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Bu sabahki 
haberler 

• 
lagUtere ve 
Basya bize 
birer nota 
verdiler 

iki devlet boğazlar ve 
Türk toprakları hak
kında tecavüzkar hiç 

bir tasavvurları 
olınadığını bildirdiler ~ 

~ 

iki taraf bir tecavüze ı .... 
ugrarsak bize yardım 

edeceklerini söylüyorlar 
So~ B 13 (A..A..) - 10 Aiustoata 
~ ~lifi ve BilyjltBritanyanııı 
Q1 ıne::ıxleri Türk hWclllnetine a.y. 
llı:i h~l\--~r nota teVdi ederek her 
......... _ -t.aı Moo~ muabıedeıı · 
--.ııına ri ame.sı 
~ AYet etmett~ oJdu1tlarmı 
el& ~ ~a 1*>iaz2ar haltkın. ._.mde tecavn.....~ bir parçası Smolenü 7DJTW 

dJilnı be1ao • -ar t.ua.vvur1arı olJna· ... ------:---""' R .. Mot.ıar~ ~. ~ l ... oytere gore 
ne hartlhll l'i Elllin mWltl tMnamiyeLi..I Alman ara ~ 16'et4 taehhüd elmekıe ve 

-
1 a:: ..... ~ ailun.eınek hUSUIND- • • t Alman 'ar OUncu blr ~-:, :ıaıuacıa beraber u- göre vazıye 'j 

ruaa Gıaruz kaki rafllld&n bir taar - ~ n l l 1 
:::- tı.ır o~~~:n°~ •• .. deniz ro onga ııarı 
t.a 8::: ~bir fifahl beyanat aara silah altına 
.. -.. ~ .;.,.~~~~ sahiline alıyorlarmış 

············································~ 

ÜÇÜNCÜ i 

ALMAN 
TAARRUZU 

Pasifikte 
barb 

paOamak 
lzereml'I Odesa ile Kiyef . 

arasındaki harekat 1 Japonlar Siyam 
inkişaf ediyor 1 hududuna 50 bin 

asker yığddar 

1 

Vaziyet hakkında 
lngiliz ve Alman 

iddialan 
( Londra bildiriyor) 

"Siyama yapılacak bir 
hareket muhakkak 
surette bir harbe 

sebebiyet verecektir,, 

1 Odesanın 1 
1 aJnbetl 

1 

1 

Loodra, 12 <A.A.> - Sovyet • Londra, 12 CA.A.> - Pasifikte vazı-
.Abnan ~inde üollncü Alman Yet gerginliğini o kadar z!yadesile mu. 
ıtıaarruzu yeniden şiddetlenml.ştlr. hafaza et.mef.üedlr ki, Japanya tarafın. 
Odesa ile Kl,ef arasındaki ileri ha- dan, Siyama, Blrmanyu.ya, Slngapura 

·ı r-'-eti lnıkişaf etmekte ve cephenin veya Holanda Hlndls~anına karşı yapı. 
.,... laca.le bir harelket muhakkak surette bu 
diğer kısımlanndaki Alman ileri mıntakada bir harbe sebebıyet vere. 
hareketlerinden daha tehdldkar bir cekUr. 
vaziyet almaktadır. Anın vahametini müdrik bulunan A-

Oclesayı tecrid : vustra]ya devlet adamları mUdavelei 
Londra 12 <A.A) _ Dlln akşam : efklrda bulunmak Uzere toplanmakta, 

' • lman : Siyam hükilıneti de mamlekeUn lsUk-

IFRANSADA 
YEN/ 

NİZAM. .. 
Siyası teşekkülleri 

faaliyetlerine 
nihayet verildi 

-
Mareşal Patenin 
radyoda hitabesi 

Vlchy, 12 CA.A.> - Oti: 
Mareşal Petaln. b~ saat 21 de 

Fransızlara hitaben radyoda bır 
nutuk söylemiş ve demiş•ir lı:.l: 

Fransızlar, .ıdze söyllyecelt ook 
mühim sözlerim var. 

1940 İlkteşrlnJnde Alman Rayhı 
Şanaöl;yeıst tarafından. bUyUk ne
zaketini taJcdlr et.ti) ı.m şeraıtt.e 

teklif edilen 1şb1rllkine geUnce, bu 
U21Un zamanlara mUte\•akkıf bir ls
dir ve henüz biltfuı meyvalıırını ve. 
reınemiştlr . 

Uzlaşmıs lkıt'anın rnaliyetinı'ze a
ı;a.blleceği geniş ufuklara doCnı te. 
vecoüh etmeği blleıinı. İlerlemeıc:te 
olduğumuz hedef budur. Fakat bu, 
bUtün azmlmlzi ve sabrımızı sar • 
te•..memlzl ioab ettiren muazzam 
bir eserdir. 

[Denmı 5 lncln sanadal 
Londraya aelen haberler, A : [Devamı z nd sayfada] 

zırhlı ku~tlerlnin Odesayı tecrld ! -------------------------

1 
gayretlerinde mllhtm terakkller i 
ka.ydet.tlklerlnl gösteriyorsa da şark 

·ı cephesi muharebelerine dair bu sa-
ba.ha !kadar alman haberler son 24 

• saat içinde 3200 kilometrelik ceP
i henln diter ıwımlarmdıı. hiçbir de. 
i tlşi:kllit olmamıştır. 
5 [Devamı 5 inci sayfada] . . I \. ............................................ "" 

[Dü,ünceler] 
Basite irca 

Yeni Fransız Büyük Elçisi 
Atatürkün muvakkat kabrine 
muhteşem bir çelenk koydu 

Sefir dün Meclis Reisini ziyaret etti ve 
Başvekil tarafından kabul edildi ~ eyl~a--~~ va_nldı11 Şilah altına alınanlar 

1 ~ ,, Rus 'ara lca·-~ı mulıa- ._.. ........ --- ...... lld Ankara 12 (A.A.) - Yeni Framız yeni Ankara büyük elçJ.si Jean H'!lleu 

il - ~--k h kAt '~ 'r llırtil .,........,, ., &8rla •-.Man••. biJıyük elçisi .Jean He:ıeu bugün a:ıat bugün Büyfik Milılet Mecloli &el.il Sabahki ~ ta are Q rebeye sevkedi/ecek Bir ...U. ............ Mr __ .. , 1ıir 17 de Atatilrlı::ün muvakkat kabrini Abdülhali.lı:: Rendayı BIVilk Mille& 
M de ftl'Slıll u.lldiktea -.. •&atan•- ~t ederek ita.bre muhtetem bir Meclisinde ziyaret eoyleıruftir, 

S 111UVaff k ti ESi tabirle ıa..11m '* •lıul&e •nıa• çelenle Jcoymut ve Dedi Şetin ma - An .. -ra 12 <A.A > - u .. ·vekil ~. Ov' t a ~e e IJODdr&, 11 CA.A.> - Ro;yter ajansı ulde9i nnlL nevi htaurunda et'ilmı.tir. Bu Blya. - ...,..... -e de • bi)dir.iYOr: MaaflD «uh• altm ..... a.a söetermH. ret esnasında büyü.le elçiye tılçilflt er Reli:lt Saydam bugiln saat 11,30 da Yam e ·ıyo :ttımada lA.yık bir memba vasıtas:ıe h&J'a& .,.uwıtma •• öleillıntlt te kAnı refakat ey'lemektıe idi. - BB.f\'eıkAletıte Fransanın yeni Ankara 

tebl ·o r yoJonyadan alınan bh' habere göre Al- cletlldir, saten blrook nealller icfn Ziyaretler büyük elçıisi Mr. Jean • Louls Hel -1 1 -- '' aıanlar ullhaık• edilen eyaJetıerd~; ıt1' b .ı&m devrile flatma clönebfl- Ankara 12 (A.A.) - Franaauın leuyu kabul etmiştir. 
1.taaırıo Berlln, 12 CA..A.) OJ'(IUları ıonyalılan Ruslara U.1"1 muh A]DIAt• ..- ihtimali de yoktur. o halde 1f1 
~ va 13 (J\.A > b~ndan!ığ111' -;, ~an aevGtetmefk Ul!lere &l.Wı aıtuıa _... .1Ju11e irca" etmiyellm1 H ı • o ti ~ilen~ taru~.; ~Yyet lstih. Şar.Jı: ôellıhesind:ıhiı.ı·e:i· muva!faki- ba.&}amışlardır. • acıl DJ'fadal E. u. a iÇ vapur ere erı· 

12 .u.-.ıt> l.etııttı· U Sabah neş.. [Devamı 5 inci satfadaJ !_De~ 

~§g~~::>:-: .-.a;;-.u;-rı vaziyet~ yarıya yakın indirildı· 
•ine, 'Y~lti lcıu\>'v !ı:uvvetlerımıZ. clilıf- L-
Telertn hava ın et.ıcrfne v<! piyade- d l D e 
de\'aoıe GJd(fet.ıı eyda::ııarındaki t~a- B d · arı ınye,ner hail~ Ciar.beler ind~rmekte u genı or u r 
d~tfa d~ cereyan eden hava • • k el e 

::~ .. ·:::,:~.::::~:: nehri gerısıne çe ı mıge 
Ar~ıco.\lınanıarı lrn :ınaıomata naza_ k l b ·z kl . ? 
d'\: :~a~a~ılt~!:112ha~us~:cu~~ muvaif.fa o a l ece er mı . htte ~a Yl'ar~ dU~UrUlmUştUr. 
tıın buıunan Battık dı:nizlnd" faali . l -.P D 
ıı.t.ı!~1st?t>ye~tııc2ı11om~. di.lşm.a • Yazan . Emekli genera ..... . -~Tır e naklıye g~lni • 

~ Sovyet Rusyada Flniandiya cephe-ı ,,.-.----.----:---:--::-:--ı:-:":"';:".'.';:'""':":':':7";:-':"":~~7-~ "des . sinde çok yavaş. Lenıngrada Gtarşı ıı. ngilizlerin bir tonluk yeni bombaları U men gölU • Estonya cephesinde olduk· 
ça cwııı. Moskovaya karşı Smolensk 

9e ... ber şaı1c mınta.kasında ol.raz teva!dtuf eder 
- gibi bir şekil almış ola."1 harb K!yefin 

şimal, garb ve cenubunda biraz daha 

IÇIDd şiddetli sahneler halinde cereyan et.. e mt*:te ve Feldmare.ş~l Fon Rumao-
~ ı tedt'in Uman mevkii clvarında blıttaç 
l~an 3 <A.A.) - Alman mem gün evvel lcazandıiı bllyllk: muzafferi-

' Gtıt• alı.nan llOn h!Lberlere gör; ;yetten soma bilhassa Dlnyester ve 
tın-.ı.l'(fır aları Karadeniz sahillerine Dlnyeper nehirlerinin aşalı ltısrnlarlle 

ı:ırı , ıra~ Alınanıar halen Odesayı Karadeniz sahili arasındaki m.ıntaka-
e llınl$la-.ı en ve ş,ınalden Cember da bUsbiltün ljliddetıerun«s bulunmak-
~· 

A. _ ----o--_ tadır. 

rn• oman muza.fferiyetlnln, Soyyetler ~a-
ı raı Darı rafından da t6kzib edılmecUtine eöre. 

ra an Almanlar tarafın(ian blldlrild"ii tanıda nsa d.k mühim olduiuna artık şüphe edile. 
ta nın 1 tato••ru•• mez. Fa.icat, tızerin.de tev&kkuf edilme-
~ 13 si lA.zım gelen, nokta. mareşal Budyenl 

~----· 1 
<A.A) Lo _._ orduları "'"ruı>U cepb.."'Sinın bir mahal. ~ ~~ hü~ · - n\ila ve ., 

'1raı na üın suren kanaate gÖ- !in ük b r rahne nçmağa 
Ya ~a.n Vlst sa!Ah.yetlerle ate 0 tetik ordulann ne-

11 --~lllaktadır. dola..v~- ay! derhal genişle. 
1118Clis • , o iada.kl Rus ordu. 
~ reısi şehrimizde rını d._ah&, b~ bir bcrzgunn ve pa. 

!.linet &ite Ulrctamafti~n ve bllh:ıssa ma. 

-

De':let ~enizyoll~rı ~~aresinin tesbit ettiği 
yenı tarıfe ayın yırmısınde meriyete girecek 

Halle nparlaft 

"'~ M~li9i Abdülhalik ~e~ .K.iye! şimalınden 
~ 

11 
Ankara trenile şeb. .,. ll'Je._tıillf uzanan cephesinin 

~ hı.n ecıta relslınız tren- m · ~etini bu bü;vllk dar. 
ittlr. [Deftmı 5 inci aayfacla• 

Haliç ~ul'lal'ı. ida.re&nin beledi • kide 5, ikinci mevklde 3 kuruştur. Ay 
~ede? MUınallcaJıM, Vekllet.lne. devri ni nı.ın'takada gidi§ ve dön~ bJet üc. 
uzer~ ~:net De~an ldn.resi ıretıer.i birincide ıo, lkınclde 6 kurut. 
bu idare ıçın de kendi mevzuatına tur. lklnci mmt.aka; KbprU ile Ka
unun şekilde yeni blr işletme ve fi. &mıI>aş:ı, Cib:ıli, Ayakapı, Fener ve 
at .. t.arlfesi hazırl~ttt. Yeni tarife Balattır. Burada birı.nci meV'kl 6. i • 
Munakala.t Ve'kAletin.ce tasdik edı1e. kinci 4, gidiş dönüş bu-ınci ıı, ikinci 
~k dün. alA.k~darlara gönderilmiş • 7 kuruştur. Üçüncü mmtaka Koprü 
tir. Yeru !:'1:if~e bı1hassa halkın ile Hasköy, Ayvaru;arny, Halıcıoğlu. 
menfa.a.tı gozonünde bulundurularak Defterdar, Sütlüce ve Eyiıbdur ki fı _ 
fiatlard.a aza.mi ucuzluk temin edll. atlar birincide 8, ikinc de 6, gidıŞ dö. 
mlştir. Ayın 20 nci Çarşamba. gtı _ nfış birinci 15, ikinci ıı kuruştur. 
nıünden itibaren mer'lyete gegecek Döl'dtincfi mıntakn; Köpru ile KL 
olan yeni tarifeye göre Haliç, dört fıdhane iskel&.'>.:.dır k.i, iiatlar bl • 
~rW6feı1: mınta.ıaı.au:ıa aşrıl.m:ı ve ril1ıci mevki 10, iitinci 8 ye JidJf dö .. 
her mıniab. ~in Q.)'l"l &.1"l liatlM 1.416.. ıı\14 ücretıerı btrtn<:ide ıs, ilı:lncide 

tnaılizlerln Y9Dl bombalan: Yukarıdaki resimde ıörüleo bomba 1000 kilo bit edilmiftir. Bu tariteye :ııuaruı, 16 ıi:wQftur. ~i mın~ita da~lnde 
aiırlıimdadır. Bu bombaların kuvveti, ~ atırhkia olan 9omb&lan iDtilAk biriinci mıntllı:a. Xilpr6ıSen Ymlif " M.)'a lt&rtıltkll .ı.aıı:et•• aru.n.da bi. 
tuvvet1Dıdeı.ı bet defa 1.LlbündUr. Mı i*Ne.siclir ki t;aU..r. Oır1no6 ...,_ (Denmı ı Mt uyhda) 



2 Sayfa 

r H 
1 

~.8'ün 
Tekzib veya 
Tegid edilmiyen 
iki Moskova 
Haberi etrafında 

l Resimli Dla.kale ı 

1 
~---- Ekrem Upklıgil.J s OD umanlarda, Moskov:ıdaD 

bütiı.D diuıya caz.et.derine ~ 
kllmJş olan telpaflar anuıında bilhas
sa Ud haber vardır kJ aon d~ce dik. 
.kaU caUb olmaama :raimcn ara.dan 
seçen iki, hatti üı;: haftalık bir müd. 
det içinde ne tebib ne de teyJd edil. 
miştı.r. Bu haberluden bin Alman or. 
dalan Başkumandanı J\laresal Branı;:ls 
Ue Gene Kurmay Başkanı Mareşal 
Keitel'fn dcğtşt.frilclitlerfnl, ikinci ııa.. 
ber de Atrlkada bulunan Alman zırhlı 
blorduswuın, kumandanı General 
RammeJ ile blrlflde Şan cephesine &'8 

Urtilınq oadalana MJdirJ7oria. 
~Ur.lcr, Abnanlarm kendileri için 

mühim lıılr mtWelııden ar. çok doğnı 

b r fikir edinebilmek için ortaya hayali 
bir Jıabc1' atarak bu haber etmfında 
uyanacak rcakslyon:ı. bakmak &'fbl b:ı.. 
si& bir usul kuJlandıkbnr.ı söylerler 

SON POSTA 

= Kendi kendinizi ölçünüz = 

Moskovndan gelen hııl5er doğru da ~ mühim bir orlr.ketin mildur- u·· münhal bir .., iı;:ı·n memur "• n- İJı 1 olsa, yanlış da olsa Almanlar tarafın- " ~, •• Uyacıo fazlalığı muUak:ı b r kıymet Uade etmeı;, fakat bayatı nABll olsa 
dan ne ft"yid, ne de tckzib edlJmfş Ol• )'Ordu, Talib olaJıl;uoa kk sual olarak De ka.zannı:ıJc l.sterlil.lcrı.nl Sordu, sürüklcncbilect'Jt bl'° ydk haJınde g..;_rmiye başlıyanlanfa hlç bir kıymet ve 

iki rotundan: hle bir enerji kalm<\m•s olac:ıiı muhakkaktır. Kendi kendlnlzın kıym~Unl. 
mMıoı ' senedenbcri m Stk kulla.. - Ne n.rirsenlz onu, şcklinıle btr cevab aldı, en fazla istly<'nl terrUı <'iti. ıd takdir etmeyi bllınet slnlı. ki, başkasına da takdir dtlrthllr.!:1n1z. 
nıldıfı aöylent"n bu basit aradımıa ve ......................... __. ................ . 
?.§.:§-~:§; r,-------ı~.,~.~-e---~ı~·~·s-:-·-.. _··-ı-··-··---r-·-.. _··-··-··-··.;.".;. .. .;.··.;.·.;.·a.;.··.;.;··.;.··.;.··.;.··.;.·.;.··.;.··.;.·a.;.··.;.··.;.··.;.··.;.··.;.b.;.··,;,,;··,;,,;··;.;··.;.·-;·;;.e.;.".;.",;,,;",;,,;'".;.·r.;.··.;.··.;.·.;.··.;.·"".;.l.;.".;.'".;."';;.'e;;.·,;,,;··,;,,;".;.;'".;.;"".;.r;,;,";,.;."·;.;.·,;,,;··,;,,;·· • .;.;·~;,;··;,;··;;,;··;··;··;,;·;,;;··:-:--:··;,:-::,-l ..... 

ld.r.w.Iife :Qraınası halinde ortaya \. 

yeni bir ba.'illumandan Ue ~el kur • -~-------~---------------------------------------------' 
illa)' ftJshıin isimleri çıktığı uman ve. i h tik ar 1 a m Ü c ada 1 e . { ............................................ .... 
§.f_?fE:f?::~ için kurulan yani Isviçreden şehir i Asker ailelerine · 
~s..::!;.~1.;.~:~ bürolar faaliyette mnnakalatı için 50 otobns 1 ::,~: ~~~llıay~'r 
=~~ı:.•b~uU::~ :~koı:~:v::~ Telefonla dün teker, pırınç, getı•rtmek mu·· mku-n oluyor Iİ 
İngiltereye vurdulu bir fiske olabilir. ,ay ihtikarından dolayı jJJ 
zaa jngfJlzler Mısır hudndumla :ına- ld 
ilk oldukları muhtelif lsUksaf ve l~h- müracaatlar yapı ı ı 
har n.sııaıan De umn ha.zırlıklam te. ~ktrik, Tramvay ve Tı.ineı İşlet - İdarenin yaptığı temaslara göre 1 

Asker ailelerine 
Ağustos aylıkları 
haftaya verilecek 'ftkkuf celim böyle bir naldı ameliye. Fiat M\ll'alaı'be Bllroısunun, şehNl me eri Umum Müdliıilüğti harieden o. lllt par.t.de 50 otdbüs get.irt.aebılecc • 1 

sini 11"'1lesten iYt Te enet anbyacak muht.clil semtıennlde açacağı m ürn- t:cf>us getirtme"ıt hll6usundaki teşeb. ğı nnl~:ı.'kt:ı.dır . 
.ulyet~rler. Böyle büyük bir 'kuv. caat büroları.na esas ohn.a~ üzere l biWerıne d evam e.tmekted.r. Trnmvay İdo.resi Tünel kayış va _ f As1cer ailelerine .vnı>ıtacak yardım 
ftÜn yer~ ita.ıyanb;a .!',~k dünden itJıbareu fan lyet.c geçen beş ı İdare, isvıçre fimıalarıle otdbüs ztretile ço'k yakından ali\.kada.r Ql • ; hakkmda evvclkl gün BU:y{f.{ Mıllet 
rcklldltlnl ,.orınemelt. Gurdilıncıı son- :k lbilyüt ~ nl!ı.ka il ka ıla ü.b:ı. aktn k.a h t... • Mcclifil :tarafından .ubul olunan ye-
ra da Atrlbc1a.n Awuvaya ~cçmcslnl 1 mer: ez. c rş n.. m yaam iç t.emasıar ynpm:ıxt:ı.. m ve yışı ergun muayene e : n1 kanun bugünlerde şehrimizdeki 
önltyf'mmıek İngilizlerin yapmış ola- mıştıır. Bu metkezlcro ıınve olıırak 1 ~ır. Dlğer taraftan Tıe::ıret Veklıleti, ttıımektedir. AmerFkadn imal olunnn E al!lkadar ınw.kamlara tebliğ olunıı
mıyal'.aklan bu~ ilk bir hata ve fnaml- yeniden lb:r iki ere daha. b irer ıkon- :rsv çreden cotırtdccct olan ot.obfuıler 

1 

ka~ar get.irtilımıed~i takdırde ;::- : caktır. 
mı)acak bir r.ıncttır. trd. memunı :ıcoruırak murakn:be ~- için yanın mıı.yon l.ralık akreditıf nel pek ya.kında fnnllyetint tatilı e. Vıllıyet ve B<?lediyc knnunun tat. 

