
" HALKIN GÖZO 

HAL K I N K ULAGI .. 

HA LKI N DiLi 

Sene 12 - No. 3952 

Bu sabahki 

---~---811 sababkl 
Alman 
tebllitl 

Şark cephesinde 
çember tamamlandı -
~'Şimdiye kadar 7 Rus 
fırkası imha edildi,, 
Berım, 1. <Radyo) - Alınan baş.. 

ltwnandanlığı tebliği: 
Şftn.aı cephesıncte Alman kuvvetleri 

R ua fırkalaruıa !.afA>Llc ettikleri çemberi 
::ırıanıtamışıardır. Şımdlye kadar yedi 
B::ı fırkası tamamUe lmha. edilmiştir. 
ran elınrce ealr alınmıştır. Ele geçen hart> 

a 1 Dıilhinıdt r. 
ku~~~ın. ı . CR.adyoı - Alman baş. 

~ ..... ıdan1ttının tebliği: 
h~enub cephesinde Alman kı!.aatı mü
ler v~enı &Mıra ınen;ılerinl işgal etmiş.. 
d şarta dotru llerı hareketlerine 

evama başlamışlardır 
8ıno1e.nsk il . 

er~lnd" bulunan Rus ha. 
::eY<ianıan 3id:fetlı bir su rette bom- ı 
luna::~tUnedllmiş, bu meydanlat"da bu
must tayY.ıreler tahrib olun-ur. 

••sab8hkl 

Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 1 AliUSTOS 1941 ldal'e itleri telefon•J: 20203 

Baz denizi 
tlzerlnde 
bir bava 

harbi olda 
İngilizler Petsamo 
ve Kirkenes liman
larını bombaladılar 

Bir harb ve 4 iaşe 
gemisine tam 

isabetler kaydedildi 

/ngilizler 16 tayyare zayi et -
tiklerini, Almanlar iu 23 

tayyare düfiirdülılerini 
bildiriyorlar 

Almanlar Akdenizden hava 
kuvvetlerini çekiyorlar mı? 

Londra 31 CA.A.> - Bahriye neza
retinin tebliti: 

Doruı.nmaya mensub tayyareler şl • 
mali İskandinavyadaki Kirkenes ve 
PelBamo llmanların:la bulunan Al -

[Devamı 5 inci S&)'fada] 

Fiatı S kurut , ............................................ ~ 
~urih membalarına 
~göre Rus seferinin 
sAlmanyada akisleri 

Halk zaferin 
muhakkak olduğu = 

. kanaatini terketmi~ 
: c 
: c 
E [Halk çevirme harekabnın 5 
i neticeıi hakkında vadedi- : 
~ len haberleri «büyük bir 
· merak ve endite ilen i 
~ beklemektedir 1 
: . 
: Zünh 31 (A.A.l - Dienst <>us 

oeut.schıland ga?.eteainin Berlın 

m uhabiri 'Yazıyor: ı 
Alman halkı, harb muhabirle -

ri ve filmler vasıtaslle RtıB aefe. 
;rinın ciddiyeUnden haberdar e
dllmiştdr. 

Halk, zaferin muhakkak oldu -
t una dair ka.naatini terketmiŞ -
t ir. Şimdi Qevırme ıı.arekAtının ne
ticesi hakkında viı.dedılen haber- i 
leri cbüyük bir m erak ve hattl 5 
endişe ile> beklemektedir. i 

Dienat Ous Deu t.schland gar.e • i 
tıeJıi, Rus mukavemetinl yeni bir ! 

(Devamı 5 iaal ..,.,...] i 

'-····························-·········-· .. ·--' 
Şarlr cephesinde çelilrlırtına.ı: Tanlrlar -.ımla malıarebe . Dnn iki m nh tekir tevkif 

SovyeOere \!Alman tebliği! BlganlstaD dildi iki tanesi de O O 
gire lıarb "Alman teşekkülleri ve İrada e ' . C rm 
vazı1et1 Ukraynada düşma- AJ•aDlar meşhnd halınde yakalandı 

nın ric'at hatlarının "Almanlar bazı -
Sovret 
tebUitl 

.,.... ~~~FHMW'lll!Hlılll~ .., et kıt'alan Smo-
M .. _~_ n.nıab e Zıtonıır istikametle. 

lngi/tere Efganistanın 
da dikkatini celbetti -

Sultanhamamında u.Stok> mağıı -ı za mahkemesinin tararile teYtil e 
zası sahibi Kenan Araç bazı lüks ku.. dilnıişttr. 
ma§ları fo:hiş fıatıa satmak iddiasiJ.e * dtln.. 
dün a dliyeye verılmiştir. F'iat Mürat&De :-a:uıarc1a • --= devııı.... ....e bır .. .. d •· 

Stnoı -.ı etın•- .. ure""e O\'UŞ. 
hile ens1cte ao ~lerdır. Moskovaya yapılan bir 

hava akını akim kaldı 

Smolesnkin şarkında 
ihata edilen 

kuvvetlerin vaziyeti 

Iranın cevabı Maznunun duruşmasına asllye i - kil toplan~ :Oaıı müddeiumu
kinci ceza. mahkemesinde dün başla- ih~klr v=ır. 

ta1•:1a~ buı:et kıt'aları mukabil 
cu,,,,_ \'el'dıraıJşı araıc düşmana atır 
ttı ~r nette e.rc1ır. Bu lllukabl! hü-
~Uştur. esıncıe dUşnıe.n IPtisk.ür. 

nıle.rak, yapılan sorgusunda aleyhin.. m~a çln vesail'8 aatan Yor 
deki iddiayı reddetmiştir. Mahkem e dan .o karUf& satılma.ıN lbım gelen 

U>ndra 31 CA.A.> - 1randa Nazi a. bazı clhetıeıin tahkLki için durtıfm&- JOO ırorU.f& bir mQfteriye aa -
janlarının bulunme.kta olması dolayı. çıvif• ilmefhud halinde yata 

h ~k elfr ı 
~~ ınaııenıe:11nr;;~ \'e cok mıktarda 

.\lnıan ta.yy1 nanı edılmiştir. 
ıa~1hk denltinct:r~ dilşUrUlmüştur. 
ııınd ln<ian .va.mıan bl vyet tayyareleri 
d e bır Alnı . r hücum netlce-

elle İngiltere tarafından Tahran hü - yı talik ederek, Kenan Arao b&lclon.. &arten cürm -
Sovyet istihbarat reis muavininin Berlın 31 <A.A.> - Alman orduları kQmeti neminde :yapılmış olan teşeb - d a tevki! kararı nrnıi§tir. ıanmıttır. de AI" Rı . 

verottl beyanata göre Almanlar cep - başkumandanlığı tebl!ti: büee mezkur h UkU.met tarafından cc. Ta hmis caddesinde ıwru t ahftCi .. - Ba~fÜ;de ~t 
5 

zadyerlı Dal-henın bazı noktalarında 160 kilometre Alman teşekkülleri Ukrayn.ada mağ. vab verilmist.ir: lllc eden Sulr.7&9 .lmlind• tiri de ltau- talln1 ..,.., ıı:uta sa ı~ın ~n ya. -
kadar gerlye atılmış bulunmaktadır. lılb edılen Rus or<:lulannı takib ederek Royter ajansının dq>lomasf muha • . JcAr ,.,,tıfı anlqıJarak dun pılan ihbar üzerıne muddeıumumı -

(Radyo gazetesi> derin bir sahada düşmanın ric'at hat- [Devamı s inci A J'fadaJ " ibtf ~ilmif ve asliye 2 ncl ce_ }iğe verilmişttr. 
lter bı.r d. tan dıSt1"07eri batırılmış 

lll~tır. ıs royer hasara utratıl~ 
• Ceııbe ie 

Moöova:ra altuı aldm kaldı larınLn içerisine girmlşlerdir. · MIJi7eye • 

Moskova 31 (A.A.) - Tas ajansının ~lenakin şarkında dllşmanı ihata Mısır harbe Erkek okuyucular, cevab verınl bildirdiğıne göre, dün akşam birçok Al- etmış olan Alman çemberi gittikçe da.. ---

~~are :ıne ~ele bulunan bir Alman 
·~1 ta Y"anında 12 <IUşm 

nıan tayyaresi Moskovaya bir hücum ralmaktadır. d ğr11. m 11. 
teşebbilsilnde bulunmus ise de düşman Estonyada harb teşekküllP.r!miJı d üt- O 

Bir kadın okuyucunun 
şayanı dikkat tenkidi 

~b edllmlştir. an tay. 

ingmzıeTvaziyeti 
~asıı g~rüyorlar? . 

tayyarelerinden hio biri Moskovaya manı şimale dotru pUstUrt.m(lşlerdtr. • f dl•Or '/ 
kadar gelmeğe muvaffak olamamıştır. Dün gece Alman savaş tan arelen g. J 

iıt:;~n!ar Smolenski 
ıçın 42 teşebbüs 

Yapblar 
s,..ole -
:- tri::tlt. rrteydan muharebe•i 
~ it e~~ri deuam ediyor, 

eıasq kat'i bir netice 
~ Gl11ırnamıttır 
L-..-~ra 1 .~~ CA.A.> - B. B. C.: 

