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almak veya göemet isteyenler 
HARAÇÇI gARDEŞLER 
LİMİTED ŞiRKETİ Salonlarını bir deta 
ia• gemıeltle tnLınin edilirler. 

a.nbul, Flnca.ncuar, Rnza Pa.f& J"Otufu 
No. ~9 - 61 - 83 

....., __ T E L E F O N : 22060 

Bu sabahki 
haberler -----·---la sabahki 

Sovret 
teblljl 

--~ 
Yazı ifleri telefonu: 20208 

Buzveltln 
kongre re 
mesaıı 

''Beynelmilel 
vaziyet 

çok vahim,, 

Tür ki yenin 
insani büyii 
bir yard1.nu. 

Kızı/ha~ komitesi Ankarada 
begnelmilel büro tesis ediyor 

Moalcova 23 (Radyo) - Sov • 
fet iatfhbarat büroeu tarafından bu 
._lix.~ah ne,redileo Sovyet hatb teb • 

15 gl: 

lngiltereye 425 
milyon dolar 
ikraz edildi 

Harb esirleri va sivil antarneler 
hakkında malumat toplanacak 

lbtrl 2.2 T .. .. d p.L _ emmuz gunu evamınıca. 

~t t f~v, Polotak. Nevel, Smolensık 
ıazıt lee. Novograd ; Ve>linsk jştiJtamet • 
caJtf ~e Pddetli ve anudane muha • 

' eler devam etmittir. M _._ - ha d bir ""''rünü•:ı. :,..__...- Ce....ı. · d'X. L l d k ou;ovanın va an .o tu 

'd, d:;::ubir ';:~~·~ı:::ı,~r. ay(I Al t bı·;ı. ., ~ ....... :····· .. -· ... - .. ---·'""' 
" Amerika derhal 
harb ilan etmeli,, 

Ankara 22 (A.A.) - Doğu 
Avrupa ceplıeai üzerinde mu -
haaamatın hatladığı zaman bey
nelmitel Kızılbaç komiteei mu • 
harib biKün memleketlere mün. 
caat ederek harb esjrJeri ve aivil 
enterneler hakkında verilecek
malGmattn teatisi için tavasautta 
buluamak arzusunda olduğunu 
bildirmiştir. Alakadar bütün hü
kiimetler bu müracaata nıüsaid 
bir surette cevab verdiklerinden 
beynelmilel Kızılhaç komite&i. 
komiteye meneub bir heyetin 
Türk:iyede yerlCfmesi için Tü~ 
hükiimetine müracaat etmiş ve 
mer4cezi Ankarada bulunacak o
lan bu heyetin mevzuubahs ma -· 
Jiimatın toplamnası ve teatisi i -
çin bir role tesiı ~tmesini teklif 
eyiem.iytir, 

Türk hükumeti beynelmilel 
lomiteııin bu talebini müaaraat
la kaLul etmiı ve Kızılay da tek
nilc. tam işbirliğini teklif eylemit
tir. Beynemulel Kızılhaç komi -
teli timdi bı. büronun tetkili i . 
çin Ankuaya başdelegesi do.klor 
Marcel Junod'yu gö:ndermirtir. 
Ankaraya muvasalat etmİt olan 
doktor M.ucel J unod dün Hari. 
ciye Vekaletine ilk ziyaretini 
yapmış ve Umumi Katih Nu -
man Menemenci.oğlu tarafından 

kabul edilmi~tir. Heyetin tees _ 
süs ve mesaı şartlan görüşülmüş 
ve M. Junod'ya bu mühim inaa
ni vazifesinin ifası için bütün k0-
•aylıklar gösterilmitfotİr. Mütea • 
ltı'ben doktor Junod, Krzılay i· 
dareaile temas" girmi~tir. 

.. ı-ı ... ~ ~·vv••'~''"''" dütma••· man e 's' BıTARAFLAR 
( ot.ödü bnllklerıru, hava meydan- ... ---- _ 

"'>-ı'tiıev!:s·~ncü "'.:i:i:;•nı H sovret VAZiYETi .NASIL 
Moskova dün gece ml.dalaa GÖRÜYORLAR? 

ikinci defa cepbesl 
bombalandı labUAle 

r-.cı londra i 3 ( A.A.) - Moıkova · d 
l!irYoııunun .on natte bildirdiğine a"-a ı ,, 
Ye.;: Sovyct payitahtı dün ak.-m HA 

Londraya göre Alman 
· ileri hareketi hızını 

kaybetti 

Birbirine 
0~cn Alman tayyaTclerinin hü - , 

_ana uiramııtır. . . M k uvmıvan 
e~hücuma 150 tayyare ıflı~~k os ovanın " " 
huc . Mo.akova radyoaun_L go~e haberler 
~ ~~:~:~tdü~fr~~~~t~,15 duı bombardımanı Q~r"' """"llesin-de h". rAfOA• ba"--1 
n\fı 0 V}ret hava dafi bataryaları - ..,.. .. ..,_. .. CA.11>11 a.-

Ve ~ .!.\':! fevkalade fiddetli olmuf kınd&. iki tarafın llerl sUrdUğU ha-, 
--.....;;·"" t • relerinin payjtaht Berlfn, 22 CA.AJ - Alm&.n orduları i herler blrblrlne uyma111a1ttadır. 
ille .... fa'llla len·- ~·amandanl~ının teblllı: l (De liiial .. ;t.aa) 

···~ ._.. ._ •att.rtk ll:a•P•U.ID ,,__ • 
B. R11nelt 

"V,, işareti 
dünyanın 

her tarafına. 
yayılıyor 

Hapoliye 
şiddetli bir 
ha. va akını 

yapıldı 
~~ri \~ ..... 'bet kayde .w.r <O..- 3_ ~ .. yhıda) ··-··-···············-··········-·----' 

'l~'"'-~i:c1i ;'~ınıar çıkını!· r As __ k __ e ____ r......_.l ........ ~a-.::...~z-----.l~et ::ı t,rn.:_.. Uteue hasara ug- L- W J 

bonı~bmoskovanın • Al a -Sovyet ha b .. ardırnanı nasıl .m Ilı k b·ı r bı~ın 

V~n, 2.3 CA.A.) - RuzvpJt, 
h>nareye bir mesaj göndererek Ame
dkanm tehlikooe olduğunu be-yan e
derek orduda fiil hlzınetlerde irulla
nılan liıllil muhafızları" seçme sınıl
lara ayrılmış ihtiyatların bir senelik 
hizmet müddetlerinin temdidl için sa
Uiıhiyet verilmesini istemiştir. 

Nevyort, 22 CAA.> - {V) zafer ha- roınire 22 !A.A.> - O~rk: infJl-
reketl Amerika C!tft.rı üzerinde bı.iyuk liz hava' kuvvetleri kumandruıhtınm 
bir tesir ynpn:ııştu-. Sinemi\ yıldızı Ja- • ...,.11"'' • 

ı.ou &
1 • eJ • 20/21 mes Stewart'ın ba.bası Alexander ste- Ağır inglllz bOmba tayyar erı 

wart bir binanın Uzer.ne l V> işareti Temmuz gecesi Np,p<>li Umanı ne cl
koydwmust•ır. Har! her gece tenvir vardaki yollara taarrur.dıı bulunml.lf· 
edllmek<edır, Matbuat ta lVl hareke.. tardır. uıc 
tine büyük bir ehemmiyet. vermektedir. Bombalar hede; n:~::!~ıb b~Y-

Buenos-Alres 22 (ı\.A.> - :Euenos- yangınlar cıkarı;n~-ı~u yangınları ge.. 

.. !!sir ediliyor? bır ay 1 1 ançosn ıze 
Reisicümtıurun nutku ayni zaman. 

da. radyo ile de neşredilmiştir. Aires duvar ve sokaktınnda dlin s:-
1 
yarcıerlnubom;~:,~ıarl!\ berabet Infı

bah tebeşirle yazılmış <V> harfleri g - ntşıetınIŞ r. a 
(Devamı 7 nci sayfada) 

~~~!.~:.~·.!,;;m~= neler anlatıyor? 
Alınanlar tebarıız ctt IÜAhıyf:ttar 

aıettne ı...... • ceı>hetıe s ıtıncktedir· ,,_--.-· ... ··-········ ........ - ••• -.-.-........ ___ ••••• - •••• - .... ._ .. - •••••••••••••• ....._ 
"''" -rşı lf"''- \lVYct ' ' ~!atında -.ıueğe nı.u tnukave • 

JAPONYA 
HAREKETE 
GEÇİYOR kı botnb:ı~ Rus eehlrJerın~a~f&.k olam~ S Alman ordusunun aldığı neticenin büyük olduğıl muhalı- ~ 

~C\1lyatın':11~t.ınek sur:u;:ı~ı hal S kaktır. Fakat Almanların ha•ımlarının mukarıcmct dere- ~ , 
~~r. ağa teŞebbUs' etınalkkın i ce•ine dair olan hesablarında yanıldıkları da muhakkaktır E 

b~vy~ l41YatecUitfnfn k e - \..••·-·---·•••-•••••••••••u•-••u• .... •••••-·--·-·---••••••••••••••••••-' Bindi qıntye 
>'are1erı ret Cdilmekte 1 Udretine bll y E kli al 'lrP 
la~an Ceı>ııetcrdckf d.r. Sovyet bY- azan: me gener ~... 'taarruz 
'°8<ta nı tnllada ~n!A tllhrıökAr akın-
nıakta Utraffaklyetıı ndlyft ve Roman- edilecek 
lndırnıe;.:_.cer>he ger~Ombarctıman ~ap 

"'-""Ulr. ınc ı>arasütçUler 

~ind~ç· · · . ınıye ıngiltere 
rn.~' Japonya mı 

ı.. hucum edecek? 
ta.p lldtll 2 3 
,,...._Ut rad (AA.) - Dün Sin-
~. Yoau · 'I' 

ti'ı o1aralc • ıng: ızce ~e fra~ • 
~ erenin H· Y~ptıgı neşrıyatta in.. 
~ ha~•rla~ndı Çiniye karıı hare
thL-. Jap

0 
?1akta olduğu hakkın

"tt4r, n L&nadatını tekzib et • 

~ ~lldrad • 
CS. ~dat il ~~r~t edildiğinf' gör.e, 
~ C:ıllİ)' it bılakia Japonyanln Hın 

de~t;~ Bril olan niyıetlerinin 
~r. 

:':~'tı bbirkaç gUndenberi Japon 
~'rıı u F ranaıır müetemlekeai
t'ıı~ 'lt, 90k lkldctli bir lisan ku'!. 

tt •~t \"e lararla bir askeri ha
.l "' .. b 

.l'ıl 'Po:-ı etnıelctedir. 
Uii ~l'ıı. i~athuatı Taylandın dahi 

Ilı bijd~ın bir ~hlike teşkil et -

J~ "no ı~" "'Yada telgraf. 
,~"~1tını.ı sansüre tabi 
>'ıı~rtr~ 23 

<h.A.) - Dün matbU
'- ~ltr-.rıı&&naauıda Ruzveıt, JaPon 
~an •aıısUre tabi tuttutu. Yman bir Sovyetı. ıebrine yaldafan Alman kuvvetleri 

(Yazı"~ l&)'DlD S inci n 6 ncı sütunlarında) 

"' 

Yeni Hariciye Nazırı 
Alman ve İtalyan 
elçilerile görüştü 

Japonyanın yeni vaziyeti gittik.
çe tavazzuh etm:ktedir. Japonlar 
bir Fransız mü tem lekesi olan Hin
di Çiniye taarruz etmek niyetinde -
dirler, Buna ilk ve en mühim se • 
beb Olarak da bu teşebbüsün en az 
siyasi karışıklık husule getireceği 
mü.lahazas1 gösterilmektedir. Ayni 
zamanda bu tc§ebbüs Japonyanın 
Puifik denizindek.i askeri vaziyetini 
de t.aı'lcviyeye yarıyacaktır. 

(Devamı 7 nci aayfada) 
-~ 

İngiliz ve 
Alman hava 

akınları 
Londra 22 (A.A.) - Hava ne

zaretinin bugün öğleden sonra neş
rettiği tebliğ: 

İngiliz hcıva kuvvetlerinin s.11 
seceısi garbi Almanya üzerine yap
tıkları taarruz Frankfurd ve Mann
heim üzerinde tt:me.rkiiz etmiitir. 
Ştdcletli bombardımanlar netice • 
llİ.nde münakale ve tanayi hedefle
rine isabetler vaki olmuştur. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

rillmilştür Limanda bulunan Alman !Aklar da oımu.s;ur. bomba tayyarelf'r' 
· (V harfleri yazıl- Ayni gece a!lır r 

vapurl6rına bilyUk > BJngazldekl doklara da taarruz eyle-
Illl.'1tır. h fini mlşlerdlr. Rıhtım1arda yangınlar ve 

Almanlar d• "v,, .,. intilAklar vukubulmustur. BiltUn tay. 
kullanıyorlar yarelerlmlz salimen dönmilştUr. 

L d ?] (A.A.) - Almanlıu Roma. 22 (A.AJ - Ofi: 
V 0~ rf n: Alman zaferinin ala - tt.aıvn kralı dün SO'l lnıdllz hava oom 

::ıe;; jr ~k telakk.i etmekle büyük bardımanlanndan mUteess\r olanlan 
0 (Devamı 3 üncü aayfada) ziyaret etmek Na.poliyc gelmiştir. 

1 
Dahiliye Vekaletinin va:ilere ı 

...... ___ mühim bir tamimi ___J 

"Köylere gidiniz ve 
hatta bazı köylerde 

gece kalınız!,, 
Vekalet valilerden vilayetleri dahilinde 
yapacakları seyahatlere aid rapor istiyor 

.Anlkara. 22 <Hu.>usn - Da.hlllye 
Vekaleti valilerın bulundukları viıl. • 
yetıerde devletin cte vekaletlerin mü-
messıli, idari ve slyl\sl icra vasıtaları 
olduklarını, viUl.yetlerın umumi idare-
sinden mes'ul bulunduklarını, valile
rin vazi!elerile dahı&. 7akından allka
dar olmalarını, telttş ve mürakabe tş_ 
!erini dah&. sıkı bir surette taklb e
debilmelerini temin yolunda yaptığı 

bir tamimde ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

cHer kazada zamanın müsaadesine 
göre birkaç k6yP. uğramak ve köylü. 
lerle görüşüp derdlerini anlamak, hU
kümet1n onlarla alakasını flllyat ikı 

anlatma.le ve hııtt~ bazı köylerde gece 
kalmak. halin uınımak, onların hiz
metinde muvnrtıık olmak icin lüzum
ludur.• 

Tamlmln sonunda •alilerin bundan 
sonra vllayeUeri d&bıtıode yapacaklan 
tetkik SC'yahntler.nl bir raı><>rla VekA
kte bl',. - 'n'1 l tC'nm• klPdlr, Dahiliye Vekili Faik 0.trU 
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23 Temmuz SON POST~ 
' - Sayfa 3 

Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Alman 
tebliği 

Almanya ile Bolivya 
arasındaki ihtilafı 

Amerika mı 
körüklüyor ? 

Salgın hayvan 
hastahklarına 
karşı tedbirler 

1 Boşnak gönüllüleri 1 ç TV Aç ~T · ~ >' • 
~o~yetlerl~ harbe AL E; MiN Db". 

(Ba,tarah 1 inci saJfada) 
ma haretAtı sayesinde Sovyet milda.. 
faa ceıptı~f inhllile utramış, dlişman 
l\'Uı>larınıın aralarında.ki irtibat kesil
mişttr. Şldcle1ıll bir mahalli mukave
IDete ve anudane mukabil hücumlara 
r&tmen, d!lşman kuvvetlerinin, mer
Qzt kumandanlığından eser kalmaDUŞ 
11>1 görflnUyor, 

Ankara, 22 <Hususi> - Salgın hay
van hastalıldannın önllne geçilmesi 
ıçin yapılacak işler hakkında Gümrük 
ve İnhisarlar Vekll.leti a!Akadarlara şu 
tamimi yapmıştır: 

ıştırak edıyorlar Japon muadelesi ,, ........... :..iklim! mu ... 11 : •• 
Zağret>, 22 (A.A.> - SO\'Yetlere kıı.r- lara çnlrmlştlr. Japonya, inciltt"re ve 

Berlin 2.3 (AA.) - Yari res
mi bir kaynaktan bildiriliynr: 

şı mücadeleye iştira it etmek üzere yazan: Selim Ragıp Em•c Amerika lle derhal şfddc-tıı bir i.htllL 
Zağreb ve civ.ı:ımıdan hnreke~ eden fa düşmeden buralara <'I atamazdL Sl-
müteaddld gönüllü kıt'alarından sonra Bütün iddialara h:attA zoraki mali Çfndekl niifm mıntaka mı eenub 
şimdi ilk Boşualt gönUllfi kafilesinin tahminlere ratmen Japonya. e)aleUerine dotTu genişletmek iste-

Lapazdaki Alman elçisine karşı 
Bolivya hükümetinin hattı hareke
ti, Berlin ~}yasi mahfellerinde Ame 
rika Birleşik devletinin merke -
:d ve cenubi Amerikada.ki küçük 
devietler üzerinde yaptığı tazyikin 
bir tezahürü oiarak telakki edil -
mektodir. 

-.Büyük mikyasta tahribat yapan 
salgın ha'YVan hastalıklarının onune 
geçilmesi ve bu hastalıkların hıulcden 
geleci!k hayvanlar vasıtasile ıl!ra.vetlne 

meydan veramooıcsi için hudu<l kapı
larımızdan girecek Vt' çıkacak hayvan
ların kanuni ve nız!Ulll bir şekilde ve. 
terlnerlere muayene ettirilmesi ve Yl\
kalanan ka.~ab hô\.yvnntarın hayvan 
sağlık zabıtası k:ınunu hükümleıine ta
bi tutuhnıı.sı ta.mim!!!\ tebliğ oiunur.11 

de hareket ettiği bildlrılmektedlr. nm haklkı maksadı hali. anlaşılmıyor. mcsl bundan ileri ıeldl. Bu arada ce-

Bütün şark cephesi boyunca muhte
lif dtl.şman gruplarını imha. etmek 
ıarooını taldb eden harekfı.t durmadan 
devam etmektedir. 

Katile Pa~r gunU Sllraybosna<!en Vakıa bu maksadı.o umumi esasa ma- nubi Çine yerleşmtİıJn verecf'ti tabii 
ve bugün Hırvat merkezinden ayrıl- lumdur. Bunun ela gerek İngiltere ve bir hakla bu denizlere ve bu adalara 
mıştır. Devl:ıt reisi B. Pavelıç, 8ÖnUl- ıerek Amerikayı Uzakşarklan miım- da komşu olmuş hnlunıı.caktı. 
lüleri bizzat teşyi etmiştir. kün olursa rıkarm;ık ve onların )eri- .Japonya>·• bu denizlere <·eken bir 

Moeıkovanın bombardımanı 
MUttetfkltuin merkezlerine yani 

BUkreş ve Helslnklye ynpı~ Sovyet 
hava ta.arruzla.rına mukabelf! bllmisil 
01.ınak üzere Al:nan hava. kuvvetleri 
dUnh gece ilk de!a olarak Moskovaya 

Ucum etmişlerdir. 
İyi ?Üyet şeraiti altında. muazzam 

~va.ş tayyare teşekkUl!erımiz biro!rini 
""klb eden da18ala.r halinde slldh sa
~Ylı merkezindeki askeri tesisatı ve 
~Vl'et mllnakaJAt merkezlnl bombar
dıtnan etmişlerdir. Kremlin civarında 
\'e l.f.osmva nehrinin teşkil ettiği ya_ 
run kavis dahilinde tam isabetler bir 
Ook büylill:: yangınlar cıka.rmıştır. 

Asker! ve ldarl makamların işgal et
tikleri binalar da dahil bulunduiu 
halde mUtca.ddld binalar ve lmme hlz
lllet.Ue meşgul fa.orikatar tahrlb edil
bllf \'eya oidd! haaara uğramı~tır. 

İneUiz sahilleri açıklarında Alman 
8'Vaş tayyareleri iki büyük nakliye ge
Zlllaizıe tam fsabeUer kaydctmişltrdir. 
6Uveyş kanıı.lındl\ dün ııece Alman 

"'va.ş tayyareleri askeri hedeflere her 
C&.1>ta bombalar isabet ettirmişlerdir. 

Berlin ve Roma radyoları 
memnun 

Bu hususta Bolivva hükumetinin 
gürültü\ü beyanat; ve W ellesin 
rolü hatırlatılmaktadır. 

