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usabahki 
b herler 

molensk 
br· bAIA 
s ardamı 

Kiyef mıntakasın

Yazı itlt&ti t«!lofouu: I0203 

daki Sovyet kıt' aları ŞaıiE cepbesltıd. ate§ hattında kurtun y-imunı altında film •imal• çalıpn Alman ıinemncılan 

tehlikede! 'jAlman tebliği! 
İngilizler bu sabahki İmba ve 

-----------------------.. 
Balta görmemiş 
ormanlarda harb 

-har b vaziyetini nasıl 
görüyorlar? ihata barbl FİNLERiN 

l.ondra iN <A.A.> - aoYYet kıtea~ 
!ıtoı!k.uvaya ulaşı:ıUıal taıiyen ·.\.imanlar~ 
tnuıı.nnidııne mukuemete devaı et -
l:tolctedıJ-. Sın.olenat oMl'inin W ll 

VJeUerin elinde olduğU anı....ı-k
t6dır. 

Son Rus t.eb~ bu mmtalaıda !ld • 
~~I mı.ıhai'd>cler vululbuld\ltmıu ııı.. 
"'r vermektedir. 

Dlter tGrıı.tlın.n tebHll. Ulaaoyada Ki-
1t.1 lllınt&kuinda SO'rY•t kıt.aatuı.ın 
'-hUkeıı btr vu1y~ oldutunu bildlr

devam 
ediyor 

Ukraynada müttefik 
kıt'alar ilerliyorlar 

iLERi 
HAREKET/ 
Daölarda şiddetli 
muharebeler oldu 

tn~ır. 
~ AlmanıariCl bura.el• ıuıa k "Fin cephesinde yeni 

G ~~ m~ ol&TJıadtkl•n Sili arazi kazandık tt 

H clsfoki ?.3 (AA.) - Fin • 
Alman kıt' alarının on günler
de Sovyet Karelisinde hemen 
~emen baltn görmemit orman.. 
lar içinde ve arazinin fevkala -
de müşkül şartlanna rağmen el
de ettikleri muvaff akiyetler Fin 
gazetelerinde b üyük bir yer a\.. 
maktadı r. 

fSlıd-detıi muba.r&t*erla yı;a.ublmak 
ta ~ Besarabya n'l\ltacıDda. l d 
·~ b1ı- rruz ha.roketi inkişaf et D ngr a, 
~~. Bu mıntakacm Bovyetıer 
·~ ~ ı imha ti • 
~ l?. • - 155 de Ru.tıorı nııoıılüb etınif olan 
~ 11\CY<1anlarında. (l;eneral ı.uıuwuo piyade ve 
"'-9t • .sYUte!erinın ne devam .Belin nıotörlu kuvvetlerıle 1 Tem 

'A.. . . r • 23 <A.A.) - Alman ordulnn muzda Siomesşalmi Fin kövün: 
~~ en lt~ıt denizinde nus dı.s başkumandanlığuun tebUğı: d h k d " 

_. .. , ,,.ı..; k en arc et c erek l\'\urmansk-
b " ~-~~ "-ltııan nak.hye gem-u.a 1 U raynnda Alm.ım, Rumen, MaC!l.r d K ~r an eni'yc giden biricik yol °" . ve Slovak kıt'aları dunnadnn düşmn- , üzerinde ilerlemegw e başla.mi" .. 

..__o nı takibe devam etmlşlerdır. y 
Şark cephesinin diğer kısımlarında hr. Şimdiye kadar fjnlnndi:yalı-

1
• büyük ve küçük ı3ovyet gruplarının i- lar taknbe:ı 100 kilometre da.. 

U•ılll• hatası ve imha.sına devam e:lılmekte. ha ilerlemişlerdir. Taarruzun de~ 
dir. İhata.dan kurtulmak ıçin düışınanm vnmınca ~iddetli muharebeler 
ya.ptığ} bütün teşebbUsleı· akim kal. olmuş ve Ruslar ancak çetin bir 
mıştır. mukavemet gösterdikten son -
Şaşırtma taarruzlarunız neticesinde Ta çekilmışlerdir En ııiddetli 

dlişman son derece wyiat \'ennlştıl'. __ ı_ 
F.in ce.ı:ıhesinde harekAt pl!n muci- munarebeler Vusminen köyü 

8 
Berlın. 

24 
hince dovanı etmektedir. Yeni arazi civarında ve R ivijeroi limanına 

ltk\ıtn.n.d C_R:ıdyo) _ Almıın kazandık. (Arkası sayfa 7 sütun 5 t.- ) 
Almaz, :n}ımnın tebliği: <Devamı 3 üncü sayfada) \._...,. ___________ __,_,.) 

~:~~n . l~i~ınr~!ı:r~b;~:arı~a E As....,.k~e~l~V~a~z~l;et :J 
tii> tttni,z::aıında d:ı. 44 tan k tal-~ ıliı J 
t Al rı-cıt ~ -·---------------

'Yeni bir 
salb 

tekllll mi 'l 
W t.Jles te sulh 

hedeflerini 
izah ediyor 

Almanya Rus harbin
den sonra lngiltere ve 
Amerikaya sulh tek

lif inde bulıınacakmzş .. 

İdare ~eri telefonu : 20203 Fiati S kuruş 

:l:stlklal beratımızın 
:l:smet inönii. alile 
imzalandığı gün 

Lozan · günü bugün 
bütün yurdda 

heyecanla kutlanıyor 
,. ...................... _..._._ ... .._... ... -···---····· .. ······ ... ··--·· .. ··············, I . 
lnönü ve Lozanın mu:zaal kahramanı fİmdi üçi.incü bir i 
zafere daha hazırlanıyor: Bu zafer, milleti bir kat daha 1: relaha ve azamete ulClf tıracak sulhun :zalcri olacaktır. 
Lozan gününün 18 inci yıldönümünde bütün Türk mil· i 
leti can ve gönülden ayni duayı ediyor: <<Allah onu 1 

baıımızdan ekıik etmeıinl» 5 

'-···-·--···-····-·--·-·-·-----·---··················-' 

ı 

lttrıarnile' • r 'l.l"'lı to-rçu fırlı::ısı . 

~ha e.dı\~Lir. nu·· ku· resmi tebıı·u-ıerden Bugün TUrklyenln her bnkundl.\DI 

Devlet ReWmiz, lnönü ve Loz:anin kahramani Büyük ismet lnönü 

S b hk 
WellM ist iklAlini temin eden ve Türk tarihi- • a a 1 Rwıya seferinden sonra Almanyanın nin en büyük m uahedesi sayılan Lo. Lozan 

YAZANLAR 

Sov'let Çıkan manalar uasıı bir ha reket tarzı t aklb edeceA'i zan anla.şmasının imza edildiil aUnün 
hakkında ya,pılan tRlıminler arBSllld B 18 tnoi yıtdön!lmUdür. 

(Arlaw sayfa 7 sütun 4 le) Bu bUyillı: günün yıldönUmli bugün 
memleketin her tarafmda olduğu gibi 

t bl Y i şelırlmİ1'lde de parlak nıeraslmle kut-

1. 

e lgvl Dünkü Sovyet tebliğinde Novograd ve en ıanacattır. 
Bütün Halkevlerl VE> 'Ünlversite me. 

~~:Ova 2, ' v olinskiden bahsedilmemesi buralarının h mslm için zengin progromtar htı?.ırla. 

Bürhan Cahid 
Ekrem Uşakhgil 

Ercumend Ekrem 
(2 nci ve 3 üncü aayfalarınd ) 

11 r::ı~ ~,~::~!.c~ ~~7~ Sovyet kuvvetleri tarafından tahliye m8 SU 1 mışlru'd(Arbsı sayfa 1 sütun 3 te~ 
tQ~ ~:ı:ev::ı~ :.?W.w . ,.._ olunduğuna delalet edebilir mi? A nkara 23 (H~uıi ) - Tica .

8 
;~-;----~:::-----...:==========~ 

~etıe l~"Cl'. , • OYO&nul - Vollnn • r e t V ekaleti Çukurova, oıta Ann- atayın K t ı B btcı .. r ~t~~~ ınu.o:id~:ı:ı mnbare - yazan : Emf'kli general K ... doılu ve ,rrakyadn bu seneki mah. ur n UŞ ayramı 
er~ in . &U ün müoayaasınıı. devam etmek • 

<1 e:- b n d1ller mı~lımnda ksı)'da "hl' •- B b t di Bu 1 •· h · ı ı "' l.r h&.dııı. • it Dünlü yani 2 2 Temm uz tcın ı yu&erı esara ya mıntak:asından e r. surete muata sı e dogru-
~MJi Y'iıd 0::ı::~~,;r. öiiQnanııı Sovyct tebliğinde ge ne Pskov, Smo D inyeste.r nehrini geçerek Podolya dan doğruya temas edilmekte ve 
' il ltuvveU'!rlni • dallW.laa. dils- ,.,w.lc ve Jitomır mıntaka larında şjd- arazisine siren ALnan _ Rwnen arada mutavassıt rolünü oynıyan 
\> lin b 1 • d •w• L ' 1 b e 11.tf! ' top, blrooı.:: nuı'dııell~Ufe' dc-tli muhare e eıın evam elhgı a.ıt <' ımnın ıı o rduların yan ve (Arkası sayfa 7 ıi.itun 1 de) 
tb-. r hath eillın!ım lt~.naın etD\·ş. · d:rilmiş, fa kat Novograd Volins. .-orileriııi tehlikeye düşürc.:ek bi 
~3/li ki mıntııkasından bnhscdilınenıi~ - vıu.it"ete gelmelerı 1'l'rıısırw.Ja 11.e r 
~it ~~unu-. t;•~. l111cJi~ 1 tir. Sovyet orduııunun. esn en $on ri çe~ilmeğe kcırar vermıv olduk! : 

1\ Ua,..,.._ an tMyarc ... ı, vtnlaen M()I<- bir iki gün içinde bilhae&a Lenin - rın hükmedilebilir. 
8 

... ,c tıı.arrm: t~Q!lde '-"- ·ı K" f 1 t k 1 d b" o·· L •• Al 141ıı.rdı · · i'rıid n ıye m n a a arın u ıra2 una.u man resmi t bJ•W•n.d 
J.ı.la ,::_ Tayyıı.rt' clafi bQtary;ı. • fazla sıklflk bir vaziyete geldıği şari: Cl<ıt>he•inin cenub klsme dıgı h e 

~ ... c ıı.vc\lArrmıT, düşrtııı.nın f . • bl'wl ·ı h • ı • ın ~ a. 
k.~ tara eymh Tt".srn ı te ıg erı e u.ııısı tc.aı.ntın muvaffakiyetlc· ink.i f • . dat:i ~ .M~"l:k<."\'UR. nr. ,l.nynaklannın verdi.iden haberler - ~en Vt; cephenin muht rf b~~tl

to. .. ~ tıı ~ ~r. Dl.işmar. t&:ryaN- den anlacılınnkta idi. Bu sebeblc, ıoieri:'ıde kut.lltllmıa 1 e 
1 

_. ,.~ 1.f-
... ~ ·• ~nbal•nnı şehre var. • d .. nlc . S t t bl W• d N Q. .. o an mımten 
~ Üfl O' R.k hedef ~t-ı ger U U .ovy: e ıgın C • O· -.O'Y)·f!Ot t~~kk.Üİİcrİnın imhnsına dc-
ı-._·· :tlb tlıht" bu -•· ,•ogra<:I - Volınııkı den baMedıl - va m 6dih-ıektc ld v d b . 
-ı.uı ııtıı..... ,a ray:\ ıı.t.m-. mf'C • • 1_ f' d ·· o ugun an ahsc. 

-~ ıbıl"JJtılınışlerctır Şenre m mc91 15-e~ ı) etın e:ı burasının dilnıek.tt: olması dı> yub 1 k" .. 

Son dakika: 
~~-

Şiddetli yağın rlar 
arekatl işkale 
başlamış! 

~ ru1d birk11ç cı~ın"a:ı t~yy-:- Sovyet kuvvet],.n tarnftııdan ınhL- iMuızayı hir d,, .. k ;ıra ı rn~-
~ b1t tl:ın~ •-ı. rl. hedcf'<:re ) e edilmiş olınnal gibi bir mana eOcı Mufuar_h ecel~,.. • .t.d abr t~r.ıd Londıa 2-! CA..A.> - Ala:.nn rMiyoS"J 
.. . """''" . k 1 ~ 1 s . . n ' c 1."'Ul2. (' \1 mu dlliı ı n~' ..._ ~1 'llma::ııştır. C::ıkım ·arı ması :> o ursa ovyetlerin la~azey: tam mana ile t "d d • ' iilll5t c_...ıooinde Sovy t kıtaatı. 
'" 't •'- ,_. W ·ı· a 1 • p d l t. e:yı e e - nın ın·-..,niA"'n -'- t. ~=--- ..... söndilrU!m~ıur. Stvil şnn;;ı l ı e e.a.ı >ı o o ya ce11. ~ t-.a&İ' malum11t 1 d ............ e m .... avome inden ve 

et{)~ 6lll ve Yara!ı ve.rdır. Bir daki op rı • . aıa~n K:iyef ii. ğın.;aın hıı bottu~tıt k"•"i b" o lrr:_Jc··' - hnrokıl.tı lşU! bd01: Y•.t:ınurludan bah 
n tayynre 1 dilstirl!lmüşLUr. zerine:tllzyikl fJnı 1-\er~ün• biraz da- verebilmek j.-l.1 he.d . • . ıı ı.~ um netnıi:,t!r. 

tnıi:'-- h t k · , "ı. • Al 1J. ,_ • ...- 11 ıa,.ıer n goııtere s . 1 1 ~ ~ .,...ı ~bit cdlbnclct-:dir. a ar ırım11 tn otan n n aı.uvvet - ceı!i yeni inkio.\flu•" · t" d"I pıı:cr, 6 ma c~~!ııd«ll! AUn.ıı~ 
il.re yıh· kt l • . (' 1 ,:ı. ' • ./ .. • • " ın ı? ar c ı me.. kıtıuıtT':l t.a.ltv dl! '" l :mı;: ye· ur. cnnııt_ e ı :oı. ve c undap da (Devamı 7 nc'ı ..... yfad") · ·- •Y• c m"' o duğtinu 

.- u blld!.rmi;;t.lr. 
Haı.,.da Layr.m 1'-P"" l-lc 

~ Y uııı 3 Oncü sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün Resimli Makaleı 
--··--

Lozan 
\~-----Ekrem U,.Jdıail 

Londra borsası 
Londra. 23 CA.A.) - Borsa bugün

kü açılışında sa •lamdı. Ko•tarda de
liş1kl!k yoktur. FiaUar, yilkscl:t.ir. 

SON POSTA 

=Evvela düşünmigen sonra düşünür 

Roma, 23 <A.A.) - Ofi: 
İki tren. Bales istasyonunda mUsa

demc etmiştir. Enkaz albu.dan on lJd 
yaralı ı;ıkanlmlştır. 

Afyon Valiliği 

Temmuz 24 

Sözün Kısası 
Lozan 

Rwıal ..... 
111'7 -TcınınıaS 

11 

E. Ekrem Talu _j 

TEMMUZ 
bl •••• 

24 A,.~ .... , 
so Reı•I .... 

1941 

PERŞEMBE 
GU!lif.Ş 

:;,. v. 
ti ,9 

9 15 

c. Ahır 
29 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Ankara, 23 <Hususi> - .AbOn Vali
liğine Dahiliye Müsteşar Muavinl Dl
cioğlunun tnylııi yı.lksek tasdik& .ikt1- ıt~~l.:J.:::J~.J;._.\l,=ı:::-~_. 
ran etmiştir. il 



24 Temmuz 

ı ini 
i tili mı 
ed.liyor? 

Japonya 
ültimatoJPO 

verdi 
erikanın 

ponyaya 
bir ihtarı 

Uzakşarkta vaziyet 
vahamet kesbetti 

Uzatşarktn, Ja.ponyanın taklb ede
ceği hattı hareket ve hedef şimdi ta
v~ ot.mtş bulunmaktadır. Japonya 
a~aya saklımı:ıktan ziyade Hindi 
Otnı. ile meşgul rJlmasn karar YermiŞ
tir. Gelen ıhaberlere göre Hindi Çini 
"~tetı etrafında Vış.; hük:O.metile te. 
ın1131ara başlamıştır. 

l.ondra Vi§i'ye hücum ediyor 
Lcındrn haberlerine göre ise Mare. 

08.! Petıen bu hu&Uôta Japonlara nıü~ 
~ekarlık g~nneğe razı olmuştur. 
QU surotıe Japonya Hindi Çinide b 
~un deniz ve hava üs\erı elde etm~ 
e ça11ŞaCD.ktır. 
l.ondra bu yüzd~ Vişiye çok aıtır 

~Ueuın1arcıa bulunmakta ve şu mlita
ea.yı ıleri süımektedır: 

1 

SON P OST A 

' 
Halayın Kurt 
Bayram ı coş un 

heyecanla kutlandı 
Kahraman ordumuzun geçişi on binlerce 
Hataylı tarafından tezahüratla karşılandı 

1 !, ............. ................................ "){ 

= İzmirlilerin illi = 

Şefe saygıları 
lznur 2 3 ( 1-lusus.i) - Bele

diye Rcisimız doktor Behçet Us 
bu Cumarte3İ günü An~nraya 
giderek Milli Şefimize iz.mir -
lileıin saygılarını sunacak ve 
İz.miri şereflendırmclerini rica 
edecektir. 

Bundan başka bele.diye rei. 
simiz Başvekil'miz Dr. Refik 

Antakya 23 (A.A.) _ Hatayın Kahroman ordumuzla mektehli- Saydamd!ın fu rı açmasını di -
kurtuluş bayn.ımı bugün bütün Ha- ler gençlik tcşkil.1tı ve esnaf birlik- Üyecek, V .:killeri ve meb'usla. 
tayda en coşkun tezahüratla kut - !erinin geçişleri bu merasimde ha - rı fuara davet edecektir, Dok -
!anmaktadır. Bu münasebetle An. zır bulunan on binlerce Hdlaylı:ıın tor Bchç~t Uıı radyoda fuar, 
takyada şehır baştan başa milli en içten- şevgı le7 ahunle karşılan - İzınirin imarı ve faaliyeti hak-
renklerimizle süslenmiş, Ebedi ve mı~tır. kıııda bir de konferans vere -
Milli Şeflerin büstlerine yüzlerı:e Bundan sonra valimiz l !atayın . cektir. 
çelenk konmuş ve guzel bir geçid Meçıhul Şeh-idler abidesinin açılış \ .............................................. ol' 
resmi yapılmı tır. Mera~imde baş.. törenini yapmıştır. 
ta valimiz &lkmensiier olmak üze- DenİL sporları 
re tuğbay Şükrii Kanndlı, Hatay 

2 3 
(A A ) B ·· 

meb·usları, Adana ,.e Maraş he - Antakya • · - .. ugun 
l ·ı b. 1 · h lk hazır bu- Hatayın kurtuluş bayramı munııse-yet en c on ın erce a ı d 6 ,ı,··ı · · 

l t r .. ı· ıı·klal mnr.c:.i)e betile .rskendenın a o genın ış-
unm~ ur. orenc s .,.... b.. · k d · 1 

ve şanlı bayrağımızın şeref direği. timkile uyu cnız s~or arı v ya -
k'I ·ı b lanmı ve bunu pılmıştır. Akşam da vnlı konagında 

ne çe ı mcsı e aş ş k 700 kişilik bir gardenparti verile-
valimizin bugünü canlandıran ço . ·1ı- k r t 
h 1 b . · •-=ıe Hatay mcb- cek ve gardcııpartıye mı ı ıya e • 

eyecan 1 ır nuuu .. r·ı . . d . t° k d 
mu Cevdetin bir h itabeai takib lerık'lle d~y u enmu: e ış ıra e e -

l . . ,,,. ~ er ır. ey emıştır, 

Dlakl 
sovyet 

tebliğleri 

1 Boğazlar 

Montrö zaferi 
yıl dönümünün 

hariçte akisleri 

Alman tebli ği 
l lla.ştarafı 1 inci aayfadn) 

Moakova tekrar bombalandı 
Mühim Alın n tayyare tcşekklillcri 

dün gece yemden Mo lto\•adakJ askeri 
t.esısatı bomb rdıma:ı etınişleııdtr, A
ğır ve en ııtır çapta bombalar Jıedcf'
ıere .sa.bet ettlrılnııştir. Çok büyük 
tahribat olmuştur. Çok mıktıırdn yıın
gın bonmaları da atılmıştır. 

Bundan evvelkı gece çıkıırılan ynn
gın)arın ela.n söndlirillmcmlş olduğu 
gorulm Uştilr. 

ingilız sa:ıuııerı açıklarında Alman 
savaş tayyareleri beş bin tonluk bir 
Wcaret geınisınl batırmışlardır. 

Dün gece Humber<lekl Iıman tes sa
tma, İng.lltcrenııı dot'll ce.nubıında bu. 
lunan muhtelif tayyare meydanlarına 
taarnızalr yapılmıştır. 

Finlerin muvaffakiyelleri • 
Helsink1. 23 <A.A.) - Salfıhiyetli 

bir membadan bikUrıldiğinc göre son 
24 68.at içinde Pinlaııcı!ya kıt'alnrı şark 

1 ,. . . 4'. • ı 
: 1 ' . · .. ~ •, . ·~ 1 . , . - ... ~. . . . .~_ . :• . .'./' 

Gemisini 
kaptan 

kurtarana 
der ler 

Sayfa ! 

birkaç cün evvel bir JnglUr. nJımsı, in
&ilterenin Finlindh·a ile ~imdilik mfi • 
na.sebeUerlni kesmbecctfnl, fakat bu 
hususta ileride karar vermek hakkının 

yazan : Selim Ragıp Eme~ mahfuz ıutuıdutun.1, had t"lerııı St"yir 
ve lnkişarlarına göre hareket cdllece-

B u harbin arzet•ıtı türlıı hususi-ı tini bildirdi. 
yetler \'e ı;nrnbetkrden uman Finlandiya Sovyct Rusya ile lı:ırb 

zaman \'e sırası dll-'S&ukçe bah edlyoruı. halindedir. inglltere de SoV)ct Rus\·a
Bu:iin, bu Sı1sileye bir yeııh;lnl daha nın Alman - ı~.u harbi mıiddetince 
ilave etmek fırsatı hfı ıı olımı;ı bulu- müttefikidir. I>uşmıı.nın (lu manı be-

nim dostumdur naxarlvn;lııe ı:-ore 1 lnnuyor. 
Malüm olduku üzere Alınıanyanın limliya İngiltere ;ıe Jıarb Jıaı:nde bu. 

