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Bu sabahki 
haberler 

Busababkl 
Alman 

tebliflerl 
Cenupta Sovyet 
hatları çok derin 
şekilde yarıldı 

' 
"Mohilevde iki fırka 

imha edildi, 23000 
esir alındı,, 

Berlln, 28 (Radyo> - Alman baş- Alman moıörlü ttoll&n }1Ml&n bir Rus kas&burna rlrerlertı:m 

:?';~~~=~:~.~:-.:~~ rAT.:: · t e b lig~ i 1 r .··:,·s···v···e ... ç .. t_e ....... A .... , .. m·····a ... n ..... ,l _U __ z_a_k __ •_a_r_k __ 
kAL tam muvaffakıyetle neticelennılş- ~QR _ ., 

~e Z.=re<ii~=~~~n~:ı~~~00~~~; ~. Ş kta asker·ın·ı ham·ıı 2 babranı aıuunış, 750 kamyon, 161 top, 80 tank • ar 
topu iğtina.m olunmuştur. d d 
k:~~n~~~!~~lltt;- Alman bat- •·At tren berhava e il i 
l 25/26 Temmuz gilnlerınde vulrnbU- bare
an hava muhe.rebt!lerinde 342 Sovyet 
~Ya['t'.fjı dUŞUruımusıur. Aynca yerde de•am 

u unan 174 tayyare tahrlb edilmiştir. • 

Cenub cephesinde • 
1c:!:lın, 28 CRa.dyo) - Alman baş- e dıyor 

tıdanlığının tebliği: 19 

i 

Japon tayyareleri 
Hindi Çiniye 
vasll oldular 

ile~ CCpheslnde Alınan kıtaatının 
'"t ,._reketı cok sUratıı surette inkl
~ktedir. 

OOlt 11 kıtaatı So\ryet hatlarının 
rnuvau~ bir surette içlerine glrmeğe 

11.tnıa-n OlntUŞle.rdır. 
'Oın ~ ruu~kcUni durdur.cı&k 
lan btıt.un t t.ettebbueıer alt1m bırak ı
rı".llllftır aırçok Bovyet teşek.kıliııeı;,ı 
imha ecıilınış, diğerleri esir alınmı.ş_ 

Almanya 
isve~i ı 

protesto etti~ 
"Tayyarelerimiz ~ Berfin lsve hükıi- ı= Fransızlar bugün 

. : . ' ç .. . tayyare meydanlarını 
skovaya ~ metınden muessır tahlive edi oi-Iar 

mbeSstr 1f tt 1 tedbirlerin alın_masını 11 
./ - y 

tır. hu ır ~ure e i taleb ettı Amerikanın 

idare .ıeri telefonu: 20203 

Bir ormanda gıda 
almadan 71 gün 
yaşıyan köylü .. 

Karıncaların ayakkabıları 
içinde yuva yaptıkları köylü 

bitab bir halde bulundu 
"Ağaçlar arasmda günlerce dolaştım birkaç gün 

otla geçindim, başka bir şey hatırhyamıyorum,, 

Hadımköy clvanndakı Amavudköy 1 tc yatan genç jerhal hastaneye kal
ennanlannda co;c garib bır ha.dlse ce- dınmlı.ş ve yapılan tedavi netıcesinde 
reyan etmift,lr. Hıi.dlse şudur: blr müddet sonra kendine gelmıştır. 

Hadllbköy civaruıdaki köylerden bl. Yapılan tahkikat sonunda bu gencin 
rinde oturan 16 yaşında İbrahim ndlı bir müddet evvel '.ksybolan QOban İb
blr Jta;v oot>anı bir müddet evvel hay. rahim olduğu anlaşılmı'ltıı·. Çoban İb
vanlan alarak köyden ayrılmış, rahim verdiğı lfades ııde ormanda yo. 
akşam üzeri hayvanlar köye döndüğü lu şaşırarak tok ~ık olan nf;açlar ara
halde oot>an meydana çıkmamıştır. sında gllnlerce dolaştığını ve yıyccek 
KöylWerin bütün araştınnalanna rağ- hiQbır şey bulamadı •mı ve nihayet 
men QOban İbrahlın buluname.mı.ş ve bu'kaç gün otla geçlneblldığlnl ve baş 
hayatından ümld kesUmlştir. ka bir şeq hatırlamadığını ı;öyleml.&-

HAdl:ıe unutulmak üzere ıken birkaç tir. İbrahimln kayboldu~u gilnde>ıı köy 
gün evvel clvardalti diğer bJr köyden lüler tarafından bulunduğu güne ka. 
bazı kimseler Arnavudköy ormanlnrma dar tam 71 gün geçtifl tesbıt edilmiş 
odun kesme~e gitmişlerdir. Bu sırada tir. İbrahlmin bu müddet zarfında gıda 
köyliller bir ağacın dlblnde ilk bakışta almadan y1LŞ3yabılınesı bir mucize o
ölü olduğu zannedilen bir gencın yat- !arak tel4.k.kl edılmektedır. 

makta olduğunu g6rmilşlerdlr. Köylü- Köyltiler İbrahim! yarı ölü bır vazı. 
ıer bu gencin vilcud.unu muayene et- yct.te buldukları z:ı.:nı.ın aya'ltkabılan 
ml.şler ve ntı.bzının atma'kta olduğunu içinde knrıncnlımn yuva yapmış olduk 
anlayarak derhal Amllvudköy jandar- larını görml.l.şlerdır İbrnh m yapılan 
ma karalkoluna haber vermlşlerdır \tedavi sımunda t.e.mamen kendine set-

Çok zayıfiamış ve baygın bir vazlyet mlş ve köyüne dönmüştür. 

Tobrakta 
harekat 

şiddetlendi 

lngilizler birçok 
kuvvetli noktaları 

zaptettiler 

FİL İPİN 
ADALARININ 
MÜDAFAASI 
Amerikan askerleri 

adaların müdafaasına 
iştirak edebilecekler 

Oıınaını fevkalade çoktur. Mühirr.
ınat dolu uç Sav.yet treni imha edil
nıtştı.r. 

cum ettiler'' 1 var,ova yolunda da iki hazırlıkları 
f tren çarpıQtı k t b va.şington 21 tA A.) - orı: 

Berllıı, 26 CA.A.> - Alman ora.u- ı T F Kahire 27 <A.A.) - Orta.şar [,(. - Fıllpındek:i nıi.ıEcll ıı ıkı.wvetıer •• 1tr. --------------- b ... .mır d ,,.1' • rcın•rz - Jcıopn a.nlaım,.•ı k ted Jarı _..wnan aı~ının tebll~ı: f Londra •7 (AA 1 b .. T lı ..., !iği: •~ Amedkan ordusuna ılha. ına • 
k h ' ~ . • - l'tloakova ugun o yoda lmparato- Llbyada TobnıkLan hareket et.ın'9 d tt e k"nunu ·•- ruh.B:ı.t 

bkl Bütün şa.r cep Mı boyunca hare. radyosunun bildlrdfi"ine ıürc Al- run h d . b k~lf kolu cwnn gc - d.ııg - me u ı .. ...., Bu Saba ~t. muvartaklyct.ıe devam etmekte. maı_ı . askeı:mı hamil olarak İ.al·eç uzurun a tetkik olan Hındlı r blr• k 
11 

~·ap verilmiştir Bu kanuna nazaran f'H. 
uu tarıkıle Fııılindiyaya gilmekte o. edilecek cesi oc>k cür~t:t:~~~nı m:teıakJ> su~ pin ada.Ia~ına 194ô aenes1nde ~tlld.Al 

t Alman haro tayyareleri dün gece lan iki tren berhava -·'ilmiştir. - mı.ştır. Bu ko ' ı tll dört mev veriJecekt r Bu karar mucibiw:e ta. 

S vre n!d M ko ""' tl diıŞ!llanın çok •rnv.ve · ö eClıif 150 b r. O ye en cıs vadnkı demir.YQlu ve Alman hiikiımeU bu hadiseyi İs- Saygon 27 r A.A.> - Dün Hindi ç._ ra e et.m rr Dilfman garni. ıtm görmliıs veya g mı ı • 
iaşe tesiSatına ÇQk ımuessir bir sureLte veç hülı:fımeti oezdlnde prot.e.<ıto e. nideki Japon heyeLınin re~ genera .. zılne hüc~~ avı:n~ışlar ve sungil FılipinJI He 140 bin ih~aıt efradı ge-

t bllAI hücum etmlşlel'dıt'. derek trenlerin himay~ i için mü- uç ıkara ve deruz siibaylle Ronoydan zonıarı g ilsli: ıtWerek azim za,yinta neral aeorge Gru'bet .n ltumandası_ e 11• . Alınan hava kuvvetleri dün es<dr tedbirlerin alınmasıııı taJeb Saygooa muvıısaJaL etm1Ştir. Ayn kuvvetile P 1.4 na verilecektir. 
Ingilterenin dogu cenuhu1-la ""'gkeecreı· etmişUr za nda 3 J tayyaresi ve uğratılmışlardır. A stra' FJI~ kuvvetlerinden nqrı olarak 

Rad o> - sovYet is- ~ CD;vamı 5 inci sa7fadaJ • J ma d ap:::~ruıub muteaddl:l AynJ zamanda İııgaıız ve m;~ıle : binlerce Amerııtan kara ve denlz as-
l.fo,gto,,.· 28 < ~ından bu sabah CDcvanu S illci S&Jfada] \_ : aı>on or usuna a ge1Jll4tir. Bu yalı ktııflt kolları, dÜflnJln rdı A'fUS kerlerae tayyarecılerı de adaların mı 

~barat bUl"06U =IJI: ----;--;-------=---_:_~·::·•::••:00::••::•:•·:··:··:••:•·:••::••::•::••:.:••::••::••:••:••:.:••:.:•:••:••:::••' k~lar da Sıı.ygorı i ÇinLsiııde as- rınde hareklt. ,era ediyorla ' l - da!aasına ıştı:rak edCıbilecelderdır. 11.~ılen hart> ünü Nevel, Smolensk, At Japonyaya cenub Hınd al ktııflf kolları düşmanın b r. 
27 Temm:.!etleıinde şiddetli mu.. ya 1 d keri mahiyette ıtoiaylı.kiar temın ede.::ı tra}y ı n-etJ noıctalar:anı zaptelımıŞ - M . ... 

~':=e~er ~re~:ıeretml~~~kametıerinde rış arı nn de anlaf!UanUl ta~ı~ ~~~ı:~~ t~: f::. İ~ÜıZ ~eşlf 1comu ise bir takım Numan enemenc10glu 
~-Cephyde d~er as1terl harekat olmamıştır. itil em;:~~~ h~ 'Ve nalclôye ge - esirler ve kıymetlı ına.lümatla avaet bu sabah lstanbula geldi - - b lı guıı t· 4Je1alenUroekte_ etmiftil' 

27 TlllPdlU& aünlı devamınca, hava eyeca 1 t k eb d ·ıd • m.i.lerinin mu"-4'ala f. kX>ll ır.uzın bu cür'etluiıane Hariciye VekAletl Umumi KA.t.lbl 

:;:!f:S:ızbtr::u:a~:~~k~i~~~~ n a a 1 e 1 1 dirFranaı9 makam~ T::r:~~~ ~:~uerinı:r d'ılşnanııı ~ı Uzc - =~: ~~~~~~ze ~~lını~h~ 
lbıotörlü !kuvvetlerine ve hava nıey y.yyare meydanının n talUı)e rlndeti teslrı, bu kollarunız hJç .bır 
Clanıarına ~etli darbeler indirmekı; ~el rran.sısıar tarafı~da mAnlaya esadfii etmeden hareket üs. 
"deovaaı etırnişttr. Birinci koşuyu Prens Halimin iki ab kazan- edllec:eıwıı :,_rr;:::::ır~ ... rund• ıertne avdet ct.tili.tcn sonra itaiynn_ 

26 Teınnıw-na cereyan ed b 1 d A••·..-· edilecek Jarın butıüın CBPhede şiddet4i bfr a.te~ 
~are:~ düşmanın 104 e~yy~:~~ dı, Hariciye Vekilimiz de yarışlarda u un u ~:.A.l - Hindi Çiııınin açmış olmalarile sabittir. Pudaı>eşte, 27 (A.A.) - Ofl: Yeni 
""'11 '"9· ve bunun takr!ben ilci .., m=ken nıUdafaa.sı heJtk:ıı~aki İtalyan tebllil bir ticaret IWAfnanıesı akdi zımnında 

Fin - Macar ticaret 
müzakereleri 

~ tayYare de hava meydanlarında - - Franauı _ Japon anla.Şması hwmsı ko Rıoma, 27 CA.A.ı - İtalyan ordu- mUzakerelerde oulunmnk üzere bir 
~ıt edılıınlştır. 12 tayyaremiz ta- coennu 5 inci sayfada] (Denmı 5 inci 1&J'fada] PinlAndJya iktısad heyeti ıelmiştır. 
s ============-----__;_--=.::.::.:.:=:..._ 
~°"'tnUtenunım ırıalfunata naza- [B t k t ı b o t b 1 J ~~~a; .. ~::::~":":!: _ a ayın ur u nş ayramı_ 1n ı a arı 
b~ ku\'ve~ iünıı .Baltık filomuzla 
t~ U ile 2 ertnıız, düşmanın 2 tor. 

1 lnı bat tahtelbahlrinl ve 2 nakliye 
ırtn•tt•r ı _"9_ .... ___ _ 

bt:nbula fazla 
t Ugday geliyor 
~ek h . be,... alıtaaına daha /azla 

llclay iliivui bekleniyor 
l eon I"- -
arcı b --.ılerde sehrimlze fazla mlk-
~ ect eyo,z ve Ywnu ak buğday eı-
~ it h~~İ~u vaztyet.ın h:ı\I hazır elt

lracat IDdakJ ı.>uğday miktarını 
~·~(}11Unıu ı ta.hının olunmaktadır. 
~ a ~elti hattalar cinde mevcud 

bır nıtktnr buğday ntıveslle 
Un1 cı daha Ziyade oeyazlaştırılaca
l'~ra Cdlbn ktccıır. 

At yanşlannaıuı 
H men her hafta gıtUkçe büyük bir 

şeklld roğ.bet go en at l'anşlnnnın 
dün üncüsu Velefendı koşu YCJ nde 
ya.pıldı 

heyccanh bir fha. 

Birinci ko,şu: Pl"illlS Halimin Elhanı 
1,40 dıı.kl:rada bırlncl, Poyrazı ikinci. 

Ganyan 100 kuruş verdi. 

~ it ~ lcrf orı.sı de bu ba-

' b~ 1C&b ed n hazırhktara ~e.
launa"tad r 

DUnkil musabııkalılrdn bUyUk bir ka 
la.ba ık vardı ve Harıcıye Veı.dlt ŞUkrü 
Sara.ooAlu da s~'ircılcr ar.asında bulu 
nuYordu 
Koşalann natlceı şöyleKir: . , 

ikinci koşu: F'iikrot Atlının Oclgeçı 
1,50 da.kike.da blruıct, Bedadm SUleytıı 
lkıncl oldu Ganyan 150. iltlll baht 
300 kuruş verdi. 

Üçuncu koşu: H. Erayın Mimozası 
[Devamı 2 nci sayfada] 

Hatayın kurtuhı~ başTamı bu yıl lber aeneden daha cqıkun teza!ıtlratla ıcutıantn)ftu. Yukarıdaki l"Null.. 

ler bayram günü Hatay eelhld1eri Abldeatnin açıll§UU, ve rene ba.yraru ıünfi fakanderıye,e il'Uca etmJt o111n 
Fraııall!I harb ıı~ ~ ~ ~ slbterıror • 



lr H~?ün 
''V,, propagandası 

4' 

1 
'-----Ekrem UpldıailJ 

cV.ıı harfi W.llhc;c .zafer manasına 

gelen Vicio17 kelimesinin ilk hartldlr. 
İngalzlcr basit, fakat müessir bir 

propaganda usulıi ı..e~fcdcrck radyola
rJle lş:aı altına düşen memleketlerin 
halkuıa hltnb ettiler, so1Je dediler: 

- Zafer inzllterc için mukadder • 
dlr, buna iman ediniz, iman cttiflniı.l 
gustcrmek için de her yere uYD harfini 
yazınız. 

AJmanl:ır da gayet basit, o nlsbcttc 
de muessir bir başka usule baş vurarak 
İngiliz silihını kiirlct&ilcr. B tün müt
tefikler dünyasile i.şı'al alhna g~mlş 
memleketlerin halkına hltab ederek 
n>nl se>i söyledfler: 

- Zafer Almanya it.in mnknddcn'lfr, 
buna inanınız ve inıındığmızı her yere 
t1V» harfini Jazma.k surctilc ~ÖsterinlTH 

Netice şu oldu Ki, bu dakikada bü • 
tün dllJ1J'1UUD bütün sokakları cV» har
fi ile urtühidur. ingilız zaferi mi kas
tediliyor, Almanınkl mi müpbeın kal
mıştır. 

SllAh ve mukabll sillh yml sa:rıt • 
maz: 

d l\layı » amele bayramıydı, o gü
nün böyle ayılıp bövle tutlanm:ısının 

önüne geçile.mcztli. Diıtlin düna d 
Mayın ı bahar ve çl~t bayramı ya. 
parak ayrılık hareketinin önllne geçti. 

•Entenıasyonal» komünist marşıdır, 
tara.ttarlannın dudaklarınıla mırıltı • 
nm önftne &'Cçllemeylncc ttentcmıısyo
nah m halk prkıaı olarak kabulünii 
tavsiye etmiş olanlar Wı görüldü. 

Propaganda şüphe yok ki manevi sl
llibların en yıkıcı.mlır. Fakat mukabil 
propaganda ile öıılenn;tCSi. tersine çev
rilmesi mümkündür. Fayda verebilmesi 
için maddi slllihm Jıcmen takfb etmesi 
lcab eder. 

Resimli Dlakale ı Daima pratik olunuz 

Amerikanın mr.şhur lctlmaiyatçılanndıın Depcw b!rcoklannm sönük Ye Din1cnml1e.n. yahuıl inanç -vcrmlym bir söz sCJytcnmemlş gibidir, ;,apıl-
nıuvaffakfyetsb: kalmalaıının sebebini b:ısit ]Jlr oröriiş ve hareket hatasıııa :ması kabil olmayan bir tavsiye de mevcudu olmay:ın bir flica bemcr, din-
ııtrcderek der ki: llyenln omuz slllrnı~ınl mucib olur. 

- Dalma herkesin dlnllyeccj;i ve inanacatı" sözU söyJeyinlz, herkesin ,.._ Der uman 1-.;in açık söılü. tath &Ozlü ve samimi olanm, c1alma ınatlk 
pablleceğl işi tavsiye ediniz. Ehemmiyet kazanmanrnn y~k yola budur. sahada kalınız, her vakit flll,.atı nazariyata tercih ediniz. ................................... ( Ş .. C .. h .. i·r .. -.... --·a-a, b e rı .. e .. r··ı .................. l 

Bütün taksiler Belediye fırınları daimi bir Vapur ve trenlerde 

he~~fış!:~~~çe mnrakab~ altında tutuyor fu~~rW:,~i::tıı 

r Sözün Kısası 
--···--

Rebeka ve 
Sumer Vels 

E. Ekrem Talu 

Bayan Rebclm, kocası bay Sala.-
monta t::m kırk yıl bir cehen• 

nem bayatı sürmüş. Salamon densiz, 
nobran, pfntL Allahuı belası bir a
dam. Rebekauın ondan çekmediği kal· 
mnmış. 

Bununla. beraber, ırkın selameti 'e 
istlkball fcln, bu hengamede dokuz 
tane e\'lad peydnlılayıp yetiştirmekten 
de geri durmamışlar. 
Diğer taraftan Rcbckanın, scnelert•c, 

gönlünde, zalim koca ına ka~ı gizli 
bir kin, bir Öf alma hırsı fçln için ) ıın
mı.ş durmuş. 

Bir &'iln gelmiş, kadın ntu h:ıstaJan
mış.. ecel döşeğine serilmiş. Başı ur.un
da Sala.mon, h!Un katı kah nobraıılı
ğmı, nadanJıtını icra etmede.. 

Biçare hasta: 
- Aman, ölüyorum! 
Dedilq;e, öbürü, t elli l'ettct.k ,.erde 

bilakis ters cevablarilc, r.an f.ICkfscn 
zavallının azabını artırmada .• 

J)('rkcn, Ilebclmnın, öç nlma bırs1 
tazeleıılr. Şeytanca. bir gillümsemeftln 
!,9:rçevelcdltl duı1altlannı aralar .. 

- Salamon! 
- Ne var gene? 
- Salamon! Snna bir şey itiraf o-

dcecği.m •. 
- Söyle.. 
- Salamon! Ben seni aldiıttım. 
- Sahi mi, be! 
- E\·ct. Ve.. cocuklarılnn bir tanes' 

senden delildir! 
Dtr. ve ölür. 
SaJamon bundıın sonra daimi as.ah 

içindedir. tabii. 7Jrıı. hangi çorulunun 
yüzüne baksa, rönJünılc acı bir şüphe 
uyanır: 

- Araba bu mu? diyf'. 
Bu sahada ise lnı:nttre i el'an hare. 

ketsiz l'ÖfÜYonız. Taksi otomoi>Olerinin plikalarınm Şehrimizln muhtelif semıt.ıerlndekij olunmuştur. 
Şark ~rbl cıluneısa IU&dıır fngtlte- sonunda tek ve. çift numaralara bn • fırınlar bdledlyc mme.ttiŞ!erl taratın Beledi enl!l tcftışleri sırasında biL 

re zaferi uç amllden bekllyordn. tılmadan hergün se~best ()!arak Çll- d:ı.n çok sıkı bir ""kilde kontrol \'e has.sa e:meklctln birt>irlne Y""'L"'k 0_ 

Devle.L Denizyolları ve Demteyolları 
İdareleri her yıl olduğu gibi bu .ECne 
de İzmir fuarı ınümısebetlle tenzlldt
lı bilet tarifeleri tatbik etmeğe karar 

* Almanyanm, yakında lıltaraf mem. 
leketlerden blrlnt saldıraeat•nı isim 
tasrih etmeden haber vettn lafla yar
dım mütehıtSSISl Aml!rhauun harldye 
müste,arı Sumer Vcls ne mülf>vcffa 
Rebeltanın araccında, ber nedeuse bir 
yakınlık rörrndı:tcylm .• 

Ablukaya devam edere.1t Avrupa bal- lıştırılmıı.sı hakkındaki koordinas • ""' ...... ..,.. 
kı araauıda açlıktan kuvvet almıs bir yon Heyet-i karan düne kadar şeh- mı.ır_a.Stabe edilmektedir. larak çıkmamasına ve iyi pişirilme.5L vermişi erdir. 
ihtilal dohracaktL . ı. Dun Beyoğlu ckazasıru:Iakl fırmlar. ne dlk'ka.t edilmektedir. 

