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-- l Alman :ve 
Sovret 

tellllllerl 

idare iıleri telefonu: 20203 

Çinliler 
lıarekete 
geçtiler 

Fiatı 5 kurut 

r .......................................... -, 

1 Bu sabahki 
haberler 

llagapara 
1rar, ... .,111: ...... , •• 

Sovyetler · 3 
istasyon 

işgal ettiler 

Basra 
Dzakşark 
lıarblae 

Japonlara karşı ıglrmlrece 
bir cenah taarruzu 1 t· . f ı· 

yapıhyor 1 ıt'!.ıno ~n 

taarruza 
beldenıror 
~ong Konga karşı 

llıhai hücum başladı, 
§ehir teslim olma 
teklifini reddetti 

\ Benı.K.onr llmuun dan lıir IDUIUl'a 

IC Müttefiklere göre~ ( Japonl ara göre ) 
LDZOD Mal akada 

Berlin, lf CA.A.> - Alman ordu_ 
l&rı ~htının tebliti: 

Dotu cephe&lnde, Alma..-ı ıopçulan 

8ivutopol limanındaki dUşman semlle 
(DeY1UDJ 5 had sa1tada) 

Bu sabahki Sovyel 
resmi tebliği 

Ruslar Tagonragda 
Almanları muhasaraya 

çalışıyorlar 

. · sozlerı 
1
1 

Şiddetli bir muharebe 1 . 
cereyan ediyor ''Rusya bütün enerj siJ 

- ini Almanyayı genmigJ 
llong- Kong 1 hasretmiştir,, · 
muharebesi 1 
Cuna - Kıng, a CA.A.> - Bugtaı 

cepheden alman bir telgrafta Hon • 
Ko~ karşwnda.kl Kovlon şehrmi 
tehdid eden Ja.pon ltuvvetlerlne karşı 
Çinlilerin bir cenah taarruzu yapma_ 
ta devam ettikleri biJdir!Imektedlr. 

Kanton _ Kovlon demiryolunun do. 
tusuııdakl İngiliz mil.stemle!te hududu 
y&kınmda. Plngşan ve Tamsul'de şid. 
detli bir muharebe cereyan etmekte. 

Vaıingt.on. 14 (AA.) -
So'f",Yetler Biniğinin Moakova 
büyük elçiai M. Litvinof Mieter 
Ruzvelt"le Mister CaordeD 
Hurle tunları söyleımittir: 

~~. 15 CA.A-;-_ Buraya ıe!en 
bir J leı-e l'Öre Sınıraııura karşı büyük 
-nı:PO.n taarıuzu belclenmelttedlr. 

ı._ ılandda, Ja,ponlar u!aıt bir iler. 
~delmiş ve Viktoryaya var. 

\'i lloq.Koll&'da VUl)'et 
Cltıı Chy, 15 (A.A.l - Bu sabah Vişi. 
~.fi tıilda-ildltlne •öre, Uzak.şark ve 
&loıı ilt harbin·n iklnc ha!taanda Ja. 
teJ:r bu mınt.aıtadaki en mühim etra. 
t, t....~ılerl ellerıne ıeçirmek üze. 

~. adasında 
Japonlar 

diş manıa 
mev zllerl 

Londra, 15 (A.A.> _ DUn ııece dir. Diker telgraflar. Yangçe nehrinin 
Mo.cikovada. intişar eden en son Rus aşalı mecrasında Ç!n kuvvetlcrin·n ta 
teblltlne göre vaziyet eöyle hülAaa allyetlerlnln ziyadeleşt:~ı ve bi:ha.ssa 
edllebillr: Xiangai eyaleti merkezi Nanşang etra. 

· Amanyanın rnağlub edilmesi 
mümkün olursa Japonyanın sü
ratle hakkından gelineceğ ine 
hiç §Üphe ~tmemelid i r. Biz 
timdi Rı..yada Alman ordula • 
rına öl&irr~ü darbeler indiriyo... 
ruz. Rusya bütün lcaynaklannı 
ve bütün enerjiıini Almanyayı 
yeıuneğe hanetmittir. 

dardalar tedUdl zap 
cRuslar her cepheda ufak ilerleme. tındaki bölgede bu taal ıyctln gen:Şle. 

!er kaydederek taarruzlarına devam dili ltaydolmunaktadU'. Buradaki .ta. 
etmektedirler. Mojaisk clvarında 16 pon gambonlarına taarruzlar yapıl. 

Avrupada!d durum kifi de • 
recede aydınlanmadan Ruaya 
Uzalctark harbine müclahale et.. 
miyecdt'tir. Asyada herhangi 
bir harelkete ııeçmemiz Alman. 
yanin itine yarıyaca.k ve Rue -
yayı batı cephesinde zayıf dü -
,ürecektir 

köy geri alwm~tır. MOSkovanın şl.ma. m~ ve insanca ZAyiat verdirami$t!r. 1 
llode yalnız Kallnln şehrinde Alman. Don&' • K.oqa k:ırşı hücum 1 

~unuyorlar. 
"-~..konecıa Ja.ponlan:ı teslim ol. 
''cl(ı letıitı bu şehrlu vallal tarafından 
~ "iıld.ikten sonra Japon lcuvveUert 
ıa ~ ~rsı nlıal ve kat'! bir ta.arru. 

Felemenk deniz 20t ank,60 
lar mukavemet. ıröstermekte devam Londra, 14 CA .. > - Tokyo rady(l~!U-

kuvvetlerinin zırhlı otomobil 

ediyorlar. na göre, yapılan teslim teklifinin red.. I 
Şimalde Leningrad anlerindeki Al. dedilmesl neticesinde bugün &abah te. 

man müdafaa hat!arı yanlmtştır. ce. cirden itibaren Honıı • Konır'a karşı 
nub bölgesinde ite Almanlar sadece Japon lkara ve hava kuvvetleri tara. \ to ~rdır. 

~ lldra, 15 CA.A.> - Ronı.Konı. 
~ Brltanya valisi, Japonlann b1r 
~1 Ol.ına teşebbUsUnde bulundukla. 
l'.e~ faJtat kend~ınin böyle blr hare. 

Tacanraıırta tutunınalttadırlar. Fakat tından taarruza baflanmıştır. ..., ............................................. ,., 

ı ~ ~t.n.aıımayacağmı bıldlnniftlr. 
ıt0~ra, 15 (A.A.> - Cörçll dün 
~:.ltonı vaı:sıne bir tebrik te!ıraf 
lll •J: bu mıntakada gösterdikleri 
ltı-UVaff~etl mukavemet >en doUı.yı. 
ıı '!.anya halk,ının, Hong.Kongda çar. 
ın~tı Ullı:erlere hayranlıklarını blldlr-

111! r. 

ısı,. denlaa.Jhrun muvaffakıye&I 
tt.a l.ondra, 15 CA.A.l - Malayanı::ı el. 
.. lı l&rbisinde anudane çarpışmalara \(evazn 

,_ 

muvaff akiyetleri 
iki Japon gemisi 

daha batınldı 
-

Panama kanahnın 
muhafazası için 

tedbir ahndı 

iğtina m edildi 

adaki üslere Birmany 
hava akı nları yapıldı 

"Malakad a bir lngiliz 
zır hl ı tümeni 
imh a edildi,, 

--ltlb edilmiştir. Bir Felemenk tah.. 
it ahırı • levazım ve 1 petrol cemi. Singapur, 14 (A.A.) - Saat 19 Tokyo. 14 (A.A.) - Japon u.. 
... 

0knaıc üzere düşmanın 5 nakl.ye 1 k d 
·a~urunu batırmıştır. da neşredilen bir tebliğ töyle de - mumi karargahı, Ma a a yanma 8 • 

,....-!~r ırlliıll Japonlar p ;nan.a 3 ha. me'ktedir: anın cenubun . .t çııkar~lan ukjapon 
""'arruzu yapmışlardır. Feleımen'k Hindiatanı deniz kuv. kuvvetlerinin şıddetli hır m ave -

vet'leri yeni muvaffakiyetlcır kazan.. metle karşıla~klarını. fakat bu mu. 

durmadan ileri hareket.ler ~aydeden 
Rus brvvetlerl bu şehrin rerilercne 
varmışlardır. Burada.iti Alman kuvvet. 
lerinln muhasarası pek yakındır. 

---o--

Mussoliniye suikasd 
tertib eden 
Yugosl~vlar 

mahkom oldular 
Londra, 15 CA.A.> - 'l'riestede Mus. 

w11nlye karşı bır suJtascl tert:b eden 
suçluların mahke-mesl sona ermiştir. 
Alınan karar neticesinde 9 Yugoslav 
kurşuna dizilecek. 16 Yugoslav da u. 
zun hapis cezasına cannlacaktlr. 4 ki_ 
şi beraet etmlştir. .................................................... B b hk• mıştır. 4 diŞnan deniz nakliyctıİ - kavemcti kırarak düşman mevzile • u sa a 1 nin batırılmasından eonra şimdi de rine giımeğe muvaffak olduklarını 

A Malaka yarımadası etrafındaki au - bildinnektedir. Bu muharebelerde -------------merl.kan resmi laıxla, bir dü~an malzeme gemisi bir İngiliz zı.rhh tümeni imha ediL Emekıı· Albay 
ile biT de petrol gemisinin Fele • mittir. Düşmandan 20 tank, 16 

t hl•""'• menk Hindistan! dcnizalıılan tara. tank ka.I\!I kfoyrna topu ve 60 zırhlı H R E • e ıgı fından batırıldığı bildirilmektedir. otomobil altnmıştır. • agıp meçın 
\1 Öğle tebliği Hava akınları 

lar aolnıton, 15 (A.AJ - Fı!lpin ada. Slngapur. 14 <AA.l - Öğle tebll,ği : Tokyo, l 4 (A.A.) - lmpara • cenaze merası· mı• 
teb'~d&CJ. harekata d.alr ron Amer.Jt~ Cepheden alınan en son rapoT.ar t lı.& mumi karargah!!lın kara 
Ilı. tı 11 de Vaşingtonda neşredıı. Kedah bölge61nde muharebenin devam or u d . i tebliği: 
ır:;ır. Bu tebiığde carınşmalara, A_ etmekte olduğunu bild!rnıektedir. Kuv ordulaTI V:~~ 5 tnd sayfaılal 
tı:ıd &an kuvveLlerinln hlı.kimiyeti al. (Devamı 5 inci sayfada) tJJe Neşriyat müdürümü

zün cenazesi dün 
gözyaşları arasında 

kaldırıldı 

tı ~· ~rı ve Legosta devam edildi. 
eh. •J.cıırUmektedir. Teblil vaziyette 
lı:~lyetlı blr değişiklik olmadığını 
t i Cttikten sonra, Luzon adasının 
bı~lınde f Japon naklı,ye eemlslntn 
llı.a~ı~tını bildirerek nihayet bul. 

... -.aır 
rı~'ter taraftan neşredllen bir Ame. 
Ut •n bahriye tebl A'inde Wa.ke adasına 
,.~·-tayyare hUcwnu yap:.ldıtı, bunlar. 
-ıı 1kıncl5hıin cok tiddetli oJna.sına 
rtnıen ehemmiyetli znrar vııkubulma. 
dıtı ve Ha.vay o.daları açıklarında fa. 
~liyet a&tercn Japon denlzaltılannın 
•C&bına ba.luldıtı bildirllmcktecllr. 

Vlşl Berllnl 
protesto 

etti 
100 Fransızın kurşuna 

dizilmesinin halk 
arasında endişe 

uyandırdıRı bildirildi 

c r<ıuharrir • Kitabcı davası 
----------·-

"Kitablarımız yurd 
dışında da takdir 
uyandırabiliyor,, 

Mahmud y esari soruyor: "~itablarımız 
satılmıyorda ne dive 2 ncı, 3 üncü 

tabılarını basıyorlar?" 

Vefatını teessürle haber verdiği. 
miz, gazcıtemiz aahiblerinden Selim 
Rıtgıp Emeç'in babası Neşriyat Mü. 
düTümüız emekli a.Ibay Hüseyin 
Ragıp Emeç'in cenazesi dün, dost.. 
larımn göz:yaf]arı arasında nıera -
aimle kaldıırılarak, ebedi medfeni _ 
ne tevdi odil.ıni,ıir. 

Cenaze,, eaat 1 1,30 da Kızıltop. 
raktaki evinden alınarak Ziihtüpaıa 
camisine getirilmiıtir. Cenaze mc • 
ruimindc bir ihtiram kıt'uı, aileei 
erkanı. dostları, a'l'k.adatları «Son 
Poeta» aileei ve ııazeteciler hazır 
bulullmQflarchr. Cenaze namazı öğ. 
leyin, Zliıwpafll camisinde Atılın. 

• . l lbıları ortada. aldıiım para da orta.. dıktan 1Kmra otobüslerle Karacaah. 
Kitabcılarla muharrir er araıın • Art k b ne aöyliyeyim} med mezarlığına götürühnüt ve aL 

.. '- 1 -'--• ona da. ı ' en 
da aç.tıiımız muna..aııa 1 a~':'" • E.e l · · in okuıytıaclığmı id • le makberesine gömülmiiftür. 
ermek üzere. Telif ücretlerinin bu ~ r erımız belincl S&Jf&da) Dün de yazdığımız ııibi mer • 

"nkü hazin vaziyeti etraf ı.n4a i~l (De•UDI h.um, · ordunwı güzide bir uzvu idi. 
~afı da dinledik ve öyle zanncdı. , Hayatını muhtelif cephcleroe va -
yonız ki bu 1tarııı1dc:1ı fikirler~ teıa San, ata dair tan hizmeıtine hasretrni,. ıcıynıetli, 
ederek, bir neticeye varabılmek merd bir asker, vazifesinde hasaaa, 

ümkün olacak. Aııcak bunu aon Orhan Seyf I dürüst 'bir insan, iyi biT aile babuı, 
~zımıza bırakarak,. bıı~ün de Ba. şefkati ölçüsüz; hayırhah bir zattı. 

ı.~0~dra, 15 ( A.A.) - Vich! bıali piyasasında şınıdıye kadaT y AZAN Ölümü memleket için hakiki bir 
;:#aırneti, Almanyaya bır en faal rolü oynamtŞ ve ?emen her Ü•tad zıyadıır. Kendisine Cenabı Hakkın 
~ 0 teato notaft vererek, (100) kitabçıya aenelerdenbc:rı. sayısız l rahmetini diler: Selim Ragıp E • 

~"Cba•ızm lıurfuna Jizilme•i aatmı, bir muhılrrırı, Tomancı Halid Ziya Uşakhgil meç' e ve b\itlin Emeç aileaine tazi. 
l ık ··. esM:iunud Yesariyi dinli}•elim. yetleTimizi tekrarlarız. · .._. - eainin Fransa ha ı u 1 b B·...f"" 3 üne il saytamızdaJ 

.a-rlı.J Mahmud Yesarl'n. n ceva ı -:e-- ,, 
•'>ti ederin bir endiıe uyan· «- ~--..ııo.ım e1orleı: ortada, ta. l111ııı---------~-.,, 

ıfuaı 6~Jdirmiıtir. ·1 -.ı • 

• 

İki çocuklu bir baba 
karısını tabanca 

ile öldürdü 
Zabıta memurları cinayetin vukua geldiği 
odaya girdikleri zaman katili kansının ölüsü 
üzerine kapanmış ağlar bir halde buldular 
Dün Ba1arköyünde bir aile fa • ğtml'Z malUma.ta naz.aran valc'anm 

ciası olmuş. bir adam 7 senelik ka.. mahiyeti ve cereyan tarzı fUdur: 
rısım tabanca ile vurarak öldürmüt Katit, Baıkırköyünde Huban eo.. 

tür. Bu feci cinayet etrafında aldı. (Devamı 2 ncl sayfada) 

~5 bin kişinin takib --=:J 
ettiği büyük maç 

Fenerbabçe İngiliz 
takımile berabere kaldı 

Oyun sonuna kadar çok zevkli ve heyecanlı 
olarak cereyan etti. Fenerliler oyunun ilk 

devresinde gol yapamadılar 

Fenerbahce Cihadm mükemmel blr &arwılanla le .... tc~a a&ıat.._ 

Misafir İngiliz takımı dUn alLıncı ra~ lt&lmış olması mutlak bir mu. 
maçını Fenerbahçe ile yapt.ı ve heye_ vaff.aklyet sayılmak lAzımdı.r. 

canlı li.r oyundan sonra da 2.2 bera. Memlekette ı>e.k bUJUk bir allka u. 
bere taldı. yandır&n mi.satır takımın oyunu icin 

Bir hafta evvel Ankarada yaptlan diln Penerbahçe stadında on beş t, 
maçta her iki takımın gene berabere kişi hazır bulwunuştur ~ bu kalah:: 
kaldıtı ıınalQmdur. Fenerbahcenin mi. hk bir rekor addedtlecek hAdlseci': • 
ş.~fir takmıla revanı macıud& d• be. lDev:ımı ı ııCJ A)'la4&) 
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Hergün «esimli llla.kale: Bir hedefin bin yolu vardır Sabahtan Sabaha: -····-
İngilterenin ruh 
Sag:am,1ıgz 

'----Ekrem UpklııiJ...) 

dı, 
106iltere bü;yük bir kayba uğra. 

ilk günde de &Öyfomİştik, uğra. 
dığı kayıb bütün zırhlı ku~etinin 
yüzde 15 ni temsil eder darbenin 
t~İ ri altında sars-Jmamak çok güç. 
tür, netekim l"lg lıcre de s:ırısıkb. 

Bu, madalyanln bir tarafıdır. 
ikinci yuziıne bak.alım: 
1.ngıliz z ıhWarının ba.ttığı ha 

berı Londrava il:k olarnk T.okyo _ 
dan gddi, Büyük Brltıınyanın uzak 
~arkla konu;:ma va.s1taları muvak. 
kıaten kesilmısti, Londra felaketin 
tafsılutını da düşm nın nğz ndan 
d'nledi. 

Vatarıdaşlar,a 
Candan bir 
Kon uş,ı. al 

~, ___ Burhan Cahid 

y eni medeniyet Avrupada doi
du, Amcrıı.aaa kemnı.ııı bul.. 

du. E.ı&i medenıyt:tlerin yatuğı O• 

lan Asya ve Afrıxa .kJ•t' aJarı da bU 
yeni medeniyetin serpinUtt:r ndeO 
feyz almıya baıladı. Bu dev.ın ~ 
YÜZ yıllık bir tarıhı vardır . 

. <?eçen '.Büyuk Harb bir slp r hııt• 
hı ıdı. Kullandığı 81ldhlar d .. hıı ı1' 
yade cephelerde netice: alan 5 ıJub
lar~ı4 Dort yıl sürmesine ıagnıeıs 
şehırler, kasabalar o silahların uıb
rlbinden uzak kaldılar ve medeısl 
alem daha ziyade insan kurbıın ., 
derek o faciadan kurtuldu. 

Yeni dünya harbi bu defa Ok,,.. Yeryüzünü dolduran ir.11 ufakh 
devll'tler n çoiiu bu vaı.iyettc ne 
söyleyip yapacağ nı trıyhı etmek 
İç n birkaç ,. ·n zaman k:ıznn.."lltya, 
çalrş•r, ve re-ı·ket habe i halle a·a. 
sına resmi t ı..ı ~ d n önce, bir mı • 
rıltı .bir rivayet halinde yapılır, hal 

Urak uraına &'Otaımtıze h 1 hedefimiz orasıdır r , aya ~eyaı çarpan bir sehrl tasanrur fdlniz, Muvaffalnyet meydanına a~ılan yol'ann 1ekdlierlnden mmı, kısa, sah. 
çok 1uı vanlır b~n~: ad! dete ız, fakıı.t ooümuule yalnız bir değil, bir metli veya r.:.hat oluşıı ancak ikinci, üçüncü derrcıe t'hemmiyctlcdlr, Esas 

1 

n~slan da içine a.larak küreyı çev}t• 
dı. Arzın beı kıt nal bu atcıio içııs
dedir. 

('·ı1 c ın li,}iz? • a kısa, da •a rahat, da.ha emin? Banılsi.nl ter. oraya vannakt:ı. ölüp kalmadan varmaktadır, yeter k.i ~eçtitlmlL 701 dü 
·····-· ••• • ............ _.-................ -........... rü.c:;t bir yol olswı. -

Bu harhin silahları için cepheı r ..... -.. --. ... _ _. ................................................ .. ........................ _.___ .......................................... _ 

L eh· r lla beri eri ) 
hudud, deniz ve müstahkem nokt• 
yoktur. Mesafeler ve tabiat engell°' 
ri bannmak ve korunmak için Ü
mid vemıiyen eski müdafaa guveıı.. 
lerı olmuştur. 

l>u'kı: 
Londra Tok")"Odan atdığı rad} o. 

(Y1.I dr-rhal ke-ncli radyo u ile hem 
ltngiliz mll1et ·ne. hem de bütün 
ldünv.ava ilan rtti, buna az sonra 
kendisinin aklığı rcmıi haberi de 
ıeklc-dıi. 

Kc.dıköy, S:-.r.yer İki "Ocuklu bir baha 
va F ~tih Parti ~ Dahası vu: 

Akşam üzeri lngiliz Başvekili 
fdaket haheri.nı kendi .dili ile tek. 
rar etti, bu s1.rada da darbenin in.. 
friliz donanma.ma indirilen dar • 

kongreleri karısını tabanca 
lb .. Jeri'll en ağırı olduğunu söyledi, Yeni idare heyetleri ıeçimleri 
O vaıkiHe:nbcrİ lng•l"z gazetderi • yapıldı, birçok dilekler tesbit ile öldürdü 
iıin hep bu me!!clc etrafında müta.. edildi 
llealar yürütmekte olduklarını İşiti (8&$ tarafı 1 iMi sayfada) 
t onız. rad)"Oda münaka~lar yaptık- CümhurİIY'et Halk Partiıl kaza kağında 12 numaralı evde oturan 
>lır nı dinliyoruz, kongrelerine devam olunmKtad.ır. Melhmcd Ali Mlında bir phıeıtu. 

