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Bu sabahki 
haberler ----··--· sabahki B 

Alman 
tebliği 

Mohilevde yeniden 
10 bin esir allndı (Solda) 1-&l e4Uen bir So't'Yet ~hriııde J'&n~D ~b evlerin .önünde nobet bekliTeıı Alman askcrJerl, (salda, 

nakliTata mini olmak uaere bır kopriirü bozan Alman öa.cüleri 
Berliıı, 16 (Radyo) - Alınan ordu·ı--------------, ı--------------

la~im~~:~ıa~~~~d.ı~!'.~bulan 1 Alman lebliğil ''5 HAFTA Hindi Çinideki üsler bıUharebelerden :ıhnan esirlerin sayı. _ • 

:ır~o bini bulmuştur. aanaım bliyük. At B/.TMEK Japonya tarafından 
Mohilev civarında da amca 10.000 ••aareka 1. 4 

~~ ~~av::::1ı:ıv~t~u tabmla o.r7rnrı işgal ediliyor 
~~de 92 ~yet tayyaresi LılLL'.Leıı 
cl'İişfu-ühnü.ştih·. 8 Alınan tayyare.si • 

"-''"· edildiği İngiliz matbuatı laglltere 
la sabahki gibi devam Rusyada harb ve Amerika 

Sovyet ediyor,. vaziyetini nasıl tedbirler 
tebliği görüyor? aldılar 

t ~kova, 26 <Radyo) - sovyet jg. Mu·· h·ım m·ıkdarda 
ihbarat bürosu tarafından bu sabalı Bir lıveç gazetesi, Alman· 

lar Ağuıtoı ıonundan evvel 
M oıkovaya varamayacak-

n~re<ınen harb tebllAl · d 
l>o~ ~Otnnıuz eilnil de;amınca, Porhov, . esirler alın 1 
~ctı · llleveı, Smolensk Jitomir istL 
reyıuı ~tld.c "şiddetU muharebeler ce
~ler~ir. Bu harelcllt neticesinde 
Uk <>bn~ertıangt bir esaslı detlşilc~ 

Iiava t ır. 
dl4'nıanın UVveut'rirniz, 25 Temuz günü, 

ı--Xa .ınerd ntotörıu kuvvctıer1ne ve ha. 
d'- rı darbeler.. 1n-... uıekte devanı t.rn•• -=-L.....,., ı :mam 
ile $ullna 'y1 bOmb rdıman Ct.m!4Ur. 

24 Temmuzda cereyan eden hava 
ltıuhareıbelcrindc 34 Alman tayyaresi 
G.Uşürtilm{lştür. 13 tayyarcmiz kayıptır: 

25 Temuz sabatıı G Alman tayaresı 
ovaya yaklaşnınk istemiş ise de, 

~laroan 5 i d ha şehre varmadan 
rülmtiştUr. 

Moskovaya dün 
geceki hava akını 

t.e 1Mndra 26 (AA.) - Dün ge-
8 •• d 09Kovnya :bir hücum teşebbü-
un "" bulun 6 

amdcn bı n~ Alman tayyare -
~mÜ!ltÜr. 

Japonyanın -Amerika 

Rumen tayyareleri 
Sovyet gemilerine 

taarruz ettiler 

Fin "te bllğl 
Berlln, 25 CA.A.> - Alman orduları 

baŞkumandanlığınm tcbllğı: 

BUtUn şark oaphcsl boyunca, hare?. 
kA.t evvelden tııhm1n edildiği sıbi de
vam etmektedir. Bir kısmı a:ıudııne 
olmak üzere mUtcnddid muharebeler 
vukubulmuştur. 

Hergün mühim mıktıırclo. ho.rb esir. 
leri alınmakta ve ho.rb malzemesi iğtl. 
nam edilmektedir. 

lar, diyor 

Büyük bir 
•• • 

surprız 

Londra :Z S (A.A.) - Ti • 
mes ve Daily Telegraph gazete-
leri bapnakalelerinde Sovyet 
cephesindeki askeri harekatı 
bahis mevzuu etmektedirler: 

Times diyor ki: 
Almanya Sovyet Bırliği top

raklarını istilaya başlıyalı beş 
hafta bitmek üzeredir. Alman 
harb makinesinin bu mii<ldet 
zarfında azami gayretini sar -
fetmediğini dü,ünm.ek kadu Dün gece münferıd barb tayyareleri 

Moskovanın şnrkmdıı ve Kremlinin şl. (Arkası sayfa 7 sütun 2 de) 
(Devamı 3 üncü sayfada) '-c ~·ITV:=-::U~i;~e-t -:J--J 

Hanoi 25 (AA.) - <Nolon. 
te İndochiııoisc> gazetesi, mülhem 
olduğu zannedilen bir makalesinde 
Japonyayı ccnub Hindi Çin~inde 
üsler terkini d ... rrı:~ eden anlaşma -
dan ilk deta ol:ı.rak açıkça bııhset
mekıtedlr. 

(Arkası şayfa 7 sütun 4 te) 

Son Posta 
her gün 

6 sayfa •. 
Koordlna yon heyeti gıuete 

sayfalarını tahdld etti, büyiik 
hacimdeki ını.zctel r hcrgiın (4} 
sayfa, küçükleri ise hcrgün 6 şar 
sayfa çıkacaklardır. Son l'osta 
bu ikinci kısımda bulunuyor. 

Makine a:varı yapılı:nnııdı.'ll ci
hetle bugün mutnd \'cchll ı;ckiz 
sayfa çıkıyoruz. Yıırmdıuı Jtrba
ren 6 sayfa olarak lotl ra ~ 
lıyacak \'e 'Koordln STOD beyc,tı 
Jrarannın icablarını >t>rlnr &et· 

receffı:. 

o 
~ ............. ·-··-·-·-········ .. ···----··--········--................... -, ' -Kesme sekerl , : 

s1.k1.iı t1.s1. 1 

kaliu:ayor 1 

Şehrimize 5 bin ton kesme 

1 şeker geldi, tevziata başlandı 
1 -

İ Ticaret Ofisinin Şeker Llmited Bu sene, gerek T rakyada, gerek 
~ Şirketine devretmiş olduğu 5 bin Anadoludaki şeker mıntakaların-
! 11_ k h · · da pancar mahsulü çok iyi ol -i ton ııı;eame şc er şe nmıze tama-

men gelmiş ve aliıkadarlar tara- mu~tur. 
dan tamamen teslim alınarak de- lktısad Vekfıleti yeni yeti,1Cn 

mahsulün müstahsilın elinden polara konmuştur. Bu suretle bu 
müsaid bir şekilde t<>planması iaene haricden getirilecek olan 

aon parti mallar da memlekete çin yeni tedbirler almıştır. Bu a-
ithal edilmiş bulunmaktııdır. Sc- • rada pancar mübayaasının bir -
ker Limited .Şirketi dünden iti • kaç kuruş yükseğe yapılması ka· 

! 
~ 
c 

rar altına alınmıştır. Bu aerıcki barcn şeker aatışln:ı bıışlamış ve 
istihsalin geçen seneki yekünu • 

küp şeker siparişlerini de kabul yüz bin ton kadar geçtiği tah _ : 
etmi..+:r. Son zamanlardö. piya • 1 k d • 

w~ min o unma ta ır. 
sada görülen kesme şeker sıkıntı- Şeker fabrikalarımız bu sene-. 
si bu suretle nihayete ermekte • ki faaliyet mevsiminde kesme şe-
dir. ker imaline birinci derecede e -

Diğer taraftan alınan haber - hemmiyet vermek içjn lazım ge-
lere göre başta Alpullu fabrika- len tertibatı almışlardır. Zira ö. 
sı olmak üzere yerli şeker fahri. nümüzdeki mevsimde kume şe · 
ka1arımız da yeni imalat sezonu. ker sıkıntısına meydan verilme. 
nuna girmiş bulunmaktadırlar. mesi kararlaştırılmırtır. 

\._ - ................................................................. ,,,,1 , ... _.. ......... ._ ............. . 

Yakında büyilk bir bava 
denemesi yapılacak 

Tecrübe düdüklerile mücehhez 
tayyareler uçarak tehlikeyi 

bildirecekler. Hazırlık yapılıyor 
d düdüklerle mücehhez tayyareler u. 

Vilayet şclırim!zde bU;vü!c m,kynsta/ e ı ~ .. k ve halkın sığınaklara iltica 
• ynpmnğıı .lrn- çuru a .... 

wnwnt bir hava denMICSi ve tahliye tecrlibelcrl tekrnr edilecek. 
rar vermiştir. tir şahirde yapılac:ık umumt dcnemc-J vJIAyct Sefer. · 

Denemelere :ıid pro 
0 

V 11 ıerden başım sanayi müesseseleri lclıı 
bcrllk Müdilr!ilğUnce hıızırlannrnkt 11 ı.. müstakU denemeler ;yapılması da k -
ve Belediye Rı.ıt.sl LOt!ı Kırdıı.rın asv rarlaştırılmıştır. 
"'"O arzedllmiştlr. il 1 b d 
..,... . JeYf tetkik vı: Jcnbul ctt1ltln· Fabrika ve m essc>se er u eneme. 

Valı ıpro ıer etra!mdıı icab eden ha- lcrde hususi elclplcrıl~ derhal icnb eden 
den deneme korunma ve sıkınma tedbirlermı ala. zırhklarn başlanmıştır. 
şehrimizde yapılacak bu denemeler- caklardır. 

ve İngiltere e i 
alacakla ı bloke 
~ edildi 
~rı~·h~ <A.A.> - İngllla ve A. 
bto Lete 'Ve flınetıeıi Jap0uyanın tn. 
ll!lt ite etınışı Amerlkndakl alacaklıınnı 
~tı~~eltı erdir. Jaı>onyanm bu rnem 