~~~~-o-~~~~ 

Muamele vergisi 
muafiyetinden 

istifade edecekler 

Alman hariciye ıne?;aretinde şu 
cihet kaydediliyor ki, Birleşik A • 
merika devleti, Amerikada harb 
haleti ruhiyesi yaratmak istiyor ve 
Avrupa aleyhtarl duygulara İştirak 
edecek tabi devletler arıyor. Avru
panın Amerikayı tehdid ettiğine 
dair Ruz.veltin tahrikatını n yegline 
sebebi • ki bunun manası:.ı: olduğu Ankara. 22 <Hususi> - 'l'eşvlki sa-

nıı.yi kanunundan istifade eden mUes. 
A'lmanya tarafından daima beyan seselerin getirecekleri malcme aU\t ve 
edilmittir. • Birleşik Amerika dev- bunların yedek ve tecdıd. parçaları 
letinin hududları ötesindeki dev - hakkındaki k!lramlı.Jlle ile mer'Jyete 
lo'tleri de harbe teşvik etmektir. lconula.n karara b!lğlı listede yazılu CŞ-

Berlinde §U noktada kaydedil - yanın muamele vergıSi ınuafiyetın<!cn 
mittir ki, Bolivyanın kalay kay - istlfıı.delerinln tktıs:\d VekAletinin mü-

1 L l" k lar da saad""lne ttu>i olduğu hakkındaki ka-nalclarından o.an 'Dazı a a a ....., 
Birleııik Amerikanın bu icraatına rameme Vekill~r Heyeti tarafından 
bilhassa saik olmaktadır. ;;tasd;;;:;;lk~ed;l;,;;lm;:şi=tl=r ·======:==:::=:ıı 

Bolivyadaki Alman clçi.si~in o - sebeb ileri sürmtmiştir. Bu sebebi 
radan hareketine dair harıcıye n.e- ne ben, ne de Alman hükümcti 
zaretne resmi malumat gelmenıııı- bi.lmem~tedir. Sonradan matbua-

Berlin ve Roma radyoları da tir· ta verilen iTahntlnrdan sebebin ta-
lar,- ..ı.. d k Al h k" Almanyanın protestosu d ld "' h' b'r 
L ~ ceımesin e i man are atı D N B maım1e uy urmcl o ııgu ve ıç 1 
11·'-''ınd · b t Berlı'n 23 (A.A.) - · · · esasa d•<Vnnmadıg"'ı a•'ıkar olarak ""'-it a memnunıyet eyan e - _,, _ " 
:nclc:tedirle:-. Her iki taraf <la Rus bildiriyor: 1 . . B I' gözükmektedir. 
ır.uvvetlerinin imhaeının bir eün Lapazdaki Alma\ :~!81' t' 

0 ıvya Almanya hükumeti namına, Bo-
ın .. ·-tca· ld "' u ı'len' eu··rmekte - hu"kum" et'ıne Alman u uınde'ı na. - ı· h"lru t'nı'n bu her tu''ılu" en-
d . ...., ı o ugun me ı -agı"' daki notayı tev ı ctınış- avya :u ırlcr. mına aş temasyonal khideler hilafına olan 

• (Radyo gazetesi) tir: · 15 T bu hattı hareketini ş:ddetle pro • btr Sovyet denı"zalhsl batırıldı Bolivya hiikiimetı, • emmuz-
n da "-eni iyi götüleıı bir adam olarak testo ederim. 0 erlin 22 (A.A.) -- D. N. B: 10 Al '-- "kA · J B )' 2 telakki etmediğini ve 22 Temmm.a manya ınu umetı ue, o ıvya-

ıa..ıı l Temmuzda Baltık deni7ini.n kadar Bolivyadan hareket etmek • nln Berlin maslahatgüzarına iste • 
S •:ıtlnda bir Alman denizaltısı bır d ld ~ ·· 

o"". S ütiı'mı' .ı.. "ıldirdi. nilmiyen bir a am o ugunu ve uç -,;,,-et deni7.altısını batırmıştır. ov ., "' Al d km 
Yet d k ll Bolı'vya h•:kumeti, bu hattı hare- gün içimle manya an çı a'1 cnizaltıııı eilalılarını u ana • .. hl "' • · 
~~ı~r·~~~~~~~~~~~__:k:e:t:i_::m:u:h:i~k:.._:g~ö~s~te~r~m:..:..:.ek~ı~·ç~in~h-ı~·ç:....._b_i_r~la_z_ı_m.~g-e_l_d_iğ_i_n_i~te~-ig~-et_n_1_ış_tı_r_.~-

• 

Bitaraflar vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 

(&,tarafı 1 ;nci sayfada) 
Almanlar !lerled1klPl'Jnt, Ruslar ise 
Smolcnskin iıalıl. keııdl ellel'ınae bu
lwıduğunu ıddia etmektedirler. 

Maamafth cenub cephesindeki Al
man harekltı ınkışaf etmektedır. 

Alnıanlar gir<lıktcri Ukrayna toprak-
larında mahsuıu blcıne~e başlnm~Iar
dır. Ruslar geri çekitırlcrken henüz ye_ 
şil bir halde bulunan mahsulU tahrib 
edememlşler, Almanlar f>u suretle çok 
mühim buğday m!lhsulUnil ellerine ge-
cirmlşrerdlr. <Radyo gozct~i) 

Stok.bolm'e göre 
St.okholnı, 22 / A.A.> -- Afi; 
Tankların ileri silrtllmesinln Alman 

kumandanlığı !çın düşmanı bozmak 
maksadlle kullanılan bir usul oldugu, 
ancaık bu usuliln eld" edilen nctaytç 
ile muhik s;öJterllemlyece~ derecede 
pahalıya malolduğu bazı askeri mUte
ha~ıslar tarafından beyan edilmek-
tedir. 

ParaşUtçiller!n kullanılması da Al
manların girmeıte muvaffak olmuş ol
dukları arazıde kendileri tein pek müt
hiş olan tahrıbatın önUnc geçmek bu. 
susunda matıu.b net:ır.eyi vermemekte 
olduğu zannedilmektedir. 

İngiHzlcte göı e 
Londra 22 (AA) - Bütün ga

zeteler Alman ileri hareketinin ar
ıtık htzını V'! şiddetini kaybetmiş 
olduğunu yazıyorlar. 

Daily Mnil gazetesinn askeri mu 
harriri Liddt>ll Hart ne rettiği bir 
makalede ezcümle şöyle demekte -
dir: 

İkinci taarruzun başladığı gün. 
den bugüne kadar on gün geçmiş 
bulunuyor. Bu müddet zarfındn Al
man1arın tahekkuk ettirdiği şeyle -
r:in tahmin c•mi11 olduk1aıındnn ço'k 
ıı 7 olduğuna hiç şüphe yoktur. Va
kıı\ Alma'llartn bazı noktalarda e. 
hemmiyetli ıerakkiler elde ettikte. 
rini görmemezliğe gelmek ihtiyat -
sızca bir '1areket olur. Bu terakki
ler birkaç yerde tehlikeli bir ma _ 
hiyet bile almı;;tır. Fakat cephe 
nin diğer kl8ımlarında kaydedile~ 
terakkilerin birinci taarruzda elde 
edilen ilerlemelere nazaran daha 
ağıy o'lduğu muhakkaktır. 

Mukavemet 

ne ceçmek ol-dutu meçhul bir şey de- dıfer cazibe de, modern hayatın bir 
tlldir. Fakat bllinmlycn ve tereddüd l lraba olan petrol idi. Pe'rol 1 e Fek-
11,)andıran, onun Ru _ Alman harbi menk Hindldanı denen Malezya ada
karşısında taldb eyliyeeeğf hattı lıa- lnranda bol bol ml':vmddıı. Japonya, 
rekettir. imdiye kadar pelrulıi Amerlkndan \•e 

Kendisinden defalarca büyük bir Fc1emenkte
0

n satan a.lmışh. llıında.n 
memleket olan Cinden kopardığı ve bö>·le kendı inin • sahıb bulunacağı bır 
daha da koparmayı unuluku toprak- kaynaktan tedarık etmeyi elbt'tte ki 
lnra rağmen Japonyımm yeni yeni ma- tereUı ediyordu •. onun . bu maksadını 
ceralara atılmak isteme ı garlb görü- İngiltere ve Amerık:ı scmıl !erdi. Bun

dan dolayıdır ki l'zaksnrk mu 'eınl0-
kelerlnln müdafaası esasını dr-rhal a.. 
ralarında aldıkları bir kararla miışte
rekle.ştfrdller. Bu yüzden Jaı)(lnyanın, 
kendi siyasi pyelerine l\lal~yadakl 
F.-lemenk müstemleke ini yakuıla<ıtır
mak ve bunu, Amerikalılarla inılliz
Je.rde.n ayırmak içın yaptıtı bııtıiıı te
şebbüsler akim kaldı. Bu rnakıo.adla gi. 
riştlği müzakc-reler bile Fe.lc-menklile
rln muhalefeti .ıetfc·esimle yanda kal
dı. Bir taraftan Çinde yaptığı muha
rebenin atırhtı. ıliter taraftan dünya 
ahvalinin mlltemartl surette vahim
leşmesinden dotubllecek yeni :teni 
meıı'ulf~tleri !larşılıunak mer.burlyetl, 
Japonyayı ciddi sıkıntılara sevkPtmek
tedlr. Son kabine dt'ğ·l,lklitl bu vazl
y~tln bir neticesi olduğıı gibi! ortada halli 
ieab ede-n meselelerin mnı:lii.khğı da 
Japon siyasetinin Sf'yrınde na..:ıJ bir 
inkişaf ıösterecckl merakı mur.lb olu-

nebilir. 
Fakat unutm!lmak lazımdır ki Ja

ponya birkaç zıd muadelenln halli gi. 
bi <-ok müşkül bir durumdadır. 

Japonya denilen ve ciımlr l adalar. 
dan mtirt.'kkeb olan toprakların ıtPnls
Jlğf takrJhfon (380) bin kilometre mu
rabbaıdır. Nüfusu be '.73 milyonu bul
muştur. l'anl kilometre h:ısına iki yü
:ıe çok yakın insan lııbet ediyor de. 
meldir. Japonların iddiasına ı-öre bu 
kadar mahdud bir arazi, bu karlar ke
ıılt nıifu u b~llyemez. .Taponyanın, bu 
\•azlyette g-özlprfnl As,·a toııraklarına 
ve bo arada Cine çevirmesi tabiidir. 
Aynca Sov1et Jtu..,:ra ile de politik "e 
a!ikeri bir netlreve varma~n kendi ba. 
kımmdan :ı:aruri!llr. 

Japonyanın Çin toıJraklarıııa musal
lat oluşu i te bu iktısadi ve <u~fi :ı:a
rurette.n doğmuştur. 1905 harbile- ele 
ı~irilen ve imparatorluk arazisine İl· 
hak olunan Korenin Japonyayı tatmin yor. 
eder bir şey olmadıtı anlaşılmı.,tır. tiçlü paktla aYni hl:ııu1a yürümok 
Cünkü 0 günden buırıinl': kaclr.r Kore~·e kolay. Bu takdirde petroldan mahrum 

\<almak ,.ar ki Tanonya ·ı dii ündürt>n hicret eden Japon nüfusu, yirmi mil- . t 

il k bil 300 bl h • ba hca bir meseledir. Japon tı ase i-yon ye-r ve mu a n mıı ı.>l'ır. r. • 
1 

d 
1 d ib tU A · h 1 J ·· r nln senelerden beri b .tla b r mua e e 

en ı are r. ynı a apon nu uzu nlrnı-trto ılf:\'Dm etmesin" t-ıı ı:;f'bt>bl .. Vf' 

allında bulunan ::\lanrukno lr.ln de ''a- 1 d'llk h t tmemr.k liium geliyor. 
rlddlr. Sebebi i "· bu iklimin Japonlar \ş m l t ayre e 
kin <ıert olm~s~~~: Bu ~a. lablat!le .5.Li.m Jl2aa.ı,. Cm(jÇJ 
Japonynnın cozunu cenubı Çin denrı. 7 

Bu sabahki Sovyet 
tebliği 

(Baftarafı 1 inci '8vfada) 
tahn'b etmekte ~evam etmi~lerdir. 

22 / 23 Temmuz gecesı, Alman 
tayyareleri ikinci <lefa olarak 

Sovyetl 3rin yeni 
Sofya ateşemilileri 

Sofya 22 (AA.) - Sov~~tk~ 
B. li"''nin lıenı Sofyıı ataşeırulıten 

ır gı 1 k d · 
1 komikof A e ·san rovıç genera . ,. 

Bulgaristana ge~:ş~-
Moskoıvaya hücum te .. ebbüsüllCie 
butunmuşlardır . Alma~ların bu İngiliz Basın 
ikinci ~ücuınu da, birinci hiicum te- • ziyafeti 
şeblbiisleri gibi muvaffalciyetsizlikle ataşelerinın 
neticelenmiştir. Düşman tayyarcle- Anlcara 22 (A.A.) - fngilte-
rinin kuvay.i küllıyesi. tchre ,-ara - renin Ankarıı büyük elçıliği baeı.n 
madan, bombalarını kırlara v~ tar. atateleri Roland Syme ve Roy Trıs 
lalara atarak dönmek 1?ecb~rıy~ - tram tarafından bugün Türk ve ec
tinde kalmıştır. .Şehrın uzerın.e neb"ı ba51n mensub ve müemss:ille-

b 'I 1 ~ düaman tayyaresı bır 
geçe 1 en • -" .-·- h 'b rine bir kokteyl parti verilmiştir. Jc yangın bomba5ile birkaç ta rı 
baçmbası ntal:.ıılıııiştir. Bir hastane Matbuat Umum Müdürlüğü, A
·ı 

0 
bir klini~e isabetler valci olmu§· nadolu Aj:ınsı erkiınile Ulus ve 

ıe dhl " d ' tur. Çıkan y.ıngınlar er a son u- fransızca Ankarn gazeteleri ecnc-
ru1müştür. bi basın ve ajanslar mümessilleri -

Almanların bu ıkinci hücum ıte-
şe'b'büsleri esnasında gece avcıla - nin hazır bıılunduklan bu koktey1-
rımız ve tayyar•: dafi bataryaları. partiye başta Hariciye Veknleti U. 
mız tarafından 1 5 Almnn tayya • mum'.i Katibi Numan Menemenci -
resi düşürülmüştü:-. Bizim 4 tayya- oğlu ile H nciyc Vekaleti erkanı, 
remiz kayıbdır. lngiltere büyük elçisi Knntdhbull _ 

Londıra 22 (A.A.) - Sovyet 
mukavemıoti df!'vam ehnektedfr. Öy 
le ki tebliğlerde birkaç gündür j, • 
mi geçen sehirler hemen hemen 
ayni tefıirlerdir. Hatta bazı ahv~I -
de Almanlar bir iki giin evvel ~k
rettikleri şehirlerden daha gende
ki şdırrleri ~kretmekt~?i;ler: ~us. 
la:rın daha ı:ıimdiden butun 1htıyat
lannl muharcbt-ye Sf'!vke mecbur 
kalml!I oldukt'lTI hak'kındaki Al -
man iddialarına gelince, Rus ordu
aunun tam sefe.ı'berlıbYİnin evvelden 
de derpi~ edildiği veçhilc bir nya 
mütevakkıf olması bu iddiaları ken 
diliğinden tl"kz.ih etmektedir. Al • 
maıwanın Sovyetler Birliğine taar
ruz ettiği gündenberi bir ay geç -

Alınan mü!cmminı malumata nn- Hugessen, Aınerik:ı., Polonya, Yu _ 
zaran, Almnnbr n 20 ı2 1 Temmuz go lnvya, Yunanista büyük elçile -
gece, Mosk••VD} ı yaptıkları hü - rile Çin elı;ısi ve bu elçılikler crka
cum teşebbüsü esnasında 22 düş - nı ve mat"bu;ıt ataşeleri de iştirak 
man tayyaresi düşürülmüştür. ey1emişlerdir. 

