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Bu sabahki 
PAZARTESi 1 BIRINCIKANUN 1941 İdare iıleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

Başvekil ihtikar 
hakkında mühim haberler 

-ıapo11 
donanması 

Fili pin 
açıklarında 
dolaşıror 

1 
beyanatta b_ulundu 

''/cab ederse ihtisas 
Mahkemeleri kuracağız,, 

Japonyanın cevabi 
notası bekleniyor 

Avustralya kabinesi 
ani bir ictima yaph Sovyet Rm:rada llerll:rm Alm-1- hlr nehir üzerinde köprl _lmrarluba ________ _ 

~:..;:::::.7:.?'u; Tebliğlere göre (Alman tebliği )11"--jj· ... ·ıı:ı: .. ··--·-·ı 
~~ : ... ~~·ıı::-:.:.ı Libyada vaziyet Taarruz ve teaşkl. IJJate 1 

~~~~...-.:ı··b~~~ Mabarebe ı makabil i 1 l ! 

-
"Milletin sırbndan geçinmek ve bir anda 
zengin olmak için onun parasını çalmıya 
çalışanlara asla müsamaha göstermiyeceğiz,, 

Başvekil, Ziraat Bankasmın çiftçiye vermekte · olduğu 
kredinin fazlalaştarllacağmı da beyan etti 

-!al~ada bütün hazırlıklar temam taarruzlar · y · b · k ıa · 1 
~E:-.!:;'~:.,.,~·~~= şiddetle . ı enı ır anun yı-1 • 1 ~~;.=-~:! devam "Moskova bölge· 

1 

~:: h~~~:~yo:. I _ ~. -~ 
U$Qr edlror sinde taarruz çiilı JUÇları taltib edebil- ! 8-klllınlz telklk .. ,..wı..ı..ı ... birinde 

londraya göre cark muvaffakiyetle melı için kaza halılıı i . Adana, (~uıuıi) - Başvckili.lk.ikler yaptıktan sonra tekrar Mer. 
Y uerilecelc ! mız Dr. Refık Saydamın Adanayı aine döndüklerini yamuştım. 

Cephesinde vaziyet İngilizler Agedabia devam etmektedir" Ankara, 30 (Hususi) - Hü. i şcreflendirdiklerini ve tehirde tet - (Devamı 5 inci sayfada) 

•1rn I R t ft e· . d k. kurr.et dahiliye teıkilatıru kuv • C M h . K·t b d 
1\ an ar OS O an ıngazı arasın a 1 (•F~er: .. -:::uA::~~~ vetlendirmek ve idare makaniı.. u arrır • 1 a cı avası 

h 1 d 1 
,..._,,__, ...... ..-ıyetı uiherJle "' - ~ ~"'""'----__. 

sonra dağınık bir sa i e var ı ar maöf.:!~~ü:eb~~l= tekrar ettiği ::~ ~: te:~~,~~yd~a t;:ai~ ,, M -h . I . ·- h 
r. ' t 1 kütle halinde hücumlrına karşı ken.. itler bir hale konmasına karar u arrır erın 'şa SAi 
ıc a yapıyor ar J dilerini müdafaa eden Ahnan kıL vermiş bulunmaktadır. 

ngiliz tebligi: "Alınan aları bava kuvvetlerinin yardımıle Bu maksadla Dahiliye Veki... b 
4'1ı -- · l d b · düpnanı Rocof civarında ve Do - leti vazife almış, bu hususta ka. teşe b •• 1 e k 
b 
areşal Timoçenko esır er arasın a ır netz'in dimek tetkil ettiii '1lolctada mm liyıihası hazırlamağa başla. us erıne arşı 
eganatta bulundu Alman Generali ve yeniden pek ağır zayiata uğratmJŞ. mı,ıır. 
ı~ _ 600 k . lardır. Öğrendiğime göre nahiyelerde b • h d 

tlt•'t....,llClra 1 CA.A.> - nostoftan as er var,, Taganrog'u~ ıark kıemin.da mu.. birer nahiye meclisi kurulması, ır cep e var ır '' 
,., •• :; et.nettte olan Almanlar şiınc:U bu barebe tayyarelerimiz bir benzın · k'I h · · ,._~ sa "'llometre Uerıaın· ... _ bulunan Al bl·ğ· 1 _.J yenl teş l atın ususıyetlerın -.:._~ • """ man te 1 ı. dennaında yangın ç1kamı1ş aroır. d ._.. . . k'l d k • ~~ \'e Mıar!opola dotru datmık bir • r--- d en oırını leş ı e ece tir. 
~ ric'a.t ~eıttedirler. "Mukabil taarruz Moek<ova bölgesinde piya e te. Bundan başka nahiye müdürle. 
el~ blfıana.t.tA bulunmuş ve (Devamı S inci sayfada) rine küçük suçları takib edebil 
bir d...:;. recı neticeler verebilecek olan devam e:liyor,, mek için kaza hakkı verilmesi 
te cı~"Qe mdirdt.derınden hahsetmış Bu sabahki Sovyet 5. ayni ıayihada yer alacak esaslar 
~~ın bir motörıze ve bir tank .: ~'_Ilı ı..ı.mııe mıha ett:ltlerlnl bil_ Kal)ıre 30 (A.A.) - Ortaıark tebligıw • : arasındadır. 

Telif üc.retıerınln buııünkU hazin Kltabcılann bu defa ifln lclndeD 
vaziyeti etrafında muharrlrlerle kitab_ kolayca sıyrııamıyacaklan anlaşı)170f. 
cılar arasında a-:tıgımıı anket .ikı ta. Zira mesele artık b r m\Jıarr;r • ki.. 
raf arasında şiddetli münakaşalara yol tabcı davası olmaktan çıkmıJ, ımle 
açtı. Münakaşa diker ıazeteıerlm!zln ölçQ.de bir memleket meselesı obnua. 
ütunlanna siravet edem lt'tabcılara tur. 
karşı ııenlş bir muharrirler cephesi ~at, onlar da seslerln1 ıJiwtce 
kuruldu. (Devamı 5 Jnd sayfaclal 

~· ~~~tanya umumi karargahının teb.. ! (Devamı 5 lnd sayracta• , 

~ '& civannda Almanlar pek az lıgı: Moetova 1 CA.A.> - Bu aabalıltl \, ............................................... ~ 
~7detm 16lerdlr. T obruk müdafilerile temasta bu.. So et, resmi Ut>Ul: -=-:;=====::.::.::.::.::.:;.::,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:;.-;,-;,-;.:;.:::,:,:,:,:,;:,:;,:;,:;,::,::,::,::,::,:;,:;,::,:;.:;,:;.:;,:;.:;.:;,:;,:;,:;.::,:;.-;,:;,::,::::,:;.::,::,::,::,:;,::,~-
~ lctıı Alınanların Sivastopala hü.. lunan kuvvetlerimiz anuıındaki mu ;; Tetz"inRnl g.ünUnde tekmil cep_ ( A k d d •• } ) 
~ bazırıı.tıar görmekte oldut_ vasalanın İyilettirilmeıi için 'dün helerde fiddt'Llıl muharebeler cereyan D ara a un yapı an ma~ 

' tadır. (Devamı 5 1ocı sayfada) etm,ştir. _ -

l:.tbyada C: As~et :::ı Mı·sa"'ir İngiliz takımı Harh 
~~ 't-aziyet . _ J 

~~::._:::_:: Moskova kanlı meydan Okulunu 5 - 2 mağliih etti 
~-::.~-::~"" ..... : muharebesinin kat.'l 
~ 01:'1eır. olamamışlardır. Mu.. 

~··:155t:::~:1:=~ neıı·cesı· yaklaşıyor -
"t1-ra. erıle hOcumlarda bulun _ 

~. llbkiıı d& bir netıoe e1de etmelerL • G 1 K O 
~~ '« bır111c~ısıır. Htndlı tuv_ Yazan: Emekh enera • • 
~ettn ıeu- hUdudundaki temizleme ald.ad Al 1 nL 
-~ e dlevaoı etmektedirler. ~ cephetfinln merkez mıntAlta&~· ı ıarı an=~dOtUS~~a ,=ı:.:= mu.. 

tıı Uerı ~ Ceoyıanın cenubuna do~ dUti IOD Alman taarruzu amatl81Z bir ıanın ' . 
~ ~en İngiliz lı:uvv~lerl hakkıın: kıe mveeiminin biltürı güçlüklerıni de vatre.k ~~uv:~t::ı·-r:~ ~: 
h-~et~ konuan bir &!kert aözeü &YUi .amanda yenmek ıuretile tısa ! ~ ~et kuvvetlerınl Şark ıı:a: 
-'OQQ\A.ı._ -er~ f..'mdi sahile vamu" bu bl1" zamanda mUhlm terakltller tc&Y-' D>UJU ~ı ifşa etmiştir. - de,-lemio1tir. Son yilmi dört sa.at zar. nadlan a.çıtından çemberleylp kue&t-

- 9> fmd& u.e b mıntakadak.i durum m&k tızere Tula cenub sahasında ha_ Be ı· Bovyetl 1ç:.nu dana sıkışık ha.t.tl va. rekete ~mıiş olduk'!srını dün1cü Y•-f . 
&.. r ın radyosu hlm ~lerek blr hale 

0

gelm'ştil'. zıml2XIA kısaca işaret etm:Ş oımıtumuz 
""'lllanı t f Geırç.ekten Tas Ajansının 27 1kın. aru~tıerln bir k~ olup olmadıAı 

t 
arın Ros o u eit.eşrin tarlhile Moskovadan verdıti ııenuz belll değildir. . 

8rket d. ğ. • blr telgrafta Tula cenub böllt!s!ndcn Aynca tzvestıya ga.zetesı muhabiri_ m 8 1 101 harekete geçmiş olan A:.mıın z rhlı 1 nin gene 2~ İkınciteşrı:ı tar'hlnde cep 
SÖyl • ve mot.örlU b.rlik .erın :ı 'l'ulanın 40 heden verdiği bir haberden de Al_ 

,._, 8m1 Ş k "l et l do,,usund.ı buluna:ı (Devamı 5 inci say lada) 
""' ı ( ı om re ıpn.a .. L....,IİC1d&U A.A.> - SovyEt Rusyada W~ ~ehrine kadar ılcrl yerek bu.. ı ,.. ............................................ , 
tı.ı._~~ e devam etmektedir. rasını mptet.t.ulerlnl ve d .. lu ş•ma.!e ! \ 
tıtl~~· ltu~1!> bılh.n863 şiddet kes. doğru 1lerlemde C:e drvam e~!edkle. ~ Kpç=;,k Hanımefendı· E 
1'..~"llaa taarruz ve muka. _ rıni b!ld rmeıktedır ve buna gö~". Al_ : ."'- Ü : 

1'l ~Iın ~am etmektedir. man km~tler.n.n ~a~:ııı Serpukov ile : il il il il il tı 5 

Oyunun ilk devresini Harbiye temamile hakim ve galib olarak 
geçirdi, lngiUzler ancak ikinci devre ortalannda ağır bashlar 

C: Hususi surette giden spor muharririmiz Omer Besim bildiriıor ::J 

~ita.tar ~u dün ı; ,. Amanla • wenew arasındııJti ş1ınal b lg S r.ç.k : r r r r r r i 
~ tehr! Mıt1nı terketmt'd'klern1. k&Lma'k üzere Tu1a b"hnsınc! 1 ınuhsr :! : • • • • • • : İn&'llb takımmın Geneler Birlitile raptaiı maçtan Ud cörilnu,: Misafir taU. 

' ., •D fmallne ceklld klerin be etmekte olan SovyP.t kuvetleı· n! 1 \ ; • iogtlis biiJiik -elc'-1 ~1 1e.,._:u--ıı--
. d'ğer Uç taraftan ku~·tmış b;a;unduk '•·•••• ........................................ ,. _ •• "'...,..,.._. 



si 

........ h'-1 

Bu panogınıa 
Asıl kalıramanJ 

.ot ....... ..,. 5. Pi -··...... 1 , ... ---~~ ··--~-- · 'i 11tf lılr - ',, •• •* 1 re'•, _... - •""U.. 
PS'hstDlrlllledflW' ....... lı ..._.._.. ......... , ..... 

• •• -er 
·z 

çörekçil8riı m· 1 tapaadı 

MAi 



....._ 1 Birincikanun 

eor es en ac 

Gölceler ai1l' alil' hill61 ederek ve 
ka1ı'P 7ayılarak, 

'İ'aT&llda bir dUDUlll teklinde seı·ili.r. 
ller 1117 uy 111'. 

* Akşam btr mö.IA,.U. adeın gibi rtllöm. 
ser, 

Ve lilOluk •111& iÇinde, blr wda' ta-vrilr., 
İD5aıı kendiıdııl geri &eri 1idiy9r, ve 

uzaJdanara.k, 
Sapsarı. uııki blr nebR ölüyer g-örür. 

* Dava.rluda utlı levhala.r ti.ttrlnde 
Balızanm soluk çeroevell Jıatıraları~da 

. C Merakh ş~yler =ı 
lngilferede _Beş liman valiliğinin 
ne olduğunu biliyor musunuz? 

Çörçila verilen yeni unvan 
·------

( 
J Q J R Q D E N B A H ) B.ahta menluış mama.ralard~ ' 8!7ah bir br dökllllvor &iblclr, 

V • U ı •J 7. • u. kl •ı * Oeçıenler<ie ajans telgra!lan ara .l azan • na l LJlga şa ıgı A-m """"bl 0,lo bir hl• ki ,mruia şayaru d\kk&t bJ< hal>O' Va<d; ~~ mm;-nda kendisini DoUtteD .... 

O 

Bir lı:'emaıım pest ahen:lnde, ~~i. Şimdiye kdar ıra et.nılş okiuğu h:.Z. İn n:ı···~·ııe tayin :-ylemiştl. 
• dokuzuncu • .., ...,ıannda j ...,,,_., febrlal ""' uzundu<. - mal< - - ... ,.......,. ., • J, ""'"""'· , metlere milkAt•t.>n İngiltore k ai rnlsa"iı an anepereatlflnln en barb 

"" Yet~on vo Prarunz •"·"' taze lan!"' - ,....,. edellm: ............... oım., ......... '* ,..., ,.,. _nt...,ın dÜ'JUn«'. """"' <Jo'J• ıı..wekil ç·· 1' r ı, erinden :hl.rinl t.eşkll eden bu 
d 1 lla{;nıe veren bu şa.ir ısminln ~ 1 La mer elega~te. L'hi'ver mondain, - y aamrır - . l,.rini işitir ı; ibidir, «Lem:.! Warô , • e>t"'Ç ·ıe : teV'clbaıt balkkında e>lcuyucul.arımm 
..:"""'"'" anlaş>l..,ğ< "'çlbl' ..ıen ·- -'"'· .SllkOt• manswne • Ve ........, de ,...., h•hn•n fo<l<e • ·· en ot the C:nque """' mal1lm&t vermeği fa dalı 

1 

ro"""" '"""'una m'"'ubd"· 1855 •• ,,_.,....,.e ,Men!a ... ..., .• ,., •Öl'1 Obl Y- Y- oı.ı Zamanm dUml7en .....,..,. .. , .. ,....,.,. " ' " wmırunı ve paşe;lnı tevcih etmi.tLI (D 
6 

Y budak. 

"""" ş<Iu •• J, dotd.• " IN de ,......, ""'"""""' ,oo.ıenıe ""' • - ',.ışi,,:: ' ev..,,ı ncı 1ayfada) ~ &enç denil- ., ,, ......... ı .. .,.._lı ..,..,.,. şiir"""'"'" - - -- .... .... * r~"7.~~--===---------------===== 
vera.t etti. Kısa haya .ında aoeb~ 

1 

bunlardan sonm tekrar neıı:re avdet I . atır akan, Yansta, banın bir d 1 "C* p ı b 3 "" e'"'" yazan b" "" mı>readdid """k lA -<m, .,. Le oarlllor.neur Sa _..,.,_ Ok! Y-uı ... ....._ ,:,:,.:.'i;. •:::;:,~ , ~on os a,' n 1 n U lmac ".:JıS) •• 2 2 • 1

5; 
"'•ozun>e kull ,.

1
, n"''d""' ., ,._ "°"""' I01 '""""' VA Rodenbo<h bir nn ..,. ...... .....,..,.,, Ne...,,.,,., o ... .,. ı.ı a'1>k bl,b'rinln -..,. ~ ' ~· lç.nde büylil< bi' şöOrot ""'""''· çd< m""""'ı..""' ,. .. ..telenie 1"' -·· Ba - .. .ıdmleril. "'"''""" ,~ h;..·•~.,··• B=~l;::~d;-~::---:""":--:-------------

,.,_"" .. """"ndanbe" '''"" .. •d<bi. "''" - .... ,...,. va aan'at& dair * lıd.ı ,.. bir vftedd bfi.,,•Und,.h-! •• : un ar an 30 tanesini hal/ed4Fek bir arada yoİlıyan ha 
10 de""'~<ım.ne merunıh b!r aileden Ro_ m.aıkaleler ya:ıımı~ır Kim tth*•hlttr, lrftt!.. R"rr n~fee.tr iki Tl'"Jh": okuyucumuza bir hedh·e takdi- d v • ::"1~•.me:;:.,,,.f::~~~~lcr'i\!ı;.'!~ ,!':. =t".mı:'"" •'•""' -.., • _.,,. _,":,,.':' A"" - •-m"' " :,;',~.,'.;;:::::::'.~ ~·'~• ,,_,~"',._ 1 2 3 4 5 i;" "7 ec•;" g 

..::'"' .. hrlnde geçen günl"ind• bU _ Çekmece_ ..... ....,.. """" ... ,.,.., ,....,_,,.: I •-<itim salt'""'' kUtrntm ka> Imme,( \61, ~ 

