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Teni ekmek 
ararın tatbikı eldeki mahlu 

unların sarfı lazımgeldiğin-
den birkaç gün gecikecek 

Kararname dün Toprak Mahsulleri 
Ofisine tebliO edildi 

Yeni sene buğday mahsuKl -
nun mezbul olması üzerine, şim
diye tadar buğday istlhlAklnden 
Yll>ıl&n tasarruftan sarfı nazar e
<Ulmeııi tararı cok iyi karşılan -
mıttır. Hatu'lardadır iti, bu tasar. 
ruf taran ymi latihsal mevai • 
m1Dde retoltmin dtifillı: olma81 
f:M4maJt aöm&ıllnde tutularak e
IMlı bir tedbir olmak üzere tat. 

bit edilmLt ve ilk tek ekmek tipi 
._ butday, çavdar ''e arpa 
lıalituı kullaıulmıftı. 

Son zamanlardıı. iae şetırlmls 
fırınlarında ,r, 60 butday ve % 
40 al1>8daıı müteşekkil yeni bir 
balltadan imallt yapılmakta idi. 
HWcQmeıtln vermiş oldutu yeni 
karar muclblnce artık ekmeklere 
arpa konmıyacak:tır. 

Bu husustaki kararname dün 
Toprak Mahsuilerı Ofisine teblli 

edilmift,ir. 
Yenl eık.melt. ealtial sibl YÜllde 

yı..... bupi&J unundaıı imal oluna
cak, Y~'"'lZ olraz rengl esmer o. 
lacaktır. :s..:ıa da sebeb, kalori 
ml'kt&rmın fazialıtmı temin mak
sad~ unlarda keoelıın de bıra .. 
toJ.ma&ıdır. Yeni tip eltmeie de 
bugünkülerin >'eznlnde, yani 950 
sram <Nacaktır. 

Dün bazı gaı.eteler. şehrlmhıde 
yeni tlp ekmek imalıne yanndan 
itibaren başlanacaıtnı yazmışlar. 
sa da alt.ıı:adarlar. eski tip 4*met 
unlarının henllz sa.rfedilmeditinl 
ileri sürerek bırkaç gün müd -
detle buna .mlt&.n olmadığını söY
lemelctedlrler. 

Yenl eltmeık satışa çıltanldık • 
tan aonra bugünkü fıatlann de. 
vam edecefl ve hiç blr zam yapıl. 
mı:vacatı anlaşılmaktadır. 

llerbr' matuua • Mlrtl aı!llT• ta1nı11iı1M1en te.tdfhaneye sltmet ~ 
•iomoWle binerken 

Be;y.lı:er mü~si aleyhindetı kun. f miidürü S&lamonla kuudura <ialttai 
dura ihtllcArı iddiasının ıı:.üddelumu_ tefi Dimitri mahkemede hazır bulun 
miHkçe yapılan ~hkl~:ı,.t sonunda m~dıklanndan duruşma ihzaren celp 
mevcud delUlerle sabit görülerek, as- leri için dünkü Cu.ma.rıea, gününe ta
liye 2 nci ceza mahkemeaine intikal ilk edil.mifti. 
ewti.ni yazırugtık. Yapılan tahkikat Suçlular, dün ınahkenıeye get.irıl 
neticeslnde Beyker matazaaının 5 mlfJer Ye yapılan durU§malarında a • 
çift kunduranın fiat.laruıda "1 128 leyhlerindeld iddiayı red ve te'Yil eL 
nilbetinde fahi.t ltA.r temin et.tıtı Dbllerdir. 
anlaşılmı.ttır. Mahkeme, celse sonunda her iki 

Hadisenin duruşmasına 3 gün ev. SUQlunun da tevlciflerlne karar ver. 
vel lbafıanmllJ, faltaıt müessesenin mişttr. 

- ŞJair T i~tıhoaa h ..,.. re,,.,.,.IHJll'Ulll, 

---~ .. . - 0...9' ,..,, , ... ,.. •• , .. ,. 
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l. 
Bu eııerter ekseriyet üzere maocıra. 

~ ~ me yani muhtelit bir facl.n nev'indendt 
~ffe Esasen mevzuuna bir sır. ham en son 

" ':' perdeye bll'akılan bJ mu·amma, kan. 

-1t:::===========================~ : şırdı ve başından sonuna tadan ı.nsan 1111 hdecan ielnde !\:alırdı. 

Okuyucularıma cevablarım o zamanın bu tamda üstadlan olan 
Fransız muharrirleri arasında Anicet 
Bourgervis Dennery. FrMeriç Souli~ 
iPaul F'Cval ve heıps\ııin fevkindi! A - Bay cK. c .• ye: karŞılaşsa selAm.laşır, bir iki kellı 
~e:ıı:andre Duı:nas vardı ve Mcınaltyan - Bir dans davetini kabul etmiyen teati etmekte zaruret ı;öriır, fa 
sahnesinde en ziyade yer tutanlar da. genç kız bu daveti yapan erkeğe ko.r- hs.lk arasında hiç bir zaman. 
bunlar ve emsali ~· ı muUaka istc1ıfa.t blssıle mütehassıs * 

B ada bir lst1trad açarak Mehmed eğiMir. Sizi bazı muhitlerde yeri~- Bayan P. B., ye: 

T 
ürk - Z - y Az AN yakınında ablamın evinde misafir olur-~u':~ b hsedeceAim. miş ola.n yanlış bir düşüncenin tesiri MüşkülA.tı yenmek için size kısa 

6ahne6i işi hemen R d z dum. On ~ yaşlarında ya vardım, ya a~_.. ab ld b' . vazifeye tayin altında görüyorum. Hadiseyi ıtabll yol '""'terey=-, lVV'U;ıı;.tı. yekdı;ıı;.er 
bir a&ra yakın bir za. l • • yooktum. Kuçl.ilclüğümdenberl tıya.tro Ben ı.:s~an u a ır • A.kki . . b~ .... Y"" " ı; 

Ulandanberl turlü denemeler a. Q ı ıga jptilli&ıına aşılanını.s old~umdan bur~ edi1erek ~irden ~ellncı: o henUr. Hey. tel et.melısmlz. bitişık iki :isim veriniz, her iklnidn 
1'8.$ında silrüklenerok tereddüd' ve · te- d&n acele ederek çıkar Vezn ·ı · bel ide ba.hrı.Je mekteOlnın son sınıfla- * arzusu yerine gelm

1
"' oJur. Kendı· r - a kl ·ı . ecı ere gı. . 1 h b ' ederdik Ba A. v ~ zebzübden Mll bugün ~urtulamamış g der, Manatyanın tiyatrosu önünde ka- rında ldı . Onuna mu a er · Y. .» ye: sabuna kız anneye, erkek bab 

okluğuna göre c~r:i bir tedbire müra- ŞQ l l pılar açılınc&ya '<adar bekler duruT- ft' bu sureLle b~amış arada bir mua- - Şüphe yok, evll bir kadm metres aiddir, teklinde bir kıı.idenın mev 
caat liJzwnu ta.h&ltkulc etınıişt.<r. Bu ted dum. Temsil bitince tenha sokakll\r _ refe vardı. GelıP beni buldu. Bunun hayatı ya.şıyan diğer bir kadınla, oldu~ndan ha'berd:l.l' deeuim. A 
blre bir çok meıs'ud te$ebbü.5Ieri ara.sın doğruya terceme edilmiş ve Türk sah- dan, Be7azıd m.eydanından korka kor- Mkfı.yesini rKıt'ıc yılo kitabında ne.le- tta mekteb arkadaşı olsa bile te- yürüten ca.henk.t.ır. 
da Maarif Veklletinin ke.far vererek nesinde peıt büYült muvaffatiyetler ka koşarak geçer, soluk soluğa eve dö- letmlştim, tekrara ıuzum yok. Uta;gııe. mas edemez. Belki tenha bir yerde 
lcra.aıta de girdığine şahid oluyoruz. gösteren Ertuğrul. M\lh.$in Ue arka - nerdim. ook~~~en . . bir ımale muhatab o unca 

• Artık mılşeveşiyeLe bir 10n v·eril~ği- da.şiarı tarafından öylece temsil edil- Burada neler gördlim? tsimleri ha- yüzunü bır humret dalgası ıstl.111. eden,)--;==========================::::::J41 
ne inanwl!lrlz. seydl? Bunu hattA 6imdi bile tashih tırlıyorum: •VıW!e aşka R"alebe eder bir cümle söylemek icln tutukluğa ga- ( ''S p t b 1 24 l 
,_.,.Tleroorne ya.hud t.a.tbık sualine de Ve ederek ta.tbikinden sonra tercemNilııl mi?». c Fazilet m~lüb olur mu? »,lehe etmiye çalışa.n henüz bir ~u.t.tui on os a,, nın u macası: 
..... aln karan: cTa.tbik değll. terce- sahneye koymak ve bu suretle hata,yı .Kumamazın encamı~ cCath,.rlne Bedbaht eocuk ! Klm ke'ifedebllırdı k -
te!. • şeklinde W'i oovbı vennl.ştir. tashlh etmek müınkUndUr. Howard•. ..ı.a Dame aux camellaı1, na en acınacak mukadderat munta- Bunlardan '30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz Z'Zet Melih t;a.tblk usulünün saka .. Blme hemen ·oir asra yaklaşan bir ,Iqon tatarıı, cİki ahbab çavu.şlar:t, zı.rdır. 
metlerini h h tec-""e devresinden sonra artık sah- daha bilir miyim neier? Benden Fransız edıblerinln kit.ablan. 
ed • ma zurlarını pek iyi iza '....., 1 ı ıa büfor. Tatb[k de.mele:, eseri aslına a!d neye hizmet edenlerın şu tatbik denen San'atkArlan tah'l-ttür edlYQrum : nı alırdı. bir glin bun1 an an .ayıp an . · ~oldan sağa: 

ı ·- Boğazı tok
luğuna çalışan · hlz 
metçi <7) Zaman 
(21 

llnöUn gi.iaelli1tlerın'1en, hattll. mahiye- sakim usulıe mUra.cant etmekı;izin ter- Başta Mamıkyan ile Alekııa.nyan, Tos.. ~.adığına. vı\kıf olma:.c. istedı~ ve gor
etm enk soyarak başka bir şekle ifrağ ciimeye himmet etmelerini beklemeli - batye.n, Bine.medyan. Misakva.n. k:ı.- um ki. butün ~avamlzı:e anlı:yor. Lı.san 
rı e demettir. Başka dillerden alı. yiz, ancak bu saycdl'dlr ki b(r yandan dınlardan cidden 'Ililmta:! bir snn'nt \mvvetınden zıyade r.ı .retlnln san nta 
ca <'ak eaerıer e~er bire nümune ola- halkın irl.aruııa, :Jan'at zevkine hlmıet sahibi olan Navart. Darülbedqvie ka- kabLllyetinden gelen b: anlcı,,vış. Ha:vret 
bu kısa onıann böyle muharref ~ldllerl edılmlş olur. bir yandan da telif te- dar inttııml eden Knar k i tel~f!fh'i.initn ederek sordum: - Lakin sen bahriye 
zakt vazifeyi ifa edebilmekten pek u- şebbUsünde bulunacak olanlara müfid garabetine ralbmoo pelc güzide b\rlmektebindesın. orada İnglfüce öğren!- 2 _ Boyun ak
l ~r •. hele başkasınıı ald olan bir ma- örnekler gü;terllir. san'atkrlrdı. Büyük R'.arakaş v s .. V?1'5\Ul. Fransı7.CQ.Yi nasıl elde edebil- si (2) Bir nevi 
~ı t rüt.eceıc bir ma.yie batınp başka Bi?lde t?yat.ro tarllıinln en geri za- Bugün bu eser~rln nakiseden Ari dın? . . toprak <3> 
n r retv.?e boya.yarak, onun ne tcadar m.anlarına bakılınca da gôrUlUyor ki denebllcek surette ve asıllarına aid 11- Kızararaa!. d:ıımhe g~ ~er kıta- 3 - Te18..s etmi. 
teat1aJc tar~tı </arsa onları si61emek, Gedik:;pa.şanın Güllü Ağop temaşa • san meziy~tlerine roa'kes olrıcalc _ bı okuYar ··· : \L'IUS le emaşaya yen C7> 

ri 
rtıhine ve muhıwereye aid 7.arafetle- gı\hından başlıyara.k tatbik usulüne kilde teroeme edilmiş olduklarına ~k- ~alr Fransil~z k~tbl larınıB~ d tl.v t 4 - Çocuk do-
hba blr k' ıc U takd'-lA-' mUracaat ""'il medllem T ı · Sonra "ve "" : -- n e 

8 
ro "' ta <3 Ed t S ısveye sokma sadtte m mi.ist.e6na "' .,,ue "" - e7~ erc:ınc enn f"kserl Ma • ıt"ln met denecek .:Rdar bir ipUll var. "ur n > a 

;ıııre karşı bir n!yanet değil . Tilrk lr- m~. tıellt eserlerde de muV'llfffLkiyet nak:Yanırı «endlsı tarafından ve refik. M aky ın temsillerınden hiç t>•rlnl <2
1 

anı için de aeıl malcsa.dın hlllıfına b!ı' görülemiYerek hemen daima terceme !erinin lisan .kabiliyetlerine uvgun bir ,.ft~~....., .. :n 1.,tornf'lll m"k ' nhdP11 fırc;<>t 5 - Para.va za. 6 
h'll"f>ht dernektir. usulü ihtjyar edilmlşUr. O e5k1 sah- taMlda yapılırdı, '1ıı.rir.den tercC!lle e)b lduk gider onıO<> m1'!':tolarak bir min <5> Soru (2) 

Tatbik zeminiıırle yapılan türlü ha- neden kalan 5311'atklrlar tı0nradan denler de bu milllhazaya riayet mec- lt~c ı;a~ g~clrlrim . Rattl\ ... 6 - Göz rengl 
~lar içinde pe'k garib olanlara tesa- Manakyan idaresinde Vetmecilerin bir buriyetinde idiler. Bir aylık rl\mazanj Burada sıkılarak. de,•am edip etme- (3) Şöhret <2> göz 
dut olunur : Hangi eserdir o eser ki sata.şında ıtemslllere devam ederlren de,içinde hiç olma~a on beş oyun vermek ek tazım geteoeğiııde tc:-eddUıd ederek nuru <3> 
~11mda ı>ek ciddi ve mUhlm bir rnevııua gene böyle olmuştu. (',00lkpaş.a tem - 'lhU'Y'&Cıında olan san'atkarlardan be- :1urc1u oonra yutkunarak s5Yledl : 7 Askerin .!.dma
b~~ım tA ba.sından. serlevhasından sllkrme mUdavlm olan baba.mm refa- ~r kudreti fevkinde bir ezberleme ka-\ _ Bende yıgınlarlcı ttva ro kltıı.bları nı <5) Kırmızı <2> 

ara.ıc •Mil.hallenin horO'ZU» diye katınde ara sıra orayıı ben de götü .. ~ili.Yeti bcklenernl7eoeğl gibi tilrkçeyi a.r Bunlardan tercemclcr blle yaptım 8 - Çiğne (2) 
taU:ıik edilmiş ve gü!Unç bir hale getl- rülilrdüın. fakat hatıralarımda vpzuh şöyle böyle basit btr &ek!lde konUŞan ve • ManakYana götilrdUm. İçlerinde Allahtan niyaz <3> 
~lınLstir., Son defaı da bu vanlışlığa lklm hasıl olabilecek bir yaşta değildim. Ha- u insanlardan mUı..e~en cümlelere de ~ynananları oldu. Şimdi dt: ... gene du~- 9 _ tyillk l4) 1 O 

