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Lil~ li~k;ji~b ı D 
Gü:rıdıüz .A:ııaCnlu k dıaskerj - AT.fan dahi kiapı ara~ğına rayan ~erini kaldırıp fütursuz Y ı +l N • :V ~ •.!atır 

ed'ip killik giyıd'irıdlğ".miz Ziililiza.. kaldırın. fütursuz baktı: . NUS'l<ET ÇAfA eorKUN i ...... 
de va.r idi. ~ yere mik gözlemi - Emri aık ulaşnr mn ağa? 

---····· .... , 
'' S1Jn Poıtan nın 

- Var "di padişahrm.bed le'ka ve blid:mnaıian wrdu, lkDca .ada.mm J3/ostaııxıb~ı koşup paşanın eie-
kerihii~m:mrz.<ır bir adem idi. sesi titri~: ği.ni öptü: • Atlam sen de ... Yalnız böYJ.e'mez mi, :Kaqına çıkan enil..ştenm Yüzü duımanlanm.ış. ıçın çek.; 

Üçüncü A1hımed nefretle yüZiilnü - Celİada dahi haber ecifilim - Elem çekmen sultanıım, :kabuğuma çekilecek, inzivada ıını metresi. Yani aıblana, kocasının miŞti: ., i 
buruşturdu: mi padiçdum? cnelly> edi1e-ceksi~! ~yaşıyacağıro? ihanet ettiği kadın. .• Ne diye ah- - Alıştım. İlki üç akşamda biri 

- F4~yanm mahbubu olmakla Hünlkfu- korkunç bostancrmn tfi-aPnim Paşa daha bu akşam ~ Yavaş yaıva:ş bir heyecan da duy. laık: telaıkki.lcrine bağlanacaksın. O içmez.c;e.m yı:ıpaıru.Y".)rum! Sizin baJ 
:ket.hen ka.dlasfker cylcnnlş idik. .A. y üz.iine ~liatli dikkatli haktı: i~rth s(iyleroeği .tenezzül saydı. :mağa b~orum. Bütün buınlar. bugün eniştenin. yarın senin, kim şınız pek hoş değil galiba... ! 
nı da!hi unıı;tıman! [B:r.a:: ciaha dü- - YQlk, oell.ad ibtemez. !ı aiaımın üzeri 'kıllı ellerine sa- :benim yıliaroıtr susadığım şey. bilir abür gün Kimin!.. Utandım. pek nadir içtiğimi s'öy-i 
şündü] Ülema ve mevalid-en .kL Ded:i, lb~:nıcH»aşının yiicru eü- :rılöı.: Ele!" değıl mi? Biraz .kıpıroan Ve- Daha neler düşüneceğim, ne liyemedim.. : 
tr<:'Slnele;r var ise anları dabi ;lızar 1.üıı:nsedi; :ı.u :kadar ihsanını rör?P - Değru mu &öylersüz benim idad! .. · Kal1Je ınt:ıeıa.er: ~çen ma. saçına, v yahu~ n.e ma~l kararlara Karşı; sahıi1:leri, sakin denm uzu!1i 
eylen. etıeitleı- *>lusu parasını aliıiı Ih. !kanfllll.aşım. :ceralan s:ın Ç<Yk ı}i ibıll.rsı1;nj varacagım bılımiyıorum. uzıun seyreıtti. Ben de onu seyredı. 

- Aluıp harıemi hümayuna mi rahim P•nm yalı ~ülllie-n •ir DLye .mazlum mazlum boymmu ! San'ailror ıgül'liltülü bi:r hayat Saadet Hamm şapkasını giymi yorum. Yüzünde bir hüzün -da.1gnsı: 
g-e4.frrel:m padişahım? çektirmeye atılıp bir tarafa siirii- \rukfil . .ACa ıgururla başını sallaiı: !yaşamalı. Kadın. yalnız sevme'k i- çamasmı aJmış karşımda.. ~r g.ibiy.im. 1 

:- E:ıbet bunya getüreceiksiz? lect?.iine hükıınetıti. - Beli 'benim efendim. hilafı.. iı:Uı :arJanılmaz, ogiiz~l bir 'k•dın in - Gidiyıor muyuz? ~ da.12m vaz.iyetinı mohafa.: 
Içeriye nöbetçi ha•ım a~sı gir. Do.!ru sila&ıt.ar .odası...ııa. koştu. mız yektur. ;sanm hayatma reın:ıt -verir. hare- Şapikamı b~ıma bastınY".)rum. za edere& hafif bir sesle konuşu-! 

d: bosıtan{!ııbaştyı uyandtrıp getiır- Paflişa'hm. damadı bir ımum karç.ı- Sabılk sa&azıaım bfr solukta, a. ~ket; ~eY'.ecan verir. Benim de ~uırı. - Gidelim1... yordu: : 
d.ğini habe-r verdi. Sultan Al:ımee smda otul'uynr. salt;t ~ış[arla cele acele serdu: ~lara ~~. yoik: mu? Ve .. kırlk yıllık iki dost, daba i. _ Böyle siikıinete anlıyan bir~ 
kızlar ağasına: cNeye irurunm~? ömmde ti.tre§en sarı ışığa b'kıyor. - Ya ne zaman? ~ ~ bı~ surUı mık döliik esbabı leri gideyim, iki sevgili. bir .kan insana, sa.mimi bir d~ta öyle has..: 
DuI!Illan~ c1eyıe ~'kbn sODCa su. Kı>ca -a4am, bir gece içinde bir Şu Goorkulu saray.dan iıir ayak ~~u<:ıbe, izah ~lu ki,_ k-endi xen: kıoca sookuJ.garilığile; taŞkın bir retim ki Yed.ad Bey! Ne iyi etıti."lizE 
t·ostancıbaşıy1 içeriye :.ldrrıp !kapı- avuç k._1m1oŞtı. Avun.ilan küçük. evvel uzaklaşmak istiyo.rdu. Ce- :dımı mazur v~e; ikuvvetlı neş'e ile yazıhaneden çıktık. Tu- d b k.o: am b iml<> bera!be 01 E 
yı çe'V'irtti, odanın eni-asına kadar surme1i göz1criınin etrafı mor mor vah alamaymıca bir daha ctekrar>- ;bulunıchmmaga, vaziyeti garib gör- haf, içlmUıe bir çocu~ neş'esıi tnı::ı- d: . u ;. \n ~ :hm g r d g;d 1 
il.~ı:.c~.i. Qo'k ~~ce:İ . ~ da1

(1.ll O]lrn:_ıştu. .~stancıl>:şn~~n k;:ıptıyl lad~: . rnemeğe hazırlıyorum. . . yorum. l=eıkt iZ Ü~f~kti ~ne ha~tft.~~ 
r.uınıu:vord'u. Işitılır ışıt hrıez el'!' ac±ı ~m ıganmce ynregt ovnadı. - Ya .ne zaman benım ıkarı.n.. 1 ~ Semahaıt~ ba..,cık'9.. kalbim{! hı~ _ Nereye gidiyoruz? vlı ;:1' · d m.; : 
sesle sordu: Ağanın ellerinde yağlı lc~d a. daş1m? (Arkası var) 1~bir kad:ıın gnmedi. Daima bil mu.; _ Sizı nıe.reyi arzu ederseniz, .ag d'ac~ = a:·· d ~ 

1 
.,-+ : 

- Baka bostan.cıı9aŞ1 ağa, İbTa.. ~des ~ihanetten ka~: Av-ben i<>tan:bulun yabancısı sayılı. ayrı ya.rı .. 0~ mu;lu:n.E 
h:m Paşa silahtar Otfasmıiadır. Buz ,·ıa" nı ~a geçen uzun seneler :~inde rım. Gidilecelk neresi var bilntiyo- Hayret:le bu•nıları .soyhyen kctdına: 

,.JI,., ıı.... __ :,d·. :pek çok kadın, hı:!m de güzel kadın k. bakıyordum. Sanıki, Saadet Hanım: 
Bostancı kıt-..,._.rmızı ~ ı. • 1.. •• _, rum ı. . . . ~ . b .. ır 1ı- ; et • 
- 1 İstanbul belediyesi Karaag" aç müesseseleri :tanıd1rm. f..H.W..lar bir anlık zaaflarm - Domelk bu aksam bana tabi_ gı ... ~e; yerme .a~a uv.y ·: 

