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--
haberler ------· •a sallabkl 

sovret 
teblljl 

'' Ostrovsk ve 
obruiskte mukabil 
taarruza geçtik,, -
Alınanlar Dina 
nehrini geçmiye 
hluvatfak oldular 

I , 

f0t1.. - o 
i R llfnaan tankı tahrib edil- VAllŞov.
; 0ınC111.)'anın Y aı ve Kös· 
elice tehirleri bombalandı ( 
t~ova, 6 (Radyo) - Sov~ei 

arat lburosu tarafından bu 
ığı: hefredilen So\;yet harb teb. 

5 l'errun .. .. B . • o ro\'sk uz gunu7 orısor, s .. 
tı<>\rk' ~bruisk, Novograd _ Vo

a dti ıstikametlerinde ordumuz.. 
lsıtı~anın mororhi kuvvetleri 

er ce a Çok şiddetli ınuharebe. 
s ;eYan etmiştir. 
stro\reınmuz günü sabahleyin, 

:: ıstikametinde şiddetle 
nı ~eçen ordularımız, düş.. 

!atarak d\i vsk şehrinin cenubuna 
terd r:n trnana çok ağır z:ı~iat rrn ler~~~r, ıve 140 tank tahrib 

J__O..~ .... ~daf 
1 

v u Dinyepere 
doğru '8kiliyor 

le v,... ıJn.<~ :ı: Londradaııl 
b grafı.n Rusyad 1ci Xchangc Te. 

rı, Stalinin e::r· hususı ınuha. 
ıtlordunun D . ı ınucibınce Kı_ 
~1Irnekte oı~.~~r nattı Üzerine 

~'ktedir. ~unu Leytu eyle. 
0rd u Çek.il. 

nt, ht ırken erzak d ru ı.2"&ınları kö 
1
.. . cpol:ırı. 

r&b --Ptiileri ' ~ ulerın evlerL 
L et~t .... : dıeırnıryollarmı +ah 
-~·-

• .-..,._.. 
_,..._\. • o ... _...~..;.~ ..... ...;;..;;~~lıliiiii-=iiiiiiiil 

e.,,, •deJci "m11etı ve Stalin hattının takribi güzergahını 
11ÖaterW lıtıritcı 

Alman ı ,._so-vr:-E-~-'L-E--... 

levkalide AND 
tebllll İÇTİLER 

20 bin Rus 
ordudan 
firar etti 

"Vatan topraklarını 
kanımızın son 

damlasına kadar 
müdafaa edeceğiz,, 

ltafyan kıt' aları 
Rus merkez 

tephes·ınde Kaçan askerler _r_cınueıent1whab~~~reR·~~,:dsatab1ıu:. --
-- görUndU siyasi komiserleri ~ m.1er ;;~ıtt;".'oiin ya. M I_ pıhın toplantılarda enci içilmit-

b OS&ovaya gö öldUrdtHer *· Bu uac1a .se.ume Mrçolt te'L 
"Ornan s..1- re, . - craflu rıelmlftir. B-.ı1ardaa hı, 
\'ar hy~ galeyan :&erlin 5 (A.A.) - Alman bq.. ri ezcüde ,......, aöylemekte.. 

a k' alkla Alman ~andanlığının fevkalade teb - dk: 
S er!eri lıği: «Slllilin Yoldat. vatan top -

Londra 8 Çarpışıyor Minsk civarında muhasara e - .raklannı kammız.~~ ~n damla. 
farkında ~ (A.A..) - Minskin dilıniş bulu.nan Sovyet ordusun • (DevMm 3 unca aayfada) 
tını llnha etrn:~ Sovyet kıtaa. (Dev- 3 üncü sayfada) 
~tler sarf .... tın.-..1. \LZet-e Yenı· gay - - -~~~~ du "" ""-cııı.teı - ---w- - -
~~~~~~~7a~;~$~r}{~zı~~ C: Askeri vazlret :J 

_eskı mevzilerin . kı, Alman. 

B. Edenin 
şlddeOI 

blr_a11tka 
"Hiçbir zaman B. 

Hitlerle müzakereye . . . .., . 

Başvekilin nutku 
dahilde ve hariçte 

iyi akisler uyandırdı 
BERLİNDE ROMADA 

gırışmıyecegız,, "Refik Saydamın "/talga Türk menfa .. 
at/erini her zaman 

takdir etmiştir,, 
"Sovyetlara yardım beyanatı realist sig?set 

. . h . tevafuk etmektedır,, 
ıçın er şayı 
y~pacağız,, 

Loındtıa 5 (AA.) ........ fnaik~ 
'har.ieıye nazın B. Eden açık havada 
yapılan bir umwni toplantıda bir 1 

nutuk eöyliyerok d'emittir ki: 
Hiçbir zaman, h.içbrr mevzu et • 1 

Tafında ve herhangi bir aebeble B. 
Hiıtlerle rnüz.akereye girbmeie A • 
made değiliz. B. Hitler ve temall 

(Devmna 3 üncü aa,fada) 

Wavelln 
beraaatı 

Refa.h ı•apuru ~hidlenmn Mttl'°4lmıM hürmemı Mecliste 5 dakika 
sük~t edilirken ı Resimde Barııekil ve Vekiller görülmektedirler ''Almanya Rusyaya 

gitmeyip Ortaşarka 
saldırsaydı .. ,, 

Muliterem Batvekilin Mecliste ziyet haltltında beyanatta hulumna. 
söylediği mühim nutuk memleket mıştı. 6 ay içinde Tuna boyhnn _ 
dahilinde olduğu gibi hariçte de dan kapılanmıza, Adalar denizine, 
çok iyi akisler uyandırmıştır. Afrikaya ve Sttr:iyeye başdöndürii-

- Falih Rıfkt Atay bugünkü <ıU - cü bir aürade uzanan harb hadiae _ 
Kahire, 5 (~.A.) --:- Hindistan lusıı ta Başvekil Dr. Refik Sayda - lerini gözden geçiren Başvekil eli. 

~umandanlıtrtın.a tayın olunan mın nutkunu bahis mevzuu ederek yor ki: 
~ra: Wa;cfl, harb muhabirleri.. yaz.d'ığı yazıda hülasa olarak de • <ı- Bu muazzam inkişaflar ö _ 
ne apgıdakı beyanaıtta bulunmuş~ mektedir ki: nünde, Türkiye, aiya!etindeki istik.. 
tür. «Ba§Vekil 6 aydanberi siyasi va- (Arkaaı sayfa 6 sühln 6 da) 
Ha~n muharebesi filen bit. 

miş .ayılır. Harbin bidavetinde bu
rada 200 bin ltalyan bulunuyor • 
du. SUnye iti biraz yava~ gitmekte 
İ8e de buradaki vaziyetimiz de şa
)"alll meınnunİ)'1ettir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

•ı llrk - Alman 
dostluk 

muahedesi 
Musaddak suretler 

Dün Berlinde 
teati edildi 

Murahhasımız umumi harb 
ölüleri abidesine bir 

Habeşistanda 
muharebeler 

sona erdi 
Habeşistanda kalan son 

ltalyan kuvveti de 
teslim oldu 

Kahirede neşredilen 
son lngiliz tebliji 

[Dti,iinceler] 
Hiçbir fırhna ebedi 

değildir 

Bir numarak Biyilk Harbin..,... 
dünyayı üç kampa ayırdı. Hw W
rine -ıe bir ideolojinia bayniı• 

Çeldt. ' ad d~ird=ai •ördilı K,all:a • ,.u_ ... _ 

(Jrtll ... ıa iıMailı ••- -
iih diaile ~nlı, . . • 

SoD aarln UIAAI m~ 
..... cliaiai de bıraktı. O.. .... 
eeı 

- Demokrat, fatist Y~a komi. 
- ııiW clenildiğiqi çok sördülc. 

Kahire 5 (.A.A.) - Gatla . ~e Slfatlann biri esiri idi. Y enilerL 
Sidamadalci İtalyan kuvve~tler>~ın ai eskisinin çok fazla refahı doğs. 
teslim olması üzeri.De şar-k.i Afrı : da. 
ka ttaiyan imparatorlugunda~ı Hu~titn baqlangıcmı sördill 
İtalyan mukavemeti bılkuvve nı- MYrİnİ taıaı, ettik, iYilettiiintı ,..W 

çelenk koydu hayef bulmuştur. olmaldıiımız da ll)Ündcünclür 
- ltahiredeki .tngılız umumi ka. Bir nwnaraiı BUyük ~ 

Bertin 5 (A.A.) - Bugün ö~lc.. rsrPtı1 tarafından ~ akşaqJ.. va. tinliiiai iki numaralı büyük ::.,.; 
'V'in 'lüric _ Alman dostluk pa'.dı- zıyet hakkında ıaflfredılen teblığde ö!ürebiliır H • ad __ _L.,_,. 

"· . d'l .1. 4.. lf • ın, • ve IDCIS_. 
nm ml.1$adda1f suretleri teatı e 1 - denı ıyor ""ı: ne kadar lmv.etli olursa ola. tiii. 
rtıiftir. Teatı merasiminde Alman. Habeşistanda kalan İtalyan kuv ~ blea kaflllara ~ 
yayı haricıye nezareti müsteşarı vetlerinin başkumandanı General alınan derslerle istikbale m~ -
von Vaytaker, Türk.yeyf buyıik el Gazzeva Gal1a - Sidama ı;ıınta - lahazalann ıtıklı bi .. vol göıt~= 
çi Hüsrev Gerede ı~~ ~.u maksadla kasında 'bulunan bütiü?1 Italyan leri beklenebilir. Müddeti ebedi fır_ 

(DeYlml 3 uncu aayfada) (Arkası sayfa 6 sütun 5 te) tına biç görülm~mi,tir. E. U 

Esir edilen bir Rus 
Kumandanında 
Bulunan evrak 

Yaz ortasmda odunun çekisi 5,5 lira 
- Gautek,Jen -

burıyetınde kalnut~nınck mec. ._ ----------·---
A 1_!artıQpol mıntak ır. ( St ı • lı tt ) Bedin: 6 (A.A.1) - Sovyet dör. 
~~nlarm bütün h:ında dahi a ın a l düncü n~ancı a ayı kumandanı 
""Urttillnıüştier. ~--e <:uınları püs. Georgief Derezin civarında esir 
bütün cephe ~a ta~areleri 

6
. • J k • ? edilmiştir. Mumaileyhin üzerinde 

.-- __,,,,--

- OOvl'/ oö/u Odyn, 

~~~~~O~_lar,. Alman hu~~~~ Jayana ıı·ece m l e mühim evrak lb~lunmuştUl'. 
ıne~- otesuıde ordunur · ği .Uj M k "I l · d 
ı. •11>te oldug~u l llerle. -·--·-···-··--·-···, os ova 1 e emngra ~ıtaat nıu, faka• So , •••••••••••••••••• ---·------- '\ 

ının n · • vyet • t hl' d'I' h~tti.ğini e~mıdane hır surette Dünkü haberler Sovyetlerin iki üç gündür, çok mütkül a ıye e 1 ıyor 
:tııla ' ıuundan dola k ak • w tıkl 
ltıa n arazinin ha . ~ 1 aza.. tanlar dahilinde, umumi olar ıcruına . ugraf an Stokholm, 6 (A.A.) - İstikşaf. 
~lduğunu bild' 'Ylı ~ahalıya ric'at harek'etini teyid etmekte ve Çemovıç - Tamapol larda bulunan Alman tauarecıle. 

bazı 0~ova.nıa, rn.ı:~ektecııhr. . bölaeıindeki kuvvetlerinin tehlikeli vaziyetini de henüz rinden öğrenildiğine göre Sovyct-
ı~ı..... 1 z cep e&ınde • d k'-- ·· t kt d' ı..,.,. Le d 'l M k bi.i

1 
· ve bU' .. ın a aylarının göruld"~.. izaleye muvaffak olama ı 1ArlDl goı erme e ır ı...-r nıngra ı e o; ·ovanıın 

erı n arın Al ugu_ \ J. taıhliyıesıne devam etmckted•rler. 

:;.:?~:: :·1.;;:k::~~.~'.idi:: Y;;;~=;"E;-;kii ·g;-~~-;~i"·B:~.. Macarla~dılar 
lf' re Ro.ıtı 9 ovanın bildirdiğine • 
a 0riilnıettte Yada derin bir galeyan 5 TemmÜz tarihli Sov - velerinin çolc sıkı tazyikleri neti. Peşte, 6 (A.A.) - Resırı1 telılığ: 
r~ınd, ve Alman lcrtaat.ile h lk yet · tebli,it buna ve Be _ cesind<! Sovyct tGt'ulrırının bıraz Kıtaatımız ric'at etmekte ol:ın 
~'<! s:..::~meler vukubuİ • resina ~erile; bilhassa daha gerilcrdekı hat!ara çekildik. Sovye kıtaaım durmadan takıb 
tııı ölll clot. Jlar vulcubuldu _ Tarnapol n~~mdakı nıuha - lerini, üçünciu.unde ise Alman,..ıno etmektodır. Kıtaat/mız Stnnislus 
~ •fı:' ~nl~ra kar" cezai.. reıbelerin çok ~etli bir surette tıörize kuvvctleı~nın cenubu şar ~ ve Kolomeayı almışlard r. llerı 

t.lalili 0
-=-11. b~k~lftda im qevam ettifPn ve bu mıntakr.Jar- kiye doğru bark.ırak Tr.rnapolda alayla.runız Dnıestere va.-m;,şlar-
"8tredilmııtir. dan ılk ikisınde iaık ,6...man kuv • (Ark.ua IQia 7 aütuo 3 te) dlr. 

~7 
,ı 
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2 Sayfa 

Her gün 
-····-General W avelin 

Tebdili 
~---Ekrem Upldıgil 

Resimli Dlak&le: = Çocugun hayatında damga olacak hô.diseler _ 

'T ., emmuz 6 

Sözün Kısası 
Uf ak bir ayrılıktan 
Sonra 

"- E. Ekrem Talu 

kızmışlardı. Musa oğlu lsayı ddJ 
brr kinle süzdüler. Halifeye s 
sözlü biT nota tebliğ ettiler: ~ 

-. !Y1~d~~i-sen b:.ıyurmad1flp; 
kend?Sı oldunnııştUr. Şim<Ji b1' 
tili bize teslim. et, kısas. ~~~dl 

Mamrur lriç tereddüd etnle 
cevab verdi: 

- Siz h.ilirahıiz; tutun, ö]cld~ 
Ahth.ıllahın kard(":fleri ıh511eıı ,,/ 

lıçlarl!Il,ıl sıyırdılar; oracıkta f ı,ı; 
öldüreceklıerıdi; nra ~eri.at ontari 1• 
hakkı veriyordu. Fakat ba otı~ 

- SabJrlı olun; hakikat 
kalma.z! 



6 Tm11nnz 

Telgrd, Telefon Ve Te~iz Haberleri 
Ruslar vaziyette 1 Ba sabahki 1 Alman fevkalAde 1 iNGiliZ HAY~ 1 ç TV. 

buyuk bir değişiklik Sevret c~l~ğ~ .. yfada, KUVVETLERıNıN 
Yok dt·yorlar .... 1111 dan 20 bin k4fi siyasi k~rlc - AKINLARI Almanya - Sovyat timdi ~dtr. Alm;an <W. 

-&VU frı!rnair öde" tlmürış· dük1~ tenir. sonra ordudan cJuları öaijıade çekilen Rua asker . 
'""'u Atlantik sahillerine Rusya harbinin lerine •• a. halkına veril... ta. 