Madalyanm ikinci tarafında gör_ Dun öğleden evvel Kadıköy. öğle.. Mebmed Ali, 7 .encdir evli bu.. 
dıiğiimüz bu man:ııırn lngilteren irı den aonra da Sar;ycr ve .Fatih ka.. lunduldarı ve 2 çocuk aahibi olan 
madd~ kuvvetle ib"rlik\e yürüyen, z.a Parti !kongreleri yapıhnııtır. Ka.. ireTısı Senihadan son günler.de fÜP
ınarfdı l..-uvvettı-n de büyük manevi dı·köy Parti kongresi dün sabah he etrneğe başlamı~tıı. Bu sebeble 
lu.vvetini t-ef.d_l ed~r. deneb!lir. ki at 1? da t.oplanml~llr. K-ongr;f; kar•eile .s:lk ... sık kavg~ eden M;h -
az~. ve 1r.ırdenın TM•ICihhas hır tım.. I Partı vilii.yet ida.c heyeti rdsi Re.. mc~ Alı, dun .de aynı n.t:v:r.u uze.. 
.al dır. şad Mımaroğlu da hazır hulunmUıf.- n D st' 3 ıl- münakaşaya tu -

Almanyıa Avrupanın kn?J)sında kır. tuşunca iş büyümüş, karı kocn bir. 
ıneç~ul b" r lc:uvvetti, d"ır-ı:ft i r'nce 1 Kongre riyaset divanı imihabı birl7rine kal'l)l ileri geri eöy!en:mi§-
'Leıh s•a~da k"smcn anbşıldı, Noo-. yapıtd ktan sonm bir yıll k idare lordu·. • . 
veçte bıraz daha göründü, nihayet heyeti faaliyet raporu ob.ınmu,: Çolk !"5abı bır adam olan Meh. 
FraMa.ta bütün hey-beti ile meyda. mütea'kılben crle-klerin toebitine ba~ med Ah 'bu es:ıııda tabancastnt çek 
na çı'lt ı. lanmlştırr. Kadı!köyünün en iyi bir mi-ş. kal'lsma bir . el ateş etmiş~ir. 

Dunkerkte bütün sil"blarını bı. yerine Mini Şef İsmet lnön'"• ün bir Çıkan k~un Sen•hanın ba,ına ı -
~akınmk ?bur sahile çek:len lngirz hcıylc:dinin dikil.mC5i dileği alkı~ • sabot dtımlt ve derhal ölünıüne ae

;:;,;;IMlll~~ker :b r cm:lu d..,• ldı, İnıg~l ere larla kabul ecfihnittir. Diğ r dllck.. beb. ~\muetur. 
.... a~ en zayıf olduğu günleri lcr arnsında Kadıköyündc bir kız Sıl~ sesine koşan. zabıt~ me • 

Me:h.meıd Aliyi karl9tnln ölüsü Ü -

zerine lcapanmıı ağlar bir halde 
bulm~1ard1r. 

MMıned Ali ublla}'1l verdiği 
ilk ifadede kansını öklüııne<liğini, 
onun biT 'kazaya kur'ban ıittiğini 
söylemişse de bu iddiasının bllaha. 
re uydunna olduğu anlatıl-mştır. 

H&.di.seyc Müddeiumumilik el 
kovmuştur. Müddeiumumi muavini 
Edib dün lberaht>rinde adliye dok • 
toru Envar Karan o?duğu halde 
cinayet yerine git.miı, katilin eor 
gusunu yapmıştır. 

Adliye dl:ıı1d<>ru, kocası ta rafın -
dan öldürüldüğü anl:ı~lan Senihn. 
nın gömıül!mesine izin ·vermişth. 

Cinayet etrafıda zabı a ve nd • 

livece tnl&ikata devam olunmakta. 
dıT. 

Bugün ..nyJc bir tahmı"nle bir 
~-·············································· y-r •\ milyar fosan barb hayatı geçiriyor• 

Ol ur mu ~. i ıar ve en tehlikeli silahların tehda. 
~ di altında bulunuyorlat. Yer yiİI 

züne medeniyet nimetleri dağıta' 

! . . . . . . . 
i . . 
~ . 
i . . 
ı 

T k • t • k fi ülkelerde bü.t:Wı fabrikalar yalnJI 
a Sime reyı apa- . tahrib •ili.hı yapnıaltl.ı. me~uldur• 
yıp tekrar açmak ! lar. Medeni insanın iıine yaraıııl• ! yacak madde stokları tükeniyor: 
İstemiyen şotÖr '!Büyük eodüatrilcr hr.rb ,malzenıet' 

f yapacak hale gctirilmiılerdir. Harb 
Bir aıilMl•i•maz aıııa.ı.tı: f ı devam etttiii takdirde bugün .,ar 
«- Geot."D ıüşaın ı;a.at yedi, ye. 1 ol~n her ~e ya~m ortada görÜ"' 

eli buçWı. auJaı wd.ı ace.e itte ış i mıyecekttr. Toplu iğneden bir karii 
IÇin o&omoblle binmem icab ef.ıl. : tplığe kadaT her ımadde ktymet h•• 
Btr .ıusım &0förlcr ~idecl'"im yerın ~ line gelmi'1ir. 
.tayın olmamasına. ra.:111en_ m~: Tuarruf haftasında yazdığım ~ 
fe7i lam bularak beal arabalarına : l b ·· ·· d 1 iJil 
al.makt.aıı iılUnkat ettiler. (.:aıtiiz. i ~.ur ara ] u.tu_nd1at~n aH§ arbınb \iO 
Uk ic;nde kıvrıuurken, bir boş tak. ! g?9t~c erıcıı 1 crım. ar . ulJ 
ıi ~ürılwu ve çcvirdlm. Tam tçrri : 1 b:ııse b~le hayrıtım~zln eakı bıJI 
rlttoei'im aıraQ rörim ıauımet. : donmesı yıllarca ıurcr. Geçen haıb 
reye l&ııJ. Baktım «884 kıarus : 1 mevzii bir harb olduğu halde ,., • 
yazmış. So~ure ~apayarak )'~Diden ~ aıntım yirmi yıl sürdü. Mcdenİ1el 
açmaııını soyledim.. Bunun iiurlne : kahramanları için bir ölüm ve k" 
bir ayai'tm basamMı.t:ı oldutu hal : 1 d l h · J • d h ııJ1! 
de, kapıyı Usıümc kapatınağıı ça: ~ ~~ akva• ?. an_ aı elllk&e ~'J a ~ eeJ 
Iıştı n benim p~uılıf:lmdao is : surece ve uç yuz yı ı meoenıY . 
c.Jrade edcrk ı>finıt.k m:ık1aşt~ : ancak blr o kadar yıl çalıJarak ~ 
Şimdi bazı şoförlerin bu usule : haline getirebilecek derecede tah
bıış vurdııklanm görüyoru~. Benim ! rib edecekltir. Bunu bilelim ve i"" 
başının &'t'len •n yeni misali.. ali._ ~ nahın. Bu inanışla da etimizde bo' 
kadarlıa.nn tabil,.rl dah:ı. sıkı kon : maddenin bir bymct olduğunu 1'•' 
&.rol ~Urıelert ~mdw... : b l ed _._ l f -~ _._ •. - ı'tP' : u er~ onu ara ~n • 

A~adn-5ınııı.ın şikıi1t'int hiçbir : ha etmekten ka ınalım. Hakik•t 
feY ilive etmedf'.n, ehemlyelle ıt1A. : ç 
kadarlann dikkat nazarm:ı koyu_ : hudur . 

;ya.,ad•, 'f ilqıt sulhe yanaşmadı ge.. risesinin ıt91hn.ası, maao tediye ta. murlaa-ıle tkomşular cınayctın vu • 
.çen k,,·n .:;-ı~ bombıırdıma~lan rihlerl •nazart dikkate a?ınarak e _ ku'bulduğu odaya gir<likleri zaman 
ı1e Okvanus<a kay~ 'len 'kayıb!ar lektTik, !havagazı tahsilutın-ın ayın --------------------------

serisi de İngiltereyi ayn sabit ka. ilk günlerinde yapılmak sure.tile Losy· on, rU'.; 3 Vekilimı· z 
yonıa, 

. . . . . 
= Olur mu?= 

cJJucha.n CaJı;,J .................................................... 
Tar üzerinde buldu. halka kola.YI~ göatcrilmcai ileri .aiL :J : · Taaarruf Haftası münaıebe" 

\ •.............••.•..•.....•.....•..•.•...•... ./ tile Oniverıitede yapılan 
Almanyadan sonra Japonya da riı1müştür. d A k 

Jng"ltere iç'n bir dereceye kadar Bundan eonra yeni iduc heyeti ve pu ra .aaı.D araya. Beşiktaşlaki Yerli Maııa;t0!1a~mır aaıı-" meçhul bir kvvvet aa)·ılır, bilhasıta seçimi ~apı~ış, ~ad Ali Moratı, • h • k..... d •• d •• 
fedai tayyareci ve den:ı.çileri ile ne Prof. Nıyaz.ı Tevfıl: Yübelen, Cc. J tı arı mı? OD u ler • t 1 münasebetile yarın saat 16 da ttnL 

Clnaye nası versite İktısad Fakültesinde b!r ~ uV;rMt'r'<:ı. yaman bır düşınan ol. mal Cebeci. Kemal f.rel, Vecihi 
dueu. lnsdltcreyc Alnıanyanın yap. Bereketoğlu. Reşad Ba,,.aya idare 
tığından ço'k fezla zarıular yapabi. beyotine eoçilmiılcrdir. 
lcceiH yeni anla,ıJırnı,ur, foknt ve. Fatih kaza kongresi de saat 14 
ni düşmamn lconwnç kuvveti kar. te yapılm~u. Kongrede Vali ve 
e t''nda da İngihercyİ Alman sav. Belediye Reisi Dr. L\ıtfi Kırdar, 
lr-dni kaıştlad~ı en z:ıyıf zamanın.. Parti vilayet idare heyeti ve Şehir 
da oklı.ıP.1 2'bi bulduk: sarsıldı. acı Meıcliai azaları da hazır bulunmuı
~r1u. fo~at ruh· sn~lnmlığından lardır. 
hiç b · r ıoev hybetmedi. Kol"l€fe riyaset divanı intihabm .. 

f ngiliz Baı;ve'kıli g .. çenlcrdc rad. da Vaefi A.ktun birinci reisliğe, 
yoda bir hasb hll'l yaparken: Sami Sönmez ikinci reisliğe seçil • 

- Çok kan dökmedik, çok can mit, milteakılben idare heyı-tinin bir 
7avi etmedik, fakat çok ter dök _ yıltlc çahşna rııporu okunmuştur. 
hık. cfemişti, Bundan Mmra dileklerin tecbitine 

Ş 'phe ~. tabiatın mü!tesna bir gcçihniştir: Dılekl;r arasında bi~ -
l·•fü ile düı:.t tarafı n•uhnfazah bir hassa Karıye camısinin, asarı atı -
yu"dn malik olmanın neticesi ola. lcadan dmaaı dolayJJı!lc, etrafının 
rak çok :kan ve cıın kavbetmemek İç:hnası yabancılar~n ziyartrtini ko~ 
ha l· başlına bir kuıvvet ltaynağıdır, aylaştıracı;ı:'k yolla~ın yapılması, o. 
fakat ·ı"l'lili ne oluna ol un fngilte.. ku~ar~a. çıftc .~edrısatın k&khrılma. 
T!'Tl

0 n bir defa daha gösterdiği ruh s:•. ıh~ıkarla. ~deledc bütiin Par .. 
sa •tamhğı düşmanlar n dü•ündü • t~~ıl~ın" elbıl'~ıgıle çalı511a.sı ileri SÜ 

r('c,.k başlıca varl la d n bh" dir. rulm~r. Dılek.lt>rİn takib ve inta.. 
Miicadclenin net' f' • ü t'rİnde cı lşı 1?8:re heyetine havale edilmiş 

hhanete girltımek do· ru dl"ğil, v~ Y.en! i'clare heyeti seçimi ne gc -

1 "1 i 1 b ı. çılmıştır. 
ngl tere ıtcr ga g ı..."in, ister Mu1Yt A T vf k M 

"""Ci'ub olsun veva berabere kıılsın İd ar car,. e ~ eral, Sudi, 
bu harode göetcrdiği ıuh aağlam • E.lc arc lıayctın~ Bıcan. Bağcıoğlıı., 
J • d.. nJ d d k rem E.rkan, Zıya Emın OnAnkur 
ı~ı.nm L ~· auhn akıaks\kn a a ta • Akif Uttf Boyar seçilmiılcrdir. vı' 

dırı çeıu,ceii m a a tır. lô.ydt kongresine de kaza mümea : 
~ / q J ı 1, ~: / sillerl olanlc. Bican Bağcı oğlu, Muh 
C!7kıuun {..A;ıf a.k~ tar Acar. Sırrı Enn,.. Batur, doktor 

-·· .. ·-··-· ... --.... ···---· ...................... _ Hihni Arda, Sami Sönınez, Vasfi 

T AKVlM e 1 incl Klnun Aktün. Tevfik Meral İntihab olun. 
mut1a...d1r. Kongre aonunda tayyaTe 

A~ "H başmüfettişi Emin Ali bir hitabede 15 
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Sanyer kaza kongresi dı-. dün 
y&pl'!ml'f. faaliyet Taporu o1nınmu~ 
yeni idare heyeti aeçibni~tir. 

(TiYATROLAR) 
IST ANBUL BELEDIYF.St 

ŞEHİR 11Y A TR OSU 
istiklal caddesi 

komedi kısmında 
Bu akfam sıı.nt 20,30 da 

SAADET YUVASI 

Fiat Mürakabe Komİ9)'!0ıllu faa. 
liyete baı.'la.dığı ı;;ünden itibaren 
mubtcli.f ma.dclclerde ya azami fj • 

at veya kaT niııbeti tdbit ederek 
ihtikar vak'alarının önüne geçme.. 
ğe çalı~ bulunmaktadır. Ancak 

bu faalİJ)'etln dt§Inda kalan bazı 
madlde1CT üzerinde büyük mikyasta 

ihtikflr yapıfıdığı idlclia edilmekte -
dir. Bu ama muhtelif parfümöri 
madijele.ri, lüsyon, ruj, pudra ve • 
saire birinci planda 5;~hnektedir. 

Bir çok mağazalar~ bu maddelere 
kU.r lıa.d:di veya azami fiat tesbit 
edilmemi§ bulunduğundan istedik • 
leri fiat'htıra satı~ yapmakta olduk. 
ları hakk:mda bazı §İkayet1er yap1L 
mtşta-. 

Alakada.rlarco. Fia.t MüTnkabe Ko 
misyonunun parfümöri mad'oelerine 
de muayyen kar ni&beti tayin et -
mesinin lüzumlu bir §CY olacağı icl. 
dia edimektodir. Bu hususta l>iT 

tüccar Mürakabe Bürown.a müra. 
caat edeııok vaziyeti izah etmiştir. 
Komiayonun gelecek toplantıların • 
dan birinde hi-r kar haddi tayİ.n e. 
deeeği ümki edilmektedir. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA! 

En bllyiik deniz mllhattbelerlniıı 
olduğu Y«=nı IÖYlc kısaca: 

- FilJpio adaları, deyip l'eçlyoruz, 
gc.-rçeklen bu adalara bu aa ven1ir, 
~u. kadar var ki bn adaların s:ıyısı 
irili llfaklı tamam '1 bin adeddlr. 
Cotunun adı blle yokhır, ve bildiği_ 
mlz basit ha.tıralında J'eri bfle nm 
ayn işaret edilmenıi<s. hepsi topye_ 
~ rösterilmistlr, do~ruı.wıu gönnclt 
istiyen.ln dcnt& sefer haritalarını göz 
den geçirmesi lazımdır. • 

Bir kaç gündenbcri §chrimizde ıantı yapılacaktrr. 
bulunmak.ta olan Milli Müdafaa Ve k 1 d ? T ıant 1~ 1t R ktörU a"._ Yu Ua ge I• • op ıyı vnıvers e e v--

kili General Ali Rıza Artunkal, Na- ca.k, mllteakıben profesOr Şemsett.IJJ 
fıa Vekili aeneral Ali Fuad Cebe- GUnaltay, dO«Dt. Reffi Şükrü, ı.aıet>t• 

., Evvelki gece BC§iktaşta heooz den HalOk Tat.aratası. Aziz Şentorı. 
ttOY ve Maarif Vekili Haaan Ali mahiyeti anlaşı!amıyan bir aebeb Halet Fahri b!rer Mabede buluna~ 
Yücel dün Ü§amki ekspresle An • den dolayı 60 yaşlarında bir kan: lar<'lır. hotıs9.d FakUltesl Dekanı örJlef 
karaya dömnüşlcrdir. veci bıçaldanarak öldürülmüştür. Celil Sarç da eorı sözll aöyl;yece~ 

Ve'ki!ller Haydarpa§a garında Cinayetin kurbanı, Beşik.taıta r 

V 1. B '- _ı• R · · O Lu"tfı" Vitnezade mahallesinde Cami ;ya • a ı ve cııeaıye cısı r. . . nında 1 nwnaralı kır kahveaının yıl 
Kırdar, Örfi idare K~utant. 1. .- lardanberi müstecirliğini yapan 
tanbul Komutanı. Vılayet, Partı, Melımcd Çavuı adında bir ihtiyar. -
Belediye, Nafıa ve Maarif eıkanı dar. J=============.;::::;'1 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

tarafından uğurlanmııkrdır. İhliyar \aıhveci ıvvelki gece ~eç Grip, Anjin ve 
vakit ımiifterileri tamamen dağıl • B "i k' l 

Sağır, dilsiz ve 
konseri 

körlerin dıktan aonra kahvesinin önünde bir ronşz va a arına 
kaç kişi ile münakaşa C'bmi~ir. Karşı ne yapmak 

Sağır, Dilsiz ve Körler Cemiyet~ 

orke9trası tarafından dün ıaat 15 
de F.minönü Halkevindc bir kon_ 
ser verilrnivtiT. 

Flütle memleketimizde ilk defa 
olarak terti'b edilen bu solo konseri 
ikisi de i.ma olan bir karı koca 
tarafın<lan vcrilmit ve çok beğeniL 
miıtir. · 

Ba, n&17ette bıı 7 bin aded ada. 

cığm mllııa&b noktalanna saklım 
mış olan deoiu..ILduı ile kliııük mo-
torbotları düşününü~ bunlan bulup 
çıkannanm pirinç ~lmda ta~ ara. 
maktan büyük farkı olmasa cerC'k. 

Gelecek günler &arfınıla bu uzak 
ınenıll'ket sularında cereyan edecek 
deniz muharcbelı>rinlo bize büyük 

sllrı>rlzltt h:ııır ıvnb"Jeerğine biz lna 
nıyoruz, fak&ı q okuyucu sen: • 

Bir müddet sonra bu kahveye ya 
kın evlerde oturan baz:ı kimaelcr lii.zımaır? 
ihtiyar kah vecln in: 

a- Yandtım1.. lmdad .. Beni vur 
dUlar» diye fcryad etmektoe oldu • 
ğunu duymuşlardır. 

Mehmcd Ça"Yuşun bu istimda • 
dına koşan lcomsuları, zavallı ihti. 
yann kanlar içinde yerde yatmakta 
old'Uğunu görrnü~lcrdir, Kahveci • 
nin akıbetinden polis haberdar c -
dihni~, gelen memurlar tahkikata 
başlamı.şlar.dır. Fakrıt karnından de.. 
rin bir blÇak yarası ahnı, bu!unan 
Mebmod Çavuş bu esnada ifade ve. 
remcden ölmü~ii.r. 

Diğer tıaraftan cinayot tahkika -
tına el koyan Müd'deiumurni mun • 
vini de malhalli vak·aya giderek i. 
cab t>dcn tetkiklere başlamııtır. 

Dün Beş\kta~ta cinayet tahki -
1catfie meşgul olan Müddeiumumi 
Cnviıd ve Tevfik adtannda iki gen
ci vak'a ile alAkalı bu\ml.l'f, kendi. 
terini nezaret altlna almıştır. 

Hadis~ fail veya faillerinin bu • 
gün tna~n etmesi kuvvetle muh. 
temeldir. 

-2-
EvvelA evde ve yatakta. 1stır.a .. 

hat etmelidir. Ateş )'iiksek ıse 
perh.z yapmalı..1ır. sıı.t. yoğurt. 
ıhlamur, pay vesaire gibi şeyler 
J'EID'cll, içmelid:Z. Dahilen sık de 
ıhlamur lı;mek pek iyidır. Aya:ıtlafl 
ı.x:ak s~·a so~lı. l3urund ôJ& 
gomoııollu yağlardan daııılatruıı.ı.. 

dır. tıA.ç olarak kınin, aspirin. pi.. 
ramidon ve bilhassa son seneler. 
de grjp mikrl)l>larına karşı eok 
mül'SS'.r oldugu an' şılan sU!tam d 
müreö:ebatmdan ül.ttaseptll, rUb .. 
y&zı)! tab:etlerinden de gün&! bir 
ıkaç tanı! almalıdır. 

.Böylece llç elln zarfında a.tes 
~eT, ahvali umumı.ve dUızet•r. 
ondan sonra yatağı terkef.mt>k Jı\. 
ı,1mdır. Vasatı olarak a.Ut.şl ııir 
grip b!r h31la kadar istirahati 
icab eder. 

Gripler za.tllrree lle, böbrek baS. 
taııklarile iht'lft.t eder C<>k d~1tacnt 
etmt'lldir. '(tç be$ gftn zartındll 
hMtalıık iYile&nez ve ateş d<'vaJ!l 
ederse v{l.c.udda tbtllA· vapt1~• .ıın 
lasıhr. Su takdirde vaziyetin dRhll 
ehemmlvct kesbett ~i snıa ı'nrıık 
ona göre tedb;r almmalıdır 

t. z ö -

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

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

B:r yangın baılangıcı 
Dlin akşam Beyoflırrıd:ı CGmburlyet 

cadesinde 163 numara!ı Sami adında 
b'r zata ald Merkez apartımanından 
yangın çı.trnı.s ise de itfa'ye tarafın. 
dan bilyllmeden sôndtlr!llmtlştllr. 

Ce'rab isti.ren okll:rucutarunı'll 

posta pulu yollamalarını rlCJt e
derim. .ık& takdirde isfcklr:tl 1 
mukabelesiz kalır. 



