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Bu sabahki 
haberler 

Ba sababkl 
1
' Alman 

tebllll 
Dinyeper geçilerek· 
Kiyef civarında 

yeni mevziler allndı 
Esir ve ganaim 

çok fazla 
illa Der.tın, 1 <Radyo• - Alman SaştcU: 

n<taıı.ııtı tebliti: 

Yazı iıleri telefonu: 20203 - CUMARTESi 2 AÖUSTOS 1941 

D!n~Ub cepbesınde Alman kıt'aları 
ınet:ı>er'ın aşağı kısmını Klyef iattka. R1111&da hareli& sahasından Wr ririiniil: Ydulaa bir HDl'I tamir~ 

::i~~:~'::~~,t;:: 1 A iman tebliği \1 (R·····u· .... S_Y ..... A ... D .... A ....... y .... E .... N ..... ,'l\_a _____ e_rl __ k_a_n ___ _ 
C&lt kr alınmıştır. Oanaim sayılamıya. _ : -- -

adar OOktur : • 

B ~b ••·ı Moıkova = BıR ALMAN ~ Sowret 
a sa .... yeniden TAARRUZU MU? ••lllrDll 

idare itleri telefonu: 20203 Fiatı S kurut 

C Hüsnü Çakır istifa etti :J 
·Trabzon meb'usu 

Sırrı Day 
İkllsad Vekili oldu 

Yeni Vekil dün öğleden sonra vazifesine 
başladı ve tebrikleri kabul etti 

8arn DaJ' • 
Ankara ı CA.A.> - Sıhhi durumu - 1kAnı ve d0&tıa ı.ar 

oun mü&aid oımamuınıtao dolayı İlc.tı- dilmiştir. n atından t.ebrlt e-Sovret .. 
tebllll bombalandı pk• • 1 SkOVa ead VetillltiDden Sl Temmuz 1941 ta Ho ansın o rJhinde fat.Ua eden Sam.sun meb'~ Yeni °t01 

Vekilin ha,. ... Londra ve Vişiya 
göre vaziyet · f d t f · ler Büanü Oakırın iBtılfAı.aının t b uı 1 . tısad vekllimia Tramoa seyahati etra IR 8 8 Slr tıad Veıltlllltfne Trabzon m!·~u e Sı~ :::u Sım Day, Millk11e ~ 

" " Muharebeler 
Düşmana şiddetli muvaffakı eda 

- rı ~ın t&1ini 1 Atustos 1941 tari ed arıodandır. Uzun zuna.n mali-
Loodr 

1 
(A.A.> _ B. Hopkıns'in hinde Relelcümhuı·un yüksek ta8dik: • Y ~ mlihlm mernurıvet.lerde bulun -

a ~.-.. a)'Di ga7eleri ta- lerine iktiran eylemiştir. - : ıa:· Büyük Mlllet UecUal btttoe 
.,. m.a,&erek dOllD&Dl es - Yeni VekU q başında ~ c eni mazbata muharrirlftlni J'IP-
~ ftnDil olan memle'keUer Ankara ı <Hususn - İktısad Ve za 14, ve bir mUddeıt Ali Qetkl~ 

darbeler indirmekte meal birlilınln yeni kUliğine yeni taytn edilen Sım Da; oı:~ında Nafta. Vedleti maaıe.an 
L . d '* niflLMlid.ir. bugün öğleden so-.ır;o vaı.tresine 'bll$la- ~tl' J'eD1 Veatle ..__.. ..._ 

\et> u O) - So\'Yet is- talyan sefe A ,1ı e enıngra ın Bu seyahat.in hedefi, Ruslara mü. mı.ştır. Vekil, meb'uslar, Vek:llet er - ris. l 

l .\t~: t.ırarllldan neşredilen rı l pek yakında düşecelii \ cıı.delelerinde yardım olmak üzere 
'~. iti.nu h . R 5 [Devamı 5 inci sayfada] El. d b. . ·drar =~ J~~':;f!-::0o~:~ eyeti _ usyada 1 tahmin _:diliyor i " - ı ın e ır şışe 1 

, ..... ""· ""'• ~'" .. '1ceatnde Bertin 1 (A 6.) lıxıdra 1 CA.A' - Alman .. DEM o KRAS • ıe dl. ye mora c a at 
lfava ~lftır, erııan111 bir de(ıışik. ba.!)kwnaııd&nl~mın ~~~n Orduları Rua teblitlerinde . aarahat yoktur, MiHVERi. ı a ıye 

ier cüzuı ~le.rıcnfz Şark cephesinde muharebeler AI muha.ldcllk olan bir ~ nraa o da 
lna.ıı.ın lllnlarııe '4bl~ıı:·l'du~uzun dl. man teıı.Petkıklllleri için muvaffa!Q eti- bir hatta devsm eden muazzam tf d •b d <l&tı~tôrlU ltuıvet.1e ~ halınde, düş devam etmelı:tedir. y 

8 
muharebelerden sonra Rual&nn , e 80 garı a a m 

dal'beıer ati ıar.vareı~ri:~ hava mey Dün ıece Alman savaş tayyareıerı Almanların nerı harekettertne ml'Ş'- Amerika CUmhurreisi 
Baıtık ltıdırnıaıcte d şid.detU Mıoslrovadakl aeterl tealaatı bombardı dan vermemttie oldukJandır. Lon-

ha-va it <leniztllde f evam etmiştir. man etmişlerdir. - dnııda eerd«llle.ı nıüt.alealara 11öre muavininin bir nutku 
nttıtıat UVetıerı.nız d~iyette bulunan lnguit aahlllerl açıklarında Alman iimdild aükQn, Aknanlann yeni blr _ KcM'Mlln eeki imamlardan oldu- ıya.pmanızı ~ onıan ıne.rnıetı:ette 
ıııetro1 &ı.a ltllliat ' ile SO:ın bir sahll hava kuvveUeri üç bin M>nlulı: bir düt- tauTusa hazırlanmakta olduklara-, - .. - tunu ~ Olman Ta1l.t 1aminde .sQnnenlzl ricaya geldim n 
""'" lenıJa1n1 bamnı tonluk bir ınan ticaret gemlaiııı batırmış ve da _ nm bir DifanNldir. Almanlar. n- V.,.mc&on l (A.A.) - cHuuy- eo ,..ıarmıd& bir zat dtin mücldeiu • Şuurunda bc:nıu ·• 

'1 ~a &ilr hasara ~r ve t vapu- ha büyülı: iki ııemiYl de haaara ut • ham9't clttfttce artmakta olan lıU' ..., ....... cleailell fowa klPOU ıma • mumilıte miiraoaat ederek, ıarıb bir ft}aıı Osm.a kluk olltutu anla -
ıı.~ etn.nıU?.da cere ratauetardır. ratmJtl&rdır. takım müttWAta Wıwlil! et.metEM- 1AMWM'4ntn ~ k8Pdl mtıııue - lddJada bulunm'Qltur. Blinde bir fişe n Tali.ta böyle bir taki _ 
tı-- ebelerinde Yan eden hava Dün gece Alman savaş tayyareleri 1 dlrler. ...._ ndJOda. bir a.a&ak .-6Tli7en A- idrarla müddeiumumilik bllrosuna baıt yapılınaaı içı.n de.lil bulmak 16 • t~~t. Biılm :: Alınan tayyaresi merke.ıl ve şarki İntıllterede bulunan ı cnen.u ı ı.et _,,...J 1 ~ rtilıialımhar muYiDl B. waı.. ren Osman Tallt funlan a6 1 . g1 sım geldltı anlatılarat. kendial tea. 

lı Ybıınız '1 tayyare. CDeYW 5 laol •J'fada] '-·----·---·---___,. [.,..._. 1 iMi __, ... ) tir: Y emil • ki!M! çalıtıJmı,Jtır. Paltat, o, tıaf 
t ı Aıs...~- ~ - - - - ---- - -- . daıt· , .. _. _ ... ti um. 
~ ~""': ~~e:1· Alman tayya_ c A ..a.r*'-k--.x.a.~rl~ ; ye.&. :J 18~ :: ~:aı:;ar;t&;:::e :r;: 1~1;;;_ ~~:::ın:::•n,::: 
' ~?'k~Ya ~hr:':nhücd~a~~ .... e ...... • bim Ve JDtem iaimlerinde iti ad~~ • mata ve sonra da: 
~, ~Unde bul dan. Bunlar aelen m.ecuoll ve eibır - • Ben yalnız kendim lçın delll 
'~ile G&tf bfl..taryala~=~ar:,:~ budır. ~- ~in Sihir yapıyorlar. berlteain menfaa.ı. namına konutu _ 

' .. ~ a.vcularımız tar rı d 1 •ı • ı • • • ı B Benim için de yaptılar, hastalandım. yorum .• 

~"'.-'- •armadan ~:,:;: ngı iZ tayyare. ennın şıma UZ :::'::a ":':. :.=.. ~~ .,:-:. --. mliraua•• - -

~ l..t ~e uçmıya muva.ffat d • • d k • f 1 • • b b ? ~ ~1nec1a:n ~m llet.ıerle Osman Talılt, itendlalnin affedllen 