..,,:.. "hl:<len lntil>oi"la doldu I:k ,..._ bir """'~ .,....,, .,,., dan.l • G"'lo«ndok ~ık 1 il ~ Pari~nı Gand şehrlnd~. daha sonra I Annem. kendisbıln matem n diişönoe Mezarktaıı 7olunda mshftf •IY:lh ör R. z. u~:t,,.,1.,rı j (3>. · .-,-_ •-•'•'1---_--

.. . • ikmal ettikl•• ..,,,. ı.kTar rünh·<l ıç;n, • till•rl.. 1 • - B» urun • .ıı!''°'>• avdo' od•"' G.nd 1)u've'-' ,,.,....,. rı.ıı "" .., ... ., • .,.,., .... SaD••"""' ,...,,,.,, '""''"" '""'"'" I """ ı;ı, ...,., tlee_.s!rıQ~ hukuk yaı>tı ve 1876 da Pa- Eski bi~de paslı demirden bir küçilkj :aıMeminl kim. anlatabllirT Milli Piyango ..., saklanan ~r <•>. 3 

.- "''" o<ada "''""· Burada ilk ' ....,...,_ * 3 - Zınw> ,: ,!'"boull"ini v"dL B"nla' •Evi" o.. -· ....., haaa an':'• iki y.- -. kannlı;•. boşlnf• 7 llkkinun. 1941 çekilişi "" 8'hi ><ı. ~ -- - --------
an o'.lhralıar• külllvıtile cHüzfuılı;or> kere sosterdJ. lrinde "'a"-·ur p·'"' 4 - Söz 

1

5), i ıı.."""uannda "'"'"' etti: ve deıhal * JWlıolmdf ..,.....,. nkiı •• ; ;;;;..; ıanı ıuu """'' "'· ---_-_-____ , ________ _ 

"~·nın . ııüzellilfle. "'" halann yen• _ O - B:• Juy • 5 llOrır nazarını c~:betti. Bundan ,_.._ kapanm1t rösJerln•eıa aku _ kra.m Y'! 
1 

va.n l2>. Y~ns101_ 6 -- _ __·il -------... ııe d~ Bir iablli l'lbl, lıa oeıcmer.""1n matemi öı~..__,_ clbi, İ.kl'amiYe İkramjye t 
b.-• l'arlsten aynlmk ""'"' so:çL -·bir hali'"'· Modl Mkrlan Tutan 1 ôan ı;ıkan \4). 

""' geçt; B ü 'd ,,_ kAl Annem oaa. ölmq an ·sile ba.ba.'llD.tıl U casma. j Lira I.ira 6 ..,.. tile ı ve r kse e u..ıva ve a e_ Yo arın kan'etine, karanlıibna, boşlıı,. 
1 

- .ı.a.kım, 7 ·'il------- -ı----
leJrte nıeşguı olmağa ba~ladl. Bu mes _ saçlıı.rını koymus; tmıa. düşen --- kluı> <3>, Sonuna 
..._,_ -"'""'"' "'"'"' ve ı.şvlk'ne N""" k-1ada, '"'""' "'lmd$ ""'· >•tmw-ı. İ 1 25.000 25 000 •n• •oy,u"""' ------ ___ _ 
1'4t ıı.ıt.r Okmuş ve br<kııç da.vsda p.ar_ cikleJ' içinde .•. , y fmm e8ki hülyalarımızın bir a""'dır 1 3 10.000 30.000 ı' c..ld olur l2>. 8 ı -------
... ,b.nı.uvıaftaıkıyetler g,ôstermi"' iken Basarı .,eceleri, cliişünceylr., gelip bnn. a ı;;ı 5 ~ 0"0 .7 - Tanrı rsı, j - -------- ------ Y<t , lon - k: ,.dan, _. u 25.000 B 111 -~l!Jtti ve baş.lcadaı onu te.o:.ra:• Parlse sev_ * vr.-• tımldert arasında e müterenntm 40 2.000 80.000 1 ·~ ~\.r~y2 v>a. n•" 9 1 • il ~ld ur artıl ka.t•ı b!r sure'te k·•-Aax.

1
Z1 k d ... J ı. ~ n an:ı la.nnı, , 80 1.000 80.000 ı.nyulan yeri (5J,lO ---- ·--1--- -- --

Bu .,., 'r BcııJm sanşuı im kard~lerlm öldük.. Ra.pseder, kaşcağızlAl' ki bir ziyaya 120 SOO Bir. ııo.a . ~)·. •·t,._ıJ""' e.ş:ya ve men:.ııınn ruh··nu .. _ ... _ 60.000 ·--e ~· 
1 

şte lerl v:ıkif., onu açblar. -.na~sürle, , 9 Bo ı --- - --~ .:~~~;;:E~;:·\':~!::~i::7 :k::·:~::·;:::~ :~:..:::r:::·::·:~ ... ı 1.:g 1~~ :g-~ ~::: ~; .... ::f~:~~~JJ a,111,•= .. =1•1•11--
,ik>&. ma mum b" ha"•"· in<' •inci'_..., hilkmünde, """"' ırlhl ' 4.000 10 40.000 '"°'"!nin aU . ll!l1ill 1'ıaPııtıı blr intişar P.der ... Hele lisanı, Şa de-'- ,.ekm.,.edr., &ocak bu lk\ aı. Yağmur bu acıları uvandırın'"" · ı 80.000 3 240.000 - =--selfu tı k ıı ftt ~ • " - """' l4l. Gav<d.,~· yap·tu 5) ı ~n'"'d'r ki .;"' lh mu.•• ;•; '., ~ e. tın balll "'''"" ol•••Nlu. K,. "'""' on• ,.,..,klam ,,.,., ''"'"· 86.249 Y ekün 720. 000 11 - Vali do m. • ' • ho~•;-(31'.tımdod (5" llık<nuk.lan """ 
\'e 8ÜlcQt AM] ,~n ta v l' et l! r S~- * Bizim ruhumuz. artılr sırıhnd'l dola. -= 12 - Kiıııkü ıne"'ıurdu:..· '5)' D.vaıı "'1ı • em.""'· momlek ... non nanok ..,..., bl' """' ha,...k .,,,., = ~ ' 

"" ~.,.. ... ıanna, donu!< suC.nM, Ya .... _.,..,.., Mad•mk! ....... - ......... bk ·-·...;.,,. ib• ' Bu """''""' '"' bile !e 21 ,. edeblv••ın•U moşhn' "'"' m . 

5 - Tersinden o.kursanu ilave o 
lur <2>, BUıyük lifat <4l, sa:ı'a.t cıı. 

l>tılt l'a ••utlş ve yan metnıl( k&vler'ne me'Jara do~TU etilmekt<!dlr, ret k 1 - 1 b:let ikramiye kazaııa•aı•tır. Taın 1 Yukar~dan a.şa;tı: 
le ~· Bunloann ruhunu tam.ami. o önüne 1eç1Ieınl1eıı ml'ad bülül cclitı. Ak l ... a ır. bJeU~r 3, yarım b:le .~er 1 5 :mı_ 1 - K9.P1Yl aç:ır ı7>, Yüzün aksi ~ iş ve man7.lıme1erind-! 

0 
ce, - -'amut tat dıgı - dır. S&tış tuı.sılıı..tmın yUzd?. 6ıtmışı (

4

) · 
..... ~nn hazin •til<tlınınu ha.. _, de ,...._. uf.-am.W .,, ... ,,. - lall•bhl ..,,.._,~ odan>n tatııb11: llu"'1liyedi,. 2 - Ko<ulu bir neb1t, şeked ® ~ eden bir bclaııa.tıe teianni ıelmiOJ olacaKım. I Gaıııbclaıı .ıooıı.ra akşa.ın mı.istelllı bir ... ı \'ardır <

4

> • ArJaşma C4ı. • o.a ...ıa ,.....,..... "" .. ,... kor. ilim kad"' t&tlnl.r. -' 3 - Teninden okunanız b:r hay. yandır (2), c:.::13. y.ınru: (5). 

6 Birinci (3), :~am:.ı.n (2\. 
7 - SÖ'L (5), Nım~t c3ı. 

9 - Esirlik C6ı, Bunama C3l. 

8 · - Kısun. bölllm <5), Gclzün gG 
rebi?diği nihayet çizgisi (4). 

10 - Tembellik, gerşekl'Jt l'l), 

' - -- - --o--· -,____,_,_.,~·~·"'----~~~~~~~~-!~~ .......... \ .san. den mürekkeb filolar, Mur~11{" 



Kedi gözia. 
- 168 - 1 çorab!arı, pardes'llcri; envaı kokulan 

Dünkü h'1.;A.yan ı.de yazıhaneme na. hep ben temin ediyordum. Fak:ı.t; yazı. 
aıl ~:dığini amatt~ım <Çalı.kuşu Pe. haue<ren sonra; zJtzlk po.stası gibi 
r.ihan) artık müesse..rem.n amiri mut_ , ma'halleb!cılcre utrAy.ı uğraya gene 
lıa;kı olmuştu! F'akat yaman lm.dı bkı? en sonuncu ile si.ncm:ı. locasına kuru.. 
:ea.zıı.n kedıi g'1ll mu.u!s olur; ne söY- lııYor; başta ben oldutum halde dı:da. 
ıesen ne yatx;an seıs çıkarmaz; bezall de ve tnl.releri ho.va alıyorduk.. 
ta.pıa'.n gibi yu-tı.:ı olur. Ona. dız. bıle GUn<le ~ıZ deta: 
açlı.tmazıdı. <Kedi aözü> nü bil r ml. - Mt'ga. aswas.. Bu ~. bu bane o_ 
siniz?. F6i'ıuııt me~ur <romanı dan lur?. Neler yapıyor.~:ı gormorı;un? 
bahsetmiyorum. Ha.n1 evınızae tekır, D yen Agob E!enoı de artLlc itıraz _ 
mercan· sarman ded gınız ked'lerl.n gö dan bıltm~ı: 
r;111. ~n cm aıyah oJ:ur; bann ~ç:lt - Altı~ ne ha:ın vasa gör? K~di 
eşil 0ıur bazan karası toparlak o .ur, d~n a"lar?. Sen 10.! d ::ılemorsun? 
~ ~ olur 1>azan da eakı arabca diY'f!:re!c s0ylemekien va!'Jg't'Çmişti. 
(e~ harfi gbl oıw·. sa.ati s:ı.a.tine Bir parça surıı.tı aôacak o'sam neler 

yar<IJıyordu o?. r.ayGnı:ır ını?. Gene uymaz. 
İt mad ediniz ki ben (haklkt ve na. ban)ıyordum. Fakat; barı.,<>tı.kça da fe_ 

turel> bk kadın mt.itehassıısıyun? Ya. lr.ıketlerim b rbirıni t.akıb cd.yordu. Ya 
rım asrr; butün u.b m e; blitiln ~~: z:haneden ç.:kınra Hk g"t;t,ığ mahalle. 
kimle: biitün :&eklunlıı. o'll.'\Tt t;tıc ı.. biciyi b!lyord~n. Mah~l!eb cly" bir 
tt ım <Kadın> oit-fll ~ b r clld k)i,ll.~ adam koydum. O gr nce g 'deceği a.. 
~rn ~ k1t.abı yalt11z <Wıımnk1l'l }:;a"ma. damın en yakını:ıa o beJt~i~·en de otu.. 
dım: bin bir dds ha.tmetıtım : ~e ~ r.a,•ıı,I{; m'llh~vere•erlnı jş:tecı:ok.ti. 
berleclm. <Kedi r;:)-:,tl ı n. sıi müte.<'YV n Be:tlemiş. Perilian ge:m ·~- Ya~iıca. 
lse kaduı da öv',.d' - . saati saatine; bir adamın elini sıkmış, yanıına otur_ 
drıJdkası dakikasına uyırıaz. muş. B-?n m b~lı-tt ~:ın r.d.ım da ya._ 

<ÇalJkuşu: Perihan' çok serbes~ b·r <cının~·mı oturnı'I!;. Perih2!rn şu sözU. 
lı:m:!ı nü l , tmlş: 

onu bi<nkaç k~;ı:ve t.akib e••ird'm. - Sen mulma;r. ol... Ben k'm;n 
• h defasında ç.a.1'tı. En n hDYC't ;ç·n yaşıyomm?. Sw1n :ç'n d..,ıt;ı mi? 

Fakat .er ba i\ bu h~met; İk'ınci mahalleb1c!de gene b3->lta bir 
bir ç ngcnehcocti ~> n,,1 gördü' On~ 1 nda~ b!'tklet.tim. Gene Per"h'lntn o _ 
b 'r <polııs a ıyesı g • · k b" d ot 
adım .adun ta kil:> ett:. Raporun'.\ bakın: turduğıı dm-e.~'lY5 'ya ~. ~ye~~11 ur_ 

- Yazıhanemden çıktı: Emnônı\lL du. 0"a ~h a l!- !l.ç '~ ~ + .. yord_ 
, k'ftbl' b .ı.r mn~. :Pı>r •m avn, na"a :ı. ı ora ... a 11 

de nıahalleblcide b.r me "" 1 
- t-"""'" &tm'•. • 1 oturdu o .,.,,. .... . r - .,. 

yordu. Yı11rım saa .. onıın a h!ıl'"b ~ d~ _ srn mLıtnı<ı.'n oı . B"n k"min iç1n 
radan c;ıktı, KaraJtöycıe m •- vıı.m·"-um? S":li'l ıç ı• değll m'? 
b.r bey bekHyord:ı. Yarım sza.t t~ ~- tT:·~r-o<'ii maha1 1eb'ci~"' eh! ayni !;f' _ 

mmla oturup konuştu. omda n . - kil•!" n rlıım yoll" 'tım O ön avni sekil 
t Til ·ın kars:ıs·ııd-ak mı. · ' · • oğluna çık t . fi"'1 ~ • • - - Öf' , ,,,.,11,.,.1,,a ~"<nlır•·~ A'•n' te.n1n'1t 

hallebıc:nin Ust knrınıia b.rı bekl yor - 1 ~ w P""'nı:ı."1.ı isltrn"ı;: 
da a t lı:ada~ l·o "" r. 1 

du. Onunla Y~':m. s a +, ft • _ 5 ..,n mutnın 'n ol.. B•, !tl.mb iç,n 
nu~ıı BôYl.ere iıcürılı rte sat Ji{f n Sen'n iç!n de<•ll ml? 

T k lmd stahınıecle b .. ıı ı ·ven yaşl\~rum. ' ' 
~onrR u " e pa ' Di'l dUncfiyii m çraK e ' tnı Bıı <s1ne. 
b'r bevle <Mnj ' k: 1 slılEnıA.ı;ın'l ,g :ril - \ r 1 .,. ,,.~n a"ob ı hangi bıh 

mıı !N'!l"l na .. ·.c "" -
ler. . 'o ? t;ynrclı? S inemnd11 :1 çıit<a.rk"n beraber 

Demek en bahtlv:ı.n dördilnMl ım · I ık:ıyorlnrmış. Birt.ı 'rlerbin e:ı 0r1ni SL 

Dilbfondl iimUI cldıığum e7yamt ni~ntı: ~orlarmıs. Per•han bir oto·T'!o':Jil:! at. 
Jlemrenk sabaha ra.mıızan ,~·l<'me, l!yarak evine g;·ı;yo"nlU'!. Ö'eki adam 

Yarab: da tramv1lYA ~nıw.-muı. Y;ış!ıca b'r 
Ol taze nih:ıl ufku efruzn <'Cnıalf': adammış? Ac.o.ba lrıın bu? 
nasretle unldan nekran eylrme Ya.. o gün ().{aji:t> s·nem~•ınrı k;ırsı 

rnb! ~mdak kahveye ot~rduın. S nemava 
ötekiler hepsi ramazan ~abaJıında ıdrm 'slerdL İki ~atın na~ıl h(yecırrlıı 

uyan.mı.ş gibi nasretle uraktan lhıka ged'r'ınt ya1.am1m: anJaıt~m~m, İk! 
lmlmışl&r. Dördüncü her kimse Calıku sıı..a.t. sonra. s!nem'L ı>$YdOS oldu. Herkes 
tunu ökseye bast.ırmış. crlnJlaltn başlıadı. Hava. kam"mış gece 

F'elA.'kete bak ld Çalık~uıu ben de o!mu.cıtıı. R'.Alab:ılı~ın arasınn ıwkul • 
~tu.!nuıştum. i:ıtediii ıı:ıek1i elb·ııeıeri; dum. Nihayet Perlhanı ııördüm. El ni 

,4 ·· --

birine uzath, t()ka'.aştılar, ayrıldılar. 
Adil.mm arltasından gittim. Köşe başın 
da dn.rdu, kesta.ne aldı. Yüzünü bana 
doğru ~eviı'd1. Mtlı!Jınm1ş gjbl yerimde 
kaldım: 

- Agop Efench? 
-He. 
- Bu ne ha~? 
Agoo Erendi bömlmuştu. AdE.ta ke. 

keler gibi: 
- Kestane alı:lım? diyebildi. 
Koluna. girdim: 

Hani Perihanı ifrtemiyordun? 
- ? ...... 

CEDEBİT.&T:] 
Konak ve apartıman kuran/al 

yalnız kitabcılardzr 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy Tevekkeli değil. onun hattında 

artık ba.ıı.a. blı' şey söylemjyorsun? 
? ...... Bir Rus hikAyesi hatırlıyorum. ki 1 Şey:a.n, boğuk b ;r kahkahayı a11d1_ I şiddetle kltabcılara hilcuma. geı;~i··~ 
Karına ha.ber vereceğim. anleıl!IIW.ğa değer: ~-an sesile cevab verlr: Hak.lıka.ten, bizd~; kit.abcı!ık ,. ııı 

- DW'! Evva'5.m. ben senin hııktı _ B i·r gece şeytan, bi! mezarın üstttne - Kim olacak? Kadının yeni ko. harı-irllk vazlyet!le bu hiokfı.yenin r..ırf 
xuna tecavüz etmedim. Düşiln ki ~- eğilir ve .i.çeriYe seslenir: cası... zuu are.sı.nda. büyük b !r y~kınlL~ ~ 
nim handa oturo>:sınlUz. - Hey, san'at'kar ölü! Bir.az çıkıg> Kadının yeni kocası, kadına doğru Yalnız fazik şurada: ffi!Gl.yede;uı. 111 

?...... dünya.yı görmek istemez misin? ~ltırler ve elini omun beline geçirerek. ellif sağlığıında zengin olrunııs::t 11 
- ş:mdi de cıen &ustun? Dl'A'll? Mczarm ikapa#ı açılır ve yıJlarea ev_ birliılct-e, bir köşedeki kuYruklu pıy<l _ sonradan karısı bu saadete er·yor. ~ 
- Bana bu kız üç bin liraya mal vıel ölmüş olan büyük bir rom&Dcınm nonun önıüne giderler. Kadın t..tıureye de ise, muıbaJTlrin sağlığında clıl, ,. 

oldu. tayfı belirir: otııru.r ve açık pencereden ıssız eo:toağa münden sonra da kona'.t ve apar ı!ll 
·- Bana beş bini de Jô".ECtl ahb:ir? - Nasıl l..&temeın? Bu dara.cık yerde lMif bir melodi aksedcr. kuranlar yalnız l..lt.abcılardır. r 

Falc.ıı.t seni bilmem a ... Beni hakk•nda öyle ıııı.lnldrm ki... Ş'mdi romancı, t~essürden rıiyade Elh. maWJ.a lı:ı.k kat arasmds 
