
BOL ÇEŞİD ve YENİ sTlL 
MOBiLYA 

almak veya görmek ısteyenler 

ARAÇÇI KARDEŞLER 
lMITED ŞİRKETİ Snlonlarını tıır defn 

gezmekle tntmın edilirler. 
tanbul, Fıncnncılnr, Rıza Pa.şa yok~u 

No 50 - Gl - 63 

T E L E F O N : 22060 --~ 

~ene 11 - No. 3924 

Makineye 
Verilirken 
u sababki 
Sovyet 
tebliği 

Dört mıntakada 
.t1 

vukubulan büyük 
muharebeler 

.l\Iosko•ı.:ı, 2 (RaJ~ o) - Bu sa. 
bah Sovy.?t enforrı'as) cırı bü.·osu 

11 
ta.rafından ne~rcd len harb teb

,.ııgı: 

l Temmuz giinü, Murmans'k, 
liangoc, M ıısK, Lodz ıstikıımet1e 
ı·ıııde şıddc• lı muharebcleı cere.. 

iyau etmı~t·r. 
• Diğer ıstıkamethmfo orduları. 

.. tnız, devlet hududlarm. sıkı sıkı. 
ı1 ya muhafaz etmişler. ve bunu tc. 

cavüz ~tmek teşebbusimôe bulu. 
1
nan düşman •ı butün ta1rruzlarmı ' . tardetmış!craır. 

Mumun ~ c~phesın le düşma
nın faık kuvvetlcıle yaptığı hu. 
oumlur, ~ dn tt m1Jh:m•bcler:icn · 
son a tardcdılmıştır. 

m j Hangoe ı!itıkametır.de du~man, 

,, Jıeı1rı1t o· 

() 
' •NıısmJ' 

• Prım1<1 

Mr.rk.?: ve ccıfttbda askeri vaziyeti gösteril' 11tı1 'ta 

bazı ycrlerd~ taarruza geçmiş, fa_ 
kat ordu:uuzun mukab i h..icumıa. 

neJ rı c bu ta r u~la. kırılır ·~tır. 
al' D manın Dıno r ı hı nı garb. 

n geç ı ek te~ e-bou s rı t :ırdcd · l. 
uhl ın tır. 
me. : 1 nı..ı< 

Bu sabahk_! 1( ~~~an teb.liğine J 
haberler gore vazıyet 

Milli Şef dün 
kabul Nazırını 

1ıfore:aıııl Petain 

---o--
Nazır Mareşal 
Patenin dostane 
bir mektubunu 

tevdi etti 
Fransız Devlet Nazırı 

Atatürk ün 
muvakkat kabrine 
bir çelenk koydu 

Ankara 1 (A.A.) - Reisi. , bugün saat 16 da Çankayadnki 
cümhur ismet jnönü, Fransa dev. kösklerinde kabul buyurmuşlar. 
let reisi mareşal Petain°in dosta. d 

l 
ır. 

ne bir mektubunu kr.ndi erine • H V k·ı· Bu mülakatta ariciye e ı ı 
tevdi etmek üzere memuriyeti 
mahsusa ile Ankaraya .izam e _ Şükrü Snracoğlu ve Fransa mas. 
dilmiş olan Fransa devlet nazır- lahatgüzarı 1\1. Outrey hazır bu
larından baron Benoist Mechin'i lunmuşlardır. 

Fransız 
ettiler 

J\I.m Şef 
Ankara 1 (A.A.) - Frnn!ız 

devlet nazırlanndan baron Be.. 
noist Mechin bugün 15.30 da 
Ebedi Şef Atatüı kim muvakkat 
kabrini ziyarel: ederek huzurun. 
da eğilmiş ve: bir çelenk koymuş.. 

• .. . Diin yeni 
uyu ır mevkiler 

Başvekil ve Milli 
Müdafaa Vekili 
izahat verdiler Zarar 100 bin lira ! 

fngilizler harb 
vaziyetini nasıl 

görüyorlar? 

Sowyet abadı 
taarruza 

Londn, 2 (A.A ) -- Ilelsmki. 
den öğreınld·gine göre Sov~et~e~, 
Bialostok civarında şıJdetlı . o!: 
taarruza gc-:m:şlerdir. Net·cesı 
malum de,ğı\dir. Sovyetler cesım 
tanklarmd::ın büyük bır klsmını 
ku11anmı:ılı:tadırlnr. 

---oı----

Buyuk muhasara 
3 küçük muhasara 
çemberine ayrıldı 
Berlin ı (A.A ) - Alman or: 

duları başkuma?\danlığının ıeoli. 

Amerika Rusyaya ği:Şark cephesinde Beres:na n<>h. 

' 

rinc varılmı~lır. 

Sl·ıa"' h yol ayor Bcrlin 1 (A.A.) - Alınan ordu. 
Iarı başkumandanlığının teblığı: 

Vaşing•on, 2 (A.A.) - ''.ladi- Karpat1ada Pripct bataklıkları 
vostok tar.!c le Sovvetlere sliratlc nrasında. Alman orduları teşek • 

Londra, 2 (A.A.) - Şımal c:<-p- harb mai'l!.?meıı gdnderılmesı jçın külleri, Slo' ak kıt'aları ile bcra • 
b .:mı:ie Atmm!ar bazı rr uv.ıHa- tPdbırler 'tliwmıştır. ber, mağlıib düşmanı takib ede • 
k~yetler k .. lc.nn ı:;ıl.ırdır. Ş:ırkla rek çarpışmakta ve Lcmbeı-gin iki 
So\yet kıtaatı Mınskın ş.maline Madrid heyecan içinde tarafından ilerlemektedir. 
dogı u ınunı ııııın b.r surette çckıL d .d 2 (AA) _ Komünist Bialistok ile Minsk arasında 
ıncktc, muknbıl hucurnlarla A~- 1 .... M~ n ' .. d ·le. hususunda bü- muhasara edilmiş bulunan Sovyet 
marlnrın kl•ncl:le~ını çember ıçı- ,t~: ls;~y:1h~;c:ıı.n içindedir. Mad orduları,. ~ütün gün, muhasarayı 
ne almnları.ıa mum olmaktadır. ,rid'de talebenin yüzde yetmişi gö. yarmak ·çın beyhude nevmidane 
jar. Almı.ı•ı•a·· cr>phenın bu k:~ın- nüllü kaydolunmuştur. (Devamı 3 üncü sayfada) 
dakı muviifftık•yetlcrını ıs.ısmar ~~~ 

Ankara 1 (A.A) - C. H. P. 
Meclıs grupu bugün cı J / 7 /9 4 1 ll 
Salı günü saat 1 5 de Trabzon mcb
u•u Ha•an Saka'nın re.ialiğinde top
landı 

Ruznamede Refah vapurunun 
batmasına aid Kütıthya meb'uıu 
Dr. Ali Suha Oelilbaşı taınfından 

(Devamı 2 nci sayfada) 
----o-------

Mtinakalit. 
Vekilinin 
beyanatı 

Denizyollarında 
olduğu gibi Demiryol
lannda da kömürden 

tasarruf edilecek 

Birkalı' gündenberi şehrimizde 
bulunan Münakalat Vekili Cevdet 

(Devamı 3 üncü sayfaJa) 
h;Jn fevkai4.i~ ga~retler sarfet
mekte, So· Y' t kıtaatım ma~1üb 
etmek Ü7('r::> kuvve tlerinı kııtle 
halır<le (ecıa eylemektcdırler. 

M nskı1 c var mıntakal:.ırınd~ 
tank! r :ır ~l'ldukı muharebe aynı 
şıdd • " oP\'.ltn etmrktedır HaJen 
as'ken bnk·n don ur.ıumi ,,nzt\·ette 
tebc- dul y ı~tuı 'fuazzam cephe. 

uknr ınd ın aı;a'ı \':> kadar 
nın ) . 
•ığ mış ola"' k ta ıar b·rb• rın~ gı-

) bu unlY'nktod rlar. Muca.. 
rışnı ~ h t •k 

C Askeri vaziyet :J 
Rus ordus~ için ikiye .ayrılmak 

tehlikesi başgösterig<ir 
d 1 nın 1ct. PS nı la. n. n c mc 
. c k. 1 d r. Şanslar müs:ıvidir. 
ım "'"' .kczdl' ve cenub C<'phc:>lHin. 

;nr d . 
ı:nırn .ıl '".I Rom.:ııl\ a an otc 

de tık! rı .,.3u<>t. Kı11 1 oıd~lar 
yar o d • 1 
taı f ntlan kıt'i :">UICtt<: U!Qt.:JU -

mak'ırhr. 
Slo\ aKla:. 1\'f ·ca ';ıc ve Rume:ı. 

ler şimd y·' k:ıiar 'k5f ı dcrc:c1..de 
Almanlara yardım eden emı~lcr .. 

Ar~ ... z_i .t:rk~tm~mek düşüncesini sevkulceyşi müla~azalara t=r~~ 
ettıgı ıçındır kı Sovyet ordusu bütün cesaret, fedakarlık ~-e g .. Yt .. 
tine rağmen bazı mıntakalarda gayri müsaid vaziyetlere duşmuş ur 

rs~~ıı _Po~~a,, nın askeri muhar~.~~k !~!~!~~! ,,Jdctli mu. 

30 Hazir\i"lt tarjhH .~~")~et .feli • mektc oictuğ:.ınu bıldırn ;-k - h 
1 

belerlc şımali ~ar ki st.knme. 
liği Alma'liQ,rı~ hirialılP ~arb le berJLc: bnzı mııı1t1a"r-aı • ardc Jerjemcge !:alışt.kJarından 

,,-.· r- .:::: kuv,·c ı.: - tın e ı k d' harekatını mi <ı. "eden ~_ırolade lardaki .... ovyet ,. C'loimek b kuvveti •rııı odedce en 1 • 

dır B rlin ti"?·· ği KnrpatlnrJ.1 ve tebliğlıo.rınde"· bıJ.aırrl ,d ~ -'zayıat nin V ~ı·ı . me~ı;~r-kıar;nı itfrnflve u f 
1 

c olduk'arınllan bahset • 
Pnp t bataıdıklarınm öte mdc Al- rakamlarını tcfM'tt~e~~e ve mccburıyetrnt.1·~ a 1 ~ 1 <reınmu:: Jer n:ı 8 

1'ıhıtmın muv~ffakıvctlt>r Sovyet ordusunı~n l.T!'Panlarn kar. eyl:me~t~:,~~ =•h a.ebliğı de mekt '~ .. Y"- a .ü&ua ı de) 

kman d kt :ve L OTVil şehrine §1 pek eesu~·anc muk::ıvemetler tarıhh :;o Y t:Oriu ktlY.Y a.ıerıntn 
BU.'\ ı 1rını ~ .. h bel veı l'\lm•n m 

yaklaşttkh'"ltıı lddıa etmektedir. gostermex:t~ ve mu are er • 

Yangın 
bunlardan 

esnasında iki amele yaralandı, 
birinin hayatından endişe edi~·or 

- "'• ..-

- Kuzum karınla hali harbde miıin? 
- Nereden anladın? 
4ı- Bu sabah ıenin lten4isini lelc.lb ettiiini ıöylMJIOrdu. 



~ 2 Sayfa 

Hergün 
1 

lngilterenin endişeleri 
,_ ___ Ekrem UıaJdıgil 

B ir 1ng:liz gazetesi İngılte
renin vaziyetini anlatrr. 

ıken diyor ki: 
- Şimdikı halde Sm·yetlerle 

birlikte bir sandalın ıçindeyiz. 
Kolumuzun bütün '.kuvvetıle sahi.:.
ıe doğru kürek çekiyoruz. 

İ~liz gazetesimn bahsettiği 
sahil henü~ çok uzaklardadır. 
Sandal oray:ı varmak ;çin çok az
gın dalgalarm üzerinden aşmak 
mecburiyetinde kalacaktır. Bu da. 
kikada sandalcı bUtün kuvvetini 
kollarına vcrm!ş, gözlerini sahile 
drkmiştir, fakat dımağı da çallf
makta, bir defa sahile vardıktan 
.sonra göreceği manzsrayı tahmine 
uğraşmaktndır. 

Resimli lllakale: = == 20 inci asır sürat devri = = Refah vapuru 
hadisesi Partid 

1 

görüşüldü U 
(Ba~taran ı inci vtad 

verj)miş bir takrirle istanbul m 
usu General Kazım Karabekir 1 
rafından francala ,.e kahve te\ 
ne aid Ticaret Vekaletine hital 
verilmiş sual takrirı ve üçüneii 11 

1 de olarak asker ailelerine ınuav 
net mevzuunu tetkik etmek için 
mumi 'heyet kararile tc;c.kkül ~ 
Parti gnıp komisyonunun rapı 
vardı • 

Celsenin açılmasını mi.iteaJ 
Ba~vckil Dr. Refik Saydam ilk c B 
fa söz alarak hükumetin me gul 
duğu bugünkü a.iyasi meselelere c: 
ir kısa bir izahatta bulunmuş 
noktai ınazan grupun umumi tı 
vibine iktiran etmiştir. Bundan ao 
Ta Refah vapurunun ne suıctle b• 
mış olduğuna dnir yukarıda zi~ 

Sandal-.:mın muhakemesinde 
vardığı neticenin ne olabıleceğini 
bilmiyoru?- Bizim düşündüğümüz 
şudur: 

"*ı ... -. .... ..,""'~..:.. ... ....;~--........ --........... .._~------""--------.......... ...--...-._. __ .... -..._..;..;-...-.. .... -.------------~------------------_.·geçen takrir üzerine müzakere a 
çılmış ve ilk defa Milli Müdaft öğ 

· 20 inci asır sürat asrıdır, bu ftSJ'ln icabına uygun olmiyan UZQ1l Dinlenmek istiyorsan kısa &öyle, karannı düşünerek, fakat Zl!!'•- Vekili Saffet Arıkan bu mesc1e! lı 
aid uzun ve etraflı izahat vcrmif 
tir. Vekili müteakıb söz alan biı 
çok hatiblerin ınütalea ve tcnkid 
lerine bizzat Başvekil doktor Re 
fik Saydam ve Milli Müdafaa Ve 
kili tarafından cevabltır verildik 
ten sonra bu mevzua oid takrirle 
okunarak hükumetin yapmakta o 
duğu tahkikatın neticesine inliznr 
karar verilmiştir. 