J 

Kesenizin müsaadesi nisbetınde 5, 25, ıoo, 
600 ve 1000 liralık ta snrrui bo-noınrıından 
&.lınız. 

Bir tasarruf bonosu, alma.k, iyi bir fa -
zlc hem kendi mcnfaatlnızl korumnk, hem 
de milli rnüda!aıunn art.an ihtiyac.larını 
karşılamak içln devlete para ikraz etmclı:! 
demektir. 

DEVLETİN MEN FAA Tt StziN DE 
MENF AA TiNiZ VE KARINlZDIR 

Bono Vadeleri Kısa; 

Faizleri Peşindir 

3 ay vadeli bir boı!.Onun fa.izi 
6 » )1 > > l> 

12 > • il • • 

% 4 
% 5 
% 6 dır 

Fa.izlı bono kıymeti n:Ien tenza edılmek 
suretue peşin Odcnir. Yanı bir sene vade'!i 
ıoo llrolık bir taa:uırı.f bonosu 4çin 94 lı.ra. 

vorecek ve buna muknba bir .sene scmra 
ıoo lira. n1ncnksmız. Faiz peşin ol.duiu için 
faız n~'>beti hnklkatte % G değil biraz dahs. 
yüksek '7o 6.38 dir. 

BONO VADESİ G ELDiGt ZAMAN 

Pa.ra.nızı geri nlm1lk i.stemeı.:senlz 'Va.desi · 
gelen bonoyu yeni blr bono ile değiştiril' 

ve aradaki faizi bir dcfn. daha peşin ııln- miş'tir. Bu 'luretl<' Rus ordusu an -
cak şimdi tam seferber bir halde bilırsınlz. 
olncaktrr. 

V.AJ)E DOLMADAN PARAYA Tahakkuk cttirilemiyen 3 teıebbüs 
IHTIYACINlZ OLURSA: Vıc:ıyıh 22 {A.A.) - Ofi ajan. 

H hall,...ı b r b:ınknyo. miiracae.t ederek sının Sovyct hududundaki muha _ 
er ı.o ' bi · ı..üd' • b faainden yuzde yaTım feook6.rlık n 'O ırıyor: 

;~'k sıJreLile bonoyu ıskonto eLtlrlr ve .. Alman .. k~~rmayı fani bi.r surette 
derhal paraya. kalbedebairsl.niz. O halde: uç teşeb'hu!lu tahakkuk ettırmek e

PARANIZ DAiMA 
PARADIR. 

Bono faizleri her tfüb resimden, vcr~l
den muaftır. Satın nlırken, başkasına dev. 
rederken, vn...1es1nde bedelini tahsil eder_ 
ken. muamele ve merasim yokbur. Bonolll!' 
bf miline mahsustur. llaıılne keftldir. 

Tasarruf bonola.nnı bilWn bankalarla şu_ 
he ve ajaınlıırından, Milli Pıyanr;o Jdaresı. 
n.1.n resmi satış g~lertndmı ve ıbanka ol _ 
ımynn yerlerde Mnlsandıklnnndan aln.bi _ 
lırsiniz 

Paranızın en 
Devlet 

emin kasası 
kasasıdır 

Tembel paraları bir tasarruf 
bonosile seferber ediniz 

melindedir: 
1 - Leningradın zaptı ve ric'at 

imkanı az olan ve bu mıntakayı 
müdafaa eden mühim kuvvetleri ye 
rinde im'iıa etmek, 

2 - Kiyef'in işgali, 
3 - Smolens!<'ten Moskova is

b1cametinde ric'at etmekte olan So\' 
yet lcıt'alarının ihata manevrası. 

Lerııingr':\d'ın ve bilhassa Kiyefin 
vaziyeti tehlikededir. 

Heyeti umumiyesi itibarile Sov -
yet ordulannın vaziyeti sıkı~ıktır. 

"V 
" 

işareti dünyanm 
tarafma yayıhyor 

her 

(B&§larafı 1 iuci sayfada) 
bir ili itirafında bulunuyorlar. Bir 
kere «V>ı mücadelesi en az üç ay
danheri baş!amış .olduğu halde bun 
dan bahsetmek Almanların §imdi 
akıllarına geLmiştir. 

Sabahtan Sabaha: 

Ziya Paşanın 
beyti 

Leblebicilikte buhran varınli. Bu iş 
ralbetten dıişüyormll$. Leblebi ı;c,·en
ler azalıyorm~: };ter leblcbl de bizim 
lçin bir mesele olursa dtinyanın şu 
derdll devrinde oturup şarıl şarıl ath. 
yalım! 1'ahıu~ .:ığlanııcak nokta leb
lebinin geçlrditi buhran dctil leble. 
bicinin düştüğiı gaflettir. 1nsanlar de
vir devir zevk ve :?ğlence \'asıtalanna 
meyleder, blr zaman bunlarla o>·a
lanır. Sonra çeşni detiştlrlrler. Bun
lar arasında cıdai ve hayati bakım. 
dan fa)dalı olanlarının altanatı u7 un 
sürer. KeYle aid ol nlan çabuk gö. 
çer. Leblebi, boza, kctenhelvnsı bu 
kabilden oldukları için modaları geç. 
mlcftlr. Bu gibi dlen<'ellk maddeler 
hayatta kalmaları için daha başka 
yardımcılara muhtaçtırl:ı.r. Bir leb. 
lebiel. dukkimına me\"' ime göre don
durm:a, şerbet, P:ısta. rny, kahnı gibi 
yardımcılar alırsa belkt bir zaman 
çalışır. Fakat lcad edildiği tnrlhetnbe. 
ri kavrulmnş nohud haUnde kalan 
bu nesne tabii ömrünü ikmal ettlfi 
lcfn artık rcyaçtan kalmı sayılar. AY. 
rupahlar bizim helva, yoturt, clnn 
sckeri rlbl mamuJihmızı tecrube et-

tlled. Ilattii. ı lah etmek Ldedller. 
Fııkat iptidai ncsneleıı hmdardlze 
etmek hnkimını bulamadılar ve bı
raktılar. Halbuki Avruı>.ıdan blr:e ge_ 
len maddeler bu teerubeden geclı:k • 
lc-ri için bizde revaç buldular. Eski _ 
den memlekette husw.i ça:vhn.ııc.•ltt 
vardL Bugı.in eser kalmadı. Onların 
yerini Pastahaneler aldı. Bu Avrupa 
mahdır. Eski mahalleblı:ller ya,•aş 1a
vaş yerlerini modern :ıütçtilcre, an. 
dü\-lççflere bırakı>orlar. HunJ:ır da 
Avrupa markalıdar. Eskiden her çar
şının bir :ı:ennl'dler şubeııl vardı. Ba
r-ün bunlardan tek tük kaldıysa gc
clmlerl tiyatro llıuranlarma eski kı.. 
yafct bulmaktan ibarettir. Eski ıneş. 
bur şrkerrllerlmiz camea..inlarını ve 
kavanozlarını pasta, liOkola, bonbon, 
fondan, bi kül gibi çeşldlerle doldur • 
masalar aklbetleri ll'blebleilcre chiner. 
di. \'elhasıl umaat ehli 7.anı:ının 
lr.ablanna uymayı bilmelidir. K<ır det 
neğinl beller ı:ibl b.aba snn'atı diye 
bir 1 e saplanıp kalmak bu Rlcmden 
gözü kapalı göçüp .,.,tmek olur. Öyle 
gözümüzü açıp çalt5malıyız ki Ziya 

Paşanın: 
Diyarı küfrü geZilım beldeler kisa

neler gôrdürn. 
Dolaştım mlilkü bllmı bu ün ,.;ra.. 

nr.for ı:-ördlim. 
BeyUni ten;fne Çf!vlrlp okumak im

kanını bulalım. 

"" ~l#J.t>H Cafu~ 



4 Sayfa 
SON POSTA 
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~ .. ~---:--m-;=-~~--~~----=---~J 
s üdarda / 

Mahkemelerde: 
·s; m e e ya • 

1 n • cür' e Karaoe bir 
soygunculu < ve ev : 

UPLARl1~ 

e 1 
Defterdeki borç kaydının evvelce mi yoksa 
muhak~meden Ö~c~ koridorda mı yazıldı

gının tetkıkıne karar verildi 

y rat ma hadisesi 
.:'' .................. , .......................... , 
• l 

lk' kişi bir arkada larını ~ 
Y alidebağı civarında ağır ~ 
4Urette yaraladıktan sonra ~ 

İ~~r progra.mına dahil olduğundan inşaata 
musaade edılmiyen, istimlaki de kabil olmı
yan yerler yüzünden halkla belediye ara-

Anadoluhisarı ~ 
alakaya muhtactlr : 

paralanm çalarak Firar ~ 
ettiler : 

\ : 
"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

sında ihtilaf çıkmasının önüne geçilecek 
Evvelki gece, Ü!:Cüdardn Vali - Beledı"yc h·ı b"k . 

1 
_ı a .:n tat ı • edıl -L1 1ı··1c· · J • •• acbağ.ında prcvnntoryoın civarın - l mc.ıı; e nunun u um erıne gore bu müra .. 

• • o an yapı ve yolldr kan 1 1 1 f" da cür etlkiı.raııe oir soygunculuk ve · · dd . . ~· ununun caat ara men ı cevnb vermekte 
ıncı ma esmın deul'•tir·ı · 1-ı •• t h"bl · d ' yaru'a."tla vak'as• olmuştur. d D - L ·ı · 0 " 

1 rnes.ı usu- muraoaa sa ı en e Lu vazjyel 
•un a .uıı t}•c \1 ckaletin m .. k nd ·ı · · Kadıköyünde oturan ve marnn- ~ t . . .. e ura - arşısı a anızı ennın istimlak 0 _ • 

gozluk yapan Fikri evvelki ak•arn kcna etnıı~tır. Bu muracaata ı;ebeb lunmasını istemektedirler. Halbu -
' anunun bu an3ddesin· h · ld 1ü b ) l:ı • beraberinde, Ruşen ve Sefer adla- -u hüı. ·· ) . ın aız 0 u - u anıa arın ep bırden istimlaki 

nnda iki arkadaşı olduğu halde Us r d" um er dolayısıle halkla be - de ayrılan tah isatia mümkün o -
ı~'d l · b" ı. d e ıyc arns•nd.ı esaslı ihtil:Oflar çık- larncımaktadır 
~u ara ge mı~, ve ır mcynane e mı L 1 d · 

k , . . • ş 1ou unması ır. B '-·ıd b 1 el" oturara raı.:ı ıçn11ırtır. y II L b u ~Ki c e c ıyc ile halk ara-
d . ap l Ve yo :ır Kanununun U ınnd k ) "h ·ı• fl ANcadaşları tarafın an lbır hay. maddesin . . t 1• I 

1 
a vu .ua J'~ en ı lı .ı nrın ço _ 

. m ınşaat yapı • mama ta, una mu . 
m.eyhal'te<len çı~tş ve Üsküdar c.i· ~albil belediyeler, hal.kın tasnnuf ~eledıye yapıI:ıcak mdilatın ıu 

AnadoluJıisarıııda Goksu ca.d. 
desinde 43 noııuır.U1 e\·de otıının 
okuyucularımızdan Zahide ~urel 
J'll.U.)'ur: 

«Anadolohisar, Anadulıı yakaSJ
nın &abli zuzeJWt fübarile mümtaz 

bir mel'k id r. Borad:ı &aı.hi .hatıra. 
lann paraclan Kuçü1.ı.1J kasrı, ~
atesi şimdJ nıestrc: mahalli olan ra- • 
yırı ve lıdanutı olılutu gibi biıyük 
emekler sarfile meydan:ı ~etlrilcn 
plijı ve KAZinosu \'llrdır. Yalnu: bu. 
tün bu ı:uzelliklerl ınahnden b.a. 
kımsıılık karşısınd" hayrete düş
ınemck kabil detUılir. Pidanlık dl'
nilcn mahallin bir t:ırarında )azın 
en .sıcak rinlerindc bile kuruma-
yan batakhk \ c g-ol tarlalar halin. 
de mühlik sinekleri besler. GuııtliJz • 
çayırda, tceıc e\'lerde bu inekler ta
hanunül cdı1mcı bı.r hal almıştır. 
Çayınnda (Obanlar lnrkleri ve ko-

~ühim bir :ihtikar hadisesi dünl ra b • • .. . . 
adlıyeye intikal etmi§tir. B orcu va~dı. H~la odcnıemı ı. 

Hadsenin suçlusu Tak · d F u d~fa ~enıden bı.sJldet sat n al· 
ıidiyede bisiklet sa~ICISl :: ~ira c- ~ !5~e;~n~, kcnclisine bunlarır 
layıcıeı Yugoslav tebaasından Al - e .crını ıradan ıtcreceğimj söy· 
ko Lizaroviç' tir Ale·ı. · d ı_. "de -ı ledun.. Ancak. bu satışı yapabilme~ . · ,,uın ex.ı ı - . . 

2 3 dıa şudur: Kasımpac-oda Ca ""k ıçın 2 !ıra borcunu dn bisiklete b" v-- mu e - . • k 
ır mahallesinde bisiklet kiralayı - ve~esını ŞMt ORtum. Fatura jJe 

cısı Kemal Gürpınar kendisine mÜ- aldıg_ım pa;.ı ~ruındaki Iat'x buıı
racaat ederek, Diyamond marka! dan ıbarettır. Kemalin ıddiası as•}. 
1 1 adcd bisiklrot almak istemiştir.

1 

sızdır. Ben tamamilc masumum.» 
~l~ko bu_ teklifi kabul etmiş, fakat Buna karşılı!: Kemal Cüıpınaf 

sıkletlenn beherini 72 liradan da borcu olduğuna dair Aleko to. 
Mtma~'. fakat tutarı olan 792 li _ rafından ileri süriilcn iddiayı red· 
ra yenne, 5 50 liralık bir fatura dederek: 
venmeyi, şart 'koşmu~tur. K_._l M d 
bu '''"'"' «- nuıun oğru söylemiyor.» 

na muvafakat ebni' göriin('rek D 
dü1ddindan ayrılm ı ş ''e derhal Fi: emiştir. 
at Müıra'kabe Komieyonuna gide _ Mü~e~kıbe~ su~lu vekili rnahke-

li para sahibi sanılan Fjkri .bir rnüd seılıi ı· ~ gorc ; vazte d Pk an ar ' ğu mahkemeye intikal etmiş ve be.. 
det aon:ra Ru,cn ve Seferi~ birlikte ~ · · r p an na Juygun °k ıııa bı ça ye-ılediye aleyhine nclicelenmiştir. 

vannda dolaımıaga başlem1 !ardır. hakkına haiel ,ermemek maksadi- şe~lde olmasını ıstemektcdir: 
Bu sırada Ruşen, Validebağına le. in at müsaadesi verilmiyen ra. ilk beş seneli..lc irnar plaııına da-

kadıır çı'lınalarını teklif e~ Fik- halardaki arsaları derhal istimlak h:I bulunan ver:erde yeni inşaata 
ri de bunu kabul ed.ı:rek beraberce etmeğe mecbur tutulmaktadır. ~Ü aade edilmediğı takdirde bcle
Validcbağına doğru yollanmı§l r - Kanunı.ın bu §ıükümleri beledi • d:yder buralardal.:i ar aları iııtim _ 

• 7U»lan otlattıkları ıcın banlar.n 
bıraktığı kerih koku bu çayırı isti
fade edilmez bir hnle '"Urmiştir. 
llfsarın bir husuı;ıy.!ti Olan mısır 
kuanlan gel'şl giıul etrafa konu- • 
lur ve ba kazanla.rm :vakınmda bir 
çöp kutusu olmadığı için adım ba. 
şında k~&nlar ayafa tak•lır. il~ 
Pazar g-ünü harlcdcr, gclt'n halk a
E'açlann allına ı.erilir, oeakb.r ,.._ 
nar, ten('erelf'r kaynar, ~ sa
lmca.ldan kurulur, bnlaşık sulan d
:rara serplür. Atılan katıdlar uçuş
maya ba~, bonlan Lopllyuak bir 
NPÇÜ de 1·oktur, ö-Lün kısası bu • 
~ehir köyü olan güzel Hisara lh k 
o'dutu me,·kli wrmrk Hisar halkı. 

rek va~iyeti ihb:ır dnııi,-tir. Ertesi meye ıçande ... 32 lıra borcun dn kay 
günü bir cürmü meŞhud tertib edi _ dı bulunan 939 yJlına aid b r muh• 

' ) .... ('k, /!o ll'"~o Cemilden 792 lira pa- tua defteri ibr:ız e:m~tir. Bu cihet 
rayı alırken suçüstiinde yakalan • K~kien .so.nılmu~, muhbir şu ce.
mı~ır. Suçl:ı derhal adliyeye sevk- vabı vermıştir: 
olunım.ış ve dün asliye 2 nci ceza ıı- Bu defterdeki knyıd asıl • 
ınallomcsinde dunışmaııına baş - sızdır. A1eko onu cicmin koridor• 

dır. yeyi mü~kül va7iyette bıriikmakta - l.ıik edecelc, faka .: bundan onrnki 
Validcbağl civarır.da prev ntor- dır. Şchircili~ mütehassısı Prost ta· istimlak programlarına dahil sa _ 

yom binasının yanındııkı hali tar- rafından hazırlanan lstanbıılun ; _ halarda İnşadta müsaade olunacıık.. 
ladan goçcrlerk~n; Seferle RuFcn mar planında meydanlara ve yeşil tır. 
birdenbire F~krinin üzerine ııtılmııı- sahalara geni-: bir yer verilme<ktt- - Bu takdirde inşnat sahihleıinden, 
lar, neye uğradığını şaŞJran za"nl· drr. Bu plan bc-ş J1ılda ikmal edile. belediyenin :ilk ıalobindc imıaatl yı· 
lı marangoZ\ı soyanıı.ğa kalkışmış - cektir. Ancak birçok kimseler bu kacııldanna dair birer taahhüdna -
lardır. plana göre meydan veya yeşiİ sa - me alınacaktır. Belediye bu tadil 

Seferle, Ru;renin bu beklenmedik ha olaca'k ye, lerd':! inşaata müsaa - teklifim Dahiliye Vekaletine ıhildir
taaalhıtu kar;;ısında Fikri de ken - de olunması iıususun.da bc1ecHyeye miştir. \ 'ekiilet muvafık göTdüğü • nın rn haklı bir tcmennl<;idir. > 

disini müdafaaya çalışmı§Sa da, müracaat etmektedirler. takdirde kanunun tadilini Büyük 
mütecavizler bu defa ıbıçaklarını Belediye yapı ve yollar kanu Millet Meclisine teklif edecektir. • • tl iidan!a Sclimlalidendl 
çe\erek onu ağır aurdtc yaralamış • 111ahallesinde •KimU .. JınxasiJe ~-. 