tll&ı a &öylendıtine ıöre Smo
~ ~~iaı dan 'lluharebesı 14 günden. 
la 1 blr et.nelttedır. Almanlar henüz 
bı •• l', lietlce elde edemem!.şlerdlr. 
~ Uıe~tcta Almanlar Kiyefin alın
~ ~ıJc~ Oldutunu iddia etmişlerse 
~ llb~ ınuharebeıer hAIA Kl)etin 
'~~a~1tomır mıntakasında vu
~:. Elıtıoıeng ı.r. Almanlar bugüne ka. 
~~~te ltı işga1 e\mek Uzere 42 

ar ta,y bulunmuşlar. fakat bugüne 
~tine varamamışlardır. a o 

Ponya Amerikaya 
~ .. tarziye verdi 
~n. 1 <A.A.l - - Har ciye 

"ııııltıı Suınıner Welles Tutila gam 
: •. bot)ı:ltı>on tayyareleri tarafın_ 
, "<l\ ~ ardıınan1 dolayısile Japon. 
,_. · 110,,~rıkaya yeniden tarziye ver 
~ "8' Ctnift.ir. 
bıı hlcı~erf'ka hükQmetlnın ar

it; lllıeye kapanmış nazarıle 
Te etml,tir. 

Bütün tayyareler Moskovad:ın uzak bir Mosltovadaki asterl hedetıert ve Orel 
mesafede Sovyet gccı> avcılan ve ha- demfryolu mf.lııaltalA.t merlcesinl mU... " 
va dafi toplan tarafından bor.guna ut- essir bir surette bombardıman enlf -
ratılm1.$tır. Bir Alman tayyaresi dllşU. !erdir. . tlantittıe tJoır 
rillmllştilr. Rwı hava kuvvetleri zayiata Alman denisaltııarı Ai •eri talan 
uğraıma.m•rtır guna utratıle.rı kafilen n • 

.., · il O bin tonluk Baltalı: denizinde blr denb muhareı.e.I gemilerini takib edere 
Moskova, 31 (A.A.> -- Taas ajan • 5 ticaret pnWI b&W'llllflardır. Bu atı Kahire aı CA.A.t - Sım Paşa ka -

sına göre, Baltık denizinde m nhrfb retle denlzaltılanmınn hıırekltı ne- bkıeaf bu sabah fsW& etmlftir. 

Kabine istifa etti, yeni 
kabineye harb 

taraftarları giriyorlar 

v-e torpil gemi~rinin hima)'6Si altın- t iceeinde cMl.fmana verdlrilen zayiat ~ Paşa yeni .kabineyi e*l .basve.. 
da seyrüsefer eden bir düşman ıremi m.iltta.rt lıtOAiOO tona çı.karılmlftır. kihn ardeel ve büyük bir İngllıZ doa. 

(De .... 5 in ci sayfada] [Devamı 5 iot'I ııayfadaJ [Devamı 5 lncl u1fadaJ 

C.a.~ vaziyet=ı 
Sovyetlerin leh veya aleyhinde 

vukuu muhtemel yeni hareketler 
Japonya hem cenuba, hem Çine, hem de Sovyet Rusyaya karşı ayni 
zamanda harekete geçmek isteyebilir mi? isterse netice neye varır? 

Yazan: Emekli. general K ... 

"Erkek olduğunuz için gazetenizde onlan 
koruyan neşriyat yapıyorsunuz!,, 

•KUınların ltınlet iefn urt~lerl 
vüti beııablıyo~-unm da enSlelia 
kadın Pet.inde dulatLdı:lan " ~ 

nede sızdıkları vakii alçla 
hesablamıyorsuaus?• 

Geçenlerde gazetemizde arkadaşı - Gene sorarım, aeaba ayni ertetler 
mız Enl.s Yedeğin c:Kadınlar, senede meyhanekre kaç saa.tıerilli veriJ(>r 
tuvalete kaç saatlerini harcarlar? .. lar. Liitfen bir yekfuı ra b.ınun iÇln 

Şark c~esinde Kızılordu icara ve rih eylediğimiz veçnlle İngıltere bu. lemiştlr. Buna göre İngiltere elın<iilik başlıklı bir yazısı intişar etmişti. Bu yapınız. L3.k:in doğru olmak f&l1t1e .• 
hava blrllklerinın mtıttefık ordulara gün bö)'le bır ha.rekctı yapmak niyet Sovyet Rusyaya ıardım bahsinde şu yazının bazı kadın okuyucularımızı Çünkü erkeksiniz hemcinslerinild to. 
karşı pek cesurane mukavcmetlcr gö.s- ve ımevkiinde değıldtr. Hattlı İuglltere iki şeyi yapmağa ve bwılan mütema- s'.~lendirdiği anlaşılıyor. Mesela Na_ rursunuz.. ' 
temıcğe ve yer yer yapmakta olduk - ba.ş\ekilf Bay Cörçıl, böyle nkLtf bir diyen tekemmül ettlrmeğe ve artır • zillı okuyucularımızdan bayan Mak- b ali aormakW. 
ıarı QOk şiddetli mukab ı taarruzlarla hareke.e tevessuı şoyle dursun. Alman mata çalışacak, demektir. bule gönderdiği blI' mektubda şunla. Okuyucumuzun u s; n u bU mi. 
bu orduların ileri htıreket hamlelerml istilA tehlikesinin henllz zail olmadığı. 1 _ Hava kuvvctlermi muayyen rı yazmaktadır: haklı veya ha.Jcsız oldu u ueteDiD 
durdurmağa çalıştıkları b.ıgün

1

erde nı ve şimdiye kadar pek büyük feda. merhalelere göre hep iki emsalile c10!7/194ıl talihli Son Postanın . na~ edecek değıliZ. Bir g old.,. 
nazarlar, SOvyet Rusyanı? le~ veya kArlıklara .katlanar~k bugünkü hal ve dartıederek QOğaltmak ve hava malzc. kinci sayfasında kadınların tuval~t okuyucuları kadın ve erkek 
aleyhinde vukuu muhteme. yem hare- mcvkilerinı elde evm~ olan Brltanya mesınt evsaf itiıbarıle de Almanlannki- . f "kle . . gibi merwutan aras1ıDda da er.lrılk 
ketleri haklı teces:;Uslerle araştırmakta adalan halkının. Almanların büyük ne iıstUn bir hale getirmek. ıçın sar ettı rı vakti ~htıyarl zah - ve kadın vudır. Ve gazetıe ~ N' 
devam etmektedlı !ar. ve kuvvetlı bır düşman ııe boğuşuyor 2 - Brltanya adaları dahilindeki met: ederek hesab etmışslnlz. tar r mudafii değildir. JCadU1 o • 

Sovyet Rusyanın lehindı> bir hare. dıye artık hlc bir şev yapanuyacak bir mMafaa kuvvet ve teşkaatının mık _ Sizden sorarım: Erkekler bır sene_ a ll1 tt buntı ~ net 
ket en müessir ~l.ar.ak, c· bugtln İngıltere hale geldikler! zannına. düşmemeleri tarını artırmak ve bunları en asri de kızları a ldatmak için aşk mek - kuyucumuzun me tı uecet onabl 
tara.tından b-~ ka bir cı : ve binaenaleyh ga.yı et ve. Cedakı\rhk _ mal2.erne ve muh4bere Vl'S&itlle tcchlz tubları yazmağa ve peşlerine takılıp rettik. Şe.yed buna v-:. ,.aa Jatldri 
karına YllıP linası şeklın , kendlsinı larını asla gevşet.'llıımelerı llıım gele- ederek icabıoda l>lrblrlerine mllesslr bir dol~a kaç saatıerıni veriyorlar? olan erltet otuıJUCUlll 
.,,...,,."~· ~k" .. ''"7) da "4- ceğtnl düatü be>auaı. .,..,... • .., - [- s lad ""'&dal &nu biç besabladınız mı? me,..ıuı l 

.. 



2 Sayfa 

r Hergün 
Adımla;:;;;:,~zı 
Daha fazla 
Sıklaştırmalıyız/ 

""----- Ekrem UpklıaiJ J 

SON POST~ 

* Belediye muhasebe müdürlüğü 
Beylerbeyinde yeni bir t::ıhsil "1besi 
açılma.sına ıüzum görmüştür. Bu şu
be için münasib bir bina bulunacak 
ve ra.aliycte geçilecektir. 

Yapmacık daima fena netice verir 

POLİS 
.. 

ADLiYE ve 
R 1 E H A B E R L 

Bir minare tamircisi 40 melre 
yükseklikten düşerek parçalandı 

16 yaşında bir kız kuyumcudan bir çift 

Ağustos 1 

r s·· .. K ~ ozun ısası 

Ç ocuklar;~-;;a 
Muaşeret adabı 

E. Ekrem T lu 

Deyoilu il~eii SDlla Dukuk 
kimliğinden: 

Davacı Fevzi ın.rafm.dan Hnl!J 
gaz! caddesi 321 numanılı l:ıtnaııı 

nen katında uılmar İhsan 'O'rUn 
hine açılan '11 Ura G'1 kuruş ' 
d~wasmm yn.pıltı.n mUbakemcsi 
da: 71 lira 61 lmnışun % ıo ücrl 
k.llet ve % 6 faizle birlikt.e •J 
11/7/941 tarihinde gıyabınızda VJ 
verllmlştir. Kanımt müddeti t('J 
temyiz edilmec:Uti t:ı.kdirde a:ı~ 
kat'ilcşeceti bükQm hfil!.SaSl ınV" 
na kaim olma.k üzere ilan oıunı1,ı / Ml/l4h 

................. ·-·-···················· .. 
ı . 

* BeşilCt.a§ta Barbaros türben et -
rafının tamamen açılması lşl t;;tmek 
üzeredir. Bura.da iStiınlfı.k olunan ça_ 
tal bıçak fabrıikası belediye namına 

kaldırılmış, ınpuyaı tnyded!lmiştir. Fnbrlka 15 
güne kadar yıkılacak ve arsası mey- .. ,~J dana ilave olunncaktır. Dün, Usküdn.rda. çok :feci bir kaza belm-ine çaq>:ı.rok yere düşmüş ve CUMA 1/8 19U jf =-· 

küpe çaldı ve yakalandı 

Yeni yapılacak binalar nasıl Floryaya otobüs i!liyecek 
olacak? Belediye, Fl!oryaya ot<>bfıs seferleri 

Belediye yeni yapılııcak binaların ihdas edılmesl etrafında tetkikler ynp 
caddelere göre vaziyetini tetkik et ~ maktadır. Pa.zar günleri VeUefendl -

kted
. B ı..·-ftı k t .kt 

1 
ye kadar giden otobüslerın Floryaya 

me ır. u uum -arın a mı ar - d'd. dü ·· ül k•Ad' 

1 
. 1"-ln bir .. Ak uı t" kadar tem 1 1 şum mc ""' ı.r. Bu e ınşant p aıı nnın ·ı,,ç s e u.- ,. • 

b
. t t 1m k 

1 
t nl t hususta yakında ko.t ı bır karar ve -

ı u u ası arar ıış ı mı~ ır. 
İlk olarak Beşikta.şta Abbasağa par ruocekti_r_. ---e>-----

kı karşısında eski Rum mezarlığının Araba ve hamal tarifeleri 
bulunduğu sah!lyn bu şekilde evler 
yapılacaktır. Bu evlerin önleıilıde bL Belediye iktısad müdürlüğü, tah -
rer bahçe bulunacak, .Aşıklar soka. mıı ve tahliye işleri'nde u~raşan ha -
ğına bak.an kısımda.kl binalar üçer mallara aid, ticari eşyanın arabalarla 
katlı, Salnanttı sok.ağına bakan binn.. nakli ;çin yeni bil' tarife hazırlamak
lar dn ikiŞer katlı ola.rnk inp edlle- tadır. Bu tarife belediye dnimi encü_ 
cekti.r. Her lbina. 375 - 400 metre mu_ meni t::ırafınd.an tasdik edildikten 
rVJbbalık bir sahayı işgal edecektir. sonra tetblk mevkiine konulacaktır. 

·························•·························· 
T AKVlM e AGUSTOS 

Rusnl MUO 

llM -Temmuz: 
19 

GONEŞ 

!i. 

5 

9 

l). 

1 
Perşembe 

Resmi ano 
1g41 

Receb 

7 
ôıtlo irindi Aqam 

::ı. D. S. O. !;, ıJ, 

v, 18 2-0 17 15 ~ 26 
4. 64 IS 49 1~ t:. 

OOAı< 

s. 
8 
7 

u. 
M 

~ 

Yatar 
~. o. 
22 16 
1 49 

1 Askerlik işleri 1 
Şubeye davet 

Fa.Uh askerlik şubestndcn: 
Yd. 'lbb. n.b. <>sınan Fevzi (331-33) 

çok acele şubeye müracaatı m.n olunur. 

Teşekkür 
Yalova kaplıoolarır..a sörUlen lüzum 

Uzcrine tcd vlye çönderllen bl.zbn g<bi 
hastalara karşı kaplıealar idare heye
tinin alakn ve t;efkatlne, heyeti sıh
ıo:ye ile banyo me:nurlımnın candan 
bakım ve hizmetlerine teşekl'ı:türii b1r 
\ıız!ı[C bilirim. 

Yalova Çınar otel No. !O de 
K. T~zcan 

* Burgaz ve Kınalıadndaki elek _ olmuş, ibir minare tamLrcisi 40 metre parça parça olmuştur. 'l.30 Saat ayan, 7.33 Hafı ...ı v 'ft-' ....... $~ 

tı'ı1t ücretlerinin artınlmn.sı husu.sun.. yü~klikten düşerek ölmüştür. Vak'a etrafın® tahkikata. başlan- (iPl.), 7.45 Ajans hnberua•, 11-~_u 
da ibeledCyeye blr müracaat yapıl ·- Fatihte Hacıüvey-z mahallesinde mıştır. !ıf parçalar (.Pl.), 8.30 - 8.45 ~roO mıştır. Belediye daim1 encümeni va. Şaircan sokağında. 12 numaralı evde K d k atl, 12 30 S:ınt nynrı, 12.33 '~~11' uyumcu an üpe çalan kız kıla 12 .,,. a.4 ... ft ...... re J.!lif' 
zlycti tetkik etmiş ve fia.tların ar..ı- oturan Abdüllıakim, dün Üsküdarda şar r, ·""' ~nns .ı.~ !" oS nlm:ısm> icab ettlre<ek b!r ..,beb b>L iskele Civarmda Yenleami minarcle- Nadide '5minde 16 y3$nda bir !<>Z Kanı>k oarktlllir, 13.15 • 14·"- ı•.,, ıunmadlğuu giizllnünde tutarak bu . . bir arkndaıUe b;rllkte Knpahç:ır§'da miizik l1'1.) , 18.00 S•at •t;ı d• 9 tf1 
mUmcaat; reddetmiştir. rınill şere!elerln<l•ki oUa..., temiZler. kuyumcu Ycrvanbn dükkAnına git. FoS11 heye•, 18.30 Serl>es' ""' 

1 
,,ı * Şohir Tlya trosu komedi ""'°' ken, •bi<donbire beline ba~lnd© ;p - m;ştır. Arkad .. , nlynnsını satmak ı. kn, 18.40 Radyo Swing ~o •;, ... tarafından s Ağustos günü atşanu ten kurtulmU§ ve boşluğa yuvarlan. çın kuyumcu ile paznrlık ederken bu (!İktısad san.ti), 19.15 lW ( 'ıoJ~ 

Beşiktaş Halkevl sosyal yardım ~u- mlfl;ır. fırsattan istifade eden Nadide bir çift kuarteti, 19.30 s:ıat ayarı p>:ıt• ~· 
besi menfaati.ne Dadı piyesi oynann-ı Bu ani ve feci .sukut neticesinde incili n)tın küpeyi aşırarak, firar et. haberleri, 19.45 Kanşık :;

0 şııt ~ 
cal<br. za••ll> mJnare tam~eı.sı, camı kub- ml§•r. Rad><> ...,.lesi, "'·

45 
'P<"." ';,~ 

•••••••••••••••••••••••• .. ·-··-···· .. •••••••• ............................... - .............. ,, ... _ Fakat, biraz sonra ya·kayı ele ver- 21.00 Ziraat takvimi ve ;rrısıl, S''' miş ve derhal adllyeye sevkedilerek sulleri Borsası, zı.10 22.so '/)~' 
Sultanahmed 2 nci sulh cezada ya _ Radyo salon orkestrn51• ı:ıoı$H 
pılan duruşması sonunda 20 gün ayarı, ajans habcrletı• 
müddetle hapse mahkOm edilmiştir. Radyo lon orJtesU'nSl· iSTER 

iSTER 
iNAN, 
iNANMA 1 

Okuyucularımızdan bir kimya. mü- saat 1,5-2 ye kadar vır, vır, vır, vır, 
hendlc;inln imıasile t;öyle bir mek· konuşup ve bir insanın uyanacatı 
tub aldık: kadar yüksek bir sesle kahkaha. nta

aAllemhı rahatsızlığı doJa)·ısile 
ta5radan tedavi ettirmek uınksadile rak bütün mahalleyi taciz ediyor -
;i&tanbula geldim. Jar. Acaba bu halin önüne ccçilebillr 

Oturduğumuz ev Cağaloila Uo. mi? cıı. Rüstem mektebi sokııiına ııa • lladamı tedavi ettirmek için ırel-
zı.rdır. Bu chıır sakinleri ıırasında dlm, maaıeset uykusuzluk yüı.ünden 
i,Çmlnl sonradan öğrendiğim iki ha- bütün afle hasta ol::ı'l'a.k n:rnhyonız. 
nım \'anhr ki, gündüz altşa.ma. ka- Sa::rm Emniyet Miidürü Bay Sa-

' dar uyu)orlar mı, ne yapıyorlar Iahattln Korkudun dikkat nacrla
bllmcm. fakat akşam saat 10 oldu rını çekmeğe tavassutunuzu saygı llo 
mu kapının unündc yüksek S{'.SlC rica ederim.• 

iSTER iNAN, 
iSTER iNAN A! 

~------------------------------_J 

Yaralanan ameleler sıtf l 
lstanbul ~r 1~ı~ Eyübde, Bahariyede Cizlavit iiısttlc 

fabrikasında çalışan amelelerden E ~ 
yilb dün bozulan bir makıneyi tamir 
etmek isterken elini mak!Mye kaptır

31/7/l!Kl ;;~··: );~ 
O,El(LJf;ft ı~ 

~e ~o 
------ .ı\çıııŞ 6" 

Yaralı işçi teda.vl edilmek üzere Ba 1 stcrlitl ' o
1 

lat hastanesine kaldırılmış, kaza et_ LOndra ııı.t • • s4 New-York ıoo DO 'f"· > ... o rnfında tahkikata b" "1an""''"tır. 0 •- ~ ~o 9 "'Y' •• ...,. Cenevre ıo ı;>· ıı 'l"i 
Ortakoyde, Narlı o.partımandn o- Mtıdrid ıoo P 3 

1 

turan ve Galata.da Kemeı·altı cadde- Yokohıı.nıa ıoo </ ~ 
sindeki kaynak ateıyesınde çall§an swkhalID ıoo 1.ıı\'i:;_. -
saım adında bir usta da dün oksijen -==---;; ~ :.--- 1950 
tüpünün paUnmasüe vucudunun muh ~~ S 
tcrf yerlerinden ehemmiyetli surette lkramıYcll rı 5 19 S 
yarolnnm.ş'"...ır. tkram yeli c. 
saın1 de tedt\.vi edilmek ~ere Bl<Y- Ergfl:ı!. /.. 

13
· 

oğlu wı..l!ıt.aue.-:ine natıedilın • l ~------

mış, parmakları kesi.l.IniŞtir. 



J Ağaatos SON POSTA 

• • derler. Ha~atte ise bu gU1el yılzlerl ? 
- , nl saklamak lçın giyildiklerl:ıl riakie. 

[ Bunları bılıgor musunuz. - dm toruman ""' kWU,rulıhkla<• mu-
Malta güneşmın kavurucu hararet.in-

'mkkaktır. 
Adanın suyu ~ic azdır. Yağmur su-

~ 
ıannı toPlayan sarnıı;;lnrla temin edi
lir. Ayrıca on al ıncı asırdan .kalma 

n a S 1 
bir bend ile civardan da getlrllır. 

Adada başlıca :-:etlşen kan ııorta ka
Iıdır. Başka zlra.ııtı yoktur. sonra ~ir 

• ük ra~7"'~ören Malta dan.P asıaı . d ? 
d e diğer --ahur metaı. her tar~f1t:a ~~-
~al1c. liman faaliyeti etrafında v.eya 
tersa.nenın kendilerine tem'n ey!ıye. e 1 Y O r . biklığı işlerle nayıı.tını idame eder lş 
bulamadıkları zam:ın ise. muvnkknt: 
Amerikırva hicret e.ier. çnhsı.r. pn 

Malla hôlô 
·mukavemet 

le(\Zllnır. tekrar memleketlerıne dö

nerler. b 
Adanın havası mutedildir. Bu sebe -

~ir ki Akdeniz et;rnfında faıı.1\yetı~ 
t il . kara V" de!lıı ıcuvvPtbulunan ng ız 

1 
. 1 de bir tedavi ve istlrahnt men

erı ıç n •- ·ı h "lll· ·u vazlf~lnt ~örti'r. Bıı~un .. ı <' 

:iyeti hakkında ts<> rnzln. b\r şev '."~~: 
l . m yok•ur R<>c;ont t<"b ~ 

lC11\i!Ve w.n · !)s er 
. l'sant fazla 11.llhnt'\ iht vnc 8 -rın ı • 

m\yecek "ıtadar beU~e r. 

iskambilin rrı 0 n~eini hiç 
merak ettiniz mi? 

_., üçüğümUıden büyUfiUmUze kn
.... dar L'1..1tambll kM;ıdmı bılmi-

.lf&Hada La Valeüe llmaoınm uıumi sörünüşfl iyen bunu elıne almamış ve o,nama-
' bulunanunız l'Oktur. Malöm oldu-

,.,. alta gibi 1t{içtik bir adanın • miştir. Bu şehir ve llnıan, hnlcikatcnlmıs b kağıdlnnn üzerinde b ' r tl\. 
.. T& h lskambı• ıı• 1 blr mimari Ş3heseridlr. Adanın esas "u Uzer: lu vardır Elb .te ki bunla. 

1 arb başından itibaren yiız. - ün 1n· teşkil ecı k kım resım er · • 
erce defa en şiddetli hava hücumları• b yes ı • en ayalıklar oyula- del&Iet ettikleri bir de mnna bu-

na u~ rak son derece mahfuz istihk!mlar ya- rın li\.ZJ.mdır Fak<ıt hemen henı-
m ramasına rağmen Mil mııkave- 1 pılmıştır. Şehrin ch'armda.kl eeçid \unma.lt 1 rtn lfad' e e•t klf'rl bu manııyı 

et etmekte devam etmesine şaşanlar menşe ~n~ f .,,ı:ı: btın a bllluna.btl ..... m .. ,, ......... ınm etra ı fse. hnrlct taarru7.- . Bunu bilmed'fı:'mlz g h: en 
, ır. nuanın tesisat ve vazıy· e.. ,__ ka j u ~nlmCYlZ k l 
tini bllnı" ..... a rşı son ercca m essir bır sıra . ..~. kahvelcrıne kndnr ı;o u mu'l . ıyenler lırln bu hayret yerin- bucra , ... v,, .. t ,,, ,. 
dedır Fakat Malttı. adası gibi ~8 kilo- dl ,,, lstihkli.m ile cevrılmlştir. Adanın Flo- 1 an bu ovun knr.ırıııınnın ıı'" ,. -
metre uzunluk ve 13 kilometre kada.r ne r 1 tiyana denilen mı?takasınd'.\ mcvcud:,1~~~n de haberlmlz ~·oktıır. Ac:.,frı,, 11~ 
genışliğe malik bulunan bir adacıtın mağaralar da ıslsiı olun~rak buraları 0111 ,.:lrı.rla siı<> bn~Uo. bu hususta bir. 
nasıl olup ta ask rl k ti . k yb t.. I erza.lı:: depoları haline getırılmlştır. Ge-malı"•mRıt Vf''""'('"ıtız. .• 
memiıj olduğunu e 1 ~~e ~ı 1 .a : raz kabul ebniyec~ıc surette isbat 7de:. rek zamanın ta.hrlb:ı.tın'.\, gerek Nl\pol- Elde mevcud tarıhl ko.ynaklara tt0 •e 
nun co!hutt teş k~~. 1~ il me çmiı· U- Bugünkü adalıların ecdadı ise eski Fı~ ;yon ordularının istllAsıns. karşı biltUn

1 
kamıbill Uk defa icıı.d eden bir Fran-

olarak vllcuda "" t u 
1
un,,.. vel onai avet nikelilerdir. bu tesisat eon derece iyi mukaveme~ s ~~nazı olmuştur. Bu ada.m. llU oyuul • 

rı m~ o an nijaa t lştlT sız .,....... il ı astalığına tut -
ve tahkimatın kuvvet ve derecesini bil- FiniK:e işgali ile taş devri medeniye. e m . nu. bir nevi ihtl c ' ncı Şarll 
mek lilzınıdır. ti arasındaki fasıla esnasında bu ada- Bızzat Ln.valet şehri dahi ilk tesisloıuş olan Fransız krelı n:tı .:su blr 

Malta, tek bl d değildi M lta ıar gayet şiddetli kuraklıklara maruz tarlhindenberi pek az deıl'lşmi.ştlr. Şeb-eğlendirmek içın uydu?1ıuş ur. ' 
':>lr.Jt~ ildadan ;,. akak bdl Br. _,! b' kalmı.şlrdır. rin sokakları dik yokuşıar halinde a·harb oyunu ta.klidl idlıerl. ismi 1Mln-
le o 1 ure e r. u <>eue - llr •~ d ıfi •a""'sl d ğr ""k l ekted' •A"'I edilen birli n n arıı. Malt.a o.dası de(til, hakikatte .Romalılıırın bir hayli uzun 6 en 49" an """'" ne ~ u ,, .. se m ır. A,<; ......, r Bu kel me para. zcn-
Malt.e adalan d 11 galinden sonra bu adalar meşhur Bu yolların kenaılanndn muhtelit o-cccıeıı a1ııımıştı. kullanılmış'ı. 

Bunlar blrb" le 
1
er. k d 

1 
En Şarkenin idaresine lntlkai etmişlerdir. teller bulunmaktadır. ginllk, jyllik nınb•11asıpn:rasız y:ıpılama-bU 0...,, • ır er ne ya ın ır ar. . kl d ö 1 ··-'" da har n 

Y ı,..u ola.n Malta.dan sonra ikinci bU. Rodos ada.sının osmnnlılar tarafından . Şehrin roka ann n g ze ça1:1>an n-Bunuıı- i · ret edılmek tstenmlştı. 
~Uklükte adanuı ismi Ooı.odur. a ki~ zaptını mütea.lı:ıb bu ndndnn ayrılan gillree lllı.nlnr. bu garib mevki iclndeyacağma şa ı için, o 7.aınandı:mbcr 
ı"ıc~etre uzunluk, 7,5 kilometre geniş.. Rodos şövalyelerine Malta ile Gozo a. ve buranın yabanrısı sayılacak kadar pa,paz r~virler. ya hazreti Davu. 
,,.,1:d!r Dit\erleri ise Kominıı ve Fil- dalan ve Trablusgnrbin sahil kısın~n~ göze batmaktadırlar. kullanıla~ da bUyUlc tskender. Sczar. 

1 adalarıdır kı bittabı di~erll'rlııden da mUhimce bir arazi parçası hedi.ve Malta lmdınlnrının kıyafeti de blrda.. ya.11 • inhisar etmlŞtır, Oyunun 
aha kUçUktfir. Bu adalan birbirinden edilmiştir. acaytbclir. Bunlar. ekscrlvet ltJbnrlleşarlm;~ike resim olaro.k altınC'ı Şar.lin 

avının gayet derin koylar varrlır. Adanın bugün başlıca liman şehri koyu ren'kli uzun mantol!\r r:lyerler.ınuC'I1ni bastırmıştı. Bu rC"shnlerin ın 
A.l~aıta topıu '1.<laları maruf Uıbııkat olan Ln.valet iŞte bu şövalyeler tara- Geçmiş zamandanberl a~ılldan n(i'ızar~ bir harbde. bir ordunun mU-

ı111ıe~inın eserlerine cöre başlıca b~ fından tesis ve bina olunmuş ve ismi dol-a.soo rivayeti.er, Pl\ldetta denilen .butih-~/' Zt"ki. mehaı·ctli V(' kuvvetli bir 
Ma.~lı ~gaı g6rmüştiir. ArlakırdR rnev- de o zamanki başkanları J ehan dö uzun etekli mnntolat ın Fra.rısız m~~-dC!b r. [Devamı sa yfa. 411 dedir] 

;::, en kav. ve bina mı>tru'<iltı bunu iti- La.V11.l"t'e nisbe~ edilereıc Lavalet denU- tevlllPrlnrlen ada kadınlaı·ının vfizle • 

Sayfa 3/1 

Bir benzeyiL meselesi .. 
Blr erkek okuyucum mera.k etmi.'S: olurlarsa içlerinde annenin veya ba -
- ııBu çocuk ne bana benzıyor, ne ba.nın bır, hatta ik. kuşak gerıde k.a.l

de annesine, sa.nılab l·r kı b zı.rnle hiç rruş cedlerinden birine benzıyenlerlıı 
bir alakası yoktur. h:ılbukı ben cocu. bulunduğu gorillür. Bir annenııı biri u
ğun ikl tara!ta.n b rine benzemesini zun, diğeri kısa., biri sarışın, diğeri es. 
bir kaidedir sanırdıınP diyor. mer iki çocuk ya.p~ığı vak'alnr pek 

Okuyucum aldnnmıştır. Filhakika ender değildir. Yalnız kaydedeyim ki, 
çocuk yüzde 75 ki tnraft~n da az çok veraset kanunlarım nlakadnr eden bu 
hisse alır, lkl mrafll da az çok benzer, b:ı.his benim sal hlyetımln tamamen 
yüııde 15 yalnız b r ta .. afı n:ıdınr, ta- harlclrıdcdir, okuyucuma cevab vere-. 
kat yüzde nl.stıetini 10 olara.lı: katıUı e~ bilmek için çok eıskı zamanlarda oku
dC!bUeceğimlz bir açiıııru şık vıırdır ki, muş olduğum bazı e..erlerdcn hatıran. 
bunu iki tara.fa :1a benzemıyenlerln sı. da lkalan kırıntıları canlandırmıyn ça
nıfı teşkil eder. Yalnız bu kısmı teşkil! hştım, elbette eksik tıı.raflan çoktur. 
edenler bira.z yakından tetkik edilecek ·TEYZE 

Sotdan saf;a: 
1 

l M- Görmek l-
cin işlenen fıil (6), 

GeleceK zaman <3>. l 
2 - Avuçiçi (3), 

?\ota (~). Nokan- l 
SIZ (3). 

3 - Kuru değil 
(5). 

4 ·- KUcilk dere 4 
<5ı. Uyandlrma.k 
(4>. 

i 5 - Çok değil 

12), Bağışlamak 

<2>. o 
6 - Soyadı (3>, 

San'at c2ı. 7 
7 - Havalandı. 

rıı.n, ye: veren alet 8 
(7). 

8 - Bir maden 
9 (4), İlgi (5). 

9 - Şaka (4l . 

Denizd" mcsa.fe oı- 10 
çUsU C3>. 

ıo - Kolay <4>, 1 
Bır tatlı (5). 

11 - Yalvarıcı 
2 

<Gl. 
12 - Sünnet t5), 

Edat en. 
l'uka.rıdan a.şağı: 
ı - İç uzuvlırımızdan 

s:m'at (2). 

2 - Nida (2), Bır erkek 
3 - Yankesici c 12>. 

2 j 4 5 6 7 8 

1 

-ı 

l 
6 - Kopar CbıÇ3kl.a.) (3). Hububat

tan birl (4), Kılıç kılıfı (3). 

b1rl. (8), 7 - Eski zıunnnda mürekkebe ko-
nan iplikler (3), Kumııı. <2>. 

ismi (5). 8 - HUcum (4), Kibir (6). 

4 - Çok değil '2ı, Emanetler (6>. 
5 - Yanık <4>. Kıur.ızı (2), ca. ay

9 - Motörlil yelkenli <4 >. Ekılenler 
(4). 

10 - Edat <2>. Artt.ırmıı. (3), Tehll. 
ke işareti (5). nen C2>. 

l\.Ht"'"nt~u. U ~.J .,.._ __ 

deiilmekcııa: 6tark'l!ı 66~ r. Bu 
ğe karar ver _ hak1nnd:ı. Beyaz Saza?Ca 

ıl!erı <.R.actyo gazetesi) bulunul~ır. 
l'M..! 31 

lA.A.) : ~ Japon tcblitl 

1 ~ ~...!-mnn .o~e ~';;;' ;dÜ_ Ancak, Oin ef.!ıinin başladığı beş nzarası an.ccl bUen. ksi ı l u ıuı"- ...... .... an )itik 

mtul\.ıt:ıı. .ın=ın ınüşıerok dnvn :!Çtn pek bü. &enedcnberi ve .lıllms._"3. Japon kuv Dlll daimi bir hasta adamı gö • .,""' şey. şimdi ona baıtlı •e an • 
ya.nattıa yük bir kıymet ifade ı>tt !ti daıına. göz vctlertnin Cinde maruz k ldıkla.rı mU.S: ille görülen memleketler ~bi. J,ebls- müne tabi. ı:;; 

önünde tutuhnuştur. külllt l1zerine nüfus kaynağı cok bol a esa h oo evlet bü - C L. &aL"U.f' C..,,1W•9 
olan JG.pon kara. ve ha.vıı. kuvvetle • teşekkül ~lr. I.eb mıW.. ~-"-'-::'"=----~7;--------

!ıu~._.de>eıı 40 t--·, ~an tebliği: ........,....._ '.ll CAAJ f-. ,. enı..ı.... 4'lglfu: ta ... v ... ,..,, Ol • • - uı>lY.ll'a.t-Orluk 
»'lll-e -uQe -.....,___ Y'Yaresı şimal t ,..., _ _,.ıa •• 
itene,, gı~d~...,ha·uoa_,: oden bir tay_ mnum .._. .... ö .. "' aşağıda.ti tebliği 
bu~'-:· ·"41:L ederek Kir neşretmiştir: 
b~""llOe btııınun hUctnn etnıet teşeb : Pran&ız_ Hindi Çinisinin mjişterek 

emurlar bu sene 
terfi edemiyecekler 

=~e o~~iu ~~~~ n~~~~~ Japonlar Rusyaya / Sovyetlere 
nız Japan tayyareferi murt.arının. bir 

klSllll gene eski tip ölmak üzere 3600 e taarruz efmıye go··ra harb iblAğ edilmiş olduğ1mu dunlı:ll bir 
'Su&.kb:n ~ ~a da bu ~ ~ DIUda™sına mlltectalr Fr1UWZ _ Ja _ 

\>a ~ · ~ .anlaş.ınumın ahkA.mı muclbınce 
bı_:ı....tıhar<t>elerbı~a VUkubul&ı ha. Hindi Çini k'11".'Vetleri1e işbirliği yapan 
6'1~· - tlşınan ! 3 ta.mu'e ~Japon tefekkiilleri 29 'l'emmuwan 

~~~~::~ ~~;:mi~ı:·M'?:ciu~~; hazır deg""ı·ııermı·ş J vaziyeti 
Ankara, 31 fHnsusl> - Mttvazenel 14 tümenlerinin bulundağwıu. Sov -

1~ Yl'ar itib&ren 8aNOn'a. Ye civarına ·çıka _ 
Ornumiye kanununun bir maddr.6ini yetlerln i6e Moğolistan ve şarJtl Sfblr- Lonrlı' 31 <A.AJ _ T!ıncsin dip • Ulaş taralı ı inci sayfaıJn) 
tadil eden yeni bir layiha hazırlan~ yada 40 tümenle 2400 tayyareden mil- 1 tik am uhabiri yazıyor: kafile.si 4 Sovyet muhrıbi tarafından 

~i ıop • nhnata be.şıamışlardır. 

A,m t llilldi Çinide Mdiseler 1111 oldu? . an ebı·ıg""' •1 Hindi Cmide Dınıç hareketleri :vaıun 

maktadır. LAylıhaua göre, bUtçcde ta- reldceb bilyülı:Qf' bir kuvvetıcrmln mev-
0i~ ma.Jim>aı. alan milş:ı.hidlcr, Jıı - bozguna uğratılmıştır. Tank ve Pi_ 

&nrruf gayesllc yalnız bu tıeneye şamil cud olduğ'ımu ve ~ sebcblc Jnponla~n pcınlann henUz Rusynya taarruz et - ynde nskcrll<ı yüklu büyük blr mavna . 
olmak 1bere devlet memurları terfi Mançurl ve Moğ, astan Jrndudların 11 mcğe ha.zır ohıındıklıırı kanda tinde • !mı t 
ettlnlmjyeccklerdlr so.ooo Çınll amele çalıştırmak sure -, ?M batın Ş ır. Mu.sademe e.masnıı:ıa 

( Japon tıtaaLı lle bazı yerli Ull5Urlar 
~~ tarar arııısmda bir takım hAdiseler çıtm~ ol-

. til tahkimat yaptırmakta olduğunu dirler. 1913 Rus - Japon Jhtı ı ve bir Sovyct gemrsı ~asara Ul;ramu°" 

cı:; ~~ C::'!:! m=~ı:: ~~~' ~~~=:n~~·J!=~n~ı:'n;:~ı:;:: t==Wr~~=:n~=nl~~ da duşman hücumunu t:ırdeden dT. ~ lf.ereye ~ 1 J'fadaJ duğuna d air b urada bir ırQna maıtunat 
~, ~a ~fl Yapılan mücadele 1ot.tur. ----o---- möddetıerlle tekaüdiillt hakları aynen ki olup 35 kflsur mılyon nfitusa :mAllk karşısmda. yenılmıŞ o:maıa.n hftla ha- ğer Sovyet gem;ıerlnin vucud:ı get.ır. 

mahfuz kalacaktır. olan Mançuko bnparatorluğunım 75 000 tırlnrdadır. dikleri' bir dfiman perdesinin hima 
tf:th_.rt"lll §ar hava kunetleri!e 1 
e~~ lbo kında buYiik bir Uca.ret ngi'terede yardımcı 

S ~~~~~~=~ bu Amerika pilotlar 
ltb• ~ LoJıdra. 31 <A.A.> - TayyaPC Smo-lsta k ıatı nazırı Moore Brab&zoıı , mcb'uslor-

Ceza kanun11nda 
Esa.~lı tadilat 
Yapılacak 

kişilik hazerf ordu.sile ona C'Öl'e olması Jıı.Ponlar, kuvvetli bir mot.örlll ordu ye.si altında fi..c;süne :ıvdet edeb~ 
cııb eden seferi teşkilatı bu ht!saba vücuda getirmek içtn sar!cttikleri gay_ tir. 

dahil değildir. rete rağmen ş\md ye kadnr Sıb.ryada 

Ja.J>Onyanın bu son beş sene zar • RuslAra ye~crnom!şlerdir. 

b
• rı as eri valisi d an b irinin oorduğu bır ııuaılc ct vnb ve. 
lt t rerek İngiliz hava nakliyatında yar -

l_ ayyare dımcı ısıfatlle çalışan Amerikalı pilot-
ttaza d ıarc1an büyü bir sıta..vısıe bahse1mis -

l3ııda, SJO 8 öldü tır. Bugün 162 Amerika)! tayyareci 
ı.t~."""'· 81 mezkm serviSte çaJ.ışmAktadır. 
lf~S.t li (A.A.) - Ofı: - ---

Anka.ra 81 CHusushnuhablrhn~den)
AdJiYe Vekaleti. TUrk ceza kanunu
nun bazı maddelerini bugUnkU ihti
yaçlara göre tadı! eden yeni bır ka
mın layihası hnzıı1amaktadır. 

