idare heyeti azalorı bu hafta 
• eııiisi™1e tophnnrak -aralarındı:ın 
~ seçeceklerdir. 

Denizde bulunan cesed 
Dün, Yenlkapı sahillerinde 22 yaşla

nnda kadar tahmin olu'l~bllen bir er
kek cC6edi, saıı.1ıı.1c.ılar tarafından gö
rülerek karayn alınmıştır. 

Zabıta tarafından ya.pllan tahkikata 
nazam, banYO yapmak için denize sir
di ; ve bu esnada boğulduğu anlaşılan 
gencin Yenikapı sakinlerinden İhsan 
adında bıri oıJub,ru tesblt edilmiştir. 
ihsanın ee.,c:iı adliye doktoru tara... 

fındml muayene cdllml..,, dcfıune ıZın 

verılmlşt.ir. 

nutmamalı ki devrin psıkoloıık du-
rumu da bun<la mühim bir r:>l oy - Londra radyosunda 
nanuştır. Lnzanın akdi :ııralannda 

yet Müdürlilğll."l" giderek. Müdtır Vc

klU Sallhnttin Korkudln muhtel\{ ta· 
bıta işleri etrafında görilşmüstü:;:___ 

TETKİKLER harb yılgınlığı bütün beşeriyeti e - Londra radyosu dün akşamki 
bedi sulhü temin edecek tedbirler tüikçe neşriyat kısmının mühim 
düşünme peşin<le koşturmakta idi. bir faslını Montril zaferimizin yıl -
Sl.)1'L)arı bırakma yoJ .. nda ehem~: do"n'u'müne tahsis ı-tn•iştir. Bu kı - Fi M" k .._ B'" u ı.ontrol til bllh 1904. 

an '"' ...... b k ıat ura .. aoe .. _utos. _... . 1 (B•<l~rafı 2 nci sayfada) Okura trös , assa C .Jmda Montrö'nün tarihçesi ir 0 1 b b k ..,. .. 
yetli bir merhale ~ayılan e.nevr .. e d"l . . memurları, dun, mu um ı ır ısı - hepsinden milhlm ve lıepslnden nil _ Rus - Japon har:JI zamanında zen 

dd nusına "eklinde iz&h e ı m: .. tır. k 1 k c:)ar 1 bl t; östtUr protokoJ.unun 9 uncu ma esı mu- - -:. let iht.ikarı va ası?a. e o~~u,.. - tuzludur. c~en r r · 
. . . . d dır. 1aksimde Fendıye sokagında, Bunlardıın Mlltdui ma1i mllessesesi, lf 

Maarif Vekilinin tetkikleri 1 Dahıhye Vekıh Yalova a 17 numarada -~i.sikletçili~. ya~a~ aşağı yuk&rl :iOO yıldanberl rnevcud. Japonyanın siyasi bünyr.sı icabı. ~;d 
. . Birka,. gun"" cleı:n"'-ri r.J.rimlzde bU- Aleko Lazarovıç. '."' ke_.ndıs.ıne bdıen dur. Bu müessesenın ilk müessisi. te - cY 

dı d b " "" .,.... l k at e !ecllikle işe bnşlıyarak zengm olmuş ve ponyadaki askerı ziımre menılek o1' 
Bir müdclettenheri ş rımı~ .e .~ 1 altta olan D"hlll:ve Vekili Fsik siklet a ma ıçın mura;a k f" tedricen faaliyet sahasını ı;cnlşletmls- siyası hayatında çok mühı:n bir rol 

lunan Maarif Vele.ili Ha•n Alı Yu: :~ dün ·ıı.OJ\h Yalovaya git.ın.ştlr. müşteri1erile pazarlık ve {1~ a - tir. Bugün bu mUessc:;crıin sermayesi nnmaktadır. ,.:! 
cel Vekalete bağlı müesseselerdeki zt V ~;. birkıı.ç eUn Yalovada hiş liatlarla sntıış ~hgı, .. a ~t tn<>r 3 mllyar yen olııra~ tahmJr. edilmek - MalQm olduğu üzore JaponYdJ: 
teıla"'lderine devam etmektedir. ~~hili~e 1 t~~r.t ede.::ekt:r mal kar 11isbetlenne . g?re Ba ura tedir. milli mildafaa ve deniz nezaretleri f; 

Vekil. dün de Maarif matbaa - a a.ra -~---u · tamim ettiği öğrenil~nş~~· unun J114><>nyanın !rıll uCsklı 224 firmalı lnıdıın doğnıya Ja.pcn ımpararo~, 
sına giderek yeni ders yılına yetil}- • • üzerine dün yapılan. ~unnu meşhud- Mitsui mali mUessesesi.-ıe bağlıdır. J~- bnğ~ıdırl~. Kara ve dentz ordu~ 
tirilccek taldbe kita.blarının v.e Ma- Bc,ikta~ cinayetmın da bu şekild. e 1 1 bıs:k.let. satı~ı tebs. ponyada istihsal edilmekte olan d{'nlı- dakı bUtUn nasb ve tayinler, hll p 

l kl l muhakem••i Al k Lazarovıç u rin <1,,0 65 ı: köınUrüıı 'ı"n 30 u: sun·ı tın mnvnfakaU harlclnde dol\'rudııtı_t'. , arif mecmwaıımm hazır ı ıırı e geç "° bit edilmiştır. e 0 . l ' f f · }Jıllll": 
vakte kadar meşgul olmuştur. Ve- B-iktae.ta, Köyiçindc, p,ayri ah- Liıikletler için 7~2,5 lıra a mll}, n- ipek lstlhsallıt.ının % 60 ı; bütlin Ja- ruyıı. imparator tara mann vapı ,: 

dd d h "Y' ,.... '"' S50 l tık fatura ver _ pon petrol istih:ınlatınm % 80 !; şeker tadır. Ayni şekilde harb ve sulh Jll~· 
k:il, şehrimizde bir mü et a n Jaki temayül1er taşıyan taksi değ. kat yalnız ıra . tıl saruıyl!nin % 40 1 Mltsui tröstUne aid Jerl hakkında karar vermrk te ın rl~' 
kaldıktan sonra Ankaraya k a;?et nekçisi Tevfiği hıçakhyarak öldü - mişfü. Bu satışla~. ?~1 :rarna rı 5 : bulurunaktadır. sıran imparatora aid b:r haktır. 1; ,61 
edecek mütea1dben de şar vı a - i . · ı C d t' h k maıı icab eden ısı. e en , Bundan maada Japon kimya sana - mentonun bu meselelerde blc })i 
Yetleri~e doğru bir tetkik seyııha - ren lhamı ı e ev e ın md'u~n a de- 7 5 liraya !latıld ığın' göstermekte - ylinin ~üyük bir kısmı lle birçok hldm hakkı yoktur. . tttl' 

• L 4-tı melerine 2 nci ağırcezada e a· B ela normal kar nisbetlerini b" ter' tıne ıı.::acaK. r. . . . ır. u S 1 h kk elektrik santralin: ı, gene bu trcstün 1912 yılında kabul ed!!en ır t1d~ t' 
devam edılmışbr. fazlasile aşmaktadJr. uç u a ın kontı'QlU altındartır. na r.'lzaran Jnponyatla mlllt :ı1I trlt 

8197 kişi 
francala ahyor 

Dün birçok fırınlardaki 
bozuk P-kmek for müsade

,. ed ildi, sahibleri 
cezalandırıldı 

Dünkü celsede cinayetin iıılen - da milli korunma kanununa göre, Mıtsui tröstü, memleketin yegfme pa. ve denlz nezar ... tler!ne ancak ~ "8 

dl.gwı• evin sahabi buluan Adalet şa- ta'klbat yapılmaktadır. muk ithalatçısı olduğuna nnzarnn, Jn- tavın edilebilir. Bu vaziyet orriıljııı te-
G l d V ıpon Pamllklıı snn'.lyll de bu tröstün askeri zümreye büyük bir nO d"tıJlll>• _I! 1 . k' h k o·w t aftan a ata a oy - 1 .. 

hid sıfatile wn enmış, va a a - ıger ar ' l k ·k kontrolu altında_bulunmaktadır. mln ettiği için Japon kııbinetcr ttC J>tl• • 
b ı A d eldesinde Nur e e trı ma- f .. 100 ıı.~ · bl ıyr kında yeni olmıyan azı ma umat vo a ca d'veıı otomatikle Mltsui trootünUn senelik sıır k .. rı Japon ordusuna ....,ı r vuz 

· · C lb d"I fakat gelme- ğazası da ıner 1 
k 1 milyon yendir. lunurlar.. ıı.blJle ." 

vermıııtir. e e ı en. · ~ rini 2S liraya aa.tarke~ yn a anmış- tvasaki trösl.O, Japonyanm belli başlı BUtün bunların netlceslnt'le ttJ 11nt•-
miş oldukları . anlaşılan dı~cr şa - tır. Halbuki bu aletlerın norm~] sa- bütün gemi te~ahlnrının sahibidir. nln ve parlAmentonun mal(Ull':.nıJ\ nr• 
hidlerden Emniyet 2 ncı ~ube t fiah 6 lirayı geçmemcktedır. Bu Japon ticaret !i1011'U~un dorttc Uç~ bı: cinde münhnsıran askeri zO~r e ıtlrl .' 

· t a!Wlsl şefi Alişanla ko - :} 40-0 kar arzusu karşısında he - tröstiln elindedir. Dığer taraftan butUn zus!Je 'bnzı hart sergüzeştıer ~şıtill J>ıl' 
emaye. m . 4 • "h celb- 0 kib ta eçilmiştir. Japon tayyare sanayii de gene bu ~r~s- şildiğl, ve kabinenin ço~tır. :rJese: 
miser Zek1 ve Celalın ı zaren . men ta a g -o-- tün ellndedlr. Japon <:elik sannyh de duruma girdiği çok görüıınUsyPtJer :SLJ'ıı 
len.ne ve birer lirs para cezasıle 1' b l d bu tröste bnğlıclır. J.ıuonye.da. sermaye. la bundan 4.5 yıl önce 50v,. .. oıtoJl!:.t~. 

... , k Defı'ne ha a u unama 1 t ta 92 d .... " .. -Belediye Reis .Muavini Lu fi A - tdcziyelerlne karar verilerek, du - lerl mecmuu 3.25 mlly:ı.r ye~. u n liği ne Japonya ar<ısm ıı b }lalini 
soy, e~elld cu~ı Vf! dun Belediye . . . . il ob mezarlığında gömUlU <>1- sınat ve mali müessese bu troste bıığlı- hududlnrında hafif bir har nnı11nrc "' 
İlllısacl Mudıırd Saffet Sczcı•k bir- ruşma tıılık eclilnuştır. d~U ~in Pdılen defıne. bütün araş. dır. ınn ve günlerce devam cdr~ ,e ırı:; 
ilkte Kadıkov, Ercnko.v. Feneryoıu, - - tınnalara rağmen hli.ltl buluntcamamıŞ- Japon fino.ns ollgarşis'nin beş mO - beler. Japon kwineslnin ~tınd<ı.Il tt1 ,-e 
Kıultoprak, l\os~ancı, Üskudar, K•- Kuyuya düşerek boğulan tır Hafrlya!cı c!l"v:ı.m ed_Umelki ' fakünlt him şn'hsiyetinden UçUncUsü Yosuda- lCımntı dışında vapılnmtı.Jltı.7Jr1anıın 1ıı· 
sıklı, ç ng;oJk:nv semtlerindeki fı. k definenin bu'une.cagı şliphe gor • dır. Ya.suda, doğrııdan doğruya 14 ban- sıı.d. ubUyUk bir hnrbCD e nnııırız tı~ "' 
nnlan tclii etıuiştlr. çocu mektedir. kanın sahibidir. Bundan maada bir - o zaman1ar c·n sererlnhUk!lrnrtl.ıl oııtl 

Bu terti ler esnasında 1\.mltop. Evvelki gUn B"Voğlurıcla 7 ynşınrın. çok sigorta şirketleri de bunun elln - nan asker! zümrenin. evlrerPk· 
r&lı: ve Kısıklıdaki fırınların yeni dn b r çocuğun boğulma'>ile neticelc- Veni çıktl ---- dedir Japcnyadald çimento islih~:ıl~- k.ntinl bnska tarnnnr~ektl. c• 
ekmek tipine uymayan t>kmek Ç~- nen bir kua olmustur. Yenişehlrde r tının % 80 ı. bu mali müesseseye 111dd:r. Cin seferinden vnzr:ecı veV'!l. ı:ıı ;ııf' 
.klU'dıklan görülme ' t>kmeklcr mu- Papns !ı;:öprüS\lnde Kantarcılar soka- Türkiyenj.n en mühim eseri Ja.ponyanın flnnns ollgaı-şislni temsll Japon hükOmethıin şU mnun olttlbutl' 
sadere olunııuış ve fırıncılar ceı.:ı- ğında 27 numaralı evde oturan Sahak D eden dördüncü mühim mlies.sC6e, Su - klldckl icraatınrb~ ~:e sarılnrıı.kb95\ft'' 
landınlm• wdır. .. adında birinin 7 yaşlanndakl kızı Vnr- Deg\J ·ışen ün ya mitomo tröstüdür. Sumltomo .Tapon - askert zümrenin sılld•ı~tl rribl - 01' ,~ 

Raporlu hastalar" Cranr.ala tcvııı tuh"ı dün evlerinin karşısındaki arsada yanın çelik ve iıakır kralıdır. - dnn 4-5 yıl ~nce o oldilrô!iğU c 
h11s··~• .. da •·-bul -·1il'!:ı kn~ne usu- S it tr..t ıu· Jn.nonyanın har 

1 
rı ..,.._. .... ..,.. • b l truk um omo v::. • ..... killeri ve nazır n ..,, 

lünün tatblkm:ı başlanmıs ır . B<.>le- oynarken, ağzı açık u unan me A H d • B T biye ve bahriye nezıı.retlerile sıkı sı - ·sinlfl ~-
diye İktısa.cl Mtidiirlüı:a tarafınılan bir kuyuya dUqmUştür. • am l aşa kıya bağlıdır. Japcnyanm deniz VE" ka- kidir. oliızlll'Ş sı 
hazırlanan karneler kaymakamlık- r-,,cu~·n :eı·yadıno:. koşan mahalle • ra teshhatına ald siparişlerin çoi'iunu Gerek Japon ~i~~o~~irn'"e :ı1iJl ;r Jil : 

tu 11 t.ali\ı•m yv I>" rekse Japon a..c;J,C• blivflk eh'll lara teni olnnmur; r. ~sd • 1 hnlkınm bütün kurtarm:ı. tedbirlerine _ Kap!- bu tröst deruhde eder. . ro""ıtrıı ır 13
1
1 " 

1 
. 

la .. -lediv .. cobelerın e a ı- Hnrbler ve ihtll!ı.ller Okura trc"ıstfin" nelince, bu trôste bir yase•te ana P ... ·
1
.-.pktlr .,. ,. 1 ~:°:~ •,: .ke~lkorlnc birer kar- rağmen , Vartuhlyl kuyudan çıknrma_k talizmin doğuşu ve batısı - .-..üstem1ekeleri 'istismar trostUn de - ponynn vücuda g, ~~ırllrn< rı' ı 

k-"ıl olamam"'• zavallı çocuıt fecı bır 1 dün nizamını~ "D" .... t' nasıl bavaı.n ı t•~ı ne verileeektir. ....., .., Yen yn " .. .. mck caizdir. (;ünl:U bu tröst ıermnyt. se ın ıı::a•·c:ı q ,.,.-
Yapılan tetkikler sonunda balen şekllde boğubnuştur. KUçük ı;ocufun ıprenslplcri. sini bilhassa Kora, Mançuryo., C::in gibi dığ1nı ve buo;a trtki!C ('l'lr~tl t.t'* 

~birde 8197 kişinin lranı~l:ı al- cesedi bilôhare ıtfa~·e vesaitilc kuyu. - Fiatı: 80 kuru§ - Japon mftsteml~c1erine yatırmış bulun gelecek yazıınt Jrıı"'" 
malda okluğu anla ılmı.,tır. dan ı;ıka.rılmış, kD7.a etrnfında tahkl. ... maktadır. 