Hava sllibında gittikçe 1ıuvvet1ene- rlımiZdekl alaımdar ına.'k.aım.lar& teb. da yapılan teftişler sonunda Nlşan • Di~er taraftan aU'ı.kadar makam -
Tenzllı'l.tlı blleUcrln satışma Devlet 

Denlzyollarmda 10 Ağustostan, Demir 
yollarında ise 15 .Ağustostan itibaren 
başlanacaktır. Tren ve vapurlarda yol
cu bıletlerl il.ıcrlnden % 50 tcnZila.t 
yapılacı:ı.ktır. Bu biletler fuarın kapa. 
nl$ tnrrhl olan 20 Eylüle kadar İmli. 
re varmış olacak bütün vesait için sa

rek dainü bombardımanla Avrupa h:ıl- liğ edilmeml.ştir. Bu yüzden dün de taşında Emın Gencer, Ağahamamda lar ekmeklerin daha iyi J>~ir.lme-
1unaan sonra Alman mfTietinl de ye. §ehrimi'Ldc yıılm.z pllı.ka. numarc.ln - Mustafa Yıldırım, Firuzağnda Naznıi sini temin nıaksadi1e tetJdjı:gerde bu-
nlverecektl. rının sonu Çıft rakamlı otan tabL Bliber, Yü!Qieklmldmmda Mes'ud, runmaktadırlar. Ekmek J.malı iÇin 
BıkJnnlığm son hadt'llnl bnlilui.'una ler çal~ışlnrdır . . • . · • • 

hükmettf!f zaman muhtelif sah(llere • Petro ~nçl, Yenişehirde lsl&n Ek - tahsıs olunan muayyen nıs::t~e_'.t' 
ufak tefek çete l(uv\·etleri rıkara • Ancıık bir kısım şoförJer karama. mc~lmn fırınlarında iyi cbnek lp. buğday ve nrpa.nın ayrı asrı oğütu.. 
caktı. menin. l"esmi gr.:z.ctede neşredlLdi~ini Girilmediği, tomizlı~c Tlaıyet olumna- lerek: kepekleri çJ.lronldıkt.an Sönra 

Bu programın; tatblln umn sene- gar.önünde b\tlundurıı.rak numaır.Ja. dığı görülmüş ve haklarında takı • karıştırılması tekllfı üzerinde durul
lere mfitcvakluf c>lan bu programın ra bakmadttn ı:crıbe3t olarak ı..-ııeme- bat ynpı1nuştır. Nl.şanta.şında.kl E - ınaktad'lT. Bu hususta yapılan t.cz • 
muvaffak olma 1 ihtimali var mQclı, fe ba~ amışlardır. Bunlar hakkmda min Gencer fuınında bultıllan 68 rübeler neticesinde ıkat'i Ucarar veri
yok muydu, bu nokta incrlndc _dnr- zabıt tutulmakla. beraber, kararname noksan ıvczınli clunek de müsadere J.ooektir. 

tılaeaıkıtır. 
Denlzyollan İd!lresi 10 Ağustostan 

1Ubnren istıuıbul • İzmir arasında il~ 

Alpallu • Edirne ~ Kırklareli 

otobüsleri 

mı.yalım, bissr.tUtlınb: muhtelif lnı:i- edilmiş olduiundan ne ~:dıde 
liz n~yatından aoınaı!;-nnız. $Udnr ~1• hareket edileceği hakkında bir ka -
İngiliz ı>linında kam. Avnıpasınn bil- rnr verllm.emi§tır. 
yük bir onlu çıkararak Almnnyayı ka- .. ,... edil s1 
rada )enmrk diışünttsl Jılc bir )Cr tut- Yeni kararın bugun ıtebllı; .?'1e 
mamıstır. Fakat acaba sark lıarbinln beklenilmektedir. Bu takdarde _butün 
zuhf<ruuclan sonra bu proımnııda hiç taksiler serbest olarak işl;ycl>ılecek
bfr dr!fşiklik yapılmadı mı, yapılmı • Jerdlr. 
yac:ık mı? 

Bu hnrb esnasında hazırlıkbrmın At• G 'A • b" 
derecesini. lmvvetltrlnln artma seY- Raşid 1 ey am :r 
rini adeta muntazam raporlarla bil • h · · d k 1 k 
tün dünyaya ilin etnıek icadını yalnız müdrlet şe r1mız e a aca 
İnglllzlt-r bulmll$tur, yalnız "ular tat. ~1 Irak ba:;ve'kili R~id Ali Gey_ 
bile etmlslerdlr. 

Son tşlıtl!fmiz rakam anavatandn H\ni diın sabahkı Toros e.ltspn!sile 
si1ih altına alınan a kerh• 4 milyonu şehrimize ge!m~ir. Raşid Ali GeyJ.Cl.. 
geçtiğini gösteriyordu. Miktar 2'10 fır. ni Haydarıpaşa cnrmda, şehrimızde 
kaya mu:ıdlldlr. Bu kav\•etln fen saha-

1 
bulunmakta olan nUesi el"kfun t:ırn_ 

sında bulunm en. son tahnö \"aSlta.. fından kurş!lanmıqtır. Raş d Ali Gey-
larlle ttthh edlllll1$ olacağı da mu • ,~ et _.._ ..ı-c8..ıc ka 
hak'kaktır. lani'nin !bir nıır..ıc:. Şgııııuu.uu -

Halbak.i Almanyanın, gene :Ştırada lacnğı anlaşılmaktadır. • 

At yarışları dtın de 
b ca la i e i • 

ve seferleri koyacak. Bandırma posta- Edirne <Hususi) - Bir müddetten_ 
ları da artırılaeaıttır. beri sebebsiz olarak tat.il edilm1ş olan 

Devlet Demlryollan fuarda t~hlr edi Edir.ne.Alpull:ı ve Edirne • Kıt"klareU 
leccfi c:şynlnrı yüzde 70 tenzilAtın nak- arasındaki knrşılıklı otobüs seıvısleri 
ledecektir. Posta, telgraf ve telefon ida be'lettlyemizin çok yerinde bir mü • 
resi de 1mnlr entemcsyonal fuarı 1cin ·· 
yeni pullar 'bastırmaktadır. Umum mU da.hale ve teşebbusu neticesinde ye. 
dUrlük ve İstanbul mcrkczı m =urln- n1d-0n ıbaş'.lrunış bulunmaktadır. 
ı·ındun U en u ~ ~ı:ıti1n 18.31) dA 
ların tab'ını mürakabcye memur edil- K:ırklarell otobusu de 16 da Eo'.LI"nc
miş°Jr. Fuar pulları 20 A~ den -h c t etmekte ve ertesi sabah 
sonra tedavüle cıkarıJacııktır. oğleden ~vv ı Edırncye dönmcktcdJr, --·--o---- Ec1€ne.lStıallbu'L ~da Uycın 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 100 Sırtüstü: Bahacttin (Beykoz) 900 ı"lkOkUI o··""'gretmen·I ve seyahat (icret1er1 seb b.s.., _;>1'"91~-
2.14 dmikadıı birıncı, Fikret Atlının 1.34. ı, Nejad (Gafata&aray>. tllen otobüslerin de bilet ücretleri mu. 
MJs'I ikinci oldu. 800 serbest: Keınnl (Gala.tasa:ny) zam görecek tedD .bJr hadde indirilmiştir. Yeni ta-

Ganyan 2,75 nıru$ verdi. 13.Sl,6, Nejad ffieykoz). . .. .. .. . . rifeye göre, İstunbuld:ın Edimeye ve 
Dördüncü. koşu: SUa.d Aksnnı..'1 Mih- Bayrak yarışı: Bey.kaz takımı 4::ı6, Maarif Mudurli.ığu şahrımlzdeki Uk- yuhud Edrnede:ı İst.rnbula seyahnt 

rillcanı 2.07 dakikada birinci, Basan Gala.tasa.ray takımı. okul öğretmenlerındcn zam görıneğe için beber yolcu~an üç lira nıınınak-
Mutlunun Karakuşu ikinci o'du. KUie atlama: Galatasara.ydan 4, hak knzananlaım listesini bazıılıı. • tadır 

Ganyan 150, pllu;clcr 100, 250, ve 350 B,.........,.., 11 .iki atla'""l finale kalnııc. rruş ve Maarif VcUletlnc göndermiş_ · 0 kuruş verdı. .., ... ,,,..,.... .r- ~ ----

Ahmed[ K "ranflll lardır. tir. ~ Muradlıda hayvan hırsızları 
Besinci koşu: n, .. su t;apu maçında muhteıtt tak.ur., Bu öğretmenlerden !lir 'kısmı ba. -ı 

l,52 ıiakllı:ada birinci Salih Temelin Gala.tasarayı a.3 ma~lüb etm..,t~r. rem dolayı.sile iP.iYe edilen derCıCCl~ • Muradlı {Husus\) .. -:. ~\H"a-Olı ~g. 
Dandisl ikinci oldu. rini, bir kısmı da yeni kıdem mud- hlyeslnin Aşağısırt koyunun mcr g. 

burada gcnümUze çarpan ve bitlabl 
şüpheli rakamlara dayanarak süylü • 
yoruz, 350 fırkası vardı. bıı miktarın 
300 ü, yahud da on.ı pek yııkını şimdi 
şark ccpht'Slndedir, bütün ATrtlpa, itat
yanın yedek JtuvvetlP.ri L<rtisna edilirse 
hemen hemen boş kalmıştır, Ü(Üncü 
sınıf, hiç şüpbt.Slz. efradı ya~ı bir mu. 

GanYan 200, plaseler 1'15, ve 125 im- Mükellefler arasmda detlerlni doldur:muşl:ırdlr. sından çalınan 5 öküzün fnilleri he-
Maarif Vekili Üniversitede ruş verdi. Sayısı 900 u bulan bu oğret.men1er nüz meydana çıkmamıştır. 

k Altıncı koşa: Simsar oğlunun Demeti atletizm müsabakası l t ib __,. 

bafau kuvvetinin elindedir. 
fngnt.erenln buzüıı 27t fırka a kere 

malik olabllecdi dıişünct• i yarı )anya, 
hatta daha rııı.la muba1ltah bile ols:ı. 
gene Almanyanm en bn:vük kuvvetle.. 
rinl şıırkta kullanmak vaziyetinde 
kaldığı bu zamancla Almnnyıı için pek 
tehlikeli olacağı inkar edlleruer. 

O halde inırllterenin bu salu:da ha
reketsiz görünmesinin sebı:bi neıllr? 

Muhterem İngiliz başvekilinin bu 
suale çoktan ccnıb vermiş olduğu 
muhak.kaklır. Biz bu cr.vabı biç bir za
man resmi dilden dinllycmlyl'ceği'l. 
Gördüğümüz vaziyetin izahını lşiteml
yeedh:. yalnız m:akfan hldl oldulu
maz \>Uiyetten Joğan neticeyi llayde
d!'lim: 

incDtf'.rr. bir ist111 tesebbiisil teh • 
Jikeslnl ebedlyr.n atlatmıştır. hatta 
fazb. vstr llomb:ırihman1ardan da 
kurtulmu tur. simdi h!idiselertn man
tıki teselsühinün kenıll!dne bah r.ttiil 
tm'lvozh bir mevkide son 20, 25 se
nelik uman tçln4e l:"e11disfnl en fa7la 
ufnştırmrı olan iki kuvvetin yıpran. 
..,akta oldutunu seyretmekte meşgul
dür. 

Ekrem Uttahlr~il 

Müessif bir ölüm 
Eski sadraz:ımlud:m Avlonvııl' :Fe

rid Paşanın Clı:ızı Eın kll G!'ll<>rn1 Halli 
Sed"Sln re! kası Tok.Ve' B'l;1lk Elclllti 
1k ne KAtlıb1 Y · dtl Sedes'n annesi 

Bayan- Seniye Seclcs 
uzunca fbL" rahatsızlıktan sonra. yapı
lan ....4a.viye rağm"n. Pazar cUnU g6z 
lt'r dünya a. ebt'd yen kdpamıştır. 
c~a , yn ınkl Salı gUn!l, T şvikt-
..,;e c mtind<' öğle namazı ıcımdıktan 
sonra. RumeUhl nndaki aile makbere 
s·nr va le<! ıecckt.ır. Tnnn garikl nı.h
rnet eyleye 

tetkikler yapaca ı.02 dakikada birinci, gene S!ınsar oğ önümüzdckı cumhur ye ' a..yramu~da J 
Şehrlmlr.de bulunmakta olan Maarif lunun Buketi itlncl oldu. Beden ter.biyesi klz ve erikek mükel. zamlarını aıacak.laroır. 1 R A D Y O 

VE!kili Hasan Ali Ylicel bugün 'tlulver. • lefler! arasında oiın Feneiibahçe sta- . _ 
sitede tetkiklerde "bulunacıı:.t ve Ünl- Yüzme şampıyonası dında at!etizm müsabakaları yapıl- Sümerbank Umum Müdürü .PAZARTESİ 28/ 7/941 

versiteye ald tŞler etrafında al~kadar- seçmeleri ta.mamlandl mıştır. SUmerb:ınk Umum Mudfuil Bllrhnn ı?' 
Jardan l.znhat aıacnktır. !Müsabaknlardn.n evvel ~ kız ve Zıhnl Sanus bugUn İzmlttetı sUmer- 7.30: S:ı!t ~yan, 7..a3 : Hafif ı;: Jl 

Vekil bu tetkikleri esnnsında iJ'nlv~ İstanbul yüzıne şa~iyonası se~ - erkek müke':er geçid rcsmı j'al)mış, bank mUesseselerlndr. tetklklcı·de bu- lar CPU, ı 45. Ajans haberleri, aılı 
sitenin önilmilzd!).1-i ders yılma nid . melerl üdn M~a ıhavuzunda 105 yü_ müteakıben isUklil marşı ~Itnmı~ - ıunacatttır_. Umum MUdllriln riyascUn- fit parçalar (Pl.), 8.30: Evl~etlı 
ti.Yaclarını da te~it edecektir. Mnari! zücünün iştirnklle ya,pı1mıştı.r. Mu _ tır. Beden terb.yrsi mükclle!lerl.nl a. de. şelmmi2lde den ve klmdura yünlü 12.30: saat n;ynn. 12.33: Snz • ti 
Veklll bu hafta içinde Ankanı.ya dö-Jsnbaknlar mu:ı.taznm bir şekilde ce_ . al Fahri tert~ et.m~ ve müte:ıkı. müesseseler ve B:ıkırıt.oy pam~u ,mu 12.45: Ajans haberleri, 13: ş~l' 
necektır. 

1
,.... mır .. k 

1 
!başlamıştır. cssesesı müdürlerinin ıştiraıldle top.an. türküler, 13.15: Karış.ık anfiZı'k fJ'. 

reyan etm ıl'cr. ben musaba a nr .. tııar yapılacak; fabrikaların \'azll.'e't1 1

18 •. """--t nvan, 18.03 : cazJ>and .'·~.ı1 
Buyükler: Muhtelif a.tleti'tm müsabakaları a~ görüşülecektir. ~ ~- 4IJ O': 

Emniyet Umum Müdürü 
Ankaraya döndü 

Birkaç gttndenberl şehrimizde tet
kikler yapmakta olan Emniyet 'Umum 
Müdürü Sabri Ad~l dün akşamkı eks
presle Ankarara dönmUşUtür. 

Emniyet Umum MUdUrü Haydarpa
şa garında, 1stanbu\ Emniyet Müdür 
Vekili •;e emniyet crkAnı tarafından 

uğurlanm~ışt:.;.ır.::.;... -------

Sabırsız bir yolcu tramvaydan 
dü§erek yaralandı 

Fatihte oturan Osman Atikall tram 
vay durak yerinde, tramvay durmadan 
atlamak isterken yere yuvarlanmış ve 
vücudunun birçok yerinden dır suret 

te yaralanır.ıştır. 

y$.,.--al•, Cerrahpaşn hastanesine kal
.Q1l'llarak. tedavi altına alınmıştır. 

Bir kadın pencereden 
sokağa dü§tü 

Sultanıüımedde Cankurtaran mahal 

lesinde oturan Azize isminde blr ka
dın evvelki gece cvln\n üst tkat pence. 
resinden bl.r le~en suYU dökmek ister
ken. birdenbire b:ı.sı dönmUş ve soka
ğın ortasına dilşınll.ştür. 

Azize ifadeye gayn muktedir b!r hal
de kaldırıldığı hastanede ô1mUştür. 

, t><• talimleri de ya 18.30: Serbest 10 dakika, ıs. .:..-ı 
200 serbest: Mustafa roaıatasa - rasında bomı>a a -.. - 6-~ ıımışt Ç k k ) k mus1kisi, 19: <.Mehmcdin & ~ 

rny) 2.42.4, İsmnıl (Beykm). P ır. ocu amp an apanıyor 19.15: Köy 1ıavaıa.rı, 19.80: s~ ~ 
ıoo Sırtü5tü: Fuad (Haydarpaşa> / Y . • t ) Maarif Müdürlilğü tnrııfından istnn- n ve ajans hatierılerl, 19-~· jl 

1.26.2, İsmail (Ga[atasaray). l CDI neşrıya _ bul ve Bartında açılan çocuk kamp- heyeti, 20.15: Radyo gazeMS"_,t. 
1500 Serbest: İbrahim CİstikHil) - ları önllmüııdeıki Perşembe günü kapa- Bir halk tfuküsl.i <\ğ'reniJOr"' 

24 ,.., 4 Mehm d (G ı:ı.t > Necmi aıı.anm plaj albümü - Son nacaktır. • ...,. • e a asarau · ıow" ı Şe'--'-'-.. e açılan :ı. .......... lara 401 ~- Ziraat tailtvimı ~c toprak senelerde ince kıvra.it ç.._ııer le fante- ıııuıuu..ı ,.._...., ,,_ ~ 
Bayrak yarı.~ı: Oalatasn.ra.y takımı zi kıı.rikatürlcr yapan snn'atkar ressam cuk işUra.k etmiştir. Bartın kamplann- bors:ı.Sl, ıı.ıo: ::>alo şadt'ıl 

6.02, Beykoz takmıı. Necmi Rıza. renkli glizel b!r kapak da da 230 ~ruk bulunı:na.ktadır. raoşbeış.), 21..\5: Senfonik 
Kule aUama: Sabri (Q~ray), içerisinde hepsi d'!mze aid birçok gU- Maarif Mudllr Muav1?lerlnden Şev 22.30: Saat r.ı.ynrı, a.ja:os 

Kcm::ı.l <B. m. zel ta'blolarla sU:iiediği pllij albilmtiml ~rı:~ ~=ekB:C1:cd~~=P h~~'!~ boma, 22.45: Dans müzlJi 
Küçükler: çıkarmıştır. Genç ressamm muvaffak etmişlerdir. • ...... - ........................ . 
~ Serbest: Bedri CBeytrorı) 2.42.4, olduğu bu yeni eser tebrike llı.yıttır. 

Necdet CGalatasa.ray). Tavsiye ede.rlz. ..................................................................................... ·-··· .. -···-...... 
iSTER 
İSTER 

iNAN, 
iNANMA 

Türklyenin şu veya bu devlet ta
rafından yakınıla taarruza ağraya
cağ'ı hakkında arasıra çıkan rivayet
ler münasebetile bir mesJektaşımızın 
yazdığ'ı başmakatcd~ şu satırları cor. 
dük: 

J 
nın Türkiyeye tecuiizii bu haberleri 
çıkaran muhitlerde bu derece arAu. 
ya şayan mıdır'.'., su Uni soru)ur. 

- Sık ık ortaya atılan bu r:h'll
yetlerl okudnkca insan, gayri ihU)·a. 
ri, kendi kendine: 1<Aca.ba Almanya. 

:nıesıektaşımıı.ın pek haklı ve ~k 
yerinde olarak sorduğu bıı sualin 
cevabsız kalac:ıtm.1. Hem ~evabsn:, 
'hf'.m de tesirsiz kaine.ağına biz ina. 

'l'J)·oruz, fakııt ey okuyııcu sen: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Bir araba denize yuvarlandı 
Erzincanlı Erik oğlu Yaşarın idar(". 

sindeki 958 sayılı araba Pıı.~ahçede 
sahilde toprak ooşaltırken birdenbire 
hayvanların ürkmeslle araba denize 
yuvarlanmıştır. 

Kaza hayvanların ölümlle neUoelen 
mlştir. Ara.bacı kurtulmuştur . 

Bir otomobil kazaıi 
İbrahim Sönmez isminde blıi Kara

:köyde Ziraat Bankasının önünden ge
perken şofor Halıdln id:ı.reslndcki 4127 
sa.yılı kamyonun altında kalnuştır. 

Rumi •D• 
1187 -Tem•u'I 

ııs 

GUNEŞ 

:s. 
b 

9 

V, 
s. 

l). 

5~ 

Kaza anı olmuş ve ibrohlıniıı sol ba 
cağından, vücudunwı muhtelif l'Cı:le
rinden ağır surette yaralanmasllc se. 
tıoelenmiştir. HMieeYl m.Ut.eaadb ya. 
ralı BeyoAlu hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınml§, suoıu eoför Ja-
kalanmıştır. lll: _____ _ 



28 Temmuz 

C EDEBITAT 

Afife Jale 

BonoYU i.stecllğiniz anda paraya kalbetmeniz 
mbildir. Vlde olmooan herhangi blr bankaya 

mil~t ederek bono faizinden Ytrade yanın 

fedakarlık ya.pma.X s~tile bonoyu derhal is
konto ettirl'bllirsinaz. 

Elinizdeki parayı niçin verimsiz bir hnloo 
~ıyorsunua. ParanlZl dem taııarruı bono • 
~ htınnız. 

F'aiz Peşindir. 
Merasim yoktur. 

Vade kısadn·. 
Hazine kefildir. 

Paranız paradır. 
'1'4S AB.

9
UF BONOLAlll i}~ ''ADF. o~tNI'. cıKG~lıtUıj'f':llC : 

., . SENEDE N! 4 FAiZ a..a a-. 
3 AY VADEULKR Bllt ' ; 5 » » 

ı! • » : : '10 6 • • 
~ » • si . t :son d ve M illi ptyan&'O idare nın resrn 

fiat olar bankalarla şube ve ıı.~~~: ::ıa.ısandı.Jdannda satı!maktad-.r. 
.,.~. alşetcrlndc, banka oln11Yan • h 1 bir t,asarrU1 bonosu alınız. 
""'Ull2ldekini israf e·.111e1ialZ. oe:r. a 

'lrata.nın yüksek uıenfaa.t:I 
s izin de nıenfaatini dir. 

çu rru! sonolan h~lnl.ll mili m(ida!aanın a.rta.n lhtlvaçlan tar. 
.,.,,_ nkü T85& -ıın , e gel rU l erde bulunursa, siz de memnun, 
-nacakt.ır. Paranız nu 

nı '\ıd ve rtl;he.t ~ıuı"Sun 

SON POST/r 

' i 

- -·· ~-··· ~ .............. .,.._ ... ..._ .. .,,. ~..--
nun dediği ıibi mühimmat ve erzak 
naldetmck.te olan bu ._afile, merkezi 
Akdenizin odasından ve Musso1lntnın 
İngılizler içın kapalı oldu~unu liiin 
ettiği Sıeilya Ue Afrika sah!Leri ara
sındaki tehlikcll ~o.zdan geÇ'l!ı~ _ 
tir. 