\'akı& tnıtıı:ı kuvvetleri bu Alman k&latmın takv~e ediiıınesı diişünill • n.çml.}tır. Bu suretle Elektrik Trnm- reh'tir. b!ki !tnısusund:ı. şlmdldcn hııaı .. lık-
kolunon bir ),1 kadar evvel Avrup:ıd:ın me~ cdlr. Fiat Murakabe Burosuna . . ' T"ııenret Veki'ı.leti İmlçrcden getir. lam başlamış1ardır. Knnun tebliğ 
Arrlkaya 6f'ı;:t1tlnl görmediler. Afrika. b:lğl'l Jrontı.rdl ımemur'ları bugunkü vay ıve_ Tünel Idnre&n n ~ehlr mlina- tlOOcck otobüSlerdcn başka beledi.ye- ed ld!lı:ltcn eonro nakil vasıta.lan 1-
da kafŞJSUla çıktılı zaman ise önce - müracaatları nucak k.a.r1ıl!yaca.k m rk kru!i.tı •9lll 60 kadar ot.obus get rtme. nin o.ram ves:ııre gil:>i motfjrlü mnl. darelerlne ic:ıb eden talmıa.t verile-
leri embollk bir mlifttzeden basta bir t:ud:ıdu- Faaliyıete geçen yeni mu _ si im'kftn da.'hm~e Gtrmlş bulunmak. zcııne mülba!yantı içôıl n.yrıca. 20 bin u. ce:t ve kanun bU.:dlmleri dahilinde 
sey olıı.bllect>tlne inanmadılar. Bn yus t · loozleNlın sa.yısı arttıkça tadır. fiamvaıy IdarC6i cvve ce otobus ralık nkredıı.t t açın ır. Bu akredn- nnıkil vasıtalan bilet ücretlerine 

Ağuıtoı 

Haliç vapur 
ücretleri yarıya 
yakın indirildi 
[Baştaratı l inci sayfada J 

rinci mevik.l 5, iltiııci mevki 3 ,g 
tur. 

Sfıb:cylar bütfin mıntakalarda 
rinci mevkide 5 kuruşa ve erler 
el mevkide 1 kuruşa seıyabat ed 
lerdir. 

Talebeler, blrlnei m~e 4ı ve 
kincidc 2 kuruşa, 7 - ıo yaş ar 
da.ki çocuklar birincide 5, 1k1nc d 
kuruşluk bilet al~rdır. iXn ı 
yefjarı İdnresi HaıLç vapurlarında 
memurlar lçın yüzde SO t.enzlllitJı 

50 y~raktnn mürcldteb rubon 
karneleri ihdas etınişt.lr. 
Dlğer tara!tnn halk iÇin de 10 

rnklık karneler )<ıe'tlm~r. 
lcr, birlnci mmtakad.ı. blrincı 
ki 50, ikinci 30. İkinci mmtakadıı. 
rincl mevki 55, ikineı 35, üıçüncü 
takada blriılıCi 75, ikinci 55, dörd 
cü mıntn.ka.dn lb1rıncı mevki 90, i 
75 3ruruştur. 

ESki ücret tari!esı.1e yeni tarife 
rasmda. mühim farktlar vnrdır. 

selti. Köprü ile Fener ve Balat 
Halfç İdaresi zamanında. ı inci 
ki 12 kuru.şkcn IYCll1 tarifeye go~ 
ku~ •e fk ncl mevkı 8 kuruştao 
kuruş:ı. indil'ilm"ştır. Keza. KDprü 
Eyüb arası bırlnclde 12 kuruş an 
2 ncide 8,5 kt?ruotan 6 kuruşa 
olunmuştur. 

Roylere göre 
<Battarafı 1 inci sayfa.ıal 

Alm~nlar Polonyalıları kışla! 
tQpladıklan zaman bunlan cV 
dcutscheı> ynnt aslen Alman Polo 
vatandaışlar olduldnnnı beyana ic 
etmektedirler. 

Alman ma.kamlan bu suretle 
altına alınanlann cPolonyalı gön 
fer> olduğunu söylmıettedirler. 

:ı:tıraz eden bil'QOk Polonyalılar 
se atılmışlardır. 18 den '6 yaşına 
dar olanlar silAh altına alınmak 
laT. 

Londranm Polonya mahfelle 
A:lmanlann aldıtı bu tedbir e.h 
dfivcl kaldelcrlnc a~ hır ıecavns• 
ıarll'k tavsif edilmekte ba hMlse 
ihtimal cHlnya efttAn unmm yesı 
dinde ş!ddetle protesto edlleccttft. 

Pasifikte harb patlam' 
üzere mi? 

den utranılan mailably<'ti mlltt-akıb ~Ut~ dnba kontırol memuruna. miıbaıyaab ie}l.n ı ~n llnı.ya yakın tıf .Aımenka içindır. Beledıye Amerlkn. zam ;vapılacaık1ır. 
Avam Kamarasında Ct"reyan elnd$ o • ._ ........ ,_. b~r para. a.ynmuşıt.a.. Bunun 600 bin tırmalarile ltEumlu mabeme.nr.n se- i Beled.!Joe Daimi l':ncUmeru allele- [Başt t l 1 l --~ 1 
lan acı mUnaktı$3b.n ~ yaın1nn~ olan l'h!t.tyaç ~ -~ • _,. ,Jo • , k otob"- . . h"-·--..ı~ t ııS1 rin g~lım Vll7i yet et.rafında :ı-enl- ara ı ne sn, ..... a 
sivri tenlddlerrl el'aıı hatırlarız. Fakat Buna mu'ka'bll Vek'f4ct.n kurs gö - lirası Isv.çr..,..en gc:ı.ıiw.ece ....,.. tintl.mesı =u.:............., cm ar yap - den tet.k!klerde bulunacaktır. Asker Wlnl ve ıtoprol:t bO Ilnlıl.lğtınU ın 
bu acı dcrskıı sonra tnrllizlcr dikkati ren mezunlar arasından şchrim&z lerc dcrlıa~ yatmlabllecekt6r. maktndır. ıı.ilelerine ald işler d ğcr bllt.Un tş. =~~ini ve 81 
ariırdılar, ttalyaya karşı mbhim deniz teşkdutma ıtay n etmiş o1duğu yertl lere tercihan görillooekUr. yapılacal:'ıoı ve muıı:::t0!ote 
zaferleri ka•ndılar, deniz \'e hava ha- kantrölorı er de hlr ikı güne kadar ıa. A L 

1
.. y E o L ı• s Asker ailelerinin Ağust.os nyl~ kendini b(lytik b l.r çölde b 

kiml7iln1 tam surette elde etm~ olduk ali;;' t.e ge9miş olacaklardır. ve larmın verilmesine gelecek hafta-! yan etmektedir. 
ıannı ldd.la eUllcr. l\wıun içtl'dir Jd e da.n itibBreD baetanacaktır, : Times gaaetıe&hıin Hongkonk 
Alınanların bu büyük kolorduyu Mrl. Dlğer taraft.an ~e!onla ihti.kül' J 

kadan Anupaya seslzce naklcdebflml,5 vak'alarını alakadar makamlara bil- H A B E R L E R 1 '• ........................................... ,..,,. birlnin iplret ettiği Lflbl, Ja 

M kt b k •t bl llindl Çinide '4>.000 ı cenubda, 1 
olmalarına inanılamaz. Eğer l\loskova- dlrmek kdl.ayJtğı zıefd:oo!nde §ehırde. 8 e 1 a arı şlm ... o1lııM* ............ 

:::ı ":u~e~~~:,.~ ki nııumr vant•aıanrun azaıacağı ve- İhtikar. yapan büyük mag\J azalar EylOlde hazır ~tıen,:=•riıart> &'enılJ 
lacak derecede yıpranmış oldukları flk ya ihtiklı.r ya,pmalk Wtqen kimselerin Maarif VekUlii, okulsrP::-:m _ ~· 12 <A.A.> - Bll 
rlnl uyandımuya mah us bir propa - gayrimeşru yd'J.:ızfo. m etmekt.en kn. yeni ders yı.lma )sil • - gore dün J&:POtı :mosuna 
randa oyunu detll~. der ihtimal ver. çmacak!arı ta!hmin edilmektedir. Zi.. Baker müessesesinin müdürü kefaletle tahliye sunda MaaTif .,_.,.asına yenıden ıemJ1er Sanon &nanm3 
mediilmlr., mümkün rörmedltfmiz hL ra telefonla. ih'bar im.ki.nının ha7.ll' - . _,. Haber aldığımıza 
dlse vaki olm111 ise, Moskev:ının vur. lanmış d.klulu ilk gün içinde al[ıka_ edildi, Karlman mağazasının davasına bakıldı =le~'!~~ !ise!ertn tarih, coğ_ Batyekilet mil"' an it 
dutu fiskeyi hub 6önnemek ıii? ol:ı.. darlara bu şekılde 7_a §ikAşet yapıl- ~ t-6k· --.,a ve Qkuma kt'ta.b- zi>-re • "" 
~~ı~~; :.rs~=cn ~kl~~u.:::n;11;1~ mıştır. Banlar şeker, ~ı~ç, çq gibi ıı 11.raılılt aıyü'ka.'bııYl 29 !ıraya sat.. nin celbi için Cuma gllnfıne talik e- ıarının ınühiın ıbir kısmı tı:ı.sılmıştır. Biıb.c gün evvel AD araMt,:. ~ 

:~:::r~!::!ıır:!:ay~Y;:;: :::ı! ~~e.erı ve Gtumaş = s;::u:~ı;;!~i!m~ <irm~~~ ve karde§ katiliaia =-oo!~a:~::ı~e e~e= =ı~ün~ı:d~°' =~ 
mesfne l'i• yammuş olduklarına ina • dildiğini diı.ıı lfBZllllŞt.ık. Bırfnei defa- vam ektedir. gelmiş, Vali ve Belediye Rel ,,. 
nıla.caktır. iurar ecı~ıım ki, 63lıscn bl.r. Almı.n ticaret sında. tevkifı ıınüte:ı:kıb ta.hllye cdl _ dünkü muhakeme•~ahkc. ;ı;.;_:'ekfıletçe aliıJmdarıa.ra bll.d!radl _ KlTdan !:i:Yaret ederek bır~---L 
bu fikri kabule ~ mütemaJll deill'z. len Salamon Serra'run ikı.11cı :mevku. Geçenlerde lbiıri.nci ~~ t>lr sıra. 6ı.ue na?.ara.n okul Una>ları l:.)'l!(l.lün rüşmftştfu'. , ~ 
Fakat Atmtos ayının orta&ında :bl.r.. hey&tİOİO temasları fiyetinden <le ltefa!leUe tahllye&ne mesinde duruşması IYflpıld:ı~ çakı üe ilk ha!'taısında tamamen bitirümlş o-

1 
o 

bir baçuk, Od ay sonra Avnıpanın düın karar verilJn)J ve suçlu ta~e da :kardeşi sldıdlkl :;l;a ve kardeş lacaktır. Vekl.let bu sene ya.yın ev_ R A D Y 
sark eimal kısmılannc1a harb b.a~ket.. Al!lt:ı"'....,.d..'U\ memleketimize ge'en olunmuştur. vurmnğn kal.klıP_1:_•ft.,,emeslne du"n de leri VllSltası~e mcmteketln en uzak ~ 
lerinln ıücleşmlye başla:>acalt olma ı. •-v- lôt h t fir k' ı Dl'lll"-
na mukabil Afrlkada yakıc-ı vt bofucu ve §Chrlm ı:deki muhtc. ' raca - * katni ze ın n esad& devam edilmiş Yeı'leırtne kadar o'kul kitablarını za_ ÇARŞAl\IBA 13/8 ~~ 
s rak ebUlr, ~rln mevsim Cf'lir. malarıle temasa geçen ticaret mü - -'erd "-tikA- nöbetçi aiU'C - manında cfımlcımelt için ieab eden 7.30: saat ayan, 7.33: ' 

ı ı . ile evvelce imza- Geçcu• c au '". stlıÇ'Undan ma.h- Ur 4-""""- .... AJ .... :.....,u, 
fnıfll:r.ler. taıyanın Afrika mııara • messlllc.rı, .A1.n'tMllYn kcm~yc verilmiş ve müdüriı teV'kif e. zekl evvelki ce'lsclcrden birinde, ııcuıuirleri nlm....,.ır. çal'a.;r (Pi.), --~41i~· ) a~(5: !~ ,S 

torhıtllJ"!ıı Gomlar hnali 'nde dotru- lanmış olan biri 3p milyon liralık, dilmi.ş bulmıan Karunnn muessese - ıcaırdeşl Sıddıkm, !kendi.si mevkıt!ken bu lddin&ı etıra.fında. mali'.ıma.t!an oı_ 8: Ha!"ıf par_...,.r ,,... ... ' ~ 3': ~. "1 
:~r ~::eır;u:~:ınbl:ı::::!:' :ı~a'!: diğen ıo m,ieyon Linlık 1ki anla§llla Si.nın muhak~sıne dün o.altye 2 ncl a,nne.stne karşı fena muameııelerde nıad(,'lnı 60) cmljlerdir. Durtı.Şm.!l, ati, 12.30: Saat aya.rı, 12 ıeri• ıs~ 
toprab münhasır bıra.kt•ktan ronra mucibince Gonderllecek olan ,son P:U-. ceza mahkemesinde deıvam ed;ınıış - bu unduğunu ve bu .suretle ö!ümüne ıneyen ş:ıhldlerln celbi lçln b:ı~a kıllar, ıa.45: Ajans bst>e' Jll.o-ıı ~ 
Blnga:ıl ve Trablusu da fsznl ederek tı mallar üze;i.nde g(iırüşme ~r yap - U.r. sQbcb oldur.unu iddia ederek, ıkeyfj. : üne lbıraJclm.ı§tır· ıo Ştl!'kılar, 14:: :K.a.Tışı:k ~ ~, 
«cçtn 

111 
u,tradıklan maflüblyetin in- :mn.ktadırla.r. lhracat maddeletim.i - " . ınü _ yeti müte:ıddid şahidlerle 1sbat. . g l l k' ıs: Saat. e..yan, 16.00 ~· f'. 

'lkammı 
11

arl'.!k bir surt"tte almayı t günlerde yükselm~.. Celse esnasında muessesenın h r ceğlni söylenıişt.i. ecıe- ki yara ama va aıı (iP'U, 18.15: Seıt>eet ıo ıs.tl'_ 1jı'. .. zın rıa lan son -~ dürü, tezgUıtan ve avuka.tları azı Dün şehrimJzln m'lihtelif semtlerin_ CD , .. "ft .. A ... . _,.,...,.;), .... ~ 
~ıphe ...... ki •-'-rler ve gene şüphe lund·~...,A..... .ı.. ....... t münasebet M~araay ~- ll"k ış oıpır ......... ~-'--.--rı .. ~ 
;:.ı 1t1";.manı::;. ÇM'.Plsa<'.:ık yenle bU uo.-u.u.ıo ......-" iÇİll dur: bulun~oı:ila.rdı. uu a wıa u eden bu dilek, de iki yaralnnUL vak'aBl Olmuştur. k saati 1930" saa.t a.Y-=_.ıı ,, 
p,k kolay ymmlye ıı)ı~klan ifalyan- len muvak)al.t bir. müdde; bir Alınan Mfıra.ka.be Komi9Y<Jılundan gdlen ~mecc llm'bule şayan Görülmüş, Kartal Malmüdürlüğü süvari tnlıml- :berll"l'i,' 19.ts:. J{edı.ıı2-" f ıııiı :i 
ıarla earP1$1UY1 tettlh cdu1tr. Fakat muş glbl idi. Heıp& de aqr cevab okundu'ktan sonra. suçlu a.vu - ş:ıhidlerclen bir kısmı dünkü celsede darlarmdan .Mi, evvelki gece, Kay~ RarlşO res· ~~: lfd' t ~ 
•a nı&llhua ne tn~f:r.lttfn Alman fiımaSlnın müm~ olan heyet~ aza. ka.tJ.arı bazı idıd:.ia.'lalrda bulunmuşlar_ din1cnmişlerdir. da-ğı cadde.sinde ~a JtôJktınde üsü .~~ ":aı: ;:-;,,.. '1~ 
kolonJ.ana SoYJ'etkrin ba..'lllla is+fve- blğ'Lı bulwıduldlan bususi mue.sse: dır. MUlıakeme müdafaa t.ahldleri - Fab.t dinlenen P.hid.ler, suçlunun otunı.n e3k:1 ıta:rısı Rebia.ya mtsa'fir - k og;t' ma,lısUlleri ı ~:~ 
ftk, llM!lllDwnl}'etle 70llad1Jd:s.nn1 ka- sı ıuncnmızla yap:ıcağı tıean ............ _____ ............ ·-········································· .. •••••••••••••• .. •••••• ·>-:..tir ~ snı'hoş bir halde ve toprak 2s· ıteflf' ~~ selerin P ~- bir llğe gıı.u·~· • ~ solb şa.tikı:w-, 21. • ~· 
bııl etn..tr arumdald mHare ~k bü- muame:eleri idare etmek uııere l bulunan All, bl:r müd.de~ sonra bir (Pi ) 22 10 ~i- ~eti· 
yiikt1r. Buna ratmcn aıos1rovıuhn &"e m" ...... et cınba ~e ıtaıacaklar- iSTER iNAN, meseıeden dola~ ~ıa. ue ta.vga.ya. aa~./ avarı, ft'alJS ~-
ıf'n f1dnd habtor esaslı ~ılnp c1a Alman- uıı.ıu esnad "'~ ...,~ '"" 
Jann Atrlkadan Avnırıava kuası:r. lıe. dır 15 T ER 1 M A 1 tutuşmuş ıve bu a a.raıya aylli 22 45· camand <1'1-" 
llsaz ~tikleri tahakkuk f'ders" bu fJk • - u= N A N yerde oturan İsmail adında. diğer bir · · 91 
,... ~ .... vın Nlf!l'IJ..r ılt! balullM'.aktır. Belediye memur ahyor arkadal Janland Fakat b §8.hıs da karışnıı$1l'. 1 b 1 bO.... .JI 
•••••••••••••....................................... Bir sue&e ek1Q'onla. Bir olan ır. una ratmcn Ali ıbu defa da İıs:rnnllle müruıkaşa. St8 0 U 1 •~ 

T I ('.'.; Belediyenin muhtellf şubelerinde a- anlık; aiYle bir mütalea :rüriitmckteıı ken. ya. bqlamış ve az ooraa da iŞ t uyü. -····-;~ 
AKV M • A USTOS çılan mtinhaller için müsabaka il~ Y~- •- Allsh, Alıabb ibe bquıı ..ı. dini alamadı: yerek bir döğüş halini alm~tır. 12/8/1941 ~ış • • ~ 

13 
nJ memur almııcattır. MUsabaka lmtı- •--'ı. sual ormanuza meycla.a INak· «- Blyuiycsl detU, biiıün ilim. .__.,. 1(J g ... 

Rami ..... Arabi •ue hanı 25 Ağustı:ı6ta yapılacak. orta mek- '™"m-"A.. da Uive etil: lere Tllkufu yüksek ~ ne kadar Bu .sırada :ismaH bıçakla, taıı.:;u - çı; , ~ _. 
~ Carsamba 1860 teb ve lise mezunlan bu mcnıurlYet- -·S lUna bakınız! ts•anbul E- enek nr. tdatt. belki askere gider. dan vücudunun müıtea.ddid yerlerin - ı.ı;:ıJıS l,e 

Teıaaua Ru:nl eoqm H:;,';. lere alı.nacaaclardır. «-::;._ !,_..,~ ve Tünel lşletmele. ler de, blcr aksar diye düşiınüyursa den yaralamıştır. 1 sterllll ıı:f 
sı t .... 41 100 lektna, .a • _.. ..n • 7ersb :bir mfilibaza.. Zira, askerUı<L Gürlilt~ koşa.n cbıta. memurları k 100 poıar _ --;. 