İngiltere herhangi bir istila te
~bbüsünden bc!ki ebediyen kur. 
tulmuştur, bh· zamanlar pek yakın 
gördüğü bu !ehlike şimdi uzak -
]aşmıştır, zam:ml.ı daha zjyade u
zaklaşacaktır. Almanyanın galib 
gelmesi, yahud mağhib olması bu 
vaziyeti <lcği~tircmcz, galib gelen 
bir Almanyanın çok iyi hazır~an. 
mış olduğu görülen dünyanın en 
ku:vvetli orduhlrmdan b:ışlıcasını 
yenmek için sarfedeceğ: Cıldürücü 
gayretlerle yıprandıktan sonra 
İngiliz ordusu gibi iki yıldanberi 
mütemadiyen hazırlanarak büyü. 
yen bir orduya kar§l, hele müşkül 
şartlar içinde denizleri aşarak bir 
istila lharbinc girış.tıoeği ;tabmin 
edilemiyeceğt gibi mağlub bir Al
manyanın belki uzun nsırlar içJn 
böyle bir teşebbüsü hayalinden 
dahi geçiremıyeccğ_ muhakkaktır. 
Bu !bakımdan İngiltere şimdi ta. 
mamen müsterih olmuş olsa ge,.. 
rektir. Anca;t istila tehlikesini at
latmış olmaK f ngilterenın üzüntü. 
lerini tamamen izalt;: edemez. zıra 
Alınanyanm galibiyeti ha1inde oL 
duğu gibi mağlübiyctı halınde de 
Avrupanın si)as~. i'ktısad;, hele 
içtimai m:ınzar:ısı tamamen deği
şecektir. Ynlnız Avrupanır. değil, 
Japonyadan başlıyarak bii.tün As.. 
yayı gcçt.kıen sonra Avrupayı da 
içine alarak, daha aşzğıd.zın Af.r1• 

kaya kol salan dünyanın en bi.iyiik 
kısmının manzarası değ"şecektir. 
Bu değişikliğin bariz vasfını gös
teren damga Almanyanm galibi
yeti halinde Bcrlinde, rnağlüb!yc. 
ti halinde Moskovnda vurulacak
tır. 

söz, geçiknerek ven1mİf karar, yavat hareket 19 uncu asırdan kalma nında .,.er, verdiğin kararı da çabuk tatbik ~' unutma ki senden ev. 
İhtİyBJ" insanın e!eridir. 

Motör ve tayyare asrında atalar devrinden kalına kaidelerle ha. vel söyliyen, daha kısa &Öyliyen, daha çabuk karar verip daha ça-
reket edilmez. buk tatbik eden bulunaht1ir. .................. -... · .. ··-····· .. ········ ... ·· .. ············-···· ... --·····---· ... --·-----··························-······-····· .... ·-·------------....... ····-·· 
Tarihten sayfalar: 1 C: Merakh şeyler :J 
Cengizin bulduğu çocuk • 

Almanya ve Italyada Üçüncü mev:ı:u olarak İstanbt 
meb"usu General Kazım Karabeki 
rin Ticaret Vekaletine tevcih celi 
len takriri üzerine müzakere açıl 
mı§ ve Ticaret Vekili Mümtaz Ö 
men bu takdirde mevzuubahıı ola 
meseleler hakkında etraflı beya 
natta bulunmuş ve sual sahibile di.! 
ğer hatibler de mütalenların.ı söy. 
!emişlerdir. Gruı;> ayni zamanda as.; 

