
r 

.. 

, 
r 

SON H A V A D. i SLEP 

~ Tel. 24370 • Sene 11 

~aAşCım: 
.....,,.., ,_. -~ 

ulgaristan 
" 
nı Harp 
~ş·~-..--.-
~tanm Rusya ile harbe 
~ikinci sebebl Tür. 
!ıleıı çekinmesi olabilir. Bulga. 
~~~ Türkiye ile olan münaswe
~nden memnun buhmma.d:ıg·. 
~hangi kaynaktan çıktığı 
belli olmıyan bir ha.vadisin bir 

'<( ortada dolaşmrş olması da. 
11.Z çok teyit eder. Bulgarlar

tlyct böyle bir endişe varsa 
~ kati surette tekzip ve kendl
'lli fat.min edebi.liriz. Türkler lıit: 
~illeti şimdiye kadar arka.dan 
~!Şiardır. Meydan a!;Iklır, 
~la.r Alnı.:ınyayn. borçlarını 

\ Japonlar 
Hong-Konga 

doğru 

ilerliyor 
Seçme Çin kıtaıarı 

da Japonları 
arkadan varJDaya 

çalışıyor 
Birçok köprüler ve şimendi _ 

ler hatları Çinliler 
tarafından tahrip edildi 

Londra, J.t (A.A.) - B.B.C. 
Hongltongda. Kovlonun Japonlar ta· 

rafından eıe geçirildigl Jıa.beri teey • 
>"iit etmemiştir. Fakat burasırun plQ.n 
~ucibince tahliye edilmiş olması: muh 

(Devamı t öncüde) Bir Amerll<an tankı Pa.eifikte bir adaya çıkanlıyor 

ı...,~ovyctler birliğinin , Va:tingfon sef i.1i diyor ki: 
1 ~ 

ı Japonya 
1 

1 
Sovvetler 

ı hududu-
ı na as~er 
l yığmakta 

~ ı Hitlerın ra-
·~ 1 nal blr kış 

• • 
Lüzon.. . . .,...J geçzrmesıne 

~ce ödeyebilirle_:. ·-·-

~,Y~ccl~?1!u!!~!~ Hububaıın allnı 
,~:~r~c;,r=: Eı'vatı venı·den . Seyircilikten aktörlüğe ~~i • C ~ 
· 1ngUforc ile Ilirlc~ik Ameri .. 

müsaade 
adasına elmigeceğiz 
indirilen Ya zaler kazaaa-

J cağız, yallat 
apon birlikte öleceftlz 

Paraşütçu•• ıerı• Londr.ı., H (A.A.) - S.B.C: 
lıarp ilin et.mi~. Slovakya.nın . 

~~ş~~;;~ur:::ıs~~~:: artıırıldı Başvekı·t ti !':Ok gorülemez. Fakat Go::-. . 
~of bu n:ızari harp ile mü.. 

Sovyet Rusyanm Vaj-İngton St"· 

l d•ı• tiri Litvinof öün g-azetecilm· torı. 
imtıa e 1 ıyor l:mlısmdı~ ı:;orulan: :-nıallerc ,~,;a ~ 

l ben ;;u beyanat.t.a ·bultmnıu~hır: 
. Partı§Ütçüler ellerinde petrol ı "-.Mihvere kfil9r anla"'ma tam 

0~ı:1es:~ı:\~~~~~= !Hükumet, ekmek fiyatı artı- Mersı·n 
~ o_ ll>bat cdcc~ktır. . 

~~~~ı:n1~r:~~·ehiı~:k~:: şının azalmasını sağhyacakı . H lk . d 
· t nekeleri tm: d ıirr Ye bu ıanlaşmıı. gittik~e kuvn~·t 

e ~ıyor u lenece:ktir. M;.nver...,ifor blı· sü?'!l 
f,olldrs. 14. (Rııd:,.·o 7,15) - · Yıı.. ı i:cynelınilel ga.ngst~rden b~'ka bi::-

§i.ngton~ neşredilen son tebliğ: :JC.Y değlldh·. Bunlara i.Uıa.m vcıren 
DUn Filipln ada.la.Tından Luzonda Hitlerdir. Sovyctl~· Birlı;!i, bey • 

Japon ha.rckO.tı dağınık ve clıernırıiyet• j 1.clmilel kmurunız!uğa kat'{;I <le -
siZ oımuştur. :? Amerikan tayyare nıokrat deYletlerle birle~.mi~ olmdk 
roeydı.ı.ıımıı. e.~rn ya.pılnu§tır. Bu ada. la b:ıhtiy:-ınz. Hepi.mh :ıynt harp 
cıa. gııyenin Auıcnkan tnyyaro Usle • 1 iç:inde bulunuyonn;. 7.ıımamruızııı 
ri11i ele geçirmek o!du!tU zannediliyor en fena kuvvetine 1J(;P~r berabel'"<'-<: 