Savfa 3/f 

an __..eyli 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

ar 
? • 

Japon ar neden bu ka 
çok gemi batırıyor a 

Denizde baskın nedir, ve ne 
O .?'hıuı - 1 - 1 ye İdaresinde ~mur olan H&lil Nihad olmaık ımıretile tanırdım BuırUn 

SÖYI 6ey(iy! nastlt3:°1d~? . .Ben ırelip .k.e~ ~a tanıttı, ondan~Iken genç ya.şı.nd.a hayata ö:u zaman, nasıl muvai.fıak olur? ı:ıu y etnede.n s.z lr.eçteuer.s.:r. ızki o_ !IOil.r& &Ynt iıdarenın merkerılne, !st.an.. rini yuman bu doet ioia: yttre: d-
1'1 Şau;uı Zıya Ue b.rl l~te tanıdım. Bul bul& na.ltledlnee burada da. beni unut_ derin bir sm var. ım. e 
~ı..ı.tıla hilkat.in "!ınden, beraber ya..,.1 inayarak itıt:p b~a d.Ost:.lıı#unun vera Blıade &ile kadınl.snnın yemek i.sl 
lıeı:ı b r, berıt:ber dU1l1a.üp çaııçs.:Jllar j btirh&Dla.rmı veri.MI.. İşte o &!l'&la.rda r irufo, hele börek çörek, tatlı nev'J e_ Ja..POC taarruzunun b6şlamasile dün 
haıa~rad.a hay& tıa muhteı ıt ~.af~ yanın& birkaç retıt:n~ ~!arak, onların rinde huısuıst bir ~eh&reti vardlt'' ;;;,- Y& harbinin percevesl ıclnde kl!U.k b1r 
1e çıın...._ Cecerek. devam et.sin!er dL araaında orhan Seyfi ile Yu.su! Zıya, saftrlerime çayla beraber muhteliİ - deniz mücadelesi görmeğe başladık.. 
ra.ber ~ ~.d.trler; 11>&.ı..1.a da ilt'& l>e...I Yeşilb)ye .ita.dar ııeldUer. B!M.aç seat ierle Jık:Tam edileb!lirdı ; !ak&t asıl ~ Bu mtıca.dele ilerledikçe yen.1 Japon 
böyle Keldiler. :A~~:ı. edebiyatındaı' beraber, ŞUl"a(ia.n burad.a.n, pek az ah_ ~Y'Ul'all edebiyat "şkı içinde Gtıati e muvaf!aıkİ('fi!itlerıne oahki olu,voruı&. 
nıis:au YQJ. h~etılll ~Ut etml" bir~ vaic!en, pek QOı1t edeb~atU._n bahsede_ dilen fi.kirlerdi. ve batün 0 saha.~ Bu heyecanlı haberler pek sık olarak 
tıoıırt er ~&r : Bunlar &Tl\Sında Gi>ll- rek o kaıd.ar eiiael b1r mü.saha.be ile ' lenen 8ÖZlerin n ıhayet bir mm hh1>lrini ~ etmed!k:.Qe <Bu Amerl 
klU-(1 k.arct~ler, 'I'haraııd ve ~I V'Kit pçirildi ti bu toplantmm ara. noktası bulundu: Ben bera~Pr b . dez talı ve İngilizlere ne oldu?» demekte~ 
d~ler, F-.lsc.b.er'ler, ks.rdeş 0:ma. sıra. ~ar edilm~i ~1safirlerimden biyat mecmuası. t.eels etmelk..~. B~ :~i lm:ııdim.iZI. alamıyoruz. Hakikaten en 
te ~r halde he.men her vakit b !rl.k.. rica ettm., ve b~yı:ıi!t.!.'' toplantıla; telı:r.ar tekrar evirio oevirct.k, fakat hiç ron ya,pılan otuz beş bin tonlu!!t ge_ 
ıa\'et, verenıeroe-.ı:ı de Pleri ile caıl.. hdtad.a. on be~ g!ith.ıe bir dPvaın e ltı. ir zaman tatbik mevkiine getirmek ınüer bil~ ha.va taarruzlarına dayana. 
eı-Ok.nı.a ha~t.a. lalnılerini de bir:eetıren Ne tadar 6ÜI'<Ui? Galiba ahvalin mü_ fırsatını bulamadık o zam&nda.n mamaJctadırlar. 
ban a n_oa.,trian ziltrolımabilır; or. saadesi iı::ad3T... ra bu N:ir ba.}ka~nnın ellerinde~ Bu muammanın asıl Ye ha.kik! ce. 
~~1 Ue Yu.s\lf z.yıuıın birlik çı.. Kmler ge~dı? O Mm.ana kadar yat buldu, çıkan m~ruatar az ~ vat>ıru ha.rbden soora öğreneceR'fz. 
ber :va til.emlua~•rd&n ba.şJaı ber.a,. tanıımamış a~l&rdan Hamam! 1lı.. devam etti , bugün ı-ene T!lTk matbua~ Şlmdiden fazla söylemek bak'b ti bı_ 
ı:ıa Vlkı:r7Xlü:Ja:ı . eeeneri olup olmadığı.. san, Ya.şa.r Şadi, s~eyman Ş~et ... tında yUr; ağart.an nümune1r-r var. rakıp kehıı.neUe uğraşm.a.k C:emdct i:r. 
bırı~li-..•_cı~nını. onlar Jtalemler'..ni Bu eoııw:wu pek zeXi, pek şa.ur bi~ Bunlar ne kadar devam edl"Cek, bili_ Bununla beraber tev.aU eden vak'aJar 
nı, -~ <leAillerdir; f~3~ fJcır leri_, muall.!mdi. bır ooeô.ya~ muallim. kı nemez. ha.Irkında fildl'lerimiz bir noktada toı:> 
~ ~ı b.rlejti.rdkten &0nra. bunu bana '°!lal ya~» 11s~ında ta: eb~ o zaman bilinemeyen, ke.şfed:i.l lanıyor. B&Skının, denlz harb!ndetl 
tında 1 b~a.rak htJBmıt hsı.yaUa. i.çin yazılmıt muıa:s~aı kıta.bmın cild_ yen şeylerden biri de Orh&!ı Bey~e ebemınlıyeti. ... 
111.k 01~.~~ :abıta \.es!s ed.erc-k baca_ lerıııi verdi. Talebe , çı.o yazılmış o'an Yusuf Ziyanın bır m!.zah muharriri llaııa ~. w eserden ben ıw:ıdı ı:ı~sab~ pe.1c. laeakl&rı ve «Ak.baba~ yı te&is edece:: Baskın nedir? 
lll1..ıııg~ tı.a&ıl.. celd.11_er?... Gecmi.cı za.. miistefıd oldwn, muharrırı~ müıtal0a_ eri idi. SairLltlerınden h iç'bx ziyan Ba.akı.nm lüğat ma.nıısı. hepimlZQe 
!.uıda birhı.cıe idi, ıncsa.nın ha.ya_ ları.ndan bir taJtımJD.& 1.ştırak ebne~ ı~an. a..kısint1, o zeminde edebiya znaIQımdur. D!.lşmam ünıid ~tmedit! bir 
kitUiÇe filCılı.lş samanın zinciri uzanıpı melltle beraber _"Pek eoğunu Sille~an1 .a bed:a.lar vermekte devam ederek Y'e"de, ümid etmed;ği br yerinden vlll" 
l.eab!t onun DWılıte!if me.."iıslele!'ini Şe\ı.ketJn tetacllc.i Te vukufu lehıne1 ou ilci san'a.t.karııı yazı aleminde en mak... Kara harblcrlnde, şlmd "ye ka_ 
Claılha ~ebilınet, epeTC1! !11!' oh.~r. kaydolunacak kıymette buldum. O za_ •.or bir &aha ola.n m izah ıı:eın'.ninde d.a.r, baskın yalnız sevkelceyş ve ha _ 
İ!l, ben P.tl\v!A Ha:-.oln !Ik devrrlf'ı.llde mandan.beri kendısini tekrar görmek .ı :ç seodeloemeden, h iç yıpranmadan reıltAt bufruıswda. kullanılıyordu. Deuiz 
r- "ieçılkd.e ~ 'b:r ra~ubetten ron_ ınUyesser olmadı, bılm_?.m_ ki, MlfL ~u..1 • ıllarca yol ala.b ilmiş olmalanna ben hanbl.erinde ise ıcad edilen yeni si_ 
lllış l.cUın ~ ıllü1Ya ltôş.Pme gelip sığ1n_ all..imlikte devam ~lt .gını .öğ:rend g ı ıı b!.r mu'cize hükmünde 'bakıyorum. Bu_ l~hlar da baskın tesiri hasıl etmişt:r. 
bit öınrıı.' boş deneb 'lecek y3pyalnız bu :z:at yı!J.a.rın rıeti;d_ği mıhnetıe; .8 - 2'iin de onlar da.ha ciddl b '.r sahada Bunun eski ve yeni ta.r'.blerde b rc:dt 

:Brbouı: sU:rüıı:lDY P g'.dryor:hım . ra.aında lurpaJa.naı·~~ esıkı neş esıni ıÇınaraltı.. mecmuasını çıkarıyorlar. m.laall vardır: Çın.Fransız mUstl!mle_ 
ıttln:va Han.hı BııgfinUn korkunç muhafaza etmiş m d:r? Bunu henU7. görmek fırsatın ı bulama_ -
bttyn.. h.arbinı dUşününc"} o badireye Gelenlerin ara&J.Ilda tanıdığım . • .ıı•v_ 1ım, fa.ka t esk i sohbet:er'miz:. dıı..ı• ke harbinde ufak bir Fransız torp·do. 

"1ıt &'"-•·- h ttü d _... su, torpil siltı.h.ı vasıta.!lle, kocaman bir 
ltıet ıa~ ..... ı vernır.kte ter--ddüd e•_ dlt!m dootJan da t.ı a r e ~. nım: " erek nasıl olma~ lflzım g 'l""•ıo.ın: ,...._ ı~ ~ .,...._,.,., tin d ' "'''P v.o.u gem~<;lni ba.hnn~tı. Ru.s _ J~n 
"Jtl~nı ··· Memlclı:t tte hayat henüz F'u&d Köprülü. Onunla ....,,... wf un a ~~ ı:wnin edel>1Jmeıı:t~r. de pek uııak de_ ~ bir ~1 tnuh.afaza ed!yo:· 0ıma'ıydı uzun ar!kadaşlı.kta bulunmuştum. uzun gılım. cı 905) ha.rbinde Ja.pon to~ldobotlan 
~tı lrt1n bnna ~:t im ırı<\!ı ·mı ta,lti:tı khtplcleriDin aa.yes.nde gizlenen götıle_ YeşilköY toplant;ılerındıı. .şimdi ııöz RUıSlara b!l.Skın yapımışlardı . Bt}yük 
~ ~~ençJerden t>irkıı.c ki,inln ziyare_ rinde cmıtııarı kaynaşan ,;· ka ateşin. Jerimi yum.arak.. 0 zama~ın bu iki Rarbde denizaltılar. son harbde de 
~ b;~"ri ha.ber:ni aldım. Anlııı-:ı_ den ara&ra ltıtııcım • ar fıf'krrarak: kL•ı::ı. genç şairini tekrar görmeje çalışı:yo rni.knatısı; maynler hPp baskın te.oıiri 
lt:.ıyeıı lli l17.l~t hayatında te~ ~tmek cümlelerle müaa~beye ilı:anşır v.e üç rum: . .. - hasıl etmlşleroi. 
'1ıı~an ~ t-e.na uzaktan b 'r lnc~zab beş kellme ile 9CIYien:nıen .Ya ıcmal . İkisı d~ az ooy~erıe:. daha. g;yade Baskın ne zaman muvaffak 
ııe <l~eıı~ıer olacaictı. Eunlarm önü.. eder, y~ud. onlara bır yenı çığır ~- d>nlerlerdı, . beğend1klerı 'l>ir kcınape olur? 
~~ • uza.t.tan defi!, yakından bir CJU"(lı. }ta.k.kı Tank. Onu. da pek. eSkı vıı.rdı ki pıyanonun arkasında id ;, be_ 

llıı 'il: P.alil N ·h.ad.. . • den tanır ve pe-.ıc kuvvetle. ~verd ~- men her va.kit yanyana ora.ya oturur~ Fa.kat ba.skının yapı'.ması değll , mu.. 
~ eı~~ta<.ına fıtret uhib' ~a!rJ ve EdMmID. zaT&fe tine, sohbetını;ı ha.A. l~r ve.. adeta . s.inerle<di .. ?rhan Seyr1_ va.fak. olması matlübdur. Harb de za 
nı 8~...,'Qe vuınarıa. yaratılmış 1naa_ vetine, ırtanDllll l'ervetlne maftun nın gözlilıklerı altında gozlerin·n iç'a_ fe:r için y9.pıl.nı:ıyor ruu? Şu halde eli
~ ~Urıdan ba~l ı:varak tanırdım. idim. o anca.k ;,ki üç kere gelebld!,de UYUYan ve UYM&cak zamanın fır_ mıi'ııde, harb:n bu· Ye>klan ka:>.an.~ 
lerl?ı,,ı lr • Karader z ~ sehir_ daha. sık relen CelAJ S<ıhir zavallısıydı c;atını bcltliyen fik!rle>r vardır diye a.n_ ıçın iki tutamak nulunuyor: B :r tanesi 
lı~e·ı~ lnhur ldareı'nln biT tA>W~ Onu genç yaşındanberl . tA ~ervet1_ LMılryordu; durgun ve dü,~ce 'c;in<ie b&.9km yapm.a.k, diğeri de baskını za. 
~:ı: ber11ber dolaşırken sa.nuruna fiinuıı> de'n'eSlndea b2.$hynra!k. sevmek görünürdü. Yusuf z·y&yn gel;nce o da fere ulaştımıa.Jt. Nete!ün ne Cin -
~ın~llll. OradA DUymımmıum;_ t:a.iı:rlir etmek, inoe 1$! ;rl!'rine meftun ,p..,.,.,m, 4 "!\ ıfel P'ransw mtistt>mleke harbinin to:rpili, 

.. '-"..._~__.,.........., ~ne Bil.yUk Harbin deıılzalt.ı, ve ne de 

'"'··~ 

ıOOD ha.rbl.n. m 'knat=.sli mayru, a id ol .. 1 ta hemen baskını ya.pıa11 s!!&Jun mah\. 
aultlan m~ek_;tıere za!er temin e. re-tini anlamış ve mukab i! tedbir nl 
deınem!şleroır. Çünkü mukabil tara! CDevamı 4/1 del -

("Son Posta,,nın bulmacası : 5 -
Soldan sata: 
1 - Güler ve 

güzel yllil.lü (5), l 
Işılı: C3>. 

2 -- .b.mir ve 
civarında merd 2 
bir Tttrk t.cı.lkl 
(3), Eslrler <5>. 3 

3 - Tatlı değ1 

(3). 4 
4 - Bir vahşi 

ha:vvan yuvası S 
(2), Muhtcllf ser. 
zevatlardan yapı_ 

6 lan bir yemek C5>. 
5 - Tatlı bir 

rüzg~ (5), Arka... 7 
daş <2>. 

6 - Başına bir 8 
ıı:I>' i!Ave edersek 
eşyay.ıı renk veren 9 
bir madde olur 
l3'. Bır den•Zl O 
nıahlOku (5). 
,7 - Hanın asrı11 
ismi <4>. 

8 - B !r gıda 
mAdesi <2> , Hay)2 

1 2 3 4 5 6 
j 

1 8 

ret nidası ( 2 ) . --·=====~!::;!~~~~==='==:::::!b::d' 
9 - Talilili (5) , Ab!de m . 
10 - Bir ha\YVan (2), ttye, mtı.ınea... 

sil (3). 

11 - Bir nevi t:ıtlı au bahtı <S> , 
Ateşin yandığı yer (4), 
ıa - Şen, hoş C3), Kahr.amAn bir 

ş:m.al mmeti (3). 

Yukandan aşa.iı1a.: 

1 - Bir koyun cinsi (7), Ay başl&... 

rında vürudu beklenen şey (4). 

2 - Fransızca alfabesinde bir har 
fin o'rnnuşu (2). Blr musiki aleti (3): 
Mübarek C5). 

3 - Cem edaıtı <3l , E>ki zaman b:r 
deniz na'kil vasıtası (3). Hasret ve t~ 
es.sl\r nidası (2). -

8 - Mar.azi bir .s;~!nlik <:n, Baş·na 

bir a:t lrors.a-k y!ln lm.a liae mah..'i\IS 
şey olur (2), Bir erkelt ismi (4). 

9 - Tersten okursam?: san':ıt anla~ 
mma gelir (2), Parça, sol:u!< b :r hay,.. 
van (5), 

10 - Başına blr «h• kon ·~s1 bir 
rakam olur (2). Uyumakla al~kalı bır 
şey (5). 

~j..ıd. .. .. .., •• 
da \,l l tdwiidi Cuma ve Cumartesi günleri Lıb~ 

~ 

bulundu~u Pcnang' e ve BiTmanyada V iktorya Sovye1 hf!va kuvve+l er i 6/12 t:t::kl _ ahında 



üç cün dört gece icln bu: İranlı Ue b1r r·· .. ·5:: .. ;;:;;:;~··::;:b~···;;;;;;;:;;;··3···· ....................................................................................... l 
Erm.en.11e kira.ya verm.ştı.tn. s 

$eker Ba.~&mı eon,bahara ıtesıı.~füf f K •• •• / i 
~tm 't~ı. Befiktaş bayram yeri her sene : •• • • = 
<Emlaati Milliye> İdaresince ba:vnun E ! 
günleri iç.in kiraya v;)r1l.rdl. Yazıha. ; 
near.e bir Ermeni U bir İ;a.olı geldı: ~ : 

- Ata. sen bu lş başa!ab: irsen.. ~ : 
Beş'ıltW l>ayrRm yerini b z, bu Şeker E : 
Bayramı ıcln k ra!ak'.!1 go1-cı:m... ! mıanş için yaptıklarım 

- Kiral•y:ıymı?. K:ı~ tutarsımz?. ! Nakleden: Muazzez T::ıhsin Berkand 1 
_ 

131 
_ - B z.m lafım1zla. ı~ olar?. BıJ 'o~ i : 

tanı ~hı BlAn111n uturunda ha!'ab yüz lira.ya tutarı!c, İ Ne yape.lım oğlı;.m, 15evd1ğ'n kız ma_'olunım, paramı santimine kadar he_ - İşte Münır n.eydand:ı.. Ü· :".ne; 
<Blanşl a. bütün .İfıl.anbul md:l:un et.tl. &~ sa.vu.rdu. Kül!erı bıle ul. Meselede <Blfl.nş) vardı. Herhalde .aıe.sef bir .ku.5 iıİ)i elinden uçtu, ciC ıı.a.b eder;m. zı oktu. : 

o1mııştu. O ne ~:ıılı. cilveli, işV'lll b!r mıwlı, bır ırWı ŞJ.,şhaue uı·ako!uuda ora.yı kiralsm!i.k ıa.zımdı. oun.ltil p'1ra !ti ve artık gerıye döanıNıine de im.kO.nl - Boş vıtdler ve sözler bunlar.. _ o.a~ını b im·yomm. ş ı:r.d detıl 
tıı.c.ıreı facıre :.d~l. Haltkile sa.n'atı_ keıldtsıne tesadüf ett.ı:m.: 18.zı.mıdı. . (Yok. . . . Halbuki ben senın saadetini hazırla_ >'iY e Jırablara ,ir~ emem; bel':ı n'_tıi 
nın \ ı ı ehli ıdt de son ç kml.f•ı amma, - A.Pi·k ağa?. , _ YaTm gelin'zl. dedim Ertesı aün ~ ömer Gelgeç derın bir hüzünle tıe..şı_ m~ıı:a çalı.şıyarum, r değıl, üç dört oglun olur. He~ııaı ~ 
plr çıkın~ı. Bıllll\asa bntoıar ıe:n - .He. muteaddid senedler ba:ıırlı:raraık glı!R :m salladı. . . - Saadet mi? Bundan sonra ben ın !enç ya r.a e •lıı. 111 • s 11 , s.:>iıra1sıı1 
hu.ME! mu.all!ın tutarak gi,l.i'tc l"e b s. - trı.ç Oaber? •. Bu aıe kf!PMellk 110t. \ Em.lAk:i MilliYed~n uh.tEıtIIÖ) alınış gıbl : - Z~vallı Nevır~c~ğim! . ıçln bu kelım-enın mau~sı kal:ın.:ımış.ı;. p şman olursun ve ko~ncaman aey 
teıer· talm eder, purüzstiz ba· lisanla -~ Alsı.y edeornm?. onlara bayram yerini kiraya verd m. 1 -. Oglum, otuz ıki yaşında b ı· genç - . O halde ~mdllık buna rahatlıKlgeç ailes'n n nam ve nışanes~ .ka.Jıı1a; 
kanto söylerdi: - BI~ 11Mım nerededlr?. Altı y!l:z lirayı da PE.lln aldım. O da 100t.ttinl1n smuna lt8.clıu· bl!' hatıraya ?e süki\net diyel nı. yaca~ı düşün~rek vicdan azabı ı;e1 

Söyletme ~ni!. DeTdiın bü,vtıktür: - J1;1 n n ltô~Unded.r. !:>en bilmeQI'_ Bll.ntla iki ıece d~a.nmadı, !ak.at ~u !!>8.dık ıkalam.a.z. Böyle devam · eder.se, - Yani m.:ı.ddi rahatlık ve stlıkünet keroin. ı 
B:ıJ'a.'ım bana.: Bir ıı:oea yüktür!. mn !>~rotta oWuıtunuı. defa y.alnız <ral..::ı) ne kalmadı. ib!raz evvel hare.re le b&hsettiitin n:ı:;_ d:n1 ~ ,ı;tyorının 1lZ de~ll mi. anne?! _ Gene va.züedcn babsediyoaunuıl 
Blb.ş İstanbuldll (Perazı ve tnıaa_ - Ya .. B«u't;.ı. mı?, S~n etr.atında Kalmadı amma çeıfayda~ .. .tranlı ile irenı yaJ)ftm&.!Sın. · '1Çtin~m kalb _rahat~ığmın beııım iç ıı Va.~fe nedir ve ııcreded:rı Bunı: k'nıl 