Anı.··· .... 1..... k 1 ~ ı ı.. @kıarşılığım ödeyerek fiayatrnxian · ·21 te bır karlın gelmı~...ı. : 
- ~ apı ara ıgma z.a '""d .• l .. "" .. 1 • . ı-.,._.ıı,.;1 sınu . n::-1.. .. t'· ,..,..,:ı,, iıı.· d m1 • 

d mu U! .igUDQCO: :birer 21.u,,.un U yildı~ gibi ak w-r. Ça~'lrm bir ri i dudaklarım .owııuU U!1 şa~..._~m. ı·l\.l a a: 
ır:mı. d" h ? i<f:J&. Hic birmden lmvvefü !bir i ~ desp :f. 1 · · · ' yaş yanaklarıından yı_ıvaflanr.n•c;t : 
- Kapayalım mıı pa ışa ~- ftalb kRosıu. bCJ kurııi& satı..lm:..k üzere lMlJ"bere nSkii aun.fı oluak lmnn ikalm.adı bentle. Beni belki de Sa- bana ıta:\ ~ soy ~yı~nyar:. Tecrübeli bir erkek değilim. BuJ 
Su.~tan Ah..~ed J:>u sefer hıç te. ICl8sıld.a. 61 ,santim verilccı:P 4 .ııuıra.ı. 942 tarihli pzeteıerle fiilı. ~ilmkt.. :aıdet Hanıımııın hayatıma bir ma- - a . ın e aasıı o m ' ne gu. tiıp kadınların bir manevrasıi 

reddi.id ıetm.cdı: tir ""/6/"•" •-..ııı..•-""en ıı·" .. ır•n -~ ır.- --•-•---ı- ~-"'-nn _;;; .... ~-·ıı ~ .. L>ind k -.....ıw:: zel şeydir. b. k 1ro ,~v ·a· ~· · ,,.. '""' ..... ıa....... .... ....- '~ -~ _..... .,........ ,..._..,.~ .. ~· ... · :oeıra çeşnlSl •); e arışışı Url\.u- .• . - . • d 1 mıdır? Bu ır o t taAcığ'i mı ır·;: 
- Kapan. Yamna kimesneyi den kellıdi vealtlle huz aıac:ık ba;rüere, ıı.akiJ ve Ceftl :masra.fı obr&k bımm :+-ıı1tf\r o ı..:~ ··-'h · d hır:' Gözlen mana. yuzu neşe o u. ıv;,.,ı d'_..;; dt:-- ut d ..J- : k : u.,~ . , ıu.ı-:. şu}"Ues.ız sa ece Br B .. 1 •sal :"""anla.. ~,,.ıe "'":l'"n ugume an ım lli.I ! 
soB~ . .,_, r; el ı... k"" be'her ldle6Urila. 1 ılilırq 22 s:ıuüm verileoei'i ilill olaauıı:. t.6831• : ~ev'k kadım. Fakat bu tip kadın.. -ba ılavo. · · oy e U} ..P-~ Bu kadı.n bir metres, bir kokot; ~r: 

u::;caıli: g.wuc,.,e ac e c~r ·-n ·ıa b ··yi 1ro ku b -1 ra y ırım• '!.... 1 . . N , .,_ lb" d : 
eme isaret.. ~tti: . Ista . b .. ·,l Lı·se~eT A'.•m Sa.ı-.n i rın azan o .e , r nç ag a. Uzuınc fakat nasıl gecti~inl fanı~e o a"?ıllr? amusııe .ro.a ı E: 

· . . . .. u ıı. .• u Komisyonu :nı.şları vardır kı. ım>an bu macera . a..v. . • 1 , beraber gıtnnez ya! : 
- Dur jmdl. Ibrahimın tıcethuda. =n~ı....:~c- &Jgaları ~rasında ıbir ""3. hısset.med~gıım bır otomobl yo cu- 'T....ı. ib . 4 h .. .. h 1 ! · R • ~·..., · _, : t;l!lu...cuıu.• 4 

., • ı - D€ · k d .bir gaz' u..~ıraı 1 mazıye ~a assuru: a • 
sı nerededır? eıs11gınuen: !.man ~ iradeslıliğil2 sil.rü!Clen.. u~... nız enarm a ,. kini· istikbale emoiyetsizrği o1a-E 

- Bostancılar odasına kapalu. Beher adedinin 111. 'Mikdarı §meğe mahlkfun olur. nuu'1yıadz. H ken d ~·T· maz' mı? i 
dur '!(ladişahıım. ! Odanın içi.nde bir aşağı bir yu- Sa et anmn, ar a, LIU un · · · · . i 

- Ya 'ka,nıru:ik:am Kaymak Mus- Kuruş Aded :ka ...ıı...ı :Jı_ b l :ı.!• .. . . .,.özlerden uzak· taflanlar arasında Ben, nasıl for konuşma yapmam: 
J : rı 'UlO aşl!aı..en, un an .u4.AŞU:UU- "'. . ' . 10. ld·v·n· dü ;iın:"ır'ke.n 0 z...Z 

ta fa Paşa. Tek t• Elımelı: 10,5 .179.080 =roruan. Haleti r.uhiyero öyl-e kay. bir masa mtlıb.ab edıym, oturuyo- zıımb. ge.:ı_~w.tmı k ~ t.e' .b.' b : 
Ol ..:ını.; d dı .:ı;_.,ı. Kemisı,.-eaııımuza 'ba'lı a~ı yatılı lisenin IH2 mali ydı ihtiy.ıeı olan 70w.. : n. k. 1..; :ı....- d'ü' · ·· · •-"· ruız. tır.a mı Udgl a ıs !' gt 1 a.şm: 

- . '~ an a r pa~;.ıl.ı.'ll. u !.pa·A. 1• ot.lllÇlv1r şunce.nlıl'l . ~·r n..1r.ard•,ı-•-n S"""?a ~alladı, gıoz·· lerini <.tÇlp kapayarak:. 
P diş h 1 .:ı r.ıda. yazılı Ekımtğ'i kapalı zarf llSUIUc ebillaeye ılw.ll.Jllllit.ur. de t lm Endi c..,,.,n,.'><',..,. ı..-. 'ıu.<ı ............. " a a şaşa a'llı: : vama 0 uyor. şemı m_a.; "J:'C't"'~..... • • : ki ikl r':i deki !lemi kurutma E 
_ A:nJ.an kim kapatm ş? Eksiltme 1/YII/1912 Sah günü saaı 15 de Beyoifunü. IMelfi• Satın Alma :nas:ı:ı, t.€recfilüdüınıi &a9:J1a b~la. dudaklarmın boyasını tazcle-r.kcn rp e l'lJ - : 

Bostancıbaşı esıki şeytıislamla kemisyenu 'lılitıasırula yapılac.ı.ktır. istekliler İlk lıemıina.t ma«bnm., yeni yı1 u. ~;roruım. Niç.in. diyorum, kendi ke~ - Hal~ inana~yorum. diyo~; c.alı.ştıı: . 1 ı 
lbi~t.e hostanıcılar od.asına sa- care~ o4la5l vesikası ve te1dlflerint ba.Yi 2490 sayılı ka.ııunwı tarifa.tı daJresinde iilime eırlkekliğinin <;(lnbaharmdasın s~idıen sı~ ~'?-11:'.ı: ~ra~~ ~': - İçelim Vedad ~0Y-~ ·• ~.,,,. 
bahleyin kapa..d.ıık:la.rnu alattı: hazırlıyacaldarı bıta.h zııntannı 'Yılliarı&a sözii &"eçea sa.at.ten "bir u.a.t eneli. :Oğlum Vedad! •.. Hayatını aş'k de- s:ınız? Benıur.lkisı. cur ettı, sımnlkısı .. Rakı, ep~y zamane.ur ııçmeid6~! 

_ Sahıı"'bi devlet hazretleıi fer ne ka.dar ~ .... B.ei.atil"lue Yet"m.eleri. Posta.da. olauk ~eler kabul Kil. }ıt"n bir vehme .mi kurban edecek lf:ıtuflkarlık... ~cın. gırtl~~1 •. yırtarak m : 
·1 1-,ıc ~: p~-..a........ • .-.. iJk ..,.inat 4W;5 Ura ve terf.oa111e 8edeU JH MrııttDr". Mezkür matlekyi :sin? Neticesi ne bunun? Kıx:ık bir Garsona rakı ve bir sürü mez1> ıneıiken yıuz~u b~ruştı.ırmuştum.I 

ananı e C>.ıım..,.. JDll ~~....... • •• 1 · .,,..,_:ı,""" O g et sakın cıv:ordu 
Sultan Abırrıei bir an için dura. taahhüd e4len mütea.bJıı.lıllerden ıaah• be&e1iain ~l.:resftlde kesileoek kazanç ilıayat ye h>iisTan... . v. • • soy eyıS~ce akış~~= a'Y' ' (M... ~-) ! 

la<lılktan sonra son ve kaVi emrini w 4idisalti .,......_ ~ JU.Ia.bare ~ belM:line am edilmek IUl"etne : Bu kadar yıl çeıktıg1mıı; yetl§. - ız r ıçıyor musunuz? ; 

rverdi: .. ---· -- ------~~af~D .!i~De~. ~ ~ı···-~7 ill!SD..,..... (Hff) .. - - '-···-············-·-············-························ ............ --. ·-----·-··--··-·-···-.. -' 
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' 4/2 Sayfa 

" uslara harb 
ıne danında bile 
y rdım edeceğiz,, 
Curnhurreisi: "Rus 

cephesi hiçbir vakit 
yarılmıyacaktır,, dedi 
Vıaş"'Illgtonı, 24 (AA.) - Nev

yQrilcta 20.000 kişi önünde M. Hop. 
kms, Reis Ru:melti:ı. yanından da. 
ha şiımdı ayrıldım. Görüşmcl-er:n 

yegane hedefi taarruz stratcj!sinin 
hazırlanıması'Cl'ır, demiş ve re 'sin 
aşağıdaki şu mesajını okumuştur: 

cRuslara, harb meydanın.da bile 
yardım edeceğiz. Taarruz.l tam 
vaktinıde geçeceğiz ve Rus cephe:;i 
hiQbir va!üt y-arılmayacaktır.> 

---<>·---

f~olotof Londrada 
Dö Gol e görüş üşl 

Londra. 24 (A.A.) - Şimdi Mos. 
kc-vada if.şa edildigine göre, Molo
t~f Landrada bulunduğu sırada 

general dlö Gol ile de görüş!nüştür. 
Molotof, Rusyanm Fransayı tek

rar Avrupa caminsın:ia eEki mev-
lkiini işgal ctmi.ş gö~mek arzusun. 
da olduğunu ve Hitler ale\htarı 
devletlerle bir araya gelerek, de
m.o'krasilerin saffmd:ı yer <ılacağı 

ümidini izhar ctınlştir. 
General dıö Gol ise, Rus ordus"1-

nun kahramanlığı karşısında duy. 
duğu hayranlık ve takdiri Moloto. 
fa -~ldil"I!!~ir. _,- --- -

SO N POST>; Haziran 24 

l Harkofta 
taarruz 

imanlar 1 

geçtiler 
Ruslar bu kesimde 

geri çekildiler 
Vişi, 24 (A.A} - Ruslara göre; 

Von Book Harkof kes1mının ctbğu. 
sunıda bir taarruza geçmiştir. 