lir nasıı bir saik ilP, !ikrlnln ve ııs:ı. yal meyal :Leon Ces:ı.r de Bazan na - · tızar olunamazdı. takat herkes mem du ve sonre. ııcmaı et.ti: - La Closerıe Nldıı. l2> 
~~~tn Rthhatile tanıımıs hir 'kalem sa- mında bir eserin temsilin.de bulundu- nundu, her gece en son iSkemleye ka-ıdes Lila.s tercemeslne. başladım. . ıo - zaman <2> 

I olan ME«-ınıre S!Ulli ctü;;erek Fran- Atıma vakıfım, bu elbette blr terceıne dar her yer dolardı. _ Bilmiyorum. dedım; - Ben sııe Bllyük (3) 
~:~ın en mütemayiz temaşa muharrir. idi : h~ngi eserin tercemesi? Bmıu bu. Bu ıtems!Uerl ta.hattilr edenler, halk. kitablarıını getireyim. dedi ve bir haf. ıı - Rakı içen 

1 

ser~en olan Hrnrl Bateill~-lıı GQhe- gün bilmiyorum. tatbik ocillen mahe.lll şahıslarda milli ta sonra bana bir l'ıgın kitab get~rdl. ndıım veya duru -
f 1'• cMeş•aıeıeri•, her .tarafından sis Fakat Manakyan temsillerini ı>ek iyi ceroevelcre sokulmuş eserlerden haıı:1 Bunıer Calın~ L~vly basın evınln ia:ı çay <8> 
E~ı;an bır cıra haline getirmiştir. tahn.ttür ediyorum, h:ı.t.tA tem.<;il edilen alıyor diyemezler. Kapılar at;L1ınce.ya1btiYU'k klt'ada :kı sU ~~ ddz~rl1:.ıe l~ce 12 _ Boyun Q4cs1 <2> Ab (2) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

6 - Kısım (5) 
6 - Kokulu yapm'\t <5l 

h 

ne ~~Muhsin gibi san•atınn. zevki- eserleri, 6Bn'atlcı\rları. bugün hatırnla- kadar ora.da tenıcUm eden ve zamıınt1hıı.rflerle ve ıı.dı bl:.ı k ~ıtn: ne 1~~ Yukarıdan aşağı: 
olac ~lınBdan buna. muvafakat etmiş babamın tJcaret evi tzmire geçmıştı, ver bulan kalaba.hlc isbat edPrdl ki «<qerly&t üzere m~lodrama en an m • (4) 

olunan bir mUrtürün, bir ı;e. rımın arasında gôrüyorum. O zaman gelln~e birden icerip dalın v.or~beciflınlş ucuz tfy ro 1 dan u' ' ı - Bolluk C7> Eski zaman hakimi 7 - Sinema perdesi C5 ı Aıı cayn 

ın~i:na inanılamaz. tatbik edenin de ben de mektebin mlisald zamanlnnnde., sahnede yabancı iSimlerle görülen es- re'lt!rebdl. endi L till\.mdcın b:ıh _ 2 - Boyun o.ksl l 2> Derd (4) So-
(na hli~r tesir altında kalmış olduğu. hususile ramazanlarda İstanbula bil - 1ıtııc:a. h..<ıtıtA rnarkllPre, kontııım hlc ona ben ı:ell k Uz c!ıık denecek bir ru C2) 
fzcı e ediyorum, ne olurdu bu gü. yük ıkarıdeşlerimin ~nına gönderilir. kimse yabancı gelmiyor. Yetl$ir ki esı!r ettım. hat m~n savrıı 411 deıllrl 3 - Yokısulluk <7> 
~ ser onun gtlzel llsanile do~rude.n dim. asıl Beyazıdın Cadı:roıtar kap1sı m"rııkı callb olsun. roeva 4 - Mllsae.dell (6) 

(2) BoyUD o.k.si ( 2) 

8 - VilA.yet <2> Bır renk m 
9 - Budala (4> Kırmızı (2> 
10 - Zorlanıa.it (5) Yn.t ve göz& 

kapayıp d\1 cemrl he.zırıo (3) 

.,.,,,;.,tir. 1940 likbaOOrınaa "ovyeı. uc:v- mıtıı.ır. servetJD yarısı d .. - ·h'·· ...._ en :ıı..:. ı:ıtana bırAı..·ı.,Aa.klft ...,,ır. 
1et mnatbaaaında oastırılm'lfbr ve Al- Nazır dern.iŞtir ki: I • ı· d ~ ""· iKU lDgtıtere iT anu-z:nu 

AJ_ .... mUIMI .,_a.UU ,..- ,,_ .. _ y ah udi erJD e ın e Lehıstan içfn, şimdilik 'naza.ti de \ 
&'ôsterlr .l'Wldr .ıoareı.ıer. tht.va -- ........ ". '--t.m&lc. ıçı;maı nJza... sa. bir ba:'sübadelme,i hidi ·ımn· 0

.. Almanların çıkarıl 
ann.. r.1 ·.) .mekedir. et- mını 'Ve ıN auretıe 1'ütün nıiu-• ·- Presbu:r« 2 <AA.) - D. N. B.: · sır • .. "'"""" ~ ...... :u.... Ç4UJ 61 alcyada nna e-r1şmek dem.elt olan bu 'hayırlı b • 

t ib1 '81a.rıtrı ~ C>ri: mev~.,et ve ırefahmı müdafaa et. ov . servetlerini bıldınn~e hBdisenin t&m tes"idi ~ınch., Leh masını tale etmıt 
- . 8ııın.1ra J Ovadaki elçilik A''man teb11· 'tJ i mek için yapmak mecburiydinde ol- ~:ı ~ 1buulnan 68.951 Yahudı- vat.anperverlerinin bir an.IBŞlll!l:&bk içi- Tahran '2 <A..A.l - D. N. B. bikli-

. tir ki ·~nyaya avdetin- 1 1 dugunu -anlamaktadır. Bütün millet e1miş;~ı servetınz o..1ıiuklannı beyan ne arıe~ri Priilü:ror. F.llvakl ajans r!Yor: . 
~l'<lld.a. ıba.bııecierek Qe.. bu haı-bin gayesinin ne olduğun Al mm· :tcy~aki . " 

1 
b&Wrierialn LoDıJraclu eetinlJkleri Tıı.hrandakl İngiliZ elçl.si Iranda bu 

~en~ CBaş taralı ı iad ••"-..... 1 manyanm bu ~e nele k u - ın....ııı"'ı..~· • Yahtıdı 'ben'etl e<JYle ~ta pre .mülteci Mikfunel.in .sa !anan .Alma.nlaı-m .menııu.etten çı -
a-. ~ova 11- dan uı..--....ı...A_, .~ ~ r azanaca- y....,., ır. !'iriye Nıuıın olup memlekf'*GU. isilli- 'ia.ıeıb .eden bir nota-

el'f ı;-ncıa -cep -c S1'e!'d m-.... ~ı oereyan ct.mektecilr Gmı biliyor. 8,2 milyarlık milU servet1n, 4 25 mB- smda.n enel de .Wr ha,,JJ .zaman a,..ı ~a~ı nesareUne tevdi ~· 
?'afta en~re •-.-~ ~iden birçıok itt~ ~mnda SoVT.et tüm~- Nazır ~ şiiyle bitirm1J•-·. :ran Yabudilerın ellııdedlr. Yahudi ser. makamıJKaloeJmit olan.Ba.Y .zaıakl:ala Iran hanctYe ey -

n n-_, ~uf ettıık ~ mı earım ıQember daha ziyade da ""w.ı. ?etinin en büYült Jtıamı P.resburgdadlr. ve dl:r.er iki naaar arlUMlaşmm istifa el- mJttır. 
eti~·~'<lan itibaren ·şa -;•ıser ralnuştır. - Bu muazzam !harbde zafer dahi bir " 

)a t!ri ~ YapUan asker· r ııS_ DUn gece Alman savaş tayyareleri şer olan P'ilhrer Adolr 'Hlt.ıer emrtn.. 
lllı, 8ovy &ıeride lbır~ ~~l_ye Mosk.ovadaki iaşe tesısatına, ukeı1 delci Almıın 1runoetleri tarafındıın ka. 

:ıtıı ta\y et.lerifı 1Uzac1a~ . .uı~ - hedeflere ve Yllbıı Vo1ga ile cenubi zanılacaktır. 
ezı ..... -.'Ye flit'. __ ....._ , ord\ila -~ ımUhlm demin-olu müna ----c:ı>-----
~!r.> -.ucu.e 0•duklan me:r_ ıkaliıt mer.kezlerine ımuvaffaklyee.e 1ıU: Mühim bı·r k · 
'e ~ ~ cımı etmişlerdir. 1 afıle 
~~: tına '111llan da hı&atereye Ur.şı ~apılan ınilcadele- ngiltereye geldi 
~t~ hare de Alman 'hıwa ıı:uncUeri dtin gece Londra 2 (A.A.> - Afi: 
~ ~ ~~ :&rasUlıda ~kl Ukoeyıı sa.hille.'1 ~cırmda biri Atlas Okyanusunu ~en eübim 

lar
1 

ltıabzaı !hükumete ald ıu.. ~1 ~ oknak :Uzere cem'an 16 lcaflleJeraen tbir tanesı lbugiinlerde in 
tM~lt\baı&_j arı kapat.makta ve et b ~ı.!:1ak: ii:! dilş.'U&n ticaret aemlslni giltereye gelmiftlr. Bıı kafile mühim 

"<tleJı: ii YaPQ:rat daha ~; :isi ve ~dır. Dığer 'bır. ticaret re - miktarda Slltllı, mmıım:ına.t ve gıda 
ten... tere bulunma:ıcta .dl bi dü.,nwı devrıye gemisi ha- maddelerlni bMmil bulun.maktadır. 

l:\j\r,,~:~ JaPon t .. ı.._,,,._ .» aıtra uirıatılmışbr. 
Yelli • 2 (A.A.)~tı Alman !isali a1tme1a Wuaan tdtirler 911k<ı·, ~nhreu Londra a i - Beıiin 2 CAA.) - !lılo5kovanm aste- Maliye ve Maarif Vekillen 

l>Ut1~ a ltüuı, ~· Ja.:pon ad.an Ma.n. rl tebliğlerinde mı ~beri hıeıP dön Ankaraya döndüler 
llla' lıa~tn e 1 aakerj .seTkiyat Ya _ aynı ~ iailD.Jerine tesadüf edilımelc-

~lr da hiçbir :naliımat • aL tedir. _ ~ iM'afı 'l tncı sa:rfala] 

b
-.......::..:._ D. N. B. nln ciğrendiiln"' 80re. bütün BeSi !en kolu Webeleriııden 16 ya 

'llJııı _____,__ bu .meTkiler. bir mlldde:ttenberl Al - şmda:ki Guner Tokla bir müdd t .. -
~:!Jııık atan 4-all al~da bulunmaktadır. . . e go. 

q, aa, kta Tasm ha.berle-rınde Ukra1lanan bu .rtıŞmU§, kendisine iltifııtıa bulunmuş.. 
~ T Ulim1er. No\IOrsev. Neovel. ıSmolCMlc ve tur. 
W,:!a -= t Zitıcmıir'dir. BO•ün bu yerler, daha Vekıl, harekeUnden e•;vel gramer 

l\_.. .._.ye TemmuZ ortaıanı:ıda Almanlar .tara _ kongreg npöriörü Mıtat Sadullah 
vtlrı l !P - lfmdaıı 'MJ14edilmifl'.ir, Sander'e kıtab hazırlıkları etTafındıı 

v afingt d bi ~ .... illllli9 ss' . ad bazı direktifler vermiştir. 
tQıJ_ On & r Berltn ~ (.A.:A..) - D. !i. B. ıBaber ,aJAJğmma gor~ Me.arif V 

...._ntı ld .aı Tfımau.ı& pri: ce:ı>beılbıdeki Wet'i ta.llm ve terbi et: .. .. e-
\> yapı 1 A1ma.n ord1*nw.n ıha.reltMuı ıhrtirak .. ye ney ı onu _ 

)t., Cfl _ a ,.,. nı.üsdet.i !ıa.fM ADka.rada ıbir toplan 
-~ ~n 2 . - eden ı\lımn ha.va 1cu~tler1 yeniden tı yaparak otullazın ""ılm .k -

eı"'-ı (6...A.J w--.-ıiE bü d" n t ... __.__ .. .. .. ,.,ft ....... a ve ı 
. V'-1 lor'd - ~... - ll§m& >MPMB.ucıuıt:, y\lruy;uŞ ,,.._ mal imiebeBlar.ı ~ü.nlerfLi $eSbit -
~ %. ıt ca.,e H&ıi!aU, • AY:Uıfitıra.1.JJ& linde 1M1111na.n llııaBan., tQP :mevzile_ deeektir. ıe -
~lki="tlin :a Y ~ cenubi Ahika el- rıne. delDir:JıııMu b&tlanna -..e l:am • nıter ta.Taftan • ~~rı ırleşi« Amerika ha.riciye yGlii&T.a ıhiieum etmiflerdir. grame. ve -cofraf-
trı erttaltı l.i. ~lllllner Weıll&S'le U - Şmıdıi,e lcada.r alınan ve henüz ta- :a:::: ham'lrkla.rına da devam 

~l'<lır. ~ ba.'krınaa ~ mamlanD11J.D11f lbulunan rakamlara -----·---------
l'a.\: e~eclen giire, >l Tem:llHaZda Abnan han kuv 
t ~ış Olau ı&Gnra tos> antıya iftl-~ lf8l'k cephe5lndeklne işti _ 
l ~lele.tin lleYat, gae~e bRn raic .eden haYB kul"YE!ıtJerımiz düşma. 
'~ ıı ız.ttn tetök edil.diğ l BOj' - nm '6 :tank, ':114- kamyon, 2 zırhlı t.Ten 

Yeni çıkll 

ltl eor~. ey~ e!'d .. :Uaa- 2 oepb.ane trenı, bir eşya tren:, 3 ıo_ 
~ c ll'ba m bilhassa Japon - komot.!, 35 obnv:ı dafı bataryası v~ 

a«lkad (iağru y:ıy.ı.lmak b. 31 hava &fi kpunu tahııib etmiş-
14r. aı- olduğuna işaret e - lerdir. :-· .. , 

: ······· : ........................... , . ı ....... 
: tı()·ı· 
~ (Sl ızce dersleri 
: 
~ I~ iııgiliı.ce ecrs. 
• ve Ouma pu 
\. ~ kt.ir. 'Okuyucu\anmıD 

'··· .... 
•••••••••••••• .il .................... rt' 

Macar ~bllği 
'Budapeşte 2 <A A.ı - Macar 

ları başkumımdanl!kınııı U!bl i: 
Maear ordulan Temmtl2 ayının son 

t.a.sı e.sMSmda B nehr boyunca 
cereyan eden mub rclJclere mll\a.ffa -
klyeUe .iştirak e;ınişlerdir. :MoWı u 
cuzUtAmilanmız ad dçc faik olan ıııe 
anır.lan bh' surette d n Sovyet 
kuvvetlıcrine aC:ır ZP.Y1&t -.erdimı1'ler _ 
dir • 

Türlüyenin .en mühim eseri 

Değişen Dünya 
A. Hamdi Başar 

Ha.ıbler ve fiıtlliillc:r _ Eapl
tahzmln doğuşu ve batı 1 _ 

Yeni dtinya niznmır.ın nnn 
P er. 

İstanbıılila Ankara. caddcshıde 
tlnıversltl', :Reyothmda. liıışet, 
An.ka.ratlıı. Akba 1dta.beı'lr.rbıllc sa
tılır. 

- Fiatı: 80 kuruş -

&fJ~o/J& 
&'W&~n~ 
&ısA~~A~ 



191111Pai'llm'n~~T"RT'KJUl'lr"s'r~~----======----=-----.-----~-----.. ufııık paralar; kuruş, yüzlük; 

Dles,rutiye"tte ilk oyunum 

Yimılllk önde bulunuyodu. 
Acem ıter içinde kıı.lmışt.ı: 
- Mahmud ağ&.. dedl. UAnlan bL 

r&k da özüme yardım ef'le. Hiç olmaz 1 
sa şu biletleri dip koçanından kopar 
hal. 

"Son Posta,. nen 
edebi romanı 

Artık Acelllhı ,,.-ıma b'tee llOh1Jmış : 
tu.m. BiletlerL koparmak bahanesfle : 

aı 

t 

her fllllliye eller!m çekmecenin iç:im:ie ~' 
- 58 - )'Ola sevkederEiı .. > derler. Ben de t:en- idi. Acem cıı>aranm tistünü verdim •. ll : lıd~ 

Bu artis!er -tadın lı erk'ek!L yaman di kerı<llane: cvenned.in.-. di~ o irile kavgaya bıı.Sla- ~ 35 
- yazan: N USTet Sala c Of kun a it 

( 

l 
ı 
c 

l 

i 

• b 

, 
t 

adamlardır ha!.. - Dımuı; ben sa.in üeünUzü. bbıclen dı. Yavaşça çekmecenin ic tarafmda.ne yaınız ve ışşız kalınca ka.fa&m-1 ~urada, silsten, eğlenceden uzak uğranır. o her @n seni bekI 1JY 
b . ~ kft.. b" ü d b- ınt·ı· m;._ _ _.. · · ha er znv;ı • • Ne maceraları vardır?. On1&n SÖY- ır igneli fıçıya .sokayım da halinizi ..... ar uy k para varsa birkaç avuçta , a. ~ ı al b:ı.şlıyor, ellııde ..........,,.~ geçen .ı:ıır yatın :Nazan Ha- lı .. biraz evve yemekten ktük'tıktan son= 

letmenm yolunu bilineli?? görün .. d.iJ'ordum.. dercib ettim. Qe.lcmeeenin önündeki bayra.<la Nevın en öne_ geçiyordu. Hiç n~ı:zı ~rinde yapacağı aksillfı.melleri ra yanına gitmıştim. «Acaba Sedad~ ta 
Hlç kızdumaga ı,.elnıezı. Öyle nazile Oyun geoesi geldi. <Ben gişeye otu.. yalnız ufak paralr kaldı. : blr ~ olmam1..,tı ki, Nevini kafa.1duşundu. Bu kadının her manasızlığına Bey bize kınldı mı?.D dedi. cNıçm k.d 