ifade etmfren Bulgarisf:ın 1 • 1 j a e \fi n e 
~~~e~ıae~l~~1i~f~ ~~~ı!j,: tedbir erı . a mış bulunuyor \ ' 
hit harekettir. Bu, sadece ken~ Anka:rada.ıı :bildirildiğine ~re, art.ışın az: olmMTJlı sağlıyaceJt ted. Kısa bı·r hı·ta-

tnihver farnfmda. olduğunu l Jıükftmet bir taraftan t~ nıa.tı.. bfrıcrı ~e ~ 1::ıu:hıiiin8.ktadır. 
'tttcn bir nüma.yhtir. Banun ! sulleri eltbnin:i ~'k ~ta. t>lğer ts.rıi!tan iDıelıılekelte lü. bede bulU'l""'dU 
~'~dn. <la ı-;öyJenebilecek en bu. j r.ik tedbirler, diğ«' taia.ftaıı ôa twnlu madde st.okları yapmak ve 
"liınc "lfuum"ıız" srfntııhr. mlista.hsili te~vik mııksadiyle ve h 

Va.ko \'C Jıfldvay aUa.tarc nıı.rvnfta• m.fer k~nacağ;-;.. yahut bfriiikHı 
lıiyeUe :mukavemete devam ediyorlar. öleceğiz. Falmıt benim 'kıı.mwhm, 
Ha\'lli s.dalaı·mda sUkO.not vardır. Bu mm;affer olacağımız nıer-kcrindc • 
adatardakl Perl Harbıını. yapılan ilk 1 clir. ı.. . t• .. -- ar. içten ma.1 getirtmek üzere Ye • I ~ıka, Eul"arlstan mihYer ele,·. vardnncı mndd~ler fıya mr.w.u.ı. ar. 

l'i.lc o kadar miH esnnit hare. tr:ıı.rıı :;özöntindo bulundurarak Ye. ~den bazı ~lam va.~tır. 
~~5tir ki onlıınn m:Jğhibiyeti r.ideıı hububat fiyatlannr artır .. , al'In. Remnı G82Jetedc ll'eŞU" ve 
• .....,._tn.n için de bir fel3.lıet ola- mak k~rarınt ver.rni.5tir. 1 Yllrii.rlüğe gİre()ek yeni koord:inas. 

• uslu oturması lıakkmıla. Bu karar ayın onundan itibaren Yon heyeti kararlarm,a. göre, m~"ll 
ltitreııJn Bulgarbt:ına. ;ıaph~ı yiirürJüğ·e konulmus ~ul~ - lekette geniş bir 1ııakrr stoku tesis 
ltatırlardudır. Uu ilıtıınn bıt· uır. Toprak mahsullen ofısı mtis • ettnek üzere Etibank emrine üç 

~ ı 'c kıymeti 'ar~a. ı;ıutgc. tahsilden buğdayı on üç buçuk, ar. nıilyon liralık btr sen:naye konul • 
1n ynptz!;rı Jı:ıref,ctc ın5nrnıı !~a ve c:.ııvdHI 11, yulaf ve malılutu ı:na.ktadır. 
~· int~ edc<'cl, lıir nımunr. ' on b.i.r buçuk :kut~~ta.ıı sa.tm ala. Bundan başka yine bir koordi _ 

,11&raınası ic~p etler. . caktıl'. H;ıbuba.~ fıyatıa.:'.111 a.rtrr ~: tıasyon heyeti karan ticaret ve 
lcıi.t Bulgarıstanrıı mıh,·ero ınanın mu.stehlike te~m , edecegı petroı ofislerınc ~ milyon liralık 
?ağlılığmı ve nıinnettarlı~~ıır \ "O ekmek fiya.tlarmm yükse1:-ceği İstikraz akdetmek salAhiyctini 

• ı}d satırlık re~mi bir iebligle gözönünde tu:tulmU-5 ve hü:kumet vermektedir. 
1
' o~ğma innnaınayız. Oll. 

~l.iki fedakurlıklar isknecel•. ı 
t lUırer Ru,la harbinde At.;.~ar. ı 
~ ~aptllda.rı ynrılımlar saye-.iıı- ı 
~l'tıı>a kiiJtüriinü kurtamıLj o~ 
lltet.lerdeıı ba.h-eWği !>Irıuhı 

"'~ıı arasında JJol;arJa.rın i. 
~llıj sayrnıımhtır. Halbuki 
~l'lar kadar milı;.erin 1 tfunu 
11s o!anlnr çok r.aılir<lir. Bal • 

ıı rna<ltli Mebir fedııkü.rhk 
al' ebncuc>n ~iman Tardan bu 
r lıU~iik ih "11 almaları nıüm • j 
~18.~ğma iıınrunalanru birar. 

d ~fdenınln!• fe<ıkil eıler. Baş. 
,l ıtof Bulı;ııristaum da. lı:np 

ı 'ttlıklarıııdırn hissesine dii~c- 1 

~aıumül etmesi lii7..nu gelecr. 
~~ 1~rken nym ~eJ i dü~üıımii .. 
!tını zu.nn e tnıi "t ili. Alnı an • 
lı;ıl'binin ~.ığı -seh11 Bnl~nrı• . 
tla y:ırdmmııt ihtiyaç :ırtet . 

~lııu ~ ·ı.::. •• • l· gu a.5tıw.ruır. 
:aristunın Jmrp ilıln ettiği 
l!:i duynlanca ilk akla <.;"e1~ı 
~ l llulgnr _ Rus har~i,rdi. ~e
l!lga.rlar bu ccscreh kenüık. 

~ bıııamıyorlrtr'!. 
~tın için ild ihtiına.I :ıkla gel;. 

lllgar eflcim uınumiy~i bir 
~ .. ~us rıarbin" imlciin bıra.k. 
~ kndar h'ilc' ı>1 .. t aleyht.:ı.rı_ 

l!I ar ordusu Ru!"le.rla har . 
~; ist rmcm l'tP(lir. Bul~:ıri~. ' 

ııı,'iltcre \C A me l'ikaya harp 

~ar!;; cephe~iııde kardan kapanan :roll~rı a~.ao.ıl• ıııilfı"Cz,ı~ ;,e gidl~·or 
--- -- . 1 • 

• Suik,c:ştlarltüzeridrıe kı"l Rus mUhatız 
ışga a ın a . k . ti . 

Fransada ~v~e . erı 
Y2.budHer bir .1 ~s~ova~a talftrruz 

miiyar .rank ceza · e.d~~ Alman · kuv-
verecekler vetlerlnl PlskBrttü 1 tııesj Ilulrrar l1iil,iımdi için 

ı.ltııl'\et n·":uı e .j !e.,1 il etme. 100 homiinist kur~na . -o---
·ı;ıı.,. So~,,. t l"r Bir'i~ni i fiı;. diziUyoı· 1 . Mosko\1'-, 11 <·~·A.) - 25 sont.eş ~ 
~~:si büvl\k bir r.aaf:.ı n• cc,a_ (Yazısı 4 Ü'l<'Ü~e) 1 ~den 9 . llkkllnwıa kadar iki hafta 
lı·~~ ıl f' 'alf't e •'" r , f< .. ııltü tn. ıç~dc general Belov kumandasındaki 
\·~ 'e /\ rııcrihW!l k::tr<iJ B11'. 

1 
iması da. • Rus muhafız kuvvetleri, yaınız Al ·. 

tıın "ilfıl rp•·.,..~k ;.,1Iillnmı aralık od.ada d.o ':!ımış: Jgarla~ manıarın Moskovaya. ve Stalinogrsk 
%ra~mı h ..... J:ı" h"ir. bunu ~;ı; ~o~ ~yı~· ='ffi~: va.rs; l kesim.ine ka.f!;t yaptıkları çok şiddet 
ı"':lraü-mı lıE>rJ,ec; hi'ir. dn. şa}kett' ~ tete1!'_,.~1·p".ve :.eDdi. l U taa.rru. üarı akim bıraktırma.kla kaı.. 

ıtrfsf ı~ ·ı ,., br bunu a. ı SUJ'C ~· • 
ııı anın . •m:a ı e :·a~. • • • bil"m Türkler hiç manuş, nazı kuvvetlerini Yeni mUda.faa. 

1 an,a-;mın ı'dncı ~·..,bebı Tur. lennı tatman ede 1 • _,,, · batla k da d .. n 
tı bl ml11eti ııohnıliye kadar arknuall nna. a r a. <>ul"tnQ.q atmıştır 

ı, c,,,ı-;nm.,....,i ol"Lilir. JJul~a- r " ' Resmi Rus rad 08 "'. ' ' 
'tı 'l' .. 1 • , 1 1 ·· vurmamışla.rdrr. Meydan açıktır. Y una. göre, Sovyet 
ı., ur ne ı P o n.J1 munase bo lannr ter, Alman hareketlerinin b k m • 
• rl-.ıı m"mJtun b•1lur.mtıflt<'.'I ı Bul~lnr Atmanyaya rç • u esi 

L ~ l•"n"' f·n, .... nJrfan ,.,,.,;~; endise!'.hce ödeyebı1irler. l de yapılabilen son hareket olduğu tik 
·ı~ıı· ..,, .... " . ' :K .,. - ırrl~ 1N ...- YALÇııN ı r~il' 

' 1 olmıy:m blr hayndisln bir .n.uSEY OA.n.u · • 

"iyi günler yaşamak, Milli 
Şefin etrafında birlik ve 

beraberlikle mümkündür.,, 
Mersinden bildirildiğine göre, dün 

akşam, Mersin hıı.lkevi.ndc başvekil 

doktor Refik Saydam şerefine bir 
çay ziyafeti ve.rl.l.nlişt.ir. Ziyafette, 
halk partisi Seyıian bölgesi müfcttl§i 
vali ve belediye reisi, bllk1lmet crka.nı 

(Devamı 4 üncüde) 

Japon uıanuzundu. ıo Japon t:.ı.yyıırr. t Almany:ı., Japonyanm Uz ı~şark 
sinin dü~ürtildüğil anıa.,!lmıştır. .

1

1 t.a Sovyetlero kal'§r ceı>hc açmRfll 
Luzon ıı.dasmu. yüzt:ı·cc par~ütçU i~n bu hiikiını ct üzerinde .. ~ 

Jıımiııtır. Bunlardan bır kısmı öıdiirU!. (DeYamr 4 unı·nde) 
mu~, bir kısım e.siı~ edllmi§tir. Bütün 1 --~-----------
Jıı.pon paraşutçmcrının yanında; ırıt .· Ankaradakı· 
mal ~·angın çıkarmak için petrol tc • 
nek~teri bUlunuyordu. •

1
. f 

Manıııaya. yapılıın hav;ı taarrm:un . ingı iZ se İf i 
da. ölenler yll.zden fazlauır . 

KADINLAR VATMAN VE BiLET
·ÇiliGE OAYANAMIYORMUŞ ! 

1~a.hrana gitti 
Bir balta zarlında 

dönecek 
Loııdru, lS (A.A . .) - - Röy'-er : 

• ·ational Broadca..;;ting Company 
radyosunun ınuhabirine -g·öre fo. 
gilterenin Türkiye 'büyük elçim 
KnaÇ'Olll Hu~eı:sen. Toros tre
niyle ,\nkaradan Suriye~ıe ha.re. 
ket ctnti!}tir. Bu seyahatin Bebe. 
hi ve hüyl\k clc:iuin ~ittiii ye1· 
ifı:ıa edilmcm~Jüedir. 

Usküdar tramvay?arlna ahnan kadınlar 
birer ikişer işlerinden Qekildiler 

Ewelee kadınlardan va.tman ve 1 ~ı.:ıtır. ~rkc1 va~1~:ı.__Ye bile.t _ 
tiletçi t.oplıyarak kadrosunu ikmal ı çı!erden ?.·rç;0~~ ç~ılaıgmdcn sın·
eden Ka.drlı:öy • Üsküdar lı-dJllV'cl)• ! cii Kadıkoy • lis~lldar tramvaylr . 
ları: idares.i kadİnlat'ID bu Yelli rtnd'1 birçok i>oş l.'j V:lrUir. 1 

.luıkaradtıki ~nebi ınahfülıeır. 
bu .:eyahatin Rusya, Lı'bya v~ 
U:tA.k .Şark1:2.ki ron oiayla ilgili 
olduğun ll tahmin ediyorlar. 

işlere d::ı.yanamıyarak birer ikişer ' Kııdrlcöj-· • ~tsk~da.r tramvaylan 
· ~.ckilmelerinden sonra şimdi yeni. idaresi bu cıı;ıa ~ır . kara·rtn. :reni ı 

Büyük , ... JGinin bir haftadan 
evn•l ;\nkarn.ya dönmesi bekle. 
nilmcktcdir. cicn vatman ve biletçi aram.ağa ba..:i ~atmsn ,.c b!let<_;ıl_eı_1ıı erke!tler a. 

;-asından set;ıL'lles~ı muvafık gör. 
nıüştUr. Y::ıpılan hır senelik tecri•. l 
be neticesinde k:ı<lmlarm tramva.}
bUetçirği ,.c vatmanlık işinde mu. 
,·affa~< olamadı'ıdatr k!'lti surette 
anla..~ılmıştır. 

lngiliz 
tay9areleri 
Yunanistanda 

Patras hmanını 
bon1na adllar 

Cenubi ltalyada Sicilyada da 
bfrçok yerler bombalandı 
Kahirt', H (A.A.) - Orta.şark !ngl. 

llz hava kuvvetleri tebliği: 
Perşembe gecesi bombardıman tay. 

yareıeıimiz Matem hava meydanına 

taarruz etmişlerdir, Benzin depola • 
rına dllşen bombalarla bir c;:.ok infi • 
laklar ve müteaddit yangınlar olmUf• 
tur. İniş meydanına da bombalar dliş • 
müştür. 

Yuna.nlsta.nda Patra.stakl hedeflerle 
Korent körfezindeki Araxos hav& mey 
danı bombalanmıştır. Patras Uma.nııt 
da bir dil§man gemis1no Lsa.betler ol 
muştur. Rthtımdaki binalar bllyUk hıı• 
5ara uğ'ramıgtır. 

(Devıı.mı 4 ünciillc) 

Londra, 1 'i (.1. A.) - B.B.O:: 
İ ngi!terenin Ankara büyük elçi. 
ı:: i Suriyeden tayyareyle T-ahm_ 
na gitmiştir. :l'ahrand<!ki Britaıı
ya elçisine kısa bir ziya.Mt.e 
bulunacaktır. 

BEŞiKTAŞTA BiR CiNAYET 
· iki genç bir kahvecinin 
karnını deşerek üldürdüler 
Dün geı.:c Bcşikta~ b:.r ciııayet 1 to~at 'attıktan .::onrn kaÇlp !fi~ 

islenrni:'l, 60 yaşında b:r adam kar lerd.ir. 
.;1 deı}ilerek öldürillm?ştür. Mehmet Çavu5 yaYa.5 yava§ kah 

Cinayete k~rban gıden ihtiyar, l vesiniıı ~çine gfrmis ve bil-kaçı a.d:ıın 
BE§ikta.~ta Vı§nczade camii m ey. I ~ıttıktan sonra yeıe dilsmil!!. ölmü: 
canında 1 numaralı kohvenin ı:;:ı.hi- tlir. 
!:ıi Mehmet Çavu.5tur. 1 YapıJa.n muaye1.leôe Mei:unet Ça· 

Mehmet Çavuş, diln akşam g-er; \ıışun lrarıunda.n derin bir b!Ç3İi 
,akıt l:alwesi.ni.u önünde Calıit ve yara~ı aldığı ve barsakbm deııcildi
Tevfik adında iki g·cuçle henüz an. ği anlru:;ılıruşbr. 
la.şrla.mryan bir sebepten dolayı · Vakayll m.fü.ideiumwnt mu.a.viıı • 
kavgaya. tutuşmuştur. Kavga seıs. !erinden Edip el koym.u~tur. 
siz, gürültüsüz olnı~. ve Tc,·fik ile Katill~r. <lüu gece ~en \'akıt eıfe 
Ca.hit, ihtiyara birkaç yumruk, gt.'Çlri!mişlel'tlir. 



Z:un9D zamaıı piy.aada ~lkna leftni olduiu gibi yaztyenım: 
yialar alır yUrtir, b ınlaı~ bir - Bört-~ ,;ttn ~ -...... 
mı ya 1 m 1 ~ett 1-nal •a: \'le. biri. biaiıD lmseae aiflemılt. Git. 
l'~r e~erl!'li t can chnnna ı.'tt ~ __.. aı ......_.. 

tir. Almnapnm Mo~' O\'aUki ,.~. kea. hnııııl ledl -- liıllB lııa 
yeti. ln tr,rmain Alri!\sitaki as - 1 tı~ itte 9t ~ &la 

kert r ıı.lll tJ. \merU nın bilmem enrel nhtım uıav•rlllıN mi,. ... 
, J Mil :.nıu akmı dillen e b"r t.Pibı p.zlulanada 9' ~ tıL 

kız ~ibi ge' lenlp d'arur. llatta, :-.o,wtil 1'11& ~. ~ ....._ &'111. 
merilca CömhurreM RUZ\ eltin mew. boa _. yerlerle Mm. ... 
tun gtin aatu • ıı;öYliy~ n-.. mift erada it.iri sitJ1ıtmit. .._ .. 
n meselelevi ba1 s me\7111 ede. aıla1D. ~ gıeiell •&la el. 

ceğinl 5Ôl llynnler \ udır. mq t 
Ttc:ırt !}aflalan da ııöylc lnıfisa lfaNadfefn ~ ... llllPm 

etleb liriz: ~eker muhakkak paha. ileğll mt! Ba a.dlll' ...._ ..,_. 
hlaşornl<, ı.imdlılen hlrkac ç aı.ıı. meydanda. bir hlMJrc llaql .llılll 

p kü Je atmak IUım." "Pd&t.es hıaıımaz? t 
a.tl llii rni!;llne çıbHk, ilrtı,a.tlı 
'raD ııalı r· ' Plrlndn dW'mnU 

ela l> n, fiyat yttbelcceje be-. 
zi~or. Ne olur, rıe olmaz, on "-· 
yrmi o al•p ltö~ c a mahl'' 

Bu. a · J:ırı kim, llaıt,.,'1 kRa a. 
phlsr, b:ın~ uğu"n lar çıka.n. 
JJOr!,. l'abıuıcıl&r ttkaısa yhıe o 
.bda.r sinlrlenm· ece::iı:. Çim . ne 
ile olsa ynlıancıdır nl:met oı..ı yı:-. 
f"lk de at lu gike ıidea taraf, 
lıcmJan biz. kendjmlz ÇJkarr)'OnL 

llfr marif.t yapıyo•, fa,dah b"r h 
;örüyona11111• gjbf, Jral ı.t.- imla. 
la 1"..sıldı)oroz. Soounua 'la., ilendi 
Ja] mna laımu zavaDı:r~ •aııı 
lıerife döıdtyoroz. 

.BOJie Ja!IÖ, miimnW-"'-. Mil. 
IMJI ve ast&uız bir tJll.P. duy1111c.a, 
lüer ...... ...-ay .... : 

- Neııedela 4'1şdaa Hlı• . 
Cevftp vetlJW: 
-sı~ 
-Kim!' 
Diye w edif Ol'ml. ~ 

eevap .. ~ değ~ )ine meıafl o .. 
luyor: 

- KIMll dolpaluial.. :aaı.n. 
ım. ıeldl, _.. liyleJiv..,._! 

- s.. de ......... aemeJı!' 

İyi. ,&... ~:.., bu, ....,, be. 
riki klm •. Kalalüım kim delııhlru
l' r• )leçhul, ur. -.e• ! .• IIaD 
97Je bir ıaumma ld P,•wıll PG?.. 
Maıunafib, ben. -.nk IU'llml.mt. 
~le bil haber pdNS bldlli ile • 
ıı; ..4 l>srakmadım. ........ ..,... • 
~un• lSgno mek Jç1n sigaya ~İM, 
~rdua. Bu kabil ~ 
rin.yet.leriıl tfoindaima ( 1) 1* 
mek '\WJDek üzere bana sliykdilr. 

!Baş malateıeı-