• 
L • fS.•afı 1 inci sayfada) AJm.n ajanaına söre Jimat1a ..... it-. elüNerin, fabri.. aaareuı Ganbi Djna nehrini geçmeğe Berlin 5 (AA) - D. N. B a.. karşı şiddetli bir feci bir Safhası ka ve evlerin yakılıp ydulmaaı ~. 

muvaffak olon düşnana kar,. mu.. jansınm bildirdiğine gött, salibi- hücum yapıldı Yaan: Selim R,,..,, Emefl ~"": :O~ed~-=:: ..... de kabil taarr~za ~en o~!arımız yetli mah.feller lbueünıkü Aiman İngiliz ua -., 
VV düşman kuwetleriıU Dvına neh. tebliği hakıkı.1'd.a şu mıitaleaları I...ondTa, 5 (A.A.} IWI otaı deniku topyekün har. !ar. Kasabalarında Wvibat yap& 

· · ,_..ı... .... a atmışlardM'. .... t kted" hava oearetinin tebliği: ... - bin dehfet ve tahribatına Raa ballının gıdaaı:r bıraJnlAcağın· il ttl rının 5 ...... ..,.... . . • rd 1 yuru me ır: . . . Bombar<hrnan tayyarelerimiz At IUlünd tla hailenin bilclinnek .uretile böylelerini bekli e•am 8 ıBoıbrwak ıs~etınde 0 

u ~ Bütün şark cepbesı . sarı ~r lantik aahillerindeki üslere karıı pd- !!!... e!....n eicld: 1~ muh- yebilecek müthit akıbeti rözönün -
W-- '?"=n mukab~l ta81Tuza geçm hareketle Heri doğru_ g>tmekt.dır. detli bi, hücum yapmı,Wd1< ve ha- telif ..ıı..ı.....:ı. h ıolüd olduk. de ....ı....tırı,....ı .... l>üpnanın i 

sıle çok şıddetlı muhar~~er baş- Galiçyadaki tıarekıit Karpatl.ır- vuzlarında bulunan Şanhorst, Gnay llerliyen bir Wila o:uaunun yapa _ tine yanyab hcek herha~ bir fe a eti b"r günde 45 lanuş bulunmaktadır. .Dü.şma~ın daki geçidlerın Macar !tıt'aı.:ır. ta.. zen ve Prenıs Olyin Alman ~~rb bileceii muhakkak "lan veya veh- Ji ortada bırakmama'c yalnız bu • 
OYJ 81' 1 telefatı pek çok olup, fazla ~ık.. rafmdan ııgeli füıerine yeni bir gemölerinm a"""'a yük.ek inf•l•"- medilen --..ııe nefuleri aruı- ırinün dejÖI, ;pı;.ı,; .......,Iardan 

laJJar8 dllşUrdlller tarda top, tank, tayyare zay• eL safhaya gi~İI'- Ma...,ı~r şlnı.. h bombala. dürmü•""· .. '."l•~_uzı_., na ablomryacoiı,.. .....ııı.ı...ı ..., _ beri devom ed"'!eı.., ne:ı.. nillda 
ıni.ştir. . diden ovaya inmişler, garbı Galiç- boyunca y.aıngıınlar • goru~uthm aafeleri ko)'IQ&k iatiyen milyonlar. f-.sına bU bir ilk •edbırdır. Bun 

A _ B •. Volinovsk istikametınde ordu.. yada ilerlemekte olan Alman kıt'a Loryan' da rıhtıma baglı d~.nız~_ltı - ca imanın nasll aç kaldıklarını, ü. mukabil böyle bar~et edftn!e~ 
... M- ~ (A. ·) b- u Iannuz düfmanın bOOin taarruz. lımnm sağ cenah• ıle birleşmiş _ lu a<asına da bombala< duımu• - -m.Ien ı.btleri yettiği ı...ı.r ko- kartı airr ce..Iar tert•bı de, •ene o ~ ~9! ~ •vt1roau t~r-- 'arım tardetmiş ve 50 tank tahril: lerdir tÜT. Havuzlar ve limanlar ağır ha. fUP uuklapnaya çalıftıkları yoU..- tedenberi tatbik edilegelen bir mu ~- ..-iıdalııi tebhg neıreclı ... ebniştir. l9u istikam.ette dü~an, Bütün cephede muannidnne mu ~.reta .. maruz kalm17tır • . Bu .. e~n.~d~ üzerinde, keradileri c:bi .Ji·tman a-ık~le bilmisildir. Fakat. ~uıya.pf'J 

4 T .............. muı.telif c•o- ...m;ği fazla zayiattan ötürü taa.. hareııe1er henüz devam eıme1de ·Ici. ?·~ .. n:aı:;"'•" dŞ::b'~k .,-... ı...t..ıma, •. ~İn>f:"" mat- t:."..d:..ı.aı:"'.i'"· ~·'"!' .ı.~"'! ~ ~de Mkeri ~ büyiik bil liyetini hissedilir derecede azfilt- olmakla beraber Sovyet istihba _ ~ü.fturLa. 1 ger ve ~e~ırnh:vzum<Iaki lUb ordularla aynaolmacmersidulibp~y • --•- bul--~ tını ~= ~ı:ı. ~.-::- v :medbur !muştur .. b • k. t br·· na.vuz r na ,lapnaya mecbur nan ta sız .. ~ -urmu ... 
-...tik o~. maga 

0 

• 'd rat büro9Unun ugun u e ıg, aanayi hedeflerine hücum etmişler. liii ~ naul mitralvözlcrle bic;iL yan hUMlli YazİYettt' bir memlrkel ~ - M.........ı. .vo Tarnopolda ordularomız Ş• - Alman kuvayi külliye•ıuiu bazı dk l·LueUta iori<•k eden tayya - .• • ı.o,;,ı..laril .,._ ,;, M....ı;. Alman Mıi'O- -~ ı..n.ı.ı -....a.d~ _kıt L cletl! ve muannidane muharebeler- ~birlere vardığını iti.-al etmek.. ~ı.runı..ıen 4 bombud ıman tay - 4":' :., rö.-dük- e ıı;, _ ..;. bir Fnnsada, .. ne köylünü 
ız münfeıid dliifman barlikle - le düşrn».nm tank ve motorlu kuv- tedir. yaıremirz ü99iine dönmemi,tir. ~ dard:a evvel bir mamure olan elinde bir parç.a nzak, küniesind ~ ~ ae..aı ea.ıelr.te - vetlerinin cenıJ>a A ~ bır_ ya~- Halen Alınan. ileri ... hateketi, ge. Lonclırıa 5 .<A.A.) - lngiliz h_a- k.Olkoca bir tehrin P4'k az sonra birkaç tavuk, ~ı~ın~a da ıek, ~; 111 

• • • • • ma yapmasına manı ol~~ş~.aron:. çen Cihan Hamınde ~Uı~at 1918 d_e va kuvvetlenne mensub Blenheın~ null bak ile yekaaıı olduğunu f&f· bayvan bul~bi!~ Sovy~t .. TcJı ele~ ve llob,..;,& iotika~ Düşman 5 Temmuz. gunu . No- varrlmJi olan son hattaKt muhtelif tipinde bomba'._dı~•n. layyuelen kın bir hüaüa ve ha,..... içônde öi- .,;, . a.. koyl""."'_den, bütua h 
...._ ~ ve P""" ~~rlen u - vograd _ Volinsk '41tkametınde noktaları geçm;ş bulunmaktadır. Cuma eabahı gunduz__ al~tan u • rendik. Böylece anlad.k ki. "'."'I mWkiyet maddeler!ru W...amen al ~ ~ebele< biillün gece tekrar taanruza ~lamışıır. Harb Şimdiki cephenin gerrsintle S.w ça<ak Bumen _.ı..n~ ~nu bom • d....., ...,........ hub, pmdoye nuflrr- O ...ıı._~ı Sovyet ••_da'!' -~ ellmiftit'. ed" . d ra a bura a bardıman etmı,lerdrc. Bu taarruz, kadar söriilüP ifililen ordullU' mü. poları tahril> edılir, tarlRdaki eknı D~m Berziaa nehrinden ken devam ıyor. . . .. yet kıt alarm a~ ŞU Y.. ... y İne:iliz hava kıuvvetlerini mezktlr c:ade'oainden bamb&fk.ı oi~y kar. ler de yakılırsa, bütün ~ua köylü 
iil.,,; b;. Yol açmak ;çin yaptığo te- Hava kuvvetlennnz dlŞ<lanın dağtlınJi muhteltf ~e bu)u~ ak - liman üzeUne ve dli« y~J.,. yap- ıılaoııtt ı- ... w.v.....,a ..;,; " - oü aç kalır. -. null feci v• "1.ı.~.,. ktt'alartmt~n -~·~•il• .. ~!'- tank "" ~otı_;rm kuvvetlenne k~r- samın :emizlenmesile töl:ga. ed~- tıkla.-ı de.....Jı bir gece hüeu.,.. - ~ 1ıör imha ,aı..dı..ldir. . . _...., ... Iıör .ı..ı..t d........,. ~lciyetJe geri pu•kurtü.lmuftü'I'. şı şiddetlı hücumlat' yaıpar~k ~uş. mektedır. nu müteakwb yapılmı§tır. Bu gece t.mindea de anlaşı!abiJec:eij gıbı iı meydandadır. Bundan dola~ 
L,..~ Mly'Ull içinde ve nehrin sa.. mana büyük zaviat verdırmışler Sovyet tayyaır~. ı~eydanları~a hücumunda Krupp ~abrika~arının 'böyle bir barb,· önünde ruhyanile. Sovyet Ruaya bükUınetinin aldı( ~rinde ağır ayiata uğl'MDlfb:r. •e Romanyanın Yaş., Köstence şe. ve tayyare teşekkülleruıe ezıcı bır buılundıuiu Eeeen ,ehn de pddetle ceti her makavemdi yıldtrım ıü. aon pddetli karar, ondan cok dab 

T-..oJ -ı......ı.. . ~'rlerini bom- etmi;lor- tarzda vurulan ilk darb•lerd_ n bomba<dı ..... ~tir. •. -• mıı. ..ı..ı. harlıön miiml.ün fi<ldetli bir netice hUıl elmok i-t_ l'erııapol civarımda dün yaptıgı a· sonra Alınan hava ku vvetlc'!"ı şım Hava ne:ıı&Teti taıa.f ından dun mertebe kıaa aürmeaini temin et • dacl1D1 söateriyor. Velev h3kh bı ~~~lııiiz hareketlerden ~~n - ır. ~---- dilci halde karada yaıpı~kta olan Uflllll nqred§l~ .. tebl~Kde, ~oklar meie çahfayor. Fokat l>er devamsız müdafaa icabı olrak. rlahi. a 
tie dütrn..n mühim tank teşek.kulle- M il Uzer·ınd8 !harekata iştir.ak etmeAte~ırlcr. Bu mınta.kuındla buyuk bır fabnkanın fırtına 11Di tiddeti de, devamının lınmıt ol~un; bu kabıt tedbırler ..._-....ıuını !"lovog~ Vol~~k a a ı.uvvetl..- muharebelere doğrudan çok alçakt~n, ancak 50 kadem ka.- ulığile mütenuib olara1' pok bü. bof-:uJı-srnt tanllariım i•I< 
·~ U:vcih etmıp. But~ b 1 . doğruya iştiıak etmekte ve ~hı.ş _ dar bir nıtıradan uçan bazı tayya • yük oluyor. Hıub, bugünkü mak _ mek, ~~~-ve ~un beka11 na ~ !ut ııı.lanmız bu mıntıa~ada du, hava muhare 8 erı rnanın gerisinde bulunan mılna - ı:Ie~ ... tarafında? bomb~rdım~n e • sud manada ya'nız k~r4ı~l\f8n or~u~ mı'!8 ilen ıurul~c~ ıca.h e~en haki ~~rina m~_vaffakıye~tle t~- . kale ollarını ve bılhassr.ı. ~imen _ dıldı~ kaydedılm_ckt~dır. Bır çok ların çarpıpnalanna inhİ&ar ~tını _ yerinde ve tabu ~ır dı1cktir. 
b....:;'" etınit1er ve du~manı agır hir Roma 5 (A.A.) - ltalyan or- . Y . l ki d lcr tam JAbetlcr netıcesınde yangınlar yor· 

0 
orduları r>e5liyen onları nak. <. . m G ~. uira.&ı:a1t ~rlca <loğnı duları umumi karargahının 395 dilferlerı tcıh.rib. e~.~~c e ır • çıkını, ve .infilaklar olmuştur. Şeh- leci;.. bUtndıran, velhasıl m:.ica - J11lim ur.a9ı!" GH&llÇ 

~·llıeline mn olmuşlardır. nmnarah tebliği: . . Vazıyet:ır' u ası k'ld rin Pnıali garbillin.de bulunan em. dele ~e mukavemet imkanları Ü • • 

b~ ıı...nı.,..ıa Dün Mal1a iiz«inde lngiliz ve Şın:dı umuını vaz~yet şu ıe . e Qa .,.,. ile demi..,,olu ih~k nok .- -a.le ..,_,,. olabilen h., vucı._ 8 Eden'n şiddetlı 
n ~rabyıa mtnbıkasında tankla- italya.n av tayyareleri aruında mu.. teressup etmekted;r · , . tıasına da hücum ec:lilmiftir. Bır yı yokebneyi !'!SU hedef sayıyor. • • .:.l .... Yem.de mUMm piyade kuv harebel« ol ...... ur. iki lngiliz tay- 1 - Sol'yetlerrn ""''"~," Avru.. ...........ıız trenile bi< tayyue m~y- Dtia, d..._,ta tüfeP, oadece can- bir RUtkU 
p •ole ı.....ı.- geçen dü'""'n ..ı d .. ürühnüııtfü. Gece. tay • paya karşı taa1Tuz P•OJ--ert ta - dlmı..ıa bulunon tayyueler m•t - L maharibe levecciih ederdi. Şim- • • t d 

1 ..,."!" ......_ W±a O• ..ı.ıad•n geç- ~:.ı . ...: ..ı.- ı..va üslerini .maınlle "" kat'i suretl• bertaraf .,.Jy•z aı.,;... tutulmu,...,_ . cG, o moharihl oyakta tutma - ·•· (llattarar. 1 1-::h." .,d; ..J:...":.~ .01?',,. • ,,_,, etmi,Ie<dir. Av tay- edilıniftir. O., bombardıman ta.rY.,a~oz ya JUdım eden, pannatontn tetiği ':'""" he< oeY '"rl:'"" ".~ıcmu , 
- -iade ...-.ve- b;,i dönmemişir. 2 - Hudud yalunianncla Sov • b,..ı.ıır. 1 ........ ı...lftQnde emol olan oütün hneey~ kod~'. ba :::rinde Hôtl• 
.,. ı. tut"1annuz\ft K.l.ho F..__ k~ 1'0< lut'alar. tarafından tesis olu - Lllde de bir fabrika bombalandı imkinları onad.,., kaldt>ıyor Bnn- Um••"· Ku,.,.,.n .. lcil . •Y' 1a77'W~•r:. la yunda hava ~Ullerimü ti~ ilan muazum cepne yarılmış ve Londra S (A.A.) - Londrada dan Yvel bütün dünva ailihlann rin hayat prtlarile vbızı?' erm k 
tney nlannı !!' du~I . 

1

'bi-1:ı_~~ tesisatını ve denuırli ~~d" geD~ paramparç41 edilmiştir. Bu kıt'ala- öğrenildiğine göre, lngiliz ağır bom r.'abd~ :..;... milyonlar· sarfetmitti. zamanda bulunacagı hır yer yo 
ff...L.:... __ .. t.!'°ı:.:, u •uauen 1 . b mhardımaın etmı~er ır. ı - sası -- ml •" . bıamdıtn-.ı •·- filola l b .. . -r-- .. tur 

..._.va -. don ... et - en o 1 . ta.kriben nn e '_&•l en -uamıte ım - ··- ~'~"' ' "~"." T-..we -.ı..rd•manlarının IOY- • So edeN ...ırm ~- Du.....,n ta.,_el:ri av ii« ltalyan IB>'Ya'.~ en . k ha edilmış lruulnmaktaaır ogled"'! .. .,,. avcı ."'l"'"'•~'.~'" le ft70 böyle yapthnası içia ...... -
1 

VJ' ~. ~ H;tlerl ı. Y)-al drele~1zle yaptıkları rnuh 7000 tonluk bır lrrıgilı.z ınue.bv:ın ~- 3 - Sovyetler asker mevcudu, ~d . ~_db~~la ... rait Litb e d:_..~ İli 1ene\er süren teknik komisyon. .. ~?1et e~enlerin hepsine yırrdır 
ve er. e agı . are.. .. .. ._ __ ,_ ederek. u gemı. "kct ı. snırT na ~ rmı ouı..-..q - , __ opl B l d"J" muciKle e e • H 
• r layıata u~1 l vazorune ._..."" . . d" B mühimmat ve tavyarc mı an l•a. 1 t . beti ka detmi 

1 
_. t anmJJb. u ça •t•P ı ınme- tmek . . herte)'i yapacagız. er 

r. ş ar - ye 2 torpil ieabet ettırnuşler ır. u d" k<ıd:ı.r cereyan 8:.T ve em ~ er. .Y 'er - ler, ba İlllaDİ cayntlerin hepıi e . ıçın muharebe meydanı lİZf , il.nü. .....,_, k...vazöoe batmtı nazarile b&Ua- kurundan, ~ım tye ; . dir. Habbevdle tevzolen de bom - dö,,d&, d ..... total ...ı.., müncer ı....,,. im ha k ~•tlerinô •• 
'-1'\ .. ö.._ •- uıcanamıyan ralcam- ı...,1 . • eden imha muhareoc•cC. net:ce • bardıman edilmiş.tir. Avcı tayya - old 0 • rinde ~ bva ukuvvetlerimi. 
b... .. ""' -YY1a.reLe • . 4 T w U'. f d. .. 1 d' L _,_ U· • bumr ava -·~ g\irıij 43 dU:,ın nrnız ~ - Şarki Afıttadıa Tobruk cephe • sinde o ka.;(ar zayı, ~~uş er. ır 1'C'l4rinin himayt'J!i altıındla nar~~t Şimdiye kadar Avrupa iilkesiaiııa çtnce'Ye.. cle'V'aılll edeceğiz. 8i; ::l..""'1it1...ıı, 27 .., tayyar~ ta~ .;..ı., topçu laa&yeQ olmuttur. ki bu zayhl:n tela(• edılmesrne eden bomb...-cl rmon tay,,.....leranız nu#elif ...ı.t.ııLmncla cer..- e • _.,'ki!" ıaımöa edebilir. 
-.__ • ...........,, .. Y> Me.,;ıe,.;.,;ze ,..U....._k ~-~ .bir lmkin yoktur. ~ .. IUileri "<'.1'l~ı~a 4.000 den ... ..ı...ı. tot.ı ı-ı.;. ...... ...,. ı...-..-. - ....,.; 
T ...___ 0 