konuşurlardıı bır eli maşalı şekle gir- yım> desem ortak.lanın emniyet et.mi- - HMan ~; ded'm; vakit geliyor; :sının ıÇinde bulmasın~ Ayni ta»e his-ıhak Vilrmek laz~mdı. Çiftlik hayatı,lrılsm, duru,p duruken''> diye sordum.:: 
diler mi?. Orada bir dakika durmayı- yeceıkler .. .şu şekilde bir taksi.mi yeza_ gideyim haber wrey!m; perdeyi açma perle -~evine 'bağlı elduğunu hissedi- g_enç ve. güzel bir b.clm Jçin hl.c de ca- Baklayı ağzıOOıı.n çık~rdı. Gc.çeıı gtin: 
mz!. Kaçacak de'ltk arayınız!. it yaptım: İki ermeni kapıda bilet top ğa hazırlansınlar. Oyun başlıyaca.k!.. :YOr, buttin gayretine rağmen unutamı. , zıb d~ğ.ikil. Hele ~aşlı, hastalıklı birkendisiıti hava almak için bahçeye çı.E * layacaklar .. acem de g!şcde bilet sata- - Koş Mahmud ağa .. dedi. Çekme- vamu. Z~an zaman "kendisine kızı. koc~ ile ba.ş .. ba.şa yaş~ak .. _ Ce!ii :Bcylkarımışsın, Nazan kızmış, ileri geri ~ 

İlanı ,..,_,.utiyetı' ...,u" te"kıb ilk defa rak .k:aaa.nm başında oturacak; ben de cede dört yüz liradan fazla paramız : Yor. iradesınin bu zaafını b!r 1:UrlU 'haz hakikaten hurmete, sevı\mege layıktı. ler söy.lemiş . cıı.hillik i.şte sen sakın: 
......_. ~ .. - in .. 11 .... _ var. Gelsinler iki yilz liralannı alsın.. :rnedemiyorou. Lakın Nevin ruhuna ÖY- Fakat b.ir kadının ruhunu doldurabi- onun k:,,~,..::~a ~'-- b.. d : 

olarak Babıali caddesinde (M;ıu as.. gışen ya.nın.,a m-""'rilere el il8.nı 1 ....... n1 'A ' •le nufuz et:m· ö le • lir miydi? şu--ı. . h ı ....,..... ..... Dowu.ul.. ura a sıkılı-: :ver..,...a;"' or'·'-"t.. ..,_ btı tat.-<.,,.,, ar .. P<aue açsın,,.r.. : ıŞ, Y sagl::ı.m. . ·ı-ouesız ayır.. or zaval" ne ya~ .. ı C lil ed Ü"• 
nıanlı Ku·tu' bhan"'0·ı) na.m1.le b ir ktitüb ~~-~-· ~,........ r..:.ı .... ve- 1 Bir " ....,.,... e "aY g ..... iften k Gişeden fırladım.. daha orada du- ! Yer eştnişti ld, kolay kolay onu oradan bakımdan Sedad, Nazana e.cı.vor- . . · · Y ·: 

hane a.,....,!.""+nn. Ald·.l!ım bı'rkaç eser1· za QO memnun oldular. k d cendı ıse bu seflerlik ban b 11-. l 
,... •• •7• ~ rur mu..vum?. Bir yakalat\.ll'sam: oyun ; çı· anp a.tnıağa an.kan yoktu. u da.. Dalmıştı. ~pı vuruluyordu, . · . a a~.ş asm.: 

"'- ı• ... ftu·a·.~ _._ ~; K1·-ı...or efendıye <HanJ küçük bir hikaye V"....,ır·. Bı'r • N"" . d ilk' di dıyor Seda.el. Celil Beym bu Jes·• ka,...,J• n 
' '""""" 

0
'" """' "' •"'" ....... cu milleti vallahi suyu.mu çaıı:r:rr.. b lr : ... vın en sonra ba~ka bir kadın o- s m : · .. .. · _ "' • ., : 

.tabet.tlrıyordum.. l:Kirkorı ve <Ohan- a61an, bir tilk.i; tılr 'kur.. yolda arkadaş tay.ton .. doğru Bi,jytilrdere!. OT'ad1l bir :nu meşgul ediyordu: Nazan .. bu gem; - Buyurun!.. smda büsbutım mt.?phut ka.bnıştı. : t 
nesı Babıiıli ~addes1ndc jki kardeş: ve 1 ~~~:ar~~n b~ ııeyi.k parça'.am~ .. otele indim. Parları saydım: Tam 435 E kadından Qe«iniyordu, buna korkuyor Kapıda bir gölge duruvordu. Um. .- Estağfurullah bUyük ha.ııım. de.;. a 
en eski ma~baacı idiler. F akat onlar da · . ım e .~unu!.:> dl?lllş. Ura. Çekmecede ancak 25 lira kadar ;cta denilelrtlirdi. Evet, Naznnda.n ilronku bayı Yakmağı unut.muştu. Oda karan- dı.. kat'iyen kırılmadım, gelmeyişimin; 
benim gibl işlffini ~a~nnıı; b ir halde Kur.t ge~ğ! üçe taksım edınce asl::ın u18*: ı>arıı. kalmıştı.. ! Y~u. Rastgel.m.ek endi~ile bahçeye l~ktı. Sesinden tanıdı, Celll Beyin ci- sebetlı ~e bu değildir •. aman beyefen~ 
idiler. Şıl'uti H&vrıye.u.'n (39) ve <40> kl2mı.ş. Bır pençede kuıda vurup hA- Uyumak kabil mi?. EnnenUerle Ac.e : bıle etrafı kollayarak giriyor, genç ka- cıannesi gelmişti. i1zü1mesınler.. ~ 
numaralı vapurları gibi yanpuru gidi- ki he~lllte sermiş. Bu sefer tilkiy.e; min ovunculardan yivecetJeıi dava~ı ;dının at gezintisi yaptığı sıralarda, - Hayrola oğlum, karanlıkta mı o- - Ben de tahmin etmiştim zaten .. : ır 
yurlardı!. t:Taksım et şunu .. ıı demlş.. tilki 'kur- gözümün önf!.ne getiıiyor; gülmekten Fa.kınlarında bulunnıama~a çalışıyor- turuyorsun?.. sen.n gibi akıllı, fikirli bir çocuğun böyi l 

O vakit <Mtisame;·e) tertibi moda naz: «Sahı~ ... ct:m~-- başı şimdiki kah katı~ordum.. : du. Bu ltadm kendisine k.nrşı :niçin in- - Buyul'Un büyük han1m; gurubu le şeyle.re ehemiyet vermiyeceğini bi.: 
<1 mustu. Hele Bürhaneddın Beyin Hrır valtın~ .. govdesı aK.Ş8.m yemeğlnlz .. ci : safsı:zıd.ı bu kadar:>.. Her fırsa.t!a hır- seyrediyorum, dıı.lmışım. Buyurganı - liyordum. E 
b Ye me~anında oyım vermesi; HU- ~erlerı de sabah kahvaltınız .. » Bu ta.le * ; pall3'0r. haıttli. hakaret ediYordu. Fakat za.. ha.n.gi riU.gArla.r attı &izi buraya.. Bir müddet deredetl, tepeden kon~ l 
ıseyin Klıml Beyin <Sabahı lI. . at> sim aslanın bittabi hoc;una ıi!ıniş, &il- Beş dakika sonra: Hasan Beyin ba- i Sedad hissediyard.u ki. Nazan Hanımın bizim fakir!laneye de şeref verir misi- tular. BUyükhanım gittikten sonra seJ 
ılamınıdaki bir ı>iYcsie fevkala~~ü- !erek: «Tilki kardeş.. bu tsks;m· se!l şına tişütmı(}şler.. ; sert davranışlarında hatta kf!'ld'sine niz? dad. dola.şmağa c1~~- Canı YPmck iste: 
samereler teııtib etmesi bu işe başka ldmden öirrendin?.ıı dile Mnınca: TU. - Paranız :nendedir ağa ... dem4 .. :mevkiinf 1htar edişlerinde, J)aylayışla Urtinr kadının eli.11! öptü, Lıi.m.bayı miyordu, Mahmud ağaya uğramağa .k.ai e 
bir revnak \lermiş~i. ki: fl$U haki helake serilen kurt ben- imıala.rınm verin: lktyüz liranı alın .. : rında, ınınmm. ~endini beienmişli:ğjn. Y&karken: rar verdi. Ara sırn Mahmud ağanın.: ı 

Biz de - ÜÇ a.hbaô çavw;la.r_ Kirkor: den!ttlen ... > diye cevab vernı.Lı!..l Oyuncular makbuzu imza etmiş]er .. :onu hakir görüşün!ln bir rolü YOktur - O kadar dalmışım ki. dedi. Mer~ . ğrar : 
Ohannes ve ben böyle ban müsame- Ermeniler kapıya otU!'dular. Biletsiz 1 Aceme uza.tm1$1ar.. Acem kemali va- ~ C_if.tl!ğe ilk geldiği günde verdltl h~ dlvenlerdı>n cık:fığmızı duYmadım. yok =e u çene ça!arlardı. K:111-'~m; 

!çerive kUŞ uçurmuyorlar. Sivil memur karla: : kümde musırdı. Nazım Hanım. sinirli sa ya.rdı.mınıza gelirdim. onlar etraflarm?a pervane gıbı daner-: • 
~:nJ:~i:~~t ~:~fs~~did~aı:y?t~~ ların bile yakasına sarıiı.vorlar.: - Açın görüm mendilini?..i; 81\Yayım : ve ruhan huzursuzrfu. Bunları tevlid Sedad, bu muhterem kadını anası a buz ııihı a.yranlar, şerbetler '.Va...: 
de,y•z. Düşünüp durııvonr-r~.. Ah · ek liralannızı .. ba~L!;; ki bir telı: Iiı'a ,yok: Seden sebeblen, Sedad. uzun uZtı.tlıtYa kadar sevlvordu. B<"yaz bas örtüsfiniin pardı. B:1 sıca.k aile yu~asmdP .. Seda.el! 

rada hı=·~:r~u ~?. ~~~~~~ - Eyvah ... dıye haykırmış .. köpek. :tahlil etmeğe lüzum görmüyordu. Bun rerc;eveledl~i nOrant yüzilndı> sefkat kendiSlnı .pek :nes'ud h.ssed~rdı. A.vşe: 
B.z üç zilğürt programJ baz.ırlarken ları arayaca.lannız?. Bilet alın girin ~lu meni çayır ı;l8'Vll' Yaktı. Ocağımı ! larm kendisine ne taallılku va.r::iı? tebessiitn eksik olmıtZ. her tırsattıı S"- cidden . gilzel ıbır kızdı. Henuz on altı: 

içim'?P bir ahbab daha geldi. Matba- ahpar. söndürdü.. i Yalnız, kendi kerıdislııe de izah edemi dadın habrını. re.ha.tının iyi o1u'O olmA on yedi ya.şlarınclıı. cılduğıı halde, da..$ 
liCl <Hasan) bey: rdu ha aş! bl h Acem gişeye oturd~ı. Gişenin üç p;ö. Oyuncular söz ıı.nla.r mı?. Kızılca kı i Yo bunu .. Na.za.rı Hanımın bu fena dı~ını sorardı. Fakot odasına ilk dPfP Y ı r ~nı.ı kız alın! alınış, birS 

- İlle köpek o~ulları.~ meni neye zt'ı· vardı. Ben de b.r· t->rafa otu-•um. yam!'ltıtir kopmru,. Evvelft. Acemle er- ; muamelelerine kızmıyor, hat.ti bunlıL- treliYordu. hayli serpilmişti. Zeki, uyanık ve se-! 
alm'rsi.niz?. Özüm sız~ fa!demend olu- .. "" ·1 ri • uh ~-,_ Otu b k ........, k v- J' di Sedad k ··;;• Önümde yüz elli kadar el lllru var. menı e (sa.Jmeoye gelinlz de .meseleyi . ra m a......, olmalctnn garib bir haz - r a a • ı.ııı arşıma o"l\-lnm ını ıy . . ona o uma yıı.mıa oı : ı 
rum. Para tıırdalarır.ı .. yahş! o~cu Acemden bilet a.lanlıı.i'a birer tane veri- halledelim . .> diye ta.tıılıkla sahne:ve ·al duyuyordu. Korkuyor fak.at istiyor, ka- .,~,.,,.1ın dPP.il5JTı insrı!lııh .. bak. bPn rte retmeği de vA.dEfun!ştl. lJi.ltin ~·akit buli 
kızl-arı siz hep özün~ çeklrsin"2?. mışlar .. <Dlre1ttörümüz aşağıdadır .. bu- çıyor faka.t müziç bulmuyordu. cal1ı:ka.ı:ı adamJarı sevemn amma. se- duklan yoktu ki.. a 
Vallahi hlzim AC'A!llll Cebbarı alırem .. yonmı. vurun görü~ün) diye .sahnenin o.ltma in Zaten bu kadın.uı ş'ihsuıda bir arka- ..,ı ... ırı f'•"•la.. Sıra ahırların önündeki hayyımlann:. 
t<>nıJarmızı kf'se~ ha ı Bir aralık tiyatronun sahibi ve o. d ..... · ·· yuncula,r<lan iki kişi geldi: dirnıişler .. Allahını seven çatsın 80~ aş bulacağını :ı.klına bUe getirmemişti. Kendini cok yoıııvor'1T1n. az istirıı- su içtiği havuzun başında yana.'>?lla-5 

Mecburen He.san Beyi de a.ldık. Dört yı? .. Kimi.si yumruk1a: kimisi sandııl- Nazan Hanını bunu arzu1esa. kflldi,h<ıt edi'mr!>ıın. h""""' a1ôıitım11 görı> lar oturmuşlar, eğten·:rorlarrlı. Sf'dadı! 
arka.cla.5 yinni beşer l!r;ı sennaye Otoya- - Perdenin açılmasına Yanm saat Y~ bacağıle; t:imisi süpürge ısopaslle yanaşmıyacakb.. Blr ka.dına ).'aklaşmış, vı>mek de yemivormuş.cmn? Olur mıı görünce, sustular; hepsi doğru!muşlA.r-: 
ra.k bir gece için {Tepebaşı) tiya.t.r<>SU- T"ar .. §U mütebaki hesabımız ikiyilz li- gıri5mJ~er dayağa... bir şeyden haberi havatı .alla."lc bullak olmuştu. Onca ber va!.. dı: Seda.el. da bir kenara Jliş•i. : 
nu kiraladık. rayı veriniz .. dediler. Acem« oJanıvgn ennenller: kadın tehlikel.lydl 3rtık .. ştiph('S!z N~- Bu alAka Sedadı titretmişti. Bu ses- - Oturun çocuklar, eğlmcenize de-E 

Pıyesı.miz~ Na.ıni!t Kemalin (Va.tan - Mendedir kardeşim .. dedi.. para. - Aman ahı:ıar biz ne ettik? Aceb zan Hanunla arasında bir macera dü- te. bu şefkatte annesini bulmuştu. vam edin! ; 
Sflistıre) unvanlı a:eşin eserı .. artist.. lar .. hep burada Cl'".kmecedir .. .siz işini- nizam harf.cinde bir lif ettik?. · şünü1emer.di. Buna rağmen kadın ol- Gözlerinin ya.şardığım . hls..-;etti. Bir ay Dedi. i 
Jerlmiz: Nurettn Şefkati; Muvahhid; r.e bakın .. perde açılmadan beş daltika Zavallı ~ceın avazı r,ıktığı kadar: duğu jçln onda~ ürk~y~r. Qekin;Yordu. var ki. annesinden ve kardeş.inden U- Yarışmalar, mürlürUn aralarına ka j 
otel~o KAm·ı: Şeha.0 Rızıı.: Saffet; Sa- evvel geHniz alınız p;ı.ralannızı.. - M:enmı kabalın.tim nroir. 0 kö- Soll!ra s.lkıl erdirem.P.dığı blr nokta da- 'ıak ve yalnı?Jdı. İhtlys.r kadının bu sa- rışmasından pek memnun 1 1 dı : 
rı Palk; Tahir; Madam Hekimyan; Dedi. Oyun.cula.r çekildiler. pelroğlu aldı kaçtı. Onu tutup calm ha vardı; Nazan Hanım, ona birkaç mim1 alfı.k&Sl, ruhundaki bir b<>ş1uitu Hepsi sevinçle tekra." yerl~ muşt ar ·: 
Kınar Stranuş... Oyuna yirmi dakika kala gişenin (). sopayı!.. defa manalı sözler 5(.iylm"işti. Ba51n- r!oldurm.ah kA.fi gelm;şti. ihtiyar 'ka- bağda.ş kurdular B~ • t . br._ 1° uruıp: . . . ır anesı ag anı.ası •• Fa:mt ortaklarım ü:.i ermeni ile i>ix nü müth.l.s bir suret.te kalabalıklaştı. Dınleı:ler mi hiç?? dan bır ma.cera geçtikten sonra buraya. dın. devam ef,ti: . . . ; 
a.cem bir dakika peşımi bıra~lar: Acem şimdiye kadar gısede oturma. SoPa.:1'1 yedikçe ermen!lerle Acemin kaıpağı atmış bir insan hali ee:r.c'l'ğini - Bent buraya Celil gbnderdi. İki nı elıne almı.ştı. Diğ~rı. yanık bır ses-; 
bana bir metelik emniyet etmiyorlar: mış okluğu için .şaşırzyordu. GL.,eden feryad ve figanı dış:ı.ndan işltilmi§.. ihS8;5 etmişti. Nazan Hıınımm e1b->:t.e gündllr ulh'am.amt"lSl:'\. merak etnıiş .. le ok:uma~a .. baaladı. !çlı .?1r mrnıleket: 