... ~ ,_, - - -
Yakıt 

Aalm Us, bu&ibütll '"JDenlmıa gCll'e 

irat U aal prognı.mı lbım.!" bqlJJc.. 
yuısmda fl571e dlyor: 
Httlisa, bağda7 draati .. nimi 

geçmıif olsa bile habubat ve bU • 
Jiyat aa. Mtmda toplmaa toprak 
ürilnledniıı herblrinin mlıhnldin 
oklwp Jmdsr fula lıl...-a eıal. 
11JeS1Dde btlytik faydalar vanlll'. 
BagilnkU ciı.aa llulıl .Syle bir yf· 
JıadlMlır, ld gerek milli eaanb'at, 
;erek milli w.at bümuadall 
Jter memJeketta kendi Jreodine 
yeter ol•.,.d•• 1-lka ~ yek. 
tar. Ba Wllarla mDJI .... itleri 
uumda zlrU htJb9al illDl de mil· 
il .....q.ı gibi bir de\ let .... 
si,. olarak eJe almak ve bir gliıı 
enel prognunlqtll'U'&k tatMldae 
;;eemek Jbmdır. 
yeni Sabala: 
JltmyUı Ca2ıit Taıçm, 918 ııeae&ta • 

den.bert devam eden harbin !imdi 
h•Eotcı lkiılct ııatJıuma g1rdi#tA • 
dm ~ fÖ)"le demektedir: 
·~ Aın- orda9g .......... 

• -tJ~ ,.., '-crmJak ....... 
'b1ıııııl ............ ,.. lıir ........ 
'fıııldJeW.lllldfta hllılı olallllı hS.ı &. 
telıalr. Oll mUlıMta ,.,._ tıı!llllln 

..... ft ... ~ lıılr iki ...,_ ..... 
1'1!1'1! laıclaı' yfilaıeldlit lıaJde Almua o.,._ kit !teJ,pge=!Je pdlmlete Te 

nNıtı mlUllm .noktalan ~ 
.,....,._ Ahma ........... bir .. 

• tl8m noktMmdıııla ' ' r ı lıımıle ..., .. 
c;~ ...... - cılMelı ....nni 
......p ............... luık göreblllrlr. 

Bu kabil ,;e.,mı.r, $ey S ı. 
lifiar Jnısmıi ınatwlhr llliia ~ 
hr. Birtakım ........_ .... . 
b .. bafoalar ~ ........ .. 
atleri TINCfır. llrı söalel'i ıa ...._. 
leri, yabat adıunlan ...._. JL 
) asaya 8'mettlrdiktaD q &lıleri 
IAılaadmhktaa seara. 11pllrilllQ9. 
ım IMaıJl&yıp, maa ~ ....,_, be

• sat.tlm:llRDI telnlD eclerier. Ya,, 
but, ;,ine bl.rtakmı 11111ane11 mal • 
lann değerim aCm.wlR. 

llu ~a, iafamı en t-Ok. bor;;alar • 
da, t icare5 ~ C}llw', n. 
• lenı dal' badak salsr. 
Şa~ uı l\l"S kan;r mimkiin olduğu 

kad. r, hıittıi Dimfdillliea de fazla 
ha a ormak lb Pdır. Sosyal ve 
ekonomik islerlmJllde. . falan 
)er \'emrfyeta.. t~ıo b . 
pılmryalım. kendimfd toplayalım. 
kandi oı.ı.ı.ı. 
~-itW .... ...,.,.. 

lrpna~u, aJ'kaaı, lkrta, ~ .. 
Jdt•pn ddnerelierini. ....._ 
ut:altlıfanm, so~ lnllftarala • 
raı önl""'eie ki.,. cJeilldlr. ~ 
kika, milli mnkad4eratı, SO&JÜ n. 
atı, relallr .... dmetJn mnaf.. 
falWetJ pt:lriıo. O... ..ı, 1-" 
sal~ i1'Jllder .,... .... 
m 1 'he'rtlr ... Wll lıılr lqıılı ' 
ill, Midi bir iait, IU ~ 
F~ 1ıb1m: ... ...-d·1111 D lıis 
ı:a.,......,.~._.. 

hw ... llllllnW, ... khil ..... 
lerı ................. __.... 
.._~t8-ve~ 
lşlttilderiai ~ bir ,... • 
Pa gti nr!clAf=eırıeei .......... 

..,.,.. yalng .,ilalWe -
larda deiil. noJ'Jllal ........: 
5ulh ve eüktıa daneai tı mar.de_ 
le eılUecek, vjnpbnk llir ftı a 
bap esllec:ıek ldı!tldt Wr 111andır • 
Bir ....... ,.....~ 

lılan ~e ralJlıim CiİDel 

Fethiyede selzele 
FeUalJ'I', l& (A.A.) - Gece aut 

20.13 te Oç dört aniye attren bir yer 
SIU'llllltt otmuator. Hum- ve aytat 
1'0kblr. 

Kı111ar llalon 
Kmday ~ pabMiahı wUk 

balom bu &Jlll 20 lDCI ltlnll aJqamı 
Tokatıqan aalonıarmda Yerilecektir. 
BaJonmı uzun zamnndanberi devam e. 
&ın b&zrrlıklan IODa ~- Bu tr 
le utra§an komite bu sene için 1en1 
sllrprlzle, zenif.n ~ıer de J1aama. 
m~t.ır. Senenin en Jıezlh Ye en muııte. 
tem toplantılanndan blrl olan Kmı
ay balosunun bu ımıe de lıD)'Clk ral • 
bet &'Orecefi mulıakkaktır. Ba107& gJ. 
denlu eğlendikten lıqka Jıarpte ve 
8Ulbt:o mllletbı b6U1o ecıJanm arma• 
ya. kopn Kmlaya 71Lrdım TU!lfetıml 
yapmış olac.aklardtr. 

Simer tiJeW iablıia 
plranldı 

Bamdul I* aQılıılet eno11ı aıuıarm 

CCrPyanl!e Aıauıı.t k8pc ld tllıerflle 

.u J.klenJp, o. ldlpt11111l blr28e dil 
9flD V• Jfa!lg 8dNtıertlll 1ılr Sb .ıer 
den ald!DJdutWI ............ ~ 
yapan Sllmer §lleptnın ııatıımuma ka.. 
rar ftl'lllılfllir. tl'çQDe?l icra dair-' 
flmdl Ballç&e lıalaDan - ~ ..... 
teri &ralDILkt.adlr. 

Sllmer filebl 1803 toaluktuf', Son 
amela'de hal'lcta lllo J9Dl Daime gô 
medlll llbl '9ıp dolayde 1U'Qa dOf 
mut olan dGaJa denia t1caret fUcı8ll 
tmlajı dot&Jlllle ftpllr laJı"*"'8tleı1 ber 
ttbtll tabmln mnldnde eldula için 

80mer flJeblDe de talip ~- Fakat, 
S1lmv tıDelıbda CiMi ldlpıMtoe ,..ıa. 
muı ... 7aPtrll ...... ~ be • 
led!Je lılr ~ tplaniftlr. BeJecBıo 
'9 :s..JiO ............ ,.._,.,.... 'ft 

lrnprG&t ,......., dm aran iste • 
:mekt.edlr. 

MakaddeDtl w '-*Ur •ı ·~ 
~!mHra; oıa.w. 48 Yma: IEZIHE IUHIDDIN 
) cıea.l eosyalbm ........... 5apo&. 
Ya bctal' d& tellllll .....__ Çllıa • 

kil Frslls faUhl hl9 mm-. - • 
kOftP rır.nıt,, orada lıir .._ ...._ 
chddu .eonra ~ ww ıs 1 
klılıılufh. A1maa ol'dUm ile .. .. • 
sı9lc t.ellklıea de aallramılılr. ~ 
,.. -.akfıMa ..., *"' ! , 's ... 
...... oa '* 4lıı9tet ~ 
.... ,hep = -- ora.lan ..... ~ ... ,.., --~ 
................... 5 H:nt.lrr 
.. ._..,., ı ••-=llwwta• 
ta •Is lılr..... ...... ~ ... 
-... ....... _ .. 'll;Plı 

'kJ s .._Mı• sa ı -. 
• _..nkıf LCF s n ..... 

- ............. biz' 11!'1 .&)'. 
~--,--dmıma! 

- Xe lil&y---·· Vtivar terme? 
- .... "'! ı. .qam WleNft 

1*AMWH1vi• ~"of!; aria 
,.. 1*' aıllıın ftldı ,. ! .. 

- e-, paflman odllllkW mi! 
Hm. «mil bıdelıin9 ~k dol • 
) ..... ki ... 

- W..,..., W.emi.Yers iatc 
ol •• Din ~ eaerinl ,. .. 11 Mile: 
t t ... .,... eıeıtıl.. .• 
-Y-napM! 
- C-.n !b.em4n ~! •• Dlln1-

- )lllllc.... Ben •.• • ..,,... .. 
.......... ~ol. 
... ... '! •• 

, ........ 9111!1 ....... ~ ......... , 

Osküdar Parti 
••lllslluklalll'l 

98 &llülrı. Demiryollar 
idaresi 

istasyon 
memurları 

• • 
ıçın ev 

yaptırıyor 

kongresi 
Oaküdarldar Jm li ... i açıl • 

maaım •• aivriıinekle 
mkadele edilmesini istiyor 

Dtın Üaldldar pe.rti kaza kongre. 
ıd yapıhı:ıl§t:ır. KDasre Partinin Jta.. 
• meme&indıe mat ıo da. toplan • 
IDlfUr. 

Kongre rc:tıllikJerl bıtlaalıatı ya • 
pıldıkt.an sonra. tazanm parti baş. 
kanı Lltfi Akeoy bir yı11* çalzt
ma raporunu okumuştur. 

Lütfi Akoyun raponı alkış· 
larla kabul edildikten 90Dra ken
disine "6stentfii yttksek başa· 
nlardan dolayı koagre ~legclcri 
tarafından teşekkllr edilmiştir. 

Haber allndığım göre J-:~ • 
Pearl Hubaaı'da demiri ~ 
kan doruuımuma evveli 
Jaticumu yapmışlar; gemJlel' 
alarak limanc1an gdmıcıa ... - ..... 

olan toıplJJe.re ~ 
pusu kurma, bulaııan d~ 
rm hilcumlarma airamlll.,-. 

Deniz harplerbıbl bti .,,,,, 
ı en t.abiyelerinden biri bll ~ 
!ardır; her tabiye gı1ıl • .. .ı:;. 
değl!dJr. SJaopta BaslanD: 7 
rinde Framz, İngiDz ve .Bal' ~ 
tefl'i dODUUna8llUll Tiirlı ~ 
ınna J&Ptddan bulmılar ta_,..., 
batrrınm.a gelenlerdir. Bil ~ 
ferden SODra Türk dooaıun-'! ~ 
de balancJup harbin 90Dl..: .... ldll!P':".i~· · 
t.aarnuı veya mUdafaa 
rini tamsmlyle deaeaek ...., 
betml" bulun111onta. 

Napolyonan Hısın fltlllll 
smda lngilb donamnaemm 
Nelsou lnmıandumcla A 
Pranm cloaamnası tberine 
ı.a1an da methun1ar. Ba ----·-
layet Fl'31lsızlann ,\k 
lnıclretJertni bityttk 61ç8de il!"~ 
hatta Ham tallltye e~ 
Hind yoluna bıraJanalaml8 ,,
obnaştur. 

1 '797 11e11esi temmamo f/lo 

---.-.:----------~~~-

Burulan BODra yeni dileklerin 
~Ulmeısine gec::ilmiştir. Bun· 
larm arasında; 'Osküdann okul 
ihtiyacmı gidermek üzere bir kız 
lisesine ihti~ olduğunu, Hay
darpaga lieesi arkasında buluna., 
sahanın iatimlik ve· tanzim ~ 
dilerek okul idaresine wrilmesi 
ve burasının bir spor ahası ha· 
line getlıilmeef. tramvay idare
Slrıin l!eferlcrt daha muntazam 
vıe vapur tariMsine uygun hare· 
ket eM;iriJmeei, sivrisinek milca· 
deleaine ebemmıyet verilmesi is
tellıiJıeldeJdl. Bu dilekler alfilca · 
darlar nelldinde yapılması için 
tete~ bulunmak Ü7.ere 
J9Di idare he,etine devredilmek 
1111!19 tMbit ecllL-niştlr. 

gtinti Napolyon lskeade·J e1' 
tetmi balaaa,.orda. Don--. 
bakir' de dmılrleımitf.i. on ~' 
yoa ve döıt brigaııtlnden ·~ 
keptl; 'lMmlral B111e19 ~ 

• Bir yol amelee& Ze)'tlnbunıundaıı 
trmlD hareketladla ... atla~ ft 
flQferek kolUDd&D. 1ıacQıa.rmdul alır 
•ıırette ~. Taralı ameıe 
butane7'1 k&ldrrrlnuttır. 

• Oaldıdat uıalmlldtlrluıtıııde lr.lttp 
lıUIDdla&u .aı--. Olma, bul m.., 
ahipletbıi yaf1YOl'lll11f stbl g&rtererek 
.C Ura lbUl&a edlD Refik De arU
dlıp Mbnbda mn•ı. ..... rt dOn lldıı. 
el 8'Jr c:esada bll!rtımlftır. Ka.bkeme, 
ReftJtba llaıgllll1I 8'1ılt l&'mtlf, kendi• 
dtmd ı ._. ıe &)' bapae, lbUJAa ettttt 
,.... taSl""'"IDe, it Ura para w 
De as Ura 11arv iclem.:ne. a.r; .... 
wuri)ıeu.t ~ve IS .. 
• ıo &7 kaJIUfd 1Da11cur119t aıtmm 
~ mabldUn etmlttlr. 
~ ..-un ilimi beraat etmlf • 

flı'. 

• hakta bul1111an ' bin ot.omolıD 
JWJilıabı ~tblllR ptirtlmeld 
~ tefebbOSleN PODml§tlr. Bu lir 
tikler :F&kmd• llbrtmlzıe ptlrilecek
tlr. Diler tal'8ttul ,.nld• 120 oto. 
mobil lAatfğlnlıı dağıtılma.sına ~ • 
Janmııtır. Şoförler ceuıiyeti 11 qıdlkl 

llalde teJare 2 bbı otomobil llatlti ı · 
ma oWatunu 8Ö71emlftir. 

• Solll atmıarde ~ bol ınik • 
tarda çlv1 plmlftir. Bunlar, Kaca • 
rilıtu, .,... .,. ~ ,etmek. 
tııedlr. A7ftl16 Almanyadan da çM 
ıeldill sDI ~ cin h.,. 
1ine geurtlmek tl9aft CIYDlk tel de geı
Jllektedlr. 

• ~ 1*dmak o.ere ~ ble 
Dalan .. ~. ~Ullda Yol
cwıade f.*eader' 110kalmd&kl a nu • 
maralı w l'atulte bap dem!rhuD 
mah~ frrlll ~da H DlJ. 

:marah ~ 9Ul1eUeri teılllceli 
gGnııeıek r'"'-tmna karar "1"11• 
Ur. 

Altnı clttiyor 
Altm dllr'4"•dlr. Da. bil" altla 

n .ıs k1lftll& .. bir snm 1dlJte ar • 
tm da - k1l!'afa 4'ilmtlft91'. 

Yeni idare heyetiae; Lütfü Alr 
soy. R*'t Kaynar. Şefik Boğ
nar, Macit Oktar, Vahdet, Şemsi 
ve Mümtaz eeçilerek bu toplantr 
ya son verilmlıtir. 

'Osküdar kaza tonıresi c.-ok iç
ten bir alika ile bir çalif:llla veri· 
minin değerli neti.celerile so· 
na. emıintir. 

Bir haftada 

edi)'onl•; fo1'S11Da (120) 
Dorya kalyoamıa oeJımlfd. 

Alntosan ltlıind dal 
donuımuı bukm verdi; ~ 
lar iRi almak İÇID .un. ~ 
aüerk\rt bile pmllerlne 
valat bulamadılar. Golfllt 
Fnuwr. Geriye kal1oau1111 
smda.n 'lolqmalr ve iskele ..... ...--~
demirlemek lıere manevra 
demir tatmadı ve ildııd ---"--
kTÇ omaılaiu lılzamaa sil 
Zem~ Jmlyonu Gel'QenlD ~ 

üç s"rgün 1:=::;:.~ I 'e bes dakllı.a 80IU'a Geriye..i~ 
B• t • d h caman pro\"a direii deniJdJ' .,-1 r a CI r a a nz gemisinde bir alla~ kov•~ 

lantan sonTa dlğer tnpıb ~' 
•• .. lan birer iki~ Franınz ~ surgun nln hkele \'eya omazl~~ 

nılrliyorlardı. O devrin harP ~ 
mi boyda; birkaç katlı ve t' 
Yelkenlerle hareket eda, (Jtf> ~ 
kadar top ~ gemUer ~ ıııL 
lr demir at.arlaı-; biıv u ,_J cezasına 

çarpıldı 
Asliye f6inci cer.a ınalıkcmesi 

<ıün de muh~Jdr bir t.aciri allrgUn 
ve para cer.asma. ma.'ık(ım ctml§ • 
tir. Bu, Sultanhamammda ticaret. 
le meguI olan Vahram Bcl'beryan. 
dır. 

Vahram Beı:beeyan, a.rdiyeaincle 
53 top kaput bed, 46 top zifir, 9 
tıop eiyah -.te-n ~UJl(tuğu halde 
ımı.r.caat eden m.Otterllere sa.t • 
mütan. çddnmiftir. Mahce.me 
Vabram Beıf)erys.nm sıçuna -.bit 
börmlit, brıdtdnıl 2 sene Tok&tda 
~ C500 1in pan. cezaema 
~ etmie ve .ltumq}ar:ın da. 
~ bnr verilmiftir. 

A8JiYe Mld eea. mahkemesi 
lıı&1'ece "il' hatla .zarfmdıa bhif'.i 
,.f ve pe)'!lllr taciri Yani Devlet 
cıila. •; ııiııl IEqıtçı D&'fid ve il • -.u de Y*-ı Berberyan ol. 

!mit 8-'8 - muhUldzt eOrgUn 
•ı >•~br. 

hi birbirlerini dönaly~ befll"""'"j 
Haıııı;i taraf daha ni!Ucı # 
~ çıkana kszanll'dı; kell• 
~ileler atıldığı, 8bndild 
ve clellcl mermiler icat 
olduğu içia karşıbkb sapea 
rcbeısi saatlerce sürenli. 

Fransızların on ilç kal 
(1100) kıpla. (11.000) uMI' 
İnsp11zlerin on ~ kalyonu-" 
(1012) top ve (8000) ... ~ 
nuyorda. Franınz a.mlrah 
ilk zama.a13rmda. dört yertııcM' 
ralaadr, öldü. Aın1ral N,,,,,_ 

gölle JMU\Wfile ba§mdae ' 
Lildn lıarbin idaresine cıe..-
ff. Biraz tıakta olan iki 
~i l~ildf; dlğerleıf 
yandı yahut esir oldu N~ 
yordu ki "Bn bir gatehe ~ 
ytlk bir f~tJbtJr." Aluleılisl 
tller. .Japon hMknu ~ de .. 
söylenemez mi~ 

KADIRCANK~ 
~ ------------ $ 

BeJiıı ~ Wm.rlamadı... Bu 
aclam iki ...... bir ltlkanıts~ 
~.bir~ içip içip gidiyor 
dıa.. ben&. 2*- zam ~ğı 
iglııL Sbk cına da ~et Yer • 
....... L 

Bir .,._ pM.ıoa çD cetii. z. • 
,,,....... belllllt 1ıir lı&le pimJştl. Y•• a•ı wı: 

