
HALKIN GÖZO 

~ALKIN KULA~I 

HAL KIN O 1 L 1 
~~============================== 
Sene 11 - No. 3930 Yazı itleri telefonu: 20203 

Bu sabahki 
A 4p 4 - .. ~ 

haberler 
StaiiD battı 
rarıldı mı? 

Havas ajansına göre 
şark cephesinde 

vaziyet 
dRi~a körfezinde ~ir 
enız muharebesi oldu 

Şimalde Alman ileri 
hareketi yavaşladı 

lALI 8 TEMMUZ 1941 

:Alman kuvvetlerinin m.otöttü vasıtalarla nakli 

tl'ttıyışi,. 8 (A.A.) - Havas asker!] Bu sabahki 1 
f.rUıd ~ıri bitdıriyor: Şark cephe-
1ka~ ihıllha.ssa ~ğıdaki üç mmta. 

R ada Alman Başvekilin son usy . nutkunun akisleri 
Yan muharebeler şiddetıe cere- sovyet 

1 
et1Uektedir. 

teı· - Divına mıntakası., 2 - Be. 
lıtıı~a hlmtakası, 3 - Daha ce. ğ 
tnL.ıll a Novograd _ VoUnsk. Bu son te bil 1 
t~ oı~k~da Almanların ilerlemek.. 

paraşütçülerı devam ediyor 

mühim rol oynuyor Siyasetimiz 

o 

İdare .i,leri telefonu: 20203 

, r·························-·-·-·· .... ··-···· ........................ ·--····-···-····-····, 

1 Antalya ön~nde 1 

1 berhava edılen ! 
1 E 

1 Fransız vapuru 
1 Btik'iimetimiz, İngiltere 
· ~htikômetini protesto ett~ 

r 

Tayyarelerden atılan bombalarla Antalya i1 

liman tesisatında da hasarlar vukua geldi ~ 

Ankara 7 (A.A.) - Haber lunan 280 kişiden 160 ı kurtarı. i 
·aldığımıza göre, geçen Cumar. !arak saıhile ç-ıkarılmı.ş ve fakat ! 
tesi günü lt'ranı:.ız bandırası aL ounl.aı;d'an !) i ölmüştür. 15 i ya. ~ 
tında seyretm.ekte olan Saint - ralı olarak hastaneye kaldırıl _ ! 
Didier vapuru, Türk kara suları mıştır. 1

1 haricinıdıe İngiliz tayyarelerinin 
hüıcumlarına maruz kalmış ve Tayyarelerden atılan torpil. i 

!erle Antaiya limanı tesi~atında ! 
Antalya lim1nının önüne geldi- • 
ği vakit tayyarelerden atılan bazı hasar vukua gelın.i§ ise de İ 
1lci, ıtorpille berhava cr.iilmiş _ nıüıfusca zayiat olmamıştır. ı 
tir. Türk hükumeti, kara. sula -1 

Bu vapurda 205 i er, 3-t ü rında vukubulan bu had;seden 1 
eııbaş. 25 i sül>ay ve 16 sı vapur dolayı İngiltere hüik.t'.lme1ini pro-( 
mürettebatı olarak meYcud bu. testo etmiştir. J 

\. ........................................................ _ .. ı .......................................... [Ih ~kları bildirilmektedir. 

erJ, ~ı:1ınden gelen ve henüz teyid Her tarafta çok 
ll1aını ~Yen bazı haberlere göre Al. 

Ve arın Stalin hattını yardıklan •dd ıı· h b 1 ıea!~1'de J_:tomir ve Kiyef isti. ŞI e 1 mu are e er 

Yakında planörlerle · blt'iill 
Almanların kütle S • d j [D .. .. . J 
halinde paraşütçü dbyada · urıye e uşunceler 

indirmesi muhtemel baAe&IJlfGr muharebeler Türk namına ve trı~kı· ~~de ıledeJıklerı hildiril-

1 ~ e ır. Buna karşı Divina mın- Q uyor 
k asıırıd AL l&ttı a manlarm sahilin sağ 

V1I devam ediyor Türk için ... 
\raif'f~~ sa.ğlanıca yerle.şmeğe mu. 
dır <>laano.dıklan sanılmakta.. 

~l'~~~ttı~bh,,saöilin sol kısmına 
Bı erı tahmın edilmektedır. 

~be~rezi~a ınıntaka.sında nıuha.. 
dır er şıdtlet~ dnram etmekte. 

Sovyetler Alman 
hücumlarına karşı 

mukavemet ettiklerini 
bildiriyorlar 

ll"ı:u~o~~ıt°'a: - Vol"nsk cenubunda Moskova, 3 (Radyo) - Sovyet 
tı.ı k~a~i ~::r·t~D.ziyetinde şaya. istiihba.raıt bürosu tarafından bu 

1 ıemektedır~ ddül müşahede sabah neşradilen harb tebliği: ı 
Bu'la:ııvıinada 7 Temmuz günü devamınca, Os. 

Pravda, «Nazizmi mah • 
vetmelı ve insaniyeti kur
tarmak vazifesi bize düı-

mliıtiir» eliyor 

Moskova 7 (;\._A.) - Sov
yet hatlar ı nın arkasında, bir 
taraftan boz~uncu nazi para. 
şütçüleci ve djğer taraftan 
Savyet a"kerleri. sivil müda • 
faa teşkilatı ve nihayet sivil 
halk arasında mütemadi bir 
mücadele cereyan etmektedir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) ~-taatı Çerno~' , Runıe~ - Macar trov, Polotsk, Lepel, Bobruisk, · 
d{:tırniş olan ·{ç1

'.
1 zaptıle netice. Novogrıad.Volinsk, Podolsk istika. 

~an ~ltn->k: er.ı hareketle!""inde metlerinde ~iddetli muharebeler .~~..ı:'. 
RJıga k'· ~_. ·:dırler. cereyan elmtştir. . 

~\1oırnuşı.,:1c~ınde bır aeniz har. şim.aı cephesinde, birçok nok.. (Al mania ra göre:) 
~ ıaınu-ı~ ·.

1 
11 harb Sov•ret ta·:ı- ta}artdla hududumu;:u tecavüz e -

" l!Ct ·~· • ı e \ı . . - ç • nı.ıu~ g~lllileı·i a~ man marn tara- derek topraklarımıza gi.ren düş.. e•novıç 
Ş bur. asında vukuhul .. mana karşı ı1ıddetli muharebeler A 

ıtı .. "~a}de ger verilmekıtedir. 1 1 d • 
'kı~kıulıaıta rn:.ıru~ hizmetler·nae , .. Ostrov ~~il~~met~nde ordumuz, •ga e ıldl 
dl . atı ıhal'ekat d kalan Alman dıuşmamn buyuk rmıktarda motör. T 1 

r~nıelkted·r. ırı •l Yavcışlam2 bıL ~Ü kuıvrvıe:leri~e ~ıarbedc:e~, bu Lenı·n 1 •ada 
u llUlltakad ıtU\"\•eıtlerın şımalı şarki ıstıkame. .-

~la1t1n gerı ;. Sovyet!cr, AI- tine geçmEsine manı olmu~tur. 
ar evııenıektedi f~~tlerinı sekte- - . Botot.<Jk . i~tikamet111ae. şimali ı·A7 km var 

. ~ Dıına neıh.:ın:ın şarkına geçmeğe .. • 
Macarl . çalı.şan dıuşmanın bu hareketi a. 

p ar ilerliyorlar kamete uğratılmış.t:r. Bu mınta. 
b~y~e, 8 (ı\.A.) _ • 'icada şiddetli mu•harebelcr inkişaf 

5 
n 'toblıği: Erkanı har- etmekıtedir. Kıt'alarımız mevzile. 

Car ;e 6 1'enırnuz .. rini aynen muhafaza etmektedir .. 
r ~tlerı d.: gllnlerınde Ma- ler. 
b~ va.~ oıc:Jmanın cenahla.. Lepel istikametinde şiddetli 
ır huıouırn ~u Ç<>k · d ' tr "~t dl Yar 1 .. u tardetnı · 

1 
.şı. ue- ı muharebeler cereyan ctıne6. e r. 

Stalin hattında 
Almanların eline 
geçen _!!!evziler 

9dk. ~ eı:rnız kara k~ erdır. Tay~ Bobruisk istikametinde düşman 
tıııuşı ~~ir YaI'chrnla ~etlerimi-le birçok ndktalarda Dinyeper nelı- !Berlin 7 (A.A.) - Alman ordu-'}(·:1 ıır. r a bulun. rini geçmeğe teşebbüs etmiş ise 1arı fba.Şkuman<lanlığının tebliği: 
Ywnr!~ı~~eızrn. Dkinyester sah'li (Devamı 3 üncü ~·~~ __ ..-.. ~evamı 3 üncü sayfada) 
........_ e tef.lir .. bo_ ~47.-r• ..-c Askeri vaziyet :::J Hüküm9inl9rıtezi 

Mosknvadan 
G~~kiye naklediliycr 

Stalin battı onnndeki 
yeni muharebeler te Sov';~~ad~l gelen hab,-rlere gö

bır ehe : man harek<itı btiyiik 
edilnıek~~Yet ve alaka ile takib 
leıı. b· edır. Vaşıngtondan k" A . • d J • • fh } 
ltetler ıre/~lgr:<ıfl ı Amerikanın ç~o~ - iman - Jngilİz mÜca e esının SOn Sa a arı 
~ak haz~~1.ı~ın d ~10bskovayı b1rak ~ ve Suriyedeki vaziyet 
'-lJlrn, t g-n a ulunmı:ısı emr 

htı te~b Tetgnfta bunun hir iht~- Yazan.· Emeklı· •eneral ][ 
hın ır olduğu uyrıca ita, • D ... 

u tur. c o- . 
[) Almanyq· :ı.·e miıttcf klcri ile lunduğu 6 T~mm•ız tarihli Alman 

Ver 1 1 
rb~nrhlftba'"l Macar ordu •mun Sovyetlef'"cıf'tır;tı:lcfoki ~'·bin baş _ tebliğinde bildirilmıştir. 

J>a ır n .. S 1 . . . ' " ~-~ S , , tnı U er0 gorc, ovydler aııgıcındani)er[ Alınanla.ruf Şov _ 7 Temmuz t::ıdhlı Rus teblığin. 
,_; ok,. nv ra l\~rınk arku ın~aki yetlerden al iıkıı:ırı. esırlc'e-· tı&di _ de ise, 6 Tcmmulda ş;malden CC'-
'lll • eya .vıo ovada 400 · · ' ı~1°rn re "d · n ı nnı yuvarlak hesab 3{)0,00fr·e ba~ nuba doğru Ostrov, Disna, Lepe!, 

Başvekil nutkunu sôyler1;en 
Ba~vek..il Dr. Refik Saydam'tn 

Millet Meclisinde Türk siyaseti hak
k~nda. söylemi, olduğu nutuk bü • 

(Devamı 2· nci sayfada) 

"Son Posta,, da= çok 
şayanı dikkat bir 
: yazı silsilesi 

Napolyonon 
Moskova 
seferi· 

1812ile1941 
arasındaki 

benzerlikler 
Son zamanlarda 

bulunup neşredilen 
yeni vesikalar 

Bugün 

İkinci sayfada 
okuyunuz! t "'lltın 1 

1 
rıh c bµluna:l Corki . liğ oldugu ve ar ık c€!phenm bir BoriSm mın~akah11·ıntla boz. !arı 

h 1 az rlıkları bil 1 i c>~~. • d , ı . (Rad ,m .ş. ~.W>- Y r erın " mu.h(\:rflpt>1C'rın St.a Sovyet k t'alarınm mukahıl taar. l 
yo gaze.esı) lın hattına ~{a i?ı yapılmu..kta bu - (Arkası sayfa S sütun 1 de) '----·-------...,,,, 

e Vişi, 8 (A.A.) - 7 Temmuz ak.. Demokrasi için: 
şamına aid resmi tebliğ: - Halle namına, halk için, halk 
_ Sur]ıyedeki vaziyette ehemmi. idare6i derler 
yetli lbir değiş"klik yoktur. İngi. Gerçekten öyle olup olmadıtw 
~izler, Damur mmta'kasında iid. üzeri~de d~ünmek ~ü.~nkündür. 
~etli bir nÜCUmda bulunmuşlar. • ~at.de~~ .me:r16'<e.t~':"-~IZ besablDll 
dıır. Kııtaaıtımız şecaatle mukave. b1r i.kın~ısını eklıyebılı.~ız:. • .. me etm.clctedirler. l\foharebe son . - !urk namına, Turk ıçm, Turk 

derecede şıddetli olmuştur. Bir ıdart etsı. b d k''- d b go"nı-yor 
l . ıt ı.. •• dd"d' .. ğ.. f e u a ı,.;a a unu ' 
eJyon aıvttru mutC'a ı go us b d b .. yle ,ıdugu-nu her 

~;;,;;., J 1 ;ı.. l k unu uyuyor, o 
~\S,.....,e çarpışma arc.:a uu unara bir.ırıiz ayrı ayrı içimizde hissedl • 
biihrutsa temayüz ~tmiştir. Diğer yoruz. 
mıınta'k.:alard'1 kayda değer bir şey Ezelden başlıyan Tı.irk tarihi 

~4;~.~=-·•u••••••H•••••••••••••••••••••••••••••••••~!!~~ .. ;.~~=•••••••••••••••H•n•H•~: •• ~ .. •••• 

"Refah,, kurbanlarını don 
hazin merasimle andık 
Deniz komutanlığında ve 

Sarıyerdeki heyecanlı merasim 
Bir deniz sübayımız söylediği nutukta: 
"Kalblerimizi yakan bu büyük ıztırabı 

hiçbir zaman unutmıyacağız,, dedi 
(Yazısmı 7 inci sayfan:n 5 int:i sütununda bulacaksmız] 

• 
• 
• 

- Bu lük$ apartımanın altıncla 
durmuyor mu?. 

- Ne münasebet# ~ da lülu# öteki de. .. 



2 Sayfa SON POSTA Temmuz 8 



SON POSTA: _, ~ ·--r- ..,.._ ~~-- -~ ·----- Sayfa 3 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Baberleri 
c Sovyet tebliöi ) 1 Ankara dil tarih ve coğrafya ır·T-··:·· .. k··-......................... :·11 
1ı1Bakovına " .' ur gramen ı . 
.. Ostrovda fakultesme taarruz eden Gr~~eri~in kaide· 

hk " ld lerını tesbıt edecek Sovyet Rusya, abhtftlr. Sovyetler lıüklımeti, 

t zl U en Ç m a Um O U bu nobıile Japonya dan, Alm•n • aarra ar komisyon dün n ~hayat Japonyayı Rus lwbi brfuınd•ki vaziyetinin 

d k k 
kat'i bir nellikle beyan edilmesini 

Merkez mıntakasın
da şiddetli bir tank 
muharebesi başladı 

toplan 1 açı OnUŞmıya iatemekı!.edir. Bunun manaaı şudur: 
Aııkara 7 (Hususi) - Dil, ta- çekilen ıheycti hôlkime, bir müd- davet attı" Bitaraf m.ısın, yo.lı:sa diifman nu? 

rih ve ~atya fakültesi binası - det sonra verdiği: kararı tefhim Ankara 7 (Hususi) - Türk. Sovyet bükümetinin Uzaktarkta 
nın caım.lannı kııımak suretile lZ- etmiştir. Bu karara göre; maznu- gramerinin .. kaidelerini tayin Yazan: s~ıim Ragıp Em·~ mühim bir ordusu vardır. Şimdiye 
rar ve !kendi3ini yakalamak ü:zree nun bdkçİyi _yarala~a~ su_çundan ve be:Sbit edecek komis-yon, kadar elde mevcud maltımata gö. 
tak'ib eden bekçi Murtazayı ~layı evv-elk• ?ıahkunuyetı nazan Maarif Vekilı Hasan Ali Yü _ S o~et Rusya - ~\:manya bar. re, Ruayanın Aaya toprakları ikh -
öldürmeğe te ·cbbtis etmekten ~~a .. alınaraK 2 .sene 12 ay 8 : celin reislığınde toplanmıştır. bıA karJısındıı mii»takbel du • saden o suretle ciha.zlandırılmıttır 
maznun Sadettin Ha?..erin muha _ gun ımuddetle hapsme ve 110 ku- Vekiıl., kom;syonun toplanma _ nanu alika uyandır•n m~leket - ki bu ordu kendi kendine yeter bir 

~.ınr ?5 ı· h f'f ,.ı_ }" • lerden biri de bilhassa Japo. ny. a ot halde L __ 1u~aktad1r Fa'-a~. mu -
ı.......---· e bu ·· t 15 d - ruş -"b-• w ıra a 1 para ce - sına nelM:n uzum hasıl oldu _ __,_... _ _ı DUi " A=ı~ın gun saa e agır- ~lr. Japonyanın vaz.ıyetı bak-. anam Alman kuvvctlerı· kar,ısında 

•"'--'---a 7 (A.A.'> - R ......... i __ ıı...1 _ • d d · -..ı· z.a.sına mahkumivetınc hükmolun- gu· nu etraflı bı·r surette 1·z~'ı.. ,_ nc:l L __ ı_ __ ~ ~.. ce~ . .ıı1ıttı1U\.emesın e evam t..-uıl.: muştur. Ayrıca ·sadettin, yaralı etmiş. dilimiZ'ln tabi olduğ~ aı a ~-:nen b .. ~erak_m .hellı Sovyet Rusyanın Asyadaki kendi 
6 Temmuzda Ostro'l, Novo,.,,_.:ı mişüı". Maı:nun ve avukatının ımu- bekçiye 200 lira tazminat verecek- ıkaıdeleri ~bit !.iizum nu te- bqlı sebebi,. bu de.v~etin l?lıltcre 1· kuvvetlerinden bir kı&mını Avru • 

5'1' .... dlaf'aalar ve Amerika ıLe Pasıfik ve Çin me - 1a harekat saba.sına nakletmek ih. 
\><! PO'lotSe nuntikalannda kuv _ mı mütcakib müzakereye tir. barüız eUirerek n~nak~aya selelerinden dolayı esull bir "'1'e~- tiyaa hasıl olabilir veya olmu§tur. 
~ Alman zrrblı birHkle- muih~ tarafların münakaşa le ~idil" .. Ay~ıc~ ~1!1'an BunlUl yapılabilmesi için Japonya • 
~-~ geniş mikyasta mu _ •ımanla•a Bu sab ~bkl ; ne tayin edıleccğin~ ilave ey _ ya ile de askerı ve sıyası bır ıttifakı mn müstıılcbel durumunun bilinnıe-
~r otnuıştur. ft -- A Si: : lemiŞtlr. Tahsin B1ngu-0ğlu ta- b~l~tdır. Il~ h.~ğl~~tı, o~u, ai lllnndır. Şayed Japonya , Sov • 
~ nuntakasında şiddetli • • rafından yaptlan bir ankete Mihvenn esaalJ hır ruknu nıevkiın.. yet Ruqanın bu sualine açık müa. 
~ mukabil taarruza geçen kıt'a.. gore •• Sov•et i gelen cevablar etrafında iza - de tutmaktadır. .• . b,-t bir cevab verirse Sovyet Rusya 
~!Z d\.Şmana ağır zayiat ver- .J ! hat vermtş, kom~yonun üç e- . Jap~yanın ~ıtere ve A~eı-ilca için ~ib olunacak hareket tarzı 
~- Muhare'bcler tdevam fBa.$tarafı 1 inci saufarfa.l tebıı• ğı• saslı mesele ile meşgul olaca- ~e ı:aaifi;. ~e ~~n °teselelerındt~ sarih ve basittit". Verilecek ccvab 
''kıtedir ğını anlatmı~tır. İmla mese _ 0

• yı aanı ır an qamamu 1 • menfi veya menfilik ifade eden 
· Besarabyada Alman ve Humen ..,. halinde ~· Avnıp~ harbı kaçamaklı bir karyılık oluraa 0 ı:a-

ft..~ mınt~sında Kwılor .- kıt'a!an dılışmanın mukab:ı to.ar - leSi, gramer terimlcıri mesele- kartıaında onun ötedenb_;rı muba. mao meaele çataıı.,,ır. Çünkü bu 
~ biıt· mukabıl marnızu nctı- ruıılannı tarciettikten sonra iler - (8aftarafı 1 inci sayfada) si, dilimizin i.n.şası mesel"si... faza edegelmekte oldugu durumu takdirde Sovyet Rusyanın Uzalct:ırk 
~~e tıaren büyük bir ta_nk .~'u- lemeğe devam elilnekıtedirler. de, lbi.i'yıi1k myinl vererek her nok- Vekil. münakaşaların müın. üzerinde esaslı bir. t~ yap~•ı- ordusundan Avru;>a mıntakasında 
~ oereyan etmektedır. Oğ - Bukov.ina mıniakasında Rumen tada hareket üssüııe donmeğe ıc- kıün olduğu kadar objdMif oL tır. Bumm sebebını. Amenkanın istifade imkanları zayıflar• belki 
ı.,:.n soımı St>vyet kıt'aları _Bu - ht'aları ve bu mıntakanın şimalı bar edilmiştir. m<lk suretlle devamını tc~n- ~ etmekte olan ~at_tı .h~eke -

1 

büsbütün kabil olmaz. Jap~vanın 
uıa mınta~•sınd_a muk"abııl ta~ garıbiısinde Macar kıt'alarıı Din Novqgrad - Volinsk istikame- ni etmiştir. ~ k~ya matuf brr ıhhyat t~- Sovyet Rusyaya vereceği cevabın 
~ geQım:şl~rdtr. D~~anın ~ter nehrinin yu'karı nıecrasm; tinde ood.Ularıkmıı.: d~şm1 anın bü. '-·---··········-··--····· .. ········"" ~~-t~~~eı- çlodktur •. Hakih - uyandırdığı hüy\!k l\laka iıte bun. 
ı:~ nehrmı geçqne'k ıçın yap varmışlradır. Çernoviç işgal edil- vıük ıımkıtarrla i motör ü kuvvet- s • ~·ID ne. ~e o uğ~ ~ c - dan dolayıdır. Bu karşılık, aglt-bi 
~ bıü:L'tin taarruzlar akim .kal - .,.,;~ir. 6 İcrinin .tlerleyişine rnirni olmak- u•ı•ede nu.z kat'iyetle malUm değıldır. Bu ihtimal İn6i)tere ve Amer"kanın 
~ ··~· t :i r fi J izahı, varid ve galib bir ihtimal o -~l durumları İçin de busu 

~,,:· Ga1içyada Serctbin ilerisindt.40 a: 
1 L..~- • k ~ mütalea ebnek ıimdilik en li bir ehemm"ıy ... ·ı~·de ed-e··1 ·, : 

