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2 Savfa SON POSTA 

6a ..................................... ...... 

esimli illa.kale: Herşegde merhale lazım Hergün 
Şark cephednde 
Ve pasifikte 
J s:ın :ı hayret 
V .. ren iki manzara 
~'---- Ekrem Urklı~ 
~ arb durumu üzerinde bir in.. 
~ celeme yapmak ste ~ nde de
ğ l z, zaten yapmak s esek te eli -
m zden aelmez.. bu ışı anlarlar na 
b rabyor, yazdıklarını okuyarak 
b z de s fade ed yoruz, ancak harb 
durumunun bazı manz raları var 
k ·, mesl kten olmıyan n b le gozu -
n çarpıyor. 

Şark eder nin aon safhaları bu 
lnsana ıhayret veren manzara ardan 
b r n tesk J edıyor, "k ncisı de pa
s f k dövu,üdür. 

Şark aeferı bahs· nde elııc alına -
cak en son hareket noktası Alman 
Devlet Rei nin 1 le r nde yeni 
hır sald Tlş hami n b !111 dığ nı 
haber verereK aoyl dl • nutuk ol -

Bütün lstecllkJerinilln hep binlm tatmin edildiklerini rancdlnlL, o da_ 
kik.a için kendinJzi tama.men mes·ud sayabilirsbıh • Faka&. bu aaadct hissi 

Hususi istek ve emellerlnl&i merhalelere taksim ederek profr:unlaştınnaya 
lıalnnuı ve pok koşmıın•n çabuk 7ordutunu her zaman l~ln hatırda tu. 
tmıaz, bütiin istek ve emellerin bir dakikada hep blrdr.n taba1'kuk et. 

bir dakika, bir aıin, bir ay veya 'Itır sene sürer, sonra 7eni ihtlyııclarla, llae8i IBtenUecek bir ıser delildir. Zira bundan sonra insanın ümrll boş reçer 
ma cab eder. 

Bu, öyle b r nu uk ki. hamleyi 
hemen hemen mu\a ak dmuş g"bi 

Yeni lstekkr başlar, ve saadet eksik ~örilııür. Ye saadet eksik göninıWye baslar. ......................... ---·-----------.... ...;_,_ll_U_H ____ O__, ..... ___ M__________________________ --------------------------------------------

· er yordu, g rç t n ·Ik haftalar 
Jç 0 nde büyük ba~ r 1 r kazandı, 
yuz binlerce esir al rak Mo kova -
nın mudafaa hatlarına kadar dayan. 
d.ı, fakat ora.da durdu ıkat'i §ekıkle 
durdu, az sonra da geı ılem ·ye ba,_ 

( Şehir Daberleri ) 
lad. 

Erken gelen kt§ b · r sebeb olabi... 
1 r. Fakat tek sebeb değıldir. Rus 
ordusunun dayanma .kuvvetini .de 
he !ba katmak lazım. ) alnız da -
yanma b.ıvvcu m ' Hayır, çekil -

Ekmeğin karne 
usulü ile tevzii 
hazırhkları 

1 C. H. P. Beyoğlu kaza 
kongresi dnn yapıldı 

Dilekler sırasında tanınmış bir tüccar, manen 
Türklüğü kabul etmemiş olan unsurlere karşı 

Türk tüccarlarının himayesini istedi 

meye bati yan A man ordusunu bil- • • • 
t n cephe hoyunc t k'b ett"ğine, Her ıahıa verılmesı ıcab eden 
ı d e 1 k tırd ğ na bakarak, bu ekmek milıtarı YCl'f haddine 
or uda dayanın~ kuvvet· k~dar ve meılek nevine göre teabit 
aald '11ma .kuvvetı de bulundugunu d"I k 

e ı ece C. H. P. Beyoğlu tkaza kongresi den bir çok mucizeler katacaktır. 
· kova. dün BeyQğlu Parti merkezinde ya.. Ne tn\ltlu Türk milletine ki iböy-

kadar ü... Ekın-eğin nüfusa göre ietih1ak P Imıttır. Vali ve Belediye Reisi le bir hengamede. başında Türkün 
öyle miktarını tayin etmek üzere bir Lfüfi K~rdar, Parti vılayet idare makus bir talihini yenen İsmet lnö

