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Bu sabahki 
haberler ------Busababkl 

Alman 
teblill 

~· 

"13.000 esir 
1 d Sovyet Ruayadan ıelrn ilk liarb remnlerinden: Sovyet lop .. 

& ID 1,, raldarında dilıüriilen bir Aım- eıayya...a 

Nevel şimalinde ihatalı Alman tebliği il 
edilmiş bulunan - 1 

Sovyet fırkaları ••&arekit 
imha olundular d 

Berlin 25 (Radyo) - Al - evam 
lttan bQfkumandanlığı tebliğ dl 
:d~yo~: Nevel ıimalinde ihata e yor,, ,;':,''"lf bulunan Sovyet lır .. 
I arı tamamile imha edilmif· MOSKOVA c"''· 13,000 eıir alınmııtır. 

anaim aayılamıyacak kadar YEN.DEN 
foktur. 1 

Rıı• zayiatı azimdir. ANDI --: 
B ~e: 2~~e;'dy1:}1~man BOMBAL 
aşkumandanlığı bildiriyor: 
Dun gece Odesa şiddetli bir su

~e~te havadan bomİ:>ardıman edil
ıtı.iıtir, Birçok gemiler tahrib olun
t'nuştur. 

8-tırılan Sovyet gemileri 

Alman tebliğinde 
mevzii ınukavemetten 

bahsediliyor 

Moskovanın 

verdiği bir haber 

Rusyadaki Alman 
kumandanhğında 
değişiklik yapllmış 

Bravhiç ve 
Kaytel 

çekilmişler 

HarekAtı Mareşal List 
ve general Rommel 
idare edeceklermiş 

B B.erlin, 25 (Radyo) - Alman 
avkuınandnnhğı tebliğ ediyor: 

BeypUs gölünde asker nakleL 
trı;lı:tc olan .iki Sovyel nakliye ge-
~ İ\e ılmıştır. 

Takviye 
kıi;'a;lars~~ .... -"1 ..... 

Lozanın yıldönümünü 
dün bütün yurd 

heyecanla kulladı 
Universitedeki toplantıda Hariciye 
ve Maarif Vekilleri de bulundular 

···-·-·-·······························-··················-, r ..................... ·---·····················-·· .............. --.. ···-··· ' 
1 Atatürkün Üniversite kürsüsünden tekrarlanan bir sözü: 1 
İ ''Lozan denilince daima ismet lnönünü şükran ve iftiharla i 
1 anmak her Türk için bir vazifedir,, 1 
' ................................................ -................................................................. -! L;;d;;da Oniversife ve Halkevlerinde 
tahmin ve yapılan merasimin tafsilatı 
telsirler 
Alman ileri 

hareketi neden 
yavaşladı? 

Türkiye ve ispanya 
harbe 

sUrUklenecekmiş 

[B"r lngiliz gazetesi] 
diyor ki 

<eAlman zırhlı fırkalarının 
Türkiyeye kartı bir taanuz 
için geri almmıı olması 

mümkündür» 

Berllnin 



2 Sayfa 

r Hergün 
Almanyanın yeni bir 
Devlete taarruz etmesi 
Muhtemel midir? 

\._ Ekrem Upklıgil J 
G eçen ıiin ıazetelerde gördüğü.. 

z bir telgraf dikkatimizi ~kti. 
Bun sebebi :wlmuzı zllaetmemalc 

berabtt ~inde bizim de kastcd.il s 
olmak1ığmıız ihUmalidir. 

Telgraf Ne\•yorktan gell) or ve Ame
rika hıuiclye müsıcşan B. Summ<'r 
\\'ellesin sözlerini gdirl) or. 

B. Welles: 

SON POSTA 

;:;;;;;. Hem uzağa bakınız, hem de yakını görünüz.= 

Temmuz 25 

Sözün Kısası 
---··--

Tarihi yalılar 

-Temmuz 

:>. 
f, 

9 

12 

1). 

5J 

16 

E. Ekl"em Tela 

is • 



il 

SON POST~ Sayfa 3 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
İspaara 
barbe mi 
&ll'lror? 

General Frankonwı 
yeni bir nutku 

''/ spanya için sulh 
ve harb ayni şeydir,, 

h ispanyanın vaziyeti 
akkında Eden mühim 
beyanatta bulundu 

Gazetelere ve taksilere aid 
iti koordinasyon karan 

Anma. M ~ - BlooldiDM70- l"Ök hac1mde obmlaı' 4, daha töçtWeT 
mm iki kanın ;wın Çl1bıcaktır. Bu k&- iae 6 ~ olac&ıtıır. 
raı1udall btrt ....-ı.-.. dlteri ek Yeni karara göre m~ 
MdcBilere aiddtr. tats1ler tek ve çıtt istlmaaı ,.._ 

0e •aıer ba9dan aıoara s~ p)hMdan ~ bath1aoaklst-
Wııııtid ed:llmit oı.rak ~. Bü- dır. 

Bir veznedar bankaya 15 bin 
lira götürürken kayboldu 

bııllir, M <Huwr.n - Topr.a.t Mahsulleri vemedan Mu~-ta!a Renda on 
beş bin Hra kadar parayı Ziraat Bank&6U18 yatırmata giderken knybo!nıuş.. 
tur. ~ar aranmakMldır. 

JAPONYAOA 
UMUMf 

SEFERBERLiK 
Fransız - Japon 

müzakereleri 
devam ediyor 
Japonyanın harekatı 

Amerika ve 
lngilterede yakından 

takib ediliyor 

Merkezi Akdenizde Londrada tahmin bil~~r~y 24 
<AA> - Reuter 

Şangbııya gelen malumata göre 

ka 1 b• h · t f • ı Japonlar emşali görulmedik bir se.. n 1 Jr ava ve ve e sır er ferberlik yapıyorlar. Ewelce faal 
F1'nlto bugün beklenmedik bH hizmete ehliyetsiz görülen kur'a ef ::alt eöTlıam:i,tir. Harbi,-e mektebi deniz muharebesı· CBattarafı 1 mci aayfada) rııdı fimdi aili.h altına çağınlmak -
xıır.t.rrnMl djptomal.n ~lir • Söııc:ü, Abnan ordu8UnUn yıldı. tadır. Keza, Çin.de askerlik edip de 

k.n dellÜftir iti: - rJm ha:rbi t&biyesini terkcttiğini ve 90nradan tcıftie edilenler de top -
- L Rıoma, H CA.A.> - tt.l1aıı ordulan Hitlerin timdüik olduğu yerde kal-

IU ~anya İçin .26 ve 1'atb ay- lUllmnl ~ f1' numaralı ~ lanmalttadır. 
be leyd1t, İepanye b.nan için bar- tAııblitt.: magı tercih ettiğini bildirmi§tİr. Ültimatom haberi aaılMz 
..__ lntı.nen ve maddeten hezır btl - Din ınedtoıd Akden!s. mttrettebatı- ABuL~~lkik naeıl tefııir edilebilir? Viohy, 24 ıA.A.> - Resm! mehafil. 
•\&llltıa.Ju...dıt'.» :mmn ~i ~ bt'6aıa eren rmen ma ineli malzemeai. motör- de Japonyanın Hlnctı Cınlnln derhal 
..._ ~liz raıdyooau da Mihverin ı. _ kanlı bir derıiz • baft ı:uohlırebeeiı>e lerin. tamiri v-e depoların tekrar dol işgali taleb!nı mutazammm olarak 
-11y aabae obnuftur dunılmııııai için bir tevakkuf devre- Fran&aya bir Ultimatom vermiş oldu. 
rGlı;}j ayı Y~ ifÜolıeıde 1'arbe ~ Pıeetl'den itbren bötiin t:eeif tana- sini zaruri lı:ıla<:ak derecede çetin ğu haberi telczib edilmektedır. 
~il~ heber venncktedV. 1'eieri hal'b feDlilıeıriııin, kn.IV81Kırledn, bir imd.en kartıunda kalmıttır? Franaı:z - Japon müzakereleri 
~ ~ Haridye Nw1 btaı'ün A - ~nn ve tayyare pıerinJn re- Keza yıldırım barbj usulünün V!My, 24 <A.A.) - <Havaıı> Ofi bll-
nı.. Kamarutnda ~ lıDeUM te - fakat eQnıelcte aiddU muumm bir t:a. tecrübelenlen dera almıf olan bir diriyor: 

ederek i.p~ iie lagikere a- menin ı.nsMmı ~ Te bU ka- 1 L k · 1 Je.pon büyük elçis. M. Kato'nun a. 
~~da.h m(hıaeebatın daima bir rueyl '8ıılcibe ~te.rdır. ıtame. mem e11.ete a 191 ınsan ve ma ı:e - miral D&rlana Yaptığı son iki ziyaret 
... Ulllulı: r-_, .. :_..1- .ı__ ...,, __ *....,. .AkdeDiılde fM'lta doirU sefer ~ me itl>arilc pdc pahalıya mol ol - esnasında başlıyan Fnuısız - Japcın 
tflW._. ~---"""·ea JÇıADC ~am """ _... dugu~ nun ve insan zayiatının istfü. 0 1 ri Vi . ~ 'her ekte idi m zakere e aiı.Y'deki Japon styast 
ka.ht . e~ bu ıoomkketilı JD • deftiE ~\el'ine nava lafı aieteminin de tehlikeli bir noL mümessilliği vasıta.ille devam etme\c. 
rnc&.;:zn-1 için ık.tı..den )'~ ot ~~tz ~ miheadd;ci taya kadar gitmemesi lüzumunun f;edır. 
~ h ~u, faaat F ranko DU9l .. \DDkr J'8l)tJmlCI ve tunoeUertmill. Almanlarca sabit olmuş bulunma Ayni zamanda Hindi Çini umuml 

eyaııatınclan iııpanyanın aıotık hüc dati .......ınrma ye .ı da " künd' ·• V'l!.liııi amiral Dceoux da Hanoi'de ,Ja-Y•Pdı . ~m ~re ...,.,... mum u. 
ı~ rna. mulKaç olmech~"ı ~ - aııvcı ta7Jare&erine mesııdan okuyarak luıki,.e,e tcar.ı pon askeri heyeti reisi gMteral Suml-
~h· )'lardtm taleb edıhncdW)e onu b0)'(1k nytata uÇ.atmııtır. On beş F k •v • ta'yı birçok defalar kabul etmiştir. 

\ bil.ti ere ta.rıı.fmda.ı yardım teşeb- biıı tıooluk bir vapur He tnnltık edici a at dıger brr tefsir de mev- Bu noktai nazar teatileri hır sene-
a l\de bulunulmı,-acağını, hül& - maddeler yUkHI. on bin tonluk ':lir V&- cuddur: denberi Fransa lle .Ta.ponya orasında 
~ola.r~lt hu yard1mın İspan~ın par batmıştır. Dnily Expresıs'in Stokholm mu- a.ktecUhniş olan anlaşmaların çerçevesi 
llliJretıae bağlı old1ı1ğunu itA.ve e.t~ Bir ham gemtai ne, bir JcruV'QZÖl', tı..?' habi~ ta~ından ileri eürülen bir içinde vukmulm-aktadır. Serbest Frıın-
~ (R.dyo ıuetesi) torpido muhribi, bilyük bacsnide btr ta.hmme gore, Alman zırhlı fırka- sız mm takasının matbuatı bu mesele 

ko ta ' 24 <A.A.) - General P'ran- &emi. hüviyeti m 16m ohuayan diğer lanrun Türkiyıeye luırşı bir taarruz hak'.kında şimdıye ke.dıı.r hiol>'r ~ 
nutuk ~fılldan eon günlerde .söyltnen bir cmütam 00 bombahlnmış ve bun- için geri aJınm.Jf olması mümkün _ yazmamış ise de işgal altındaki Fransız 
t.et- akkında be"ranatta .bul'!.~~_P lara laabet'6r va.ki olmU$tur. dür. matbuat.ı bu babda n~c;ri.yatte. bulun-
~ __. ._, .. llbeten ~ Filhakilı: "rn.....L...L.. lh: • Al maktadır. 

_. oruz ki r- ..., ._ _.. dtlcı•., •••. ~ . • ~· ~ne - T_._· , .. ._ lar ~ oa~e 17 Temmwıda a&,rM... ....,._ ... ı ..,.. t' r-~ man tmı;y.iki.- arttıjJnı ıroatercn C- ... ,.o ua temas 
~ .. .-~ ... !tlnız harbin tuDUJDi va. nrieMr. Jnare me•caddur. Tokyo 24 (A.A.) - Hariciye 
~ ~ ~amile hatalı bir QflOeieyin dooa:ıma-n hafi! oö- el Hit~?"n el:~n.omik iwler için göz- nazın emiral Toyodft, bugün Alman 
tt1ut anı~ <ılznakla ka.lmamatta. zfttamian, bÜ)"Ök bir t.aarnn hızlle İn- e :n_ıüz.Cerec.ı• Clıodiuıı, An'kara- büyük clçiaini ve bir111z sonra da 1 -
~ ~~~ ~lldu tngilt6e taratın- ıil~ remUerine hücımı eCm.l:flerdir. ya gıtmelc.t~ir. ~!.m~n hedeflerini talya büyüle elçisini kabul etmift.ir. 
~~ &tya.et'"'t\ınd~ takib edilen lk- SüratU hDtmnbotlanmızdan birl, he- htiebnek @UÇ dcgıldır. Baku pet- ~~ 

4t t ~f ıı_kkındt. da yauhş bb' DÜZ büıvi)'Mi ma11lm olmann bilyttk rol ~uyulartna ister TiirlC'İye yoli _ Londra. 24 CA A,) - Britanya, htt-
ll!ıı., l&aııJ 

1
,., buJunı:nattadır. ...ı~ clltt*mı, d111-.· bir hUcuım>otu. <is le, l.te1'9C ~eniz yolik olsun tı'Hneti, Uzarkşart vaziyetini en büyUk ...,, fciıı -.ı~ ~ ~ bir alflka ile takibe devam etmc'ktooir 

Balııoı lk·d t.!arm muvaffak oJ. bir wrpkio muhribini batırnuşlard.ır. w.raLildiltlcri tak.dinle çok büyük Dün Hindi Oınideltl gerginli~in arttı~; 
~(on~ 

1

1)ar~:.f~~~~ün:: Bütün ~rnız çelc.ilmeğıe ve bir sevküken ava.nta.J\ elde etmiş anla.ştlt,vor. Japonya bu memleketteki 
htete htyıı nutku böyle bir hg;:tinL. çok hatif ha.sarat ile ü81erlne döame- olacaklardır. Fakat hu il...i feldin df'nİ1: ve hııva liıılcıini ıapta amade 
tıı:-1._~~tır. Bu beyanata ba'kı. ke mma.tfak otmtı.,ıawı·. lıer ikisinde de Almanların Türki- röıUtmettedir. 
t.ter ~ılaadt 'hlltı ıaıeaı~ket.I için yeni Batırıfan düşman cWıüttı.mları.'Ull yenin t~riki m...Woi elde etınele- Amerika cephe altYor 

y~~u ~.ita~ ~~Yacı yoktur. metrettebatmı lturtarm~ iti devam et- ri 'lazımdır. Vafington 24 (AA.) - Mi9-
l'e ııy,. .. Pltnların~~ .u~ıUz htıkllmeti ~. TUrkiyenln Alman krt'alannm Türk ter Sumııer Wellea blJ&'Ün yaptığı 
t!tetı ...,, d\1ru.n eva.ın edl'.mtncek '°Pl'a:klarmctan geçme&ne nasıl muha.. beyanatta Japonyeyt, FranMz Hia.. 
cıu.ra niıı lllti3t.e.:: da 1spanyol httkil.- Alman teblı·gw 1- lefet etmekte okluğu ise malOmdur. ı. di Çiniııine kart• alını, oJduiu va -

"aktır. 1 haretetı.rtne UJ'- ta.ıyan tıl-Ogu baltiycsının Al:n&n sü. z:iyette mütecaviz ol.rak tavaif et-
~ ~ ba.ylımnm klaresinde olarak Kal'M:W- mit ye Japonyaıun bu naemlekrle 
.IE'lJ.8' la (B.ı,tanıfa 1 inci ..,.f.dal ni:ııe geçmesi Ruaya için vahim bir kartı yapacağı bir hu.Jı:etin Ame: 

a os ......,.& DAD A~ i .. I kıt'aları, eski te. tehllke t•il edebilir. Bu nziyet. son r.ik ın emsıiyctiru tehdid edeceğim 
~ • J vellödlüler de dııılıil olmak üzere, 8ilnlerde A11k9:ra hükQ:netl üzeri~ vıe 11

t;zakprkta&.i AmnikMI arazisile 
..... ~&rA.d ft ,X. f&Jk c~ takviye igtn eeri a- Alman t.azyUcınm Mden doları art.tıtı menfaatlerini tehlikeye maruz bı -
W Q il ~ bnnııflıudır. ıaı tr.alı etımek;:!r. eller\. Tiiıp rakacağını H&ve etmittir 

Japonynnın uyan
dırdıOı endişeler 
Y Cl%all: ~lan Ragıp E,,... 

B ütün kıt'alar merak i~lnde ye 
kendi kendilerine olduiu kadar 

muhtelif kaTD&kların retlrdllllerf ma
liuna~ neticeler çıkarmaya çal1Şarak 
SOMIŞtlll'1U'orlar: 

J'aponlar Hindi Qinf1e ani, 7oksa 
Sov7et Rmyaya mı ır.ıldıTM".aklar? 

SovYd B.wıyaya teveccuh edecek 
bir JaPOn taarrw.onun umumJ~ctıe 

dünya elkarını fazla alikalandırınadı
tını bu haberlerin uyandırdığı re:ıksi

yonlarla ölçebU.i,yonı1 •. J<'nka.t lllndl Cl
niye kar;şı vukubulacak muhtemel bir 
Japon tecavu:ıü için gerek İnglll.er nın. 
gerek Amerikanın d11ha şimdıdtıı cn
dışcll l·c derin bir alaka gosterdlklcrl. 
ni &'Örüyoruz. Bu mıinaı ebl'tle şu nok
&akı kaydet.ml"lt laımndı:- ki Amrrlka
nm izhar ettiti alaka ile iııgiltt'l't".nin 
rösterditi abiil&nkl arasında larkl:ır 
vardır. Amerikanın dammu tehdld
lirdll'. İncile.ere daha soğukkanlı dal
ranıyor. 

Ftll'&lı:l g~n1erde SlftA'aPOOra ayak 
basan bir Amerikan gaı.etttisl burala
ra el atan karşısında Amt'rlkayı gôriir 
diye blperya konu.,makıan ('f"kiıımn
ken iarlllslt'r. Hindi Çiniyi Mili eti,.. 
oek bir Japonyanın, bunu. bir incUis 
iıı&tl&sını nnlemek için yapab!~C)f'tlnl, 

halbakl İnrlltf"renln hl( te böyle bir 
D.iye&i olmadığını yaymak ıııuretlle 
muhtemel lhWAUarı yat!Ştırınalı. ister 
aibidlrler. 

Amerika ile in.Pıterenin, ttnubi Çin 
sulannda ft Maleı:.t adıt vuku bularak 
bir Japon h&reketı kal"Şl.o;ında böylece 
farklı ltoauşnıalarınııı hikmetini anla. 
malı: ta g-uç bir şey drtlldlr. Sebebi 
eudar: İnrlltere, bu mıntakada kifi 
derecede lı:uvvt>tll ddlldlr. Bu sartlar 
altında patltyacak bir harbin yüküne 
kifl şk)dl'tll' mukabelr edl'mc:ı. Behe
mehal Amerikanın yardımına muhtao
dır. Bu yardımın tııhakkuk edip etml

ycreği lSe meeküktur. Gcçcnlt'rde, A
merikan efkarı umumiye i neıdiııde 
yapılan re1 yoklaması, bu memlelı.d 
halkının büyük bir clt rrivr.t itibarile 
bir denk aşırı Jıarbe taraftar olmadı. 

Bu sabahki Sovyet 
teb:iği 

( Bastarafı 1 mcı sayJaa.a) 
ran 23 Temmuz gün!l, yerde ve hA -
vada olmaıt üzere düşmanın 68 tayya
resi düşUrül.ınUş veya tahnb olunmı.ış.. 
tur. 19 tayyaremız kv.yıbdır. 

Sonradan t.esblt edildiğine •ore· aaş.. 
marun 23/24 Taınmuz receısı Moatova 
üzerine yaptıtı .aUcum tefebbilail _ c;sı.a.. 
sında $ Alman WllY)'areaıi dÜfÜTÜlıDl1$-

~4125 TlllllJDUZ ,eceaf, iki tfJod&D 
ürekkeb bir dQşman tayyare çupu. 

m oakO ya tam bir muvattatc01et.alz .. 
M le n:iceİenen bir taarruıı tetebbü -
!:.ıe bUlUDDluştur. Tayyare dafi toP-

ve • ece avcıtanmızın enerjik 
J....-ISlll 
üdahaıesi .aYeainde düşman t.ayya -

!:.ert daha fl!lıre vannad'ln dağıtıımı.e. 
" ta,yyaıdeJer. şetıı"C \·annadan <kin -
meık mecıburl.Yetiııde bırakılmışlardır. 
f;lehrln flzerıne ııeçebllen ve bomba -
ıaruıı rasttrele, Guray:ı buraya atan bir 
t.elt d~an tayyaresi görülmUş ve der
hal diişilrülmü.ştllr. Şehırde iki defa 
alarm işareti vertlml tir. Bu gece 
cem'an 2 düşman tayyaresi dll,.c:tirlil -
mUştür. 

tını &'~ittir. i~ll&ettnin kred. 
dtidii lnuıdandır. Maamafih ht'r türHi 
aka hesablara ratm~n Japoıı7ap 
kar.ti hareke~ &"eOecıek bir Amerikanın 
tıpkı Alman - ina lliır: harbi münue. 
betile rarb nısıf .. firesinin öbur iaı'a· 
rını em.ni1et aUına almalı. c•rreWe 
babitt üs elde ,.tmt'211 g-lbi, hu sder d" 
bu mmtalrada PaslfiJln selimdi lddl 
uiW birçok topraklara el koyahutr. 
İstikbal tein İngilt,.renin ml'Il!aafirw. 
uyrun ıelmemesl çok mumkıin olan 
bu hareket tarzının. daha vukuundan 
evvel dahi İng-lltereyl plrelendlrmesl 
cok varlddir. 