''l'O. ~rodl mıntakasında Alnıafl c,,....Jkede cfü """nın taı...:JL..ı·ne deva•n P_odor..'il\. ısti amelin~ çok şid. 1 t d - ...... .... ... .... ~ •. - ""t'... ••&a all.U./ ı ..ı l --..il.. ~ le k vaz 'I ognı bir hareket tarzıdır. çin onların tehalülcl;: ı"nt=· .. rı da 

1 
..... 1.'0NÜ: birrkleri p.-.... ·et mevzi~ cdilm~-..J,_ Pri t bat k1 kl u et ı ııuuıııarts'Je r cereyan etm~ - F-._ Jap Alm R .. ....... .._. '-"'""v' ~·~ pe a ı arı - --.t onyanın an - wı L-" _ _. _ _ 1·ı~ ı:... 
"''l~ taarruz ctmi..ıerdır Kıt'ala- .L ...: ...... ..,;ı·...:ı Al d n iedir. Haıtt.ı ri:c'aii ltesılen bit' düş.. ihtilifl •----· d · · t ·ı PUl1QAl1 ten ge..,.or. l'ıı\ı i' · nm 'i""•-•lnı.ı.e man or usunu L..11.... kA- .1 'mh d 'L ıuuy..,..n i\ vazıyeti ngı tere < _ f1) 

ı.z anudanc çarpışma'ktadırlar. ıbirlik~i ilerlemekte. Dinyeper m~n. ~ru wıı: en 1 a e ı Kalhire 7 (A.A.) ·- Rovter a - ve Amerika ile olan münaaebetleri. _;6/il'H Ut::.a. '- fi,H,_" 9 
Deniz kuvvetleri arasında ve Dviınanın yukarı me.:rası isti _ miştir. jansımn verdıği mahimata göre ne pek benzemez. Çünkü bu husu- 9 ,. 

t Sovyet _ Alman deniz hareka - k t • d ~ed r;lrpıc:... 7 Tem:m.uz devamınca havn ·· u.J:k lw l H 40 k "l siyef.i doğur-. ~b, Mihverin la-
~ıtda Yeni hir hadise kaydedilmiş- aıme ın e uzanar. 00r-" e r- ~ 'lruwvet1oeriımız darbekrini, bilhas- muvı.=.ı vvet er umsn 

1 0
- al komünist aleyhtarı bir Jiyaset ta- Rusyada Alnı ~r. D" Q d' . R' k.. m~tllıırlar. .,ı;;c.m t·· l " k tl · m-"'tı..., ~af"'•ie bır noktaya gel kib • .1.....1· -' d n f • orıt .:><>vyet ıstroyen ıgn or A:lanıı. ~i'ı 

1
• 0 . k t'alar sa .... ~ .. anın mo or 'l' uvve erme '- .... ........... " ' - e,."""ıği sınuar a Almanya ve 

r~e AJ.man deniz kuvvetlerine h ~; l' r;;;n ıyn 'b' 
1 

d ı - ve lhıava meydanlarına Wksif et- mişlerdir. Ayni ajansa göre bü - balya ile anlaıarak aatikomintern 
~:::ı,,B~i Sovyet distT?yeri baclt- ~:ı ~lr 1 mucı ınce e miŞtir. yülk İngiliz kuvvetle r i S.'.lhil :mırı.. pakta dahil bulıınrnu~ ohnıuıdır. paraşütçL r l 
rna.~ ır Alman deruzaltısı a · . .. .. Çemoviç hunamen tahrib edildi . . Abnanyanın Sovyet Rusya ile ma -

'"'"ilanı\. h• nıştır. Alım.an tayyar-elen Pazar gunu BMk 8 ' A A) Al talkasında serı terakkıler kaydet - bud Moskova mi.sakını imzalaması (Baftarafı t inci sayfada) 
• .lü~n•un bi~'- tanklarını zırhlı u reş l · · - man • _,_.._...ıı:_ · \ T f l · k (Radyo gazetesı) ... .....,....~ ~':1.~r... • • Rwnen kıt"aları tarafından İşgal ffi~""'-Llll· üzerme ha pakt, o zaman, amelden azi e en, müna alfttı bozmak, 

~ kamyoniannı ımh~ e-l;nı:Ş'lcr, Sov- edilmiş olan Çemoviç şehrinin ge- Vqi kuvvetleıinin tebliği salat ohnu§tu. Fnkat Japonyanın benzin depoiannı berhava etmek 
"l •• ~ 1bmarya1;8n~ı ıışe y,aramryacak rek topçu ateşinin tesiıile gerekse Vidhıy 7 (A.A.) _ ::>uriye hare- Mihverle olan 5tkı münasebeti de- ve Alman bombardıman tayyare -

.. . · fn ps,, 8 QOr8 . getınn:ışler, bır~ tren - ric" attan evvel Sovyet kıtaatı ta ra- vam ettiği ,..lh; l-Piı.hare, bu aılla.t - lerine işaretler vererek bunları he- · .,. k \,,,,..; J.l h d 1 k~tı lha'kıkında dün akşam neşredi- bu ·· d 1 d b" d fl · d k l " I ı ur ye ve Fransa ...... ~ ~ a:ı:· ce~ ane po arını fından yapılan zararlar neticesinde ' uç ev et arasın a ır itti- e enne var ırmn · o an ·'-" man 
~ clımışlerdır tamanıen tahrih edihniıt olmnSln _ len Fransız tcbliğı: fakname ı e bustnitun teyid olun - rnnaşütçüleri ekseriya küçuk r.rup-

,, ru·· rk Fransız ede~u~~~~~ ~=~~a ~~a~ dan korkulm~ktadlr. Sw-iye çölü ne ve Surı)enin şi - ~ur~ırada, Japonya da, Sovyet ~ı:~:deb~:ıTa~~t~:~;n B~1~::1nı, 
- tah'kem mevzilerine karşı da hava Am er ·ıka de . mali şatki bölgesine gırmi.ş olan Rusya ile bir d<>&ıluk: muahedesi ak- bazııları da Kı.zılordu üniformaları 

haı. h d . ,. t iaarnıızlan yap•lmıştır. nız zu<ılı ve motö:-Iii kolların ekse - ........... Japon ı..-.n<;,e ""'"'"m giymclde ve h,men hep•i ..... ko. 

~flla e 881 mer ıye • ta!~:a b~~~~i~u;m;~:~n~~~ kuvvetleri izlandada ~~~mı~:~u::;~arıku~;e~:~:i: ~::::c::s~~!:"'8b~ n~~:~d~~irin, Pazar günü Jzvd-

t b kt d k:ınd d
.. k • ı... ı.. .- ı.. , Iİyui Ve!ikanın imzası üzerinden tiya gazete"inde netrettiği bir ya -e u unma a ır a ~n .ıt cilurını •ıvmvar- Nevyork. 7 (A.A.) - B. Ruz - kı: ala:ının mu~avemetı say:sinde fazla zaman geçmeye vakit kalma. zıda diyor ki: 

17 dıman etmışıerdrr. . . velt kıongreye bir mesaj göndere.. 'l'üı :llmU!l', Deyrızor ve Telalloyu da.o Rus _ Alman harbi vulı:ua gel- Pa.ra,ütçülere karşı ıkul'anılan 
l . 'lBombarttıman tayyarelerı. ı~e rek iı!landa ba,wkilile yaptığı bir henıürı geçememiştir. Yalnız bir _ miftir. Sovyet usulleri, nazilerin geçen ae-

;yon 1 (AA.) - Ofi: ~e.bombarSov<!tma~.~ayyare~eTı Fuı anlaşıma nwdbince Aıneri!an bt' _ kaç anüfre-.re, daha ileriye yürü _ Bu vaziyet önünde, bütün dün • ne Holandadaki .;•rprizlerine mani 
~e Temp5 gazetesi, baımıtkak - limdıya - yet :ıııududu cıvarm - alannın buııün lzlandaya muvasalat _ . . ya, Japonyanın, otomatik olarak ohmlftur. İlk günlerde parP1ş\.itçü -

e diyor ki: dıa ıbcrldı:r;Mu yarımadasında kara enfkldr.ini bild:ir.n1 iltir. Anıerikaın mege ~1.'UlV~fa~ ~lmuştur. . Almanya ile birlikte barbe dahil ol- ler, cephede Sovyet askeri birlik -
U..,~or Refik Saydam'ın ~le ordwısunwı ilıerlemesinc yardım et- den.iz alahendaz kıt' alan lngiliz ~ılde, lngıhz kuvvetlerı, şa - mutna intizar f!t.,,idir. Falcat Ja _ !erinin hemen arkuma iniyorlar 
~~ Mccliti huzurundaki beyana- mtşJer ve muhtelif çapta bomba _ brvv$krini tamP!mlıyncak veya fakla lberaıbcr; Damurdaki J<'ı·ansız ponyada bu.na dair bir hareket mii. dı. Fak.at ıon günlerde cephenin 
\ lurWyenin vaziyetini tam sur~- larla düŞmanuı mıüstah'kem mev - bunlarLn yerin'! ikame edilecektir. mevzilerıne nüc·um etm!şlerdi.r. tehede olunmamııtır. °"'du. donan- 100 kilometre kadar gerilerine de 
~ aydınlatmaktadır. B. Benoin zilerini <füvıarıiişlerdir. ma ve lıriikUmet mümeailleri ara - inmiflerdir. Bu paraşütçüler sık sık 
'tclıin'in Ankarada Fransız men- DUn &wyetlcr :!O'l tayyare 'kay Alman tazyiki yavalf olm8kla be_ berlere göre Kareli'nin doğu sdhi - Mnda uzun 'boylu cereyan eden Sovyet tayyarelerinin kızıl yıldız 
lı.._.~ri için büyüle. ehemmiyette bir raber de"'8.m et.mektedir. [inde taarruza geçen Alman - Fin ko"'---1ardıuı ıonra Japony.-n jşaretİRİ taııyan nakliye tayyarclc.. 
~e rta et.mit olduğu şu dakıka_ betmiışlerdir. Bunlardan yü.z a.ltı- Dinyeper mıntaka~ında Alman _ kuvvetleri bu kısımlardak.i So\•yet Mihvere sadakati bir dela daha rinden yere atılmakta ve ekserisi, 
"c' _Türlc..i.yenin hattı hareketinde Sl ihava muharebeleri esnasmda, Rumen kuvvetleri faaliyette bulun. müdafaa hatlannı bir noktadan ya- teyld olunmakla Mnıber ayrtc:a ıa- daha bir ziyan yapamadan etrafı 
..,, .bithıtua B. Benoist Mechin'in kırk biri yerde ve üçü ınayn g<' ~ mıa.kıtadırlar. Rısnıen kaynakların - rarak bir miktar daha L~ningrad'a riJıı biney söyiennwk iatenilmeme - eanlmaktadır. 
~~ dıolayısile Türkiyenin Fran mi1ıeri tarafmdruı tahriıb ~ilm~ dan verilen malUnıata göre Alman..' yak.la.ıııınışlardır. . si ve .i.ponyanln k~ 1~ Albay Spirin, makalı"..sinde ş.im - · 
?\....il gfuıtcrdigi do~.truk tezahürl~- tir. 10 Alma.rı ta.yysresi k&)'lbd:ır. Rumen kuvvetleri nehre birçok. (Radyo gazeteaı takibde_:v~.~ececı;n t t; . 1 - diye kadar paraşiitçüler tarafından 

t
~ .. te Ve Franr.ız - Turk muahed1"r.1 - Baltılk denizinin şark kısmında noktalarda varınıtşlard ır. Ric'at eden kuvvetler mddeol • (71UUUtası, u e sır ere ehemımiyotli bir hareket yapılma_ 

"'- •· b--• - J w t . AG-ft ·ı . d~~ So 1 . l . l de Y açrnııtır. d - . k f .. ..,r l}'elte ınunuugunun eyı - n.m-n mayn gcmı erı vn v - Alırnan haber &rine göre .emn · Benin 7 (A.A. I -Beskid i e ffle vaziyet bu merkezde iken lgını temın etme te, akaı bilhas-
~ k""fı dikkatli bulunmaklığı - yet ırm.ıhriibine tesadüf etmi-şlcr ve gradwn zaptı içtn yapılan harekat Pripet arasında mağhib edilen bol- Moskova radyosu tarafından Sov _ aa planörlerle kütle halinde inişlere 

1~ Pei tabiidir. bir saat devam eden muharebe nP- eüratle ilerlemektedir. şevikler de Stalin hattına doğru a - yetler hükiimetinin Japonyaya ver- pek yakında tr.seblı iis edilebileceği 
A..'fiirk Başvekilinin sözlerinden, tiıcesindıe ablan lop ımermilerile Diğer mcılumata nazaran Lenin- lelii.cele çek.ilmeğe çah,ıyorlar. dikleri son nota meselesi ortaya ni haber vermektedir . 
. ""le.ara ~metinin imzaladığı m~n birinin hasara uğ _ grad üzerine ilerliven b_ir Ahnan ~o D.N.B. nin öğrendığine göre AL 

~~;-·:- - h d 1 d h' .. . d'. çe,·ı·ı-ı·ş hı S<wyet muknvemetl dolayıaıle man kıt' alarının tazyikine ve Al -
k~ mıua e e er arıısıo a ıç- :raınası u?Jentle U<!tnan 'A uu - b _ J•ı t • ~· eri çclcilme&e jc ar oaı mİ{tir. nıan hava kuvvetlNinin mütemadi 
b...ı -Czad bulunmadığı manası çtk - br. · 1 h -.~ d T k" . . ·· Caıdie ben.ahında A ınan a - taarruzlarına binaen bu Sovyet kıt 
~ il ır. Muayyen §eraitte ür ·ı- .A:y.ni ~an mayn, gemlıe:_ı duş rekatı ımuv. affakiyet1e devam et - alarınm ancak az ehemmiyetli kı -
~. '!.,~, arbe. müdahalesini düşüne.n-. -.:ı' bomh a ht.'ICU ı.L_ _ _n: 1\frk md rl h kik manm Y~ aroını n - roeıııırcıaar. sımlaı:ıı müstahkem haua varııbile.. 
~~I Zlnla a rının a ·ı munu .geri püskürterek üç Sovyet Hangoe için yapılan ı~ücadele cektir. 
t~ ~ iyi bihnemiş ve bu su - tay.ya.resi dti.iürmüşlerdir. daha rnüşkiil ~örünmektedır; Ba.zı Stalin hattında gedikler 
ı.. ~unların s!ya&i hesahları yan.. ÇeraoYiç yanıror eri ınuhamrler Hangoc Y~ Şl - B lin 7 (AA.) _ Volini'den 
~ l\tfbr. Çiiokü Türkiye, milli . . ... . . 1 Cebelüttarıkı .,dını vermışler - . er . . .. 
,, doğrudan doğruya hücuma Steiıanı a}ansuuıı veı·dıgı bır ~a 'd k' R arrıizonu de çekilen bolşevüder, yeru mudafaa 
lııı.. n~~it takdirde, silaha sarıl _ habere n'.İ'1n> Ruslar Moldavyanın d~T. Ha~_oe de 

1 
• us gd'lmektrdir. hattına, Stalin hattının modern is. 

ı~ - .,,~-- . ...ıı_ mz ve navıı en ıaşe e ı 'hk~ -- ' w bb'' 
'a.~ kat'i surette azmetın.is bu- ınıerkeır.i olan Çeroov.ıçi teı~oedcr Fi.ıılandiya - Sovyet hududunda tı. darına varmaga leşe us e-

l':,ordA,, - leıbn çehri ateşe w.rm.ış1erd~r. tah.tld eıdilen Sovyct kuvv:ıleri dıyo a!'. . .. w , .w. .. 
~ ~~--~ !ngiliı: muahedesi, Türk_ Şehrin h&la yanmt'kta olduğu bıL miktan 70 fukıı. bir buçuk nulyon D .N B.nm o.gren~ıgıne gore Al -
ıL "'. -.atık bi fi ~ ah d-.;ı:y""r ı_ _: edil nektedir. man kuvvetlen dumdar hatlarını 
~ -r ve tan l mu e - ~.:ı.ı ·v • tanuun ı ) rcbkıt b • 'hk" 1 · 
~· ı\i.ık _ Alman do9thık mua- (Radyo gatttesl Bukovin.a mınıakusında mareşa ya 8'I\ sonra u ıstı am nr sıs-
ı.ı;ı_~İ, bütün bu mpkımatik Ve!Iİ - Tal.rib edilen t..ıklar Liet" kunıandaııı altındaki kuv - temine karşı mücadeleye baıtlamış 
~ ._, TÜ!k arnniyetinin teşkil ettiği Berlin 7 (A.A.) _ D. N. B. nin ti~; Macar - Rumen kıtaatile sı- !ardır. Çok kuvvetli müdafaa si • 
~ kvıe bir :...ı..irlig~i yapmaktadırlar. Rus- llıhlarıle mücehhez birkaç kalenin 
tb: Pr~naip baltımtncLın nazarı bi:ldirdiğine göre. 4 Temmuz ak - "'iV b k lı: ak b h d ~ilte ıı l d H h ld b böl _ lar burada muannidone ir mu a - a .nnıaıılnl müte ı , at mütea _ 
~ n nma ı ır. er ıı e şu şamı, şaTk cephesinin cenu vemet göstem1ektedirler. did noktada dt-lınmi tir. Almnn 
>-.. il manidar ki Başvekil, Alman.- gesinde düşman lrollarına k81"Ş1 11 _ _:..ftn.<fa 147 ka1ometre kıt"alarının ileri hareketi devam 
A.-.:·e olan paktın bundan böyle .:ı.. __ .JL.M..,tta bulunan il>irkaç Al - a..c:ı .... 16 _ı_ d " 
~"ra bük~ . . d . • . a~ mesafede etmOKte ır. 
~ ~lı ub~1etmın aımı_~ı:,1ase - rna.n sav~ tayyaresi bir yol ıltisak Stokholm 7 (AA.) _ Stok _ İğtinam edilen tanklar 

t .. ır un.sur.unu t~ı et - -...ıı-'-~·-..ı.., 15 tank ve 20 kam"on · · b ' ld ' B ı · 7 A A ) D N B 
ebariiz etbrmlf ve Alman - ·~~ı:uu.. . ve bü·•;'k mikt~·da hohn Tidningen ga7.elC$ının ı ır - er m l . . - . . nin 

~ a.nlaşmazJığı karşısında talbrlb etırm.Ş JU diğine göre Alman kıt' ları Lenin- öğrendiğine P:Öre Alman zırhlı kuv 
~ e: derhal Berlin ve Maska. daha bi!rço'k arabayı hasara u.ğ - grada 14 7 kilometrt:ılik bir me&a - vetleTİ mağlub holşevik bekayıısı -
~ bıttıraAığım bildirmiştir. ratımıştır. . • fede bulunmaktadırlar. Fin - Alman nın tuttuğu müdafaa hattını döv • 

,, . 8tıretle hotbin bütün hudu.d- Mubtelif ceplaelerde kuvvetleri Murmansk istikametinde me~e cKin de d evam etmişlerdir.Çok 
':1~a hüküm sür.düğü bir .$ovyet hududu, 7 (AA.) - yürüyüşlerini tacil etmişlerdir. çetin haııblerden sonrn son sistem 

llda d.aM, Türkiye Cünmuri _ ŞaT.k cephesindeki muharebenin Ü • Dün Finlandiya üzerinde üç Sov 20 bebon sığınak İşgal edilmiştir. 
~ dıtında kalmak azmi. çüncii haftasının batında r~üca~~ - yet tayyaresi düşünilmüttür. Bu Abnan ilerlcyi inde 154 sa-

r tarzda toyid odilmit bıı- lemn bazı .fhalarında hafıf degı - rmler I...:eniııarad'a yalda§ıyor mu 7 vaş ve keşıf tankı ile ağır ve orta 
ır. fikJ:ik vanlır. Merkezi mıntak.ada F.ioland.iya ccplıcsiııden gelen ha çapta 100 top iğtinam edilrni,tir. 

Sabahtan Sabaha: 

Talihli 
dersler alnıst olacak ki dünyanın 
bu en ıauum hükümdarı. Holanda 
kraliçesi Vilbelminden daba ıef • 
katli insanı timdi ıemsiyeli ve kar-

h ü k ü m dar ~7'6~1~örlü bir orda 

On milyonluk bir nwuıa bük • 
Bu mea'ud ad9lll Haile SelUe meden İmpe.ratorun bu barbde t..: 

dir. Motör ve makinenin kctfin • ve tahtıaı ~Ü btnkıp terki 
den bile haiaerdar olmamıt ııörü. diyar eden hükümdarların en 
nen bu tetnsiyeli tacıcbr ltalyan mes'udu olduğuna tüphe edilem9. 
ifgali bq.ladıiı tarilate muhafızla. ~l~ın centilmen kralı bir harb 
rı olan &u.ıırıh ve baltaJı silihşor- earidır. Norveç, Romanya, Yu -
lannın Adia Ababa tahtını müda- ıroelavy~ , ~~. kı-8:!ları, Holan.. 
faa edeceklerine İnanmı§h. Fakat da ~çesı henuı: böyle saadetin 

. . . hayali ile gurbet e11erde hadiseleri 
afltınndakakmalbombı -~fı taltlattnın .etr~- takib etmekle me~dürler. Hi... 

ı NN" pat Y1P ıperıt diaeler yuru·· '"yös h ı· ded" N d 
--•.....: - ı..ft&la ~ a ın ır. aı 
"~' yagmıya --t yınca meş - istikamet alacağı d kesf i1 
bur Ra.slamıı da bırakarak lngi - Hakikat olan sadecae H ·ıın cmS ezı·. 
liz 

_
1

_
1

_ •
1 

. . D . aı.c e .a.. 
rop..---nna ı tıca etti. anı.ıg senin eski mevkiini almlf olması • 

koridorunun açtağı harb batlama. dır. Arz üzerinde ~acları, tahtları 
mıı olsaydı Necafi hazretleri Ame değil milletleri, ülkeleri kasıp ka. 
rikan milyarderlerine sallıjı altto vuran fırtınanın ne zaman dura
yemek takmllarının parasını çok. cağı ve yılıılan, yanan kıymetleri• 
tan yemif bitinnif olacaktı . eel<i hallerine avdet edip ctmiye. 