her ~e bunmJa..rını solı:u.vorlar; adeta j dört beş el birden wanıyor, kimisi lo- halk· • Nevmle münasebetini bllm~ine imkan - Rahatsız etıı:neğe değer bir şey havası söylızyordu. O soyledikce. ya-: 
nöbetle etr:afmı.da clo:.S.~o:rlardl. Şu ca istiyor, kimisi koltuk Mlyor; kimisi - . Yahu.. iceride adam 6ldiirüyor. Sydk;f;u. Bunu her zeki kadın gib, tah- yoktu da bilyttk hanım!.. vaş iYavaş, Sedadm göz1eri bulutlandı.; 
h al canımı ,.;ıktL. eski bir atalar sözü paranın üstünü isUyordu .. Acem öntin- lar .. ayun, yo1aıa ieffjde mi ovnuyor .. : min etmiş, söylemiş ohcnktı. - Olur mu va?. Yalnız iş 1cln mi (A.rkasJ v:ı.rı j 
varoı; CKadını çoic sık.tna oorla fena deki çekJ:Jıeyi açık bıra.km~tı, B il.Yük [l)evamı ~fa f/l dedir] '-·~- ---............. ___ ..__ ......... _. ......... ~.~u.w-·~-................ -·-· .. -·-·--·-·-·-· ......... ./ 

melı: uzereyn•. ın-.r · ,,-~- deh- tır. Bu suretıe ~-ıauv ....... --
lar muhitlerine ~ılacak rasındak'ı yolculuk 2 saat ve Ankarna tırmak zaırutetJnde bulunmaktadır. lra nark konııcağı soylenm ne~ - ... trııD1 -seyıer yapılmaz manası • 

~~.':o tasavvuru öniinde birdenbil'l' l k d ------------------------------- - anı ... 11.ıı""'- -v., aııtavıımaz~.. 1 malümat vermiştir. 
~ Jı.Wler Anlaşma mıinkere i intaç e- ile Adana arasındaki yolcu u a " O • • ?J<uyucum . 

1 
Filhakika, bu tebliğde hB.la Smo " 

d~ı)ebillrdi. Kulis arası politikasına in- saat 15 dakika sürecektir. Tay!.are Kandilli rasathanesi züm ve ıncır mutaleasına nıç b.r şey ılave etV~ l 1etrn!Mn şarkmdata ~ ~ .. iıl-
zımam eden milli emnJyetin c~ikme post.alannm yeniden başlama.51 uze- • • h 1 Ü •• b 1 mek lüzumımu öuvmuyoruz. Mey- • ..... -~iımeııı· .,.. ,.. l .. .~ 
ile tehlikeye düseceiii korkusu galebe rine ta,rifelerde ucuzluk yapılmıştır. tevsi edıhyor ma su muz o hanede iane toplanmaz. ! diğer ci'h~ında ;mh9. ve es r~ 

h b .,_... l ·tme Kandillı' Ra.sadhanesınde yeni bir Bu yııl iru:ir ve üzüm. maW.ulü .. 1e_v_ Olur mu,.. ·ı dikleri 'bildirilen kuvvetlerin .J\~ etti ve ar pa.......... .. - rsı· anbuldan Ankaraya ya nız gı ,.. S lcrısı> J 
Be~er icln barbden daha bUYök b ir . elme '30 liradır. Anka- miknatıs dairesi teSis ve inşa olun -, kaIB.de .. iyi. olmuştur. Ilk kuru ~:ruın • • ktrvvetler o1duğunu ve mo b.1 t 

, e"' ..... t am ili olarak cu noktayı ıöo;tf-. 17 lira, gıtme g d da ı·atlar ay şt . K ""''i Rasadlıan~i veni mahsulu bir hafta kadar evvel Izmi~ ~ .) şarkında henüz SOvyet mukn ' .J .• ~ 
UI&" "'f asın a ı mu ur. anwu .z •. 1 _..ı.r.t-· B ..... ·-..-ı "-•••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••• rt aı.dığı dW· 

relim ki. l1t1 barb &ra...."lnda ce(:en mil ra ile A~a.na ar -'tın; "'' tl .1 b" tün ..,.hirlerimize ıı.id an re getırı.ı..ı . .u •• 9.,ır. u sene ~ıarı .. -uen g~- h U arruzla.rının ku ara.P" . . ~ 
•--kt" fasılasını sullı b i line getlreme- n;dir. I.5tanbuldan Adanaya 1!.' .... e erı e u Y" k k - - rekse kuru incı Dr. Be çet z gidiyor . k t'ı""" bır vazıyet' 
....,."' d T ve mıknati.Sivetini fenni bir .şekilde re uru uzum ve ge - kuvvetlenn u"n termek~..ed'ır. A.,.,,.. 
miş olan zihniyet. ı:eçmlşten h iç tee- 28 Ura, gitme gelme 50 lira ır ... ay ~ 'b· d ktir re fazla taleb vardır. Alakadarların Bir :nüddettenberi şehrimizde bu- ı·ıılunduğun" gös . ;,•. 
rübf' a.bnıyarak ba.~n ~e el'an devam a.re postala.rı yalnız Pazar gunlerı k.ayıd ve tes ıt e ~ce ı.e,;. tla. harta. ifadesine ilk incir mahsulü Ağustos ıunan Izmir belediye ıreisi doktor Beh- ıc;yc!'in 225 kılometre ren 
~er görünmektedir : ~alışmıya.caktır. D~er taraftan, ~a.n 15~ayyarel~re art.alarmda piyasaya. getirilecektir. çet Uz bugün ~re. avdet edecektir. ~n _ Rumen kuvvetıcrının ~ 

•Nihai zaten &&birini 1914 - l9lS ter~, sathı ·ık ınalfunaf ve bil- Rekolte hakkında henüz kat'i bir ra_ .Behçeıt Uz şehrıIIU7.de bulundu~u gün evvel zaptetmlş oldukları. i 
n esli lr.ad etmlstir. 1939 - 1941 nesli su·· merbank mÜdÜrÜ verilen meteorol~J . h -· 'ptidai kam mevcud değilse de bunun ge - müddet zarfında fuara ~tirak ı ede_ hrtle Bug nehrinin bu (ehrıP 
ondan alarak tekJ'U' etmektedir . Yeni hassa memleketımizde d en~~a~tırmıı. çen seneden rlL2lla. olduğu tahmin e_ cek, deV'let müesseselerlle hususi mü~ ~lometre kadar şarltı..ndaki ~ı 1" 
b ir sulh prorr&m.ı yapamıyarak, ken- Kara bu·· ke g ı•ttı• bir tarzda yapıl~n. m~ en . d"-ektedir. esscselerde temasta bulunmuştur. rasına tesadt.'ıf etrn. ektedir. A"111' 
dlslnden evvel •elenin lıazırladı~ını 1• 1 · d b"ır"cOk ıstüaa~ler teının e - u .. uı ...c 

.. "i erın e ,.. ... mand" n .. ., ı< ı oınyesterın geçilfll~ 
kopye etmiştir. Bamınfa bPraber ıstik. d t tk'k dileooktir. ,.. .. • .. ...,.... 40 J" . 
b:ıld.-n ümidi Jtesnıckte ııek a ct>lt' et.. Üç günden.beri şehrimiz e e ı .: Kandilli. Rasadhanesi yeni tesisa - A D L 1 V E p o L 1 s d bu netırln mansabından <f.'1 
miyellm. ].erde b~unan S~~rb_ank Um~ Mu tile Ba.lka.nlann en mütekamil ve • ve :.:.tJ"e .kadar daha şar~ta olan J>lllıtıf 

Ekrem U taklıgil dürü Biırhan Zıhnı o.an us dun K~- mücehhez bir rasad müessesesi hali- sa şehıir ve 1imanını uaha yı:ı t' 

Vesaiti nakliye kazaları 
Dün Şflhriml2Jde üç vesaiti nakliye 

tansı olmUŞ, neticede üç kişi yarala.n
mışhr. 

KıaragUmrükte ESkiallpa.şa mahalle
sinde 16 numaralı evde oturan ş0för 
Süleyman idaresined.kl 1660 numaralı 
at.omobil PaWıten geçerken. Hayati a. 
dında bir çocuğa ;;arparak yaralanma _ 
sına sebebivet ve~niştir. • 

Yaralı Cerrahp;ı;sa hastanesıne kal. 
dırılmış. şoför y:ıkalanarak hakkında 
ta.ki'bata ba.51anmıştır. 
Unkapanında Sa.l.ihpaşada 18 nu -

maralı evde oturan Hilsevinln l 5 yaş
lanndaki kızı Zehcl:ı da dün Unkapanı 
köPrüsünden ~çerken şoför Şa.banın 
ıcıa.resindeki 1122 numaraJı otonwbilin 
ça rpmasile başın.dan yı:nlanmıştır. 
Yaralı kız tedavi altına alınmış, şo

för ya.ka1a.nnnştır. 
v atman Mustafamn idaresin deki Har 

b iye _ Fatih tramvayı da dün Sirkeci 
caddesinden geçerl;:en Ahmed adında. 
bir gence çarpmış, vücudunun müte 
adıdld yerlerinden yaralanmasına. se -
bd:> olmUŞtur. 

K azazede tedavi altına a1mmış, va:t'a 
etrafında tahkikata başlanmıştır. .................................................... 
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1941 
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9 
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90 
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Yatıır 

rabüke ba~~ket e~~tır. Umıım m~-1 ne gelmiştir. Rasadhane:nin yeni teş_ H A B E R L E R 1 tehdid edici bir harekete teşebtıfı.> 
dür Ka.rab.uktt: !zm:tte yapılacak b - kiliat projesi de alak.adarıarca hazır- k dilmiŞ oluyor, demekıtir. fi!l1 
zı yeni tesıso.t ıçın ıuzumlu olan mad- mı tır Bu projenin .bu sen e Mec- e· k kendisini kirletme ı•ç•ın Buna göre, barekfı.t ini.syatifl~ f>lif 
delerin temini zımnınd:'1 .. tetki~erde ~~en şçıkarak derhal tatbikata ge ~ 1r genÇ iZ, diye kadar hiç bırakmamış olfı"ıtef 
bulunacaktır. Umum m~dur~ su.ıner- ileceği kuvvetle tahnıin eoilmekte - b ki • t 1 b• man başkomutanlığın~. ı111lelle~ 
bank umum işletme ntnıd~t~·~u~;rd :ir Yeni projeye nazaran Kandnli ıça a üzerıne a 1 an ır namus orduların büyük kısımlarının _,;t~e~ 
Büktaş da refakat e m~ ' . - R~atth.aınesi esaslı bir şekilde teves- 1"" • 

han Zihni sanus Kara~~~~et ::ı~e= su edile~k ve müesseseyek~enlden du··şmanı·ıe ~u··cadele ederken yaralandı ınlerı;=~iy~=:~;cn~:e~~~~e ~:e~6· 
tinde şer.rimizde bir mu .. - birçok şubeler Mı.ve o1unııca ır. SO ct1erı•· tı!l• 
rak pamuk ve yün ipli~i sanayıı u - o---- jiSini artırmakta ve \'Y ı ~ il 

zerinde tetkiklerde bu!unacaktır. Baba ve kardeş kalilinm Dün, Üs1dldarda çok cilr'etkfı.ra.ne bir sına çıkmış ve şayaııı hayret bir küs- yük kuvvetlerini -bdu:~ndu~~~ıı1'~! .. 
muhakemesi tahlıkla ona ilanı aşk etmeğe kalkış - larda bağuyarak ıger -~ıtıl relif 

Rakı !İtesile yaralamıt 
Şehrominbıde Deniza.ptal sokağında 

7 numaralı evde oturan 1sınaille. Gill
hane parkı bekçilerinden İhsan dün 
bir meseleden dolayı k.avga etmişler, 
!hsa.n elindeki ra.kı şişe6ile İ.smailin 
başına vurarak ağır surette yaralan _ 
masına sebeb olmuştur. 

tecavüz ve yaralams. vak'ası olmuştur. lfftJ yardımdan menetmek gayD-" 111ııllt 1' 

Baba ve kardeş katili Zeki 1 inci a- Üsküdarda Dc-bağla-ı· mahalles!nrle Sa- m r. den Ş""ırtıcı ve cephenin 
1
,, .,c'_.,, 

Cür'etkfır yanaşmanın bu beklenme. ...., r v ~· ... 
ğırceoo.da muhakeme edilirken. heyeti yın sokağında 17 numaralı evde otu - dınt hareketi karşısında afallıyan genç mıntakalarındaki vaziyetıerıe ete ı1' 
hakime huzıu'\ında sağ ktf:lan kardeşi mn Sadullah adında bir zat, diln 

20 
k1z, bilyük bir hiddet ve asabiyetle onu irtrbatıı taarruz hareketleri t,ıııelt• b ğ• 

Sıddıkın üzerine a.tllarak, onu da bı- yaşlarındaki kızı Saniyeyi evde yal.n~ odıasmclan kovmuştur. etmekte olduğunu kabul de e eJl dO /. 
ça.kla ölrlilrmek istemişti. Bu suçtan bırakaraık refika.sile bırlikte bir iş lÇıD Fakat, Ahmed Al!, Saniyen.in bu . t içln .H1ea 
do!~ı 2 ncıi a~ırce21ada ayrca tahtı tstanbula inmiştir. günkü mühim vazıye ıt'itı--' 
muha.ırem~e alınan suçlunun duruş- O muhitte temiz ve çok dürüst ah- kat'! red cevabı üzerine bu defa işi ru b ir düşünüş tarzı oıu.r. 

[ Asf!rlilı işleri 
337 dogumlularm 

yoklamaları 

masme. dtin de deva.nı edl!ıniştir. 1-Alk.ile tanılan ve bütün komşularca se- zorba.lığa dökerek, belinden bıçağını sındayız. rıeıal Jt .... 

l b ilda! hıd uf_,. t t k · çıkamıış ve genı;ı lc:ı.za: Emekli ~ 
~i1 celsede a.zı m aa şa • v!J.en s aniye, evde bazı -. e e ıŞ-

- lcrı dinlemni.ş, fe.lta.t bunlar Zekinin !erile meşgul olurken, ayni evde bir dil~~ı.benim olursun Teya leni öl-

Beşiktaş askerlik şubesinden: 

337 doğumluların ve bunlarla. m ua
meleye Ubi oıanıe.rın son yoklama.lan 
devam etmektedir. Bu yoklauıalar131 
Atustos nihayetine kadar yapılacagı 
evvelce verilıen 11il.ndan biliniyor ise de 
bu doğıınıluların ellerindeki nüfus hü
viyet cüzdanları ile bir an evvel şube. 
mize müracaat etmeleri ve yoklamaya 
geJ:miyenlerln yoklama. kaçağı adde
dilerek hakkında. kanuni muamele 
tati:>Ik edileoeği tekrar ilan olunur. 

Şubeye davet 
Fatlh Ask. şubesludeıı: 
Yd. Thb. As Tgın. Ahmed Oğ. Edip 

Çalış".aın (45039) cok acele şubeye mü. 
racantı ll!n olunur. 

Adana Askerlik şube inden lstan -
bula naklen gelen S. 7. tüfek~ü ustası 
1crt.anbullu 311 doğumln <328-21) Hny_ 

Sıddık aleytıtmlek Ud.dialannı teyid e- müddettenberi himı.etkB.rlık eden Ah-
der mahiyeU.e izahat ftJ'ellleml.ıilerdir. Dcmlştir. 
Mahkeme, yeni m Ud afaa şahidlerinin med Ali adında bir şahıs genç kızın &ı.ni:Ye bu ölfhn tehdidi tal'Ş]Sında 
celbi için talik edilmiştir, bu yalnızlığındaz:ı "ist ifade ederek oda- itidalini muhafaza e~miş, azgın hJz • 

···i·~·;~;·-·;·~·~~·:·····-··· .. ·········· .. ····-· ........... ._ .......... -1 :::.~~~~:~1::!~n~~us dUşmanı 
1 S T ER • NAN M A Bu suretle de ı.:ızı yola getiremly-ece-

I ğini anlıyan küstah uşak, bu seter bı-
çaıkla Saniyenin üzerine saldırmış, if

fetini her ne pahasına olursa olsun 
s· sabah refUtimb:, İstanbul ve 
~ra hukuklarının taJimatname
lerlni tcvhi.d ic;in yapılan toplantıyt 
yazarken şöyle demiş: . 

uToplantıda Ankaralı ve Istanbul
lu olarak şu boksorler bnhınmıışlar
dır: Esad Ersebük, NUSTet Meni . • 
ye, Sadri 1Uaksudi. Ali ı.-uad Baı;gıJ. 
Ta.bir Taner, Sırldılt Sami, llirş, Şev 
ket, l\J:chmed \.li. Toplantıya Ite-ktör 
Cemil Bilsel riyaset etmiştir.ı> 

BOksör olarak, sıralanan bütün b11 
zevat, malüın olduğu üzerr. profesör