Dün Ü tebliğlerden 
çıkan manalar 

L m;11; şenn uenı resimleri 
it, alacağı 131.000,000 tutmak 

l~t~ 
~alifaksın yeni 

ter 11<1~ ır nutku 
l-( e% ':ı 
r ıtlıfıt 4ztt ~? (AA.) - lngil • 
,llb,1~ le, "-Ctıl'l'.u büyük elçisi lord 
ti f:ı ilaı · <-'rısolidated air Crnft» 
"ır il liçılerj h" b .. 1 d' " llhıl: ne ıl en soy e ı-

~~~tCteler tıı d ... niş•iı ki: 
t hıad v 

td ofdı.ıı- lgı vakit bize ver-
••ııc illan ~>ı.ırıuz. «liberntorn bom
)l'ıtıı lhcfecek~l' H relerı Beri in üze -
lltfl l'ı-. ki J3 Ctdj ... Ôy)e Ümid edi
l~ , llıa,'b~ eılirıin bazı kısımlan -

ır. t -•nııs l 
~ lltıd 'llv ondraya benze -
1 ak -ıl degıştiıcceğiz. 

~ıler hakkındaki 
1 a~~r henüz 

~ ~ \ebhg ediln1adi 
e c ft 

Clc1tı t1b Otunaralı butUn tatslle. 
'ltı ~~~Y~fer etmeleri hak-

\r~ trn asy\ltl kararı, bu hu-
~.:.~ l.ınecı o.ıne henüz alAkadarlnro 

<leillQ Qınden tntblk s:ıJıasına 
Cltt lll~ bir. 'Buna rağmen bnzı 

ttı.'"'l'ta 'tlllltıa u Sn.bnhtan itıbnrc>n tek 
C'ı~ ~ı 1 l'rızın t~ı f.a.lı: ltr1n sefere çrk. 
~ l'ete t is !er de, bugün de 

b ıu ... .!6rc t.ek numaralar sefere 
~aktaıııırıa:-. 

Ş . . h k"t b. çok teknik ark cephesındekı are a , ır . 
d k şeddetlı mu· sebebler ve Kızılor unun ço 

k t . .. .. den biraz bati dahi olsa gene aveme ı yuzun . 
Almanlar lehine inkişaf etmektedı~ 

Yazan: Emekli general K ... 

... 

. 
• 

Cephedeki yaralı .slr.rl rln büyük bir kısmı kan 211aınclan ölmektedirler. 
'l'ukarıdakl resim, S t. er Blrli~lnde kan verme enstitüsüne c-oniıllü olarak 
kan vermek lizcre m.ilracant eden geno kızları ve kanlan sterllı:c &lşclerc 

dolduran en Utımiın fııaliyetdıJ göst.erl)'l>t' 
[Yazısı 4 üncü sayfanın 5 ve 6 ıncı siltunlanndac1U'J 

Amerikan mecmuasmda çıkan resımler 
Dünya.nin en maruf ve en çok okunan mecmuala. 

r.ından Amerikan Life ~muaaı son nüshalarıntn bi
rinde iki sayfaşını Türkiycye tah ' etmiş ve bu mü
nasebetle yukarıda neırett.iğimiz Milli Şefe aid jiç 

ı-e.mi koymuıtur. ResinJor Ajda: Mili.i Şefi aflr.aJ 
erk&ııilc birUkt •, ıt0lda: aplıda ı KUtClhbnnelerlu~ 
aolda Ba~wl Refflt Sayd.r. n ~•eticllmb• !.}. 

Katibi Kcm.1 Codeic.:0 .L. lt.Jaber ca.&.nD~ 



2 Sayfa SON POSTA: Temmuz 26 

r 
Hergün ' Resimli Makale: Son arzu .. - Sözün Kısası 

Alman - Sovget 
Harbi, iki noktai 
Nazar ve biz 

'-·---Eben U,.ldtail J 

tır . 
Ekrem U faklıgil 

ltalyada Genelkur· 
mayın vaziyetini 

tayin eden bir kanun 
neşredildi 

Roma, 25 <A.A.> - İtalyan kanun
larını neşreden ·ouıtenin dllnkü nUsha. 
sında 1ta.lyan ordulan genel kurmayı. 
nın vazlydlnl sara.ha.tle tayin eden bir 
kararname çıkmıştır. 

Bu kararnoımeye ne.zarım genel kut'
may ba.şkanı başkumandanlık vazife. 
sıni görecek ve Uç ordunun tanzım ve 
sevku idare.sile :nUkel!r! olacak ve 
Duç"yc arşı mes'ul bulunacaktır. Her 
Uç ordunun da. ıı:urmay başıtanları ge. 
ne! kunnay ba.şkanmm emrinde oıa
ralttır. Genel kurm:ıy baş};nm mUU 
nıudafaıı komites ırın tabıi azasıdır. 

1 

Mercimek 
Pahalılanıyor 

E. Ekrem Talu 

G eçen Panr günü, çoktandır gör. 
medlğlm blzım Derdlmend ikin· 

dl üstü bana misaJir geldi. 
DerıllııNınd böyle dııima uzaktan u. 

zağa &'Örünür ve goründü mü idi, mut
laka dilinin ucunda bir şey vardır ve 
buna söyllyecek adam arıyordur. ; 

Bu sefer gene o, lafı hayat pahalı .. 
lığından açtı: geçiminin git:ridc güç .. 
Jeşmekte olduitund;ın bahsetti. 

Derdlmcnde faklr denemez: lakin ka~ 
sancı ve maişeti de ~k o kadar genlıt 
değildir. Şöyle böyle, kimseye muhtao 
olmadan &'et:inlr, gider l!rte. 

~ «Ney» Moskova seferi esnuında bilgi ve cesarctile tema- Marepl <ıNey» ~ kurp1na dizileceği urada son arzusunun ne oldu.. 
)'Üz etmİfti. Kendisine Napolyon tarafından <ıCeaurlar cesuru)) sıfa- iunu aonnuflardl. Şu cevabı vardi: 

- Gücüme giden nedir, bili)or mu· 
sun? dedi.. l\lesclA muz füıUarı diı.5U. 

yor da, domııtes otuzdan, otuz beşten 
aşaiı kımıldamıyor. Lüks diye belledi. 
ğimlz kuşkonmazla şu bizim mahuil 
ayşekadın fasulyesi, bamye. filin falan 
Ciat bakımından omu·ı öpiişuyorlar. : 

- Tabii değil mi, Dcrdimcnd? ıuzu, 
kaşkonmazt sorratanmızdan ıskarta et. 

_..:u: fak aal - Alet kumandası venneyi bana bırakmanızı, bir de vatan için 
h v .... uuı, at tannt iade edildiği zaman bu kahraman fevkalade faydalı göreceğiniz işi ne pahasına olursa olıwı mutlaka yapmak mak mümkündür amma, ötekiler çar

naçar alınacak, yenecek. Bunu çok iyi 
bilen esnaf, fırsat bu fırsattır, diye 
bunlara yükleniyor. t 

bir mahkeıne tarafından muhakeme edildi. lüzumunu ölümünüze kadar hatırlama.nm iaıterim.> 

- Kunı fasulye?. 
- O da öyle. l\lalüm ya: lleklmler 

kuru fasulyeye fukara. bifteği derler. 

~·eırröportaf:JTE-E 0 E eö v AT :::f -rc·söz···arasin·d·a·J 

::;::: Edebiuaı ue ftuıeıer =~~:::r 

900 ?"ahkum, yüzleti ve gözleri 
güneş rengini almı,. dinç ve zinde 
900 adam bir ağızdan haykırdılar: 

«- Sağ ollı> 
Aralarından geçerken dikkatle 

onları süzüyordum. Yiızlerinin ifa
desi öyle aakin ve öyle iyi bakışlı 
adamlardı ki, insan bir cezaevinde 
olduğunu unutuyor. kendi..,i Mar -
maranın mes'ud köylerinden birin.. 
de zennediyordu. Bu sakin yüzlerde 
ve bu iyi bakı~larda ben Cümhu. 
riyet Adliyesinin zaferini selamlı· 
yordum. 

* lmnılıda ilk gecemiz, Bizim ge· 
leceğimizi evveklen hnb~r alnrak. 
şerefimize muhteşem bir suv:ıre ter 
tib eden mahkUmhı.rın arasında -
yız.. 1 O kişiden mürekkeb saz hcyetı 
piyas.'l.Dln en meşhur şark1lnrJnı ça-

(Arkuı aayfft 8 sütun 1 de} 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

İSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 

Taksilerde gün asırı nöbetleşe işle. 
me usulünün kaldırılması kararı ııJl
kaclarları memnun etti, diyorlar. 

Bu iddia hem doğru, hem de yanlıŞ
tır. Doğrudur, zira mal sahibi olmı
yan şc•forlerln bir kısmı, ihtiyaç a
zalınca açıkta ıuıimı.,.lardı, geçinme 
zorlulo görüyorlardı, karar değ{sin
ce sevindiler. Tekrar 1ş bulacaklar
dır. Buna mukabil mal sahibi olan • 
larm canlar• sıkılmıştır. Zira bir r;ün
de lki günlük iş yapıyorlardı, ü5tclık 
a\·det seferi için miisteri bulunması 

1 
süphell otan yerlere ~tmemek usu. 
lünü çıkarmışlardı, bu :iCkilde be • 

Jcdiyenln bir otomobilin glttitı yer
den boş dönecefi mütaleasile yapmış 
olduğu tarlleyi bir mlSli fazlasına 
gt.'tlrl'rck çifte kaunç usulünü bul
muşlardı. Kararın değiştirilmesi bu 
otomobil sahihlerini müteessir etti, 
11alka g-clinec o tabii baştan basa 
memnundur. Bu vnzi:vettc bir kl\l'a
rın herkes fü::erlnde ayni tesiri yap. 
masın•n mümkün olduğ\ına: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Matbaacılığın tarihine 
kısa bir bakış 

Kalori bakımından en mükemmel ete 
~eldir. Bele kış mevsiminde. yatlı 

koyuıı döşü ,.e bol blberfo yenir mi, :re.' 
nir mübarek! Sonra mesela baklava .. 
dan bıkılır da. ondan bıkılmaz. Mek • 
teblerde, evlt.'rde, halk Jokantalannda, 
sofraların ziyneti. midelerin kunetl • 
dir. Biz onu, kf'ndl bndlnl nimf'ttCD 
sayar diye tezyif etlerlz. amma, elhak 

ı 
nimettir! işte bu kl)'mf'tlnden dolayı 
o da tamahk!irlıınn ve mahteklrlerln 
hırsını çekti; fakat bereket ki hiikümd 
bu işe de el attı da bu kış bashsız, 
yahnlsiz. pilaklslz ve piy:11sız kalmak 
tehlikesinden kurlıılmn'J gibiyiz. 

Dcrdimend düşündü, düşündü .• 
- Ya, dedi, merrlmef:c ne oluyor'! 

Cevab •erdim: 
- Ne ml o1uyo1", Dcrdlmena? Beri 

seni, bu sualin cevabını kendi kendine 
verecrk kadar zt.'kl sanırdım. Bak şlm· 
dl yaz. PlaJ, sayfiye umanı. Ra mel'• 
simde mercimek çok istihlak olunurı 
çünkü mercimeli fırına verenlerin s~ 
yısı arttıkça artar. Anladın mı iki ca: 
.Um?! .' 

Liman memurlarına verilecek) 
gece ücreti 

MilnakalAt Vekaleti gecelen '•:ı 
mesai ya.pan mıntako. liman memur 1 
nnn verilecek gece me.-ıni Ucre d.11'~ 
kında bir talim.ıtnnm~ hazırıaını~ pô-

Bu talimatnameyi! göre: geoel~erfl~ 
bet.tc kalan :nmtak:\ llma:ı reı-~~!1) 
şube şeflerine 100 kuruş, llnıllfl ~ 
trolörlerl ile ikinci sınıf 'lmaJl eırıılf'I 
rıne 75 kuruş, limnıı nöbetçi sıı50 ~tıj ıarlle ikinci :ıını! kontrolörlere d9 s~ 
ruş, diğer liman memurıımna eıt1!• • 
kuruş !azla mes.-ıi -uucretl v~c<" 

Demiryollarında zaıtl 5 

Ağustosta başlıyor de 1" 
Devlet nemlryollan tarlfelerlll ~ır 

ziyeti hll.Zll"O. dolayısile yapılan Jtll>ıı~ 
rın tat.b'Hcatına ıs Ağustostan }1lte Jlllol' 
başlanacaktır. Z11;m yalnız ıa csJlıı 
Uyatile banliyö hatlan ın~" ıııt~ 
mak üzere diğer bütün haUa uıı.l f~ 
edilecektir. tzmır enterna~Y~11 t t 
mUnascbetile yapılan tenzıl"~ cdiı.ıı1 
ile, bazı mıntakalardn. tntb c dC tfıı 
te olan tenzilatlı tarı!elct ttıt· 
nlsbetlnde bir zam :apıl~ 

Basradaki ithalat eı>'ş= 
llf c 

Matbaacılık ve mntbaa hurufu Basra.da bulunn•ı muhtc it ı 
hnkkındn dünyanın en zengin mü· halll.t eşyamıWım mühiın bşıııtı1 
zesi Almanyada ve Almanyanın memleketimize itha.line bil ıı~ 
Mayans §Chrindedı:. Çünkü Ma- Yalnız surlJe 'jİmendlfer iJJ' 
yans meşhur matbaa hurufu muci- pratik bir şeklld"' istifade !l • 

di Güten.berg'in doğdnğu yerdir. henüz elde edilemedlğ;nd~ r ~ 
blraz uzun sUrmcktedU'. V ~ it' 

~fayans şehrindeki Gütenberg mü- Pattsaldde bulunan ve ıt"~,ı 
zesi ahiren Japonyada bir matbaa. ithal edilmek uzere belci~~ ~~~) 
cılık sergisi açmı§tlr. Baı segide teş halüt eşyalnnnın karn uıı•~4ırl' ~ ~ 
hir edilen çok eski ve nefis bazı ketlmlze getlrılmrsi !ti d~ ~~~/' 
parçalar, matbaacılık san'atın~n Av mektedir. Bu eşyalıırı11 ıfte ,,••' 
rupadan çok evvel Uzakşarkta ve le memlc'kettmlze lthıı:~ ••• ••'',., A 
bilhassa Çin.de malUm ve mevcud •••••••••• .. •••••••••........ 1 IY' 
olduğunu göstermiştir. Bu sergide T A K V 
hassat-en nazarı dikkati, minyatür ili------~:.• ıt ,,,, 
bir buda mabedi çekmektedir. Bu -.trdV 
mahcdin ortasında bir delik vardır. TE~· !o''~~J 
Bir mekanimıa vasttaaile bu delik- H-----,-----~ 4. ~ Rami MDO ., rr 
ten fasılalı bir surette bir harf çık- ,,.. ....ı ı ..... 7 .,, ıı· 

maktadır. Uz.akşarkta Pagod adı Te":-mu:ıı Ro•"'ı:; 
verilen bu buda mabedinin miladi ~18 19• c5 
( 775) senesinde vücuda getirildi- ~'fı-
ği gözönünc getirilirse mntbaac1lı. ı----C~lJ:-;&Wif'. 
ğın Uzakşarkta tn Şarlmayn zama· ıı----r--:; el1 
nın<la malum olduğu anlaş1lnbilir. GUNEŞ ReC 
Blok şeklinde harflet" yerine mün- :>. u. .. 
ferid harf kullanıhnak usulünü icad f> 50 1" 
eden Gütenherg'in usulilc Japon. 
lann tabı usulu arasl11deld faT.k-. pek 
cüz:.idir. 

çmde münfertd 'harf osu.ltin6 bu 
lan Pi • Şeng isminde bir demird
dir ki itk banlıarıi hakudan yapmi,

9 

'--------_...;.------------------------..) 
tlL ,,. 
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26 Temmuz 
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ı:;ç 1 Jt!StiC 
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Telgrd,. Telefon Ve Telsiz Haberleri l 
~----------~----------------------------------~~--~-------------------------~ Rusyadan dönen Alman j Loz~.n .~u~~unun · ı AKDENiZDE. 1 ç TVA ç ET ~> • 
Almanlar Türk~ tebllll I yıldonumu her HAVA VE pENıZ · AL E; Mi N D ı; 

yeden geçerlerken.. <._...,, ı .... ..,ı.da) tarafta kutlulandı HAREKAT! 
a.uY~.ana 25 (A.A) _ D. N. B. mattnde buhman a.stert hedefleri bom- Ankara, 25 <A.A.> - Lo?An sullı.u.. Beklenmiyen fspan11uun fnı-iltert>den şu H·ya IHf 
-wn bardmıan etmişlerdir. nun 18 inci yıldıinUnıü dün İstanbul k I k I k k flkiyetl bulunabilir. ~.aman uman a-

ç Yor: ( ~ye laM'şı yapılan mücadele. Üntvensltesile Ankara ve btaı:ı.bul ı •ı• it } arşı 1 1 İ İ nUtU ldslerine şahid oldıılu11ıu1: bu ıtlkayd-
L • IU'1amba akıamı Mosltovada - de, taMTUZt keşif uçuşları yapan Al- Halkevlerinde Olduğu gibi biltün yurd ngı ız ve a yan lerin, son zaın:uıd;ı arkası kl'ııllmiş ve 
ıu Alman kolonilile birlikte Vjya - man tayyareleri 1ngilterenhı doiu.şi- içinde 111ıııcevlerfnde ve odalarında ya. teblig"' }erinde Yazan: Selim Ragıp Em•~ iki memleket aras•ndoı )apılan lktıı.adi 
nt7a vbıi olan ~t Rıuyadaki matındeki liman tesıSatına hücum et. pılan törenlerle en içten ve coşkun te- B bir anlaşma. &'eçml~ aid ihtilaf ateşi. 
Abnan büyük dçitiğinm matbuat aa,terdlr. z.MıUraUa kuthr.Ianmıştır. Her 61nıf hal. verilen malumat wıdan birkaç &"iin evnl İıipan. nln üzerine kül erpmi~ti. ıtcndl ken. 
ınüıaviri M S•-_ı_ ,a. ı__ _ R İJ:ıeiHz hava kuvvetleri dün Manş km 1ştlra1ı: eylemı., bulunduğu bu top. ya devlet reisi general •·ranko dislni harb haricinde ilin ~en İspan. 

~ - • .... rxc, .-.,.anan - ~ ~T.W......,.ete ıantılarda söz atıruş olan blitlin hatib- Madridde, biıttio ı.ordlplonıatitin huı.u- yanın da, böyleee \;e taal olarak bit&. 
ba'lam~ı- J_ - ~ra ecre· sabHi ümrinde ağır bir ... _ .... .,.3 Lo d 25 CA.A ) t llt · 1 r d bı" ' k •· 1 dl Dl 1 tta ö - no.an """ ,..,,.._ • ..ı... .. d A ı rımız 2~ ve hava ıer ı.ozan sulhıınun büyük değerini n ra, · - ng z amıra - un a r nıı.u soy e · P oma r rafhtı kuvvetlenmişti. yle ı:öriuııi. 

)'an ed•n ha· .:ı:_ _1er ı. _Lı.lııdakı" ı"n - ,....ıa-- ır. :veı a ' ı·ı. d · · i •...ı..ıı~· heyetine dahil bulundukları ı·çı'n ha-tib -.. W8et rnıı..> dafi toplBnmız 6 düşman tayyaresi teba.riiz ettirmişler ve d~hiyıme sevku "" aıresın n t.... '1>1: yordu. 
alarını IU oekitde ilade etmiştir: düşürmüşlerdir. Tahril> echlen 27 tay. idaresi altında Tül"k ulusunu mllU Akdeni2lden bir kafilenin gecmcsl zırun ara ında İngiltere ve Amerika Birçok bakımlardan İngiltt-reye mulı. 
Siyasi 8.detJeı:in Mlattna olarak yareden 9 u 4 motôrhl harb .tayyaresi kurtuluş savaşında zafere ulaştıran ve için bıı.zı deniZ harcklı.tı vukubulmuş- efirleri de vardı. Bilhassa bu Od taç olan bu llevlf!tln şimdi birdenbire 

Alınan büyük e~iği erk:imı ve nııe idi. tam ve mutlak ıs• ıkll\linin hürceti o. tur. Bu harekflt esnasında kuvvetleri- memleketi kasteden, falı.ı.t lrad vesl- ondan ikiyet('I bir vaziyet alma ıle 
hıurları e'Y'lerinde derhal enterne c.. 4 Alman tayyaresi zayi olmuştur. lan bu sulh muahedesini tahtim eden nıiz çok şiddetli ve gUndilz vaki hava lesini Alman • Rus harbinden olan bu hıisıt olnn havret ~erinde bir "eydi. 
(L1erck Gepenunun nezareti altına Ma<:ıu teblicri Ebedi Şef Atatürk ııe Milli Şef İnönü. taarruzlarına mnruı kalmış ve bu hil- nutkunda ıentral Franko bilhassa de- :Sik-kim fng'lliz. h:ıririye nazırı !'llfs-
-1· '" bU"l 11 t"t> duyulan ebedi cumlarda bir miktar dUsman tayyaresi dl ki: ter Eden de bu nutka vaptılı btr mu-tı..ıllunt•lardır. Alman hami ye karşı "'n mı e v • ı 1 

2 4 T" emmuz ak .. am-ı, Moskovn - Buda...-:te, 21 (A.A.) - Macar res.. mlnnet ve şükran dUYı?Ularma tereli. dlişfirülmüştür. Düşman tııyyarelerl ' ispanya iç n harb de, sulh te ayni knbeJe ile bu ha vretiıı tercumnnı oldu . 
..ı .. .,..,. olmWJlardır. gece torpidobotalrınıızın hücum!annn şeydir. SovYet Ru vada fiklrdaşlanmı. l\lııamnfih l\lfster Eden genl'rnl Fnın. 
l'laki Almanlar, dikenli tel ve mit. mi tebliği: nıan hedef teşkil etmlş!erdlr. Şlmdiye ka- vn akan kanına krndi kanımızı dn konun sözlerine karşı ha~t etmekle 
te.lyözlerlc çevrilmiş ~nnn Kus· Son günlerde, mütemadiyen dilmdar u k 1 1 dar ancak llk raporlar gelmiş olmakla kar•şbracağız. Avrupa harbi kazanı!. kalmadı. onun ncv'amıı ileri Slirdul\"U 
tr f' ki ka _.:ı_ · ı . mtınarebelerl veren düşmanı klt'alan- çan a e er beraber yalnız olr tek tic:ırct vapuru. mıştır. l\lüdahale o;uretUe bunun ııetl. du".,ündürüeü haz.ı sözlere ll)nl nııttıi-

0 ta . i§ rnplna gÖDQÇJ'J mış - mız t-J·''b ederek aark istikametinde ., 
1 rcJ• T dd d · d b' ""'' v- nun hasara uğradığı ve bunwı da ken. ceslnin değiştlrilcbilcceflnl sanmak yette ,.e düşün;urücü söılerle cevab e ır. ere ü içm e geçen ır- ..l:~ıerce '-'lometre ilerlemiştir. lk k 1 ka 1 3..ua "'' • nı dl vesaitile kafileyi takibe ve seyaho.. dcliliktir.ı> \'C'rdl. Bilhassa dedi ki: 

ç gün sonra nihayet Alman ar Boug nehri mmtakasında şiddetli 1 a ın arı tlne devanın muvaffak olduğu sabit Bu mealdeki sôderin .. dcvum eden .. t panyanın bize ihtiyacı Cıldutunn 
Sovyet - Türk hududuna sevkedi- muharebeler olmaktadır. Seri lkıt'ala- oım·· ... ur. i pan"a de,·lat rAisl, ~mlekatfnfn ab. ( B t 1 ~ "' " " .. ~ "" saıııyordıık. Bunun boyle olmadıtı an. 
ecelderini haber almırfardtr. rnnız. bilha.SSa 22 Temmuzda mevzi il- reste yap 1 ar Bu harekAt esnasında Feaalf'SS tor. luka :volile t:t1.ylk rditmek Mendiline laşıh)or. Badem ı. b!:;; de, kendisinden 

Almanlar, çok eski ve köftne bir loo ve şiddetle kendini nıüdafaa eden pido muhribinin battıcı teoostırle bll- işaret etmiş. Amerikadan alınan kül- blxe bir müracaat vaki olmadan 01,ıın 
henle hududıi. aevkedilm.i'1erdir. Al c.ttt.şmanı mağlt\t> cı.mi&lerdlr. . dirilmektedır. Jivetıl miktarda buğdayın, bir g-ün bir herhangi bir lhti)ncıııdan haberdar 
tnanlar, bu trenden pek seyrek ine- Düşmallın ölü ve yaıalı olarak zayı. Londra, 25 CA.A.> - Hava nezare- Bu hususta tam raporlar gelince, emirle alıkonuldu~undıııı şikayet el- olmuş görünmlycceli'l7~ Siyasi durumu. 
b!ı, 1 _ __.ı . • atı b6yülı:tÜI'. Kullanılır bir halde on tinin istihbarat servisi dün Gneisenau da.ha geniş ta!sillt vcrılecektir. mlş, velhasıl şunu anlatmak hıtemlştir muzu da İspanvaııın shasi durumuna 

lüYOr ıuuL iki bataeya rop, birQOk kamyon, mlt... ve Shamhol'St gemilerine yapılan ta- Feareloss torpido muhribi 1934 te ki bugünkü Avrupa harbinde İspanya. ı:öre tan:dm edeeeUz.• 
Türkiyeden ıeçerken rab'&z. maldneHtüfek ve diğer silahlar arruzu. İngiliz t.ayyareleri tarafından inşa edilmiş 1300 tonluk bir gemi idi. nın bütün duygııtarı l\Jihvere teveccüh Karşılıklı olarnk teati olunan bu 

6 T emrnuzda tun, nihayet Sov - iğtinam ettik. BlrQOk kamyon 'l/e ,21 harbin bidayetindeııberi yapılan en a. İtalyan tebliği etmektedir. İngiltere ile Amerika, bil- S«"rzhıişler. İnı;illı • İsım•ıvoı munase. 
~et - Türle hududun:\ varmıştır. Hu Sovyeıtıtankı t.mtrib edilmiş ve bir tankı ğır glindiiz taarruzu olarak tavsif ey. Roma 25 (A.A.) _İtalyan or- ha"sa dahili harbılt>n sonra ınemleke. batında dünden huııüne dı•ğllSC' bile 
dud, Leninkan' da geçÜrrtlşt.ir. Bu alrnnıı.etır. !emektedir. duları umumi karargahının 415 tinin içJne dü$hikü iaşe sıkıntısı kf'ndl yakın bir mazi ile buı:ün arasında e. 
l:'rafUeJere mensub Almanlar, şarki Btsim ,,...eıatımtz azdır, ilk taarruz. Boelng Amerikan uçnn Ü lehlerine \-C fspsnyavı taı)lk için kul- saslı bir tahavvül husule gelml'k isli. -J· 1 t r Bu numare.h teb 'gvi: k 1s•- ı ı rdl ı' b tirlciye seyahatlerini daima min - 5 -~· ta8"'UZ kaleleri tarafından yapı mış 1 • • lanrna ..:m e r. sp:ınva unu u. dadını güsterlyor. bunun ebebl pek 
kı-~-rl kla b l 1_1 d T "' k OYYet ~ ıne D N B ... n •• ük 4 .motörlü uombardıman tayya. On sekiz vapurdan ve bunlaıa nutmayor. Bu ebeble bugiınkii duru- anla ılmıvor. C&inkü j pan~nın fngll. 
l~--1 atır ıyacatt: ar ır. ur Ber)in 25 (A.A.) - • • . . llU1' • n-.. t üze~ be"'ı '-ftll-'z g&zil- k ·ı d .. 1 ti lded" 
~eti Almanlann seyahatlerini nin öirencti~m:: göre, 23 Temmuz· :::~ ~ motö;u;ürül"tü;rı 1~erlıalde ;:~~~ ':tue; :;;~ezig~~~:1ni=~e ~~ ::;bu i~:r su1;;;~le:~s~~t Y:yıv~

1

r. ıyor. ~:ı ~~!k;::~\::ı~~a~:ı~tı;;nl ":ıı:1~i;: 
Of geçirmleri için elinden geleni da rı.:-··c-M m. ansabında Rum~n işitll.m'"'~.....ı. derecede m. lithış' blı· yük. ı h !'\imdiye kadar nim ihtlvnçlarını ve · ·a k t ı 

~"""mııı:.tır. Heı ta-fta Alm-lar sa ı.r.n17 d l S L - b ..,~'71' fere çıkmış ve bundan evvc ava ~ 1 dlse olmamış. ;recm e aı ırn un se. 
- " - • .,, t crı A ovyel nar .ge- ı~ı dlr h bllhasısa •ıda m:ıdılelPrfnln büyük b r bl i"d"' tt lı ı t rıv.. r->fl 11 .. n• tnimi ___ ...ı d sava, ayy:,p . : ~ . . seklikten ~elmoq er . . .. ve deniz kuvvetlerimizin ücumu· " r m ı ,,. en er o; "n ı ı •• 

surette karşılOHHn..,ar ır. mileri ara,mda ~·cklet.lı bır muha.- Uçan kaleler, buzla örtUlu b ir halde 1 kısmını dışandan tedarik cdt>n jııpan. -'rml ıibl bir mammra ıırutmc-ktc •dl 1 t nb ld Al k 1 .'.' na maruz kalarak hırpalanmış 0 an • ıı d "' 8 a u a tnan yo u ar, ıe- rcbc olmuştur. ::>ovyd harb gem1· idi. . _ yanın, ortada ~ <ilı hır \"t' e mevcu Bundan dolav11lır ki bn ııulukl:ır. 
Çlcnlerde Danimarlcada İnşa edıimiş lerine Sovyet tayyareleri refalq~l e- Bre.5t, küçilcilk görüm_ıy.~ı:?u. İngiliz kafilesi, dün de tayyarele - delil iken ooyle birdPnhlre feveran et. hlr zaman bir havli rnd~ mandıran 
blan «Besarabyaı) Rumen vapurun d" d Bombaların infilakı görulunclye ka. rimizin mükerrer hücumlarına ma - me5i ve ithalat yollarına lıô.klm bulu- ı:-arbi Akdeniz ıtunınıuııtlıı yeni hh" hu· 
tla birlcaç gün istirahat edebilmiş - ıyor u. . ·ı~ d man inamtmıyacak kadar ruz kalmıştu. nan İngill.el't'rn kar ' me ılan okur gl. ıursuıluk yaratmış oluvor. 
lerdir. Her tıpten ve h~r tomlflto an dar g~ı;n ·::U tnfilô.kların bıroktığı Bombardıman tayyareleri, on bin bl bir vaziyet alması. umunıi bir bay. ı;; 

M S S miiTckkcb obn bu filo Besarabya uzun gazı:ı"frk bu irtifada dahi mU- tonluk b·ır vapuru '-'akalayarak bom ret uyandırmıstır. .511Lı°1H &aat.K Sr-nı.11" 
· tarke bun<lan $0nrn ov - muharebelerinde kuvayı külliyeden tntıba. bLl.7 J İspanya d bili harbi miınnsebeUle " r ., 

tct Rueyada' işçi vaziyetinin gtda I K • · · · 1 r himdi balamışlardtr. Kendisine tam isa- _ _:::~..:....---------------------------
vde w elbise bakımından çok fena ol- alyrı an.; a~acıens;ın ~ı~~t·a:::;~n Bo.mbardınwn tayyareleri he - bet vaki olan bu vapur, batmıştır. 

ugu arınakıl ıca ke en"d ' V)l 't~ b k b"I" - defler'ıne '-'aklrışıyor ve arkaların - l . d'w "k" b .. yük nu söylemiştir. nı na etme te • ı. s ıa a ı ı - J l • • Torpil tayyare erı, ıger ı ·ı u 
tetlerinden de fo:zla asker yüklü o. dan gelen fası ~s_ız bt~yydaı:e s7r~tıı- gemiyi torpilliyerek batırmışlar • 

'nhl'sa 1 Vek'ılı'nı'n .. o· d .. ne yer ve~mek ıçın ır aıre QlZ.1 - B 1 d b" . ·kı' bin ton r ar lan bu gemııer ınyester e mule - - . d k .k 1 d dır. un ar an ın on l • -
w d Her taarruz a ı as n a d'W • d bes bın addid defı:tlar tnnrruza ugramı.ştı. ~or u. '. . •. luk bir vapur. ıgen on " lelkikJeri Öğle güneşiı•İn berrak aydınlığı al- tamamlanıyordu. Hıçbır lereddud tonluk bir petrol gemisidir. Cebe-

~g~· 25 (A.A.) - Refakatinde tında Rume;:ı tayyareleri hücum et- yoktu. . .. liittarığa dönmek istiyen bir kruv.:ı.· 
d .. 11. • •-··-ıınd:lnı }:>ulun. · ı . atılan bombaların tam Her bombardıman tayyaresı mu zör de tayyarelerimiz tarafından ya 

"'6U h 1d d ~· ıru er "e .k d h". ""k rh dcl~n )' k k a c un ~ bo.u'-• ..ı- i-betile vapu;la1'dan bil' kaçı bat him mı tar n uyu :r:ı kalanmış ve torpillenmi7tir. Ü se 
rn~ Olan onınrü'· ve 1nhl-rtdar Ve~ill mıı voe diierleri ağır hasaTıı uirı- oomibalan hamil bulunuyordu. Bu tona1·da digv er bir hilrb cüzütamına 
Jınit Kanı.deniz. geceyı b~ra a geç r- k d - b k ı ı d d""•ma zırhlısına en .. ı il yara ur~ga mec ur a nw,tır. t«yyare er e u n · da 500 kiloluk bir bomba isabet 
'trı ' ler ve bu sn.ba.h Vıee.Pazar yo u e Rumen tayyareleri :r:ayieta uğra- az bir aded tftm isabet kaydetmıt -
ltızesc gitmek Uzere şehrimizden ay. maksızın ın.leri:ıe dönmi,iılcrdir. lerdir. 
lnı1-5lardır. 

etmiştir. 

Birbirini müteakıb nlınan haber. 
lerde, 23 Temmuz günü bir tayya. 
re gem.isinin bombnrdıman tayya
relerimiz tarafından has:m:ı uğra -
tıldığı ve kendisine bomba isabet 
eden bir vapurun da battığı bildi. 
rilmektedir. Düşmanın kaybetmiş 

olduğu tayyarelerin miktarı yedi -
den sekize. bizim zayiatım1zın mik 
tarı da üçten beşe çıkmılltlr. 

Batınlan İtalyan gemileri 
Kahire, 25 (A.A.> - Ortnş:1rk ingl. 

liz hava kuvvetleri umumi karargf.h1· 
nın teblıği: leri 23 

ıM..ır bOmbardıman ı.an·ere 
ut>• ız düşman <1eııız 

Temmuzda Tra.panıde vaf!aklyeUi bir 
nakliye vapurlarına ıınuı dU!'llll\D u. 
ı Ü yapmışlardır. B r 
ı cwn filı\lt ıre yangın bOIJl· 
caret vapuruna in ur alevler ve 

b t ı.mlş ve vap balan ısa. e e tı·· 300 tontJAto-

Adliye terfi 
listesi 

hazırlandı 
Ankara, 25 (Husu i) - Terfi 

müddetini dolduran hakim ve müd 

deiumumilerden tercihan terfie la
yık olanlarır. [ıt1lesi adliyece hazır· 
lanmlftır. Listeye takriben 250 hiı.. 
kim ve müddeiumumi dahildir. 

İngiliz. Alman hava 
muharebeleri 
şiddetlendi 

d 25 (A.A.} _ Geçen ge· 
Lon ra . Al aya 
J ·ı· tayyaırclcrinın many ce ngı ız I 

oldukları hucum ,u, lcarfl yapınıf 1 . .. 
bithassa Kiel ve deni.ı: u erı uze -
. de temerküz etmiştir. 

nn Öğrenildiğine göre, dün vukua 

1 m üteaddid hava muharebe -
ge en j b d leri esnasında, ~ilız bom nr iman 

An1erikada harici 
telgraflara 

sansür konuyor 
Vasmg on, 25 CA.AJ - D. N. B.: 
Assocıated Press'm verdığı bır Jıabe. 

re göre. bahrlJC n~ arctı milmesa ııerı 
meb'usan mecıısı bütçe encumen ııde 
be) cmnLta bulundukları csn:ıda balır .. 
ye nezaretınln bUtUu telgraf muhn~~ 
ratının sansüre ı.M>I tutulmasını te ı 
edeceğini söylem~ıerdlr. Bu bl'yanata 

M Rıızvcltın tasv1blle ildi ye na.zarnn, h 
nezaretı tarafından bu hu usta azır-

kta olan iCanuıı proJosi ınucl
~~~:ıı A.merıkayıı .,dnderllcn ve Anurı. 
kadan çekıll'I1 telgrıılların hepsi san-
s ır cdllecoıı::.:.:~u-r. __ .,_ ___ _ 