- Bktılle ay nıla1a tavbe! ~ 
& dııMı llw -edt)wlar._ Hele 
,._ • 1 • .....-... .. ilik bde
Jııl ......... r luıSen ~eitm!, 

- mQlıle!!--. lwbJun o __ ........ _~! 

llNııt. ..,_ llaiec• a... aeter 
., 's • ıt. 
.. .-. it • kbDta tddmı. 

.._ 1 ' ) .. Bhnet etmde 
de a' • mnılui tJir tspsi.

ı.I ..... - ... ilJOl"Jen1I. Ben 
~ -? ~ =~ bir teııel
,.. - Jll t dllıı ..... beta. 
•z••-*•~bfrm0ş 
..... '' P t elıaa i19ere orta 
J •• , ~ 1 iJ% doll'll llttiln. 
.... W n n "I birer birer aJa. 

JKt'/ 1* .. ~dlmr. 
.. ...... •• ... el e1&ldme 
J' 2 2 l ....... o ..,,.,,. ka-
.. 

2 1 7 l .. 5 1 .......... _ .. 
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_t-iavC!,tt9n parc.~ıa~ 
- 1-' -

4
ç F alıişeliğin içti"ıai ve 

Bir cambaz vahşi hayvan 
kafesinde can verdi 

r••,/ııA sebeblerı· ,, . Vah§l hayvanİann, mürebb" e. soma hutabane Yolun &C nnı pa.rçaladı:lclan çok nadir oı. nefe.sıni lermiftir. 
mıyan -hır 'Vakadrr Btı lıa.tta. ge Bu kaa baklanda ız 

5 len Frarunzca mecinuaıar bo. ıa.: ren .FraDm mear.uası 
ciaıwı tir defa daha tekerrür et- ha.yvan kafeelerindc bun 

"F'1flritc 1-lvtlann ,,.;lıtolojüi fM ilunal efiilmiftir; bir tiğini ve yine bir vahşi hayvan .?Jel' birbç Yakanın d 
felt laMıtM.,. ~aM onlara aneM zühreoi J..talıklar bMa- mürebbisinin aslan ağzrnda. ha. }an eamiş olduiunu 1:t 

ya.tma BOn verdltini yazryorlar. yar. 
muvlan alaJuı gö•terir. Klmk ruhiyatçıLıınn bu hraıutalti Bu mUrebbi ömrU 8irklerde 1869 aıuauısunun 18 ı ocı 
lrlilıiiml.,.;. niNir. BU .,. ~· 6- eıliplerin rultl ıalı. bir ailenin son uzvu olan J~ nii Pariate bir sirkte 10,QOO 
l'll • mn'dur. Jan'ın babası, büytut yircinln gözü önilnd "lia.ifli ı Suya ~abu na 1 erinden idilade efmekteyiz. P.Ckanalü lahifeliltte bebaaı, ve kardeşleri ömürleriDi van ınürdJbisi Llika. as 
e-. .,...,. olaralı Maolamn U. cinai :;oğııkl.,.. Wal vahtl 1!ayVan sirtlerin4e geçir. rafından ~ı. Bu 

D k d tmek eJ" mi§lerdir. Bu aıle 18M den beri 1anıuda tıpkı Jan Pemon'un 0 Unma an e f ar.,, Fransauın cenll'bundaki panayır. !anları giıbl iki ııene cgzeraiz 

11na11a para Yazan: DOKTOR RASiM ADASAL ıar~:~~e:~k~orta m~~f:~~ısrrunde 
il: boylu, saglam vucutlu bir adam· erkek aslan mürebbıs olan Ro 
azanaaıar.. iJlııki zamenlerdeabeıri ftıiüteli • 806yete ludmJ taWIDI takmeJr i~ na p,i ~Jer ve her yenle bir dır, lfarbi!ı ıaşlangrcmda bütün ta. GondoJfo isminde Ye 2.() ya. 

•sg1e._.. biWn tüyldlenı ğin tçtfımsi ve i'lttWS&ılit aebepleri ~ g&ıtcırir, O balde fahmele. çok yUbck aosyete kadıÜlrl bua- ka~ gibi ordu~a aımınıe ve şmda bir gen~ kız olan mur 
....._ ........ JllllS J<•••ıder arasmda biDı811188. ahlilwı sukut rin goiwıu biWüe arta derecede lar arasındadır. Franstz. Alman mütarekesinden 1 bisint 1891 nisanında Groniblda '* Pir'* VmgaBellhdr, hlikli • ı' eden bdmm raht maltHyeti hak • Ve çak dıııfa blman da fevk~ tııir Umlmliyet itiblrile faJUtc Udın so!1ra terhlş edılerek mımıe dön. ôldQrmti&tU: 
IDetln liddeUi takiplerl, basmm k1l1da P Şeyler Yodmttta-. Fabt zeli ıamüiyet.iDde laıiıul etmek brm psikolojfai ~ ilım-1 ediJmit. mütt . Fakat Fransa.da artık 2temmuz1877 do boş t·r 
._ gtbıkll ,.-.,, llallun fer)&t. bu kana&Ur. millrit. taraftnnan O> ve bu iUbarla basit ruh wfmdan tir; birçok heldm.Jcr dahi onlara ~ayır kalmamış oldtiğu için te egzersiz }aptlran Ag p ismiJl 
lan MMmda daha keskinleşti, da. <iu#ıı si>l ~ ~ haıta. ve hiç oJ.. tatka ııab! sebepler diltümaek lıl • da.ha ziyade ..tbl bir klymct ve • 1 z bulunuyordu. de bir vahşi hayvan .IIlıW' 
ha ım----. ..- elle t•tnlanw:, ~ bk mübalağa oldU{.~u id • DDdır. Evsen Jmkopat dediğimiz tirler: ve ancak zWırevi haetal* • Yak!nda Tron peııayftmm a,. de yine arkada.glarının y~ 
:;özle göıllleDG, içten ayulur bir rıa ele'lller de~- Ruhi nıalul'. r.ayrf ruhlu eahs~ araamda far Wrımmdan bir bymet nnr. çılaca.gr ha.beri Jan Pozonu bU. sine imkln kalmadan aslanlarm 
daam aldı· daha dallaDIJ• hllda.I\. ~eti kabul etmiyenlerc göre, aklen coık Rıkileıi mevcuttur. "Ulvi te. KlAaik rolıiyat.çJlarm ba h~ yük bir sevince ~ ve bil· di~ araemda can verm • 
l:u.lr, dalla.. ufak tefrie War Ja_ m"alül o1aıı bir bdm ~ ~ redc!l•~ aapmcure" ki hilık.ümlıeri indi ve namrldir. Bia yük b r gayretle bu panayır için Son 10 sene iQerisinde FraDIL 
1111.._ l:ablanrp iirlilM1Ier, hapse gorilndllil halde ~ kocaeuu ın.n. •mlfmda ahlMI ciDDetle mu. en si.yade bazı cctip}erm rubl tab&Y hazırlarunıya başlamıştı da. bu ~eeit bidiseltt ol 
•blaalar mstfsnM el konulanlar, ve çoctıklsrmı seven bır kan ve F• tasaf olan birçok ademlar arasında l1lllerinden istifade etmekteyis. . .Ja.n askere giderken MU7.eum muştur. Genç ~-van mün:tJbi8 
clWlllAmı 'bpatlıanklr ıeride 'J5alan- na olab''ir; zaman .zıunan ev hayc. fev.kaii.de akileıi vardır. Hayat .. I.eda.m an Camelia, :MaDOD Lcs- sırkino brraJrtrb vahşt hayvaıı Fieer Lf:mmıda. tık temsil esna.-
11.ı-a, J'eal tiire)'-.lere ~anma. tm?~ ~· Disalar ~ dlmaiı ta ~ yaJıancı keıylf mliptelAla. ce.ut, lladaın Bavu-y, Led1 CJM>t. J~ tekrar ainue ve 20 ay ~ smda kaplanlar ta.rafından ap: 
lllak, paçayı ele 1ermenıek için~- ihtıliiller oldugu halde fahişelik n, ~:iye dil§ıklioleıi, dolandırıcı - terley'ln Atlkı, I& Gamon, .Afrodi~ bır epersiz yapnıayan, bu su. bir surette ~· münıbb 
tel blrer den oldu. Ana orun tad. haratma :ı.Ulına7.. Bi.IAJtis Yorucu far bu (ahliıkl cinnet) kadro9uaa O lca.dm gibi. __.Jerde ~ı retle bir .kat da.ha valıgileeen Hlllen Kura. Jmnindıeki erkek u. 
".ı.ntar ı,· dalla fntıe blr meslek w yıpratJcs Ol'OSpll laayatı ıan..rıa girer; ve bütün lıuDlılı6' il8de za. lmdm ruhu hak:kmda iıltiflıdcli teY· hayvanlarmm tert>yesJne bqJa.. lan tarafmclıuı puaymla öhfll.. ...... •kltıbr, daha usturuplu, b~ fahişele"rde Cinnetler Yo.ra.t. yıf olsa. daıhi zeU mekMfmııU.an !er ö~. DUlbr. Bu sırada J::Ö9terctiği faz. rt.Umüştür, 
.... plbh ~ oldalar. t1ğr w bmlla~ '* lmrnwmn blr bü&iıl ç<ıC JanwıtllıHr. Bmılar gi. Aeeıb& bdm ramm 19 fehipH#e la oesa.ret: hayatına mal o1m • Feııoz aüe&i araamda da bu çe. 

Ya • azametleri, o &Turt zavart. 1~~ ı:: ~ • N ~ maılaaıetler, eilwleır 'Ye °" karp t:abil b.lr imılyalc !var mJl!ır~ tur Jan h.:aonun yeniden ~ git hidi•ler 8* sk göriilen bir 
ı.n, • nazlsn! .a.mı öldltrea, 88"- •rilmetlerde ~bil böylık ymıJaıta .,...Plıed çdsma d&dl. e... iılılia edenler 'ftll'dır. Kadm tmnak ~ği hayvanlar ara_ şe~. Jan Pemnun b am. 
ld ..a •tmalda JitfedJyorlanall . ve Yük bit • rBp bir ı>ı'tmle9 h..,.a Y8'IJ'8ll dn8f yapdlp ftlbarlle :knbJıdan ~a L di lcmiı1de bir de 1 nç cası Ojen Pezon 1885 batmd& 
lil9i ..ı o halleri deiil mi! Bele ri .~ veıa !n&2!li dectii • meuhm' bir laldıJeyl akıt gerili te- sonra. cıbie nazaran daha az faal dişı aslan vardı. Bu aslan Jan Ttılunda, Bnıtus uımmd 
o taTJr. 0 '""-'--- MalUDWtpap bu mız akil tahrittc_lıradrnı eçxk ~ ..... Wdli etmek"~' snealt (De.ı-e. :A!mn askerde"'ken cJocrn. .... +ur cama.n bir --1-- tarafmdan 'Ufa_ • ıı~ I rde Danı81fı ettiği, pyri+..L.,. ~ <JÇU ve caziptir; lıe.ttl. talıiat bile cıadaD H 1...ıı:.. " ,.,_.._... ilDIAll. ,_ 
-.ı ~bir baçak Aileme ~ clr. re psikopat) sa.yaıbiliriz. Demek Jü ·~ kimi'' ~iıwıiz fiıyolo. ırçmL&jlil ve itaatsitliğiyle bü: raJannue ve bu yaralar :-, üzün 
liraya ahn:ı 7o1ea ~bet ımn .. 8

' m&:eırehe n balıeet.tiği v ~ fıııhiıleJıeıde raht btr iatidat, J"° .h~..r.-- n-~ ~.,. __. .. Jr ;nn ':ahşl. hayvanlar arasında den ölmiı§tür. Pezonun o 
n ~ • • nice aıc.e lıanketıcıre t.....+ıbtia _.. b' ·~· . .....s...ı ,,. caüDC ~ ıua........ ....... ~ .1.ena bi .,.;.,.-ı.. 1&1 dqe an& avas bailftD iıffM .rn mApbed& edilmek.tcGir ~ ~ rr '40&~ semmi --'U& etmek . r. ~·ret kaza.nnuştır, Bu cası Aleksandr, Nimd 

lkDllla kadar hepslaia )1biPde, w..,. • • Eaa. mftmldhyUR-. yapna imkilmu,,., ~ ka • ilkteşrinm Y1nninci günü Jan Pe ismindeki dişi aslan tar 
,...... winde clamgah. O ıae t.e. ı.en ba gibi cWi ~ de hıma i'abt 1lıelime ......_., bul miit. dmlığın alhirH tllsmum: nez•etmelr- ~n yeni b!r numarayı bu aslaıa. pa.rçalanmış ve Janm 
hdea ~ ne dokm keçili kiirt benzer c,tOtJk ve einat 'tezahürler rit nah ~ iı.idia ettiği teclir. i'akat 'ba Y8I& Ddar da ı.or. ogre~ıek. ıstcdı. Jnn bu sırada amcuı olan F.dmon 
laeyt gibi karunnı! Hepsjlule, eepe meşhud~. Fakat bunlar._ z. dlıi banlan budala Teya mecnan mali*'...,_ ya t.-n m&ııalile Kurnov cıva.rmda yeı- alnuf can- ltalya meydanındaki 
leriald ı.arsca kestikleri yetmiyor. yade 0 cmnetı.ıı ın:l:ar.dır; ve ha&:.. telMtl edemeylz. PllilEopat dedi • kmfttlL IJir dllll nA ebet 'fe .P hamanede kardeşiyle beraber yırd& Rolan isimli as ı ı h 
.._.gibi bir de çslaalı omm sllkit, ~tte bunu yapan. kadında 1-kiki ğim2z bazı imanlru-m eeml]llet da. iJdbw:md8dr; ba UIMllde anllffl bulunuyordu. rn uğra.ınıştu-, Fa.k " 
··- istene aıı• 1Btelmidlli wr. bır teln'et. ~ ~t aıaau hilinıllld t.ereddi ve ~ a.hliki ğı !ık- ıefteP :balJanrr, ana oı.a . Jan Pemn her vakitki gibi Li- ammn 80llunda m · 

RepsiDID ,anma sala.va&la glnllr yolltw; :fabileılğe ~ dahi Gi. tewil ki arasında (rahife),iık) da tcıtinm1 wsifeeini bvrar. Vf!18• diy wnumi kafe!le getirmiş ve eağ elini kest kl 
oldu. Blr!JOlrlanmn:rn kar,mlla. di. gel' nılıi ilcaJıar gibi tıir ilcadır. ve ~ de ~te bat da 811111 tddlroe ya1lf matJIUI• hayvana iskemle~ otuımayr oğ. kurlaraıbUmi6lir. 
"-ali teförgü git i di"ailen fi~at et·. = :::.... -mı::..: bedenı Yani hen>einsini sevmek dal!leti iı'l o'fn:ıaiı!ığ! ~ d$N& ba3 retmek uzere egzersiz yaptırmı. Jan Peaon bu <uıı,;uıu 
....... de• g6slerlahl .kartanp e P9i: far dem~ ı1e--' lıir meyellh ıra ~ .__.. ımeyJIDdedit• ya. !>3t1anuştır. Aalan bi.rdenl*e diJdl. ast~ 
'lt' pnetıe ~ glrdiifnk ayak. landa ~; ve dlılBurek tica. dır. ~ faldıle fma ;yola. dil- ÇinJrft bir b.dm, bir cıbğhı çok ~ dönmüş ve mürelılJinin 91ıe. Paon aile.slnden 
... mrc\m bir nanıara bftytlğilnii ::=.,u~~ fa. şünerek yani teemmillle sapar; rme ~lmıştır. n· i aslan Jam IDif oluyor. 
•e•11h mi "bir ye de bin şökret!,, ......__ • ~---Jr-· ..__. dMıı lh.ÜJ'llC &lbi ~ pek dahli defa yetmiş ve ıw. d& eelmeD ya eueamden di§leriyle YBlaüamJL 
elMIJe ..,_. ı.a da yok,, deyip ""J°" esır ~~wuın vu.ıtıt Ul!Bur. ydttur, 1900 sene evvelmethur Ro Pi& bdıır Pf,erd:lğ:i rccllyet k& • tır •. Jan feryadı ı..._ ve ııar. 
kutuya Jltıdlllllse kapıyor ve nala lan, m11.teryellerkıden IJarettir. mü VeerJfna bll:tiln nimetlere ve 'bilb'cöıi daha az sene içlndlt ve deşıyle kayın babası bQ .-en 
._.. Ruban mal\11 oJıa.n bdın tuvaletin.. aernUere mallık olduğu !alde dev· fakat daha tllk cinli ~ duyarak Jan'm ya.nbmmg keş. ..::.-w...-. haDunı Y•• bir de dahi - ~· pla Ve .içt • rr olarak ma&yyen IWJ'l8ftJanla o - ler Wiıfi etmekteclr. Nlteldm,.. ~- Fakat; savanı IDÜl9) 

......_ -- Ml'dı· Berkesin ağzın. mat aJmlllimeUer1 ıtiıbarile lillayt. rOlllJIDI* ~ Bu ve bunun •· bir gece içJDde mittemddlt • b!yi aalanm aizmdan kurtar· 

.... Mvadaa ,_.· kazaBUlbr ara. tir. ~ bihnsa. ın~ıflObet gibi melfnır rezalet lmlıramam o. kekle mia ebette balıanan ft iter mak nıümkün olmam.ıııtJr N~ 
lılna halka hizmet i~ tnmıbDa, muta;n:•~ V8llt.alllle CIDei nır. lan Jr..mm.r bu psfkope.t llhsiyete talebi bllul eden MyJe JpereebU- yet ellerine birer bıçak ~ren 
.._,. Mr f1rkef.ia de u~ de• De8ebetler ı»Y• 8 smda sana.t lQoa • "'• .-ı mieallelüfır. Lucreu :sar. el 1ı1r Jmdmdno. Pabt ttı»juanJsrda kardc · yle kayın baba, aslam ge.. 
....... dolapJoı Ba\-.gad Şlr. smda buJıııRMP? ~ iYi CiYiıuaek, jia, 'M-hln !Unpadw-, Madam Dn. olduğu gi>i bunda da hakitt şeh\"'e rilebniye muvaffak olmogıanfu 
lreıli _. deilJ,....;. ııatıyorma~! güzel ve cazıp gorünmelc, YWmek bari, Dlellıw ~ve Kat.er:. itmkıam mamak 9Clk güçUlr. Fakat zavallı Jan birkaç dakib 
._ de bir llavagui mU.tehUJd 111. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!I!!!!!!!!;;;~~;;;;~;;;;~;;;;~~;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!;~;; 
~~~UD Mdece~ba~~t• durduk. 
._ --ct·a...,_ ... ., .. Je • Biz ı.lk devri'l!c nn<>+~-1 .... -w .._ .......,. ı.emen meeJemae. Md ' ~.._ ._ 
i leap edea ~bir it oldaia. A na seyi telsizliyenin kim ol. 