Havai sularında 
19 J apon balıkçı 

gemisi yakalandı 

fında kara ordnsımu yukarıda bıldlrdi- Haytıtt ehemmlyetı olan ve Japonla. 
ğıml.z miktarın haylı !cvtlne çıkıırmış rm na.zarı itibara ıılmnlht mecbur ol -
olduğuna ve iki sen ye yakın bir za • dukları diğer bir amil daha varılır: 
mandanberi devam etmekte olnn şbn- Bir Jıı.pon - Sovyct harbi olduğu to.k 
dıki harbden alınan derslere ı?öre or- dlrdc Kızıl hava kuvvetleri, Kızılordu 
dusunun teşldUi.t, techıZat ve mal e _ yenılmedikçe ve Vlddivostok ellerinde V~ 31 <A.AJ - O!ı: 
rnesinl ellnden ~eldi{:i kadar flrmale bulunduğu mlldde~e Japon merkez - Hazine n&retlnın btr raporu, 28 
çalışmış olduğuna şüphe yoktur. Japon lerınl boıntardıman edooı!eceklerdir. Şubnt 1940 tarlhı he 3 Mayıs 1941 

a~ ~ ten ıunzet. guctesi yazıyor: Ef · t e ıranda ııı:llıcıa ~li Dang•emen, Belgrad ganıs an v 
a bıt ~nıc tayyare meydn - Almanlar 

0 2a 'l'1:~l'Yare kazası netıcesın _ 
~ ~ llZda ôlınü:t o n neral 
l'i "al<l~erin yerene Sırblatan a.s.. 
R ~ne tayın edilmiştir. 

(lla,, iarafı 1 ind J(ach] 
blı:h:ıln ~ göce vaziyette mem 
nımiyete çayan bir tebeddül ~ok'ur. 

İr&Illll cevabı İngiliz vesayasına karşı 
iam bir cevab telAkki edilemez. Bu ee

Kanunda yapılacak tad llltı tetlblt 
etmek üzere Veitfılet tarafından bir 
komiS}'on tc.şkll edılmiş ve bu komis
yon faaliyete ba.~lamıştır. 

Dün gece 
2 ev 

Firuzağada 
yandı 

Us sefe~ Afmanyada 
t~ akisleri 

~e ı~tı 1 in.el v.yfada] 
~llıek ederek eacümle fÖY 

wbda bazı Alman eşhası hususiyooınln Dün akşam Plruzağada !Apacı soka. 
ve.ztyetlerinde ve onların 1randa ne tında bekçl Ahmede a1d bir kaUı 9 nu
gUıi ahval ve eeraıt dolıı.,vısile bulun- maralı evden ateş çıkmıştır. tttafyenin 
makta olduklanndan bahsedilmekte ve gayretine rağmen ateş geniş~. ya. 
faalb'etlcri haklondıı tahkikat yapıl - nında Necmettine aid iki katlı ıı nu

lt~ tedır: 
~ t 

0~usu, modern bir harb 
1.ltınıak e iyı hazırlan."llış ,,d ta ve mnkıne hıırbı tec_ 

~ t.eJ~ ~ fad ederek Alman 
~alt 1 akamete uğratmafa 
~ eıel'itı tadır Avrup:ı straıeJıs 
~ e gore çcvr p yenilin 3 

~ taınan b le Ruslar mu
dev m etmektedirler 

makta olduğu mı.ve edllme-ktedir. 
l!l'p n:Stancb. 

Londra 31 <A.A.> - Taymlsin dip • 
ıomatik muhabiri yazıyor: 

trana oldu"'u gibi Efganlatana d 
Almanların çok oUyUk mlktardıı. gel. 
dikleri milşahede ed'lmektedll'. Büyük 
Br tanyanm KfLbıldeki elç•ııi Efganls.. 
tana akın eden Alır.an teknf.syen ve 
mUtatı slarmın teŞltil ett klerl ı hl'ke 
h:ıkkıOOa EfC!an hU .. tı.metlnin dikka _ 
t nı celıbetm!ştlr. 

~ Sinema dıinynsınm yı ~ iki s:ın'at fi.badesi c;;:::::..g 

Ugün LA E S İ N E M AS 1 N DA 
l 2 mustes 

:_~as us Aşıklar 
,~BERT MARSHALL 

a. tilın iblr<len: 

2 - Yakan Buseler il T'mo i _ Viviy:uı Romance 

meralı eve de '3ira.yet etmiştir. Bekçi 
Ahmedfn evi tamamen, NecmetUnln e. 
vi kısmen yandıktan sonra ateş sön
d armm flştfir. 

ısır harbe doğru mu 
gidiyor? 

[Baş tarafı 1 lncl sayfada] 

tu olan Ahmed :M ?ı r Paşanın r yaset 
et ğt Sa'd t p:ırtt..si mem ıblıınnın tş.. 
Uraklle kwac kır. Tahmin cd.ldı ne 
göre yeni kal> ne beş llb ı. b a _ 
<Uit ı:e beş müs akJ zad n mUrekkeb 
olacakm. 

Sa'ad Partisi Mısırın harbe daha 
fili bir surette lştlrrı.ki 1 ndc oldu • 
kundan dolayı i:>ugilne k dar 1'..n.bıneye 
girmekten fıntln etm~ l. 

yüksek ~umandası ile Japon sübny ve arasında nltıkad'lr memurların Havai 
erinin kıymoti ,ı.'iP. söz eô Urmez bir key. Muğlada zelzele sularında 19 Japon balıkçı gemisini ya-
!ıyettir. Fakat, ouna rnınnen Jtı.sa za • d d" kalamış olduklarını bUdınnektcdır. 
nııında ve acele ıle yapılan şeylerin evam e lyOr Bu gmJıler Amerilmn bayrağı çek • 
imkA.nlann ve mı.Utelerln çok üstttne Muğln, 31 (A.A.) - Dün şehrimızde mişlerdl, ib ukl r:ı.;>ora gore Japon 
çıkamıyacağı da aşık!ırdır. ~ bunun 3 yer sanmtısı olmuştur. Bunlardan malıdır. 
içlnrllr, ki eğer J:ıa>onya. baUA Birleşik dokuza iki kala duyulan yer s=ırsm Gcmller, radyo Metleri ile tcchlz c
Amerlka De İngılterenin 1>3sif h:ıre • - dilmlştt ve her blrınde Japon ht.ıyat 
keUerıne rn~en dab1 hem cenub;, tısı çok şiddetli olmuıtur. Hiçbir 7.a- bahriye ?.abl.Uerınden en az bfr ~ 
hem Çine. hem de SC>VYet R.ısynyn rar yoktur. bulunmakta idi 
lmrşı ayni zruruınd h&rekete geçmek -==========---------_.: _______ _ 
istem! lmvYetlerlle teşkılilt ve malze_ 
mmlnln buna yetişmediğini görme'.il 
gibl b r ihtimal ila karşılaşması ve bi. 
naenaleyh bu hareketıercle-1 bir veya 
ikisini oyalama tarzınd.\ yaparak nsıl 
kuvvetderlle en mUhlm addettiği har~ 
keti icra.ye. meebur kalmn.sı pek vn -
rlddır. 

Japanyanın en mühim addettl:ı;t ve
ya edecetı hareket hanglsıdir? Biz bu 
hu.sus'..aki görU.ş ve dtlşttnttş tarzımızı 
bundan evvel izah!l calı;smıştık. Bugün 
buna illlve cdeceğ m z nokta; b ı en 
mühim hareketı Japnn anın bizzat 
kenı:lısl ile birll;ı:t..e hl\dısatın tayın e. 
deoeti kcy!iyett r. Y lnız şunu dcı oy. 
lemeğ· fl\yda.da:11 h:ıl örmOyoruz: Al
manya, hem İngl\ e "l' h m de .Sovyet 
RuSYa lle harb hcı'ınde oMı ~in Ta
Ponya bu hareke·terden han& sini fcrn 

erse etsin karşıs1ndn b'r tarafın 
mlllılm kuvvetlerbl ba lıyn<'nk ve ou 
da Almanya ıç n d rekt veya endirekt 
bir !ayda teşkil ed"r. kt.lr. 

Emckll General K ... 

Sabahtan Sabaha: 

Çıplak 

meydan 

Yesalre yaloız temjz}lk bakmımc!an 
kıymettir. Bedii hıç bir nır.7.tYcUeri 
)'oktur. Öyle olsaydı abideler yapma.. 
la. heykeller dikmeye, dP.ltoratlf ve 
p1· • ziyneUer l a.pmaka luıum kal
mazdı. Fakat bu masranı şeyleri yap. 
mağa da lilzftm )ok. Iabedln cephe
sine bir ~ tonton ~ meycla-

l\ferak edi)orum. lstanbulun en ha- nın MI' kısmıı::u ağaçlanclırmıık kirı
rcketli noktasa olan Eminonu ey. dir. Bahçe mlmar1iln, muteh:ı ı l:ı r 
danı bö>·le çıplak mı kalacak. Bu- tabii işin teknik tanrını daha ıyf bl
gunku \~eti ıle Emlnonu me)d:ıuı lirler. Herhalde 1tabul chnck liizım ld 
bcnm bitmiş, rak:ı.t m:ıb:eıne kırın. meydanın bagÜnkti halı yirmi aSJJ'hk 
tılan benuz kaldırılmamı bir aııı Ponıpejnln tq ığmtılanndan ibaret 
manzarası veriyor. İn n elbet lriı im acık runa tyiatrosundan farkS'IZdU'· 
birinde bu enkaz ela kald•rıl:ı, ak, ce- Bu hamlığı ve bu çltliii göuletı sfl. 
slm ve rnuhtesem ınabedin etrafı ye- mek için de meyd:ınoı bir:ız çim to
şerecck diye bekll1or ~e beklıyor! bomu ve beş on ağaç Odanı dik~ 

Bir iki milyon liralık istlmliikc yekr ek D.1'tar. Harbİlc caddesi 
malolan meydan cerci İstaııbulıın tnırnvay rnylanmı kadar > t~ 
bugünkü seyrüsefer lhllya,·ıııı tat. kolu kanadı k•r~3c k ı:yık ~ ı mi; 
mln etmiştir. Fakat bu kuJlcti ku- l;ırı asıl ba mey ana c L 
çük bir ıalret?c biraz da bcdlilcşUr-1 '--2JIU!J.an a.nit:J 
mek mümkundü. Beton, asfalt, Jıat'ke 



1 

m·· b1r u-- S O N pi~.~.:.~ ............... --...... Sayfa 3/2 J 
u meJ;a.JA.C oeJclLni alır, şim.d~ ----··· .. --·-················································· -kadar geçirdiği haya tto.n bıktığını, ~ • • • .................. 0 

...... •• ........... •••••""' 

karşısına bu adamın Hıı:ır rueyhisse. : 
ıim. gibi çıkığını. bf!.dema yalnız onun : ~~r~ 
olacağını, ta. hücra koylere kadar gi. E 
dip oralaTdn. köy hayatı yaşamağa 

"Son Posta,. nan 
edebi romam 

-~ ... · . ~--

Ş • l • •• li .._. d • bile razı oldu~u öy1e saf bir eda 
ış ı guze .u&8 · ıhanın sonu ile anlatırdı ki... 

1

bun; belki şeytan 
bile birçok defalar kanm19tır da; 

- ~8 - §len A.~r· ınız serveti . kendl kendine (vah vah re!ikı -§e!itım , 
Meşrut.yet devrind~, eski zaptiyeyi ğU· akıııann' 18 . . ~dnı d~- t.ôvbetlr oldu! .• ) demi§tir... halbuki - 13 - • y 

ve wnwni b.aı>.shaneye yaptığımız 1ca.' c .. ı ve ıstikballermı de bır onun oynadığı (rol) idi. (Françi.ska He bileyim ona karşı haşin kaldınnıya rdım. t . . . azan: Nanet Safa Cofkan 
(zibak) Jarda ıördüğüm.~ taeialar- h\~~e ;::~ h~ ede1:ı~ me.st ve~ Bertini) bile lbu derece gür.el rol oy_ . davranmaktan bir türlü vaz. çiye selendi:. Seda~~;:~ ıç~n. hizmetl'daydım. Diyonım ya, elimde değil 
dan bır lo.ımunı açalım: Bu hakiki ·ıe Senin ol şeı:ıo;.;: ~ k: iıl' Ua· nıyamucıı... Medıho. tam mA.nn.slle :ge=ıyoruın. Bilmem neden?.. c- Müsaade ederseniz a~ ı. ! d' :u ~ırpalnmadan edemiyorum. D 
ıbret.Amlz saıhneler, §Üı;>hıe.siz gençle;. Öldü.rmeclikoe vasluu eım~ n:a.e.: bir ar1'stt.i.. E matıh, ıOOk zeki ve çalışkan bir ben çıkarayım odasına.> eye.en ı- ı_ a ını durdurdu. Be§, altı mctr , 
rınıız içın çot mOO&sir bir temaşa o. cb!. Hani <LUonten) in Otar~ ile tilki) ~::: olduğunu da Jtlra:t etmeliyim. tRriyordır. KG.$ıı.n:nı ~ ~e!: gı:z-ıde kaldı .. Onun ~but dönmelj 
lacaktır: (Mediha.) yı koklayanlar ya int.i- hikflyesi vaTdır: (Tilki; daldaki kar- Eme . h k~ranlığındıı işe başlıyor, ye- ona karşı böyle hain davra • orum acele e~ bildiğim hnlde, ina1 
Ş.şıı güzeli <Mediha) almış yürümii.ş hara veya. ebediyen sürünmeğe mail ganın a!'zmdan peyniri görünce; cAh Eyı ğınI b_'.ıe Yana§malarla beraber yL. ounu kendi kendime de . ~ d 1' ~na ağır gidıyordum. Mahsulün top1 

Lu Artrt o hiçbir ~eyden korkmuyor· Jtüm.dular" onun vushıtı bibahasının ltargaı kardeşim .. ne zamandır biti! ; ~~r, koşke dönmüyor. "kşam geçyorum Nevin' Tok l>ir ~~~~z:ı e eCmlü- ndığı yere gelmiştik; döndüm: İ 
ılg ' dili "' . . . ·nı : va1>.1t gelip doğr oda.s . =<><e. c- e c- Bann blrnz izah t • ~ ınca a.şk sahneleri yaşıyordu .. bu mua uu idi: lnb.dnm!... sesi işıtmedım. Ne olur; bir öt de :p k u ınn kapanıyor. yi siz dıprı çıkarml§Slruz' d dlm - _ a verınızlıı : &ıdiş onu gunu birınde bü_yük ibir fe_ Esti§eh~li ~lr şeker tüccarı; Medi- dinliyeyim? .. > diye yalvarmış, ya-kar- Eoı:r,;adir olarak: çok lüzumlu bir 1§ c- Evet.!.. Kapalı yerd·: ::ıoıa:. Yuz~de keskin bir istihzamn mi-! ıa.ıcete dü;ürmiyeee!ı:: miydi? ... Bu de. ha. ile geçır.d.iği birkaç geceyi: Bütün mı§ .. o ba~anı mübarek de: cGak! . .> :na k ' ~ı gormcğe geliyor. Ba. cakkıruıı tahmin ettim Çünkü çok en ha:sıl olmuştu. Bellı etmemeğd 

rece çılginlığın .sonu muhatk.ak lllr malını mülkü;1ü satmakla; hatta is deyince peynir ağzından diipnÜ§ .. ağ ~cede a~~ı çekingen, fa-kat ftz:uni dere_ nız kalıyorlar.. · çal~~ak: «- Bu izahatın !ıanıme~ 
Erieiı' meııa.W :mau..lwıa ah~e se kaymakla; ve nıhayet otelin birin. Medi"'- dnha. •---"'b . d Ene d.o~unan bir tarafı, belkl sır! bu. geldim '"'--'-dekia.. ainhlamiamazlıktan zannetmiyorum. çünkü, birkaç gü,.~ <:tacla} olmıyacak mıydı? 1 tanbuldaki bütün mQfterilerıni kafe. zı açık almış .• ) •.. Em urnıetlt8.r; buna rağmen .sinJri- Bu taş da. ban !endıyı aiAka.dar edeceğini hiç dei 

et d ( lı1 ) kal 
1 

ıu.a ~ u esız zamanın a : un ıçın soğuk b 1 . -==u ayn aş n tonu mu 
TW nrtar olaouı payına climend::~ S:ıa:Uek: ~emle:eti~: ~n;tlp:~e~~~ ~n! kaktıı!ndenkon beş sene evvel,~- ~karşı l~kayd olu.,:..~i~~: =~k.l~~::!azadeddimerek: «-Rica ederim Sedad~~·ı:.~e::esı:-h~;? v~lrkenlo • ıa,ır' mekle öd. em'•tll 1 e a ese oymamış mıydı?. Bır .na kur yapmadı,.ını !ilAn _ 1 k . , y, e .. kocam, buğday demet-,..,....,.. ,_ · nın an.. • ı.,. - g htabd . . : 6 soy: eme ıs le · d - .....,...... o..,,un lhain çocuk ııe • 
Onun aşk sahnelerini anlata anla- Çarşıdn bir kuyumcu· Med'h . . ece me a sandala blndLrnhş, :teınlyorum. Ne bileyım. istanbuld rın en, rneyva küfelerinden ve ya-vabı ya ışt dım •• men ce-: 

ta bitiremiyorlardı. Artık bir (Aşk en nihayet; fla.s ett!ke~ sonr ı ~ın, snndalda beni sarhoş etmiş; bütün va Eböyle bfr yere gelen ~dam b ;n)naşm~dan ma.dud değildir. s:z ken P ır : ! yıldızı) olmuştu! nün etmiş ~e Üsküdar §ifa::anesi;; rırnı yoğumu aldıktan .sonra.; o halde Ehiç aklına- ~tirmedıği bir, k~:"l~ dıniZe aid işlerle mewuı olunuz.> Za- c- Size ne emredllirse onu yapın-1 
Ş0hırde Mediha için ne efsaneler yollanmıştı. beni Kasım.paşa odun iskelesine bıra_ Ekarşıl~ırsa, birnz hayret eder konu val~~ ~uk, k1:Pkırınızı ır:esllerek: başı_ YB."~.ıruı.i:ı.:d~n farkınızın sadece isi 

bir havuzmuş! ... Rengarenk avıze!er çek.le kendi ban"~~n' ı do, la dı sağ licin kennTındn. uyanınca; LA.font.enin ~mazsa o kadını bazı "ama •1 ıÇ .. - zarlarla: ban~ baklyor, c- Ne yapı- unduğunu unutınnyın!• E 
dönuyordu!. Banyo odası; mermerden Bir banka müdürü nihayet hte kıvermemiş mlydi? .. Sabahleyin; Ha. :şaea.k kimse bulamadığı iÇin 'h ol- nı onune eğdı. Kocam yalvaran na_ımınız.n müdur oluşufldan ibaret bu.: 

.......,, n rma a k • _ • . " n ar gor- y N ? . · • 
le ruynya bcnZiyen bu aşk mabedine kalkqmış ve cürmümeşhud neUcesi a.rgası. gibi (Gak! .. ) diye bagırma- :~ek ihtiyacını duyar. Halbuki ı.enin- orsun azan • demek istiyordu. Isyanln atının üsttinde doğrulmuş..,~ 
gırenler muhakkak akıllarını kaçı- yalı;a.lanarak nmumi hap· h ~ mıydım?...... :kı benden bucak bucıı.k l::açıyo .. .. Bu ~i.!eden sonra iki gün onu tu: c- Yanaşma da olsam mescıC: Inrm ıS aney~ •doğrusu r_ sozun ··nnec1 ok f kn • 
nr ış. Oengeriendaz?) olmuştu!. . Bız mel'Zuumuza dönelim. Aşıkı §U.. I E bunda büsbütün haksız değil .. ~o ını. Bir saba!1 gene atla gezin Y _ ·· a t uşak muamelesine taııam; 

Ben kendi kendime bazan (Ben de Onun on beş senelik (~k tarihi) r~dedil; Medlhanın damı iğfaline dilş :anunızda ~geçen b1r iki hadise var ki, tiye çı.kıy~um. Biraz ilerde Seda mfil edemem, banıme!endı.11 ~ 
li mlyım?) diye .soranın- berhald~ ni .bütün dram ve komedilerıle yaza tukten sonra o lı:tibei aşka .secde ede :bunlan dU§iinerek çocuğa hak veriyo kasabaya '°nderilecek olan çun.lla.- Cevab ve.r:nıecliı:n, atımı sürat.le ge,:; 
ha.yatımın sonu~da ~ir ~cinnet) mu- bilmek içıin _'bir değil_ iki (vak'anü- ed~ hayli yıpranml4.. Enım. Yuka.nda. SÖYleıni;tlm ya, elimd; rın ara.baya yerleştlrilm~~ln~. nezaret~ çevirerek köşke doğru dort nal:ı~ 
kad~erse yn.ra<bbi ba::ı böyle bir mA.. vis) iStemez miydi??" Öteki durur mu? .• Kırdığı ceviz bl_ E~!:ıya.rak biraz taba dana.nıyorum e~l~ordu. Şeyt~n gene dürttu. Sesle siirmeğe ba.fladım. O da arkamdan: 
bedı ebedde t.E'cennun etsem?? Heyhat ki; Mediha; henüz genç ya ni geçen tacire! fa.cire; yeni yeni fı.- : . kar§!.. dan, geliyordu. Ben kahkahalarla gurmeJ 

Hele yatak od~_?··:. Allah:·· K_~ryo ,şında; lbu çılgınlıklannın cezasını 111klar bulmuş; taka!, dostunun kor- ~ '!3•: gün at ~intislnden avdet et. «- Sedad Beyi> beni görünce ra. mek için kendiml güç znptediyordmn.E 
tası altından ve gu~tenmı.ş .. butun hayat.ile ödedi- üryan "Ve pümeş'e k\13undan bunları apartımanında ka- :mıŞtLl'Tl. Bir de ne göreyim kocanı nının .s.ıkıldığını belli eden bir tavır. Çii'tJiktc bana güzel bi fl : 
duvnr; yer: .. 1.6'vn~ ~·~n:aha Acem tuller içlndc, ağuştan ağuşa atılıp bul edemediği için bu de!a da lanei ~Sedad geldikten .sonra- temizlenen: la yanıma geldi: c- Buyurun~l§tı. Bu sebebs&z çıırp~a~:: ;e~~ 
halılaril_e doşe~mış ım.ş. - Uıvant.a raksedcrken; birkaç arşın kefenle vuslatı Buyukderede bir otelde kur_ :tıs. kı~er bakılan havuzun başıı~da ().... llanımefendl.> c- Çiftliği dol~aca_ duyuyordum. Attnn indikten sonra! 
kolmlarıle hır ÇiÇek bahçesine b:nzer _vakit.&z- memnn ka.'rı nô.yabına gö... m~... ~~urmuyor mu? Fena halde sinirlen_ ğun, siz de bir at alm, benimle bera. yüzüne ba:lcnadan içeri girdim. o dn: 
miş .. a.şk v~. vuslat _yıldızı ~u ~usah.. müldü ... gitti... Nihayet (Hamdi) bey meseleyi çak :b;~~\~ık ~v:ının ona. dokunduğunu er gellnlıı YüzünU ekşitti. c- Görü-hiç oralı olımı:dı, o.tını yuna.şmalardan~ 
bar odada uryan ~uryan küçü.k plya. (Her kuşun eti yenmez ... ) diye es- mı.ş_ bir gün; Şlşli - Maslak yolunda ~du~· ;un· nıçın dışarı çıktağım .sor- yorsunuz arabaları yüklüyoruz. Baş- lrine teslim ettikten sonra fütursuz_: ı 
nosuna oturur; binbtr nağmeı sevda ki blr ata sözü vardır. Mediha v~ 'hizmetçisi 7..eyneb bir oto- ; r<i' - Sedad Bey ısrar etti, kapalı lanndnn eyrılmam do~ru olmıyacak,ı:n arabaların yamna gl :t.l. PencereJ 
yaratırmış- a.-ı:ediha) bu aşk çılgınlıklarına de mobllle <Biıyükder .. ) ye giderlerken; ~Y~ ( ot~aym, b raz temiz ham müsaade ederseniz bitirdiktı>..n sonra iden baktım. Ellerıni arltasma bağlaj 

Çal alemi crvüıidc raksan <'delim vam edereken ( Hamdi ) bey diğer otomobllle arkasından yet;şmlş .. ::Cın.ıı ~~·- ~vabım verdi. Bunun ü s:lı.e refakat edeyim!» Sert b1r tııvır-mış asabi 03abI dolaşıyordu. i 
çal!. ta i w· : nne uw..,utun kızdım Asab . B "yl- . .. : 

Diıl-nı-•·ı ---'"-•-- cnt<'ln •delim namında bir c r karşısına çık kelime: :bozuk nedi?' bil . · ım nu a. •- en ne so uyarsam onu ya_ IJte boyle Nevin .. seninki bana gü : 
•· .-... -.vu....-• -.- .. +ncı-·, f . b-•· • ı mıyorum Nevin . pmızı -~ d' Bo i -: çal!. mtf.. ...... ,.., acırenın ...... ma_ _ Aman gelıyor... yapma!. bana ;di çok çabuk öfkcleni rn , Şım_ _ .> OE!Yuuını ver ım. ynunu zel b r e~lencc oldu Senln ona ~şı! 

