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Fransız 
lilosa 

Ak denize 
açıldı 

Suriyede ileri 
harekatı 

devam ediyor 
Fransızlar Sam önünde • 
muharebeler olduğunu 

bildiriyorlar -
Berut 

bombalandı 
Roytere göre Fransız asker • 

leri müttefiklere iltihak 
ediyorlar 

Kahire, 1 2 (AA) - Orta -
şark İngiliz umumi karargahının 
tebliği: 

Suriyede dünkii Çarşamba gunu 
müttefik kuvvetler bütün mıntaka. 
larda mühim tetakkiler kaydetıniı-
lerdir. .1 

Suriyeye girişimizin hedeflerı 
hak.kında yanlış mal(ımatla aldatl
lan Vichy kıt' aları bazı mıntakalar
da mukavemet göstermekte ileri yü 
tÜ}·üşümüzün maniaya uğramaması 
için bizi kuvvet istimaline mecbur 

(De1wmı 3 üncü savf(.Lda) 

Almanya 
Sovyet 

hududuna 
asker yığ~ı 

Londrada 
üç ihtimal 

ileri sürülüyor 
B. Bitlerin 
maksadı.~ 

Londra 12 (A.A) - Alınan 
haberlerden anl!\şıldığına göre Sov 
yet hududlarında muazzam Alman 
kuvvetleri tahşid -edilmektedir. Bu j 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
~~~~~~~~~~ı 

"1 r 
Bugün: 

Lord Byron 
YAZAN 

Halid Ziya Uşakl.gil 
(2 nci •aylamızda) 

~--·----···················································· 

) 

... 
SUR I YEl 

OTUDMUR 

Suriyede vaziyeti gösterir harit<ı 

Türk operası 
Milli Şef dnn akşamki 

temsilde billundular 
--------~-

Temsil muvaff akigetli oldu, 
Milli Şef san'atkarlarımızı 

tebrik ettiler 
Ankara 12 (Hususi). - Bu den bayanlar s:ıvare elbisesi. 

akşam devlet konservatuan o- ibaylar da f ırak giy.miş bulun • 
pera şubesi mensubları tarafın. maktay<l1ılar. 
dan Halkevi salonunda Madam Genç san'atkarlar her perde
Butterfly operası biıyük bir nin sonunda saniyelerce alkış • 
mu\'affakiyetle temsil olunmuş- !anmışlar ve temsil bittıkten 
ıtur. sonra salonu dolduranlar mu -

c Askeri vaziyet :J lr ............................................ , 

Temsilde Milli Şefimiz ve sa. vaffak gençlerimiz için c Yaşa • 
yın refikaları, Büyük Millet ymızt• seslPri arasında çok he. 
Meclisi reisi, Başvekil, Veköller, yecanlı tezahürler yapmışlar -
Parti umumi ıkatib i kordiplo - dır. Perde defalarca açılmış. 
matik ve ~hrin yüksek meha - san'atk.Arlaı·:ı elHye yakın buket 
filine mensub pek çok güzideler takdim edilın;ş.tir. Bu sırada re---• 

lngilizler Suriyede 
yavaş ilerliyorlar 

Fransızların asıl müdafaa tertibatlarının Şam -
Berut hattı üzerinde tesis edildiği ve burada 
kuvvetli bir müdafaa yaptıkları anlaşılıyor 

Tu.londan §ar1ci Akd<'JiİS. hareket ettiği bildirilen Fransız filosunun 
~ımanda alınmt§ bir resnıı 

Suriye harkeatı hakkında dün ğini ve Fransız kuvvetlcnnin de 
als.şama kadar gelmiş olan haber • harbi kabul ettiklerini ve dayan. 
~erden a11lad'ığ1ınıza göre, vaziyet, dıklarını gösteryior. 
Ingillz taarruzunun yavaş ilerledi- (Arkası .sayfa 8 sütun 1 de) 

B. Mussolirı,i Hırvat devlet reisi ile görüşü.rken 

• il 1 sir olunmaktadır. asso D Alman gazeteleri, nutkun İtal
yan - Alınan tesanüdü ve Amerika 

Din nutka ile münasebetler üzerinde ısrar e
den çok kısa hülasalarını neşir ile . 

Bel'll.Ddl iktifa eylemektedir. Yunanistan 
ıhadise\erri. ha!kkında, Mussolini • 
ııin, İtalyan kayıplarım açık su -

1 rette itiraf ettiği söylenmekle ik. en !I tifa olunmuştıır. 

k 1 ~-., ··• Hiç ıbir gazete, Mussolıninin 
ar•ı an nutkunda, Yunanistanın askeri iş-

'T . gali vıe hayat sahası hakkındaki 
~ '~ ~ 1. ~ parça ile İtalyanın halta harici yar 

Bedin 12 {A~) -:-- Bir;...rınsusi dım olmadan Yunanistanı Nisanda 
muhabir bilqlriyor: · . ...( m.atematiik surette mağlüo edece-

Mussolininin nu.tJp.~~ a~ş b~r ği hakkındaki fıkraları ikt:bas ey-

! ·Anadolu ajansının 
~ Bertin muhabiri 
j bildiriyor 

~ BerllDID 
Tlrkırere 

karşı 
slpsetı 

hazır bulunmuşlardır. jisör Kari Ebert" de sahneye 
Bu geceki te:rnsile iştirak e - (Arkası sayfa 7 ıühın 5 le) 

~-----------------------------j 
• 

içki yasak edilmeli mi? 
Yasağın tatbik olunamıyacağını 

söyliyan içki düşmanları 

m11·1111ı·mnfl a ı n içlİl -.ale1btarlan 
«İçki insan için büyük bir ifı- <clçki yalancı b.ir istirahat te-

: • • • !'iyaç, manevi bir nimettir. min eder. Aspirinin ağrtyı 
~"Almanya hzçbzr vakzt1 içenler sempatik kimselerdir» hissettirm~si sibi ... >> 

~Türk arazisinden aske-~ e Gaziantep postane cİ· ı e Anadolu ajansı tel.iz 
ri mahiyette transitler E varınd~ Şahab~ Yüksek: müteha~sı3ı Hakkı Akarsu~ . 
___ _...;; _______ : c:- lçkt yasagmın tamamen a- c- Nızamcttın Dautonun ıçkt 

icrasını ne istemiş ne 1 Je.ythindej'inı. Böy1.e bir .:mem.nui-. hakkındaki mütalcalarmın bir 
yet karşısında alkol muptelaları (içki meth"yesi) telakki etınenM?

de düşünmüştür,, 1 bu dofa daha zararlı ~addelerle ye imkan yoktur. Arkadaşınu~n 1 vücudlaı·mı uyuşturmagu kalka- affına ınağrurP.n şunu ı:.oylemek 
«Almanya Türkiye ile bir ı caJt1ardır. isterim ki bu mütalcalar. makul 
ihtilaf zuhur ettirebilecek 1 İçkiyi müp~elalara az içirtmek hi.Çbir esasa istinad etmiyor, ev
her hareketten çekinmek I daha makul hır hareket olur. Bu- Yela bünye mcse}e!;inden bahseden 
lüzumunu da gözönünde • nun için de fiatlan arttırmak icab arkadaşımız unutuyor kı bünye 

tutmu§lur» 1 ed'er.. v • hak!kmda .hüküm_ verecek olan i-

l e AntalJ•a Ragbetıye ma· !im şubesı, edebıyat değıl, taba
Berlin l 2 (A.A) - Husu - hallesinde 48 numaralı evde beıttir. Tıb Hmi ise bugün çok 

si muhabirimiz bildiriyor: • Nuh Tulan: ınüsbet delill~rle içkinin mazar-
Aşağıdaki telgraf metninin 1 c- İçki bence manevi bir ni- ratlarını ta3ri.h etmıştır Saniyen 

aynen keşidesi hususunda bana ı (Arkası sayfll 8 sütnn 2 de) (Arkası sayfa 7 sütun 4 te) 
salahiyet verilmiştir: 

Ecnebi gazeteciler tarnfın • İ 
dan Almanyanın Türkiye top - ı 
raklarından geçme müsaadesi -
ni taleb ettiğine dair Berlinde 
yayılan şayialar hakkında sala
hiyettar mahfellerle yapılan ko- ; 

(Arkası sayfa 7 sütun 5 te): 

"-············································-' 

Gönüllü 
hasta 

bakıcılar 
Vatan· vazifesine 
koşmakta ilk 
şerefi kazanan
ların isimlerini 
neşrediyoruz 

Ne6amet ·gelirmiş ineşhur bir dolandırıcının hatıraları 

-Mahmud Saim - Haya.tını ifşa. ediyor 

No: l 

• 
ilk maceram 

---------
Ellişer, altmışar sarı liralarını aldığım hocalar 
o vakte kadar peşimden ayrılmazlarken şimdi 

benden bucak bucak kaçıyorlardı 
(Mahmud Saim gene sahnede .. >. 

Bu adam kimdir). Cinnudir; pen 
midir; şeytan mıdır">. Yoksa: ~aki
katen sahneye çıkıp icrayı san at e. 
den bir arti9t mi... Esasen hayat 
bir mudhike mi; bir facia mı; yok.-
sa: Hem mudhik. hem feci bir di
dinmek. mi; nedir? Bazıları hayatı 
(Aldatmak veya aldaıımak ... ) şo
selerini ihtiva eden ' bir köprüye 
benzetiyorlar. Eğer böyle ise minel 
bab ilelmihrab yegane aldanmış bir 

Yardımsevenler Cemiyeti tara- adam benim .. 
fından şehrimızdeki hastaneleı;den Hayatım; bir sinema filmi gibi 
bir kısmına tevzi edildiğini yazdı • gözümün önünden geçiyor. Kendi. 
ğmu gönüllü hastabakıcılardan bi- mi (mütekaid) bir insan telakki 
rinci grup bilfiil derslere başla • ediyorum.. Bu müselsel kordelada 
mıştır. o kadar gülünçlü; o kadar feci; en-

Bu münasebetle Türk kadınının teresan vekayi var ki; bunları kari
•ağırıldığı vatan ~azifesinc ilk ev lere anlatmayı faydalı b~.ldum .. Bu 



2 Sayla 

Hergün 
----··~ 

Yeni ekmek 
~---JlabiUlıı BJrpa _.J 

lı .. :çreden iplik getirtilecek 
Dün Sanayi Birliğinde şehrimiz. 

de bulunan çorap imalatanelcri bir 
toplantı yapmıılardır. Çorap ima. 
li için lsviçreden iplik getirtilnıesi 
İçin Vekalete müracacıt edilmesi ka
rarlaştırılmıjtır. Gelecek olan ip -
likler mukabilinde lsviçreye ızeytin
yağı gönderilmesi dü,Unülroekte • 

SON POSTA 

Resimli Jllakale: _ Baba nasihat/arı = 

( 

Haziran 13 

Sözün Kısası 
Derdmende Mesaj 

'-., _____ E. Ekrem Tala 

B anidir yüzünü görmediğim 
bizim Dcrdmendden ıbiT 

mektub aldım. Mektub değil, yü. 
rekler acısı. Zavallıcık dostum, 
Rumeli tabirince challere düş -
müş>. Kendisini alacaklılar sıkış • 
tırıyor:mu§-. Rehiııdekı evini sat1. 
lığa çıkarnuşlar .. Üsteli.le, son za
manlarda işleri de bozulm~. Ba
na: 

- En iyi, en yakın -:tostum sen 
değil misin? diyor. imdadıma ye
tiş! Hususile, bana vadin de var. 
dı. O vfldi yerine getirmenin şim
di tam sırasıdır. 

Kenilisine şu ccva:bı gönder .. 
dim: 

Bu mesajı göndermeden evvel 
bizim ikomşunun Bobstil oğluna 
gösterip: 

- Nasıl~. dive sordum. 
- Oh! ded~ .. Enfes!. Enfes!. 

Tam Aımerikanvari olmuş.. Bravo 
mon Bay!. 

E. clz6""' ~atu 

HAZİRAN 

13 Arabi •nı 
J86J 

, 

I 



13 Haziran SON POSTA: Sayfa 1 

TelgraE, Telefon. Ve Telsiz Haberleri 
Bakin eye 

Verilirken -------• 
IDgllizler 
ıamal5 

kilometre 
mesalede 
Beyrut yolundaki 

Fransız mukavemeti 
kırıldı, Fransızlar 

teslim oldular 
Kahire, 1 3 (AA.) - Müttefik 

let Suriyede ileri harektlerine de
vam etmektedirler. 

Müttefik kuvvetler miımkün oL 
duğu kadın harb etmekten içtinab 
eylemektedirler. ~ .. yda civarına ve 
Şamın 15 i...ilCJmetre cenubunda ~u
lunan bir noktaya varılmıştır. 

Fransız müdafaasının mühim bir 
ltsmını te!lktl eden, yani Matolanın 
§İmalinde Litalı nehrinin g<"çildiği 
yerdeki FransıZ mukavemeti piya
de tazyikı ve uzun m~nzillı topçu 
atesleril~ kırılmıştır. 

Teslim olan Fransız kıt"alarının 
yarısı müttefi~ete sempatilerini bil 
dirmişferdir. 

.Bulgar krah dün 
Mussolini ile iki 
saat görüştü 

Roma, 13 (AA) Bulgar 
Kralı Boris Mussolini ile iki saat 
süren bir mülakattab bulunmuştur. 
Dün Kral Borı:ı, İtalya Kralı ıle be. 
raber Pise şehrine gitmişlerdir. 

Çirçilln 
yeni nutka 

Londra, 13 (Radyo) - Başve. 

kil Bay Çörçıl, bugün imparator
luk mÜjlllcssillerile, istiliiya uğrı

yan mllletlerin mümessillerinin 
yaptıkları ıçtiınad:ı beyun:atta bu: 
!unmuş, içtimaın 700 milyo!1 ınsa
p.ı temsil etliğ;ni söyledikten Sl•n

t·a demiştir ki: 
~- Hurbin yirmi ikinci ayında

y.z ve karşımıld:ı hakları uğurun. 
da mücadele ederek çignen\'n 15 
mıllet var. Bu 15 mıllet te ıstllaya 
uğTadı ve erke!det'İll', kadınlarile. 
çocu.klarile Hitlerizmin boyundu
ruğuna girdi. J<'akat ortada İng 'L 
teı e ve dom;nyonlarih: Hindistan 
fan:paratorluğu var ve hepsi dıc 
mücadele için, bu dava için kılıç
larını çekmişlerdir.» 

Bay Çörçil, sözlerine devamla, 
bunların hepsinm zaferi kazanın. 
caya kadar dövüşeceklerini, dün
l·anın Hıtlerizmin srbcb oldugu 
fecaat, dehşet ve cino.ye.~ler- JÇirıde 
)'Üidüğünü, istilaya uğramış mil. 
letleı'in sefall.!t içinde buluııdukla
rını, buna rağmen l.eı· taraft::ı AL 
manlara karşı içten bir müc:.ıdele
ııin dıevam ı::tf.iğıni söylemiş ve de
miştir ıki: 

•- Avrupanın şerefini kurtar
rn"ak iç:n harbedıyoruz. Buna mu. 
k&b·ı Hitlerin van: brı:::ında o<y·nak 
bT Darlan gö;•nck·~~yiz ve şÜphe 
yok ki beşer tarıhi hiç'biı zaırnan 

b..ı kadar gülün-: bir fantezi :le kar 
ş !aşmamıştı:. 

Çörçil. rnücadelen{n uzun ve 
~ •rt olacağını, yeni A\·rupa nıza. 
mını A:lmanl:u·n kuram.ıyacakla
r nı. Hitlerizını mahvedinccvc ka 
ciar harbe de·:am edecE'>kl1>r'ni söv
lh erek sözlerin. şöyl,, bitirmiştil': 

- Bu~in hür nı'lletlere b r 
mesajunız va ·dır. Eiitün htir mil. 
J<>t1ere ve Amerikalılara eliyoruz 
kı: 

c- Kalbiniz sağlam olsun. Bu 
fndakarlıklar ve ıztırab];:l,. ıcin:ien 

he,.,erin şerefi kurtıı lncakt ır.: 

Filistin şehirleri bombalandı 
Kudüs, 13 (A.A.) -- Çarşamba 

ıccesi Hayfa ve Tel:iviv boınbar. 
d man edi1miştiı-. Hasar azdır. 

!'elavivde 8 ölü. 25 ~rarah, Hayfs-

Bisiklet Türkiye birinciHği 
yarışı Hatayda yapılacak 

İngıltere ve 
Al manyaya 

hava akınları 
;Ankara 12 (A.A.) - Bu sene ıLi. saat 7,30 da Antakyadan başlıva -

siklet Türkiye birinciliğ~ 24 Haz.i- caktır. 24 Haziran Hatayın ah -
ran Salı günü Hatayda yapılacak.. den anavatana iltihak günü oldu
ıfar. Yarışın mesafesi 120 kilomet- ğundan bütün sporcuLaı· bçışlama 
redir. esnasındaki törene ıştirak ede<:ek-

Alman tebliği büyük 
tahribattan bthsediyor 

Suriye harekatı 
münasebetila 

tının İnşa~ına karar verilmesi!~ baş. 
lıycın devredir. lngiltere ile Rusy 
araı-mda imzalanan 1909 ve 191 
itilafları bu zamana tesadüf ettı 

Yazan: Selim Ragıp Eme4; gibi maksadı da yukarıda zıkrolu 
Londra 12 (A.A.) - Dün ge- H indistan yolunun emniyeti nan yeni hululü bertarai etmektea 

ce Ruhr Üzerine lngilı.ı: tayyarele - İngiltere için ne kadar ehem- ibaretti. Kıo~u 24 Haziran günü sa-hah leı\i'ir. 
ri tarafınd rn ytlpılan şiddetli ta - miyetli ise Baku petro! havza:>ın.n 19 39 harbi, bu durumu de~İ·tır
arruzda ba<ıh~a hedef ı Duisburg ve selamet ve masuniy ctı de Sov; et mise benziyordu. Son hadiseler ve 
Dusseldorf te?kıl etnıi,.tır. Büyük Rusya için o kadar mühimdir. Çün_ tahavvüller, bu vazip•te yepyenı 
yangınlar ç•kmıs ve endüstri tesi- kü bu madde. artık bir mütearife amıller ilave etmek•edir. Almanya Sovyet 

hududuna 
asker yığdı 
( 8.aftarafı 1 inci '8yfada) 

haberlerin alınması İııgilterenin 
Moskovadaki biiyük elçisi Sir Staf
ford Cripp,.'in Lorıdraya muvasa -
latı haberi!e ay:ıi zamana tesadüf 
etmi~ olması bugiinkü Londra ga -
zetelerinin nantı dikkatini celbet. 
ınektedir. T emiıı ~dildiğine göre 
Sovyet hududları borunca tahsid 
diilen Alman kuvv~tleri hakikaten 
muazzam kuvvetJ~rdir, 

Üç ihtimal 
Times ~azetesıı.~ıı diplomatik mu 

harriri, Berlinden de Sovyetler Bir
lığine kar~ı bir taarruz yapılacağı
nı anlatan ba:ı.ı haberler verildiğin 
den bahsetmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
Tahşidat yapıldığının gizli tutul

maması ve B. Hitlerin daha ziyade 
yabancı addedilıııe.;ı lazım gelen 
bazı kimselere bu sene içinde Sov· 
yetler Birli~ine kr.rşı bir hücum 
hazırladığı !li\H!nda yaptığı be· 
yanat, Alml!'nların böyle bir pro
jenin muvaffak olacağına tam bir 
itimad be!lledik!erini veya bu ı~ın 
ihtimamla hazırlanmı::ı bir blöf ol· 
duğunu gösterml"ktedir. 

Bu hususta üç ihtimal ileri sü -
rülebilir: 

1 - B. Hitlcr büyük orduları. 
nı bir tarafa yer leı:tiı mek mecbu. 
riyetindedir. ;;arki Avrupanın ge • 
niş ovaları Alman tlimenkrioin ylc"r 
1eşmesine çok mfo•a!ddir. Çünkü bu 
radan Sovyetler Bırliğinin hareketle 
ri ne.zaret altında bulundurulacağı 
gibi lngilterer.~n istilasının da baş
ka bir zamana t3lik edildiğini zan
nettirebilir. Bu suretle İngiltere is
tila teşebbiisüni.in yapılmıyacağın -
dan emin olarak etdadaki kuvvet • 
!erden bir ~ısr.ıını diğer cephı·lere 
gönderebilir. A!manva ise iuıbı ha. 
!inde ııarktak.i kuv.,;etll:"rini süıatle 
garbe nakled<"bi!ir. 

En kuvvetli ihtimal 
2 - Hitler müthiş hnrb maki 

nesini Sovyetler TI:rliğıne karş. ku 
rarak Moskovayı korkt1ttma ve yal
nız kuvvetlerini göstererek ınü • 
him tavizat elde etmeği <lüşünrnüş 
olaıbilir. 

3 - Almanlanrı Ukranya buğ
daylarına ve Kafkas peirollarına 
göz koydukl::n·. m:rltim olduğun -

dan hakikaten Bitler Sovyetler 
Birliğini istiiaya teşebbüs edebi -
lir. 

Bu üçünden ikınci.si, yani Sov
yetler Birliğ'iıu korkutan ·bazı ıta
vizat elde ~tnıel; ıhtimali şu anda 
en çok a.kla yakm olanıdır. 

B itlerin maksadı hemen heınen 
1er zaman:dnin aynid·r. 

İstf'diğini, haı bsiz yalnız t~h -
dı<lle elde etmek. Fakaıt ıhazırlıkla. 

rın genişliği kar~ıs•n<la HH!erin 
ıoohim taıvizat is~iyeceginP ı,.;k . 

ınetmek Iazımd•r. Bu ta\•izler Sta
linin verct>'1eC'c>kler:nden acabl 
:laha mı mi.ıhimd;r? 

Kadıköyünde bir ev yandı 
Bu sabah Kadıköyünde Kurba

ğalıderede iki katlı ahşab bir evden 
yangın çıkmış, itfaiyenin müdahale 
sıne rağmen tamamen yanmıştır. 

İçindeki en-asile birlikte bir evin 
yanmasile n~ticelene,ı bu yangının 
nasıl çıktığı araştırılmaktadır. 