._ ~. Ew.le ldçbir duğuna_ su cevabı veriyorduk: -.,.idik ...... halde 110D iki Şilphesız, -~~ korsan gemisi, 
't .,m k tldlete ödedlilm para .~ .... ..-..-....-. Acaba ik.incı devriye postası 

bir mtdnden fazla artt.ı. TMJdü. ıs· Hlası nasıl hazır~andı n~. da aynı gemi mi şifre '-ı.ua hep8iae Nn70nBD: Der- ,·emuştı? ~atta, bizim sual şifre 
'iJlde aJ'IU taaeeiip dola fllıiye&. ~ &!n> Yıne cevabr kot'9an ge: 
llonalardaeMlt.Myikyok.Gu-.. lfRY-8 Be iJ • rl ~ m:fsimıvenn· i? 
a,1& kwlllk geliyor. Eüides mu ?4 ~R ~ ~a1 ~~ '- Yarb Y liopk°i"ns bu ihtimal" 

1..pna blru revinnekle gür bir• Vı -~ W l· • 4;1.IJ ~ 1~ asla kabul Cbnedi. Zira ikin ı 
lev '"'°"an ocaklar §İmdi ..... ,... • Q ece.K.. ~vrı~e post!l~f~,.ıe, bılhassa. tor. 
r .. la)'U'ak 11eey ..... -.un si. pıto !11uh!"1T>leri süvarileıipin 
W JUQ'OI'. Bo9 IMıJmp t1a -** YAZAN: CUFFORTD HOOK No: 5 şahsi şifresıyle muhabere etmi 
L!_ L-.. -~- .. - L---..ıı- -·· .:.Lı...nJe '- ti. ~ ~~nın A1man korsa~ 
...., ----

1
- ------ - Yarbe.Y hiYr--• ~na. doiru art. ı--- gemlsin•n elin nyoı.-- dlallarmm~· :..~ı.•- bir ta......a Y Y "-9&111 dehfetle sallap. lir, demeık istiyorsımm?.. . . . e geçmiş olmuma ----, yürlldil, ~~ ·wuıa: -"": · _ 'Dllmmez" ! ıhtimal vennıyordu B 1 ı.... •elllor o, 1Mız gibi k dedi ~ Pli--- • ununa..-