İngilizJıer İnıparalorluk yolunun c~eri ise tam";.~en. ~~u!dür. 
bir parçul olan Kazıldenizi eınni- Bu ~la ~ haı~enın talihlı. ınsa. 
yette buJundunnalc cayretile ltal- nı Haile Selasedir demek hıç de 
ya.alan buradan çıkardılar, ve yanhf olmaz. 

~~~~ug;:d:ı:u::'~c~ '8...23,__/..,. C.J.ı~ 
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( Sehir Haberleri ) Milli Piyango dün 
ıa yaşında bir lSnltanMabmnd tnrbesininj(·--iki;~ı·p;;t"ı·······"'\ Eskişelıirde çekil~ 

bacaksız tramvay tezvı·natı ve pencerelerı· kahvenin tevziatına 40 bin ·~~a 161.619 numaraya ç~ktı, kazana! 
biletçisini bıçakladı J . k d b 1 dıger numaraları neşredıyoruz 

nereye Uı•dı•yor 11
1 

ya ın a aş anıyor Milll Piyangonun 6 ncı tertib J 7852 ve 8575 ile biten biletler: /" .......................... ·-·····-········· \ 
Biletıiz seyahat ettiğin -
den kendisini tramvaydan 
indiren biletçiye kızan ÇO· 

cak, yolunu bekliyeTek bı
çağını biletçinin göğsüne 

• sapladı 

\ .............................................. / 
Evıvellti gün, Ferik:öyünde kan. 

1ı bir vak'a olmuş. 13 yaşlar nda 
bir çocuk kendisini tramvaydan 
indirmek istiyen bir biletçiyi rns
talı b:'Ç8kla gôgsüll'den tehlıkeli su 
rette yaralaın ştır. Carih, Kurtu -
luşta Şahin sokağında 18 numa .. 
ralı apartınıand.:ı oturan 13 yaşla-
rında Kemal adında bir çOOu'ktur. 

Kemal, evvelki gün Kurtuluş -
tan Pangalt1ya giıtmekte olan 67 
numaırahı tramvay arabasına at • 
lMJUŞ, !kendisinden bilet talcb e. 
den lbiJ~ Adile bedava seya • 
hat emtek istediğini söylemiştir. 

Kemalin bu garib cevabı. üze • 
rine, biletçi zili çekerek tram • 
vayı durdurmuş, Kemali indirmdt 

• üncü çekiÜJj dj.in Eskişehir stadyo- 1 QO ı· k l 
.Bu seferki kahvelerin rmında. ~a.at ı 1.30 da çekilmiş ve ıra azanan ar 

Büyük kapıların üzerindeki yaldızlı güneşin 
parçalan hergün eksilmektedir. Kendi 

kendilerine düşmel~rine ihtimal olmadığına 
göre bunları kim söküyor? 

! . ! bu çolcil~ kalabalık bir halk küt • Sonu 484 ve 554 ile biten bil 
;çekırdek olarak dağı-: lesi talcib etmİ<jtir. ler: 

hı d 
.. - .. 

1
.. Bu çekiliıte kazıman numaraları 

ması uşunu uyor aşağıya yazıyoruz: 

40.000 lira kazanan 
Vilayet emrme verilen ilk 

parti 550 çuval kahve tama • 161.619 

50 lira kazananlar 
Sonu 15 5 ·ıe 45 3 ile biten bil~ 

ler: 

1 O lira kazananlar men tevzi olunmuştur. Ancak 
bu kahveler §ehrin bütün iMi. 10.000 lira kazananlar Sonu 59 He biten b:Jetler. 
yacım karııhyamamıf, gerek Sonu .5 ile- biten 30.000 bi 
resmi daire ve müesseselerden, 005369 ll96?1 227469 :,:49939 4 er lira afacnktu. 
aerekse halktan bil' kısmı kah - 5.000 lira kazana ılar 40.000 liranı.n bir parçası Acl 
ve alamamııtır. İkinci parti na, bir parçası lstanbulda, 1 O.O 
kahvelerin tevzii i~ne de bir - 009262 030 783 072346 I 036t>O lirnlar Mnrdi:ı, Kiıhtn, Düze:-, istıı 
kaç güne kadar baılanacaktır. • 159861 192?3 i 2085 l 2 264999 bulda ve Kayserici~ satılmışnr. 
Bu kahveler birinci partide kıttı.. 2.000 hra kazananJar 2.000 ~ralar 13 tanesi .-\nkıı 
ve alamamı, olanlara verile • • . . . 1 3 tanesi lstanLul, 5 taneci Jz.rtıl 
cektir. ikinci parti kahvelerin Sonu 6674 ''e 765:> ıle bıten bı- 4 tanesi Adana, 5 tanesi l\.lersı 

Jetler: 2 tevzi tekli etrnfıııda görüıülrnek tan.esi E.ski~hir; 2 tan~i G• 
üzere dün Viliyctte bir toplantı 1. OtJO lira kazanan. r ı' Anteb, 2 tane~ Akhisar ve bıt 
yapıbıq, bu toplantıda beledi- parçası da Ordu, Akçcabad, Tat 
ye kooperatif müdürü Haydar tnu 17.27, 9202, 9228 ve 9678 su ; Kayseri; Artvin; E.dime, Jskt 
da hazır bu1unmu~ur. ile ten bıtenler: derun. Kastamonu. Bartın, ;\1uğ1' 
._! __ '!~ tevziatın ~avrulmut çe. • 500 lira kazananlar Çanakkale; Niğde; Antakya: Ha" 
IUl'"Oıı=K kalıv L l d l • za, Demirci, 12!mir Pınarbacıı, Mi 

e nll 10 e yapıma.: So 05°9 1911 "892 5337 l .. 
il dÜfÜnÜ)m k ed" : nu ..:> ' • 7 • M. Samsun, Malkara, Safranbo 

' e t D'. ~ ve 9 7 78 ile bito."l biletler: Kıt.ngal, Cebelibereke:, T rabı. 
• ............................................... ~ 250 lira kı:ı zananlar Malatya.da !atılmıştır. Diğer ikr• 

istemi§1tir. Tan,e kapısının hali 
Ço'k asabi bir çocuk olan Ke - Bel~,; ciYarındab frultan Mah gün geçtikçe ortadan kayboluyor. 

mal, lbı1etçinin ve tramvay müş.. mud türt>esinin son günler zarfın.. Bunları meçhul ellerin, el çabuk
teriJorinin bi..i.tün yalvarma ve ıs.. da düştüğü vaziyet cidden elim • luğuııa getird.iicl.eci hakkındaki 
rarlııırma rağmen bir türlü tr~ dir. Yalnız tarihi bir eser olmakla şüiJbemizi burada açıkça ifade et. 
vaydan ~ya inmemiş, dakika • kalırrury'lp, caddeye estetik bir gü - mek isteriz .. Çün~ ö?.·l~ pence:e. 

Ask •ı ı • miye kazanan biletler de yurc:I er aı e erıne Sonu 052j. 3192. 6;os, 6803: muhtelif yerlerinde satılmıştır. 

yardım şekli 
etrafında tetkikler 

}arca ayak diremiştir. Nihyct _vat.. zeUıik dıe veren bu türbe günden lcır vardır kı şımdi bütun tezyı • • . 
manın ıd!a iştira'kile b11etçi Adil. güne bir ha!"abeye d<)~r. na(llaraıdan m.ah:.Um bulunmakta.. Ha_z.:._ran ve. A~uıtoa ~yları 
inackı çocuğu tram•,.aydan aşağı • fşin garib tarafı, zamanın iti.ka • dırlar .. Bu ~al :~ylc dev~ e~r- ıçın .beled~ye~aın 400 bın 
ya zor'la indirmiştir. line bi:aı:at türbe :ırwkavemet et.. :· .gahba t~r!b .. nın dem~re aıd, lıraya ıhtıyacı va1' 

Fakat, çocuk b'iletcinin bu ha- üği. iıaiide, bir takım eller rorla bu esı var ne~ı YQ~_:ı ye:-lerınae yeJ., . 
rdkıetine fena haldı:? iÇerlemiş ola. e5eri tatırib etmektedirler. Birkaç ~er eısecektT:r. Alak~arları~ ~~- &ledıye..' asker ailelc.rinin Tem 
cailt ki; tekrar Kurtul~ dönerek misal ııoerelim: T~nin iki büyiık aıt. ruırLarlarını çeıke:r:z ... Bır ~n muz ve Agıı~ ayl~ ihtiyaçla • 

.: .. . . .. • al' dan mü ilaıpılanrun, başka bir gun dıger rın1 ka.rşılıyabılmek içın yeni va • 
~am~~ se4 erden donmesmı v: kapısı uzerır~e 15 P ~ •Y· - parçalann yerlerini boş bulursak ridat temin hu.,;usundn tetıkikler 
b ijetçmm paydos yapmasını bek. ~~. oldugunu .. tah.rrun ettigı - hayret eıtırniyelim. Yoksa, türbe yapmaktadır. Belediye bir müddet 
lerneğe lba.şlam1ştır. nmz ıkı ya!dN:lı g-..rneş va:dır. Bu kendi lrendisinı istimlak ediyor• evvel daimi encümenin nakil va • 

iBu mıdcsadla birkı:ıç saat Kur. güneşlerin parç~ları hergun ~~ • diye rnemnıın mu oluyoruz? Sltalarına bir mi'ktar zam yapıl _ 
tulu:ş dvanndaki sokaklardan bL sil.me!lrtedir. Illr tarafta 7: dıger Patrona Halil yı'kanmış diye, ması hakkındaki karan üz.erine, 
nnde gizlenen KemaJ, nihayet bi. tarafta 8 ad'ed k~lm~~tır. ~1~. bun.. bir taş yığım hamamı ortada bı • zammın tatbikından sonra elde e
letçinin işini paydos ederek bu - lar:ın .kendi ~dilenn: du~tükl~. • ra~arak yüz binlerce lira sarfile d::Jecdk varlda.ttan marum:l> olun -
lunduğu tarafa croğru ge'lmekte rini 2an~etmıyoruz. Fılhak:ka lböy açılmasına başlanan yolu deve rna.k üzere tramvay idaresiooen 
olduğunu görmüştür. le olsa ~le, bunla:ı yerle.rın~ t;~- boynu halind2, Bostancı yolunda, 200 bin lira ahnış ve bunu kaza • 

B ada saklandığı yerden rar te.Sbıt etmek ışden bıle <iegU- akmıyan külüstür bir çeşmeyi mo ların ihtiyacına vermişti. Ancak 
fır]W::a~emal. evvelden hazırla _ dir. . la taşı. ~i~de bırnlctıran tarihi na!kil vası.talar.ı~a za~ yap~lması 
dığı S'llfitalı bi.Çağını çeık.ıniş ve yo. Pencerelere ge.Jelım: tıassasıyetımızle bu taban tabana kararının şımdılık tatb 'k edılemı:._ 

1 d tmekte olan .Adilin Ba:zı pe:ıacerelerin de demir par 1 zıdthr. Bir kere daha nazan dik • mesi ützerine tranway idar~ine 
;~n:Va;aı:a kuvvetile sapla _ :maklıkları arasındaki tezyinat kati celbed~riz. bu 200. bi~ liranın iade ediln::esi 
mıştır. Bu nni bıçak darb?slle bi - zaruretı hasıl olmuştur. 

!et.çiyi lk~~lar içın~; y~r~na:eren Peynı·r fı'atları geçen seneye At:::sr a~~~~;:.~~çin T~~ ~i~ 
Kemal, suratle va a ~erı n u. rw.lan fa7'la bir paraya ihtiyaç var 
:ıakılaşmrştır. dır. Halen tatbik edılmekte olan 

ID'.idise mahalline g~ten zabıta nı·sbetle bı'r haylı· yu" ksek müfkıellcii~t şe'k.lile bu parayı te~ 
rneımurlan, yaralııyı baygın bir min efıp1elt mümkün olamadığın • 
halde Beyoğhı hastanesine naklet- dan ibele<liyc yeni varidat temini 
mı.şler, lbir müddet sonra da kü _ I çarelerini araştırmaktadır. 
çük carlıhı bıçağile birlikte yaka _ Peynirin geçen sene 7 - 8 liraya sah an tene-
ıamış'ardır. kesi bu sene 11 liraya çıktı, fiat mürakabe ikmal kurslarına alınmıyan 

talebeler var 

ık. . .ht'k- d d komisyonu bu yükselisi normal buluyor , !-- 1 k 11 rc1 11 k 
ıncı 1 1 ar an a - u... ve or ao .u a il aç aca 

rı:- ·· 'k-ı...- ,_: d" l _...,.n. d ı.. . ikmal kuralanna aıd hllzırlıklara de 
tecziyesi istenildi .l:IW9\ mura icM.1':: ~s?'°n~nun m ent."~ ve. on an sonr~ a.<ımı,:;.. dilmektedir. Haber aldıyımı. 

diJ'lkü tq>lantısında peynır fıatla- yon peyınır frntlarılll tesbıt ede - vam _ e baz h • k ll g 1• • A • .ı.... _...ı,._ı.. za gore ı ususı o u ar ma ı 
Evvelce nişadır ihtikanndan n üzerinde konuşulmuştur. Son celktir; uuna ~ olarak da fiat- . eti · dolayısile ikmal kursları 

Devlet Demiryollarr işletme U. M. den: 
Muhanunen bedeli 22900 lira ıolan ve işletmenin bir senelik ihtıyacııı' 

tekabüJ eden 120 ton ;nıkdnrında döküm Lşı kapalı zar! usulile eks.ıııne.. 
ye çıkarılml.ştır. 

Münakasn 17/7/9tı Pe-rşembe günü saat 11 de Sirkecide 9. işletme ~ 
nasında AE komisyonu tarafından yapılac:aktır. 

İsteklilerin ayni gün ve saat 10 _ a kadar kanuni vesaik ve 1717.5 ıır• 
temınatı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını konU.syona verme:crı ı~ , 
mndır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verllmekt.edir. c5172o 

...* Muhammen ~dellf'rile miktar -..-e vasıfları aşağıda yazılı <3) grtJP 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 28/ V/941 Pıı ' 
ım.rtesı günu h zalannda yazılı saatlerde H:ıydarpaşnd.ı gar binası dahi • 
!indeki Kı:ırniSyon taratmdıın açık eksiltme usullle .satın al.macakur. 

Bu ite gırmek istiyenlerın her grupuıı hizasında yıı,.~lı muvakkat. te ' 
ınlnat ve kanunun tayın et.tlii ve.saikle bôrlıkte eksiltme gün\l • :ı.at111e 
keda.r Komi8yor.a müracaat.leri llzımdır. 

Bu işe aid şartnameler Konusyondan para&z olarak dağı~llmaktadıt• 
1 - (1) aded iı0; fazlı, mülenavıp cereyan içUn 20 !>eygir kuvvetinde 2'l0/ 

380 volUuk c!ektrlit motörü, muhammen bedeli 580 lir:ı, muvakkat 
teminatı 43 lir:ı 5i> kuruş olup açık ek.slltmesi saat (10,45) onıı 
kırk beşte y:ı.pılacaktır. 

2 - (1 > a.ded üç fallı, mütenavıp cereyan için 32 KW. ve 380/~(l volt.. 
luk elektrilt motörü, muhammen bedeli 1400 lira, muvakkat temiıı'
tı 1-05 lira olup aç:ık eJıt.s ııtmesi saat (11 ı on birde yapıracııJt:tır. 

3 - (1) Aded iiç faz: ı mütenavip cereyan için 4-0 KW. ve 380/ 2'.?0 voıuuJ 
elektrik motoru, muhammen bedeli 1750 lira, muYakkat t"mi1l•U 
131 lira 25 kuruş olup açık ekslitmesl saat (11,10) on biri ond:ı y:ı • 
pılacıa.ktır. (5464.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--...../ 

Belgrad devlet orman işletmesi revir 
amirliğinden 

ı - lşıetmemizin Bahçekôy deposuna te&im edllmek üxcre 7.500 kenı' 
kesta4'1e odunu ik!noi defa olmak \ızere on gün müddetle açık artınnı>" 
çıkarılmıştır. 

2 - ~u .7500t kental odunun .her bir ·2.500~ kentalhk parti:iinln ar , 
t.ı:rması a.yrı olmak üzere yapılacaktır. 

3- Beher kentalin muhammen fiatı .~fü kur:ut olup her bir .. 25o0' 
kental için % 7,5 muvakkat temlllat ayn ayn olmak üzere her bırl içtı1 
06 lira 25 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat artamadan evv"l revir veznesine ya.tmlııcııttı!· 
5 - Artırmalar birbirini müteakıb 18 7.941 tarihine müsn.dlf Cuma ~{illO 

saat 15 de Buyükdere revir ftmirli~I bina.o;ında yapılacaktır. 1541~ dolayı 2 sene sürgüne mahkum e. günlerde peynir fiatlannda, geçen ları 'OOgünkü normal seviyede tut- v~zı~ıy~aklarını tale'belC'rine bil_ 
ililen Marko Pardonun daha ce • sene lbu mevsimde satılan peynir- ma.k ve iılerid~ herhangi bir ihti- ~! a ·ş1--_ı'r Ur l . d w Q.lrmı orw , 

12 nd Hu~ zasını ~laueden, bu defa da ikalay ~nk?ne ni.~~~tıe .. 5ô 30, % 40. bir ~ mcse esı ogmasını önlemek- Bu talebelerden resmi lise ve ( TIY ATROLAR ) İstanbul Asliye 
ihtilcirmdan adliyeye verilerek yü1kse1me gorulmuş ve bu vazı~et tır. ortaokullara müracaat edenler ise . . Hakimliğinden: 

• • wı.__ •• ' hakkında muh~lif defalar fıat Bu sene peynır fıa.tlarının yük. alakadar o1kul idareleri tarafından 0 _.:..ı n 1 :ı.a Tı·~ ...... q ~ 
ashve 2 ııcı ceza maırr.ıt:mesınm "- '---~·- uht j"f ~ "11 " k d I .. "d l d w ~ n , ...... ..,. Nedime Başköy tarafı.n<Inn k(JCJ""' .; . •r • . . • m:ürakabe bürosunun nazan dık _ sero Ouıur>:>Uıa m . e ı amı er mu- a ro annın musaı .., ma ıgı ce - Bu t\kşam ~ 
kararıle tevkı .. ed.ldiğını yazmış. kati celbedilmişti. Geçen sene 7 ile essin- olmuştur. llk sebeb olarak vabile k.urslar;ı alınmamak'tadnlar. Doğancıhr Ayparkta olup muknddenıa. Manyas kazas ,,ıı 
bk. 8 lira arasında satılan birinci kali- sıüt fiatlannın yüksek olması g&.. Talebeler bu vaziyet karşısında Yarın akşam Maltepe maıhsllcsinln 21 numnr 

Suçlunun muhakemesine dün te yağ,lı peynir bu€ünlerde 1- 5, terilımelktedir. Geçen sene bir litre Maarif ~iir!iiğüne müracaata k.a Bağlar başı Halede sokağında kA.in 7 numaralı evde 11'~ 
de d~am e<lilmiş, müddeltımu- 11 liraya kadar çıkmıştır. Bugün süt 7 kuruş iken bu~ün 12, 13 'ltu- rar veırrnışlerdır. • - A~ılzadeler - met etmekte lk;m hfılen ikametg 

beyaz ""'ynı"rı'n fıa~• 70, 80 kuruş ruş arasındadır. D ğcr taraftan Komedi 3 perde me~hul Mchmoo Ba.şköy aleyhıne J' 
mi Fethi Sezai mütaleasını ser • il""' " -fJl" 

ve !kaşar peynıı- de 120 kuruştur. iS'i&lt>.?l~c % 40 kadar bir noksan. .Askerlik işleri: Halide Pişkin temsll!ere iftirat çılan ihtar davasının muhııkc # 
detmiştir. İddia makamı Marka Dün'lru toplantıda toptancı peynir lık gorulme«tcdır. edecekt!r a sonunda müddeialeyhin evlenme 
Pardonun yeniden tecziyesini, fa. 1 ı1' 

. .. . tüccarları dinlenmiş ve maliyet Diğer taraftan maya fiatlan da Şubeye davet Üst.ad Muhlis 5abahattin Karadc- kendisine tahmll ettiği vazıreıer cfiııl 
kat keSbı kat ıyet etmış bulunan fiatları frzerinde esaslı surette du ~ bı.ı1unma<ktaılır. Avni Fatih Asil. Şubesinden: y niz turnesine başlamak üzere idare - etmemek rnak$dile karısının 1'-
evvel!ki m~k~ımiyetinin de cezayı rulmuştur. Bugünkü satış fiat\arı zamanda hem nakliye 10asrafİarı Yd. piyade Tğm. Kan.her Og. sindeki genç elemanlardan müteşek_ terkettiğl sabıt <Jlduğu~dan .T. J{.sııt' 
şiddetlendınc: sebcb olarak naza. maHyet fiatına uyıgun görülmüş.. geçen sene1ere nisbetle artml§, Ferid ( 49 395) çok acele şubeye klI operet heyetile bugün Tarı npu _ 132 ncl maddesi mucib nce bır aY ti 
ra alınmasını sitemiştir. tür. Peışemb~ günkü toplantıda hem de peynir "stihsali bazı se - miiracaati ilan olunur ri1e T.rn.bmna hareket etmiştir. tında. karısının evine dönmes rıe 

111 Dava, karara iKalmrştır. da ;perakendeci peynir tüccarları bebleırle azalmıştır. ( ~ .................................................... 1291 kuru~ masarifi muhalı:emerı 
Küçük Haberler _) Belediyede terfiler davalıya tnhmiline temyi21 kııbil ~ 

Pazar Ota Hasan Bey Diyor ki: . . . . Belediye, Şehir "Tiyatrosu mü - mak üzere Yerilen 2716/941 tar eı 
• Valı ve Beledıye Reısı Dr. d"" ·· Emin Zek· Co k K v~ hüküm fıkrası ma.hkcnı" dlva!lhıtfl - . lk" .. y l uru ı ı un, onser ... _ ~ 

1:ut~ ~ırdar ~:vve 1 gun . a ova~~ tuar mü'dürü Yusuf Ziyo, İtfaiye &ne asıhnış Ollmakla mildde'aleY1 