Ti arşı ilahl1c kadar :rilst'leUm lfım_ canını olma.dan kendi kıyma! •. Gençliğim~ acı!.. !sırada da Sedad v1 Yo m. Tam bu buktü, yanaşmalardan birine sesle- cldd! b1r alrutan olmadığını b:tdiğim: 
çal!. ni koklatmaz .. o biçareyL de bir güzel Dan dan dan dan dnn Ego"ru-nmr...+u" 0 ' a unun kapıs:ndal erek, kendi.sine bir at getirmesini· n, yaptıklarıma kızmıy::ı.c:ılwn her: 

·.. • · • .. • ••• .. •• • • "'il• • nun gelişin' .. .. • çaı sevdidğim; çal metefhn; çal ı:fi- soymuş .. diğer ~ra!ta.n. ~a onunla be Mediha kanlar içiııde bir tarafa SC- ~gıbl daıvrannrak, yüksek 
1 gormem,:ş~y~edl. Gülmemek için dudaklarnnı kie ... H:ıe _ ~ de_ çl!lliğe gelırsefl~ 

'Zellın çal!. rober hayat ~eçıreceğıo·. bun~an son rllmiş ... Zeyneb bir tarafa .serilmiş ... : ıı:ocamı payladım: c- Olm~~ ~e d.şlıyordum. Benimki de ne vahşi bir komedi büsbutün guz:elleşecek.. ku,: 
Böyle bir ıanei vuslatta ~n yal- ra bu fani dunyada hiçbir kımse ile ikisi de ölmfış .. Hamdi B~y de yanı- : t>eniın b.a.berı"ın olmad cıcım, zevk değil mi? Atba§ı gidiyorduk, bir . çok nzatnın ba f.şl.. kocanı da! 

n:ız m:ı.Iını mülkünü değa, celki min münas~a~r o!mıya~ğını -~ühban lı olarak hapi.mtı.nei umumi hastane_ ~sın! Btlıyorsun ki son~~ =ycak_ müddet böyle YQl aldık.~n sonra, ~e- ~ra~r getirme~~ ben hiçbtr mahzur~ 
haysılmccmu ömrünün sonuna kB_ mcktebındekı bakire bir kız gıbL a.- sine n:ı'kledilmiş...... :yorsun hı olu- n1 farkında olmuşum gıbi: 11- Lut. gonnuyorum. Bızım asık suratlı genç: 
dar ıı:azanaca.ğmı ela feda etmez mı? hidlerle, yeminlerle temin etmiş.. * E 8edad, oldu{;ru yerde mıhl fen müdür bey lınddinizl blinl Bir müdür biraz üzülecek runmn, ıtiyanıl 

Nıt.eklm öyle oluyordu!. Onun ne cilveleri, ne isve1eri v;ırdı Çılgmlığına kurban olan bu zaval. EmI.ljtı. Gerl de dönemıyordu~P kal- kaç adım geriden geliniz.ıı dedim. yolt .. bana bi.rnz bo1ca mektub yaz; 
Bu aşk perisinin örümcek ağına dü yarabbi?... Avını ?Ok zengin gördü (Denmı llal'fa 411 ckdir] \. oca.mı Çok 'zaıllm hnreket ettiğimin fo.rkın. (Arkası var) ~ .............................. -·-··--.... -..... ___ ; .............. _ ......................... -...................................................... ., 

memlt'kett; büyfik bir memnuniyet U- ;;~~-~İ}~t &ındJğl mildÜrÜ ve l""lllRUI U ••-••------ u""du••r•• na ... -- -

~.·danaı~a~nk!ır v.~ eı~.~~~c .. e:mhubriy~t merhu~ ZiYa Günün a.krabalanndnn programı yonuna riyase pus • lrcnuı=r .•Cl-jiia.ru.-.ıs uıUA;K-•~ ... 
attS n n cessus e~ı gun en ugu. Ziraat Bnnltasl vczncdan Salfı.hattin 1 oc~ a ve ~1 ~-u ne ıtad:ır b rdıtnnız eserlerin umu- ilk t ~a(llilSlll'ı Maar;r Vek$ettnin :ıtararile geçen Vilayet seferberlik müdürü Ekrem Ün.ı"versite terim koordinasyon he~ - biwn c.r ev c. n,a.!'.'ln1 -.e 

10
ca 

mi heYeU hr.plmhe gurur verecek ma- seçılınişlcrd\r. Heye 1 O'P sene tcdriSat mı.iddcti dört yıla. c;ı • - M rif V kül H~n Al' 1 Jtlna ile llK'lf'"~'"""-..asıı~ 
hlyettedir. Anca

... m-"~~"!un ve Pazartesi günü saat 11 de Üniversıte Gilhen'tn Vckfı(let emrine n1ınrnasile yeti, dun aa e ' ere . 
.. ....... .... ....., -"" kt. karılan Ankara Hukuk Falcült~in lsllğ d " ü .. t 1 ... clileru. 

gUrurun bizi, memlckcU th,.a ve irııu merkez bin:ı.Slnd::ı y..ı'Paca ır. . etmek münhal kaln.n İstanbul Sef.erbcrlik Yücelin re in e uç ncu op nn. .... 
iz ed beri kuJJ ----o----- müfredat programını tanzsm sını yapmıştır. ı;; ı;; J _,,,,.-aJ-" ~;;.'::'." ;;;.,":;'; ..:.:;:.,:;: • ...; ;;: iki yaralama vak'ası üzere dün ü~vers;tedc Rektör CemU Müdiiriiiğüne Es1"şeh;r seferberl;k ToJ>]anl!.'<la \faJ<Wte le<lnl derleme '-'• L,la11111# • 1....--

me-.ye sevk,.tmemesl c'le sarltır. .. . . , k' Bi1seHn relsliğınde ve alrutadar pro- müdürü Kli.zım tnyin edllmlşt.ir. Yenı toınisyanları tarafından hazırlanan 
)941 

Tü ... ·•··esl 1914 Türki.re-;l Ut! Dun şehrimIZdC ıkl laraıam.a va a. fesörlerin iştirakle bir toplantı ya • ..d~ nu.T 

1 

.+ mu ur dünden itlba.ren vazifesine raporlar etrafında müzakerelerde bu BQotlu (),üncü Salh Uukuk 1 
mu'kayese e<ıilemez. ara«lııkl farkm a- sı o mu9 .. ur. . pılmıştır. 
zamctlni yeni nesil tamamlh tarak ,._ Knsı.mpa.şada, IpUkçl!ırın cadde Ankara Hukuk Fakültesinin yeni başJa.m.ıştır. hınulmW}tur. 

ldmliğinden: J 
oa.vacı PeV'Zl tıı.rnfından Hal~ı 

ııaQli caddesi 321 numnralı bin~ 
ııncn kn.tmdn mbnar İhsan 'Orün ~ 
hine açılan 71 lım G7 kUrUS .v~ 
davasının ya.pı1an muhakemesi ~/. 
da: 71 lira 61 kUnışun % 10 ucrtP.J 
kCılet ve % 5 lıuzle birlikte ~ 
11/7/941 tarihinde 61Yabmızda ~ 
verilmiştir. Kanımı müddeti ~ 
temyiz edilmediii t.oltdirde ib~J 
kat'Ueşeceğl hilkQm hülil.sasl ~ ... 
na ka1nı olmak üzere llfın olun :'6.,,., 

demeue bir dereceye kadar muurdoT, sinde 32 numaralı bostanda çalışan müfredat programı ve ilmi salAhiye- ,.... 
fakat ber iki cle'TI de :ra.şamalc: saadeti, Mehmedle, o.yni sokakta oturan Ni - yi tam.amile İ$tıanbul Hukuk FaltÜl ~ ADLİYE ve POLİS yahud leliketl ile kım;llaşanlar iı;ln bu yazi dün bir alacak meselesinden tesine t..ckabfil edecektir. 

Yalnız bu muharebmi!l Ahnanyaya ve azı bı,.akla Mehmedl başından ya~ Küçük Haberler =' fark göxle-rin önlinde daima canlıdır. dolayı kavga etmiŞler, bu esnada Wı- c E R L E R 1 
bilhassa Rus:raya atd olarak ortıı)a Y .. 1 _} atmış olduğu baklkatle.r bu iki me-m- ralamı.ştır. Yar.ılı tedavi a1tına a ın- __ ....;;;,_--------~~ 

1 mlş. Car
-, V!tka\nnarak hak.kında tn~ * Belediye muhasebe müdürlüğü 

H A B 

Bir minare tamircisi 40 metre 
yükseklikten düşerek parçalandı 

leketlc sen•et, nufus, maılden kama m ~- . 
temel bakımından aramızda Jılı;blr kıbata ba.Şlanmıştır. Beyleııbeyinde yeni bir tahsil şubesı 
tıen:zerllk olmamakla beraber btze is- Cibalide zeyrek caddesinde 56 nu- açılmasma ıüzunı görmüştür. Bu şu. 
b:ıt ~tml:ştfr ki, t.cnlı:ki yolunda kuL mnTalı fınnda yatıp kalkan Halıl a.. be için mUnn.sib bir bina 'bwunacak 
ıandığunız, kullanablldltlmu yürUyı.iş dında biri de 0 civar satinlerinden ve taallyete geçneccktir. 

941/l~ ..... ............................................. 
temJKllRl kifi ddildlr, maddi )ilklerin Ramazanla lbir h"lldın meselesinden * Beşlkta§tn Barbaros türb~ et-
btr ikısmmı ~teeek nesfikre bıraikaralı:. kavgaya. tutuşmuş, bu sırada. nam ra.tının tnmnmcn açılması ıııı liitmek 16 yaşında bir kız kuyumcudan bir ~ift 
bu nesil ;çtnde ae daha faz.la fedakar- lbı"·"'ltb Ramazanı mUteaddid yer _ üzeredir. Burada istimlfı.k olunan ça. 
hklara. katlanarak adunhrı üç. beş, on. v-- k t .__.,.ft •ı "'elcdiye namına k •• \d k 1 d ler·ınden ynr:al"""''"tır. tal bıça a~...._, ... upe ça l ve ya a an l 
yüz defa ~ıklaştırmak ı:aruretlle karşı- " ...... .,. ..... 'dırılm••, _ _,.,_ · .... Fab ika 15 

R
"'Mazan ııast.aneye ıı.<U "'1 tnpuya. !mydı;uıuuı•Şııu. r ol Jaşmıı bulU1111J'OnlZ. "'I:" .ı •• ı k r'""''l mey CUl\IA l /8119U 

U kl 
·ı Hal"tl yakalanmı<>tır. güne kadar y.....,aca ve a - - ·· f b' k b 1 · k d

1
;., •• · :ı:tl Ekrem ~a ıgı .. dana llfı.ve olunacaktır. Dün, Usküdarda. çok eci Ll' aza e m-ıne çarpara. yere "'ılmuş ve 7.3C sant aynn, 7.33 aafıf ~, 

Yeni yapılacak binalar nasıl 
olacak? 

k K 1 ado.d 
iti elek olm.U§, bir minare tamircisi 40 metre parça parça olmuştur. rnı.J, 7.A.ı:: AJ"ns haberleri, s.~<IJ ",,,. 

Fıoryaya Otobu 
.. s 1° aliyece * Burgaz ve ma 1 a • · ·· - ı·· V k' tr~' ,. n tıahk'ka'~ başlan- ll'C · """ ... .v :.J 

:r trik ücret:terinin artırılması hususun- yükseklikten diışcrek olmuş ur. a a. c ...... ınU<I< ı ~ fif parçalar ((Pl.), 8.30 - 8.45 J(ııf"..o 
Belediye, Fıoryaya. ot<>büs seferleri da ~elcdiyeye b1.r müracaat yapıl ·- Fatihte H.o.cıüveyz mahallesinde mıştır. atı 12 30 saat ay::ı.rı, 12.33 ı'-~ 

Belediye yeni yapılacak binaların 
caddelere göre vaziyetini tetkik et -
mektedir. Bu binaların kat miktarl
le ınşaat pH\nlannın bir tek stile u .. 
bi tutulması karnrlaştınlmıştır. 

ihdas edilmesi etrafında tetkikler Y1lP mıştır. Belediye dnimi cncumeni va. Şaircan sokağında. 12 nu~alı evde Kuyumcudan küpe çalan kız şa;kılar, 12.4.5 Ajans hnberlcr~~ı~ 
maktndır. Pazar günleri Veliefendl - zfycti tetkik etmiş ve iiatların artı- oturan Abdülhakim, dün Usküdarda Nadide isminde 16 yaşında bir im: Kanşık şarkılar, 13.15 - 1

4
.00 11, ıs , 

ye kadnr giden otobüslerin Floryayn nlmasım ıcab ettirecek bir sebeb bu. iskele cıvannda. Yenlcami min:ı.rele- bir arka.daşile birlikte Kapalıça.rşıdn müzik (Pl.), 18.00 saa,t n~o d,J 1 
kada.r tcmdıdi düşün\ılmektedir. Bu ıunmadığını gözönünde tutarak bu rinin şercfelerlndeki otları temizler. kuyumcu Yervantın dükkA.nına git. Fnsıl heyeti, 

18 3o Serbest rıet.a. ı
9 

husu:;ta yakında kat'i bir knrar ve - müracaati reddetm;ştir. ken birdenbire beline ba~lndığı ip - miŞtir. Arkadaşı alyansını sa.tmak 1- ka, 
18

·
40 

RadYQ swıng itll1l o 
5

" ~ 
rllecektlr. * Şehir Tiyauosu komedi ktsml ' Çin kuyumeu ae pazarlık ederken bu ('İktısad san.ti), 19.15 Bad!e ıı!!v ATr··~.....,. .. .. a"'~amı ten kurluln\U§ ve boşluğa yuvarlan~ ti 19 30 ""'at ayarı 'Y'. tarafından 8 n&>"""~ gunu - fırsattan istifade eden Nadide bir çift kuarte ·, · ..,... 1t1ııır• ~ 

Be._c;ittaş Halkevi sosynl yardım şu- mıştır. incili rutm küpeyi ıı.şıra.rak, fırar et. haberleri, 
19

·
45 Knrı.şık ~o ~~ 

besi menfatı.tlne Dadı piyesi oynana- Bu ani ve feci .sukut netlcesinde miştir. RadYQ ga'Zetesi, ~·~e ~OPrııı ,S~ 
İlk olarak Bcşiktaşta. Abbasağa par 