'1'ılla &şilf.ea dıJrhkla &Oiak arw .._~~~il ikmal etmedi - A.ıa!.. - :e.1188 girer' mıietnis?,, raber, Strf benim rsrarmı ilzeri. 
ıı.yun altında utreNwJar ve mü. "'ono" 1tln içinde Aıneri Diye 'bal.nür. - Omnn, kuzum yaıt1ay!,. n~. yarb:ıy Hopkins hldiseyf ilk 
t~P bir iki gtioil nezle, boğaz te- -=~de tehdit e'-~- .... ::'~ halde, taarruza~ Şimdi l>lblin sırası mı? .. BeımeD bik~dn ret n b"<leldivri~e 1'><>8Uısma d 

kan · .. ,a:_ ~·,,,onm;ıuz? •. Evveli. siz bu telsizle devriye gemisine soru- 1 c . • . rene de lbalırlyen·n 
' 1 ·ıe aspirin veramon tilb!t!ri den esrar mi olabilir?,, ıkinci telsizin de hakiki olup ol. nuz! •• Zira neticeyi ben de pek harp şı~rcsı olan 117 B şifresiy 

• ........,. gegidrkea ilgllilere tL u. y·-..ı...·y aayet. askerce bir cid. ----·~- -.a- h:u ........ .ı.:...,,__ _,_ ....a: e de bar d"-1: dah 
llllt.uım- -....jat--ı.- uzak gele. _ _,_, .. .._..&&&A -~·~u ~,..,.. menu. -yoruaı!,. .....a a sordu 
t klere-bd:r-.=;;~!jtimullö, u. diyetle: ~j::ı. . .a....:...... Nlha.J't, 88bit füdrl~ l\ynı cevapları aldı · 
lab erer küfürler "&.1 ..... orJar. - Belki .• Fakat-~~··· -... iJ&&.R kurtularak salim nıuhakelDSl B~nun fız rinc mu~m."lla büs 

J-l!iı ... "".J 5:..: --· ka~. --"'der,P.! ~u.-.. ....;.:.: }a -L.1.- andet ehn• .. - '--:..tam.,.._ ... _ yar. bütun bü"..ı'du·· • Gueteler yazıyor, lıalk bıığln _ ... ~ için her şey tJıiı - ~ç,.. -.uuan r 'C'nR: et.. ... .....u,ı"" L'Ug&-- vaAU Ara _..u • 
or. irkd de L&.. istifini bozmu. Dedi. Yari>aY .. r mil alebiıliderı bay Amerikan bahdyetflerlnin .. Ya bir Alman korsan ~ 

....,, '-ahse airiantC meseleeı • C!!- l.Al.A "•• '-- • 1· ..... -.ı- Dll!lQlD kar•<>+ d 
l)f, ).ıi......,'·re lmlalc asan bile " ,.... ~ - ~ ......, 111 auıan pmısi eze ı ., ..... .,._: ""i"ıgm an artık kat. 
nk, ney0fı';.~ bUl'o1anna git. Gülerek: fıkrinden kara.ya ~adıııız mt - Olrayt!.. iyen flil'Phe etmiyorduk,. 

t'-iz mi yarnn saatten futa bek• -ı.tecu olmas. aziz Y&lbay!, JOkaa?!.. l buıtırarak hemen t.el9iz Fakat devriYe poBl:aJannı da 
l'orınmuz, Mennnfanndan tu.ıd. Dedim. ., uul-_ ~=ee.~ yarbay! .. Siz 3ifreaini yumağa bafladı. böyle garip bir dani J?ördükl 

bir ceup almak ne mlbnk8n. - Niçin oJ.ma&D1·•=--·i-...e uıcaa • IJU lifreyi de bir Yari>ay Hopkins bu ie18iale ri ~aşılıYordu. Böyl b 
\ Jarmdu dirhemle lif ~kıyor. taıhakkuk ediyorsa .wxı tereye defa Mbimız: devri,e postam şifreyi l'el'eJl dımiye posta J&e- u~ atte ve merm tes· 
\111arken ı ... Jabdea "atlattılarl" taamıs oJaelıtlmdall IÜJ)he edi - komutaıı1Jiln& sorunuz? misi silvaıiaine -ı.=;..ı... bir fifre ım ne a 

Jol'llafta. ~ 1ebillr ml7.. -~ k ... n.~ - Ne diye) ··· verip verıııecliiini':ruyordu. .Almanlar, sırf 1 • 
8nat.lenle bir bozaklak obnMa Birdenbire ~-- 9Ull.1!1n ~-Ne dİft İDi?.ı Fakat azizim Cevap &111 oldu: nı ~vlanıak ı~in bu et'k!'de o• 

~~~= :~,:~ ve.:_ İtte~~!. ~~ benknle alay e. 0 :ıj.bsy BoJAd de. =bir c"haz mı ortaya 
lıl itikrile ar ps değil.mi! De. diye ba~mı. Ya.ne ve mliBa.ba. - Aala! .. Sizi terefim nammi ben de büsbUIUiD ppladık. '\ · . • bu hakikaten yepyeo· 
~ td her ay bavay:ı verdiğimh Jr,a fikirleriyle ~. esrar tanin edm1aı ki 111 a1da son de. Zira birincl devıi)e ~ın b r denız slWıı veya bir ~i 
llaıatarm en IJ9§uıda havapd fGiıa ft medli Mte mQO eda!.. Dal- rece ckMiyi:mı şifresi llll:dıeJdL JJDııcl deVriJC m1~di., \ 
iite.uğimb bava parası geliyor. ma engin denf:der a&mn! .. Fa_ - fJ,. tıaı.ıe. .. mereieyi hallet- ııoetısm~ doğru çıkıyor 
ll'.aıet yakmda buna da bllkümet kat dUnya ctenitdm iba.ıet de. mıek en lllUm lw'*et tarzı_ du. si böJle bir uydu 11 
•t 1ro.,.. ... ~ı. \'aba IA!a içinde ltir aJr. ildir' Dl '-llal •• " · •: a.. -'-'' O halde ik dwibe PJld1W ._ - maaelA telsiz makinesiyle ida· ._..k,-;hketla ~rtmd• bir bo. AM AIJllı! •• ıc.n, J&ltiay! akbium elfıeyt de t.ebiik ~ mına bahriJe Dl9l'etlne .....,.. re edilen YilZÜCÜ bir eihaz $Ck· 
llldaJc nl'!la dikeldlet"el<tir. Yok- Şu tndt.ereYe taammı nereden hr lıse!.. yi tetsidercyie geçti? linc1e -olduiu yerden idare ed 
~ IM;yle gider siı'A t tab.iJdu'. ~uz?.. Yoksa 8fz Detıi:ye l>"«uı bö)'ie bir şif1 Vakenm ikinci de9riJll poata. rek Amerikan ~ göa 
""ay ba.,Jarmda m~ matlaD fı«lme ada1arma ta- re WlllPI illi. eaGIMldl mi?.. sı tarafmıllD fllit ve~ e dalı mJ ftl'IDek ietf)oıda? •• 
-..,-ıuı doğiicllnün luk .._,... mrus erM1uaelnl d tmmıni e. Dm .,...... ki ilk lifı"1i w.. diJiti ib bae mı ~ .,.._ O da. orada. t>Utiin bu ihti-
--. uttıklan lıavuua bedel .. t!J& ınas?.. <lhdwk reo dlblılD ~ böJle bir ra.. na diilmll .. yubay Hop. mallerin hiç birili tizerlnc)e ıra. 

tak ,.._ pannm p1mtıaw • Elam JD1!8l!lllWh .. ~.u:ııa.., 1lOI' ~inl ....... !.. ldDs'Je iJd -.ı müne1rıp ederek rar 1ahlQ.ya tabiatiyle bnldn 
~Pi EFDAL NOGAN zDmi fena h6tı!i ,. • ......, otan - Bu Şfre de llıalıte mi .... derin bir merak \le ha~ loim)e, yoktu. (Detxımı tJ(Jf') 

Acıkh b'r 
ölüm 

Son Posta 
ıbm bab em i 

HÜSEYİN RAGIP EMEÇ 
clb akpm Jma btr bastl 
ldp Kmttopraktakl eYinde h 
g&derhd > ıaımmqıtur. cenawı bu a. 
bllh Kmltoprakt& Şalımklhya aoka • 
fmd& 2 numaralı evd n kaldlnlara. 
ı:aman Jalmddrt&n 11m1ra Karacaalı • 
metteki aile Jııabrtne gömWmQfttlr. 

Vulfe n me.slek cephoalndekl bG 
n;Otemaylz haleUerfnden maada. mmı. 
hum b b kkm Jyl bir aile b&b&m, ~ 
tiln doattarr Te herku baklnnda gıııa: 

merıwneu n hayutlah bir insandır. 

Son P ta tesı .sah b S m a... 
grp Em bUtUn e er 
en samimi tazl~tı rimlz ın.ar 

1nıma rahmet ve bOtttn ~ a 
Allahtan a.brrlar dDertz. 

Şubeye davet 
Fatih. EmlnönU, Bey 4-lu. Be

ş"ktaş, Bakırköy, Sany r 
iikşubelerinde ka 
ve ve Adliyede v m ... '"''•ucı ... _ 
istihdam edilerek, t ı 
leri t hir edilmi ) d 
ka~ rth oldukları 
caat ederek me-
te\'Siki ilan olu r 

GLANDOKRATi 
...._. fiti' nm ..,..,,. •. 

Ue katam so lli&l qt• 



Amar· a- Fram 
IRllR8S8batlari 
Tehlikeli bir 

duruma 
• • 
ırıyor 

Fl'alllllllllerinia tıtemel 
itlali ....,. ile 

RaUtenlerle 16 
milgow liralık bir 
anla ma imzalandı 
Roma~ petrol al ıız, 

buna nni • pamuk ve sair 
-.ı veraçqaz 

R.._ heyeti 1'$1 w elti ticaret 
~ "1Wto ım.. e4tızll1M'dlıt. ~ 
........ ıe ~ 11.am. ıımaan. 
)"& - ...... ......,..,.,. ~ 
bemtn 'Ve mlttebtı awdıılel• .,. 
--. lnma nmhM ~ .,_. ... -- -.. .... .., 
.w •ldtlıhr ms "'r. 

llallul 
mmJersittHl.e 

!JOPılaca 

....... 16 (A.A.) - lem ---

da llıılDtai4mi~---el'Mil•~ ... S ' ı'b•Ollııllr"lma 
tu.-..•ı ........ ~ 
JlmUdarmdu. .......... ... 
lelıdlaaltlft Oa .. ,.. ... ~ 

•• ,., ~- Jııuta1191aa1 ..... . 
.. tlaan& ........ 'tal~-



1 

HABER- Akı,am postam • 
l.3 ' ~h tU-:. tSt:.LEUı l t:.~J 

il 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
fltl'EBA~) 

DUC.ı\M lUtJlt.ii'NDA 
OUndüz 16,SO da 
~~ m. J(T,liU CJ8 

No:29 Müth~ Aile 
btlkJIJ vacMc.Lııck' 

bu akf&Dl paşaya ziyafet olacak... Y aı"Im sa.at 
pa,a gelir. Bunlan buraya "va!idemin evine götür,, 

Yolladı. Pa&a gelinceye kadar caktırma. ''Pa~ 
deai Galatasarayına kadar bir şey almağa gitti ~imdi 

KOMEDi KISMINDA 
.}üMU2 15,80 da 
.U.,am !0,30 da 

SAADET ) lJ V ASI BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi_P~ ROMA TiZMA 
NEVaALJı, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILMINtZt DERHAL KEH:R. 

telirler,, derıin. lsmili de simdi yoUarmı. Dikkat et. Beyoğlu Halk Sineması 
h adam zaten mfı:rı: tüket- Ah zxLşa. ha:r.ret:ı.erinin \•a.hdcleri Bugün matine 11 de, gece 8 ie 

~ evlat'Je.r seniu :mP 
Ymme p:ışa 110.zretleri. 
eıin.. Afel'1n Evli! 1' mi'.' 
yır Jla§a ha.zre.tlc ri .. 

çok ~efb.Ui, çok ınor -
bir adanırm.lia.Di "Bciıa a.. 

~ titrler ya .. 1.Stc S'.lilkl o t.ıı. 
;"'Qla bitilrniş ka.ftandtr. loşa -
hunın.rı da şöyle r...dam akıllı 
larıa ba"goz ediveririz .. 
l~1lluh pn a hao:rctleıl.. 
~ ac dmı .. Ben bir adam.Dl 

L bakınca milcrjm mi, değil 
.~"lla.l ke."fe<lerim.. Senin ka -

:>ok .. Açrk nshiyeli bir a
,ıı., Evlatb.rmr.z da. öyle .. Os. 
ı,~endi ~ ~".ıat~_'.l.l"Illlrz bu -
2-'ll.ınl m..--sa.f ı l'l ?JlQiT} e~.. Be -
~un. 90k.. Belki eve gidemem. 
'"llle söyle iyi ikram etsin. 

tlil§ Uetüne peşa hazretleri .• 
• !.ıosta müve.z:zil kimdir bilir 

? ltA.nı m~tiyette pqe. 
...._ - hclk tar..fmdan öldUrilldtl 
.~ karşısına dlidlerck: 

:Beni tanıdın mı? Ben onbe!i 
~el !kirlettiğin Uç zavallı kt
~"lm.,. d'yen ve kafasına 
~YI vmım m~hur Ragtb 
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~\GJB BEYİN KIZT.-• .\.RI 

lY'e Osman; Ragrb ef.cndiyle 
. Bursa ealmğmdtıki paşa. 
~li eı.;ne .kape..nuş. Evdeki ve 
bt ~n ehlı· biunetci Kati-
da· -
l:ı~nl:ır bu ak$3Jll p;,.-:;ayıı. zi
Olacak .• Yarım s ıı.t sonra 

~cl:!r. Bunlnn hırraya "w .. ıı e 
~ine götür .. ,, diı e :.ı. olliı<lı. 
ttl~yo kada1· çııJttII'llla. 

validesi Gala tazt!.ra) ma 
bir ŞCJi almağa gitti ~i 
., d rsın. lsmaili de ı:.::mdı 

t . D.i.k:kat et. Brld.-ı-cmlıır tir 
m '-al 11i bu ak am pa 

Ocakta ktz..1.rtnıac,ı o'ursun. 
~akan çana~r ~i bi. Kaı ış -

th .•• 
"l1la, mten ~i mektepten 

bit" cafu ! On lan yuk&rıki 
lfeıus 
au_y~run cfendinı .. Buyurun. 

söylenerek, küçük 
iına taktığı zümrüt 

)'\izüğü öptü, yüzüne g& 
v aürdü. · 
~ biraz sonra aklı başına 
t ... Salibe sordu: 

'Renim yüzümden bura• 
hllarca yatacak mısm? 

Merak etme... seni df.! 
'-'~a~zm. Kendiın de ka· 
ann. Burada aana yar • 
eden ve kac:nak istiyen 
İ'~a.şların va;sa, on!arı da 
~.\e kaçrracağım. Hele 

din)eneyım.. Aradan 
~ S gün geçgm. . • 
· \ı.ttdırn son a SaJıh, ken 
11~ gösterilen koğuşa git· 

~lirn-
' A~an Tahir, dedi, hu 
'-tı A Hah gönderdi bize. 
d gözlerinde.'! ve sözie• 
i en anladım ki, dedikl~ 
l'apacak bir ere benzi • 

Hanımefendi Galetaeıır&yma &ta • S büyilk film birden 1) Raz ali. 
dar gittiler. Gl:ldi ya.rnn ııaat ol ~ BUyük revü, 2) Asi generalin rıon 
du. ~imdi br·~ on da1<i~aya lrnrl.nr emri. tlirkçe. 3) Kanlı Tuzak. Ma 

icabında Cinde 3 Kqe Alınabilir. Her Yenle Pufla K.atulan lerat'la Wq isi&. 

geltrler. Ben kahve pŞ.tirim. cera filntl, 
Kurn'll.Z oouze paşa.l'Uln bu i9l?.r i-