· Cevablarımız 

1a.~aır. Asker ailelerinin Yakalanan kömür : tub youa,,•n zata: 
Fihiyoi bu suretle kanlar içir.de T Ü'lkiida.rcla francala tem işinden 

yere seren cür'etkir SOyguncul.ır, emmuz aylıkları muhtekiri &CJ &Cl .şikayet etmlstinJz. l\1ck U-

ızavallı marangozun •.ebindc bulu - B l bunuzu neşretmeıllk. Haksız oldo-
e ediye :ısker ailelerinin Tem_ Fiat Mürakabe Bürosu memur_ l'unuıu anlamıştık. Meself'..ri daha 

nan 60 lira parasını çalıp kaçmışlar· muz aylıklarını verebilmek için Bt"- 1 d.. y ·• d d etranı tahkik ettlk ve ı:e c1elilll 
dır. l d" 1 Ba L d 1 arı, un enıKapı a o un ve kö - 1 -

e ıye er n1;Mln an 60 bin li - mür eatış depolarında bir ıhtikiır b r ttTllbı mektub ynzdık. Mrktn.. 

lanılmıştır. da yazdı.o 
Aleko La:r;aroviç mahkemede ya Mahlceme bu cih~tin, yani def· 

pılan sorgussunda hakkındaki id _ terdeki ~·a'ZlDl:ı es.kiden mi, yahud 
cliayı şiddetle reddetmi~ ve şunla • yeniden mi yazılmı olmasJ lı:eyfi
rı söylemiştir: yetinin ebli viikuf marifctıle tetlci!d 

<ı- Kemalin '>39 senesine aid için duru~ayı talik etmi , suçlunun 
brr 'bisiklet sattşından b:ınn 232 li. dn tevkifine karar venru' · ır. 

Askeri • 
vazıyet 

--~---:------------

Alman - Sovget harbinin 
bir aylık bilançosu bize 

neler anlaiıgor? 
--------~~ --Yaralı marangozun ferya<!lna k? ralı~ isitilcraz yapmıştır Bel d" vak'ası tesb!t ebnı"lerdı·r. Bı·r depo bumuı:, Mlrw;inuin clnir• olnmdı!t 

t mu •. stnhdemlerı, b :\- .· . e ıye " beyan•~ iade edlWI. nu haı"cl<ct &ar- Alınany Ut 1kl şan pr.evan oryom, u parayı au t d h •b• d ki 5 5 k l ve m tc.! eri ne Sozyct.. mmtakıı.sı buıı:Un ... mal ,.e cenubd-"' 
h il L. 1 ~ e S OS a)!I ıçın e, llS • - 1 t, Slln a il , UTUŞt\ &nll - T.m•n n.., d~ oeii"ru olduı<uau ar- ler ar11.51nd.lı, l>a.ı!lı.y.;uı harl) dUn ilk .,_ nıUtovnlt,y 9• .,.... 

keyfiydUen ma a İ zabıtnsın: na - kcr ailelerine yardım sekli hakkın- maın karıu ln,,ıınle>n ~ .. ; ... ur11.erdcn ~ık •• t.akdlr dinl• v ldik&nU ona ;yuu t&mıı.ınlıunış l bu Un ik.lııcı ıı.yı- k nın <Jalı':11.)""ıklo.11an bu bUyUk tchll-
herdar etmişlerdir. da a:: . .::ı. ~ı·1ı M l' ~. d k yüzletee k;Joyu 6,5 kuTUştan sa - cöre '\'eriniz. nın binncf gününe b3SIDl$tır. Fm - Sovy"t hudud ra l'qJ şti1'· 

bTl ..,,...... 1 et ec ısın en çı a - tarken cürmü rncıhud h.dinde ya - '\ İ " mmtakas il 
Fikri sıhni iındad otomo. 1 1

• e c~ lı:anunun tathikındnn sonra t<"- ............................................... • Bu müddet zarfında nıı.ittefikler or - vaziyet gene Finlerle ~lm 
1 

ınaa t1c. 
Nümune hastanesine naldedılmı§, m.in olunacak pnradnn ödiyeccl.:tir. kelanımıııtır. B • 

1 
k du.sl!llun elde ettıgi netice hakıkatcn hlndedlr. an nnn 

hadise etrafında tahkikata balan - As'ker ailelcrfoin Tem.muz aylıkla - Odun ve kömür fiatlarınm "a - ır aıne e amyon büyüt den~ derecededir. Sovyet or-ı Şark cephesindeki harbın t. Jık ıııı 
mışur. . nnın veriUııesine bugünlerde bi!Ş - tı~ılar lohin_7 mühim faydalar te - dusu gllıl yınn\ senedenbert durmak- aylık devresıtıe ~id olan kısa bır ıı• 

O ·iklar müddeiumumi muav.ın. Iaaaca'ktır. mın etmek uzere tesbit tdildiği bir k k sızın tekemmiil ettirılmes1nc ç:ıl.ışllan, posunu bu suretle ya:proe.kln s 
}erinden Şevket soygunculu1' vak n- srnda gene ihtikar vak'alanna ras. te erle lerı• altında komJntem ide:ılini gııye edinerek ye. et~itimlz gaye bu b •l~nçonun All1\l\ll 

l k d 1 tlştirilen ve en asri malzeme ve billlh- ve milttefiklerl ordularının leh•er 
lllnn el koymuş bu unma .. la ı{' Adliye Müıtetarının tetkikleri anması hayrt:t uyandırmı~ır. Fi - larıa teclllzl eınri:ıde hlçb.r fedakarlık- oldufJunu kayde'.;lllcltle beraber ı 
Cür'etkar sovguncuların i>ugun c e lı! şehrl 1 nt Müra1cabe teşkilatı bu gim ihti - can verdı· tan çcldnilmiyen muazzam bir ordu ı ye kadar Sovyatıertn tam ırı e 
gC9ir.ihneleri. muhtemeldir. Müs:enseıım :~ ~~un:iy:d~~~ kiırt vakk'.a,!!lrınıbönlemh e: içi~ .cf on- ilk hudud ~uharebeleriode mevcudu- mağlUb edllcnıediğı.."ll. bılhassf> 5 ~> 

resini ziyaret ..:ıtmietır. Müste""r mUd- tıro ~ teş ı atin\ \~ ~ aaa te .. sı et- mm dörtt.e birine yakın btr kısmını ordusunun pok hınnlanmasına r: 

Bl·r çocuk ofobu··s deJumumf Hikmet OnRtla adll.,..~er et- mege karar Termışttr. Ramide aün bir amelenin feci kaybedecek derecede hırpalanmış ve henUz mukavemet kudı-etlnl 
şekilde ölümile neticelenen bir ka.. esas blinyesln::le büyUk ralıneler açlJ.. lcabll oı~~n.d•.ı;.,nı da teb~ru·z rafında görüşmüş ve dairede tetkikler- ........ ..,. " 

Ü d H ı'~ k za olmuştur. mış okluğu halde Stıılin ınUdafaa sa- mektir Ayni zamanda her ?am 

altında feci. de bulunmuştur. ıkü ar aezajlKe·e • .;vinin öy R . . c b k•• .. d k hasına ric'ate icb:ır edllmiştlr. Kezalik, ·, •• • .. 
• anımın e e oyun e, taşoca - büyük tetkikler ve senelerce silrı>n gay_ ledlğlm z ~ı:bl sevi<u ceyşin hll~ 

Z 
!arından ta~ taşıyan l:anı.vona at - retler netıceslnde hl!ldkatcn ası1 bir bugünkU üstadları olan Alma'l 

k·ıd ··ıd·· eytı"nyag\Jı fistüdar Halteri ktlyclllülı:: şubrsl, tamalt j,ıiyen amelelerden Cernal ı şekilde meydana getfrDmlş olan Stalln .Sl'flı>rlnın bu harbe bnşlarlaıit~AI 
Şe 1 e O U ÜSküdar kazası dahilinde bulunan .. 1 blll' tizam belki de iki seneden"'·· ı 

köylerde tetkik gezllerl yapmağa karar Bulut muvazenesını kaybederek, mtidafna 6a.hası. sovyet ordusunun I zan ku; ld kl bil lk 1 , 

fi.atları g u·· n den vermiştir. ilk go:&i önilnıtıme.ld Pazar kamyonun ııttm.ı düşmüştür. Teker- gösterdiği k.ahrıımıınca ınüdafaııyn yetır: odi;I ~ ~ f1~,~ Evvelki gün Dcftcrdarda bir ço. 
cuğun ölümtle 1teticelenen feei bir 
kamyon kazası olmuştur. 

Eyühde Sofular caddesinde, 1 3 
numaralı evde oturan Fatmanın 5 
yaşlarındaki oğlu Nihnd, Def -
terdar caddesinde oynarken, Eyüb
KCTC3tecilcr hattına jşliyen şoför 
Alinın idaresındeki 305 4 numaralı 
otobüsün 38dmesine uğramtştır. 

Ço'k ani vukubulan bu .ııadmıe ne
ttccsincle Nıhad, otobüsün altına 
dS.işmüş, feci bir şekikie ezilmi ir. 

Tedavi edılmek üzere sıhhi im -
dad otomobili!: Şişli huta~ne 
ka1dınlan küçük knznzi!de bir müd 
deı eonra aldığL yaraların t~ 
ölmüştür. 

Şoför Ali yalte.larırnl§. kaza et 
rafında tahkiknt<ı oa~lanmlftlr· 

Kadıköy Halke-rinde 
günü 

Kadlköy H lkevin4en: 

Lozan 

Lozan gilnil mUnasebi!tile 23 Tem
muz 941 çarşamba. iÜDÜ akşamı saat 
21.so do. Kadıköy Silreyya sinemasın
da verilecek mil. nmereye ald daveti
yelerin Evimiz idare me:murlu!un
dan alınması. 

Talebelerin imtihan haklari 
Bazı lise ve ortaokul idareleri Maa. 

ru Vekilliğine müracaat ederek, oon 
sınıf talebelerınden Haz1ran devresln
de kanaat ınot.u aıanui.:va.nıarm mrt.i
han tnl!matnameslııdeki dört hakkı ne 
suretle hıtlıno.l edeceklerini sormuş.. 
]ardır 

VcıkAlet, tallmatnamede her talebe
ye dOrt imtihan mkkt ventdili'inl ve 
bnnlnn her ne surcLle olursa olsun ls
tı:ınal ı>tmtyenl,.rın o haklannı kaybe
de eki rlni bıldinnlştlr. 

Ie.kler Cemalin üstünden eçmi ve rağmen çok seri denoblecek bir tarz. ın ver . ra Pl il 
günü yapılacaktır. Bu ıez ilerde llalke- .. .. .. g ~ da ynnlmı.5 ve bu ordu, bünyesinde yet ordusunu ıstıhfaf suretııe ı 
vlnln t.em.sU kolu muhLellf temsmer zavallı cıme~e ~cudunun her ta~n- husule gelen ilk yar.alan daha tama- old\ikları mühlm 'bır ~evkulı::e.>'S • 

güne artıyor ~:~~e!i=ır~anda köylünlln derd- fından aldıgı aglr yaralann tcsı - mile tedaviYc imkfın ve fırsat bulama- nı meydana çıkarmilk ır. ol 
rile ıbiraz: şonrn öl~tür. dan yeni darbelerle daha nğır yaralar Gururun çok fena bir vnsı! ~er.. 

( K ) 
Hiı.dise adliyeye intikal ederek, aldığı gibi Satlin mUdafaa sahası da nu bilmlyen yok glb :tir. Bun:ı t ~ 

Fiatların bu derece yiiku
liıi için mühim hiçbir 

aebeb görülmemektediT 

Piras:ıda :uytin7afı IiAUarının 
yiibdıuesi uami lı:ıddi bulmuştur. 
Bir hafta evvel 70-75 kuruşa bulu.. 
nalh1~n iyi ka!Ue ı:eJiinyafı b ~n 
en a.şıJ.i'ı 88-'!5 ku~ar. Ru bariz 
tnayü.cJl:Uı sebeblcrluia arıı.ştı.ıılma. 
sı zamanı erimiştir. llt'rcüıı birkaç 
kuruş yükselen fiaUar bu ~le 
90-95 kuruşa lıa.dar çılnnıüı: lhtlma. 
llni ı-östermekfedlr. Bu rakamlar da 
luııiinkü ~rtlar altında cayrl tabii 
göriilmektedir. Zira ortada fiatıann 
bu derece yiıksehucshıc miıhim bir 
sebeb ·oktur. 

ÜçÜk Haberler tahlcikata baı.lanmlş. cesedi muaye- birçok yerlerinde sanki yokmuş gibi hay t sa!halanmn kendi önle ~-
- - ed adl~e tabibi Hikmet Tü _ bir hal almıştır. Bunl!U'dan daha mU- dığı ibilyilk muvnffn~iyet.ıcr 1> 1' 

• Şehirc ilk mUt.Massısı Prost Bur- ne denf . ı_ _ t · h. hilll olmalc üzere Sovyct ordusunun kendilerini gurunın pençc!erl .. ı.r. mer e ·nıne ruıuıa vermış r • • ,1 Jlııı• 
sanın tarsıllt pl&nlannı hazırlamak- · ook sıkı müdafaalar ve mukab ı t:ı.ar- tımıaktan 'kurtar'Io e:ı ınsa 1• tadır. Prost planları bir ayo. kadar 1k- ruzlar yüzünden zamanında d:ı.ha ge.. J.'lSI ela pek c;ok dcıt:ldir. ı1 /.Ul' 
mal edecek ve Bursa Belediyesine ve- Definenin yeri teıbit ridekl hatlara çekilebilmek 1ırsallllı Herhangi şekfüle olursa olstl 

1 
ıtıJI f.· 

rccekt!r. edildi mi? kaçıran bazı ye:ıi kısımları Stıılin bat- manlnnn ihtiyar et.:ıkleri 1>ıl JI 

• Evvelki gün, Ayvansarayda. Mol.. tının Uzerlnde vı>ya şarkındaki muh. sevkulcen hatası, zaman 't rı:,.ı: S ~ 
laaşki mıiliallesinde BekAr sokağında Sllrpagobdakl de!lnennın aranması- telif mıntaknlnrda kenct·ıertni yeniden m !ini nazan dikkate aıma~• ıııutııı 
6 numaralı evde oturan Nuri ile arka- na devam edilmektedir. Biri Rus, dl- Alman ordusunun kısknçl:ırı arasına yet seferml ilç: dort hntt d:._ıc ~ 
daşı. Ahmed bir meseleden ckılayı kav. ğerl Ahmed Hidayet isminde iki ma. kn.pt.ınnışlardır. Bu kısımların ml.ktnrı surette ib .tireceklerhı kat'I) e · Jt. lb1b 
gaya. tutuşmuşlar, bu esna.da Ahmed, den arama miltenassısı definenin yeri. bugün de öğre.mlemem") ise de pek e- lisanla söylemiş olme.l rıdır. tııır ı:ı1 
eline geçirdiği bir şişe ile Nurlyi bn- ni ıe.ıi>it ettatlenni söylemektedirler. hcnun.yet.6~ ol:naciıkl:ın dahi anlaşıl. zıımıı.n ve mekAn fi.mıllcriıtill11 '11ntı b 
şında.n tehlikeli surette yaralamıştır. Bugiln !asıla verlleQ hafriJata yeniden 'Dınktadır. Dilnkli yani 22 Temmuz ta- sevk Ye idaresi -;an·ctı11dıı ~<' eJl fll11 

Nuri tedavi altına alınmış, Almıed başlanmıştır. rlhll Alman res:ı:ıl tebliğinde yeniden iki unsur olduğunu dil ~e .ı\''rı.ıP~cr 
yakalanarak haktuı.da takibata baş- - ---o-- esir ve iğtinam edildikleri bildlrllen onlar bmr. Vasati ve lo!nrll un n<11 re 
lanmıştır. ' Boğa3Zç.inin imar planları Sovyet asker ve malzomeslnin ınlkta.n dar. çok ~ııu ve meb uı ~ıırclt ııcre 

• Gümrük muh!ıLZn teşltlllıtmda hakkında verilen rnkn.mlar bu ifade- su'halarırıda ya.pı.ncıı.ı> dl d::ı ış:ı' 
calışm k üzere on muha.fa.za memuru Belediye İmar MUdürlilğü, Sehir mlı:i ayrıca teyid eder mahiyettedir. şarki Avrupıının, yuı.nrı ıcı:ıtrrı ııs · t 