\.._..., ____________ ..)_ katn başlanmıştır. 



2.! Temmuz SON POSTA Sa,,fa 5 

tm!l!.~'!~ 
Milyonlardan biri 
«Nazilli)) Jen z. z. im2a~ile .Rus Çarı Aleksa· ndr 

bir mdilub aldım, aynen aıağıya 

koyuyonan. b k d .. E;.,:;~5=~; aş uman an değiştiriyor 
&iz~ içimi açıyor. ince tahlil ve gö - Yazan: il aıan Ali Ediz 

ye Di 

ası DİPLOMAS.İ 
Yazan: Hasan 

A 

Ali Ediz 

ıra-

n • 
Maksim Gorkiy 

o- t~unduracı Pedka Skrobotofun cam 
ı;, ıp dunıyordu. Oturduğu evin &a • 

~Un kendisine şiddetli bir ülti
:. vennış; Ya kirayı ver, ya evlm
lrtı tıbp gıt, demişti. Bu 6ebebdftl ö
~ annesile karısı. Fedkanm sarho.ı-

Qoc u, tenıbelllğlnı, ve kanaatlerince 
Dl dı:!Uğuudanbcri onda mevcud o
:nm er fena huylan nerı sfirerek, 
Nlh batnını etini yeyip durmuşlardı. 

Çeviren: 
rüflerinizle teselli buluyorum. Vak. - 13 - ~!j• hoş, fakat AJcJ,aandr Bark-
tile bir defa bana: cıTabiate çekili. Napo}yon 181:? )llının J E:ylu- layın yerine kimi tayin etmeJ;ydı"" 
niz! Tabiatle ba-L--- ya .... ymızh ı d Ç "'- d ' ~ ,.- Ün e Viozınadan çıktı ve gecenin arı .ınata e en adamlardaki kor-
den:ııiftjniz, hadi~ler bana dediğini- ~d~ Velıi~eV'Oya v3rdı. Artık ku o ~~dar büyümüştü ki, i;in ve. 
zi yaptırdı. Hakikaten karakterim ~detli sıcak geçmiı. 1Yagmurlax hametını açıkça, çarın yüzüne kar
büsbiitim deiif.~. Faydalandım. Şim dinmişti. Napolyon gene bu analar- §! eöylemiye bile ba§lamışlardı. 
di sizden bir hayat tahlili İltiyo - da karısı03 yazd•ğı bir mcktubda: Diğer taraftan, ordudan gittikçe 
nım: uBizde artık yaz geçti sonbahar kötü haberler geliyoıdu. Bu vazı-

ıer 

k-

)1-

-
ı-

t -
e. 

n 

n 

r. 
t

,t 
r. 

rı 

~Yet ilci itadın: Allah belAsını ::n·· diyerek sustular. Anne$i bl.r 
·- Clkıp cltti. K:ırısı ise pencerenin 
...... ına • Rıı. oturarak dıkiş dıkmete lbaş -

lk~va gelince. o da elindeki bızla 
anı ir kundurtıyı tamir ediyor. ve 

11 
inde. müth., bir açlık hlssediyor

lr' fakat ltaruıınaan yemek lstemeğe 
lürıo cesam edemıyordu. 

)r lia.lbUki kamı çoktandır Zil çalı • 
•rd aç t.Ukürükler apna dolu duru

u. NU1ayet karannı verdi: 
.;;; a&fta gilzel bır hıyar tU19\16U 

ürn .. 
~':ı \Jir ölil sükiinlle sustıYm'du. 
: • dlpJomat.ça sözüne devam et-

Bazı insanlar var ki hayata refah geldi, demektı.:: idi. yet lcarşısında halkın ve efkaı ı u-
ve kolayhk ü;mde ıeliyor, o yolda Yollardalti tozlar yatıştığı için ~u~iyenin itimadını kazanmıı ye
biiyiiyor ve hayatı hep öyle tolay ordunun hareketi de kolaylaşmıştı. m __ h_ır başkuma?dan . tayini işi de, 

~ ve bt.lı gÖrÖyorlar. Babasızlık. pa. Napolyon bütün yol dt vamınca guı'l!tm meselı=sı halıne geliyordu . 
ruı::dlk, ıztırab nedit anlamıyor. pek dufltundu. Esasen maiyeti, ma. Smolenstkıin sukutundan sonra Bark 
ı.... Bunlar talihti mahl\ıklar doğ - reşalleri de pek durguoouiar. Hem lay"ın Rus ordusundaki nüfuzu sı. 
nuu. En çok da büyült tehirlerde e~sen lcimbl:: ne konuşabi)jrcü) fıra inrn.işti. 
ra lanıyor böylele,ine... Zira kata- Maiyetindekı bütün kumandanlar Rus genenlleri arasında da Bark 
ba ve köylerde :zaten bu vaziyette c'Moskova üzerine yürümek demek- lay" ln aleyhinde kuvvetli bir cerc. 
bir aile yok ki çocukJan da böyle mahvolmak demektır •l demiyorlar yan başgöstermişti. Bu general a· 
bir muhit içinde büyüsün! Pek na. mıydı) O halde, bu kanaatteki in- ley'.hmae çara :>lan müracaatlar 
dir. sanlarla Moskov.ı üzerine yürünür· gittikçe artıyordu. 

Bd!Jiıınenların diit-r türlüsünde. ken ne konuşulabilirdi) Fakat bütü.ı bunların içinde en 

_ .Bir tane! .. PaQt. ıaliba, 
0 

da durdurdu. Tat.mi!lk!r blr sesle: . çiDCle gebnİf, o ~de binbir act ro, can ve gönülden: vaziyete düşüreni, Bagrnlion" un ıra-
blru: sarho.ş!. Cünkll ben bir taddı şa... _ Bu Jrunduractdır, dedi. ı-iinler görerek büyümÜf ve haya - - Yaşas•n imparator!. ziyeti idi. 

- Sizin ta.c refik.anm Tar?. l ~ııer. Jl'akat muallimin oğlu onlan nİz. Hayata yoksulluk ve zorluk i . Yanlarına yaklaştıltça, caki kad- k.ötüaü ve Bark layı çok fena bir 

raıb iç6em, refik11ı111 sarhoş olur ve ita- _ Eft>t, hakikaten benlm. Ben bu b da hep bÖyl•! dikenli, koy41uJu Diye bağırıyorlar, fakat kendisi- Bag:dat.ionlJ Bark1ay arasındaki 
~ Bi2<le hiyar turşusu yok mu san.. famı yumruklamaia başları.. bahçeye nıw;ıl gir:lcceğ.ni çok iyi bili- gönnİİ:fÜZdÜr. Küçükten babasızlık, ne en ufak bir tavsiyede bile bulu_ münasdbet, bilhas.H Barklayın Smo-
k P'edka &ıfU'ı gıtmifti. Kal"l61 yeni _ rfm. Beraber girelim ıni?. Şu elmalar. para6tzlık yardımsızhk, ıztırab! namıyorla.rdı. Evet, Napolyon da Jensk şelırinden çckilisinden sonra 
_;rısı, başını i.şinden ~maklmn den ka.tA&rını c;ıatt.ı ve kısaca: dan birçok toplana! olmaz mı?. Bwdar hayatımızda tatsa:rllk, b~z - biüyordu: .Onlar ken<Jİ!,ine fevkaliı.- çdk ge'rg;inle ıınw;ti. B~ration, a· 

bir edıı. ne sordu: - Senin gibi bir ı:cvezeYi deiil döv. Cocı.tklar iıdeia asken bir meşveret ~;nlik amili olaa unsurlardır. Ta _ de lbeğtı idiler.. Hayatlarını bile deta Barldaydan şüphe ediyor, ona, 
-- Sen satın aldın mı ki?.. met. faka.t öldürmek bile azdır, dedi. t.wmuşeasma ~ralannda ranh canlı lih 5e .-.iler gibi oluyor, biraz kendisinden c.o;irgemczlerdi, fakat .•. bir vatan haini muamelesi ya-
- •lJayır satın almadım Satın ala.. - Öğle yaneğl, 0 ene uzaklara bir konuşmak& bft~1ndılar. Muallimin si a •- d 

~t.nn · .. _.. ncı'eı.....n.onı:ı.. ç.wa vannadan "•- Smolensk·den Borod·ıno pıyor u. 
t 

fQkat, paralarımı kumarda k:ı.y. yere elt.mlşti. F'edka mahzun mahzun nirli oğlu, bu işin hi~ bir tehlikesi ---.. -.. ya A k Al k d b •- denn· bJlan çatılıyor, gu""nün hin. rb çar e san r ir an evvel l .,~ .... '· :Waamafih gelece!: defa mut.la.. içini QClcti: olmadığına dair arkadaş?arma hara - ı_ •• b '-
-tın "1"'"'"',. d b" t - .l!!JV _._.._i --·•-1.ııae snı hiç fi- retli harareUJ teminat.. verivor, Fedka L! __ ı .. :ı:~ 1---'-·-~ rıkıyor, bizi Rus çan Aieksandr, 18 Temmuz- ~at 1 ir .. arar vermek mecburiye.. IYa ~ım.. Hem e m ane ...-xn1 .......,....., J Dil" ~· --r--- ,.. · d "eli y B k' . 
r bll'den .. :ıı zillme!. Ben onu bu akf&ID altmış aJ- ise. bütün bu konuşulanlan dinliyor. aıkıp bunaC•yor. Kıymeti: hayatı da ordusunun başından ayrılmı§ ve tın e 1 : a ar ıay ı de,ğistir -

k~ıta içinden böyle di:i.şündfi. Pa _ tıya bQğlarını. Yeter ki 80)':ıenmesl li- ve beklemekten sabırsızlıuı~ordu. bile tablz söale:-iyor biu! Talih 23 Tcmmu:ı.da Moakovaya varabil- mek, veyahu:l Barklay"n itaııt el-
- ~rıs1 ına hitabe.,: ZJm celen şeyleri kalıwı>M ıoparJ1yabi- Nihayet kararlın-ını verdıler!. Pedka: tıpla kapalı havada günqin bulut- ıbilmi§ti. mckten su~eti. kafiyede istinkaf P-

ı . ,.. .ı:.atnadını, dedl, param ç.._.a_ leyim!. - İşte bu mükemmel! dıye söylendi. tan biran sörü.:ıi\p kaybolu•u ka - 24 Tonunuz günü muazzam bir ~en B.a~ratıon u atmnk mecburi) e-
"' .') balm -'-"'k lı.3im ekli _ Sentıı. kafana :mu.bet fi.kir celir Ben şimdi oraya gelirim. r- h u_ k l ı• l t nd d ~· umu -.uu.a l g . Pilhaldka Pedka, bir dakika sonra - göriiaiiyor biıe. Acaba uya - aUL üt esi r..TC~~ ın sarayının önü 

1 ~ l ı. 
- 6ııs Mkeli bir eda ile: m:__kii;~ şu ev sahiJJi olacak adama ahırın arltuındaki çftıerin üzerinde, tın bu aD türlü tekli arasında bir. ne dolmu~. te~ahurat yapnuya baş- Nih~yet çar karannı verdi. Or-
~' bamar. dedi. öyle blr diplomatlık yapacafım ki, ata biner bir vaziyette oturmuş bulu. lilı: ,...-abnak imkanı yok mudur? lamıştı. Çunku, Napolyon ordusu. dudakı ba~kumandanlık meselesini 

trır bır' lfl'Ü2Unde memnuniyet.! an - beDderı para ı.stemek eöYie dursun, ba. nuyor ve bahçede. ağaç dallarının göl- nun, önüne h,.r çıkan kuvveti mağ. halletmek iizere 1 7 Ağustosta bir 
tk;}~f)u k:~~u!: ::a~:!~ıı:.r! na teı;eklı:ilr etmete bile kalkacaktır. gesi &lt..mca, hırsızlama gıden çocuklara Bu; ailevi nü, içtimai mi, ırki mi? lub ederek bütiin dehşetile MO&ko- komite top!adı. Bu komiteye, meı. 

11 Fakat şimdi biraz paçalarını sıvasan bakara_ k, fısıltılarlıı. ve e.l ayak hare - banai sebeblen:len ileri geliyor? İn. va üzerine yürümekte oldug~u ha- :k"ezde bulunmakt:ı olan bellı ba~lı 
IYorıh en zaman müfıklş akı ı o- ..... , l 1 ..... d ı k ---'-- • . • 1 t 
ıa .ı-:.· Şayanı hayret bir şey!. Ben da biraZ ... r şey er Y yec=. uy ursan. . et.lenle onları sevk ve ıdare ediyordu: MUUolll"I nef P. ıçmc c asasız yaıa - heri Moekova).ı kadar gelmişı;. l le- birçok generaller, devlet idnre•-iniu 

• ~Qııetle ....ı..r~ c•J dı· ..... -· ... 0 sa- ıtarısı, Fedkanm inti:ı:an hilafına: - Soldakini l:.e>pannıı o daha lEYZ- tacllk bir dünya re~;, bir y:ua - l h lk d b d h 1 b ··h h ·~ Y"'i' ,,~ • .,...., t . . • r-·- - -:r yecana kapı a n a , 0 an a çar aşın a u ·~n.ı.1 azı mu ım şa -
Btıy1 en_ cevabını veriyor; Barbar!.. - Git de b iraz r.ah çırpı topla., dedi. ze lıdır ma sİlıtemi hulmı."U'l'\az mı? Biz ev. · ) d h" ld K · h · d ~ ""......_Yl lSl•-aJc u·-ım'.. So · da b-'- tl d Alcksanıdrı, tehlikey~ dü<>m istik- sıyet er a ıl o U· omıle arıc e 
Mri,;o.....-r ın her sözü, faizile saaa. ıeri Y" • .,.. '"u J1RI nra, o aıÇf'Yf' a a ı. C<>cuk- •=-=- G hl d-........ı· • k M '" b 1 b" k ··ı.. . h . l 
:U J • Fedka süratıe yermden !ırlaQı ve ça. ların, kendi işaret ettiği ağacın altınn •yu.... önu ~1'TI12. yo • cm. la.lin bir mümess.li gibi telakki et- u unan ırço munı!1' şa sıye.t er· 
ınunıihtle lı çırpı getirmek üzere ahıra koştu. gittiğin; görünce :> da onların yanına nanaz. Mutavııasıt bir bayat sürü.. meıll.t.e idi. den, bu meycın~n gereK Barklay dan 

Ahırın arka bölmesi kıamen ev sahL yakla.ştı ve muallimin <>Alunu oırıuz. yona .. !.~~t 1~ v.~ .~ataY1f Çar Aleksandr lıalkıona çıktığı g~rekse Bagr~t:ondcı.o gelen ra~o~-
- ı.r--. ......_: d.-dlıeri _,,or henı ! Kmuyorum z.IU1lıall. b ık -L t h "" .1 }811 utkik etti. Mesele çok na:ııktı. 

sustykt&n ~ ~ ... --.. ..._. :..ı..•• .. , . ..,.. -- ...._, Ne deninia?o Uu9' la ak ın 1 cdunç ezaMurati e Birçok bakımbrdan meıı'uliyeti mu· 
\acıQ sordu · )'Onlu. Menıkh ı..dh irimin kAılı~ .M..ntadn ıu a. ..-ıaa.. v -İln cevab a ar .u,ı iln ı. ar oako. . . 