.., ~d"-'Üu.nden: uo bayan . ah d t O & _,.. 1 ~ew Yor t ,.re ~.. J:I 

V E F A T r1 umum mu ı.ı.ı• ..... b ru yapmış,> u cc edilm'3, hattı, ko..vgncılardan Alıyı te<Uvi WAıma a - • • 100 v" 
IMSAı< GUNF.Ş Receb 

s. l L>. s. o. Maraş Meb'usu aıbdaşımız MansUr 
6 08 19 ' u Boz.doğanın rcfıkası şelıld 1:tnbaşı Bay 
9 156 8 01 

Pehınl kerlınmi :Lmet Bozdoğan çdt-
11--T-::~"ii""'.""'.""-:-'ii'":'~-;;---ı. __ ll b1ntc olduttı hastalıktan k\ırtulamıya. 

1-ö'i~:-:::l•-t-;:-"-'"rd"'.'i-ıt-A:--q.;-cn-il--.:Y;..:a:.;:ts::.ı _g rü: vefat ~r. BirçOık. akraba ve 
:,, o. S. u . ..>. ıJ, ~. o. &ricada.elarmm iştira.ltlle cenaze na-

V. 18 19 17 09 ı.J ıı 21 66 maa Hacı Bayram Ca.mlinde kılındık.. 
tan aocıra Cebecide uı1 mezarlığa def-

2. 1 0'1 8 Cı8 uı - 1 '8 nedilmlcltlr. Kederli t.1lesme ı;nbır ve 
sayın iınye Tanndan rahmet dileriz. 

nıenıur alınacak- Şartlnnn :ışın • askerlik çatını l'cçirmlş nice riyazi. mışlar, İsmaUi ya'kalryarak hnlckın- ~~;;: JOO ~~ta ,o._'f'f. 
da da kuvvetli rlyaz}ye bilmek pli- yesf kuvvetli erkekler nr, mesele su- da t:ı.kibnt.o. ba.şl~rdır. okohaına ıoo t v c~~r. 

dur: Son zamanlarda bir takım mü. n~~ıun..a- B:--~.,,.,.,.ndek cadde - ,'tt-0n"khhoolltntn ~ ıOO 1' ıı-.aJı& 
yor.• · csseselerfn kadın memur almak mo. """""'&' l.l4l .... ,, ~ ~ _ .,t 1 v• 

Arkada$ımız. eski 1aıraıı d~ld~r. sinde oturnn cemru.:e ayni yer s:ı. ;EsJı~ Jf 
KadJnln buıünkii mCTk.iini müdnk dasL.. kin'ler&nden Moiz de bLl' karpuz .al - - -;-; 5 93S SO 

İSTER i NAN, ma.k meselesinden birt>l.rlerlle kavgtı iJaıuniY~ B c. ı' 9 
etmi.ş1er lbu esnada Cemal bıçakla Enta~ Bankası 

İSTER 1 NAN M A Moizi ~dnn ynralamıştır. ~~an Çirnento 
Moiz ted:ı.vi altına altnmlf, Cemal 

ıya!kalamruştır. 



EDEBİYAT 
~ 

1 > 
1 

Sinema: 

Sinema yıldızı olup 
olamıyacağmızı 

anlamak ister misiniz? 
Tabiat san'atı mı 

taklid ediyor? 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Q scar Wildc'in umumiyetle gs.r!bl Pariste bir Ttirlt bu cihetten tj,pik bir 
teltkk.i edilen b'r fıkri vardır. eserdir. <ıAvrupada bir cevelan» ısc, ınu

~ rnunaka.ş.ı ooile:ı bu tikra göre, ta- harririn bu seyahati yaptıktan sonra 
n'~t san:atı taklid etım&ted!r. Maama . .IYaııdığı ildııci eseri ... 

bu fikri, blraz da'l\\ anlaş!lır, b•ı·az' Bilmem ~..ık, bugth de görmeden 
daha makul bır ~!!lele sokarak diyebili-'Avrupayı tam'ir etti diye n;c eserinden 
:12 ki. san•at.ıcar, bir n"vı pf:Yg'.unber~e dolayı Efendi ba.ııret!~~ini hal,\ tenkid 
::~rayış . ve ~z:şle, uz'lkt r.ld hır tabı ati, ~enler bu id~l:alarında haklı mı~ırls.r? 

Uz hiç gor;n;ıd,lğı blr manz.ara-r.. bir Bilh~ bugun Avr.ıpa. seyahatı harb 
muh~ ~·· ı lı , . 1 1 veya . ehri, hayalinde, bazan sebebile kapaııdııktd:ı sonra.. . . 

aıı: katte olduğu gibi canlnndırat>illr. O halde büturı di.lııvıt muharzır1erı 
~unu?. DlL<;alleri de y >K değildı~. Mese- ~i, bızde de, dünyayı görmeden dün
a btitıün dünya ede..ılyatını1a en ır:U _yayı tasvir et..'llek Jç;n h::-ın zanıan, hem 

;evverden en bct.sit oıı:ııva:ııı. kadar her. zemin müsaid de~ıei.c! Haydi baka]ım, 
.esın tanıdığı Alexa:lJre Dumas. vak- doaha Kartaldan öteve çıkmıyan m:ı • 

t .~e. Parasızlık zamAnın ~a tsviçreyi harrirlerimize k-0s.1coc;ı bir mevzu açı
~ornıek i.<>tiyor. Ne y.ı.Js·n? ZüğiirttilğU lıyor. Hemen coğrafya k'tablarHe seya. 
~1 a~tıı<ıu.nun taha1<1'.:ukul"a m:\ni ! He- hatnameleri oikuyare.K, ken~ller! de C1-

, en «lwrcrede seyaJı.,ı •11 dise bir eser1ne, Ja.pcmyaya kıad.:n haya.. kanadları
~81"""" a.Jrvoı-. bımu'1 g11·iıd!~i telif nı uçuru.versinlerr Kim b!Ur belki bu 
.ıı~ı-ııe de bıı sen~atı> çıkarak, gö _,edebi ooraklıkta. bu suretle orlıinal bl~ 

rilş erınin doğr,1 olur, olm:ıdı~l'ıı ye _ ~ eser vücuda getirirler Tasvırlerı 
:de anlarna~a gld!yor. Nit.ı>k'.m bu biraz haki.kate be-:ı..zerse, o da ayrıca 

harbc!en bir müddl"t evvel de A bir hizmetleri ulur! 

~:ndre Arn..'JUx. İ'lnı•ı~e dı~er . b; 'San'atkArla operatör 
roın ftlldre, tNa.poJı bil.1bülit.ı ıs:mli bır 
drıt~n yazıyor ve a'.'lC'\k !>U romanı Yal! arasındaki benzerlik 
foa n ~ra Napoli He beraber lJk: de. . .. 
diyQolaraıc Venedik şehrini z:yarete gi. Bilmem aiz bunu hıç dijşündünua mü 
sın· r. Bu 5eyahatt;;)ıı dt:n:.lşte ıı:~ndi _.idi? San'.ukirla. oper:ıtôr arasında p~k 
Ve~ de ınil.şahede:-ıi şudur: i>~lhassa ya.km bir beazel"llk var. Bu benzerlığın 
~i k: aYnen, roma..1mcia tasvir ettLlson zamana kadar ben de farkın.da de-

B~:!ı.<lır. itildim. Allah ra:ııt olsun, profesör K&-
11 eın, bu aralık daha cSel'vatifü - zım tsmaikienl Mutıf.erem doktor bu 
a~~· Sllhibıni ıröremedim: hııatikaten halkü:ati geçenlerde bize pek bel~gatle 
Pecr.ı· Ahmed İhsan. bir z:ı.manlarli.Sba:t etti. Anla~yım: 
geçen~;ı şairlerini tıonııya1"1\k, o::ıla~. Birkaç dostla beraber bir gece Ada
ıtib rde bir muhıırrtrı.:ı iddıa ett:ği da dolaşıyord1*. Bir aralık sö~, pek 
ın .. '· kanıe ile Gebze seyranına götür. ciddi bir memıa ciöküldl\ ve bılhal!Ba 
gt~ mu? Ve gene muharr: n iddiası iptimal ak.ideler beslive:-.lerin her za -
sairie~u 'kilçWc 8CY!lhattAO dönilşte bu ınan samimi ı.>imadıkları noktasında 
rını Ya UZUn uzun bu gezinti h~tırala- döndü, dolaştı. Bunu, bllhassi\ ısr~la 
rıırn 21nlşlar mı? Bunu zanmtmxo _doktor anlatıyor, hele ook kereler müs
t fünu~caba, Derede yav.:n •.şlaı? c8~rve- bet filcirlerle beslenenler kadar menfi 
tırctım • .~ mı? Cildlcrl tekrar karı~. tildrlere kurban olanl~rın da o f;kirlerl 
M-aaın~rböyle Yazıl~n rastlamadım. ortaı,va atanlardan daha sa.mimi. olabl
göre, -eltJ ih Ortada bir iddia olduğunı\ ıeoe'klerini missllerle t~~ı:i e.dı!ordu. 
:ta ,_ etıte ~ır hakikate benzer tarafı Deliller 0 kadar ıruvvetlı ıdl kı, ıtlraza 

OuııaIJQırı ..___ + .... ~ .. da iç ' 
~ek · <>&«U1a nasıl? Her n'.' ise, imlclln yoktu. .u:.-; .a."D. o sıra · . 1 -

icat Osc~r bun~ar iörtip yazmışlar. Fa- mi7ıden biri bilmem ne mU~:ısebe~l~ 
ra.t 0 Wılde'in naııar!,·esit'P. •ıya. C51Ul'at• ve cS&Jl'atkAr, ıkeJ;melerını 

' ebz-e'yl , . ' ' İ ' . d k•-
"B.b!Jirlerd[ 

1 
görmeden de ihl imal ya. oııtaya sUrecet oldu. ş.e azız o wl' 

Film dünyasının 

en meşhur sahne 
vazu olan C-ecil B. 
de Mille'e si.nema 

Meşhur bir rejisörün 
10 suali 

k.ıinu ilık seri ce. 
vablaırm y~.;.ünu • 
na müsavi ise ya -
hııd bu yekundan 

yıldızı olmııık için müracaat eden im fa.Z!a ~ hiç 
dınların sa;y.ısı her gün yiikseırnekte. kararı veriniz: 

tereddüd etmeden şu 

dit". Booıla.rın içinde saın'atkıi.r ohrı.a·k cDa4tUlo öğTeneceğm! 
için 118zımgelen ıvasııt:la.rı ha12 bulu. cTen.ilik öğreneceğ m! 
anların adedi pek amır. İlk: sual iÇin 20 numara aılabilirse. 

Bunla.rdan bizıar olan ~ecll B de . '-~r b'- aktırise lazım olan ev•afa 
l ' d .. nız u.,- u Mille aşağıdaki sua er: en muredt.k~ıb 1 • • • 

bi.r .lıiste taınzim etmiş ve bunu tabet mallik bu!uın~rswrnız demektı~. Ikın 
tirerek ta·liblere dağıtmıştır: ic suale daht 20 numara alaJ:> lırseniz 

ı _ m- roman okuduğunuz s.ıra • 
da mlayıca kenıdinai vak'a kahra _ 
manlarmdan birinin yerine va·zede
blliyor m~uınuz? 

2 - Modaya unun dhna.dığı takdir 
de da.bi sttf kendi istedığiniz gibi gi. 

yiniyor mmu.nuz? 
3 - Bir srm muh:aıflal'J& edeb~or 

musunuz? 
4 - Kendinire ıta111}ı teveccüh uyan 

dınnaıta muva.rtak dlızyor musııntPZ? 
5 - Namusmrane bi.r surette ken 

di tenkidini:ıl. yapma.le kudretinde 
misina? ... 

,(Bu lbeş sua'lin her biri iÇin kendini 
ze rO> den 20 ye kadar numai"a. verL 
niız vıe yekıinu topiaymız. So?ll'a. şu 

suallere geçiniz) 

6 - K.'dlayca ~ztirıü:ıı kızarıyor 

mu? 
'l _ ~ tadıın.Wdan nefret edi.. 
~ mtll!'UllUZ? ... 

a - Kendıinl?.e tal'lljl bigane m~i • 
na? 

Q - Hangi işden l.&'Janıdı,ğı.wzı far. 
k~m? 

ıo - Çabukçoa· inlkisaı hayale uğra. 
yor musunl.l'ı? 

<Bu beş sual içiın dahi ken.diniıze 

ıfırtlan ytrmiye ıkadar numaıra veri
ntzi ve bu yekiı.nu ı1lk beş sualin yek.ü
nundan tenzil ed.iniz) 

[Devamı say[a 4/2 de] 

"'-tltıhat l!:f · Nasıl ki va.lct.i!e Ahmed bu defa en barlku.lade bir buluşlıı şun
rettııfünbı e~dl de, tıpkı yukarıda zlk- tan sö.vledi: 70 numaı·a ve da.ıha fazla nuımara 
'l'leden bir ç tte. A.Ieıcsan.drc'ia.l' gibi gör. - Hayır, bu sa.mi~iyet bahsinde elde eyJ.ediğiniz takı<:ilrıde sinema yıL 
ınlştıf. şetu.j, Parıa şehrini tasvir et- san'a.tJkArın tezini de mlidafaa ede • dıııı olabilecek kudreti elde et.m.ek ü_ 

--v"'llllıııııı~~~--..--~~._,~._._.-<;Dılieva~m-.-;ı~ea~yf~a.~4;.ıi/l~diı;e') ~~,,.Jz~. İkinc4 seri cevabları:n 7e -

Bir görüş ve düşünce meselesi 
cA. S.a imzasile oir mektub aldım,, yecarum bümftttln artmaktadır, simm 

aynen aşağıya geçiriyorum.: ııJı:ı.l lstıiyorum. 

c- Oeoen sene sa.yfcy't!Cfe tanıştığım Cevabınızı süturı.unll2lda ııBeyoA"lu, A. 
bir genç kızla bir a..v birhk.te gemile ve a .• rümuzlyle a;ncyacağım.» 
bu ~euanda. her mevzudan bahsettik, * 
sayfiyeden inmek mUnasebetile ara. Bu .rence vereceğim ceva.b kısa oıa.. 
mızdtMci bağlar çözüldU, köyden JndUc.. caık: 
ten bir ımiiıddet soınra lrendlsine tekrar 
buluşmak için blr mektub yaııdımsa 

da milısbet ceva.b alamadım, şu noktayı 
haıtrrlatmaık isterim .ki görüştüğümüz 
ınt.lıddet zarfında bana ya.kınlık göster
m;ştir; hayalimde yaş'lttığun elmayı 

bulduğumdan tanıştığımız gilnclenberi 
loondisini ka.ıt'iyen unutamamışım.dır ve 
h 0 p hayalimde yaşıyorcil!:-. G 0 rt.'k yol· 
da. gerek -evl.Prinin penc-eres'nde gör
düğüm ve sel8.mla.~tığım1z zaman he-

Köy ve 88.'Yf',ye münasebetleri ,-(imde 
dakBan ıköyün ve sayfiyenin hududu 
Joın<le kalırlar ve genç kızların sağlam 
bir muhakeme kuvvetine sahib olanla. 
rı bir münasebeti devam ettirmek için 
ondan muhakkak blr fayda ('i.<ıp çıt.. 
mayacağına bakarlar. Mektubunuza 
cevab ala.biliniintz. eğer sarih btr telt
!if;te bulunsaydınız, yahud da genç ıcız 
zayıf karaıkıterli, yahu.el safdil olsavdı. 

TEYZE 

( "Sen Posta,, nın bulmacası: 4 - c2ı J 
Bunlardan .10 tanesini hallederek bir arada yollıyan h•r 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
Soldan sail'a: .t ~ 3 4 .S t> 7 8 9 ıO ' 
ı - Rovelver 

(7 l, Uı.ağı ifade 
eder C2J. 

2 -- Şan. şeref 
cıı, Tembel C5>. 

:! -- İskambilde 
büyüıc kağıd m. 3 
Anne (3 ı, Hayrei 
ifade eder ı 2). 4 

4 - Kravat ta.. 
kılan yer t41. 5 

5 - Bir !tadm 
ismi (4) Dt>stur, 

6 yol ver (5). 
G - Arılar ya-

7 !)-ır C3J. 
7 - Şimendi • 

ter (4), 8 
u - Kuzu ve 

kc'Yunlarııı hay. 9 
kırı~ı (21 Aydın • 
ltk (4). 

9 - Meşhur bit 
10 

L:ıış (4), Dtğnek f l 
<:l ı. 

10 - Burç (4), 
Art·ı>. 12 

n - Bir no • 
tı?. < 21, Bıiyijık gece eğlencesi < 4). 

12 - Bir nota (2), B':- içki (4), .AJ!,.. 

!ker (2). 
Yukanda.n aşağı: 
ı - Perende OOL 
2 - BiI nota <:2l, tsynn eden (3). 

3 - Küçülmek. < 7), Bir erkek. ismi 
(3). 

4 - Zaıman (2). B'.lyük anne {4) 
5 - Mehta'b (2). 

6 - Vahşi hay~:ın (7), Eserler <4), 
7 - Taban (8), İyi (3). 
8 - San'a.t C2). Sahne \4). 
9 - At yavrusu (3), Uzunun at.. 

sl (4). 
10 - Gelir (6), Kadın tellağı. 



Komik Raşid ve ben 
-81-

Ne.şldi sever misiniz·! Onu sevmiyen 
var mı? Ben de unu <öz can) ım gibi 
severim ı Aziz ahbabımdr. 
Meşrut~tin i.tt scıncs~ - her şeyde 

olduğı.ı gibi - tiyatroları.la da yenlllkler 
doğurmuştu. Şe'hzadcbaşında bugünkii 
<Milli sıneına) nın ye11nde (Naşid ve 
Sanı! irumpanyasıl d:ye yeni bir tiyat
ro 'kumpanyası faaliyete başlamıştı. 
Hem t!ya tro mera.1cl1Sl !.dm. hem bu .i.Şin 
o vak.it bir rüknil sayılırdım. A2 ma.s
ra!lar mı e~m.ı.,um? Bu uğurda. az evler 
mi heba eylcmiŞtlm. 

Ben de gittim. o gece tak!idli bir 
mrnedl vardı. Daha ilk görüşte Naşidi 
çok sıe?Jdtaınlı buldum. Bu san'atkflnn 
istJld>all her halde pa.rlatıt olacaktır de
dlm. Kıımpanyasınıia M;nyon Virjini, 
VirJin Bardlmam·ıın, pl\skal Sa.mi, mo
noloğ Tahsin, meddah A)kı, Mur.ta::
glb! hep ta'klidcDer varclı. Oyunu gü
ler!'\: eğlenerek seyrettik. 

<Na.şi.d) çok hnşumn gıtmiı;ti. B'ıitaç 
gün sonra c c k.oa.zanndrıki oyııncu • 
•~-.. n dcn~:r,.etfnde kendislle ılt()l1uştıtk 
li.atta bir Hiya•ro kumpanya.ı;ı) l:ur • 
mağa karar verdik. Fakat nasib değil. 
mlş; olmadı. 

N ıişid: adı.nı adım değil : koşa ltoşa: 
hatta atlıya atlıya merhalei sa.n'atı id
rak etti. 

Bilf\hare <Sark) tiyatrosunda eczacı 
Klı.zun Beyin za.nummda. Şamram Ha
nmıla; kmn ve Kemal .Efendilerle bir. 
leşti. Tulüatın bu belli başlı eııkAnile 
daha iyi p!şt.i. Ta.klidden tult\ata geç. 
ti Abdllrreu.alk Efendinin: Hasan E
:fendlnin bütün "l'epertuvarlarıcı elde 
etıti. Koml'ki şehir Hasan Efendin.in en 
parla.k; en şa.c;aalı zamanında kanşı • 
sında en bl.iyük ve kuvvetli Crakıb> ol
du. 

Ali RlZa. Sevlki, Hakkt. DUmbü1lü tc;. 
mail vesair bWtin komikler -icabı.rıda
CHa.qın) Ef P.TJdlnin maiyetinde calış -
tıl:ar. Fa:kııt: Na:;'d: oombat'lka bir (~L 
tarıaıt) kurOu. Ve :dmsı>ye (evvallsh' 
etmivC'rel'< san'atı ve hs.lkın seY~si sa
yesinde yükseldi. 

Çeşid çeşld kuvart.etto1ar yaptı: 

Köyden lnc1lm şebirc, şaşırdım bir
denbire! 

Vaş gt;kdekl melekler, lnırJş•er hepsi 
yere: 

Lebleblmi kavuram; danıanını !la • 
vuram. 

<Lcbleblcn, <Turşucu>, <Dondurma
cı>, CKetenlıelvacı> vesaire kuartetto -
!ar çr.kardı. Sahnede ye::ıi yeni o;runlar 
icad eW. <Komedi) de bir komedi ar. 

tltıti oldu; (Vodvil) de, <operet) de; 
(dram> da roller aldı. Ve bunları fev
~18de denilecek şekilde oynadı. 11.t:eın. 
leltetin halk san'at:d.n olarak tanındı, 

* Bay (Naşid> le Kıı.d1köyünde <Kuş-
dili) tiYa.trosunda bir iki müsamere 
vermiştim. Bir de ttsküdarda. Bağla.r • 
ba.şı.ndalki dcadiye) tiya.Lrosunda. bir 
milısa.mere verelim dedim. <Tiyatro) yu 
candan sevdiğim için hayatımda. hiç bir 
artisti aldatmış değilim. 