_ dü'°*1 müfreıztesi gen püskürtul - Stalin Miti tonilatoluk bir gemrye hucu:ın et - Cabribata aid tesirlerini ıriri1p elem Jnplterenin tek bir harb gaye 
QtL• F müftiir. . . 4 - Şirrc ki bütün S•wyet cep-~ ":.e ~ ~betler vaki oldu• ...,_,......_ A.itnaaP • So~ Iİ vardır. O da, milletlerin hür .o' 1 lllJe • ransa · M;hv';" tayyareleri Tobrolcta li. hesi, eğer t.alii im- cernPden hah - .,.... gonnu,ı..d:. R- ı...wıe ....,_ ~ ,,,_ daha ~ ~~ daha meou 

man teı9111tt~ı ve Marsa Matruhda setmek münasebet anrsa, t3m bir w ı· b t ........_, ...._. ..... ~ olma. ve llUolh emNyeti wçan~~ Y'llfll.Y~?.9 munasebatı ::;::.':m~ bcmbaodo. ric'at halind~- Alr.ta.,_ ve müt • ave ın eyana 1 ::::-.-tt~ .. 8! ..._ :ıı.=:-ve~ ,..i1:i.:!'k~~I 
_ Şadti Afrbdıa münferid bir va. tefik kıt'lan düşmanı şıddetle ta- <a..t-a& 

1 
•• aufada) ....,. açlık denlen ve old= lini bnnaktı.r ~ıaltcıra)'Q .,_~ · ette kalan ve baftalardanberi kib etmekte ohııp St&lın hattı de • Celeml iki mütt: ordutaua .. .,... ela ... rı* bir afet 0 re · 

let nazu.. •-.. Framu ~.,,_ ~ altlnc:IB buluu.n küçük nen hatta yaklaşmaKtad~;.·Iar. . kartı karııya arelme.i fllY'anl teee -
• Marqa1 Pefaıne Oebra Tabor gıamizonumuz yiye- Bu 'hat Sovyetlerm KerademZ- l/Üf oldıuiwıu illve etmiftir. 
IZcllac.t uertli ceksiz kıa~ okluğundan dolayı den es'ki '3cvyet hududı, a~kasın - Ru. - Alrnaa barb~ ..... ~ Jre-

v· -- tereEli ,..dar akında talim 0 ....... dan başlıyn'!"'lk evwJi ~ınye~•r liım eden sene...ı demiftir ~: . ~ ıchy 5 (A.A.) I 1 ..•. tur nehrinin ~. kma ve daha otelerıne ~ AJn..,..yıa Rua~ya gıtmTP 
de Tüdt l.iikanı - .met nonu . Bitom""de-;. gecerett §ll'Jta!c. dönen ~ •lcttnaydı it oldu ça 
oetluiutıu iblaia etine Fr~neanm B d ~ ester 'i.jlce&ine ulaşan bır mıütküıtetndl Bu vaziyet kar1ı11tn-~•-1an el.._ "iı"B' edolM ve erut ra yo ~vye/ müddfaa mırtek3soQ:r St• da kıı·.ı.~ -...ı..t k ~"" i: 

1-n "'t:-etaı P._ ~e :::~ı
1

o:r: • lin hattı Ynıtrrı Dnıyepc:r mecı:~- =.:.~:/•=:.t;a":.:rıd;m S:ye .;ı.., ~Ira~ edilmiı ve va- JStasyODll . sını taklb •\1!1("1: ;f V.rebs~a~: ve lrakı.iJ ~~takviye et. 
•ertnittiır. Miiıt-J...L dilerine izahat •ıd• rüsünden ~~çn-e eHOVll p mek. için vaJcit kazanmlf oluyoruz. ~ ~~ 8. Machin t hrı•b edJ ) uzanmakta v~ daha cın:ıra' eısus R..aya geni, .araziye malik ol -
...... hazır b'*-n.ut- a gölünün şark:na ve N1trV'J y~ d'l~- duiu için harbi idame ettireceğini Y•rınıki L-• R ·· ·· imtidad ı tmekte ve nıhayct il. etımi•r .-nine t 1 

__ • Lo-.J.... 5 (AA) - euter an ru .. h" 1 ave ·.::.:.:::"'~~·;_-o-----
lonra bir tıeblii -er 

01;>....ı.~•ındlııın •:J.n bo~ muhabirinin Finlandiya körfezine rnunte ı o· • • 
~. ~ muta-~ ~ Viti hatlarınin ge.. maktadır. Sovyetler and ıçlller 

~ ~ ,.ı,otaj hadieeleri HM ....-h=nedı mt? ·<a..tarafı ı ind aufHa) Türk • Alman doatı k bnabadır. BeJUttan Rayab si - Ecnebi ka} naıkl~rdan _q~Jen ha- 8lftıl kadar müdafaaya yemin edi -
• U d bi trene bomba atılmııt ~e berlere göre rn be~ aene ~rf~nda yorvz.>ı muahedesı ~ y1iWü vag~r ldlnb bu hat müdafaaya Ç'l~ el~erışlı bır Pravda gazetesi 11 ~lük mu~ 

(D-....&--.. edıilh rıiltiır Semt radyo ...-.,onu hale getiriınnşt.ır. F c1kat ınşası her rebede Abnıaınların en ıyı aakerlerını 
Berr ~ 1 iıaei ....,.,.._) _..ni, ~ ve Viti tebliilerinin tarııfta tamamlanmadığı tahmın e kaybettilderini, Sovyet radyosu iae licı "';: Be}mif olan 'IÜırkiye Ba. küçük bir münile ile veriUııekte ol- dilmektecfü Maa :ıafih Sovytt Atman zayR.tının 700 bin uker ol. -.ın~~~~umi kitib nıua,_ dfujv adr; • nı":*'" • etleri kıt'aları, n.? olursa ols'1n, bu hattı d'uğm.ı tddia etımektcdirler. 
lerdir teınsiı et:rnif. Mtn ,..,._ ~ müdafaaya L~cbbu& edecektır. Fa . . . , .. 

1
• t f h 

· Kud"" 5 (A.A.) - Deri Zonm b h , u .• 8 fazla ümid besliyc arazının muş.ru a ına ve ena a-M-.LL--·~ m · kat u us -;. 1 ~ B ·zrı •nı···ı boyu ... ca ---1z1n çeleaai ıTüdmürle he.nen hemen aynı za : . kleri talunıı. nlunabilır. va ara ragmen u . :l ., . •· 
'BerUn 5 (A.A.) .. . mandla aptı müttefiklerin prkı mıyece ileri laareketi ~ Murmansk salu lerın~ takıben rı~ıye Vekalet ~ ~k_ıye Ha.. Suriyec:leli vaziyetlerini son dcr~e Macarlann M ilerlemektedir. &>\'yet kıtaatK\'ln 

\'Uıı Cevad ~ın b ~ ınua. tlık.viye etmittir. Fahakilw bu te: ~u~ape~·-·~ 0 (A.A.) - acar muannidane mukaven•eti kırıl -
ınUrn.i lfarb ölüleri ah~ ah l!- birler Vichy'nin bu mıntak.adalci teblığı: 

1 
So l dıktan sonra Fin kuvvetleri Liza 

Çelenk k e bır lanv~ nokılıııııl.rını tetkil etmekte Rıc'at etme et~. 0 arı vye mıntakasına varmışınrô1r. fıe....ı OYınuşutur. AçJkalın U~ ".k'lo___ D . z F t ehri üze - kıt'alan taka, edılmexted:r. Sta - R • • '= A.leri ·~en Lındek abide ·· ·· d ı.:a •-.eı-. en or iN n ı • · 1 d • ..,... -•• ~ Alınan ı onun e uİ.t- rinde ve Tüdmirin 200 kilometre niıslav ve Ko O:"llc yı .. ışg~ c en Berlin 5 (A.A.) - Steianb 
-.ıa, bir ya mubafızların_a ın.en.. timd --... 'Uindir. Mepr kıt'alarınuz 1nı~or uzerıne doğ. Alikadar mahfı:>llcrde bugün leneraı ~ ltumendanı ı\ tuj.. Tuaa wııh.u111m iftrali, ileride fİIDA- ru ilerlemektedırl~•r. beyan edildigine göre esir edilen 
~ nk ~~dan &tfL li Suriye tehideta-ıA baflıcal~na:a FWer ~ort.r Rus siyasi komUerlerı harb esiri ~ .,Z: ~de ~ ~ap~ ~~ i.~~~ biı Berlin iJ C.1~.A~ - Alınan M- askerlere yapılan muf7.1Deleye tibl 

yaz - • tetlcil ..._.tir· ~ ~ L.-rler ·· Finl&ııdiya ordulu tu.tu1acaklai'd. W.. ......_ ..._. .,. H.tı~llir • .,. e ,are, 

Sahahtaa Sabaha: 

Tüccarlık 

nankörlük 

raimıen bunların ticaretini yapan 
lann ibtirutdır. Öyle hir ban 
hll'll -la iki yıl IÜrltÜl'I, aiv .,. 
ceuaa, dükkin, teqab kapanma 
• sibi bir tiiccarı lllalleb maddf 
ten yıbc:ak tffld~li cezaları bil 
rö:r.e alcllrıyor. Gazete!erde ıör 
clüiümiiz ihtiür davaları adet deaildir eroin kaçakçılı~ı ... adi bırııda o m'aları kadar aoz~ çarpar oldı 

!I...!--! J .b:.:..:.. Ti" Ve bu ihtikar ıuçlularının adları 
Hft ....,. JI • 1-·,,-~~· ur na. firmalanna dikkat ediline clı 

kiye yalııuz Anupayı clftiil: Oç ta. :liyacle Türiden pyri ırkı. 
kıt'ayı aaran bu afetten masun meaaub vatand ....... n bu cürüır 
kalmafllr. Su dakika~ dünyan~n leri ifledikl..i görünür. Bu da b 
en~~-deva.rn - 1Iİm için ayrı bir ıztırabdır. ÇW 
melaıedir. Ba Myır:ıyız, bunun onlar bu devlet tarihinde h« D 

ukeri, aiyui sebeblerini burada man Ye ber devirde paranın an 
izaha liizum yok. Batvekilin diinkü cak liikUn ve emnİyfi İçinde lı · 
nadm bir ciim1e ile bu ..bebi an. kıymet olduiunu i.Ji anlamı,lar 
latta. dır. Sük6n ve uarif ohnıyan ,.. 

Biz bu fırtınada &atıma dinç, de altan bile adi mangır olur Ut 
yüretimiz rahat, evi111iz, barkımıa duclları amsiyettc, IÖhülleri sükiı 
siirim içinde itimiz, lfÜc:ÜlnÜ71e içinde süsel Türkiye busün l*T 
1Def1U1üz. Şüp~ yok ki bu üç Dlft k17IMI olduğu y•ne nıem 
kıt'a.da kopan kıyametin serpinti. leket aayılabilir. Bu vaaiyette e-&r 
leri bize ıelmitfu. Bunlar o kadar deki aerveti veyahud, devlet tal 
L--!- basit ~intilerdir ki bÜ- dİr et-3ii mefl'1I .,. makul km hac 
- ve ~·.. dini" •• - !L.•!'-~- kalk yük facia içine diifenlere ıöre ... u sorap •nutLU"a . mani 
dela nimet aaytlır. Meseli mem. c~ ~~ maddel«mden ç<-

K asır b.. Yicclaa azabı nlac:aimcb 
lek.eUe kalay ualmıflar. ~ten I__!_ •• he _..1_ V ıan..1-·ın ııdr ..____ .::ı, __ : ... :- tı:'t-.J. bıraz ııum fUP -· a ....., • .,....... ~·.....-. -...,.e andmı ibtiyaıcından. ~ 
atpa, çavdar &c.rıpru,tır. Bunlara çalı ~azlıktan ve yoklal 
~ bir takım ufak tef.ek t"luik- tan ~acleye kalkınak her te>'dt 
ler ki laarlt zararları mik~~·~.a nveı bu aükin ve emniyet )'Uft 
yerleri 1ııi1e yoklar. Fakat bizi mu- .,._ fttlına brp Dabkörl&ldir. 
....... eden nokta böyle pesten- c~ ........................ ~-~ ~ ~ .. 
..... n v· 5 •• .... ....... '-WI 



4 :;ayfa SON POSTA Temmuz 6 

r 

l Şehir B a be r l_e_r_i ____ J 1 Son Postal SPOR 
Milli küme maçları 

Dün Fener Maskesporu yelldi G. Sara 

Sarhoşluğun sebeb 1 
olduğu kanh 
aile faciası 

Büyük musiki üstadlanmn 
hatualarınm ihya 

edilmesine karar verildi 

J 
r····· ....... ·················----.. ._,._., 
: ~ Mersinden 500 

ton kesme 
şeker geliyor ile Harbiye berabere kaldılar ···············································-~ I . 

Sarhof bir adanı, kendisi- l Milli: 'kümenin depiasman maç. 
ne kapıyı biraz geç açan Ba •uretle pi.yaaadaki kes· i lan dün Şeref sahasında Fener .. ' 
karı.sile kavgaya tutuştu, T me 1eker darlığımn önüne ! bahçe ~ Maskespor, Galatasaray _ 
zavallı kadını bıçııkla ağır ürk musikisine büyük hizmetler ifa eden geçilecek j Harbiye arasında dev.anı ed.itlı . 

ıurette yaraladı musikişinaslar için geceler tertib edilecek, ı Her iki maç yağmur altında 
''·········································••••-'; ha ti } t } k ve eserle • } k 500 ton ke"me ıeker Me~sin- i ~;::atnam.ışkı·b· e::~et~ az seyircı maç -ya arı an a l aca rı ça tnaca den yola çıkarılroıştır. Bu ıe • i .. · ""."""! U:: 

Evvelki gece, Beşü:taşta kanlı kerler birkdÇ ıs·üne kadar §ehl'i.. : BU:gun millı kümenın son maç.. 
b ir vak'a olmuş, bir adam sarhoş - . .. .. • mize geldikten sonra bazı bak- ! lan Kadıköy saıhasında Gnlatasa .. 
luk yüzünden karısını bı!jalüa v~- Belediye, musH<lmiı.e buyük ların pla'k.larıru hazırlamağa baş ~ lc:a1lanla bulanamıyan kesme E rayla Maskespor, Fene_rbaıh.çe ile 
rarak ağı rsurette yaralamıştır. hizmetler gören mümtaz san'at - lamıştır. teker bollapnrş olacaktır. Bu te. : Harbiye arasında devam edilecek 

Beşlktaşta Şenlikde<lc mahal - ~lann h~t~r~lannı ihya n:~ks~ , . Toplantılarda san'at~a_..ıarın da kerlmn yola çıkanlmasi, elle- !·ve maçlar da ibu suretle tamam fi 

lesinde Çatalmekteb soK:ağmda 6 ~l~, .Musıkiş.:nas~ar. ı;~elerı> ter bırer portresi bulundurulacak ve rinde bulunan fazla kesme teker.: anmış olacakt:ıır. 
numaralı evcte oturan Rıza adında tııbme .karar vermıştır. yaşadıkıarıı devirlere aıJ dekorlar ıen sabnıyan ve ileride razıa kar F enerbançe 3. Maskespor O 
biri, evvelki gece geç vakıt sarhoş . ~lk musi~i .g~esi, alatu;ka mu: ~~ün .olduğu ıkadaı· tebarüz et- uman bazı bakkalları da hare. 