Lnden sonra bUyük b.r rağbet ııördU. çok doJ.a.şmı'Jtı.n da?. Hava a!dın P- Eıımen! ımüteadrt.d çadırlar alarak bay_ ! - Ben vazifeden bahs"derkım tek:l~.b.I olmadıgını b llyo•·sunuz. On beş bilir! Gelgeç a:ıeııi, büyük ba.!Jala c•ı>I 
o:ldadeleri arıı.aında Ka:rsel'i.U ~' ltı:w. ?. ram yerine gıtmı~e-r. Bir de ne gör_ irar evlenmegt aklım~ gct m1e:ın-ştım1gün iç!n~e tıfodan tı.en karım her za_ kıı.lan bir iS4l\den başka nedir? 1 
P~e b';r Mehıned Bey vardı. Uzun - Sen dolaşma.dın?. Sen ne aldınr. ıtınler. Onlardan evvel de çadır ku. :anne. Nevirec!ğ!mın hatuası b~n<l" bu man ben:m yanıındadır .. Ha.l böyle lken - Manasız ı.özıer söyleme! ı 
b<x:Ylıı, yanında t.aeıdı!'ı ~ fıno kö_ A.tboırQ>i.y.oll?, Hayat ben hava. aldım. rt.ıılar var. Acem kı7ın'.lı': lltadar canlı !.k:en ba ka b!r kızla na. ba~a yenkfen cv,e:ımAğı nasıl tavsiye ö; b! k d t.ma "' h 

Çtmtilm bu orostuıxıila.rın yolunu bH . ? sıl birl~!rJm? ediyorsum.rı, anlamıyorum. - en r ıı ını unu m!I • rl 
peğ1le <ua~t.) iddiasında. bu.unan - - Me:ıe babın?. Sız utanmazsunz.. Q .. ziye Hanımın 0~,erin'n !'· tı\'"a _ Bunu ben aram~dım. .karşıma t.muıını her zaman ya~tmak ta b .. 1 Mehmed Beyi BlAnş bıı a;rda kuma o_ meamumt. Sen lı:ırk sene bunların j Ne gelt)p tlşU!>foÜ!lüa bural':ı.?. Hayd. lrından ağır aiır y;ş~r a.İuna i~ b8.{l- cıktı. Bu fırsa.tı kaçırmak doıtru ola_ ~·.ar.ıfe değil m:dir? Ben Nüveyr ~ • s111 
turtuYermiQtl. iı;inde31.n de na,,ıı fak.ı. bast.ın?. 8lr de yallah. Afal sah!.bleri •elmlş'.4. Kalkı_ ı, 11 ışt - maz. dık kal11ca~ıma yemin etm·şt!m. Lı.m l 

Evveli. Şeh1ıadeb~dt.ld ev utıldı. elı~e ~alını alı:ru;6ın: Mahmud Bai_ n..ızı. i· 1.:_ 1
• . _ Ntivm-enın yerıne b'r baŞ!ta ka_ ~0.mun !!Onuna kader onun yanımdak!l 

Bl.Apfla arabalarda ge1fJereo:t sıwfed ı_ mm? dl.ıye gezeon~?. İnç Mahmud - K!m kalkacak?. il , Z.avıall_ı yavr~. Sana ~keııce ~- dın ha! mevıkilni muha!a.r.a etıneğe mechurcml 
di. A.rkaaıı:ırlll.n Bebekteki yalı mi!P. Saim?. X:umkaPıda.;:ı balıkçı hen$ - Men kalkca#ım?. S.z kalkacak.. :d yorum. kUlle~ekte olıı.n hatıralall., _ H "" t kli! dl ')na ad olan haklıın bil' bask11~1rıııl 

d k .... inı yeniden e_şeJ·yorwn Ah btm ok ayır ~'-<bum. ~na e f -
........ ...., ... konuldu. B'J nara da Blı\nşla Uampanıom sen 00 urn.a.€Mır, smt7.!. Sonmıunuz' • . ' · . len kl21l'ıı.~ız henü" onun ye"İ!lİ ıı. 1a<'1lı· ·ıeremrm. 
,,.,......,,~ ,. • . , . •talıBlz bir ka1iınınışıın. C:ğer:parem1 · . u . • • · • •• • • ...fi 
Beyoothında bir ap rlıman tutularat A,p.tin de<llii doknı idı. Ben de - Hey.,. OöeünU &C. biz Eın·5.kı :kel\di sQzlerlınlc üzüyorum hl.lll3. ~·o ıvazıyf!tte delildir. Ş-rıı:dıl1c onunla sa~ İht.yar kadın mahzun mahzun 5~j 
111.20 filnde heba ed!!di. Sonra ııra < B'~> ın kıvrıl!<, ~ıınz:ıak ~Pklerioe Mıll~e<len kiraladık:. ı•ruım. Fa.kıat ne yapayım y~rabbi, eJ:~ ~e nikAhlanacak v~ bu SAyede Gel_ ;.trn.sedl. i 
~seridt?k\ mılA.ke geldi. Bl~ın a. uıtu~~; anım arkasıno&n bır hsyl - BıZ de EmllLlct Mili yenin vekili den bııŞka. blr şey gP!m'yo·· k'... Ne i!!Ç flile11!ni y~kılmaktan lrurt.ar.ac.ak, - Sana acı.yorum Evladm1. H:ıkklU! 
ıte.Şi aı;lklle göaU kararan zavallı Meh.. dönmüılt.ilım.. Mahmud Saim cand.a.n kirl\lamıilz. tarafa ba'kı<;.a.m. kara 1ıık. i\m dcıi7Jı·~ ı ev m'5e sah.b o!a..:almn. var. Fa.kat ölü!eıe karşı olan bo ~!~ 
---' Bey buradan blr vekfile'ruune Neler ~ım onun için?. Bir Burada pa.la.vra sl>kmez cıra .Apanrım j o:-' be 1 öm . k: tt· - onun beolnıle blr çatı altında runızdan evvel ::;ıı.;i olan!ara karş va1 
~ . • ._e n e:, sana ı.ş ene e ı_ t 51 · b en 
yollı,ya.~ Itayserideki btUUn emlak nl a'kra~azıın ka..rtvızltini takl'd edffl't'lı: po sı, çalan ~ula~ınıaın d.bine korgu_ ~ğimi b1ldiğlm haıde ıckraı- ed yorum ·~9m.ası. h.a~a ıma girme c~ e z !elerlmlzi yapmağa ll!ecbunız. MaA-f 
UCU! pahalı &attırdı. Bu ateŞ3 kıı.r mı çarşıd11. bir lı:uYumeuduı <dlltttn Yal') e~u; anlarııınız el!lemın :malını a. iBu teklifi.mi kabul et .ilk za.maruarda "~ _Böyle bl!' şeyi ys.prnağa. cesgrf't m.afüı ien mademk1 ölon!~en bahae..: 
dayanu?, BIAnş bu?. Nihayet. .. para& div~ bir pırlaot.3 <taçı, bx pırlanta paJll'l&k nedir?. !bel.ki üııUI!ir.ain ama ~nmdan mes'ud '>de.rn.ıymum. . . ,\,yorsun, o h.11.lde b'l.ball ve l>'i.cyı.i;; bll~ 
kalm&Ymca bir ıseoo B~inş on.a 4'apıyı <eerdan.lı.U alarailt dolru CJl!mnlyıtj - Aklını oynatmışsın seı1. Sakln ra. Eclaca4ıruı eminim. Senin g·b! hay~tını - Namwı!~ hır ~san vaz•!es.nt ya;p_ ban da 52.i d ğillerdiı·, onlara karşı dı 
göııtertvıermi.e: Sandıtına> rehin etmiş, o parayı iki dırlan ftlln ~vım deme. i<Jebdebe ve lüks içinde geç:mı!ş olan 'l1ll!< "r~re,rn uu u~. , atj la borçların vardır. 

s&t\tt.e Blln4tn pef;!nde heba etmemiş - Mene ne yapac&tııın?. =bir nA ... ~ llA be" ı;ra 8.'ilıklıı yaş·'Ytl . - .~a::r·: .Namu:ı, . B.r k ın btend_ - Ne gıbi? J 
- Ol .. senden tııJttım. Başmı. atrı_ . ., . - ı ...._ .. uı.ı ., - ... ı!ll o .... umı ""'" '" '"""'" • ,,. onu e _ 

:ror. Arta ilt!. de-nU.ş, işın içı[)den m1Ydm · · ~Sa.na. olr ıey ya.pm.y~ am_ ;mac. Buna mecbur olursa, ne ksd~r ht ~ecetlne cmtn o1.mak' - StilAJ.elerlni ortadan lte ldırnı"J 
ç!lan.ış. Kuyııımeu K.ar~t beni hitrmetle m.a, ca<hrmı da a!fw.rmıyacagım. 5ciddi ve ça.hşkan oJurş:ı o'sun. :ztıreb _ Nedı!:-ı b<>db .. h• 'l'S""? 6 ,.n tt'!rb'- mak, san!l bıra.k.lklan mıra~ israf et 

Zavallı Mehmed Bey, e:ı aonra 1s. t.a.Tt11lamış: - Ne mene açtırmıyas.ın?. tçnker, mahnım'ye~inı hr.J· an dalın <:O'k "el• b'r- adtımsın. Sıına <ıt"rvet ve ref&h Ukten sonra ş'.mdi e1inde son kal1 
~a.nbuld ~ k Jçl ! kö ti . - He .. siz :Rııhrl B"ydm ge'"Q·su - Acem baba. GAI'ba aeni dolan.. inrtan bir .şiddetle hlssedt-r. hrrçın ~et ren bir kadına hürm t !'tm_.ı~· baba ocağını har .... c me211.d anttıım•·ı 
bıle sa~~ =~bur 0~ ~. P nı nuz?. Asiıı .üıbabırndıı·. dı~a.r. Görel-m ı.;u &eııedi bak.ahm. ~'tıa~nç. sev'msiz oıur. ,nA. llM.l'Sı n~lket go<1ttermeı;ini b!lirl';n, ın.aJc .. Bir saniy~ ııözlerlnı kıı.p:l. o!l-, 

Dem şt.i. CK.ar'viııi•) i vererek. taçla Acşm .tı~nden a1dtiı senedi ç.:klU"JJUŞ. :. Bu sörlerlmle seni oa'ı•m.a.kta11 var _ Benim vanı.Dıd'\ yecı.avacak. 1' •ı ıan dilşUn, onlara sor bakalım, öıınt.t.41 Al>i.lt ata namında b:.r ya.gına ıt.U<:carı k t R-ı illü ır. b ı ,_ -• b l"'k K it da <B!inş) m Aşıkla ındandı. B'lmşın gerdanlığı almlli ve o ıece ı, ı;aa ..._,. i şmeae :ış am1 .... r. ~geçirlyonım zann .... me; ~ ~: eş e ,,. .. yr nm tıerıeffils e'l:.'~ı hıvayı ten"r blr kadının hatırasını ~1111:-"~ z1 edJ! 
gtt!ii bütün tiYatrolardA PelJlnden BIA.n la ~s <rakı> 1çınştm. - Ne &i11t1pslinl1z". :b@&n sağ iken senl de Münın d<> ı:a. fl'ıoı ed~. ormn do1'1dt~ı yerl~rdf>:m.ek oıi yoksa OelgeQ aılesını mn.d j 
dol~ .Aı>lk ata: o lkadar... - Ben tilr~ce okumak yannak b'l_ ; ışmap, hıwatınızı bzaıım~ğı mf:c. ı1ol.ı!"'8cak. 0,., 1ın dokımdt•jhı e~ayı ve manevi UlAst:ı.n kurtarmak m d&; 

'{jç gün mrfında taçla gerdanlık g!t._ 'lle'Z mis!n?. !bur etseydi, buna mani O,~asaych! 1<>~lmAlC'Rk b'r hdtn! ha. mukaddes bir bOrQt\I!'. ! 
- Bu akşam B'.Anş hanım bı.ında me~noe caflt <Karabet) efendinin ba_ - 13ilmMm?, :F~ bugılin mulesef vakıt biraz _ Oğlum bugün ddllse yarın ev_ Bu 9Ö1Jeıi sö;•lerken Şaziye h n·~ 

oynuor?. şına yrkı~: - Aaka.da.şın da blhnez mi?. :ıeomiştir. l>ulacdın ie elli aıım1? l.ra. lenece:tsln. İnan bana. k,ıtrısını kıı.y_ ayda kalkmıştı. Uzun boyu d mdl ı 
D!:ye bilet g-.şesıne ~kulur, sahneye _ K.aYUY .. bunda galiba bir şeytan_ - Bılmez. pık bir ~W:luktan b~~ıı b r şey betmiş olan b=.r erkek ancaık ba$3. bJ' do~u,, yüzü öfke ve h"l' canl'j 

en mın locayı alırdı, Blı\nş sabneye I* w.r! Aman A.Il&hım. P.an.lar gitti - Bu sened değil ayol. :oıe..maz. ç :llkü btmun ıcın hRZlrlıklt kadınla teselli l>ulabllir. sararmıştı. Bu nal.le ihtiyar kad 'l g~s 
nim üryan çılaır, beyaz vtıeudu, narin galiba di:ve Bahri Bwe t.oşmuetu. - Ne menool?. :det1ls!n. Yaınıld1~ınu, fena dUışttnd'lL Sen· evlenme"'e ~ur eden bat;Ska zel ve korkunctu. 01'.\ya kar ı~ındllj 
endamı'le ortaJığı tasar kavuru?'Clu. " :ıı.;;....ıı faı:zet.9elt en renl4 b r iht.l.malle, ' • .. ta h'•~b d ormu• 

Bahri Bey &demi malfunat beyan - Kaıınca duasını yamnşlaı:,, &lt.ına :!).....,... i, 0 V isi br ~eb daha var: Ylizkrce senelik ""ocl\51 varmlŞ om "" e Y ! 
Zavallı ~lk aka a.~ı bir :karıe etmiş ~ bit.tabi mer:kese ve adJi..veye pul yapıııtırm1şlar. :kar.a.ncuı yüz l uı.yı e,-am .' "'i ~h-# Gelgeç ailesinin orta.dan kalkmama.sı ~lbf söz!L'1de devam ediyordu: 1 

açar; • ? ·cı!rt.ıktan 1510nra bu ııara sem ., r .... 1A t· B"••ük ır.1 f b' ""Cuiv. int.llc.al ederek 0 Uç saııtllk Crakı) !cey_ - ... ;ta ta Be oenl tanım.az mı iç.in dünya.ya bir erttElk ev .. d ge ırme - LV • o., umuz zaVl r "" : 
- He, kantocu derlerse ~ eu kan t:ni Ot ay tevkifhanede kalmak sure_ - Bu bir işe yarar?. Bu akı;ıım au_ 2 ;.ıı~ ~· n da par.anın ht~bi; ~e mecbursun. tur. Sevdlc: karısını kııybottikten son;ı 

Allah ıQıll bı.r ta.ned r?. Kaç para ~r tile JÜZ<le beş bin faWe ödemiştim. Ya koyarsın, ftstUne \lir limon .sıkar_ e:~y~n =.:rı.n Bir lirayı, beş li. - Tuh.af sijylijyorsunuz anne. yara ar~k vıı~a.k. mika.dele :un~·I 
Peruz, kaç para. eder bilmem ne?. stn. Oere avıızdıı durur. Sabahleyin : bl k ~ b kUTU ibl sar.re_ erkek çoeuğum olmazsa! kııvvetınl kendınde bula?'ııor. !{Uç 
Hent?. Abuş?. Onlara gi.decettne gel (0 lllAhller iLi •~ iereden derya. >frn niyetine ortaıtınıa beraber ieersin 1:~~n r unıı1' eş 'il i _ Bmu ta.savvur etmek bile .istemi. oıtıumuzun ne kız çocugu var. ) 

....;;. .., ed · ''-1 f'l bllm~z lf'r .. ) . '""' ~• ) ere B1An.şı 6 ,:,r?. ,,aruı ersın ... knr_ ata?. c Dıınd.an soıımı. bö1le ya:pm.a.m, hasie yorum. (Arkaa var 
... ~~~~~~~Y~~~d-~~-N~o-f'l~h_e~y_k_e_ıı~o~~~~~?-·~~-~~~e~=~~l~::ş:ın~~~~~~a~i-a:~~i~~~~<~ne~~~~~~~~~~ \ ~~~~~·~·~~···~··••••••••••••·~~······~•••••••••·····~···~·••••••••••~••••••••••••• 

'-···· ............... -- dl 1 



SON POST~ 

BikA7e 

Su· veren dede 
Yazan : ismet Hu.füsi 

t:im o, deyiooe; ince seainle yemetinıi 
ııetildıın, dersin. Kapı acıtınca ıçtı1 
ben gırerm. Sen dışarıda kaıırsın ... 
diYe tembih et.tim. 

F'a.dlıne ~l'Yl ~ 
- Kim o? 
Fadimeyi dur!J&ünı. Cev•b verdi. De_ 

denin 800!' neş'el~: 
- Tazıe ba.kıre. gel seninl~ he:nbt:ım 

ol.alım. b 
K&pı açılır açılmaz, tepsi elimde 

içeri daldım: 

- Dede, de.diın. tıakire bulamadık. 

Yar\fM insallah, bu~i.inluk yen1eğ ni 
ben B"etirdbn. 

Gö'zler, b Lcyıt;nıü:ş:.i: 
- Benim. kulübeme bir erkişi ne 

ceearet!e girer? 
- Affedin dede dl'lldi. bı.ballat be 

- Otuz sene evvel burada su veren ~ rfin Mbah ta, :ne dl! a.qam da, r.r kı. Gene derentiı .uıvn &kmaa ol_' nim değil, köY!ı!i öyle ınUnasib ıönııL 
dede.ı:ıın kUJllbesı vardı. ytmdt ı<ırıdmmedllt. du. İhlY&rlar kahvede Wı>laı:ııdlar. :Bir ler, bele şu yemeğini alın. 

- Nam.aı:ında, nlyazın<IA cennetlik Gece vaıkit. nt.aıY• dotTU idi. Bir « Daireyle YEmEıit. gön4ermek&.en ~ Bellı ki karnı da aç:ı, tepsiyi elim_ 
bır lıt..yar mıydı ban. ne tö11ellm; derenlD st11'1 amlD:ıtmlg çal'e yak. Ben bir.az Y&lil bilirim. Bana den aldı. Tepsiyi tutan ellerim aerbest 

ltı.t..yar ık.oylü güldıl: mı? Beıodm tarata oJ.nı&yanlıırdan b r kıöyd& ne b.dar ba.iile varsa llepsin.Q lca!.mı.ştı. Tabancayı gördü: 
- Ne cennetl.g. t>~im ... Nenin Dl6l kaçı gördtin mü başımıaa pleni, diye ıilll11Ill uta.k. birer ki.tıda ~- - O ne o? 

kniş b~ d-e geç ötfeildlk. ban& ~- Ih.tlyarlar topınndı. Killilıhıma koydula.r, mutı.tar bir .ı.an~ Dact'adıın göğsüne: 
:Anlat.aoaktı. Ben de dınl€mııık aT"ZU.. Uep tıtrWtte ~nln k:ulU>eısine citti_ cak.~L Okuctımı. Fa.d-~. benim allı:OOm. - .Kıpırdanma, detj_1m., p&tlatmm. 

'1.UıdaY<irm. Yapra.'..d'anndıan ay aydm_ ler. Dedıe lcaPIYl l!lıCD'flm'l.f •• ~· O atııd& kan beynime çık.tıı. Olmaı; Vurdum ~e~ karnına yae yuvar_ 
118ı 6f.:z;ülen bir &ôiüd(Zn allına otur_ .ltal'DllD1 aç bıraktınız, ben de su iç._ dedlm; bıenım SÖ'Lltim dedeye filAn ye_ landıı. Çullandım, jyiden Jyi;ye ellerini. 
Chıın. Y'Qrulll, demıe. bir bakire ellııde bir tep_ mele. götüremez, varsın köy ~ulc ayülannı bağlıadım. Kutak verd'm. 