VEFAT 
Anadolu ajansı muUıarrirleıin

dlen, Fencı•0ahc:c eski oyuncuların
dan Niyazi Selin babası, Dc\'h~ı· 

Liman İşletınes. memurlarından 
Ali Sel. dün gece füc'cten vefat 
etmi:;;tJr. 

Cenazesi hu·giin saat 12 de Cı. 
han.gir camiinden kaldırılarak E
dirneıkapıd!aki aH~ mezadığına 

defn.ed il ece ktir. 

Fransız filosu 
Akdenize açlldı satında geni~ h:ı~arlu yapılmı~tı. olduğu veçhile gerek sulh, gerek Evvelce de kayddmi~ olduğu • 

Alman teLliği harb ekonomisinin ihmal edeıniye- muz veçhile Suriredf'ki Fransız 
CBastarafı ı inci sayfada) Berlin 12 (A .•. ) - Alman or- ceği bir mevzudur. Bu ınıntaknnın mukavemeti ne kadaı ciddi ve ., d. 

etmektedir. Bu kıl ahu tenkil edil- dulart ha~kumandanl:ğının tebliği: emniyetile alakadar arazi ise orta 
1 

dctli olursa ol~un; arkalar n;ha 
Bir Alman denizaltısı 12.000 ton. ve şimali İran ve lrakt ' .:3uri ... ·e. l- yetsiz kaynaklara da ... anan lrgıhz dikten sonra bir .;okları Suriyenin J ,, 

Alman girişine br~ı himayesi olan luk du)man t:caıt:t gcınilerı batıı - rakla alakadar olara:-. rnütalea o_ ı kuvvetlerinin gal~be il neticelt·ne 
müttefiklerin ınah3dı hakkında te- mıştır. lunur. Son zamanda gerek Irakta ccğine şiıphe yoktur. lJunun akoın 
veccühlerini ifade ed:yorlar,. Alm3n ha,. .. ı ku., ı elleri diin gün vukubula"l haciiseler ve g...rck Su_ düşünebilmek için bu kuvvetler n 

dLizün ve uece!eyin İngilterenin ce- riyeye k.aışı yapılan isti!; h::ıreketi. -öylendik]Prinden h<!m c;ok az. hem 
Fransız tebliği nubunda ve merke.ı:inde mühim cı.s bu yüzden, yalnız Mihver devletle- .dt> çok kı., metsiz olrrıalan !'.h•mdır 

Vichy 12 (,tı .. A.) - Fransa keri hed~flcre n: k~L<l İn.gılteıemn/r'.n~ vew?u rnınt.akalar.n müc~virle-ık.i buna, hiçbır Surt"tl~ ıhtim 1 ve 
İ\.arbiye nenreti Suriyedeki askeri şark sahılılr İskoçya sahilıncleki li- rını degıl, aynı ı:amarıJı:ı ovvet rılemez Bu z fer ahal<kuk ,.t ık 
va~iyet hakk!nda c\:jn asağıdaki teb man tesısatın,'I. taarruzlPr yapmı~tır. Rusyayı da birinci derecede alako. ten <ıonra. siyasi cere\ anlar ba · 
liğı neşretmiştir: j Dusman :ı giın ~ı.izün isgal altın- dar etmektedir. M .,_anıaf h vaziyet mından. orta va yeni bir va7İ• et ç k. 

1 O Haziıan öğleden sonra ve 11 . dakı topraklara girmek teı;ebbüs - zanned!ldiğinden daha mı.: \t~liltır. mış olarak- ve diim·aıı n ba b ba 
Haziran sabahı ln>ıılızler ınevzileri-ı leri ta'Tdedılm: tir. Av ta:'yar~leri ve Çünkü: ka ku\Vt>tlPrinı ba.,lc.ı ba .. k 
ni takviye ettikte~ ve yeni kuvvet. hav~ da~ .~ilt~ryaları 5 İngiliz tay I Uzun seneler bn ınıntakad,1 iki k.ımlardan ~tak ~ar ed,.cAk•ıp 
ler kullanar'lk J 1.1bnanın cenubun-ıyan~sı du~urPıuşlerdır 1 büyük nüfuz karşı kar-. ya bulun • rıye harekatı ı .. te burcla., dolay 
da Fransız rıev,ilerinc ka.ışı şid - • Dun tiec:e lüsıı\an !'İma!i \e ~ar muştur. Bunun biri Ru,,, diğeri ln _ avn bir hu"u~İ}eti h i• bulunmak 
detlli ta?rruzlar~a ıbulunmu··lard•;r ıbı Alm~~y:-ın:n mü .. eaddid rnevkilc 

1

,gilizlere aiddir. Zam;ın nrnan kar , tadır. 
Avustralyalı kıt '\lar, Fransız mu - rme ınfilcı..: ~~e yam:·:-ı bombaları sılaşan bu cereyanların nihayetiıle-j 5 . m G 
kavemet merkrzlerİ'lı ateşe tutıır.1 atmışlardır. :>•vil halk aras•rıda ö - mir birleştikleri nokta, Bağdad hat- 11/un l/C a9ııı C-11tllÇ 
bir İngiliz hava fiicsunun yardımı liı wc yar ılı va.dır. Kolonyada, 
.~ayesinde sahil boyunca Litani neh- Duisburg'da ve Borhıını'cln evler. 
rinin şimalinde ilerlemeğe muvaf _ qe büyük •al:ribat clmu.;tur. Endüs 
fak olmuslardır. Fransız kıt' alan tri ve demiryol'.aı ı te,.isalı az his _ 
vahim zayi;ıta rnğmen kendio::ir.e a- sedılır has;ır görmu.;tıir. 
dedce fütün dü~mana kar~ı sid _ Gece hava müdafaası bilhassa te 
detli bir mukave~et gösterme.kte _ s!rlı olmu~•ur Gece avcıları, hava 
dir. o.aft batarnıl~n ve bahriye topçu-

Hermon da~laıının garbinde, su mütearrıı: !ngil z ta}•yarelerinden 
Merciun'u müdafaa eden Frans z onunu duşürmii~lerdir. . 
kıt"aları Asbaya yüksekliklerin<- çe- Lond'ra. 12 IA A., - Ingilız sa. 
kilmişlerdir. j hı! teşk Iat ıı;ı mer .:>L,b hoınbHçlı-

Şam ;;nünde matı tayvaı-•ler, bu gece Fransad:ı 

He~on d· vı ·ı c b ı ·a·· . . Saint Nazaiıe doklannı ve torvec .... "~ arı e e e ı urıız , · 
ara~ında Fransız kıt'alar• hava kuv d·~ Mandel ~·e Stnvaııı~er tayyare 
vetleriniıı yard ım ile mütea'.idid ta_ mevd ın~aı mı boınbal:ı"''lışlarrlır. 
arruzlar yapmı!'lat ve Şama doğru Tqrpil tavyaı elen. Norv.ec açık
ilerlemel{~ çafış,n dii<ımanı Kisv'I.- laı ında 2000 tonluk b•r iDşe gemisi 
nın cenubuna atm,sL:ırdır. Burada ne :.sab 'ler kavd,etm"sl~rdir. 
muharebe Salı gimü de devam et
ı;niştir. Fransız" kıt"aları, düşman pı
yadesinin tankların mü21aheretile 
yaptığı siddetli t:iarruzlarda ce•in 
bir mukav,.met göstermislerdir: 

8 ve 9 Haziraııı:la 9 İ rıgiliz ta\"_ 
yaresi düşürülrniittiir. 1 O \'e 1 1 Ha_ 
ziranda tahrib edilen f ngiliz tay -
yarelerinin adedi henüz te~bit edi
lememiştir. 

İngilizler Assab 
limanını zaptettiler 
İki İtalyan generali 

ile Alman askerleri 
esir edildiler Fransız filosu denize açıldı 

Nevyork 12 (AA.) -- Hrıyter: 
Nevyork 'fımcs ;azetes•nın Va- . Kahire l 2 ( !\..A.) - o~ta~ark 

şington muhab;rinin bildıraiğine ~n.gihz umumi karargahının tebli -
göre, Vaşing.tondan gelen h:ıber _I gı: . . . 
ler, Toulon':i'a bulunan Fran::.ız f -1 . Sanı! mıntakasınd-i,. l~gıl.ız .d~~:
losu cüziitamlarınır. şarki Akde - nız ~e hava kuvv~tlerının ~şbırhg~-

i l k t t · ld w k le Hınd kuvvetlen bırdenbıre hır 
n zed-~~rıt' e e mış 0 ugu m<'r e- ihraç hareketi y .. nmı1lar ve Assab 
Zll1 t"LI r. ı· 1 • 1 d• s· d• ıman nı zaptey emı:' er ır. . ım ıye 

Hür Fransn:lara iltihak kadar sayılan es;rJcr arasında SO 
Kahiı'C 12 (A.A.J - Royter; bahriyeli, 87 t:ı)Y~red, 39 Alınan 
Suı iyedekı F'ransız sübay ve bahriyelı:ii ve bir miktar da ltal -

erlerinden bırco~u 4'hÜr Frans&.t yan a~keri vaıdır. General Bardia 
ya iltihak etm~ktedir. Burada soy- ve Diacenti~i . ile ?_ahriye yüzba!iısı 
lendiğıne göre. Gener:ıl Dentz em- Colla da elımızdecıır. 
rı altrndhl:i kıt'aların Vichy hü -
kumctine sad<.lkatini temin etınek 
ma.ksadile süb<n \'C eıbaı::l.ırın ay
iıklarmı İngiliz ordusundaki sc ~ 
viy-eyi bulacak derecede artırmı~
tır. Fakat rüşvet mahiyetindeki 
bu lrnTeket '?kseri:••etk. arzu edile
nin aksi bir :1('tice vt>rmektedir. 

Berutun bombardımanı 
Vıchy 12 (A.A.) - Ofi ajansı • 

nın bild~rd;ğinP göre İngiliz hav-ı 
kıw..-teleri cii.in öğlederı ~onra mü
ıteadd1d defalac Berutıı brımbar -
d1man etmışlerd!r. Fransız hava 
dafi topları faaliyf'te geçmiştir. 

Fransanm yf!nİ protestosu 

Amerikan vapurunu 
Alman denizaltısı 

torpilledi 
Vaşington 12 (A.A.) - Birlesik 

dlevletler hariciye nezareti, A1ı1~ _ 
rikan ıbandıraiı Robin Moor va -
purunun şLipheve mahal kalmıj'a -
cak bir surette bır Alman denizal, 
tıs· tarafın·bn ba.tınlmı~ oldu~unu 

bugün o:Idirmi~tir. ------
Amerika Martinige bir 

vapur un gönderdi 
Ma<l1rid 12 (A.A.) - Frans z Nevyork 12 (A.A.) - Fransız 

büyük elçisı Pfet:·i bugün İngilız cDuc d'Aumalt vapuru un ha -
büvük elç'.si Hoar~ .Suriyeye kar- mulesile Nevyorktan l\1rrt'nique·e 
§ı Yukubulan İngiliz tecavtiziı hak- hareket etın·ş~ir. 
kında Fransız hül:ı~metinin yeni Zannedild'ğ111e glirı' Martinique 
bır protesto notasını vcrmişt·r. ve Fran:>ız Guyanc ile muntazam 

Almanyanm siyasi sempatisi ~forler yakrnd.u tekr:ıı· başlıya • 
Bal 12 (A ı\.) - Ho) ter: ~aktır. 

-~~~~~-~~~~~~ 

Basler N arh~~ichtcn g:Jzl~t~i nln ~··········· .. ·••••••••••••••• .................... .. 
Berlin mulıab·r:n·n bildirdiğine 

1
; " 

ıgore, Atman harıci\·0 nez ... re•ina . ! 6 ayda pratik 
Almanyanın, Suriy~ anlasmazlığın ; USUi İl8 
dan, Fransaya ancak siyasi sem. • 

pat'ıs'nıj verecpğ!ni V" Fransan'!O lngllı• zce 
yalnız harekf!ı; etm~si :cab cyliye-
ceği be) an r,ıunnJL1ştur. 

iki kasaba zaptedilrli 
Londra 1::! ( '\.A.) - Teyid c • 

dildiğine gö~·e inıpJratorluk v~ İn
giliz kıt'aları Merce ve Ayun·u .ş 

. 
Otuzuncu ders 
5 nci sayfada 

~ . 
·······························--··············' 

B. Hitler Rumen ı 
Başvekilini 
kabul etti 1 

Mün"h 12 {AA.) - II tle:r l:>u.1 
gün saat 11 de part.nin mePkez·n
de General Aııtoncskoyu bbul et
miştir. Bu mu.akatta haricive na
zırı von Ribbentrop da haZlr bu
lunmuştur. -----

• 

lngilterede 
imparatorluk 
konferansı 

Londra l :! ( A . .\.) - Ot.in A -
vam Kamar.ıs•nd:t sorulan h.r su..ı
le cevab \ n•!n Oct.şvekil B. Cörçill. 
"u beyanatt"\ bt1l1.1nmu--tur: 

Londrad.ı bir imparatorluk kon 
feransııı•n •nplanmasından ve do-

·ık•ı• in~· ,ı,,·z harb minyonldT ba•vekillerinir. bır içtı. : maıntn yapılmasıı.dı'ln çok meınrıun 
o-1 olacağ·m. Fakat bu husu!'lta giıç • 

geml•sı· battı hikler vardır. Bu nazırların hep -
s_inin ayni z:rnı.:ında Lonı:l ra; a <tel-

Londra 12 (A.A ) _ Am•rallik ır..r.lcrini temin Ptmek kolay de _ 
~ldir. 

dairesinin tebliği: , • , 
A 1

• ı1·· d · · k ..,., Bu esmıd'\ mııhara7akar rnelı -
ın ra IK aırc.,;ı o:ıseyı . ı er- 1 d !\t • • 

L d B
. d h b ·ı . wı ar an oore, asken harekatı 

ror ve a y ıı· ar gemı.er nın 
1 

• • • b . 1 Libya sahillr•n ac;ıklarır.da vapılan l ıdare ıc;ın ır ~mp~ratorl~~ ı;erı 
1 

_.,_. l , d .. • kurmayı, strateJ:vı 1dar<" ıcın bir 
1art::.Ka esnas•na,ı u:-:nan tata - · · 
fmdan batır·l:nış olduğunu tees _ 1 impar~torluk müdafaa ko~1'.te~~ bu

.. 1 b.l<l. 1' ı f 1 1 · lundugu ~ıln, hr.rb gavrrtm• ıdınc sur e ı r ı·. e.e rı ar a"ı 1 aı- . . . . 
1 l · ı. yf" t• d rh I ı.. b d 'ıçın de bır ın'paratorluk harb k a. 
e erı lhe l\"' .ı>:ı C a aa er ar oinesi bulu:ımasın.n ınarıııki oh 
edilm:şlerdir. 

Romanya Kralı , 

cağını tebari.ız ettırmiQtir. 

Cörçıll. bun 1 ce\ ı<hl·n d<> <l~ -
mı~tir ki: 

büyük elçimizi öğle Eı;ter domn ~oıı ~r b.:m· kil 
.... rnin bu \aı VE"ıah l hı ,,o.,bı 

yemegıne davet etti harda L ndr;.ıva gclrrekri leırıın 
Bükreş 12 (A.A.) - Turkıye {llunabil•rse. hu m, s 'eler o z TP3"1 

büyük elçisi. ref kasi,o bercıber müzakere ed i!Pbil 0 c-:: ktı;. 
dün kral tar.ıiıncian dğle yenv•ğ ne ı bu meseleler. ş'mdi bahis 
davet edilmi~tır. e ıhr.eğe dı>~me1. 

Sabahtan Sabaha: 

Bir romanın mevzuu 
Fransız edibi Pieıre Benoit geçen harbden sonra yen Fr rı 

sız nüfuz mınt:ı.kalar nı dolaş rken :::iurİ) eye de ut':r.t ı. L rı 
n .. nda meşhur sedr ormanlaıı arasında dolaştr. Leh;, .:3. ı ı 
hop"un ask hikayelerine sahne olan vadileıde tarihi te•kık eı yap 

ve nihayet hakikatlere hayalinin kuvvetini de katarak bır 10111<1 

yazdı. Eser, harb sonu edcbiyaıtı arasında rpu\ <tf.lak olmu l:ır.:ı.ı 
• sayılır. Adı '?udur: 

- Lübnan sarayının sahibesi. 
Benoit'nın anlatt ğıno. göre Lübnanda, bir tepede muhtescm L" 

saray varmış. Bu saryda kontes Urlof adında giızel bir Ru kadın 
otururmuş. Bu kadın harb d.·vrinde Cemal paşanıu ziy<Hctl ·rın 
kabul edermiş. Mütarekede bir aralık mareşal Allenbi bu ·alonu 
misafiri olmus. Türk mılli kuvvetleri faaliyette bulunurken Be u 
ve Samda b~lunan İngiliı. v~ Fransız zabitleri bu ~atonun müda 
vimleri imişler. 

Romanın kahramanı ve bu ~~tonun sahibesi olan Ru., güz~li b 
İngiliz ve Fransız zabitlerini b;rbirine düsürmüş ve nihayet ken li 
sine a;;.ık olan bir genç Fransız yüzbaşısını o kadar teshir etmi" -
Fransı~ ordusunun i~tihbarat işlerinde çalışan bu Fransız zabiti İn 
giliz ordusunun istıhbarat, daha doğrusu ca us teşkilötıııda çalı;ı~ 
bir lngiliz miralayına Arab d~iretleri hakk.ndaki kıymetli bir rapoı 
yirmi bin liraya satınağa razı olmuş. 

Romanın muharriri Fransızdır. Ordunun esrarını satnn da Friln 
sızdır. Bu hareketin sebebi de Fransız yüzbaşısının kontes Urlof 
olan düşkünlüğiidür. Muharrır. Fransız yüzbasısınıo pl:,r.larıııı lngı 
liz miralayına satm3k ve yirmi bin lirayı almak için lıazıı lanırke 

bir sinir buhranına düştüği.inü anlatarak alış veriııin temam olmad 
ğını söylemek ister. Fakat mesele bu zafa diişmek olduğuna gcir 
Fransız gururunun ne dereceye kadar kurtulduğu ~üpbelidir. 

Pierre Benoit eseri yazalı yirmi yıl olmuştur. Yırmi yıl evv 
roman kahramanının hayalinde çizilen dekor bugün hakikat halın 
gelmiş görünüyor. Yirmi yıl evvel iki müttefik ordunun iki ı.abi 
arasında geçen hadise yirmi yıl sonra ayni müttefik ordular arası 
da ve ayni sahnede ve· ayni dava uğrunda tekrar başlamıştır. 

~'"~OH c~~ 
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( Şehir Haberleri J Büyük Fransız ve İngiliz edibleri 
Soba yanmadığı 

halde yangın 
nasd çıkar? 

/' ............................................. , 
l Safiye davası 

----..,..------,.....__-
Nakzen görülen dava sonunda, iddia makamı, 
suçlulardan bazılannın sahtekarlık ve vazifeyi 

suiistimaldeo cezalandırılmalannı istedi 

1 

~ .......................................... ~ 
• -ı 

~ Karanhk içinde 
ışddar boya 

ı 5 Malı ve 4500 liraaı yanan ~ 
r5 R1çla mahkemede: (t/kn : Naiku.en görülen Satiye yolsuz- rün malumatı tahtında müdür mU
ıi deli miyim ki bu ip yapa- ~ luğu davasına l ncı ağırcczadc <iün avini Tahir Kevkeb taraf~ndan 
5 yım? U delik bir de malt- ~ de d'<."Vam edilmiş ve dava son set!. yırtılarak, yeniden tanzim edilen 
i kemeye diiıtüm!» diyor E haya varmıştır. diğer bir raporun Vekfilete gön .. 

Bir Rumen mülıtı!ndisi ta· 
rafından teklif edilen mad
denin muhtelil i,Ierde kul-
lanılma" luırarlCl§tırıldı 

<S..-Jı 2 nc:i •yilıda) ["'°mu. Maamafih burula köpüre
vc:_ ayda muarız. hasılı, tamami!e rck taşan öyle bir şiir vardı ki Oa.
çıgınndan çık.mı~ bir mizaç sahibi nun mEShuru olmamak mümkün 
olan bu_geı~~ı~ tıyn~iııde ö!le bir değildi. ~ bir yandan cemiyete, 
deha usare::;ı kaynı)ordu kı fışkı~ hususile Ingiltercye onun asalet 
np etrafa savrı.llmasma bir kü~ük an'anclerile, kibarlık kaygularına, 
~esd~ fırsat ~erecekti Bu kay~- eski<k>nberi silinemiyeıı ortaçağ 
gm ılk :ever .. nı U>07 de .on dorl adetlerine, mümta:G sınıf ayrıl:k
yaş:nda ııken vuku:ı geldı: .Boş larına tel'inlerini savururken kase 
saatler~ namHe bir şiir ~ecmua~ı kase şür sanibalannın kevserini 

• n~ı:ttı. ~u manzun~len onda bır sunuyor ve zıhinleri bir uynştu
buyuk şaır ruhunun mevcudiyeti- rucu --~ . ın· de ~ı ti d . ·r -...ı~-· h' •• d - ldl llCILr ıç OtCL~cuue yor u. 
nı 1 şa ~~ıc ma_ !yeuı.e ~gı · Byron ...... 1~ız sevil ........ '"" ta ınıla-
Bunlard1a daha zıyade Os:;ıan • . 3

""""" ~ca, P 

'-·-···········--····-·· .................. / Dünıkü celsede müddeiumumi derildiğ~ni anlatmıştır. İddia ma-
Ziya Yazgan, iddianmıesini ser .. kamı, bu hareketi bu makamın iğ~ 

Rumen mühendU.i Mire; Za
goneako tarafından keşfedilen 
ulşıldar boya» adlı kimyevi 
maddenin ışıkların karartılma 
zamarunda ve diğer gece biz -
metlerinde kulfahılmuı ıçm 
rnübendiaiın şehrimizdeki umu. 
mi accntaaı Mehmed Ali Ka -
valalı tarafından belediyeye bir 
müracaat yapıhnı~•ı. 

ile 
.. . ,._ 

1 
. . - t _.:ı.:ı 'd cak bır şeye kanaat taşıyordu: l'a

~uan şaır erım mu en:ucı b' t 0 d K S . . 
hamle1e 1 takrd lt . d ıa · a e~ıs ve helley gıbı 
fak t b 

r el 1 e 
1 

ye daenıyorhu: eski Yunan akidelerine ve paga-AsJlye 6 ncı cezada gar!h bir 
lledb.r:.izlik \'e dıkka.tsizlikle yan
g na sebebıyet verme davasının 
dur~maSJia bakumıştJr. 

Had:sıenın suçlusu Osman, Mah. 
mu ~şa :ia bir handa atelye işlet.. 
ı el J r. iddiaya göre. sobaların 
ı!!k kw-ulduğu esnada bır tecibir -
g, 1 { n tic sı olarak sobadan yan. 
gın ç ıkmış, a elye ve :.çeris;ndeki 
eşya v_ Os.11snın kasasında bulU
nan 4:>00 Iıra para yanmıştır. Os-