çok sempatisi varr.u·. nu;rs:n bana ne - Gel öyleyse benimle... hayret içindedir. Şeytanla şöYıe konu.. kada.relk fark da o~UT. Siz es.ıs ıııı 
deor? Bunun üzerine, şeytanla romancı ŞUTlar: kın, zengin olan vaı· ya... < 

- Ben mutmaı:ı ol... Ben } imin m~a.rlıld.an çıJo.p şehri dola·şmıığa baş_ Romancı - Ne de gÜ7.el piıyano ça_ Dalid Fahri O ıı 1
• 

1 1 ~ . 1 • .. - ı·· '? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., ••••••••• ,. 
ç n ya~u:m? ~eonın e•n u•g • m larlar. Btly{~k ~a.ddeleı·de ıt.alabalı!t, lıyor, Ne :ıııııman tiğrenmiş!. .. E&'dden 

dlY'Qr. th·ıe mi? :ıı,'.< ar. otomobiller ve bilhassa pırıl ıp'.yano çalım.azdı. Edirne 
- S!!n nered"?n bilorsun? Anlr:~ı.ıdı. pırı: tlyatrol.ar, barlar ve gaz:nolar... ~:yıtan - Çalmazdı anıma şimdi 

Halkevinin voleY 
mi.isabakalan "R1z ik'm'.,. de enay oğlu enayi im·şız 

1 
r.·~ ll!l bunları seyrettikten oorua ~h.. çalıyor .işte! 

desene ahhar? r'n tf'nha bir ~uh"'\\ırıM, c:Jı'karla.r ve Romancı - dı;:ni çekerek) neyse, Edirne (Hususi) HaJkt· 
f Mim ... ""'"' muhr:eşem bir koınağın önüne varırlar. zavall ı kadın ben öldükten ronm sefil spor komi Lesi tarafından teıtib 

1\I:ıhmu•l Saim Al'nıd:tit ~.an: dil.ş:ınemlş! dilen Voleyıbol müs.ıba.-alar . bu~ 
...................................................... - Durnlım bur· .. 4~ ... er. Bir.az din - Ştytan - BilAkis.. görüyorsun ya, ld .. ..... '"' Kapalı spor salonu:ıd.a yap. ı. " 
Karamanda bir eı> tamamen ,.,..,~·?.. ıkosk.oca konakta o'uruyor. Hizmetçiler, ı.jı at 14 ten itibaren ~alon merr..-

yandı Y.amnd:ılki hayal"t zat,.n Mnir kulu .. ~obi.l:ler, oz~afetıer, 'balolar .. Heop_ 
• ı. "' k d bl '"' yo'un .. ft la dolmu~tu. Müsabakalara Lise, Dll'l\l"ar '\'e "Qfl:ı.,.ın ·a"!'Şısın a r ,,. ·ı ........ !\ı 

Karama.n CHusu,>iJ - Ali Osmaıı 
ma.hallesirıde MU.00.Ssırl?,?hnın Ahmed 
A;"d.ının yeni yaıptrrdığı. ve içer sfne 
nakletım~ ti:l.eJ""e o!Juiiu binada yan _ 
gın çıkmış ve ta..n.amen rannı:şt.ır. 
Yangını geoe s&a.L bir r.addek?ınde 

Aılmı.rd Aydına ve itt:ı.1:reye hAber 
vermi'Şle?Se de tt.ra.iye y:mımı tulum _ 
baı!arının hepsın>n bozul{ o~masmda.."! 

.st"..tııce edilmem.ıs ve ev:n tamRmen 
yanmasına sobe:O olmm)tUT. Vqngmm 
nf';T~en ve nasıl çıktığı tahk :lıatma 
rıı•vtı.?11 -!'d "'m-eıkted!r. 

dt?.'<ı"~ yulııı.mrlar. Roman'Cl _ Alt:ıh versin! Dvğrusıı ve B takımları ile Halkevi ve • 
Romancı sorar: memnun oldum. İy: kadındır. kellefleT takımı iştirak edcce\.lİ· 
- Bu konağın her k.stı aydınlık da Ş~n - Evet öyledir. 14.30 da ilk karşılaşma Use 

ned~ şu üst k.Mt k1 a; ::·'t? Romancı - .Ha..!bU:ki benim sağlı _ ve Halkevi takımları arasındıı ) 
Şeyi.an cevab ver!r: tınıda bilmezsin ne sıkıntı çekerdik. !'ıldı. Oyu.n i~i tar~fın güzel o1ıı~ 
- Acele etm?. bc.kı:yellm. Rom.a.nla:ım1 pek az satılırdı. Şimdi ise ıle müsavı bır şekılde devar.ı e.

1
, 

B;~az daha beıklenet·. N"hnyet .• o ka_ l'.ad1!11C8.JZ zeugfn b.r koca say<JSinde d N li d H Ik i t 1 nı l 
b . d b' ""'a.. ı1""1""re kavuşınuş! yor u. e ce e a ev a ~ u 

nıuJık kaıtın p.:nce.-ell'-:' r en -re ~Y- " ,.,, "....... 14 15 ı O k ·· tıll" 
dınlaı rr. F::ı1'at perdeler kapalldm-, içe_ Şeytan - (Boğuk b!r kahkaha ile) ve - sayı ya.para· moı. fi~ 
r:si görünmez. lı,"'te 'Ollda aldanıyorsun... kayı kazandı. Bu:ıc!..ın sonra 

Romancı - CCUayretle irkilerek> kelleflerle liı<e A tdktmı kar" J:ıı;~ 
Rrunancı gene so;·ar: . 
_ Bu perdeler neye b3yle kırıw.lı? n~? caktı.Mükellefler gelmediğinoe•1 r} 
Şt>:vt.an güler: Şeyt.ıı.n - Çünkü bil tün bu debde_ n~ Halkevi takım'. l~!'c ile ka "';ı.l:Jh 
_ 1'ı.Ct'le etme. E lbet pe~1e:·i de be. bu '.kbnnk, lle• 1>eY kadının.. Lıse takımı daha ıyı (alşml!I •• 

Merzifor.da Şehidlik duvar • Roma.ncı - <Dnha. büyiik bir ha.Y~ 'd' N. ı ·~ :: çarlın. zrlanmlş vaziyette ı ı. ı te .c ı. 
HaY.kı.teıı birkaç d ıkC'l\a sonra. pe.r_ re !el • na~;ıl oluı-? - • ? .. 15 1 1 5 7 .b. f ı \1 " laTımn imarı 

Merzifon (Hususi) - Kaııaba
n ın şimal ucun.da bulunan, Türk 
tarihinin menkıbeleri aziz ~ehidle.. 
rinin bir kı$rnlnt göğsünde tutan 
ıcŞehidtikıı maale~ef duvarlarının 
barab halile pdk hazin bir manzara 
arzetrnekledir. Y a:km tarihin fecayi i 
içinde bugünkü inkılabı hazrrlıyan 
hatıraların tophı, mukaddes kita. 
besi olan bu me:r.ari~tanı bit· park 
kadar olsun temiz ve mamur gör. 
mek temennilerin en İyisi ve tabi. 
isidir. 

cte-ıeru bir insan gö!gesl a.kseder ve- Şey.an - Nasıı olac:ı.c Sen öldük_ yunu - ve - g ı ı nr,; ~ 
.. ~n ...... "ra k"ftblann o ka .. ft- çok sa m.ti.ce ile kazanarak bu mfrı'lb" 

b,. el, bu perdele~\ sıv1ıır. Avdınl!Ott.a.j '~, ~ :- '"""" - J. r~s·z bir akşam <tuvalet: ne gtlze! b'.r ıtı ,dı kı , m.lyonlarca nüsha basmak lar için konmuş olan kupayı kıı.ı 
kadın ~örilnUr. JAzlm geldi. Ka.dın zengin olunca as dı. 

bu gördüğün delikanlı He evlendi. 1-------------.-:-.... 
Roonancı , hayretle şeytanın kulağına Roniancı - Cİkl e11erinı acıp şryta_ ~ ...................................... . 

eğ!le~an, der. bu kaclm benim ka_ ~~i·n~~~:~;~il~S! devam e~". Ben Kadm Elir Defa Sever t 
nma benziyor. v~ şeytanı bırtıkıp, koşa. koşa meza. 

Şeytan •tasdik eder: rın.ın yolUllu tutar. 
- E\•et. odur. 
Tam bu esnaJ.a, salondan lçer.!}'t'. 

suvare elb:sesi g.i,yinmiŞ bir delikanlı 

giı"er. 
Rom.ancı gene aoı·a.r: 

- Bu da !k.lm? 

&na bu hi'lt.;\yevı ne habr!attı b:_ 
l ir m isiniz? 11Son P()<f'aıı ının son a.n _ 
keti... Kitabcıla.ruı muharrirleri jetois. 
mar etmeleri mevzuu et.rafında. ta _ 
nlOlllış muharrlrlerlmlzln bir ağı'Zdan 

Münderlcattmızın çokluğ'l!f' 
dan Bu ~k ve macera te:-rik 
mız bugün glrememlrtlr. yıır 
netrlne devam eder;cğlz. Oku 
yaıcularımızdan özür dileriz-

\ ·····' '• ...................................... . 



Yazan: 
dir-;- Saadete giden yol ha:-ıgisi

d Beş arkadaştı!.:.. Karlı bir hava.. 
a sıcak b" §uy d lr odada oturnıu~ ko. u-

Fer~ha uk. Bu aua!ı, zannediyorum, 
di. sormu,tu. Üç ses cevab \er-

SON POSTA Birincikinun ı 

OLU 
'I ulısin Berlland 

be?k.i de daha - .. çaldın O uzun auren aunall 
zel ıl. - parç~yı o gün kadar gü
~ .~ırn.ı tuç. hatırlamıyorum. 

Duşunuyoırdum. Ellerim sinirli 
h.areketlerle piyanonun tu~ları üz~ 
rınde dola1tTken başımın içi d 
b.a~şka. 'bir alem yaşlyordu: lııt: f 5 .k şımd ı Perıhanın başı onun k<>lu • f inciteşrı·n bı·ım • d k :;o~;~naı.~r.:;ı;~~l~;. gö:::t:y:~:rl-. - ecemız e azananlar 
Ş d Sa 

_') ~ 15İk:iıac·•-· 
tm .ı. luln. elleri onun başını ı .... ~ın tanbli biharcemi..tııie ka. 

ke. ndı.sıne ç.ekıyor. f •te dudakları zauau C>kUl ueulannı•nn ıs.ı.w.Wrı .<şaıpd.Jı oğlu İlhan Güler, Ergani posla t~lgr&ı 
b l 

" yanlıdır lsuın •• b şefi Hikmet kızı Seviı:ıı. T~ 1·çı· •• 11 "-·ı· 
ır ~~yo: .. [~isi de saadeLle titr~e- la . . oıııua uhwan oku:WUl'U.. talebeierınden 217 Fa.hrt B~ı·n. __,.. 

rek bırbırının kulağına aşk. kelimew şe=';ÜJ~~e.ı;:~. l'azartesi, F~r - .._ leri fısıl.da ta B · · · · -d ..., .... en &our• ı.ıı:ı.a.t Kokultı sabun 
. yor ~- . eD ısıtııım kor- 1 arehanemizdcn almaları lfıu:m.dJr. ku.sıie heyecan JçLndedirler. Bu he- Tafra.da bııluuanların hediyeleri posta (Son Posta hatıralı) 

yecan?an. seslerin bu boğuluıundan ile acJreslenne ı-ondl!rilir. Eakiıehir Hot=ıudıye mahallesi Bay madclı denecek k.adıı.r kuvvetli bir . 200 Kuruşluk kitab ~ra:~ sı!~ı.k n~~~~ :.vıı_ -=:eı:ar{, s·~· duyuyo<m,. Belki de bu anda O.l.bolu 0 '"' ,,,. ''"·' 3.A talebe. İncl E<gin. fs:anbul ;,, .. ,'."'~: .~·m aıd P~<ihana hayalla<tn• bide,lİ<. sln~<ll 51 nummn Neı-=ın. oknlundan 397 nun""" ir11.m0nn! 
~ekrı~ı, artı!t ayrılmamalarını tek- Btr AncıJr.1la duvar haritası .Kalan. 
lif edıyor; Perihan da <ıEvetıı di- lst.e.nbtıl _BfiYllk1ere 30 uncu flk o.. Kırılmaz dökülmez h kk 
yor. kul talebesınde:ı Metin Ha:rtmoilu o. a H B' lık ~ · (Son Posta. hatıralıl 

ayalim mi çok kuvvetli idD ır ay (Son Po•ta) İstanbul 'Osklid•\r 4 ün il k 

Al
··- 1 b" h' 1 1 ı._ • ita c ·ı~ -ı·ta 
w.uc ır ıs e on arı ·· ·· · · •uvnen .z: okul f Ü "' So,. bT gomp ı,ıte. anan wn l.A da 15< nuuurra •ı M 

1 

_ 
1 
ıym muydum l Bunu h•IA ani'· ..,!': orta otuı '""' 2.B de 3M nu. z(yet, htanbnl "k<k "'"' ta!eb•.ı:: 

- Senin füıın) yamadım; Yal~ız, •unatın oon nağ. 11&...ıafa Onay. d•n 637 numaıcah B<dad. lılaub"I A. 

Durdu o·· . ,.. 

1 

~; .f mclcıı bıte< b !mez Saidle Pe<iha. Karpın dolma kalem ,..,...,.. '™""-'mm,.... 

2 

nuınarado 

F 

· u'i.ınau ve Ct!\'i\ > verd İ: \ n.ın. bana k.o~tukların. gürdüm. lk"ı- l:Seıı Pı>.ıla hatarahl Servet Aşk.an. 

- Aşk yolu ..• 
- Para yolu ... 
- Çabma yolu N . . ... 

duk:ükhet sesini çıkarmamı~tı 

edaka·I I· y·o 'u + d B.ıııd·-" -•· y F ·h · • · ·• \• oının e yüzle<i .. adetle pa.lam.,. ·- .,.~, -"' 1359, l•mım aoarlak J•• 1ı. 1 
"' a ölkd,ndi' tı, göz!.,; yaşlı idi. mı>lirrü yart.>ı p ,k<! kw Güngör unya a emfTa~ 

k·I- Pek on dokuzuncu ., ,d,. ' N Tım,..en, Alpulhı ilk t><Ul sınıf 3 d• {Son ...,,.. halmWI 
• ;a düşünoe bu... le m~·.~!"i';l .. :ldm Nükhet. Öy .. 54 numaral• Mumfl" Dkmenll. ı... loıanbul """"'"" Mille; caddes 172 

;:., zb Nükhet in eski '·.afal• .)lrn-dı. S "d . tanbul erkek Dsesi aınıJ 4~E de 1327 numarada. Fahıettm Bell:can Istan • nı • - . ~ı nıçin •Me;udum" dem~ numanh Salih • • 

tll

• b iliyordı.:k..Saadeti fedaka '1..:.. ı t l N' · · k" • : bul Eın.irgan orta okulu talebcsiOOt>D ul L ~ .• t. '< n 1 .... ;n hi.lc<ine t"- o,ı flrça•• 333 mmıa<>b A--M. +-+--bul "'-t'h 

,_...._ hma~ iç.in k im bilir n.: h' 'ar"ni ~r .. vd ı~i ni '!anıyordum. Nitekim, miyorum. Evvela~ cı__phı"nın' ı..· d cuman olınu•h•"' O .. "lk ( u--... .ı.ıı...... ,.. 
~-• ı = otz ~-' gun, ı ve •on •- •~•t.. ••••<>hl 20 lttei """'""" 341 nwnaTalı Seha"'11 

bina 
1 

. geçı d l"d ~'·. g•çm i <.İ 1 Ya. I b d~ . , ""'~' Suph ı He P «ih~• ! ~aklaştığını gfüdüm ,. bi< ~ defo oluak başımı iki eli ua.ın• Bam Tabaluınno mahalle>i ı: o nu.. Aıtal>n. _,.llaştım. elını tuıtur.>i do o l'b" no h1'Mll yaklaşmıı gıbı tçım şÜphe ile dold~ Saidio p~ aldo, y~akla,,mdan öptü. """""" Reyhan öid<aya. O.mlt ., 
C Bıze anlaımaz ın · s :n Nükh .. t? ıscrdu. Yarıelm ş·m. hanla alakadar oldağunu e:ı. - Bu saadeti sana boTçluyum ınan bölge .şef! A!i Adar oğlu N~:.:lh Ayna üldü: d L • ı· bı" t" K t" s· 9eZIDl,_ N" 1~1 F k . . Adar, tnnır AlSJWc~: .-.~~:kadınlar (S 

p . 1 '• co• neşe ı ' g>n< ı. '- •m. ize o zamanki h i• v ·• .. u~et. a al niçin a•lıyo''""' 25 
- • - ,..... hA""'1<l jz' ek ı · •• Dod; v• a nlaı ll • d n !"' Ht i! at .ımek len !.oıhn '" 

1 
lcdm i ~ra tamam. O Ha da e ""',j',l: AğlayoT muyd>0m > "f\"nu ne . '"""""""' Hal tık Tuna!ınilu. htanbnl Kırrın:nş 132 nummO, 

ttl İo~'\Crvatuvord<ı .-lört nrka~a~- ıl ('l ı:Ja r l n yan~nda daima '11"0, şatır göıbi< şey yoktu. Saidin bana m~a • r .. d~ '""'a fuhllim. Pe<iba"' . Dif macuna trrot Arm. t..tanbUt Gala:a Okçıunm• . kı ek k .k. k '• . . ... 1 . d w· • r~ s· b JSdcışebır 11&?1 at Çll'aıt. ot.ulu sınıf caddesi 62 numaralı ker ...... ~ı· a,.,,...r ... 
'rino •·v r e. , ı ız , ıep lnıP p _ ,.,. ~r:.ı... . . muame esi rgl~mış .deö.ildi, P•rı..· - ıze ~r. zam. an bu. parı-avı 3 c d 23084 s ~ ..,.. .... 
~ o ld h d ~ ._ \ le d - .., - e • ~·laj Sllkullu, Kas1& - manı 1 numa.Y;ld& Sab~ Duru +-•İk İy g<en 'Yo<duk. h cp m ,J, n u. il ' gu n hı >e p ı yan o Ç< 1 v• Ya. >na a h" 2am• nk: d o•t ve uka. <• •<" "n '"'' 1 m t k .,de'' m > D i.. moon """"'· teı«of muhmbo m• tanbul Arım • -

Çok' ka,,ı ddıce h ' '""' v,cd . " m " .,,rdıkı.n '"""· ç•l<l.<• P"· da, y•k•nl:ğını gö•t .. iyo,du. Fakat ye •
0

<du. O do •bize• dom;şti . mum H11ml ot•,, Yiı"''' ı;ackcMJth;: , vuılJt.,. 25 lncl ilk okttl 