Bütün bu csbab ı:österlvor ki Ja
pnnyanın cenubi Çin denh:lcrlnde ha
rekete gC('mesl İngllfrre ,.e Amcrin 
için, esas itlbar:llc şaynnı orzu bir şey 
değildir. Fakat ıttrl'k alınan tedbir
lerden, gerek bu tedbirlrrln mahiyet 
ve lstikametlttinden nııl~ ılı;Jor ki .la. 
ponyanın haurlıtı şumullııdur. Kendi. 
ıne ba)-al sa.hası olarak gosterilcn nur. 

takalara karşı İnı:füzler tarafından, 
Suriyede olduiu g-ibl, yapılacak bir 
harekek miiiıaad~ etmemek azminde
dir. 

Cenubda ittihaz ettlti tedbbierbt 
m11cib sebebll"ri işte budar. 

Şimali Çlnddd hazırlıklarına g-ellncıe; 
Nuyonal ftOSYallst. Almaıı7a ile ko. 

münist Rusya gibi ilıi zıd ideoloji Ue. 
minin girlşt lderi mut.lak bir ölünı, di
rim mücadelesinin ıw.yir ve inkişafları
nı t.aklb etmek JaPQnya Jlbi büyuk id
diaları bulunan bir cltwlet için hem 
bir vulfe, M-m de bir hakhl". l'alnır 

Mivhere olan bathlıl:ı bakımından de
tti, ayni zamanda kendi istlkballnlr 
emniyeti icabı olarak ta bir r:un Ja
pan:vanm harekete c~mesl lcab ede
bilecektir. 

O mmtakadakl hıuırlılrlarının ma
elb ııebebl de budur • 

Maamatth bütün bunlara ratmen 
Japon siyaseti elin mu1u11mdl1Jd du. 
rumunu muhaf•a etmrkt~ir ve her 
Od istikamet.ten bir mudahale vauma 
sı her zaman beklen,.hllir: belclrnmf"ll 
dir. Maamaflb, bu müdahaleyi, ııırf 

Amt>'.rika:vı kollamak İ"in rn son daJd 
ltu·a kadar t.eh(r etmesi lhthnali pel 

~oktur. 

511Lim Jl2a9t~ Cm.cJ9 

Alman zırhlılarına 
taarruz edildi 

uındra, 24 <A.A.> - Son 24 saat 1. 
çinde bombaNlıman tayyıı.relcrtmla 
Sohanıhorst ''e tJneısenau lsmlndek 
Alman ::trhlılanna :tarşı büyük ölçüdl 
hareklt ya.pmışlardıı·. 

ısaat 1' de bOmbardıman tayyarele. 
rimbıden mürekkeb mühim bir teoelı: 
kül buıriln Brestte Oneisenau, I.Apal
lice'de Scharnhorst zırhlılarına ktU"fl 
yeni hücumlar yapmışlardır. Brest il. 
senne yapılan akı.na avcı tllyyarelerln. 
den mflreklı:eb fllolanınııı: da mllsahe
ret etmişlerdir. 

Meşhur hattat 
Pr. Hacı Kamil 
Akdik vefat etti 
Te~rıe haber aldııNnıza ıöre . 

Ilı 8r&ekte Cenubi Dol.Nceda pa~ tty=~!ıoe ~~~~ r.am«nıarda Swnner :V4:1lea .öz&eftııe ,öyle 

tuft, Sofy 2 "' (A.A) Ce tb" Dob bh'çok defalar 1.sbat ettUh dürü.~ hattı devem etmıt~r: . . ... 

1 
_ l ~lkmıa a .. · - Dl 

1 
hareketi baU;ında bUyUk bir itlmad Amerika Hı~dı .Çmısının Ja.~on-

'-on T T TtlCA'da birçok puafÜ*ÇÜ tevkif e. beslemekte fakat bu bölef'deki Alman Jar tarafından Jfgatinı meşru goste.. 
ı.b dıa r d d.ilmi ... ir. Bu'nlann hepai rtnnenoc •----·-ı-r1 haldı:ındıı mevcud baZ.ı en- -eL hirı'bir 9Cbob taımnlyacağı 
""'1l er il Y<>eunu ~· bic r -.-vnu... •""-' "' ....,. 
~ e lrÖre y n ver'"'~ı lı:ıonutmaktaı:fırlaır. HepRİnİn üze - ıtiıfelerini de gıztt~tedlrler. gibi bu mıntabda Jftp<1çyanın mü-
Jh Ve 1-{ llgoalavyada Kara - rinde ley bu~m~r. Bunlar CM- Al:manlann t~ibi cfafaa üsleri tesisini meşru göstere-
~liı.Iİ(ı d~ekte iıtiliil çak:nnftır. naYOda cMrtnda, Tııncı. üzerindeld BerHn. a• ~.A.) - Yan ıemıi bir cek luırlıangi bir Ul.T'\lretin mevcu-

Alınan generallerinden Lanselln, iş.. 
gal mıntakasında. Alman ordularının 
gerilerinde faallyPtte bulunan Sovyet 
ceteıeri tarafından öldürüldüğü, Al • 
manların Transokean ajansı tarafın -
dan resmen blldlrilm:.ştir. 

Güzel San'atıar .\kndemlsi tezy'1li l'UI 
profesörü meşhur hattat Hacı KA.mll 
Akdlk evvelki gece saat ı de vefat et 
miştlr. Merhum Hacı KAmil Akdlk 
yazı san'atımızın bellı başlı ve en sor 
Ostadlanndandı. ÖlOmll memleket ıçlt 
mlihlm bir kayLbdır. Cenazesi bugtlr 
snt 11 de Fatih, Oelenbcv1 mekteb 
karşı61Ilıda'k.1 ovinde.n knldınlarak E _ 
yUbsultanıı. defned ~ccrktir. Merhuma 
rahmet diler, alles ue, GUzel Snn'atlaı 
Aıı:adamsiine taziyetlerlmııı sunanz. 

ı.._ len .._ ardan ineıı Sırb as - . . ·· blld uty eli d k · d v d •:'<l. Ye-1,'1~an çıkarılmış oklu- bt.zı köprüleri 8 91nalc v•z~i~ mu membadan ır or: 'yetini e aru egıl ır. 

'

lh,:, .. ,_L-.1.. İhtiJe'-'Lrm· 5000 L<.iden LeH_L '-·-1-----...l-rdı. Alıman elçlleriuden M. Clodius'un Japon elçisine tebligat 
-=-t"lt1t~ IQııe 11.-r il. ~ ou --r-- halen A.ııltarada l>ulunduğu hakkında V . t 24 (AA) H . 

le b11~ • ret --- yabancı ınernlt*etlerde dola.ean eayf.a- • aıı~ on . • · - ıırı-
e ted,a :tf& e - w J k d 1 hil&tına olarak mumalleyhtn Türle cıye musteşarı M!!ıte .. Sumner Wel. 

~..._ • (~o paeteei) . aVe ya 10 a !1°v1et me~eztnde bulunmadıtı ve çok- les Birleşik Ameril:a devletlerinin 
~ --,1'lb ~ < '8.nl>erl Ankaraya gitmem14 olduğu ha- Japonyanın Hindi Çınid-.ki hııre _ 