man ise, daha yenı kurulmuş olan 
soba yak imndan bu yr.ngımn zu. 
ftur ettig ni söylemekte, böylece 
tı <I se kar ştk bir rnatııyet almak
ıtad r. 

Suçlu. mahkemede 'C!em;ştir ki: 
c- Hem eşyam yandı, iıem 4500 

lira param. BımlaI" yetıyiyormU§ 

~ :bi b:r de mahkemeye verildim. 
Ben de]: miyim ki, :kendi malımı 
ateşe verey'm ... 

Dinlenen bazı şahidler de suç -
luvu teyıd etmişlerdir. Duruşma 
diğer şnhidlerın celbi için talik e. 
dilmjşt.ir. 

--------

ispirto ve püro 
ihtikarı yapanlar 
Zabıta dün iki ihtikar hadise -

sinin tah!kiı..~atına el koymuş bu
lunmaktadır. 

Büyükderede, P~yasaçık.mazm • 
da 3 numaralı evde oturan Neri -
man adında genç bir kız dün Bü
yükdere eczanes:ne giderek yirmi 
.kuruşluk ispir-to almıştır. 

Gen.ç kızın evine getirdiği bu 
ispirto ibabas• tarafından çok az 
görüldüğünden hfıdise mahalli za _ 
b tasına aksetmiştir. 

Derthal tahkikata el 'koyan ma
halli emniyet am rliği, suç mev -
2JUU olan ispirtoy!l m iktar ve fiatı 
t.e9biıt olunmak üzere inhisarlar 
idaresine göndermtştir. 

İnhisar1ardan gelen cevaba na
zaran bu 3spirtonun değerınin Jört 
kuruştan ibaret bulunduğ~ anla -
.şı lmı.ştır. 

4 kuruşluk ispirtoyu 20 kuruşa 
catan eczane sahibi hakkında ih -
tilkfır suçundan takibata başlan • 
rnıştır. 

t ıtik.Ial caddesinde '14 ;numaralı 
dülddinda tiıtüncuJuk yapan İs -
mail de dün, 51) kuruşa satılması 
lazım gelen püro sigarasını bir 
müşterisine 60 kunışa satarken 
cürmü mcşhud halinde yakalan -
mıştır. Tütüncü hakkında milli ko_ 
runma kanwlllna muhalcf ettcn ta.. 
kilbat yapılmaktad.r. 

B~sın Birliği 
ıızalarına 

de-Oere.k. hadisede sahtekarlık ve fal edilmesi §eklinde mütalea et .. 
vaziıfeyi suiistimal suçu bulundu- miştir. 
ğunu söyliy.:rek. mahkeruei tcmyL Ziya Ya?.gan sözlerini şöyle bi-
z.in nakız kararında bu husustaki ıti~tir: 
isalbet.ine işanr. etmiştir. MiıddeL •- Binnetice raporların esas 
umumi iddianames•n'.! <icvc..mla ez ittihaz edilın.eıniş bulur .. masile ib:r 
cümle şunları söylemiştir: zararın mevcudiyeti takdfrmize 

•- Sahpazarıncla ~fün Satiye terked:lın<!kle beraber, muıhakeme 
binası.nın Denizbak tarafından sa- nin bidayeti cereyanında mcm.uri.. 
tın alınması mmzuubahs of..:luğu yetimızı temsit eden Übeyt tara • • 
Sl:I'alarda, bina.nın kcş!f ve değer fmdan suçluların tecziyesi h~-usu 
Jo:yımatini bil'd1rc:!l \'e N~'ed Ka • taleib edilmiş ve başmüddeiumu -
~ :tarafından tanzim kılı.nan miliğ:n mÜıtaleası da ayni surette 
raporda hina dei,reri 223 bin küsur tecelli ile bu talebi tasvib ve yük
lira olarak tcsbit edılmiştir. Bi _ se'k temyiz mahkemesi ittihaz olu
lihare Satiye şirketi mürlüğü ta- nan karar da bu noktalardan suç
raıfından 8/10Na3 tarihır..de banka luların aleyhine olarak sadlr ol _ 
müdül"lüğüne gönderilen mEfktub muştur. Yusuf Ziya Öniş He Tahir 
da lbinaya 250 bin liraya başka K~keb ve Neş'~t Kası~~in salı. 
müşteri çıktığı. ancak satın aL"l1ak tek.arlık ve vazıfeyı suııst~den 
~...ı~~ • b nk . f mahkUmiyetleri talebine ve lsmail 
u:ıııc.u.ıyorsa a anın tercıh edile- 11. .1 Sad G l 'b ha.kl--.l k' 
ceg"i bildlriln,;<:+ B '-- sa ı e un a ı ıuıKJ.a ı 

·~·ı.r. ao- umum ~ 1 bı..... • t• k ed k ı· "d mütlürü Yusu! Ziya Öniş 2BilO/ .. a e l'\:l'e ış ıra ere • me: ıs! ı a 

Vali ve Beledivc Reisi Dr. 
Lütfi Kırdar ve alakaoac müte
hassısların huzurunda yapılan 
tecrübelerden müsbct neticeler 
elde edi1miştir. Hl\bcr aldığımı
za göre; maddenin Teami daire 
ve müeaaeselerin gece hizmetle-
rinde kullan1lması vileyet ve 
belediye tarafından alak.ıdada
ra bildirilmiştir. lııldar boya 
51(Ündüz.ün ııığından mauett.iği 
ziyayı karanlıkta ncşretmelc su
retile ziya veren bir madtledir. 
Belediye, maddenin emniyet i,_ 
leri, .ifaret levhalan, sokak isim
leri, vesaiti nakliy~ plak'llan. 
tramvay durak levhalarile muh
telif iı ve hizmetlerde kullanıl
maııua karar •erm~tir. 

938 tarih .nd b ru·· b. re azasından Cemal Şahıngıray, 
ı c una ver gı oeva Sed z· . · 

la bina'-., 250 bın ıı...aya sat111 al at ve ıyan1n beraetlcnne ka- '·············--······· ........... ---··*' .t• .. • ·ı . . . . 
mağı kabul etmiştir.> rar v.~n mes·nı ı~terım.:a 

. . .. . Muteakııben so?: alan Yusuf Zi-

a wı arın ara arın ~ sı . 
d h 1 ğ -h nısme ••• mevnısatına merbut ka-

e asının par ame a mu eyya 4tı. larak tab' t b. -1Ab• ...... tfed' 
g-ıkıml d .. ·· ı- d ıa e ır u u ıyu~ a ı-

arı a goru uyor u. yor· ve s·· 1 ed belk" k d' • , oy em en, ı en ı-

O zamanın ~®ı zevkine reh- si de vakıf olmadan bir vahdeti 
ft>er sayılan Edınburg meonuası vücud salt.ki olmuş bulunuyordu 
bu eserle sah;.binden tezvif lisani- İ . · . . , · 
l b-:ı.'"' .ı· B hivdd . d ngılız mtzacma, ımanına, ana-e d'Ju.e Aınce yron etın en . b - - 1 · ı-;,:pu··rd · · r· ., . . 

1 
.
1 

İ n°.s ne utun mugaveret erıne rağ-
r..v u ve c nguız şaır erı e E- lbu • ·b. · 
koçya rnünekkidlerh ng.rnile b"r men eser azını ır muvaffakı-
ateş yaylımı kabiHndcn müthış bir yet ve xağbet kazandı; ve ondan 
hicviye yazdı. Bunda incinmiş 0 _ akan şiir şe1alesı öylt: coşkun, öyle 
lan gururunun intil<amını zamanı- taşkın idi ki dalgaları yalr.ız mem
nın bütün eaib!erine hücum et- lekete mahsur kalmıyarak bütün 
mele suretinde aradı. Bu ~ser bir medeniyet cihanına yayıldı. 
hicv:iyeden ziyade etrafa meydan Bu eseri başka kasideicr takib 

1 okuyan bir hakaret idi. O zanıa- etti, ve hepsinde san'at. hassasiyet., 

1 

nın ~ mübim phsiyetleri ki, zarafet son derece :mcbıulıyetle 
Jeffrey, Waiter Scolt. Moore ka- hak:m idl 'Bunların arasından: 

· bilinde edebiyat aleminin mefha- cKorsan•, cLara>, .Napolyona 

1 
retleri idi, bu ç:lgın gı:mcin tabkjr- ı.kasi~.. cAby!:los nişanlıst:t kayda 
lerine hedef oluyordu. Kendisi - şayandır. Şair bu l'serlerinde tas

ı nin d{• sonradan itiraf ettiği gibi vir ettiği yerlerin mahnlli vasıfla· 
pek yı~rsiz ve haksız olan bu hü- rmı parlak renklerle t::ısvir cdrn 
cumlarla takib ettiği bir maksad fırça darbel~ı buluyor, o zamana 
vardı: Etrafın dikkatini kendi nef- kadar görülmemi§ san'at servetle
sine ce"JJbetmek. ri yığıyor. ve en nazik hissiyatı 

ld<lıa makamı, ~erı~e ~ev~n- ya Öniş iddianamedeki bazı nok _ 
la. b1;1 sıralarda N:fıa. v ekaletm • talara ceıvab vermiş ve binanın e
den . Ikbsad V ~aletine, o~adan saslı hesablara ve raporlara isti -
Denı?Jbanka h.~lul eden tahkı.kat - nat ederek satm alındığı, bil.tün 
tan ve oo munasebetle Vekaletle bu noktaların idare meclisinde 
banika arasında cereyan eden :mu- müzaikere olunduğunu etraflıca an 
halberelerden bahsetmiş ve esas }atmıştır. 

keşif raporlanmn umum müdü • Dava müdafaaya kalmıştır. 

Bunda m!lvaffak oldu. Eser a- pek bariz göstercs:E>..k renklerle tcl
zım bir velvele ile telakıki olun - vin ediyordu. Hele şarka aid olan 
du, ve bütün ha'kka, Insafa, ve en levhalan öyle hay::ıt ile canlanı
basit zarafet kaioesine mugayir yordu ki bunlar•n rüyef.i gözl.ori 

Za-bıta, dün Unkapanında bir olmakla benber genç şair bu ya - kamaştırıyordu. Bu kadar mez.iy -
arsayı eroin deposu haline sokan zısında öyle bir s~m'at, lisan ve na- yat ve evsaf kal"Şlsınd::ı halkın mu 
yaman bir kaçakçıyı yakalam;.ştır. zımda öyle lıır kudret. fikirlerde habbeti ona te-.reccüh etmemek 

Bu adam sabıkalı uyuşturucu o derece müskit bir şiddet gösteri- kuıvvetini bulamazdı. öyle ki ş&ir 
madde kaçakçılarından Zeki adın. yordu ki hiç kimsede mukab2le memlekete avdet edince orada 

Arsayı eroin 
deposu yapmışlar 

Halk ayakkab 1 M t 
• • U da biridir. Zeki son gu .. nlerdc i~i cesareti bulunmadı. ve eserde ha- kendisini bkeliycn geniş bir ınec-

1 arı e resının y zünü '$ 100>· t d · · · · b · d gene ıeroin kaçakçılığına dölon~ talann yanında görülen mezıyet- ıye aır<?sınc gırmış uıun u. 
pahahya malOIUyOr jiletle kesti ve ·bu maksadla Unkapanı ve ha _ lerle bir büyük san'atkarın zu~•ur Ii. Z. Vşaklıgil 

F~· ım" kab :k · 1 Dü valisinde faaliyete Q):ıc;:}amıc;:tır. etımek üzere olduğuna kanaat e-
• ur~· e omı.syonunun -n. Un.kapanında bir yarala - ~ :r dildi. • o lan bl· İskoçyalı şairtlir ki ü .. 

g.eçen. hafta& toplantısında, halk ma vak'ası olmuş. blr adam metre- Zabıta tarafından bir müddet-kkab ı 6f,Q k :&adan evvel Byron haiz ol- çüncü UU'da yaşanuştll'. Morven kra-
tıpı aya ı arın unışa sa- sinin yüzünü jiletle Jtesmişıtir. tenberi ta.kib ve tarassud altında duğu asalet ünvanımn verdiğı h FingaJ-ın oi u idi. Barcle namıı,. ta • 
fşa çlkarıblacrığı kkkarba~ alU~a U~ - Unkaparunda Süpürgeci hanın. buluntlu~la~ .~e~inin dün: Un - hakla Pair-ler .. heyl'tinde mev- nılan haik şairleri iı:lnrle namı en . zl. 
ınm~ ve u aya a uarın .ıma n- da oturan İsmet adında bir kadın kapanı k.öprusu...cıvarındaki dcnha k' alnı•ct .... fakat iburad ga t . ylMie yayılmııt ft fiirlerine pek bu -

de kullanılacak malzemenın ev - tbı'r nnı··d.:ı-~ .. - beri G 1 tad K ' ı ··--y"ı a ye so - &il . ld &töfak edil __ z d tesb't ed.,....,.
1

.,.
1
. A k . \M:uı.<:n a a a ara- arsalardan birinocn bir şeyler çı- ğuk bir ıkabul gördü ve akraba- ~ luymd ~1111ma a i 

:.cuı a 1 ı ..... ~ ı. nca Is. oğlan sokağında Ahmed · · d kardığı görülmüş ve kendısjni kol- 1 d d,......1 ··d ki t d'"f Dldf olan bu şairin namına 1\1.~_Pher-
tanbuldaki imalathane sahibleri ' ısmm e 1 an, ~~ar ap rnseyc esa u llOll a.ratuulan 1760 ela n-roıunan 

b 1rlle metres hayatı yaşamağa lıyan memurlar tarafından ya:ka • etmedi.. Delice masrafl::ın ve se. .. . ;. - · ıbu fiatları az .görcrPk itirazda ibu- başlarm.c.:tır bir :manRJ11e külliyatı pek buyuk bir 
}Ünmuşlardı. Ficm mürakahc ko _ :ı •• • • lanmıştır. !ahet fılemlt!Ci servetııe ber<ıber tesir yapmıştır. Bu küu;yatta ıııevcu4 
mis~nu dünkü toplantısında bu, Son ıgunlerdc bır meseleden do- Kurnaz sabıkalının bu ars<tda sıhhatinde büyük .rahneler açm~ş-~ muzlim bir ihliş.ım ve 
!hususta görüşmüş ve :ptidai mad. l layı ~le arası açılan İsmet, açtığı derince bir çukuru eroin tı. Bu vaziyete çare bulmak içjn balutıar aıtmda ıal~nnılş bir has -
deler üzerindckı yükselmeyi na _ metrcsının ~anın.dan ~ynlarak Un. deposu 'haline getırdiği anlaşılmış- kendis:ni iıki senelik bir tağri.lbe sui.retle edebiyat aleminde si inmi • 

zan itibara alarak •;, 15 bir faz1a- kapanuıdakı eskı yerınC' taşınmış.. tır. mahkum ederek seyahate çıktı. Bu yen bir iz huakmı.ştır. 
hk kabul etmiştir. İmalathane sa- tır. Emniyet müdürlüğüne getirilen iki senelik gaybubetten sonra bir *• Pal~ - Müsavi demek olan bd' 
hiıblcrine iptidai maddelerin temi- Dün metresile barışmak üzere suçlu, lbu eroinleri Lütfiye admda yığın inhbalarla ve inici.şef ebniş kelime Fransa tar"ıhlnile muhtelif şe
ni için müzaheret etmeği vadet - Unkapamndaki ikametgahına gi - ibir ikadından aldığını söylediğin - bir ?Jbretle avdet edeceğini umu- klllerde haWara ve ·mtly:ıtl:ır:ı. ma • 

d 
Aı.. d b d k dı l b. 1 lik olan bir A'yan hey•et; a':rasına ve-

mistir. Ayakkabılar için c.ivi, iplik, en n:ume , ura :\ a. n a .kav- den bir müddet sonra o da yaka_ yordu. Bu seyahate de ır .çı gın-- rllen ünvan idi. Bunlar ualt"t bakı. 
demir vesaire gibi maıideler SÜ _ ga etmeğıe başlamış ve Ismcti bir lanmıştır. Her iki suçlu asliye 5 lJlkla haşladı. Mutasarrıf olduğu mmdan biriblri e, hatta hükiiındarıla 
ratle Macarıstanclan getirilecektir. hayli dövmüştür. Bu dayakla da inci ceza müd~iumumiliğine ve- !kasırda bir veda' ziyafeti ıert;b mfuıaYi sayddıldanndan bn namı &l· 
Ayakkabılar, gelecek hafta içinde hiddeıtini ycnemiyen Ahmed ce • rileceklerdir. etti. Bu ziyafette kendisi ve mi- nnştanh. Buan da ae;aleti olmamak:. 
piyasaya çıkar Iacaktır. binden ç·kard:ğı bir petle İsme- safirleri taı-iki dünya ra~ibler sı - ıa beraber ber~i bir sutttıe işti -

Et 5 kuruş ucuziadı 
Fiat mürak~bc lrnmisyonu, dün

kii toplanıt1s1nda et fiatlannı 5 .er 
k:unış indirmeğe karar ver.mı t.ir. 
Yeni fiatlar karam8''l için 55. dağ. 
hç ve ıkıvırcı..k çiıı .60 lkur..ıştur. 
Kom•syon kuııu etı için de fiat koy 
muş ve azami 65 kuruşa satılma -
sına karar vermı~tir. Bu iiatlar a. 
yın on beşinden itiobaren -tat'bık e
dilecektir. 

tin yüzünü müteaddid yerlerin - ı R A D y O 1 tatile libaslar gıydiler ve sofraya har eden bir zata ha inva.uın tevciJıı 
den kesmiştir. _ J ölü kafaları ;çine dikinniş mum- edildiği ri.ki'.:ir. MePıur büyük •'ran.. 

İsmet, tedavi altına alınmış. ıı....-----------~ lar konuldu. Bu suretle kcndi-;inin sıs şairi vıc&or Hugo bu payeyi ihru 
suçlu yakalanarak hakkında taıki. CUMA 13/6 11Ml hayattan nefretine ve seyahatinin etmiş olanlardandır. luhtelif safha-
bata başlanmıştır. '1.30 Sa.a.t ayan, 7.33 Hafi! mUzik medlulüne bir imada bulunmu~ lardan ~eçtlden smı;:oa bu hey'eil 

(Pl), 7.45 Ajans baberlcri, 8.00 Ban_ 
do plU:ları, 8.30 - 8.~5 Evin saati. 

12.30 Saat ayarı, 12.33 Kısa. f8811 
Beyoğlu Halk.evinden: programı, 12.45 Ajans hlııberlert. 13.00 

1 - Halkevimizin temıil şubesi Kar~ık müzik (Pl.), 13.15 Kısa fasıl. 
yaz mevaiminde şehrin muhtelif 13.30 _ 14.00 Karışık müzik CPl.) 

Açık hava temıilleri 

meydanlarında sayın halkımıza a- tf\00 Saatı ayarı, 18.00 F-asll saıı, 
çık hava. ~emsilleri vercce.ktir. lS.30 Ziraat tamimi ve Toprak Mah-

Fransadır. 1848 de dağılmıştır. oluyordu. 
İspanyayı, Yunanistanı, Kiiçük inci terede bu ünvır.n ve piye mev. 

Asyayı, İstanbulu dolaştıktan son- caddu.r, ve onu haiz olanlar buııin 
1 

LordJar Xam~ı diye yadetmen 
ra ngiltereye avdetinde ann<!sini bey'et azasındandır. Büyük amcası -
ıhtizar lıalindc buldu. Aralarında nın vefatından son:a. Byron bu in .. 
hiç eksik olmayan ihtilaf ve mü- vanı ihraz ederek o bey'ette mevki' 
nakaşaya rağmen bu ana ogu1 1:>1- a1maıı otuyordu. 

Türk Basın ~ İstanbul Mınta-
hsı Relsıığ:lnden: Mes'ud bir nikah 

2 - llk temsil 14 Hazıran 941 suBer· Borsası, 18~ Radyo SW.ng or 
C~artes.i .günü sa~t 1 7 de Bey - k~l, 19.00 .fümupa, 19.15 Ma~ 
oglunda ~l;ane ılc ~.sımpa.şa dolin kua.rtetı, 19 30 Saat ayan ve A-

ribirine pek derin şefkat ve mu- *.. Paganisme _ Lürat manası 
habl::\"'lt ra-bıi'talnril~ ooğlı i diler. putlara. tapmak dini demek o':an b• 
Son veda' pek ha7Jn oldu ve Byron kelime eski zamanlarda llk i..eri.le -
anasını kayıbet..-nekten büyük bir 1'in, miteaddtd i\ihlar:ı tapan arın 
ye's duydu. 6ılne wnlikleri bir nam idi ki bu • 

Mıntaka lkongreıinin 13 Hazıran Reeeb zühiü Boya.kın yeğeni 
1941 Cuma günü (bugun) aaat 14 te •e Nıkbaha.t &>yakın kuı N~ 
Emınonu Ha.J.lteTi salonunda toplana_ m &>yatla Anadolu Sfgorta Şir-
cağmı, hesab ve muamele, bütçe, di- ketıi idare nıecli8ı azasından 
lekler encümenlerinın raporlannı Emin Dramanın of.u Demtr-taş 
m\i1.cl..ttre ile idare heyeti, hay5ı"yet Dramanm niüJıla,!'l dün Aaat 15,30 
-divanı aza.sile umumi ke>ngre murah_ da Beyoğlu Nıkih Memurluğunda 
ha.un tt yedeklerini ~ini aa - yatın a:k.rabalaımırı huzurile yapıl _ 
7111 arkaıda.pannuır.a hatırlatır, hazır ml.fbr. Genç ve :ınes•ud çiftlere saa-
bulnnmalarmı r.ca edern. deUer temenni ederiz. 

arasında Aşıklarmezarl ı gı nam1le . mberl 1 1945 KlA . 
namile maruf meydanda verilecek- Janı!I R d er• ; __ . ..,, sık progrl am. 
. 20.15 a yo gay.eloa)l, ...... t5 So o şar_ 

tır. . kılar, 21 00 Memleket. postası, 2110 
3 - T emsıl paraaızdn. Herkes .

1 22 00 ,,,_ .... lo ..... _,.._ 
debili Telll$ı • . ~yo sa n oı .IU"""' ..-seyre ___ r. ________________ _ 

sı , 22.30 Saat ayan, Ajans habecleri, 
Borsa, 22.4'5 Ra<IYQ .salon orkestrası. 

23.15 Cafl;band (Pl.). 
• 'Şehrimize gelen ve Anadolu 

viliyctlerine sevki kararlaştırılan 
75 ton çiviye, kilo başın.t 73 ıer 