~~~u;!~!_!ı~~~~~~~~~~ı :~ı ~"" <KJ ., ...., 1 ~-
e\·.in arka c.da.<u. Pencelcre _ kn1XJ.lı.. · - - • 1:,- • .... ._ 
Hatta camların arltamnd11ı!ti ke • ı 

Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünden: 
~fabrikaları işÇi reviri ec?'.lUl.emndc ıoo Ura tıcretıe ~ 

Dlıenı bir ecacıya. ihtiy:ı.ç vardır. 

İateklilertn ve.lik&larlle birlikte Gölcül.le 'blMunan denlı: Mık ilı lnı 
umum müdUr1UğUne mtll'aca.ıı.t etmeleri. (10925) penkler bile kapalı. Perde a~ğr çe ;!;~;;!~ 

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

1 
Deniz Levazım Satlaaıma 

______ a __ omı __ s~y~o~·~·~n~a~·~ı .. ;;.;.ı ____ __, 

kihni5 .. O·l:ıda hn.v~'1''1ZI yan oı-, 

- Hanitn{'iendi <lnima kitap o • \ıaeı ı•ı art -..... ...... • tL'Dlektcdir. (Dil§en) :remzhaa ı:nttra • 
!rorlar da .. Havagazmıı7. g~re giirı 11114!m p••'llUD ..,.. ._..,._. .. caat. • 
ciüz böyle :yMiır. >fiti•,_ lllrdJc~ chdforflffftl) :t- Useyi pek iyi dereeecle bitirJWO. 

Z..'\va.llı R_agıtb .. e.~~m~i llGı""e~-r:km EVLENME 1'EKLIFLlmt. lŞ ARA muhaaebe iflcrlnden anlayan, dakWO 
bihaber;, e~I~ b~~ · . . M.\., iŞ VER.al&. ALDıL 8'\TDl bilen blr genç, herhangı blr mileeae • 

Pirinç U'•ı 

- Cok ıyı efen ım ca'k 1.rı .. Yl 1 ~bl tloarl mablyeu b.a.tz olDUyaa ka. sede m~ip btr llcretltı i§ aramak • 
basL'"?'lllL.~.. . . . cl~k Ulınlar P"'MIZ netroluau. tadır. (:Meriç Suyu) ıemzıne mtıra • 

- Hanrmefendi daıma kıtap o- E l Llifl . t. 
•-·r· a.bdMıt a.I·1·· ngJM.Z k•J•>r n" [ V enme teRC erı: caa. 
• u , • ~ • · ' "' · ·" · • * Hukuk faldllteaiııde _...,,_.. t.ıııo 
ka 1,.ıerl ne ki'? Paşa. hazretleri de :oto Yst 26, boy, 1,70 buğday renkli -'V-
bQ hiir Son derece crııd'ar llrl 20 lira a.511 maa.,ıı devlet memuru bir 8il1ne devam edebUmeC için ga!tfmÜ 

y: ";.,~ hame'"Jiıclir Ook afm. hay, yaşı 18 1 geçmlyen, ev i§lorlndeıı mecburiyetinde olan bir gqç, "*' " 
orr Y''"" mm" ~ · · · f;e • orta okul tal belerine edebi·-" uırır-

ı - Tahmin edllen umum bedeli 6'1600 lirada.n üıaNt liQJ)OO lıılk> pi. 
riDÇ kapalı zarf usulilc ekalltmaye koaulm'O§tur. 

2 - El{siltme& 20-1. KA.zıwı-941 cumartesi günü saat U,19 da ı.. 
ı:ıütto Tersane KapfSmdaki komisyoııı binaınnda yapılacaktır. katlidir. En az gUn<'l-e otuz kıt'ı• ki- anlar, gUzel, t.emıa bir aile kızı Ue ev. e ;,-

ı;iye jyfülJc ede.r. lcnmek Satemektedir. Fotoğrafla. (A. ~· tarih, ~T&fya, frarurnıca, deraleıo 
- Belli efen<iim. Bendeıtize de D) remz1ne mtıracaat. - 52 nnt evlerine gitmek ......uie vermek 

;yjlik e-tilleT. Maa.zallaJı az da.ha :(. Yaş 80, b'ıy 1,72, kilo 70, y&Ju§ık iatemektedtr. (Kader 17) reımılne mtl"' 

8 - Muvakkat t.emınatı t62Ci ura olup §8.rtnamesı 338 karat --. 
bilindO komilyondaa almablltr. 

bir ya.nlı§Iığa kurban gidiyordum. h o.skerı.ıtfnl yapnuv, ıuxnl dairelerin raca.&t. 
_Ah •. pasa.. t~lfüıiz vanrus ki birinde 40 lira Ocretll, kitllR81z bir bay _. lbe meaunu, muhAMbedeD an • 

yıfl§a.ya t.e.ss.düf etn:~in·z .. 0 ikirr. ciddi temiz ahll.klı, ldmaeata bir be. laJraD, eakl ve yeni ttlrkge)'l mtıJrıem. 
senin burnunun lauıfU'll!lSDlı iate _ Yanla evlenmek tat.emektedir. Dul da mel bilen. dakWo kullaDa.n btr ~ 
mez. o!abmr, (F.U. 30) remaine mUracaat. 80 Uradaıı 8f&lı olmıyac&k blr acret-

4 - Jmcalltmeye ~k ~ iaekWerin Ticaret ffllilı:aJıanm ... 
yukarda. ~ı temlnatlarile tılrUkıe ueo aa.yılı kanunun tarUııtı ft11ı11e 
t&DZ!m edacıeklert teklif mektupla.rmı muana ıon ft R&ttm · tam 1ılr 
saat cıneliae kadar komlsyOD.& wrmelerl. (19563) 

.... _._._A_ <....._ ınak üzere if aramaktadır, .Ref., .... Rn 

Be" da.'!dka sonra n~ olmu.ş bilir :ı; Htır fikirli, ~ 1'0 lir& net le müıııudp .. r it aram--...... ..,..... - -"{ ve kefalet •el&bilir. (R.K.A.) rem-•-e 
-:-in[z? geliri ve bl.r miktar da "" ..... bulu • mes timit) Nmziıle mtıraca&t. ""' ,......, r--- uı~t. 

Rağrp Efendiyi: nan orta :yqlı bir bay, 22.80 yq1a.rm.. • Ytllaıelı: ta.balı taıebelll lıU gıeaG. UNnia l!ılıtao1 
- P&!& ~Jdi. sı.zi st:ılB.mı'ik odrı. dıı. beyaz, cıan veya kumra.ı eaç1ı, mute haddlndıcQ ful& maddi anıret lflDıdl • ıurufuıdaa ~ 

sına. ça~''Or, diye dı;_ıen ahxıış • nastp vücutlu b1r ba.ya.nia evlenmek oaaııe ·~ bir 1'$~ km b~ ca.. 
Iar. Bask.a odada paşa.nm yanına ietcmektedtr. (Akyttz) remzine mO.ra. <ılduğundan taballlnl de bırakmak i8ııt ıre" mlleSllNeda talulUUe m\ltenamp 

Uuııedlğirıden. l1le w ortaokul taıetıe- bir il aramaktadır. 1-tıyenıeriıt CH. 
götUrmüşler.. fakat za\•a.ll• adam caat • - M sine, ~vıertne gitmek prtile rlyaal;pe, N) remzine mekto ı 
na.'}3. ile ild dakika k{;nuşabiLınil!. * 38 y&§II1da. boylu ve mbbatli me.. Fizik, ldınya, t&bltye. !raDılm:a dera • · P an mQracaatıa. 
lıaçlı kahvenin tt~sirile yrkrlP> ~aı. mur bir bay, e.ıı OOk 2S ya.pnda vOcut lerini çok ehftll OCNtle -.ermek !8te- rr . .,. u.wıı t.en kısmmdan mC3Un blr 
mrı;ı! ve yllz g11zıell1tlno m&11k, temia ve .............. ,..,.._ ... ) -..&..... - 11e-R saat 19 ,. __ 

8Ullfmı kimaeaizligt ~- tlllrak 
mıo bir genç; tıerb&ngt btr lfte pllfıo 
mıık Jatemekte41r, 5-6 a7 bir ot.ekle 

~J.ttıjındaıı "'eı ttı•rini tel'Cllı ew. 
(İ. Gllrblls ~) remaine IQQraeaat. 

.. Haft,aam ild gQDllDde n.kp.m & 
dan 8 e kadar ~~abıleoek b1r baya. 
na lhU:rac.; vardır. Ayda 12 lira ven. 
tecektir. Ferlköy T\lrkbeyl sokak No. 
86/S de Hasamt meJ.:tuple. m11racaat. 

Ya. ile gen<~ kız? kibar, a.b11klı blr bayanla ev:tenm.ek men.~•· \~"' ~ ... ?'llu--.- .......... genÇ, ~e-:Ut ........ 24 de kadaı 
Ah bana. bir ~ ruııYor.. L.o;tcıncktedir. (Kmıuzı ...nı) remzine ce.a.t. ça.Jl§ına ıs emelttediı-. (1-'I.A. B.) M ütelerrik 

- •• • etW .y. Ltııo memınu, bir sene mnh•...ııe reı:nzinc müracaat. 
Nebahat: nıtıra.ca.at. • 55 

diyebilmiş. ~ Y&§ 28, boy l,M, kilo 63, bir kun- i§lertııde galıfmq, ukerllldo WfJ.11 • Ortaolml mesunu, 338 doiumW. Kwıaamw., lcüçUk bir ~ • 
eh~ otur&U genç b!r bay: "1Dln 
l§lerln,.\ bakacak ana gibi oudan bı~ 
bayan aramaktadır. MUnasip Gere: 
~- (Bq) romalzııe 1-~t 

Selma: dura dUkk!m olan, a.yda net SO lira. ~ daktilo bilen bil' genç, nat yazısı gQM1. bil' geııg berbugl tılr 
r<::..1 • .t..n- k bir ileretıe 1§ aramaktadir. (S&ymell .rııuesaeııe "3'IL tiearathqedıe bef t.ı 

- UU'.c.&el°Jım -a.rı:yor... tıza.nÇJJ blr bay, boyu tıe mUt.e.nasip ..-
Kelimelerile o1duiu yere yaslan. dllrUııt alıllklı, karakter Ahlbi bir ba. ll 6) renmne ma.raca.at. yapabilir, CT.lıl.C.) "1ml111e maraca.at 

:t- Hukuk faktllteıılne devam edeD ebvetl ~tla çalapr. 
DUŞ. Yan.ıa evlenı:aek 18t.emektedlr. (B.Ç.) bir en,. tah.sillne oo·am edGbllmeal :f. 1'mvenıiteye <inam ......__, -·"· 

Behice: zoerrızıne mllra.caat 36 g "' -- - Çacıukaua iki ki§l yaıımd& 3'a1t1k 

_ Bapn dönüyor... ~ YB§ 40 boy 1 $; kil 
65 

ıuıe t.ab. için, .hr..gtln öğleden sonra. ve ak§a.m- ı;cbe ff)erlnden an1"1Ul, rtJ'UIJ'eai 
Diye yıkllı'.n:ş lkalmlı=s. BillI. a.yda ~so ~ ~çıı. ':tara göz lan, ıı.so ve ortaokııl talebelerine. fi • JtUVTiıW bılr gen~. bU8U!lll blr mleısaa. 