İlk t aarruz 
Da.~~ seyahat.in.n 1.klnci günün -

den ~tib~ren kafilenin bulunduğu 
mevklı du.şman keşfetmiş bulunuyor. 
du, fa~a~ a~. tanrruz, ancak seyal.a
tinin uçuncu gtln ü ynpılm1ştır. Bu 
taarruz, 30 dakıka devam etm~tir. t. 
talyan bombn:rdunan t,ayyarclerılc 
torpı1 tayyareleri, temı1erı •urıııak 
Jıçin başaş:ı.ğı inlyorınr, :rngıliz ıayya. 
releri de bunlara ka~ı aroymıığn k:o. 
şuyorlaN!ı. İki l:ın are. nJ<W>er ?çın • 
de d enize dli.şttı. ~el" ~ t,ayYnrc. 
bombalarını ufukta çok uzak.lam at... 
tıla ve üsleri iBtlkametinde taçına-
ğa ~adılar. Ycdı lbombArdrm<ın ta~ 
yaresi ilcrlemeıte muır&t.f~ oı.:ıra 
boDJb&larını barb genıJlerın. ve va. 
puriıı.rırı etrafın.ı ıı.ttılrır. 

TOrpll tft~".Varr.Jerl . 
ı.t.UteaJtıbCn roıpı: ıayıyıırclcrı, meY 

•-ra'· ırnflle ıst 'kan1otı.ıde 
d:ı.nıı çı.... " to:ıı>ıl:lerinl atnınd&n evvel ndetn de. 

. .sathına kadar indiler. 
ruı;BıııııJ.ardan üçıi deıHzc düŞuriıld ü 
Jiooum hatama ereceği sırnd~ t.ukri. 
ben iki :mJslı m<'s:ıfede t:ıulunnn Fc.:ı
lC6S tıo.rpido muhrıbittin k.lc; tarafın. 
dan siyah bır dı.ınan sutununun yük 
scidiğanı gordük. Bu muhrfb, mutet
t.etxıtın gemiyi tcrket:mck~ olduk • 
ınrını b<ldırdi Murctıtebattan kortu. 
tanlan aJma.k il'cere gemılcr l klıiş.. 
tılar. 

Ertesi sabah kafaeyl. tnkib et.nıek-
te olan Cant. t-plnde ıblr tnyyare, mtt 
ralyoz o.teşıne maıuz kalmış ve iç.n. 
de yangın çıkmı..;t.ır. İtalyan tan are 
meydanlarının ptk u'l.ak olınarr.ası. 
na rağmen bon!ardan başka İt .ılö'an 
~reS görülmc.'lliştir. 

Zayiat 
ErteSJ giin 6 düşman ta~nrcsı bir 

kere daha bize hucum etrnı.şlerd:r . 
Bunlann hücumu, bir saat dev:ım et
miŞtir. Bu tayyareJcrden 'biri t.u.hrıb 
edilmişse de vapurlanmızdnn bırıne 
bir toJ:'1)11 isabet clmıştir. Bu va\)urun 
nakletmekte o:duğu kıt.ant, bir kır _ 
p ido muht'T'bine nlınmı.ştır. Ma:unaf 11 

kend~ne isabet v i olan v pur, ten 
dı vesaitlle ilerlil'cbi' ooek bir halde 
id1 Bu vapura bı'fı.lmre içlerindeu bı.. 
ri tah.rib edilen Stuko.s 1J,p1ndcki tay 
yarele.rden atılnn 'bom!b ıar da isa
bet e~ de vnpur, gideceğı yere 
gıtımeğc muvaffal~ ohn~ur. Kome, 
denisl. .geçmliti 

Sayfa 3/1 

~(Tar1 n~yfalar.~ 

Sözünde duran hüMUmdar 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Ş ehzade Mw.~~nın ~unı: bir 1 cmı duıydu; Rüstem p~ 8.01et.ti ve 
şeldade ~ldüıiilmesı, Hurrem sndrazarnlılı: m cv'kilni ~i vcz.r Ah-

uıt:anın kendı oğlu selimi tek med paşaya verclt. 
varıs ~apınak içın işlenmiş b!r Ahmed paşa h.ıı blcrde ve dare •· 
cinayetti· bu :n.n • ..M: h ı 1 

1 

...,_ , c .. ~ a - er nde ıüım•~ bir adamdı· sara) u1 ve 
zırlıynnların başınc!a Rurrem sulta- kadınların d6'4et fı2erinde yaptıkları 
nın damadı sadro.zam Rüstem Paşa büyük teııttilerl ya.2tındnn tanıyordu 
vardL Çok sevılcn şehzade Mustafa Bir müddet sonra tız1.eda~1ıu bılı
hakkında mersiyeler yn2l.-ı:nuşt,ı; halk yordu; o halde ntÇin bu movkıe geç. 
e asker a.cmuştı: onun mahvına se. sin? 

beb olo.nlarn Uınet okuyordu; bu hal Endişesini padişaha açmak.tan c;e 
padişahın bile kulni;;"llla ve gözi.ıne kinmedi; l.Akin busbutün ac;ı!k tıı. tO: 
çarptı; cinayetini maskelemek ihtJya. (Devamı G ncı sayfada) 

~en Posla,, nın bulmac-;-: 18 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Soldan sıığa: l 4 S b 7 8 9 
1 - BUyUk ha. r.-...,ıı;="=~J==cı"'~~~~~~o:===-~ 

10. 

sırlı cam su kabı l 
(8). 

2 - Budala (Gl, 
Şöhret <3>. 

3 - Ağaç koıu 
(3). 

4 
dağ C7>. 

F.fsıınevl 

5 - Yazın nksl 
(3). 

6 - Yeni dcltll 
(4), ~at <2.> 

7 - Şark vııo.. 6 
)'CLlerlmizd<'!l blri 
c s ı . Kıskaçlı :ze. 7 
hlrı: hayvan 15). 

8 - Ozüm ve- B 
r•'n çuduk ı4ı , 

Nota c:n. 
9 - Sinir (4), 9 

Pişİncmls <3>. 
ıc - Rumellde 1 O 

t.apılan şişe san\. 
mış et yem~ ,r,l. l l 

11 - Kıymetli 
bir tahta HH. 2 ' 1~ - D Zi (4). 

'\"kandan a<ı:af:ı: 
ı _ o:ı.yahk (7), Bucak m. 
2 _ Avcının vurJuf;u <2>. Cok de-

6 - Beynz c2ı, Arkası tümsek <G>. 
'l - santyenın çoğu CGl. 
8 - Yukarı değil (5l, Kuru dıkt'.1 

ğil (2) . 

3 
_ Altunet (5 l, Hanedn~ alfı.ınctt ot C4> . 

9 - öteberi e.lmo.lt (9). 
ıo - zaman {21, Çokça C4>, Nıd 

ctı. 
4 - zaman (2), Temel (4l. 

5 
_pırıltılı ıtum~ (ti>, oure..ın <5>. 

(2). 

tren berhava edildi 
(Baş tarafı 1 lıld sa1fıulal 
\'arşo'·a yoluuc a tren kaza ı 

Moskova. 27 <A.A.) - sov~ et 
:istihbarat. bUrasunun bu ı;abah cr
ıkt'n neşredilen ı-esml bır tebllğln
de yarşo\'tı. yolllc Alman kıtnatı 
nakleden bir ı,Tf'nlc bir m:ırşandiz 
trenınin çarpı.stıAı ve 200 d<'n fazla 
olil ve yaralı meveud oldııll'lI bil
dtrilmektedlr. .Bu hudıse tucrlnc 
doınirYorlu mUnakaltlt• kosllınış ve 
AlmlL" polisi de111lryolu memurları 
arnsında birçok tnvklfler yapmış. 

tır 

149 Sovyet tebaası 
Erzurumdan geçti 

;ErEUnım. 27 CA.A.> - Bugüırlcil 
trenle muhtelif AvrupQ memleketle. 

rindcn 14.9 80\'Yet tebaası gelmlş ve 

s::ı,nltalnl§3. gıtm;qlcrdir. 

şiddetlendi 
[Bas tarafı ı lncl ..,-facl:ıl 

ıarı umumi prorgı}Jıının 418 numaralı 
tdıllği: 

Diln Malta Uzerındc \'wm:ı gelen 
hava muhnrbelcri esnasında düşmanın 
dört ta.YYaresJ dilşUrütmilşUlr. 

iki a\'cı ıayyaremı1., üslerine avdet 
etmem~tir. B~larm plloUı&rından bi
ri kurt.Arılnlı.şt.ır. 27 T<"-mmıız gecesi, 
vnıctta Us.sil yen.ıden boıııbardıınnn e
dilmiştir. 

Şimali Afrlkada T.Jbruk cephesinde 
d(lsnıanın bir tıuırnı.ı tcş<>bbU lı akim 
bırıitılmıştır. Limandn clcmirlcml(l bıı
Junıı.n bir İngi11z gomisinc .Almruı top. 
Jarının taneleri mUtenddhl delalnr isa 
bet ctml~ş_tı_r. __ _,u----

lfral 
sefiri le 

Boris Alman 
görüştü 

Sofya, 27 <A.A.) Kral Borla dün 
Alman cloısınl kabul etmiştir. 

Sabahtan Sabaha : ve orada olmti • Acaba edeblyaı an· 
ioloJ~ yapaıı ıırbdasl:ı.nmız111 ibuıı. 

V d • l d:ı.n bııberier.l vnr mı? 
fi Q l ll ŞQl r er Kitabııı bu parı:a&m4ıı. Fitnat lıııa-
-------~------ııımm: 

H er yıl kUt;:ıbhaıııımdıı bir tasfiye Her gönillden tabı ~ i ~ar kcndın 
yaparım. Benre k•,rıııeti kalmayanları gösterir 
-r.ıkarlr, ~crsWiktcn ıııra bddi)en )C- Kande varsan mihrt pllr envar ten. 
nllcri mevzutann:ı core raflara ) er. dın gö&.erir 
leştirirlm. Geçen gun ı;enı~ bir tasH- Kıt'asile ba$lırtırı m ur gazelin~ 
se ga) re1l ile 1 c ba ladım. ı-::debi e.. • ·ı~r hanım u bAşl:ı.ngıçJa bir nul. 
serlere a)Tılan kısmın turkçr tarafı "' yapmış: 
dn oldukça ) ukhı. Çaresiz i e ba l • Giryeler ettikçe ben dlldar kendtn 
dam. Fakat tahmlPim hllifına bu iş gı ster r 
7arJ pmımıi doldurdu. Sebebi ııu. eli- B8hr içinde mDıri pUr c:ıvnr keııdın 
me geçen ve nnsıl a evvelki ta flY<'- • gösterır 
!enle canını Jcurtarmıs bir kllnba ta- Sinci mecruhumn nçtJn ytnt' bir 
blıp kaldım. 1--:Scr pe.nşan hahlr, bazı tüte dag 
sayfalıuı eksilt. l'akat elde kalan elli Nevbahar eyyamıdır e:ıhar kromun 
altmış sayfalık parçası beni o kadar ös ~~·• tt t terlr. 
m._ ... e i k i ta llı ta.tlı okudum. Bu Il<'r iki cdlbenln erinl' SPrf'f ba • 
parçada .. os:manlı airele:rlnln rş·an» nım adında bir ba tıa Türk şairf'SI 
ııerlevhası a ltınClıı adları ec1 ı•biy;ıt tıı. ısu mısralarla na'lirl' yapmı ·: 
rlhlne ~eçen l'itnat hanını, il.eyli\ h a- Bcr ne dem meclisdc sakı r.Am 
nım. iffet hanııı1 gibi kadın şairll'. kendln gösterir 
rimlzlc 'bt'l'abcr •1Ayşe hamm11 diye BusU l'nlc suret! ibram kendin ~ös. 
meçhul lılr şalrt'nln ıle :attli vr. kü. 
çfik bir blyo!lTarlst var. Ayşe hanımın Ehli aşka ketmll ihfn eyl~me~er~: 
gazeli şöylr ba lıyor. 

end 
• min ntws. 

K i lQtfil~ gelen dildare ltl\'met Mlhrl ıkba\inde elbet nAm kendin 
vnr mıdır 

Bund 
"l" ti ,. gö teı1r. 

an u a şıka dünyada devlet ~ dikt'r bir gurJlni de $Ovle bl· 
vnr mıdır. Unnl5: 

Sütunum müs:ı\ıl olmadıtı için • HahU na'hnn <tŞereh in kadrin bl.l. 
mal edemi) orum. F kat ı:azel ayni sin vartuı 
kuvvet ve a~nl eda ilf' de~ıım edi)or. Aleme bir Gahl. Leyli\ lk Fıtnıtt 
Ayşe hanım bu .ııızeli l~yvardı yıu-1 grtmeı 
mi$. Uyr.ır O:nnnnh tıırih nd~ rr $rrr! tıan•m dol!Tu sövlc-mltı. Nr ~ 
tuta.n blr Macar şehridir. Bir buç k mıınılır rdr-'h"• f ı'lümnnn1. bo kıraUa 
:ısır idaremizde kal 111 bu 1\1 :ır w-h. kndml r gördüllti yok! 
rinde yerleşen Türk nllelert ara~ınıln '7l. I C I • 1 Ayşe hanım da var. Oralla dolntuıı '--"-'"6/Jt:an o.JUo 
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31 Mart vak'Mile 14 Nisan bAdlsesl 
arasında geçen günlerde Abdülhamı. 
din saıtanatmın artık sonu gelmiş ol. 
duğu anJaşılıyordıı. 

-~~-=1 

E - %9- Yıuan: Nanet Sala COfkan 

<Divanıharb) de bcraet ebnl.ştim ..• 
Fakat; hadisatın b!rbırini taklb et

maoıl; birçok idam hilltilmleıinin icra 
edılmektc !bulunması ha.sebile; ortalık
ta bir ta ~ızlık vardı .. 

Anamın evini nasıl satt m? 
! B enim ~diğiml ~ce lar cıkarıyOI'du, Hain hain yüzüme den bu a.hlt.bız adama teslim. olma. 
: yerinden fırladı. bileklerimden baktı: yacaktmı zaten · · öyl ~ ç : 
fYallmladıtı Cibl kuca!mıa çekti. Beni •- Bu ton!eransf l:ım öğretti .sana. öyle ıcon°tmç ~;=~ kJ e ~ 'E 
:opmete rah.şıyor: eı>lııiz evvelA böyle bir sürü geveze.~ . - : 
E •- Sen ne güzel şeysin böyle? • .o likle endinlzi J)?Jı!Llıytı satmalt fster- tc!~ &braıt tlzenme yeni bir~ 
: DiYe homurdanara.Z, dudatmrmı y(l.. dniz. Hanlrinfzin namusuna inanmm lf:ı: bir eşebbilsünde bulununca, çe-: 
!zümde dol~a çalısıYorcJu. ben .. Pöh_ Bumda ~-mustan bahse.I~ ha.rek!ltle yerimden tırb.dlm.~ 
: Cırpmıyor, vücudumu gerı çt-kzyor derler, keadllennc, rüyada göremiye. B hızım alamamış ?pıya çarpmıştL: 
EYlizümil kerih n !cslı ağzından kurtar- cekleri bir erkek !ltif.a.t. eder, kaçarlar, tu~ ı1:~ade .e~ereit pencereye koş.~ 
:.mağa çalışıyordum. sonra da ııder, bfr bostan köşesinde • 0 ~-un üş .. üne basarak kendi.: 
: k dil · • tıstü b , imi ~uga fır! tttm. Bundan sonra-: : •- Bırak, mukavemet etme, dtYor. en ermı. aşı l ağlı blr rune.e- sını bllntiyorum : 
~du ~f ıhya ederi:n. Paraya, stıse, nln kucağına atıırlar. · : 
:turnlete boğarım seni - Fakat arzular!! .... O tıstU başı y.;ığ_ Buna talihim ır.I varmış, demeli,: 
: B kısk ••

11 lı amele. siz!n gibi zanılil bir kıza hü- yoksa fena bir tesadüf mü saymau: 
Eı rl ~ aç gibi bileklerimi sıkan ~- cum etmez. Namusanu zorla çalınaca bilm.1yorum. Yalm:ı: sol kolumun kını-: 
: e n en, kolumun bir tanesini mOS]tu. kalkmaz. iması vücudumun muhtelif yerlerinın: 
E1!' k~tarabilmlştim. Bütün Ji'uvve- •- Sacma sapan ..;ı..lenm A 1 yaraJ'anmaslle ıc·ırtuımuşum. Beni der~~ 
: t. mle yUzfine b r yumru't lndlrdım. Bir- <>VJ e. :ı 1J'O- : 
: •nb re afalladı bu afallayıştan !s drum, sen açıkgöz bır ŞCJs1n. Kend n! hal hastaneye kaldırmışlar. ~I lliln: 
~fade ederek dlfer ko umu da ku.,.tar- pahalı satmak. '6t YO"'sun. bir gece be- sonra ancak ke?ld!:me geleh ldım. Bit-: 
:dım ve hemcııı kılcagındıı:ı fırladım; nimle kalmak ,çfn 100 ı.rn yeter mi? .• kin ve ~dım. Zavallı ~nb:ım. bu: 
~ ap va koştum Ar!rnmdan yet ti Ka· Haydı peşin ver~ m. l"evnb ver .. :ıt Cd ~ ıcfnde ıztırabda::ı b.tmlş, büs.: 
~pınm elf avucumd.t idi. ! knt bır tnrlil Yıırabbll Bu adam ben ne zaruıedl..,biltün hastaıannuşt.ı. : 
:a lmıyordu Dış:mdan kil d'mmiştf yordu. Neler sö~Hıyor. nell'r duyuyor- Bu badireden b!Sylece kurtulduğumu: 
:Gözlen hadek'\lnrındım dışan uğramış, dum. Bir fnıh~e bile söylenir söi!er mu sanırmn 9elmn .. Ooh insanlar bu! 
:saçı b~ dağılın s. kravatı bozulmuş.. m ydl bunlar?.. kadar !enaltlcla IJı:';ifa ederler mi? .. Po-: 

Böyle zamanda tiyatro :işi zarardan - HAiı\ unutmadın mı Mehmedc!. 
başka bir şey olamazdı. ğim? 
Beyo~Ju muhtarlığı vazi!em hitam 

bulmuş, yerime başka birisi muhtar 
intlhab edilmişti. 

Falcı dükkfuıına da gelen giden 
yoktu .. 

Bizim gibi adamlara • yevmin cSdı.rı, 
ruı!run cedid !chva.-nnca _ ı;ıa.ra. sağdan 
gelir, soldan gider. Sanki; para şlmen
dı!er; biz istasyon ı.. U~ramaslle geçip 
gıtme.<:i bir olur. 
Şöyle hıızırı:a bir para olsa da bu 

karmakarışık günleri rahatç geçire-
bilsek •. 

İnsan menfi düşUnUnce şeytan çabuk 
imdadına yet.şiyor: 
Aklıma geldi!. 
Bizim evi satmalı?. 
Ya his<;cdarlar?. 

- Na.aıl unuturum ~ b"yim. Sana 
iki .sual sordu. Kenarn çekı!dln otur. 
dun. Heri! bızım az dnha dertmlzi yti. 
zecekti. Kanlara bıle iki.ser k:unçı 
vurdu. 

Ah .. şu Şefik Paşa denilen Knr&gö. 
zün oğlu kıyafetli herıfe köprüde hır 
~ rtgelebtıscm?. 

- Ne yapaca.ksın Mehmedci~1?. 
- Ne m1 yapacağım'>. Dmiıal önü. 

mil iliklerim.. fe.siml düzelt ıinı. Pn a 
hazretleri.. size filtı.n seneden kalma 
hır borcum vardı.. dıy~ yanma yıkla
sınm. Sağma bir tokad aske<ı r m. Bir 
de soluna. 

- O sana bir tan~ vurmuş ya?. 
- Dört senedir taızl i$Iem!.'di m.l hiç! 

Sen bugiln neye geldin b~kı>lnn?. Ge-
Validem· •~-em· abl ? Ad • "4" • am... ne dilinin altında bir bakla var am-

am sen del_ Art•k ne Yedisekiz ma?. Eğer gene oyle sahte mahle bir 
H~ Paşa; Ne de Şefi. Paşn va.ruı. I şeyse: han! hiç bohçavı açmadan ~;ı.ğ. 

eı:.ıcoo kendi derdinin tel.Aşına düş.. dan geri yap. Doğru Üskfuiar vapur 
m:ülm iskelesi!. Şefik Paşa gene ham-hum. 

n ev satmnltltğıml'1. tim alft.lm- sarnloba gelir adamdı Vallnhl hu 

- Mehmedclğinı!. ŞJnıdi sen gene 
o kadınları kandıraeak.suı. Fakat ta
puya Iıltı.n gıd~eıt de,ılız. Mahmud. 
paşa mahkeım(. şer·ıyesı:ne g decettz. 
Beni vekfl tayın edecekler!. Bana ve-
'kfüet verecekler!. 

- B,zlmkiler mi yap:ıcak bu ~i? 
- Evet!. 
- Cıngenelığe hevesin varsn vekA-

lete mek!ııe·e ne hacet a birader. Ya
rın sıı.ba.htruı itibaren gel burada kah. 
vede otur. Oç ay devam et. AdamakıJ
lı sözlerini de öğrenirsin. Üç ay sonra 
nliius dairesine gıde:riz. Bır ç!rıgene 
kaydı düşerler. Bıttl gitti. 

- Alay etme ~lebmedclğım?. Bu 
işı yap.san yapsan sen ya.parsın. Sruın 
on altın vereceğim?. 

- Beş.ini pcşm alırım. 
- Al işte Gimdi veriyorum. Yarın 

bu işi senden isterim. Yn.pacak.'!lll de. 
ğfl mi?. 