<İcadlye tiyatro6u) Üsk.üda.rın tepe
sinde ve sala.ş tab!.ı" o1Wlan tahtadan 
mamul bir <tiyatro!) idi. Tiyatronun 
sahibi hfi.lô. Pangaltıda Şahan gıı.z1no. 
sunu işleten Haçik Hii.kyıw Efendi idi. 

Kaparosunu vererek tiyatroyu tut • 
tum: Naşirlin lkumpanyns.ını da istic:ır 

ettim: ill\nları bastırdım ve tevzi et -
tirdim; orJı:estrıı,vı tuttum .. hepsi ta -
mamlandı. hepsine de <kaparol na -
milt=ı bir hayli par:ı sarfettim. 

İster misiniz: aytın günil bir :fırtına 
kopsun!.. Adeta tiyatro s:ülanıyor, sa
tıl<; yığını. sanki Marmar:>.öa fırtınaya 
tutulmuş gibi sağa sola gidip gel"yordu. 

Talihim malfim ! Yaz gününün orta
sında yağmur mu yaA"tnadı, kasırga mı 
kopmadı. Oyunumuz: Günd!Jz hannn
Iara: gece e:ıilreklere ohcak:tı. GündU -
2IÜn nasılsa. Uç beş h:ını~ R"''ldi. Gece: 
YağmUr, şimşek, fırtına; kıyarr.et; beş 
on kişi de gece ge!dl. Aksi gibi ya • 
nunda da tiyatroya, o:kestraya, büttln 
artistlere mehmaemken borçJanm.ı öcli
veb!lecek para yok. Artist milleti vaı. 
İı\hi adama çamsaik:ızt gıbi yapışır! Şa
şırdmı. kaldım! Kaçmanın lmkAnı d!I. 
vak: Kapıda Haçik Uendin!n ortakları, 
Hamaza.'lb, Mnx, Hayik, Şabuh duıru
yor.. Ma.azallaıh Haçik kızıp ela bun. 
lara: 

-Tut! .. 
Dedi md: dôrdü bil"den yakama ya. 

pışacakl 
Sahnenln arı1rasında küçil', bir kapı 

,,.,r: Nasid: Şamram. ~un K('IDa!, ve 
tıtltün Jmınpa.rcya. efradı sahnede otu
ruyorlar. 

Progra.m vA&idl: Bunlara biraz para 
dağıtmaık için en a~:ığı kll'k Era para 
ıa.zım. Her halde iık sözleri:· 

- Fa.zla kazanmış oısaydm b"ze :faz_ 
la. verecek değildin ya?. Mademki za. 
rar ettin; k.8.r zararın oı-taı:;'1dır. ver 
yevmlyelerimlzi? diyeco:k\erd:. H!ç oı _ 
mazsa yarm.ışa.r gilndcllk vermcğe mec-
burdum. 

Locanın birinde oturup dllijflnUyo • 
nım. On beş dalt!ka sonra hep6i para 
ist!Yeookler. Adımıaıkılh rezıl olaca • 
tım ı. Locaların arkasın.darı çayıra na
zır bir pencere ve.rdı. Aşağı ba.ktım, 

dört metre kadar yüksek. Fakat yeı 
yumuşak ve ÇQ.3'ırllk... 

Sahneden sesler işitilmeğe b:ışladı: 
- Ma.hmud Saim Bey nerede? He

sabllııızı görsek; perde açılacak. 
Bıerıi arzyorlaıd.ı. Beş dakika dah.'\ 

bellt.lemek felAJtetl mucib olacaktı. 
Smler çolaldı: 
- Nerede bu adam yahu; sakın bı

rakıp ~asın? Aman şunu bir ele 
geçirelim. 

Locadan bir 88.?llda.lye aldım, pen ~ 
cer~e çıacıtım. Dört taraftan tutUŞmuş 
bir evde ka.lan itfaiye neferi gibi ken. 
dimi a.şağıı attım. 

Pat!. 
Of.. d!?Jerim Adeta hurdahaş olmuş

tu. O derece canını yand1. DU~er düŞ
mez (a.h ... ) diye bafmnı.şım İçeriden 
Ha.çik Efendinin sesi geliyordu: 

- Peccereden atlaı.ru.ş, pencereden 
atlamış; koşun baıkı.n, şuradan atlamış. 

Şekli f'lranm keşfolunmuştu. Orada 
birk.ıı.ç da.Jdka durm!l.k Crnlağımdan ya
kalanmııık: demekti. Ayağımdaki; ,,iz
le.rimdefki ağrılara ba.lrar mıyım h'.ç ! 
Ta.bam kaldırdmı.. So,uğu ÜSk.üdar ıs. 
kelesinde aldım. Kumpanyayı fırtına. 
mı göt.tiı'dü? Calgıeılal'ı s~ı mi bastı?. 
Kant-Ocuıa.r rehin mi k<\1dı?. Bana ne? 
tt~a.Tda Atıpa.zarında (Hacı baba) 
ı1tn hanı varmrş. Doğru oraya ~apağı 
attmı. Zararım çoktıı. Fa.kat haydan 
~lmls, huya glt.mlştj. 

MaJQm ya! Küçücük bir fıkra var~ 
dır: 

Hırsızın biri bir yemen bir halı çaL 
mış. Carsıva mezada götür:nU.<.. OTada 
da açqöz bir dolanpırıct varJlll!Ş'. 

- Efendi: Halı sa.tılık mı? 

- Elbett.e satı1*. Moskalık: getiıme-
dinı ya? • 

- lvi :m.. Getir sat.ayım. Ben ~-
1.ım burada. 

- Haydi sat .. Ben de tıurada kahvf'
& oturup sen~ bekliyorum. Numaran 
kaç? 

Dolandırıcıda nı.ımıı.ra mı ararı:mız ! 
O: zaten baştan a.<;aitı kendisi numara
dıl'!. 

- Nımıaram 169, demlıı. 

Zavallı hı~ız a.kşama k-adar kah.ve
de bcfılemlş. Ne gelen var. ne gkien; 
sormuş, nramı:ş. Burada öyle ada.•n yok; 
'>e'lll dolandırmışlar dcmi~ler. Knra<kola 
v,kleb'lir mi? Kendi foyası da m>t>Yda
rıa ç~ar. Çarnaçar donmüş, eve gel -
miş. Kansu: 

- Koca.cıiım, balıyı sattın mı? dL 
ye somıuş. 

- Sattun. 
- Ka('a sattm? .. 

---~ 
Deyince: 
- Bu'ZÜll ça-şıda fş a.,.lit. sermaye. 

sine verdim !!""1<1lm! .. demış!. 
Mahmud Silim Altmdat 

(Arkası var) 

ı····-··--···-· .. ········ .............. ...._ .... ______ .................................................................................... . 

3 DÜNT• 
- 45 - Yazan: Nunet Sala Cofk"' 

- ~~ ne çıkar? ısüınüz. ya!htııd, 'benim münasebetsiz kap'cağızı adamakl~ı kırmıştı. Kend· 
. - ŞtııPhe.siz hiç bir şey .. fakat beni rislerimden kurtuilacağınız, Ç&!tliğe 1ka..rşı da kolaıy kolaıy hazmedl 

:cıdden meraka dü~ün:lünüz. yeni bir hayat ve hare.ket geleceğilsfuıter söylemi.şti. Likin Sednd 
5 - Bilmememi mi istiycrdumız? için 1;Ilemn.un olacaksınız? ioa.b ettiği kadar krı.amadığını 
E - Ne olsa, hakk~mda ya~~ kan-a_ - llkisi de varid değil .. hanıme!C!I_ yordu. 
;atler be.slemenizi i.stemem. di.nin m~afirlerini ağırl~~alt vazifem Geç va:kite kadar çiftl!ıği dobştı, 
: Nazan hanım, mahzun bir tavırı:ı dır._ Bu ~ ibana ne d'Uşünce ne de lXdan l.ş:eri gözden geçirdi. Hava 
;başını sallamı.ştı: sevınç verı.r. raa-ırken odasına dönerek gene pe 
i - Bundan ne çıkar? Görüyorsu _ Na.zan hanım, gülümsedi, lçinden reni.ı:ı. önüıne oturdu. Nazan H 
~nuz ki. yUdızım.ız bir türlü barışını - cGörüşürüzl> diye mırıldandı. Sonra gitmek için vaktin geçmesin: bektll 
~yor .. ~Ier erkeğin hayatında bir ~k sözü~ mecrasını değ~innek için bir du. Kaıbinıcle hafif lbir çarpıntı 
EmaziSi vardır, her erkeğin kalbinde denbire: .. . . İlk defa olarak Nazan hanıma da~ 
: un.utulmıyan hıı•u·aıar ve şahı.5lar - Eh, soyleyın bakalım dedı. cDe_ g·di xı du B lık d "'· def ıı . d lik' b" k . . .. ı s r . e e lill'. a o. 
:var. ır. Bende her erkek "'ibi sizde de ı ız> a ımne rçın ne zaıman mu - .. ilM~ tını d ... : .. . . munm, ... "ia e e en, ça:npışm.a. .. an 
: bunl-arın mevcud olduğunu düşü:ıe- saade edecek.sınız. b '·~ kl dl M.. 1• : k .. 1 . .. sedad k nar t ~ AUl.u:şaca ar . una.,aşa 
.re soy edım. Yoksa müsterih olunuz, ' o ını yana açm!Ş ı: etı;-' h• 1 d Sed d b : b zd M 1 r hl .... ,_ ha .,..er, ça-.~a ar a a , u 
• aşını an geçenleri bilmiyorum - aa ese ç.,.1 zam.an nıme_ 
E Sedad, müsteL"ill bir f • · fendi. dı.nla. karşı. karşıya gelmekte;:1 
: ne es aldı. . !anıyordu. Ilk önceleri bucak b 
:Genç kadın da, vaziyeti tamir ettiği - Ben de sı'7..e bir suai sorayım o ~ . 
Siçin memnundu halde.. bana hakikati söyliy..?ceğinizi kaçtığı ha:llde.. bu .kadının tıcsır! 
: ş · · misi ? tında. 'kaldığını hissediyordu. nu 
: apkasını, kamı;ısmı ·bir sandalye. temın eder .nz .. . . ., . . ~ 
•nhı üzer· ta ... . Her zaman olduğu gitbi evet' Sire şinırlilık bır Lsım vermek gM 
; ıne a m ... ırnasaya hafifçe - · ·· Muhaık.k.ıtk :ıan. ıb' . 
:Uişti. Sesinin ıtonunu, yüzündeki mL - O haılde oorabilir.iım: Bu ata, 

0 ır. şey varsa'. 
0 

EmikUeri, ta'VU.Illa.rııru süratıe değiştire dil.'ieceğimden endişe ettığiniZ için mi ~m; .. ~~~~ git~~ ken~s.n: 
:rek: - 'nrnemi istemiyorsunuz. yoksa iş ina- "'j"'J'"'ı. ne; a na a 
: S'-... ..... · d · da bnıd.iği.Dden dolavı simünüzü ge yor, Wın altında. kalımryor, gurtı 
• - wuen 1.11r rıeam ver, edi.. Is.. "~ - · 
=tan"'ulda k-.. •-r· 

1 
çirmeik makısaıdile mi? dan 1'edakArlık etımıyorou amma. 

: :u n ya ...... a m...,, ... ır erim geU .. • 
;;,or. YBtlXitldan mektubda benden bir - Birinci sebeble Hanımefendi. vaş_ -y_a~aş bu m~aveıınetln nzı, 
:ıe,..,., lro·'"t ha 

1 
.._... ı..t ~ - Cidıdi mı söy'lü,yorsumıe;? da aşJlaaz'dı. Bu tes:.Erlye.tde bUC'U:C-

: ...., • u zır al.d.lliO>mı ~ iyOnar. . 
S Dı1tkat.H ve mAnalı gözlerle sedada - Inanabilirsiniz haıumefendi. 1-ew.eli d~o~u. Ba.za.n kadın 
;baktı, ke!iırnalerin fuıerine basa be.sa - Teşekkür ~erflı, pek naziksl • §llSmda.ki mağ'lüıbi:yet'ler, gurur ka 
~sözünü yürüttü: niz! larınm ga.lbesinden daha. fa:r.!a 
: B J.k!I. dostJ . . 'h Sedad dikkat etti. Bu sefer Nazan verir in.sana .. ba?.ı defa kadının 
Eg...._·yece ~,_,,. lbua~ &-Zıtten oşunuz Hanmı eılay etmiyorcl!U. dadı tepeden tırnağa titrettlğı olıl 
: ~"1111 t21'1J. .. r, ""'Jaıre n memnun . 
;ka.Im.cyacaksınız, belki de lüzumun- - Abşam yemeğinden sonra bana yordu. Harekeıtlerindcki tcz.a.d g 
:dan fazlıa. ....,,. d ft- B uğra.r mı.suuz?. Beraberce şu k:Ort me~ adamı şaşırtıyor, Nazan-Hanımı, : """ •• nç uyacu:=ınız. u . ~ . ,. 
.gelişiler1nden S()llll'.a. anla.şılacak selesın.l 5 v.d"' e~ ~eçırelım. tün gösterileri1e tam kadın buı 
• b' k . . - Emre ersınıız. .. 1 h •• ; ır eyfıyet .. tıenı.s kortunu yapar _ du. Nazaın Hanım guze . cm çon. 
:ken b~n.a yardım etmenlzi rıca edi.. Nazan Hanım şapkasını, kamçısı. zeldl. Bir kadına fn'lla gelecek kU. 
:Yorum. nı alm.vş, ·ba.şile delikanlıyı selamla- yüksek bir zekaya., burada hıçbır 

E - Emredersiniz hn.nımclendi.. va.. yarak uızaklaşını.ştı. yaramıyan tahsil V1? terbiyeye nı 
Skıft. ben teru; lrortunun nizantl şek... Sedıad, ar.kasından .:Uzun UQ:u:n baık_ ti. Be1k.l de gururu bu kadar çok 
Elini bilttnem, :takat ıS©n bildiğiniz an tı. Nazan Hanım gOOdeı:: k.~ybcılduklsahi> runalktan ileri gchyordu. F 
Elaşılıyor. Gösterdiğiniz tamda yapa - tan sonra, d~aıkla~ı b~tü. 1!e ~ bu kadın bazan çok mfu111sız şey. 
hız. Yalnız bir sual sormama müsaa. lınşıflmaG m.ahhıktu, bir da.kıkasl r a kull.and·ır.ı gururundan ba~an bu 
• ,_...,....ı,,, amme • yanın 'ti ' 
EdeniZi !.sterim. MisafirlerIDiz beni nı_ ki.kasına uyım .... ,,,,... ... u. ~><.''l nın - nasızlıldarı ta.mır hususunda da 
~çtn memnun etımesinler, yahutl da da birçok n_ı.ünasebetsizl~~r ya?IDUJ- t.ifade ediycrou. Nazan Hanm1. 
: fazla sevince d.üşürsün~er? Bunuru.a. tL Sonra bırdenb~ deg~ıvennış ta_ vaş yavaş bütün hareketlerilc 
:neyi Jcasdet;tiğinizi an.hım.adım! m.amen ba§ka blr ınsn a:mu.ştu. Ka- .. .. _ .. .. • 
: - Hiç lö.f olsun dlye söyledim .. dınlar birb!rla-ine ka.rŞı niÇin bazan ddın gozu.::.~e bU\Yu~w.a!ç~;,, 11,' ,.,,t • ' · d ı ? A a a.nun .1.u.uuna sızın 0 a ~ .v 
EBe1ki aramıza 19"abanıcılar karışınca bu kadar ınsafsız avranır ar Y-
~ çiftı~aı J4leri a!kısar diye düşünür- şenin kabahati ne idi? Zavallı krı: <Arkası var> . -, ...................................... ·-·········-·········· .. ······ .. ·· ............................................................................. . 
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Napolyonun atlattığı tehlike 
- 26 - J savvurlan g6lgede bıra.ka:l bir vaziyet... 

!Sınaena1"3'b bütıün bunlar a. tır, demişti. Bu, bir tahrıb ve imha 
aarı it.lbara alınd ı takdl~e. harbınden başka bir ~Y dftil~ir. Bu. 
~ernıın • 6ar~a sıçrıyacak bir medeniyet tarihinde cşıne rast.ı.anmı • 
kıH c ınuı g rek Napolyon gerekBe mai.1 yan pek mUt:hJŞ blr tAb yedır: Bir mll
~eti ve ha&a alayı ıçln ~ideli blr feı.1-1 Jetin kendi şehırlerlni yakması görill
ket tıeşki.I edeceğini tamın etmek h ç de m{)ş bir şey m'dlr? Bunlıır, muhakkak 

EDEB:IYA'l' 

BikAye 
• 
iLKBAHARDA 

Yazan: Guy de Maupassant Tercüme eden: ismet Hulusi 
c- Sizinle bıraz dobasak.» &'Uç bir oŞej' dcAıiJıdı.r. Halbuki rllzgO.r gıt ki iblisten ilham alan insanlardır. P&- Vapurun gUveıt.esi kalabalıktı. İlk haldkak ooylerim. Hükfunct tedb!r al. 

tiltce artıyor ve .istikameti de değişmi. kat bunlardaki de ne irade, ne azımı .. güneş insanları, kend\leri de !ar.lcın.da malı. MeselA duvar a! leri: :tlkbahar 
~Ordu. Bu arada Kremlin sarayınr:ı Velhasıl, mWJılş bir millet, koıkunç olmadan harekete eetirmlşti. geldi, vatandaş kend nı ıı-sktan toru, 
il!l&at ltulelerinden biri de ~u. Ar. bir mıllet!. Karşımda oturan belli ık! bır şc! kı- hani yeni boyanmış dUkktlnlarm came. 
tıt dakıta kal"betmeden saraydan kac- N~lyonun bütün mai;>eU, yanın - zzydı. Amma baştan asa a Par&Slı bir kazılarına bu tamda. levhnlıu asarlar 

~le bır b&ktı. ~erılJl var mı, 
Y<* mu tarmordu. Kısa bir tereddüd 
anı. Kabul etmişti.» 

[Bq tarafı sayfa 3/1 dedir] 

mezsinız. MeselA bir romııncıs1I117., in
san ızLırabiarını ta ı 1 ed or, onlan 
bütün yaralarlle, se!alet!er l b r nevi 
teşrih masası ~e koyuyorsunu . tş.. 
tc burada aşağı yutarı bı.r operatö~ gL 
blsini?Air. Anlattıtını.z htı.d scler kar • 
şı.sında ne kadar milteesslr olsanız, ge • 
ne o hidlselere uğnyanlar !tadar acı 
duymanıza lmkAn yoktur. Ayni za -
manda o kimselerin yakmlan kndnr da 
ıztırab çekemezsin z. K"m iddta edebl
ıır ki. operatörün h ~ hayatı k ırtar • 
mak için bir 1KV1.I !:esen neşteri, ame. 
llyathanenln dışansındn ne• ceyi belt
lıyen a3crabalar ve sevg1ier kadar dok. 
toru da al at.ablllr? 

Ben llAv ettim : 
- Haılckınuı: var, b Ih~ el titrer. 
Muhterem doktor ba nı s:ı"adı ve o 

mat lizırndı. da.ki bütün mareşaller. jmpaıatorun işçi mı. ya ... Boyalıdır, sa.kınınız, madem ki htL 
N&Do!yon, ~. fakat uyku eer - derhal sarayı terketmesl hususundaki Mim'On b1r başı vnrdı. Bu başı ör. kfunet allkadar olmuyor. Bari o vazi.. 

llelnlitill.dcn kuı(uJdutu için artık 80• eski rical&rını .telcrarladılar. Bu SU'ada ten san saçlan sankl ~ıvrılmış b:.r JŞ!k. feyi de ben göreyıID... Bilhassa sise 
~anlılıtını ele amı~ btr halde, ıtes- ortaya bezi iht.lınaller de atıl. dı: :S~ sa tL Kula.klarına inlYo.i, boynuna kadar söYlüyorum. Aş1tm mıışasına, ta.b'.ri 
~ <>d».&n k ilrdüğil filcır ere k.oşııyor. daha sonra o kadar hat t, o ı beğenmediniz ml pe"-"li 1 del'lşt rey m, 
ta '·- m ı>encereslndeıı, yanma • r Y erUnınm llerı s •-.. ar ın· ce, o ıklldar sarı b r hal alı • çemben"ne yn••ftlanmak Uzeresıniz._ 0

-.a Moslt.ova;ya ba.lta.ra.k: nazaran Rusların tal:ıl.yesi yalnız M06- ........ ._. 
- Şehri Ruslar ya .ıs o:-. dedi. Bunlar ımva şehr nl yakmak değildır; :Krem.. yordu !iti... GUçltlkl" görlll b yordu... Haber veriyorum.» 