gıtmı~ır Vaıı ve Beledıye Reısı Müd .. ·· ih ı· .. d .. ·· oôn' 
Yalovada., tehrimizde bulunmakta Züht~nıÇ ~kn, "2?ame a~ bu \t~ bir ay zarfında karısı nı>zdinc ed~ 
olan. k01UUtanlar şereJine ·verilen clü" u u . . çHu~.g ~: mb.u aııe de mu mesi lüzumu ve hilkmu beğenl!l Jf 

· r rnlllftvını u!lıllu ırer erece 
ziyafette hazır buhuunuştur. t-_ı· tm' l d" takdirde tarihi Uftndan ıtlbarcn _J 

cıııı e ~ er rr. .. tnır e Beşikta~a BarbaTos türbe">İ gun zarfında. usulen temyiz e , 
etrafındaki sahanın açılması iıine Metresini bıçakladı nksl tnkd rde !cnt\yet kesbebn ~ 
devam olunmaktadır. BCJiktaş po. Galatadd, Kadirler yokuşunda o· yrJacağı Ull.n olunur. 941/25 / 
Iie .. kara~olu~un yıkıhnası işi dün turan ve 0 civarJln clökmccılik ya - Jj 

~.:n. H B ş· d" mütcahıüde ıhale olunmuştur. p6h Mehmed, dün kıskançlık yü - ZAYİ - İstanbul altıncı ~uh# 
- Hasan Bey, bak ... Şehrimi7.deki ço. • •• Yeni bir bliJ.:a. asan ey - ım ı. e B led" ~ h ık h 1 .. el · ~ ·r ·ı k IJI' 

gazete yazıyor. rabcılar... lruruyorlarmı~ ye kadar çürük çorab .. d .. w •• e }bY"' .. a . ~ma~d arınınh ~ ebun metredsı ..,ben kel 1 ek dnvga ~~· almış olduğum 2477 numaralı b.r __ ,,J 
1 • gor ugu nıg et uzennc yenı en şe nuş, cana a ıça n a ınl mu. . . yeı::ıJS"' 

y~pmad.n 7~ten bırleş - rin üç muhtelif semtind~ halk ha • teac:Ldid yerlerinden yaralomı12tır. sıklet pllkasını zayı ettim... iJ' 
mışlerdı. Inşallah bu mamı açılmasını muvafık görmüş.. Yaralı kadın Şişli ha8tanesine kal çık.nraoağımdan eskisınin hukJJ'lll 
biırıi·k saflrunlık mana.. tür. Bu hutusta tetkikler yapılınak _ duılmış, Mehmed yakalanarak bak- maıdıimı il&.n t=derını. • • 
sına ge]ir. tadır. kında taki>a.ıa haşlanmı§tır. Sadi Eskifl~ 
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Bir tehlike .. 
Bayan cS, E. > ye acımak la -

zrm, uçuTWnun kenarına kadar 
gelmiştir, neredeyse düşecek, lbe -
reket versin bir yere ılişcrek kur. 
tulması elan müm·kün .. 

Bayan S. 'K babasından yetım 
!kaldı, annesi tarafından büyük iti. 
na ile büyütüldtl, imkan nısbetin-

c ·ı·V de o'.kıutıulrlJ, l<'akat servetsiz bir Senelerce evveldi. azeteCJ ıge 
yeni ntılmıftrm. Muhbirlik ediyM. annenin gücü ne kadar yeter? 
dum. istihbarat fefimiz, günlerden Genç lkız çalışmak mecburiyetin. 
blr gün beni yanına çağırarak vila- de kaldı, ış hayatı bızde yenidir, 
yet1erden birinde göriilrnelde olan genç kızlaı·a arasıra tehlikeli yol. 

• 
Sayf!\ 5 

Gönderilen cevabların 
neşri evam ediyor 

heyecıınh ve epeyce meraklı bir Iar g&.ierebilir. Buna rağmen ba. 
davada hazır bulunup neticeyi gaze yan S. E. Frenklerin tcntation tlc. • lmTo~ ohuyuculaTımız- e Bar-sa Gülderc sokak 9 
teme hildimnemi emret:li. Yolda, dikleri ci<iıva• nın pençesine dil.: - dan Fu~d T~zcan:. . . numaTalı evde Oıman Ôzpar: tesadüf beni dava edilen tarafın b' - • Gö'r•· -ı ml liı.l d 

"İspirto, içki yalnız 
eczanelerde reçete 

ile satılmalıdır,, 

.J A medi, .aene <lusımvecek.ti, eğer ~- . . ~µ .a e erı, · e evrı, - Tabiat ber:.er vücudunu mun. yaolı avukatı ile karşılaştıru ı. ~ ~ • J n,,;, · t hl 11 :ı: 
damla rbirHkıte ayni kompartiman<la karş.sma içindü çalı~tığı müesse - """""6az.ıçı nıc.n a arını yı arca tazam ve tekemmül etmış cadih 

seye benzer bir komc,'U müessese • ~·e ve zev_ kle y~mış ecd . .ıdı.. dairesinde yaratmıetn·. Bunun seyahat ettı"k. ··~ zd b k h b 'i" 

Bu yaşlı avukat istişarele.rile me~ nm sahibinın oğlu çıkmasaydı. mı· an ugunc adar: ıç .rısJ çı~ mi.tkenmı-eliyeti kanur.ız-dakı de.. 
hUJ, ve müdafaalarında «esbabı TanıŞtılar, konuştular, sevişti • kıp ~ :;~m fccaatınden bahset. recei bararetin normal ölçüsünü 
ınucibe>ler bulmak, hayır yarat - ler. Genç kız bana yazdığı mek • Illl§En ~gı · I .. t k d .. (36) olarak tesıbit etmemizle anlı. 
-akla tantnımıR bir za~ı. t ı.._1 d kl 1 h d d uıce te errua ına a ar sıır. voruz Bundan "-·uk~rı derecede ... ... uuua var ı arı yo un u u unu 

1 
. d 

1 
ki ·ı ı· J • .ı .,. 

Bir müddet hoş be§ten sonra, 1 tmı f k • b -y'J Ji enn e sum u nn, 0 a cm erm o1an hararet hastalık ve bundan ana yor, a n. nna o Ae ge - ih ·· ~· d kl 
yol arkadaŞ)ığımn ven:liği süreksiz yor ki, hata hcniiz tam değıldır. n~z ı.. ve .. yu<l ·.ı< uygul ve zev ~- düşü'k ıhararet te zafiyetli hasta.. 
aammuyet ile avukat bana uzun . rını 'LJlllg'lln e yaşayan arımız ÇO.it- lıkt.r. 
rncsl -•-·1 '-·yatında ba,.ından geçen Ve lbu nok __ ta_da_ dclıkanlı d_ur_ muş. tur. Billhassa havatın tahammül- d d k h ~ nu " ı b k J Tabiat: Beşe::- vücu un a i a.. 
birçok memklı hikayeler, ve hele ev enme ~nu .ı:? mış, .!şı -~~- - süz ağırlıkları içinde bunalan ın. yatiyetin normal idamesı için 
davalarını kendisine veren .uçlula- mana talık ctmı~.ı.:-. Dusı:ru,:tun sanlar için sükunet verici bir ih- d d i 

1 
· · 

rı kanuni bir takım yollardan isti. Bir müddet hiç konuşmadan, bu 'ı vermelerine jmken yok. Ellerinden vazg~ genç kız ıçın daha ıyı o- tiyaç, bir dost olmuştur. muhtaç olduğu gı a rnn e crını 
k _] v - .ı 1 L_ 1 1 · ki k · ş d 1 k F l k de cad11> esası üzerine .varatmıc-fade eclc-rdt nasıl wta.roıgını an- mü~ülün için.o en nası sıyrıl'ITla ı ge enı yaptı ar!na anıırn. u a. aca -. • . a rnı ne zaman genç 1- Ta!hte=ıuruııda cinayet isle. :r-

1 
J' d ·· a·· ·· d d b' vı ._.. d b b" [ T 1· ı -n- • hr. Vücud için lüzum1u olan is.. attı. uiyc üşune uşune o a. a ır aşag , .. .c:a a .u .ın ngı ız ı.r.as .y.anım. zı lbir ~egı~ 'n yanmrla "Örse 'kızı. "'k !kafb" l "y""tı' mnvcurl "e esasen 

Bir ara: bir yukarı dolaştım. e ı anı me - a ır. ı cıun u u mu avın ııı a- kı k l ·· ..l' ı· d k J11 ~ u-. .. ı. .11. Dl lc 1 d d A 1 h k k f b m._, ı ı ... "" • p~o. aın-oı, vt"tan1ı·,., ve pek ro•· 
- Osıtadlm, dedim .. daima ez- yus gözlerle adımlarımı iz iyor, ve ti e ir te 1 te rn.ı unuyor Ve "yo- 1 b er r:> ""O ..... , ... l 1 1 b kl"f L_ ) dj ,Y°Of. 1 S an.ç ıgı -ulrl ıyor, er ·en bozuk b.}'l1Ctf.c yaratılmış lJJUte. N><:.l"dlı' ffin!1'ada'ı• n"-""Vad ı"btJ"yaçln 

2ctle hatırladığınız vıuo a a~ıS.t - ağzımdan ÇIKöCIM(. ve .. en ısıııı ur~ rum: ~ ·uı - '-' h . . ı__ - '- ı_ d" .. k gene 'hissizliğı ga eı e e ıyor. reddi ıbir zi.ume i<'in ıçkinin :n.ü. rı da ,_ıu gıdaı· maddelerm· ı"çı"ne 
diT') tıukış yoluna götüreçek olan sözü - Banka çalınmış olan bu para- Şimd'i S nç kızın ne yapması şevvik olc1u~unu ve olacağını ka. vücudun itidal ve sıhhatini nor. 

Ya§lı avukat gözlerinj ııüzerek bir bekliyordu. nın yarısını kabul etsin, ve çocuğun lazım? Bunu kendisinın dÜ§Ün - bul edenlerden değilim, ve bunu mal idame etmesj için mebsutan 
lahza d'ii~nür gibi yaptı, sonra hi. Birden: aleyhinde de herhangi bir adli ta. rnemiş olmasına şaşıyorı.un. MuzL gıüliinç buluyorum. mütcnasib bir şekilde ikonmuştur. 
layesine ba.şladı: _ U~rapcağım. Bakalım, bir kibden vazgeçsin.. teklifim kabul yi unutması, uçururrıdan kaçmas!, !Bu şclkilde yaratılmış bedbaht. Ta'bü gıdalardan fazla ispirto 

- Bir giin yazıhanemde oturu. kolayını buluruz .. dedim. edildiği takdirde, zararın yarısı te- ilk imkiınd3 da uzun uzad ·ya ~o- }ar içın, yüz bınlcrcc zevk ehlin'n ve al'kol istihsal edilerek ihtiyacı 
)'ordum. Kapı vuruldu. Yakı~klı ~i öpmek j tedi. fakat hen lafi edilecek .. aksi halde, şimdi ya.. nUŞ'!'adan, gt"zintı. iilcmlerı yap 

7 
nezih duyıgu ,.e ~aş~ma ze~kierıni olmayan vücudlara bu fa.zlalann 

bir delikanlı içeriye girdi. Gayet na.. onu ,öyle bir teklif ile duTd.urdu~. nımda bulunan bu bin lngiliz lirası. madan i:yi hır talıb ile evle:ımıf'Sl baltalamak ta btr cıı:ayettır. alınıması vücud makinesinhı se4dr 
2ik bir 'ln'lıub selam verdi. Ve bir- - Dodtum, dedim, bir hın lngı- nı tekrar delikanlının ailesine iade ka'b eder. Ak>i halde bir daha lkur Fecaatlen iddia ed.Ien içkinin halinde norm.al işlcmesıne bence 
den hıçkıra hıçkıra ağ]amıya baş- Öz liı.eıı dııııba ı;.ılabilir ınWn'? edeceğim, o zaman da bankanız tulmamak i.izere düşeceği muhak- bu SU!!'ette men'ine kalkıldığı dü. bir mani teŞkil eder. 
ladı. Meı&lek hayatımda bu gibi şey- Y•VPUCağız gaplıyarak ccvab dimyata pİ'rince giderıen evdeki kaktır. şünıüldilğü takdird: d~ğacak _malı. u.,,..""I' vücudundaki kanı ihti. 
leri çok göre göre kanıkaadığtm verdi. bulgurdan olacak, yani hiç bir şey 1 d :ı taı t le .._,._"r'--

için telaş etmedim. Daha doiru.su - Tabii!.. . alamı)'9icaik. İş alemind"? çalışnn bir genç kı. zur aı:-ın =-: a .~u ış n~ ıce _ _ r yaçtan fazia ispirto ve alkol al. 
aldınnedım. Sükunet bulup, iradesi- _ O halde, lutfen kandan b_ın Müdür, Allahtan be1M1nı mı an- zın tW':}enmek bahsinde S"viye itL vermıyecegıne ıtımad edılcbıl:r mağa alıştırmak vücud makinesı. 
Tıi toplayıncaya kadar b:Jdedi~. lngi~~ .liraeı -~~~a çal. bana ııetır. yordu) Tahiatile teklifimi kabul barile kenuil:'indcn oir, hatta iki mi hiç? nin tahribine çalışmak deır.~ktir. 
~nra hu delikanlı bana toYle hır Censıru de düşünme, bana bırak. etti Hem bankanın menfaati de derece üıstünü düşünmesi ~ Jdıd1r, Bugün yemek ycme'k ve bir Neş'e diye anılan sekir muvak-
ltirafta buhmdu: . . Delikanlı üç ~n .son~a. g~~e geL bu~u jcab ettirirdi, parayı ald~. ve fakıat derecele~'l fazla atla-mıya kaıh~e ~çmek kadar nt('de?i ~aya. kat saat için olsa da akıl ve mu. 

. d - Şehirdeki bankalardan hirın- di ve masamın uzenne iki yuz tane yalnız delikanlıyı işten çık.ardı kalkışırsa meşru zevce değil, mu. tın ihtıyaçlan sırasına gırmı~ o. h~emevi bozmak yanı vücudu 
lir~~asadarım.. dedi.:. _B_in İngiliz b~er l~~liz liralık han~not k~ydu. Yaşlı avukat sözünü: · vakkai metres olur. En büyük lan iÇkinin men'i ka~~nda in~ı:m ve elim~ itidal devresinden a),r-
l lr.adar b.ir para :htılasta bu • - Mükemmd, dedım .. cıdden F k . b h"k• . k ·1c b" tehlike de budur. kafasının bunun yerı~ı tutabıle- maktl4". Bu tabii yaratılışe karşı unlrııclurn. Bir haftaya varmaz mesele gayretli ve itinde mahir bir inean - -f a atO du h ~~~_nınl r. 81 ır TEYZE cek ne berbad şeyler ıcadı edecek. odbren a'ksine hareket etmeği iste. 
a aştlac.eı.1t. Zira teftiş vaktidir. Def mı~. tirnd'i evine dön ve yarın ~ara s;ar. .. 1 ~ a 

1 1

1 ° _mamas\ • .................................................... }erini de unutmamak lazımdır. me'k demektir. 
terler ınuayen~ edilince açığım gene gel. ır. n ~n err:I e gr.e en ~~ • S-Lt-1-aArlık y•pmanın cezası Men'i düşünülmek meselesi res. Ddktorlarım•z vücudun tahri-meydn._ çı'kocnk. Beni yakalayıp Paral&n cebime yerle~tirdim, ve rnıyo:u_m .. en ," va .ıt ge?nn ıye illlD eK ... • b" ....,.,,.

1 00 
- " r'k 

hapse tıkacııklar. Halbuki böyle bir doğru delikanlının çalıotığı banka- ·~ gıbı v guç valt alar JCD~d ı1be ~laldlet Ahmed isminde bir ;enç, arka- mı ır ~ e rununce a .. a~ın- batı ve doğum meseleleri hakkın. 
akıbetle k~lavm~~kl"~be:miyo·nmıı . ya giderdt müdüriine çıktım. Sözu mıye ıugraşl)"Orum... ıye ag a ı. daş. ŞUJıniye aid nüfu kağıdını a. da~ •kaça~~hk, bu?~" d~ . onu~e da içtimaiyat alimlerimiz de ihtı. 
Zira çok C5Kl ve ı.o u ır aı eY_e uzatınadan ona: l k tahrif etmiş ve bununla Ba. geçılm~ ıçın tctıkıJat. Ne:tıce ~ır saslan da.iresindc kanaatlerini üa. 
rnensubum. Onın:ı §er~, ve haym- - Saym müdürüm.' _dec;Iim .. ~~- Kadın yüzünden yaralama k~:;ö~ bez fabrikasına girmek iste. çıdk vatandaşın zorla kaçakçiaıga de etmektedirler. 
Yetini Jdı.elcmek ıstemıyorum. Onun aadarınız bay Y •.• , ıkı hın lngılız Ş-'-.--.:. . d S h" k ..... Fak t 

1 
... meydana rıkarak neticeten de fPlakctlere sebeb o. jktısadi bakımdan içkinin tev-

lçın de kendımı old~nne ~n cvve lirası nıhıca. e~_mış ınm ta ır. ğında 25 numaralı evde oturan A- ya.kala.nanış ve adliyeye teslim e - kıınu Ccı:ıul'r. . .. lid .ettiği neticeyi şöyle lhü asa et. 
. . . . .. .. d l , ,ı_ ·ı~- • buh ak d 1 c.ıh~ .... nın e up ıpaşa ao a - JJUy.lT. a, ,, ~ , la _,_. l 

•on bir çare olmak iır:ere H'Ze gel - Bu parayı bilfiıl kasadan lcaldumıı. zizle ayıri yer sakinlerinden ve 
1 

dilmiştir. Raklı)l'l şuuruna malık ve ne• mek itter.im: 
dim ... Ne yapayım? Na9İMt.le_rinize bu hi.diee -tahiatile- g_elece~ hafta 

1 bıkahlardan Suphi evvelki akşaı:: Suc;:lunun duruşmasına Wlliye se- zahetme sa!ııb z_ev'k s~hibi insan- Bir aileyi vnsati beş kişi kab~J 
bı\lhtacım. Ba~ı.a yardtm edınız ··· meydana çl~a~ak:tır .. Sız polise h~- rakı içerlerken bir kadın mesele!-lın- kizinci ceza mahkemesinde bakıla. lar içer. Rakı bır ncş e ve hayat ed'oersck ve hu ailenin yalnız hır 

Cevab verdım: her verecebınız. Polıs gelecek, delı. den dıoJayı kavgay:ı tutuşmuşlar, rak, neticede ı-ııçu ı:abit olmuş ve olur. Mıütercddi, ~hlaksız adamla- teki AÇkilye alışmış ise o ailenin 
- Bu işin bir çıkar yolu vardır kanlJ,yı yakalıyac_ak, mahkemeye bu eenada Suphi, bıçakla Az.izi vü. 3 gün müddetle hapse mahkum e. rın, yapacakları denaetler ıçın (Devamı 7 nci sayfftda) 

delikanlı.. ve o zaman benim de yar-ı verecek, \end'isfoi hapse tıkacaklar. cudunun mul\telif yerlı:.Jinden ya _ dilmiştir. rakıdan ilrn vvet almo.ğa ihtiyaçla. 
dıınıma lüzum kalmaz. Olup biten-. Netice ne olacak il Bankanız. iki bin ralamıştıır. ----o- n ydktttlr. 'l'abancalı, kamalı bir Açık muhabere 
~ri, bana söylediğin gibi a;leRe aç. İngiliz liıuı z.iyan etrn.ekJ.e ~alacak. Aziz, tedavi edilmek üzere has - 1700 \ira çalan hizmetçi hırsı.z, ıkasa sovucu ve bir dolnn. - Vezirköpriide Zeki Ozana: 
arayı tazmin etsinler. Sen de çal - Arattırdım; delikanhnın ailesi ve taneyie kaldırılmıl", Suphi zabıta dıncı hiçbir zaman rakı içtıkten MlÜlterem okuyucularımızın anite. 

tlığın bin fngiliz lir sını ahır, götü- ahabala.rı fakir inMnlarmı~, fakat t f _ J k l • · Tab.imde oturan doktor Safaet • ..,.....ra bu ı"şle"""' gı"rkmcz. . ~ .... ,,..~ k"""" o-Mtcrdikleri fcvkallıde ~:--. K" . d ~ h v _J ara ızwan ya a anmıştır. . . L. • • F th' d kt .,,..,.. , .. ·ı.-··· ...... ~ -Yo .,_ 

."" kasaya koyurttın. ım.senın e ~ ragmen ~m çocuga yarnım o-- tırun wz;metçısı e ıye o orun Varidatı de\·letin mühimce bır aııum neticesiledir ki; henüz eliınl!de 
1'1hu ..1---- -~ -1

- he d h"r olma namu• 1700 lira parasını ~aJdıktan eoJl'l'a . l 
1 

. d 
U<l&.Twu..aZ· ~. m c ı'Y zaa -. Adi! ') ht k• 1 ' rülknünü te!:kil eden ve bın erce neşredilmemi,ş, sıra bekl yen yuz en 

0-:likanh yeniden hiincür hön - larına ltwta.rmak için bütün varları- nyeye verı en mu e ır er evden firar etmiştir. . matcetlerini teş'kH eden fazla mek:tub vnrdır. B!zl <".kiden mü. 
ltiir ailamıya h~ladı: nı }"Oklannı satmışlar, kıyıda bu - Fiat Mürakabe Kocmisyonu.nun Fa1'at, suçlu kız dün zabıtaca t~n~:1 bu ;rtlar altı~a men'inc u:~is ~d.en ~u vazıyet, siz. de tak _ 
. - Ailem fakir dü,,.«mü§tiir. Hep. calctaki parala.rını toplamıtlar ve dünkü ıtopl:ıntııında, biri kok kö - yakalanarak, adliyeye "'/erilmiş ve . ~k. lamlyacrığı :ıcikrırdır. Yok. dır edersillız kı, çok kıymetli buld'U _ 

li:ıe :ben bakıyorum. Ülllelik hiç de ancak bin İngiliz lirasını doldurabil- mürii, dj.ğeri karpit ihtikarı auçile, Suha.nahmed birinci sulh ceza mah ~:? ~a~iatin sıncsindc ran dama. ~uz ikinci jRZınızlrı neşre manle.sef 
~~m bir akTabamlz yoktur. Jmiflet'dir JU, bu da ihtilas olunan iki tacirin adliyeye verilmesine ka- keme.sin.de sorguya çekildikten son- (Devamı 

1 
nci sayfada) :ımkft.n vcrmemcktcd • 

·~eıhh~~~oıcı~u~m~··~·============:c=-:==~pa.~r;a~ntn:.,,~ya~rl~lll'l~ı==t~e~fkj~'l~ecl~CT;;,·!F~a~z~la~ra!r~ve.-ı~~-hn~i~~ir~·================~ra~t~ev~k~i~f~o~l~u~n~m~u~ş~tu~r;·=======::'"'==~====~::~~;;~~~~~~;iİ~~~~~~~~~~~~~~ l::::::ı:::: _ Namus, lH.'p~niz bu a-telimeyi masa da otomobiEn altında :kal. 

"Son Posta,. ntn 
edebi romanı 