kuruş fiat konulmu~ur. lstanbul borsası 

Ota Hasan Sev Divor ki: 12/6/ lMl açılış _ tapanl§ fiat.ları 

- Hasan bey .bele -
diye parklarda ve di • 
ğer bahçelerde halkın 
otmmuı için ••• 

... Tam dört bin li
ra ba.rcıyarak ..• 

••• Yeni yeni sıralar 
yaptımııf··• 

Hasan bey --- E.h, 
önümüzdeki kış İstan -
bulun bir kuı1m odun 
ihtiyacı temin olundu 
deaenet 

ÇEKLER 

AÇllıf 

Londra ı sterl.JD 
Mew-York ıoo Dol.: 
Cenene J80 tn;..;. rr. 
Madrid 100 Peçe~ 
Yokobama ıoo Yen 
Stotholm 100 İsveç ~. 
Altın 
24 ayar bır gramlık 
külçe altın 339 kl.IMlş 

Te k.'\.,a n• 
52025 

129.095 
29.90 
12.845 
30.915 
30.525 
26.85 

Eabam ve Talavilit 

İkram(Yeli % 5 1938 19.15 

Seyahatinde toplanmış intıba
lann mahsulü olarak şair bir bii
yük eserle geliyordu. Bu, meşhur 
Clıild.;Harold.-Oır. Eserin ancak ilk 
iki kısmı ikmal edilmişti, bakiye
sini sonra itmam etti. BUı eserinin 

pn tarihte kadim Y'Dnanistanın vah
deti vüeud esasından aıınu, efsane 
we han.lelerinden müreldeb akidele_ 
ri deneslne alem olmu~ur. 

VEFAT 
ilk .k!SIDİle şair fıtrntmda meknuz . 
olan d<fua kaynağının gözleri !ka- Mudanya Jtaymaltaını ~erh~ım Alı 

• Hamid ~u ve avuk!lt Hu.>eyill Sa _ 
maştı.ran bır parlak feveranını ~!.tin Arel ve İş Bankası Galata şu-
\' er~ ol~~or,, ve_ ar_tı~ yalnız be.si müdürü Osman Dardagnnın hem 
me..mleketmın ocğu, butun c:ıha- şirezadeleri re zeyrek ortaokulu yar_ 
nın ıbüyük §Uİr)(•ri arnsında ken- direktörü ve fizık mıralhmi Nf'jnt Be
d:sine mümtaz bir mevkı tc'min senerin ka~i. müt~hid Mehıned 
etmlş oluJQrdu; hatta bu mevki- Muıradqtln -.e avukat Mün;r Fbi _ 
de ken<lis:ne Takib sayılabilecek bozun damadı yol miıteahhidlcrındcn 

başka biri yoktu. :'.'.!aamafih o, bu NATIK Bf'St."NEK 
eserinde de ôt.eıienberi yerleşmiş henüz pek genç yaşında iken vefa.t 
ola~ f:ik~rleri ~epretm~kten hali etmiştir. Cena.zesi bugün 11,30 <lll 
değildı; mtan1ıgs, cernıyet~ ~arşı TM.siıilde Alman hastanesinden ıı:aı
kinini püskürmekte dtv.ım e<lıyor- dınlarf!.k cena'l.ıe nıı.maıı Beyaııd ca_ 
du. Eserin hir•:ok lahinlerindc a- misinde eda edi!dikten sonra Şehid -
daıvet.ini, rey.!:>i:;yetini, l.ezyifler~- llkt.eki mahalli mahsusuna defnedi _ 
ni, is'tihzala:-ını avuç avuç seri- lecektir. 
yor, ve !bütün ~iri çılgın bir hum- Cenal>ı Bak aiiei kederdide.sine e -
manın ateşlerile tutuşmuşa benzi- cir ve sabır versin. !m.in. 
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VENi KURUŞ 
Yazan: irfan Konur ,7 _ 

Maha1lenin hemen bütün bdıL lı~ ~ c" - ' / 
ları aynı hastalığa tutulmuşlardı. .::Y/ r ~ 
İk.tidarlaTına gö~e. ki~- boş pudra 1 r (.\ o ( " 
kutusu jçinde, kimi kuçuk reçd ka. :::--:~ 1 
vanozunda, lciıni teneke ~umbara.. ( ~ ) 

lan l»Jliktiriyorlardı. Sabahleym I l ~ 

-
la.rda kenarlan tırtıllı yenı kuıu.ş• (> l / } 
1ebzeciden, tramvayda bilet~iden \ ~ . ~ 
paranın üstünü alırken «yem .ku• \ _ ~ } ....._ , 
ruşı> istiyorlar; kocaları eve gelince \... RUS 
ilk defa: ~ ~ 3 q · ./ 

- Yeni kuruş TU mı? Diye so~ \...... ...__ .::../ 
ruyorlardı. 

Bu yüzden . aralarında rekabet 
de başlamıştı. Birkaç kadın bir 3ra 
ya geldi mi hemen yeni kuruşlann 
miktarı, parlaklığı, darphanede ~~ 
aı\ma seneleri meı(zuubah.sedıli
yor, yavaş yavaş hem biT ihtiras 
hem <le bir ilim halini alıyordu. 
Adeta mahallede bir yeni kurut 
boTsa.eı gelmi~- İhtiraslar hu bor- bahsi açıldığı zaman (zaten bal~• on beşer bruşun üzerine dörderden 
aarun vaziyetine ııöre kabarıyor ve- mevzUlu unutulmuş eihiyc:ü. yahud sekiz kuruş gelmesi ihtimalini dü
ya yatışıyor, falan banıµıın 9~8 bas diğer bütün mevzulara buradan ge- şündü ve yalnız gitme bileti alrnıya 
kısı yüz elli parlak, kırk selciz do- çiliyordu) bir ,eyle meşgul olur gibi karar verdi. Memurun önü kalaba. 
mık: 939 baıkısı iki yüz pa~lak~ on yaparak lalr.ayd görünmeie muvaf. lıktı. Sıraya girdi ve kenarları tir. 
beş donuk kuruşuna mukabıl en. ~z fak olamazsa gözlerini müıtelızi ma tılh parıl parıl kuruşlar tahayyül 
o milttaıda kuruş çıkaraınıyan fila~ nalarla süzüyor: ederek sabıreıı!lıkla bekledi. NihaJ 
hanım, gündüz eline geçen. ye~ - Karamanın koyunu, sonra çıJ yet önü açılınca birclenbire gözleri 
kuruşları harcamayıp eve getı~mesı, kar oyunu 1 diyip geçiyordu. kamaştı. Kendinden geçer gibi oldu. 
tramvayıda bozuk par?'sı old~gu. ~al Bir Pazar günü hastanede yatak Memurun önünde, darbh.aneden ye 
de yeni kuruş ele geçı~~k umıdlle komşuluğu edeTek ahb .. b okluğu ni çıktığı besbelli koca bir yığın ku 
1 O, 25, 50 kuruşluk butun paradar Kadıköylü bir dostuna gitmek için ruş oya gibi süslü kıyıları ve gü-

. · · k ık tırıyor u ' vermesı ıçın ocasını s ış · evden çıktı. Tramvaya bindi. Beş neşte aayısı.z ayna kırıklarının ışık 
Filanca hanıma uzak .akrabM~ndan kuruşluk bilet i~ on kuruş verdi. oyunlarilı: şıl ışıl parlıyordu. Bu 
veya ahbablarından bır gencın de Biletçi üste 1'ef., kuruş vermek üze- bir rüya miydi? Bir müddettenbı:ri 
yeni kuruş getirmesi konu. komş.u re: yegane ihtirasını teşkil eden bu u-
arasında dedikodulara, vahim tefsır - Yirmi paranız var mı bayan? fak maden parçalannın bıı kadar ço 
leTe yol açıyordu. • Diye sordu . .Şayeste Hanım kızmış- ğunu, parlağını ralciblerinin hjçbiri-

Şayeste Hamm bu ışe çok geç~~· t,ı. Fakat yeni kuruş koparmak ürni si bjriktirememişti. Aman yarabbi! 
lamıştı. Eğer mahalleye, apa:ıdısıt dile hiddetini sakladı: 9 39 baskısı en a~ğı bin tane ku
amdiyatı için hastanede bulundu- - yok vallahi. Olsa ver~cek- ruş işte §Uracıkta, elinden bir karış 
ğu bir sırada sirayet etmiş olma.say tim, dedi Biletçi elini para çanta- ötede duruyordu. Bir anda bütün 
dı, ~u yanşda da en önde gid~~eği ıuna dald'ırırken: o yığını çantasının içinde taha)'Yül 
muhakkaktı. Fakat ne yazık kı ışte - Yeni kuruş varsa onlardan etti. Bir küçük harelet, bir avuç 
hastalığı buna mani olmuş~ kendi- verir misiniz? Hafif oluyor da .. hamlesi onun hiç olmazsa beş yüz 
sini dostlarından-, daha dogrusu ra Diye ilave etti. Biletçi sabırlı bfr tanesini kendine mal etmeğe kafidi. 
kiblerinden yirmi gün geride bırak adama benziyordu. Bir avuç bozuk Her şey onun küçük bir hareketini 
mıştı. Fakat ne yapıp yapıp bunu paranın içerisinden biıer birer yeni bekliyordu, herşey.. Kıskanç kom. 
telafi edecekti. Şimdiye kadar kürk kuruşları seçti Bir de yirmi paralık şuların şaşkın hezimeti, zafer, istih. 
yerıŞ1nda. pabaç yarı~ında, -ç on. ilave etti. Fakat, lakayd görünmek za, gıpta .. Herşey .. • 
dülesi yarışında hep en başta gel. içm başka tarafa baktığı halde ak- Artık etrafım lınmamile unutmuı 
mifti. Bir zamanlar yeni parlak beş lı fikri orada olan Şayeste Hanım tu. Arkasından iten yolcuların te.. 
kuruşları toplama müsahakHında paralaTl alınca ne görsün'? Hepsi masını, biletçinin «Hadi bayan ça
da birinci geldiği daha unutulma- yeni kuruşlardandı, amma kenar- buk ol lı> diye bağırışını, çalmıya 
mıştı. Kısa bir zamanda bu yeni re- ları tırtıilı değil, düz kuruşlardan. başlayan hareket zilini duymuyor, 
kabet sahasında d'a en ön safa geçe Bir teY diyemedi Çünkü bunlar da 1 kuruşlardan başka hiçbir şey gör
rek artık fiş yerine hu kuru~ların onlar kadar hafifti. Biletçiye bun- müyordu. Kuruşlann parıltısı bütün 
kullanılmağa hatladığı poker par- ların işe yaramadığını <ıöyliyemezdi. rüyetini kaplıyordu. Birdenbire 
tilerinden birinde zengin kumkuma Uydurulacak başka mazeret -de yok kendini büsbütün kaybetti ve çil ku 
sını misafirlerinin şaşkın gözleri ö. tıı, bir iki yutkundu ve sinirlerine ruşlara saldırdı. 
nünde açıvennezse bütün o eski ıöh hakim olmağa çalıştı. Arkadaşının * 
reti mahvulmuş demekti. gönlünü almaktan ziyade vesaıtı. Şayeste Hanım cürmümeşhud 

Bu yüzden nelere katlanmıyor- nakliyeden yeni kurnşlar almak Ü- mahkemesinde biT kelime bile söy
du I Kocasile her akşam, sebze alış rnidile çıktığı bu yolculuk ne ters liyemedi. Hakim vaziyetin garabe
verişlcrini yapan k.a~~nasile h~r ba~lamıştı. Şimdi vapur i:'lkdesin~e tini gözönüne alarak telefonla ça
sabah hırlaşıyor, hiç ııp olmadıgı de buna benzer bir şey olmıyacagı ğırttığı meşhur bir akıl hastahklan 
hald~. sokağa çık~ tramvaya .. bini- ne malumdu? Fakat bu sefl!Jr taham mütahassısına genç kadım muayene 
yor, uç kuruşluk hır rcazete, yuz pa mül edeceği şüpheliydi Tramvay bj ettirdj. Mütahassıs: «ihtirasın anı 
. ralık sakız alarak mütemadiyen letçisinin acısını da vapur biletçisin- bir feveranı, dedi. Bir nevi muvak
para hozdu.r~yordu. AB~nu~la bera- den çıkaracağa benziyordu. kat cinnet hı Şayeste Hanım ceza 
raber .kend1sınden hala bırkaç yüz Gişeye yanaşırken gidiş dönüş yemedi, fakat komtularının yüzüne 
ku~uş Jlerde ~1an kvomşuhırına bu alsa yirmi beşliğin üstüne üç kuruş bakamıyacağı için evin konturatı 
t~laşını sezdırme?1ege de ayrıca vereceklerini, halbuki hem giderken bitinceye kadar ilci ay teyzesinde 
hır gayret sarfed1yordu. Yeni kuruş hem gelirken ayn ayrı bilet alırsa kalmak üzere o gün akşam trcnile 
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SPOR ["Son Posta,, nın lisan dersleri] 

-Beden terbiyesi 
teşkilatında yeni 

değişiklikler 

1 6 ayda pratik usulle 
• 
bgilizce 

HAZIRLAYANLAR: 
.Bedıen terbiyesi umum müdür

lüğü dairesinde mühim değişiklik 
yap1lın1ş. :ımumi katiblik lağve ~ 
dilmiştir. Bu vazifeyi Cemal Gök
dağ iia etmekteydi. Beden terbi • 
yesi teşkilatında umımı.1 müdürlük 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

30 unca ders 
muaıvinliği ihdas edilecektir. Mua Lesson Thirty 
vinliğe ihenüz kimse tayin edilme- Exeıcises f.rom !es.son Twenty-

m;~er taraitan güreş federasyo.. ninEe: .• I _ B .... .....1Hı..ı ____ _ 
· · T d rd d ki :ı... xercıse. vpuıcuu-111 nu re1sı ayyar a o u a nız - d ld l 

metine a.vdet edeceğinden inh'lfil 0 m:u UfU: 
edecek bu makama yeni. ve eski.. 1. Pıctures on a wall are orna-
dıen olduğu gibi ehil 'bir zat tayin ments. 
edilecektir. 2. Some pictures are in frames. 

3. A <:ıısilı1on is a so:ft thing. 
Basketbol turnuvası 4. Wood is a hard thing. 

Seden terbiyesi miik€llefiyet 
servısı, mükellef sporcular 
için büyük bir baskct.IJoJ turnıı -
vası hazırlamaktadır. Turnuvanın 
programı İstanbul ajanlığı · tara 
fından tertib edUecektir. 

5. A long straigi:ıt stick is a 
rod. 

6. Clotıh whia.11 is hanging from 
the top of a window is a curtain. 
Exerciıe. il - T iirk çcye çe· 

virZniz: 
1. Perde iniktlr. 
2. Perde çubuğu zeminin ü -

zerindedir. 

mlJhtemel olauğunu söylemiş olu· 
ruz. cMay> kelimesi bir fiille be
raber tıpkı wm kelimesi gi.bi kul
larulır. Misaller: 

İ may go. 
yon may go, 
he rnay go. 
fite may go. 
it rnay go. 
we may go 
you a:nay go. 
ıthey .m.ay go. 
2 - Diğer bir derste by keli

mesinin cyakm, yakınında· ma
nasını vemniştlk. By ıkelimesi ayni 
zamanda elle. vasıtasile> manasına 
da gelir. Mesela: 

Destruetion by fire - Ateşle 
tahrib. 

Merhum Şeref için 
ihtifal yapılacak 3. Pencerenin camında bir T ext and translation: 

'Beşiktaş jimnastik klübünün çatlak var. Those men on the wall arc not 
değerli kurucusu ve çok kıy.metli 4. İki resinı duvardadır. safe. The dan.ger is great. They 
idarecisi merhwn Şerefin ölüm 5. Ben sert bir iskemle üze - may have a fall (onlar düşebilir-
gününe tesadüf eden bu Cumar - rindeyim, yumu.~ak birinin Üfle- Jıer). H the bricks on w'hlch they 
tesi Yahyaefendi dergahındaki me rinde değil. are come down, they will have a 
zarında ıb~ hitifal yapılacaktır. 6. Kollarımda süsler var. fall. (Eğer üzerind~ bulundukları 

Meriıum Şerefi sevenler o gün 7. Kuma~ta kat yapıY?rsunuz. tuğlalar aşağıya inerse d'üşecek-
ınezirı başında toplanacaklar. ha. 8. Bu resim çerçevesmde de - ler). lf they have a fall, seme of 
tl!'asım ıbu suretle bir kere daha ğilıdir. their bones may be broken (Eğer 
yadedecekleı'<iir. Vocabulmy: dü.şerlerse kemiklerinden bazıları 

.lf damaıge (dEmic) - zarar, ha- kırılabilir). They have great fear 

Beşıktaş jimnastik klübü baş - sar. of a fall. The wall ıs in danger. it 
kanlığınıdan: Klübümüzün asü ve danger (dEyncaı") - tehlike. is in danger of destruction (Duvar 
feda'kar hadimi merhum Şerefin 'dıestrudion (d istrAkşn) - talı- tehlilQededir. Yıkılma tehlıkesln-
ölürniinün sekizinci yıldônümü rib. dedir). This is the wall afiter the 
münaselbetile 14 Haziran 941 Cu. fear (fiar) - korku. smaslı. The damage is great but 
martesi günü s::ıat 15 de Şeref stad ıfeeling (fİlin) - his. the dıestrudion of the wall is not 
yomu karşısında Yahyaefendi me- hospital (hOspital) - hastane. complete. Only part of the wall is 
zarhğındaki makberesi ziyaret e. Ü (ii) - eğer. down. üne man is under the 
dileceğinden azamı.zın ve merhu- safe (sEyf) - emin. bricks. The othcr m.an is curt: on 
mu sevenlerin teşrifleri rica olu • smash (smeş) -- par~alanrna. 1fue '.head. The wound is at the 

parçalamak. back cıf his head. The :feeling of :n11r. ) 1 wO'l.llld (uUnd - yara, yara a- pain from the ;.vound is very great. 

Dünkü ihraca t faaliyeti mak. The man whose he ad is cut will 
İhracat faaliyetimiz dün de ol - GTanımar: • go to a hospital. There they will 

dukça canlı olmuş ve 273 bin li. 1- May (mEy) kelimesinin put stitdhes in his head (Orada 
ralık mal sevkediJmiştir. B'.l arada kullanıl:ı.şı: 'başına dikişler - ıteyeller - koya.. 
Almanyaya yumurta: Çek.yaya ko- cMay> ingilizcede kullanılan caklar). A hospitaı is a building 
yun derisi, keçi barsağı, sığır bar- diğer bir yard:.mcı fiildir. Roliı, f~r men and ~om.en and boys and 
saiı; Slovakyaya badem içi; Roman .imkin. şüphe ve müphemiyet ifa- gırls who are ıll. 
yaya p amuk ipliği kınntılan, çiroz, de etmektir. Bu suretle el may go Exerrcise 1: 
göl balığı, tuzlu hamsi, domates, 
enginar, pathcan~ ltalyaya keçi de- t!here> dled}ğimiz zaman ~u cü~l~- May, will, if kelimel~rinden 
risi; lsviçTeye lci.tre, tiftik, keten el- nin manası oraya gıtmemızm uygun olan;ru a§ağıdaki başlukla
yaft, Macariştana keçi ve koyun müınkün olduğu, fa.kat muhakka'k ra koyunuz: 
derisi, palamut hülisa.sı, sığır bar. olmadığı, iilc·imizi değistirmek ve ı. I bave a rest, 1 - not be 
sağı v e yaprak tütiin gönderilmiş - oraya gitmemek ihıtimali bulun- tired 
tir. duğudur. Bunu !ürkçe~e coraya 2 • . I __ have fear only -- l 

gidebiM.rim> şeklınde iiade ('der- am in danbaer. 
Adapazanna hareket etti ve tren sek te 1:ıktid1an fiile karışm:ıkta ol-

1 l '- eli k d b rik 3. A man who is ~uite safe --~i e~~ a ır.~en şiın "ye a ~r. i · ~ duğundan bu cümleyi eoraya gi:-
tırdıgı yenı kuruşları n hepsını ver- nıümkündfü'> şeklinde tercu- h~ fear • 
di. O arpacı kumrusu gibi düşüne m€1ll~~~k , ha dogrv udur. 4. -- you put your hand fa a 
d .. ·· d 'd k k d ıne ~ ..... .n;; aa bu ~- t f t 't g t et u~ne tren e gı er en ocası a, Keza cHe :nay come> dediğimiz CIA.€ o wa er, ı - e W • 
vak ayı yazmamalarını yalvarmak . l . v• hususun 5, A baby with a pain in his 
için gazete idarehanelerine kotu-

1 
zaman gelıp gc mı~e~egı 

1 
ak1~ stoınadı __ be very i11. 

yordu da kat'i bir kanaatımız o mam ) 
· irfan Konur beraber onun gelmesi mümkün ve (Arkası sayfa 6 sütun 4 de 

Muhsin Çelebi, yattığı yerden 
başw:una uzanıp aldığı murassa 
el ayyıasında, Hind minyatürlerin.. 
deki .şehzadelere benziyen yüzüne 
da.hmıştı. 

Ç:algan istanbal 
Haftaya tuğlar kalka,.akt1r! ... 
Şervketlu hürıkar dahi sefere 

gitmek ister. Sah~bi devletın te
alhhürü andan<lir!. .. 

Fakat niha) e:, fatan.bul halkı, 
üçüncü Mmedin frsküaar alayı
nın, İbrahim Pa§a tarafın::iaıı ter
lilb edilmiş bir oyun olduğunu an-

YAZAN : REŞAD EKREM 