Londra, 24 (A.A) - Har kof ke. 
siminde Ruslar a~ır Alman baslkı. 
sı altında .geri çekılmişlerdir. 

Staline mesaj 
Lonrlra, 24 (A.A.) - Siva~opol 

kesiminde kalenin şimalinde açı
lan gedik Ruslar tarafından :kapa. 
tılabilm'.ştir. Rus Karadeniz flosu 
kaleye takıviye 'kıt'alart getirmiş 
ve kaleden çocukları almıştır. 
Sivas~pollukır Staline şu mesa. 

jı göndermişlerdir: 

cBize i1timad etmenizi istiyoruz. 
Doğduğumuz yeri, damarlarımız... 
daki kanın son danılasınc. kadar 
müdafaa edeceğiz. Teslim olmak. 
ta•ns-a ölmeye razıyı'l_., 

~--o.---

c p 
·st JO 
Litvinof geç 
kahndığından 
şikayetçi 

''Bize yapılan yardım 
lazımgelen faydayı 

temin t=demez,, 
V-aşing'ton, 24 (A.A.) - Sovyet 

büıyük. elçisi Litvin.of bir toplantı. 
da söylediği nutukta, teşebbüsün 
mü tıtefiJlolerin elinde iken ikinci 

W 1 t k cepb..en,in açılımamış olmasından ave e rar &layı teessürünü b.-:ya.n etmiştir. 

Afrl.kaya Litvinof sözlerine devam ederek, 
demiştir ki: 

- Eğer lbu cephe o vakit açılmış 

Çagwırılacakmış olsa idi, Almanya mağluh bile e. 
dilıncmiş olsa vaziyet baska olur-

S'tokilwlm, 24 (A.A.) _ Lonclra du. Bize gönderilen malzeme ne 
radYosu, General Wavel'in tekrar kad'ar bol ve yanılan yardı..."Il ne 
Afrilkaya çağırılacağ.m ıbildirmiş... kadar da geniş olsa, laz:an gelen 
tir. faydayı ıtemin edeme~. 

Mısır hükUınetiue izahat Maahaza, şimdi vaziyetin değiŞ-
. Kahire, 24 (A.A.) _ Mısırdaki mek ilizere olduğuna dair emareler 

lngil:z kuvvet'ler1nin '.kumandam =v=a=rd=ı=r=. ============ 
General S'tone, dün Mısı.r ba~kili 
Na'has Paşa, Mısır müdafaa erkanı 
ve lngiliz b'iiyü.k elçisi Lemspon 
ile görü.şereık, vaziyet ıhakkında 
izahat ve-rmiştir. 

General S'tone üç saat süren g'Ö

ııüşmcnin sonunrh, ileriye itimad. 
la baknlbilirfa:, demiştir. 

Rommel kuvvetleri 
Londra, 24 (A.A.) - Kahir.::den 

b'ldirildiğine göre Mareşal Rorr
melin kuvvetleri şimdi Mısır hu
dud böl.g-esine yaklaşmış bulunu. 
yorlar. Me!'keze doğru ile::leyen 
diğer bir düşman kolu da Kap-

puzı.o önlerine varmıştır. Sidi 0-
maT kesiminde de bir miktar düş. 
man kuvvetleri görülmüştür. 

Mareşal Roınmelb yeni bir ta
arruza geçmeden evvel İngiliz 
müıdafaa kuvvetlerini denemek is
tediği anlaşılmaktadır. 

Kumandan değ~ştirildi 
Vişi, 24 (A.A.) - K:ıbireden a

lınan bir habere göre; Ge"'eral 
Ritclıie sekizinci ordu kumandan... 
lığından ,geri çekilmiş.tir. Yerine 
General Auciliinleok'ın geçtiği söy. 
lenmekıtedir. --~ --

Uykuya dair ... 
(Baştnraf ı 3/1 de) 

şında uyGrnya \arın ~ o~an bir in. 
sam telefon zilinin hafifçe çalması 
uyandırır. Bunun qibi çocuğıUnun 
yanıınıda uyıkuy.a dalmış anayı 
değıme .güTültü uyaııdmı.madığ 
halde çocuğum hafifç-c eıillam~sı 
uyandırabilir. Deme!<: ki b~ b3raj 
s:stemi muıt1aık değll<lil'. Şansıın 
hayatı iç1n önemlı olan ten'b:hler 
bu barajdan geçebiliyorlar. Fak&t 
ne de olsa bu nazariyenin çok ca. 
zib bir tarafı vardır. PawJowa gö. 
re u::-~ku, umumileşm ş bir nchy; 
n•""hy; anulhakfoıık bi~· uyıkuclur. 

Ylldırımrn yakaladığı fırsat 
LaJtin güıreş uzuyordu. Sebebi de Dedi. Ortada Yıldırım Ahmed 
Havz.aLınuı. eıle ~ııvtı.ca sıığ,'maanal'l,ı Havzalı .. Demir Hasan, Hafıı: Kal. 
idi. BunJaırıın gü_cıeşi oluukça ga • ~lard:Ll'. Hüısmen'le AhmEd a. 
ı·.ıbdi. H.iaıvzailı ·ellt:!~nı yere vuru ~ lilbleri bekle,Y'Ordu. HL.ismen k~çilin 
yor, tıüıı:il.ü hooelırer yapaıraık. bir ortayı alacağına emin Jeli. O, Kara 
Koklık gJor~ sıçrııy0ırak hasmımn e. Alhımedi hiçe sayıyordu. Hatta ar. 
lind:en kw. tu:ulf)"Ot'du. Ense enseye kadaşlarile şöyle konuşu)ordu: 
güreş tuıtınıı::.udığı ıçin bu adama gir - Ben, Aıhımedi çıkarırım o::ia.. 
melk ımüanlküın olamıyordu. dan. Yıldırım da olsa parn etmez 

Haıfızıla Demi!t' }:fa::;anın güırcşleri Demir Ha:sanla, Haf z n güreş. Geçen Cinan Harbinde Viyana
da baş gösteren bir hastalık salgı. 
nı uylku meselesinin halline bizi 
daha fazla ya1kJastırmı~.t:r. Bu sal
gın, bir uıylkıu salgını idi. Müptela 
olan şahıslar derin oir uytkuya da. 
lıyorlar ve uyanamada!l ölüyorlar. 
dı. Bu gibi ölülerin beyninde ya. 
pılan incelemeler orta beyinde hu. 
susi bir nahiyenin harab olduğu. 
nu gösteriyordu. Bu suretle dima
ğımıızxla uytkuyu tanzim ve idare 
eden hususi bir meI"kez elması ih
timali hatı.r.a geliyordu. Nihavct 
Hess namındaki Alman fiziyo 1o. 
jisti kedilerin beynino gayet ince 
tel~er so.kara'k bu teller vasıtasile 
d'imai!a eleıktr'k cerevanları seYk 
etti. Tel orta beyin.de muayyen 
bir nahiyeve varın.ca hayvan der
hal uvlkıuya dahvordu. 

Bu suretle uykunun diğer hayat 
tez~hürleri gibi dLmağı muayyen 
bir merkez taraiından idar·e edil
rnelkıte olduğu fikri tahak'kuı.1< et. 
miş oluyordu. Acaba bu nıerk~z 
nasıl iş1iyor? Şimdilik bunu kat'i
yetle b;Lmiyıor.uz. Fakat çok müm. 
kündür. k1 bu merkez Pawlow ta. 
rafından ileri sürülen abluka s!s. 
temini faaliyete geç-Lrrnck suretilc 
vazifesini yapsın: ŞimıdU:k uyku 
hakkınıda müsbet olarak bildikle. 
rimi.z bunlard'ıır. Derhal ıtiraf et. 
meliy.iz ki had\isenin azameti ve 
esrarı karşısında bildiğimiz şeyler 
henüz az sayılır. Fakc.t ilim bu 
meseleyi el1in·e alırmş.tır. Elbette 
daha müsıbet neticelere varacaktu. 

