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Sene 11 - No. 3926 

Bu sabahki 
' 

haberler ---··--· la saİiabkl 
Sovyet 
tebliği 

Berezina nehrinde 
bütün gun süren 
kanh muharebe 
Tebliğ Almanların 
Pek büyük zayiat 

Yerdiklerini bildiriyor 
entros1mva, -! (Radyo) - Sovyet 
b 0tırnasYQn bürosu tarafından 
teı~ı~~~ ne~rcclilen Sovyet harb 

( Devam.a 3 üncü sayfada) 
" 

ıngilizler vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 
Kızılordu 
Çemberden 
sıyrılıyor 

R· -ıc'at eden kuvvetler 
arkadan gelen takviye 

kıtaatına gittikçe 
'Yaklaşıyorlar 

Lonıdt"Q.. 4 (~ l~J . 
ta.r bır ıutke A. ı - Sa ::ı 1ıyet .. 
aazctelcrınd,,.r;. ttıiil\ttk.k.icl Ingiliı 
k1l!lede. Alma azmış ol.tuğu :nıa.. 
fa daha v ~ tanklarının bir d 

ld a~reler · . "f e .. o ukların.ı t . ını ı a eylemi 
geldrğuıi bılctasdık etınenin lazın~ 
M:uııekkid ınııektedir. 

lllüdafaa h tan:kların s t at{ OV\"e 
sufe geti rtlıktr:nd ,ı yarmalar hu. 
ra I<ız:ıloı'dul erın ı yazdıkb.,1 son. 
bu.na karşı d~~ın şın:d iye 'kadar 
ııa çıkt ığ n duklarının rne)'da 

• 1 anlat k -Mu'11eıkk: • . , ma tadır. 
k ' ın .lavet d 

ı; Kızdoırduı en emektedir 
ın~k~l'r1e ar mukaveınet <'L 
1-- r Vt.• r· . 
~n '.>ldu~ ıb· ıc at eclPrler~ 
Bu uretle va~ı 1 .kalmaktadırlar. 
§le'hirler ve a- ~ hır memlekette 
.... .,ızı gav•b h' 
•ııana Lfad • ı va ım bir 

& e I!tmem(~tedir 
.. asen Alınanla.: l , 

1 
_ • 

lllll:Cadcle.nin sfrd . e::> ıglerile de 
kıt b)betmedi~ic~·ııı hiçbir va_ 
tl1ıeıktl'd1r eı-. g n~ kabul eyle. 

l 
Alman ehligl . 

elerının t d .t>rımn bazı cüm. 
ı a e-;ı ,., 

Ç(!mıl>erden k . ı'.>..tzılorctunun 
\~ i.ha.tadan urtulrn::ıkta olduğunu 
rı"'' t sıyrılan d ·" a netıcesi k . or uların 

'llnııd ,.,, end.ıleri 

.~ 

' 

• 
smoıens" 

Harekdt sa1u:ısını gösterir harita 
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<a . -
·MO~RVA 

Konservatuar 
mezunları 

Milli Şef diploma 
tevzii merasiminde 

bulundular 

Maarif Vekili mühim 
bir n utµk söyledi 

Ankara 3 (Hususi) - D~v

let konservatuarı mezunları -
na diploma tevzii merasimi 
bUıgün saat 16 da Musiki Mu -
allim mektebi binasında yapıl
mıştı.i Merasımi Milli ~~f hu. 
zurlarlıe şereflendirmişlerclir. 

Merasımrle Meclis Heisi, 
Maaırif, Dahiliye, Milli: Mü -
dafaa, Sıhhat, Ziraat ve Mali -
ye Vekillerıle müstakil grup 
reisi Rana Tarha:1, meb'uslar 
Maarif Vek.lleti erkanı hazır 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

1'- .J 

( Alman tebliği J 
Alman ve 

Rumen orduları 
Prut'u geçtiler 

"'Bütün cephe 
lmtidadınca düşma
nın r ic'at harekat. 
kaydol un maktad ı r,, 

Berlin 3 (AA.) - Alman or ~ 
dulart başkumandanlığtnln tebliği: 

Şimali Moldavya'dan hareket e. 
den Alman ve Rumen teşekkülleri, 
dün yanyana Prut'u geçmiı;ler • 
dir. Bu teşekküll er, halen Dniester 
i.tikam.etinde ile rlemektedir. Bu 
9Ure tle müt tefik ordular şimal b u z 
Okyanu.sund'an K aradenize ka d u 

( Devamı 3 üncü sayfada) 

C .&skeiiVaZiyet :J 
Alman ordusu, lehindeki 
vaziyetten geniş şekilde 

istif adege başladı 
Sovyet ~rduları bugünkü sıkışık vaziyetlerinden kurtulur da d~ha 
gerilerde yeni müdafaa bölgelerine çekile bilirlerse malzeme zayıab 

telafi edilerek Sovyet müdafaasının temadisi mümkün olur 

Yazan: Emekli general ır: .... 
aı.ı kuvınc'tla ne gelen 

y:ak! ·" ~ruıe de . : ,. ............................................ "'\. ka.rşıları:ndald Rus kuvvetlerini 
a~nııakta bulundu · gıtHkçe Almanya ve müt~e[kleri .le I · 1 d' 

ınatadır. gunu anlat_ Sovyetler ceohesiııcieki askeri va- y • k J : ric'ate icbar f'tmiş er ır. 
Takvıye kıta'!~ ziyet tadmbe;, şu suretledir: enı as er E Besarabya dahilinde ric'at et • 

-sefeı".g.erlığinın ağıntn g~füşi Rus Alman orrlusur.un büyük bir h • • • : mekte ol.an Rus kuvvetlerin! taki-
kemınıül ettiğini ve'-ı:b şekılde t e. kLSmı muazzam. kara ve hava mu- mu arrırımız • be başla.:n:ış~ardır. Ait~an - Rame~ 
nıa rd u suret} .ı.. t..:- M" k kuvvetlel'lnın bu yenı hrırcketlerı 

. _n o •tılaı•ı lÇ:n tehlike .. e .... -~~ ttıarout:larile .s. !alist·.>k • .ı?.s 
dügunu gost~rmekted · nın 1:- ,yu_ mınt~asında dun dP ızah ettıgı - kaı'Jılarm<lak.i, Rus kuvvet~erin • 

--o-· ı-;. ıniz veÇhile S:.ıv,vet orduı;unun b :i.- cSon Posta11 okuyucuları üç den lbaşka Çernovıç _ Lııçk mın .. 

• 
- yük teşelkküllerıni geniş mıky:ısta gündenberi yeni askeri muharri,. takasındaıki Rus kuvvetlerınin du. 

acarlar h rı·m,·zin yaıılarım okuma.ktadır - ruımunu pek zı' vad~ tehlı'k l" ırpa.lamac;,,, de•.ram eylcrr.ektt?dir. ·' '"'" · eye t u -
b~ lar. Bu ""'k viı.kıfane makaleler ·· k ~· "'..ı.. · tt d' •} l Bü'-'Ük miktarda Alman zı;:hlı ve yv şurece -uır hUlutye e ır. l e ,_ ı• 'V J emekli general (K .... ) tarafından 

A. J Or tnotörlıü kuvvetleri Minskin şar - yazılmakadır. General. ordumu _ RL.garun iarl<mcbn K~radenize 
Pe_,.te, 4 'AA) _ ],,. ~ kındaki Beresina nehrinden c:c;nra zun cidden kıymetli uzuvlarından kadar olan cephede vazıyet bu 

atı le ı ' · naca.r kıta- s ı k 1\,,. • · "k · . me ke d k · ld- k F' 
1 

arpat arda ric'at etın kt mo ens _ ıno.>:<:ovn ıstı ametiu- iken .bir mlıddel; evvel tekaüd ol. r ~ e • en en şıma e i ın.. 
an leızılordu\•u takib ~ e o. de ve Sovyet oıdulaı il~ birlıkte muş, bugün de u8o11 Postaıı tah.. • landiya cephestn<le de Alman.Pin 
t~dır. €'yemek.. Sovyet baş şe..1-tinin <le bütün hu- rir ailesı ara.sına katılarak bizle_ kuvvetleri Murmansk havalisin _ ---=-o _ zur ve emniyetlz1i selbcdecek <.le • ri sev:ndirıniŞ bulunuyor. Kendi · de, Udoga golü şımalinde 'e Ka. 

J a PO n b. recede telıdi<iW ~iP'- rnıı:-'kttC te- 1 since mevcud sebebler zai~ oıuı: - reli fberzahında Sovyet kuvvetle. 
k ya ı ta raf vessül eylem:&!:>"td.r. Jptorya:.ıa : cıya k~d:ır yalnız (K. ... ) ınızasile rine karşı ?•dddii taarruzlar ic _ 

a lrruya kara r ve d. ilerliyen .A:lrfıriı1 ~imal ka~dınm : y~zacagı yazılan oku~·ucularınuza. rasma devam etmektC'dırler ve 
V r 1 k . ~c . : bılhassa ta~sıye edenz. M 
aşington 4 (A A. .aıı-şıısmd~kı SOYJuj.l·kıı •wt erı gc- i. urmanskı cidui hır !.UretLe teh. 

Ye.ttar mahaf'ld ·· ) - Sa1;'ıhL rr çeıkil.me~~e v~J\:1J~l1-Slıwak - .. -.............. ............................. ...... dide başlamı.şlardır. Sovyet genel 
illan _ Sovyet' he, b1d nyanın Al. Ma-car · .~ıvwtlerifiıi tıctnovi<' -ı rindeki Sovyct kuvvctlet·ı için gün kurmayı ha::ıımla:-mm bu cephede 
?1ağa karar vennar. ın ide ~eyirci kal. Tarno~ts1c nn~ıtaka~ ·na kal'Şl ı ge~ıkçe dn1ıa tehlıkch bir matıi - kendilerine &dede ,1 faik ok!ukla _ 
ı h ış o ugu k . . .- ~ .-_ k :i z ar cdılmekt d J anaatı ıcra et.meKte--okUifiıık{t"l şi<ldetlı ta- yet alma ta• ıı·. nnı, fakat Sovyet kıt'·il:.lrı cok 
'Vazıyctı Paaifik~e ır. lh~pony~nın bu arruzlıar gere~·; lnırad·ı ınuharebl' Romanya h.ucluciunda Rumen - muannidane vo feclaka~an~ muka
rnektcdır. su u temın eyle. etmekte olan Rus orduları içi:ı, Alman tkuvv~tleri şi-.idetli taarruz_ vemetler gôsie1·dik!eri =~m c'?rı·-

gcrekse Romanya hu 1udu üze - !arla Prut nehrini !:{P.<;mışler ve (Arkası sayfa 7 &ütun 4 te ) 

ldan itleri telefona ı 20203 

Parti Meclis grupu 
dün fevkalade bir 

toplantı yaptı 
·. 
Toplantıda Billl Büdafaa 

Vekili Saffet .Arıkana 
itimad beyan edildi 

Asker ailelerine yardım işi de dünkü toplan
tıda görüşüldü, Dahiliye Vekili izahat verdi 

Ankara 3 (A.A. ) - C. H. P : . . 
Meclis grupn .bugün fevkalade O

lara.k toplanmt:?tıı·. Celsenin açıl
masını müteakib kürsüye gelen 
Başvekil D r. Refik Saydam, Parti 
umumi heyetinin geçen Salı gün. 
kü celsesinde Milli Müdafaa Ve • 
kili Saffet Arıkanın Vekillikten 
affını rica ettiğini beyan ederek 
mumaileyfrı hakkında Parti umu • 
mi ıheyetlııin ha.k~ki temayülünü 
öğrenımek istediğini ve bunun 
gizli reyle bildirilmesini rica et .. 
miştir. 

Başvekilin bu heyanatı üzerine, 
riyasetçe grup umumi heyetinin 
Milli Müdafaa Vekili hakkında 
gizli reyini kullanması teklif e _ 
dilmiş rve intihab daireleri aıra _ 
sınca reylerini kullanan 223 rneb' 
ustan 14 ünün muhalif olarak 
verdiği reye mukabıl grup umumf 

(Devamı 2 nci sayfada) Milli Müdafaa Vekili Soffe! .4.r1ka1· 

Acı bir kayıb 

KAz1.m Dirik 
veı-at etti 

Merhumun dün Edirneden şehrimize getirilen 
cenazesi bu sabah büyük merasimle Gülhane 
hastanesinden kaldırılarak lzmire gönderildi 

B ir mıüddettenl.ıeri rahatsız bu...ı 
1unan Trakya umumi müfettişi 
General Kazım Dirik evvelki gün 
sabaha karşı Edirnede vefat et -
miştir. 

Merhumun cenazesi dün akşant 
üzeri otomobille Edirneden şeh • 
rimize getirilmiş ve Gülhane has.. 
tanesine naltlolunmu~tur. VHayct, 
belediye. komutanlık erk!nı, bir 
polis m ürfrezesi cen azeyi' şehir dı-

da selimlamışlardır. C1tnaze 

Işın . go··nderilmek üzere bu 
:mnıre . ı a·· ı 

sabah ıbü~k .bır merasııl'D: e uı-
h ane ıhastanesındcn kaldırı lmıştı:r. 

~eıtrıımun bayrağımıza sarılı 
tabutu saat g de Gülhane .jıastane. 
sinden alınarak, cenaze arahasına 
konmuş, Sultanahmed. ve Sirkeci 
caddelerini takiben Bandırma va.. 
purunun bulunduğu rıhtıma geti. 
rilmi.ştir. I 

( Dev81'.Dl 3 üncü sayfada) Merh1ım Kdzım Dirik 

- Babaeığım, Polonyanın, Norveçin, Holandanın, Ya • 
na:ıistanın, Yugoslavyanın, Dpnimarkanın hükunael mer .. 
k ezlerini bana söylesene! 

- Londra, yavrum.e• 
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2 Sayfa 
~ ~ ' • l d ıemmuz ~ 

Hergün 
Alman - Souyel 
Harbinden sonra.. .. 

Hakikati sa'klıyan damga = Parü Meclis. ~ruımJ 
dün fevkalade bi~L 

Ekrem •t,1"1Jlll
11d•-.rilii1.-I 

'"---------· 'j --

toplantı yaptı ALl 
( B : wafa 1 ıiaci ----'-....1.a} 1 - _,_ 

a ~ 'Sovyd: ••s•1• 
ııa. ~ yaptığı sefere bir haç. 

1ilar .efen mamaı ası '"'"1i. 
Bu cereyanın Avrupada ~ 

..,,,e_ • • _ __;a_w y __ _. ~~-

~ IMil• it1e1:eği 8i»i ...._ 
ni iddia edenler de ,ıkacaktır. 

J:laklkalİa harwi t.af~a ddllıiunu 
qrt.nıi:re, ~ ine ePamipıe 99 

zammı nıiiaidclir, ":De 4e ..._ .. 
vasıta.. 

heyetinin 209 a:Yb M ll i.1üdaf 
V.elcilirıe itimad res:a:n etti~ :al; 
şılm.ıştıır . 

Yapacağ..u .. ~ IMı -c:erep.. 
nın mevc~ .... 1 'ile teltil 
eltikten sonra Alnumyanıa böyle 
bir hareketten 'beKliye'bileceii fay -
.. )'I ~ ilııarettir. 

Alman 'kwnanaası a1tınc'!a 'Rusya 
harekeliıle ..... edat llaçhl• •
dusunun 'kuvveti, asketli'k i~lerin -
den anlı~a tahminler.İlle ıPre 

Eıima ımUtıe~ ıruzaames'inc gi 
çea heyet. .llker ~lcnne y.ardl 
mevzuu üzerinde tlcikat q~ 
Parti komisyoıw rnpo.rlarının mü 
:ukeresi:De Jba§IG'a:mk., lbu mevzu 
zeünde mütıı.lea der~an eden bl 
çok batı"b1eii ve 1bQgünkü kanund 
tatbik eailmekle o1an şekillerini ) 
zah ed..mı. .Dahiliye Y.ekilin.i e 
c'!libeıı $0Jln., ıasi"ıer mldcöne ya 
pılaca'k. yaraıma aaha semereli §t 

killer v.e:ı:ilmetıi ·· taieaslı:ll ve bu~ 
dair de !bir bnun liyibaıcı tanzi ;ser 
mile Meclise :getirilmesi ricasını dıhabır· 
meyan eden ~on ıraporund li 
hükumete ıt;e"vdİini h"bcl etmiş ., ~ 
celseye nihayet vermiştir. ~n 

en ~ 75 ftı1ar)'1 il.ulur. • "':a1ihtea püy.ft .-ıttcrlc. lalihteı ..,........ .larllar .arutnda -giıli 
' Bu kuvvet arasında mesela 'Nla. ~. mc deme: yapınız. 

H• ınıillelila dilinde mcvC'ma olan pnslılık "ftY• 1anstdık kelimden 

ıÖy'le m '!am;sadıır JB. J.er mit bilgiyi -veya Lilgiı~ &aklamak içın 

kullanılır . 

Müstakil grupta lıasını 
Ar&ara 3 (AA.) - <:. H. fller}ı 

müsta'kil grupu reicı ve1'iliiğind~n:~eşar es ye ılin onılubn sibi n.a.&ema ~~ci- k&a•r.-ıdı. tenltellcri, ıikiocmnııle ise çat ~-•t"I lopl.llMff cö 
... ~ k a kabili :ele malik olan.. ...... llZ. 
~ u ret ve y, ..... --··-····--·-················· .. ---ıllırı .. ....ı.r. r"l"'r'!t"T ... -.-ı___ ~--··-·· .. ·--.. ···--·· .... -.--.. ....... -·-· ;·· ................ ··-· -...................... ..._ ........ _.. ...... ...------···----··-·· .. 

75 fırka muazzam bir kuvveti 1 r Bir anket-, 
=:ı::i! :.edin ~a: Dep... ·şen t L E:ftı.,· ru-..ı. ......ı --......... --vü· Diin.ra, ~ 11\ 

C. H. P. miliitakil czuı> ~unları v 
kii tt.op'lan.tısJ.Dcla, Parti g:rupuncJll.af.ın 
Başvekilin beyanatını dinlen1İş 1" 'l'ü 
velı:illikt.en ıaffmı Dt:a dlIJiı buhı 
nal) 'Mitli 'Müdafaa Ve'kili 'Saff 
Ankan hakkırnja icra Vekilleri J-lt

miiıt cı1mı F..- we .. "=r= .nfula 
1

J 
..a- •e:i - - ı.t.ş ... , .... kul.] :1.ahve1er·i 1·ı.ya ı_.. cıM lılwı ,E? 1 W .. ..iktar il ' 1111 111 ", , 'I\ ıl it 

~;.;.ii - Liberal rejim Bu:~~~::r~e, 
yc.t.i Rcüıi.ııin ımiistak:'il grı.ıpun Cf B 
reyini 'öğrenmek istediğine ınuttıJ 
bulmımuı 'Olan nzanııı giili n:yid 
müracaat edilerek neticede meV 
aıd iazBlJlll ittifalile iW.mac1 d~ 
ri teabit edildikten aorua .toplantıtf. 
nihayet verilmism. 

~ 

~:v~~ neden yıkıldı?. nasıl yapılmalı? Filistinde üsera 
.. !~ ~ ,...._., :Dm .. •ade Belediye &fi~ :ve yerinde tıir kampı bom"' .... '"""'dl ın h ıi -enii lm•ftl kımıii ....,eti.. _ _ karar~: Eski Türk kahvele- IUilklH ıı 

dir, En i:Jj rlcjUe ısewk we ~ e. R ıımdiye hdar 'h1ı .aut:mıar- YAZAN badele mekanirımasmın aksa'kl~- tini ~?. ~sadile ibiri Be~azıd- Kudüs 3 (A.A.) - Salfıhiycıvs ~ 
d l?e«ii ilıamret llıe pae ...... Y da ,Yazdı.liliımnı .tak.il> ~ A/ı J LJ J• larla cereyan etmesi; alımfann da, <lıg:r1. Çamlıcada o1mak uzere, w 'ka:y:nakta:n '~ilen m3limıaV h 

>Jmaa orıa.u W'· aı1ı nmun ~olan Gkıı.)'UClllarunuı t>il" c0e- me namaı muayyen memleketlerde ve bil- şar.ıwarı .ıki kahve }"aptıxacakrmş. göre, evvelkı gün duşman tar>.ş. t 
y..lımıct ~-----... ~P- ğ:ijeiı ıdiin;'b dan ahBedenken. bassa Amerikada toplanması ve Bu kab.ve1er ger.ek lllimarisi •e releri'nin Filistin arazisindeki use- e!"k 
~---tilin !!!!" da EJ;~ 4'-ğru berı.halde neyin ve .De için değifü.. a~ fl:QT mübadelenin durması... ge:eı:tse ~ ~~ itibarile tama. ra kaıı:npı .üzerine yaptığı .a1kın es- ~ 
iler~eye~dıgı ta1töın1e l>ır ııgal k~ ı,ğlııi,, .nereye doğm gi.dildiğh:ü de -y Li.beralizr.:ıin ideo1ojısinde bu mıle eski ilılübu eaı:ıJand.ırncak, nasında esirlerden '37 kişi ynr.ı ı !) 
velı teklinde kullanacak ve hu ~- iza1ı ıeıiecEii:ni ıbekled!klerine . _ . . şeylerin tamamen aksi vardı. O, dünkü 1ka1ıre haya'tmın ibütün hu. lanmış ve hastaney:c CaldınlmıŞ ' in 
duya b.P1o Balkanlarc!a. buldu~ 'Şiiphe yoktu. 1şte btm-dun sonra1dl a~ış ıse her çökuntu bır tarafı tabii şck'ilde cereyan eden iktısa. susiyetlerini t~y:an iipik birer ıtrr. !gierind~n i'k.is'i ö1meştU1'· il 
yar~ımcı ordulara • vemllJ oldugu y.az:ılarnnla e ela tasfiye ediL duze!~.ı:_ :n:_ak~il boılka. ~raf- ~ hadiselerle sonund:ı mlibadelc.. örnek olacaklarmış. Ra'kilcaten <>~ Bunia:roan li :ıi Mman olılp müW 
vazifelere. ~enzer lıire~;:1!e ~::: mclrte olan liberaİ Tejimin neden ~bır ~ntü v~u;~~rı~~ ~ durd'uraca'k_ şcki.~dc ~ır takım rifm~l bir fik.ir. Bngünür. makine- \hakisi 1talya.."l. küçült zabıtidir. ~et 
rek ~t~ene mer. a:uy. yıkıMığını, sonra da yerlnc 4i1ele- becier ıart.:iBi.r &ç_~..n:'.aoo·.ıı ... kai . 'k to.P- ha~ v_c ga_Yrı .tnbıı topluluk ~ha- ~ış. maddı V{~ yıpratıcı hayatı Bu akın esnasında İngilizler s.- dob 
ne ç~ ır. ~~ . ha1llarınm nıo 