t, ~a \ı >lyo,duk. Ya in ız " b "' i k.. ç.v. " · """ aoln l ti i ortada 1'İ ~iz b i, vaziy<l haoıl I Anla.m •,la< dem• kt '· H '<k ınkl• rla Llllob="" hlil<'mot kon•"' '"'"mcia tal-<>d~ 

225 

""""'"" Tın han O<. 

liy ""dl., yap•yo<. bab1<imızı d u•. J - "•c. dedi. ı.., nn ba•a bh a•k ,-c=İ<tİ. Bana öyle .,ı;y<»d: ~ •mıln>amak icin k.,ik bh; fot•liı>fo• Nail k1'ı Nemnn Gl"1••'· can. 

1u

0

°'· tenkidi., ve ı.v.ı•cl '"' bu. d6••n d". Gö, ,,inj,j kapay"nlZ ve Said bana geli<ken p.,jhana d.h 
1 

- Evet. . . dıyebi\dim. Muhtıra defteri 

Kitab 

Ço'c_\lydorduk ... s .. '• ·~ib .vakı· 1 klar a bun·.· Cf"'/·d·i·ğİ·n··' bir ırn.'a_mh birlik. Y. a.k:n oluyor. On.dan uzakla ........ a~ Ve sözümde durdum. Her hafta lS<>n Po<ıfa h!\~tralı) ef Jd - d 1 d - f ~ Ş d ..- 1 b t l d K;lr*kale pir'.aç haddlianesl iı:letme ~.d. la a go<u •r'I . bı ... kek .,_ te ı n' '"'~'~' ~m~ınız. "'" .:· için g"arcet. •''"">"'· h•n• kalbi. on"'.' u .... 1 ça IYO<. um. "'"""""'' ceıoı m"''""' elil• 'ısı.o:. 
Orhımgaı.i blrmci okul sınıı 5 d• 

143 nuınaralı Hi!tmct Kurun, Erzurum 
tsmetpaşa ilk oklttu sınıf 5 talebeBin... 
den Mwı.mmer Tüzüner, BGılıkesır Ali 
Hl:kımeıt paşa. ca1des1 20 numarada 
comal. 

de b' 1<ımızla h,J ke flö ı ''"''"' onunla el!ecınız hıd'"'· bu,.da gn' le dr•ıl, vıdan: ve manıık;lc yak. Nukh•t ~~u•lu. Feııha •onlu• S•=un 19 M•-n' mahallM' 

0

,ı. ,
0

_ ~&irrıı:!.aı:ııştık Sıu a~~~d~~Jar·rn n g_ö~· bakaı. bü:i"n varl:i:;•n•zl ı birhi laşıy_ord~: . . . - Onlar ~e oldu!ar~. kaft 4 nmnantdd Eın n D.nc, :t~t:ınbul 
tiçG d 

1
"! ve<«·•'< de•,ılım .• ,ı.,·n ""''° vakla"•,onızı •nlrn.,17,$u ~ 81' •un hız• •cim ,Jrnlı. Supb; - Evlendıler. .+9 uncu il" oltul ta!E-besnden 2Sl ntı.. 

llyo ,e ıı~di ha•k• bu ;I•mde ya. ğ.< hav• ba•l"ın1'1 L;ebidne yak. bennu>ad yoktu. Said b•nim pİya. Nükhetin ,ükfmeilc vudigwi bu ınan.lı Metin. 
•d "b~'· l.temn > u, d """' b ""' \ ""'""'. a <kas>n.' ao gol en şa laa k.. no çalmamt i.ted i. ,,,.., elli. ben; e<V ab F .,; hayı çil •den ç.kud ı. Albüm Kartpostal 
tig;,." al~ın'. M,.elô h nim flö.ı eL çılgın nai<mcle< bütün melanetin",i odeta icba< eli; ,., önüme bi<kaç oy - Evlend!l~:. mel!'ud oldular B&1T ~~on PO'>ta hatıralıl sı.vas lise6i sınıf t..C de 

605 

D\l .. 

•<kad" eğın !•mi Saıd oJ.,,. kız ·ok ed<'. dudak;.,ınız• b;,leşıi<İ<, e~el bİ7o dinktıiOi •Lnatı koydu. ve "n de u,.kıan ,.y,.; ka'.dıc. • u man!WU,acı İb<ahim ınmlı R"""' Alom,li, -~ehi< ıı<ta 
iinde ıı.;ınwn.ki Pf'rİhan, d i~eı erl.:e.. ilah... . . - Çal Nükheı, ha""' p><mak. değil mi> de ve na&tl bulu yonun) kIB"" 2.C de 316 omn11'ah bmaı (j._ 

t"I upl,ı .. , O gün bu ı,.hatı d•nbken kah. ]a<lnla bu p•<Coyl çal. Fakat Nük~et u,.k bi, h•yali gö Gözlairoİz. acı tcb Wnl •. demiT. -"1 Ba><'>"e llsesl """ 

laya!';.'.' •'b'. gewzol k ,;hi h''· hha ile güldilğl\mÜ h•t•,lıvo,.,m. He' zamankinden daha heyeun. riiyo<muı g;bi dalg:n bi< ,.,ı., 1 Wkh · ~"! . e gu. Ul de 848 Muzafi" Akcan Baodınna ~11 ~ ~rt •. bend~ yava" .vava<: ha. Saidin beni ııevmekte oldu~una o h idi. Gözlerinin ate.,Jer icinde yan- - Hayır ded"ı. Onlarla ben de en u etın yuzune dık ılmışti. O OT.ta okul suııf 1 B de ıo' :ıı « • ı ' ' · bh .. niye dufdu ve nihayet \; ·k • nunwa 

- n1<Un.Lyorum, saa :!ti nere.. - Fedakarlık.ta ..• dedı·. SlllUı -. a 982 Zübıttl İdi ., • 
1
< ı bh ••k hai"ni ,ıdı Sa. kada< emindim ki... J·i'•nı fa<kollim. meiud oluyorum. bi, ,..ı., "" 1lnI• °""• :lııtaubul Gazi °""1Anp ... Tomaç. vıneğe ba,ladım Onun da be. Sonra ne oldu} Na1ıl oldu biL Piyanoya otuu:luın. Kak daHk•, A-ı-~ d ol'ta okulu ·" 3 

4 

d 



4/2 Sayfa SON POST~ 

i 
Amasya.da Torbalıda 

Y eıilırmalı ·iberindelıi .. 
bendleri kaldırılıyor 

Kadirli yakında içme 
k 

Köy dedikodusu yüzünden bir Suyuna kavuşmuş Olaca köylü öldürülmek iatendi 
Cli'UISU61) - Yeşirlml.31: lzmir (Hususi) Torbalıda 

mub.te.U taıhta baraJJa.ra Çakırbeyli köyünde Meıniı AUo. 
rastgıelinir. Bunlar. değirmen tolter. KmıdiTli - Kazamizda belediye ı kaza dl.fAmalna çkmalartna. imkan yun vücudunu ortadan kaldırmak 
leklerlnln ~aıba .iyi itlemeaı için öte. itleri çok iyi gitmektedir. Yeni ta.. bırahn.maktadır. mabadile yolunu bekliyerelı: taban. 
denberi ba.şvuruta.n bir usu~dür. De.iyin edilen belediye reisim.zle kaza. Meraiıı Yerli Mallar Pazarı ae.. ca k.urşunile müteaddid yerlerinden 
ğim1enlerln bulunduğu mıııhal:erde.lmıız kaymakamı belediye Ye imar rek kazamıza 'Ye gerek.se ve&aiti • ağır aurett.e yeralıyan Hüseyin oğlu 
Yirmi otuz metre U0&ğ.a. doiru ~ra& işleri üzerinde tefriki me.ai ederek nakliyeniın Jutın rn.ütk.üli.tla işlediği Gani Kurt, İzmir Ağırceza mahke. 
ıa.ma dlık.ilen tal* parmak.i.ı klıı.r oı :._ çalıpaktadrrlar. Kazanın en mü _ kazalarımrz tüccarlarına halkın gi. meainde muhakeme edilmek üzere 
tabi suları orada n!abeten yavaşlat_ him ihtiyaçlarından biri olan au iıi yecek evelarnı daha ııeniı miktar. İzmir hapishanesine getirilmiştir. 
m~.kta, kuvveoli cere,-anı parmakb1t- de ft.alledi~ üzeredir. Savron au. da verecek oluIM tü.Pheaiz ki ka.. Vak' anın sebebi Memisin, ötede be 
Jarın b11ıunnıad.ığı değirmen taralı.. yunu k.azamıza setinnek için teteb- zamızda .-örülen busünkü buhra - ride Ganinin ayni köyden evli bir 
na doğru çekmeklte Te İ)U ~uretıe de. büee aeçilmittir. run önüne ceçilmı. olur. Merain kadınla alakası bulunduğu hakkın.. 
ğ!.rınen te!kerleğine fiıddetll bir ~ Bu aıyun kazaya gelebilmeai için Yerli MaDar Pazarından bunu bele. da aözler aöylemeaidir. 
v~rebllmelttedlr. lmn olan arklar evvelden açılmıı leri.z. Gani, bu dedikoduya fena hal:Je 

Ha.lbuJti bu &u ü:lıer'indekl tahta 00- bulunuyor. Fakat kazada oturan kızırut Memişin yolunu beklemı~ 
rajların, sel 2lUJllllarında ÇOlt fena bir bazı kimeeler, bu arkın keııdilerine Edirne Halheoi spor tabanıcasile üç el ate~ etmif ve Me-
rol oynadığı taıbaıtıku.t etm~. Bun "d _ı_ı ~ "dd" l · . · mü.abalıaları miş yaralanm!şsa da haataneye k_a~ 
1ıa sebeb oki~x... bl "-klntil . aı oııouguau ı ıa etme erı üzeri- dd 
rın ...... ~~.. rıt ' tn, ne mahallinde ehlivukuf taraf:ndan Edirne CHu.swıl> - Hallce?1 11><>r to dırı lan yarah, bir mü et sonra ıyı 

sulaxın et.ra.ta ,,....,_nı o.ıay aş_ pılan tatkikatıta 'bu a.rkın evv L mitesin1n tertlb ettili mtınbalı::al&nn leşmittir. Kasden öldürm7k •uçun-
Bu 1.tlıbarla bu va k . . : dördüncf1 h&ft.aaı "!tlet v~ basket - de.n Geninin muhakemeaıne ayın 

bendlerin y-ltılm.asın& kar&l" -.eril den gene azaya 9U setırmek IÇlD bol mQsa.bakalan ile oldU!c{,l& zens!D 28 inci gÜnÜ başlanacaktır. 
DlJIJ ~ t.eşebbüıslere ciriJ!:ml~r. :e~ beledi.ye tarahn?an yapıldığı te14>1t bir procrımıla den.m etm.Jştir. 

Tokatta yeni tayin ve 
nakiller 

a.r ka.:«.ınc&, sular:ın seyri bltta.b! ha.. edi1mış ve ~~ _ıdd~da bulunanla!'. Saat 10 da Atatürk heykel!nden 
tıf!eyeceıt ve fada BU geldlli zaman. dan. bu su ışını gerıye bıraktıkları baısJıyanat ırene a;yai yerde hitam bu.. 
!arda.ti mumr tehllkeler n!.lbeten a. için belediye tara.fından 9000 lira. lan rİdılıl 'tt aoeL:şM bı.S~let m1lsabaka. 

d aı yalnıs mtıkellP.fü:r a.rasınd3. yapıl.. Tokat (Huauai) - Vilayet Hu.. 
~cıı.Jctır. lı.k bir ta:mıinat avaaı ~çılm14 Ye mıttır. Bu koşuya ylrml genç ~rak tusi Muhuebe miidürü Ali Haydar 

K.iiltiir barebUed, muh.kemesine başlanmıtttr. ~ '"' neticede Nedim 42 datfkads Ak .. d k d "l · 
Amasyada sahne kwt<m • ..ı u.ı t '.lam Diier taraftan evvelden açılmıt b~rılllc11111 tazanmı,ıtr. .~ bir farkla A tu~ tekau c sev .~ 1 mı.ş ·"'i ve.. 

m li.mü .için hareketlerin hızlanmakta "Jlan aıadarın temizlenmesine ve !sıMt llı:.'lnei Şaban U~ncıı Te Seyfij kaletı Muhasebe mumcyytzı br 
· · kte dördUneU ohnuşlerdır. , him Tuncel' e verilmiştir. o:duğu memnurı.Jye't:e görulme - yenilerinin de açılmasına belediye.. Öf'Jedm 60D?'& saat 15 de lrapalt Hususi Muhasebe Varidat Müdü. 

diT. Hıı.llt"'1 temBil şubesi, yeni .sene ce ıclerhal lbatlanmıttıc-. Bu lluyun ıwpor Mlonundıı ka\abal•k htrrunmda rü 8. Murad Baydur açık olan ma -
için zengln blı' program hazırlamak. pek yakın<la kazay.. ıelmeai. ümi.d b!Mlketbol tmnuva.sı başlMnış \l'e çeki_ hall'i idareler müfett i ~liğine ve Va. 
la meşgujdür. Bu meyan.da C. H. P. edi~ktedir. 1en etur'J1t1a nazaran !'it Jı:arsıl&,cma ;d t .. d .. 

1 
.. v • • ,. de merke-ı vari. 

~nel Sekretertlği neşr!yatından Yaptıkları bu iyi t,.•ebbü.alerden L'M B Ha!Wovt tak1mları arıa~da r . a mu ur ugun . hm d Ö d 
ad ~ r 'nin <K ...... om tur" Odlı: ~11 geçen bu mn dat memurlarından Me e 7: e:-

ruf muha.rrlr Ved r ı a_ ck>fayı kaymakamımızı ve belediye ~';'~ liııf'Ml~ oyUnu lb_12 kozan_ mir ve açık olan Encümen lkınc~ 
mm ad.lml) ve (Beyll.Z Baykuş) pi- re isim izi tebri~ eder ve bundan ma,1al"dır. Bnndan ııonra Llse A takunt kitibliğine Artova kazası. Hususı 
yesledntn de 6ahneye konulaıcağı -. .. ra da daha mühim iıler ba"ar- tuv T h Ö l 

~..... . .. ne Mtlke!leıf1"1" 1cat'Şllat'fY1ış\ıır n - muhaaobe memuru a .~ ı n za P 
memnunly~e öirenllınlştlr. 1 nnı t~Annı· - _ıeriz. ,.__ A • ..... '"""U .. " 4 l .. d Erb ma a ... m~ ca mli olan .r...., .. a .... mı o,."" ""· Artova va memur uguna a aa 
Amasyaı11e.r, şaıhne raaliyetı erinl Tiuc" __ ....1 __ mal 1_.1 or ~ lrlr r ncta tazanarak G k E 

b~r al&ka lre ta-ı,, ... '.ı.ktadtrl:ır. Hal_ ~ . ... y . . sa:n ''b! ı.nı;,Y""' a kazaeı memuru Enver ö çen, n-
·~ K n._ l'k le h tına~ lta1m1ıf1tt1'. d l 1 gv a da ayni km tçtlma1 Jtaıkınmasına btlyük h 'z. azamız na ı~ın cıy.e~e ı tı_yaç. Yanı'IM\ fln•l mn•nb,taıı:•ndll lsl' ver en a~ ı an mem~ır u 

metleri dokunan bu gful terb!yevi lannı karşılayabılmek ı~ın ma~ıfatu ~ t~ıırru M b'l' rnt:ınla A ~?mma kaza ve ıdare tıı.hsıl ?1emu~u Rah.. 
temsll'!erin sık m verilmeslnln mem. racılarımız bunları Mer~~n YerhmaL 9 !!il~ b1'1'J1 111 r.t'f"l yat)flrn~ mtıflB. mi Şenelin naklen tayınleri ıcra kı
leket kültürü balumından ne dere_ lar pazannda.n a)mak uzere MeraL bı>~Tl b".s'"ım'll't v• 1ıtı mr.•~b"'lta f<"in lınmaştır. ----0---
ce milhlm o'du#u imıll.a mu.btaç de_ ne gitmişlerdir. Mersinde on gün Rıı~ tarııtmdan tonmu~ olan tu_ 

lld.Jz'. kadar bekle<l ikten sonra ancak bir l'l!{IT1 ktu•nmtstrr. Biga Halkevinde 
kaç yüz liralık giyecek e»"a alabi'L Tolrat Valisinin tellifleri yurdu açıldı 

Atlanada okullar arcuı m'İşlcrdir. Tabii aldıkları hu eşyalar Tokat (Huıusi) - Valimiz İz. Biga, (Hususi) - Burada orta-
miisabakalan kazamız halkının ihtiyacına ki.fi zettin Çağpar yanında jandarma okul diki~ ve nakış öğretmeni Ba. 

J\.dana (Hususi) _ Şehrimi:-de gelmemektedir. Diğer taraftan ka.. komutam ve maiyet memurları oL yaı:' ~rıye ~a~afmd~n an:u eden: 
okullararası apor müsabakalar• Pa. zamız yolların•n bozulduğu ve kışm duğu ha.ide kaza, n_ahiy~ ve k~ylere l~rın _ıstıfadesını temınen meccanı 
zar günü yap-:hı~ır. Stad binlerce yağan yağmurların yaptığı çamur. ~e.~ar gitmek ııuretıle bır devır tef. bır dıldş ve nakış yurdu ıu;ılmı t ve 

alebe ile dolmuttur. !ardan dolayı tüıccarların ve halkın tısıne çılcmıştır. dero1ere batlanmı tır. 

Birinciklnun 1 
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kocAMusuF 
Altlı üstlü •• 

gureş 

Eğer; Pransızla,r, Hergeleclzı1n ne l meyince; işe polis ve .t-'11ldallU. ta , 
söyjedii'ini anlamış o!sa.lardl, demır.. rıştı.. 

Denberi durmadan bağırdı.k.la.nna piş_ R~ Bey, ve lronw a..a ~ 
ma.n olurlardı. Hergelecı; bu derece k.a.iAr bağınyorla.rdı. Su.ıc..a delil, Y1l 
botnmtudan soora; karşısmd.a.ld has. suı pe-hrhva.nla.nnı a:tuu. A.l1Dlıl, tün • 
mma: cKa.rd:e$lllll• diye, h.tab edi _ deyı ta.ıan.ış tıava:ıu::.dırıyordu.. 