Muhsin Celebinin Hindli kölesi 

lamıştı. .. 
Muhsin Çelebi, liç gün evvel, 14 

Rebiülevvel yahud 25 F.ylfil Pa
zartesi ~nü, üç çift~ kayığı ile 
sadrazam kethüdasının yalısındaki 
ziyafete giderken, sahildeki salaş 
kahıvelerde oturan beş on kişi ta.. 
rafın{ian taşa tutulmuştu. Bir gün 
de. kulağına, vezirin Te1>rizi sat-

Es~e~başıntn uykusuz geçen ge
celerı çok i>lurdu. Fakat, Jtineş 
doğ·i'uktan sonra uyuduğunu bil
mezdi. Bu Jabah ta. bir sonbahar 
güneşinin ilk huzrnelNi; Cihangir. 
deki konağının Anadoiuya bakan 
cephesinde kepenkl~rı açık bıra
kılm•ş pencerenin işlemeli tülle
rinden süzülerek, yumuk gözleri. 
nin için:i'e, sarı, mor, al. ışıktan 
karagö-Ller oynatarak uyandırımş
tı. 

Bu güzel, zengin ve bekar gen
cin Cihanginie:{i konağı, bir ıki 
mahrem dost ile felekten bir gün 
çalmak için yaptırılmış, kuş kafe
si gtbi, İsta;?bulun. küçük fakat 
belki en zarif binalarından biri 
itli. Muhsi-n Çel~bin:n hemen üç 
aydanıben buray"I. usra<lığı yoktu. 
Gözleri murassa el aynasında gü
Jümı>edi, padişahın Ü~küdardaki or 
du alay~ndanberi de, ilk defa ken
di yaıtağmda yatıyor(.lu. 

ra geçiş.i pek tantanalı hazırlan
llliştı. Topkapı sarayından salta
nat kadırgasına bmen Ahmed: sa
lis, evvela Boğaziçüıe doğru açıl. 
m~tı. Sahillere yıgılan payitahıt 
halkını selamlamıştı. B ütün do
nanma, Üsküdar sahili boyunca i-
1.erliyerek, padlşahın (;nünden 
dört saat süren bir resmi geçid 
yapmıştı. Denız resmi geçidinden 
sonra saltanat kad'ırgası Üsküdar 
sarayına yanaşmıştı. Yıllardanbe

ri Çırağan eğlencelerinde ve hel
va sdHbetletinde, lale ve ~ünbül 
bahçeleri ile düğünlerde, sahilsa
ray V€ konak resmi küşa<llarında 
görülen Sadab.ld yaranını, pürsiw 
ltııh cengaveı1er kıyafetinde gör
mek içi·n bütiın İs~anbul halkı Üs
küdara dökülmüştü. 

0 gün, İstan.bul, peri masaJları.. Onları ak ağalarla kara ağalar ta- vermişti. Askerin bir kısmı İsıtan- tığı sözü geJ.oıi,Şti. Fakat, murassa 
na layık •bir ihtişama şahid olmuş-· ikıib ediyordu. Her kafilenin ha- bu1a, işinin gücü.nün b~şı.na dön- bir el aynasının içinde güzel es
tu. Kadırgadan inen üçüncü Ah- şında, bir mehte.r ıtakınu, mızıka müştü. ıBir k.ısrn: da Üsküdar~.a mer yüzün.ün tebzssümü seyre
med, güzıel i>ir ata b~nmişti. Etra- bulunuyordu. Sonra şeyhislam e- kurulan ordugaha götürülmüştu. dan 'esircibaşı, bunları çoktan u
fın<la uzun sorguçlu peykler yürü- fendi. ulema efendiler, ve hüku- H~et er.kanı da Boğaziçin~e- nutmuş bulunuyordu. 
yordu. Arkadan, göz .k.ama~tıran meıt erkanı geliyordu. Onlan da .ki ve Istanbuldaki sar_ayla~ına .. gıt- Dün sabah, Nedim, neyzen Sü
sırmalt ve rengarenk esvablarile 1ç oğ1.anlarının alayı takib ediyor- mi.şlerdi; gene lalelerı. sun.hülle- leyman, cDeli Laz. diye anılan 

Alay ne Kadar parlak o1rnustu!. 
Hünkar Ağust~s başında, ÜskÜd::ır 
sarayına nakıetmj~t!. Oradan, 
yeni şark serdar1 ve damadı İbra
'hirn Paşa ile orduyu hdmayununu 
~yi edecekli. Padişahın Üskü<ln-

enderun ağalan gidiyordu: Silah- du. Çırağan . eğlencelerinde, ri, z.erin ve karanfilleri. n~gar ve tersane kaptanlarından Ahmed 
tarağa. padişahın murassa k1Jıcını. ve he-lıva sohbetlerinde h iz- mahbulblarile meşgul olmaga baş- &y, Nedimin yeni aşinalanndan ı 
sanık gula.ım, haşmetlu efendi~inin met eden bu nevcivanlar, Iamışlardı. Yusu! Bey, Bahariyeye, şeyh efen. 
l:htiyat sarığını, ıbrikıtar da, padi- ~arında altın miğferler. zırhla- ü~ar alayından sonra, art·k dinin bahçesin~ giıtmişlerdi. Şeyh . 
şahın altın abdest ibrik ve leğeni- rının üz.erine ipek sarg!lar sar- heııkes Ibrahim Paşanın İran üze- efendi hazretlerinin iki gün evvel 
ni taşıyorlardı. Hükümrların ye- mışlardı, ok torbaları kadife, sır~ rine hareket ed~eğıni bekliyortlu. açan cGülü İ-:."Cf:.ll> ~ni :e~e.-

1 

dek beygirinin üzerinde murassa malı ve incil!yd1. Ellerindeki si- !ak:at aradan haftalar geçmişti. ceklerdi. Şeyh efeı:dı,. yenı ?etı:ı
mızrak ve kalkan ve ok torbası gö_ laftılar mineli yahud mercan kak- lbrahim Paşa. l''sküdar sarayında, tiği ıbu soğandaz: ~~yah bır lale 
rülüyordu. Saray erkanı, pırlanta- malı idi. İran elçisi ile sulh miiz:ıkerelerinı bekliyordu. İsmını bıle koymuştu. 
Iı, zümrüd ve yakutlarla müzey- Üsküdar alayı, damad İbrahim intaç etmeğe çalış1yordu. Halkın cZülfü siyah> demiştL Fakat, so
yen kıymetli silahlan ve altın Paşanın İstanbul halkına seyret- saıbırsızlığını oyalamak için arada ğan, sarı fitilli gül ~e beyaz 
miğferleri ile, üçüncü Ahmedin tirdiği muhteşem bir sahne idi. bir de, ortaya. bir havadis çıkar- hir çiçek verince, adı cGülü İrem> 
ordu alayını tezyin ediyorlardı.! Alay, Kadıköyüne gelince, dağılı- tıyordu: olmuş~u. . (Arkua .,.,...) 
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6 Sayfa SON POSTA 
Haziran 13 

( Mem 1 ek et Ha berlerı· J'l''S.on Posta,, ~ın 
_ l ısan derslerı ) 

<rSon Posla. nın tehikaaı: 27 

:1<.ocAJf(usuF İzmirde Bartında her aile korunma ( Baıtarafı 5 inci aayf ada) 
6, - yow makc a brighrt; :fire, 

fille room - not be dark. 

Karagöznn çırpınmaları Taşocaklaruıdaki 
çöküntüde bir kişi öldü, 

2 kişi yaralandı 
siperleri hazırlıyor Exerrci•e 11: 

lby, of, on,_ in, from kelimele
rini boş yerlere uygun olarak ko
yunuz: ---------'------· ----

lmıir (Hususi) - Evvelki gün 
6ileden sonra Turan civarında tat 
ocaklarmda bir kaza o1rnuş, bir 

Belediye bütçesi kabul edildi - Aşım devam 
ediyor - Ete nark kondu - Şarbon önlendi 

1. After the almost oompwte 
destruction -- tiıe house - fire, 
the owner was very sad. 

Aliço Karagöz Aliyi 30 metre kadar sürükle
miş, sonra da bir çeki taşı gibi üzerine binmişti 

2. TJıis is a picture -- the da- D' k sih . V . k d v d:'k'-ab· 
ıyere , na ate geçtı. e: ş.ıyor ve orun ugu nazarı 5 

çöküntü altında kalaıı 3 ameleden Bartın (Hususi) - Hava taar
biri ölmüş, ikisi ağır surette yara - ruzlarına karşı korunmada esas o • 
lanmıftlr. Ölen Erzurumlu Akif a • lan aile siperlerinin kazılmasına ha
chndadır. Yaralılar amele çavuşu raretle devam edilmektedir. Bu si.. 
Bozkırh Ahmed ve amele Musta • perler 1 O Hazirana ' ar hazırlan 
fadır. ltfaye yetiıerek kurtarma a.. m1f olacaktır. Sip~rlerın nasıl ka -
meliyesinde çalışmıştır. Kaza hak - zı1acağına dair konferanslar veril -
lc.ında adliye ve zabıtaca tahkikat mektcdir. İlk konferansı kayma -

Sığır birinci 35, ikinci 25, man· 
da birinci 30, ikinci 20 kuruı, {bi.. 
rincilere mor, ikincilere kırmızı 

damgalı), koY\.Kl ve 1'uzu ederi 4 5 
kuru otur. 

maıge· h • the th - Karagöz, aç göziinü karşında celbediyordu. 
. · ~ ıou~:s -- o er ki Al:içodur. Sakla kendini kurt k.a- ilk hamleyi; Karagöz Ali yapl•. 

sıde -- the st~oot were -- pa-nından, ,boyunduruk.tan,. sarma- Sıkı bir çift peş kabza daldı. H&-
da.nıger -- the fırc. ııından, şakmdan... men Aliço karşıladı. Hasmının iki 

4. Th eother tıouses - the Artık, merasim !>ıtmişti. Pehli- ellerinden tutup silkti. Ve oyundan 
str.eet were not safe. vanların sırtlarına birer tokat atarak kurtuldu. Karagöz Aliye caka ol • 

5. 'ille sons -- the owner meydana salıvermişti mak, ve ne yaptın ki: demek his!İni Etler yağlarile birlikte satılacak-
tır. ha.ve burns - their arıns and Davullar, zurnalar vurmcığa ba~ taşıyan bir fikirle ikinci nar.umı 

legs, and are -- a hospital. ladı. Şimdi: peş~cv baıılamıştı. . • çırpınarak attı: 

A k h b . Huzur peşrevı yapıyorlar. Alıço - Haydi bre kızanı.. 
yapılmaktadır. kam Muzaffer Kugalcçıoi;lu memur 

Bir mtabafı railar anumda lara, ikinci konferansı ortaokul 

Elanelder 950 gram 
Hükumet, üç vilayette kiloluk 

parçalanda türkçe öğretmeni Rıza Polat hal • 
Evvelki gün saat S.40 dn Aydın ka vermi~tir. 

aemiryolu üzerinde Ortaklar istas- Belediye bütçesi 
~:pnuna gitmek üzere Kuşadasının Belediye meclisinin Nisan içti -

maında hazırladığı bütçe, tasdik i · 
Selçuk istasyonundan hareket eden çin kaymakamlığa sunulmu tu.Kay-
1351 sayılı marşandizin furgonuna makamlık, bütçeyi bazı tadilatla i
binen Devlet Demiryolları sekiz.inci ade etmiştir. Belediye meclisi, fev. 
işletmesinde köprü inşaatındn us - kalade içtimaa davet edilmi§, mec
tabaşıhk eden Sarayköylü Süley - lis iki celse aktederek bütçeyi mü.. 
tnan oğlu 46 yaşındn Galib Sayar, zakere etmiş ve bazı kararlar ver -
geçirdiği kaza neticesinde ölmüş - miştir. 
tür. Afm\ devam ediyor 

Marşandiz treninin Selçuk.Çam _ Kaz.amızdaki aşım jşlerine, vila-
ı k · l d k' k" "k yelten gelen damızlık aygırlarla de 
.ı~. ıstasyon ar.ı ... arasın a 1 uçu. vam edilmektedir. Yalnız rağbet 
tunelden geçtigı sırada lokomotı- k ld .. · · h .. t' ·ı 20 · k k "f d ço o ugu ıçın ergun ge ırı en 
f ın bacasından çı an esı uman k kt k 'k' · '-'l b'l k 

ısra an anca ı ısı çeıu e ı me -
dan bunalan Galib Sayar usta, na - tedir. Bunun için Veteriner Mü • 
aılsa furgonun aç.ık bulunan kapı - dürlüğü, Ziraat Vekaletinden mu. 
sından dü~ü~ trenin tekerlekleri vakkaten damızlık aygır istem.iş -
altında kalarak parçalanmıştır. Ka. tir. 
za tahkikatma adliyece devam e -
dilmektedir. 

lzrnirde bir adam 
kaynanasım bıçakladı 

fzmir (Hususi) - Evvelki ak -
pm Kültürparkta bir facia olmuı

tur. Sabri oğlu 36 yaşında hurdacı, 
Ihsan, kendisinden ayrı yaııyan ka. 
rısı Fatma ile kayınvalidesi Güzi -
deye raslamıı ve yanlarına soku -
larak : 

Şarhon hastahği 
Şehrimizin Kemerköprü mahal. 

lesindeki sığırlarda ~arbon hasta • 
lığı görüldüğü cihetle vilayet Ve -
teriner Müdürlüğü Nafiz Güngör, 
bu tehlikeli hayvan hastalığını ön -
lemek üzere Bartına gelmiş ve hay 
van sağlık memuru Ahmed Okla 
beııaber 1faaliyeııe geçmiotir. lcab 
eden tedbirler alınmıştır. 

Et nario 
Belediye et narkmı, birinci ve 

ikinci nevi etlere göre şu suretle 
tesbit ve ilan etmiştir. 

ekmekleri 9 5 O grama indirmiııti. 
Belediyemiz, bu karann şehrimiz • 
de de tatbikini yerinde bulmuştur. 

Trabzon Halkevi temsil 
kolu Belkis piyesini oynadı 

Trabzon (Husuııi) - Halkevi 
temsil kolu tarafından h:.ızırlanan 
İbnirrefik Ahmed Nurinin Belkis 
piyCJSİ Halkevi temsil salonunda ka 
!abalık bir halk kütlesine karııı mu. 
vaffal:.iyeÜe loynanmı.ştır. Mcs~si _ 
ne fasılasız bir şekilde devam eden 
Halkevi temsil komitesi yeni piyes
ler hazırlamaktadır. Resim Halke
vi gençlerini vatani bit piyesi sah
nede temsil ederken göstermekte • 
dir. 

ÇI mu 3 ere. koca ve sallı gövdesilr., ayaklarının v -ragöz Al' d ı 1 k has. 
d"k 'hn' . . ll .. k' . . "<' ı e, ç rp nara 

Met"Sin Cezaevinde Baydar Fıra.ta: ucuna 1 1 ış_ ırı e ~r~ru ıapetı~ı!'1 mına mukabele etti: 
- Mektubunuzu aldık. Yurdun u. ~yluklarına vurarak ıkı tarafa egı- - Haydi bel e,.hretlikı. 
k bi k .. • d • • bi bl t le lip kalkıyordu. Al" K ·· .. ' f d 1 za. r oşesm e saın gı r a • K .. d d 1• .. ıço; aragozun çı t a ması. 

bemlz oluşu.na. sevaıdik. Hayatıuuzm d aragoz ~·b.a b~ 1 
.. ve buzuln vuk. na mutlak mukabele etmeli idi. Ve 

b lernl. d . d . .1. 1 .. ıc. cu unu yay gı ı. uzup, oşa tara . D h l b' .. I d u e ı evresın en ıııgı ızce) 05. d ettı. er a ır on çaprazı top a ı 

rerun.lş olarak çıkmanız bizim it~n S1Çrpayıp çlırs;ıınıyb?r ... ~· I Karagöz~ doldurduğu çqprazla 
bü .. t.. ... ... _...._,_, " k::.• .. ._ d ran eşrev enn ıttıgı, temenna ar - .. .. d :un ent1:H&cıuu.r1.1 nuı a.ıa ... ~n ı d l l d suruyor u. 

aht 1 ) ___ ,_. an an aşı ıyor u. 
bir b fya.r lk o AWO&~ır. p · ı· A'" b' · • t' Be• on adım sürüdü Çengelleyip · . . . . ,_ eşrevı evve a, uço ıtırmış ı. ,.. · 

l!.tediğiniz şekilde bır kıtı;ıb mev- S . ·ı k <l' .. k k .. d bastırmak istiyordu. 
cııd dcğidir. Size posta ile 'hir okuma. eyırc! ere arş.ı . ız ço ere uç e .. .. 
kit&b .. derd'k. T"rk 1 . b'u1 fa selam vermıştı. Karagoz, guç hal ıle, çaprudan 
·--~•-"ıaonbe 00

1 
du-•çe.er.

1 
d ~:- Karagöz de peşrevini bitirdi. Ve sıyınldı. Çok canlı ve heyecanlı n.............. ra. r eı,..erın1ıı e oı;- 1• .. 1 d 

.ıı:.:ı..ın1 "X. aX.• • 1 ti se amını yaptı. gureş o uyor u. ren"'6• z ve o6reııec"!'iınız:ı t te me. . • • . • . . . .. .. .. . .. 
Jerle bu kitabı okuyabilirsiniz. Kitab Aüço; selamı bıtinr bıtırmez, a. Alıçonun: Karagozoun Jşını ça-
lçia hiçbir borcunuz yoktur. Sizden yağa kalktı. Ayakl~rının parmak- buk bitirmek istiyor ~ibi. ~örülüyor, 
istediğimiz daha çok çaı:tşmanız ve ları uçlarında oldugu yerde çıpına. Kara Ahmede yaptıgı gıbı ezm~k 
diğer arkad&şla.rınızı da teşvik etme- rak hasmına doğru döndü ve ilk tarafını iltizam etmediği göz.ükü-
nb:dir. narayı savurdu: yordu. 

.Birkaç nükte 
( Battarafı 2 nci uyfada) 

şöyle dursun sırıtmadı bile. Şa,tım 
ve sordum: 

- Size hoş bir fıkra anlattım, 
neye gülmediniz? .. 

- Gülünecek bir şey yok ki .• 
- Nasıl yokl .. Kayserilinin yap 

tığı harekete gülünmez mn 
Bunun üzerine Kayserili dostum 

nihayet gülümsedi ve bana şu ce. 
vahı verdi: 

- Haydi be! Karagözüm! Karagöz; bir oyundan diğer oyu 
Karagöz Ali, hasmının narasını na geçiyor, hasmına nefes aldırmı-

işit:ir işitmez, derhal ıki ayağının üs- yordu. 
tünde çırpınıp bir ~evir. ya~tıkt~n A'liço; bir çapraz daha topladı 
sonra, kalın ve haşın hır nara ıle Bu seferki çapraz bir evvel1'ine ben 
mukabele e!ti: . zemiyordu. Hasmını orak biçer gi.. 

- Haydı be Alıçoml bi, meydan yerinde sürüyordu. 
Şimdi; iki pehlivan helallaşma. Seyirciler heyecana düıtü . Her. 

!arını yapıyorlardı. Üç ~efa, çırpı- kes olduğu yerden ayağa fırladı. 
narak ense, enseye geldıler... Karagöz hasmının kolları arasın 

Son merasim de bitmişti. Artık, da baza ~ ki ı d k ·1 
güreş başlamıştı. • n .. ya ar ~~r en . esı mıf 

Ş d .. b .ı d bır halde suratle gerısın genye uç.ar 
ura a; gureşe ~>"~~a an ev. grbi gidiyordu. 

vel okuyucularıma hır ılu satırlık 
yazımla merasim halkında malU- ________ (_Maa ___ v_ar_> __ 
mat vereyim. 

- Ayıp değil mi> Beni mah • 
!Cemeye de verdiniz. ( Konya Akşam kız san 'at okulunun sergisi ) 

.-- Tabii gülünmez .. Zira her 
Kayserili cebinde ne kadar oarası 
olduğunu onluğuna kadar bilir a ~ 
ziziml 

- ) ... 
lbrahim Hoyi 

Türk güreşinde; merasim mühim. 
dir. Her pehlivan, abdeıt alıp öyle 
meydana çıkar, kazan ba,ında kıb
leye döndüğü zaman üç ihlas bir 
fatiha okur. Peygamberlerin piri o. 
lan Hamzanın ruhuna yollu. 

YAKINDA 
SON POSTA'da Demiş ve aksi cevab üzerine bı

çağını çekerek h.yınvalidesini sağ I 
bacağından yaralamıştır. Fatma, 
feryad ederek: kaçmış, Güzidenin: 

- lmdad 1 Katil var! 
Diye feryadı üzerine yetişen halk 

ve polisler, ihsanı yakalapuıılardır. 

Tirede ıki mahkOm 
kaçtı, yakalandı 

Siirdde bir kadın kamyon 
altmda canverdi 

Sürd {Hususi} - Geçr.n hafta 
Sürde yakın bir yerde bir kaza ol
muş, bir kadın feci bir şekilde can 
vermiştir. Belediyenin et kamyonu 
Kezer kenarındaki etleri şehre ge
tirirken onune bir kRdın çıkmış, 
şoför fren yapmışsa da kamyonu 
durduramamış, kadın tekP.rlekler a
rasında parçalanarak can vermiş -
tir. 

( Küçük Haberler 

Peorev yapar, bu, merasim gü _ 
reşe başlamadan evvel, pehlivan. 
!arı neş' eye sevketmek ve yürüye
rek sıçrayarak hareketlendirmek -
tir. 

Helallaşmak demek, iki pehli. 
van arasında; güreşte kırılan dö
külen olursa veyahud maazallah 
ölen olursa güreşten evvel heliıllık 
dilemek ve birbirlerine haklarını, 
hukuklarını bağışlamak demektir. 

Sizi merakla sürük
leyecek bir eser 

GOnilllü 
{cıhlşeler 
---YAZAN--___, 
1 Nusret Safa Coşkun 1 

İzmir (HuBUs.i) - Tire hapisa. 
nesinde bulunan bazı mahkumlar, 
pasif korunma için sığınak ve siper 
kazma i"erinde çal~tırılmaktadır • 
dar. Bunlardan tahliyd:>liıe 32 gün 
kalmış olan Ahmed oğlu Kazım 
Acar ve l 02 günlük. mö~. d&ha 