ker ailelerine yapılması icab ede"t 
muavenet hakkındaki komisyon Tt\ 

porunu vaktin geç olması dolayısi. 
le Per§embe günü ayrıca bir top1nn· 

On beş yaşında bir çocuk 27 geyiği 
avhyabilir mi idi? Bu habere 

herkes gülüyordu 
birden sazdan mükemmel 

kumaşlar yapılıyor 
~~~~~~~~~-----

Günlerce kar yağmıştı. Yalçın 
orta AP.ya dağlan beyaz ve kalın 
bir örtü altında dev ölülerinden yı. 
ğınlar halinde uyuyorlardı. Timoçi
nin ordusu bu yollarda ilerliyordu. 
Bazan karlara batan aT balann, 
saplanıp kalan atların kurtulması
na çalışan as'kerlerin sesleri duyulu. 
yor; bu sesler yamaçlarda biriken 
kocaman kar yığınlarını oynatınca 
korkunç heyelanlar oluyor, bu he-
yelanların uğııltulnu birdenbire kc
f enli dağlar hortlamış gibi ortalığa 
dehşet salıyordu. Bazan dalları sal
kım salkım buz ve kardan öıülmüş 
ağaçlar arasında dağ keçilerinin; 
kurd sürülerinin, ceylun ve giyikle. 
lerfo kaçıştıklıı.ı ı görülüyordu. 

İşte bu düşünce silsilcsin.i t:ı.k~b 
edere'ktir ki, lngilterenin bır Al. 

· nası tehlikesini atlatmış 

On beş yaşında bir çocuk; başın. 
da sivri bir knlpak, sırtında koyun 
kürkü, bacaklarında kıl şalvar ve 
ayaklarında çizmeler olduğu halde, 
ordunun nakline memur be' in ar
kasında ilerliyordu. Beline bir kılıç 
ve bir bıçak asını~ yayını dine al
mıııtJ; omuzımdaki aadakla birçok 
okların kuyı ukları görünü)X>rdu 
Kısa, le.oyu renk ve c;evi~ ı;-tının üs. 
tünde bir büyüle adam gıbı gururla, 
heybetle ilCJ'liyordu. 

man ıs 1 • • - af Timoçin onu vaktile Tatarlar la 
olmasına r aamcn ıst1kbale mLiz v • :. 1 yaptıgı bır hatb esnasında bulmu: -
endicelerden tamamen kurtu D. •• b "k :.- ~ . . tu. O zaman henuz eşı te ve cm -
mamış olacagı netıeesıne vanyo. zile.le biT çocuktu; anası, babası ve 
ruz. akrabası onu bırakıp kaçm1§lardı. 

İngiltere hesabına olduğu gibi Timoçin bu terke<li!mi§ yavruyu 
bi.itün dünya hesabına da siyasi §efkatle süzdü. Onu almak, birisıne 
ufuk bu dakikadr. kara bulutlarla vermek ve yeti§tirmek lazımdı. Ço
doludur. cuklan olan bir ailenin ona i<afi de. 

!Bir haftadanbed Alman ve Rus recede alaka göstermesi ıüphcüydi. 
ordulan aras•nda cereyan etmek. Börteyi hatırladı; onun henüz ço
te olan beşer tarihinin en büyi!k cuğu olmamıştı ve bir çocuğunun 

d olmasını çok utiyordu. Ona ,·erdi. 
meydan muharebesi neticcs;n e işte şimdi on beş yaıına gelmi~ti; 
ufku kapatan siyah bulutların ar- avlarda ve harblerde pişmiş olan 
kıısından bir menfoz açılarak dün. nice bahadirlcrden farksız, onlar 
yan"ın en bayük kısmına vurula- kadar muvaffakiyetle ordunun ha
cak damga11m ne olabileceği bir reketlerine il!tirak cesaretini kendi
dereceye k'lda.r görünecektir. Bu; sinde buluyordu. Ordu kazlar Ü!! • 

dünya mücadeles•r.in ilk kısmının tünde batll çıka giderken sağdan 
sonudur. İkincı kısım, en mühim soldan ceylan ve geyik aürüleri gö
kısım ondan sonra gelecek, İngil- ründükçe onları takib etmek için 
terenin ıst.tta jlhtimalini atlatt1k. derin bir hırs ve ihti?'aç duyuyordu. 
tan sonra geri:.·P. kalan endişeleri- Nihayet sabredcm~ı ve bey~: 

· ·zalc etnıeye veya artırmaya .. - Şuray;ı geyıkler kaçtı, bana 
nı ı " ızın ver de avlıyayıml 
doğru gidecek olan yol bunu mu.. D d" B d .. d·W· e ı. ey e ona guven ıgı ve 
tcakı!b görünecektir. Tcmennı C- onun bu cesaretinden hoşlandığı i
delim ki, bu yoln yı:ıktn bir sulh çin arzuaunn k;rmadt: 
güneşi, adıl, mütevazin, hakkı gö. - Haydi gitl Kısmetin gür ola!. 
zeten bir sulh güneşi :ıY.Jınlatsm. Akşam oldu ve ordu mola verdi; 

E'krı•m Uşak?ı~I ava giden çocuk dönmı:m4ti; Timo-
............................................. •••••• çin onu göremeyince merale etti: 

T A K V 1 M - Kotoku nerede) 

TEMMUZ 

Rumi ıcno 

136'7 2 -Hı.ziran RHml no• 

19 19.41 

Diye eordu; hadiseyi başkaları 
bilmiyordu. Ona izin veren bey gi. 
yik avına gittiğini söyledi. Timoçin 

Araltl 1aıu bu cevabı ha;'Tetle karşıladı ve 
1860 kızdı: -Hmr 
58 

- Ceyı"lt avına gitti? O kadar
cık çocuk böyle karlı bir havada 
geyik avına gönderilir mi? Senden 
izin aldı mı? 

- Aldı. 
ÇARŞAMBA 

GUNEŞ 

s. 1.), 

{> 

8 

88 

48 

ôtle 

:>. o. 
v. 18 ıp 

e. "~ 

- Niçin verdin'? Zavallı, kaılar 
S, u. altında ölüp kalacak 1 
8 111 O kadar cani sıkıldı ki arabanın 
6 ~o oku ile ona bir defa vurdu. 

Herkes gerçekten merak etmiye 
lciudi Aqam Yat.sr başlam1~tı; fakat biraz sonra alaca 

lMSAK " C. Ahır 
7 

17 l8 ıo ~ 22 '7 lua yaklaştığını gihdüler. Gözleri 
S. ıo. s. ı l>· .:;. o. karanlıkta bir atlının hızlı hızlı on-

6 Si 141 - :2 02 en keskin olanlar ha~rdılar: 
t=:::::=:=====--...---===-....ı~. - Koto'ku geliyor f 

Herkes o tarafa baktı; beyin )Ü. 
zü güldü ve: 

- Gördünüz mü, hiç bir §CY ol. 
madıl 

Der gibi Timoçine baktı· Timoçin 
çocuğa sordu: 

- Ne yaptın~ Hiç geyik vura -

Okka ile sahlan kağıdlar arasındaki paha 
biçilmez tarihi vesikalar 

bildin mi) Tarihi aydınlatan, eski zamanın tirmek için bu terziye uğramış. Ter. 
- Otuz geyik göıdüm; kaçıycH- adet ve hadiselcrinı kaydeden mü - zinin patTon kesmek Üzere bulun

lardı; kovaladım ve yirmi yedisini him vesikaların pek çoğu gnrib ga- duğu kağıdı görmüş. Ehemmiyet 

tı yapılarak müznkerr.ı edilmesine 
karar vermi~ ve saat 19 buçukta 
celseye nihayet verilmiştir. 

vurdum. Üçü kurtuldu! rib tesadüflerin ~ardımile meydana vermez gibi g$)rünere~ terziden ou··n akşam ,. yangın 
Oradakilerden bir k:smı dudak " çıkmıştır. Jnsanl.:ııın ihmalciliği yü- bunu alm:ı:. Ve 3oııra, lngili.z ha - . 

larını büktüler; bir klsmı da ;:;liım zünden herhangi tozlu bir köşeye zinesine binlerce liraya satmış. (Baparnfı 1 inci ~yfada) 
siyerek birbirlerine baktılar; Çocu. atılan bu pahasız varakalar, şayed, parlamasile çıkmış, Jiğer kimyt-
ğun sözlerine inanmadıklarını anıa- kaaş:ina bir ins:ının dikkatli na _ Yeni sun'i bir saz kumaşı vi madde1erın de !~tıame bır ao~ 
tıyorlardi. Hele Timoçin hepsinden :zarlarile karşıJaşmamı~ olsalardı, Pamuk ve yün gibi kumaş yap. üç ~attan ibaret bııluııan fabrı)~ .. 
çok hayret etmi~ti; çocuğun yalnn muhakkak ki tarih ve umumiyetle maya yarayan maddelerin de bazı yı sarmıştır. r ngından hab~~l\~ 
!Öylemesine ihtimal vermemekle ı"nsanlık ı'çın' ebedı"yen kaybolup gi. 1 h d oJnn Ga l mem eketlerde nrb yü:ı.iin en tc- .. Z ıçcşme rnn • 
beraber meselenin tahkikini istedi. deccklerdi. Nitekim bundan birkaç dnrikindeki imkfuunzhk. bu mem - Reşad, süratlc keyfiyetten Fatih 
Yiğitlerden birkaçı Kotoku He bir- sene evvel bizde de, eski evrak leketleri. ın~temıı.~iyen al.manca er. ve Ba'kırköy ıtfaiye gruplarını 
likte ormana gittnı•r; knrlnr iistünde zannile bir kırptntıcıya ııatıl.m dev- zııc; kelin:ıcsılo ıtade edılen sun'i malfımattat etmiş ':l.'C hiidise ma • 
karları knnlarilc boyamış olan yir. lete nid bir çok evrak, Bulgariııtano maddeler aramaya ve kuUanmay:.ı halline .d k . b ed .. d'" 
mi yedi gıy' ik saydılar; bacaklarına ııevkodilmektelerken kısmen yan se k d' gı cıe ıca en son UJ" .. 

1 . 1 1 d v e ıyor, son zamanda yapılaı> m h { t db' 1 · birer ip bağladılar: 5ürükliye sü - yoldan geri çevri memış o sa ar ı, araştı ] b ki ki d . e ve mu a az:ı e ır erım al • 
rükliye orduya getirdiler: bir ziya- muhakkak ki bizim için de telafisi nna ar ata 1 ar a Yetişen mıştır. · bir çev:i kamıcı elyafından v_c bnzt fet çektiler. imkansız zararlar husule gelecekti, v - Her ıki itfaiye grupu da "Ok 

d K k sazlardan pek mükemmel kuma~ , 
Timoçin o gün e-n sonra oto u Nitekim meşhur Fransız devlet a • kısa bir zamanda yangın .Yerine 
b" b "'k J ) yapılmaya başlanml§tlr. Ayni sı • 

ya ır üyu a am muame esi yap- damı Taleyran'ın imparatoriçe Jo - caklığı veren, buna mukabil son gelmiş, söodürmı::AftrıeJıyesme baş 
mıya, ona ;yi işler vermiye, hıatta zefin' e yazmı, olduğu mektublar da derece ucuz olan bu uydurma saz lamıştır. . ... 
kendi yanında harbe sokmıya ba~ gene böyle bir tesadüf neticesinde lc.umatmın temin eylediği mühim Bu sır""aa lıutün müştemilati 
ladı; oğulları kadar eeviyordu. ele geçmiştir. Bu mektublar, her bir kazanç zrraate yaramıy l• ateş i•'ıı:ısıua u~ıya 1abrıka, dı, 

Aradan sen~ler geçti. Tiınoçin, nasılsa, Napolyon zamanından kal- ve balçık!{ arazini bu say ad 8ı; ~ .-,..,,. fabrıkalnr lÇJn de c!Qdj b't 
Cengiz oldu; Aııynda büyük bir im- rna evrakla beraber kırpıntıc:lara yaTar bir hale geti~ilmesidir.e e ' :ehlike arzettiğirıdcn ıtfniye gru;,_ 
paratorluk kurdu; Harzem hüküm- verilı:niş. Onlardan biri de bir kasa- Şimdi gerek, Almany,.da Ren ları yangı~ı l);ev.zii c-ol>':r. ,..ı:.ıde 
darı sultan Mahmudla çarpl~tl; or- ba bırkaç kilo kağıd satmış. Kasab nehri boyJanndıı. gerek luılya ve bastır.ınak IÇJıı f~. a ade »ıPsai 
ta ~sya>:,ı da, z~pte!ti. Sultan Mch- ?kuma, yazı:ıta bil~n adammıı. t:Ca· Romany,,.~a bu !3zlarckn hektar - sa.rietmişte,", iki saatlik tıll" çalış _ 
medın oglu Celaletttn harbe devam gıdların ganbce oıan yazıları dık - laTca ekilmektedır. Yalnız Roman. madan sonra ateşi söndüımeğe 
ett. katini çekmiş. Okumay başlamıı yada, Tuna deltasına civar batak - muvaffak olmu§lardır. 

1221 senesinde Cclalettin Gazne ve bir tesadüf esCJ'İ olarak eline ge.. lıklarda üç yü~ bin hektardan fazla Yangın esnasında bina dahılın. 
şehrine girdi; her tarafta Türk ve çirdjği kağıdların ne mühim şe~ler arazi bu sazlarla- örtülü bir halde de kalan iki nme1c zciliıtn memur. 
İslam as}cerleri onun bayrağının al- old.uJunu anlıyarak birkaç :anh~e bulunmaktadır. Iarı Ve itfaiye tarafından kurta • 
tına koşuyorlardı. Emir Melik Kank- aldtgl bu evraki, meraklı hır muş. ---
lalarla, Melik Buğrak Türkmenlerle teriye on bin franga aatmı§. s d 1 " rılınışlardır. Marko \'e Hfıscym a. 
gelmişlerdi. Kabil valisi de askerle- İngihcrede ilk muharrir beşer uriye e i arı dındaki bu işç•ler VÜC!ldlarının 
rile birlikte katılınca Celalettinin hukukunu ihtiva eden ve Büyük 1 d nıuhtclif yerforinden yaralandık • 
ordusu altmış yetmiş bin süvari ol. Şart denile? eaa.s lngiliz kanununun hareket•ı yavaş .a ' larından sıhhi imdad otomob!lile 
muştu. ele geçmesı de gene böyle bir tc- Balıklı hastanesine nakledilmiş -

Celalettin baharda Fervan ova- sadüfün mahsulüdür. Bu vesikayı L ) - Reute lerdir. 
. b" k h fı'7• e ondra, 1 (AA· ••tt f"k r a. 

sına indi; Taykanı muhasara ed«-n da densız ır evra mu a - - · · ,_. 111u e ı k Yangını müteakib vak'a rnahaL · k · d v Jansının Surıyede,;ı 1 uv • 
Mogol ordusunu baatı; karırd1; hemmiyetsız ve ıymetsız san ıgı 1 bu unan h • line gelen Fatih kaymakamı Re .. " " dl J !:> b v vet eri nezdinde ususı 
Fervan ovasına dündü. birçok kagı ara era er saga so. h b" . b'ld" . or: b"ıı·, söndürme ve kurtarma ame "' 

Kotoku bu ~ırada yakın dağlarda la okkalık kağıd olarak satmış. mu a ın 1 bır!~un gün Cezzi •1 Celaletinin neler yaptığını tarassud Lon<lralı bir terzi de patron kesmek b" Ldüb~a~~ah~-ii~' olan liasba ne 1 e liyelerile meşgul olmuş, hadise et-
d K d d b J

·,.;n bunlardan büyük boyda birkar rr ag ıstı ~ 1 · · · il ya a- rafında alakadarlardan izahat al -
ediyQr u. uman asın a otuz in ,,.. v rasında top ~ erı Vı~thıniştir. Mu- ~ 