yoı'du. Türit gür~lndı? mllsaraa., tam ı TüM. i1ireş1nde aa.hcı lJlı.ıiesi 1'<*'
bır spor cezııtilmenl!ği idi. Pehlıvan hasmını ner~ dQfürtlT.

Mösyö Piyer, oir a.n için güreş, dur. dilşllrsı.in orada yenerdı. K.u.e on.laıW 
durdu. Ve sey1roUCTe .r~ g:ireş:nde gilrC'~ oıTaktı.ram.sl".ciı. 

k.a.:de ille olduğunu k.Jöa.Ca anlattı. Ne va:t.;t; oıyuıı lan r.amam.Ja'.ltr. bir. 
Ra.:OtA; bo;rundurukt.an kurttiiduk•an bırlerınln oyunlarında.o lı:m1ıalurlar ••. 
sonra; Hergelecin~ knrşısm<laki haS_ O va.Jtiıt pehlivanlar meydan Jerlne .. 
mına.; broeışQn <1.ye h.:ta-b ettiğ.nt de ' t rıteb.ltrd1 

söyledl B u ka. deY1 bile:l bııktm l'~et.i 1' 
Seyircller; hayretler iÇ!ııde talmı.ş ı. rinden bile kıpırdamam.1$. Ollretlıl 

Bllhassa.; Hergelecin!n ha.."'fntna t.anu. ~ !ac • ğı ş:okle baıcı:ırord ·ı . Cthıiı:U; Y1I. 
kard~ sözae m11k.abele etmesi f!"v_ suflm e!iorıde oıyun vardı Bil, t.anar.
k.aitde ho;ılanna gıder~ TUı1t p ehh .. gelmı.~ oyunu ona bıralctıtmak ımı1' 
vanlarJ111 &llaşlam~'.ardı. rlkı tuı kkaıı!yert sa.vılmazdı.. 

Pot Pons. ~ÖS'JO P!verln bu ı~rh:ı_ H~eleci; hasmına k&.111 k07UI 
tmda.n 110tıra; Tl\~ gUre-şinln eıitt'~.ce meyd.andal) uza.klıı.ra. ı•debilcek bdlıl 
b!r mUsa.raa olduğuna kana.a.t getir_ zM göstennesl' tdt . 
m.!ştL S r}:tf' . bir evv.-lklnde:ı dlıh& st7&dıl 

Güreş tekrar b&.}ladı. Yus-.ıtt.1 g t._ ı karga~lı.k olmuştu. . 
Ukçe açı!dığı görtlltıyordu. İlk günş 1 Gılnı!til . pa ırt.ı Nihayet, B~ 
başladığından farklı idı. 'l'eıle.viı> ze_ cı ltll:ıdedm de lttndlnı tnrt.ardı ..... 
hlrinl aıtm~ kat · Vu.sufurı altmds lt&kb. 

. Bımun üzerıne. d.ırh.a.l b&tm\ he • 
&.sıenip , st>Slenıp Hergelf'C.ye f.tı ğlı. 1 11,., hal •t v .. A...... .A ..... 
il i •- d t _,., lan ,.~..., I yet mı.oıua f' e.,,, e ,....,.., ........._ 

so u. C...:'n., ~-an ı . .,...n _. - halPye t.eşebbiis '!<iılf'Cı?li! arada Y-. 
yordu. ı sut ka ıdeyı bıldit! ıc;ıo hummı bl • 

Hergoelecl de; mukabe'rde kusur f'lf... raktı ve meydana ıelmeeinl 16"1edl. 
memekte idt Bir araılıic , Yusuf: hııs • ı Heorgelecl oldıı~ yerden talkard 
m:ına meşhur ça.prazını doldurdu HPr me_y d.ana geldi Yusufun a"*1arı .,. 
~leoi, nası1sa ~arşıı ıyamamıştı. Asa.K-

1 
ıc.oııarı sınılnıı$ı Herge·ecıtnia ~ 

!.arı yerde sür!inerek 8'rkln mıeyda - ellerı eizil~lşti 
nım sfutiip gidiyordu. 1 sry:ırcıler; avazı Çlkıtı.Jı lcadar ball,. 

Gelıe, gele s'.ı1ı.:in meydan hududuna rıyur!ardı. ömUTleMıde btı derece il-. 
kadu ~:diler. Herge:rcl hudU<lıı ıa_ I tı ve çei:in mtl.;.araa ıı&.mO'ea Pran • 
kıldı. Ar.kası üstU d!lşmem~k ·çin c1ö_ I -;ızlar hey"cnndan heyecana dDIQ1or.. 
nüp geyircuerin U1Je'r nC' yflzU9tU dı(;c;ıtü ıar ve a.vazla·rı çıJc.tıtı kadar. 

Tun\z pA.k g~l.nmiş olan kadm ve _ Ya-:ııı Tü:rıkl.. . 
ı>.rkeık seyirciler, IIerge'ecınln üz0 rle_ D·ve bağırıyorlardı. Berwelıecl, der.. 
rlne düşmesi Ozerme b 'r t'llVf'Vl !ldır ıen ip. to.p!anarK alta 1.ıca. Taluf • 
ltopıı.l"dılar . .. tt~t.lcri başıan Y"ğ'a.nmı-ş . ha~ını kemanellyeretc UatQne pılıR. 
bam1ım da i81temleleri d1!'VJ'leı'Q altın Şaılta değıl; aerıeteel debtetll bil 
da kalmıştı. teıh15ki atıaıtmıştı. Ax. talmı ıenilCror.-

Yusuf; hasmını bırakmıyordu. Ha • du Bereket versin tak:emJeler ımdada 
kem de l~ karı.ş.ınısorctu. ~tiştı . Yok&a; Yusufun ~ 7• .. 

S irk yerinden oyu.adı. Bağıranın, r iruk idi 
çağıran.ıın h.ı:ddi ve hesabı yoi..."'tu Her HergeleciJlJll .@11reote aıı.emll iP1 ... 
k1l.!11<Ja.n bir sıeıs çı;;.ıyordu. üzerinde dev ola& ona, hic btr .,. ,..,. 

Yusuf: .iSk:errıl~l eı· üzer!ne dUşerı pamudJ 
Hcrgelecıt..vi. kn: g.aşa'ık arasınd!l bas_ HaıttA: Hergelectnin &ltcsJ:ıll ma& 
tuıJ> yenmdt ıst.·yor~lu. Nitc:-•m: !ki na göre tehlıkell sayılırdı. B"ıo UllNl • 
IS'rem'-en;n arann!l ba~tı!'dı vr k:iln - madılt yeden üst.ündetı PfGJiYalll ı-. 
dcliY~relt atmak ı~ ıvordu. S':'Ylrdler. nebJirdi. 
avazı çrktıth kadar baITTTıvor!ardı Pch Yusuf: Hergeleci haf:f oldaiu içbl 
llv.an1tm.n önıUne r::ısgP.!cnl,.,.:rı llst2erl ona daima altıta lrurtkapanı ,-.:· ::rctu. 
brJŞ1Arl yağ lekesi lcinde Jallmtştı... c:-· ~;.,, var) 

Hqltftll heyeU ou hale mUdah.aJıe eı .. 
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V ZiYET 
''Muh<lrebenin en son 
safha.'arz / ngilizlerin 

(Baş tarafı l iııcl ~tada# 

manJuın Wolokolamsk şark M~ 
Berlin, SO <A..A.> - Resını tebliğ: <hı ;ymidcn ça1t mühım kuvvetlerı mu 
29 Sontşin ~ seri hücumbot ha.rebe haUına aürere.'t Sovyet hatl.Dn.. 

lArı İn;iltere saiıiltn<n 6CltuıdA kuv- m attr tıtt şek1lde tazfika ba.şladıkla. 
'V'etlıl. bir mub.a.fa.z:ı altında 6eyl'ed~ r.ından bahscd&lmı:ktcdlr 
bJr dfişnuıa kaWıeaine hücum ederek Ayni tarillll bi.r İst.okh-O!m -telgrafı 
7000 tonı bir aarnı.ç!ı vapuru batır 1re Tula b!i?gesi har ... c olna.k üzere 

1m.ııslan:hr. ~ğer b11yQk b1r vapur ~ Maskova pevres:.nde.ci vJ.z.yetı Aman 
torplllcm:njş ve bfiıv-llk bir ihtimalle w kayna.kla:rına daynnma.k surot.Je şu 
tınınuştır. 8llT'etle daha lı:es.n bır t.arma ifade et. 

Alman seri 
botlarının 
hucum arı 

Kış harbı 5:1~ ~dıtı zaman, clbd&c ki 
-n ~ deilşcecıur. Jllo:;kovan 

111 harbi hakkındaki bütun talı_ knrız inadJ& dcv1'JD eden Alınan taar 
mlnll.'rin detllse bfle bunların rmwıun mana ve hlk octfnl, ı.)tc b~ 

buyijk b1r ckseriycün\ıı. b~ (Jktı"'ını anda tınmak iC2b eder. Görünu~ ,ıı 

lehine görünüyor,, 

«Şimdi çembeTden kaçmak 
için kendine yol açmak üzere 
fıddetle çaı'pt.fan bir kuvvet 

O!Udırn 
Tebliğl re gö e 

Nevyon, 30 <A.A) - Jaııoruarm ibuada vazı•yet 
"lWkta.ıı hareket etmd'. emr.lııi aı.. Londr.ı., 30 ( A.A.) - Bu ak - J · 

C1 k t1I14 da.ır Ye."11 haber t~~ pm, LoAdrada salihi}"C'lii bir kay. f~:tı ~rı J lnct 7fadaJ 

mektedir: cAhnan tuvvetlerı M~o. 
vanın dış mllilafaa Qemberlnl bilt11D 
ehmımıl:yeU1 noktnlarmdıı yarmı.şl!l..r_ 
ctrr. S!mdi de Moo'.ı.ova şclır-.n.n mer. 
ke-L!nden V8S."l-t1 35 kilomeu- ~te. 
de bulunan iç m!ldatu b:ı.t.tınn t.aar. 
ruz ve hUcum etm ltted rıe.-.• 

kara ve aotut;a rağmen c;ark "".Pbesi_ re Alman ~umand"'11o:ı, Jnf'Şhtı; 
ııuı b•J"Ç ... muc.ı..~nı.ın şimal k1ŞU1•u &"clip çatma uıdan c\•vcl 
şiddetle devam ehncı;i cristcrmeJ-tcdır. Moskovaya YelttŞmek vr s vkuloey(il 
Filvaki ilk µğmıır mevshııi ne bcra. b:ı..lumda.n dıemrof,r,.tll noktnlan 
bcr ba.a.khk haline tclen Rus (ıvla gcçittrek eheri'»ll b"r ruevzie ul .. smıık 
ve yollarında uıı.ıt.-Orlu vıu.-ıtalan ı;ürat azmindedir. na arada dli>man• ta 
le ileri sevkctmo mümkün olm mı tır: mam~ kerıdisJni toplam ın.-. ıncv -
Bunun tııbü bir neticcsı. olmak mercı dan vcrmi.) erek ic:ıb etlen askeri faa • 
yeni vnz:iyeıın icat.! mu mmıya mer. liyetl cöstr.rmekte. blıt:ıbl, ist kb:ıl; 
bur knlnn Alınan ve Rus oriluları, mn!nr. ıbtiyat teılbirlerinf:ı l::ı ınd 

don evslminln hululüne lnUzare.n ırelmcktedir Almanbnn bu 1iC'iz ı ar 

t flnl. r nakta aöyiendiğine göre, Libyada sabahkı ~eçıcı süldlnetten tamRmil 
te :EunllrıJa l>:!ıabtt bazı JaJMm aoen.. çember içine ahnmlf olan Mihveıin 1 ifade edilmiştir. Bunu müteaktb 

c:: er.;,n~ mcmurl.\rı m~et.ıe:rlne makineti kuvveti.eri İngiliz: ağ ndan ~ün. öğ-ledcn eonra yenıden ıjddet.. 
~. rd r. k k . . k, bb"' lı bı uh b ı· 

Mo~ cevres ndc cereyan etmek.. 
te ol.an kanlı m•vdntı ın ·hcrebes nhı 
lroL't netlces1ne yuklaşmukt.a o!dutu 
artık daha bllyi.lk b·r v;ızuh ıle cörüL 
mok:tıdir V<ı ne gar!b b'.r tesadllf~r. ki 
kışın o:ia!ığı kasıp kavur.an ş.ddetinin 
artması n~!ntJe bu mPVdnu muha. 
rebe61nln de ~det ve vtls"ati z:yade_ 
le.~. 

daha zfyad yuk .. ek tekerlekli ve ha:v. bini ne derece 'llDVaJfııl..iyeU" ir.r:ı ~d p 
vanla çekilen n kil ya tal rıı:ıdau ~Pracakl:ırını keottırmek ciiçtur. Fa. 
i.stifıu:le etmek me< buı iyctlııdc talınıi., lıat Mosko\•ayı KA) brrker.k bir n us -
!ardır. Saatte. wırasııın &"ore :.o, 60 vc yanın, vazl ete bik m ve sevk ~ollarını 
daha fazla k.11 ruetreı~r katedt'D :ıir cJirıde tutıın en ıoubim bir mr.rkczden 
1rnsıtanın ycriııc, onuuı., kınııı t..abul malırmn olmatan, kendileri için teli. 
ctrniyecek, yani bir dli;er va ıt.ı ikame !'dl imkll.nsa bir ılya ubcaklır. Mu • 
etmiş olmanın uctlr.e;si de. bittııbl ba. dafııada ı:ost&llen inad ve iddetin 
rekeUn yavaşbması olmı~tur. F:ıhat hUnuetl.ııf de ışte bu cndiışt..'lle aramak 
$arlı: Cf'Phesinde mdi kış n1nı· , ter. llizun ırellr. 

SU?"ada Japon konı.oloshanes n.n scrz ~çına ıçın yaptı ııuı ~eşe ustc r m are " ge lşmeğe baıla _ 
~ df.ln ak <tonsa OEh•ne me. bır kere daha a.kamcte Ul:fa~lar. ~ır. 
)' tır'-lt'!1tıın ron da.!tkan k d:lT Nev. d:r. İki Alman . z.ırhJı tümenindeki 

0 ~ k~lnnı bndırm şt;r. To1m.rk'ta irtibat tesis eden kuv. tan'Liarın gerı kalanı ve bunlara 
K. D, l':---"clt l ngiona io ll)'or vet. a:k:ı nıtunmalta ve garbc doğ. yardım eden f tal yan zırhlı tüm · 

r:v <me"..on, 30 CA.A.) - Iıuz\'Cl.t ha ru i>üyümd:tedir. Muharebenin en Sidi - Rczak ile Birci H mid ;nı 
tm!<ı naw-ı Hu:ı lle Leldonl.a g~ eon Afhalui. İns:ilizler lehioc g:.; - fındaki bölgede Britanya ve ye .. =7

1 

~~-~-~-~~~ monıtıtre ~fır altı <l!0.3 ) n dU$1DUŞ Libya harbi, bu buyuk C'lılaJin > ıı • 
ve ;,.erler ittU tnce e asktt:i hare. ı nında v ona mütb:ık bir sahne ola. 
kAtm süra.tı tekrar artmıştır. Soltık, r.ılt mutalca cdflmrı.. Jiznn :(eJlr. Ba 
görün~5e naEaran, ordul:ınn laaijyeu_ ı muıtakııda lnk~d eden ve hergön bir 
ni durdurabilen bir es:ıs unsur delil. parça d:ıha şiddeti u&.an haıbll"l"le 
dir. TH günlcrınin ynkıcı harareti İı:ıgllizler. baş t;,.raOan:b e ı:u bu,. 
a.lhnda Ye ıdwf.'flnckll, sıtmalık mın. / lunan Almanl:ırtn b-.ı meşguli!Cllc • 
1akalarda cörülmemi1 ııaab tekfTI ns.. rlndt-n i'stifadc t:taıryt hc:s.ıb ı•) lemck,. 
kerler :lçtn, sotuk. yed elde ta.,:ıflu:ıj tedlrler. Burünkli prtlar altınıln bu 
vuıta.<;ı arsa, hrr z:ım:ın brrtıırar eo. mıntakaya yapıla.bil o lUihvcr var. 
dilebilrn bir mli.nlclır. Nltc m os • I dınu, hiç slipııesb. ~ı:a.ri bir oır· de 
kovaya karıt durmadan dcTam r.den olabı11r. B nun netlccsl nlarak Lib]ıa 

taanın. bunan Myl,. oldnhma bı-ııe r.apıedillrse n IY.·ten etttrişlı ~rtlnr 
bir sun-tte isbııt edlrnr. !\ftııımaflh, altında bir z.a.fer kazanılmıs olur. 

;-'loCIJ. sonra Vaşıngıtona döımıde .... a L ı · "k z ı nd ı_. • ..... 
ia.r Yemı;ş ır. RoyteNı bld.rd'tfııe rünüyor. ArU& umu mayan Jştı a - e a n Ltt aları tarafından ;~ I 
A ..... 're__ bu anı avdet.hı ~ebı inglblerle metlerdeo miınim dül'fllan kuvvet - ve müdafaa edilen yerler arasında: 
--~ UAı.rı ea~ Aayayı ~ leri gelmesi, ~is mevzuu ~~ildir. batı istikametinde kendilcrıne bir 
~ttle .t.ıuım eden General ToJo Şimdi, çemberden ka~ ıçın lcen yol aymak için yeni bir teşebbüste 
ı. son beyannatzdır, dine yal açımı.k üz.er~ ııddetle t.ar - bulunmuşlanm da Britanya zidıli 

k:okyo, 30 CA.A.> - Vaz.yet hnk.. p~n ir hıvvet vardır. İngilizler, kuvvetleri Almen eol cenahına bir 
a_d.l. b::<ib!nl.ık dt:'V&.m etmektedir: havala iistünlüiü muhafaza e - lı:an;ı hücum yaprnı~lar ve hundan 

to .ş, ~ bug{lnkfi baş e. bl · v • 
~e GÖYle demketedlr: diyorlar. Bugünkü Kahire te g.1. - sonra muharebe yeniden durgun bir 

Til< in ş~hri 
terke dildi 

Mos.kova, 30 (AA.) - Öğle ü. 
zeri neŞTedilen Sovyet tebliği: 

29 Sontcşrin gecesi, kıt'alarımız 
bütün ceJ)helerde düşmanla çarpı~ • 
m}ŞlardıT. 

l'd ~:ngtond.a CS'l!';1'!L:ı eden müzake. nin en göze çarpan oo:ktası, İngılız hale gelmi ir. Gece muharebe ıid. 
ertn netıoos· mUS>et veya menfi O!.. kuvvetlerinin cenubun uzak biT ne& detle devam etmektedir. 
~ BJIIlaılJ l'Olunu tahr.b e1mek.. tasında B~azi ile Jedabie a,.utn_ Harekatın 1imdiki .aAıaanıda a 
~~~:00:~ <ıeva.b vermedi da $idra körfezine varmlf olduk - hnan esirler arasında 2 1 ioci Al ~ 