- Sen de otur amca. dedlm.. ayut:a. ai y~ gömrermezsen.z bu k.ö~....: t.an kurl.lı6un.. Şöyle dedıler, bö;fle de. gtmıbUr gilinbür su ses[ iCl'.yordıı.. Ku.. 
b.llna. Dcm~k su ve.ren dedenin k.utü. suı.vun dandaM ..ıı:maz. Akan su ~e- diler, ça11pı.la.cağun,ı .Oyladılıer. OQya li.lbenı11 alt döşemesinden bir tahta 
~ bw·ada.ydı. 1 n.ıı ılt.lıhl:>eıBi aJtında u;boluverıyo.r, kandırdılar. Ra:kl·lmtte k.anmemıçtun söktWn. Tawı.nıd~ Ienerl indirıp bak_ 

<Evet na.h, şıı azıcı.k ileroe... Ben ~ beri yana dam.:..a. sızını.yor_ ha, onlar beni kandırmaya çai~lllken 1 tım. Bir de ne göreyım. S-a biiyüıkçe 
o tın:hte otıu.z beş yaş;mda var. yok_ mut- .. • ben de ka!e.mıdan ~!r ,.eyler taaarla_ dıel~.n yer alt.ı.n.a asıyor. Bir yanda 
tıunı. Köy{ln ilerisindeki çaı-d.a.klı kah.) O ll'ece de öıJle recti. KoY suıruıı, er. mıştım. da deliğin ®apağı olduğu belli bir taş. 
vn var ya ... işte onu tut;:ırchm. Günün ~ai gUn dl.iışündtiler. Uı.şmdda:, . sarı Akşam ezanı zama.nı Fadimeme en Meğer orada Cenev.zlerdeın k.aim6 
btl-1.nde ye- il ~li. yıe.:!1 sımkll b'r O.<mangllin ııwm~ ellne bir teı;ısı ye_ yenı oovabın.ı giydirdiler, eline de tep_ b:X 8ll yolu varnuş. Kör oL&sıca hfTif 
derviş ç!l!rngeM!. Yorgundu. 11.m!t :voL l mek ftl"diler. Oö~deı'<i!ltır. Kız göyle_ s1yı verdiler. YoJ.a. ~ardılar. Kl% blln_ onu öğrenmiş. KöYd.! de kı.ııı.se bilml_ 
dan geldiğl belli idi. o istemeden ok_ m;ş. Dede .lmıltlb~sınde oh~, te8b~ litr h\ingtl.r a~:8ı.ar:. Nah şu aU~ o., yor, kulübeyi ora.ya yapmış, kapağı a._ 
taıı bfr kahve sundu..'11.. İçti, b:r ~-v ~iş. T~Yl ıusın el.men 8~' I liurduğ"ı.ıımuz soğildun krrk a.dlm ote_ CllP derenin suyunu dıelik.t:oo akıtmc:ı 
~ı. Eyvallah, dtY'.P .cyıkıp gitt!. I karnem do?UDc&. su ı~ekbm va2l!Je-, sinde bir kaya var n. geld·m oraya köyı!l ırosı.ıız birala.yormuş. 
Oft('ıf gene kaiıve~e gcldl. Ge!ıe Jrahv" ı çerim. k~Uze su ıeııı:, demiş. Hlı._ sıaic'lıandıım. Fadime elinde tepsi üe o_ İhtiyar köYJtü. gü!OO: 
Ya"'ltırn içt.ı. Vakit geçt·, mil(lreril~r k~aıten az ~nrn dermın sulan ':k.. raya •kadar geldi. Kız lkl adım atıyor. - Padlme otuz yıllık karun be;.vCn. 
ClağıldJ. Bell' t.i :yataoaık yen yoku ma..v.:ı D;ı.ş:a.dı. O ~tlen .sonra bergun cnt!"UY<>T, etrafı dinliYo.r, gene iki a_ a.ınma. ya2J.k oldu o Sarı osma~llin 
'l'\1.n:n mlsa!iri bu. Yatnğımı verdim Bg;e ak~m ımrı osma.ııg;ıın = c:e- dıım atıyordu O rıece de bu ,eceki kıe;ınıa, ba.şmırz.a B"elr.nler hep eshıl_ •e kt':rıdtm 0 ~ece p!ykcde yattım. Er. n!n ıırn·~!nıle !azl.1 k~ı.tr ~n :; rlbi mehtab vardı. Taşı}l hizasına ge_ likit-endi bilmem. 
f.esi giln gene çıktı gitt .. eece gene sı bab3SJ km ~ırııı sorma ı nıoe Fadbnenin yüziln.ü iyidan ·yıye ---------------
~ 'dl. Kendine bir kıı'Ub~ yapae11A°ını korlluı.rlaT. KaıilClıa b.'..r tuhaflık, karnı da ~~il'n. K~'l!k'.ağ°•z s.8"~,_,,ordu. Yavaşça Japo lar n 3den bu kadar 
~:.rU; da<:. mın Jıstet'liğ'nl söyledi. B!r i şmeye başls,m.a&lll mı. hani_ 6.k.1~ ı;,,.~•rndim ÜT~t·j Ben nı olduğumu Urk çok gemı· batırıyor.c"r ?. 
ıeabtnıa bakarıs, dedim. ert.esi M.bah b :-çok şearler geXli a.mına., ık;me 

1
Y- memesini aöylledm. Kız. dedim. bura_ 

lrnlhtua uıastmn. .\n1ııt•.ım Şuradan ıersin. ars& biT gttn san ·:ni;:' 1& ıel, yaklaşt.ı.. Elinden tep&y. a.ı_ (Ba!f tarafı 3/1 del 
bul'adan i&tt.diklerini tQdar1k ~t~ a • nıı• ruı.staJıandı. yemek . g em ı. mın. B;zm kiQ~r bu hali &örseler ml,fa imkA.n bulmuştur. 
re 1er:n ş:ığı so!u o!mawu.ş, sana gö>. Bıışk.a k".m gdeet'Jk. ~ gti:1 ~tl'llE;~ ~~ deden~ yemeti11t yarı Y?t~ çevir_ Netice 
t~i{(ım yere bir kôprü v:ıptı ve Jm1ü. medi. gfll'lt su. 'k~ı:dı .. Eı~ne ": ak. diııım ıcın benı taşla ö~Ul'lerdi. 
b ıaı,ı 1:rn ~~rtlnün Uze»nc ko"durd•ı ıl'i.1-eıştl. Yemeiı go.ü.dü. .. ıde:ı - Kxı. dedm; ne yemekler va.r 
il rka~ gilın ~ bu yomek gör<ferd k. m~a başladı Klı!!ln da kamı ~ ö Sıra köy.ün zeng:.ıı:er.ndcn Durm\lij 
a'Z de !n.Jcir inSanb~z. yerneklermlz gU..TJe şiş-vor. Bir gec~ ge.ue y~~~ ~ - aıtanıı.n ımiış, C<>k iyı yemt.\tler kOl)l'ıll~. 
l>dlt o kadar ı,.ı olznnz. D~de bem y"•- t mnllıJtıfi. Km h ~ <:! 1" 1 g'lıU ı~ Kamım da act.ı. Ora.c:.kta o yeı.~er_ 
tne•· ~ri beğenmiyordu B r 11~.Am tı.stU An&Sı babaal d'arlar: Belli &1 r. le b r gUzel kamım.ı doyurdum. Fadl_ 
lı~ unutmam. Hışmıla k.Bh~~ye g rdi: Gıttik dLaderııin ku 'ı.I> 6 n" apıyı 'ur. meye de veroim. O yooıedı. Korkudan 

- Köylüler, dedi, hllberlnlı ola iti duk. oeöenCı ~ du,yuld.u: 
1 

Urıtir tit.JUwdu. iBdde bır: 
~al'?ndan te:2li ,.., b!r b.ıüire hP.'"giln _ Ne ,iet.ern.n~ benden, 5u ~rm ? ı. - Köyttn ~tmıB bin~sı.nd&n detll. 
~ a.kşam bJT te<P~ tç ~e bMJa en dl~na gt".liıı ,ötürd.Um aeldım. şun.. senin cuıı1lmandan mrk.uyorum. 
~ 'lı'emfi:lerden ıetirmeue şu akan dl yoıwunurn. Dvorctu. Ben aldımuyordum.. Bir 
d~~ qın:ııuıı hepş\nı içerbn. StL. xızm anası azlar: ınaanm dede değU ya, ne 01~ b?T eıe_ 
8\rı k..aıırsınız... _ .Aman dfde, ne ohıl"Slm klz.:mt renin sııyunu t.ilket-ecetlne a.k1l erdire. 
~ü bit'1"'ir. bitJ.mıe:ı kahveden 'bırak. miyordnm ki. 

t~tı. R"ç birimiz bılr şey a.ney&ma_ Ded'e tupn1a baJıni\: . Karnımı <fa:ru;nmıoa ~deki sa_ 
~- Bel: _ ~ suıarm padi~ ırel n hanlıarın k~alk a.ruıı Orttürn. ~ 

- Yann aç 'lrolsm da o zanınn rıe g!W. Bunrlian ötıe beniın h!ıımıe.t.ime el'me aldım amıınrı, tep!liYi :.ı.ltınd&n 
~ı götiirilz. ~ bir ba«ire. balsoa.k. JierıUn ölr- tuttuğlKll elimde dt sm~mın M<:R-of 

0 ~·nı.. Sömime rıM ılMermJyenle.r ıe. &E:?am y~larimi o gP.tir8in. nıuhareb~rnien ıret-ird ti altıoıı.tlan 
lcııı.ı Q\a, çoikhıık ben.den tarafa çı.ktı. Ertesi lf(m oldu. Kim kızım gönde.. vardı. ~.me)-e: Xaııızı sen ~ 

Japonla.r, bir baskın yapm~ bulu_ 
nuyo.rl&r. Bugün bu ba.akının revs.çta 
olduğunu ve birçok tesirler ha.sıl etti_ 
ğini görüyonLZ, .:~:1S"n bu fo1akete uğ_ 
ravan devletler bile mal'lll! kaldıkları 

za.rarıa.rı gizlenı yor!ar. İhd.maı Japcn 
tayyareleri. dam kudretli pikeler ya_ 
pıyor!ar, belki de tayyarecl'e: !edat 
Uıara.ıt ealı.cJıyorlar, veyah•1'11 dt>ni a•_ 
fmdllrı yenr bir s:lılh kulianılmağa 
ba.ııla<\ı. Faka.• hlınla:rı.ıı hep&ne raA. 
men, hen112 harbin \~ günleriode oL 
"ıh,,.., J.5flı ıınucmama'.ıy13. .Amerikan 
te fneili:ı zay;atı bu temvodı ır"d<>•-ı::e 
ay nihayetinde demokTa.t tıt~aft.a kuv_ 
"et h.lm.az. Fıı.!rnt kullanıl-an silftnm 
ın&hivet \'l' kar::ıkterl anla~Jdıtma vt-_ 
1& anlaışılaca~ınıı g3rt dl' ııımım.t tht_ 
rıını ~M>~ ~liı ve Amerib.lılar lehi_ 
ile tMSnebail' •• ... 

Birincikimuı 15 

29 ikinciteşrin bilmecem~zde kazananla 
!9 İkinril.e~in tarihli bilaecemlzde b Yalçıner kızı Şükriye Ya çın r, An 

ı.ıa.ıı:ın oı..~ ucularuıı.ıo.m iıJmleri aşacıda kara Hacıba.rraın Sev:nı so.k!ı.l 7 nu 
)'Uilıdır. ~anbulda b\&luaan cık.11)'11l'u. ma.r&da Gü!t.en, İ3t41.nbul Uf.t.Udar kı 
larımum hediyelerini Paa:.ariesl, Per • orta mektebi sınıf l,'A ~ltbt>.Mı<l.en 
tem.be ıünleri öğleden sımra blua& 154 Meziyet. 
iclu-elaanenıizdcn almabrı ~undll". Kırılmaz dökülmez holtlıtı 
Taşrada bul•n:anların hediyelerl posta 
Ue aclnıslerlnc g-ıtnderllir. (Son Pösta batıraJıı 

Bir Anadolu duoaf' lıt$'itası ı.taxıbuı Hayriye liaeei ta!ebe rnd 
75 numaralı Senib Arl.btrrnu, İ ta.ııb1l 

JlıK&n.l)Ul Be.votıu 43 Uncll okul sı_ Fa.t1<h Cibali ortaoiı:ulun.d.'ldl 307 mı:ın&.. 
n.ıf 5 taleb~dm Neet.& Vural. r&lı BtiımünniBa, :l:stanbul Amsl\ Ud~6y 

Bir fİfe kolonya 25 inci okuldan !ı25 num.ualı Turhan. 

İata.nbul Hayri,w'e lJsesi smıı f/A da Yuvarlak dünya klllemtra• 
475 numaralı ~et.Un. "I' 

Bir eliti lıaateti (Son Po!t a hatıraln 
Konya JiBe emıf 2/ A dA 131 nmn&- ;bıta.nbuı Takaim Fransl:?: lı:ız mektt_ 

raıı Muhiddin Yi.iıltsei. tıi M>7 numaralı Mcr.ıl Öz.altım, ka11.. 
Kurıun dolma kalem buı Beylerbeyi Küplüce yoiu 10 nu.. 

marad.a Zehta. 
(Son Posta hatıralı) 

!staııl>tıl Kız ortıa. oıtul &ınıf 2/C de A)lna 
Ne7.ahet, 1ıstaııbul Veh li~esı ııınıf 4/ (Son Poyta hatıralı) 
c de 208 numaralı Bllleyman At.alay, İstanbul Fatfü :ıo inei okuı taltbe_ 
'r*1rdıı.t ortaokul 011! 3/B de 265 sinden 341 uı.wnarıı.:ı Sehavet.. L.t n_ 
numaralı Nadide Yı.k:ılmaz. bul Bey!eTbeyi K~lik • yolu 68 nwna... 

Diı fırçası rada Zühtü To.mnç, İ.stanbul Hayı-ı1e 
(Son t•ost.ı hahralı) il.sesi t.alebeı.inden 11 nwııaralı H{idl 
~ husus! muhasebe vArı • Tuğcu. 

da.t mtJıdUrtl Nlh&d Taşklll ollu Mah_ Kitab 
mtıd T&ı)kın, Şebink&.rabisa.r ortaoktıi 
talebesin.den 251 n'lllD&l'alı Orhan Ytt.. 
cetfuık, Qorlu tun.duracı. Moiz ,.anmcia 
İbr&h!m Yıldırım. 

Diı macuna 
Ankara. fi.tek fabrikası hesab memu.. 

ru Cemil otıu J)oğan Sezer, Adapa.za .. 
n lrtik~et caddesi 225 numarada se 
ma.bıa.t • Kasab<>tlu. ıtaraköee aıEert 
posta 2629 numara.da Adan.alı MevlQd 
Çeınff. 

Muhttra de/teri 
(Son Poa•a bat.ıralı) 

Lt!leburgas milli piya~ baJil Meh.. 
med AlıkaD kızı Jılediha Alkaıı, ı:rsm_ 
can beled.lıye baş.ka.tibi Nunt.tin oilu 
sı rı D.t-<~· ~ınkXale ilkokul taıe_ 
be.sin.den 673 numaralı :Mazan. 

Albiim 
(Son Posta bdınlı> 

İımit ~· tı:miba.hr1 tuman _ 
danlık daire müdllrü blııbaeı Şlltrt1 
kızı Gttı:ıer, Çatalca Perha.d ı>aea. ma_ 
hal1e9i Hamam IDkat: f9 numarada 
Fe:rdl An;La.ner, Pertdt jmduma. kU
mandAJ).ı 8ellm Ö*8.n kızı lfebalıat 
Ö2Jkaıı. 

Kolıuln .ab.n 
Cioo Posta ha&ıralı) 

alil:m o-MD'h _... ......,. 

EslcAşehir Hoş!ıudiye roab.allesı AY~ 
demir sokak 5/A numarach Arlf ~ -
m. Teki!d.ağ ort.a.o!t-ıl tatebts!oc. l 
411 nm:naralı Nezahat, İzınit a~erı 
posta 1608, S 1lncll tabU'r, 10 U" 
bıookte .Abmed Dinçer. 

Kartpostal 
IAlleburB"az hiikt'Unct kon.ağı ka $1,. 

sında tı.to~a.fçı Nail kızı Nenn!n. K~. 
dınh.an ~ez O'ku!u sınıf 2 d~ 11B 
numıl.l'IJ.ı MU&tafa, Ue~k ıcra Ut t> 
Muit.ata otlu 1small Haktı. 

Tek sütun santimi __. .... 
Bqlık maktu 500 lruruı 
l nci sahile 400 )) 

2 
. sahil• 250 )) ncı 

J ncii sahile 200 ,, 
4 ncii sohile 100 » 
lf Mlail• 60 ,. 
Son •ah:/~ 50 



4/2 Sayfa 

emleket Haberleri 
Sikayetler 
ihtiyaclar 

Karamanda niçin bir 

B "lecikte çalışmalar 
Şehirde iplik fabrikaları kurulacak 
B~eclık ( Hueuai .. > - . Bilecik bahçesi günden güne tekemmül et.. teıkilab yok 

g~rbı ~adolwıun guz.el bır şehri- mektedit. 
~ır. ~k~ harab Bilcciği dağların S:W müeueeelerce de kendisi- Karaman (Huw.&t) - Karaman 
daı.._t: ıçtimaJarında bırahtraılc, ayni ne k~ g_eJebHecek. vaziyette bulu. i~i bin h~nell ve on bi.nd.en fazla 

a.g 1nn yamaçla~ınd& harhden naın Bıled.k. k.ıymetlı bir operatöre nufu.slu bır k.uaıdlr. Evlen toprak 
bır;::: kurul~ !~lr~ plinl• olaralt ve güzel ıbir memleket hastanuin-e·ve tahtanidiT, ve hitbirlne aık.ı bir 

· an tehırlerımızın yantnda yer llMlldt ıolmakla bütün ha.stalarma ti.. vaziyettedir. Bumun içiruilr ki bir 
al.a.ca.kur. . . . fa verici ağuşlarını açmıştır, ya.ng:ı.n zuhunmda bir mahallenin ta 

faby!~!kl fa.brıka y~rleı'ln~e Jpek Son aenelerde Bil~ikte mezrua.. mamen yamnak toehlik.esi çok fazla 
rm:a arı kunıla.bıl~ektır. Fırk.a a-ta Milli C:-fı" mı"zı"n 1·..,. tl · .. olmakla beraber y•'"'°'hnl önlemek 

müf . u~· b " . yç ,..-re erı uze -et.tı.ş gı ın~el erı mutena hına- rine çok ehemmiyet vcrilm' -için de telıirdc bir itfaiye teıkilatJ 
lar a~ınd~ ~~lır. . . faal~yet 2..3 misline çıka.n~ş~r~ yokınr. Şu bit ay içinde zuh6r eden 
d Şehr~~ büyük n~nı bol ~yı su VerLm gelecek seıne bir evvelki •e- iki y&.Dg'ln neticesinde itiaİye9izlik.. 
ıur. _Yıla~tte ~·-~r.~f ~a·reket.ı kıy. n~ye nazaran 2-3 misli olacağı tah.. ten iki ev tamamen yan.mlf ancak 

metlı maarıf mud.urumuz Nw-ı İnce mın edilmdrtedı' L ı1~. il f · · aeld<ı~ _ J • • ı · . Şeh . r. na un gayret e etra. a sırayetıne 
~ .wuen aoncıa ıyı eplftlr. rın l:'.ıı.·d _L _ • d ·1 · H 
Ort

•·o'--'a 1 ihtı· d'L Llll[l enoerı me§iıur ola-n ipekçi mey an verı memıttır. er sene 
.., .ıı;:w o an yaca naz.arı Jıı;,.. r v. • al - p . - --·'- . 

kate ahınara.k tam te~ilüllü bir ha.. ıgı bı zamanlarından itibaren a.:u .oıcaı&.' n~l:ııye ve kaza kon.ere.. 
le ifraiı -tenıi.n edilmit ve leyli bir ~Vaf yavaş tek..rar başlamıı§«r. Sö- ~rı dı.le~lerinı~ ha:ıın~a !~len ıtfa
mek.1eb olarak, Bozöyüık _ Söğiid • ~üd ve Osmaneli gibi iki kazasında ı~e be~~ıliıt:ı clıleii .ıimdıye kadar 
Gölpazarı ve O.smaneli kaza}arırun lpek fa:briitaları olduğu gihi Bozö_ bır netııce ver.metnftlr. Memleketin 

· erce talel>eefo.in tahsilini temin yük kazaaında da kereste fabrika.. en mübrem ihtiyaçlarlndan olan iL 
edecek vaziyete •~ulmu~. lan ve mozayik fahrikaaı. vardır. faiye teşkila.tl olmayan bİT kaza ve 

Halk.evi otu.nna •lonu ıehri.n en Ta.ınameın istihsal memlelteti o. bir köy dabi her zaman yuunaia 
temiz ve en ~z:ide şahsiyetlerinin lan BHeciiin havası da oık vl timdur.Şelıirde esaslı bir WaL 
oturup .d~nlen.clikleri yerdir. . v~ yayla olduğu için, .:yii;:g 0~: ye tefk.ilatı vüouda getirilerek mem 

vluhı-tıne faydalı o;an Eıda.nlık. bılecek. -bir vilayettir. · le.ketin maruz kalchğı bu büyük teh 

TohaJ Çocuk Esirgeme ç l d bir -L Ukeyi önlemderini ve eski yangın 
OT U a CUCfQ'.ln kız aan' af tulum'balarlnı yok ederek yeıİne ve 

Kurumu rnlıımalan okulu in -~u L ~- ıa eu ece1e her ne pahasına olursa olaun mo-
T okad (Husu.si) - Verimli ça. .. Çorlu (11--hrsu~) - Öiren.diğime dem lbir yangın eöndürme rnakin~si 

Iışmalarile muhitte derin bir sempa. gokulre ~uda .hır a~m kız n.n'at alırım.asım belediyemizin genç 
ti uyand1ran ve çalışmalarını daha o u ln!& edılecck.tır. l O. 000 met.. . .. . 
genişleten çocuk esirgeme kurumu re kare biT sahayı i~al edecek bu ~~ya Gunıçlatendve •.rk.adad§l1t;rı 
Valimiz İzzettin Çağpar'ın himaye- mile.ese için münuib bir yer a - cumen aza nn ııo Tlca e erız. 
terinde bir piyango teTtib etmiotir. ranID8.k.ta.d.ıT. Bu mdttebin yal}lla. 
Piyango muhteviyatı çok zengin ve cajı ve açılacağı haberi mu • Edirnede Parti ocak 
münıehah parçalardan ibaret olup hitimizde memnuniye~ ve •evinçle lcongreleri bitti 
çekilişi yapılmış ve bu v~ile ile de ka,..ı.laamlftlr. Edhne (Hususi) - Şehrimiz 
kuruma ÜÇ b in lira bir eelir t<mıin • •. • C. H .. Part.iai ocak ve nahiye kon-
etmi~ir. Edırnede HaskoyJe 25 ıehid grelerı ~imi Hnıı e1'mif ve bugün 

Kurumıdak.'i ödevlerini hen~ ye.. için bir abide yapılacak de merkez kaz:a idare heyeti intL 
· uhdelerine almı, olan başkanları Edime {Hususi} - Enez ile Ke- hahı yapılmı~r. Yeni idare heye. 