süvari vardı. Taykandaki Mogol as- tanemni ken~iııi için ayırtmı~. O sı- d"vuşen ıc y k mı ır. · 

Tada maruf lno"ı\"ız devl ~~t a~amı Sı"r annidane o • uvvet - indeki mallarıle birliktç ta -kerlerinin intikamım almak üzere ... - 0 çu ve PIYad k · 
(Devamı 4 üncü sayfada) Robert Cotton yeni bir elbise elik- !eri yeni ıcP b · 1 e ta vıye mamen yanan fabıika HaraHim. 

...................... _ .................................................................................. k_ıt.!'atı alın~ d~~~!: ar). Bu mdın- bos Papadopulns ve şerikleri fır .. 
"' takada t 0 P k .. . o makta ır: 

Müdafilcre ço . musaıd olan arazı masına ..ı.iddır. 
İSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

0

Bir aile !ofrastnda misafiriz. Merak ettim, bir dostuma basit 
ön:iınüze bir dilim ekmek koy • tekilde bir tahlilini yaptırdım, 
dular. anlafJld.I ki, mısırı epeycP. galib 

Bu ekmek bir panclispanY• ıi. olarak k&rlflk bir undur. Fakat 
bi kabarık, rengi de onunki ka - ne oluna ol.un, ıörfıyorsunuz ya 
dar sarı, lezzeti ise güzel mi, gü- lezzeti mükemmeldir, he1e piş • 
zel.. kinliiüıe diyecek yoktur.» . 

Ev sahibi anlatb: Bu nokta üzerinde ev &ahibı 
- Bizim semtin fırını yeni ha. ile tamamen mutabık kaldık. 

!itayı yapmakta bütün meslek - Memleketimi2de mısır stoku 
datlanndnn dahil beceriksiz. Ge- ne kadardır. Kullanılsa fiatıd ne 
çen gün canımıza yetti. Evden olur? Bilmiyoruz, fakat b.uit. ayı 
tatlılık veya böreklik diye alm - yüzde elliden de afağıya ındre: 
mıf üç bet kilo un vardı. Bir tec. rek büyük kısmı mısırla Y~tı a 
rübe edelim, dedik. Önümüze bu cak bir ekmeğin çok lezzet 1 ola
netke çıktı. Renginden mısırla cağına inanıyoruz, ey okuyucu 
karııık olduğu anlqıfayordu. aen: 

iSTER iNAN. 

-rtları "e mıtralyözlerin kayalar Fabrika binasının 14, ıçındeld 
r- ı r arasınd b mal,arın -ja 70 bin liraya sigortalı ve ovıı • •• • 01 Yuvalanmı§ u-
lunması. ~uttehk kuvvetlerin ileri olduğu aniaşılcl1ğmdan ateşin ne 
hareketını ya.va~latrnıştır. suretle çıktığı ehemmiyetle tah • 
Fr•~ harbıye nazırının beyanatı kik edilmektedir . 

Vıchy l {A.A.) - Havas • Ofi Balııklı hastanesine nakle:men 
bildiriyor kazazedelerden Markı> kendısile 

Harbiye nazırı General Hunt.. görüşen blr muharririmize şunlan 
ziger, ıhu s:ıba":.ı Fr~m:ız ve vaban. söylemiştir: 
cı gazetecilere Suriyedeki ~aziyet c- Fahrik1 paydos etmlş~i. Ar. 
hakkında beyanatta bulunmuş ve kadaşım Hüscyinlc ikimiz ka -
demiştir k!: zanların başmlla bulunuyorduk 

.Kendimizi müdafaaya azmet • Nasıl oldu bilmiyorum, birdenbire 
mış bulunuyo::uz ve kend•mizi mü etrafımızı at~v sütunları sardı. tt 
dafaada d~vam e:le:cğ;z. zerimde tult:m. ayakla:-ımd& çizme 

!ngihz radyo.;u şimdi cMerha _ olduğu halde bü~ü.n vücudum a -
met yok, artık bu jşi bıtirmelı> di. }evler içmde kaldı. Na.;fl kurtal -
yor. Mu'kavcmetimiz hakkında dum, beni ne Ş<'kilrlıi! .iı~arıy3 çı -
bundan da'1a güzel bir medih ol • kardılar farkmd:.ı d<>ğilim.> 
maz. Yaralılaruan Hüsevjnin !':1bhi 

General Huntz•gcr. sözlcrlni \aziycti le~1li'kel:d:r. Knt'i olma -
şöyle bftirmiştir: makla bcnıJıer zara:: mıkta"J ~ü::: 

, , , • ~u~avem~t ed.·c~ğ:z. Bunun bin lira ka!lar ta\.:rr.in ,olu11m •. 'kta. 
, .. ____________________ • ___________ "'.'""'.,... için her şey harekete gnçırilmişt r. dır. 

iSTER iNANMA 
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Bazı mıntak alarda 
Aln1an ileri 
e i durduru du 

1 Belediye memurlarının 1 ( Fin ve Slovak ) 1 p~~ !Münakalat Veki1inin 
\. res:i te.:liğleri AE EM f NO E 1 c~ı!!?~~~ı .. ,ı.dal tekand sandığı Gonölll Yalnız devler harbı Kerim ın,ed&yı, dıin Vei<alete 

Meclis umumi heyetine sevkedilen 
yeni kanun layihasının esasları 

değil , milletler arası bağlı müessesC'lerdekı tetkiklerine 

akını . devam etrrı'\, bu arada denı7.cıleı 
kanh h ır dava bayramı mü'laschetıle yapılar: 

Ankara, 1 (Hususi) - Beledi. şını ikmallerine kadar verilecektir. 
yclerle burabra bağlı müess~elıeT Yukarıdaki fıkr la.ı mucibıncc dul 
ve Beled.iyeler Bankası memurları ve yetimlere tahsis olunacak ylık. 
tckni.ıd sandığı teşkili hakkında1'i lar yekunu hesaba esas olan aylı • 
kanun layihası alakadar encümen. ğın o/o 60 nı &fôÇenuyecektfr. 

1 1 1 tı 
şenlikleri taK b etmıştir. Vekıl 

. un . en ıs• • gorüsen hır mJhar . az a aş Yazan: S elim Ragıp Emeç d · k d' ·ı .. 
A vrupanm uzak timal budud. nrımıze a 1akadar ışler lwkkınd.-. 

Slovaklar 100 
larında on gündenberi de şu beyanat 1 bulunmu tur: 

!erden geçerek Meclis umumi he - Bu kanunu.ı nıcr'jyete girdiği to. 

vam eden misli gör:ülmemif muha- c- Dcmıc ılerırr·zin m~h:.n ıh. 
rebenin ehemmiyet ve ~umulunü tıyaçlarına kısmen <:e\ ab vf-re _ 

kilometre ilerlediler daha esaslı bir &urette kavrıyabil- cek olan Lin •• n İ letmesının ku _ 
mek İçin bunun muhtemel neticele-

yetine ııevkolunmuştur. rihte bu memurıyet ve vazifelerde Sovyet _ Alman harbinden son-
Uyiha esaslarına göre tekaüd ny bulunanlardan kanuna tubı 'azıfe - ra ı veçın , azıyetin yeni bir ha. 

lığı t hsis olunabilmek İç.İn bu cins )erde evvelce ~eçırdıklerı hıı.met reket gÖTÜlmektedır Fınlandı}a 
vazifeyi görenlerm 30 sene müd - müddeti on senı:derı fozla oJanla - cepheııne gönüllu .tkırıı hakkında 
dede hizmet eımic; buh.mwaları, 1 rın on senesi, on seneden az olan- hukumetın bugunlerd· izahatta bu-

rinden doğabilecP.k vaziyeti bir on çtik hastaııc i fa :ı ) t g çmı tir 
için gözönüne getirmek ve bunun İ:.tl\nbul gıb bu uk b r 1 nrnrıırı 
üzerinde gene bir an durup dürün. d nızcılcr · n 1:"1.lO) ;) a• t ı LI' 
mek kafidir. denız ha::;· nı:> ın n tt Veb! 

Sovyct Rusyanın ga'ibiyc:i tnk -
dirinde tasavvur edi ebilccek du -hizmetlerinin 20 seneyi Vf" yaııları-ı •arın hizmet mudcl tlerine mu vi lunm sı muhtemeldıı Bu uretl 

nın altmış dold~rmu bulunmalatı, bir muddet aş ıdakı :utlar dai - go>nullu , ı:ıye 1 tc bıı edıl cek ır. 
bcıglı - fıli hizmetlerı 20 eneyi doldurmuş resinde aq,dığa i tıc k muddrtın - Norveç de ordusund 1 bır k mı • 

l\1urm. nsk, bulunm k kaydıle vazife ifa edem~ den sayılacaktır: nın hnl ndı} a c ph n e dovu 

rum şu olabilir: 
Şrmal ve Orta Avrurmyı, cenub 

kıyılar da dahil olma uz.ere ı;ilip 
&Üpüren bir ins ı. seli ki bunun hı -
zını durdurabilse duraurabil e nn • 
cak Ati s Okyımu unun yol ,.f'rr i
yen h İn dalgalan te,kif edebi İr. 
Yani bir Sovyet zaferi, bütiın ort 
AvnıpayJ, f ıal memleketleri!lİ, 
garbi Avrupayı önünde talT!amcn 
a,..ık ve m n a 11: bulur. B nd.!n 
maksad Sovy t Ru yanın bC>.hcrne
hal bö le bir istıla} ı harnrmak İs -

ye.cek derecede m lul bulunmabrı a - Bu mudde ! mek arzl.isunu !zhur c.ttı-; nı lsvcçt: 
tart ol caktır. Anc:ık tababet \e aydırm k istıyenl bı.dırrnı bulunmakt dır 
u batı an'atl r men ublaııle ec - )etınden ıtıbaren ? Y zarfınd (Rad)o g zetesindcn) 
zacı 'e kimy c 1 r ıçın ya haddi sub olduklar ıd r 1 r \ Fin tcbl gi 
65 ol rak teşbıt dı mektedır. sandığa mürac alt mecbuı ı (A :\ ) _ Finlan _ 

MnhiJiyct netice mde olenlerin caklardır. rat bur u bıl iriyor: 
bırakacakları dul ve yetimlere nşa. b - Bu mtidd tl nl. yy rcl rı dun '\e b un 
ğıdaki hükumlerc gör aylık bağ - dıkları ayhkforırı me MJunı..n 010 muteaddıd def 1 r L ovis '> ı bo n -
lan cakt r 5 i sand kça he bl.ın rak • "ndıl - bardım n etmı lcr e d . hasar ol -

a - Dul kal n kıırly veya muh rine borç kaydedı k•ır Bu borç. marn t r 
kmesi manasına gehniycb:Iir. Fa. k n I" 

kııt Almanya il b abcr ht•mrn b..ıl 1 m :~ r 
bütün Avrupa Sovyellı.re karşı si -1 J m n cıır F 

taç kocaya hayatı müdddınt'e ve • !ar k nunun mer ı ebni tak b e - 30 Hazırandn Fml ndıya hava 
- yrı tekrar evlenin r} .! kadar ölenin den dorduncu B} b.ı ı:ıdnn itib ren kuvvetl~rı 7 du m 1 tan o resi du. 

son ay! ğının o/o 30 u. her ay aylıklı:ır•ııdan l':'cı 5 olarak unnuşlerdır. 
b - Öz evli'tdlnrdan her birine tekai.ıd aıdrıtın il veten ve aynı e. Son gunlerde So\ vetlcr mütead-

18 ya nı dolduruncıyr. k11da1 bu saslar dahilmde k,. ile ektır. Borç. d d yerlere münfcr d para utçul ı 
aylığın % 15 i. Çocuklnr ana ve larını fnmnmen odt'mt'dt'n tazminat ındinni !erse de bunbnn eksrr si 
babadan yetimse h .. birine o/o 25 almak sure ile b k ınunun umumı daha yere ınerken z:mırsız bir hale 
nisbetindc oylık bağlanacaktır. A. hükumleri daire inde sandıkl al"ı. getirilmiştır. 

lahlı hücum hal° ne geç iı olduğı. d 1 • 
11 

1 
için, Sovyet orJt•laı ının, bir mu - r ıç 
zafferiyet ibrazı takdrr'nde, kendi -
sine kaqı silah çekrnlı-ri kendi öz 
topraklarında dıı hırpnlamak arzu. 
suna kapılması tnlıii olur. 

510, ak Bu. Sovyet Rusyanın hnrbi ka -
zanmnsı ihtimalin,. gore dü,üniı e • 

na ve babadan yetimlik 2onradan kası kf'sılenlenn b kı} e borçlan Slov;ıJ tebliği 
vukun gelirse tahsıs olunan aylık alacaklarından 1r.dirılel-ektir Tek - Presburg } (A. \.) _ 
o tarihten başlıyarnk % 25 ni'!be _ üd olmak suretti cı rıl nlnr n b • ordu unun bugünku tebli ı: 
tine çıkarılacaktır Çocuklnr lisenin kiye borçları tekaud nvlık1arından Slovak kıı· lar ducımnn ınuku
son sınıfında bulunuyorlarsa nylık- % 5 te,kifata de" ın edılmek su -lv<"mellnı kırmak , ve m'ut eden 
lnrı 19 yaşını bitirinciye kad r yük. rctile tahsil olunac ktır. Ölcnlcrın düşman takibe devnm eylemektc-
•ek tahsilde bulunuyorlarsa 25 ya. borçl n sakıt ola akı r. dır· 

bilecek bir va:z:ıyettir 
A1""1nyanın Sovye. 

mağlub etmesi ise, bol evi o. 
na erme i gibi ideolo 'fü b·ı neti e. 
yi meydana getireceKfr Ayni za 
manda Rusyanı-ı, ht r n am al -
tında olursa ol un, b g ku coğ • 
rafi hududlardan b ba ka bir te
şekkül ha'ine elnu: ini intaç cd 
cektir Bugün1'ü Ru.,yan n Avrupa

" işi Berin 
hizmetine 

• • • 
gı mışti n 

na ya 
f"nist V u i 

kurşuna · zi d. 
Moııkova 1 (AA) - Hariciye Bukre 1 (A.A.) Rumcn 

komiscr munvını B. Lozovııki, Vıchy bnşvekal&ı,ı nş.:ı v ıdnkı teblıb'l ne -. 
hukiimcti taroıfuıd n Sovyetler Bir. retmi lır: 
lıii:ıle munaaehet1crin k..,aılmeıu hak. Sovyctler, butu ı v ıt.ıl rl cep. 
kında venlen karardan bahaederck he arkasında boz un-uluk; k r • 

Sovy 
buyuk mı 

eçi orlar 
sirlenn sa} ıs 
Slo\ ak ul tam du m.ı mem -
lckc-tınde 100 kilom tre 11 rlemi 
l rdır. 
---·~ 

an te liğine 
göre vaziyet 

- daki toprak annın mesah sı tak -
riben ( 5,5) milyon k.lo trc mu -
rabbaıdır. Asyadakı arazi ile bir -
lik~e bu miktar gene tftkriben (20) 
milyon kilomelr~ mur bbaına yak
laJır. Bu yeküruı, son z, mand ila. 
ve edilınif olan muhtelif toprak kal n \ a 

demı Ur kıı 1 
Vıchy Berbnın h znıet.ne aırmi• aata ık ve tecav ız h rek tlerı çık r 

- tır. Vıchy bu nııreketıne aebeb o la. jaıra çal ı ımaktadı 1 r Bu maksı:ıd-
'- S d a. Sovyetler layyarel rde 

( Bqtarafı J inci pyfoda) 
Lcşobbu IC't yapmı ı tdır. En ... r 
tankların da )m iımıle 8 la 12 

parçalan dahil degilJir. tırılmıye.: , '1 k n 'ak 
Bu vaziyette; bir taraftan mu - de ;;u ce· ab: \ .m•~t r. 

anam in an yığınına ve teknik va- cAlm 11~ u"ı::l evvı:>lc~ sıp. rış e. 

edilen tanklar 
Tayyareu'ı m;z, Dv r.sk ve Luck 

ve Sludsit ıstikametınde, düşman 