·ze çarpl)-Or, miıddet evvd beled 0 ye tarafından heyeti re~i Reşad Mimaroğlunun nü g
0

bi eşsiz bir Şef lbuluyor.ıı 
ten bir sür - evlere dağıtıJan fi lcr' n toplanma V'e Pnrti nıen.sublarının hulunduğ~ Raporu rnüteakib dilek ve he -

işi tamaıırlanmış ve bunların tasni - toplantı kala'bal k bir halk ki.ıtleaı aab encümeni seçilmiş ve hesabatın 
e-f r e o d "u g bi Pa'S'i- f" d.. -•·- ı_ dar l" '-adarlar. taraf ndan takib edilmiştir. tetkiki İçin celse 1 O daki.ka t.<ı.lık e-

h -. ıne un ~ma .._a a WI. K . . R 'f c·· d·ı . . 
·· · d de göze çarpan, ay- d edılm" ti Fıclerdcn ah_ .. ~r~ rıyaset.ine .~ı ~ner, ı mıştır. 
d · b · ·· ·· ca evam ş r. "' ı ı v P t Et 1 k • ııb H b ·1 · · ret uy n ran a rpr z g gorunen nan net celer Pa:zartesı günü be1li I klnc rde.:s Şge. eTr ev ı ı, uK~ .-

1 
esa ~t .ve. dı ek encümeninin 

b ·ı f 1 ı ere e er f ragay ve amı te bit ettığı dılekler aynen 'kabul 
ol t.ır. Bazı evlere verı en ış e.. B. · 1 ld"k k ·d . • · 

z ahnmad ğı beled ye duıre. ınh o ~ç . te ı kson :1 , akzia 'lı.ka - edıldıkten sonra şahsı dıleklere ge-
re eyetı rcısı avu at ;v '" çilmı~tir, Evvela tüccarda;n Bedrı 

n m racaatlard n an - ~t Gelcnbeğ b·r sen l k faaliyet Gökn ı, söz alarak; b"l hassa harb 
a Buru ı u.z n d hal raporunu okumuştur. H lkevlerı ve zamanıonda, manen Tur'kluğu kabul 

hare!kcte geçmelcrı · ç· ~ kaza kay - Ha k P:zı.rtışilc Hava Kurumu, Ç~ - etmem· ş unsu rın ticarette y 1 ız 
m kamlarına emir ver hn şt r. cu'k ~lrgeme, Kı~ılay ve Gençlık kar ııayesı dü ünduklerini, huni rn 

bera·z sa _d rış ya~m<.1nln mo- Ş !Ju'm
0

zdek· ya 1 o~ul n la ta- kliıblerı. ~aa-lıyetlcr nd7n .. ?,ahıı:dcn karşı Tüt.k tüccarlarının .tesanüdle-
. · er nde mu alea Y t. lehe )"Urdlnr na da beledıy taraf n. kaza re sı geçen seneki b.utun d lek7 rini a:!klaştınnalan lüzumunu anlat.. 

- ok. on biT buç k dan b Ter melttub gonderılerek mev lerinin yapıla ;,inı söyl"~erck Vnlı nuş. hatta hariç memleketlere knrııt 
Avnıpa ut ·f!r.· _karıştır:ı.c k cud talebe mıktarının yaş hadd ne v Parti r İs

0

ne teşekkürlerini bil - da hükumetin himayesi altında miL 
ohı b . uk devı.. "' Jıem n A;Öre tanzim edilmiş b;ret j stesi is- dinni_şth. .. . tesanid rnılli tica.ret b.irl!kleri ku -

ı
( ............................................ , 
~ Fırıncıların 

iddiaları 
Son günlerde bazı 

fırınlarda ekmek bu-
lunmamasına Toprak 
Ofisindeki kırtasiye
cilik sebeb oluyormuş 