e.:= . A.A,) - D. N. B. büdi- Moskovaya rlciye nezareti mahfellerınde bildiri!- keti kartısında alaCllğı vıız.iyeı hak-
~~~ bir membeduı bödiril~ mettedir. kında bugün bir beyanat neşret _ 
~ lııU.~-~rb ~i son güaıer- •d k • Bundaıı batta Alman siy~sl mahfel- mi~tır. Bu .beyanatın e3aslı bit hü-
~lt ~-..Uara ve Htrn.ilara kal1l gı ece mış !erinde bu münasebetle yap~lan bazı lasaıl, dün alqam Jıı.pon büyük d .. 
~ 'IS hareıteUerınde bvlun- telımilılerin de nazarı dlkkatı celbede- • ·ı la tl'k \;.' .. 

'
~I 81~~· IUrvatıst.ıwı, ıta.rad-~ .,. ...,gb&J, 2' cA.A.> - D . N. B. nim. cek mahiyette olduğu beyaıı edilmekte- ~~ e yapı n. yanm ~a 1

• .u ~o -
-., - ...-.. dir. Bu imaJ.ra gore M. Clodius, An- r~e elçıye tevdı edılm11tir. 

r '\taaında bulunan Yenl- muh&biTi YUO'OI': 
~ ~d mani stnvalll PM> ruet•nln Yerdtti ma.. karadaki mevhum ikameti esnaruıda 
~ Van.._ - a bsa11ı mösltl ar lan Alman kıt'alannın Ttirklveden geçme-
.._. lle~~e bir ~ öldfirWmUş. ımnata göre gener.ıl waveı, pek Y1l - _. - •-•- tm le a'--.. ı b t k 
:""'1:1 2a .... kasaıbasmdıı hır müslthnan da WOS1tovaya gldocettır. • .. nı .,.,.,.,... e e m ... _.ı e ıı· a ım 
~ ~rınd ro...-er-• Wıwel, Almanlann Souet mü:zakerelere girişmlstlr Bu g~i mü-
lııw, e kat•-~ en btçakta vurubnat su- ~ "" zakereler cereyan ettiğine dair ol&n 
.:-~ııı.... ~lbnı .... r Rojç • ..._ bir--" R ....... -""a ııerlemesl dolayısde mü;terek 
~·u.ıı qw • e uc \V'" -.. .... iddialar burada tekzlb edıhnelctedlr. 
~ıç=:rın Lrrnalcları sökiilmüe> ve bir mtidalaa cephesi tesıS et.mele için <ıBir tecriibe baloouıı 
~ 6 mUslUman mubtalif 18- l>AdWetJer Bırlitl ile Hlndıstnn arasın-

e ôldttruı ~" Berlin rnahfellerine göre bu }ın. h -... ~ül". da asiterl bir iı,ıblrltl temini maksadlle 
~ k - Sovyet aılkeri ı;etıer!le görüşmeler ya. beri uyduranlar Clodıuıı'un maruf 

S 1 Irak Başvekili pac:üUr. bir şahsiyet olmaamdan isri.fa.de e-
t}l derek mezkur şayialara bir hn'kikat 

ı._~~ ernleketirr.izde Stallnin oğlu kok.usu vennek i9tcmi,lerdır. Tame.. 
-.~ b l'\trn . ~4 (A.A.) _ Sabık mile yalan olduğu anhŞtlan bu ha. 
"'~.iş:i~ltı~~ Rafid Ali Geylani, Esir düşm llş berin bir tecrübe balonu oldui:ru _ 
~ ._: ınurekkeıb maiyetile dün Berlin 24 (A.A) - D. N. B. na şüphe yoktur. Londra, bu gibi 

r~ ~ _19 da lnuıdan otomo- ajaDAI bildiriyor: haberleri yaymakla kt:ndi bazı si_ 
()İiıı 11~ gelmitlerdir. yasi mııks&dlarına hir zemin ha _ "=-·" g..,. _ __, ._ Alman mathuatı Stalinin büyük 

>~'· ~"'"'"'T1 uu.rad. goçiun mi - zırlamak İstemiştir. Bu suretle in _ 
"-relı:- •ktamJU trerJe Ank.ua- oih.ınuo prk cepheainde esir edil- gilizler, bazı niyetlerini daha tahı"t 

-.. edecelderdir. d.iiiai blli>er ~~. • göaterec.ek*'ini mımetmiflerdir. 

·Çine göre Japonlar 
nasıl hareket 

edecekler? 
CUnklng 25 <A.A.> - Cin mahfclleri, 

Pasifikte Japonya Larnfındıı.n yakında 
yapılacak hareketi layık olduğu ehem. 
mtyctin verılmesi hususunda İııgilıZ ve 
Amerıkan hUkUınccJcnnin nazarı dik
katini celbetımlştır. Bu mıı.hfcllerde 
zannedlldı~lne göre Japcınlar cenubi 
Hındl Qlıııyı l.sgal et.tikten sonra Ja ~ 
p0n ordusu Sıyaın ve Bımıanyaya doA'
ru ilerli.,Yerel< Slll,i&puru arkadan vur
mak istlyecek ve Almanlar şayed Mos • 
kovayı alırlarea dovyet RusYua da 
hücum edecektll'. 

Sabahtan Sabaha: 

Yarının şehri 
nasıl olmalı? 

rarken tesis etmek ~rt olmu tur 
Sonra hema tat.bik sahasına cirmi 
fen projeleri de bu ihtiyaçlara 1,;or 
tadil etmek lazımdır. ~uı:ıin a:1la!iıl 
mıştır ki şehir ne kadar ı;erplntlll o 
hırsa tehlike o \;adar Rzdır. i\stusı. 
1ıiılmış binalar, mahalll'lrr, cmtle 
kblikeye ayni samanda ve arıı 

Amanea:ı bombanhmanlard:ın çok 1 Yiıs"atte maruzdurhu'. Bunu onlcınfl 
zarar sö~ Londranın 1eni . planı !"in yeni binaları ıenlş bahçeleı 
hasırlan{Jor. A\·rupanın en eskı sc - ı ıçlnde yapmalı: ve ı;chrf nmmkun ol 
hlrlainden biri olan Londra. ~uphe duğu kadu yaymak gerektir. Bu 
1ok ki yeniden yaratılnıağa muht~ l ıünün motörlü na .. il vasıtalan, gu 
bale gelmişUr. İnglliıl1>rln bu harb _ elektrik, su tesisata m~afclerl lıicM 
den de isUfade ederek yeni Londrayı l lndirecek kuvvettedir. Onun için .,,elı 
kurarken biltiin ıarlU'ctlcrl hesaba rin merkul ile eeıınhları nraıun& 
bt&eaklanna 11üphe yok. ı memafe ne kadar U'!ak olsa hunun :ıı:a. 

Bizim şehir miıll'h:ıwııı M. Prost man mdhumu ile alikası yoktur, 
da petı: tabii ha lhti)a.çlar.ı cöre sis-~ Bunun bir ömdi yeni An'lı.arıuhr 
temlerini ddiştlrmlş, proJckrini her 

1 

toUirlu nakil vıı ılal rı mf't>Bfeler 
ihllmali, hr.r urareıt olçrrck tadil et- sıfıra indirdiği için ehrln en ıra' 
mlştlr. Hal'bden eYVel Alman chir kiişestndr oturanlar bile günde blrka 
miitehaMıSlan )'eni kurula.cak ehlr. I kere evlerine gidip gelmek lmkinnt 
Jeri Jalnı.z sıhhi ve bedıi noldalardan buluyorlar. 
detil, yen( nakil vasıtalarının lcab İs'.anbulon ve SA} nyrlerlnln ,.... 
eUlrdltt şekillere w guııluk bakımın- projelcrlndc bu ~ sı gözönıınde tat 
dan mütalea etmek, (ichlrlcre, tren malıyız. Bir karış t-Opraktan lııtlf_., 
istasyonları ribl ha'fll limanları da hll"lll ile burun bunın;ı ev. k~k. ,.. 
llive et.mck tazım ccldlkinl söyluyor lı vesaire YAl'iU'mak beve!llne 'fd 

etmell:or. ir:, Etmellyl11, cünkü ıreieHf 
Vt'! planlarını buna r:öre hazırlıyor. 

m~iller bldm oehllıalt:e ı.,-an eder "' 
Jardı. Harb ba ihtiyacı daha hlr(ok «t• ler 
noktadan lsbat etti. Arlık muUak bir caneUmiae ~~ ere. J , 

1 
ret ballue iden hnva t.eııllkeslne ...._ .,,<;}M11/IJ~ ~ 

karlı koruma vuıWalanlu ,.mi a,.. 
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(~-Şehir Baberleri J Mahkemelerde: 
~L~~~~~l~rJ~~~~~!~~·--·~··-··-~ .... _~ ___ ~ __ .. ~---, Kadıköyünde arkadaşını öldüre 
ozanın gı uönümünü i ~ı1!1"mu? ! çobanm muhakemesine dün 

~Şehır bandosundan: ... 

dün bütün yurd i;':~:.~~1:iy::,u: agırcezada başlanıldı 
lı l k l d 

meıt \'e para sarrettlği Katil: "Ben onun başına sög"' üd dalile vurdun 

eye Can a Ut a l :~ndo~:hırba!a0::~ ı:a:;:;imı!~ bir şey olmadı, sonra hastanede ecelile öldi 
de görurüz. V:ı.zU'esi yalnız is.. b • YC 
tfklil l\larşıru Çaııp ıitmektlr. Za- enım kabahatim yok!" diyor liı 
man mman, ı;a:ı«-tclcr bu bandonun r 

Üniversitedeki toplantıda Hariciye 
Maarif Vekilleri de bulundular 

ve halka konserlc-r vercceilııi yazar- Üç ay evvd, Kadıköyu··nde b . 1 d F ı h d f · d 
lar. Dir iki defa T~"~im b~h,. .... 'n- ır var an ı. aKat u f' a üzerif. 

....., .. ,,...,.. cinayet işlenm:ş, bir çoban arala - h.. d k ı·nd b • d de çalar, seı; salla kesilir. ucum e er c:ı e ı !! ir bıçag 
Şehir bandosu, Şf'hrin mn.lıdır ve• ıındn çıkan kısa bir münakaşayı parladığını· gördüm ve kendimi J1 

şehrin bundan iı;lifaı.Iesi i!'ab eder. müteakıb aopa ile dı~CT bir çobanı 'iafaa etmek içi-ı de elimdekı 
llandodan liyıkı veı;hıJe ıstifad4.· e- başından yaralıyara!;. öldürmü~tü. ğüd dalilc ona vurdum. Söğüd cL . 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) ı mız va.zi!enln :,ut.Un ruhudur. dediği. 
Rektör 6ÖZlerlne şöyle başlamıştu-: ni, bUtlın mUcadelenı."l bu ruhun neti
- Sayın velı:Ulcrım, değerli c;UnlcyL. cesl olduğunu söyledikten sonra sözle-

deblllyor mayu"'? Bwıa lıcmen n- Cinayet tahkikatı, Ü~üdaT. sor - lı Şabanın nere:!!ine isabet etti p 
lebelcrinde Sabiha ve Muzaffer de in- rilceek revab, bnyırdır. gu hakimliğmce ikmal edildiğinden fal'k ında değilim. Araya nrkada• 
tl&aSlannı anlatmışlardır. Şehir bandosunu t ·kil f'den deli. katjl çoban dün birinci nğırceza )ar girdi ve biz: onu"la bar ştııJ 

Nutuklardan sonra mernslme niha- kanlılar - ... ~ft- • k da ı k'- hk · _.:ı_ d"l k d 
eı1erlm; ı rıne devamla: 

Bugün Looan tıinlldür. Lozıın mua- ı- Lozaru ayni zamanda zafer .gü. 
hedesln.i teşkil eden 18 anı~. 18 nü olarak kutlanz. Loz:an imza «lıldl
yıI evvel Lozan ünıversıtesı:nin ınern. ğl gün ecnebi bir ııazctc ıTUrkiye Mo
sım salonunda "l.:ıugün imzalandı. Bu haçtan büYUk bır za!er knzandl» diye 
anlaşmaları, Türkiye başmurahhası 6ı- ı1 yazmıştııı demıştlr. 

, ......_.._ a r o urMa ·.,.. ma crnesı•ıe sev,;:e ı ere uruı - lar. Hatta Üsküdarn "eldlg"imiz t.ı 
yet verilmiş ve Mılli Şeşe Üniversite- rına, şehrin her ınc•dıuunda hafta- m••ına b ı t " d 
11Je.rin tazmı ve şü:cr:ın nuygulımnı bil- da iki defa konser ;rrsrler, halk ta, """ aş anmış ır. man kahved: Şabanın elini bile Ö 
diren bir telgraf çek lmlştJr. kendileri de ı tifade etse olmaz mı! Dünkü c.~lscde jsmicin kopuk tüm. 

l:. '" I H · d Bilhassa biz bandoyu cvcn b'r mil. Mchmed olduğunu ve Erenköyün - Sonradan öğrendim ki, eyog u aıkevm e Jetb.. Hiçbir ımasikl ZC\'Jti olmayan- de Sabray.icedi1 mahallesinde otur hastanede ölmüş.. Onu ben 
Lozan gün il nıllnaseıbeWe Beyoğlu lanmız bilf' bandol'a ltarşı semııatl duğunu söyliyc:n kntil vak' ayı şu medim, ecelile ölmüştür. o 

Halltevinde Halke\i üyelenle kalabalık • ı-östRrlriz. Bu böyle Uc~n Şclılr ban- suretle anlat.nıştır: Suçlunun bu ifadesindeµ 8011 ~ 
bir hallt kütlesinın huzurile meıu1m dosunu uyutmUta ne mana v-ar'! «- Scnelerden.bt'ri koyun ço - tahkikat evrakı arasında buluıı• 

fa.tile imza eden Mllli Şefllaiz yurda Cemil Bilsel .sözlerini şöyle bltirmlş-
döndUklerinde memlekete en <.vvcl bu tı.r: 

büyük illin müessesesindedir .kı izah •- Günün Türklyesi bütün dünya. 
etti ve bunların önemli manasını du. da övWen ve itibarı devletler arasınd:\ 
yuracak olan bu müesseseye de imza hergun artan b\r cümhurlyettir. 
ettıklerı kalemi hediye ettı. Bu f!ünll o.ı Lozanda imza edılen 18 vesikanın 
sebd>le Ö'niversite her yıl kutlar, Lo- 18 inci yıldönümUnde 18 milyon Tür
zıı.n gününü niçin kuUuyoruz? Ünlver- kün hislerine tercüman olıu-alt uunlan 
site devletler hukuku profesörü sıratı. temin eden 1nönüno Üniversitenin 
le bu suale cc\'ab vereceğim: mİDJlct ve şükran duygularını arzede-

yapılmıştır. Meydanlara r.öndereFm, bol bol banlığı yaparım. Vak'a günü bize raporlar okunmuştur. Bu raporlıı n 
Mernrime saat 16.30 da İstiklal Mar- milli JD&P<>la.r .. atdırahm. halkın : K"'·~ l k d •;· b 1 d w ...., • ., " ..... ya~ e ~-ı ..... ıya ıı un u~"Um ye nazaran; Şabanln başına ''uru1~ g 

şı ııe ooıııanmıştır. Mütca!tıben kürsü. zevkini ve h~yeeıuıını t'kşayalım. Bir re gelerek, Sütli.iceye bir koyun !'IÜ.. • • • • ••• •• _ •• 
ye gelen Halkevi reisi Ekrem Tur Lo. tehrfn bıındosundan bu kadar aıı is- : . . bır cısnun tesmle oıdugu nnla~ı 

•Jt • iJÜsÜ nakledilc:,:eği•11 ve bu iş ıçm yordu 8 zanın ehemmiyetini tebarllz ettiren • adcsl nribdlr. : heni •W· • •• led. Zi k ı · ı 
çok belig bır hitabede bulunarak de- Q } ~ : seçtıgı:u aoy 1

' yanın te - Amme şah:dlerinin halt:n Çiçc:• 
mışttr tı: ur m U r' E 1 lifıni kabul et.tim. Şaban iımjnde pazar kazasında olduk.lan tcsbit , 

el.ozan Tür.k mUlctlnin, milletler 0.- ; diğer bir çoban ve bazı arkadaş.. dildiğinden bu şahidlerin binniyal-
Jemindc kayıdsız \'l' şart.sız bütün hak- ''••••••••••••••••••••••-••••••••••• .. ••••••••./ larla sürüyü önümüze kalarak yola ifadelerin:O alınması için duru~ 6 

larile hayat ve mevcudiyeUni sağlam Armatörler Birlig"' İ çıktık. Fakat daha evvel çoban Şa- ba~ka bir güne bırnkılmıştu. 
Lozan memletete sağlam ve şerefll rim.• 

bir barış gmlrmiştlr. Bu itibarla l.ozan 
günü banş günüdür. Gene Lozan 
memlekete i6tikllıl ve hAkfmiyet getir
di. Bu itibarin lm.an günü istüUAJ ve 
ht\khnlyet gllnUdUr. 

Gerek sağlam ve şerefli barış, gerek 
Türk mllletlnın bAkimlyct ve istikllıli 
Lozanda çetin bir savaşla kopanlıp a
lındı, ·bunun içindir k1 Lozan günü ay
ni ~amanda zaferdir. 
Bunların her biri Uzcrinde biraz du

racağım: 
Lor.an barış günüdür. Bütün dünya. 

nm hemen iki yıldır barb ateşi.le kav
rulduğu bugünlerde barı.şm ne demek 
olduğunu daha iyi takdir ediyoruz.11 

Rektör milteakıben Osmanlı Uı.rlhi
nın bazı ıoıı.rcalıı.rına temasla, Pasa.raf. 
ca. Küçillc Kayn::ı.rca, Edirne ve Ayas
tafanos muıı.hedclerlnln hep acı ile 
hatırlandığını flÖylcnuş ve demiştir ki: 

_ 1878 de Yeş\lköye kadar gelen ve 
orada zaferlerinin hatırasını _bUyük 
bir atıkle ile ebedileştirmek iatlyen 
Carlık RusY&Sl 1struıbUll\ :fngO~ dev
lrtiı:ıtn tesiri kal'Şısında glreme_<Iı. 

1878 de Rusların ciremediğı 1etan
bula Ruslarını müttefiki olan devletler 
Mondrosun UfUllle girdi. 

Cemil Bl1sel ı;özlerlne devamla L<>
zan anlaşmasmdıın evvelki vaziyeti, 
Jı:apil.OJA8Yonların ağırlığını, Sevrt ve 
bunun bir ölüm ·ıesıkası olduğunu, an
ıatmı.ş. Milll Mücadeleye temasla: 

- Türkiye dAht ve eşsiz kahramıın 
Atatilrkün kumandasında kıyam ede
rek :temii61 tein yazılmış oıan tarihJ 
yırttı ve şeref tarihini keıidls1 ya!Jdııı 
dmıiştir. 

Rektör ımanın memlekete neler ge
tirdiğini anlatmış, evvelce ecnebi ger. 
mayenln mmnleketl istismar ettiğini 
söyljyeru demiştir k1: 
•- Ne ecnebiye, ne ecnebi sermaye. 

sine yan gözle bakan blr millet değlllz. 
Fakat. ccneblnm ve ecnebi sermayesi
nin imtiyaz perdesi arkasında memle.. 
Jı:etl istismar etmesine imkan verile
mez.» 
- Rektör Lozanın memlekete ıstlklAI 

get.irdiğlni, lstikıtılin .kurtuluş savaşı
nın ilk günllndıın itlbaren dcğl..c:ıncz e.. 
'sa .. olduğunu, Ebedi Şe! Atntürkün 
Milli Mücadele sırasında bir Frıınsız 
mümessil ine: 
•- istiklfıl 'o!zlın üzerimize aldlğı. 

Suriyedan gelen 
ticaret heyet i 

Memleketimizden başka yabancı 
mem1eketlere trans.it olarak geçe -
cck yapağı ve yünle:- için Suriye -
den şehrimize bir ticari heyet gel. 
miştir. Bu h~yct memleketimizde 
yaptığı temaslar neticesinde iyi ne-
iccler almıştır. llk parti olarak ge

len ve Rusyayn gönder!lecekkcn bi
taihare Macaristana gönderilmesine 
knTar verilen yapağılann ekapertizi 
de şohrimizde yapılmıştır. Suriye -
den gc1en heyet hu nevi trans;t 
mallannın ı!k:ıpertizlerinin de şeh
rinrizdc.-kı laborntuarlnrda yapılma. 
aını istemişler ve bu arzuları da 
yerine getirilmiştir. 

Duvardan düıen çocuklar 

Tahir Tanerin nutku 
Rektörden oonrn profesör Tmuc 

Taner d.ı>zanın adlt bs.kımdan ehem
miyet~! tebarüz ettiren bir nutuk söy
lemiştir. 

Profesör s&Llerine şöyle tınşlamı.ştır: 
- Loza.n muaheden;.mesinln tmzn 

olunduğu gün pe!ı: hayırlı, çok müb&
rek bir gUndür. Aziz millet.imiz bunun 
her ~1.ldönilmUnü şevk ve heyecanla. 
kutlamakta çok haklıdır. 

bir zihniyetle sel!\mlıyan tarüıin en ban hastalığından b::ıhsiif' yola çı _ eı 
btiyUk hAdi6eleriuden biridir. yeni idare heyeti karruyncağını kahyaya söyl··disr. Eyüb cinayetinin meğer 

Lozan; Türk milletinin şuurunda, de, ldJıya bu arzusunu kabul ctme-
vicdanındn ve idraidnde kandan maya Türle Annatörlex Blrlii;.ri.nln 21 Tem. di cıSen de onlarla g.idecekainl• Sebebi 08 İmiş? 
1le yoğurulcnuş ·llan hürriyet ve istik. muzda ya.ptıtı wnımıJ heyet toplantı.. dedi. 
!Al methumunun ku';styelii!oi bir nas -·-" tdar h •· Um.iş l G h f E "'L .l b" rıı """"'a e eye;.:ıe seç o an ar- Sürüyü otlata, otlata hep birl"k eçen a t:ı yuooe ır ta'li 
olarak cihan için ifadelendiren yıkıl- !11atörler, ilk toplantılannı dlln birlik te Kadıköyüne Gazhane f" eldik: meselesi yüzünden komşusu Kı.ı 
maz bir ab!ded.r.• idare merkeWıde yapmışlardır. Top. 1 S . 'Y C g sıyı bıçakla yarnlıyarak öldürt 

Çok alkışlanan bu hil.abcden sonra lantıda evvela kongre milnasebetile ' aat .gecenı.1 onu vardı. . azhane F eshane amdesindcn Velinfo rrı\1 
Halkevi korosu bir konser vermiştir. bı~ilklere ~ı..uen tazim telgraflarına d_ eresm<.lcn h_ a:, Yanları g,.ç.ı.r_m_c. kte h k 

d '4J "'~ k ş b b :l d a emesine dün de birinci r.ığır cc 
Sehreın i ni Halkevin e gelen cevablar okunmuş ve müteakıbenıl en a an ?r ~~il . • ~reye ~ştu.ıı zada devam ~ilmicıtlr, 
' nizamname mucibince intihabı lıizım Mahkeme reısı Burhanetıın bu " 

H tib bundan SOnra Lo~0ndan ev ı t Du""nku·· c~lscde •··-1u tarafınd11 "' a ·- • Şclıremlni Hal!tevindc yapı an OP- gelen riya.set ile kltibllk ve yedek a. esnada ı;uçl>Jva şu suali sordu: ... ....,.., 1..1 

velkl vazjyeti iz.~ et.mis. kapitülasyon- lantıya kalabalık bir halk lcUtlesi ioti- zalıklann seçimine aeç\lmiştir. Neti- «- Sen evvelce verdiğin ifade- ikame olunan İbrahim. i~mail, .-..d i 
lardan kurtuluşun ne büyük bir zafer rak etm•<;t•r. °E't-velA, doçent. doktor cede reisll.ğe LQtfi Yelkenci, ıels ve- de Şahan r.ayırdn kaldı diyordun . rullah ve Şa7jye ndlarındaki şahi 
oldul!..•nu takdir edeb!lmek için. ecne. Yavuz Al·adan. T ~-nn- Türk tarilıın· - 1.fJJ"M uh ""'l ~ Al" Soh'- lk kA - 1 d·nıenm'e.'erdı"r 

...... nu ı-o.u.<Uo.u.o " 1t>• ve m as .... ı.,.e 1 wr • •- Şimdi de bizimle beraber yola çık- er 1 •r• • 
bllerin öz yurdumu2lda h!ı.kim oldurtan deki ehemml-yet:ni ve mahiyetini anlıı- tibll~e Muzaffer Pehlivan ve azalıkla. t d. 

1 
~ Dinlenen şahidlerd~ üçü, vak 

imtiyaz ve muaf•yct.lerl hatırlamak 1- tan bir konferana vermiş. bunu Ev rn da Razı Sadık()ğlu. Hilseyln Tavil, 1 ıyonıun. ıı etrafında ademi malumat beY11 

cab et.tiitlnl söylemiştir. 1 gençlerinin bir konseri taltib et.mişUr. İsmail KaUtavan ve Hüsnll Mete se. ıı- Hayu·.. Şaban çaylı da kal- 1 b l d Ş . t 

~':6~ıi'O:~~um~=r·ta:i~ı~:\ En inönU Ha\kevinde çıtmtşıerdır. •'":_ı._b~7!;:ı;led_!:,e~~C:tı~:ıdi.ıı ~~~k~: \::ı~~m:;uarr: an azıyc . ~ 
ve I.ıozanm büyl.lk dderlnl anlattık- Eınln&lll Hıı.ıkt'W!nde yapılan m era. it yüzünden yaralama a- Şaban d e.r eye chı.tük.t.,n •<>n •- Suçlu Velı ağabC"viınd•t lC 
tan sonra şunları söylemlştlr: s1me, saat 2ı ,30 da :taUkW .Mar.ıle Ba...tktno.; Lskelooin<lekl Utiln depo- ra eürall verind&n kalkt.• v an• Kud.i .. ı .. •r•ları birkaç ~;deııbt' c. 

bö l b ! yıldönttmünde ··t kıb lc;;...,r-e g0laı ~· ........ avrat ku"·fü·r cd~r.c•:.. u··zerı·me •aldır- ri açıktır. Bu dugınJı<;a ••heb I «- Gene Y. c r başlanmış, m? eıı en .... ~~-~ · . sunda amelelik y&p:ın MOmfnle ayni .. ' ., 0 ~~ il 
hukukcularm şükran hislerini arzet.. I Parti vilayet ıdare heyeti reısı, 1mı1r " ... ·hd 1 • d Ahın d bi Jş dı. Şahan hem bana hiicum ediyor, her ikisinin ay:ıi kızı sevrni ol~ 

, . il mf'6e esı ,,.u.un en g,gva c ış er, u hem de aNiçin bu yo an gc ın.. b f mek Uzere Atatürklln huzuruna kabul meb'usu Reşad Mimaroklu, Lotanın' yer mi ~'::ıw"errud enek en tme· 1 rb ld ıd· ·ıdır.ı> • 

edilm16tik. BüYU t Kurtarıcı b~ m(lna. b~ ifade e7tıği manalıın ve bu ~ - esnada Ahmed bıçakla Mümini vilcu. Bak senin yfüündt n dereye düş - _] _ ~~~iyenin u şg:t:ıi;c::k~~!di: 
sebetle I.m.an zaferı.-ıln mahıyetl et- nun ehemmıyetlnl anlatım bır açış dunun mUteaddid yerlerinden yarala- t\im!ıı diyordu. E.lindelci sopa ile ~ınoen oonrn ba~ka b 
rafında çok değerli sözler söyledi.ktt>n nutku söylemiştir. Bilahare Ev reisi mıstır. tam batıma vurecağı sırada onu rin ce)bi için clurı.ışına 
sonra biiha&a iki milhlm tavsiyede Dr. Yavuz Aba.dan Lo1.anın hukuki ba- Yaralı tedavi altına alınmıs. !!llclu göğwürıden ittim, tekrar suya yu4 güne bırakılmıştır. 
bulundu. kundan ta.hlillni _y~pmış ve hatibin yakalanarak: hakbn.dl\ takibata baş.. 

Bunlardan birinci&, •Lozanın kıy- heyecanlı cütnlelerl uzun uzun alk1$- lanmıştır'. s •• k Ti• YATRO 
metini anlaına.k !;in onu dalma Sevrle lanmıştır. .................................................... özun ısası 
mukaYese etmelidir•. İkincisi ise •Lıl- Bu konferanstan sonra, p.'Jano, Ite.. Çocuk Eslrceme lıtununa Şt-bremiDi rflı 
zan daıilince dam:ı. İsmet İnönUya man, şan konserleri verllmls ve tems!l nahlyeıdııden : (Ba§tarafı 2 nci sayfad a) (8.attarafı 2 nci Mi) 

şilltran ve l!tih:ırla anmak her Türk şubesi tnrafından sAteşD piyesi O)'ll&U.. Sehremlni Cocu.k Esirgeme Knru- decek olursam, aallba başka da bir yarak. pek ziyade arzulad r.~·t 
için bir vazifedir» tavsiyeleri idi. mıştır. ma menfa<ttine Azalt <dnem~!'<l yulık şey kalmıyor. h utaneainde!tl koğuşuna bıt"'/.1 
Bugfuı de baŞki\ milletlere gıpta. et. Kadıköyünrl& ıtuımında ez> Aioııto" 9U Cumartesi I Mu.haza belediyenin karan Kal • Artık Afife ölümü bekle:me~ r 

tirecek surette milletrmlzi sulh ve sel~- cün il akşamı büyük artist Miıntr Nu.. landıtı saman, naçls mütaleam 50 - Hem de na.Stl? Yıllardır has~ 1 
met yolunda yüriiten Lo1.an ltl\l)Tama- Kadıköy Halkevinin Lozan bayramı r ettin tarafından bir konser n rile- rulacak olarsa, dolma büyüme Bo • kilen biT aevgıliyi bekler gibJ fi 
nı Büyük Şefe sonsuz saygı ve şilk- mllnasebetile S~;a sinemasında. V·r- oektlr. tazkli olduğum için btlcliltlcrlm l ınem- 1 5 gün evvei, feryad ve 

ranlanmı sımarak bu vazi!e:vl yapıyo. t''" ettiııı.t •""lantıda çok kalabalık bir nuniyetle anederlm. . d 1 ..._ · kt b ld fi 
w & OV)' 1 u .n ö' --"en, EoiaüclıDln yenıde.n o u ıon me u unu a ım. _,, 

nmı. '"'"-'erime nihayet verirken bize halk k .. tıesl bulunmuştur. Nıyazl Tev-ı R AD y O ...., ~ 11 ,.ı.._ t ,c_f B · .ladlP"" 1' ouıc.ı " canıft-clı""'"•, hatıratlle be$ber dlpd r «ı"'fUare ~ :ı ey, ımo .qS 1 bu mes'ud günleri yBŞfltmak için kan- tik tarafından Lozw hakkında verilen -· ..... . . . b · h d ı.ıırl} ıl" 
) v---.ıı""nı ıörınek en h:ıs emelimdir. uşıruz, enı ura an ç.ı" ,~ r 

ıanm, canlarını fedn etmiş kahraman bir hitabeden sonra <Kanun Adamı -------------- .. - .... · k b" h 0t o 
Türit evltıdlarının mtıbeocel hatıraları- piyesi temsil edilmiştir. CU!\IA. 25.7.1911 j,.; /;; / ~al iyi ~~n;ıY.acla ·t ır. aıttanl~ı '?,ı"'. 
nı minnetle ani\?', hepinizin bayramı. Halkevi salonunda da Hnlkevl reisi L..-. Gbll/11" ' l--- U ya.tu. ışga c mesı mana• .. ııo 
nızı kutlarım.» tarafından Lo7.an zaf r1 ve bugtlnUn '7.30 Sa.at ayan, 7.33 Hafif parça - lar. Beni Darülacezeye S

0 ol~fe 
Profesör Tahir Thnerrlen sonra Ba- bUyük rnı:ması hıı.kk•nda bir konferans 1ıar <ıPl.), 7045 Aja.ns ba.berleri, 8.00 .Askerlik /c/erl: cekler. Yalvarırım buna m•

111 P. " 
ro relsl avukat :'\ıte..ltki Hikmet Gelen- verilmiştir. Ha.!il parçalar \Pl.J, 8.30 - 8 . .\5 Evin Y İstemiyorum. istemiyonı1'11: J~ ~ 
bek .Avukat cözile Lozanıı, ordu Dli!'n Halkevlerlnde de bu büyük saat.ıi 12.30 Sa.at ayarı, 12.83 Keınen- Darülaceze köşennde ölch1•. tııı51 ~ 
meb·usu Ahmed ihssn Toksöz <ıOaze. gOn serefine toplımt11ıır f.ert."b edilmiş, çc - Vlola - Kanun triu.ru, 12.45 Ajans Tıb ve veterı"ner fakültesi sinler.. nihayet buranın jsr11

1 
b tf 

tcci gözile ı.ozan., mevzulu hft.-\beler- 'n'U~lar söYlenmiş, piyesler oYDan- mberieri, 13.00 Karışık şarkılax, 13.15.. nedir. Kaç gün ynştyarağı.r11• 
de bulunmuşlar. Hukuk Fakilltesi ta.- mıştır. 14.00 Kaırışık müzik CPl.), 18.00 Sa.at talebelerini davet sınlar buradn öleyimh> p. rııJ t 

Bozuk ekmak 
çıkaran fırınlara 
az un verilecek 

Samatyada bir genç 
zehirlenerek öldü 

Ayar.ı. 18.03 Fasıl heye.ti, 18.30 Mem - Diyordu. Ensesınden '- ~ İ)e~, 
leket postası, 18.40 Rtı.dyo Swlng ku- 1''atih Askerlik Şubesinden: tarken bile, san'atklı.rın ~bıııı\ıt ı• 

· t• 9 T veteriner Fakültelerinden becı S r,. aırtetc, 19,00 (lktısad so.a ı). 1 .15 ıp vek 
1 

l/Ağustos/941 gllnii kurtarmak iatiyen bu lc:ll· c J 
~"~""' Swing kuarteti 19 30 Saat mezun o ur arın d .l ,.apı !:c,ıı R.......,v '. . Ankarada. tatbikat mektebinde hazır ının son .ırzusu rıa ., tı pl.,.. 

Dün Samatyada bir gencin ölü_ nuarı ve aj~. ~aberlerı, 19·45 Kliı - bulunmaları ica.b etmekte olduğundan bih, hastanede knlmaslll rıf 
mile neticclem:n bir zehiTlcnme sik Tfu1!t muslıı:ıs• korv konseri, 2~·15 şubemize mensub meztınlann ~cvk etti. .. . . ki· p. pi 
vak'ası olmuştur. Samatyada tram- ~'O gnzo~e.;ı, 2045 Solo .şarkııar, muameleleri yapılmak üzere şimdıden Tees urle nnber atdıl .• i 1'11 
vay caddesinde 52 numaTalı evde 21.00 Z4ron.t t4ı:kNim1 ve Toprak Mah- şubeye müracaatları il~:ı olunur. eve1ki gün hayala gözlcr1~..sıW'd 

.. oturan Ali adında bir genç dün i - suUcıri Borsası, :ıı.ıo Temsil, 22.00 Şubeye davet mırtır. Beni:n şahseln ı.ı!l l~ırıı~~ 
Evvelki gün ve dün belediye mu IA d' anlı !ıkla bir bardak tuz RadıY<> salon orkesktısı, 22.30 Saa.t Beşiktaş Askerlik Şubesinden: azaltan onun kuıtu rrı 1ztıra 11 

fettişleri tarafından fırınlarda ya - açh ıye. y . ~ b. d f a,,..,,., aJa.ns haberl&l, Dorsa, 22.45 Şubemizde ikayıdlı yedek 5. sınıf he- Asirlar kadnT uza)•an bu. fııc•'A. 
ı k 11 l. . d h TU unu ıçmış vt: ıraz sonra a e.. .1-·• "" d ~ .. 1 Erzurunılu b cer• l r 

pi an· ontro ır ne ıccsın t>, şe • . ih T la .. :l k • y b "'.ldyo salon orkestrosı. 800 memunı .:99 Oıs .... n u hayet ibitti ve bu c.,:zavııl ı ~ 
rin bazı semtlerindeki fır!nlann iyi cı tı aç r ıçın c ıvranmaga aş ·" Tufan Necati Oğ. Mehmcd Şevkinin 1 p~rclesi kllp:ınch· k brtİfl 

1 
ekmek çıkarmadıkları görülmüş - lamıŞtır. pek kısa bir zamnnd3 ŞUbcmlzc mllrn- f~ ·n bu korkunç ~ ~t'pirll 1 
tür Kazazede gencin jmdadına ko- lstanbul bOrSBSJ caati, etmediği takdirde hnkkında 1076 ek s~l . 1 ve hattıı rı.ııı1 B k ekler müsadere olunmuş şanlar, zavallıvı itade veremiyccek _ .... - sayılı kıınımun maddeyi mahsur.una pe ç l arı;ız l~r alıuarıılt. c;~l<1"'/ 

t.u e ımla hakkında ~akibata hac: bir llakle Corrahpaşa hastanesine göre muamele ya.ptlacağı l'M ol\mur. unutu maz ersNu-ct Safa ······"' 
ve 11rınc r ... .. ld I 24/7/1941 açılış - kapanış fiatlan ... ......... • 