~~;:~: =~9:iat!:.~ enızın e 1 aa ıyetıne se e ne. QıktL rmBu adamlar ı:.:.~am=~~~ =!~ir~nda bulundutmıa 
~~~ :-:nı:~r t!;;:~ ~ B h ft l k lllıı ~.· Bizim tayyare taybı - ltalyanlarla '\imanlar Sicilya yolile Libyaya nakliyat kafileleri U a a yapı aca 
So --.. a yollamak istedikleri zaman iıe Maltaya hücum ile bqlamıılardı. 
~lerEstonyada lngiliz pıanı da bu hareket tarzıpm aynidir · at yanşlan 
tiır şehri geri şımaı a .. d•nbi!~!!: Eme~ general K... ~ 

almışlar masına mensub bir tetektWün tay. • Yarınki yarışlarda hangi 
~ 7Q.i'eleri 30 Temmuzda timall Horvec; 41 tl k :~ a, 2 (AA) _ B B. c· Moako- tiyordla.rından birinin içinde bulu • • a arın azanmaları muhtemel 

-:!,_ ltlt•:ıen aon. haberİere aÖre aov. nan Klrekenes limani.le Finlandiya -
...._ -...&l'dtr arı l!lstonyada bir şehri geri nın mqhur Pe'tsamo limanına ve 
b · buralarda bulunan Alman ve Fın 
.-~.,, bava ve denbı kuvvetlerine hücum 

"<artesiye Ekmek etmltlerdir. İngilıı tayyareleri, Al _ 
"~ı man _ Fin av tayyareHırlle diler hava '" nız b ""'d d müdafaa vesaitinin şiddetli bir mu -ug ay an kabelesane maruz kalmışlar ve buna. 

l
•th 

1 
rağmen bazı gemilerle l iman teslsa-

ıııQ edilecek tına tam .tsabeUer kaydetmişlerse de 
'-' ttu ~detlı mukabele yuzünden h u _ 
~ •ldıtınııza göre yeni mahsul cwnun netlcesinl hakkile tesbit e cte_ 
~ ~. ve ı>ek ~ebzul olduğu meden geri dönmeğe mecbur olmuş_ 
~ ~ Pazart.esl gününden iti- lardır. Gerek bu hareketin cereyanı, 
~ ~ bUtdt.y unundan ımaı gerekse :hava muharebeleri esnaaında 
"" -....:.. Yacız, bu unun te- AJma.nların 4 tayy&releft' d~ilf. 
'~ao.t. bu ~ etme- fab.t fncili2ılerln 16 tayyareltftıll ~yi 

.,arça eıaner o~aıı:•ır. olmu4'tur. CDnamı 5 •ci ..,,.] 
f 



1 

2 Sayfa 

Hergün 
Sulh dedikoduları 
Etrafında .•• 

'- Ekrem UpklııiJJ 
Bir Alman tebliğnide: 

Şark eephcsinclc karşılaşmış olan 
kuvveUeriu yekununun 9 milyon ola. 
rak tahmin edllm1's oldntunu hatır
lıyoruz. 

Bir Rus telgrafında: 
İkJ taraftan verilen zayiatın 3 mil

yonu bulduğunun ilan edilmiş olcluiu
nu da biliyoruz. 

SmoJensk bolgesindc tarihin kayde 
ti i meydan motr.ırebPlerinin en blb'ıL. 
ğü on beş ı:iinilenberi rece ~düz biç 
fasılasız olarak devam etmektedir. Bo 
ğu~a o kadar şiddeUi, u kadar kani 
ki, lngiliz mütahassıslan bile: 

SON POSTA 

aka.le: Arzudan değil, faydadan bahsediniz 

VOLTAIRE: 
- Artık daha fazla ~ünnez. divor 

lar. Zayiat ba da.klkava kadar ~ev 
buldu, belli değil, yalnız her iki t~f 
ca da takdir edilmiştir ki, bu barb her 
iki taraf için de bir ölüm rlirim mü 
cadelesidir, Ye bütün ı:a:vret muvaffak 
bir neticenin elde e>dllnte:;inc Jnasruf 
tur, düşünülen .Yalnıı; odur. Böule bir "'aktlle bir ~enç Fransı:ı: hekimi Voıtaire'e: Binblr zaman ve hlçb" d h ha gi b' " - Yaşa.ıııa.k lsiyorum, demiş. "' ır yer e er n ır arzuyu sadece izhar etmekle 
dakikada sulh fikri hiç kimsenin ha Feyleı;oft.a.n da: kalmayınız. Taleblni;ı;den doğacak faydayı da anlatınız, bilhassa muhata-
tırına gelmemek lazım. Bununla bera bınızı •ı:ıhs" ba.k d J"''·ft_..ft_ t - - Lilzu.munu anlıyam•:roru:m, cevabını almı • ..... 1 

• ımın an a iUU>\liU. e nıiye çalışınız, mu,·affak oluısu. 
ber Anglo - Sak.sun ileminin sık sık ••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!..... _ nu. 

it~~?.l:a~~;: [ - e h i r-..... -..... , .. , ... a ............ b·····-·· .. ·e··-·· .. -r···-.. ··ı·-·-.. e .. _ r 1.· "'J 
bir mii<>aJıJdi sebeb ara.mıya sevkede. ., 

cek bir 1SrarJa sullıten bahsfodiyorlar -;-;::--:---;,~~~----;---:::---:--:~:----:----~-~:-~-~~-------~--------------J 
=~.:.-:u:~::,~: ~:: um~n tiatıarı 1 Celeblerı·n et rı·atlarını 1 
yet kaide halini alınış muhtelif tecrü- seb b 
beler bize gösterivor ki, harb it'itıfle e sız yere gene k ltt •ki • •• •• ı •• :.~··· ""°'\ 
bulunan, her gün kan v can veren bir y n se 1 erı goru d r 

:':'!:' ~~· =~h~~~~~~.!· :!::..:: yükselmiye başladı . U, ! 01' ucu ! 
:ı~s:W~ı~~~m~:~~İB!es!~ı~m:.cı;~ vazı·yet tetkı•k edı·ıı·yor =:.~ MEf(TUPLARlı i giıt~re-ninkl gibi mühim nislıette ga- Limonun 30 kuru!fa kadar sa· V d · 
rantili, yahod da tena olsa dahi böy- tılması ileri sürülen mazeret : a p ur urup i 
le bir sinir .. evşemesi tehlikesinin önü sebeblerine rağmen ihtikar : yolcu ahr mı? i 
ne geçmeyi nı.ifelerinln en başında l İstanbul celebl ın ünl" : 
g4lrür, sulh temasl&rının yapıldığı. hat. ıa~or . er ın son g erde narkın kaldırılm.astru &ştemeıct.edir - : 1 
fa neticelenmesi 11ıtlmalle-.rinin görül :~ebsiız olaxak et fiatlarmı yiikşelt- ler. Bunlar büyük sürü sahiblerinin : Bir okuyucwnuz yazıyor: 1 
dQğü dakikada bile dalma barbden Limon fia.tJan yeniden yükselme - er ve et narkına tesir etmek iS - hiçbir fiat esasına tft.bi oımadıkla _ .-30 Temmuz 9.U Çarşamba ak _ ! 
bahseder. ğe başla.mıştu. Bazı bakkallarda 3'l tedıkleri gör~üştür. rını, istedikleri !lata hayvan sattık _ ~ şamı, Köprliden Bilyükadaya. 19 u : 

Anglo • Sakson <levld adamlarının 1 kuruşa kadar limon satılmaktadır. Belediye IktlSaCl Müd~lüğfı., vazl- la.rmı ve kendilerinin fiatıarı komis- i 15 geçe ha1:1ket eden Direk vapur. i 
sulbten sık ık, fakat daima bu ihil· Bu vaziyet karşısında. hiçbir makul yeti tetkike ~am~~ır. Istanbul ce. yonun narkına göre ayar edemedik.. i da halkı heyecana sevkeden, einir- i 
mali reddetmek için bahsetmeleri umu sebeb gasterilememektedir. Zira bir lebleri dün Belediye Iktısad Müdürlü_ lerini ibildirnı1şlerdir. • lendiren bir ha.dise oldu: : 
mi kaide)i daha -;ıkı bir srkillle tatbik ay kadar önce limon fiabları gene ğüne davet olunarak bu hususta ken Perakendeci kasablar da k . : Vapurumuzını kalkma zili çalar J 

Ağu!los 2 

Sözün Kısası 
---····---

Bir bardak su! 
'= E. Ekrem Talu 

Q rtalığm sıcıı:_ıdaıı kasılıp kavnıJ. 
duğıı şu A:rustos &üniinde bir 

bardak soğuk S'.lfun hnsretinl il~ymı. 
yan acaba kim \'ardır? -

Günün fam ortası. •.repenizclc ates
te tavlanmış som bir demir kütlesini 
andıran akçıl bir gök. Etrafınızda her 
yer: her şey baygın; soluk soluğa. Has. 
sasıyeti son derere artmış teninize 
değen hava. hummalı bir hastanın 
nefesi gibi yakıyor ve iz'aç ediyor. 

Kapakları aru abr açılıp kapanan 
gözleriniz duvardaki dereceye baktık
ç~, otuzun bir hayli üstündeki civa 
sutnnu kendi varlıl.'lnızın içine boşalı. 
yormuş glblnize geliyor. 

Ortalıkta nem namına ne varsa te
bahhür ettiren sıcak, ağzınızın kine de 
trsir ederek dilinizi kurutma$, dama -
lhnızı törpüye döndiirmilş, avurdlarını
zı taze sepilenmiş bir deri haline koy. 
muş. 

Gırtlağınız hafif hafif yanıyor: 
Sanki onun derinliklerinde bir ttirJii 
erimesini bilmiyen iri bir 

1

kaya tuzu 
topağı duru:rflrmuş ı;:lbl ... 

Bir bardak su! 

. S?yle, ipince, tertemiz, büyüct'k, 
bıllur bir bartlağuı içinde o bardakla 
her bakımdan imtl7.aç e-tmi-ı, ayni 
renkte ve ayni oerraklıkta, i)'ice so • 
ğutnlmuş, a.talarımn.ın «dumanı 1is • 
tünde» dedikleri !.aptaze bir su. Do .. 
yum olur mu ona.? İçer içmez o ne fe. 
rahlık, ne lnşlrabtır! 

Benim indimde, beşerin hazlan ara.. 
sında. susama, susuzluk en başta gelir. 
Çünkü bu hal l>ize doya doy:ı kana 
kana su içmek fıriatmı ,·erir ki dün
yada buııdan güzel şey yoktur. 

Gerek Tanrısal ve rerek insel ceza. 
la.rın en zorlusu aclamla.rı sml:ın mah. 
rum etmek olsa gerektir. 

Ne derin düşünceli, Jıayah ne Jyi bJ. 
lir insanlarm111 o cedlerimfz ki ba1rat. 
lan meyanında yfrıkrce çeşme yapQJ, 
içi yananlara armağan etmişlerdir! 

Kabirleri nurla dqlsunl Ve Tann
nm rahmeti üzerlerinden eksik olma
sın! 

Bir bardak sotuk su! Şu Ağust05 sı
cağında bin ~fısır hazjne l deger ben. 
ce .. 

Na.sıl, siz de benim fl .. -'-d •-•..... DJ eslllll; •. 
değil mi?. etmeyi istemelerinin bir netice<ıi mid'r. ytık.~elmiş, gazetelerin nf'şrlyatı • ve <illerinden izahat alınmıştır. Beledi - tarafından konulan nark veorr;::on : ken sancak tarafımıza ecnebi ban-: 

)"oksa ba umumi kaide haricinde daha alakadar makamların tetkikleri üze., ye kasab~ı'k haywıı !§ini de tetkik 10 kuruş verme mecburiyetinin t~~a :.= dıraıı bir motör yanaştı Vapurdan i 
mWılm bir sebebin teski aıt•uda. mı rine ellerinde külllyetll miktarda. li- et~ektedır. Toptancı kasablar Fiat •bilr ka.biliyetl olmadığı noktasınd~ rnotöre veya motörden vapura : 
h&l't'ket ediyorlar? nıı snale kat'iyet1e b k b Il . Murakabe K . :! binenler oldu. Bu aktarmadan son. ! 
c-enb vermenin pek ~üç ola<'atmı ltl- mon bulunan azı a zuna ar pıya_ • omıSyonunun koyduğu durmaktadırlar. Ancak belediye ta - : ra vapurumuz hareket etti. Sa. - i 
ral Mkriz. saya mal sevketmişler ve fiatlar da t.optan et satı..ş narkını beğenmemek- rafından yapılan tetkikler netice _ : rayburnuna kadar motörle vapur i ................................................... . 

Bit.arar a.ıem Angh - Sakson dünya- hemen 30 kuruştan 10 kuruşa ka • tedirler. sinde t~tanm ve perakendecilerin • arasında bir yarış baş!adı. sanı.y. i 1 R T 1 H A L 
stttın bu hareket tarzının gizli ve müc dar düşmü.ştü. Bugünkü vaziyet kar_ Toptancı kasabl:ı.r, i'io.tlo.rın a.'Sıl sil i~_d<alarmn rağmen, et fi:ıtlarının : burnuna. gelince vapurumuz dUTdu. i 
bir sebcblerini araşhrn araştıra niba. şıısında perakendeciler kendilerine rü sahlb1eri ve btiyük ce1ebler elın - yukse1tilmesinı ica.b ettirecek bir va- : Halk korku içinde yerlerinden fır. : Gazeteci arkadaşlardan Bay Remzi 
yet son zamanlarda deveran etmiş o- kafi miktarda mal vernmediğinl, esa.- de bulunduğunu ileri sürmekte ve ziyet bulunmndığı. aniaşıım~tır. ! ~~;ctıra~1izı:1:wryn~~ eden {)('.nebi ~ ile K~palıçarşı e.<;nafından Bay 
lan bir rivayetin üz~inde durmıya Jü- sen limon fiatlarmın yükse'k oluşu- ! Motörle vapur arıısı~d;• .-en.., aştı. ; Sıyamüddi.n'in büyük v:ılldelcrl, 
:,n n!!~~~~st~~~~~ :~:~:ği~ık:y~ nun kendi Jro.rlarına da tesir ettiğini Hariciye Vekili 1 Ucuz ve iyi zeytin- s :tar~a ıbaşladı. L~ks mevkle 1k1 ~~= ~ =~ın ~~ank:~e Öın an

1 fu:;v,ı: 
nt'l, Almanya.ya bir defa Rus meSt"lesi!Söylemişlerdir. Toptancı1a.r ise yerli An karaya döndü yag"' ı bulunmuyor : nebı bayan gelclı. o anda. orada: ııosa bir ra t.ızlıAı_:nıüteıakıb 
-• hallettlkten sonra bütün Avrupa i,.in mahsuller.in ihtiyacı karşılıyamadı - i bulunan kahveciye sorduk. Kahve- E tın . t· C . Ed k .... ' • el bayanları ~Mterip: :. e ış ır. enazesı irne apı ~l~' 
tek taraflı bir sulh ilan etmk tasav- ğını, diğer taraftan harb vaziyeti Bir müddettenberl şehrim.iz-de bu_ uyt.i.nyağı fiatıarı yüksek seviye - : ·B &"d~ • Jle makbereslne defnedllıJı;lt . t<> .L 
vurunu atfeden bir rivayettir ki bütün doI:ayısile İtalya gibi başlıca ihracat lunhn Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ- sini ha.la muhafaza etmektedir. Hat_ : - unlar, edi. Vapurun mo - : hum.eye Allahtnn rahmet diler, f.~er 
dünya baş şehirlerini birer, birere do- memleketlerinden mal helmediğini i- lu, dün akşamki ekspresle Ankaraya t! iyi kalite ı kile> zeytinyağım 90 - .:. törden daha. evvel gideceğini anla- i ne beyanı taziyet ederiz. __/ 

t t d 
mışl.ar, motörden vapura bindiler. :. 

ıaşınış ır: leri sürmektedirler. Halbuki or a a hareket etmiştir. 100 kuruşa bulmak güçleşmiŞtir. Fi. =.:= _ AI.maııya RusY•Yl matliıb eder . arta k ~ Bizim bildiğimiz umumi nakil : 
etmez bütün Avrupa devletlerile bir limon fla·tlarını 30 kuruşa Çlıt. ca Vekil, Haydarpaşada Vali Lfıtfi atların bu kadar yüksek: oluşuna rag vasıtaları mecburt ~ 6ebeıb olnıa. ! ·BÜYÜK MÜSAMERg 
sulh ya.pacak, sonra btr beyanname hiçbir esaslı sebeb görülmemektedir. Kırdar ve dostlaırı tarafından uğur _ men bazı kimselerin piyasaya. mahlut 5 dan bir iki kişinin hatırı için ıs. : 
nl.',Şrederek sulh devresine girdiğini ı- Elde i-htiya.cı karşılayacak kadar az lanmıştıT. y.ı.ğlar sürmekte oldukları anlaşılmak : tasyon, iskele olrnıyan yerlerde : 

HİLAL GENÇLİK KI.iÜBÖ r ,w 

lan edecek, AJll'lO _ Sa.kson alemini mal olsa bile bir tek limonun 30 ku~ tadu. Zira son günlerde borsada mu- i dumı-azlar, YQlcu indirip bindir • ! 
kendi ba.5ına. bırakacak, kr.ndisine hü- rıuşa satılması maliyet fö. tlarına gö. O h · ı · V k · ı • • amele gören pamuk ve susa~ yağla- : · mezler. Halk b"r kaz!\ oldu diYe : 
camda devam edılirse sadece mukılbe- re ihtikfı.rdan başka bir şey değildir; a 1 ıye e 1 1n1 n rı:nıı.n miktan gittikçe artmaktadır. ~ boş yere heye,.an:ı. kapıldı. i 

edıeiı!e·ıştlkir.tifa edecek, şeklinde hüli.ia denilmektedir. du""nkU telk"ıkleri Halbuki şimdiye kadar hiçbir mev - .·:" Bunu göroüktf'n e.~m-a., bu sı - : cakta köprüye kadar yürümeğe bl- ! 

l\.{ENF'AAT1NE :p• 
sa.n'a.tkAr MUzeyyen sen~j ... ıffl 

da~~lD/e surp~e::. sıı"'~ 
.~~·ısafuosunda. bu akşam s&-' 

den itibaren. 

l 
si:ınde pamuk yağlarının piyasaya :t>u .• lüzum var: Sarayb"....--u r .: 

Bu tasavvurun do~ru olup olmadığı Ankara - stanbul Birkaç gündenberi Floryada iSti - k:a~r sevk.edildiği görülmemiştir. •• sandala. tıineT ~rtlmuzu bekler .• _. 
dol;Tu sa Ang-lo • Saltson aleminin ha.- V k"" 1•aret V ri ık [ rahat etmekte olan Dahiliye e ıu Zeytin....,ıı.ıarının gittikçe yükselmesi • ka .... -~ ... ~1r ., e P oca ge- : 
reket tarzında tesir yapıp yapmadıp h f 1 • · J-

6 
....--d' d d ~• ava $8 8r eri Fa.ik Öztrak dün öğleden evvel Vila.. karşısında daha yükselir endişesile i: -.ıyl ur urur, ora an rahatc,. .,.- : ın«buldür. Yalnız bu plinın eter ger R · · ıazııa. neriz. Böyle şey bir yerde görUJ. ! _ 

.,..o.•-n m-cud ise yeni bir bnl"" ol. b 1 yete gelerek Vali ve Belediye e~ bazı kimselerin ihtiyaçlarından • kati l . ,,.caııc: ~· ._ aş lyQr t g b zı ınuhte memişttr. Naz"rı dik ce bet - .: 

mad,r..~. kaydetlm. Zira ilk defa. ola- doktor Lütfi Kır-darla hi.r müdde 0
- nıal satın a.ımaıarının 

11 
- • 6~ i dlği nlaş 1 k : nı.en!zi rtca eder·z. : 

rak Alman alemi karşısında «Lenin~ An.kara. ve istanbul ~nasında hava rüşmüştür. kirleri .na.reıtete geç r a 
1 

ma ; 
tara. ından dü1ünülmfö:ıtrı. Almanyayı sererlerlne önümüzdeki Pazartesi gü- Dahiliye Vekili muhtelif vilay:t ve ıtadll"· \ ............................................... , 

::k~~i;~::ii~::~ ı::~;~:: :ıhw::~ ~n::rerı~t:~n ~~~~;~~~· :va: ~~:~iye a~i~~:;i; w:a~~ Ls~r:::ı!1;~ ( AD L 1-y E ve p ' L 1· S 
ya se\·ketmlştl. Şimdi, 20 küsur sene · · nd 
farkla ayni planın Almanlar tarafın- velce karar veriln:~ş~en .. bil.~hare bu hakkında Vali ve Belediye ne;sı en 
dm.n, tabii daha geni-;, daha. metodik ı seferlere l'üzum gQJ'.ülmu~ur: Tay - izahat almıştır. H A B E R L E R ~ekilde tatbik cdllmc!>i elbl'tte ingi- l yare postalarile Ankara ve Istanbul o 1 
Hzlerln Phl"mmhetıe tl'tkik Pdecekl"ri "l''"'ında. yolcu, bagaj ve matbua ta- H • 1' h' t da•ın 
bir meseJe olacakt•l'. BM noktada An- ;1ı:caktır. Pootalar İst:anbuldan sa. amıyet l ır va an ~ Bı·r ge k ve bı·r delı·kanlı 
glo - Sakson nle-mlnlıı sulh meselesini bah 8.40 ta ve Ank::ı.radan da 15.25 teberruu nç iZ 
sık sık fakat c.lalma reddedl"fek clile te hareket edecektir. Yalnız pazar Birkaç giln evvel Alman hast~nes~n- d • d b .., ld } 
a.ımnJ~n'nda bu rlV·l' r•in tesiri olsa da- ed "'-'ine Naciye Halımoglu nız e ogu u ar - - .. l tnyyare postaları .. 3lışmıya - de vefat en ..,.... e -