Son günlerde bazı lınnlann hal. 
kın ihtiyacını karşılaıuıyacak de_ 
reeede ekmek i'ıkardıkLın ve bu 
;) u:ı:den fırınların önünde halkın 
birlkUti goriilrucktedır. FınııcıJar 
bu vaziyete sebeb olarak Toprak 
Mahsulleri Ofısinde tc,-zıatın bir 
takım kırtasi muam~elcr .ruzun. 
den gcc kUri d" inl n rJ ırurmekte_ 

dlrler. F ırıncıl rı ı ldJlıılanJi,l ı:o. 
re orıse b h sa:ıt 9 d.& müracaat 
ettfklC'rl halde an !( k~m uzerf 
sa ı 16 da fat tra alabilmekte ve 
bu fatura lle dei"nnenlcre mftra. 
11aat cdıp te günlu' istihkaklı rıru 
alınalan da gec •)i bulm1ktadır. 

Fırın ılar kırtasi mu:ımelenln k•. 
saltılnusını, ak 1 takdirde aldık. 
tan anlan rırınlıınn:ı sevkcderek 
ek'nlf'lr pfşfrml'k !çln rok va.kit 
kaybctmrikte devam edeceklerini 
söylemektedirler. 

heps·n·n b r veya b r aç defa hep .. i .Ru ~tf:lcr g lir gelmez Muteak iben, dun:>:ı harllıne te - nılma ını temenni etmıştır. 
bu tarzda harekete geçmiş olduk. te~m~:~· t:;lanan fişlerle birli.kte 'mas eden M~i Hıkmet Cele~beğ Diğer bir dilek sahibi ise, har·ç '······•••0
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lar nı görürüz, habersiz yapı~ n ~:r~ral Anıkaraya gönderilecelktir. Türk milletinı~ manen ':: mad d~- memleketlere herhangi bh . fi~ir e·ır gazete aleyhı·ne 
s lıcl sa uğrayanı muahaze etm Y.c Ankaraya gönderilen fişler ala - ten ha.zı.r oldu~~u kt~baruz ettir - vermemde için gıda maddelcrımı -
de lüzum yıok hu mcsel.-yi Amerı. • .1 k ten eonra dernıttı~ ı: z· '1 miıktar v.c rn""vcudumm lan e -

1 ·1' • ~- n dıvan- kadarlııT tıırahndan tcdult cd ere 1 «- Atatürk nl7.amın n halkçılık 1 ·ı . . . d b 1 ... 1 .b d kanın ve ng tert-nın a.,,11.e h dd. 1 k .. .. dı memesi temennısın e u unmuy - açı an garı ava 
larl !halledecek s·z göziimüze çar - ya~ a J~e ve me; e ~e~ ı~e gdo - desi eınıf kavgalarını ve i~·i p tur. 1 

" manzarava bak 1 m: . . ... re her şa a ~·er~ m~ı c. e en yazlan or.aoaa ka a.rmıs. aynı ~.akı Mutea.kılben idate heyeti seçim·- Cümhuriyct gazetesi aleY'hine a -
pa B .. Sonk" nunun 21 ı; dovu- ekmek mık tarı ılmı bır ~kılde tes- ve vecibelere ehil ferdkrdcn mu • .

1 
. H· . R f H k 

ugun 8 t 5 . . . . _n_ •• d b. ne geçi mıı ve aşım e et a a- çılan garib bir dava mahkemeye 
.. b laması üzer