•• • ~t ' ' ... •f ·> • , 

- Hatırlam:yor musunuz? 
öğr~nız. Namus, uamus ... saydı. 

- Hayır! · ı• 111·ıti· Namus dedig· ıniz ~ey nedir :kuzum. Ym-abbi, insanlar, bir elbise Gırtlağ'ından kısık bır -:r 
Seni bu vaziyette kubule amade gil>i, bu kadar süratle ruh deği.:_ çıktı. ih :r 

_Ne diyorsunuz Ecved bey!.. kaç tane enayı vardır. Maamaf· , tirebilir miydı? Bir insandan bu 
_ Fazla konuşacak vaktim yok ben o kadar insafsız bir adam de. kadar adilik umulur mu? 

Sebna... Nışanlım yukarıda beni ğil'lın. Mıünasil> oir tazminat ver. Ecved, yalnız onu iğfal etmekle 
bekliyor. mek isterim. Yüz lira ışini görür kalmamış, adi bir iahişa yerine de 

y . N t Sal COfkan Genç lkadm, gözleri dehşetten rm?. .. lroyrnuşt.u. Nasıl dili varmış ta, 0 
- 11 - azan· .. ~sr~ a 1 Antre dı§an uğramı,..-., geri geri çekili- Genç kadm, isyan ve istikrahla terıbiyesine ve bir zamanlar düriist 

'I'itredi, olduğu yerde saHandı.,sanOOre l:Jıine.rken, Selmaya tuhafı . - Şöye en~.ra ge ·.~·.. . e- yordu: yüızünü buruşturdu. Oo .. buna ta. lüğüne inandığı Ecved, par~ teklif 
Otoınobil apartı.manın kapısında tuhaf bakmakta devam ediyordu. ~m ortasında elaıe:me ~zukmiy • - Nişanlınız?. ıhammüil edilemezdi. Birdenbire i. edebilmişti. Selmayı ne zannedi. 
dUl'.tnuştu. Evvela Ecved indi. elini Asansörün kapı.smı ikaparken du- liın. . . n ~r - Evet, bilrniyo:- muydun? çinden taşan bir kuvvet onu ye_ yordu? Genç kadım şimdi çılcl•r. 
l.ı~tarak enç kızın inmesine yar- dıa!klarını bü...ıctü. . Selmayı~ zem.~ .. kata .ın~ r;_ Olduğu yere yıkılmamak için rinden oynattı. Ecved kıpırdama. tan, aidatı.~ olmasL keyfiyeti dlll'ı etti. lçeri girdiler. Selma. bu intizar esnasında he.. dıvene ®gru surüJdemtşt.i. Bu fe\ılkal'be:Je.r l>ı1r k•.ıvve-t sadecti. ğa lbile va!kit bulamadan yüzünde değil, Ec\·edin hakaretiydi. 

ıSclma taş kesilmişti. yecandan boğulacaktı. Dttdakları. sı karanlık ve mahfuzdu. yordu. şilddetll ibir şamann ~Iadığını Şimdiye kadar, kentlisine hiç 
Ne yapacağını .bilmiyorou. nı kanatacak kadar ısırıyor, par. Sorou: . . , - ı:Ben ne olacağım Ecved bey:. duydu. te ca7.ilb gelmiyen hayattan, msan. 

l' liakikat şimdi 32 dişini göste. maklarmı avucu ~nde eziyord~. - Ne ıstıyo~ut" la gözlerile - Burası beni aliikadar etmez. Genç kadın, bir ok gibi fırlayıp lardaırı i!ğreniyordu. 1nsan <Ienen 
Cı-ek karşısına geçmiş gülüyor, Kapııya dayandı, dayan.masa dü- Selıma, dolu 

0 
u 

0 11 Artıık aramızda hiçbir şey lkalmn. gitmişti. Bir müddet burnunu oy. ımrlıllılk b'.1 derece fena olnbıliıor, <>tıa dil" · k d ~ı..-+; Ecvede baktı: z ~~ b ·· b t" -J- •• • •· ~ ...... d d "di1~·1· d d k? İ mı ç.ı arıyor u. j"-'"""""'""'· "' . t d"Y" . bilmiyorum mıştır. a"""n, sen u munase e ı natar._, yuzunu ogu:;c~ur u, on an a ""1"""'ı ıyor u eme .... nsan 
it .l\ni bir kararla apartımaıun Asan.sör iniyor. . - ~~ 15 

e ~?1.~0rm(!ID laLım.. keselim, b::rbirimizin dengi· deği_ sonra lSlı:k ;alarak asnnsora ooğ. denen mahluk, hazan kalbini çı. 
t? <lı>ısına doğru koştu. Ecvedl~ Acaba .gclccek mı? . . ~v;J, 1 Yh · · ek~ı ettiğim için be. liz dam~r muydun? ru yürüıdü. kartabiliıyur, işlemi yen bir saat 
l~ kız çoktan asansöre binmiş. ~zleııini kapadı. Ne söylıye.. . aflf~~r Başka türlü yapa. Genç !kadın acı acı güldü: Selma. biraz evveHti ha!sizlL hissizliğini alaıb!lyo!·du demcik? .. 
~~ cekti ona? . . nı ;ıxiım. Tam beş gündür bekliyo_ - Diyordum ... Fakat siz beni ğindl"Il umulmayan bir süratle Ter içindeydi. 

it ·~l'Şısma, h!zmetçi kılıklı bir - Selma, ne ışın var burada ma aldattınız. Beni bu hale getirdik. koşuyordu. Aıklını kaybetmiş gi. Dizlerinde h\~bi~· kesiklik his. 
ll'd~ J~:. sen~! ı.. • b" Ecved lı::o nıım. EcYedilı gözleri ba:yretle a.çıL ten sonra mı bu hakikatı anla<lı. biydi. Göz.len görmfryordu, san'ki sebniyor, lıfılii, a,yni hızla koşu. 

- ~mi araaınız? Dik ıve nay.n ır 600
'. . .. • • ruz Ecıvecl bey?. etrafu kesif bir sis kaplamıştı. Ö- yar, ikoşuyordu . 

... - lUca ederim, dedi •• • Lfitfen, nuşuyordtı. · · Paylar gibı. · Göz.. mıştı. u,,.,, uu""ndü"r noui beklivor. - Km keselim &:-ima De- nüne oelene çarp•yor, bazan :toL Şimdi, karanlık s0kaklar<laydı, ~ <ısa ·· ] • ı._ be le · · ,......,., Ecved kaşlannı çatını§ - ~ ., -.ı " • • 0 - 1 
halle l'lSör e yukarı ÇJAüD ye mu ~-· sun! nim saadet.ime ınıfıni olmağa hak. kula giden grupları yarıyor, azar. dik, bır yokuş.tan iniyordu. kı de. 
dil?-, r ~ndermeniz mümkün mü. ıka~.sında du~rdu. . . a.>}din Selma, olduğu yerde sallandı, kın ydk. lara, hatta küfü:·lere aldırmıya. fa ayağı tak\ldı, düıŞti.l. Diz kapa.. 

. _ Buraya, nasıl, mçın e~ du Dov E . .:ı b F 1• t a'k __ 1 __ ,_ta sokağ ..l..J d y ı rabın n '-"lr ıt~. . ? düşmem.ek jçin :kollannı va.ra - gru .C\C•.ı ey... ar.a r -<M n a, ca~e en gının s ;yrı masına, ço ı J 7 
ta~~~- ~lıklı k.adın onu baş SelrooN~ıl geldiğimi anlatacak doğru uzatınL'itI. beni mahvetmt'ğe sizın ne ha'kkı. caddeye sapıyor, otomobillerin, ttlmasına aldırmadı, gene ayru 

....,...gı suzuyordu. b f N · mı· be1·ı;....,,,,,...,,,.,.,., Ecved mz varclı? tramvayların arasından tehlikeli süratle "-'ol.ı.ına devam ettı. Nere-} - ~-ı' c . Kim diye. vaziyette creğilim Ecvro ey, a. - ey'! •K.w.J - ...u• • J 1 1
1'Q? '-IV:f"UY yım... kat n~ ·""''~mi lbiliyorsu.nuz bey? - Ne yaptım ben sana?... sıynhşlar yapıyordu. Birkaç defa ye gidiyordu? Dunıı da. nende o -

.....-• li-U&•e• "1:\..-t · 1...-ı-ı· ? D-!1..- ne yapacaktınız Ee- trmnvay ve otomobil altında kal. duğunu d:a bilmiyordı... Gece bas.. - fs· . · ... daki. ı ~~, neyı ~ ıyorsun. ••• - illw 
\a ~m-..~-~e~yın, bi_n_ iti sa~mbarid bU' tavırla kolun. _ Verdiğiniz sıözıü Mman.m ..• ved bey ... Bu derece insafsız ol. mtik tehlikesi geçirmişti. Aldırmı. hrmıştJ. 

l{-·••ft'.K ıstıyor, deyınız. e . _ H~nai sözü? mayın Namusumu kirlettiniz. :yordltı bile. Keşki, şoför fren yap. adın, yukarıdan gönderilen a.. dan çdlrti: ...._ · · · (Arkası var) 
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(Memleke_t Daberleri)- Napolyonun Moskova Seferi 
.izmir~e topr~k KoşadaSIDID tarihi bir Şik&yetıer ~=~~~:~~:~:'!::~ ~~~:~~~:~~~~!~"~•ğl•r .ı.. 

ofıs~e ~ır s~ııstı~al nah ·yesi· Selçuk = Ayaslug· fhtiyaclar ~2:;:::~.t:·~~d~:!'kı;"~~':i~ Fran::rbr%::~~yo~azırı 
15 bın /ırayı zımmetıne J • İşte, Napo-lyon, lngiltereyi ye. O zamanlar Fransanın hariciye 

geçirip barlarda giyen .k. . d M•ı A dd Çorum - Merzifon re vuraıbilm.M için, Rusyayı ez- nazırı bulunan dc.Kndor, daha 
Nahiyenin şimdı ı yenn e ı a an evvel Havza seferlerinde mek planını kafasına yerleştirdik_ 1810 yılının 7 Nisanında Napolyo. 

memur tevkif edildi mev-cud olan muazzam şehir baştan başa ten sonra, !310 yılından itibaren na verdiği bir muhtırada ay~ıen 
intizamsızlık tedricen bwıun tatbikatına girışti: şunları söylemekte idi: 

lzmir (Hususi) - Toprak mah- yanm~Ş, bilahare yeniden yapılmış ve Alelade emirnamelerle, ferman- cBüyük Britanya kabinesi Rus-
ailled ofisi İzm{r iU.besinde bir d .., .., Ço"'"1-Merz:iforı...Havza ve larla, Avrupanın birçok hükfunet- larla ve Türkler.Le bir anlaşma el. 
su.listimal meydana çı.karılmı<: ve sonra a yagmaya ugramıştır diğer tara.ftan Gümüşhrcıköy- ~rini ve r>rensl'iklerini ilhak ede- de etmek ümidlerinı henüz kaybet 

-s Merzifon.Havza ara•ında oto- · b ı · 
hAdıse ile al.Wlı bulunduğu tes - B' __ ..ı_ı.., • • rek onları hem kendine tô.bi kıldı, memış u unuyor. Ingiltere bu sa-
bit olunan Ofis ıncmurlarıftdan SeJçuktan ıga ınmMIQfranız ya- ~a.pl.ya. n mu.azam bir tehrr halinde bü.s .eferleri yapan Merzifon hem de meoburi birer müttefik yede, gerek Baltı.k den:zind<:, ge-

id Mi"' _ı-' O b şiTketi muhteCf rakiblerin bir- ~ı-~ K 
Necdet zab,taca nezaret altına a- zıyor: . . . . - .L . 11110C1an evvel • iyana ma e '----L d d '-1 haline getirdi. F..mirnamclerini reAA>e aradenizde ve J<;ge deni.. 
,....,.,....,,.... T 1 k·ı·-t h - d am Aaıl tarihi pnu «Ayaalugı> olan dimn> bulunduguy bu ıehir bir tarih. «:""",.._ mey ana getir iır. eri ·-..L.. k d- il . 
.......... "'i'~ı:r. 8 ı !AA cnuz ev · · __ ı.;.. · ı d ' brr tröettür. Fiat \·e intizam dinlerniyen hükumetleri ise, silah Zlı.!Ul:: en 1 ma arı içır. ışe yarar 
..u-....ı...- bul . ...ı ğ nd bt.:. hUSUlS prın •l!GL9.7enuz, aon zaman ar a te yanm14, sonraları daha mükem. mahreçler elde etmic: olacaktır. 
ca.ıucAlıA: WıuU u an, . . <1Selçuk.ıı namını ahn!Jtır. Bazan da mel yaptırılmış, bilaha-re de yağ- noktasından halkın muztar Jcu.vvetile tedib ederek iş-gali altı- -Y 

ta fazla ımalüma~ elde edılememış «Alınctları> nahiyesi denilen bu u- mıya ugw atıla k b' b"- vaziyetıte kaldığını gözönün - na aıldı. Bu suretle tedricen şal"ka Hem bu ona, nınva.kkat bir müta-
ti ~ d•w• k'' Ilı lı'ra h r ra ır asır sonra u _ı ......... -k b '-d' . 1- d v ki w b 1 d B rekoenin ona ar·acağı Fransız, Al-r. ~~!1 ıgune or~, e . fak ve fa.kaıt er dem taze olan ka. tün bütUrı yıktırılmııtır. ~-e ""'........ eu: ıyenm a a - ogııu y.a. aşmaga aşa ı. una '" 
maaşla Ofıste çalışan Necdet, şı~ aabacWc. Kupdasına bağlı olup İz_ Hi~lığ'ın i'k devirlerinde lca<la.T olması ç,,k ıayanı arz.u.. müıvazi olarak ta, tngiltereye kar- man, Holanda Ve İtalya lımanla-
diyc kad~ 10-15 bin li;ra ~a~ar bır mire 77 ıkilometr,1: ve ~) rakımlıdır. «Ayasluğ" çok ehemmiyetü bir şe. dur, şı ta11bi'k ettiği ahlukayı ihlfil e- rından daıha karlı bır menfaat te-
parayı :zı.mmctrnc geçırmıştır. Za.. B~rı her yerdon once gelen ve hir olmasından na,ti en hüyült ru _ * denleri ef.ıddetle tcdib etti. min etmiş olacaktır., 
bıta, Necdctin her gün barlarda birçok eebze ''e meyva bahçelerile hani mecl:ialer burada toplanır, en Sındqıdl\ kiremit{ ve tuğla NapolYQnun muasırları. 0 de- _ De.Kad'ıor, muhtemel bir İnı,ri-
dolaşaralk, günde beş altı yüz lira süelenen bu nahiye ınerkeunin hararetli elini mübahaseler burada ocakları sıtmanın husulüne viTde lhük.ıüm süren siyasi havayı lız - R~ ~nlaşmasmdan hem fena 
sarfutmesini ve üzerinde her za- .tetkik cdilecdt ıtarihi eaerler balcı- yapılırdı. mi .ebeb oluyorlar? anlamanın daha sonraki nesiller halde uııküyordu, hem de böyııe 
man iç.in binlerce lira bulundur - m~nd~n- bü~ük bir kıymeti ve ehem Anad'Okı Selçuk devletinin inki- Sındngtdan kasabaya biü - için ~ güç olacağını söylüyor- bir anlaşmanın omme geçmenin 
masım şüpheli görmüş, derhal fa. mıiydi oldugunu aöylemiye hacet ~ oüzerine . ~cud . bul~n Aydın ti.it ve bir kilometre mesafede lardl:. zor olacağını söylüyordu. 
aliycte geçmiş ve ilk tahkikat ne- yokrur. oğujlan beylıgı de bir müddet bu- üç, dört kiromid. tuğla, desti • O devirde A N 

1 
Çünkü:, gene Fransız hari-

trecsinde meseleyi meydgna çıkar Mükem.me! .bina ve cadddcrile, rasını merkez it.tihar etmiş ve şehri ve bardak ocağı vardır. Bu o- b" lik. . 7p~n..r.Rpob~nun ciye nazırının fiiı::rinc göre. böyle 
nıışt Söilendiğine "öre Necdet yaıu'ba,ındaki ıstasyon binasile •on imara çalışmıttır. caldar şehre pek yakın oldu - dırw.rd~ 0anesı~ en ~l{a ır şey bir anlaşma, gerek Rus, gerekse 

bu ır. -"-- nak'' t bsna~nda ve; yıllarda hir kat deha güzelleıen bu Güzelliği itibaTile eşine eneler te. ğun.dem ve toprağı da bulun.. egı 1. devrın tanınm1ş muhar- İngiliz ane f:ı tl . . • b' 
par~' . 1 '~8 e . . ufak tehir yavrusu önünden hergün sa.d.üıf edilon bu yurd ;:>arçaaının dıuadaTl yerdon kazdık.larm - rirlcrinden birisi. 'sonraları yazdı- . albı 'd' n a ermm zarun u 

~ği sevtiyat ıl~le a?erle~~ tııh- İDnire giden Nazilli, Aydın, Denizli şimdiki halde büyük ihtiyaçlarından dan bataklık halini almalta ğı ll:fü yazıda Napolyon Avrupa~1- ıc ı ı. • 
r~f ~t.makı suretı zımme ı~e ge; trcnler.i gelip g f!.er. biri elckıtrik.tir. Nura kavuştuğu za- idi. Geçen sene aivrisioek ve nı Şizyle tasvir etmekte idi: 1810 yılı Birincikanununda Rus 
çı.rmış ıve Toprak Mahsullen O!ıs. BuT~ Bizans ve SelçuJcikr za. man bu tarihi belde; bir kat daha •ıtma çıkarmaması i,in kire - . · . Çarı Aleksandr tarafından "em 

.. d. . t• d b h.disevi a'-··arca da L 1 "-L -'-. kl • hL- c ••• O devrı bılmıycnler, o de- ıafrmriilk. t .f . k b ı·· ·-. . mu ırıye ı e U a .,., ,, ı manın n ır.a ma saray ve ke.le ba- ~zcNeşec~tiT. mid oca art umumı aı oa.t vindıe yaşamayanlar, Na.polyon -c>-·- ~ arı esının n u u uzerı-
devam ettiği halde haber alama.. rabeleri.le eu kemerleri, mermer aü.. •m ............................................ ::... kanunlarına müsteniden hülcıl- zamanında Avrnpada ncies bile ne, ger~ Fransa, gerekse Rus~a 
mış, nflıayet zabıtanın uya~ıklığı amlar, ~&bedi.er, cidden ~örülec~k ( KUçUk haberler) met tababetinın göııterdiği lü. a-hnamn ne k:Jdar güç olduğunu !!~~. 1 bır harb<len bah,etm€ge 
sayesinde iş.ın. farkına varabılm~ ve ~~ edılecek ma~ıyettedır. . . . . . . zum üzerine çalışmakta.n me - anlıyamaz, hatta bunu tasavvur ~ ı ar. • 
tir. Tcc:;bit edildiğine nazaran, her Çok ~lu o~n. kale ka~!sil~ !11uaz: * ~vas. evkaf ıdarea.ı tanhı bir nedllmiş ve halk kurtulnıU§tu. bil.€ edemezler. Nwvılvon devrin. Çar harbe kanı 
gece barlarda yüzlerce lirayı nar zam 11.lemelı Koca camım ıçındekı ~. _ha~ bulunan UJucamin.in Çünkü çukur mahallerde su bi- -r ,, 

vuru ih.........,...,n savuran Necdet rnaza.. Jik_ ı.a~ar. oyunalaT, renkler. ta.rm. n. lfi.l. n lC&b eden tctebbi.ialer. rikip 91bna husulünden başka de h€T ferdın olduğu kadar, frjli R Ç Alek d 
. p, -"'"" . d ·v ~ g-0reınlen hayrette brrak.acalt aearı ~. hergiin şehrin kesil bir duman ufa.klı lıer hükumetin mukaddera- us an san r, çok sevdi. 

blri Mustafabey caddesın e, dıgerı ti'ı.- _ı·-nd• * ş...ı_ı..... k d -'- 'le- ,_,_., w d d ği hemşiresı Katerinaya yazdığı 
başk .• _, a 1UKJa ır. --a:;ua aza3tn a a-.er aı i.ı,Wastna ugramaaıo an a tı. Tuileries kabines'nin veyahud 26 B' '-~ a bir semtte ln.ı apartıınan ı --'- _ ırincil\4nun 1810 tarihli biI . . . . . . Daha önceleri buranın iami oE- !Orİılc yıırrdmı iıleri büyük. bir faali- kw-tulmuştu. Napolyon er'kfını ha,rbıyesini.n e. 
tutmuş ve her ıkısını de bırkaç bın feaüsn olup gayet büyük bir anhayı yeıtle devam ctımdctedir Fakat so.n günler<le kire - linde idi. Her<k.es bir zelzelenin, mektubunda aynen şunlan yazı.. 
lira değerindeki mobilyclerle tez- • midci ve bardakçılar alakadar yordu: 

,, .. _ _,.. t ·arı lk ı·ı · · B __ -~----- .. 1 B veyahud ateş püsküren bir yanar Gö' ·- .. .. 
7ın ve ı.c.n.ış e m.ı'Ji' ... r. Yenişehir Ha ev ı ermm ursadaki konseri 'l~ta muracaat a: (( ura dağın tehrlidi aıtında. buıunuYQr- c runuşe go~e gene kan aka-

za:bıta tahkıkata clıemmiyetle dan toprak almıyacağız, su muş gibi bir korku altında yaşı- caktır. M~~nafih . ben, bunda1ı11 le devam etmekte, hadis~de başka b.Rıikm'eSine, çulcu.r aç,lmasına vordu. 0 zaman !hiç kimse, serbest kaçınma. k ıçın bır ı.nsanın elınde 
"-:-- 1 · ı·k d b l b mey<laın vermiyeceğiztı> diye- ,, 1 b 1 k h t .ıuaılbC cnn a a a ar u unup u - tt.k mkna etmi ler ve gene işe hareıket etmek şöyle dursun, ser- ge a. ı ece er şeyı yap un_. . 
lunmadığı üzerinde de durulmak.. başlaımışfardır. Halbuki ocak- best nefes bile alamazdı.> Napolyonun son hareıkctlerıle, 
tadı'ır. Ça1ınrnli olan parakı.rc.lan lar ve umumi 1:ıhhat kanunla- R .1 f Olıden!buııg ciıillkaltğının varisi oL 
bır ikısmı ele geçirilmiştir. rı ,ehMere bu gibi ocakların USJ8 1 8 ransamn mak sıiatile Çarın hcmş resi Ka .. 

'I'o,pralk Mahsulleri oGs mü<l'il- dört kilometre uzakhkta ol _ aralari açıhyor terina da yakından alakadardı. 
rü Oevad, İzmir gazetelerine hı1- masını şart lcoynnıııtı.ır. Yük- ş;._,...ıı· Gene 1810 yı•lının sonlarında 