ıen~, 11Li>acak~? !unu anlamak düfı1nces.1e g~ü deli. 5??'8'U dolu ır:özl:le ::=::1a~~ ~ tek satırdan ihvet ~: v~a kaldığı ~üddetçc bu tezahü- db ~labilirdı. ovanın Pet.er• 
I" .... _-..... ...-ı ~~tıı ... kırp! gibi bil- ge dayadı. ka çatrk bir cehre ne: . - Ba dakikada Avrupa dPnilen rat -~evam ettı_ Sarayda, a111lzade Oegıl yalnız Moıık hitl '. fakat 

.--=r:..nı ~e,.:ı. :'fl!ınck işini tA- Komşunun a.vhmmda, ~ta.perde - - $imdi baylar, dedi. sizinle biraz lot'ada tıpkı sizin vuiyetini:ıde mil- ~~L tuc:car mi.ımessillerinden mürek.. burgun a.sılzdade) mu haetrt~ kürük 
--lcne12ı .. ,._ "dd. k __ ,____ &c:v brrk b .. ı · · ı. d "Jd" rd kuman .:ın arı, •• > 

•-- b r efe it • &oğu.kkanhiı - 1erin üzerinde, iıç çocuk konuşuyordu. cı ı onuşmak m"oounyetindeyim. Siz Yun.arca halle yaııyor ve tesadü - • . aç uyuır; ıctnna a..te 1 ı. 0 ~ d· efradı kiımilen gene. 
~ 'l'a~ :ııcıe ~ •rar veMi. Çok Bunlardan biri, hemen .şura.cıkta, kom- ikiniz kaçınız. siz df! ~ıkolay .Nikolayc- fen harb chttnda kalmıısa gene ~u ~~tımalarda, Napolyon tehlike- zahıtler, or ~tan bahsediyorJMdı. 

~ı· ~ ~iıuı ~ı şu evde ot~nnakta olan nıualliınin oğ_ viç; benimle bUY'Jnınuz!. kendisini mes:ud buluyor. •mı o~l~mek, orduya .. ~·.·~~ı~.· yap- ral !',u~::ıen herkcsi.-ı üzennde 
bııy., __ ~tlkaı e<ıa De 8Glle lu, d!ier ikisi de onun arkada~arı kfi. Korkudan sap san kesilen NikoJay TEYZE mak gibı meseleler gorutuldu. _H~ tiği batkumandan; general 
lıe~ ... Cll&snııar~lllıter~ Fedka bunların her üçünü de tanıyor- Nikolayeviçin arlcı\da.şlan meselenin i Çar 31 Temmuzd<1 Moekovadan ~lJ :. Fakat, baı.umandanı 
tlı_ ~ ~· ~ ly! biı· hiç me-alt du. Bunlar. :Peclkam:ı ev sahibinin bah. ne olduğunu anladılar ve derhal ora. .................................................... çıkarak 3 Aiu9tı0s&a Pet~rbur~a u:~: ~emın olan komite azala-
dııııJ•tnıı r~dan ıe~a.l'Uı .. cesine, ağaç dallanııı asdı çekf'll ve dan sıvıştılar. Arkact.ısıon ise kun<lu _ Yeniden kahve dağılacak vardı. Fakat Peterburg• 8 jhr ad -~ rın generı1l Kutuzofu sevme-
~ iJb, b~ 12: RortJcaıan bili - insanın aizına suvunu akıtan. henüz racının elinden l:ur~ltn:>..ğa çaJ~tıysa . mez cepheden fene ha~er er d e di·~-~7 ç~k :yi ıbi}jyorlardı. Ayni §C-

lenıtl erı. ~dtıınasın.ıa.r~ ku- ohnamış, fakat artık irilC!fjollliş ,e kı _ da, bunun mümkün olmadığını anla _ T:ıcaret Vekaleti meınit:ketimize gelrniye ba,,l~dı· ~~ı 0 ata e 1 ek lı:ifcie Kutuzof da çardan nefret e-
~;rı k~ bu karl)lel: tet zarmış eJmalara bakıyorlardı. yınca, boğuk bir sesle fısıldadı: g~J.miş olan kahveleıden 1500 çu. a•lzadeJer ara•ln 1 ozaık~u~ diyordu· 

:-:___ kal'lBı r\il~mse er- =ilmin oilu. başile elmal&n ıös- - F't'odor bırak. yann sana y:rmi vahnı yeniden Jııtanbul Vilayeti fiıavaa.ı. •at ?:-!:ı.1!~ ·~~u a~a~ Komite akş.;ım n :redisinden ge. 
l'] l!ı,=:--- • arkadaşlanna: kapilc veririm!. emrine vermi~tir. Bu kahveler, ya- Bi~. Smo .. \ ın h:be:ıer boz· ce yarıs~ kadar bila fasıla içtima 

~ ~. ~ aslında bl . ~~:e b~~:~ı:~rdu. t!iBI - ı:: =:aı:!~~~~~ı:: ~:::= r.:ı:~ı:;:ıe h~~::k .:::e:i~e: ~::fuı:lkh.Z::':.n~mbwoutün 'artır- ettiği h~lde bir türı~ m~tl~ba mu.. 
ı....:....""""· ~:atı.sça .. ,.,,.,_ r kelime Dlier ilci çoeuk Clrkek ürkek etraf lnyomınl Havır oenl mantara bastı 1 .,00 1 lı: 1 v .latan- makta idi. Bagratıon, Jermalov 'e vafık bır karar verememıştı. 
~ ,.. .. """ e " ar'' • - . • . - nacaktır. J çuva at e . nd 1 d K . _,L k d. 

1 t~ , ı. b.1'"1 ... --
1 

. v lanna bakmara.t bir Ulrlfi karar vere. ramaz.ııın!. Hırsızl~m cezuı hapistir. b L A!:... E-..ıAJ olmak üze- diğer bırçok k:Jma an ar, ve or u onuıte ıunıayet aıarını ver ı. 
tn..,..- , __ , ---ua Ç rış ma • , _ _. UMlln ,..... .. 9toe ve ~ıu zıd lı: "d d"ld••• f k k d h 1 "d~ J. • k 
-~ '·-' kellınesın; . - Dl4'0l'-."1. Buyurun bakalım! re- 2 aylık kahve ihtiyacına tahai• bu tar a 9CV ve ı are e ı ıgı a at o a ar eyccan ı ı ı ~ı, a-
U~ a ıeıeıı ~~ ile • &örJer Pedkanın lka!asında bir şimşek çak- Pedka ytlltaek aeale konuşuyordu ve 4d"lmifti. Ye11i tevzıatta serbest sa.. takdirde, Moekovayı kurtannanın rar MJreti pek te matluba muvafık 

le ecfiso "var va~" o~a 1~ tı. Cocuklara hitıı.b ederek, yanın Mille: Ka~ kadar sert >'e mtrhvoetabdl. E- e 
1

• • Iah:ı fazla kahve ayrılacak- da mümkün ol•mlyacağını aöy)cmı_ değildi. 
"· lI. A. E e • ,..~ ()>cutl&r!. diye ·seeJendl. Jdrinl (bMeellA..1 ___ in paUfka.sınS ~- glötOril-de) ~{ ıçm ye blWlladılar. (Denmı 7 Dci sayfada) 

· '-""'ulı:lar deı-hııl oradan lı:a.çmalı: '.l.ıı _ ~ı say a au.un • 

diyordu ki, ameliyat ta pek koi.ay Geri dönmiye hazırlandı, hatta - Girebilir miyjm} 
bir .it olmıyacaktı· Ken<luı.ıru ölüme b1rkaç metre de yürüdü. Fakat, dü· - Haher verelim lıakalım, 
teslim etın.İ§ bir inean, nasıl olur tündüiü başka hiç bir çare yok • bele biraz belde... aen 
da ameliyat masasından koıkardı. tur. Burası onun için yegane kapı- Hademe, :rahatsız 

Sonra bu ameliyat, yalııız onun dır. Buradan içeri gırıniye ~aret ötürü 5uratı asık 
ed.ildiğindeın 

esn~yerck içeri 
cemiyete !Wlhibsiz bir çocuk hediye edeme.z.ee, facianın diğer perdeleri- &irdi. ' 
etmesine mani olmı.>aca-k. aile ne- ni de oynamak mecburıyelindedir. Jlci dakika "jki asır kadar 
rnueunda çıkml§ bır uru da kısmen Gözünün önüne çocuğun do~U§U m1~tı. Heyeca:ıdan nerede . kıı~: 
.01cüp atacak, hiç olnıaz.aa herkesce c}d" M h 11- _ı •• b 1 k d .ı.._ lSe amı "' .._ 23 " N f:!_.ı C--..__ g ı. a a car. §Uyu u aca e. uuracaktı. Gene kal'Tn.Dg· ı d "" . d "" 

~ b .. d - 1. ~: ••et .:xaa vı-• malum olmasının ön~e geçecekti. cülood ı- · · · _,__ k L , •• _ uşun u, 
.. aJ.1 L • u.lil'.rl ırıHn ıÇin~ 'li-.. •. . m. ama. n.a. tt __ a •merdiven ba"'ına kadar da 

c ~ ~.: etme oiluın .... , gelen Lu en korkunç felıiketin buh-ı NasnYM, namus telakkilerine en Saıbafı)eyi:ı Sedad, erkenden işi.. felik.etuıı, o çocuiu buyutmenuı yurüdü Lakin so • b 
~ar, iliç g~~c ııelain, ~adıT. 'l'IUlliarı içincle cıvranıyordu. Sa • ~Jam beğlarla .. me~ut • b~r inaar. ni devretmek üzere çıkınca, Selma, müşkiilitıDI Miratle kafuı içinden duğun~ hatırİıya;a~a~:~:cçtaı·.ş \'ur-

"" ır Z•Jnan -~_J_Je_)il - b.ha kadar kib\Jstan kabusa yu - ıçm bu bazmecljliı bır hidtse de • ka.ışıki lomtudan iki aaat kadar o--i-rdi Günahı ::--L-- ah ..... 
'Ut!n:_ .eoo • -••-1! . . 1 b km . ......- n g'W!MWWL m - Hademe kapıyı aralamı .. tı: 
~-... ti. varlaaarak, celııennemlqen yata - gna&. ~nınesmı ya mz ıra amasını rıca sulime de fenalık yapınıya bakkı Girl • 

' 
~ .. ::,ı • !:--...la ıztıra.bla dövü,tü. Sedad, a.n- .. A .. nncaı.. 

0

n<kn çok, ne .. Y._apacağın.1 eaerek, hazırlandı, nereye gittiğini yoktu Baha ı · · . b" - D 
) .... 1 ~ ...ı.:~::_ rd Ç k d k . b .. - . . . ı z, uunaıız. ır çocugun 1zleri kesil· d w ~a lf eri devretmek iize- n~en, kude,i.nden ayrılmanın ... ...,....uy.o u. ocu uşuıme , dı- soran anne ıne. ça uk <lonccegını cemiy t · · d .. v • • f k 1. .. ıyor u, llgZlnlJJ :iç.i 

S~i""n1.cde-n hem m"L dder üızüntü.ii fakat. latanbuldan kur - ye bir teY kulağına çalınrnlftl . .Fa- eöyliyerck evden fırladt. z .... e .. ~0 
e g~redC::egı ıs 18 

a ı go- kupkuruydu. Kalbi, nerede ise göğ-
·-ı. ı ı_ uw:e ' ka b 1 '- h . d k unun onune getır ı. sünü delit> dışarı fırlayacaktı. 
n çı.""llll§tJ. Kurtulmuctu, tulmanın heyecanı is-Uıde-ydi. t u nası yaplnr, angı o tora Ket'i bir karari.:ı diiımüş kızları K ndnıi . feci d -'· b" k J 

· gıd k " L b 1 O m'Ürecaıat ~ilir· bunları bilmiyor h" · · "d" d e ru a e er....., ırço ·- • !erledi, girdiği oda, mükemmel 
ld.i~ ece ti, hunun için .Baan dawr ei i o uyor. za- ., H . d f' b . . . 1.: ımaye cemıyehne gı ıyor u. larını ve hirçi>k şeyi kurtarması İcab b 

~r ~faile Miikcdderdi. Nevin man da tahteşşuur rahat bırak.mı - GU. 1 epsın en cna,sı u_ 1ş ~çkın du.. Bu karar onu cemiyet binasının ediyordu. ~r surett~ tefriş edilmi~ti. Köşede-
1 ~~"ı>ı}'o ~Ynuyor, ııanö hare - y.or ne varw. kafıustnı.ı ortasına ~mu parayı nereoen lcaarı e e- kapHAna kadar gelirmişti Fakat Ccır.i. d" d.. b lk" kı Amerikan yazıhanesinin arka • 
"-.:'.ile a:t U. Bu genç kadın a1- döküyor. uylu arasında hadiseleri cekti) Bu fac-..ianın içinden sıyrıla- ic.aplıun önüne geline d h k . on. u, . e ı gene vazı;c- smda, uzun boylu, zayıf, patlak 
1.. """'.'Qiı.... ın aJı :ı_. c·· •· •• L d bilecek. hiç bir kolay)ık bulaınlyor t}j b" t dd""d ek, a a ! UV• ç.erwn, enchşes:b adeta koşarak gözlü ibir adam OtUrU"'<>rdu. 
~"'l>-..Ju. nır ~ır meta mı ya-o_ı.. ozunu ner yumu~un a - ve ır ere u ya asına at d·· ·· · _ ı. b I r 

R ''I b ....-; rau du. . . .. . .e . - uşunmıye v'"'ıt u mamıya çalı .. "a- S J 
\l] cd u _bir fcdakirlık• Nevin ke~ısındaydı. Onu kah saç. mıştı. Bır •urlu cesaret edıp ıçerıye ralt m.erdiv··~ı .. r·ı ~. ~ -_ı· b " . . emayı, tepeden tımağa kadar 

' lcla. er rnıydi) '-r---'an siküklüyor, dövüyor, hır· A1choa; ccDüşmü~ genç kızlan · · du ' ~ .. w .. rm .. ıa;;w, ırınc. süzdü, gözleri bilhassa, genç kadı-
Jll ı...ı il alt! Hl JflU h gıre~ol'\ · kata çıku. Görünürlerde lrimseler b ki ~et ~~- aımaJc kara - pehY'°"'du. l(iJı Bebekteki son gc- himaye ce~iyetiı> geliyordu .. ~caba; Bi&.aç defa merdivenleri çıktı, yok.t.u. Blr kat daha tırmand ı Bir n.ın aca annda fazlaca kalmı~tı. 