0 
• reJlllll ',;!.,.. çu. 1 re 6tlC!rmc ımkiın kalınny.acaguu i.çınde yoru.Laıı ı·uh'l.ar i~in .ara sı nısmda h" !b" • :ınınınştıli :e BuJlaımıa söre .. - 'iin_ azı • ~~ t13r.a_:n~ ~QJJ.a - e·ııara benzctme'k, meseleyı çok ba- rekabetin bu gi";.)i -şeylerin önün~ ra tarllhe dönmek, .bAh ~ azak. :ıç ır z;;:ıat 0 nıu 

w-a. a...atiDe s«e de Wusız ~alilecegmı ~ ~1 .
1
k,, ıtabli1l - sit misaDe izalı <i~ olırıamıa geçeceğini iddi'.:l etmicıti. flalbuki !aşarak, sakin ve :asüde .:mazi> de 

• • • . • mantı1d bır sı sı e v.cımeye w ., __ ,_ı..: · k · ·· ı · ll' • • • • • • • olan bu vazıyetın §u v~ya bu ısüka. rune _ ragmen sıstcı.uu.c.ıu ço ~ntu erm vaziyet ümid ve iddia edilenin ak- hır lahza dınıcnmek ihtımal ıyı D O'I ter.ede 
met1e tebe ar dJnrtiine fotizar.ea çnlı.şacağliDl· .• 

1 
t .. deııhal yerme gdeme.mesı Vt! ırle- sine cereyan edı"yor·du Altın·n bir tedavi çare:siciir d e. Bir şartla O de 

• ddliti - lki "•--~ L Liberal rıe3ınun nası eessus """"-,..,..,: hAd• . "k :ı..:... • ~ ' tahmm e ıru: IUIDaD ı0rou - , . . d . ah ~ c:~UJ.t;;U a ı.sesınc ııpı ıuu mübadelP'l,i .ayrı ı b" q'.";, ki, bu velere radyo konmasın b b •• tıla 
&Unun bupn haıç1ı1.. ordasund- ve inkişaf etüğııu lbura a lZ a misal +,,.+;ı eder Liberalizm :fi n ~.:1 • r ıyan ır 'fO.ı.u O- • · 

1 om asız gu n {; 
bekl d·ı;· dı b" · _,_,_::ı. .eli. ~ ....... .om-müyorurn. Yeni kıt'ala- . ~ • .. . ? lacaktı. O el ve memleket .d,,;;:c.. bq>:farından ~erı gazete sokul-

e •ıs• yar m ırı ~,,..... -ı.u.u.,.... b~- elli ıEelley.e yakın .zam.andır buvük ' "<b~· bur. l ·· ·· d" 1 · () 
ieri ele a.iyasi olmak .aere ikidir. ırın lk.eŞfinden,, ıSaoayiin inka9 fm , . amalar mak - tirmek suretile fiatJ.arm dilşrnesi- mas:n; :a arı gunun en ışe crı L>ndn 3 (1\A.) - tngrliz\ 

A1manya yardnncı bV":e'tlerin dan sonra, .~1vrupanın garbında 1.enı ~ y:a~ ~as~ ne, yükselm~ isfibsa1in azal.. ve .~ıntılan. dışı~da kalsın .. ~~e tı0n 24 saat zaihnda lbomba\a~ 
topraldanat keli • ek :-"~ ~ başbyan biiyii!k • bü.. ~~ ba6lam~ . Hcl_~ masına 'Ve çogalmaDnl'l dflh' ay.ar- ~;gili ibelcdiyarı.~z . de.delenmızm .masun !bu'hınmuıılardır. 
larJıı stratejik vaziyetlenncien ıstıfa.. tün rlfrnrada tcsirlermi Y.fll>lllliı ba sistemin ıde bcfıca hikmeti VU- layıcı vazifesini y.:ıpaea'ktı. Serma. bır yudumımdl turlu şıfa bu~duk- Filhakika bu sabnh men saat~ 
dqj ~ . ea •en:ı:in ~t - ._ :. ":-...... lib ı· -b~ - - eudu, bıı sıçrama.er.d1. Her zaman yenin nnuav.ven eUerde toplanın !an, yvrgun'lulk "Skiı'klan ve 1:ıız to. ierc bdar cecc ıes:na da boııt 

. k l\apaaı.u.uı, ern ıznı gı '1 ısım- ..:ıa'h •1 - . ~ - ıı.. JIJ ' l:' -·- ı da b' ı t ·ı..ı.,_ • ·_..ı. Haçhlar orausunu tertib etme • lsr1 ıamlan d"" d . t u a ~ enye \;logru eesurnne :nam- inhisarlar vücud:ı geti:rııneE"!le ise ı.uıuar.ı.nın ır zaman ar anır atıldığın• b.:."tllren hiç l>ir zapor F 
ten be\dediii • A pyeye gelince, _e , . son unya. m: ~~ leler j'Rpmasma aiıştığmnz Iibe- .rekabetler mini lacak gilbi olduğumuz 'halis Yemen kah- memiştir. . 
haçlılar · öteden re~ı m.eydaııa _g.e~ L'l- ralzimin bu tııkats•z hali, her hu1h- e , , <> • tı. An e vesinden tedar.ik .edip, nohuda da Dünkü Ç-arpınhil güniı :de hi~' 
beri düpndüiii !bir Av.rapa deı'tet- era~, so rn bır ~rnye.'t ıv.e ran ve sarsıntı}-:a :mıık::ıvemet e- ;~~b ~:~' c ~ m:_~::at beyfltot çekerse, o •akit bu katı:'e. bir bombardıman kdy.decJilmeJXÜI 
leri • • -· doğru atı • a- ~ertıem: dar.~dı. 1Bu ııtiibarla da dC'lll.iyerek, heps\nnen soma üiiş.. _ _ .. ~ ~ -~c;u.. ter.de geçecek zamanların kcy:fıne tir. 
dımihr. F.abt qd'lc. insanları en zayıf köşelerin~ kıün .ilıiiyarlar gibi biraz daha za. her wrlii .. ~ıstı~ rın ıom:;n; doyum o1maz. . . Düşman Yalnız bir iki J>ahll ~ 
rinim tMilt edip :ec:ıe,ii se- ~a:i.ruIU§, il!:clni e ruılikml hır yıf, lbir.a.z daha yomun 'Ç'lkmn:st se- g~çeoe~. bü~-~~esınc .~e~ çckcc~ Fa'kat, es'kı Tiirlt kahvelerını takasında gün ha.ttiktan sonra P~ 
fer· • lıir :uıf~ bi:irifı,p • • il • .ç~ına _ üz.erlerinde ı:ciinak.lŞ,l bebi ne idi? 0 bır ~y~ı. H~,asa r·~J~ın. k~~dı bütün güzel busuSiy.etlerile ihya hafif bir hava faaliyeti göstermi~ 
miyeoriine ~ır. .caiz ~ _ mütE1ırileler gilJ::i B 'l....~ı...· 1 ___ .,_ - • lib 1 kendinı tall7.lm eden ve istihsaı ııle ed-t...;ı-& mümkün müdi\r? Bir tir. 

••• . u seı.muı .a:ı:ı ~ açın e:a:ı istı~ arasında tam lkar:şil ilth tru.=u f"k 
qer .Alınanyantn ww~ wer ettmnere muvaffak ol. filimlerin otomatik rnüvazene na- t> ah dk t . d h . k 

1 
k ço'kları lbunun irrikfınsız olduğu 1 ~ 

tahııildaılı ebniyeaik olursa ıtalaiii_ n.e muştu. zariyelerini hatarlamak ıazımdır. ır_ e e::.ıs e en ususı ara - rinde. K b t k r 
~ı...,.. ~· me ~ ~~ IJirli- llber.a1izm"ı:n iki asırdan e'ks!k Liberalizmin '1Slflcrı, Wooloklıırı ten vardı._ . 1 Bu blıvelcr nasıl yapılmalı? 1 rıs e ra 
B•· O-Y~ ~~ ı&afka, b1r hayatı vardu'. Bunun \akn'"baı kendi ta&avvur etı;klcri .ileı:rJe uıaım.ı~. -ı·~ı..ıyet yuKa.r.rda da tste '.f'ilciTl!'.!I': taıwrrm_m• ~aıe mmza. i1k elli altmış esi devamlı lıir bugünkü arasında çok büyük far'k. i~aret etıbg~mz gım tamamen ak- Muharrir Salfıhatlin Gün. bombalandı 
ra ila'eH r-' eler.. - ink!şa'f ile ~F· 'Bundan 9jrl- lar görcce'klerdir. Onlar bUEi.ınltü sıne oldu. ~ermaye ve alim mah. .. . i. 
-- 7 - ... Alman mBJ ta- :ra tıis'temin -yarattığı tezadiar ire6- felaketlere N•beb olan hlı~selerin aud memlcf.~etlle:& ve bıı mem'lr- gar dıyOT ık • b" kah Lefk~ '3 (AA.) - Çıı.rş&~ 

halllmk ~ ~~ -~Jetleti~ a.- ıı.:..ıı-.m~ ilk nikb'in1lik .ortadan zuhur etmiy.,~ceğıne sistemin oto- utH?rln nıahdnd sınıflarında ve c- 'Eski .f;itild:t .. ır d kvel yap- Ahahı. 18 diişman ıt.ayy.aresi ıfUb
11 

raııaaila 11.iı- :-'L.~ fePR"e doğru :n.uı..=sıu•~J _, --"'- , • ı md .+,,..,.J • ··:ı...- k d m-ın bU un e Or arını _ _ı_ b ı__. .• • ıL!r ti' o1an 11&"~ L=:t ·ı ka1kımaıya ~siyah bulu1.1aT cl~.- matifkman bu gibi hallere m5ni ınsanıar a ""''P'amıı, v.e im.tı.nl- ma 0 e n-znek.le k hil ı bi1" Amlsınm :gar ~ uzcr;me JU& ..:el atı1mrf • • Jrm, .. ımpılere 1 e t-a gfuiimney~ başlamış; lbınaena. olacağına kanidiln. de1€le.ri kolayila~tıı-acak, otomaiik 1bir aray~ gd. eski us~l . 
0 

a ır. arnız ya,~tır. ıP.afo• böl~, 
~yutya ~ ~ ıileiil, fakat İn. ııeyTı ikinci .elli a1tmı~ 16em$3 n'is- Fenalıklar dediğimiz haller ne. müvazene tesis edecek yerde miL Farzedelınl kı ile'\r>- .ııf..e,Yıkeler, 1 bomb~lar. atılmıştır. Bu.~ .~~ 
gıltereye illiitan A~a ••mffta ya. '--" "--'!.. • a """-"c: ı-.ıı=- bade1eyi duı-.durmaya ve 'h...r!.·a eski ;usul .naııg.ı -· "V~ ıuger .e~yu dar, hıçbır hasar ve hıçbır JD 

t_ --'- L~ -•L a_ıw_ee~!- takİlt Ut:ıell 'fil'~lUL'l 'lÇ'.Jl e -cereyan ~~u1,.. t."l'Uil? .. .. -..yn ·· •• blT kahve yapı..L Ü" • ' b-ld" ") ,,t a· P1~ l9D" - ~- e. _ '--'k . · b ih.. ~--.J d k y.ollaroan yapılması mııınkun 0- ile .suslil ı:u1ı. .a)a zayıatı ı ın memeK e ır. 
deccği tahminlerin ekseriyetini ;ize. tir. &m '<Yt'JZ :l\.U '5E!'!l€Sl ııse .. U! Bu :ı.t:ü:&Uların sc.n ereceye a. .. • - - •· aca'\: ve bundan zevk alacak sı 
· d t la bir d"" ·· _ ..J!.. ran ve inhitat devresi şartlarına dar keskinl,,,::mesini mucib o!an lan muvazenenm teer;susune bııe otur _,ı,,, ı.. "!-- v • • • • rm e op !)'an UJUW:-. ~ •. _ı,..ı •• T -~e 1-~-··-11- f 'r n ınefeu<:: ıUtl~.ıgız. Kımı otur- Bır Alman 

t iltel" bô ;ıe '.bir .6kıi .bhul giımişür. Son <iünya bubI'anı, ka- hadiseler ... Yani dünya yüzünde maru <Ul!JU. ros er~ ;ıı.<&.U.t;.IJ.n. • 
1 

Dl 1be b1rad ı:? n b . ' 
Q& e ıy . . • . d .... b.. ··~- bub a . . '\... ~ ..:1- k ·t ~· ıı...- -k ı ıaca~sın e . o -stıı .g<:nç. G . . b t ld 

eder .-i2 Loadr& 1/e JievyorJda .... pıta]12ınyın geırır lgl U,YUA - ve insanlar aras:n a Servetm, re- lilıılSar 3~ ·apı a lZffi ·u:.tyU e- . "?- .Bugfüılın ,ilıf .,,.1 d em ısı a fTf f 
1 

b"" ··-·· "d" k i'k.. .ı:..'L. ".-.=:ı..-"ı· ·~"L.1~'..:- ~Ü'z1erin" yaotı· reJ"imin c-susı ıerı l1ll ıv~ar.ı.nı 
11 

güa ~mıdcte Olan nutuklar ne ran arm en uyugu ı ı; ve cra ıc.iutn, u.~ ın ve ııoı.&.ı aAuı :sem mer • ı .. , . . · ··zöınÜDde tutalım <1 k ~ bJ 
mahiyette olurl~rsa ols~lar,. biz fU teri iti:barile di~er~erine asla_ b~- derece gayri müsavi ~artlar aUm.. olan ~bet makınesı ıtie .. yeı~e.z ~ ılacak -eser cEski...~~ :vEs'ki ~~ 3 !~~ - Am!.r.-'l, 
fikirde ısrar edıyoruz kı, netice Al. um]yordu. ArtıK lıberal kapıtaJiz_ da ~muş olzm;s, ve uman geç. bale ıg'irdı. al.tınlar toPJ:ınchgı ~e~- ~k bitaıb edeb"lmek . . :k" daıTesının teolıgı : ~ 
marıyanın Avrupada tutacağı yola min bu .buhrandan kendini kur- u"'kçe otomatikman bu gayri :nU- den dışarı· çiıtamayarak mübadcıe zevk eıehlln" ti b 

1
, k 

1?11 nd es 
1 

~n meteoroloji ma!ı: ;> 
ve demokrasi alemine yapacağı tek. tarmcım i>ir mtıcize idi. ~-ilik düT..elecek ye.de 'lbilikiı; drc:.ına ahldı· bir takım memleket- iB ı~ı e bullıma Ja~ı ır. t.t venrn:!k . "ude kullandın: ib.r . 

l~n--!_ klin b-'--- ""' • . 1·kı . ana M• ın;a kah'l.·~er sey. ıı..._ı-ı,... • • :i 1:.-.:ı , n.,...uı te e lllUU'. A-caba !liberalizm neden çökün- ço.ğ.aJmag; ve insanlar ve milletler lerin istihsalleri ve istıh~a .er! ahlar . • b" kri . •"""1r'l man llJö,U~ı gmmsı,, .:ı.z ill.ıuanlll 11 
Ekrem Utaklıgi1 tüye uğradı? .arasında münasebcUerin düşman. son haddine katlar azalarak a<lcfa ~ 1~ u- OZ\~~ ~~1 

ce- n:.alinae y.apıl.an harekat es!'l.Elsı",_ 
-................................................. · · sf" ~-k ın'innN:..i • l"beralir.. 'h · • 'kn.ld ~rrr- düm-an•n eOOk tarTJda. .tcmnşa. çın yaptlma- İngı"fü deniz kuvve-ileri ıtara!ıod . 

1 
~·eli bUDun. sistemm ta ı. :n çe~esıne b--·---• ı - pazar ancı u, ·, • - hdır..:. . 1'1" T A K V :1 M )16ini inbaç ıedeoek bir çöküntü me birçdk memleketlerin !hndud- iStiıbsal ve istihlak 1ku_:1re't.l cra- 'M 'h • . x ~a'.kal~n:mış ~ batn:,hmştıı. 22 ıJf' 

.,1auğtmu bbul etmek lazı.mdır. ktrm.ı kapaması; lbcyne1miiel mü. {Arkası .saY!!.~.t.'!!!..~.~.. ~ arrrr M. lbısun u~aı şıdcn !ilbaret o~n :auur:~ebat 1k 
-t "'1 ...:ı- b ı·ı l ............. _.. -·-·-·-.. ·--·-·- ne dtyOT' tarılm"" ve CS1T -eailnı:tştir. Baız:ı meııue'keweı;u.ı:: w ı Jera - r -= . ~ o-_...;;.--

ıı-----r----.......... -----11 leıin ve iş bapıda olanların hadi- 1 • c- 'Bugün'kii bayat şartlan ve 1' 
Ata•1 •eıa• 4 Auiııi •••• se}'i eQki §arUaroa radikal bir ae_ I ı S T E ~ 1 NAN, uzun sene1crdenberi husule gelen Fransız donanmasını 
~ ~ ğişllk1fk istiyen ~kilde anlamaya ~STER iNANMA J değişi!k'Hlkler '!Çmd

0 

-eski tmsu~i- ta ., adıg..,ı 
HuiraD ...... , MDe a... ·b~ııklan gijrülü~CI!'. &gün ar- • yetleri tamnmil: belrrt:bTiece'k _ar~.uza u~r - .. 

n--2_1_....__1_e_41-..ı...-'°--·ıı tık fngilterede dahı iş başında o- Amerika paratül atayları ye _ lbunuu elbette ıeliiii,, ..teı&izcisi ele tarzda kahveler -ınşası bıraz ror gunun yıldonumU 
CUMA lanlar yeni şartlıı.rın tes'isindeı1 U,tirmeye karar venniı- oıacaktır. bir iş o1acalt. . '3 T d f rıa" • 

...,. bahsediyorlar. Bu itibarl.3 libera- Hesal> ıimdiden tamamdır. Tql<i1atın mükemmel, .teçbi • Heılhalde y!lp1laeaK o1an bu -=Ki Geçen sene ~~z Af,rikııdl 
C

• Ahır iMSAK liwıin tasfiy;e buhranları içinde Bir alayda ın seçme ıtayyat'e- 'Zalln da fevkalide iyj cim~ o. kahv<? 1stanbulun mazi ıeserlerlne Msız d~k ~d ın1.ın .~1 ........ d m1l5ı' 
s. D. 

1 
k' .r;ı-..: b .a "'2- -...c_L ıı - d •· ;ıı -•-= eı· .... _ b k •- b" • d - _.::ı!'I erseı eoır e ngı ız on•n tiıo o1duğu Jıa kınc.a .ı .ı.lıB:. ura~a ci, 9 ibiiik1et, 87 otoma .. tV.-, :sacagın an f'1P e cuı.uY mı . .l'UI. a acaK ır yenn e mşa 'e\.lllme- - .. ~ 

9 
8 ·· " • ak b k t' 1 b b b · • . ... . • S nın taarruı:ıı. ıugAmBsı mı.ın•~ ~ 

15 is'bata lüzum gorrne:en, ya1~ız _ha. ~~ IP~~~:'!r:.z~~H= c: u 1 a ann u ar ıçınde lı, mesela ~oi:z cı ıp-üı. _ ~lat", Ç!; le Paristeki Fransız gazeteleri· ç0o 
6 80 disenin böyle oldugumt snylı~'e- -= ts ·- ·~·- kall.malaealdartna-: nar ve ~ervı. ngae~=ı:ıle -susil'nme: • Şiddct1i yazılar yazmnkta. ,ı , 

Ott• Yatır Te4t selbebierinı ızaha çaltpcagn. 15 TER •NAN tarzı m:ımarı ma7.lyı yaşatsca'k bır Fzanaız bahtiyelisinin ö'ümÜ1le .~ ~ 
ı-~".'""·-f1D=--.-iı----:---1ı--+.-;....ı~-~~1.:.:D_.-ıı Kiiçük las~ik tupl::ıra- cl iJe taz- 1 1 şekllile olrnnlıdrr Maamafih, pe'Jt beb olan bu hadm: dolayı~~ 

v. ..uı ii ~ 
46 

1 
yik yapı1dığı zaman h:ısıl olan çii. l S :'(ER J NAN M A 1 fazla ifrata varın~'k da <d~u Öe- T ~muzun \,ir matem g\..l.nti .~~ 

~. • 88 .2 02 küntü 'lazync kalkar 'kalkmaz zall , • ğı1. Çürlkii "O vakit uir ınevi orta. kabui o1umnasını iatemeb~:.;J 
?!:::==========='=::iii==ııi:=====b::='.! olm·. 'Fakat top -eskimiş ve 'h:IV'a '(Devamı 411nt!6 ta,fda1) (a.dJO ~ 
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~Telgraf', TeleEon Ve Telsiz Haberleri 
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ALMAN -TÜRK ı GARiB B.!R ı Btiylk 'bir ı Başvekil bugün 1 ÇJVA Ç_ET ~;,. ... 

Alman - Sovyetler ğildir. Kazanç ürnidlerini artırmak. 
tır. Bu arada, ba§lıca fayda, İngil • 

harbi karşısında tere ile Amerikaya temin olunat"ak 

MUAHEDESi TESADUF muharebe beyanatta AL E; Mi N D1: 
d~ Murahhasımız mu- N~polyon da 22 başladı b 

yapJ saddak nüshaları Haz~~anda Ru~y~ya uıunacak 
mü Berline götürdü hucum etmıştı Sovyetler' yüzlerce Ankara, 3 (Hususi) - Büyük hazırlanma zamanıdır ki bunun 

Millet Mecüs•nin yarınki (bugün) l' azan: Selim Ragıp Emeç kıymeti, inkar kabul ebnez bir su. 
toplantısında Ba,vekil Dr. Refik S R ad · 1 · k' rette meydandadır. Maa.mafih yu. 

ovyet usy a sürat e ın 1 • karıd- da kaydetti'g"onız' • cnbı" Sov _ Saydam memleketimizi alakadar e.. f d __ ı_ A · t" b.. ~ o· 
fa e en a:taen vazıye m u.. yetler ı'çın' reha !-'-anA ı. her fey • 

Murahhasımızın Sovyet - Abnan harbinin ıı Ha- tank lahrı·b 
ziranda başlaması ile Napolyonun 

ya 
eli şf 

indiği otele TUrk Moskova seferinde Rusyaya ayni ettı·k, dı·yorlar tarihte topyekun harb ilan etmesi 
bayrağı çekildi çok garih bir tesadüf addolunmak

den meseleler hakkında mühim be. t•• d'" d and--__ı ~ J!.L ok una • 
lD1 unya a uy ll"lllgı a aaa ç den evvel. cereyan etmekte bulu -yanatta bulunacaktır. Başvekilin d · d' B :_r,: __ , 1 hah l • 

L f enn ır. u u~, ge en ere. nan askerAı b•PekaAtın Jog"uracag"ı 
nutırn radyo ile yurdun her tara ına k :f • A bli"I ... 
yayılacaktır. re ve o u ogumuz resmı te gere neticeye bağlıdır. Bu arada, Japon. 

buııl 
anzi L _ l3erlin 3 (A.A.) - Hususi mu -
nı d~bi.rimiz bıldiriyeır: 
run1Jl' liarıciye umumi katib muavini 
iş 'feva·d AçıkalLn son Tıirk _ Al • 

~:n ınuaıhedeslnin musaddak nüs.. 
~<ısını hamilen bu sabah saat J ı de 

R ~ erline gelmiş ve istasvonda mi.i5. 
a~~:l ~r Wohrman, protokol memur. 

udt alJ. ve bıl§konsolosluk erkanı ta • 
. n \11 afından karş!lanm1ştır. 