1l{' b çını ınaanlar!. Yılandan !arkları lin sarayını berhava etmek auretile l:nsana Q?mek, yüzl re • bınlerce dci'.a Bu ganb adamıın, g:ır.b sözleri hlc 
Yok!.. Napolyomm hayatına kasdetmelt de öpmek an:usumı verı.vordu. hoşuma g·trn1!miştı: 
h· Dlraz durduktan ve bl.r müddet da.. bahis mevzuudur. o& göv.e gelmişt k Bir an b lcı.:;tıt. - Kendinize ald oımıyan işlere ka.. 

"' . Yangını ~n sonra mı.ve Napoı..onun .tmnandanlarmdan bir Sonra o gözlerini yere indirdi. Dudak. rışnmzsanız de.ha iyi edersiniz. 
~ '"3 ök la.nnın uçlarında b r np c n g zlı. izleri Yüzüme l!lert se!"t btüttı: · kL9ını imparatorun önün<!e diz ç e-
.. - Ne irade!. Baıt>e.rlar!. Ne kor - _,_ 0' nu Krmılln sa:-a.yını terlretmeJc belirir gibi oldu. cBlr adam den.ze düşmüş, boğulmak 
•linç 1l'lanza 1 nm., • ,....,_ tam Havada bir str,ı:Qnet vardı. Fezayı üzere, ben onu göı1l,vorwu. Bırakıp ge. ra.. hususunda iknaat çalıştılar. ""7K' mırııtıı dold uş bl kll t.!_llıl>olYOnun maiyet halkı. lmpara - bu __ .... koıltunç bir haykırma ışı - hayat an urm g • oeym mi?. Hayır, hayır... Dinleym, 
..... ıuı -r lin ~ o glir&lerini bldırch. Teltrar göz göze tıendi başmıdao eeçeni anlatacatım. "-~- _,.,,mı eevtl'diler. Krem •- •ildı". --' k •-bcssü ttl 
-· ... nru Yangında,n çi ind geldik. Bu ...:ıer acı ça ""' m <' • N çln sı.ze bunı!ıan ııöyledi~lml o zaman 
ftl- h korumaıiı: i n el en - Kttmlln lf81lJY0Tf. Yanıyoruz!.. n-"••,annda binlerce şoy seznı 13t~. da ... ft ,,., anl•vac-"sınız. 

_, er tıeYi ~ Maı-e:ıaı .Mart.ye, ı · d btrl ~ ·- >J • .., -. 
ta.v~ lı:atı ve __ ,_ b'ır d ıı .. 'ımnara - Krmılin lllU'8Ylllm '-ul• erın en Benim için meçhul olan seyler. Z~. • ........... _, seneydi, bu mevaim_ Evvelf. 
t~-- ..,...... ......- yan.-u. Bunun üzer ne imparator, . ._ det --ııanmı a,...,ak onu .... .,,....... ~·ıuı dmaı ~ t · icab t '"J'M" aşk, şııı, saa · n.u ~ • r-ıınu soyJryovb:ıı, ben bııhrlye neza -""'&-. Mra...vı teıa.e ınw._ı e - 0 zama.nlar "'enüz şehrin hududlan dı- 1 k .,0 ümıek .. ~ ...,, 
w

6
"11 aksi tabi u kollarımın arMma a ~a · .. · retınde memurum. B z m bürodan avuç ibt-.rı~lı ~ud ıı;:u::ud~ı şmda plan PetroıYl!lk1Y sarayına geç - ve tulat.ıanna bir ~·er söylemek is.. lci kadar gök yüzü gorünUr. Pek en-

"- Paltat Napolyoın. lll'r 'l"da tı raz da- mete kara.r verdi. . tiyorduın. der bu gökYüzü parçasından bir kır-
... Olsun ~ im l d Napolyon tıf"r8berlnıde ma yetı er- Konuşaca.ktmı. Blrınln omuzuma do- langıç geçebilir. İşte bliroda.ld bahar ~ a alt iç n bi:ıb!l' vesile ca k:!ı.nı ve l1'l.'IS8 alayı mensublan oıduğu kunduğunu hissettim. Baktım, tem - bundan ibaret. Ne diyordum. Enıt ge.. "°...._ bh- ıtnrlU çıkıp gitmek istemi - halde Kr""""l'ın ea-vındıın çıktı. Pakat d ğ biri Urod _ _. 

'"u ...... _...., .~a ı J:II1 • çen sene, bu mev m. B a .... unır -eun bu çt.nş, az !kalsın. bunların hayatla • - Sizinle konuşmak isterd m. ken içimde hür o ııuık. kcndı key!ıme daJı un sebebi 'pelc bas!tti: NaPol:von, rınn maloluyordu. Buna sebro de, Na- Dudaklarmıı istoıcsiu:e bllktllm. g~eik dolaşmlık . dım Şefe gittim. 
bsa aı... bir gün l'ınCi!, san.ya ilk n.yak Kremlin ı;a.rayını blr ıtUrlU - Ç.Ok mühim. 'Biraz gel n.z. Hastayun' . dedim, yalau . dedi. Mera -
r ...... '" !'.&ınan maiyetın"ekil-e döne - po'lyonun ... ~loM-. taklb t ....... otur 
""' ... ... ~etmek ıs•cmcmf"6i ve ..,u .,............ İsteksiz adımlarla e .... , • mın elinden ne kurtulur. Hastalığım 

1'i h b r ha)•li vadcıt kayibedılmt'.sM r. duğumuz )erden epe! uza. la~ şık. yalan olmasına ya ndı amma, Allrm ta;;;,, il.Yet ftJtc Mrıskov da, Çarların Kremlin sarayından çı1cıld ğı z:unan, - S~md ı.-,,nuşao liri dcdı. ettim, kallem et im, ~ıırtuldum.• 
rn sarayı olan K.rem.lindcy:m, de- Mareşal M-ürat. Bert.ye, Segür, Napol- Suyleyllıis.. do toru cK.endlmı sokağa a LJ.ğım, hele böyle 

Na.PolYon K . yanınd.-ı yürQvorlardı. Bu ç kış, c:Kış ya.klaştığı zaman uz b nd m z:ımll!l on yaş da-
tartıı d ki remtın saıııvının Rus ;:: için ebediyen unutulmaz b·r tavsıyelerde bulunur d 1 mi? cA.vak. bır vapu~a 1ş im Kaı ımd b:.r genç 
nu b eheımmlye•&D b 1 yor ve o- hatıra ol:ırak ka]mı.ştır. Kont S ~rün lannızı sıcak tutun s \ n mUmkUn ha !~~u Si.Zln k rşını?ıda otur. 
Zat.tırı ır:ıu teme rnek istemiyordu bu anı t.esıblt eden hatın:ıtı çok diklmte olduğu kadar az çı"ın ~ ~ z ı1e b~!t ~ız ğu gibi gın;c dl han çok gu.zeidl. 
c~r Y rmı ~~~:u. ~~, +~ ~:ı:~ ~~- şayandı:r. S~ür bu çıkış sahnesini şey. tedbirler alırsınız. ı: d lnn e, nb~ B~arda kızıu da,:ne gllzel oluyorlar. 

aranan az!y le tasvir etmektedir: pardooü, ka.loş değj aya. . . nasıl peynlrd n sonra içilen şa -tahaınrn U v etin fazla beklemeğe cBlzi bir alev Okyanusu çevirmiş Fakat büttln bunlara ra mrn gen en Hanı a daha tatlı gelir ya •.. , 
&aravı hata ~tu. Yan 1 he.r dakika rd . Kremlın sııroyından ilk aroan Hcl ıı.y hasta yat ın .D Tii.b iDS611 1 rd.uın. o da b na ba 
kıean ~ ..,:::ek. ,,. r c' t yollannı bultınuYO ~ üzde al vl ruı blitün ıFa!kat ilkbahar ç ~kl ri, çımenle - cBcn ona bafıt ~o ı zm b:ı ı tığınız 

Art.it ıarat ~~ erıyord.u. (:~~üW: kapıİnrı örtmüş ol - rdle; ıltk ~tın, kendine hll.s kokusile kıyorduÜı Bır~z k:-~ içl."l birbiri -
:: ,,."': ~ hıı~et ~ u\O~:zıy;!rafse. ~~ıarm; gördük. Ufak bır keşif hare- geli~ce, hiç kimse cıkıp dn: O g t: :!ıı a:S~ı.mış oln ktık kı b n söy. 

•..::r tarafına do • - d sonra #Şlanıı arasında a. e:D!Jt."mt ~tan sakınmı . şimdi nı zı dl N hoştu Sen 

:~~~uk<>kUEJundan n~r';, ~~~d~~:~ ~;::ı~~.~~~~r n~~~~~ck:: ~:ın;~~·U=~ on~~=ı\ An, ~~u:.:Cc: ~=a o v~~':rıc1db av~d\~~ ~:~~l~r. 
.... aooıYon R: k>n • • d d3h çok telıl kelid'r demez.ı - Bu hava a a .. ac • 
- Bu, büt~ 'lh~~ell d~n~UekUn: JO?du. (Arkası var) encBcn b~u her sena ilk.baharda mu· dedim, tasdik ettl 

"""Ul erı, ... t ta-

«Aiaçlar arasında yanyana )ürü -
10r~. o dakikadan dakikaya coşu -
Yordu. Bu coşkunlukla koşmrya, zıpla
maya başladı. Böyle zamanlarda bizim 
g biler a.bdallaşıyoruz.• 

cOpera parçıal&n söyledi, ç.ıcuit ear -
laları soyledı Bu hal bana şairane g6. 
rünmüştü <k*\ınnıw u. GUlmelcle al
lamatt arasında b r llısse kapılmıştım.• 

cNihayet yoruldu, çimenlere oturdu. 
Ben de &;)'ak ucunda oturdum. ı::ıterinJ 
ellcrhnln 1çıne aldım. :t~elel'ln delik 
de.şlk ettl,ği mınıınlnl eller. Kendi ken
dime; işte dı1Qrdum, çalışan in6anm 
llldiaddes elleri; onlarda b!ltün bir ha. 
yat olrunızyor. Atel)'elerln boEuk ha
vası. sefalet, ıztırab, mahrumiyet_. 

Sonra onunla ıı&ı glMe uzun uzun 
bakıştık. Kadın sözünde meğer ne 
kuı:im YanDlf-· Jılah~:.i, balladı, ta
hattOmiine aldı, vAdeW ... Buna ıröc -
den kalbı okumak deıler. Ne saçma 
W. Eğer gÖ'.llden kalbi okumak nıllm
kiln olsaydı. insan dah:ı akıllıca hare. 
ket etmesini bilirdi... Grcellm. Dell gL 
bl bir şey olmuştum. Onu kollanmıo 
ar:Lmıa alına.t istedım. Eller aşnğı, de
di.• 

•İıste o zaman d'zlui dibine otur -
du.m. Kalbimi ona aç.tım. O bendeki 
bu ant ~l.ştkl ~e hayret etıınfş görü
nüyordu. Yan gözle oona bakıyordu. 

O JV,n gÖ'ZÜn manaaını şimdi anlıy0-
rum ka.pana g·rtyor. 

AŞkıta b erkekler her zaman zayı -
f~. kadınlarsa her zaman tüccar. 

Onu orada elde ed b.lırd m. Ne bu. 
dala olduğumun farlmıa \'ardım am. 
ma, iş lşteil geçttkten sonra .. O esna.. 
da benim aradığun şey, b r vücud değ , 
bir ruhbu. bir idealdi. Zamanımı hoş 
geçlreceğ1me, hi6 eyunlanca dalmış • 
ttm.D 

ııBcn ilanı a.şk ettim, o d:.nlcdl. tl!ı.nı 
aŞka do,'muştu ki ım' tı, bera.berd k. 
Par·se kadar beraber knldılt Dönüşte 
ne ~.n.dar hUzilnlll bir h l almıştı. Ay. 
nlırıken. bunlar öyle glinler ki, hayatta 
böylelerine insan pek az tesadüf eder; 

8e'Vlmli, canlı ha.reketıerlnde birini 
yaparak: 

Tab t. dedi. aynım edeb vatQ a • 
bl.. O da kendini tt'"ssfire l:- ptınrsa 
avn· hale uğıar. Eli t trer V" ka'emlnl 
kullanamaz 

Fikir kadar bıılnq d gfl el il mi? 
Dalld Fahri Ozansoy 

dedi. Kalbim parçalanıyor sandım O 
hattanm Pazarında olr kere dah b r 
hatta aonra gene Pazar günU, velha.&ıl 
ondan aonra butiln pazarlar b l\Jftl*. 
Ben aklımı taybet.ılm mi idJ n~. 
evlendik.• 

cDaha ba$11. ne olur k M mur • 
dımı, ailesiz, yahıı.zdım, nas!hat vere. 
cet tı.ıneem Y<>t. insan kendi kendine 
hayat bir kadınla olirllkte geçiril nıe 
~ olur, deyiveriyor ve evler. veriyor. 
Ben de bu t.aduıla ev eııiverm m..-

cN e kadınmış... Kavga d rs"'lllz h'o 
elcslk olmadı. Evde !.tlbahtan akşama 
tadar şaıtcı ... Opera ]>3rçaları QOC1* 
şıu.fnlan. Ot Yarabb'ftl. Blrl kte bir 
parka gitı&et, hemen ~. zıola -
mura başlıyurdu. o b:ıhar gün nde ol
duğu gibi. Buna tahammül ed 'mıyor .. 
o giln, fakat o gUn başka idi. I le ne 
rede olursa olaun. ellCTinl avı.çlarımm 
le ne bıraımı.ası.11 

Sen Kloda gelmiştik. Vapur yanaştı. 
Benim karşunda o uran kalkmı Ya
nımdan geçti, bakı tık in yor b'?:l de 
inecektim. FU'kat o .. Hani "eni n dö-
ken. ce"retim n aritasından kaladı. 

- tımı yeceltsln z. inmiyece z. 
Öyle hızlı soylm11Ştl tt. e ,. f' bu

lunanlar b 7.e baktıl r, n ~e m z gU. 
lünçtü, güldüler. Hid etl m m fa
ka.t elimden ne gelirdi. Ç v 1 nm kal. 
m tmı. 

Güzel nç 1tız sah ld n d0 b r kere 
daha baktı. Ben de b r k r d h bak. 
tını. Ve.pur hareket etıın !. C k tmı n 
kuyruğunu l!ı:urt.arm 1'tmı nnun ç·fay. 
da Kulehma eğildi: 

Sire büYUk bir hlzme'te bulundum, 
dedi, ept\f de güç oldu amma ... 



•Son Pollla> mn tefrikası: 83 

Giresun da. KocAMusuf Memleket Ba berleri 
Kırıkhan herunn biraz G.hacıköyde 

Yeni buğday ve arpa malmılü 
çıkmağa bafladı, mahsul ge

çen yıla ncızaran daha iyi 

. d Yeni fındık mahsıılii pazara Yusuf Avrupa yolunda 
daha inkişaf e. iyor g~!t:::ı:te t..~:d·~!;?r.!~e rin=~7.:t:=:.: 

Gümüşhacıköy (Hususi> - Bu y.ı.l Hataıv mUlıa.b.lrimiz y.a... lı:ay.ın.akam!lıtma ta:}'in e- Oiresımda.n ~: İstanbulun büWn umur ve inziha.tı e. • 
ya.ğmıırll.arm biraz geç yağması 1Ü - ZlYol': GiDel Hataym bl. dilen genç ve değerli tda... fın.ıdlk gelmeğe başlamıştır. Famt he linde bulıma.n bir maka.muı. 

·· d buğda: .. ~nı Şeyh.lslam; kadının la.tıa.n üzerine 
zun en Y ve -.-.ar uzayama_ rinci derecede mühim bir rec.illeri.mllıden Bay Mah - nüz resmen fiaıt a.çılmaımış olduğun.. k11Şlrulanmıştı, Cübbeslnı toplıyaralc 
mı.ş fa.kat ıbu kura'klık.ta.n tane'ler ea'zahire aımbarJ. olan Kın'k mud GürlUk, .c.azada umu <fan ihtiyaç .Lçinde buılunan müstah- vezll'la.zama koşru ve: 
ru görmem.iStir. 

1

han, ana nta.na k:a.Vllf • mi bir kaJJon:ma temini Silin getirdiği fıırıdıkla.rın kilosu HL22 - Etend.imlz; kadı ~yet eder du-
Geçen yıılla. nazaran ~ daha tuğu tarilıtıem>eri seri te.. iÇin kı}'metri mesai ve gay kUTuş ara.sı:nda satılmaktadır. rur, Heza.Tfen Ahmed Efendi meselesi 

ıYı ve ta.neler toıct.ur. Yalnız saman rakldler ka,ydetm!ş bulun.. ıreıtner- sarfetrn.ek:tedi!r. Bu.nun önüme geıçırnelk için biran İ.stanbulun zorbalarını ma.azaJLah bir 
pek: az olduğtmdaın hayvanatın biraz makt.aıdır. Manda idaresi.. Bu ciiml'eden olarak, ka_ e\"VeJ. fiatr.ann resmen tesbit edilme. gün ayaıklandırıp nice fitne ve fesada 
"1.kınt.ı çekeceği mnneıd.Umek:ted1r. Ge Din yaJnız ibmal değil, ay saban.mı ihtiyaçl.a.rL, ehem si çok faıyd'a.lı dlacaktı!r. meydan vermesi muhtemeldir. Taşra • 
çene $e'Ileden kaLma stoklara üAve_ n1 za.m.and& darbelemelr znjyet derecelerine göre sı- Diğer tara1'tan rtııt teı.<Jbit edHiırken dan, ıkafile halinde halk Ciba.'iye aıkın 

, .. +~•ır.t (40 ı.-........... er dururlar ... Bilmem; nıce eylesek 
ten bu yılki maımuD.ün de çak iyi o1... ~· ikıtı&adi durom., a.. ra.ya. lronuirnu.ş ve bazıla. > ........ ""1"an aşağı düşürülmemesi ım ,1 tem bu hali ... 
masına rağmen p8%ll.l"d& ve ba-ıan da an himaye te!'tiblerile ronın ta.ha.kkukuna geç~ m edilmeıHdir. Sadra.zam; sa.kalını karıştırdı ve d~ 
g?z<lı Oılarak bugıda.yın ö]ıÇeğl -16 ldlo1 iiıld.şa.fa Y'ÖZ rutm\.111tur. miŞ ve 1köyeül:frk hareket. Tohumluk bufday şündü. Cidden mesele oüYUktü. Belki; 
su 180 100 kuruştan satılmak.tadır. Bunun açık delilini, fev. lerlne ~hıaasa. ehemmiyet Giresundan y.azı.lıryor: Haber dörtlüncü Muradın palaaile sınmiş o. 

; ha.1 ~beıbsiz yere müstahsilin hal kaılfı.de diişti:k: allan çeltit: VıeTilmiştir. ğumza göre Ziraat VeWeti tarafın- lan yeniçeri wrbaları maazallah bu , 
.. .. :rekoHesi'll.in 94() d-a. 12.-000 Kmk:ha.n tabii bakını - dan tohumluk ol.a.ra.k 200 ton c:Men.. fırsattan .isti.fa.de edere:t blr kıyama. . 

lan büyük zara~ m~b cima~ ton gi'bi büyük bir rakama dan gürel ve ~vim1i bir tane> bu~da.y tdhumile 200 ton ge- teşebbüs ederlerdi. Şeyhi.sldma cevab -. 
dıır . Kaza.mıroa ofıs te.şk.ilatı olınadı. va..rıınası ve bu Y1l nJkoL. kaısaJbaclhr. L'Jkende:run verdi: 
ğmdan, satış ba.ş.k.a. yerlerde Nduğıı tesin.in de 15.000 t<m oila_ ~akam Mabmud .sıantraı:mdan istifade ile ne tolhumlt.ı!k: beyaz mısır gönıderHmek - Buyurduğunuz doğrudur. M~ • 
gLbı bilakis kon~uz ve ad.ıeınm a_ ı:ıak tahm?n edilmekte bu.. Gürlük elekıtr:iği, 15 k.ilooıetre me_ tedir. zall.a! devletin başına. oir l.ş açılabilir ... Adalı Ballllıı Ayrupada iken aılJllllll 
1-eyhıne O'larak devam etmektedir. Lurunası teşkil eder. Hububat ve ha.y l .medekl Jm.ynaJkıta.nı SU(YU temin edil- Bu txlhuım.l:a.r müna.sıb ve müsaid Diyerek; kürkünün yenlerini toplı • bir rıesınl 
Bu .halden ~tifade eden MeWJon, vanlık vaz>yeti de meımnuuiyete şa.. miŞtir. Aına cadde asfa.lıttır. Diğer ara bir fi.abla köY!üye dağıtılacak.ıtır. z~X:a al~t'.:le dörtlüncü Muradın hu.. kadar... Fakat, dik.kat et, llezarfell 
Qoruırn ve Osıruı.n.cık. ziırai buğdayla_ yan şekilde S&l&.ha d'()ğ.rıı yürümek.. yol!ar da tamam dlunanuş, merı:bahıa. Alacak olanla.rın isim1eri şimdiden Dörtltlncü ·Murad Em1rgifile hanın Ahmed Efendiyi evinden alaca.k 01"° 
ruıı getiııerek buranın paza.rındQ çok tedir. park, il1UkCımet •konağı, belediye da... teısbit edihnektedi't'. Köylümüız bu CEmirgan) sa:ra,yınc.a'. la.le ba.hçeıerinin kalyoncuJaı:. ;tstanbula yeni geınıi.ş, ,1\.11-
clıdlgun fia.tla satma.Dm yolunu 1'Ulu- KJnk:ha:nm ~ miihizn blr ireei ve Parı:a.t" yen tesis ve i.nışa ediL Men!tane lbuğdayıına ehemmiyet ver orta.sına kurulmuş bir şadırvanın med Ef~ ~~lata. kul_;>ın.d.en u:; 

lh adde!ıi de nkmcii<r .... ı..+· reıc bu ,.,,,. h soğuk sularına sıralanmış şarab testı.. muş olduğunu gormemış .ı.rahlus 
yorlar. raç ım m.eya. U!' ... ""ivır. ~ cania baş'!a saMlınalı, er ıerinin b• .. •ma geçm;., çengi çığana ey-~ ocadtlan efradından olsun ... 
SatdamQ"aıı lHO nıahsalii tiitünler Bilhassa şimall Am~ ihraç edi. Kam mıt-1mn samjm.i sucette bağ y:ıJ. çekt@ açlık ve yiyecek mahrumL \ly rd ._ .., IDcydi bakalım .. 