lanmıjtır. ka lrmlŞ ardıT. Alttn fiatları artıyor ·······,··········b·······•"'r" ef"ıkiın 1ı N 

d f ,_ k Ali ibir müddet sonra hastanede çc-vr ER ' Akba a v· Belediye f ır<nlnr :ı ena eKmc • ~ Diln altın Ura 25,75 kuruşa kadar " ..... ı.ııı'1 ~ 
k .. feci bir <>ekilde ölmüştiir. Tescm - ~u~· h ıneC•'" c:1 Jl 

çlknrılm8.51nln önüne geçme uze- h d r d hk k ..... ,,, •• ll"ll.0'" .. ıkmıştır. Bu fiat blr gUn eVVc.ı..ıo>ıne na A'-'baLn') mizn fil JI. 

b , k k 1 müm ti ~'esı etra m <'. ta i at • .,,... • ... "' "' d blr ük eırne « 11; .u ... t"'•' 
re, bundan sonrn ozui< e ~e. ç. : Londra 1 BterliU 5 22 zaran 40.45 kuruş ka ıır Y s fi idare Komutnnlıgl ulrıı'~ıt· 
karan fırıniam az un verılmesını ynpılmnktadlT· Kew-Yort 100 Dolar 132...20 göstermektedir. 24 ayar bir gram kül- hafta müddetle kaP~ 
muvafık gÖI'.miıştür. Bu fırınlardan Cenen• 100 İsti!). l'r. 30.03 çe altın da 3.:37 kurusA hdar cıkmıştır. - --
kesilecek 1.1nl:ır iyi ekmek çıkarrın Haliçte bulunan cesed Madriıl 100 hQeLa 12.89 

fırtnlar~~ Diln Kerestecilerde sebze lı!\..llnin ö- Yokohama 100 Ten 31.0175 Bugün LAL E sineu:ıası~da 
camlıcada. SöğüdlU cnddeslııde 15 

nınnaralı eı.'<ie oturan 6 yaslrı.rındn 
Nural adında bir cocuk, dün evlerlnin 
bahçesınde aynıı.rken mllvıızeneslnl 
kaybederek duvardan dUsnüş, başın- 100 b in çuval yaptırılıyor 
elan yaralanmıştır. Kazazede cocuk te-
davi edilmek Uzcre Nllmune hastane- Toprak Mahsulleri Otlsl 100 bin çu. 

nUndeki sahilde bir erkek cesedi gö. SLoltbolm 100 lafft J'r,. 30.8875 
Altın - 25.75 rülerck karaya alınmıştır. 

Zaıbıta ve adliyece yapılan kısa bir 
tahkikatı müteakıb bir ka1.a. neticesin. 
efe denize düşerek boguk!uğu anlaşılan 

24 d:yo.rlıı.k blr gram 
külçe 1Jltın 

Mevsimin en güzel iki filmi bırdt:O · V" ]\/ fl 
1-DÜŞES ~ETR ıilııııer 

sine kaldınlm~r. val mllbayaa.sına kanır yermiştir. Pa-
Ame.vudköyUnde Köşk caddesinde 5 zarlığı kabul eden müte:ıhhid yapıla

numarnlı evde oturan 13 yaşlarında cak olan üç novi cuv~la 100, 105 ve 
Asm:ı isminde blr cvcuk ta dün arka.- 110 kuruş kadar mıı.lıyet fiatı göster. 
d Jorilc b!rlıkte bir sedı:lin üzerinde mlşttr. Fiat Mllrakı:We ~16YOn~ diln
ovnarken 6 metre h1\f!ldıı.n roka~a 1 kil toplantısında. bu müb::ı.yaa işme % 
dil.şmUş, vilcudumr.1 muhtelif yerlerin- 5 kfı.r tesblt etmiştir. Çuvallar, unk ~e 
den yaralanmıştır. kepek (:ibi mnll~n konmasında u -

Aıım1 da baygın bir halde ŞlşJi has- lanılaca~ için Malatyn cnıı.mu!Mı pa-
t ancstne kaldınlrnıştır. muklu be'.alerden yapılacnktrr, 

mağrukun Bursalı 18 yaşlarında zeki 
adında bir genç o?duğu tcs.blt edilmiş. 

tir. 
Adliye doktoru tarafından muayene 

edilen cesedin gömUJmeslnc izln veril
miştir. 

Eaham ve Tabvı1il 

swns - Enrurum ~ 7 
934 n. nn vır. 
T. c. Merkez BanknGı 
YedılkUlc iplilc fabrikası 

337 

20.40 
130.25 

62 

(TO\'ARITCH) c:ı gıiZC /\. 
CHARLES BOYElt ve CLAUDETTE COLBERT'ln FI·Rrı:Nr 

2 - ASY ADA KOP A:Nleri ke1'r11:r.ıı;~"''j\ / 
Cobelüttarık casusu, Don KazaldaTtl fılmsESllE ıı~\' 11~1 ı 

GEORGE DUCllENE'nin CO:NRAD. VE D - ltA gı'bi 
MADLEN ROBENSO~ - l\IİŞIKO TA'Sı\ . 

yıl.4l.zl.aı1n hey~ca.nlı fitnılcra 
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BikAye 

SON POSTA 

Makine yağına ne 
f iat konulacak? 

Sayf" IJ 

Lüks otelin müşterisi 
Borodino meydan muharebesi 

nihayet bulduktan sonra ... 
Yazan: Muazzez Tahsin Berlıand Yazan: Hasan Ali Edi% 

16 - .. 1 da, merkezdeki Raycvskl bataryalnnnı 
dövmeğe b:ışl,amışlardı. 

· nıu , , 
SRAF ETMI'::YINJ~ 
ARTTIRINI~ 
JRITIRDl61~1~ P.ARM 

. J)A 

ı ~-(! 1 
Blr TMarnıf llono<u Size 1k1 b3kmıdan fayda :!. ~!. t ı r ın l y 
1 - Para.nızı en enılıı bir yere yatırmış ve ona en iyi bir :faiZ tem !l et:nlş o.msu~ın. 
2 - Milli müdafaa.nın artan 1Miyaclarmı k..t.rı:ı. ·yarak daima da.ha kuvvetli o!an Türktyeye 

lıi7.ıııet etmiş olursun'IJZ. 
Türk vatanı bi.zinıdü-. 
Oaa 1iİıiiiiiıt ~Mfur. 
O.. hüın.t ederken kendi menf-tinize de hizmet ediniz. 

Ik BlR TASARRUF BONOSU ALiNiZ: 

1 
•. noıa:r Hazinenin .tetaıet; altında s, 25, 100, eocı, ıooo liralık ~ bal.inde ıhraç ediJ.. 

nı §l.~. Demek boın~ her keseye elvcrlşlidiır. 
Va~ı klsadı.r. 3 ny:ıu, 6 aylık -ve .bll' sen«>l4k bo111.ı!aı· ıva.:rdır. ı:.ı ·;a.delerin hitamında t>o • 

noyu ıade ederek parıUUzı eJab1liruılz. 

. Bono vadeü te?diji zam.n 
:f-~ra.n:zı ~en e.lma.k istemez.sen.iz Tade.sı gele.'l bonoyu yeni t.ıil' bono.> ne ~lr n ara .. 

d'nki taa b4- defa daha. peşin alabllr.siniz. 
. Fakat !ade dolmadan evvel raraya ihtiyacınız oluna 

Htrhangı bir banka.y ı muracaat ederek, bono faı:hnden yüzde yal"lın redakirhk yapmak 
sure~·Je bir bonoyu iskonto ettirip onu derhal JXlraya lkalbedebllir.si.niz. o baJde: 

PARANIZ DAİMA PARADIR. 
3 ay vadeli bir taıarruC Lonoau bir yılda o/o 4 
6 • • • » ., » » o/oS 

1.2 > » 8 • .. D • o/o 8 
faiz getltir. y nı bir sene TndeJi ıooo 
nı~er bono ~en te'Jl2il edilmek surett~o pet&ıı ödenir~: 1000 :lira alacaksınız. 

Ura.ilk b1r ıbono iCirı IHO lira verecek ve buna mutabll bir ~det'il " 0 38 dir. 
Bono ~ peşin ödendıği için faiz nisbeti hakilc31.t.e <Jb 6TJLMAltTADJJl. Bonoları Mil!l 
BONOLAR BANKAfARL.\ 5l18E VE AJANSL"RJNDA ~eki )431Sa.Jldıklarından da bU· 

Piyango idaresl:n4n resmt satı.,'; g~erlle bantıı oımıyan 

fBb,llrSillf'L 

Bir tasarruf 
bonosile hem 

kendinize 

-

hem vacana 

hizmet 

edebilirsiniz. 

~~==~:::::::======~~~~=~--------............... .. 
"Son Posta .. nın 

edebi romana 

A.... - 26 _ Yazan: NuBTet Sala Coıkun 

- Ne vah§i bir adam böyle Gü.. 
an> 

- Sen onu bana sor.. tam mü. 
nasile bir şehvet hastasıdır. 

- İşin olmuş mu bari} 
- Ne gezer? Ben de budalalık .• 

o, hiç yanaşır mı~ 
- Gitme bu adama bir daha .. 
- Allah göstermesin bundan 

- Sebebi 
Başını çevirdi. mahzun bir tn. 

vurln: 

- Ben bir aile yuvasına girecek 
kadar tcnüz değilim •• 

Arkadaşının ellerjni tuttu: 
- Neler aöylüyorsun, bunlar 

ne biçim laflar Güzin.. sonra beni 

Rus askerleri blltlln tchllkelerl unut. 
muş gibi idiler. Büyük blr şevkle, bil· 
yük bir cesaretle çarpışıyorlardı. Gc • 
ncraller, sfilınyla.r da cesaret hususun
da askerlerden geri knlmıyorlardL oe. 
neral Barklııy, hakkmd:ı ınevcud sui 
zanları Wınizlemek 1stıyormuşcıısına, 
harb meydanının en fena bir yerinde, 
sol cenahtaki Fran .. ız top ateşinin sağ 
cenahtaki Fransız ate,,c:1lc catal teşkil 
etUği b1r noktada duruyor, orada ku
mandalar veriyordu. 

Rus toplan a~ pi.iskürüyorlardı. Fa. 
kat. Fransız toplarının at~ı gltUkçe 
artıyor, gıttikçe iı.es:ıfet kesbcdlyordu. 
Napalyonun, her ne pahasına olursa 
olsun ilk önce Rus topcusunu sustı.:.r • 
mak ve Rayevski batary sını ele ge -
çlmıak 1st.edlği göriilüyordu. Bunn nail 
olduktan sonra ise, topı;u muharebe -
&inden maJırum kalacak olan Rus pi
yadesini, top at.eşile daAttmnk veya 
imha etmek gllç bır şey olmıyacaktı. 

Fakat Nıı.palyon bu emeline bir tür
ıu muvaffak olamıyordu. Rus ordusu 
büyük bir intizam içinde geri çekil • 
meğc başlamıştı. 

Ruslar, ric'atlcrini himaye icln Rn • 
yevski bataryasının mutlaka :faaliyette 
kalmasını istiyorlardı. Bunun için bas 
kumandan Kutuzofun emrlle, Knz:ık
lardan mUrekkeb en gillilde Rus kıt'a
Jan Napo!yon ordusunun gerfsiııc ı;ar. 

karak oradı:uı hilcuına başladılar. Po.
Jatofun ve Uvarorun kumandası altın

da bulunmakta ob.n bu gUzlde slivarl 
kıt'a.Jarı, hartı meydanından oldukça 

geride bulunan ve dlişman tarafından 
herhangi bir hücumu aklına bile ge
timıiyen Fransız kıt'alannı fena hnlde 
şaşırttılar ve !irara mecbur ettiler. 
VakıA Ruslann bu taarruzları, Rus. 

ıar lem büyük ~yıatla tardedlldi. Fa. 
kat Rus süvartıerlnln Napolyonun ge
rilerine olan bu akını. Raycvski batar
yasının kari imhasını gcciktlrdğl gl~ 

bi, Napolyonu, kendisinden ta.kvıye k•
taatı istiyen generallerine takviye kı -
taatı göndermekten menetti. 

Rus bataryaları ateşlerine devam e
diyorlardı. Mermiler, Napalyonun bu 
lunduğu yere düşme~ başlamışlardı. 
Napalyon yeni birkaç bataryayı da faa. 
liyete geçirdi. 

Baro. t>Uyük bir 1mgınlılcla devam 
e<üYordu. FraDS1Z s:ı.lıra bandosu, PraD
sız ordu.5UDU har'be teşvik et..-ne.lt fı;Jn 
hfc durmadan :Marseyyez'I ç:ıJıyordu 
Fransız askerleri de, zam~ zaman 
Allons enfants ,1e la patrie• nakara-
~e şa~kıya lştlrak ediyorlardı. 

Nac><>lyon, Rus ordusunun bezime. 
tini oabukl.84tı.rmak ıcın. keneli ıüva • 
rl!erine Ruıs piyadeleri Uzemle .hücum 
etmeli emretti. Fraıısız süvari aJayJan 
blıt>irlDI takib eden dalgalar halinde 
btıcuma kalktılar. Fakat Rus piyadesi 
onları öyle kesU bir ateşle karşıladı, tJ 
Fransız süvarllerf bir an icin OaşD't 
kaldılar.. Bu sıradn Rus plyadelerlntn 
tmdadına süvariler de yetişti. Pranm 
sQvsrflerl gerl atıldı. 

Çok ge(.'llleden Fransızlar Rayevül. 
nln bataryalarına karşı umumt bil 
taarruza geçtiler. S:ı.kaonyalı stıvarl e. 
Jayları. bataryelann gerisinden lçerl 
sımı~a muvaffak oldular. Fransız pi· 
yadesi tsc Gcesif kütleler halinde iıa • 
taryaları cepheden zorluyordu. 

Ruslar eilngü hOcumuna kalktılar 
Bataryalann arasında hakikl bir katli. 
dm başladı. İki dUşman ordu, h"ç dur. 
madan, !karşılıklı olarak birbirini sUn. 
gülüyor, kesiyor, doITT'ayıp duruyordu 
Ortalık me'llbahaya dönmUştU; oluk o. 
luk ltan akıyordu. 

Bu, Borod!no m~ydnn muhnrebesinlD 
son sahnesi idi. Artık ortalık kıırnn • 
Yordu. Fakat harb, Mia., olanca şid • 
detlle devam ediyor, toplar hiç dur _ 
mil.dan gürlüyordu. Her iki t!U"afın dn 
müthiş zayiat vermesine rat'Dlen or
tada, ne Fransızlarda, ne de Ruslarda, 

(Arkası sayfa 8 sütun 2 de) 

koca bir maceranın senaryosunu 
derleyip toparlamağa çalı§tığı an. 
laşılıı.~rdu. Bu hazırlık birkaç da. 
kika sürmüştü. Nihayet başını çe• 
virdi1 gözleri ıslanmıştı: 

<c- Seni lıiç üzmek, bu çirkin 
maceraları antatarnk nazarında kö. 
tü bir kadın menzilesine düşmek 
i~emezclim. Fakat mademki merak 
ediyorsun, mademki başımızdan 

•-r-~~ .. tartlar içinde okumasına ranin meydanina ~i'rakmıştııı. c·· . 1 onuArnekasenvdermerrukıı mıl 1 • ı . d d 
t~..._i:ır -

1

_ ·· · · · 'd'} 

.. '1tilt .. ...ı • anne51• "- ı._b bi _ Zavallı Güzın, z.a~a ı uZJn sın a nya eeı en uy u. 

wnra .• işte bir ümidle gidip geÜ- unutuyor v musun?.. Ben ki. o evin 
Yordum. Vaziyetim çok 'kt' kızı oldugum halde, !başlına gelen-

nazı ı, l d hAIA d . ' B" . mecburdum. Fakat artık kendi ba- er en v sonra 11 a ev eyım... ızıın geçenler arasında ibir mü§abehet 
flmln çaresine kendim bakacağ1m. h~stalıg~mız hu~aşmaz kızım.: hem var .• o halde sana maceramı bütün 

Tenha biT sokağa saptılar, Sel- ~.rz ~~nle aynı derdle malul de. tafsiliıtile anlatmaktan çekinmiyece 
manm yardımile Güzin üstünü ha. gıl DllYJZ:? ceğim. 
ıını d~tti, çantasından çıkardığl Güzinin romanı Biliyorsun, sen mektebi bırak-
kuık bır tarakla saçlarını taradı, tıklan sonra, ben arkada lann ve 

Dudağının boyasını tazeledi. 1§1 Yemekten sonra ihtiyar kadın, kom,.'!tlların yardtmıle tahsilime de.. 
bittiği zamıın: kızile arltada~nı odada yalnız bı. vam ediyordum, Benim için hiç ol-

- Şimdi seni dfoliyorum Selma, rakarak çekilmİ§b. mazsa liseyı bitirmek şarttı. Baba· 
dedi .. nş.sıl olup da aen.. Sedirde burun buruna oturmu§· mın vaziyeti malum.. lise şahadet-

- Böyle yolda mı lconu~acağız lardı, Selma: namesinin temin edeceği bir .. iş. bizi 
Güzin .. haydı bize gidelim.. - Şimdi rahntça konu§nbiliriz sefaletten kurtarabilirdı. Bu umıdl«"-. 

Güzin Jnü.tcreddiddi. Güz.ini Dedi. anlat seni dinliyo. gecey.İ gündüze katarak çalışıyor-
- Bir .işin mi v T yoksa? rum. dum. Fakat bir glin.. mcktebdbcn1 

Y k h ld 
.. d .. v.. babamı evde u 

- ooo .. ayırl.. Güzin pencereden dıııarı, enbit on ugum-~nıan 
- O halde.. bir noktaya dalm1ııtı. Kafaımdu, dum. ) 
- Gelmek istemiyorum Selma 1. pek kısa bir zamana ııığıvcrcn koe- (Arkası var 

....... "\l• YOKtu, Dtl ası r d J_ a· G"" . f f liy d ~'" ~ 1t urneieyd" • 1erini Diye mırıldandı. Sonra a ... en ı uzın ne es ne ese ge or u. Saçı 
k-S~ c lernin ed

1
'0.lim!U§det A sini d.üfiindü. Kendisi de Cüzinden başı dağıhnıştı. Dstü perişan bir 

lırd rını e ı yor u, r. 11 d " h ld d' H - .. ı. .ı.. 
l'llı lı. S 

1 
n Verdjğj Jcitablarla 0 _ daha az zava ı mıy ı r • • ~. ey ı. . e~ yuruyor, ıncm mı;cn-

1 ı " c ~a, ını&tCbı· Y ıd bırak Nazan dikkati celbctmemek ıçın dısıne çeki duzen venneğe çall§l. 
~.ı '"uzı d ar 8 d- ·· rd Y ki fi~ 'GI. dai n cvnm ediyOTdu. Bu ağır ağır y~yor, a~. •.'ra .. onup yo U· .a~1ına ya aıınca sor.mak-

l\k 11.ıitll.drna g~lir, arardı. fakat ibir Cüzinin gelip geJmed.ıgııu .. g?rmek tan kendim alamadı: 
" ~lt 81~rından Giizinin de bı için a&asına bakıyordu. Guzıpc te - Ne oldun Güzin? 
~ı : t tıi1~b~rjyctinde kaldığını aadüfü~den me~~ı_ıdu. • . . Genç kadın kıpkırmızı kesilmiş-
~ tıhııu aı fabrikasına girdjği· ~gı yukan Jkisi de e.ynı vazı- ti. Burnundan soluyordu: 
ta ~il İrin tu. Yüreği sızlamıştı. Bu, yettc idiler. Güzinin pek çok tec.. - A'lçak herif ne olacak-. 
~ ı ~ l'a 1 tnukadder akıbetti. Kız- riihesi olduğu anlaşıhyorclu. Ken- - Anbt kuzum ne yaptı aa-
~lrı ~l:ıa ndı"" için işinden çıkn- disıne yardımı clokunabilir<li. Her nal.. ' 
~ ltı.ıttı. a'n Yerıne evin yükünü ,eyi olduğu gıôi Güzine nnl:ıtrnnğa Sehnanın koluna ginnj~ti: 
fi llo~crn. Und n sonra da Cüzini karnr verdi. Arknd ı, eski samimi- - Çnbuk şu sokaklardan birine 

il ~Yat 1· D mAk fabrikadan yetile onn açılınamı~ hayatının en sapalmn, üstümü baştmı düzelte 
Yolu, onu böyle bir hüsl gizli 1araflarınt birkaç kelime ile y.İm .• güç kurtuldum elinden.. 
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ızmirde 1 Alpulln şeker fabrikası 1~ :KOCA)jUSU 
G d b da ··ıd·· .. l t Ş yetler A t J •• • 
;;n~: ':a~a; 1'{:;:(' faaliyete geçti Dıtiyacıar vus orya ı gureşçı 
/ıra tazmınat ıstedı Karabökte yiyecek ve gi~ Alaturkada, ek.nşe, tırpanla da GiiTeş yarım saati l>ir parça ti 

-- ~- :..J. __ iti• ,.ba k"" 1- de ta 1 l d t• • yec-'- ddel • • fi olur. Ve en muvafıkı ve faydalın misti. Dobriç.in aer•emledı"gYı· , afi !bınir, (Husus!) - n....en1.....ı... .....-. "IJ'UllOell fell OY U l a ann a ye (Clnltt <ıg'~ ma ennın at • da tı~nla o!"'-ıdır. • " """'v ~ ..... QN& y--•y iv • · ko l ·r- ..... ladığı hissediliyordu. 
donda Gardenba.rcta. bar artistlerinden 1 _!!L • b l d 1 nıçın ntro a tabi Alaturka.da iki türlü tlTpa.n var- l Mü.şerre! adında bir kadınJa danset- pancar an :5Uli.1Dlye 8Ş a 1 tutulmuyor? dı B· . . 1 Adalı, biç oralarda değildi. ~ 

r. m, ıç tırpan e ense... de birde narasın\ sallıyordu: 
mek m.caeleıı1nden Mehmed. X&Tabina K.arabük de....;r ve çel!L lkinc · · d 1 

d d birisi o-.. A • enel f .... ua; ıaı; lf tırpan e ensedfr. - Haydi Bulgar Lef 
a ın a · • ...._ isminde btr 8 ahrikası itçileriaden Mehmed Adalı; alafranga güreşte belden S · ·ı Ad 1 g b h 

1
. t 

tabanca kwşunlle kanımdan vurarK &şoğlu bize gÖndetocJiğ.i bir aşağı tutmak it ld v bil eyıreı er, a ının u a ~ . 
öldUrmüşttl. HAdi.senln muhakemesine rnektubJ . K ı.."ı..... d ·v· . . ha. yasa_, o l~Wlu - yı)mı,lardı. Kadınlar, aUı:ıı üzeıt 
eehrlmiz attroeza mahkemesinde bat- uo. araoii~e esnafın tgı ıçın, smına C1en.se en tırpan- alkış ıyaptyorlardı 
lao.rnı.ştır. .ltontrola tiilıi tutulmadığın - Mz vuruyordu. . . . 

Katil l.Jladesinde: hidiseaJn vuku- dan, bu ~le de her türlü Bulgar pehlinn, şa~ınn1ıtı. Has Dob~ı~ ~nse9ı morarmıftı. 
bulduğu gWı arkasıaşları ile birlikte maddelerin istenildiği Hatta mının bu, bilmediği • oyununa bir Hatta; ıkı parmak §ipniıti. .A 
evde bir mlldıdet i.Ct'ikteD sonra gCf'Jllek 88hldığtndan b~iyor ve türlü mukabele edemiyordu. Naaıl tı'k, tutar hali kalmamıştı. 
için sok:a#a çıktıklannı, çarşıda da bir diyor ki o1uy. or. du da alabHdiğine minder Kuma.z.. kurt güreşçi Adalı, h~• 
müddet içtUcten ııo ı·a evveıtı. Şenbara M h k d 
gitt.iklerlnl, burada biraz oturduktan. «- esela aize bir misal ancme a ar bir darbede düşürü. mının bıttığni sezdi. Kıvamına 
nı ve diğer barda ~lemnek istedikle.. olaıun diye gıda ma.d.delerin. yordu. mişti. 
rlnden hep bera,ber Gardenbara gele- den bazılarının fiatlaTını bil- Hülasa; Bulgar pehlivanının, A~ Birdenbire bir nara attı: ~ 
rek oturduklarını ve bu arada yanla- direyitn: dalının el~n!fc: oyunlarına bir türlü - Haydi kızan be 1 
nndalti blr masada oturo.n maktul Re- Domatc9 35 lruru,ş doima- akh ennem~i vesseliimJ. Bulgar, ön çapraz ı na gimı.işt;. 
şadın arkcııda$ının takdim ettiği ka. 4k biber 40 1 ' k Adalı, habre, elense ç.Jl . .:...ordu. dalı icn ögvrenmi ... :. Minder hari~ d•nla dansettikten sonra sebebsiz ola- • pat !canın ilo. cıvy ,... -r--
r.ak kendisine illTettiğini ve bunv. su 40, bamya herbiri ı O san.. Mabadı mahim idi Hasmuu, düşü çı'kmalı.: yoktu. 
nrllteakıb elini göğsttne attığını gortin- tim boyunda 30 para, kar • re, vur~ ~rsem edecekti. Ondan Öhnüş ha&mlnl, eıkı bir ön çl-ıa 
ce k~l müdafaa. maksndUe ta- San..ıaldi çiftliğinde ı-near b"uadi puzun k.ilosu l O kunıştu.r. Ta. ~nra bır basttrlp kolayca yenecek razik olduğu yerde büktü ve ı 
baııcaaını çekerek bir intizar vaziyeti &lime, <Hmusn - Alpullu şekertmünasebetile şaılikrer w töl'emer ~ ze fa!iUlya 30 lcuruı, bir li - tı, ~ağı kalıbı kalrbına uzattı ve 
takındI#tnı, bu sırada silahı elin<hm feftJnka.sı diindm itlbann yeni yıl ta- l·pümaktadır. mon 25 kuruı, zeytin -en tl • .Şaka değil; Adalı, anadan doğ- duğu yerde r.ııMandı, çiviledi. 
a!ma#a ~ı. fakat tabancanın aiiyetiıae a:eomiş bulunmaktadır. Fab- Koı:ııa &atlan yükseliyor cm:.. 60, beyaz peynir -en fe. ma pchlival\dı. Hiçbir şey oilmese, Dobriç; ne olduğunu şaşırmı 
palladığml, l:endistnin de Reşadm ar- rikanın faa.liye$e geçme.sile beraber Bil yıl koza mahsulü tlatları şiındi- naaı- 90, zeylinyağı .ise 100 savaş takti'..J nedir biltrdii' Arbitr düdük çalıyordu. 
kadaşlarmdan Turan ~ıç tara- çiftvi taı'lalbnDdak1 ~ pancar. ~ kadar bi(bir sene \esadil.f edilme- k~r. ~ö~ordu ki; alafranga güre;, Adalı galib idi. Yer, yeTincl\h 
tından bl~ls bacağından l'uruiduğu- lamu sökmi:Ye ve febrtkaıra sevk jçin .m, bir şekilde yiikselmelt\e devam Giyecek macLclelcri de ayni denilen şey, maskar.alık.tı. oynadı. Viyanalıiar, bağırıyordu 
nu ve bundan sonrasını bllmediğlnt ~nlara taalmaia başlamıştır. edil'Or. vaziyettedir. Ebneldıerin pİc- .c.~ı.halc, inaanlat'a ayak ver- _Ya- Tu"rı..ı .• 
söyleın~tir. . Bursa boırsa6ında. koza fiattan 240- · .... ~ ,...... il[ 

Da.va.el mevldınde oturan Rc.iadın Bu yılın pançar mabsultl bereteUi 250 kuruş araaındadtr. Piyasa bugüne mest, çeşnisi de kontrolsiız- lnıfb.. El verıni~ . Dob . h elini 
babası ~ TaJA.t, ma.znnn a""~hinde ol.dutu a;ibl fabrikanna müstahsil le- ..____hemen ...,...i flat i12lerindcn ~- dm. Halbuki Karabük bıir sa- Halbuki; alafranga güreşte tabi- __ \_ ednç; ki~l!IDldilnın 

• .., ... _.. _,,~ na.,,; h 'd' b d 1. _, ....: ..ı_,v o kl ku 11a11n en çe • 
davacı olduğunu ve mruıevl tazminat hine oie.ralc ~ tiatlalııoa zam vaan etmektedir. JA fe n ır, ura a QCıledi_ a ... n vercngı aya. a.r tlanırnıyordu. 
olarak on beş bin Hre. istediğini beyan yapmış olma61 çiftçi,-t ı>ek !.'<* eeYln- Şehrimime ısüısal edilen yenl yı1 yenin diğer büıtün alakndar _ EUer ayıakla.rdan tutamıyordu. Hiç 0_E~~i1ft, 1Pitlecc~slci~ . Adi~kalclııı 
~iştır. diımil,pUr. Pabnkanın fa~ln mahsulü kozalann sab$ı sona ermi$ ların bunlar üzerinde tam bir bir ta;biat üzerinde hayvan ve in. ""'.U.- • 

1
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Şahid olarak dinlenen btır Rahibi devamı panoar ntahstllüntin feyiz ve fJMların çok par.lalı:: o'loşu milstah- kontrol tatbik etmeleri lazım- .an ~ürcş ve yenılıneai alafrangada eeyretmiş ı... . . 
Rıza, bımlann ~ra. s~ olarak ~1- ve bereketine baiiı ~lllQktadn'. stu memnun ettiği gi>i önümü:zıdcki gelmclttedir. I) oJdugu gi>i olur mu idi? Adalıyı, müthiş hır hasım olaı' 
dıklerınt ve vazıyethırint be~nmooıft- 'l"nlt'Yanm birçok )'«'lerlnde yeni wıııar "'erlslnde ·razıa yetı..ıırmek hu- H 1. - k tle buımu.Jaığı ni, hatta Potise bne haber gonderdl~i- . . " ~ . . 'o? • iç, savaş n«Te e ri tabdid · 
ni OOıylemiş ve oturd\ıAu :Y"erde, bun- ınahSul paıncann sökü1mes1 ve sevki susunda kendılcrinı ~.t etmiştir. Konya yakmda saf içme olunur mu .idi?.. Viyana gazetleri Adalının geti 
ıarm vaziyetini gözden kaçırmamai;a Mademki tahdid olmuş bulunu. biyetini i'tk say:falarına k-oydukll 
ba.şta~ığınt. bir anılık Mehmedin elini Adapazarı 01kü biçki ve 1 Sivasta Halkevinin suyuna kavu~uyor yordu. Öyle ise; karşısındaki has- reaimlerle ve büyük harfli başltl 
arka cebine attıkını görllnce yerinden Y mı belden yukarı bilmedikleri ala.. yazılarla şaşaalı bir surette ilan 
fırlıyara.k: Mahnıedin elinden tabanca- dikiş yurdunuw sergisi motörcülük kursu .Koll(Ya (Hususi) - Konya bele- tu~a; eleruıelerle; vura, vura yer- diyorlardı. 
yı aldığını, fa.kat 0 ~a tabancanın diyesi nı'hayet şehrin en mühim ihti- den yere çalarnk sersem edip, on. Piyer, Adalının daha ilk gürt 
patıamıs olduğunu söylemiştir. Dinle- Adap.82an (Hwıus!) - Adapa. Sivas (Husi&i) - Şehrimiz Halk y1tç.larından biri olıan su meaele.jn.i dan sonra: çapraza girerek karını şinden binlerce altın lira almıştı• 
nen diğer şahidlerden sonra adresleri zarı Ülkü dikiş "Ye biç.ki yurdu mu.. evinde bir motö~ülü:k ltunıu açıl • de eısaa]ı bir şeklide hıılletıniye kL jtmı:ı.m etmek lazımdı . Bundan ko- Adalı: m.inderüstü güre~i11J 
belli olmayan bazı şah~lerln de celbi tad ı.e~ bu sene Halkevi sa- mıştıır. Bu kurs muh~te derin bir rar vermiştir. Konyanın umum·ı ı"ç.. }ay ne olabilirdi~ hiç yorulmada.'1 çıkmıştı . DoÖr 
kin mahkeme başks. bir güne bırakıl. lo.nl ınd ,...,....,_1 y t ··a · al&lm ile k.arşılaıunalttadır. 
mıştrr ar a a,,....~y ır. ur mu avım me euyu, meşhuı· Alaettin tepeainde Ada1ı; sağlı, sollu DoLriçe elen- ona, peynir ekme!: gibi gelmişti. 

· lerinin hazırlamlf okluklan kıymet- Ç ld bul L,. ··k ı_ 1 · d k .L Bul bi İki _ ,_ K f 1 ..... 

B t 1 kt 
'k t k d li eeerler kıı\abahk bir halk kütlesi a a susuzluk kalmadı unan ouyu .oir su deposundan se en vur u ça, .:ır.oca gar ·r • axşam ,sonra; ariza ta 'a 

ar in e e rl San ra n a temin edibnektedir. Ancak okluk- sa-ğa, lbir sola minder harici dü.,üp r...,. yapacakh· v 
tarafından a1'1.ka He kar~ılanmııtır. O izli (H ") " '""' 

tam'ır yapıldı Bu •ene yurttan 35 talebe 1nezun en ususı - Susuzluk ca iyi evsafta bulunan bu auya kalkıyordu. Karlkznft Avusturyalı bir Alrtıla.) 
.,, yWlündcn eıkıntı çcknıckt-c bulu - Duduhuın denilen di.ğor bir mcnıba Ma.dc.nki: minder ltariei dıüten cbü .d. , 

olm~tur. nan. vila.yatimioı: Çal kazıun n1erkez.i euyıu kantm-aktadır ki bu suyun cer pcl.\ivan üzerine cidip tunnalr. a p van 1 1• 

Bat/an (Husuai) Elektrik ................................................. m Oeımircik.öyünün d14ı.aıc:I. bü \i'k. kibi.nd!: fazl miku..rda kireç bulu~ -ktı . Öyle ~ kcf renin n · · .}' r: Pehı:;;anlıf•le Almanyada ıölı 
eantralında, lokomobil kazasında ( Küçük Haberler ) hacimde b ir su d eposu yapılmış ve duğundan umumi depodaki suyun d1? Düşüp kalktıkça neye karagöz ~et f 1' tı.horı ı:0kdt· iki ~et 
baııgMieren urizadan bahsetmiş, _ . kasabanın her m ahalJesinde birer kaJiıesini de bozmaktadır. gibi kıarşlsına dikilmelı idi? eknk la~ııa Yb.' da in enseli 

• 1 d v . ·ı . .. . . • . ııe . e o zu u ır a am :idi. 
muvaklkaten t mtr o un ngunu yaz.. * Sivas Jandarma. komutanlığına çeşme tnşa edı c:rok halk su s ık ı ntı- B•r muddet evvel Anıka raya gi- Bu ı§e; seyıt'C.1 hatktan zıy.a~e Karlzaft yüz lurtı. okka "• 

mlştım. _ .. • . yaroay Kerim tayin edilm.Jş, yeni va • aın.dıwı kurtarılnwştlr. den be1ediye reisimiz alakadar ma. Mösyö Piyer bayılıyordu. Oturdugu Görunüşte Adalıdan daba bo 
iki sene eovvel ak1ntı yaptıgı ıçın, zikEıine başiıamıştır. Diğer taraftan kezanın Bükrüce lcam.lar neul.in.d.e bu mevzua müte- yerde, kıs kıs gülüyordu. Yanında ve kalın idi. . 

rnütcahhid tıarafınd~n ayna. ve. bo- * Türk Hava Kurumu milfett~erin- k.~yü !h~ar h~ti~ . g.a~reıtile a:lük . bazı teşebbüıkrde bulunmuş bulu.nan bir po\Jivan Piyere aoru- Karlzaft Dobriç.i yenmi~ bır 
n.ılar çıkanlmış .yenne yenılerı ko: den Zihni Düvenli sıvasa giderek !Şler lkoye bu. J~ suyu getırılm.iıştir. ve mü.abeıt: .ı.eticeler istihsaline mu- yordu: . livandı. Hem de; Adalı kad.a 
mılmuştu. B!'ledıye, mevcud eskı .. e..!--'e tet'-''·'er y ... nrn • ..ı-ır Bdechyeaı bulu.nan Çal kanal.. vaffak olmu9tur. - Yahu! Bu ne ış';I I ·a~ Yal Pı'tlece 
b l lc.\i ek · ı · k " uz ,,...... !Uli."l ....,.. •• ...,~ • • ı· ı.__ - .ı d · · Ne 1 k i' ay yenmı.-.. ruz. oru arı e yer yem eştırme tı- nın Belci11 k11sauaaıuıua a ımar ıı· E.zıcüımlc meb'usumuz ve Nafia - o aca oyun Aki iki .. . de de berabeıf 
u
1 

re Zonguklekta 
8
bir .usta He an- r~e ~1!,~:r:~c::ı::~ Uz~e: ler~e b.ızl~ devaı~ ~lmektedir1 . Vekili Aü _Fuad Cebce.oy su depo. - BöN··ydlc oyunlm o~ıtr mu? :fll. gurcşın 

aşına yapmıştır. ugilr. kazanın tık Güldağ tetkikler n•prnaktadır. Yemden bır beledıye hııwısı yapı - 61.W\UI\ tamır ve tadili için yakında - e en o_ um. v· 1 • 'k' i.İO 