.;1~ Türk gnjs:ıfir Adlon oteline in
s:utş v: bu münase-betle otele Türk 
ri ı-r~ Ytagt çekilmiş.tir. 

tadn. 
(Radyo gazetesinden) 

Konservatuar 
mezunları 

Rusların şimal deniz 
kuvvetleri faaliyette 

göre şimdilik Sovyet Rusya aley!:İ- yanın vaziyetini de nazarı dikkat. 

Alman nedir. Sovyetler bükiımeH halk ko- ten uzak tutmamak lazımdır. Ja _ 
miserler meclisi reisi Stalin de. son ponyanın Çhde girişmiş bulunduğu 
nutkunda bu vaziyete temas ve bu itiraf bn kt bul 

8
. ehemmiyetli harekattan ve hassaten 

Moskova 3 (A.A.) Sovyet tebıı•gVI ~ :.ı ~ e u~~uı?tur. fır Amerikan durumunu kollamak mec 
istihbarat bürosunun g'!ce yarısın • tan an. ~ o;anınkl ;rerb tarha • buriyetinde bulurun!\sından dolayı, 
dan sonra neşrettiği tebüğ: Le .genı~, us opra i:°d e e:~nbe_r bugünden yarına Mihver kuvvetle-

(Baştarafı 1 inci ı.ayfada) 2 Temmuz günü kıtaatımız Mur. (Baştarafı 1 inci sayfada) Ukrıungra ın • ~c. cenuld a mıku ali ri)e müvazi bir suret~e bir harekete 
;ı..uıunmuşlardı"'. k h 1 k 1 taarruz halı'nde bulunmaktadır. Sim ayna ara.zısmm e en r ması k beki B v ' mans ve Kex o m isti amel erinde . • . l v • • ~. kalkışması pe enemez. öy -

Maarif Vekilinin nutku düşman piyadesine ve Dvinsk, Bo. dıye .ka~~ Sov?'et kuman.da~lıgl - de ışbga ed ugraınasihı !ehlhıkebs.ını ar?l·e- le bir ihtimal, Avrupai Rutvadcı. 
Merasime İstiktc.'ıl marşile baş. risov, Slutsk.. Bobruisk ve Luck bo··ı' mn fı·k·rı şuphesız Alman ılen ha - en u urumu, hyat 1r gerı e. b' . h'•~ı k .. l · kıb 

k k h ö d k me ve takviye kuvvetleri alarak tam ır ın ua vuziluu~uk mi ·..ı ea 
lanmış, konserv&.tuar marşı söy - geler~nde düşman seyyar kıt'alarına re etmı tutma ve u u mınta a ~ d.. lt . k" l ._ d _ Uzakşark Rus mev en o ayca av 

an df 
uttal 

Teyiıı' 

lenmiştir. Maa.-if Vekili söjyle • karşı, şiddetli ve çetin muharebe _ stnda durdurmaktı. Fakat, §ımdı k u~ .~eye OJlç·· ankü. bo uph ouna dıgı lanabilecek bir olgunlnğa g ldilder 
diği nutukta konservatuarın ta • lerde çarpışmışlardır. Cephenin di. So~yet ordusunu? .m~~~_vemct k~v es.ıiı ,~ı_ne~. bu~ l'h" u, ~~ şeyk e~ sonra tahakkuk edebilir. Yoksa, bı 
rihincen, ~eçiJ:fd.iği safhalardan ğer bölgelerinde, Sovyet kıt'aları, "·~.tı .. kırılmış. g.ıbı gozuk~.ektedır. kuevvde t ır alr "d~ 1 ş' ved Soır a:; en devletin, kendisini bir hayli yoı-a" 

B b S 
hududu g,.,.. ~ teşebbüs ed Butun cephe ımtıdaduıca duıımanın re mese esı ır. aye vyet • Ç' h b'I b' likt S tJ • U 

U S hk• Q t bahsederek ezcümle ş•ınlan söy - - .. mege en . . h k. k d 1 k d ler hükfırneti. ordu bafkumandan - an a:-- ı e ll' .e ~vy~ e~ . a a 1 vye !emiştir: düşmana karşl devlet hududunu Si. ne a: are .atı ay o tınma .ta l~. lıw"f •. t .k .. t ·ı l b'. zakşark kuvvetlertne cıddı hır ta • 
ı.Aı1kad!=ıslanm, bugu .. n dE:'vlet kı surette tutmaktadır Bıelostok un şarkında venlen ım yükgı e muş Jrel enb g~s e~ .eceb~ u - arruz yapması mÜJTlkün sayılamaz: 

t hl•..,,,• ~ Murma s'- . t',k 't.ınde tak . ha meydan muharebesi, umumiyet gayre ere ugun ıçın ar mu. R d .. . k" S R e lgl konıservatuvarile şefleri \'e azaları n K ıs~ ame ' n - · ·b ·ı ih 1 · · f k ı· d cize addedilmek lazım l b u a gostımyor 1 ovye~ usya-
rbize iftihar verecclk tekamül et - ben 2 fırka kuvvetinde düşman pi- ~~ arı hl.!11 a:eıt enmıştıri b~ld. ~t .e muvaffakiyeti gösterebilirl:e e'iı ~ daki muhtemel inki~flar. her şey. 

(Bqtarafı 1 i.aıci sayfada) miş, bir orke;.;tra ve verimli çalı.. ~~;:nm ~;~zu uzffk~ştı;ı~~ıwş, ol~ut;\l ~~:ha:, 1~u :ı:~:reb1e11~~ :~~ vaziyetini belki değiştirebiü:.~;r. ~~ den evvel Sovyetlerin lebirıde te • 
lh._? 'I'omm.uz gunu ordula. rımız ~ lbir t~msil şub:Si ve. her ikisi- u~ratıl n, 

1 
~: 1 mu va a ıye sız ge ticeleri, biıtün dünyaya şamil tari. ise, müessir sure:-te dayanmaya. ve zahürler gösterebilmesi gene Sov • 

ıu>ıı~, Mınsk, Tarnopol ıstika. nın mezcınJen dogan hır opera • K 1 ·ş r._ b .. I . d K I' hi bir ehemmiyeti haız bulunmak - dayanarak zaman kazanmaya mü. yetler•w~ükômetinin ve ~nuı! i
3
•inad 

ttletıe · .,.,..,,.. d r · · ,eı...·ı 1· · d"vlet kon.. b uho a.ı.arv~ d 0 gkes.lnl e ve d~.re 1 tadır. Birçok Sovyet piyade, süvari tevakkıf bir meseledir. Ta ki yağ_ ~y~edıgı Kızı lordunun ım!'8nl~rına 
to 
..... rınde cliismanın büyük mo .... .u..<. var ı , nl) 'J.Jl rız, .-. .. .. ~ .. erza t uzenn e ıt a arımız uş • • b J A\ • ba J d B d h t t har •t • t b t b - b .. t.. h.. I d:'. • ve zırhlı fırkaları bu muharebe mey mu~ .. ~evsmu u u ~tsın ve Alman 1 ~ ı ·~· u. or u aya ıy~ ız . 

'U ku'V'Vetlerine karsı şiddetli serva uva.rırnız aş a en uyugu- n:anın ~ un u~um annı, uşmana danında imha edilmi· telakki olu. mo~orıze kuvvetlen, umumiyct!e edıp mhayetsız kaynaklannuan hıl 
2İl\thaıeı!J€l , . ıe~· B müz ve şefimiz olduğu halde mil- agır zayıat verdırerek muvaffaki - b l ş yoldan mahrum bulunan Sovyet a. istifade elas:iki bir hareket harbi'f' 
'h-ı·-ı~•- eıı: vermış ır. .. u letimizin gözünde ve ik.ulağında ve yetle tardetmektedir. na 

1 ır. ·· · · · • · L_ k d' Iar k bT 
,.J "'Ull ~an 1 h d d Büyük" uh b I Ordu ve hava teşekkullerımız a. razısmın uataklıklarında hareketsiz en ı eııas umur ını oruya t tr-

yetııv h·- • • ın ıer sa asın a uşma. m·--1_,,_,,t mey·danında ı'mtihan m are e er ı d b' h 1 1 ini b b' b 11·· ed · · '""l ~a ~mı.eı-."' D . k . tik t . d d.. .. v I ra arın a nümune olabilecek işbir • ır a e ge s er. se ar ın te e ur en nehcesıne 
A ati b. Y'latL pek büyüktür. Diişn1an vermektedir. d vıns ısk .aTe ın e, .un ı:'g e. liğile, takibe baslannştır. Maamafih yağmur mevsimi de _ birdenbire olmasa. bile bati fak'lt 

t.a....-<flı-.. ~~~e s.ah.asında.. ıbinlerce ölü Mı.Jletı·mı·z.in bu··vu .. k a.Jakası a.l - en sonra, ıt a arımızla şımalı ~ar B ı· 3 (AA. ) Al nild:<n zam b b' k emin b' b k • t'kam t rebilir ;yr ~ ... ~ - " - kiye doğru nüfuza teşebbüs eden er ın . . --:: man or • ..... an. unun, ır ·urtaı ıcı 1 •r as a ısı e vr 
ı use- \'1 tnıdştı'l'.'. Düşmanm tatyya.re kış ve sevgisı başladıgımız ışte düşman aras d b ... k h b duları başkumandanlıgının fevka • unsur olduğunu farzetmek yanlış Aksi ha1de, hadisatın ne alahilece -
ın eS< ıe tal'lik. 'kayıbı pek büyüktür. muvaffak olduğumuzun ve olaca- ler başlamıştıı~ M hyu b lu ~re e. iade bir tebliği: olabilir. Çünkü bu hususta elde mev ğİ sekli, ne de hundan doğabi'.-c~ 
ara : nı l:)l'l'ns.k ishldanıetinde, bi.llhassa ğım.ızın delili o~duğ'u ikadar teşı. ediyor. · u are t er evam Caliçya'da zırhlı unsurlar ara _ cud olan ölçü tamamen inJidir. Zi. ihtilatların ve ink:.-flann hiçLi ini 

1~ §i~a Udhrinin garb sahilinde çok vj'kçisidir. Borisov Siutsk B b k . . sında vukua gekn ve diın nıhayet. ra yağmur mevsimi gelindye ka _ durdurmak mümkün ot..-az. 
-,ştu1'• lb. etli .muharebeler cereyan et. Gözden uzak tutulmamasını bil kametleri;de kıt' ~e ~ r~s cl~~tı • lenen bir muharebede yeniden 220 dar bir hayli arazi kaybedebilecek İşte dünyanm hiss ... eiği büyü~ 
mütt-! lŞf.h· !)" ıh · t' h d · k. · 1 ' a anm z \e uş - tank 'mh d'l · ""t' olan bu ordunun; ileride yapabile. alaka bundan ileri ~rliyor ve bü • 11/etl • uşman, ancak yeni kuv. assa ıs ır a~n e erım ı ınsan ı manın seyyar cüzütamlan ara 1 d ı a e ı mı, veya ıg ınam o. 

1-ob er g~m~k sayesinde Ya. ğın en müthiş savaşlarından birL gündüz şiddetli muharebeler :ımn u~ lunmuş~ur. ceği İ!'.'ler hakkında bir fikir sahibi\ tün gözlerin Rus - Alman harh '1.Bh 
ıı-.: tad ~ B 1 3 ( \ A ) Al k olabilmek, elinde kalacak malzeme 

1

. nesine diki1mesinin başlıca ;;ebeb; 
de • Ve Dvinsk istikametlerın. ni yapığı böyle bir devirde ve tur. Düşmanın yarma tesebbüsleri k er ın . f . R. dd-K man ka. kaynaklarına bag-lıdır. Bundan do. bu oluyor. 

ı:eıhrin rr<l.! b h ·ı · v h rıb m dumanlan ve kı- ~ıt' alarımızın a d · k ya· şampıyonu ... u Y ranz şar -
ınuv r ;, " ,;a ı lllL aşmaga a yangının.. . - . h nu a~e. ~u aveme - taki harekatın ilk günii muharebe layıdır ki mevsim beklemek, behe-ı < f7) G 

ha fa k~lab. ilmiştir. zıllılklannın goklenmıze vadıgı. l'l ve ava kuvvetlerımızm muvaf - d 1 d .. 1 .. {.. meba] muvaffakiyete ula_smak de • .. ..... hıliıHI ur aaııı. GHtllÇ' 
.ı.vull$k t k bövle biır zamanda tiyo.tro temsil .. fakiyetli hare katile akrunete uğra • meRy adnd n aK o mutıb' ~r. d ~ 1 d ~ 
~ ıs ı aınctinde düşman " tılmıştlr u y ranz ır ag a. ayın a 
de etli nıukavcmetlmiz. ~yesin_ leri'loe operayla meşgul olmamız • . . . . onbaşı idi. 
"'- Pek Çdk zayiat vermıştır. Dil§- güzel san'at cfavasına nasıl ci<ldi Luck ıstıkametındc, kıt alarımız, S tl H ' tahl' 
''ı.a.n hi1~--~ • • . blr Rovno t k d 'dd 1· ovye er ango yu ıye 

• ·---a askerlerimızın sun- mana verdiğimi~ tarihe geçe - . mm a asın a, şı et ı ve ediyorlar 
~ .,.._ ~a day n:ıırnaktadır. cek kadar kuvvetli bürhanı te çetın muharebeler vermekte devam R d d... b' 

.ot·reL.>.aıa n h.r . .. lak.ki ed;lmelidı . - eylemektedir Dü" . b . umen ra yosunun ver ıgı ır 
Çok şiddetlı rnuh n ' butiın gun, B'" ede~iyet mes le • kiye doğru ~üfuz•r;;t:~· kc~nu bb .~ar- habere göre Finlandiyadaki Sov • 
~ttniş düstna ~~ler cereyan il' m e skıl. d k" lerine dcvaın etmekte feşke us • yet üssü olan Hango' da Sovyetler 
çıı. \•..'. h"';'a n, pıyade .. t.ank, top_ Biz tiyatro ve opera şe m e ı tarafta d.. e, a at her ,__t. 1 ı ahi" . b 1 '° "'v k J • d . uşmanın bu ga retl . k ıu a ar nın l ıyesıne aş amlş 
§ind 'dd .uvvet erımızin ate. temsil san' atını hır me eıuyet me. alarımızın sıkı ve anudy en, kıt- buwnmaktadırlar en şı eu. 1 o . . ane mu a . 

'l'egbit dit ~ayiata uğramıstır selesi halinde a ıyoru~ ... nun ıçın - vemeti karşısında •kırılmaktadır. • (Radyo gazetesinden) 
llıan tank!~ .ld.i~ine • · dir ki aziz memle~~tımızın ~e~. va. Hava muharebeleri fspany~ı~ vaziyeti 

Japonya 
kararını 

Amerika ya. 
bildirdi 

Suriye Tüdmiir gar
nizonu teslim o:du 

Kudiis 3 (A.A.) Resmen 
bildirildiğine göre Surıyede Tüd 
mür garnizonu teslim olnıuş~ur, - - --.... 

ğır CA"<".,,_ t\ hilhass~azaran düş.. ziyete müdafaası ıçın her turlu fe- Hava kuvvetlerimiz gündüz S İspanya harıcıyc nazırı Serana 
piÇ• l .........,uetteki t orta ve 4- dakarlığı yapmakla uğraştığımJz şu L k b .. 1 <l .. ' . uner Doyçe Algemayne Zaytung 

cnÜf şı ClŞrnaktan .k anklarımızla kar. sıralarda san' atnn bu şubesindeki ~caıınl 0 gesın e duşm~n tank cu- gazetesine verdiği bir beyanatta 

Vaşington 3 (AA.) - Gaze • 
teciler toplantısında B. Sumner 
Welles'den Japonyanın alacağı va. 
ziyetten Amerikanın resmen ha • 
berdar edilip edilmediği sorulmuş 
ve şu cevab alınmı~tır: 

Norveçte fevkarade 
vaziyet ilan edildi 

Avcı taYy aç·ınm~ktaJırlar. iı)k_işafında onu durdurmak değil, zu~ . arına karşı yenı~er~ tahrib Sovyet • Alman harbine karşt ls _ 
Olduğu ~l arelerırnizin peyda bilakis yürüyüşüne hız vererek de. edi~ı muharebeler vermış ve Bük. panyanın asla lakayıd kalamıyaca 
Yareler.i de:ı~:ıı;ı kiase d~ş.man tay_ vam ediyoruz-> reşı. .~mlbardıman ı:>t:ıiştir. ğını, Ruııyada kalmış bulunan is _ 
?naktadlrla.r. Çtnağa lkoyul. Maarif Vekili müteakıben gen~ Bulkr~şte bir mühimmat depo. panyol çocuklarının unutulamıyaca.. 

san'atkarlara hitab ederek: su infilak etmiştir. ğını söylemiş, bugün İspanya ile 
.. ~~va .. ~uvvetlerimiz 

3 
«Rehberimiz iyilik ve güzellik, Sovyın filosunun faaliyeti Almanya arasındaki iyi rnünaseba-rou but'lln gün n· Temrr.uz işimiz daima yaratmak olmalıdır. Şimal filo.suna mensuıb ıharb ge. tın devam ettiğini söylemiş ve Mih. 

erezina istikaın~tıe ıı:a, Tarnopol, ~izi Türk Devlet Konserv~tuarının mileri ve deniz tayyaı~lerı, düş _ verin ~rgeç A~·~upayt s~l~a kavuş-
tank:lamırna .şidd tr rınde düşman ılk mezuntarı olarak selamlarım, man kıt'alarma darbeler ind'ire turacagı-nı da ılave etmıştır. 
ln'ı-ekte devam c~· ZaYiat verdi.T_ dedi. .. .. .. •• rek K.ızılordu 'kıt'alarına muza - G~nüllü kaydedilmiyor 
..................... e ışlerdir Mekteb müdurunua .. utku 'heret etmektedir. Filoya mensuıb MadAn

1
dden hgeleb~ hab~r1~1r1~e kSov 

[~ .................. ~ Bundan sonra mek~b müdürü deniz ta l . l . yet • man ar ı,,. gonu u a -UÜRu•• DCel·e·· .. r····]··· Orhan Şaik ayni mahiyetle bir nu- 1 .. yyare.~rı~ ıaı.:a muh~eb.:- yıdlarının bütün şehirlerde kapa -
'"J' tule söyledi. :.rın~:C beş. duşn.an tayyaresı du. tılmış olması, esasen sembolik olan 

Müteakıben mezun olan J 4 gen • .şı"•--nuşlerdır. bu yardımın daha fazla artırılma. 
Evet amma ge ce Maarif Vekili tarafından diplo - . .!anklar. arası~~· sına lüzum olmadığı şeklinde tef -

Ç malan verildi. Müzik kısmı mezun. Bı.r bölgede bırçuk duşman tank sir edilmektedir. 
V8 Q ·- !arı muhtelif parçalar çaldılar. Ti- grupları ileri k.ıt'alarımızın hat _ (Rad~gazetesinden) 

l' UÇ... yatro şubeleri mezunları üç muh. larım yarm.ağa ve geriye gırnıege A b• k b 
a:~ ~ud tdunıt geçiniz telif eseri birer perde halinde tem- muvaffak . olınu~la!'dn·. Bu clıişman CI ır ayı 

ber Yah:ı~:n da dahil o?~"k .. sil ettiler. Bu suretle merasime ni - kuvvetlerırn~ karş Sovyet tankbrı 
nund . ntero)ek r h UZt>re hayet verildi. Bundan sonra nıisa - gönderilmiş ve Sovyet tankları (Baıtarafı l inci sayfada) 
hehç:.id~i ~ karııİ.~:.ı bil'· i,ı:.!!ko firler hazırlanan büfede izaz edjl. düşman tanklanna ormıan içinde Cenaze alayı, başta siıvari peı-
b.oyludur. ·~;::~.·~ nıu.Ua. ka ;;;:n diler. bir yoldan ilerlerken hücum et _ lis müfre&esi olmak iizere bir bö-
t Beh .. _ çuk Mezunlar · mişlerdir. Orman, bu tankları çev lük jandarma, gene yaya polis 
ır. etnehal dil bi!Q.ıyı kİY"11lÜ§.. Mezun talebeden 3 kn 5 erkek rilmesine mani olımuştur. Zaicr, kıt'ası, Şchıı· bandosu ve askeri 

ı. 1Mernleket fakir olah·i· olmak üzere 8 kişi, tiyatro şube • bunun üzerıne, sürar. ve azme kıta•ıaıı®n t.?şe-kkül ethniş bulu .. 
ue er Ylf11'1'lc\.ın _.. 1

, il', hir lı.ulü. · d 2 k. h d 4 du 
Çok nıümk . . .. •t.ırt-tckeb J aın en, iz arb şubesin en, bağlı lbulunnmştur. Sovyet tank - nuyor . • 
~ ~.nu;~,., F.ı.kat ilk 0 

.. nu~ıı erkek ınef~s~ saz~ardan'. olmak ü ~ ları deı:föal ateş etmiş ve üç fa.şıst Cenaze arabasını, Riyasetidim.. 
L!_ .• ıuzelik, refah, gorene zere 14 kışıden ıbarettır. .· . 1 k lm hur, Başvektılct ve Dahiliye Ve-
..aaaa verernegv e ... ı.. Zenth-1!'- Mill' ş f t 1 b . ff L! • tarlkı muıharebe haı ıcL oıra ı JŞ-'-·b l d .. ~•r. --wus; ı e a e eyı muva aıuye._ ·ı k.aleti ve İstaııbul vilayetile mer. 