ispanyadaki infilakta 
ölenlerin sayısı artıyor 

Seville 25 (A.A) - Ofi: 

dumnn lçınde kaim~ da battı~ zan
Juk dıter bir vapurun 
pocfılmek_!:;dır. -G 

''Hitlerin bize 
darbeler indirmesini 

bekliyemeyiz,, 

Son alınan haberlere göre Pu -
ta.del-Verde baruth nesindeki infi. 
liik enkazı altından 23 ccsed çı -
karılmıştır. Enknz ltmda daha bir 
miktar cesed bulunacağı zanncdıl -
mektedir. Ekserisinin yara ı ağır o. 
lan 26 yaralı h staneye y tırılınış.. 
tır. tayyareleri, düşm nın 16 avr.ı tay. 

yarcsini dü iırmiı lerdir. Diğer ta -

raftan İngiliz avcı tayyareleri de Ticaret ofisi teşkilati 

""ln k ..... ,...,ım•""· ~38 ı..~ er- eraıetı altında satışa çıko.rılan Tnsarruf B()D().}a.n sa a cdamıştir. 7' 
'"it keseye elver • dir 5 25 ıoo 500 ve 1000 llı-nllk oonolar Jır hç de Jn1111 F.A ı' z ll\ı · • • · temin etınek em ~~::'laıı1 f Bonosu almo.k hem pa-rıaıuza iyi bir !az ~k demeıkttr. 
'' ~ artaıı ihtiya.çlarını k:aırşılııımak için devlee pn.ro. ~; t>Utıin baıU:a - GET : Ri O , 
~ ~<lz;ncnın kefaleti o.ltındadır. Hfı.~1lline mahsııstu~'. ~ giıjelCt'1nden, banka • ~ 

~e a1an.sla.rından, Milli :Ai-ynııgo Ido.resınln resmı sa 

eto·~~;R'i~na. FAİZİ p~ŞİNDİR. 
vadeliler bir senede O/o 4 faız getirir. 

3 ay O/o S ., 
' 6 '' tt " " O/o 6 '' " . hıı~ 12 " tt . ödenir Ye.ni bCr sene vadeıl.• 100 

""'lll 1t ' " " et,inden tendi edilmek suret.ile ~ aıacaksmlfll 
6 \;-~ ~ satın alınırken bono lelyın muk:abl l:Hı" sene N'nra ıoo 100 lira ekte edccek.11111~, 
a a:, "~li no için 94 Ura verecek <Ve buna vereoek buna mutcaıbil n.ıu ı:ı.y sorı.rn 100 ııra oJacaksınız. 
~ 100 .ı.ra.Iık bır bono lçi'n 97fJ 1rra ereoek bUna mukabil uç e.y somıa 

F:. ıoo liralık bir oono için 99 ı;ro "' I M A p A R A O 1 • 
t ~ ., A R A N 1 Z D A . . dı değ smiŞ ve size nyrı hır fay.da emın etmiş. 
> \' alnıak t-çc ·-· • ba~nııuş (kğ:lldir Yıı.ın:.ı ::ı kaya murao:ıat ederek bono fl'J.!zınden yüzde 

e <lo n verdı"'ınız pua her}ıa.ng• bk b::ın 
'~:!.dan pJ.rnya ihtiyacınız oıursn 1 iSk()nto etttreb lir nıZ. 

~lll'ak :va.pmnıc sureti c bonomyu derinoo kasası Devlet kasası ır o 

h nızın ene h 
l() ue\rletin kasası hem s~zin P!'ra ızı, em 

Pt-ak bütllnlilğtinil ve ıstlklfili k ur. 
~ ~lıııtzdekini israf etmeyiniz. Para arttırımz. 
"'111018 bir T • SABB VP B0110SV alınız. 

Willkie yeni bir 
nutuk söyledi 

Ban Franslsko, 25 CA.AJ - San 
Pransı.skoda bir nutuk söylıyen Wen
dell Wıllkle doml.ltlr ki: 

Hilrreyctın müd:ı.faası mUsbct bl.r 
şey olmalıdır. 

Hıtler, hurrlyeUmlze ır.eydım oku. 
muştur. Bir köşeye çekilerek Hıtlcrln 
bize daııbclcr indirmesini beklıyemc
yız. Silratle ona doğru giderek beklc
medığı bir zamnndn karşısın çıkmalı, 
onu şaşırtmalı ve blze hcsab vermesini 
istemeliyiz. 

Müsbet müdafaa. blb ilk fedakarlık. 
lan lcnb ettirir. Japonyanm enerjisini 
başka tarafa tevc h etmesini temin 
için Cınc yardım ~ek ve İngılt.ereye 
yaptığımız yardımı ıld misline, onu da 
bir daha iki misline çıkanno.hyız. şı. 
mali Atlantik inse yollarını h imaye et. 
ınek için muntazam ~ .. nı hava ve de
nız üsleri elde etmeli~ lz. 

Alma.uyanın lspanyn ve Porte
k.ize dayanarak gösterebileceği faa. 

liyetlere mini olmnk için de cenu
bi Atlantiğin deniz ve hava yolla
rını muhaifaz.a. altında bulundur -
malıyız. 

dün cem'an 12 'tayyare düsi.ırmüş • Ankara, 25 (Hususi) - Tica ret 
!erdir. Şu halde Almnnlır di.ınkiı 1 Ofisi teşkilat kadrosuna b zı il~ve
taarruz esnasında t'"n\ an 30 avcı ler yapılmastna dair koordınasyon 
tayyaresi kaybetmi leJdir. karan neşredildi. 

Sabahtan Sabaha: 

Amerikaya 
ne oldu? 

Amerikaya ald bilip lşlt.tfilmlz, O· 

kayııp ötrendltimlz meselede ya ga. 
rabet, ya mubalitıı ııranıak ltiyad 

Daha dün sab:ıh film 1 leri )apan 
•tr dostum bana unu anlattı: 

- Amerikadaki rlnııanın Auupa 
miıfetlil ini Berlinde elime ccçlrdim 
Görüşmek istedim. Kiltfbl bana şu ha 
beri getirdi: 

- Direktör bu sabah Prağdan cd 
dl. Bu aksam Londraya tayyare ile 
hareket ediyor. Sıı.i lıaırn meydanına 
giderken otomobilde kabul edecek. 
Ur. 

haline gelmi tir. Amerikı& deyince Ve hava meydanına glderktn dört 
her şeyin başka t.urliısu, her seklin dakika içinde ve otomob.lde söri. 
birkaç misil bü,yü(:iı, her biıyük • şeyln. şüp i imi halleLUm. 
de bir garibi, t.uharı akla gelir. Hele iş ndamlan Amcriknn ınPSal siste.. 
Amerikan sisi.cm! çalışma, şarkın mini örnek tutarlar. Zaman bir luy. 
minderli, hasırlı, nargileli kah,·eıı \e mettir. Dakikaları israf l'hniyeceğiL 
pazarlıklı mesai elı.linc nazaran ade. Konuşmak, çekişmc.k, pazarlık etmek 
ta otomatik hayat örneğidir. :\"akid yoktur. Fikirler, tekliOcr, davalar 
orada \"akltUr . .laman mt"fiıumu ora-
da başka bir kıymeltlr. aatin değil komprime haline gctirllıp d:ıklkalara 
dakikanın, sanlyeııin kı)metl \"ardır. taksim edll~lşlertllr. Hepsi güzel. fa. 
Bu rekorlar meınlekı•tlnde 'lamanın kal şu ~arbın başındaııb.-ri )Cnf dun. 
kıymetini anlatacak fıkralar işHmi. yada soyleneıı o uz.un etekli ııutuk-
lzdir. Meseli bir şfrltrt dlrelttörilc lıır ne oluyor. Mister R~osveıt, na~
ş lıır, iyanı, gaıı-tecilerı blldı iınls 
mühim bir iş için coruşmeC'e çalışan lnandıtımız Amttlkan si.stcoılnl, >ani 
gene bir iş a.damı nllıavet tılr r;un ı az laf, çok iş ıısuUınu bıraktılar mı! 
kabul edflml , dircklör saatine bak. Bu ııc hararetli mıinakaşa, bu ne a. 
mış ve memnun, nıukbesslnı: zun pazarlık, bu ne edebiyat, bu ne 

_ ooo, demiş. Daha uc dıı~lk~ınj bol lakırdı! 
var. Sizinle uzun, dt•rl11 konu abıllrız.! ~ J c J , 

1 Ve mühim işi bu üç dakika içinde '1ı, A.JIMllfAH 4/UG 
blt.lrip batka ite geçmiş. 
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Ağustosun haftasın-j 
da yeniden kahve 

tevzi edilecek 

Kendilerine zabıta memuru 
süsü vererek bir ecnebi 

aileyi dolandnmıya kalkanlar 

i(""""öi";;·~;?·-·ı 
: --- . . . . . Hiç olmazsa 

Afifenin mezarını 
yaptarahm ı·········· .. ······ .. ·· ... ··········· ... ········, 

r Ba Jela luıhveleTin numara f 
!: a.alile ~en lıtuarltlf- E 
i. tuılclı, ba saretle kimse E 

kalHJuiz llalmıyacak o~ i 
l herhangi biT ihtikiıra da ~ 
~ meydan verilmiyecek i 
''········-······················· ............. ~ 

Şehrimize tahse edilen ikinci par 
ti 800 çuval kahveden sonra birçok 
limseler tıekrıır belediyeye müra -
caat ederek kahve talebinde bulun. 
mu~ır. Halkın knhvc ihtiyacını 
temin mabadilc belediye, Bcaret 
Vekaleti nezdinde yeniden teıeb • 
büslcrde buhınmoftur. Alın'!!.ctık ce
vab üzerine Ağu!9toS\ın il.it hafta • 
mndan itibaren tekrar kehTe tev· 
ziatına hatlanıacaktı!'. 

Belediye yeni k.Mrve tevziatın _ 
da halka mümkün olduğu kadar 
kolaylıklar @'Österilmcsi .iç.in teddk.. 
lerde bahmmaktadır. Bu cümleden 
olarek yeni kahveler numara usuli
le vcn1coek ve Dm9CDin kahvesiz 
kalmamasına çallf'lacaktır. 

Diicr taraftan teYDııUn alaka • 
dar menwriann neureti altında ser 
best bir halde yapılması muvafık 
göru~ür. Kahve satışlarında 
bilhassa ihtikara meydan verilme
mesi için icab eden tıedhirler alına· 
ca'k.tır. 

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

Asansörle y8r 
arasında kalarak 

ezi~en kadın 
D~. !BJyoğlund3. bir kacllni'ın 

feci bir şekilde ezilmesile ıleticelc· 
oıen bir asansör kazası olriıuştur. 

Asmaltmcsciclde 63 numaralı a. 
partımonda TUU8yenehanesi bulu -
nan bir doktora t.edavi için gjden 

Emine adında bir kadın, dün a -
san.9Örle doktorun kabinesine çlk
mak ;sterien, düğmeyi yanlış çe -

Bir ressamla karısını hudud haricine çıkarmıya 
geldiklerini söyliyen açıkgözler, 500 lirayı 
alırken cürmümeşhud halinde yakalandılar 

S ~ye çlk:ı:ı JIJı: Türk tadı. 
w Atilccln CCilllZesinde 1al

nu !i ~i vardı. Bun.la.n!:ın blri.ı.Un 
.lmam, cliter!ıılıı muarcı olduju 
hesaba k.atı:.trsa, cemaat olarak ge
ri1e üç kişi ulıyor. llir rdiJdmh 
«Beledlyeııin kay•dsuhfı tees.<ılll" u
yandırm.ıştırıı diyor. Yerden c-ökc 

Zabıta, evvelki gün kendilerine me- yırtar ve sizi bursda bırakınz.ı kadar hakkı var. Yalnız, kayıdsı:&.. 
mur sttsü vererek ecneöl bir aileyi do- Az evvel sivıl zabıta memunı oldu- Iıtı ı.ade Belediyeye yükltmek dof. 
landımıağa kalkışan Uç açıkgımi cür- tunu söy!ıyen ~u ad~mlnrın ku:a. tıir ru detil. Bu kadmm 20 tane arka-
mümeşhud halinde yakıılam~tır. zaman .zarfmda işi bu tarza dölonüş daşı mı yoUu? Onu vaktll.e aıJrış. 
Beyoğ:lunda Ağananıamındıı 51 nu- 1 olmaları resBamla karısını btisbtitün lamış, alnından üpmüş muharrirler, 

maralı aparl1I11andn oturan ressam ve ku:ş'kulandırmış ol~ ki; teklıfi ka- edlbler, perestişki\rları da mı li:nluaa 
mütea:tdıid s.banos'\ın dairesine ev- bul eder gibi görünerek şu cevabı ver. dı? Bu çok !:lazindir. Yalnız Afife 
veJki gün Uç kişi 1reıereıc mühim bir mişlerdir: için df"ğll, laeplmiı:, ı.an'atkarlan-
me.9eleyi ~klerinl saylem!r,;ier- c- Hay, hay size bu iş icln SUO lira mı.ı, mü.nenerlenml:ı ve bir kelime • 
dir. vereblliri2. Pakat şimdi yanımızda bu ile bu vaziyet cemlret için hazindil". 

Ressam Uı.rafmdan büyük bir nl"Zll- kadar para Yok. İki saat sonra bize Eğn rahmeUI kadının nıhumı ol. 
ketle mi.satir salo!luna Rlınan ziyaret- uğrayın, takdim edel•m, .. 'O sun tazlb etmtnıek lstiy1>rs:ık, bari 
il rd b · sab ı öyl ona bir mezar yapmalı akıl ede-

ç e en ırı, anosa şun arı s e- Bu sureUe işi sagl:Lm:ı, bsğladıklan. • Um. Yalnız tiyatro tarihiııdt' df'ğll, 
miştir: nı sanan bu üç cttretltAr soyguncu, iki içtimai lnkıliblll !layfalıırında da 

c- UçilmUz de sivil zabıta memuru.. saat sonra teıaar gelme.it üzere apar-
kendisine yer 7apan ba kadının 

yuz. Aileniz Karola ile sizi hudud 11&- tımand&n nynlmı.şbrdır. bari topraktaki yerini belh edelim. 
rfcl etmek !çın crnır aldık. Bu husus- Bu garib ndamlar, npartmıa.nı terke- Buna da. ihmal wersek hakkımıs-
taki evraklar yanımızdad:r. Bu akşam der et.mez, SaOanos bir otomoblle atlı- da k.eııdJ keodinılu atır btiJciiınler 
İstanbuldan sevıtedileccğ!nlze aörc yarak doğru Emnl:ret Müdürlüğüne vermemiz ıi&nn cell'eektlr. 
şimdıden hazıı1aaınız.ı gelmiş ve cereyanı hali aaka<lru"lara 

Ecnebi ressam !>u vıWyet k•~a btitün tafsllAtile anlatmıştır. Ol ur mu? 
büyük bir telaş ve heyecana kapılarak, Deıiıal faaliyete ıeçen zabıta me. .) 
meseleyi o sır:wta apartunıı.nda bulun- murle.rı, iti saat soara par!\ almak Ü- '-···----··-·--· ............ .. 
makta olan ka.rısınıı. anlatmıştır, ııerc gelecek olan do1andırıcılan suçils-

Patat ook. zckl bir kadın olan Kato. tü yakaıamak lçm apartımrm dairts!n. 
hı ıcocasınm bu t..el~şına iştirak ctme- 1 de tertibat nlarıık açıkgözleri bekle
miş. meçhul ziysrelt,;Uerın bulunduğu meğe be.şlamışlardır. 

salona gelerek onlara: ı İki saat sonrn bu üç açık.gözden lkl-
u- Haklumızdakl evrakı liıtten bize si QPart.urnuı ltaP\Slllda gözükmüş, 
~ de işin ınahiydini öğrenelbna bunlar ressam tarııfmda.n karşılanarak 
deınl$t1r. j nyni nezaketle salona alınmışlardır. 

Kadmm bu beklenmedik sorgusu, Uç &W>anos arahmndaki mutabakattan 

Bakrrköyünde garib 
ve gürültülü bir 

hadise oldu 
açık~ bir hayli ş;w.rtmı.ş olmRla bahsederek 500 llrayı bu ndaınlara ?e. 
beraber bunlardan blı1 vazlytt lı:urtar- rirken, mcmurlr saklandıklan yerler. Bakırköyünde, evvelki gece or -
mak için fll :ııold.1 ldarei telam et:niş. den çıka.rot bu iki k:.şfyf ctırm~ud talığı telişa veren ~u.l'l.> ve gürültülü 
tir: halinde yak.alıı.mışlardır. bir hadise cereyan e!mi~ir. 

c- Madam! Bu evrnklAr gizlidir, Emniyet MüdürlliğUne 1retırilen do- Süruri ve Ömer isımlcrinde iki 
herkese gösterllcme..,." Marunaf!h trl.'ııışa landıncılann mu:ırnelecllllt yapan arkadaş sahil gazinolarından birin
kapılmaya JiiEum yok, btz sizin işfnızi Rüştü ve Hlday~ adlarında 1k1 ~aıu.a de o.tunu.larken sarhoşluk saiitasi-
başka suretle ha1lederi;ı;.-. ok!Uk.lan anlaş:lm~tJr. l k ı d B 

«- Nasıl haJleders!nlz?"> ttcüncil dola'ldmcı da dttn zabıta ta- c avgaya tutuşrn.uş ar ır. ll si • 
c- Bize 500 lirıt verirseniz, evratlan rafından yakalanmıştır. rada Oaman )aminde üçüncü bir 

tahıs da yanlanna gelerek, iy. mü. 
dahnlc e\miştir. Bir aralık Osman 
tabancasını çık.arznış., Süruri de 
elinden. kaparak, ayn.i tıı.bnnca ile 
ateş etm~ir. Osman da hiddete 

Orozdibak bavul 
ihtikarı yapmış r 

J Bir amele tren 
altında parçalandı 

Bahçekapıda Orozdibak mües - Evve]ki akşam. Haydarpaşada kapılarak Sürur.iyi itmiş ve denize 
9C8CSi fahiş fia.t.la bnui satmak su· bir amelenin feci Lir ş.ekilde çiğ • yuvarlamıştır. Etraftan yetişenler 
reti~ milli korunma kanununa mu. nen~le neticelenen bir tren ka. Süruriyi sırsıklam bir halele deniz.. 

vinniş. aaaneöılc zeın:n arasmda 
sıkıtarak vücudünün muhtelif yer

leri ebemmiyeili aurcUe y.ralan 
ımttır. 

halif hareket etmek iddiuile adli- z.ası olmuştur. elen çıkarm .~lardlr. 
• yeye verilmişti. Pendik.ten Haydarpapya gelmek Bu hadise diin adliyeye intikal 

Kadının feryadına kopn apar 
Uman mü.tafıdcmleri, •vallıyı bu 
leci vaziyeUen aüçlük.le kurtara -
bilmişlerdir. 