içinde bulunup muvakkat tamir ile mış, halkın istirahatı. için bir pa~ KOflyaya mütehassıs bir mühendis - Oyun dediğin hasmıni yen.. d hıydanad. dgazefrezlen, ~. 1 g ·'i 

t ı * Sivas Kızılay cemiyeti fakir, kim- { b" it l a a m en a a gure• .,, • 
Ç~!fan boru. ar &rıza yaptığı tak· sesiz ve yoltsUI ı\lleiere yardunda bu- vücooe. getiri.lmjı ve. ~~ ır a. göndeımeği va.det,~İştir. • _ . mek için yapılır~.~~ ~-e b~, b.öy e i' ler. " ~· 
dırde, c'lc'lenıp hazırlanacak olan lunsna.k UY.ere çalışmalarına başlamış.. rakol bınaaı mta edıl.mıtşör. Su depoeunu.n ılk tamnatı ıçin - Sonunu gMursun şımdı. •. • . ıl'I~ 
borular şimdik1 boruların yerine tır. AyYıca Çalda bir mezba.fıa ya- .ioa.b eden 800 liralık tahsisat bele- PiyeT, biliyordu. Adalı hasmını Fakat; genı?. bır yer bu.~ 
takılacalcUr. Bunun için de santra- * İstanl>tıl Ziraat mektebi mezun _ prhnıı ve mekt~b civannda umumi diye bütçesinden aytıldığından la- sersem edip, ensesinde de tutar d~ya, doya gur~ aeyretu 
lm 20 gün tatil edilmesi zaıureti larınd1ın Azitı Yarımcı Divrlk kazası bir bahçe vii<:ude getirilmiş, yolla- zım gekn İnşaat ve tamirata ya • yer kalmadıktan aonra, ça.pTazı top. Hipodrom bulamıyorlardı . .,,S, 
hasal olacaktır. ziraat mualllml.iğinc tayin edilmfştir. rın etrafı ağaçlandırılnı~t.ır. kında başlanacaktır. laylp bir hamledr. yenecekti. (Arkası / 

ve tımara çakan kız ya Hrayın ho~ gihi okn.u§.. Trabzona gidecek posta vapurun!\ Hikayenin mabadine bİ' ~ 
casının evine veya eski bendegiın. Ya.rabbH .. bura&! darülact-.z.e mi} (tenezziiı vapuru) diye koyun gİ· sonra. vakıf oluyorum. J 0 ~ 
dan birinin evine gönderilerek ora- Lokum tekerleriıu elaleme gönder. bi dokluLır. Kadınlar; vapur Boğıı:ı:~ 
da bir münMoible evlendirilirdi.. din; z.aklcum ıhülasalarını da bana... Vapur hareket edinceye kadar da Karadenize açılır açıl ~-

Bu gökten gelen nimetten bizim Evrm.iz zaten dört odadaı1 ibaret ... yanlarından bir saniye ayrılmadım. uğradıklarını şaşırnu§lar.. .,io" 
eve de i:icd>et etmiş;; Ayşe; Şaziye; bu on yedi nevcivanı dört odaya - Şimdi mızıkalar gelecek .. bir ~rümneyince etraftan sD' 
U\viye; Fatma 6Ulcanlar: taksim ettik mi; beş tane altml§ aaa.t sonra da tiyalr'-' başlıyacak .. Tar: !..lif° 1 

- Hocafendınin evinde misafir beşlik. de benim odama isabet edi- ah ne oyu.n •. ne oyun!.. O kadar - Doğru Trabzona ~t 
kal&ınhu-.. )•or~. gülecek.siniz ki.. Cevabını ahnca baıl 

Diye tam orı yedi tane kız gön- Yüreğime mecck.i' .• Buna §eytan.. Vapur tam hareket edeceği za- veyi.ayal •. pal'a eder ırıi?· ıııı"t 
demişlerdi.. ca bir çare düşünmek günah mı der man {su içmek bahanea.ile} yanla- Telgrafın tesiri miıtlıİf ;,.11,jl 

Tekrar etmeğe hacet var mı?. siniz?.. rından ayrıldım .. merdivenden aın- Trabzona çıktıkları ;ı;ıı ~/ 
- 41 - ilanı meşrutiyette hapishanelerin Taliimi öğrendiniz: BiDm eve de Meşrutiyetin ilk aylarında her ğı... rıhtıma atladım ••• vapur da hnlli komiserine mür~ıNl!,,. cJol' 

İstibdadın ton günlerini yaıiyo. kapıları açılmıştı •. hiç ~ılmaz mli'. keti; körü, topalı; kamburu iıaabet şeyd.e bir fev:kaladeli~ vardı: Günde kalktııl. Yanlış geldik .• g.,.· 
-·z·. Bir devir d...nsmişti.. hakimiyeti et....,.;....: eeL.. __ ,..,.0 :d gnz t k H 1 di. d · 1 • .. -a·. ..-,...... "-~ -r->.... ... c e, mecmua çı ar; Allah aeliunet vensin: it fı g.i · ğiz. . e.mış er.. J.J 

Bırçok tanıdıklarım sürgüne git- millet eline alıyordu.. Validem; koşa ko~'.\ Ağacamiin- Harbiye meydanına sahne kuru· K J f"' 
d Z · li l d .ı v • I yorlarl. onu.ser: .J 11 oe 

mi§ti: Zavallı tarih hocam Mura a.ptiyenın po 'seri e QCgi,ti. dek.i muhtarkk odamna ge CÜ: lup müsamereler verilir; vapurlar ·Her nühnetin bir mükafatı olur.. _ Siz on yedi kar;ıı 
Bey; muhı'bbi kadimim Süleyman Devri Hamidide (pol~) ekseriya - Ah evladım; eultaular birçok tutularak bando muzıkalaıla deniz siniz';). 
"f.evfik Bey de bu meyanda idiler. cahil kimeelerden müteşekkildi. U- Çcrk.es kızları yollamışlar; bunlaTı gezmekri yapılırdı.. ne !tadar olsa sarayhlerın da bin liralık kadar eı 

1 · d k d •V "d yaları vardı.. bunlar da bana kal Diye sormuş.. ı 
Zulm ae abad ı. I akıbet tadan; san a ı an; cıgercı en; ne yapacağız~. tanrı misafirleri .. hepsine iltifat e.. k l d _ Evet .. demişler· . tııııtffı 0 .;:z~ olur) bakkal çırağından pol,is olanlar var Dediği zaman; bilir ıNyim bap- eliyordum .. hatbf. içlerinde yetmi~lik mıştı Üzerlerinde birço para arı a _ Arah izzeti bittabbı l~ 

· . dı. Koekoc:a muhafız Hasan Paııa- ma geleni; o kadar .evinmiştim ki: bir NergiB kalfa vardı. Benim fazla vardı. istemiş olsaydım bütün para p.ra. 
Zapuyede Şefik ~aıa; Beşıkta~ta nın Okumak yazma.k bilmediği gö:a - Merak etme .. ben hepe1nin ko iltifatınMan o kadar a.bnmııı olacak lannı da alırd~m .• can kurtaran ha- Saraylı olur da u? 

Hasan Paf!-; Beyoglunda Fehim o··n:;..,. aı.nlr"'a·. k,_.,: .... rlen'n·, polı'• B • L ak . , . mamından çtkmı, gibi vapura bin- pyı tanımaz olur 111 

_._ 1 _ k ........ « u ~.---.. - layına bakarım!. an a~ça P ça kı bana varma~{a bıie kalktı. di. d' f k t d ,__. hatun E d rttişler· · ,. 
Paşa oTiiiWıgı asıp kavuruyorlardı .. l · h 1i b"r dii.Uinu .. L·· h · . .ı_ • .,. B d sJ k .. h le . nr un.· a a ne e Ol!la, - vet.. e d şi1' t . . . ~· . enn a ı -y- ıeun . . epııı: .,.y...:::r mır en en a a ııe ve .. ,m e n do B'ı: e cY 
hoş berum de ışım fena degıldı ya: r-_ıı..ı,_ ı.'-er ,.,.ümunesi idH ...- N • b' • v _, k 0ç' d" .. '--' ·' ~=... B kişi olduklarından paralarına - - Tamam!.. 1,.f olılf'I•:-" 
D-'- ı:. Eb"'lL"d ..ı_ l.! \..A:lll1IIl on ,., - e gezeı:.. ın: r.e1.. yo tu. ort eun K:IUQINr. e.. k d al 55U ... ıJ 
ı:ııİ.r tarafian u mı anın agçta ıü.. M • r . ·11ı:: d f l K l ., . . -L-- d d' k" umna ıın... d~ y nız tee ·zj 1" 
mayesin.de idun.. diğer taraftan eş~tJy~t; ~~ıs~; 1 e a 0 a- - e ını. • flrı<:J ~m e ım ı: Trab dan aeri gelirler • nokta varsa: O daL:1 ~liY-'" 
müteaddid sultan saraylarının M>ca rak ye~ bır. ~plın ~l!'na alıyor. - BiTi: Topal.. - Yann mükemmel bir deniz Ya zon .. sürgün edecek bbaıııı..:.,ıZll ~ 
1 

'd' be degAnıı az okumak yaz du: E&ki cahilknn yennı mekteb~ - Ey.. alemi var. Tam 12 saat Adalarda; eei' H. Bütün - b. b' iın aŞ••- çeı .. 8 ıkım .. .. vn un~l-liml Bir de· Sa- den mezun efendi!~ doldurmağa - - Biri: Kör. Boğaziçinde gezilecek. Bando mu- O vaöt telefon yoktu. mamı~ r .• 1 ızÖ er aitı·· ,.,ıııJ 
~ ş~;~ee ( 1\ &~oğlu A~ca- başladı .• (Şc:fik) pap..; . (Hasan) - Ar'kasını aöyleme .. anıadim: zıka; ıtiya.tro; orta oyı.ınu; karagöz; muame~t telgrafla yapıhyordu. lanuşl~r .. V kf~ebrr k~~' 

.. • '.h ıb l d paşa yuvarlanml!J; (Fehr.n) paşa Kambur; ztmbır, yemnı, yumnı de ince saz; H.Jız Yaşar; birçok t-ğ. Beyoğlu muhtvlığıaı h.~le D~ ;;;lar~e; köY~neborJe"...,,. 
mıınm ~~ t~rl u.unuy~r um.. Bureada öl<liirülcrek cesedi bir çöp ğil mi-. Eyvah: Bizim eve de sakat- lenceler var. Bana da bfr arkada. yoğiu 'mu6asanıflık ck.irest.ne dıu- Vali Paşanın ~rnn ,_ 0110şttıfC"ı/ .. ( Mühur kımde _ı•e Suleyman °- arabasına konulup mezarlığa atıl- lan tımara çıkarmışlar.• ,ım yismi tane bilet hediye etti!. ma ghlp çtklyordmn.. meşrutiyet k ' ıle "··ttePe«"'" 
dur!) demezler mıi'. mıştı. Her şey değişiyordu ..• Bu Öyle ya?. S1,.1}f;anlar bilmezler mi !sterseniz siu gezmeğe götür.eyim. henüz ilk günlerinde idi. Sultan yolda ımpeli•ikıı rn° / 

Fakat heyhat ki {yalnncının mu t..J...-d-"'1at sultan sara·.larına da ç.ı'--1.. merakhsı olduğumu??. Bnna H · ·dil • Hanı.idin tayin ettiği vaüler ve mu- bunla-r: 
0 

• ~e.J cuc -auı y• ~ d ep.sı sevın er. .. v · • • B h 1 1 .:ı;ıı9e .. ,. 
mu yat8ıya kadar yanar) imişi. dokundu. Evvel~e ihtişam içinde bunu elbette k:ısdcn yapmtşlar ır.. - Aman gidelim .. diye geceden ta~rnffar henuz ~egışmemişti. e- a •• 

1 
hanımlar ''"tyn~..;JI ~ * ya§ayan sa;raylar; şehzadeler; sul- Eve gittim .. kederim büsbütün haı.ırlanmağa ba~laclılar. y®u :mutaaıır.rıflıgından T~bzon Saraıyl 1ştat.• çn #,:;,J 

Meşrutiyet ilan edilmişti!. tanlar birçok ben<leganı çıkardılar: artıt.ı.. Karacaahmed menriığına El'tc:Q sabah Gnlata nhumından valisine şö,-le bir telgraf çektim: ~ anl:=rar .. i$Ü.dP 1et }ıi".K/ 
Cenahı hak hepimize hayırlı ey. yorganlnnna göre, ayak uzatmağa mdecek mallat hep b11jm eve çı- Trah;eona bir vapur hareket ediyor- {Bu posta ile gelmekte olan 17 binne ~·ı m"ıştıır·· ~lf··· (!J 1 

lesin ı. bııtladılar. ralt çıkarılmıı .. paraları; haı-çlıldarı du. Sabahleyin erken giderek acen.. Çeıkes kadını firari Anıb İzzetin larca ur'k~at l!lutıı~I ~,.,, •• 
lttihad ve Terakkiye: Niyaziye; Hele o güzel Çerku k.ızlanna varmıı.şf.. Ne yapayım parayı/ •. Yaş tcsinden Trabzon :içjn 17 tane bilet bendegilnı~an ve .eslti ea~~ h~fL sonr: ls;anbula oö00~ ~~.JI 

Envere birçok (yaşasın) lar bağır- artık sürü ,ürü yol görünmüştü. !arını mı soruyoraunu~}. Hepsı her aldım. BWın nrayhları dört ara. yelerindendırler .. Z~?har . sozlcrın.e b~. sonuna k$?.~ e,1' 
dt'k.. (Niyazi} Beyin Resneddci ge- Sarayların hooası değ.il miydim}. dem taze 1.. E.n ufağı ahmıtlı1t f .. baya koyarak vapun götürdüm. inanılmıyarak bır koyde ikamet len lenıun bjnrnr.ie to ,._;.o :" 
Yiii Direlderarasında teşhir edikli.. Sultanlar; saraylı kızları çıkal'- Hele o latif baflarına( 1) birer de Saraylılar esasen o vakit dünyayı ne müsaade obuyı.:ru:ması ve. i~< nbujva.pura :\.bhrnud ~ 
o mübarek. hayvana da (yquın) dıldan vakit bu çıkarma keyfiyeti• aaray hotozları koymuşlaTI, Mezar görmiif şeyler değildi.. Hapis gibi lıa avdetlerini! :Tıeydnn verılmcme.. ( 
diye hayli rl vur<Mık.. ne (tıma.ra çık.nı.a) tabni kullanılır; taşının üstüne bal J.baiı g~ .rayla.ııcl& kapanıp kalmıflardı. Ü mellCUduc.). 



25 T ft'D!!Mrz SON POSTA s 

SPOR Askeri ( "Son Posta,, nın bulmacası: 15 J 
vaziyet Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

["Son Posta,, nın lisan dersleri 1 
(Ba,tarafı 1 q.ci ıayfada) olwy•camasa bir hediye takdim edeceiU 

SoJılan aah: 

6 a.yda pratik usulle -. ----·--·~--- -

tO 

ingilizce 
Bu hafta yapılacak 

at yarışları 
boıml:ıalıyan Al.-:ıan han kuvvetle· ı _ Mideye iJ1 1 2 3 4 S b 7 8 9 
ri ayni zamanda Odesayl da bom - gelen btr to-4 (8). j ı ~--
halanu~}ar Ye bu hareketleri)e Mn· 2 - Xırmızı (!), 1 1 
ki bura.ya da yaklaşmış olduklarını .M1da (2). -·-r-

Ya.r~ ve ııı.lab encümeni tarafın- hieeettinnek iatcmi}lerdir. 3 - LatUf ola _ 
dan tertib edilen at ya.rı§lannln Ü- Odesa, herkesçe bilindiği üzere, rak m. --,, 
çüncüsü bu Paz.ar V clicfcndide ya.. Sovyet Ru.syıınkl Karadeniz sahi • 4 - Bir kumQ8 1 
pılac.aktır. lindeki en büyük bir limanı olmul <6), İnadcı l4>. - -1 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve lrtan Konur 
Bu hafta yan§}ara 15,30 da baş- itibarile mevkicn büyük bir ehem- 5 - Taş işhyen :1 

lanacak.tır. miyeti haizdir. L'krayna hububatı- (5), Nida <2•. - _J __ --
Birinci kOfU: Üç ya1111da saf kan nın bir ihraç merk"..z.i olan bu ıeh- 6 - Çabuk tu • 47 nci ders t 

Am.b erk.ek ve dişi taylara mahsus rin nüfusu 490,000 i mütecaviz • tnŞan madde (3), 
satış ko§llsudur. lbamiycai 140 li.. dir. liubobat tom <2J. 

ra, mesafesi 1400 metTedir. Yarı,a LeningTıtd, Kronttad adMında - '1 - Bam ilzilm 
l8SSOO f ly • At the middle of the cirde is a Süle~ •. Gülgeç iştirak edecektir. k.i deniz ve hava tesisatilc birlikte (5l. 

. Or S8V80 pcııi:nıt. (Dai?enin ortaaında ,biT no? İkinci ke>fU: .0~ °'!'e daha yukarı şimali Rusya için, Minsk _ Smo • 8 - Vakti gös • 
E~ercııe hona lesaon lor• ta vardır.) yaşta 9a:f kıın 1.ngi!Jz ııt ve kısrak- lens'k - Mo:!kov:ı bölgesi geniş aa- te1"f'D t.let <4> • Ha-
- ~: H diıri betw tbe J.arına maheus centilmen ko~dur. nayii büyük ziraati ve kesif nüfu- mıımda kullanılan 
J «et -~_J_Jel • tane~ . tee:n the İkramiyeai 310 lira, mesafesi 2000 sile .:nerkezi Rusya ;çin, Kiyef ve bir şey (3). 

,_. angry wben my brothCT ~ e pom an a poın ed" 1 R . 9 Çoğ1l a.şık 
e. IQ,y boll. lf l · hinı k c.k. edge of the circle ;. equal to 1he metr ır. • . . . Harlto.f hava in cenubi usya jçın -

bo \v.iI1 take L.. ~thvel ad ı d.istance between thc middle point Bu yarışa .Rıoi. Mımoza, MHs ı~ nasıl birer anahtar mıntakHI va - usandır&."l ı3), Par. 
in me "'7 e eg an put f k edecektir . . d . 1 Od d .. .. lak kumaş (4). 
ı o oa tbe .ÜOO:. He is ~t k.iad to aınd attY otlıer po.int on the edg~ ıraO .. .. '- . ,..,_ J b L zıdykie.n~:_ıs~~r ~ ~ k?nBun - 10 - :ıı:-.·liya <6). 
· f th en.de (Dalııcnin meTk.-zı çanca aopı: vç ve a a yu-.a- c ...,.LU,.e.,""'r ve ftTl4llSlnoa ı ug, 

Ou ~ :.Vti ak~arl» üzerinck bulu· rı ya taki yerli yarım knn İngiliz Tugul. lnguleç nehirleri gibi mftni.. 11 - Yanlış (5), 
'Will '-r ınothcr is ili and our father 1 e mb. '-t --ında'-' mesafe at ve .k.ısraklanna mahsus Conkba- alarla cenl!bi Rusya sahilini, bil ıtöpefe musallst 

~ ~ with ua jf we make nan ır no-. a ....... &..ı ı d L d" - d 120 k"I böcek (f). 2 ıııo.&ae, H meTkeııEle cor!a nokta ileıı dairenin yın ko~ ur. hassa &en :sın t:-n J ı ometre 12 - İl5yan eden l 
nt. c may sive a:s a punisb muhiti iizerindeki beFhangi cliğer İkrmniyeııi 620 lira, mesafesi daha şarkta bul~nan . ve Sovyet (3), .Qı Y\ITaS1 <2), l..:.-=~...:ııı:=oı:..ı1 
\V bi _L... 1_.:ı_._, mceaf~ JDÜ- 1600 metredir. YarJ,a Hevee, EJ- Rusyanın Karadcruzdck:i donanma- ~·- I ,. _ ~•ıan ,,..alıyan eşya (f), 

• de ~ OtU' ıriater oobide the r n~a ara& ııua.u -ı- ~- . f"'--·· • • iL b" .. JJVI'"' '*81. u ,,......,~ ~" 

~ 
.....!.:!~ ) han P07"lz ~ edecektir. ımc: tJc.aret llUMI ıçın nenı ır us, y~ -~-ıı..: a .. ı..- ( 4). 

ow. She is oat with ber dog. eavxur. ' h .ı b" • -Mı: • ) B -· ....,....., ÔOıfı E • J DöıdıliılCii kopl: Dört '9C daha cnı oe ır ın,aat n_ıe .ez.J o an ug 1 - Şark 'l'ilAye:leriınbden bir! (4), 6 - Kuru cayır (2). 
ebe .A:..... ~ bctwecn her feet and xaccu I k t-'-· __ r. L_ A _ı_ t nefıri maneubtndaki Ni1tolayd ve- Pwtma (7). 7 _Nota <J>, Yarım açık <6). 

"'"P9 \V h d Put m· nthe"'"' «tlııein, or crtbem» yu arı Yaf aJC &AU K.an JlliD a p _L --L •• __ _:ı \h . e aee erL~o ownla 1n -- _ı --L ..L~- '-•c· ve kı.raklanna :mahsuıtut-. Ik.rami· yahud oop,ç=. ~·nnı ~ ve 2 - ıtmnm (2), Cfd <3), Sallandır 8 - e&mendifer (4), Nebatatın -. O: gy._, aad we na ve a npı. MıO :ıı:m.&e uuıı eomp~ · . <.~' . 
300 

!li:r mıeaafcsi l SOO eetretmeei dolayı aile Sovyet ülke • (2). :ru (5) • 

.. mr .:.~~ ia CRd b.oaue their ,.Mmd tlıııesa k.dimderini o- y~ y a. l-1.. s· . av.::~- einiıı Karadeniz .ıuı bö)gC!li için 3 - Oolt kor:uloan hqvan m. sırnı 9 - S6ylev <5), Soru (2). 

rf V er • uı pain. yarak aflliıdaki met.Ai YımıAmMlYl - redır. arlf:B ..,...., rmrı. u . ' ö-.l~e bir kapı mevlı:ii mesabcsin- edatı (2) 10 - Boyun _._ ... '2), .,,-•akta ..-
nl....._ı ) Budek, Sevim, KanJwt, Kı.ınet 1f- J'~ • I h S k · .,,.,, ~ -. Oc-.ıaryı A&Z: be . elcti dedir. Bmaena ey , <>vyet uv - 4 - Ana.tor (5), Süt nine <4>. raıı yer (3), Bir k'WllJLŞ <~). 

~e (S He womıen bave rovnıd ™tırak c:°~ r. vetlcrinin, ce!)hdcrinin fimal, mer- -----------------------------
11 disı. erki) - daire of fruit İn )ııends, 8efİDcl kc:,.u: Üç n daha yukarı kez ve cenuh bölgt-lerinde olduğu • d 
~ ~. <dı.tens> - mesafe will put __ boxcs on tııe n00r yattaki eaf kan t01Pü at~ knralt- gibi oın,.esıeri areçerek sah.il bo _ Nazilli ispanya a müthit 
io Oltuol ( - m\ı&av. and takc tne fruit fonn . e · ları.na tmıhsuatu.r. . . yunca ierkmeğe çalıf111ak:ta olan Y 

fi tnid~ (form) - ıek:il, W:L All DoXCl9 ıu• of equal ea: Jkramiyesi 390 lmı, ıneMfesı Alman - Rumen kuvvetlennıe kar- ovasına. bı·r ı·nıı·ıaA k oldu 
l'O c (tnldl) - orta. He fnRt İıl not for • lt » 1800 m.etredir. Yatagan, Komiauj, 11 çok fiddetli mukavcmetler KÖfı -

ti IQ ~ (rAuıul) - TJVaılak. c__ famiiies. Gonca, Karanfil, AbimpounıuX, t~eeekleri ve bu yü:ı:Clc.n bu hava.. BU verı·ıdı· 
ı. e (-..\~) - buyu·· -k1ük. .ıvs- kt J " -ı>ac:e Ex ·ae JJ: Dandi iftirak edece ir. . . lide de çok kanlt muharebe erin 

(SJlEya) - aaha. T ~~ · t Ttırlciııh: Altmcı -«Ofll: iki yaıındaki yerli inlcipi edeceği tahmio olunmakta. Ankara, :.M <Hususi) - Menderesin 
llquare (ekuE. ) döıt 1tn- ra1U11Ut.c ın o 1.~ L l .li ~- _,_ ~ tay aağ, eol tıahillerlnde.ki su tesill&\ı ta. 

lttura'b'b.. ar - ~T- • 1 All &M lidee oE the uv~ eıre •f -.an ngı z er1'-CI'. ve ~· - dır. mamlanmış ve Nazalli ova&m& bugUn 

Sübaylar ve birçok 
erler telef oldular 

thcın (d ·t lara uıahsootur. Yalaıız, yukand:ı da zikredildiği mel"&SDle su verJlmiştir. 
t lo th cm) - omıla11. ~a H t.o of thia box ia a equar~. İk.ramiycsi 500 lira, mesafesi üzere, Len;n~radla Moskova Vt> Sovllle, 2f (A.A.) _ Ofı: 

r Cl'Q. (tu dem) - onı.-. "\ 3: H: si:e aiu of this . circle ıs 1000 roetredır. Ylu·ışa. K.a~bibcr, Kiyef mıntakalarl ~ugünlerde Al. Al F s Şiddcut .sıcaklar :yilz(lndcn Seville ve 
A e:: "'!d tranalation: ual to ~ aiZt: of that ende. Buket, Demet, Gongadın ~tırnk c- man ve müttefikten ordularının e- man - ran iZ vıı.roşıarından Punt.a..neı-verdc'dc top. 
r~ U ıa rou.nd and a whcn is cq .... The l)dtance between t~=~ dec.ektiT. line geçertıe artık Sovyet kuvvet.- • çu obüs doldunnıı atelyesinde bir yan-

~e .'-~l they do not havc tbe middle point and the edge of Wll T ·ı t ı· atnameler"ı krinin Odesa ve Nikolayef havalı- go·· ru·· şmnlerı gm çıkmıştır. Yangın, Uç barut depo.. 
Aite • ·~ hccauııe a hali İ8 not flat cirde is equal to the du.tance bet. escı a ım ııin<le durup mukavemdc çalııma- u sunu berhava etmiştir. Blr zabit ile 
"c bir cel. (B~T top yuvarlakhr wen the middle point nd t:be ~ge hazırlan iı ları muvafık olruıyacağ~ gibi tehli.- Loodra, 24 <A.A.) - Dün akşam birçok küçük zabıt ve kırk ~· kaYbol-
L. t..ı..lc, '-'- f-L-• h 1 d ı_ ......... uıo·~ ... -~su Pa .. ıste Alman ve muştur. Telef olı."llar._ın hnkıki miktarı 
'YrÜ b• ~ ıt yuvar.wu.tlr. a.':"' of t:hat circlc. 1-el"ı de olur ve böv. le ibir n anı.. .. v ~N flM.1.!v ' 1 lr :lçinı,d d w ·11 _..J• z· brr l '- _.__, le . d K. Fr hr ...... _ •'lerl ıtınmessmeri ara.. ı henüz mal(lm değl.ldı.. nfilAklnr. tı 
.op t:ı· c egı e""ır. '...lra 5. ~ t o oranges arc of oqul!\ Klühlerin ciı:uir nn. en . oyuncu lindc bu kuvvetlerin Lenıngrad, ansız UA\.Uuc~ u . . il çok evleri harab etmiştir. cam kınk-

}ı A ır. tekc:lek gibi diiz. değildir.) . almamalarını temin makSadıle ara- M-oskova ve Kiy~· ten çekile<"ek o-~ gö~eler .. cereyan ettiğlnı b - ları ile birçok kişi yıı.nıtnnmıştır. şıın. 
t ~ hııa one form a and al lll!CE . ili. lannda bir komite t~il ederek tes- 1 So'Y)'et ordulannın yeni durum dhm.ış ve bu goruşmelere mUt~ 1 di Punta-Del-Verdc·oın etrafında bir 

"' ~ wheel. xerc•~ • çil talimat~ hazırledıldarını ı:nn"le ahenk.tar olacak bir şdcilde lann da iştirak ettiğini ilfıv ebniştır. emniyet kordonu vUcuda gctlr1Jın1ş&ir. 
e lo...,. -•c are eQua Cive ana-era to ttı~ que.rio-: Yazın.tıttık. "I alimatnameyı hazırlı - it.il 1 . b .. Bu lronle:ransta tetkik edilen mevzular - ----o--

~··~? circ1es are ~f equal c-;. w;!:;.;:,,"'·.!"-v-:~...-~ .. ı:> yan konüte meaaMini bit.inniftir.Bu gerilere çe me crı zarureu a~gol!- hakkında hiçbir malQmat verib:nc.. Moskovanın 
(.90 ı\d Qıa.ire müaavi büyük- 2. le an ora-.ıe rou.d or a alcpm nııntaka nıerlt~zinde aaat terir.mişt :::-;;;;;ir;,,·===:::::ıı::========= 

,-.ın.) cirele} 6 da bir topl-u yapılacak ve da.. * ::: 
~ı yo.ı takc ~ .. two cı·-Je" and 3. Are aU the .Kkı ofa aouue vet olunıın klü:b murahha.Janna Sovyet Rwaya ceph~ndc bu larında Birhfi!t Amcrikn donnnma- verdı•g""ı• b·ır haber 
~ ~e on to " " " ltomite bu pro;e hakkında izahat kanh :melhame bu auretle cereyan eının. biiyr.ik hattı haıb gt:misi, a-
İ:t't)i"-:sn li\: p of the oôıcr they cQual? verecektir. ederken Uzakdoğudl\ Japonyada ğır kruvazör, hafif kruvazör, dis -
lol'ıh.. ~ y .. C. <itle circle. (iki da. ... ls tlıis page a aquare} Kl':ı ınu_LLa•'-rı ı'.nn "'*'"Slnda da, talwnin olunduğu tarzda yeni tr""' t .. d it vr. (Battanah J inci sayfada) 

• -.oq "' Q • ''ff.1. • h f f b 11} l.mJ AlilSl ottl ,,. -.- b L k ._, v'yer, ayyare gemısı, enıza 1 - --t BnlUchit.acb ile ıreaeJ 
riİl! rııı ı ırllıi d~emin üzt-rine 5. wınat 11 t ~ orm 0 a 8 mutıd>ık kalırlarsa hazırlanan pro- ir narc et için ~iyük bir kaynaş· aaire ~i aks mdıın mürr.kkt-b ol - ::ı: .. ı:;kanı ınarcşal KeJtelin Al-

Cccl:/crc1:~•ar bir daire gibi gö-1 6. wıı: il like a ball, an otan· je taada edilmek üz.ere um11'TÜ mü- ma ~şlı;:;uytır. Bız,d esasen bundan malt üzere aşağı, yukarı yarı.sı~a maıı Jı:uvvetıerinln ilerleY41. memnu.. 
• • ge ar a ee, d"' r·W .. n<l "lccelttir Klüble evv r yıızlmız a Japonyanın yakın bir kwnı toplıanmlf. fılıpın n1Yet vericl oımadıiın~ dolayı IMtt 

in .
1
. .ur. u.ıı~ :: l eh ırlı b. . . - böyie bir hueketinı tahmin etmiş, adaluınd.skı .icara, havıı. dcnaz L:uv cehpesi harekAtı şe!Uğı vaz!Ielerlndea 

gl iz A 
• ı • • nnuzıkl nnd y e ~.~ .. ._ b~r tışı ydad~~d- yalnız hu hareketil" Hindi Çinjye -~•eri] bu lara aid üsler pek :zi- affcdlldikJerinl i>lldirmektcdlr. 

h 
ue iman ıngı· tarenın ıran ca arı a en ıı.uıçuıı. ır ere u VDU e . ... . H val ad• Moskova radYOSU, bir Avrup:ı hilkO-' U b·ı _ k kartı değil, birçok !oebeblt"r dola - yade takviye odilrrnf ve a d d " met mmcezindekl bitaraf dlpkımattk 

a ue yo tur. .1 So R k l fjl" • &<faları araaln • ı.-ya k yıaı e vyet uıyaya arfl o ac.•- Ja.n1e ı •P111 iMılcr de ih:r:ar olun.. mabfellerln ttnlf.k!eri bir haberden 

U"Vatle . . e dm· de bı·r H . . M •t i• müta.lcasınl da dermeyan ~tıruf- ier mwtaT.-rl bahsedl:P".)r. Bu ha.bere nazaran Af-' rının n Z 3rlCIJ0 Y8 aarı tik Halbuki dün. tahsiscn Bırle - muttur· k . ı:fkadati Alman tıt•atan komutanı ~ 

k Y k
.,, • l §İk. Aıncrika ' ve lngihere kaynalda- Şu Jı.aldr, dünyanın uf u yc~ı neral Ranmel, SDvyet cephesindeki 

~ a ınıa·rı t bb•• Ü e 1 eri, 0zanm n<i · len haberler, Japonyanan ve büyük bir fırunanın k .wuılırı.w~ mareşal List Ue beraber Sovyet. cep. 
eşe us 1 t 1 rı. ~ ~e. nrımada8ını bütün he- "ıtdedir. Biz. yukar:da kaydeUıgı- hesinde harekAtı lda!'c etmek bere 

' ~· ıt (" manaSIRI an.a IJOr ar Hı'!d' ~~ y . h iandıiını. hat.-
9

. haber!·· ~ rağmen bu L:u:trtı- Ltbyad.an gen cağırilmıştrr. 
q..A) yetıle 190-yn aıır . mız . ..k ... 

~ ı: . - HaTa neaıre- I....ondra 24 (A.A.) - Brita,nya n_....__ı.. 1 . . -~ d ) F ı-r d" Çinisi hlikiımet.ıne nın Hindi ç;rıi üzenne ço eceııı - Yukarıdaki haberi IOtl dakikada bO-
lı &ece I ( .oar--· ıncı .. ,..a • ti ransız ın 1 

• d~ ak - · hi.li nned · oruz ve Japon- dirdlkten sonra Ank 
' ~nt1urt Ye lılanhelmda- ma' .mlıırı, randaki Alman teknis· daima ileri istibmette ne&1lcr1 ıenvırjbu husu9ta 24 aaatlık. vb ;:J1 b;r Dl, 'b~. b'e7 k ı· . Sov si göyle dmıiştlr: ·ara radyo gruıet&. 

~ ~'"""'eri yeni adedinin gittikte arttığını bil. edecek't.tr. m mün.kazi olma•l ıc• . • t?. • · yanın oy . ~ ır a~t-. r ııu, • 
~~ ta.y-y YenLdc.n İngiliz diren raporları nazarı itibara ala. Eınlnlm Jd Türle neınHeri elden ele ~ "ınıM ve ·diii ııibı Vı,ı huku - yet Rasy.ıy.ı kar~ı gırışmf'&. t•ne • Bu haberler hentız başka kaynak_ 

~"'uştrr \( arelertnln hücumu- ibu mee&ll!'Yi ebedi,:rtıCe ırötflnıoeklerdlr.> 1 u t.ı . :'dirıd" de rerebbüsAttn hu- !inde old~ J gen is hır hnıckctı ört ]ardan teyid edUmcmls oldu!iıı ic fh. 
~ ~'lr tlktıiı :~;tnıdıı bUy{lk yan_ rak bunjlll memlekd emniyeti için M-,...;ı Vekili Ha.an Ali lmune~ugu!1 nu hildirmckıcdirl~r. c'",~e :mek ve maskelemek için ileri sürül. tıyat kaydile tel~ktci olunması ırızım. 
"'ll?tj "e Ost •v•ulınUştür ancttiği tehlikeye han Miklırncti - ...... • d b Bcr ın h ı. l dır :>.t,.._' Odl! ~&ki doklar. da bom- Din di\katini çcıcrm.lerdir. hak zor- Yiicdin iltti.aMUI dünkü hab!:ıltr arasın e b""ul bir müş bir tı.a!ırtma are..,t"tı kAb. ın. R ,. ask 
...:_~l"\'eç h ... llıiştjr. luklarının memnuniyeti muc.ib bir . ,.1,:r 'BA3&ll Aıı Yncel de ıelgrafı da Japo~~"'~~·~ . 0 f e T I den addetmcldc be.rabu Hınd i Çıni euter m eri muhanirine göre 
:-~ a.ı..;:-ullerı ih~~~~fnn~·~~..4e anlatmıştır: hareketini, 1 lındı t;mınhın1 knı::1 • ız er yarımedasile Filipin V•' Borneo a. Londra 24 (A.A.) - Reuter 
)ıa.ııo..._ --l!J "'•- acıklannda devriye --Li1d hallı· c...-~y,. muhar~besinin ............,. ,,.,,.. _ ..ı • ı· ana a n ınıı - d k b ni ı '- • uh · ~ ·~~c, "'- d~ta.kasına m--ub tay- ~ ... ı e V<ll<~ An-le mnlt sav--ıann aonund& tanfınoa.n ıfga ıne , . d daları arn!ln n i cenu i Çin deni. ...,,all4> nın Zl&K.erı m armi yazıyor: 
·~ vtr "'«il ...,.., _ niitayct bulmaaı ITlln hülı:.umetine - -... ~ 1 d w ve ·oıt yerın e S L • 

'-~l~~ \'e bir aıı iaşe gcmlainl ate.. öoümürde'Jci meeelelcri birkaç ay varılır bir barış vesikaı.ı olarak tarih - malı: üzere ogıu k .. "' kt d' zine bakimiyetini temin edecek ba- on 'UCŞ gün içinde Rus cephe -
~~~!r. Alınan avcım dilşUT- evvelkinden r.nk daha müaaid şart- mize ve tarihe şerefle ceçcn LoJ;an bir har,.ket oln~n- go,.termr- ~ ır. zı Üsleri flnıattan bilistifnde eline sinde büyük lıiçbir değişiklik olma-