Uyikuyu ibir dinıenme ameliyesi 
olara:k kabul ettiğimize göre rü. 
yalara biT mcına vermeliyiz. Son
ra VJylkusuz1iukların sebebi ve te. 
davlsi nedir? El'bet~e bunlar da 
uımumu alaıkadar eden meE:eleler-

de daıha kaırış~ıktı. Kirn~n ne ya - leri çatallaşmıştı. Bı!" sıra DemiL 
pacağı beıfü değildi. Fakat Hafız Hasan gıüreşi biındir·yoı· ve galib 
b"ıraz dr.ıhat güreşi b;ndırmiş.; ben- vaziyette göreşıi,yor'Clu. Bir sıra da 
z:iyordu. Bu ikıi ~iirtiıı güreş-i he:r - Haiı.z Demir Hasana güreşi yükle. 
kes meır1::ıkla taJkib ediyordu. Orta. mi§ buılunuyıordu. Güreşin son dev 
da ~·ç ç~ gü1;€ş kalmıştı. Bu:nlaırın relcrinıdıe Hafız Deımir Hasana gü.. 
galıblen bellı ol'du.kt'an sonra K:ı- reşi bindiııımiş bir halde td:. Yıld1. 
ra Ahmed güıreşe çıokaıcaktı. So -ı tını AJJ::ıımecf de Havzalının :ıceffil
yunmUış olduğu halde bckliıyordu. liği karşısında bocalayıp duruyor. 
Ahmed, hasımlaırıru teıt:!{ilk -e.di - du. Havzalı çolk sert güreşiyordu. 
yı?'rdu.:. Yıı~d:ırım ~Ahm?d~e, 1'.':üsme- Yıldırım, oy.naık biT güreşç ve; 
tun guır.eşını beg~nm 1 ~tıı. Hus:nen, iyJ bir yağ güreşçis1 olduğu hrılde 
dı~a ~ıya benzıyoldn. Haıtıta, ls- Havzalının sert ve kuru güıreşi 
maıl aıgaıyıa sordu: karşısında ne yapacai!ını bilm"yor 

- Ağam r Hüsmen, çingeneyi du. Yı1dımnın ar1..:ad;şları bağırı .. 
ortadan c.lkardı. yordu: 

- Te!. Belkliyor, soyunıun, en - Ha_,ydi Yıldırım! Çabuik ol?. 
usta bu. .. .. .. - Gfr güreşe .. · haydi! 

- Ben de eyle gordum. Yıld~- Havzalıınıın ancak bir -'ki arka.-
rım da fena değil. O da usta bfr daşı vardı. Onlar da bağırışıyor. 
pchih~~n.ı. . lal"dı. Faıkat seslerini işittiremiyor 

- Oyledir. O da tehlikelidir. fardı. Bunlar da şöyle seslenıiyor ... 
senin hasımmdır.. lardı: 

- Hafız fıena değil amma .. hızlı Ölen sakın gaptırma ke-ndini!. 
deği·l. Yavaş güıresçi. Güreşin dfüdüncü saatlerine 

- On:lan bırak ... Belki Hafız, doğru Havzalı, bir dahş ya-ptL 
Deımfr'i Hasan'ı harcat·. La.k.i:n on- Bunıdaın istifade eden Yıldmm, 
lar d;iğerleri kada.r korkulu değil. hemen hasmınıı boyunduruğa vur .. 
ler<l!ir. Asıl korıkulu olanlar .. Yildı du ve boyundurukla çekerek 
rım .A!hımedle. Hüsmendir.. dıüzeltti, sürerek önüne çelutl. bir. 

dir. Bu mev~ua ayrı yazılar tahsis 
edeceğiz. 

Profesör Dr. Sadi Irmak 

denbire boyundtıTuğu boşaltarak 
arrıına sıçradı ve derhal kemaneye 
aldı. Bu, Yıld1rım için büyülk bir 
avantaj idi Hiç olmazsa ele avuca 
sığmayan hasmını alt na alabil.. 

Zonguldak dku·yucularılffilzdan mişti. Ve altta bir şeyler ynpabile
muhtereım Bay Niyaziye: AJ;a!ka. ceikti. Havzah, Karakucak güresçi 
nıza teşe'klkür ederim. Sorduğunuz olduğundan ayak gür.e;;incle göv. 
şeyler hakfkında ayn makaleler de gövdıeye güreş tutmadığı ve 
yazılacaktıT. Şimdilik şu kadarını daima hasmınd'an uzak durduğu 
arrzedeyim ki bahsedilen hasta bir cihclle onunla güreş yapm.a'k ko
ncvi sairfilınenam gtbi u~u ha. lay olmadığı gibi oyuna girmek te 
tinde olımas:ına rağmen birçok ha. mütmlkıün değilri. Bu sebeble Yıl. 
yat fiillerini bil' yarım şuurla ;aa. dırımn.ın. hasmını altına almaırı mü. 
re edebilir. Saygılar. S. i. hiımdi. (Arkası var) 
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gra ' 
Tele:f nVeTe • 

Sl.Z llaberl.eri 
1.-m~ikal~lar _l~ir Japo~ denizaltı~ıl Almanlar MISIR Avam Kamarasında! ~---> 

Juncu ve4uncu b~r Amertkan şehrt: hududuna vardılar Libya harekatı hak- iÇ*~ ÇAJ iT r ~Mr. N~r= 
cephelerden · nı bombardıman ettı oo ~:;:,1~ m.:"sır ~ kında izahat verildi _ ~MW t: 1 l..J t: 
a s pon dooiza1tısımn B:rleşı1t ~ - Malta adasınd'a Alman ve İtal - (Ba,tanaft ı ~ci aayfeda) man ve Rus nereılerden 2 milyon daha yedek as b h edig or [ar Vaşmgıtıon 23 (AA.) - Bir Ja.. tir. Al 

Nevyork 23 (A.A.) - Rusyaya rib <lbğu loyıs; şehirlerinden 'bi • yan muıW>ebe ta.Y'Y";'"l.en Lui<a ha.-~ . ''."'"zil~• yedeşmiş elan zayi afi . hakkında t°~b"ldmllj, y&hud da . her askeri yapılan yan:iınu hızlandırmak için nru lbombaladıgı resmen- l>Hdiril • va rneydnının teswerıne ağır çap- sekizi= ıonl? . düşman taar • • • ·aç •fa yualatıp; iyll .. tim<k 
teI'\hl> edilen bir toplantıda HaITY ~olctedir. ~u~a daır olarak ""'l<"- ta bombal3J' -.Ş1ardır. ruzunu beklemıştu. 8 ınci ordu be. neşredıfen lısfefer kk•ar h.,ı,e ookm.., ohna.ı İcab Hoplkiını m\ittefiklerial, hava rnn. dilen teblıg bırkaç gün evvel Ka. !tal,... teblôğl m~ U.:ıı W-nuza ba1!am11'1<. Bu.- .. • Me<. ]arı Alınanıyanın ıiarb şelıiı1lerini nada ikıyılınru bombalayan düş • !Wna 23 (~) - l~lyan ar. """ n-...nde çok şiddetli ça<pı,_ S ;:;;.:~ülkwn~ti .. Alı."•n.: Ru• Ma<e,-yd by•pla<'.n• gelineeı 
tahrib ederken Nazi ordularını bu- ~ den.ıza.1Jtılarından bın tara - dulau uımu:mıı .karargılhınm 756 mala.r <>1muıpı.r. Bu çarpışmalarda h t'r b k ~ıidonumu munase. Kaybedıılen top, tüfe!k.; tank kay 

f
--.1- ,·ı~,- 1---·- ''"'"' ..... "'falı .. -"'-liw. d~~ma:n - k.1' 1 k 1 ebe eırn endı.sin' _J, b- J_'!f k k 1 lundıJklan ~rle"""1 kımıldamıa.. - ~..._, O= muhte. "'"""'." ~, gı: - • •••~ l 0 

"" zınlı ve ha. .ı., Ai>nadla ."' -~erniıj;, hem ~on _ı.>pra ta a lr, düşen uçak. 
mak için ikinci bir cephe, hatta mel ohkıgun~ il.ive etmeldedir. MhiWer lkıt alannın ileri unsur. ~ kuvvetlerile. taanuz edii>nitb<. ka 1 1., '" ~e<dudıg>nı sandığı larun bu kısmı ~a "kendi haıluınm 
icab ederse üçüncüJ ve 001.'düncü Hasar ebcmmiyetsizdir. lan Libya ile Mısır arasındaki hu. B.day-:ıte ;şı., ıyi gider gibi olmuş. ';ıp ı;;n bi• lıatos.n n..,..tti. ru-asına _dü,.,_ Ha.lhuki bütün harb 
bir cephe kuracaklarmı sö;teınış.. duda v~ladır. T"mizlcme lıa • ~'- ~mon .mayn. ıoahamwla oçtı. la• ; 2 ~eye L'""!a"':k o!uua R .... ..ıı...ı:" Ro of 11'ml müste>na oL 
tir. sı·vastopol ek.etler~ 11€ti~si.nde Tobrukta ah- g~ gecfıı,ge ra~men ıaşe .güçlükleri.ne uçak . rıcatıop, 1 ::ı ~m .tanık; 9 l>in tnak u:zere A1manların elleıindedir, 

ru~...n,; .... ., Japonların Çin'den, nan €S1r adedinın 28 binden fazla u.,aru~rdıu. Bixım. de bütün oayreL L • .ıı...::..:...ı -~~ 4
,:J milyon asker Bu balkınııelan Rusları •• Alman ka. 