0

nden tamam . bıt cd lerelk en k•sa bır :zamanda rcıkDu:b mütecanis ve ye&vucu ırl H.. .. Go'k Ele Tur· Haş. intikal etmiştir. 
'~n ;~h. ve Japon kuvvetler Vilayete bıldiritecektlr. m]llct kunnuıtur.vı . rar, K~u. Me~~i Hl~:et G~len _ 
gun ha d ltarada duruma O"" ft .. v d•v• · " T k d d bah eden Partı met rca, Hadiseye sebcb olan Nadir Na. 
den·zde, "-"~~ a,olarak hueket et- ıgcr tara an ogren. ı~ımıze go .. ur:··· ~r. u~v~. aln b. la . t'ı ıhcğ, Baha Aktüm, Celal Said yeni 
tamamen nl!U' m re kame u ulünün "ehrtmızdc tat - r~ısı souerını şoy e ıt rımış r: . . . . l d. di tarafından yazılıp, Cümhuriyet 
mekte bM"dl"va~b~rler.l f 

1
. hi.k edilmesi etraf ndaki hazırlıklar «- Şayed günün birinde tehlike idar~ ~eye~~nı teş~ıl etr_ndış erk ı~. gazetesinde İntişar eden biT ma -

Amer-Hı:adan r te gra gc ıyor. Tü~k · . 1 tıpkı İstı'klal Vılayet .ıtongresıne glı ece e - . 
t f b karak Amel'İka harİ- tamamlanmı,tır. Ancak bu husus - ~. iyeyi. zor ayıp ~· .b. I .. 1 1.1_1- e de Mek.ki H·kmet Ge _ kaledir. Muharrir «Farazi bir tet. 

bu te gra a a A k d ·ı · · b d mucadele!ınde oldugu gl ı ço ugu ege l•rcr . . · l . 1.!LJ 

C Ye raz·-nn n: ta n ara an verJ mes ıca e en v •:t.. • i ·1 hl 1 -'b v Hiişiım Refet Hnkarar. Ek - kik aeyahatının netice eri> baş ıJ ı .. . ı• . . ÇCUUgu Ve tntlyarl gene 1 C şa a. eu eg, . , v s· . , . 
_ Amerika donanması Japon bazı muteınmı m ma umata ınUzar ~- ,_ah d lı •em Tur Halıd ) aşaroglu ve u - bu yaz1$1nda bazl gençlerımızdekl · v d k l. nacll!ı. ve 1' ranıan oır usu şan • • . 

donanmasını arayıp b~lmak ii}" c ed lmelktc oldugun. ~n ·arne uru u- tarihine Çana'kkale. .lnönü, Sakarya, kuti scçildik!e~ 90nra .kongTeye nı- kötü iptilalar ve boh til modası üs.. 
den·ze açı.lmi,ur, demış cldugunu nun ne zamandan ıt haren başlıya.. Dumlupınar mucızeleri gibi yeni - hayct veillmı tır. t•• d d tur Boluda dava ve -

f '- h v h . 1" d v•ldir un e urmu • osu oruz, a~at enuz çarpı a cagı enuz m um e& • d • • b k ·ı •v• O · · d b. 
elmam ştlT ve Japon kuvveti el.ın Astar ıhtikarı yapan Kayınpe erını ıça - kı lıgı yapan sman ısmln e•v• ır 
p f ~C' haki.ıudir. iki yeni p·yes ! genç de, bu yazıyı Türk gençlıgı ve 

ma vaza lıyan hayırlı damad dolayısile kend 0 sine bir hn>karet 
Dün bi~ terzi Fiat Miira..1<abe Bii- Şe'hrcmininde Uzunyusuf mahal- mahiyetinde görmüştür. Ve malum 

a Se~ Tosud nk~ rnş·~caat v ederek Bahçeklak- les.nde oturan Hacı Mı:hmedle da. davayı açını t.ır. 
p a ırın m azasın n astar · ·ı • bi 

- saten bezler'ni rhiş fiatla satmak. m dı 1bağının'kÇ1 Kadrt aı evı r Bu davan n duruşmasına bugün -

Birinci kanun 

Sabahtan Sabaha: 