l::\od 'Vcret~gıru anlamııtı. Ne. ceyi y8'1!for, Nevinin nefesini saç. ur.aya muracaat etae kend..&ne bir tekrar geri döne:ek kendisini soka ka ı .... d 1 b" h d Kendi kendine: 

l.ı ı~ 'ıı ~1Yecek•i. nal"40da, d~klar,ıocia ı.ieaediyor- kolaylık gösteri.rler miydi? ga· tu ş k b" • - pm n onun e ~!t t ır a eme - Nefis bir parça! 
~t'- llea.ir . .• . . a ~ · . a ın ır vazıyette uyuklayordu. AyaL:. sesleıin<len u. o· l 

~ d ~ lçı d raha.taız bulunca, du. Pek zayıf hır umıd olarak kafa- bır aşagı hır yukarı dolaşıyordu. yA.nmı.m G ,. k d ıye mırı dandı. 
" 'iıt1, n c. . biriktird:>iJdiği Heptıindon :köıii vaziyette olan •nln içini aydı~latan yalnız bu ka- ~eri girdiği zaman ne 8Öyliye- ~;~· en_.. a ının yiizüne - Ne istiyorsunuz~ 

li.d.t ı.ıq. crın11tı. Rahatsızlığı ~ayi:U. Sabaha lkadar gözünü lıyOT.du. Denemıyc karar verdi. Er. ceMi) Bu suali sorar sormaz da Ayağa 
)~ ·~. naaıl bırakıp gi - k~rp~mı.ştı bile .. a~n~~n~ ne müt- tcsi ~hah; cemiyete gidecek; yar- Maddi yard!!J:ı mı istiyecekti> Yutu~YK~n}oörecemni kalkmıoŞ. bir elı pantalonunun. diğer 

fjQ i ~t ~ ttıj-. d. hış .bı~ darbe ınd~dı~."ıı anlıyor. dım ıstey-ecekti. En asil bir gaye için y olısa, bıı feci vaziyete cemiyc. miyordu. .. .. l:ıil- eli yeleğin:•1 cebinde Sclmamn ya. 
~ı "lı lıt it " ıyordu ki bir du~ ihtiyar kadın.'. ımkan. _yok b~ kurulmt14 olan bu cemiyet hemalde tin ç.are bulmasını mı rica edecek. Keikeled.i: nına kadar gelmişti. 
~\ ihr uçuk bir baş dö:une. felakete tah.ımmul cdemıyecdttı. ona yardım elim uzatır" bu §efkatli ti) Selma, ne diyeceğini, söze nere-

() L~"•l'.l'ıır olduğu için bir.ız Bir saat jçinde on yıllık ömrunu insanliar ()\ıa l&z.ım geİenı alakayı H • _ _ı v • • • 1 - BK fe)" görüpnek iıtiyorrtum den b~yac~fuı bilmıi)ordu. U-
\lt"l<ı.trı. ~•ıtır. h Bi · b k d k .. . epmnoen agın, vaz.ıyetını naaı da... mumi klitib bey, burnunun dibine 

'iiıı'llı • lıçii d arcamıştı. r ınsan, u a ar ısa goetenrlerdi. anlatacaktı l - Ne a:öriifeceksin) kadar da CJokulmuştu . Dikkatle ken-
ll ~l'rJı el sabaha kadar bir müd<let içind~ ancak !bu kadar Sabaha kadar· görünmez yüzln· Dah · · · · el luıpk Ba b k 

~il : h i~ r kadın, çahuk çökebilirdi. Annesinin l"".tıra- ce bıçak vücudUniı doğn,dı yüz. zı k-..l!t ~entye ~ı;mde ekn.I ırmı- flHnı ö.nüne eğdi: cli6ini tetkik edıyor, bilhasea aca -
i:unlerinde b ti hı bak k kabil . d") l • c:ı.ı mlf, er ıçın e a mıştı - uııusi... 1anna ç.ok b.&ktyordu. 

a anna na veımeme mıy 1 erce i~ne etlerini dikti. Tahmin e- Bu i§.i yapamıyacağım anladı. - Umumi Utib bey içercle... (Al'lıJMıı var> 



6 Sayfa 

üdanın e r ı 

SON POS f A: .. . Ternmu 

Esll!Lm ve 
mUAmelc olmnJl\ 

Dön gün sonra ıı.ize gelirim mese _

1 
- Neden dargınsınız üstad). \şısında ecel teri döktüm. ıya şeyh). Saraya kim ~~ 

l leyi luı.llederiın dedim. Yokı.5a bilmiycrck bir kusur mu el- - Mektubd~ ne yazdım biln girdi)· Lii. vııllnhi 1. Yı.ı 
- İyi ya .•• Dört gün sonra aen tim). misin ya ~eyh~ aldı) .. U vall hit. Bu 

gi:dip m el~yı halledecek) Şeyh; bu tebeddülümü de çak- - Bilmez miyim hiç? Dün heni kızların binnde; ya h., e 
- Hangı mesdcyi hocam} Mnh u: Gülerek: nasıl (meşhur veyh) dıye yollıı - nın birinde... H s:ırı f" 

mudpaşadnn il...i tane teneke kiıpe - Sen şok kurnnz ya şeyh ... dmsa; bugün de bıç.arc bir çömezi Pasa bunları dcivemet• 
alalım da sultun.a .götü.relim:." Fa- T p'kı fırıldağa benziyor ... Küpele. ayni nakııratla yollam.~şsın?ı~. Fa· dana çıkunr):·. j,>ıJrd r) 
kat bu defa sen gıdersın. Dunyndıı ri buklun mu ya şeyh?. kat Fatma su\ta:-ı bugun (ısbhare} Meraktan ıçımı bır lıı 
ben oraya bir daha adkll ntmam... _ Üstad ric-ı ederim şu (küpe) sözünü de yutmaz. Esa:ien ha ka ğe ba !adıl. Suıı.t;n d 

1j l bd 
Canun Ayşe sultan: Şaziye sultan; ve {Fabna sultan) meselelerini hiç füfımız var mı} Fal; remil; yıl - yiyordum .. Şcyhın bu ~ !1

11 

Ulviye sultan... gidersin, yersin; açına." Dün.beniı.1 orııda çektiğim dızname; ist&are ... Ben dün son acaba) Zavallı Sult 11 b~ 
içerein; Çerk.es kızlarile oy;narsın; heyecanı bir Allah bilir, bir hen kozu oynadım ..• Bugünkü giden ka kurnnz nerif. senı d'ıo.0ca. 1 

- 3S - 'türlü mağrur: uşaklar yabani gibi bir de çıkarken üstelik bir kırmızı bilirim. Es:ısen o kadında abdal - ç11ca.k söz de bulamıyacak: Eşek su- !aba sokuyordu)),. ııa.•P~1~ 
Bu adam beni'TI can düşmanim yiiz ellişer okkalık herifler. sultanın kese diş kirası alırsın ... Bu saraya lık ... Hasan Paşa; Şefik Pava mey- dan geline.iye kadar sopa yiyecek) imparatorluğumm evır1rıı

1 

mıydı) ilk sözü sopadan bahsetmek. oldu!. gittim, cehennemin yedinci katır.a dana çıkamnıamış; bizden kera _ - Sen '>öyle lbilirsinl. Ben mek- dolabla mı dolabını v 
Fatma sultanın nıaytndan: Ka.. - Ya şeyh .•• Sen ş.imd.i küpe - dü~üm zannettim. Bir ~ler yüz met umuyorn) tubda yazdım ki bugün saıayda ne -it 0t:.rı:ı1' 0 

p andan kaçmış kurd yavrusu gabi leri bulamad-tn mı}. görmedim. --Dinle Y"- Mahmud 1 Saraylal'a kadar ear.ıylı; kız varsa hepsini O gün ilk defa .. Bu , 
çıktım. - Yahu ne ki.ıpeler-i... Haydi Sen o küpeleri mey-O.ana çi - hariçten kimse girmez. Bu küpe _ bura~n yoillyacaklar. mesai odasına girdırı:·cı" iclı"' 

O hızla Ebülhüdantn teI.;;kesine herkese liı'lu ... Birl:>inmize de mi: karacak; orada da .çok iltifat göre· ler içeride kay'ooldu? Hasan Pa .- - Bugün mü gelecek bunlar}. çu.'k ve korkun_ç b•' ,. 1rırıcc 
1
., 

geldim. • Ltl'lu... cek; çok tath\ar yıyecekl şanın~ Şefik Paşanın meydnna ış - Evet!. bile !kapıdan ıçen ôcıııdıı ; 
Şc,>4ı beru görünce sırıtaralt - Ya sen nasıl §eyh bfr küpele- - Ord.dıı sopadan başka b.\r ç.&.atımastndaki hünerleri eopa<hr. - Bu iyi! Akşama kadar b en geri çekildim ... 1 fencrlr' el 
- Hoc fendi, kü.peyi buldun ri bulamadı!. şey yenmez .. . Benden pa.<ıo şey - Atarlar opayı: Amma ve lakin d~1ğ de b ur.adan av:ılmam. yoktu· Kızı\ carrıj~r, kıı1111~4ı 

m11? ... diye sormaz mı). - O marifetin varsa git d,p aen hun ... V ana klldar kaçarım; Fat • ru, amma ve \ilkin yanlış, adamları - Onlanı dolab telkini yapa • tı. Duvarlar;. Yr kızıld•· >' 
Üste benimle de eğleniyordu. bul! Muhahz. Hasan Pnşa bulıunn. ma sultanın kapısından bir daha söyletirler. Saraydaki saraylılara cağım ya şeyh ) şey kıın rem'!•0 f,, ıot.suter 1ıı 

:Artık mütekabil nezaket kalma - mıs; zaptiye nazırı Şefik Paşa bu- iç.eri girmem. nuıl sopa ataC'.aklar?. - Nasıl dolab telkini'>. Fatma did ibuhuroanfıır bir ın118~:fı 
mıştıl. lamanuş; bu koskoca za.brta te§ - * _ Tabii onları dövemezler ... sultanın dıolaba ginniyeceğini sen du ... Ken.ard.:ı"' kurU rııt 

-- Şeyh efendi: dedim. !bir de a. kilatı !bulamamış; karagözle haci- Fabıt; bu vak a: ıbana Ebülh'i- - Gördün mü ya §eyh... Fnl de anladın g~liba. Çerkes ıkızlıırını de beş altı 1
;uhllkk11k 1'1lf 

lay ediyorsun ... Bu yaptığın sana v d gibi seninle ben bulacağız)• da.nın esraTlnl keşkttiuniştil. k:ağk:lda <lcğH kafadadır ya §eyh) dolaba sok.alım bari!. Bu işde ben dı !. Bunları ik et(lıi 'J. cıı.ıı 
yıı.k11ır mı). Daha iyiai oraya Ortaköyden iki Onun bütün kudreti .iki kelime. Şimdi ben Fııtına aultana bir gönüllü 'hizmet ederim şcylhim !. lıırdan te~~ ç tane derd" 

_ U vallahı .. ben sana ne y Y 'hu.eli hokkabaz gönderelim de de idi: melct.ub yazdı... Za-ten ben l'İrmı senedir dolabl:ı ı:::asında lbı ouvarlıı. 51 

tim ya ıoyh? ... onl r bulsunlar... Dek-or ve telkin ı - Benimle yollamağn kaıkar - uğraşıyorum ... Bir de Çcrkes kız- kımıld~yort~· rl.' 1rnterı ~ııJ· ~ 
__ Daba ne yapacak ınl. Sulta- - Sen _çok ruhu zayıf ya Ma~- Bakınız, nasıi oldu: ean vallahi yolda gide&en yırta - larilc dolaba girelim bakalım)? S,Ç,'lib ıeke ~orkuı ıll:yııııtl ~ 

nın elinden kurtuluncıya kadar ak- mud efendı. ·: Sen .. sultana ne dedı?. Şeyh efendi, ertesi günü alessa- mn. - Dinl~ ..• Bu husustıı benim a- danın :bu. bir d~h et g ıcı ~ 
in kanıyı aeçtim... - Ne dıyeC'egım. Baktım kı bah beni gene yanına çağırmışU, - Hayır ••. Ben mektubu yolla- daml mn var ... Sen yaınız seyret ~nda anı ll bi çer~e ~ ~i 

B d k b h h"> ham - ıhum • şarnloba )"anaşmı - huzuruna girince dı... ya şeyh} Kız\nrın hepsi gelecek; chı .•• f8'\'asÖ~lerfl ıt~ cıtl't-
- Neni e n~ b·n ha ~t yBa ~ey · yor ..• Erzurumlu hocayı getirmiş ~ _ Mahmud s'aim efendi· dedi· - iyi yaptı!. inşallah giden bir bizim büyi.ik salonda otuıoıc:ıklar: <ia ne \1ız bir do d ' tı 
-- ası ne a a at . em orıı. N . E d' . . • • adaınak1llı sopa yer de sen de birer birer mesai odnsına alınacak· o~u yaı~-ıı solc ı,;lcl c:: a ~ 

ya: Suh nm kaybolan küpelerini lcr ... Yamalı un e en ıyı getır - ya şey:h; ben flnnn çok dargınl. d ki . d k b do a.v şr ı ~ 
buhnak için yolluyorsun... Hi.s; 0ı_ nUşler. Onlar da adamakıllı sinir- Benim bir gün evvelki hiddetim Hanya ile Konyayı anlarslıı ho • lar. Orada göı ii er· şey en or. ır . (dolalı) \' 1ıJo>J"~ 
ma:ısa elime verdiğin me'ktubda ne lenmiş. Baktım: Bakla faülc: yıl - geçmişti! Hem de sarayda. (Ras - cam? Dün s:ı.na be_n kı~ defa söy- kacuklnr. Kim aldıysa meydan~ .çı· da bı~ ..,rıd.Wc çl' ;.. 'ıı 
Yaz<lı~ı b"nu so"ylnl Ben de orada d ızname ile,· remil He söze başlar. putin) gibi bir nüfuzu olan bu ada.. !edim .. Bu sultan dtekı sulta. n.lara karacak ... Bu küpe saray <l:ı'1ılın- 1.-bl::ı 1- re par~.ıı ~. lı .. ... "' .. ~ (B d 1 de..:ıir?. Fal - :remil: Görüş ve an- dn ,e- (Pt>~_.,ı 
ona gör.e idarei k elam ed eyim. sam iş aksi olacak. ınereden aklıma mı 'k ı zd ı rmaktan d a çok k.oık.u - benumı.yor. .jen .a. amin eşını,ye. ~ 

l ) d L Aı dJ Kar la.vtf demektir. Büiü de : Tclk.i .dit 
Kahya bir türLü ıurateız ; ıultan bir geldi). ( stihare ) edeceğim d edim. ~rd.um., te MUZJIQ. ıye soze a~a · - ı 
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Asker A aziyet Napolyonun Alman - Rus ( 
IİI rn.......ı. ı .... -'ad•) ........... h•• _ ... ,, .,.un,,. Moskova seferi harbi hakkında 