ıqirmealnf bilen, ev hb:meti göre . 
bilecek orta Y&elı bl.raz ~ lıüeı 
bir kadın h~~t11l 8l'aJ1Dl&lrtadır. 

(C. 13) remaluc ınektu,pıa mOracaat. 
yatak ocJssma ~tilımUŞ. ıu, kara kll§ll bir ba Ut ı zil<. 1ı: mya., riyaziye ve tranımııca derse sede n,a tlcant.baaede fitledG ev 

Ha
1
·n K&tina, bu üç b!~.Me kızı nasıp "" bir bay, Y8§l tıe m e - lcri vermek i.stemektedfr. (ZavallI 18) veı ya?wt ııcıan çaııpııak latemekte. 

:i"§tlla:ı:ı yanıa., evJenmtı'k ıı·~ 
yat.ak Gdamna. götilrmU§. istenıekt.edir. Cl!l§ 40) remzine mUra _ remzine mtıracaat. dtr. ..,,..ur "" eıoudyetıı btr &TUka.t.J 

caat .. 57 ıtı Bir terzihanede heaap i§JerindeD 'kefil göateftblllr. tR.K.) l'eımılDe mu. 
SA'l1LIK ARSA: 'O'aktldarda Pafe• 

llDuuu c&ddeet 12/2 ııuıuanda _.,.. 
bafı deDls konan, &ıQ utaıı. aru.ı 
koru, 810 met.relaıre Uç kıta *"- ace
le ve ucus atrlıktır. Sultan&hmat lfa. 
ldlbend ına.h&lleıri ı;ayın>11u aokak ~u
man 4' ba}'lln F ... Arcana 'l'fl1lnıeaat. 

Ragıp Efendi ert.eısi giiını\i ales

se.!ba.h: 
(Hanesinde evrakı muzun. bu. 

Junduğuııdan iş'an ahi~ ka.da't' 
HAJebte iikame'te memımlur .. ) 

Diye Halebe nefyedfün · ~. 
Za.vnlh adamcağız, earhc~ltığunu 

va.purda bile açama.nuş : 
- Ne oldu.. bana .. be .. ibııra. 

sr ... neresi .. ya'ıu .. deyip <lmmus. 
Iill !a.n ınr ? 
Uc ~ Uc gec~ sonra ke.:ıdileri. 

~ b , t li~ 
ne gclebHmici!ı:r. Fırna ne ge...ş ... 

Gelin mi ohrnı lar? Rilra mt gö.. 

:riiyorlur ': 
l{'ltina: 

J • • anııyan. da.ktuo bilen btr baya.na Rı • racaat. 
f ve l§ÇI arayanlar: tiya.ç vıırdır. 4. üncil vakl:fhıın zemin • G,S.A, ;ytikaek ~ §Ubeılli 800 
* Lise mezunu, yzw gilzel, ~uba. kat No. 7 ye mUracaat. smıf talebeli!nde&ı lıir ~ mllDart * 

st'bcden anıaya.ıı. daktılo bilen tıır ~ 6" ,vatımda orta 3 te okayıı.n bir terde 'bllrolard.:ı. 1>4aat mlteabhldJ 
genç vasıı.t bir tiCTetıe 1§ arama.kta - gcns, oğleden sonra h<ır hangi bir yazı yanmda resmi Te hıuusl lı!fllatlarda 
dtr. (A. N. 22) l'elilZlne mUracaat. hanede iş aramaktadn·. {İ.fi.K.ı rem. sru-veb&nlık'" dffhıatöriGlı: J8P1D&k 

tır. lh-ıınsızca ve türkçe lyl bilen ve zine milrac.aat. ı::.emeıctedtr· Gllndo Le saat Ç&llfa.. -A.lduınu: 
sert daktilo yazan bir bayan •ususı * Lisenin ren kolundan mezun muh bilir. (li.· TS) remzine müracaat. 
bir müesaesede !3 araınakta.dD". Yazıcı reıif ortaokull&rda. öğretmenlik yap • ~ Eski yuıyı bilen, askerlikle ıı~~ğl A!i•IJda romizlen yBDb olıaa u. 
solcak ŞilkrllefendJ apartmıan 24.11 mış hususi bir çok talebe ycti§tirml§ o!DUY80 bir bay resmı ve tıusııst da.. k1Qiucumnıı.l17.m ~ pleo 
~o. (P.B.) bir genç almanca riyaziye dersleri ire.lerde J{alörifcrcıuı. ııra.maktsdır ml'J.-tnpları ld3rt-h4nemhı.deu (pcazar • 
~ UniverGite tıp fakllltest talebesi vermek istemcktcdır. lsılycnlerin Elektı!kt n ve tcrkos rnusıuı:ıa.:.-uı~ la.rı tıarl!') ber (tiu l&balataa ötlefre 

bir genç, orta ve lise t3.!ebe1erine (H.A.) remzine mtirac.a.-'.ltlar:. tamirJ.nıleıı a.nıar. Adr.ıs: Sulta.lli.b. kadar Ye llUlt 11 den llMlJ'a ......_ 

<klınya) dersi \'ertnektedir. utiyenler * 20 y&§Ulda, orta üçe kadar oku.. aıet parl! ka.rpmıdn •.asap Şakirt.üt. !arı, 
&§ağıdakl adreae mllra.cao.tıarı. Dl'U§ e.ski ve yeni yazıyı iyi okur, ya• fıye milraoaat. (13 Işını tP. 1. 24) (Ü~ )'Sld111) 

_ N e1>~hat Hs:rrnı. .. 
I<adıkoy talim.hana MılU'ltoğlu zar, daktilo bllEID t>ir bayan, hu!Usi fo Türkçe, ıUmauc, mutıaucrutu vıı. j (Denk) ('f. A.krn) "(Mine) (Sal'a.) 

pa":-t sr ni trıınıvay dur::ıf;'l l·! No. it kat G Cib,ııt l eya resml blr müessesede iş ara.ınnk lu!, k!.fl deT"eeede tranSl:l!Oa konuşan (Gö<;ıncn l l ı (M.A.K.} (Muha.beratı 
~ran. ta.dır. (C.T. 20) remzine müracaat. 

1 
aa1ttllo yazan ve a~ket•llklc alaknıı (:!7 F.G.) (M.\". 26) CŞ.R.F.A.) r;:~vdi.. aldı .. 

Diye tcselli~ c çnh l'.l 
- Ya k:ı.rd!şler>n "? 
- Onlnı"l eh aldı!. 

.,.,. ·· ·· .. bi....ı.en .mi 7 - u ç,ıınnızu ı u • . 
_Ne oiu:·? Pasa. nulycııcr .. sızı 

e m~lar. prrlania ıar !rinde y :::.a • 

lır! 

:.~ ~ lisan bilen bir bayan, ıtriyat ıı: Lise mezunu, fraımzca, lngilizce 1 oımıyaıı blr bay ış aramalttı.ı.dır. lstı . (1.'i'. ı<utl ı H.K.H) lKK.K.) (P.U<A) 
tr.ıaga;ı:aı;ında veyahut bqka. bir mü.. oldukı;ıı almanca. bilen, daktilodan \'enler (Hor) N!Il121.ne. n.Urııc.aaL (Feünlr.de) {Cebir O) (L.S.l (lıf.K.) 
esırescde iş aramaktadır. (A. Mecbur) anlayan. tecrübeli bir genç muhasip ıı: ZS yaşında ~k~rlikle D.lctkası 0 ;. (T.K.GUıe.n) (H:ardeıılcr) (85 Avdoğaıı) 
rcnızlne mUrıı.caat. :ı; nnyor. Asltorlikle ıılA.kası yoktur. 1uıyan b.:- genç aılesilc bıtUkt.e apar ( K• iıo.utcml (SO\'ll f7) (Eme~lı) 
~ LU;c l>itirme lmtihıuııncıa. birde:~ İst.fü.l{Ll cad. 832 No. ya müracaat. tnuan kııpıcılığı ara.maktadtr. Ço . tDen zc!) (Lcna.n Y.) (İş arayan) 

~~ikmal! olan bir GOl"tç, gele~k im• . :Muhasebe, ticarel, bcrsa l!!lcrlnde cuıcıarı ... ·oktur. !T ~.) remıroe muıa. {O.Kı (H.Z.) (SAnıtt 12) (~) 
n mtldd,ptinıı ksdar boıı geı:nıenıcit ç'llışıp.t~, daktno bilen bir Unh'enıtt.e, cııat. (M.R.h.) 

( '[)eııamı ı:ar) bil~es!ni dttz.eıtmck lçtn Ça.ıromak is- talebesi hergtln öı-ı~o sonra çalı~ ~ 19 ya:p:oda. OM.a.lnekt bıQ l:ınc (!nııaat) 

yor. Kendine güvenmeseydi. 
buraya gelrnezdi. fote insan -
lık djye, yararlık diye buna 
derler. Bu feda.karlığı herkes 
sapamaz. 

Tabirin kula.ğı.1a hiçbir 
şey girmiyordu. 

- Göziim, dedi, bu ak~ 
beni yalniz bırakın! Sevgi · 
lim!e bnşbaşa kalacağım. O· 
nun gönderdiği hediyeyi par 
mağıma takınca canıma can 
katnuştar gibi sevindim. Da. 
marlarmı yanıyor.. Ka.H>im 
kopacak gibi çarpıyor. Bu 
yüziin bana diyecekleri olsa 
gerek. Haydi hn1ak beni, o • 
damda yalmz kalayım: Sc· 
lim! 

Selim arkadaşım sevinç ve 
ne$e iç.inde bırakarak çekiiip 
gitti. Akşamın karanlığı ka· 
lenin yüksek duvarlarına çök 
mü"tü. 1'fahkfunfar koğuş • 
la~a çoktan girmişlerdi. 

YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELLi 
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bakmıt ki, göz izleri üstünde 
kalmış. Gerçek o h•.J izleri 
bana göstermek için akset -
tin.niş. Sen de o izleri buraya 
gelinceye kadar koramuş • 
sun! Şımdi aana baktıkça o· 
nun göz kırpıştırdığını se;?;er 
gibi oluyorum ... F aka.t, taıı _ 
lacak 9ey bu •. sevgilim, bu ka. 

TAHiR, YlJZUK.LE. 
KONUŞUYOR 

Koğuılarda herkes akşaın 
Y.e~eği yerken, Ta.bir hücre· 
a111ın kapısını kapamış par ,. 
nıağmdaki yüzükle ko~UJU -
Yordu: 

-: Y dlarca sevgilin: \n par
~~gm~a kaldın .. Bu ye~il 
g?~lerın onun hariıninde kim 
b~hr neler gördü, nelere f&" 

hıt oldu! Fakat hen onları 
öğrenmek istemem. 'Sen ha • 
na haber ver: Zührem ne 
hald-edir? Neıeai yerinde 
mi? Yoksa beni dG,ünerek 

gece gündüz göz yafı mı dö • C:ar kıymetli yüzüğünü na1'rl 
küyor? bu adama. emniyet etmİ! de 

Parmağındaki yüzüğü öp· bana göndermi,. Ziihrem 
tü: ''bu yüzükle bir konak veya 

- Sen de dılsiz mahluklar büyük bir ç"ftlik satın ah• 
cibi gözlerinle ha.na balap nır.,, demitti. Ge.-çck, salih, 
bir teYler söylemek ia\.iyor • bunun kıyme'ı:.ini bilmiyordu. 
AUn ! Anlıyorum. Bana sev • Acaba bilseydi, bana neti • 
gilimin yanından geldiğini, rip teslim eder miydi? "' 
fazla bir teY ıonnamaklığı • Tahir, ortalığı karanlıklar 
mı istiyonun, değil mi? sardıkça, hücresinin loshığ•J 
Yüzüğün yeşil ta,ını göz·. içinde ezilip büzülüyo; ve 

lerine sürdü : ı>armağmdaki sevgilisinin 
- Bu taşın üstünde Zilh • Yl!!il taşlı yüzüğüyle müte • 

remin göz izlerini görüyo • madiyen konu~uyordu. 
rwn. Sana o kadar dikkatle Geceyansı olmuttu. Tahi. 

rin gözüne bir türlü uyku gir 
miyordu. Parmağındaki yü • 
:ziiğe baktıkça sevgilisini aör 
müs gibi seviniyor, CQfuyor, 
saz;nı alıp saatlerce inliyor -
du. 

Snbah oldu .. 
Hücreıinden çıktı .• Bahç.e 

önt:n·'- hir kenara oturdu .. 

Uzaktan yükselen dağları 
gördü .. 

Sazını aldı: 
Sema derler Mardin dağı, 

Ne Juma.ndır b~ın aenin 
Belir•iztlir yaı;ın, kıpn. 

Hiç bitmez. mi harın senin? 

Eluik olmaz karın yağar 
Bulutlar bfrbirini koğar 
Sabah güneşi •ana J oğar 
Cevcılıirclir tcqın ıenin. 

(~va> 
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