.tıo;~_ng'<ln, 30 (A.A.> _ Jıı.;>onyanın lar!<ltr. man zıdılı tümeni kumandam olan 

Bır kaç gün evvel kıt'nlnrımtz a.. 
nudanc muharebelerden sonra Tık
vin ,dırini terkctmişlerdlr. 

Amerika 1942 de 
harbe girecekmiş 

kış mcmml hf'lıoıı tarn:ımen hdt.münU Şa)'ed taarruz muvn""'k olm r.;a, o 
lera ediyor sayıl:unıtz. Denilebftlr ki zaman, tnı:ilk-ri?rıln slWıuı:ı n' ın tti_ 
hr.nüı. btı mevsimin e i!lndc bulunu. madı, çok sarsılır. l>unnn av.ıkibinl · , 
YOMIL Slmalln sırır nltı 41l.SO den-_ bütün vüs'atııc imdiden tahmin et. 

cıo~ hmüz cevıı.b .Yermed·~ini Ja_ h b1r general diğer 6 aühay ve 600 
ae.tn teyıd etmşt!r M anner eimin Alman as'keri bulunmaktadır. 

~ cA.nıcrikanın sabn t.ukeni.vor Bu şimal batı i.atihınetinde hu.. 
'tr.ı.~ ~~. 30 