- Para olı.mca her şey olur•. Ka
dın andırmııktan kolay şey vnr mı?. 
Onlar Mahmud Sevket P~dan filan 
ne anhyacaklar. Hu Yilzü. vnhş bf.,. hayvanı andırı:vor. Utancıındım yer.in dibine geçiyor- Us tıtbkikata gell:lce; Md!se şu ş"k!1.: 

:du Korkunç bir MahlCık olmuştu: · d~m. Vücudum a es içınde knlrnl.!ltı. de anlatılmış: GQya direktör oda.sın. i 
E Tei'o'ar belimden kavrnd!, stirUkle. Yilzilme sıcak kan dalgalarının hUcu- da Yokmuş, berı hırsızlık etmek !çın: 
;m k ist yordu. Ben kapıya sıJ::ı sıkı munu hlssedıyordum. içeri girmişim. 7.aten benden ştlphcle.; 
:vapı.şmır:tım. ı - Sızdım lı'?o r şev istemiJ;orum. nfliyorrnUŞ, aUl'yeden t!c b!... ç de!a: 
! - Bırakın beni. şimdi bağınrımı Servetinizi cinf.ime koysanız. arzıınuzu öteberi çalmışım. İşte tam dlrl!ktörun: 
: D e tehdid ett!m. Soluya soluya ya.pmkma imk.A.n yok. Bu-akınız gide- odasından da bir şey~er çalmak üzere: 
Eı:t"riY<ı çe'ıtllmlştı. iyim! En ufak bır ~bflste bulunur- iken. direktör ve hademesi içeri gir-: 
~ •- Fazla naz yap\YOISUJl kaltak de- sanız bağınrım. Bu sltandAlı!l sizin ıı:ln "?llşler, ben ne yapa.caıtımı şa.şınnış ve~ 
:d Cabu'k söyle lsted Jn .nedir. Kaça hiç te şayanı arz!ı olmadığını tahmln,kendimi pencereden atmırım.. : 
: tmıı.k istiyorsun kendin!? .. • jederlm. H&Gt,anedeo çıktıktan amıra. pollsE 
: - Sızden b.içb.r şey istemiyorum. c- Batınrsa:ı k!m duyar da. lında.. tah1ı:lkatı gtlnl'?I'.:-e sf!rdü. Kapı ;vold~E 
:Emredin. kapıyı sıçsın ar, dışan çıka- dm~ yet.isi: sanı~?rsun. Şu dakikada la.nm !isebilüllBh .rJ~himd" .şehadette: 

dar olabilecekti? · 
Biı\lı: · Mahmud Şevket Paşanın karıusı:ıa gl. 

mi • aç ~e e-vvel buna Uşebb!ls et- deriz. Herif ~mızı B ynzıd mevda-
~· tıe valıdemin; teyzeının; ııhlamın nına bekA.r çamaşırı asar bl sallan. 

ycruıe. <tapu) idaresine götureb lmek dırıvf'rlr? · 
lçln üç oinrıene kansı tedarik etmiş.. Be ··"'- di hr bd 1 tim. - n geçen au.u vımı a e ·-
nı>kı J>lyea prova eder gibl onlara dim?. 

börkaç gün de talim yaptırmı.ştım. Fa- - Oraya da mı cttt. n? •• Sen ..aten 
t.a.t o vakit felelc ydr olmamış: mese- zikzak vapuruna benzersın. Uğramadı. 

Yalnız sana şunu söyliyey!m: Bu de. 
fa enayi gibi ben d... beraber gelmem 
hal. Her vnıklt pap .,. pılı\v ~cmez Yıı· 
rm öğle vaktı ti üdar lskelesfnd .. kız. 
lan sana teslım ederim. Var ne ıstcr
sen vap Yalnız tutuldu!!'un zam n be
ni söylersen... Ne seni tanmm .. ne kız.. 
lan tanırım. Haber:n olsun" .. 

leyi Yedfcnlcfz Hasan Paşa duymuş: ğın iskele kalmaz. * Abdülhaınfdln son zamanlannda 

:yım. Ben burasını namu ıu bir miles~ trlltün koridomııkı.erin snvuld~untı, bulunmuşlar. Öteberi çaldığımı ıö.zle...: 
~ sanarak gelmlşt m. Gene sarımı.:. merdiven ba$lnda d:ı hıuiemenln bfi:- rqe gördilklerinl söylemişler. : 
'l1l ki namus le hs_vatmı uzanmak edı .ni unutuyor musun? Haydi beni Direktörle beni karşıia.ştırdllar. Her.: 
t.ı en b r genç lrız burada bannabıhr. cebir kullanm~b sevketmc. GüzeJUkıe ke6in önünde hidlseyi oldutıı gibi an-: 
albu'kı siz lnızın yalnız sfıYlni de- razı ol. Bu işten sen kazan1TSII1. 11 la.t.tun. Dircıktör ben! şayan bayr!'t bir: 
l nnmustmu da !! ıı mf'r c m k lsU. Hattı vardı. Bu işler için Ltlrlil tec. süld'ı.netıe dinlcd!kten sonra: : 
r unuz. Buraya her gelen kadının rübelerden ders almarak tertibat lk- c- Rica edel"im e!endller. dPdi. Na-f 

- Bu h"""'! çingene karılar!Ie tapu - Şimdi dinle: Sen!n o kadınlar 
dairesini alti!st edecek?. duruyor mu?. 

Diye heplm1zi )'8.lcalatmıstı!. - Senel le kiraya vermedik ya: El-
0 vakit bana bu çingene Jumlnrmı bette duru.yor. Fakat seni sakın g3rrnc.. 

meşhur zurnacı Araıb Mehmed tedarik sinler. Sana ÇOk kızıyorlar. Zaptiyede 
etml.şU. o kadar zahmet çektiler dr hiç olmaz. 

şerı mahkemeler birer sahtekA.r yntatı 
şeklini almıştı. H~r mahkemenin ka. 
pısında beş on Yalan şahldJ bulunıtt. 
du. 

Çingene ka.rılarlle beraber kadının 
huzurundayız: Hemen ftsklldarda SelAmııı.?Aa otu- sa çıkarıp ellerine bi~er al'ın venne

ran Arab Mehmede gittim. Zavallı be- din. On bı><ı gün :eu1Jarı m vmun gibi 
nl görünce içlnf çekerek: tallın ett.trcfü~ .. Allah smt ısll\h etsin?. 

- A be ağacığım; ben anncs yım?. 
- Ben de teyzesı?. 

- Gene ne ha.her Çelebl?. dedi. sen Sen de yola gelirsin; gelirsin amma; 
ha.yırh bir adamsın amma: işlerinden bir çingene dayağına ihtıyacın varı. 

- Ben de sütbesüt ablasıyım?. 

lokma ekmek lçın d rektörün"' na. mal edilmlşU. o.rektörün odnsı :tor!- sıl inanabilirsiniz ti benim ırlbl btrE 
u da '<erecpğ.nl m ımnıyursu. dorun en nlhavctinde idi. Civo.nrıda adam böyle bir kıza tenezzill etmıs ol-! 

., M hvt>tt. n:.z kızlllr. 1e1Ake~fne oda rıuı.n yokta. BUrolnr. çok cerlcle sun! Sonra gen" naıııl ihtimal ~mrsi.: 
"ı d unuz kadınlar yetışm vor kalıyordu Merdiven başından bıı tara. nlz ki, ben ku kıza karşı bir harekctt~: 

" n n ı'il m nızdc yapmadık arı- !a kimse de geçlrllmedlğin• göre, ba. bulunayım da, o razı olma:ıra.rak tMl-ı• 
,,..,...,,vor B •ıtlan b:ıri burada.iti ~rrıp çağırmam !avdı. vermlyecektl. dini pencP-reden dışan atsmı. 
"' n P r nıı vnr. dışsrıdn, pa. Bu güçlU kuvvetli adamın ne kadar Herkes bu muul !!o.deyi tl\Sd:ıt eı.. ! 

• Jr n. l"n\qvf'mPt ZC" kend ni si- mücadele edebıllrd m? Gözlimf' derhal mlştl. örte Ya. koca bir dlrdrlördü ı>.! 
h &ı.,lıvnra!c ço·- k:ıdın bulııbllır- pencere ilisU; açı· duruvordu. Yere Parnsı. me.ıdi v.ırdı. Herlı:oo fakir bir5 

... t?. oları mesafe bir hııyll olr.ıasınn r:ığ-~ kmn namusu uturun kendlDI: 

adama şerden başita bir şey gelmez,_ - Çingene dayağı n'lsıl şey'.'. 
Hatmnda ya?. Şu Eskl zaptiyede ge. - Bir ta.nesi vurun dedi mi iki yUz 
çerdiğimlz kara ailnlcri hiç unutmıya. tanesi b~ma ü.şü.şUyor. Artık ikişer 
cağım?. defa vursalar eline kalemi al hesnb et.. 

- Neden?. Hem döverken ~erek vururlar. Da. 
- Nedeni var mı?" Bir hocalık tut. yalı: yediğini nnla.m.azını. Acısı sonrıı-

tunnu.şsun; gtlndUz cam.ide; gece U- dan ç~ar. Dört ay yerinden ka~a. 
vatroda!. Herifler sıma •hoca• ôiye mazsın Söyle ba..lcalmı niye geldin böy. 
bir şey yapa.m.JJ'Orlar. Zatm öyledir: le telAşla? • 
Sahtbine lru:J:nca eşeğini dc'Jverlermlş. - Evvel& ~ birer Jlrnyı al hdm-

Mahmudpaşa kıu:hs•; çarşaf g ymlş 
bu çingene kanlannın m:ıhlyetfnl çak. 
madı mı? Bilmem. Yalnız Cbnşklı.tib 

Şakir hocaya on Jlrı::. vereccltsln> de
diler. Sahldlerf şu, b:.ı, bana bir re. 
klUetmane tnm yirmi beş altına rnalol
du?. O vakit: Ya.p:ı.rken sevınlyordum, 
heyhat ki şimdi yszarkcn aitlıyorum_. 

Meğer haline gülilnecek :M:ahmudonşa 
kadl:Şl: yalan sahidl<'TI; çingene kan
ları değilmiş: Ben imişim!.. 

* H anı hfılfı geçmNnlşt.i. uu:ıı men namusumu kurtumak için, ken- cereden e.sstı atacalima nası? ibt.i-İ 
:l ı ne! alıvor ı:t ~<>ü bır ltorilk aı- dimi 'l)uradan atmata karer verdim. mal verebillrdl? f 
:ıı fn p çıkıvor, ırthih ıte9Ylb hm'tı- Hayır, birçok zavallı ~o;çt kızlan mahve. (Arltaa Tal') ! 

\ •• ···············- - ····--· .. ·····-····-·· • • ... .......................................... --- 1 •• J 

f Paşadan bir tokat yemi.,.ı<tim. HL lara göttır. Şu iti altın dn sen1n? 
ı suratmı t.nl61ra aibnr. Herl!in Gök- - Zekat mı ddıtıvorsun yoksa?. 
m mwn kadar boyu var amma: yara. Dedim ya?. Senin iyıllk s:ıatıerln de 
dana 61i:ındım deyip bir tok.ad abşt Yardır. Paka.t insan tal hll olup ta o 
.u Jd ean ~- saatlerine taıadil! etmeli. 

Komik Hasan f P.ndfnln CMirn~edll 
Unvanlı bir komedisi vardı. B:ıba!'lnın 
ve!atıle eline bflvük bir servet kalan 

(Devamı kM'ŞI sayfada) 

rada )enmek du n~i hiç bır )t•r .... -1 . . . _ , 
mıımıştı:r. Faka& acaba şark harbinin beklenilmektedir. Bu takdırde butun • • -aunuıı: ve :cstmıuuı m meınıırıo.. ~·~u llJit.ol}W.lıu::ı "1Juıwwı.aJ1.lauu. 
zuh •runc1an nra bu pro,mımda hiç taksiler serbest olarak .fşlrye!li!ecek- e e 1 ı·ından Ol Men bir heyt; bU ~U .hi'r.td\n.. 8..30 d!l 
bir de!fşiklfk yapılmadı mı, yapılmı • Jerclir. ların tab'ını mürakab ye memur eclll. ~kla.reli :>tob~·u de 16 da Edırne. 
yacıık mı? miŞtlr. Fuar pulltm 20 Ağustostan den mektc ve ertesı sabah 

Bu harb esnasında hazırhkl:ırmın A . b' sonra tedavüle cı'karılacaktır. oğleden ~vv l EdLl'.llCye döıunektedir, 
derecesini, ku\'V tıerlnin artma y. Raşid li Gey'am :r (Baş tarafı 1 inci sayfada] 100 Sırtüstu: Bahaettin (Beykoz) --o---- Ede-ne.lstaııbuı. ~da l cırı 
rinl adeta muntazam r.ıporlarla bü - h . . d k 1 k 900 ı'lkokul o··"gretmenı' ve seyahat iicrc!tleri seb a.-ı 
tun dünyay illin etmek lc:ıdmı yalnız müdrlet şe rtnılZ 0 a aca 2·14 d::ı?<lka.da birıncı, Fikret Atlının l.3-4.l, Nejad (Galatasaray). tilen otobiislertn de hl et ucreflerı mu_ 
"'--111-•e·• bulmnc•ur, vaJn•• tınlar t t- Mis'! ikinci oldu. 800 serbest: Kemal (Galatasaray) •. k t 
.u15 M ~ ..... .. ~ • zam gorece tedi1 bi;r hadde indirilmiştir. Yenı n-
blk etmişlerdir. Eski Irak ba.ıjvekilı Raşid Alı Gey. Ganyan 2,75 .ıruruş verdi. 13.5.1,6, Nejad (Beykoz). 

h l rifeye gore, İsv.ınbuldan Edirneye vo 
Son işiUlllmiz rakam nna\"atanda Uı.ni dun .,aba kı Toroo ekspresi e Dördüııcli koşu: Suad Aksanın Mlh- Bayrak yartŞı: Beykoz takımı 4 :i.6, Maari.l lfüdürli.ığü şalırlmizd~i ilk.. yuhud El:imeden İst.ınbula seyahat 

slli'ıh altına alınan a kerh• 4 milyonu "'ehrimlzc g~mı~ır. Raşid Alı GcylA- rülcaru 2.07 da.kikada birinci, Hasan Gala.tasarny takımı. okul ~-etmeıılerınden zam "'Orıneğe 
':ı< ~· M ti K k fk' ct 'd "6-'' " için beiher yokudan uç lira nlınnıalt-gcçtlğlni ı:österiyorda. Miktar 270 fır. ıni Haydar.paşa gn.rındn, şehNn zde u unun ara. uşu uı 0 u. Ktı!le atınmn: Galata.saraydan 4, hak kazananlaıın listesini hazırla -

kaya mn:ıdlldlr Bu kcıv\•etln f~n ha Ganyan 150, pl!Uıcler 100, 250, ve 350 tadır. 
• • bulunmakta olnn a\lesı el'klnı tara. Beykozdan iki ııtıayıcı finale kalmış. mış ve Maarif Vck!ı.Jetine göndcrmi-.~ 

smda bnlnnm en son tahhö vası&:ı.. A . kuruş verdı. 
larfle tecı1h edilmiş olacatı da nıu - t;ndan knrşılan:nı:ştır. Raşıd lı Gey- Beşinci koşu: Ahmedln, Karanrtıl lardır. tir. Muradlıda hayv n hırsızlnrı 
hakkütır. liı.ni'n n blr mu~oet şeıhrlmizde ka. l.52 ıtak kndn blrlncı Salih Tl'melin Su tı:ıPU maçında muhtelit tal:.ırr., Bu öğrct.menleıden bir 'kJQnı ba -

Halbuki Almanyanın, gene şurada la.cağı anlnşılmaktndll'. • Dandisi ikinci oldu. Galatnsarayı a.3 mağltib etm lr. rem dolnyısılc ırove edilen dereccıc - 'Muradlı Cllususn - Muradlt nıı 
burada gozumüzc t;arpan 'ile bittabi 0-- Ganyan 200, plaseler 175, ve 125 ku- fi d rinl, bir kısmı da yeni kıdem mud- hlyesinin Aşağısırt köyünün mer'ı' 
şuphclf rakamlara uyanarak söylü - Maarif Vekili Üniversitede ruş verdi. Mükelle er arasın a detlerlni doldurmuşlardır. sınclan çalınan 5 öküzlin failleri }lC· 
yoru:z. 350 fırkası \'ardı, bu mlk1arm Altıncı koşu: Slınsar oğllmun Demeti atlet"ızm mu"sabakaSI Sayısı 900 u bulan bu öğretmenler nüz meydana. çıkmaml.Ştll'. 
300 ü, ynlıud da on:ı. pek akını ~mal tetkikler yapacak on"-üzdekı CumlıurL'-"et ba'""'ımr.dn 1.02 dakl:k.ada blrincl, cene ~msar ağ ...... '.J .J•~ 
şark ceı>heslndedlr, bütün A\TUpa, itaı. Şehr miı.de 'bulunınaktıı olan Maarif hmun Buketi lklncl oldu. Beden terb'yesl kız ve eraek mukel. zamlarını alacaklardır. ı 
yanm yedek kuvvetleri ıst· na rdlllrs Vekili Hasan Alı Yücel bugiln Üıııver- le!lerl arasında ciiın Feneııbaihçe sta-
bemen hemc.n boş kalmıştır, uçimcü ·tede tetıldkJerde bulunacııı:t ve ünı... Yüzme şampiyonası dında atıetLZım müsabakaları yapı! - Sümerbank Umum Müdürü J RADYO 
sınıf, hiç sfiphesi'ı. efradı yıı~h bir mu. PAZARTl~Si 28/7/941 
hııfa.za kuvv.ıtlnin ~Umledlr. versıteye ald :işler etrafında alı\kadıır. $8Çme1erİ ta.mamlandl ~ır. SUmeıbank Umwn Müdürü Blirhan .Y 

İngllterenin bugün 27 fırka nskcre lnrdan izahat alacnk.tır. Ü ı Müsabaknlarda.u evvel 24.-0 kız ve Zıhni Sanus bugll:ı İzınltte:n Sümer- 7.30: Saat ayarı. 7.33: Hafif par~ 
malik olabileccğl dil iıncesl )arı >arıya, Vekil bu tet.ld'{:ı;rıdesnns:ı~a ~ \"~ İstanbul yüzme şa:ını>fyonll.Sl se-; - erkek müke~e! !;CÇid resmi yapmış, lbank müesseselerinde .tetkikleı·de bu- lar CPU • 7 45: Ajans <lıaberlerl, s. 
hatta daha. lıızla rnubalait lı bile ols:ı sitenin önUmüzd~kı ers ) a a . melerl üdn Moda havuzunda 105 yü_ müteakiben lsUklil marşı çalınmı,. lunacatktır. Umum MUdtiıiin riynsetln· fif parçalar (Pl.), 8.30: Evin sıı• 
gene Almanyanın en buvuk kuvvetle- tyaçlarını da tes~!t cd cektlr. Mııartf zii<:üniln fŞtiraklle yaıpıı.truştı.r. Mu _ tır Beden tertı.yesi mükcllefler .. nl a. de şehrımizde deri ve kwıdura ~UıılU 12.30: Saat n.yarı. 12 33: Saz eseri 
rinl şarkta kullanmak vaziyetinde Veklll bu ha!tn içinde Anka.raya dö-lsnba.kalar muntazam bir şekilde ce. mi~al Fahri te!t..ş etmiş ve m.üte:ıkı. müCGSı:scler ve Ba~ır~oy p.am~lu müj 12.45: Ajans haberleri, 13: Ş~., 
kaldığı bu zamanıla Alm:ım:ı için pek necekttr. tmı...+:,., _ b k 1 r !hn .. laouştır. cs.sesesı müdtirlerın.n ıştırnkile toplan- türküler, 13.15: Karışık anw .. ~ (r 
tehlikeli olacatı lnkıir edllcmer. reyn.n c 'll..... iben musa a n n '"""i tıJar yapılacak fabrikaların vo.zlye'tl 1 nd cf. 

o halde ingflterenln bu sabada ha- • U M .. d .. ·· BÜ~';\lkler: Muhtelif atJeti'mı musa.bakalan n~ örlişüleocktir ' 18: Saat nynn, 18·03: Cazba 
40

• 
reketslz görünm ·nın ~bi nedir? Emnıyet mum.. ~- uru 200 serbest: Mustafa (Oalataan • rasında ibo~a atış talimleri de ya. g . 18.30: ~crbest 10 dakika, 18 ~ 

Muhterem İnı;lliz basvekilinin bu Ankaraya dondu ra ..... ) 2.42.4• İsmaıl (Be"kOZ). pılm~ır. k k 1 k mıınklsı. 19: <Mehmcdin • "'J 
uale çoktan ccvnb \'ermiş olduğu .., '.J Çocu amp an apnnıyor 19.15: Köy havaları, 19.30: s::ıs~ ~ 
muhakkaktır. Diz bu ccvalıı hiç bir za- Blnkac gündenberi .şehrim!Zıde tet- 100 Sırtüstü: Fuad (Haydarp.ı.şa> / ) Manri! MüdilrlUğU tarafından 1stan- n ve ft'ans haoeıierl, 19.45: .... 

il 1 ıı.:.. klkler yan1'1'1akta olan Emniyet Umum 1 '"'.2 ısm' il (Gft·ft·ftftft ) , Yenı· neşrı"yat ""' .., man resmi dlldcn din yem y~ce,.,_ ,.,_ ~""' , a ..,........,..ray · , bul ve Bartında açılan çocuk kamp- h ti 20JS: Radyo cazEf.esi• 
Gördiıtümüz vaziyetin izahını 1 itt'mt- Müdürü Sabı1 Acbl diln a.kşamkı eks- 1500 serbest: İbrahim fİstlkli'ılJ "-:; ıarı önUmüooeki Perşembe günü kapa. eye • :;ı.;...enijlO~ 
yec:diz. yıılmz tııaktan hldl olddu- proole Ankara.ya dönmüşi.itür. 24.43.4, Mehıned (Galatasaray). Necmi Rızanın plaj utbümu - Son nacaktır. Bir halk tUrküsi.i """' ~ 
m11z \ıızb'e&ten ılobn neticeyi kayde- Emniyet Umum Mi.klürU Hayda.11>&.· senelerde ince kıvra.k çlzgilerlle fante- Şehrimizde açılan kamplara 401 eo- Ziraat Uılkvimı \C toprak 
delim: .... ts• b l Emn'-et Müdür Bayrak y:ırı~ı: Galntasa.raıy takımı tk"- cuk iştirak etmiştir. Bartın kaınplann- lk-'" 21.10·. ı:;~•o --..a.I.~~~ 

şa gann"'a• tan u &J G.02, Beykoz takımı. zl karikatürler yapan snn·a ...... ressam ıuv•~.., .,... ~fi') 
tn~tere bir istn& t cbbüsı1 teh - Vek'll ve emniyet erklnı tarafından Necmi Rıza, ıenkli güzel bir kapak da da 230 çocuk bulun?Iaktadır. (Hoşbeş), ıı.45: senfonik 1ll 

likestnl ebediyen atıatmı tır, hatta .. x...rılnnmıştır. Kule atlama: Sabıri (Gnla.ıta$cay), Maarif Mildilr Muavın. !erinden Şev ...... ""·. Saat nım>rı, a'ans 
rt1 1 rd d _.. .... ıcerlsl.nde hepsi denız!l aid birçok gü. B rt dak k ulr: """"v -'.J- J 

fazla. vs1r 'hombn ıman a an a Kem.al {B. H). zel •n''blolnrl" 5n,.·eo.·l"l plfıJ a!bllıntıml kl ve Mansur a m ı amp çoc - .. ~ 2'2 45 . Dans müzfğı 
lmrtulmu tur. f;Smdl hftdlselerln mnn- Kuçükler: "" .. .. ""' & ıannı getirmek üzere Bartına hareket uu.ı.,a, · • • 
t.ıki &eselsülun n kendisine bah~ttitl Sabırsız bir yolcu tramvaydan çıkarmıştır. Genç ressamm muvatrnk .J-ı~ıerdlr. ··-········-·•••••• .............. . 