Müesseıe aleyhindeki iddia müd te olan banliyö treni gar deposu ö. ederek, uliye ikinci cenda yapı
deiumumilikçe etraAı bir srette nünden geçerken, o sırada bir iş lan dunıtma neticea.inde Süruri 1 l 
taLk:ik edilmİt ve netioede suç sa- :için depodan dlfAnya çıkan amc - gün, Osman 3 gün ır.üddetle hapse 
bit ~örülerek., .hihleri ihtikar su- leluden V alı.aha ~rpmııtır. mal\_ku medilmişlerdir. 

Emine, ifade veremiyecek. bir 
halde Beyoğlu ha.tancı&İne kaldırıl. 

mış, kaz.a etrafında tahkikata,. baı
laınmıŞbr. 

---------o-------
üstad Kamil 

Akdikin cenazesi 
merasimle kaldırıldı 

çundan a&Üye 2 nci ceza mahkeme- Çok ani olan bu aadme netice -
sioc aew~erdir. Duf'llfDlCl - sinde Valıa.b maltinenin altına düı 
larına bugünlerde başlanacaktır. müş, feci bir tekilde çİKnenmit ve 

Ticaret ve zahire borsası 
yeni idare heyeti 

Ticaret ve Zahire Bonıa.tndA ye• 

ölmü~i.iır. 

Kaza etrafında :ıdliye ve zabı
ta tahkik•t yapmaktadır. 

Altın yükseliyor 
ni ideTe heyeti eeçimi düıı yapdmıt- Altın fiatle.rı, diln d~ 25 kuruş ika
hr. Bona •lonunda h~ZJrlanan dar yükselmiş ve bir altın lira 26.10 

_J • ı O d l 3 k d llra.yı bul.muştur. 2-l ayar bir IJ"&m aan~ğa saat an e a aı, külçe altının dünkü kıymeti ise 339 
seçjme iştiıak. bakkı :>lan horsa a-

la 1 
• kun.ı.ştur. 

boneleri ve simsar rı rey cnni at- -------------..._, 
mışlardır. Seçime Tıcaret Odası ( Küçük Haberler ') 

Dün vefatını teessürle haber ver meclisinin seçtiği heyet nezaret et- _ J 
.ı:..:r.:-=-, Güzel San'atlar Akade - 1 ~ - d 1 • 
~·...... rniş ve öğ eaen soonı a rey enn * Maarif Müdürü Tevfik Kut Ma. 
mısı Tezyini san.atlar profesörü tasnifi yapılmlftlr. arif Vekaletinden b!r ay mezuniyet al. 

meşhur h ttat Ahined Kamil Ak - Bu yıl yeni idare heyetinde ça - mıştır. 
dikin cenaze3İ, dün merasimle kal- lıı.şm~k üzere aeıçiknler: Nuri Kozik- Kendisine Mu~vın Faik Öz vekalet 
dırılınıştır. oğlu, Şerefcttin Alemder, Nafiz edecektir. 

Cenaze, öğkyin, Fatihte Gekn. Özalp, Mcıhmed Kınacı, Hiimi Gür * Belediye Mezarlıklar Müdür Ve. 
bevi ortaokulu karşısındaki evfo - gan, Nurettin Bahan, Eidalettin kill Kemal Pcrscn Florya pll\jı id:ıre 
den alınını~ talebesinin ve kendi- Teldnerdir. . . . •V• m.Udilrlüğiine ~yln edllmlş ve dUnden 
· · 1 · ll . .. .. d F tih Ticaret Odası meclisının seç.tıgı itibaren ,Yeni vazifesine b~amıştır. 

sına aeven enn e en ustün e il M d F K · Akt d 
· • etiril" ·~· B d ura urtun ve enm ar a 

1 
* Aksar0 vda oturan Sezal adında canusıne g mıli'.ır. ura a cena- . ·ı ,ı._ L d kl ""' 

.. idare heyetine ı.•ına111. e ece er ve bir çocuk dün Şişhane cııddesimlen ge-
~ n~ k.~'lm:hcd-c~h~mha F.~u- bu ,ekilde teşekkül edecek heyet• çerken, şoför liayrinln idaresindeki 

e goı.u _ı, C"red·t-=...a:. 1 iaıtira tg • Ağuıttosun 1 inden it..i.baren faaliye- 1900 numaralı otomobilin çarpmnslle 
hına tevw 1~· te gf!i;mİş olacaktır. baışından yaralanmıştır. 

Cenaze merasimin~ Güzel San.. Yaralı ('OC'Uk, Beyotlu hastanesine 
atlar Akademi& talebesi, bit çok Odunla baımdan yaraladı kaldırılmış, şoför yakalanarak hakkın-
-!:l..-1. - guzı·· ·de z.evat, d~·tları, 1 da takibata 'başl~~tır. ,.........,... .. ... ""' Pangalbda oturan Mehmedle, ayn 
ve bayranlan hazır bulunmuşlardır. yer sa!tinlerinıden Vehbi bir aJaC'llk 
Cenazeye Maarif Vekili Hasan Ali meselesinden nyga etmlG]er, bıı U5Jla. 

da Vehbi odunl!l Mehnıedi başından 
Yücel d.e bir çdenlk g:_öndermiştir. ağır surette yaralamıştır. 

* Maarif :daresl tarafından şehri
mizin muhtelif semtlerinde kurulan 
ilkokul ke.mp taJ.<>be1rrl diln Pcnerbah. 
çe mesiresinde blr açık havn m~amc

Memwna Cenabı Hakkın rah - Yaralı tedavi altına alınmış. 
metini cülor, ailesine t.az.iyetlerimizi yakalanarak hakkında takibata 

carih 1 resi vermişlerdir. 
baş.. MUsamerede tal~ velller! ve maa-

aunanz. Janmı.ştır. rif erk!nı hazır bulunmuşlardır. 

. 
İstanbul adliyesinda 

terfi edecekler 
Terfie layık. görülen hakinı ve 

müddeiumumilere aid liste hazır -
lanara.k Adliye Vekaletine gönde -
rilmişrir. 

Bu liateye göre, 1 İnci ağırccza 
azasından Salim Başol, icra hakimi 
Celal "l"ürkgeldi, icra hakimi Nail 
Topuz. Şile •hfıkiıni Muhlie Şen, Fa
tih J inci sulh hukuk hakimi Rnhi
rne Öge, Galata sulh ceza hakimi 
Nusret Bilgin, Adalar sulh ceza 
hakimi Niyazi Karkazan, asliye 1 O 
uncu hukuk hak.imi Kazım Su~a, 
asliye 7 nci hukuk hakimi Nail ln. 
ci ÜSküdar müddeiumumi muavini 
ş;vket Teoman birer derece terfie 
hak kazanmışlardır. 

o----

Raporsuz francala 
ıatıyerlannış 

Fırınların teftiş"ne ehemmiyetle de
vam edilmektedir. Belediye Reis Mua
vini Lutfl Alc90V dün ÜSk:tidar ve Kı
sıklı fınnlarındl\ teftişlerde lbulurunuş 
ve fırıncılara ıcab ede.'l direktifleri 
vemılştir. 
Diğer taraftan BUyük!ldada bazı 

rrancatacıla.rın ra.poru olmayanl!lrn c!a 
!ran<:alB sattıkları tesbi~ edilmiş ve 
haklarında takıbata ba.şlanmıştı. 

Müfettişler tarafmda:ı bu hususta 
yapılan talıkbt i!onal edl~erett. netice 
bir raporla Beled;yey.-? blldırll:mıştır. 

emmuz 

Belediye, mezarlıkları 
imar etmiye karar verdi 

İstanbulda 400 mezarlık bulunduğu anlaşıldı, 
tarihi taşlar toplanarak bir yere konulacak 

Belediye mezarlıkları imar etmeğe 1 bir va.zlyet.te 1Julunan bu mezarlıklardt 
ve bunlan ba!amsızlıktan kurt.annağa tarUı ve san'at bakımından haki~ 
karar vermiştir. Alll.ka.darlar tarafın- kıymetleri olan birçok taşlar bııhJJJ• 
dan yapılan tetkikler neticesinde, ma. maktadır. 
Dalle aralarile cami avlularındaki me. Yapılan tetkikler netlccslnde tı1I 
zarlar da dahil olmak llzere şehrimiz- taşlardan bir b&nı bakımsızlık yÜzuıı. 
de 400 il mütecaviz mezarlık olduğu den harıı.b olmuş bir kı:mı ise oüs:bil-
teshrt ~ilmiştir. tün ortadan knybolm~ur. 

Beledıye mezarlıklar müdürünün Beledıye, mczurlıklarda birer kitabt 
reislftt altında kurulan bir heye: bu kıymethıi haiz oıan bu taşlardan baZJo 
hususta llwm gelen tetkiklere başla- larını mua~ bir yere toplıyarak mıJ.o 
mışt.ır. Mevcud mezarlıklar bu heyet hafaza et.metle karar venn!şt!r. 
tarafından yapıl.acak plAn mucibince Diğer taraftan mzarlıklnrın etrafl-

ı 
umumi bfr tas:ut'e t1bl tutulacak ve na da 1,5 metre Yilitsekl.ğinde duvat• 
her ~mtteki mezarlığın yerlerll ald ıar çckllecakUr. 
oklugu, tarihi d:::1"i gootercn birer reh-1 Ml"Zarlıklarm iman için Beledift 
ber h~ırlnnaca .... ır. bUtçesinden ayruacak tahSıSat miktarı 
$ehrın muhtelll sem.Uerlnde dağınık allı.kadarlarca tesbit edllmektedır. 

Askeri vaziyet 
Dünkü tebliğlerden 

çıkan mana ·ar 
Şark cephesinde Stalfn müCafaa sa

hasının yarılmasını tr.taç eden hare. 
icat esnaııında bu sahanın bazı nokta
larında muht.ellf ehemmiyette Sovyet 
kuvvet.lerfnin kuşatılmış ve muhasara 
altına alınmış olduğu ve bu kuvvetle. 
riD kurtulması !çln gerek kendileri ta
ra.tından, ııerck.se diğer Sovyet teşek.
ktlllerl tarafındao ya.p1'an t~bbüsle. 
rin neticesiz kaldığı bundan evvelki 
Alman tebllğlerin<fc blldirllm"ş idi. 

Evvellsl gün oğleden sonra ve <1iln 
yani 25 Temmuzda ~ledm evvt'l Al
man t.,ışltı.-mandanlığmın mutnd gfin
lilk teb!lğ'!ere ıllveten neşrettiği blrkaç 
hususi tet>llğUe bu kuvvetlerden, bir 
k~ günde...,.beri ~vyet tebllt!erındc is
mi ~en ve Witet>skln 100 kilometre 
k!Mtar şimalinde bulunan Nevell mın
ta!casında bulunanların 22, 23, 24 Tem. 
muz gilıılerlnde mııtlM!ıu pek ili;tünde 
maktul ve mecruh verdirilmek ve 
20.000 e yakın esir ile pek b[lyük. mik
tarda top ve malzeme Rlınmak suretile 
bnha edlldlltl. kezalik M oRnf!'V clvn. 
nnda da buna yakın bir muvaffalraycı 
elde edller k 15,000 Sovy.ır:t esırııe ıoo 

topun vesair ınaizemenln ahz ve fğti. 
nam olıJnduğu blldirilmiştl'r. Ke:zalilc, 
m~madi hava ta<:ımıztarında p& 
çok Slvyet tayyaresi t.ııhrlb ~lldiği 
gibi şimalde Peipus gö'U üzernide ve 
cenubda Dinyester neıhrl mans:\blle o. 
desa limanında ve en ş.malde $ mal 
Bu:zdenlzlnde ve Murmansı: bölgesınde 

mütea.cldld vapurların batırıl<bğı ve 
hasara uğratıldıtı ~ illi.ve edilmiştir. 

Paltat, dünkü yıml 23 Temmuz tarihli 

millere ve işareUere nııı.llk olablll 
bunu mühim bir muvaffakiyet tel~ 
etmeklığımlz lhımdır. İşte bugUnkil 
Alınan • Sovyct harbinde vaziyet. aşa
ğı, yukarı bu mü!Ahazaya uygun b 
şck1ldedlr. Sovyet muknvemetl, ne ka
dar şiddetli ve bunun kıırşısmdn .Al· 
man taarruzu ne kadar bati olursa ol 
sun. eğer Uzatşarktı\ Japonya, ist 
şima.le, !sterse cenuba doğru olsun, b 
harekete geçerek demokrasi ct'phesfl 
çatışırsa şimd.ye kadar şlmaIJ Fra 
ile gartl Almanyaya karşı hava ta.ar 
ruZ.::mnı sıklaştırmaktan başka mil 
slr bir harekette bulunmamış olan 1 
gllterc o ?.aınan böyle bir hareketi Jl 
yapamayacak oir hole gelecek ve mü 
tetik ordular da Sovyet orduTh 
anulan veçhlle imhaya mu-;at'fak ol 
masalar bale pek büyük zayiata dile 
ederek: Wolga • Ura! havalls1ne sfirt' 
bılcteklerdir. 

Vaziyetin 1812 den farklı oldıığull 
tekrar meoburlyetlndeyiz. O zam!!' 
nıotör Yok 1di. B inaenaleyh petrol el 
harb ...._,n.... .u-aaı krrış:nn.mıs iti 
Bu s e, tnt.crnc- 1 
nn tazyiki karşısında Uraı _ o~:ı 
hatt.ma çekilerek birçok diğer ha,,
ihtiyaçlarile birlı ktc p•lroUerındm 
maıhrum kalır ve bir tarnu.an da 
zakdoğuda Jaı>Onya.nın tehdidi ıt 
girerse Sovyet RusYanm ne k~ıı.~ C 
tin bir duruma düşeceği kendıll Y 
anlaşılır. Emekli Genef'1 ,.••'' .... ......................................... 

VEFAT 
mutad Alman tebliginin şark cephesi Be~u bi.riI:ıci sulh lmkuk Jl• ce 
harelcitına ald ol!iln kısmı gene muh- K.ndri Sezen dün vefat otıınişlit~ 
tasardır ve sadece KL&lorduyı\ karşı nazesi bugiin Cunın.r"..esi, ~f> ıe ıı 
girişilen haıekAt.ııı ıulmlc devam eyle- şında.lti Te.;ıvild(ye caım.tsindeıı ~ld 
dlglni, M06kovanın da dördilncü defa ma:rulıl müteakıb saat 13 dc ı ~ 
bombalandığını ifade etrnektedır. Şark la.rıak FerilkÖyun·· deki aile ]taJ>rlS ... o 
cephesiDde Alman ve mlitte!lkleri or. cı JV' 

dularının başladığıı ikinci büyük. taar- na demooalecekttr. Kederdide 
ruzun on üçüncü gününe aid vekayil ne beyanı taziyet ederlz. 
bildirilen tebliğler arasında yalnız bir ~ 
tanesi biraz mühlmcedlr ve Podolya- o 
da ııerliycn Macar ordusunun Bug neh. ı R A D Y 
rinln yll'.tarı kısmına vasıl olduğundan _ 
bahseylemektedlr. Macar ordusunun 941 "" 
bu bölgeye vfı.sıl olmıısı demek, yukarı Cumartesi 26/7/1 ır· 
Bug He Kiye! • Zltomlr havalis'nde 7.30: Saat ayan. 7.33: Jd~ 
muharebe etımek~e oldukları dünkü 7.45: Ajans haberleri, 8: Jd 30: .. 
Sovyet tebU~inde de blldlrılen mühim CPI.), 8.30/8.45: Evin saati. 

13
j3 ~5 

Sovyct kuvvetle .. n::ı crnu'l kanadla. ayarı, 13.33: Türıtçe plO.kl ~c 
rından da.ha ziyade sıkıştırıiması, de- Jans haberleri, 14: RiY !Jlt 
mektir. Dünkü ~ovyet tebliğinin ifa.1 bandosu, 14.45: TUrkçe P~ıs: 

1 
desine göre Smolens!c şarkındllki du. 15.30: Dans mUziğl <PJJ, JJt' 1 

rınnun da Sovyetır.r lehine 01madığı ayarı, 18.03: Kan~ şar~ııd!"ı:' 
anlaşılmaktadır. Onun için dünkü bük. Memleket !PQStası, 18.40: ıS· 
mümUzü bugiln ancsk teyld eckoeğlz: orkestrası, 19: Koo~n. 1~;.r' 
Şark cephesinde vaziyet. birçok tek- caz orkestrBıSı, 19.30: sat !~ 
nik sebeblere zamlıneten Kızılor~u- Jans haberleri, 19.45: çifte 10 n2° da çok şiddetli mukavemeti do.a- RadYO gazetesi, 2o.45: So~ • 
yıstle biroz bati dahi olsa Alman ve 21: Ziraat takvimi ve tol' ı • 
mUtte.rikleri ordula.-ını:ı lehine inkişaf. sullerl bOr.ıası, JJ.10: ])itil ~~ 
tıı berdevamdır. Alman ordusunun leıi 21 40• <Günün me.ct 4 
stratejik kııblllyr.t ve meharetfni iyi Radyo 'saı~n orkestrası. ~ ıp 
bilenler, bu ordunun tahmin hllo.!ında yan, ajans haberleri, bO 
rastladığı manialar ve mukavemetıer yo salon orkestrası. fi 
karşısında llkönce bıraz duraklasa ve ~-
lrgiL~ bittı bunu süratıc tellıflye medar I bOf' ./'. 
olacak yeni tedbirlere hiç vaki' geçir- sta n bu 1 ,,., 
mckslmı tevessül eyl\yeceğini deme.! -····.-/ 11ıt 
teslim ederler. Yalnız, birkaç defa ba- 2517111Kl aı;.ı:ıış _ ~ 
his mevzuu eylemiş olduiumuz veçhile 
müttefik ordula.nn hu d~fn demlryolu 
vacll'etl Te bilhRssa c phelcrinln arta. 

Pazar Ola H san Bey Ciyor ki: Yeni çıkti ' sında kalan genış Sovyet demiryo11ım
nı normal genişlı~e lndlnnek için bil- 1.ondn 
yük bir zaman ve siy sarfı mceburl. Rew-Yoıt 

HaS~"l Bey - Fazla hızlı 
gittiği anlllŞlhyOr. Şimdi 
bir~ otursuıı bakalım 1 

Türkiyenin en mühim eseri 

Değişen Dünya 
A. Hamdi Başar 

• Harbler ve 1htl~ller • Kapi
talizmin doğuşu ve batışı -
Yeni dünya nizamının ana 
ıprensiplcri. 

- Fiatı: 8-0 kuruş -

yetinde bulunmaları, ittihaz edecekte. 
ri yeni tedbirlerin net!C<'Sinın beklenil
diği veyahud daha doğrusu nlışılmıs 
olduğu kadar süratle tahakkuk edeme
mesine scbeb olmakatadır. 

Dilnyadn ve hnyııtta tam manasne 
kat'iyet yoktur. Her ~ nlsbl ve izafi
dir. Bu sebeblc herhangi bir meselenin 
netJoesl için, riyaziye meseleleri hariç 
olmak ilzere, yüzde yfız şöyle olacak 
diyebilmenin imkiını mcvcud de~ldlr. 
Bu sebcble, b\r meselenin netıecsınin 
yüzde deha (&Bl:ı. ihtf.z:ıal ile ŞU tamda 
tecelli edeoettnI blse .aylcleblıectk ~ 
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26 Temmuz SON POSTA 

( __ R_esimli hik_Ay_e _l I MONOLOG 

Yağmur başladı Amcainın 

Bordino harb sahası 
baştanbaşa cesedlerle dolu! 

Yazan: llaaan Ali Ediz 
ı 

11 -

~-

' • 

Bay Doğan ınca.ctan bizar olmuştu, 
durdu, başından şapkasını çıkardı. 

, . , ~ 

Bu esnada yukarıda biri çiçek sulu
Jordu. 

Bay Doğanın başına blrkac damla 
daınıadı. 

- Oh ne ala yağmur ba;slı.vor. 