• Qt8D u unyıuun en ·· lerıind4n hararetle tebrik ebnişler- tır. Düışrna.n, bu. t,ınkların teşkı 
tinden biriJ;r f lıt ıuıel tela. dir, ettiği mıaniadan istıfade cdereı< en humun dostları tarafından gönde. 
ain diye ol"r~k \kat, nlazar d .. İll,e son süratle geri'çekilmı.ştır. Bu ta. rilen ınıi.ı,teaddid çelenkler takib 

rnahallesinı ~östeo~ir ge ca~ tenf'k~ Fransız devlet kili esnasında bir Sovyet tankı ediyordu. 
Belediye hu . · kayıbolmuştur. Cenaze merasimind 13 Orgene. 

rıııı İstimlak le
15

k W! ka~vet di} a v· . d d Yüzlerce tank tahrib edildi ral Faıhrettin Altay. V:tli ve Be. 
ınıya karar v:r:~e o~<adan kı.l~ı; nazırı ışıye ön Ü Bevaz Rus-..anın garb mımaka - lediye Reisi Lutfi Kırdar, İstan.. 
Perk halinct · ~. >;~rıne YC'\lil bir " bul Kumandmı General İs1ak ~tır. e bar neı e diyarı koya. .. Ankara 3 (Hususi) _ Bir1.,.,,.. larmda piyade ik irtfüatı kesilmiş 

l<ü ... ~ı . ~ Alman motödü t·üzütamlarına kar Avni, Merkez Kumandanı, şehri-
... Yenı 

1 
gurııde.nı'be:ni şehrimizde bulunan ı... J d · d ıniz<le bulunan gem·rallerle, 

e\"\>el ·ı sanmıya ım 30 Fransız devlet nazırı M~şen bu • şı yapılan muharc-ı.;e er c. p:ya e 
t.thilc v~. •niştir 30 • s~ne oüzüfamlaı:.ımız, yüzlerce di.Aşman meb'usla·r, Trakya Umumi Müfot-
ı. __ - ~iliyor, b~ dı·f ıe~e sonra gün tayyare ile Vişiye ~det et • k. F' · t ,.,.. .. 1 .. 
~ bir bei d' . :' nhıden ça. miştir tankı tahrib etmiştir. Bir Sovyet tişliık er an.ı, .mnıyc .ı.uı;c..tır ve-
~. e ve r~ıaı bulunduğu piyaıde alayına rnensub as'kerler, kili Salahatt:n Korkud, Müdür 

Menuıun olabiii. Nevyorkta sıcaktan düşman 'lıanklaı·ını tahrib iç!n top- Muavini Bürhanettin Tüzün, Par. k:;e ~anı ı:u r~, fakat Rr.laya. çudan ve tank tuzaklarından başka ti, Vilayet ve Belediye erkanile 
ar ciiç b 1 adar geç ve bu birçok kişi öldü muvafıfakiyetli bir surette inlilak mer.humu.n clostları hazır bulun~ 

ıne... ... .:.;, u duğum~:ıdaa d 1 -
ai ~~İade acının da b' ayı Nevyork 3 (AA.) - Stefani: maddeleri •htiva eden ~işeler ve muşlardır. 

lır. ue.. Burada müstesna ve ratıb bir ha el lboımıbaları kullanmışlardır: Bir Merhumun _naşı Bandır-
E ~ret dalgası hüküm ıürmektedir. tek ıgruıp, üç günlük murarebcde ma trenile Izmire götü-

. U. Birçok ölU vudır. 16 düşman tankı tahtib eylemiştir. (Arkut ıayf11 8 tÜlun 1 de) 

r 

dı 

- Amerika hükumeti, harb mü
nasebetile Japon hükumetinin ala. 
cağı vaziyetin Pasifik'te sulhu ida -
me edecek mahiyettl! olacağını ü -
mid etmektedir. J;;ı,pon hüku.met~ 
si~i bakımdan ve dünya ıılen 
karş181nda takib edec~~.i .yol hak -
kında bir karar verdıgım resmen 
bildirmiştir. 

Sabahtan Sabaha: 

Kaçıncı 

mes'uliyet 

Gelen haberlere göre Norveç 
Alman resmi makamları Norveçte 
fevkalade vaziyet ilan etmişlerdir. 

(Radyo gazetesinden) ---o--
Jstanbul nüfus müdürü 
Ankara 3 (Hususi) - Nüfus 

Umum Müdürlüğü şeflerinden Mu. 
harrem Eren lstanbul Nüfus Mü _ 
dürlüğüne tayin edılrniştir. 

kalibların ae.-i harekf"ti ai!e oca. 
ğına kad".· nüfuz etmt>k iı:ab t.r.ler 
Halbuki b~" orta mcktcb "C lise 
derecesind" tahsil Çftğınd11ki &Pnç. 
forimizi bilr~ l:ıir kalıba 3•>kama,lık 
Mahalle arııl.,rııufa sılJc toket 
kavga eden, eski tulumlı.\cılnrın 

Bir muharrir arkadaşınıız yeni argosile k:> 1u§ım, lakırdıya (u. 
yetişenlenn doğru dürüst oturup lan) la baflayıp Çeşmemeydanı 
!kalkmaıunı hcceremed;kJninrJen k··fü· ı il u r er e nihayet vet.:n kosko~ a 
ıikayet ederken bunun mes'uliye. lise ~alebelernıi ı"Ördükçe bu da. 
tini büyü'ih ~·e, bu rıesli yetiştirme vadaki tr.e-; uliyelimizin dehe.etini 
vazlfesile mükellet olanlara ) ukle .. 
tiyor. takdir ediy ., ..... , 

Bizim nesil yani geçen harbi ya Bu işi pedagoji sistcrnlı•rilP hal. 
pan, inkılabı yapan vetaribi dönüm letmernize imkan olmadığını, ya.. 

noktasınch dünle bugünün k,.n,ık ranın üstünkörü terbiye metodla.. 
hesablarını tasfiye eden rı..:sil öy. rile kapan..-.ı:tacak kad<ır derirı 
ı _ oldum•nu birkaft, kere '':l'lml• v• e agır mes'uliyetler taşıyor ki bun .. -. J• .. ... 

lara bir de gelecek neslin terbiye demiştim ki· 
• • !!LJ t ı_I b - Tl'lml ve terbiye sı"ste--ı.' SlDI Yua ~ ·.ım.: c: ızlıra ı ne aı·:ar ... 

ne eksilir. Kafamız.an fosforun.. mizi falan ve falan nıeJeni cemi. 
d ı. · · b ye~in metodlarına uydı.rmaı· a an, e 11111.•1,1 nasirıoa vı? ütıin 
maddi varlığımıza, iliklerimize ka- beyhude yere çahşmıyalım . Kali. 
dar salgın b;, mes•uti)•etin içinde. lesi yüksek bir askeri mekteb di. 
yiz!. Yaln,2 inkılaba uygun bir siplini il0 hareke{ eddim. Bugün. 
nesil yeti~tirmek mcs'uliyt-ti bun. kü sivil mao..rif hayatımız }'tmnki 
ların en e.~ır ve en ciddisidir. Ve Türkiyeyi emanet edebilecek nes.. 
itiraf edelim ki bugüne kadar di- li yeti~tir-:nektım bizi mnhrunı bı. 
ğer menı!alet mes'uHyı·tlerinden rakacak Bi-ınetice mes'uliyclteo 
kendimizi a7. çok kurtaracak ileri kur~aramıyacaktır. 
hamleler yap~•ğ nıız baldt' bu ha. ~u fırsi\tl>t bu kımaafimi lt•kr.~r 
yati davad-ı. tam muvaffakiyet ka. ~·~orun:. 

1 
A~k~da,ımızın . ~edıgı 

zanamadık. yeni neslin ne kafası. gıbı mes u bız:z .. Bunu bılıyol'U2 
nı, ne ce1•1:Vet tcrbiyesir;İ kıvamı. amma bu m 0 > uliyelten kurt~la ; 
ıa sokam.tdık. Aı·kadaşı-nı:rın bıı.h cak vasıtdh:: lt:ullanrnasım bılına. 
seUiği sokal.: terbiyesi g~rçi temeli! yonız. 
ailede, baba ocağında c.la11 bir "'1'l. I C /•" 
terbiyedir. Fakat büyük adımlı in. '--"-11Ulft:an ıs 1 
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J ·Şehir llaberleri Mahkemelerde: 

Sahtekirlık yapan 
bir karı koca 

Bir ihtikar cezasını/ 
çekmeden ikinci 
ihtikarı yapmış , ............................................... ~ 

E lhtiktirdan 2 •ene •iirgiine ~ 
i mahkiim bir tiiccaT yeni • ! 
i den kalay ihtikcirı yaptığı i 
i igin dün tevkil edildi i 
' -~-···································-········' 

Terim koordinasyon 
heyetinin toplantısı 

Bir genç nişanhsını 
bıçakla ağır 

surette yaraladı Kocası Eskişehirden sahte imzalı çekler gö 
Dilimizde kullanılan ısblahlar ilmi bir şekilde !, .............................................. '\ dermiş, karısı binlerce lirayı almıya kalkm 

Bir senedir ni,anlı bulıın • ~ • d 
sadeleştirilecek, gramer ve lugat ıslahında duğu kızın son günlerdeki ~ şım İ ikisi de suçlarını inkar ediyorlar 
temı·zıeme ve gu""zelleşti·rme esas tutulacak, lakab~disinden.hıinirlene,n. a-. ~ SahteLAarJJL ve ---- ·~ ıK. doland\rıcılıktan ettiği gibi cereyan etmiştir. Fa 

k 
•• ( • • • .. MI ı genç, nı ayet e ını : .,.,.Ju bir tüccarla. ka ı ı L N b 

şar SOZ erının yerıne turkçeJer konuyor kana buln~tırdı ~ k~~derine 2 n..:.' r • nm muact. uri undan sonra Muradın :imıl 
-s' ..... ağırcezada dün sını taklid ederek, ona izaf~ 

Baltkpazannda. Mnksudiye ha. .. . ., ................................... - .......... } bqlanmıştlr. biri 1-400, diğeri 1540 lira kıyı'. 
nmda 12 numaral'l dairede. tic~ . Dilimizde ku!lanıl.an ~lah.lan,~ Ozden, profesör Öm~ Bilfü Dün Paşababçede kanlı bir ?uçlu. ~uri. ve karısı Fatma aleyh tinde :i1<l aahte çek tanzim ede 
le meşgul Marko :a--rd? bir mud. ılmi ~lııxa mustemd b~r şekil?e Sarç. ~fesör Sıddık ~anıı Onar, vak'a olmuş, bir genç ıken<lis!ne le.nndeki. ıd~ya nazaran, hadise • paraları karısına verilmek tiı 
det evıvel ruşa~ır ib~~kan .Ya~rn~k ~eleşt.irmek gayesile Unıversıie profesor Hır'!.:~ p:.oresor Arut ~e yıüz vermiyen genç bir kızın ·olu. nın mahiyetı şudur: . .. Jstanbuldaki ayni adrese göndert 
suçundan afüyeye vcnlmış ve ı~aresı ~mdaıı kuı:uıa~ ete • d~ent" Refi Şuknı taraimdmı ıL nu bekliyeı-ek bıçakla vücud~nun Karı k~ bunda? • hır mu~det tir. 
asliye 2 nci cc-.1.a mahkenıı;:s! n:!.e rJJn koordinasyon heyetl> dun saat mı .. mu\a1ea1arda bulunulJI'l:\ı.ştur. muhtelli yerlerinden ağır surette Nvv~I kİzmırdeÔ ı~~nmıze gelmışl~ı Fakat bu d · d 
yapılan duruşm, sı sonunda suçu 10 da rektör Cemil Bılsclın reis • Universitemizin ilmi ıstılahları ~ralamıc:tır un b arkısmkı slr.udlarda ba~k.a _hır mı§ ve her ik~~ad: yaış k:jY anak 

b k 2 
.. dd 1 . u·-· d .... . t k L. t b" .... .J~-...iı. l b . . .1~ :ır • eve ıra tı tan •onm, kendısı Es - . . anara sa .. t olara · scnt:> ıııu et c sur. gın e unıversı e mer ez ıuına - es ıt ıı.::uı.."\.:t:'A o an l1 mesaı nctı - 1""--:ıı. B k ı- t ki h . .s.. • ı::- -ki h' · lıyeye verılmiılerdir 

- 500 ı· y -.l b. t t t · d Ed.,.;...;;,., F • - 1 · 1 "-Unu ey ozı:"' o uran ve a _ şe re gı.tnı~lJr. ı:..::s şe ıre varın. · 
gun 'Ve ıra agır para <..~sına sıuua ır op anı yapmış ır. cesın e """'""Jnt aıru teııınce ıa. ]ı lik 22 1 d M 1 ca M d · · d b' t'" .. Suçlu karı koca ise ik" · 

• ...ıı..ı.· · • • ~- k rd' h · . 1 1 b·...n. ld 1 me e yapan yaş arın a e ı- uTa ısmın e Jr uccara ınu • ıncı 
lnNU.kAUDl edılmışti. .u;auı oo ınasyon eyetını'n zır anan esa5 arı ıı:..aç ma<. e ı e ed dmd b' 'd' racaat etmiş ve: cezada yapılan duruş.malarındıt 

Henüz aıeyh ·naeki mahkurr.i • d.n:ımi ~akınncla.'1 profasör Neş'et aşağıda ilave ed:yoruz: m a a '.rı r. cc- Karrma 60 lira kadar bir leyhlcrinde.ki iddiaları ıedded;J 
yet karan infaz olunmadan Mar- Ömer lrdelp, pro!:esör Akil Mub. 1 - Islah işinde ynzı ve imla Melnned .. w.: ~ene evv~l, Paşa. para göndercceğiın. Fakat, post.ı demişlerdir ki: 
ko ikinci b:r ihtikv.r ihiiı:Uscsinden tar Özdem, Tıb FakültcSJ son sınıf sistemi daima gözönünde bulun - bahl çeclde Gunl'.ı~u) un~ 12. n~ma- vasıtasile göndermek zahmetli ola. a- Biz.im 1400 ve ı 540 JirJ 
d ı.....~ .,_ hk k 'kmal · tiıh ı · · u· d .. ı- -~-'- l'a ı ev e otu:an Nncıye 13ınaıdc k 8 . ki d h b . . ;ı o,...,, te~rar ma em.ey.~ sev e _ ı :ıım an arı aoı&yıs e ve urWGC<!Aur. .. . . . ~a · en sana parayı vereyım, sen çe er en a erımız yolc. Bunu il! 
dılmi.ştir. pıofusör Hal de Edib de mazereti 2 - İmla yerli ve yabancı bü - genç ve ~l bu kızla n:~anlan- l.1tanbulda tanıdığın bir tüccara ki bir başkası yapml§tlr. Biz s• 

Ms.znun, aleihiııdcki bu yeni id dolayw.e 1iopla.'1tıda bulunama _ tüın lkcliımelere şfımil olmak üzere ~r. 1kı g.mç aırasında bır fC - 60 liral~ bir çek gönderiver. Ka • ce 60 liralık bir çekten mallın# 
diaya na:zararı. }T .ılil isminde Si _ mışlar, buna mukabil geçen içti - fonetik ve iştikak pren.;:bıeri ara- nedir devaın ede'l bu n :şanhJık nm da ora.dan puayı alsın.» tarrzız.» 
ncıblu bir tüccara kil 1su 450 ku • mada haı.ır buluıınmıya:ı profe~ör sında makul bir abenk tesis edile. ra'b:ıtcısı, son günler.de b!rdenbrre Üernİftir. Tüccar bu teklifi ka - Muhakeme, şahidlerin celbi j{ 
ruşt.an, fahiş fı3Ua 100 kilo kalay Mustafa Ş~kib Tunç, profesör celrtir. .gevşooıiş olacak kı, ge-aç kız ni _ bul etrnit ve hadiae Nurinin arzu talik cclilmi,ıir. 
satmıştır. Yapıl:ın tahkikatta Mar ŞU'uü Baban, doçent Sara . Dil • 3 - Islahta tecriciHk esası gö- şanlısı Melfımede ko.rşı lukayd dur 
ko Pardonun bunu kiloou 4!!0 den men, Ahmed Ali ve Sabri Ülge - zclilecek, evvela kaide, 6onra Iu _ rnağa başlamıştır. Beyaz peynir fiatları Çimento nasıl 

tedarik edilecek? Herant isnıınde bırinden satın al. ner terim müzakerelerine iştirak gat nazara alınacaktır. Gramerde Nado .. ve.nin bu hareketlerı, 1;ok gene yükseliyor 
mış olduğu ve böylece kalay sa- etmişler&. de önce mürekkeb, sonra müş • kıskanç ıve asabi bir genç olan 
tışına fuzuJen tavassutla 30 lira TQPlantıda evvela Dil Ku- terek ıtabirler işlenecektir. Meh.medi mütees:sir etmiş, dün ni- Son günlerde beyaz peynir fiat. Son günlerde piyasad:ı inŞ' 
gayri muhik mcnfa<*t temin ettiği ruımu tarafındnn hazırlanan umu. 4 - Gerek gramer ve gert'k lü- şanlısını bu1arnk bu soğuk da,· • ları .gene bir miktar yükselmiştir. için istenilen miktarda ç~mell 
a.n:taşılmıştır. mi terim rapom O"kunmuş ve bu gaıt ıstüıaQıında evvela temizleme ranımanın ~bini sormuştur. Bu vaziyeıt fiat mürafkabe büro • bulunama.makta idi. Ha1tn ~ 

Marz.nun dün ashye 2 inci c~za- ~ua ai~ muhtefü maddeler ü. ve ~kleş_t:~e, ~~r~. do. re~gin. Fa.kat genç 'kız, Mehmedin bu su:1~ d~. ııaZ?n ~iki<atini celbet.. inşaat içi~ çim~nto dahi verııoıı 
d'a yapılan duruşmasınd3 aley.nm. rermdc m~zakerelerde bulunul _ leştınme ciheti duşunu~ekür. müracaartını rla ayni fütul"S'ızluk ~ştıx. Büro şımd. hu hususta ıtet- yordu. Fıat murakabe komis:ro'" 
ddki iddiayı r~d ve tevi1 ed:--rek, ımuştur. Bılahare Edebiyan, FenJ 5 - Dilde bırakılacak ~ark SÖZ- ve likaydile karşılaşmış, bütün su ltikltt !a~ırmaktadır. ~u :tctkj~ dimkü toplantısında bunu gôr 
hadisecte suç mc-vcud ol.-nadığını Tıb ~e Hukuk Fakülteleri terim lerinin yaşamalanna müsaid iş - allerine omuz silkmekle mukabele ıe: neticesı~d7, .~emangı. ~ır ihtı.. müş ve hususi cşhaso., evvelce ~ 
söylemiştir. ~~ısyonlarmd..ı yapıfan ilmi e • tikaki bir imii şekli bulunaea-k, bu etmiştir. kar .meselesmı on~emc~ ıçu~ be - 1anm4Ş, yar:ı. kalmış ve~'3 talİ 

Duruşma s·:mun.da hakim ~Iar. tüdler üzerinde profesör Zeki Zc- dlmayınca yerine muUaka türkçe Bu 'WZiyet karşısında büsbutün yaz ve kaşar ~cynı:ıen~ın f!a'tla - gibi iş1er içın bir miktar çime 
ikonun tevkifine karar ver~ ve ren. profesö;:- Ali Fuad Baş~il, pro- veya milletler arası gar'b sözleri asabiyete kapılan :Me~ bır _ rın•n da les~ıt. edılmesı muhie . -1 temini karat' altm:ı alın:mştır. 
şahidlerin celhıı i:ıç.in duruşmayı fesör Kem.al Cenab, profesör Ra • aramJacaktır. denbrie g~ kızın üzerine atıl _ mekiir. Şelmmııxle_ be~az peynır nevi işler için girr.de 30 ten . 
ta ık etmiş1 ·r. tb y k k .. d sıkın!l:lSl ohnasına ımk::ın ynktuır. me:ı:rto ayrılmıstu. Anca:k muıt r s ı· d mı.ş ve ~a~nı ı;_e ~re vu:u· u - Seneltk ihtiyat~ yarı.dan faz1ası caatlar t.ahki~ edildikten s(>f 

Otelde 3.100 lirasını Beledı·yen·ın bı·r yıl a ıye avası nun ıınuh.telıf yerıerınden cıgtr su- stok !halinde toplanmış bulunmak~ tevziat y.ap1laco.kt•r. Bunun ı(İ'. 
rette yaıı-alamıştır. Zavallı kızca - tadır. d h eı· f · . 1 haJliJl~ 

aşırmışlar ! maznunları dün mü- ğızı ko.nla: içinde yere seren Meh.. t~~ \.a~~~k~:ı~ v:1~a~·ma. 
Sirlkecidek! otellerden !birinde 1 

yatmakta olan taŞT'alıı tüccarl:ır. 
dan Kemal adında bir zat, dün 

emnryct müdürlüğüne miirru:aat 
ederek, evvetk: g cc yattığı otel o. 
d'asınıd-a ve ya tığ:nın altında sak. 
ladığı 3300 lira parasından 3100 li- I 
rnsının meçhul hırsızlar taraim -
dan çalındığını iddia etmişıtir. na.\ 
d!se etrafında tahkikata başlıyan 
zabıta, talil'alı tüccarla;;..ayııi odada 1 )atan iki kiş1den şüpbelenm ş,

1 bun 1ar1ıan b.iT nı - yakalamıştır. 
Dündenberi ortalarda görünmıyen 

diğer suçlu zabıtaca şiddetle aran. 
maktadır. 

Baston ekrr.e~l ayın 

15 inden itibaren 
çıkartlacak 

Dün ÜsiWdarda bir fır.nda tec
rülbc an.ahi) etin<le baston ekmek 
imal edilmiş, tahlil olunmak \:zere 
bel~iye kim)ahanesin:! gönderi. -
m:iştir. Beled;ye bu ayın 15 inden 
:it.ibaren şehrin bütün iınnlarıntda 
baston eıknıck i:rr.aline başlanması 
iıususwxia hazırlıklar yapnUlkta -
dır. 