kalan Mehmed oğlu Ali Türkmen, 
nezaret altında sığınak kazarken 
kaçml§lardır. Yapıla, oıkı takib ne 
ticcsinde ikisi de tutulmuş ve hak.
lannda takibata ba§lanmıştır. 

Konya (Hususi) - Akşam kız san'at okulunu.\ ser~·sı açılmıştır. 
IWerasimde valı muavini, parti müfettiııi, memurin ve bi.ıçok kadın 
davetürer hazır bulunmuştur. Sergi çolc takdir edilmış VG talebenin 
yaptığı eserler ıftiharla karoılanmıştır. Resim ıergiden bir köıeyi 
gösteriyor. 

* İktısad Vekaleti iş ve sınai 
müfettŞlerinde:l Nuri Melal şehriııuz 
deki İş yerlerini vı: sınai mücsscse
lerni teftiş etmek Üzere gehrimize 
gelmiş, Ticar~t Odrıst ile temasta 
bulunduktan sonra teftişlerine baş
lamıştır. 

Türk güreşi, o <lerece mazbut, o 
derece teşkilfıtlıdır ki: dünya yü. 
zünde hiçbir spor hareketinin bu 
§Ckilde bir nizamı ve an'anesi yok
tur. 

Avrupalıların. Amerikalıların 
hangi sporunda Türk sporunun bu 
an'anesi vardır. Hiç değil mi~ 

* Ne ise: güreş başlamışı. Aliçonun 
temkinli hareket ettiği görülüyor-
du. Düne nazaran daha toplu güre-

1941 in en 
şayanı dikkat 

romanı olacaktır 

• Son Po.ta» ma te&ikua: 77 ı tanbula gel, türlü rezalet yap, cam. 
bazhanelerde oytt'nculuk et, sonra 
da Üste çıkmağa kalk 1... Y o 1 .•• 
Böyle şeye hiç amma hiç gele-
mem! •.. 

- Höt dedik ya 1 ••• 
O da ne demek) ••• 

- Kan sus! ... 
Susmayacağım 1 ••• 

YAZAN : EKREM REŞiD Karana kakıç kakarımt •.• 

Fakat Temelin bilgisi bin;ok (üs-imişti. Durmuşa uzun uzun baktı.j Nihayet Şetvan uyanıp, gözleri. Daha neleri ... 
N h Ağzına zoka sokarım 1 ... tad) ın ilmile mütesavi olduğun - Gözleri yavaş yavaş doldu. i a- ni açmı,tı. Didar kariısına dikildi. 

1 H l Göreyim hele seni 1. .. dan Sh .. ı..espear'in bu me,hur fer - yet yorgun, kesi~. titrek bir ses e: - e e rukürl... Haydi kalk 
...,.. b k ı Zıpkınımla zıpkınlarıml ••• yadını kendisine öğretmemişti. Te- - Durmuş kaptan, dedi, ben a a ıml... nsan bu kadar uzun 

mel derin bir iç acıaile mindere o. de zatı alinize karıı derin bir hür. zıbarıp yatar mı L .. Haydı kalk ta O da ne deme? .. • 
turdu, başını elleri arasına aldı ve met ve haddim olmayarak sonsuz rezaletlerini anlat, sonra da baıı- rım !. "o 

b - ltama seni yem di .... e taka-düşüncelere daldı. bir muhabbet eslemekteyim ... mızın çaresine bakalım!... .r 
- Çıldırdın mı? •.• Durmu§ kaptan yerinden kalk- Fak.at rica ederim kerem eyleyip Şetvan, bu sözler ıizerine yerin-

mıştı. Henüz bütün ümidler k.eail- söyleyiniz, beni niçin böyle siga) a den fırladı ve var kuvvetile ba. - Sus karı .. · Sus! .. • 
miş değildi. Belki Temel kendisini çekiyorsunuz~ Bana niçin böyle a- ğırdı. - Eyvahlar olsun!... Ba11ma 
kim bilir nereye sürükleyen bu a. zab ediyorsunuz? Niçin kalbimi - Höt! ... Karı ıusl ... Kendine gelenleri ... 
kınt~ya karıı yüzüp selamete ere- rencide ediyorsunuz? Ben size ne gel... Aklını başına topla, yoksa İlk defa olarak Didar Şe!van-
cekti. Şimdilik lcat'i bir söz veya yap tun... Yazıl, günah değil mi karışmam 1... dan korkmuştu. 
hareket beyhude, hatta muzır ola- banal... Bunca senelik evlilik hayatında - Efendi, bu laflar nedir? ... 
bilirdi. Belki nasihat, tatlılık daha Hüngür hüngür ağlıyordu. Bir Didar bir gün bile Şetvanın en u~ Ne demek? .. .,, Nereden çıktı, ne-
müessir olurdu. Bu fii.irle hareket &Ocuk gibi, zayıf, aciz bir mahluk fak bir hiddetine şahid olmamıştı. reden öğrendin~... • 
ederek elini Temelin omuzuna koy- gibi, ağlamakta olan şu Temeli Bu cevab karşıs'ında ,aşırdı kaldı: - Karışma! ... Sus dedik, susl ... 
duktan ıonra söze tekrar baıladı: Durmuş kaptan omuzlarından tutup - A ... A ... Üstüme iyilik sağ. Karşında kim var bil\yor musun? .. 

- Evlid ... Benden sana doğru, aılkeleyecek oldu. Belki bu suretle iki ... Ne oluyorsun efendi?... Şimdi elimin tersile bir tane eker-
dürüst bir söz, kulaklarını aç, iyi aklı başına gelirdi. Fakat her ne- - Ne oluyorsam oluyorum... sem kim o•duğumu iyice i>ğrenir. 
dinle: Efendiden reis olmaz, reisten dense bu tarzda tedaviden vaıJı. Sana ne)... sin, uskumru kafalı sen del ... 
de efendi olmaz... Bunu iyice ak. geçti. Maamafih daha uzun müd- - Daha neler, bana ne olur Didar sesini çıkarmadı. Mağlub 
lına koy, sonra dü~n. ta~ın, ona det sabredemiyeocğfoi, !kendine mu)... olmuştu 1 Hayatında ilk defa ola-
göre dümenini kullan!... Bilir9in bakim olamıyacağını anlıyarak, e- - Olur elbet!... rak Şetvanın önünde boyun eğmiş-
,_. · k · h • k ı ti. Fakat bunu nasıl kabul edebi-"ı senı ço severım, anı yo rnu inden bir kaza çıkmadan hurayı Fakat Didar öyle koiay kolay 
La d · k d ı~d k d ....ı_ "' h f 'f lirdi . Şetvan kendisini yıldırdıgvına ııt r eşım a ar, ev a ım a ar Jerıcetmegı ayır ı gördü. Oaadan mat olanlardan degwildi. Hemen el 

karı dolaşıyordu. Yok!... Didar fette dolaııacak değilim ya ... Hay • 
buna tahammül edemezdi! ••• Ken- di git bana bir takım elôise al da 
disine yüksek perdeden hitab eden. gel. 
lere yapılacak muameleyi. pekala Buna Didar itiraz edemezdi. 
bilirdi. Didarın ha7ırcevablılığı çünkü Şetvanın Hava.Civa kıyafe. 
herkesçe müsellemdi. Nihayetdaya- tinin parça parça, lime lime, pej
namayıp atıldı: mürde bir halde olan yansile do-

- Efendi, $etvan efendi, artık laşmaııına imkan yoktu. Sokağa 
yeteri ... Hiç nafile benı korkut- çıkmak için ha.zırlanmak üzere 
mağa çalışma! ... Yeter dedim, ye- kalktı, fakat tam o sırada ŞetvaQ 
teri ... Söyle bakalım cemiyetin pa- kolundan tutup pencereye doğru 
ralarını ne yaptın? sürükledi. 

- Karı sus ... Elimden bir kaza - Dur canım, ne yapıyorsun! ... 
çıkaracaksın!... Kolumu acıttın!. .. 

- O nedir o>... Dilin de mı - Gel bakayım buraya 1... S. 
çalıyor?... ne~ ... 

- ister çalar ister çalmaz ben - Hangisi? ... 
bilirim onu!... Dünya yıkılıyordu. Didarın ... 

- Eyvahlar olsun!... Efendi, 1 yakları altında sonsuz, dipsiz bir 
Allah rızası için söyle, yüreğime çukur açıldı. Gözleri karardı. Sen.. 
inecek, söyle cemiyetin parası ne- deledi. Düşecek oldu. Şimdi her 
rede~ şey meydana çıkacaktı. Şetvan her 

- Ne bileyim ben 1 ••• 
- Ne bileyim olur mu .•• Ayol 

hapse mi atılacaksın? ..• 
- Ne dedün L.. Ne dedün? ... 

şeyi anlıyacaktı. Yüzüne nasıl dik. 
1'atle bakıyordu 1... Boyalannın aL 
tında yüz karasını mutlak görecek
ti ..• Sülün 1 ••• Kaçmak, Sülünü bul
mak, onun kolları arasına iltica et-

Hapse mi?... k ki ki me , sa anma ... 
Her kabadayı gibi, Şetvan zabt. S" ) ! B d' " • - oy esen . . . u ne ır, •• , 

ta ve hapis bahsi geçince rahatsız. H · ·" 
k 

- an.gısı' ••• 
lı duymaktaydı. Fakat bunu belli 

- Her iş bitti de o.imdi suratına 
etmemeğe çalı~ıyordu. b 

oya m.ı sürüyorsun 1... Yakıpr 
- Elbet hapis ya... Ne zannet- N " T ki d ya... e o,... ırna ann a mı 

tin? .. • boyalı... Hem uzun hem boyalı .•• 
Didarın iç.i paralanıyordu. Bu Alacalı. buiacah ç,ırçır balığına 

feryad kalbinin en cierin noktaaın- dönmÜ1&Ün! ... Ya bu kıyafet ne? ... • f 1 d T 1 memnun görünüyor, a;;zında siga.. aeverım .. • ır a ı. eme : !erini kalçasına götürdü. Ö • 
~---~-~...._...:...-ı...cıııı.c.1......tt.A.:1ı.ru~~!ı!:!!!.:.....!:~~~1-.-=::...~.!!...~~~.:..:.:.~~~~~~1__::....:~~L~~~::~:::.ıE:~lr~a~-~Ş~et~v~an efendi! mründe siga. n kaldırdı. Bu ıöz. - Ben kimim)... Kimim ben 1,. - Yo 1... Bak '-un• hı'ç aele- • ş f ll u .. .. ıçmeyen etvan e endi! - e eri 

odada be a ağı. bet yu-

dan zuhur etmifti. Bu ne biçim elbise? ... Satta ne ol. 
Elbet bapia I,.. du ayol~ ••• 
E kafa ütüleme!... Bu kıya· (Aıkaa .ar) 



13 Hawin SOM POST~ 

Nedamet getirmiş meşhur bir 
dolandırıcının habralan 

içki aleyhtarları Türk operası 
• • CBattaraf: 1 inci aavtada) 

.~Battarah 1 uıcı aayf~d~) ç~ ve şıoddctle alluşlan -
bazı yü.ksek adamlanm1zın ıçkıye t 
olan ıptilalarını davasında ihticaç Ul:lfM1:~-- B tt fi 1- -

ak d ·ı ·· D . cawuıı u er y ro unu ya -
m amın a 1 eri suren anton, ı- M d ç ğl yan bu 

Mussolininin nutku 
Berlinde fena 
karşılandı sim] d ğ . pan soprano es u e a ı 

ennı say ı ı zevat <rerccesm- rl ~ .. t kd le ·:ıcr li. k b'r 
de yüksek bir90lt kabiliyetlerin 

20 ':-;:'aiti~ atı ır zı ... e ~ 1M .. ı (e..-m ı iDci _,,fllCla) 

'
D__.arafı t inci sayfada) baa kiralamak oldu .. Dört yüz lira muuna böyle bir kitab 'bastığımı d 1 k ınuv-.ı ~ e yapmı~ .. ır. U - ·uussolin•-•- hay_.. __ a.._,. ... h-'-...,.. bö 1 b' h geııç yaşın a ve mem e ete daha ..:1_ H F 'd Al 'd . .ı.v ""'" _ .,..:..... ... 

tıral>ları aTUJnda birkaç dakika ol- ile bir (Haadehanei Oamani Kum.. aöylemit deii)im. ··ye ır eze- b k hıi 1 ·r ed - ZoıA asan en nann 1 aresın-
awa cülclhecektir ki; bu da bir panyuı) ela ben kurdum. Ebüssu- yan kitabı çıkıyormuı. Memaliki ü~~o etmi ~ ~ ı a ~c.ckd~a~a de Buçlııinin bi.iyük eserini yaşat- kımiakı cümiesinin manası ile &lL 
(fQda) oı.. gerektir: ud caddeainde de (ATakıi matbaa- 0-.aaiycye ~*1UJ. Müteyak- u ., l 0 bu darın~lnıçır. . ~unf- mış, dekor ve 'k:>stüm1er tasavvu- kadar sarih bir sual soruhnuştur. 

Mektebi hukuka devam ediyo. aı) namında bir matbaa kiraladım. kız olunuz, dedim. Maksadım sada mı:u ()r ·'lan ca 8 t .mah a_:nf ~~l\işa. nıın fevkinde bir :iftına. zarafet ve Bıze şu cihet anlatılmıştır kı as • 
ıum., Abdülhamicl devrindeyiz .. O (Hazıra dai ola dayanmaz..) der katimi izhardı. Balunız ne bale 1ıe.. e ş 0 zeıva ın şa. sı azı e~ erı ihtişam manı:arası arzetmiştir. .la!si ıplin siyasi t~tlandır
vakltler Dirokleraaeı mefhur .. Hele ler .. E.aaaen tiyatToda kapı ile bi - tirildi. ve atıHııid l"teı:ahatlerı say~·nd.e Temsilden sonra H3 Ute'Vinin ma ile ve haya: sahası ile hiç bir 
tİyatrolarL. Bir tarafta: Kel Hasan Jetle alakadar olduium yok. - Vah vah evtidım .. Vah vah .. cı:n~ vtarmıyan tanomalolrn lıkle~ı- şark salonunda aziz Cüm. alakası yoktur ve bahis mevzuu o. 
Efendinin (Hayalhanei <>-nant Benim yerim kuliı arası ve Biz de sekiz çuval evrak. boıuna nın cmne e ~yves e ıyacagı- burreisimiz ve refikalan yan- lan keyfiyet, hallı genel kurmay-
Kumpanyaaı): diier taraftan Ma- Viktoryanın kaTıı.ı... Tiyat - tetkik ettik. Esasen en ufak . fena nı veya olmadıl!ım arkadaşınuz 1 d M r Başvekil la:ra aid dahili askeri bir mesele-
nak-••n (Oamanlı dram ,kumpan- ronun aermayoei bitti. Matbaa. bir kljıd bulmadık. Demek ki ara- Danton iddia edebilir mi'> ann a ec ıs reı::.ı, • İ 

,_ f hh J • d' İ ki i 1 L' :~·rah· Vekil1er, Parti umumi kitibi ol- clir. talyan askerleri ancak Alman vaıı) ., it•- tarafta Şevkinin (Eğ- dan aldıklarımı tiyatroya vermiye da bir suite e üm .o muf, tun ı ,. n n ya anet ouır .-ı at te k lm ktad 
J -r ed . Y ·~· • b' d b'l' F - duğu halde genç san'at'kiırları hu - as erlennin yermı a a ır. 
lencebanei Oamant Kumpanya - hqlad.ım. Fabl matbaa da sıfm zatı ,.haneye arz enm. mm ettıgını ı~ e _ı ıyoruz. .a- zurlanna kabul edereık her bırıne Selanığm iş8alı teyid edilmemek-
m); daha öl>üT taraha (Ali Rıza) tüketmek üzere .. Hemen: Sabah; On dakika eo~ra elinde lmmıza kart bu, Kpırın n ı bır ağrıyı hıs- . . . . 
Din (M----thanei Oamani kum - :lkdam·, Teldi.""'-lnı ~kikat; Saa- bir kese ile geldı: . • tt' 'esi f"kat . -'-d ayrı ayn ıltıfatta bulunmuş ve 4edir. Hayat sahasına gelince, Ml.11 

........ ·- d B d d se ırmem ' ... aynı zamtil a Jrendaeri Tü ~ t ·h · r h h l.d Y • t panyaaı.) .. Bir sihü pntöz: Peruz; det 8 uetelerile bir !lan yaptım. h -.Mah
1
'!'u ey;

5
. ~ ı; zdatıkş~- 'hastalığı te~iye edememesi gibi ~ c

1 
:' <>pet ra~~~_arı. ı. so ınıİ er a e unanıs anın ar-

Şamram: Amelya; Viktorya; Kü. (Arabi Matbaası dicer matbaa • ~nemn se.amı var. ızın sa a a~.1- bir 5~·r. , ne ~~.o _an ŞU eŞ\')l\Aö.1 soz- tık ngıliz sahasına dahil bulun -
~k Virjin.. Ve gayruhüm. lardan yüzde elli noksanına it ya- nizden enun bulunuyorlar. Şu uç •• mı-~ d l . d leri söy'Jemıştir: madıgıv nı ve c.:imdidEn İtalyan 

1 L d )j ) o 11 fl .. ı· d tb ..ıne ~ ava nr.n a yalnız • _._ 1 '-~ .. Biz; o zamana göre par as; e - pıyor.. . zamanın rnüe i eri; yuz ırayı a ma aanızın zarar ve .. . -·1 .. - - - .. ııGöriiyormn ki 'i"• ça 1PUUOTt menfaatleri mıntakasına girmiş 
Jı:anlrlanz .. Turk lr.adınlarının kafes bilhassa hocalar gelen ge-lene: ziyanına karşı ihsan huyurdular. guzıdeler deg:' kütle d.uşun_ulur. tebrik ederim. Mllvllffak ol~unuz. olduğunu söylemek istemiştir 
arkasında oldusu biT devil'. Her - Efendim· kitabın.ız kaç forma Batka bir zararınız da varsa; bitt,..t ~ t•J.ı~r'a Dant'lnun b r ık na- Sizlenlen bu muvaffakiyetin daha . . · 
tantözün arkasında yüzlerce bare. olacak). ' kik bana yazınız; onu da telifi ede dfr misali ele a!arak ortaya iç'ki büyüldetiaıi hekleris. Biz aabarhyız. Yunan gazetecılen_le yapt~ğ~ 

1 J " y• ' L o rİz evlldım. ı J~mde bu kadar meıjfökarane bii' s• • d L- -Lf 1..--- konuşmaların da teyıd ettığı ıtm. '3unların aruında "YUru an ar: o.. - ırmt uef, otuz.. IZID e laDD' •e a •• a çaup ..... m b .. . . t .. 
fenler hile var. Bir akpm Kel Ha- - Kaç aded olacak}. Paraları .cehime yerleştirip mat- daıva atmasını gar!.b buluyorum. ieleriz. Ba büyük aan'ata bir inlo - .~muza ~re, yeru va~~ _guç -
ean Efendinin tiyatroıuna aittik.. _ iki 'bin.. baaya .geJ~. Metbaanin mühür- '1\T'~t, ra,rııian' <}ediği, ezeli 1&b Mrdeti içinde batlamıt bulu- lukl~ dogu~ktadır. w .,..unku Yu. 
Oyun: Rüyada TaaffUk.. TemsiJin - Şimdi bizim ucuzluğumuzu lenmeııı: benım Yıldıza ıevkim o neş'eyi içki denilen zehirli mayi - nuyonm. Ba aan'at, aan'atlann ftl nanıstan teslım oldugu zaman. 
aubreti ince, zarif; on yedi - oneekiz aöyliyeyim. Diier matbaalar kiiıdı aerece ~~u bulm~ttuki : matbaanın d b Şka birt'ok maaliyaıtın yilaejidir. Bu aaa'ab ileri ıötüre - mukadderatının yalnız Almanya -
ya~larında (Viktorya) namında biT !arım t~p; bir top alırlar. Biz. ~~- asıl !ahibı olan hır eAr~~ni ç~lu~u peklla ~min edeb"leceğini çok ~ aizleniniz. brarla, bıkmadan, ya bağlı ola.cağını sanmış ve başka 
oyuncu .. Naııl oldu bilmem; bu kı- 1ııdı sekiz on vagon birden getırı. çocugu .toplamı~ S'!lanıse gıtmıf: sevdiğim bu ar'kadqıma hatırı~ inlolib Ye san'at aflcile çabpcak - br devletle değil, fakat Almanya 
zın fi.iauu birdenbire beni öyle riz. bet ~~ada bır ugnyan hocaların tırım > lllllZ n hehetnehaf munffalr ola- ile i§ birliğine hazır bulunmuştur. 
cezbetti lr.i •• (Bunu kalem tarif ede- - Maoallah .. Matall•h.. ~':d· bırer tarafa savuşmu laT. • Galata 1'arelaiy,,.ı. ii- caL••· Omidlerimtı: lialerdeclir. Me&ele bu suretle çok aktüel 
ınez.. Ancak: Erbabınca malum bir - E•et.. Şimdi kitabımz batka 19tan mihracesi gibi muama lral ı~ _____ J H il Hepimıi.i tmr• tel:dı ederim.» b' atı'' t alın<>+• v bitaraf 
keyfiyet olea ıerektir .. ) matbaada kuk linya çıkar. Biz, ~ruldum. Ne gelen var ne gidr.n. çiincii ,. ...........,a • •: Mütealuben rejisör Kari Eherti ır m ıye: ı~r e .. 

Artık lıer akpm: Kel Hasan tL yirmi liraya yapacaiız. Yalnız pa- T ıyatro lru~panyuının faaliyetine •- All:ohiıı fazlaaı hf'!' bakım- de tebrik eden sayın Jamet lnönü mahfe~l~de sanıl~ıgına ~ore,. ~ 
"d . ·yım· ("'-'!-tu- Tayı peıin -'·rız. #'t_ ...r.- sonra ge- bathadık. Dünyada felaketten yıl- dan JllUZıldır. ·Biri yarar, iki ka- '--- vıllik bir mesaiden sonra sah. nun lbütun Akdenızde aldslen go-YalrOM111Un mu aY.Jmı . ....,.,. - ~ ..... k. ) uq J •• ı cekf 

nı ._avanin) y~e Kel Huaoın: Hniniz. Bir araba .,etirininiz, ldta- ~uyan. ımae er vana onlar da ar. rar, ÜÇÜ zarara -darbımeseli ne ka- nemizde tam bir opera seyretmenin ru e __ ır_. _________ _ 
Cuibe; Pembe Kı:z; Köroğlu, Para l:nnw alır ideniaiz. Tuhilae filan !1~tlerdır: Yıl?ı~ ~ureti sevkimi dar Gc>trudur. bir iftihar mevzuu olduiunu ifade -------------)-