Sovyet Rusyaya ı arşı harekf'te geç - lunur bir memleket telikkl c:dilmcst 
mesi, İngilterenin Sovyet Rus) a ile lazım gelirken bu, yapılmaılı. 'e or -
derhal bir anlaşma yapmasını intaç ta~·a. bu muııas .. betlc, eı.kl ııaıari) eyi 
etti. Bu, ilk beyan.lar.ı ı:örc bir ittifak değiştiren muaddel bir formu! ç1ktı: 
değildi. Az zaman sonra inrılh: baş - Düşmanınım dü")manı her zamım 
\Ckillnln bir hltabcsllr htıklkı mahiye- duşmaııım d<'ğildir, formulU ki blrrok 
tini cösterdi. Anla ıidı ki, itllııfıı:ımenln milletlerin var.lyetlnl ele çerçeve i içine 
akdi sıralarında buna verllnıi olan almaktadır. 
mana ,.e mahl~et yanlı: olmuştur. Jn. Görülıiyor ki hiıdl elrrin teakubu 
glllcre hiikiimeti bunu bir ittifak ad. karşısında mllletlf'r nnısı mitnRscbet
detmektedir. Yalnn:, wz anısında mup. lerin dünkü şekilleri ne olursa olsun, 
hem kalmış bir noktA ~ore llişml Ur. arnyn hakiki tezndlartn hulül t'tmesUc, 
\'e sonradan da ta rlh edllrnemlştir. ı ayni ~ikamet ve ayni mnhlyf'tl mn. 
Müphem kalan bu nokta. ittifakın ta- hafaza edemlvorlar. Jlaulannın -~lıde 
rafları hakkındaki ifade ilıtlyı:ıtıdır. vefasızlık, hat.t.ü knhbellk olmak uze.re 
Tar.ıflardan bir taııf!Slnin İ ngiltere ol. vasıflanıtırdıkları bu bed:ılıat.c rcalıte 
d utu açıktır. Diğer tarafın So\'yf't R us. dlyenter çoktur. 
ya olduğu da meydamJ.- bulunmnlcla nu da gösteriyor ki dünva yfüünde 
beraber, bu lttlfaknaıneden balısolu - esaslı bir kıymet dPtis.ilrllltt 'i' t.-ı;.ı,ı,; 
n urken ka.J7jı tarafın Ru milleti oldu- inkılabı vardır. nütün hiiner, vazhetl 
tunun kaydedilmesi ikidlcr arasında gün ün rf'allteslne uvdunnıı.kL'ldır. Bu 
bir tdrik yapılmak istPndlğl ıııss:ııı fikri, atatarımı7: rnk daha rn•el u Şf'· 
dohrur gibi olmakt:ul.'.r. kilde ifade l'l•mlşlerdl: 

tlzerinde <!unnıy.ı lıızum hissetme • GemJsinl kurtaran kaptandır. 
den sade<-e işaret etmr.kh• iktifa etfitl- m ı;; 
mh: bu noktadan sonrn bir dlierlne te. ..5.f;,,, {/C,ıt::a.at.~ (_,,"'"" 
ma.s ebnt'k zaruridir: Of'ne bundan - 7T 

Eski Irak Başvekili 1 

Türkiyeye geliyor 
Odesa 

bombalandı 
~are.şal Peten Fransız lmparator

lUğuzıu mUdafaa.ya sö~ vermişti. Fakat 
bu Sözünü ancak Surlyeye ka?'Şi tut.. 
tlı.Uştur, JflQOnlar ve Mihver mevzuu. 
habs olduğu zaman Peten bunu düşün
tneznektedtr ·• 

Muannidane 
muharebeler 
devam· ediyor 

••Türkiye Boğazları 
azim v cesaretle 
müdafaa edecek,. 

cepllesınde yeni .:ıliyük muvaffakıyet. Tahran, 23 CA.A.> - Royter: 
ler kazanmışlardır. Bır Fı.n hucum ı Sabık ırak başvekUl Rnşıd Ali, bir 
müfrezesi Ladoga goliıniın şarkında müddet evvel re!ıkı\smııı ve çocukla
ve SOvyet t.Qı>raklurmda kendısinc a. nnın iltica ettiği Tüıktyeye gıtmck U
dedce ook Ustun 3000 klşılik bir düş.. zere dün Tahrandan hareket etmıştır. 
man alayını imha ve ayni zamanda 

Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

(Radyo rattM5l) 
Eden•in beyRnatt 

Londra, 23 (A.A.> - Bugün Avam 
~arasında hariciye n11.zınndan ce
nuııı PnsifUt vazıyeti hakkında beY9 • 

ltatta bulurunası istcnilmıştlr. B. Eden Mo~ova, 23 CA.A.) - Sovyet ıstih-
~l cevabı veıuni.şttr: barat blirosu tarafındıı..cı dtin akşam 
ıı ~Uz hük(llneti Japonye.nm cenub neşredilen tebliğ: 
el lno Cinisinde deniz ve hııvıı. üsleri 22 Tem.muzda kıt'alannıız, Petroza. 
-lli de etnıck için blr harekçte tevessül vodsk, Porldıof, smolensk ve Jitomir 
.-'? ttnQe o haltkındı:ı ısrarla ge. b .,,_,.._ utıarebeler h':!.. \ı~r kt.adır. B u 1St1kamet1crfndc ...,.,... 
~~ 1 b 1 ........... ı......ıtr. tı.ı ler ~ ese e3i il.klonda -. ~ ~in -ır ıın.ımlannda lotaatın 
ll"i~ ~a 'ıto.rşı başladığı neşnyaua vanty.ettndc to•ara d<*er mWıinı d.,ğl
'nıı n ;...suıı.!!.~ t.csa:IUf et~i için bU. şiklikler olmamıştır. 
~aaaa ıı 0-:~ bulunmaktadır. Buna 22 Tomnuuıda hava kuvvetlerlmız 87 
b~K Brt~"1ıecıen istüade ederek düşman tayyare.si dilşürınlişlerdir. 14 
eı bsııı tUyeıfflrıtrı. bu memlekete tar- tayyaremlz kaybolmuştur, 
~~ '~ ınevcud olduğu hak- Mütemmim malumatıl ı:örf', 21/22 11 bı~rln to.rnamen asılsı..z ol- TemmftZ gecesi Alman tayyarek!ri ta-

li fi· ~c bahtiyarım. rafından yapılm~ğa teşebblls edilen 

Montr~ mukavelesinin imzasl 
yıldönümü Avrupada da akisler ~ 
yand1nnıştır. 

Macar radY'<>Bu bu mukaveleden 
bahsederken demiştİl ki. 

u- Son :.:ıı. m ıınlarClıı b r takım 
d ovletlc r Boğaz lara göz dikmişler
di. Bunlar Lılsin ler kı 1'1'rkıye Bo -
ğıı.z lau şimdiye kada, naı.ııl müda. 
faa eunisse, şimdiden sonra dn ay
ni §Ckilde azmıle ve cesaretle mü ft 

dafaa edec.ektir. 

Bükreş radyosu da fUnları söy -
lemi\rtir: 

«- Boğazlar hakkında bir müd_ 

muhtelif cinsten harb malzemesi iğti. 
naın etmiştir. Cephenin müteaddıd kı
sunlannda mühhn Sovyet teşekkülleri 
ihata edilebilmiştir. Dl~er taraftım 
Sovyet Karelıslnde sevkulceyş bakl
mından ehemmiyeti halı blrçcık yerler 
i(ıgal edilmiştir. Düşmanın bütün eep
h& boYUnc çekllmo;c -.· yeni .ınc\'Zl
lerde yerle~nek teşeb!:>O tinde bulun
duğu :ı:nnnedıl:neı~tedır. 

Leningrad, Moskova, Kiyef 

llıataBlıoI, 23 ~ndı Çini'd e kütle halinde akın esn'lsında 22 düş-
bıartn-~orc ır A.A.> ~ Verllm marn. man tayyaresi dliq""ilrülmilştür. 
-~ ın;.'.. ınctı Cini hlikO.met' Cu k'l · rvtncıa ~ .... ıu Ja.ı:>onya b .. ilk 1 . 

1 
- Alman bayr.\kları yarıya çe ı mıf 

hı:...: n \TiOh , uy e çısl ta. (AA) R ıe . 
Y\131er ~Y de Yııpılan bazı teşeb- lılndra, 23 . . - oy r. 

:
1
u ~Usıer e Rnnoi'ye dOıunüştUr. İyi malümat alan bitaraf kaynak.. 

Şar:k cOJ)lıeslnde n keı1 harek ıt in. 
kişat ctm<'ktedır. ~man kuwetlerinln 
Lenlngrad, Moskov ve Kiycf üzcrıne 
ylirfultiklerını Moskova dahı kabul et
mektedir. Bu sebeble bu şehirlerin pek 
kısa blr zamanda düşeceği tahmin o
lunmaktadır. Fakat, Almanlerın Mos
kova geıulerinde muvıı..tfak olup olma. 

det evvel dı~'irıda bazı emeller yacaıkları henuz şüphelidır. Berllne 
beslenmişti. Kardderıiz ve Akdeni- göre Ruslar son ~i.ınieıdeki harekft.tta 
ze açılan Boğazların bir hücuma ihUvat kuvvetlerıni de kullanmış bu-
uğramasına Türkiye mahal bırak. lunmaktadırlar. (R.14dy,l gazetesi) 

ıı'?lnt<ie h 
1 
Ja.ı>onvanın cenubi Hin- !ardan gelen haheı-lere göre, Baden 

tln!ı llltli Oin~ lın:ı.sı hakkındadır. kolordusunun şarıc cephesinde verdiği 
m1yacaktır. ı> Merk~:ı:de 

Alman ordularının merkez cephede
ki lıarekeUerı göstermektedir ki Al
manlar ikı ~uryoluııu, .şnrktan gar. 
ba varan d~mlryoWe MCl.5ko\·adnn ı.c-

lfı<tet Şefi gen ki Ja.ı>on askeri heye- zayiııt ımlinas00etilc constanz·da ve 
.. Ilı era1 Sumitsa nm fevka.. ,__.,. 
"Cctiliyor. talobıerd'! bulunduğu zan- Baden vilti.Y'etmln diğer şehirler ... ""' 

Alman bayrağı yanya indirilmiştir. 

Va · Ü ltimatom o--

ter: Şı°Rton 23 <AA.> - Reu - Anglo • iranian 
Ôğr en.i.ld • v • 

lrıcti HıncU ıg~~·~ ~Öre Japon hükn- ş ı·rket·ı Japonyaya r ~tafınd C.:ınının taınarrule Japon 
~ntrıasını t 1 \askeri işgal altına a-

etlı 'bir .; ~ eden 24 saat müd- petrol vermı·yor Çıni hüktı u ti~ntomu dün Hindi 

..\:h?e vermiştir. Londra 2 3 (AA ) _ Harici -
. Yaşin..- enka.nın ihtarı 

Cı}"e rni2""t on ı 3 (A.A.) - Hari- ye müsteşarı Mister Law, d ~n A -
fa. ..., ~rı M •v.• il vam Kamarasında sorulan bı~ sua. 

ıtı aaat 2 . w e es, bu ak - f . 
'll'ıira] N O d~ Japon büyük elçisi le cevab vererek Anglo - rıınıan 

M N Otnura yı kabul etmiştir. petro'I kumpanyasının, J pony>a ile 
de aık ~nura, haricıye nezaretin - aktedilmiş olan 1940 tar;hli an. -
'\-~-ha .8 • görülen bir zat değil?ir !aşmanın fcı1hcdilmi, oldugunu bıl
<lıiti h~~ nezaretine davet edıl - dircüğini aöylc:miıtir. Bu anlaşma -
l>onya erı tanı Amerika'nın Ja - ya göre mezkur kumpanya Japon. 
til h Ya Yeni bir ihtarda bulunma- yaya senede ı milyon varil petrol 
lcrin azı~andığın ı gö teren alamet- aatmak. m ecburiyetinde bulunuyor
d..;f Çogald ığı bir zamana tesa ~ 
~tıncktedir.d ;,;u·===========:== 

d.icl cdcrika hükumeti, Pasifiği teh - bir h&reket bekleyın!;o;. Hem de bu h a
lile h en askeri barekii.t rnünruıebe- reket pek k16a bir zamanda vukubula.. 
t?ıctik Urada uthün muhafazasile A- caktır. 
tı<b..._ üt\Ln a lakadar olduğunu Ja • oıt-er bir suafl' cevab veren albay 

(Radyo gazetesi) 
-----Q--

Libyada harekat 
K ahire 23 ( .. A.) - lngiliz u

m umi knran;:ahınııı teLliğı: 
Lbyada: Tobruk mınt.nkası nda 

dcvriyelerimizden bari dıi~ gece 
çok derin b;r niıfuz harekeli Y.~p
mıştır. Oüşnıanln mühim bır rr.'. ~ -
sademe vukubulmıımışıııa da d~ • 
mana hir mikt.:ır zayiat verd.ırıl -
miştir. Bizim zayiatımız hafıftır. 

Diğer Cl"phelerde knydedilccek 
bir şey yoktur. 

Bulgar Başvekili 
Romadan ayrıldı 

Roma, 23 CA.A.> - Stefani ajansın
dan: 

Bulgar başvekili Fıtof'f ile Bulgar 
harıciye nazın Popoff, saat 12.36 da 
Bulgaristrula dönmek üzere Ostl lstns
yonundıın hareket etmlşlerdır. 

San'athar 
D ün öldü 

Afife 

''YO.ya, 'h Knox, şöyle demiştir: 1 
lar edecektir, pasifikteki Amerika donanması, A- Türik sahnesinin ilk k dın san'at 

V6vı Va2iyet ciddi merlkaıım Uzakş:lrk sıyasetıui talıblk kan Afife, dün mahrumiyet ve ız.. 
~"ı.n ~' 23 (A.A.) - Meb'. etmek için lcab edecek her şeyi ~ap:ı- tırab içinde kıvrandığı Bakırköy ~ l• l'ncclis:i harbiye encümeni r~· ettedir 
t. ... 'YJ M cak vFazıy _1_~. m··~ .. kereler emrazı akliye hastanesinde hayata 1"'\!ı ' ay, encümenin bütün yap- ransı:u-.. ~.-.& u._ .. I . k 
ll"itı 11 top} ntıdan sonrn beyanatta Hanol. 23 (A.A.) - Royter bildiri- goz ent11 npan:ıştır. 

l:.rıt tak dcnıi~tir ki: yor: ı Afife, mutens ıb, muhafazakar 
~l.ıtı:ıi crnasyonal vnziyet, halkın u- Prans12 Hindi Cinl umumi v:ı-l'si a: bır muhitte ilk cleiıı sahneye ayak 
~~tı J'~tle 2'.ıtnnetmekte olduğun • mirol necoux ile .Japon askı>n heyetı atmak cesaretim göstermiş ve 
·~ı~a cıddidir ve süratle va - :reısl genera~ Su~ıt \, hu~~:~tı:~~~: san'at uğurunda kendini feda et • 

A~~edir yeni tallın a ıı z.1 '1 f k b 1· 
· -.ııer;ı__ batının tatb katına aid hu usatı mü- miş eragat ar ir ürk kadını -

ll4l bahriye na:ztrmın zakere ediyorlar. dır. Senelerdl'nberı sefalet ve ıztı. 
,.,,."~,._ sözleri J .. ta1eblen" b · · d ı d N h t 8 1..-ı aıtı~ton 23 CA A.> - Dnhriye na: apo:ıy .. nın ra ıçın e yaş > or u. ı uyc ay 
'ttl(:?' ltnox !:>t~Un gazeteciler top- Ha.nol. 23 <A A.ı - Royter evvel tekrar h'\stanrye yaım:ş ve 
) ~a~ dtırnıştır ki: Resmen teyld edlldiğint? mızaran Je.- müptela olduğu hdstalıktan kurtu-
" '<la .,~ ktaıtı '>On nk'ıŞaflara Japon- ponyanın Vıohy bUyük elçisi ccnub 
"tıı .... n.... k Çinisi d b k la ı !tl t leb lamıyarak vefnı f"tmiştir, Cenazesi t.. o it -ur onulmuş olması. dUmra- Hindi n e azı ·o Y ı ar a 

•• \1ıııı: ~tnda vcnı askeri hareketle- etmiştir. Bu husuııta henUz tafsilM bugün Bııkırköyünden kn ldırıla _ 
u ~~~11.,'lı gösterir. o ra1arda mevcud d~dir. caktır. A llah rahmet eyleain. 

u. ımcndlfcr bat-nıngrada giden u.tllCI ş 
tını vumıağa g yrct ebnektedlrler. Bu 
suretle mnre.şal Voro ıot•m şlm.al ku~ 
vetlertnln Moskova V<' iBrJc:a rıc at ha 
lan .ıı:es.ıerek bu kuvvcUeı:ln Jır,hası 
gayesi güdUJmektoı:lır. i) 

(R d~o ıı zete 
Alman ltarckatı inkitaf cdjyor 

Oelcn haberlere goı Alı:n'ln hare
katı smolt'n k şimal do usunda ş hre 
ı60 ı 70 k ıometrc m f de bulunan 
Orlof bolgcsine Jcad r ınkişaf l'tmlştlr: 
Bu hal> rlcr dOğt'u Is Alman ht>defı 
do nıdnn doğruya ~ a Mo kova ve Kale 
nin şehfrlc'1dir. ı Racl)o !l".tzctc il 

Fransız gönüllüleri 
Vichy 23 (A.A.) - Ofi: 
Bo~eviklere knıeı hatbe ı tirak 

edecek olan Fransız gönüllü ld -
yonuna mensub büyük ve küçük 
cüzütamlartn L:adrosunu Fransız gö 
nüllü stıbayları teşkil edecektir. Bu 
cüzüıtan&r Fransız kumandanlığı 
altında bulunacak ve F rans,z ku • 
mandanlığının emirlerine itaatle mü 
kellef bulunacaklardır. Her sınıf _ 
tan teşekkül edecek olan büyük 
Franşlz krt'aları bolşevik Rusyayn 
karşı lhn~ederı müttefik kuvvetle -
rin !başkumandanlığı emrinde bu. 
lunacaktır. 

Bir Sovyet flrknsı imha edildi 
Berlin 23 (A.A.) - Smolensk 

mıntakasında 20 Temmuzda cere
yan eden şiddctlı muharebelerde 
bir Sovyet fırkasının tamamı ihata 
edilmişti. 

Bolşeviklerin ümid izc.e yapt k • 
ları çıkış hart·ketleri §İddetli muha 
rebelerden sonra Alman piyadele
ri ve tanklıı.n tarafından tardedil -
miştir. 

Sıkı saflar halinde taarruz eden 
Sovyetler daha Alman hatlarına 
varma<lan mitralyöz ateşile ycıe 
seri imişi erci :r. İki gün süren muha
rebelerden sonra Sovyet fırkasının 
tamamı imha edilmiıtir. 

İngiliz - Rus 
görüşmeleri 

22 Temmuzch. Alman harb tay
yareleri Odesa li'.!2!.!lına hücum et
mişlerdir. Bü:>ük yangınlar çıkarıl -
mış ve ehrin garbındaki askeri 
hedeflerde inhluklrır vukubulmuş -
tur. Petrol lımaııındıı petrol depo
larına da isabetler vaki olmuştur. 
Limanın bu kısmında arkasından 

Londrn 23 (A.~.). - Sovyet büyük yangtnbr çıkan bir çok in -
büyük elçisi M. Maıskı, Mo ko:va - 1 filaklar müşahed~ edilmiştir. 

an bugün dönen general Galıkof o---
iJe amiral K.ıılamof olduğu halde 30.000 Fransız esiri 
öğleden sonra hariciye nazırı M. 
Edcn'le görüşmüştür. serbest bırakıldı 

Gece f .. k Paris 24 (A.A.) - 1914/1918 
Vazi e gorece harbine de iştirak etmis ve sersebst 

liman memurJar-tna bırakılmış oıan 30,000 Fnıns~z 
Ücre t verilecek harb esırı Gharlons sur.Mıune a 

vannışlard ır. . 
Ankara 23 (Hususi> ·- Geceleri va

zife gor~k Uman nvmıurlarmn verı
• ü<:ret lıakkındnkı taııruntnıuııe 

lece.<ti Vekllccc 1.4sdik cdllm!ştl.r. c:ıece 
:~ ücreti tahsisatı ş~ miktar uzc

tevzi ı:ıdıleccktir. 
rinden şcflcrlle mıntaka ıtınan reıSle. 
Şube vckıllerlne her nöbet.el kaldık

;rine v!:e için JOO, fnzlbatı temin ve 
!arı B la memur .)lımlBrla f'en uıemur
kontro kontrolörlt>.rc ve talf l mnn re
:::::rtne. vekill.-rln'" 75, mUstaklllen 

1 Jlman mt'\mıırlannıı. vekiller ne 
: ~an meıınurlann.ı v vekillerin" 
ve' maklnıstlt'r!ne 40, t vCR ve odacı
lara 30 ar kuruş verllecekttr. 

Bu talimatname ıou mali yılı ba
ı,µndan muto'bt>rdır. ---

Sabahtan Sab lıa: 

Lausanne'ın 

asıl manası 

Bu kafile. Mıırcşal Petıun nıı.ml-
ıhiikümct miimessillen tarafın -

:;:n i:Jtikbal edılmişlerdir, 

Sovyetlerin Romanya
daki sefaret erkanı 

Erzurwn, 23 CA.A.> - Sovyctıeruı 
Romanyadnkl sefaret erktuıı ve ın~ 
murtnlnden mUr~kob 160 kişilik blr 
kaf'ile diln sabahki trenle buraya gel. 
miş -.·c burada bir mUddet knlaıkt.an 
sonra ihzar edılen otomoblllerle S rı_ 
kamışa gltmtŞlerdı"r. Ml'iaflıler S~rıkn
mıştan lili>aren trenle yollarına devam 
l'Cleceklcrdır, 

:ı bunu ferdlcrden ziyade Tuık mfL 
letinln \•icdanına, ldrıl ıne ::ırıp onu 
mlllı varlıklanuıla.ı t , rıJ rdcıı hl) • 
tiquc telkin ve komuyullcrde bulacak • 
ta. 

Geçen Büyiık JJarb, O m ınlı dev. 
let adamlarmm Gaf!etıııc n lıa)eC. 
verecek ve yaranı.u us unu Um ır c'-

Karlofç:ı. BesaroCça, lluııkar L<.k~ mek de!il, içini temizi .)ip lıürafe ve 
lesı gıbı mualıl:dcnanıcler:~ ~lı;raDI vııhimel~rdcrı ırnrl.aı .. l<ık bir neşter 
Osmanlı bozgwıları A\rupanııı bu olabıliıdl. Fakat kendini hal ıullul. 
imparawrlıızu parçıdaıııa \'e pay. lahJ goren sultan ile heınfildrlen im
laşmak kararıad.ı bırl~mc.ınesi ı,a. zaladıkları (Sevrı aıı bed~ll"' ı Dev. 
Yesindc lierll.ıı \e Parıa li.ouırclcrın. Jeti edeb miıddr.Li O m:rnl)cl nlıı b~ 
de bir durgunluk ~c için için çokme ka bulacağına hila hı.anıyorlardı. Ay. 
devrine kıı.uıştu. O llr.i kungredeıı ni tarihin 19 llayı:mıda Samsuna a. 
~ur~ Avrupanıu buyıik devltUerı 1 yak basan M a tar K 

1 0 
ı 

içın ımparatorluk bir si . ı . a em:ı mıın ı 
sa .. __ 

1 
ld 19 ., d ,, .)IUiı Kııu u:ı. camiası denilen bu ımrib halita ve 

• ...., o u. ., c .,..ar ve )se- . h 
1 

ln . . 
nn. (Re 1) k 1 perışan ar ta iç de Turk mıll«'tı. 

\& ouu.şm:ı arını iaklb e. 1 • .. 
de ıo T 1 k ıa 1 5'- n n asıl ruhunu, tem ız tchreıılııl bu. 
.. _~) c'•~ll& 11 .~ 1 

( ~ı a. tün berraklıgile ı:önlü ve ona tıuıar. .._.. ya --.ı ya.pı~ ... rılaıa Osmanlı 
· •- l .. ı<-.. • ruf eioıeyc, onım namını mualırde-

1 
unpara..,r -uııa bıraı. herekc.e ı:'-'-
ünl" ler yapmaya kalkan r.nfillere ılin et..' ! ı. D&lmnçy.ı etekleriııdca Aden ~ ki bu toı>raf'ın sahibi \-ardır. O .. 