.Baston ekmek fiatında pek az 
bir yüıkaelme olacaktır. 

içinde yaptıg""' 1 med, ~.ıç~gıru yer~ atara'k kaçmak s·r ket kamlar ilhtivaç]arın nev"ini b•ldı 
dafaalarını yaptılar te~eb'büsünde bulunmuşsa da ye - 1 an ren birer vesika ver'Cee'klerdır. !' 

l·çı·ıma"ı yardım tiışen .zabı·ta memurları tarafından (Baıtarafı 2 nci sayfada> nevi vesika.ya sahib bulunan ktı:ı> 
$ f d l · · ~ yakalan.:rmşt.ıT. oyunu .s~hncsı hazulanmıı ol-. selere çinlenlo ver E:!Ce r. 

a ıye . avası~.a • mcı agıırceza Naciye ifade vercmi'yecek bır bal Bana kalırsa .bu kahveler kullan
Bclediye son bir yıl içinde m~esınde dun ae devam c~ıl- de Haydarpaşa Nümune basta - maktan ziyade ziyaret. için inşa e. TEŞEKK · · R 

yapmlf olduğu içtimai yardım mış, suçlulardan bı:r kı.snu mu - ~iae lkal:dır1lnuş, vaik'a etrafın- dilmeli, müzemsi bir mahiyet ta.. 
faaliyetine aid bir rapor hazır - da.faalarını yapmışlardır. da tah'kikaıta başlanmışt;:-. t.ı.d Beş seneden.beri mü tel oıd~ 
lamlflır. Bu rapora .,öre; fakir. IBu arada ~ık Dcmzbank u - şıma ır. müzmin Malarya hastnlığınd:ı.n IJı ' 
lere meccanen 10 bin tiraltk i. mum müdürü Yusuf Ziyn Önışle, M"" k IAf V k"I" * layı çekmiş olduğum ıztırabdıın 
liıç tevııi ~ mevcud ı.e • müdür muavini Tahir Kevkebin una a a 8 I I • Eaki kahue tiryakilerin guldak amele birliğı teşıtıl!t hıu.t• 
?~~d::e J:~"":.etibt~o b:•:!: vekilleri müdaiaalarında bu satış Trakyaya gitti den Ahmed Ya.emin: si dahiliye mü~ Bay s .. 
..- ~~ :i'şindc Deııizbankın bas:retkar bir ~: k h , 1 . . h • ·ıı.. tin C.mcuz"un tedavlsile kurtulu -" 
razı zühreviye dispanseri açıl • - - A • • K c- ı=AJ a ı; c er muz aKJ3a- MumaileJl'he minnettıır ve ;tük~JJ"' 
mıf, hasta nakliye otomobille. tiicıcar ~i hareket ett iğini, bina. . Muna!kaJat ~ekılı Cevdet •. c • ten çok zarif ve orijinal:dı. Orta.. ve ~ mumalleyhi t.a.vsiye e 
rinin adedi ikiden 4 e çıJ..arıl • nm lk.eşii raporuna istin:ıdla satın rmı İncedayı clu~ sabah tetkıkl.er. da ib!r havuz, kennrlannd:ı aı4ta- mezkfır ıha8tane boğaz ve !culıık ti 
mr .. tır. Yeniden 5 basta na•-1!..e alı ~.;:;.. 't k" ak - ·· de ibulunma'k u.zere otomobıl1e hksız iskemleler ~uv:ır diplerin- tehassısı bay İ.mı~"- Sosm d'ıı ~ r ıusy n'""'ti.nı, nı c ım n zen goru _ . . . . • ... u~ 
otomobili alınması lııusuaunda len duruşma esna~ım1a venid('J1 Trakyaya gıtmıştır. Velul Trak - de sedirler, okkalı fıncanlnrdn ve- rıca te.şekkürlerlmı ıbı ım. 
faaliyete ~· Cankur.ta-. yapılan ehlivukuf tctkik~tile de y.ada yeni yapılan asfalt ~olları rilen ncrfis kahvelcı·, uzun ç~ıbuk.. . Zonguldak amele b!.rli~ b."Ultnnl 

ran ~rvialeri takviye o1w:unuı, lbu cihetin sabit olduğunu tebarüz tetkilk edecek ve~ buKra~~l Kelı:kd. larhı sigara içen fndal ~ar. Salğd<la, sinde No. 1636 Murad Aykut. ;/. 
eski bimarbane emrazı sari _ ~· . 

1 
--l" Ht:..di . 1 b" Lacciine ıgidecekttr. li""A ar ı.n e solda kanarycı ka es e.rı, yer er e 

__ ,, __ .... _, merkezi ba1iDe e.,~ırımı~ eı-uı:-. " seyı esası ır ·kı ct b ı.u n omuzlara \konan be Acı e·ır Kayıp 
~~ı~. e cea şekilde tahlil eden vekiller neti - de lbiır müddet tetki er e u n - -Ool~. uça ' -
YI .... ~ • • • • • dulkıtan oonra Edimcy~ geçecek ve yaz ıguvercınler. . şısı• 

Muhtelif aemıtl.de lııalk ha. ceten ortada ı;e ~azıfeyı suııstımal, bu ada hududda yapılmakta olan Eğer beledryen:n tasavvuru ha. .. ~ek~i ~~ul P. T. T. b"' SJ 
mamlart açılmlf, Cerralıpap ne de sahte'ka!'lı!t suç!arının mev- _ r .. . t t tkik edecektir. ıki:katen eski kahveleri ihya etmek duru Husnu Gorkey kızı meo'uS ~ 
L--•an .... :-.. bir polik)jnjlı ve cröz cud olmadığt!lı sıOylemişlerdir. köprü ~a ını : bütii b la tenıin etmek <rettin Ferid ve Ra..'ffm F<?rid, sel-~ _ ~ • . ~. n un rı ~ • Bankası mecli.5i idare azası Gll""". 
pavyonu ili.ve edihi~ir. . D~, mud?1aaıo..:a . d:vaın Tarihi alhnı nerede bulmu!? bu dekoru hazırlo.~ak l~ımdır. Ferid ~ ~ Bankası müdiirlcrı'-

Sivriainek mücadelesine de • edılmek uzere, talık edıım1ştır. . y b 11 sinde Sonra bu kahvclerın şehrın eski Fadıi Ferid'in yeğenleri Süme~ 
_...1:ı-:. 0-•-':...1 Çam.. Fatihte Sinanaga ma a e . ' le,.;nd Boy · ' _,.t jılo 

vam eoı ... ..,.; UUIU&r ..,.e 61 • l kulübede oturan 12 tarftıi ya:şaf.an yer .. e, gazı- memurlarından Fethi Alaz'ın ıw• # 
~~C:.-~~1m~C:~e1e bilhassa sık • Meydana çıkarılan tum;ra Hüsnü adında bir ço • çi, Süleymaniye camii civarı. E- tanooı c. Müddelumumiliği ruı.maı.,; 
·-t r- fuhuş yuvası ~:' a~~ Kapalıçarşıda eski devirle. yüb. Sultanahmed veya Beyazıtta ireSi ıbaşkitibı irret Alaz ka:1 bir<:! 

Geçen yıl bu İçtimai yardrm id bir altın lirayı bozdururken yapılması şarttır.) tahğı müteakılı wfat etmıştlr. ~ 
iper:ne 900 bin lira arfolun • Zabıta, düı1 Eeyoğlunda Bos - :_b~ta memurları tarafından yaka- • Gene eıki bir kahve tir- n~~i .. dün 3/Temmuz/!41 Pı::rş1'c> ef' 
mUflur. Bu sene bu talaü.at 1 . . . 1 tn L! • .. I ll' · Jh gunu oğle namazını muteaXtb 
milyon -. ...... -L--L--•ır. tanbaşında bızlı bır fuhuş yuva.en anmış • ytıRJ.•ı cogra ya mua ımı • .k. am·.s·nden kaldırılarak yett 

,... .,...,._._..~ k T "h" b" k t" h · ldu<m G ·· L_.._ vı ıye c 1 1 
•• • \,.. ./ meydana çı aımıştır. _arı 1• ır . ryme .~ uz 0 eslı;; .an UTRUn: köy mezarlığındaki med!enl mnllS" 

...._ ___________ ,,,,. Saadet adınd:ı bir kadınla, met. testıt etltn· lirh" ruzel:._/d~r tah <- :Bu hakikntan gQze] bır fi. suna defnet1ilmlştir. Kederdide a.l~ 
Odunun çekisi resi Azizin son günlerde Bostan. - ~ m ~ 1 )11" a se e ın • kir. Anca!k, bu k,ahvclerin Beyazıt, sile kendi.sini seven dost ve daır~ 

550 kuruş ! başında Zciki Paşa apartımanının ata •§ anmııtIT. Eminönü gıbi hallk:ın mütekasü itada.şiarını taziye eder, ?':113.!>ı ""eti 
Kutlara yem atılmıyacak! . _ . . 3 mımaralı tlairesıni kiralıyarak ( KU Uk haberler ) bulunduğu yerlerde inşası faydalı kın ~hmet 'Ye mağfiret.ini tt.ll1 

d 
Fiat murakabe koınu;~onu, ev. b bi ·zr fuhu h Ç . d Kanvcnın ortası bahçeli ve eylerıZ. ••. J 

Belediye, Sultanahmed, Beyazı velce o:hına fiat kovmuş, fakat u.raı.sını. ~ rı· ı •-....ı..· ş yu.v~. a. ır. l o~alıdır K 1 k k n __, 
ve Ayasofya meydanlarında bazı bilahare odun satrla:ı serbest b fule ıgetırdik ~!i ~-uıt edıldıgın - e Vali ve Belediye Reisi dok... hnvu:ı ~ 1 · ış 1

y ısını • _. L ilk f l l 
kimselerin güvercinlere yem atmalı:. rakılm ı. Bu vaz~·et bazı kims~= den, 2a'bıta memurları dün bura<la tor Lutfi Kırdar dün belediye fen da dahı mut ak_:ı S? •·e agaç bul~n .aS.H er ş er : 
3Uretile dile1icilik yaptıklarını ve 

1 
rln .~tik:8. yolun'ı:t sapmaların a.ni bir ara.şt?rma yapmıslardır. ve emlak müdürleri ve babçe}er ~~ıdır. Mesela lımonluk vesaı~e 

bu yüzden meydanların pislendi • e ~ k ~ b" k" • 
1 

Bu ıtaharriyn: neticesin<ie daı _ ~tehaasıailc birlikte Taksime. aı :: g bı. Yapı.hıcak kahvelerde tertı- Sakatların yoklamaları 
ğini gözönünde buhındurara.k bu m ı ~ ve • ır çe4 ı o;~n renin muhtelif odalarında 6 ·yaban derek buradaki yollarda, lnötnu bat eski sıtili muhafaz:ı etmekle Olküdar Askerlik ŞUbesindeds., 
meydanlarda kutlara yem atılma - ~ ~ koa ~ sau ;:uş~r .. ıa~ cı kaclinla erkek yakalanmış Aziz. ge:.c.gi.si ve Taksim bahçcainde tel • beraber, bu..,aünkü ihtiyaçl:ıra da .,. 
aını menetmeği muvafık görmüı • ~ura abe. . mısyoııu . u va.zıyetı , . ' JUkler yapmııtır. u~n olmalıdır. Kıyo.fet meselesi I - Silahsız sabite rapo~:ı--
tür. Bu meydanlardaki dilenciler onlernEk.. ıçın te!k~~T ~.ıat konul : le Saadet ha~ları ~da ranJevucu - Fenerbahçed"~ Dalyan soka. de mühimdir. Eski devri )"aŞl'ltm:ık ~ata a~rılmış bu .. kayıd~~ J oJ1' 
Darülacezeye sevkolunacak ve mey masıru lu2Umlu gormı:ş ve <.>Skl luk suçundan takı..~ata b~~laamıŞ- • 1 O it Nikoya aid üç j.--4in, .müstahd . . -ı.· k y"!ct lr.unı.~cnn.de ve nufus cuzda it• 

1 k 
. ..., tl ·~ı. . . iında aumara "':J' enunın e~· ı .. - d l b l 1 !ar ' ' dıınlıu tanzim edi ece tır. ua an aynen ı~a etm:ştır. i•r. k l h b evden dün akşam yan- te ervis ::ırı l Iazımd r Ynl rın a yazı l u unmut o an ,ı/ 

atı a şa . . . .. .. s Y-ı-ma arı ı . - rar muayeneye tabi olaıa1' gr 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

• . . Tiryakilere 
müjde ••• 

de • .. Artık halis kah. 
veye kaVUftuk .. 

1 lasan bey - Öy • 
leyse, hizim bayana 
eöyley'im de tekrar 
ııdhud •emeklerine 
başlasın! .•• 

gın c;ıkmı~ Jtfaıyenın butun gay. nız seM"ln= lüzum yok, b!'lc açı'k 1 kl d 
· - b · ·· t k • r---r- '""'.'t ayrı aca ar ır. .u.# rctlenne ragmcn u evın us atı olmalıdır > • ,,iP•. 

ve çatı kısmı yandıktnn sonra ateş · • 2 - Bu sebeble henuz ye ı 
söndürülmüştür. • E..ki ltabvelerı tanıntlf muayene edilmemit ve grupa_;{;_ 

Yangının elektriklerin kontak bir zat, KaJıköyünJe Kafi/ili rılmamst ihtiyat erierd.en ·~, 
·· - d k w l --.JJ •_.J 70 aJ ot ve sair.at raporlular 337 do~~ yapması yuzun en çı tıgı an aşıl _ cua aınae numar a u- J 1 ki d k" .,v_. 

G 
_1 • u arın son yo amastn a ı "11 

mıştır. ran E. e~veı~: _ .. mecti. çifte hekim tarafından .., ..-' 

( TiYATROLAR J 
RAtid Rıza T~ 

Bu akşam 
Şenyol aile bahçesinde 

- BOBSİTİL -
Komedi 3 perde 

Balide Pifkin temsillere iftirat 
edeeekt:r a 

c- Beledıyenın bu teşcbbüsu be yene edileceklerinden 9 T cJO lı" 
ni memnun etti. Hay Allah razı 9-41 den 3 Ağuatos 941 günirne , 
olc;un on<lan. Şimdi, eski kahveleri daT tubeye müıacaatlan ilin ol' 
tahattur ediyorum: Rahat pe~~~~e nur. ~ 
re bağdaş kurmuş adamlar, kuç,-uk . . rJI 
masalar, kui.psL:1. fincanlar, masa- veye lkım ~tmcz kı;. Ama:-1• ! ~ 
rann üzerinde s!gara y:ıkmak ıçin da yazıverın: KebuterlPrl d ~ 
pirinçt-en ateşdanlıklar. Doğrusu mal etmesın1er. Bu hayva~~, 
ömür bir hayat. Arada bir kafa eski kahvelere zarafet vcr•r~ ·0• 
dinlendirmek için b&yle b1r kah- G. 

( 
11 

1 
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nasıl sever? 

Sayfa 5 

• 

lehi uasah edilmeli mi 7 
Yarın cevab yollama 

mnddeti hitam buluyor 
mmrı!mHttb 1 Tercüme eden: ismet Hulusi . ' ... ~ ... '\. ~- '. ~. 

• . .· 

içki ·aıe111tarıarı Yazan: Andre Dahi 

"'Son Posta,. nm 
edebi romana 

Resim sıergisi 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz salonunda 4/7/1941 Cu 

ma günü saat 14 ,3-0 da Ber~alJNl 
ortaolrukı resnn öğretmeni ismet 
Toprak tarafından talebesinin bir 
sene zarfında vucuda getirdiği e • 
serleroen müteşekkil bir !\ergi a -
çılacaktır. Sergi hcrgün saat 13.30 
dan 18.30 a kadar açıktır. 

İkmal kuısları 
Kadıköy Halkev1nden: 
Riyaziye, fizik, kimya, edebiyat, 

tarih; ingilizce; almanca ve fran • 
s~zca orta ve lise ikmal imtihanları 
kur•lanna kaydolmak istiyenlerin 
2 fotoğrafile idare memurluğuna 
müracaatları. 

. ... t . .• ·~· . ı.-

7 Temmuz 1941 
bmiye tlıramiye 

Adedi Miktarı 
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Yekun 

çekiliıi 
İkramiye 
Tutarı 

Yarım bilet 
2 Lira 

bir _ Otel tavsiye em1<:ekicrdir. kapadı, bir gün içinde karşılaştığ.ı 
şüpheyi dağııabilecf·~ sakin Genç !kız, t1?reddiıd ve azab L hadiseleri düşünüyordu. Yüzünde 

tavırJ~aşka ça-:-~m·z var mı? ~e:r JçCnae k.ıwanıp duruyordu. Ot~]- dolCi§an ılık bir nefesle doğruldu. 
halde .sokaklarda sah.ahı beklıye. lere aid birçoıc romanlar okumuş.. Ecved üzerine eğilmişti. 

tu. Otellerde birı;ok faciala: cere.. - Uyuyor musun S'·lma• cek değiliz. . " ·• 
Genç kız kat'iyctle red lettı: yan etiiğ:ni biliyoI'Clu. Bu coteh - Öyle yorulmuşum ki ... 
_ Otele gitmem Ecved Ley!- kelimesi her zaman onu iırpert- Erlı:eık, yere oturdu. dirseklerini 
Delikanlı evvela hayrete, son- miş. iğrendirmişli. İ~ır.Jeki end- genç kızın .:iizlerine dayadı: 

ra da endişeye ,;üştü: şe, ıbir erkekle otelde kalmaktan - Vapuru kaç•rmak bizim içi'll 
Yazan: Nusret Sala COfkun _ Niçin Selnıa?... ı;ok, bu kelımenın üz:~rindc bırak- üzüntülü oldu. Fakat ba§i>aşa kaL 

Bü.yüka<] :- ~ - pıyor, bu şahlanışın serpintileri, 1 yetinde_ kaldı.1 Zaten anr..~sın•»_ :A: - Buna imkan yok ... B ir genç tığı kıötü intı.badan g<:!liyordu. Ec- maik zevkinin bunu sildiğini ınk.ar 
lhalJeı.:_·..:ı a.'h ıdıleı-. Sel- a 1 caddeye k:ıdar geli) ordu . • Selma, dada hır ar;c::ı<laşma g.u.eccgmı .k.1zla, bir genç e:-YP{~ın otele git- vede itimadı vardı. Onda herhan- edemezsin ya! ..• 
Vedi .. UJ(:bı~e buiu~tukla.-ı gu ... ~' ma.E bu fırtınaya rag-meı1 sandalla ksr- söy-emişti. Tea.~rafa, .:;rk~daşı b,_ mesine ne deri~? gi ·bir tehlikt? tasavvur etmiyl)fdu. - Elan üzülü.yorum Ec.<vcld 

..., u Yarını ·· n C- ' -<ı~ d - · · ıı "'l'd" ae .n · · 1 ta ki B - t 1 't kte t be biç Ş:Ü.ph~ .. gu11Iük davetini şıya geQITJeğc razıydı. Fakat Ec.. r"."""ua_ !g~ ıçı~, ~t'cey1, ~ ıa ., "". - - :oızı ;nm nır .•. una ragmen, o c e gı me n C- y .•. Ya telgrafı almaıforsa. He-
ınişti. ö-~~i du~eden kabul et.. ved, istedikl~ri kadar p:ıra verm~- ç~rec~lm Jazdll,ır._ .EQved. derın - Tan•sın!3r. tanımasınlar ... v&hhuş ediyor, sabaha ıkadar w- le alıncaya kadar kim bilir ne ~ 
üstüne gt· e~beıı. Adanın ~Jt gvi vadettig-i halde hiçbir sandal.. bır nefe> :ı.lmıştı. işler y.Jlunda Bu benim ıç· n ço:-t c.irkin... kaklarda dohşmağa razı oluyor. yecanlar çekecek!er?... · 

ge ırnusıe " ını ' :_.ı.: du. Dl' nın bundan sonra E d 1nalı711n olm" s k rılm10:: d lenrnişlerdi -· r. ~C'Zlnişler, e ~ _ cının razı olmad!ğmı söylüyor, g:ıw.yor r a . . ~ C'.'Ve ' · ·· ... n ~ u. - Artık her şey hailoldu·.,. 
için hakikate!u .. gez•nti, genç k7z her "€i<lişinde, genç kızın yanma ~ı_nı dah~ ~olay tatıl:>ık ecJebılece- insanlara has °l'l:r tavır takınm•ştı: Bir müddet müterı:ddid yürü~ Şimdi tkendinıize bakalım. . . Ey 
kat lburnun ·. guzel olmuştu. Fa- çaresiz döntlyordu. gıne em.tı-::h. . - Ya7rk ... Demek sana bu ka. düler ... Oteller:n bulunduğu mey- söyle Selmae!k, beni seviyor mu.. 
Ecvedden b~a~ <1: ~el;nişti işte... Selma, ağlamağa başlamıştı. Posta!han~en . çık~ı~_la~ . va: daroık olsun b'r itim:.ıd ver('me- dana gelrnişleı<li. sun? 
ıned; •· : i !:bir ı>e.kılde şüplıeJE:n. Bu, ooun hayatındz. karşılaşma- kit, S"I.ma'. J~cvetlın yuz_:ın~ b;.ı~tı. mişim! .. . Ecved: Bu suali sorarken, boynunu u-
ğil ~ ~ ~! fena ıhtırnallerle ·le dı&ı aklına getirmediin bir faci- - Şı.mdi ne yapacagız Em. ed - Böyle anlamayın rıca ede.. - Artık !azla tere<ldüde lüzum zatmış, ağzını, genç kızın .ıu<l&k.. 

' ~Yın duşecerh ' - b•ı .., . . •• L- . E ed b s· d . h -"- -
Yordu. Ecve " .:nerakla üzülü- aydı. Annesıni.. a.ğaıi:>cysıni goz.u .. vı;;y... . , , ırım ev ~v .. · ız en şup e- y~ Selma ... dedi. Bana itimad Iarı hizasına getirmişti. Selma 
:rnuvaff . , d, rolun-dc hakikaten nün önüne get!riyor.!u. Annesı - Yapıla ·1k ış ~aj et basıt ... ]enme.k aklıma gelmez. Yanımda edebilirsin! başını önüne eğmişti: 
zın ~~~~~yon~u. O da, gen<: kı_ cumbada onu bekliyoı, ağa!:>eysi, Kendimize tc-miz blr otel araya .. namuslu bir erkek •>1.iuğunu bili- Genç kızın cı:vabını bekleme. _ Evet! •.• 
Yacak dere:e ~ıes:r.~ 

1 
iınka:ı olma. şilıphesiız ötey..? beriye b.:ış vuru- cağız. yorum. Fakat yapacağımız iş, ma. den koluna gi:::-di, sürükll!r gibi, o.. _ Pek cansız söyledin~ ..• 

olnı11., g" .. · ~ e uzu müş, mahcub yordu. cOteh kelime~:ni işitir ~ltme~. hiyeti itibadle çok fena... tellerden birim: dogr-u vürüttü. ç k - - - d 
-s orunuy0~. k d t ~ b k p k' 1 . . • - o uzgunum e ... 

- Affet. S İ . Ecved, guya te.st'U·yc. çal • şıyor, genç ız_ tepe. e? ırnRga uz e- - e ı, ~e yapc. ım :stıyorsun Selma, kadere rıza göstt>rme'kten _ 'Bıırak ü~--ntüyü art·J.; CL. 

dum, saatin: gc~:~:i.. B:lmiyor- içinden. plim n bir.rnc: kısmını ~i.lmiş, tıt~em:ştı. Otel... Ote]e Selma! .. · başk~ çare bulamam1şıı. mm ... Bak htlşba~ayız... Biraz 
hat bende! mış. Bu kaba. muvaffakiyet1e -:.a'fü:k etmektım gı~::ı;ek, bır ~ g:nç .. ~a.~la otelde - Bilmıyorum, başka Ç'lre bu_ İç:nden: aşkımızdan, istiklıa1imizden bah-

l}jye rırp d memnun gülümsfrvordu. kalmak .. · :E.vı du~unurken, Ada- lamaz mıyız? - Allahım, sen beni muhafaza · d ı· ~ ınıvor u , J red kal v d.. . _ se e ını .. . 
Hıik:ikate '.":, 0 ~ • • .. - Eve, te~graf çe'.<elim, yahud, da ne e acagını uşunrr.ege - Her kapının. her imkanın et! Genç kız acı acı gülümsüyordu. 