hl dönüp dolaşar:ık gene m.11adelenin gun eri " ,.. adlı hamiyetll l:ı-lr bayan 1stanbuldl 
başına refü·oru'l.: Yer vüıii manzara- caktır. bulunan emlakinin mühim bir klSIDl -sının şu veya bu 'jekildc değişmesi ih- nın Hase.lci hastanesine verilmesini va- Dün, Atıırkapı sahillerinde bir er- kız da, .dün banyo yapmak üzere 

·· lıf'r ~y Su"nıerbank umum mu" dürü .. d · · · tımali ilk pllinda olmak uzeıc ~ siyet etmişti. kek cesedi görülerek balıkçılar tara- fabrika önun eki denıze girmış, su -
SoVYet muharı•besini~ verc<1ei!i nrt!!:l'- Karabüke gidiyor Bu vasiyetname Eevoğlu sulh mah- fından karaya alınmıştır. Yapılan !arın cereyanına kapılarak boğul -
... e ba=-Jıdır ve bu.,.;;n tebli•lerden anJa- +..· "-d ı ·zcı bı11unan --'-d b 1 k " ı; .. - ,, JJAt g\.ll, en'Qerl 1ehr mı e keın=u• e u unma tadır. Mahkeme tahkikat neticesinde mağrukun Sir_ muştur. 
"'ılıvor ki. ask.-ri mütabassı;:la.rın bÜ· s" _..... k ··auril Zu"rhan tı l .. k ., \.lmt"l"an umum ınu vasiye e a 11 adar olanlar::ı. bir tebll - ke,,:de oturan Mevlud adında bir Ellen" " ·· y dı 

· CUMARTESİ 2/ 8/ 1941 ~ 
7.30: Saat ayarı, 7.33: Hafi~ ~ııf~ 

CPU. 7.45: Ajans haberleri, 8· 1s.s0· 
müzik (PU, 845: Evin sant1· 1sııv• 
saat ayarı, 13.33: Türkçe ~ııı.P''' 
müzik ıPl.J, 14.45: Türkçe J(ııı1şııc 
13.45: Ajan.s haberleri, 14=. 6ııııt ~~ 
15.30: Dans müziği ı Pl.), 11\. 1s.S ~ 
yarı, 18.03: Muh!elif şarıtılll116yo c~, 
Ser'best 10 dakika, 18.40: ıı 15: ıııı 1, 

orkestrası, 19: Konu~m:ı, lg. ııt ııYaJ' tl 
yo caz orkestrası, lP..30: ~ıı rJCY'd:5: 
ve aJ·ans haberleri. 19.45·.aı 20· ., 

te-7' tO.Y 
faslı. 20.15: Radyo gı:ızt i!111• 'ile eı 
Saz sesleri, 21: z:raat tn1'~.ıo: pi~e, 
rak mahsulleri oorsası. ı n ınc_,el 1, 

yici istekleri, 21 ,40 coiilli.\ orıcest~~ 
ri), 21.50: Radyo saıon ııııber ıı.9' 
22.30: Saat ayarı, aJ~~ 0 r1'est;r 
borsa, 22.45: Radyo sıı 

tün kanaatlerine rağmen netice henüz Zihni Sanus dUn dı:ı Siimerbank İs - ·· d k ıl "' ve yuzu an gat gon erere v:ısiyetnamenın aç ı - genç olduğu ve bt.,. ka"",,.... kurban Ayazp"~"'""a Kamarot sok~ıı:ında 
epeyce uzakta görünmektedir. ta.nbul şubesinde meşgul olmuş ve bu h bul Jd' · ti • ,_,,_ ~ ' u.c ı::ı. U kl 'l şında azır unmalarını ıbi ırmış r. g·""ı'g~ı· anlaşılmıştır. İstofoya a·d garaJ·dan dün yangın 5J ıı.;.Rrem $.D ıgt ara.da heyeti idaTen.n yaptığı toplan - Bayan Emine Naciye tzmlrdeki em. TUL l rsıt tı.ya da iştirak eıtmlştir. umum müdtil' lakinin bir kismını da İ2'-nir memle ~ Kazl~şmede iplik fabrikasında ça çıkmış, bu esnada. garajda bulunan ı lstanbul bO 

Heybeli Kızılayının yıllık 
balosu 

Kızılt\Y cemiyeti Heybelia.da şubesi, 
yıllık balo ve milsameresin1 bu gece 
H"""'"'li laj gazinosunda verecektir. 

""..... iP ••••••••••••••••••••••••••••••• ····················· 
T AKVlM e AGUSTOS 

bugun
.. ~rabUke g01deceırtır. b k t lışan 20 y.a.şJarında Zol odında bir 3 otomobil kısmen yanmıştır. Bu sı -
~ . ket hastanesine ıra mış ır. • ................. - 1 .................................................................................... rada garaj müstahdemlerinden Al 1/8/ 1941 açılış ,,,. 

Haliç idaresinde ısla?at adında lbir genç de alev arasında ka. 
Devlet neni2lfo.ııarı lşletmesın~ ge - İ S T ER i N A N 

1 
1.arak yüzünden ve ellerinden yara. - c:E1'Lg1' 1'ııı:ıtırlı.Ş 

çen Haliç va.purlıı.rınm hep71 ye~i lanmıştır. _.\çtllS ve 5.20 
baştan boyanarak. tamir edilmışle~ll'. İ S T ER İ NAN M A f Biçak gözüne battı Londra ı sterlin 13so2::~ 
VapuT1arın bacalarına De-vlet nenız - o poıe.r yollan.nın aıması koomuştur. İdare Zira&& Vekiletilıln kurduğu zira~ ile bütün Türkiye halkı iki rün bes- Yedikulede Kazlıçeşmede 13 numa- New-York 10 t ıçre yr. 12·8" 

2 Arabi ıaıııı 

186J 

vapurlardan eonra iskelelerin t:ı.ı.airlne kombinelt'rln maldneıerile bu yıl lenebilir ve ınemieke-tte ekilmıı:;i talı debağ"han~de çıalışan Artin adın Cenevre ~'6'6 ;~to. 30.90 baŞJ..va.caktır. İlk olaı·ak C!baU ve Ka- binlerce hektar boş toprak ekildi, e- mümkün daha lıinleı-cc hektar boş da bir işçi dün elindeki keskin bıçakla. Madrid 100 -yen 'J.{r· :'\0.7
7 

_ sımPllŞB. iskeleleri taınlr edilecektir. kilen topraktan da. 10 milyon k.ilo topra.k bulunabilir. Şu halde zirai deri keserken kazaen obıçak gözüne Yokohama 100 :tsveç 25·
95 

Roaml nu Hrs c: buğday aımdL kombinelerin çahşıına vasıfa ve sa- batml.!1, ağır surette yaralanmasına Stokholın 

ll

_'!"!'""...,,...,..--1-9_4_1_...;,. __ s9_
1

' __ 

11 

. Küçük Haberler ) Bu miktar, memleketin normal is- ha.lan 180 defa artınlsa blitün yılm sebeb olmuştur. ~:~ar bir graf!1 ----as;_. 

1 
Runıi .. 1141 

1367 
Cumariesl -Teaımuı; 

20 

GÜNEŞ 

!:i. L>. Receb 
rı 67 8 9 3:t 

iMSAK 
s. v. 

3 Ci6 
7 ill 

Yaar 
:;. L). 

2:1 14 ! 
~ 4.8 

·-- ·-

_ - tihsali in uz·· erine n'•le--•ft bir r" . ihtiyacına cevab verecek nlsMtte H d" k ,;;ı,.~ aıtın ~ 
• Belediye Adalar kazası için bir kamd: ve bu ı>ak'::ıd~';;ıq biisbütlln mahsul elde edilebilir ve normal Is- avu:ıa uşen çocu k~n'" ,.e 'f b~ 

hasta nakllşe ve itfaiye motörü 1nşıı memnuniyeti mucıbdir. Fakat bu ne. tihsa.l de dış satıµ çıka"rılarak mu. Ü't>küıdarda, Bulgurlu mahaUesinde E~ 
E;'\tirecektir. Bu motö!" için 50 bln lira 1 tice bize küçük bir hesab yapmak kabilinde altın alına.bilir deme>ktir. Üçbekarlar cadde.sinde 

13 numaralı ------: .-ı 5 S33 20.0
750 

ayrılmıştır. Yakınd:ı inşaatı mliteah- imkii.nını verdi. DU tındıik ki. yalna Evet, fakat 1<Mıd iizerlnd yapılan evde oturan Naile adında bir çocuk ikrı.ı.ıniyt'lı 1/c 
hide ihale olunac9.-k.tır. bu şekfüle ~lele edilmiş olan buiday hesabın tatbikata. ya.ra.Qa1'ilece~ne: dün. evlerinin bahçesindeki metruk ErSı:ınl A. El~rıun o/o '1 

8Perma.nant makinesi kullanan kn- I ııavuzda oynarken ctUşmüş, TUcudu - sıvas • ntı 'l dın berberlerin imtihanlarına berberler STER 1 NAN, nun muhtelif yerlerinden yaralanmış 934 
2 ı.'.reııkez 13ıı.nkıısl 

ceınl;yeti merkezinde devam olunmak- •
1 
S T ER \NAN M A '· tır. Bu arada sol kolu kırılan Nnile ~'l'~·:c~. :n:ecl~lc:r:i _._,,._._.._.~ tadır. Şimdiye kadar yapılan İllltl ~ tedavi edilmek üzere Nümune bas - hisse se 

Ka.nJ.ara. ırtren ka.dın berberlerden yüz-
• ---- -~-... -~ _._ __ ~ ...... ~~--...... ~~----~~~------------------------------~~~~~~~~1~tan:·:es:::·in:e:...:n:a:kl:· ~o:~~W1:.....:_m_uş~· ~t_ur_. ________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ... 



Z Ağuıtoı 

J Tarihten sayfalar 

Bir itima.d meselesi 

Nasıl okum.alıyız? 
8

~0~ö~:~~n 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy hıkayesı 

Bir genç kız, Bayan E. 1. nişanlan -ı tatmin edici bir cevab bekli-yor. H 
mış, ne kadar zaman nişanlı hayıı.tı ya. yapayım ki ben gen~ kızın duyduğı 
şad.ığını bilmiyorum, fakat mektubu- endişeyi biraz daha arlı.mı.ak meobu 
nun edasından anlıyorum, bu devre riyetindeyim. Ona şöyle hita.b edece -
pek kısa. değildir, sonra aralarına bir ğlm: 

Q ~ribdır: .bazan man~mı en rıştık mı, onu, mümkün olduğu ka.. Çekmece gölil üzerindeki taş köprü 
•Y~ blldlğımlz, yahud oyle san dar bar;ci seıktelerd~n uzakla.ştırma. Mimar Sinanın en milhim ve btiYük 

d~ğun~.z kelime, hakikatte en lMtikl~ mız lıflzımdır. Uzun ve devamlı not eserlerinden biri6ldir. Bu köprüden tiç 
en muphem "'~ı· dört y(iz sene en büyük Osmanlı ordu-' en .-...ı ı ve bulutlu ola- UStllü bunttn için her eserin okunu.. mdır Ok .. ~~... lan rahatça geçtiler; Maca.ristan ova. 

· t ~ bu kelimelerden bt. ~da tavSiye edilemez. Bilhassa. ede d - larında, ViYana kapılarında pala sal-
rı ır. bi eserlerde bu wıule en az başvur. Jadılar; Tuna boyLa.rından Bayyera iç. 

Oillm.eyin! İht.im..alı bu satırları bL nak ~jtru o!ıtır. Tabii burada ede. !erine ve Alplere kadar aktnlar yap. 
len ıçınizde muhtelli şekillerde oku- biyat ta.rihÇı.Sıni vr: münekkidinı kas tılar. 
yan vardır: ~ ciddi odasında ka.. detmiyorum. Zira onlar için, not ala Köprünün kendisi gibi, yapılmasına 
panaralt, yaıhud birtara.ftan yemek rak okumak ekseriya bir zarureLrn ica sebeb olan hadise de ehemmiyetlidir 

k~n di~e.r tra.ftan gazeteye göz bıdır. Fakat böyle not alarak oku ~ ve bu hadise az da.ha Os.ma.nlılarm Pll 

soğukluk girmiş, neden, ne şekilde, o- - Çocuğum, karşına çıkan delikan 
nu da bilmiyorum. Fakat neciceye ba- lmın parasız eğlence tahanisinde bu 
kınız, e.yrılmı.şlar, 'jlnıdi hene. meıktı.ı.b lunanlardan olması çe>lt mümkündür 
yazLŞlnın eebebi esk:l n~,anJ.ı.smdan ye. bir müddet daha .;önUI avuttu~tan soı 
nl bir nişan tekliri alm1" olmasıdır. ra seni gene terketmesi muhtemeldir 
Geıw klz mu.hıteıif seibeb!eı:le bu tale- O zaman seni kalb i.;;tirahatı ile alaeaı·ı 
bt kabul etmek arıusunda. ailesi de bu bir diğer genci güç bulursun. 
fikirde, yalnız içinde kuvvetli bir en Bununla beraber işi halletmenin btı 
dişe var: yolu vardır: 

- Ya, genç adam nışenı bu defa da Ona nişansız o.);(Ah teklif et ve bu 
bozarsa? Buna karşı ne yapmalı? Na. mm derhal yaıpüınası üzerinde tit'• 
sıl ıtimad edebilirim? bulun. İşte senin için tam, mutlak biı 

Bana soruyor. cı.ğlebi ihtimal benden sigorta. TE~·zE 

"Son Posta,, nın bulmacası: 2 3 ) 
gıezıdırerek, veya bir ahbab meclisinde duktan sonra, es"'ri tekrar kül ha. btiyilk pad.şahının haya.tına malolu-
hem konuşmaıaro. kulak kabartıp !inde bir kere daha okumalan ve bu Nrdu. 
hem ik:'d b 20 Eylıil 15113 ce sabah erkt'nden Ka-

. 1 e ır kendisi de araya bir defa yalnız kalbleri ile o kitabın say cumle .sık.ı.rt.ı al .. .. k nunl Sultan Süleyman ava çıkmıştı. O 
ha . . ra.rak, ve bunlardan da kadınların hU'Zllr ve .sükıln lçiode f arı ustune apanmaları, münekkid sırada altmıs sekiz vaşında bulunu-

( 
garıbı, bır tramvayda el tavanda- bir köşed: bir kitab okuyuşları va.r. ler için de. yapacakları tenkidin in ~ordu. Kırk üç -;enedPnberi devrin en 

kı kaYlŞa. asılı, sağdan .s<>la dürtfile_ dil". Bu kitab muhakkak ki bir gün. celiği ~ b.att.a do~ruluğu noktasın. büyük. muht.eşem ve zengin tRhtı u. 
relt ... hasım daha. böyle birçok oku- de, hatta bir hafta okunup bitmiye. dan pek faydalı olabilir. zerinde. Avmpa ve Aı;yl\da dil'ere des-

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 

1 2 :s 4 mb.~tr ~edilebilir, fa.ka. t bunlar .. da. n cektl.r. Fa.ıka.t buna mukabil, okuyan Bir ki.'ta·b· kar_.ş~"ln.da adeta bir mQ.... tan olan şöhretini YRPmıştı. İhtiyarlı. Soldan safa: 
' a.ne.'li llluhakk k ki i d bedd bi im ~ına rağmen dinct.i: her harbde ordu- 1 Ölmeyen 

tikU . . a .. ~ Y'.:'11 .. ır: da çıok ~in bir dikkatten doğan in- e ı.mı.şız gı.. ..•Ç ize bir huşu <ıunun başında bulunuyoı-. haTb olma. C71. 
kuı:a ve .. ~akla'. düş~ne ~u§un.e tıiba..l.a.r bırakacağı da şüphesiZ<llr. doluyor m~? .. Gunluk basit ve miskin dığı zaman işte oöylP. fırsat bul<lukça 2 - Ateşin dili l 

k ... ba.za.n bır nuktenın, bı.r Şımdi bir de onlara sorun, okuduk. hayatın du.şunoelerlnden •bir müddet ava çl'kıyordu. (4ı, Evin bölüm- ıı...--ı--+--
N.a.<;red.din Hoca fıkra.sının bile zev~ ı.a.rı eseri bttirdikten son.ıtı. size öyle için sıyrılıyor muyuz? Her adımda: Sultan Süleyman bu sefer Halkalı- !eri C3>. 2 
kine ~ türlü va.ruam.az. Fakat güzel iZah edeceklerdir ki takdirden gizli bir sır, bir hakikat. seziyor nıu- dere vadisine gitmişti. Bir müddet son. 3 - Çocuk man-
<l.aha derin, daha ke..qjf fikirleri daha kendinizi. alamazsınız. Hiç şüphesiı uz? Deme ki eser, vazifesini hakkilc ra hava karardı; ı;ıyan bulutlarda kor., cası <4>. Alın yazı. 3 
tızuk n sayfaları ihtiva. eden bir yazının bu anne diğer bir kısım .hemşireleri görmüştür. kunç şimşekler ça.kLı; arkasmdaıı deh- sı <5>. 1-----ı--+--+--
o ~tna.sı ve iyice anl~ııması ise pek g·b· bir kitab kurdu değildir ancak Sonra şu va.r: okuduğumuz eserde şetli bir sağanak bıı.quı.dı. Şuraya bu- 4 - semer <4), tabıl olıa k 1 1 ' .. ırt lcad k di · . d raya yıl<lmmların düşlu~ti görtiltiyor. Büyük: <3 ı. 4 

' 
k . ra: bundan da fazla bir dik. ~rek kendisi için, gerek bir gün ge- mue ' ar en mızı e ararız. du; az zamanda kıl'lar be.tak haline 5 - Garaz (3), 11---ı--r--
at .ıea'b ettirmektedir. ll kları ;,.in favdalı olacak fikir Kendi duygularımızın bir revi ifade. ıı b d P d' h M h P çocu •y " • • kl' . b lmağ al geldi, yolları se er a~ıyor u. a ışa Duaya denen l4). 

u a.lckak sizin de gÖ'ZÜnüze çarp.. ve duyguları .,sayıca daha az da ol- sı~, ~ ını u a ç ışırız . Bazan ve yanında.kiler etrafta bir da.maltı 6 - Bi:· erkek 
ını.ştır: umumi verlerde ve bilhassasaıa.r- okuduğu eserlerden fazlasilemuel!ifle anlaşamadığım.ıznoktalard.a. aradılar: zira bu yağmurda herhangi i.3mi <4>, Nida <2>. 
vapur, tren gibi nakil vasıtalarında devşirmiş demektir. olur, o ~an hi.s.~imizle, muhnkeme bir ağaç altına sığınmanın, faydası ol. 7 - tnadcı r4), 
en taz.ıa kit..ab okuyanlar kadınlar _ Bazı münekkidler, elde kelem, not miz aynı zamanda ışlemekte, bizi mü. mak şöyle dursun. tehl•kes~ vardı: ora- Beyaz <2'. 
dır. Dıkkaıt. ederseniz en çok okuduk- alarak: okum.ağı tavsiye ederler. Bu, ellifin kıa.1binden ve zihninden kendi ya da bir yıldırım duşebılır, gerek pa- 8 - Az çok ı'.a. 
ları da rom.a.ndır. Hatta. iddia edile. vakıa gu"zeL bir yoldur, fakat her kı. en derin his ve fikr kay _ dışa.Ilı gerek maly~Lı.nı kömür halıne rar getiren <4>, 
b getirebilirdi. . Sevda (3). 

ilir ki, bu sahada bir kısmı, dünya. rae!i lçtn cazlıb sayılamaz. Çünkü, na.klanmıza götl~rmcktedir. Bu nevi Biraz ileride tsttender Çelebınln ~e- 9 __ Padişah ko. 
da. hiçbır edebiyatçının ve bu meyan kısa notlar müstıe.sn.a, fazla. satırlar- okumak ibazan bızı o umana kadar rayı vardı; şimdi be!kı boş duruyo u; nağı Cfi>. 

hiçblr münekkidin okum.ağa va- la not, almak usulüne devam ettikç.e kendimizin bile mechulümüz olan ben çtınkil 6ahi.bı senelerce ı:vvel sadrazam 10 ·-üç kere on 
kit ıbulatnadığı kadar modern roman her şeyden evvel okumanın ı.evkini, liğimizin çok gizli bir köşesine götü.. i.brahım paşa. tarafında~ haksı:c: ola- <4>. Tutuşturdu 
Okumuşlardır. Ziı'a., """"lm asır evveL 0 havayı, o muhiti kaybetmemiz ihtL. rür. Müellıfi keşfeder_ ken kcn_di ken- rak ooğtiuru!muştu: padışa~ ta şım~- <S k .. - ezır· ini kölelikten dcvrm en bü- ı. 

l e.serıer l'"'rk:esten zı··...,Ae kadınl" mnl; va.r""·r. TI-'de bir şeridi knnan bir dimizi. dıe ke•fetmiş olunız. Işte asıl rık v . . ük 11 Haykırma 1 ı '"' :rwu. - ""' wı .uu .,., .., .,. imparatorluğunun en Y sek mev- -

b
ta esklın.i.ş gelmektedir. Maamafih sinema seyri gibi, ikıde. tir .not almak ideal denebilecek o\an coku.rruı.to bu- yti"' kan katili boğdurmuştu; ll\lkin (4\. Orta C3>. 
a"•'- b ı l b d .1.~A k b ed orta t k kıı.ne çı · '!" U de l" 0 ... ,.., .. <3> ~rına sorun, gene içlerinde pek için inkrtaa uğrayan ır {ı a seyra~ ur . .nı.n.a u say e ya a aca all tskender Çelebinın o um n ~ - ·~- • 

azı bu karı.şık ve dev'llmh okwnala. nı da sonunda can gıkabilir. Seyranı şabst !ik.irlerimiz çoğalmış, tahlılle • zav ~n doğruya değilsd de dolayısile Tatlı l5J. 
rın doğru .... n . t k 'il. Yukandan aşağı: 