"Son Posta,, nın bulmacası: 12 ) 
lJ ilbi Rus ordusunun bünyesinde en eynlmaz malzcnıesldir ve asrın te~ (Ba,tarafı 5 inci aa7fada) 1 f h • 
-~v.ı ve tc!Mısi hakikaten anı: bt: rakkiyatne mütenasib bir veıtu ve mtk- Komite, unıumi anuya uygun ola yapı an a mın 

Bunlardan 30 tanesini hallederek ı,biT arada yollıyan 
okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 

hn 

e o.cacak m!oır? ak u &ualc bir ccv
3

b ta.rda olmak şartile bu malzemeye ma- r &encral Kutuzofu bafkumandan 
vermcte calışa. lik olmayan ordular maddeten haklka- olarak acçmişti. Netekim çar da (~ 1 iac:i sayfada) 

Soldall safa: 
1 - İstruıbulda 

bir semt (5) Ad 
(4), 

2 - Asker <2) 
1 ler Sovyet ordusu yalnız bazı zayi.. ten zayıf olurlar. Anca:<'. bunlar ornı:- peşinen bu zatın ~leceğini bili: ~~ :gı~~=c::;~~~ 

vererek gert çekilmekte bulunmuş nun cesed kısru~ ~il ederler. B:r yordu. Muvafakatini de peşin ola. an~Jan deniz s~ieı1 tam blr hezimet-
~1 bunu. bug(ln!ni durumıı göre ~rdun:1 tI:hu ısc su~::_ıı:;dır. rr:~- rak vennişti. le netioeJewnjştir. 50 ıcmı ya. batmı.ş 

Uygun, uysal C6). .2 a - Ayrık, çat. 
Bir y,i, hatt.A muvafık görerek ve ıerlde emnı. 3uret.._a ye....,......, ve ye ıŞ- Çann, karar wretini tasdiki, gc- ya hasara oğramış veyahud firar eı. 
ıldi. ~ud daha mUnnslb b r hatta daha tirilmiş mlbaylandır ve l~ımlarla b~r- n.e~al &rklayin Smoknskten çeki. miştir, 

lak C5 > Vil{ı.yet (2). • 
ot - Su \2). ~ 

ğund" 1• l ve va~yete dahıı uygun ter- lfkte milt.cıııı.;;sıs pcrso."le dir. Mese.e- ÜŞİne ve ııchrin sukutuna tesadüf .Baltık cyaleUerlnin vaziyeti büsbU-
görrn ı alacak! ayni zamanda mcm~t:ke- nln mübiml?1• buıılan Cok ({enlş nıs. etmektedir. tiln garib bir manza~ arzeunektedir. 

Wi ·aılJ. derhuıkle:-intlcn mUtcm:ı.dlyen betler. da'hllindc zayi etmemek, bilhas- G Bugün ne Letonya, ne de Estonya ta-
} <>t takvjye b1rıilc1erı ve ikma1 ka. sa düşmana n.ptırmamaktır. eneral Kutuzof m:ımııe Almanhnn elinde buıunmu-

•ın .. gıı le om:.ısunu.>ı sananndııld ooş. Dermeyan ettfğlmız ibu mülAhaza- Bu 1 d . yor. FalaJı:ilra sahillere yerleştırılmiş 
doku doldurnr:ı.k düşmanına dr.ha Jardan B<>Vl' t ordusunun bugUn her .Blra ar !.l gen<:ral Mihayjl Ku_ olan toplarla uyynreıcr deniz scferi-

le•tı v hes.lbtı bir mukabcl~ şeyi kaybetmiş bir vaziyette oldur.unu tuzof tam 6 7 yatında idi _ye ancak nin hetZimetinde bllyük bir rol oyzıa-

5 - GU7..el k~ 
kulu şeker flO>. 

6 - Hücum <•>. 
7 - Nota <2>. 
8 - Gök rengi 

nehir ce>. 
9 - Çiğnenmiş 

(4) lıerlııunetslz 
(5), 

10 - Nlkfı.h (4) 

Jerde urunacak, del-dik. söylemek l:stedi41m:Z ıı-lbi bir mana çı.. 9 aylık bir ömrü kalmış bulunuyor- mışlardır. Gemıler Riga kôrfeziııe gi. 
ba k at, Sovyet teblltlerlnde de bir kanbna.masını b!lhassa kaydetmek is- ?u· .lşte, bu aylar içinde Kutuzofun rerken sahildeki bataryalar bunların 
banc defa zikrcdılmlş oldu!u üzere bu terız. Böyle blr lı:astim\z yoktur. Bu or- ısmı, gerek Rus gerek dünya tarihi- üzerine mtitlıiş bir ateş açmıstrr. 
Turk1 tın a ır olması, insan ve malze- du, cephcs!nin birçok yerlerinde bu- nin en mühim bir !hiidisesile sıkı sı~ Almanlar merkez cephesinde dahn Para konan eşya 
ana Fe'b tela.fısı çok müşkül kısımlara şa. gün epeyce sıkışık bir v ziyette olmn- kıya bağlanmış bulunuyor. büyük terakkiler elde etmişlerdir. Fn- (4). 

ıı.nınır1 uı;mnıası ihUmalden ba d olına. sına ro#men cene kahrımıaııca muba- Kutuzof, eski bir asılzade ailesi- kat taarruzun ilk on beş gi\nü zarfın- 11 - Haya <2> 
. ttalard Alman tool\ll'Jntn mnteadd d rcbc etmektedir. Hasımları olnn Al- ne memubdu. Fakat Kutuzof ailesi, daki silrate nazaran son on beş gün DU"meye basılınca. 

erin ı tın a ınuhcısar<ı altımı alındıkla. manlar dnhi bunu birçok defıılnr itiraf ne zenginlik ne de töhret b k esnasındaki sUrat günde 30 kilometre çalan <J). 

4 

s 

ve ~~dit! Sovyet kıt!alıı.rının kuv- etmiŞlerdlr. Sonra Sovyet ordus1mun dan hiç bir zaman ön .safta ~ul1;;:,1:::ı kadar azalmış bulunmaktadır. Bu dn 12 - Güçlük (6). 
le ktariaıınııı ne oldu~u da h<!.. hari>e ihzarı ile e;ı,vyct Rusya menı- .1 1 d b .. d ~·ıd· , Rus mukavemetinin kıyme•ını göste. Yukandan nşağı: 11 

rnaıom deA!ldır. Eğer bu zayiat leketinln müdntaasmı temhı için pek aı ~ e~ 7' ırı e~ ıİ< Saray~ bağlı rir. Mogllef ile vıtebsk arasındaki rnın- ı - Mııl blldlr. 
, ~s terd, bilhassa silbny iU'ba- l ~sı ~! e er batasın U. 'l utubzof a ela. taka o.rtık Rusl:ırın el!nde bulunmuyor. mek için verilen U. l 2 

ve t .. ....._ ook çalışılmış cl-:i..ığu da bariz b r su- 1ma ıoır ya ancı go:z.ı e k 1 d Fakat mühim Rus kuvvetlerınln bura.. ;;ıd (9) Zaman (2). 
t _,,., tavyare ve.sah-<' gfbl kıy. rette ıgörülm~k•edir. Bunların ilstünde a 1 ır 1

- D 

Piye~1 :ınaıtenıc b kımından n nr ase, bizim meyd:ına çıkarmnk istediğimiz Çann kendi.sini scvm~meri. devrin dnki çıkıntının şimalinde ve ccnubuna 2 - Bir nakil va 

t 2 

onu llk Yeniden muhasar:\ edilmiş ~ hakikat "Udur: Vorbntsof, VoU.·..a.nşkı, Strogan.of yapt.ıkl&n tazyik kcndmi glt.t·kce dnha sıtası (5) Pas (4). 
• Rn-. v ·b· t>·· .. , f ı _j le ziyade hissettirmektedir. Ruslann cld- 3 - Norveçte meşhur olan şehir <6). 

cı~ ""•;ret kıt'aları da ehemmiyetli Sovwet ordusu """ büyUk işleri nra- gı ı uywc ve maru ası znue ri rnlkta •J .,,.,... L_ .J hi ..J!frn d1 bir muknbll tıınrruz yapab.lmelcri 4 - Soğuk dlyaı· hayvanı (3) Çift 
Y4 ra balit onı.vo!"Sa şimdiye ka- ı;ında k:ilçük işlerle de uJ;raşmaktadır. tarannaan rnaye e<U caine ve için muktazi butiln unsurlar mevcud doğıın <4>. 

~ b3r ibUçuıt milyona yakın insanla Mooelfl. kendisi müdafıııı, hatta rıc'at benimsenmesine sebeb olmuştu. bulımın&ktadır. Ric'at esnasındı. Rus-
~~ ve b!nlcr..:e top, tank. tayyare halinde iken düşman oıdusunun geri- Çünkü bu üç mühim aristokrat aile- ıann yaptığı muk'.lbil hücumlar her ne 
:,.._,...ıun e Zrtyl etnuş bulunan Sovyet or. lerlne ve düşman memleketlerinın ıcc- si de çarla, çıır banedanile müca- kadar .şiddetlenmlş tıulunuyorsn da 

~a un bu liCOı kayıblar neticesinde rilerlne gerek ımra:.1ltcU ~t·aıar Şt>.k- dele naliode idiler ... Binaenaleyh şimdiye kndar nuslnr bUyilk mikyasta O tdill~~ ııınmı<J bir ha?e geleceği linde indirilecek, ıcnksı: ric'at esna- çarın sevmediği Kutuzof ailesi, pek bir mukabil taarruza geçmemişlerdir. 
~k '-•- anlaşılır. sında teşkil P.dl\erek 'kcndl.lenne taraf- tabii olarak onlar tarafından ı<dost> Öyle anliı.şılıyor ki Rus!ar Alman ta.. 

bue~kÜ defa daha tekrar edeUm, tar olan halk ııı-nsında bır~kılacak kil- telakki edildi. arn.ızunun yıpranmasını bekl .. mckte-
fif tı'\liıJ'Q f>..,_ .... ~rtn~r, he~ Yed ta.h;nlnil çille müda.faa çeteler!OO n ınffet!erın Kutuzof, daha Suvrof zamanın- dirler. 

1 ~ı.""n sürprı.....,re c grn ş d kl b de d Asıl mühim ola::ı nokt.n Rusınrın u~ 
S.00 •er ayıran ~ok mu~"l.l\k b'rer boğuş.. ba.ştanbaşa seferber cıl ~ an ~ k •

1 

a büyük g~neraller sırasına girmiş zun müddet :ıorv,unltı,.'.. tahnmmlil e. 
8.45 ~ 

1 
• virde mühim hl.ı:.~etcre ınt. zar e ne - bulunmakta ıdı. . lnd dl 1., 1 Al ı 

3 
'fillllefd l'\ır. Onun lcın baz:ın tah- tedir Bu kabil ccleleı- nncnk kendi ar. ik· d f k ~ l debılmeler e r. ...us arın mnn nr-

5 - Kemer (3J Bir işde koşulan şey 
(4) İnce ses <3>. 

6 - Engel (3) İyi <2> Nota <2>. 

"V,, mücadelesi 
her yerde alaka 
ile karşılandı 

4 s ' 8 9 ıo 

'1 - Bir de~il <3> Koptuktan sonra 
ateşte kaynayıp birleşen yer CG). 

8 - Islak veya kuru temizlik CG> 
Tdılike işareti <S>. 

9 - Ayı yuvası <2> Kurum <2>. 
10 - Banknot <5> .Aylardanben <4> 

Moskova ve 
Leningradda 
görülenler .. t iiıt; aldıınıtınası ve hiç umulma- kala~do.n yıldırım siiratile yetişecek B. ı_ ... e .~ k~ bag~~ yara nnhmı~ı. dan daha milteıhammil olduklarını gl)s.. 

ıer, ııno.ııe.nn tahakkukuna sahid lııbll. ler Aksi ır gozunu ay ettıgı znmun cnuz teren deliller gUnden gfine çotalmak-
n dejl!UJıası tnüın:Cilndür. 'Fakat bwıu ordular Scin faydalı 0 ır · tnYda 29 yaşında idi. tadır. Nevyork 21 (AA.) - «lngiL Lonclra 21 (AA.) - Reuter a-
"''k det- ' takdirde ounları., kıs:ı zaman... 1 18"'5 1 u ı..; 1 h rb. tesi d ö 1 dl k ü d · Mosk h • h b · ı:.& ~<ekle berıııbcr hıı.rbde ve her kılın fedai müfreze- V' yı ı nus ı "nporyo-n a 1 Tlmcs gaze " ş Ye yor: tereye o · ı ismini taşıyan yal' ım 1an.sının ova ususı mu a in 
yo ıf<le esası ~ıl ed f\ ,

11 
h b mahvolmağa mah t\ğ zamanında Kutuzof Rusya ve A.. Ancak bir nvda tam:unlMabllcceği teşkilatı deı'hal lngilizler IChine bir Ale:xnndre Werth, şunları bildiri -

~ p J !hı lte t en ıru n esa lerinden başka lıır Ş"Y olnmayac ı e.- vusturya kuvvetic:riı;in ba,.kumnn _ tahmın ediJmıŞ olnn Rtts scferbe:rl~- «V» ~caddesi açmıştır. «V>J rem yor: 
s liatı.. Y ıYetfadc gene ısrar e:!ece- 61kArdır ve bunlnr için tahs s edilecek d .d. Ç Al-ı_ d . nln sona erm~ üzere bulunduğunu 1 k h I R d l k h ı. bın ';' cUr t~ w- cesarette b'le he- insan, silah, malzeme ve emeğm sov- anı ı ı: . ar L"KSan r ın tama- gösteren birçolı: emarcicı• vardır. Rus.. z:i mem e etin er tarafında i ün - us ev et m r ezine enüz biç 

alot1
1 

t oldugunu ve hesabsu cüre- ünkil durumu ı(bl men aksı hır nokta nazurda bulun- 1 nn henüz cepheye sevkcdllmeınlş larda, kartlarda, pencerelerde ve bir hava akını yapılmam! Ur. Fa _ 
•e /., b!lla!tt.>u1 olnındığını ileri r;ureceğiz. yet ordusund un bugrduya hasrerlilm~ ma.SJna rağmen, Kutuzof N polyon' ı:m techlza•tı mu:ız:ı:am ihtıua• · kuv yakalarda gözükecektir. Hasılatı' knt ı~kları karartma hakkındaki 

llCUk 1 durumlar a esas o d 1 b. d h b . " - . o.ı asra yakın bir zaman evvc ht or u arına " mey an mu nre esı vetlerine malik bulunduklnnna şüphe yardım sandığma aid olmak üzere nızamname her zamandan daha hu 
tot a kıt• mürecca ır. '! · · al h. d "d' K t k <cVıı şeklinde rozetler satılacaktır. yük bir ihtimamla tathik edilm"k. 