tinkların:ı ve motörlü cüzütanıla
rına ağır darbeler indırmektedir. 
Tayyarelerimizin ateş;, gittikçe 
d h ıhhatl! olmaktadır. B.r gün. 
de yalnız bır filotılla, 27 d:işrnan 
tan'kı tahrbı etmiştfr. 

E.irler •e r .. ariler 
Bırçok Alman eSt:·lcri ve fira • 

nlerı, bu harl>dcn fcvkalad yor. 
gun olduklarını ve cebır aıtında 
çar.pı.ştıklnrmı sbylemektedır. 

Esırlerden .~ ohnnn demıştır ki: 
Kurşunu dızılmek tchd·dı bt7.İ 

çarpı.şmağa meobur etmektedir. 
Alınan milleti harbden, açlıktan 
ve ıztırab'a"c: .ıı b lk'n "aziyPtte _ 
dır. Almanlar, Sov) etler Bırl ğme 
karşı harbc;tr:ıck istcm',prlar. 

Moakovada tehlike ifll!'eti 
Mo kov l (A.A.) - Bu sabar 

erkenden saat 1.50 ö Mo ko\ adn 
hava tehhk2 i.areti verı mı ıir. A. 
ıann 2,45 ~ kaaar sürmiiş•ur. Hiç 
bır hudıse olmamışt•r. 

GO yaıına kadar olanla r lüzmete 
çağırıldılar 

.. ı ıA A. ) - D N. B.: 
Ncvror • ' .. . t i Press'c :Moskovf.dan 
.ın;socta e d 1 h . . d. ~ine gore J .cnıngra , .a u 

bildırıl ~·ıe 60 yaş aracınJaki bü
h.man 1 _ı. ~ ,.c 16 ile 45 ya§ aroı. 
tün erkek e. . Len ngr;ıd ve C'i. 
smdakı karlm.'ar. ı~rı ıslch et -
varındakı ı:.tıhkat~ BırhlT hüku. 
mek uzerc So:I ,.,. eh~mete da\ et e. 
mctı tnrafırr nn 

dılmıştir. o-=---""""'-----
Bulgar kara 
Sularına mayıı 
Döküldü 

_ Bulgar 13 nıı-Sofya 1 ( A A.) 
sunu teblıı(: ula 

Karaden•7.de Bulgar kara ~ -
rın 2 T('mmuzcl.ı saat 24 de nıaY~ 
d k lcıc ıd'i'. Ecn"bi \apurlar nı. 
hııyet saat 16 ) u kadar kar 1 la
rında e ru fer edebilirler. ~~ 
sular gırmc-dc l 12 sant cvvf'J ınu
.aade almak lazımdır. 

ra... ovyet ıplomatik h .. yetile, ıutJe caauala r ve 1 dh ı " par ' -
Sovyet konsoloıılu!darı aza ve m e. d inncktc ve bunl . bu'ı.k!•n::r ın. 
murlnrının devletin nizam ve nıa - vuz hareketlen or, ıuz..., ctn•ck u _ 
yişini ıhlal eder mahiyette fonliyette zere memleket d11.hılınde oıuran _ 
bulunduklarını ileri sürmüştür. janlarla ve yahudı komunist h iki 

Böyle bir kararın Fransız mille - t~masa geçme~t~dı~. Bu ajanlaıın 
tinin aleyhine netice vereceğini söy b~rkaçı ele ~eçmlmış ve teşebbııs e. 
}j B Lozovski kahraman Fran. dılen tecavuz hareketlen cezalan • 
sı~e~ill~tinin bu tedbirle hiçbir ata: dınlmıştır. Yaş ehrinde, ~vlcrderı 
'- l d w ·ı· 1 • 1• Alman ve Rumen ııskerlerıne ateş 
.-ası o m.a ıgını ı ave e mış ır. . . k 
.... ................... . ............... .... ... ...... eden 5-00 yahudi - koınunıst ur -

[Dü~ünceler] şuna dizilmiştir. 
T - Sükun ve nizamt bozmağa ma -

Yemen çöllerinde 
yatan Mehmed 
müsterih olsun! 

Resmi tebliğde okuyoruz: 
Muharebeyi yapan de,·let Fran. 

su:, balyan, lnailiı:, R us, İspanyol; 
yahud Alman. 

Dövllfün en ıiddetli zamanında 
alqin en öldürücu,üne kartı saldı
ran Afrikadan getirtiln·iı bir zenci, 
Asyadan yakalanml.J bir biçare:. 

tuf bütün t~ebbüslcr, hemen ma. 
hallinde insafsız bır surette tenkil 
edilecektir. Nizam ve emniyeti ih
lal eden unsurları z manında bil -
dirmiyenler, bütun aılelerı efr dıle 
birlikte kurşuna dmlcccktir 

u-

Stalinin riyasetinde 
bir müdafaa 

komitesi teşki l edildi 
Niçin eeldi, ned en &eldi, dilini Moskova, 1 (AA.) - 1 

bilmediği bir ordunun içinde hangi jansı bildiriyor: 
a-

saye ujTwu:la ölecek? Atwalın fevkuludeliğı dolayıai-
~uz, ı.Öyliyeme2, bir dü,ün- le ve vatanımıza hnınıınc bır su -

ce&ı var 1T1ı1dır, bilemeıainiz, olsa rette tecavuz eden duşmana mu -
d a kendisinde kalacaktır. kavemet için So\ yctler Bırlıgı mıl-

20 ncİ asrın :en adamı y•ln ız letlerının butlİn ku' vctlerını suratle 
seri halinde tank veya tayyare yap. seferber edebilınek maksadıle Sov
manın u-dünü bulmadı, ayni za. yetler Birüği yuksek , ovyet mt"Clı. 
manda kendi kanını mukaddes bir sinin riya.et divanı, Sovyctler Bır
ernanet teklinde saklıyarak lct-ndi liği komünist partısının merkez ko
gayesi uğrunda b ıkasmın kanın ı mıtesı \'e Sovyetler Sırlı 'I halk 
kullanmanın yolunu da buldu . komiserleri meclµıı ıışağı<fal.ı hu -

Biz 32 senelik Hamid idaresinde suslnrın tenunını luzumlu addetmış. 
bunun aksini yaptı k. Yabancının lt"rdir: 
kanını besliycr k çoğaltırken Y c - 1 - Bır mud fa komıte i le -
men çöllerinde Mehmedin kanını kll edılm tır. Komıtc şu :zevattan 
döktük. urekkebdir: 

Cümhuriyet idaresinin feyizlerini Rt"ıs: Stalın. 
kıymet bakımından taımif e~ek lkincı reıs: Molotof 
güç olur, yalnız bir nokta mubak- Aza: Voroşılof, Malenkof. Be -
kak: lürk kanını korumak hasleti rila. 
en b ftadır. Kız.gın çölün tnfll:ı: me- 2 - Devletin butun I, hıyetı 
zarında yatan ı4id mÜliterih ola. mudafaa komıtesın~ vımlmı tir. 
bilir, çocuğu nlef hattına ancak 3 - Vatand şlurl b.ı tun pnrıi, 
Türk vatanının korunması zarure:i Sovyet komüni ~ gençlığı te kkul. 
halinde gideb:fa, ve Şefinin emir lerine ve skeri oıgaıuzm lara mu. 
verdiği gün o zaruret mutlak ıu - dafaa komitesınin kararlarını ·e 
rette var, demektir.. emırlenni harfıyen yenne gctırmck 

U. E. mec.buriyeti taJmul edılmiş.tir. 

d lga g 
n n mu 1 d f 
t l'bbüsı ı ·,,. Jo ıptı •ı l;ıuı uç 

• VK 1 d 
ytblaılrı ı:cırılm ş.t11. 

Dwıabur~ ıie R ga ara •nı.ln g _ 

nış ıbır cephede Duna ndırınC' v .... 
rılmlŞ ve l>u nehır mutca-ddid nok 
tada geç.lmıştır. Burnda <la duş -
masun şıddctlı mukıılııl hücumları 

akamete uğramıştır. 
Alman hava kuvvctler!ne mcn

su'b te~ekkıil'er karadaıu mut:a -
rebcye kai.·; bır muessıriyetle işti
rak etmı-:lPrdır. \lrran h:ı,·a te -
şekkülleı ı, Lembcı gın şar kınd,ı 
yol uzcrınıl • kısmen :ki veya üç 
koldan yuıuyerek ric•at c l('n rli.ış. 
man te kku l!('rını '.Jl)mbaı dıman 
tmış. B alı tok ılc Mın k ur:ısm. 

da muhas r.ı aıt nd bulunan Sov 
yet kıt'nhnn-ı l)k ar r kay b1 ıl 
kaydettınnı;; ve mu t<.'maai bom -

rdımanlarl.ı Rııpnın obuı· t, rn -
nda rıc°<lt halınd' bulunan duş. 

mana. hucumlar yc1pmı lır. 

Düfiirülen tayyareler 
Alınan lı:r.r.'l k!ıvvctlcrı, !:)Q\·yet 

hava kuvvetlerin~ k:ır ı ınucadc -

lede dun muhım muvaffakıyetler 
t<aydetmtst~. Fev~a adt? bır tc'h. 
lığle bıldı:-ılmı.:; oldu ~u g bı, düş -
man, 30 H ızırnnd.l 2'/) tnyyarc 
kaybclmı~ l·. BunHu dur 216 sı h;ı 
va muh rebt lrrınfo dı•şıırulmuş.. 

tur. 
Bnlıkçd ır yarımndasının ce>nu

bun-da, bı r So,·yct torp do muhı L 
bı bomba ı!o bat rılmış ve dıger 

b r torpıdo muhr bı, agır hacara 
ugralılmış• r 

3 küçük muhas.ıra çt>mberi 
Berlın l (A.A ) - Bugün as. 

keri kaynaklardan D. N. B. ye bil. 
dırıldıgıne gör<'. şark cephc inin 
merkezınde Bıalıstok'un şaıkınd 
kı buyuk muhasar çembt>ri, şimdi
den üç küc;uk muh sar çemberine 
ayrılmıştır. Bunun neticesinde, bu 
çemberlcr içindeki Sovyet teşc:kkul 

!tm gittikçe daha y ktndan sıkıştı. 

rıtmakta ve imha edilmektedir • 

sıtalara, diğer taraftan ucubucağı . 
gelmez toprak geni~liğine malik dılıp parala,.., .veıılen ve meml<.' -
bulunan bir Ruııyanın mağlub ed L kl'tımize get ı lcmtvl'll vnp rlar 
lebilmeainin ne dP.nıek olduğu pek tamamen hal edı.mı t r. Va -
~lda t,:aaav~ur cdiJmeğıe muh • purlnr ıç n vc-rılen p:ıı .. lar v • ( ız 
fi ...:!/!ditr· Bö,,ı., bir kuvvetr kar- lerı tam~. ıC'n t..ısf) o: hlılmı •. tır. 
ı · ._~· .-çen ~..... • um o..,. kabiliyoti • e kall"ftak...::!; BınaC'nrıl 'Yh Alman\ ..ıd.ıkı va • 
AV.~panın muhtdif küçuk millet • purlarılmı n d nız 1.ıc.ırd fılo • 
lennm buna ilave olarak meydana muza UAv ı m v uub h d •ıl _ 
attıklan kudretler, tarihin fİmJiye dir. • 
kadar hiçbir bakımdan kaydetme • «Dcnizjoll rı vapıırJnrında kö.. 
diği mülhit bir kartıltıtınayı mucib mur tasarru(u ıçın bır kırar nl n. 
olmaktadır. Muharebenin ağırlıg ı 
i&ter bir tarafın, ister diğer lllrafın dığını da bı~ıyorsunuz. Bu kurnr~ 
lehine temayül etsin; binnctice gore vnpuı lar:m• 7d~ <.>kcın0111·k 
müstakbel dünyanın bu netİc<'den urat temin cdıl<.'C'<'k V(' t r.f lc-rl' 
fU veya bu tekilde müteessir olma. halel gclmC'mck şartılc- Y p SC'ak 
masına imkan yoktur. Bu harbe kömür tn.,nı rufuııun :\uz-le f:ıC tu
bir devler harbi demek hafi değil - tnı ı süvarı VP mnkın · tlC'r<.' l> r ... _ 
dir. Bu harb, büttm bir cihan rnu. k!lncaktır. Dclll2') ollarınd ı ta bık 
kadderatıru tayin rdecek çok derin cdıl<.'n bu l·urar n D v!ct ne rr r -
ve çok fUmultü neticelf're varan 
ve pek çok asırlarda misli nncak yo11anna du te mı!· mü na b o -
görülebilen çok kanlı Lir davadır. riılmii tür.> 

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

Sabahtan Sabaha : 

Spor budur 
işte! 

yapmalı ve en a§Ağl kırk defa pa· 
rqütle aH yıp paratütçü V\' ikası 
almıyan gence futbol oynatma • 
malı. Bu itle tabii ılıhi muayene 
usulünü tatbik etmek gerektir. 
Çünkü bazlln futbol oynıynbileu 
ıencin hava lazyikiue karıı mu -
kavemeti az olabilir. Hos hu ka. 
dar yalınkaı gençler futbol da oy
nıyamazlar ya. 

Bu usulü beden terbiyesi mü _ 
rLlJÜl kalesi yapalım. Futbol gibi kelleflorine de ta\bik ettiğimiz 
ı:n~lte en çok re~aç. bu~~n 1 takdirde birkaç ay içinde nıcmle
cem ı spor.ı kartı allelız.mı mu ·ı kette otuz kırk bin sağlnm para.. 

Eğer Türk gençliği için esaslı bir 
ıpor ıubesi kurmak istiyorsak hiç 
geçikmeden derhal r;İtndlara bir p.ı 

dafaa edenler kısmen haklıdırlar. ··ı ·· k nd i kendin t• • 1 
B. • fu b l h ı· l . . fu çu e e y ışmış o ur 
ızım ı o ev~s ı genç erımız Böyle çevi'c. aticl bir paratütçü 

bu sporun alfahesı, tcınehatı ma. ordusunun ne müfıim ku\'v t ola
yası atletizm olduğunu bilseler de cağ101 izaha hacet yok. Türk genç. 
b:Jmok istcmczier. Çünkü futbol 1 ıcrini öyle yt'lİştirmeliyiz motör
bir kere moun olmuştur. 'Bu moda den anlanııynn, dirclu· ~n kul _ 
lavsayıncayn, hakiki spor menı - lanmıyan, para~ütle atlamıyan 
lekette nt tıl:ncayn kadar bu genç knlmamkl, 
düfkünlük devam edecektir. Fa - Geçen harlık bu harbin arası 
kat oıademlci &por iti ri resmi lef yinni yıldır geçen hnrb bir siper 
kilata alınmıştır, mademki devlet harbi idi. Bu harb hir hn,·a ve mo· 
bütçesi beden terbiyesine mühim tör harbi oldu. Yirmi yıl sonra ne 
yekunlar 1tyırrııstır. Bu masrafı olacağı meçhtıl O halde hiç ol _ 
hem gençlı1ı: heı:n ı:ncmleket he a- mazsa bugüni.ın icablarına rad.ka1 
bına daha vemnlı yapmak için tekilde, yani kökten uymaktan 
yannın ihtiyaçlarına göre hazır - bıqka çare vftr mı? 
lanmal.ıyız. Bunun için de dediğim . '7l. J. C l , 
aibi ~ stada bir paraıüt ku1ew '--""''" an a,,,~ 



Ahır kap teneke 
ma~lle eı: kalkıyor 

de ve Barbarosun türbeaiwle heye-
.__ ... .,~•·i Modada ka,.k J , gece 

•izde iner ala J'ADll• 

Buralarının isi_. 
hleili11e bütç,nwHM 

bin lira agrı 
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(Memleket lla~erleri)/lsonPostal S P 0 m 
izmirde Yenı· Erzurum "uruıuuor 'iki.yetler Dünkü kürek ve 

Telef on idaresi şebeke- 0 
/eri ıslah ediliyor, ve htiy&elar yelken yarışları Yeni ve büyük inşaata bir ay içinde başla-
hatları genişletiyor. Karab· 1 t b 1 ntyor, iki sene içinde şehir bambaşka ıga - s an u 

bir çehre almış olacak vapurlarında yersiz 
n 

Yarışları Cümhurreisimizin refikaları Bai 

Söğüdde koza satışı 
hararetlendi 

l<OCAJ'.<..~ ~: ........_.'US ..... U_F 
lst anbula çağırılan pehlivanlar 