Sinema gişesi önL.nd 
B ş dakika suren 
111/anzara 
~ .. --. Burhan Cahid 

N e zamandır sinemaya g tmı 
yordum, geçen gün mesl 

bir toplantı münasebetile öğled 
sonra ,ehırde kalmak icah e 
Toplantı saatine kndar vak t ge 
çirmek İçin Beyoğ u si&ı:m .. I rın 
dan birine girdim. lık gözi.ıme ç 
pan manzara fU oldu. Bilet g ş 
önünde haJk iki s ra dızilmi no 
betlerini bcldiyorlar. Yıllardanb 
cemiyet ıter'bl)yea·, sokak terbıy 
diye sütunlarca döktüğwmiz mü 
rekkehler boşa gitmemiş. Bu med 
ni manzara adeta o emekler·n m 
kafatı gibi sevinçten gözlerim· k 
maştırdı. Jşte bir terbiye ve te'kam 
levhası ki .insana gurur veriyor. B 
kenara çekilip bu dizi olmuş Ista 
bulluları .seyre daldım. Yeni gele 
)erin çoğu hiç düşünmeden s.ra 
katılıyor, bazı yaşlılar eakı kafa i 
gişeye doğru bir hamle yap yo 
diziyi itip kakmak istiyor. Fak 
her ağızdan biN!en yükselen: - 5 
raya 1 lrumandasile eüklüm piık 
}Uın geri dönüp kuyruğun sonu 
yamanıyorlar. Bh aralık yanınd 
küçük bir kızla vardakosta b r b 
mm göründü. B:ışında kukurik 
sivri bir şapka, sırtında kürk, eli 
de eldivenler. Görünüşe bakın 
halü vakti yerinde, okur yazar bi 
hanımefendi. Fakat böyle olmadığ 
çabuk belli oldu. Bilet almak içi 
önce gişeye yüklrndi. Öndek

0

ler· 
omuzlarından kolunu aşmnak iste 
dl Sıra bekliyen kendi gibi birka 
hannnın ters ters bakışlarına da al 
d.ınnad1. Fakat öndekiler bu vard 
kosta han ma yol değil aral k b"l 
vermediler. Gi eye yaklaı::ınnlcta11 
ümidi k .. since di7iyi orta yer

0

nde1I 
yarıp dalmak b r ceb açmak "tec1!· 
Fakat ce~<" saC.lamdı. Del"'"""d • 
Burada gördüğü mukavıeme!1en eoll 
ıra üm' di kdsti. Yanındaki k 0ıçü1' 
kıza: 

- Anla~ıldı, dedi. Sıra\& gir .. 
mcktcn ba ka çare yok! 

Evet hanımefendi, evet b ye"frtv 

di, sırava girmekten baska çare 
yoktur. f.deb, tcrb'ye bunu 
drr. M .. deni cem · v t hayatı 
Aksine hareket etmPk önce 
eonra da ~Jet r Sıra "!. 

me-kte ısrar eden poli,-s~lrn_,,__-,-:;:ı·~ 

cak•tr. 
HavııİyPtli İn!lanlat 

0

çin avıblafl" 
mak. cnava çarpılmnklan d ha acı 
değll mıidir? O halde sıramızı bek .. 
liyelim hanımlar, beyler. 

c23ur-han Cahid 

Türk - Bulgar 
iktisadi 

münasebetleri 
Türkiye Plovdik Bu'ga 
rista.1 da lzmir fuarma 

işt rak edecekler 

Sofya. 20 (AA) - Ofi: 
Türk ve Bulgar hükumetleri ha.

l"haz. rda T urkiye ile Bulgarıstan 
arasında yararlı ıkt sadi iş birliği ta 
hakkuk ettirmek · çin büyük gayret.. 
ler sarfetmekted" ler. 

uy.ııncır.mı ta olduğunu söylemi tir. Ş kayct meseleden dolayı kavgaya tutuş - lerde asliye 6 ncı ceza mahkeme -

5 sahihı Fıa.t Murakabe Burosuna al. mu !ardır. sinde ba lanacakbr. 

Bu suretle T ü,.kiye ilk defa o .. 
)arak 1942 yılında Plovd'k fuarınıı 
ve Bulgaristan da İzmir fuarına iş
tirak edeceklerdir. 