>t_,.__'l..._""l ...__ha ,..... ,_. andlıışması her a.,ılıı;ında onu yapan lna>Itere Hancıye Nazırı Mıstl"r . k h _ _J_k. mı ır. Fakat :m:uh .. rebenı'n l .-. -
·"'~ "'U lar altında ka'fJlamak jmıı;ıınınl · gijnUllerde mtnnet • .._ d b h geçırme usıusunoa. ı arzusuna nt- .. uu 

. ~trCt r"el:lta iştirak eden tal'- ve h~ranııyanlaradtı"""''ıan uyandırabilir. Eden Avilm Kb. ?maralsın a bu uf - fediyoru7_ J a.ponya esılsen bu ar - günkü n;!Gbette devam edeceği her 
e dônnıUşJ.ero.r. vennebed.ic. ve 9..,. .,.,_ lita sonılıın ır sua e cevıı en n- b d l r H · ·· ·· d 1 · t-..... MedenlYet IUf'!!ll lçtnde TOrklere ve ~ . s· de F zusunu, un an evve r ranııtz ın- gun muca e enın :ıeticesı üzerinde 

- .... :~. °'4 iİz:ttiodc Saha eye ı"lk çıkan ru..ı. ünkU Türk CüınhuriYetlne dftşcn gılterenın m: : .ıyaml! ne ran- di Çinisi le Siyam hükumctı nr f evkoliıde mühim ve Ruslara mü -
'"'•tııin ~ (.\ fA b~ - ..ıı-• Lozan andlaşma- eız Hindi Çinısını ış.gal hakkında ınd '-h "k tm" ld w h said olacaktır. 