!, lnyılanna ve Çadı-ölü sahrasına 1uı. 
dar arzın uç ıut•n ına l' •Yılu.ı& koc~ TürJt milletidir, 
imparatorluk kıınııd r cıbı oldu. Fa. i te İstiklal .i'ılubarı.>br. i, l\luılanya 
kat bu iklimleri kad &r ırkları da ka. mutarckesi ve nlb.ıyet Louııı muabe. 
nşık lmparo\torluhu )amalı bohça. d 1 bu haıdkatin tam ifadf""ldirler . 
ya ben~lyen s;ıtbı uzerinde ınkıl~b- Milletin maküs tallhlni lnonunde )8-

cılar bile şaşkuıa donm~lı.>rdl. Her neıı Yavuz i me: sactct'.c bunu tabak
odasında başka milletten bir t ıracı kuk ettiren Tnrk diplomatı dt"ğil, A. 
oturarak tasarruf lddıa eU e.rı bu tatürkle benıber tar:hlıı Tııtk m lleU.. 
köhne Osmanlı konnğım nl\sı tamir ne mukadder kıldıit r.knd ilk payc9'
edoocklerdi. Bun ı duşunnıe~c zateıı nl muste,·lllerdeıı ve " ıblnrdan :ı:or. 
vakit kalmadı. 'J'mblus rnubııreb<'~i, la koı>arıp millete lndr. cdf'n 1-e o .. 
Balkan muharebesi ve: nlht'yf't Bu- medeni mlllet \•ehresi vertm en büyilı 
yük Hıırb batnry,, ateşi ile bu lı:öbne Türk lııkdibcısıdn·. ı.ozanı böyle an
koı:ıağı yerle l elksan ett.I. Nllıayetl lıyalım, 
(Sevr) muahedesi imparatorluğu ba- "7l J c I . J 
şı taçlı btr l;ole klyafetfn • okm~ıu. '---""'Ml~Ol'f ohl&ıı 
Tarill ı.u akibetha m"·uuerhıi arar .. 
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Yerli ma lar sergisi 
E ylü~da açılacak , ......................................... -...... , 

S Serginin açılışı, l:zmir lua
: rile ayni :zamana tesadül 
: ctmeme&i için tehir edildi, 
: Bu ıene serginin Taksim 
E stadyomunun bulunduğu 
: aahada açılması 
İ JÜfÜnÜlÜ;}'Or ~ 

'·······--····································' 
Milli Sannyi Birliği Yerli Mal -

lar se~isinin açılması için t~~eb -
biislere geçmiştir Faknt Jzmir en • 
nema yo'nal fuarının Ağustos or -
talarında açılması üzerine lstenbul
daki sergiye iştirak edecek firmala
rın vaziyeti c!e bııhı~ mevzuu ol • 
muştur. Alakadarların ifadesine nn.. 
zaran ayni zamnndc1. iki serginin a • 
çılması firmalar ın iştiraki bak •mın
clan da gü;;iüğü mucib olduğundan 
şehrimiz.de açılacak serginin izmir 
enernasyonc1l fuarından sonra a • 
çılması münas;b görülmektedir. Bu 
vaziyette Y erlı Ma1lar Sergisi A -
ğustcn sonlarında veynhud Eylul 
bidayetinde açılabilece~tir. 

dliyede 10 lira 
maaşlı katibler 15 

liraya terfi ediyorlar 
Dün akşam Ankaraya hareket eden Adliye 
Vekili, zam layihasının. Mecliste olduğunu, 

ihtikar davalarına süratle bakıldığını söyledi 

Adliye Vekili Hasan l\'lenemen. kar cürümleri için gayet seri bir 
cioğlu, dün öğleden evvel adliye - muhakeme usulü kabul edilmiş -
yi ziyaret ederek, bir müddet müd- tir. Bu kanunun şurr.ulü dahilinJe 
deiumurni Hikmet Onatın odasın • bulunan davcilııra bakan mahke -
da meşgul olmuştur. Adliye Veki- melerimiz gayet hassas hareket et
li bu arada gazetecileri de kabul mektedirler. Kendilerine tevdi e • 
ederek, sorulaıı iki suale karşı aşn. dilen işl eri ~iiratl•! ncticelendirmek
ğrdaki bey"natta bulunmu tur: tedir1er. ~asen bu kabil davaların 

«- Büyük Millet Meclisinde bu. miktan o kadar çok değildir. Bu 
lunan adli teşkilat liiyihasile 1 O li- kanunun t<!rhiui tesiri olduğu ka -
ra maaş almakta olan kutiblnden dar, ihtikarı önley;:i tesiri olduğu 
166 sının maaşı 1 5 liraya çıkarıl - da kabili in!d'ır <:leğıildir.ıo 
mlştır. Büyük Mil!et Meclisinin ö - Adliye Vekili dün akşamki tren
nümüzcleki içtimaındn müzakere e. le beraberin<lc Kalemi Mahsus Mü. 
dilecek olan bu kanun layihasının dürü Şakir Aksu olduğu halde An
kabul olunacağını ümid ediyorum. k.nmya hareket etmiştir. Vekili Hay 
Katıblerin alelumum terfihi işi ya- darpaşa gaıında Müddeiumumi 
pılaca.k ııllahı\ln dahil değildir. Hik.nı.et Onat ve adliye rkanı uğur. 

Milti korunma kanunu ile ihti - lamışlardır. 

Sürpagobdaki 1 
define hala aranıyor 

Bir katil 5 aya 
mahkum oldu 

ı···························· .. ················, 
~ Bazı kimseler i 
~ ailelerine raporsuz 

francala mı 
ahyorlarmış ? 

Francala tevziatı hakkın
daki fikayetler devam edi

yor, ihbarlar etrafında 
tahkikat bofladı 

Belediye mölettlşleri şehrin muh- • 
ıcıu ısem•lerındeki fırınlarda ekmek 
imalatını sıkı hlr ~ekilde kontrol• 
dc\am etmclı.tcdirlcr. 
~taş mıntak:\sındn l·apılan 

son teftiş ve korıtrollıır esnasında 

bir ı;uval undan JU3 ekmı~k cıkaııı. 
ması i ab ettiği bald.>, bazı lırınla
rın 104, lO:f \·e 97 ekmek çı.ka.rdlk. 

ları tesbit oluıımoı.,1ur. 

Beledıye lıu f.lzl.ılık \'C ııoksanlı. 

t•n sebebini araştırmaktadır. 
Diker taraftı&ıı Adalar Jıazas.nd:ı 

hazırlanıuaş lislelerc tıJıe fran~la 
te.zhı..ınm )apılmndığı hl\kl.anda a. 
lakadarlara bau şikii.yctkr ~:ıpıl. 
mıştır. Bu mıotakad.l raııurıu has
talara verilmP'sl lcab c:deıı 2:>0 gnım 
fraDt'lllanın ba.ıı hastalara \eritme. 
dlği iddia edilnıl~tfr. 

Izmir Fuar maçları 
Maçların 30 Ağustos Zafer 

Bayramında yapılması muhtemel 
İzmir mıntakası, fuar milnasebetlle 

Ankara \"e İstanbul muhteUUennl :.". 
mire davet etmiştir. İzmlr mıntakası, 
maçları 9 EylQl İunirin kurtulu5 bay. 
ramında yapmak arzusundadır. İstan
bul futbol ajanlığı Eylül bidayetinde 
lig maçlarına başlıyıı.cağını nazan ıti. 
bara alarak oyunlrın 30 Ağustos za
fer Bayramı günü yapılmasını tekli! 
edecektir. İzmir .nıntaknsı bu maclar 
1çın 500 lira göndereceğini blldirmiştir. 
İstanbul futbol ajanlığı mlllt kümecıe 
olduğu gibi masrsfm 650 lirn olarak 
verilmesini lstlyeccktir. İki mmtııkl\ 
arasında mutabaicat hdsıl olursa oa. 
latasarny, Fenerbahçe antrenörlerinin 
iştırakile yapılacak bir toplantıda muh 
tellt takml se~ ıecek \'e derhal calışma
lara ıba şlanacaktır. 

Tenis teşvik maçları 

Jeri arasında a.ılcı temaslar yapıla· 
caktır. 

İyi ve bilgi il ellerde bQksun i~ iden 
iyiye canlanacağına hiç şüphe yoktur. 

Eminönü Halkevinin yüzme 
kursu ve Florya kampı 

Eminönü Halke~inde kadın mUkel
lefler1 hocalan için bir ::;Uzme kursu 
açılmıştır. 19 mualiımın lştlrak ettiği 
bu kursta .haftada iki gtin çalışılmak

tadır. 

Halkevi kendi azalanna mahsus ol
mak üzere Floryııda b:r .kamp açacak 
ve bu kampta yümıe tıe izcilik dersleri 
venlecekt1r. 

Yüzme şampiyonası seçme 
müsabakaları 

İstanbul mıntakası tru-afı,ıdan hn- :btanbııl su sporları a;ianhğından: 
zırlanan tenis teşvık maclanna bugUn 1 _ Bölgemizi.o yüzme şnmp.yonluk 
ve yann Dağcılık k!UbU kortlannda seQme rnUsa.bakaları 26-27 Temmuz 
devam edilecektir.+ Dömifinal maçları cumartesi ve Pazar günleri Moda yüz. 
bu su~tle nihaye.lendikten sonra c:u. mc havuzunda yapılacaktır. 
martesı ve Paza.r gUnlerl de final maç. 1 2 _ MUsabaıkalaı-., cumartesi gf.inU 
!arı oynanacaktır. F inal maçlarında 15 de, Pazar gilnil 14 de b891ıınacaktır. 
t~k erkek M.30 da, te~ kadın 16,15 de, 3 _ Seçme müsabakalarına lştırak 

1 çift erkek 17 de, muhoelit. maçı da saat edip finale kalamayan hlQbir sporcu 
18 de başlıyaraktır. şampiyonluklara giremez. 

Yüzme sampiyonası • - Müsabakalara klllpler namına 
' işUrn.k edecek sporculıınn llsansiYe 

seçmeleri olm:ısı şarttır. 

Diğer taraftan serginin açılnbil
mesı hakkında da lkt.sad Vekalc • 
tine mürecaat edilmiştir. Vekalet· 
ten müsbet r.•vab geldiği takdirde 
derhal lüzumlu tesisatın yapılması. 
na başlanacaktır. Sergi rnahall İçin 
de iki yer münasib görülmektedir. 
Bunlardan birisi Yerli Mallar Ser • 
gisinin her sene açıldığı Galatasa • 
'?ay Lisesi v~ diğen ise Taksim sta· 
dının bulunduğu sahadır. 

Bundan başka Bc!Cfliye İktısad 
Müdurlüğü memurlarında11 binnin 
lırınt'ılara husu:si rnılrler vnt-rek 
raporsuz kimselere francala tcv:rlatı 
yaptırdığı ve bu yiizdcn rapcıı-lu 

kimselerin fraıwala nlarnad•kları 

yolunda Belf'diyeyc bir ihbar Japıl-
Bir ha:ft&dnnberi Sürpagob me - Bir müddet evvel Eyübdc Def • mıstar. Bu ihbar üzerinde ehe-ım:nf. Su sporlan ajar.lığı tarafından hn-

zarhğında aranmakta olan define, •terdarcla işlenen bir cinayetin mu. yetle tetklkllt yapılmaktadlr. zırlanan yümıe şampiyonası seçmeleri 

5 - Talebe sporcular mUsabaknlara. 
mekteblert namına iştirak edeb lır. 

. o-------- bu saha bir hayli kazıldığı halde 'hakemesi birincı ağırcezada dün Diğer taraftan hastıı ıılınıı:van önUmtl2ıddki Cumartesi ve Pazar gUn-
neticelenmiştir. baz.ı zeva.tın bütün afl,.Jerl efradına. leri Moda havuzunda başlıvacaktır. İs-

6 - Hakemler: Başhakem Rıza 
Suer!, hakem Sıt.kı Erynr, Bekir Ma
cur Bchzııd Baydar, Ali Rl7.a Sözeralp, 
Nurt Bosut, Metin Baıan, Kcmııl öz. 
bek, Fahri .Ayad, Suııd Erler, Faruk 
Bircen. 

Zeytinyağını pahah 
satanlar 

cezalandırılacak 

gene bulunamamıştır. 
İki gündür yapıl n hafriyata 

radyestczi mütehassısı olduğunu id
dia eden Rus mühendislerinden bir 
zat da iştirak etmektedir. 

Evvelce ele yudığımız gibi iki 
Piynsadn zeytinyağı fiatların'in mütdıa~ısla mevhum define va -

cittikçe §İdderlenen bir şekilde yük risleri arasında bir anla~a yapıl -
eelmesi üzerine Fiat Münıkabe Bü. mlş ve mukavele Noterlikçe tesçi\ 
rosu !harekete geçmiş ve bu husus- edil~<tir· 
ta tetkiklere başleml§tır. Diiier ta. Bu mukaYC!cnameye nazaran cİc 
raftan ortad::ı. malların fintlannl finenin bulunmasındn amil olacak 
yüksr:ltecek büyük bir acbeb görül- olan radyestezi mütclia sısma bu 
mediği için fazla fiat iıı.tiycn antı - gayret ve emeğin:: mukabil defi -
cılar hakkında kanuni takibata ge. nenin yüzde onu terkedilccektir. 

·hnesine karar verihniş~r. Bunun Mukavele taraflar aruaındn dün 
?. Mii-rekabe Bi.irosu la§e Umum imza cdild~indcn, ea~n.hıa.'.1 ~tiha_
M~dmlüğünden yard ım istemi§tir. ren ar.aştırma faaiiyetıne buyuk bır 
M.. kahe Bürosunun memurla~ı hızla devam olunmuştur. • . 
İ ura lhnum Müdürlüğünün tavzı~ Diğer bir arkadaşının da ıljh : 

cdaşe ... emurlorla teşriki mesaı rakile harekete geçen radyestezı 
ecegı m k 1 d fi · 

ecl~~k piyasayı 81~1 b
1
ir ontk~ka mütcha881.~1, muadzuı.md•J e ... nekmn 

ttıbi tutacaklarchr. ) apl an t,:t .. 1 - sureti kat !yede el e e ı ece~ı El -

1 komisyorı toplnntısında goru - naatindedir. Mütehas,o;ıs, bilhassa 
;lecek ve fiatlar tesbit edilecek • 'bir nokta üzerinde durmakta ve 
tir· burasını açhrtmnktadır. 

Kadın yüzünden 
arkadaşını bıçakladı 

Adliyeye verilen muhtekirler 
Fiat Mürnkabe Komisyonu dün 

öğleden sonro. mutad topAlantıla: 
Evvelki gece, Beyoğlunda kanlı rından hariç olarak fevkalade bır 

bir vak'a olmuş, bir genç sarhoş - toplantı yapmış ve bu arada bazı 
luk yüzünden diğer bir şahsı bıçak- mUhteıkirleri adliyeye teslim etmj~ 
ia yaralamıştır. tir Adliyeye verilenler arasında kı 

Beyoğlunda, Y enişehirde oturan ~ l 80 kuruş olnn ayı üz.ümünü 
mak~ Mehmed, evvelki gece ; yerine ve 11-12 liraya satan 
Serçe sokağındaki Celalin kahvesj. ~~r çaycı, pazenleri normal . fiatla
ne gelmiş ve burada ocakçılık ya - 1 ""9lünde satışa çıkaran bır ma· 
pnn Niyazi ile birl?kte oturup ra~ı ~f a.:ıracı ve elindeki sedef düğ -
içmeğe başlamıştır. Kahvede bır meie!i «yoklı> diye satışa çıkarml -
müdilet kafaları çeken Mehmedle bir tuhafiyeci bulunmaktadır. 

b. k ~' 1 yan -Niyazi bir ara ır auln mese c • 
sinden dolnyı kavgaya tutuşmuşlar, Emniyet Umum Müdüriillün 
bu csnadn Mebmed bıçakla l\'iya - temasları 
ziyj vucudünün muhtelif yerlerin Şehrimizde bulunmnkta olan Emni-
den yaralamıştır. . yet Umum MildürU osme.n Sabri Ad~l 

Ynralı tedavi altına alınmış, . ca- dUn öğleden 60nra v1lft,yete gelerek bır 
rih Mdhmed yakalanarak hakkın - müddet meşgul oı.m~tur. 
da takibata başlanmıştır. Emniyet umum Müdürü vılAyette 

Örfi İdare ~nı Korgeneral ~Iı 
Rıza Artınkal ve vaıı Uitfi Kırdar ile Verem Mücadele Cemiyetinin 

• tC§ekkürü 
:lstanlrnl Vettm Mü eJesi Ce111l1e

'1nden: 
cemiyetimizin yeniden ltüşad ettiği 

BeykO'JJdakl Sı.toaşı verem dispanseri 
fakir ııast.nıarından beherinin ayda on 
beşer Urıı vermek taahhUtltle sıdalan
nı temin ctımelt J(itırund<1 bulunan Tan 
sineması sa'h bi Bııy !sınall Sekban, 
Opera sineması sııJılbi Bay Kadri ce. 
mal, Eczayı tıbbiye depasu sahıbl Bay 
Agob Mikııilyan ve eshabı emltı.kten 
Bayan F'crlde Kozlkoğluna Cemly~i
mlz namına tcşeldtUlil blr bort: bllırız. 

Meydana çılranlan fuhu§ 
yuvau 

Zabıta, dün PaWıte bir tAilddetten
~ faanyette bulunan bir g izli fuhş 
yuvasını meydana çıkararak. sahi.bini 
mUddeiumumlliğe teslim etmiştir. 

Sabıke.lı ro.ndevuculıırdan Cevahir a. 
dında bir .kadının sa:ı gUnlerde Fatih
te Mutaflar ooddesiude 1 numıı.ralı evi 
ldralıyarıı.k burasını blr fuhş yuvası 
haline getirdiği zabıtacn tesblt edildi. 
~inden dUn burada ant bl.r araştırml\ 
yapılmıştır. 

Yapılan tahıı.rriyo.t net.icesindP evde 
blrtnknn uygunsuz k:ı1~ınlar bu:u:ımuş, 
keyfıyet bir zıı.bıt varııkasile tesbit e. 
dilerl"k Cevnh:r, randevuculuk suçun· 
dan adliyeye verilmiştir, 

ıörUşm~:!'.:.:U=r~.-----l)---------

8ir kömür muhtekiri daha 
Galat.ada, Kü.rkcilltQpı ls~cl~inde 
~ adında bir kÖt"llUrcU kömUT 
satışl rında kilo başına 2 kuru' !azla 
flnt lstel"ken cürmlimeşhud halınde 
yakalanmıştır. !'dUşterl kayıktan mal 
nldığı tçin toptan fıat olnn 5,5 kuruş 
veıımek istemiş, kömürcu ise peraken
de fiat Uzerlnden 6"tış yapmakt.1\ ıs
rar etmiştir. Bu vBZi)et karşunııda lh
tiltif Pitı.t Müra.kı.Oc BUrosuua intikal 
etmiş ve Büro kömtircU aleyh\nde milli 
}c()rUnma kanınıuna göre wkibata geç-

ndştir. 

Veni çıktl 
Tüttiyonin en mühim eseri 

Değişen Dünya 
A. Hamdi Başar 

• Harbler ve ihtll!\ller - Kapl-
tallmıin doğuşu ve batışı -
Yeni dünya nlzaınır.ı.'1 ana 
~rensiplerl. 

--- Fiatı: 80 kuru~ -

HadUıenin suçlusu Tahsin Dur • francala raporu almakta oldukları tan bul şn.mplyonası 9 ve 10 Ağustosta 
mazgider, bir ak!f<lm Hamdi ve da iddia edilmiştir. aynı yerde yaıpılacaidır. 
kard~ Osman isimlerindeki arka.. Bütün bu iddia ,.e ihbarlar hak. Cumartesi müsabakaları : 100 ser-

i k · kında tetkiklrr yaptlmakl:ıdır. bcst. 200 kuıt>aıtalanın, 400 serbest, 
daşlarına misafir gitmiş, bir i te ı- .) 4 X 200 bayrak, tramplc!l ve su topu. 
çip eğlenmı:ıı1erdir. Ililühare ' f ah • "'••••• .. •••••••••.............................. Pazar gUnU yapılaca..< mllsabakalnr : 

Sarıyer H~l',evi attef 7m 
müsabakaları sin evine dönmek üzere ayrılmış. e· H. d 200 seıt>cst. 100 sırtüstü. 150(! sert>cst. 

fakat Osmanln Hamdi sokak'ta T ah lf genç ısar a TUrk bayrak }'arışı, kule atınmaıan ve 
sinin yolunu keserek, üz~ine çul su topu. 30 ve '31 Aı;ustosta Türkiye Sarıyer UalkevinOen: 24 Temmuz 
}amnfilar ve soymağa teşebbüs et- • ı •• yüııme blrlncllikleri ile, 13 ve 14 Ev- 1941 Perşembe gUnU saat 16•30 do BU· 

d f . ..d nışan ısının gozu·· lfllde yapılacak ruar m11çlannda bu yilkderedP Halkevi spor sahBSlllda (1;0-mişlerclir. T ahsın e ne eıni mu a· zan) •• n-..u mUnas betuc azalarımız B-

b w k · O program tatbik edilecekt:r. ti ..... fan içi.n ıçagını çe mış ve smn. rasmda <2oo, 400, 800. 1500 metre, 
nı öldürmü~, Hamdiyi de yarala önünde bogw uldu Boks ajanlığı 4 )(100 mtere bııyra!:. halat çrJonC, 
m ı~ır. İstanbul mıntn.kası boks ajanlığına voleytxıl. bas'.cetbol, tek ad un, 3 adım. 