Türkiye ve Bulgar hü'kumetleT~ 
Ankara ve Sofyadaki rnümessıllerl 
vasıtasile bundan böyle kendi en "' 
düstrilerini bu sergilerde temsil 
ettirmek kararlarını rc.amen bildir .. 
mitlerdir. 

T AKVlM e 1 inci Kinun 
Ruıni ..,.o 

1867 -1 ıDCI Kli u 
8 

GÜNEŞ 

s. o. 

21 
ra a 

R ı u" 
1941 

Zilhicce 

2 

16 44 
12 

18 
1 

m - rnl§ okluğu kumaşla birlıkte, elin • Bu lkav:ga sırasında Kadri bir - ___ 
kısmı da. QYrulnac k e ere de bulunan ve kumaşın metresinin dcnbhe fazla hiddetlenerek, bıça -

~l'Ç't' 250 kuruşa satın ahndığı~ı göste - "ını çdkm"ş ve kayİnpedcrini bir • 
ğ1 b:r ,od. ren faturayı da bırakmıştır. Yapı - g • v l 

lan talh:kifkat neticesinde l-umaşın a_ kaç yerinden ag r surette yara a -
====m=-=-===ı======== zami 1 75 kuruş Ü7.erinden sat labi _ mıştır. 
przler ils"le~n·n bu tempo le ve lcceği ve :mağazanın fah'ş fiatla aa. Yaralı Gureba hastanesine kal -
~ .m.ec:rada devam e~. P etm Y c_e- tış yapt.ğı anlaşılnıl§llr. Suçlu hak.. dırılımış. suçlu damad yakalanml§ -
g nl keat rmck murnkun <lcgıld r, k >ncla takı:bat yapılmaktadır t 

nyanm altılbeti henüz taayyun el- • ır. 
mem· t r. Devleti r kumar maaaa na 
o urdular, oyunun verd h rs 

0

ç n.. 
d • net ce} yaln n n kaz • 

bC'Jl d 

Refik Alımedin konferansı 
Beyol'lu Balke io\1 n: Ayın 25 ine 
Pe~ slli:ıü &aat; 18 ele lI lkmbn!. 
z!n ~ me.ıtıe blna5lm!ia 
nıuha.r:rll" Ref Ahmed Servengil tara 
fındlıın cBonencm n tahlila mevzuun 
da bir loontera.n ven eeektir. • 

iSTER 
lSTER 

iNAN, 
iNAN MAi 

B:ı ıea üç h.ırb s:ıhnesi v:::r. Bi.. 1 dır, çiialı.ll orada kazançlı gö ün. 
rinc 1 Auup:uı.ı, iklnc 1 Afrıkada, mektedlr. Mihvere balulın.ı bilakis 
üçuncU u 4 (;zait kt.:ı.. Ara a eıı en muhim saha Uzak rl tır, zira 
muhimml bunl d.ın hangi i ır 

Bır do t mecll :inde konuşuluyor. onda vaziyete hakim gorunuyor, 
du, h r birinin uzerinde ayrt ayrı laka&. yann harbin SC) rl değişecek 
münakata ediıd.I, niJıayct IU karara olursa ka.naa&. tc de1işecek bir parti 
varddı: AvrupUlm, öbür parti de Asyanın 

- Anslo.Sakson ile.mi ıe gore en ehemmiyetini kaybcıt..kiııl &o) llyceck. 
miihlm cıephe Avrupa ile Mrlkada tir. 

-IST ER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Dahiliye Vekili bu akıam 
Ankaraya dönüyor 

Dtm 'b::hkl A m <'kspresıle şeh.. 
ırım ze geloo Dah' ye Veadli Failt öz_ 
t.mk. bu a.k'ıJun ıtckrnr AI1'k.arap av. 

edeoe iır. 

---o,---
lhtikarla mücadele hakkında 

konferans 
tlskudar llalkevinıl,.n: 

pazar gUnU 15 30 da Pla:t Milrn'k.abc 
Konu;yonu Şe! D"'yan İf!eıt H !im 
t.n.ra.rınd:an ctht.ıt rb rnileade'e• ~v. 
:ı:u:u lM lkon!ero s ve~ e ·r. BUtün 
vatanda nn fal' d anması gtizönün. 
doe bu.'ı.m<tuğundan g rl eert>esttlr. 