ln bir tahlilini yapabilirler. Çünkü diyorum, zira. her mütalea, bir muhar rimiz derinle.~iş ve hislerimiz bile . · olduğuna şilµhe e meme • · t ü 
kar 1 

hısses.ı ._.di ıote bu tehlikeli zamanda. ı - Yersiz (7 ı. Vapur is iab ölç -
a annın içinde yu" n o"rer gib hiç rirln elile "'rdi2imlz meçhul ıbir fi.le- .belki evvelce de mevcud olan, fakat .... şlll... ..., d o• ~ zın ...... ı. . d' aha sığınak olu- sil (3). 

urınactan d1iz:ili .>atırlar örmüşlerdir. min içine atı.lım.aktır. Fikirler ve lev. aneak şimdi şuurumuza çıkan. kıy- onun mırası pa ~ 2 _ Gösteriş (6), Takmak emri hı.-
~akat bir de, bunun haricinde, evle- h.a.la.r. hisler re vak'alar birt>ırini ta- metlerle ziyadeleşmiş, renk.leşmiş, in- yordu. · d. kendisini e.r. zır (3). t nd P dlşah 5e.raya gır ı, 
' e l~Crini yaıhud yapılan işlere ne kib etmekte, blrb'rini tamıılaya.rak celıniştir. Hasılı bôy!e okumak bir a niyetıte sanıyordu. Dışarıd.a yeğ~ 3 - Başa bağla.nan (6) • Eski bir 
~etlerini bitirdikten sonra, bir müd biZi her an yeni b:r meçhulün keşfi. zevkıtir ve bu zevke ::ılı.şan için ba.şka tık em ütiln hLZile devam e<lıvordu. m~nlyet <5) • 

h
et ıç.in Ç-Oc\tklannı bir ablanın ya. ne sürüklemekted:r. Bütün dikkati_ hiç.bir iksirde bu renk ve bu ted yok. mur ib "k kubbesi .tamamile bir su de- 4 - İlk iki harfi hane, son iki harfi 
ud bır daduıın himayesine bırakan mizle ~ hareketin lçine bir kere ka. tur. Bıılid Fahri Ozansoy sııınk go[Devamı sayfs.ı 4/1 dcdlrl san'at <

4>. Oruç ayı <
71 
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5 - Bir meyva (3). 
6 - Bir balık nı~vslminde çiroz o. 

lur C7>, Saatin füren.i (4). 
7 - Bir erkek is.mı (3>. Uçak (6l. 
8 - Sobada, ocaktı yakılan (4). 

SıVl.'} < 3 >. 
9 - Dalıi C2>. .Mec~l <5L 

10 - Saçlara ı.iüz:m vcm1ek <7). 
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Ceb.inden yazıhanenın ve kasanın a
na.htarla.nn.ı alıyorln.r. Ertesi sabah 
<Nazlı) erk.en yazıhaneye geliyor. Ka
sayı boşaltıyor. 

Affıkının başını kesen 
Şimdi cesedi yok et.mek lılzım. 
Bıçağı eline (Nazlıı alınış. İhtiyar 

A.ştkının cvv~ıa başını keserek gövde
k&dJD sinden ayırmış. Onun kolları arasında 

geçirdiği gilnler.!n intıltamını alını.ş ol
sa. gerek ... Sonra; iki ka1·deş Ka:::akln-

- " -
Facia perdelerinin bıüni daha açı. 

:yorum: 
Bu perde: Bir aşk ma.ceramrun ha

zin hatimesini göst.eroiği için ibreta
miıııdir: 

Karanlık koğu.şun kuytu bir kena.
nnda he'l'if dalma namaz kıhyur; el
lerini kalduarak mevlevibane mliridl 
gibi boyuna dua ediyor!. Bu ibadet, 
beş vakti de geçti, otuz beş vakti de 
geçti. 

Sordum: 
- Bu heri! '!dm yahu?. 
- Hüsnü beyln k:ı,tili kalpakçı KA-

zım ... dediler. liani şu: Kesik ba.şı bir 
yerde; kesik kolll.rı ve bacaktan bir 
yerde bulunan maktul Hüsnü beyin ... 

Nasıl tanımam? .. 
Mercanda dükkanı olan kalpakçı 

Kazımı da tanırım; Havuzlu hıı.nda. ya. 
zıhanesı bulunan Hilsnü beyi de tanı. 

nm. HattA: benim de o vak.it ayni 
handa bir yazıha::ıem olduğu !çln Hüs
nü beyle sıkı !üo ahbablığmuz vardı!. 

Acaba kalpakçı Kdzmıla. konuşsam 

mı? .. onu niçin getirmişler?. Hüsnü 
beyin ahbabı olduğu için!. Ben ele o
nun aziz ahbabı değil miydim?. Hattf\ 
yazıhanelerimiz bitişik değil mlyrli?. 
İster misin ben Kazıma <merhaba) de. 
meğe kalk.ayım da; mUstantılt e!t:ndi 
de bana (mrhaba) desin-. 

Böyle :voktan bir mesele de evvelce 
ba.şıma gelmemiş mıydi?. Galata.saray 
karakolunda böyle maznun bir herife 
Cme:ııha\ıa) demiştim. Meğerse herir 
milteaddid eşhas il~ birlikte F.renkö
yUncle bir köşk soymuşlar. Bınıu ne
reden tanıyo1'6un; diye beni de bera. 
ber ErPn~öyüne yullamazlar mı? .. Bir 
hafta kendimi :.r.or kurtarm:ımL5 mıy. 

dıın? .. 
Bırkaç gün sonr,\: 
- Kı\zım çıkıyor. . Kılımı çıkı.yor .. 

dediler. 
Cinayetle mtittehlm olan blr 111!lan 

nasıl böyle çabucak çık!lr?. Yoksa du
ası kaıbul oldu da m~up gidıyor mu?. 
Yanının geldi: elini uzattı: 

- Hocam; dedi: on gtindenberi ben. 
den bucak bucak kıı.çtın. Haklısın ... 
BPn dr seni görmemr.zliğe: tanıırıama:z. 
l ı?-a grldlm. Cllnkil tm>ler ürpt'rtlci bir 
clnavetln maznunu id'1n .. fakıtt şimdi 
hakikat mPVdana çıkmış. Failler; biri 
gayt't ırlizel bir kız olma:: üzere üç E'r
nıen i imls. Sana Allııh:usmarlıı.dık de
m eğe geldim hoc'l.m? .. 

* <Kadın) sevenlerin bu taahbidü yaş. 

l ft_,,,,_ le K--'--t adeta b'T kasab atbi cesedi - 34 - Yazan: Nusret Sala Co~kun 
-.........ça artıyor! .. (Kırkından sonra ...,.......,.,. · "' x 
azanı anca.it mezar temizler) derler ya. parçalamışlar; klğıdlara sararak başı H avadis ver Nevin.. mektubla_ dini onlardan aj.Tı görmüyordu. Ye- hepsi birden tabakalrını uzatmışlar,. 

Hüsnü bey de kadını. tutkundu. Ya- Kumka.pı sehilh:ıe; kolları ve ba.caklan .rmı ve seni dört gö-Lle beklı- meğini onlarla yiyiyor, eğlencelcrıne hepsi birden kahve ısmarıamağa kalk: 
zıtıaneaine muhaklo.k hergün birk.;ı.ç Yenika:pı sahiline atmışlar.. yorum. Babana, annene hürmetler, iştirak ediy-0r, sazlarını dinliyor, hat- nuşlardı. Köy ha.:lkı sıhhat.sizdi Köj 
genç kız gelir gider: bütün kazancını İdama mahkOın olan bu Uç kardeş .kocana selam, senin de gözlerinden ta beraber şarkı söyledıği de oluyor_ yün sokaklarından geç.erken oyna -E 
onlara sar!etmekle büyük bir zevk du- bakınll: Y9)ı:ayı nasıl ele vt>riyorla.r .. !hasretle öperim sevgili Nevın.. du. Yalnız onların dJ.kkaı; ettikleri bir yan çocuklara dikkat E;tmiı:ti: Hepsı: 
yardı.. 1 <Burada bllha.ssa :Urk .polisinin. Yük- : Nazan şey vardı: Yeni müdürii hiç gü'.erken çelimsiz, sıhhatsiz ve iri karınlı icll.~ 

Bu daimi zairlerin arasında ıNazlı) set meharet ve dıra.yetıni ta_kdı- et- : Çı'ftlı'kte h İ görmem.ış· !erdi. Suratı asık değildi,· Mahmud ag-aya.· ••• 
..... Umk.. ..d .. , ) Hiısnu be- geçen aya namında bir de civP.lek Er""enı· .... ~ meın ..... m un mu ur·.. : f k t ğm d d : ..... ~ t· Ka : a a ma ı.ım u; zaman zaman a _ Burada sıtma var ..... ıfua, de~ı~: 

vardı. O; bir papaz kızı gibi mahcub YİI1 mavi markalı bir saa.. 1 vamuş. • • Sed d 61""" .. ...,. 
blr eda ile gelir; Hüsnü bcyi!ı yanın. ra.kin bunu satma.ga cesaret edemem~. : a pencerenin önünde oturmuş, Iıyor, hele bağlama ç•rlarken büs_ ti. Filhakika köye rakın bir mesafede: 

H" ü beyın :gur.ubu .. _seyrediyordu. Güneş, etekle- bütün kendinden geçiyordu. . bulunan bir bataklık, köyün havıu;ıJ 
da sanki kızı imış gibi sıkılarak otu. Atmağa da kıyamg,mıs. usn . . • 
rur- gene övle sakin sakin çıkar gf k.imsffii yoktu. Bu cihetle kendısl kul. :rın~ suruye~_!t dağların arka.sına çe. Bütün ~ler yoluna girmişti. Iru;an. nı, sağlığını mahvediyordu. i 

· · • l.anmağa ba.şl-aımı.ş Üsküdar vapurun- ;kllı~or, nefis bir akşam baş!ıy0rdu. lan, insan gibi çalıştırıyor, kıyamet Bir gün kimseye haber ve ed S 
~:r~~·k~~a~~~~u-:as~d:~i kızı benim da tesadüfen bir· tahani me:nurile ~SUruler çoktan dônmüştü. Kuyunun kopsa, ik:i saat öğle tatili yaptırma.. batakhk ~mtakasına gitmiş mıra:~: 

_ Ne olur; benim yaz~a:ıeye de yanyana otur~.Jrlar. Va..puru~ ka~- ;başın.da yana:ş.nıalar tatlı bir muhab,dan işbaşı etmiyordu. Tatil günleri bir keşif y.apmı.ştı. Bataklık ' y~z kış~ 
uğrasa ... der ldim. m86ma beş dakika var. Kanıkın ceb1n. Ebete dalmışlardı. Gittikçe koyulaşan münavebe ile klasabaya, köye gitme!e suyu çekılıniyen ırmağa pek akındı: 

.. .. .. , den sa.ati çıkarıp l>akıyo"r. Taharri me.

1

: ufuklara, köyun" zaman zaman göz ri için izin verlyordn. Hep.sine bir ör · Y ·: 
Maazallah .,urultuye b ld cek • • Iki basit kanalla. burasını kurutmak: 

• ?. .. 0 
• en g e • ı muru mavi markalı sl\ati görünce der- : kırpan ışıklarına. uzun uzun bak.. nek çalışına lb' 1 · tır b • mlşım... hal ...l\~heleniyor. Karakini çalyaka e ıse erı yap m.ış, aş_ pekAla mümkündü. Ertesi gün Mah-: 

~<.ql .:tı. Romantik hisler içindeydi bu ak- !arına geniŞ kenarlı şapkalar aldırt • 
HüsnU bey (Nazlı> lle işi p!şirmiş. Üsküdar merkezine götürüYor. Bu su- • .. .. . ·- mud ağa ile tekrar köye inmiş, bü-: 

HUsnü bey, altmışlı.-.. Ermeni kızı yir- retle de şu tütYler ürpertici cinayet :şam .. dekor ve gece ona huzun ven. m.ışt.~· .. .. . . tün köylüleri td.payara.k, elbırlığıleE 
mi. yirmi iki yaşlar:ndı ... Fakat Hüsnü meydana çıkıyor. ~y~r~u. ~umma~ı çalışma arasın~a Koşkun an ba~1~1: bı~ haf~a cen bataklığı kurutmak teklifinde bnlunj 
beyin kasası do'gundu. Parasını ban- cctna.yet> cezasız kalır mı?. Katilin :d.~unmege va.kit !>ulamadı.klan, dü- net haline gelını~tı. !çını yabanı otlar muştu. Muhtar batak!ığın kurutul : 
kaya bırakmaz, kasasmda hıfı;Pderdi. m~ak aıyağına dola.ıımaz mı? ... Eşunmemeğe ça1ı.ştıklan daınıa bu sa. bürüyen havuz temizlenmiŞ, su dol- ması için kaza;a vl!A.yete hatta ve~: 
Yazıhaneıslnin ve kasasının ana.htannt Yalnız sabahtan aksama kadar milte. :atle.rde ona hücum etmiş bulunuyor. durulmuş, f18kıyeler takılmış, etrafı- khlete müracaat , edildiğinl fakat neJ 
da daima yanında taşırdı.. addld defalar 'kapıyı kılkiEyerek ıcırdı- !lardı. ilkin bu akfaIIl her za.mankin na saksıla.r yerle~tirilmişti. Tarhlar tiee alınamadığıru söyleyınce: : 
Bazı sabah !tendi odama gelirken ğı ceviz kafi gelmiY'Ol'!lltıŞ gibi; i>ir de :den farklidi? tanzim olunmuş, en nadide nıevsi.ID . . .. . ; 

Hlisnü beyin odasına uğrardım. Kapı hiç tanmıa.dığı meçhul kimselerin ra.n: ~ Bi.r kırıklık vardı içinde.. çiçekleri dikilmiş., yollar betona çev- c_- Her. ışı hulmmetten be.~.emek: 
içerirlen kapalı. Ses sada yok. Gülerek deVU8una gitmek hata..c;ına dtl.şen H\Js- 5 Çiftliğe geleli tam bir a.7 olmuştu. ril:mlşti. Çiftlik müstahdem.ininin ba. d~u değ~l.. devle-tin_ daha muhım işE 
çekilirdim. Çünkü muh:ık;.aıc yarını nü ~in o akılsız ba.51; Nıı.zlınm nızlı :Hiçbir şikayeti yoktu. İşleri çabuk rmdığı yerler ciddi bir tamirden ge_ lerı 1var .. .sıze sırkıraıl gelinceyeb~aldarhasço-: 
saat sonra odadan bir kız çıkıp gider- eller!.le gövdesin:ien ayrılırken ~11- ~kavramış Tiı z.evkli bulm\lfUL çirilmlş, boyanmış, badana. edilmiş, a cuk a.rını:zın _ masına, . oy e. -: 
di. Bu komedi :::abahtan başlar akşa- lanmıştır amma .. Ci fayda?.. Benim S TemiZ havada, temiz muhitte, te- hırlıktan sıyrılarak insanların barı- talı~~ ;.a.şadmmişagatitahaçırmmtJ'ktul,}lU ede_~ 
ma. kadar böyle devam eder: biçare altmış ya.şından •ıonra a.ktllaııma.klığı • . . 1 d H · bil x.. b' d" ·· t" ceksınız. > e · 1 ;eA.J yanaş.. :ma ınsan arla çalışıyor u. epsıne na ecee;• ır yere onmuş u. . • : 
kapı: günde birk'lç defa l~rlden killd. ma benzıer? .. Değil mi? ~kendini sevdimıişt:. Bıı kısa. zamanda Mahsul çok bereketlidi. Alıcılar iyi ~~rdan bır kısmı da ku~utma am~ 
lenirdl:. Fakat ıNazJı) nın hu kafese Bilemem eylb'ecek ırİrYe midir, han- !bir çok ıslahat yapmış, iyi neticeler para. vermişlerdi. Faka.t Sedad bu ne- ~~yesı:ıe yardım .~dec.eklerdı. Haftabd3i 
gird;ğini ıhiç görmemıs•im. de nıidir?) :almış, bir hayli tecrübeler edinmişti. ticeyi asla kafi bulmuyordu. Bu ucu uç gun herkes uç saat çalışaca~, u: 
M~rse Hwmü bey arasırn <Nazlı)- Mahmud Saim A\l:ındağ ~Çiftliğin manzarası birdenbire değişL bucağı bulunmıyan çiftlikten daha. suretle kısa hlr zama~da bu nukr~E 

nın e\·inc gizlice gidermiş. sar bir aile .=verm·.ştıı. Bu tahavvül· d"-n bil"'~tı.ma fazla randıman almak mümkündü. yuvası ortadan kaldımaca.ktı. Koylu-••• 
kızı rolilnil oynayıı.n kumıı.z meğer su- (Arkası var) ....... ı b j yi kl k ıl dıl 
yu samanın altındıı.-:ı yUrlitilrmUş!. :herlı:es memnundu. Çalışmasını bil- hayvanlara daha fazla ehemmiyet e7. u ~ro e şev e .~rş .'1 ~-: 

Bir gece; Nazlı; gene ihtiyar ôşıkı- o•• 
1 

~diği kadar çalıştırmasını, çalışmasını ve~ tavukçuluk Y~~ak. iÇin h::-zır K~y~e bır sağlık scferberlıgı ıhrn edıli 
nı davet etmiş!. Mükellef bir işret sof- g"" retmen erin :sevdiği kadar, çalı~mayı sevdirmesini lıklara başla~tı. Çıftlık ışleri bıraz m _şt. .. " . : 
rası kunılm~. ~~ıkle maşu!ta başbaş!\ . ;biliyordu. Ya.naşmalnrla bir amir gibi yoluna girince, köyü de ihmal etme. I.şe ba.şlama gunu. te.sbit edi?dı. J3a-E 
rakılar içilmiş; mezeler alınmış... O- } >J •f J :değil, bir arkadaş gibi konuşuyor, on 'şti. Blr gün Mahmud ağayı yanma taklığ~ k~rutulmasıle ın:y~ana ç:ka: 
radan yatak odrunnıı geçilmi.ı:;. İhtiyar a acagı vazı e er harın her derdile al'3.kadar o!uyor, alarak Jı:öye inn1;şti. Köylüler çiftli_ cak munbıt topra8ın, koy1ulere tak..i 
il.'5ııkın mes'ullyetlne pa.yn.n var mı? Smektublarına kadar yazıyordu. ğe yeni bir müdür geldiğini duymu..ş_simi için de ayrıca hukfunete müra_; 
Bu gece sevgili;ile tabesabah hembemll Haber aldı.&'ımı.ı.a. göre Maarif Ve- ~ Çiftliğe geldiğinin ertesı günü heP- lardı. Fa.kat onun kendilerine yakla- caat edilecek, .. yahud, ~ura.dan alına-i 
visal ola.cak. Nazlı bin nazla yavaş YD- killlği memleket kültilrile doğrudan S.sini toplamı.ş, onlarla uzun bir konuş şacağını ümid etmiyorlardı. Çünkü, cak m~hsul ~oyde .yem lrurulacak ko

1
. 

vaş soyunmuş. Üryan hale gelince ar. doğruya temasta bulunan Maa.ri! men Sma ya.pmı,tı. o zamana. kadar baş_ İstanl:nıldan gelen her insan onlara operatife verilecektı. 
tık ihtiyar lsıkm takati büsbiltlin ke- sublarının hali hazır fevkallıde vaal. - • t l Sedada h yetiın devamı müddetince bayır mücss- :ıarı boş, istedikleri '}elı::ilde çalışan çift yukarıdan bakmış, aralarına giı'mek, Bütün bu aa iyet uzur. ve: 
silmiş. Elleri titriyerek; ne yaptığın. se ve cıeınl(vetlerınde bilfill vazif al • hik müstahdemleri evveli yeni ve genç kaynaşmak istememişti. Sedadı da. ev rlyordu. Fakat akşam oluncn .. ışte: 
dan. ne yapacağından bihaber yatağa malanın tensib etmiştir. Smüdürlt yadırgamışlardı. Lakln bu V'0lA tereddüdle karşıladılar. Köy kah hava karardıktan .sonra baştan başaS 
atılmış. Arkası.nda!'l Nazlı girecelt de- Maarif mensublan millet mekteble.- !pek klsa. sürmü.ş, hepsi ona. candan vesine girdiği zaman, başta muhtar değlşiveriyor, gece, onu zorla yakasllli 
ğil mi?. Hayır ... Odada yanan lfımba rinde, nüfus sayımı işlerinde, Halkev- Ebağlanı"Yermişlerdi. Bu genç adamda olmak üzere, ·bütün köylüler ona yan da.n sürükl.iyerek kendi .alemine atıyorİ 
sönüyor .. ve Nazlı11ın yer'ne ağabeyle- lerinde, as'ker ailelerine yapılacak yar- ihiç gurur yoldu. İş esnasında. amir_ yan bakmışlardı. Fakat beş dakika du. i 
ri <Kara.bet> ve <Kara.kin> yatıığa a.- dım te.sebbüslerlnde, pasif korunma. ve Elik taslamıyor, kafa tutmuyor, ten- da köylüleri hayrf!te dü~ürnıüş, ona (Arkası var) : 
tıI.ıyorlar. Biri gırtlağını sıkıyor. Biri Türldltuşu fa.a.lqetla"ınde bilfiil vazife • ,, • 
dizlerinin t.iısttlne otijJ"Uyor... Zav.allı alacat1ardır. \-. •••.••. _ .. _ ....................... - ....... ._. ...... --.. ••••••·-·-·--•••••aa•u•• .. ••••-•• .. ••• ............................................. .J. 



Cevabını aldı. Ya1m2 bir bankada 
mı.idür biraz dfu}ündükten sonra: 

- Bankamızda bir iş var. Fakat 
Qok dik.katli hareket etmek iSter. 

Bay İŞbilir hem.en cevabı yetıŞtirdi: 

- Ben çok dikkatli hareket ede
riın. Em.in olabllirsiniz. 
MÜıdür o zaman iş hakkında. izahat 

verdi: 
- İş pek gtıç değildir. Bankanın 