Mankeme, hadisenin sureti cc - Evvelki gün. H.umclihienrı an.hiL oaıat.nanrnydan eaklr naruer. antre- yUkıı,.k atlama ve gUıieı teşvik müsa-
rcynnını n zara a\anı.k. suçluyu tan lcr.in<lc bir Kene.in bol'ıulmneilc ne- nörl\\AUne eı:lld b<>'k."6rl Tdcn OalRt.suu•- 'bn.k lan t."rt.ıı> c<11lm tır. Herkes gc-
fifcn .5 ay l 7 ün müddetle hap c ticelenen feci Dır kaza olmuştur. raylı Necmi, o gıın ıı. • ne 1<!'111 IT.---

mahkum etmiştir. Danyal tayın edilmiştir. Ajanlık boks Müsaba:kalara işti!1lk edeceklf'ıiJI 
---o-- Beşiktaşta Abbasağa mahalle - faaliyeti için zengin b.r program hazır. mezkür günde saat 14! ye kadar ısırn· 

"od 21 lı d t 19 i t b 1 b kso""r terini Y. a00ırınaıarı. 
Boğulmaktan kurtarılan sa e, numara ev e o uran l • .,am::a.k:_:ta:d:• r:_:·~An=k.:::.ar:_-:a:..:.,~s-n_n_u __ o __ --:-_=====-------~--

yaşlarında Etem adında bir genç -

1 

( LA 
çocuk_ evvelki gün beraberinde nişan tısı J 0 1 T fy AT R.) 

l.)ehremlnlnde, Seyl..io:ner mahalle~ w R AD Y 1 -
6inde Selvı meydanında 6 numarada Müzeyyen oldugu halde gezmek ü- VfJ)AD ORFİ 
Oturan Abidinin 4 y~akl ogllı Ha~ zere Rumeliohisarın<l gi _tmişlerdir. --------------

ki Per-<embc 24/1/ 19U Ya:ı. temsilleri d.ıı 
lld evvelki gUn evlerıniu civıı.rında Buradaki sahilde bir müdde: oturan • 26 Temmuz Cumartcs: Kısık11" 
a~da oynar.ken, metruk bir kuyuya nişanlılardan Etem bir cıra denize 7.3(): Saat ayarı, 7.33: Hafi!"müzik 1 üştü k (Pi.), 7.45: Ajans h:lherlerl, 8: Mu- K A N ! ··· 
dn:nu-arta:; yetişelnerin -sardımile bo- .girmek istemDiş l"':kc sloyunara 1 sduywa zık (Pl.) 8.45. Evın sav.ti, 12.30: Saat Komedi drama.tik 3 perde 
,.,..,....,.. .. k•-n kurtnnl"" llalkl, kaza es- atlamıştır. e ı an ının ata ıgı i 12 A5 Aians 27 T ......... ...,.uz Paznr Bcylerbc) 
6 .,....... ..... .. ,..... n'Yarı, 12.33: Fasıl heyet. .,. -·-·· 
nasında vüoudunun muhtelıf ~erlerin: yer derin ve akıntı olduğundan, su ha:berleri, 13 : Fasıl heyeti, 14: Knn. YALNIZ !NSAN 
den ağır surette yaı-aıandığuıdan Şlşlı ların cereyanına kapılmış ve ken - şık program lPl.l, l8 : saat ayıı.rı, Facia 3 perde 
hastanesine kaldırılmıştır. dini lc.urtaramıyarak feci bir §ekil- l8.03: Radyo caz ve tango orkt!stra- BOBSTIL ŞAlR 

lzmir fuarına latanhuldan 
gönderilenler 

de boğulmuştur. sı, ıa.ao: Memleket postası. 18.40: 1n- Komedi 1 perde ,/ 
Bu vaziyet karşısında nişanlısı~ cc saz ıhcyeU, 19: (Derdleşmc .'matı)• 

İzmir enternasyonal ıuarının açıl. 
masına bir aydan az bir zaman kal. 
mıştır. Bunun için şehrimizden fuara 
iştlra.k edecek olan :remnı ve husus! 
mUcsscseler faal!yetıeriııi hızlandırmış
lardır. Bu sene Iuarın diğer sLnelcrc 
ni5bctle sônük ~memesi içın ıuzumlu 
olan bUt'lln tedbirler almmıştır. . . 

nın feryadını duyup delikanlı - 19.15: Radyo caz ve tango .orkestra
nın jmdndına k0tan sandalcı - sı, 1().3(): Saat ayaTı, ve aJans ha. 
JBT bir müddet sonra Etemin cese- berleri, 19.45: Dünya şarkıları, !Xl.t&: 
dini denizden çıkarabi\miş1erdir. Ra.dyo gazetesi, 20.45: Solo şarkua;, 

Diğer tara.nan, .lstanbul BrJe<lıyesı 
de fuarda teŞhir edilmek i.ızere mal, 
maket ve istaUstık ecl.vellerınl gönder. 
miŞtir. İstanbul Ticaret Odası da fu. 
arda açılacak olan umum T!csret ?· 
da.ları pavyonunda t~ır edUmek ü
zere bazı dokUmanlar yoUam~tır. 

Deri ve çay geliyor 
Basrada bulunan muhtelıl cl.ns itha. 

lat eşyasından 100 wnluk bir deri ?ar. 
tisinin memleketimize getırllmclc Uze
re yola çıkarıldıgı bıldirllmcktedlr. A· 
merlkadan taleb edılen bu deriler SU
memankın sipariş ettıQi 320 tonluk 
deri partisindendir. Diğer taraftan ay. 
nl tarlhoo meımleketimı:.c gelmek üze
re 1080 san<lık çayuı da yola çıkarıl. 
dığı öğrenilmiştir. ---o-----
.Asherllk işleri: 

Sevkedilemiyen yüksek 
mekteb mezunları 

Eminönü Askerlik Şubeslnaen: 
940/ 941 ders devresinde Tıbbiye o

kulu, veteriner okulu ve Fen F&kUlte. 
sile F.czncı ve Diş tablbi okullnrmdan 
mezun olanlar veya evvelce bu okul
lardan mezun olup heıhangi bir SE'· 
ooble seV!kcdilmem\ş olaıılar scvkedilc. 
cekleniir. 

Bunlardan yoklama.ya gelme;ycnler 
hemen mezun olduklarını gösterir ,.e.. 
sikalarlle şubeye gelt:rek yoklamalarını 
ya.ptınnalflrı ve sevk içi:'l 28/Temmuz/ 
941 pazartesi günU saat (9) da şubede 
bulunmalnn. Bu ıınn dtwetıye yerine 
Gccccer.inden bu tarihte gelm~nl~ 
hakkında canuni n uaınele ya.ınlaoalP 
il~ olunur. 

-----o-- 21: zinınt takvimi ve toprak mahsuı
lerl borsaSı, 21.10: So!o şarkılar, 
ıı.25: (Ban'atkarlanmrı konu§uyor) • 
21.40: Senfoııl.k müzik (Pl.ı, 22.30: 

Bakkal kadını soyanlar 
ceulandırıldı 

"Oeklldarda Selimıyedc bir gece Hay. 
riye isminde bir kadın bakkalın yolu-
nu «ererek, üzerine hücum eden ve ya. 
nındıı.ki parayı ga!i>etm~ istiycn :au-
11lsi ve Halid isimlerindeki iki soygun-
cunun duruşmalıın l nci Atıreezado. 
dün netıoelcnmiştlr. 

MahJreme, ı;ucu dcllllerle sabit bul
muş ve :her ikisinin de 2 şer sene 4 er 
ay müddetle hapse konulmıı.lannn ka. 
rar veıım1şttr. 

lstanbul borsa•• 
-····-
ÇEKLER 

Açı.Jıt 

Londıa 1 Sterlin 
New. Yort 100 DOla.r 
cene-tH 100 İni?. Pr. 
Madrid 100 PeçıeLa 
Yokob&mt. ıoo Yen 
stolcholm ıoo 1nco Pr. 
AM.m 
24 fi.yaa-lık bir gro.m 
külçe altın 

n bpanış 

5.24 
132 20 

30.03 
IM3i5 

31.1375 
31.005 
25.30 

326 

Eabam ve Tabvillt 

iıkromiyeU % 5 938 19.50 
ikramtyali % 5 Ergani 2-0.10 
Sıvas..Eranrum % 7 20.37 
Anadolu 3 46.75 
Anadolu Mümessil 43.85 
<>smanJ.ı Bankası 24.25 
Yed!ilrule İplik Fam"ikasl 62-.5-0 

\...-.... _______ ,,,/ 

Saat ıcyarı, ajans haberleri, borsa, 
22.45: oans müı<ği. 

Otomobil altında kaldı 
Balatta. Kara.baş mahallesinde 55 

numaralı evde otura.ı &a.şel adında 
bir .kadın, dün Balat caddeSıJlden ge
QCrken. şoför Hils~yinin ic\.ıreslndekl 
3905 numaralı otoi>üsun sa.dmes.nc uf:. 

müteaddid yer\crinden yarala
ramış, 

mıştır. 
Yaralı kadın, tedavi edilmek üzere 

Balat !hastanesine kaldmlmış, şoför 
yakalanarak hakkında takibata baŞ-

lanmıştır;.;·:._-----0---------

Büyük ıünn~t düğünü 
Iızılııy Alemdar nahiyesinden: 
Km\ay Alemdar nahiyesi tarafınd~ 

16-17/8/941 cumartesi ve Pazar gün 
ve geceleri sarayburnu ıınıın<>su:ıda 
fi!\lkalade programlı bir sUnnet dliğil
nU tert ib edHmlştir. Çocııklarını kaY
dettinnek isteyen velılerin ,.e bilet al
mak isteyenlerin Pazardıın mnada 
hergÜn saat 15-18 " kadar Glilhane 
parkı methattnde Alavk(işkU binasın
daki memure mür~aatla.-ı rica olunur. 

Vapur ücretlerine zam 
Kömür fiatıanna ya,pııan 7.am Oze. 

rine vapur ncretlerinde ~apılaca~ znm
mın şekli hakıkında Deviet Denızyolla
n bir tarlfc hazırlam!;lkUıdır. Bu tnrl. 
fe~ göre, ger<>k yolca, gerek yük f1at
larına bir miktar zam yapılnıaktadır. 

(~---~-,J _ Yeni neşriyat _ 
Yuccl _ Bu san'at., fıklr ve edebi: 

ye.t meomu:ısınm Tanmuz sayısı ymı 
ve dolgun mUndericnt.l:ı çıkmıştır. 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan ~ 

Uykusuzluk ~f>1, 
Uykunun hiç 01mayışı •ıeyrı 0ııısıl 

ri muntazam ve gayri k{ı.fı 11,ısı'I asabi insanları çol: fazla rıı 1 t>lf 
ve muazzcb eder. Uykusuzl~ııl 
çok nevıleri vardır. Bnznn "!"' 
gilçluğil ya•ar y.ıtmaz baştıı~'lp -
tan mUtcmadlyen dUşünlh°• ~y1'ııtı1 
ğında sağa, sola dön~r ve etı.U'çe 
bekler. Bu bckloıne deVtUJl c sı ' 
hasta irkilir, Umlds!zl nir. a~~ : 
kıntı baş gösterır. ~ ahud ~ '11'1 
dan birçok güçıUklerdcn SO~ rı e\'~ 
la uyuyab!lir. Pak~t. şafıı1' ~} ufll9 

vcl uyanılır ve b!r dahil ~ 
mUmkiln oıımı.z. ı-0 rU"n rııı 

Yahud da uyku bir sü burılll ıc 
kA.buslarla doludur. Ve al° \1C )l f 
ta.hnkile hastalar uyanır! · (\el•ıc:ıı 
uyumadıklarını düşUnüJ'kerıcr· , 
b ir uykunun nasre~i:ıl ~ık~rı \l'':,ı. 
hastalar sabah! rı uyıın l'orgurı ll"\"• 
kit kendilerini /) knd:ı.t edlc:i bir tıf: 
tıı.b hisseder ve tan1!r 

1 
r ıcı prıc: e -

Jrudıın o kadar uzaktır '101 ıatırı 
. üık1Rf1 veya hıC uyuma rıcı.-l' 

derler. ynUddetl t şt-
Normal bir uYkU 1 iJ1 9.9 1o • 

• 1ı:: 1ın çı 9ll' 
i(:in 7-8 s::ıattır. a 01uşıı pııt• 
ıır. Bu mUd"le~n d~kurı1U1' ;~ette 
mum asabi bır d:ıt u 

· k"'Qmıı kll _Aıt 
b!nnetıce a .,... ··zuıcur. ,,rıv 
bir yorgunluk co 1nsıınııır ıct11' 

Maamıı.fih e>yle b r uYJcllf\ ıctıl 
ki gecede 6. sant~l\Tykll ın~(i'" .. 
dllerlne knfı g~~~•rrdr.ll bf 'f, z; 
en ıuzumlu hli. det" 

prvtııfl e rııt1ıı1 
ı,ıt:ıılll t• 

ot<UY rlC 1 
Ceva.b istiıeıı ııııırıııı . tcı.trf 

...oıı:ı111 ~ 
Posta pulu ,, •·dirde 

, · ta" 
derim. .\.t ' 

.... .. .,;z. kalıt. 
mukab"'"""' 
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24 Temmuz SON POST~ 

BilcAye 

Cevab Verme hakkı 
Yazan: Henri Duvernois Çeviren: Halid F altri Ozansoy 

Pa'"c ile. rene alttris: 
- 'Üst.admı. <Jıye haykırdı. sizden bir , 

teY rı<'a edeceğim. Beni Jurmazsmız 
detil mi? 1 

- Sana bir rol verd~m ya ... 
- Mesele bana ald değa. Size ald. 
- Bana mı? Söyle bakalım. 
- Arzumu kırmazsınız d~U ml?I 

l'enıtnizi değtştırln. 
- Nçln? 
- E:!biselerinl:ı:l fena tUk1yor. Bu 

Yeston kostUm öyle eh-kin kl.. 
- Daha yepyeni canım! Henüz bu. 

ilin sırtıma giydim. 
- Ah saırler yok musunuz! Anla • 

tılan prova yaptırmadınız. 
- B l!lds tam seltlz preva yaptır -

dun. 
- Hani pek Qİ$Dllln sayıJmnzsını:ıı 

anuna daha genış elbl'IC giymelisiniz. 
lJaı'-uld bu herif sizin vücudunuzu 
lllrl-:ıkı kuşatmış. İh imal bana aid ol
ltaıvan bir şeye Jtarışı\"onım amma, sev. 
a!Jt iis•adun. bu kıy af Ptle de adeta ha. 
'"111 lcıınad acınış gibi duruyormınuz~ 
altı tekrar bizim hazin ~praktmıza in. 
ltt,...,.,lt vaz.lfesl de art!k dostıannıza - Nasıl teı'me ııellrse o atzı kwla -
~YOr... nırım, dedi. Si$ oiınazııanız mQ.eteTislz 

- Canm1 ıt.ıtırdtyı kesip atalım: gil- kalacak detmm ya .. Paristn en ileri ııe-
lihıc müvilm yani? lenleri. mühendisler, hAkinıler benim 

- A. o nasıl llkırdı! hiç gUlUnç o - müşterimdir, mösYo! .. 
lur ınuc;unuz? 0 daha böyle mUşterllerlnin listest. 

- Eııet, beni tımımıvanlar, yolda nl ~Y•P döküyord•J ki, Lous'ard, bbu dça. 
tanımdan ge!lp CJecenlPr için gtllUn _ buk hiddetlenen tüccarın lfaza ın an 

ıı...... ~ ve tepesine ttorkunç b1r kan hücumu 
C,..ııoUr! Şimdi bunun farkına varıyo- ile kızaran bu kafadan biraz heyecana 
tnnı. Sana teşek~tlr ederim. ya\TUm. 
bana btlvült blr ~ı:ımette bulundun. gelerek çıkıp stttl. 

- HPm blllyor musunuz, bu kos _ Aradan aylar geçti. ve LouslN'd, ta-
tUın dlraelmez del bir catz.se yeni iWllledisıni temsil et -

tirdi Bu Jr;ıomedinm ismi «insan Işık 
Bunllll üzerine Loustard, kızgınlılı- oldatu saman» dı.- Bu eserde, bütü:ı 

•un ~umal!lna valdt bırakmak iste • bir okuma hayatının tecrübesi var<Jı. 
lrdYt>rt>k hemen bir otomobne atladı ve Miiellif. tıı>ltı biraz. kafese girmeden 
t~ine aitti. Bu terzi. kel kataı. ve vvel canavarlarına bakan vahşi haY· 
:;ratı. 'bo'\'alt oldutu aeı'kca bf'J!i olan !an terbiyecisi gibi. perdenin deliğin • 
b slvah bir sak:ılla r.evrlll k 1sa b<JVlU ı h nla ,alona bakıvordu 11k 

'" ftdamf!ı. Bir İrı!flliz nezaketi tatlld denad ey": gibi bir adam oturm~u k1 
~l"du: fa\'at Pt"k eabuk hlddetıeırıL sırt ~!':ız dokuz okluğu ve oyun se: 
.. ..,.. •e o 1.arnan kafatası şaşılacak bir saa 
l&ratıe Jnpkmntzı Jr:esiliy~rdu. tizi çeyrek e;~eye illn eclildlli halde 
~tard. pardesüsün!l çıkardıktan tempo tutar gibi munl.o.ıam darbe!erle 

llıtıı-a: bastonunu yere vuruyordu. 

- Mösyö Metibeau dedi, işt~ bana wustal'd, tellşa dUşerek: 

Milelllfl biç eatırmadılat. 1sm1 sayıt 
alkışlarla ve kısa, ı:aıtat ke8ltin bir ıa.. 

lıkla aeMmlandı. Bu ıslıkla nümayişı 
yaıpan M. Melibeau i:U. Sefil bir men
ı:aat düşüncealle detU. f:\kat uerlnln 

(Arkua aayfa 8 .ütun 2 de) 

!Bir gen~ kıza 
tavsiyeler 

Çanaltkaled-:n bir genç kız mek. 
tuhu aldım. Adının olduğu gibi ya
zısının da gazeteye geçmesini iste -
miyo-r, tabii arzusun:ı hürmet ede -
ceğim. Fakat mektubur.dan hah -
.etmezsem sorduğu .suallerin cevab-

h1Dli111 ı11•111 sırerı 

Borodino harbi çok 
bnynk bir şiddetle başlad: 

larını nasıl vereyim~ Çaresiz ha • Y~: llaaan Ali EJi~ 
•İt bir ahlilc dersinin ç~rçeveai i · - JS - !mecmu kuvveti 122000 dl Bund 
çjode kalacağım. Söyliyebilecekle • Sol eenahın twnanduı General maada 22,500 kılıçta~ ibarı:t 4 ıniv:• 

1 rİlJl çok değildir: Bagrationa verllm41i. Bu ordu gru - kolordusu da vardı. Na.polyonun es. 
Çocuğum, punun çetlrd~i 2 nci ordu olduiuna 

1 

muhafı~an 13,000; :ren. muhafııla 
Bir erkek bir genç lı:ızı fena bir gore, sol cenahtaltl oıdulara 2 ncl or. 27,000 dı. Gene Rus karargıUıınm ve 

vaziyette tnnımıpa bilahue ona 1 du ünvanı verilm\ş.I. Bqration d:ı dlği malömata nazaran Na.pol;ror.u· 
ra8geldiği zanıan, genç kız ister 12 inci ordu baştumand&!lı Unvanını ta- Borodlno harbınde meemu kuvve 

Yalnız olsun, ister birkaç ki•inin şıyordu. lSS,OOO asker ve ıooo l.optarı ibaretti 
r 1 Napolyonun b rlncı kolordu una M 

arasında mutlaka tanımamazlık - Borodinodaltl Rus ordusunun 50 ce.. 1 Da k 
ı k ı- · d b ı k nahı 22,000 kişıden ibaret ikl pıyade reşa vu wnımda etmekte idi. B 

tan. ge _me .. akayı u unma mec .lrolordusıle 3800 kişiden fbart't bir sU • .Borodino hart>ıne ıŞtıı ak ecleıı bcı tol 
1 bun~etınde~ı.r. . • varı kolordusundan. yani cen:'an 25•800 ordunun en kalabalıgı (48.000> idi. 

Bir eTkegın hır genç kıza resmı kişiden ibarettı. Bu ordunun ıhtivat B d• harb. 
müna.ebetler haricinde mektub kuvveti de 3800 dll. B:ı suretle cı>m'an oro IDO 1 
göndemıesi caiz değildir. Bagrationun lt\Htlandası altında 34,100 Borodlno hami, Napol)on cenerallr 

Hayatı tıımamile meçhul olan bir kişi bulunmuş oluyordu. rlnden Delzonun Borod1r.o köyur 
el'ttek, maskeli baloda maske tnşJ- Demek ki sol cenan cenaha nazaran taarruzile başladı. 
yan bir kavaİyt-ye benzer. belki gün bir misil daıha azdı. Borodino köyü, Rus orausunun Bark 
görmÜf, acı tatmış, felakete uğra - Borodinodakl bu 110.800 kişilik mun- tayın umumi kumandası altında bu 
mış bir bedbahttır, belki de o mas. tazam Rus ordusundan manda 7000 lunmalı:ta olan sat cenahına te 
ke bir h.ıydudun, bir hırsızın, bir Kazakla, Smolenst ve Moskova hava- sadilt etmekte idi. Fransızlar, Boro 
eb'lik aÜlfk•inünün yillzünü sakla - lislnden olmak mere 10.000 kadar da dino köyünde bulwınıakta l>lan Ru 
maktadır. Uüşimmesini bilen genç gönUIIO bulunmaılttaydı. Bu sureUe. Ka- avcılarını köYden a:.tııar. Bunun üzr 
kızın wazifesa ondar. aak.ınmaktır. zaklar hariç, Kutwıofun ltumandnsm- rine Koloç nehri ıcıyııannda şiddet 

h hi 1 da 120.800 tiş!lft bir ordu bulunmuş blr harb başladı. Genemi Bultlay, Ko 
Şüphe insanın ayalini ze "r i • oluYordU. Joç nehri 1lzerlndekl köprtınlın yakıl -

yen bir hastaiıktır, fakat genç kı Rusların :BQrodino harbinde kullan. masmı etrettf. Borodıno köyü Pran-
~n elinde ihtiyatla hirletirae mü • dıklan t.opların sa)'t!ı lse 640 dı. sızlann elinde kaldı. 
kemmel bir silah olur. Naıpolyon ordusuna gelince, Rus Borodino köyü için cereyan eden b 

Erkeğe, verdi.-_.j teıni:ıadara yal- membalanna nazaran Borodlno har • tıaa. fakat şiddetli çarpışma her ili .. 
nız ·bir takdırde itimad ediniz: Be - binde Napolyon ordusunun nziyetı de taraf içın de akır ıayıat.a maloldu. 
lediyede nikah memurunun karşı - şöyle idi: NapoJ.yonun Borodlnoda beş Saat 5 ten itibaren ise Rus ordusı: 
sına oturuyona. TJ::.Y2E piyade kolordusu mevcuddut. Bunların nun sol cenaıhile F'r.msızlar araaınd. 

da çok şiddetlf bir muharebe bll{llam 
bulıınuyordu. General Bagration Seme 
r dislnden harbi idare f'd yordu. 

iyon bu 1st\kametc Davu, MU 
ra.. ve Ney~ın Jruvvetıennı sevkettı. İ 
hücwnlar Rus tcpçu ve p vadesin 
şıddetli ateşlle tardedıldL Mareşal Da 
1(U başından yaralanaraıt atından yer 
yuvarlandı: altında ... ! at ölmO.ştil .. 

Baarationun mevzllerı11e yapılan b 
llk hücumda, Fran51z ordusunun blrço 
generalleri ve alay kumandanları mak 
tul düşm(lştQ. 

Semenofta alellcele yapılan v 

Jıollactıtınız elblee. ıieırınun musunuz 
..,..uillllbcl.arı? ... 

.Ba.gration istihkt.mlan• ismı verlleı 

:iaıihlimlar sllsilool zayıf \"e derm• 
çatma dii. Fak.at Ruslar burasını o ka 
dar anudane bir tamı~ müdafaa edl 
yorlardı kt, Fransızların, sabahın 5 .ill 
den itıbaren başlıyan ve ı ı 5 a Jrada 
devam eden dalga dalga savletleri, bir 
biri ardında ve buyuk zayiatla tırılı 
yordu. PranSLZ ordusu bu ffddeW mil 
dafaa taqı8IDda büYWt bir dehfete b 

- llıemnun olmad 
"1ll ~-değilim, diye cevab ver
:_ ~ --ı tcmmt tyice anl&mak 
~~ wunu iUTaf edeyim ltl, 
~ s .. •ııatQmden pek müfte ~ 

aı;~: 
~~ BA~1111. bu kostttm benim 

Yı! Jıay~Yor ... 
l!J~ell.bıre ı. 

"e - .Afttıd~~ası k11.aran terzi: 
>ftt ~. t>u l-acta tt, nı&yö, diye cevab 

... r ha,ytıracaıc bir şey 

>o::._~~ 
--. YOkıJa bent liYdlmH'.nhıi 1.ıt-
- Lotten nasihat vermenizi delil ... 

._,- ıı., .All~ salonuna geçin. 
~ llalonınu-...~ın ıazabı! sizin o pro. 