Diğer taraftan bazı yağ türcarlıı- alınacaktır. Meımurlann milsabakn im- Mttllsinin geç.en deovre toplantGrıda Alman ordus·ınun Smolensk mıntll- eyledlğjmlz vcchil~. hnt,· ndl' cr1'~ 
rı nc:ı.diade yaplıl:'ı ız te kileler nıü. tuıanı ıo Ağustosta Ankarada yapıla- kabul olW111.Il Bogazlçi imar piO-tllarmı kasında tahakkuk ettirdiği kuvvetli ve domlryollu "'Pniş steP·~ 'I' ıne0, 
.him bir ıneselc,yl oria,)a Jrnymakta. caktır. tMdik edilmek ü.zcre Nnfıa Veltt\letine giriş ve yarma harelteti Sovyet Rusya. dilecek hareke l0tın z ın:t !nrlt 1 ~ıı 
dır. O da yeni mahsulün akJaıuva- 9 Ambcamisınde oturan AbdUsse- göndermişti. ' nm geniş, yol l"e dcml1YOlu az alanla- :it bar ıe biı1>irlımnde 1 ç ~nen h il 
sı ı-e muhtelif mın&.a.kıılııra sevke- ıam. dOn Perşembepazarmdan geç_ Nafıa VekAleti bu plAnların bir defa rınde. zaruri olarnk beklenilen •,Urııtle ,.ııklqn tnblt olm<>sınn r\ rJıfırı ııcl11 
dilmesi lçiu lüzumu olan kablann mekte olan çöp kamyonuna asılmak daha mahallinde tetkik edilmesınl lil- inkişaf edememekle beraber gene Sov- lıır bu hakikati gör~~:~:ın ınu ··d: ,-f 
kiti miktarda elde bulunma.)~ıdır. isterken dUşmfi.ş, başından 3'lU"alan. zumlu görmüş ve bunları iade etmiş. yet ordınuna yen\ dnrbeler indirecek lunmoılar ve hasım .. c;ab arı., ııll'J 
Nom:ıaJ zamanlard:ı biJe ze.rllu,yalı mıştır. tir. Vektılet ayni zamanda ,5eblrcllik ve milhlm yeni muvaffakiyetJerc ze- derecı>.sinc dair oııın u~m: ı;ı.}Zil t 
tenekeleri 1'uJuruuna.zken bu,.unkü .AbdUsselam tedavi edilmek üzere mütehassısı M. Hösneri de 1stnnbulıı min hazırlıynca.k blı' tan.da de\·am et.. rulD.rak söyled k1crı b tı 
iCJ"llit aUuula t.encke sıkıntısı birin. hastaneye kaldınlmış, kaza etrafında göndermiştir. Miltehassıs bu haft.n "!lekteclir. kuk ettırememlc;lcrd r. orduS'ı (! 

el pJana g~lr. nu va.z.ıyet kar. tahkikata başlanmıştır. Bo~a?Jçinde imar planlan Ozerinde Zit.omlr _ Kirt!! ile D:n~cster ~ark Alınan ve müt•efllt~~ı~ uııu >1 

şısuıda alliluadarlar fıçı ima'inl dü. • Ticaret Ve~letı. Bl"1ediyenln tetkikler yaaınuş ve dttn n"-m Anka. mın1'ıkasındakl Sovyet orduları ise bugilnlerde Sovyet 0 ,e ı.c ıı 
'} ln t 1ftln h .._ l\'"OSlc ı•'I\ de şü.o..m- erse de bunun da iyi bir hal yn,ptınnakta olduıu s:ıa ""' er ay raya gitmiştir. bugün dUne nazaran daha sık~k blr hırııalnmağa. ·" telıcl ' 

tanı olmad•tı anlaşılmıştır. Zira Belediye emrine 130 ton cimenro ve- Diğer taraftan Şehir Mecllsı Nafın vazıyetc gelmlşle,.dlr. dalın kat'I sur ·~ oıııraıcıır tı r 
l.çı r.ı.P&Cak talar bu1UDDl2J1lak.. rihnesini kararlaştnmışt1r. Aynca Har- Encfunenl, düntJen itibaren Bel€diye Şimalden Karell berzahlle Ladoga zaptetıneğc muvaffn rııJ ırıtıl •' 
tadır. Bu hmılatta kullnnılat'Ak o. biye _ Taksim yolu asfaltını tamamla- imar Müdllrlllğijnde Marmara ve A. gölil, garbda.n Kronsta.t adası. gıırb, bu arada Sovvct rırd 1 

u ınll Hll 
lan cemberJt".rin hnrlci'len ı:-etirtn. mıı.k ~in 550 ton çlment-0 verilecektir. cenub ve şarktan Narva ncllrl. Peipus kilde imha ecıem \~;~~ı.nı'r f'~, 
mesl tle mühim bir 'mf'.SelccUr. K4dıkövUndc Zl-vcrbe'J vokUŞUil- nadolu yakası imar plA.nlannı tetkıke ~ölll, Velikaya nehrt, Valdni clağlan ile mezsc sı>feri ge;:rc.....,ıvecelt ır 11 

11 

.Bazı kimseler ise zeytniTatl raat- da oynGYail 9 ;~~da şukriı adın- ninbaşlh:~t!1:np~~~~ln~~hlr nı~~':;; muhat ve beş milyon nüfusu muhtevi zilnU yerine &C" "'~nvıırıın t 
Jarmm bu şekilıle anormal olarak da bir çocuk, hır.vaya taş atarken, at.. • blr saha dahilinde il..-uvvetıl bir tanda d ise, esasen JaP bil\·Uk 
yiiksellşlnl baıı hususi sebeblere tığı taşlardan biri o ı&ırada orada OY- «Hlecektil'. vücuda getlrllmtş olduğu dünkü tir reketleri kn.r.ş:ıst~:ır ık /.lfl 
baflamakta ve hüldimetln fasalya ruımnkto. olan 11 yaşlarında Haydann St-Oldlolm telgrafında bllcl!rıbniş olan duymakta ~an d ·'n"""J11 
ve merclıııoğc olautu ı;\bt zeytin,-a. bal;.ıne. isabet ederek ya.ralıı.r.masma Müddeiumumiliğe davet Lenlngrad tnnk:matımn da birçok kı- bllhas a in" ltl' .. ,. ıı· t 1 

ğuıa da azami fiat. koYlllllSlllı iste- sebebiyet vermlştir. istanbuI Müddclaınwniliı<inde.ıı: camları Almanlar tarafından delinmiş.. bölrrelcrindc Alın<,0~! · ,...-..ıc 
I'u tlbl\rla Haziran deVtıcSinde im

tihana ııırrmıy,n tal !er bu haklar
dan b!rinı kaybetmiş addedileceklerdir. 

meldedirler. Başından mammlyetlt surette yara- !stıınbulda bulunduğu anlaşılan Has- •JT ve SovYetlerin bUvUk kuvvetlerle şmıı veni l!ı.t tol ,:tcırt' r ,.r:ıı 1' 
\. J lamı.n Haydar, tedıwl edilmek üzere sa c. Müddeiumumisi Rcceb ErkJııtin dddl bir surette müdafaaya çah.,qnak- ve l.mkAn buJae~nırkli ur" 
-------------- ı:ı-cuı:damasa hastanesin~ kaldınhnıştır. meınurı'yetimize :nUracaıı.t etmesı. ta bulunmalarına rağmen Leningrad 
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BikAye 

Bu yalan 1r.a•1nın içinde bi~ da- muMlOUZ) dütmderinin önüne geçmektir. Hal. 
itikada eeferberliiini ibnal etDUf ve - Eveti buk! siz ..• 
dilin eJ.nifti. Rahat bir aefca al- - Çal141p ne yapKak11nJ:?) it - Canun. kızmayın! Hepsi ev-
dı Fkt umumi Utib beyin ba- hayatı zannedildiğı kadar kolay vela bu iniiali duyar1aT, sonra an
Yail canı' ııkılmıttı. O , bırçok me- değiidir. Bilhasn biT lı:.a<iın İçin çok iaıırız. 
raklı, hatta bir er4'eie dinlemesi bi- müfküfdür. - Oo .. demek birçok ta nümu.. 
le cazl> gelecek bir takım hikayeler - Bunu müdrikim.. ilkin başka neler var'?. 
bekliyordu. Suratım burutturdu: çarem yok. -Fakat sizi onlardan ayırmak 

- Demek, iifal Waa edilme - Duda'Wlarını İ91.TJyoırdu. Küçük med:xıriyetindeyim, siz ne yalan 
....._ t\. - 24 _ Y&a'Gftt lfasrel Sala CoıJııat diniz) bir tenddüd vakfe.ini müteakib: aöyiiyeyim, hiç birine benzemiyor-
....._ ~1-nız.r. J O ., da fkat, allM hlaca-ı bir f8Y ü'emiye bazııılaamlfll. . - Hayırl . - Batka bir wey dütüneliml de- Mmuz. Bir defa çok güzelsiniz. 

1 Otu eteıUür ede · J ., ura teH ıL_...a.., h""' ıaaumi Hani toe..ür, J.ani telkat, bam Adam, adeti <ıyazıkl» d~r g11H, di. gene durdu, baıını kaııdı, kıTa- Selma, kap1yn doğru yürümüt-
mer· t' hAJA r1M • Cifti eamnıttı. •~ ıum H L:.. 1a· L'-'-'-! . c;l d ., ,_, P . .• d _1L 

1 ~ a ll umum· Wbi gö ki.tibin .. •. bM)fl ladan atta- nefret.. ayır, ...... iÇ UIDRHln te. yerm en ogruıou. enct".renın o- vaUm Me«ti. tü. 
~~:rl~aydı. Ve ıur.:ı [. la~~ aç .- ~ ~~ bu adam! nüne ~· bir müddet dıprı~ını Selma, ne aöyliyeceğini meTalJa - Durun gitmeyin .• makul olun 

il, ~ ati, umumi klbô bey, Umumi kAtib, 1'ıf qmak İçi• - a,. ... ı. 0 '.' uru!~rlUD~z ya, aeyretti. bekliyordu. Umumi ltatib, bir adım biraz. Nasıl olsa yalnız yapamıya.. 
'debtl~k .''.1ıaı dehe iyi tetk.ik BOidu: anı.t.an~: ızdivaç vadile m1 ~- Selma çok müteessirdi. B.adan daha atmlfll: caksınrz. Bir ahlaksız sizi iğfal ede-
~ Se..._nı ıt:n oturtmuttu. - İsm.iniz nedir amal dırdılar ·ta.J1 .• Nyobal oldcei:>rben .1!111 ta- da hir netice elde edemiyecekti. - Mademki yalnı2sınız, ma • cdt .. R'ÖJ'\iyorsunuz ki ben ne kadar 
't n karııeınd koUann1 - Selma! anurz etti er. aıı u u lfr Şimdi bir an evvel kendisini dıpn sa.mimj.nm 
'- ~".~"k.dunnuttu~ 1mniniz de aiizel .. Wmeuliz .. selın __ a, iatikra.hla batı. nı çev. irc!J. atmıya bakıyordu. Söyledig"i ya dsnılci hjyaç içindesiniz. Şöyle bir "-·· 
8...ı ~ d ı Gö ı 1 d U L- - feY yapabiliriz. Ben de yalnızım. Selna, nehede ,.a.Mnü buruı .. 

~ .. ~....._. ın iyorumf var mı~ . . .z go~ g~ mıı er ı.. '!1'1mı a;a- landan memnundu. Eğer, hiç ol - tur_ı_., 
"~crc1ı:' b~ını kaldırmadan, ke- Selma, hima)"eSİndıe cı.iMa. Zl)'ad• ~~- &'Ozler~dc. vahp bır parıltı, mazsa, akhna birdenbire gelive - ~~ beraber yaıamak ister mi- uu; 

lb ....... E:r' lı:on\Jimıya ,.•ltştı. amil olur üırnKlile muwn b1r yala• aızermde 1rarib bır heyecan vardı. b l b" . t • d 
"iL er.el· ır- • S-"- lm .. l . d . ren u ya an ona ır ıo enun e er. 

"il-. un .. bir ticaya gelelim • .c>-..ledi: ~ı ayın, ııoy eyın, edı. •• ,__ • 1 d İk" 
~q ~ ,.. B' ıb d l .. d" t-:... al ae gene 'IUlzançı! a&Yl ır ı. ı ay 

t~ı~~ Ün mü) - Hayırl "ız H\M'a •. r.e erınıb.•n"""1~u.ıı.y e .. ışı- çalışsa, hiç olmazsa çocuğu a\d1T -
\.. I~ •u cetiremedi yutkunchı, _ Yalnız y-.~ demek) gız. em sıze ayn ır a ıu.a goate.. &k . . le • ka 
" il·· Yata ' _ Evet efendim. receiim, sizi cahsen himaye edece- m k ıçmM mu tfi~hzı pab Taydı za~ -.. ~ it rmıttı. Zaten umumi Bizd . t" ) s._ iiaıe d . , ca tı. aama , ura an ve ou 
~),_

0

"0Utırna.1 ına dikkat ettiii - b" fenlA'-nte ~~~uz C!_Le emb.m onın~_:_.ı_ L adamdan bit- fayda memul etmi • 
«' :"Clı t , ovkalide cazib bul. pıza ır e aa;e nn gCftllr .:ıenna, ır an ı~ .... c ıtarannı 

00 "i).~ı.,._ kadını tetkike denm Selmanın c~ab vermekten c;e- verdi. Bu adama açılmak doğru de- yor · 

11 4"-·. kirıdlğini görünce yantna otul'du. ğildi. Bu adamda z~e kadar hüs- Umumi katib, pencereden bir 

11 'tı ~. lı bir tavı } 1 .• S ima- Ornudarından tutarak ga.ç kadtlll nü niyet yoktu. Hissetti ki bu adam müddet 90hğı ıeyrettikten M>nra 
ı _ .. ~~u r a e ını e __ _ı .:ı~ !--l" • • • d"" ·• 1- Sehn 
t~ ~el';'"' ~Ydu, sonra yanağı. kcnai~. ~u ç"v~ı. • ı~ıra~ını ~ar~ kalkacaktır. Ce- gen onmuş, teıuar anın ya-
"~ d•vet etmemiy~ çalışa- - Sizin kadar gmel bir b&ın nuyetin, deguse bile, umumi kati- nana ya\laşmıştı. 

"•t' Çek!: baflna da her 7ey' gelebilir. bin içy\iızünü pe\ çabuk anlamJflı. - Demek İş arlyonunuz) 
~.,/citır.c:nın~ kızım ıöyle .• baıına Se'hna, bu adamdan ürkmiye bat- - Beyefendi, diye .öze bqladı.. - Eveti 

~~ cc...,abrnı geldi~ laml§tı. «Sizin kadar aıiizel bir _kt- Zaqn.etdğiniz gibi, batıma gelmif, A~a kaç liraya tbtilr.-c~ 

- Yaz?k\ Be. w b' .. -
Bir. dalla izahat vermek üzere nebıöştirn. N. ~ Si.&r tılr 

hemen Selnı.-nın laübali bir ta.vırla parça b:a,,. yokmut --ieı .. 
yamb&§lna ohumuftu. Fakat Selma Kapıyı şiddetlt" Ç&Tperak ~ 
bi.ieııbire ayaia kalkml.§ ve kaıla- çıkmıfb. Hiddetinden tirtİT titri -
rtDı Çlltmlftl, ar.ırt bir *e: yordu. Bu derece ahlaksızlt{;i, cür

0

eti 
- Söylocliifnizden hiç bir fey havsalası ahuıyordu. Bu ne küstah 

anlaınildtm. Anlamam&t. da tercih bir adamdı, ne ığrenç şeyler söylü
eıdir-ram. yordu. 0e."'1lek ki, burada, zıl'Yalb 

Dedi. Bu adam, düpedüz kendi.. kl'ZlllT kurtarılmıyor, bil8lcis düş • 
llİoe ~k teklif ediyordu me9ni lesi için arkas1ndan itili • 
l•..i 1tltib. ot.uıma111 için. ece.. YOrdla 

ıu__ı_~ _ı,.__. __ "L-r .... 
ğinde'll çek:ivoniu: ~-· _,...._ _. 

- o... canim. anlaplım. Na- yan& .a\.~iıt miadı. lnuulaTI dm 
.ı O-. ._ · ete ~ i,y1 ~· ba,J.yordu. Hele er • 
ft.ı_ L-.- .ıa ~ -X.-"-QnlZ· kak1eır bak\lnU8 büJtmnrrii vPrmifo ~.!_.t,r~ "er~cl'ğini bilmiyordu. Zın baıma da her feY geld:;ilir. » ~a bir hadise yoktur. Ben sadece var) 

"it :-~ llda onu urkütmüştü. Karşı- derken, <ıE, şunu anlatın da tatü ça~ mecburiyetinde kaldım. 
'" h i;°a. derdılc alakadar tatlı dmliyelım la. i ifade eden mü- Bir it temini için tavauutuauzu ıi- fir. 

~ ~ .,..,, .. .7 1., E.c · · um• k ~. 
Geçmece& kadar olma yeli - - Ben zann.cftyal'dam lcl. 9zia b e Z: .'''r ~e>rla• 

! 
..... _., iııll ,,.ay ... dütmek lab· ...... W~ .,.... , .... ~aı> 

• Yoktu. tecemi8 bir tavır takınmq, zeftli caya ıeldim. M=tl•ks -;a''r'•• meclt1H' jr+d• olanlara yudımı ~. 