S n, ·..ı~n - şıddet · · · 1· d k . .ı.. ı t ~· d' · b'' ., S erıt ıbiı· rüz :- 1 • ıc ı . telefon ~delim... Yakınınız a va ıt vu am'ID1ı~ ı. '""ım ı :ş US- ipini çekt~ı< clmacığıım. Görü- Diye yalvanvord!l Bu münasebetin iyi bır ıstiklıali 
d :.g<lr. su arı kırbarı ıu . 1.. • • b'" .. rd ' . " 

aglalar gec"'n;n k w • • · ' 
0~, ı..;<ıkk.al fılan yok mu?... ut un sarp3. sarıyo u. yorsun ki, baş.ta yapılnc.;ı"k hiçbir Beş dakika sonra iki yataklı olnıadığıru biliyordo. Fakat bile 

le seçilen beyaz kö~~~lıf n:a b~1- Oturdukları semtte telC'fonlu - Nasıl olur?. şey yok... bir odada idifor. Kendisini bitab bile •.. 
lerinın üzer: ne d. il': er e rr ' l'- bakkal ne arardıJ... Diye mınldandı. · Karakola gidelim. bir halde kolbldardan birırıc attı. Fıcved, genç. 'k!2ın duda1..Jarı:na 
1.lıl2Jarını nla,m:.v:ı;; ıv~r, sonra Genç kı.z. ç:armıc:ar, eve teigraf Ecved, geoç kız:ı emniyet t~kin Ne yap.<ıcağız karako1da'. Üzüntü, yortitınluk, onu mahvet. uzanırken, kapı vuruldu. 

• K n tırna çar. c;ekmek tekfü;ni kabul mecburı- etmeğe çalışan, munis bir SPS . her Belki bir P.ktl verirler. mi1ti. Başını geriy\? attı, s özlerini (Arlıau ..,..) 
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6 Sayfa SON POSTA Temmuz 4 

[Kemle.ket Baber leri] Değişen dünya 
Trakyada 

Of is, toprak mahsul
leri mübayaasına ayni 
şekilde devam ediyor 

Barlının elektriği sık 
sık arıza yapıyor 

(B8§larafı 2 nci sayfada) Bunun sebeblerini 'birkaç kı... 
sındaki nisbet bozuldu; istihsal sımda topltyabiliriz: 
çoğalmaya ve istıhlak azalmaya 1 - Liberalizmin hodgtlm ve 

Dört köyü soyan bir ve kesilmiş istihlakleı-den sık sık yalnız şahsi menfaate dayanan 

h .tlazla istiihsaller mey<lana çıkmaya maddi ve kötü ahla''a~dan; 
ırsız şebekesi ve ıbuıhranlar hasıl olmaya başla_ 2 _ Hürriyet ve demokrasi gL 

meydana çıkarıldı eh. Illilasa yeniden harekete gele_ bi filcirler de dahil olduğu halde 

Hazillide 

ıd miyen, müvazenesiz ve aksak iş.. rejimin mukaddes tanılan bütün 
Son defa şehir iki a ı .. ... am karanlıkta ka ı, - · ıiyen biır mubadeıe mekanizması- fikirlerinin bir takım insanı ar ve 

Çorlu (Ihı.susi) - Evv~lce yal- A'f Nazilli (Hususi) - Bu hafta t'-.-J d d w .. ··ıa 
B 1 d• •• J • J nın ne h .. ~e ur ugu goru ü. milletlerin şahsi menfaat ve ı"htL 

nız buğray, arpa ve yulaf satın e e ıye arızayı On emıye ça ışıyor Nazilli köylerind.e bir hırsızlık şe.. K ·t l" ·· ı b. -
b apı a ı~m oy e ır makine idi rasları içın' vasıta vapılmasından·, alan toprak mahsulleri orfisliği ekesi meydana ç•kanlınıştır. Bir Tr~ .. .. • _" ..l .; 

dd ~ onun onune aurıuıMıan yeni 3 _Dünyayı cEski dünya. Ye. 
Çorlu ,şubesi bir müddettır hakli- Bartın (Hasus\) _ Elektrikljalerioi alanlara anlatmı~tir. Bu 911. m_ü et evvel Aslanlı, Yalmkuyu_, kıt'a! · · t• ah ı . 

'"' l Sin ki k l d L,!_!_' k b ar, yenı ıs ısmar s· a arı, ye_ ni dünya. memlekelterindcn iba.. yata m.nesub maddeleri el·~ tücca~ s-ntrabmızda iki buçuk: sen.e evvel retle hayv-an yemlerinin köylü eri.. e er .. öy en.·n e birui~iı:ıi .ta ı · t~ı-·k b'" "k · dl . .,... ı _._ d dd d h lık k. 1 nı t=ııı uyu ıca ar, yerıi P1- ret ve tezad halinde ı'k,· ayrı ~leme nn alamıyacağı hır değerle müba- .. ık.an arıza hatınardadır. 19 38 Te" miz a:rasın.d'a tam.imine çaışı ma.K - e en mutea 1 ırsız va a al'l al ,,.,,ı,. k " 
y ,.. 1 yas ar ~mazsa, .azanma kö. ayırmasından,· 

yıaa etmekte, çiftçiyi al:fanmış ol. :rinisani9İnin ilk günle.ri.n<fe, lokomo tadır. 0 mu,tur. .. .. . ·· 
maktan .ıturta\·maktad:r. Bun<lan bil kazanının alev borulan a.kmaia Kazamıza bu sene gelen eğitmen Aslanlı koyunde sekiz, on ev s~ mur. yeti~t~·ilemiyen büyük bir 4 - Dünyayı cmetrepol .. mili;. 
başka. ibu, çok kazarunasını temin ba.§lamış ve o zaman tesisat henüz lere Ziraat Vekaletince gönderilen ~n hırsızlar, .Yalı~kuyuda da aynı r:~n~;:bı, yavaşlıya;a~ d~rm~- temleke> memle:.;:etlcri gibi tezad 
etmşi ohnakl abera.ber çok çalışını müteahhidin üzerinde oltluğu için pulluklar da köylüler.imize örnek ol ışı kt~_kı:"r .. ebnişlerdir.Fakat HY~ın~u y .. u.ıı;- ~?~urıdı.ı. 1".a~>Ltali~~-n halinde iki parçaya ayırıp, müs. 

a da t vik etm.i bulnmaktacrr. halter verildiii halde bir ıea çıkma.. maktadır. yu . oyunun uyanık muhtarı useyın kısa .~:en .ıs.ı~.mar t~:ı~md~ onu- temleke ve yan mustemlekelerde 
Y eş ş ~ b 1 d' A kk t B:...ı...: n:ı..:. • • vak ayı haber ahr almaz yanına kat ne burun bir dunya butuT bır telL Trakyanın zahire ambarlıgı mev- yınca, e e ıye arızayı muva a en ·~ - '"'uut' sergtSI t y b" k k" )" •ı h 1 •, •Y• • h •• l w• 

1 
-,1 r lilberal rejimni her türlü zulüm 

kiini muhafaza eden ofis Çorlu c:.u ve basit hiT şekilde tamir ettirmiş Erbay biçici ve dikiş yurdu sergi- .. ıgı . dır aç kiboy u kı e lırsdız arBın 1

1zı nıgın e:rıgun (,egışen ve 1 er ıyen ve !ha'ksızlık metodlle geniş b ·r ·s 
-;: k' 1 · · U ·· uzenn e ta e çı mış ar ır una binlerce icadl::.ı.rı yayılmıştı. Artık t·ı·sm.,,.. yapıl"'nı~ oJ.m d . 

1 1 
-

be · '"b d b k Tr~kya ve ma ıneyi i~'etmıştı zun muza ..; evvelki hafta uralkevı·nde açıl- • keşfedil k · k · 1 kn"k. ..... " -. asıtı an, . sı muı ayaa ı:.ın aş a c.. - k _ı d ... hh"d 1 k ... n nn gayretleri boşa gitmem.iş iz.ini ece yenı ı•t·a ar, te ı .. - . . . . 1 k , d h 1 ereıer en sonra, mutea ı , o- o. • 5 D k 
nın vı ayet ve azatarın a mm- . . k mış ve iki gece umuma açık kal • b1trakmadıkları htrsızlı.rı 0 gece te de yapJlacak 'büyük inkılfıb1ar . - uny~m~ e serıyctını leş.. 
bat ve bakliyat irsnl vı:t sevkjne mobı~ ?0ru!arı havai ayna ısm~ rruştu. Halk se~ye fazla rağbet Sinekler köyü altında, Kuyucak yo.:. kalmayınca mevcud ~artiar altın. ~ı. ede? es~! dıınya memleketle. 
devam etmeirtedit'. nı de.~ştırmege _razı ? ':1uş ve ma göstermiştir. lu kenarında gündüz açılıp geceleri da kendi kendim yiy~rek yaşama. rının bir ço!-5'unun kapitalits reji.. 

Ma d 1 e.. ... ı:...et•ı ne boylece yenılenm.ıştı. İlkokul diplomalari kapatılan bir kıır kahvesinde hasır. me geçmemış buluı1mac; ındaı1· bu 
n ır ann •......-:r H b ld ğ ·· ·· ya ha§ladı. Dünyanın en kolay ve :. . .. ~ . • 

b h" . . d ki a er a t ~miza gore, son gllll. İlkokul diplomaları, Maarif mü- lara bürünüp yatarlarken yakalamış ucuz istihsal yapıla.bilen mıntak:ı. s~etle reıımm dunyn nızamı ha... 
Mevsim •ca 1 • mu ıtımız e lerde borular yeniden akmağa hat d'" .. V 1. f d d'lc. ed'l lardır. Kah Tavaslı, kah Burdurlu lın<l kur ı d 

mandıra ve peynırhaneler, çalış. Jadı.ğt için Zonguldaktan bir usta uru ve a 1 tara ın Van t_~s 1 
• ~ ve kah Bozdoğanlı olduklarını, Na- larını eline aldıktan sonra diğer e 'U amamasın an; 

makta IY..iyük bir hız göstermek- getirilip muvakkaten tamir ettiril- mek üu:re Zong~ldaga g~nde.~m' zillide kaldırnn ameleüği yaptıkla. kısımlarile alakasını ke&-ti; birçok . 6 - Kapıt~lizm devrine geç. 
tedirler. Ot ç~idlerıle zengit olan miş ve bu yüzden iki akşam ceTeyan tir, tasdikten gelince tevzı edi ce rını söylemjş olan hırsızlardan biri- memleketlere i~ sermayesi akını ~~ memleketlerde ıse ser~aye, 
bu mıntakaıar, s~ve seve ~iği _ v-er.ilmemiştir. ~C'ndiğimize göre, tir. nin adı Aptullahtır. Köylüler bunu başlamamıştı Çünkü bu memle. istihsal vasıtaları mahdu<l ınsan.. 
miz süte, ba~a bir hususiyet ver bonı:ların değiştirilmesi icab ebnelt.. Teftif ve tayinler yakalayıp ~~adaki dut ağacına bağ ketler.Ln dün;a mikyasına ve ucuz :arın el~de topl~nıp büyük çoklu.. 

kte d .. nya . al d te halbuki yeni horu ted'ariki im Viliyet Deftatldan Remzi Kaya... larlarken dıger arkadaşları kaçmış.. nemlekeilere nazaran zararlı is_ gu te~l. eden ınsanlarm serma. 
me , u • p•yas. arı_n _a, nam k: 

1 
1d v .ı.... b uJa ._ _1-

1
:., alp, teftit için Be.rtına gelmiş ve bir laroır. Yakalanan hırsız zabıtaya t·ıı... __ ,1 t - .... 1.. d s· yeden, ıstıhsal vasıtalanndan mah 

ı b ef 1 b ans z o ugunua.n or r .... c::.A. ~- ıu~ er yap ıgı goru uyor u. ı_ , ~ . . 
ıı: m~ · u n ıs peymr erımıze, uz . .. .. .. . hafta kaldıktan sonra Safıranbolu- tell'lim edilmiştir. Diğerlerinin de naenaleyh bu memleketlerde ser. r~ bıra.Kılınasıncla:ı, bu snretle 
hanelerimiz ayrıca vasıflar ilave meaı d~fUnulmektedır· ya gitmiştir. sürede ele geçirileceği muhakkak- mave plasmanı olamazdı. Evvelce bir sınıf kav.ga;;.ı dogmasın.dan; 
etmektedir Malc.inede kuHanılan ıuyun fena.. Z- t Ba k ~ A · müdürü tır . ., 7 K t li 

· lığı yüzüDden tekerrür ettiği anlaşı. T h ı~ac.:__.~11 .~sHı Jans E . z· · sermaıye plasmanına layık görül. - ap1 a zınc gcçmış me.~ 

T k H ık 1.1 . la bir l k . . b' a sın uı .. u.eo· u avzaya, zıne ı • d ffi"Y""" ıb·ir takım m.amle'k"'tlur ı"çin le'ketler arasm<la sermaye, m_ u __ s.. 
O at Ve Erbaa a ev 1 eri n . arızayı ön eme ıçı:n JT t B k ""d"" .. M h" . T Bartın deresın e bı"r çocuk <:: <OU. "' ·"" " " emı~n- h l b k . .. .. r.aa an ası mu uru u ıttın o. de artık yeni plasmanl<ır vapılarnı.. t t:ı~e, ~ar ususunc a uyu 

bl·r arada filitre getirtilmesi belediyeee duşu- lon da Barhaa tayin edilmişlerdir. bOgvuldU yordu. Binaena1evh se-rmaveler faırklılıık hasıl olınasmdan; ve bu. 
nülmektedir. Z ı..ı k S hh t M"d" .. H 1· " • h "1 

H • onguroa ı a u U1'1 a ını altın stokları haiincle bankaların nun tasfiyesı için aro er yapıla. 
Tokat (Husun) - Erbaa kaza- ayvan yenu E efti • · Baırt ı_:_ BaTtın {Hususi) - Bartına yaz 

Zi V k .ı_,, - r.. d 7'-e :rgut, t ş ıçın ına geruu:;- ve k . . l y ·ık·· Kinı.s kasalarında topfanarak tedavüL rak, ibu suretle kapitalizmin git.. 
1 h '- 1 ı·ı · brr' tanı-e v kay raat e a~ taracın an L..na- t ft" z ki w d"' ·· ampı ıçıo ge en eşı oy e ' • aıuev ı en ,,;u-. e • e 1şten sonra ongu aga onmuş . - d k"li d B tl d" tikçe zayıt1amasından· 
naşmaya vesile olmak üzere havası at dairesine gönderilen hayvan pan. tür. sız Çocukları Kurtarma Yurdu ta- en çe 1 yor u. u sure e un- ' 
ve suyu ile -muhitte şöhret bulan ve can ve yonca tohumları köylü.lere lebelerinden Hasan oğlu 1928 do. yade istihsal v~ ıstihlfı.k kısılması, 8 - Bu seb~bler yüzündt?n ha.. 
Canbolat tesmiye edilen yaylaya par.ıE dağıtıbnış ve ziraat mualli. Asit~~~ şub;id .muamelat me - ğumlu Zekeriya, okul civarındaki l:)innetice de kapitalizmin ham sıl olan teı::ıdlarm gerek mı1li ve 
şehrimiz halkevlilcrini davet etmis . Salah tt:i K elci bak :uru uz k;:: . e. n Ergün Akça • ırmakta yıkanırken derinlere gitmiş madde bulamayan bir tezgah gi- gerek beynclmılel öI.ı;üde tdif ka.. 
lerdir. lki yüze yakın ev mcnsub: mı a n onu m ve ım caya na mıştır. ve yüzme bilmediğinden boğulmuş bi işsiz ve istismar sahasız kaldı- bul e1ımiyecek şekıide k~.;kinlt>ş.. 
lan başlarında Vaü izzettin Çağpar ( tur. ğı .görüfüyor·iıl. miş olmasından. 

:!1şi!;di;.a~;zi~~:avc~m~;!:it .geıt Edremidde biçki, diki~ serg isi ) mar~ut~::;:f ;~a~i:1;~~.ra~;: h ~1n dü~ya bunran~nhat!1 _ 1wh··yük 1
"' ... Gheıakkece~nI'l~ııaıarı:ı~iiı,,.~~,.s~u~~ 

~J ıl tahL'k tt h'd' . b' ı_ aru ere ve yer yer ı ı a are. =. ,_ " 
w 1 d p P an ıu a a a ısenın ır ır.aza . b .. y • 

nü öge en sonra azartesi sabahına ~ eseri olduğu anlaşılmı tır ketlerıne kadar yol veren u ço. vaırn edecegım. 
kadar neş'e ve samimi bir hava o ş · küşün başlıca sebebi budur. Ah1rı,c<l !l<ır•uli Brı~ıır 
içinde başlan~Tş ve çok içten ve sa
mimi tezahüratla sona ermiştir. 

Emedde bir köylüyu ağır 
surette yaraladılar 

Emed, (Hususi) - Buraya bağ
lı Gökağaç köyünde bir cinayet 
olmuştur. :\ılehmed Aslan isminde 
liir köylünün hayvanl!Kı UYJli köy
den Alinin tarlasın3. girmiş, ziyan 
yapmıştır. Bunu görüp fena h:Mde 
hiddetlenen Ali il'? Mehmed Aslan 
arasında bir kavga çıkm~ş, netice
de Ali kamasını ~ekerek Mehmed 

Aslanı vücuduuı.m muhtelif y~rlE
r1nd.en ağır .surette yaralamıttır. 

DenizUde dolunun zararlar1 I I · ı~ I h I 
Dernzli, (Hu.-;usi) - E\'velki içki taraftar arı iÇKİ a ey tar arı 

~n düşen dohıclnn Çal 'kaza~ının (Ba •tara fa 5 inc i aayfnda) . (Baatar ... r-. s inci aayfıı.da) 
Baklan naıhiyesi Dcdeköyü s n11·- biır adam tarat:ındu01 kullwıtlırsaı, tıler ve badeın.ı bu zararlı macıde-
ları içinde bul~nan ekil.ı b~ğ~~Y neş'e ve ze!de onu mestc<ler. yi içmiyeceklerhıı temiıı eylccl ler. 

ve arpa :r:ahsul~ 7.ara1
• g-Ormu~t~r. İrad~, ufak bır uy1;1~'kanlıkla Her şeyden evvel, bu afete mup. 

Dolu ırı. tanelı olup otu.z da.t<ıka fı tah · · ı .:ı l t " .r d tela olanları bu kabıl ir acı'l arJıı k d . d L • • sı ra · avu e1..ıeı:ı er :ar;;um an • 
a aı evam e;;.nııştır. Tahmmcn . . müsbet yollara sevketmeliyiz ... 

üç bin dönüm miktarında mahsul alınıyorsa, u takdırdc vazıyet ta-
hasara uğramıştır. maımen aksine teceUi ve tezahür • lstanbul D:vanyolu Net:' 

Buğ~faylar bir derece daha yeşil eder. det Eren: 
olduğundan çok zarar görme:rru~, Mesele, doğ":'Udan doğruya ter- c- Ben şiddetli bir ıçki aleyh-
aııpa maıhsulü kurumuş olduğun- mye ve 'karakter hd\r. tanyım ve bu ıtibarla da sorulan 
dan tamaımilP. maıhvo'imu~tur. [ Ş ıı.. ld 1 i? 1• mgelen suale derhal şu cevabı veriyorurn: 

--o-- u ua e yapı ması azı c- Evet içki ortadan kaldırtL. 

Bigada hamiyetli bir tüccar tedıbir benc:e, içkinin tamamen or- malıdrr-• 
• . . . Ua.ıdıan kaldırılması değ~l, halkın İÇkıi, cemiyet hayatının en kor .. 

Bııga (Hususı) - Şehrımız zahı 1 agvıdır • ku sins· b' d'' 
re tücarlanndan Em·n kaptan da- ondan nasıl uzaklaştırı ac . nç ve . ı ır uşmanıdır. 

Bartmda bir samanlık mad~ Receb Ergu"ven 'k<.>ndi ÇOCU- • Bozdoğan okuyucuları ~ Fnfe~t eı:ı:nı ·~nıumi ycışa?'ışın" 
Ed "d (H ~) H-1L~ vu·• __ _ı_ ge..:r..ı.:~ . ..... _ıen· büyu00 k bir me ı esıı er d dur 

Yakıldı remı uau•ı - ~ıs...... cuaa "' UJ.K• ......... n gu" ile birliltte daha birçok yetim mızdan F. T: . . ıcrasm an gerı ... 
ııesim, boya, dikim iflerinde brr. zevkle tam.aşa.ya gelen ziyaretçi · mayaın a.llkol · t · • lı ·· ·e~'tl 

Bartın {Hususi) - Hacioamaıı gören talebeleri zenvin bir sergi aç.. Türk inkılabı.nm. bahtettiii bu eser- ~e ö~ü.z ço;uklacı. tepeden tırna· c- İçkiyi kaldırmak, gülü di. için de talı ·'bk" 1~1 ı.maı un~ • 
· 1 u ._ ı._ R F 1 . 1 fli k.. · ga gıydırnıeıc surctıle ı?eçen hafta keninden ayırmağa kalkmak ka- B 11 a.r r. . _ t 

oğlu köyünden lbraılrim oi u Rı.aa mı'1ardır. Sergiyi cnuJr>evİ eisi a- en; sa onun en şere oşesıne sünnet ettirmiş ve göster(ligıv. ha. . . U lnev'zu etr~1tındakı hassasıye-
Hasanın 4 0 lira kıymetindeki .a.. ik Barun açmııtrr. yerleştirilen etrafı !ilerle tezyin e_ nıiyetle yoksul ailelerin '"e.vın· rl·"'- dar gülünç hır ha_rek~ttıT. katl ve ala:k.a.smdan dolayı ~son POS-

lı v 1 • 1-·· d Şah. A ._ _ Kunılara otuz bayan devam et- dilen. AY.türkün büstü önünden do- ~ ~ = d ~- e a.. t v·· -~ 
m an g • aoynı :Koy en ın &IOlll l '- d . "nd tm kt d' rini temin evlerrııştir Receb Er- cOülü seven, ı~enın a, yı takdire şayan gördügı.ımv 
tarafından yakılmıştır. Suçlu yaka.. m.iş, bunlardan 18 i ya.ğlı boya, 12 aşara11. vec ~ e seyre e e ır " · h" b"r zaman d bu .1 .1 b ·· t" e~ 
lanmış, tahkikat evrak.ile adliyeye ai d-e 1apka çiçek, biçk.i, dikiş ve na Resim serıid'en iki köşeyi göste- :g:üıvenin bu hareketi, muhitte iyi nır> aıtalar sw.in.i ıç. 1 

• e . vesı e 1 e te aruz et ırm 
verilmiştir. kışıta çalışmıı}.lardır. Her birinin riyor. intı!ba uyand1rnaştır. unıııt.:mıyahm.> ısterim .• 

e Bandırma Foto Mııstald 
aSon P~> mn flelı? oe: -48 

USUF 
• 

Boyunduruğu yer yemez, gerilip vuramaz ..• T c:hlikelidir. dan çengellenip tesbit edildiği cihet 
belini kınp. ayaklarını yana açıp Ancak ağır bir hasım, hafif bir le; kendi paçalanna ~apışıp büzüle.. 
kaçak ve tedafüi bir vaziyet almı. pehlivana kurt kapanı vutur. .• rek kuvvet zot!l·' dogrnlınası kolay 
yor. Kurt ka0panı demek; altta bulu - la.şıyordu. 