Yeni baro azaları 

RADYO 1 
PAZAR 21/l2/J9il 

8.30: Saat a.ya.rı, 8.33: Halif m~ 
CPl.), 8.45: Ajans lıaberieli, 9: Hafit 
parçalar ve m.ar$4&r <Pı.>, Sl.15: EviP 
saatı, 9.45: Mtız.k <Pi.), 12.30: Sa&t 
ayan. 12 sa: .Muhte f şarkılar ı:us: 
Ajaıns haberleri, 13. OY\Bl havalal"l• 
şaııkl V"e tür.killer, 13 30: Rad}'o sa.:ıon 
ork'eı5t.ram. 18: &ı&.. a.Y&l'l, 18.03. Rad.
yo Dans OTkeıst.rası. lS.40: Saz uıer .. 
ler. 19.05: Ka<bnlarda.n fasıl şa:rkıla.!"1• 
19 30: Sa:ı; ıayan, ve eJans lıab r eri. 
19.45: Serboo 10 ~ak ka., 19.55: CesGl' 
Fra:nok.. varıa iıons ~'vmphorecı'le <Pl.>· 

Ba.ro umuml h yetı yıllık 1çtanaıoo 2015: <M~r tonuŞUyor), 2<!;:: 
dUn de d etm vuka saa.U, 21.10: Kanşı.!t şa.r'ıtı ve tU 

evam • a t Haş'.m le.T 21.35: A.n'kara 3Jnbalınr At ya,nş 
Rd t, Ritat. Ahmed, Galib Taş .idare ~ neticeleri, ~ı 15: Dans ı:nuı;i.. 
he7etl 61ll8l!ı.kJa.rı, Ahmed Sabri ile kisi CPl.>, 22.30: Saat. ayarı, ve aJanl 
Velı Şer~ m.Ur&kabe heyeteıe seçil_ haberlen. 22 45: Anadolu Ajansının 
milıerdir. ... ~. 
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Sayfa 3/f 



sa} 

Şair Akife yapllğım azizlik 

SON POSTA 

Plınlll Öll.'Ülld~ be"il8!Vm teık atlı aıaba_ 
ya. ~ dntııu İclı(;ieye t.epeai!. 

Anlba ~· ~ru ceJ,ıTıkıe.n tiyaıt_ 
roda yijr.&lerc.& hıa.1:tın bağııııışmaia baış 
laıdrldl.amla işittim. Tam va.ktiaı'C!ıı ta_ 
l>aw k.a.lılırm~li!Jl. demek. 
T~ mtııc!lü.Nl u.hneye ç1S;m11Ş: 
- Efendiler .. b:r ~~ıı.şh.< o.ltxn:ş. 
B~ i!Anılarda. böyle b1'r şey y(•k. 
Şe;r Mehmro Akl! Beye şimdi ha.ber 

,,······-······················································ .. ····················--·······-·······································-·············· ... ·· 
Son Postanın edebi ıelrikaıı: 9 

., ,,ı1 yoDedıın. Şuraya yüz ıfldım mes3,fede 
- 181> - ~ırlı .FN'..ana Hanı~end· tn , oturuyor. Evet. Sizlerdelti i1anlru"da Nakleden: Muazzez Tq;hsin Berkand 