"' ~ı- b!r ...... .A.) - Hava Sıtlert ne- büYiik sullı va" ""'· . b" . • l d w _:\... s a ... n e ış o Ub'U mu a -
~li), "J dtn ""Qlı&de Alman tayya- kadtRlnln tenazesiruf 9 sının açtığı im:dnlardan d~uyor. Bu- h~rb~ı .. ~ nıyeti .. 0 ~a !Ki • ~ı rebeyj yatıştırmak için bu ilci hii _ Yeni Alman taarruzu tam bun-
\lııt ~e:tcxıın Rece tneu üzerindeki nun lçin de Lcnan. TU .. klerın göcıilnde Hmdı Çımnın b~unku .sıywı.ı d~- k.ümcte tavassut\lıt\U teklif ttiw· _ dan 1 O gün evvel başlamıştır. İleri 
~ ~ ~ evvl'tkı gecelere naz.anın yalnız 5 kişi bulundu olduğu kadar blzd"'1 ~kR mffiet.lerin nnnuna nauran boyle bır ıey du- nada d "zh tmi,ti c gı es zırhh kuvvetleri ancak ilk günleıde 
-.ı- ıı -""'le~~l~i olınutı oldulunu be- de nazarlarsnda tnısu!i bir önem 1a6l- şünmesi bile doğru olamıyacağını a 