~bu ne hal. 
Şapkasını tam saksıların altına ıu:

muş, 6&Pka su ııe dolmuştu. Başına 11• 

Yince ne hale geldıAi m al!lm • .................... ,,,............................. ' 
f Geçen bilmecemizde f 
i kazananlar ~ 
E Geçen bilmecemizde _k~ .- S 

1 
nanların isimleri Pazaıtesı gunü : 
cıkacak sayımızda ili n ecUJe - S 
celttir. H ed iye kazananlard an S 

: lstanbulda bulunanlar, hediye - : 
: )erini Pazarteai ve Pcr§cmbe ! 
İ günleri idıuchanemizden ala _ E 

1 bilirler. Taşrada bulunanların S 

1 hediyeleri posta He adrc.lerine E 
• R"Önderilir. S 
~ ............................................ ./ 

Bay Doğan arka • 
daşı Bay 1Jımmr ıı ba_ 
şına su dökmü§tii. Bay 
Du,.c-:ı intıkam ataca • 
fiını söylcmi§ti. Hay 
Doyan: 

- Olur ammfl su • 
?ı1n başka bir şey l-11)

~=r.rsen 1ıo1csızlık €tmi-§ 
o! ursw1., de :li. 

Mevsim kıştı, Bay 
Dojmı, arkada*ı Bay 
D1.:ranm evinin önün. 
een ~eçiııordu. 

- Su cllkcc<.?k diye 
d iişilnrlti.. ,ı•::·ı'ki ne ı·r. 
k1r, arktJmda nmf.am· -
b ela var. Su gcÇml":. 

Bay Duran gece 
p.?nccrenin C:ışın:ı koy. 
m.1.ış c;lc!ttğu leğeni tPTs 
çcı.ıirdi. .t\ ı.?ğ<'nde ha -
kikt~tcn ru ııardı. Fa • 
>etıt su ~o{hıktar, dem • 
muş buz olmU§t:t. 

Bay Do_ğar. : 
- Anıaıı ba§nn kı -

rıidı' Tas mıd.r nedir? 
di1ıe baUırdı. 

-Bay Duran da 
§ırd;: 

__ 'l'n~ deği!. su, am-
m:ı donmuş su. 

uson Posta,, nın 
e debi romanı 

ne karıştınn!~la~dı. T~m. bu aırada projelerin maketler:i birbirinin üs- fikir parçalarının büsbütün hik&. 
da usta.~aşı ıçe ı ~ırıbmııktı· lı gög-ıü tüne devrilmişti. Artık ben bir a- yemle alakası yok değil., 

B ın yarı ham a I§ ' J · d'" ·- _A_ "l •· d b k U b ·· ·· d k _ u, . ' d d Gözü hemen me erun uşuncoı ecegın en aş a sta aşı, onum e arıştırılan çi-bagrı açık hır a am ı. 1 d"" .. b k .. 1·· 1 ) . • b d 
"li . H"dd tle baş ucuma di· şey er uşunemez, aş a turu mu. e en ayırrnaga ana yar ım ediyor 

b~n~ ı .. ııtı. 
1 

e amele bekliycmezdim. Çünkü, kapı bir taraftan da beni dikkatle Lf!tkik 
k.ilrru~.Nedir lbu kepazelik be .• şu yoldaılarım böyle yapıyorlardı, büy ediyordu. Gittikçe tnvurlarındaki 
.. .~' bak. Balıkpaznrına çev.irmig Je mukabele görüyor, kufiir yiyiyor, ha!Pnlik, yüzündeki. nemrudluk da 
onune ' · · · l rd H k"k h il 1 -sin burasını .. » azar ışıtiyor a ı. a ı at aya e- ğı ıyordu. 

Ya.zan: Nu•ret Sala COfkun Etraftan k~s. kıs_ gülüydorla~dı. rimizdtt.ı~~- ~kd başkak, 1hn~k·a1 t, d tasMav- Sesinde eaki hiddet de kalma-
27 . . d •. . Birkaçı gülmesını açıgn Vl'r u, ıııa- vur e gımız en ço ar· ıy ı. u. mı§tı: ~-- - - ·ıd b h Lırdenbıre egış.ıver- b'--'--" 1 . ) .ı_, ••• ı_ k ~ h . kA L ._'\~'rtı abrikaya yaya gı ~n u ava retleşmder, ın.ıır erme ses enme. nıtı:, ıntıva etmege, azım ·~r o «- Haydi, dedi •• doğru dürüst "'l~ ancak hava karar -ısaat uzakta ~l~l ~ ·arım saatl;k dı: b k . 1 b ne ler başladı. Ustaba,ı onlara da kız- mab>a bu kadınlara bcnzemegc ça- çalış!» ~ h"~rn-a gelebilirdi. Za • diyordum. Ug eym .) vardı. Yal «- A, k.arıya a a,>o: h ud mı tı: lışmalıydım. Fakir bir ailenin kı- B" . 0~ ~~~c%m, minderin üstünde bir dinlenme zamanı::ıız ahud bir gurur! Sanl:ı P8:0~ kı~ı ... ~a e u d~k ~ı- Ne oluyorsunuz:?.. Kadın- zıydım. Lakin iyi örnekler görmüı, ır ker~ ~a:h~ ~ıkkatle baktıktan 

th. l°ll lıılc d"' ··,. oturuyordu fabrikanın avlusund ' y k ·ı..· 'cBu kadar kendim begcnmışs , l L d"" d"" d"" •. Al" . . .. kl •. - d . . . sonra çekildı, gıtti. O çıkar çıkmaz 
.-"td ~· u;mu,.. · . . b' J kma e meg d · · :? ıı ar ~amamma on ur unuz. ı - ryı ome er gore gore e ıyı yelJŞ- d f b' w r.ı,;.;· y~'~iôm;n bilo fuk~n~a b~L d~v.". ~~b';'d;ck•~' ;.ı.,mağa b.•,. gı.o ·ı~rt· aı~h:.:ğ: 1,::ı=nJ,~' ı-İiç ~ııab hcpbtfain ycvmiycWnô k«. mi,, 1.,.., bh inoandtm. a ehaK :• ~.ı:u~tu kaplhm~~t: 1· 
tıldı~1 Yatla~~ ~a~l?ştl~. e e ık::= ~rJ:r. B~ mesai akşn~ın 8 :ı~~ 8:~~i aç~~:rmıyordum, göz yaşları.,tiririml» . . . . .. • . Her şeye rağmen, böyle bir akı- aya~-;- eva: ·~~ ;a.. erı n e 1• l'ıık ı .rıı a;, I 

1 ?ı lçın ış~nd .n. ç b"" kad ·u··rüyor tekrar bır Gaa . . akıtıyor ıztırabımı göster Bu tehdıd tcsınnı costernuştı. bete düşeceğimi aklıma getirme- g § ~ · ~ Ql ""'.Y edı B b" m 1ç n u- ar 
0 

' d"" ·· dum mı :ıçıme ' Sc d k ") · • O k H d' cÜd ) ltıtık t fclak : u ızı • k 1 yolu yürüyereke eve onuyo.r . ı·. meğe çalışarnk iBinıle me§gul o. s, sa a esı mı~tı. • te rnr bana miştim. Fakat mademki düşmüş - «- ay ı, e er ruşcn .. pay. 
ile '· . Sah h~ttı. Ou parasız da. Ç k yonıcu ' çok sıkıntıl ı bır ışlı~ lrae dum döndü: tüm. Benim içimdeki beni öldürme. dosta kapıda bulu§urlar artık!» 
t: ı ıap a •ilra kadar uyuma an o . .. 1 kadın ça ı uyor . .. 1 k . D ... d"" .. 1 Y 1 k b" "l d H 
l ilıt 8 llca~hrn . d"" .. d""k Sata Burada tip tıp yuz erce b" I knıa Lakin bana knrşı du~an ı gıt- «- ogru urust ça ıŞlrsan ça· li, yerine bnşkn bir ben ikame et• «- a ancı tan ır ag a ı. e. '11~ a\tacat- h'.~~. uşun u · rk bu: 11yordu. Hemen hepsi. h 

1
rd 

0 

bu tikçe büyüyordu. Sazan istihza umu lı§lrsın. Yoksa göz yeşına bak- meliydim Kolay değil Selma bul rifi büyüledi lbcl» 
f::t

11

tl'?rd~İc ıç ır ıeye ma 
1 

ekmek için didindiklen 1 a dıe, Bir: mileşiyor, bazı ııfnk mahalle marn, kuyruğundan tuttuğum gibi İnsan koİay kolay kalıp cfoöi .. tire- Bu kadınlar benden ne istiyorlar 
Ço Caj • k hat durmuyor ıır . b . . . d h d 1 .,, " Kı ~llcuJi.ı .. aabıı.htan itibaren babaT?• r~da ?~ ~ i orlar, uııta başıları kızları, . aıı_ımı çevınşım .en, ya u atarı.m > •• . • miyor. Deri değiştiren bir hay"an dn skanıyorla~ desem, sebeb 
it it ~c kRdar tahb olmadığı hıç bırlennı çe ::ı: amıyorlar, türlü de herhangı b_ır _ııebeble yerım~e~ kc:ıl- Bır şeyler 8?yle~ek, kendımı mü gibi, ruh değ" tirmek imkiınslz. Ba§- yoktu. Şunlara bırkaç aöz aöyliye. 
, "cflııi almadı. Ona ıhiçbir kimse aralarında P • ş lar hatta hazan kışımdan ıstıfade ederek, onumdc- dafaa etmek ıstedım. Fakat ağzımı tan aşağı hüviyetini değiştirmiş in- yim dedim: 
:- ~lk Yordu. Hammallık yapma.. dikodula~ ~a~7~r ka~galar da olu. ~ ifil karıştınyorlaı, s~nrn ben ge. kıpırdatmağa muktedir değildim. sanların bile eJki benliklerinden iz- - Hanımlar! 
..,;, t\j~~k ~ğır yükleri kaldıramı· aa~:~ç~r:~ızd! her yaşta, her llY- lıp ımşırın---. hep~: bı~de~ k~hkıı.. Yalnız gözlerim dile gelmişti. Yaş. ler taşıdıkları muhakkak .. İşte mc. Diye başladım Jtıfa .• ses.imle b e-
l ~İYo:r _ışlcrdc de ona rahat yo kızlar ve kadınlar vardı. Ben ha~ı. atıyorlar, ntolyenın otesınden lar yanaklarımdan yuvarlanıyordu, sela ben .. başımdan hiçbirinizin Ü. raber, her tarafım titriyordu ı "irıd • ıskelel d pazar yer. nette b k" en duru- bensınden sesler yüksel" o d b ·· ·· "d" 
itil rı b . . er en,. • h ümkıin merıt' e çe ·ıng B ıy r u: aşımı onume eg ım. mid etmiyec<"ği facınlar geçtibri, na- Uğultu bir an içinde kesılivcrdi, a le ko~ l~ı~ k~demlılen onu a ;or, aralurına kaTl!lffilYç.~d~~- h ~ ((- ~sn kızı ~zdı.l) «- Haydi, böyle mahalle ÇO- musumu kay.bettiğim halde, ha.l:i, hepsi işlerini hırakmışlo!."', beni din-
..,c~tç.ok ~e~ol ~r ı. ı orduk. benim için lüzumluydu. u? u, .ep «- anı.m. ev adına dokunma. cukları gibi ağlnma:. mekteb değil içimde eski ben yaşıyor ve ben mek liyor'lardı. 
'tıı c\ıj bır k e e. aç ~a;; atına sinin partıleri vardı. Hn~~ı partıyt yın. sonra şıkuyct eder.ı> burası .. topla şu önünü .. >J te'bdeki siynb önlüklü 68 Güzin Ağlıyarak: 
~ fllilktan btnkda~.v~. ış a~~ kal- dahil olursam <_>l~yım, dıgcr ta~n · Bnşlml önü~e eğiyor, dudakla- Dcrhl\l bu hakaretlere mukabele kadar temiz ve saf buluyorum kcn- - Ben size ne yapt1m:? Benden 
I\~ l'llıotı. Ötey: b · ıç ha: vurduk. )arın husumeti~ı celbedkİktıİ. rımı !slrarak. goz Yn§larıma mani ctmeği, hepsinin yüzierine tükürerek dimi; çünkü günahları hıma, benim ne istiyorsunuz:? Diyebildim. Hıç. l'tı~lar .ıltıkad enye ldular nihn- Bö.> le düşmanlıgj ma{d.'7:. .. a a.? ~- olmag~, m nı olamazsam, göster- kaçmağı düşündüm. Fakat gözü • .içimdeki ben değil, in!:ınlar, hem- kırıklarımı zaptedemedım. Yerime 
~j f 1turu0 ycv:ı·v 

0 

·ıe bi; triko- rın da başına ne e RC ıgın~ goru: memege çalı~ıyordum. Bir cün hiç mün önüne evimiz, babam geldi. cinslerim zorla işlettiler. oturarak başımı kollarıma dayıya-~~} ~rikaııınd'l i 
1 

~uİabildik. Sa- yordum. İlk zamanlar benı ker.dı unutmam, gene bana bir oyun oy Her şeye katlanmağa mecburdum. Kusura badema Selma .. hazan co- rak dakikalarca ağl.:ıdım. 
'~ln 6 dn .. vdcn çı'kıyoı, bir halime hır kraışlardı. Fakat sonra- nanuşlar, öniimdc1u çileleri bitbhi. Mek.tebdc iken kafamın içinde is.. şuyorum da, mevzudan uzaklaşı- (ı\rkuı var) 
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Karlzaht maglôb! 
J Burdur hergun bıraz 

daha inkişaf ediyor 
K ög enstitüsü nihayet 

artezigen suyuna 
kavuştu Eier: geni~ bir kapalı yer olmuı gelerek sustu ve önüne baktı. 

1 

Yol • • o~!dı organiı:at~rler, dört beş Fak.at: Kari, bağıuyordu. 
ınşaab, sulama ve iyi su getirme İ""~rı L'•l-.1.._ __ rnuıli para ka:nnııbılccekkrdi. 01 '\ B 1 d " 

Çorlu (H ususi) - Göçmen ia.. '111'-" Utc::ıou~az (Husu.si ) Liile. Halk· O b. .. ~ - ur nıu ya, .. en topa l -

linı en k.C!if bir bölgemiz b ulunan büyük bir hızla devam ediyor hurgaza ileri ve üatün vasıflarını sinden dah: ;(~~:1~r ~[;l ~~t ~ çaprazla onu mağlub .. edecek -
[Iırakyan:ı.n 9Qk göçmen yerie,tiri. kazandıran varhldardan biti ve b l- k ki d ld Yd a 1 a tim. Mah.au.ttan serbe9t gureş oyu.-
le bir b.zaa Çodud Ka B ·· ·· ki de baflıcası b nıd • · · e 

80 ~ arı 0 ur u. nu yaparak oyunumu bozdu Böy_ 
n ı ur. zaya ur.dından yazılıyor: Buniur. tında buyuk bıiT ahenk v.e nut<hman 

1 
K . • u an bir ıkı yıl Fıatlar ıfene ayni idi. Polisler le har let tt•W• ih 1 vl'b 

~..L.ıon -='en· k"l&.!!_, ·ne "o··rc ek. ' - -d ··....ı.-...::::: • • • • P ......_ _ı _ evve cıpırtepc de ·ı b ld • 1 • • c c ıgı cı ete mag u sa-
.-.a eau , "ı.uucn ., - son eencıı:rr e goıu'"5u ıma:r saye- tern1G ot:m.ştir· • ~:z.a~ yenuuıc ~ua~ kurulnw ol .. ıu en ~~ .. a .. e grııe crın önünü kesmi§ler; bulva- yılmalıdırl •• 
meğini, taıpnıktıwı, ew:lan, kafa ve sinde büyük bir tdMr manzaruı a r. zam eaat lruleamin ınpst, hitama B .. \1 an Koy Enstıtu.sii<lur. nn alhnı üstünü kordonla zincirle.. J "" · h f k . d' 
adalesile çtk.arabilen, her ig bölü- 2edecek kadar iledeınqtir. Faal bir ennek üzeredir. H alk belediyenin u mUCBSese gerek iktısadi cihet- mişlerdi. un eye 1 

•• ara.r '~r ı: •W• •• 

müne menaub vatandaş, toprak, at; valiye, ~zar ve enerjik bir bele.. inta eaniı okJuiu iki parktan sevinç tc~, ve gerekse kültür cephesinden Nihayet; saat dokuzda ür - Adalı: gurcşı bıl~edıgı . 1~ 
areba, hayvan, ziraat alae ve san' at dıiye reisine fn&lilc olan Burdur is- le i8tif&de etmektedir. Yemi inşa e- ~leburg.aza pek çok faydalar te- başladı. g C§ y~nlıglık.Ja bu ~yu~ .talbık_ etıruıtir. 
kiır edevatı rıekdi muavenet gibi tiheal&t bakımından da büyük hom- dilen rnczıheha bütün funni vartları mm .etmiştir. Karlzaft milli renkli mayoeile ~~na~n~}et; d~~ıf~c cdi~.eıru;z ... 
her türlü yardımı hükfrmettcn cör- leler kaydetmektedir, Yol inşaatı haizdir ve bizzat belediye reısmın Brr Kepir sırtı. ovayı ~ğlık bah ea:iıneyc çıktı. gc~, ır ere da~ıb~!ınde 
m" ev ve köy sahibi 0;~ak m.~~ Heric:ür •. Geni, ovanın ~~am~ ihti- k~ntro.lü akından geçmektedir. Bü.. çelik ihale getiren bu n.'ü.essesen.in Hhlk: kendi millıyctin.i Uı§lyan ~:Cek~.nu yaparsa ng u 1 an e.. 
tahsil ha.le getirilmiştir. grendıg.ı- YB;cı, ~e .suyunun getırtlmes.ıle te- yü.k bir panayir m~nzarns: aı:z~den h~alannın. ~~ .. tal.~belennh1 yalnız Zaftı aşkla v~ canla alkışlıyordu. Pi er· . 
µıc göre Çorlu arazımnde köycülük mın edılmış ve bahçeler kuraklık- Bu~u.ru~ p!1zan cıvard~ı .~layet. b.rr d~l:n. .. uzuntulerı vardı. Ger. . ~u ~kşamkı; güreş daha :ziyade anla~ V bc)"Cbn ~ra.ıını Adalı~ 
esaslarına göre 1 O köy kurulmuş, ve tan kurtuılmlŞtlr. İnşaat durmadan lcnn ıJW'akıle her Snlı gunu açıl- çı •. hu uzuntu yalnız onların değil, mıllı bır çehre arzediyordu. u t • d cç~? ~ııihıı.~ de vermegı 
;43 köyde de ilD.ve 6U1'etile yüzlerce iler1emektodir. Batakhk1an geçıl - maktadır. Vaktilc Avustralyalı mü- Luleburgazlılarnw::lır da. Kuruldu • Adalı, siynh mayosile ortaya gel. nktma 1• unku; Turkçe anlayan 
ev inşa edilmiştir. rniycn Olukl raltı yolu, baştan ha. hen<liıAer lal fından tanzim edil ğu tarthtenbeıi bu derdden kurtul- di. Seyirciler Ad hyı da candan yo tu: 

Her türlü ıh i, zirai § rtlar göz şa temizle~ ve )tCflidea. yapıhnıı miş olan ~ir planll'ltn numarataj mak iç.İn çalışan müessese nihayet alktşlndılar. . - Adalı: aman d~kkat eti Hc-
ö nunde tutulaıak modern bir tarz- tır. ameliyai tamam] nmıştır. evvelki gün hepimizin gönüllerini Jüri kararını verdi. rıf, Alman olduğu iç~n güreş milli 
d a inta edilen bu köyler, toplu Bir ..:..ı.et ulttiesinde idtıre e<lilen Temizlik: n..-rek ,.......,ılarda ve ge sevinçle. dokhıran müsbet neticeyj - Gür.e. yenişinceye kndar ola. bir müs~aıka halindedir. Sakın ~e.L 
manzara kınnızı bcvnz çehrcleıile \'"... ...-· y-·s eld tti A · k ak den a•ngı tutm dLJ ti ~- } k 'k • · b Ld' k --'--LLrd .. k k e e · rte~ıyen suyuna avuştu c · mC01nu oyun voktur Gürece ,, a a avcreye ge np .. l . ek ekt ....nnu··ıe ferahlık e e ·tn ııı, ere ıye rc:wnn gny- re· B01Wm;ta u eoze çarpaca a.. Su 1 1 7 50 . · .. ' • · " · h d ki WIAb goz en Ç m e, c-·· . . . . A • • • • • • • metrede çıkmış 24 sa. müdahale memnudur. Hakem.in ver senı sa ~ en ataca· ar ve mag u 
venncktedir. retı sayesınde ~ edihru~ ve <far Jyidir. Dokumacıhk san atı, atte 102 ton su elde edilmi~tir. diği kararlar kat'idir. iliin edecekler ... Sonra: dinle bc-

Bir doktor .olan ,iJayet iskun eleM-rik fabrikası müt kamil bir va BınduFda memnunjyethnhı bTr in- İkinci bir arteziyen çıl ~ı _ Avustmyaltiar; Karlznfttan ü • ni, eknselere devam et •• 
m üdürü Ferruh Ayoğlu göçmenle- ziyetc gotirilmiftir. Şehir~n 17 ki- kipf gC>ştemıelttedir. Halihazırda !iyestne geçilmiştir. a m ame midvar idil_!<r ... Adalıdan daha iri Her §CY bitmi~. Güreş tekrar 
tin iskan. gidai, zirai, idari i~lerin- b. ehli d S Ad l ı ba.şlad ı 