kı kar~mda eski Rum mezarlığının Araba ve hamal tarifeleri 

~~~::::~ır~:Y~vl!~n ş~=~nd:v~~ Belediye ııctısad müdürlüğü, tah -
rer bahçe bulunacak, .Aşıklar soka· mil ve ta:hliye iŞlerlılde uğraşan ha -

mnllara. aid, ticari eşyanın arabalarla 
ğına bakan kısundıı.kl binalar üçer 1 k kaUı, Salname sokağına bakan bina .. nakli ;çın yeni bir tarife h:ızır ama .. -
lar da iki.~r katlı ola.rak inşa edile- ta.dır. Bu tarife belediye do.imi encu_ 
cektir. Her bı'na. 375 • 400 metre mu. meni tarafından tasdik edUdiktcn 
ra.bbalık bir sahayı işgal edecektir. sonra Uı.tbik me.,kiine konulacaktır. 
···················································· 
TAKVİM e AGUSTOS 

-Temmuı; 
ıg 

GONEŞ 

1 
Perşembe 

Rea:ni ••n• 
1~41 

Receb 

Ar.ot .. u 
186!) ' 

Askerlik işleri 1 
Şubeye davet 

FaUh askerlik şubesfnden: 
Yd. Tbb. Yzb. osman Fevzi (337-33) 

çok acele şut>eye mUrnca&tı i1An olunur. 

Teşekkür 
s. l u. f> 56 7 s 54 Yalova kapluxılanr..a g6rlilen ltızum 

9 ao j '1 ~8 Uzcrlne tedaviye ı;önderllen biZim gibi 

1). 

ıı--ı'-::-"--ıı----.-~--=---...:_-.11 lınst.nlnrn karşı kaıılıcalar idare he:ve-
OA"!e !.indi Alqe:n Yatar Unin allka \"C §e!btlne, heyeti sıh-

::ı. D. S. U. S. l u. ~. t), W.ye lle banyo me:nurla.rının candan 
bakım V{l hizmetlerine tcsekkilril bir 

V, 18 20 1'1 Ui .lO 26 22 16 wzı.rc bilirim. 
ı::.. 4. 64 I tS 49 12 - ı •9 Yalova Çınar otel No. %0 ele 

K. Te-zcan 

cak.tır. zava.llı mJnare tamircisi, cami kub - Fakat, biroz sonra. yakayı ele ver- u .oo Ziraat takvl~L 'l'Crrısfl' ~ 
.......................... ·-··-······························· .. •••• .............................. -- miş ve derhal adliyeye sevkedilerek sulleri Borsası, ~~cı. zz.so 1J' 

.. 

Sultanahmed 2 nci sulh cezaita ya - Radyo salon OTk~";--er: ııcıJ"Sll-t 

IST ER NA 
.. aJans haber• ı. 

İ N pılan duruşması sonunda 20 gun ayarı, ası 
' müddetle hapse mı>.hküm edamlştlr. Ra.dYO salon orıtcStr · 

1 STER i NAN M A 1 Yaralanan ameleler I I borsıt•1 

Okuyucularımızdan bir kimya mü- saat 1,5-2 ye kadar vır, vır, vır, .,ır, Eyübde, Bo.hariyede Cizlavit .J.fistik Sl80~····- 1ı.t~ 
hendisiııln imzaslle şöyle bir me.k- konUSUP ve lıir insanın uynnac:ıiı fabrikasında çalışan amelelerden E - açılış _ k~ 
tub aldık: kadar yüksek bir sesle kahkaha ata.. yüb dün bozulan blr ınakıneyi t:ımlr !3~11~7~/l~~~l~~~=:::====o;::;--~ 

a.Allemln rahatsıdığı dolayıslle rak bütün mahalleyi taciz ediyor - etmek isterken elini maki.neye kaptır- çı>KLER ı~ 
tasrıı.da.n tedavi eU.irmek maksadlle Jar. Acaba bu halin önüne cetilehfli:r mış, parmaklan kesilmiştir, Aı;ılt$ ~e fi ~O 
:i.ı;tanbula geldim. mi? .. p oturautumuz ev Cağ:ı.loğlu Bo- Yaralı işçi teda.vi edilmek uzere B::ı. Londra 1 Stcrıın ,ı9 c1 
ca Rüskm mektclıl soka.tına ııa - Hastaını tedavi ettirmek içi~ gel- kı.t h3stanesine kn1dınlmış, kaza et. k ıoo ooııı.r so 4 

d 
dlm, maa.leSef uykusuzluk yfu.wıden h ik :t b ıanm•-"tır New-Yor İS\ çr<' :Fr· J.2.S zırdır. Bu civar s:ıklnlerl arasın a bütün ane hasta. olııra.k aynlıyoruz. rafında ta k n: a ~ ... . Cenevre Hl~ p +a '30 90 

iSminl sonra.dan ö~rendlğlm lk\ ha- Sayın Emniyet Miıdürii B:ıy sa. Ortaköyde, Nn.rlı :ıpartımand11 o- Ma.drid 10 şO 11 
nım \ardır ki, gUndüz nkşama ka- lahatt:tn Korkudan dlk'kat nnorJ:ı.- turan ve Gnln.ta.da Kemeraltı cadde- YokohaillO. 11~~ r n;; I{l':_.
dal' uyuyorlar mı, ne yapıyorlar sindeki kn~k ateıyesinde çall§an sı.okhDlıD ~=---:;-ı .. ··ı 
b

ilmem, fakat akşam saat 10 olclu rını çekmeğc tavıı.ssutunuzu ııaygı 1lel ~··- ...... ft d d" k.sljen --- __ ., ... Ttılıv•· .. _..-___ , rtca ederim.- Baim adında bir =- a un o Esha~-•c ---- 19 50 
mu kapının unündc yüksek »=>C u h ~ 

iSTER 
"NAN tü!>ünfın pa.Unmasile vucudunun mu _ "'- 5 193s 5 
l ' tcrr yerlerioocn ehemmjyetli surette ııtram yeı: rı. 5 1933 20 c 

:tıcrıım ~eh c 

İSTER 1 NAN M A ! yaı::ını:~da.vi ediimek wcre Blt1- Ere;an!, A. n. c. ~--
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Mahmut Saim 
İ l:Ba.!J tarafı 3/2 ncl S!lyfad:ulır] 
tnın cenazesine gıttim ve ağladım! ..• 
;abutu pembe ipeklere .s:ırılmıştı .. 
Jınkı ıbir ~ mlhrn.bıydı ... 
' Mer.asımde kımse yoktu... bir nn

' bir -ben ve ücretle &etirilmiş üç 
ort kişi!.. Nerede o sevenler? ... Ne
de o dalkavukları? ... Nerede o pe

kirları? ... O: b:r (Venü.sı tü ... 
, kapan.an gözler birer (alev> di.. 

' yıhat iti nuru hakikati gor~memiş_ 
• !.. çılgmlıkla:rile çukura yuvurlan_ 
• ı. 

• Öldürme ~ avalim.l.ıı AIJah iiekberl ; 
Nuranıa teşnrahı savab eyllyenleri! 

Mahnıud Saim Alt ındai 
(Arkası var) 

~Bunları bifiyor musunuz ? 
• <Baştara.rı S/1 4e) 
~ruınandana olan !hUncına .ışaret ic!n
l ır. 

• O~lan ded!ğüntz vale resimlert için 
~arl.imnny zamanının iki mühim aslte-
1 sı.masıl~. bllMla:-e meşhur Hcktorun 
re Lahir ısimli bir dl" k •-

• ı.imlerl k "'er as erıu re-
ul}J:.nılma.ktadır. Bunun sebe

:ı l de, bir Şt!!m 
a:ıu:ıvinlert Yanında sadık ve cesur 

tma]rt n bulınunası lü:t.umll'.lU an-
ır. 

~e ~':iğimtz kraliçe resimleri icln 
dilmiştir muhtelif kadınlan resıne-

ve edilmektedir. 
sa~ başlı"aratı: ikiliye kad~r o~an 
ler K ıse a~kerllğ'i temsıl etmektedir
sin~\ UJ>a askere lA.zım ohm cesa';'Ctin. 

dediğimiz ı.ren ihtln.tlı bir ku
mandanın Ordusunu erzaksız ve mal
m~tz bıT Yl'"de bam1dırma."tan kll-

ı:ma1'31hnın , ınaça Ye orva mUh;mmat 

1 
~l~h ?nenzin~.-in ·n el altında bu.. 

1 
nılaca~nın renlzierldiTler. Ciln

fl eski 'lıtman1'il. garb ordulıırmda ke
l ~11"""Sler1n kull:mdı~ları oklıınn blr 
i ımıının bll.'j tar:ıtlan orvıı. bir kısmı-
"'" kP .......,_ t :ır ... .,,.... şekkıde diler. 
IRr11Vı,.,..,,., 1 OVUnu. bundıın da anla.sı. 
sin ""l'p Dlen'letut b' .. ltl'al etl-n""f'
•~ı ruh v ınan!lSlllı da lnsnnlard:ın 

· _. r zaman uzaklı:Lımıa.vrm h rtı ve 
__ ,,..,..., ~ ... , •• 'hıı .. 1••-"""~\p. .. ,..A,.,. 

Tek sütun santimi 

O§lıh maktu 500 kuı 
1 nci sahile 400 
2 

)) 

nci •ahile 250 
3 » 

ncii sahile 200 
4 ncii 

,, 
•ahil e 100 )) iç uıhile 60 )) 

Son •ah; le 50 

SON POSTA 

• 

atlıynrak West i::nde döneyim.. dıye 
dllsilndllm, ve yola koyuldum. Ne ya. 
zık ki, llıtımal l orgmıluktan ola
cak saat beş buçu a geld ği halde, cia
ha hal istasyona benzer bir binaya 
rnslayamıı.nuştım. YurUdUm, yUrudUm 
Bir dönemeçte gotik tarzında yapıtmış 
kUcUk bir köşk: ile karşılaştım. Ufukta 
gittıkce alo:üan güneşin ışıklarile büs
biltün şerunetli bir hal alan bu binayı 
sfu"Unce, icimdt'n: 

Beni çağıran sesım - Ne de zevksiz yapmışlar.. dedim 
ve birden mahud telefon konuşmasını 

hntırladım. 

Yazan: Oswald Blakeston Çeviren: lbrahim Hoyi 
Buradan hemen ta.oarak uzaklaşa. 

tınır ve böyle.Ukle ömrllmü:n aonuna ka
dar ~atım bir klıbustan kurtul
muş. yüıud da bu e\"den içer1ye ıirer Ben Gervaz Amer:>&m aşağıdaki 

tırlan yazıyorum. Sebebım birazdan 
anlıyacaksınız... Hadise bir h a!te. ev
velinden ~ladı. 

Dostum Bernard Frank ile ayni dal· 
rede oturuyoruz. O geçen hafta seya.. 
ha te çıkın~. Ben de yeni romanımla. 
uirqmakt.a idim. T elefon çalma.sile 
çora.p gölrUğü gibi devam eden bu hl. 
disenin başladığı sırada 6inirll bir b al
de bulunuyordum. 

Apartıme.nda. yalnızdım. Tclc:fon1l 
kendim açtım. Bana garib ıurette ta
nıdık relen tıir ~rke!t seı;I, Bern&rd• 
sordu, ve Bemardın se)ahate çık.tığını 
ısöyleme:me vı:ıkit bırakmadan: 

- Bemard, Allah aşkına oohal 
ıel ı .. diye batırdı. 

Anlaşılan beni Bemard ı;anmışb. 
Arkadaşı blr eve çatınyordu. Yertnt 
mükemmel surette de tarif etti. Bura. 
s:ı, bir tarla ortasında yapılmış iS&hte 
ıot.ik mmarill bir köşk oıacııktı. Tı>
lefondakl 6C6, sokak Jta.pıamın açık. ot. 
dutunu ııöyledi. Sonra birden sustu. 
Bir takım aoıumaıs.r i.Şittim. 

Adama yanıldığı:ıı anlatmak :iste- Zira telefonda konuşan t endi sealmdl. 
dlın. FakAt adam hiç oralı olmadı. de- :Pena. halde korktum. Pakat bir lAb. 
vam etti: _ Allah aşkına ne? yapıcağını unut- za sonra da lşln !cinde blr şaka olması 
ma ı ouvarların:f.a geyik boynuzlan ihtimalini di.lşündUm. Görünürde, ar. 
asıl~·· olan sofadan ıeç. Bu dehlizin dl- kadıı.şlarımdıı.n biri sesimi ustalık.la 
ıtıindl'. merdiven ı.ahauhğının altında ta.kli<i ederek benimle alay etmek iste. 
mutfağa açılan k.'\PlYl göreceksin. Mut. misti. 
takta kilere inen ınerdh-enin knpn{tı Beş gün EOnra, Bemard seyahat.in. 
var Şimdi kıı.pak .ıtapalı bir vaziyette-
dir.' SürgüsU de dışımndandır. F.ğer den döndll. Beni öyle sapsarı bir )'Uzle 
gelme7.Sen. kurtulamayacak. bur~a görünce (laŞlrdı, kaldı. 
mahpus kalacağın\ Ondan sonra da... - Bana bak, diye itiraz etti. Sen tm 
Adamın sesi o kadıır .meyus ~ıkıyor- çalışmanla işin tadını fazla kaçınyor-

1 ki. sordum: sun, galiba! .. Blr doklora gıtsen fena 
_ Peki bu f!V nerede?.. olmayacak. 
Adam ~den daha fazla kork- _ noktorlan nas:! telakki ettlğlın! 

1~ ~i kfi. I.Akınlıl.rı.rı da anlaşılnıı- bilirsin!. İçlerinden blr tanesi babamı 
rdu. b1dürdU. 
- Kaybedilecek va.kit yok. ltemıın _ Evet amma, muhtertm pederlnlz 

el! .. dlyo bağırdı. o zamanlar 9'1 faş!annda bulunuyor. 
- Se7l kimsin?·· dedim. ltırdı. zarar yok, ben sana doktorluk 
GUldU. Fakat ben bu gfilUşU be~en- edebilirim. Cnlışma yok! •. Ve bu cson-

medima:re:~: Am~rşam konuşu:vnr! .. bahar gllneşhıdcn e:iinde.n geldiği !ka
deyinoc ~fon elimden vere dt\sttı . dar istifade etmek icin dwmadan ce

Oervnz Amerşrutı. Bu benlın öz ıs- z.ecck6in-
mlm idi. Artık ibu sesi.'ı neden bu k:ı- Ona hatırlattım: 
dar bana tanıdık ,ıeldl~ni anlamıştım. - Londrada bulanuyorml-

ve bana ayun yapan Ura.taya M b\r 
de1'5 vermiş olurum .. dlve dil$Undüm. 

ön kapının yan acık olduğunu, an. 
cak zlle bastıktan .sonra 1arkedebildim. 
f.'eytnn dUrtt.ü, ka.pıyı iterek açtım. 

kerlde 80fanm duvarlarında EJra 111-
ra ıreYik boynuzları asmış~. tlerledlm. 
ve seslmdfm: 

- Hey kim var ora.da! .• 
s~ tarafta bir knpı gördüm. açtım. 

Oda boştu. Fakat -şomlneslnde mütem
m el bir e.~ yamyordu. Sol tarafta.ki 
]tapıyı yokladım. Gene ser.1endlm. Hic 
kimse cevııl> vermedi. Merdh·en altın

daki kapıyı buldum. Mutfak ta boştu, 
yerde, acele kaçarken yere dU$tüğü 
belli olan, kolalı bır blzıne~i şapkası 
duruyordu. 

Arkasından mahud kilere inen mer. 
dlvenln k.aı>atını fartettlm. Yumrukla
nını ınlt&ra.k ef;ıldim ve hayklrdım: 

- icerıde kimse var mı, klınse var 
ou? .. 

_ Tam üstOne bastın. S öyle baka- Bekledim. tekrar bc:ırdmı. Bu seter 
~ tA derinlerden gayet ha!tf bir 

hm, hiç Lcmdrayı keşfe çıktın mı?. sesin OC'Va.b verdiğini duyar gibı oldum. 
Neresinde ne var, biliyor m u.sun? .. Ben Ya, hakikaten bu kapağı kapanmış k1-
sana bir program hazırlıyayım d a ona lerdc birisi var idiy , ne duruyor. 
göre hareket et. dum? .• Onu kurtarmalı dd11 mi idlın?. 

içimi çektim ve: t Kaı>atı hızla kaldırdım ve k1lerln içi.. 
_ seninle başa _çıkılmaz. dostum.. ne baktım. Evet.. oilPhe yoktu. Dirisi 

dedim 1 bana &eslenıyordu. Tereddüd etmeden 
• . ...tı ... u kendlın1 Londranın <11$ merdivenden iki basamak aşağıya 1n-

Ertesı ıs.... , ek az tanılan dlm. Kflerl artık iyice görCYordum. 
eteklcruı~\~::.~.n:er~: ~ken tlul- Hele şüldlrl. Burası h'ç te korkulacak 
bır nehriö 

1 
>;ıir meyhanede ekmek bir yer dcltlldl. Yansını bir yazı odası 

duın. ğley n öğleden haline sokmuşlardı. Orta.da bir masa, 
peynirle Jtamımı doyurmuş, fizcrlnde de bir telefon vardı. Bır <,sa-
sonrn da yUrllye yürUye bir parka u.. rn ta~lasından, yan bastınımış blr sL 
lnşm.ı.stım. . garanın dumanları kıvnlA kıvrıla yük. 

Bir sıraya oturdum ve göldeki kuğu scllyordu. B rktl( ba amnk daha indim 
kuşls.nnm tüylerini ita.barla kabarta ,.e özlerim üzerinde ATINA dlllle yn
yUztlşlerlni ve ınoe uzun boyunlarını kı zılı olan bir sandı'" ll .. ti. Yanında d 
vırarak suya daldırıp solucan arayışla- bir takım klAslk heykel parçaları 
rmı ~erken kendımden geçmiş, u.. vardı. Bir sıçrayışta Jtllenn iclne at.. 
)tımUŞUJll· ladnn. Bu evöc neler ce~yan etmişti? 
Uyandığım zaman snat . dört buç.uk Ocakta ateşler yanıyor, tablada bir sı. 

ol.muştu. Bari Bernardın cizdiğl prog- gara tütüyor, mut:fa.lcta kolalı bir şa.p 
ramı takib edeyim ve şu parkın öte.. ka görülüyordu rla etrafta da hlç kını: 
sinde uzanan nehir boyunca b~rkac ki.. seclkler bulunmuyordu' .• 
ıometre ekleri.Dl. Oradan da bir tre.ııe Odanm Ynrısuı kadar Uer~ 

Ağustos 1 

ki, heykel parçalarının en büyilğünUn 
tam karşısına. isabet eden yerde yUJc.. 
sek arkalıklı bir koltukta bir adnmm 
oturmaktn olduğunu gördüm. Bu adam 
muhak ak ölmUş olmalıydı. Zira ne 
s ınıe eevab ver:ms. ne de döntip be
ni ellunlamışt.ı. KQl•uğun drafında 

döndU.m. Adam burada kaskatı bir 
halde, ve gözlerirui" tarlt ed lemiyecek 
kadar mUthiş bir korku ıtadesi ile O

turmakta idi. Belki de taştan yapıl· 
mıştı. Bir türlU yenemediğim blr hlsle 
elimi uzattım ve adıuna dokundınn. 
Taş kesilmişti. 

Manzara pek müth!şti. Ba.nkl blr &.. 

damı fotoğrafla taş haline ı;etirmlş, 
sonra clbı.se giydlrnılş, başına sac, yil.
zllne de iki göz takmışlardı. 

Bu taşlaşmış gö:ılerın baktığı lsUkıı.. 

mete gözlerimi ~evlrdlın. Taştan a.dıı.m 
heykel parçalarının en büyüğüne ba
kıyordu. 

Bu heykelin ekser yeri blr ört.ti Ue 
örtülmüştü. Fakat altından burnunun 
ve yüzünün bazı parçalarım gBrUr gibi 
oldum. Bu bana vn.ktile görml.ış o1du
ğum Medusa.nın başını hatırlattı. Me
dusa kim mi diyeceksiniz?.. Söyllye. 
;im: 

Eski dünyanın en müthiş fü\hesl.. 
Hani şu bir bakışın. erkekleri tnşa çe
viren kadın 1 •. 

örtilnUn aralarından kıvır kıvır yı
lanları andıran s:ıç buklelerl fırlıyor. 
du. Baktıkça bu yılanların kmııldadı
tmı ve örtünün de. 63.Dki altından bir 
takım dudaklu Uf!Uyormus gibi ka
bardığını gfu"ür gibi oldum. 
Taştan adam şıı mahud sandıktan 

nasıl bir heykel çıkarmış olabilirdi? 
Heykelden gözlerimi ayırmo.ma,a 

dikkat ede:ı1ten. başının, ı;anlti örtü
den taırtulmak. QYrılmak ist" m şces1. 
ne sert bir harekı>ti beni irkiltti. Eğer 
Medusanın başı ortUnUn altından çı. 
kar ve gözleri de ben m gözler me ta
kılırsa koltuktaki adnm glbl tas kesi. 
leccğime yUroe yilı emlndlın. 

Hızla geri döndUm ve kllerP. ıneu 
merdlvC'Ile tırman1un. Kıı.pnk dUşmUş.. 
til. SUrgU de dışarıda kalmıştı. 

Masanın Uzclnde teıeron duruyordu. 
Alnımda boncuk g'b! ter damlaları be
lirerek işiUrl ellıne aldım. 

Ve kendi sesim bana cevab verdi. 
Tam bir hafta evvel iş!tt1i}' m gibi, n.V
nl sesle, telefonun öbtır ucunda bulu
nan kimseye ayn\ sözleri scwlt\yordum. 
Kendi :sesim de benim kim olduğıanu 
soruyordu, 

Arkamda belirsiz bir hlŞ'lrtı duvdum. 
Medusanm yfu:Undcn örtünlln aşagıya 
kaydı~ı anladım. Tam ibllmd" bir 
nyna var. Gözlerimi orayn. kaldırmnya 
ce.cıaret. cdebllsem onu gÖTtblleceğlm
!akat korkuyorum, kaleme &arıldım ve 
lostlanm beni bu mU hlş haileden kUT. 
tanncan kadar ynzact\ğun_ 

İbra.Wm Hor l 
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Havai sularında 
19 Ja pon balıkçı 

gemisi yakalandı lt tayya rerek tngm.r. haV. nakliyatında yar - Anka.rn sı <Husushnuhablrlmzldcnı- ma.nda.nberl devam etmekte olan ştm. Dır Japan - Sovyet harbi old~u to.k k re duncı ııııfatne çalışan Amerikalı pilot- AdJıye VekA.leU, Türk ceza kanunu- dıki bıutxtcn alınan dt'rslere gore or- dlrde Kızıl h::ıva kuvvetleri. Kızılordu 
}l ilzasınd ··ıd .. lardan bilyllı: bir sıta.Yi 1e babse\mlş • nun bazı maddelerini bugilnkU ihtl- dusımun teşk111t, tt-chızat ve maltt _ yenılmediltçe ve Vlad vostok ellerlndc Vaşıngton 31 CA.A.) - O!ı: 
M~~llette a 0 U tır. Bugün 162 Amerikalı tayyareci yaçlara göre tadil eden yen! bır ka- nıestnl ehnden ııcldJ.ği kadar ikmale bulunduğu müddetçe Japon merkez - Hazine nehretinın bir raı>oru, 28 
~ar li aı (A..A) _ Ofı: mezkllr serviste çalışmaktadır. nun lAyihası hı:ızırtnmaktıı.dır. çalışmış oldu!una ş phe yok ur. Japon ler ol bombardıman edebileceklernlr. Şubat 1940 tarihı iıe 3 Mayıs 19u 

)al: ~ ie,,~zet. guetes. yazıyor: Ef . d Kanunda yapılacak tadılft.tı tet'lblt yUksek kum:ındası ne Jnpon süb:ıy ve arasında alakad'l.r memurların Havai 
:ııı .. cılıııncıa -::.~i Dang emen, Belgrad gamstan ve ıran • etmek üzere Vei!:Alet tArarından bir erinin k.eyıootı ı."'tf' soz götUrmez blr key. Muğla a zelzele sularında 19 Jnpon balıkçı gani mı ya. 
cıe"' a bil' ;:.""~ente tayyare meyd:ı - Almanlar komısyon teşkil !dılınış ve bu komis- !ıyettir. Faka . ounn raı.rmen k!Sll za - d kalam olduklarını b ldınncktcdır. 
Vn,.:).p. 'l'eı-n.':1fYat-e kaza.ısı netlees.n _ yon !aalfyete başlamıştır. nuında ve acele ı!e yapılan şeylerin evam edİ yor .Bu gemıler AmCliklUl b.-ıyrağı çek _ 

v" Sc -... nUz.chı. (Ba,, tarafı ı lııcl sayfada] imkAnlarm ve r~telerln cok üstüne Muğ1'n, 31 (A.A) - Dün şehrimizde mıslcrdl, halbuki r.ı.;>0ra ~öre JaPon 
~ti nz.Oed o!mü.t cııan general birlnin ~ gbt-e vaziyette mem Dün Firuzag"' ada çıkarnıyacağı da n.şl.k{ırdır. İşte bunun 3 yer 8antiltısl olmuştur. Bunlardan malıdır. 

\'tuiı~ etin :Yerine Sırb!.stan u.. nnniyete şayan bir tebeddül )Ok ur. gece içindir. ki der Ja.ponya. batta Bırle& k dokuza ikı kala duyulan yer snrsm Gemiler. radyo Cılelleri ile tcchiz e-R .__ e tayin edilmlJUr. ıranın cevabı İngiliz veayasma karşı 2 ev yandı Amerika ne İngilterenın pasif hare - dumı.sıı ve her blrınde Japan htiya.t Us Sef -:- _, iam b.r cevab teWtti edilemez. Bu ce- ketıeraıe rağmen da.hl hem cenubn~ tısı ço::detll olmuştur. Hiçbir za- bnruiyc zabiUerınden en az bir kişi 
ermin Almanyada vatıda bazı Alman eşhası hususıyesınin Dün akşam Piruzağada Lapacı soka. hem Çine, hem de Bcwyet n. ya ra.r yo r. bulunmakta idi. 

ak 
vaztyeUerinden ve oW&mı ıranda ne tında bekçi Ahıncde atd bl:r kaUı 9 nu- karşı aynı zamanda harekete geçmek 

İSieri gibi ahval ve şernıt dolayıslle bulun- maralı evden ateş çıkmıştır. ltfalyenın 1st rse kuvvet.ıerlle teşkılat ve ınalze_ 
t~ makta olduklannd:ın boluedllmekte ve cayretilıe rağmen ateş genlş:leml.ş, ya. meı;lnln buna yetişmediğini gönn~i 

~~el~ ı ~fı l hJei sufaCla] faaliyetleri hakkında tahkikat yapıl - ıunda Necmettine aid iki katlı ıı nu. gibi bir ihtimal ıle knrşılaşma!;ı ve bi. 
lt liellı.e~ederet mcmwe fÖY matta olduiu 11.ive edilmektedir. maralı eve de sirart't etmiştir. Bekçi nacnaleyh bu hareketıerd"'l blr veya 

Ua ır: l!lpnistanda Ahmedın evi tamamen, Necmettlnhı e.. ikisınl oyalıuna tarzınd.ı yaparak asıl 
ı ~usu, modern blr harb Londra 31 CA.A.> - Taymisin dip - vi kısmen yandıktan sonra ateş sön- kuvvet.ıertle en mühim addettiği hnre-

tııınıak e iyi hazırlnnmış ıomatuı: muhabiri yazıyor: dttrOimllştüT keti icrt.ya mecbur knlmas? pek va _ 
~lld ta ve mnkıne harbı tec. trana oldu'hJ gibi Etganiataıuı. da · riddır. 

,._ a~Jı...,e~ i.rtifade eder k Alman Almanlann çok oüyUk mlktardıı gel- Jnpanyanın en mUhim addettiği ve-
" ıa.... -:_mı ak metc uğratınaf:a dikleri mllşahede ed!?melttedfr. BUvük ISlr harbe dog"ru ffiU ya edeceği hareket hangisidir? Biz bu 

.''<11tııı.t.ad B:- ta.nyanm KAbıldeki elç;s Efganls- h ti ö..n~ dfiMh. 

~ e "'r...,. ır Avrup:ı strateJLsı u.sus g ·- ve ;ıuuUş tnrzımızı 
" ~•(' tana akm eden Alır.an ıeknlsyen ve g"d" ? b nd l ı-~'- 1 ı. ... ı.,_ · gore ,.,,..,r P e 1 •• ı ıyor u an evve ~ı ca ışmışlık. Bugtln 

"' "<ll'ı "'" • ..,, mtitc:h~lannın esltil ett klel'i t!'hUke b iJA cd ğl 

&.e 
2:aınan "''le Ruslar mu- una uve ece m z nokta; b ı en .., h kkında Ef an hU' Ometlnin dlkka - üh' h dev nı etmektedirler. lr [Baş tarafı ı inci sayfada] m ım areketi Japnnyanın blzznt. 

~ Stnemıı dün asının yı cak iki n'at fı.bıdesi 

Ugün LA S 1 f\i E M AS 1 N DA 
l 2 müsta 

.. Casus Aşıklar 
'~BERT MARSHALL 

filın birden: 

il 2Tin-
0

Y akan Buseler 
• VMy:m Romance 

daha 
oldu ~ 

kabıncye 

Sa'ad partisi Mısırın harbe 
! ı bir surett işti a.kl leh d 
ğundan dolayı bugün(' k dar 
girmekten fmtln etmL.<ıtı. 

kendisi ne blrll:t•.e h\d satın t:ıYin e. 
dece ı keyfiyt>t r Y lnız sunu da sö:v. 
lemeğ fayda.dan hııl önnUyoruz: Al. 
manya hem İnınl e h m de .S!>vyet 
Rusya ile harb ln'ınd,. o ı f:1ı cin Jıı... 
ponya bu hareke lerd n hanl s!nı lem 

erse etsin kar!jıs•nc!a b r tarafın 
mUhlm kuvvetlerı:ıı ba - ıyacnk ve ibu 
d Almnny ç n dire' veya end rckt 
bir fayda teşkil t'd ktir. 

EıneklJ C encral 1\. ••• 

Sabahtan Sabaha: 

Çıplak 

meydan 
Merak edborum. Jstanbulun en ha

reketli noktaSI elan Euıinonu me)'
danı boyle çıplak mı kalacak. Bu
günkü vaziyeti ıle En1lnoniı meyd:mı 
hcnu:ı bitmiş, faknt malzeme kınn. 
tıları henıiz k:ıldı.rılnınnu bir a.ıu 
mıı.nzarası veriyor. insan elbet r;iinun 
birinde bu enkaz c1;ı kaldırıla..~. e
sim ve muht m mabedin etrafı :re.. 
şereeek di)e be' liyor ve bekliyor! 

Bir iki milyon liralık i Umlakc 

ftSalre yalnız temitlUt bakımından 
kıymettir. Bedii hıç bir nıf'Ziyetleri 
yoktur. Ö:rJe 9lsayllı abldcla ya~ 
ta. heykeller dikmeye, dekoratif ve 
Pıa.tlk ziynetler ) pmıı.ğa tuzum kal
mazdı. Fakat bu masrallı yleri yap.. 
mağa da lüzom yok. Iabedin cephe
sine bir yeşil lıM'don ~ meycla. 

nm 1Nr lasmnu ağaçl:ınc1ırmak üiı
dir. Bahçe mimarları. mul.ehassısl:ır 
tablı fşin teknik tarafını dııha i:ri bi
lirler. Herhalde 1<abul etanek Jiiz.ım ki 
mc danın bugiintcü halı yirmi aS11'bk 
PomJ)rinin taş ıtuıl.ılanndan ibard 
açık hava tyiatro unchn 1'artı;mlır. 
Bu hanllığı TC bu çlillll göultıı sll
mı>k için de meyd:m~ biraz çim to
humu ve beş on ai ç fldıwı dllmıek 
yel.er de artar. Harbi.ve Gaddl'Sfııln 
· ı kndıır ) ayıl:ırak 

malolım meydan tcrçi istanbuhm trnmv:ıy ray :ınn:ı k ü ı cam• 
buziiııkü scyrıisefer ihtiyacını tat- kolu kanadı kırı~nr 1 °yık el ı mif 
m1n etmiştir. Fakat btJ kiiJfeti ku. 1 rı ıısıl bo mey ana c L 
çük bir ga)reUe biraz da bcdiil~Ur-1 ~~J.olt a;ıi&J 
mck nıümkündu. Beton, ıısfalt, parka 



4/2 Sayfa SON POSTA: 

3 ıa.uuu A\..AA•U • c. ~&Ut.:&.•O ... uuuı UJ ., ÇV 

idaresinin teessüs eWği günden bugü. merhum Ziya uun un dıu.ı a;ı.~·~~t7ı" p r 0Qram1 1 
1

w
1

"" "" w • -
ne kadar b rdıflımz eserlerin umu. Ziraat Banknsı vezne arı a.......... n yonuna n,.u~'C"&. "'""• 
mi heyeti heı>fmlu gurur verccek mm- seçilınişlerdır. Heye~ ilk tO'?.~ısın'ı Mnartf Vek!'~letlnin brndle geçen Vll~yet seferberlik müdürü Ekrem 
hl,...,.lr. An k ,.....,~ır-ıın •• Pn'3""1 günü saat 11 de Univenıte sene ted•""' muddetl db<t ,.ıa ço _ _ ünıvers.1e terim koordlnasy-OD be -
gururun bizi, momlekdl """ • """ merk., """"'"'da yapacal<t"· kanlan Ankara Hukuk Faldilte.sınln G!hen"tn V !et emrine altntnMüe yeti, diin Mnarlf VekUI Has:ın Alı 
yolanda on sekiz senedenberl kuJJan- müfredat programını tanZtm etmek münhal kal.a.n İstanbul seferberlik Yücelin reisliğinde Qçüncü toplantı.. e. cJ.uuıl# "C~ dıiımız yürüyüş temı>osunu ktıfl gör. iki yaralama vak'aıı üzere dün Üniversitede ~ktör Cemil Müdüriüğüne Eskişehir seferberlik sını yapmıştır. 
meye sevketmemesl de sarttır. Bil.selln relsliğinde ve nlfı.kadar pro- .. .. .. . . . Topl.anttda. !,fakülte terim derleme 

1941 Türklyesl 191f Türlı:iycsi ne Dün şehrimizde iki ya.ralanuı. vak'a- fesörlerin iştirakle bir toplantı ya _ muduru lKftzım tayın edilmlşUr. Yenı komisyan)arı tarafından hazırlnnan 
mukayese edilemez. aradaki farkın a.. sı olmuştur. mudür dünden itibaren vazifesine " 
,.motlni "'"' n••ll tam•nlllo ,.,... •· Knsunp..,.da, İpllkçl!mn cadde _ ptlmıotır. ra;>orlar et.ra.tuıda muzakerelerde bu 
deme1:se bir dereceye kadar muurtıur. sinde 3'2 numaralı bostanda çalışnn Ankara Hukuk Fakül~nin yeni başlamlŞtır. hınu!muştur. 

Beyoğlu "titüneü Salh Dukuk ; 
kimliğinden: 

oavncı Fevzi tnmfmdan Hnl~I 
ııavl caddesi 321 numıı.ralı bln1ıJl~ fakat her iki deTri de J'apımak saadeti, • . müfredat programı ve ilmi saltLhlye-

yahud f'eliketl De karı;ıla$'nlar i •in ba Mehme_dle, aynı sobkta oturan. Nı - yi tnmamile İsta.nbul Hukuk Pakül • -ADLiYE ve POLİS nen katında mJmar ihsan 1lrün rl 