Sultan Hamid; pehlivanlar ocağı le kolu incin<li. Bizzat, cnmbazbaşı 

yerine daha ziyade zapturapt al - bu incinme hadisesini bana şöyle 
una alınmış bir mYcsseıe vücude anlatmııtı: 
getirmişti. - Araba, göğsümd~n geçerken, 

Yazdığım gibi, bu müessese Türk kolu"mun bazu kısmında ılık bir 
}erin bilmediği sporlara ve cambaz- &Uyun akar gibi hissini veren bir 
lıklara aid hünerlerdi. hadise olduğunu duydum. 

Almanya impuatoru geldiği Cambazbaş•nlıı müruru zamanla, 
zaman, Maı·a11haneye ınenırub olan yava.ş yavaş kolu fenalaştı. 
cambazlar imparatorun huzurunda Nthayet: kangren oldu. Ve 
t\İrlu, türlU hiinerler yaptı. Haydarpaşa hastanesinde ameliyat 

Halt, cambazbaşı Rıza bey, a - olarak; o canını kol kökünden ke
yaklnrile din•ck!eri iizerinde köprü sildi. 
kurarak göğ!IÜne koydurduğu iki Cambazbaljl Rıza bey, Türkıye
yüz okkalık bir kaya paıçasını bal. ?e ~eşruti~et i.~:ı~. olunur ol~nmaz, 
yozla şakirdlerine kırdırdı. Ve ge- ılk Jımnastık klubunu açan hır znt
göğsüne koydurduğu kalasların ü- tı. 
zerinden saray arabalarından birini Ben, bu klübün mensublarında • 
atlanle ve arabacısile beraber ge. nlm... Klüb Sa.natyayn giderken, 
çiTdi. Etyemez caddesi üzerinde bıılunu. 

Cambazbaşı Rıza beyin bu zor yordu. İsmi cıZorhaneıı idi. Sokak 
aver hareketleri imparatoru hay - kapısının üzerinde büyük bir uhal-
retlere düşürdü. tem resmi vardı. 

Sultan Hamid, Cambazbaşısına Bunları nakl::tmçkten makasa -
nişanlar, ihsanbr yağdırdı. Alman- dım: mevzuumuza teması olup da 
ya imparatoru nişa:ı verdi. şimdiye kadar l..aydedilmiyen bazı 

Rtza bey; İmparatoru" huzurun- kıymetli spor !lareketlerimizi tes • 
da yaptığı zorlu harekP-tlerin tesiri. bitten ibarettir. 

bir usul lnönü de bir motörle talCb ettiler 

Camba:zbaşmın bir de kitabı var 1 - Bura.dal... davet ed.iyor ... Doğruca Yıldız s=;;_ 
dır. Jsmi: Jandarma bu laf üzerine derhal rayına gidec:eksin... Defterdara 

El ilmi idman fi sıhhatülinsandır. emir veıdi: git, yÜJ. altın al,. yol harçlığı yap!. 
Bu kitabında: cambazbaşı, sul • -Vali paşa &eni istiyor, heıııen lbrahim pehlıvan, şaşkın, şaşkın 

tan Aziz ve sultan Mecid devrinde ı' bu geceden E.dirncye hareket eti· elinde paralar. yanıma geldi. Mese
gelmiş, geçmiş pehlivanların men- Zavallı l!.>rahırn pehlıvan neye leyi anlattı. Hıç bir mana vereme • 
kıbelerinden bahşeder. Altmış, yet. uğradığını şaşırmıştl. Vali paşa ken dik··· 
miş sayfalık kijçiik bir eserdir. disini neden istiyordu. Jandarmaya Eğer~ gür:ş için ç;ağırıyoısa, ma-

Cambazbaıı Rızl\ beyin hünerle.. sordu: . . nasız. hır çagırış olurdu. Çünkü; 
rinden sonra, İmparatora, başpeh- - Oğlum: ne var'? Ne için ıstı- lbrahım pehlivan yetmiş be_ş yaşı-
livanJanmızın güreşleri gösterile - yor acaha '? nı bulmuştu. 
cekti. - Bihniyorum: beni ka~a .kay. ..Ne İse; lstanbulct yollandık ·· · 

Sultan Hamid; ~hlivanları unut. makamı yolladı. Ve şiddetlı bır e- Koye gidenlerle de çoculdarına 
muştu. Aradan seneler geçmişti. mir verdi. Sen yola çıkmadıkça ben harçlık ve haber yolladık ..• 
Mabeynciaine sultan Aziz devrin • bir yere ayrılmıyacağırn. · • İstanbula geldiğimiz zaman işi 
den kalmış pehlivanların isimlerini Birbirimize bakakaldık, kahve- anladık, ALnıanya imparatoıu huzu. 
yazdırttı. Bulundukları vilayetlere hanede bulunan köylüler de şaşır- runda başpehl:vanlr güreş tutup -
latanbula gönderilmeleri için emir- mıştı. Ne diyecek idi~'? Vali emri caklannış ... Bu meyanda Aliço da 
ler verdirdi. idi bu... Sonra ~a Jandarma baı,ı gelmişti. 

Sultan Hamid; pehlivanlık nedir ucumuzda dikilmış duruyordu. Aliço da; İbrahim pehlivan gibi, 
bilmediğinden, ihtıyarlamtş, çök - İbrahim pehlıvan olduğu yerden yetmiı,ı beşlik vardı. Fakat: ne yalan 
müş pehlivaıılsr da bu meyanda kalktı. Eve doğru yürümiye başladı. söyliyeyim, dinç ve darblı duruyor. 
İstanbula geldi. Ben de berRber gidiyordum. du. Halbuki; lbrahim pehlivan iyi 

Zavallı, Koca İbrahimi de Vize. Eve geldik, yeni elbiselerini gi. değildi. 
deki köyünden yakalı:rarak getir- yindi. Ve atlara binip yola çıktık. Aliço ile Tophancd·e buluştuk .•. 
mişlcrdi. Yolda ban& soruvordu: lbrahimle Öpiişti.ılcr, koklaştılar ... 

Meşhur merhum sarraf Niyazi - Niyazi, ne dersin be} Neden Şundan bundan bahse başladık 
şöyle anlatıyor<l~: istiyorlaT acaba). Anladık ki, sultan Hamid, Aliço ile 

- Koc?ı ibcnhinı,.. misafir git - - Ne bileyim ustam} Koca lbrahiınj tutuşturncakmış •.. 
miştıim. Bir gece \köy kahvcıtinde - Muharebe falan mi var ne Hiç kimse çıkıp da padişaha deme-
oturuyor.duk ... .:\ılı bir jandarma dersrn'? miş ki: 
telaşla köye girdi Atların nalından - Belki del - Efendim; sultan Aziz pehli-
kıvılcım çıkıyord•ı - Çünkü: muhaTebe olursa, biz vanları güreş tntanııyacak derecede 

Belediye fen ı:ıleri mi.ıoürlü~ 
İstanbulun muhtı:hi semtlerınd 
'ki sinema~arJa bir müddetten 
yapmakta olduğu kontrollıı.rı ık 
mal etrlliştır. Bu kontroılar ea 
nasında, İstanbul belediyesi hu,J 
dudları JahiJnioe ır.evcud 47 sıne
ma birer bir~r gezılmiş, ınakı~ 
ve sinema salonıamıın z:ıb:tııı be
lediye tai ,matnamcsindeki hu'kuJll 
lere_ uygun olup olmaıl.ğı tctki1' 
olunmuştu:. Kontrollaı-chı Emınô
nü mıntakas•nda 3, Usküdarda ı, ..J 
Beyoğlunda 2 ve Kadıköytlnde bit 
sinemanın yangın tchlıkesınc ~a

ruz bulunduğ1ı ve diğer bazı ted
birlerin d~ alınmamış olduğu ga. 
riilmuştür. Bu sine•na'arJa ıazı• 
gE'!en tadılat.n yııpılması ve :cab 
eden tedb'.rforin alınma~;ı için iki 
ay müsaade verilm•ştir. 

PERDE ve SAHNE 
Aylık Sinema ve 

Tiyatro mecmuası 
Tem muz sayısı zengin 

resim ve yazılarla çıktı 
Kahvehanenin önüne gelip atin- leri çağırırlar gizli talimat verirler ..• ihtiyarlamışlardır. Bunlar meyda-

dan indi. (çeri girdi Ve sordu: Malum ya, biz bıı•aların eskisiyiz, na çıkıp güreşemezler ••. Yeni ye- ..................................... -.~ 
- Koca lbrahiınin evi nerf'de? ihtiyanyız. .• ~en başpehlivanlar var, onları se- Son l'osta Matbaası: 
Bizde. İbrah;ınle bir köŞt-de otu- Uzatmıyal ım Edirneye geldik ... tirelim... .4 - - Ser ..,. 

ruyorduk... Jandarmanın bu te - lbrahim vali paşanın huzuruna çık. Kimkime, dumduma ••• inde Neşriyat Mu uru: ım Rapp 
laşlı seıleni.fiııe ıaşırdık ve, cevab tı. Şunlan söylemiş: edilmiş yal. Bir daha, kim itiraz e.. SAH1811EKi: S. Ragıp Elıl8Ç oJ1i 
verdik: - Zau ~ne, ae~ lstanbula debilir) ... (Arkuı var) A. :&ktem UŞAKL1 



., 

Hikaye: Falcı ka_dıılın_ ~~ran. B~~g!~~J 
. ... 
içki aleyhtarları 

(Bqtanfı 5 inci sayfada) ne salahiyetle batıl ıtikadlarla ten, gulebı1m. Fakat bu keyfiyet, jik bir intibah yaptığına iaanmak (........,. 5 inci aayfada) gayet basittir. 
kadar <i:ı doğru söyledi: cSeni mesul oluyorsunuz? bu adamın bu kızı alacağına kat'i- bir hayaldir. Sarhoş evveli geve- Geçen gün ankette içki taraf.. Burası Amerika değildir. Ba-

r hayal sukutu bekliyor, istedi. Kocakarı Çikareva: . . . ye~ delalet etmez!. Loskunof ışine zelqmeğe başlar. Yavaş yavaş dili tarlarının biri şöyle diyordu: Bıl- rada yaşıyanlar ~rikan da biç 
n ~l.ma.yacak!• -:- Yan~lŞ'.llı:!. var V~s~lJ ~hı. gelince!. Bu a~ aldığı ~ alıJ'laşır, ay~a kalkar kalkmaz mem kaç seneJenberi her akşam değildir. Burası Türkiyedir. BU-
Biletçı kız, aflıyarak: povıç, dedı, ben batıl ıtikadlaı·la malftm!. Ha1buki karısının uze- müvazenesinde güçlük çekmeğe bir doksan altıhk yuvarlıyormuş rada yaşıyanla::.- da Türktür. 
- Namussuz herif beni aldattı. meşgul olmuyorum, bankada ha- rindeki kürklere, elmaaiara bak- başlar ve nihayet küfelik denilen ta eene bir şeycikler olmuyor- Am.erikaiılar şehir sokaklarm-
eınek ki bütün ma~dı ~~re~ demelik ediyorum. Arasıra konu sana!. Bunalr nereden olabilir?. hale gefdiği. görül.ür. Sarhoşluk muş ... Eğer bu vatandaş rakıya a- daki haydu<ilannı bile ortada 
ra bekle~e.~ sayfiye bileti te~ ~unun parasız olarak falına Devlet pa~·ası çaldığ_ı apa§iilr!. daha ileri ~türülürse etraf aza.. lı.şmasa idi kendisine bir ~yler 0- kaldıramaz!cen içki kaçakçılığım 
atik etme:.t imtt!... bakıyorsam da, bu jfin lrılnl!leye Eh, ıbu işi yaptığı iÇ:n ona tetek.llann felcinden başka dahili aza. ·ıacak mı idi? nasıl kaldırabil:r. Buna imkan 

Loskuno!t:Jn karısı resini alçal. bir zararı dokunacağım zannet. k~~ edilecek değildi! .. Tabii günün lar ~ b~assa kalbin _f~lce ~~a- Taıbiatile. hayı~. Çürıkü: __ D~- var ~? Bizim .karlı da~ b~şları.. 
miyorum. bırınde h_aps:ı tıkac.aklar!._ Karısı. ma.cn ile tnsan raşeler ıÇjnde olur J yada ekser.yet'. ıçenler deg1l, ıc- mız bıle Amerıka .şehırlerınden 

- Biltyor musun Polema, de- Ev müdürü: bana gelı~ ~e'. ~lıye. müfett:ışle- Morfin alanlar ise eriyerek,, miyenler teşkil ettiğine ve bu m- daha emin v~ tehlikesizdir. Çün-
, benim de içimde bir üzüntü - Bunun zaran şuramnda: Ba- rının geldığmı soyleyınce, koca.. küçü.lıerek ve ko:kunç derecede sanların da içmemekten müteve1- kü: H:ükfunetimiz kaçakçı değil, 

ar . .Bugünlerde maliye müfettiş- zı geri kafalı insanlar sizin bu ha- sını lbekliyen akıbeti derhal ket-- ~eşerek hayatları sona erer. lid ru.j>ir şikayetleri bul:umnadı- kuş bile uçurmuyor. Sorarım si2 . 

· gelip kocamın müdürü oldu- reketini.7ıi sihirbazlığa atfediyor- fettim. Bu 'b"l . ,11 . . h t ğma göre bu vatandaş ta pekala Nöbet bekliyen bir Mehmcdciğln 
k.ooperıüC.ın hesablarını teftiş lar .•. Yani, sizin bazı şeyleri ön. Vasili Arhipoviç yumupyarak, lıklı gıdı jerın neslm. ~~n 'ht~s a- ~en yaıtı,yablhrdJ Ufak bir (Y~ah hernşerimi dediği yerden 

-JE!Cel[lı · ı Za k be · . ve e enere o a~ı ı ıına- ~ r · · . . y. y .... ennış.. man pe aca. ceden ha r vermenızı, esraren- sordu: li ~ Jru tlid·.. -ıı afih , hesab. h<>n..,, babayıgıt geçmege muvaf.. 
. ı Ail . . 1ru ift' J . L...-. k tl -~•.-a.:. 1 ilmi , yva vve l!. u1.aam ,n. -.,.. . 

·· a:ı msanı ru ıra an gız X~ uvve ere ~yor ar. - Demek ki ik 8f .. :s:ar~ sanda muhtelif nesillerin tohum- Günde doksan kuruştan bir st- fak olmuştur? Hiç değıl mi. Mem-
orwnm!. Ben de gı<ilp JU koca n~ansın:. ·..ı..--'L.IL ,,_

1
__ b"L da~anarak, k ps o OJ~e ara lanıun bulunma&? ve tabiatin dai. nede 326 lira 50 kuru~y~ilfarz. bu leketiınizde içkiyi yac;ak etmed~ 

arıya bir fal baktırayım!. - .. ı;:ıe'u ıt"JJ&UJ& .LAHUı ı neti<:eler çı arıyorsuı.r.. mt ·yileşr ~ alıfruası bakı- hal 30 sene devam ctt1gı takdırde evvel muhtelü memleketlerdeki 
Loskunofun şişman karısı, a~- mem, ded~. - Evet oğlu.m, e:·e~, işte o de. ~ ~~~~~ ç ferd "çi mu- 9855 lira eder ki koca bir servet- i~ yasaklarının neden muvaffak 

hTcU'aık C.ılcı kadının yanından - Şu hald.~, ev müdürü sıfati- diğin şeye bakarak ıstikbali kelfe- ~~'-ank , ıpkl bear abe 
1 ~lleri tir. 1.lıtimal ki bu vatandaş bu ka- -018.madıltlarını bilmemiz :tazım. 

"''-t K d" · · ı...-'l..t~..:~ la · · d. ıHIA.Aa oıma a r r n..... b d .. - - B sakl aff k l 
••.l!. ı.. en ·.sın. lR:;'l!..r=m:.·ıue o n le, 'b~~ ~atınızın sunıu soy_ ıyorum. . i in .. 00P. yüz zararlı değildir.> dar parayı ir .. ara .a ~nu~. so- dır. u ya arın ~uv a. o a-
biletçı kum yaruna gelerek: lemelisıoız ki ben de tmnn:. apar- - Bana. bak Çıkareva: Sen şu ç yu nuna kadar goremıyecektı.r. Oyle mayışlarının tak bır sebebı var. 