"-.J.JU)!-""-=.., o]ıd ~ 1 a • 'dd .Jle .. O &.a,......,.LUı"'1'1ell'Ulr ~ 1 haft-k d •• 
Ma.nçuriden ve Kıoredc.n kovula • h b ugu aıfilaşılınıştır. e~ız şı · eıum hava huc'Uımları da. Bu lis R · Y P ar~. "- m a k.at ı rakaanlar ver caklarım ~lem!Ştir. Çin tekrar ffi U are esi . Iliava 4eŞlcillerimiz Maltanın de- ,J.hıl ~ üze<e bu güçlükletl Ab..,ıa,':, "" kayıpl~ı holld..ında mek "°yle .dnıoun halolkate y•l<In 
istiklôline kavuşacak ve mukadde- nız ve hava us!erini şiddetle bom- "'" =agı h•dof ıuım,,.ıu,_ Bu, be< te oldui<l ';;,."'rett.ıkl~ ve otmek.. talluDln bJe Y""•~malan icab ratıru kend'. t~yjn edecektir. (llaftaralı 1 ind '8yfada) b~laımşlardır. Hedefler bölgesinde halde mulıarobenin en kafi ~k<a.. ""*"ma'la:. leye lriç U>-nıaz b.,. eder. 

ve müdafaa ıtesiSlerl za.ptedilmıi~'tir. b.'.r~ geniş y:aırıgınla::- çı~ığı gü- sı olmll§tur. OÜ§m.an bitkin bh du.. _ . Ahnnlann ilııtesinden Alman ka,y:ıpları hakkında Rus-
Muhardbe ı~ar~!.erinden mürek _ ru~u.:nür. . n.ııma gel'ı:mişti. Eğer biz düşm.arnJ:n :;.:ac ıetl.ı. J:3azıılarıııda yüzde y~ ların aıeşrettıklcrl liste ile ayni za. 

1:d' •kuvvetlı ":'km"' '~'":"'la'" it- Bulun taımı~l'lOm.iz ~önmüştfu. ba dumm~ ı.r.ı~lana~·ilmit oL ~"';:t.• ~ d"!'- fazla ebiktll. ~ana_ g<ilme'k fum Amedkald., da 
malk «!.erek duışmanln ıhtıyat1annı !obnik Iİm&DJ saglam •_aydık 'terazıyı lem.mıze ç.evirebi - . :ıın ki.. Aima.nlar yalnız C- bır ~iste neşrettiler. Bu liste Rusla-
ve ceıp'ha.ne depolarını bombalamış n:rı:n 23 (A.A.) - D. N. B. as- liTdik. Anca:k. Jıak~kat ~dUT ki biz :noiara!k dJlerinden .dört mHyon. rıınki.nden üçte iki nisbetinde nok. 
lardl.1". iken bır kary.naıkta.a. öğren!ivor: de ıbitkin bir durumda idik. .. .fazla RUJ8 asıkerJ buluruluğunu sandır ve yalnız Şar'k. cephesi için 

- (llaftarah 1 ind ayfada) Ad~- Pmal ..ı.ıli·n.de Tdhnılkıın Alman. ltaıYan kuv- 3 H...ın.n.da düşman 50 nci .... r~7dk••.ve bi;fün ba~ ~·hnole<i dei'.1, fakat ~ütün. h,m ;,;;,, Alman 
tasar olan bu vcsikaıh ba§lıca iki Sovyotlom> .ı,,,- kuaya ..&er çıkar. votleri taı-aiıındaıı zaptı esnasıııda gayı Y•"""' ve mayn ..ıı .. ın.ıa bi< , .. . ~rı..ıe bulnndugu '<'• Rus kay.pla<IM im nulyon ölü ve 2 ndkıta vaıxlm ma te,,~ püskii<tülmiiştfü. l~n te>isleri hemen hiç hasara ileri m.,.,; lommoğa mu~ffak ol • ~"""'. aayı.ını doğ,u ola<d: bi. mil,<°" 35() hin ya<alı olarak göo. 

Fransanın 
müstakbal statüsü 

1 - Fransadak1 cümhuriyet re , Ha.l<oPnn fimall ,.,kioindek.i ugı-amabzın llfihve' kuvvetleri _ mu,ıtur. k """""'" oldaklarını i!eri W. tennddedi<. lıi<.a <Midim ki, Rwda 
j imi lıürriyetl« -nın an' anım hın. om>•n&k bölgede b,(lnn•n mağlüh n:n elliıe __ ~-- Liman önünde __ BırihaJ<Wn ılü:;mcsi üzerine ;:::. Rno ~'~ on. nlllyon- "" ?lduğu ıiibi Ame<ikahla'1n da 
riyot, müsavat ve kard~d< esası bfr Sovyet tilinon.İ>rin balki,,...le.ı yok im-çok ~ilk. m@lli gcmikri miL duşn!n kuvvetleri serbeet kalmış dli ~ tılk'" oldugunu ıddüı "'- bu ~"-" n.eşnrtmek >;in hanw mü.. üzerınd<?n t&ar tesisi. ed.ılınişıtfr. Saıh.aıcl:a 660 <ilıü sayı•lm19- sadere. P.dıJımıştır. ve dlüş:man Kntghıbirde ve Ela .. m Rt r .e:-r·. . . şahiclleıtn veya tahrnincilt"r· n aayl-

2 - Deım.ıohasi esasına göre se- tı.ır. 946 eı!Br- ve 20 top ah..nm.ııştıT Kahııre 23 (A.A.) - Almanların dem böJgesindeıki taarruzlarını 1lB hu:ku~tınıaı Alınan oı-dula.. larına daıynn.mı..ş olabilecf'klermi çilmiş ye11i bir millet medisi tara.- Ş.ik c...,..min m.A<ez ı,.,;;,,,.;,__ Tobr~ lkarş_ı Y.apt'.klan taarru • şidldetlendir~iştir. Buınun netice • '';"';.;.":t'ro'""" ~in ettiği l:a.. P•k gfüeroiyoroz. Bu karşıhkh zayi. 
fundan devlet şeklinin tesbiti_ de mahdu.l m.ıh>rabe faaliy•ti ol • zıun bırın_c~ .f?"'u musta!ıkem . .mev- smde çok şıddetli muharebeler ol.. ı;!.,. a" n•Fllit> raka.ma>a ge- at >ddiala~ı mü~...betile hatalayo-Anlaşmanın esaslan Haziran ba m•Otm. ki çevresı ıçme paraşut<;oler ırulir- muş ve. gerek kara ve gerek hava · """ lri. ;ki yrl unce Gam ceph"'i 
şında Büyük Britany<lya getirilen Volkof cephe•indo N~ dikleri biklfxilmokte<k kuvvetlerimi< pek büyük bir me- ı; Almanlar Ş.rl< cephesinde 30 baWi esnası.oda Fnınoozlar Alman. 
j,'_aristeKi ~-.aı:st Jıar.ıc.ti birli _ ,,..,,ı... ~· .ı.;;;.;ı,. bir m ...... ,.. ar • Tobruk olevler 1<öod• baretle _savaşmışlar ise de 3 gün ı.:,_n top, .24 bın tank; 20 bi~ uçak Y~'".. "."1•"' ~i' Kesimde yar-m m;ı gınıin gun1ü!k emr·lınde mev'Clld e _ ırıeden nınha-rdbel~ P.Snutnda .düş_ Ksdl\l'C 23 (A.A.) - Tohrtdt ronra cfüşmana bazı mevzileri ter- ternıı°Şl.er .• Öfü, yaralı: esır ola. ~ ölu vernuş -0lduldarını iddia et-
sa&larnn aynidir. man .,ğ:.- kayıi>lan. ~ı,ı-tr. g<rni:ronunun birkoç kıt' ası bugün. k_etmOk "°':''nda_ katd!k. Bu mev • :-;; da O m.ılyon a.k« vermişler- m.ı., ~ n.dum ioe Gari, cep • 

.A.Ja,m.oya bhU ~ _ &..,.... lın'Vo Jruw,,etlui dün 10~ lkü s.llı .,ünü ~iiz .••Wlfmağa de. zılerın teıl<ı salnle kadar düşmana 'Aı,..,,, hdı ha,ıb,~ sonunda b~tün koy•p-
Bunlar, ayrı-ca Vıchy hukumetı • taıyyare kaybetmqlerdi:'. 6 tayyare.. vıanı eıtmekte idi Bu kııt"a~arı teş _ :yul .açmış :'e Gaalanın cenubun ~ 