b 
. . h ld ,· 1 ._ k a·· . s:kıye 500 u mutecavız Kıymetlı tınlecektır. kete geçinn~ bunlar da sakla. Fener1bahıçeden Kadir maçın~ 
ıı a . e e>ıne ge m1~, en ısıne H . d 1. . H . d . . 1 1_ ' • • .J•-1.~1.. d 1 b' hü" . . . k eser veren amamıza c srnatl amamıza e ıç.ın yapı acar. ge- mış oldukları fekerleri piyasaya nncı \.IA:1A1Aasın a yapı an ır • 

kAapıyı bıkrüf~l tatahl~urie: ba?"ln artıısır Dedeye tahsis ediln:ıiştır. ceyi müteak.ıb büyük Tı~rk filozof çıkamııtJ,ardır. cu.mu golle tamamladıı.. İlk da.ki .:.. 
-yşeye ıre met,e as anuş · .ki . 1 nd F b' · · k d ..... 1 L ı M-..ıı-• . Bu gecelerde, tanınmıı şark ve ve musı şınas arı an ara ı ıçın , a a ya.1;,_, .. an ıuu go i:ll:>A.esporu 
. R zanın geç saatle:de ve sarh~ gaıib musiki§inaslan daV! edilecek de zengin programlı bır gec€ ter. '···· .. ···········............................... malfrm olan enerjik oyunundan 

b r halde eve gelmesıne esasen ::;l- • ' tilb edilecektir Bilahar" tamburi Mu·· nak 1 At v k·ı· . - bir an geri lbıı'akmadı, hattl mil-
. A k • k.ü. ve her sana~ eser~ıın· d . - a a e 1 ının nırlenen y~, ocasının oıu. - likl 

1 
uh . en Cemil ve diğer san'at....Srlanmızın him .bir fırsat :kaçırmalar.ıı bile bü:. 

fürlerine ta!hanunül edeınerniş,. o P ara m telif parçalar çalr - hatıraları Mıya edilec~ktır. k ki yü'k heyecanı muc.iıb oldu. İki ta • 
da ayıni tarzda mukabele etmıştir. na;:k hatıra.~a~~ ~-~~ca!~tır. Kon. Belediye, bu ~ :çın mühim tet İ eri rafın 34 dakika cfuvam eden oyunu 

Kaırıs nın w mukabelesine fe - se atuar müduırlugu <lc•hcı.l ha - miktarda tahsisat ayırmı.ştır. Te - o kadar bozuktu ki, mılü küme 
na halde kızan Rıza, bıçağıru çe - rekete geçerek toi'lantıların min edilectek ıvaıridat konserva • • TrakyMJa~ Jehı:_imize ~~det et - kadrosu içinde bulunan bu taklm.. 
kerek kadıncağızın üzerine atıl ~ programlannı ve çalı.Bacak parça.. tuara tahsis edilecektir. m.ış ol~ Munakalat Vekıh Cevdet lann oyunu hiç bir suretle f..ıtbola Galatasaray • Harbiye ~ııtd 

uht 1. . Kerim lncede.yı dün Vekalet mü - be · d "'-ı· · gu·· 1 b ' heyecanlı bir safha 
mış, onu vücudunun m .e ıt yer- ı---=. _ _ı ~ı.· ..ıı_'kl . d nze1TI1yor u. ~ışı ze ır 

eseıeıııe~ı:ııı;ı tewı..r erıne etvlllTl .• d 1 · . 35 . . d kik d Galatasara k t k l' 
!erinden ·ağır surette yaralamıştır. M 11 k ı • v k' I f 1 etmiştir. Vekil öğleden evvel De_ muc.a e e~ııı. ~ncı a .. a~ı.n a Y gevşe ve tu u 

Ay""'n:n !eryadı·na koşan zabıta una a at .e 1 ı• şer e 1 ne bizyolları idaıresind'e bir müddet ~acı şaıhsı b:r !hüoumla ikincı go_ o~~an kurtulamadığı için ııı:ır 
~- lu ya tı T .n. g l vurmak ve bıyenın ta?Vild kuvvetlı· itli. V' 

m,..,.....,u:rlan, carih kocayı kanlı bı. meşgul ola.rak bazı işler üzerincle a- P · o..,.a ras e e -.ı ~ 
,,.... im d · kild k kl kuz dakika devam eden bu hll" 

Ç
ag!Pe yakal amı.ş.lardır. l.akıa.d:arlardan izahat a ıştır. sa ece aynı şe e oşma a ge-

8 S B• I' .., • d • ı o-- çen ilk devrenin 44 Ü'llcti dakika- ıniyet içinde Haı'oyenin s::ığiçi 
Yaralı kadın. te&ıvi edılmelt Ü- a ın ır ıgın e verı en çay Kumaı hırsızı kadın sında Kadir Fenerin üçüncü golü. yununhirincigolünü.yaptı.Bu''' 

zere Beyoğlu hastanesine kaıdınL Bahçekapıcfa Yün-ipek mağaza- nü yaptı. Devre 3-0 Fenerbahçe- ziyette ofsyad muıiıakka.kt •. Hat 
mış, Rıza hakkımda takibata baş - sından iki top kuma~ çalan Meliha nin lehinde bitti. biyeliler, iki dakika sonra cicldi tıı 
lanmıştır. Naime isimlerinde ilci genç ka- İkinci devrenin kayda cieğer fırsat kaçırdılar. Galatasaray, ,. 

o- d'ın üç gün evvel 3 ün~ü sulh tek hücumunu Maskesporlular yap ziyeti telafi için kıpıırdamağıı 09: Kazma ile kasayı ce~ mahkemesi kararile tevkif o. tı. Ci:had~n elinden d'ii~ürdüğü top ladığı zaman gene hakim oyna~6 

luınm.uşlard'ı. bir müddet Fenerl>ahçe kalesin1e ğa başladı. Hücum nattında 13ıJ 

k k 2 500 
Suçlu kachnl:aTJn duru<>mftS\ clün 1 d M taf b • · t"'l.<1 

lrara .,... ayaktan ayağa, 'kafadan kafaya en ve us anın irbiımı " 
.110na ermiştir. Hakim, suçu sabit ed f l l d ·ııı • dolaştı, fakat bir türlu boş kaleye en a so arı Galatasaraya a: 
görülen Meliha.yı 3 ay müddetle ·S 

1 
girmedi. pahalıya maloldu. Harıbiycrıin ) 

l·rayı a hapse mahktım etmiş, Naimenin ise y ŞI rmış beraetiıııe karar verımi-:tir. Teknik bakımdan hiç bir kıy - tığıı ıbr hücumda kaleci Q.:;man 111 
o- meti olmıyan bu maçın biraz dik- katlandı ise de kazayı h..ıfö ~tk. 0 

Müddeiumumi, kadınlı erkek
li 4 kifiden miiTehkeb olan 
mçluların tecziyesini tcıleb 

etti 

Asherlik f ~ıerl: katsiz ve bu yüzden de sert bir şe- tı. Galatasaray iyjden iy· h,n 
1~ 

_ Y kil alması işin en garıb tarafı idi. olduğu oyunda Haılbıye, J;a.cs~ı 
23 üneü daki'kad:ı. hakem Maske- mükemmel ve pek cesurane, 

Şubeye çağıulanlar spor sağ muavinini kasdi bir h::ıre- şekilde müdafaa ediyordu. Bu!l 
Ysli EıuWııııönü Ask-lik Şube - · ·tten dolayı oyun harici ettl. rağmen Galatasarayın soldan__ya?" 

Anden: Futlbolü öğrenmeden teıkm.e at _ tığı bir hücumda Mehmed Ali ı 
Aşağıda adfarı yazılı yedek sü - mağ1 çok iyi bir şekilde kavramış pu iyi ortaladı. Kale direğınuı ~ 

Bir mu·· <l<let evvel Tahtakalede baylan kayıd1arı t~tkik edilmek Ü- 1 M k 1 1 v alo d l E"''ak .... JwePl-' zere nüfus cüzd'anlarile ellerindeki 0 ~ .. as e:'por u arın sagiçi de Y. nın. a o an '!"- . goru ?) 
Menaşe hanında hırdavatçı Mişc>- vesikalarla 3467 numara ile şube. 33 uncu dakikada sz.:hadan çıka _ lbır şekılde ve ters bır vuru~la ( 
na aid daireye girerek, kasayı OOY- , ~ müracaatları. rı ldıı. Fenerbahçenin her hücu _ üncü dakikada be~aı~rlik s;ı.~'5~ 
maktan suçlu kahveci Azız, kapıc· . . ., .. lsı:ibkarn Tğm. Niyazi Og. Nuret- ıunda bir Maskesporluların tek - yaptı, bu beraıberııgın tabıı._:ı 
Yusuf, Aliye ve Fatmamn duruş.. .. Cevdet Kerı~ ~n~dayı ga.z~ecıler arasında tin 321 Eminönü (_.2213 ) nesi ~avada sallanıyor, hakem Ah n~-t~cesi ~!~~~ sertlık de al~~ 
malaru asliye 3 üıncü ceza mahke.. Dün saat 17 de, ~hrı:nızde bu.. ve başmuharrirlerile, basın men- Levazım Tğm. İbrahim Oğ. İr- med Adem, yerine göre ihta:. ye- dı~me. buyudu. 30 .u~cu d~kı~. 
mesinde son safhaya vamu.ştıır. Junan Münakalat Vekili Cevdet subları hazır bulunın~lardır. Top faın 32 3 ÜTdu ( 422 74) rine göre favul veriyor, yerıne gö- mudafı Adnanı:ı. bır ihm~lı'.. O 11' 

Düınkü celsede iddianames!ni Kerim 'in~ayı §efefine Basın lantı :Münakalat Vekilinin Basın Levazım Tğm. Hakkı Qğ. Renat re de oyuncu çıkanyordu. Fener- lata_saray kalesını pek ~uşkul ~ 
serdecfıen müddeumumi Ekrifnı O- Birliği tarafıınd«-n merkez bina ~ Birliği ın.e.nsu~arile yaptı - 325 BuTSa ( 43387) bahçe~in 35 inci dakikada bir hiı.- vazıye~te. b.ıraktı. H~r.bıy~ m~ıa~ 
IlllI' had:senin sureti cereyamnı sında bir çay ziya!etı verilmıştir. ğıı semiml konu~malarla geç Levıazmı Tğımı· Ekrem Oğ. Re - cumunda Maskespor kalecisı, Na- muıhacımmın fevkalad;} bıı- ~'Ut,~ 
hu .. ı ;;satan şo··yıe te . .Lı· t etmişt. ır .• Ziyafette vali ve ibelediye reisi vakte kadar deva.m etmiş - 'llftt 321 Eımin&ıü ( 4 3388) imle çarpıştı ve sakatlanıp dı.şarı direk 'kurtardı. Harbqeııin :ı:1i6t 

... ' ""' dok!or Luti Klil-dar, gazete sahibi tir. • ................................................... çıktı. Maskespor sekiz kişı ile o~ larak yaptığı tek tUk hücuJ!" 
3
a 

Menaşe hanının kaprcısı olan Kftzı m Diri k na devam etti. Bu vaziyete kendı- nazaran Galatasaray elci.ha ıı1,. 
Yusuf arkadaşı kalhveci Azizle, A- F 1 t . 1 aı"lesı·nı·n teşekkürü leri sebebiyet vermişti. Sı:ıha ke - yaptı. Fakat netice deği~ır.edıgı 
liye, Famaya Mişonun kasasını y ""' t• ti d asu ye acır eri narında tedavi edilen Maskespvr göre ik hücum hattmm s da 1~~ 
soyımağlı teklif etmiş ve hana gir- ag ıa arın a F.şim ve ba.baml3 Trakya. Umwn kalecisi yerine geldi. İkin::ı den~ vaffak olamadığı aşıkardır. ~ııı t 
meleri için kendilerine anahtarı k I tela"' Şa dUŞlüler Müfettişi General Kazım Dirik'in u - gayet fena oynandı. Hiç 'kimsenin vatı bozanuyan bu m,.nç 11ih

9
) 

vermştir. Suçlular bir gece yarısı ihtikar yo . fulü oolıa,yısile bizzat cenaze mera - memnun olmad · ğ.ı maç acemice ge Ll berabere !bitti. l rJ 
hana girmişler ve bir anahtar uy. sintine 14t.ralt edere:t merhuma. .wn çen lbir buçuk saatten sonra 3-0 Galatasaray: Osman .. P 9 
durarak Mişonun daire kapısını da Bazı fasulye tac:rleıi, ellerinde saygı ve teveccühlerini i7ıhar buyu - Feneı:1hahçenin l~inde bıtti. Adnan _ Musa, Enver, Salitn '&r.t 
açmağa mll'Vafifak olmuşk.rdır. Fllll Mürakabe Kcmi.yonu, mühim nıiktarda yüks~'{ fiata sa- ~an Ordu M~~eıt:Şı .Fahrettin :'Jtaya, Fenerıbahçe: C;had - Mı.ıammer lahattin, Mustafa, Bülend, :S, 

yai fiatlan bekktndaki tetkikle. Istanbul Valısı Lutfı Kırdara, Jstan - d ,., _ ·· ' 
Sonra da kapıcı Yusuf un ted .. rili rini bitirmİftİr. Uriacla yağın ki- tın alıın.m~ mal bulunduğunu id _ bul Komutanı General İshak Avni _ Murad - Ay ın, ~yne}, Omer - Mehmed Ali. ~ .ı 
ettiği !bir kazma ile kasayıı ktrnı_ış... losu 145 - 150 kul'\lf arasında dia ederek fasulye fıatlarınuı al~ ye, İstanbul Mıntaka Komutanı Ge - Kadir, Yaşar, Naim, Nacı, Reıbii. Harbiye: Bedri - Hayri, :rJtı:~ 
lar ve içindeki 2500 lira)'lı alaıak, bulanmaktadır. Bu vaziyet kar. çak bir S·~viyede bulunmasından. neral Ziyaya, İstanbul M41rkez K~ _ Maskespor: Refet : Melih, Ne.~- Nahid, Aub-:1.i, Su.?hi - ~li, l\1L~~ 
firar etmişlerdir. ıı51nda lstanbulda 170 • 175 mutanı General Fevzi Akıncılara, lD- det- Yaşar, Osman, librnhim - O- fer, Ertugrul, Husamettın, J{c 

Suçu bu şekiılde delıllerlı? sabit kunqa sahlan yailarda bir ili- ~kayeU etmi~l~. F~at nıüra'ka. zroot kıt'a.sı komuLanına ve merhu - mer, Celal, Mehmed, Ahmed, Ke. Hak.em: Şazi Tezcan. • 
gören iddia makamı, !:>Uçluların tikir mesele!li mevzuubabs · ola.. be komisyonu, Perşembe günkü mun Jııa.staMı esııasında yliksck ih _ nan. Ömer Be5İI" 
lbiıibirlerine . atfı oi.i.rüm ettiklerine ma.maktadır. Yai fiallarının is- toplantısında bu şikayetleri dinle .. timam ve aJAhia.rilP. bideri med~n Hakem: Ahmed Adem. Emiı1ÖR1 Halkevinill 
"=ret etmiş ve neticede dürdü - tilual mıntakalannda faz.la () - Ye minnettar eden Dr. Prof. Atdlll_ Galatasaray 1 Harb·ıye 1 .,,,., 1...--- mahalli iht;y' açların ıoo miş ve kuru fasulyen.in en iyi ka- '-'d"- Noyanla Gülhane lıa&Lanes. i ve . . • b k açları nü.rı de ceza kanurıunun mııhteiif ·~ Li:l u o s m .· ,.t zamanlarda artmıı bulunma$! litesine 21 kuruş azami fiat koy ~ İstanbul Emniyet M.üdürl.üğü, ıs.tan. . Har'bıyenın, Galata.sar.ayı fözla tı'' 
maddelerine göre tecziydddni ta- S . d ..ı 1 . h 1 d. 1 • De De b t k-.J k d Emino··nu·· Halkevı· s~•or ~ı;. . . ve unye en oe rr:a at a e ı - muc toptan fiat ise l7. 5 kuru ola_ bul Belediye&, 1?.°v e~. nız, ıuıryoı ır gayre e sev "':'ece ıta ar ça.. r 111, lcıb ctnuştır. Jemesnıes.i sebeb göst~rilmdtte. 10 • • • • 

1 
Ş' ları ve Limall ıda~e.>ı erk!nına ve E_ ôuk oyunu daha bıyadette sıkı: bır tarafından terti'b edilen bok.> ~ 

Duruşma, karar verıl;nek üze - dir. Şehrimizdeki tüccarların rak tayın edılmıştı. El.erınde faz.. dirneden ltlbaren lstanbula ka.dar o_ çalışmağa mecbur etti. Daıha ma- lannın finalleri dün ak~am Jl9 ~ 
re, ta ik edilmiştir. ~deki ~fe faturaları tet- la stok bulunan tacirler bu vaziyet ıan hat giizıergfl.huıdQ teessürlerini çın !başında Galatasaray h:icum vi salonunda yapıldı. Büyül< 5' 

kik edilmiftir. Çok "skiden ve karşısmda telaşa düş::JÜ§ler, An- izhar c:<1en sayın vat~~daşlarıırız:ı. hattının, Harbiye mü.daiaası kar - kalabalık, maçları alaka ve 11~0 
13 ton çivi aeldi ucuz fiata ~tın alınmıı yağ • k b' ·· ·1 · d k ve gıarnızon komutan, sunay ve er şısında bafiıf kaldıgıw tesirsiz olatak canla takib ettı. Müscıb:ıkaI~r " 

• .__ ._..ı! k k ~- araya ır .rrı.ummsı go~ erere - d " 
Şehriımze tekrar 13 ton kadaT ..... ı .. UtW yü se n.ata satan ierlne ve gerek cenaze merasiminde yapılan hücumlardan bçilı oldu. amatör olan .gençler ar2.sın ,ılll: 

çivi gelmiştir. Evvelce de gelmiş görüliine jhtiki'" 5uçile mahke- Vekaletle doğrudan doğruya te - bulunmak ve çıelenk görıdermek su - İki tarafın tazyikine gö.'e oyun yük bir muvaffaıcjyetle y::ıi'' '. 
bırhman l O ton çivi ile biTlikte he.. meye verilecektir. mam temiıı etmek içir. teşebbüs - retile aze e.şim ve muht.erem baba - müsavi bir şekilde idi. Yirmnici tır. Alı.nan netıcele~ şu~ıar~ı:·) 
men piyuaya çakarıhı.caktıT. lere girişmişlerdir. rnızı~ y\ıWk hatırasına bağlılıkla - dakikadan sonra oyun tam mana- 51 kıloda Re<:eb, Ismaık. "J.Jıo 
-====ı---------------=----··--ııı:::::1"""'"-------====ı-------=:ıs:c nnı iWıar buyuran akraba, abb:!.b ve J<l .. d<ııStlarnruza gösterdikleri yüksek a _ sile Harbiye kalesi önünde oynan- loda Necib, Şevkele, 61 'J<ııc) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Sinemalann kon. 
trolu uzun müddet de
"am ettikten sonra .•• 

Nihayet bitmiş .. 
müfettişler acaba ra .. 
t><>rla.nm nasıl verecek .. 
ler'!. 