.:ı;~ A.. ~-ı- d b b tt .ek. mıakama.tm naza.Tı dikka - >ıuııu Napolyonun, Rusyaya Na.1>9ly-on. Rusya ile sulh tarafta. 
~ uıa~ın a ıze şu eyana a tinli celbederiz. karşı olan sıyasetinin tatbıkatını rn olan Fransızların Moskova 
bulu.nmuştur: _,ı.:rı... ed ı· 

tt=.ııu c un: firi Kolenkuru değişt:rmck kaı a.. 
- Bir memurumuzun tahrifat Edirnede bir duvar içinde 1810 Haziranında Holandanm nnı verili. 

suretilc zıinunetine para gcçırdiği Fr '!h ' d'lm · .. F 

k 1 1 ansaya ı aK c ı esı, uç ran. Kolenku M ko d 
sabit olmuş ve hakkında tetkikat ÇI an a tın ar .. . . Alm run, os va an avn-

sız tuımenının anyanın cenu. 1 .. bet"l ç t ğ b r ve tahkikata tevessiil olunmuştur. bundan . . . . ışı munase ı e, ara yap ı ı ı 
İhtilas edilen paranın miktarı, lli'irne (Hususi) - Evini tmnir şı~alı~e, Baltık s~llcn- veda ziyaretinde ıstı yılının 15 

tet!lcikatm neticesind ~ belli olaeak ettinırneldte iken bir duvar içinde ne na'kllechlmesı; 18l0 ~ılı A~1~sto. Mayısında Rus Çarı ile Kolenkur 
ttr. Bu miktarın 4-5 bin liravı te- Qı.kan altınlardan bir kısmını sat. Vsunda Fransadl~~ SO ?.·nd ~hnı ahı~ arasında cereyan eden bir konuş. 

.. . n k aatmi . Buraa (H i) y . eh. ı 1 maık .. l nb la k arşova prens ığıne gon erı esı. çdk diki te d cavuız et:miyocctc! an eyım. ka h lkuSW: t - ·ı enJ.i _ l!'l ça ar çahnışlar ve çok alluşlanmış uzeıre sta u açan ve po bir alay Frall.Slz topçusunun Mag~ ma tta şayan ır. .., 
• • ~ a e~ı emsı ve guze ıardır. lisimiıiın tatcib&tı neucesınde ya- dcbu.rga sevkcdiımesı gibi ihadisc- Çarm Napolyona yolladıgı 

Adapazarm~a köy~erı san adar şubelerme rnensub genç.. cKarutın Adamı. . ~deki pi- kalanan arabacı Ali Mastori elden !eri, Rwslar, yaklaşmakta olan bir h b 
Şehre baghyan bir ler Pazaır akşamı Bursaya gelerek yes de ~emsil ediknıştır. Pıyesten çikardığı 149 aded tarihi ve Fatih boranın mukaddemesi gibi telakki 8 er 

haJk:evi temsil salonun.da bir kon. sonra biır genç Rımnan Delm1 oy. devrine aid k•ymetH altm para _ ed!:iyorlardı. Bilhassa cAvuısturya U'2'Alln süren bu konuşma esna-
ŞOS8 yapılıyor ser vermi§lemır, ~ ıbunu da kü.9ükle~ Yeni • ı.arıa. eritilmiş ve külçe haline evleni.şi.t Avusturya ile ittifak. sında Rus Çarı Aleksandr, Fran-

ıAdapazarımlan yazılıyor: Sene- Yenişehir tapu memurlarından ~Oyıun~l~~~ tal_c.ıb/tnuş- getirilıniş olan bir miktar altın Ruslara, artık kendilerinin Napol- sız safirine şmları söylemişt1: 
lerdenıberi köylülerimizin can ve A.ptullaıh Ç&lenm idaresi altında ır. . ~ ı seyı~cı ~r t&- valk:'a.nı.n yeri olması itibarile İs yıona _ıa~m olmadıkları, Napo~yo. cŞayed imparator Napolyvn bi.. 
bafla yaıpı.Imasını arzu ettikleri verilen bu konserde gençler bü- rafından al~ ıle seyredilm~, ge- tan.bul Qü,u..~uriyet Müd<ieiumu _ nwı Jbiınad ne>ktaSl olarak Vıy~ ziınle bir harbe ıgirışirse. bizi mağ
ve lhi-;.bir fedakarlıktan çekinme- yük bir mavaffak~et göstermiş - niş -~w.:~<"1 ek.lı bal~l~~a çınl~ mHiğinden şehrimiz müddei'Unw.. nayı seçtiği kanaatini telkin edı.. lüb etmesi belki mümkün, hattl 

v • • • • y.ar- ~~ ...... enn u mı ı ve gu- . ~ ·- . . yordu. muhtemeıd' d F k t b h J on• 
dikleri kaylerimizi şehre baglayan ler<l'ır. Mandol.n ve kıtara ıle çalı ze] oyunları ı9rarla ve müteaddidı miliğilne gon<fur.lmışıtr. 

1 
dbğnı ır e. a 3 u a 

kayalar şoscs~ n~ayet .. ;e.?i kay- na.n ~3:1 _Marşı .... aya'kta d:nlen- defala: tekrar ettiri.lmıştir. .. Mfuicfeium~:niz Afir Abu bu A~!!n~ı~ı:ı, ~~!:r~~~n:. İngili~ sulbü getinn;ş olmayncaktır. Is
mak. anumız Nıyazı Ülkü nun gay- mış. ımüıteakıben .,...içek valsı .. Dı:?- _ Resı.ın gen.çlen bı.r ara-da föstc- bw;. ·usta tahk1kat:s cleYam etmekte _:~~1;:-::. sokak orta.~nda yakılan panyollar da birçok defalar barb 

ti! ıJ....,~1 hr t Çar<Wı bi k tJ d ul.dllöı uu meydanlarında mağlUb oldular. 
1e c ......,.anmış . me ve ş ,gı ıyme ı par- nyor. ır. ateşlerin içinde ifna ve imha et- Fa.kat hiçbir zaman Napolyona 

.Son p~. DID Mfrmul: 52 yana. eağa ve sola savurdu. Gene Hergeleci, her ınedenac hasmınııı meğe başladılar. ramolmadılar. Halbuki Paristen 
L_ · ti' • b d N'h ı - _J k tk a.d G b .. ··ı·· N polyon ayni hareketi yap . _ toptu vazıye nı ozama ı . ı a _ a tı111C1an a am ı. ene uzu up a , . - Rusyaya olan mesafe gene Parıs.. 

J 
:;;;g;;;;; D:. ry : yet; gövdesinin ağırlığından, bo • otU!rdu. . . ması için Rusyaya da 1:~1ıfle~e ten İspanyaya olan ~esafeden da-

Ko CA : usu F ~ifnund v~ J ko!~ıhnın uzu.nlu~.und.an YHusuf,1 t~k~.ar lce~anekyC.,.!:lmd ı!tı. ıbulund~. FaRkat :.~~İ boy le -~ır lha fazladır. Sonra İspanyollarda, 
ıst a e cuere,. asmının uzerıne erge1ecırun ayaga auuna ıgı- hareketm <ı: us ı a ve merua- . _ . . . . . . de 

;\ . birdenbire çullanarak meşhur kurt nın sebeblerim burada çabuk halle: atlerini ihlah edeceğı cevabıle bu n~ .ıbırzım ~ıddetlı ıklımımız, ne 
_ ~ı _ kapanını taktı. debitmz. Muhakak, ah:ta kendinı tekli:fi reddetti. bızım ~~nış vasıtal~rımız da yolc.. 

Hergeleci; bu zor ve ağırlık kar- dinJorw:liriyoTd.u. N~n 1810 yıl n· . . tu.r. Bızım arazımız sonsuzdur. 
ft4.nda 'bitınecburiye kapana girip Nede olısa; kendisinden lı:.trk beş 1~ _..ıı... ' Hambu ının B ırıncı.. Onwı için, ordumuzu muhafaıa 

od k·ı '- d w 1 y fi bi sa r.canunuılU<I rg, remen ... uza ı. ı o ,.a ar aglT o an ueu a r - LJi.i'bek g"b • seh · 1 · H 1 . ' edıerdk genış ı:-ic'atler yapabılırn. 
YU8Uf; bu oyunundan yüzde, atten fazla ayaıitta gürq ~apmlfh. Ha:mburgv ı ~ ~ e~l 0 and~. ~.le Böyle bir vaziyet karşısında ise 

4 saat süren güreş 
y\iz cmindj, Zaten; haıılml kendi - Maksadı : altta hem dinlenmek: . . arası a un.an butün hi~ir zaman sulh ra ına'k ihtiya.-

YU11Uf; atke çeııprazda da haemi. Yuııuf, kenwtnede kaJcmttı. Or - eıinden az idi. Adalı gibi yüz otuz hem de Yueufu çalııttrarak yoır - arazıyı ve bu arada Oldenburg YJ . 
1 

+-2 P 1-
Dl, PkemJder area.ındua ileri sürü- tada oyvn. fa:&an yoktu. okkalık bir pehlivan değildi. mak ve bu suretle hurnile güre§ini diiikalıığım imparatorluğuna iliıa'k cını duytn!l~~z .. uuparator. ~~ 
JO:r<lu. Bu vazıyet kartıamda yapılacak Ha~; Yusuf Adalıya kll'l't denldeftinnekti. etti. yonun, maltK olduğu serı cfüşun-

Maamafih; aT'tdc ortada yemk itk it, olduıkları yeri terkedip geoit ltaıpanı taktıiı zaman bile; hasmı Hergel~inin mu~k~ fik.rj bu Rus imparatoru Aleksandr c7leri kadar. sc!'1 bir n~ticc e~zeıtl-
~ vaziyeti kelmemıt~". Olsa, oL •haya çıkmaktı. . .. .. elirııden wr kurnıluyordu. idi Neıtekım de rııetıce hoyle oldu. ı. in kı.z kardeşı KQter· Olde dır. Halbukı bızde scrı netıceıer 
• hasmını y«~ bastırahiHrdl. Y~: kema~yı ÇÖzdii. Ve Her Yu.al; Hergelec.iyi uzatt1ktan YWRJf; hasmına, künde ahnak, bılrg dıüaçünün 0wlununına, : n. iGthal etmesme im!k.An YQktur: 

lk.i huım: iııikemleler ate.SiM& ııeıecrye se.lcndi: aonra; gtrtlademıya bqla.dı . BiT taklamaık kurt kapanına geçirmek.; f · k . •. g ve vel.ah. Sonra ben bızzat onun öğrettiği 
iıııhlik-eli bir aurettc boiu§~r .• a- - Abe Herge~. Çıkahm mey yanda.o bir taTafını hafif bo~ltıp paça kae~ak oyunlarını takmak için :~~~l~~k Çar Aleksan.dT,_ bu derelerden' de istifade edece~ 
yaklerı'll.ln. ~o.llıtrının, hatta, ke~T: dana bel. . . . . . . diğer ıta.ralltan da ha.mını çevirmi- aavaşıry•on:lu. Hasmı büzülmü~, oyun 1 a 1~1 prote~ ettı. Bunlar, bir ustanın dersleridir. 
la kemilderinin kvılması tehlikeaı Heır,relecınm bir ıkı yen bozul - ye acwaııyoııdu. venneıniye, Yuaufun heT hamlesine Fakat Napol;}on, Çarın bu pro.. zıda _ <i 'kl' . . . ve 
vaorıd'ı. ~- Meydana geldiler. Hergeleci, Tam bıı .ırada: Hergeleci kimse- kolaylıkla muk~ele etmiye çalışı- testo nota3ını kabul etmemekle Ordumu n zı:v~ "' ığ. ımım~ı an-

Fa1ca.t: gü~ lt1ıran; le.ırana oldu- toplanıp alta yattı. run bibnedlği ve icadgerdesi olan yordu. Çara 'karşı yeni 'hir hakarette bu- kı.şımıtzı harbettırece ım... r 
iu için Dınwc müdahale etmiyor - Şimdi; Yueuf üstte, Hergeleci alt. rneşhtn' oyununu tatbik etti· Yalnız: Yusufun içini kemiren bir hınm&ktan bile çekinmedi. sızlar cesurdur; fakat bizim kadaf 
öu. ta .idi. Yuıııufun, taraftarları ümid - Derhal. kollarını kendi paçaları- fCY vardı. Kurt kapanından Hergc. Rus Çan Aleksan.dr buna bir tahaınmııilll<!ri yoktur. İmparato-

v~ doğruydu. Bir haıııım.ın zoril.e leniyoriardı. Bir saattenberi ayakta na U2attı. Mengene gibi keskin pen.. leci nas! olcup da toplanıp havala - karşılık olmak üzere, Rusyaya it- run, !bizzat bulunduğu harblerd• 
~anda barınamayıp saha ftari.. bW şey yapamıyan Ywıufun altta çelerile paçalarına yapıştı. Kıçını nabilrni~i. hal edilen ziynet eşyasının ve şa. ordusunun harikalar yaratacağın& 
amwe doğru. ka?.8n bir pe~l!va.n ~en. he~8:1de ~ını ezip yene havalandınp bir yay gibi birden - Hiç; bu kadarcık gövde ile, bu ra:bın gümrük tarifesini yükseltti. lbiliriın. Fakat onun her yerde 81" 
~g • de dü_şnu~ buhına~ılırdi. Keıı- cegını zan~ıyorlardı: ':>ire olduğu yerde büzüldü. suretle ağır ve darblı bir hasımn al- Halbuki bunların her !:kisi de ni zamanda bulunmasına madcJe.-
dinT·~apt~p ?uşın~c?'dı. . . Herge.l~nın altçılıgt meşbuırdu. Yusufun; yüz yirmi olCkalılc ıöv- tından kalkılabilir miydi} Fransadan gelmekte idi ten i:mkSn yoktur. Sonra Nap<)L-
IM>lü ur'k ~etınde, ıki haetm IÇlH Herhaıngı bır hasmın lcarşıBında, de& hasmının bu mukabil oyurw Yusuf, hayret ediyordu. Altta, Bu hadiseden 't'ba · .k. . yon acele memleketine dönm~ 

nmlit ir meydan olamaz.dı. akta öyle oturur idi ki; sanki, top- karşısı.nda havalandı. Ve. Hergele- gür,..ş yarım saat sürdü. . ı ı" ren ı ı ım~- .. ' , . • . tl1c' 
lekemleler arasında bir dakika rag"a okl•wn• yerde kazı~lanıp -at.ıla · · .. ·· d w '- d H l · ,,L 1 d" rator arasındaki ımunasebelter gıL quzumunu da ms f'decektır. K bd -- '\(<'LA cımn onune ogru 'ıuy l. erge ecı; mUll'emme en ın _ . ~ 
ar boiutma devam etti. kalmtı gıoi idi. lıin garibi: Yusuf hasmınin önü- len.migti. Ywıuf da c;alı§S çalışa epey hkçe fanalaştı. birinci defa olarak kınından r 

.. Yuau~: !u'ııımını yüzüatü yere dü.. Yueof; hum1nı taldbğı kemane ne düşedtcn bir de; kılçık oyumı ce yoaulmuştu. ' Napolyıon, P:-ılonyn Vf: Pruc::va. okaııma'kı şcref;ni Napolyona terke-
tıırme1c ietiyordu. .. ile havalandırıp dağıtmak ve &0nra yemifti. Az. kalsın bu oyunla ten Güreş, i.ki saati buldu. Bir aralık da'ki ordularını artırouğı nisbPtte dcceğim. Faknt kenni kılııcımı E1"" 
He~~~; •a.k_atlıga meydan ver earma tabnak i.tedi. Heıveleciyi dönüp yenilecek.ti. Derhal, toparla. Ywsufun, hasmına sarma taktığı fngiltereye karş1 tatbiık edilen fb. nuncu olarak 'kınına sokmak ~ 

memek IÇMl old~ ycMı kap.klanıp ~~ ~en IÖlcmiye çalıftt. U.. oıp ayağa kalktı. Ve, Hergelecijgöıüldü.. Ve kündelem.iye başladı. luka sisteminin şiddetini artırıyor. refini de ben ~yacağun., 
pattı. kin, Qjna dai~ı. ~ y_. .. kelbwdall ii&orine çıuilaucb.l (Aıkuı nr) buna wvazi olarak İngiltere He ·(Arkası "orJ 



8 Temmuz 
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S O N 'POST~ S· . . 

["Son Pnsla,, nın lisan dersleri) iç~!!!Y~~;r~'!!.ı l ı_n_A_o_v _o _ı l "Ref abu kurbanlarını don 
masrafı içlkisı olmayan aileye nis.. SALI 8.7.1941 hazı•n meras• l d k 
lbetle tam iki misli para barcet.. '7.30: Saa.t a.yarı, '1.33: Hafif müzik ım e an 1 
ıınEğe meoburcwr. <Pl.), 8.45: Ajans haberleri, 8: Senf().. 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

41 in.ci der s 

Vücudunu tahribden başka nik pa~ar <PU, 8.30: Evin saati. 

bu mal• · . · ed . 12.S.O; saat ayan, 12.33: Türt:çe plftk.. 
ı vazıyetı temın emzyen ıar, 12.46: Ajans ha.berlerl, 13: Türkçe 

bir aile için bu iptila aileyi tam plaklar, 13.15: Karışık müzliı: <Pl}, 
gıda almaktan mahrum ederek o 18: Saat a.yan, 18.03: Rndyo ealon 
ailenin hastabklaıia yıkılmasına orkestrası, re.30: Memleket po;>tasr.. 

b b h 
18.40: Radyo salon orkestrası, 19 : 

irinci sebcb ve amil <>lur, u a - CYuva saa.ıttJ, li.15: Rııd:po salon or-
ki!G bi:r esastır. kestrası, 19.30: S:ıat aynrı ve o.Jnns 

Mali vaziyetleri düzgün olma- babe:ıie.ıi, 19.45: FM1'l: sazı, ~0.15 . 
yıp ta alkol jptiUisma tutulmuş o • .Ra..ccyo gazetesi,, 20.4.5: Cbopin'den 
lanlar Brendi teessürlerini mu vak- müntehab pa~alnr u>i.), 21: 7.iran.t 
lkat unu~ gibi saymak için hem takvim ve toprak mahsulleri borsası, 

Lesson F orty - one 1 panm) fülinin lçuncü şahıs mÜif'- kendileri aldanıyor ve hem de ai. 21.10: Hafif .fnsıl §31'kılan, 21.80: Ko.. 
• redi müzekker olarak ehe makes _ levi ve içtimai elim neticeler tcv nuşma, 21·45 : Klasik program, 22·30: '1 Dü?tkü ha.r:in ihtifalde btılu.nanlar çelengi denize 

Exero;•eı /r,0111 Leaon o yaparı. ve müennes olarak cshe lid etmesi nmhakkakttr. - sa.aıt awaıı, aJnn.s lha.be:rieıi; bor.sa, Dttnağa götii:rüyorlar 
F t k k1 2U5: Cazband (Pl.). 

or y: · ma esı. şc ini alır. Keza ctakeı. Netice: Kan zafiyeti ispirto v~ 23 Hazint.o gec.csi, Merain açık. ölülere karşi :son ihtiram Tesmi ;hı 
Exercise: 1. fiilinin üçilnciiı şahls müfredi alkol ihtiyacı olanlara <loktorlar c larında. batan cıRefallu vapuru-nda cdilmiı ve bu esnada çalınan ma • 
iBoşluklarm dolduruluşu: ctakes:t tir. Gayrı kıyasi ol::ıra'k münas:b miktarını reçete jJe ver- _ Yeni neşriyat ) §Chld d•n kahraman askerlerimi- tem ma1'§İle hazlnın ağır adımlarla 
1. Boys who do much woı1k bave edo, ego> ve chavcı. fiilJe.rinin Ü- ı·.;J: +- rt . k' d J zi.n nlılarını taziz maksadile dün deniz .kenarına yakla§mişlardır. Bu 

lltUe 'time for la - · ·· · me 1'"r. ~1 0 ve ıç 1 e ya mz DOMİNİQUE - Hllmi Kitabevinin sabah K.a.sııupapdıı Deniz Kuman- esnada biı' bahriye müfrezesi tara -
P y. ÇU11C\l şnhıs mufredleri sıra ıle eczanelerde reçete ile sablmalıd•r. d'Tansl7.Cadan Tercu·melcrıı umumi danlıgı'" önün.le b::...::ı. bir ihtifal fından havaya sı1ah atılırken ha -2. Pl~ do the work of spa- cdoes - (daz)•, cgoes _ (gauz), ve Be ~ . . . k. ,_ ,

1 
1.4.) uy ..... 

des.. chas _ (lhez) ı. ~cklındedir. n nç~~ 1~m az ~~ ıh ol\.U• an- ba.ş1lğı altınd:ı.. neşredegeldiği eserler yıapı!rınŞıı\ Merasimıie 1st:a'l'll>u1 zırlanan çelenkler denize bırakıl -
~ mağa alıştr- d yenJe.... nufus '-'ani kmıı--+ına. dahil olmak ü-z;ere Eu Kuman-danı Cencnıl 1sha'k Avri, :mı• ve hazin merasime bu suretle 3. Horses do wotk whe.'l they 2 - No ve Nothmn; .... • ·• ~ .....,.:..... 1 11 

- ,.. 
take a ...a-o,,..fi. across a .field. . ı-.:ı ~ insan sayılann<ı nisbeUe binde b·r gi!ne Fromenun. 1n Dominique a<llı IPrlhlrl Mıntaka Kumandanı Ge - nifıa)"Ct verilmiştir. 

y• ~ Şımdiye AGUSr .gördük ki eben. . . ._ , J eseri de "·hiren ,.,, KA-·ı Ak.un7un" n ı Zi M--1- Kuma .ıanl Ge- s d k" . 4 ""'-- . h li th niıs!betındc guç ve zor kabu e::l ... nü wu ,, - era ya,_ erxez nu_ arıyer e 1 merasım • . .uın:: strrug t nes across e de şeker yok, ~mck için ingilizce ~ · e. kıymeth ltnlcnuıe lis~ımıza çevril _ ncral F evza AkJ.ncılar, Deruz Ku _ 
field are ~e lınes of the plough. el do ınot have any sugar~ diyoruz. rim. miş buiunmakta.dı-r. 1820 de a()ğan mandanile, Emniyet Müdür vekili D~niz faciast münasebetile Sari-

5. The owner of the farm ıs Ayni fikri fiilin müsbet şekline bir ve 187~ da ölen müellifin husu~eU Salahaltin Korkud, demz, kara ve yerde de bir ihtifal yapılmıştı,., Sa-
angry lbecause the men do not do oo ilavesile ifade edebiliriz: el trees. (Uzanan 'krr düzlü€ünde a- hem kudretli bir muharrir, hem de hava aiı'baıylan, Mıntaka Liman Re- rıyerde iskele civarında yapılaıı 
~cir wmk well bave no sugar> gibi. Bunun gibi: ğaçlar yoktur). When the eyes of iyi bir .re&a.m olmasıdır. iai, Devlet Denizyo!t:uı mümessili Jnt;rasimde nutuklar aöyJerımİ§ a • 