Bilakis; boyunduruğu yer yemez, nan hasmın üstüne çıkarak, iki ayak Böylelikle: Ycsufun ve Adalının 
hasmına boyunduruğu daha ziyade larını kalçaları içinden oyluklarıına altından kolayl_ıkla kalkıyordu. 
karlı ve istifadt:li bir avantaj şek. ve diz kapaklarına doğru ayaklarile Sarmaya gPlın-::e: bu 0 Yun da tıp 

Hergeleci -lbrahim 
linde vermek için boynunu daha çengelleyip, ,ki koliarını da içten kı kurt k.apani. gıbidiT . 
ziyade tesüm ediyor ... Ve hasmına budayarak, boylu boyuna altına u. Hafif bir ha·ıım, altına aldığı a-
gerilip uzak: duracağına yaklaş:yor. zatarak almak demektir. ğır ve sallı bir pehlivana kolay, ko-
Bilahare, dikiliror emniyetle boyun Kapandan. kurtulmak kolay de- lay sarma takamaz. Eğer, takarsa, 
d.urukta bulunan hasmını ayağile ğilcfir. Eğer, üstteki hasım ağır ise; alttaki hasmı kolayc-a, üstteki has.-

Koca Yusufla iki Şumnuda; bir 
Kırkpınarda bir de; Pariste olmak 
üzere dört güreşi vardır. 

Yüz yirmi ok.katı ı.. Koca Yusufu; 
Hergeleci gibi yetmiş beş okkakk 
b.ir pehlivan hiçbir vakit meydan 
yerinden çıkaramamışttr. 

Yusuf, HeTigeleciye kar:.11 druma 
hakim güreştiği halde bir türlü bu 
usta peh'livanı ye•1İp ortadan yok 
edememifti. 

Hergetecinin, i<:ad ettiği öyle 
oyunları vardı ki: karJtelnda man
da olsa çözerdi. 

Yukarıda yazd1ğım boyunduruk 
oyununu; Hergeleciye kadar pehli
va lar şöyle bilirdi. Ve ustaların · 
dan gördükleri gibi tatbik eJe-rler
tfi. 

Fakat; Hergekci boyunduruk o
yununa mukabil; müdafaalı bit kar 
ııhk değil, mütecaviz tehlikeli bir 
oyun icad etti. 

Hergelecinın bu oyunlarını kimse 
bilmezdi. Yalm:.ı:., çırağı Kara A h _ 
mede göstermişt i. 

Hergelecinin, oyunlarım burada 
•11rif etmek T ürk &pOl' tarihi noktai 

nazarından faydalıdır. Çöküp gider ç~gdleyerek y_enik düşürüyor. gırtlaktan boğarak ve bir tarafı ha- mının üstüne- aynı oyunla avantaj 
eek, spor tarihimizde Lelki, ileride I~e; bu Hergelecinin ic•dı olan fif boşaltaral~. tek kaz kanadı ile alarak dönebi!ı!: 
teknik bakımından bfr tetkik mev- oyun, o, seksen yaşına gelinceye altındakini yenebilir. Hergeleci, dü~ünmüş, Y11sufu al 
zuu olur. kadar kendisınd·.! kalmıştır. Ve çı- Koca Yusu(un, kurt kap.anlan da ta alıyor. 

Hergelecinin bu oyunu yalnız, r-ağmdaın ba~a da kimseye söyle- boldur. Bilhassa; Hergeleci hasmı~ Fakat; S!!l•ma vursa para etmi-
yağ güreşi için değil: kuru serbest memiştir. na nazaran daima kırk okka ka.dar yor, çünkü; ullı olduğu i~fo üzeri
güı:ıeş için de tetkike değer oyunlar. Hergel«.i, bu oyunları muhak _ hafif olduğundan, Yusuf, daJma ne ters dö'lüp sarma ile döncbili~ 
dandır. Yağ güreşinde olsun, kara- kak ağır haeımlaııını.n z.orile vücuda Hergeleciyi altına düşürdükçe, kurt yor. Bu sefeT de üstteyken, alta düş 
kucak dediğimiz serbest güreşte oL getinnişti.r. kapanı vurarak yenmcğe yenemez müş bulunuyl r. Mülahaza etmiş ve 
sun, hasım tarafından boyunduruk. Yüz okkalık, Adalının vurduğu ise ezmeğe çalışıyordu. kurnazlığmı icnd etmiş .. 
vurulduğu zaman pehlivan iki ay11k. boyund\.ıruldardan nasıl kurtulabi • Hergeleci bu beladan kurtulmak Hasmını, aha düşürüp sarma tak 
larını geriye ve yana açarak, ve be- lirdi. . için, kurt k~panına mukabil bir o- tığı zaman, basıp. gırthıklıyarak 
!:ini kırarak gerili durur.. . Hele; Allah rahmet eylcsın, Yu- yun icad etti. yenmeğe çalı~nıcıdarı ise; hcml'n 

Sebebi; boyunduruğu vuran ha- sufun gaddarca çektiği boyunduruk Evvelce; p~"ılivanlar kurt kapa- hasmının mvkabil ayağına; topuk.. 
sım; pehlivanı dikip c;engeltemesin lar yenir yutulur şeyl<-Jden miydi~ nından toplanar:ık, ve h.asmı üze • tan ve üstten ellerile bir burma çen
diye ... Bu gür~~ tekniği, Hergeleci YuıMJf; Hergı:İeciyi ye-reI"wyince, rinden atarak kurtulabiürlerdi. geli takıyor. Olanca kuvvetile; sar
ye kadar hep, böyle tarif ve talim İşi kınt kapanına, boyundur;.ıklara fakat; hafif bir p~hhvanın üstün ma ile berabet hasmının iizeriııe a~ 
edilegelmiştir. dök.ermiş... Gaddarlık.la ezerek, deki ağır bir hasmı öyle, kolay ko- ğırlığını verirb;:ı eünde çengelle • 

Görülüyor ki; boyundu-ruk oyu- yenmek dilermi~... lay toparlanıp üzerinden aşltması yip.tuttuğu aya~ını da, çamaşır aı -
nuna mukabele tedafüidir. Anlaşılıyor ki; yetmi~ beş okka.. mümkün değildir. kar gibi buruyor, ve bu mall'İvela sa 

(Arbu n r) 

Yalnız; boyunduruğa mukabil, lık Hergeleci de ağır okkalı hasım. Hergeleci dt:; hasımlarına karşL, yesinde en ağu hasminı döndür -
aşırma boyunduruk vuruTlar lc.i; bu lannın karşı~ında barınmak ve ye- aynı halde kAldığından oyunu icad müş bulunuyor. 
nu yapmak, her pehlivana nasib o. nilmeınek için, ustabklar icad eder- etti. Şöyle: Görülüyor kı H•rgclcci ağır ha~ 
lan şeylerden deii'ildir. m.iş. · • Hasmı kepani geçirir geçirmez, sımlarına katşl kendını kurtarmak, 

Binaenaleyh; bu oyuna mukabe- Hergelec.inin, kurt kapanından yüzükoyun düşeı. Hergeleci, buda - icabında onlar•. yen~1ıek ıçın akla 
lede asıl olan 'ey müdafaadır. kurtulma oyunu da şaheserdir. nan ellerini kurtarıp büzüleıek içlen gelmedik oyurlar keşfedip oıtaya 

Bak:ını:a:; Hergeleci, ne icad et- Bir kere; ha~if bir pefıüvao, ağır kendi paçalarını tutuyor. Zaten: koymuştur, 
mİf bulu~. bu hasma öyle kolay, kıart kapanı k-.di ay~ldatı aiır haamı tarafın-

Ôzertan : 
c- İçkilerden alkolü fazla <>-

lanları muhakkak menctmeıniJ 
l~dıır. Tedl'iıcen başlanılan btl 
memnuiyet gitgide müsbet bir şe .. 
kil alır, bir miiddet sonra ıçki afe-
ti orta.dan kalkar. 

Say.tn vatandaşlarımızın, mad; 
di ve manevi birçok zararı~ 
cümlece müsellem olan her türlll 
içkiyi kullanmamaları keyif '/e 

neş'€yi daha makul sahalarda "' 
ramaları icab eder ... 

Ed:rnedp, koza sat,şları 
başladı 

Edime (husasi) Bursad• 
yeni yıl mahsulü satJşlarına bat' 
lanm.ı.ştır. Ş!n~diki halde kozanıJJ 
beher kilostı 230 ku:uşa kadar 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Edirne ve hav.::ı.lisiııde yetişti .. 
rilmekte t'lan yem yıl koza mahsl.1 
lünün bugı.inlerde idraki ve satlf 
için borsaya getirilmesı beklen .. 
ınektedir. MaV.ım :>l'luğu üzer' 
piyasamız Bursa borsasını taJcfD 
etmektedir .. 

Edirnen;n bu seneki koza ist:b" 
salinin geçen yıl!arclan ehemıni " 
yetli derecede noksan old~ığu ışb .. 
min edilmektedir. . 

!Bunuııla beraber yem yıl ıınaP' 
sulü kalite ıtibarlle çok iyidk". 
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Lesson Thirty - nine 

ÇEKLER 

lstanbul borsası Askeri vaziyet Mussolini Rusyaya 
(13aftarah 1 inci sayfada) !beler inılirco;ımek için bir taraf.. gidecek askerleri 

yan erden muharcbclcrm pek kanlı t'an onları halt•katcn şaşır - lettı·ş ettı• 
bil- §e'kil aldığını ibildirımcktedir. tacak dcreccdı. sıcri ve mütevali 

3/7f l941 açıbf _ bı>am§ fiatıan 

A9Jlıf .,. o;>anış &Jvyet !kuvvetlerinin Fin - Alman haırakctlerle mütemadiyen yanlar. Roma 3 (AA.) _ Bu sabah 
Loadra 1 Sterlin 5.22 kuvvctlcrinhı bu cepheden yap - dan ve ıge:rilerde1. tdşmaga ve yeni MuM<>lini, Sovyetler Birliğine kartı 
~-=;=k : ; J'r. 132.- makta oldu.klara. taroTUZları tı~he- diiışınan kıt'alarını kıskaçlanrun harbedecek olan ita}yan cüzütam • 
lılauid 

100 
~&a 29·95 meha1 tevkü etmclcrr lazımd•· e-ı.ici kollan arasına sıkışt.ıımağa hırını teftiş etmiştir. Almanyamn 

Tokohaaa 
100 

Yen !~75 Buna muvaffak obnıazJar ve ken.. uğraşırken büyük hava tf'şcldnil - kara atatui general Von Rint1en 
Stokholm 100 1n.t rr. dilerini bu cephede de Almanların !erinin devamb saldırışlaTile de Mussolini'nin' .,yanında bulunuyor -
Altın S0.8S75 stTatejik kıSkncına kaptırarak za - hasmı ordusunun mıJ..vasa1a yolla- du. 

~ T 24ı ftyaı- bir gramlık manında intiznmlı bir tarzua geri rmı kesmeğe, naklı-yat işlerini clriften sonnı Mu980lini bir 
külçe altın 315 çeknemezıersc o zam:n: Fin _ AL ibaz:mağa ve bilhassa halk ar.ısın.. hitabede bulunarak Miıverin böL 

man Jruvv\?tle;rinjn Lcnir.gracl ve da panr'k çıkarırın.ğa teşP.bbüs ey - ,evik.liğe karıı yapmakta olduğu 
Ealaam ve Tabvillt şa.rltını tchcHd ye Lctonyn, Eston- lamektedıirler. harbin ehemmiyetini tebarüz ettir. 

Sıvu _ EHıuımn % ., ya ile onun daha ccnub::nda'ki .Alm:aın)ar bu isi ynpmakla rnC'Ş- mittir. _ 
they put the S.'.?eds in the earth ıruntakala.rdan _şarka cloğr.u çekil. gul iken Avrupa ~milletleri arasın. s f d •dd ı· 
and give care to the young planıs ~ n. ili vn. ~.35 mel~ri. I?uht.emcı olan .so~yet ıcuv. da ıooıışeviıku:G aıeyı:'l'inde girtı1tçe 0 ya a ŞI 8İ f 

E:xercises lrlHll leN011 They keep th~ eart'ı brok.en about _ vctlennm yan ve gerılerıni vur _ kal:Drmakta ola'l his~yattan da is. 
7AirıJI - eiahlı their roots becausc that is goud 

1 
mağıa muvaiiak olacakları d('rkar tifade eylemc.ği ·ıe bu mnı.etıC'rj bı·r dolu mu··hı·m 

Exercise 1. ior the ıgrowth of the planls. Tney R A D Y O 1 dır. daha esaslı bır surette kendı saf-
ı. The flies jn the net ıhave a cep the plan~s ht?althy by tJıe Munma.ndk, şimal Buz denizi sa- larına çe'kımeği de unutmamakta - h t t 

rest ıbccause thcy arc t irecl. dcstruc'tion of thc insects wh'ich CUMA f/'7/lHl ~nncfu ve Norveç tıu?~unun ı:o dırlıar. İspanyadan sonra I<'ransız - asara yap 1 
2. Tho•--" &2 road is rou!Th it make holes ı.n the lcaves and kilom~re şar'kında kaın çok mu. 1-- da 001 ... .,.vı'klı"Yre karşı " 1

---
"""' & eds. Such · ts t th . 7.30: Saat ayarı, 7.33: Ha.fit parça o'Jt. .&.;:Um ~ 5 nı.ııkUı 

ta smooth enough for carts. se ıllSel! pu eır eggs hin blr cıs.ıceri limandır ve Lenin. ordusile ı..--ber m··ı..--ı..- etmek Sofya 3 (AA.) - Dün Sofya.. on thc de d f th 1 1a.r (Pl.), 7.4!>: .Ajaıns tıabcrleri, 8: !Ha U\::l.a uaıcuı-:ut:: ,_ 
3. I lmve some nets with small un r sı e '' e caves. fif ;parçalar GPl.), 8.45: ENin saati, grada takriben 1200 kilometre im. içitı bir seferi kuvvet göntler.mek ya ve civarda birkaç Köye dfifen 

boles. Such nets kccp inSP.Cts out. From ıthe~e e~s ~ome small 12 30: Saat ayarı, 12.33: Peşrev, nııkı.§ tiidadında bir demiryolu ile mer - 4ıemayfilündc bulunduklarını ihsas şiddetli dolu, çok büyük hasarı ma 
4. Earthworms are good in the worms wtuch gev thcır food from semai ve saz semalleri, 12.~5: Ajao.s bu~tur. Geçen Cihan H:tr?.&:ıde b. eden bir Vişi telgrafı Almanların cib olmUJtur. Ha.arın yek~u be. 

larden because they make holcs ~an~th Cot!on 'f°lıı.nts h:ı~e bar~ haberleri, 13: Ha.Lif şa.r.klla.r, 14: Ka.tı glliz ive Fransızlarla mut.U>filkan bu husustaki mes:nsinın tahmin nüz tahmin edilememektedir. YaL 
"'hk.iı let air into the earth. ~l w;

1 
green eaves an grea flk müzik (IPl.), 18: Saat a.yarı, 18.03: muha:ebc eden Ruslara. Çanakka. ~ilebt"Jdıiğinden c?aha faz.Ja mües- nı:.ı Sofyada on binlerce cam kırıl. 

Exucüe il. ) ow owcrs. Fasıl sazı, 18.30: Memleket postası, le txJJ?':ı kapalı olmasından d?.la. Efir olduğunu isb::ıt eden en canlı mı~ttr. Binden fazla evde alt b!-
l ı d f 1 My fatlıer and rnother h:ıve a ""l, bütün harb levarl.lm ve mu - ~ L:.u~:r. Jar ~ ı"çinde lcalmıı ve bunların bir . aım rea y or a mea • h . h f 18.4-0: Radyo Swing orkestırası, 19: .J 'iMi. :ıı-au~ .... 
2. Such insects o.re d3ngi'rous. 0~ ın a town ncar t P. arm, Konuşma, 19.15: Rndl'O Swing orkes himmatı bu tnrik!e göndf>rilmişti. .Anmk bütün bu 'ehlikeleri kmm ırahliyte ohımnuıtur. Büyük 
3. Your ekin i. smooth w.hlicfı we go to every sununer. I trası, 19.30: saat a,ya.rı ve ajans ha B~ ~~le Hn;an ~esfoatı. iburada müdn1k olan SoV)et ricalinin ve dolu parç_alanndan ve kırılan cam. 
4. Though I am ili, l wjll come godoult t~ thhe lfa.ı:ıı athnd mf. ~.lfrienwd berleri, ilt.45: KlAslk proıgraın. 20.15: mühmı bır şek,ldcdir _ve bi~~. da.. Sovyet oniiu:m erkanının önlcnn • 1arın parçalarından çolt k:i§i yan-

11fttb You. an .gıve <' p m .e .ıc.ıus. - c Radyo gazetesi, 20.46: '8olo ıarkıla.r, ha şarkta Bey~ı dcnız saıulınde de birdenbire belırlveren uçuru - lanmııtır. 
5. Ji'Ues an:! cl!rty animals. puht.tthe cotton rsetedsh ın oadsgs. Tne 21: Ziraat takvimi ve t.oprak mahsul Aıdtancaısk lımanı mevcud oL ma düşmemek için son kudretle - ----cı----
Y w 1 e COVCl':.J o ese Sf'e are Jerl, 21.10: Temsil 122: Radyo Sa.101' ~a beraber şayed _Munnaı;s'k r.ile voe büyük bir soğukkanlılıkla Japonyanın m· u··hı·m 

ocabulary: the cotion kom wnich they make orkestrası, 22.3<>: saat ayarı, ajana Fın - Alman kuvvetlt:•rının ehne çalışmakta oldukları da tabiıdir. 
ka ..\mer.ica (emErih) - Ame-ri- thread in the town. We take our lhat>erlerl, borsa., 22."5: Ra.d}'\) .salan ~erse Sovyetfo.c iç.in büyük bir Sovyıct Rusya bugün eski Rus. s·ıyasf kararı 

• full bags to the farm, whe!'e we orırest.raaı. zry.a addedilecek mahiyettedir. adan tV"1r farklı · 1 ak arbd 
by (bAy) - vasıtasile. put t'he cotton in baskets. Two Finler ayrıca Hango deniz üssü. Y ~ .. 0 .ar € _ en 
Wı'Cier side - alt tara1'. men put tlhe cotton in a cart and 1hcir wings and tai?s. Others are nü de tazyik etmekte ve buradaki ~ ~ muh~e~ VP mutPad- Tokyo 3 (AA.) - Domei a • 
-~)y (Engrilı) - hiddeUi bir go wit.'h tile !10rsa and cart to the red and yello.v, or black and SCJYyet ıaSkerınin teslimini taleb did ~yı bö1gelerıne asrıın:ış ianaı, Japon hariciye naıırı B . 
.-.ıld~ hidd.?t!c. town. , ey.:leınelEıtıedirler. H!lln111n Helsinki- çdk_ • ıbıgenışalıbir,. mcmlf zlaeket 0• ~d1u. gu Ma.tauoka'nın ,.-~aki beyanalııM ı ·-. white. In sonıe places monkeys go --c~ .,..g .... 

~n flrı....ıı.t {in flAvt) - uçark-·n. After our wor;,. we go and have nin 107 Jolmnetre batıc;ında ve Fin ıçın uç §ITI&Illn a venm.ı 0
- neşre~: ~ .. "&, J .. ,.. !rom tree to tree, hanging by thcfr 1 ... ,..w,,, d <:!r.TYT....+ rd la 

one to anothcr - .Birl>irine. a rest on the gnıss in the shade tails or 'their tocs. but not in this la:rxtiyta Yorlai sahilinde bir şehir • .._.:' ... v_e şaıye '-JVVJ''" 
0 

•
0 rı l-lükiımetin bildi.mıiı olduğu veç. 

ottıers - öteJdla-. of the trees. The s1sters of my part of .Aanenca. diır. Bımdan evvelki Fin _ Sovvet !bugünkü. sıkışık vazxyetlerınden hile, imparatorun riyasetinde top -
ler 80 oıbout - öteye baiye gider- f.rie:nd come out to the fieJd whh On tlıe eaI th the ants go abcut harbi "'J'ldticesind~ burası RusJar "ta.. ~ur ~ dah~ gcniert:e .~eni Htmuı konforansta, «mühim bir ;f_ 

· food. Thcy l.ave froit. from the mf:ıından alınmış ve b\r deniz üssü mudadlaa bölgeien~e çek..fiebi~ • yaai karan almmıftır. 
lr.e lıapPUy (hEpıli) - me'udane, trees in tbe gardP.:ı at the back of ;fth li1its of food in:eir mou~d hali.ne gctirilmi~ Bir Stokholm lerse ınalzdne zayıatı teüüi edıle- Alman - Rus harbinden doğan 

Yifli. ehe lbouse, and mılk which they owers are among . c ~rass, ~ teJgrafı bu şehird~ el~•evm 25,000 rek &wyet m.üd~~sının temadisi va.z.iyete, bunuıı Almanya ile Sov • 
~own (sAndaun) - GünŞn get :from the fnrm. On the iarm 1!he sma1l of flowers !S ın \he a:r. Sovye't a;k~inin 'bulunduğunu ve mümkün olabilecegı tahmjn olu - yetler Birliği anaında bir barb ot. 

J' , gurup. dı1!y keep goats aoo shcep ~md The lbeee go to the flowers for Fınler tarafından muhasara ve nabilir. duğu hakkında yapılacak basit bir 
~: fowls .aııd a cat and tw•J dogs. Th~ food. They take some of it to tl.e!r tazyik edilmekte olan bu askerin K.... miifahede ile karşı k.ona.mıyac:ais 

1 
E~erci•e - Translate t~ dogs are grP.at anımals wi1h houses and keep ıt foı- the young anav~nlonndan mwwenet gör - pek tabiidir. Vaziyetin inkipfnu, 

eJCt Üato Turhi•h. smooth coats. The wool of sheep bees. T.h.e flies get on our hand.~ meleri bugünkü vaziyete göre Meclis ruznamesine en büyük. ~e en kuvvetli dikkat ve 
C U i:s ıgood för doth. The goats are not and faces. They do r.ot get into münikün olmadığı cihetle ııihayei A • azimle takib etmek niyetindeyiz. 

l h O OR in the field where we ar!.'. Thf-.:ıe tlıe millk: because a n~t ıs ov~r it. Finl'ere teslim olmağa malık\ıın alıDC!-D layıhalar Hazırlıklar yapılm~ktadır ve ~ 7 a f1?end m :America goats ıgo af'ter everything angrıiy, After my meal I got iıappily on olduğunu bildirmektedir. Ank 3 (H .) Dahili hazırlıklara tam itımadımı:.ı vardıl'. 
~~ r 0~se ıs in th•th co::!!.~ with t!ıeir horns down. That !s my way 1ıo the town. The road as Aimanlarm şark cephesinneki jra ka U9U&l .ki . ~.e Bütün dünyada, fakat bilhassa 
near. it'.: '1\_w •Jıhn~.,~ ,;:~farın ft!İ~ ••do not have a rest ın tlwir rough with the marks of whecls harlbin ilk on günlük bilançosu • ~ aTldclel~n clıe~t"-'-~=-~ Yekınprkta doğnıdan doğruya 
.. a a .... v:n o~ .ı •""' • çuncu ma .... .- 0"7 uwn..... eml k . . . aıakad de teh 
b6s f ~ t~ M friend nnd Ove.!' our heads 111 and the town ıs far. But thongh nun kendi leh!erfnde olm.-ısından hakkında1ı:i li.yilua ile Hatayın ana m e ebmızı ar e ~ -
lhc ;;;:ıy iia "t d~ythe work of and go in fligbt no.; ::~::: I get. tired I go forwnrd and do geniş lbi.:r şekiJde dstüadeye baş - vata iltibıaJrladan önce orada öğ • l~e v~iy~ ~şaf ~tm~~ır. V; 
9'ı1Lda re~ \ l'rlen rnakır:! th t anotber Some bi:rds ilave b1~ =t ~e X!1-J legs a rest. li I t:ı'ke a ladıkları muha':kkaktır. , retmenlik ~r hakkındaki la - zıyet c.ıddıleştıkçe mıUetımwn o e 

Y lor the sced. 'l'h e 0 
.J!- -:.:.ı. f thers . t ' ~not Bet salely to the AlnMmlıar her ,eyden evvel ha - yjl.ıa ~ rwmameaine alıınnui • rece daha fazia .ükun ve ıoiuk-

en bo~ wıwı. greeı ea ın own sundawıı. mm ~ daha ağır dar - tr.r. kanlılık eöatermesi l&zımdır. 