6 Sayfa 

( eın 
Boyabadda 
Bir köylü, karısına 
sarkıntılık eden bir 

diger köylüyü öldürdü 

Sivas (Husuı.İ) - Kazaları işleri 
etrafında vilayetle yakından temas 
cttnck üzere Hafik kaymakamı 
Uıtfi Bingöl ve Gürün kaymakamı 
Cemil Calin şe!uimize gekrek le~ 
ması1arına başL"lmlşlardır. 

o----

Manisada bir kız kaçırma 
vak'ası 

Mani.sa (Hususi) - Manisıı.nın 
Alıbeyli kö:ründen Veli kı7l 1341 
doğumlu Zehr Aslan Bayındırev
lad1 köyünden. olup ayni köyde i
kamet eden t 32~ doğumlu Hasan 
oitu Cemal Gü\ tarafından kaçırıl
nu' ve ıbilaharc yakalanarak hak· 
kında kDillunİ takibata teveuül e-
dilmiştir. ----------o--------

Sivasta köylüye tırpan 
dağıtılıyor 

Sivas ( Hueust) - Şehrim.izde 
hasad mevsimı başlaması dolayıai.. 
le ziraat mi.i.clürlüğü tarafından 
köylümüzün tırpan ihtiyacını karşı· 
lamak ıüzerc 2000 tırpan tahsis e
dihn' tir. Bunlar biter lira ile köy. 
lüıye tevzi cJilccektir. ---------1>--------

Suşehri at yarışları 
Sivas (Hususi) - Suşehri ka

zasında 2 l Eylulde Halk okuma o
dası adına bır at yarışı tertib e<lil
miş okluğundan şimd1den bu hu
susta icah eden hazırlrklara başlan. 
miıtır. 

ek et 

Fatma sultan 
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["Son Posta,, nın lisan dersleri] [Son P~sta 1 · R ( __ "S_o_n _Po_st_a,_, n_ın_b_ul_m_ac_as_ı :_1_3 ___ ) 

Türkiye fut bol şampiyonu 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

oku.Y'lcumu.za bir hediye takdim edeceği~ 
Soldan sağa: 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

6 ayda pratik usulle 
• 
l:ngilizce 

ERCLERBiRLiGi 
ı - Gökte do. 

la.şan C5> Cem e.. 
datı (3). 

2 - Rcmz 
Za.rnan <2>. 

(3) 

3 - HnYVan cı.. 
ha.zı <5> Nebatatın 
ayağı <3). 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 
Beşiktaşı 4 • 1 mağlôb 

takımının faaliyet 
eden bu Ankara 
ve tarihçesi 

4 - İstaııbulda 
meşhur bir yilksck 
atımı. (7). 

ı; - Kıskaı;Iı ze.. 
birli böcek (5). 

s 4Gnc1ders 
6 - Yavru ko. 

yuıı (4) Çekmek 
(3). 

Lesson forty - six on the wet iP'BSS. Corc topa vurunca 
ıslak ı;ayırın Lizerınde kayar. 

Exercises !rom Lesron torty • fıve: Jim and I laugh. Our runusement 7 
7 - Kaflle <6>. Exerciae: I m.akes George roıgry. He ıets us see how 
8 - Yola giden u · .. how angry he is. 

<5> zaman C2>. ulr yuzme Jlm soes up to George quıetly l\hcn 
9 - Yemek <2) 9 Sıcak havada Twtı ve Peter mekteb- he is rcadıng and takes hlm by the 

Az .sıcak <3>. den son.rn llCıl~de bir yüzme iı;iıı gi • arın and gives iL :ı. twist. He is a 
ıo _ Hayvanla... l O derkr <ytizmt:k i1;in nehu-e ı;iderıcr). cruel boy bccausc he glves George paJn. 

rın ayıı.klanna de- Şehrin dı.şındrud köprüyü geçerler ve He does a cruel net. 
mir vuran (7). 11 I sonra küçük bir ad:ı:ıın karşısında ctUz If he ıs cruel to mc t will gtve him 

ıı - Hilkat (6) _ -;-- bır çayırlığa gcllnc-se kadar b!lyırı çı- a kick. Eğer bana zalim dnvranırsn o. 
Cefa (3). 12 karlar. Toprak burada yüksektir. Fakat na bir tekme vuracağım. 

12 _ Beyaz (2) l bir seviyededir ve nehir tarlalnr ara - The name of t.he gi:-1 is Mary. 
Güç hal ile (6). sından ağır ağır akar. İn.san tıurnda The dog oomes to her wıth a broken 

Yuk:lndan as:ıtı: 5 _ HaYVanlnn temizleme (5) Kuş şehrin etrafındııki bUtün mlan göre- Jeg. Köpek kırık bu bacakla <bacağı 

1 
_ !stanbulda. me15hur semt <8> tutan <G>. bilir. Şurada nehrin köprünUn kemeri kırık olnrok> ona gelir. 

Nida on. 6 _ 0 da öyle (4) Ccd {3). altına glrmeden evvelki kıvnntısmd:ı. She puts a bıt of cioth on ıts Jeg. 

2 
_ Oynayan. cilveli (6). 7 _ ttnvan c5> Nida <2>. kadınların gömıeklerJ ve dığer şeyleri Mary is a kınd glrl because she givcs 

3 
_ Hayvan ölllstl <3> İşten çıkar. 8 _ rumınş <2> Aceleci c7>. tenıi21cdıkleri yer vardır. Onlıır suyun the dog help. She does a kind act. 

mıı.k <
4
> Su <2). 9 _Bir iQti (.fl Asker <'» Erme- "kenarı yakınında lbüytik düz taşlarla Grammar: 

4 - Gözleri Jra,p8ya.n balet (4) Sah- nı nidası. w kirli şeyl<!rl sUıt.erlcr. Temizlenince kn- Aşağıdaki yeni Ş!lhsı Z!!.mlr şekille ., 
r-,L'1erbirf:iği takımı geçen -ki ka•:•os!..,,. te <4>. ıo - Kışın yağan C3) Salntalık (5). dmlıı.r eşyalarını 81.cnk güneşte kuru • rine talebelerimlzitı dlldmtlerini ce -
~~ ,..., ....,, .... yacakları çıı.yırL'l Uzerıne koynrlnr. keriz: 

'l1ü,'rkiye fullbol şaw:piyonası, 33, 34 seneleri Ankara bayrak h k Şehrin her tarafında erkeklerin sa. 
Ankara Gen.çlerbirliği kfilbü.nün şampiyonudur. ı·ngı·ıı·z ve Alman Japonya are ete panlar ve ki\re1:ıerle ı:a•ıştıkltm tarla- ~~ ~· 
tlArn .... ıı;.1.-.b B ı..+..... k 

1 
b n<ıg "O 31 3,, 3,, 34 1 lar vardır. Bayırlarda sığırlar ve keçi. hlm = onu (P.rkek> 

-·""6 "' eşın .... sıb arşı ga i i - ou • .ı , , ,., .> ve sene e- • ler bulunur. Eter insan nehrin yuka • 
~i ile nıhayet buldu. rinde atletizm birincıililderini eL hava akınları geçıyor rısına lblr nnznr atacak o1urs:ı bir dal't- ~ b:u <kadın) 

Alb, yedi sene evvel :faaliy<:ti de etm:iştfr. . lnr silsilesi görür. Ornsı nehrin gcldiğ! to mc bnnn. 
anc"•- An·""ar," ırlne mu"nh"sır '·-- 929 ve 9.J7 scnelerı.Ankara yuz. 3 > (D--~arafı 1 inci ••yfada) yerdir. Oralarda nehir mızalı ve dardır t.o you = size 1 <ıA "" " ~ "'- ~ d A k d fBa.starafı 1 inci saııfana ~ - ve yntağmdıı. o\lyllk truJlar vardır. J.':ı-
._an bu kııyme+.li klüb bugün Tür. me şampıyonu ·:ıuk.·. '.,+' ~,_ ar~;;ı an Daiıa küçü'k teııekküller Şerburg Ja.poınynnın bu yenı harekete kat aşağıdaki ciUz kırda gcnış ve dür.. to hfnı = ona Cerke.'lc) 
ıtiye ş:ı:mpıyonu C>lmuştur. O se _ m~11 .~me~ ı ı~.ırı.ıA ~-uen ve Oste.nda havuzlarına !hücum et- geçımek üzere oldui:"U hakkında 8on dilr. to iher = ona (kadın) 
lleler olcfukça .güzel cyuıılarmı llduptiir. , . . ~ rnişlerdir. 24 saat içınde görülen emareler YiirüyUşlminden sonra çocuklar ısın- :C:ıse: ~~İn "me", "my", ''him", 
~-ettı'ğiınız· Gen le :ı..· 1,.~· h Gen...1croırl•aı futbol, kayak, bmltcre üzerinde şunlardır: mışiardır <sıcak b:ısnuştır>. Bir an için. ~J'' c ruır .gı er tl . ~ b lt. . d"' 11· t k -..· A.A ) H J • f ı._ _.....ı,w d clblsel . 1 k ' hr'n "hts", "otır", •'us", or "her" and ma-""-- "·-d İ b 1 b' . . f a etizm su e crın mı ı a ıma Londra .:!2 ( . - ava ne· aponya umumı &e tt~.nıgc ya- e eJ'iD cı anr.ar ve ne ı k ıh1s 1 te ··-= U\ICt ar <"t1n uıun ınncı S°' • rd e oomp e . <Us, our, his, hlın. takıJnı ... m~ ıo q:yunıcu vct'lllişt.r. 937 senesinin zaretinin bu sabahki tebliği: kın bir vaziyete girm':o:tir. Ordu ~ef- kenarına giderler. Tom oraya Petc en my, me , yahud her kcılmel€1'ini 

bu 
armda bulu:rıan evsafı haız ,__:....... mpıvondur An'kara muh Bı·-1-n,. düşman ta'-·yaresi dün ge lerile :içtimalar "'""Plhnıs ve Japon evvel varır ve suyun ıçıne bir adım a- kull lunnnı d A ka esıu.:uu şa • . n....., " J - • tar. Su soğuktur. Blr çığlık koyuverir. . anarak bu metni ta.-nnmlayınız). 

lneraJd 
1 

Y_.0ua .:ı, . n . ~a . spor telitine ~·mcl!yc kadar cın çok o. ce Jngiltere üzerine ve bilhassa sn- matbuatı Hindi Çiniye kar~ı şid • Peter kenardan onun arknsın!l ntıar I get angry v.1ıen my brother ta • 
lal"ı 1 a~~nı tatmın edıcı oyun • yruncu veren bir klüptür. On sene !ıil mıntakalarında uçmuşlar.dır. detli neşrjyat yapm ı~r. ve i~i beraber büyük b1r gUrilltü ne kes -- hali. I1 I give -- a !dek be 

na şahtd oluyorduk. müıddcUc k•maıı ve netie<!de en lngiherenin şarkında bazl yerlere (Radyo gazetesi) suyun ıçın· e :ruvarlenırlar. will tnke -- by the leg and put -
~fh t 111· n..:: 1 h L d 2 • on the noor. He is not kind to --. ' das a.Y~. m ı '.Aum.e 1:1~ç arı : - çdk galibiyet kazanan takıma ve_ bombalar atılmıştır. Bir Şt'h1rd~ ba on ra 2 (AA.) - Rcuter a. Biraz oynadıktan sonrıı. wcudlıırım _ mother Is llı nrul __ fnther 

l"Eıd e~ı1dı, Ge_nçle;b!rlıgı Anki}- rilecdk ol:ı:ı c. H. P. si şileli maç- zı evler yıkılmı ş ve pek az Jn$an jaMının Uzakwarktaki başmuhabiri yıkarlar. Peterın sabunu yoktur. Fakat will be any with _ _ if \'l'C mnke a 
eli ~ ılk olarait mı~lı kümeye gır. lanmın "Jaşı?1dcı üc galibiyetle ölmüş veya yaralanmıştır. yazeyı<>r: Tomun bir p:ırca vardır ve ondan Pe- no\se. He ma.y givc -- a pıınl.shmcnt. 
h~-~an~l v~ İzmır maçlarında Gençloerbirliği ~eliyo~. Diğer bazı ye1 lere at~lan hom- Japonyanın muhtemel bir hare- terin istifade etmesine müsaade eder. we see __ s!s~er outsldt> the 
~7rı dık'katı celbettı. Geçen SC- G l ·i>· l w• . . balar hafif hasna eebebıyet ı;er - keti hakıkında hissedilen heyecan, BanYOlnrında.n sonM. ıı.dayn yüzerler. wtndo'\\'. She İS out with - dog. The 
~er bazı arız; sebeb)er dolayı • ad :nç e. ır ıgın~ şamhpıyon dol. miştir. Buralarda jnsancn nyiat muvakkaten ol'ltndnn kalkmışsa dn, Akm

1
,, ... ~~ştc~kl~~t'i!~kea~r:ı:~~: dog gets betwen - feet nnd s!tps. 

\t kı i:o.·etir.e de • m blr seıı"° 1 U'Q yetın en 'Y.o'lflur. i;-i malumat alan Singapur· daki mü """ "" We ~ -- go down on the cmss. 
~ eı ile b' ıı.. t bır zaot b Jn uno ·b bana •un hırı Y Cib.düz akınları h'dl k H' _.,. Ç 'd b dtr. SU artık Toroa soğuk sclmcz ve O and ...., have a 18ugı1 _ o.niu. st'Dlent 
lt~l • lf .r.lyJn t Ur2-s _,,- emJ.pl r LoQdra, 22 < A A.) - fng!lız havıı §a ı er, ya ındıı ın= ini e a· lrend.lslle Peter VÜCuôlerını güneşin Sl- • "''°1 t>ccause - mster 1s ın pam. 
C~ert>irt.ıği Ankara ligini <1-'1 c- ~lubtimuz clJğrudan doğ. neznmlnln tobll i· zı hadiseler o}nıasına mtizar e~ek- cak şualarının kurutmasına biraktık- ts <.'Ure ........................ , •• _ .. 

başuı. olat';ıtt bitirdi. ruya ~un.evverl.e= kütle~~ı~c. da~a, Bugün öğleden sonra Blenhcm tl- tedirf"er. ları müddetçe ayıüttarmı &\lYUil ıcinde ··R····u···z ... v .. e ... , .. ı··,·n kongreye 
nan mute;razı bır tcşckkul:h.ır Jh ı>tndeki tng111z bombarclımen tayyare- İleri gelen miışahidlerden biri~ tutar. 

l}U 'kaiar * tirasımııZ şampiyon olmak d~ w : ı ~ lerl avcıların refakatinde olarak bir Japon hdrckctinin Hindi Çini - Mevki her hangi bir evden uzaktır • 
~ışrnaları:ı az zamanda Jffiisbet d' ~ kt B' d d ?1 

- Rouen'in gari:>ındn. Selne üzerlndPki de vukubulması ihtimaünden bah- ve oraya ancak şehrl.n çocuklan gelır- mesajı 
~" 'l gördün" .. ı.. iki ... ır. ""P"~ yapma ır ' L e egış- Letrait deniz inşaat tezgAl'ılarına ta- aederek demi~r ki: ler. Fakat çok s:ıl:ln görünmekle bcra-

.r!ll"U bumuz rı.ıu u . h b d G l •. r ~· B' Ud '·k~~cıJe...ı.. :arırrıııza tanıtıyoruz: ~ye~:.:tü:u U Ub~· b'ı~nç eroır. ıg1ı. arruz e~işl~rdlr. Ha.~~arlandn ğve köı- ır sır Vl\r n, yakında ortaya çı. ber Tom ve Petcr o:adıı. oıctutJan :ın - (Baalarafı ı ine:i aay~au:; 
""-~ ~ •..ıir!lği 

19
". nm 'lJ~ n azası ır ırıne sevgı i e zaatlann Uzerınde 1nrı1ıu.lıır ol u u g • lcacalctıa. detçe çayırdan ve aılaclnrdan kUçllk Rı.mvelt mesajında milli muhafız ve 

lfses;, er lal'afı' d ~a senes·nde bağlıdır. Biz s~oru snor vapma'k rülmüştür. Hedef, dumanl:ı. kapalı ola. Panama kanalından geçemiyen sesler işitmcktcdlrler. Baz:ın 51IYlf seçme ~ınara a>·rılmış ihtıyatlann 
ba"l l)de kuruın an Ankar.a erkek için yaparız. Amma .b~ ~.:;in. arac;m~ r&k bırakılmıştır. Japon vapurlan içinde l>lr baıık aörllrlcr. :sazıuı ;// ı2 ay ıııancte tlU>l tuLulmalan bak-
1ı2'-<ll"Jnda . . nıuştur. O zaman . :ı. Bu harek~ter esnasınd:ı 4 düsmım hayvan su ıçmek tç!n kenara geJ.r. ~ kınd6 geÇCtı sene knmr vrrlldiğlnden-
--urınet) ısmını ıtim.d· . da şampıyon olacakmışız, o da av- tahrlb ed'lml•t'r Biz üç avcı Pan~a 22 (A.A.) - Günler- zan yanlarından bir yılan s~zce,:1?u beri vazjyetJn değişml,, bulunduğuna 
!Cf l(,,_e <llldlkl:u·; mu~l~ıevgıM':.e rı bir m.eseıedtr. B!Zim takım<la ~~tik. ı "' ı • denben kanaldan geçmek için boş çer. Toın ve :?eter caYınn ıc atır~Uklcrl işaret ederek dcırniştlr ki: 
y ~·ual b l m U _,_ b yere nıh9atiye beklıyen üç Japon bir çubuğa benzel' ~ır .. :c:yaklarmı o. Kongrenin muhakkak surette bllcliil 

t~. ki Ge ı.:1· U:>.u.,·~~Ju. Görii;ü: lışmas YUJ\tur, ızd:! kollcktif hır ça. p . . St b l'd ay- sıunan dikkat ederlt>~ • riinitil 0 bir bir şeyi resmen tekrarlamaklığımız lA.-
"'llliJ<! nç crbırl:ği :.-ümhu . a vardır. Hasan takımı idare r y enİ nesrİvat "'\ vapuru azar gunu 

0 
a an nun nzerıne baSDıazlar. v• zım geliyor. Beynelmile: vaziyet bir 

sa but>...Ya1§:t.~ı-:- ve Genç-ler bı'rlhıyc- eden bir genc;ra1dh·. Diğer oyun. \.. .J nlmıflardır. . . va- ,.ıııın olab~ir. sene evveline nazaran dahn az deill. 
··"na 

0 
•. .• as. cular b' r: _]_ • - Bunlardan baıka ıkı Ja~n Exerc:.u: il. daha cok vahlmdlr. Fikrimce ve vakla-

kı."- vunuyorl,"r. . ır n~.cr sad<n\atılc onun V••I·'" _ Bu --'"~"'ivat ve .... n•at d d'' ı· t _ı_ cnu-1er d ·n the water e.nd ..__--_ ... uıp " _ .,. ı..-uuu .,.. puru a un nnanı en<e r - Petc:r puts his han ' . crs lan taka> edenlcrl.11 fikrince vaziyet o 
~ .. ataıarının yüzd d emnnde çalt~rJar. Bizde esas s:ı- mecmua.sının 193 Uncu sayı& zengin dir. ıets tıhe brlglıt d:'OP5 go o!C his fmg kadar vahimdir ki, ordu, kuvveti mU. 
dir li~'lle-.ıverlerden e .. ~~san mimiyettir. Klübe ve arkadaş!ar1- mUndericanla çıkmıştır. Japony• Oçlü pakta sadık . on to ı.tıe grass. Tom gets somc lo~g ~ olacalc bir ta.m:la ve mevcudu a. 
l~ b 1~ir rr.-Oess~se mure ·e~- na :kısaca:;ı siyah kırmızı renge HaY&Cıhk Vf! SPor - Türk Hava Ku. T.okyo 22 (A.A.) - ~· ~· .. B.: blts of gra~ and .:ınakes a basket. 