dürler. Fakat bu yazıyı ikazımız ü. 
zerine okuyan bir arkadaş şunlan 
söyledi: 
«- Li.kin bence bu boksör ve pro

fesör yazılışında pek hata yok .. An
kara ve İstanbul hukuku talebele
rinin ekserisinin her sene na.kavi ol 
dutuna b:ı.kılırsa, bu profesorlerl 
peki.Hl. boksôr telikki f'deblliriz.» 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

müdafaaya karar veren genç klzla b<>
ğuşı:nağa baçlamıştır. 

Bir mi.iddet devam eden bu boğU.5-
ma esnasında namusunu müdafaaya 
muvaffak olan San~·e Ahmed Ali ta .. 
rafından bıçakla mUteaddid yerlerin -
den yaııalanmı.ştır. 

Genç kızın feryııdına koşan komşu. 
la.r zavallıyı güçlükle nzgın uşağın c
lınden kurtarabilmişlerdir. 

Sani.ye tecW.vi edllmek ilzerc NUmu
ne hastanesine kaldırılmış. Ahm~d Ali 
~·akalanarak bakkıııcla takibata baş -

ll.j 



SON PO 

1 ahmut Saim 
jlıaş tarafı 3/2 ncl sayfadadır] 
i ayağa kalkmış. Komiserler; polis
: taharri. memurları sahneye dol-
l 

İ~ memurlarından biri· ermeni 
:1 sopa Yediğini görünce: ' 

•• 
- • • , .. • : · ... ., 111 ..,.- :.. ·.~ .-. · -; ,,. )~ .... 1 • - ... 

dilebilir. Fakat hayır. Alt tamtını dbı.
leym: 

Tayyareci hemşerim h.ikt.yeslni Wti
rinee bıze sordu: 

- Bu lıfı.diseden s.:>nra Anlsya ne ol
du, bunu tahmin edebilir mlsınlz?. 

Aramız.daki bedhinlerdcn b rl, hazin 
bir eda ile, Anisya kadının bu h:i.di
seden kısa bir zaman smıra öld~nü 
söylcdL :· Bırakın; demiş; bu herif bir sa

S •vvel blzl tiya.troy:ı. koymuyordu .. 
5\da katil Yok: hırsıoı; yOk diyordu .. 
: km_ eşek sudan gelinceye kadar so. 
: Y<'suı.. bir da.ha polisin her yer.de 
•em ld : 0 uğunu adamakıllı anlasın 
; ta??? 

i Mahmud Saim Alıındağ 

ŞEYTAN 
Yazan: M. Zoşçenko Çeviren: Hasan Ali Ediz 

- Ah babacığım. ah! .. Yatmak icab 
edinee, ben yatmayayım da kimler yat. 
sın? Mana..c;tırda it>ade edecef{m diye, 
lüzumundan fazla eğ:.lip kalktım Ta
bü bundan ötürü, yoluma d evam ede
medim : işte ~urac•kta T içk!no köyU 
civarında takatten kesıldım. bütün vu
euıdmn sarrudL l!.emiklerim oynak 
yerlerinden çıktı. Işte bunun iclıı ben 
de şimdi şu çukurun kenarında yatıp 
duruyonım. Ne olu~n. şu makine ile 
beni eve kadar go~fui.i:nrsene!. 

Sakallı erkek hiç düşünmeğe lÜ'LUDl 

bı.Jmadan: 

- Olur, demi<;. Neye olmasıu. evin 
nerede? 

Blr başkası, ga.Jıha bir oğretmen, A
n!sya kadının 'DU hadiseden sonra in
kılfı.bcıla.şa.ra.k: partiye aza yazıldığını 
tahmin ettiğini oTidirdi. 

Ben ise, Anisyanın, bundan bö)le 
killseye gitmez oıdu&unu. din işlerile 
aliı.kasıru kestiğini söyledim. 

i (Arkası var) 
!~~~~~~~~~~~~:__ 
i L .... tf • Arkadaşlar, size tuhaf bir vak'a aıı. 
: U 1 Aksoyun ıatacağım!.. F\\.kat öncedf'll bana gül-
: d •• k •• memenizi rica C'derlm. Size yemın ede-: un u teftişleri rim .iti bu anla.t.acağıuı hikA.yeyi uydur-
~ rediye Reis . • madım. Fal.sen be!'.l bu kadar kuvvetli 
: Adalara . mnavını Lutfı ~Y bir he.yal sahibi de değilim. B1111a bu 
·: ırılunm gi<ier<fk: oazı tetkikler~ 1 hi.Jriı.yeyi anlatan Prokopçenk.o isminde 
1 f" 1.JŞtUT. 1 tayyareci bir hemşerimdlr. 
5 1 Aksoy, bu teftlşlerinde bil - ~nla.b>cağım w.k':ı. Anisya isminde 
; a e~?k ve francala 1şJ.erile ya_ bir köylü karısının be.şından geçmiş .. 

J. ıan ala.-ada.r olmu~ ve pişkin ek. Anisya, ibadet .i.ç~-- gittiğ"i _bir ma
: ~·karnuyan fırıncı Yani Yama- nastmllın kendi koyune dönüyormuş. 
; ~ yı dırım cezasue teçztye et _ Tabii yay~ ~ürü.yormuş. Ma.nastırdW. 
·: ır. kadının köyüne olan mesafe otuz ku-
5 1.tli.iba muvafık km sur verst kadar bir ~l'ymiş• .. i imal et.mi .e ek ve fran_ .Anis:ya. kadın. dislııl sıkrru.cı. bir so~ 
: on-O da Yen dıger bazı fırınlar lırkta cm beş verst kaıdar bir me . .cıafe 
: lr a muhtelif cezalar vern- almt'). .. fakat on aıtıncı vnste celince. 
: Mi Ak! _ kadında. takat kalmamış.. olduğu yere 
! eıea . ~Y. mutealo.ben Adnlarda_ mılıveımiş ... 
: ı~ e bahÇeJerlni ·ezmiş ·te tarh Kadının böyle birdenbire .takatten 
: 1 Yf'.niden tan .. ,_., 6 halkı t kesilivermesi sadce yorgunlukta.."l ileri • . ..... ıııe n o ur_ 
• ıç.n bur.alara b kl k geim.i:vormus Kadın manacıtırda bu-: 

1
• an ar onması · · ,__,. ...... ....,.. d. 

: .a.!8.ltadaclara . . ıundui'hı mOddetçe luauet .,..e-.--.::xım ı-
·: :Ybeliada ıh=•r vermiştir. ye fer:la eğilip k&lkmıs ki. n~hayet ba-
: arı da b r ının bozuk kı - şı dönmüs.. gooJü bu1:ınmış .. 
: rt.ir u meyanda tamir edi işte bütün t>unlar bir araya gelince. 
: kadın on beşinci ,..entten sonra bil' tek 
: B •• l aıdım bile atanuunış. İlk:ônoe yere ÇÖ-

5 U Ün limanlar melmiş .. sonra sırtüstU yere ya'mı.ş .. 
---== rs~ah edı"lecek ağzını biI karış a.çıe.rak derin derin nefes aımağ'a bı1$lamış. Anisya s:rtü.stü 
ı~ in~ka' it Vekaleti fa.allyeti en yattığı müddetçe düşünmeğe 'başlamış: 
; o.an başlıca limnnlarımızı ye - Bak seın. t,a.ka.tten kesildla !.. Ga
: ıı 1amir etm - . - liba mansstırdayk.en lilıumundan faz.. 
: ıağa k ege ve esaslı tesısat la. re·--~•ftr yaı.....ı-m. Her önüne gelen 
: arar ':ttr . ti ş· d 'ki ....., • .,.u.:»A "•"'" ·: e ba t . nlıŞ r. ım l pa,pa1JD önünde eğll~e-~ek l_fı.zımdl. 
ı: • İ ş _a I stanbul limanı olmak a•-~ da sıhhatimi düşunmek ;cab e-
: • zrnır ve 8 ,_._ 

·: nıu liman '-~msun limanlarında. derdi. 
: lTların "=!satı yapılacak ve AnisYa kadın bir çukurun kenarına. 

e-: lnba a Yla'na.şaeaklar~ rıhtunla;r uzanmıştı. sclunda T;çk:ino köyil, 58-

i 
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işl! tamir edilecektir. Veka _ 1b:nda tarla vardı. Önü ise, baştanbaşa. 
S 1i re sarfednmek üzere 3 mil- ba.Uıkllktı. 
-: ra ay1rnılitır. Ani.sya )t.adm.m en :riyade canını sı-
ı.; k84'1 şey. bataklığa yakın bir yerde, 1a-
: 'l'iiJiı f~. bancı bir köy civarında kalm~ olma-
• Kuın1ıaralann ' ı 61rur ... Düştinü:Yordn: 
i nle dok! ızı tasarruf bono- _ EYvaih, ya şımdi ben ölecek olur-

t
; t ktllnb .. :ırun~· Tasarruf bono~ · bir ba : r. ....a, tufeksi.z a!!ker gıbi- sam ne kadar fena olur: Bbyle -

a-: tak.lığın yanında aa.--ı vermek Ç\lk: gü. 
ı.; l"lnsal Ekenemi nah bir şey .. oena.ı:nhtlk her şeyi gönlı·. 

• l'e Tabi! benim t>urada öldüğümü görecek. 
} - Artırmıı. Kllrumu bunu da benim h&:Ck•mda. bir günah 

- diye kaydedecektir. Sonr.a iflıı en kötü 

taraiı şu: Ben burıwia ölecek olursam, 
ııeıen ceçen inekler, h•ttA. koyunlu bi
le geliP beni 4toklı7ıı.caıitl~. 60"lra kim 
bilir başıma daba neler &el~kl Ah 
.şimdi kendi köyüm olsa., St.ru.ikaya bir 
gidebilsem ha.yatımın vansın feda et. 
meğe hazırım. Hattiı. hayatımın yarısı 
da. J§.f %İll?. Bütün haıyatımı fedaya ha
zırım. Hayır. burada bu ya.b!IJ'lCl yerde 
bataf..tlığın civarında hiç te ölmek ]&. 

temiyonmı. 

Anlsn keıdm bunl~-ı ıı.khndan ~
çirirken birdenbire çok a.cayib, çok tu
hıı.f bir soo du:ymuş! 

Kadın: 
- Aceba bu "le ola gerek? .. 
DiYe etrafına bakınmış! Gördüğü 

şeye adeta inanmak l.stememiş. Tam 
karşısında. çukurun u~ tam.tındaki 
tarla.da kocaman bir şey bir makine 
durmakta imiş... Ev desen df'ğil, of.<>
mobil dıesen dei"til . velhaı;ıl bu gördüğü 
şey ço1t acayib bir şeymiş! 

Anisya. kadın yavaş yavaş doğrul. 
muş. Topcıığın üzerine oturmuş, ellerile 
gözlerini oğuşturırui.~ tıaslamış. Rtiya 
ııö.rtiP gönneclliinden §Uphe edıyor-

muş .. 
.Faka.t hayırı.. Bu gördüiü fl!l rüya 

l~\\\\\ 

- Strujka 'köyünde, doğru şoseden 
g~roiniz. sonra d" ı;ol::ı kıvrılırs'll?Z: 
KWün birinci izbesi Mnryanm. 1kincl. 
si Petrovnanın, üçimcü lzbesi de be. 
nımdiı'. 

Sakalla erkek: 
- PeJti, peki, denıis. bin!n bakalım .. 
Anısyayı makineye b'ndimılş. Döne-

meç yerlerde düşmesin diye de onu 
kayışlarla bağlamış. Sonra kadına dö.. 
nerek: 

- Nine. demiş, sıkl tutun! .. 
Anisya: 
- Allah senden razı olsun. dıye ce

'Vab vermiş. Yahm: !:Ole ça!>uk gitme!. 
Benim başım döner, şose yolu dUz.. 

gündür. 
Salt allı erkek t.e makineye blnmJş !.. 

Meğer bu tabminlerı.m.izden hiç blri 
doğru değilmiş!. l(.sdın anca!t: bir gün 
sonra kendine ge1eb!lmiş. Ynğenlcr!n

den, na..-;ıl olup ta -eve geld ğinl uzun 
uzun soruşturup d-:ımıuş. '\'aziyeti eğ. 
renınce, acı acı ağlamaıt ıı başlımı~. 

Meryemana tasvinnl::ı. önünde uzun 
uzun istavroz çıiı:armış. Biltnn bunlaT
dan sonra da, kend!.smin derhal yeni-

den manastıra ~'\derilmesinde lSI'&r 

etmi<,ı. 
İşte o gün Dusfuldilr An;s:va t~ 

h&.la manastuıia yaşaıruı.ktadır. 
H1..an Ali Ediz 

Sahne işleri Birdenbire ş.idrleUi bti' gül'ültü kopmuş, 
makine ileri do1!:ru fırlamış ve blrden-
bıre yerden yilkselmcğe başlamış.. A· (Baştarafı 311 del 
n.lsy&llJll yat.ına.kta old.u~u çukur. T iç. yaşta iken ra.ma~ııda sabcı.hl "yin ev
kino köyü. orman ... Falan hep aşağıda den çıkarak o akşam için Manakyan. 
kalmış... da görmediğim ~angi ayun var mere-

Anisya ilkönce bir feryad koparmış .. 
so°"' iSt.aTIOZ çll.1.rınağa da.vranmı~ ... kile duvar füi.nlannı araşhroıirnnı ve 

dei11miş!.. Oörd0A!1 ltocamuı makine 1 Faıkat elleri kayı.şlarh bağlı olduğu eğer gönnek: isbeme.d!I m b i.,. <;ey bu. 
tat'Şlbmd& duruyor, makineden <le Jrl icin bunu ya.pa.mamı'}. Ba.caklarmı kı- lunUJ"68. n8611 maazun o1duğ 'MU an. 
yan, sakallı bir adam ıniYQrmUŞ.. mıldamı.a.k istemiş.. fakat bulamamlŞ. Ia.ttım. 

Anisya kadın. adamı görür görmez Cebindeo. her va.kit beraberinde taşı- M.ehmed Raufun hangi tercemeleri 
ona ÇJlaşmaP başlamış. Köylülerin dığı illi.c şlşeEini ç1k9.-T?Da.k: istemiş .. fa. temsil edildi. La Close!re'df'S Lialas 
taJ1ala.rmı. buğd&ylannı bu allUnet ma.. kl\t cebini blllamamı5. Cebi crtadan bit.ti miydf•'"'ynsndı mıydı. bunlan bil. 
kine ile ne diYe çiğn!yor dıye söylen. yok olmuş.. miyorımı, bildiğim bir şey varsa Meh-
meğe koYulmuş. Fa.k'lt sakallı adam Btltiln Ctm.Jardan sonra Anlsya bu med Raufun son f".ıMI",anına kadar bu 
hiQbir ceva.b vermzm'~. Anh-ya kadın, maldzıenin bir cşeytnnı> olduğuna ka- tiyatro iptilı1.sıru.n <icvwn ebn~ oldu. 
adamın bu susuşundan ·oustiltUn sinir- naat getlımiş ve korkudan taş kesil- ğ'udur. 
lenmiş. Avazı çbktığı kadar hayklrma- mlş... Tem8.$& san'atına herkesten zlyade 
ğa ba!SJ.amış: Aradan üç dakika geçmeden, kadın rikıf olduiu halde t.ilrlil tt!crübele -

- Köpek oğlu köpek, ne dlye rsuısu- kendi köylerine geldiklerini farketmiş. rin<ien, teşebbı.is1erinden sonra hiç bl
yorsuıı. Köylünün tarlasını ne hakla Malklneden meydanlık bır yerde yere rln~e bir taınasa muharr•rı ınrıı • ile mu
çiğniyorsun !. Ziogino köylülerine gıdlp jnmiş. Tabll bütün ktr.T hAlkı ora~a vaffak olamadı. .ia.ttıı benim blr ro
bunu haber versem senin ananı atla- wplanmış. şaşkınlık, kab':ı:aha, alay, manımda.n, c-Perdi ve şill"ekAsıo hlkt\
t!J'la.r!. Makine ile tarlala.n çiğnemek gırla biıtıirini taklb etmiş. Kadı • yesinden bir sahne e.serı yazdı, bastır. 
hiçbir kit.abda yazılı değildir. Ne ara- nı eteğinden falan çek 'ştinneğe başla- dı, fa.kat temsil ettiremedi. 
nıp duruyorsun? Yoksa bir şey mi mışlar. J'.nİSYa ayW-darile bile kf'ndini Zaten ha.yatının hangi sahasındR 
kaybettin?. müdafaa.va liizum gönnemış. Öylece, k~ndfllne in~ah verecek bır netice 

Sa.kallı adam. AnisYaya yakls:şarak: yan ölü biT vaz;iyette makinenin !cin- mUyesser oldu ki bu sahada d~ bir tef;. 
- Evet. d~iş. ui&k bir vida dü- de oturmakta dewm etmiş. Nihayet lı"',. m!!'dan bulmuş olsun. 

şüroüm. fake.t sen ne diye bağırıp du.. akra.balan gelip onu makineden lndtr-
nıyorsun?. Ben ~1ındi kalkıp gidertm, mlş.ler. eve götürmüşler.. yatağa ya. Bu ma.kalelerde temaşa için terceme. 
mot-Orde ufak bir a.n.ıa oldu !ae bunda tumı.şl.a.r. Ka.dm yatağa uzanmış, ye. den tıaşlta bir usullln ta.vsiyeye şayan 