1 1 
_ı _ lomeıtre ıaa.lı:ta bulunan m.-..ı..··r uç·· bin beş yüz el te70ahı faaliyet- ır P vnn ı. onra; a ı & ıı - • 

elen ba.şk.a sağlık durum ari c uc çgt... .....,. Ba l d '-- ·· b 'lmi d Adal 1 1 d di 
e ""Ladar olmakta binat munyene Bökdüz yayhuookl içme 8UJUnun tedir. K.dndar; baftanin yıedi ~ r in a zabıta vak'aları UCUA~4 b' gurehşı· 1 1 yol' u,.A l d K il; ikie ~denaebe_re 1. evam .. edy~lr-

m& 1 • • • • • • • • •• • • 
1 

• r ıtr pe ıvnn arı ale usu mua4 u. ar : ır, ıı::oca gov esı c 
ettiği bo.stnları tedtwı altına aldır.. şehre 1$ale&ı ıç.an ge1ıe belediye rçna nu içinde t.aznlad ıkiart dokuma a· Br .aın.a.nltk yaktldı - Ecikler yenedcn &0nra; takdim etti. minder haricine düşiiyorclu. 
tnaktadlT.. A _ _ tarafından t~üse girifilmi tir. r l hor Salı günü pazara çıkaıma· k.öytu:'den Arif karısı Hırvva Poru. Güreş başlad ı . Karlzaft Dubriç Bir arahk Kari, AdalJya tekrar 

Çorlu ~an ~'?:rlar.! da g; A~ mmanda C. H. p, re.iai olan dan eovvel ticaı-et odasına götürmdıt ma a.id 100 lira kıymetinde bir sa- gibi büzülmemışti. Biliıkis daha gü- bir çapraz topladı. 
menlere .. aid ~er r:lu ~~actlaat ~e belediye reisi Nuri Aııkut: parti it- te ve blitd~i tesbit et.tirip mü. manlık yanmlftır. Yapılan mhlcikat reş başlar başlamaz Adalıya hiı - Adalı, çaprazı yer yemez; koca 
muam~la~ k ay ! ve sura e Y4 P !erinde de göstercliği al'a.k.a say.esin- lıüı:letmckte ve ondan soma ıatııa sonunda~ ~~r.lığın Celibey köyün cum etmişti.. . gövdeli ha;rnın.a.. vücudunu geriye 
tn3kta lr r. .l ffak olmu lik tqkiia- çıkasanaktachrlar. den ~ J ose tarafından 'k.aeden .Ad.ah: uKarlı> ln lıucumuna ma. gcrcf'ek sag kohınu a ınp ters bir 

g e muva t genç yakılıchgı anlaşılmış ve suçlu yaka. IW:n olan eknselerinden birini çek boyunduruk tak.b. 
Tekirdağmda çekirge köy lanıp <tdliyeye yorilmiı;tir. ti Adalının bu hareketi o kadar 

mücadelesi ( Konya Halkevi gezileri ) Hakaret -. icra memuru lh~n ~kn~yi yiyen .«~nrl11 koca göv nni ve ecri oldu ki: Karlın. çapra-
- Anana vazıfe ean,ı!Inda hakaret desle nund~r hııncınc uzandı. zını söktü. Üste de· ha11mının en· 

Çorlu (Hususi) - Öğrendiği -
rne göre T elcirdağ merk.ez nahi
yesinde biıknç senedir, devam eden 
çdcill?e mücadelesine bu sene daha 
ziyade ehemmiyet ıterikrck dolgun 
bir kadro ile daha geniv sahalarda 
yeniden baslanmış, haşeratı hııre
ketsız, zararsız bır kmak ve. m~h: 
vetmek için kımyevi ve mıhanıkı 
usullerdeki mücaddc şiddctlendir-
rilmiştir. 1 Bundan ba,h Şarköy hududa. 
rmda bu sene görülen çekirge ile 
de amansız m ücadele )'npılmıştır. 
MucaaQ\e mıntakasındalci faaüye -
ti kontrol eden vHAyet zirnat me
muru Raşid Yaman, aynı zamanda 
hasad mevtımt icabı 2ürraın elin<ie
ki orak batoz, vesair şekildeki ma
kinelerin de arızasız çalı bilmele
ri, beklenen faydanın temini busus-
1.:ırile de alakadar bulunmaktadır. 

Sivasda lamba camları 
ihtiyacı karşılanıyor 

Sivas (Hususi) - Vilayetimizin 
lamba camları ihtiyacını kar~1lamak 
üzere hrusad Vekaleti nezdinde vi
layetçe yapılan teşebbüsler üzerine 
bu cam1ann Türkiye cam ve şişe 
fa'brik larından temin edileceği ml
dirilmiş ve bu h\1$ustıı aipariıılcr he
men yapılmıştır. 

ı eden Sadık Kocaman bir aya mah- Vj_ynn~lıf:ar: Adalının bu hare- sesi eline geçti. "' 
lwm edilmi~ tecil olunm11ftur. ketine a.lkı la mulcab!!IC ettiler. Adalınln ıbu oyunu alafranga 

Hapis karan Kemerköprü Karl, şaşırmıştı. Olduğu yerden güreşin tekniğincle yoktu. 
mahalt ' nelen Mehmed Somaklıyı toparlanıp ha.J>lllınln kar~ısına tıpkı K l' k ILn nses Adalını ku 

D L-:- b ' b . .. 1 k leli ar ın a c ı n v 
yaralamaktan suçlu Nefsi Durnuk· <>uu._, gı 1 uz~ ere ge. • vetli kolları ara ınd menegeneyc 
t.an Tepegöz oğlu Hüseyin Tepenin Kari, zanncdıyordu .kı: Adalı, irmi ibi idi. 
muhakemesi görülmüş ve tenzilen Dobriçc yaptığını kendınc yı:ıpa - g /\dl lg I k ] bo d 
d .. h · '- ·ı · . d a ı; a atu~ a zog u yun u.. oTt oy psıne ;ıı;. rar ven m:ı~tır. rnaz ı. ... 

S&rttıntı lık - Kırtepe mahalle- Adalının; clenseleri başladı. Bir nıgu taktı . 
sinde oturan Sabri Akkaya karısı aralık, uKarl, hasmına bir ön çap. IHariçten seyirci otan ecnebi peh
F ma, bir duğünden dönerken, ay. raz.ı takarak, yere v.ırmak tecriibe. livanlar Adalının bu mukabil oyu.. 
ni mah Uedcn Haaan oğlu Mehmed ııinc gi · ti. , nuna hayret etmişlerdi. Hiç böyle 
A'kkaya kadının önüne çıkmış ve Adalı, Kari çapraza girerken a. oyun olur mu idi'> Muhakkak bu 
rkmtılık y pml tir. Şikayet iizc- lafranga gure:1 yaptı~ını unuttu. nrn~a.'bal oyun Ad lının zararına 0 

rine suçlu rakalanarak adhyeye ve. Hasmının çok güzel bir > n a o. lahılirdi. 
rilmi9tir. yununa geldiğini görerek, derhal, Adalı; ters boyundurukla ha .. 

Çinede Halkavi faaliyeti 
dönüp ayağile içten çengelledi ve mınıın çaprazını zor!~ . söktükten. 
kılçıkladı. sonra; .çamaşır sıkar cibı bük-meie 

Konya (Hu!usİ) - Konya Halkı lük gezintilerine İ~rak edenler a
evinin tertib ettiği köycülük gezin- rasında hilha sa ziraat ·müteha~ Çinederı yazılıyor: 2 7.6.941 Cu. 
tilerine devam edilmektedir. Geçen larilc, hekimlerin köylülerimiz için ma günü Çıne Kaynı kamı ba~ta 
hafta Hnlkevi azalarından müte - gösterdikJeri faaliyet zikt>e &ayan. okluğu halde Fuad Ülgener Halkc
~1 bir heyet Kon.yanin yalan dir. vinin Gö.tnid kol11nu teşkil eden 
nahiye merkezlerinden birisi olan Oo4dtorlar bu seyahatler esna • gençler (K fa tamircisi, Kanlt n-
Hatibler» e giwni,tir. Hatihler, bir sında köy muhtnrlarmın delaletile dam) pif'(; leıini Kızıltepe köyünde 

birinden daha güzel 15 lkadar kö· bütün hasta köylüleri muayene et- tem.sil et.n;ıthrdir. 

Adalının, bu ani manevrası kar- başladı. 
şısın<la kuru ve yağsız olan yüz Ko.rl Znht, zorlurordu. 1 

ltırk okkalık Knrl. yandan bir tak- Seyirci pe'hlivanlar, Adahnın na.. 
la a.tarok balyoz gibi minder ha.. sıl olup da çaprazdan kurtulup 
· · d .. t" ' hasmını boyundurug .. ya aldığı'"" 
neıne u u. 

Arbitr ~cı ne: düdiik çalıyordu. hayret etmişlerdi. ... rd 
Karlzaft ayağa kalkmış ha mınıı a- Adnlı; boywı.durugu bırakml} 

yü bulunan eüzel bir kasabadır. Na miıı ve birçokJ rma ~vcud ilaçlar- Bu arada Namık Gedik de köylü 
hiy-enin başf ıca mevkileri arasında dan vermişlerdir. Ziraat .müteha.- yü bedava tedavi etmiş ve Hlllkın 
bulunan Çayırbağı, bütün Konya sısları ise bağ ve bahçelerde bulu. smhatiyle al!ik dar olmuştur. 
gchrinin içme sularına memba tr.şkil nan cima, annud ve kayısı gibi Piyeslerin muvııffaki.yetlc netice
eclcn güzel bir köydür. Üzüm bağ. meyva ağ~çlarından 1 700 kadan- lenmesinde'l cesaretlenen ıem~il ko. 
larile meyhur olan Gödenc0 lc Hn· na aşı yapmışlar ve köyjülerle zirai lu bunların Miliista dn temsillerıni 
tiblcr nahiyesine bağlı çok zengin meV'Lular etrafında öğretici lllÜ8a.- Halk.evi reisi uri Güngörden rica 
bir meyvucthk merkezidir. Köycü.. habelerde bulunmuş! rdır. etm~tir. 

yağını göstererek bağJTlyordu. du. Hasmının yüzü mosmor otınut 
Adalı, şaşumıştl, ne diyorlardı~ tu. 

Ne istiyorlardı} Dört beş dakika süren boyund': 
Nihayet; Mösyö Piyer, sahneye ruk oyunu Kari Zahfın bükülınctt" 

çıktı. Adalıya nitnben: le neticekndi. 
- Peblivanım: şaşırdın, herife Znht: bnsmının kuvvet ve ku~ 

ay.ak oyunu yaotınl Belden aş ğı rctine mukabele edemiyerck. si 
tutmak yok ya... apğı dü§lllÜ~Ü. 

Adalı, neden sonra, aklı başına (Arkan v~ 



26 Temmuz - SON POS T~ - ·-. 

Hindi Çinideki üsler ( "Son Posta,, nın bulmacası: 16 ) 
Ja~onya ta~~fından n':::.ıardan 30 tanesini hallederek hir arada yol/ıyan her 

ışgal edllıyor okuyucumuza biT hediye takdim edeceğiz 
Soldan S"aia: 

(Jlattarafı t inci sayfada) 1 - Goğüs ke _ 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 

Gözlerini kaybeden adam 
Y azan : ismet H u lusi 

- Biltyonmı ıığam, borcum on ili 
nıecidiye. Amma sıkJŞt.ırma beni, hele 
:vaz • geçsin. 

- Mchmed ağa ben seni sıkıştırmış 
değilim. Bu kadar beklenir. Yaz dersi•, 
güz dersin. All&hın yazı güzü bıtmez, 
sen edebinle şu on iki mecidiyeyi ver. 

- Verem ağa a.nuna nereden verem. 
Ne çift var, ne çubuk. 

- H an fillln. 
- Ağu.ıİı hayvan dediğin bizde bit 

Olmadı ti. 
- Eşeğini ver. 
- Veremem :ı~ıı.m. 

Anlaşmanın hiçbir memleket a - mikleri C7), Arka - l 
leyhine müteveccih olmadığını ve da kal:ın <2>. 
b ıh 2 - Çok değil 

i assa muvakkat mahiyette bu • (2), Sakat 14). 2 
lunduğunu k<'ly-icden gazete, Fran- 3 _ Bir y~ 
aarwn Hindi Çinf dek.i otoritesinin (3), Gitmek (6). 3 
hundan miiteessır olmıyacağını jd. 4 - Kısa değil 
dia eylemektedir. <4), 4 

Nihayet gazete, anlaşmanın doğ 5 - Bırakın ok. 
rudan doğruya VJchy jJe Tokyo n- s1 <7>. 5 
rasında aktedileceğini ve Fransa - 6 - İzmir yer -
ııın «muvak~aten müellim görüne- llierl <3> • 

7 - Dipte biri. 
bil~e.k bazı tavizler pahaNnn da klntl (5), F.dat c2>. 
olsa» Hindi Çininin narh sahne ~ 8 __ Baya <:ill, 
ai olmnmnı menetmek arzusıından Rakı <4), Beygir 
mülhem olacağını yazıyor. <2•. 

Eden fgilteren.İn veziyctini izah 9 - ItıyıJardA 
bulunıır (3), Bi1.i 

ediyor dC'l\11,.an 13). 

Londm, 25 <A.A.> - BugUn Avam 10 - Deyaz C2). 
Kamarasında beyaııntta bulunan B. DUtUn yaz çalışan 
Eden, ezctlmle şôyle demiştir: haY>an (7). 

Japon hükUıneti, Vıclıy'ye mUnıcıı.at 1 11 - Nıda <2>, 

7 

9 

11 Atımın karşısında ne cesaretle böy. 
le konuşuyordu. Ağa istese, hi.lkfunete 
cider, Jan<'lannalnrl:l cşctJ aldırtır, pa. 
zarda telltıla çıkartırdı. Hiç olmaı.sa 
}'U)Varaydı. 

ederek Hindi Çıniııin ccnubunds. bir/ Tabaka <3>. l 2 
takını deniz ve hava ilslerlnı işgal et.. 12 - Canakkalede '""'"=;!=-=İlır:;;;...iiı=======-==...s:ı 
mek tnle'binde buıunmuştur. Bu hu- kahraman yer <8>. 
susta Japonya ııe Vıchy nrnsında bir 'Yakandan aşatı: 
itilll.t husule gelmiş oJdueuna dair res- ı - M wir <5>, s~ <6>. 

8 - He.rgün okuduğunuz 
tnek dransıY.Cn:ıı (3). 

(6), Gü2. Pakat onwı birdenbire kanı Gı:ayna • 
mış, veremem ağam, diYe ayak dire
mişti. Allah vere de ağanın kafası 
ıtımna.ııa. 

mi hiçbir haber yoktur. Bununla be· 2 _ Co.k defrfi <2> Ham üzUm (5) 
raber, bu nevi hare!tet UsJerinln Lşgıı- ' • 

7 - Bir isim (3), Küçülen \4). 

- Mdhmed afµ, iyi düşün taşın, Jt 
llOra gelince mrıu kişi olduğumu sen 
de bilirsin. 

Jinın kuvvcl karibeye geimlş olduğu 3 - Fişeği nteşl!yen (5), Nida <2>. 
8 - Vezin zarureti bir kelimeyi uza

tarak telti.!fuz (5), Efsane kuşu (4). 
aşikardır. Bu da Ja.ponynnın evvelden 4 - İyi (2) Yazıda sıfır (5) Erlşilc-

9 - Beraber edatı (3), Ucu eitri de
mir (5). medin gevC"Jelit: etmlye hıe ıonıtı. yok

tu. Aruk ltesab.,-ıya girmişlerdi. 
tahmln edilmiş olan yeı;i bir taamı. mlYen dağ <3). 
zudur. 5 - Ya~ı ile meşhur diyar C4>. 10 - Nida <2>, Söz dinlemek <&t. - Bilirim ağam, zorlu ltişi.8indir. Bir 

GeYim olsa çrltamm verem. .Amma ni
dek, 7ok )'IOk. 

- Paralan M1ften lbö1te dem1Y01'
dun? 

- Saklaman, -ben ıöremlyon, sus -
manızdan, 80Bl'8 da tek JA!m!Bdan an
ladım. 

* 
- Mehmed aia kasabadayız. Oeçelllerde BüyUk Britımyamn Hin-
- Blliy0rum ağam, h~ gi _dl Çiniye hticum etmek tasavvurunda -A--r-

1
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1
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1
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1
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bulunduğuna dair olıııı b:ızı iddialar~ apo yonun 
dan bahsetmiştim. Bu iddialar,. hiçbir 

decek değil mlyiz? 
- Samanltk kÖftioden Satıl:DYıi otlu - Sen yolu bulamazsın, ben senJ 

- Ağam o parala.rı kör boi&Za at
madık; tohum aldık, tarlaya attık; ne 
7a.pa.k Allah vermedi. 

Mehm~ ala. kolundan tutayım. 
- Sen tediyei din itmediğin için. - Benim atancık eşek bütün :yollan 
- Dinimi kB?ıştınna qa. bilir. 

esasa istinad etmiyordu. BlJ ahval ve ş f •• •• M k f şerait dahilinde nUkiimetimlz, Amerl. e gunu os ova se eri 
ita. Holanda ve bittabi dominyonlar 

- Ben sizin toiıumluhmnızı ödiye
cek dc~ilim ya" 

. Meıbmed, eşeği J9,ndarmnnın yardı - h0k6metleri ile temasa geçm~tir. A- Artvin 25 CA.A.l - Diln Artvin hal- (Baştarafı 5 inci ıayfada) 
merikanın ha.ttı hareketi Amerika ha- k.ı Milli Şe1 tnönü'nfin bura.ya gelişle. den Mos.kovayı teslime karar V<'l'dl. 
riciye nazırının açık beyanatı sa.y<'Slıı- rinin yedıncl yıldönümUnil büyük bl.r Yahud, bir başlm tabı.rle, Kuturof, bu 
de bütün cihanca ma.tılm oımUŞtur. törenle Jrutlulaınışlar ve kendisine karşı vaziyetten sonra yeni bir muharebe 
Kamaranın bale muvafık ve sclf\.met sarsılmaz sevgi ve saygılarını bir defa vermeğe lüzum görmeden, nrtık bu de-

- Lfigatçc bu. Ne bilıyorsun ki. Tek mile hilkfmıet konoğının önllnd ki a. 
diyei din demek, han1 borç veıme ğaçlardan birine bağladı. Merdiveni 
demek, kitabda öyle yazar. yalnız başına çıkQllladı. 

- Öyle deme a~. ben senden sekiz 
mecld.ye aklım. Tarfadan ekin alsay. 
dun, dört mecidiye fazlayı helfıU mi
nallahtcm vereoe!ttlm. 

- Mı& sonra ne olacak? _ Qöesüzlük fena şey. 

- Seni ~ya götilreceğiz. Bani Jandarma ona yardım etti. 
bahiş beyanatı tasvlb edeceğinden c- da.ha izhar eJlemlslerdlr. fa Moskovanm tesliınlne kimsenin ses 
minim. Vnziyetin !nkişıı.fJarına kRrşı ~ı'lı:anruyaeağmı 'lDladı. - Ben onu ounu bi!mmı Mehmed 

aia. Sana bir ht\fta daha mtllılet. Ge
lecek CUin:l on iki meckliyeyl gciir -
ınel:Sen, artık sen düşiin. 

eline kelepçe de takardlk amma, bana Orada neler söylecliter, neler oldu. 
candamıa Haltl derler. Erkek adam ol. Yalnız son 6Ö'Z kulağındıı. kalmıştı: İngiltere tarafından atman tedbirler- Almanlar bir kısım VI. vır. vm. kolordular hemen tıı... 

den bt.ıgUn bahsetm\yeceğim. Bunlan milen mahvoJmuşJaı-dı. Ordımun dL 

- Bir daha arnştuak aiem. 

duğumu Kızılcadağdan berjyana bU - _ Şeriatm kestiği ~- ... ak acımaz. 
mlyen Yoktur. Gayrım sen anla. Ke - Mehmedin yegı\ne it Ju oldu: 
lepçe ta'kmıyon ha, k~m deme, _ Öylesine Byte amma, şerlet göz 

nerlde sOyliyeceğbn. hava kuvvetlerini ğer birliklerinin kadrosu da fevkalAdc 
azalmış ve tcskilAtları bozulmuştu. BO-

Japon.lara gÖre Şarktan Garb e nakletti ttın lbunlardan maada Kutuzof, doıtru-
Tok:VO 25 <A.A.) - Ofi: dan do{'.nıya NapoJycnun emrine tlı.bi 
İ~ şayan Ju.pon membalnrın- Lon<lra, 25 CA.AJ - Şark cephesin- okuı hassa aylarının, hiç harbe iştirak * Sanıanıı köyüru!en Mehmed, kırk bet 

bö(:TthıU patlatırım. çıkarmaz. 

- Ben lcaçmıun ağa. Göz görmüyor Hiikftmet kapısından çıktıl!'ı zaman ~ı:fa.~ırı.Qa idi, fakirdi, on yıl en-el de 

8~18~ bir-den kör olmuştu. KöYden 
!tar-bl eknılyen te.rJalım orta~ alırfü. 
cene~ 3Ürer, kansı ekerdı. Son sene de 
dan orto.b almıştv, kasabadaki ağa.. 
vernı ~!'manda verine on iki mecidlye 
m e litere sekiz mecldiYe borçlan. 