Bayan Atiye Çağpar ıle Aııhaıkan tan yolu üzerinde Hasköyün içinde tinde Hasan Kımnen (reis), Ah _ 
Maarif Müdütü Fazıl Gönen ve Öi- Balkan ' haıbin.cle şehid dü'~n 25 md Sengelıli (muhaaib), Cemal 
retrnen Em.ine Sözeri'nin kurum va_ kahram3:nın ~l?ndu~nu . baber(JDeıtd (katib), Ha•n Osman, 
ridatırun zaman zaml\ll ve muhte. alan Edırne valısı F erıd Nomer Cafer Çolp!ln, Mustafa Keresteci 
lif vasıtalarla gelir kaynakları te. Haaköye giderek aziz şehidlerimiz (üye) vazifesi almışlardır. Yakın, 
min e~dk. suretil~ g7celi gündüzlü önünde eğilmiş ve dethal burada da yapılacak olan vilayet idare 
aarfettıklerı meaaı cıdden takdire büyük bir abidenin yapılması için heyeti aeçiminde i~irak etmek Ü. 

alakadarlara direktifler vermiştir. lzere 11 deleg~ de eeçilmi!ltir. 
••eft WWW 
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San'ate dair 

st~~f~; koc!tflUsu ı; 
bu:rada .int.iŞar eden şi'rlerile o zama_ ı" k • . •• • 

•:,,qtoo I •• - ... "1fi :c:.--·· • 

n~ va'dle doıu sıınçıeri ve ileride lDCl gure~ D -~. __ atışmaları 
Türilc edebiyatının en g.Uz.de şairleri o. T T 
lara4t telAık.k.i ediyordum. zaman i.sbat 
etti ki bu telaillde hiç aldanmaını.. Kara Ahmed .ıUuşten on gün oon_ 
ş.ım. H&ttA .r.ııama.nın ~detine hacet ra: Kpca. Yw.uta. ge:dı. Elinl öperek 
kalmadı, bir kısa mliddet sonra Or ~unla.n söYledi: 
ha:ı Seyfi bana ilk manzume Jı:itabın'i - U.st&; Hergclec;nlıı güreş l'&Jl.a
gönderdi. Bunda. e>yle ince şi;rler, hu.. caık hali ydk.... Ga.wteler ve etrafta 
B11Sile nazım san'ı&tma öyle bir Ustad bu.lrunanlar durmadan işi kıöriitkley ip 
sıfatı'.le tasarru! vardı ki, ikendısini dııruyorlal' ... Ta.ilil; ll.9ta da. bir iıı&etl 
ta.ruyıp seven bir dost olduğumdan nefis meselilS\ olduiu için intıka.m gli.. 
delil, şlirin«ı ve san'&tını.n caa'.be.sine reşine hazırım diye mecburen b~ya_ 
memur olduğum~an bu klta.bı hemen na.ota bul'llllUıYOr. Bu işi örtbas etmek 
hemen bir makaie Ue alluşladun. o lAzıındır. Rica ederim aramızda, su.. 
zamandım bugüne kadar her iki şa!r reti hususiyede bll meseleyi hallede_ 
kendilerinden beklenen Umldleri hiç lim... Zaıten; biz lst..anbula dönmek is_ 
teub etmıe.D:w her detaaıdA daha t.ij"orus. •• deyince; Yusu!; ağzını a~tı. 
blllT~ bir remakla teyü1 ettiler. i~erlı:ı.1 lYUIDıdu. Söylenme~ ba.,,<üadı: 

Kendil.6'inden o vakit hie umuı.m.a_ 'Ölen su:sa.lt ağızlılar, ne zannet_ 

yursa Türkiyen.in toprağı dar mı geldi 
be? .. Bö.Yle saçma sapan soo aö;yll19 .. 
relt iJı:endioiZi darıya. mı o.Urma..k il!. 
~uz be?. 

- Va.llaılı değil u&ta.; b!a, pad'ph 
emı·lle buraya ııeıdıık ..• 

Ahmedin sözlerini daı!i:rm M6'f6 
P.iyeı:; işi derhal çak1ınışU. htanbııl .. 
da.n ne kıs.dar güç111kle 871'1ldlıkla.rıD• 

haıLırladı. Herhalde Ahmed!n 6(nlerin
de bir takını gizli haret:eUer m-eT
cuddu. ~c S<>rdu: 

- Pehlivan: !stanbuldan celiRd 
kiımlerl gördil!nıliz? 

- Zaptiye nazırı paşa.yı .. 
- Daha; başka. k.mi gördttnüs?. 
- Emanet paşayı ... 
- Size para verip pa.di,sRhın emri 

Varoır dlye ı;öyliyEn hangisıdirl 
- Eın.a.net paşa be! 

yan bk' kabillyet, !ti beni hllA hayret_ tın.iz Y\ISU!.u siz... Vail.ah, hepten biti 
lere tQkım.akta.dır, m!zah s:ı.Jıasında!ki ri.rim bu işi ... Dua edin ki; hasta L 
muvatfadt.ryet:J.eridlr. Okuyanları usan_ d'lm ... Yoksa; ca.mbazhane meydanın_ 
dırmad.an, hiçbir vesile ne bayağılığa da cenaze na.mazı kıldırırdım bel. 
düşmeden, daima yent <.ılmak im'k.A.nı, Kara Ahmed: ait tan alıYordu. Çün_ 
nı bularaık bu zeminde yıllaTca devam kü; tş rezalete binmişti. Organizatör_ 
edeb!Jmek ieln ne sonu gelmiyen b\r ler. Reşad Bey, kontes cenabları... - Parlse geldiğin!z zaman Rl'Şad 
şuhluğa, bir (18.kra.klıta malik olmak Gueteler, mtlkam maçının günfuıü Bey ne dedi · 
icab eder. Yalnız bme değil. btl'tUn bile ta.yln etmiş bulunuyorlardı. - Yuıru! ve ark'.ldaşlarına padişahı... 
clhan edebtyatmda böyle bir mma.t_ Yusuf; erlı:elt bir adamdı. Abmede mız kızmı.5, gavnu- mcmle-ket nde ken
fa.kıyet pek nadir olarak müşahede şmıla.n söyledi: di başlarına iş yapar dururlaım.ış ... 
edilir. - Tel:ıey!.. Paşa. bozu.ntnısuna u:yuıp Onu m.ağlfıb ederek, fAal iyetine n!bA-* Paa"ise kadar gelerek işi rezalete veren yet vernıe6t IA.zımm-.ş, d iye aöyledd 

işte he11iiz Jştilıarının ilk devrelerin.. uıst.an& söyle! Bırakıp ~tsin memle_ MösYö Piyer; \;iin lçyti2lÜilü tama, 
~ tanıdığım bu ~lrin geçenlerde ol~ kete ... Allahtan. peygamberden utan_ mile anlamıştı. Demek; Koca Yu.oruf 
ırunlUk ma-hsuLünden birini aldım. Ba_ mıaz mlSlllız be! Bu kefere meml-eke_ ve aıtcada.şlarının memleket huduclU 
na. karşı dostıutunun bir bliTlla.nı o_ tinde ümmeti muhrunmedi birbt: :ne 
lara.k aon manzumeler kitabını lQttet_ d!lşürQrsUnüı.ı 
ti. <Aad:>aba:o ktl:tubhe.nesi nam.ne ~- - Usta; b:zi.m kabahatimiz yok ... 
lıyan bil' silf.ilenlll sarı ve zari! kablı B~ padişah gönderdi be ı 

haricine cı.k.ı:namaLumı Uıt :ycn Sultan 
Hamid, ecnebi sefarethane:erln !n mU.. 
dalıalesile çarnaçar i2ıin verdiği bu a_ 
damları, memleket har icine pehl:van
lar Yolhyarak m.ağ!Qb ettimıM ve bU 

bir kitabı: cO, Beyg,,z bir kılştu ... • ıs_ Deyince; bu 500 üzerine Yusuf, ol_ 
m ile çııkan bir nef!:ı manzume ıkillli_ duğu yerden fırladı ve bdırdl: 
yatı. Bunu bir ıst : ğrak ile okudum. - Baka; padişah, sizi b 'z'm!e g1l_ suret.la muvaffakıyetlerini kt-srel;t.lkten 
heıı yanı ba.şımda, Ucide blıde cltmi reşsin diye mi Yolladı be? .. Burada bu sonra; memleketlerine avdetler!ni kO

Ia.ylaştırma.k isteı:n'.şti. Ku:rnaslık, ter
tibat yerinde idi. 

uza.tıp alarak tekrar okuyordum; dır_ radar küffar var be! 
sat bulsam da şairın bu kitabı için de Ahmed, yavaş yavaş baklayı ıslatL 
duydtiklarımı tesi>ıt etse.mi •. > diye dü.. yordu. Reşad Bey.ıı kendilerinin bil_ 
şfuıerek.... Elimde başlanmış ya7.11ar mlyerek çevirdiği manevraları söYıü.. 
v&rdı, bu fırsatı bir türlü bulamadım, yordu: 
o a.rzumm zihnimde at&n na.btzınrını - Abe, usta be!. . . H ergeleclnin ne 
d~ta. devam ederken tŞatrin b'..r ~ti var be ı... Efendimiz, git Yu_ 
ikinci hediyesini aldım. Bu bir man_ sııt1ıa güreş demiş bel 
zume kitabı değildi. B;ı roman... c· Ço - Padişah; aklını mı QIYD.atmlŞ be? 
etik adam• iSmlnde blı roman ki beni Beni, Hergeleci Ue güreştirmek istL 
şaşırttı. Ben şa.irde bır hikAyeclnln =========:===== 
uyumakta. olduğunu tarzedemezdim, ni za.ptedemiyen adamli.rın ıkarşısında. 
nitekim onwı bir m !Z3h muha.rr:r' ola takdirlerini ha;ykl:rmaktan n efalermi 
es.tını da ilkönce düşünememiştim. alıkoyama.yanlar da \tmiır. Ben bu 

Orhan Seyfi birdenbire roman nevi_ ikincilerden biriyim. 
nln en güzel bir nümunes'n i verebL İşte epeyoe uzun bir intizardan son_ 
lt>ır.ek surette meydana çı!lomş olu_ ra. n .bayet bu pek sev:mli. p e'k değerli 
yordu. sair ve edibden bahsetmek fırsatını 

Bu kitabı da bir homlede okuYUP buluyorum. B1r ık.ine~ makalede şu son 
b'tirdikten S011ra artık karar verdim. tld kıtabı ha.klonda duygularımı !kay_ 
hirazla.rını püskürmek için teru:lileri. dedece~ U. z. Uşaklı&U 

Halbllki: Mösyö Piyer yaulı.ş dl\şü.. 

nilyordu. F'ilha.kika; Sulta.rı Hnm J, 
pehlivanların Avrupaya. i•tme:er nı ar
zu etmemişti. 

F.a.ka.t; Rergeleclyl blr ı.nak.&adı ma.J:ı 
susla yollaYan padişah d~ğild ı. 

Yasuf; padişahın, IIergeleciyi ken. 
dis!nl yenmek \Çin Parlse i:u.dar yol. 
Jadığına. içerlemişti. Cahil adam , kale. 
ıne ırel.miyen ıuı.ar söylemeğe basla 
ıruştı: 

- Tehey!. Padlşııhta da akıl yo!t. 
mUŞ be! Te bu ahretl.k! Koc:. iınpa 
ratorhığu na.sıl idare eder du~ur b e?. 
Teve~elt değil; turuııctı Mah:ıır meQ 
kırılıp dökülür be!.. 

(Arkası va.r) 



SON POSTA Sayfa 5 

'l'elgrd, 'l'ele:ron Ve Telsiz Daberleri 
SIRBiSTANDA 
ÇARPIŞMALAR 

DEVAM EDiYOR 
Son hafta içinde 

5 saat süren 
bir çarpışma oldu 

Çetelerin 
zayiatı 

Tasarruf va Yerli Mallar Haftası ı 
Dün Ankarada Ulus meydanında tale

belerin ve binlerce haikın iştirakile 
büyük bir toplanh yapıldı 

AU.ua, H <A.A.> - 12 DCi Tuar. lurt.ı 7apıl.mış. ~ llarfınd&ıı 10D 

ruf ve Yerli Mallar B.attaaı m1hıaee.. ra abideye çelenk koıımuf. okullar n 
betile b\1l'Uıı öiıedeD IODI'& Ul\lılS mey. 
dMlmda Aıdcair&datl :rtııaıek okul, u .. Halıltevi adına ekoı:ıomı ve arttırma .. 
ee ye orta dt1ıllST talebelerinin Ye bin nın lözum ve f.aydalan hattmd.a nu. 
ıerce ba!km ittiralnle bGytlk bir top. tuklar cöy!ftn~ir. 

r~~~~:r~u~~~ J1 aw ~'Mm [)b. 
a Klçlk Sovyet ·Rusya ile noktalarını eDerhule ı.a... İDliUzlfllia 

ve A.meriblıJanu.. bıır&lanlan aall. 

• •gpla• Japonya niçjn harb ı..,..~an demektir. Pasııu. .laariuma 
• A bir l'O• atddıtı saman l'iriilir ki .a.ıa 

ilan etmiyorlar? tı&'aaııun IM'k ııaJıı11ne 1anm ... 

Çevl'lldl şeklinde ve bo7lu boyuna :rapııpnq si. 

'J T &PGJl7& ile SoVJet B11SJ'&DIA bl dlll'all Japon adaları. ::nıltarıda .,. 
U kaqıb&Jı müııa.sebelleJ'l, aabü.. daha fl'l'kta Aleu&yea, flU'kta HaYQ, 

kak ki, bul'iin. harb içinde bulanan cenab• saftlde Guam, Wake, daha ee. 

1• 111gı··ı·z tebıı·g .... ·ı •• "18 dnletlerl, ayn ayrı bakımlardan 9'd.. nubda Flllpin adaJarlle iha&a edllmil. 

d b k B 
ı ı detle Ye yakmdıua ali.kadar edea bir tir. Bu 1anm dairenin cenab 111et11&11. 

Amerika a Uyü erline göre l"p, 500 l:ls·ır :=ec:°'::~·~a;::ın:ew:.':.t:: ~ ":::a:=.:::-= a::;:.-;: \. f b •k F A k U U mu baıünki darunııun. umaml7e&le kapamlftır. bir si ajı a rı a- ransa - meri an si11endiii sibi, ne 8oV)'eUesin t:aak.. .. edalar lae .. ......,... ..... 
de Berlin, 14 (AA) - Gazette eıı·mı·ze geçt•ı ,arktan l'ariı& ıaaıa ımvveı nallletmlt beri kendilerile mıeaiaM n Prüt a.tt. 

laueanrıe'ın muhabiri yazıyor: d • t•ıak mu b ti • ,, o.lmalaruaa, ne dr. J&peo7anın Sovıet lifmda laulmulatımu lliD Ye 1ııeıan 
len •Mühim aurette kuvvetlendiri - Sin 8 in 1 nase 8 8fl =a ~n~~""'~~ ==· ~ Y::,~:a~· 
L ve &eneral Neditclı'i.n göııüllü . Be rı 1"' (A Al t bl'"' · ''8" k ........ ~ ,,_ uırli&lerıl k . h a.b rw· ·ı Li.zıboıı 14 (AA) - Ameıılr.a.. r Ilı, " .A.) - 11Stefanbı man e ıgı: ırço ...... ..,....,.. -~ YUi7etlerdrD l8mM leia anut Ye ... ılnllll 
...... 5...._~-~-•_/L ~r l~-ıgı 1 tlee ~ d Burli..:...,_ bü.yü.lr. ail'ih ve mü. Berlin mabfelleri Fransa _ A • b 11 k dolaJı er~ harbe kar.ışacaldaruu ft ilk maddelerte ..._._., 11~ dtbl7aı., 

. 19Ulaunmaau ı11ra ~11VVe rı.. a ·-~- . "k .. be le . . . . atarya tan bu ___ ... _ lııirblrine -'-b&ar ola lllll - mualfa &anan MMlal P9le,. 
•ın. t;etİn muharebeleri yapan Sırb himmat fabrik.ui bir infilak neti - meTI a ~~.e. t rının ıııttıkçe h w- _, . 111-.k Bindida·•Pda ~ ~ 
--·- .. i L . b" .. ı'nde L.--b olrn-· ...... Bi_..,.k i .. daha tehHkeli hır durum almasını ta j ib euildi '' oaklanaa .. 171 ..... lld ~ -'tıi .. ___. .. _ ... _ ........ L-1 · ~ae .ne aar.a çetın ır muca.. cm - ~w·· •y- d~L"L 1 L __ _,. •- uı ... _ ·~·a, --- ~ıe b'- •• -.-• - ---.r• ft de•-e .. 'Lı.:- . • da . uL-,;;,,,. ve --'-MDı•ır. Fabrik.• .wu;at e "'4J"oleıtmektedir. - .. ____ ·-- .,._.._ _, K b~ barbill .... ı~ ı_. -T sınıtııucrı :ıtıma ,.,-n çı -...,. ~-- ,... F ·ı . . R K h' I"' ( A) n........ _._ .taan &aal'ruımdao eaoa1ı bir kork• . _. •-' ..__ 
uır Çok bırnakl•rdan teyid edil _ 50 mU,.On dolara ma-1 olmuttu.. . 1'1Hııt.ız gemı erine ret• azvel _ . ~ ıre, " A . -.- vnap~ hiuefm• ~ flmdln kadar aii& lanndan lııirln1 &etkil elen batak ta 
'-elı:tedir. Beltındda nepedilen res trıın h~ıle e? __ ~~n1 ulmdaaı lı:ven~un~. hılngılız _!vvv

1
·w·ederi umumı kararsa • &alil llbwUen •m'INaşb Wr 781 .; l'W • ••*•h'arda ....._. ...._ 

-.S ve • ebHi}erden d A •k d• n ara nıa~ ann a uuanıruıa- nm tmJ rgı: bir ~ tatib ecladl. Jleaa. 84rfJet malı:&Mır. 
-ı...~11 

.. Te8111t lnt &:! __ • • e men a ye 1 •I mueıleei Vıchy'nin ..Jihjyetli Cumaı:teai gÜAÜ kuVTetlerimiz. 8-7& -. .. rin Ahnanys ile ...... ..... -kllMI ·~ ll9Qa ile "'" 
1r u:ııere Y• lz ~qrın L nıah.f il iod ld w kad Gazal ub b d ........... lıeal Malt ~ ..,. ....,..._ _..,_, ........ıua ..._ "-

'1 İsiGde, ıaoo den fazla ..a öldtL J k e er e o ugu ar 1-al anıcı cen atı•ın • en son le lıir lıııulle -ı-..u.. -- ı.,· ,_.._· saldan iııa&lbl ....... Kai'i -...., 
~ l .SOO •• d · ec:l'hn · • OD aS er altında olan ve olmayan Fraıuıız aidcı mevzilerini tutan İtalyan "Ye .~.., ... -- . - . J&pOllPIUD ._ •a-a.ı ...ı. .._ 
llt. Bu 'Yelr ) U e :lr I l!i mı y bölgelerinde tiddet}j bir infil'&k u. Alman kuvvetlerinin fididetli ma • DID .. ke...Wne blftm eıkbileeelinı re&ie ft filea ... ftlaa ......, .. 
lı_. ra_.,._ar. ya lıZ ıener k yand':nn.lflılT b ile. w • k elbet&e kale alıp ~nhle, .. pna ıWm lllıelt Wedlti -.. batlllli ~ 
-~ ... b.vetlet"ile ıiddetli bir karaca Am ~ F .. . vemet Tl:ne .ra~n yenl tera • ~ .. llalıle, h....,. lııarb cek&lr. o - ........ plmı • 
~.eleye si.tl.111ılt olaa Sırb çe Çl erı m ransız IDÜ8temle • kıler elde etmıılerdır. illa elm-eı;, timdi1e bdar _..,. tir, a. 8llteWe ,.____ a2 
~leıının venfiiı zayiattır Bu1ılar~ A.) M" t;:~.nb""~htsuıd bir t~vüzün Kınvet!lerimiz ayni zamanda. bir _... elarü Dert slrtllen bllller. ~ SoY7et &' a J,_ 
!tla) k eti 'le laa. uM V.,.i1119km, 14 (A. -w un.. ı .... ,. vımmetince ıa&aydı ile kar. Gazala tdıırini muhafaza eden m~ 4• ....,.. ......_ ıeıektlr. Şu llal.. ltılll1iD 1ıııllldl mıaı;: tleli ...... 
~deITT~.,:·~ayı~İ:~nı v:°birç: tehab ~eıtlel- komman~ tugen.4 oı.lanm1ıyK&j1 .. ~ı~~. dün Vk:hy dalaa mevzilerini ~~ çeml>erlemit banmı mebeblni .._ IQ'lelde aramü ~"!;. .. .._..illa .=ırt •ilin 111r":: 
~ edilenleri de katmak lb ral Lewie Henbey, ~ .1? -. .. nın yarı remıa m:ıcmu tarafından bulunmaktadır. Henuz tamamlan • ' '- ""9l'midlr. be• "*'1ar ...... mı mlUeralr ...... 
dı:r lal· yapnıcWti erkeklerin hepsini aılih yapılan °beyaaat. bılıa1aa alaka ile 'mayan rapoda.rda din bir kaç 1 • .Japo97.am lnldnkil Jl&rbe mtl"- ..._ He .. taraf "ta ftkflDdeııa n 

İialii.azıırda S ı,· d l ahıaa d•vet ettiii tablinle Ame • kayda değer görünmektedir. ta)yan tanbnın tahrib ediıciiği, 18 laaleMla ..._111, ~· ftll'lleeek ff.. Tel bu 70la slrelılleceUed &lbl ~ 
ı..rtkat halr.bnd ıJ' :::':u a :;ı::.. rikanın 7 mi}yı,ondan fazla h!r ~rdu A topun elimize geçtiği ve Bir. El • = 'ı;n •eı..:: l&lton7a. ~ Tillnlblllaeü Mr ~ ......... 
1-ı~ öirenild~ne ;,er; timdiki çıkaırabileceiiıni dün .c>y(emiıtır. iman ve Sovyet Hakem ıimal bamında ?OO. A~an ....... .,::o~. n.::~ :su:~ = ~~ s:.-: 
--rruz..ı bat!am.aaJndaa birkaç • .., • ve ~anın esir alındıgı bıldırıl - delBek&ea ıdyade, .bflttla yalnn Japon nh .. latrieWlimb atld bt, R ._it. ene!· Sırblı ieileT· Morava J 1 - e tebf ıglerı me_kted'iT. Evvelce euah muharebe- ........ ltlnealni lıltedftlni IÖJle. 1llU"lll"et leahı olmaı. oı. ......... 
~ bauı.ı~aki bütün ·sırbi•a.o apon ara gor , ~~L~~iı bö~·!e:t ıtaıa~ı!ü.. .... cıaı.a ,. ....... e bh- ıamr .1v. tael mabadl•. 7a11...ı .. miti•* 