200 ser.bcst: Bedri (:Beykoe) 2.42.4, ld x... b · t brike 1"'yıktır <>WU'9 1 
1-'l-·lı bir mevktde ,;on 20, 25 ııe- d • k l d o Uı>u u yenı eser e .n • T A K V ,,. -.. ~ iııı.ere yara an 1 N d~• (Oala•~fta.r"'"") ederiz 
nt"lik zaman içinde Jır.ndlslnl en fada :- ec ""' .-:. "".J • Tavsiye · b d • J d .,....:ti:hte oturan 0 , .... an Atlkali ...__ ............................................. _ ................................................... _...... Bir ara a enıze yuvar an ı 
uVnl.ştırmıcı olan iki kuvvetin y:ıııran. rn ....... ..-.u 
""akfa oldııiıınu seyretmekte m L vaıy durak yerinde, tramvay durmadan Erzincanlı Erik oğlu Y!LŞarln idare. 

1 A slıl.dekı 958 sayılı araba Paşa.bahçede 
dür. atlamak ~erken yere yuvarlanmış ve S T ER İ N N, sahilde toprak ooşnltırken birden.bire 

Ekrem Usaklırtil vücudunun birçok yerinden ağır suret hayvanlann ürkmeslle araba denize Ruai -

is TER i NAN M A f yuvnrlnnmıştır. 1117 

Müessif bir ölüm 
te yara.larurı.ştır. 

y ~ıı. Cerrahpaşn hnstane&ine kal
dmlarak, tedııvi nl ınıı alınmıştır. 

Bir 
---o---

kadın pencereden 
sokağa dü§tÜ 

Sultıınahmedde Cankurtaran mahal 
lesinde oturan Azize isminde bir ka. 
dın evvelki gece evin n Us• ıkat pe:noe.. 
resınden bir leÇen SUYU doknıck ister
ken, bırdenblre b:ı.şı dönmüş ve soka
ğın Orta.'illın dllşmUştür. 

Azize ifadeye gnyn muktedir bir ho.1-
de kaldınldığı hastanede ölm{lşt(ir. 

Türklyenin şu veya bo devlet ta. 
n.tından yakında taarruza uğraya

cağı hakkında arasıra çıkan rlvııyt"t

ler müııascbıı:tile bir mesJcktıışımmn 
yazdığı başmalmled:!ı şu stırlan gor. 
dük: 

Kaza hayvanların ölümfle neticelen 
nm TürklJf!Ye ter,a\iiıü bu ba~rtcrl mlştir. Ara.bacı kurtulmuştur. 
~ıJuımn muhitlerde bu derece ar...u. 

- Sık ık ortaya ntılan bu rh'll
yetlerl okudukc:a insan, gıı)ri iht.l3:ı.. 

ri, kendi kendine: •Acab:ı. Almanya. 

ya şayan mıdır~ • sualini soruyvr. 
l\leslek&aşunmn pek haklı ve pek 

yerinde olarak orducu bıı sualin 
cC\'llbsız kalac:ı.~nı\. Hem l"evabsn:, 
-i:'m de tesirsiz kalacağına biz ioa
"tP,;yoruz, fakat. ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Bir otomobil kazaıı 
İbrahim Sönmez isminde biri Kara

ıköyde Zırant Bankasının ömlnden ge. 
çerken şoför Halıdln klnrcsindek.i 4127 
6tl.Yılı kamyonun altında kalmıştır. 

Kaza. anı olmuş ve İbrohlmhı sol ba 
ca.ğınd:ı.u, vilcudunwı muhtoıl! l'Cl'lo. 
rlnden ağır surette ya.rala.nmasllc ae. 
ıUoclenmlştlr. HA~l nıilieakib ya
ralı Be oğlu ha.5tanesınc kaldırılarak 
tedavi altına alınmış. suçlu eofor ~ 

GUNEŞ 

:::ı. 

fı 

9 
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e. 
kalanm:ıştır. Hb:::ıııı.ı..•-~ 
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Bonoyu ~iz anda 
t bildir. Vade olm~an h Para~a bJbetmeniz 
müracaat ed eriıangı bir bankaya 

erek bono faizind · 
fedak!rlı.k Y A,_ en Yirade yarım 

apm..... suretlle bonoyu derhal .ıs. 
kont.o ettirebllirsiruz. 

EllniZdekl parayı niçin ver.ıms!z bir halde 
~ırorsunua. Paranızı dcmaı Uuıarrw bono • 
~ >atınnız. 

P'eiz Peşindir. 
Merasim yoktur. 

Yade kısadır. 
Hazine kefildir. 

Paranız paradır. 
~' .~ t......_iNE ÇJKAIUl..MJ.jTJk: 

!'ASARRUF BON'OLARJ uc \J\DF. ~,,....., t GETildR 
3 AY VADELİLER Hİlt St."NEDE :: : l''A Z » 
6 > » » • ,. .. » 
ıı » lt lt » "' 6 » ıt 

janslannda ve Milll Piyanro idaresinin resm' 
Bonolar bankalarla şube ve a !erde MalsandılclAnnda satı!maktado:r. 

tıatış gişelerinde, banka o~Lz.ıy~.::aı bir tasamı! bonosu alınız. 
Eliniııdek1nl israf e·.aney... ...,..... 

lratanın yüksek menfaati 
sizin de menfaat·ni d ·r. 

curu::u nısarnıf Bono an hasılatile mili müdafaanın artan lhtlynçlan kar. 
.,..,,_ .Pa-nız An ve geHrll yerde bulunursa, sız d m mnun 
-nacakt.ır. ... • 
nıes\ıö ve rtı;hSt oıuısunuz. 

D h fuc taarruz 

tren berhava edildi 
[Baş tarafı 1 inci sayfacla] 
\'arşo,·a yolunda tren kazası 

Moskova, 27 <A.AJ - Sovyet 
istihbarat bürosunWl bu 61lbah er. 
ken neşredilen nı.~ınl b.r tebliğin
de Vanıova yolilc Alman kıtnatı 
ııakJcden bir ı.ı·enlc bir mnrş:ındu: 
trenıniıı çarpış~ı ve 200 dm fazla 
olil \'C yaralı mevcud oldııtu bil
dfrtlmektedlr. Bu hAdıse tl:ı;erine 
dcmlryorlu münakaJAt.ı kesilmiş ve 
Alman poll61 demlryolu memurları 
ıırn.sındıı birçok ıavklller yapmış. 

tır. 

149 Sovyet tebaası 
Erzurumdan geçti 

şiddetlendi 
[Baş tarafı J inci sayfad:ı] 

ıan umumi nrorgı\hının ~ıs numaralı 
tebliği: 

Dün Malta üzcnndc vukua gelen 
ıııwa mu11arbe!crl esnasında düşmanın 
dört ta,vyarcsi dilşürUim!lştilr. 

1.k:J avcı tayyareruız, üslcrıne avdet 
etmomlşt.Lr. Dunlaruı plloUurından bi. 
rJ kurt.anlmı.stır. 27 Temmuz gecesi, 
Valetta üssü ycnıdcn bombardıman e. 
dilmiştir. 
Şimali Afrllcadn T.xıruk cephesinde 