Taıh61satın olmadığından ve bekjıen ırıe.:a~kökü her yıl bi:nıl~e ton Iaındığı ve sevıdği .. gi.iz. ide.. idarecimiz yet.im bdl bdl. te1~i etme1>dir. Vo ~·. . dest dil'"'"'"n buz""" Vez!riAza.m iradeyi alıp huzurdan ÇI-' 
olarft,. , ..... ......_ft, ...,.tim~- ve 'l'nk..,.... B M:abmuıd G.._..,ıı.;;~ -v.-k:h glııdezi. ırı.azam, ur "'J.,.. ..,._ k.nnnl'I-. ·-"''t, do"-"un·· cü. M"-" iradele-en.diğ~nden bab.l.s:le İnıhi.sarlar İdare- iW\. ...,..,~ • .,,.,.. =ı.. oa..., ...., ., ... - ay u.ı .. ue ....... .n .. ı.u · arutıı KöYı!.ü kal'd.eş ... Artlk çekitikD.M'in -ıs• ........ ıu ..... _. 

.st tütün akicilerinn la>O dıen.k kadal' derundılkı ma.nt>~a. ı:ıemı._ arta kaJan. ib.Uyac;hlırıını da. kısa 'bir sa.na. Wi bir ders olara.k topraktan Dördün<'ü Murad 1ıı.ıa.sınm böyle va.. rıne şunu d1l. llA.ve ettı: 
tıüt;ü.nünü amba.rda bekleterek h8lıa Junmaktadır. zamanda. gıdermiye muvaffak olaca_ en büyilk lstôfadeyl düşünmeyi nuna! kit.siz pürtel&.ş Emirrina kadar gel - - Eğer; etrata OOplanmış halk, a;, 
sa.tın aknaıştır. Bu hai zürraın sız- Hassa. ka.~mı iken Kınt:han ğı muhatıkalııtır. etme. mesine bir t~rlü ~ana verememişti. :::n :aısı:e~1:na~~ ~':e~ • 
la.nmasıını mucil> olmaktadır. • • • • • • -Çalış, ça:J.ış da.ima "alış ki mes'ud Heı halde mühim bir mesele vardı. A- ler a.hud wrbaları •şe ıtarı.';tırırıat 

lzmirde üzüm, incir liatları Balıke.ır valı6ının Bıaadırte ,,.• .... ~•· ,.., 1.nıded'ır. ""'" caba; Yeni~riler mi isyan etmişti? Şa. . ' vey • ini o ~ """......,., ""' b rdiM. ahrnurlukla iki ıtars.. ı.se; slpahilerl~ aman verıneden heps 

Edirne - lstanbul otobüs 
seferleri kalktı 

tesbit ediliyor tetkikleri. ra ın ve l'i'• m . . kıJı.Qtan geçiriniz ... Ve C~e topla • 
fına sallAnarak vezırlA.zamına soTdu. h ,._ da d~""'tın 

İ.zrnir (HUISlEi) - Yeni memim mü Biga.dl. • '9 {Hususi) - Vallmlz Rooai Bartında bı"r delı'kanlı N yOk l 1 ') Bö 1 va nan auu -· ız. .. ı-... .• _. e 1 .':ı9:'A n-e. 
11

_ .... a ab: ...... _. Y e ~- Vezirilza.m, çarçabuk İstanbula di!O 
n'asebetile üızüın ve .i.nclr fhra.ca"lı"ı ~ Güreli ve Balıkesir Mielb'ıısu Ha.cim • • kı...,,1ız ge ,11 ........ e ınşa "'" ır ,...,yır va.- dü. Pa.dişaıhın iradelerini ?CJThlslaJl\o• 
la..r kom.ltesi 1a.a!l.iyete geçmişl.~ .ve Muhittin Çarıklı Sındırgıdan dönüş. kardeşmın dükkAmm soydu dır r" 

Edirne (Hu.wm> - Bemin ta.sar_ mabsulllerin ctııra.ca~ fiatla.n ~ lerinıde Blgadiç'e de uğrayarak bir _ . v~iriftzam. yer öpüp mukabele etti: bildirdi, acele ~tan paşayı çağı 
rufu ile otomobil yedek aksamı .. nın de teıtk>kata baŞamışla·ı:'1ır. Incir .,....,,. sa.at ka.Jm•dlardır. Bu mu·-ddet Bartın (Hususi) - Dem..rciler nıa_ _ Efendimiz; kadı efendi ştkft:yet r&k, yapılacak işi. tebliğ etti . 

.. , ... ,,. te ~ "19' ft .. er durur ... Şe...,,.islft.m ku1unuz ayni ( A.rkası rar) 
piyasadaki yokluğunu nazarı u=Aa komitesi blıl.hassa ambalAJ maddele_ zaııfında. halkla temaslarda. bulun _ tıallesinde oturan ve çıkrık.çılıkla *~ '"' ,,. .. 
alı.an Edirne bel!:ıdiye& 10 /Ağ~os/ rinin tedaııiki iÇin al11IlıaCak tedbl.rleri m·_,..,_ ve meml.eket ih .. 'ya"l""'l ,·,..·ın tigal eden Osman Şahan, dükkanın.. !;:ana.at ve tellştadırlar.. Hezarfen 
1941 tarihinden ttıbaren F..djrne - ın..ı-·--·~ çn.--~h .... b' _.._ . "" -Y..... v Ahmed Efendinin evinin etnı.fı yUz 
ista n·bul arasında. işlıernekte olan oto. ~nll'•;uu""""'l.- · _..,..... ...... a gunu h ır n.atlar almışlal'ıciı.r. lhtiklira aid. şlk§._ da bulunmadığı bir sırada, kardeşi binlerce in.sana me'va oldu. Maazallah 

.. • ferlerin ' k:aldırmağa karar ver- Iilder binasında iq>la.nacak olan u - yetleri ve ,bilhassa 5 liraya ayakkabı Cemil ŞaJıan içeri girmiŞ ve birçok eş bu halin zorıbalar tarafından başka bir o:: Bu ~rara ıöre önüm.üzıdek.i züm okmitesi de .Ma.ni.'JQ~a~ ~.~ek Çiıvisl aldığını söytliyen bir ayaıkkal:n. yasını çalarak komşusu Ahmedin 51_ şekilde har6'ıı:etlendirilmesi J..wdı var-

.t>az:ır günilDden itibaren Edirne - murahiııa.sların ışt..~e mum.un ıh. cının sözlerini - dinlemişlerdlr. Muh_ ğınağına saklamıştı. dırDördUncü Murad, biraz düşündükten 
B , sıc· ve Al.nullu arasında otobüs... rac fmtını teSbtt .,ı:ıe meşgul olaea.ılt .telif m&'eleler uzerin.ae iııaıhatta tm- w sonra.·. aoaes ı .,.. t . . .. Çalınan eşya sıgınakta bulunmwş 
!er Uş.Jiyecek ve bu suretle şehirden ır. lunmuışlıa.r ve ihtık:ft.r mu.cadeleslnde _ Evet; söYlediklerin doğrudur ıa. 
İsüınbu1a. gidecekler ilk iStasyonlar- Yeni ~~h.ml ~irin ~mi Ağustos.. ~ ~üşen _vazife:.eri anlatmı~l~ ~e ve suçlu Cemil, su~ ortağı ~~uğu an- la! ... Ka.ptan paşaytJı st>yleyi~iz; :kal • 
dan tren lle İstanbula se;rahat ede. ta şehrirn.i2-e getirilmesi bek1emnekte... çıftçder,e zallireye el koruna Işı goru. laşılan karısı Behıce ae birlikte ad- yonculaman bir müfr~ r,-o~erın bu 

k.l dir dir. şü'!lı:n.iiştrilr. llyeye verilmiştir. herifi evinden alsın ... Bır gernıye bindL 
::;...:~ ~ ~~ rerak ta.; Cezayjre sevketsin ... İşte; bu 

SİlfEDIA 
[Ba.<J tarafL sayfa 3/1 dedir) 

tam manasae bir şahsiyete maJJa!Iİ
niz ... 

Bu takdirıde cHdlivuda. ın~' 
Bu sualler birçok genç kwl.arı 1' 

ka.dmla:rı şa.şırttı:ğınıdan bunılar ınO.. 
ra'Ca..atıtan vazgeçmektedlrler. Bu _. 
yede Ceısi1 de Mille de biraz raha$ ıı' 
fes a.lımağa ba.Şlıam.ıŞtı.r ı. 



SON POSTA 

'l'elgrd, Tele~on Ve Telsiz e • 
1. 

l. Almanlara göre Bulgar ordusunda ~ Askeri F ransada yeni 
• 

nızam ... vaziyet değişikDkler vazlret 
(B.ıttaraf ..... ...ı~-M\ ~ [Baş tarafı 1 lncl ıraylacla] 

-..le ı 1 inci n3-tadaI ~ ~,,..:'~. _ .. ft .... ...,.,ın- (D _ _. __ .., 1 ın.....ı --"ad .. ) 
.. .,, devacı etmeıdeıdir ,.a.tma göre Bolıgar ,.,__,, ... .......-~ ---· ""' _,,.. .. .. , Alman hUıkQmeti, başk~ vazileieıie 
~~Alman .;.., tan-releri . . .. . 'kral Bori& Bulgar or- beye raimen naısıl muh&fam edebil.- meışsıul bulunuy<>T. :;;ıuıu.alı:i bu muu-

lıllkıeı:i t.etdlfı uzıerme tJl1 tı ke.Yf'ıYetJdir. ır.am işlerde bir medenlyctın müdafaası 
in~ ~ \le dlier du8u ertılnı u-* ehenvn(Ve Bu husuaia ilkiiooe haiıra gelen şey, ya.pıımattadır ve bunların net.icC'ıindt 
llt znerkezı=-~ ldnaka- değlı;i.kl~er yapn.ıştır. Geneil kur - SovYetlerln kaldl müdafaa hatlarmın dünyanın v6!,'he61 değlşebUccelttir. 
1erc:ttr. DeıniıTonarmcıa bQyWt = m!liY başkanJ,ılma. sabl1t kral . ya...er. - gerilerinde büyQk ıht1yat. kunetlerlne İta~ ile .mwıasd>et~erımızı de mü.. 
lar ve eiddetli hıfllAklar ~ e- !erinden Jtaltantin Luka8 t.qın edil- malik oldutıan ~ bunlarla cephenin ıtareke mtıka~ecamesi idare etmek.. 
d1ııı:ııtttr. ~- ikhıci ordu :ıa:.motanııtına ge_ heıtı.antıi bir nmıt.uında huule gelen tedir. 

ıoııı Atust.os ıeces! Alman seri hü.. nerai Mal'kot, s ftmü ordu komu - delllt ve cedlderin ~ afiraıle Tememıllerimiz, bu muvaki:at mil-
CIQrıibouan İ.ngillz eahllJne ya.ptıldarı tanlıtma general Bdkof, 4 üncü or- ,-eni hetlar Wcuda ~ettrerek yeldllıu nasebefJerden lıı.ırbulınsk ve Avrupa 
btr hflctan em:ı.aoıda muhriblerln kuv- komtıtanltıı'WL NiJD:ia Iıılaraııf ge- mü eadd1d ırn{lyonları aşan ordularının nWımınm ikurulması ıc:n elzem olan 
~ ~ altında bulunan biT se- du . ıb 1 binbaş umumi be1eti içinde bu delik ve ge- daha ısttkrarh bağlar kunnakt\T. 
illi t4tlleıııne hıücum et.mi~ Pena tir~. 8 alba.y, a ya su. dlklerlıe birlikte uğradıkları zararlann Amerika demokrasf!i 
ba.,.,_ Ye dQwman han datl .toplarL çı!b.rilmJI, lQ 1ad>lı6' d& ~m ~ ve ehemm!YctJenni bir dereceye BülııOıt Amerikan ciımhuTfyetine, 
~ eldd.et.1ı llteştne ratmen altı bin l"esiemiş ~ ~felerın- kadar bertaraf edebılınek lmkô.nmı Pransız idealinin inh\t.:ıtmdaıı lroıil:-
~ bir ticaret gem:.Si ~tmlmıştır. den a:ffbluam.uı!ilarOlt'· . bulduklarıdır. Bu harble btr baskın mMt için elinde btılunnn s.::beblerl hn-

.\tlaııtJt:t.e, Kadiz1n gl\l"bında bir U- (!Radyo gaseteei) tarzında karşıla.şmış olan Sovyetlerin tırlatma« ~- Ölmll.s olan hlzhn 
Zllıll ınea.te harb tayyaresi sekiz bin fim<!iye kadar kamıubkları günler zar. parlamanter dıe:ınDkrıı.slnılz. Amerika 
~hık bir petzoı g:!tnislnl talm'b et- Uçan kaleler tında kendi seferberlik proje :rint> g!S- Blrleşjt devletlerınln dcrnokraslslne 
~- re bu iht.lynıt lruvvetıerlnı ıe~ı ve tc&- pe1c as benzemritte idi. Pa.knt hürrl-
~ ıtıeoe Sftve.y\JI! yapılan hücum • d Uh ederek cephelerinin lcıı.b e.!en yer_ yet şuuru bizlerde daima ya.şamnkt.a.. 
~·Alman U.Vaf iayyarelert iki Almanya llzenn e leri~ ee*_~ olmaları da ktlvveUe dır. 
~ ticaret l«Distni ciddi hasara muhteme'ldır. Yeni obam 
~rdlr. Londra 12 <A.A.> _ cUçan kaJe> Almanlar, bundan evvelki Cihan Yeni nt&am.m bütun bu aleyhtar _ 
Sov,.ı taYY&.nı!eri AlmlmY'\ılm c.d- ' Deb>OY'da tayyare meY- Hart>inde ş-anı 1916, 1917 ve 1018 se. lannın mukavemetini kırmak ~ın u. 

llıaıi eaıid mınta.t:aaına 1tellşi ıtirııel ~arelerl,J[oJon:JadMi aakerl "' gına! neıerınde de o wmankl mutteflk OTClu. zun bir viıde lftnn gelecektir. Fakaı 
~!ar atmab teşebb!!s etm~ersc danlarm&· Emden )imanına hüeum- !ar ce,oıbeSine karşı böyle büyük yarına oimd!den l>mılann şe.flerfni e21erek 

' bOton bu hficmnb.r akim kalmıetır hedeflere ve ınul:ıarebeleri yapmJŞlar ve dı.ha kısa 
Alnıı•nJar Kandeab salaillnde . ıa.rda buhır+ ıı;:ıv. imtıW.adlı olan o cıepae Uaerinde kendi teşkaAtlannı kımıalıyız. 
~ ıa {AA} _ D N B nin . r· JaMııet.ıerini blr bölaeden dJier.:ne, ge- Eler Frans, dUnkü rejimini del~-
~ .Alnı . · ~ snf ajaosl bi)diriyo ~bı OGublmdüi niş im:Udadll. yw ve aemıl')'oı oebekc- Urmek ıı:necburlye~inde olduğunu an.. 
~ ~ tebiliıne ıl _as_ .AlmıUl iebli#~nln btttithıl ı leri bdlneıı harab ve ga.yrt milsaid fE'- I:amaesa, önünde, ~anya.run 1936 da 
-~ k an ~e eor_e, ~ _iıhsia 1tu~Uerinin bn- Jtildoki RusYa sahalarma nazaran da- iÇinıe diil}erdk yok <iatı.Mına ramak ıka
"retıte uv.vetler, ~anı enerjik bıldımııiOfJ.r. aovyet f;eerldi Japslm1ftır· ha büyük btr kOlayhkla kaydırabilmek ıan uçurumun açıldığım görecektir. 
-_, takt) edeTet çok ana tmıan- basl ?e llJllrtaD k~ d4- imkAnına mal« ~alanna rağmen Siyasi procram 
~ baıı notWarda. Kandenis Simdi arası ~ıır. ihep bu suretle gerilerde bulunan bti- Nih&yet, mareşal Peıaın hükfıme _ 

Aı1l va.rrmf}lanhr. ~ ... ~ vapUl'larl ;r!ik dlişman lbt.iyat kuvvet.terinin ıld. tin de.rha.l tatbik edeceği siya.,f hn _ 
~ ııterık ~. cenubi u.tray_ :aerı~ (.A.A.) - D. N. B: detıe mıüda.haJe:leri y~en. ~ yar. re.ket programını aşağıdaki 12 noktn 
ı....... biritaç dem:iryolu ba\tlna. bf. - . _,.Jh macrasmda Al - ma muharebelerini kati netıce ere u- halinde :b~ir· 
-ıı btillJlld·~--- •-t-AA... Diuyeperill ~· .. x • .....- !aştırmak im[d.nını bulaJna.mı,,lardı. O M 

lıtal\._ ~-... an, bu mm-....... txJıpçusu tarafından 9 .ft6"""'-'- azıla- l - Gayri m~uı mmta.kada bu _ 
.._..~ lllünatale telce utr&Ulmıi de_ ma~~ı bt!dif'len 'il bin ronlut :lıkinci nc&ta.. bUDdan .~~e:ı:ruygum~ tün partilerin ve siyasi teşekküllerin 
--uuır Scnıyetaer nı--~ şlm.d' ıa IDltwr~ md bqka nml'Jlda da dermeYan el&LW9 
Jlt ~ • ·~· .n '- So~ tıcareı vapuıiar an - veçhlle Sovyet. ordusunun k.endls ne fao.1'yetine nihayeı verllmiŞtir. 
~ etleri.röe bu!mıa.n k:iiçük ca 18 -ye n ~ da Alman ilo.t- t-eldn ~en ideal ue muharebe et.me- 2 - Paıılamentıo azasına veı Jen 

artık tut.anu:raoa«1ardrr. alan 3 ~ gemi8i dab& batmalt- si, en buhranlı ve en mllSkUl za.mnnlar- ta.hsisa.t lkaklırılmışt.n". 
llı.ıl. Maeartara eh da bile panik yapma.yarak hal ve va. Fannaaonlara karşı 
~ 12 <A.A.l - Maceı' 'N- lardır- ~tin tsi12Bm ~ledi!l eek]e söre ha- 3 - Farmason memurlara l!mrşı 

rek~ edebllmeık kab !;yet.ini g&ıer- mert tedl>lr:ter alınacak ve :vü~ek 
ıneafdlır. ·--~' ,., ,.._ .. h riltbeli ımasonlax umuçni ~etler-

.Anca.it bu b....,.....,arn. rftı>".en ,ua seY-
Jediğimiz cenubi UkmYna ı;ahasında den çıkarılacaktır. 
bugUıı muharebelenn pek ziyade şid- 4 - Lejyon, g n.j'ili meşgul mınta_ 
detıenditi, Budyeni Jruvvetluınlıı u. kada mffii inkılabın en ıyi b;r işçi -
man ile Odesa aramndnki sahadan ya- si olarak kn.lırul.kta, fakat hük\ımete 
vaş yavaş geri çekilmE&re başladı ı da tn.'bi bulunmaktadn". 
artık bir emri vaki halıni alır g.bi ol- Polisin faaliyeti 
muş ve bu suretle cenubi Ukraynada5d 5 _ ...,"llsi fa.nlı.rot vnsıtnlan bı"r 
bu ha.ı:b , n&v'ama bır ~lüb harbı şek- ~ n k.;" 
ııne gimıiştir. misli a:ttırııaca . . . 
Şimdi mi.ıtt.efik kuvvetler Dinyestcr 6 - !.da.rede arutas yecilık z.hnıye-

fle Bağ arasından ;,anı Balta • Uman tini klrnıak ıve gizli cem~etlcrin faa. 
cephesi üzerinden Odcsa, Nikolayef liYetının ön.üne geçmek ıçin komi -
mUJtakalanndalti Sovyet. kuvvetlerinin eeıier -1D oıunacaba' . 
de .rlc'at.lerine m6ni olacaııt &anld.a Di.D- ., - Prefelerin ~l takvi)e 