1..:f_ar. O Para ile tohum alıp ekmiş -

ki. * tek bo.şlna idi. Eşeği haczedlbnlşt.i. U-
7..aktan sesler geliyordu: 

KaDCllı: eşe1ı: önde, Mehmed kancık - Bir kancık eşek elif kuruş yok mu 
artıran ... Altmış .• Altmış beş ... 

dan verilen ha.berlere gÖ"l"e, Prens KO. den gartıa Alman hava tnkviYe tuv. etmedikleri için sapasağlam bir halde 
noye ile böttln Japon kabinesi erkl- vetleri geldiğine da\r cıThe Aeroplane> durduklarını öğrendi. 
nmdan müzaheret gbren amiral ToY<>- mecmuasının verdiği hıber dün Mle- Kutum!, 8 Eyl\11 gUnU, Napolyonun. 
da. i.nGi!tere, Amerık:ı tarafından Btl. den sonra elde edilen maHimatla t,eey. sağ cenahlle Rus ordusunun soı ce • 
vük Okyanusun cenu'3unda Japonya yüd etmektedir. nahını çevirmeğe çalıştıCmı da öğren· 
~Jeyhine yapılan barcl:ô.t ile itt.ıhaz Filhn.klka İnglllz pllotlnn işgal al- di. Harbi g&ze almadan, daha fazla 
edilen tedbirlere \)Uyillc bir ehemmiyet tmdaki topraklara gllndUziln yaptık- durmak, gn~rl mümkUıı bir hal aJ. 
atfetmktcdir. Japonya, bunlnra karşı lan son Jkınlarda evı:clı'e hiç c9rlil- maktaydı. Halbuki lınrt>I gözo almak dn 

eşeğin semerini tutmuş arkada, 
başı fesli jandsnna dıı.h& ar. 
lı:ada ltasabanm yolunu tuttu-

Mehmed oracıf:a ~ann U:ıerine o
turdu. Hayatında o ırün ılk defa kör 
olmanın ıztırabı,nı hlssetmşitl: 

-·-.ı. lcuralr git.niş, toprak 
~8.tla.k, ekin hayret.m~. Blraz yfüı 
8lik1Urebılecek me.hsul alabilmek ~le 

lar. Mdımed hiç konuşmuyordu. 
.Jımdarm.a bir aralık ekinden. ikurak -
tan ıK!E açmak: iaıte:m~tl amma, Mdı _ 

- Ben artık köye de dönemem, bir 
yere de gidemem. kendlslni koruyıı.cak wl tedbirler al- med k miktarda Messersohmitt'Jerle bugün için, ayni derecede ı;ayri mllm-

mayacak olursa neticede Jnponya karsıl~tş}ardır. kilndil. 
dllrsun. tmıumlul'u bile lı:urtaramamJş. ' ' 5 
lal'dı. Mehmedln malı millkü bir tek 
kallCJk eşetti. KanC'.k eşek ~lnız o: 

hafta hl.imek Şı·malı"' Afrı·kada cembcr ,çine ahnmı,, olacaktır. çarşamba akşamı Pransanm şimall- Kutuzof. ordul!lnna Mostova üze . 
ne yapılan a.."'tmda mütPaddld İngıli2 rlne ric'at emrini verdi. Gene. bugüıı 

•• ' Japon sözcüsünün beyanatı hava filoları gerek gidişte, gerek dl). de Borodlnodaki müt.hlş zayiat hak • 
nun Yttk taşıyan hlzmetkAn değil, 9.YDI 
zamanda da gören gtiZU idi. Kan<'.,lk e. 
veltl önde. Undi arkada körden ka • 
sabaya, kasabadan köye gözleori gören 
inSanlar gibi ıroıaylıklll gidip irelebi • 
Hyordu. Bunun içın eşeiln .semerinin 
kenarını tu t\11>: 

Uzere harb vazı•yeti Tokyo, 25 (A.A.> - Royter -ajansın. nüşte bir sıra ferdf muharebeler yap. Jtında yeni yeni haberler gelmrkte de. 
• " dan: J\tnk mer:bnriyetirıdı> Jmlmışlar ve beS ı:run ediyordu. 

(Battanıfı t inci .ayfada) Kaiıirc 2S (A.A.) - Orta,arlt Bu sabah ecnebi ga-ıeteler muhabir. tayyare diişUrmUşlerdlr. 8 J!lY}Ql sabnbı Mareşal Kutuzof 
büyüle hatıa olamaz. Bilinmesi tebliği: !erine beyanatta bulunan re.pnı sözcü, Moskova yolu Ozerinden ric'ate başladı 

1 d'kk d Japonyanın de Gaulle tnraftarlarınm i R i / Gene ayni eün ssat 12 de. Napoı,on 

i.tazımd. gel~n ıneşe. t:, 1 . , ~. kateb'li e - Tobnılt'tan ba.reket etmiş olan Hindi Cinlıdeıld faaliyetlerinden gayri M ecl s e IJ Hnr,_.1 Milrnt'n, Rus ordulnrı~ı taklb 

- Haydi yürtl men . 
er ma.ınazrn v e .cr11..t at a ı ye· birç-L _,.;;.L-~·l 2.,/2 .ı T - ....... nun o' .. u"'-·~u ·" l · .,_ ~Ö diJ ,,_ ....,.. 

Al d 
~ ... ~rr ... ..,.. er ] "' emmuz ~ "' &\UJ ....,y emı.ş..... k aya ,, n tmrlni verdi. 

tine ntğmcn m.an or usunun ba. gecesi, d'" 
1 

• • • • Sözcil. Fransa hükumetinin Hindi An ar .Borodb.ıo !hartı meydanında, gerek Deme.si lifi ldl. ~k yUrllr, Meh 
tned de yürUrdU. nem eıee1t sahrbl:nin 
kör oldutunun farkında ldl... Yolun bo 
EUk, .._.ıı. cuıcur t:LrafJa.ruıa hiç sap -
.... <tatma d u..rtln yerlerden ilerlerdi. 
*~de öcı Yak, ocaJc 1oıc, yiyecek yok. 
vc.-l.Cllk ala bu eeeıı de onun ellnıden 
almak istiyor. Mehmed o uman ne 
ya.par ki? 

tarabileccğimn .EevlciBde bir i•i ta. 1 d' BU'flnan .~ev..ıılerme gırmış.. ""~ı h-"'kmd J i (H ·) Bir ,,.. er ır u mü:fT 1 d b. . . "'"" .... a apony:ı le bir itilM Ankara 25 wusı - Ruslar, ııı:erek Fransızlar ıtaratından 
hakkuk ettir:mcğe tC§C'bbüı edip et- ·ı d. · ı:.:.._ eze er en ın uç alttedtldl.{ıinl ilan elm\.ş o1du~unu bil- ,,..ıc1..--~eri lsıanbulda bulunan mukadderata tcrkedll<'Jt yaralılar. t.lpkı 
ıncd:ıı.:.:dir. ını enn~ kadtu- nüfuz ebni• ve mıuo ..... ~ Jik R d h .., 1 h _L I .,, diren haberler hakkında Viclıyden ma.. M li9 Rem Abdulha en 8 fC SmıOleruk harbinde olduğu elbl, diri dl. 

c auıucr~ erile dü....,...amn kuvvetli "- ._._,~ 1d ğ b etmış· tır ee · • ı ndıJar <ıMe•ezzam vazife» .,,... lumat ,.,...,....,..,. o u unu ~yan • rimize wvdet etnu,tır. r ya ·• 
bir nolttaama hücum ederek onu Mumaneyh deınlştlr ti: - -- Nac><>bron ordusuna mcnsub bir za. 

_.._Alman .h.arb maltinesi ilk defa bir mft.ıtar zayiata uğratnktan .on- Japanya. Hanoi hu~<.tmctinin A~~:.; Fransanın Moskova bit sonradan bu vazi1etı 6Öl"le anlat~ 
.._rak sıl.:.L·• ı._ t d ...1;:..~:-~ hareketinden ook me:nnundu. r. ....... • • malktadır: 

m.otarı M:IIl Uıininldlerk ra ~ür. Tayyarelerimiz, bü- d ç nldek1 k J ( ArkASI var) 
mu .. kayeae edilebilecek bır" o......ıuya bazı sivil gruplar .• yani H n 'tl lıt'JJl- Büyü e çısı 
hucum cıtmj . Al nı tün gece bu mıühczelerin hareka ~ de oauııe taratıarıan hilkdme e · > _ bl malfunat a. 

Eşe\ önde, Mehmed arkada köye U- . it ştır. • manya, aahalan tma Inllv..rfakiyct~ müzah eret et - tık.lr detDdlrler. erik liman- V~~!ı~!' 15trenildlğine Göre, 
laşıncak, konudan ko~dıın sordur- ~elll§, sev ukeytı hedefleri iae nia- mipir. · Japon vapurJaı:ı ~"' lar• ~ın Mo9lcovadakl büyilk elçisi 

* lzmirde Türk el 
emekleri sergisi ~ııa Hanı bir on lki mecidiye nren 0 _ eten ı_nahdu~ v~ çoğunun hayati Hudud .mıntaık.asında makineli )arına sJtm•Y0 r M eergery bfiYilk elçl!fk memurları 

)~ buncağızın atanın aP;ını tapı. ehemmıyetlerı hakikatte az oian bir lcıta.atımız. diişnıanı yeniden bazı san Fr&Dsi5ko, 25 (/.. A.) - Tatua ııe' birlikti' bııgiln Sovyrt • Tüı1t hu-
.._,,, tı, Varsm aç kalalar Ağ memlekete bücum e•-~ü· Y tara-d rncvk.ikrinden tardebnİf- Maru adındaatl Ja.pon vapuru, dUn bfu. dudun& vamıış 1>ulunacaktır. 

en nlmıya da. caldan ifi tamamlamak huauııunda tir.H-L-~.ıanda v e Suriyede cı eii- :~e doknı yol aıoıata başlamıştır. hfikOmetmin Vıohy'dckı bUyijk el~lsl 
"""''"ı eHnd • a ŞU wı.u,...ır. apa - - va gelecek iken bir Meltı!ka tör <'~/ Söylendltlne Köre $0\~etlt'r Birliği 

kıliı; * Hitlcrin ordularına verdiği miihlc.-t ~ .. ~ Yolcularını çıkard~ktnn sonra Jr.pon- M. Buganolof tn hen>..cn hemen ayni 
~ar1 oı:;1Wtki köyde, kimin kime me hBakkında endişeye ıTWlal yokt~~· fikJilı: yok.tur. yaya dönf'Cektlr. ı.soo 000 'zamanda Tilrkb't"YC ~elmiş olncaktır. 
"'lltcunu ;,_, ... Da.ha bı.ldırdan k 

1 
• ununla ~raber Hit!crin de namu- Tatua Manı vıı.purundo · k -

~ll'ını" cuuıı i!enıectitı ı'"in U"'un Haaman_ tenahi beldiycmiyeceğini düşFıımek sinin Alman hududunda bulUDAJl m u- dolar ilcışnıetlnde !>580 b<llYn hıun ipe E ... ,. kö .. h 
~ ·• t 1 Y ., M k habirl <b!Jdirlyor: vıırdı Bu ,pekler. S:ın FTans stoya çı. f0Q 1 mur ayzaSf 

~ llbaneıı ın haczetmedller mı ki makul olur. Lcningrad, os ·ova BüWn vaJoıUarı nazarı itibara alan l kıınl~caktı. Şimdi telı:rnr Japon)·aya 
~~ile b~taruıa !borcu olan .,;. ve KiycE istikametinde Almanla.rı.~ bitaraf salı\hl.YeUI mütehassıslar, .Al- göt!lrllleeektk'. amelesine aid talimatname 
11:11.,,.,llııı "'inı veremediği için Satıl. ilerlcd~lcriru bi~yoruz. Fakat.

1 
k~~~ manların. başlıca cephesi olan Lenin- Ja on vapuru 

~ı Ol' knPayıp muhtar kı.zlle bir vazıyete dogru ne kadar 1 er ad Moakovn ve Kıyef cephelerinde 40 P 
~' ~,a.Ya ~erleştirmcdl ~? diklerini tayin etmek guçtür. Almnn ~~~ıannı kat'l ı>Ir hCll:lmet.e uğrata- San Franııisko 25 (A.A.) 
""~~" ~arıyet,Jı adamdı. Ağa idi, ordusuna muazzam bir vazife ve - madıkları ttıkdtrdc yıı,ptıkları muaz.. Japonya Hindi Çiniye hücum etti. 

J>.cı,·.:.~~ li'rleşınış köylülerle bat- rilmiştir. Bu ordu bu vazifeyi Y8.f - zam malzeme 5ar!lyatını idame ede- ği takdirde mütecaviz addedilece
l'lı>(J ~"'lı l>ı:. O?Jıı~ )ardımı olurdu. Am- mak hususunda büyük terakkı er mlyeceklert fıkrfndedlrleı·. MUU>.hnssısı. ği hakkında M. Sumner Welles ta
fah_ e, b.:-"'lllııı ... ' da avratı kötü cıkc:t, kay<lcbniftir. Fakat henüz: başara- !ar tanaatlerlni ~ noktaya ıstlnad et. rafından ynpılan beyanat üzerine 

Ankara, 25 (Hususi) - ErrS:li 
kömür havzası amelesine müteallik 
talimat.namenin 1 O uncu maddesi 
değiştirilmiştir. 

ziymi hakkındaki İngiltere • ATllstral. 
ya - Amerika :nU:ı:a.kerelerin: çeviren 
esrar perdesini de!mck gayretln<ie bu
lunııbnaksrzın şurası s!5v1Pnebllir ki, 
Mihvere muhalif olan Pnsifık devlet.. 
le.rl şimdi Jnponyanıı: mevklin i katı 
surette te~lt edeb'lınekte ve tedbir. 
lerinl buna göre almıı.ktooır. 

);::."'la L~~.. kıoıı.rlayın günün bi. ttr•vorlar: SovyetJerın çekildikleri her ~L J k } AQ 
"l<r ~~t "\IQ~1 ., mamı~ır yard&J e ~-r .a..t tahr1b etme usultt .Al- Amerix:ayn ge me te o an "' tan 

n....· !.'ılı,... ı. ~'blıyuı.: kahvenin kal- ncl ·h·#·nm sonunda sovsetıer " u~ '7'VJ• h"IJ · k .~Ql "' '"'IJ Beşi ....... ıd ıerl a.n münakale yollarında sebebiyet fazla Japon Ynpuru sa ı enn açı -
•tt..._ ••lctı · lfe-. ata bu hali arına idane hart>etmefe ve keı • • ~ııtı~1 • l~ "ues1ııı omuzladı, köY- ınuıınn ı:maz bir Uinuı.d beSlemr.tc de- m rdiği a-erglnllki glttıkcc arttırmakta larında durmu~lardır. 

. ~~ a ~lt~ı ve bir daha gö- ne sarsı ;: ileri hareketine devam edlldlkccı Fransız • Japon i}birliği 
-.::' lfe ... - e daha kim Jı:aldı k.1. v~;;iy;:::raph t.a wal mütalfilda hali> malzemesinin lstbnal knbillyetl Vichy 25 (AA.) - Vichy'nin 
b:"l\ ._._ "'Ql11.r1 * i azalmıı.ktadır. Seri ateşli t..oplann bir •. h b 1 hf il . 1-f' el' ç· 
~I "il' ı. ""' ..;. bulunarak diyol" k : ro··,.unu kn~ -'nJcika 1,.·ınde yaktığı obilslcrl ıy.ı a er a an. ma e erı, r ın ı ı· 
.._~ all<I~ trıtihJeı; verdi. Millılet ~ ede:reek Uılyatsu:Jık etmiş o- lcletmdc tçln aatlt-r ]~dır. Bazı nı a ·ın a ı ranııız - apon gö. ,ı,._ .f tı ••arı.a ... a ne dllşOnOyoıı, ata ileri .haeolcr.tinln du ..., ..... • " 1 h kk d k F J 

;: ~ 01.c;al'<lı Uc gün oldu. Eşeğini tasa Fakat aerl hareketi o kadar ;~Jerde tankların benzin !htlyacmı rüş~lerini·~· ~ost~.ne bir zih~iyet}e 
b ~ tı '.l-'•? o d detı bueUrıedet: b•ra • ıu~ı oıınuştur ki bu sUnıtln idame- karşılamak Ozerc bir bidon benzin ge. d~vam ettıgını dun akşam soyle • 
~I' il,~ hl a Allaht.an korkar. in- :: jmlk6.n olma.dı.iı da MfkArdı. tırmek için avni miktarda benzin is- mişlerdir. 

~ Ö:'~ ilet ~ııhkı\r, bir gün töv-, cıBüyiik bir slit'prizı• t1hllk etmek !Azım r.elmektcdlr. Salahiyetli membalardan Fran _ 
'' ~le ~Ol) li nmc. ad slivarı te.nrruz!arı gibi Diğer taraftan ric'at etmrkte olan sanın Hindı Çinı müdafaasını te -
~I trıaı " asan, öyle diyon anı- p.ty 1~ :~sıtalarla yapılan tanrruz- Sowet kuvvetleri bu gibi mUşkülfıtla m' · · k ı·k 1. 

""'- \' ""• değ~nı~ vongasıdır. B-?n•mı makine enerji kaynaklıın tükenir ve karşılaşmamakta. bılRk :t g--r: çekildik- ın ~n P~ ~~ vasıtay.a mau uu-
~llll' Cay .. a ııatamıyon. ıann d:ı nzıd(' hareket edılmez ve ienb ce ı~ füılerine yıı.klnşmıs bulunmak- lundugu bıldırılmektedır. 

it~~ %ı rierı dU'lUnmr.. ustıun ~ive kullanılmazsa bu taarruz hıdırlar Bundan dolayı Vichy mahfelle • 
Ilı~ la% tisindek1. çınarlar altın- eden raf bile cdilcbUır. Sovyct • d H 
~ın ltonuşul'larken. u.zıııttn.n / hattlı ~ ıst1ll.,Yı durdurduklannı Bir fs,•eç gazetesine göre nnd.f bi.ndFi Çininin müdafaası mak 

lr-e; ~ev::.ldığinl ıı.ördO'ı-r. Ab - ordı=~in h nlı voklt C>rktndir. Stokiıol sa ı e ır ransız - Japon işbirli • 
~ Jancıarnı ln koye doliru ge- SÖY ııt şurası muhııkkaktır kl Kı ılor- ring gaz ~~5 dı'A A.l . - Hnrndelstid- ğine varabilecek tedhirle:-in alınma 

~lı ~.;u k~1:e ~ıı.;uk ~e~Akııeudt~~fınk:ız~ 1 ~a~rd~!~!lv:di~~ıe:c _:1~!:1 ~nşiu~ Alm nl ,. rın Y~~'"tl~I. r,lln iç'ndPkl si ;ın~;'i:elJgörül~~~ı.~~ir. 1 .. 
L " !'t?ıh.. v;y <I ~'1YOr u. ... a 1 ... .._ ... ~ u . k dil~.~~ ~~ekf''lerinln flk on gün zarfın. K t ım ·ıı .b apok~I uyu . .e ÇiSi • M., 
uft ""k..,.l'n M ..... me ...... I. K"r ,,.,,,. ·ı mandanıımnı bUylık uu- rpı z arşı- ""'' "'ıratl rl o o ı e :ışve ı nluavını a 

••v tad "'' "" u ..,..,.. ğ l e ne naZ!\ran yıırı yarıya D 1 d .. k 1 mıra 
.\caba ıı. S"\b t d~Unllyordu. smda bulundurmuştur. asa ı o duğunu ve şay{'(f hnr('ket böy nr an arMln a muza ·ere er de • 
.Şltl}d : v r ki? fkj ordwıun vnziyoti le ağırlaşı.rsa Ağusto S'>nıındnn e\"V(': vnm etmektedir. 
<ık lıan~ aıı elı,yor7 ,. --"'~n. 25 <A.A.) _ Tlmes ........ h. ?\ed!OSk:i ovaya vnrn.mıyncaklannı kabul İngiltere V!: Amerikanın tedbirlcd 

.............. ~ yorlar. 
Lon<fA. 25 <A.A.> - 'Uzakşnrk ıra-

l....ı 29 T emmuı:da yapılacak 
Hanol, 25 <A.A.l _ Royter: 
Gayri resmi bit' membadan ötrenn

dllri.,n nazarım J[!.ponlıır cemıb Hındl 
Cinisinde tayyare meydanlan ve üsleri 
işgal etmekte ve ı:anılzonlar tesis et. 
mektedirler. 

Muhtemel olarak işgal filen 29 Tem
muzda yapılacaktır. 

Ru-.. lt'in sö:zleri 
Vaşing:Om. 25 CA.A.) - RelslcOmhur 

M Ruzveıt pasif korunmn kom:tes\ a. 
znsını kabul edf'rek ne için i-ıoonvnya 
Petrol ihracının yasıı.k edilmrmlı; oldu. 
li'unu anlatmış ve demiştır ki: 

Hedefimiz harb n Pıı lf'ke :ı;irayet 
<"tmeme,.ıa·r. E~ı-r Tnnorp· vı pe;rol 
ihracını durduMnmı olsıı.vdık dahn bir 
sene evvel Japony Ho'anıi H ıils 
tanına gid<'rek pet,.ol•ı ()ral:ı.rda ararıı
bfllr ve ham çıkardL 

hınır, 25 (A.A.J - Dün burada 
Halkevinde eski ve yeni Tiırk el c. 
meklerl ve Türk kıyafetlerine ald bir 
SC?'fti açılmlŞt.lr. 

Beşinci defa olarak acıJmı.ş olan ve 
sergide eski hesab, kasnak ve ipek iş. 
lcrlle eskı Türk gelın odalan ve so.ı. 
rnsı. Türk odabı.n zıynretçileriıı bil. 
ho.ssa. all\ktısını ceibetmlştir. 

( __ Y_e_n_i_n_e...;ş_r..:iy_a_t_) 
Çok Ye çabuk para kazanına 

yollan 
Ga&:iOn kül::ı)'a't.ından olan bu kitab 

Vohdet Ycktekin tarafından lisanı. 
mıza ç~ ve Anadolu Türk ld 
t3b deposu tıl.mfından ı;a.tqa. çıkanı: 
mışt.ır. 