• . . Sen ne drsin Ha. 
san Bey? 

Hasan Bey - Vazi. 
yete bakılırsa hepsinin 
itıf a !ye gruplarmın bu~ 
lundukları bin;ılqrın ya 
nına taşınmalarını isti. 
yecckler! •. 

la:ka ve teessürden dolayı teşekkürle_ mağa başladığı halde, netice üze- Mehmed Çelikel, ZJyaycı, 57 ·p 6 
r..mizi a.rzeder.iz. rinde ciddi ibir değişiklik mcydanct İbrahim, Kemale scıyı:e galı i,3f 

Refikası: Maide Dirik gelmiyordu. Topu her şekiide g'..i - kiloda Ali Tok.çınar, Abd~yc ~ı'"' 
Çocukları: Şükran Karaca, Turan zel kullanan Galatasaray hemen done etti. 72 kilocia Hasan ı'tlıı( 

Dirik, Orhan Dirik hiç şüt atmadığı bu oyunda kat'i vaptığından Hakkı hükmen ıc 
.------------~ hakimiyetine rağmen netıce ala - kazandı. Müsabakada galib ~f 1yı;· 

Yurddaş: 
Bu lokma ekmekten ne çı • 

kaJ~ 
Demiyelim. Lokmaln bir a

raya gelince kilo, kilola:- hir a
raya ge&nce ton olur. Tonlar 
hir araya gelince de ambarlar 
dolar. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

At'ttlnna Kurtll1l!I 
• r 

mach. Devre 0-0 berabere bitti. lere Halkevi tarafından ırıı< 11 

İkinci devre Hal"biye takımı için lar verildi. 
çok funidli ·bir şekilde başladı. 

A 

r:: Bugün LALE 
1 - TURKGE 

GONULLÜ KAHRAMAN 
(Beau Geste) 

CARY COOPE.R 
R MJLLAND 

Sinemasında 
2 - FRANSIZCA 

AŞK SERENA~I > 
(K.idnape:z..rnoi Moııtıı~ur 

GRACF.. MOORf. ~c; 
Mfl.. vvvN ooucı..A~ 

Buı:ü11 .aal l 1 de ten:zilatlı matine 
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BikAye 

SON POSTA 

SON POSTA 

Basıl bir 
kızla 

evlenmeli? 

lefti uasaB edilmeli mı 1 
Cevab yollama mnddeti 

bngnn hitam buldu 

. 
içki taraltarlan 
"insan zevki erini 

tatmin eden en güzel 
vas. ta iç~idir,, 

e KaJıköy oluıyucularıma
dan Ahmed Halim Altan: 

c- İçki hakkında ) azı lan mü. 
taı.ealan dikkatle tak'b ediyorum. 
BiJihassa aleyh;ndc söylenen söz
ler ne yalan söyliyeyim, mubak.. 
kak ki garib bır sof'ta1ık zihnıyeti. 
1e kaleme alınmıslardıı·. 

(Arbu uyfa 8 ~ 2 de) 

İçki aıej~tar~an 
"içki cemiyetin 

hayatiyetine korkunç 
bir düşmandır,, 

e Şehremininde H. C. O.: 
c- 19kin;n menedilmesı herlıal. 

de güzel biı- fikirdir. Bu yasak 
tatbik olunduğu takdirde faydası 
gıöriilecek, her türlü içki sarfiyau 

k 1albii oJarak azalacaktır. 
~ bu va:ci3ra devlet varida

tma tesir edec~t'r. Fabt bu nok. 
( Aıbm aa7fa 8 litmı 2 ele) 

Tali yola 

Eskisehirden 
' • 

geçıyor 

00 lira 
7 Temmuzda Eskişehirde 

çekilecek. 
Tali yolu 7. Temmuzda Eıkitebirden ıeçiyo1'. Bir Milli 

Pı:~p bileti il~ bu yold11. s z de seyahat edebilir, Pf"" 
nize iri,ebilirainiz. 3. üncü çea:ılıf olduju için bu defa lk· 
ramiyeler hem zengin hem müteaddidir. Eier (40.000) li
ralık büyük ikrami,.eyi kazanamazsanız 4 tane ıo.000 lira
lık ilmuniyelerd.-n birisini kazanabilirsiniz •• Ro defa S.000 
liralık iknun:yeler sekiz, 2.000 liralak ikramiyeler altcmt 
tanedir. Bin liralık ikrami1eler •ltnnfh'D yüz~~ ça
bnlmıftır. Plin hakkında umumi malimat . ..._., ol
mak için aöytiyelim ki: Ayrıca 150 tane 500 lıralık,. 180 
tane 250 liralık, 600 tane 100 ~ ~ ~ 50 l!ftlık 
ikramiyelet- nrdır ( 10) liralık ikramipleria miktan 
3.000 d. A 30° 000 lrit1" dörder Hra alacakbr. Filha-

ır. yrıca • • • b~~a1 ...ı~..... ı· d 
irile b def __ biletler iJD, tam ucuer uun. ıra il'. 

a u a ı-·- 11.!.....-. • ..... ı.. ___ ,_6._._ 
Fakat buna mukabil 720.000 ur• yam --s .......... _ 
%60 11 pae ikramiye olarak dajiblacakm. 

Şansınızı tecrübe etmeii 
unutlııayınız. 

1ani da 1 almaktan çekinmiye- ıemadiyen öpüyor, opü)m-du. lllendisini kollar!mın arasına atar. 
--L a .... _ .... ~ro . t d rlar Bui>irimızı saran l«>Jlarıml(Z ve kn, bu fecı hal>eri de veriyordu: 
oı-.a -~ mu evazı ı · "lmeden dakika. n .. b" 

Son gecey; duşiinüyorum.. dudalduınUZ çozu . . . - <PU ız.ım aon &ecemiz Se.. 
Bu giıEümWı önünden b'r türlü Ja~ -.ı~,k. Bu mu~~t ı~~ dad!.. . 

silinmeyen sahnelerin iik nchsidlT. Neorindl!ki bu tahavvulu di.ipıü.. Dehşetle doitulmuştum. KoHa 
Nevin, gene bır «ece &t' .eğ~ ~ğu yonlum. rmdan tutarak, onu göğsümün 
ımştı . .&..ıluştuğumuz zaman onu Hiçbir .wman Nevini bö)lt: gör- ÜBtÜınden •ızaklaftırdım. Kulakla.. 
bariz bir heyecan içinde buldurr.. memiştim. Bu t~ssiire sebeb ney. nma inanaıruyordum. Bu bizim 

Y • N, t SaJ, C lum Titri)"ON!u. ı:,~z1edni daima ben- di acaba? Bir sinir buhranı mı ge.. son gecemiz ha!_ Vunuıı böyle o. 
4UCln. ~re a Of den kaçırıyor. başını önüne eği. çiriyonh lacafı, bir cün bu ınelodramm 

~ - 9 _ isin? Niçin, neden, ne aebeble ya-J rarak geçıyorlar. Zon~i-.J8 ;_ yordu. Bir müdrl~t l:onuşma:h, sor Bir ağacMI dib!ne oturduk. peroesin.i-n .ineceği şüphesizdi. Fa 
.. .. lteıotıilll ·b· elimd t pat'?- kaklanım, u!~~ -~~~ erJ . 'k' duklanma bırer kehmı•liı• !•sa ce. Ba§ın1 omuzuma dayadım. kata bu kadar çabuk beklemiyor. 
~, karşa81! ~ b ek :şa Gödedmi yumabiltliğim bir ge vuyorl111;1- Göilimün onundeki 1 1 

vahlar verd·. Sonra. birJ~ınbi.re - Söyle baııa sevgıli, dedim.. dum. Kafamın artasına bir demir 
bn~ ~ncalt. raslb~lia? 1:: ce, ıztırabıııms unuttuğum .bi~ d_~ sahne hıç .k~ybolmu~or. _ .. _ ~ma a.tıicıı.gını, baş~nı göğsü- ne oluyonRJn, senı ıııç böyle gor- indirmişlerdi &'\n\:L sersemlemiş. 
la, -~~ Bu 1erabQ k çk- kika yuk .. suçlusun .. bu bır omur Bebektekı gcceyı dıışu~uyo.. me dayayarak hı.çkırmaga başla • memiştim. Bir ıztıraibln mı var. tim. Başım Jönü.yor, gözlerim ka
h keıı . hanu h" oş~a boyunca sürecek. btırab kale- rurn. Karanlığ n ortasın~ıa.n btr P': dığnı hatırlıyonun. Bunu benimle payiaşmak istemez ranyor, ~aklanm zonkluyordu. 
F~'k t ~ IU'kad.ıif ~n:;.0~~;;, bendliğine mahkumsun! Aşk -~u. ri hali~~ çıkarı>_k N .. vmın benı Şaşı-r.mıştım. Bu buhrana sebeb misi? ~n ki, sana na kadar ya.. İçimde bir ezıklik, vardı. B:r müd 
t'rtid.a .. ıç 0~ bu s~rabın ü- ku.im yazıb dejildir. Fakat muey büyülediğı gecey~.. . . neydi? Çenesincleıı tutara1ı: başını kın ~r ~nım.. ~. ~ önünde ağaçlar, de. 

ıçınıde bır an oyalandım. Ha. yidelel'i peit i.nsaf~zdır .• tra.clene Aşk itiraf edilmemıştı~ Faka~ kaktırd1m, gözlerinde in damJa.. ~~enbir_e doğrulmtı~, dirsek. niz, bid>irine karıştı. Bir şey!er 
:::ıma ~a 'kapıdan h" 1 . çift su veriJrniş çelik salabetı ve: içimde daha faı.la. durmaga kendı lar parlıyordu. Oh, ağlayan bir lennı dljz}enme dayayaralt, başını söylemek i5tcdim, ağzım kımılda. 

. .luıdın başı uzandı. ıç ~:::::~ rebili)"Or mueun, o zaman_ ~Jki tanammül cde~~oı: Nat>ı~? b.r ku~ kıadın yüzü kadar güzel ne var. n.efeslerimizi b:~bir~nc kar~ran madı. 
ilin, yalan da olsa b' .. bu azaıbdan meşrutan tahlıye ım. vet bana bu cur etı verdı · Evvela dır? Hele bu vüz Nevinin olursa_ bır mesafeye gctırmi§t.i. - Sedad! .. 
levJtj . tattı • ır muddet T . . N · · k ı ~ 
na l1ıi. . ın. Omuzlanma uUa. kanını. boJ~ı_ırsın.. e ellerim taarruza geçtı, - evını o - ayım bü~n ışıkal:ını yaktığı gece. - ~u çok acı Sedad!... ·Nevin omuzlanmdan tub .... 

n. lea ınkisaruı atırlığı a~~nda Neıvm, bütun b.unlara her şe~ ıarmun arusınJa buldum: Bun- lerden bLrindeydık. Bu sanşın Dedı. beni sarsahyordu • 
E!'Z.ihyormu§lllm. Ne ~ıkar? rağmen seoı ~y~rulll. Yemın dan sonrasında o kaıbahath .. ben ışrkla aydınlanan yüzünü çok iyi - Ne kadar ao. olursa olsun, Bu darbenin altmda hurdahaf 
..:!~nla yarıta kalkan ökiıızüıı ederim, iç.imde hiçim nefret yok beMti uyanacakt:ın, faka! dudak.. görüyorum. İri siyah gözlerinin sana :ıztırab veren teYi öğrenmek olmuştum. 
~ıığlnı göstermeje ne 1Uızum saoa karfl~ . . _ .. k Iarmı, dudak1anm1 bel'kı buldum. pınarlarında gö?: y~lar:-, yannkla- isterim_ _ Beni bu kadar mı ıevıyor. 
~? Amma, Ne,·in beni inan_ _ Bmıılam gıbl-, senı duşun~:m Dakıkıalarca, gözleri kapalı burun ıundmı yuvarlanmak için sıra bek - Bu yalnız benım ıztırabım dım Sedad? .. 1

J'ft)l§tL bütün kadınlardan .. ığhr~-h"' delikleri be.'ll teşcı ederek, kıolla. li~rlanlı. Gözlerini kapadı derin o1nuyacak Sedad.. en bü,WC pay M;;,..1,.;;latla konu!:labildim. Di .. 
11.f __ l da .. -1~- bu kscla. ı a~ım, ,.. d dudakla mm ~__:_ -~ } "r...;; iht'lA . ~u :. •• 
'"llll et Ofelya'ya şöyle söyler: .... ,,~ 1 ğın'l nmın arasın a, n mu uıcuu ıı=e.s a 1yor, gn&"".. ı aç. gene semn.. Jim kupkuru kesilen ağzımın ~çın 
- .Lıanmamalıydın! pınialeft mak: aca f rkında Jn1 .. t.sarasmda kaldı. lar içinde sarsılıyordu. - Söylediklerinden hiçbir şey de dönmüyorclu: 

be,~ JJıi bu 8e1lin? Hayır •. 0 ~eler ~~a·~ı~ec:, beyaz b1r Beni inandı•~~ak, ba_?a ~id - Sedad; beni öp, ~nj kolla- anlaımyorum.. . _ Bunu ha.la anlıyamadın mı 
~ 1d.! cezana katlanacaksın! o se- ~~~ak ırz•re .. sabah çok verecek şey!er soyl~ı. Çunkü ka. rmd~ w.k, hıç. amma, hu; bırakma.. Birkaç sanı~el:k, !a~t ne k.a.: Nevin? .. 
"- "'8ndvmalı mıydı? Hayır. fa~ ç !rornfunun horozları öt- dındı ve o dekor ıçınde başka teY- Dııye fn1~. dar da uzun bir .ereddüd devresı - Vah zavallı Sedad!-
~. lrladernki .iDUd:rdı, o da kaba. ya~~adı tek tük ayDk lt"Sle.. ler söyliyemezd:~ Kadınlann .göğ. Kollarımın arasından çekecek.. ıgeçi.rdi. Bfr türlü söylemi~rdu. Zavlb Sedad.. zavallı Sedad!. 
~ t.ıkat dilfilneeebhl ki 0 bir n:ıecPuyuyo~ Hıde seoze gatüren sünd~ daima b!r iğne bulunmalı. lerfuif gibi s:k.ı Sikı~a bana urıL - Beklıyorum NevYl•... Ne adar doğtu_ 

. X:ıdı• anla~ mL ~ il•• afdıa VU- dır. On1ar neticesiz, basit Gyun.. m~. Ytia'imu. dudaklarımı .mL GöE yaşları tekrar· 'bopnmlftı. (AıiııMI ,,..) 
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r 
ı Memleket llaberleriJ Habeşistanda 

muharebeler 
sona erdi 

Başvekilin nutku 
dahilde ve hariçte 

iyi akisler uyandırdı Samsunda 
Üç bohçacı kadını 

öldüren iki katil asıldı 

Samsun (Hususi) - lıl33 sene. 
si Ey'lulti.nde, Terme pazar!JV<l eş ... 
ya satma:k üzere gitmekte olan 
Çarşambalı Hayriye, Ayşe ve Rai
f)e ismindeki üç lbdi'ıçacı kadını. or
manlığa siirfiltl.ey.ip soyduktan son 
ra feci bir şekilde öldüTen Ordu -
nun Efuülhayıır nahiyesinin Sefer-
cilk k6yıünden Ali ve Salih oğJu 
Davudlu.n idam hüdWmle.rı evvelki 
gece sa.at on ıbeş buçukta infaz e • 
dilmiştir. Cinayette medhaldar ve 
Alinin kardeşi Meıhmed 24: sene a. 
ğır cezaya mahkum edifd~. 