CA.A.) Ne-ryork Ti.. F • ı •t dud bölgesine doğru hareket eden 
41 ı<ızet~inın VaşingLon muhc.biri, f n l ere 
~~~ ~cth bir kaynn.ktan haber veri. Brit nya kolları, Ahnan büc:um kuv 

b 
• vetlerinin ~erilerine hücum etmiş. 

:n rıesik Amer'ıka hüktınıctın!n Ja.. e Q ll n Q m e S l !er, ıba,kafüitanyn ve cenub AfrL 
~ ~ ster SLama, •ster c•nubda ka motörlü kolları da başlıca bam 
ı.'11 yere ya.paenğı yeni bir as. Helsin'ki, 30 <A.A.> - D. N: B: Ma aahnesile Mıs r hududu arMında her 
lif t1 harentet Ja,po.ııyanm b U.ün P •- reşa.ı Mannemetm, ş.u mealde bir be~ i.ıttikamette bütün iböh;eyl temizle.. 
'lJr tahattctımU g,ltına nlma.t için y nnanıe neşntm:ştlr: . . 
t '. b l' ıteşebbüsü (ibl te'ft.tti. edile_ F.nln.ndjyahlar, bu ikinci harb, size mışlerdır. 

n r. cebT~ kal:>ul etıtırid.Qi zaman vata.I Esas mcyd~n muharebesi ecre -
br k Am ke hilkQmet nin b~- nın ölüm tdıll.teslne marur. bulundu_ yan euiği sırada Britanya motörlü 

r vaz.yeıt..e tahammftl e~dmive~i. tmıu gö~n kimseler vardı. Fakat d · 1 · A ed b" ·ı B' · 
ı<L <'a be t-rl m.ş>a. ı düışmanın sııyı UstünlUfüni! eüvenerek evrıye e~ı c. a ı~ ı e ıngazı a. 
z:nın.r Londrayı c'la krkediyorJar eayısu1 alıcyi.a.r topladığını ve mun!!:.. rnsınıda Sırenaık sahıline varmışlar. 

tt ôra a:ı (A.A.) - Jnpcın - /Unf! mm h3.zlr~r ~tıtını ıçte l:end dıT. Düaırn.anın motörlü •• icJ ...... a -
~ :a ierg nl ği netlc!'fll olarak Lon_ gözler!n'zle eördU:ıtm. Et~ onun b'ze ı:talnrdır. tnhrıb O<Jihnittir. 

'Ur,~~ e'çil i n° mensub gene esas'ı su!'ette hüemn etıncs ne meydan Daha ccnubda ven iden teçhiz c.. 
~ D İngf':fl '!Ufltah•lnt te!ftet.. _,......,.., o'-- "-"lk ""'-'A"d!l bU--'I dil ' b c'· )) ' • e h...-ıa , ·~-- ,.... ..... · .,.,..,Ut. ı.c·u • mış ulunan la o dakı kuvet. 

t:ltlen ~ d lan s-öro mUşttlT. En 80il Ordunuzıa ~ ediniz. DO:şmanı 1 • . . . ~ 
tı'- iki llerled..~ri Londrada d~ _._. ı.· erımız yeni vazıfelcr başarmaga 
111~ .nı..-~ ..,.,.. mAa.ı.Ob etmek ipin elinde mC\-CUd h bul k d 

(!:ı'dtn- ~'"Ulillt ~unmuş yQ:zb şı Kon. talardan m'1ırnm ~ek üzeresi a:z:ır unmn ta ır. 

~da t.o~'. a.vd s~a.h:r:I ~- n~. MWdcki herilaıııı. ehududdnn da- Bertin. 30 (A.A.) - Reemi tch.. 
ltn~"' J'a!l'lJ ırall je .:..~L._~1~· b& lcola,y m1lcSa.tae. ~ebilecekinlz bi; liğ: Şimali Afrika da Alman ve İtal. 

-.,,,., &rıon mnı-..-- .., ~· l L b"l 
\1 teirar förüşccdı mi! hududa vnm:ıak ~e bulunUJ'(>rmmuz. yan -.u a ar! muıt.a ı taarruzlarına 

tı~ ~:llef.o.n, 30 CA.A.> _ Barle'.,ye ~a !'.endi ~tmı kurtarmıık devam etm'ı,l.erdır. Bu münasebetle 
~l"ct.i, J~a verile:ı Bali DO. içln mücadele ~ kalan yeniden düşman tankları tahrib e.. 
~ ~tiz ctMlb .aloolamışt.U". Ja. her millet, ıı1llC hm Yr.'ecektir. dihniştir. 
~'htı illUr~ Kurusu v~dB Pin BasnikWnln .öder& • . 
~ lıstır, R.uzvelt!n keıd:.aile ayni H~ 30 CA.A.l - P"iilllnd& Baş .. St~ JıarJa av ve t.ahrıb t~ck -
'~ J~ dç i N'ımıuru ile ~- ?ddli M. ~ı. dün P.nllnda siy&. k~!lcrı har~ete hazır bulunan ln _ 

1 İlltıh~eı a.dd::d ıı~r. ııeıt.ıne dair lir nuttlit aöylmılf ve ez.. 1rılır; lolluıle tl\nklarınt dağıtma~. 
~ ııln südcrl oO:mle dmıiştir it$: larchr. 
l! lltı-.aı 3o (A.A.) - Alman radJosU, lıırtıEllrotııl tuttn 101. Ruaya ne M ... --'- . d 
t "" 'loJoncn d!ln aöyled!tl b!r nu. nomı.al münMebetl~ 1d me'Slnln lm. ansa matruo clYar'ln a dü~ma. 
~ .nı'ı.~~\lb.aa:m de'Vletl 11e bilhas.. t:~ığuu im-le dmt'K bere m.ilcıade_ nın İllf'C yıo}l~rı ı:n~vaffakiyetle bom 
l'l\ay~ l!ritenya lle !11r~ AIM- l~ edi,.or. M. Rande!l, P'n\AnıdanL'1 bard~n edılm!ştlr. Abnan av tay 
!'~Oda.~ ~etle bUemn ett!~:ni, bybet•' a · .n hemen hemen hep yaelerı hava meydanlarında zayla-

'l'oJo n haber vcnn5tedlr s'.:n kurtaran ~crl hnr~tı anlatmış ta uğorama.dan 5 lngiliz tayyaresi 
nu d\'dtrn1ştır ti• ve dt!mişf.'r ld: düşümıüşlerdir. 

"" 11 ili> ele>- ~f"Y't mllt-tlf'rlnl ™"~ Bımlıı bir ~ hedeflm!.z 'Nl'dır: bal eblı-ı 
~I ~a ist~ ut ~orlar. Sar. Va.tan hürrl,-e'..ini ıcnışletmek:. • Ja.D t 1 
~atı llllll tll'Jin!n ve bilhusa J _ Roma .3() (A.A.) - İtalyan or-
te Ye ~~es'!. enerjik bir SUNJt. duları umumi kılrargahınıı:ı 546 nu-
nı~... ı~.rmııc!m mtı.cWıaıe eı_ Vişi, 100 Fransız tayya· marah tebriği: 

b - ~ resi ıliO 'ngİ iz"ere İ t hak Marmarik muhazeb~i. diin umu. 
~Otn K ] mi bir tevakkuf dcvrcşİ geçirmiş -

anya ra l ~tt g·n; tekzib diyor tir. Merkez kesiminde ve Solhım ha1 d cephesinde bazı 9ftrplşmalar olmu~ 
Flo.ra ya a Vic!ıy, 30 (A.A.) Fnmııız tur. 

lı.rah Mi 1 ~O (A.A.) - Romanya §imali Afrlkaeındaki hava ve de • Tobruk ve Bardiad uycla değer 
lalrnaL -~ ıle validesi birkaç gün niz üSlcı!inin Mihver devletlerine ._.. T ahi ıt ~c h uır n.şc y.dkıtur. Düşman. r us ~·c 
ını4lerdh re ttgün Floranaaya gel te*odi1cceğine dair Amerikadll,Jl Bingazİ üzerine hava akınları yap. 

Dah ·ı· verilen !haberler Teımı: Vichy mııh.. mıp. Bu akınlar csnruıında Alm n 
(llaş ~e teşkilah fellerindc ııaçma olarak vastflıındı. Ye halı·an hava topları 4 d~man 

r Nahiye ın .. • .. ı lncl sa.ytad.aJ rıbnaktadlt'. Ayni mahfellerde. 100 tayyaresi düıürmüşlcrdir. 
l&e mezun} Utlurtcrinin en aşağı kadnr Fran iz tayyaresinin Afrika_ Bunlardan biri Deme' de düfii -re bu nıüd~7 llraaından scçilmui da üslerinden hareketle Mıstrdaki rülmü~ür. ikincisi Trablus'da dü • 

ılYctbine .~ere hizmet ve knbi - lnıgiliz kuvvetlerine ikıhak ettikle - fU"rülmü .. ve mürettebat esir edil -
i gorc 60 ı· k- .ı_ • .ı • A "k d ·ı h b " 1llaaş 'Vcrilrn . ıraya l'l<lCll' as. rıne a~r mcrı a an veri N\ a er miıti:r. 

~esı ınukarTCrdir. de kat'iyetle tekzib edilmektedir. Havcı muharebeleri ~asında 

l=la.:zar Ola Hasan Bey Ahnan tayyareleri, 7 düJ111an tay _ 

l ;: liasan bey evvel. 
h~a\l..'l hır kuncluta m _ 

3 n gittım .. 

Kendime, karı • 
rna, çocuğa birer ayak
kabı nnrlayacaktım. 
Kunduracı "l ÜZ» bula. 
ınadıeından "kiyet et.. 
ti. 

Ha&ıııı bey - Maıal 
lah... Ya yüz bu1aalilr
dı halimiz nice olur -
du:» 

yarcsi dü~üşlerdir. 
ftalyan tayyareleri Marsa Mat -

iuh"da şimendifer merkezleıJıti 
bomhalam: r ve Gıalo vahaaın -
da cf'üşmanın motörlü urururlarlna 
taarruz etmişlerdir. 3 dü{IllaD tay. 
ya.resinin bücumuna uğrayan deniz 
keşif tayyarelerimiz:den biri bun -
laTden birini düşürmü~ür. 

Orta Akd.cnizdc dün öğleden son 
ra t.oTpille {llÜcchhc.z iki tayynre -
miz dti,"mUl.ntll bir deniz te ·külü
ne taarruz ctmiştır. Bir buva.zörc 
2 torpil isabet ettirilmi ir. 

Esir edllen AJmruı ccncnıll 

Kahire mdyo.su, Alman r,eıenıJı 

Jobann, Ra.benSt!n'in Lıbyada esır e_ 
~ın. Wı.ber verwar. 

ct"YI bulan ve dikiıl.•n suyn damla mek Pf'k kolay cktı1dlr. 
halinde hıtvad:ın düscrken dondomn ** Ncvyork, 30 (AA.) - Ruz • 

velt'in; Amerikalılarln 1942 sene. 
ııinde had>e girmek mecburiyetın. 
de kahnaları muhtemel olduğunu 
eöylemiştir. 

~uharr;r - Kitabcı davası 

Rus· ar insan sesinden 
pallıyan bombalar 

ica:J etrr.iş ·er 
Stdıtı.olm. 30 CA.A.> - Stokholm 

IBaş tarafı ı lucı yfııd:ı) Tidnıngm gax.etesintn Be:rlln mubabl. 
Ji1,belt.lıyor ve bdtlb kah:ıhat.i mu _ rl blldlr\yor: 
harrırlerin sırtı:ıa ylık'Uyorla.r. Hattı\, Ruslar, her türlü ·nf lik ed.ıci alet. 
rıvayetc göre ki•wcııar bu mevzuda ler lcadındn U6tad o duklan:u göster_ 
kendi f1kırlerlni nıüdafaa eden mUş _ mişlerd1r. Bır ikaPtYI veya bir dolabın 
terek bır kltab neştine karar vermiş,. 1 k.a.paA"ını A9tığımız 7.a r \' b r ynn_ 
tir. sın Çlknı.ekta. yatıud b~ tnfılnk teh. 

Aniketiml:r.e bugıln de muharrir ve likesi kendisni göst.emıektedir. Son 
liü" -xadli'cJ.ıı Katlı ccvn.b verıYor. ic.tıd edilen cihaz, msan aes.i!lden hu_ 

Katlircan l<af.ı d:yor ki: ;: b:;.e1~~~7.lann tcsırJc ı>ııtıı_ 
ı- Ki~bcıların muhnrrırleri 1stis_ 

mnr edıP etrn~dik:.en hakkında e:'l 
kavveUi V{! i:e.ıxı:ı dellli Ptıyaml Safa 
nrdi. Zengin obm mulxırr.ır buıuu _ 
madığmı,, t~ kltabcıla.rın heps;nln 
kit.al> ytızUndcn zen:::.n olduklannı -sl1y 
ledi, 

Vakit vnklt bnrı:. da n ;.n ya~ıanmı 
kitaj> halinde .OP.şretmed.fim soruYor _ 
ıar. Hep.<ı! cso.ıoo: dl~ olabilir. Bazan 
aylarca ~rak yaratılan ba- eseri 
bir pabuç para<;.ına değış b'mek ağır 
değU midir? Bu blr Jıada.ka oimaz mı? 

Eserlerini t:.enl 0 f'ri b.astırnnl.ar bu_ 
lunuyor; faka.t sat.!.ıramıyonar. Söy _ 
lenc:r~ınc göre ki•abcılnr arasında mu. 
barrir:!n şahs1 ttşebbUslerine ~a~ bir 
ceplre vardır: 7J!hsan twıtınlan ki _ 
tablan l'it.rlne bıle koYmtıl'Ollarnııo: 
koyarlarsa. bir !k! ııln sonra kaldın _ 
yorlann~. Bır mUdc!et sonra da ce.. 
enrcti kınlan muharrlrde'll 'kltabl3n 
tllo fiatına alıyorıamuş Dalın ~ı
lerdc bir ay enel muharriri taratın.. 
dan baştınlan kırk kuruşluk: bir ro _ 
maruı. toPtan ue te:k1 ! et.tiler b'l;yor 
musunuz? Beş ku.·uş ... 

Gene Işlttiğim.te eöre kltabeılıır 
muharrirlere • er len cevabların g ze. 
tede t:ım ~tmıartı:!ını ldd a c-J"yoT:ar _ 
mış kendileri t.\l mevzuch m~ercl: 
b!r eser < ! l r.e,redecei:lerm -. Mu _ 
harrlrin esnaflık tar.atı ne kadar kıs:r. 
sa onlarınki o katlar fa.al. .• Muhnrr;.r_ 
lerın, f kir ma.ıı~ui'n-. g bl üzUntü!erl.. 
ni de i srnar ede'!~k'cr! z rn anket_ 
!ere verd<klcrı ı evnbtarda.ı dnl1lyı ıra. 
ZC'telerden par... alamazlar. Bununla 
ber bcr ktıtab d.ı mtttlak.a bir muhar_ 
r re yazdın laca t.r. Zincirk!.-ne. ıht kıır 
gibi bu da zinoirleın'? ıstı~mar olUl"OT. 

Devlet mi<!elcrim Lle n!Akadardır e:. 
bet b:r g{ln tlk"r mahsu:JE't'mıZl<' de 
alA.kadar ol.aca.kt!1". Vakt le mnnıbnh:ı. 
e.ılar 'kôy!Uyü bıh-aıııt;ı esarete nuıh _ 
kfun etml4lerdi; $1mdi z!raa.tclleriDUz 
devlet~ borçludur.u. DeYlı:t S.ı;tey noe 
mallannı deterUP. ~ıyorlar ve bunu 
neler yapamaz. Fit r mes IEslnın ha!' 
için de kUçtlık btr hareke~ llf"dtr. 

Başvekil ihtika · hakkmda 
mühim beyanatta bulundu 

(Baş tarafı l lnr.1 sayfachı 

Başvekilimizin burada, Partide 
halkla yaptığı temaslar çok alakalı 
olmu ur. Bir gat.ten fazla devam 
eden konUJmalarda m~mlekcti ala.. 
kadar eden meseleler üzerinde du. 
ruhnut. binıassa çiftç.i işleri Ba§vc.. 
kilimizin dikkat nazarını çekmiş _ 
tir. 

Baıvekilirniz, Ziraat Bankası • 
nln ç.iftçiyc vermekte olduiu kredi. 
ıırin fa:ilalaşurılncağını Ziraat Ban.. 
kası tarafından abnan faiz mikta _ 
rının fazla olduğuna bizzat kendi. 
]erinin de 1knni buhmduklnrmı ve 
bu faizlerin §İmdilik daha bir mik.. 
tnr azaltılması yoh.ında tedbirler a. 
lındığını ve çiftçiye traktör tMni _ 
nine çalltacağınt söylcmit1crdir. 

Refik Saydam, hükumet ihtikar. 
la mücadele ederken halkan da hü _ 
kumete yardım etm~ lazım geldi.. 
ğini ipTet cder"k demi !erdir ki: 

tt- Bunun için yeni kanunlar 
çıkaracağız. lcab ederse ihtisas 
mahkemeleri gibi yalnız bu İşle n _ 
lakadaT olae k mahkemeler kuzac:a. 
ğız ve İşin önüne geçmek İçin ne 
lazımsa yapacağız. Çünkü koen bir 
milletin sırttndan g~İmnt'ğe ve bir 
anda zengin olmak İçin onun pa _ 
ra nl çalmağa çalışanlara asla mü. 
samana göstcnniyeceğlz. Ha1kımı _ 
zı n. nçml' oldu~muz bu mücıı.de. 
lede bize yardım etmesi lazımdır 
ve prttlT.» 

UER 

Alman tebl.ği 
(Haf tarafı 1 ln.ci sayfada} 

ıekküllerilı: zırhlı t~ekküller tara. 
fındnn yapılan taarruz muvnffaki. 
yetle devam etmektedir. 

Düşmanın oldukç büyük kuv .. 
vr:tlerle tanklann himayesinde yap. 
tığı hır çıkış hareketi, Leningrnd 
civarında geri püskurtülmü,tür. 

Şimalde muharebe tayyarelerin 
den ımürekkeb filolar, Mur :;k 
demiryolunun mühim :.>islerini 
tahribe dev m etrnııJ rdir. 

Cephenin c:ı-..n\lS ve merkez ke. 
&İmlerinde dcmiryolu_ tcsialerilc ha. 
va meydanlarına yenıden müessir 
hava hücumları yapılmı~tır. 

Lenıngr d ve Moskova gündüz 
bombardLman edilmi~tir. 

Sovyet hava kuvvetleri 22 den 
28 Sonteşrİne bdar l07 tayyare 
kaybetmişlerdir. Bunlardan 79 \l 

hava muharebelerinde, 5 3 Ü tayya. 
re topları ile ve üst tarafı ycrtlc tah 
rib edihniştir. 

Ayni müddet z rfında şark cep
hesinde 24 Alman tayyaresi kay -
bedibni~ir. ----o----

İngilterede giyinı 
meselesi güçleşti 

Londra, 30 <A.A.) - Sunda.y Tmıes 
~ G.,yinı mese!csinin günden 
güne d.ıı.ba. gilçleştJtlni ve pamukla 
yün yerıne taVŞan t.ilyil ve bey&Ir kıh 
kullan1Iın1i4a başlanıld.ı.ğuıı yazmakta. 
dır. 

Nılüferle Demıraym aşkı 
Türkçe s!iııtü _ Şnrk.ı.:ı 

ELHA RA 
Sineması 

Fnkat k.ltnbeıla!'a. lnzma~a tuı::rknnı"' 
var mı? t .,anıa-,::t hM> brb'rler'n· Is. 
t"sınar ed\'.?rek, ha·~ bl:'brrlerln1 yiye. 
rek vaşndıkları muha.Jı:kskrır Ş11 fark 
la ki ynm:vamla.r bunu d'l4trudan dl)r._ 
ruva medeni ola'lla: bllva•ıt.a yapar 
leT. Klt.abcılar. tam organze ed!1ml'mlş 
oem'yatlerde h!l rllın st1rf'n bu ev• ı 
\tanut-u tatbik cd'rorltı'I". Kc1'e. kP _ 1 
m'rdlfl !keçi vey~ tne'ttP. ~ dstmıı dah:\ 
tombuldur. 

Bır bJualıa tufanı. B r neş'e ıuı.sıraa:n o?.an 

komed:s!nı yarattılar 

• SN S .. ME Si DA 



SON POSTA 

Ankarada don yapılan maç Meraklı şeyler 
Ankara., SO <Telefonla> - !:nglliz (Baş tarata 3/ 1 de) sekiz metre enlndeyd1. Bu şato Sak-

taıkımı iıldnci maçmı H&rb okuluyla nn.....11 
yaptı. HaJ'b okulu ta.k:ımı bu maçta. vv•-v e tevc.Jh edilen payenin Türk sonlar tazafından ınşa edllml.ştl. Onu 
feviltalil.de enerjik ~ oyunla. zaman. çıesı. taıtrilben şudur: «Beş Jlına.n vaii.si ıstfükam haline sokan Normand1yalı 
zaman oYUDda. hat.im. olmakla benı... L<>ro •• • • Gulılaume olmuştur. Bu kral ptoyu 
be~ maçı s_z ke.3'bettl.. l:nıtillz taloml Bu paye k.Ta! L Richard Plantage_ 1,tid; karo~ Odo de Bıaqeux'a lbda et_ 
muta.d ve ald&tıcl OYllDlle işe başladt#ı net saltana.tındıan evvel füda.s edil _ ~. Od.odan ~aıto akrabasından 
bU!e, H.arb&enôn atılgan oYUDU ıkar_ miıştir. Bu kralın saltanatı 1189 se_ Jean Fieunsa inıtika.ı etmişti, bu adam 
şmnda booal.adıtı için 27 DCİ düb_ ooin.d 1199 in k d d oJ.. 
da merke-z; mU:h.a.cim S~ttlnln eU n en sıenes e ~ a.r evam t.ıBeş liman11ın llk vaıl.lsi ve l'ordu 
tne ilk aoın yedi. Oyunu iki talrnn etm.Jştir. Bu sıra.l.ard.a. IngiUere ve muştu. Nlihaşet İngiltere kralı Helll"Y 
hA!Sabına ooıstura.:ı bu sayıdan sonra ı Frana .blrblrlerile ~tml sure~te ihtt devrinde en büyük deniz üssü Soll't.. 
maçın zeVk.i bir kat daha arttı. Bir .ıat halinde 1dNer. Ik.l devlet ve iki lıamptı.n olarak seçlldl. Bu yüz.den 
tcaç defa tal!sizlite uğray&n iki tara_ millet bizıbiıiertnın can düşmanı ld.1. cBeş limanla.r.m varz;ite ve ehemmiye_ 
tın kaçırdığı fırsatlardan sonra devre Bu paşede baıb&edilen c.beş Ilınan~ 1 tl sönmüştü. 
LO Ha.ııbiYe lehine b'.tti. Oyun esna~ şunılardı: EsaıSen bu mıntaJkıa.da deniz müte_ 
sı.nda en 'kUçUk t.elll.şa lüz:um gömı~n Douvres, Hasti:nes, Sandwic:h, Rom_ madi bir surette karayı yemekte ol. 
mQ!ir talkım, ~kinci devren in bıışıa_ 
ma.s.ile MlkiımiYeti temin etti. Harbiye ney, IJtyrtaıe. duğundan Be§ llman büyük gemileri 
mildat'aasına yüklenen devamlı hücUm Bu beı.ş llmıı.n birll.ğlnln teşekül ta~ 1 a.ııtlk barındıramcyacak bir şekle gir. 
ı.arın :?7 ne; d!lık K3 m<.lıı tng'llı takı_ r.fh1 baJr3cmda peık sarih malfrma;t mtştl.' 
mı sıığ içi penaltıdan ya.ptığı ilk sa_ yokıtur. Ta.Nııçiler bu hususta 1htl ı Fruka.t buna rağmen DoU'vers linıa. 
yı. ile tk.i takııın.ı beraber ~az'yete sok lAfa diişm~leroir. H.er ne ise bu 1L nı bAlA eSk.1 günlerin nlşanelerl.ni lf-
tu. Amı.k oıyu.ıı t.amamJe ı-~ıı:zıer.n manla,r tek elJden idare edilen bir ' ti"--rla ..... ım.aktadır. 