1 .'" iln~ oaatıer geçirdim. Tam 
iaetıcıcıa.e ~tı oldum mr.e. Gelin de 
~ lt o kadar '1rlll OUln ! Yelek o kadar 

IJ'or. kısa ti 16mlek dışarıya ::: ~-'81 kot .. -.ıı:aı ....,. 

- <lönt ilıt «ltlbı ~n ucuna GODUJltaım 
- 8i'ı .:ııne lllftlrln. 
~~ bnle alay ftU ediyorsunus? 
~ lteain ':k:"linç. Bu toatUmOntt
-vu t'l>ııı ea de liıuma ile Myır 

- ~1..:... Anladın~ mı? 
- Q6 -.ı, 96r1lı1b. 
~~ tuı~ bu. Hem mademki bu 
-~~ ~<ll'IWıua, nıklA.DulUZı da 

dosttan. he
ıeldller. 

- Piyes iyi gidiyor, dediler. Mlinek
kldler şiktyet etmtyodar. Aralarmde., 
nazik nazık, kM<ii ioııerinden bahtıedi p 

yorlar. Piyes lıakkında hoşa gitmlye
cek bir tek kelime işi~i\miyor. Yalnu. 
hani, salonda bir dlişıuıuıın var .. llem 
de ne düşman! Dur, bak, tarif edelim 
sana... Kafası kel, iri sıyah bıyıklı Lir 
mösyö ... Ne öküz herif ya! Piyesin bir 
yeri tesir yapacatmı hissetti mi oksil. 
rll;,or, hem de kuru blr ölcsllrü.k: değil, 
adeta botumdan hatif bir hınltı çı • 
kanıyor. Bu da herkesi ııüldUrdU, hElll\ 
de tam senin piyesteki kahraman ten. 
dhdnl öldllrmetl <ifi.$1lndütü sırad•.
'Östellk, ıbayvan herif, p 0 rde arasında 
koridarlarda cene&nı tutmuyor! Valtıt. 
tanıdığı lkl üç kişi; fakat onlara ber 
nıısuanvmda muh~llf zarafeUer l>a:r
tınsor: 

- Ne de Jr.öttl piyes' 
Yıılıud: 
- Zavallı aktörleri 
Veya: 
- &ıblıbm birine hdar .stlrecek! ve

sall'e. Bu, bir mesleltdaşın mı aeniu? 
IA.taıd: 
_ Hayır, diye teteledı, bırakt.alım 

~ iee tbttıne hıme bıecelc gibi 
~: ~. celilaeıert teker teker a.. 

bir terzil Şimdi mtıkam allJ'Or. Oi-:ltp 
ŞUDUD Jaçma bir 1ıe1cme ındfl'eıJ'im mi? 

- Hayır! Sen mOelllfebı' &!fti ne 
zaman çatınrıuv. -.ocak o saman or
t.aya t:KablUnln. 

••Son Posta,. nen 
edebl romanı 

µ,f, 
ır. 

hayret etmişti: - Umumi katibi göreceğim. 
- Sen buraSlnı nereden biliyor- - Sakın ha, Güzin .. bu acfam 

aunl çdk küstah ve cı.iıctkar .. 
- Şimdi atadan geliyorum da.. Güzin dCı acl başınl aalladt: 
- Niçin gjttin oraya. ne işin var - Altı aydır beraber yaşadı. 

dı Selma.. yoksa sende mi}.. ğım adamı bilmez .miyim} 
Selma, başını önüne eğdi, Güzi- Selma, gayrıihtiyad iki a<ltm ge-

ne açılmak iatemiyord~ Fakat genç ri çekilmişti; 
kadm, onun mükedder tavurların- N 

pılm1$lı. NIDda 
Napolyon hDcumun başlatn 1 

üi aat 80llra. yani takriben saat 7 de 

150 ıopla iatitıkimları dovmete bef · 

ı tı Uzun bir ıopçu haznhjmdaı 
amış . l Da " sonra Mareşal Ney, Mareşa vu 

:Mürot mU&U8111 tuvvetıerıe. semeno 
vadisinden ısacratıon irthkAmlanD 

ücam eııuer. Bu kune,ler. ılk atı* 
~eral vorontaotun kuvvetler n' dar • 
adatımk ederek serf)'c at•ııar. Bu:2un arclmdan Neverovsklnln fırkaaın 

-1c1ırdılal': bunu da çabucak ezdiler. 
vorontaofUD fırkası hemen hemen 

kAmiJen imha edllm.1ş, Oenl al \'o -
rontılOf da yaralanm~. 

Pranlilll mareşaller! Napolyondan taJr 
v17e kuvveti Jstedller. Fc1kat NaPQJyor 
bu talebi reddetti. İııtlhkAml:mn h it 
sukut etmemiş olması Napol~omı S'l'nr 
halde slnlrlendlriyordu. 

Mücadele pek şiddetli olurord11. ıs 
Wıklmlar hiç durmadan el el lştiri 
yorlardı. Bagrationun kara~· n bl 
tenler bu muharebenin ne şekilde b 
teceiint merakla oekUyorl11rd1 Cünkl 
raktlbl 'Barltlayı kaçmaklP.. harbi lı:a 
bul etmemelı:le tthaım eden Bagratto.
içln üçüncü bir ihtımı.tl b'\hıs mevı: 
olamazdı: Ya istihkamları ınuhaf z 
etmek, yahud başta kendisi o"llu u h 
de. bütün müdafilerle b rlıkt oracık
ta, harıb sahnesinde ölır.ek 

Fakat Na.polyonun da, crph l bil . 
hassa sol cenahtan yarmak lıu uı;und 
lnad ettil\1 görü!Uyordu. 

Napo1yon ilk önce sol rrnnhın mu 
tavemetini kırmak, sonra da merb 

(Arkası sayfa 8 sü'ım 1 de' 

- Bu adam sana karşı da ayn 
harekette mi bulundu} 

- Garib değil mi) Dalıa ilk 
görüşün<le .. 

- Ôy}edir .• her önüne g 1 ne 0 
raya her müracaat eden kad n 
böyle yapar. Manyak bir adam . 

- Şimdi onu görüp ne yap c k 
sın} 

li 
Y ...... - •• N .. - ... , Sala Co-1.-n d .ı._ k ı dl - e diyorsun .. ıen nü o adam -· ....... .. ~ an Dİrço şey er isti al etmişti. 1 

el - 25 - · ı. B · ha 1 ı ı_,_ EDerinı" tuttu·. a yaşıyorsun}.. B b" · ı_ __ ı 

~e unı,,._~ '-A ·t.• _L.1.!fini• .ı11 ı~ıttı Geri döndü, senç Dir &.a-, - erum flm& ae enter IWTI- - Buna yapmak denmez. Sel· ana ır ış ou masını söyle-

~ -· .. satunn tesn aa• • ı.1a _ __ı aenin ba•ına admema·~ Sel - Korkutma beni Selma .. Yok. .1 m11tım. Bugün neticeyi h "ldirecek-
"' Çe h fT dın da oaa ya .. flYOTUU: " • ır~r ma.. ma .• ta.ma.mı e avucunun içindeyim, Şa 

1-calt ~bY~ettluen ~_:_- ine ettenL - Beni tanımadın mı Sdmal ••• öy.le maceralar geçirdim, öyle ıztı- sa aen de benim gibi rniain? Ken. çok müşkül bir mevkide bulundu. ti. yed bir İşe yerlcsirse yalı: 
ıı ı o yoıvu- naan a __:ı._ ı. d --'-- ktin" '-' ,- d 30 -ı_ dimden rok ·•ana •Aırım. mı ebrıden kurtarabı"lece<·· · · 

~..,nın bile bir usulü vardı. iHt Evet, bu çcure ona yaDancı c- r~ çeS ninlı ıı;.ı, aene e .__Y•I çokıı;. , " """ ium awada buoda.n istifade etti. ]ğ. ~ımı u .ı· 
~'"lltte bir k d '- _..ı!...! t- ğildi. tum. e e uzun uzun &-0nuşma Selmanın gözleri dolu dolu ol- renç bir adam .• fakat nasıl oldu bil ediyıorum. Bir dakika bekle benı ca 
,.. "L a lna &el1Qllnne Jile a __ ""-' cı....ı... L-~ı ı _ _ı 1 d .J.I---'- · t • y.....ı.. .. .., G'" · · •·.-. rc1·v· • • 1 ı.. ı· · {-la-;r'bau tekJif edilebilir miydi? _ _. ~ııuı,~·-~:ı - rfa<I n . er~~nex. '8 erım. -tin musa- mull"u. uzınm go .... c ıgı Anumı miyorum, kendimi metresi buldum. n m .• nemen ge mm. 
~ • aıkal umi kAtib mı? 68 Gamı; s-teuueo.. ııt mır.. alaka onu çok mütchauis et.mitti. Bu benim için daha ehvcniı d'. Selma, koşarnk uzaklııı. n Güzi. 
dl&. e"'bu cür'e~rınınd,,._j'1 •• ~ HetH'Matnı,tı.Fabt Gü.zin ne ka. - Hayhay ~a.:r<iefim .. haydi hi- ilk defa_olara.k yabanc_ ı bir İnsan, Eier ona kendimi vermemiı J:aYı- nin arkasından nüzünle baktı. Üze-
L. l\.irnı.·ı· ver ııı;. ennı d .ı~-: .. ..: idcl' 1 ha ._ f l"'- lmi '---~1-"lar uı ır, ne müşkül ,·aziyette ar~..,_. ze g ım .. ıına oır e a.ıı;.et gc ş OUINUl en- <lun pdli.ten yakamı kurtarma va rirı<Je eski bir clbıs'", B) la ın<J 
~~ le :vardı ki, bu adamın en Öpiiftüler. V• • • •• • - Bugünlıük o ka<lar uzun de. dişesile titremi,. tevaWlüş etmişti . .imkb yoktu. Ve.slka verecekler~i çarpıhnış pabuçlar vardı. B ı hara 
l'i \a.._~1~erini kabul mecburiyeti. - Ne kadar d~rmpm Ciiz.in? · iü.. iteni bir dakika bekliyecek.ain. Açı,mağa, içini dakmeğe ne kadar Müsecel bir fahişe olmaktanaa.. · amıbalaj içinde bile Güzin g ne tr :z 
)i 'tr,-~ılt-rdi. T•n-ly~lm.,:_:.ı: .. Şuraya, dütmüş aenç kızları 'hlma. da ihtiyacı vardı. Susmuştu. Ağlamamak için ken- ve gene eakisi kada,. caz brlı Yal-

donu aya binmek üzere, köıe- - ~e ı...,-r te~ yok ye cemiyetine kadar uğrıyacaiunl - Benim de aana çok aöyliye- elini zapteı.tiği görülüyordu. Selma nız biraz çökmü~tti. Yüzünd ki yor 
" ~ Yorrlu. Arkanndan bir ka· Selma .. Gene mektebdeki kadat' gü Selmanın gödcri büyiimü~: Jıayrı ccldcrim var Güzin .. mekteWe iken arkatlniln macerası kar11Sında ken~ gun çizgiler, gözlerinin altında~ 
....._ Se~"Jdu: zel ve cuıibaial .. . atiy.a.zi: de sıtlanm1z.ı birbirirniEt: .öylerdik. disininkini unut.mqtu. Güzinin baıı ~rluk göz~den kaçmanıı•tı. Gü 

''-••nı ....... &:lına:... ; - Kayboldun~ .. nerelerde.. - Sakia har.. Bu tesadüften çok memnunum ... gelenler §Üphc$z çok daha feci- zm, mektebın en çalıtkan talebe-
~ıl ç.e"ırd1. Kendisine bir ka. sin) ~ Diye baiırmı,tı. Şimdi evve\a aen bana .Oyle.. ora.. di. aiydi. 

enıYordu. Birdenbire tanı. Güzin, acı acl batını aırUamı,tı. Selmanın bu telittna aTbdaıı ya kime Pdcce1uıiın"> Güıün 90l'du. 



6 Sayfa SON POST~ 

I 

LMeml.eket Baberleril 
J 

Havranda. 
Üç kadın, içinde bir 

yılanın öldüğü pekmezi 
yiyerek zehirlendiler 
Havrandan yazılıyor: Bürhaniye

nin Kızıklı k:öyünde 3 kadının ölü.. 
mile neticelenen bir zehirlenme 
vak'ası ohnuştur. · 

Kızıklı köyünde harman yapan 
:k:öylüler, sabahın erken saatlerin -
denberi çalışmışlar ve öğle üzeri 
de harman sahibinin getirdiği ye. 
meği yemek için i§i paydos etmiş.. 
)erdir. Evvela kadınlar, toplu ola
rak yemeklerim yemişler ve bil~
hare ağızlarını tatlandırmak ıçın 
birer bardak. da pekmez iç.nüşler
dir. 

Bun<lan sonra sıra erkeklere gel
mi~ ve onlar da aynı samimi hava 
içeri.sinde yemeklerini yerken, ilcYL 
den acı acı bağırarak kendilerine 
doğru gelen harman sahibini gör -
müşler. 

Hamıan sahibi, heyecandan kı· 
aılan bir 8CSle, pekmez testirinin i -
çine lbir yılanın düşerek öldüğünü 
ve bunıdan dolayı <la pekmezin ze
hirTenJiğini aöylemiştir. 

Tam bu ~ıırada kadınlar arasın
da bir çığlık kopmuş ve bunlardan 
üçü kıvrnnmaia başlamı~tır. Bunun 
üzerine bütün hıı.rmancılar, ka -
dın\arı kurtarmak için uğraşmışlar
sa da maalesef gayret boşuna git
miş ve zavallılar kısa bir zaman jçin 
de momnor kesil-ere~ ölmüşlerdir. 

V.alc'a adliyeye aksetmiş ve tah
kikata başlanmıştır. 

-------o....-~--~ 

Adapazarmda koza 
satışları 

l 

Adapazarı Dela gençlik klübü açlldı 
Adapa:zarl (Huswfi) - Adapazari iktisadi bün

yesinde biı>·ül: bir varbk temfn eden demir ve tahta 
fabrikaları bu defa bir de sinr klübü tesis ederek 
fabrika mem'ieket çorculan ve: aporseverlerini çatısı 
alıma toplam)ftır. 

Sporun her eahasında memlcl:et gençli_ğine rehber 
olacak. olan uOcta spor>>Un a1tLlıf töregi 1 3 '71941 
tarihinde samimi bir hava içinde ~ehrjmizde bulu-
nan 17 inci tümen. komutanı liim general Fikri Er
bug, Halkevi reieıi dolttor Ru'1i Soyer gcnçlık teşkila
tı öiretmenı Yusuf Ulusoy, fa~11Hca direktörü Va.. 
hab Salahor ve kalabalık !>.ir kütle huzurnncia va -
pılmı~ır. Törene 1 7 inci tiimen bandosunun çaldığı 
istiklal mar ıle başlanılmış tüm genem! Fıkri E"bug 
lrnrdclayı keserek klü.b deft ~ ·i .. i imza lam 1§. Deta 

spor Jdübüne ve gençliğe muvaffakiyet temenni e~ 
mi~tir. Tören esnasında Mitli Şef İsmet İnönüne ve 
beden terbiyc~i genel direktörlij~üne telgraflar çe
kilerek i1ülün açılııı bildiril:ıı•ı ve gençlığin sonsuz 
saygıları aulll•lrr.uştur. 

Dav1-tltler lclüb bahçesinde hazırlanan büfede 
ağırlanmışlar; klübe ve genç:ıge muvaffakiyetler te
mennisinden aonra dağılmışiarıiır. 

Çok camimi geçen törendeıı sonra klüb heyeti 
umumiyesi t-:>planarak idare heyeti seçimini yapmış 
başkanlı~a fabrika direktörü Vahab Salahoru intihab 
etmiş, umumi katiblik, doktor, umumi kaptan, as
kerlik işi zmiri Ve idaTe memurunu Seçerek :nemle
ket ve gençlik tıayatında önemlı bıı teıakki vade. 
den <1ahı;m:ısmın ilk gününü sona erdirmi~tir. 

Milista bu yıl daha 
fazla tütün ekildi 

iz mirde 
Turistik yollar 

inşaatına bu sene de 
hız verildi · 

il"emmuz 24 

·cSon Polltıb mn tefrikau: 66 

KocAMusue 
Adalının el enseleri 

v Dobriç; da~a oyununun başlan-ı Seyirciler, bu mü.ıakaşaya ha) 
gıcınd~, ve şımııek kadar süratli retle bakıyorlardı. 
~ar~v~e?ni?. .?irdenbire kopup ke- Dobriç, neye uğradığını şaşır 
aıldıgını gorunce hemen toplandı. mııı, bir k.öşeye çekilerek seyredı 

Adalı, kendim çayırda zannedi- yordu. 
yordu. Hür bir milletin, hür bir Nihayet: Mösyö Pjyer AlmarıO 
sporcusu idi. O, kışlık tiyatTOnun olarak. Adalının itirazları~ı anlatıl 
süslü püslü eahnt>sini, frak ve Seyirci halk· giıres bilrnediklc: 
smokinle karşısına dizilmiş seyir- halde Türk ~ehliva:ının itirazı' 
cileri, yarı çıplak iavant.ı.lar kokan haklı buluyorlardı. Böyle güreş 
Viyana dilberlerini unutmu§tu. olurdu} 

Oyundan kurtulur kurtulmaz, Piyer, Adali)'n mülayemetle j~ 
Kırkpınar meydanındaki narasını içyüzünü anlattı. Kendisinin ab• 
attı: h ati olmadığını sÖ) ledi. 

- Haydı Bulgar be! Adıılı, bir parça yatışmıştı. 
Kalın ve ahenkli olan bu ses ge- rar güreş başladı. 

niş tiyatronun içinde birdenbire bü.. Dobriç; gene büzülmüş bir ya 
yük bir a~'Si 'Jada y~ptı. dan bir yana sıçrayarak hasmırıl 

Dehşetlı, azarnetlı bir şey idi bir yerinden knpmnğa çalışıyordu 1 
doğrusu ... Seyircilerin, hayatların- Adalı: hasmına bir elense dahi 
da duymadıkları bu dehşetli ve ay- çekti. Dobriç tekrar yuvarları 
ni zamanda erkekçe ses, hoşuna minder haricine düşmüştü. 
gitti. Adalıyı candan alkışlamıya Adalı; hasmımı bir elense dahi 
vesile oldu. çekti. Dobriç tekrar yuvarlarıl 

Adalı; teh1ıke falan dinlemedi. minder haricine düşmüştu. 
T ek\rar Dobriçin ensesine yapı~ı. Adalı; ııTtık üzerine gitmjyorcl 
Bu sefer, meşhur alaturka el ense - Sağlı, sollu hasmına eleruıeleri 
lerden birisini olanca kuvvetile has- sıyordu. 
mmın en~sine çırptı. 

Dobriç: Adalının bu kuvvetle el 
ense oyunile: minderden dişarı fır~ 
layıp tahtaya düşmüşıtü. 

Adalı durur mu">. Yere düşen 
hasmının üzerine bir kaplan gibi 
atıldı. 

Arbitr, düdük çalıyordu. Adalı 
oralarda değildi. Tahta üzerine dü
şen Dobriçi kemnnelemişti. 

Arbıtr, ayırmağa ve düdük çal
mağa devam ediyordu. 

Adalı orafo.rda değildi. Alııfran
ga güreşin kaidelerini bilmiyordu. 
Bir hasım; minderden dışnrı düşün. 
ce bırakmak lazımdı. 

Hatta elinde yenik oyun bile oL 
sa bıraktırıriardı. 

DOibriç, elenseleıi yedikçe: 
minderin sağ dışın.ı, bir sol dışı 
koca gövdesi!~ bir iskambil kağı 
gıöi yıkılıp gidiyordu. 

Seyirciler: bilir bilmez, 
oyununu alkıslıyorlardı. 

Seyirci pehlivanlar da; Ad alını\ 
bu <>i)'Ununa şnşıyorlard •. Bu da, 11 

biçim oyundııı? 
Dobriç: elense oyununu bilme 

ği iıçin bir türlü korunamıyordu. 
Elense oyunu, müvazene oyutı 

idi. Bir pehlivanın sağ ve sol tarıı .t 
tan adım atıp karşısında yürürkt' 
boş tarafın aksin(' kolun srut tnrafı 
kuvvetle c;.eler gibi vurarak hast1' 
boşuna düşürmek idi. 

(Arkası var) 

Adapazarı (Hususi) - Bu ee
ne Ade.pazan piyasacında ipek lto. 
usı çok parlak bir mevki almıı 
bulun.maktadır. Halen koza mah 
sulü kaznmızdR ve kaza koopera -
lifinin sayesinde çok yüksek fiat -
lar1a satılmnktndır. E.n aşağı koza 
l 40, orta 169, en yük.sek koza ise 
220 kuruttur. Müstahsil bu vazi -
yelten çok ~undur. 

t · ( (-' l Hasım } eni!miş olsa da sayılmaz 

K ki k .. •• d b l d h h l zmır -ıususi) - zmirin turis-ura l yuzun en U yı a a az ma SU tik oyllarının inşantına bu sene hiz dı. Adalı Arbıtr'n düdüklerine al-

ı ·ı · · y 1 dırış bile etmiyordu. a acagw 101 düşünen köylü, 800 yag"" morlar Saye- ven nuştır. apl an ve yapFlacak İnşaatı aşağıdl\ sır"lıyalım: Nihayet; Mösyö P.iyer sahneye Son Posta 
sinde tütünlerin geliştiğini görerek seviniyor Şehir dahilindeki turistik yollar atıldı. Adalının ycmına gidip ba-

lnegölde b"ır yavru 1 - Alsa.ocak ·ıe Knrşıyalca a- ğırdı: Yevmi, Sıyasi, Hıı.vadıs ve 
Halk ıı:nzctesl . Tasında Mersinli ile Salhane arasın- - Adalı, bırak! .. 

b d
• d b "'gu,dU MUA.stan ya.zılıyor: İnce nesıçli, U-\ne tUt.llnıerlnin ook ncfls olmasının te- daki 'kôpruye k:ıd •r parke ve oTa- Adalı bu ••iz 1.17.,rinn Lıroku. 

değirmen en m e O tak yapraklı, güzel kokulu MUAs u - ı ' oct umuın•ak dır. dan arşıyahya ve Papaz mev i e ös.yö P1yere <iönerek. 

Jnegöl (Hususi) - Bedre kö • ::::::ı ~~ı;~:~~l=~re ;::ı ku~~r=~~aM~~ati~~~~i 55 15k!~ ine .kadar da esfalt olarak yapıla~ - Neden hıraktırırsın be? 