benım ne kabahatim var? Peki, sen mek bile :ıstememi.ş. <>lmadığı neticesine varmış olmorum: 
buraıda ne yıı.tıp duruYorsun?. * !atat nasıl ve neleri te."Ceme etmeli?. 

S~lcallı adıımID konuşnnğa başla.. Anm.va kadının tayyare 1le UÇUŞtma Bu suallerin oeviW!.n.ı bir üçüncü ve 
ma.sındıW bir terahlııt duya.o .Jrod.ı.u: &id olan hiliye bw-ada. bitiyor sonuncu makaleye bırakıyorum 

• za.w:ıe-1 - B. Z. Uşa.kh.ıil 

IXUştir. 1940 llltbe.D:arlOOa ;:,QyYt:L Ut:V- m.ışt.ır. servetin yanSJ 
ıet matba.aaında ıbastırılmı.şt?r ve Al- Nazır demiŞtir ki: • 1· d 

.. - Aba ... -.U»ti pndU<I ~. ,. ... _ y aJıudilerın e ın e 
den Lehistana. bıratnlau.kla.rılır. ıngın:eTe ını.nucına 

Lehistan için, ~imdilik na7.ari de 1 
sa. bir ba.'süba.deıme,1 -tıildisesinin s:: Almanların çıkarıl 

~rir ?Daaidr .loaret.ıerı illtrva _.. b·.,k•a• .taadaıa.lc. lçt;m.al niza.. -..ı..-~eeedir. et- mmı ve eti auretle biıWn mUletAn ,.......,., ...... g .2 (A.A.) -- D . N. B.: 

~ ~) 
tatibı h.n.ıh \1.:: Otı: 

meyea.diyet ~ refahını müda.fa t Slovalcyada servetlerini bi1dtrmeğe 
mek için yapmak mecburiy.etind~ ~l- da.vet ~ !buulnan ı88 ,95l Yahudi
duğunu -anlamaktadır Büt·· . - den 32 bını .servet:&z oltluklarmı bPya.n 

. . . · un mıllet etmişlerdir. t 
bu harbın gayesının ne olduğunu AL Slova}cya.daki Yahudi ı.erveti şöy~ 

de ~ ll. Stuntr -AoYadaki elçilik 

llliftı.r ki·~~nyaya avdetin- Alman teb\iği 
~'?<lfda. ba.lueoer.c: de-
~ ~eıı ~ [Bati tarafı 1 iael aybcl& 1 

manyanm !bu harble neler kazanaca... ölçülebilir: 
ğmı bil!i.y-0r. 8,2 milyarlıık milU servetin, 4 25 mB-

118i:erı at'ae:tnda ôephe cıva Ue S'ft!"d dan mW:ı~i oeı eyan etmated!.r 
te'l'afta t.renıere tesa .. ~ .g;den birçok ~ şa?'kmda Sovyet tmn:ın. 
~ n Onı.sk• ~uf ettıık. Diğ le:r.ini Baran Qelllber daha Eiyade da _ 

Namr söıilerini şöyle bitirmiştir: : = !~r~el~dedi~ud~~ 
Bu muazzam 'harbde zafer dahi bir mm en uy llD1l urg ' 

tr :\.nıetİ.llode <ian itibaren şark : n.~tır. 
ba etıleri 'bb.i Yapılan askerı n:. . - Dön gece_ Alman savaş tayyareleri 

lln, Sovy ft:ride bırakt.ı:ıa.r . klı~ Mosk.ovadakı iaşe tesisatına. askeı1 
tını ta~- etlerin U:r.at. . lntt - hedeflere ve YUıka.ı.1 \Tolga ıle cenubi 
ltt'tin..ı • .• :ıJe elanek\e lark ordula • Ukrunadııiti mühbn dem.lı:yolu mtina-

şef ola.n Führer Adolf Hlt.ler emrln_
1 

deki Alman kunoetleri tarafından ka. 

!i~.> old.ukJ.an :m.er_ k&l.M meraa..Ierine muva!faltiy8'ıe hü.. 
~~ ~l benııat cum etmişlerdir. 
~: ına llllllan da 1n&iı.t.ereye ıbrşı ıyapılan mücadeie-
S~~ de ~ hıwa ~UVTetteri dün gece 
rrıutttıt ~ ıha.~~etiın :&ıra&nd& ~ki İJiltoç~a sa.hfilerı açıklarında bil'i 
Yla.rı lrıa.ğa 1 !bü.kiımete &.id petrol ~ okna..!e :üzere cem'an 16 
se..,lı: atıı.ba/a!arı kapat.makta 'Ve ~ bin ~luk 1ki <iüş:na.n ticaret ~em.16ini 

e~e)i: ~J Yaı>arak daha . eş_ b~~araır:. D ğer bir ticaret gc _ 
l _ UY.ere bulu ~ilere mısı ıv: bir duşna.n devriye gemisi h&-

zanılacaktır. 

Mühim bir kafile 
f ngiltereye geldi 

Londra 2 (A.A.) - Ali: 
Atlas Ok:yanUıSu.nu gef.len .miilıim 

kafilelerden bir ta.nesi bugü.nlerde in 
gfrtereye gelml.ştir. Bıı ka!ile mühim 
miktarda sDah, münlmmat ve gıda 
maddelerini bıılm.il ..bulun.rnıı.ktadır. 

1\i ""lll'-<t JııPQn !linekt& ~d.i.11 mra ueratılmıştır. 
}'ı::tli ta, 2 (A talışiiiatı Almuı isali altuMla baluıaan fe'hirler 1 • 9\ı~·Ya ?tıahr~ıı~~) - Londı:a &ala - Berlin 2 CA.A.) - :lıfe>Skovanm &site- Maliye ve Maarif Vekil en 

nııq\~ ~İl']! r_' Ja.p0nyachn Maın. ri tebliğlerinde on gilndenberi bıeıı d". A .. raya döndüler ltıa.ttı,~. na,°k.kı Yetlı a&keri 8eTltiyat ya _ aY?J:1 meYki ~ine tesadüf ed Jımek:. ttn n 1\8 . 
-"'lla.ı-cıır nda hiçbir :nalümat al tedir. . . .• .. . [BaııJ tarafı !l incı sayfac1a] · 

'llııııııı -........:::..: - D. N. B . nın ôğr.endiiin" ıröre. butün sesi fen kolu t.aıebeieriıı<ien 16 y.a _ 
" ~ -:---O.. bu .meTkiler. bır müddettenberi Al - ş.ındaki Gün.er TOlda bir müddet gö_ ... !lıık k .man iişgall a.ltında bulunınaktadır. rüşmüş kendu>ine iltifatta bulunmuş... "' aa, ta Tas'm h&berlerinde ıt;ekra1·!anan bU "t ' 

T isiııWer. Nown""Rv, 'Nevel. smolcnllk ve ur. 
~~ •• · t Z~ir'diT. Biltiin bu yoerler, daha Vekil, haf'eket.!nden avvel gramer 

I"\ •• ~--J'8 nıaımuz aıiıalar.mda .Alaıanlar ıtara _ kongresi npörtörü Mitat Sadı.ülah 
Uijh l/ - .fmda12 ~ımiftir. Sander'e k.ite.b hazırlıkları etrafın<ia 

" • Talldlı llMıı!ıa lıı9N _, ad bazı direkttfler vermiştir. , 

t aşıngtonda bir Berlin '! C.L\.J - n. N. B: .Haber akl.ığımıza göre ıMe.a.rif ve. 

' 

1 

~. er~ek deme\: olan 'bu hayırlı al b lm • 
hadmmm u.m tes'idi sır.asında. Leh masını t e e l& . 
vatanperverlerinin bh- aulaşms:ıhk ipi- Tahran 2 <A-A-> - D. N. B. lbi)dL 

ne ilüetfiltleri ~üyor. FUvaki ajans r.tyor: . . • 
bUerlerinin Londnı.claa getinUkleri Ta.br&Ddaki ıngiliz elçlsi Iranda bu 
pıalıjıımata «(;re mülteci ı.iikiunet.ln .Ha ı nan .AiıDa.ıılaZ'ıD menıle.tet.ten çı • 
riôye Namn ol-..a memlekf'~ia ilWi- ~ımaıal"lllı taleb eden bir notayı 
sından e-nel. de hlr Jıaırll zaman ~ İran haJ'iciYe ınezantbıe tevdi eyle _ 
makamı Cal elmif olaD Ba.l' ~I :nbı t• 
ve diğer iki nasır arlı:adalJUllD istila e&- mil ır. 

()h.L b ld .aı Temm.md.a f&I""k ceı>hıeBlndeki lulleti talim terbi '· . ...._n yapı 1 Alman orduı.nmn ibare"tir.tına "•tirak ve ye neyeti önü -v~ ..... ıııDldeıki !ı.a.Ua ~rada ıbir toplan-
~ ~n - . eden Alman ha.va 'kuvvetlen yeniden tı yaparak okulların açılma ve ik _ 
~it~- eıçİı>i 2 <A.AJ - iDgilc bü- diişnuı.n teoemaWerine. yürüyüş ha- mal ~ güıılerilli ~it e _ 
~~i ~ ~ C~ Ha.lifa.U, ATll&tra.lJK& .1iDde bahınan mlial'a, to.P :mevzile _ cieeektir. 
~~Un :a ey ~ oentihi :A.:l'rı'D el- .rine, deıJıiıl70lu hatlarına •e kam - Diğer ta.raftan 'gl'ame~ ve ecığraf-
~~ l'l M ıl'leıfik Amerika. b.aricl,e ycata.r.a. hiiıeum el:ılMflerdir. ya. kitablan haaırlrkla.rma da devam 
~~ tlttaıu · ~unıner Wel:las'le U - Ştııad&,e ıtcadar aJ.ınan ve henüz ta-- edilmektedir. ' 
~~<iit. ~ hakkında .gıi:ir:if- ma:ı'!lıaumamı.ş bulunan rakamlara : 

•lYt ~eüe ,.-;re, .tl T~da Alınan hava kuv y • ki 
ti ~~ış Ol ll aoora ~laııgya iftı.-~ faCk cephMindekine işti- 801 ÇI 1 

~~&o/J~ 
&fü&~n~ 
&I!:ıA~~A~ 

~ ~eıeıe ~n ıae.at, g:ı.ae5eciiere ban :r&it ~en ha.va kunetlıerimiz dilşma- Tü.rkiyıonin en mühim eseri 
t~t ~n ı:_ın .teim edild~;ni :söy - uın ?O talık. »4 kamyon. 2 zırhlı tren De"" o 1 

~~ ltot· itina. eylemişle!'dır iMU- 2 oeıJ):ınne treni, bir ~ya tren'., 3 lo. gişen ünya ,, 
~~m bahassa Ja.pon - 1 komot if, 35 hava da.fi bataryası ve 

e a~ a .aoğru ~·ayılmak b_ 1 3ı !hava a.an ;qpunn tuhoo etmiş - A . . uamdı" Başar 
ettl.it-. adar olduğuna i~et et - ıerdir. rl• 

t'··· Maear &ebl'ği 8 
D ' ''••., = t ..... Budapeşte 2 <A.A.J - M acar Ordıı-

~ it l\gi)i:·::···~·~;~~~·;~··::. la~:=:ı~=~bl:~ın son 
• !"tası esn~ında Bu n ehri boyunca 

' ıı l>osta : , lıt lı~ » ırmı ingilj:ıce 4.ers- : cer.eyan eden muharclJelere nıuvaffa _ 
'c::".'t '1na Salı 'Ye Ou~ giulfıri E kiyetle .iştirak eı:ııııi~erdir. l>iotöı'lU 

l ' .. ~. ~e.o klir. 'Okuynculanm.ıa .E cü.zUt.a:mlarımız adedçe 'faik olan ve 
'\ - • ıq nnud.ane 'bir surette dc;,; tişen Sovyet 

'••,,, : kuvveUetine ~· zayıa.t -..erdİ.lllnifler • 
'•••••••••• J A! ••••••••••••••••••• .. ••••*' UJ.r. 

... 

Haıibler ve 1htila.llcr _ ilta.pl
t alizmln do uııu ve batışı _ 
Yen i dünya ntzamır;ı:ı nna 
:ımmspler. 

istanbulda. Ankara caddesinde 
ÖniversUc, 3eyC1ğ1.unda Uaşet, 
1'nkarada Akba 1..-'itabedc:rinde sa
tılır. 

- Fiatl : 8'0 kurnş -



Bir /tadın yeni doiurtJuğa 
yavrusunu elleri ile boğaralr 

· toprağa gömdii 

Haberleri 
lzmirde yeni incir ve Bartın da 

Dört haydııd bir olup bir 
ihtiyarı öldürdüler mahsulü •• •• uzum 

•Son Po~a. nm tefrikası: 76 

:KocAll(usuf 
Adalının kafası kızmıştı 

Haknişmit, Adalıyı bır taraftan ka- Ortada güreş dwmuş Mö.vö P11d 
Bartın (Hususi) _ Geçen Pe.rşem- pı;p yenmek için fırsat buldukça bil- le .Adalı mUnaJcaşa ectıyorlardı. 

t•ıırn ediyordu. Halaılşmit'in e&nma m.Ir.ıuet.ti. BuJ Kızı.Jca.hamaan CRwıual> - Burada be paba.llı, Kara.evli Ger.iş köyünde Fakat; Adalı k.!Ildini koruYordu. dan b~ade dlnleuıyordu. 
evvelki guıı ook leci bil' cinal"&t omuş İzmir . AılUiiltıc::wta :hmiı- tyııınsma getirilip bir kız kaQırm.a teşebbüsü ve iki öL Bir aralık, Rw pehlivanı nas.ı.Jsa A !.!&~ PJıver; Adalının hiddetıend1 

(Bum!t) - Bu .senııti kuru p .. ._._dir dürme vak'ası olmuştur. dalıya bir "--raz taktı. Adalı çaprazı ıoı..:-• ""'"''~ mül .. yemetle m··'-a~..ı tur. .. .. · · kotteierl bat:lcnda aa.bfa Çl)ta.rılaea.tı 80ylenme ... '"" . ,,...... &IU4 ,._ .... ..,.. .. ..... vv 
Yenioe mahallesinde oturmak.ta O- ıı.zum le ıncır re Ta.hmjn_ VZ.İATI i.şi O sıab&h, dört baydud, 75 yaşları yer yeı:nez hasmın zorunu kınnak için ettı: 

lan Arab Ali isminde birinin kanst, kısaca. mUim'mt ve~~· UBVE TE da Satı.lmış Çatar adında bir köylü. derhal bir iç çengeli attı ve çengel! Yi- _ Aman aslanım be, şimdi bunıl 
A:yşe geoenJerde bır çoouk doturmuş. Iere ~ bu .sene kuru ttmm re~- İmıir halkının iti aylık 11.ttyaıcı nün eYıne taarruz ederek genç kızını yen Hakni6mit olduğu gibi sırt a.şağ1 sı.raısı mı? Devam et gU.reşe blkiiti 
fakat nedense ou çoeuğa karşı hi~'& 46Ji0 btn ton kadaı'dır. Mabaulun igln teni edilecek 75'2 çuval kahve • kaldırmak ı.stemi'şlerdir. İhtiyar, hay~ mindere düştü. . gjbi, kaptırma. kendini eleneelerine d 
muhabbet 0har ~. Kadın ka sergile!de blınulduğu sırala.rd& te.~ Din se.tll} fi:a.tı, 1'1at mürakaıbe lromis_ dud:la.ra mı.ıltavemet edınce, caniler Adalı, alafranga ,ureşi unutmWJ, a. vam et. Çü.Dkü; bu heri! azı.lı bir pel fasında.ld bir fikri sabitle evvelki gttn bir Ul.2la <ıtrnadıtı takdirde blı seneki J'OlllURea kilo bafUla. 231,5 kuruş ola.. tü.telcle ihti an. öldürüp kaçmışlardır. laturka oyun .ya.pımıştı. Yere d1lşen liv&ndır. 
ıructik yavru.sunu ellerile boğmuş . ve i.iziim. ve lncl.r remotteteri yukarıda.ki 1'K ~ elunmuttur. Maliyet !iatı B dört ~ dııd De k kazası- hasmının lkstline ;ulla.na.rak yenmeğe Mösyö Piyer, güreşe başlamadan ~ gizlice brr torba.ya koyarak: bahçıesine mWcta.rla.rdan aşıa.iı d~ gibi u Y un, . v~ . çalışzyordu. 

.. (l.ştür Fak&t k&dının bu cina:ve- . . f kali:ııde efls la... JH,6 ~r. 8a.tış yapacak bak - na. bağlı Çaycuma nah.iye&nın Kızıl- Arbltr mütemadiyen acı acı dUdilk vıe:l., bu Hl.nan Adalıya söylemdcten çt fı:":.'0,.n · • ., '""""" d"hal ,..°".,., "°' ""-""'11 ...:...,"! ,..,,. n .,.,: ve kallan yilode 8 kh nı.ve e<l.llmi>fü. bel köyünden Tabfr oğlu Mehmed ,. çaloyo• ve eli ııo Ad•lcyı ha=ınuı ü- ~-~ebBilirdi~lk:i;? ne olur olmaa Ad,. 
haberdar etmıŞ, mahalli memurlar caktır. Inıeir u, 

8 Talmıelerin tireden zarar etmeme_ kardeşi Isına.il Kart oğullarından Os_ zerinden ayırmağ:a ıı.avaşıyordu. . & ... _....., 

eve gelerek bahQede araştırma ya.pmı.'1 lodo6, bezan sııea.lt poyrudan oo,ıa_ leri için kac Disbetleri yüzde 25 tesblt man ve Mehmed o~lu Yunus adında- Adah, gözleri kararmış, yen~ van- Güreş bir.kaç da.~ika teehhurden sP 
ıar ve masum yavru göm.üldüiil yerden mr. Mahs~ mmtaka.suıd&n. aı:~~ olunmtJ,ftur. Öğütülmüş kahveler, ki şahıslar olduğu anla.ljılmıştır. yete gelen Rusun bir an evvel işini ta- r&; te'k:rar baş.l&maic la~ımııelirken, ıU 
"ikarılmıştır. . haberie~ eore bu sene meTiıllll 150 gramlık pai:etıer halinde •halis İşin a.sıı g&ribi şudur: Bu dört hay- ma.mlama.ya. gay!'~ edıyordu. ri heyet.inin ve Halmişmı~'ıD itırazlf Katıl ana yakalanarak adlıyeye Te • mahsulunün hotlandığt şeki.lde geç_ lraAn-