1> Ulan.rıı nsuıdakl büyük devletlerin Elde cok fazl:ı. kuv-çct yok ise ~ir E:ri vfuerı mf.ke . nkmb leyd~nl ed~ ı\.' uOuzo. yo tur. .. 
k hareıt Yı dırım şekliucitki harbler ve bir silı\hı blle a'"ıl neticenin alma- . n ı n a u c ı me ı. e ster- Cevabsız kalan sualler Tanınmış iki Amerikan musiki - tedir. Alilrm işareti verildiği zaman 

nı ıl afl Y etlerle b.rlJlrıni takiben ağır cağı yerde kullanmayı fhmnl etmeme- lıç ımeydan muharebesı ·vukun geL şinası bir «Vıı zafer martı! beste - şehir dnhilinde bütün seyrüsefer tn.. 
5 l'lc! 'N~lere u"'rntan imparator ~t.. l!dlr. aevkul~Y m kt'ndislni ihmal e. di. Malum okluğu üzere Ruslar bu Londra, 2l CA.A.ı - Of!: . lemislerdir. Bu marş «İngiltere e - til edilmekte ve herkes sığınaklara 
. i p eUze1 ıiYon bu hakikati şu soZıle denlerı hiç nffetmlytn büyük kaldı>le- meydan muhıtrebesini kaybetmiş - :er ~ ~araıı~ t~h~~~l 1evkınde hedidin> marşını pi;ynsaya çıkarak iltica etmektedir. Moskova, normal 
afSr - l!a"'-~ade etnı~tlr· rinden bıri de şudıır: lerdi. İşte o tarı'htenL -rı· c:ar Alek- a ır zayıa ugınmı~ o arı Sıno- ~b· t f d bas••nlacaktır manzarasını ıhô.la muhnfaza etmck-

·"l.le h sad hesıtbdan oe lensk muhar~ine müteallik olıı.rak ta ı ara ın an :.u • •• • • •v• 
nruı lrettır. er ~Y ece • «Bir ordu kat'i netice }"ı ndc hiçbir sandr gener.ı.I Kutuzof ıa~ adeta baz k 1 .. htd' ··ct t kt ı Bundan böyle lngiltereye gon • tedır. Gazetelemı verdıgt haberle-

•- k,.fi ,,, ed k tli 1 ı as er ınUŞa .crın se. e mc e .. L . . . ı.ı: bu h zaman " ... erec e uvve 0 amnz. nefret etmekıed·r okluklan mUtaıeaiar, Uı lmnl ilk zırhlı derilecek elbise paketlerinin hep - re gore enmgrnd da . aynı. vaz.ıyet-
Utıun b.llesha.bdır. ki bıze So~et or- Onun için eld~I kuvvetler mnksndsız O t li }l~b' t• . '"t k.b b 1 kt d F lh k k L son 

1 
a ... '.l sUbey ye mUteha'iSlS . 1 er ç mng u ıye mı mu ea ı clizutamların 12 Temmuza dogru şeh- sine cı \1 » lıarfi kıonulacaktır· t~ u ~ma · a ı!. J n 1 a e "' 

91 e no:ctaı nnııırmda:ı uıradığı yere dağıtılmıımah ve bunlard.~n 1~- çar Aleksandr"a Kutuzofun bu mağ- rin yakınlarına kadar müdafaa hath-ı İngilterecleki tezahürler rungrad da mngazdl,·uln hergün 
a ~de ço . ·Ula• {.'ekeceği, kan dereckedlle colk kıl· dsmı bu katı netıce lubiyeti önlcrniye çalıştığını söyle- nı yarmış olduhla:-ı merke;;indedir. Lon<lra 21 (A.A.) - Bütün Av muntazaman açıldığı ve nmelenin 
r lı1tıa u .!ı__ istifade yerinde u anı me. ı .r.11 dikleri zam~n, çar büyük bir öfke Ayni mohafıl, bu cUzUt.amlann imha nıpada -V- mücadelcsıne tam bir fabrikalarda istihsali artı~akla 
r ~llu _.-sllih Emekli General X.... ı'le· edilrnJş olduğu miltalc:~ı da serdet- ff ,__, ti d d .1 kte me .. aul bu1unduğu haber venlnıck-

'°1'1 •ltına alacalı B · meıkt.edirler. ·raArruzun miltcakıb dev- muva aKıye e evam e ı me - ~ 
ı:.~1-rrn , ...... r .. '!_nüırnanı "Ok .,., a.ır Ulgar fl•-r1-- R - Allah için önlemiye çalıstı ı. resinde Almanlnr gcdl"i "enı~•etmek dir. tedir. - l 
........ 11"~0 ......... :ı, b .. .... .., - · - • o rnad n· 1 . F Ih 'k"k K . b ... 9' _,__ d ki b .... k magaza a ı h oı vernıeı. r .şey olamaya. a :ıye a ay etmıştı. 1 a 1 a u- ve kMi derecede kuvvetlerle şehri carb Albay Britton gece yarısı Av - Mo~va 11 uyu h K 
ıa., ... ı.-ıı eı.. '-leti;r. (Baıtarafı 1 incı" s•yfada) tuzo. f, bo··yte bı"r meydan ınuhıııe- •---'ından J in ed Dnlp d k~· lb hınduguv ID'"" ur uz • qarı M b ..... ... 1 1~..ve en er neh- rupa memleketlerine hitaben ra - rın aın u . -y • d 

:::Undaı. lô'ra.~,~ ~ • t\!nı numı tezoıhüratltl'ıa mazhar olmu d eaı?in veril~ verilmem<:l!İ hnkkın- rine viısıl olmtol: tcsebbüslerinde bu- d ·v· . d . · t k" eldesinde Hıtler aleyhin e 
~~b ııırasııe n o.c. İl!ıı>arat an s~erl es- lardır. ş - bi alci fik~ "orıılduğu zam.m, böyle ıunmuşlardır. B!roo!ı:: sualler. cevabsız ~. a verdıgı lbır nutukta cmıştır ;:;ıhn~; lbir çok resimler, il~.lar. 
birJık İllı:>atato·\'ve14 At('c~rluk orduln. r ihaıf>ın ~-lcy~!nde bulunmuş. fa_ 1 kalmaktadır. A~a Almanlar, şlmai- · _ı. lik şh. edı1mekttedir. Bunların Jç.ın -

r te. liarıs· r UçUncü ve onu nıü. Roma 21 (A.A.) - Ofi: .k.at bunun uzerındt~ ısrar etmemiş- ye kadar nehri ı:conıe~e muvaffak ol- Na~ Almanyfafyak kalmrşı sefcruE~d~ ~: ;:ğfıboya ile yapılmı~ olan tab-
"-- ~ılztı~ı,.;,de Alnıa111arNatPOIYon iJe Bulgar ba .. vekilile hariciye nazı- ti. Çünkü Kutuzor, '1aray entrika- muslar mıdır? F.ger geçmişler ise "-u. tamanule muva a o .u~ur. .-nd J 1 b·I vardır. Re.'ljmlerin bazı -
~ >Fr .., ,ili ııraf d .. u d "l . l .. . dler n fcvkı e o ar J e 1 . . d 
ll'- •rısıt .... ııııınt:ı.e. akıb t-ek .. ıli1!l an n buTaya muvasalatlarını mu··teak1b lannl bilen kurnaz bir adamdı. nun .için ne kMlıı.r zaman s:ırrı lazım e ı en netıce er umı ı . rd 1 ıımın akında hiciv ma uyetın e "' \tc ... , U ..... .. e L lm l c;:.:-d· muazzam bır o u ar .. ··ı k.t d" 
lll~" bUh:.ı. .. ~- ın daflla hlik"·nau~ .ırnnt Ciano ile ..l':)rüoımüşlerdı"r. Bul~ (Arkası var) ge ıştir? • o mu,tur . .,..... .. ı .. b.. ucu- nıısralar da goru me e ır. 

"21\>u """"" bu h "' " - ~· ...... - R +~ı + .. ..ı 1 d Avrupanın bir ucundan ° ur d T.'- "-"olardan bin 1242 sencsinı. 
8Jı ha oJan tikO.nıctin gar na~ırları mütealub Qu" . l o---- us "''l' arının a""'9-L a •ln a. nehrin bulunmakta ır. aoı . . . 
<ıttıtı lt:ılldan l..e<:ın Gnınbetnn Ym·uı. sarayına git '. l en ıtına K J h b • geçilmesi ne Jo:a1ıır insan ve JM!?.cıne na kadar yayılın? d .. mck lazım de Teuton fOValyelerının Lerungrad 
~iş l'erı; Ord ~ef:rıaı:ı suretııın Pran_ imparat tnuotr d ve orada bal - iZi aym ar esırlerine zlyaına sebebiy~t vermiştir~ Bıı suall<'r Almanlar ne !ara ad"kr;rinden §8 - civarında nehirde nasıl boğulduğu. 
lllaın oJnıala Uıar, Pek: Cok c t~kU ler k ?.r ~r~ in an kabul edi _ h d• • sorulduğu zaman hattı\ A~mnn mull b- geldiğini kes~.m:m~ l~rdir nu tasvir etmektedir Bu tabloda 
~11'e Ofd11ıı~ııa l'~en ~edakArlık ··~-k mu~rumleyh ile do.'ltane bir e ıyesı bl olan eksperler de terrddild f'tmek- ~rm~lar v~ u~!'-'n ~ııd~ Alman esirlerinin ı;etirildiği ve ha-
~ l"ransa nuıı Yertne k~ ansız ni. muBa at yapmışlardır. (8aftar!fı 1 inci sayfada) tedlrler ve Moskovımı:ı lşgl\11 lmkA~ Cenu 2 ıl (AA) - İngİ- lıklann dile gelerek o ,,bunlar ge-

"rlıı .. 'lardı. :n :ınatli'ıbiyeıı: ok!ama- D un?lan ~o.?ra Bulgar nazırları, Beynelmilel Cenevre Kızılhaç nından şUpheye dilşme e b11$1ıımışlıır- !..!_ CVetof:r harelte;i dün cenubi ne hep o adamlar» dedifii görülmek 
"'• ı~ Urfa. uçe ı e goruşmek ü2ere V d'k t -'L·ı· dır. .nz - - za .. · ı l d. """'· tüfek sa . . . ene ı e'lAı atı da esirkre gönderilen ko _ DIA°" eksperler. smol!!'ll.<ıklı>n ııonra- Afıikada ani tezahura~n V'esı e o - te ır. 

lllit J\• • lllaltineIJtUfek tay .. rayına gıtm~lerdır. Buradaki gö - liler j~Je yakından alakadar olmuf ki Uerlr hıırekAt b.ıklcır>dıı d1 çc•ın bir mu~ ve bu zafer remzı memleketin 

Öl'le çı çöll)ezj Olur • - ruşme saat 1 1 de başlamıştır. tur. takım sualler .~rrı:u ~~~:~~~t":ım!':: her tnrafına y~yıln:ı1ştır. . .1 Parı'ste komu·· n·ızmle 
l•r 1i· ~ Ç1.ııb ı ttu. H<'r ikisi de birdenbi b yed ~u.oıı:ı~~~ van~ılmış o'an Sf'hri j Johnnnsburg dakı askerler ıkı 
~ ' lllıa.an bu l U.; vaziyet ald 1 ı rd re erı de< kouuQ..ıln şaşı -ı leri çıkarıp sultan :hazretlerine tes. ~ar ak1:rıs "llildııt~n r.deef'k olurlarım pnnnaklarınl açmak sureti le -V- • dd ıı· .. d 

1 lcabıÜr ~"•J:allah arı birdenbire gö: ~n-d·::~!u korkunçv manzara karşı- liıu edeceksin ;ı ! ;;~ lstı!c'lmetlnde ll!'TI tı'l;f'k~ti selamını ika bul etmişlerdir. Remfa ŞI e 1 m uca e eler 
~a"' dı. .• Ah a~Iı zıvanad allı kızcagJ7.m şaşırıp kıv_ - ••.. . ·.'} mevzutıbnhs olıı.b lir m? Bu h~._ \1. tebeşirle Cnpetown garnjlnn duvar. 
tı.ılıt?ur kadını F atına sul;:o çı- ra~nıasJ: lzh.rabı: lwrku&u benj <le * tcb!ık ~e Mo!ıll~ c•rnfmdııkl . mı h'l- !arına, otobüslere, trl"nlere ve oto. 

p da b· . Ne olur· ... mute096lr eltı. Dıger ıkızlar .gl"ne mü E'büfhüdanın dediği oyunu •• - reibelrrı kısmen ıZ tı etmPkted•r n.ı -•b·ıı 1 t 
it ıı. , sen de Y•· ·d· d 1• 1 

. 1 1 .. ~,,fi Al 11 1 J mu ı ere yazı mı ır . .-u ra.y.ı el n ın e a etme bırak.ırak ıçcrı gır- rnvda aynen oynadım ... Rol () kn- muharebe er n , . ..,,,,~ · rn:m "r ıa. . .. h rf• kl' d 

öt g aen. •• d . B · ·k· ·k· bu k f k k h -'- · - re'"etınin ı·eDiPleMlnl tehd"1 rdrn nııs Bır tuccar, -V- a ı şc ın e 
ı 1 * 

me ım u ış J ı· ı ı çu saat dar muva ı tı j e.-...:sın parmagı " · 
llt cQt,.. k......... · ·· d.. K ı' ıkı •t ord•ılorını bertaraf etıne'dPc!lr 2000 rozet satarak hasılatını as -

h tı~ ., &o :aaar sur u. ız a:- gene ç p gı - ai:"Zlnda kaldı. · b . . 
Qjr ~ ıler. M nra ıınraylılar ve kız- tiler. Fatıma sultan büsbiitür. ııasırdı ı. M~nmafilJ ~u, nll'h<ır:'"' rin ı:ı:ıvPsi keri klühe te ernı etınıştır. 
1-rı tiQ 1 ccınuu on ki -d· Hoca beni .... a;.ırdı: Beni husu&i odasına ça;;ırdı, elimi ~""" enqlc .mm rıım.,ı~rln 1 Alman kıtn-
d Ilı o~nl 6. se z ı ı. "' ". • ., atını tııkv VP .. tmrktır B 1 • t d ıtıı caaı o <trı ırer birer hoca- - Gahba nafıle uııra,tınız fCj•h öptü: . • . . . , •. u garıs an a 
1"rf çı.Jt, ... . l dil8ıncı alıyordu O a efendi ... dedım. "' H f d. d d" b ._ .1 Bır İsvıçreli muhabırt- gorc y h d•l d .. 
1 a L ••, ıcn.. . r - f l - oca en ı; e ı; en oou l. e ~ıı 11.Q~t Uz giıınenıiş olan - - Uğraşır mıyım ına i e ya me ıinanmakta mi.ıtereddid idim. Ba Zurioh, 21 tA.A.) - Cephenin muh- a u 1 er n agır 
.ta il alınıyo Utulnııyarak diğer sa - şcyb;ı dedi. Küpeleri buldum. na birçok hocalar getirdiler. Fakat telıf kısımlarında Alman ilerleyişini vergi alınacak 
~Ilı olunu r; ,orada limonata ik - - Hani?. hiç birinden bir keramet göreme- müLalea .eden Neuc Zurcher Ze tu."lg 
~tıiı:~an Yborau. Bu Ümonata da - Dinle: Yanıma on birinci ola- d gazeteslnın Bertin muhııbırt diyor kı: S fy 21 (AA) S 