d!lşmımın bir taarruz t bbilliü nklm 
bıııWkllm~tır. Limanda dcmırkml(l bu
lWlan bir İngiliz gam.sine Alman top. 
Jannm taneler. milte:lddid defal:lr Isa 
bet etmiştir. 

~~~~u~~~~ 

a. .a seynhatmın ikinci günun -
den ıtibaren kafilenin bulunduğu 
mev:kli düşman keşfctnuş t>ulunuyur. 
du, fakat Ik tasrruz ancak seyal.a
tlnin iıçüncu gunü ;..prımıştır. Bu 
taarruz, 30 dakıka devam ctml.şt.ir. İ
talyan bomba.rdınıan uıyyarelcrılc 
t<ırpil tayyareleri, gemıl6ı vunııak 
:için başaş:ığı fntyorlar, İngiliz te.yya. 
J"eleri de tmnlara ka~J troym:ığıı kO. 
şuyorlardı. İki W)'lııre. nle.Vler çm -
de deruzc dt~ ı. DiAer- uç t,ayynrc. 
bombalarını utukta çok uzaklara at.. 
tıla ve (İtflerl ıatftamettnde taç.ına
~a ~adılar. Ycdı lboınbardunan tay 
yaresi ilerleme#e muva.t!aık ol.ırak 
boml>Alarını barb gemilerini ve vn • 

En'.Unım. 27 <AA.) - Bugüırldl 
trenle muhtelif Avrupa memlekcUe. 
rinden 149 Sovyet tebaası gelmL, ve 

Sıırııkaml§a glt.nııl}lerdır. 

Kral Boris Alman 
sefirile göriiştü 

Sofya, 27 CA.A.> Kral Borls dün 
Alman elçıSinı kabul et.mlşt.ır. 

purlnrın ctrtıhn.ı attılar. 
Torpil ~yareler! 

Mütcakıbcn ıorpu Ul:Yn'nrclerı, mey 
danıı çıknrak ı.atlle istikıımot. .. ıde 
torpiHerinl .ıtnıncl&n m vel adet de. 
21ill: .sathına kad.ır indiler. 

Buııılardan uçu ıdcmze d~uldu 
Hucum ıı.t.ama <'IE:Cell sırada tukrı. 
ben Jkl mislı mesafede ibulunnn Fc.n. 
ıess 1ıorpido muhrıbillin kıç tarafın. 

dan &ynh bir duman sütununun yuk 
seld!ğını gordıık. Bu mu.hrfu, müret
tebatm gemiyi tcrketmekte olduk • 
!arını bildirdi. Murcttebattan ıturtu_ 

!anları almM: ili ere ~er yaklu§. 
tılar. 

Ertesi sabah kafileyi takib etnıek

te oian Cant t pinde iblr tayyare, mit 
ralyoz ateşme man12: kalmış ve içın. 

de yangın çıkmı.;tır. İtaıynn tanare 
meydn.nlarının ptk uı.ak olın:ırr.ası

nn rağmen bunlardan başka İt . .ılyan 
~rest gorüknc..'Tliştir. 

7..aybt 
Ertesi gun G düşman tayyaresı blr 

kere daha blu hücum etmtşlerd:r. 
Bunlann hücumu. bir saat devıım et. 
mıŞtır. Bu tayyarelerden biri w..hrıb 
edilmişse de vapurlnrımızdan bırine 
bir to?llll ısa.bet etm,ştir. Bu v~uruıı 
nakletmekte o:du~u kıta.at, hlr tcır _ 
P oo muhribine oiınmı.ştır. Ma:unafı!ı 
kendisine bet i olan vapur, ken 
d vesaH.lle l~er!ıycbi'ooek bir halde 
idı. Bu vap• ra bı fi.hare içlcrindeu bı.. 
ri tn.hrl> edl1en 8tukns IJ;plndekı tay 
ynrelcrdeıı atıln.n lbo:ınbalar da isa
bet etmlş3c de vapur, gideceğı yere 
gıt.me e muvaffak ohnuştur. KııJıle, 
deni&l €~~l 

il Sabahtan Sabaha: ve orada iilmu . Acaba e<lebtyıu a.u
toloJlsl yapan ıırk:ıdaı,larımızm buu. 

V d • l dan haberleri \ar rnı'i' 
fi .Q ln ŞQl r er Kitabın bu parçaı>ın4a l•ILnat ı.a,. ______________ nmıııı: 

Her yıl kul.:ıbhaııcmde bir tasfiye Her gönülden tabı l'U) l yiır İcendın 
yaparım. Benı•c kıyıneti kalmayanları gösterir 
cıkanr, .l' erslzHktcn sıra bekli.) en 3 e- Kandc varsan mihn pür l'Il\l'ar ken. 
nllttl me\-zulann:ı rore raflara )(•r. dın yösterir. 
leştiririm. Geçen ı:-ün Gl'ne bir taslL. Krt'asflc başlı an ın bur &ıUdln 
ye l'&Y reti ile fş(' ba !adım. F..debi l'- l'\lg-ir hanım u başbnı:ıçJa b r ruuı: 
erlere a) rılan kıı;mın türket: tarafı ~ yapın!$: 

da oldukça ) lildıi. Caresiz ı e ba&la- Glryeler ctt.ikçe ben dlldnr kendın 
dını. Fakat tahmlnlnı hllifınn bu iş gı ster.r 
7arJ suuumü doldurdu. Sebebi şu, eli- B&hr içinde mllıri pUr c:ıvnr kend n 
me geçen ve nasıl :ı evvelki tn flye.. . • coster.r 
lerde canını kurtarnıı bir kitaba ta- Sınei mecruhumn açtın ylnr bir 
kılıp kaldım. F.ser perışan haldr, bazı tilre dağ 
sayfalan ek ik. •·akat l'lde kalan elli Nevbahar eyyamıdır eüıar kendhı 
altmış sayfalık parçası beni o kadar gösterir. 
meş&"ııl elti ki ta'h ta.th okudum. Bu Der iki edlbenln eserin.- l)ud ba-
ı>arçada «Osmanlı .ı·elerinln t ·anıt nun adında bir ba a Türk i!'HI 
serlevhası altında adlan eclı'biy:n tn- şu mısralarla nazire yıapm~: $& 

rlhloo g-eçen Fitnat hanım, J,<'YliL ha- Her ne dem meclı de sakı <'.AD: 
nım, trret hanuıı ı:ibi kadın şairle. kendin göstcrlr 
rimh:le benll>ı'r uAy&e hanım'l diye :Bwıtl l'l\le SUr\?tl ibram kcnd n iÖ • 
meçhul bir ŞAln-nln ıle :areli ve kü-

1 rük bir biyoı:rafiffl var. AYşe hanımın Ehlı aşka kct.mli ihfı\ eyleme~rr:~ 
gazeli öyle başlıyor. 

Kendi Uitfıl • gelen dlldare 1ı:ıvmet Mihri ikbalind" elbet n~ınk~~~ 
var mıdır 

Bund "ı· 11~ k ,,. göster;r. 
ıın u a ....,1 ·a diln:vadn devlet • e dipr bir guellni de şo} le bi-

vnr mıdır. tlnnl : 
Sütunum müs:ıld olmadığı için ik- HahU na'han ı1$ere!,, in lradrlnı bil. 

mal cdcmiyonım. Fakat ı:nzel ayni sin arAu 
kul'Vct \'e n:tnl eda llt devam edi or. Aleme bir c!ahl Leyli\ il(' Pıtnıtt 
A)şc hanım lıu .r zeli l'yvard.ı :)az..I ırctmf'S. 
mış. Uy"ıır Osmanlı tarih nde er $1'rrf h•n••m doM-u SÖYlrml~. •c ra-
tutaıı bir l\.Iıı ar şelıridı:r. Bir buçuk m!lndır f'd h'\'ilf rfüııramu bu kıratta 
asır i:l rrmizdc kalan bu 1\1 ar !!"lı l ikıulınhr görclültl yok! 
rinde ycrlcşC'n Türk nll<'lerl arasında "7l. I C 1 • J 
A)şc hanım da var. Oratla dotmus '---"'-'ualton o.hu. 



cSon Pos!a. nıo tefriluw: 70 
,- -Memlete • er:a 

Edlrnede 
Selimiye camimain etrafı giiı 
baJı&ui ve çimenlik haline 

getiriliyor 

Giresunda yeni 
fındık mahsulü 

Edime, (Husua1) - Tarlbt Edime- Olresundan ....... ı..- y · yıl 
ml7.de Ttırk vartığıauı muh~ bir . . s ~~: e~ fm. 

Dilekler 
ihtiyaçlar 
Nazülide kar •atııları 

niçin menedildi 

_KO(A§'{l)SU F: 
Adalı Londrada 

Nılra ile karışık da eleo.seıyı hasmı- _ Af erin Adalı, yüzilmüzll g(ildQr. 
na attı. dün. Hele, bu akşam yaptığın günıt 

Polonyalı. yarım . saat _hücumdan şa.heeerdir. Epeyce paı·a k:ı.zandık, )'Ol 
~nra; yorgun ensooıne Yedığı bu us- paralarımız, şu bu masraflarımız çıktı. 
:~uı>lu oyunla minder haricine düş. Bu güreşlerden se.na, aylığından gayri 6ellbolU hal1Dde yük.selen şaheaer Se- dl« retoı~n •. t~ıt etmek uzerc ge. 

J.UıM.ve oamismln dış avlU6U Valimiz çen &ılı gunu alô.ka.lı ve mlitel.assl.9 
r1d Nomer'ln emirlerlle Rfil tarhla- eevatın ift.irakUe -ticaret ve sanayi 

rile • Y\lŞil saha yapılarak tanzim edil- odasmd'a bir toplnntı. yaıpıılmı.ştır. 
mlştir. Toplantıya va.ltmiz ad~a mmtaka. 

A.Ynea avlulara aid. taş merdivenle. iktisad müdürü ~aset ~iştir. 
rin esaslı tamirlerine başlanmış, hibı- 'Iq11::.ı.nıtıda bu.ll$lan faıdılt ıstas
ltAr ma.blelinde mihrab çıkıntısı etra- yohu müdürü bay Şinasi Törel böt 
fında bulunan çitte sütunlu süslü ta- . · -
rasrarm iQCNine doğru olan çirkin genın fındık duı u;nu hakkında Yet' 
m&nMralı abdestıhane yeri kaldırılmış, yer Yaa>~ığı tetkf;catını raltam.larlo. 
kapı halinde kullnnı'an eski iki pen_ iza:h etm.ış ve netice !tibarlle Giresun 
cere yine asli şekline ifrağ edllmlştir. ve Buiancak: mıntak.ası da ancak 80 

Val.iınizln bu ın,•o ve yUksek alaka- bin kantar fındık i.9Uhsai edilctllcce •. 
!arını şükranla olldirirlm. ~i kanaatını i!eri 6ürmtiŞl.enilr. 

A . . Bu miktarı fazla görenler bulu •• u ... 
danada bır arabacı bir ğu gibi, azlığını ileri so.renler de bu 

kadınla bir erkeği yaraladı Lunnıuştur. -

.... -
uSeyircilerin ııüzü açılmıştı. Polonyalı elli. Napolyon bahşiş verecetlm. Haydi 
olduğu yerden kalkıı> Adalının Jca.rşw- gıyın bakalım .. 
na geldi. Adalıyı bu söıler ıçinde en Qı>k 88-

Adalı; üçiincü nA.rasmı savururken vindirerı Möısyö P.iyerln a.çıJttan vere... 
->olonyalıya bir elense daha yerleşlli-- ceA-1 elli Na.polyon idi. Bu, ell! NapoL 
di. Y'OD, Polonyalı pehlivanın elli dakika.. 

Artık; Polonyalının hücumları dur- lık gUreşinin verdiği yorgunluğu unuL. 
muştu. Şimdi, Adalı caıı.şmo.Aa b~a- tuımU$tu. 

mıştı. Adalı, ale!Acele ıriYindi ve daha ta.. 
Elenseler devam ediyordu. Ellinci yatrodan çıkmadan evvel Mösyö Pl

daıkikaya kadar tam, yirmi dakika yere: 
Adalı, Polonya!ıyı ~lenselerle yerden _ usı.a; ver bakalun altıncazlan. 
yere vurarak şısirdl. Ne cel ed' Adal 

iş kıvamına gelmişti. Polonyalıda = Yoka be~ Ne1~~~~~e oım1:ı.°z? sen 
hal kalmamıştı. . 

Adalı, dördilncii ve son nArasını at.. ~M~~öel P~ralan bblnakt\lımlinl. 
tı: v.>s ıyer ce e e sokarak 

- Haydi, lte!erecaz bel paralan Adiılının eline S<J.Jdı. 
Adalı Polonyalıyı bUkerek sırt aşağı * 

yere vurmuştu. ADALININ KOLU NASIL ÇIKTI 
Zavallı, Polonyalı başpehUvan bitnb Mösyö Pıyer, Adalı Halllln Viyana

olduğu yeme uzanıp le.aldı. Güreş bit.. da göısterdiği muvatfakiyetıerdcn üıal
mlşti. .. .. de düştü, onu, Koo:ı. Yusuf gibi, Pa-

Ari>ltr dudütQ ça.ldı, Gc&.Ubl ilin edi rts ve Londraya götilrllp bolca para 
yordu. 

_ Türle em d k'k d alib• elde etmeğe, eğer bu dl.yarlardn mu.. 
Tiyatro,' alkış ~u~a~ı:a fi' bo~du. Vi- voffakiyet gösterirse Amerllroya kadar 

yanalı seyirciler, duramadan Adalıyı gltmeğe lı:nrar verdl. 
alkışlıyorlardı. Adıı.lınm, Vlye.nadK.1 güreşlerini 

MösYö Piyer, oturduğu yerden sah- I.ıondra ve Parls gazeteleıi resimlerle 
neye atlamış, pehlivanının sırtına hav ilan ebnlşlerdi. Organlzatörler, bu ye. 
ıu koyuyor. Blr yandan da Adalıyı nı Türk pehlivanının zuhurundan e.. 
duş dairesine çekiyordu. peyce paralar kazanaca.lı:lardı. 

Adalı; memnwıdu. Bir yandan su Mösyö Piyer; I.ondrada bulunan or. 
dök_ttntlyor, bir yandan .~~ _Mösyö P~- ganizatörlerle uyuştu. Parlste bulunu 
yerın IA!]arına, ıar yetıştırıyordu. Pı- orgnnlzatörler Adalının Parise gelme. 
yer, soruyordu: sini istemiyorlardı. 

Adalı, neden otus daldlca dur- Fransızlar, Türk pehlivanlannın ga.. 
dun? llıblyet.ıetılnden ziyan etmişlerdi. Peb-

- E! .. sen gür* çıkmadan bu ke. 
fere Cok hücum eder demedin mı bel ıtvanları, yok yere harcoluyor, Unvan.. 

- Peki, hücum eder dedimse insan !arını kaybediyordu. . , 
mukabele etmez olur mu? Londrnda, meşhur Hakınşmıt vardı. 

_ Sen de hepten bilm<ız.sJn pehli. Haldnşmit cidden korkunç bir adamdı. 
vanlı{;rıf.. Devasa vücudile her pehlivana korku 

- Noereden blleoo~ pehliwn? İşte, t.elıkin eden yegline blr pehlivandı. 
biliyorsun ya, biz de güree ya.pe.rız. Adalı, nlhayet Londraya gelmişti. 

- Bı.roAc. be! .. Sizin yaptığınız gü. Milli kıyafeUie sokaıklıarda dolaşıyor. 
r~ar hepten köçek işi! du. İngilizler, Vlyanalılar glbi, gara.. 

- Söyle, söyle neden yar.ını saat betler peşinde koşan insanlar detrildi 
bekledin? . 

_ :tyt ya!.. Hasmı kesilinciye ta- CünlcU; Londrade. Adalının kıyafetine 
dar laı.rşunda oynattımt benY.CI ve hattA o lı:ıyn!etten daha zL 

- Daha evvel yenemez mı idinf ade e!Meresan olan tipler dolu idi. 
- Pebli\'anlık bul (Arbsa var) 

m::ımıstır. Fakat acıı.l>a şark ııaroınm 11es:ıeıınmı::ıı.ı;euu. "'" - l k 1 e ...... ~ . .......-- ------ -- r 

zuhfinmdan sonra bu programda hiç taksiler serbest olarak :lşlıyel>i ece • - ıarm .tab'ını milrakobeye memur edil- Kıırkfuell otobüsü oo l6 da Eclırne-
bir detfşikllk yapılmadı mı, yapılmı • terdir. miş"Jr. Puar pullnn 20 At'UStostan den ıh !Cet mekte ve ertesı sabah 
yacak mı? sonra tedavüle çıkarılacaktır. oğleden CVV ı F.clil"DıCye dönmektedir, 

Bu h:ırb esnasında. hazırlıkl:ınnın Al· G ı.. • b • --·--<>---- EcLlme.istanbul. ~rnda jşllycın 
derecesini, kuvvetlerlnln artma ,.fleY- Raşid 1 ey am :r [Baş tarafı 1 inci sayfada] 100 Sırtüstu: Bahaet.tin (Beykot) 900 ı"lkokul o··g"'retmeni 'VC sey.a.hat ücretleri seb ... ~ ... ~~ 
rini ııdetn muntazam raporlarla bü - d h · · d k 1 k 2.14 dıtlk1knda binncı, Fikret Atlının 1.34.11, Nejad (Galata.saray). Wen otobüslerin de .bilet ücret1erl mu_ 
tün dtinyaya illin etmek icadını yalnız ffiÜd e\ Ş0 rlffi\Z 6 a aca Mls'i iklnc1 oldu. 000 Serbest: Kemnl (Gala.tasarny) zam görecek tedil bir hadde indirilmiştir. Yeni ta-
}ngillzler bulmllŞ&.ur, yalnız tınlar tat- ESki rrnk b~vekili R~id Ali Gel'- Ganyan 2,'15 kuruş verdi. 13.51,6, Nejad ffieykoz) · Tifeye gore, İstn.nbuldnn Edlıneye ~o 
bl~oe:m:~:~~:;.iz rakam nnavntancla l!ni dün sabahtı Toros ekspresile Dördüncü koşu: SUa.d Aksanın Mlh- &yrnk yarışı: Beykoz taduını 4 ~6, Maarif Müdürliığü şclhrimi.zdekl llk- yıahud E:lrnedeıı İst.rnbula ~eyahnt 
sifilh altına alın n askerh• 4 milyonu şehrimize ge'lmlşHr. Raşid Ali Gcyl • :rülcnnı 2,07 dakikada birinci, Hasan Galatasaray takunL okul Oğretmenlerınden znm görıneğe için beher yolcudnn üç lira nlınnınk-
geçtiğfni gôsterlyorıla. l\llktar 2'70 fır- ıni Haydarpa.şa gnrında., şehrimızde Mutlunun Kara.kuşu ikinci o'du. Kutle atlama: Galnt.a.sara.ydan 4, hak kazananlaım listesini. hazırla. - t:ıc:llr. 
ka)a muadildir. Bu kcıv,·etln !en saha- bulunmakta olan nUesi er-k8.nı t;ı.ra. ku~~~50, pliiı;cler ıoo, 250, ve 350 Bey1ro0d1ln iki atınyı.cı firulle kalmış. mış ve Maarif Veı..Metlne gönderml§~ 
sında bulunmuş en son tnhrıb vasıt:ı- 1 flndan karşılanm\.'ltır. Rnşid Ali Gey- . lardır. ıtir. Muradlıda hayvan hırsızları 
ı rn ttthlz edllmiş olacağı da mu Beşine! koşu: Ahmedin, Karanf\h su ..,.,,..u ma,.ında muhtelit talare, Bu öğretmenleıden bir lklsml ba. • .. 
ha~tır • lfı.ni'nin lblr mfülc.et şehrlm.lzde kn - 1,52 .ııatı'k.ndaı blldrlncl Salih Trmelln Galat;;ayı 8-... 3 mnğlub etm~lr. rem dolayısile ü{lve edilen derecele - Muradlı aıususikl .. ..r. ~uradlı e~.; 

llatbakİ Almanyauın, gene şurada lacnğı anlaşılmaktadır. • Oandis1 lkınc o u. rlni bir kısmı da yeni kıdem mtid- hiyesirun Aşağısırt OJ ... ntm m 
burada cözümüze !;arpım ve bıtıabı -o- oallıYan 200. plüseıer 175, ve ı25 1tu- Mükellefler arasmda detİerini doldurmuşlar<11r. sından çalınan s öküzün ıamerı 11e-
şüpbc11 rakamlara dayanarak söylil - Maarif Vekili Üniversitede ruş verdi. . • b k Sayısı 900 u bulan bu öğTetmen1er nüz meydnnn. çıkmamı.ştır. ___.. 
yoruz, 350 fırkası vardı. bu miktarın • Altıncı koşu: Slıns:ır otlunun Demeti atlettzm müSa a aSI önümüzdeki Cümburtyet iba-yrammda 
300 ü, yahud da oM pek yakını şimdi tetkikler yapacak ı.02 dakikada blrlncl. gene S!m.sar ot ı J 
şark cephesindedir, büt~n ~vrupa, ital- Şehrimizde ~uıunmakta olan M~rlf lunun Buketi ildncl oldu. Beden terbiyes: kız ve erıltek müttel. zamlarını alacaklardır. R AD Y O 
yanın yedt'k Jrn"etıen lsti.vıa ~il~ Vekill Hasan Ali Yilcel bugün 'Cıuvcr- • lefleri arasında ci:iın Feneııbaihçe sta- . _ 
hemen hemen boş kalmıştır, uçUncu .• 

00 
tetkiklerde ·buluna~ ve tinı. Yüzme şampıyonası dında at:etizm müsabakaları yapıl- Sümerbank Umum Müdürü PAZARTESİ 28171941 

Slntf, hiç siiphesh, efradı y~~h bir mu- ~;rs\~e a\d işler etrafında alfı.kadar~ seçmeleri ta.mamlandl mı.ştır. SümCit>an'k Umum MildUrll Bilrhnn 7.30·. Sant ayan, 7.33: Hafi! pıı~ 
hafııza kuvvetinin cllmledır. ·~-ı izahat alacaktır. Müsabakalardan evvel 2-Ml' kız ve Zlhni Snnus bugU:ı İzınittekl SUmer- s• 

ı il•---•- bn.,.üu 2'70 fırka n kere _. ... an . "~ 1 .. . • lar (Pl) -: 45· Ajans haberleri, s. .ı. 
og ~11 x.ı-ıl" . . r ıı.rıva Vekil bu tct.ld!derı esnasında vn ver İstanbul yilzrne şampiyonası se~. erkek muke1~er gcçıd resmı yapmış, ıtıank mUcsseselerlndc tetkitleı·de bu- · ' •· · •"' 

malik olab ece.. U'iuncesı ya ı ) ~ ' k' d ılın" o.'d lh ı· •'kl,,.' rşı "alınını" 1 -~~t U .... ildUrün ly t· fıt parçalar (Pl.) • 8.SO: Evin stll _..ı. 
hatta daha fnzl:ı. mıibatabh bile ots:ı. sitenin önUmilzd~. ı ers ~· .. . meler! üdn l\Ioda. havuzunda 105 yü_ müteakiben s... "". m~ ,.. 'jl - una....,,._ ır. mum ~... r ase ın: .n 33 Saz eser ev 

'-"'yu-k "·~etıt'. .... 1 rını dıı tcs~ı~ cd cektlr. Maarif _ ü - ~..+·raklle ..,,....,,,_,..,..ı.r Mü tır Beden ter.lıı)'esı ııni.ıkellleflerml a. de şehrımizde den ve kundura lilnlil 12.30: Saat ıcyan. ı~ : .fi 
c-ene AJmanyanm e.n u•ı l<UYW - ..,aç a ö- zuc nun ...,..ı .. - ........ Ul>i• • - • 1 B k "ö u'kl Ü h.ıbe leii 13• ş:ıı«! • 
riııi şarkta Jroll:l.nmak vaziyetinde Veklll bu batta içinde AnkaraYB d jsabaknlar muntazam bir şekilde ce- mira! Fahri tcftıŞ etm1ş ve müte::ıkı- müesse;sc cüd~ ~el rin:ı. •• ır •• işyt·rpaki~e t:p1:U 12.45: Ajans r .... ~ . ;;.,:ı· (l' 

ı Al • için pek ektir ıı...., .. 1 t e3Sesesı m ur e uı 1 - türküler 13.15: Kar~ m.-·~ y.ı. 
kaldıtı bu :r.am:ı.nı a manla nec . reyan etmişter. lben müsabakn1ıır '""""i amış ır. tılcır yapılacak , !abrlkalann :rnz.lycti' • 18 03· cazJ)and <·:.11 
tehlikeli olacağı inhiir cdllcrue7• .. .. • Muhtelif o..tletiml müsa.bakalan a. leoek.tir ' 18: Saat ayan, · • . 4'): CJ". 

O halde İnglltcrcnln bu salıad:ı. Jı:ı- E . t Umum Müdürü Buyukler. da oom1'a atış talimleri de ya. görilşü • 18.3{): Serbest 10 dakikn, ıs. ~' 
reket iz görunmesinln sebtbi nedir? mnıye .. •• 200 setbes~: Mustafa raaıatasa - rasın ır mııs1kisi, 19: (Mehmed.ln ~ 

Muhterem inı:lllz b~vek~linin ~u Ankaraya dondu ray) 2.42.4, rsmnıl CBeykorı). pılmışt · Çocuk kampları kapanıyor 19.15: Köy havaları, 19,so: s~t, .f,t 
sua.Jr çoktan cemb vennış 01:~ Birkaç gtindenberi şehrimizde tct- ıoo Sırt.üstü: Fuad (Jiaydarp.ı.§a) c ) Maarif Müdürlüğil tarafından tstan- Tl ve ajans haoerılerl, 19.~· 'I'# 
muhakkaktır. Biz bu cevabı hlçlbl x.· kl.kkr yapmaktn olan Emniyet Umum 1,26.2 İsmail (Gn4atasnray). Yeni neşriyat bul ve Barttııdn açılan e<>cuk kamp- hcyetA 2015' Radyo gazeteS'• ~ 
m:ın resmi dlldcn dintlvcm yree,.ız. . eks ' 6 ilmü2ldek1 Perşembe nilnil kapa ' · · ~ 
GördutümiU vaziyetin izahını 1 itrmt- Mlidilrll Sabri Ad:ıl diln a~kı - 1500 Serbest: İbrahım <İstikl!ılJ ~~a~ır. • Bir halk türküsü <\ğreniSO 
yeceğlz, yalnız uzaktan hldl olduiu- preSle An'karaya dön~~tür. a a 24.43.4, Mehıned (GalatasarauL Necmi Rızanın pllj a1biimü - Son Şehrimizde açılan kamplara 401 ço. Ziraat t.afk:vi:mı ve toprak 
maz ,·a.zlyetten dolan neticeyi kayde- Emniyet Umum Mildlirü Hayd :1' - Ba.yrak yarı5ı: Galatasa.ra.y takımı senelerde ince kıvra.k çlzgilerlle !ante- cuk işUrak c.vtmiştlı'. Bartın knmplann- bo'r\saSl, 21.10: GQ\o ~· 
d r-lim: • t şa garında, İstanbul Emniyet, MudUr 6.02, n .... ,,koz taknnı. zi kıı.rlkatUrler yapan san'atkar ressam da da 230 çocuk bulunmaktadır. (H,...""""', ~1.45: Senfonik 1J1 

t bir ısını ~ebb&sll eh ~ Necmi ruza. renkli gtizel blr kapa.k vv'-""Yı 
ngll~rt'. tt: Vekili ve emniyet erkanı tarafından K le atlama. Sabri (Galaıt.asnray) Maarif Müdilr Muavinlerinden Şev 22 3Q· Saat o.yarı, e.3aııs 

lilteslnl ebediyen aU:ıtmı~t.ır, ha a ~urlıınmıştır. u . • içerisinde hepsi dı::mze ald birçok gil. k:l ve Mansur Bartmdaki kamp çocuk- . . . D müziği 
fada. ~str 'hombıırtlrmanlardan da Kem.a.l (B. H). zcı tatılolarla sils!e<ilği plaj albümllıril ıannı getirmek üzere Bartına hareket bol'Sa, 2'2.45. ans 
kurtulmu tur, simdi hadi eterin ınan- Sabırsız bir yolcu tramvaydan Küçükler: çıkannıştır. Gene ressamın muvaflak tm1 lerdir. ··-·········-··· .. •••• .. •••••••••• 
t•ki teselsülıinün kemll<dne bah rttitl 200 serbest: Bedri (Beyiroe) 2.42.4, olduğu bu yeni eser tebrike layıktır. e ş -- T A K V 1 