1 
.. - b' 

1 
p Arbıtrın dildugu para. etmedi. rile durdu. 

rılmiştir. Cinayetin sebebi hen\lz ma- mi.ştir. ÜZüın mahsulü de gene mev- kahve> kaydı altında ~ kuruştan dud ... ._...1arlten, yo da uçu ır o: Flakat; Haknişmıt mükemmel bir HaJd.nşı:n.it; şöyle itıra.z edcyııordu: 
lfım değildir. Sim icabı iri taneli, sarı renkte, çok satılacak, bilı8.istisna. her o.ileye 250 a~kadaşla.n Yunusu da ağı.r sure.~ köprü kurmuş, Adalıya. karşı koyu,. _ Ben hasmımı aldığım çapre.zlat 

1 t.ıi ve giizel<W' İncir mahsulünün gramdan fazla. kahve -Yerllmiy~k- ya.ra.ıamı.şlardır. Yunus sonradan ° ~ yordu. la yeneceld.im; ltendını matlüoıyett6 
Bigadiç belediyesinin ezze wtıos tarihi~ ··zümiin de 25 ttr. • m~ür. Yunusla diğer üç haydud Ha.kem heyeti .ı.yağ.l kalkınış ba.ğırı. kurt.a.rmak içm ..ı.la.turk:a oyllil yapil l l 20 Ai • u arasında da. eski bir kadın meselesi yordu. Tiyatronun havası bozulrnu.stu. ve ma.ğJübiyeıt.ten kurtuldu. Bmaen• 

ça tfma arı olduğu tesbit edll.miştir. IAkln. müıslümanlar eı çuımrak Ad&- leyh; hasmım bu oyunu k.as<!en yu.P 
Bigadiç (HuSu'!ıiı - Na.hiıye ınüdii Oimetokada fenni bir Manisa valisinin Üç bayıdud yakal.e.nmış ve adliyeye lıyı alkışlıYorlardı. . tığı için dıS.kali!'1Ye edilerek galib <) 

=~~.;ı;,~:,r.~,"!';'~;~e :;;::.:: mandıra yaptırıldı Akhisardaki tetkikleri ıe.ı.m e<111m;şıeı-•ır. 1,,,~ı:O:!'"=',~~= ":!;:; ::.w• u• ·-'i!rid"' ..... '"' 
e>lnuya başhya.1 belediye gıda m:ıd Oim(to~a (Hususi> -- Pete~i na. Akhisar 31 (iHususi) - Vali Faile Aksaray Halkeoinde faaliyet Mösyö Pi.yer ringe çağınlmarbıştı .. tri . 1 1ş bü:Yümilştü. Maama!ih; daha ıO deler

·, .""tan bür.\ın esna.!ı muayene lg b"l'>lı Hatta.; Adalı bir aralık ı yı e 
1 

h • ...+· k arını verm~ı~tt. ..... 'li""Je~inın merkezi olan B aya - I'Ül'eJ yanında jandarma alay komu- Ak.saray (Hususi> _ Aksaray Halk "-üştü r e.,..,..,ı ar ............ 
ye tabi tutmuş ve kendilerini Balıke ile lterek yere düşuıuı . Mısırlı, H.i.ndli, ca.valı seyıroıler jf 
. hi.ıkiı:met tabibine m~enP. ettı Dimetok.a köy.iinde muhta.1." Mustafa_~· .nafıa, sıhhat ve emnyiet m~ ev, gençleri evvello gece. orta~kul sa_ Mösyö Pi.yer, ringe atıldı. Adalının a.nlad~ clıhetle Adalıya taraftar o sır .ı.. • verml!lt T ....,....•'le fenni ve çok elverişli durleri Olduğu halde bln'aya gelmıŞ !onlarında muvaffak bır mu.samere yanı.na giderek bağırdı: la.r-'- ""azl""l "llı.:t·A-. kadar batırıyot rcrek bırer Slhh'l.t ,,..arnesı ._ ı 111n g_,,.~~ı be'""d d t..- . • .._ '-! . b k? - .... - ., "6• 

• >hl&! edecek · ı.rılmış kö R; ıye e memlea.ct lşieı:ı.n.ı ı.et .. k verm..şler ve gençlerimiz bu musame_ - Adalı, ne ya.pıyorsun ıra 
Pazar yerinde :nhhatı a satanların bir man<iıra bması. ".8'~ •. 'i ptm.iş, sonra Jl<>lla.rı gözden geçi.mı~ rey' ba.şarmışlardılr. (Erkek kukla> Adalı, Piyerin bu türkçe hitabına ı:ıUatemleke mü:sliımanlannın ingıllzt" 
bozuk sebze ve me>; adere ed''e sandığına ıelır temını .çin 400 ııraya ve akşam üzeri Manisa.ya gitm~tir. lsı:nini taşıyan piyes teın&I edilmiş, karşı birdenbire oyununu boşaltarak: bağırmaları Jüri heyeti. iuıerl.Ilde tflilS 
sebze ve meyvai~rı mus ı. . kiraya vert1m.i.ştir. Burada çok nefis Halk:evi bandosu bu müsamereye i~ - Ne var Mösyö Piyer be? yapmıştı. 
rek imha edilmtıo)r. • __ ,_ latiyer koyun peynirleri yaptlmakta, İstan - Dimelolta.da reft.m oe tirak ettiği gibi saızla milli havalar - Ne olacak, şaşkı.nlıkla ne yaptı. Mösyö Pi.yer de; Jüri heyetine gıelt 

Domatesi 20 !<•ır\1.'ia .saw.ı..-. . . . L-•k tını bilııniyor musun? rek Adalının bu ayunu ka.sden yapqı• 
bir bahçıvan hakkında da taıo:!batalbu.l buzhanesıne sevke<iil.mektedır RUTl :alür da çalm~ır. ~ . - Ne yaptık usta be? dığmı, bu güreşe alışkın bir pehlıvıJI 

lanmıştır. Biı kaç sen~nbPri yap •• • Dimetoka (Hususı) - Bi~aya bağlı Halkevım.1.2 :ı açtıgı dıspansar her _ Ne yapacaksın? Herifin çaprazı- olmadığı cihetle yanlışlıkla ve acelef ~ depolam ;Mveten ö< büyük BayınJırJa •ıtma mücaJeluı ı:ı;metoka nahiye m.,ke'1nde ıı A.. cuma,ıe.ı günü faal;ye"ne devom na '""" iç "°'"l tak'P "" aşa~ı ye.. gel- kıı.•"'"" olarak sclıveıı ,..t~ 
t ;

11 

ile bir çe.şm.e yaptırılma.lL imıir. <Huswıll - Bu s.ene, Baym. ğu.stos Pa7.artes1 günü ilkmekteb bi- etmekte olup şimdıye kadar 50? d:n re vurdun, ~ de yenmcğe çalışı- nı iddia ediyo.rdu. 
su eposu dırda stvri&n6k ve sıtma ile sıkı bir nasında öğretmen karik:at.ür\.~t Besim fazla hasta muayene ve tedavı edil- yorsun?.. Nl.h&şet; jüri bir dakikalık mü.zalef tadır mücadele yapılma.lctadır. BirQOk ufa.i< tarafından bir resim ve karikatür m\ştir. - E? Yenmiyecek miyiz be! reden sonra; kararını verdi: 

lafe Ma•·J~u·· ;;.n ve btiYük ~a.klıJ;tlar kurutulmuş ve sergisi açılacak ve bir~ nerıs eser. Bu faaliyet cümlesinden olmak ü- Adalı, e kadar şa.ş.ı..rmıştı ki; daha - Türk pehlivanı, ıı.lafTnaga gureı 
lzmirde "" o- Bayındır büyük oır derdden kurtar•l- ler te .. nir edilecektir. zere Aksarava. a.skeri muayene için hıl.IA alafranga gür~ yaptığının far- hayatında daha. ilk ~!ara~ yapmak ku ld ?'' kında değildi. Kolny değil, karşısında kitablileşmış olan ıti 

. ~ u kA- mışbr. ıer için on bin miikellef çall.!J- Bu münasebetle hallroda.sı heyeti•gelmlş bulunan göz ~.üt:h.~ısı Dr'. dünyanın en zorlu pehlivanl~nn.da!l ~~~ı~~esi ha.rlcınde oıar-' ızın,, Cli""'-'•I ~- Tica••t Ve ";' ı. Dıte' mm,..•lanfa bulunan tanıhndan da muh.tta re•oen he• yuzbruıı AziZ bi' ;kl gununu Halkev. bid van!>. M°"ö Pim, oskl b< kuN. h"""""' alatınka oyun yootıt• an'! 
Ie!'.i Izınıl'dC iaşe mudurluğu ~~rmu; :: ~ betakllklsrın kurutulması nevi mahsul ve elişleri ve hayvanat ha..<;talarına hasrctmi.q ve bu fırsat_ eski bir pehlivan olduğu için derhal şılmıştı.r. İşte bir itasıa olmadığı clhııı< 
tur. Tıearet odası umumi k.Mıbi Tu - için de icab eden tocibı.er almmı:;tır. için de ayrıca bir meşher tertib edL tan istifade ~den 100 e yakın vatan_ Adalının şa.ıJkınlığmın farkına vardı ve: le gt1reşin devam etmesine kare.r veril 
gud Turkoğ1u müduriyett v~k&leten sıtma hastalığına mti~lfl ola.o va- lecek ve dört gün -dühullyesiz.- halka daşın goo hastalıkları tesbit edilerek - Oğlum; güreş belden yukarı de- mlşt:lr. Yalnız: ça.prıı.z OYunUD tekrt 
idare edecelctlr. Teşkılilt evvela kahve tanda.şl.ara cem'an ::;ı kilo meccanen gö.sterlleceıcttr. ted.a.vııleri tenun oduıilılllu~tur. Halk tıı mi? Sen ne ya.pıyorsun? Rus pehliva.nına verilerek güreşe baf k g

un kadar ,_......... B on iki kilo 11 t· b" Ade.lı işi anlamı.ştı Fakat; ala!ran- cd tevzii lş.ııi ele aiıruş ve.' 
1 

• _ kinin dağıtı~..... unun . • Bu sergilerin açılışının üçüncü gü evimizin .her sahadaki faa ye ı, .ı- • • f t etmişti ki· ıanm.asını emr er. ı,ı 
tevziata. ba.şlıyncakt.ır. Izmır fıat mu.. sunu Kı.zılay, 7 ldl06UI1U ~el::ly~ t~e n11 bir de pehlivan güre~i ya.pılarak hassa başkan Alı Gürünün büyük bir ga güreşe o kad~r ne ~e ' Tiyatro seyircileri, Jüri heyetlnın 
rakabe ~kll!ı.tı da btr şef V4! do~ iki !tl!osunu da Halıtevi tem~tı:1 :u:: nahiyenin ıne,}hur Çmarlık mevk:lin~ !eragatıa devam eden yorulmak bil-\ daya.n~~ev~.:!~.n~ı~ kefere ırtıreşi 'kararını heı> birden alkışla.mışludı. 
kontrolörle ay b~ında ~a.k:vı~ edıMı- de~~ =~~e n de müsabakalara icra. edilecekt~r. mez mesaisi şayanı şükrandır. ~midir nedir? Kan güreşi bel (Ark.ası nr) 
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IBDDIJDllDD ıunn sırerı 

Rus başkumandanının 
gözyaşları 

YaHn: /la.an Ali Edis 
- U - ı alay alay bizim arkamızdan ceknete 

- Pet1. demiş, madem.ki bir meydan başladılar. Bu, artık bir ordwıun sefe. 
hu-bınln verJlmooıne tarafta.rsınız. o ri olmıı.lttan çıkmış, bütün bir milleUn 
takdirde Qle bir hM'bln kazanıtaca- yer değ~tirmesi hali.nı almıştı.11 
tını da teke!fül ediyor muswıuz?. Mosltova.daıltl '.idareci makamlara ııe-

Beınniesecı hiç düşUnm.ete bile lüzum len h&b&lere naı.aran Pilı toplanlısın-
ıormeden: da üç nolı::tai nazar ileri silrülmU.Ştür. 

- in&an aklını lt&ÇU'mlıdan bu sua- Bunlaroan biri, y.mi bir meydan harbi 
le mumet blr cevab vermez. demli!. vennek suretııe Mosltovayı kurtamıa.. 

Gene bu mekt.ubdan ötrendltımiııe ıa tefebbüs elmelı:: hususwıda Bennig. 
nau.ran, K:utwıof bu toplantıda: sen tarafından U ri -11-nı i 

- SiZ Moakovad.an rlc'ati istemiyor e ...... en nokta na-
Ye bundan korkuYonıunu.z!. Halbuki za:rdır. 
ben bu harelı:eti bir zaruret olarak te- Bartla.y, eısu itibarile Kutuzofun 
Wdd edl'fOrlllll. Çünkü bu hareket or. fikrini müdafaa etmekle beraber, ric'at 
dlllllUZU kurtarac&lı::tır. Napolyon, he.. edileoelt istikamet. hakkında ayn bir 
nüz keodi8ini dW'dura.madıtı11tız OOf- no'ldal nazar serdetnıiştlr. Baıt:lay 
tun bir seldir. Mosltova bu seli emecek Rus ordularının Vladlmlr şehri iju!'i. 
olan bl.r sünger vazifesini ı-örecelı:tir. ne çekilmelerini Lekli! etmı.ııtl. DiAer 

Kutusof. trünlliı mü~ala kısmını b-.ı. generaller ise, Na.polyon ordusu
ldmııııe ile kon~lı::sıztn geçirdi, At- ntm Petenıburg üzerine yUrtımesine • 
şama. geceyi geçırmelı: Uzere konakla. mAni olmalı: için, Tver şehri istllı::ame
dıtı ltöylil evine gelince. hıc; uyumadı. tinde çekilmek telcllftnde bulunmWJ
Geoenin devamınca, onım b irkaç defa !ardır. 
ağladığını ~ttner. Kutwıof, ı.se bu tekliflerin hiç blrlnl 

Ktrt.uzolu mUtee&str eden nokta, sa- kabul ebmeml.ş. şimal istikameti yerine 
deoe ordu içinde, Moslı:ovanın terlı:l i- KaluJ yolunu seçmişti. Kutuzof kara. 
şinde :ıteDdısıne müWıeret edecek ltuv- rını bildirir blldlrmcs. rlc'nt emrini de 
vet.lı şalısıyet.lerin bulu.ruaayışı keyfi.. venn~ir. Bu emre istinaden Rus or. 
yeti değildi. Onun asıl canını sıkan dularına M~va caddelerimten geçe. 
Yermok>fun hareketi olmuştu. Yemıo- rek Kolşnva Jı:a.pısından çıkmaları blJ. 
lo(. Filı toplantı.sından bir iki saat ön- dirilml.etir. 
ce. Moskovanın hart>siz bırakılmasının 
en şiddetli taraltarlanndan b iri idi. 14 Eylfil sabahından itibaren, Rus 
Halıbukl içtima esnasındt. tamamen otduıBU, bıtmez ınkemnez bir sel halin. 
ak.si bir noktai tıM.ar müdafaa ederek de Mookova sokaklarından akıp geç. 
Benntgsenin tarafını iltizam etnışitl. mete başlamıştır. 

VakıA. Barka!y d~ .Mooltovanın terkL- Şafakla beraber, Rus ordusunun ilk 
ne taraftar görOnmUş, ve Kuturofun kolonlan b;rbirl aruınca Moskova şeh
!ıkrini müdafaa etmişti. Fa.kat Bark- rlne g!rmem~ğe , ve Arba.t caddeslle Ar
laym bu taraftarlığı mtımet olmaktan bat ooıddesine muvazi dl~er caddeler. 
ziyade menfı bir dUşüncenln mahsulU den yürüyerek .şehrin cenubu şarki ıs. 
ldı Yani Barltlay. efkarı umunılycnln tlkamettne geçme~e başlamışlardır. 
kötü ve yanlı.ş telAkld ettliti bir kare. Şahlroen henUz çıkmamış veyahud 
kete Kutuzofu teşvik etmekle, ona ha. hE!nüz çmnailc tm\tlnını bulamam~ 
talı bir iş gördtınnek ve onu da, ken. 
disl gibi gözden düşürmek maksadını M061cova ahalislnln bir kısmı, sokak 
taldb ebmlşti. kenarlarına birikerek. Urkelı:: ürkek, 

SOnra. iil8&ll lı:arakterıni çok iyi bl- Rus askerlerinin geçişQıl 6eyredfyor. 
len KutUtDOf. sa.rayda, baş dilşmanı itrdı. ASketler, blrbirlerile konuşmak
<Car AJek.Salldr> neııclinde kendisini 81Zlll, başlan eiilc ve mahzun bir halde 
mudafaa edecek tek bir insanın çtk- yilr(lYorlardı . Bu askerlerden bazılan-
m.aıyacuını da oc1k lyı biliyordu. nın atladıltlan blle götiilU,.ordu. 

Falı::at Kutu.zorun en buyülc dilşman- Ric'at etmekte olan Rus ordusunun 