- Sorma ~a gelenleri. Po.. tımammır.n ~ kafalı imanlar;.... işten gel vazgeç!. Bili)'l)rsun ki bu • Anlıcrra olaı711calmunu:- adamlar tanırız ki: Günde ancak dır. (Bugün kanunu çıkarıp yarın 
letlka, dedi.. Eooama hapishane na izah edeyim w ortada slıır- grbi şeyler yasaktır. Sonra seni dan iti. C.: 80 iliı 90 kuruş kazanabildikleri içkiyi yasak etmek). Halbuki in
çıktı!. balık fala-n olmachlun anlatay-.m. haber ve\'mek mecburiyetinde ka.. c- İçki yasağına taraftar de- halde bu paradan kend:Ierine her sanlar içkiye alışırken bir defada 

Kadın 'buNarı s.Oyledikteıı soa. llıfese.il: Şu Deırgununnın jfni. şu lırım. Maamafih ne olursa olsun, ğilim. Eğeır bu iptila.yı azaltmak akşam hiç olmazs:ı bir otuz altılık hemen damdan • .fü:jar- gibi daha 
ra, yükaek: sesle ajlaıaala lla§ladı. Lnlllmnofun ~ bktlacaf;mı na. yaman faı.:ı bakıyorsun, doğrusu!. ist.iyusaik, ~a tedbi;rlere baş ahr, geri .kalan 50 kuruş evde ilk kadehte alışmamt§l.ardır. Ya.. 

Aradan YJ!1Jll dört saat geçme. sal oJdll da ftkmmdan ene! tı.a- Şey, ibana bak: İster psikolojiye vurmalıyız. babalarının yolunu bekliyen :ki v~ yaıv8!} alışılan bir şeyi ter'ket-
de-n LJ>skwı.oiD hapıe tıktılar . .Bu ber verdmi%?. bakarak, iste:"', ldğıdlara bakarak: Yaş haddi tayin ederek, gençle- üç yavrunun yiyeceğıni mi, yoksa mek te elbeite yav~ş yavaş olur. 
havadis yıldırım süratile bütün tcoeakan Çikanva mütevazi Bizim apartunamn badana ve ta.. re her türJü alkolü menetmeliyiz. lime lime olmuş üstbaş ihtiyacını Mesela iıçki yasağım. dört beş 
41&lartı.manuı içine yayıldı. Artık bir eda n~: mir işlerim vaktinde bitirmedl. Sarhoş olup, başkalarına zarar mı karşılar? Memleket halkını sene gibi bir müddet içinde tatbik 

herkes, kocakarı Çikarevanın fal- - Ortada ne bir esrar, ne de ğim içn bana bir mes'uliyet gelip iras edenleri şiddetli bir surette gündeliği üsfüste yüz kuruşu geç.. etmelidiı' ki muvaffak olunabilsin. 
~ ustahğından bahsediyor. bir sihirbazlık var. Bence mesele .gelmiyeceğini bober verebilır mi- cezalandırmalıyız. miyen insanlar teşkil etmektedir. BtrgÜD. içkiler içia afiş ve reklimı 
du. kocakarının şöhreti, kendi peı'k basit: Evladım, sen hiç şu bi- sin?... Bu m.üeyyideierl'? bir takım Bunların arasında içkiyi taJ:njm yapmaktan vazgeçer, bir müddet 
m.halleslni aşmış, civar mahalle. )etçi kızın yüzüne dikkatle baktın Kocakarı, dikkatle e!V müdü klmselerin içltiyi iptizale uğrat- etmek bir cinayet olur. sonra da ci~ ve nevilerini ortadan 
lere &irayeı ~tmişti. mı?. Böyle çopur suratlı bri kızı rüne 'baktıktaıı sonra: maJarma ı;ed çekmiş oluruz kana.. Hem öyle blr cinayet ki ınak- kaldırırız. Bırk.aç sene sonra rakı 

B:u h~ •f!V miidürü> Vasili kocaya kim alır? Sonra, üstelik - Evet, mes'uliyet geleceküı, atindeyim.> tulü bir millettir. satılmaz, bir de göı-W:üz ki metod.. 
A.rhıpo~9\n dikkatini çekti. Me- kırkına merdiven dayamış!. İlanı dedi. Bau kimseler içkiyi yasak et- lu bir çalışma sayesınde beş altı 
~leye resır.en müdahale etmek qklara falan gelince, tabii ilanı _ Fwt bazı mazeretlerim var. rette seni de mes'ul edeceklerdir. menin müşkülatını gözlerimizde s7ne ~ıncia içki denilen şey 
lüzllmunu hissetti. aşkederle!'". Mevsim yaz!. Herkes Objekti!f. zarl.a'et1er oldu. Bak, söıüme mim koy!. büyütmek isti.'yor ve kaçakç~hk kimsenin farkına varmad~ kalk-
Akşam ?lunca kocakannlfl c - sayfiye biletleri için birbirini kı _ - Şimdi kimse mazeret dinle- Ev müdürü, ensesini kaşıyarak, yapılacağından dem ~up m1sal mış olur. Buna. ne. tıryakıler, ne 

~ına gttt:. Otunnaksızm, sert rıp geçiriyor. Sıra beklemeden miyor! ister fala bakarak söyliye. d:üşü.nceli blı eda ile ve ağır a.. olarak Amerikanın bıle tatbık de akşıa.ınc!lar hıç kırr.se ses çıkar. 
bır eda ile: . kızdan bir bilet koparmak. için y:im., isterse11 şu dediğin şeye ba- dımlarla kocakarının yanından edemediğini iler1 sürüyorlar. maz. Fakat yalnız içkiyi menet-
.., - Vatandas Çtkareva. de<H, sjz kim olsa kızın yüzüne, muvak:ka. karak söyliyeyim: Muhakkak su. çıktı. • Ha.ıan Ali Ediz Fakat onlara ver!lccek cevab meyi istemiş <>lalıın. 
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Beıı sihir~, büyüye jnaıuril'l'l. 

iski bir do5tum vardı; çocukİ~ 
~uz, gençlığımiz, ihtiyarlığınnz 
h r~er g~~mişti; merhum m\l
f arr_ır Süleyman Tevfik ... Bu zat 
~l l§lerile uğraşırdı. (Seyjd Sü... 

YinanüJhüseyni) namHe bu hu
susta (KünzüHıavasj vesair bir 
çok eserleri vardır. 

cJıb"'k:erler. Hem hoft<ının dediğini 
yapmazlar... Keramet bende de. 
ğil; o tenine yazdığım dualarcla ... 
Aşkta kazanmak ister misiniz? 
Vücudunuzun yedi yerine dua 
ıyaz.dıraca1:csınız. Böyle i:ırrJerle 
uğra.şan bl~tcr; fani insanlar değL 
liz; dünyaya gözümüzü kapamış 
kimseleriz. 

* Süleyman Tevfikle BeyazıGda 
biır idarehane a-çlDlfbk. ~li:m iBu vak'a batıa bir çığır açtı: 

.Faklıt .lılıaırh Pl'elalles. vü<.udunun yedı yerine dun işaret-

k_.ri•P .. ~-- Falcıhk ve büyücülüğüm ~;;;·:::ü:~:m:::,~::~~ 
._....,.~~ denildiğıni bu attan s6m-~ ~ ~ lııl Sevdiği adamr k~ndıne cezb ve 

-*darik öğrendim. misin be ye.':T"! ~·= ._ u.ç; ••• •ftmn ima 'Wll' ... Bar feYe tahamm~ e..lçocu.ğ;ile beraber yüzüstü bırak- hasretmek hülyasile nice ge~ç 
Durur rtllıyum?... nıulda vat~hi hanımlardan a.. .-rımm aö •• R'aka\ oatiı.me llUf. EYleameğ~ ka~lŞIIUi... kızlar vücudlKm! eseri ce:dıd ka. 
Derhal Ntırnosmaniye?e lm· damakıl~ı bı~. ~ayak yersin . .Ban:ı nem, babam, doktorıa'; kimiıe.,... ~ beraber - Vay ~his herıf vay ... Val- ğıdma çe-r11tmıeğe razı! •.. 

dükkan kırai&dım... S~leyman I~ pn k&!çük han~dan bi- reaaz olamaz. MethüS.:nanızı ;::: CffJI& ft ~~ ~ ~ çalarım Kim bilir; galiba kazandığım 
Tevüğin !evhasın:ı ınüşabıh r kQC?- n bır ~a~tı. Az daha_ Zaptı ye kapı- tim... Umiciım yalnız sizsiniz ... Beni kovdu ... AJı.. Hocaiit ·~.i:!~fft:e ~ de ıitedi.. altmlan ve müfterileri~! kıskan.. 
man bir lf.vha yaptırdım: LSeyı;:i sına gıdıycrduk. Elınden kuraı.. Ben.i bu hale koydu ... En n!hayet nmet sfzda... • ... --.; ...._ .._ ...,,.,. ,..a. ... ._.~811 Jmf)ar... [Mahmud Samı; genç 
Mahmudulgazned] . . . l?ncaya kadar akla karayı seç_ elimle takdrm ettiğim arkadaşnn. Kadın· bunları anlatıncaya ka- yalvardı~ -~~- Qilldaa Jtızlan çınl çıriak soyuyor; koJJa. 

. . d ,;nde falcı- tun... al sevış· tı• an·,.._.. avınnız ben' " ' ~ •'"'1 söyı...-, 11iıiibtıet-:nc. bac!lk:lar:-na .... Sultan Haınıa evı. · ··· "" 1 • • 1 dar· dükk:An da mu§teri hanımlar- - :J:; kargalardan d d eed ,.....,,..... .,_ · 
hk, remilcilik bu gibi işler _ser. - ~na nedf'n ~t~?. . . sevsin, yaAlmı beni sevsin ... s:.ze la dolmuştu ... BeL LZaptiyef sö.. diy~ mı uy um ,ftrrnallar yafrh~k .Papya 
bestti. Nu:uosmaniyede Er~um- - Birkaç defa gıttı geldı: İşı her fedakar1ığı yaparım!. .. Ne ıs- zünü işitince atacağı zardan emin - Hayır... Akpm rüyam.ela Bir sah.ıh tam dük:Urn ~ 
ıu hocalar, Beyazıdda majrjbJ .J:; olmadı. Ufa\. tefek~ ~üçük büyük terseniz ve.rinm ... Ne istersen;ı! .. usta bir kumarba;ı; tavrile kafan-~ gördüm d~iwı. Eler bu kad.nla ken; Zaptiyt'den i'ki polis geldi .. 
ealar Tophanede 1',aslı Ara dı m~ etti: . Hali o mt>ktub!. Tam işi bulmuştum.. daki kavuğu şövle bir arkaya at- yarın sabah barışmazsan &eni Va.. [SenJ Şefik Paşa fst:yorl dediler. 
'bo~a halD kafese kuyuyorlar. · En nıhayet al~~ı aldı. c&>n1 saka. Tavuk, hindi, yumurta, para ve tım: ~ na gönderinm dersin? Aksi tesadüf; tam 0 aralık maıte.. 

])ökkinı: Yeşıle boyattım. D;ı- lmdan tutut> agaca asmalı .. , diye her arzuna tibi: Kadın!... _ Gidi habis herif dedjm Se- - Vallahi mori Fizana gönde. rilerimden de gene; bir hanlltl aeL 
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,lar astım .. · Saç ve sakal .Y~rın e.. -; Daha nu ıstiyorsun Allah- bensiz ıki siyah tavuk ister... nur topu gibf çccuğu olsu'n da bu Zile bastı; gelen odac1ya: Biz doğru Şefik. Paşanın huzmıa-
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' 
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Gazete er~ 've bütün şark. Yanıı mil!}terller büyü siJari§ fa bUlacakttm. dışında tövb:! edecek, istiğfar ede?. ğildir. Seyfi; sabahın karanlığın- anlaşıldı... Görüyorsun ya llah.. 
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lirdıin? .. Gazetedckı 0 ~abca bıl- yok. Gene o Şlrfınh karının pe_ cim .. güzehm. fakat yüzüme bak.. nin .yanında polis Se)'!fi efendi çeşid biberle !.aparı7 Fakat bazı lfcmmud Saim Alttnd4' 
mı?- Şimdı okudum. t tercüman şµıde ... Art•.ıt ne olursa sizden maz ... Maaştn•n· bir kısmını ra~!- varmış ..• J3u kadınc;ağız.m kt'C&sı hanımlat ~utea.~sı;.> oluyorlar. 
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8 Sayfa 

Askeri vaziyet 
C&.starafı 1 inci sayfada) kendilcr1nı maruz bırakmışlardır. 

30 Haz•rc>n tarihli Alman fcv _ İşte bunderl dolayıdır, ki yani 
kalade teblığı ise GaliçyJda ılC'rlL yığınağını yaparken arazi tcrket
yen Alman kuvvctlcrinln bundan memek dü~ürıcesim sevkulceyşi 
evvel Polonyanm mühim tıir şen. mülahazalara tercih ettığı içındir, 
rı ıken son Polonya taksım.nde ki Sovyet Rusya ordusu lbütün ce
~vyetler n:-afından. işgal cdıl - saret, fedakarlık ve gayretine 
mış olan (~mberg) i !şgal eyle - rağmen uunya. tarıhinin şimdıye 
diklerini ve kuşatılan 1ki Rus or- kadar hiç 'kaydetmediği derecede 
du:sunun muhasarasının sıkılaştı - muazzam olan yeni harbin bu ilk 
nldığını bildırmektedir. günlcrind~ bazı mıntakalarda 

Ayrı<" ı bir BerJın telgraf: Le _ biraz gayri müsaıd vaziyetlere 
tonya ve E .. tonya istıkamctindc düşmüş ,.e ordularından bazılarını 
ilerlıyen Alman bir.iklE'rının mü- kısmen ge!'i çekmek ıztmınnda 
him terakkı!er kaydcttıklerini ve kalmıştır. 
Letonyanın Enltık dcnizı ~ahı!ın- Büyük Multkcnin meşhur bir 
de mühim blr limanı ob'l Libau sözü vardır: cYığınağıncla yapılan 
veya yeni ismile Lıepaja şehr·rıi hata bir sderin bütün imtidadına 
işgal etmekle beraber .> hm·alide sirayet eder ve bir daha 'bunun 
lbir Sovyet tümenini kuşdtıkları. tashihi pek güç, bazım da gayri 
nı lbıldirmckte oldlığu {!ibi bir mümkün olut.:t 
Nevvork telgrtıfı da Minskin Al - Gerçi bu söz. karada ve havada 
rnanlar taraftnılan zaptdildiğini motörün nıuaz~om tesirini henüz 

haber vermektedir. daha göstermediği b'r devirde söy 
Bu tebliğ1cre ve bu haberlere lenmiştir v~ o zaman askE.'ri b,r -

göre şimdıla halde Almanya VE' Iiklerin ye.· d~ğiştırmeleri yani 
müttefıkleri ile Sovyctıcr arasın. hatalı addedilen bir mt>v'kiden 
dakı harb cephesinde en ::enubda sevab sayılan diğer a,ir mcvkie 
Besaraıbya huduciunrla vcyahud intikal eykmelcri keyfıycti insan 
dahl doğl'usu Prut n<>hri \'C: Tur a ayağının veya nihayc-; hay\'an a. 
deltasındalc! Tuna şirral kolu bo. yağının kuvvet, kudret ve mele _ 
yun a ve en ~imald.? Murmansk - kesine bağ'ı id'. Bugün 1se motö. 
tan Ladoga gölü şımali ve Finltın. rün geniş yardımilc birliklerin ver 
diya. koricz·ne kadar ol.rn Fınlan. değiştirmek hqsu~undc .. ki kab 1~ • 

diya ce:ph~sinde bmnısbe dr,ha yetleri pt~ ziy:l::.c n,.tnıış olduğu 