T rakyada yeni yıl Afyonda 
Belediye Porsuk (Bastarafı 1 İnci sayfad~} (Bqtaraft 1 inci ~yfada) 

koza mahsulü bendlerini açtırdı kuvvetlerile birlikte teslim olınt.ş rarı ve hedef birliğini isbat etmek 
tur. iç.in geçen K-anunuıJanide s.ize valci 

Şimdi imparatorluk ve Habeş olan maruzatım1, kelimesi kelime

Mahsul az olmasına rağmen fiatlar 'üç misli 
daha fazla. Bu mahsul azlığını telafi ediyor 

Afyo.ndan yazılıyor: SeylaLın se- vat.anperverleri tarafındaın muha.. S',İnıe tekrar etsem, bugünün icahla. 
beblerini araşttrmak için bundan al- l sara edil~ 'bulunan Gondardaki rıına olan mutabakatinc ilave veya 
tl ay evvel teşekkül eden komisyo- garnizondan ve Assaoın cenubu tayyedllecek hiçbir cihet olmadığı 
nun raporunda. Porsuk üzerindeki, garbiısindeki fundalıkta dağınık tebarüz eder.ıı 
Yasin Çakır v~ şeker fabrikaları bir halde bulunan küçük bir müf Bizim bu siyuetimizin deği~ 

Edime (Hususi) - Trakyada ııdm~ ifi oMnk ele alınmrştır. bendleri savakla.nnın memba ve rezeden başka Eritre Ha.beşist~ esaslarını kaıvrıyamıyanlar, tezad .. 
geçen .eınekıre oisbetcn bu sene ko- Bun.uııila beraber sarsıLmı~ olan mansa.b seviyelerinin derinleştiril - ve Somalide h ·ç ibi İtal lar olduğu zannını verenler olmut
za mah.sulü hie3edilecelı.: derecede bu iş.in birdenbir:: toparlanam1ya - , mesi de yazılıyor ve bir rıhtım vü- k t• k lmı r y~ m~- tur. Başvekil bu vadi;le Türkün kd
az olm.~ dıa fiatların üç misli olu- cağı tabii olduğundan ıipekböcekçi-lcude getirilmesi lüzumu tebarüz et- ~ve;ı~. 1 

ha k~mış ve afşra . - kin silahının dürüst ve açık konut-
!PU mahsul aı:l:ığını k1smen telafi et- üği bu bölgede henüz özlenen dere- 1 tiriliyord'u.. Belediye bu raporda r ~ al 1 ~r7 at muv fakiyetle Ulak olduğurııu, kendi kendimisi 
__ 

1
_.. _ _ı,,_ b - netıce enmıştır d" .. t b'ldiv· · · ·· ı · · B 1.ı:rear.Accmı. • ceyi bulmamıŞtır. Gerçi ugünk.ü işaret olunan. noktaları tetkik ede- . . • · • uru~ 1 gımızı soy .e~ıştı~: ~·-

Ancak. koza alıcılarının eskiden hinteN.a.nda göre isıtih.sal miıkdarı rek tatbikata geçmek teşebbüsünde 200 bm kiJilik ordunun akıbeti velldlin nutıkunda İngıÜz muıtte'fik-
beri üç, dört kişiye .. i~sar et~~~ harblerden evvdlci rekoltelere nas- bultıınmuş ve Yasin Çakır fabrika- Kahir~ 5 (A.A.) - Şarki İtal _ lıerimize hitab e~en fıkra bir d.?st 
~ serııe_ de satışlar u-.:ennde tesı~ beten pek az sayılamazsa da bura- sına gönderdi~ bir teskerede, fab- yan Afrıkasındaki 200 bin kişilik rnem.l~~.t make:ııı. olınuşt~r. 1:'~:rk 
gostenmye. başlamı~ ve netekım. dialci zengin tabiat şartiarının anla - rik.anın şu üzerinde ne gibi islahat Italyan ordusu 6 ay süren şiddetli efeınd.ill~l..e, .tngıliz ~entılmen-liga.~ 
evvelli gün 150 kuruş üzerinden a- tılmt""'cak derecede geni"- imkanla- ~ l b'ld' · t• muharebelerden sonra hemen ta artık hır an aıne teşkıl etmektedt1'· 

• • • J - ... yapacag nı ı ırmış ır. . - Her iki nnll t d b ' d 

Mudanyada denl·z bayramı 9lilan pıyuan.ıın bmlenbıre 11 O ku- rı kar ..... •ınd'a Edirne ve havalisi ha- F b 'k ·ı "dd t f d mamile ihma edıiı m;..+:>... Ingiliz n1m e e u anane en af• h bt4 
80 

k k d d" .. _ . y- • a n a ven en mu e zar ın a . "":L""'.?""-': . Lyacaktır. 

M d (H 
&) l T ~şa'..v .~ ~. .. .~r~şa a ar .~ışu. kıikaten bir kozacıhk mıntakası o. faaÜyete geçmediği jçin belediye kuvvetlerıle cenulbı Afrıka, Hın - Nuıtk ·ıı• . d .. 

u anya umıs:ı - em. - ruldugu gorulmuştur Bunun uzerl- '-b·t· . { . d' t S d kıt k• 1- l un rnıı ı emnıyP.t avası u • d ruz ba . d b. k. . . · .. d h m ı ır. . Salı günü, Köprübaşıdakı, abrika ıs an ve u an aatı şar ı ta - zer.indeki haıml 1 . M ü t h _ 
~ ezah.. ~~ ~~ a coş - re. ~ d o~pfu:t!:.n ~~ıÖa bu a ;- Bunıun için halkın bu kazançlı işi savaklarını açtımtıştır. Öğrendiği - yan Afrikasında 3000 kilometrelik canlı alkışlara :ekb :lms ~ e~üıı 

te ur.ata ut u anmıştır. eaı e a ın ruşu a dıaha çabuk kavraması ve hükumet mize göre bu bendlerde memba bir cephede ıbir'.birinden ayrı 12 lcü tk: f ·· .. uş · · . ı. 
Q3il~assa Halk Partisı batkanı Saib atarak. 167 kuruşa ka-du fırlamasını tarafından gö~teril~n kolaylıklara . . . ' b . . d t tıkt da ' nu u Lrsat duştukçe dınlemea 
Ç 

l' . h lad v "k 
1 

mucib olmıuştur .. .. . • . . seVtyesmın mansa sevıyesı erece- aarruz yap an sonra ana ne ve okumak lazımdır .. 
. e ıkelin a:zır . ıgrı m~ eı:;me Demek: oluy~r ki İşe kooperatif eanlıp yurumesl kafi gelecektir· &ind'e derinleştirilmesi işini belediye !bir surette mukavemet eden düş- (Radyo gazetesi) 

bır ~amla lbırç.ok denız egle~ müc:La.hrale ~di b<>ruda fiat- bizzat. ~apacak ve. buna aid :'nası·af- man kıt'alarını muhtelif yerlerde Almanyada akisler 
ceJ.en, yarışlar vesa.ır mulı.te:~ lar (250) kıu.ruşa kadar yükselmi~ Çorluda Sllma mücadelesi ları _hılahare fabnkadan tıaleb ede- sık~tırarak teslim olmıya mecbur Berlin, 5 (AA.) Türlciyf 
m'l.lıSa.bakalaır yaplıl:m.ı;ştır: ~ .:rm.ı.- olma.ıın.a ra.ğımen burada. ayni rnah- cekt.ır. etmişlerdıir. Muharelbenin şiddet _ Başvekili Dr. Refik Saydam tara • 
sabakala:rda Bursa Parti reısı de llUl müstah.e:ilin elinden (80) ve Çorlu (Hususi) -- Sıtma müca- Belediye, r.:ıporda işaret l le bir 'neticeye hag-lanmış olınası fıından.. dün Büyük Millet Mecliaio-
h b l şl'tır delesi kordonu altında bulunan, ka-

0 
uuan d ,J azıt' u mırnu · hatta belki. de (~-0-70) kuruşa lı;a- zamız köylerinde, sıtma ile arazi ve diğer vecibelerin de ifasına teves - bu hatta dikkat ve takdire değer e soyl~er.. m~~u~ Alr~an siyP 

dıar ga.sbcdilecek.ti. insan ü&tün.de sıkı bir mücadeleye sül etmek üzeredir. bir hadisedir. Filhakika son 6 haf mahfellennde musaıd hır ıntıba u • 

Sivas ticaret edasında 
çahşmalar 

Sivas (Husuei) - Şehrimiz tica
ret ve sanayi oda.ti muhitte ~ 

l ı .. \ 
~ ı~ma ar gos .. . 
term-!kte 1·e 
memleket ihti • 
yaçlarını her sa
bada karşıla -
maktadır. Oda ,. t' 
nln başkatibi 
Vefik Ci.ıldağ 

muntazam <:a • 
lışmala.Tl ile O 
dan n işlerini hü 
yük bir başatl 
ile fokişaf ettir • 
mekte.dir· Genç Vefık Oilldağ 
ve ç.ah~an bir aıkadaş olal\ Oda 
ba9'kiitibinin bu mesaismi nazarı 
dikkate alan Ticaret Vekaleti maav 
şmı 120 liraya çıkarmak. suretile 
k.end1sin.i terfi ettirmiştir. 

A,aiıdaki rakam ve izahattan da yemden hız verilıtıi~tir. İnsan sağlı- ta zarfında şiddetli yağmurlar Ha ya.ndırmıştır . 
... ı~laoağı gibi ipekböcekçiliği L ğma saldıran hu ha11ere. yı' yok et - Bir köylü araba altında be ±sta s alt da bırak.m t - Dr. Refik Saydamın beyanatı 
d:irnede ehemmiyetli biT yer almak- , . . " . ş · nı u 

11: , ' ış ır. Anık.ara hükumetinin Türk menfa ' 
tac:iır. J.ıta.tistiklere &öre, Trakyada mele ıçın bu hayvanı be9lıyen ve canverdİ Ve Italyanlara rıc at edecek yer atlerinrn müdafaası l....ısusunda ta • 
her aene 6-7 bin ]nıru tohum açıl • yatakhk yapan, araz.ide mucadele- bırakmamıştır. Yalnız Gondar mtn kih ettiği realiı>t siyasete tevafıJ 
umrtıa ve 18-0 000 k.ilo kadan E- den başkıa. sıtmaya musab olanlar lzmir (Hususi) - Cuma.ovası takası ilticalarına salih ise de bu etımekte, fakat ayni zamanda Tüt• 
cl:rmcd'~ olmak üzere 250-300 hin dıa, dikkatle muayene ve tedavi al- yolunda Diliçc'?me rnevk.iinde Şa _ mıntaka da kıi'alarımız is.rafın - kiyenin beynelmilel menfaatleri k•f 
kilo u.aetnda k.oza. istihsal edtlmek- tına ahnma.kt.a, kinin, tatlı kinin ve şaldan araba ile su getmnekte olan an sarılmış, ya teslim olmak ve- şısındaki mes'uliyetini müdrik bu• 
tedir. looımprime gibi muhtelif ilaçlar tev- Seferihisarh Mehroed oğlu Fehmi yahud açlıiktan ölmek şıkların - lumnakta olduğunu <la göstermek • 

t--LL:.:-eı.-:1:~· Ed'- _ .J zi edllerek bu nastahğın kovulma - Yük.sel Diliç .... me mevkünde yolun dan birini tercih etmek meob•ıri- tedir. 
1-""L..,.,.,. ~gı ıntee.en sonra - ' T" 

. Uzunköprü ve Meriç kazalarında sına ça.lı.şılmaktctdır. iniş olması yüzünden hayvan ara v - yetinde kalmışlardır. ur~ - ~hna.n dostl~k paktı hak~ 
geniş ö-lçüclle yapdmakta ve buralat- Kaza.mıza. yeni gelen genç faal bayı zaptedememı~ ve yokuş aşagı Kızıldenizıe yakın bulunan kü- kındaki Tıu11k Ba.şve~linin sözler' 
&an elde e<Ulen mahsul, Bursa da sıhhat memuru Zeki Olcay bütün hızla inmiye baş.lamışıtır. Zavallı, çük bir İtalyan garnizonu sarılmış -6:~ devl~t merkczmdc pek ta• 
dahil olmak. ü21ere, Türkiye koza re- bu işleri liyakatle takib ve kontrol aTabayı dlu·NJ':rmak için . ara~arıın olduğundan bu garnizonun tesli~ bıı ola.rıak bılh~~sa .. memn~niyet u: 
k.oltesimn yiizd.e ommu ve Trakya etmekte aynı zamanda mücadele üzerinden aşagı. atlamak ıstemış ve olması her dakika beklenmektedir. yand'ı:rmıştır ... Ç~nku bu sozle~ Al 
'---'L -~l~ı .. de et · · · t _ı.·ı -..1..esinin muamelatına da bakmak- tekerleklerin altına düşerek E'zil - manyanın Turkıyeye karşı takıb et-
llSIUJl5l .. Jı!I"' TIID yuz y m.ışını e.,...ı ....... ., ıs b. • •V• h h k b' b L d-" eısn'ektedir tadtr. mek BWetile ölmüştür. m esır tıığı attı are ete ır a~ım 

' Kahire 5 (A.A.) - Ortnşark tetabuk etmektedir. 

.• ~ m~ .~·l~ har- ( T b ç k E . K f ı· ı· ) İngil1z kuvvetleri umumi karar - İtalyanlar memnun 
biRden evvel ~enış olçu?e ıdı. Bu- ra ZOR OCU Strgeme UfUIDURUn aa IJ0 1 Roma, 5 (AA.) - İlalyan P' 
r.ad.ım Mustafapaşaya, Dım~toka ve g&nın tebliği: zeteleri Türkiye Baıwekilı do~ot 
Sofulaya kadar uzanan yeşıl dutluk ,föyada değişiklik yoktul". Refik Saydamıtn nutkunun ehemmi-
k.r üzerind'e rn.entıni:n en ~en.iş faa- Habeşistanda, Galli Lidmo mın yıetini tcba .. tt' kt d' Jurna-
li 

· "lü' k · k !:> ruz e ınne c ır. yeb gC>ru r ve ozaclU _ u mın.. takasınrla G_~meı'.al G~~z~ranın tes- le Oibalya gazetesi bu beyan.ati 
taka halkının en mühim gelir ve re- lım olması uzerıne küllı.yetli haı-b Türkiye ile Mıhver de. l ·tl . .,e 
fah kaynağını teşkil ederdi. Fa • malzemesi elımıze geçmıştı~. Jim.. Roma ile Ankara arasındaki e~Y•, 
kat birbir.ini takib eden harblere, ma mıntakasında 12 bini Italyan si münasebetlerin tanzimi içdn ya 

Hafik ve Zara kazalarma dü~ işgal ve istilalan.nln öldü- olınak üzere 21 Hazirand:anberi pılmış mühi~ bir teşebbüı; tela~ 
d 1 d .. r· rücü ta:rihbatına uğrıyan bu güzd 15,000 harb esiri alınmıştır. e1ımektedir. ltalya Türk harici - "' 

O U UŞ U beldenin ~irçok şeyleri gibi duth~- Suriyede, bütün cephelerde ma. yueti.n~ aldlığr yeni c~reyand-
Sivas (Hususi)- Sivasa merbut la.rı da zı:yan olmuş ve buna mu&. !halli terakkiler kaydedilmiştir memnwuyet duymıaktad tr. 1ta11' 