1 
a.r e · 

~~~kta.rı a er. 'tılaamafih tayyare- (Ba,lıwafa 1 inci sayf.da) nıaıxhr. söylemiştir. Japonya için clfts, her teydcn Lcningrad istikametinde altmış ki. 

~1-' 1'h...tıteııcıı .. bırtı:ac 1-l..1 yaralan- ' B·-·-- tstanhul 'OnlTenritcSntn ealo. o·w ta ft B" 1 'k A ., 1 b"" .. k k . k lomelre kadar ilerlemişlerdir. Zırh. ~~ ·"'1 ~· ,_ ı-1 _L ,._,:.ı;,. San at _ ... , •erer •1 an ıı t""l nı~rı~a evve en uv.ı uvvetini t- ı"I e-
. ,:~;r8':la. br1eı\ın şflıaıı gam\slnde duiu ntuae vmat e, .. _,,.._. • nunda yaşlı ve genç hepimizi hal ve '- -h ~ · ı'b Kn'" J "· -,,- h kuvvetlerin diğer ilerleyi•leri jse 

"'la...~ .... '-'"-r Af'~~;n cena~-81· dün Bakır - k bi ·.,,. va nye n.ız rı a ay ox apon- den kendi kara ve !!llllannın maruz. w 
-"Qı ha '"~ tlşi tele! olın.UŞ.. 11U1 w~·- -. hattA istikbal olan ya. ın r ma:&•.,v k k' b" d ' . L görün~e nazaran Kiyefin dış ma-

~ --_:-~r nıüh1m deil'klir. köyünden kaldmhruttır ... Ceo~~e?e sevgi De ye ıtllka ile tekrar baktırdık- yanın ço ·ısa ır zaınun a yenı u buhınduklıırı yakın tehlikeleri izale hallclerine vannışttT. Fakat dün 

r,.. ---- Şehir Tiyatrosundan uç kış1 ıle lan için doğru ve gi\!<'l lronuşan ar- harekete ge;meaine bebemehal ın - ve bu karalarla suları hayli uz.akla-a ıfaksın so··zıar·ı n'a.tkar ltadtnın vefatından ha - kadaşlanma p('lc nıtiteşelrlı:lrim. tiz.ar edilmeJ.i ltızım geleceğini, yal- ra kadar KeniJ!eteceği bir hmter - neşredilen son haherlere gbre Al • 
;,:rdar olabilen bir iki inr.andan Hatırlamak, hatı;\anmıının llk şaT- J?ız bu hare'cetin şimale mi, yoksa land ik himaye ve muhafaza ey _ ~~~r pek az kazanç elde etmif-

''l başlca ldnwe bulunmamıştır. Mllh - tıdar BilbasAA ~~çlerimlzin bu haki- cenuba mı doğru olacağını şimdi - lemekm. Bunun için büyük bir fır. 
l\~} - · t ve ıztırah içinde hayata knt.i he~n,a duymuş ~lmala"":t gör. den ltestiremiyeceğini söylemiş, la- sat çıkmtştlT. Böyle biT fırsatın her Merlte%i büyük R• ovuında. 
~· le b rurruye db h Aff 1ı: bugim ve varm ıchı büyüt bir AlmMılar inç de ilerliy~ • . . re ııı~ladıg"' 1 gö7J!ô.rini kapayan be a t .. lm' e.- 'lle ponyanın Uz.1kdoğuda yeni hır ha· zaman çıkmıyacağı ise aşil•rdır. 
lŞı b "t• -Y nin cenazesi Y edilcu11e~e gedtı~ ış "mn!vet membaı oluyor.» rckcte başi ımalda esaıen karışık Keneli hayat sa!halarl dururken Hin.. dir. 

L 1 ırecek,, ve Kazlıçeşıne mezac ıgına emt! - olan dünya vaziyetini bir kat dahn di Çiniyi zapta gitmek. bizim ner Leningrıııd mıntakMında 
~ ~ -- dilmiştiT. ( TIY ATROLAR ) karıftıracn.ğın. ve l:ıöyle bir vıızi - zaman üzerinOe tevakkufa uğraş - Leningrad istikametinde, Por -
tlıı >'~, los, ~4 CA.A > Büyük Çok i<Jahetli bir han-ket olarak '- _ yetin tahaddüsiindc Birlt:şik Amt-- tığımız hi ve hesab nazariyesine kof civarında muharebeler olduğu 

~ ıS!ıônd.ertıcceıc ~lan-Jent J>ı· I cenaze kaldınlmadan Afifenin yü- VEDAD ORFI rika hi.ı"'kumet ve milletinin bi.ıı-ük muhalif bir •evdir. bildiriliyorsa da bundıın on beı 
~ l!aı~ tayyaresine isim ve- züniin maskı alınmıştır. Bu -uretle Yaz. t~nsilleri Okyanusun gaıb müntehnsındn kcn Maa.mafih, İfleT a.maa söyledi - giin evvel de buralarda 01uharehe-
' akı d--'·ti ı '- "Ik T·· k k dı d" • · d k · · l · ler olmakta ı"di ve Almanların iler. ı h1tı..t • ..... ,"9 r k : sahneye çıl'an ı ur a nının, 26 T ecnnwz Cumartesi Kısıklı' da ısıne tere~mo e ece ) enı ış en ğiıniz lJir soz.u o.h esile gene tek -

~ •v nu anı <Vengeanceı. lı;mini ileride kurulncak bir tiya.tro mü - muvaffakiyetle ba~arncak Liitün trd rıu ederek yazlmızı bitireceğiz: liyemeclikleri anlaşılıyor. 
~) ~ine Br t.anyanın za- zı-sine biiJtünün de konuhnası K A N !!... birleri ittiha;e ettiğıni sfü:lerin~ ~la- Harb, bazan hcsab fımillerinin .Alımao1s siper kazıyorlar 

it l:tı~ c Yenı bir <1.V• gı.. mümkün olacaktır. Malum olduğu Komedi dramatik 3 perde ve eylemiştİt. Albay Knox·un bu de üstüne çıkan bir sürpdzler aa. Smolensk·in prkındn muharebe-
~ ~~ıçı bundan . üz.ere. Afife l"n muta ss b zaman - 27 Teımmuz Pazar B"ylerbcyjnde wz.krinde hı:.nı bir hakikatin. h.-m huıdu. Onun için tahminlerimi - ler olduğu bildirilmektedir. Ccpbe-
tıı bır lıı an beş b n t1°11ra merasım )arda polis takibatına rağmen sah. YALNIZ !NSAN de bir tehdidin kuvvetli Had esi vur zin haricinde ha<liııelerin vukua gel- nin bu mıntaltasında hat aalbitlet-
\l~lnlt~" b~ıur!lnln önUl~~ n~ye 'çıkmış ve ilk olarak Apollon Facıa 3 perde dır. F"ılhak:b., Bırl~ik AnıeııkmıınJ meai pek vari<ldir. &kalım, ferda mekte olduğa lbenzİyor. Alınan aa-
~·~ " - uş ve on ... -ı d Y l · · d BOBS1.1l lı:. b k d k 1 · · "- d ,.;nAr Jr.azdıktarı -•. ı."R";~·!~· tiyatrosun a ıı ama an prycsın e . ŞAiR bı.iyük Okye1.nuKtn i ~ n uyü e - bize ne eöstcrocek. er cnnın ~ura a ---

~ı 1ıi b t.trecekt.lr.ıı rol alml9lı. Allah rahmet e}' lesin. Komedi 1 perde niz ve hav:a üssü olan Havai ada· F.meldi aenııral K.... haber alınmaktadır. 



8 Sayfa 

Büyük Fransız ve 
İngiliz edibleri 

(Battarafı 2 nci aayfada) 
me!lttir. IBu lstitraddan ~nra muhar
rire avdet edelim: 

* 

SON POSTA 

Napolyonun 
Moskova seferi 

Hikaye: Lüks otelin müşterisi 
(Bqtarah 5 inci •ayfada) (Bqtaraft 5 inci sapada) 

göriiyor, on'.1 takib etmek. cesare-
herhangi bir booöun alAlmi görülm~ tini kendinde bulamıyordu. Beşinci 

değil, lcatib olarak yaşadığanı •• • 
- Ay, aen bunu bilmiyor muy

dun Sadi) 
yordu. ..ı F L 

İyice aJc4a,m oluyordu. BUtün Na - gün onu gene uzakta gör-<.ıÜ. a-.at Genç adam o zaman. bu mesele-
poly0n lharblerin!n en muhteşem des - haftalardanberi ilk defa, kumı·al nin aralarında hiçbir zaman mev. 

Alaca.!dı\ann nef'inl konunak için tanı olan Borod!no artık sona eriyor- baİt önüne düşmÜf, ayakları çevik zuu baha olmadığınını, binaenaleyh 
kendi kendislne t.ahmU ettiği müfrit du. Fa.kat bu sona erıı, ne biçimdi?. !.iğini kaybetmi,ati· Deniz kenarına Nazanın ondan hi~bir ıey aaklama
:lştigal neticesi muharririn sıhhatini Bu ham ne suretle bitiyordu?.. Bunu geldiği zaman, çevik bir hareketle mıı olduğunu hatırladı ve •. kendi 
fb1 1 etmelden geri kalmamı.stı. Altı ne Na.polYon. ne de ma.reşıı.lleli vuzuh- sandala atlamadan evvel bir iki da- pa•rlıklı düşüncelerinden utandL. 
oonelik uzun bir gayret onu günden iÜ la b!lmlyorlardı. Bunlar, hayatlarında kika elini ~enesine koyarak. düşün.. o, tatlı, neş'eli sesile anlatıyordu: 
ne artan blr cismani ve manevi i7.mlh. o kadar ı;ıoıc parlak haldld galibiyet.. l b h li 
We doğru sürükiüYordu. Bu kadar ça- ter gönnüşlerdl ki, birıı.z önce, kan- dü. Miitereddid- üzüntü ü ir a . - Brz f zmirin orta halli bir ai-

Ba.f, Dif, Reale, Grip, Bomattmna 
Nonalji. Kmklık WI BiltOa Ağnlannm Derhal Kaaı 

btıeecll Chd• 1' .... •• bilir. 1'.&t UTLERtNOEM SAltflllNli 
HER -"ERD! PUU.U KUTutAR1 ISRARLA ISTEYINll 

hşmağa mukabil borçtan kurtulama - ıı 7 EylOl gUnU cereyan eden şeye p- vardı. lcaiyiz. Liseyi bitird..ikten aonra latan 
yışmın Ozüntüsil, başlanmı.ş olan !şln llblyet demekte :ı.çıkcıı. tereddUd gös- O zaman S:ıdi onu, her ıeyi bir bula gelip Ü:ıivc-niteuin edebiyat -------------------------- - ----
bir i:Yl haCfuıeye Loıal edilememesi ·l:ol'- terlrorlardı. Ta.bit bu tereddild, hMi - tarafa bırakacak kadar sevdiğini kıımuna yazıldım. burada yaşamak 
kusu içinde hayatını tebdld eden öyle sclerin tam zıddı olarak yazmak da anladı ve koşarak. .sokağa hrladı, için ha.bam kafi derecede para gön
mıareter belirdi ld 1831 de, o uunıını:ı kabildir. MeselA, yüz binlerce insanın sandal sa.hiklen ayrılmadan ona ye derernıediği için yazın birkaç ay ça.. 
kadar her şeyi iyi gören. her Mdlseyi blrk:a.ç saat içinde ölüp gittiği gQn, 
mCllAylm bir telftıklti ile kabu. eden; resmt teblllUerln ek:serlyl\ ııcepbelerde tişti. hşıp para biriktiriyorum ve baha
mevcw:tiyetl, vukuatı. beşeriyeti en hoş sUkOnet varlıı dedl:tl zamana rastlar. - Hasta mıydın> Niçin kaç gün mını yükünü hafiHetıyorum· Bu se
t&rafianndan aı.an mi~ac~nda endişe Bakınız Napolyon Borodino harbi dür görünme<fuı) ne eon senemdir. Artık gelecek yaz 
verecek bUyUk 0tr detlŞık\IK m{lşahede 1 hakkında kansına ne yazıyor: Berrak gözlerde büyük bir ala.. bu lüb otelde oturmıyacağım. 
edil<!!. ve nUzul b~langıçlan farkolun- .Benim iyi ~rltadaşını! Sana bu ka ve endişe vardl. Sadi ona karıl - Sen cesur bir kızsın Nazan, 
dtı. mektubu Borodlno hart> meydanından yalan söyliyemedı. beni affet yavrum. 

tıkra.şmak ve di.dln.ınt\k !fratının önüne rattım. Onların 120 bin kişilik bütU.n - Beni !.ld!.ttığına çok üzüldüm Ellerini uzatmı~. onu kendine 
Nihayet ölümüne sebe!> olaca.it bir 1 ya7.ıyorum. Dün Rusları hezimete ut

8CC'Dlck için tabibler ona bir seyuhat orduları burada tdl. Muharebe pek Nazan. Niçin hakikatı benden sak- çekmişti. Aralarında başka izahata 
6cmsı lüzumundan bahsettiler. Hükft- şiddetli oldu. OOtıdnz saat fldde, za • ladın) lüzum yoktu. ikisi de hayatlarım 
met kendisıne bir ~erni tahsis etti ve fer bize gUlibnseın~e başlamıştı. Rus- - Hangi hakikati) biroirleri:ne bağladıklarını anlamış-
onwıla Maltaya gitti, oradan Napallyi, !ardım birkaç bin ooir ve 6(1 top aldım. - Bu otelde bir müşteri ııfatile lardı. 
Pompeıyi ge-ııdl, aOinaya uğradı; fa - ollşmanın znylatı S0,000 kadar tahmin 
kat buralarda r.-ördUAU eski mebanl, edilmekt.edlr. Bi7Jdm de bil' hayli ölü 
zlYaret ettiği nüınuneg!'ı.hlar, evvelce ve yarah vnr ... 
her vakti yakaza halinde bulunan dik- Halbuki hakikatte ortada alınmış 
ka..tinl arlık cez.'>edemiyordu; bütün cblnlerce.e esir yoktu. Çünkü her iki ta
lla.yatında, geçmiş zamanların enkazı raf da esir almıı.ittan ziyade bımlrle
zihnlnde bilyUk bir merak ve tecessü.s rinl ifna ve imha etmeğe çalı.şıyorlar
uyandırm-en, .şimdi dimağında blr ı dı. 
uyu~u.kluk vardı ki onu gördüklerine Fakat Napolyonun, kansı Mari
karşı aLı'.\kadan atal«>yuyordu. Bir yan- Luiz'e yazdıkt mefctublnr da bir nevi 
dan ~zdlrillrken btr yandıın sevgUl cresmt tebliğ.. mahiyetinde idi; bun
nıeıınlekctıni düşfinUyor ve bu dUşUn- lar da saraya mensub blnleroe insan 
celerınl acı blr tahassür llsanile ifade tarafından okunacak. ağızdan ağza on 
ediyordu. 1 binlerce kişiye yayılaCAktı. Blnaena. -

Nrhayet kendisine refakat edenler o- Ieyh bunların da aresmt tebliğıı ağzfle 
nun bu İskoÇyaya dönmek arzusuna yazılma51nda pek co!t faydalar mev • 
mukavemet cdoınedller, İsviçreden ge. cuddu. 
oerek ve Ren nehrini ta'kib ederek fs_ Uıkin hakikatte ne Nııpolyonda. ne 
kıocyaya döruneğe başı.adı. Hastalık da de mareşaUerlnde. hakiki galibiyetleri 
gUnden gUne şiddet kesbeden seyrlnl zamanındııki hislerden ve sevıncten e. 
ıUc:tbetc doğru gotUrmekte devam edl- ser yoktu. Mareşaller kendi eralann
yordu. -da konuşuyor ve neticeden hlç de 

Nihayet sevglll kasrına t&vuştu 0 _ memnun olmadıklannı bltbirlerlne an
nun mil.5tdledes!le o derece Se\'ind'ı ki latıyorlardı. Mareşal Ney, artık Na -
etrafındakiler '1unu bir şifa mukad - pol~un eskJ ısan'atını, yani harb 
demesı olarak gördüler, fakat bu uzun san atını, unuttu~muan bahsediyordu. 
sürmedi, biraz c;onra dimağı bir rtıkQ. Artık 'karanlık basmıştı. Fakat topeu 
det, atcltl and ıran bir donukluk. daha dflellosu hfılA kesilmemişti. Görünüşe 
ııonra bir hezeyan devresi başladı ve göre, Rusların değil kaçrnatn. fakat 
bUtun aile etrnfmı nlmışken 1832 de ric'a~ etme~c bile niyetleri yoktu. Hıı. -
ıı.ltıınış lbfr yaşında '/e:fat etti. fif bır yağmur başlnmışlt . . Napolyon, 

yanındaki mareşallerinden bırlne : 
Adam sıfatile. Walter SOott pek Jyl _ Ruslar ne vupıy~? dıye sordu. 

bir kal.b sa.hibtydl, hususi hayatında _ HcnUz mevzilerini muhafaza edl-
rıfk ile. lhilm ile. mutta,.,ıf bir yorlar, sa majeste. 

Ue h bam oldu Ahlnkının nezaha - - Öyle lse t<>PCU ateşini slddetıen-
tlne, Qıayatının saffetine en celi büı'- dlrinlz!. Onları biraz daha ifna et -
h nı dR, nihayet hayatı pahasına faz.. mcld.e devam edinlz! . 
ın u raşarak borçlarından kurtulmak . 
imkanını arama.sında görülür. Yal- Geceleyin Napolyo':l, arkasında m~ı-
wz bu istikamet ıe iffet h .slerlnl ne yeti olduğu halde, hazln bir eda tle 
dereceye kadar Jötürdilğ{lna kAfi bir harb meydanını dolnşmıığıı çıktı. Na
dellld ır. polyonun asık surntmı gören maiye -

onu herkes severdi, zira 0 herkese tindeki ~enerallerden hiç biri Napol -
·nl'l$ı ı;Pvv,t ne muo.ıuele ederdi. zem ve yonun sükiinunu lhlfıl etmel: cesare -

kndihtcn , hezel ve 1.rt!hzade.n kaçınırdı, tini göstereml)•orlarclı. Na.polyon, kor 
bUL in hayatına Mklım olan hırkatinde 1 gibi ya~M gözlerile, ha~ s~hnesini dol 
meknuz saffet ve samimiyet duygu • l dur'1n b•nlerce cesedin hzer nden atlıya 
ııırı id i. Bu bakımdan mesela swlft~in rak. hnrtı meydanını baştan başa gez-
tamaınılle zıddı idi. dl 

Nıı.poty0n, Rus19.rın harb w.e;rdanına 

* :tl1t r : Muharririn eserleri hakkında 
fazla maIOmnt nlmn.k lstlyenlere, hu
s~lle bunlardan tercüme yapmnğa te
ş6lı'oils edecek ola.nlarn lngllizce edebi
yat tarihlerine ve fransır.c3da da Phlla
r~te cmırtes tararından ,.a~lmış olan 
ıOn <lokuzuncu asırda İnglltereye dair 
tetkl"l"t"' eseri ve H . Tnine-in meşhur 
•İngiliz edebiyatı tanhiıı tavsiye olu-

getirdikleri 130,000 kl.;;lden 31) bin c1.eğl1 
de 58,000 kişi ltaybettiklerlnt: kendi 
kayıtlının da 50 bin oldul{unu henfiz 
bu akşam bllmlvordn. Fakat buna kar. 
şıhk: malvetlndekl uenerallcrden 48 
kiq\nln mnktut dilsHll'•UnU bu akşam 
öı:-rf'mnlş bulunuyordu. 

Rus ve Fransız cesedleri sahavı o 
kadar kesif bir c;uTı>tte kaplam!Slardı 
ld Narolvnnun t:>ev ;ri!"i tnsıın ve hay -
vnn ('es .. .,l .. l'inlfrn mlitPS"kkll tepecik -nur. 

H. Z. UşaklaKR 1Pr arnsmrltı k"T'dl!11!'!" klicllr.Uk bir yol -----<>---- buııılbllmf'lk irin bir hqvll zikzaldl\T c:z.. 

• Hergün 
mek merıh11r:vPtlnı.1e kalmakta le!. 

Ham mevdanının dört bir tararın -
dnn vnralıların ferıPd ve iniltiler\ 

(B~tarafı 2 nd sayfada) vflksellvordıı Burııd!l N'npotyontın• dik
katini celbeden btr hAdlse oldu: Rus 

şannın ıninlerdenberl bütün dimyada 
ralkalanmakta otan ')u malümahna ne
reden almıs oldukonu bllıniyorur, fa. 
kat l\t fste.r Su.mmer Wellt".s bize sinir 
harbinden bir nümonc daha nre<>ck 
yerde, diınyamn bakili menraa.tınln 
bir an evvel yapdacak An~to.Sakson • 
Alman anbşnıasında. oldu!unun nl -
bayd anlaştlthfını lhQS etse>dl el • 
bette beşeriyclln aıinnettarbtını daha 
f ok kazanmış olurdu. 

Ekrem Utaklıgil 

Malkara As. Hukuk Mahkemesinden : 

Malkaranın Yenıma.halloo!nden Meh 
med Oulseven karıı.ı Ha~fce Oülseven 
tarafından, kocı.ıSı Galib oğlu Meh
med ouısevenin: altı sene evvel Ban
dırmadıı bulunan -kardeşi nezdine gi
deceğınden bahisle Malkaradan ayrı
lıp btr daha iClmediğl ve o milddet
tenberi kendisinden bir haber alama
dığı cihetle gıı.lbl ~l.'le karar verilmesi 
talol> edıldiğirıden gaib hakkında ma
lfunatı olan kimselerin bir sene için
de malOmatlannı bıldirmeleri lüzumu: 
Tüı1t kanunu medenisinın 3212 el mad
desine tevfikan ll8.i:ı olunur. (49/941) 

DEVREN Sı\TILA'S ntJKKAs 
Ösklldar Selmannta mahallesinde 

HaltimiyeUmiUlye cuddesinde 70 No. lu 
dlikk.lı.nda. mevcud oakkalıye emval ve 
eşynsilc demirbaş eşyonın hepsini 'Üs
küdar dkmci Noterliğince tanzim ve 
tasdık olunanı .ı l325/1326 No. lu ve 
29/ M tut/941 tari:hli senedi ? oğlum Ko
oo Cuvallılıe, iki yiız elli lira bedelle 
Mtı.p teslim etUğlm1 iltln ederbn. 

Meıııkiir diikkln 5ahlbl bakkal 
Nikeli o..vaıw. 

vııralılan . Fransızlarıı na:r.aran cok 
daha az lntlvnr. -;ok da.ha az ferya:! 
NilW'Tlıımı . N'aoolvon bn mll!lahedes1nl 
vıırnndaki generallerden birine de SÖY

ledl ve: 
- Ruslar lb1ztmkilerden daha mUte

hıı.mmll !. htlkmllnll verdi. 
58,000 OIQ ve yaralıya karşılık Rus

ların verdlll esir miktarının 700 oldu
tu anlaşıldı. 

(Arkası var) 

Adapa&aJll Sulh llukuk llikimll-
tinden: 

Yuml sekiz lira madeni altın para 
mukalbı!ınde Adaı:ıazannın Semercıler 
ımaJlallc&nde kAın şarkan tarikiam: 
garb:ın ve şJımalen Ha.it Çavuş ve ce
n uben :tbra.hhn bahçıvanı ile mahdud 
bulunan arsa üzennde bir oob hane 
ve müşl.emlliı.Ule bırlikte. haricen satın 
alarak bedeline mahsuben yinnı lirayl 
tedıYe etmiş ise de gayri menkulün fe
nı.ğanı vermemiş oiduğundan nıe !Ağı 
mczkOnın 20 lira madent altın paı nın 
tutarı olan 200 liranın tnhsil!ne it .ırar 
verilmesi <1llekçesile Adapazannın Ku
yudibi mahallesinde Karaağaç cadde
slnde polis CelAl hanesinde mukim Ali 
.kızı Ayşe Erdoğanın müddeialeyh Se
mercller mahallesinde Gazhane cıı.dde
sinde İbrahim oğlu Abdurrahman hak
kında ynpılma':ta olan duruşmada: 
Müddeialeyhin ikn.metg{lhı meçhul 
kalmış olduğundan tebligatın Ha edı!. 
memiş olup ıltınen tebligat ifasına 
mahkemece karar verllmlş olduğundan 
tebligat ma.karnına kaim olmak üzere 
mahlcemcnln m11al\lı.k bulundumı &/ 8/ 
941 cuma g{lnU saat ıo da Adapazan 
sulh h ukuk mahkemı>sine mnracaatıa. 
n Uln olunur. (No. - 316) 

• 

-
Küçük l8$arruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

1 

K~er: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 .Ağustıoı.1, 3 İk.tnciteşrin 
ta.rlhlerinde ya.pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
s • 1000 .. - 3000.- .. 
2 .. 750 il - 1500.- il 

500 - 2000 .-- il 

İstanbul Belediyesi 

250 llralık. - 2000.- !tra 
"' - S500.- .. 
.. - -roou.- .. 

- 6000.- .. 

ilanları 1 
Yalova • Bursa yolunun şose inl,iaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko 

nulmuştur. Keşif bedeli 20532 lira 8 k urWJ ve Ulı: temlnl.tı 1539 lir& 90 ku
ruştur. Mutca.vele, eıcsııtme, bayındırlık işleri genel, hususl ve tennt şartna
meleri, proje, .keşif büIAsaslle buna .ın~teterri dekf r evrak ı lira 2 kuruş 
mukabilinde vilfı.yet na!ia mUdUrlUğundon verilecektir. tııale 29.'l.941 Salı 
gUnU saat 15 de dunt encümende yapııacaıkt.ır. Tallblerin ilk teJnlnat, mak
buZ veya mektubları ihale tarihinden 6ekiz giln evvel villyet nafla mlldilr
JUğüne mUracnatla alacakları fenni ehliYet ve 941 yılına ald ticaret odası 
vesikaları Jmzalı &artname ve kanunen ibrazı lazmı gelen diğer vesaik ile 
2490 numaralı kanunun tarifatı çevresınde h~ırll3QCa.klsn tekli! mektub
ıarını ihale ııünU eaat H de kadar daimi encumene vermelert Ummd.ır. 

(5534) 

İstanbul Limanı 
Sabnalma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan 

1 _ Merke-ıimlz ve mülhakat milstahdea:nterl lı;l.n a<:Lk eksiltme Ue nümu
nesl.ne göre 162 çift fotin yaptırıla.cadttır. Beher c;i!tın tahmin bedeli 
ıı lira 50 k~trm umumunun tutan «1863• liradır. 

2 _ Bu e1tsiltımı:ıye aid şartnameler merkezimiz levazwn memurluğundan 
parasız alınır. 

3 _ Elmiltme 12 Ağustos 1941 Salı günü saat 14,30 da Oalat9.da Kar& 
mustafa.pa.&a sokağındR mezkftr merkez satınalma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 139 lira 72 kuruştur. 
5 _ Bu işe gireceklerin 1941 $ene.si ticaret odası vesikasını ibraz etmeleri 

şarttır. <'3236> 

Harp Silah ve Vasıtaları Komutanlığından 
Komutanlığımız sllah tamirat fabrikası müdilrlil~il emrinde çalışmRk 

Uzere müstAkillen iş ya.;>abılecek bir muhasib, bit" torna.cı ustası yevmiye ile 
alınacağından ıı .\ğusto6 941 n ihayetine lcadar asker!ilde 111.şlll olmıyan 
isteklilerin ıilzwnlu veSıkalarile tzmitte hart> slla.h ve vasıtaları komu -
tanlıtına müracaatları. <6156) 

Ekmek alınacak 
Kastamonu - Göl köy enstitüsü ve eğitmen 

kursu müdürlüğünden 
1 - 140,000 c:kilo ekmek kapalı zarf UıSUille satın alına.cak.tır. ~ 

loou 1388 den nıuhammen bedeli 19432 lira ve mııvakka.t. Lemina.tı d& 
1457 lira 4-0 kuruştur. 

2 - İha.le 5/ 8/ &41 Salı günü saat 15 de roıstamonu maarir müdürlülil 
odasında. t.oplanacak komisyon önünde yapıl.aca.ktır. 

3 - Teklif mektupları 2490 sayılı .lımıunuu 32 incı mıı..d<iesine göre 
tıa.n74m edl1erek ihale saatinden hır saat eV'Vel komi.ı;yona veriln.ıi;I oıa.. 
ca.ktJ:t'. 

4 - Şartnamesi herı;üıı Kastamonu ma.a.rlf mildürliiğünde ve Kastı:ı.. 
monu Göl köy enstitüsü ve eğitmen klll'6U miidurlüğünde göriilebill.r. 
İstelcl&lerı'n belli gün ve saatte komisyonda ha.zır bulunnuı.a.a.n -ve 2490 
sa.yılı laını:ım:n ikinci ve üçüncü maddeletindekl ev.ı;afı ha.4z bulunmalan 
nan olunur. (4484,..6020) 

Devlet Damiryolları işletme U. M. den: 
Mu.hanı.men 'bedeli aşağıda yazılı 3 UsOO muht.evlyntı kalorifer tesisatı 

şebe~ maJoome.c;J. S/ 9/ 194.1 tarıhrnde 88.a.t 15 den itibaren sırıı&1e ve ta.
palı zarf usulü ile Ankaıı:ı.da. idare binasında. .ıa.tın alınıaoa.ktıl'. 

Bu işe girmek i.5tiyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kam.unun tay'ln ettiği vesikaları ve tekl1fle:rini ayni gün saat 14 de ta
dar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şaırtıoo.meler ıparasrı olarak Ankarnda Mal2em.e DaAresinden, Haydar
p:ışaıda. tesellüm ve sevk şcflığınden dağıtılacnk:tır. 

L1st.e Muhammen bedel Ml.Mlk::mt tooıınat 
No. Lira Kr. Ltra Kr. 

l 
3 
3 

10950 
13800 
5400 

** 

821. 25 
1035. O() 
405. 00 

(6()22) 

Muhammen bedeli <63500) lira olan iki kalem drezinler tein çelik sac ıe.. 
kerlek 4 EyhU 19U Perşembe ~Unu saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
ka.rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek lstiyenlerin (4425> lli'alık muvakkat teminat ile k9'lunutı 
tayin ettiği vcslk ları ve tekll!lerini ayni giln saat 14.JO a kadar komis -
:von reisliğine vermeleri ıAzımdır. 

f3.artnıım<!lcr <200> kul"U$a Ankara v e Ha:vd~a. veznelerinde satılmaktıı.-
dır. (6015> 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA Si 
Kurul ot ıarih1: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira'' 
Şubt Te ajana adedi: :MI 

Sir&1 n ticar\ her neYi banka muameleı.rl 

·=· .::: . •lıl 

.· .. 4/1/f.J~ ~ 

PARA BiRiKTiRENLEfi28.s JO 
URA iKRAMiYE VERiY~ 

r.irW Ba,nkumda nmb&nll w 1bbanla ~ ~ 
eDU 60 liraaı butunanl&r& 1e11ede t defa tôılac:A!k kQl"a -

daki pli.na ıöre lkra.mA1• daiıtııacakt&r. &-lfl 
4 Adet 1.000 Lirahk 4,0DJ 
4 " 500 " 2,000 : 
4 .. 250 ,. 1,ooı) ,, 

40 " 100 " 4,0J.J ,, 
\00 " 50 .. 5,00~ ,, 
120 40 " 4,SJ ,, """' 

" 3 2JO ' ·l60 " 20 .. f 60 ~_!::-. ıP' 
Dik..ka~: BeMblarınaılki paralar bir aene 1Çin!ıe ·~ı -gSI 

dfıfmiYenlere ikramiYe çı.Irtl#ı takdirde 9' 20 ıasl 11 JUl ~ 
Kur'alar senede f defa, 11 Mart, 11 HaZil'aıı. 

ci Klnun ta.rUUerinde çeküecelr:t~. ,,,. 
,~~;;;,;;;.:;~~~----~~~~~,,,..-ı---~_._."'"'---=:~·,,... :. ........ ________ .. .._...._._.__... ~ ... -

....................... ı:;.ı••· 
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