1~ zaıtıknalcsızln hazırlanmış olarak a.. 
~ğb d~ldir. ;e ve teşckku- Hasa~ kadar ~ğlı bir sporcuya rumunun organı olan bu mecmuanın istihbarat nezareti . aozcus~un a ven' good basıtet. Tam has ~ g h yakta bulundurulmalıdır. Diğer ordu. 

3-4 s llçlerbirH;i 9 9 tooadüıf edernezsınız. O ş=rr.d~ staıL 290 ncı sa:yısı çıkmıştır. bugün bildirdi{;ine göre, hancı~.e brain. andellwh\~~ lle ~':8 ~~ ıo! ~ lara nisbetle mevcudu az olmakla be-
l-"o eneıeri A~\ 2.' 30, :n, 32, 33, da arkadaşlarını yetiştirmekle Baymclırl•k i,şlt:rl Dt:r&"ISI - Nisan nazın amiral r oyı°da Cu;.~~-t~!I f~: does d.; ~ and ~Ctt'r go back to the re.ber ordumuz hiç.bir t~nMsızlı~a ve 
Annu Obnuut,ur. 9a3ı:_a futbol şarnp!. me~uldü.r.> sayısı yeni mtindericatla çıkmıştır. nii Almanya ve t:ılya u>hu . ~ ç. ::e The skY gets Vı!?'Y dark. Black lnhilMe maruz knlı:namalıdır. 
"1 adQ] "~ -~ V 934 d .. . . }erini kab1:1l ederek .Tapon aııcı zili: ':is re over the Jlne ~f mountalns, 2 hin tank 
'1unu ~ futıb:>.l g~ 'e ' .e Orta Bugun kıymetli jdnrecilerin c- otkları kıymet~ı şampıyonJu~tan yasetinin Üçlü paktıw~ ?cd.~f ve. ~ ~ore the boys get to Uıe brldge Vaşington, 22 <A.A.> - Harbiye ne-

""-..ıZannı şt • şam:p!yor.lu. linde bulunon Gcnçlcrbirliğine dolayı kenuilen'lı lıar_pre!le t<:>..,ı .k niyetini uı.k:b edecegını eoylemıy - the sound of thundcr comes to t.heir znretl dün iki bin hnfif ve orta tank 
•ultan" 

1 
lr. !l29, 30, 31, 32, nnıvafJakıyeflc::- dilerken karnn. ederiz. Sd1m rc:::can tir. l B' uw· eaTS. Then oome great drops ot raln, sipariş etm~lr. Bu sipariş Am~rlkan 

heııj oUdaliyetü~an (1) Ankaradan lzmire Amiral .1:'o?"oda .~ovyet er ır gı and the boys gt:t wct. ve İı:ıgiliz orduinnnın tank b:ı.kımın-
Yu...ı ilaında l bazreıleri nız ben de beraber budun.mak iste- . büyük elçısını fıenuz kabul etme - V b 1 dan techizl 1Q1n hBZlrlana..n programın 

•<.ıular yanızca kabul h . M-· k'' ... , b. 'kf 1 yarışı oca u ary: B . u - nm. um un mu r ısı e mi~tir. acı ( ki.) - hareke•· bir hıstnıdır. Aml znme.nd::ı. son model-
tıu.Jr ay evvel· h - Hay hay ... Lutfen bir ab - Fed ' tarnfınıdan hazırla- Şanghay 22. (A.A.) - D.N.~: ket etm~. - "• perde; hare. de ~00 bin dcmır mtğfer de 6\pnriş e. 

'"!:la rn w • mu teşem salo - dest alınız. Hıımamdan çıkarken erııs) on . . Japon 111skerı makamlarının eoz- C fj t> dilmiştir. 
~~i~c;ile ::~ur, lıaş;n, tehdidkar yedi truı &ı dökünecek ve arkanıza nan ibisı!det zafer yU:ışı .,o Ağus- cüsü albay Akiyamn, Şanghaydaki amusement cm zmen = eglence, «Amerika derhal harb İ)an etmeli» 
ı,.,~t-'k . . unyayı Len yarattım?» bakmadan çıkacaksınız!. Yatnk o.. tosta ımuhtelıf nnntakJlurı~ ıştıra. Japon ihtivat sınıflarının silah al- ze~~İı (bol) = top; balo. NevYork, 22 <A.A.) - B. Samuel 
·~i :I!,Yen Fa.tına sultan; şimdi danız: Ufak bir oda olacak. Yata- .kile .An!~drada başlıyacak, Izm.rde t~na çağır1lacağını bildirmiştir. • cruel CkrUeD zalim. Grafton, Nevyork Po.,t gazetestndn G}d. 

?tıı.ınia aırı.cia bir ev kızı lcada1 ğınız yer yatağı olacak. KCl!.)·ola •bitecekt:r. Ankaradan hareket e. Sözcüye göre bu tedbir ihtiynL. kiok Cklkl - t<:kme; tekme vurmak. detli bir makRle yo.zarok Amerikanın 
~c~ı ~~; rnüte~azıdi:. Ah!. Kadın olmıyacak. Ortaya bir ma~nl ko. deook hisıklctç 1er Afyon, llşak, !arın talim görmeler. jçin alınmış.... kind (kAynd) = lfitilfkf\r; cins. derhal Alınanyaya harb illın etmesini 

alcikas . Kedı gözü gibi dakikası yacaksınızl Üstünde bir ıtoprak ten. Alaşehir, ~nnıs.1, .. Menemenden lir. taugh Cirı.f> = glllıne; gülmek. istiyerek ~Umle diyor ki: 
1na ~""rn ce o'- k B' d t . u"s- gnrin 9 Eylulde '!'ürk ordusunun lng"ı ... ~.credc name <nEym) :.= isim. Hlt.ıer bıZe kendlsıne it.imad eniz ol-- J..f -.,, az... re raca . ır e encererun '-rr . s d • öğr ttl B ind l i 

bul<lu" C>cafendi; dedi; küpelerimi tüne kapıyabilecek beyaz bir tabak. İzmire gır]· diğıl' ·- dakik:ıda lzmıre Londıra 22 (A.A.) - Halen :!!i'st<~!~ist> Juı.~~:cim~~~!ek. ~fı11~enı e sulh ~e~~I i~ed~~di~ec!~: 
t)"t L Cllnuz G~attenb . . ka E - _J • • H . b d varmrc:: .::ı aoı et... Japon !_ abı'ne••ı te-kku''l ctmı· .. ol - t' uqğ]ı ._ en sıze o • - mrcxıenwuz. epsı un an ;;-:!" ı..-· 

7 
t t .

1 
tt' '"' " r- .. J!m Cclm) = iı;im. ır. Şimdi Amerika derhal harb utı.n 

~i ~kık·Yın: ki ... Bu bağın kuvve. ibaret mH. uvıuısau.ıAa e ap an ı la•·c.. ır. makla beraber, henüz hiçbir yeni George Ccorc) = isim. etmelidir • 
' b .. ı ıle ıfadc edebilecek bir ke - Ev t Bu el 'b t B n der 10 mıntaltada;ı 40 yarışçının ~Ü- hareket İttrhaz edilmia dcğikiir. İn~ Ma'"" CmErll -- isım' • ln°mltere·Je para "ardımı .. a e . n an ı are . e k -.:ı... :y· b .. ba1. ı gil h k~ . U kd v d '- .,, ._. " .,, 

I - E. llllyonım ı. şimdi gidip Mısırçarşısmdan (da • ra . 1-~Ceı>: , u musa r..a mem·.~- · iz ü umetı za ogu nıı.i va • me <mi) = beni. lı>ndra ve Vaşingtonda.n verilen ha-
'=lil, 51-0.ğfurullah sultan hazret • et) için ödağ1&cı· anher vesaire ketımi.zde ılK defa yapılacak bu- 7.İyeti hüyii'k bir dikkat ve alaka us (aı;) ~bizi. berlere göre Amerika İngiltereye yeni 

v la vı.m ' yük lbir hareket olacaktır ile talüb etmektedir. ihim Clhim> = onu <müzekker). bir yardımda bulunma:v:ı karnrlaştır-
ha.:- Bu der ,_ ·· ··k L • S ""tııncı ece 'ouyu ~enımeti 

1~ tıcy ~ t~savvur eclemezdim ... 
~"t.e ı_ •• e adır değilsiniz) .. Bu de-
~ 'l>Uyük ' 
ti lttıın 'bır kernmctc malik ol-
cı,tın sonra her ~y sizin yeclı ik-

lzdn ze1- d w•ı ,_1• .,. 

1 ......._ t:- 1oun egı tnteıırr. 

· C:.9ta{f ı:ı ••• 1' g Uru ilah sultan hazret -
t.· ......._ 1 , ev~l üb bu) u ruyorsu nuz. 
ql\i>. rıakikat' •. 1" T . .... tı ı soy uyorum. eım-

~ııtı. ı::an,<t gelince ihnini1in en 
it) ' en tnucerreb kıs.mı hangi. 

......._ Davctt' 

a Nca~c n' 'ld "k' Her şehi:;:e ilk giren ~arışçıya England <İngland> = tngııt~e. mıştır. Bu yardım tngiltereye yapıla-
ım ı eyı en ı ı saat sonra . . . O T d l . cak 425 mi1Yon d~ltı.rlılt bir ikrawır. 

sizi bu vaziyette odanızda hazır bu-~ na.ı.nı.na. hedıye ;:'erılecek, b?. VEDAD RFİ ext an trans atıon:: Bu borç İnglltere ta.rafından 15 sene-
layım eulta.n ıhazreıleril. :roncı ve tkl!lcı olan musabıka birer . Yaz temsilleri E\·ery ~ and every glrl has a na- de ödenecek ve yüzde 3 faizli olacak. 

_ Emredersiniz hocafendi?. bis:ıklet, derece alanlata da ayrıc:ı Bu akşam Beykozda me. tır. Bu müddet zarfında İngiltere bor. 
hed" ] ı YALNlZ İNSAN Our fathers a::ıd mothers give \lS Ka.rşıımdn bu kndar ailc.ıı !bu ıye er veri (:CC-Jdir. our names. İsimlerlmlzl bize babalaTJ- cun 3 te 2 sini ödediği takdirde diğer 

k 
_1 n muh~'-'ka'K b:r'ın· · _ _ı 

1 
~~ Piyes 3 perde ... 1 uruz . kısmı için 5 sene dn.ba mühlet "erile-

aoı .. ..- • ı sevıyon:ıu - - - - _. BOBSTlL ŞAİR m .... ve ancı ar veril'. kt· +--'Ii , tosund::ı mall-C b' k d. lıl b' 1 th f ce r . ..uıt;ı z par.n.men • 
e mıe en ı e e ır avuç alt~n Adepazarı Deta Spor: Kl"bün- Komedi 1 perde cıEngland» s e nnme o a place ye nazın 'bu hususta beyanatta bulun-

koydu ... Mısırçn~ısından elli ku _ den: and cJim» Is the name of a boy in m~ur. 
ruş verip ödağacı ve aireyi aldım. Ada.pazarı Deta. klllbU 13/7/1941 den Zayi - 'Ö8kUdar emvalinden abn"'k- England. '111e name of the bo;r on Bu paranın Amr'rikRdıı.kl icar ve la-
oradan dogruw C::~n .. eüzeye gı'ttı'm. ltib f 11 . ı ... the left ıs Jlm aud th<ı name of the re kanununun ncşrlndm evv. el sı~:llş 

""' .. aren aa yete ge;mıiştir. darc he- ta olduğum tekaüd mnnşuna aid boy on tlhe rlgbt ıs George. Jlm has ,_ ödcnmesınde A" • 

Kendi kendime: yeti aşağıda. isimleri yazılı zevattan 58 63 N ı edilen mn.-.. .,.uenın • Ur lkkcb ld ğ 1 2 o. ı resmi senedlınle 3472 a ball 1n hts .han~. lanıla.cağı anlaşılmaktndır. 
- Ad makı11ı bu konyak jçe _ ın e 0 u u 11An olunur. No. lı mtı.a1 cUzdruumı kazaen zayJ He wııı gıve ıt e. kick with his (Rndyo ga'l:rtesl> 

. d k f b 1 B!lşknn: Vahap Sala.hor eyledim. -"""" f t S ;ı;. in I1 bir tekm ......._ B u. 
......._ "'Unu sıı:den 

'ur r· ı 

yım e a a.yı ır tütsü üye~im'. Umumi Kfıtib: Nur"V'- GUn'i.1 .~.t oo . aü aya e on.n. e • O 
B' 1 k nd b ... ı.ııı Yenilerin\ almak ~re mUrncnat ey. vuracd:: D ki 1 Zatı gel 

rica ediyorum. ır ay evvc ar s: n ana ecel Doktor: Nuri Abdi Rona ledlğtmden eskiler.inin hWmıü ı....ı-a.. . • nl ..... 0 Or • · d ·· .. 1 ıı._ z.....u George ıs reayd !or thc b ı. w--
Ct' yarısındnn ten oturen su tan ınnzretleril. Bu Umumi Kapt.:uı: Tank Arınkan dığı ilim olunur. 22/7/1941 When it gets to h!m he wnı nlso glve 1 Beledi e JcarŞlSlildakl munyene-ti\ rl b n(' 

.... tl Jı. --. N a 
ıl arzu 

h .zre leril ece : Senden in ıkamımı laca~lml Mulıas b ve vezneda:-· Şevki Durusu Beylerbeyi Bilrhanjye malıalJesi it a 'ldclc. o (top), ona gelince o da hanesinde ~leden sonra hasta· 
d y Jı,q, eı k işi: "5a m Karıkoc Resınl Er. sokak No. s evde e~ bir tekm ~ ede 

c erseniz.·· al. Maluııud Saim Al.ınd&i İdnre nmlrl: ZilhtU Kltrkçüoglu. meldi üsUetarn Cemil Co'b notla 'Wbml ~e 1tİcu th<> ban he ı;l~s ' 1 kabul r. 
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İLE SABAH. • VE AKŞAM 
·e. , ........ IODl8 dnde ll'c ~ .... "" .... 

clitlerinid ~)'UUZ. 

IST. Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
86 No. lu illn: 84 No. lu ilAna ektir. 

Odun sa~anna: 
ı - Perakıende sat~ f"ıatı olan 560 kuruşa kesme, eve veya dütkAna kadar 

nakliye ve istif masrafı dahildır. 
2 - DUkkAnlardaid kilo ile odun satışı azamı 2,5 k~. 
Kömür satışlarında.: 

ı - Nakliyesi perakendec11e aid olmak üzere ikinci ellere yaıp1laoak sa-
tl(ılar t.Qptandır. (6105) 

~~~--------------~~ 

IST. Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
87 No. lu Uı\n: tstanbuldaki azami yapalı f"ıatları fUlllardır: 

Kilosu Ctnsl 

11 lcu.n&f 
75 • 
'13 • 
'13 • 
72 • 
88 • 
'13 • 
68 • 

~~~~~~~-----

Trakya mallan 
Tip Trakya 
1zm.tr 
Aydınlı 
Anadolu cince• 
Anadolu .-kaba• 
Şark cince• 
Şart clcaba• 

75 
'73 
60 

• 
• • 

Erzurum dcızıt. 3 10 beyaztı 
Van ve Erzurum cberıı.z• 
Kara yalı:a ve koç 

Devlet Demiryolları şletma U. M. dan: 1 
Muha.m:men 'bedeli aşağıda yaıull 3 UStıe muhteviyatı U.lorifer tesisatı 

febek.e m.aılzeme.<JL B/9/1941 tarihinde aa&t 16 den itibaren ısıraa.le ve ka
palı 2m"t usulü ile Ankamda td.a.re b<'naslıod& .•tLll almacaJttır. 

Bu lşe girme.le i.stiyenlerln liste hiala.rında. yazılı muvakkat teminat ile 
t.aınunun tayin ettiği vesütalan ve telillfierini ayni giin saat H de ka.. 
clar komisyon ttisııgıne '9'er'Illeleri lı\mmd.ır. 
Şartnameler par&SJIZ olıarak An.karada. Malzeme Dairesitıden, Ha.ydar. 

paşada. tesellüm ve 6e'V'k şefliğinden ~ır. 
List.e Muhammen. bedel Mtnü:lmt teminat 

No. Llra Kr. L1:ra Kr. 