, __ tltti. l\.t·· ayılrnasınlar diye olsa mk. giren İMnct namındak· kız sak- im... Meğerd"! memlekette hakiki Alman ve Pın kuv et t'rmd :on nıüte- o a . •. - t.efani a -
~ ~ da lıbrı~e rica ettim Bir de- lam iş. T dbih.!en geçecegı va'kit ilim saJClblen varmış. Llıtfen şu kü· şekk1l sol cen~ hala cok geride olup ~ansı.odan: 
\ıı.ı. ~ • ır kızı h · od yl y b l d O d . çük hediyemi kabul buyurunuz. Kü- hiçbir muvaffaı<ı:vet bild.recek \azi. Bır kararname, aıılen ynhudi olan 
~ iÖtii d. ocanın ası - ag amaga_ !iŞ a ı. n ye ı yaşın- çül: bfr kese alt•n uzattı. yette değildir. _\. d. l:ı • • d tı: t um ... Hoca kı7n hL dayım. Gençliğime merhamet edi - ... ,___ .... _.... ıh b" l 1 c~ıaııın te ıye mec urıyetm e bu 

l '- - Küpelerim büyük Yalidem • AUU<U• ...... u m a ır erın n rapor. lund ki · · ·· d · · 
'ltt f a.k k niz. Beni bu hal,. koymayınız, dedi. de d ları Rusların mukavemet ve tn:ırruz . u arı v.ergının yuz esmı tcs -
lııı~ 1 ri it ... ~~·rn: dedi; ıu çarpılan Nihayet söylettim. Uşaklardan bir n ya igiı.rdı. Bu cihetle büyük usullerini kullanmaktı\ devam ettlkle-ıbıt en:nektedu. Bah" veya anası 
~~ }'~~~llY?r nıusun ;ı. Bir ace • ~vdiği varmış. Onunla kaçacak - manevi kıymeti vardı! . Bir aydır rini göstermektedrr. Ruslar Almanın. yahudJ olan eşhas. yahudi adde • 
t>~t:4 bi;11nu saklamı~lar .. T es _ J~rmış. Küpeyi bnhçey~ gömmüş. g~~~ uykum kaçmıstı . Si:.r.c nasıl nn har~ket harbine şny~nı hayret de. drlmektedir. Yahudiler, malik ol -
"tt) lt t\.ı h~ evvel geçirdim. Ani Fakat ben kızı el:: vermış olmamak ~==~i. edeceği.'Tli hilemiyorum recede ıntıb!Lk etuıl.şleraır. dukian emval ve emlakın kıy ti 
~,:rı ttı l~lc geldı\er Eğer küpe- için meoburon di~e: miitebaki kız- Alman zırlıh arabalnn cepheye gir. 3 milyon levayı tecav.. t ~~v• 
~ıı~I\ .a urnatın var da · ı _ !arı da ıe:sbihte.1 geçirdim. Ya1mz ... Sizi ... Aynca ... Huoıu- dıklerl zanııın Rus tllmenlerl Alman . .. uz e ~e 1

K
1 

~ ~ ~ın<J, tcsLiht s.oy e - Demek "U surl"lle kiipelerin ıti bir işim için görmek istiyo :ı tanklarının mfüıaknlelcrini kı>smek i. takdude yuzde 21) ve bu mıktarı 
~ S !\ rfe bu heılı gelçerk- kimden rıktıffl ~sarayda belli olmı- Fakat· burada bir gec k lrum . ·• ı cin mlicadeleve devanı etmckt" ve kcn. mütecaviz olması halınde de yüz.. 

~ltl _ı a e ge ecı· - ,.. ...- ' e a manız· di tankl ·1 Al ""-1 d 2S . 'L ti. d . d' Cd t u... ~ . • yacak ;ı. ve gece uzun bovl k ki v ' arı e men 3r...,.. arının ar- e nısue n I'! vergı te ıye e -

Londra 21 (A.A.) - Ofi: 
Geçen !hafta Pariste 1200 ko _ 

münist tevkif edilmiş, 5 2 gizli ga
zete meydana çıhrılmış, 300.000 
beyanname ve 200.000 risale imhi! 
edilmiştir. 

Darlan'ın vermİ'i olduğu bir c 
mirle St. 'azaire, St. Mnlo, Vılle. 
new ve St. Georges be!cdiye reis
leri azledilmişlerdır. Bunlar bir rnüd 
dettenheri sol cenah lehine yap _ 
makta olduklan faaliyet dolayısile 
nezaret altında bulunmnktn idiler. 
St. Georges belediye reisı on srkiz 
ay hapse mahkum olmuştur. 

o---~-

artmda odun ve kömür 
fi atları 

Bartın ( Hususi ) - Belediye 
encümeni, '>dun ''e kömür fiatları. 
nı şu suretle tesbit etmiştir: 

Kuru odunun kilosu 20, ya o. 
dunun 16' para, mangal kömürü 2 
kuruştur . 

... ~" Qtu11 .oır iskemleye IA ,.; u onu mn ıgı- kasından gelen Alman plvadelerıne .J - - ı_I d" K 1 • 200 · 
"CI~ ~~ ~ıp gt'len c:nd t ..ı. · - Hayır!. Onu sen çıkarını§ o _ mı.z azım?· Ar~ı!C siz bizim: La hlicum t.m"kt d; 10 B · O"CCex er 'it. lynıl"t erı bın le-
11 • k •• o . .... ene ('911ır . ··r - c - e r wr. u suretle har. d w mlAk ·ı d Ad ~tı ~allııt enını elimden kurıuluş laoaksınl. zımı gay~ı mu .ırıbmt.uınızl ... Cu_ bin !bütün o:liırhgı dilşın!l.n plyndcslne va an aşagl e a vergı er en mu- apazarı Deta Spor Klübün -
l t t ttı tı bu\%:n "~r~n haber ver; - Bt"n mi?. Ho.-am senin me- ra. gecem muhakkak teşrifinizi ıbek- yilklenmektedlr. aftır. den: 
ı..ı<'. Scııı •.ş g.ıbı meydana çı - ramın her halde Fatma sultandan enm lh.ocam? Rus muharebe usul:eri çok anudane Bu bramnme, ahiren Bulgnris _ Ada.pazarı Deta klübi.ı 13 7, 1941 den 

·· \1 ern Msrnını kımse bilme:.r. bana mükemmel bir dayak yedir- . M~ğrur ve haşin Fatma sultan: ve çok ince olarak ~asvlr ed ır:ıck"tetlir. tana ilhak edilmiq olan arazide mcs itibaren fanllyetc geçmiş ır. İdare he.. 
) Yu f ahrnucl efendi u mek galiba?. şİindı karşımda munis bir k 

1 
Rus avcıları görlllnli7E=n mev:ıılerinden kun bulunan yahudiiere de şamil - Yeti aşağıda ısımleri yazılı zevnttan 

:tı ıl\ rıl ll· bıhın.... Bak ı;lr _ Hayır!. Dınlt": f met bu ak.. muştu. O d:ı Ay,e sultana. 
1
Sa 

0
• - ~t~ ederek Alman in~ kollarını ve dir. mUrekkeb okluğu illin olunur. 

l ;. lıaı ı: r. bu tl"abıhten ge - şam ~upeleri bahçedeki buyuk a.. Sllltana; Ulviye sultann h~nze~r: m~kt:;~: gnr!slndcıd ihtlyatlan boz.. ~:::ı= :an:~ N~~t~~ Gün!z 
' i ~r rıyor. Sen de gö - kasya ağacının altına gömecek. tiL vıtcbsk ~tra!ında ...,.ı eti ~ Doktor 1. Zat'ı Oget ı ~h :ı--t G.. d .. w.. d "''- ve .n. Y n snr- .,-- Doktor: Nuri Abdi Rona 

~ .. : c:\ Y:ırrıcı.n °?1 u~u yere ~ u tane şeftnli .ttn şu Ebül-hüd.,nın dolabı!! hında.ki Rus L<ı•Jıkflmhn birer şaheser l umumi Kaptan: Tank Annkun 
. ., hana d ndamdı. Bu j çekırdegı lkoyacak. Y rın sen sara- Mahmud Saim Altındağ denilebilecek den.-cecle ivi r;tzlcnmlş O- Belediye Jtarşısındakl muayene. MUhas b ve veznedar. şevki Durusu 

a yapmı~ olsalar; ya gidecckal.'l. Ayni yerden küpe- lup1_iıer tar:ıftı:ın gayet çetin bir bUrct- hanesinde öğleden aonr& hasta- .Askerlik işi: snım Karakoç 
(Arkıısı va.r) te müdafaa edllmckteılir. - ıannı kabul cdu. İdare am ri: z:Ubtü KilrkçUotlu. 



8 Sayfa 
SON POST~ 

BikAye 
(Bqtacafı 5 inci sayfada) 

yo.r ve cocuğwı omuz•muu nasıl tltre
dl{Pnl, ellennm nasıl buz ke!.ildttini 
hissedıyordu. Esmn yüzU limon gibi Dl Ş 
idi, dudakları bir ş~yler fısıldıyor ve MACUNU 
gayrt iradi bir şekade ayaklarını t.oP
rağa diriyordu. 

Fcdko. onu ileri do~ru itiyor ve co • 
cutu acıdığını hissediyordu. Onu bırak 
mnk istiyordu, f.akat şu diplomasi yolt 
mu?. Pedka, bu çevirdiği dolaba bil • 
yUk bir ehemmiyet ve kıymet Yeriyor
du. 

- Nazik ve kandırıcı bir dllle ço _ 
cuğu lkandırmago. çalışıyordu: 

- Liitfcn yüruyünüz•. Yapılacak baş 
ka bir şey yok... Sizi bırakmama ım
kdn yok. Billikis, ev sahibine göLUrilı> 
teslim etmek ınccburlyetlndeyl:n. işte 
o! .. Bonjur Platon Mlhaylicl Siz, en a. 
ğır kelımelerle bana küfrederken ve 
beni cYiıılzden kovarken ben sıztn mUl
kllnüzü koruyorum! Görüyor musu • 
nuz?. Hırsızı yakale.dımı. BUtün delAill 
stibutıyool.le onu size teslim etmekle 
J:esbl şeref eylerim. Buyurunuz!, ı 

Nefe.<ı darlığına müptell şl.,man ve 
ırl1hekll ev sah!bl getirilen esiri oenesl
n in altırı<lan tuttu, başını yı.ılı:arı kal
dırarak tehdldkar bir sesle: 

- Maşallaıh!. Ben .. Çoktandır ... Seni 
enseleınete çalışıyor•fom. 

- Siz enselemeğe çalışıyordıınuz, 
ben Uıe dıap!• diye enseleyivcrdlm. 
Ben de bunu çoktandı~ gözUlyordum. 
Sizin malınız. mUlkünUı, Platon Mi _ 
haylic. benim için çok azizdir. Ben bir 
cok zamnnlar geceleri .ııyumuyor. su.in 
malınızı muharam ediyorum. Rv sahi
bimin bahçesine el sfiren:n vay haline!. 
~lr, glSzlcrlnde yaşlar olduğu halde 

ynlvardı: 

- Bir daha yapmanı ... Beni bırakı • 
nız!. 

Platon Mihayliç. gözlerini kori:unç 
blr şt'kllde de7lrerek homurdandı: 

- Hayır ..• Ben .seni babana teslim e. 
decıeğim, cezanı o versin ..• Nasıı? .. 

Fcdka, iriyarı ev sahibinın etrafın
da bir pervane gibi dönerek söylenip 
duruyardu: 

- Slzln malınız millkünüz uğruna 
adamı sakat etmeğe bile hazırım. İE.ıte 
delili: Yakalayıp getirdim!. 

- Teşekkilr ederim; sen bundan 
sonra da ..• Dikkat et!. 

Diplomat derhl\I cevabı yapıştırdı : 
- Her zaman eınlrlerinizl yapmağn 

hazırım. 

Dişlere hayat verir. 
-ANCAK: 
Her •abah, öğle ve ak· 
fam, her yemekten ıonra 
mutlaka Fırçalamak ıart
tır. Bu uıulü fQffnadan, 
muntazam bir metoJ la 
takib edenlerin diıleri 
m ikroblardan, hastalık
lardan muhafaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten k urtulur. Her 
zaman temiz. oarlak ve 
; zel olarak kalır. 

- Vakı{!., sen de ... Hırsızın blrisl.n!. 
Fedka manalı bir eda ne omuzlannı 

ile •abah, öğle ve akfam 
her yem~kten •onra günde 

' 3 defa , 
kaldırdı: 

_ Ah. bu a~ır sözlere gene ne 10-
zum vardı?. 

Esirleri. mukadderatın~ dair verile. 
cek kararı bekl!yerek acı acı ağlıyor. 
du. o artık kendisini bırakmıı.ları için 

Eczanelerde btıylik ıtriyat 
mağazalarmda bulunur. 

ricalarda 'bulunmuyor, Fedkanın bu iş.. hakkak şimdi onu dovilyorlardır. Ha • 
dekı halnane rolünli tenvir etmeğ'e gl- tınma gclmLskcn Platon Mihayllç, 
rişmlyardu. ba\\Ul hakkında ne karar verdiniz?. 

- Zannediyorum ki artık ben biltün - Po.halı istiyoraun!. 
içimi size göstemıiş oluyorum! Sizin - Hayır!. Maamatlh yaptıracak _ 
bahçenizi soyanlann peşinde ne diye sanız, bı.r buçuıc rubleyi ev k•ra.sıııa 
dolaşayım? .• Bir başkası olsayd', bil • ma'hsub ederiz. Geri k lan iki buçuk 
hassa siz.n dünkü IA!larınızdan sonra. rubleye gelince de, artık onu 1.ııraz 
mAnl olmak şöyle dursun üstelik gi - beklemek 10tiltkAr1ı~ını cöstertnlzl. Bır 
der, oocuklan l:endısl teşvik ederdi. siı>are; var, onu bltlrcyım. p:ı.rnnızı san 
Bu sözlerl mfite:ıkib Pedka, yavaş;a, ve timine kadar :ıhrsınızl. Oımaz mı? . 
gl 1 dm gizliye ccıırtne baktı Ve cocu- Ev 6ahibi: 

ı 

, . ....,,. 
~ 

Koçuk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Kefide:er : 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağust.o.:J, 3 İklnciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2ooa liralık - 2000.- ııra 

3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 150 • - 1500.- • 

500 - 2000 -- • 

250 Jtralık - 2000.- lira 
i.00 • - 3500.- • 
50 • - 40()(ı.- • 

- 6000.- • 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Keşif bedell İlk wmlnatı 

2418,83 

9952,82 

2104,33 

18141 Taksim bahçesinin yajpııur sulnrının akıtılması 
Işı ile Me!e caddesinde eV\'elce katranlı olarak ya. 
pılau şose kısmında yeniden yn::>ılau:ık yağmur 
suyu iı;kRralarile mecra inşaatı. 

746,46 Yeşilköyde I~irüzabat, Mti:ıeııdLc; Zıya, Hareket or. 
dusu ve Gillibrişim sokaklanııu1 sose ve adi kaldı
rını inşa.atı. 

157,82 Slrkecıde Dem.rkapı c a ddesinin ;ven, t.a11 ııaveslle 
parke kaldırun tnıJaat.ı . 