hine acılan 71 Ura G'7 ktınls ~' 
cmvamnm yapılan muhnkcmesi rP'> ti" 
da: 71 lirn 61 kuruşun % 10 ucret1 ~ 
kMet ve % 5 raızle birlikte tıJlS~ 
ll/'7/941 tarihinde gıyabınızda ~..R 
verilmiştir. Kamını müddeti l?ıiJı 
temyiz edilmedl~i t::ı.kd1rde aı~~ 
:tııt'il~eği hUkllm hIDA.sası ınıı1' 

fark göılerin onlinde daima canlıdır. ya.zi dun bir aı:ıcat: mesele.sinde~ tesine tekabül edecektir. 
Yalnız bu muhueb in Ahnanyaya ve dolayı kavga etmişler, bu esnada Nı- c 
bilhassa Rusya)& aıd olarak orta ·a yazl bıçakla Mehmcdl başından ya_ • Küçük Haberler -: atmış olduğu hakikatler bu iki ml'm- ralamıştır. Yaralı tedavi altına alın- , _______________ _)~ 
lekctle servet, nüru , maziden kalma mış, cnrth y.ıknlana.rak hakkındn t:ı. 
trmel bakımından aramızda. Iılçblr kibata başlanmıştır. 

R 1 E L H A B E R 

benzerlik ohnamalda benıbtt bne is- c Ude zeyrek caddesinde $ nu
bat etm $ffr ki, terakki yolanda kuL maralı fırında yatıp ~lkan Halil a.. 
lamııtımn:. kullanabildltlml.ı ürüyüş . · tem 

1 
kafi değildir, maddi ,;uderln dında ibiri de o civar sakınler~den 

* Belediye muhnsebc müdürlü~ü 
Beylerıbeyinde yeni bir tahsil ~besi 
açıımasımı ıüzum görmüştür. Bu şu. 
be için münas.b bir bina bulunacak 
ve .faaliyete geçneccktir. 

Bir minare tamircisi 40 metre 
yükseklikten düşerek parçalandı na kaim olmak üzere ilfm oıunıır64 

941/14 .... 

bir kısmını ı:eJecek neSlllrre bı~anık. Ramazanla bir kadın meselesınden 
bu ıı ı iclndc de daim fada feda.kir- kavgaya tutuşmuş, bu sırada Halil 
lıklarn katlannrak adımhn ilç, bC'ş, on, bıçakla Ramazanı müte3ddid yer -
>Üz defa ıkl:ı ırmak zamretne karşı- !erinden ynralaınıştır. 
taşını, bıılunUYonız. RD.1;.nazan hastaneye kaldırılmış, 

Ekrem U aklıgil Halil ynkalanmışt1r. 

............................................. ~ 
16 yaşında bir kız kuyumcudan bir çift 

ı . RADYO 
* Beşiktaştn Barbar~ türbe.fil et -

ra.!ının tamamen açılması işi l.:itmek 
üzeredir. Burada iStimll\k olunan ça_ 
tal bıçak !abıfiaSı \belediye namına 
tapuya. bydedilmişttr. i'O.brika 15 
güne kadar yıkılacak ve arsası mey-dana Ufı.ve olunacaktır. Dün, Üsküdarda. çok feci bir kaza belarine çarparak yere düşmüş ve CUMA 1/ 8/ l9U n9' 

küpe çaldı ve yakalandı 

* Burgaz ve Kınalıadadnki elek _ olmUf, bir minare tumirCiSl 40 metre parça parça oımuıtur. 1.30 sant ayan, ı.33 narJ "'ıı• • 
1rlk ücretlerinin artınlmnsı hususun- yii .. ek!ikten d-ek ö!mii<tUr. Vak'a et.rafında. tahkikata b••lan.. GPl.l, 7.46 AjallS hnberlcrl, ~!!,. ,,. 

Belediye, F1orynya. otobüs sefc::leri ~ 5 ı:.ı· " •• ıc ihdas ed.Jmesi elnıflnd• ıetk>kler yap da belediyeye bir mnnıcnnt ynp•l ·- Fntlht.e Hacıiıveyz mahallesinde m•ıtır. m parçalar (IPI.), 8:30 - a.• ı< '"ôiı 
Belediye yeni yapılacak blnalann maktadır. Pazar günleri Veliefendi _ mı.ştır. Belediye daimi encümeni va. Şaircan sokağında. 12 numaralı evde K d k"" l k ati, 12 30 saat o.yarı, 12.3

3 

r ıS· ~ 
cnddelere göre vaziyetini tetkik et - ı!yeli tetkik eımıı ve ııat.ıarın arl.1- oturan Abdü!lıakinı diin ÜskUdarda uyumcu an upe ça an ız 4'Ukılar. 12 ... Ajnns hnbC'·' ~orı~ 
Yeni yapılacak binalar nasıl 

olacak? 

Floryaya otobüs işliyecek 

mekted~. Hu binaların kat miktıırl- ye k>.d•;-,,:•:end '.'':'.'b~;ıer:,:.oryayn nımosını ıca b cttırccek bir sebeb bu.. iskele civarında Y~nleami min3'ele- . Nadide Lwlnd~ lG yaşında bir ıuz K~~ ,arbla.r, 13.15 - "·~,., ıs~ 
le inŞ3at plfı.nlarının bir tek stile tft.. kadar te 1 1 uşun~ ıx:e ır. Bu ıunmadı.ğını gözönünde tutarak bu ın· r leri d k" 1 .. . bir arka.da§ile ibırllkte Ka.palıçarşıda muzık (Pl.), 18.00 saaıt nY

10 (iııl>:n 
b

. t t im k 

1 

t nl t hususta. yakında kati bır karar ve. .. r ın ~e e n e ı ot a.ı tcmızler lru y t d'"kk .. _ .,.__, h ti 
1 

... •o serb-,.." gll" •. u u ası nm aş ı mıı ır. 
1 

mur=ıali reddetmiştir. . . - yumcu ervan ın u -ına git. •-u eye , ·~ .~~-o. ı 
Dk olarıık ııe,Jdn§ta Abbasaııa par rllCC<kt r. * şehir Tiyat.r°'u tnmedl ıosmı ken, birdenbire beline boğ!ndığı •P - miştk. Arkadaşı nlyansını .-Ok l _ ka, 18.40 Radyo swıng •"''-;; s•"'' kı knrşısında eski Rum mezarhğınm Araba ve hamal tarif el eri t.nnıfından 8 - giinü nk§runı ten kurtulmuş ve boşluğa yuvarlnn. Çin kuyumeu Oe pazarlık ederken bu ('İkl,.ad ,..uı, 19.15 ıuıdY• nı•" bulunduğu sahaya bu §eldlde evler Beşiktaş Halkevl ..,.yal yardım §U· mı§br. '"'".tı.m ısti!~de ...ıen Nnılide bir çift kuıırteli, 19.30 sant uyarı~- ,oJ, yapılıı.caktır. Bu evlerin önleıinde bi. Belediye iktısad müdürlü~, W.h - besi menfaa.tıne Dadı piyesi oynana-\ Bu an\ -ve reci sukut neticesinde incllı altın küpeyı n.şırarak. firar et. haberleri, 19.45 Karışık ~ şar~ 

rer balıçe bulunneok. Aşıklar ook•· mil ,,. tahliye iŞ)er!nde uıı<•ıan ha - caktır. za..aııı minare ta.;lrcisl, cami kub _ "'""'. . Radyo gazete,;, . ~-
45 

suo 

0

,.. ,.,.. "' 
tona bakan kuamdakl billillar üçer mallara aid, Ucarl e.,anın arubnlnrla .................... ·--·-··-·-· .. ••• .. •••••• .. •••••• ........................................... - Fakat, buuz sonra yak•>' ele ver- •LOO Zlnıal telmm• ve i !s,ı. "•' 
kath, Salname sokağuıa bal<an ıı;na_ nakli ;çın yeni bir terlfc haz>rlnm•k- miO ve derh8' adliyeye ,.,.kedaerek sııUeri Bors:ıst, 21.lD • 

22
.so S' ,ı 

lar da iki.~ katlı olarak inşa edile- ta.dır. Bu tarife belediye dn.hni encü. J 5 T ER" I NAN 
1 

Sultanahmed 2 nci sulh cezaıla ya • Radyo salon orkestrası: :t>0f53. '/)· 
cel<tlr. Her l<in& 315 - 400 metre mu. nıeni tara.fmdan tudlk edildikten pılan duruşması sonunda 20 giln ayım, ajans haberıen. ~!'.~~~!~~ .. ':'!'. ••• ~~~--~~~ •• '.:!!7.:::?.:: •• sonra tatbik me7kiine ıronulncakt". j 5 TER İNANMA I müddetle hapse mahk~m edamloUr. Radyo sıılon o,ıu:str..,_ 

~ 
Yaralanan ameleler 

bendlsinln ımuslle şöyle bir mek· Eyubde, Bahariyede Ciz!nvit o!Mtık TAKVİM • AGUSTOS Askerlik işleri OkllYucularımızaan bir kimya mü- saat ı .s.2 ye kadar vır, vır, vır, vır, .. 
ıub aldlk: konuşup \"C bir insanın aynna.c:ıtı fabrikasında çall.§an amelelerden E. , 

aAilcmlıı rahatsızlığı dolayıslre kadar yüksek bir sesle kahkaha ata- yüb dün bozula.n bir ınakıneyı tamir ;:ı3~1~/7~/~1~9~tl~~;::~:=;=====---_: 
Ruml M110 \ 1 

lıtvı' 
- Persembe 

Temmuıı Roll!ni a D• 
l9 1G41 

-Hıııır 
88 

Şubeye davet 
FaUh a.o;kerllk şubesinden: 
Yd. 'lbb. Yzb. Qsman Fevzi (337-33) 

çok aocle şubeye mtıracaatı llAn olunur. 

GONEŞ Receb lM::iAIC Teşekkür 
!:). I.>. 

7 8 54 Yalova kapllıCl(\Iarır..a sörWen lUzum 
Uzcr1ne ted vlyc ı;önderllen b1zhn gibi 

56 
:>. ı I)· 

'l ~8 

W 
o...ıo hastalara knrsı kaplıcalar idare heye-

ıı• kındi Aqa:n Yat.r ttnm n1Akn ve ı;efk.'lthıe, heyeti sıh-

::;. D. s. I o. ::;.1 ı.>. ıs. u. 1 c lle banyo mc:nurlarınm candan 
ıa 20 17 w ııo 26 22 16 1 bakım ve hizmetlerine ~irU bir 

' 64 6 49 12 _ \"U.Zl.re bilirim. 
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taşrada.o tedavi ettirmek ınaksadlle rak bütün mahalleyi taois ediyor - etmek isterken elini makineye kaptır- = 
.istanbula geldim. :ıar. Acaba bu hıılln ön.üne gecilcbUir mış, p:ı.rmakl1ln kesilmi§tir. 

Oturduğumuz ev Cağalotlu Uo. mlT 
ca Rüstem mekt.eLI sokai"uıa na • Hastamı ted:ni eltlrınck için gel-
zırdır. Bu civar sakinleri arasında ılim, maalesef uykusuzluk yilıünden 
ismlııl sonradan öğrendiğim iki ha- bütün ane hııst:ı. obr~ n:rnlıyonız. 
nun vardır ki, gündüz ~ı.kşa.ma kıı.- Sayın EmniJ'et Müdürü Bay Sıı.. 
dar U)"U)Orlnr mı, ne yapıyorlar lihattln Korkuılun dikkat nıırnrl:ı
bllmeın. fakat akşam saat 10 oldu nnı CC'kmeğc tavassutunuzu saygı ile 
mu kapının ününde yüksek Sf le rica ederim.• 

iSTER iNAN. 
iSTER \NAN A 

~-------------------------·---J 

Yaralı işçi tedn.vi edilmek üzere Ba 
lat ıı:ı.staneslne ka1dırılmış, kazn et. 
rafında tahkiko:tn başlanmıştır. 

tıondra 
...ıcvo-York 
cen vrc 

Ortakoyde, Narlı apartınıanda o
turan ve aaın.tnda Kcmeraıtı cnddc
sindek1 knymı.k atelyesinde çalış::ı.n 
Saim adında blr usta da dün ok.Sij n 
Wr>ünün patlamasüe vucudunun muh 
tel r yerlerinden ehemmjyetli surette 

1 yaro nm:şbr. 
saını de tedn.vi edilmek üılcre B&Y- 1 L~:..:~---------

oğlu bast.aue.<:ine n&kledaın 1 
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l Aiust.o. S Oft POS f A 

e grd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Yıld~rı~ ~arbi\ Kahvenin devlet inhisanna tabi 1 

gerını sıper b. ı·f 
harbine tutulması hakkmda u tek ı 

Askeri 
vaziyet 

[Baş taralı 1 lııci sayıada) 

llUl'ette yanıım edebilecek vecııile dş Yeni Leh • Rus 1ripencrliğf, samanıa ve yabancı bo. 
Anbra 31 (Hı:ıswiiı _ Kahve sa.. müzakere ?e münakaşa edilmesi muh gör.melerlni mümkün bir bale ıet.ır - yıındunrğıı altında taazzuv etnıişür. 

tlfuıın devlet inhilarma tlbi tutul. temeldir. Teklifte bhvenfn de tütün mck. ., an laşmaSf JS30 ve 1863 1e Rus.raya karşı vuku. ter kedi yormuş 
gibi ketl halind çiğ k ul Sovyet Rwyanm ~ınde en mw· bulan isyanlar !ıu hfivfye&in kati de-

Londra 31 (A.A.) - Rus cephesın. maaı hatıcnde. btr ıeidi! yapılmış .. - pa. er e -.~ avr • essır bir hareket de, busUnkü durum y matı: Selim Ragıp E-- ı1eccde kunet boldnğuno, bütün Avnı. 
den gelen haberlere göre, yıldırım tır. Teklif Parti Meclis grupunun o_ muş too halinde satılması iStenmek.. dahilinde Ja.paııya tanı.tlndan Ye bu ···-~ »aYı ailıteessir Te alakadar eÜDeldle 
harbi muharebe hattının büyük bir nümüzdeki f;oplantılarmdan birinde tedir. devletin, So?Yeı Rusyanın Baykal gö. ııılır ngiltereDin 'tavsı1e ve nez&ı'dt ik anlaşılmış1ır. Bu i yanl:ınn. bir waa,. 
ikuınu boyunca yerlııi siper harbine lUne kadar olan Uzakşark vUAye"ıJerile .1. ı..eııh.t.ıum Londrau WUDaA hu. ile nihayet bulmama ının sebeltleri 
terketme.ktedir. A .k . . . Leb Bas gene Sovyet Rusyanın nüfuzu olt.mda- kümet ~kiilii SOYYd RU)'a Ue bir be, dahildeki kavvı.:tin kifayet izfttile 

Da ly Ex,prc.ss'fn Mookovndnki hu. merı an gemısının • ki harici Moğolist.anı ~gale teşcbbils anıaşma hmaJadı. Bil anlıqauuım ana beraber haricin de buna )ardım I'~ 
6\lSi muhabirine gore Smolensk mm etmesi 6Ul'etJle yapıla.bilir. ha.üaı'ma röıre SovJd llusya LdLlıAa- knmemest olınıqtar. 
taka.! bir i.stisn ~ kil" t ktedir bombardımanı bı"r 1 Hayattn olduğu gibi nskerlikte '9e nın bmamiyetini tanoacak. b•na au. J'akat 1914-1918 harbinin ufuk'la ie-

I a ~ e roe ' an a•ması eenblceyş&e mWılm kaidelerden biri kaldJ Ldabta.nın talr,Jta netieısi nir rasiİlll eien kork; h:ı~I. Lelıls-
Bu nuntakada. münferid tank birlik- ~ de hesablan ihtimallere değil realite • düşen ve Rusyaya nakledilen siyasi tan için yeru bir talih denemesi i•-
len bazı Jerlerde ilerliyebilmek:te, ia~ mesele oluyor lere isttDad ettlrmeğe çalışmak VC miilıecilenlcn de ar Leh ordUBS teşkil ~ı Vft'Dl~. Bir taraltan llUQ"a 
kat deriıal bunların irtıba.tları kesil- Jaliteıer tmn olarak kendllertnı gös- ol...acak Wr Ldl ımmand:uanm emri Leh halkını kendisine celb ve cedılet-
ırnette "f1! bu birıtkler :rnalıvedilmet _ Eden dün Avam tcnnezıeee o :aıman muhtelif fhtf • :ııtııacb Abaanyaya karşı aevk!!dilcr.ek. met için :Pl'lak riilH kl:ann.Yneler 
\edir. K maileri cıceliyerct bunlardan en :tuv- Harbin illetic:esl hf:nü~ taıınii.ıı d- nesrediyor, diler taraftaa da hnpanı. Am erikada amarasında vetllsini btr realite diye aımaga uı . meden ft .,. adicaUn •e o1acatı bi- ıor vııbeı.. aıııkcrleıinha birer sillh 

Buz denizi üzerinde akisler izahat verdi =~~~~iz o~ı:r=~ =-.!.a:a b:crl~~ecız ::~nıve~ı:e!a1

~~m:1: 
C9 blr hareketi bu t.ar'l.da tahlil ve tetkik batlriMmez. Fab.t bir zamanlar ı.e- uhıllinlan :ı.aın.diToro11. 

b• h h b" ld D d k" p 1 etmek cttıetine gideccğ:z. Jüstaam me'Yndb'eUDi iılür mea b- Uhliler bu hltabla.rıla.n bit' biri e'-
ır ava ar 1 o u Hindi Çinide Japon kıtaatı ile nusya a 1 o onya Her şeyden evvel şunu haber vere- diflıat ~ on- bir tiinDncij •ota- rafmda IRr rıkir birliil tesis m~-

d Su tensl.k edı·ı· ıım ki Jr:ı.nnn ..... ""-dı0e '"adar ... anı bu muna .,. •• hld bulunmak, h· .. u .ı:ı .... ate ıer ve bu yüzdrn hn.rb, onlaı'a çok dm 
m.,, taıafı 1 mel sayfada) ~ili.er •assıda hadiael~ Or U IJOr 60Jl' çın ~~b~ ~tilJc u.. şapıll];: - -- rar verdi. 

bıan eomllerlne dün hücum etmişler- olmıq dar daha. zJ7ade deniz ~e e- * Maamalih Lehlstam taksim et!en üç 
dir. Petsamo 1llllanmda az miktarda Lonıdra 31 .A.A.) - Hariciye nazın hcmmiYet ve.ren ve kara kwnetlerinl Lehistan bmıdan iki asır nftl de ~ içi de, bu rııır& netle~mlc 
ICllU bulunıdl1iu lıçıD lıman teaisa.1ı hil- J ,. Eden, dttn .kfam Kamarasında, aHnş- binn1&be mahdud bir halde balmıdn - ,..m on set;ishuı IMl"l'1 IOllfarmıla 1ıılr muhtelif derecelerde tt:sirlE're ve anr-
cuın1arm hcde.flnl teşkil etmişti!'. Tay- apoD UIDUMl lar ve yaşa sesleri arasında. Polonya _ ran bir hükfunettl. Filhakika. JaPoD- defa daha paylaşıtmıştı. Ona payla- lan mann lıaldıl:ar. sulh mualıed~. 
ıra.reıertmız dllşnan bava dafi toplan hl•..., • SovYct anla.şmMınııı imıalandığını bil- yanın kendi adalan dahfilnde 76 kfisur şanlar g-ene Almanya, ~ene R'es7a ve J,ehistanı müstakil bir devlet olaralr 
ve a.vcııannı:n ateşi ne ~aı,ımışla.nıa karargahının te ıgı dlrmiş ve bu mUnn.scbeUe bir nutuk milyon , Kore t.ıt'asında 23 küsur mil.. A.vos'arya Muartstamh. :&ki Raya, JM7'hna ~an1L Sa '"*-nla. 1ıt lla 
da l'iıtlmlaı'a ıam .laabdler kaydedi - trad ederek eullmle şoyle demiştir: yon olmak üzere cem'an 101,975,000 ba devteiln 1Jir daha cllrilmemat lçba devletin gi'rek şartr, ırettk sar1' h. 
lebtlnıişttr. Bir petro! depolU ve dlier CA.A) ott Bu tarilıf h!dise, mn..+erek ..ut~ .. -a kişfllk muazzaıit bır nfifus varken re eHnden ~ .Mr ten 73Pm""t•. Ram claıl'lart, bir mlttal' fama ileri ~itürll-
bır depo alevlet" Jeinde gOrillnıllştür. u. Vatf,sıatıcm 31 • - : ... ..,. ....._.,_, d ki •- 1 ra ..A -. 
~·-ı~t 

111
,._ _ _.,_ 

1
._,,_ •-~·-'-- bU- Tutulla. gmııbc;>tumın bombardımanı karşı yapılan harbde Polonya lle Sov. 17.40 ya.,Iarı arasın a uı.,..n a -· l'ıfapolymnm hariciye JUlzırile aırte•nem müs bulunda. 

--v"' .,......., &M.JAU ~w.- Amerika il Japoı:l>'a ara ki Usta mil umumi askerlik ustılll tattırır cdı,· bir anlaşma, Lehlstannt 'Mr tlalıa e~ Blmun netlceıd Lehlsta.na fazb atır 
~ hasar ika edilmişth'. ~· ,......,.~~'--': ......,k ..-aiıı 0~ yetıer amsında . m kbel iş birl ~- mette :Hcen 193'1 ıenestndc hazerl or- dfyen •frfltlhnl~i Frawn Aalıi yükler tahmil etmek olde. Serbfosttsl. 

"D"-L-~ yapıl h"- ==-- ........, .... m:..._....~..... ,,... .,...._. ne sağlam temeHer atmaittadır. Bu 1tt. kişi i 1 1 •.•. 1 .... MDPı .... ~ese an ...,,,_ _..... ...... ımı... ld d'"""'llll mu.+-rı ft"'cak ::!"• r.AI\ - ·-~ ~·ınnıı..4•. Ji'·'·-· -~rna --- ne m n o an 11.Sqa ar, -"'k o ... ı-. ........ ~ __ ...,_.. ·-'-' .... _ ..... duğu bir ZBlll&nda. ıwr.ua ge '9 o u. barla, mUşterek da.va uğurunda kıy _ ......... ,.._ .... ·-·""" ,. ....... ~ r.ı.. ...... ........... -··~ .r· .,._ 
·-.uaen evvel UID&."'°" ııe.ııuo• o_..,... . hükft etinin Japon den ibaret bulunmakta ve seferberlik ıJRen ı.. wsıt:ayı 0 -aa NaJH>l7ea tlklüinl mu'rlllfakiyetle lmltanmasaa 
k11Uuuı11> bllJ'Uk bir allnı.~ kablliY~ine ğundan, Amerika. m tt. metli bir kazanç teşkD eden anlaşma, +-"'·' At ve mes:Usl de bir harb vukuun- mwnf* ıinneıft, tat1ll ettl 'ft ruh99• bir miktar engel teşkil eUiler. Danok-
lll""L ..__., ... alt ha A- yaya bz'fı çıot azlmkArane brr ha ı b'ütfln dost memleketlerde Te bilhas&a ~ 1 ld 1 - ve 87 mlll.Dwu..::u.w. J va..... eCmek ~ da ancak bir buç:.ık milyonluk bir ordu dctlştirdi. rat k an: anairt!inde Olık &irin ee-
fi toPQ lle mücebhail bulunan J4GO hareket k.ablll İngiliz imparatorluğu memleketleıinde vUcuda getirebilecek bir genişliği HlfJ- Bu hareket, Leh mllletlain eksertfet ldHrre aplanan me.mlekd, kabine 
to?lhık Brclst harb ~ iti tam ta?acağı nnnOOllmeliedir. Amerika - hararetle karşılanacaktır.> va etmekte idi. Es.Men Jwon hazert ltıöarlle minnetini davet eyleınlşU, buhranlarından kurtulamaz oldu. Jlla-
l"u.-· nm ~yada IOll derece silratle teeeb- u·- . b ··-" _.. ...... • bl ı --. .ı ..... ,_L-~:..._ ~ydedllmiştir. btııslenk btılu:nmm; oidağunu ka~de _ l4 H""4Jlt.m azı ~,_..ere cev..., ve - on!IJ8U" ~ zaman 16 ptyade t ..... cns, r Bwıdan d.olayıcJır ki Na.polyona n re.şa .. IUU.._ 11&&0 hüıdlmet 4arbcsl aa • 

. -~m ık!detll mttb.?emeti Jii &iyasi ehafilin intiJaı bu mer- ren Eden, metinlermi okumuş olduğlı im,paratorluk muh9fız tümeni, 4 bilwri Fransaya karşı harb af1113nm bir za- hl, muvakkat lıir lstılmtr \emin ettill-
tUnaen bu hücumun ~l.eri t.es -~ m • notaların, hududlara milt.caTilk olarnk ~ayı ve 4 aiır ı,,pçu tutayı halinde ruret oldulhrno gören Ru~ Carı Al~Tl'- ten S8lll'& fUdr thtlliflannı ertacJan 
~ t edilenıemıot.ır. En az 4 düşman wen~ matbuata olan beyanatında İngfiız ırtlkfuneti tarafından verilmiş kadrolanını.ş ve bir piyade tümeni de sandnn l.ehistaru mütel"a.zı bir şı-kflde kaldıramadı. Halbuki Rn ya ile Al
df~.~e trun lsabetlıer k~ - Tutuila gambotu ile Japon bombala. herhangi bir garıwıtiyi tazammun et- tümen t,are.rglhllc bırllkte behe.rl iki- ihya edf'rt!k onu, bu Jıa.rbde bir askeri manya ar.asında :mutlak. bir mil.b bfriik 

...... ...,Ur, Hnrcldlt esnasında. Mes • nnm '--'--t etm;., olduğu &m.oriJtan ı;e. ~ini beynn •tmiştir. er.r alaylı tici piyade tuğe.yını, bir sil- 6s ,.ıbı kullanmak anolarına bu mfl~' )'apması lazım gelen Lehliler i~in ba 
scrcıun ..,_,., ... ~·'-" İşçi mt'b'Uslardan emttyb, aOz alarak varı ala:rını, bir sahra veyalıud sahil pek ıttrraı gaskrmr.dl. Bilahare nas- hal. her ee>"dm fwa tehlikeli idi. Za-
t it\ 109 ı.pind.e ÜQ A.lınaıı. av ~esinJn Y-aı:ıg~ nehri sahilinde ~le demiştir: topçu alayını ve btr ıstllıUm tıı.bunı- ya, Almanya ve ,,\vm,"1uryıı arasında nıan zaman Alman -aya ,.e ~arbi A'f-
~Y'Yaresi v.e Yun~ers r:1 ti.pinde di. - kll.in Tchung King mmtekasında bu - SoVYetler Birliğinde bflyük bir Po - nu Uıilva etmekte bulunmuş . olduıtu VıYanada yapılan bfr kongTe, lnr me- rupaya fsttnad ettiler Te en muh~ 

r bir tayyare düşilrt\lmfttıü.r. 16 In lımduklannı söylcml.ştlr. Binaenaleyh lonya ordusu bulunuyor. F.den. bu or • c?Mtle bunlarla, !le kadar geni$ he - sell"yl. ebediyen halldllli$ ririinclü. •llhdılan lrir zamanda lsr., C"Ofrafi va-
lt\liz tann.resi m:ri olmuştur. Ja,pon bombardıman tayyarelerinin dunun azami süratle teclıai için her sabi ... if;Una<l eturlldrse ettailsiı_ı. * :ıiyetln icabı olarak tek başL-ırına _.. 

rıeıtn ~ bat& emıJıs oı1mabn ihtimali nrid olsa şeyi ya,pacdını ';Ö)'IiyelıiUr ml? yukandakl miktardan dalla fazla bır Almanya ile BllSYa arasında reniş lacJdera.t.ıarUe kar ka.mya kaldılar. 
Lo~ 31 CA.A.) - İnglliz donan.. bile ıbu hata, içtinabı gayri kabil de • M . Eden, bu sözlere karşı şu ceva- seferi ordunun meydana getJriJmesl bir ovaya J'llTJlan Le · anın komşula- YenJ anlaşma, bu bedbaht memle-

DUı3tna mensub tayyareler dün K1- ğlldir. I> · tir• lı,,ı..tını yolrtu. rma karşı tabii tMldoluna.bll cek ezaıılı ketin 'ricdanında 'Jimdi yeni bir hayat 
el Hın Bazveli eftlaıharbil'e relsOe cirftıtü ı verm>§ · • Japoıo ordusun:ın o t.aribteki tayyare ehi b d d'-- t u. 

anında bulunan d!lşman gemi- Vn.şington 
31 

CA.A.J _ Ofi: Bu ı.ş, sovyet h~~cımetıne ıere .. 
1 

; ku1""PeU de mabdud ve bllhaaa c.Kı mu aa u a.ı.rı )'Oktur. Dahili sarsın ası belirtiyor, onu JıaTeket" ge 
Lerinı 'boınha.rthman etmişlerdir. . ra er tiib eder. Fakat butUn müzakere e modelıdeydl. yesi kuvvetli oıautu takdirde bir ev- ren bu rlışenin haklkatlCTle te..ıabuk11-

-4J•!lllll -=-"'kdeaızam ta~rt"Jeriııl B . Ruzve.Tt, dfin ö~leden son - ·-·ıod; .,...:.:·=--=~: e~= Ancak, Oin sef.?rinin baı;ladığı beş let manzarası ancdeb\len. aksi ide :nu ancak z:ı,...!\n nc:f.rrrbRl'cek. Ciinkil 
, Alideiiiz.creKı a.- ~. Ba .mttlıAJrat. .::.ını,;"* müşterek do.va t;ç;n pek bü- sencd~ ve Jilhı:ıs..o.a Japon kuv - nrn daimi b\r h adamı gö. """'şey, şimdi ona ıı.th " .. - ..-, 

9eknıeğe karar ver _ luık.1onda Beyaz Sa.rayca ö:!ya.naUıa yük bir kıymet ifade ettıği daima. göz vetlermln Cinde _maruz kaldıkları müş. ıile görülen mem leketler gibt. I..ehls- müne tabi. ı:; 
l3cr ~ <Radyo gazetesi> buluıuılmamıştn-. önünde tutulmuştur. küla.t üzerıne nurus kaynağı çok bol ta,~cı~-~ ..... ı _::_:,~'-dev. ı'~ •büı·ınu..- .511fi,,. &a~I' 0NU9 
~ 31 ~..\ > telıllil Jnıxm. kbliti olan Je.pon ~nra ve ha.va kuvvetle • .,... _,_u .:un-.-. ..,.. ,.,.. 

nu----ıoen to t~ .- Ahnan tebliğ" • T"ı.u,.,. :ıı (.A. • rinde ne gibı tadıller ve artırmalar J 1 R Sovyetlere 
göre harb 
vaziyeti 

1~ deni7.lnde 4'J&!llz \ayya.r~ı .~al VA.TV, A.) - Im.par.at-01luk emurlar bu sene Ym>ıhnış olduğu bugCn meçhuldür. Yal apon ar usyaya kcıı gC?lıJslııd ~e: eden bir tay. umumi kararglhı aşağıda.ti tebliği nız Japan tayyart:lerı mlktarınm, bir 
bu~~ _ı~ en harekeL ederek Kir _ neşretmiştir: kısmı g~ wı UJ> olmak üzere 3800 e f tm• 
b~"QQe ~ h1lcuın etnıet t~ - Pranaz_ Bindi Çınl.9inin mjjfterek terfı· edemı·yecekler ~ edılmJ.ş olduğunu .. dünlı:ft bir aarruz e ıye ~ ~~ da bu ktet> _ mf\de1Msma mütedair Fraıwz _ Je _ Londra telgnlfı bıld!nniştir. A..YDi tel. • 

\' l!u btıctlbı . POn anlaıtmasının ahkAmı mucibince gr&f, Japonların Kore ve Mançur1de h deg""ı·ııermış 
.:.:....~· ~a "1.abıbula.n ha Hindi Çini k\l'V\letlerile ifblrliti yapan Ankara, 31 (ffa1U.Si) - Mttvazenel 14 ~lerlıı.ln bullllld~wıu, Sov - azır 
-;~~de d~ - i't1 Japon tefekk'illeri :!9 ttmumlye kanununun bir maddesini ;,etlerin ıee Moğolistan ve şart! Slbir- Tfmesiıı dip r11aş tarafı l inci sayfada} 
1 hıc~ · an U tana.re · , . Temmuzdan tadil eden yeni l:ılr layiha hazırlan. yada 40 tümenle 2400 tayyareden mü- Lorıdra 3l CA.A.) -;--or- - kafile& 4 Sov,ıet muhribi taralın.dan 

~areaı haYS dafi = s:.:~:red;•Yarına ·çıka - maktadır. LAyiıh86'a göre, bütçede ta. rekk:eb bUyükÇ>P. bir kuvvetlerinin mev- loi;:tl!,~lri .ıa!az ı:~ldler, Ja _ bozguna uğratllrn~ır. Tank ve Pi_ 

Al r ~ Mi> " • aarruf gayealle yalnız bu 6eneye şamil Cud Old\lkmıu Ve ~ scbeblc Japonların 11eDflıı RusYaYa taarruz et - yade askcrlle yüklü büyuk bir mavna . 

m t 
llilldt Çialcle hUbeler Jal .... ., olmak tısere devlet memurlan terfi Mançuri ve Mot.1:ıStan hududlarında pGnlarm htılZll' oımadıklan t.ım:ıa,mde - bat ım ft M- ad an ebll.g"" ı• H.lndi Çinide ihraç hareketleri 7aı>ruı ettlrilınlyeceklerdlr. 50,000 Cınll amele çalıştı.r.rnak sure -, d~~ere 1913 Rus • Japon fhtılalı ve m 

1 
il'. u.s. eme e.snasıncta 

Japon kıtaatı 11 b 11 -'-ta ld ı#UJlU .. , • bir Sovyet gemisi hasara u11.ramuaa r e azı yer unsurlar Bu sene, terfi cdemi)'en memurlann tile tahkimat ya.ptum- 0 1 J.,anlarm Ramonhan'da bllbessa Rus 6 ..,._ 
tııl8-., tarafı l ILrMUlıda btr takım hAdiseler çıtmış ol- dlier yıll&ra aid bllOmum memuriyet ha.brr vrrmektedtr. Ja.Pon himayesi al- lıırın motörlU kuv;etlerlnln üstünlüğii da dilşman ıhiicumunu tardcden di 
~ ltereye kar bad lal'f_.,.J dutun& dair burada bir siUıa ınaltunat mtiddetıerlle tekaüdlük: hakları aynen tında bulunan ve Jap0nyanın mat~; k:a)"fl.91Dda yenılm.ş o:maı&n hAIA ha. ğer Sovyet ge:mı1er1nın TUcnda ge1Jr: 
b. lll() il 1&.ptlan -r~_._,_ yoktur. ah! '--'--"'tı ki olup 35 ktlsur mı!yon nfltusa ma dikleri bir dfiman n..rd · · hl 
wv~ft." a Altnıa.n ha ... _._......, m uz ......,.........,. r. olan Mançuko tmparatorıutunım 75 000 tırlardadır. . ..,... esillın ma -
~~··ırı varkınd b-~ kunetıerile lngı•'terede yardımcı kişilik hazerl onıııs·ıe ona G"öre olması Jape>nlar, kuvvetli bir motörlü ordu yesi altında üssüne avdet edebllmif-
~~~ bornbal a UJöt l>ir Uc&ret d . ab eden seteri teşldh\tı bu iw'sa:ba vücuda gcfumek için sarfctLiklerl gay. tir. 
~n' ar i6abet et\ireı-tt b\l A "k il Ceza kanunun a ~~.ı delildir. rete rağmen şimd ye kadar Sib.nada 