Yeretm n , çu 'üi'~e ısoıtak: zı; 
İSTANBUL 

yünden Mehme.d. oğl.u 2 yaşlarına- Mi!Aıs tütünlerinin birinci mUşterasi olan ruştruı satılmıştır. Alıcılar arasında c~ktı.r . . Bu yolun henüz şose kısmı - Ehi Eu giireş böyledir ... Has 
dn Mu&tafa ev~~ın cıvarınd~ oyn .. - İnhisarlar İdaresJ. Mi!Astıı modem bır ınhisarlar ıdaresl 85 kuruşla başta gel- bıtırnıştır. Asfalt olan kısmına da mln dışarı düşerse bırakıp baştan 

oazet.emı..aa oıkan yazı -.re 
resımıerin bUt.un haklBrl 
mahfuz ve gaıetemızo atddlr· 

makta iken degırmen ıbendıne du.. depo yaptırmıştır. Fakat deponun ye. mişUr. Bu sene malın az, fa.kat 90k ne- başlanacaktır. tutuşmak l~zımdır. 
şcrek boğulmuştur. rint intihabmdaki isabetsh:Hk hem iıs olmıısı, Yunanistan ve Bulgarlst:ı.n 2 - Güzel Yalıdan İm·j1altı Adaiı kızmıştı. Böyle rezalet ABONE.FiATLAR\ iderey:l fazlıı. nakil masrafına, hem de da tütün ohnıunası sebeb!le tıatlann plajlarına giden yolun şosesi bitmiş mi olurdu. Hasmını elense ile dü-

Sivasfa yardımcı mUstıılıslll lilzwnsuz zalunetıere sok - dalın yUksok olac~~ı .şUphesizdir. ve Otatranlanme.sına da başlanmış- şürrnü tü. Üstüne çull..ınıp kcına.. 

h 
. I k maktadır. MilAsta tiltUncUlUk, büyük serma • tlr. Bu yol bittikten sonra plajlara nelemişti. Her şey tamamdı. Neden 

8mSlr8 er UrSU MılA6ta geçen sene 1445 çiftcl tara- yeye bağlanarak yapılmaktadU'. Kira muntazam otobüs seferleri temin bırakmak Jazımgeliyordu} Bu gü. 
Siva9 cduEusi) - Şeh'I'imizde fından 3465 parça to.rlada 1185 hektar ile tarla tut.ulur. Fidandan balyaya edilecek ve halkın kolay ve ucuzca reş değil, m'lfkaralıktı. Mösyö Pi-

8~• ~!. 7d ~, 
h 

. tütün dikilmiştf. Bu sene ise 17.23 zUr- glresiye kadar umwı1iyetle amele ca - 1 A •1 .. d · 1 · • d 'l d ld A 

aç&ın ikinci devre yardım~ı e.nıtı- ra 4088 parça tarlada 2370 hektar tü. !ıştırılır. Bu &OOC'ble ist~c;al masrafı p akJ .ara gı ıp ge mesı temın e ı e. yere kızdı. Ken isini a atıp gavur 1400 760 ~jl 
Türkiye 2340 1220 
Yunan 2700 1.WO 

re !kursu faaliyetini ikmal ederek tün dikmiştir. yiık6ellr. Bu takdirde de her !iat tütün ce tır. !ara yendirerek para kazanacağına 
tedrisatına son vermiştir. Bu dev. MUM kazasının normal tütün rckol. cUyü memnun etm~z. Ayrıca Vilayetin önü asfatlan. - zahib oldu. Ve J,nğırdı: 
rede I 7 bayan kursu muvaffakiyet- tes! 1.200,000 kilodur. Havaların müsn- Buna mulcabll Karaovada bilhassa mak üzeredir. _ Olen kahbe kızan, ülen kah-
le bitinni!ltir. Kursun devam1 müd- id gitımesl.nden geçen sene istihsal bu Mumcular na.h'lyesi mıntakıı.sın<la til - Kazalara bağlanan turistik yollar be gaAvur ... Avlıkla, hepten yendi- - "" 

Ecneb: 

····- k , Abone bedeli pe,şindir. s-
detince viliıyet seferberlik memuru miktaroan fazla olmuştu. Bu sene u- tilncUlük, 931 buhranından sonra ta- Bu yollardan birinci kol İzmir - recek misin bu gavurlara beni lıel. değiştirmek 25 kuruştıJI'• 
Salih Batınönlü büyük bir çalışma rak .sebebUe lstlhsalın çok nz olmasın- mamile ıaile zlraati haline gelmi~tir. Torbalı yoludur Bu yolun 58 inci Piyer şaşırmıştı. işin içinden çık 

.. . . dan korkuluyordu. Fakat son yağ' Burada sicim ve l:anavice parasından Km. den ayr•lun kı.<ıımdan Selçuka mak kabı'[ degVı"ld.:. Adalıya şimdi _ .... _ _; 
ve gayret gostermıştır. murlar vaziyeti oldukça düzeltmiştir. başka hiç b 1r masraf yoktur. Fazla tar Gelen evrak geri vetf',.1 

K 1 h
• d k" .. • t MllA.s tütünü denltince akla. Milas lası olan ortağa verir. Bu sebebte tütün kadar olan kısmın 'köprü ve uıen- buları anlatmak olur muydu} • li .,-. 

Oy U ISar a OprU mşaa 1 çenesinde Bodr.ımun Karaova tütün. knça satılırsa satıl.sın parası tamamen fez.Leri bitmiş ve şosesine bağlanmış Müm1ün müydü? banlardan mes u yet 
8 

Jf 
Sivas (Hususi) _ Büyük zelze- leri gelir. Bu mınta.ka tiltUnleri gerek müstah lln cebine gtrer. tır. Bu yolda büyük bir faaliyet var Adalı, Piyere bağırıyordu: kc~:~lu:çPulin ~C:~~b:~ıJlf 

l d h sar uğrıyan Koy hı hisar nefaset gerekse güzel ko'ku itibarile, tU.. Gerek Mllf\s :.UtUncUlilğüniln her se- dır. İzmir Bergama yolu da ikinci _ Boz konıturatı şimdi... Ayda .u.... . .. l 
e en a K l h' s· ·1 tün piyasasında mUhlm bir mevki kB- ne 6a.."ıasını genışlctmesind" ve gerekse plana alınmış ve henilz başlanma- 11· N l d ~ ·1 b' N L Aflpır 
Reşa~.ıye .ve ~y ~ 15.~r : ıvas yo znnm~tır. Karaovıının yıllık !stihsall Knraovada tutiln zıraattnln aile zlraati e 1 apo yon egı ' on ın apo Posta kutusu : 741 lstP"'" 
ları ~enn~okı koprulen~ • munt~- 300-350 bin kilodur. Fakat kurak sebe- hallnl almasında en mlihlm flmil kre- mı~ır. yon versen yapamam bu işi ben Tlgraf • Son Posta 
:zam bır şekılde yapJJması ıçın Nafia bile bu sene ekiş yüzde ylr beş noksan dl kooperatifleridir. Millı.sın tfitilnd('n Eğer tütUne verilen ehemmiyet ve lılnı- bel.. 
Vekaletinden vilaye1e gönrlerilen olduğıı gibi im bölgeye hiç yağmur ıyağ- daha ehemmlvetli bir mahsulil de metin yansı zeytine hasrolunsa 2-3 Zavallı Piyer, ne yapacağını şa. 1 1 Telefon : 20203 

1ahsisatla bu inşanta hemen yakın- mndıtrındıın rekolte yüzde kırk eksil: zeytindir. Fakat maalesef burada zey. misli fazın varidat elde edll"cegini biz- ş1rdı. Bin müşkülatla, Adnlıyı ikna l..' 
~d~n~b~n~şl~a~n~n~c~a~k;tı~r;·==============::.!~h~e5~a~b~l~nn~m~a~lttıı.d~~ı~r.:;B~u~n~oks~a~n~1~. ;b~u~se..:;;,,~t~in~e~h~~~b~a.kl~lm~az~.~n;e~v~e~r~~rsc~~o~a~lı~n~tt~.~zn~t~M~l~lAs~~z~f!Y~ti~n~c~ne~r~l=sö~y~le~r~le~r;.====~~e;d~e~b~i~ld~i;.==:=========:==:====:=====~~~~~~~~~~~~~~oJ ~ 

iki saat geçiyordu. nin üstüne düştü... Param parça içer.i girmeleri için de kapıda üç Biraz evvel beni sultll~1J
11

i. 5$1 

- 40 - ıgeün gibi benı bekliyordu .•• Beni 
Şairin biri: (Gecenin kaç aaat değil: Göstereceğim .PiiYii\;. kera ~ 

olduğunu müneccim ne bilsin; onulmeti bekliyor'dull ... 
sabaha kadar ıztırabla gec;irend.cn Seven bir kadın nelere; ne ce -
aor .. ) demi,ı. falara katlan.mazi ... 

(Şanzelize) birahanesinde lıalipl Gecenin karan~kları arasında 
Metaksa konyrığile (filispit) olmu§ bir Çerkes kıı:ı elimden tutarak bir 
tum. içerken gözümün önüne gen • hayÜ koridorları dola~tırdıktan 
yor: Fatma sultan şu dakikada ha- sonra beni sultanın odasına götAir· 
mamda kim bilir ne kokulu sabun- dü .. 
lar1a: ne itina j)e yıkanıyordu.. Dedim ya: (Filispit) haldeyim. 

Öyle ya ... Perileri davet edece. Karanhk koridorda Çcrkes kızile 
ğiz?... bayii meşgul oldum. O da benimle 

Hocaların şalvarları; cübbeleri; meşgul oldu. Ondan biliyorum ki 
kurkler.i malum.. . Cebleri bir am- bir !koridoru döndürüp dolaştınp 
bar gıbi kilolarca öteberi alır ... Bir beni tekrar tekrar geçirdi .. Bu da 
cehim.de öd:ığacı, amber vesaire hırpalanmnğa çok müştak bağrı ya. 
var... Bir ~şe ıkolortya ile iki ~şe nıklardan galiba n 
halis Metaksa konyağını da cebime Suttan beni çok sıcak ve samimi 
indirdim ... Tam müsellah bir hal- bir şekilde kabul etti!. 
deyim). - Her şey emriniz veçhi le hazır 

Keşfim yanlış değildi!. Sarayın hocafc.ndi .. dedi. .• 
küçüoük bir odasında; Fatma suL Kapıyı elile kapadı.. Anahtarı 
tan: yıkanmııı, 1aranmış; güzel be- çev.irdi. 
raz ipekli bir entari giymiı; bir Saate baktım .. , Tam nıafilleyü 

r- k k l gır ııı' Mangalın başına bir sandalye oıöu ... Daha ben (geldiler •. ) keli.. Çerkes kızı nöbetçi bırakmış!. na getiren ·ız o uma ~ıır bşf 
koydum. Sultanı sandalyeye oturt- mesini söylemeden sultan da bir ta. Vah: Hül}alırım. baha ancak bir saat var· ıığll ' 
tum ... Eline binlik tesbihi verdim .. rafa düşüp bayıldı!. Sultan bayılıp da kollarımin a. korıdorlard.t tekrar do~ş~ıcr-' ıl.~ 
Ah hayati Sen ya (aldanmak), ya Esasen ben hunun böyle ola - rasına düşünce birdenbire kapı n- ladık. Kimseler yok. e ultllf11 
(aldatmak) tan bnşka nesin? .. Du cağını biliyordum ... Feleğin çem- çılıp da içeri üç kız girmez mi~. kuda. Diğer iki kız da 

5
1111 1''1~ 

günahı işi iyen yalnız ben mjyim berinden geçmiş bir adam olduğum Şimdi buradan tiz kaçmaktan yıltmakla ıneşı.Jul .. • Sardi· •• O 
Yara'b'biL.. Herkes: Ya aldan - halde Erzurumlu hocanın bu çöm- başka ne çarem var} ranlık koridorlurı bizıt1l bJf 
mağa, ya aldatmağa mahkum de- lek numarasında korkudan ben de Kızlar: (Ne oldu hocafendi.. ne kularak sordu: kfei ~ı: 
ğil mi)... baygm1ıklar geçirmiıı değil rniy - oldu hocafendi) diye etrafımda dö - Hocam.·· Bu (1/ll tJ!. 

Erzurumlu hocan in numarasın! dim?. nüyorlar.. Bir taraftan da &ultanı duası nedir}· lb ..,e ,J 
da'ha nazik bir şekilde tatbikı mu • İşte: Sultan artlk bu gece elim - aıyıltmağa çalışıyorlardı.. - Sevdiğı ada"?.

1 ~~eb c)ll 

vafık aördüm .•. Sultana, i tedi;7i a. deyıdil Maazallah .. biraz temkinimi boz için okunan en rnuc '-"' .. i• •t 
dıamı cehren çağırmasını tenbih Ayıltmak için (kolonya) cebim- mak; adamakıllı bir dayağa mün- bu~. . rı) irı1• ~,, 
muvafık değildi... Delki benden de hazırdı. •• Ayılırken (konyak) cer olabilirdi!. Aşkı, vuslatı unut- Kızın nmi (Nen.,r!1~ ,•e rfl~ 
sıkılacaktı. Bu suretle itim de bo - iç.iTi.p tekrar bayıltmak için de (Me. tum .. Postu kurtarmak lanmdı ı.. na dükkana gel_:~e~%ek j,te I 
zulacaktı. taksa) cebimde idil - Ben kendisine söyledim .. Ne kak bu duayı ogr .. 

- Celb ve tdhirini istediğiniz Gelin yatağı da bir kenarda bize yapayım}. Davette ile benimle br. söylüyordu 1 • • • ı) söıil I 
adam.ı: lbu tesbihb kalben çağıra- muntazır deg"il mi?.. raber bulunmasında ısrar etti. Kor- Kadın '{işiye (olnıll: .. oıurl·ıı 

h h l · fed.iliır ·? Olu: mu · Jor111 1 ' caksını-z su an azret en... Heyilatl ... Heyıhatl karsa diye de yatağını hazırlatmış.. mı .. lık kon . clO 1 - Bu gece mi gelecek?.. Yalnız bir "eyim ekaikti: Ka • tım. Yatağıı yatırın!. Bir ıey yok.. Sarayın karan berıı p. 
d " f k k · kada.r 

0 
•• _ Hayır ... Üç güne ka ar ge- dından talıhiml. Beş on dakikıı ıonra kendilerine şa a va a:ıc dolllfıırdırll'"pıi1 

lecek ... Belki bu gece de geliverir.. Benim aşklarını hep ağlamakla gelirler... tırd1: ben onu diğer le el1 J 
Artık ne çıkanın bahtınızalt geçmiştir. Kızlar: Fatma Sultanı kollıırı - bir kapwı kapnrsb ~ fpelct 'l 

Toprak ter.cered~ su kaynıyor- Sevdiğim bir kadına en yaklnş.. mın arasından aldılar. İpekli enta- çarmış!.·· Talıh · uckten ıı-' 
du ... Sultan tesbihi çekmeğe baş - tığı:m1 z nnettiğim bir <lakıkada, risi açılarak üryan püryan yatağa lediğim nimete ç.ıç /. 
ladı ... Tencereye bakmak bahane- talih bann öyle ani bir sille vuru- yatırdılar... Ah kör şeytani. Tali- dumH ~ Jf le 
sile yavaşça barut tozunu suya at- yordu ki; Ademle Havva gibi biri- lıim olsaydı, şimdi böyle mi ola - dükk 

11111 ~il 
S-"-ah erken tı;;., .J~' tım... miz mağrıba, birimiz maşrıka dü - caktı} ö.I> 8evı r-· ol" 

- Periler gelmek üzere.·• Fıı- şÜyor<luk. - Siz aultan hazretlerini yata - (Vik.torya) ntııD v,.cı)'arı) JJ ~ 
• d d' k p · · · (Lcon ag0 ku··dll"'° bi'~ kat metin oıunuz... e ım. · · Bu talihi ni\saz l>urada da yetiş- ğına yatırın. Hiç bir şey yo . e- ısmmın d s ·rıe;p 

Sultan kızardı ... Bu sözüm onu ti: Şeytan sultan knpının anahtarını rilerin vürudundan birnz korktular. ve dün a.kşaın a b· .. 1.irh~rJ 
büsbü'tün korkuttu 1. çevirmemi o.... Meğer kapıyı kil.id. Bir iki saat sonra bir şeyleri kal - oğlu lbaiıçesin~e · du)'dıırı'· 

P T " B d d' ( n.f · '- hi ) -'et .. ektilı::lcrıOJ -• • __ ,,.., 
Üç dört dakika sonra: ati. a- lememiş... Herhangi bir korkuya, maz. en e gi ıp va~ aı 6t: r 7.. .., (De\f•••"" I"'" 

bak havalandı t. •• J.ekrar tencere· blT heyecana maıuz kalır.sa hemen duasllll getireyim. / 



~==24~~:e=mm~m.~======~====================~==;;:=========~S~O~N~P~O~S~T~A~====~=--=--==;=-===-=========================~S~a~~~·· 

ichi uasa edilmeli mi 1 ( "Son Posta,, mn bulmacası : 14 ) Askeri vaziyet '-....__...;,___ __ 
g '(Ba,tarafı 1 inci yfada) ğer bir kelime vardır, ki o C:la cıi. 

si daha muvafık olur. rade> dir. irade, inadın aksine ola-

Bunlcudan 30 tanesini hallederek ~ir arada yollıyan 
okuyucumuza bir hediye takdim edeceği~ 

her 

• Gönderilen cevabların 
neşri dev m ediyor 

Almanlarla mütt~fikleri ordula - rak objek'tif yani müsbet ve fay -
iının tark cephesinde Stalin hatti - dalı 'bir vasıftır ve her işde oldu -
11a ka'l'§l 12 T emmuzdn başlamış ğu gibi askerlikte de yalnız bir 
. oldukları büyük tıınrruz !bugün on karar müddetine ,amil ve bu müd-

Soldan safa: l '2 ,j 4 5 b 7 8 9 10 
1 - Toplu gi -

denler C6>, Tabaka 
{3) . 

ikinci gününü idrak eylemektedir det zarfında o kararı en büyük .bir 2 - Avuç iÇ1 <3), 

l l 1 1 
21--

v-e müttefik orduların bugüne ka - azimle ifa ettirmeğe saik olur. Sık Nota C2). 

dar elde ettikleri menfaatleri ve sık karar değiştirmek. hiç şüphesiz 3 - Anne kar - 3 
kazanır;ları b~ün bir parça claha en fena bir şeydir ve böyle bir hal, deşi (4), Tasa <3). 

arı~ genişletmiş olduklan a§ikar olmak- madunun mafevke kat'§l olan iti _ 
4 

- Aksak (f>), 

So d 
5 - Paha (4), 

ılatt la beraber vyet or usunun mu - madmın zevaline bais olur· Fakat, Cemi edatı <S>. 
kieM'} k• . . kavemeti halt\ kırılmamtş, Mosko - diğer taraftan verilmiş olan bir ka- 6 _ Boyun aksl ) 
zıo. ç 1 ıçılmelidir, ancak "Bir arkadaşım içki va ve Leningracl şehirleri de daha rarln artık yeni vaziyete tevafuk <2>, Bir nevl gaz 
tılll' • alınamamıştır· •V ~atw, m_üt~ndd.i~ ebnediği anla<;ılırsa 0 zaman o ka- (6). 

ş ~ınesıni bilmek, seviye yüzünden işinden Sovye!t tehlıg\ennde bılclın1dıgı arı değiştirebilmek cesare-tini gö• - 'i - önün aksi 
sah·b· ı k veçhile Sovyet kuvvetlerinin mulf- termek te büyiık bir meziyettir. j§"" (4), ısı dinlenmek 

j~ l ı o ına şartile kovuldu ve çıldırdı,, telif yerlerde hasımlarına .kaışl <ıa- t . d b" k d d ,.,""vJedı" ahi " l .. e ıra e, ıraz yu arı a a .,o., jı;Ll bırakmak (4) • 

• S 
nudan.e» mukavemet,..,. gösterme ~· · h"l 1 1 b" k mu""d 8 - B .... -ir (2), crm-- k ' • l bul hu el •. •. 'l . . gımız veç l '!, ya n z ır arar .... .. 

T kıla ..... n o uyucu arımız• stan o yucrılarımız. !erinin e onune geçl cmemı§tir. detine şanül okluğu cihetle eski Boş arazi l4). 

e 11 Ahmed U!a,: dan lJmer: tir. .. p mb . kararın değiştirilmesi ihtiyacı ha - 9 - ç~ orma-
yaı: a;i Kula~~l. çınlasın:. Sayı_n «- Bazı iç.ki lehtar lan, bir ya. Bu:naçgore ~e ci' erşb n;run l ge- sıl olur oLnaz faaliyetten snkn o - nı (6), Nota <2). 

1
nl'8öz·· ıh.an C.'lhidm çok yerınde hır sak tak<lirinde kaçakçılığa yol açı- leceği arşam .. a .. ~~ d c 

1 
ika ~nı )UT ve yeni kararın tatbikmn baş - 10 - Uzun de -

ıdu 1 u "ar. lca!> ettikçe bunu tekrar- lacaiını iddm ed.l>ror ve bundan hikmetini de gozo?ı.m en u~~ ~~t- ]andığı andan itibaren gene ayni ğll Cf), Asker ı2). JO 
ar, (R-a- mamak üzere vaz.ıyette bugun ıçın . . . . . . 1 

dah.,ib· .. o..ıı>l kabr yalaktan su iça önceki momnuiyetierin iyi neticeler d"" L· f v'-ala' d~l"ık ol azım ve ı;ebatla tesınnı hıaaettirme- 11 - Bulmak -

1 
ı"" ı l'Çilzn ı_ d eli · b ,,, ı_ f _ı, __ 1 une nazara.1 ·ol? e r. • - O . · _ı_ • ı_ çin yapılan şey '6) 1 arı ık.in....: . CZ.». -g\! mevzua air "ğcr verm~yıp it~~'J .. m~n ~ ha~ere d v k d t kl"ğimiz. müm _ ğe baş1ar. nun ıçın aı;ıxerı nare - • 

e 
..... bır so .. u·· da • .ı_.,. var. (Rakının se.b....ı...:...·et verdt'"lll ılenve wruyor_ ma ıgııu ay el me ı k ti d "nad kelimesinin kullanıl 12 - Hububat -.. ..n.. C'UII o· ., kün olacaktlY. 5tc biz de bundan e er e ı lA fi!A .• • 

dah! :.~~ indireceğimize İçenlerin lar. istifacle ederek bugürııkü yazlmtzda mad ması, .. mdesfe a "kandme~ıı aknuf.- tan biri (4), Bir 
arıl1 ··.r~ni yükeeltmiye çalışalım.) Bu ickJialar doğru değilc:lir. Biz d kel:mesl hakkmdnlki ba- ane mu a aa ettı • emıyere ı.. kMın isml ll'>). 

l>U d .....J_ T··-•-ı et...:v· . } .. ı_ <eanu ane» .. b"" ""k b" . d .1 l.'ukıından aşal!'ı: ' • a ~as; guz" cJ Sa"''n :ı_ay Bu""rhan Un> er, azın ugımız }er J§.I u:ıa - 1 . • • t 'h d v• lan mevzu UY" JJ ırn c ı ~ ve- 1 ''"''"" k ( ) '1 - Ellmizin bir cüz'ü (6), Çok de.. el ah d . .1• ıo kla l B zı düşünce enm1Z1 eşn e eccgız. ._ .. ""'- ;_. . 1 .. d f - Yum_... umaş 6. 
r ı ~u iki sözü ile ankcttek:. ga- ,.nna ün a mış bir milletiz. i.. G k h tta gerekse onun bü- yabud ouyu~ nır azım e mu n aa 2 - Avuçiçi (3), Dik kafal: (6). ğil <2>· 

• blfeyj dah .. b 
1
.v • nacnalc)'lh böyle Üir mcmnuiyeti se. yük" be~rc .. ubaeyas·ı ol.an askerlikte «İ _ etta"'k demeyi tercih etmek icab e- 8 1 8 - Meşhur bl.r s1nemn yıldızı C6) a '.>nce gayet e ıg ve vecız ı_ b ı ,.. - Zararm abl C5>. Sin Tlcr (4). 

bir sur ve, seve kabul etmiycce~ ir va - ad dediğimi;: kelime ile tarif e- deceği mütalcesındayız. Edat C2> • 

.