~ltseri müşterileri, muamelelerini te.. 
:fonla yaparlar. s;z telefon başında 
llhırıacaksınız Telefon çaldıkça ce_ 

;.ab verecek, müşterilerln söyledikle_ 
,;nı kfı.ğıdlaca. not edip alA:kada.r ser
ıs~re gönderecksinrz. 
- Hay hay bu iŞi yaparım. 

~Bay İşbil!r, işe başlamıştı amma, 
~ Yapmak kolay olmadığı için bir 

::;ı ıÇtnde bıkıvermiş. İşi kolaylaş
&a:;ak yolunu düşiindüştü. Bir gece 
el. aha ka<lar hiç uyumadı. Düşün-

u, ve saba.ha karşı: 
- Oldu, dedi, keşfettim. 

m Erkende~ soka.ğ:ı. çıktı. Bir may • 
d un ve bır papağan aldı. Her ikisini 

e bankaya götürdü ve kısa zaman-
da ' :ına:y:rnuna t.eloefon galındığ1 zaman 

nasıl açılacağını öğretti. Papağan 
maymunun omuzunda bulunacak, te 
lefonu maymun açıp mikrofonu pa... 
ı>atanın gaga.sına yakın tutacaktL 

Papağa.n.a. da şu sözleri ezberletti: 
<Pekala, emredersiniz, şimdi, der

hal malümat veririm efendim> 

t:No ettim, pekAhl, merak etmeyi. 
niz şimdi malumat veririm efendim.ıı 

- Adam çalıştyor da ... 
Kapıyı açtı, kaPlYl a.çmasile, ha.y. 

s---r ~.--------- Aiuatos 2 

r""",,..~"....-"-...__._.,._,,..__..__.._..."ııı..._.~,,..__..__. ...... ~ .... """",,..._.~~r-1 

mevsimi 1

• 

Tarihten sayfalar 
Deniz mevsimi, işte, Faydası var, ııevki var. 
Biz sevindik elbette.. Bulunca kayık bele 
Atlayınca suya hop; Bu da ne ııevlrtir 

1

dinlc: 
Yii&eriz şap, ş.\p, şap, şop... Kürek çekip açılmak. 
Şırtüstüne yatanz, Yaklaşır ufuklar bak •• 
Bazan kulaç atarız... Kotra.ıa.r ı:ibl beyaz, 
Yüzdükten sonra sahll.. Yaklaşım biz az az 
Güneşten iayd_a nr bll. Neş'e, seviuç, kahlı:;ba. 

ı• 
a 

[Baş tarafı sayla 3/1 dedir] 
posu idı ve şundi o depo her tarafın. 
dan delik deşik CJlmuş boşalıyordu. 
Şimşeklerin dehşetli parıltıları, aölt 
gürüıtillerinin ca.m.lan, hatta binaları 

~ • sarsan uğu.\tuları Sultan Silleymanı bi
le ürkütüyordu. Böyle bir afeti o za. 

• mana kadar ne gürmüş, ne de işit. 

Uzanırız kumı.ara, Yaz böyle ı:eçecek aha. 
( Yanarız dura dura. Deniz mev.simJ i.şte 

1 
• 

l Tlln...2_~ _!ıe.!!. ~c!!..d~:- .-. -.. -. _ ~ ~~k elbette'. 4t-* 11 

mişti; acaba bir Glinahı mı var<iı? Al
lah gökten bunu bir ceza olarak mı 
gönderiyonlu? Şciızadesi Beyazıdı ve 
dört torununu öldıirteli çok olmamıştı; 
onları hatırladı ve ıçi burkuldu. Bu 
hisler taımamne yerinde idı; zira seller 
hemen bütün vadtleri doldurmuştu; 
dere beş on misli büyümUştü; sular 
sarayın et.rafını saımıştı; köpükler sa
çareJı: binanın duvarlarını dö;ıüyor; 
pencerelerden, deliklerden girtyor içe. 

~~a~ 
bilmecemiz tarlalar 

Dört harfli bir kellmeyim, bana ba_ 
kınca, herkesi kendimde gösteririm. 
İlk iki harfim geceleri -bütün dünya
yı aydınlatır, 4, 3, ı inci harflerim 
ben! büyüten iyi kadındır. 3, 4 ve 2 
nci harflerim ise bir musiki aletidir. 

riyi dolduruyonlu. ' 

2, 4 ve 3 ~ü harflerim ise kenar 
manasına gelir. Bu bilmeceyi doğru 
hallet~ olanl~dan bir ki.Şiye mu
fassal bir Amerika duvar haritası, 
ikinciye 150 kuruş kıymetinde kitab, 
üçüncüye bir şişe kolonya, diğer 30 
kişiye de muhtelif bediyeler verile~ 
cektir. 

Sultan Süleyman için oturacak yer 
b~e kalmamıştı; sular o kadar çabuk 
doluyordu kl başka tedbir düşünmek 
için vakit bulamadı; su yükseldikçe 
odanın l>ira.z yüksek yerlerine çıkmak 
istiyor, buna da \'el.kit bulamıyordu 
a1..glll sular t~r takım korkunç dfu1e 
meçler yaparak dıZlerıne. beline, hatta 
göğsüne kadar yükseldi; bcı~ulncııktı 
dışarı çıkmağa da lnıkftn yoktu. !şte 
tam bu sırada. ve S.J:ı daklka.d!I kapıda 
dev gibi bir adam görUldU: ona yalt 
laştı; hiçbir şey söylemeden padişahı 
sırtımı aldı; odanın nnısnndara.sına çı. 

Amerikada birçok domates tarla kardı. Sultan Süle;man yirmi dört 
rezalet olnıaz. larında elektrik yanar. Bunun sebe. saatten fazla bir :z.qm<.ın orada ô1iimti 

Bay ~bilir kekeledi. bin anlatalım.. be4diyerek yaşadı. Kurtulunca 1sta.n. 
- Şey ef~dim, şey ... nasıl eöyliye- Domates~ere musallat olan bir bulun hemen hemen bütün su kemer-

yim bugün biraz... . k 
1 

. lerlni yaptırdı: Çekmece köprüsünUn 
Müdür fazla dinlemedi. Bay İşbiliri n~ı urt ar, domateslenn çürüme.. yapılması için yanın milyon altın veT-

._...ı::;; ______ ...:~:..::::=--::..-1 mayınununu, pape.ğanır.ı yı:ıkalayınca le~ne sebebiyet veriyordu. Ziraat di. Kadimm Kanı 

tt 
- . kapı dı"'"'rı etti. mutahassıslan bu kurtlara karşı cıid -

re en agzının bir kan" ~çılması b ..,- d ı el ı ,.. " ır . . . .. . ete müca ~ e açmıslardı Fakat r 
oldu. Maymun telefonun başında aiti Bay I.şbılir, o gunden sonra. ıŞ ara- b" ıur·· ı·· ff k ~ 1 . Son Posta ·· k k k k ır u muva a · o amıyorlardı 
a.yak uzeriRde durmuş, elinde ahize madL Fakat ço pe ço para azan Kurtla d t 1 k . . 

O gün ertes· gün, daha. ertes· ·· n . nn, oma es er~ onan sın ek l===============I 

gu 

.. nler hep b~yle aeçti Bay +~~ ' yı tutuyor. Papağan da hiç durmadan dı. •ıı atılınaz bı·r ler yüzünden peyda olduğu anlaıııl- Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
•. '". • '"'iu r- sesleniyordu. Çünkü bankadan a. ır mıştı. Bir domates ekicisi kurdun t S T A N B U L 

den rahat 1JS goren kımse olma:ırlı. • A canbazhaneye girmiş, orada m::ı.ymun dev·ı d d • d d - ' k ı---------------1 

Telefon çalındı, maymun açtı. o. 
muzund.aki papağan ezberlediği keli.. 
melen tekrarladı. Maymun telefonu 
kapadı, vazifelerini mükemmel yapı_ 
yorlıl.rd.ı. Bay İşbilir de derdden kur
tulmuştu. Gazetesini açtı, rahat ra. 
ha okumıya başladı. 

Bay işııillrin, işe başladığının beşinci - qPekal ... , emredersini'l, şimdi der .. gı e ow.ı: an ogruya urdun ABONE F"ATLARI 
hal malüm.at veririm efendim.:. la papağanını oynat.ınıy;ı başlamışLı. vucuda gelmesıne sebeb olan sinek. 1 

~ 1 Bay İ.şbilir de bir k.. d t Seyirciler mymunun sırtında. telefon le mücadele etmek icab ettiğini dü- 1 es 3 1 

günü idi. Banka. müdürü, bankaya 
geldiği zaman kenillne birçok mek_ 
tub verdiler. Bu mektublar bankanın 
m.üşte~rinden geliyordu. Hemen her 
mektubda telefonla yaptıkları müra_ 
caatıa.ra müsbet cevab verildiği halde 

oşe e o urmwı la konuşan papaj:(anı seyretmekten .. d"" s· ki . d 
gazete.sini okumakla. meşgul. ** ~un u. me e. muca. ele !?ek kolay 

Müdür hiddetle ba~ırdı: çdk zevk alıyorlardı. o~!ac~tı. Sineklenn ıştga geldik-

B al t 
. f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... Jenru inliyordu. Altlarında birer su 

- u ne rez e Bay Işbil' ? ' . . . ır kabı bulunan hususi elektrik am-
Bay Iş~. ~·r cevnb Vt'remedi, fa •• ! Geçen bilmecemizde s pulleri yaptırttı. Ve bunları mua -

kat papagan ltiç susar mı? : . Y : kazananlar : yen aralıklarla domates fıdanların. 
- Hakkınız var, pekala, şimd4 ha_ : . : dan bir metre .lı:adar yükseğe astır-

ber veririm. : Geçen bilmccemtız~e .. ı.~zanıkanl~;: : dı. Doma~es tarlMına gelen sinek 

M
""d"" ğ a·· ..... : nn isimleri Pı.ızar E'SI gunu ç acaır. : 1 eı~ - kl -
u ur papa ans. onuu: : sayımıı.da ilin edilerı·k1ir. Hediye i er e~ a ışıga . ya aşıyorlar. V c 

- Sen sus. : pzananlardan istanbulda bulu • i am!1ulun altındaki s.~ kabınd düşüp 
Papağan gene ceva.b verdi: : nanla.r. hediyelerini Pazartesi ve ~ bogu-luıyorlar. Bu yuzden domales-
- Pekali, malümat vereyim. ; perşembe günlf'ri tdarelıanemb;den ! lerc kurt yumurtası bırakılmıyordu. 
Telefon çalındı, papağan gene ez.. • a]abilirle.r. Taşr:ıda bulunanlann : Domatesler kurtlanmaktan :ı.. •• l • • vey~ 

berlediği kelimelerle cevab v~rdi. Mü ; hediYelerl posta ile adreslerine ; ce kurtuldu. Diğer domates k. · 
• .. nd rill • l . d ki e tcı. 

dürün biddeti gittikçe artıyordu: i co e r. j en e o~u. ta id ettiler. Ve niha-
- KAfi efendim, gene, bu kadar , ................................. _.-.... ~ yet eJektrikjj tarlalar çoğalmıı oldu. 

\ 
____ _... ------ .. - ------- ~ 

Türkiye 
Yunan 
Ecneb: 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ı-..r. ------

1400 7oO 400 ı5U 

2:HO 122.0 710 ~70 
~70U 1400 800 ... vo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirilme'{ 25 kuruştur. -···--Cevab için mektublara ıo 

kuruşluk Pul llavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf: Son l,osta 
Telefon: 20203 



4'/2 Sayfa 

•Son Po"• nm tefriltaaı: 75 

Memleket Da berleri · ~~ 
Bergamada Mallisada yeni yol inşaaiı sapancada KOCAK('{USU F 

Şeker ,uvallarından yapılan Meyvacılık aeneden seneye lla,lk bağırıyor: Yaşa Türk 
teker r;::ı::eg:..~:~~~r çok 'aaıı•yetı• ba~tıyor inkiıa.I ediyor Koca Rus pehlivanını bir çocuk gibi l ı 'f Tutnit { Hususi ) _ Sapanc1., te- kucağına alıp birdenbıre ayağa kalk-

Jlergam.a (Hu.su.si) - Son zaman- nezzüh trenlerinln işlediği günlerin mıştı. . . 
rda memletettn münevverlerinden Manisa, <Hususi> - Nafia Müdürü ı tı için ke.şi!namesi ihzar edilmiş bu - hasretini çekmektedir. Bu sıca.k yaz, tulHaknikl~mıt, kAdüsalün~un e~erlnden. kur-

""' ,,., ş ,. İ"''~ b tt b" _ ı ft,,tad. günle..; d S . . . UJl aya t e mındere dikildi. 
orta hallilerıne faklrlerıne kQdar ,.....,r ..... un em ı """" şu eyana a ..... unm- ır. .~n e al>ancanın oorın r~rı Adal . büyük b. . rtad k t 1 
herkeste v~ni blr elbı.Se modası sal lunmu.ştur: Vek&.letin ya.ptırmak istediği Akhl- kendi kendine e&mekte ve Sa.p:lnca d ğ ı. 1 o·ır va i an tur ı:ı-

. J • • • - - Manisa. bayındırlık: bakımmdan sar - Kırkağaç yolu üzerindeki Medar s · . u unu an ıyan ır pehl van arz e 
gm ha.J.ine gelmıştır. Bu elıbise son za memnuniye'tbeıhş bir viHt,.yettır, diyebl- çaıyı k~rüsilntin kuruta.cağı mevkiin ~ız, ~kin bir manzara arnet.mek.. çırpınarak alaturka narQSını attı: 
ınanlarda şeker fabrikalarının Pıi· ıırım. Köylerin Jcazaı.ara ve kazaların rakımlı haritası yaıptırılm~u-. tedır. - Haydi pehlivan be? 
rnuktan mamul çuvallarından yapıIJda vilA.yet merkezine bağlanması mil- M 1 .ft 1r ~ asi Sapancada, Sapanca n civarı ıınar Loru:lrarun pehlivan meraklısı halkı; 

1 

•~tiyaemen ösy;to unıınll.-mzkôy~ 1 iles ,.;,~- şirketi tara.fından yaıpılan .. ft,.,~a~- ta o · k pe.hlivanlanrun b.ı narasına alış-
maktadır. Bu beya~ çuvallar güzel.ce ruru uburu toohll etmektedir. Y"' ili g ere oro e ·vı...... ~» v _:_,i ç dft'" nk . l b la şekilde kalm•<>tır tL Koca Yusuf, Londrada güreştJ.ti 
yıkanmca İsk.tv' kumaşı deseninde Yolların daha mükemmel bir hale ,....., ye arasın -..ı tsmın ış ne aş ~ · .~.,, Aft""t B Ia.rd b k Borl - De-- Sapa.nıcada bu sene me"""'la.r 'bol. zaman nice naralar atmıştı. 
bir şekil almaktadır. Bu suretle yaz l!rağı için bazı esaslı tamirlerin yapıl- n&.-A ır. un an aş a u .,._ Adalının narasını, binlerce seyıreı 
mevsim1nde şeker çuvalından mamul mıı& lA.zım gelmek~lr. Bu işler ele mirci yolu werinde Çat deresinde ge.. dur. Geçen senelerde lOO~ kl_l0 ~a- haykırarak alkışladı. Halk: bağırı.şı. 
şeker rengınde, ~ker kadar ucuz bir alınmıştır. Sırası geldıkçe noksa.nlann çen sene yıkılan bir köprü yapıla- dar meyva ->atılmı.ştır. Feri'k eırua:.a. yoıxlu: 
elbise · temin edilmektedir. Bu elbi- ikmaline çalışılmaktadır. caktır. rı bilhassa Sapancanın iktisadi ha_ _ Yaşa Türk! 
sen.n bir kostümü terzi ücreti de da- MeselA. Mani.sa. - •rurgudlu yolunun yatında ehemmiyetli mevki iŞlgal eL Sefaret tı:A.tlbinln gözleri tekrar şlm-
hil olmak üzere 9 liraya. mal olmak. ~tamam olan .ıtısm~da. ~eçen sene Niğde ziraat müdürü Malat- mektedir. Sapanca ve civarında mey şek çakmıştı. Altıncazlar dirllınif;ıtl. 
tadır. Bu ucuz elbi..:ıe bütün vatandaş vilayet -~afından bll' mıktar ham yaya tayin edildi vacılık seneden seneye ink.işa.f et - Mösyö Piyer de derin bir nefes al-

kt d e taş getırtilmLş ve kırdırılmıştır. Bu meıktedir mıştı K8.tiıb p y0 re dönerek· 
larm ra~betiıu krı.2anma a evam - yol şooe ha.lıne i!r9.V. için taahhüde Niğde (Hususi> - Vilayet zı.raat . .Mösyö ~ ~ r old ·ca un? 
dı·..,or b -1 t Bi b · k d .k .. d .. ·· F d K ~ı ~""'klen M" Evvelce Sapancada trenlerde satı - - e • ne u n _, . ag anmt.Ş ır. r uçu.{ aya a ar ı - mu uru ua U§ÇUvı:. u ...... ... 1 . . §. t - Ne olacak? Görmedin mi? Ne 

mal edileceği derpiş edilmektedir. latya zira'lt mü- an m~yvala~:a .. hıl~ .~aıpılırdı, vil ye yaptı? 
Bergamadaki orman yangını 939 senesinde taahhüde bağlanım dürlüğü.ne tayın ~~ nalızye mudur~~ aldığı sı.1tı ted- - Nasıl kurtuldu dersin? 

e eyce zarar ıJerdi Akhisardan itibaren K.ırkağaca cioğru tu"loerl-e bunun onune geç.mektedır. - Kimsenin aklı ermez bu işe? 
. P . . kazası- olan yolun mühim aksamı ikmal edil- edilmiş ve yeni - Herhalde bir mukabil oyunla 
Izmır lHtL':>US~_l -~ Bergama . rrniŞtir. Yalnız halen bir buçuk kilo- vazifesine git • /zmirJe göçmenlere çift kalktı değil mi? 

n.n Uncular koyu ve Aşağı Tımarı metre kadar olan kısmın bir miktar mek üzere şeh hayvanı veriliyor - Yok canını be!. Hangi mukabil 
ıle Ayvalığlll Bağg1zt ar~ında. hu-; taş ile silindirajı noksandır. Bundan rimizden aıyııl ,.. İzmir <Hususi) _ Vilayet IMA.n mü- yun?.. Ne yaptı yaptı kalktı işte? .. 
duddıı. Deren gedıği mevkiınde b1r or gayri illve olarak yapılması lazım ge.. mı<>br. Bunun sırrını kimse ke.'jfedemez. Gör-b ... dürlüğü, göçmenlere tevzi edilmek il-
ma n yangını çıkmış, epey zar~ra. se e11en 3 köpr~en biri .ikmal edilmek ü- Fuad Kuşçu _ zere şimdiye kadar Bergama ve Dikili müyor musun; Hakni.$mit bile şaşırdı. 
0 eL verıniştır. Ru?Jgarın tesirıle derlzeredir. Mutea.hhld •Yl çalıştığı tak. oğlu KırklareU ka.za.larında.n 127 baş çift öküz satın - Evet; T!lrklerde bir darbımesel 
h~· g:enlş bir sahayı !<aplıya.n yangın dircle bunun hita.mı bir gün meselesi vardır. Zor oyunu bozar .. derler. - labilir ve Edirne zira .. almıştır. Bk komısyon ta.rafından sa- ts ~'--'i 
~arna.n:nda bastmlamamış, altı tane saıyı • tın alınan bu ölttizler. derhal göçmen- - te; bozdu... Bakalım ~ ne 

b bahçesl ve 2500 Geçen sene seller tarafından harab at müdürlük: - 1 h ola-cak? 
ba.ğ. 9 tnne se ze olan Ala.şehir ile n:uia arasındaki bü- lerlnde bulun .. ere tevzl olunma'ittadır. Çift ayvam - Ben. gene korkuyorum, bir yerin-
çam [LStığı ağacı tamamen yanmış_ yük' Ba.klacık al.~ı. köprüsünün yeni. miibaya.asına devam edilmektedir. t ı hak.. ...... _..... muş, ıbilalıare vi- den ka.ptıracak genel.. 
tır Yan~ınu sebebive veren er den yapılınasl için nıtinakasaya kon- layeti.mize tayini~ - Ben de korkuyorum, bir kere da-
'<•nd ı takıbat yapılmaktadır. mustur. Sındırgı - Akhisar yolu ha kaptırırsa kurtulamaz ... MalQm ya, 

Sef Prıhı<mr kaza3mın ş imal kısmın- Akhisar - Manisa yolu üzerinde gi. burada da mu • Sındırgı (Hususi) - Ak.hisar yolu~ belden aşaiı tutmak yok. 
da d::ı. Yaran tepe mevkünde de bir dip gelmeyi güçlaştiren kısımlar için vaffakiyet gi:k:;termiŞtir. Resimde ye_ nun yapılması için va.lim<z Re - _Evet; Türk pehlivanlarına bu gil-

0 nınn çıkm~. 45 hP.ktar dahilinde 900 metre mikiı.b taş taşoca.ltlarından lll Ma.Latya Zil'aat mü-dürü g\)rbl - cai Gü.reli malyetinde iki mühendis reş çok çaııpuk: ~eJ :yor. Eğer, Ameri-
Y "' . 1 tır alınacaktır. mektedir ıcuru ot ve dıken er yanmış · ediz kö üs.. 1nw · olduğu halde buraya gelmiş bizzat kan gtıreş olsa korkulmaz. 