1r,.•ıvnh bir mevkide ııon 20, 25 se- düterek yaralandı Necdet (Qalatasa.ra.ıy). Tavsiye ederiz. • b d · J d 
nr.ut uman ıç.tnde te11distnı e.n fa7.ıa ................................... - ............................................. - ........ - ..... ....- Bır ara a enıze yuvar an ı 
uvrlllJ{ırmı'l nlan iki kuvvetin npran. Patfhte oturan Osman Atlknli tram Erzincanlı Erik ~lu Yaşarın idare. 
"'alda old.utunu seyretmekle mf'UU'L vay durak yerinde, tramvay durmadan sindo'ki 958 sayılı araba Pasa.bahçede 
clU atınmak ~ken yere yuvarlanmış ve 1 S T E R İ N A N 1 sahilde toprak uoşnltırken birdenbire Ruıai aue 

r. Ekrem U sahlu~il vücudunun birçok yerlnden ağır suret bayvanlann ürkmesUe araba denize lllf7 

Müessif bir ölüm 
F.skl sadrazamlıırd!m Avlonvıılı 

rid Pa"Sanm Cklzı Eın kll G n~1 Ham 
Soo n re! kası TOky"' '.31Jviik Elclllği 
1k ne· KAUbl y xM Sedes·n annesi 

1 STER "ı NAN M A ! yuvarlanmıştır. 
te yaralanır.ıştır. Kaza hayvanların ölUmlle ncı.icelen 

yı-,n.lı, CMTahpaşn hastanesine kal- Türkiycnin SU veya bu devlet ta- nın Türkfyeyc tcca,iizu bu hab.:.rlul mlştir. Arabacı kurtulmuştur. 
-ciıhlarak, tedavi nltınn nlırunıştır. rafından yakında tııarruza uğraya- çıkanın muhitlerde bu derece a~u

Bir kadın pencereden 
sokağa düştü 

Sultanahmedde cankurtaran mahal 
lesınde oturan A.Zlze isminde bir ka
dın evvelki gece cvioUı. üst tkat pence
resinden blr ıe~en suyu dökmek ister
ken, b rdcnblre başı dönmilş ve soka
ğın ortasına dUşmllştUr. 

cağı hakkında. ara ıra çıkan rlvııyt't- ya şayan mıdır'!.ı sualini soruyor. 
ıer mün::ıscbetile bir meslektaşımızın l\Iesleldaşımınn pek haklı ve ptk 
yaz.ılığı basmakaled:! şu s:ıtırlan gor- sualin 
dille: yerinde olarak sorüucu bu 

cevabsız kalacağına. llem cevııbsJT., 
ht>m de tesirsiz kalacağına biz ina-

- Sık sık ortaym atılan bu rh-n. 
yetlerl olrodoke:ı. insan, gn) ri ilıt.i) a
ri, kendi kendine: eAcaba Almanya- 'Jzyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

Bir otomobil kazaıi 
İbrahim Sönmez isminde blrl Kara

köyde Zıran.t Bankasının önünden ge. 
çerken şoför Halidin klnresindeki 4127 
sayılı knmyonun altında kalllllitır. 
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28 ~ 

Baycınr Seniye SedC$ 
uzunca · rahatsız ıktan conra, yapı. 
lan t....4aviye rağm n. Pazar cUnU göz 
ırr'!'l dünyaya e~d yen kıfpamlŞtır. 
c 1 yarınki S ı gUnU, T şvlkl
<';/e c:ımtindt' öfıle ntımazı lalmdıktan 
sonnı.. RumclEhlsanndaki aıı~ makbere 
s'ne vazed leccktlr. Tann gnriki rah
met eyleye 

Azize ifadeye gayı'l muktedir b!r hal
de kaldırıldığı hastanede ölmtışt.ür. 

Kaza an! olmıış ve İbrahlmln SQl ıha 
~aıı, vUcudunwı muhtelif ll(:rlo.. 
rinden aliır suret.te yaralıuımasllc ae. 
tloelenmlştir. HAdiacYl milt.cM:ib ya
ralı Beyoğlu hastanesine kaldırıla.tak 
tedavi a.lt.ınıı. alınm~ suglu &Ofor ~ 
kalanm~ır. lllı:=----~ 

E 
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eneral Clö G 1 
er tla tezahüratla 

karşılandı 
ecfi 0~ 27 (A.A.) - HUr Fransızlann 
aUntl Bcıv. Geııcra.ı D6 Ool 1recen cuma 
G811ınllti ~ gelnıiştJr. Orta ve Yakm
raı Ka Fransız mUını:!ıslli Gene. 
Gentta~ tara.rınoan lııtlkbal edilen 
b~ Gol halkın coşkun tezıı,.. 
bUttm tuıa nnutıa.r olmuştur. Berutta 

~er bayraklnrla d:matilinıştu'. 

' Bir Alman 
vapuru 

gaka landı 
:tmıdra 27 (A.A.) - .Amirallık dai.. 

resi, abluka hattını ynmıa.k te.şebbu
sünde lbuluna.n Erlo.ngcn adındakı 
Alman vııpurunun Atl11.S OkyanUSU
nun cenu'bunda ingil1z ıkartclınl gc -
mileri tnrilfınd n yataıamnış oldu. 

SON POST~ 

Zarada orta 
şiddette i i 
zelze e oldu 

Zara, 27 CA A.) - Bir müıdıdcttcn • 
beri ihiSSedilmekte olan yer sarııntı
ıarına anum:am olara'k lbugun saat 
4,26 da şakuli ve 9 da ufki olarak 
orta ıf ddette ıkl sarsıntı dlmu~ da 
hnsnr vuku i:>uLmamıştır. 

ğunu bildirmektc<iır. 

··nkü So yet unanistanda 
tedbir er 

• 
nı 

12 İtalyan 
hücumbotu 
batırıldı 

teblig\J eri Atina ~ (A.A.) _ Stc!nni ajııru;ın. Londra, 27 <A.A.) - İngiliz bahriye 
harbiye ve havn nezarctıerınin mu; 

Moskova, Sl7 <A.A.) - Ofi: Reemt dan: ıcrck tebliği: 
l tarıırı ı mcl sayf aJ tooliğde şöyle denilmektedir: Nazu1lar meclisi, ücretleri hayıı.t Dlln sabah erkl'Dclcn dllşmn.n hücum 

~-.'!'Unı..tından ;ı.-an~i toplantıda 26/27 Temmuz gecesi, dalgaiar ha- . botlan Maltada Vnletta llmıınına kar-
lm....-.ııtc.re edilecektir. Anlaşma yamı linde bırblrhıl takib eden yüz kadar pahalı.lığına uyaurma't ve muht.ellf şı blr taarruuiıı bulunmuşlardır. Ta. 

Uza şark 
buhranı 

... ...,ara.tor Almrul :tayyıı.mıi. yeniden .Maıskovaya iÇtimai Url>aka1ar iÇin a.ynl hayat arruz tnrdedilmlştir. Düşman n~ır 
lecttta nn buznrunda tetın edi. blı ·m yapn>ak .., .... ,..,., bulun. standaıdı vueuda got.rnıok m•ksa - yiata uıırrun.,,ur. za-

J • denihnekt.edıir. m r&l da tııyyare ckfi bataryaları- 1 
• Henüz tam .maluma& yoksa cbı. ta-

~~nnın Amenkay mUkabe.les:i mızın mfınla at.esi De kaTşılaşmışlar- 1 dile amele w:retler~ lhükü.mct me.nu- arruz eden hUcumbotlarındnn 12 ka-
tesi lıi.vo, 27 (A.A.) - Nişi N gaze- dır. rini manşlaı·ını ve hususi mıüst.nbde. darının sahil mUdataasilc İılgdiz tay. 
~o ~ ~ore Japon bUkUm Dilşmanın bombaıı:llmnn tayyareleri. miiı aylıklarını l ii2ıde on un yetmiş rarcleri tarafından blltırıl~ı.ğı bildlril. 
~ • ., :N • . eti J.1:ançu. şehlrden uzak yerlere k&rmakanşık . mek.tedlr. Esirler alınmL5 ve dü.smnn 
Biri nnkın nukfımetlerile birlikte bir halde bQmb."llar atmıştır. AncM: beŞ nisbet.i:nde :ırttınnata karar vurmq.. askerlerlnln ~csedlerl bulunmuştur. 
larının Anıer kadaki Japon alacak _ illi. y«il düşman t,ayyaresl, inin a- td. ıtalyaıı teblifi 
tnisWenı durdurulma.sına mukabil tell'Di geQCbilmişt1r. iml'Yan imal ~ kumanda... Roma. 27 CA.A.> Gec1kmlştir. 

J e tedbırleri alacaktır. .Mosmv&dald hlobir askeri h<:de!e isa nı terhi.s edılmi§ olan ve Atinada. mu İt.alyan umumi kararsAh 417 numaralı 
•Pon lsUbbar . bet vaki 0ımamıştı.r. Birkaç el•le bir ' oşağıdaki lMalAdc tebliği neşretmiş. 

bl 'lblcyo, 27 CA;~ reisinin. süderl ınektebde yangın çıkmıştır. B~ yan. kim o]Jn)yan Yunanlılara, vilayet.le- Ur: 
bt~~~ ~lly~ ~~~- ısı::~ gınlar. ı;üra.t.le ba.stuılmı.ştır. Ölü ve rinde ikiısadi hayntın kalkınm:ı.sı i. Dün gece çok müstahkem Malta 
... u:ı-u l'ei&i ... ~ ..... - .....,.. l ~ · nıne1 1 adasına İtalyan bahrjyesiııe cı:nensını 

tllUfıJ.jl.A- """'wr :tıo. JapQnyanm yara 1 . • Au•-nta "0.. Çin, memıeteUerine <lö eren em- h"-- t l Pr •"'llc niyetleri.nd . Henüz natamam o.an mıuwu.. . .. - . .,.,;u.uı va.sı a arı grupu emsali görill-
allfıa 'ile 

1 
en bahsetmış "e altı d~n ıayya.resl (}ü.şürlil- retm.iftir. medik bir cüretkı taarruz etııılşlerdir. 

nıış olan m~Ya arasında aktedil- re Qştf S<>YYet uı,yyarclerl~ln. zayiatı Bu grup liman methalinin yambaşına 
tllll .\lt} aoll müdafaa mlsakı- m ır. Alman teblı·g\J·1 getiren hafl! oirllklerimizin verd;ıo:.i 
""- eriko.n ku tlerl · yokttlr · ·· · l ıc.ı -1ll vve nln Izlıı.nda a- Ik~ 12 hüeum ~ ma tmıata göre hilcum grupu dilşmcı. 

~malanndan daba ı;ulh- akim kaldı f 1 l • vf:ulal lllD projektörlerle ynp~ı seri keşi! 
ilbe "Al" ttı&hl:reti haiz ıold ğun Bu .sabaıh (Ba tam ı ncı ~ üzerine açtığı makas ntc91nc rağmen 

ıı~ .. ~~- ~ u ~ 27 (A.A.~ .- ~ • - eheJmlh"yeti haiz olan iktıs:ı.di teJlsatı geçidi tam bir muvaffak+-•etıe •"rlnma 
--wıo .J ki aovyet askeri tebliğ.ne gore Amıun . . 'J ....., nı Ponyarıın hakiki mak&adlan hava kuvvetleri 

20 
lle 26 Temmuz n. oom"bardml n etm crdır. Ra muvaffak olmuşlardır. 

nu tina etmekte a1duğu- _..., ... da geren müddet ~de 12 diıfa Alman SM'aŞ tayya.relerı 26/2'7 Tem Limanda ook şiddetli 8 infilft.lc Am • ...,..... "' rı-· m~e edilıntş ve yllkftt!t alev 6U • 
erikalılan daha iYl Leningrada hücum etmek teşebbü - muz gecesinde Süveyş kanalm<i:ıki twılan fı$ırnuş•ır. Bu, bUyUk düşman 

.Bizy· e davet ctmlşUr. s{lnde bulunm da her defıı.smda erl ibedeflere taarruz etm\şlerd.1r. Ussüne karşı }'apılan taarruzun !nkı\r 
<lClltı l', 

27 
~kJBDusta buhran za;yiat vererek t:ucıcdiJmiŞlerdir. Münferiden uç:ın İngiliz hari> to.yya. götüımCZ bir tanda muvn!fnk oldu-

m lA.hilretta .A.> - Ofi: Fı1ipin. Leningrad civarında 47 Alman tr.y . ~u ispat eder. Me&kO.r muva!fa.Jtlyet 11.harnı d•·· r Jar;>on Ye Amerlkan . .ı;..n;-m-n.,tu"r releri gıi:indüz bulutların himayruı aL tt.alyan bahriyelilerinin kuvvetli lm.nn. 
JaI>on 1JOr 'ltJ· yaresı "'-""'yrnu.u...,. · ni ~ll~ı -o----- tında Emden şahrındc sMUerln otur- Jarını.n blr eseridir. 
ll .\nıe?ika ,, n blOke edilmesi- AMERlKADA KITAAT d·· .. ,arı m"hallcleri bomlbardunan et Son deniz ve hav.ı harekiitı ~ta ue l.ıı>onya arasında mu- U'h! ... Reuter Ajansının Akdeniz fılOOII~ 

l\2rjır, nıa Bebcbiyet vermesi ihtimali TAYYARE iLE NAKLE- mişlerdlr. Siviher arasında ölü ve ya. birlikte bulunan muhabirinden 27 
:.,.,.,.,:"""lh ~mfükl bubznn on DiLECEK ralı vardır. B:ızı evler tahtib ed;!m\§ CA.A.l - Garbi Akdenlz filosuna vıs. 

Alman-Rus harbinin 
beşinci haftası 

biterken 

diğJ zaman gorülilr Ki l'nzlyet, git.tik. 
çe ~rnuu yapan taratın lehine d • 
ru gitmektedir. 

Sovyctler ordusunun pek buyiık bir 
mukn\emet JmblliJ < 1 arzettlğlnde 
şüphe )'Oktur. ?ılıı.kinell ı; ta le canlı 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ malzemenin çokluğundan ileri ı:clcn bu 
.. J da) anma kudreti ile miltcratı olnrak 
unyanın dor:t bir tarafında ee. bu ordunun şimdiy kad 
reyan d si • k · h.. e ar en ıroı.e e en yıı 1 ve as c.n "'"" ça11>an mU\·nfCııkbeti, Alıwı.n ordulan 

dl el erin ehemmiyet ve şum ulu ne o- gıôl taarruz kudreti azam· bl 1 
Jursa olsun; bugim için butuıı göı.lerln de ol;ın bir ı..-uwctc kar 1 

1 

bo~ e~e
,.e dikkatin muazzam bir cephe bo- mlldcn cephe tutabilmiş olmıısı~ ~~:: 
yunca cereyan eden Alnınn • Jtus mu- gun ibtlmalleri belirir beilrmez d b 
ca.dele ~hnesl üzerine dik.ilmiş oldu- nun öniınc geçmek için bir mlkta~· ar~: 
ğundıı şupbc yoktur. cı unsurlarını feda ederek d bn geri. 

Alman orduları bwulan tamam beS Jerde, baki)'c kuV'tctlcrile t krar c-eııhc 
hafta evvt>I Şimali Buzdenlzlndcn Tu- tutabilmesidir. Bumla, Ru • Alınan 
nanın Knradeııize dökiıldtlili noktaya. cephesinin imUdadı 'boyunca uzanım 
kadar imUdad ec1en 'eni:> btr hat ü. müstahkem hattın ve imdi )'arılmı 
zerinden Sovyet Rusya hududlarını bulunan bu hattın tutunnbllen baklYe. 
aştığı zaman, cihan efki.rı umumiy<'.si, lerlnln büyük yardımı olmaktad•r. nu. 
muhakkak ki, yakın ve Uıntan h bir n növeten ve ferden Sm."Yet aslu~rl-
1.akım zafer haberlerinin ~şek süra- nbı dövüşme kabf,Uyetlnin bllh 
Ulc etrafa yayılacağındıın şüphe et.mi- müdafaada tt>.mayiiz ('\i!İ~ııl sörl 
yordu. Harekatın müteakıb safhnbrı. yerindedir. Bizzat Alm:ııı muharibleri. 
bu kabil tnldşnflara muntazır bulunan nln de tasdik ettikleri \'t:Qbile Sovyd 
kfmselcrde yavaş fnlmt ınütemndlyen askeri son kurşununu yakuı:Mlan ele 
,er edt-n ve artan bir teredılüd tloJ:ur. rermedlli cfbl ittcrfne gelen tanklara 
du. Halbuki vııziyel, ne hıırelmtın baş- karşı da g zünü larpmadnn dayan
latı&'lClDda be51ell<'n aşırı diişünr.cleı-e. makta, ft icabında bunl:ınn altmd 
oe de bugiin gösterilen &ercddildl re czilmC)i gi)ze atmaktadır. 
hak verdlrmiyecek kadar vazıhtır • 

Blr defa şu uokta Qilkllr idi ki Sol'· 
yctler ordusu henü7. geniş çnpta imti
han vermiş bir kuvvet delildi. Top, 
tank, uçak ve er sayısı tamamen meç
hul olan bu kuvnıUn neler yapmaya 
kadir oldul'u hakkında hiç kimsede 
sarih bir fi1dr yoktu. FinL"\ndiy har. 
binin ise, bıuıünlıü mikadt<lc lcln bir 
öl(ü olarak oJınamayııcaimı Jıidiselcr 

cöst.l'rmİ$Ur. 
Alman onlu u, sayı ~c silah bakı

mından az çok kendi ine muadil bir 
kuV\etlc son derece ırent bir saha ü. 
zerinde ve hasmının ayan:ıblleccll ta
bii manialara da göğüs ~rmek mee
buriyeUni hesablıyarak karŞılaşmnk· 
tadır. 

Elde edilen neticeler, tar.anılan top.. 
raklar, lıareJ.ıatın gö~rdltl inkişar, 
tamamen bitaraf bir ı;uılc tcUdk edil-

Bunun saiki ideoloji bağlılığldrr. 
Fakat bütün bunlara rağmen, şlm. 

diye kadar k:ıtt-dnen munzmm ımıs:ı
felerin ,.e asılan müthiş manlal:ınn 
hesabı yapılacak olursa, Almıın ordu
su, muttarid bir tampo Ue n.ukm:ıcll 
surettt- hasmını iterek ileri r.kle, faz_ 
la ı rar cdenlcrl çevirip imha ma te. 
vcssül cdflm<'k üzere tesblt r~·lemekte 
ve ıre.nl sm·kulceyşi bnrcketlrrle kat'· 
ıpsınclakl muazzam lmvvcll böylere fm
tıaya çal1$J11aktaaır. 

Bu cidal, manzara.ı;ı itibarile de~ 
arzetU.tt vü 'ııt nokla mdan tla ook 
mnauam bir şe •dir. Bit.imlı.ilerlt'! b<'.ra· 
her bütün gözlerin bu sahne üzerine 
dikilmesi bnnılanclır. Rlltfin dıiııya. 
mn mukadderatının habis mcnnu ol. 
masmdan. 

511Li1H &a9ı.tı Cııı11, 

lnarın en Olcyanusta cıkmış olan fü- v~n 27 (A.A.) - Ofi: ve'Na he.sara uğratılm · DÜŞlllan, amiral Sil' Jamrs somcrville ıarafın-
V 11Uıa.1tşar~~idir. Tayyare ile nakledilen krt.aatm b:. dün gece Alman topraklarına. taar - dan verllmiŞ olan emir, şu idi: «Kafi. 

cn-~n. 
27 

<Ae.Arik)a ordular•» . rinci taburn ihd$S edihni.ştir. Bu ta- r"'"Aa lbwunrnamıştır. ıe, geçmelidir.» lbu emir yerine getı-
-mur n · - on· Reisi- bur, zabit, zabit "Vekili ve er o1mak "'t"" danı llZvelt, Yeni bir ord k. İspanyol gönüllüleri rilm.Lştir. ı n.... u uman- üzere beş yüz f1iı kişiden mürekkeb- .. ""' · 11 k n..·rı--' l"ı ju t-. wııq:ıs etın Madrld, 27 (A.A.) - Ofi: Bir tayya- Dun a-am nmıra ı ·uı ı~ J • 

isveçte Alman 
askerini hamil 2 
tren berhava edildi 

Tobrukta 
harekat 

şiddetlendi 
ıc:\ıı~ "ıncr c:J'r Bu r. Panama kanalında bu ,.ı•-ck nun dcdiğı ~ibl mühimmat ve e!-Zak 

--. ~nrr.lcrıc nıes blrt'"" ~ap~cA ... ıro nak1etmek.te ol· n bu tarae, merkezi ~ 
,, ......... ~<l•r rabtaT, paraşut.ç;ülc.:- VE' reciler gnıpu, Rus cephesine ıt;•'°"' 

.... .. ~ ~..... üzere !spanytıdnn hareket etmişıır. ~~~~fN-._,, Akdenizin ortasından ve Mussollnlnın (Baş tarafı 1 lnd sayfada) 
Varşova yolumla tren kazası 

[Baş tarafı ı inci fad!ı) 
ınn umumi prorgıilıının 418 numaralı 

Bonoyu ~iz anda 
kabildir VA.. lm Paraya kalbetmen!z 

· a.ue o adan heztı . b! milracaat ed ıı.n 1 r bankaya 
fedakarlık erek bono faizinden Yüzde yanın 

ya.pma.x suretile bonoyu derhal ıs
konto ettirebilirsiniz. 

Elinizdeki parayı niçin verimsiz bir halde 
Baklırorsun~. Paranızı demal tasamıı bono • 

htınnız. 

Paiz Pe,indir. 
Merasim yoktur. 

Yade kısadır. 
Hazine kefildir. 

Paranız paradır. 
,ı: tızımiNE ÇJKAlWJ\flf;Tlk: 

!'ASAJUl:UF :BONOLARI. ik \aDE , • tz GETİEİR 
3 AY VADELİLEJt BiR SENEDE r"" f FA 
6. J) 1l • ~5 : : 

J! J) lt » » .,Q 6 
lannda ve Mılll Piyango idııresinın rc:ıtn' 

:8onolar bankalarla .şube ve a~ rd MaJsaildıldanndıı satııınattııdır. 
atış ~elerlnde, banka oı.n:ıı:;~=;a~ bi~ tasamı! bonosu nlımz. 
Elinı2ldeldnl israf e-.meylntz. u<-> · 

Çlinkil Tasarruf .sono n bası ııtile aı Ui mlıdl!e.a.nın artaıı lhtlya.çlnn kar. 
ç;ılanacaktır parallll'I eıutn v gelirli ~erde bulunursa, s.z d memnun, 

nı \.ı<i ve rn,ha t olut'SU r 

İngiliz'ler içın kapalı olduğunu Liı.n 
ettiği Sidlyn ile Afrika sahil:eri ara
sındaki rohllkeli !boğazdan geçı.!ıı.ş -
tir. 

hk taarruz 

MoskoVS., 27 CA.A.) - 60\'J et 
istihbarat bUrosunwı bu ıı.abah er. 
ık.en neşredilen r.esnıi bır tebllğin
dc varşova yolllc Alman kıtaatı 
nakleden bir trenle bir mıırş.-ındız 
treninin çarpıstı.Aı ve 200 den fnzln 
ölil ve yaralı mevcud oldnğtt bil
dirilmektedir. Bu hAdıse Uzrrtne 
doınl.ryorlu mUnnkaJl\tı kcsllınlş ve 
Alman polUii doıniryolu memurları 
arasında birçok tavkl!ler l'apmış-

tır. 

tebliği: 
Diln Malta Uzerındc vukun gelen 

hava muhnrbelcrl esnasında duşınnnm 
dört tayyaresi dUşUrUlmUştilr. 

iki a\·cı tayyııreruı7., üslerine avdet 
ctmeın!4t.1r. Bwıiaruı plloUarından bi
ri kurtanım~tır. 27 TMlUllllZ gecesi, 
Vnlctta üssil yeniden boınbnrdıınnn e-
dUmiştJr. 

Şimali Afrlkadn T.,Oruk cephe lndc 
dUşmımın bir tanrnı.ı: teşcbbll u akim 
bı.ra'tılmıştır. Limanda dcmırlcml(l bıı
Jımnn bir inırtllz groıislnc Alman tap. 
ıannın tnnclerı müt.enddlrl del 1 T 1s 
bet ctml..:.ş_tır_. __ -c.,-----

Da.ha scyahalrnin !.kinci günün -
den itibnren kafilenin bulunduğu 
mevkii düşman k~fet.ıni(; bulunuyor. 
du, fakat 'lk tar..rruz. ancak seyal.a
tınln üçüncü günü ynpıımışt.ır. B~ 
taarruz, 30 dakıka devam et.ınlşt.lr. 1-
talyan boınba.rdımnn ıayyarelcrıle 
torpil tayyare'leri. genulerı vurmak 
jçLn başa.Ş3ğl inlyorınr. ingıliz tayya. 
releri de bunlara ıı:nrı;ı aroym3ğıı ko. 
şuyOl"lardı. İki t.:ıYl ııre. aıe.;rı.er içın "'raf. Borı·s Alman 
d

e deruze dii.şW. o;Aer üç t,ayYllrc. n··..n...a.·u ~ ı. a..1nrı:ı nt... EnUnım. 27 CA.A.) - ut> ..... ~ 
"--ba.lannı ufukta ço... uzıı..- f · "I ·· U t uvoıu ... H~d ltaÇlıta trenle mııhtelıf Avrupa memleketle. se ırı e gor ş Ü tılar ve osıeri .ıstfkamu_. e t : . ~a i\x\Şlııdılar. Yed• bam'bardıman a~ rinden J4D sovyet tebaası gelmt,, ve So!ya. 27 <A.A.> Kral Borla dün 
yaresl 11crıemeğe m.uva.f1ııAt oıo.rn SarJka.mtŞa glt.m.şlcrdır. Alman clcıslııı kabul etmiştir. 
t;ıomt>alarıDI barb gcınllcrıru ve Vll • ;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;~;;;;;;;s:;,;;;;;;;;;;;;; 

puriarın ctrnhn.ı. attılar. il 
Torpil tınyart\krl . 

Miiteakrbcn ıorpı: tnyıynrclcrı, mey 
dana çıkarak kafile ist kaznetuı.dC 
ıorp;Herin1 atnııı.dı.rn evvel ndet.ıı. de
ruz: .sathınn kad..ır indiler. 

Sabahtan Sabaha: ve orada ölmü . Acaba edeblnı t au
to1ojist yapan ark dnsl:ırımıı.ııı buu. 

V d • l dan haberleri vnr mı? 
fiQ lll ŞQl r er Kitabın bu pası; r.m44 Fllııat U. 
__ nımın: 

Her yıl kütubhaııcmuc bir ta flye Her gönillden tabı rıul yar kcnd.n 
yaparım. Bence kıymeti kalınayanlar:ı cösterlr 
~karır, >ersızllkten sır.ı bekli.H•n 3e. Kande vaman mihrt pür cnvnr ken. 
nlleri C\"Zularma ı:orc ranarn 3 u. dın •o eTir 
lcşlıririm. Geçen ı:un ı;-enc bir tnsli. Krt'asflc başlnnn m hor ı;:ıuelı ; 

.ve ~a~·retl ile fSt' b ladım. Edebı e. Nlgir hanım .ı başl:ın1:ıçla b r na». 

Bı.r.nJ.ardıı.n iı~ti ck'ıti2C d~uruldü 
Hücum hıtanıa ereceAl sırnda tukri. 
ben jkl mislr mesafede bulunan Fca
ıess ton>ido muhr bınôn kıç tara!m .. 
dan sıyah bir duman su.tununun yük 
se:diğıni gordük. Bu muhrib, müret
tebatın gemiyi tcrketmckte olduk • 
ıarını br1dirdl. MurctıtOOattan turtu_ 
!anları aJma.k u~e gemder ) aldh§.. 

erlt"rc a~Tılan kısmın turkçr. tarafı re yapmış: 
1 dn oldukça üklli. Caresl:ı ı e başl • ı Giryel r ettikçe ben dıldar kendın 

dun. Fakat. t bnılnlm hil fına bu iş gl ster.T 

tılar. 
Ertesi sabah kafaeyl takib etnıek-

te o!an Cant t·pinde iblr tayyare, ın!t 
ralyoz ateşıne maun kalmış ve iç.n. 
de yangın çıknrn;tır. İtalyan tan are 