1 

ihd ... ~'Tl~rı.isunuın Şark cephe. !arını ?a•tlrımırzda 'kaldtglna göre 
.le ve Alman boyun.du~ altına miz dk.siktir. ~! eden aıskeıiler ,aıre 8 kilometre. daıkı :mev:z:ıerde bulunan birJnci :. ~ ~ l:ğı .kayıplar .lıakkınıcla 100 hın sular'ındo. gös.tennişti. 
giırmellc.terı fatydalıan.anlarla. her tür.. Esirler alındı Ii'k mesaıfeıde -bu:kman kaAeJel".İ mü _ c:-nub. Afriika tümı:mi ile 50 inci ıc ste neşred'ip etmediğıni l>ilmL B~ün m.ıııha'kkak olan bir ıey 
lü uz.la.,cım.aığı bt'öroo red.detınelk Bıh·Jıi.n 23 (AA.) - Alman or. d:a.faa etı:n.e.k.te .idil.er. Bu kısımda tf:~ın ark-asını kesmeğe teşeh- ;;ruz· Fakat R~~a tarnfından ve. vansa o da Rusyanın kendi ikayll> _ 

taahhüdıünde de buhı-nmuşlarrdıT. dulaırı . .başkumandanlığı-nı.n bir te'b ceınuibi A.fııikalılar da Mihver müf- ~s.~ususu:nda düşmana imkan ver ıh e? d~~ra itiraz edeceği t'ÜP- lan halklkında neşretmiş olduğu Ta. 
Haıbcr a!T.dıığıma göre. anla§lllaya l:ğinde ıkaıydeıdilaiji:ne göre. Sıvae. ;r:e:zel!erıine ve tayyarelerine uzmı ~ır. . . ı:: U:· u. h~ dayanacağı en kamiar.dır. Bu rakamlar aynen ka. so-syal~.St1erden b:ı.şka · sosyaolist ka - tıopc:Jf ımıi.iı-tahkeım mevkı!ii.nin ş1ma!l mılıd.del1 m.uıkıaıvemet etmJşlerdh. Rıı.tdl:1e pek haklı olarak bu tü. eıJl.i d.~l!ill ıl!k ?akışta bizim ha. WI e.ıdiilie bile görülür ki tam .sefer
tolilde.r • .aenıdüa ıİtçi1f..!ri, hirilsı.iyan ccıplhesinıde Sovyıetleffo ya.pılan v-e \ Toıbn.ıllita bı.raıkrlmif olan birıkaç in.. rne.nlen ~ti al~ağa karar vermiş tırlanl!Za şoy1Je gelwor: ıber halinde bütün Fran5lz ordusun. 
ı,,.· b' ~ilkleri ve "" veya bu şekit. J h~aç giin d <'Vam eden ıi dd ot~ çar giliz tanıkt """""" ka du müe••Me.. ve bu ııen <;<'!<ilme hareketi ma , ·ı,.., A.ıl Alm ~''Yanın nüfusu 80 daın lao.ıI., uğ,ad ığ, m•tezyal hyıp. 
d • .,;.& t~iffi~• _'dam~in~ mu. ·~~ ~· .....,dc,e de bil .,.. devam.~. llugüa Toh. baretle yapılmış ve büyük ölçüde ;:"b ndm, bu nufustan umumiy':le ları ;,., f".""'" onlU5Unun ha•b ba.. 
vaffak ola.'balen bütün cnuıteclia ıpar. mrıl'd gı -gabi 90n kuvvetli kale 21 1 rulk dı.'IDUllll lbullutları ve aılevler iç.im.. de ~uvafüı.k olmustur. a ul ed~ren. beylik h~ab1ara gere şmda. maıli.k. olduğu materyolden 
t~ dıalh'iiktir. Hıtzi.randa düşmüş~ür. Bu ka~ !.dedir. Y.anıg.ın Şddetle .devam et- ~!!l'lay€t 1~ Haziranda Ritdıie en ~ 8 mı iyon ~sker alınabHh, bamı sahala.n:la dört. baztlannd.a ise 

Laval diyor ki zaptı ve Sevıeıınaja .körfezinin ~mca.. mek.teda.r. Eladan ve Sidi Reı!lk oolgesi;nden A~anya.nın. ~O mılyon zayiat ver. 1 O defa üstiindlür. Hayret ecl!:lecek 

Londra 23 (A.A.) - La.val nwt 1indeki harb meydanının temıizlen. Taarruz nasıl hazırlandı? hava ~vvetleri.ıın!zm tesirli hı .. mı§ ohn~sı .J?n bütün Alman nüfu. nok•a ise Rın ordurunun bu kaylp-
kıunda şöyle demiştir: mdri 'Tletİcesinde bir çoık esir aılı-n • Betıtin 23 (AA) _ D N B a.. maye.~ı a~tınd.a çekUmeğc Toıbruk.. suımm e!l.ı sı1~'h tutan kısmtnl tama- la.rdan sonra .d:a eskisi ka<lar d:iııç 

« Ahnaınıyanın lk~l)maeını isti _ m'9ln. lnadla .yapıil-an yeıni •bir çarı:.. jansıaıLn askeri muharriri yazıyor: ta ~ıuması.ib hır ~uv~·et bırakaraık men kaylbe~l:!.llkten başka ıkim b.ilir gÖrıiiınm.esi.dir. 
yorum. Çünkü aksi ha·lde, holşevi!k.. pl!Şmaı ı~eıtSceısı~e Bartenievka ya_, Genıeraq Romın.el'.in maiyeıtin-dcı kıt~larını hoouıd .cı~annda top1~ ~k ,.,,n ı,e, t•"'ı. 1<.oı .. ,m•• bu ·!rım..bo":"'" "';•n••"n •on~ .... bo.ı~anıa_ro:•• hı. ,.. ı,.,,;;., e~ . maga kara. vcrm·,ıır. Sırb vatanperverleri Sovyet denizaltıları 
luınacak.tr. 1918 ..de .uıfcııden son • vemet. k.ürılmıŞt..r. Bu taa~a .de. j~ .gdmiŞtir. Bunda.o .dolayı .seki _ Tobruk'da K d 
.... A1=mY• ;le im ,.,ı..,.. lm1tı vam .,.ıa .. dk .ı.;ıı.,., t<p~m?• bu ~ o,du lw&kmda Be_rlinin Va - 21 Haziran sabahı düşman Tob. ara ağda Baltık denizinde 
ya.pmad.ığımı:za hata eU:i.k. Bugün ~ıa.n ve ~.şrna;n ta.:r~fın~an ına.d!a ~tıo~ iaila t.aJs.ıllit alması n~lrn cenub doğudan t'<larruz et _ ilerliyorlar f ı,,, ba,.,.. Y"Pmağı tecrui>e «meli _ mndafaa ~~ ~.,.,,,J,rı & geç~ mumlkun olm>ŞlUT. Şöyle ki' . ~ ve Tdbruk • Elôdem yolunun aalıyete geçtiler 
yiz. Ailma.nya ile kat'i bir uzla1'ma m~ .ım~anı has.U olmuştur. ~umen 1 - Guıdhinlek, general R t~he. dögu kesim.men mevzilcrımıze g!r Londra 23 (A.A.) _ General Sto 
temeli bulmak ;çin bütün çarelori , dag U al~n koll•l.rd~ ~~ muoıah __ • Y_e hedd T ~""' oıimak üxe~e gıri • .mege .muvaffak olmuştur. Tobru.lt Mi'bal!wiçin gizli karargirhmdan d . k!holm 2ll (A.A. l - Sovyet ımz, d>a-nnalıyl7, Benim Lülkô • l<<m °"""'ıler~ kendmı ına.ıı. m~ .,1~ va ya.ola. kalan lng;J<z <au • muaafaacılan şirl<leU. ka•-ş< taar. Laııdradalkj YugOOav .malılellerine enmıl."!arı Finlôndiy• l<iirlezine meıtte bulh.ımnakıl~ırom J.-_,.ride ve dafoıa. e!de.n diiişmanı.n 'toprakların - nızuna dervaım 1çın 18.zun gelen ha.. ruz.larda ıbuluınmuşlaı- ve durumu gelen '.lıaıbcrlere ®re S bl t lyerleştınl~ Alman :mayin tarla. ... ,,-- d " '- ~ ld t - t" B zıı:llıkl ıl H-ur~n~nn. . . 1--L..- b • ır 1 

va an" arını ve ag TV>rd"'l'"''ın· . .,_..,.,.1 d-ıda UnoenID gözüoden hçmı. • •"""' AaxaRÇ•arı e e • m>Ş "· u •'1~ yap mo.ını ..-m-- A •• ~=- l9Jlll ~a.ma=ı teşeb- pervel'ler ordusu Musoor · · K Balt k d · -~ "::-' .. ' a., • ...,ar, 
yan lbir mAnası vufa. Ahnanya ve kııf alar ,fuat'ie ile< lemi~« ve bir , Bu •=da o1'e geçi<İ len v.,.ikalar • büslerde buluıımıışlardır. Fakat radağdaki son ilki mü..tahkın:,:,ın ka F' 1 ! ruli eıı=ıdc ıın<unmü,Jer ve lıalya ile "'krar he< iki ıa"'la iti - kaç i.tili'kimı bi,don ""ptetmişl«- dan ..U..ı&d,._ gö<e, Aoddnlek'• du_,, tanhlart ve piyadelerle do. tasını tohdid etmektedir 

00 

• lb:<;u':, ya_üe ~ya arasındaki dir ıclevamılı olarak h .ı, ı,. · lu kamsonlar bu g dk.it · · · · · u munakalaıtı durdurm ~ 
mad ve eınniyet verecek normM · T '-J::::. ek ı:,·rın a.:; ma~eaı ve . 1 eli Öwled e en ıç7rı ~ı:r· ha~yan kuvvetleri sıkışık ıvazi. muvaffak olm~larut aga 
tnü..,,,Jb,t'lm hnm•k kua<ınd& • - ... • ',_ - -.ı. Amerikan tank. n;ış er r. g en s'1nra ıstihl<iun _yette bulunmakta D . - r. MaıSl.oo'Va 23 (AA) 