G pr . une van zdan evvel • üç gün dağ ve çamlık ormanların i- _ Doğru; ben Yusufu Amerikaya 
• mevcud olan ıki aded 8 metre açıklı- KurucatıleJe ııhlıi tedbirler isi d 1 t .. .. 1 götürdtlğilın zamı.m ferah bir nefes al-

tayin ve nakıller ğında köprülerden birincisinin tahkim • . , çer n e ça ışmış ır. Kopru ve yo un mıştı. Çünkü; .Amerikan güreşinde her 
• emeliY~i için 'keşlfname ihzar edil- Bartın (Hususı) - Bır .sarı hasta_ geçeceği mahaller haz1rlanmış ve tes 

Ak..<>aray (Hususıı - ~aray mali miştlr. Bunlar VekAlelce tasdik için lık tahkikatı iQin, Kaymakam Muzaf_ bit edilmiştir. Bu yoh bir an evvel taraftan tutmak vardı. 
ye varidat m~muru K.82.ım. Altıpar gönderilmek üzeredir. fer Kuşakçıoğlu il-e birlikte Kuruca- başlanması için amele de peyderpey * 
m.:ık Arapsun malmüdür vekilliğine Tw-gudlu yolu üzerinde Nif çayı şile nahl~ine giden hükumet tabibi gelmekte ve ameliyata iptidar edil- Güreş, tekrar :ıye.kta devam etmeğe 
tayın edılerek Araij)Suna gitmiştir. köprüstinün Turi-Udlu cihetindeki aya. Dr. Veysi Kipçak bu münasebetle ma mektedir. Tütüncülük dolayı.sile iz_ başladı. Adalı bu sefer hasmını ulu-

. · F kr t ğ · • t d ı ı k · r· ikta_. ft 1 ı orta tutmuyordu. O da anlamıştı ki: 
Muha.sebei hususıye mu~vını .ı e 1 ın rıca ı:va.rar a •. m ·:--. u- arya ı1ara kinin ve gene hükfımet 1ia mlr ve AkhiSa1· ile çok aliikası olan bilmediği yerden tutarak yenilecekti. 
Artlbaş vazıfe.sınden istıfa etmış ve zun olm6Q~gından tehlıkell 'azıyet rafından parasız verilen uyuz ilacı da Sındırgı bu yol dolsı.yJSile geniş mik- Mutad olan alaturka elenselerle has. 
malıye muhasebe katıbi Raşid Çağ_ arzet.ıne~tı;<I11r. tBuhki~Uzdden kışın mtıru- ğıtılmış ve halka lfı.zımgelen vesayada ya.<;ta iktısadi inkişata kavu.şacaktır. mmı yorarak yenmeg· e karar verdl. 

r ı k k · b ru temaı ıÇ n a. m uvarları vesair b .. . 
1ly1n da n~a ıye :m.es e me te ı.ne lüzumlu işler için keşifna.mesi yapıl- ulunmuş, .. b~ mun~betıe, çarşı o.r~ Ayni zama~da B.alıkesir. vııa~etlle Adalı; artık hasmının üzerine git-
k.1bul edılmıştir. . . . ınak ti7ıeredir. tasında gorulen bir tabakhanenm Manisa ve Izntör vılayetlerınl bırleş_ miyor, oyun almıyordu. 

Toprak mahsullen ofıaınin un !ab- Akhl.sarı Kırkağaca. bağla.yan ve kanuna muV'afık şekilde ı.slahı için tiren en kısa. yol olacaktır. vaı:mizin Rus ~hlivanmın a.Lscağı oyunlara 
kontro!Orlüğüne eski bfıS me-

1
bozuk halde olan Süleymanlı ile Har- emir verilmiş ve diğer sıhhi teabir_ candan alakası memlekette büyük da mukıi!ele ediyordu. 

·ta ·n edl~tir. ter arasındaki kışının şose haline ifra- ler alınmı.ştır. vinç uyandınmştır. Elen~li güreş başladı Rus pehliva-
nı bir sağa, bir sola. di.lşüyordu. 

Seyirciler; bu hale gülÜŞÜJOrla.r, A• 
dalı.yı alk.ışlıyorla.rdı, 

Halcn1şmit; eıensclerl yedJ.kce bir 
manda gibi sata sola dUş\i10r, tekrar 
t.Qpa.rlanarak hasmı.na hilcum. ediyor~ 
du. 

Mösyö Piyer; memnundu. .Adalınm 

haBmme. karşı şimdi güre.et talttiğinl 
bulduğunu görüyordu. Tam yerinde bir 
taktikti. Başk11 türlü h4reket muhata
ralı olurdu. Keşkl b\dayettenberi böJ
le hareket etmiş olsaydı 

K&tib memnundu. Plyere soıxlu: 

- Adalının bu hareketi fena deli. 
faılmt; böyle pehlivan yenilir mi? 

- Evet; hasmını elenselerle dilştı. 
rerek yuracak, böylelikle saatlerce d6-
ve, döve yorduktan sonra; bir cac>raa. 
la onu yenecek. 

- Bu, alafranga güreşte var mı? 
- Hayır; görmüyor mll8Un? Eleme 

oyunlarına Rus bir türlU mukabele e
demiyor. Çünkü elense oyunu bir mü.. 
vazene oyunudur. Bu oyunu Tdrk peb.. 
livanlarından gayri hiçbir ecnebi peh
livan bilmez ... Rattl; Türk pehlivan.. 
larmın ekserisi bu oyunu bildiklerı 
halde, tatbik edemezler. Fakat; Yusuf 
gibi, Adalı d& bu oyunu çot 1Yl tatbik 
ediyor. 

- D~ bu, bir Türk taktiğidir gn.. 
reşte ... 

- Evet; hem de mühim bir taktiıc... 
tir. Karşısındaki ~llvanı, tırpan 9'I 
elenselerle ~rarak kolayca yenmek u
sulu ... 

- Tırpan da ne otu:vor? 
- Ha: alaturkad~. tırpan diye bir 

oyun vardır. Ayağile ba.smının baldırı.. 
na. iç.ten dıştan vurmak: ... Hem de elen.. 
se ile beraber .. 

- Vay canınaf Berbad bir şey de. 
sene? .. 

- Evet; Amerikan serbest güre.<Jte 
Yusuf bu oyunlardan çok istifade ettı. 
.Amerikalılar bir tlirlü YU6ufım elenM 
ve tırpanlarını öğrenip tatbik edeme
mişlerdi. Büyük ustalık lstiyen oyun
lardır bunlar ... 

Mösyö Piyer hem konu.şu:vor, hem 
de güreşi taıkib ediyordu. 

Hak:n.işm.lt; elenseler!e mindere ve 
baısmının önüne düştüğü halde, .Adab 
üzerine gitııniyoıxlu. Ne olur ne olmBA 
bilmediği bir oyuna kapılarak yenile
bilirdi. İyisi mi h:ısınmı alaturka usul 
ne elenselerle ezerek nihayetinde bit 
çıııpra.z topla.yı.p yenmek daha sigortaJa 
olaıeaıktı. 

( M'kC1$l. var) 
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SMOLENSI< 
MUHAREBESi 

~E.Wv,e1lere 1 Petsamo limanına 1 Askeri 
vaziyet 

1 Ç'JVAÇJ;.T ·'i~·<> b 
-ALt;Mi[\lD .. gire &OD yapılan taarruz 

B Vazl,et 
Hücum haberi Hemnltide bii- r~ tarafı ı inci sayfadaJ erlin, ihata edilen h d Acaba İngilizler bu hareketi niçin lran ve Efganda iaralmdaA kili addedilmiyor. Bwn• yük bir eyecan uyan ırmt§ ks dl ışlar için iki sebeb olabilir: Ya bu bitaraf-

Sovget/erin imha • ~~?ne gıbi bir ma a a yapın - A ı 1ı11. karan -.imi llrj:i)dir: yah..ı 1111 
-- Hel.sinki 1 (A.A.) - D. N. B.: iman Seyyah arl meınleketJer kar.t;·Ja.ruıda samimidirler. 

edildiklerini bildiriyor R·..-ıarm mukab·ıı Sa.J.Qhiyettar F'1nlandiya. memba.la - :Malüm olduğu üzere Non~le Fin- Pakat kuvvetleri bo anularıı;ı yerine _ U:>I r:m.dan bildirildiğine göre, lngiliz ta.y. lmı<tiya, memleketlerınin müten.azı - Yazan: Selim Raslıp Em•C l'etiımİYe IDİİ9aid cleiildir. Efp.nisiul 
yarelerl, şimal Buz denlzindekı Llna - ren şimali ~Jô ve §imnl mıntaka - " d ile .tra. hiiloimctıerfnin biihassa AI • 

"35 bi 0 8Sİ r taarruzları hama.ri ve Petsamo Fin lima.nlvını lannda hemhudu.ddurlaz. Pet$ıma 1 ngiltere ile SovY~ Rusya lmn an manya - Sol')'et l?asya harbi Jı.arp • 
bOOJıbardmlan etmltlerdir. Bu hilemna ile Kirekeaes arasında da ancak 50 bir müddet evvel ıran hükimıetine slDlla. biiarafhldan ayrılmak ısı~ 

ahnmtŞtlr,, - 30 ~~ ~ımıı.c ve •vcı tayya.. k.ilometretik 00 meS3fe vardır. Bu = .:ı=: ı:b.:ıı::n:ı~a= rine dair şimdiye ~ar bir emare 
. . . . ~~a 1 (A.A.) ~ ~vyet istih - ::. =k oı~tl!lrte~~\~= iki mevki Ştmal Buz denizinde çok ve bllııdaıı cleğabUecek te.biJke;te .ır.uı :::;:~a.n e:!~::t!~hi~ !!!!!ık;ı10~ 

Be. rıın 1 (A.A.) - :P. N. B. bildiri- 'barat huroınmun ~ cğlede neş - ._.,ar .,,_ ........ et~iştjr, T-.t:ıı.er bazı mad ... ' ehemmi--tli lbirer liman vaziyetinde hükiam.et.ioin ııazarı di.kka.tiııi çekmiş -Y<ır ..,.... ~.....,.,. "'' ....,"6 ..u J- dokuna ve Ahnanyanın bu mcmle -
· rett.iği tebliğ: hasar da V6l"d.ır. m.ıcunı eden tayya _ iseler de denizlerin hakinılyeti daha ler. Ta.ymis ga:.ıetesiııin bir b<:ndine ketlerle müşterek bir hududa ~ahib bu 

16 Tenımumanberi Alııw.n kıt'ala.- Perşewıi)e ~l ~?Oralı.ev, SmO ~ rele:nien b~ düştlıiilmilştilı'. ziyade İngili&lerin elinde bulundu - nazaran ayni vaziyet Efcanistanda. da ı-onma.tıtı da bir hakikat oJdatuna 
:rının elinde bulunan Smolensk şeh - lensk ve zıtom.ir i6t.lkametlerinde mu Fin siyıu;l m;a.tıfelle1"l, ~al Buz de- ğundan bugün faal bir surette işli- müşahede olunuyormuş. Orada da. bir- cöreiran ve Efcımda. hatta yerleşecek 
r1nın §imali şarlcisL11de ihata edi~ barebeler devam e'tnriştir. Cephenin nmt.ndetri Pinlbdiy~ limanlarına, i~i yecek halde değildirler. Buna rağn1en rok Aiına.n teknisyenleri vannı~. ingil. birkaç bin Almanın 03'nıyı'1ılleceğl ro
bulunan Sovyet lr.ıt'aları 31 Ağustos~ diğer mırı.taka ve i.StikametleriFıde meımlı*et aPaS~_dalti dıplomatik m~ Alman ve Finlerin buralarda mühim- tere hükiımeti uyni rncll:$e ile Kabil Iün mahiyeti. yapılan teşebbiisler bak1-
ta da çemberden kurtulınaCa çalış - mühim m.uhazebeler olmam14ttr. D&ıS.~!!'. ~en~ l'e&1nc~_atesitalmemış oe hava ve deniz kuvvetleri bulun - elçisi vafiltasile Uga.nistanı da ikaı; mından, pek nzıh olarak anlqıla • 
m.~ardır B"tün bu tefi91'>büsler akim i:>ul"""'uıs ... ""' sıuaı.a. ııgı..,, nıare - 1 . h etmiş. mıyor. Acaba oral:ır:ı ı:-UmLş bu1unan 
kal . ~ . Kara ~ide ifb!rti~ ya - ıerı ta.rafından yapıh:ı.n hücwnun doğ. dur:m.alarının sebebı. bu ~evki en .. :r Bu teşel>büsler karŞ1S1nda İran bil· Almanlarm bir lıü.ltüınet darbesi J•P-
t nnş ve duŞ"Inan için ~anlı ~yı~ta pan hava kıuvvet.bel"imlz duşm.aftln rudıan ~a ıl'WD&M bir !hareket hangi bir Sovyet - Ingilız teşc?busu~ kümetinin müra.caatçda;1'a. _rcvab ver - malal'ı mı ku~n U?:ınıürıyor? Böyle 
ardediJmi.ştir. Bu teşebbiWere iftı - mowlü birlfk.lerine, ~e ve top- te$.il ettiği kanas.tindedir. Bu hucum ne karşı müdafaa ile beraber Ingiliz. dJğ1, fa.kat bıı cevabın lngılterede .. kafi bir tesebbüse karSı iran ve ECgan hii

rak eden Sovyet tanklal"ı Alma.:1 top çusuna. :ımcum. etmiş '\l'IC düşmı.mm o.. 1t8berl Helsinkide büyuk bir heyt'C&ll lerin deniz yoillle Murnıansk ve Ar - addolunm~ığı verilen malumat cumk-j kümetİerinin ieab eden mftnl kuvveti 
ç'll3Unun ate§ile tahrib edil.mi:}t:ir. tomobil aollanıu ı:ıo~ır. -Onğunnuş ve gezetelcr, iliıvcler neşe. kancelsk limanlarına bazı çok lü _ sindendir. lran ne cenb \"ttJDlş? Bu izhar edemi~eceld<'ri ıni diişündürü -

35 bin esir Baltrk deniıJnde harelitta bulu _ .dfırek ~i halka bilili'ı:mişleıodir. zumhı harl> malzeme ·ıe müh!mnıatı_ nokta m•uldüı. Efpıı.lslanın eevab r., Taziyeti umumi snret.tc ve ooyle-
n Berlln ~ <A.A.> ·- smo1eı:s~ ce - nan hava .~rn~ e·r Jemi ba_ nı nakletmek surctile .3ovyetıere yar_ verip v~edlğj, verdi ise bu cf'Vabın ne ~; ~özden g~ditimi.ı: zam:ın, 1Aa O.. 

~~a.kı sahada ~ts. ~ .. 011lll tırmış ve diğer 2 gemi;>i ağır Baısara tngllizlerin dDn etmelerine icabında mümanaat ~ealde bir şey oıdu.hna daJ.r de ma- tima.Derin mç birinln varid olıpadık -
""'\Yet. lot'alarını 31 AguBtoo ıınnu Al- . ibarettir lüma.t yoktur. lanııı. lamıY&akla.rını göruyoruz. Şu 
ınan ikuvvetleri çetin mııllilrebele!den uğra~. edebilmeıcten • .. ki K İngiltere ile SofYet Rusya AI;man - hald • ; bbüsii vapan memlı?ketle -
sonra imha etmişlerdir. ~leria yemi tamdan ita.ı sovyet RusYanJn bugtın şu b a. ,.aya karşı b&rb h•limledirle.r. ideoloji . ~ ~a.na.aiJ ri laşlmcıva ka _ 

Cem.her dti.şman kıt'ala.rı etrafında Londra 1 <A.A.> - Alman • Rus ya va, N!li'de Fin ve ~a~lara ka.rşı ar - bakımından birbirine tamamen zıd ikl rm e. an . • 
gitgide sııkla.şıyordu. Sovyet kıt'aları ce:pn«1dıde R1JS ınukabU taeumunım gu•• ndu•~z betmelrte olan buyukçe bır o~~usu i.lemi Rwlsil etmekle IM!rai»er miifte • c1ar buna icab et.tıren ~aha. 1!.3-şk~ a • 
her neNde ko.......,ağa teşebbiis ettiler. ilk bır· ..... ~-. .. ,..,.,._ eide etm.iış oklağlı V",.dır v.e bugünkü durum dn .. !1ılınde rek düşmanlannm her tiirtii: teşebbü~- millerin mevcud . oldu~ lıukmunde 

_.,.... ...~ ...... .., uv - b t le leriııi önlemek kin lcab edaı 1ed.Wrlere k.a.rar kılmıya. vaz-ıyct bizi icbar edfYof', 
se ora.da kanlı zayiatl:ı geri çekilmeie aışikArdır. Her tal'afta Mmetl :fleri ha- bu memleket bu ordunun . u un . - baş YUrmakda kendilerim elbet~ bak- demektir. .. 
n!.ecıbur oluyorlardı. A\ına.n bat.a.ryala- reketi ~ ctnllştk. Bazı m'*9.ller akınları vazniı ve ibtiya.ca.tını denı:rY<>llarıle lı görürler. Anl&,itlan cerek İran. ge. Maamaf'rh •• mıınasebetle hatıra p.. 
tının sayıaız topları düşman aSkeri a - de, ~ pö*Urtm.miiştür... -- ~ya umyonJarla dahilden ık.mal e - rek Efgana son zamanda fa;ılaca mik- ff-n şey şw olwJ'or: 
l"a.slna ölüm sa.Q31'kcn bomba tayyare. Müşah~Uerin rıı.porl~~tllıl ~r~ Al - debilecek bir vazjyetıle olmasa gerek~ tarda Alman gitıWş olarak ki bıı nıem.. İra~ ile Etcanlslanm bitaraf vazi • 
ıerı de havadan oombwrını atıyor - manlaı'. Rus ın~ıırusı Hostihı~ ta- Palermo ve Mesina . )lakika, ıı.arıtaya bak.ılırsa Sov leketıer, bu seyaha.tıerth'n kuşkulan - yet~ ratmen. Malar.ı. akın ettiklert 
l!U'Qı. Alınan hUcum kıt'alannın hsm- rafından k~e<fümtş olan bıl.bai;Sa b tır. Fil en kesif demı'ryolu şe- mışlar; aliladar memleketleri l.kaa et- b~~n ~~n. bu hareketi'.. te • 
~eleri ·mah5ur dfi$n.an !tuvve~leıini_ da.. IDlikavıim zır:riıı ye.ıi tipte birçok Unk- şehirleri onıba/andz' yet ~asyanın ad _ Yaroslav _ oorki- mek istemişler. ~usu ya~n. nüküıneUc:rce şuph~ 
ınt\Vor ~ ilerllyen Afm1ı.n pıyıtdesı de !arın ha.rekMa ~raki k&l'f!lısında şa - - be'kesı petrogr ubundaki mınta. Bu hal tava bu harbin ti b~- gorülmektedır. ikaz bu noktay:1 mu. 
bunla '--h ed' d · ..,..~-n hatıtlntn cen ' or ' te iht· ·r d ttl""' 

l"l a.ı.r a LYQr u. şınnt$srdır. Roma 1 (A.A.) - Italya.n orduları ~ _ "'rülür ve bu demiryoL clanberi halledilememi.5 mille11er arası v~e _ır ve. 
1 ~ .e e ı>• mananın 

M'uharetle m"yd:mı sayısız ~le . Mo9toıın ı <A.AJ - (Mi: umumi ~m 423 numaralı karla oldugu go rad'la Karadeniz bi.r hukuk meselesini bir deia daha m.ahintı de şundıhk \ıUn sureUe Tazlh 
~ludur ve yanmış arabalar, tahrib e- stalinin bu sa.bah komiserler m«:lis! tebr-·. Ja..n da ancak ;petrog bed ça.rpış.. bahis menuu cbniye Vl'sile vermiş o - bulunıaaktan uzaktır. 
dilıni.ş toolar üstüste yığılmış bir hal- md eşredilen bir kera.mamesi ıgı. . . a~ nıuazzanı cep e . luyor. · Her biri müstakil bircr cle-.leli tem-
dPdir Rll'rada 35 bin esir alınmıştır. ~raf an ın • , · Dtin gece ta.yyarelerımız, Malta a~ kt.a. olan birçok milyonlarca ın - i-- ile Ef*"'"• bu harbin b"""ndan- !dl eden bu iki m~mlekeün her ikisin-

ıle Kımlo. rdttYa oeş yen.ı gelltt. al ta. - dıwnda tiin Valef,ta·yı gıoml:)a..rdmıan ma ret.keb .... 11 .sovyet ordu - ...,,... ..~ -v· • yin edilm!ştlr ki bunlaTdır. . . sandsın mü ,_., !... edebilecek beri bitaraf bir vaziyet muhafaza edi • de de, bu ~ebbü;.lt>rin nasıl telakki e-

l 
• f General Leonide Petrov!>1ti, '\Jaıs.süi ~eıdir. Ja.rııun j}ıtiyacatını tem••. yorlar. SovYet Ru-sya ile Almanya a • dilmiş olduğu anfa.ı;ılmıya dl'ğer bir 

zmır uarını Rakovslü Jacob stra.barov, İli& ŞimQ.li Afr!kada Tobrnk cephes:ln- b ' vaziyet ve kabil•yetted~. . rasında ha.rb başladı.tı zaman b• ~ "eydlr, Maamatih esaslı bir rt'akslyon 

T 
Tresch00~1 hava generali Qreg8ire Vo- de topçu faaUyei göriilm.iiştür. 1~Mettiğimiz hatt.ın şımalı~deki yetıerini btr ılefa. daha tn'!rihe liiwm hasıl olmadığın& ı-iirl! şimdlllk bu hii-

1
• caret Vekı·ı1• rojei.kin. Alman tayyareleri, müstahkem mev mıntakada ).se şarkt.:ı.n garba '!..oğr.u hissederek uu taraf muh:ırebe ederkeıı di~leıin diplomatik sahaya münhtasır 

~ ki<le·ki liman {.e6i.satına. büyük bom - elen deıntryolu hemen hiç yo,.. gı. bitaraf kalacalda.ı·ını ilin ettiler. Fa. .. birer tf.mas mevz•ıu otmaktaıı ö eye 

L•ıbyada harekat balar atmışla·r ve yang1.nlar .çıt.MmlŞ ~dir ve mevcud Petroı:racl - Mur - kat bu devletlerin bitınat kalmak h•- ~eı;-nıediğini ka.bul etmek zaruridir. 

açacak lardır. Düşma.n, Bingazıyc Oır akın k e Yaroslav - '\o\ologda. - .Ar- snsunda.lı:i k~rnr ve nrzı.ıları. öyle rö~ 5 [' _m J;; 
b k .. "l mans v d cenubdan riinüyor ki Inı:iltere ile Sovyet Rusya il '""' Ut::a9ı.t" v11ı•9 