Örs ile çekicin 
tazyikı 

DU:ar miistesaa olma.k üzere şimali 
Afrika Frans. •inıtemıdleJerJ .... ilik 
lifi g-örünen müdafaa unııu.rlanna .._ 
llktJr. Fakat kuvntıı bir lııür }"ranaız 

Yazan: &!lim Ra8fp E,,,., ve İn«iliz ihracına karşı c&s&n-ebfte _ 

V azJyetf örs ile ~ek~ arasında ııa- eelf ~~.roa- m:.ltl7,.tlnl tayfn et.. 
j llld ~tur. Maanıafih tnciU111tttn Su 

1 
. yılabllecek bir devlet nna o da riyedekl baftkdlerinl Bindi Cinin .; 

h ç şaphesız \ ichy laiikumetmin ve o- tepnU etınekrf Jhtbn:ılhı· ileri stiftftk 
:: :eraber bu hü~meıuı relsl bu- buranın müşterek midaf.:ası ldn }"raa 

Vlc taresaı. Petaiaın vaziyctidlr. SISla.n bir anl~ıya meylritiN'n Ja • 
. hy, ~lub. Fl'aOtia~m bütün ta- ponlann misaHJe şimdi Almanlar tJa 

allhudJertaın YarisWfr. EKi mi.ıttefild limali AfıikMla bir mü,tettk nıtida -
:lng-nterc lle de arası açıktır. l\latlüb faa anlao:ması vücuda g-etlnnt'k iste • 
Fransan~ ta.ahlıud.le'rtnl J't'riııe setir- mektedirler. Bu hususia ~hy ile Ber. 
melde mükellef oHlllfuna t:orc Almaa.. linin vt'V& Bullnl kmsil eden Parls 
Jarla. hoş geçinmesi bir zaruret.Ur. Bun.. teki Alman ınakamlanıun sıkı tMn&S: 
~n" kaşkalanan inı'ilWeria tırıa liiıthe. larda balmıc1aklan ı.Dr kabal etmes 
li gözlerle bakmalan ile bu ara ~k - bir ba.trikattlr. 
btmı meydana .. getiren başlıca amllJlr. Vlch,J'nln bllhasııa karsdastılı ınüt _ 

Fransa, bagankti şartlar icabı ola- lrüller lfUndan ileri grllyor: Açık bir 
rak mewa1 Ye PYri ınewul •h•ak u.. hüsnü niyet cd:ısile yapılan Lıı llirUtl 
sere W aşn klilll& tefrik eılilalştir. teklifini reddctmctıln doPr&blffteli 
Mc.wuı Fran.sanuı naerttezl Paristfr. Bo.. akıbfot.. 
rada Alınanlar hikimdir t ıal altııııJa Filhakika bu mıntaka)a ka~ bir 
::~a Prans~ ise. Mampl Pe- İngiliz hareketi vn..lmbulaok olursa, 
&arafm~aaet ettiii Vlchy laiikfimetl Almanya, Virhy'yi hundan dola11 lalç 

idare olunmaktadır. Ve Al. bir SU!'t'tle mazur r.önnlyebllir. 
llUUIY& Ue akde«ftt anlaşma clahffincle Afrika miistemlriıf'leri Ti' denh ls
lı.a"'*d :mec~etlıule IMlhlJUDalda • lf'li haJdc:ında Almanya ile anla.pa d&n. 
dır. kü mütteftke la1'$l, dünkil hasmill' lf 

Fransa harbden enel düıq-anın ikin.. btrtltl yapmış olur. Fransayı bilhusa 
el d,.reee bir mibtealelııe hnparatorlu- halli miişkiil bir vicdan mesrlesl ile 
f1I ldl. Bugün ~ne öylr.dlr. Anantan. kannlaırfıran tlnrum iste bodur. 
la bu miistemkkeler a.rasmda uzak me. Rf'I' "" kadu bu m,.m1c-'kf't Ahnarı:ra 
•leler "balanınaıa 1Mı mistemlekelc. ile ı. lılrlllt yapmıya karar VPrmlş Te 
:rin mactaraa ve muhalan..·u lıaJnmm - hıırııı lliin f'fml~" dr bu hal fı-abmda 
ela~ beflıea :aitı tqkll e~tedlr. NL mfüıtf'ttk MI' askrrl :tınreltl't lcr:L•n• 
tekım bir Alman batilu nslrnbaldutw hesaba katat'd lıadar lll"rl bil" vaı.l~ti 
beyanfle Suriyeye el ko!"" ~n~~zlrre ı d .. rnl!! pfmPmi$ffr. Rııfbnt.I sfmar .,, _ 
~~ı Fransızlar otas dört &'unluk bir rtk:ıdıı bir Alm1\n _ Franc:tz l<;hlrlUK. 
mudafaadan sonra silllılannı terke · 
mecbur olduklan ııUıııi UukJark blnnetlce, lngiJ!zlrrle Fran.cıu: • Alman 
ldbslz nl7.am amUI oldu~unıı ld: :: m~rek ~na müncer olabl. 
li,-eıı Japaa7a ile ~. lrındi Çini tçtn, Hr~_._. ..._n__,, _ ___,,.ıı.t __ .... ,._ 
herhalde 6temly~ istemlye bir paylaf- ı .. """""' .. ın DAueurJD<:Uı11• -~ .,. -

ma l•""'ı •--- •-ı b lm ı1ur ve doğnınna l iraf rtnıı-k lazımsa 
u&AJ &Uua e ... , ye 11\l'C ur o U$- " 

lardır. Hidfııclertn seyir \'f' inkişafına böyle bir 1111111dele kol.ay kolay halleclL 
g6nı ara, .ımcıı şimali Mribdakl Hr daftlanlan detfWır. Fakat harWn 
Franım müsteın~elerine scJ.mişe ben- sıeyrl iyle ~ lstflııamet almıştır ki 
z!vor Fransa için şu 'ftYR ha şelrilft bir b-
·M~liım olduğu üzere buradaki en e. rara varmak bir zaruret halini alm.P. 

hemmlyetll Fra.nsı:r. mü!deıalekeleri O ban~ yap~ua .ı\lmanyıı ya}ltıracak. 
Fas, Cezayir, Tnnustur. Atlanf.lk İİ'&e ~ ur. Çünltii, roriinU~ nuaran. onaa a 
rl d Ühl bl .. ita'"- tar pl'k beklemlY<' vakti yoktur. l\lanıf ta-

n e m m r mum uc ve as - etob'" k bili 
sud me.rketl olan Dalmr ise gml bir blrflf' senra us ae- r. 
hinterlandın garbe ııçılmtı,i bir men - < t · m b 
rezı vaziyetindedir. ~" un vr..a9ı,. Gm•p 

üçüncü Alman 
taarruzu l .._._., müteahhid % 'l,5 temın&tı ihale fiatı il.. 

• ~ edecektir. 
~---~~~ .......... hslırieııi. eünU eu.t 15 de :stıyiilaierede yeper nehrioe doinı ilerlemelde ve Wr edilecelctil'· (llqtarafı ı lnm sayflldaJ 

taraftan da :ıtan.delıls eahillne yaklaf- 8 _ Pelc ~ lıir il JIUUl n.._ Bu 98.bptw! Sovyet Mlbliti de ft2li.. 

icra Vekilleri 
Heyeti toplandı 

Ankara 12 CA.A.l - :iıcra Vekilleri 
~ bgpn aaat US '1a Bq..-i 
Dr. Refik 8ıQıdlımm ~nele tap. 
lan.ınJ4t!r. 

Afyo v·ı A ~·· --- d88> ıt. n ı ay~-.--------
tıırus Palı Z&rf usullle eksiltmeye ton • 

~ı ~ =;~ ~~::esı :mali-==~~-- ııM>H lira S3 
a..~ - lbaıe 15 u e ç a.rılnıışt.n-. ~nıdan Ytnidell 
,._. lıtaa -.ustoa.Mı tarih.ne nı~ Cuma . 

l - 11 &.mıda top!anacak nafıa komisyonund gilnU saat 15 de ,~e' 
a _ UYttkat tem!nat 1499 lira 

72 
k a YaPılac:ı.ktır. 

~e. ~· ~ hulAsaı keşif Vahidi fiyat bouruştur. 
111etı ~ 'IlQU'lık fı'.eri eeneı .şartn rdurosu umumi, husuaı ımını f&l't
a.~. - btek}llafla JD.fidtirltlğ(lnde gc::· eksiltme şartnamesi, mukavele &'-
_... tibı 1 olanlar bu 1 veya almabiltr. 
~ltrdır ftnden Cll az Ü şe girmek ü:ııere alacakları eıhlivet veslbJan içlD 

, . c riln evveline kadar yfla)'ete mar..c.aua "9ib aıa.. 
~tt 111bıakaa . 
"-r ~~ •1a iftiralı: iqin ~- v.tlcul " ml.lftlkb& ı.-tna&1 ııaYI 
~~ arını YUkarAa ,....ıan seıa .. ....., '*' ...a enıııaı. b-
~~~=inde ıcomiQ'on rwWii1JM ,_el..S Y_. ..,... De sin-
~~- (15332) 

Belediyesi llanları 

tıt temi ----.:..:..· 
:ıı okUlunuıı yıllık. lhtlYacı içbı aıı-

46,89 Konservatuar ya setee 
nacak muhtellft ~.!~un yı1İı.1t ihtiyacı için alı

l&,70 Konae.rn\uar ya ı uıa.~ 
nacak makarna. n.fşalltk, un, 1>lrlncunu ve ~lı:~ı

·'1.93 Kooaerysı.tuar )'atı oıku)unUll yıllık lhtıYacı _. 
nacak zeytinYaiı. sabOO ve ııoda. 

14.215 ltonaeı-Yatvw yatı <*ulunun yıllıık lhtıya.cı icin alı-
nacak 500 k1Io eüt ve 300 kilo yoiurt. 

1 118,18 Konaervatuar ,.tı okulunun yıllık lhti:JW için • ı.. 
nacak Mde :rai' tere:vai'ı ~az Te ta.şar pt'Y?rlr. 

ııuo Kon.ııerratuar 1~ okulunun yı1111c thti)'acı için alı-
Dac:M :ısoo kilo ~ eıU. . • 

41,~ PaUh hayvan hastanesi w ...... t nıt.rın«Jerı iCiD 
leo.11 alınacaıc eca ve ıevıwam. . 

I0,80 Temisıik amele&inhı 11ıcıeleri ~ abnacek il80 tilo 

~'1. ~ P&Wes ve 3000 ikilo aotan. 
'"'tııı aııno!tıri ile Dk: teminat milıJt,arları ymanda ya&llı muhtaif me
..... - •e ~ tla!re 8'Vrı ayn açık elaıiltme"8 b>Duluauştur. Şart.oameleıi 
~"'-it tU:ııu eı•ı nıUdtıritltü kaleminde (6rii~Wr. :thale 26/8/Hl Pa -
'-ııe ~ lllLa.t. l4 de Da.imi Encümende yaınıscatır. Tallblerln il~ teml-

l'Cbk(ı °Vl!ya nıeıttublan ve 941 yılma aid Ticaret odUl vesiblarile 
~ ~ saatte Dalını Erıctımende bulunmaları. '6H5> 

nıaktadırlar. Alman hava kuvvetleri, eeelttiJ' yeti a.ydmla1muıalctadır. 
her tarana olduAu .7i.bi bu ta.Jtib mu. ıedi1 ~nomilt ~lA.t. muva.Jtkat Wblnr 
ııarebelerlne de çok müessir bir surette 9 -:. tadil oıunac.aktu'. Cenab h~tmm ~ Ülle-
ifPJrak etmektedirler. Daha a.mler~ ııt.atüsU f8f9 terH&I deli...,.. _ rine ~ 11e Mman mehalıli tu iL 
evvel. Dl.ııyeper nehri tme:rinde Ye Ki- JO - cl.LMan ileri .ıimıelttediırler: 
yef!IJ oemıb ethet.inde bulunan; t.'r· 8l7MI llClaW ...... Mmanlaı- ctt,ıorıar ld: •CeJ>henln 
Jr;ad'. ~· Dtııyeprop f'kl - .P'eilftt.ın mea'ıılJeriDln nuı.. orta hmıı olan 8molenatte muha -
ıibt en mühim ıreçid fdıirlerJ~d- ıı . i ıriJl"atil~rmek m:ılaıa re'be kazanılnuştı.r. Şimdi sıra cenub 
k(ll>rWerl tahribe ve bu suretJ~sme ~ ,_ - mınt.aıka.sı.na. ceJıın~r. Buradaki ha. 

enl ord'ula.nnın otnyeper ..,. • cf!le '* ..,._. aıdaı""" ~ kurula.. 
~· ti lesin· daha da ~ı:ıoe- eak w bu JııonRy, 16 İlkı.etr'iDe kadar relcAt çok ehe~etil se.yllmakta -
te - eıır:iıllmllr· radaki ıaAJ'81&la telclJile".ni bildarecektir. du ve kat'i neticeye gırınif bulun • 

· --... rJıc·aı. .b\1111.-ı y,.. uı - Bütün nazırlar Te yiiksck ml!-ktadır.> 
l)ill~ -- N~-' JIUl1 Tn..:ııraı . bu idd' ,,_A_ 

------------------------Mu ğ] ada bir otel ve 
8 dükkan yandı 

Mutta, 12 <A.A.> - DUn gece saat 
dört buQUkta Xö.veeğ!z ça~ında bir 
otelden çıkan yangın sonunda otel iJe 
bir kahve, diz düklin ve bir ev 7AD
mıştır. 

iN ~ 0...- .,. , 
1 

u;m b\1 .oa devlet mem\D'ları, mareşal Petaine ...._,. e.r ı8e •aır& .......... ıJ'Ul'-
lrr 1.,.... B :1 ~ dU.UDdüJ"dCO _..taıt yemini edecektir. lar, d~ar tJ: yapmış buiuırıma.ktadırlar. Lo:odra 
~bJJ,.!.,.ur. ...UG. 8CJ1111et.ler.D Amiral Darlan c.Aılmanlar 8moleMkıte Jcaanama _ radı)uwıun 'Verdiği bir habere göre 
~ deaia ~eri OstUn- dık:arı ıÇi.n cenuba dönmü.şlerdfr. E.. Alman kuvvetleri Nilcolayef'e 30 ki 
dür. onenıanu ~ bırltaç Vicby 12 <A.A..> - Resmen blkif_ ğıer kauJlllmı§ <Üıcydl, M<ıclawayn Jonet.re ıınaa.feye kadar yak.in,.,..,,.., : 
küçük den.lılaltı cemiSI lle bazı hücum radiğlne göre başvekil muavını ve dDğr 1 ..... oy 
boU&nDda1l ba$a .ienız Jwvvetlerı ol- harlc(ve nazırı amh'al Darlan, milll u harekMa devam edilmıŞ ola - a.nh-r. 
--"'•'"' lıbi Rumen de.ora kuvvetleri de ~~ ...... ! - ta cd •-• ca~tu Bf:l'flne drc 
:;::""~ bk derecede değildır ve m"""' aa naear.~ına ~ı.rı ıuuJŞ - Ingillzler lbu iddia!larına. r~en Bertin rad1(16U ise, Uk.raynada 901' 
""""'et KaradeniE tilosunu.-ı cıa Alman tir. RUS!ann oenubdaitt vazıyetJerini na • büyük lb'r takl> muharebesi ce-an 
uv·~ Yeni tayialer z.lk - ._,, 
t.a:warelennden başka bır korkusu Vıehy l.2 CA.A) Başvekalet <kıY. gormektcdililer. (Radyo gazetem) etme!ktedir. Bu muharebe 0 kadar •il. 
yc!ttur. anun için mareşal Budy.Jll, Nlkolayef 6nünıJe ratle f.n.kşat etrncitt.edır ki Alnuuı 
Qıcle&a saila.sınıla ~ vazıyett.e ita- let sekreteri M. Henry Moysset ıve Gelen haber:lerden anl~ıldığına gö orduları her ısaaıt Kara.den·z sahllie _ 
lan ııruvvetJerlnden bir kısmını vapur. istihbarat ve propaganda genel sek- re Almanlar Ode.sa ve NiXobyef'i e1ıe rine biraz daha yaklaşnakt:ıdırlar 
larla QıdeSanın 145 kilometre şarkında- reteri M. Lucien Romier, de'\"lct nn. geçımıek lçın çok süratu bır ham.le d:cyor. (Rad:yo gazetesi) 
ti n·nyeıper nehri man~ma nalcle te- zıriJiına ~in edamiş-ve propaganda -==::;;;.;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;i~:;;;;;;. 
eebbfis ctmlştır. Anca.k bu teşet>büalln ve istll'Uraıt. genel sek.ret.erl~ıne baş lf 
Alman ~ arelerl tarafından ~eşte- vekilet genel setret.eri M. Pauı Ma. 
dildiği ve lıki glln oldutu Pazar günü rion getiriıJrniŞtir. 
bu havalide cem'an 8800 ton hac 
minde beŞ Scwyeı w.ptıru ile ayrıca 

10 000 ıt.on hacminde d.ğer büYüit b'r 
~et vapurunuc ba•ırıtdığı Alman 
:t:a.ynel!:lanndlMl bikl irı~ktedir. 
~1 Budyenl, sıkt'1k Ya&i,.ete 

düşen ordulannın cenub ltana.dını 
ınümJıılin meı1fiJe u -.yfatla Dlnye
per ~rislne çelanete n..uvaffak olabi. 
ıecek tni? Harl>. hiç. haıt.ır ve hayale 
eı1Jnl1Sl ~ dolu oldutu lç.n 

Çunking şehrine 
4 gün, 4 gece hava 

akını yapıldı 

Sabahtan Sabalıa: 

Birlik içinde 
bozuk ruhlar 

bu tedbirlere itaat etliyQI', 811 da pek 
tabiidir. Çünku Türk mUleU mcmle _ 
ket davasuada tam fedakarlık timsa
lidir. 

Ba sükfrn Ye emnint hanunızı d&l
aıdandzran ufal: iefek•lbııür hWI • 
eelerl vardı.r ki DHS"alJeri ruhaa Tiirk 
obnıyıuı ----. iahla.v eder BL 

Bir cliisiiDe u niifuslu. fakat Jiik- .__ MuseYi vataM=ı•arıa bsao 
ilde mcdeniyeUi me.mletet hartt ka- hllliları bu umıuni abcu&"ı bozmak.! 
sırıası içinde kavrulup dDn1Yor, ya. d~yam. edi7or. Kilç1ik 4 erbabından 
nm düzüne ~ nüfusl• Ye Wtia •e. lıayüt mikyasta muamele 7lıP&n rır. 
dealyeW millet de moUak bir 6löın, ~ kadar fasla b·aanç lvrsı rL 
dirim davası içinde pençe pen~ rüyorm ki mahkemeJerJ iwaJ edip 
ıebnltAenllr. Anla üç kıt'ası barb fa- dııruyor. Meşru kuaııc her \•atancıa.. pn il.aldadır. Fakai kan .. _ menet.. 
cialannt tatmıştır ve bu hallenin na. titl fazla k~ wtmıma ınabkemıe-
sıl ve ne saman biteeetl ele meçhul- ye TiriJmen.bı bir f'.rma -- __ _ ~~e.r 

Hasan 

~ b\1SUl&a şimdiden kat'! bir ,,ey s~
~eımeyis.. Fakat. mUttefrk orduları 
bat1turnaod&Dlıtınm, BudyeDi kuvvEt
lerini Diny-eper ııaroında tam mana. 
sile ~aıı.ll muvaffa.!ı: olama1.sa 

• ÇeıfkasıslY mıntatasından Dtnyeperln 
IJ&l'k clhetlne aeçlrece ı serı teşekkül
lerle bu harekeıı Dlnyeperın ötesinde 
de tahaldkuk cttırmeğe devam etmesi 
ihUma.li fazladır. 

Cunıldng, 12 <A.A.J - Bu hafta &O

nunda Qunking şimdi.ve kadar yftpılan 
hava Ooım>ardımanlarının en şiddetli
sine maruz kalmıştır. Cmna sabfthı 
başlıyan al.tınlara 400 kadar Japon tay. 
ya~nln ~rt* ettitl ve 3000 kadar 
bmnb8nm atıldığı tahmin edilmekte
dir. Ya.lııız Pazartesi gilnU öğleden 
sonra ku;a bir milddet mlistesna olmak 
üzere aat111lar 4 gün 4 gece sünn~. ----
Fransadaki Almanlar 

şark cephesine 
gönderiliyorlarmış 

dir. • ....... -
bir til~r lfin ne ka41ar yfi& bar. 

Bu karanlık içinde Tiirklye, bir t1C1 eldaiıma tipile edlJenaes. Deıael 
İll&'iliz ıazetesinln ya:ı.dıtı clbl ışıL olgyor iki ~ hını onları lıu Mt. 
lannı söod11rmeden rahat 'ft mes'ud bar Te haysiyet mefhumuna ~ 
~ıyan yegane meınJekettir. Biz ba bırakacak kadar tuvvetlldfr. 0n
saadetl harbin •sıı•daıılıerl tuttuta- lfin olacak ki adli tedbirlere .,._. 
muz sisteme, yani l\lilli $efoı ctca - hareke~n ziyade her ~11i vatan
fında. tilldleııerdı: bir eHmiz ııllihta, dasın harmete mecbur oldup 0 (mlL 
blr elimb: sapaııda çalışmak prensi • li nhdet) davasına fhaneı ~ 
bine borçluyuz ve banda seb:ıt cdiye. 1* ihtlki.r aenııu i~lemckiea it..._ 
r-. lerinl alamıyorlar. Bftt<-1 b11 barekeL 

... nı,re hep 
'1mıda acWr1 

Yalms Budyeni orduları aded ve sôJlıh 
;ilb&rlle za~ müttefı.!c OrCulardan ÜS
WndQ. Şimdı b'Jyti'.ı. ihtJyat Jruvvt>tıe
?'ile takv;ye ed lm!:"k () olduğu üa mel. 
huz olmasma. g ore ugrndun za.y ata 
ratmen bu t.istilnlüğil bır df>receye k~ 
dar muhafaza «leb lmek e oldu •u ha. 
tara ge'ı>bllir ve nihayet tş•e bu Us•Un-

Ha&i.ll Bey - Mu,;,;a.- ltıılcttir, nnı bu in ;..ın ve s!llı.h tolk-
:rese ko~· olsun dcycı 11 ıdur, ki kend sin\, bu ün k rŞ1Slna 
Serııldcki Y~ resim. J dilcJ1miş olan b~ tik !e lı.ke-tten blnnlsbn 
ıert .ıoka.ktalı:i ha.k!klle- hafıf bir aırettc kur'..armak.ta brlkl bir 
rlnden daha ucuz... Amil oElıiltr. BMalıım. Jt. D. 

Londra, 12 <A.A.> - Fransız hudu.. 
dundan gelen haberlere göre BordeauJ> 
şımdl ts.mamılc İtalyanlar tarafından 
f.<iıgal edilmlşUr. son kalan Alınanlar 
da Sovyet c::pheslne gttmişlc.rdir. Al
manlar tam teçhlz:ı.tlıırilc Parisi de 
terlretmekte ise1'er de atılıı.cakları mü.s. 
taJ..."bel maceraya &:arşı bll.)Uk bir şevtr 

161t.ermemekt.edirlıer. 

Yalnız laub laaliala 7anıutı mab. J Jer 7.:ıbıta ve adliyeyi ml'$KU1 eclen 1Nl
rmniyetler 11c mecourı)ctler vardır kıl slt bir hlc!l9e detil. ltotrmlan dofnQ'a 
bwılara da ayal valıdeL ve enuıiJetle ahta.ki bir menuc1ur ki iatlne ıreeU -
batla.ruyonız. llükümct ihtiyaca. g(ire mesl daha zecri tedbirlere lhtblt 
vaktinde ~dlılrler alat>ak. hayal a- gösterecektir. 
henıfnl bozmamafa pyr~ ederkea /Jl. I C I • J 
:millet de tam b1' eınn17et ve feraraUe ~ ... ~~ ıshıo 
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53 üncü ders 
Lesson ~ ifty - lhr ae 

E.xeTcua ITom 
Füty- two 

E.xeTci.e 1: 

La.on 

1. nıe boıY uı eo lll ttıat ne ia in bed. 
2. l1lel>' olııeep ıJıe house ,jQ quıet that 

nıo eoWld comee to hJ& eara. 
3. The bed ıS 80 ahort that hia feet 

are over the edge. 
4. .ı.ne ıbu<*ıe la 80 full Ulat t.be 

watıer ıoes on t.he noor. 
6. The w•ter ln tıbe teWe ıa ao bot 

tllat l 16 boıl ng. 

E.xerci.e il: 
1. Becauee, it he does not, he wnı 

oat I« tıo tlhe town before n1ırht. - Ume. 
2. kı the mıddle of tbe day. 
3. In a uain. 
4. She ha8 a di8eaae of the throat. 
S. He wlll ııve bet' news llıbout üıe 

fuıib'. 

V ocabalary: 
band (bend) bal: bando. 
cord Oııord> ip. 
Jeather CJ.Edıar> - k&ele, deri. 
lift mm taldınnat: uane6r. 
.. (J.Uıt) = lt8te. 
:ıooee oum> -= cevfeic. 

Dişlere hayat verir. 
..-•ANCAK:-• 

Her aabal., öil~ ue alı
"""' her yemelrten 80nra 
matlalıa lırçalamalı f'ITl
tu. Ba aMılii fQflfladan, 
.... taW"' bir metodla 
taltib edenlerin diıleri 

milrroblartlan, ha•talılr
lardan mııhalaa edilmit 
olar, palanmaktan 11• 
Prümelrten Aurtalur. Her 

ıparcel (pA.rel) paket. 
roll <rOul> - yuvarlanma: top; 111- zaman temiz, PaTlak oe 

Ya1'laıııDM. riul olaTak hala. 
41ıan <den> = dm... dan... Cmutaye

eede kullanmr. Bu ev ,u evden daha 
IJıüyüktür gibi.) 

tight ( t.A,yt> = ıatı. 
boxes CbOkııeZ) kutular. 
lem cıes> = daha az. 
leut < Clİi&t> = en az. 
more <mOar> daha çok. 
moet <mOuı!lt> = en ook. 
T e1d OM tramlation: 
'Dıe bo3 telltes • bit of "paper and 

makea a lllt of ıtlıe thinl8 he wlll take 
wMlı blm OD t0e joumey, Be hu 
Cbree boMI of dilferent aiRa. 

ile aabah, öğle oe alıf'D'I 
her yemelcten .anTa Biintle 

3 dela 
Eczanelerle bllylk ıtriyat 
mağoılannda bulunur. 

'11ıe blaclc box hu more ıı.pace ia 1t 
tıbaD ıhıe whUe box. Si7ah ıwt.unun 
ıçtndebeyubtudakinden daha çok yer •-=-------==--===-= 
nıdlr. kelimelerini ~uz: 

Tbe brown boz lal the 1D08t apMe. ı. Tbe lkJo of an orange Ls -
Sn senit olan <lçlDde m oot yer olaD> bitter 1t*1 any other part of it. 
kalrte renci kutudur. 2. The ak" nf an oranse t• ~ -

'lbe black box hu ıe.. apace tb&D bitter paıt of it. • • ' · • 
b brown box. but tbe white box baa 3. The SOU1 d ot an lnsect ia -
4be ıeut ıpace. Siyah ıwtuda kahve loud ıtban Uhe sound of thunder. 
rensi lılıtudan daha aa 1er vardır. Pa- 4. Nirht Ume la the - warm JJ&rt 
tat en as 7er olan be'JU kutudur. of tbe day. 

The wtıltıe boX .a nam>•· The blaek s. The moon stves - lcht tııan 
boz il ıem n&n'OW. The bl'OWD box il .tile sun. 
tile ıeaat narrow. 8. The moon ıivea - Uıht than 

The blıac1t bO:ıt lıl more ruıı Uıan the anY tııtar. 
wbite boX, bUt tbe brown box il the ExercİN il. - An.weT the-
mııı.t full When all tile boxes are ..1.. . ıuı1 be bu no place Uı u qaeRıona: 
omnpletelJ • <Bu suallere cevab verınııl. 
UMID tor a coat and ahlrt. 

Be aııı*es a roll ot hla coat a.nd 1. Whlch box has the most gpace? 
puıtıs a band round it. 2. Prom wha.t is the band of lea ht-r 

'lbe band ı.s of lea.ther. The leather cut? 
.. flODl ttıe akın of a oow. The band 3. Whloh box has the Ieast ~ce? 
il ıooee He Htuı tile roll and the coat 4. Whlcıh has IT'ore şpace the \l:hlte 
comes out. He pulla tile band and box or the brown box? 
mtı1tes ıt t gbt, He pubs the &hlrt 1n S. What does the boy put round the 
.ame brown paper and makes a parcel. parcel? 
Be puta • cord rouruı the parceı and Açık muhabere 
makes a tllht 1rnot. 

ExeTcİ•e l. - Put in ( more, 
mod, le••, lea•t) in the ıpa • 
ce•: 

cBlr o11tuyucu11 mzas le mekıtub :va
zım ~"Ucumuza: 

tngıı zce dereleri ıcın nert stlrdiltü
ntrz mevzu hao~ında g5rfü:mek üzere 
ma.tbaamıza gebnenlzi rica ederiz. Boş y r ere emore. nıost. leas. l"asO 