arzu ettiği şekle girmi.}tlr. İngll 'zler Dünkü Gala.iasal'a.y • lsıa.nbuJspor t ka. ~-..... 1d1 1 '"""' ~ 
kooıb.newn ve bilhassa pas ustt1n11L nıa.çllldan heyecanlı blr safha 1 mm 11! mcwaı'Yetiı;rle . O v.a;kltt.enı'bert İngiliz kral sarayın_ 

,~ d bl b'rinl . 1006 senesinde Ingi:tere ad.aıl~mm da. .~ limanla.r va11s1 ıonb ünvanı 
cile merlremen ve ya.n"'r an T • arasında oY?lalldı. Sar•lil.clvertlllet'. ılıc Mormanlar tara.tından işgalini müte_ ~ 
ta.kib eden hücumiarla tazy!'k:ı bilyüte, daıkiltaJ.arda hAikJ!miyet.& elde ettiler. . " :ıletıeri baki ııta.lmı:ştır ... 
biiyüt,e karşı tarafı nefes alamaz bir Birlnei devrede biıtıl.ri arkasına altL aJdb Windhelsıeıa ve Rye ey • 1 Birçok senelerdenberi kimseye t.ev. 
hale ooıctuıar gol yaptılar :llldınci devrede Pen~rbah. dıalhl bu 4!Beş liman:. teşkllMına ldhaJ. clh edilmemiş o1an bu ünıvan kral 

İki dakika sonr!l meı-.ıte-z nıühadm oeni.n be*l6ı devam etU ve üç gol da eıdilımJŞtl. taratuıdan bu k.ere ea.ş-ve«il Çörçile 
Ten·ton gıı.lıb'yetl te·rr.'n ecl!'n 2 nci. ha. yaıparak sabadan 9.0 galib çıtıtı_ Bunlar bil" nevi Irontederasyon teş- -rern-• .. tir. 
bir mtid.det sonra mğ a;;:k 3 üncü go_ ı nd kl ~ 
ıu de yaptı. Harb '1e ta!unıı hücuma lar. kil etmlş~erdi. Tabi bu.u u a.n 1 Bu da İngiliz an'a.neperest.U~ini 
geçtı~i güzel bir vaziyete gene Saba_ Galatasaray 3 - İ. Spor O rejim «Seı1best demokraSi> ldl. Va.lL meydana çWıran misa.llerden bir to-
lı.a.btin vasıta.sile 2 nci golli ~aptı. o_ GUniln en m:liblm macı Ga!at.as.a_ Uk vazl!esini lfa eden Lord yalnız nesini teŞkil eder. O. T. 
yun mllsavıi şartlar içinde devam edel' rayl:a. !st.a:ıbulspor ansınd:ı. oynandı. kral-a karş.ı mes'ul itdi. ---o 
ken ın~lli21lerln S"Jl le! 4 üııcil ve tn_ tllk daık.ik.alardan hA.k'mlyeti e'de eden Bu ıooş liman mıntaık.ası İngiliz Terzilik levazımı geHyor 
gllıterenın sa.yılı merkez muhacimlerin sarı:Stumw:lılAl' kısa paslarla oYnadık... bahriyesinin nüvesini t.eşkll etrrlşt i r. 

1
. 'd 1 

5 · ı ·· b la öz a ı la d G 1 Son zanıanlarda terzi ığe al e -den Tenton mc. go.u ş " - lanndan gol çtk.aramıyor r ı. a a~ 500 sene müddetle İngiitereye lazım . .. 
1 

. · 
rasmda yapıverdi tasa~a.y muavin b.ıı.tı'.ı gayet güzel ça_ • . r ea:n'cl!er hep bu "Beş vazım fıatları çok yukse ~ş ve Pl-

Yerde ve havada topa hak'm olan ]ışıyor ve bilhassa. Eş!alt <Wunu 8(nl\lk o.an gemile • g, ~ll is.t' Masnı.f 1 yasada bu levazımın mıktan çok 
misafir ta.kını nedense lüzum gönne_ ı ·cı.n uğ!ıaşıyordu. Fakat ts•anbulspor llnu.n,,dan teanm m • ı. .-ı azalımıştıtr. Bunun neticesi olarak 
d1ği şiltleri 4'.e J:ı.ma.l e.meseyd: maçın 1 mUdat'a.ası ve kaleel F>kret gollere ma lannı dahi bu valllllk deruıhde ederdı. elbise dikiş fiatları da hayli art -
neticesi çdk daha dei.şi!~ o'..a.bil!rdl. ti. 1l'cinci <f.e'vrede Ga1atasary:ııa: ac•k j Bahriye!llere «Ports - men> adı ve_ 
Ma.cı İngt!.iz kafles' rd .. ~ı i~~re e:tl. nı olurlardı. Birıinci devr~ goısfü: bit_ rf.'lrdi. H:Izmete evve:a on beş g.ünlük mışt!r. .. Komi onu ya _ 
Ra.reketler.inde kusursuz ve ıYı idi. 1 nu:·--•mıva bıışladılar. hinci daiı:'ıkada. b'.r staj de-Vt"esi ue b!lşhr:ardı. Bu Fıat M~ra~abe ~lan terzi 

Gelecek hatta Ga:a.t.asar:ı.y ve Fener sa~ a~ılk Hiı1mnet Galatasarav11~ b~r:ncl on beş günden sonra maaşa g.eçer _ I kında ıehrım ıze gele~ek • 
tıa.ıwe ıle ka.rşıl.a.ş.acak oıa.1 İngiliz ta. golünü atıtı. Bu A.n! gol ht.anbulspor. 1 rd' lik levazLmını.n, komısyo~un . neza.. 
k.ıım bu maçların revanşmı !sta.nbul- luları şaşııttı. Ve böyleoe Ga'atasany e u\ronruıı. beyaz bir mayodan reti altında Terziler Cemıyetı va • 
da yapacaktır. . 1 baS!>:ısı da artıtı. 11 inci dıı,,lr\k9ds. ilkin n an "ğ ti de .Beş IL eıtasile esnafa dağıtılmasını karar-

Bu maç başlama1an evvel Harb ye 0 · ve 15 itJcı d3ık!kad3 de U~Uncü go111 lıtıaretti. Ma,yonun go s n k ı laştırmıştır Ancak bazı tacirlerin 
oku'u mlt.a.fü ta;cım.\ b:r bayrak ver_ <>tıı~ C'.alaıtasaraylılar maçı 3_0 galib manın armasını:. havi bir ~ız T w :d' b allan başka te _ 
mJ;ş İngilizler de ta.kL.-nımıta !mm.! btirdı1er sa.lilb ç.lzilmLşti. B~ limanın hır de terzi ıge al u m d b 
bir •top hıedıl~ı-e eıtmlşlerdlr. Harb oku. V ı . 3 S ··ı • 3 ı bayrağı varıclı. üç aslan resmi ve g'e- hir\ere çıkarmak ve pey erpey . u-
lu taıkımı saha.Ya şu kadro ae ('ıkmış e a - .u eymanıy~ U.... 1 mJ başh'ldan ile süslü bir bayrak. raya getirerek pahalıya satmak ıs -
bu.IJJnu.vordu Şeer! staıdıında itk maş Vefıı. ıle S . . ka tod.Uderi olunda alakadarlara ba ~ 

Bedri, Hayrı, N~!:id M~~~ =~~m~~~ld~e7:ı~~~~:l 211:e;~:~~!~::~: rşı şu/zı tikay~rıer yapılm1ştlT. Bu vazi-
~=. ~=~er, ' ı<l..ncl devreyi ,3.2 ga!ib b.thdi'er .. tıcın_ j 1 - Kara.sula-nnda lnzlbatın te - yet tct'kık olunmaktadır. 

Ömer Besim KO$alaY ci devre karşı.Jklı a.ırm1arla reçtı. sn... mini• •YEN 
leymani:yeMleır bir gol att!Al'. ve m.ac 

1 

2 ~ Harice yv..pı.la.ca.k sererlerd.e or. l{A T'I 
Radyomuza hir spor 3_3 ;;~::, b;ıtA·_ Altıntuğ ı 'dusnun ;:_~; den12tnde ballık a.n tda.. IHTIYARLAMIYAN Sp .k 3ri lazım Son m&A: Beş!.ktaşla Altıntu~ arasın 'tt&i 

Dün A.nlta.radaki maçı radtvomuz da oynandı. Raıltibleri:'dcn tlstUn ~la~ I B~ üç va.z:lfeden ba:Şka mühim bir 
bü'ün yurde. ya.ym.a.lcla iyi bir iş y;ıp_ Beş;.kt:>şhle.r ilik dıü:ık!l1arda hA.k mı_ . N 1 N 
tı.. Ancak ma.ç1n tcıfs.IMı verilmfğe veıti elde f'llıt.ID.er. Birınci dev-rey. 3 1 iş dıaıha deruılııde etmı"Ş bulunuyordu. KAD 1 
başla.nd~ta.n sonra, hAlkın h:ç de plib ~iler. tkincl devrede iki gol j Ms.nş denl.z1n1 ~rek Avrupa 
meımntm o!ma.d.ığını b.lfl.hııre yapıl.an şi da.ha. yapan BeşlktaŞhlar maçı 5_1 Jca kılt'asına a.yaık lbasacaık. 0 1an nılhib ~ 

SIRRI ·-~etlerden anladı.k, Çünkü maçın zandıla.r din a.damları k,a.fllesinin kontromnüiı 
"sJ)Atı çdk cansız bir ş~ilde anla. temini ... 

~ı~""'Plker oyıır11ın hl\ ı>k>• V" h .. yc_ Londra ile Moskova Bu mesele pek mühim. ldi... Herse_ 
t"ımııı rııı · duymuş, ne canlıe~icl. ne adedlert yil.z bini bulan İng:Ltere 
canıo~\cl5et.t. ne keUmeleı·ı ahenkli d •t "h d 
~~f' ıt,s.1"7.da kullar:"~· ne d" ctbnlt>1or1 arasın a 1 ll a ne adalan sa1dnlerı M.a.nş denlzini ge -

ı-.,ı<e'Mncden sır~.BYab imiştir. Bu vazı zaman başladı ? çıerek İspanyada bulunan Salnt Jean 
reYi yapan SPOrcu, pek t.<ıb;l olaralt de campootellee glder~erdl. 
FI> ker d~lidl, ilt. 1y:ı.ç gı;rü•müs. ve ll. I Berlin, 30 (A.A.) - O. N. B.: Halbuki Fransada. bulunan sofu 
alettay!n ofarak s0c•ım:şt'. F•naen:: lngilterenin Sovyetlerle 22 Ha - Frans:ıula.r aksine olarak İngllterede 
lp•ıh r?tlt>oıtnuz heyecen duyaralk r ziTandan evvel bağlanmadı-ğını 6Öy 01nt.er!bu.ry'de bullllilj3.n '11h(lll7las_a.. 
lmnusebiJecek ve maç ~ıe .. ~:;e~ı~~ leyen M. Edeni, Alman basını tek.. I Becıkıetln me'lanru ziyarete gelirlerdi. 
~ fhn5•nda lıken b.ı<1r.!t '~eri te:min et. zib etmektedir. Okuyuculannuza pek garl·b b!.r nok_ 
set.nı;vPc~ bir ~ sP Daily Express. lngiliz elçisi 1 ta a.rredeceğiz: 
mel <''~ hıına Tl"'Jıhtı:lCl'?:. 'ld ı 

D
·u·n yap•!an Cri~ps'in.1940 ııenesinde.,S:ö:çı wen o vaık.iıtıler bugünkü döviz kaYJdla_ 

i Stalıne bır mektub verdıgınt ag - rını andıran ihükümıl.e?' !konmuştu. 
ztndan 'kaçı·rmıttir. Çörçil, Sta1in' e 1 Mesela bu kaflle'eri teşkil eden şahıs_ 

'

•l:l m"ç\af I Almanlara karşi siki bir elbirliği lann her blrl fuıerlnde muayyen bir 
., a yapmak teklifinde bulunuyordu. miktardan ila.zla. para. taşıyamazıardıt 

h 
Taksim takımına GotebOTg Boesten isimli tsveç ga- Seya.h.ate çıkmadan evvel me.mıe _ 

Fenerba ç
9
e gol attı ~etesi, Londra ile Moskova arasın. ketlerindeki esnan !aşetm1yeoeıkle_ 

daki ittihadın 22 Hazirandan ev - rine dalr relf'Mn and lçerlerdll 
ın b rlnci devresi son l icl ld ~ .. ' . . l ~•-• 

Li" ına-c .. ıarınere! ve Fen<>.rbmahce ve e a o ugunu soyıemı~tır. Bu kafillıeler n lı:Pn<ııAJ.ama.sı ~ı de 45 d .. ş __ -o yaşın a olduğu halde yüzilı1de hiç 
_ .. ,.ıarı dun ....... ,,.dı. Alına.ı1 neticeler bir mesele hıı.Up,i alırdı. Douversde b' · ............. ,._. Ç ır Çız.gi, hl~ir buruşuğu yoktur. 
s adlarında 0 Örç ile yıldÖnÜmÜ C'A'll'ahın eJVb adında vMaison Dieu> ":çık, Ytımuşak, ve bir genç kızınld 
şunlardır: B -ı 1 bl.r misatl.rhane yapı:mıştı. gıbi kusursuz bır· cı'lt, "deta' bır' ha-

l 3 - eyog uspor h d• • } k 12 .. 
Beyn~ .. ~•h;.,I) stadında 1llt maç Bey_ e 1 yesı o ara BugÜ.n bile Douvresde Blggtn Stre. rika denebillr, Fakat bunun !en.nf 

"""' ,, . ..,..., ...... ld k ........ _ ..... •~n n•~u ....,....,.11' bir iı.alu vardır .ı.·~ neyuğlttsPOT arasında yapı ı. t .. d "td• "'"' .,e ..... vı.a,,.,,1.1 .uc > ..... ı.u • 
kozla , ilk da.k :Calarda hfı.'k~ml- an gOD CTl 1 Bu ~ llmo.n lkonf.ederasyonunun İşte, bu, Viyana Üniversitesi no-
Besık:~~~ttiler. Biri.I!Cl devrede Uç Imldra, 30 CA.A.> - M Çörçll, bu.. tesisl m9'1C'!a;d1 RomaJılar devr·nde fesö~ Dr. Stejskal'ın şayanı hayreı 
yet4 ı.knrdılar. tkinci devrede BE>yoğ_ ~tl Pazar gtıntı dolİW?lunun 67 nci atlanın Al.man ıstnacı1an tarafından ~~{ı olan "Biocel., in oetıcesidir. 
gol c reıklblerlnı\en daha ıa~a. YJ,ldönıllımUnıü • başında irm!~+' 1 Blocel .. her yumuşak ve kusursuz 
ıusı>orlulQ.l'mek i,..;n müdafaaya. çekildi_ • ııs geç ~ır. t<gaI edBmeırlnln önüne geçmek ldi! cnd için elzem olan genı•Jco~tiricl 
gol yeme v· d ecıı~· Ba.~le bı.qıün dünyanın her tam -ı d ın.ca ı k.ıyn tli .. • F k&t. Bey1kô7.lular .a g~ş ·a•n. fından 1.e'bıriBcler gelmiştir. Yıld.önUmtl l<Mrı senc-,,,,n en """ senes ne 'kadar 1e ve tabii unsurdur Şimdi, 
:~ ~-oğLusporlula.r b"r ıı:ol yaptı_ ll\llnasebetile kendisine gönderilen he_ i~rayı hükmebmlş o'lan kral Edwar ~rlibe renk:tekı Tukalon -kreminde 
ıar Ma.cı :eeyQtozlulıır :ı_ı kazanda. d~e1er arasında. Felemenk Hind'ist&nı dm devrinde bu k.ıonfederasyon adayı k Bıoce_l,, bulunduğunclan, siz uyur-

Fenerbahçe 9 - Taksim O balkı tarafından verilen 12 tank var_ Danlma.:r1lroılılar ?e Norveçll'erden ko_ Hen cildınızı besler ve gençleştirir 
dır b er sabah kalktığınızda çizgi v~ 

tkJ,nci maç Fenetöa.lıçe ne Taksim · rumalk vazlfıeslni dert.ihde etmi.şti. ~şuklukların kay1)olduğunu ve 
«'Beş llıman.ın idaresini temin eöen bıraı daha gençle<>tiain•~• .. -" c Dün klüblerimize nü.z. ... ..... ._. gorur ..... 

para cDanege1d• aıdındıı bir vergi idi! 
Bu vergi haıl'k W.ratı.ndan itirazla G;tnctul..len ıçın de t>eyaı renktettı 

:ka.rşılanmış olduğundan kral bundan (yagsız) Tokalon kremini kullanınız 
Bu E:ayecl.e cıldınizt tazeler, siyah 

va:ı:geçımiş ve ical> eden meballğln noktalardan kurtarır ve açı:k 
oem ve tamı bl:ı:z:at ır:Beş liman:ıı ida. mat.mı sıklaştırır. On Y""' dah mesa-

i ha görü " a.. ~ a genç 
res n.e va.'e edilm.iş;U .. DUnı.u. ve öyle de kalıntZ. Yüzil-

1199 senesinden 1216 senes.ne kadar nüzü:n zayıflamış adalelerine niha.
sftren cJea.n San Terreıı ıToprauız yet verlıı.iz, Bu çlı-kin tenden kurtu

lunuz. Mektepli kız olduğunuz u
J an -.ın saltanatı .suasınada Fransa manki taze, sıkı yanaklllrUlrz.ı ve 
kralı F!bili~ Norma.ndl eyaletini iş_ ~tlı güzelliğinizi iktisap ediniz, en. 
gal etmişti. Bu işgıaJ, neticesinde din gtdası olan bu iki muhtelit To. 
Fransa ile İngllt.eı-e arasında kanlt kalon kreminin harikulade netice
muharebeler b1şla.mıştL Bu muhare !erinden fevkaUde maluuz kala-

' 

be - caksmrz. Aksi takdirde paranızı 
!er esnasında cBe.ş lınanlarıı Fran_ · 

meımnUDılyetle iade edeceğiz, 
sızlu tarafından a.r.ka ark.aya yakıl~ _....., _______ ..;,..;., __ __ 

l mış ve tahri'b edilmLştl 

1 

.~nt ~ntıuğu deniooen ya.pılacak İST ANBUL BELEDİYESİ 
hücuım.lar için dalına. mlikemnıeı bir . M lrl 'fi ŞEHtR TİYATROSU 
hedef vazifesini gıörmüştü. İ9tiklal caddesi 

Kent kontluğu İng.fı!tere adasını .. ı ' ı; k d' 
en ?JeD'gln kısmım teşkil e<liyordu. ~~ '! ' ome ı k,smında 

'lı Bu aqaım saat 20,30 da 
Douıvers şehri "Be~ liman. teşklla 

tının merke-. .:iydt Beş llman val!st 1••S•AAmmıD11E11T•ımY111U11V11AmıS•IB•t.. 
:~~an lordun ka.ra.rgah.ı bu şehir- ~ 

Birincikinun 1 

iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
Her :remek&en I01lfa rUnde Do defa munksamaa 

dlşlerlnfıd flrcalanıua. 

Sinop C. Müddei umumiliğinden 
6hıob Oezaevln1n müılhai bulunan GtU2 l1ra. maaşlı betklmlltlne bıı.* 

olanlUın evrakı müsbitelerini il-A.n tıarllıd.nden f!.t!baıren lbJır 8J7 ızarfmd& 
ıxrsta tle Sinob Müd.deluımwnlliğ'Lne gö.nıdermele.ri ve ,aıhud bizu.~ encil .. 
men ~e müraca&t etmeıert. (1048G) , Beyoğlund& '.tstilclt.ı caddesinde 370 numaralı 

BAKER MAÖAZASINDA 1 
1 

Er1tek, kadın ve çocuklara mahsus 

GABARDINE, COVERCOOT ve TRENÇCOOT 
Kumaşlarından mamul ve her r.aman oldutu l'lbi en AlA cinsten 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ 

1 Devlet Demiryolları lşietme U. M. de~n: 
24/11/Ml. tarihinde eksiltmeye ııwn~ ıtmıl!Jb zul:rw' elmeciQğmden <k\. 

lıltyı 1ihalles1 icı:a edil.~yen (43900) 14.ra mıımımmen bedelll 30000 metı9 
aısıta.rflıık Giya.h satenle 20000 met.ne IGıJcmMn 16/l.21941 Salı gönü sıad 

lf>.30 dta. lk:aıpıa.h mLl"t usulü lle Ankaradıa. 1daıre binıatsında sa.tın ~t.ır. 
IBu işe~ .ısteyenB.erin (3"l92,~0) l~ muvalkık:at temlna.t Ue b.n.U.. 

ınun ıtıaryin ettJb ~rı ve 1ıeıkilfl'eı1.ni 8'.Ylll gün saıat 141.30 • kaıdal' 
Koı:rusyon Rıe!s'liğine vermeleri IWmdlr. 

Şaıtnıaın~Ter 200 llruruşa. Anka.ıra. ve ~ ~er~ sata,!m1lk. 
tGıd!ıır. (10400) 

** MJ,ıhammen bedeli (12300) lira olan 6000 kilo kaynamış İngiliz beZiri 
05.12.1941) Pazartesi günü saat (15,30) on bes buçukta. IIardarpaşada Gar 
binası dahilindekt komlsyon tarafmdan kapalı zarf usuma sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist.lyenlerin (922J lira C50) kuruşluk. muvakkat teminat, 
kanunun t.&yl.n etıtitl vesaikle birUk'te teıkli!lerinl muhteva zarflarını ayni 
g1.1n saat C14,30> on dört otuza kadar k:omisyon reisliğine v.eımelerl lılzımdlt· 

Bu işe a.id şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak.tadır. 
(10436) 

TÜRK. YE İS BANKASI 
• 

Küçük tasarruf hesapları 1942 iKRAMiYE PLANJ 
KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto.s, 2 İkincite9rl.n 

ta.r1.hlerirıde ya.püır. 

1942 ikramiyeleri 
··----1 adet 2000 Ltralık. = 2000.- Lira 40 ll 100 ll = 4000.- • 3 • 1000 • =- 3000.- ,. 

2 • '150 = 1500.- 50 > 50 lt = 2500.- • • • 3 , 500 > = 1500.- • 200 > 25 • = 5000.- • 10 > 250 il :... 2500.- • 200 > 10 • = 2000.- > 

·········································································································· 

ŞehrSmkıde bulunan Beden Terbiyesi U~um MiiidürU Genera.ı Cemil 
'I1aner tarafllldan dlln Fene~e stadında şehrimizde bulunan bütUn 
llclüı>Iere merasimle ba ra!t verllm1ştir. Merasimde Vali ve Belediye He'li 
Dr. Lötfi Kırdıa.rJa berabe:: İstanbul jbölgesl idarecl~ri, klilp murahhas. 
?.arı bazı.r bulunmuştur. Resmimiz Cemil Tanen bLr tıtibümüze bayra.k ve_ 
ıılııken gösteriyor. 

ı ta~d:luve;z:~1 mu~ vat.o 14 bek_ l:GLANDOKRATiN 
an a~:ı. yer kaplıyordu Bu 

tonun davarları 3 metre ıı..,.,..~. şa_ Ademi iktidarın çaresidir. Reçete 
V''J un.da ve 

ile ıwtusu 200 kuruştur. 

Son Posta Matbaası: Neşriyat Müdtirü: Hüaey~n R~p Emeç 

1 SAHlBI: A. Ekrem UŞAKUGlL 