Dolabı fbeslerini ezberliyorum. hep biz bakarız. 1tıttiklerı ve bıldıklen ve benden 1nsanıann üç temeli. vardır ki; etmit ve bu uiurda emelı:. sarfe - ( yeni neşriyat 
Fakat· bu da kafi ıelmiyoT; her - Aman .. iyi, rıe ~.Ya öteki herkeı uz.ak k:ıçtığı halde: onlar kroııi'k hastalıklar gibi hiçbir za- den üstada iltifatta bulunmuştur. ..., ____________ _ 
halde; fU (ırahne) ye girmek: (Vik matbaalardan çek~·· Hafta_lar gene. benı şevki~ kar.f!ladılar. Ne man büsbütun geçmez. Kumar, Büyük Cümhun~si Hallı:.e,inde~ y .. w Diap _ Bu aylık fikir 
torya) ile ahbab olmak; onunla hiç ca yetiftirmezler .. iki clefa tashihe Zaptiye Nezuetine gıtmekten; n" fuhuş ve iç'ki ••. Bunları kökünden aynl1Tlten holde biıiken genç aan - mecmuasının 6 ncı aayısı çıkmıştır. 
olmana aalaaede kuliı arasında her esiyet ecNrler.. de po~ ~ec:demekten korkuyor- vok edecek bir otorite dünyanın atkarlar Te temsile ~irak eden yüz- Var-* - Bu san'at, flldr ve ede
sece bet • on dakika olsun konut- - Evet Hocaefendl hazret1eri .. lar. Cundelik çıksın da ne olursa hiÇbi!r ,erinde tesis edilememiş - lace 8ÜZİıde tarafından hararetle biyat mecmuasının 190 ncı aay-.sı in. 
rnak lazım .. lıte benim o nkitki: Biz IJu eziyetleri kökünden lr.a1dır. olau

0
n. _ .. . allutlanmıflardır. tip.r etmiştir. 

Mec:ellei ahkamı acliyem.. clılk. Bir puq1 YerinİDiz; bir de ki. ~ dort ~n 90nra; hır gece yat- fr. 
(Atk olmayınca me,kelmaz .. ) ta'blannım eildJenmit iM 1'alde ara 11• ~manı Dareklereraaına gİ~eTken .Bu hususta yapılan tecrübeler Anadolu ajans•nrn Berrin Davacılık Te Spor - 284 üncu sa -

derler .. Kulia arasına 1ıirebilmek baya yükler 1ıiderainiz. Hem hiç b~ matbaanın kapıaınd\ bir da- tamamen akim kalmış ve 'bilak;s hab• . b•ld• . yısı bol yazı ve resimleri,. çıkmıştır. 
nıüaaadesine nail olmak için ne yap merak ta buyurmayınız bocafendi: kika ayTılmıy~ JşkodraL . Haan~ k~a.Jtıçı1ıfı ve hileyi arıttırmı~ da- mU iri 1 lrlJOf Beden Terbiyesi w Spor - B. T. 

1 .,. H· 6 h . il Kel Makbuzumuzda: MatL'ba muvafık hocaya teaaduf etthn. Herıf benı ha doğrusu ~ç:lciyı olmadığı yerde (Başta.rafı 1 iacı aallfada} U Mudıirlütünun çıkaıa~ bu spor 
rna ı~.. ıç t P em cvve IU •• - ...__ b ld 1 1 'Lü) _ _ı,l bi 
Haaanla ve oyuncularla ahbab ol- olmıyan aipari§&lıln evvelce alumııı aorunce ucm eyaz .o u: yarabntştır. . nupna ar fU aaTet e n .. iaa eai e . • mecmuasının Hazıran sayısı ınlı§IU' 
ınak ıa-m Bunun ; .. in de birkaç bedeli derhal @.ri verilir. Yazılı-

1
- Haean Efendı; ne tarafa t~,_. Birleşik Amerikada bir va«itler lir: etJnjftir. 

~ ·· " ri t .ıı... k d'l k' ı!h d l Almanya laiçbir vakit Türk ara. defalar (menfaat .. ) almak llız1m. dır. 'z' lh h • a11uı e ı en ıç ı yasaı;.n an a ı- ilan Büftlllllan ve S&ıtlr maka.Ye. 
Barı ltim .. ler \ir -e için kum- Kırk • efli e.erin tah'ını deruhde avalı- oc

1
ad,' korkudan tanı • nan netice, bu kabildendir. İçldye zisinden askeri m1'hiyette transitler 

'!'-- mamaz ga ge ı· .. d l 'd' F k icrasını ne istemi~. ne de düşünmüş- m~&i - Ingila.ceden Şekıo Eng ner 
panyayı isticar ederler ve o gece ettim .. Ettim amma; paralar hep ti- Sizi' t . karşı rnuca "'~ zarurı ır. a at yal ~ft-fınd . ........., :ı ..... :..+ Te-

. l d' F k t - anımıyorum bi kl d ~·ı ·· 1 tür. Böyle bir ihtimal bir ha -~ a.n tur .. ~.,.e çevr~.ır. (menfaat .. ) oyun venr er ı · a a yatrolara ıidiyor.. Ortada aekiz va Yah N l · biz bunu r yasa a esı , on e-
..._ _ ) lA u aaı tanıma21ın mahsulünden baıka bir -y değıl - mi2 b\r bL*ı ile titab halinde "ık • 
cu"a da (para.. azım .. · JOn deiil eddz tabaka kağıd yok .. (M h b" b"f' k le t alı: .• • yicı ted.b:rlerle temin edebiliriz. dir 1 ak Su . k '"':. Al ....... °" 

Sut dökmüş kedi anbi düsüne dü- Mürettib yok çalı .. n fok. aiparit b' a sbuall uds udun ) oyr ~ m lÇlf n Alaturka saz bulunan eğlence . r 1 :'e . nyde vıe ayn lA mi an- m"lr-· 
·· _, ~· V l'd , ' . ıraz a an ır ım.. lJOız tara ın ya dev etme ıana o unan p an ann ._._, _ _. __ ~ _ u,-n _.,,_., 
pıno eve 8t11GllD a ı emm. veren hocafendiler matbaanın lı:..,ı d d d h ~· el I ı_,..._ I llerind yu"ksek dereceli al _ ........ -•- '"- _,,_ 

C d ._,_ d" . .,. A a a ım a ım any ere taıuu o .. _ m e - hakikate tevafuk etmedi<nni Vt! Al- nt·-=" et .... :atil'. 
- ene sen e ou utunce 'Yar" 11ndan ...... hnıvnrlar. tık ma•11b- d' k U ·ı . :· k llü ..ı1ro:l...rf tt mak f yd 1 ... .....- -·u-r Sö .. -v·· ,,- ... - . nuyoruz ıye artı m fteıı enrruz. 0 1~~.. sa ırma a a ı m&nYa devletinin hiçbir suretle Tür 
zune: V• • aından ilham alırmıf .. Ber. de Vik- den d'e uzak mı olacağız. Hoca; olur. *enin emniyetini tehdid etmcğe 

'- _- Bır8alı: .. Bu m
1
ekt:h d'egı] hır toryanın karş~~ı~d.~: .Dünyanın I~- büsbütün sarardı: Dığıtt topluluklarda da mcvsi- veya Türkıyeye karşı Turk hükU.. BANKA 

ocr~alı • .. a•
1
1.ma .ıe enı ne ıen ıor: talli~flılkl~rını1 . ddutu~~yorum1 · v Sub. mu- Tanımlyorum dedim ya.. tiiye ,... ne !°f> cav. limonada ve don- metinin arzusuna, Türk milletinin 1 1 

ne oen soy ıyeyım. e erın e. ın ~n .. ur!u maga ır ça- mınldandı. durma gibi ltonsumasyonlar veya- ıeref veya menfaatine muhalıf ta. KOMERÇ YALA TAL YANA 
Cevabını ve~dim. re .. ~d~çlerın~ bdl~~odralı ~~ - Yahu.. Naul tanıma:aan.. u- < f derecei i9kilcr kullan- lehler ~eği düşünmediğini Tama.men tedıye ~ilmiş aernıayeai: 
Kadı11~z büiıbütiln ıneTak etti: ..,. 1 nT. a peprnı Bana kitab ıipan. etm~n. Altmıt maık Adetıni teamül haline getir- .is'bat etmiftiT. Almanyaya ianad o - 700 000.000 !talyan Lireti 
- Aman ne oldu?. Ne var}. bırakmıyor: bet lira da alacağın var .. Matbaa- mek yerinde bir harekettir..> hınan tramit projt-leri ecnebi gaze-

Yoksa mektebden tard mı edildin)· - Mori vallahi Mahmud Ef.-ı- mı bilmiyor muıun). • s.y,..,. '7J lllllllGl'dll 811- tecilerin tertibleri n Türkiye ile 
diye ıordu. Ben içimden: (Böyle di; kırk tane Amawd getireceğim; Hoca; fincan ıibi aözlerini açtı, ~ A E Almaıaa araııncüki münaaebatı ih-
1rderae herhalde o 1ıün de uzak de- aeıü Vefanın bozauna çevireceğim. ellerini bir arŞJn yukarı kııldırarMk.: ae, • ·: tal etmek iatiyen ecnehi malW\'la _ 

Bitin İtal:yada, t..t.anbul, İzmir, 
Londra 'le Jfew_Yort'\a 

pbelerl vardır. el..) demekle beraber valideden Nihayet bir teYtanlık aklıma gel- - Ha,a.. Diye baiırdı. Ne mat . C'-:- İçkinin z~rar]an halrlı:ında larıdıT. Ayni zamanda bu tertibatla 
hic: olmazsa kırk - elli lira alabil- eli. Ya beno, ya meno dedim. baaya geldim .. Ne seni gördüm. Ne ş1mdıye kadar b1rçok ~rler oku- Almanyad• bir aksülamel huaale ge 
mele için tö1le bir hiklye uydur. Matbuat aaneörlerinden bir hafiye de alacaiım var. Allahaıkına var duım. ~~k bu mütal~alanma, ge- tirerek müıtaltbel hareketler hak - llariçteki ~: 
cham: . ~ard~. Çıt duy• hemen. Yıldıza y~luna &it. Elilem çoluk çocuk aa- nıir müşahedelerime nazaran al- kında Alman aalt~ri pliıılaruuo u- BANCA COlıOORCİALR İTALİAMA 

- Hukun .on aın1fı meler h1T Jurnal kottururdu. Bal:nlli cadde-ıhibi.. Ne şeytanı gör, ne aaleval kol az da olsa, cemiyet için %8- l&11lmaaı gayeli de takib oluDmUf. (J'rance) Paril. M•neille, Touleuae, 
felaketnıit .. Sınıf birincile~nd«:n. ~!' sinde ak~ paydosunu bekledim. getir derleT. Ne sen beni görmüı rarlıdır. tur. Nıc~ Ment.on, Monaco, MontecarlıO, 
heyeti idare 1aptılar. Seluz lratt uç B•lct·m 1ıeliyor. Yav.,ça yanıns ao-,ol; ne ben seni görmüı olayım. Kuy 8trçdt vak•alara, cinevetleft. Almanya, TüTltiyeye kaqı, her- cannea, Juanles • Pıws, Villefranche. 
dört yüz lira aermaye koyuo bir o- kuldum: ruiumuzu •kia Tqoaluk Uğ.ıda ~ olan içkinin kaldınlmasına hangi bitaraf devlete kartı besledi- aur • Jıler, .Quablanca (14aroc). 
da ~ inütıi-. 'bütün dairelerin - Beyefendi; ben de zatıllinize j bağladın.. Altnaıt beş liramız gitti. ş'ddelte taraftanm.ı. iinclen çok kuvntli Ye hususi bir B~ COIOORCİALK İTALİAHA 
davalan ıbize verilecelı:.mit.. Kaza- seliyordum. Galiba ... tim yanıl- Bir de jönlerle konuıuyor diye Fi. •m.pati beslemektedir. Almanya E ROMENA: Bucarest, Arad, Br.ıfla., 
nacaiız amma; adam bapna hiç ol nut. paydos olmUf. zana ıru sürdüreceksin). Sen jöa.. lngı•)terede kadınlar aiyui ve 1talteri •aziyetleri inki,af Braao!J CluJ, 00.tama, caıu, S!bia, 
mazaa: kırkar - ellişer lira .ennaye Batını cevirdi: mü .. ün. Onların kitabını çıkarıyor ettirecek surette lcararlar itti.az e- Tıııuc:B-.ra. 
ilzam). • _ Ne yar; ha)'l'ela evlld .. Dedi. mupun. Hep alacaklılar vazgeçtik. .. k k kiJ derken Aima eski müttefikler o - BANCA COMımRCİAl.11 iTALiANA 

Valide: ),il, dakika dütündü.. _ Efe11ctitn .. S.yei phanede bir Hatta seni uzaktan görünce, bir de en JU se mev ere lan. Türkiye ile bir ihtillf :ıra~VI" et- E BtTLOARA Sofiio .&ursu, Plo"1Y. 
Ben; o .ate kadar yalan aöylemit eeer elime •eçti. (Pariste jönler .. ) hafiyelerin jurnalna uğramıyahm geçebilecekler tirehilecek her hareketten çekin - Vama. 
bir adam dejildim. Beş vakit na. Bu kelimeyi ifitince berif olduiu diye kırlc ad1m öteden geri kaçma- mek lüzumunu da gözönünde tut • BANCA COMMERciALJ!: iT.ALİAlfA 
~zında; muMlli ve elinden tea • yerde mıblanmıı ıibi durdu: ia karar verdik .. Cit be adam git. Londıra 12 (A.A.) - Kadınlar muftur. Zaten hakiki vaziye-ti anla.. PER L'EGITI'O. Alexandrıe d'EgJpt.e, 
bilı düşmez bir insandım.. _ [y.. Allabatkma git. Batımıza heli se- erirekierin yeni bir kaleaini daha mak icin biraz vu~uh vı: akhaelim - Bıkahıre, Pori - Said. 

- Onlar verdiler mi) diye .or - _ Bu eeerl tal>ettirdim. Her ne tirme. .zaptami§lerdir. le tetkik etmek kifayet eder: Eğer BANCA COMMJ:Rci.ALJı İTALİANA 
el.. , kadar efendimiz aleyl.inde heze.. Hoca; cübbeaini topiadı, Süley- Harıciye nutrı Eden Avam Ka. Almanva bitaraf memleketlerin ö- B ORBCA. Atina, Pıre, Sellnlk. 

- Evet .. dedim .. Bazılanaın l>a yanlarda bulunuyoTaa da ·ben her ınaniyeye doiru kotmaia batladı. marasında beyanatta bulunarak te tarafına asker nakletmek iıtt!rse BANCA COMMERCİALE İTALİAMA 
haları ödünç almıt. Bazılannın an. lr.elimeaine tlzım aelen ceYabluı Ara sıra arkasına dönüp bakıyor; hü.kümetin dıplomatik ve konso - ~1fode bu husus için Ewe adalarile 'DtUST COMPANY. Phllad~lphla: 
neleri mücevJ.erleini emanet •nclı- verdim. sonra tekrar koımağa ve kaçmaia losluk işler'n':le mechse bazı ısla. Giri~ •aTdır ki mükemmel ve kafi BANCA OOMMERCİALE ITALIANA 
ima bırak.mı,. Herif mal buhnuı mağribi gibi baılıyordu. hat tekftl etmeğe karar verdiğini bir yol hizmetini ~örebilir. Ciridin TRUST COMPAJıfY - New - Yerk. 

(Ş.. •rfttle valideye bir yol ıö ... fu•t bulm~tu. (Ark.. ..-) ve en yüksek mevkilerin kadınlar 1 zaptı, kıtaatın ve ordu levazım1 - Mlştenılt Bankalar 
tsiyord!1m .. ) _ Bu kitablar nGede). da dahil olmak üzere her İngilize run kara yollanna müracaat edil - Ban9ue l"rançaiae et 1ıaıimne Poar 

O: bıllteredcltid: M t...__ d ef--~· GönUllO hastabakıctlar ,..,,.. bul d · 1 ,.. b'ld' . meden nakli imklnını tamamile iı- ramerıque du sud, Paril. 
- Benim de miicntHıderim ... r; - P ak~a B a cnuun. 'k' üalt ~·.,.- un uru aca6.nı ı ı.rmıı- bat etmiftir. Bugünkü laarbi bilen. Arjantinde: Buenoa • .Aift8. Roa. 

dedi: ben aeni l:au ilk tqebbüaün- dairey e 1
·: • ~n.a yarın 1 ı n a (~ 1 inci sayfada) ır. ler için ise, Türkiye yollaruıın ve 1'iO de 8anta ff. 

de m.hzun etmek ister rni~m) • SCtJrirlllUI. isimlerini .nemnuniyet ve iftihar. şark1 Anadoludaki tek hatlı de _ BRESİL YA'da: Sao - Paulo W .._ 
.Para i1e olacak bir meaele deiı1 SanlÖTden a:nıld•m. Matbaaya la ~rce dnam ediyoruz: Sovyet - Japon mi.,ohı_n ..n bir orduyu nakli lıca ~ ıuaııeı •• 
mi} Hiç üzülme evladım.. aeldim. Hocalardan bazıları da mat Haaeln laadanuinJe ,.,.. ti·caret mukavelesı· huııuıunda lazım gelen mu87zam ih CHİLİ'dıe: Saatiago, Valparai9o,. 

H ~-L:L •• .. ihı &niind baanın etrafında dolaflp duruyor- •ör--'-.• tiyaelua ne derece az tekabül e - OOLOMBİA'da: Bogota, BlrraJl • 
'(V er ......-a h«CdUlll

1
• l'd • e lardı. Yanın aaat ~ti geçmeei • cıu- '" MedeDtn 

iktorya)' nın aya ı; va ı emın Üç araba 1 • d 1 1' k Hayrünnisa Oğuwğlu, Marlka Moskova 12 (A.A.) - Stmni debiJ...-eii de bir sır değildir. qu ... a, · 
t.-n -~~.n.de talNri -.eçhile (ilk le- misetleri ·:,,.a~baae ::;::.::· ::y~nd: Kazani, TI'ey'sikari K·uahani, Se- ajansından: . ~lr~ ve S~ri~e ':'idi.de- =~A~o~~~:· V 
tebb~su~~~ malı.zan olmıy~rak .. ) lar. Bunu ıören hocalar çil yavruw nri!ha Aksu, 'Tahire Alpay. Nermin Tass ajansının hikUrdiğine göre n .. . . t ~~ k.ı ~iman da eaddes· KaıUÖ aw ' T=~ 
en.eın gunu. Emnıyet .San. dı.gından gibi kaçıp aittiler. Selriz on tane de Ug-urca. K. m 'l.:? Gür bilek Be'"-'- bu sene 17 Şubat tarihindenberi, y~ T urlr.ıyenm emn.ı~ttrıe .h1Ç'b1r va- ı. YP • • 
eli l LL L - d d .. Ö , . .' J • h · A · '--\ . M k 'le kit taanuz etmek ~elinı 'besleme- ttMS. 1 a tın nrayı croc: ın ır ım. boş ~u"Yal $l~tinni•lerdi Matba:ula iıa.11 :zıbek Sf"mha Tecellı Fethu- arıcı tıcaret A.UJu sen ı oyan ı . • ",_ ~ ,_, ,__ t b"'--· Ala!•-..:-- han --'-f-· " " · ' - - .. l!Ultir. J'"'UIU&.QJ'anın ı urauyeye ... r- · ... ..,... ~......... · .&mc ...... 

Artık (menfHtler .. ) vermege ne kadar kağıd' varsa çuvallara dol te Alpgay, Meliha Alpgiray, Aysel Moskova<l"aki Japon ~uyük elçısı " olan aiyasetinin esası hiçbir tür. 22900 3 11/12/ 15. 
l>aşlamıı; lr.ulis aruınıo 'bir müda- rf,,,.dı•l r ~ .. tbnnı • kapısını mü - .Jlca}ı o, l<"erilurıd'e Tekes. Cemi. Maıtekava aras•ndı. bır tıcaret mu lü ilatil&fa meydan 'VenrtemektediT. Beyottu Mron: İstiklll caddesi Ho. 
vimi olmuıtum. (Viktorya) iJ.. ta- hürlediler. Do~ru Yıldız ıaravına } r_;:_l. C ·ı K .ı.... K d · k-•e}.oc.: ve ka'l'Qılıklı tedı·ye ve •- Tel f .. 1,. .... "' c "'-Kii enı e u ~y. a r - •• ....,.. ·r Bundan l 8 ay evvel anlaımamazlık -·· e on: <s '""· 

n1fıkhğımız yalım bir ba§ aelimın- gittik. Bana güzel bir oda •e bir o- ye Kw-tbay, Sultan Eliğin, Hatice mal mübadelesi anla~ası akdi lara aebebiyet veren Türk IİyasetL Kualar ıcan: igıya ft Maeuta -
dan ibaret olduiu halde; o elli al- dacı verdiler. Ku, ıütünden ba•ka Tuna, Halise Erbab. hakkında yapılan muzakereler, nin bugün Türk.iyeyi ihtilaftan uz.ak. tan ıç n ve Touriınique çekleri " .. 
tın lira üç haftada suyunu çekti. ne istersem gelivor. Bir haftıt kadar mü.teıkalbil müsaaaekirlıklarla tutmağa matuf olduğunu görmekse C. L TRAVELLER'B çekleri. 

Pederim vefat etmiıti. Kendisi bövle kıtldım. e;r aabah Baıkitib lstantul B::'lediye•indenr mes'ud bir cereyan takıb et~ ve Berlin için kafi bir itminan aeri 
Reji idaresinde muhasebe müdünı Tah!in Paşa geldi. Francalıthk unlıtnn çuvalına ıı Haziran tarihın le lm mukave • olarak telakki edilmektedir. 
idi. O vakitki rejide adet olduğu - Siz: dedi; bir kitab bastığı- T k M bsull ri Ofi i leler parafe edilmiıjtir. 
üzere ölenlerin ailesine bir mebla~ nızı matbuat memuruna söylemiı - opra • e 8 nce ya- • Son lrir hafta içerisindt> .. mem 
verilirdi. Bize de sekiz yüz lira ık- sıniz. Bu kitab ne kitabı idi1. pMm 120 kuruş zamdan dolayı _... Doktor 1. Zati Q§)l leketimize 1!1~telif ~ebi memlf;:-
ramiye verdiler. _ Pa,a hazretleri.. J fahbeyi 13-6·841 sababmdan itibaren w-- ketlerden kaiıd demn e,ya, bblaı, 

Validem bu parayı hiP Hı yap- kubbe yapmıtlar. Beni de mahvetti fr.an<:alaoın ,kiloşu yirwibir ku- ı Belediye t&11ımıdatl muayene. kimyevi ecza. naftalin ve boya gel-
makhiım için .• ) bana veraJ. ilk ler, matbaam yıkıldı. H.aümanım nlf ylrml pua oldu&ıa llAıı haneainde &fle:ien IOlll'& baata- m(Jtir. Bu maddelerin ekM!t'isi Al -