Exercise: il. [You tıaıve no t!me] - [Vaktiniz 1lh.e boy are Shut, he seeç nothing Bn eserını yirmi yıllık bir mesai ve kalaba'lik bir halk kütleri har.ır ziz ,dıidlcrin tıauraian tebcil ~1-
Till, never, while, w:hen keli. yok] demektir. (Gö:iJeri kaJ:?alı olduğıu vakit ~ eonunda meydana. getlrmi§ ve mülJ.a- 1)\ilunmuttur. mit ve denize çelenkler atılmııtır. 

~e1-n·ru·n 'l....n--·1 ıclan·. A""'; kaide nodıing •.-ı:mesi- "-~ ·· ) ,...,ıı.a:m.ca denilebilir ki Fransız ede. MCTMime saat 10.'30 da bafJan- ---o----
ıııt: a;u.ı.ınını ., •.7 ·- m.ç.u. w oı.ıJc .. ~ ... ,ir fr-Y gormez . ~ ·ç1c • t ff f 
ISo:me men do work with spades ne d€ -ta11bik eclilir. . . Exercise: l>lya.tma blr ~r hediye etmiştir. mı~a.da yer atan kıtaat teftit e- f t ara af 8ff 

'ıı 'the>e fields whilc other men ;ı .do 'ıY>t nave anythmg -yerme İ .
1
. ..ı- ··~ el'"' . <3'40> sayfa. tutan bu kıymetli kita _ h b 

~ . f .. liıı ·· bet ....... ı.;ı· b. t' . ng:ı ızceue ogren ıgımz kaide b liat.ı 75 cildllsl ll4j Jc uştur dı1miı ve müteakıbco veniz an - n_._ • • 
'4IJ work wıtJh ploudıs in those ıı mus ~ınc ır no nıng w - ın • ur · doeu tarafından çalınan lstiklal (iWfiWafı S ma sayfada) 
f ields. When we have rain it will ilave.sile {I have nothing - Ben- leri hatmnıub tutarak 3itl!,'•daki mar§I hürmetle dinlcnmiftiı. :l.tiklil nndan ü?iim bağ'Iannı söküp ye-
ll\ake tlbe cnrth wet. Ea:rth is soft de 'hiÇbir şey yoktur] diyebiliriz. parçayı dikıkatle okuyuuz ve pa- ( Gaib Aranıyor ) , ,1marpıı müteakıb meydanda hanr.. rine telbih tuhwnu mu ekmek ieab 
%en it is wet. The men v::U go Text and Tran•lation: rantez iç.indeki !kclimelerı düzel_ anan ıkül'llÜye deniz erbaJlarından eder! 
\\titih ~e ploughs across the fields 1 see wi:liı .my eyes. A view is tip doğrularını koyarak mctui jyı Dört ,sene cnıel Ödem.i§ elektrik Fazıl Derman gelerek çok alkı_şla- Daha oldüriicü hanümanlar 
\\it the _.?.. • ft d t . ~ı~ •• ._ •• nan beyccan\ı bir nuıult söylemi§ söndüriicii ı:rrvı\hlı 'bevazlı ve "ıp 'hı.. en ea~ı.u ıs Sı.> an we . w!hat I see. This is a rountry vı~w. ve doğru bir ingili7..oe haline getL dairesinde çalışan c.ueli!m ma........ d . . 1c· -·.ı - • - -
... ne horscs will gn forward across 'Dıe S'Ull ,is over ~c +""' e>f a Jugh riniz: AL Kema:U nnYonzm. BulundUığu yeri ve enııttırBu _ ı: ._, ·L. n· tilayı da geçen bir buhranl:ı saL 
1!lı "".t' d hail «- gun on ecıuz mı.yon ur- !halind _ 

e fields w'hil~ tbe men keep fue ınountain. A cloud is across tJıe The ıboy (have) a seat on a bilenlerin Ba,yın.dırda. Kur ma e.. k.iin caibindc aç.ılan tedavisi gay - gm . : olan bu mutenC'VVi 
I>~ stıl'a:ght. Ploughs "1ever sun fbut a ray of c;ıınligıht makes brandh of a trec (who) is on the ıslndc bakkal Şabana haber vCTmele_ rikabil büyük yaranın tam qn dor. hakiki :zdnrler ortadan kaldınlma 
~ tired. Wben the fields a:e the 'top .af the mountain bTig'ht. slope of a mountain. [Tiıe boy :tini dısalliyet namıruı rica ederim. düncü günündeyiz. KalblcrimW ya- hdır. ~ndan. s.on~:ı ~~inin - o da 

ady 't!he men and women wıll 'Ilbe ıitt>untairı is part of a long b ..ll.. f tr Bergamada uke.r Bayıodırh kan bu büyült ıı.tırabı hiç.bir zaman ~lnız ~esını bılmıyenlere - tah.. 
a;>uı 'tlhe ı::cedS in. The plants wID range of mountains (Dağ uzun bir has. a ~at on a ranuıı 0 a ee Bürhanettin oğlu Yusuf Fildifi \m\Jtınlyacağız. Bu Jztırab bizimle did cdılmek suretile tedbir alın-
: coıne up till the warm dağ silsilesinin b~r .kısmıdır). It ~ ıs on lhe slope of a monu.. .................................................... beraberdfr. Ka1blerimizdcn bir da- ma:sı ~yetinde olur. 

atlher. has trees on its slope. 1t is far from tam.] r ~ kika çılr.mıyacalt olan bu aclnln ha- Şairlerimiz: 
Voeabalary: 1!he road wilere the bCJy is and tıe 'Ilhe rays of the sun (is) ver) lstanbul borsası nJ'1l81.Ill kıya.'lletc kadar yaşatnca • !ç bade, güze'? 8~W varise oklı 
~ (kAu) _ inek. does not see the low trees. t O, ço. warm but "the tree (make) a shade - ····- ğızB~ fteyecanh hitabeden soma şuurun, 
~ (İven) - hatta. euığun !bulunduğu yoldan uzakt.lr) The lbay (are'.ı almost at the 1op 7·7·1941 açılış - kapamş flatlan deniz üstteğmenlerinden Sermed Dünya va1"tnüş ya yokimit ne 
ın~t (:fl~t) - c1üz. ve o (çocuk) alçak ağaçb!"ı göre- of tlhe tree and he (sec~ the tops ÇE.KU:R Kiper de çok müessir bir ruıahede umvrun. 

Utrtaın (mAunteıı) - dağ. meı:). He does not even see the oo ali the otı.lıer mountains in t.he buhnuxu:ı§!ur. Deniz sübayımJz ez - dedikleri halde: 
r ...(rEync) - sıra, silsile. hi~ tre~s clearly. (0 yüksek a. range. He (have) a good vieY.' of Açllı, "' k..'\oa 1 cümle §Unları söylemi~tir: -tç rtihyı, adam öldür z.cmkim 

1"3Y (rl!:7) - paa, huzme. ğaçlan bıle vazıhan görelTW'Z). Hı:ı Lonclra ı sı.ruıa 5.24 "Şanlı tarihimizde bugün k.a1b- 1;anla taıtıtım et, 
see (sİi) - ~ormek. sees only a covcr of darlç green. a widc strctch of flat country New-;Y'orJt· JDD Dolu 130.025-0 lerimizj yakan bu yara kadar elim Gir kodese ,scmm da ıelıpaua 
glope (slOup) - yamaç, sathı !Jlıe boy Uı on the way ıo the higb whidı (have) brown grnss on it. Cenevte JQO 1.sYi'j. !'r, 2!l.6875 facialar eks.ık olmamıştır. Fnknt biz yürü ne umurun. 

lrıail. mountain, but he will nôt get even The GUn (makc) the grass brown. Madrıd ıoo PeçeL& 12.0075 bunlara tahammül etmesini ve bu demenüşler. 
StTetdı (streç) - uzanıp giden, to tiıe ro:n of it ~fo: s.:ın<fown. The mountain (havc) other trees Yokohama 100 Yen 31.1375 yaralan unutmamağı çok iyi biliriz. -------------

~mnıa!lt. ınesa!e. (Çocuk yuksek daga gıden yolda- on it. The boy (see) a cow under '' •'ıeholm 100 l.sffÇ P'r. ~1.005() Japo.nyaya ~derken vazife uğrun-
ıview (vyiJ) - görüş, manz~ra. dır, fa'kat o güneş batlr.adan onun a tree. The cow (havc) flips on 

1
.ts Altın 2';95 da şehiıd di.iJCll ka.deılcrimizin az.i:ı 

b le k) 24 ti.Yarlık blr gram hatımsını da bir dakika unutma -

,. GÖZ DOKTORU~ 
Nüri Fehmi Ayb81ik Grammar: eteklerine i varamayaca · head. 'l'he b.>y (are) near some tü~ aUm au dı.k..•> 

~1 - FiiLler: Müzari üçüncü -i'1- .Between t!he road arıcl thc JP.DUll. (lbird). j~y (como:;) and tnke Hitabenin •onunda üstteğmen 
müfred. tains is a widc stretah of oountry. food f (h - h i H (do) Eıbam ve TabVillı Semıed Kiper bu va1'ife esnasında 

Mii7.ari sigasınm ü~ncü phıs It ıif; quite Ilat antl h8s grass on it. rom e.) a.'1. e . Mualeme olmam~r şchkl du~eın aziz Türle. çocukları i -
~i masdara bir cS> ili.vesile The animal on t.he gras.;; 3s a cow. oot get down fram tlıe tr<:e tıll .. çin hazırunu biT dakik" siikuta da. 

Haydupa.şa Mümune ba.staneıd 

göz miitehaSIW 
istaıneı JlelecH7e ltaql9I. Sad 

(J) tem IJ(lnra. Tel. UZU 

~ılır. Bu suretle a make - ya.. The flırt :stretd:ı of country has n~ tne sun is low in ti!? ~y. vet etmiştir. Bir dakika sükiıtla aziz 

1 
ihtiyacı!. Sanki onun her azası: ı seri çocuğile beraber bir paçavra 1 Bu derece rık-:t.ıti kalbe malik bir j - Fmnda. .. dedim. Karalcöy-
Ya ez, ya ezenm. .. diye haykırı- g.bi başından atmış, sokak orta.. puz, bana bir piyango değil miy. de fırında. 
yur. ~nda bırat-..nuştı... Ağladılar ... di? ... Nu~um tutulmuştu ... Daha - _t:;te or;ada so~uşsunuz. * 1'kisi de ağladı •.• Ben de müteessir yanıma yakla~ı. Döndü arkasu~a ~Ja ~~ver.~en ~erken sızı 

A-..J~- ... • •• • t•ı oldum ... Ben de agladını. baictn. Hw lmnse olmadığını go. b:rlSl göğ.üslemedı mı, sıkıştınrıa-
.n.:nıuau lAl uıw .sene geçmış ı.... -~ d , 

Anadoluıhisarmda oturuy-orouk.. OnJaır, talihlerine ağlıyorlardı. runce, ani bir şekilde boynuma 1 'ml •• 

Son vapur ..köpıüden ak.şamiL.qü ıBen kime ağladım? ı sarıldı. Busbütün ş.aşırm;,ştırn · · · - Hayır!. 
_ alaturka _ saat 11 i lmk beş geçe Vakit geçmişti. .. Vapuru da Yandkl?.7'~an öptü.· · Tekrar Nasıl oldu bilmem ..• Genç kız 
idi Şirketihayriyenin 37 numaralı kaçırmıştım. Sandalla Üsküıdara tekrar öptu. · · g&:üıınün önüne geldi. Onwı beni 
(Şülkraıı) on b·n kırk beş geçe g~, oradan bir bırj~a arab:ı.. Sonra bcnı bırakb. derağu§ edişi. 
fiElkıüdaroan Beykoza kadar son sile Anadoluhisanna gi!tmek ica.b _ Bu,güniü'k bu !<ndar kfıfi... _ Y-alnız.. tanımamğun bil' 

_ 26 - ~ bana bir vadi v ardr. . . Aaıaıdiolu scfcrmi yapar; 3.8 nu:ma. edi~ru. dedi. S~zin kadınlara. karşı bu de7 genç ıloz. .. Orada. geçen bir vak'a. 
ı.- • .MeŞlıur kııd.n aıvcısı (Meddah (~ualli) yı ~laca~ olursa onun ralı (İhsanj da on biri elli ge\'e Bır ~at l:ad~~ oturduk. rece a~aka ~ ~fkatm1z kalhımı dan dolayı .. bana sal.'ılw!. 
4'.ttl.lın) I . f kiiçülk ka~~ı (Muyesseri) de ba. Beş.~ Yenimahallcye kaJar Haylı deralcşwk. size esır ettı ... ~arın snbah bura. Dcd. K . ·· ım .. b 

.novri e~==ş ~(im: Bir L na verece'itti. tal' . Rumeli seferini !,Yapardı. !Bana bir (adres) verdiler .•• E- da buln.ışuruz.. AUahaısmarladık .. 1 d.ı' ;ı. ::~lu. ege * 
~anı, iki şahid; bir okka şurup; Heyhat kı; ıtadındank ·ıd·ihım Saat on birı çeyre:k geçirordu. limı sıkarak çık.p gıt~!~:X-~ ~ı~lckcek Yalnız bir .. güle .. güle .. ,. diye. ~ .K~w.;;~n~r r~sun çt~~<l~ıştu--
uı.r ıct -:>1ıınad1'J V:S ~zc~den aı ı:n. ·: Karakqye gcldım. Daha ıvapura dıafta (o ad~cstcJ bu~c-tı ·: · bildim. 'Merdivenfol'den bir peri ~ • 

.'R~~: Nakib tamam! .... İki tır- Kdnı, liiıbutı bır melek telak'kı yanm saat vardı, (Knrnköy fırı.. Garson _eeldi Poğaç~ların p~rnsı. gibi indı. Gözden kayboldu. Glt. - Şu olma~ın ..• Bakınız ... Bu 
l!k ~b. k ~ kolaydı. .sake.. ~den (feminist} losımdandım. O- mnd'a 'bir poğaça yiy~yim) dedim. nı verdim. Ben de gıtmek u2erc ti ... Ne olduğumu .. neye u~dı- mudur?.,. dedı. 
l;_ ır ıru!Ktub, ynhud tek bır ~·_.le . ede ğimi sa -""- ..... 'lr't-. +L.! ı. d bi 1 a'-·ağa .kalktım. 6 .. ' C\.. t T kend. . O ~e· (.n,,....,d nu, ne ....u-.:::-~ ı.zaz ce - - Yw-.cırı -s...,., •• m ... ıKJ 'l\a ın r n. J • • • ğmn şaşırmıştım Macada duran - :c.\'€ ••• :ı ısı. . . me. 

-r:. • k ~ ım) · l.. Ş!Tırdım. Pervane gib: etrafında rafta· bh- gonr kız bir taraf ta o. Karşıkı ma~ada demmden berı b. lb--.1'-B- : .: ~ Ot d !St dedim. 
.ra at MedG"ah Kan"" Napo ' - ~ ,_ tu ı .. _ da g"' k lkt ı ır d.l"'l.l;i:1.A suyu ıçum . ur um. 

~ ' ~ - ~-. • • dönerdim. ?uruyordu. Ben poğaçayı y<>r~en, <> ran genç r.u. <ı) a a a ı. Biraz kendime cldim Komiser bu defa kahl:aha 'ile 
!\ı llun (para) sozuı:u hayat dıistU- Açtığım yazıhanelerde, matbaa. 'kadınlar -birbirlerine fısılda lar. Orada ondan ve be.ndcn b~'ka g ···• . . . gülmeğe ba iadı: 

addedenlerdcndı: - - larda muhakltak levha bulu- Yerlerinden kalktılar ... Benim kimse yoktu. Bana doğru geldı: . - ~ah .•. Allah ... dedım. B1zı ş • . 
h· Onun evlenmesi şoyb guwce mrrdU· fU ld.1 B kt m· Bıri _ Affedersiniz beyefendi; ele- dınlemiş... Bana acımış... Ne - ~ındık !"atma .. dcdı. O me. 
~t~ ~atun kişile blljlgÖz oluvermek xcuİ.mz - aanfır d t" fk ( =~ ~ . 1

~;tl~ess:r 
1 

'.Fakat di, .gerçi bir.az ahes amma. şu ha. müşft... Ne pırlanta gibı bir le'k degfl, ~eytan! 
..._ gıJ; yağlı bir kapıya çatmak; ıgın. es lı §be.:~ 1

: -..L· Ma, _11 ;:1 sk. -.M"y;;.;L>r dcCı'ı. nımlarla bütün konuştukl::ırıınızı ka~b. Yarabbi ş~ındiye kndar ne. - Fındık Fa!:ma mı, 
~ııi:ag~ d.. 'kadın ı:ı ut.tTt. -.ı U<LUö, e ı u ~ e:. · d ~rt t-· 1_,_ k 
~.. ı.na uşen t. soyup so.. v·"-·~-· · b . .1- k -:· .. _ ..... ..._ ·ı d ği<!Tr. ·ışle:rdi Mualla- işittim ... Bilsen\z size ne kadar en 9.IVJ•e uır me =- arşıma .çı- - :Evet! •.. Erkekleri oerağuş e-"qna ç . kti. ~ aııcı eşe1w; ım a1

1 11. ~ .... ı e e "f-ı . • • • « adın d 
1

_ b · n cvırme · 1/(ln yarcier! aım gfu'.el _gözlerinden ıki damla acıdım ... Siz; ne kadar saf, ne te. arm · · · ere11.. u usulle r.oyan rncŞıur 
&ar Ulduğu kadın A~ ~ultanm 1{.ad.rırflığla 0 gi;.zet sinesin<le yaş a1ctı: mi:z yüre1di bir insansınızi ..• Hal. Vakit hayli geçınlşti ... l"'ındık_ yanlkesici karlın ... Erkek avcısı ••• 
3\i~lıl~rmdan (Mualli) ısminde bfr ömr.i.n: _ A!h ••• dedi. Bana ne kadar bukı .bunların ağlayış lan enli!. lıdan bir sandala b~ndim. Denizin _ ..... . 

ı..-a. hır Çerk?S. k.ızıydı. ·n-1.-..,_ ~-·ri=.. 1ıarifi, sıtası gii,l. _.,..asihat etıtini'l.! ..• :Fa:kat ne çare _Be .. n şa.,.cnnruştı.m. Genç kızın ortamnda sa. ate bakmak akhma ş· d. .JI.. 1 ~ z.ım k d buna (K ,J;XWW.•? <.U11J•, • u• -- o d - ım ı rneı'Aez ere yazanz . .• 
4lı t" . .~n tsını ava- ier açar. ki 'kalbimi o adama kaptırmıştım. yuzune baktyordw:'. aha yak- geldi. Saabm yok... Yeleğimin Onu bulurlar ... 
~ tuccarı) Adiye tanıtm~~ı. . 

0 
ımv'ud (güller) ne. Tamamile mahvoluncaya kadar laştıı. ve de,·am ettı: dü,bımeleri ;özülmüş. .A'li1n saatim 

~ı ~ndi~er~n~:{!1er~~-~:~ de!~~P başkasına nçar; sene. yürulll€ ~ldü ... Ald~ndığmu an- - Onlaria ~ra~: .ağlı:dı~ız. kOOteğile b<:?raber alınnllştı Elimi =~~iz; 
Cöya K • • . . g . ş .. . ilmi. ömrümü vakfetti- Jad;ğım gun; Esasen mahvolrr'.U....C:.. Bu ne yuf'.ırn yureklılıktı. Gcrz~aş. cüzdana attım. Cüzdan yok .• Bir . ., ..•• Davacısımz değıl 
tUtı ~ata~a~i çıftliklerını; bu. ~~rce ha~ ıhavet bir zalime etek tunı. Tekırar sultanın s~ayına iL ların12 benim k<Mblme aktı. İşimi ymikesici ben! soymuş. Fakat ne. mı. ... 
~ arazıterını satacak. paralarını gım lka.tlın, n · tica a mecbur oldum. bıraktlm. Size bir söz .söyliyeba. . . - Hayır ... dedim. 
" :ınhula getirecek· Bebekte bir kannr:rrak bendc:ı .kaçardı.·• Y . . t kr 1 kt k . . be'kl d. Ea 1 rede?. Tramvaya bınmedım. So • 
.ra.ı 1 la ' l:'-- * !Kadına, maz.ıyı e ar ama a me ıçın e un... 0 er on ar ,_ak ~~-L .d. B k ~ . - Hayır ım?. a cak kotrclar arabalar gU.. ·-.:ı- 1 . . 1 la m. ~uııa ı ı. ere e. versın san. 
tı~n w ' • ' ' • tr.·· e'") dı:ı !böyle oldu: Ben ne fayda vardır?. SJLA.M::n evve gıtmemış o sa rdı; . .... - Yazma komiser bey, dndim, 
b.. eglence1crle muhteşem bıt' (l\-ııııyess • - •. • M t·ı.. kalbe hfıldm olabilir y2hud bcrabe:- rıkmtt<: olsaydın.7 dalcıya verecek kadar cebımd~ d değil. • H 't b. k 

"Yat k1 d ~- ..ı11tıanmla Mu essen lzaz an -, ~ --~ . ...., bo k k 1 avacı ı:n.. nya. a; ır a- . tf Y~ayaca ar 1• ll\a.zanu-~ • A ·1 Bizim ibi kırk bin tecrübe vallahi sizi gitt•ğiniz yere kadar zu para a mıs. w - - İki 
111,k ı.ıalUinın dn serv~ti vardı: Ni- ettim; Meddah Kazım M11ana~ ~·· .. g 1 . ar.kanızdan tnkib edccdktim . Sandaldan çıkınca ÜSküdar dının bana acıdıgmı gordum. 
;::ı1la.şında büyükçe bir evi· bir iliklerine kadar SOyUU. Mualla; gormU§ ~~1~!:.,~, amıyor, genç b h f d v~ ~- metk.ezine gittim Komiser llenij<iak!ka 'beni teselli ettL Bu şefkat 
t\llc ~ •• __ ... ' Med.:ıft .... Ki ldırasıya .sevdi· lkilzlara iDtu>U 0.1.i1U1A ••• ze eyarm sa a ırm a muua - · yalan da ols9 Hay.atımda böyle 
clı, ı('~ıacdar m~erleri. \'ar- .. Wlil • zınu çı. ad Tn kaL (Müyesser) daha. büyük facia- kak buluşalım> ciyece'ktim. dinledi. eVa~ura, tramvaya bhı- . . .. 
"eh a~ pa~ağ.le <Şoyle hır ~c.. Mu~rın bana ~apm ıs... i. maruz kalını ı: Bir doktorla .Aman yarabbi! .. Bu gökten in- medim> deyınce: kalsın istıv'Orun1 ..•. 
h·tı. e~yor, bu ışd; Uakal ~ dö~t madı. Buna: -~a~t :~ağdelest d li ~urmuş· bir ç:.ğu olmuş sonra miş bir melek mi idi? Şimdiye ka- - En son cüzdaııımzı :nerede Mah:mud Saım A11ıtıdaJ1 
~.ı~ tı.na konacagııu taW'r.ıo edı- ~lar . . . Deg! : a n 1 m _ez:~- ~wı""- An' ad lu ·tm· . :M··ycs.. dar 'ııeden n-m11 çılcinaml§fl'. ÇJkardırıız .• • diye aorda. (Arku& nr) 
~ arzusu: lkrpalanma'k ve ezılmt:A ~ o y:a gı ış, u ·- . 



8 Sayfa 

Askeri vaziyet 