Ankara, 1 t'Hu.~u.si) - İzmir en - Ka~re, ı .. (A.A:.) - O~ta~k~aki !:~~~ır. Sivil ahaliden ir ışı o - kan~~s~:~ı1~:1::: e:er bir vaı.i -

tern~yonıı.ı fuarının aazırlıkları bitı~~rekata _müteallt·k· kısa bır «ıblığde 3f Temmuz giini~ öğleden sonra ;:nttedJrle.r. Bugün Fin - S<>v)•et hu - Rusyada yen·ı bı·r \ Bu hatta yapılacak 
mek. uı:eredır. Fuara İng:ltere Alman şoyle deı1limektedır. . m.1.inferid bir takını Ingılız tayyare - dudunun biraz ,şarkında, yani şar -

• . ' ~·~_lıııoUarının faalı - ......,......- - -&11.aneri ilze - - "d Fi Al k 
.Ro l>J tldfntıll!_ •11dQifi&YW@&l41ilW.n & ........ :. ~ uç.11u.19lardır. PaJerıno'da taY- ~ .Kareli e n - man uvvetle - A 1\ \ " ' s:.liil~. !!lll!f dahıli tefrişata baş_ lin bir surette girmiş.lerdtr. Muhare. yare dati betaryıWan, bir tayyreyi rının taarruzlarına karşı koymağa R man aarruzu mu r at yarış arı 

lıne ~llltıın b . .. be olmamıştır. Fakat keşif kolları bomb~larmı a~a icbı:ı.r etm~tir. çalışmakta olan Sovyet ordtısunun [Baş ıa.rafı 1 ind. say~acl&J 
daha ~!Pnen g ~nku dünya ahva. _ munzam faydalı malümat getirmiş_ Me::>ınada çok yuksekten atılan 2 erzak, cephane, ma.1zeme, benzin ve_ [Baş tarafı ı inci ı.-a;rfadal ki arım kan ınglliz atJarına. 
nı.a•· •Yi h~:1ı:en senelere na.za.ra.n lerdir. Bata-ı.,,,.._ d"' ·~ lboınba, şe-hrtn tam ortasına düşerek saire gibi ihtiyacatı da azimdir. Bu Almanlar, en azı zırhlı fırkalannm yaşta u,sty Mes:ıfesı 2400 metredir. 
ta --~dı.r. F'u.aranacatı t..'lhmin olun. «ı...ı.#.- k~ft.,t ............ ıı u:..~anın lo.') ~ bir ki.şinln ölme.sine bır kaç kişinin sebebleı takribi olarak 1200 kilomet. ~::ın:ı,::eış~;: :=;~:ı::a~ ;a1ı;ar.;;· alga, c~r, Ccmıle ve 

z Qı..~ ın t\ca...,.. V . . <eı.ıııı.ıu °"'a mı ve .a:AUaya yaki - ' . · d l ki K ·---"'erd r <U ~11en tar ·---~ ekil\ Miim ni . . .. .. yaralanmasına ve bazı evlerde cüz'i re tm:tkladın a. o an ve şar are. m.ışlardır. Pa.zla olarak hareket üale - Neriman gu-~ . 
1 

• • • 

tıhnı.ştir. atından açılac.-aiı bil- &k"":de ~ır n:nanaa bulunan motorla ·l»sa.rat ikaına sebebiyet veımişt!r. li'deki Sovyet ordnı;unun geri.Sinde r.inden uzakta ouıanınaktadlrlar, bu ü~ü JwGU: lkı ya.şındnkı yerh 
- . ---.., ~ zay,ata uğratm.ı.ştır. - - --o-- arzani bir arter lınlinde .bulunup he- sebebıdro dol&(Yı yapac&kllil'l .biltiln ye- sat kan ingiliZ atların:ı mahsustur. 

Sırb Ç t . o- A k So nüz Sovyetlerin elinde bulunan Mur. nl hücu.mla.r, edkiJeri kadar şı~tll oı- Meafesi ıaoo metredir. Yarı.şa; Ka-

1.{on e elerı Belgradda Alman tebı·ıg""' ,. meri a - vyet ~ansk - Petrograd demiryolundan, mıyacaktır ~:e:e:ı ::;..t,abHsJJ:r· rabiber. ÇobankJZı. Demet ve Buket 
b~ treaı ı CA.A) Ingilıiz ve Sovyet genel kurmayları - Alm&n .bududU ı <A.A.> - oıı: rır~erdir. .. 
bit Otlı<Joloau M. Vu. :-- !~go&avya [Baş tarafı ı inci •:rlMlaJ 1·şbı·rıı·g""' ı• nın hem •bu ordunun ihtlyacatınm AIDl&n - Rus budu.dundaki milca - Dördüncü koşu: Uç . ve dalın yu -

habere gör krnırovıı; ın a:ldlğı temini, hem de merkezi Ru.sya.dalti dele. lll'OfSI ııa.tı.a sonunda c> kadar wı yaşta saf kan lngiliz atlarına 
l'll<ia 1şgaı k e Almanıar Yu---•av- liman tesca:t1na Rücum etm~. d~-;--.1u .u.bekesı·n·ın bütün randı - şkidetl~."' bWlWl bu minval nuı.ıı.sustur. Mesafesi 24-00 metredir. 
l5 u vv •L ~ Amı.&n m&3'D tar.na ıemileri dün [B&ş tarafı ı laei fada.] .,,.,. ...... .1"'" Y"' ünd f ı d et.. - e Çıka e,. erini 10 tümenden Stt ...., -~ ........ •n oradaki sovyet ordulanna üzere birk~ g .. ~n aza evam y1141şa; Komisarj, Dandl, Karanfil, 
l'lllin tnıl.Ş.lard.J.r. İr.ıgaı gece veyş kanalmıda.ki a.!i,lceri tesis&- R1J8Yaya gelmesi gecikm.iyecek ora.n ·~ . f b. maksadın ;s_ mesi mtmrkün gorulnıemt'ktedir. Mu - R~-,. ... ~ O-Onca Ab' 
<ta artıı-ıınıası, "' kuvvetle - tı da b<ımb&rdıma.n etn-.işlerdir. Anrenkan manemeeinin teferrüatını ~ ~ .m.~ ır k J.:,teınj,Ş ol- harebenin en ~ade şfccıetle devam .....,._...., ' ımpoureux, Mis 
Eı..~.l:ıelgraQa Alm g~~n. hafta zarfın - Slovak tcW&il tesbit etmektedir. taısaıı ~ iStitade ~ etmekte olduğu iki n.mtaka vardır. iştirak edeceklerdi...·. 
~ Çeteler· i an unı.forması giyen Preebourg ı <A.A.l - Sk>vak ordusu Ame:riilada benaln lııtilt~i'ı talldid maları batını gelebilır. ildik Bunlar da Smolensk ve Zitomlr ile Beşinci koşu: Günün .büyiık yan • 

~'lelerı .. ı.n n Alman askerini kat b&.şkumandanlıiının '1 nc:i tebliği edildi Ve bir defa buna karar ver d .. Kief arasındaki Ukrayna mınt.a.ıtaları.- şının mesafesi 2400 metredir. Yanşa· 
~~lto Uzetine vukubulmu tur - 29 Temmuz günü Cw·tı'>S tipinde 15 Vaşington ı (A.A.) ·- O!i: ten sonra bunun Şırna~ Buz enızı dır. Bora, Bozk.urd, Mthrülcan, Karakuş: 

alt\) llaolosun söyledi .. ş . .. tayyare. Slovak :.aö'YP.te meydanlarına Dahiliye, bugün Bir~ık Amerika<la limanlarındaki Alman glnetleme kuv Bu :mmtıkalarda iht.lyat kuvvetleri Işık, Simri, Sevim ve Çağlar iştirak 
<itaı~ ~eteıerin mevcudu gı~~ gore hücum teşebbüsünde bulunmuştur. 8 benmn '8tiblıikini tahdid eden yeni vetlerine karşı emniyetle yapılabil - celbe1miış olan iki t.uıı.f karşı.sın.dakl edecektir. 
~1r. 70 oın rad - ta.yyaredeo mürekkııb bir Slovak hava tedbirler alınmış olduğunu bildirmek mesi veyahud bu Alman kuvvetlerlnı trunamile imha Ue matuf bir mfica - Yarınki yarışlarda iknı bahis, bi • ''D ...... ~ filosu, me?Jc.ur tayyarelere karşı derhal tedir. Petrol kuınpanyalarıruı. 19/8/ nötraliZe ederek. yani V:sir.siz bir ha_ dele yapmaktadırlar. . . .. .. .. 1) • 8mok • · . havala.nmı.ştır. 7 düşman tayyart!f>i dil-

1941 
tarihinden itiıi>aren beıızln tevzi le getirerek daha tam bir muvaffa. Herhalde ımücadelenin uzaması,. o. - r~ncı, uç~ncu, ve ~lncı. koşularda, 

b. ( . rast ffithverı,, şlirUJ.m.üştür. Biltiin Slovak tayyareleri eden mahalleri saat, 7 den 10 a ka _ k:tyetle icra. edilebı'mesi için münasib nun _neticesini d~iştJrece.lı: değildır. ~ift~ bahi:5 2-3 ve 4-a incı ~arışlarda 
~. ~ tar.ılı 

1 
ı·a. . üsleri~ dönmüşlerdir. 11 . ı· bır- ~b·ıye <zs>kJı· arantak ll"~usu ka _ S1mdıye kadar Ruslar, ordulannı kur- uçlu bahis de 3, 4 ve 5 lncı yarı~r 

•ıı d sa;ı; rad ı dar kapamaları emri ver m..ş ır. ....., ~ ...., ~· beyanatt b 
1 

a 30 Temmuz gi.inU sıova.k tayya.releri Hopltlıısln beyanatı 1 tarma.k için milcade1c meydanına mil- arasındadır. 
~11.1\Q ı.n alevı i a. u ~ıunu~t~r: firar halinde bulunan Sov:vet kıt'a - Mıosko'Ya 1 <A.A.> _ Ste.lin. Ça.ı· _ H'Bu şekil de, evvelce İtalyanların, him tıdtvi:ve lut.aatı scvketmişlerdir. Bu FavorilerimiZ: B irincide Anez, ikin. 
l{ı;_ !l(j ''an ~r' ~er. yuzilııe bır or- larına ka.r•ı hilcuın et-rnişlerdlr. Bu mu il .. k • kuvvetler, hubin şiddetini arlırmı.ştır. cide Cesur, üçüncu- de Karablbeı·, dör 

"ili " gın g b , şaınba günkü m lu atı esnasında Hop- daha sonraları da Italynn ve Al _ ~l ~tin ı ' yay.lmaktadır. harebcler esnıwımda sovyei dafl bat.ar- ltinse, rei.sleümhur Runel~ için bir me Kat'i neticenin bu harbden çıkması düncüde Dandi ve Karanfil, beşinci. 
llı.j l<lır. Va muhafazası dahi bizlere yaları bir Slovak tay.yares.inı hs.aa.<a saJ tevdi etınl.ştir. Bu mülilkatta hartı manla.rın s:cüya kanalı yolile Libya muhtroıeldir. de iSe Bora ile Bozkurddnr. 
~~ğiı. "1fetnızi ifada kusur et - utrat.ımışla.rdır. uı.aJ.zemegj sevklya.t meı:.elesi tetkik e - sahillerine bir konvoy, yani bir nak- Leningra.cl düşmek üzere 

~ı... "-"l}ı.ok Finler llt"t'liy~rlar dilmiş ve Hopkins, Staline Blrl~ik .A, liyat kafilesi sevketmek iSt.edikleri za Vicıhy ı <A.A.> - Oti: mek icab eder. Bu sayial&ra güre daha 
"lojl'-1 t'Q.si Mı'hv·eı·ı& dı'ye tavs'" s•~kholm 1 (A.A.) - Ofı". man Malta adasındaki İngiliz deniz H or. 1 h i b 5 ttyd ~ u "" merikıwun deııha.1 sevkiya.ta A.ınade ol- avıı.s ... ın n mu aıTır ıyazıyor: şimdiden muhareöeler, Sov:yetıeı-ln şi-

Jallrıa l'aln~n bahseden B. Wallace, Finlandiya kollan. Repola civarın - duğunu bildinnlşlli. ve hava kuvvetJerini nötrnlıze etmek Geçen gün ve gece sark.i Avrupa or _ maideki büyült şenirlerinın yakınında 
tı de~il z Amerikalı necıb ... lmırn_ da çember ~in& alınmış olan 2 Ru.s Hopkins, yabancı matbuat mümes _ iÇln sır-asma göre bu adaya havadan, dularının umumi vazıyeUnde hiç bir ve hatta şehirlerin ~ası ceuesınde ce-

'naı:ı llti1 • aYnı zamanda b!ur.t Al - alayını imha ettikten c:onra bu nun. silıerlne şu beyaııstta bulunmUŞtur: denlmen veya hem hava, hem de _ değişiklik vücuda Jetırmeınlştir. reyan etmektedir. Leningradm pek ya-
ıtlıa.ı ~ !etinin bi.iyü::C küt!esini de takanın iki muhtelif noktasında iler- Ruı;veıt, buraya kendi.Sinin şahsi nizden hücum e-tmekten ibaret olan Leningrad cephesine müteallik ola - kında s\liut edece?ği tahmm edilmek -
~~tir bnek 11\zım. olduğunu söyle _ lemeğe başıauu.şlardır. mümessili olarak gelmediğimi teklif ,.e birçok defasında mühim muvaf _ rak orta.da dolaşa.o şayiaları kaydet - tedir . 
.. ~at~b Petr()G(ievsk istikametindeki ileri etm.i.Ştil'. fakiyetkır temin etmiş bulunan ha • -h.,-;;-;;;;;-;;-;;;;;;~"~;;;;-;;-;;;;;;~:;.,,;;;;~=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~ 
~: ' llıetice olarak. şöyle demiş. b.a.rttketi, dü.imaınn mukavemeti se _ Moskovadan ayrılmadan M. Sta - reket tal'"llnın ayni olmak üzere ka- Sabahtan Sabaha: Bursayı a.rtık tstanbnlun bir sayn • 
•-~itler bebile daha batidir. lini iki üç defa d:ıha görmek ümidin rarlaştmlmış Te ta.tıblk edUınlş ola_ yesi yapmıştır. Fak.a.ı. liursadan sağa 
~z k'~n sırtı gerisindeki bedbaht. İtalyan ı;eferi heyeti Rasyacla deyim. KendlsUe Alman - Rus harb bilir. At var ve sola. bir adım a.tnıah imkan bu -
~ôl'.ırıcğeut~eler dah:ı. şim<iiden nuru Rmna 1 CA.A.> _ D. N. B.: vaziyetini tetkik ettik. Bu hareketin i<:rası esnasında ger. J.a.ma;ısuıı.z. Çünkü artık alıştıkınız as. 

aşlamışla.rdır. Resmi bu membadan bildirildiğine M. Ruzvelt'in taliro:ıtı mucibince, çi İngifü:lerin m:ihlm addedilebile - faU. yol yoktur. Bozuk ~oselerde ton 
ı.öre italyan seferi heyetini teşkil e _ Birleşik Amcrıkanın Hıtlerle müca _ cek miktarda tayyareleri zayi olmuş d k duma.na kaiarak lşllven otobuslerden 

llarbler ve ıhtllD.ller _ Kap!
:ı znıın dotuşu ve batışı -

11 
cnı dünya niza.ınmı!l ana 

1 • l'llSiı>leri. 
ıı 

llııbulda Ankara. caddeshıdfl 
tl'21.te >-

1 it <a_.._. -· .oc.F~illlda. llaşet, 
lt,~"4141. Akb3. kUa~vlerinde sa-

den kuvv-etler şark cephesinde tahşi - dele edenler bugünkü mücadelede ise de şarki Karcll'deki So\'yet or _ mey an yo hasta. olarak :nersinlz. Milli :c;ervett 
dat mahallerine va.rnıı.~ buhmuyorla.r. kendi partisine ınensub :ıodettiğini ve dusumm cesaret ve mukavemetini miı:. namına. bu molo7.hl şoselere iSJ'&D 
tta'"·an gaııete.leri bu haberi ~ bu nartı'ye yardım ede ;o;· • . M etmek 1.izımdır. flünkti diiliz karşılıiı 

q ,,,. ceıoımızı . artıracak mühim malzeme Ye vesaitı· 1 başlıklar altı.nda neşretmişlerdir. stal'n bild' d ' So tJ Şehirliyi köye, köylüyü ı,ehre kata • bulmak için binblr !C'dakiirlık ynparak 

Mısır kabinesi 
teşekkül etti 

Kahire ı <A.A.l - Yeni kabine, dün 
öğleden sonra :rtilseyln Paşanm riyase-
tinde teşekkül ctmişttr. Bu kabine par
Uuııentoda büyük bır ekseriyet kaza -
na.caıktır. 

Yeni tayinler, knbtne ile Sadi fır -
kaısı arll.51.l!da tçt.!ma! 1$l'eo" ha::tkında 
gecen Te!l'ın.L!!all!.de zuhur e miş ohm 
ftltllUa nilıayet vermektedır. 

1 e ır ım. vye er Birli~foin tahmin etmekte oldu;ı;.,umtı'' vec;hile. · ı; " _ rak b• toprakta. ~ğı :ralc.vı bir me- Avrupa \'e Anıenkadan getirdi~imlz o. 
meşru müdafaa halınde yaptığı mu_ Murmansk'a çıkambllmişlerııe bu za_ deniyet seviyesi yapmak iı.UyOI' mu • tobüs ve kamyonların -.11.ldtsh Wüm • 
harebeyi sevldyat meselesini ve Sov_ yiatı teldfi etmiş olduklannn şüphe yoz? Önce 101 yapalım. Ya köylüm~ terine seb<!b bu ;oseterdir. 'lemiz lokla 
yetler Birliğine gönderebüeceğimız yoktur. Ancak bu husus meçhulü _ törle şUıre gelmeli, ya ş-...hirli mo orle ln nl ça~cak bir otobüs bu şoseler-
malzemenin nev'i ve mlktar•nı mü m··zdür E kl" "'-~· 1 K hiç olmu."la köyıin patika yoluna ka- de ancak bir, nihayet iki yıl tutuna-

k tt 
• - u . •mc ı u.:.ııera ... . 

za ere e ik. Bu hususta şimd! tnfsL o------ dar varabilmelL Yol bufün halkÇllık biliyor. lnkılfı.bdanberl ne kadar ser-
!at veremem. D • 1 • I plan ,.e projelerinin alfabesi olmalı \'etimi7:in bu molozl:ır iittıinclP m•h· 

Sts.lin, reisicümhur Ruzvelt için emrryo u mşaa 1 dır. Fikir, propagıuıda bile lOI ister: \'Olduğunu hiç besab etmedflı: sanırım. 
bana bir ...... n,aj verm'ış•·,r. A ka 1 (li • El. ğ Kara yolu, denh ·•olu, bava yolu. C!A- Rükiıuıet. ·ar.3 • l\laliye. n.·. ıs:ul ve. •<=- n ra, ususıı - azı _ Van. " ?<-~ ı Ibl ı gt a 

M. Hopkins, şunları ilave etmMir: İran hududu hattının altıncı kıs - birli eşeğe binip d:ı~ln.r a ·arak lı.öyc 1 ~~lı>~er:IM ~~e~iyt_-lı~ki.: o;d~ğuv:::e-
Sovyetlerin büyük bir ıtınıadla mü. mmın inŞaatı ile Muşla Bıngöl arası gidemiyor. köylü ıle za~·ıf merkebi ~~ 1 ~l;t :nın: ':::: etUrdil:i asfnlt yola 

cadele ettiklerini miış:ıhede ve te.s _ hizmet yolu münakasayıı. konulmuş- ş~re ulaşamıyor. ı~ttaı ~ da ~ıı- j muhtac•ır. Bunu ihmal etUkçc avuç 
bit ettlih. Moskovada yaptığım tur_ tur. Bu inşaat tahminen 2 milyon ~~o~erkezler eşek yo cu ıı.bul ~ -1 iloluso paramı7. J\vruııaya akıır du1'111'. 

rıec!c pek aı hasar mevcud olciu,:\'unu 500 ·bin liraya mal olacak ve in.şaata ' Birkaç gündenbcri nurs:ıd:ıyım. Ye-j ~ueAo1t C~J.;,~ 
gö.rdüın. Eylfıl ayı içınde baş anacaktır. ni va.purlar ve l'ıluılan~ :ı :ısrau yolu 



1 Sayfa 

Münakalat Vekaleti lstanbul Mıntaka 
Liman Riyasetinden: 

DENiZCİLERE iLAN 
istıanbul Elektrik T. T. İşletmeleri Umum Müdüıfoğünün Arna.vu<lköy 

A'1tmtı burnu ile Ka.ndılll arasında konulmuş olan denizaltı kablosunun 
tamir edilme1t ürere kaldırılacağı alakadarlara bildirir!. 

4 Ağustoo lHl de b~lanacak ve 15 gün kadar sürecek olan tamir ifi 
için kullanılacalt dubada beynelmilel il}a.retıer gece ve gündüz buluna
ca.kı.ır. Bu mınt.aka 1ardan geçecek gemilerin dubanın :ya.kınından ge~ 
memeleri ve bu haada .süratlel"ini kesmeleri deni7.cilere itan olunur. 

(6H3) 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 1 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar b.!lsta.nelerile zey_ 

neblaAmi.lı dotumevi için lüzumu oııan tN>bi ecza. ve sıhhi malzeme ~490 
numarallı 'kanunun 46 ncı maddesinin L fıkrasına göre pazarlıkla. sa.tın 
e.lına.calttu'. Mecmuunun tahmin bedeli 37786 lira 6 kuruş ve teminatı 
5ı86'l lire. 96 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kale_ 
min<le gorülebllir. İhale 4./81941 Pazartesi günü sa.at 14 de daimi encü.. 
mende yapılacaktır. Talibi.erin teminat makbuz veya mektublan ve 941 
Jl}uı.a aid tiee.ret oda.Sl ve.sik-.a.larlle ihale günü muayyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. t619Ch 

SON POSTA 

Milll Piyangoda isabet nisbeti 
1 

beşte birden fazladır. 
7. Ağustosta lstanbulda çekilecek MiHi 

Piyangoda talihinizi tecrübe ediniz. 
At yarışları daima büyük rağbet .görür. Halbuki bir at yarııın