1 

Sovyet öğ. Jaırı ve en ·kalın zırhları d.elcb.i.Jecek çevresi içimde bu kuvvetlerle har. Ç . •. . ' yavaş yavaş d e~lııları ıle müc:tdeleye yar 
yım.~ le te.bıliği: tanlklatrı ve Siilıahları gönderileceği be tutuşmuştur, Tank itibarile etme ve ~.iık.sıc d~ayla.~1~1 çev. ın: ~ın. tal~an torpidoları gôn" 

V 
d d • · b 22 Ha-riraD gece.; cephede mü. W.dcdiim;ıti<. Bunun ;,,in !00 g..m ook ağır by>blara uğradık. Ve reley~n daglara dogru siiriilınek. derılın'!tı•: Bı""1< İtalyan alayla. 

aşingtOO a 8!\IZ ITIŞ1a hlm hiç bir değişiklik olmamıştır.ld.en fazla •b1ır kafile hazı"1ınmıştı.:r. bunun neticesinde de vaı.iyet ~a ted.lr. :,ı,:ıın .F
1

ıı:·I~ıyaya geldikleri de 
maselosj görüşU'liJOT Sovyet teblôği Mallauad.,, ve d.oğu Hnnand• Hin bucak bozuldu_ • Suüar, Çel.ine yolu üzerinde =ogr~~~lm==='ışt'=ı:r=.::==:======== 

"' . 'MoSloova 23 {A.A.) - Sovyet d.istaruından göa.derilen .malz.eme • Geceleyin Tobruk müdafaaıla ~ınarı~ ana ıba.!;lantı nok.tası olan ımamile çevrilmiş gibidir 
(8a§tarafı 1 inci 511Yfada) .gece yarısı ek tebliği Pazar günü deın bh ıkı"1tıı şimal Afri:kaya doğ. rmuı seyyar kısımları düşnıa~ Podgr:mçayı zaptetıınişlerdir. Solovenyada, 15 ÖO • nazırı Soong ile geniş bir müza - Sovy.et pilotlaiının cephenin mulı.. j ~ yoıl. ç;ka nlmı,ıı.. f abt Japon h•ll;•mnda kendilerin> bir yol aç.- Bosnada lbaşl.:a "1Uvasala mer. ı.t merke · l L. O _Sırblı; eya. 

kere yaptıltlar~ı va gö;üşülen telif !kesimlerinde ~O _Alman t':"kc• d?nanm,.ı, bunluın bfr <=""' ı~aga başlamışlardır. _Bunun ne • Boezi olan Lu!ka Banja hemen ta • hasara e~':ıırı~:ı.ıar.a·yı mu. 
mevzuların çogunun as.iken ına • as"ker. malzeme mub..immat yuklu huıcum ederek batırmıştır. Dığer t.:iıcesınıde cereyan etmış bulunması h~y-clıte olduğunu gazetecilere bil. 100 :k.am~0:11~ tahtfö ettiklerini ve- bi.r k1eım da Am.etika..-ı Amanların.. t~~ii ~lan. muharebelere dair he _ zırhlısı ~pillcnıniŞı, 8 pusluk top. ten New Oırıonıicle: c .. d.ımiŞtıt. ya ııasara ugra1ıtıkirını ve on ha- dan h~<ekdııı..n.nden bfraz '°""' At. ınız hıç bır haber almad•ğıınız gibi !arla mucehhez b>r kruvazör 2 niz ııakliyat • 1 l\ladeı=ı. de-

Earyl, Rıwvellin routad basın llacyayı susturduldanru bildiınek.. """' ita iyon deniz• ı.ıla.ı ta<ahn • bu kuvvetlerden laırtu labilenlerin destroyeri ve bir denizaltı;ı ha • unsuru, bım 
1 

d:;);'"'.. eo> ~\ .= loplaıı;tmm ;;ki seıteble ya-ya • tedir. . . dan de?l2in dibine göndorilmi;fir. "'.'~' 11.ı.kında da hiç bir lıabe • tmlmış ·~ on az 65 tayyaresi talı.. vetle kar,;tl~,' '"""" .~ , "". kuv, cağ_ını SÖ)iemi r. Bu s boblcrdı:_n Merltez c~esınm bırçok nolıc - Bu vazıyet ii>erine g~eml Auehin.. = )'1Jıiıur. Muharebenin bu saf rıb edı~ir. • menediyur, 
0 

hal;:,n ik;:;·•~er• bmın:is', Lirler er ara>ınilııki mı. <Lalanmla _.., taarruzları pus. iek tam gaonk>irm<ğe ka•u ve< hası hakkın.da Avam Kamarasına Joglliz gazetelennln tenkldleri n;,, açılriıas r· cepn: ; zakerenın_ bs z d vaını ·cab e~ ~~.:"" t•kriben .dli!rt düş • nriŞti<. Bu arada a.,Rommd Mih. b~şkaca malümt wrınek te im • Londrn 23 (.A_A.) - Gaze"'1er daha ziyad: ~':,ı:.ı~uı kendlıV 
mesO!ir. Ik- gerek R~z. man böluga .YOk_ e~şlir- . . w"" u;a1<ı...'°"' Malt.,y• yapt;kluı kansızdır. .. . LLbya olayları hakkında şiddetli deyiZo diyor. •' ana.:ıtın • 
ve n, gerek ç · n kanaatine .Harlkof .cepi:ı.esının bır ıkesı.rn:m- mawadh:lciyeitili hıüıı:um.Jar .saye6inde Tobrulkuın duşımes:ıo w içinıdclki tefsirler neşrine devam ediyorlal'. M t • 
gö e müzal<er "'• . gazetecilerle <le Soovyet -~etleri barb saha - ı .. ıı .. ı~ ~uetıe ihtiyat k..,..ıı.m aL ku.vvetleıxlen l_>üyük bir kısmının Gazet~lerin ooğu parlômeo.\o . ve Londra Z:{: A_j yelı 
g ğe miisaid bır salbaya be. sıaıda 200 ölü bırakan Alınan pı • - 1dii. !>iğ., taraftan Mihver yakalanıınası agır ve beklen'lme memleketin tam izahat ıstiyece•· dudurıd b 1 · l .. Mısır hu -
nu gelm~- yadesinin taarruzlanm defetmiş • Ma!ltaya ı...,. ummn; l,i, •••"""" dik bir darbedir. '!'obrukta İng:l~ ni kaytlcdlywlar. •. Jeti ~ ~--~'!-"' t ngıhz kuvvet. 

Lon<lra :23 (AA) - Bugün Va. ı.ra;r. geçlil,,,.ği ba'kkı,,.Ja ı,;, intiha ya - !rınlli ve cenub Afrilralı kıt'alar Basına göre, kıt'alann hu. ve kimiy~- u ;:ınr:.=n Mısır ha • şingtonda !ıaşvilkJ Çöıçll ~ rels MoSlrovA 23 (A.A) - Slvas.1ıo - ='~.için eıio<b. gdcm yapmak. varoı. hamlede ~r edip etmedikl~im ber lııgili~ n_:u ~,;•etmekle obcra 
RuzveLt aiası.nıda b.rk.aç gundii'r poldaık.i durumun halen ve daha ta idi. Buı taıbıye 3emeresin:i vermiş.. S..TaJ devam edıy" or oğrenmek. ıçın tahk:kat yapılma n·ayet '-eık ~"""'- }ndnuahed~sme 
d 

1. l - .. 1er d aih t' · .. ı.. f · 1_ ~1·,...rı b k · - el.illi ~-=uesı en dolayı 
cvam e.tnne~te o an goruşme sonıra av ı •aıme mı mwıa aza zo. tır. urgu.u;ıe.r u esnada. Suriyeden Durum güçtü F k L'b . . sını gereı tır·cn m2sel~ bahis mE:v m d haklkında ib.ir d~meç neşredilmi~ ~ runda lkal.rnasına rağmen, Ruslar;~ ihlıilyat ikuıvve.tler getirtmekte idi _ savaş devam cdı''V ru atH. !ı .• Ya ıçın zuudur. - ~aluanrı-u;. M d b 

1 
d y 

t

. h . ın . d b luı· .J·ur·mak unu~· · ı M'',_ • k . J or. enuz mu _ D .1 T 1 ~ uıua ısır a u un ugu ır. - . ş: rı erıcrını e ~~~, ıu - ·ı~r. .mveııln arşı taarruz pro1ele.. hare be sabasında b- -k k. aı y e egraph §Oyle diyor: bazı memleketler hubuhat azlı y n 
D Int'ç!e goruı;ınt•lor 'hakkında dile bınık:ım~ ae,ı...erdı;. . nı Alman ve lı.!yan kunnayla<1nın leriııni.z vardır Eh ~ _uvvet.. Tobru!run kayıln izah edilmez dan s>km.tı ....._, l d .iP 

izahat verilm"yorsa da hetlef tutu- Kaleye denız yo~u ıle takvıye sık' lbrr i~le müzakere ve tan- ve hava taUwiy.el, .en~rru.:d~llı ~ara mazeret kabul etmez bir şe'-'<iir' tihsal geı·~<=>-ık.te~cli arHsa babyetrlı_
1

~-
l 

· h b ' d · · f 71a n-t• 1 yi"'"ecek maddeleri ve · -JJ,, • • ıL erı gon. en m'§ ve Fak t d- ,, · 