S ~ U~atnutıardır. merı a p otlar Et>aslı tadilat Japonyanın bu son beş sene zar - Rlıslara yetişcmemlşlerdir. 
ltb' ---o._ Londn. 31 (A.A.> - Tayyaııe ima- "' tında .ıı;ara orcltısımu yukarıda blldfrdL Hayatı dıemmlyeLı oM.n ve Ja.ponla.. 

lstan k 16tı DAZlrı Moore BrMıuolı, meb'uslar- y p /acak ğuniz miktarın hayl fevkine çıkarmış rm nazarı ıUba.ra almnıta mecbur ol -

Havai sularında 
19 J.apon balıkçı 

gemisi yakalandı 
as eri valisi dan birinin mnıutu bir 3U8ıie cevab ve- a 1 olduğuna ve iki sen ye yakın bir za • duklan diğer bir rutlil daha vaı·<lır: 

hir t rerelt hııg!Iiz hava Dakllyatmda yar - Anlcara 31 CHususlmulıabJrlmzlden)- mandanberi devam etmekte ofan şfm. Bir Japon - Sovyet harbi olduiu tnlt 
l_ ayyare dımcı afatfle çalllf&ll Ameriltah pilot. Adliye Vektiletl, Tilrk ceza kanunu. dılti hartxlıın alınan derslere göre or- dlrde Kızıl hava kuvvetleri, Kızılordu 

l3 lt&la, d - lardaıı tıüyUlt bir sıta.Yişle babıre*miş - nun bazı maddelerini bugünkü ihti- dusımun tcşldlAt, techıZıı.t ve m a e _ yenılmcdikçc ve Vlfidivostok ellerinde V&Sington 31 <A.A.) - on: 
tı~-...... SJn a oldü tır. BueUn Hl2 Amerikalı &ayyarecl yaçlııra göre tadil eden yeni bır ka. ınesini elfnden ~etdlği kadar ilrmale buluDdulnı müddetçe Japon merkez - Hazine ne2arettnın bir rnp0ru, 28 

)d,.~"~ aı (A 4 ) mesktlr aervilıe çalıtmakiadır. nun lAyihası hazıı1amaktadır. çalışmış olduğuna şüphe yoktur. Jannn lerini bom'bardunan edebileceklen:Ur. Şubat 1940 to.rihi i ıe 3 Mayıs 19U 
b~t b ...., - Ofı: .. ~ d altı <t,.~ qllnt:r.et Kanunda ye.pıl:ıcak tad lAtı tesblt yüksek kumandası ile Japon sübny ve arasın n kad:ır memurların Havai 

3'a~llı Retıer gazet<!sı yazıyor: Efganistan ve ıranda etmek Uzere Vektl.let tarafından bir erinin kıymeti ı.'lf! soz götürmez bir key. Muğlada zelzele sularında 19 Japon balıkcı gani mı ya. 
llllj<la ltıcıa ~i Dang•eınen, Belgrad komisyon t.e.şkil edılmış ve bu komis- fıyettlr. Fakat , ounıı rah'lDell k?Sa za _ kalam olduklarını bildınnektcdır. 
de bı.r ta nlc tayyare meyda - Almanlar yon faaliyete başlamıştır. manda ve acele ı1e yapılan şeyrerln devam ediyor Bu gem ler Amerikan bayrağı çek • 
\lo 2a 'l'elturı. Y'Yarc tazuı net1ce3in - (llılıs &anfı 1 lad •:Ffıula) imkAnlann ve rea.lltelerin çot üst'Une Muğla, 31 (A.A ) - Dün şehrimizde mişlerdi, ba.lıbukl r.ı.p0ra. göre Jape>n 
~ ~ Elenr lUda ö1m\li olan goeneral blrbıhı ~sere vutyette mem Dün firuzag"' ada ~amıya.cağı da aşıkirctır. İşte bunun 3 yu aarmıtısı olmu,tur. Bunlardan malıdır. 

?'i ~~erın Jerine SırbUltan u- nuniyete •:van bir tebeddül )Ok'ur. gece ıçtm:ıır. ki eğer Ja.ponyn. haıta Birleiik dokuza iki kala duyulan yer .s:ımn_ Gemiler, rndyo flletleri ile techlz e-
b ~e tayin edilmiftir. tr&nm cevabı bıaiUz va-yasına karşı 2 ev yandı Amerika ile tngUterC'ntn pasif hare _ tıaı k idd tli lnu:ıştur Hi b " dllmlşti ve her birınde Japon htıya.t Rlls - ~ ıam bir cevab teıAklı:.1 edilemez. Bu cc- ketlerıne rağmm dahi hem cenuba ço ş e 0 • ç ır y,a... bahriye zabiUerınden en az bir ldfi 

Seferinin Almanyada va1x1a bazı Almazı eşhası hususiyesinin niln akşam Finızağada Lapacı soka.. hem cıne. hem de SOVJet R.ısyay~ rar yoktur. bulunmakta ldL 
vazlye\lerinden ve oruum İranda ne tında bekçi Aluncde aid bir taUı 9 nu- karşı ayni zamanda ha.rekete geçmek 

akisleri gJlri ahval Ye şeraıt dota.vısile bulun. maralı evden ateş çıkmıştır. İtfaiyenin isterse kuvvetı~rue teşkılt\+ ve ın&l7.e. t" makta oklukl&rmdan bohscdllmekte ve ıayretine rağmen ateş genişlem.iş, ya. mefiinln buna yeUşıncdiğini görmesi 
~e ı~~ 1 bael ıufaMlaJ fa&li7etleri hattında tahkikat yapıl • nında Necmettlne akl iki katlı ıı nu. gibi b r ihtimal ı le karşılaşması ve bi. 
<le~ ederek ~iiımle ffr1 _ ınMta oldutu nt.ve edilmektedir. ıı:neralı eve de '3'rayet etmişttr. Bekçi naenaleyh bu hareketlerde:ı bir veya 

llııa tedar: Klpnistanda Ahmedfn evi tamamen, Necmettlnin e- ikisini oyalama tarnınd.\ yaparak asıl 
~ ~ <>rau.su, modern bir h:ırb I..ondra 31 CA.A.> - Taymisin dip • vi kısmen yandııı:tıın sonra a;eş sön- ko\'Vet.lerlle en mUhim addettiği hare. 
~llnll:ı ka.)lde iyi hazırlanmış I<ımatik muhabiri yazıyor: d!frOlmllştür. keti icraya mecbur kalması pek vn -
~rı~ ve nınkıne harbı tec_ irana oldu"'u gibi Efıanı.tana da riddır. 