. ~dır. l . e~te ifndc etmiş bu_ lun. m. ~~a.. tanele" ta.&avvur edilemez.» .... • n » f ""b" k "f J d . _ı ·nsıın:lara bir 4 - V&pur odası (6). 9 - Emeller (4), Başmn bir cYı ,._\ti al 1 k . ,.. öilmclc. istenilen vas in su JC tı ' na ayru zamanaa J 5 - Nota (2), Bir Frenk ismi C4). Jtoyunuz sokak olsun (2), Dahi (2). 
lışııı r<iu" eyr.tor arının .ıç ının °0 - • Karadenü Ereglısı, ani menfi v~ 7.0TaTlı bir ~ey oldu- çok m~im fırsatlar knçırtır •. A • 6 - Yak.aya, gömleğe konup ütü 10 - Futbol takımı (3), Bedava 
ğtdrı fcııa~~kr' uzu~ u~adıy~ y~z1~1~kla.. Kandilli mıntahaıı .antral me ~ınu kabulde hemen bütün müte - z.im, irade ve sebatla yapılan. ışler- lenen (4), Yaldızlı 6erlt (5). (6). 

içil arın nepsı, sevıyeınz ıııı.. ve K A 'l Okt • f 1 _1 _, l ··..!l..e.d etmH-lerdir. Bine. - de iae büyüle. fırsatlardan genış şe- ------------------------------
Ll ~ b'li • • • mUTU ann ay. eıcıtuT" er IlU:l ""< mk~ _ı alınt;'UllYarur M J~nn;~mvcaı •. netıc~une ((- İçkinin doiru bir inaanı ne 1 ylh inadın müştaklarından o - kHlerıde istifade j nnl vnroır. ı·ng·ııı·z - Fı·n 1 Moskovanın 
lar • a o ugu uzere ınsan h I __ ı_ v f ci n.kibetle lena e udan• kelimesinin sumulü i - A -l·erlikte makbul ve müstelzem tab ,__ a e evıduguno. ve ne e - an an .. l ~ d 1 f lını\)i.... 8 1Ul tnbakadn. Her tabaka re sü-'''-lediC.ine en canlı misal, çolt · d de za:"ı'r aramak tabii o ur. ohının jnadrı şef değil, ira e i şe 
' _,, ~ .. çın e b" h . d . \"ki . •• b t bo b d 'll,ltaJb. &c_viye, fikir, muhakeme, ruh, yakından tanıdığım bir ıırk&<iaşlll ~· aenaleyh biz <ıanudane ır mu- olduğu harb tan inm erın 1 enn- munase a 1 m ar ımanı 
"Yrıl' Vıcdan itibarile birbirlerinden düç.ar olduğu felakettir. Bu a~~a.. ı.:~:emet» tabirinden: crBurada ve de bulunan &0nsuz misallerle de sa-

eclitıi ırlar. lıte içkinin oynadıiı mü- daş işini yolun:l koymllf, kencfuım bu şartlar dahilindl' mukavemet e- wtth. kes·ıımedı· nasıl oldu? 
. l:ıü~ · "Ve müessif roller ve ika ettiği amirlerine t.evdırmi§ .bir :a:1~rdu. -Iilmesi <loğnı değildir, amma.. beı- Emekli general K.... • 
uı:~ Un fenalıkların iptidai tabakada Bir müddet evvd içk1ye duştu. A~- ina.d ediyor Vf'! drrıu"b~vı-m~t -gost~a - Jt~: I.ondra, 23 CA.A.) - Lord Snell'in Londra 23 (AA.) - Reuteı 
rıı tü~'Yardara rnünhaslr kaldığı gö- pmlarl i§inden çıkar çıkmaz ki~ır ·vorumıt tcklin e lf mana çı Dünltü yaz1mızın ortalarında: diln ya,ptığı beyanata göre lngı1lz hü- ajansının Moskovndaki hllf>usi mu. 

trkel .. ~ktedir. içkiyi içmesiN iblTC'li me~ncye k_o~uyor ve geç va t- rıyoruz. O halde,. bu .tarz~a sevk <t-Fran.srn imparatorluk ordula,rının kfun<:ti, uzmı. tetki&tnttan 60nnı. Pin- habiri Mister Alekaander Wcrth bil 
afıl~~-e salı . .. . . . lere kadar jçıyordu. Arkadaşın bu ve idare edilen bır bnlik ınadla .

0 
evvela Meç'~e ve onu müteakıb im- landiya ile dlplomat\!t münasebetleri. diriyor: 

asttl~a:ı>rruYaca !bler~b" uzcnn~e swt;:;r hali az .sonra büsbütün değişti· Bu derecede yıpratılmış vek:or:v:.un ;~ parator Üçüncü Napolyonla ibirlik- nl idame etmeğe karar vermiş, fakat M k .. . 1 "lk 
itahrtrü ~ı gı ı aynı zama a d f .. dü;c]eri de içmeğc baıladı. hale getirilmiş olur. ı mutea l te 5-_ıan' da Almanlar tarnfından aynl zamanda !>u k:ı.mnn Mdiselerin k obs ova uzenne yapı nn J a. Şefkat"ı ve u'"lvu""cenablıvgı te.. e a eun b .. d d . . d"ld·w• 'b"ı "ıfn ecı g~'~ın· e na...,ra" her an ...,.)'l,lştlrlleb"ı.. ın, ize, bazı farklnrla sanki ye .. ~d e ... . . ,_ Çok tabiidir 1'i, u yuz en . .ııı.rcsm- vazifelerini arzu e ı ıgt gı ~ .... .... ""ti ,,~ekte oldu~u §U m1sal ıle de delci jo.lcri serdi ve memunyetmden - _ıeınez. esir edilmeleri.:ıi müteakıbıı di - leceğini <ıe Fin bükQmet.ine bildirmiş- niden Londrada imişiz lhiss:ini verdi. 

~ ... r v k ·1 A "'- 'l "S d 1 b eo . • .... ......;.. yerde Nan.si' ele diye yaz- tı·r. n·ı""er taraftan Pinlandıynya ...ide- Almanlar tarafından °ürültülü bir 
Clcr\ ... · a tı e rner~a mı yar- kovuldu. Biz arka at arı onun u Ha'" _ _._i jn-ı:l kelimesi yenne l - yecegı .. u, , . . . 

6 
ü• 

0 

"lllıd.c ı_ kl 1 le. h' d rrnıA • l mı•ız. Sedan da dıye tash1h cdıl - cek vapurlara bundan böyle seyrüsefer tarzda ve tahribkar olarak tavsif e· 
ült k n oirisi ıbir dilencinin gün. haline yüre · erimiz sız ayara şa 1 kame edilecek ve Ciaima istıma ve -s d \ · ruhsatiyeırt verilmlyecek ve kolaylık dilen bu hürum bizim Londradn 

lnıf h~?lclnın m.ik.tarını ve hangi hn .. ••uic. Bu iptiladan vazgeçmesi ta..._ ·1ı_1na r,.\1e.ılacnk ço'k güzel di - mesini iti2arla i <!rtZ. al1t ur W K y- ; göst.erilmiyecektir. orta şiddette dediğimiz hücumlar~ 

~,lhU... •• !r:Td~~::h:n::::~ ~;:~,:a~ iÇinao ·;~oa::nt,~/nuae~~y'::~:~~:k~?ç':~~=;y:. ·ısı·ıklAI beratımızın 1 imha edilen bir Rus B it .. . daô~ri~~r~aryalart korkunç ve fa_ 
ek b .. § .. ve dılonr,j klyafetine gire - sın ....-- et a a gormemış eılasız bir s'Jrette uğuldıyorlardı. 
L-.ı\ Ulun rni.ieı;scsat'. ve bütün ma- tesir etmez olmuştu. • • ı·ı la ında kadın d h b Bütün halk evlerinde veya sığınak-
):~~,~ ':,a;1".. • • --<>~=J:! hj~lunm~::ı.:~yo~r !:1~!! ismet ınönü e 1 e a y ormantar a ar larda bulunuvord1.ı. Ynln1z çatılar-

" 
11 01

,\Jn\l ı tC$b.i '-k ı.... h .ıc ıurıü if d k 1 b 1 d da yangın gözcülerj, tcnhn sokak· :, \~ l\~::~~ trıcy~~~eı::;en veri: ;;iuş:;~imi~··~~· 1i';{ :~;~i.:1itı~ İmzalandıg"' ı gün 88 er er U un U CBattarafı 1 inci snyfada) larda yalnız askerler ve polisler 
lr· f l>tı.yn .,,.,...untırı.\l d"w 1 · k 'iL 1 1 k d hiJUm olan dağlarda olmuştur. kahnıştı. Ar.ısıra bir askeri otomo-

'~ 
1 

faik .. l ıı ıger enne ço aı~o a ma ta evam etti ve günün (~tarafı 1 inci aa.yfadal Berlin, 23 <A.A.> - D. N. B. njan.sı- Ra~lar __ ı,:1!....1___ bı"l veya -'-hı"ye otom.obili .ce.~m. ek-
tııı;_ -. e .. c et~· b • d Ll b k h oA l r.sı•...A ıl k • nın ()Arend•ı.too ..N<re Sntolen5kln ~ • ~ InLCU "ın ld -l._..,, ~ ltihcırl~ , leirıı hayretle gör- inn e &K ını ozara tımar aReye un ve ı.cue yap aca merasunc ısa.. .16• .. v .._ R.uslar, her tnrafta ger:ı· rekillrkcn te ı"dı". Teblı"ke İ""retı ven ıgı za-

... q 

1 
t + ... u.1A _;l _...... mali şar:üdnde ihata edilen ve müte- ... " ,,.. b ı . ~ C:.B~~tl'§l?t t. Çıtj bcn<'e iç.ilme- düştü. at l'i de .u>~uu.11 m[h?• e başlanne-. ...... ad.dld huruç teşebbüslerinden sonra ta- her şeyi tahrib etmleler ve battA. hal- man birçok sesler İ§İtlim, fakat u 

"ılnıclco. idiıı de~.= Sayın Bay Bür- Bu açık ve o ni~tte acı miişa. Ünive~~ ~~lni Ce!;1tı Bivzulsel~ ıwımlle imha edilen bir Sovyet alayı. tın, llberdlr .kısmını da beraber alıp göt!:._:- seslerin hepsine «maneviyatını~ 
8cl'jb dıl..Jo· "b· . . . hede ,_ _ rın•ında. irkinin kaldırıl· cIDZailı w,..,n ... u~ uYOruz. J me nın yanlız üçte ildsinln K•zıl askerler- muş ır. Pinlerin tnluntnlerlne g.,.e L yın heyecnnlımmayın, vazı-

"'c aah'b· • gı ı ıçmesını tUa·y- .,, ·""ku da rofes01 Tahir zay·at R·~• ı rak bire ıuoz:ma ' 1 d" • ı ı olmak.» masl elbette ki cemiyete hizmettir.)) ~ış n..... n n sonra p • den, müt.ebakisintn de asker Uniiorma- , . ....,.ann z:lmnna o a yeti sükunet:e knr~ı ayın» ıye sı. 
Tamer ıAdll ba.k:unılıuı I..ozarn, Baro sı giydiriJmiş kooınl3rdlln mliteşekk:il karşı 5 tir. ·ı üdafaa tc,.kil.iıına mensub kıı 
Reisi profesör Mekkl Gcl~nbek •A'VU- olduğu görülmüştür. Bulunan dosya. Da.ha şbnalde Fin !stlhtlm 1cıt:~a- vı ;" aleri ~hl.ldındi. 

Yeni mahs~l 
kat g()zile Loııaın, Ordu meb'usu Ah- !ardan ve kadınların üzerlnde çıkan rile ~irlltl yapan Alman hüetun kıta- duj.t~ın se ~ ebbüs eden 200 Al· 
_...,ı İh-" To"ft~ 110azetecı gt'tıile lan Sala demfryoıu b<>yunca Mur- ucuma ~d b'" '"k b' k-u,.,.. ......... """"" hüviyet cü.zdanlaniıda.n anla.şıldığına 1 ısUkameUnde ağır man tayyarr.sın en uyu ır ııı. 

lt_inıacı ~S-.t~ 1 . . 

Loall• i&imli konferanslar verecekler. göre 18 Tt>mmuma bu alayı takviye manıııık :::'1'/r;" ;tusınr. tık d('.fa olmak mmın Mo.kovayn gelmeden ger.i 
dir. için Moglnskten oir kadın ta.buru CÖD• ~r il~~=~k fstikamctınde ~d- dönmei!e mecbur edilmiş olmaeı 
~eki bULUn Balkevlerinde derilm.iıştir. d: mtıharef>eler oldu~nu =ı~ Almanların kendilcrir:e lüzumundan 

Çıl:ıltı~ llliiateh 'l"ıncı sayfad•) orta Anadohıda köylünün ziya<Ie -
'h c illa . ısı ın aırtından gc .1 •. 

de 
aece ve ,n;..,düz toplantılar yapıla- mektedlr. DU .ş(flfr SavyOnct ~nre nnda fazla itimad e-ttiklerini göstermek • .. ...~ Al R a oıu1><>neır g510n .. ena ~ . B Al 1 . 

cak. muhtelif haüblcr tarafından Lo- manya usyay merkez . kıt'alan bum.dan be- tedır. azı man tayyare en şa -
'1ıl lenret V n.ı~ olunınaktadır, ~ m. e JŞJnc yaramaktadır. Geçen ae _ 
S>ı]~ tarlada ~tuletı bu seneki malı.. nelen:Je üç ayda yapılan, büyük 
l:ıay:1111frıbnraı crı d_cğil. harman ya- masraf ve zahmetleri mucib olan 
~ll&ad ctrnekte~~ldıkt~n eonra mü _ hasad faaliyeti bu defa birkaç gün 
d1ı~lld~trınrıı hır ..• Bırçok yerlerde içinde eona ermektedir. Bu mak:i _ 
fi.ta l> ilrı gerı 1 en~ başlamı~ ol - nelerin ını:vcudiyetini nazarı itibarill 

zan gününün btlyilk ehemmiyetini te- dır. Alın~~:re uzakta buhmtJYOl"- fak eöktük.ten sonra <la faaliyctlc-
barilz ettiren nuruk~T aöyleneoektir· • d•d b• m"ı nUz lOO rine devam etmİ !erdir. 
Müteaklben Halkevlerinln temsil tolla- şım 1 en ır umu ln~t ıtarel!sinın Plnıandlyaya Jl-

rı tsnsll.::i-~:~::~:inde vaıı· tayı·n etmiş ~~ ~Uys~:.:1~~:r~~~~:~~e =~: Büyük devletler·ın 
~ ·~ yade' görüşülen mevzu olmaktn devam 

Enl1Mni RMkorimlcıı= vcn·ıen bir habere i:Öre ~.·ımmd.~- edjyor. tayyare ·ımala" it Türk vatanının tami.mlyetinl, T!lı1t . • r-
nıilletinin istiklllııni tonun eden <LO:. şaneölyes.i Hiıler Rusya ıçın Agıv r yaralı harb 

gürıU> 7ıldöntımü 24/T~mu~/1941 d bir umumi vali tayin etmiştir. 
=şembe günil <bugün> sant taı.so~ Al:ıan mchafilinr. göre Rulsy~dn.ın esir~erinin mübadelesi 
da l!:Vimiz saıonun.ın aşal!ıdakl pros hezinıeti btr zaman~ ~~·e ~SJ ır. 
mm dahilinde imtıanaoa.ktır. . Hatta Rusyanın maglubı!c1mden . L~ndra 23 (A.A.) - Harb c -

Bu toplantının ctavet<Yelerlnl EVtmııı sonra Almanyanın nasıl hır hatlı sırlen arasınd'.! bulunan nğır yaTa-

~il l>a11)darı c.rı§ brnıky~sta mübaya"' alan müstahal aeçen seneye nazn -
.A- 1 arırrıış l eş, Yırıni gün aon.. 'O 

- "'l\er:ı._ . 0 acaktır d h '- ı_ • b 1 a.kt D·~ ~"-:l ., t• ·ı . ran a a t;OK eKJJUJ u unnı a -
t, d.1Rer ~ .,e ırı ea makin~ler dır. Bu bakımdan hükumetin bu 

c ılcn . ıa.ftarı A . b Ziraat ~enkadan cel- sene i.tecliği kadar mübayanua u-

bQro6Ulldıı.n almanızı rh;a ederiz. hareket takib edeceği hakkında lıların memlc::_ketlerine iadesi me • 
Zu16knr biT <lostu ·nrdır; ocdir) Diye aor- Program: tahminler bile yapılmakıadn. selesi görüşüldüğü esnada haricil'e 

H ik. 1 
_ Ac"": c. fi. P. tst. lTllllyet idare (Raclyo gazet&İ) müsteşarı Law beyanatla buluna _ 

(qPli in luneleri bilhassa lunacağı tahmin olunmaktadır. 
ne Ye ita 

}'c it Pısına 1;,· • 
~ ' ........ i'turrı. wm 

l'lı-ıth" ulfiltar B 
' ~"b 11 bir h ey; dedim; ben 

~i" ıra12: Çetesi • . . • ta 
, ........ "'o?'\ı- nJr. u:ını -
I. A - .. 
ft La ?nan· M h 
tir~ na Ver: Ş ;,_ mud: dedi; bu 

rn. 1 eıuı; Papnın sözüne 

"';' Şimdi I> 
~!)~ l kapalı unların bir yataklan 
~ ı~~r., buçn~ııda L-on Dağcayan 
c~ hah a am dün akşam Bey

ç'iı f .. ıirn~~sinde bunlarla bera -
çı:\'.:~ksı ı sen bu Leonu acele 
~ ~~hltaiıı (0.~damak.ılh bir sopa 

ıltıi c;<:ııiııd un akşam Beylcroğ.. 
~li'l ıılc hı) e kirnirllc beraberdin). 
'Iıı, c bir;:ı .1ç ~lığı yediniz).. Ki-

ıçtı...:~ '\ ) d" k \ ......._ .. ""r.. ıye aorac,a ·-
ı ... Q 
il\..._. ~alluhi . d" w 

~"ili ı ·• ım ı çagırır .. 
l '"lranm be Mahmud! ••• 

)'~ ~~l\ z * 
Şj~ltq~iıı· apıi~ede ne biçim da-

muş. ııç : • ., R •MA 
- Mahmud var; diye gülmeğe myetıl reısi ve lzmlr meb'usu ~ ---..- - rak dcmi.şt.ir ki: • 

ba~ış .. o kadın için ÜSkiidarda Mimaroğlu tarafından. Yenı· b·ır sulh Ağır yaralı harb esirlerinin has-
arabııcılar bile elinden neler çekti.. :ı - LJ)Zan'ın mah!Yet ve deıterl: tane gemilerile veya baeka bir su-
yaman bir adamdır.. hatta bizim Balkevi reisi Dr. Yavuz Abadan tara- tekıı•t 

1
• m•ı "'. retle vatanlarına iadeleri hakkında 

tiyatrodan bir akıam beı metre pcn tından. r geçen sene yapl1ğımız teklifi Al -

Cereden arlay>n kartı .. honı hoca· 3 - ıtonscr: Halkevt orkestrası ta- L ""k' · k b 1 .,. .,,, -rındıın: (D-·tarafı 1 inci sayf da) Mman nufihume~ı a u etmemiştir. 
dır, hem •eytnndır .. aana bu sille ... .L.KaS" • v ı l l h " .. _ Tcm511 CAt.a;>: Hall:eVi tEms\l Almanyanın İngiltereye ve Amerfkaye. nama. ag r yara 1 arın asta 
gelee gelse ondan gelir .. demi~l , nakl" h t 1 1 b' · .,,,besı" tarafından. • yeni tıir sulh teklifinde bulunacaın da ıne ma sus ayyare er e ve ı. 

_ Aman b'll aöamln beni göniı ,,_ ti• f 1 • ' d u~ ... c;Ju Halk~Tinde vardır. FM<at. son za.manlnrda İngiliz tara mem eKetıer en geçmek su _ 
tür ..• Kendisine izahat vereyim ah- Jl.IÇ7"ro hWdimet erkünının yaptıkları bir ta- retile mUbadcleleri için Alman hü-
bar.. Zaptiyeye bir daha gider&eın Beyoğlu Halkevlntleo: kını beyanat bu tekllfın kabul edilml- kUıneti ıron -ıamanlarda bir muka _ 
bu defa vallahi ülüm çılı:ad • Loza.n gününün yıldönümü miinase- yeceğ;ni gö.s~ektedir. Buna rağmen bil tekli:f yapmıo.tı r. İnO'iliz hüku _ 

Lcon Dnm,ıyan· beyaz sakallı; 9.. p --~l. tın" t Alın eh fili "' rlk 1 11 "' "' .. - lbet11e 24/7/ ~ı .:!ı90= .... C R u &aa an m a ~me a ve ng tere- meti Alman mukabil tekliflerini a. 
kısaca boylu; tostoparlıık yetrrı.işlik 17.30 da E".rlmizin Tepebaşmdnti mer. de sul.11 taraftan olan kuvvetli zUmre- 1 
bir ihtiyardı.. lte-z binasında bir toplantı yapılacaktır. ler olduğuna kanidirler. Bu zllmreler!n nıe i gönnemiş ve mutavassıt ye.. 

Kendisi:ıi görünce y-ediği dayak- 1 _ istlklll Marşı. sulh şartlarının kabulü !çln alft.ltnlı ni bir teklifte bu!unmuştur. Alman 
tan muztarib oldum. Bana kırk bin 2 _ 1.Alt.an z.ıı!ert hakkında konfe- hükfunetm-l tazyik edecekleri söylen- hükumetinin yeni teklifimiü kabul 
dereden su getirerek; kırk bin ye- rans: Ev rei.51 Ekıem Tur tnrafından. maktedlr. edeceğini ümid ederiz. 
min ederek: 3 - Konser <Ev korocıu tarafından>. Welles'e göre sulh hederieri T -----

- Ka evladım; dedi: aceb zail- Heııkes gelebilir. Amerika hariciye müsteşan Sumner okadda İlk buğday 
alinize yalan 6öyler.ıek haddimdir?. --------------- Welhısin Nevyorkta verdiği bir nutukta h ı·· 

Bir Amerikan mecmuasının neş
rettiği bir yazıdan anlaşıldığına gö. 
re !büyük devletle.Hı aylık tayyare 
imalatı ~yledir: 

Almanya: 2500 tayyare, Sov -
yet Rusya: 2000 tayyare-, İngiltere 
1800 tayyare, Amerika: t 500 tay. 
yare. (Radyo gn7.ctesi) 

İngiliz Jııava Jtam'lnın sözle.ri 
Londra 23 (A.A.) - Avam 

Kamarasında hava işleri nazırı Sir 
ArdMbald Sinclair' den tayyare bn
kıhnjndan İııgiherenin Almanyaya 
ne zaman m\isavi olacağı suretinde 
bir sual sorulmuş.tur. 

Nazır, şu cevabt vermiştir. 
Size bir takım vadlerde bulun . 

mnk yoluna sapacak Q.eğilim. Fa -
kat size şu ciheti kat'i olarak söy
lem~.kle bahtiyarım .ki Almanlarla 
evvela müsavatı, sonra da onlara 
karşı ezici bir faikiyet temin etmek 
için hiçbir gayreti esirgemiyoruz. 