meydanlarının ~k uıak olmam sı. 
na rağmen bunlardan ıı. İt..ılrraıı 
teıyya resi go r ü lnıc..'11 işt.lr. 

Za:rl:ıt. 
Ertesi gün G düşman ta.yyaresı blr 

kere da.ha bize hücum etmışlerd:r. 
Bunlann hücumu, bir saıı.t devam et
m.ştir. Bu tayyarelerden biri tahrıb 
edilmişse de vapurl<ırımızdan bırine 

bir torpil isabet etmiştir Bu va\)urun 
naklebnektc o:du~u kıtaat, bir tur • 
p do muhribine aiınmı.ştır. Ma:unafı!ı 
kendısl.ne isabet vltlti olan vapur, ken 
d vesaitile lierl.yC:bileoek bir halde 
id,. Bu vapurn bı aharc içler ndeıı bi.. 
ri tahrl> edilen f3tultns ti.plndeki tay 
yarelerden atılan lbombnlnr da isa
bet etıncy3c de vapur, gldcceğı yere 
gıtımeğe muvaffak ohnuşt.ur. Koıııe, 

de · €cçm*tl. 

,ynn cunu u doldurdu. Sebebi ş-u, eli. Balır içinde milırı pUr e:ımr kendın 
me geçen ve nıısıl a c\·velkl tasrtye_ . • gosterır 
lerde c nını kurtar:m• bir kllnba t _ Sinci mccrubumn actın yine bir 
lolıp kaldım. f: r penşan halde, bıw tiıre dalı 
snyfalan ek lk. ı~akat elde kalan elli Nevbahar eyyamıdır ezhar kcndtn 
altmış sayfalık ııarç:ısı bcııl o haClar gösterlr. 
mewvı etti ki tallı tallı okudum. nu Der iki edlbcnln eserin.- r.rf't ha. 
parçada (•Osmanlı airelerinlıı cş·nn• nım adında bir başka Tfirh $ h't'&I 
serlevhası altında adlan ~ı·bh•:ıt tıı. şu mısrala.rla. nazire yupm~: 
rlhh~ r;f!~n ntnııt hanım, ı,cylil ha.. Her ne dem meclisdc sakı ~ 
mm, iffet h:mıırı gibi kııdın şairle. l:cndJn eös~rlr 
rimi:ıJe bersbt·r uAyşe hanım'> diye Busü l'ale sur<?tı ibram kendin ı;ös.. 
meçhnJ blr şa\rt>nln tle l:'llttli \'C kÜ. 
çük btr blyoı:-ranııt var. A şe hanımın Ehli aşka ket.mu !hfi\ eylemel~~~ 
gazcll öyle başlıyor. mln abes, 

Kendi Hitfıh gelen dUdare kıymet Mlhrl ikbalinde elbet nl\m kendin 
var mıdır , sBsterır. 

Bundan rıı~ fışı'kn dllnyad:ı devlet '«' dl~r bir guellni de şch Je bt-
var mıdır. tirmiş: 

Sütwıum müsatcl olmıulıtı için ik- He.hU na'han .ıŞereh in kndrllll bil. 
mal cdemlyonım. Fakat caul n ui sin nrAn 
kuvvet ve ayul cdlt ile drvnm edi)or. Aleme bir Gahl Leyli\ Uc Fttnııt 
Ayşe lı&11ım bu Jaz 11 llyvard,\ :rn:ı-ı gelmez 
DU$. Uymı- O:nnanh tarih ndc · ~er Şert-f ....... ,m dl '"1 slly)f'mlcı. Nr u-
tutaıı bir 1\1 car şehrldrr. Bir buçuk 

1 

m!'lndtr Nl,.b'\ t ı'IUll'l'artn.ı: bn Jurııtt.'\ 
ıısır idart>mlzdc k.ıl:ııı bu '\l:ı ar S"h- lıııdmbr gördiHd Ytık' 
rinde ycrleşrn TUrk atıc1eıi ııras nd:ı "7l. J. C I • J Ayşe ba.nım da var. Oracla dotınu '-.-A-.]"8 on t:Sh.J-a 
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EDIİNÖNit ECZANESİ 

. 
lstimıflk dolayısile muvakkaten Yerli Mallar Pazarı eokağında 

14 No. ya. nak.Jedilmi1 otan 

EMiNÖNÜ ECZANESi 
Bu defa Eminönü tramvay Cad. 21 No. ya taoınmıştır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden 

Leyli t11> talebe :yurdunun tıp ve eczacı lo&ımlarına talebe owak ka
bul edilmek uze:c mfu'acaat edenler ihtiyaçtan pek fazla old~ cihetle 
bundan oonra veltiletim.ize müracaatedilmemesi Ut\n Oılunur. (6286> 

14 Temmuz bilmecemizde kazananlar 
14 Temmuz t.aril~ bi!:meceıni'l.de ı al"kası Gazhane sokağı 4 numarada 

kaza.nan okuyu~arımızın is<m!eri SaılA.h.artt.ln in:ı.ı, Antalya Teşvikl:;e 
~kla yazılıdır. lst.anbulda bulunnr. ma.ııanesi Şevket bey solta.k 2 nu • 
o"ıı:uyuculn.rı.mız.n ıhedlyeierlnl i'a _ marada Fatıma. Aygün. 
~rtasi, Perşembe cilıteri öğleden Muhtıra de/teri 
sonra :ya bizzat idarehaneıntzdeu aL c ..;on Posta hatınıhı 
ma.lan _Azımdır. Taşrada buhıuanla- Soma NamazgAb maluı.Eles1 ikinci 
nn hedıyelert postn ile adreslerıne sokak 3 numarada Mehmed Bilenbaı; 
CônderHir. • Adnpaznn Kar.LağaQdibi 195 n.uma~ 

. Bır masa saati rada Halil Eı-p:ı.k, Kazıya eııkerc oıta 
Ist.anlbw Beyoğlu 2 nci k.ıe orta. oıruı 6'lnıf 3/C .:te 136 numaralı Meh.. 

okul sınıf 1/B talebesinden 43 Fa.tına. med Fe.yızi Oür:ığaç. 

. Bir güneı gözlüğü Re,.imli albiim 
rstanbul Tepebaşı O&m.an Mescid Bandımın Edinolt d..txı.y Sıdk:\ 

Meza.rbk sokak 8 numara.da Aluned oğlu Önder Caner, Uşak şeker fab~ 
Akylldız. rikası ıuı:ltliye nıemıuru oğilu Zafer 

. Bir ~işe kolonya BLI1ben, İst.anbuı Tepcıba.ı}l Meşrutı:ret 
Istanbu1 erkek IH:sesl sınıf 3/ A ta- caddesi 163 ııuınar!lıda Mu.zaf!er Dön-

lebcsinden 57 Oülteidn. mez. 

Mürekkebli ltalem Kokulu sabun 
(Son Posta hatıralı) (Son Posta hntı ·:ıhı 

Konya Be~tcn caddesi tüccardnn İstanbul Başlk:taş V4nezade .naha'. 
Alı Koygun kı& KUbra Koygun, is. lesl Çekirdek sokak 9 nuınınrn1a Vc
taııbul Nuruo.<;lllaniye, Türbedar 80_ dad Hızel, İstanbul Fatih Çıftekum
kn.k 3 numsrada Semah Yener, İs _ ruıa: &ikak 22 mımara.da. AliYe 'I'uğ_ 
tanbul Cihangir Asm.ıı.lımesçid sokak cu, Istanbu.l Arıaciohıhl-Jar ı num::ıra-
No. 6 da LeyUi.. da. Kenan Oğuzta§. 

KurfUn dolma lıalem Albüm 
(8nn Posta. h tırııh> 

(Son Poıııta hıı.tınıh> B<xmyfilc ,el«:rci Yusuf e1ile Mu. 
~nkara Maa.rıt Vekı:'Uet.t muhasebe hltıtin !Kaya, Z:le Haznednr ı;Ukağm. 

m.'iJciur muavini M~'hmed A:11 Gilrten da Hurdavatçı Yusu! Aykaç oğlu 
oğlu Muzaifer, l'stanbul Ak.3aray Lut!!, İstanbul Dc.şlkta.ş Yeninınlmlle 
Musıtnfa Kenınl P~ caddesi Mem- 1 Reba;p sokak 12 numarada Safa Bü
duh &tınaz kııı öznur Solınaz, İs.. yükrfıızıcı. 
tan.bul 44 ıinoü ılit okul sınır J/A da Alüminyom bardak 
212 numaralı .Ergun. < •0 " P!lstn h t1!'1lh) 

Diı lırçası İstanbul E;mırglın Maslak caddesi 
(Son Posta hatıralı) 15 numarada B:ı ki Unerman, İst.,ınbu: 

Al~ehir belediye nwmw1larmJan Aksaray Millet <'addesi 53/2 nwnarada 
Haşmet Bookır e:ile Ahmed Karadö_ Mehmed, İstanbul Balarköy E:>tizzı. 
ğen, Samsun 19 Ma,yıs mahallesi ~t ya caddcsı 71 numarada Etil. 
katıye cadd~ ~g numarada Ashan Kitab 
Gönul, Babaeski Ijaınidiye mahallesi ıKiitahya Meydan muhallesi y<ly. 
3 numarada İbr:ıhilll oğlu Aluned Öı sırası 25 num:ırad:ı Şükran Uündu'l, 
ooışar. B()1U orman koruma t.akun koınuta-

Dif macuna nı oğlu cengiz; Akbay, Sivas Ba.htıya.r 
İzmir İıdçe~mciık Dolıı.plıkuyu cad Bostnn mah1.Mc.si 21 numarada K~dri 

de& 743 üncü sakak 24 numarada 1 ~er, Van Şereı!eye cadde.si 61 
Muboocel Turgat, Çanıkırı bü~met 1 numarada Nerıman. 

,·; . 

RAOY;OLiN .. . . . 

İLE SABAH. ÖGLE VE AKSAM 
0

Bcr felDekteD aonnı ıründe ü'ç defa muntazaman 
dişlerinizi hrçalayuıız. 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUOil 
işletme Umum 
ilanları 

28 Temmuzdan 4 Ağustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların, isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Ka.ractcın.iz battıO"-. 

Bartın hattma 

İzmit hattına 

Mudanya haUtna 

Bandırma ha.t'.nı~ 

Kara.bip lbA.t'tına 

İmroz hattına 
Ayvalık h.aU.uıa 

... - Pazartesi 17 de (Oüneyı;al, Perşembe 17 de 
( Erzurum >. Galata rıhtunın.dan. 

- Çarşamba 1.8 de (Çanakkale>, Cumartesi 18 de 
(Anafart:ı.l. Sirke.si nh.tunmdan. 

- Sa.l:ı 8 de <Seyyar>, Perşembe 8 de (Bart.uıl. 
Tophane rıhtuuındnn. 

- Paza.r, Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Per_ 
.şembe, Cuma 16 d:a ( SUıS ) • Cuanartesi ı ı de 
( Marn.kaz ). 
NOT: 19 Teınmuzcıan itibare.n Cumartesi posta_ 
ıarı gidişte ve Pazarte:st postaları dönüşte imra.-
~a uğro.r. 

Tekmil Mudanya postaları Galata rıhtımının 
Kıırakoy cihetine yanaşır ve :ıyni mahalden 
kalknrlar. 

- Pazartesi, Çar.şam,ba, Cuma 8 de CMarakaz>. 
01!.lata nhtllrundan. Ayrıca Çarşamba. ve Cu 
martesi 20 de (Kenya.>. Tophane rıhtımmdan. 

- Salı ve Cuma 19 da (Mersin>. Tophane rıhtı 
mından. 

- Fa.zar 9 da (.Bartını Tophane rıhtımından. 
- Ç~mba lı2 de (Bursa ı, Cumartesi 12 de csa_ 

deJı · Su-ke Ci rıhtımından . 
iunir 1. sürat hattına - Pazar 16 d:ı. <İzml 1 G ı t hl i 1r 2 tira't r · a , a rı unından. 

:mn • s postası - ~rşem~d.:_ (Kadeş>:.. Galnta rıhtımından. 

N~T: Va.pur seferlerı hakkında her tıirlü malumat aşağıda telefon 
ma.raları yQzılı Acentelerımızden oğren lebT nu-
Gala.ta. B A ..... ftı;ı; l ı ır. 

aş ce .. "ta'6İ - Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü,_ 
rlurlüğü 'tJinası altında. 42:ı62 

Oalla ta. Şube • 
Sir~i • • 

- Galata rınt.ı mı, Mmtaka 
bknası alt.ı:ı da. 

- Sırkeci, Yo:ıcu Salonu • 

Liman Reisliği 

(G314l 

40133 
22740 , 

Şirketi Hayriyeden:' 
Bl ... ET ÜCRETLERIND TENZiL T 
1 - ı Ağustos 941 cunıa sabahından iti.ba:-en &küclar, Salacak ve Ha.. 

rem lskelelcrindc:ı Köprüye ve Koprüden bu iskelelere yalnız gitme ikinci 
mevQci bıletJ 60 para tenzillle ıo, blrıncı mevki bıleti 1 kuruş tenzlllle 
13,5 kuruşa satıl.o.caktır. • 

2 ..:... ÜS!cildar, Salaca.lc ve Harem L~elelerlnden Beşiktaş. Kabataş ve 
K.öı>rüye ve Köprüden Harem, Salacak ve ü. üdara gidiş ve dönüş b!Jet
leri birer kuruş tenzlllle ilclncl mevki biletın 17, b!rmCt mevki biletin 22 
kuruşa satılacağı sayın yolculanını,a ilan olunur. 

TARİHTEN SAYFALAR Siyasal bi:giler okuluna "Mülkiyeye., girmek 
istiyen lise mezunlarına 

(8aştaraf1 1/1 de) 
nuşamadı. Yalnız: 

- Y&kıında azlcdilmelcten ltorka -
rmıl 

Dedi. Su\ta.n Süleyım.an bunJ:ın 
sonra uletmiy~eğıni temin etti; Ah.. 
med paşa da P.mnlyet.le ~e ba§ladı. 

O devrin en zengin vüyeti Mısır
dı. Mısır vallleri bir hükıWndar hayııtı 
yaışarlardt ve ~ıazmeye eenede uitı 

~'Üz bin altın g:indenrlerdi. Aluned 
paşa altrobasmdan Ddkakin Mchmed 
paşayı MLSıra göooerdi ve orada vali 
buluna.n Sem.z Ali p~ geri geliı ttl. 
Ali pa.şaı pek müteesslrdı; her fır -
sat;ta ·sadrazamın a!eyhinde bulunu. 
yordu. Ahmed paşa bunu zaten tah. 
min edı)'<>rdu ve Ati paş:IG'ı orta.dan 
kaldırmak kararını vermişti; bunun 
için de onun haz;neye lüzumu kadar 
hiZJ:nette bulunmadı~ını iddia etmek; 
bu idd.ayı delillerlle ortamı atmak 
kafi ıdı. Mehmed paşaya: 

ı yi sadrazamın ça vuŞiarmda.n bici ha
zırlamış, çavuşa da sadrazam bu emri 
vcrmlştı. 

Ahmed paşa paui.Şahm kend.sine: 
- Bundan böyle senı azletmem 1 
Demesinden mi cesaret almışt.ı ! 

Bunun için mi eııt rıka1aıra sapmıştı! 

Uıkın padişah ta tôzünde dlll'du; &ad 
razamın azlini def;ıl idamını emret.tı; 
idam et.mıyeceğı hllkkınıda. sörz verme. 
mişti. 

Ahmed paşa bır divan günü, Met 
olduğu üzere padişahın huzuruna 
çıkıyordu; kapı arasında önüne geç_ 
tiler; yakahdılar; celli\d zat&n ha._ 
zırlanmıştı. Arz odası ön.ünde boynu 
vuruldu. KADİRCAN KAFU 

Ağız ve boğaz ııtıhalılan RİDA ~ 
suyu mahlu!Unün gargnraslle şifa bu. 
ıur. Salgın hasta\ıklarc:.ı gargara ya. 
pılması taw;iye olunur. 

Si.yasal bilgiler Okulu.na girebilmek iç.n lise mezunu olmak, olgunluk 
imtihanını vetın1ş lrulunaıuı.k ve yapılacak seçme sınavııu kazanmak JA_ 
Ztmdır. Seçme sınavına. glrnıek istiycnlerin namzed kaydı Ankarada 
m.ue.ssese bınasında ve İstnoowia Yü.'k5ek Öğretmen okulunda 20 A.. 
ğtı5tost.an 20 Eylfıle ika.dar yapal:ı.cak ve seçme sınavı ~ Eylül Perşembe 
sabahı başhyacaktır. Se9me sınavının günlerini, hangi der.slerden yap\.la_ 
cağını ve k.ayııd için aazım. g~en evrakın neler o!d~ı.m.u öğrenmek is. 
tıyenler bulundukları \Yerlerin ınaarif miidüıtüklerlnl! veya lise mlitlür
füklerine ve .ı\nkara.da ~l bıl6ller Okuluna ve İstanbul!da Yük:sek Öğ_ 
retmen okuluna. miı.racaat et.mei.?rl (4'625> (6160) 

Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğünden 

Umum mfü:LürlüğümÜ'»ce 8Üdk'>stık ferrusili:.70m terki>ile ve normal 
işleme ile 150-200 a1moofer tazyik. altında 30,.,35 metre mlk...., hidrojen 
ist~h.sal eden , 35 M3 iStLhsal, 760 mm.hk civa tazyik! altında 15 , de 
hidrojen esasına mU.stenitıt\r.a ve lstih.sa.l edilen hidrojen4e 2 veya 4 

h idrojen t,üpünü imla edeıbalecek kabiliyette 2 vey:ı 4 tekerlek üzet·:nde 
k&bilt nakil. btr cihaz satın alınacaktır. Bıı veya buna ya.kın hidrojen 
i>-tihsa.l ve .iınliı. cıhazını vere.l>ileceklerın muıfassaıl tekliflerini umınn 
mü.dürilıü~e bildirmeleri ve daha fazla izalha..t almak .lstiyenlerln b.zzat 
müracaatııan iUm olunur. (5814) - Göreyim seni, hnzlneye nld ak

çeyi aııtıra.sm. Padf,ahınıız hlzrfletin. 
den ho.}nud olsun! . 

,-.-. ........ -.-.-.-.-.-.-------- -. -. -. -.-.-.-.-. -........................... ~ 

7. Ağustosta çekilecek 
• 

Oem;şti. HakikaU:n o sene r.st::ınbu
la Mısırdan yüz l'ri lbln altın fazla 
geldi; ıbu hal .p:ıdişahın derhal gözü
ne çarptı. Mndemlt~ .. hazineyi d11h.a 
doldurmak mümkündu, Ali paşn 111-

çin jyapmamıştı. Pad~hın hazinesi 
yerine ılcendi llazi:ıesini dQlduıduğu 
anlaşılıyordu. Bunun -sebebini Al! pa. 
şada.n sordu; ondan aldığı covab ak
la. ı.eygundu: 

- Memleketi daha fMlla tahrib et. 
mekten ve halkı> .!i<ldet gö:,"telmek -
tense eski ta.nuna göre '<iare eyle -
dim. 

Fa.knt Padişah tatıınin edilmemişti: 
sadrıı.za.m ta.hklknt r;a,pıimnsır11 ba
cllrdl. Ahmod paşa verginin da.t.a ar_ 
tınlması içın Mısıra meldıırl:> yazdı. 
Bu mektub Al· pa'Janm eline geçti ve 
işin ,çyüzü aydınlandı. Bundan başka 
sultan Süleyman bir gün co.ınie gi
derken birisi on:ı. bir lstıdn ·verdi; Ali 
paşanın zulümlerinden şa:ı!i.ye.tte bu.. 
tundu. I.ş tı:ı.hkik edlltnce bur.un da 
cıilzme olduıu anlaşıldll. Şlk§.yet.çi 

· ı Piyangoda 
Orta büyüklükteii ikramiye adedi çok fazlalaştırılmıştır. 
Mifli Piyangonun 7 Ağustosta, fstanbulda çckılecek Milli Piyanıtosuna iştirak ediniz. ilci liralık tam 

biletle (20.000) lira kazanmanız kabildir. Bu suretle ?ile~ ıçin ~crdiğin!~ par nın ( 10.000) mish
ni ıkarabilirsımz. Size hangi ihtimal bu kadar fıızla hır kar temm cdebılir. 

~undan başka iki bılet sahibi onar bin lira'.. d.?r.t .. bilet. ~hibi ~eşer. bin lir? kazanacaktır. 
7 nci tertibin bu birinci çekil şinde orta buyuklukteki ıkramıyelcrın adedı de çok arttınlmış ve bir 

çok kimselerın kazanması ve se\inınesi imkanlarl hazırlanm~şllr. 
1 

• " •• 

Ç .. k" 
1 

k k t e (2 000) lira kırk tane ( 1.000) lıra, Si! .sen tane (500) !ıra, dort yuz ta-
un u ayr cı.. ır an · • . . 1· k k 80 000) k' · d 

( 100) 1. d "rt ·• tane (50) lira vardır. Dörl bin kışı ( 1 O) ıra azanııc.ı , (. · ışı c 
ne ıra., 0 yuz d'"' ' (2) ı· · l k B f d w eğer bu ikranüyelerden bir }ey kazt\namazsa, bil~t için ver ıgı ırayı gen a aca tir. u se er ııı:;ı· 

ulacak ikramiyelerin yekunu ( 480 000) liraya baliğ olmaktadır. 
İki liralık bir biletle talihinizi deneyiniz. 

Sabah, öğle ve akşam 
Her Yemekten Sonra Mutlaka Günde 3 De~ 

Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır? 

Çünkü; unutmayınız ki: 
Bakımsızlılctan çürüyen diile

rin difteri, bademcik, kızamık, 
enfloenza, ve batta zatürrieye 
yol açtı:klan, iltihab yapan dit 
ctlerile lcöklerinde mide hum -
ması, apandisit, nevrasteni, aıt -
ma ve romatizma yaptığı fen -
nen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve 
sağlam diııler umumi vücud sağ
lığının en birinci fartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün 
kabil olduğu kadar fazla _ laakal 

3 defa - (SANİN) dio macunİ· 
le fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
ın.ıretlc mikrobları imha ederek 
dişlerinizi korumuı olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
· gunde 3 defa dişlerinizi fırçalaymız. 

Eczanelerde ve büyllk itrıyat mağazalannda bulunur• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen ibcdelı aşagKta ya.zıh 3 liste muhteviyatı kaloriler tes " 
şebeke mal~mesı 819/19~1 tar.hinde saat 15 den itibaren sıra&1e ve tfo" 
palı mrrf usulü ile Ankaro.da tdare binasında. .tta.tın alınaea.ktır. 

Bu işe gamek lstiyenler.in liste hizala.rında yazılı muvakkat teminat. i.Je 
kanunun tayln ettiği vesikaları ve tek.11flerini ayni gün saat H de 1>" 
dar komisyoıı ceisllıllne vermeleri lazımdır. 

Şaırtn:ı.me!er ;para.sız ol-arak Ankara.da Malzeme Da.iresb:ıden, ııa.ydtf' 
p:ıışada tesellüm ve sevk şeflığinden dağıtıls.cak.tır. 

Liste Muhammen bedel Muıva.-kılaı.t temtnat. 
No Lira Kr. Lira. l{r. 

1 
2 
3 

10950 
18800 
5400 ~~-

** 

821. 25 
1035. 00 
~. uu 

(6022) 

Muhammen bedeli (63500) lira olnn iki kalem drezııııer lçtn çelik sac te
kerlek 4 Eylıll 19U Perşembe ı;-finü aaat 15.30 da kapalı zart ı.ıauıu u .AJl• 
karada lda.re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenleı"in (44251 liralık muvakkat teminat ile knnu~ 
tayin ettiği ves!k!ılan ve tekli!lcrinl ayni gUn sant 14.30 a kadnr koınıs ' 
yon reisllğıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler C200l kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde stı.tıJmatcW 

dır. (6015) 

Ekmek alınacak 
Kastamonu - Göl köy enstitüsü ve eğitınefl 

kursu müdürlüğünden 
J(l 

ı - 140,000 cki!o eknıek kapalı zarf usulile satıu alınacAktır. 41 
ıo.su 13 88 den muhammen bedeli 19432 lira ve mııvakkag t..e:minn.tl 
1457 lira 40 kuruştur. oıo 

2 - İhale 5/8/&.U Salı glinü saat 15 de K.ast.aınonu ına:ırif müdUrl 
odasında. topla.unca~ koruisyon öniinde ya.pLla.ca.itt.ır. otl 

3 - Teklif mektupları 2490 sayılı mnunun 32 ine. maddesine ~ 
tanzim edil.erek ihale &a.a.ıtinden bü &a.a.t. evvel komi.~yona verfiıuıŞ 
caktır. 

4 - Şartname.si herb'Üll Kastam'lnu m.aa.rlf müdürliiğündc ve _J{. 

monu Göl kö.1 enstitüsü ve eğitmen lmnsu müdürlüğünde götU il'. 
İsteklilerin oell! gün ve saatte komiSyonda ha.zır butunma.la.rı "~ 
saıyJıl.ı ka.n•ını;n Ik.inci ve üçüncü mackleleırindekl ev.c;afı tınız b:tuıı J 
ilA.n olunur. (448~6020) =---' 

eksiltffl
1 . 

Sıhhi Müesseseler arttırma ve 
komisyonu riyasetinden 

Kloridat dö:Cinıu ve üretanı sıhhat müdürliiğü tnrafmdan ve~ 
zPre ve beher a:npulda 50 s:ı11tigram kinin ve 40 santıgram uretı' 
üzere 00,000 aded iki santimetre n.ikô.p'hk üret.anlı ::.ınln ampolil 
l.şi açrk eksiltmeye ıkonulmu.ştur. 

ı - Eksirtme 8 / 8 /9411 Cum:ı güııü saat 
1<,ıtımai muav~net müdürlüğünde knrulu 

2 - Beher ampul iÇin muhıınıır.~en fiat 2 kuruş 
3 - Muvakkat teminat c-112 Ura 50 kurWitur. 
4 - İsteklller şartname.sini çah~nıa günlerin.de 

ler. 
5 - istek.Jılrr 1941 yılı ticaret odası vesikasile 24M say 

zili vesikalar -,e bu lş-e yeter muvakkat teminat ın:ıkbıJIS 
mektubile belli gün ve saa·tte komLc;yon::ı gelmeleri. \j 

l,tt&",ır 
Babaeski Belediyesinden: \!V'·' "e 

ti' <'\ oı" Trakya.om keklik kokulu çayırları, yemyeşil ve geniş ıı" J1J 

ve iyi sularllc her yc:·den Us Un tıollukt.a ve güzellikte ıııı 11tıf' 
~~d~~~d~W~ ~ 

l2 Ağustos 1941 de ıı.çılacnk ve dört g!ln sw·ccck o1'L11 
11 t>ıl 9~"' 

emtıa panayırı bu ı;üzell\ğln biricik meşhcrldir. f,l\ / 
Bıı.bneskı panayınndl\ her keseye uygun flatte enı • {\."'"'~' /··"" 

\'an bulmak müml:Undür. tf5". .. al .,. 
c t5" .... Tüccarlıırıınıza, celeblcrlmlze, cambazlarınııza v (6 ....... ~ 

zyıra gı>lmcyi •hnıal ct.m melcrlni ta\slre edrr ~; ............... J' ~ 
···························-·-·-·-······-······--··-··... ıı11tı' c::;ll.ıt 

Son Po&ta Matbaası: Nc,riyat Müdürü: Seliı1' ,, A~l 1 
===========-= v~ 

SAHlBLERl: S. Ractp EMEÇ. A. E,krcw 