~a~Jı:"'~ ~t.fade ederek Alman Almanların cok oüytik mlktard'i gel. Japanyanın c.n mühim addettiği ve-
"" ı.ıı..... .... mı n.k dikleri müşahede cd'Imektedfr. BUyük Mısır harbe do"gru ınu ya edece~ hareket hangisidir? Biz bu 
ır:- ,'llaltta.Q ametc uğrıı.tmağa Br tanyanm Ktıbıldeki elcisı Efgıı.nls- h usus aki görüş ve düşünüş tarmnızı 
~ ıt!eıeım ır. Avrup:ı. strakjısı taca akın eden Alır.an ıeknlsyen ve gidiyor ? bundnn evvel luh:ı calışmıştık. Bugün 

tiar e gore çevr P yenllnıiJ mut-tı86S1Slarmın ıes'til ett klerl tPh 11ke buna ilfı.ve edeceğim·z nokta; bu en 
'e+~ zatna n b.le Ruslar mu- lınkkı.nda Efr:rnn hU 7 Qmctlnin d ikka - mühım hareketı Japonyanın bizzat 

~ dev .._ [Baş tarafı ı inci sa.yf.ulaJ 
llllı etmekteduler. ini celbe~lr. kendisi ile blrll:!:te hl\d ısatın tayın e. 

ll Sineme dünyasının yı • y cak iti san'at fı.bıdesi 

Ugün LA l E S İ l\J E M AS I N D A 
l 2 müstes filın ibirdcn: 

\. _ ~~TusMARASH.ALLşıklar il 2 - Yakan BuselerJ 
~ """' Tino _ Vivly:uı Romance ... 

t u olan Ahmed Ma h r Paşanın r iyaset deceğı keyfiyet t r . Yalnız şunu da oY· 
ctt ğı &ı.'d t P rtı.sı mens tblnnnın ıs- lcmegı fnydada11 ha l cörmfiyoruz: Al. 
Ura.kile kurac kır. Tahmin cdılciiğ!ne manya , hem İnıı;l\te:c h m d .sovyet 
göre Yeni ka.b ne b!' llb al, b.ş sa -1 Rııgya ile harb h:ı ' ınd o''f mı ç n J a
dist ve beş mUs akil azadan m Urekkeb ponyn bu h arcke•lerd n h::ın.ı sini icra 
ol <:aktır. ocerse etsin kar!l S ı ~ı. bır tarafın 

&ı'ad ıpartlsi Mısırın h arbe dahn mühim kuvvetler nl b:ı •vacnk ve bu 
! ı b ir suret te iştiraki 1 n dc oldu _ da Almanya iç n d irekt veya endirekt 
ğundan dolayı b ugüne k d r kabıneyc b"r fayda teşkil ed" kti.r. 
girmekten hntinıı etmlşt.ı. Emekli General K ... 

Sabahtan Sabaha: 

Çıplak - _ ..._ __ 
meydan 

'ftSaire yalnız te.nıizlik bakımmclaa 
kıymettir. Bedii bıç bir nıı-.11ye1leri 
yoktur. Öyle olsaydı abldeltt ya.,..._ 
(a, heykellf'r 4llkmeye, df'..loratır n 
ıılMük ziyneUer ) apmata luzum kal
lllaldı. Faka& bu mııı;ranı şeyleri yap. 
mağa ela liizftm )ol. Mabedin cephe
sine bir ~1 kordon ~ ~ 

Merak ediyorum. Jstanbalan ea ha- llln Mr kısmuu l\ğaclantlırmak üra
~ltet.11 nokıasa olan Eminonu •CJ'- dir. Bahçe mlmarlan, muleha ıslıır 
danı bö>·le çıplak mı kalacak. Bu. tabii işin tdmik tararuıı daha ıyl W.. 
gunkü \-aziyeti ıle Eminonu meydan• lirler. llf'rhaldc ~abul ehııek lli:ıım ld 
bcnu:& bıtmlş, fakat malzeme kırın. me danm bugihılrii halı 7irınl asırlık 

l'onıpeinln taş yıtıntılanndan ibare& 
talan henüz kaldll'ılmamış bir apı n"ık ha'\a tyiatrosundan farlıım:dlr· 
m:uızarası veriyor. İnsan elbet ~un " 
birinde bu enkaz da kaldırıl:ı.,•alt, ee- Bu hamlığı Te bu çlill.il ırözdr~ sll
sim ve mub~ m mabedin etrafı ye. mek için de :nacydan~ bira:r: çim te
şerecek diye bekliyor \e bekliyor! lıamu \'e b('f on ai:a fldanı dikmek 

Bir lkı milyon llrahk lsUmlike yeter de artar. Harbiye c.add~ 
tramvay rayl nna kad:ır )ayıla 

malolan meydan ı:erçl istanbulıın kolu kanadı kırıl:ır k o gu 1 ça~~ 
b~ünkü seyrüsefer ilıliyacrnı tat- d ua }ayık d 1 mu 
mln ctmi 1.ir. Fakat bu külfeti ku. ları asıl ba JDe)' :ı c l . ~ 
çilk bir gayretle biraz da bedilleştir-ı ~#1!),0H anıta 
mek. münı.kundü. Beton, asfalt, paru 
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50 nci ders 
Lesson Fifty ti duvar saatine bak.ınc.l görür kl bazı 

Üerciıu dostlarile buluşmak !çln geç knlml.!ltır.) 
• /rom Leııon The clook cıveıs hım t..ııc time. cou-

F orty-nıne: var saati ona vakti bildirir.> 

Exerci•e I - Doirrı cümle- hlsW'hen Uıe man coro out he says to l.Jo son that 1f he is early for thc meal 
I they will do some woodworlc togetııer. 

ı. Oae does not eee clearty Uırouah (Adam dışarı çıktığı 1.aman oğluna der 
a ınf6t ki eğer yemek için erken dönerse bern-

2. Thc awı ıa warm lıı the mkidle oı berce biraz marıncozluk yapacaklar. 
cıtıe day. dır.) 

3. When Uıe awı 11 up the sky üı On the taoe of the cloclc are aome 
brilbt. numbers in a clrcle. Between the "tıum. 

'· Boya and glrls ııo to bed. in the bers are sınan mark.s. The clock has a 
latc part of the day. long hand and a short harul. 

5. We see atanı in t.he nJe}ıt. nıe ıo:ng hand atocs completety round 
6. 'Ibe moon Is not bright when the the ctock in t.he time in whloh the 

ııwı Is bright. short hand movea from one number to 
'1. '.11ıe sJcy l.s sometlmea red when another. <Küçük elin bir adedden di. 

the swı comea US>. Aerlne hareket ettıtı zaman içinde bll-
8. The sun comes uP in the earlY yük el <yelkovan> duvar saatini baş. 

part of ttıe day. tanba.şa devreder.> 
Exerci..e fi: The long hand ı;oes round the clock 
ı. When the k7 iS dark: the moon in an hour and it moves from one mark 

Is brfght to anot.her in a mlnutc. A mlnute IS a 
2. One' makeıs water warm in a ketUe small part of nn hour. The short hand 

on a fıre ıs the hour-hand and the long hand 
· is the · t h 

3. A pcrson ma.v cet bls tıand6 clean mınu e. nnd. 
wlth ooap arıd wat.er. Evcry day the man puta a key in 

4. The sun goes down ln the ıate the hole on the clock facc. and tums 
part o! tile d.ay. the kcy. raerglln adam duvar 88at1-

5. The sun comes up ın ttıe early nln yUzUndckl ~ellğe bir anahtar so-
parL or the daf, kar ve onu oevlrlr.) 

6. A mıst.. The hour~hand ;oes round the clock 
'1. Thc ftmt llght ot the day, in twelVe hours. lt makes two of these 

V bu
lmy. tums in a day. A week 1s seven such 

oca • da.ys. A month is tour weeks. A year 
clock Cklot> = duvar aaatl. ıs twclve monlhs. 
bour CAua.r> = a~ Cbir saatlik za. E • I man>. xercı•e : 
hour~a.nd <Auar.hend> = aJtrep. Make ohanges in these if you see 
minute Cmİnlt> = dakika. any errors. <Herhancl blr hata görU-
minu~and Cmİnit hend> = ,.eı- yorsanız bunlarda deAl.ı;ıklltler yapı-

kovan. nız.> 

SON POSTA 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden 

Leyıt tÇ> tıılel:e yurdıınun t.ıp ve eczacı k1sımları:ın talebe olarak ka
bul edilmek üzere mılracnat edenler ilıt.'yııçtan pek fazla d'.du...&u cLhetle 
bundan sonra vckAlatmııu müracaa~eclllmeme.si Ul'ın olunur. (6286> 

Parzarlı kla satın alma ilanı 
Pendik bakteriyoloji enstitüsü müdürlüğüden: 

1 
Mil~cmlz için lllzumu olan iki başı 6.7 yaşında, yedi ba;}ı t-5 yaşında 

0 ma zere dokuz baş Rumeli ökıizü, uç başı 2-3 yaşında dana iki baş 
R~eıı ırkı tosun, dokuz başı 4-G yaşında doğurması yakuı geb; inek ve 
b ~Uve, aynca dört bıı..ş birer aylık buzağılı sağmal ve bot sUt.IU inek olup 
cem akntı «28• yirmi s.:1ı:lı baş Rumeli ırltı stğır ha.yvanı po.zaı·hkla satın all,.. 
naca r. 

P=hk 6.8.941 Sah gUnü saat 15 de iııtAnl>ulda Cağatoilunda y(lksett 
m~uh ter muhasebeciliğinde komisyonunca yapılacaktır. 

1 
ammen bedeli 204~ lıra olup ilk teminatı 153 liradır. İsteklilerin bu 

işel"-ilki şartname7! Pendikte BakterlyOloJi mücasooeslnde cörilp öğrenmeleri 
.... olunur. C642G> 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Pazarlıkla. 200 l\ralılt krom kah, 1000 ıtrahlc gal~ ~ 
aa.pokalasin yağı, 5000 liralık konstaıı.s, 15,000 llra.ııt ya ı, 750() llraltk 
0000 liralık ltemilt yağı, 500 liralık dinamo Y ıı.. • Arap sabunu, 
birden ve a. rı . . aı;• aa.,ın a.lınacaktır. Hepsi 

. ..11':. Y ayrı talıblere ihale edilebilir. İste1clilcrın 11/8/941 p 
::~ ... ~launu saat 15 de Ankarada J.t. M. v. Satın almll kom~yonund~ 

UUloQ rı. (779-6492) 

•• r 150 <ton balya halinde dOğen . aamanı alınacalttır. tık teminatı 590 11• 
a 63 kuruştur. Pazarlıklt\ ekaıltme& 7/8/M'l Perşembe günü saat 11 3() 

da Eski.şehirde askeri satın ıılma k~onunda yapılacaktır Talibi ' · 
belli vakitte komiSyOna gelmeleri. C777.G400) • erill 

Devlet Demiryolları iş letme U. M. den: 

month Cmantl = ay (bir aylık za. 1. 'nle lonc hand ot t.he cloolc ıs the 
man> . hour.hand. ----------------------------

move Cm~> - hareket. hardcet et- 2. Watches <uOçız> and clocka aıve Dahiliye Vekaletinden 
mek - us t.hc time. 
~t Cdet> _ ki. 3. A month Is stx wecks. 
tum <Wm> - dönCll. nöbet, sıra, Exerci•e fi: 

G lve nnswers to the:;e questions: 
ı. What nre four \\ eeks? 

dönmek. 
watoh cuoc> = ceı> saati, gözetle. 

mek 
week cutikl = harta. 
year <ytar) = yıl. 

Text and tran•lation: 
The mıın p uts his watch to h is ear. 

It makeıs no sound. 
From a took at the clock on the 

wall h e seoo that he Is ıate for 1\ 
meet.lng wtt11 8()Ule rnends. 'Duvarda-

2. Wha t are twelve months? 
3. What are seven days? 
4. What does the hour.Jıand of a 

watoh do in an hour? 
5. Wlınt does it do in tweıve hours? 
6. What doos lhe mtnute.band do 

ln an hour? 
7. What does it do in a mtnute? 
8. What dors lt do ln h el ve hours? 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedıkli munıedlerlnden 336 ve 335 doğwnlulardnn evraklarını tamam 

lamı olanlar 2/8/ 9411 Cumartesi cünn s:tut 8 sekim e Kurumdn bulun

mnlnrı ılti.n olunur. c6483• 

ı - Nl1tue d alrelerlntn ihti . 150 '61' 7aorakıı 
400 

.,::;ı letn nümunelerine ve şartnnmesln~ gJre 
Rum, l DO aded oıUın. 150 !: 150 aded yenkfen kayıd, 150 aded do
terlerile 150 eer var&lclı &ooo ctıcı~leııme, 100 aded yer değlştlmıe def. 
değiştirme UmUhabcri ve r.ooo acı'!U.:· 4000 cl\ıi ölüm, 2000 clld yer 
tecrlld i için işi acık eksiltme surrtılc m~~_ı.t.ııt cet.vetınln tab ve ._.......,... 1oıotı lın 

2 - Bunların kAğıdı, mukavvası , kaplık be"-1 ve kap1t1t ~a ~tur. u.1& 'V-.. & 

verllecettir. --
1
et.ten 

3 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
4 - Ekıslltme 15.8.1141 Cuma günu ~at 15 de VeılcAlet bin BStnda Jcvazun 

mUdürlü.ğiinde toplanacak ntmaım.a komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muva'k.1tat teminat miktarı 97 lira 50 kunt$tur. 
6 - lstcklllcr bu işe al.d şartnıııne1i ve nümunclcrı Velcilet levazım mO

dUrlUğilndcn parasız alabilırıcr. 
'1 - Eksiltmeye gelebilmek ~ç\n i teklilerın elmiltrnenln yaoııacatı günden 

en az 6 g{ln evvel istida Ue Dahılıye Vekaletine mUnı.caa.t ederek bu 
iş için ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

8 - MUnakasara gıreceklerln muvakkat. teminat makbuzu ve 2490 sayılı 
kanununun 2 inci maddesinde l'azılı '' ık ile birlikte aynı gUn ve 
saatte mczktlr komlsyondıı hazır bulunmaları !f.zımdır. (4780> '633U• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 26 Temmuz 1941 vaziyeti 
A KTİF P A SiF 

K 
Altmı : Sa.fi kilogram 72.604.619 
Ban'knot • • . • 
U:!akhk •• • • . . 

Dahflddtl muhabirler: 
Turk hrMl . • .. .• . . . 

il rlçteki mnbalıtrlcr: 
Altın · S!Lfl kılogrnm 12 180,894 
Altına tahvili ka.blll serbest dö-
vizler • • • ••...• 
Diğer dövizler ve borçlu Kli.Nıs 
b3kiveıerı . • • • • • • • • 

nazlne tahYlllerlı 
Deruhte edilen evrakı nakdl79 
karşılığı . • • • • • • • • 
Kanunun G-8 lnel ma.1delerine 
tevtık.an H.azıne ta.rafından vlld 
tecliyat . . • • , , • , ı 

Senedat. Ciiıda.nı: 
Tıcarl Senet.ter . • • • • • ı 

Esham ve lahvilit cüm.anı: 
< Deruhte edilen evrakt nakdL 

A < yenın kar$ılılh esham 7e 
< t.ıılıvltlt Cltlbart ktymetle) .. 

B c St>rbest Esham ve TahvllA.t: 
Avan lJlr: 

Altın ve döviz Uzerlne avans • , 
Tah\t\lt\t üzerine avans • • • , 
Hazineye kısa vAdeli avans • • 
Hazit\CYC 3850 No. lu kanana göre 
acııan altın karşılıklı avans • , 
H:issedarlar: • • • • , , , 
Muhtelif: • • • • ı • • ı t 

Lira 102.124.204,'751 
• 27.965.676.-

• 603.281.35 

1 
> 407.032,30 

Lira 1'7.233.401,21 

• -.-
• 44.985.759,01 

ura l58.1•uss.-

• 21.638.011.-

Ura 27! .41'-096,39 

Lir& 45.477.001.93 

> 8.310.245.19 

Ltra 4.968.6• 

• G.208.436.53 

• -,--

• 167.500.000.-

Lira 

130.693.162,10 

•07.032,30 

62.1UU60.22 

137.065.552.-

27UH.096,39 

53.787.247,12 

1'72.713.405.17 

4.500.000,-
7.326.171.67 

840.025.825,97 

• 
Rennaye 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevt:a!Me • 
Husus! 

. . . . . . . . . . .. . 
Tedıniildekl banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddclttlne 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tedlyat • . . • . . • 
Deruhte edilen evrakı na.k.dlye 
bakiye&t • •.••••• 
Karşılığı taına"'l'n altın olarak 
llAvetcn teda.vUIP var.edilen . . • 
Reeskont muka.b\li llft.vetcn teda
vüle vazedilen . . . . • • . • 
Hazinere raınlan al tın ıtarsılılttı 
.a.vans mukabili !1902 No. hı kanun 
muetblnce tlll.veten tedavUle va1.e. 
dilen • • • • .. • • • ' 

MEVDUAT: 
Türle Ura..on 
Altm: san 1cnogrnm 877.150 

3850 No. la kanunıl ııröre hıtdnt!;re 
M;ıl•n avıms m uknblll te•cll olu
n an altınlar: 
san ...ıınımun 55.541.930 

Dövhı 1'aahhü4atı: 
Alttnn t.llhvlll qb\\ d5vl?.1Pr • • 
D l&l'T dlMzler ve alao..'\klt Kl,rlng 
h ,.,,.1 ... 1..,.; 

Muhtelif • 1 • • • • • • • 

Yelı.iia 

Lir.ı. '1.8:?l 019,lfi 
• G.000.000.-

Lira 168.748.563,-

" 21.683 011.-

Lira 13'1 065.1>52.-

• 17 .000.000.-

• 250.000.000,-

,, 113 000 000.-

t..11'6. 70 953 .416.'W 
• 1.233.'182.-03 

• 'f8.124.l67.9 

Lira -.-

• 30.277.058.47 

Lira 
15.000.000,-

13.822.019,15 

517.065,552,-

72.187.198,82 

'12.t 24.167 ,90 

30.277.058,47 

113.549.830.63 

840.025.826,97 

1 Temmu 1938 tarihinden ltlbattn: iskanto haddi " • altın i•erlne anu " ı 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- nasan Bey, dünkll 
~terde gOrdllnı .. 

Yıı.nrm 'kulesinde... İki Aşık sevişirlerken 

1a1taıanmışlar •.. 
Neden yangın kulesine 

eltmiiler acab&? 

···~· 1 

Hasan Bey - Ne Y8'> -
sın zavallılar, at.eş bacaJt 
sarma.sın 4iyedirl 

1 
RAŞİD lUZA TİYATROSU 

Bu atcşam Suadiye Şenyolda - Bir 
Aşık Uwm - Komedi 3 perde, yarın 
akş:lm Tnk.sim Aıtınwpede - Asılza

deler - Komedı 3 perde 
Halıde P.şkin temslllcre l.ştirai. 

edecektir. 

V.EDAD ÜRFİ 
Yaz temsilleri 

Bu akşam Üsküdar Beyleroğlundn 
K A N!I .. 

Ayrıca : Bobstil şair komedisi 
Yarın akşam Kı. ıldı tiyatrosunda 

YALINIZ İNSANI .. 
A,Jnca: Pa.ra Deıisi komedisi 

Baş, Dif, Kezle, Grip, Romatizma 
Ncvnlji, Kırıklık " Biltiln Ağnlsnnızı Derhal l.eeer 

btıtDde ,atıdt 1 bfe t1181bHlr. TA~LfTt.ERINOr.N SAKININlz. 
HEJl VERD! PUlMJ Klfl'llt.Al?t ISRARLA iSTEYiNiZ 

Gümrükler Muhafaza Genel K. lst. Lv. A. 
Satınalma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli İlk temln1ı.tı 
Cini ve miktan Lira Kuruş Lira Kuruş Eksiltme gUn ve saati 

229 cift. Dz. erat Potini 2106 80 158 - 18.Atustos.941 Pazartesi s . ıo 
214 çift Dz. erat Pot.ini 1968 80 147 66 18.Atustos.941 Pazartesi s. ıı 
Yukarıda yazılı iıd kalem potin hlzalannda yazılı gUn ve saatlerde pa... 

zarlıkla alınacaktır. Şnrıname ve nümuneterl 1tomi51onda her gün görW~ 
Ur. İ.s~lllerin teminat makbuzu ve kanıınt vec;ıkalarile Onlata Mumhane 
oaddesinde 52 numaralı dairedeki Satmamı& komisyonuna gelmeleri. CM82) 

MOBiLYA MERAKLILARINA: 
&ndalyatar, Kacyolalar. Portmantolar vesalr her nevi 

ş1k mobilyalar fabr!ka. fiatma nb1ı7or. 

ASR( MO~ILYA MA~AZASI: Ahn.ed Fevzi 
İstanbul Rızıı.pa.µ JOkuSU No. 66, Telefon : 23'07 

Nafia Vekaletinden 
1. - Eksiltmeye konulan iş: AnkD.rada Yüksek Ziraat EnstJ.tfiler.nde 

yapılacak banyo tadJfı.tı dolap ve banko işidir. 
Keşfi: c14661.95• liradır. 
2. - EkSiltme 1R '8/9H Pazartesi günü saat 15 te Nafia VekAle~ yapı 

ve imar işleri eksıltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya.pıla.. 

caktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi Vi? buna müteferri evrak c73• kuruş bedeı 
mukabilinde yapı ve imıı..r işleri reis!iğtnden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek fçln isteklilerin cl099» bln doksan dot:us 
lira. 65 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lA.zırndır. 

5. - İstekliler teklif mektublımnı ihale günü olan ıa/8/941 P~artesl 
günü saat 14 de kndar ckSiltme komisyonu reisliğine makbuz matabflLn. 
de vermeleri lfl.zımdır. 

Postada. olacak gecıkmeler kabul edilmez. cM7b 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan 

ı. - 7000 adet kadana. ve 28000 adet yerli hayvanat iÇln 1p yular b&t
lığı ve sapı alınacaktır. 'l'utnrı 28140 lirtı.dır . 

2. - Şartname, evsaf ve nüınunelerl TOpkapı • Maltepe askeri satın 
alına komisyonunda ı;örllleblllr. 
~~. - ihalesi 18/ 8/ 94.1 Pazartesi günü saat 11 de komisyon binıı.sında. 

4. - Eksiltme ka.pıı.n 
5. - Muvakkat teminat 2110 Tlhf acnktır. 
8. - Tcklit mektubtan 18/8/941 Pa zartesi ııu------~ n a. tadar ,. 

tın alma komisyonuna. veril.mi.ş otncak:tır. Geç kalan mektubıa.r kaı>I 
dilmez. ..ı 

'1. - Şnrtnanıenin 4. ncll maddesinde yazılı ~ ar U&........ 1i ter 

natm konduğu z:ırf içlerine konulmlli ola.caktır· 
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