tı.afıf ve talı ehemmıyette muha - malumdur. Pakat buna rağmen 
rcbeler. Bukoı,,·.ina, Gali~ya; Po - yığınak hatalarının tashih Ye ıs_ 
l~nya cephelerınd~; yanı Çerno - lahı .gene 0 kadar 'kolay olama • 
vıç - Lemberg - Pırı:;k şa.kı - B·ya maktaaır. 

SON POSTA 

ASI 
Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

K~~er: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustıo.;, 3 İklnc.iteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2o'.>OD liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 1 - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 

D - 2000-- a 

S aded 
35 • 
80 I> 

300 • 

250 liralrk - 2000.- !irn 
100 )f - 3500.- • 

50 D - 4Q()(ı.- • 
20 - 6000 - :t 

Iistok - Gro1no şarkı - Vılna şarkı Bu suretie bugün umuıni ola -
~e Mınsk arasındaki mıntakada rak bir parça Sovyet ordusu a -
ıse çok muaz~am k;ı.rşılıklı ku\. - lcyhinde t~lakki edilen askeri va. 
vetler arasinda kat'i ve hayati bir ziyet e2'or Mmskın A!mr.:1 zırhlı 
m:ıhıyette pek büyük mu"ınre"oc. ve motO,.lü kuvvctlerı tıırafından 
ler ve meydan muharebPleri cere. zaptı tahakkuk eder ve faaliyet 
yan emıe!rtc> eskı Baltık J:tı,, i; - sahalarını bı.ı :raevkiin 300 kilo -
metleri arazısmci~ k·smcn de bu 'metre kadnr şimal doğusunda 

memleketlerin ışgaline mat-:.ıf bır bulunan Snıolcrıske doğıu gı>nfş • M. M. Veka" letı.nden 
ta'k m ha:-ekctle~·le muharebcle - Ietmeğe çalışacakları zanned1len 
rm vukua g~lmektı:ı olılı.:gu \'e bu bu Alman zırhlı ,.~ motrırlü kuv- K k " 
hareketlerle mtıhar<.'belprde:ı bıl - vetlerinin Sovyetlcr.n nıuhtcl ı i onya as erı orta okuluna talebe alınıyor 
hassa cephen•n orta kısmında vu. istikametleı·öen ve b•lhassa geri - 1 - l/EylUl/941 de baş!ıyaca!t 941-942 ders yılı tçın Konya ASkert Or -
kua gelenlerin Almanlar lehine lcrden sev~etlc:ccklcl'i yeni kuv • taokulu?un her ÜO sııııfına da talebe alınacaktır. 
yenı nk·şaflar göstermt>k istida _ vetlcrlc tcvk"fi imkanı buluna - 2 - !.steklı talebenın Tiırk ırkından olması kendisinin ve ailesinin kö
dında bulundukları anlaşılmakta _ mazsa o zaman kuş:atıh.Lğ, bildiri. tü hal ve şöhret sahibı oımanuısı, sıhhi muayenede sağlnm çıkması ve 
dır len ikı R ;s orduslınun sel.{ bıyet yapılacak seçme sınavında da kaznnmn.sı şarttır 

b. ..:ı'ğ' · 3 - Her ne sebeble olursa ol.$Un tahsili terkedcnler, yaşım buyilltm~ 
Rus eri esas itibarile cesur r veruı ı gayr! müsaid vazivete " veya kiıçi.ıltmuş olanlar. kendi okullarında sınır geçme sınavlarında. ıp -

muharebccidır. Bu crlc>rden mu - zamimeten bütün Sovyet ordusu kıı. veya bütünlemeye kalanlar, yn.şl:\rı, boylnrı ve ağırlıkları t.skerı lise-
rekkeıb olan geniş teşk:lfıtlı Sovyt t Swalki _ V'lı1<1 • Mınsk .Srrolensı~- ler ve ortaokullar tc:ılımatmdaki hadlere uygun olmıyanlar kabul oluna
ordwsu du hasmın-ı }Jek ş1ddetıi Moskova genel hattının şimal ve mnz 
bır muka.b ?le göstcrme'ktedır. Ay. cenubunda olmak iızere birbır•n- 4 _ İstekhlenn ıoıunzirnn/911 don itıb:ı.ren bulundukları yerlerde as
rıca, dunkü yazımıı::du da .şc.rct den ayrı iki grup halinde kıı.l:ı,•ak kerllk şubelerın.den dı •er kaydı kabul şartııı.rtle müracaat yollnrını öğren
eylcdıgimız veçhile adedi mütead- ve bunu aglcoı ihtimul bu ıki gr~p melerını ve buna. gore de kaydı kabul kft.ğıdlarını en geç 10 Ağustos/941 
did mılyonlara baliğ olan b,r or- ldahHindeY.i. Sovyct ku\'vctlcrı - tarihıne kadar nskerlilc şubelerı yolıle Koııyadakı Askeri Ortaokul mü -
dunun ilk günlerde bazı .zayiat nin ayrı a;rı kuşatılması ~·eya durlüğline gondermelerı üan olunur. «4435.o 

\'ermesi onurı, mütcaklb gi.inlerde pnrçalanması te~~bbüsıcri takılı e. r--------------------------.. 
şıCidctlı v~ uzun bir mukavemet decc'ktir. Ondan s"nra da Sovyct 1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
göstermemesi için bir sPbcb de tcş ordusunun bütilu kuvvetile genjş 1.--------------------------..1 
kıl etmez. O halde bugünkü umu. Sovyct iılkes. içinde mevcucl -0lan 
mi ask "n vnziyctin Sovyet oröı:su birçok mti.tt~akib müdafaa mevzL 
aleyhınde tel:tkki <'dilmı:.~ın n s~- !erinden bir yenisine çckl mc:si 
lbe'bı nedir':' meselesi gavr: mümkün olmasa 

B u sual•n cevabı pek müşkül bile güç olacaktır. 
değıldır. Fikr"mızce Sovyctlt>r, Şu halde fikrimizce b':.lgun şark 
Almanların kendi karşıJarına ge - cephesinde cereyan ctı;ıekte olan 
tırebıleceklel'i kuvvetin miktarını cidden muazzam ve çok k'lnlı ss. 
bıraz nok. 3.n tahmin ve tahşid c. vaşların mihrak noktası M:ns'k ve 
debılecekle• I kuvvetin s~)\'yct a. ha valisidir ve Alman kuvvetleri -
razıs nı hudu.:i üzer:nden ıtibor0n nin bu bölged·? tera"ıı:kısi veya tev. 
müdafaay.ı k.Hi gcleb.Jeceğ"ni ~ıe. ldf edilebilırec-idir, ki Almanya ve 
sa:b eylemekle ı lk bir yonlışlık müttefikleri ile Sovyet Rusya a. 
yapmışlardır. Bu suretle dP Al • rasındaki harbin bu ilk sufhasının 
man ordusµm.ın şimd!ye kadar bır akibetiııi ~ly·: t. meclar olncaktır. 
çok yeroc kara ve ha\'a ordu~~ırı _ Ancak söziimüzu dünkü yazı • 
nın çok sıkı \'C çok ahenkli bir iş mızda olduğa gıbi gıme şu cümle 
birlığile ve gittik~c artan bir me. ile bitirelim: Knt'i b.r hü'küm ver
harel ..,~ kuıire'le tııth:ıc ctrr.ekte mck için bır parça daha intizar 
olduğ•J seıkulccyş ve t.~l.·\'l' ~·sr. edelim. ı 
ma ve !<.u~atmaJarının tesirıne 

Bursa Liseleri lngilizce 
öğretmenlerinden : 

Dl. Giilbahar'ın 
MATBAAMIZDA BASILAN 

İngilizceden Türkçeye 
Telaff uzlu ve 
Etimolojik 

BUYUK LüGAT'in 
(İkinci cildi (500) resimli 

olarak çıkmıştır. 

*** 

Her eildı bı.r lırn 'l!an bu lfrgntı almak lstiyenlcr rürkiyede yalnız 
Bursa kıtabcılarından ve Yeni Basımevinden tedari!: edebillrler. 

~ .................................... ı 
Kocaeli Vilayetinden: 

VJayet ll\€mleket hnstnnesi ıçın 84 kalem mua!ece ve levazımı tıbbiye 
ıııçık ekslltıme suretile satm alınacnktır. İbale Temmuzun 21 inci Pazar_ 
0061 gunu .saat on birde vilflyet makamında ynpılacaklır. Muhammen be_ 
deli «1005» lıra c60» kuruştur. İsteklilerin o gün zikredilen saate kadar 
ri<>• lıra. 42 kuruş muvakkat. temınat. makbuzu veya banka mektubile vL 
Ilyet. mataoıma ş~rtname ve 111'\ç ve t..ibbt levıwım ~t.elerinl görmek isti. 
Jenler111 de nli.yet memleket hutaneııılne müracaatları. ~5334) 

TOIPkaa>ı..Sllıvrı yolu mebdeinde yaptırılacak şose, refüj ve tretuar ın_ 
şaatı ile tesvıYe i.42le\'l açık eksUtmeye konulmu.,tuı·. Keşif bedeli 5797 lira 
72 kuruş ıve Uk teminatı 434 lıra 64 kuru.şt.ur Keşıf ve şartname zabıt 
ve muamelfı.t müdurliı~ kaleminde görülecekt1r. İhale 14 i/941 Pazar. 
tesi günü saat. 14 de daimi Encümende yapıl:ıcaktır. Taliplerin ilk temL 
nat makbwz veya mektubları ihale tarıhın.den sekiz gün evvel vllliyet na_ 
.fia müdürlüğüne müracaatla alacnkl:ı.rı fenni ehHyet ve 941 yılına ald 
ticaret. odıı.sı vesikalarile ihale gunü muayy{!n saatte ıxıimi Encümende 
bulunmaları. (5222) 

** VilA.yet Aygır deposur.un yülık ihtiyacı için alınacak 40.000 kilo yulaf, 
45.000 kilo kuru ot ve 5.000 kllo :;ap sanuın kapalı zarf usullle ek$iltnıeye 
konulmuştur. Mecmuunun tahmın bedell 7.000 lira ve llk teminatı 562 
lira 50 kuruştur. Şartname zabıt. ve muamelat ınüdürlü~ü kaleminde go. 
r ülebilir. İhale 1417/941 Pazartesi gfüıu saat 15 de Da.mi Encümende yıı._ 
pılacaktır. Talıplerin ilk tenı in:ıt makbuz veı.vıı ınektublan, 941 yılına nld 
ticaret odası vesikaları ve 'kanunen ibrazı lllzııil. gelen diğer 'Vesaik ile 
2490 numaralı k'lnunun tarifatı çevresinde hazırhyacakları tekllf mek_ 
tublannı ihale günü .saat.. 14 e kadar Daimi Encwneua verme.eri la _ 
zınıdır. (5220) 

Tahmin bedeli 

6122,50 

İlk teminatı 

45'.>,19 

** 
Ha.seki, Cerro. hpaşa ve ı iihrcvi has_ 
tnlıklar nustanelerılc Zeynepkfı.mil 
doğum evi ıhnyvanatının yıllık ihtiyn_ 
cı içın ahnncnk 33400 kilo arpa, 
24700 kilo saman, 17000 kUo kuru ot 
ve 7500 kilo kepek. 

5180,00 388,50 Mnhıı.lle i.tfa\ye ekipleri için yaptı. 
rılacak nın teferruat 20 aded tu 
lumbl. 

Tıı.hmln bedellerilc ilk teminat mikdarı yukarıda ynzılı işler ayrı ayrı 
ka;pnlı zarf u. uHlt? eksıltmiye konulmuş~ur ~artnnmeıerı zabı~ v: ~ııa. 
melo.t müdürlüğü kalemınde göriılebillr Ihale 14 7/941 Pazartesı gunu sa_ 
at 15 de Daimi Eneümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mcktublnrı, eııı yılına aıd ticaret. odası vesıka.arı ve kanunen ibra_ 
zı lfızıtn<Yelen di~er vesaik ile 2490 mıinaralı kanunun tarıfntı çevresın. 
de hazırlıyacakları tekllt mektublaı:ını lhale gunu saat 14 e kadar Daımi 
Encümene vermeled ı!izımdır. (5171) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 

Muhnmmen bedeli 22-000 Hru olan ve Işlet.ınenıı1 bir senellk ihtiyacına 
tekabül eden 120 -\.on nıikdarında dokum işı kapalı zarf usuli!e cks.ltme_ 
ye çıkarılmıştır . 

Münakasa 1'717194.1 Peo-şembc gunü saat ıı de Sirkecide 9. işletme b L 
na.5ında AE komisyonu tarafmdan yapılacıı.ktır. 

isteklJcrin aynı gun ıve saat ıo _ a kadar kanuni vesaik ve 1717.5 llra 
temınatı LIUıvıı -edecek olan kapalı zarnarwı kom~sycma verme:erl la _ 
zınıdlr. 
§a.twıameler parUlf' olarak komi,şyoµQau. v~rilmekted.ll', ıı:5172• 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonr1 
dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

Cünkü; unutmayınız ki: ı 
Bakımsızlıktan çuruyen dişle

rin difteri, b adt!mcik, kızamık, 
enfloenzn, ve hatta zntürrieye 
yol açtıkları. iltihab ynp nn di§ 
ctlerile köklerinde mide hum -
mnsı, apandisit, uevrasteni, sıt -
ma ve romatizma yaptığı fen -
nen anlaşılmıştır. Temiz nğ:ı; ve 
tıağlam dişler umumi vücud sağ. 
lığının en birinci şartı olmuştur. 
ainaenaleyh dişlerhıizi her gün 
kabil olduğu kadar fazla • lilakal 
3 defa - (SANIN) diş macuni· 
le fı rçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
BUretle mikrobları imha ederek 
dişlerinizi kornmuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

3 defa dişlerinizi fırçalaymiz. 
büyük itriyat mağazalarında bulunur. 

Orta - Lise Bütün ikmal Dersleri· s, 
B~~ senesindenberi ıısıılü tedris ve muvaffnkiyctle tanınmış (ÇEM ,, h 

AfŞ TRAMVAY DURAGI> karşısında ( Yabancı diller ve riyaziye v 
Kız - Erkek Okulu) her ~stenilen snatte tek :veya 2, 3 kişilik gruplarla 
hazırlıyor. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul\l4 tarihi: 1888 

100.000.000 Türk 
eub& - aı.- aded.i: w 

Slral" \ic:arl ıı.r nevi banka muameıe1er1 

Lrır.at Bankasında ltumbara.lı ve Shba.rsıa ıua.rruı heaabıaruıda 

~ 50 lira.sı bulunanlara eenede t defa çd.llecek kur'a ile ataıtı • 
cl&ti plAna &öre ikramiye dağıtııaca.kw. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,ooa Lira 
4 " 

500 " 
2,000 .. 

4 " 250 " 
1,000 .. 

40 " 
100 il 4,000 ,. 

100 " 
50 .. 5,000 

" •20 " 
40 " 

4,800 ... 
•60 " 

20 " 
3,200 

" Dıkka~: Hesablanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan aoatı 
•Üjmiyenlere ikramiye çıktılı w.kdlr.cı. ~ 20 fulasüe veraecetıtr. 

Kur'.a.la.r senede f defa, 11 Mart. ıı HaZiran, 11 lı.'ylü!, ıı BirLD.;. 

ci Kanun tarihleriiıde çekaecekı .-. 

n 

r 