Keşlt' bed elle r i ile flk tem in at. nılkt.nrıarı yukarı-;t~ ya ıh işler avr• o n 
acık eksıltmcyc konutmu~ ur. Keşif ve şartnameleri Znbıt ve Muanıelaii 
mUdürIU~ kalemınd" görtlleblilr İhnıe 4/8/941 Paznrtesi trtinıi saat 14 d" 
oatıni EncUmende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makb . k
tubları, nıaıe tarihinden sekiz .. , uz veya me -
müracaatla alacaklım fen gun e\ ı•eı belediye fen işleri mildürlüğüne 
larlle ihale g(inü ni ehlıyet \'P 941 yılına ald tlc.ırc odası ves ka -

muayyen saatte Daimi Enclimende bulunmaları. (5950 

fun h 'ç bir şey anlnmıyacak bir Jıal- - Haydi Allnh be1Ant versin, öyle 
de olduğuna knnut getlrdikte::ı sonra, olsun. diye mırıldnndı. , 
rahatça bir nefes o.ldı. - Her halde artık beni sıkıştırma • ~ MOBİLYA MERAKLILARINA : 

Havn sıcak ve boğucu kil. Platon l:ır. evden kovmalar fala".l tek<>.:ı-ür et- Sandalyalar. Karyolalar. Portmantolar ve.sair her ne·ıi ı 
Mıha.yliçln şışm:ı.n. yüzünden bol bir 

1 
n:ez ın.şallah? .. Çok l.yl, hem Alıah için şık mobilyalar flıbr kn flatma .ımtılıyor. 

ter akıyordu. Ve bütlln bunlar artık O- söylemeli, benim r;ilJi bir kiracıyı ne- 11 ASRI MO BILVA MA"AZASI Ah 1 
nu us:ındınnağa başlamıştı, can Sl • ı rede bulursunuz? Her halde pek: 7.0r lJ n ed Fevzi 
kıntısından esne..'I1rğe başladı. bulunur. Sessizim '3onrn, malınızı. muı j İs 

••ft b d 1 ğ tanbul Rızapaşa yokuşu No. C6. 'I'ele!on: 23407 Feci...... un an sonra ne o acıt ını kilnUzü kendi malım gibl koruyorum. 1 q.. 
beklemeğe karar vererek dtplmnatça Valla.h billlüı böyle ... l\lescm, bugilnkü '111111-•••••••••••••••••••••••••••••••'' 
sustu. hAdıSeYI alınızı .. Bnhcenlze musallat j b J 

Ev sahibi, öfkeli bir sesle: olan hırsızları yaka1nmak için ne ka - stan u Belediye Reisliğinden: 
- Bana bak. dedi. şu hırsızı ... Ba - dar znman kaYl>ettiın?.. 

basına götür ... Aniıyor musun?.. - Eh ... KA!i ar'ık!. Bu yaptı1cların 
Fedka bnşlle işaret ederek: için teşekkür ederim. Fakar.... Ev ki • 
- Anlıyorum. dedi. rasını gene vaktinde getirmek lılzım. 
- Orada ona her şeyi nnlat !. - Allah Allah ı. Şayed ben_, 
- Anladım. Derlnı emirleriniz ifa I Fakat ev sahibi suzUn alL tarafını 

Son zamanlarda şehrin muhtE:ur mı.hallerinde ve bllhassa Kadıkövfinde 
köpekler arasında bnzı kuduz vak'nları görOlmUştür. 
Sayın halkımızın köpeklerını sokaklarda ağızlıklı, tasmalı ve yedekte 0 • 

larak gezdirmeleri lüzumu ve aksi takdırdc sokaklarda tesadUt edilecek sa. 
htbslz, ağızlıksız ve marka.sız köpeklerin belediye znbı~ı to.l matnamcr.!.n!n 
13 cU maddesi ica.oı belediye memurları tarafından ıtı.u edileceği ilan olu _ 
nur. <6028> edll"C'ektlr. Delikanlı. buyurun baka - dinlemeden, sallanarak bahçenin içıne 

hm, dUş önüme! .. Fedkn. çocukla be- daldı. Fcdka onun ark:ı.sındnn baka -
ra'ber kapının önüne çıktılı zaman, kil- rak gülllınsUyor ve pencereden gülüm
ç lk hırsızı kolun:I n çekti. Gözlle ona siyerek bakmakta olan karısına. göz e- Yüksek 
bir işaret çıı.karnk, kahkshayı bastı. diyordu. 

Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
- Kolya, şimdi siz, canınız istediği 1 Yarım saat sonra. Fcdka, yemek ma. 

yere gidebllirsinız! Yakalandınız•. Ne sasının başında oturuyor, ve dünden 
yapalım .. BUtün bu olan bitenlerin se- arta kalan eoroayı büyOk Lıir ıştııhla 
bebi diplomasidir. Haydi bakalım, gl • içerek canlı canlı ve hararetli konu -
diniz!. şuyordu: 

Kolya, kendisini ele veren bıı nda - - Muhterem validemiz ve aziz re. 
mm sözlerine inanmıyordu; yaşlı göz. fikamız. akıl demlen nesne, ha:vabn 
lerıle ona baktı ve başını yeniden ö • en kıynıetll bir unsuıııdur. İnsanlara 
nüne eğdi. karşı diploma~!\ hnreket etmesini bil-

Fcdka. ittmad telkin eden blr eda ile: melidir. Mesclfı. birlsı sıma sopa ı1e ml 
- Sana git diyorum, dedi. Ve çocu- hUcum ediyor, sen onu, dıplomatca 

ıtu omuzlanndan itti. hııreket etmekle alt etmcğe çalışmalı -
Bu hareket ~rine ç:x:ut . kundura- mn!. Bugünkü hMlseyı misal olarak 

cıya bakarak. ağır ndnnlarla tretuar alalını: Buglln benim vaziyetim ne Jca. 
boyunca yürtlmege b.ı.<slndı. Pedka gü. dar bcmaddı. Ev sah\bl beni çiy çiy 
IUmslyerek onun ardından bakıyor~ yemeğe hazırdı. Kanm beni ısırıyor, 

Birdenbire çocuk. stlratıe yere eA"ı!df: annem de çiğneyip duruyordu. Benim 
dofruldu, ellnl salladı. Pedkanın başı icln ya kendimi asmak. veyahıı1 kaç
llzerindcn. ıslık çalarak bir. taş gectt. maktan başka yapılacak bir şey kal
Fedka titredi. Ve ileri atılmak tstlyen mıyordu. Fakat zekfımı yarım saatçık 
bir harekette bulundu, fakat artık ço- faaliyete geçirince, herkes bana karşı 
cuk bir hayli uzaklRşmış bulunuyordıı. millterit b ir tavır takındı. Öyle <ieğH 

Fcdka. yüksek ~le: mi?. 
- Yaramaz ... GUeendi.. Annesi: 
Diye söylendi ve kendi avhısu:ı.a yol- - Sen yemPğinl yesene!. diye ona 

landı. ikramlarda bulunuyordu. 
Ev sa'hibl: - Ben hem yer. h 0 m konuş'.lblll ·im. 
- E, ne oldu? .. d've sordu. HattA bu tUrHl hareket benim daha 
Fedka bir yahn Jmrırnrak: fazla isime ı.·an:;or. Ben konuşnrken 
- Oötilrdlim. ltızım g('lPn ~eyleri s·z beni dlnlivor bf'nim ved klrrlmln 

söyloolm. dedi. Şimdi muhakkak onu farkında olmuyor!'lunuz 1 1\l<>Selıl ben 
kulaklarından y ka!.ımış, d8vUyorlar _ ç0rbamı çoktan b ~innl3. ete başhmış 
dır. bulunuvorum. H lbukı siz hallı corba-

Ev sn.'h bi: dec:ınız• .. 
- Bö le olması lflzım;U dedi. frrü lbirden. ııtlfrn b'lsı•ıda n" '" ile 
- T ıbll başka tfirlU nasıl olur. Mu- ciill mıı•l!ı> b!l!'l!!lrlılar JTnsıın !\ı; Elliz 

1 Devlet Demiryolları işletme U. M . dan J 
1/8/1941 tarihinden itibaren her nevi madeni kuny•wi gübrelere D. D /204 

1 - Kurumumuz eczaneslnln bir senelik ihtiyacı oll\n 127 t alem eczanın 
muhammen bedeli 22!l6,12 liradır. 

2 - thale 'l.8.941 Perşembe günU saat 11 de rektörlük: binasında yapıla _ 
ca.ktır. 

3 - Mu\'llkkat teminat % 7,5 dur. 
4 - Şartnamesint okumak ıstıyenlcrln enstitü daire müd!iriilğilne mu -

racaatlan. (6019) 

( TiYATROLAR ) ı Malkara Aı;llye Mahk~meslnden : 
Malkaranın Kalıvya köyi.ıııdcn Emi-

'------------- ne Alkan tarafından Uzunköı>rli kaza-
k.a.şid Rıza Tt,Ylltrosu sının Harmanlı koyUnden Ahmed oğlu 

Halını Alkan aleyhine. 11 sene evvel 
evle~ip hadis olan şiddetli geclnıslzlik 
yüzünden 6 sencdenberı ayrı yaşıı.dığı 
ve birleşerek :lıle hayatım idam'! im. 

Bu akşam 

Doğancılar Ayparkta 
TALAK EtLENC:Ef.F.Rİ 

Komedi 3 perde 
BaJ!de Pişlı:ln tetll4illere iftıralr. 

edeooktıir 

Film Tej ısörü 

VEDAD ORFI 
Yaz temsilleri 

Bu akşam Heybelladııda 

K A N !! ... 

Komedi dramatik 3 perde 

kanlan kalmad~ı cihetle medeni ka
,,. n unun l 34 ve 138 ci maddelerine tev

fikan boşanmaların!ı karar veı Ume!er!. 
a nl muhtevi bulunan 20/5/941 tarihli 

da.va ar~uhall ile açılan davanın mu
hakemesi sırasında: 

,. GÖZ DOKTORU .. , 
Nuri Fehmi Ayberk 

Dava edilenin göstcrlıen adrest ... bu
lunmayıp ikametgahının meçhul oldu
ğu posta mfivezzi tnrafından davetiye 
ye yazılan meşruhat~nn anlaşılmış ol
makla Hukuk nıuh:ıkt•ıneleri usulü kıınu 
nunun 142, 143, 144 eli maddelerine tev 
fıkan ılllınen tcl>liga • icrasıııa \'e l 44 cil 
maddedeki mlıddet n b.r ayn !bliıgınll 
karar \erilmiş oldu undan dava fodi
lenin bu müddet çlnde her t-u,.iU .tı
rnz ve mildnfa \ h klanııı \Jlldırm,..si 
ve 9 9 941 tar hine ınusadit Salı gu. 
nil eaat 10 da ja b zz:ıL muhakemede 
hazır bulunması veya b r veki! gôndt-.r-Hııydnrpaşa Nmnune hastanesi 

goz mütehassısı 
İstanbul B~lediye karşısı. Saaı 

<3> ten sonm. Tel. 23212 

1 
mesl. aksi tak<lirde adı geçen ka nun 
398 ve müteak.b nıl\ddelrnoP lst tınden 

1 J.ıakkındn gıyab karar• verilecetı. tclı -
No lu tarfıe tatb,k edliecekt.r. 

FazJ.a ta.fsllat lı;in istasyonlara müracaat edilmesi. (601'7 ) l liğ makamına kaim olnwk üzere rnı.n 

'-mı••-•••••••• .. olunur. 1>41 - 104 

Baş, Dlf, Kezle, Grip. 'Boma.tia 
Nctnlji, Kanklıt "' . 80t0D Ağrıların iZi Oerbal Keaı 

bııeDOa rtecıı 1 bfl .ımtlıCUr, TAli.LITLERINOl!:N SAEININlz. 
HEI YtRDt Pl1U.U KUTULAR! ISRARLA ISTfYllflZ 

' • c .. • ı.;. _:.- •. ·~ ~ ~ _.. • 
- ., ' 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1 - Herekcde inşa olunacak işçi pavyonları ve evleri tle toprak t 
kanaliznSyon, drennJ. su depoı."'U, kapl4J, su teslsn~ı. yollar gıbı 
va.hldi fiat esası Uzerlnden kapalı zarf usulu ne eKöiltemeye 
muştur, 

İşb~ inşaatın muhammen keşif) bedell 415.943.69 liradan ibare 
2 - Eltsıltme evrakı 21 !ıra mukabllınde Sümemank muamelat şub 

den alınacaktır. 
3 - Eksiltme 6.8.941 tarlhine miı3a.dı! Çarşanwa. günü saat 16 da 

brada Sümer Bank umumi müdtirlil!llnde yapılaco.ktır. 
4 - Muvakkat t.ınuna~ 20.500 liradır. 
5 - İstekliler teklıf evrakı meyanında şimdiye kadar ya.pmış olduk! 

kabl! işlere ve bunların bedellerine. firmanın teknik teşlcıldtını 
!erden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulund 
nna dair vesikalar koyacaklardır. 

6 - Tekli! mektublarmı havi zarflar kapalı olarak ihale günO saat 
kadar makbuz mukabilinde 1\.nk'arada Sümer Bank umumt ka 
ne teslim olunacaktır. 

7 - Posta ile gönde..>ilecek tekll!ler nfüayet thale snatinden bir sa• 
Vf:llne kadar gelmiş ve zsrfın kıınunt şekilde kapatılmış olması 
dır. Postada ılkl olabilecek gecikmeler nazan ltıbara alınmıy 

8 - Banka fhaleyl tcrads serbesttir. (4527> <6062> 

REKOR- SIHHAT-DOÖA 
~ 

İdrofil Pamuk Şirketinden: 
Bıahçekapı Yeni Valde Han nıtmda. 20 nunı.a.mlı yazıhaneyi siıı 

.. yeri olarak e.QmıŞlru-d.ır. 
Bw;ıdan .böyle asgari 100 kiloya ka.dar <>b.n siparişlerin iş'ou ad 
verılmesinı. Bu '.ıu_u h~rıcinde fabrik:alııroa sipariş kn!>ul edilem.ı.ye 
nl muhterem m~terılerlmize b:ldlri:r, saygılarımızı sunıı.rız 

Telefon: 22926, Telgraf; Yeni vo.lde Han İdrofi:l 

Toprak mahsulleri ofisind 
Ofisimiz. hesabın~ 1şletılnıekte b:ılunan muhtelif mıntak.ata~dald d 

me~lerde ıstllısal O•unan un, mikset ve kaba kepekleri koymak Uzere 
değırmene uyacak eo'ııd ve eşlcdlde ve bu işe elverişli 200-300 bin boş 
pazarlık suretııe alınacak veya yaptırılacaktır. Pazarlık 25 Temmuz 
gUnil saat 15 de urnum müdürlük ve İstanbul şubeleraulzde bırden a 
manda yapılacaktır. Tqllblerln mezkur günde Ankarnda umum müd 
veya İstanbulda şube b!nasıııdl\ alını komisyonlarına müıac<ıatlan ı&zı 
A!Akado.rlar ııilmune!erini daha evvel ibraz ederek ~rlıbelerınl y 
malıdırlar. Evsaf ve şernlti muvafık örüldüğü takdirde daha kUçilk 
!erde de alınabilir. Daha ziyade malOmat almak ıStlyenıcr Ankaradıı 
munı ırnUdürlUk ruıttı.; m Udürlllll:llne tstanbulda şube mU IUrlUğlı.n 'll 
etmeleri l üzumu ll(Uı olunur (605ı ı e m 

Türkiye 

iRAAT 
K uru1114 tarih!: 1888 

100.000.000 Tür-k Lira 
Şubt • e ajan.s adedi: 2Ga • 

Zirai -,e ticarl ber ne'f'i banka muameleleri 
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