••inde fiıt bir hakimiyet kur • fada) , .... &aralı 1 luel sa7fadal ,;ıua..,.•n grup rı çıevrı f.. Aa7'llda Japon llkihıln n&llıE olahll. menfu.tlerln Wr aeMDed 9'lnlt Pli'. 
....... ,,. ~.ıda o sünleıde; o··' .... 1 ....,. ~~ ... _ _L bu." rini ve Leniqradda eh~tl .... lmd'i.Hr. L._ ı . . G 1 ba. melli .... ... llJIDtabnı• malıteJlf 1a1ıillr. - ** 
~Beis Se mı apon orU1M1una mensus;ı teri hedefler:! m.uvaflaltiyetıe bomba.r' ava &ll'YYet erımız, aza a tı 

~k d . raıd ... ~·rad w-~ yük kütleler halindeltl tayyareler dmı&n e~ir. Cepheııin diler tısım: 'Ye timal batıakıda ve Derne ba • Müttetı·kıere go··re Muharn·r - Kı·tabcı 
... , ~~ 11 l nı: ~ . Bimıanya ve Malagadaki aüpnan Jarmda başta baretA.ı yapılm.akınsın tı.ı&daki yollar üzerinde bulunan 
'!nllllı 'il .,:u~t a ~n Ülılerine cidc:I b.aaarlar veren akın - dil!,man ta.a.m.ızıannı Ptıakilrtmeltle it dütman otıomobil lı:ıoPlarltl1 bomba.. (Jlat &&rafı 1 1DGi 187fada,l davası 
•o.ti ~1 a. rag~yo•a~ ve 0 lar ~ır. tifa ecmmışt.lr. · lamağa devam etmektedir. vetıerlmis, Xelantan Kote.bahru bal.. 
~l'e bö}gelerınde ıı~d~tl.ı ~ - l)o1pnaoın tanrare karyl koyma Hava tuvvetlerimia, daşme.nm, taort Diifiiriilea bin..,._ l'eslnde dl!p•anıa temas ha':ndedir. 
ID...-eler yapılllıiı bılclırildı~~ne bataryalarıam tiddetli aıteılerfne katile~erini, ordugt.hlannı aSkerl kuv. Kahire 14 (AA.) - Orta-rk Bu iki cephenin her AtiSıDde de •~ (.Bq &anlı 1 lnel IQfadaJ 

:-•oı:, 8e\'4Wlcen bakımından bil • .. J 1 . M 1 vetlerilıi, b&rablannı bombala.mışlar, l .1. ' . ,... tayarelerimJs tuvvetlerlm' mQahe dia emıitler. Bir kitabçı da mabar. 
~ ..ı.. • • l b d-İ"""- ragmen, apcın tayyare erı, a aga inB&nca ve m.a.lzemeee bü"ı11k •"rarlar ngı ız bava. kuvvetlcrı Pazar teb - ıze - rirleri imtihana kalkmı1t kendlM '-= wıemmıyeıtı oan u ....... ·J- dael · l batı kıyıeıuda ,, - r~· ret etmettedir. Xuan•an'dan a'ınmış 
~"'Ilı d .. bi:r araiık Sırb çetelerinin yarıma mn tıma . vennlşlerdir. ııı: . .. . . ha.ata bir haber yot.tUT. Ta:;ryarel•r"miE güvenen varsa, ~erlni getirsin. o.. 
..addi t:4 lici,i akında bukınriuöı.ı Pen&n&' e ve Bimıanyada Vıktorya Sovyeıt h :wa 'ıtuvvetlel'i 6/ 12 tk:'d... Cuma ve Cumart~s~ g~erı Lıb. geniş mJtyasta bir keş r hareketine nun hesabına basayım, babtllll"'~ 
' anla,ılr,or, --~ Mn 11M7".daama t&aft'll& 8ıni9IWe nUD . -~ ... "•d" . ~la-.ı-:iiMrJ: ... SO " lolf ..... nnı.zerdır. 110nunıda ne itada~ Rll 1lg 

D_ •. b 1 tdaki aÜflD&n a.ker topluluk.. k.ayt)etm.fe*il', ..Qni möddeı zarfında. Dlf bir aahada yapılan harek.&t Sa J'eJemenk tebllli i bıaltl çıkaca.. " •H 
~ uoenad.an ıelen habeder. m.111 • ura a h l h Alman bava ku\1~lerı doiu eepbe8inde oaaında fngiliz, Avuaturyah ve Bata. 14 CA A.) Pel n1t m z ~ı •~ ... «ı ~ 

il Hırıvatiatanda da ltir ihtilil larına ve ava vuıta. arına e ."m • )"&lnm 7 ta.yyare taybe mıı,tir. cenub Afrikalı avcı tayyareleri düş.. Hind ~ ·
1 

- "~ yeyim, bu ....... ,. ıyenin eeırl~ij 
~rekeıti..in patlak Yerdii!ni bildi. miyetli basarlar verdırmif{erdır. SoTJ"fJi teltlJtl tı manı·n 18 tayyaresini tah.rib etmit- neo'n'!ı .......... 1::ım:~~ta, Bor ,,_ine b ~'erim. Hem. madem 
l'l)'o t.._ L_ - 1 L le v~ döıt' l...r•,.;;k, ~:-...-- tayya.. lloeltova 14 (AA) - 14 !kklnun _.. :vapan k" - ..___ d d" eti r. ~r b.rara &V9°Vet n. . ıı:sue .. &:11.7: UOL9•MY•. SoyYet ..b.ıı teblsli: ler ve bir çoklannı da hasara ui • bir J81XJ11 mf1treaesin'n Pelemıel15t 1 ta -.'L satıımıyor a, ne IY• 

1'lıe 1mıt·.ı.n sö•dermeie ye Hır. ~ı ~ ~ d~~ diderı;z .:ak.. X'lln'etlerm.iZ dDD. gece bttt8n cep,. ratmıtlardıT. Tabrih edilea diifman Hindiatanı filoeımım b'Tl;tleri taı:atm. 2 nci, 3- ncü taluıarlD.1 b.ayorlar, .._t orch.a da söniillü toplainaia 1i7eaı 'bau1'11miı ve bnı c u.a ua.. belerde d'Qı;manla carpışmışlardır. t•YYMeleri: 11 Meaeeqimit 109, dan imha. mot.6rıa aerl botlardan bir. ne diye muh.rirleıin peeiDden le.o.. 
lllıled:n.r ka)mıflanlır. ıa uiratt........ . 3 t.laqon lgal edlldl '3 Macchi 202, 1 Yunkeora 52, 1 Yun taç ~esinin 7..apt ·~ bir ta.IEım dtl"I' fUYorlar, Kkablarımı.ı .....ı.ı:.. 

T..ldl t.edMderl japc111 l>oml>ardımaa tayyareleri Moekıova, 14 (A,A.} - Sovyet kTeıt 87 ve tipleri belli olmıyan ~İ- ~=~ tahr!t» edilınit olduiunu bll_ chtmda da takdır Ql)'antbnbiliy•. 
lrıen ...-.ı~r; ~larına hatlar - Malaca yld1med~ında Kuanton ha. gece yaıa .. t.ebli~~:.. . . ier 2 diilman avcı ta~residır: J ....... Jar ilerlJ7emlyorlar Meeel&. Almanyad•n yeırıi alchlna 
Jr.iı çOit. tidd.ıtlı mıailleme n ten - Ta mey~~ bK akın ~!!_arak:;:- 14 İ'l'kkaınu.ıı gunu kıınııetlerımız Bombard'.man tayyarelerımız aynı Mantna, H (A.A.> _ Alll rita nd bir mebvbda bir ceerimin AJmaa.. 
L. tedbirleri ahntflaıdır. imadır ked tıı;-ı.lerı 'ff yerde vwunan u.. bütün cepbelercle düşmanla çarpıt- zamanda Bomba ve Denıe aruın- Joen bu sabah, Ameribn :ıt'al~rmm ca7a teıciime9i müwtade I.teaiJı-o 
"""lllaklv. Almaalanu, aneek ha ,6k h~ dil& ,_.. ~~n tay. mıtlardlıır. Batı ve cenub batı cep - daki yollarda dü~n mvvaaalala.. b\llln Japonlarm b.ra .,. baYa ku•- ve hakkı telifin )'iı.zde baiahı ile 
~le. &.ileri ktlllleft yarıya ya - ywealai llı9hrih ~ışleııchr. Bu ha.; hesinin bir çok kesimleri.nde. Sov7 rmı; taptlannı faalıyetle bombala.. veUerini ~Urtmllş olduk,arını bildfr ödeneceği bildiriliyordu. Te)gnfla 
'lll •l.ını.k l:.atı Sırbietaadaa yaai nlMaa p1aız uç Japon tayyareaı yet kuvvetleri dütmanla ıic:iideth mışlardıl'. . mektedir. tte nok~da taray" cıltmış eYet cevabı verdim. 
S...., neluhıta celMl'l:ııaadaki t,alp ... bandır. mubare~er yaparak ~uı.·~ın .c~. . Dün ~rd.ıman tayyareleri - olan Japonlar, UerlE"m~I! muvaffak o_ Kitabçılann bizı btimıar eclenık, 
~e lıllDaia. "H toplantı yerleri o. .... :S.... ..,... ...._ elmak nub cfoiusu.nda Uzlovaıa, Lıvnının mız; Nava.rın; Metone ve Argoa lamuruşlar Ye bası kesımlıtrden bilhaa. han ı.na.n yaµtı~arı meseteel. 
1- ~dallan alrmeie muvaf. teWlftlli reilettl ita t.orı'dan ıimal baı.ıında Ver4thov, Tıalanın tıo.ff de dtigmanın deniz nakliyatına sa V1c&n ve 'batı kıvısmdaki Llntra. ne ~:u:e dopunu i.&emeni1e 

'-1: et~• bildinaektedir. :~>M!dlrHdlttn~ tftre ba1t191~ı ~u ~lann.ı iı • ~arr.~ ~tllerdi~ .. !lem•aı;:1,~?ı.1' ~ Y= :!::':41!~s7etin ~ biz de onh:nn az peruını almadık. 
,.. _ . . ___ .,.,,_. teslim olm&sı için ga elnllıpe11Uır. tıcesı ~at ıyet e goru · _..:A1 1 b ._,,..ir F L ~• ··r..-~:! - ..... ~, n __ 

, vım..t Neditch hük&metı rel - Rons _..._ ._ 13 lMAıı .... 15 Al'ına t lo ''d bomb d'mı n tayyarele.. m.,.... n eyan e.......,~ . aut, y.,. unıruu, su gotunıu. 11911 

~~lliıı SıJhhıtaada rik6Jıun iadeeİ JllPOD bt,'alan bqkomutanı tarafın. . _ı__:ILUnd~Jm~ t' B' ~ taay. g.o.. ~ı e w ar '-~''-- eden bir lmıoa .d&Sh141a de, timdiye kadar esedimden aJdJ • 
.,;i _ & 1 AL dtm ,...ıan tekUtl reddetmışt!r. yareaı t....-t.D e ı lf ır. ız " Y· rımızı vurmaga tefe~ . . n ... 

il Y"Plliı müıkerrer daveuer. d&D JpP9D)arm teblM yare lta)'bc;t'tik. 14 bkUnun gÜoÜ Meaaıet'fimit 109 d~nize diitüriil - Manılla. 14 (A.A) - Oıdu. a.. ilm parayı tMmr"! ~ydım, 1.Al 
thn Mlteıt idaresinin ceçen ılt .• T<*;yO, H <A.AJ _ tmparato~!uk bava sava,&arında S c:lüpan tayya miiftür. dın~ b~,.natta .bu~~.aia salahı • apar~~an. yaptırab1lı.rdım. ~ 
ler •rU.ıki c_. .eferleri ve çeteci- balıriYe nesaret1 'la&lD dueoal, X'r flh. resi tahrib ed.ilmiıtir. .&iman telJllli yetlı 'bır zabn ~ıldırdı~ıne ıröre L~ eu bızım kuabçı Seq,ıh l.4tfı, ..._ 
'dye k111t1 atinan diler tedbirler va.. ma ye Banın& barb semilerlııln ba. Karadenizde deniz kuvvetleri • Berliıı, 14 CA.A.) - .Alm&D tebl ti: 2IOCl a.clutndakı hare4t~ muvaffakL lerce yorutdu. uıiıaftt. Sabah er -

eılıte hiç bir deiltiklilt yapamL tmldıiı " KaDl'O uavall!5rlbı?11 ha. miz, c:lüşma.nın 2500 toniliıto hac- Atrb şimalinde tt.alyan ve AlmAD yetle d~a.m etmekt~ır. ~e:nJen ıı~lir ciiikkinım kendi apr, 
••ııttıT, --+•ldıtı bak'tmda !rııil• - A. minde il:)iır nakliye gemisini batlT • tuvwtlerl T<i>ruk batı '>öleinesin!!.e_ toP Aparı ve Legaapı de de ukerl ıkı çay, hır kahve llo aktaıma kader 

B ')AL' 11111'& 1.9•- - '-•---'•O eıt.aD hı!b0rl }U haldeCİ İngilıZ kll\T'Tetıer e ,,_rrus --'- tJ d ed' Bu d'cf" ' L-- _ı,!J.Lll L 
1-.&te a.iler daha kodretleamiı ınerlbn b.111_._.......... erin İn4ri- ıtlillllarchr. . k beta alaria 11 dilşman i&D hanae er evam ıyor. böl - ı ınır, a....-m gen~ ~-nını .-. 

,.e hareketlerini yen\ bölgelere • _ 7aıaıııem&t;t& l'I bit ı.::-~ tes!nnl Pn:,daya r6re "l"&ÜJ'et ~ =lb edil;ş•ır. ııelerde AmeTikan kıt'ııları IOO den 1 di b.pıwdı. Bız., öyle miyiz ya> 
ı&bnJı söriinüywlardı. llkt•in ._ J.fs • Amel'~ ~~ iJAe edildik.. Moakova. 1.4 CA.A.> - Pravda ea. Alman ve İtalyan pike tayyareleri d°' fada Japon paruütçüsü imha et _ Mulıarrirlerle ki ta 

1

:>ç ların vaziyeti. 
~ oıtalmınıda çete muharebe.i o ua~~ . , zeLesınin muhab~ıne göre Ai~ıuar, manm motaı:lil kollanna ağır ~: miı1erdir. Ayr•ca birçok par-.ütçü ~ius~i ile Karınca hiklye. 
bd . b' _;L- im lerlni bil I nnda Moaltovanın takriben 360 kllomewe cıe veridrmlşlerdi!' Alman ve ttal7a d ı· hn aıne benzeırız • 

ar Sealt ır ™-.Yut• tutu UJ... FCJl'lllOS adaA c 9~ n~ı.m.da Yelet.s bölgesınde 400 den ıe · · h Qt>ır tayıba uJt'8J!l&- e tes ım 0 uıtur. · 
~ki. AlmıanlM, Rmıya bar\inin en 'Tiokyo, 14 (A.A.) -: F~z !Azla k&6&ba ve tehirden sürülüp çı.. ~1..nta{;a~ 1

te,yYa'l'esini dQIUnnüış... Vain&tOD. 14 'A.A.) - Yabancı tay_ •it edilı. 8"k ile ır.dlae Menk...:L 
ııcldetli amaaın da bile Sııb' a.cl dak' J pon PırarPhl• dun kanlmı.şlaıdır. d' Bundan baŞka Alman ••at taY 7arelerin dlln ııece San Pramiko böl.. 
daki -~Dl kuvYetlend~n.. aaln 1 a. cenuh batı.aında Ayni muhat>r Yefrenov Ye Livny•nın :r:~~ri ToıbrUk bö11S1nde dÜ&IJWllll ıee. ÜBe!'ınde uçtult.a?'ı ötrenl m t r Tw ..,..._.. Ptbw 4M Al'utes».. 
le meclluriytıt duydula rme.. akpm Fo~_uj 2 dü.tm-8 tayya.. alınmasından aonra Sovyet kuvvetle. ot<mıobil ıtoıı.a:ını. ~t Jtafi!elerln • ıa_ Pamı.ma. laanalmm aııhafuaaı ipin Fakat, valtta ki bt li ~ 

B haf\ R . r. Taka.o a.çıcıuua_,,_ " fakat ,ehre rinın düem&Dm yok ediııımJne devam oe mıı.annı. depe>larml Ye h&Yll meJ'_ v..-••"· 14 <AA,) - Bele~ . ce r, aç .. 
u. • oudııtk'de 5 saat eü.. resinin pii'ldöS'ıJUı, __ .__Lh.lrJa etıitini biklinDKted.ir. clanlannı m11V&ftaki7flt.le bolllbalanut.. Panama bnalınm mufaBUmı temin lır, 0 vakıt de: 

ren hır rnıüıaademe Mn•tada lai _ ya1tı..-,claG t...k.Jqa~.-- rını Geri almdıCI.arı retmen b!ldır~en bu Jardır. mıabadl1e tanaı b61geai m•tunlum.. •SlddeU et ile ı.~ eslı.1I 1ılMI. 
lerdecı 15-0 kitinin '"ldirütcfüiü bildimıebed'ir. tıeblı'ler Yeleta'ın cenub batı .iatikame. ..,,_ ..... , ı~ kalı'<'"'.~.> ~'f:.~an ordu.. ca ıtlzumıu ırörlllen her tedbirin alm.. JlollllllUll mira ılilp ll&llai i1ia etti.• 
900 L: • • • edild

0
• ?e aa-- ·-- " ı..aten De tinde tabibeD 68 •• 61 inci kilomet.. .....,.._ .,. •... muma mfJısaade veren taramame!7i Bizim halimiz dt-. bana benzi • 

l Lıfl.nı~ ~sır . ıil eoıı ba'ber. gy-~ bll7• relerdedir. ıarı lllllUIDİ :t.arargfJuJUD 568 numara hn•Jamıft.ır. :J'OI'·• C. O. 
eııde bı1dırılmelttechl'. K..lurvo • ....,..: 14 <A.A.> _ Si1am BaŞYe. Almanlar lflddeUi bir mut.aYemet 11 tetıııtt: .. d düşmanın 

dalci son mıüaıadsnede ele çetedler. ı.n'da rn.ıııere ve Birlt>e"k Ame göeteı'mif olm&lanna ratmen aovyet T~ batı bölceal~s e olıdutu ş!.d 
d~eıı 63 kiıi ölmiit Te 23 kiti esir ~ =ıetleri ile siyasi m,ünaaeôetler.n ~-Urşwnda ricate mecbur ol. metl~~~~ştir. Sollum 

~ .. ı bildinrıiŞtir. muşl .. uu' de 1 ti 1 fa --- ır. ' teeil~... Sovyet aövari birllıkleri cuma rıına cepheeUırcie topçu kuvve n n ısrar l -

"""' i k" • Almanları iti ehemmiyetli usabada.n aliyeti goörWm.Uşt.6.r. Dün İtalyan ve r-azar Ola Hasan Bey o vor 1 • Çlılcard*1an Yakıt ilet taburdan faz)• Alman ha.va lcuV7~tler · . parlak muvaf 
dtışnan J>i7adesini yok etmişler. 700 fakıyetler t.13detmiŞlerdır. Bu kUVTet. 
kUn,VOD ve 25 otomobild9ı:ı mtıretkeb ıer ura harbinde mitralyöz ~teş· ve 

b: d" ......... teşldl!ni ~:ıım~ler ve mil. t>omi>&rdıman hare~etl!'Ti1 1' serı mtıda 
.r - rdlr ,.,,.,.,.,. ... hl.m Vi!Sfkala.r ele geçirmlfle · h"'"ler va"'_ ..... __ .., __ _ 

--~ 

Muğlada beş defa 
yer sar~ınhsı oldu 
Muila 14 (A.A.) - Dün ~lli-

lada saat Mlkizi ocı geçe ve cliger. 

1 · _ı.ı lif fasılalarla bet defa -... erı mun e . . . . b 
- -- yer Arellitlml ohnut, bırıncıeı- on ef 

lngiltere Rusyaya 
hafif tanklar gönderdi 
~ ıt <A.A,) - X'llvV•tli ... 

Yann akşam SÜMER Sinemasında 
DBANNA DUBBIN'in 

1941 Süper Filmi 

BAHAR 
RESMi GEÇiDi 

Rıiı oqayıcı muaik.i ve gönül eilendirici ta~larla dolu sene. 
nin en zıeıııgin filmini takdim edecektir. y al'lll Ü§&m için yerleri a 

nizi ev1velden aldırınız. 
~ • -'!-Aao.:w U-,ddl ha.sar az. aan.ıye -.uı1_.• ,,,, .. 

dır. 

lA,h..oı.ı .,. W00 Z t!UillJlli; u • ı,-OA l:ı....ı. Ll 

t.aıık bilteredeo bmaya ıelmifUı'. 
Tahran g.a.rında bulunan bu tanklar 
pek yakmda reamen Rue\ara. verile. 

cektir. ~---··----------------"-~ 



15 bin kişinin takib 1 

ettiği büyük maç 
Son Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak., 25 
iSTANBUL 

(Baş tarafı 1 inci sayfada} 
Mısafır takım !>Ut.Un yorı:nınluğuna 

rağmen a.yni ka.dro ılc sahaya. çıktı. 
Buna mUk.ab!l :Fe:ıerbabçe en sağlam 
oyuncusu Esadın :verini Zeynele ver_ 
mı.şti. Maç öyle blr silrat ve cabuk. 
lltk feınde ba.şla.dı ki, Fenerbahçe ıÇln 
rMtgele bir müdafaadan ~ ç.are 
b.lımemıştı. tngll.z hUcum hattının 
1lc dakikalarda netıee alma#a azmet_ 
mlış gibi görünen oyunu İngiliz fut_ 
bolUnün bfitfin husus!yct!erini teker 
teker meydana çıkarıyor g~! idi. Pe_ 
nemabçeıyi şaşkına çevren bu devE.mıı 
hücumların dördüncü daklks.smda bfi 
tün blır müdatuyı tek ba<rına sa~an 
sat iç Glifton C hatfı atdata=ı b!r şilt 
le ilk tr01U yaptı. Ete~ oyunda bu hız 
b6y1Pee devıım et6e idi. Fenerbahçe_ 
nln akıbeti oidden fena ol:ırdu. 1'ngi. 
Uz ınfidafaaııında boz•ıhvı oyun hüMim 
hattında b'rdenbire ~zeıt~tyor. >v"lı::-

ABONE FiATLARl 

Türkiye 
Yunan 
Ecneb: 

1 
f ene 
Kr. 