itiın de (Hub.k) u bırakmak ve söndii. Arı sil» selen müıteril~rim olunur. ' g - taı..t~ blM'lya, Macariıtan •e RomallY&dan 
bir (ti7atro) kumpanyasile bir mat dağıldı. Halbuki ben matbuat rne. aelirtilmittir. • 

~ GÔZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Bayd&rpala Nümwıe butı 0 e&I 
göz mütehaaaı.sı 

t.&anbul Belediye k&qJSL Saat 
(1) ... ....,.. Tll. ~ 
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· 8 Sayfa 

Askeri aziyet 
(Ba.starafı 1 inci sayfada) 1 son vazih malumatı müteakfö 1n

İn.giliz ka~ nakları, harekatın gilizleri biraz daha ilerlemiş farze. 
• avaş ilerled'gini '\e menmuniye. dersek - ki Fransız teblığinın bazı 
tı mucıb bir tarzda inkişaf etti- noktaları bize bunu böyle farzet-
·nı söylemekle iktifa ediyorlar. meğe imkan veriyor _ taan'Uz 

Fransızlar ise ncşreylediklcrı ~on kuvvetlerinin Şamdan 40.50 kilo
resmi tebligde ıvaz1yetı <laha sanh metreden daha uzak bulunma:i k. 
ifade etıtiler. O suretle k,, her ıki ları neticesine varabiliriz. 
tarafın veı·m:.Ş oldukları malumatı An.WŞılıyor ki Fransızların asıl 
karşılaştırdığımız zaman, 11 Ha • müdafaa tertıbatları. umumi su -
z'ran tarihindeki askeri vazıye • rette Şam - Berut hattı üzednde 
tin takribi surcttı'! yukanda gös- tesis edilmiştir ve öyle gorünüyor 
ıtrrdiğimiz krokideki hatlara teka- ki Fransız kuvvetleri bu hat üze • 
lbul etJtiği neticesine varabilırız. rinde ku~eıtli bir müdafaa yapa-

Bu suretle muharebe ha~tı bır caklardır. De Gaulle hareketınin 
c1Pre<.'E.ııye kadar vuzuh kcsbetmiş iU:rlemiş olduğuna d~iT . elimi7'de 
bt lunuyor. Sahil cephesinde İng:. alametler. p~k azd~.r. Vıehı Fransız 
l ler. donanma ateşinin himaye _ ku~etlerının mudafaayı kabul 
Q ~ ::ie Sur'u i~gal edip L taf suyu. e~ş .. olrnası~dan ç?k ~emn~n 

· ı f k t b d F gorunuyor. Eger vazıyet boyle ıse 
r; ı geç.mış er. a a , ura a ran. v·dh S . h b · · 
. ların kw:vetlı bir mukavcmctı . ı "! urıye mu arr esın.ın 

k 1 t kl · · h k tl sıyası kısmını kazanmıs demc.ktır. ' arşı aş ı arı ıçın are e e - - S G 
ı ni. şimdılik, daha ilerı göturemc. ' · · 
ırişlerdir. içki taraftarları 

' 

SON POSTA 

ELEKTRiK MUHENDiSi ARANIYOR 
Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. 

Şirketinden: 
Şirketimiz elektrik mühendislıği münhaldir. 300 lira ücret veri. 

lece'ktir. istekHlcrin mühendislik diploması suretile tercümei halle
rini ve şimdiye kadar çalıştıkla. ı yerleri gösterir vesikalıırile bir 
kıt'a fotoğraflannı gönderm'ek ,;,tıretile Şirket Müdüriyetine mü.. 
racaatta bulunmaları ilan olunur. 

lnşaa t ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Sıvas çimento ft1brikası nınteınnıim inşaatından tl\rbin ve 
kazan binalarile so,:tutıııa kulesi beton imalatı vahit fiat esasiye 
ve kapalı zarf usu.i.e eksiltmeye konulm u:;;tur. 
lşbu inşaatın muhammen keş.f bedeli 3116063.13 liradnn ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 2u lira ıııukahlllnde SUmerbank muamelat 
şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 28 - Haziran - 941 tarihine mUsadif Cumartesi gllnll 
.saat 1 l de Ankarada Snmerbank Umumi MUdOrlUğllnde yapı

lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 19600 liradır. 

Merkezde Şeria vadısindea HE:f 
, .on .. ağ.arı eteklerinde, ·kı t raf
tım ) aptıkları ilerlemelerle Mer -
tıa) un üzerine 'lcrlemi~ olan İngi-

5 - istekliler teklıf evrakı meymuııda şimdiye kadar yapmış 
oldukları bu knbil işlere ve bunlıırın bede.terine, tirmanın teknik 
teşkiH\tıııın kimlerden teşekkUl ettiğine ve hangi bankalar!a 

CBaıtarah 1 inci sayfada l muamelede bulunduklarına dııir ves.kıılurı Jrnytıcakltırdır. 
mettır. Beşerıyct bu lksirle ferah- 6 - Teklif me.ktuplarmı havi zarf1t1r kapalı olarak ihale gQnU 

1 zer. burada da Fıans1z mukavc
.nıotinın kesafetı ıle k:ı.rşılaşmış -
J rdrr. Bu mukavemet, k<.ndıs'nı 
• eı·c ayun üzc-ı inde göster yor. 

Cenub cephesinin daha şarktaki 
ı.:enahı ise Hermon dağlan ile Ce. 
belıdüri.ız arasındaki vadııd-e, Hav
ı an ovasının methalindc yol aç -
mıya çalışıyor. Meşhur Atraş aile. 
sınin malıkanesi olan Cebeliciü -
rüz'ün Iİngilızler tarafından işga -
1 ne ve Sultan Aıtraşın 1ngilızlerc 
ittıhak ettiğıne dair deveran et -
miş olan haberler henüz teeyyüd 
etmerıUştir. Frans1zların iddiaları
na göre CebeFn merkez! olan Su
vcyde henüz kendi ellerinde bu. 
lunrnak icab eder. 

lamış, yeislerini onun füsunkar saat ıo a kactıır makbuz mukabilinde Ankarada Snmerbank 
varlığile gidermiştir • 

Ona ta'nedenler. bu hususiyet- Umumt k4tipliğıne teslim edilecektir. 
leri fark ve temy:z ed{'mcyen za- 7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 
vallılardır. bir saat evveline kadar go;mlş ve ZHrfın kanuni şekilde kapatıl-

İç bade, güzel su, vat ıise aklı ı nıış olmRsı lflzımilır. Postada vAkl olabilecek gecikmeler nnarı 
§UU.rtm... itlbare ttlınmıyıı~aktır. 

Dünya varm·~, ya. ki yok c Zmuş I 8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 45i2 
~------------------------------------------------ne umurun 

4 cD İcra memurluOundan: 
İçenle, içmeyen insan arasında 

Gayri menkul satıf il!nı birçok farklar varaır Bırinc·si. Ö 
sempatiktir. Hayatı daha başka dUııç alınan pttrıt. ıııukahilinde ipotek verilen Beyoğlunda 
türlü telakki eder. öteki so~ktur, FeriköyOnde k.sım 1 F~rıköy c .. ddesi Hum kılisesl arkası ve 
kainatı ters bir zavi.)edcn görür.> On ı::okağıncta eski 50, 52, 62, 13, 2o, 13 yenl 1 kııpı numaralı 

e Tokatta Nizam Koyra: arsıuım nısıf hissesinin açık arttırma ile paraya çevrilmesino ka-
c- İçki yasak edılmemelidir. rar verilrni~tir. 

Bu sayede devletimiz mühim b·r Evsafı: MezkOr gayri menkul Beyoğlu Feriköy birinci kısım 
varidat temin e-tmekı~cdır. Cumhur.yet nıahaHesinin Şeluıdet ve Şişli dere sokağında eski 

51, 20, 13, 52, 50 ve yeni ı. 5 ı, 50 No. ıı arsa iken tapu fen 
Bana kalırsı:ı yemek arasında 

alınan içki vücuda fevkalade na
fidir. Sair seoebler de göıönünde 
tutulursa, alkol. insanlar için cıd
den bir ihtiyaçtır da ... ~ 

hey'etiııin ı Kanunuevvel 336 hırih ve 764 sayılı dosynsındıı bıığh 
lıarhı nıucıbince Oç purçcıya ifruz olunmuştur. lşbu gayri men· 
kulun sııthı maildir. tçinds 45 kadar incir ıığacı vardır. Hı:trla
sında soknk istikametleri çızılıoiştir. Hulen metruk bir lrnldedir. 

Suriyeye 5arktan gelen t.:larruz 
lrolu hakkında ilk sariiı malumatı 
da Fransızlar verdtler. Bu mallı -
mata göre, motörlü hır Ingiliz kolu 
Ebukemal'de Suriye hududunu 
geçmiş bulunuyor. Bu noktadrın 
geçen kol, bir taraftan Fırat üze
r nde De}Tiz<.ıra, ci~ğer taraftan cia 
Şam çölu hududları üstünde bu • 
lunan Ttidmür'e ıc.:oğru ilerlıyc -
cektir. Fakaıt, Tüdmür, ikincı de-

e Konyada edebiyat öğ
retmeni Mahmud Nedim Gün· 
tel: 

Mesahası: Hut ıdıt Feriköy dırtdesi kilise ön, vo Ayuzına 
dere solrnklnrı arusındttki kı61111 2605 metre ve diğeri 2196 metre 
ve nçnııcnsıı 1172 metre nıurabbnıdır. 

Takdir olunan kıymet: MezkOr gayri meııkulun mevki ve va
ziyetine hulı hnzır ulını ve satım fıatlurı nazara alınarak 2605 
metre nıurnbbt1ı ınuh ıUe 7815 lırtı ve 2Hl6 ıııetl'e murabbaı nıa-

recede :bir hedef olup bu kolun a. 
sıl vazife ı Haleb ve Hama üzeri. 
ne yürümektır. 

* Umumi ı;urette bu hat üzerinde 
inkişaf eden V" bu satırları yazdı
ğımız sırada daha ılcriye doğı u 
degişmiş bulunması muhıtemel bu. 
lunan muharebe hsttı, cenubda 
dağlık ve arızalı bir hat üzerınde 
cereyan ediyor. İngilizlerin Şa na 
yaklaşrmş olduklarına da·r ha -
berlerde ilk zamanlar mübalağa 
cdılmiş olmakla berarber, esasen 
Şam da şu yuka't'•daki hattan cnk 
uzakta değıldir. Eğer elimizdeki 

c- İcki, hisle:-U" yaşayan in -
sanların· ılacıd•r. Binaenalevh on
lar bundan mahrum etm<'k İte, 
etmemek kadar hazindir. Onu tat
m 5: olanları, içkiden kuı taımak 
değil, tatmamış ihtirasların tah
teşşuurunu kadeh'n üç ·cabından 
korumak lüzımdır· 

Kadına kanmak ümidinin nec;'e
si, kadını tatmak emelinin heve~ 
canı ve kadından m:ıhrum kalmak 
ıztır b nın tC'S""l1İ i ... 

Dişlerinizi mubafııza etmek 
isterseniz, sabah, ve gece ya
tarken RlDA dişsuyu mnhllllü 
il~ dişlerinizi fırç~lııyınız. aka
binde gargarasını yapınız. 

Gebzede Pehlivan Güreşleri 
TOrkiyenin maruf pehlivanlarının iştirAkile Gebzede tertip 

c etilen iddinlı yağlı pehlivan goreşleri 2l Hazirnn 941 Pnzar 
gilnO y11pıl cakUr. 
B ışa: 60 BllyOk Ortaya: 35, KDçl\k Ortaya: 20, Desteye: 10 

~-- 'LiRA MÜKAFAT VER1LECEKTİR. 

İstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden 

Ci.nSl Tahmini Fı. Mıkdarı 

Kuruş !Cılo 

Nohut Kilosu 25 
Kuru çalı Fa. • 3:? 
Kuru barbunya F. • 20 
Yeşil mercimek • 25 
Kırmızı mercimek ı 22 

Yoğurt 

Soğan 

Patates 

• 28 

• 8 
• 13 

G600 
24800 

8400 
snoo 
2550 

28500 

34000 
52000 

) 
) 

İlk Te. Eksiltmenin yapılaca~ı 
Lira guıı saat 

> 993 2016/U Cuma 11,15 
) 

) 

599 27 » it .. 14,30 

) 

) 71 ı • • • • 11,40 

Süt • 20 4300-0 ) 
K!ı.se yoğurdu adedi 8 

Sabun 

Zeytin.yağ 

Makarna 
Şehriye 

İrmik 

Kılosu 47 

• 74 

D 37 
• 37 
• 40 

11000 aded > 711 11 • • • 

10800 

12600 

10700 
2000 
3100 

382 •••• 

701 a il IO D 

) 

) 446 • • • • 
) 

Yumurta aded 2,25 350000 aded > 591 • • » • 

14,50 

15 de 

15,10 

15,20 

15,30 

Altı yatılı lisenin yukarıda yazılı ıhtıyaçları kapalı zarf usulıle eksilt_ 

hfliliııe 5490 Jmı ve 117.! metre murdbbaı mahalline 2344 lira ki 
ceııı 'an her aç ıuUfrez arsanııı tanıtımına 15649 lira kıy .uet takdir 
olunuııış,ur. 

ı - lşbu gayrimenkulün arttırıııa şnrtnurnesi 14-6-9.JJ tarihin
den itibaren 94 -4216 numura ıle 1stmıbul DördOncıı icra daire
sinin muayyen numımısında herkesin görebilmesi için açıktır. 
lHlnda ) azılı olaniCırdan fazlu anujQınat almak istiyenler, isbu 
şartnameye ve 940-4~16 dosya No. sıla ıııeuıuriyeliınize moracaat 
etmelidir. 

2 - Arthrmaya işUrıık için yukJ rnla yazılı kıymetin yüzde 
yedi lmçuğll nlsbelinde pey veyu ınılll bir bankanın teminat 
meh.lubu tln di edilecektir. (~ludde 124) 

3 - ipotek s ıhibi nlacaklılnrla dığer alt\kadarların ve lrttrak 
hakkı sa1ıip.erinlıı g .• yri uıenl.ul Ozermdeki haklarını busut-ile 
faiz Vtt lllllSTfiftt dııır ulan icldialnrını i~bU ilt\n tarihinden itlba
reıı on beş glln içinde evraL ı nıusı.itelerile birlikte memuriyeti· 
mlze billlirnıelcri icap eder. Aksi h ılde hııktnrı tttpu s:cili ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin p ıyla~rııasındttn hııriç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şttrt
nanıeslni okumuş ve lllzumlu ınalOınatı ttlınış ve bunları tamamen 
kahul etmiş ad ve itıbar olunurlar. 

5 - Gnyriınenkul 4 - 7 - 941 tarihine mOsttdif Cuma gunn saat 
14 den 16 ya knd r lstttııbul Dörc!Uncu icra memurluğunda Uç 
defa bağırıldıktan sonra on çok urttırann ihale cdilır. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıymetin yUzde yetmiş br-şinl bulmaz 
ve~ a sah!'ı istiyenin alacağına rllçlınııı olun diğ..,r ıılacakJılar bu
luııup du ~ bedeli bunların bu gayri ıu eııkul ile temin edilmiş 
alacaklarwın mecıııuuııdun fnzluya çıkmaz a eıı ç1>k arttırauın 
taahhüdü beki kalmak Uzere arttırma 10 gUn ddhıı teıııdid edile
rek 14. 7 - 941 tarihine mnsudif Pazartesi gUnU saat 14 den 16 ya 
kadar lstunlJUl Dördüncll icra meınurhığıı odıısındıı artlırma 
uecleli sutı~ istiyenin nlactığına rllcham olun dıger a~Akalıların 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakınrı ınecınuundan tuzlaya 
çıkmak şarlile en çok nrttıranıt ihale edllır. 

G - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen nıllhlet içinde parayı vermezse ihale kRran fesholunerak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetıniş ol
duğu bedelle alınağa razı olursa ana, razı olmttz veya bulun
mazsa hemen yedi gnn müddetle arttırmaya çıkt1rılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihnle nrasındak1 fark ve geçen güler 
için yOzde beşten hesap olunacak faiı ve diğer zararlar ayrıca 
bükme tuıcet kalmaksızın memuriyetiw.zce alıcıdan tııhsil olunur. 
(Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yolnız tapu ferag 
harcını, yırml senelik vakır taviz bedeltni ve ibale karar pulla· 
rını vermeğe mecburdur. 

Mnterakim vergiler, tenvlrttt ve tanzifat ve telU\liye resmin
den mütevellit belediye rosunıu ve moterukim vakıf icaresi alıcıya 
ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. işbu gayrı menkul 
yukarıda gö terilen tarihte tstanbul Dö:-dnncü icra memurluğu 
odıısıııda işbu nan ve gösterilen arttırma şartnanıeı;i dairesiude 
satılacağı uıııı olunur. 

meye konmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Lıseler Satın Alma Komisyonun_ K U .~ T '(J y '(J N O E N ----.. 
da yapılacaktır. İsteklıler tem nat makbuzu, 1941 yılı Tıcaret Odası "? 

Haz ıran 

akiki Dostun Tavsiy si B d r: 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten 

Sonra Günde 3 Defa 

Diş macunu ile fırçalayınız 

Yurdda 
Teıiu 

lttila.lı Haline Gelen Bu Kanaati 
Ni~in 11e Naıl Muvallak Oldu? 

Çünkü ı<S A N l Nıı in terkıbi için mütemadiye:ı taze piyasaya ça-
rüksek bir kimya şaheseridir. kar. 

Çünkü bütün <ıS A N l N> kulla- Çünkü «S A N l N•) diğer I!'• .. 
• • • w cunlara nazaran çok ucuzdur. 

n~nları.n dı~lerı ternız. aglam ve Artık bütün bunlat<lan aonra 
guzeldır. <cS A N t Nıı kullanan on binleıce 

Çünkü (I S ANİ Nıt emsalsiz rağ- kişinin ne kadar haklı olduğunu 
beti dolayısile hiç stok yapmadığı anlamak kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her YemektF 
Sonra Günde 3 Defa 

Polis kolejine talebe alınacaktır 
ı - Geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da lise derecesindeki 

Ankara polis kolejinin birinci sınıfına tıılebe alınacaktır. 
2 - Kayıt ve kabul şartları her mahallin emniyet mOdOr ve 

amirliklerinde mevcudclur. Talip olanların bu şnrtları öğrenmek 
ve ona göre müracaatta bulunmak ıızere keyfiyetten bilgi edin
meleri ilan olunur. ( 3199 - 4516) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KUrul\14 tarihJ: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajana adedi: HO 

r.iral Tt ticari her neYi banka muameleleri 

Zina' Bantaaında tumbaraıı n ihbarauı taaa.rrur huablannda 
enu 50 liraaı bulunanlara eenede t defa cekilecet kur'a .ıe atalı · 
4&ka pllna aöre ikramiye d&tıtılacakt.&r. 

4 Adat 

4 " 
4 • 

40 " 100 " 
~20 " 
160 " 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 

" 
" 
" 
il 

" .. 

4,000 
2,000 
1,000 
4,0~0 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira . .. 
" ,. 
" 
" 
" Dikkat: Besablanndakl paralar bir aene iÇinde 60 liradan t.tatı 

dtifmı)'enlere ikramiye çıktJiı takdirde " 20 fulasile verilecetıiır. 
Kur'alar senede f defa, 11 Mart. 11 Haziran. 11 1!.)'1111. 11 Birin

vesikası ve teklitlerinı h:ıvı 2490 sayılı kanunun tarifatı d::m;o..sınde ha- YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

zırbyaeakları kapalı zarflarını yukarıda hlzalannda gösterilen saatten s~:~~:. BiR KUŞTÜYÜ YASTIK 1 LIRADIR ._._.. ......... _ .................. _ ................. :.. ... _ ........ -·--···-····-·-···---
ci KO.nun tarihlerinde çeknecekt «-. 

bir .saat evvelıne knda:- soziı geçen kc-misyon reisliğine makbuz muka. y-~ık, yorl?anları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ömer 1 R E --------~~=~~------~~~-~~~·~~~~~~~~ın~~~=~:-:;~~~~§~~~~~~~~~~~=~=]~~~~~~~:N~~M~~:~im~m~ Ba.lıoğlu ıcuş Ti.ıyu fabrikası. Telefon: 23027 
: S. Ra111p EMEC. A. Ekrem USAKLIGJL. 
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