Hafık ve Zara kazalarına. bajilı ha- tıahsilin doğrudan doğ;ruya. ihmalıile ' Türkiyenin miılli inkişafını da.i~ 
Zl köylerde ~n haftalar .içinde ce-.riz bazı iktıaadl amillerin de in:r.iınam s· d k 1 . müsaid bir nazarla karşılamış .; 
büyüklüğünde dii!en dolu mahsu - edişi ipekböc.ekçiliğiıU bir llayli dar- ıga 8 OZa 83 iŞ J8rl bu husustaki Türk menfaatler~ 
lata oldukça ııarar ve~tir. Ziraat belemiıtir. açıld her :mımıa.n takdir etıniştiT. müdürlüğü hasar derecesini tesbit Facat, istiklal harbini müt~ak!h 1 c·························•••H••ı ............. J/ 
etmdted:ir_· _. - ,o---- bütün ıiahıtlarda başlıyan. yenilik ve Biga (Husust) - But·ada Hazi. Küçük Haberler 

k 
' 

oeınlılık haıreketleri arasında 2.İral Trabzon (Hususi) - Şehrimiz lerck yalmz heyeti merkeziyeden ramn yirmisinden itibaren koza - --
SİV8Sla ÖJ ÜJ8 pUIJUk hıayatımı:mn bu teknik ıuhesinin de ÇocUk Esi.rrgeme Kıu.nımu muhitin açılan am.lıklara diş ht>kimi Cemil satış yeri açılmış ve açı'k artırma * Sivas aygu- deposu müdürlıi' 

t 
• d"I k tab:ia.Un ve mad<li imkanların mü- fa.ör ve kimsesiz çocuklarına esaslı Bulak, ticaret od.ı.s• baııkatibj Halk! usulile alım satıma başlanmıştır. ğüne tayin edilen Çifteler h~ 

0VZI 8 1 ece ~ DM.petmde inlcişafmı ve ko- şek31de yatıdımlar yapma.k.tadır. Ço~ Kami, avuıkat Zilıni Can sec;ıilmiş, Yerli tüccarlar tanıfmdan müba- müd.fu muavini Refi Göktan v~ 
Sivu (HU9U&i) - Vilayetimiz z.ac.ıltiın raı&y~I. ~ir gelir kayna~ı ~ yu.ıttu.nda bakıtan fa~r ve kim ayrıca mcTk.ezi umumi için de ku- yaa edilen yeni koza mahsulüne fes;fne başlamı~tır. .. . . , 

araat müdürlüğü köylümüzün pul-~ ~ı 13tihdaf e.?en ı~ı?-- seaz çocUklardan maada .ük ve ortıı. ruma karşı gösterdikleri alaka do- _kilosu yül yirm. kuruştan. pey * . Yapılan jhbar. ~zenne Metıl 
lu.k ihtiya<:ını kar~ılarnak üzere celb h.irn .~~~r a~Lnmı1.. ~~hsılin okullara ~vam eden fakır ~ocu~la- l:ayı.Silte Trabzon meb'uw bayan açılmıştır. tpekb;)~eği besleyen fon ıp~ .koo~eratıfınde bankad-' 
ettiği pulLaldarı ucu:ı fia.tlarla köy. keınd:i9ine go.terılen bir suru kolay- ra da elb-ıse ve yemek tenun ed1l - Sali9e Aba.nozoğlu, ile Edirne meb- k .. 1 .. 1 1 eh· halkının istıhsal alına.n ıpliklerm halka ve e9Jl.Jf 
lümüze tevzie ln~hracıı.lctlr. lıklarla bu İ.f., bilha~ •on dört beş mektcdi'r· et~~v :1 ~r e ş ., ıtr 1 100 000 kilo ka dağıtılmadığı anlaşılmış ve Cı.irols., 

Diğer taraftan vilayetimize bal°.H ._1 · · d .. t CÜ t 'k wl ç uk E.sirg '< ıl wru Temel Nucümi Göksel murah- ıgı oza mıit ar • · t ü.dd . TV• ~ 
.. "": ıç.IR -e: ~b~mak ili~enk '!fVkı be - '-k koc • 1 . edme ı. urumunun. y - h~•d o' a:ııak seçi1mişılerdir. Resim dar tahm~:ı edilmektedir. fiatların nyde ml. . eıumwn.ı ıgmce işe .., 

Pin.kinik .köyüne ye-rleştirilt:n göç - ~ ve ıpex oce ç , me te ve rı oıngre e~ e OK'llnan mesaı ra. ,...,. ~ - k l ye ' ed.i mıştir. 
men ve flll'k muhacirlerine araz! iMuyonlarmda birbin ardınca açtı- poru itıtifakla kabul olunduktan ıon Kurumun idare heyetile fakiı çocuk dolgun olmasından ozacı ar çok * Gümıüşhacık.öy mı ıtak~ 
tevziatına başlanıımıştn. nlan kursla.rk kozacılık bir bilgi ve ra eski idare heyeti aynen ipka edi- ları bir arada göstermektedir. memnndur. = yeniden bir mühendis ta~ edile1' 

Avrupalıların ve Amerikalıların Yani, aırtı yere vı.racaktı· Yan Halk, daha ilk hamlede, hem de işlerin intizamla cereyan etıneSit" 
yaptığı gibi güreşler kaideye bağlı düştü. Açık düştü yoktu... Yusufun en meşhur çapraz oyunu yardım ec:Ülmiştir. Yeni· müheodİ" 
değildi. Yusufla, Hergeleci kazan dibine karşısında yetmİ!! beş okkalık Her- mu.vaffakiyetler dileriz. 

Hir; Türk karakteri muaaranda gelip yağlanmağa basladılar. gelecinin mahirane bir manevra ile *Sivas sıhhat ve ictıma; mlJll~ 
•Son p~,. 111111 hfrilıall: 50 

. ..,, b k l l•kl.. t ı· net rnüd.ürlu'· gwu .. kadrosunda açık ~ 
hudud tanır mı idi} Usuld.en old'ui::"'ll veçhile bir caz- asmım <>ay• .. , e aşsız ve zir- J?' 

Türk güreşinde ne kaide, ne hu. gır kazan başında bulunuyordu. suz altına alıp kemaneye bağladı. lunan katih1iğe KırK.lareli sıhhat ıı-
dud ve ne de müdahale olamazdı? Elbise iç.inde hiç bir ~ey göırter- ğıru görünce yerinden oynadı. dlüıılüğü katiblerinden Adil Mu 

Güreş meydanı alabildiğine ge. miyen Her~eleci, s.oyuad'uğu va~it Yusuf: alt:ta bir lahza düşündü. naklen tayin edilerek gelmi.ı ~ 
niş ... Oyunlarında, yan yattın aya- adale ve. müşkül bir adam oldugu Ve istihfaf ettiği hasmmın üstad bir sine başlamıştır. 
ğa kalktın yok .. kıran kırana omuz görüldü. Boynunda pehlivan mus - pehlivan olduğuna hükmetti. * Piyasadaki m~vcu<l tırpanl.ı: 
larm yere değdi idi, yok pon kası vardı. Binaenaleyh; temkinli olmak icab pahalı olmalarını nazarı dik~ 
kurmuştun mask.aralıkları da Türk. Pehlivan muskası, bizim pehli - ed-iyordu. Ne olur, ne olmazdı) alan Sivas ziraat müdürlüğü k;;,., 

YusuF; caminin :ilk. saf ortıtsında cuk gibi bir ııey görmüttü. Kendine güreşind.e yer almamtş ıeylerden de vanlaTLn hep9iaıde vardır. .. Y_a. çıaprazdla iken; akla gelmedik n:ün b:rpan ihtiyaclnl karşılamak.. 
diz çöküp oturan Hergeleciyi arka- göre az bir pehlivan idi. ğildi. Bu işe agah hocalar, okuyup uf- brr oyuınla yeniliverseydi. Olabilirdi ~re getirttiği tırpanları birer I~ 
dan gördü. Kendiıiae göre giiçe~ Fakat; uzaktan uzağa namını işi Çünkü; Türk güreşi erlek güre. liyerek mu.su yap; 13 pehlivanları~ yal... bedel mıukabilindt! bugünlerde k.I 
bir adamdı. tiyordu. Horgel~cı demek, bu idi ti ve tam hir musara.ı. ve spor idi. boynuna aıta.rlar . . • Y enilmemelen Hem; Hergeleciyi uzaktan uza- lü·lerirnırae tevzie başlıyacakttr·__../ 

Namazdan sonra; kahveye top • hal d d l .. Avrupa ve Amerika güreşi gibi için \ta e er er... ğa i:Ptmemiş miydi>. l'llSanJ puf J 
landılar. Asmalı bir çardağln altına Diye, iç.inden müliha.zal:ara dalı. d b l k d v 1 y f vı H 1 'ye yan L. 1 canbazlık, pererı e azı egi di. usu : yag anan erge ecı . . ' yerinden yenen adam demek bu idi? T "ATRQLAR 
toplanan ağalar ve pehlivanlar iki yordu. Nedir o) .. Pon kurmuş) .. Bir in. yan bakıyordu. Onu içinden hıç bu y f k d .._ ____ , ________ .. 

f 1 k hb t b 1 d l Y G
. ·· .. ld' , la usu : oca "'ÔV esile! zorlandı. -

tara o ar so e e aşa 1 ar. ~ üreş gunu ge ı çattı. san pon vaziyetine geldikten sonra oeye bcnzetemiyordu. Kolayı ık Lakin, t 1 ° · 
f d h im 

· t' B.. .. D .,_ .. J.mj " op anm;,, açık vermenıiye 
ıu, a a ge erruf ı. utun enorman gureşe ge ş.. hasmına tesÜm olmuş, aırt aşııgwl yenebileceğine kani jdi... r.ı>lı .ı_ Ol da iki d h 

Hergeleci, senelerdenberi. b.asre. ti. Silistire, Tutrakan, Şumnu ve ba. l D h 'lk ..-- şıyoruu. ur . · · ir emlik gelmiş değil mi idi? Nıi!hayeıt; tutuştu ar... a a 1 yer.inden yen:iliverirdi. 
tini çektiği memleketine kavuştu - valisi beyleri, ağaları köylüleri a~ fünaenaleyh: Türk güreşinde pan eld!e Helgelecinin ne yaman adam 
iundan dolayı memnun ve müste.. larlna ve öküz arabalarına binerek kreas gibi, istediğin yeri kırabilir, oldıuğunu anlaclı. Byi'r iki dakika çarpışmadan son-
rih akrabalarile lwnı.tşuyordu. toplanmışlardı. ra; usuf, Hergelecinin paç.alan e-

B K Y 
-'- d istediğin gibi 1>oğabilirdin.. YuıJuf; kendinde.o küçük hamıı- linde ayagv a kalLmtya ,.,.lıştı. 1.ı ... _ 

iraz sonra; oca usuf aıKa aş Hiç olmazsa, Şumnuya on bin TüTk güreşinde bütün bu serbes. na bir çapraz toplayıp sürmek ve "' ..- '""" 
larile kahveye geldi. Selam verip kisi toplanmıştı. tisine rağmen; hiçbir pehlivan has kol.a.ylUda keserek hir eide yenmek mınıon tek paçasına elini geçirmi,ti. 
oturdu. ·Güreşte hakemliği, .ihtiyar Kara. k b' f Hergeleci; gene mahsustan Yu -

S 
v l _ _ı I mmı yo yere ezmez, ve Jr tara ı- ~tem:i.şti. f al . . 

umnu aga arlouan biri kakıp göz Ali ile, Çakır pehlivan yapa- nı kırmıazd• H -• . h h SU a pa.ç annı vernuştı, Yusuf da; 
Hergeje~:,yı' Yusufa ·· 1 l kd' t ki d A k · e'I'g'eJecli m.a sustan asmınıa h h1

'' b'ld•Y· b. 1 
tı. ·• ..... şoy e a ım e - ca ar ı. nca , hasmından zor gördüğü i ti y f da her peh er pe uvanın ı ıgı ır oyuna 

Zaten; hakeme de ihtiyaç yoktu. zaman mukabele ederdi çali praz ver~ğ'\> · .b?su h' - ve hatta u91:alıkla kelepür ad'dedilen 

-. Ywıuf; hem~ebrimizi Herge. 
leci. lbralıim pehlivan; İstanbuldaki 
pelfüvanlardan, şundaı1 bundan k.o 
rıuıtular. ' 

Hergeleci, Yusufu çok okkalı 
aallı, adali gömıüştü. Kolay kola; 
ortadan çık.arılabilt.'cek peaüvan d 
V'ld' e ırı ı. 

Yusuf Cila, Heri(eleciyi çoluk ço. 

.. .. . · vana yapuı ı gı ı, meş ur çapra- v 

Hakem de ne oluyordu. Turk gureşmde hakemin kontra- zını doldurdu. paçaları kapıp ayaga kalLmya te.. 
Esasen, pomak güreşlerinde Av- !undan ziyade _sporcunun şahsiyetin_ Daha, sürüp bir iki adım götür- vessül etti. 

rupada olduğu .gibi, hakemler filan de. tam . manuıle toplanmış bir asa- meden. bumınm t'!':rs bfr dönüşle Hergeleci, hasmını boşalttı . Ken-
kullamlmazdı. letı ruhıye vardı. kenıdiıı.ini alta dü.şürdüği.inü göroü. di havasına salıverdi. 

Hatta; Kırkpınar baş güreşlerin ~ş~e; ~~ seb~ble YusuHa. Herge.. ~şırdt . Çtleden çıktı. Koca göv- Yusu.f; laf değil; hasmını kapmış; 
de bile hakem bulunmazdı. Yalnız, lecırun guretlerınde de hakem yok~ desıle .topLa.m.p ka.lkayım cfrıken; boşaltmış a}ttaın elinde P.SÇa kalkı-
bazl ihtiyar pehlivanlar kazan dibjn tu. k mıaruye ti H 1 · · l' d o __ J b d e ye ten w erge e<"ınm e_ m- yor ıu. oUıııaan üyük .!_Va.ntaj mı 

e oturup giirefi herk~a ııib.i seyr., Yenişme, çivi yukan dedikleri la de k.ıskıvrak. bagk.narak kaldıjiım olurdu~ 
derlerdi. bir vcçh.ile olacaktı. ela h.ayreılk gördü. ' 

Su.adiye Şenyol Tiyatrosund-
7 Temmuz Pa.ı:artes.i günü ak;..-' 

Taksim Altıntepe tiyotrosunc:ı-
11 Temmuz Perşe:nbe ak.-a'1 

Maruf film rejisörü 
VEDAD 0RFt 

KAN t!t. 
Komedi dramatik 3 perd~. 11 

E..erde. diğer rolier, :;abık Oar~ll' 
dayi, lstanbul Üpeıeti san' atkit 

rınclan müte~ekkil bir gruP 
tarafından oynanacak.Ur· 

Rqid Rı :ı:a Tiyatra.u _ 
8/ 7 t94 l .Salı giinü akşdl'l 

Üsküdar Ayparkta 
Mütemadi kahkaha eseri 

- Asılzadeler -
Komedi 3 perde . "' ..... 'fi. 