,~GÖZ DOKTORU" 
Nuri Feh~i Ayberk 

~ ~ llt\rıRı l 'h1ttabi !bilmiyorum. 
~ lcırı J...ı a lıda Şahan (.:Dzinosu-
~· t tiya~çık_. Efendi o vakiller 
t ~l' tr lt.i z 10

'?nu işletiyordu.. Le· 
b lı tq0~lu bP~ıye~e: (Di1n akşam 

Ne tanırım; ne bilirim; ne gör- Ade.pazarı Deta Spor Klübün- sulh hedefierlnt izah etmesi çok dikka- ma SU U 
dfun .•. Şimdide-.n sonra dn; ne gö· den: te lflyık görülm"ktedir. Welles harbden Tokad 23 (A.A.) - ilk bui • 
roceğim: ne tanıyacağım; ne de Adapazarı Detn klübü 13/7 /1941 den sonrn sllahlann :>ırakllmı\S\nn ve hnk- day mahsulü bugün Kuncluz istas -

sela
• m ver-cw"ım. Tabanının altını kaniyete göre bir hayat kurulmasına T M h 11 Of • ~.. itrbaren faaliyete gcymlştir. İdare he- t ft kl"ın'" yonunda oprak a su eri isi-

o··peyı"m?. Beni su sop dan kurtaı 1.. ı· ~~,. d ı ara nr 0 
_ ..... u söylemiş ve şu iki • l 1 ye ı a.._,ı a sımler1 yazılı zevattan esas üzerinde durulmasına. b"Jhnssa ne merasım e &atı mıştır. 

Haydarpaşa Nümune hast.ııne.si 

göz mütehassısı 
İstanlml Belediye karşısı. Saat 

(3) ten sonra. TeL 23212 

' ıı ltı)) a Çl"'sındc kiminle be.. 
~4.. \..\'11tı:ıalind n bu belanın 
Q~ılrı tıı:ıa.n 1Yadan geldi~ini anla

ı 111 Başı:J!\ topallaya Haçiğc 
-...... 

1 ı,,.lltılat" nkn geçen dnyak hu
"'' li r : ıı.çik·, aceb b u kadının 

Vikror;"'- cl.:ı senin olsun; Bağlnrba_ mürekkeb olduğu !lln olunur. ' işaret etmiştir: -----o--
~ı da senin qbun: Beyleroğlu dn Başkan: Vahap Sala.hor l - Silft.hları bırakma işini kuv- Veni Çivril Kaymakamı D kt 1 Zat'ı Oget ~ 
senin olsun.. Asvas mega: bir da- Umumi KAtllı: NurP.tLin GUniz vet.U umıllerlc temin etmek. [: 0 Or 
ha Üsküdara da aynk basmam ho- Doktm: Nuri Abdi Ronıı 2 - Bu sistemi dam! bir kontroln Denizli (Hususi) - Münhal bu- • Umumi Knpt•~· Tanı. Ar k .. A lun"n Çivrı"l k~umnknn1lıgvınn Pat- Belediye kn.rşısındakl muayene-
cacığım? ? ? . M -·. •· •• ın an ı.abl tutmak. .. .. ., b . de öğleden sonra h~ta-

Mahmud Saim Altındağ uho.sib ve vezncdn:-: Şevki Durusu Müsteşara göre bu kontrol tatbik e- nos kaymakamı Behçet Savıı~ın ta- anesın 
(Arkası var) Asİdkcrlik işi: Salın Karakoc dilmezse esaslı bir netice nlmnk milin- yin edildiği Dahiliys_ Veka.letio.denj - ıannı k&DW. edıM'. -

are amiri: ZUhtü Kürkciloğlu. küıı olaı:nıyacaktır. (Rndyo gıu:et ) tebliğ olunmuşlW'• 



1 Sayfa 

Napolyonun 
moskova seferi 

( Battarah 5 inci sayfada) 
yüklenmek fllcrlnde idi. 

Na.poeyon, Bagratlon istihkAmlarının 
dayandığını 1rörünce, bWllann üzerine 
400 t.op «ıksl! etti. 

Mücadelenin en ~ın bir safhasın. 
da, bir mermi parçası, Bagrationun 
baldır temlğml parçaladı. Bagratlon, 
askerin maneviyatı bozulmasın diye 
renk vermemeğe, muharebeye devam 
etmiye çalıştı. Fakat kan şiddetli ak • 
mağa ve Bagration, tedricen atın Uze.. 
rlnden kaymağa ba.şlndı. Onu attan tn. 
direrek yere yatırdılıır, ve harb sahne
sinden uzaklaştırdılar. 

Bagrıı.tlonun yaralanarak harb sah
nesinden uzaklaşması. muharebenin en 
nazik bir anına rasU:unı~tı. 

Bu hll.disenin Rus askeri üzerinde te-
61r yapmaması imkansızdı. CünkU ı<:u
tuzof hariç, Rus askerinin en sevdiği 
generallerden biri Bagratıondu. Bun
dan maada, Rus ordusu Bagratlonun 
yenilmezlilrine de inanmakta :d i. Bag. 
rationun ham sahnesinden ayrılı.şile, 
sol cenahın ruhu gitmiş gibi idi. 

Bagmtion isttbkD.mlannın sukutja, 
Bagrationun harb sahnesinde bulun -
mayıştıe izıı.tı edildi. 
Bııçatıon istihkArnlan.ıa taarruz 81· 

rasında. Rusların elinde 00. Pransızla
nn fsc 100 kadar top bulunmakta idi. 
Son lstlhkA.mların sukutu sıralanndl\ 

ise. Ruslann elinde 300. Fransızlann 
elinde ise 400 top bulunuYordu. 
Şimdi Napolyon bntUn bu toplan, 

merke-z ~nde bulunmakta olan 
R1lyevıdtfnin bataryalann" çeT!rmlş bu 
lunuyordu. 

Merkez cephesindeki 
harekat 

\ Bana inanınız 1 

Bu süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yatındaki bir çok 
kadınlar ancak 20 

yaftarında 
görünecckfo'l'd ir 

Oklarla i~aret edilen 
yerlere tcllbik ediniz. 
Sonra da bütüıı yüz ve 

boynunuza •ÜTÜniiz. 

Buruşmu§, solmu§ ve a-evşe.miı 
bir cildi, tazeleyip gençleştirmek i -
çin işte size basit bir usul: Takim ve 
tasfiye edilmiş bir miktar süt kre
mHını bir miktar saf zeytinyağile 
karl§tırınız. Sonra hepsini iki kısım 
en iyi krema ile kanıtınnız. Bu ha. 
lita, cildinizi besleyip tazeleş'tire -
cek ve inanılmaz bir güzellik temin 
edecektir, 

Bir aktris g~çlik manzaraunı 
muhafaza ve idame için bu basit 
uwlü tatbik etmiş ve 70 ya§tnda, 
gene kadın rollerini oynamı~tır. Ec
zacınız da bu halitayı size ihzar e -

R .. ord\L1U sol cenahının mukave -
meti lcınfmıştı. Bagrat!on harb sah -
nesinden ayrılmıştı. Cephenin dört blr 
yanından Kutuzofa gelmekte olan ha
berler, R~ ordU1Sunun fevkalade çok 
~aylat vcrdlA'inl göster:yordu. Birkaç 
general maktul dilşmUştti.. Rus asker. 
leri mUthiş blr savletle harbedlyorlar, 
binlercesi birden maktul dUşUyordu. 

Harbin bu sahnelerıni gözlerlle gör
müş olan General Nikitln, hatıratında, 
bunları şöyle anlatımaktadır: 

63!ivari h!.lcumları bir sel gibi bir • 
birini tatü> ediyordu. Ve bu hücumlar 
o kadar şkkfetıt idi ki. binlerce asker 
birden ölüyordu. Karşılıklı olarak her 
lkl tarafın zayiatı pek ağırdı. Ölmüş 
sUvarUerin altından kurtulan atlar, sU-

debilir. Fakat muhteviyatı az mik
tarda ohnakla herabe! pahalıya mal 
ofur. (Yağsız) beyaz renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde saf 
zeytinyağile ihzar edilmiş süt kre. 
ması mevcuddur. Cildinizi besle • 
mek için en mükemmel ve haki.ki 
bir cild unsurudur. Herhalde mem-

rUler halinde k~ı,sıyorlat'dı.• nuniyetbahı eemereııi garantilidir. 
Amolensk rnüda!aa.sında olduğu gibl, Akai halde paranız iade edilebilir. 

yaralı Rus askerleri oephedcn aynlma.k 
istemıyor. bun lan haste.neye sev'kct:mek 
için. cebir isttınal etmek ica.b edıyor-

duFransız ordusu :Rusı1nn ı;ot cenah~ı (Batlaraft 5 inci ~yfada} 
ma~lUb ettikten sonra. Rus cephcsinın kıymeU takdir edllmedlAI için feci s:ı
meı1kezlnde bulunmakta olan Raycv~ rette yaralanmış olan b!r al'tist h issile 
kinin b:ıtarynları. Ne.poly~n or<lulan hareket ediyordu. Ccvab hakkını. ti -

Hikaye 

hücum mevziini teşk-ı\ ettiler. 
nı~u suretle Borodino harbinin ikinci yatrodan içeriye girilırkcn kapıda sa. 

SON POSTA 

Tuzlalardakl münlİ.al vazHe
lere imtihanla memur 

alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

A-Teşkati.tınıızın ttı7la.lard a.ki münoo.ı meınW"iyetteri için İst.anbulda 
2817/941 Pazarte8i günti saat on üçte a:&r.kccll.tc inhi.snrlar memurin 
kumu binasında.. bir müsabaka. imtth.aıru yıapıla.caktır. 

B - İıntıiha:n ~ gırmek ist.iyenlerin aşağıda Y1U2ılı vasıf ve şartları haiz 
olmalıarı lazımdır. 

1 - En az orta tahsilıini lbitlrmi.ş olmak. 
Z - .Askerl ğini y.:ı.p..111ş olrunk veya mueoceı bulunmak, ıbiLhassa. her 

üti haide de son yok.lamalarını nüfus cüzcianm:ı. kaydettirmış olmak. 
3 - 21 ya.şmdan aşağı ve 30 ynş:ndan :YuJrorı olmıımnk, 

4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak 
5 - Akrabasmdan olmıyan lkı zatı referans olarak gO.stermck, 
6 - Tüıık olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmama.it; 
'l - Mektebe devnm eder 'l:.alebecfen olma.ınnk 

C -ToJ:lp olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbiıte ve üç fo~rafla bir
uı..-te cGa.üı.ta Rıhtım caddesinde Ve'lı Alemdar hanında. umum mü 
durlüğümuz zat iş!eri şubesıne 2617/ 94.1 Owna.rLe . .a giiı:üne kadar 
miıra.cacı.t ctınelidlrler. 

İmtihan mevzuu şunını·dır:. 
ı - Hesa.b ve hendese 
2 - Yazı 

3 - Umumi malumat •Hayat bilgisi, coğrafya, 
4 - Lisan ,konıışma ve yazma,. ihtıyaridtr. 

Not.: 

Ecnebi lisanına mkıf bulunanlar hanğı lisan 
Jenne yıı.unalı.dırlar. 

blldiklerinl ctııekçe. 

1 - İmtihan neticesinde ayni derecede muvu.fCak olanlar arasında 
yabancı lisa.na vakıf bulunanlar terollı e.ii!ır, 

2 - İmtıhanda kaza.nanlarm mu.vaifaJdyet; ve t.n.hsil derecelerine göre 
sı.rasile ta>•rnleri yapılır. 

3 - Touin edil<lıği mahal ve va2ifeyi. teıb1iğ tarilbnden itibaren on 
beş gün zarfında. kabul ne vazifesi baş.ula gitmiyenlerlıı tayin haıkları 
ipto.\ edilir. ( 5 '111' 

Motosiklet alınacak 
Maliye Vekaletinden 

«N. S . U, B. M. W, tlryof «Alınan ve İnigliz• ve Harleı:ı Daıvidson• mar -
ka!acından herhangi bırinden olmak suretüe sepetli ve dört zamanlı bir 
motosıklet pazarlıkla satın alınacaktır. 

Paza.ıiık 28/Teounuz/ 941 ta.rrhınde saat 14 de yapılacağından tallble. 
rin yevmi ın.uayyende Mal.iye Vek~ti Levazım Müdürluğiinde mü~lt. 
kil Ekslltrn~ KoıniSyonuna müra.caatla.rı. 1.4H~h «5648• 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

ı - Herekede ln.sa olunacak işçi pavyonları ve evleri ile toprak tesviyesi, 
kanalı:rAflyon, drenaj, su dePosU. kaptaJ, su teslsa~ı. yollar aibı inşaat 
va.hldı fiat. esasl tizerlnden kapalı zarf usulU ile ekelltemeye .konul
muştur. 

~u lnee.atın muhammen ke.ıslf> bedell 415.943.69 llradıı.n lbaretur. 
2 _ EkalU.ın.e evr ıu :n ı...., mukablluıd .S ıem nk mu m"ı ~ube fn .,. 

den aiınacak t.lr. 
3 - Eksiltme 6.8.941 tarihıne müsadif Carşamba gUnU snat 16 da An ,. 

karada Silmer B!lnk wnumi mildürluğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat tc:mlna~ 20.500 liradır. 
5 - İstekliler teklıf evrakı meyanında eimdlye !kadar yapmış oldukları bu 

kabil işlere ve bunların b~dellerlne, firmanın teknik teşlcılMının kim. 
!erden teşekkill ettiğine ve hnngl bankalarla muamelede bu1undukla -
rına dair vesl:C:alar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuhlannı havi zarflar kapalı olarak ihale "ünO saat 15 ~ 
kadar makbuz muka.blliııde .ıutkarada SUmer Bank umum\ katlbllğı. 
ne teslim olun:ıcAktır. 

7 - Posta !le gönderilecek teklifler nihayet ihale saatl?den bir saa.t ev
veline kadar gelmiş ve z:ırfın kanuni $Ck!lde kapatıunl$ olmıısı lıı.zım~ 
dır Postada ıı\ki olabilecek gecikmeler nazarı ltıhnra almmıyacaktır. 

e _ Banka ihaleyi tcradı serbesttir. (4527) <6062> 

mühim snmuısı. Rgye\'Skinın batarya~ tın alınan o hakkı kullanıyordu. O 
ıarı etrafında ve bu bataryalar için re- zaman L<>ustard, önünde, öyle bir .is
reyan etmeğe başladı. Bu bataryalar, tik.bal gördü kl mUthiş! Muhakkak ya
Rus cephesinin tam ortasında, Rus or- zı yazdığı gazctelenn dırektöörlerine 
dusunun sağ cenahı ile so1 cenahı a- mektublar yollanacaktı ve eserlerinin 
rnsında bulunmakta. idl. Daha S.'l.bahın blltfin Uk provalarıle ilk tenıAfllertnde 
6 sından itibaren m erkez cephE'.slnde bu (!Uşman tçrzi hazır bulunacaktı. 
hücuma geocn Napolyonun D"lzon fır- Derken. Parcllle, pembe ve sarışın, 
kası Borodino ı.töyUnU za.ptetti. Rus ortaya çıktı. Şahsı itibarile hani mUt
avcıİarı bir mukabil hücumlıı. öUşmanı hiş dedikleri blr nıu\·affaklyet kazan. 
gerıye attılar. Fakat co:= geçmeden mıştı. Loustard, ona. keaerli b ir nnzar Doktor Haf iZ Cama 1 
kendileri de köyden aWdı. Borodlno fırıa•tı . o . bunun farkına varmadı. Bu 

ld B sı zavallı ada.mı teselli edecet bir eey, pi.
gene Fransızların eilr.de ita. ı. u - yese akl oımıyan bh' şey e.nyordu. 
rada Nn.1>0tyon ordusunda bu'unmak-

ZAYİ - Ilgaz asl:erlik şubesinden 
aldığını askeri t.ezkerernı ve Jlgn;r. nü. 
fus idaresinden aklı!Om hUv~t cüz.. 
daznmı kaybettim. Yen1sini alacağ~ 
dan eskisi hükUmsüzdilr. ta oİıın ıta)yan gnıpu, tam merkezde - Gelin de sizi öpeyim, üstadım. 

bulınımakta olan en büyük bataryalar dedi. Hele şükUr! Size son derece ya. 
dan blrıne hilcum e~ti. kusan bir smoıtln glymlşsinlz. 

(Arkası var) Halid Fahri Ozansoy 

{Lokman Hekiru) 

[)jvanyolunda 1 04 No. da hergün 

hasta kabul eder. 
Telefon: 2 \044-7.3398 

Belviraııköylü 320 ducumla 
l\luslafa l\luharrem Kaplan 

T .. k. cu··rnhuriyet Merkez Bankası 19 Temmuz 1941 vaziyeti 
ur ıye P As ı F -

AKTiF ., 
Ura 

Kua: 
Altıını: sarı kilogram 72.604.619 

Banknot • 
Ufaklık • 

Dahildeki mabablrler: 

Türk Lirası · 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Sari kilogram 12.000,965 

Altına tahvill kabil serbest dö -
Tizler 
Diğer dövizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri 

nadne tah'rillerl: 
Deruhte edilen evrakı ne.kdlye 
t.arşıhğı 
Kanunun tı-8 tnel maddelerin~ 
tevfikan Hazine .tarafından v!ld 
tedlyat • • 

Seneclat Cüzclaıu: 

Ticarl Senetler • • 
Esham ve tahvtlii.t cüzdanı: 

'( 
a. ( 

( 

Deruhte edilen evrakı nakdi. 
yenin kıırşılığı esham ve 
tahvll~t CtUbarl kıymetle) .. 
Seı ı)CSt E.sham ve Tahvill\t: B 
Avanslar: 

Altın ve döviz Qzer:ne uanş 

Ta.hvilM {}zerine avans • • • . • 
Hazineye kısn vMell avaru 
Hazineye 3850 No. lu ka.nuna göre 
~ılan altın karşılıklı ann..s 
llissedarlar: 
Muhtelit: • • •• 

' 
Lira 102.124 204,75 
> 23.899.019,-

126.601 .3'.l9,9t 
))~ 578.176,19 

• 500.733,83 600 '733 ,83 

Lira 16.880 317,31 

. 
> -.-
> 4i.711.426.!(l 61.591.743,77 

Lira 158.748.563,-

> 21.G83 011.- 137 065.5!)2,-

Lra 264.028.562,29 264.0'ZS.562 39 

Lira 45 489 561 ,93 53.799,307 .ı 2 
I> 8.310 245,10 

Lira U68,6~ 

11 5.2{)3 436.53 

)) -.-

• 167 6fl1 326.75 172.898.331,92 
4. !ı00 .0110.-

7.573 .9G8,25 

Yekfln 82:1.160.099.22 

Sennaye 
fhtıyat akçesi: 

Adl ve fe'fkallde • _ 
Hususi • • • • • ~ 

Teda'füldeld BanJmoUar: 
Deruhte edilen enakı nakdiye 
Kanunu11 8 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazıne tarafından nkl 
tediyat • • • • • • • 
Deruhte edilen nratı nakdiye 

baklv~i • • • • • • 
Kar4ılığı tamamen attın olarak 
ll!'tveten teda'rlile nf.e<illen • • 
Ree.!kont mulı:ablli ill'feten te • 
daTiıle vazedllen • • -
Hazineye yapılan altın kar.şılı.L 
b anru multabitl !902 No. ıu ta. 
nun mucibince illveten tedaTIL 
ıe ya'Zed nen . • . • • • • • 

MF.VDUAT: 
Türk l.irası 
Altın: S:ı.1\ kilogram 877.150 
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan a vıım mukabili tevdi olu-
nan ııltııılnr: 
sa.fi .kikııgı·ıım 

Dörl1: Tuhhüclatı: 
55.541,930 

Altına tahvili kabil döYizler • • 
Diğer döviiler ve alacaklı Kll • 
rjng bakiyeleri • , , • , 
Muhtelit: • • • • • ı ı 

Lira 
> 

7.8:?2.019,15 
6 00().000.-

Lira 158.7~.563,· -

> 21.683.011,-

Lira 137.C65.552,-

• 17.000.000.-

• 250 .000:()00,-

\) 113.000.000,-

Lira 65A-01 128.24 
JI 1.233.782,03 

> 78.124 167,90 

Lira - .-
• > 29.337.008,-

Yelı:ün 

ı Temnıuı 1938 tarihinden ~tibaren: iskonto haddi % 4 altın üzerine avans "' 1 

Ura 
15.000.000,-

13.822.019,15 

517.005.65t;l,-

86.694.910,27 

' 
• 

78.124.167,90 

29.337.008,-

109.116.441,90 

~.160.099,22 

• 

SAN i N Diş Macunil 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 

defa dişlerinizi 

fırçalayınız. 

Yemelderin kırıntıları, 
ifraz e\tiii mil..-roblar, 
alınan muzır n'evad karıııı 
difler •e dit etleri eğer 
madiyen temizlenmeuc b~zu 
ya, çürüm.iy;, mahkUındur. Çü 
riik difler, mich \•e barı.ak ih 
larından zatürrieye kadsr her 

butahia yot açabilir. 

DiŞ MACUNU iLE 
Muhakkak ıabab, öğle ve akfAID ve her yemekten 

ıonra günde 3 defa fırçalamak prtiyle 

Eczanelerde büyük ıtriyat mağualannda bulunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tahmin bed. tlk te. 

1 'l'70,00 

221U5 

3686,90 

132,75 DarülAceze mtıweııeıdoin yıllık ihtiyacı 1ç1n 
nacak 15,000 tilo patates, 30.000 edeci ~urta 
4,000 aded limon. 

166,35 İstanbul ve BeJoilu aarl hastalıklar m 
merkezleri hayvanatmın ~llıJı; ihtiyacı için al 
caılc 13,180 kilo arpa, 8590 kilo saman ve 9190 
lo kuru ot. 

27U4 Mezarlıklar lıllklürlüiü iein altoacalt 5,000 
patlska. 

Tahmin bedelleri ile llk temnait m11ttarlan yukanda yazılı ı.eıer &JTJ 
açı.k: eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelAt lılQdilrl 
tı:e.leıninde görülebilir. İhale 2817/941 Pazartesi günü c;aat H de baiml 
cUınenıde :va.:nlacg,:Ctır. Ta.llblerln ilk teminat. makbuz veya mettublaM 
941 yılına aid Ticaret odası veslkalarile ihale cilnll muı.yyen saatte !» 
l!:ncUnıende bulunmaları. CS'100> 

Trakyanın külik kokulu çayırlan, yemyeşil ,.. •eııiş mer'aları 
ve iyi sularlle hel' ye:-den üstün bollukta ve güzellikte ıı--. --.,_ 
~ olduğunu bUtUn dünya bilir. t1 

12 Ağustos 1941 de AÇ\lacak ~ dört gün sürecek olan Bal>aes ~ 
emtia pıı.nayırı bu ı;Uzell!(}ln biricik meŞherldir. e.rat ha 

Babaeski panayırında her keseye uygun tıatte emtia ıe her işe "i 
van bulmıı.k mümkündür. 

Tüccarlarunıza, celeblerlmlze, cambazlarımı:za ve e.sn~fianmıza 
zyıra gelmeyi ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. (8158> 

~ .. ~•l'IJI' 
Kııçuk tasarruf hesaplan 1941 IKRAMIY;,..... 

Keşi.deler: ' Şubat, 2 Mayıs, 1 ~ S :lk1ll 

1941 ik;~';i-eıerl " ·.7 ,oao,,. , · ı s! a:ed ;gg ıtr:1$: ~:: : 
80 • 50 > - ouv:.;~ 

20 4 :ıı 500 » - 2000.-- il 300 ' ... . ....... . 

ı nded 2ooa liralık - 2000.- lira 
s il 1000 • - 8000.- .. 
2 • 750 • - 150Ll.- • 

··-·· .. ····-···... ~ ...... .. •••••••••••••••••••••••••········-••••••••••••••••••••••• . Raa•P ~ 
Son Po5ta Matbaası: Netriyat Müdürü: Sel.iı.n aJL, 

SAHlBLERİ: S. Raeıp EMEÇ. A. Ekrem uSAJ'L1 