1400 

6 
Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

750 -100 
234 122) 710 
27 uU 1 400 8 10 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
1Mll 

Abone bedeli pefindır Adre.s 
detlftirilıne"< 25 kuruştur. 

Cevab için mettublara 10 
l:ur~lult Pul 1JAve.sl IAzımdır. 

Posta tutusu: 741 İstanbul 
Telcrat: Son ?osta 
Telefon: 20203 

tan a,,ah gli'en topu basta bleci 
C!h.ad olmalt U?l"re bUtUn P'enerbwçe 

.................................................... 
Efganistan Valide Kraliçesi 

vefat etti 
.. oyun~tannı et'.de~ görlllUr fedaklr_ 

lnb.ra g.Qrllıkl~yordu. 
:tng!J z ta«ımı uzun mU.ddet bu hA. 

timlvet içinde ııklnci b!r sayı yapama_ 
dı. fakat topun yPr1ne vl\r0 na'lıı lron 
trol edld tf.nl, en çabuk pıısın nasıl ve 
rileb!lectini, topla mücııde!enln ne şe_ 
kilde okhı~u. hfilı\sa nm• ed1dltl 

Peşaver, 14 <A.A.> - Efganistan Va 
l!de Krallcesinin uzun suren blr has_ 
talıkt.an aonra bugUn öldUğU l>ildirtl_ 
miştir, 

IAılllan fııtbolUn ne kftt'lar güzel oyna_ #' _ _______ _ ___ ......_, 

nah leceğınf mı•ht!!tif h'lr°'lkf't'er jçln ( )' eni ne">. r iyat ) 
dede gösterdı durdu. C hadın per·ak _ . 
muvarta.klyeUerı o tadar b tıblrin! ta_ .__.. _ ______ .;;...~----' 

tlb ett. ıt.ı f2 nCJ dakikada sol Jç VucL Zonguldak kömür havzamız; 
vordun çektili enfes pa_naltıyı da ay_ 
nl güzellik .çtnde kurtardı Pena~tının 
bu harikulA.de kurtarılışı İngiliz takı_ 
mı wunculannı da sevindl-rd! ve Ci_ 
hadın elini teker teker sıktıklan b le 
ıörü:dü. Cihadın elinden blr yumruk 
71Yen tO,p bu suretle kom" e gitti ve 
eoldan çekilen ~roerde Vudvord ha_ 
tasını örten bir şek lde son dak'kada 
tk.lncl golU de yaptı. Devri'! 2.0 İ'ngi_ 
llz takımının yli.'tsek oyunıle b tti. 

ikinci devre 

Etibnnt tararmd&n ~ı~arıtn Z:mguL 
da.< Kömür Ha.vşzaınız adlı eser, eko_ 
namlılı: hayatımızda büyük ib1r değeri 
olan Zonguldak Kômilr Havzamw ta_ 
nıtmak, dünü o;e bugUnU anlatmak 
için neşrcdllmişt.r. 

110 &ahffeı." tu•an kltabda evvelA 
kömltr ve Havzanın t.ar~esi yap1L 
makta, memleketimizde ve dünyada 
tık Jtömttr endl•stTi'ırnln kuru!uş ılln
lerı tesl>Lt edllmekted:r. 

İkinci devre ayni 811ratle baş'ıyan ı }-' A J.) y () ' oyunda heyecan azami Jerecey bu' . . ~ 
1m.1Ştu. P'enerbahçe takımında can'ı' •· ._ ______ ______ _. 
ets1lınemJş, blll.k.ls çotatmıstı bile. İki 
tarafın mücadelede b!rt>ir nden geri 
t&lmaauı61 oYWl& cidden zevlt ve be. 
7ecan ~. fakat hafıf blr durnk_ 
lama İngiliz t.aeunında da h'ssedll_ 
ml$tı. :tDı: devrcdelti kadar canlı ç.cı. '•ş_ 
mıyan misafir tak•m her ne tadar 
daha usta oYll1.IYO?', hllcıımtarında da_ 
ha fazia mile.~lr oluyorsa da Fener_ 
bahçenin de buldutı.ı fıres'lard'\ rak'b 
müdafaayı zorladığı s~ sık görül\b'or 
du. 

İngtnz takımı ihUcum hatfı oyundaki 
fazla ytltQ biraz da m&.!atı.\ ha.ttına 
bıraAtır ıibi oynamab başladı. Esa~n 
bu taltımın en cok aksayan tarafı mu_ 
avtn hattı idi. Pencrbahçenln durup 
dinlenme b 1lmedm yaptııtı htlcumla" 

PAZARTESİ, 1G.12.19fl 
'l.30: Saat ayan. 'l.33: Haf.f parça. 

lar <Pl.>. '7.45: Ajans haberleri. 8: Ha_ 
fif p&'t,.al&r (Pl.>, 8.la: Evin saati, 
B.30: Müzik <PU, 12.30: Saat s:van, 
12.33: Karı.şılt b&rkılar, 12.45: Ajall.9 
h:ı;berlerl, 13: Peşrev, şarkı ve semaL 
ıer, 13.30: Karışık milz.k <Pl.), 18: Sa_ 
at ~arı, 18.03: .Radyo dans orkes_ 
t:ası, 18.SO: Fasıl heyeti, 19.30: Saat 
ayan ve ajans :taberler!, _9 45: KonUŞ_ 
ma, 19.55: :Kamık .tıarkı ve WTkUler, 
20.15: Radyo gazetesi, 20.45: B<r halk 
tfu1tllsü öğreniyoruz. 21 : z :raat tak_ 
vimi, 21.10: Şarkı ve türkiller, 21.30: 
Te.ımı1: IÖıng!l altes!, 21.45 : Rat:lyo 
senfoni oittest.Tası , 22.30: Saat ayan. 
Ajans haberleri; zıraat. Eo:ıham_Tah.. 
vill\t, Karnbiyo_Nukud b:mıası <f.at>, 
2 45: Dans mtız'fl CPi > 

ıı hafif ıntldataada c!ddı l'Mitler açı 
yor ve ısı'k ısılt gl)rU\meAe baslnyan bu 
tehlike e. ~en birinde topu hasım tarın 
dan kola.yl.;;ıa ~ran Melih 32 r.ci da_ -------------
itikada penerlı4 k golünü İngll,z ka _ 
lMille attı. 0yıın -. "" oldultu zaman 
7eıı1den hız'la,.dı ve ce bu 
patlrchda üsttıs'..e bır kaç ~ome!"den 
va~et.i gUçlIDle kurtsr<!ı .~rtık ovun 
ta.mamile ortalarda ve snnlara doğru 
da hemen hemen İngıllz tates~ c 1va 
nnda QY!Ulrun h basladı İki müdaf' 
arasında b 'rlcll(: dPfa sıyrılma.it için de 
nemelet" yapan Melih blr yolunu bulup 
bu gedikten tekrar kaçarak 39 uncu 
dakik.ada PoocrbahçenJn beTaberlik 
8'YJS1 olan lt'nc\ golü de yantı. 
.Artık oyun hrmeo hemen Fenerbah_ 
cenin lehinde idi. T~a atılan toplar_ 
la geçen eoın dakikalardan sonra heye_ 
canını b!r an bile kayb .. tmlyen ~ç. 
ikinci defa o'!ara.k !!.2 berabere b tti. 

Meıınl~etl.m'-1,rle alt-ı mac yapm~ o_ 
tan misafir takımın en lıeyecanh ma_ 
çı dün cereyan ettı. Bunun aber oer. 
fng11iz takımı ılk devredeki süratini 
idame ettiremedi. Bunu takımda b&ş_ 
ıayan urnumt yorgunluta hamletmek 
lblmdır. 
Maçı 1'ng!füı kafilesınden Mister 

ı.orey idare etti. Ömer Beaim 

Miıafı~r takım terefine verilen 
ziyafet 

DUn a.ta;am Taksim (Cazin06unda mi.sa 
tiT takım şerci ne b:.r ziyafet verilmiş ve 
bu top!antı pek aa.mlınt b'r hava 1ç'n 
de gec vakte kadar devam etmiştir. 

Mektebler kır koıuau 
Mektebler arası kır k<ı.$USUDun bi_ 

~ıSt dün R şlıde 2000 metre olarak 
,..a.pıldı . 17 mektebden 170 a.t1°tln gir_ 

• ditı koışOOa liaydarpaşadan Ra t 8.23 
dalc!kal'ta b "rlnd. B61t:e San'ııttan Ce_ 
vad nc!nc', Ha.~rpaısadan Fazlı Qçün 
rU <''nı.uı tlll'. -Ademi lttıdar, Belgevşe!cl tı ve 

Zafl<yeti umumlyeye karşı 

GLANDOKRATiN 
Prot. Steln.aoh'ın terkibidir. 

Reçe•e ile ıru·u •ı 200 kUTUŞ. , 

"Zevcim 
Gözlerine 

İnanamıyo~!" 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

Z ~ "bu cld- Bakınır nasıl 
• den bir bari- lh\lvaffalr • 
k8dır., dl~-. An- oldum? 

cak iki •Y kadar eıvvel alnımda ve 
ıözlerimle ağzımın etrafında çizgi
ler ve bunışukluklarım vardı Ha
kikaten "Yaşlı., görün!lyo~um. 
Bugün ise, blltUn bu çtzıılerinı kay
boldu v. arkadaşlarım bir genç 
kızm clldl gibi parlak, nennln ve 
yumuşak olan cildime takdir naz.a
rile bakıyorlar. Her akşam yatmaz
dan evvel clld gıdası olan pembe 
reo"lrtekl Tokalon kremin! kullan1-
10nım. -Terkibinde Viyana tlniver
•lt:esl profesörlerinden biri taratm
dan ketfedllen, ıençlllln kıymeW 
ve culp cevheri olan "Biocel., var
dır. Gündüzleri de dldi beyulatıp 
JUm.uşatan. aiyah no1ttaları gideren 
ve a(1k mesameleri ırklaştının be-
1n renkteki Toltalon kremini ltu~ 
~ı::vorum. 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı dikkatine 

lstanbul Defterdarlığından: 
Kazanç vergller.ııı."1 ikinc. taksit tediye müddet! Bl.rlnclkflnun 1941 8.Yl 

dlr TakB!tler-n ileride C0 10 zamla ve icra :volile ıtahs.1.ne mahal kıılma
ma.lt 117.ere ıııayın mükeUe!Ierln vergi borçlarını bu ay sonuna kadar balh 
oklıUklan Maliye Tflhsil Şube:enne ödemeleri rica ohinur. <10813) .......................................................................................................... 

Son Posta Matbaaıı: Yazı fı1erl Müdürii: Cevad Fehmi Bafkut 

SAHIBf: A. Ek.rem U.;.1AKLJC1L • 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann tedavül

den kaldırılması hakkında ilan 
Esıt1 nUı::el 6, 10 ft 20 paralıtıarın yeri.ne da.o.tem bir Jcuruş1'uklarla 

bronz on paıalı»ar darp ve pı.yuaya. W1 miktarda çıkarı.lnu4 olduğun_ 
dan estJ nJbl 5, 10 n JO pan.lıldarın 30~/~ tarihlo.den eoııra teda. 
vülden bldınlmuı tarar}aftırılm.ıştır, 

Mezkur ufak pe.ra.l'a.r ıtremmuztM2 tar.Lhinden itibaren &rtık tedavül 
etmi.yeclelk ve bu tarihten itibaren ancıa.k bir sene müddı:tıe ya.Inız mal 
sanıdıJCia.rlle Cümıbur~ Merk'es Banltaıııı şubelerine 'fle Ctimhuriyet Mer. 
kez Ba.nlkası şubesi olmıJ&n ,.erlerde Ziraat Bankası ıu.belert tarafından 
kabul ediJeceld.ir. 

Ellerinde bu uta.t parah&t"dan bulun.dura.nla.nn bmıları ~ u.ndıklarl
le Cümhur .yet Merkez Ba.nkas1 'ft Z:raa.t Ba.nkası ırube'lerine tebdil e\ -
tlrınele.n 1IAn olunıır. < 4129l <5605> 

L~vae' DenizyoUarı 

W. UdürlU~ J 
lşle,me Umum 
llanı :ır ı 

15 B1rincikanu ;dan 21 Birinci. .. tanuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapur:arın isimleri 
kalkış gün ve saat~eri ve kalkacakları rıhtımlar 

Salı 17 de <Ciimhuriyet), Perşembe l'l de t'rarı>. 
Oalata rıhtımından. 

Nol: P.ıaartesı. pootası bir gün rötarla k.alkacak:tır. 
cumartesi lSde <Ana.farta'. Sırkecl nhtımmdan. 
ısot: <.4'an ahlre tadar ha!tsd.a bir posta yapı_ 
lacaktır. Ve bu posta İnebolu.va kadar gidccelrnr.) 

tmı4t hatt.a 

Maclan.Ja h.ttına 

- Per.şe.ınbe 8 de <Saa.det). Top'!"ıane rıhtımından. 
<1.ş'arı ah!re kadar haftada bir posta yapılaca.ltt.ır.> 
P:ızarte81, Salı 9.30 da, Çarşamba, Perşanbe, Cu.. 
ma 16 da <Trek>. Cumartes: 1-l de tMarataz>, 
Pazar 9.50 de CTr&k>. Gala~.a rıhtımından. 

- Pazartesi, C6rşamba ve Cuma 8 de CM.arakaz>, 
Galata rıhtımından. Aynca Çarşamba. 20 de ftll_ 
genl te Cwnartesi 20 de CÖlgen>. Tophone rıh_ 
tımından. 

Kan.bira ıuıttma Salı ve cuma 19 da <Seyyar>. Tophane rıhtı_ 
mından. 

Pazar 9 da <Bursa>. T0ı>hane rıhtımından . lmros hattına 
Ayvalık baUma - Cal"".,amo., 12 de <Mersin>. Cumartesi 12 de ıea_ 

adet). S:t'kl'Ci nhtımmdan. 
lıanlr Rlrlnd IJOra& 
lmıır ikinci ı;tlnı.t 

- Paur lff da <İmn4rl. Galata nh!1mından. 
- Perşejnbe 1'.'l de <Kadeş'. Galat.a rıhtımından. 

NOT: VapUr sere!'ler! ha~hnda her t<ITW. malOmat aşağıda telefon 
numarıılnn yazılı acente1ı•r1mtmen öll:renilebll r . 

Galata Baş Acenelil\ Galata nhtımı T.!manlar Umum 
MfidUrlOW blnaın lltında 4~362 

Oatat.a Şube • Galata rıhtımı Mmt:ı.ka L man 
Roisli~ binası a!tmda 40133 

Slrlı::ecl Şthe Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 
(110 .. 1) 

Nafıa Vekaletinden 
Ekslltmeye konulan iş: 

1. - Aydın su tşlerl 4 üncU şube müdür!~ mınt.s.kası dahilinde Na_ 
zilli _ Horsunlu ovalarının sula~ması için Feslek mev'kö!ııde yapılacak olan 
regUIAU>r, galeri, tünel ve kanal fn.,aatının ikmali :şleri muhammen k~if 
bedeli vahdi fiyat esuı üzertnden c924064ıt lira f' 37• kuru.5tur. 

2. - Eksiltme 8/l/1!142 tımh:ne raa•ıayan Perş~be gilnll saat 15 de 
Amarada 81l Jşlert re'sllği b nası tçınde toplanan su e'ı:sıltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usullle yapılacaktrr. 

3, - İste~tliler, et-s!ltme şarnnmesı. mukavele projesi bayındır1ık işleri 
genel şartnamesi, umumt su !ş!er• fennt şartname-c;ile husus! V" fenni şart_ 
nameleri ve nrolclcri «46• Ura •201> kuruş muıkab!llnd:! su lşlerı re"s!"A'ln_ 
den alabilirler. 

4. - Eks itmeye girebllmeilt iç n ~teklllerln «40712> lira «58D kuruşhıt 
muvakta.t teminat vermesi ve t-ltsil•m~n n yaıpılacağı ıtUrder. en az üç gün 
evvel ellerinde bul1man ves•talarl!ı bt rı k:U> b!r dil~ce ile Nafıa VrkAl,.fine 
müracaat ederek bu iee mahsU.9 olmak &zere vesika almaları ve bu ves:kayı 
ibraz E'tmelerı 'JS,rttır. 

Bu müddet içinde vesea taıeblnde b 'tlu"mtyan1ar eksHtmeye l~ttrak ede_ 
mezler. 

5 - İsteklilerin tekHf mektııb!ımnı lk'n<'I maddedP ya~~'ı saatten b"r sa_ 
at "evve!lne kadar gu işleri t'f'is1 'i!'lne mAkbıır. mu.ltııhi!:nJe vıe,.melı>rl l~:.>Jm_ 
dır. Postada olan ger.!kmeler kabul M 1lm!.'z. «925'.:h c10945l 

İstanbul Gümrük1eri Başmüdürlüğünden 
M.i'k.darı Değeri 

KUo gr, Lira Kr. 
_2_0_2-00-0--2-3-6 8• 

153 (J()O 78 5~ 
605 000 279 f9 

1311 000 1763 21 
1453 000 1954 21 

38 oao 1a 11 
159 oo~ 6a 31 
362 000 443 11 

196 000 
49 000 

19 000 

24 000 
35 600 

29 000 
24 000 . 
21 000 

35 51 
19 a 

1 74 

9 80 
16 2• 
39 00 
11 011 
6 00 

Teminatı 

Lira Kr. 

18 00 
6 00 

21 00 
132 25 
H6 46 

ı; 00 
5 uo 

33 50 

Eşya cinai 

Amıonyom Okzalat 
Madeni makıne yatı 
Asltıborlk Cdökme ve orJınal pakette> 
Asit asetik an.dr <25 damacana> 
Asit asetlık glasiyRl <35 damacana> 
Tıbbi eter süt!irlk cı damacana> 
Asit s.illflrik adı mayi <2 dıunacana> 
Sodyom l>Otasyeım tartari• <at~ ku.. 
tu Te fıçJ1 

Sodyom 6Ülht <i atac fıcı 1 varil) 
Hamızı 'klonna <klorldı·ik> adi mayi 
ı damacana 
Hasır sepet içinde <aded 2> demir 
bidon 
Boş cam damnc:ı.na <4 adedl 
Gayri mel'Jı:Qr eçzal ıkimyeviyeden a_ 
nld: fıtolik teneke ve kutuda 
Asit a.setlk gla.syat danuı.canada 
Asitborlk torba içmde 
Sair karalardan aktif kömürU dac 
fıçı 

10/12/941 rrihılü Son Telgraf cazetes!le i!An edUditl üzere rukanda 
mW'redatı ya:r.ıh eşya 26/12/941 günQ saa.t 13.30 da S•rkec:de Reşadiye cad_ 
de6ıin.deki Satış MUdUrlüiUnd"' açık arttırma ve teminat akçesi yaıılı olma_ 
yanlar da peş:n para ıle satılacaktır. t&tekliler eşyayı 17, 19/121941 gUnlerl 
saat l,'J den 16 ya kn:tar Kuzguncukta Na.kkaş ca.ddesındeki ecza fabr lka~ın_ 
da görebilirler. ~tınnı>y~ lşt1rak edeceklerln hUv;yctlcrit\i OUmrilğe tPSCil 

ettirmiş olmaları ve muayyen ol.an gUnün saat 12 :dne kadar teminat a1c_ 
çeleriru yatırmış olma:arı tarttır. Pazıa izahat atmak isteyenlerin OUmrUte 
anüıncaatıarı illn oltınur. <10865) 

" 

• ı ' ' 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - İ.d!areın1z ihtiyacı olan 16 k.a.t bvvıaııae elbise ve 'kask.et Ue e aded 
bııva'7A9 paıto paa.rtı.t muwı ile .ıwı ıllınacald.ı.r. 

2 - Ekslltme 171X11/1941 Çuşcımba eüıW, -.a.t 10 d-a Metn ba:ntnJD 
6iMl kaı~a jQpÜl3cakhr. 

3 - Mımwt.'ka.t t.cmlnaıt 112.5 !JraıdJr. 

' - Bu iş için hazırlaııan muuıvele projeısl. ~ mMti.ıUililndıl 
gôrülebtlır . 

tJ - İsteklilerin kanuni vesllaı.kın ve ~ teml.ne.tfan De 1llD 
ed.ilen gtln va .aatte mrusyonde hazır bulunm~ıın. (10992) 

BeYoı}'lunda tst.llı:lA.1 caddeande 370 numaralı 

BAKER MAGAZASINDA 

MUŞAMBA va PALTOLARIMIZ 
Mu.hlterem milşterllerln!ıı emrine lımAde bulunmaktadır. 

Türk Hava Kurumu Aydın, Denizli, Muğla 
Eö!ge Direktö rlüğünden 

Ş\D!mlrı tara!uıdan kurban ba.yrammıda t.qpJanac.14c kurban derlJerl w 
bıa.reaıt:la.rınm e~nk arLı.rma1an 6.yrı a.yn olanııt 27/12/941 1ıadılne rast
l'ey'all Cum.a.rbes1 günü ya.pı.l;lcaktu. Şubece 8000, del'lnın kurutma me. _ 
halli pek mU:kemmel olaraık ha?.ırjanmıştır. İstettlllerln şartnamesini •llr
mek ürere ~tanıbul şubeslle Aydın tube81ne ve pey ıRlrmeıt için elle AJ-
dm ~ne mürac:ıatıan illn olunur_ cıooo:h , En son modaya muntık 

BÜTÜN MOBILYALA ~ INIZI 
Çqidleri çot olan İatanbul'da Rm. Pa4a ,okuıııunda M Jfo. 

AHMED FE VZl'niu ASRI MOB i L YA 
Mağa&aaınd&n alınız. 

TÜRKİYE :l:ş BARKA.Si 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 IKRArAIYE PLANJ 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayı.s, 3 Alustoa. 2 İklncltetrlD 
tarlhlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira fO • 100 • - 4000.-
3 • 1000 • ... 3000.- • 50 • 50 • - 2600.-
2 • 750 • -1soo.- • = 5000.-s 500 > -== 1500.- > 200 • 25 • • 

10 > 250 • c:.. 2500.- • 200 > 10 • .... 2000.-

• 
• 
• 
• 