Bal.ide PiŞıcln te:m.iillere i.fW-' 1 
ed•tt#r ' 
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içki taraftarları 
( Bqtarafı 5 inci sayfada) 

ıBu mütalealar, bugünkü cemi

SON POST'A 

1 RADYO 
PAZAR G/'7/1941 

( Başlarah 7 nci sayfada) yet düşüncelerine m.akes olama. 8.30 saat a.yarı, 3.33 Haftf program 
man, asla '·\ yacak kadar zayıftır. İçki .• Ta <~l.>. 8.45 Ajans haberlen, 9.9ı> Ha -

lıne (lAyn) _ Çizgi Cimşid zamaıundaıı~:-i bütün ha- !tf parçaiar ve mar.şlcır (P~.>. 9 30 • 
senatı ka'bul eclilegelm.tş, yalnız 9.4!6 Evin saati, 12.30 Saat ayart, 12.3~ 

plou.gh (plAu) - Sapan u· k ·c . ~ . t'mai yaı::ayış Oyun havaları, 12.45 Ajans ha.berli!rı, 
spade (spEyd) - Kürek uır eyı .ıcaynagı, ıç 1 :ı 13.-00 Karışık şarkı ve turkıilcr 13.30 
tıll (til) - O zamana kadar s~rrt"~lü deği..l, ayni z~ın~nda her (Dereden _ Tepeden), 13.45 : 14.30 
time (tıA.ym) - Dikkat, kere, turlu dostluıt.lan perçınlcyen çok Radyo s:ılon orke.>trası, 18 00 S'lat a_ 

defa. zaman şümullü bir ~n?1uz?ç7i~.. yarı, 18.03 Radyo cnz ve tango or _ 
well (-uEI) _ fıyice . :<abul cdı.nız kı ıgın ~ataları kestrası, 19.00 Karışılt şarkılar, 19 3Q 

wlhen (uEn) _ Ne zaman ki cı1 alar. Edeb1y~~ .şahes~l.erı me~- Saat .a.y.ı.rı ve Ajans haberleri 111.45 
whıle (uAyl _ İken, kcn dana geti~~~ bu~u~le~ırnızden A bır Piyano ile caz parçalan (Pl.>, 20.00 
G • çoğunu bılırız kı Bıntılancbe aşık (Yurd san.ta, 20.15 Sol<> ş.ı.rkılar, 21.00 

Temmuı: 6 

Ağrıları dindirir! 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ve BEL. ağnlari.le soğu.k"lgınlığın -
dan ileri gelen vucud KIRIKLIGI, NEZLE ve GRlP hastalıkları 
DERMAN kafelerile derhal geçer, icabında günde 1-3 kqe alınır, 

ramm;r· fl tırlar... Ziraa.t takvimi ve Toprak Mahsulleri 
a~:rn zar an .. Yok vıü'cuda zararı varmış, insan Borsası, 21.10 Fasıl sazı, 21.4-0 Dans --------------------------------·---------, 

cn:_v~r. mustesna olmakt u~~ - bünyesini harab edermiş ... Bize iç- müz,ği CPI.), 22~'•' Saat a.ya"I. ve A - ,. .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
re, bu tun zaman zarfları, ~gı_ıız: 1 ki i;çmememizı söyliyen bazı dok- Jans haberleri, l2.4.;; Ajans spor ser. 
oede türkçede .gramer kaıde,erı visi .. 9 ~ 
bakımın-dan farklıdırlar. Bu farkıltorlar.ı .b!r~rh ~ı.rer. y~~layı~ız. _·_________ B{C!;r .Q. ~l@lf11ir '• ~ IMlfClfa)n~ A~lf ~IA\D tE' ng 
· h · · e rvclfı ingilizce misaller Hangı bınsı er nngı ır sora &J ll ~~19'\\:ll ll:a ~U"YJIJ.S~ ~ ~INJ ~~161S~ 
:re ~~i~. ~nra kelime kelime b~ı'.?,da cıBeya_;~ suy~· <lud~klar~~a ( Yeni neşriyat ) 
tü k tercüme edeceğiz "~ nı- dcgı-..ı.;rmez ve uara ge ınce e: 4 ız • 
n.. r çteydegr~ u t.ürktv>J.crini verece - bize bakmayınız .. , demez. Uzun STAD - Bu ha.ftalı!:l spor mecmu. 
uaye o ~- " h n·· tcmelı 
ğ'iz. soze ne acct... uny~?ın _ . asının )'eni sayısı dolgun münden _ 
While _ ı. Some boys do wol'k ~ki ile kı~~ulduğ~~a go_re, duAn~a cat ve birçok resimleılc çıkmıştır. 
whille olher· ar~ pla'··n... ldutıdukça ıç.<ı de ıçılece'k, ~atta .re GÖRUŞLER - Adanada çıkan Halk 

~ Bazı çocukalr çal!şırlar iken vaç bulocakt:r. Ne .. Y~zık ~ı ale~?: eYt meomuasmın 3.> inci sayısı ıntı -
diğ~rleri oynarlar. t::rlnr, i!ki elleri boğürlerınde hızı şar et.mi-7tir. 

3. Diğerleri oynaı:ken bazı ço- hüsranı~ seyretmekte &vam ede- DiKMEN - Ankamcl.ı bu isimde 15 
ouklar çalışırlar. cek

1
edir.• gfinlük bu- edebc'ynt, fikir ve san'at 

Tıll - ı. We will not ha.ve our Orhangazi, lJmer Türk- mecmuası intıışaım. başlaınıştı;r. 
meal till s..ı.ıdown. er: HAVACILIK ve SPOC - 15 Hnz,_ 

~. Malik olmı~acağız yemeği - c- 15 senedır rakı içerim. Fa- ran sayısı dolgun mUnder;cn.tta çık -
mi'Z, a kadar .gurup; kat cı.md:ye kadar en kür;ük bir mıştır. . 

3. Gurupa !kadar yemeğimizi 1 zara~nı bile görmedlm. 4 EYf,UL - sıvns Halkavıının~ -

..,. 1 Z ..,. f S M I A•erllıu ltıı Koleji 
ft _ ft : Aruwattcıy. Tel. 36.160 

ORTA KISIDl -
' Robert Kolej ER., E., ., IS MI 
l'btk. Tel 36 ... 3 ! ft ft ft 

LİSE KISM:I 
İngilizce ihzari 11nıflan, Ticaret dersleri, Alınınca ve Fransızca kurları. 

M. -HENaı·s KISMI. Elektrik, makina, nafia mühendisliği mezunları 3458 sau • yılı mehendislik kanunu hükümlerinden i~tifade ederler. 

DERSLER 25 EYLIL PERŞEMBE SABABI BAŞLANACAKTIR. 
K f •• l • • Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 
ayı gun erı • 12 ye kadar, 8 Eylülden itibaren hergün 

KIZ KISMINDA YENi LEYLi TALEBE iÇ!N YER YOKTUR. 
Arzu edenlere Prespe!clüs gönderilir. yemıyece.ğiz. 1nsan zevklerini tatmin eden en lıık mecnıuasıdır, Mayıs sayJS ç ş_ ~----------

When - 1. I~lhoea re~ ~l v~ıta ~khl~ Bin~nale~~ ::·~~~~-~~---~-----~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~-~~~-------------
w\h~n I a:m ti~d. . ya"'ak edilmrsine hiç te taraftar Kocaeli Vilayetinden: 

~. Dinlenceğım ne zamanki ) or reğilmi.> yatı.yet memleket ho.stanesi için 84 ka'lem mua.lece ve levazımı tıbbiye 
ıgwıum. :.:..:.._--~>----- açık e.kslltme suretilc satın alınacaıetır. İhale Temmuzun 21 inci Pnzar_ 

Ceğ3ı.'my. on.ılduğum zaman dinlene- ·ıçk•ı aleyhtarları 0061 günü sant on birde \•iliıyet makamında yapılacaktır. Muh:ımınen be_ 
dell c1205» lıı·u u60n kuruştur. isteklilerin o gün zikredilen saate kadaı' 

ıNot: Good kelimesinden gel.en (Bqtarafı 5 inci gaytada) 0:9011 lira 42 kuruş muvakkat teminat makbuzu veya banka. mektubıle vi. 
zarf welı dir. G$yri kıy:ısidir ve soı.m başka sahalarcıa tel&.fı etmek layet makamına ş~rtname ve 111\ç ve tı!bbi levazım listelerini görmek isti. 
zarf şekilleri !hakkındaki kaidenin mÜ'!r.Bciindür. yenlerin de vilayet memleket hastanesine müracao.tıarı. (5334) 
istisnasıdır. Biız h.er şeyden evvel, cemıyeti 

T ext and translation: korumak ve kurtarmak mecbuxi. 
Some men are in a fıekl and I yctindeyiz. Umunuın sıhhat ve 

tow bo% are with seme goats at ahlakına taalulk eden ışlerde her 
the edgc of it. 1 mahzuru yok etmesini bilen 

The tıoys keep the goats fronı mes'ud ir rejim içinde hulunuyo
the field While the men do füeir ruz 
work. (Adamlar ~e~ini yaparlar- dçki tiryakilerinin serdettikleri 
ken çocuklar keçıieri tarladan U- iddiaları görüyoruz, bin del'eden 
zak tutarlar.) su getinneğe kalkışan bu zevatın 

'Ilhe men get the hard caı th t.ü:tün düşünceleri maalesef pek 
bro.'ken wih their spades. It is cut suG'an... Hiç birinin makul ve 
by bhem sharp ed.ges. maldbul bir JCbe'b göstercı:k:, içk_L 

Tıhe men do tlhek work till they yi müdafaa ettiklerini gormedık 
are tired. (Adamlar yoruluncaya e .gö:-emeyiz de... . . . 
kadar işleri.ni yaparlar cçalışır- Beşeriyete yıll.ardanben . binb~ 
lar.) zarar i.Q{a cdı:!n bır madcl€yı . ~ . 

'Ilhey will have a rest when sen müdafaaya kal~mak. ~mrmı 
the·· are tired, bccause i1 the}' are ni yavrı.rlara süt yenne zchır tav
tired they will not do their work siye etmek gibirir. • 
well. (Yoruldukları zaman isliıa- Kars okuyucularımızdan 
hat edecekler, çüniru yorgun~alar J ktor Behzad: 
i:şlerini iyi yapmıyacaklardır.) 0 j . .. 

1 
. b" 

'"1... d ot have time for c- gkı, gerek cum eı asa ıye. 
nıe men o n erek .. d · · t h.. 

a Jong rest. miz,. g . . se vh~~~ u1:!1~z ıçınfih a 
Th get to the end of ı4.bkar bır ze mı'.r. ınaama az 

Uıeir e~o~::: the farm. (Çıftlik- alın~ıfrı takdirde faydalı tarafları 
tek . . 1 . · ıı. ·..ıh' b't' 1 ol~bılır. • 

ı ış ennı ıuı~.,ır zaınan ı ıre • ı [Hatta biz hekimler b~le; baza~ 
mezler.) hast::ılarımıza içkiyi tavsıye ettı-

Horscs ~e the ~cıugh oYer ı ğimiz de vaki<lir.J 
th1s great fıeld. hı same places Fakat bu tavsiye çok istisnai 
oı!ıer animvals g1ve help in the hallerde vukubu1u:..· ve Q da çok 
fiels az olmak şartile... . 

Plouclıs do the ~ork of a gr~at İçkiye alışmamak, onun .. tırya-
number of men wıtıh spades. (Sa- kisi olmamak cidden mustesna 
pan, bırçok adamın küreklerle bir azim ve iradeye dayanır. . O. 
yapacağı ışi yaparlar.) nun ic;rlndir ki, bn maddeyi ağıza 

'.Vhe lıne whiıclı is "-lt by the almamak, çeşnisini t::ıtma.-rıak da
hauds of tht.: man keep ~he plo~glı ha doğruour. 
stratghl the plou,ga ı~ str::ı~ght tçki sade onu kullanan ş-ahs~ 
whıle the horscs go .forward. 'lhey ..ıeğil kendisinden gelecek . ne.sl~ 
will take tne plough auoss the rle tahrib edeı. Bu takdirde ıçkıyı 
fıeld tıll they get to t:he edge. . cemi~tin, hayaUyetıın korkunç 

Then h<?y will go acro.;s ıt lbir düşman telfıkki etmek icab 
agwin t.he apposite way. (Sonra eder. 

aksı ıstıkamett~ .?n.~ tekr;.r bll' b::ı~ Onu ıll.ethangi bir yasakla orta-
tan bir başa .gotururler.) d.an lk.alıdnrılmaga imkan yoktur, lç-

Ewy time they go across ~e k!nln lnsanlar ve cemiyet içın ne 
fr I<i they make . ano.L'ıer .l~ııe. ı:ara.rlı lbir mayi oldtı.ğull'll ınuhte
\!arl~y: her katedışlerınde dig~r lif propa;gandalarl:ı halka :zah €.t-
bır çı~ yaparlar.) mcık -c bir nevi içki mücadelP.si 

Then the carth is well broken a.b. !
1
. . 

. . Se ~ ("' yap ı ır.z. 
tihc men wıll put ;n e .... s. .ı ?.P:.a- Billha.ssa hekimler tarafından 
rak iyice kırıldıgı zaman (surul. içkin:n yaptığı koti.ılüklcr halka 
düğü zaman) adamlar tohumlan ve ibi!hassa gençlere konf~ranslar. 
koya::aklar cckecelcr. ) la devamlı bir surette telkin edil-

Men get tired, but plou@i ne-
d 1 1 melidir.• 

v.er ıget tired. (A am ar yoru ur, ============= 
fakat sapanlar hi.Çbir zaman YO- text: 
rulmaz.) Some men do work wirlh 

Küçük tasarruf he~apla. .. ı 1941 iKRAMiYE PLANI 
Ke.§tde:er: t Şubat, 2 Mayıs, ı AğııaCx>.>, 3 İltinclteşrin 

tarihlerinde yapılı.r. 

1941 ikramiyeleri 

Muhanunen bedeli 2'2900 lira olan ve işlet.menin bir senelik ihtiyacına 
tekabül eden 120 ton .:nikdarında döküm iŞc ka.pnh zarf wulile eksiltme_ 

ye çılı:arılmı.ştır. . . 'etm b ' 
Münakasa 17/7/9ıtl Pet"Şembe günü saat 1'1 de Sirkecıde 9. ~ e ı.. 

nasında. AE komisyonu taı·afından yapılacaktır, 
İsteklilerin ayni gün ve ı&aat 10 _ a kadar kanuni vesaik ve 17!7.5 lira 

teminatı lhtiVa edecek olan kapalı zarflarını konı.i.ısyona. vermeleri la -

zı:;~~ıameler paras121 olarak: komisyondan verilmektedir. c5172• 

Exercise I: spades in thcse fields -- oıyer Beyoğlu Birinci Sulh Hakimli- ZAYİ - Ça.p:ı Kız Ortaokulundan 
IBoşlı.cldan doldurunuz: men do work wirth. ploughs in ğinden: 3m den a1dı.tım 174. numaralı hüvi_ 
1. Boys who do muoh work ha. thosc :fields. -- we have rain Fehmi Ahsen önerin ma.hkcmeına- yet varaka.mı z:ı.yi ettim. Yeııislni 

ve tiltle -- fon play. it will make ~e ~th weth. Eartlı de 41/1566 numara ile Fııtıhte Sar.aç_ çıkaracağımdan uklsınin hükmü kal 
2. -- do tihe workı of spaoes. is soft - ıt ıs wct. T. e meı1 hanebaşındo. Nefer se>kagında 14 nu_ 
3. Horses do work - ttıey will go w go wirth the plougls mnrah !hanede otuıan Salim ve Ko.d _ mamı.ştır. 

take a ---- aaross aı field. across the fields -- the earth rıye ıılcyhine açt1ğı ıılo.caı.z dnvasın _ 
4. The stra'ght lines -- the is soft and wet. The Horses wıll dan dcfuı.yı mıiddeinlcyhlere yapılan 

Çapa Kız Ortaokulu 
Mükerrem Çeçev 

the fie1d aret.he of the ıgo forward across he fields - tebligatta kendtlerının bir semti meç .................................................. .. 
plou:gh. the menthe men keep tihe ploughs hule giWklerl a.ulaşılnıış oiduğunda.n Son Posta Matbaası: 

'llh~ awner of Che form is angry strai@ht. Plauıghs -- get tı.red haklarında 15 gün znrfındn itiraz ho.k 
-- t.h<! men do not. db th~ır -- the fields are ready the lan obnak üzere ılô.nen tebligat icra- Neşriya.ı Müdürü: seıım Ragıp Emeç 
wor1< - . men and women will put the :una ko.rar verılmı.ştir. 4/7/9H işbu . ım.i· 

8 
Ragıp EMEÇ 

E:rcrci.se 11 - Pu.ı ctill•, ~ne- seeds in. The p!ants wıll not ca- da.-vada adli müzaheret karan vo.ı· • SAB~BL · · 
ver .. , cw1ıile• or c.when. in tlı.is me of - the warm weather. dır. A. Ekrem O'ŞAKLiaiL 

MAHDUT MESULİYETLi ----•, 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Müessesemiz idare Meı kezi 7 Temmuz 1941 Pazartesi günün • 

den itibaren Tavşanlıya nakledilmiıı olacağından, bu tarihten itiba
ren Müessesemizle vaki olacak bilumum muamelat ve muhaberauo 
aşağıdaki yeni adresimize tevcih olunması ilan 'olunur. 

Mektub adresi: 
Mahdud Mes0 uÜyetli Garb Linyitleri l~letmesi - Tavşanlı 

Telgr f adresi: Linyit - Tavşanlı 

Hava Gedikli Namzetlerine 

Gedikli namzedlerinden 338 doğumlu olup evrıı.kları tamamlanm~ ._ 
!anlar 7/Temmuz/ 941 tarihınde so>kedllcceklerlnden bunların Pazarte · 
günu saat 8 sekiıde Kurumda bulunmaları ilim olunur. c5447ıı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
1turuıuo '4U'ihl: ıe88 

100.000.000 TUrk Liralı 
Şubt " aJam adedi: 2G5 

Zirai T8 tiearl bu naTi banka muameıeı .. 

Sirur. Banıruında kumbaralı " thbaraıa ıaaa.rruı besabıarındt 
enu 50 lirası bulunanlara •n•d• t det& çekilecek kur'a ile &f&tı • 
4&.ki pllna ıöre ikramiye daiıt.ııacut.ar. 

4 Adet 

4 " 
4 " 

40 " 
100 " 
120 " 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 .. 
250 " 1,00() " 100 " 4,00J " 50 " 5,000 " 40 " 4,80J " 20 .. 3,2JJ ,, 

.. ş~ 
Dıkkat: Hesablanndaki paralar bir sene l~inde 50 liradan aş 

\60 

cUifmiyenlere ikramiye çıktığı takdir.de cı;, 20 !azla&le verilecekt&r. 
Kur'nlo.r senede 4 de'fa, 11 Mart. ıı ~an, 11 Eylül, 11 :aırı:ı

ci KO.Uun tarihlerinde çekLlecekt ~. 