(Bqtarafı 1 iuci eayfada) maı.ı;a bu vaziyetin 1y11e~mesino 

ru-z:larile inki~tı.f eden şıddctli n.u.. pe'k 4mkAn bulunmnıyacağı da 
barobdl<.>T vuku.a geldığinucn, da - meydancfadır. 
ha cenubda Bobruısk: mıntakasın.. ıA:m.erlka.yı. iki gomis!nin de ba. 
da Almanların Dınyepe.- ne~rini tınhn}f ol.rruuıına. rağmen derhal 
geçme!k: 'i~n yaptıkları teşebbüs- haI1bc girmekten meneden en mü
lerin tardedild~ğinden, Nove>grad hfm ~ henüz hazırlıklarını ta.. 
VolınSkide ooyiik Alman mot-Ori. mamlıyamamaın ve Pasifik Okya
zıc kuıvıvetlerinin cenub ve cenubu nusunun garb ucundaki Japon -
§<lrkı isti'kamctindekı şıddetli ta - yanın şüphelı ve tchdidlerle dolu 
aııruzlarının devam eylediğinden vaziyetidir .• Ta.ponyn, gerçı Alman. 
ve Yaş mın!akas•ndan hareketle Sovyet harbinde bazı endişelerle 
Prut ne'hrini geçtikten sonra şi - !karışık bir bitaraflık ilfm etmiş
mali Besarabyadaki Bjclcy mınta. tir. Fakat, diğer taraftan üçlü 
takasına vasıl olan Alman - Ru- pa'klttan da ayrılmamıştır. Onun 
men zırhlı ve motörlü kuvvetlerL için Birleşı"kAmeıikanın Japonya. 
nin taa:rruzhrınn kahramanca mu yı hesaıb hanoi tutarak nf)knın ha. 
Gmvemıet gö:.tet'ilnıekt~ olduğun - zırhiklarla aeelc bir h:ırbc atılma. 
dan ~ilmektedir. Tarafey - sının ve jki cepheli bir har'b il" 
nin haıva nıubarebelerinin b3is krut.şıJ.aşmasının Pir ibtiyatsızlık 
olduğu zayiata dair verdiği haber- olacağı aş\kardrr. Unutmamalıdır, 
ler lbır~nnd~n pek çok farklıdır. iki Alınanlarla İngiliz - Fransızlar 
Mesela Almanlar 5 Temmuzda arasmda harb ilk başladığı 7aman 
~xle ve bav.ıd,1 kendılerının 11 Mihıverin fkinci riiknü olan İtal -
tayyare zayı eyiemelcrıne muk3- ya da bitara! kalmış ve bu bita. 
bil Sov:yetleı:-.n 28 l tayyaı clcrini .rafl fk o zamnn birçdk şüpheli tef. 
tahrfo ve ınıl-ta ettıklcrinı bildır - sirlere yol aQ!l'ı~tı. 
dıkten halde Sovyetler ayni gi.ın - 3. Şin-ali ve şarki Afrika 
de kendıler um kaybeylcdiıderi 8 • • • • 
tayyareye rr.ukabıl 23 Alman tay. ıle Akdenız vazıyetı 
yarc~sını tahnb cyledık erini idd.ia Ortaşatk İngiliz kuvvetleri baŞ 
ctnıt'ktt.ed'frl~. kumandanı General Wnvcllın bun 

Bu ilti 'karşılıklı teblığden çıka- dan yedi ay 'kadar evvel emrınde. 
nlan mana şudur, ki Alman kuv. ki küçüık, fakat çolk muallem Nıl 
vetleri Peıpı.:.s gölünün cenubun. ordıusile Marc.-ş-al Graziyanınin 
dakl Obitrov nwvk·inden itibaren s:di..J3arraııi ile Bardiyu ara!'ında 
cenu'ba doğru ve M:insk • Gome1 serpili lbir halde pulunan büyük 
yolunun t~rihen ortasında. bul~- oııd'usuna ilk darbeyi vurduğu an. 
nan Bobruısk ~cim şarkı hıwlau- dan Bingazi cenubun.da büyük 
na kadaT SLalm .hattı.na Y.anaş - İtalyan kuvvetlerini e~ir ve pek 
m;şlJXdır ve şarki Gal:çya ıle Be- ço'k İıtalyan malzemesini iğbnam 
sarab-;ı:ada hulunan Sovyet ku~ - ettiği ana kaclar yıldırım süratile 
vetlenne karşı şıdde~lı taarruzla.. yaptığı.. hareket hesahh cı.ir'etin ve 
r111a devam etmcktedırler. Sovy~ modern stratejinin bir şaheseri idi. 
luıt'aları da gerek ccphejen gerı 

çektikleri ku;vvetlerlc, gerekse 
,gerilerden yetiştırdikleri ihtiyat 
kııt'alari'le Stalin hattında talıhle
rini denjoyecekler<lir. 

Leningrad ve Moskovanın tRb
llye edılmekte olduğuna dair dür. 
bı.r Stdk'Mlm telgrafının verdıği 
l:>iı' hafberi bugün Vm,ingtondan 
gelen ve Mosko\•acla'ki Birleşik A
merika sefaretinin sadece harb 
va-z:iyetile aia.kadar sC'bebler dola
yısile Moskovadan başka bir yere 
nak1ıne hazırlanıciığınn dair ofan 
diğer lbi:r hab~r rtmam etmektecHr. 

Vatanları ve vaziieleri uğurun. 
da ölıııekten 9'ekinmiyen İtalyan 
a.Skerinin talim ve terbiyesi pek 
tamam olmamak ve İtalyan ordu. 
sunun bilhassa büyük ku:nanda 
bakımından zRf ı aşikar bulnn -
ma'kıla beraıber General Wavell ile 
arkadaşları bu muvaff::ı'kiyetlerin. 
den dolayı ne kadar iftihar etseler 
yerindedir. 

-YENi 
WW#M~,@'U'~.ı?Wt?'4D'AYMIUlllfl.l. 

~ On cuip realı: ... hepsi de· 
~ 1 Pariaia aoo moduı. Kutu-
~ aun ortaaıadalci delikten 
~ görebilirsiniz. 

~ Enelce mümkün olc!up 
~ 2 tuavnır "dilemiym d,.ha 
~ hafif daba ince bir pudra; 
~ (bnalaadınlmıf) dır. 
~ Yeni •e aefis koku .det& 
l?1 3 F ranunın Midi bavalai.-
~ deki çiçekleri koldamıf 
~ bisıiui bulııcakaıuız. 

~ 4 Bütün güo sabit durur 
~ çüaki "Krema köpütu" 
~ ile karıştınlmıtlır. __ ...,... ..... 

~ Güzel '· fioimat 1! 
~ 5 rüzgar n yatmur-
~ dao veya terleme-
~ den katüyc.ıı müte• 
~ dr olmaz. 

~ 6 Büyüle modelde 
~ yeni ve calz..ip kutu. 

~$$&'/QQ$$$$.QW'$#$$~?7#$J. 

Safın olmazdan evvel 
HAKİKİ RENGİNİ 

GOREBİLİRSINIZ. 
kwt•Mn ortasındaki dılllttan lıaltlıııc., 

f MsAısız GÜzELL.iKTE BİRTfN 
MAHDUT MESULİYETLİ 

Garp Linyitleri işletmesinden: l 
Müessesemiz İdare Merkezi 1 Temmuz 1941 Pazartesi günün . 

den itibaren Tavşanlıya nakledilmiş olacağından, bu tarih ten itiba. 
ren Müessesernizle vaki olacak bilumum muamelat ve muhaberatın 
a~ğıdaki yeni adresimize tevcih olunmasl ilan olunur. 

Mektub adre&: 
Mahdud Mea'uliyetli Carb Linyitleri işletmesi - Tav"anlı 

Telgraf adresi: Linyit • Tavşanlı . 

T ajralı Talebe Velilerinin Nazarı Dikkatine 

V EL 1 L 1 K B 0 R O SU 
İstanbuldn. tahsılde bulunan tafralı ta!ebenlıı nı\ıs:ıl.cl şeraitle veli _ 

llkleri deruhde edüiı> her .hususat lle a na babaı şefkat ve ihtimamı 
göste~k me,nul -Olunur. Ta.şrnb t&lebenın İsta..nbulda. mekteblere 
kayıdlaruıa dela:et, panslyonları t:.emin ve ta.tısıllerlne nezaret edilir. 
Taleb vukuunda tıı.liıllatna.me gönderilir. İsto.nbul mektob1erlnln ka
yıd ve kabul muıımelelerı 'hnkkında mıı.liunıı.t <50> ku':".ışıuk posta ı 
pulu .mukabilinde derhal bildirilir. 

'1 Galata HahlpaJJa sokak (İnttbaıh han\ No. 7 ' 
2 - Alman - lngiliz cephesi 

ve t.tlantik rr.ey j an 
rrıuharebesi 

Almanlar, müttefiklerinin kuv
vetleıi1e birlikte k<md. kuvvetle
rinm hemen üçte ikiı>iıı. yani üç 
yü'Z tumenlerinden tahminen iki 
yıuızunu ve hava ku.vvetlerınden 
de :büy\ik bir kısmını şarktaki bil. 
yük duşınanla;:ımı :karşı kullan -
ma'kıta olm:ılarına rağmen Norv.eç, 
Danımarka, Holanda, Bc!çlka, şi. 
mali ve şarki Fransa sahil~erile 
bunlanın gerılerinde gerek Ingil
tereyi ve İngilizleri tehdid ve ta
ciz ıgerelk6e şimdilik az muhtemel 
olmakla beraber İngilizler tarfıfın. 
dan lbu sah ller!n hertıangı bir mın 
t~·na yapılabilecek bir çıkarma 
taş 'r.:JUsünü önleme,lc maks..ıdile 
gene müihim addedilebilecek kura 
ve haıva kuvvetleri bulundurmak
tadırlar. Deniz kuvvetlcrınden 'bir 
kısmını Baltık dentzir.de~i ~ov -

Bu sıralarda şcırki Afrikadaki 
İta;y'lan imparatorluğunu da tas -
fiye mümkün olacn[rını anlıyan 
İngilizler cenubi Afrikadan, Hin
distandan ve Sudandan ~r>tirdik -
leri ikıt'alarla evvelit Eritreye, son========--=-=-================== 
ra İtalyan Somalisınc ve daha za:feri bugün henüz tahakkuk e - !arından çok uzakta, harb malze
sonra bizzat Habeşistani:i karşı lıa- dememiş bulunurdu. me ve vesaiti çok noksan küçü~ 
re'kete başladtlar. Bu üç İtalyan Şimdi- İngilizler serbest kalan bir lkuıvvetin vatanlar~!'a, an'ane. 
müstemlekesinde yarısına ya":ın kuvıvm~erini şımali Afrikaya nakil ler)ne ve vazifelerine kar.ıı göster. 
lf.r miktarı yerli olmak üzere ve Aıltnanlann Sovyetlcrle meşgul d1llkleri büyilık meıfuutiyct ve sada 
200,000 kişilik bir İtalyan ordusu olmalarından istifade ('(lcrc-k Lib - 'kate parlak bır misal olarak ka _ 
vardı. ltıılyanların Habcşistanda _ yadaki Alman . haiyan 'kuvvetle- lacaktır. 
ki umumi valilen Duc d' Aos'ta rile de derhal, yani mevsımin mü. Maamafih Vışi kuvvetlerinin bu 

yet fi1osuna karşı ayırmış ohnala
ruıa rağmen bu deniz kuvvetle -
rimn diğer kıs•mlarH~ AtlanHk 
meydan ınuharebesinı büyük bir 
faalıyetıle d~vam ettiriyorlar. HaT. 
bin başladi.ğı gün~nberi batırdık. 

öyle görünüvordu, ki ayni zaman. 
da bu ıkuvv~tlerın başkumandanı 

iıdi. Dll'C d' Aostanın bu vazifesini 
a.Skerlıiik san'atınm icaıblarına gö. 
re if.a edemediğini söylemek rr..ec • 
buriyctindeyiz. Kendisi belki yü'k 
sek \fır idareciydi. Fakat. kum:ın~ 
dan değildi, emrinde bulunan ve 
redakıl'.ıırlık hisleri\(! meşbu olduk. 
ları en ümidsiz şartlar için<i bile 
hala bir kısmın•n Gondar ha\·alı -
sinde mukavemete uğraşmasile sa 
bit olan bu biiyük kuvvet, arazi 
müdafaası kaygusile geniş bir mm 
talka daıhilinrlc serpili bir hıılde 
bulunduru.lmayıp ta!ll askeri mü. 
lahauılııra göre topju _grupmanlar 
halinde kt.ıllanılsaydı, İngilizlerin 
büıtün gayret ve azlmkarlığına rağ 
men vaziyet bugün büsbi.ıtün baş.. 
ka ~ekilde te.:clli et.mış olurdu. 

Zayı'f lbir kumanda ile altı .ay de -
vam eden şarki Afrika yaziyeti
nin kudrc-Ui bir komu.ta ile ne ka
dar devam edebileceğini kestir -
n>e'k pe'k o k::ıclar gü; biı' rn~sele 
değ'ldir. 

İngiliz ve imparatorlu'k: kuv -
vctlertnin büvük cesaret ve me -
ziyetleriru daıma te-krnr E"Cieriz. Bu 
meziyetler a:-asmda bilhassa ha -
sımlannın zayı1 noktalarından is
tifade etmeği bilmek hususundaki 

larıru nan ett~kied gemilerin 
meomu hacmi 12,000,0ı1·) tona ba. 
liğ olmuştur, kı bu iduianın ifade 
eylediği mana hakikaten muaz -
zamdııır. İngıtlcrc ile dominyonları 
var ku;vvetlerile yeni gemi inşa -
sına çalıştıkları ve Birleşik Ame~ 
rika hükumeti de İngiltcrenm ay. 
nlmaz bir peyki halinde baştan 
başa seferbe~ etmiş olduğu şann : 
yiinin büyükçe bır kısmını gemı 
inşasına hası·etti;ti halda zayıatm 
tamam.ile tclafı edilerremekte oL 
duğu Heri sürülmektedir. B:rleşi'k kabiliyetlerini ise her znmnn 'ak. 

t.t\."nerika bahriye nnı.ın albay dire şavan l?Ôr:frii~. Bu mcziyet
Kno"lCUn bi:·kaç gün evvelki be- ler sa~sindcdır. ki altl ny<lır 
ya,natı aras•nda zayi olan uç ı{!e - süren çetin mıvaş'nrdau sonra _bu. 
miyt' muk:-ıhi1 anc~k b:r gemi ln- gün, Gondar ve A')al) havalısın ~ 
şa ed'lclbild:·~in" dair oıan .tırafı cfeıki ufa'k İt.alvan kuvvetleri miis-
cidden manhhrdır. tesna olmak üzn<· bahsi rr~Pn bü 

O '.hald b t"""'Ün İngi!tererc At - ~ ük İtalvnn 'km-vC't'nı k1milen <>
lfınt k mevda l muh~rebc ·•n-ic iyi s'r veya imha ed')b'lınıskrdi ... An 
b r vaziyettccıir de"' k k bil ola. cak unu mam:ık lıhrm P,"1fr, ki e. 
mıyacaktır ve e: r B'rle ık Ame- ğ<'r Dü.lc d'~o ta: cHc·r yt'r brt ,
rı:1rn Almanların SovvPtlerle meş.. mek ve kap1n ,ık ist•y n lm· bir 
gu1 olmasm ın istifld' C'd" ek ı:i.i. veri '6-rlefrlcrı rl, r' • ll\ .. elin tc _ 
ratlC' barb..~ ~ır ı ez \~ bü•ün kuv. re !:düdsfrz 01.ıraK t .. tb k ed('b'l _ 
vctılc ingıltercyc yard ma başla • seydi şarki Afri!w lak.i bu İngiliz 

saadesizliğin~ bakmt~arak !ıesab - cesuran~ mukavemetlL•rinin daha 
laşmağa teşebbüs edecekler mi? fazla devam eden1iycceğine \~ Su 
Yoksa çöllerde hareket için mü - riye harbinin be~ on gün zarfında 
said mevsim olan İkinciteşrin a.. aktedilecek bir mütareke ile sona 
yı.m anı hek.liyecekler: Akdeniz CTeceğine dair oıan emareler ço -
.,..,..,Lv:!elesinin bılhassa Ccl>elüttarık ğ ı ı t dı.. ~ a maı., :ı .. 
boğaz'ile Süveyş kana1'nın İngiltc_ 
re iç.in ne kaclnr hayati bir ehem
mi ·eırı haiz bulı.Jnduğu ve bu mırı. 
ta'kıalardaki İngiliz hakimiyt'tini 
idame için en büvük şartın Lib -
yad:aki İtalysn _ Alman kuvveti -
nin ortadan kald1rılm2sı olacağı 
malUm olduğuna göre lngilizlcrin 
gerçi h~ç vakit gecit;meden ,.e 
mevsim meselesini ikinci planda 
bırakarak bu :meseleyi d~ halle ça
hş"'aları ·en doğru olacağı hatıra 
gelıneldedir. İngilizler esasen bu 
hc.1 tarzına olan temayüllerini kı. 
sa bir zaman evvel Sollum ve 
Tobruk cephelerinden Alman - İ. 
talyan kuvvetlerine karşı yaptı'k -
ları büyi.ik taarruzla gösterm:şıcr. 
dir. İngHizler bu taarruzlarında 
ha .. mılarının kuvvetlerile birlih-te 
bu de.faki mukavimet ve manev
ra lka"bili~tlerinı hesabda aldan -
d·:k1 arı için muvaffak olamamıs -
lardı. Bu defa me3cle gene tbu he. 
sa.ba davanaC'aktır. Ac.aba lfabe. 
şistanda~ ve h:ışk-ı yerlerden geti
recekleri yeni kuvve.Uerfo İtalyan. 
A1man kuvvetlerine karşı seri 'bir 
tefevvuk temin cdeb1Iccekler ırni? 

Emekli general K ... 

Anharada pasif 
Korunma ekipleri 
Bir prova yaptılar 

Ankara 7 (Hususi) - Pasif ko
runma teŞkılatına m'!nsub bütün 
ekipler, saat 18 de Hipod:rom<la top 
!anmışlardır. Dahiliy~ Vekıli Öz. 
tta.k, jandam\11 ve hava umum ko.. 
mutanları ekipleri teftiş etmişler. 
d!ır. Ekipleri te~kil edenlerin sa -
yısı 2000 i bulmaktadır. Bu raka
ma Vekaletlerin, resmi ve hususi 
müsseselerin pasif korunma te -
şek'küJilıeri dahil değildir. Ekipler, 
tefJtişi mü,teak\b umumi bir prova 
yaµmıŞlardır. 

Paraşütçülere karşı müdafaa 
işinde kendilerine mühim vazıfe
ler verilmiş olan Ankara beden 
terbiıyesi mükellefleri de silahla -
rile lbirlikte teftişte hazır bulun ,.. 
muşlardıır. 

.__~----o-----~-

Hergün 
Bunu heniiz bilemiyoruz. Bu se -
bo'bledir, ki ş~mclilik bu su"le tam (Baştarah 2 n.:i sayf&da) 
bir cevab da vercmiyeceg~iz. lngi1terenin kararının Hesin te-

fd>büsünü müteaklb olduğu gibi, 
4 - Suriye vaziyeti Alman-Rus harbinin bD.§lıımasından 

Vişi kuvvetleri, Berut, Trab _ sonra da ~merik~ ile isti~~e cdile-
H ·· 11 · · · rek veriltnJJ oldugundıı şuphe yok. 

Iu '3.m. ums mus~ esı ıç 1ıe ıgıt t I:"---- ..ı k • Al • • 'd 
ı h r. 1 ur. ~n v.emo rası "eınını ı are 
tıkçe da a ~~a.ıla sıkı~tı~ı ~kt? ol. edenlerin phsiyetleri bakunından 
malarına ragmcn gC'ne Ingılız ıruv. b kt .. . d t dd"d d · u no a uzerın e ere u e caız 
vctlerlle de Gaulle'oü Fransız kuv değildi. Ancak müstakbel badisele. 
vetl. .. rıne karşı muka\'cmete de - rin sevki ile hugiinkü karar değişe. 
vam edi~ :>rlar Vişı kuvvetlerinin cek mi, değişmiyccek -nıi? Orası 
bu mukavemetleri gerçi neVJni - belli değildir. ' 
dane ise de h.sı.ı'ib tarihlndc vatan. Ekrcın'UşaktıgU 

İLE 

fırçala1J1ahsınız. 

Çünkü: 
Bir defa fırçalnnmakla 

dişler temizlenmiş oL 
maz. Ağı.z guddelerinin 
ve dahili uzuvların mü • 
temadiye:'\ alınan ecnebi 
maddel~r. mikroblar, ye
mek, içki, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine binbir 
mikrob aşılar, arızal:ır 
husule ~elirir. Bunlar oi· 
Tike birıke nihayet diş • 
!erde çürüme, etlerde il -
tihablar başlar. Artık 
feliı.keti önlemek ve dur• 
durmak lazımdır. 

Vaktinde ihtiyati elden bırakmıyarak 
ve akşam 

sonra 
dişlerinizi sabah, öğle 

her , yemekten -SAN 1 N 
DIŞ MACUNILE FIRÇALAYINIZ. 

Eczanelerde büyük ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Gümrükler muhafaza satın alma 
komisyonundan 

Cinsi ve ttıı'ktıirı Muhammen becleli İlk teminatı Eksiltme gün ve .... 
Lira Lira. kuruş 

6000 takım çamQfır 9600 720 00 15.Temmuz.941 Salı 
saat 11 

500 çift çiZme 8500 63'1 60 15.~muz.94.1 Salı 
saat lD 

7400 çift pamuk çorab 2590 194 25 16.Temmuz.941 Çarşambl 
snat 11 

Yukarıda yazııı üç kalem melbusat hizalarında yazılı gün ve saatlerdi 
çamaşır i~ çıizmeler kapalı zart ve çorablar açık eksiltme ile aiınaca.IC
tır. Şartnameleri komisyonda hergün görülebilir. İstekllleriıı eksiltme su. 
tinden nihayet bir :.-aat evveline kadar kapalı zarflarını Galata Mumblo
ne caddesi • İbrahim Rlfat hanındaki satın nlma komisyonuna verme • 
leri ve açık eksltrne için de teminat makbuzları ve ka.ntnl ve&kalaril 
eksatme saatinde komisyona gelmeleri. {5176) 

, 
tHAP • 

-~ 

KUçUk tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
K~d~er: t Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 İklnciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 i kramiyeleri 
ı aded 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 l) - 1500.- 11 

8 aded 250 liralık - 2000.- !iı1& 
35 • 100 ı. - 3500.- • 
80 > 50 il - 400<ı.- • 

300 • 20 il - 6000 - • 
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