8 Sapla 

Acı bir kayıb 
(~ah inci sayfada) verliği idi. 

.W.erek eber.li medfeniııe tevdi o- Bir gün evine davet ettiği ga. 
lunacaık.tır. aniıde yapılacak zetecilere, tepsiyi "fışağın elinden 
merasime, vali ve belediye reısi, alarak, teker teker .şeT'bet. dağıttı-
• kumandanı, ,· 'mbde ğını hatırlarım Hele Edirneye gel-

bu.Lunan meb'uslar, generaller, bil mİŞ bir 'kimseyı kendi misafiri te. 
tün resmi dw.re ve müesseseler Iaklki eder, daima hatırını &>rdu. 
eıftam, asker V". polis kıt'aları iş- rurdu. 
ti:raık edecektır. · Son Trakya manevralarınday _ 

General ltazım Dirki, inkılabın dı. Edirnede boş otomobil bulatna
ye'tıştıni'ığı değerli idarecılerden dığım için, manevraları gazetem 
mı~. Yıllarca muhtelif vazife- namına, 'külüstür bir motosikletle 
lerde bulunmuş, hepsini de liyaka- takib etmede mecburiyetinde kal _ 
tile ve büyük enerjisi ile en mü- mıştırn. Benim tehlike!. bir işe te
~l bir şekılde başarmıştır. şelfuü5 ettiğimi haber alan Gene. 

Uzun yıılar İzrr.ir valiUginde ral Dink oturduğum otele tele • 
lıulunmuş, tzmirin iman ~le~ ü - fon ederek: 
met"ınde büyük f>ir hassasiyetle - Oğlum, merak etme, ben sa. 
durmuş. ibeyncLmilel İzmir fuarını na umumi müfettişlik <'tC'mobil • 
yaratanlar arasında bulunarak, Jerinden birini gönderirim! demiş
memlekete çok kıyımetli bir sergi tf. 

SON· POS TA 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine maAnır olarak: güzell,Jclerınin temadisin! 
mumkun kılacak otan yuz tuvalet.ne bigane kalmışlardır. 

KSdında dikkat edilmesi pek mü·hım olan n1kta: Cildın 

incelık ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içınde çalışan ve yorulan genç ka -
duılann bıa.man dü.şmanıdırlar. Bedeni ve dima~i yor • 
gwıluldarm neticesi guddeler ellı.stikıyet.ini kaybederler 
ve ci.ldde <Leke) diye tavsif edilen avar.zı (RıizgAr ve gll
neşın de tesirileı husule getirirler. İşte bu gabi haliitt.a ve 
bu gibı a.varıza karşı Kıem Pertev; terk•bının kuvvet ve 
kudretı sayesınde l'ildı be.ilet' ve hanı.biden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettlii n sevdikleıine ta.niyeden 
li kalmad.ıfı K rem Pertn He 11inde yapdacak 3 - 5 dakikalık 
m.uaJın ne aribi bal'llr.alar y;ıra&tıtını pek kısa bir umanda siz de 
m•terll olacaksınız. Krem Perlev'tn yanın aaarlık beynelmilel ~Öh
re&i udsq de~acıır. Ondan istifade ediniz. 

kazandırmış•!r. Ertesi sabah, otomobili kapımda ' 
General Dirik İzmirin inkişa - buldum. Faitat. o gün ataşemili • 

fıtnda ~ 'kaıkmmasındaki va-zife - terler Edirneye gelmişler, onların 
smi tamamladıktan sonra lıüku - manevra sahasına nakli 'biraz faz.. 
metın Trakyaya verdiği ehemmi - laca vesaiti icab ettirmişti. Gene
~ sebebilıe T.raky9 umwni Jnü - rali müşkül meVkide bıTakmamak 
lettışlığine tayin ediLmiştir. Ka - lç.m_ te~kkürlerimle otomohıJi 
zım Drrık bu yeni vazifesine d:ni • ia<le ettim. Şehre 45.50 kilometre 
yük btr a.şkla ve enerjı ile ba§la - mesafeıde bulunan ve bir hr.yli 
nwş. yolsuz 'frakyayı yollarla be- sarp yollardan geç len manevra sa 
zemş, loöyled biri>irlerine bağla - hasına gene motosikletle gittim. 
~ susuz Trakyayı muteaddid ar Fakat, hududa pek kısa bir mesa. 
teziy enlerle bol suya kavuştur - fede, fbizim külüıstür motos!klet 
muş, bağcılığı, al"lcılığı, tavukçu- cpeS> etmiş, kü9ük bir tamırie, 
luğu, tııwyvancıl·~ı süratle inkişd hiç olmazsa ~·ola çı:kalım clerKen, 
etti~, kby!ere 'kadar her tarnfta bir ıbay.ırdan aşağı yuvarlanmış -
mektebler açmış, köy eğitmenle - tık. Ayağımdan ı>hemmiyetli bir 
rinden iStifade yolu ile Trakya yara almıştım.. Kan. endi~ye d~
köylüsüntln zirai kalkınmasında şecek dececede akıyor<lu. Öyle hır 
tnth~a en büyük r'>lü oynamış - yerdeydik kı, kiınsem;ı bizi gör -
br. rnesine, yaroım et.mesine irr:kan 

MAHDUT MESULiYc.1LI ----• 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Müessesemiz idare Meı kezi 7 Tem muz 19 4 1 Paz.artesi günün • 

den itibaren Tavşanlıya nakledilmiş olacağından, bu tarihten itiba.. 
ren MüeMe9e!IÜzle vaki olacak bilumum muamelat ve muhaberatın 
apildaki yeni adresimize tevcih olunmuı ilan olunur. 

Mektub adresi: 
Mahdud Mes'Vliyetli Carb Uııyitleri İşletmesi - Tavşanlı 

Telgraf adresi: Linyit - Tavenlı , 
Emniyet umum müdürlüğünden: 

Zabıta memurları iÇin aa.t.ııı alınacak 2500 metre krem renk yazlık ku.. 
maşın 26.6.941 Larfüinde ya.pılan münakasasında talib zuho.r etmediğin. 
den on gün müddet.le uzatılarak 14 '7.9411 Pa2arte.~i günü saat 15 de açık 
eksiltme ile yeniden münakasaya konulmuştur. 

Beher metresine 1.70 kuruş fiat tahmin edilen kumaşın nümune rve ıart_ 
name.sıni görmek fstiyenlerln umum müdurlük satın alma komiSyonuna 
m üracaa.tıarı. 

Eksnıt.ıneye gil'eceklerin l19 di.ralık muıvakkat temınat makbuz veya 
banka mektubile 2490 sayılı kanunun 4 üncü madde.sinde yazılı belgelerle 
blrUkte münaka4a günü saat 15 te kadar komi.syona gelmeleri. 

(3870. 53&11 

Kô.zmn Dinltin Trakya kalkır.. - ydktu. En yakın bir toplanma ye
masında en büyük eseri de, göç - rine gitmek iç!n en az iki saat yil
men köyleri olmuştuı·. General bu rümek lazımdı. 
topralklarda birbirinden güzel, ra- İsmi yanlış a'klımda kalmamış.. ~--•••••••••••••••••••••••' 
hat ve sıhhi göçmen evlerile mü- sa, cCevizlik• denilen bir mahaL O S M A N L 1 B A N K A S 1 
taddıd lkQyler kurmuş, 'bnTalara de at~milit~r1ere öğle yemeği 
gelen yurddaşlara pulluk, hayvan, verllecekti. Yemekte bulunmayı -
toprak. tdhumluk dağıtarak onla - şmı mu'hterem Generalin . nazarı 
rm suratle müstahsil haline gel - dikkatini celbetmiş ve gaze.teci ar. 
rnelerını OOrrıin etmiştir. kadaşlara sormııştur : 

General Kazım Dirik, bütün bu - Nusret Safa Bey nerede? ... 
iş'leri yaparken geceyi ve gündü- K~ndisiırıe, motosikletle gitti -
ziı hesaba katmıyarak kah at sır. ğim, e1an da dönmediğim söylen
ıtında kah otomobille veya yaya miş... Derhal, bizzat kendi oto -
olarak !köy kov, kaza kaza dolaş - mdbilini beni aramnğa gönderımş 
m~. koyLü ile günlerini geçirmiş, Bütün sahayı, klakson çalara'k r. 1 
onlarla yemiş, onlarla yatmıştır. rıyan umumi müfettişlik plakalı 

Bugü'l'lküı güzel, şirin ve çok otomobil, beni mecruh motosiklc
muntazam Trakya şehir, kasaba ve tin baş!nda bulmuştu. 
köyleri onı.ın yıllat'C::\ süren ça - Bütün zevki, misafiTlerine nü .. -
lışmalarımn birer eseridir dersek mune fidanlığını, tavşanlarını g?6 
yanılmamış oiuruz. 1ıet11'nekti. Bir ağaç meyva v<>nnege 

Kazmı Dirık ıdealist biT inkı - başladığı, bir tavşan doğur-Ouğu 
IM>cı ıdı. Atatürkün kurduğu yeni zaman, torunu doğmu~ karlar se - , 
Türkıyede bütün feragati ıle çalı~ vindiğini, ~öz~rnle gördiim. Il!l -
şarak yeni yaratılan biır mılleti !bassa köyeülüğü, riyasu, va1ife 
ve bır yurdu en süratli bir şekilde üstünde ve içtendi. Köylüler, o -
ihya etımeğe çalısan vatanst-ver - nun ismi geçtiği zaman sevgi ve 
}erden lbrıiydı. GC'rek. İzmirJe, ge. saygı ile doğru1urlar. 
rek Trakyada bütün halk, en kü - cDirik> öldü, fakat onun hatı -
çüğündcn en büyü~.ÜM kadar her rası lbütün yurdda cdiri .. kalacak.. 
kes onu çok samimi bir hisle sev. tır. Bu faziletli memleket çccu -
m~lerdı. Yurdun bu iki parçasın- ğuna Cenabıhakkın rahmetini di -
da gôeterdıği liyakat ona bütün li'yelim. 
haWrın ~gısıni kazanch.nnıştJ. Nw:ret Safa Coşkun 
Allah rahmet eylesin! 

* 
Edirnede yapılan merasim 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 lngiliz Lara11 
1.250.000 lngiliz Liraıı 

Türlriyenin boflıca Şehirlerinde 
P ARls. MARSILYA ve NIS.de 
LONDRA ve MANÇESTER"de 

MISIR. KIBRJs. YUNANlST AN. IRAN. lRAK, FILlsTJN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RtJMANY A. YµNANlST AN, SlJRIYE. LÜBNAN 

FilyaUeri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri ••rcl.. 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve veaalkll krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memlelcet.ler üzerine keşide aıenedat tatonıoaa. 

Borsa emirleri. 
~ham ve tahvlllt., altm n emtaa üzerine avam. 
Benedat tahsUA.tı ve saire. 

===================~ 
En yiilıMlı emniyet pflarını luıis lıil'aldı 

ICaalar S.Oia oardır. 

Piyuanın en müaait prtlarile (kumbaralı •eya 
kumbaraıız) taıarruf beH.plan açılar. 

Ona aid hatıralar 
Edirne 3 (Hususi) - '5 gün. 

düt. safra kese.inden rnuztarib bu - '•••••••••••••••••••••••••rl' 
Alaıbazreti hümayun şehinşah lunan general Kazıı:n Dirik bu. sa.: 

Rıza Pelhlevı memleketimizi ziya. hah 8 de vefat ettı. . Cenazesı bu-
1\!t ettilklerı ~aman fmıire de uğ- yük merasimle ve bınlerce Trak • 

i' · · . yalının ıözyaılan arasında latan -
ranı~, o sıralarda zmır valısı bu. b 1 • ki d'ld' . 
,,;__ • P h k t u a na e ı ı. 

Vilayet merkezlerinde 
mali teşkilat 

: hakkındaki kanun ıuıwa.ıı Kaz.ım aşanın, er es e Cenazede başmütavtr Sabri Ö • 
takdıt vıe hayranltk uyandıran e - ney. "Yali Ferid Nomer,' aitken ve Ankar.a J (Hususı) · - Maliye 
serltrmı gorduktt:1ı sonra, bu e • mülki erkan hazır bulunmuştur. Vekfileti teşKilat ve vazifelerine 
serlerı vucuda gettrer. adam hak- 0 dair kanuna ek lftyiha Meclis ruz-

-z:-='ci~ 

kında .... ı kanaatlermi bir kelime ile E ·ır ayda batırılan naırnesine alınmıştır. Layihanın en 
ifade etımışl<?ı di. cii.menlerde aldığı son şelcle göre 

c- Dınk!> • • '- ı· t belediye hududtı içinde kaza teş. -------------
IFilhaki'ka. bu dinamik idare a. IHQl.IZ ICare knatı !bulunan vilayet merkezıeri- DOYÇE ORIENT BANK 

damını bu ıcadar güz.:el anlatan ·ı . nin mal~ye tefkllaw defterdaTın 
bir isım bulmak müşküldür. cDi - gemı arı idaresi altında bir mali vahdet 
rit., arta.k diri <!eğildir. Bu satır. tıeşıkıil edecektir. Bu şehirlerdeki 
lan yazarken, hep, hiç durmadan Berlin 3 (A.A.) - Alman or • belediye hududu içinde bu.lunan 
gülen sevhnlı çehresi, durmadan, dulan fbaşkumandanlığının ıteb - kazalaroa muhasebe servisinden 
dinlenmeden, memleket için çırpı. liği.: . . maada diğer bütün serviı:;ler def -
nan enerjisi, eserler halinde gö • lngıltereye karşı mcuadelede, terdarlığa bağlı ola<:aktır. 
ıümün önünde. Alrnen hava kuvvetleri, dun gece 

o memleketin muhtaç olduğu 5 bin tonilato hacmind.? b:r tka - düşman tica'fet gemisi batırmıştır. tipm; bıır ıdarecı, Tü.ıık cemiyeti _ ret .gemiSi batırmış ve İn.gilterenin Bu rakamdan 417,450 tonilatosu 
nm arzul'adığı kalitede faziletli bir cenıibu şarki ve cenubu garbisin. denizaltılar tarafından batırılmış. 
tnsan, bulunduğu bütün muhitle- de limanlar tesisatını bomb:ırdı tır. Buna, dü§manın maynler do -
nn ağabeysi, köyli.inün babası idi. man etm~i~. la.yısile kaybettlğı ağır kayıbların 

Dresclner Bank Şubni 
Merua • BerllD 

Türlıiye fGbelerİI 

Galata - fataııbul - lsmJr 
Depoau : t.aı. Ttlttın otımrilll 

* Her tiirlii 6anlıa iti * 
Onu artik kü:rıesleri başında gö • Man.ş samllerınde, avcı tayyare da ilavesi icab eder. Bundan baş.. 
rem.iyecekler, için sevgili tavşan _ lerinin kuvvetli h.imayesı 

1
altm<la ka, ibüryıülkı miktarda İngiliz ticaret ..:..:...-------======~ 

cıkları bile müteessir olacaklar, hırre~e! ede~ İngnız sava~ tayya - .gem.isi o derece ağır surette ha _ 
del'8em bir ıeeso;ür ıtezahüründe relerının hucumları, yenıden ta • sara uğratılmıştır ki bunlar düş -
mübaliığa etmiş sayılır mıyım? mamile akim kalmıştır. Düı:man, man iaşesi içt:ı tamamile veya • Sun'i dit takımları Rida diş suyu 

Herkesle meşguldü, herkesi ta. bu esnada 15 avcı tayyaresi \'e 5 hud uzun müddet ıçin kaybeciil _ mahl\ılünde bırakılmakla rnikrobla-
DITdı. Hele köylı.ileri teker teker savaş tayyaresi kaybetmiştir. BL mı.ş telaKlki olunabılir. rını öklürÜr ve heın de bunlara ıü-

k 1 zel hır koku verir. bilır, çocuğunun boğmaca öksü _ zim bir tek tayyaremiz ayôol - Alıman hava müdafaası da n - -------------..-
rıü~nden kurtulup kurtulmadığı. muştur. giliz lha•va kuvvetlerine karşı mü- 1 . Q 
nı, sarı ııneği~ doğurup doğu~a - .. İngiliz iaşe .seyrisefainine karşı cadelede büyük muvaffakiyetler Eoktor . Zatı§) oa. 
dljıru, aök~r~ mektebe verılen mucaaele, Hazırail ayı tasfında da kaydetm~tir. Yalnız 26 Haziran - Belediye karıuıındatı muayene. 
torununun ıyı numaralar alıp al • beklenilen büj uk mun•ffakıyeti dan 2 Temmuza kadar gecen 1ntld hanesinde ölleden sonra haata-
nıadığı.nıM sorar?ı· . . verm:iştiı'. Donanma ve hava kuv. det zarfında 109 İngiliz tay,>'arest ıanm ubw eder. 

.En mutabarız tarafı misafırper Wtleri, ?68,950 tonilito hacminde düşüıülmü.ştür: 

"l'emmu 4 

~-s0MERBANK-~ 
Terll llallar Pazarları 
Müessesesi Müdüriyetinden : 

Müessesat, ticarethane ve İf u.hiblerinin nazarı d ikkatine: 
Tele~~ r-,,duı .müracaatların a.likadar Ml'VÜJere yapıbnama. 

il servulenmw fuzula yere meııul etmekte olduğundan müraca. 
atların mahiye:ine ıöre apğıda yazılı telefonlara yapıbna11 riıca 
olunur. 

Yün ipliği,~· • ..::-ı:: kuıın•• =-1eri • ·n . • ,,. ... _. ---s ..- iÇi yünlü aatıı 
aervısıne: Telefon 20950 

Pamuk ipliji ve pamuklu bezlerle kaput bez.. 
leri için pamuklu aal lf serviaine: Telefon 22646 

Muhasebe ve tediye itleri için muhasebe 
servi.sine: Telefon 23505 

İstıanbul ve civarı viliyetler, mMlifatura ve 
yünlü kuınat tevzi iflerile resmi müesaesata ya .. 
pılan aaUtlar için l.tanbul toptan mağazası tefliiine: 

Perakende aatqlar için Birinci V akıl 
• bt maiuutna: 

Telefon 241 50 

Perakende aatıılar İçin 

Perakende aatıtlaı- için 

Devlet Demiryolları ı,ıetme U. M. dan: 
Muhammen bedeli 7800 (yedı bin aeta yüz) Ura olan 22 kalem ölçl 

aJetleri 19/ Ağu.st.os/11941 Salı günü saat 15,15 de k8'>Ul art usullle An. 
karada idare tiinasında satın alınacaktır. 

Bu f.şe girmek istJ,yenlerin 585 ı.beş yüz seksen bet) liralık mwva.kka& 
teminatla kanunun tayin oi?ttiği vesikaları ve tekllnerini aynı gün saatı 
14,15 e kadar Kom~n Relsliğine -rermeleri IAzınıdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Haydar • 

paşada Teseltüm 'Ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (U402) *. Muhammen bedeli 22900 lira olan ve ışıetmenin bir senelik ihtiyacın• 
teka.bül eden 120 ton mikdarında döküm l.1i kapalı zarf usulile ek.sııtme. 
ye çıkarllmı.ştır. 

Münakasa 1717/9'1.l Pe>:şembe günü saat U de Sirkecide 9. i.Şletme bi.. 
nasında AE komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklılerlıı ayui gün ve saat 10 _ a kadar kanuni vesaik ve 1717.5 Ur& 
teminatı ihtiva edecek olan ta.palı zarfiarını ltomisyana vermeleri IA ., 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verllmekt-edir. c5172• 

Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden : 
1 - 2a Mayıs 1941 tarihinde Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünün aç. 

ınış olduğu memuriyet yazılı lmtıh:ınında kazananların ~imleri Yükııele 
Ticaret Okulundsl ilAn yerine asılm~ır. 

2 - İsimleri yazılı olanlar 15 Temmın 194ıl Sah günü askeri veslltala.. 
rile !birlikte şifa'hi imtthana girmek üzere saat 14 de Yeni Valde hanıo.. 
da Ticaret Ofisi Umum Mü<lürlüğünde bulunacaklardır. 

3 - Kat'i olarak askeri vazıyetıerlni gösterir vesika ibraz edemıyeıılel" 
lıntaıana kabul olunaınıyacaklardır. İl4.n olunur. (5446) 

o < tdlii"'' Cd t# tdPtd;C) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA BANKASI 
Kurulut ı&ribl: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
lubt ft ajana adedi: • 

Sini " &icarl ber ueYi banka aaameı.._. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOa 

Zina& Banha•ndı kumbarlll w ....,_ sa.mi ı.ablanDda 
mu 60 Jiraaı bulunınıara ..... d9la fÜllOllr Dr'ı ile ..... -

.Mki P11na l6rt 1tramiı• datıtaıaoüm. 

4 Adat 1,000 Urahk 4,000 Lira 
4 

" 
600 " 

2,000 
" 4 • 260 • 1,000 .. 

40 • 100 " 
4,000 .. 

\00 • 60 .. 6 ,000 
" \20 • 40 " 

4 ,8 00 .. 
\60 " 

20 .. 3,200 
" Dikkaı: Besabl&nndaki paralar bir aene iÇinde 50 liradan &f&ll 

dtltmiJenlere it.ramiJe çıktılı takdirde 1' 30 fulaaile veraecettir. 
Kuı·'ala.r ~nede f defa, 11 Mart. 11 Buiraıı. 11 K7UU, 11 Blrı.n.-

ci KA.nun tarihlerinde çekilecek\~. 

Son Posta Matbosn Ne,riyat Müdürü: Seliın Ragıp Em9' 

SAHlBLERlı s. Raaıp iMEÇ. A. Ekrea ~wau.. 
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