1

~- r. u u a n~-an gaycnm ar i.<Uı r .n n a - ~ g an, J zım ecııırmştu. D'll araCla Alman oraya varmağa ba lamışt -a uşmana hududlaroa muka.. line tahsis edile ı ·mkli 
fa tırılınast olduğa b i.riliıne1<lte - mühimmat ~e;irilmok.tedir. h.,ı, ~~ ~ general Rommd. takviyeler de :yol~ A~n~•ta vemet için her halde gerektiğin. hcl> ına!ZEmesi ~ .. ~~:b~~:ıJ:, dır. Harkof cephesinde d.eın dır&tıflear almakta idi. marası emin olabil' • k' d a. den fala va51talar buiunmak '<:ah :Mısırın umumi curum F · 

---o K ilii=v 23 (A.A) - Rus kuv: ıc ı unımu d y t ki b . u ransa. . ı·v• u . .....-- ... ı: . . b' !k - 0 dliize1tım€ik için lüzumlu <>lan il>" e er. e. er u vasıta1ar lüzu- nm ma@Uhlyet.in:den sonra cidfü 

Rumen - Mac3r gergın ıgı v.etı.en Haıfkıof cel-".csının ır .e- Maar~ıf Vekı·t·ı tetk.ık fün troibirler alınm:ş.tır. u - mu veç'hııle kulılarulsın. bir tehrJid alüında bulunduğu za sım:nıle karŞJlık taarruza .. gi!.~ış. Akd 
1 

• Romrmcl taarruzunun Kafkasy::ı. m::ı.nikinrlen daha iy~dir Bunu 1 • 
Londra 23 (A.A.) - Rıoımanya ler ve Almanlan gerı~<! suı·d~e~ h en zdeki son barekit ve Iralka yöneltilen kısikaç h.are _ beraber şirn&lk.i t hd:d d d b na 

hükfunct·, MacariStanın, Ruımen ; sonra <baıtı kıyı-smda b:.rçok koylerı seya at•ıne r_ıkıyor Aıttlee, burulan sonda son aSkeri ketinin bir kısmı olduğunu belir~ vahim <icğildix c 

1 

e a. a az 
ler' şimali Transüvnnya~a naJ: - ~eri aıznı<;lardır. y hare'kE'tlerdeki !{ayıblarm bilim _ · 
!etmek tasavvurunu kat'ı ımahi - çosunu vermiştir. 
yette -olarak pr:CYtesıto etmişür. tedir. Ankaraı 23 (AA.) - Maarif Bu izaha.ta göre İngili b •bl S t 1 k • t d ~ 
Rumen ınotası bu tasa:vvururı tat - Beıiiıntleki ~ıy.a -0ry1. elçisi IVeı'kfili ~~n Ali Yücelin •. ~ Per. rı batan bir hafif,1mıva:ör, ~-to~: a 1 1 ıs or emir kepenkler 1 
bik sahasına konulmasının Ro • AiJ.man'J'~ ~~ı;~cıye nazırhgı ıle. bu tem~e gun~ memleket. dahılınde k,- pido mtihr1bi; 2 refakat gem;sue l!ıluht.cUf bo la 
manyanm 1.lcinı <duygu~arına mey • meseleyt. ~ğe memur ed'il -, ~a bu tetik~k seıyahaıtıne çıkacağı ı harab olan 30 tavu-nrcdlr. I ) rd:a. .ı;atlam ve bütün teierrüatlarlle bil"ll!dc s:ıtılm:ıktadır 
d 

- -L- • • h 'b rtLhn k ed. J J - Tallboler.in Slr.kecide İş .Anadolıı a.m.ba.nıuı. müraca!ltbrı. . 

an okumak olduğunu ıbild.i.:rn~ naştm a er ve e t ır. Buna mukabil düşmanın \>ir \ ~------------................................ -' 



• SaJB SOR P"OSTJI 

HASAN iL LOSYONU 
K.d.ıolar. gmıç kızlar giizelepnet w cimi cuibelerini ziyedelettlrmek !ıiiıa tll>iatile PQdra. ~em, ~ nıJ cH itıiyaıt lw.nanıdar. Bu giıbi maddeler ne kadar aıbhi ve temiz olur.a ol.un mutlaka cilc:U 

bıoaır ve ciid üzerinde a.hrl»at yap11r. ÇinlW bıa maddeler cilcl üZerincWd teneHila ncılrıtalanm bplltlr, Cild, eıJduı ıolm ı...vuızhktan letafetini bıvbetmeie bqfar ve bu tekerııür ettikçe çehre bit' çiçe!k ıiJi eara.. 
rııp eolımıia ,,_.r, Mutfakı.ki eoian ve J'CIDek kokuları; duman ve kömür aerratı bilbaw. sün.nJilr ve hav.-ıl6. muhitlerde zaten bpaJı teneffüe nokteJaırı bu suretle cildin daha ziyade bunalmeaına; por. 
~ eebeb olur ve aız zammde çizsler: bu.rufUkluklar hattl leWer; çiler; aiyalılıklaır: adcoler: .....,... lıumle gdlir. • • 

Bu ut bt boyaları, kremleri, poawlıalkrı tıemizlemr:k ve ci1dd~ teaelffill nok.-.rlıDl tıam,amjle açablmek için 1111 ft7• hedıanci bir znııı:yi \fdj dıeğOdir. Bunun için mutlıı&a HASAN ÇiL LOSYONtrnu 
llemiz ._ bez ve cllllba. iyiai çehreyi Pinde bi.r ikr defa bilıUHı gece ~ ve .hah u.ykud.n GJ'MllllC& çelıııeyj yhdıktan eona bir paıça Lhıofl pamuk ile ıelatarak hafifçe ei1meiidir. Silindikten eonra pa .. 
muıiun ii2'erind.eki aiyahlııldar c:alibicliEbtiniE ot.ar. itte bu kirler ne &adıaır çok °"'- tmıeffib maamatı IDı bıdar bpaılklw. Temizleme aımdjyeıai ne adaır çoğalıraa cild o kadar ba,- ~eder ve ihtiyaılmı ... 
~ ~Uf dld ıerg~, ~· ve c[izeU.,ir, !etaf~t ve tıeııwede pm• •ıııPr. Çehrenize blıikmıit çiler- l:ıu eunetle sitb°'kçe kU'VVetlerW bı,,beder, Ve yav&f yavat zail ob. Hersiin iki def., HASAN 
ÇiL LOSYONlTnu mutlaka kull..ı-lnıız. 1.Adea w kirleri. ai,..hb&lan, eıwcıcAJeri. eivilceleri ve mutı.ıla çlleri: kale eder. • 

HASAN ÇiL LOSYONlTa.ı bclı.alu cibi erkekler için de hayati Wr ..bdattıır. Bilhuu bersün iti cGcü cıa., fllhrik.r..rcı.. çallf&D: tıoız duman ve cüaette sezc:Ner için HASAN ÇiL LOSYONU'• kul 
ı--k zarureti fa.zlad.ır. 

1RAŞT AN SONRA çehreyi bununla tlitmek ~ faiclelidir, Tr .. ıa • a' .. yamlı!1iıni afderir ••• t.eboptwi ~ bwuı.ndan dola7ı ari ~ kartıdır. Şifeei 40 iki mh& 6S dört mi•li 100 kunJttur. 

TESiRİ K.A T' J 
Y ubp Gideceklere 

HMır Kokak 'f'e Mol»iı,..nız 
ite Ol(butlak aiacından IMııhçe 
1'oltalduına.zı h• ~- acaz 
lı.taabuMa Rızapqa J!l)b,Un.. 

da 66 No. 
AHME r FEvzı· rım 

ASRI MOBiL YA 

• TAZE ME.VV ALARDAN Js11MSAL EDiLMiŞ 

idris Müshil 

Bugunka baritin karakteri 
11dir? 

DUn sıcakhk d•ecesi 
duşta ve J&gmur J"'ldı 

(a.,tanfı 3/1 de) (l....,ı 1 lııııd ..,&ıda) 
alt tı.rnal bir muharebeye elverit alJlbtı suhünet derecesini ~ış 
1 GlduHa~ı ~in -upkı kıllç devrinde olması itibM'ile halkı bir bayii 

·Havacı Gedikli Olmak 
isti yenlere 

.,... .._. ....._ olanl&na, CW,...... •abıll•ee*1erl ....,.. Wl 
T. B, K. .... ...,... ...__l'Jllhae ........ .-.-ı (aH) 

~DAtOLiRATAKSı LE 
'.t 'q ..,,;~T[0 1 •f;, "'iZ ~ , N? ;ı A·.TA • .,:_~.'.5l~ ~,\A~ .rn:F G:.'ı [ r ~A;l'F ~LM~Slı>l;;.RL!'i 
~ '.<[ • Y;;7l'11.~ tR .~ vlGtıG uSE a,.. IL ... ıl.I( uzt RE EL"' A SL' 'ı ~. q, ANT AL! ~;, Ç E '<•k PcA~ ıG i'ilctR i'i 
~ "'CJ~"~P..: :, "'.). ·R ~'A"T 1 t~ E .,.~.._,. C:Bi l~S['°'f TEMiN~TJ.IOlfi TA!jRlD~N SıPAR·5 F"'Eı< iS 

olduiu c1Ji busün ba dlhlada mmıtarib etmittir. EvveHti geee -------------------~------
ariicdılı• «dularda uııb, müd.E.. sabaha karşı tekrar mcak eir rüz. 1 b 1 H M k D AA • ı· x,; d 
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