HAYATA IŞIK - Selma Gücüıye. 
ne! .. in tercümesidir. Ayni kütüphaJHı 
taımfmdan ~lr. Fiatı 50 
k~ur. 

BücumJua rerablanm - Doktor 
Rızn Nurun muhtel.! mo.tbuat müna. 
kaşalarını ve bunlara verdıi.ö cc-vabları 
bir arnya topmyan bir broşürdUr. Mu· 
haJTlrln, mWıteıır h!i.diseler hakkında
ki görüşlerıni ifade etme!t bakımından 
da aynca şayıı.nı lstlfadedir. Tavs!ye 
ederirl. 

( TiYATROLAR ) 
VEDAD 0RFJ 
Yaz temsilleri 

Bu a.kş:un Kısıklıdn 
Salı ıı.kş:Unı Heybeli1ldada 

K A N l! ... 
Komedi dramatik 3 perd• 



8 Sayfa SON POSTA 

Bir röportaj : imrallda bir gece Öaiiclat tan ııloil mahafıdıtmdaa: 
ÜSküdann Bulgurlu mahallesinin 

Llbade til.'l)ınar 90kağında eski 13, ye.. 
nt 17 ve 19 N'o. ıu evvelce harab bak 
mahalli, şimdi Uzeııne bır ev inşa e. 

(Bqtarah 2 nci aayfada) j aini incelte inıcelte kanto oynama. dilmiş olan mahal tapu kayıd ve sene. 
hyorlar, ecsi güzel olanlıu ıaza re- ğa baılayınca, onwı bu k1ıdar ıe· dine müstenld olmayıp muharrem 
faka.t ediyorlar: vilmeainin sebebini biz de anlamak 1239 T. lı müba.yaa hücceti Ue Abdut. 

SANN 
Saçlanma ak d''ft" uı.h oğlu tsmaile aid iken 35 sene ev. 

« u u ta geciicmed.ik. Kadri evvela Balık- vel vta.tlle veraseti karısı Hatice ve DİŞ MACUNU 
Sana ad bulamadım, pazarında köftecilik yaparken, mah o~lu İbrahim ve kızları Fatıma ve 
Göoiile uçmımk düttü ki'imların tabirile elinden bir kaza Hayriye ve Ayşe Sıdıkııya ve tsman ve 
Bir kanad bulamadım.» çık.m:ıt. cinayet wçunda.n içeri düş- Hatlcenin de ve!atlle verasetlerlnın 
Biraz sonra da numaralar ba~la. mÜJ. Fakat, niyeti mahkü"l'.iyetini Pat.ma ve Hayriye ve Ayşe Sıdıkaya 

eh. Mahkumlar birer birer ortaya bitirince tuluata int:İ9tıb etmek. Kıs münhasır olduğundan bahisle verese-
! den Fııtıma tarafından intikali taleb e. 

gelerek, hüner erini g)steriyorlardı. met olursa, Kadriyi birkaç yıl sonra dilmiştir. 
Numarlardan biri bitti mi, adanın do. Naşidin, yahud Dürr.bütlünün Senet61z tasarruf ediıen mahaller 
en gür sesli mahkumu olan meşhur sahnesinde göreceğiz. Şimdi, ada- hakkındaki ahkAma tevfikım 941 se. 
Bayramı strasl gelen diğer arkadaş da aşçılık yapıyor. nesi Ağustos ayının on beşinci Cuma 
lannı meydana 9Clğ•rıyordu: lmralıda ilk akşamımız böyle gUnil ~aat 15 de mııhalllnde kesif ve 

r> .. idli egwlenceler ve zevkli sahne- tahkikat icra cdll~ektl,., Bu ~nvrl 
<ı- Demirci Ahmed, marangoz ..--.- menkul üzerinde mlJ!kiyet ve mlllklvı>t. 

Mustafa .. geliniz.» l~r ~~s~nda g.eçti. .. Y~taklarımıza ten $!'nyri avn! bir hak iddia.c:ı olanlann 
Cezaevleri müfettişi Cemil bir gırdıgınıız vaktt, dılinuzde akşam o gUn ma.l\allinde h zır tnthınmalan 

aralık misafirlere döndü, gülümsL yediğimiz barbunyaların ve 16takoz 'v-eya bu mUddet zarfında. thkllda" ta-
k ların tau lezzeti kulaklarımızda nn ~,.il muhafı~lıl!ıns mQracaatlnrı 

yere : S . k .. ld w denizin ötelerinden gelen balıkçı ilA.n olunur. 
cı- e81 ço gur o ugu ıçın --------------

Bayrama adada bu vazife verilmiş- mahkumların sesleri ve gözlerimiz.. 
tir. İnşallah, 'hayırlısile rnahkiimiye de gördüğümüz sahnelerin hayreti 

tini biıinıin de artık onu bır mah- vardı. Sanki bir hapishar.ede değil. 
kemeye mu"baJr yaparızı> de, Büyülcada otellerirıden birindey 

B .. -" b' eb .. mişiz gibi, rahat ve derin bir uyku. 
u soz uınurwı ır l essum uyan d k 

d'ırdı. Bu aırada tekrar Bayramın ya var 1 • 

aesini duydu'k: 
Gav.C Ozansoy 

<c- Kanto Kndri, neredesin .. 
Haydi, aıran geldi.» Kuyuya düıen kadın 

,. GÖZ DOKTORU· 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarp&flo Nümune hutane.ı i 
gös mütehaaaı.sı 

htanbal Belediye karşısı. Sa:ü 
(1) ten .onra. Tel. 2sttz 

Çine Adiye Hukuk Mahkemesin. 

Dişlere hayat verir. , ANCAK:--. 

Ortada kısa boylu, tath mı tatlı 
yüzlü, it.ıvır kıvır saçlı, kuzguni bir 
arab göründü. Kanto Kııdri buydu. 
Fevikalade kanto söylediği ve Şam-

Bakırköyün:te, Osmaniye caddesınde den: 

Her •abah, öğle ve ak· 
fam, her yemekten •onra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu uıulü fafmadan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin diıleri 
mihroblardan, hastalık· 
lardan muhafaza edilmif re.mın, Vıirjinin, H~nninenin bütün 

jeatlcrini, bütün mimiklerini aynen 
zaptedehildiği için ona bu ismi ver 

ı numaralı evde oturıı.n 45 yaşlarında ç.nenl!ll ~uf ma.halle&rulen 
Halime adında bır kadın, evvt-Iki sün Mehmed kl'lll Fatma Ma.rınaran.ın ko 
cvlcrlnin civarındaki aı·sadıın grçer- c:Mı İzmttan ~ik mhiyesinin 
ken a~ açık bir kuyuya dU'ITT\tiştilr. Servet.eye köyün.de ve Ca..ıni mahalle -

Etraftan yetışenleri.-ı yardunlle ve 6'ı1'de otura.n Dursun oğlu Dursun 
müşkülı\tla botulmaktan kurtarılan Mamıaro aJeyhılne Çaıe Sulh Hukuk 
Halime. kaza esnasındı\ vücudunun mahkemes!nde açtığı ~ulh tıeşebbuı;ü 
muhtelif yerlerinden a!ır surette yara. d:ııvaauun cereyan eden nıtiıhaıı::eme -
!andığından Yedlkule hastanesine kal- leri sonunda: 

olur, paşlanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. fi er 

zaman temiz. parlak ve 
mişlerdi. Caliba, adanın aan'atkar
lan arasında en fazla sevileni de 
oymu~. Göbeğini titrete titrete, sc- dırılmıştır. Da.vaJı Dursun na.mınıı t•kal'ıfan "'T.el olarak kala. 
----------------------------- oovetlyeye göstetilen adreste bulun. 

Kocaeli Vilayetinden moo.ıtı lbildln1ın14 ve ikametıgd.hının 
VilAyet memeleket hastanesi 1çtn açık eksiltme su:ret.Ue satın alır..nca.. 

ğı ilCı.n edilen c.1205• Lira 60 kuruş muhammen laymetı.1: 34 kalem mu::ı.lece 
ve levazımı tıbbiyeye istekli çıkmad.ığın.da.n Ağustp.sun dördür:cü Po.za:r. 
tesl günü saat on bh'de ihale.si ya.pı.lmak üzere eksütme mfıddetl matıl
m.Ş.ır. ist.eıdiıerin o gün zikredilen aaate Jta.clıır 90 öro 412 kuruşluk mu.. 
vukka.t temina.tla. v.ildyet makamına. ~rttınme naç ~ eo'lJ8. li.ttelerinl gör 
mek ~ti,yenlerin de v11ö.yct memleket lhast.anE6ine müınıııoatları. c6276• 

Karar hulasası 
C 941/640 MliW .ıtoruma. kanununa muhaılefetten suçlu Hlıcıoğlunda. 

Kumba.nı.ba.ne c. 7 numarada. mukim aşçılık ticaretile me~uı Hüseyin 
oğlu Ahmed Qa.gart;e;y hakıkında. İstanbul 6Sliye oeza mahkemesinde ce. 
reyan eden muhakemesi neticesinde suç.lunun fili sabit olduğundan Milli 
irornmıa 'lmmınunun ~1/2 incl fıkrası delliletile 59/3 maddeleri mucibin
ce cyirmı1 beş• ıııra. ıı,iır paıra. cezası ödcmes1ne ~ yedi gün müddet.le 
dükkfuımın Jt.n,patıJmıısına ve hükmün kat'ileıştiğinde ücret.! suçluya n4cL 
olmak üzere 1aı.ra:r nülWıasının Son Posta g112ıetesinde neşrodUıneslne 
20/5Ml t:o.r.1ı'l.nde ka.Ta.• ..wamiştır. 6279 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurulut tıaıibl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LiraJı 
Oııbt ft ajana adedi: ıa 

8ral" ticarl ı:ı.r DHi bank& muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYDjl 

Zir™ Bankaalllda kumbaralı .,. 1hb&nllı ~ buabla.ruıda 

911az 60 lira.u bulunanlara aenede • defa fetll..:ek tuı"a ile a.taıı • 
~ pllna göre iluami.Ye dAtıuıaca.tUı. 

4 Adet 
4 
4 " .. 

" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 
250 " 1,00J 
~00 " 4,00J 
50 .. 5,00J 
40 " 4,BJJ 

Lira 

" 
" 

" 
" 

40 
100 
\20 
"t60 " 20 " 312JJ " 

meçhu.1.cy.etılne ~n:a.e.n H. U. M. K. 
nun 141, 14'2 nıci ma.d!delert mucıbın.ce 
teblign.tın &18.nen ya.pı~masına ve du -
roşqı:a.mn 1219~1 gününe saa.t ıo a 
bırak.ılnı.asırtı. Jcaıw Terilmiş ·oldu
ğundan yevmi mu::ı.yy&nde Çine Sulh 
Hukllk m.a.'hkemesinde hazır bulun -

ile sabah, öğle ve akfam 
her yemt'?kten •onra günde 

ma~ il&ı dlıunuır. 9.U/264 't 3 defa 

1 

Doktor 1. Zati Og§)t 
iye tarıı.tında.lcl mu.ayene
inde ölledeD .10nr• b.ıut.&· 

Eczanelerle bllyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

ıarını Jta.bw eder. 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi ~üdürlüğünden: 

1 - Herekede üı.sa olunacak işçi pavyonları ve evleri ae topıak tesviyesi, 
tana.lızasyon, drenaj, su deposu, ka.ptaj, su tesisa~ı. yollar gibi inşaat 
vaJııdı fıa.t esası iızerlnden kapalı zarf usulü ile ettSiltemeye konul. 
muştur. 

işbu lnşaatuı muhammen keşifl bedeli 415.943.69 liradan ibarettir. 
2 - Eksıltme evmkı 21 lira mukabilinde Silmert>ank muaıneldt şubesin ~ 

den alına.cakt;ır. • 
3 - Eksiltme t> 8.Q41 tarihınc müsadif Çarşamba giln!i snat 16 da An ~ 

karada Sümer Banlı:: wn:.ımi müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat ~mlna~ 20 .500 liradır. 
5 - isteklller t.eklıt evrakı meyanında şimdiye kadar ya.pmış olduklan bu 

kabil işlere ve bunların bedellerine. firmanın teknik teşlulAtının kmı~ 
lerden teşekkUI ettlAine ve hangi bankalarla muamelede bu'undukla -
nna dair vesi:Calaı· koyacaklardır. 

6 - Teklif mektublarını havi zarnar kapalı olarak ihale günU saat~15 şe 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumt klı.t1bllitl
ne teslim olunacaktır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden blr saat ev
veline kadar gelmiş ve zsr!ın kanuni şekilde kn.pat1imış olması lli.zım. 
dır. Postalla ·ıAkl olabilecek gecikmeler nazarı 1tıhnra atınmıyacaktır. 

8 - Banka lhaleyl icrad~ serbeıı~Ur. (4527) rG062> 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Atatiırk bülvarının. Atatürk köprüsünden ltlbarenUnden itibaren 500 

metrelik kısmının wprak tesviyesi makooam şose ve gı.ranlt bordur inşaatı 
ktıpalı zar! usullle eksilt.meye konulmııştur. Keşif bedeli 34.186 llm 37 
kuruş ve ilk teımınatı 2563 lira 98 kuruştur. Mtdcavele elcsllt.me, bayındırlık 
l.Şleri genel, husu.si ve renni şnrLnıımelerl, proje keşif h!ilfı.saslle buna mil. 
teferrl dığer evrak 171 kuruş mukabilinde beledıye fen işleri müdürlüğün. 
den verllecekt.lr. th:ı.le 7/8/941 Perşembe günü saat 15 de Daimi EncU -
mende ya,pılacaktır. Tallblerln ilk teminat. mııkbuz veyi\ rnektubları, ihale 
tarihinden sekiz gün evvel bcledıye Fen İşleri Mildürlüğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet. 941 yılına ald Ticaret odası vesiknlıırı, bnzah şart
name ve Gı:anunen ihrazı llzım gelen dlğer vesaik ile 2490 numarıı.tı kanu. 
nun tarlfatı çevresinde hazırlıyacaklo.rı teklif mektublannı \hale gfuıQ saat 
14 de kadar Dalıınl Encümene vermeleri lAzımdır. (5953> 

.. * 
Usküdar süt ve mekteb çocukları dispanseri binasının tamiri açık eksilt.. 

meye konulmuştur. Keşif bedeli 1155 lira 12 kuruş ve ilk teminııtı 86 lira 
64 lturustur. Keşif \e şartname Zabıt ve MuamelUt Müdürlüğü kaleminde 
görüleblllr. İhale 6/81941 Çarşıımba gün!i saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. 

0

TalLblerın ilk teminııt. makbuz veyıı me~blnı·ı, ihale tarl -
hinden sekiz gün evvel vllAyet Nafia MUdUrlüğllne milracaatıa alacakları 
tmnt ehliyet ve 941 yılınn a'd Ticaret odası vesikalarlle ihale günü muay. 
yen saatte Dnlml Encilınende bulunmaları. (6079) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
l/8/19U tarlhin<len itibaren MudA.nya _ Bursa. Samsun, Çarşo.mba hat. 

ları hariç ve Avnıp.l hattı dahil olrnnk üzere ve her hattın kendi tarifesine 
g()re ücret a.hzı uretıle Devlet Dem!ryollnrı ana şebe:..:e3i lle, Erzurum -
Sarıkamış - Kars ha•tı istasyonlarına ve rnl\teknbllen: 

Ae Dökme lıalde olan \•eya tıını vagon hamulesine tlı.bl tutulan emtia ve 
eşya 

B• Canlı hayvanlar. 
Cıı D. D/222 .1umnrnh tıırifeye dnir para ve kıymetlı mevad. 
D Kıymeti na.kil Uciet'nln Uç ikatından az olan değerszi şya. 
E• Pntlııyıcı. :lteş alıcı rnııddcler. 
Fı Çabuk bozıJlıu'\iYa mıtsnid mevnd. 
G» 4letme nlz"lm"'Rnl<"S! rnuc1b1nce a1PlClmıım tt·enl<'rc kabul olunmıyan 

veya knbulll bazı St\rtlarıı menut bulunan mevnd. 
Hı> Beher parç~sı 2M kiloyu mlltN'~"lviz bulunan eınt1n v~ C$va 

Temmuz Z6 

F 1 K R 1 T. K A R D EŞ 
OTOl\IOBİJ, VE MAKiNİST OKULU 

TaJ.imatm.ame.>inde bazı değ.şiklikler yapmıştır. Bun. 
dan böyle devrelerimiz Eyltll, BlruıclkAnun ve Maıf 
aylarında. başlıyaca.ktır. 8 Ey1ülde açılacak yen 
devre için yn.lnı.ı; Pazar-tesi gilnleri ve 15 Atustoıı 

ta.n itibaren hergiln ~le-ye kw:lar miıra.caat tabii 
<füıntnaıkta-dı.r. 

Yerimizin darlığı dola.yısıle i.Stekl.ilerin geeıikmemeler.1 IAzımdır. Ta.f&1l' 
l.5tiyenlere p~ gönderilir. Şişli Ebekızı soknk No. 1 

Dekorasyon 
Müessesesi Müdüriyeti: 

Mağazamızın zemin katında yapılacak ı.adilatı mi.lnaseheıüe 
cadde üzerindeki methalinin 1 O Ağustosa leadar kapalı bulundu
rulacağını ve bu müddet zarfında muhterem müfterilerimizin ma
ğazanın yanındaki (Nuruziya) ıokağında mevcud kapıdan teşrif
lerini rica ederiz. 

Zengin ve müstesna eserleri ihtiva edecek yeni tesisatımız 
1 1 Ağustos Pazar günü merasimle açılacaktır. 

Babaeski Belediyesinden: 
Trakyanın keklik kokulu çayırları. yemyeşil ve genL5 mer'alan, wrteınl.z 

ve iyi sularlle her ye:den üstün bollukta ve güzellikte hayvan yetiştiren blr 
Y-er olduğunu bütün dünya bilir. 

ı:ı Ağustos 1941 de açılacak ve dört gün sürecek olan B&ba.esld hayvan ve 
emtia panayırı !lu siizelliğln biricik meşheridir. 

Babaeski panayırında her keseye ızygun fiatte emtia ıe her ışe yarar hay. 
van bulmak mümkündür. 

Tüccarlanmıza, celeblerlmlze, cambazlarımı7.a ve esn'.lflanmıza bu pana.. 
eyıra gelmeyi ıJınıal etmemelerini tavsiye ederiz. (6158) 

. 
DOVÇE ORYENTBANK 
DRESDNER 
Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
lstanbul ... İzmir 

BANK ŞU BESi 

Her Türlü Banka Muamelah 
----···---

Almanva i!e yapılan tütün, 
kimya ve lı.ıiğıd takıuları ve 
aaİt"e hususunda hf'r türlü 
kolaylıklar yapılır. 

Harp Silah ve Vasıtaları Komutanlığından 
Komutanhtmıız slllh tamirat fabrikası müdürlüğü emrinde çalı.şmeJı: 

üzere müstaknten iş y~abilecek bir muhasib, bir tornacı ustası yevmiye ne 
alın~A'ı:ndan ıı A.Aus~ 941 nihayetine kadar askerliltle ilişiği olmıyan 
1steklilerın lüzumlu vesıkalartıe tzmttte ham silA.h ve vasıtaları komu ~ 
tanlığına müracaatıan. <6166> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
ı - Kurumumuz eczanesinin bir senelik ihtiyacı olıın 127 kalem eczanın 

muhammen bedeli 2296,12 liradır. 
2 - İhale 7 .8.941 Perşembe gilnü saat 11 de rektörlClk binasında yapıla .. 

caktır. 
3 - Muvakkat teminat % 7,5 dur. 
' - Şartno.mesim okumak lstlyenlerln enstltU daire m!idfirlllğüne mü .. 

racaatınn. (6019) 

tasarruf hesapları 1941 
K.eşide:er: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustoo, 3 

tarlblerinde yapılır. İ 

1941 ikramiyeıes- ,,, 
1 aded 2003 liralık - 2000.- Urıı 

8 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 

500 il 

2000· ' 
s aded 250 ıırıılllt - ,soD ,,,,.. ' 

35 1~ : ==~ 
20 ••• -···· ...... 

Dikkat: llesablarınoati panJu bir eene ı~de 50 liradan aça~1 
~ere ikramiye ~~ı ı.atd.lrde "' 20 faala.aile veraeceıı:w. 

dan çııyri ve beher mersulenin mkileti 2500 kıloyu tecr.vilz etmemek şattılp: 
Yalnız <Wtru sayrll hafif Pf't;"irende eır.a kftbul ve bir tc!( nakil evrnkı ile 
'SOVkedll~ektlr. 

........... ot ···························-·-·-· .. ······--····-......... e:ıo . Roıı•P 
Kur'alar senede f defa, 11 Mart, 11 Bawan. 11 EylfU. u Buin. 

Ci IO.nun tarlhlerinde çetılecela r. Bu na.kllvııta ald Ucretler m~ran s.aa hat ~oniarındSL tahflll fdL 
'ıecelctir. PRzla ta!s;lAt İN> •&11.Y•~r" mür~a~ edtlmflll. "6iih «624'h 

• 

Son Posta M•thaası: Nq:iyat Müdürü: Scliın ~ı.Jc;P, 
SAfiİBU:.;RJ: S. Ra.eıp E.ME.ç. A. f.krlllA' lJ .. 
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