da ganyan veyahud plaae. bu it jçin yatırılan pcıranln ancak üç 
dört mialini verir. Pek ümid edilmiyen bir at bırinci gelirse o za~ 
man getirdiği paranıo yekunu biraz daha yuk9dc olur. 

Fakat bir piyango öyle değildir. iki Ürahk bir biletle hu para
nın . ( 10.000) mislini kazanıabilirsiniz. 7 AğU1Kosta çekilecek Mil • 
~. Pıyangoda büyüle ikramiye (20.000) liradır. Bundan başka 
ikı tane ( 10.000 ) liralajt, dört tane (5.000) liralık kırk tane 
(2 .000) liralık, kırlı: tane ( 1.000) liralık ikramiye va;dır. (500) 
liraı.k ikramiyelerin milctan 80. yüz liralık ık.ram.iyelerin ıse 400 
tanedir. 

Jihtimalleri göze alS&11IZ dahi netice gene lehtedir. Çünkü 7 A -
iusto9t.a çıekilecek. Milli Piyangoda isabet ihtimali bette birden 
fazladır. Yani yÜ'z bilette 2 1 bilet muhakkak ikramiye kazana -
caktır. 

Talünizi genit mikyeıta tecrübe etmek için hir piyango bileti 

Sabah, 6ğle her yemekten 

diş macunu kullanmalıdır. SANiN 
Güzel Yüz 

için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk .. ve en 
esaslı şart da 

SANiN 

sonra niçin 

CünkU: 

DIŞ MACUNU KULLANMAK1'ADIR 

üniveıııı:He Rett.örliiğüne beher ikfyüz elll kikı6u 560 kuruştan 18/ 8/ lMt & almak kafidir. 
Pazar.tal pnü aaat 15 de ita.palı zarfla 272.000 kilo «iklyiiz yetmit iki '1111..,.lll••••••••••••İıll•••••••••••••'' 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 

bin> odufı alınacaktır. 

İ.ıltıeltlilerln bu iıl iÇin 458 liralık muvakkat teminat makbularını ve 
bu yılıki ı.c&ret od&sı veattaıannı hAmi1 kapalı za.rflarını ihale .w.at.'nden 
bir saat evvel rektörlüte vermeleri. 

Liste ve fMtname rektörlükte görüliir. ~ 

Kartal Kadastro Müdür1iiğü11den: 
Kartal tamsının Bostancı yeni karyesinin lııadastro te.&bit \şı tamam_ 

lanarak 21613 numaralı kanunun 25 inci maddesi mucibince cedveller 
31/71941 t.&rlhlnden iLıbaren ıkı ay müddetle Ka.ryenin koy eda.sına ası.1-
mıştır. Bu müddet zarfında tesblte karşı itirazı olanlarııı Kartalda ka. 
d:QM.ro müdir~ttne mUracaa.tları illn olunur. (6535) 

NİZİP İCRA MEMl."RLUÖlfNDAN: 
Lira K. Ta.pu ta.rlhl Tapu No. 

150 00 K. evvel 1926 • 
50 00 • • 8 

1000 00 > • 9 

50 00 • • 12 
500 00 • > H 
500 00 • • 18 

100 00 Ağustos 927 7 
150 00 K. Sam 928 8 
25 00 > • 9 

1000 00 • • 10 
1000 00 • > 11 

500 00 • • 12 

Mevkii 

Orul köyü 
Gedik ağzı 
Derebat 
Kara vaiz 
Sulu incir 

Hisse mılcta.rı 

Dorıte bir sehim zey. 
tinlılt. 

> 

• 
> 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Kara vaız 11 • > 
GAvur hüyilğü Nısır zeytinlltln dört. 

be bir sehmi 

Takım dere 
Hijyük 
Ziyaret 
Buzlu dere 
Buzlu dere 
Oluk başı 

Ruıbu incir vezeyi 
Rubu zeytinlik 
Rubu ze.ytinlllt 
Rubu fıatılthlt 
Rubu fı.st.ıkl•lc 
8 de bir hisse bağ ve 
zeytinlik 

50 00 N'ıaan 928 
15 fiıebek sekisi Dörtte bir sehim zeyt. 

Art.mn&nlll JrM>llaCait 
euma günü saat 14-18. 

7er, gün, saat: Nizip icra daıresinde 22 8/941 

1 - Yukarıda kıymet ve mevkileri ve tapu tarih ve numaraları yazrh 
ga.yrhnenkullerın arttH"ma şartnamesi 2/8 941 tarihinden itibaren 9411400 
No ile Ni1.k'p icra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi 
ıçm. açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malfunıwt almak istlyenler iŞ. 
bu şa.rtınameye -vıe 941/~ dosya numaraslle memuriyetlmiZe müracaat 

etmelidir. 
2 - Arbrmaya. 1.jtirak i~in yukarıda yazılı kıymetin %7,5 nisbetinde 

pey veya. milli bir banka teminat. mektubu tevdı edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dlter al&kadarların ve irtifak hakkı 
eahtblel'lnln gayrimenkul üzerlndekı hakları hususile faiz ve mıasrafa 
dair olan iddialarını iŞbu U§.n tarihinden itibaren on beş gün içinde ev. 
.rakı müsblt&lerile birlikte meınuriyettmlze bildirmeleri icab eder ak.Si 
balde haklan tapu alclllile satht olmadıkça satıt bedelinin payla~ma-

llllda.n hariçı ka.lırlar. 
'6 - Giisterilen ~nde artırmaya iştira.le edenler artırma şartnamesi

ni okumuş ve lU2J\lllllU ı.nahlmat almış ve bunları tıamamen kabul etmif 

ad ve iti'ba.r olunurlar. 
5 - Tay'ln edilen ?:amanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra 

en çok ~tırana ihale edilir. Ancak Artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüme yet.mit beşini bulmaz veya satış istlyenin alacağına .rüchanı 
ola.n diler aıaca~lılar bulunı.ıp da bedel bunların o gayrı menkul ile te. 
min edalmht a.Iaca'k:lıarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıra. 
mn Ul&hhö.dö baki kalmak ilzere artırma on gün dahil kmdld ve onun.. 
e11 giinu ayni saatte yapılacak artırma& bedeli satış lstiyenln alacağ~ 
na ruçhanı olan dıter alacaklıların o gayrimenkul ile temln edilmiş 
alaCGJtlı mecmuundan fazlaya çıkmak ve bundan başka paraya çevir
me ve pay\&lttl"lD& maaraflannı tecavüz etmek şartlle en çok artırana 
ihale edilir böyle bir bedel elde edilmeme ihale yapılıamaz ve satış tale. 

bi düşer. 
e _ Gayri.menkul k~ndtalne ihale olunan 1dıue derhal ?eya verilf'.n 

miihlet ic;illdıe parayı vermeae ihale karan feabo\11naralt tendlslnden 
enel en yüksek teklifte bul,;nan klmae artınnıt oldutu bt!delle al. 
nat:a rası olursa ona razı olmaz veye. bulunmazsa hemen yedi gf'm 
milddetıe art.ırm.aya çıkarılıp en çok artırana lhale edilli'. İti ihale ara
sıildaki fart \le geçen günler içln % 5 den hesab ol~n:-cak faiz ~e diler 
ara.rlar aynoe. hükme hacet kaJ.ınaltsızın memuriyetitll1.21Ce abcıdan tah-

lil olunur 03S) 
Oayrimenkul\er yukarıda. gösterilen 22/81941 tarihinde Nizip lc~a ~e

murıutu odaınnda l4bu Uln ve gösterilen artırma şartname& daıre&nde 
*1}acaiı ilıln olunur. 

Tamir edllecek iıkeleler 

Sun't dit tak1111ları Rida diş suyu 
mahlulünde bırakıhnakla mikrobla
nnı öldürür ve hem de bunlara gü
zel bir koku verir. 

Botuiçinde Ş1rketihayrl1eye aid ba
m i*elelerin uzun milddettıenberi ta • 
lllllr 9Ö1'DlediıkleriDden kullanıJamı.yacak 
bir tıUe gelıdltl hakkında .son zaman
luda Şlıtcetlhayriyeye birçok 61kflyetler 
ppılmut tbıer'ine. idare bu iskeleler -
dm en •ide tamire muhtaç o:antan c 7 "''"' '""'""'· ') ( Yeni neşriyat ) 

T Y ATR OLAR Perde ft Sahne - . Memleketlnisin 
- bu biricik tıyatro ve sınema mecmua -

sının A~ nüshası birçok görUlme
mlş res1mler ve kıymetli yazılarla çık
mıştır. İçinde Dr. M.. Selim NUzhet 
GerQek HJkınet Feridun Es, Milnif Fe
han. BUrhanettin Tepsi, Muhsin El"
tutrul. t. GaUp Arcan. Vasfi R. Zobu. 

RAŞID RIZA TİY ATR08U 
Bu akşam Taksim Altıntepede 
- Asılzadeler - komedi 3 perde 
yarın ıa.Jcşa.m Bakırköy Miltiyadl 

_ Bir Aşık I.ılzım - komedi 3 per. 
Halide P.şkin olr!Ucte 

Sümer 
inşaat ilanı 

BanK Umumi Müdürlüğünden 
1 - Kayaeride 1nfa ettirilecek ieçi paY')'onları ve evleri ile bunlara ald 

yol, kaoal1Aa7on. harici au teeıaat.l glbl tneaat °""lı zarf u.sulile elt
Blltmeye 1conuknuştur. 
1->u ınşaat.ın muhammen keşif bedeli 481892,06 llı'adır. 

2 - Eksiltme evrakı. 21 lıca. mukabillllıde Ankarada Sümer Bl.ok Muame
llt.ı Şube6inden alınacaktır. 

1 - Eksılt.me 14.8.941 tarUııne müsadlf Perşembe gUnU saat. 16 da Anka
rada Sümer Bank Umum Miklilrıtliilnde ya.pılacaktır. 

<I - Muvakkat temlnat 23100 liradır. 
6 - İstekliler teklif evra.ıu meyanında 6imdıye kadar yapmış oldukları bu 

gibi işlece ve bunl!l.rın bedellerine, tırmanın teknrk t.eşkilA.tının kim
lerden tereGtk(fu ettitlne ve hangi bankala-rl.A muamelod.e bu1undukla
rma dair vesikalar koyacaklardır. 

8 - Tekit! mektu~le.nnı havi zartlar kapalı olM"ak ihale ı;üntt saat 15 şe 
kadar makbuz mukabilinde Aokarada Sümer Bank Umu.'Ill KAtlpllti
ne teslim olunacaktır. 

'1 - Posta ıle göııderllocolt tekliflCl' nihayet lhal~ saatinden bir saat ev
veline kadar germiş ve zarfın kanuni şekılde kapatılmış olması IA
zımdır. P->stada vakı olahılecek gecikmeler nazarı itibara alınmtya. 
caktır. 

1 - Ban4ca ih;fleyl tcrad~ aertıesttir. <4820 (6336) 

DOYÇE ORYENTBANK 
• 

DRESDNER BANK ŞUBESi 

Merkezi: Berfin 
Türkiye Şubeleri: 
lstanbul - zmir 

Her Türlü Banka Muamelab 
----···---

Almanva i!~ yapılan tülün, 
kimya ve ~ı'ğıd taka,Jarı ve 

.. ..-e buıuıunda b4"f türlii 
kPlaylıklar )•apd.r. 

Parzarlıkla satın elma ilanı 
Pen ... ik bakteriyoloji enstitüsü müdürlüğüden: 

Muesse.semjg !çın lüzumu olan iki baeı 8-7 1aşında. pcil b~ı 4-5 yaşında 
olmak üzere dokuz baş Rumeli OküzU, üç baŞı 2-3 y,..ında dana, tici baş 
Rumeli ırkı tosun, dokuz başı 4-6 yaşında dotunnaa1 :taltuı ıebe tnet ve 
bir düve, ayrıca dört baş birer aylılc buzaiılı aaiO'al ve bot sUtıU inek oı
cem 'an a.28· yirmı ıoltlz b&.I Rumeh ırıu aıtır hdYanı ı>a&arlıkla satm aD-

~ktır. . _ ..... ıd.a c •• m .. selc 
Pazarlık 5.8.941 Sah gtbıll saat 15 de ta~-- atalotlunda ,..,._ 

ll'"'ind k . 1..,ı.ıacaktır. mekt.ebler mu~ && e or.uayonunca ta 153 llradır. tateltlllertn bu 
Muhammen bedelı 2040 lıra olup ilk teınln• eaed~ örUO etrenmelerJ 

lee aid fartnameyi PP.ndikte Bakteriyoloji oı(ie811 n e • 
ıan olunur. (61261 _.__.__._.__.__.:,._._.__.__.__._.--------------------------

Devlet orman işlet111esi Çoruh revir 
amirliğinden : . 

l - Devlet Orman tşletmeel Qonall re91r üçüncü bölgesinin Karanlık me
ee ormanının muhte~if oıaktaıannda mevcud cı4743.903• metre küp 
tom.rutun «2833.042• met.re kOJ>U Mekedls rampasına, •990.363• 
met.re tüpü eevrımıııı-n1 rampasına, •399.767• metre tüpü Kutul 
açıklıtl rampasına. .ıeo.676•. metre ttipü Palıançayın l'&Dlpuma ve 
c330.055• metre kUPO Hartvıa nahır mahalli rampasına oaltll •• la
tifi a.çı1c euntoıe7e konulmuştur. 

ı - J:Uilbne u.a.941 tarihine müsa.dit Pa.zarteal ctıntl asaı H de OOruh 
devlet oraıan işletmesi revir binasında ~aca;ı:tır. btrtnci maddede 

a _ Blr.allt.me:re konulan c4743.903ı metre ktlP ~ bedeli b h 
~edilen rtmpalara nakil n iatlfiDill -~nqt.ur e er 

' mewe tcQpQ cno. ıcunqtan clMll• ura • • . · 
" - llunJı:kM ı.m•·• 'IU Un '" kural- pt.'I temıa.t 1565 lira 49 ku.. 

TUft.ur. 
5 - Şartname Orman Umum llQdtlrltıtOnde, tst.anbul, Trabzon ve Kal'8 

orman Cerirse llMGrltlldeıile QorUh Devlet Orman ~letnıesi Revir 
.Amirliğinde g6rflll1T. 

8 
_ tsteklilerin mua11en rUn ft aaaLte Coruh Devlet Orman İşletmesi 

&evir Amirliğine müracaat etmeleri ilin olunur. <6330> 

Eskişehir tayyare fabrikası 
direktörlüğ-:inden 

genel 

l'abriltamm dekovil lökomotiflerlni çal14tırmak ü?.ere imtihanla iki ma. 

1cln.st. alınacaktl.r. 
Tallbler.n yol vo diler zaruri masrafları tendılerine ald olmak ve fab. 

rikaca. hlçbtr taahhiidli tazammun etıneınek üzere hi.ı.c;nUhal ve bonser
vlslerile bü·Ukte en ceç 5/8/941 gunüne kadar bil" istida ile birlikte fab-
rika. genel ~cktörltıitıne mtltaeaUan c63'78• 

DiŞ MACUNU 
Mikroblan % 100 öld6r8r, difleri fırçanın giremediği 
yerlere kadar n6fuz ederek temizler, parlabr, dit etle

rini buler ve baatalanmalanna mini olur. 

Sabah, öğle va akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişlerinizi fırçalaymız. 

Eczanelerle büyük itriyat mağazalarınd ı bulwaar. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Beher tonuna tahmin edılen flatl 284 lira 38 kuruş olan 500 ton nal 
demıri pazarlllı!:la .,atın alınacaktır. İhalesi 6/8/941 Çarşamb.:ı günü aaat u 
de Ankara.da M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kıı.t.'l temi.. 
nat.ı 16,719 liradır. Evuf ve şartnamesı 711 kuruşa komisyona.an alınır. Ta.. 
liblerin belll vakltte ıkom~ona gelmeleri. (775-6488) .. * 

<IOOO kilo zeytin pa~rlılı:la satın aluıacakt.ır. Elı:ai.J.tmeei 5/8/941 Sala giL. 
ntl saat 15 de Ha.dını.Jtöy civarında Yaaswiranda adkerl satın alma kom.
yonurıda yapılact.!<tır. Teminatı 23" liradll'. Taliblerın belli vakitte ltomla-
YQna gelmel:ill:'i. <783 - 6542) . . ... 
Aşağıda yazılı sebzeler pazarlıkla satın alınacaktır. l!)ksiltmeai 8/8/941 

Cuma günu saat lli da Çorluda eskerl satın alına komisyonunda yapılacat
tır. Taliblerın belli vakıtte komisyona gelmeleri . 

Cln&i Miktan Tutan 
Kilo Lira 

Patlıcuı. 22.000 5720 
Dam•*-· 14.000 2240 
Biber. .. .... "° Bamya. 4 000 1240 
Auşekadın fasulye. 24.000 aeoo 

Teminata 
Lira 

* • Aşağıda yazılı kuru otlar açık eb!ltmeye konmuştur. İhalesi lll/8/ ~~· 
ma giinU saat 15 de Tırllyede aslterl sa.tın alına lrom1SJonunda J'.-o~ ...... 
tır. Tallblerln belli vakJtte komisyona gelmeleri. 

Miktarı İlk teminatı 
Ton Lira 

400 
460 
400 
900 

2250 
2587 
2~ 

('189 -(.... ~ 

rı yazılı rneşe odunlan lı:ac>alı zarl\a ek .. lltme<Ye kO ,, 
/8/941 C~ma güııU saat 16 da Bola.ylroe weri satın al~ 

-::.-..ırurıua Ya.s>ı.lacaktır. Taliblerln kanuni vesi1talartle te.Itlıf mekt 
ıe eaaıt.lnd.en blr saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutan Teminat• 
Ton Lira ~~ 

1260 
262 

3200 
3520 
3360 

25.200 
3780 

48.000 
'!i2.800 
6'1.200 

1890 
283 50 

3600 
3890 
4810 ('1tl .. ,,,,,,, 

...... ~ 
M\er kilOSU 40 kuruştan 850.000 kilo sıtır eti kapa.lı n;:8 ~ ~ 

Jronm~· thales• 2019/941 Qar~tnnba gQntt saat 16 da Boıar~--::~• r/fl 
allD& komisyonunda 7ap1laca1ı:tır. Tutarı 340 000 tlra llt ~ 

~· Taliblerin 'taııunt vesiltalarlle tallf mektublannı ihsle __d 
... t. evvel loom\ayona vermeleri. <781 - 6494) ----=::.:;; 
----

Deniz Levazım Satlnalma Komisyonu ilAn arı ,.. 
L.----------------------------~--~..-.'.--:Unuo6Jı - Tahmin edilen bedeli c t2900• lira olan 500 tıon kok k':ız 1~ 

Çarşamba günü saat 14 de Kı:sımpaşada bulunan d . _.-
tınabna kom\syonunda pazarlıtı yapılacaktır. saati ~ 

2 _ tık teminatı c9ti7 ,50• lira olup sartnameaı hergün i.f ,«}la ti 
mezk\1r JtomlaYondan bede18lt: alınabilir. ·\ite b •I• 

3 _ :tsteikll.lerln 2490 sa.yılı kanunun tst.editl vesa1
kle b < ..... 

saatte adı ıecen ıcomisYooa müracaatları UAıı oh.ani.il'· 

ı a.ded tırimol çakısı. 
ı • düz lifti. 

1 • yarım 7uvarlalt lifti. 

•• 
ı • keser. 
ı • 6 ve 7 kiloluk yağ biler ta$1. 

15 metre zincir ubaltla genişliti 21. bo.VU 37 m/rn•i ı .t/9 ııııc. 
3 
takım paft.a t.akmu klavuzlan tıe birlikte 7 /8, lik 

12 
aded dellk zımbası 8. ıo. 12. 14. 16. 19 m/aı ea~ 

Yukarıda cins ve milttan yazılı ae1tlz hletn koıPıs1ond• 
şanıltl' güntl saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. bulunan 

tsteklllerin belH g(ln ve saatte Kasımpaşada 
butunmalan. c6517• • • dırtıll ~ 

alınacak· •tı• Ttl tJ' 
YJl<lırım korunma clba•• ~ 1o lft h" .,.,.sıc.tı~ 

Telefon santralı bina ı çln tam talnm orı~~ dP ıpa7: rltlt a na ınU 
runma c haz1 5/ A~ı t s/041 Salı ~unu s~~~ t>uıunan ı.;orn 
te ·lılerln belli aUn \!.e saatte Kasımpa_.-a 
atla ta<U!te bulunmıı.111.n. «6515• ,. • 1jğinde0 

Harp silah ve vasıtaları komutanlığından k depo anur lstan bul hava mınta a aıınacakt.11'· atırı1•~ ~ 
z.ı.t K.omutanlığmıız emrindeki Mania At işleri komutanlı!tı tmrlnde bulunan ız eai .atın 0 uııe 1 ,..~• .....-

- C'ııde aakerllk eut>eıs!nden al- -·"'a _,,lsıne c:GO.. Ura ücretle bir ça.raçı alınacağmdan askerıııwe alL ı _ Altı ka.le:;n elektrik nuL t111 ırıaınıUdOrJ. d• "/fiil tk _. 
.._ .. ,.. Müdiiri: Selim Ragıp -- dltım \edıla t.eakeremi kaybettblı. Ye ~ .. ~. 430 ı •·at1 teminatı Bakırltö1 ı 14 30 _ .. _ • 
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