~~~·~~-~-~-~~ 

Toprak mahsu1leri ofisi 1stanbul şubesıinden 
Mtlterelm daktilo aranıyor 
~ aaı-.. aervlaimi7Jde çalı.ştuılma.k üzere İngUi'IJCe ve Fra.nsızca 11-

sanlari.le muhabereJ19 muktedır ve bu muhabera.t.ı bımat maıttnede sürat. 
Je y zabllecek bir' maıercım daktilo bıeyan alınacaktır. Ta.h.&11 derecesı
ne ve kab yet ne eore 120 lıraya kadar aylık ücret ver ebilecektlr. Bu 
ter h cila ın miiııl>lt evrakla.rını blr dlle'k.çe.Ye ıra.ptederelt şube 
müdurıyetlne müracaa.tJ.an. c696h 

SON POS.TA 

~-ETiBANK--... 
Umum Müdürlüğünden: 

MUHTEREM KOK VE KOMOR MÜŞTERiLERiNE 
Alelumum mahrukat iılerile iştigal 

etmek üzere hükmi şahsiyetli 

TÜRKiYE KÖMÜR 
SATIŞ ve TEVZi MüESSESESi 
T~l ~it bulundu~ndan, ve kok ve kömür aatıt
~ ~t~u mueıae.eye tevdı olunduiundan, mübayaat it
len ıçın muhterem halkımızın bundan böyle Eti Bank 
U~um Müdürlüğüne müracaat etmiyerek doirudan 
do&'l'UY• telefon numaralan aıaiıda yazılı müesseseye 
müracaat etmeleri billıasaa rica olunur. 

MüeHe.e Müdürü 3909 
>> Müdür muavini 1952 

Satıt itleri 2012 
Sabt irt:bat bürosu 2668 

lstanbul Levazım AmirliQindan Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı lllnları 

Aeatıda :vazıh mendın kapalı sama elııııütmeıert 1191941 ııunu htzaıann. 
da yazılı -..tıerde Karalcöaede uı1cer1 •tm alma tıomillJonunda yapılacak.. 
tır. TalJblerin kanun! vesikalarile teklif ~lannı ihale aatlerinıden bir 
eaa.t eVVoel ~· vermeleri. E\\>af ve eaırtnamelerl komlayooda gorWllr. 

Cinai Mr.t arı Tut..n Temına.tı İhale saat1 
kılo lira Ura 

Pirinç. 
Kıuru ıasu11ıe. 
Buteur. 

8M60 
73.800 
89,460 

38,022,50 
22,HO 
20,128.SO 

2851.54 16 
1660.50 16 
1509,M l'i 

(871-6978) 

** Kbr isdhltim taburunun kuliandığı haıt>i)'e ~t malıl>uzlanndan 
86M 88NÜl makb\E\m blrincl ve ~ol nü.sbalan açık olarak sayı edll-
ditindıen chiümü olmadığı lr&n olUDIM' (867.6974) •• 

Asker yemeli ~ek üzere ü<"retli üç atÇı h12met.e a.lınaca.kıtır. Ta.-
llbleran evraıkı müıııblteil.erıle bldikte 18/81941 Pazar.test günu saat 16 da 
Bfübe ballı Arnav00ıköyündl'4ti askeri satın alma ·~onuna müra. 
caat.lan. Şart.la.n tat. Lv. Amirllli aatm alma mnisfonu:n.da göriileb&r. 

(861-6968) 

** 10.000 kilo sade yatı alma.caktır. Pasulüh etalltmelt 18/8/Ml Pa. 
mut.esi gi)ntl .saat 16 da Mayırda aatert sabo alma IDıımlsyonunda ya. 
pileA:Ktlr. Ta.lmıJn bedeli 16.000 :ıtra bt1 teminatı MOO liradır. Talible. 
r1n belli T~te mm.ı.yan:a gelmeleri. (1!19S.e8'J0) 

** Muhtelif ndıOlya.t yaptırllacak'Uır. Aç* ebıUtmeeıi 1818/Kl Pertenlbe 
gilnli -.at 11 de Çanakttalede askeri aatm alma lrıomi!ılrOOunda yçı.. 
lacalct.ır. Tahin n bedela 5000 .iıra ilk teminatı S'J5 lara.dlr. Tallblerlıı belli 
Taokitte ~ gelmeleri. <8411.erıtn 

** 8588 ton odun ahna.cakt.ır. iKt.palı sarilla elmltmeai 18/3/Ml Pazartesi 
günü ııaat n de Bü;yii)açekmece Karaapç köyünde askeri satın alına to
miSy'OOunda yapılaca.kt.ıır. Beher krcsunun tahmin bedeli bır kuruş 75 
sanım i1:k t.emmat.ı 11.245 liradır. T li>lerın kanuni vesikalarae teklif 
meıctublannı iba1e saatinden b:r saat evvel mmlsyona verme·eri. 

c801.6602> •• "6ClO çift er fotini aıuıacaktır. Ka.p h zarna ekamlrnmi 22/ 8/941 Cuma 
günü saat 16 da Mfnifonda askeri •atm alma ltomis,y<ıllunıdıa yapılaca.le.. 
tır. Tallmln beıdeii 26.000 Ura, Uk tenwıatı 18'15 Indır. Talibleran kanu. 
nl ves!ka.la.rile tekM meıctublarını ih.ı. e saaıt.inden bk' saa.t evvel .kom.is. 

)"l)Il41 vermeleri. (799) <fiOO> , ı 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 
15/ Atustos/9ll cama gün il saat 14.30 da pamrhkla elcs'1trnesı yapı.. 

Iacatı gautelerle lfln edinti.!} olan 80.000 metre amenka.n bezinin eklslt-
:ınesı görOOen ınzu.ma binaen durduru mU§tur. c6919> 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığ'ından 

Benzin Alınacak 
el* 1ı1ıttıvacı ıc·n azı 

ı. - Havacılık dairesi motörhl va.sı~ .en eımutm " ko uı 
50.000, çotu 75 000 Ut.re dökme beozln, ııapalı •rf .-uıue ey~ n • 

m~ur. Muhamm bedeli v.,kkat temın&tı 1473 lira 75 kw·u.s ur 
3. = E1aı ltmes1en25 8 94119~ ,unu sa.M 15 de Tlll'k Hava Kurum.u 

genel mel'kerı blnaaında yapılacaktır. 
4. - :fstet:Uler lüzumlu ve6llta ve teıntnatı&nnı havi bıpah ve mUhUrlU 

zarflarını saat 14 de kad&r kODliQ'Ona verm lidırler. c6767t 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdürlüğünden 

li ol n 
,...,ıa•-..o- ~-- Muhammen bedeli (36.520) Ura olan 26 kalem muht.elıf !okomotıf ve 

ı1 _ Keşif bedeh 1082 ra. a 'UYo --, .....-eket daire8' bmasuıın hs. rııcen ya badana ve tam ratı ifi açık e!ra itme u.uuıe ihale edaecetıtir. Adi 6ıteş tutıaları 23 9 ı!>il Salı gunü .saat 15 te kapalı zart usulü ne 

2 
_ E~tıme 

21 3 
941 perşembe gunü saat 10 da Metro hanının bi. A.nkarada İdare binasında sa.tın alınacaktır. 

rincl katında ya.pı.:acQktır. Bu ışe girmek 1stiyenlerln (2.739) lıralık muvakkat temınat ae anu-
a Muvaldtat temınat Sl.15 ııradır. nun tayin ettiği vesikaları ve telCllflerinl ayna gün aaa.ı 14 de kadar 

4 
_ İ.stet!Ulerln pacasız ola.ralt verilmekte olan ŞLl'tnıamelerl leftDIL. x~on Rei.sllğıne vermeleri lazımdır . 

... _ !mal ._ft~ • vesikaları ve mu.vakıkat teminatları ile aln edL. Şart.nameler 0180) kuruşa Ankara ve Ha.~arpaşa veznelerinde Atıl.. 
u.u a an ve ~unı lar c6704> __ .._._ ... _ ("""'l) 

len ilin ve saatte komlsifon.da. kazu-~b;ulİİunıniİİİİİİaİİİİİİ
1
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1
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RAIJiD RIZA TİYATROSU 
Bu ak.tam BtııYiiııdıere Beya21>aıitta 

- Ben llpünüııı - Kmıedi 3 perde 
Halide ~ birlikte 

VmA.D t1R1"t 
Yaz Uıım•11eri 

8u ak.fam Yakacık ~ 
KAMUN 

• • • 
US'ii' ANllUL AMERiKAN KOll..IJD 

A•erllıll lhı "-'eti ~ ••hrt ll~e! S MI 
1( 1 Z il( 1 S M 1 : ArıııvatkOJ, Tel. 31.18t ~ Me1ı. Tel. ı ER it E it it 1 

l[ISlıtl· ~i:SE K~SBI 
ıınıflan Ticaret derılen, Almanca Ye Fransızca kurlan. 

' Elektrik, makina, nafia mUhandisliGi 

Mu-·HEND.IS KISMI: mezunlan 3458 sayılı milhendislik kanunu hüküm-
lerinden istifade ederler. 

DBBILBBI 25 BTLGL PDŞEMBI SABABI BAŞL~~C:AKTIB. 
Yu tatili zarhnda Pazartesi ve Perşembe runlen ıaat 9 dan 

Kayıt gilnlerl: ıı ye kadar, 8 EyUilden itibaren hergüa 

ENi LEYLi TALEBE iÇiN YER YOKTUR. 

ORTA 
İngilizce ihzari 

Leyli Tıp Talebe Yurdu 
Mfldtlrlftğflnden 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 
'Oniverslte talim ta.buru tamp& ıc>/8/'Ml gilntl bqlamlf bulunacı .. 

dan kampa ift.lrak etmek meaburiyet.inde olua> taW münasebetıle 
İat&nbulda ve memleketlerinde mesun bulunan leyıt tab talebe Ylll..ııı 
ınenaub talebeler kampa lşıtiralc etmek bere müata.celen İstanbul& 
det ve kampa kayıd olunmak üzere talim taburu mnutanlıtına 111 
caat edeoetıerdlr. Kampa b.;yıd olmak 111/8/Ml ıliııünde baflt.JIP 
8/941 günll hJtam bulacalc ft bu t.a.rihten aonra ıelenler kampa 
dlkni11Cek~rdir. Kampa i§tirü edecek )'UM talebelerinin t.talıcla 
alı tartlara unun olsra.k tabura müracaat etmeleri ve bu taıUara 
gun ohnıyanılann kampa kabul edilml~kleri elwnın>yet.le ı.ıt.n o 

. . ..... 
ı - üru-.erııılıte hiivi,et varak:UI 
~ -Aekeri .... 
3 - Saçle.r 3 numara ile kesllmif olacal: 

Kızılay Umumi Merkezinden 
KARYOLA ALINACAB 
Cemiyet mlleaeael6t1 ihtiyacı lıçın bin aded karyola. aıınaca 

1 - TesUm müddete bir aydır Mallar Cemiyet.in Etımestut 

yonunda merkez ~mbarmcla tealim a:ıınacaktııı-. 

2 - Yüz adcdden fazla olmak uydae parti teklifierl de 
edilir. 

3 - Bir nilmune ile fıat.ının 15 AtuRoıs 1Ml tarihine kadar 
rada Ye1149hirde Kızılay Ummnt Merkezine gönderilmesi. 

T opkapı Mal tepesindeki Sabnalma 
Komisyonundan 

ı. - 7000 adet kadana ve 28000 adet yerli hayvanat lçln 
Iıtı Te sapı alınacaktır. Tutarı 28140 liradır. 

2. - Şartname, evsaf ve nümunelert Topkapı _ Mal~pe aatert 
alma komlsyoounda görüleblllr. 

3. - İbalea1 18/8/Sil Puarteal günll .saat 11 dıe !tomiByon 
yapılaca kır. 

4. - Euat.me kapalı zarf u.sulile yapılacaktır. 
5. - Muvakkat t.emınat 2110 Ura SO k:W'Uftur. 
t. - Teklif mektublan 18/8/Kl Paarte.at ıüntl aaaı 10 na taclaf' 
:~ ka 'sronuaa "1'ilmit olacattu. Geç kalan mektublar 

7. - Şartnamenin t . neft maddesinde ~ wı>•ıar muvatkal 
nııtm konduğu zarf içlerine konulmU§ ola.caktır. 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonund 
96 N<>. :u illn: Yeş.1 merclınetiıı teıWB çı.n.11• 1q>ta.n azaml 

17,5 ve perakende aa.m1 • .atıf flatı JO kuınlltur. c8880> 