laTı bile, ODllll l)Öyle blr kararı, eah8t ııon daltUntWerl Moıılcovadan çıkarken , 
mü1Mıo.zalarla verd.iAiıll a!;iylıyem~ Rus orduııunyn dUmdar kuvvetlerine 
terdi. kumanda eden general Mlloro.dov~ 

Kuturotwı yakınları. ihtiyar mare. Fra~ız ordusuna mensub süvari bir
şalin gözyaşlannı. Moskovanın terkin. ilklerinin MoskovaY& girmekte old uk. 
den müt.evellid duyduğu acıya ve tees- ıarını ha'ber aldı. 
süre atfet.mektedirler. ~~nra, _gene et- Mlloradoviç, Rus ordusu kuv.ayi kill
rafındakller, Moskov ıçın dokUlen bu !iye.sinin scllmetle r lc'atini temin için. 
gözyaşlarının. brraz da Rusyanın ınu- Fr nsız süvarilerini Xıskova kapıla-
kadderatı l{ıin döic.tilınUş gözyaşları ol- a 
duiunu da düşünUyorlaMı. Cilnkü Ku- rında dört saatten fazla meşgul ettt. 
tuzofun. ıMoekova demek. btitiln RusYa Bu zaman zarfında Rus ordusu, ruth
demdk detiJdlr!. ~teri ynnında, bir meooizce çekilmek tm'lcAnla.Tını bula-
ba'Şka yerde eöylenmi1J:· bildi. 

cMoslcovanın elden gidişi, bütün Bu vaelyet. yUz binlerce Mn.skovalı-
R\IBYanın elden gldış\ne m~vidln nın şehri tolaylıklo. terkctmelerine de 
SÖ'Zlerını de ha.tırlıyorlard1. lmkln verdi. 

Bu eırada. Moskova garnizonuna 
men5tm iki ta.burun , imlf'rlnde bir 
bando olduğu hald'?, şehri terkettlği 
görilldU. Bando llSkert m11rşlar çalıyor, 
a.s'ker de ayaklarile bu marşa temPo 
tutuyordu. 

Kutuzof, Moskova mtl.lmandanı ve 
Mos'kova wnum vallsi ~pçinc yaz
dığl 30 AğuStı06 1812 tarihli bir mek
tubunda: 

« ... Kanaatimce Moskovanın elden 
gibınCGl. bütün Rusyanın elden gll.me
sıne müısavldlrı> dcnı!şti. 
~te şımdı Kutuzor. i:>Utün bunları 

aklından ~eclrtyor ve t.abıatlle derin 
bir teessüre kapılıyordu. 

Bunu gören general Miloro.dovlç, fe
na- halde sinirlendi: ve Moskova ı.!Rml
zonu kumandanı general Rozlnl yanı~ 
na caıtırtarak: 

- Bu ne edooslzllktlr? diye çıkıştı. 
(Arka5ı 'r&r) 

Fevkalade iyi l>lr kumandan olan, 
yurdunu her şeyden fazla seven ihti
yar mareşal. Rnsyanın mukadderat~ 
bahis nıevzuu olduğu bir sırada en aAır 
mes'ulıyeti tek başına yüklenmEkten c yeni neşriyat ' ç&lnmemlş. ve sonradan cereyc.n eden ıı,,, ________ _;;;... ____ .J_. 
ihl.dl6elerle sabit okluğu üzere. hiç SÖNEN ı ıK - Tanınmış İngiliz 
şüııhe Yok ki en isabetli bir kararı d K'pl' ı vermiştir. Fakat bu karar Kutuzofıı. muhanirlerinden Rudydr ' ıng n 
b irQOk ıztırablar çektirmiş. onıı. pek pa- en me.;hur ıb!r eseridir. 
halıya malolınuştur. Remzi Kitabevinin t;tiz •bir itina ile 

13 EYlCUde, hava k anrken bütün neşretmekte olduğu o: Dünya m~har
Rus ordusu Moskovanın terki karann. rlrlerlnden tercümeler scrısi» nın 49 

dan J1aberoar olmuştu. Bunu orduya, k"tabını teşkil etmektedir. Sa • 
Fili toplantısında hazır bulunan gene- ~~C: ~Y tarafından güzel bir ~er
raller re.mıen tebliğ ebmişlerdi. Bu ha- cüme üe dilimize çevrilınlştir. Fıatı 
ber. orduda bUyUk blr teessür uyan-
dırdı . , ('50l kuruştUT. 

çunkil ordunun gerek zab.tan, ge- =::.:__-=-~~-:?~-:.;;-;:-;:-;:--:,.-_ -_-... --------------=-=-)~-
reikSe efrsd kadrosu. bilhassa. Kutu1.o. ( TIYATROLA~ 
tun sözler in e ıstinaden. Mosltovanın _ _ 
milds.faa edileceğine da ir o kadar kuv
vetlı bir iman besliyorlardı ki. ~osko
vanın harıbslz terkedileceğln~ dnır ohm 
bu yeni ha.her. onlar iç\n pek bcklenll
mlyen blr şey olmuştu. 

HAdiseyi gör.teri!<? görmllş oll\~ RUS 
generallerinden Meseroski, bakınız bu 
teessUrü nasıl anlatıyor : 

RAŞlD UIZA TiYA.TROSU 
Bu akşam Baku·köy Mlltiyadide 

- Bır Aşık Uzım - Komedi 3 per. 
Halide P.şkin temsllle.re 1'tlrak 

etmektedir. 

VEDAD ÜRFİ 
Yaz wnısilleri 

Bu akşam Beylerbe~nde • 
BİR ooKTORlTN V AZi:FESI 

Büyük piyas 3 perde 

Zayi: tranın tstanbul Eaşlconsolos -
luğundan a.Jmı.s oırtuğum 3265 sayılı 
hüviyet ctm:ıMımı zayi etıtim . YoolsL 
ni alacatundan eskisinin 1ıilkmil yok 
tur. • Gaffar lun Fatma Zehra 

ıYaverlm Sınde! l\ro,kovımın harb
slz teslim edileceğine dair Kut~fun 
emrini getirdıti zaman. dimağlarımız 
bir an için l.şlenıez o•du. Askerin k imi 
atlıyor. ldmi elbiselerini yırtıyordu. 

Zab!Uerin çotu Moskovanın sukutun
dan 800ra orduda tını.met etmek tste
medlklerinı söy\lycrek, Uniformalannı 

söküp atıyorlardı. Oeneral Borozdin. 
bu ihanetkt.T emri dikkatle okuduktan 
sonra. yerinden xımıldamamata karar 
verdi. General Dohturof gelto te onu ....................... ... ............... .......... . 

det1$tArlnceye kadar. hakikaten de ye. Son P-. Ma&baaa: 
rint teıttetmedi. Şafakla beraber Mos.. 
tavaya gelm1$tl1t VulYeti hentız öt- 11-.rl:va& Müdiri: Seltftı Ragıp Em-o 
renmemi.s butunan Moııltovalılar. bizi •Auhu.a.t· 8 D ......... 
1ttr turtaınr.ı olarak Itarşdadılar. Palı:at .,. ______ • · - l:MllO 

onlM A. arem Ul)AKLIGD. 

P ERDE 
ve 

SAH NE 
"'ıktı 

Bu sayıda Muhsin ErtuÇul, 
Selim Nüshet, Hikmet Feridun 
Es. İ. Galib Arcan, Vasfi Rıza, 
Fruza.n Cemali ve macuf doktor 
M. in yazıla.rile Otrçok resimler 
vardı.r. 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ağrıları dindirir! 
ROMA11ZMA, BAŞ, DİŞ, StNlR ve BEL ainlarile soiukalıınlığuı · 
dan ileri gelen vucud KlRIKLIGl, NEZLE ve GRlP butalıklatl 
DERMAN katelerile derhal geçer, icabında ,ünde 1-3 lcqe alınltı 

her ecza.hanede b ulunur. 

Devlet lşla lma Umum 
llAnl arı ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 10'ô.ööô:ôöo Türk Lirası 1 

Denizyoll arı 
Mudurıuaıı 

Yürükali Plaj ve Adalar • Anadolu 
zikzak seferleri 

. Şube ve aJe.na adedi: ! 66 
7.lraı Ye Ueari ber nen Maka muameleleri 

Zlraat Bankasında kunıbaralt ~ ihbarsız tıasarruf heaablarındi\ en 
az 50 lirası bulunanlara senroe 4 de-ta çeldlecek kura ile aşaiııdakl 
pline. göre ikramiye dagıtılacak'tır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Liraı 
4 ., 500 ,. 2.000 n 
4 n 250 ,. t ,000 u 

40 ,, 100 )) 4,000 )) 
t 00 ,, 50 ,, 5,000 ,, 
120 ,, 40 u 4,800 1) 

160 >> 20 n 3,200 n 
DlkkM: Hesabl~rındakl p:ıratar bir sene içinde 50 lire.dan aşpfı 

düşmiyenlere ikramiye çıllctığı takdırde % 20 fa.ztasıle verııecektir. 
Kur'alar ~ooe 4 defa. 11 Mi'rt, 11 Ha?Jlran, 11 Eylül, 11 Birinci 

kinun tarihlerinde çekilecektir. 

Sıvas belediyesi elektrik müdürlüğünden 
Cam direk alınacak 
" ı.- Sivas belediyesi eleklriık idareaı için 12 ill 15 santlm tepe kutrunda 

ve g ilA ıo metre tulünde 300 adet çam. direk ka.palı zaı·f usullle 20 giln 
mUddetıe cksı~brneye çıkarılmıştır. 

2. - Bu dlrclı:lerın mulrnmmen bedeN 6000 caJ.tın "Jiıı. lira ve muvak
kat tıernıtnatı 450 liradır. 

3. - Direkler şartnamesine UY8'UD olarak Bıvasta idarece aösterilen ma-
halde teslim edilecektir. 

4. - ftı~ 19/S/941 ~rih1™! mfüıadlf Salı ~ünü saat 15 de sıvasta bele
diye eocfi.meni huzurunda yapılaca.lı::tır. 

5. - Tallbleı1n kanuni vcsalkle birlikte ille.le saat.inden en az bir saat 
evveline kadar teklif 7'.arflarını makbuz mukabilinde eldürik mUdtirlil~e 
tevdi eylemeleri illn olunur. <6425 • 

Topkapı Maltepesindeki Sahnalma 
Komisyonundan 

lıl------en bedeli "7 600 ı - IO tıon pirinç pa.sarlıkla .atan aıanae_..... - ·-- "" · 
1lradır. a""- t -~· 
2 _ Husual şartlar ve eft&f 'J'oı*apt - Maltepe _,.,r -matma Jcomisyo. 

nunda görülebillr. 
3 ....- Pazarlı1': 8/8/941 Cuma günil saat 10 da mezk.Qr korni.svonda ,-apıla-

caJcıtır. 
4 - Ka.t'l teminatı 4140 llradlr. <6521) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan 

1 - 20 ton sade ya.ğl pa1.atlıkla satın aıınacaAttır. Muhammen bedeli 
34.000 liradır. 

2 - Hususi şartlar ve evsal T<>pkac>ı - Maltepe askeri sıatıne.lma komisyo. 
nunda görUtebliir . 

3 - Pl12larlılı:: 7 /8/941 Perşembe günü "Uat 11 de me7.lc11r komisyonda yapı. 
lacakıtır. 

4 _ Kat.'l teminatı 5100 liradır. Talihlerin m emllr günde müracatı"rı 
(6537) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan 

ı - 26/'1/941 tarlıhindc ihalesi te.lib çıkmadıtından ya.pılaımıyan 5().000 lL 
nı.hlt krrmızı mercimek pazarlıkla satın almacak.tır. 

2 - HU6Uld şarUar ve evsıı.f Topka.pı Maltec>e aekiırl sıı.tı.nalma komi&yo.. 
nunda görülebilir. 

3 - Pazarhk 7/8/941 Perşembe günü saat 15 de m.edcdr komisyonda ya
pılo.ca.k.tır. 

4 - Ka.t'i teminatı 7500 liradır. 
5 _ Kımuzı m.rcenetin elli bin Uratıtı toptan ahnacalı gibi utak parti.. 

ter halinde de almab\Ur. <6528> 

Harp silah ve vasıtaları komutanlığından 
K.omtJta.nlığanız emrindeki Mania Ai işleri b:ımutanlıtı mırinde bulunan 

Kaya gemisine c60• Ura ücretle bir ça.rt.çı aımaoatından askerlikle a!A
ltaSl oJ.ma.Yuı ist.eklılerin yed~rinde bulunan çaıttçılata aid .evrakian ile 
birlik&e ı.a.Hl tlılihiae Udar ~ DL &>muıao.llilD& mfiracaal.lan. 

ı601b 

Yilrü.lı:ali pllJ - &lalar • Bostancı - Maltepe zik7.alc seferlerine 2/8/tl 
Cumarte6ınden ıtibare.o tarife muc.b noe başlanacaktır. (6555) 

** Devteı Denlsyollan İşletme Umum Müdürlüiünden: 
Geınilerimınielti gemi dok.torhıklan münhaldir. Bu münhaller için doktıf 

allDQCMı:tır. 
Kendilerine verilecek azamı ücret 170 Ura.dır. Ta.yin vaziyeti barem ~ 

nunu çerçivesi ~ılinde yapılacaklır, 
Talib olanlann bu hususta lAzımgelen vesaiki hlı.mil olarak idareail' 

Za.t İ.şleri Müdürlüğüne müTacatJan li.lzumu .th\n olunur. (6585) 

** Gal&ta rıhtımı üzerinde bulunan merkıe2 ve şube ~entalıklarunız rift 
lerlnde vapurların harekeıtlerlnden bir ha.tta evveline kadar bilet tedarif 
edilmesi mümkündür. 

Mevsim haseıbile yolcu nakllyatının ziyadeleşme.sinden dolayı vapurlarun" 
zırı hareket giln ve saatlerinde lzdlhaı:rın mahal t.ıitma.mak üzere sayın rol 
culanmızın birkaç gün evvelinden bu gişelerden bHetlerinl almalarınd 
mtimkfuı olduğu illn olunur. (6614> 

lstanbu l.Levazım Amirliğinden Ver ilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilan ları 

8568 ton odun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/ 8//941 Pazartef 
gilnü saat ı ı de Bilyi.ıkçekmcce Karaağaç 1c:öy[lnde a.<ıkerl satın alma k:oınll
Yonunda yapılacaktır. Beher kilosunun tahmin bedeli bır kuruş 75 sant.ld 
ilk teminatı 11,245 liradır. 'I:aliblerln kanuni vesilta.larile tetcur melı:tubla 

ihale saatln~n bir saat evvel komioon• Tennelerı. c801-6602ı 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

Yıldırım korunma cihazı almacak. 
Telefo~ santralı binası için tam takım onluk c ıo cırt tııı.th• yıldırım 1to

runma cıhazı 5/ Ağu:;t'ls/941 Salt günü saat 15 de pazarlıkla alınacak.tı.r fJı 
teklilerın belU giln ve saaLte Kasırnpaşada bulunan komisyona mürd 
atla teklüte bulunmaları. c6515• 

Parz lılda 
::_ı •• Pendik bakteriyo ıtüsü 

Müessesemiz için lüzumu ola~ ~ı b~ o--r ~~·· .,. l ba~ı •;
5 ~ il" 

olmak üzere dokuz baş Rumeli oLtuzil, uç ba.Şl 2-3 yaşında dan ' nıeı ti 
Rumeıt ırkı tosun. dokuz başı 4-6 ynşında doğurması yakın gebe ıneı it! 
blr düve. ayrıca dört baş birer aylık buzağılı sağmal ve bol sUtlü -
cem'an 128» yirmi s.:k.lz baş Rumeli ırkı sığır hayvanı pazarlıkla sa 
nacaktır. utd• cağaloğl~... "" 

Pazarlık 5.8.941 Salı günU saat 15 de ts~ııacaktır. ~r: 
mcktebler muhasebeclllğlnde komtsyonU::Watı 153 llradU' İstekli~ 

Muhammen bedeli 2040 ııra olup iPt ıojl "essesesmd gı>tiıı> · 
tşe aid şartnameyi Pendikte BakteriYO mu e 
tıAn olunur. C6426ı 

._,...._I 111 
AMIYE pLA" 

Küçük tasarruf hesapları 1941 IKR, 1k.ııc.it.e1rill 
Kefidelt!r: t Şubat, 2 MaflS• 1 ~ 

tarihlerinde yapalıl'i eıeri 
1941 ikr&Jll. y ıooo.-:~ 

-----·--:S t50 u,ralik - s500.- • 
ı aded 200:> Uralılt - 2000.- ~ ı ,! '! ıoo " : .oG'ı·: : 
a • 1000 • - sooo.- 80 • 50 " _ eoot 
1 • 160 • - 1500.- • '°° " 20 
" ' 500 • - 3000.-- • 
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