1 
ra 
3 

10950 
1'3800 

MOO 

** 

821. 25 
1035. 00 

405. 00 

Muhammen bedeli (63500) Ura olan iki kalem drezinler lçln cellk saç te.. 
lı:erlek 4 EYUU 19U Perşembe .-;Unü saat ı~ .30 da k6'M'lı zart uauıu lle An
k&rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ıee girmelc ıstlyenlerin <4425> liralık m~~kkat teminat ile k:Munun 
tayin ettiti vesikaları ve tekll!lerinl ayni gün saat 14.30 a kadar ltomls -
~n rcisliğinil vermeleri llzımdır. . 
Şartnameler (200> kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelennde saWmakta. 

dır. (6015> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
a:uruıuo tarihi: ıaaa 

100.00 0.000 TUrk Lirası 
totM ft &j&m adedi: -

....... licart he DHI banb mumelelıal 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Maa& B&nkM'nda bmbuü W ~ tuu'RI ~ 

enuı IO MrUı tnııunanıara ~ • deta .. ııuı uıs ._.. a. aN . 
Mki pli.na sön ikrami19 dtılı~· 

4 Adet 1,000 L irahk 
4 " 500 " 4 " 250 " 40 " 100 " '\00 " 50 " \20 " 40 " 

4,000 
2 ,0 0 0 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

Lira 
.. 
" 
" 
" 
" 160 • 20 " 3,200 .. 

Dıtkbt: s .. bl&rmcıaki paralu lıir eene itinde IO lirad&n af&iı 
~ ikramiye tı.ltUlı ~ " ., fulMi&e ~. 

Kur'alar ~ • defa, 11 lıla~. ıı HasiraD. 11 KylıJ.ı. ıı 8'rba. 
ci K.inwı ıarlhler1nde çekileceto-. 

• 

SON POSTA 

Napolyonun 
Moskova seferi 

CBaatarafı 5 inci sayfada) 
nazarında bir <•hainıt, bir «dÜ§man 
CUu.9\rn mevk.üoe dü~ek istemez.. 
di. 

Kutuzof, ister iateme• bir mey
dan .mubar:ebeaıi vermek mecbuıi· 
yetm.deydi. Tam bu sırada Kutu ~ 
zofun ordusı.tna, hiç hesabda olmı
yan bir kuvvet 1ıe inızimam etti : 
Milorad.oviç" in kumandasındaki l S 
bt.n kifilik : Markofun kumand.asın.. 
da da 1 O bin kişilik bir gönüllü 
kuvveti. 

Kutuzof artık kat'i olarak harbi 
kabul eanek karannı vermişti. Ok 
ya~an çıkmış, Rus ordusu, NapoL 
yon ordusuna kartı cephe almıştı. 

Kuturof, kendi bakımından fay· 
dıunz tetik.iti ettiği, meydan muha. 
rcbeısini venniye karar verdikten 
80'llra, ordusunun maneviyatını yük
seltmek ve galebe ümidlerini aşıla. 
mak için lazım gelen bütün ted • 
hir.leri ittihaz etmekte kusur etmedi. 

Borodino harbinde iki ordu 

HiKAYE 
Teessüf 

( Baatarafı 5 inci aaylada) 
yö Savat salonda ıılnlrll adımlarla JÜ
rüyordu. Vaziyeti ınilşkUJ görmüyordu. 
Sorncatuıı. bir yemek tarifi sorar gibi 
soracaktı. Çünkü al~t' iki yaşındaydı. 
Kapı açıldı, Ma.dam Sandres görün. 

dil. Şimdi o :vand.klan buruşmuş kab
kahiisı çıngtr!lk!ı gen'' ve toparı~t: bir 
kadındı. Şekere bııtmış kollannı sı -
vamııştı . ElieriQl vilcudundan uzakta 
tutuyordu. 

- Nenl7. var llonum, hasta değilsiniz 
ya? 

- Hayır !\?:iz dostum. benim için 
pek fazla ehemmlye~I olan . avni za -
manda beni muzt.arıb eden bir şey 
hakkında sorn.caklıırım var. B:ma ~ -
c•ktan a.çı~a ..:evab vcreceğ'inlzi vade -
der misintd 

Güldü: 

- Ben her zam'.l.n ar.ık k:onıışunım. 
- Ben sizi !fördliğlim anda sevmt.s-

tim. Bımu hi6sE'tmiş m!ydlniz? 
- cHa..vdi lcoca Jdrakslz•. ilk gün-

den farkına varmıştun. 
Savat tltrtyord•ı, kekeledi: 
- Billvol'dunuz demek, öyleyee. 
- ÖVleyse M? 
- Öyley~ ne düşünüyordunuz? .. Ne 

cenb verirdiniz? 
Madam Sandres katılac1.1k gibi gU -

liiyor, reçt>l damlaları parmaktannın 

uçlarından parke!Pr'! dökUIQyo?dU. 
- Ben?.. Pılkat siz benden bir şey 

i&temediniz ld. tlAnı a;;k etmek bana 
düşme3di k1-

Dünya tarihinde Borodino harbi 
kadu kanlı ilad>lere pek. az rastla· 
Dlr. Napol,-oa Borod.ino harbinde 
Ru• orıduaumm yarıaını imha etti 
ve harbi müteakib üç, dört gün 
aonıra da Moelcovaya girdi. Fakat 
Naıpolyon Ru.. oRf..unun geri ka.. 
ian bamt'mn mukavemetini kıra
madığı ıtihi, hilha.qa Borodino 
harbinden ve Moskovanın sukutun 
dan 90nra dütmana fiddetle mu.. 
k.avemet ..gösteren, Rus halkının 
ceearetini de kıramadı. 

- Söylevin bakayım. Sandresln ot
lar Ü7.erlnde uvuyurı da ikimız;n birlik
te dol&ıJtııtımtz ırUnü hatırlıyor mMu
nM? 

Madam San:lres artık ırUlmUyordu, 

Oô'Llerini onun gözlerine dikmişti. 

Temmuz 23 

TOR!< TfCAR~T"E?ANl(ASI A.S 
J(UPONLU VAD~Lf MJ;VDUAT 

PARAN 1 BURADA -~LE 

~ 

l'ZINi 

Kapalı zari usulü De alınacak 
''100,, ton mazot 80l'oodino harl>i Napolyon için 

bir galibiyet olmak töyle dunun, 
bilaık.iıt Rwwadaki Fransız ordusu· 
nun imhasına doğru giden ilk adlml 
tetkil etti. 

Aueri münddcidlerin yazdıkla -
rına ne.zarım Napolyon için biricik 
lc.urtutu. çaresi, Moskovaya çok 
~uvvetü bir ordu ile girebilmekti. 
f ~e Borodino harbi, Napolyonu 
l»lhaaea bu imkartlarde.n mahrum 
etmesi itibarile mühimdir. Napol _ 
yon •yed O'dciueunua. ~him bir 
lcuımını Borodinoda kınnıasaydı, 
tasavvur ettiii üzere pelcila Peters
buqı üzerine yürüyebilirdi. Fakat 
Borodinodii bu derece ağır zaviate 
uğrayan bir ordu için. Petenıburga 
gidebilmek imlc&nlara ortadan kaile 
mıı gibi idi. 

- TRbU hatırlıyorum. 

- E~er o .nın ben, isteseydim ... TP-
Ş(tt>ils etııeydm ne yapardınır.? 

Gene gülmesi tutmuştu. Hiç bir şey. 

den mtit~lt olmamt<J bir kadın ha
We açıkça ceva.b verdi: 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Ankara 
Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden 

Napolyonu Moskovaya kuvvetli 
bir ordu n.. gi.rmdcA.en meneden 
ikinci bir amil de münakale yolları
nın ve imal sl\haS!t\ln fevka lade 

- Teslim olacaktım. 

Döndü ve recellerine k~tu. 
Sa.va!, bir kaz~aı:ı sonra karayı gör

mlliı gibi sok~a fırladı. Yağmurun 
altında hızlı hızlı yürüyordu. ~ereye 
gittiğini düşünmeden nehre do~ru git
ti. Uzun 7.am•m yi\rtidü. Elbi~esinden 
sular ~ıyordu. Stpkasırun şekli de • 
tışın~ti Kt>narla.rınlfrm yatmıır dam
dan süzülllr gibi s'.lzUll\yordtı. Hatırası 
kalbine ıztırab Vı!ren o uzalı: günde ye
mek yedikleri yere (l'elmlşti. 

Yaıpraktarı dHkUlmU'I al~lann altı
na ot.u1"dv ve <\lt\adı. 

Tetl<iJ<ler 
genişliği idi. Bütün bu işgal mı nta- (Ba,tarah 2 nd sayfıı.da) 
k a larlna geniş ve büyüle bir ordu men Jaa>onyanın Mihver devletlerine 
terkebnek mecburiyeti vardı. Bu ise ba~lanış!le ve ıca -;ak olare.k Japonla
Mosk.ova üzerine yürüyen Napol.. rm Almanlara oazı iptidai :nadde sat. 
yon ordusunu m iitemadiyen zayıf. malarlle de allhdardlr. 
!atmakt a idi Amerika ile tngiltcren!n bu tedbirleri 

1812 ı ' 7 E. ı · ı ·· d ·· Japonyanm harb sanayii için bir ölüm 
~ yı ının . Y u un e gun darbool demektir. Çünkü Japonya, 

dıo-garken. Borodıno> meydanında harb 1. e - 'd fpt!dat maddeleri 
k 1 k'- k , h k .k. sanay ın .... 
<ltŞ• ı 1ı1 ararga ~rı:nuş ı ı or- harl..çten it.hal e<lemediğ'i gün harb 

durum mevcudu ne ıdı) maddesi imal~tile me'igul olan bütün 
Borodinoda mevzi almış Rus taıbrikaları durur. Bunun pek tabii bir 

oııdularının başkumandal\J Kutu - netloesl olarak Ja.poıı.yn., değil başka 
zof tu. Sağ cenah ve merkez ordu- sergtizeı,tlere atı\mak, fakat Çindek! 
larının umumi kumandası general milyonluk ordusunu bile techlz roe -
Bark'lay'a verilmişti . Fak at Mıl sağ mez! .. 
cenahın idaresi general Milorado - Bınaenal~Y!t J~POnların Soyyetler 
viçin elinde idi. Miloradoviçin ku. Birli.ti aleyhıne bır harbe aırm.ek. ih-

_J n.d 19 ı..ıoo •· · d tırnallerınl akıllarından geçlrtr1er~en. 
ma.,.,ası a ,o u pıya e ve 
6 000 · ·· · ı k ·· 2 5 600 l> Beş yılda.nberi dovam Eden ve 

' ı auvan o ma uzere ' dah d devam edecek olan Çin ha.rbi-
kişihk bir kuvvet bulunuyordu. Asıl 1 nin a do~urduğu müthiş zayiatı ve bu. 
m erkez gru.punun ~umanduı gene- telt\tiı!ll çarelctlnl; 
ral. Dobturofun elrndeydi. Su ge?e--I n~ J8ıJ>On har'b s rmayiini felce u~ra
ralın kumandası altında, ccm an 1 tan harb sanayilne gereken iptıdat 
1 3,600 kitidcn mürekkeb bir pi- madde kıthtını: 
yade ve bir süvar; kofordusu bu - 3) çın seterinde tezahür eden harb 
lunmaktaydı. tekniği s&hasındaki kendi geril\klerile, 

36. 300 kişiden ibaret olan sağ Alma.nlarla bıle l)oy ölcüşebllen Sov 
cenah ve merkez ihtiyat ordııları na yetıerln ham kudretini, 
doğrudan doğruya Kutuzof kuman.. 4> Nihayet, Amerika ve İngilterenin 
da ediyordu. ihtiyat kuvvetlerle be- vaz.lyetıc_rini hesaıba katmak mPCburl
ra.ber 68ğ cenah ve merkez ordula. yetındedırler. 

7S 700 dü Bilhassa Sovyet hava üslerine pek 
rının mecmuu • · r Sovyet h a 

S w cenah ile merkez grupu bi- yakın, olan Ja.poıı sanny.ı, . av 
ag kt "d" kuvvetlerinin '"'ddcUl darbelerıne ma • · · d ·· t ta11ıma a ı ı 9• nncı or u unvcın nı . ;- w· B k · ruz kalacak. buna karı:ıltlc Japon hava 

Çünkü bu grupu"l çekı.rdegı ar - kuvvetleri ook içerilerde olan Sovyet 
layın l inci ordusu idı.(Arkası var sana.yMne ~ı muka.beleyi göstere -

.... _ .. ,. .....:.. miy~ktlr. 
Adapua.n Sulh Ceza ı.nauaem .. ~-

den: 
Ada.pazarının esti Bedii hududu da.. 

hlllnde k.oy civan mevki.inde Mart "316 
T . lı tapu ile mutasarrıf bulundutl4 
şarka!).. Atik hendek sıra& ile Çeltık.. 
harlt deresi. gaman mandıra orm~ 
ve sipahilerın han" ve harman yerı 
mevltileri: Şimalen Yüublaruı tar!J' 
bendi hendek. cenuben Sofuların ha
neıeri ve muhacir Hüseyin hane sırası 
ile atik tarildle mahdud tarlanın da
vacı Ayşe, Makbule, Kansu vesairenin 
M. aleyh Adapazannın Çaybaşı yeni 
K . den No. l evde Kanbulat oğlu Mus.. 
t.afa Namık aleyhine açmış oldukları 
lzalei -şüyu <tavasının yapılan mahke
mesinde: M. aleyh namına çıkan1an 
davetiyelerden ikameı.giUıının meçhul 
olduğundan iade edlWlğinden tebllga.. 
tın illmen yapılmasına karar vcrilmi• 
olduğundan yukarıda ismi gecen şah
sın muhakemenin muallak bulundutu 
12/81941 Salı saat 14 te Adapa.zan 
Sulh ceza Mıı.hkeınelcrınde bulunma. 
ıarı ilan olunur. <E.774> ···················································· Son Posta Matbaa.sı: 

tııeşrlyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
8AHiBLBRİ: s. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem tı.eAliCLIOU. 

Pekl, Japonyadal;:i bu kıpırdanışı ne 
ile ve nasıl izah etmek 1§.zımdır? 

Kanaatimi2ıce Ja.ponya bu tarzda 
hareket etmekle bir miktar Sovyet kuV 
vetıerinl Uza.kşarkta tutmak suretilc 
Mihver devletlerlne yudım etmeif dU
şün?Mktedlr. Nl~kim Almıuıyanın 

Fransa taarruzu esnasındA İtalya da 
ayni yolu tutml.WJ, ve mühim bir Fran. 
sız kuvvetini k:endl hududuna batla -
tnıştı. An<:ak F'rıuısada. lnhilll emare. 
lerl baş gösterdı~! sıralards. Pran..~nın 
ardından 1ngUterenln de sulh ya.paca.. 
~ına kanaat gct:rerek, hemen harbe 
ginnekte istical göstenniştl. 

Bugün Japonya da, İtalyanın bir 7ıl 
önceki rolünü oynamak ister gibi gö
rllnüyor. Yalnız burada dikkati celbe
den bir nokta vat: Datmı bir tchdid 
altında yaşamağı tehlikeli bulan Sov
yetıer Birl~t Japonyaya verdiği bir 
nota ne. Ja.ponyanın vaziyetini t4\vzlh 
etnnes!nl taloo etmış bulunu10r. 

Maamarlh Ja.ponyada Sovyetıer Bir. 
\iği alemine hemen haT'oe girmek te
maylilünU taşıyan kuvvetli btr a~ert 
".Umrenin bulundu~nu ve bu ıısker1 
.. {imrenin her an icln kabineye ve va. 
t:tvetıe hAkhn olabCmesı 1htlmallerfn; 
de g~nünde bulundurmak lt?:rmrhr. 

n-an .ltı ftlll 

1 

1 - Ankara. sıtma mücadele reisliği için muhammen bedeli 122397• lira 
c76• kUrtL$ .:ılan ve evsafı şartnamesinde yazılı bulWlan on be.şer kilo
luk tenekeler içinde .ıoo. t.on mıuıot tapalı zart usulile elı:.slltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 5.8.941 tarihine milsadl! Salı rilnü 6aM on 
beşte Ankarada sıtmıı. mücadele rıyaseti bin.asında ya.pılacaktır. 

2 - Tali'blerln % 'ı .b hesablle muvakkat teminat akçesi olan d679• lira 
183• kurusu i.hale saatinden bir saat evveline kadar nakld l'e)'a bant• 
mektUbu olarak 2490 sayılı arttırma, eksl11me ve ihale JcanW\unUD 
32 nci madd:?sl hlikilmlerlne uygun bir şekilde adı geçen yerdeki ko
misyona ven:neled. 

3 - Alınacak mazotun ~artnameslni görmek ve anlamak: için Ankara sıtma 
mll<:adele reislltine müracaat etmeleri tlAn olunur. (6131> 

İstanbul Belediyesi 
bed.. hk toın. 

İlanları 1 
------

1900,00 

3668,00 

1374..00 

148,50 Ha.5eki baıst:meSi !hanciye ve nisaiye doğum pari
yoniarı ıÇln yaptır.ılıı.cak 2 aded takim tasana. 

274,42 Belediye daire, .şube ve mavkiıorı• aıhhf tqe1t • 
küllerle saJr müesscsn.t için aıınacat ~1ı: lııllm4-
rünün naklett&rilm.ESl işi. " 3000 

103,05 Beled:!.ye merkez ve şuabatı için aııns.ca• 
aıded elektrik ampu1ü. 

Te.hmin bedt-Jleraı:ı ilk temlna.t m'iktarla.n yukarıda yazılı işler a.yrı ili. 
e.çık eıı:sutmeys konulınu.,tur. Şartnameleri mbıt ve muaıncla~ müd,bsıf 
ğü ka!ıem.tllıde görülebflJr. İhale 4/ 8/ 941 Pamrtesi günü saat. 14 de d 
encümende y:>.pıla.c.a.k:tır. Taliplerin ilk teminat m~u~ veya mektrJ! 
n ve 941 yılına :ı~d ticaret odası vesikale"Je ihale cunu mua~ st' 
Da.1m1 .Encümende bulunmaları. (6025) / 

, ...... 
~ 

1 
·--E pi.AHI 

Küçük tasarruf hesapları 1941 IKRAMIY. r1ıı 
s ik.uıc.ııeş 

~e1er: 4 Şubat, 2 J.ta~. 1 AtustıOO· 
tarihlerinde yapılır. • 

1941 ikramtyeıerı ~ 
ı aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 , 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • 

' .. 

,000·- • 
250 ıtrallk - ssao·- ' 
ıoo " - fOO"· ...... 
50 • - ~·--