şair CMmmed Ak.f> merhum :eey_ I balı(ıeıs:;zııcto blır <aıııl:aı,> tiıra:.o ~a:.'Jf>ı Mehn:ııed Aklf Beyi.n l8m:i ıt&T. ı.msa.a_ Nefis bir yıemekten son.na. ist.ift.hat - Be1.Ji o:ımıa.ız. İnsaiı baııo.n i,yı ya._ O zaınilllın Neriınıan H.aııum pe~ kiiViV-i 
lıer.oey.ıade oıtıtı:ruyordu. Beıı'!mle mı:ıı tı. Bi:rçok ~pa.ııyahı.r bur.alhı, pm.ış de b~. Komedi b:ıt.s!n. Mehmed .etım.ekteıı daha. Zt:Vklı bir Ş"'J olur mu? IJııyıım. <lıa:.ıken fana. yav.lJ> l.r. K.!ZJ. clı:ı~ tü. 
kc:nşu dl .. Ar'.ı. Sll"~ .jgkela bı.şı:.rıQ.'"j w:rzyo.r...,;;:r.b:. M€l:ınled. M.fı.n St.b= Aki! Bey .~ (elirl~.. !O zamaın .l:nısıaın d!i.lnya:ırı Pembe gl>.mr. cı.iiiınr:z b;:r s.'l4'.llye iç.nde -0lı.ıır. - Deımdt setı o :ııaman.danberi b 
ca.mıın ~4.i!nde& ~elli baıll9etlıe otıur.ur, (JCdd.a en ı&eV!ı!diği" eı:ı o.Jruııı~ b:r za. d.Ye ha.::ılu btr $.'.lat ~ID. tesıdn eıt_ Ekıa~ u:r.a.kl.i~ . .tl'~..(l.'1.l!:~ b~ - Kim mı? Ne ereme..~ J.sıt.!(Ycr.sun? aı'.Jıenı:rı hGMtlııd~ u?s: 
de~. Bana: mıa.n. Ti(yaıtro b nası Cok bilyülı:tü B1 mlŞ. E<Ie Jteııd~ bu ml1keın.m~1 ZıYafeti ~.ıdtı:a Bey b.lf& iht..::;ar ~..ranıiş+..... - Erot eıfeıOOım, onılal" Lt.anb tılf 

_ ıuooeı per.şan!. Derdi. Jh~ dıOleıc:aJt o].ışa.sekizyüz d~~yt~ Mehmed Akif Bey gelir mi? ÇUa*ü ~~ez: ev satı.:.b.ıe lkıarşı mi.tsaon.ahak:.ir - Laf Oılslın diye söy.ıiyorum b~yıinı.rr:rtt..JcJıeTi m."llalil b!.lrad:ı. ber.ı :kaır~ 
- Gel baıkahm Hacei per'~!. Ne lira lıesıUıot yap&Dill'rd.i Bı:r . ha·beri ıyok kl?. pııma.ga ~ıştı. Ha.nımef'el'.1allıiıı kar~~ adım bLr a. ÇıftJ ğ.n ı.Şlıer.ıne baıkaxdıın. sun 

alıemdıes'.:n?. Qen.e yti.z!.ın güli.~or. Dun 60 liraya. ıtiYaıt.ro\Ylık.lnıl~ım. :~~&~~ <Komedi) doo ı;onra. llozıılca. kzyamet E - Gaıl:'.~ bu ~vaHı Ne:rima:n l.ı&ki_~dsmm._. ~cık .. da kuı-nıı: ve ~ı.ıı·~ ıd. ~ct.a beyfcındi barıa falıriltay,ı & 
yan ccmıet 414nma~ bakıaılmı ehretin eı iiUlınıı. ç.ııkaıdı.m .. ilAlUn ~· k:opn:ıuş. :kal~ tıeb.lıke.li b.r d-e.. <ı r. t..>nu ser_ Onuaı ölumu Ha.ru.ıne-ıeo<!.} ı buywc ba .ş..ıe.r dıe hava.le ed.erd.t. ıJ 
ne olacalk.? {Büyük şW" Mehmed Akif: ·Bzz:ıtt - Vay b:ır;I dol~nd~ ba.. :~t bm:ı.kmaım.ak ıll:uv:ı.fık .oıırr., Fi.l_ ya.ı~~. ayuu~ o bı:- şeye l<a~.a~ .- o h.nJde Neriman senin e.J.ındC • j 

- Düın:v.aıımn ceoon~t ol.dıutmıu ne_ yen:ı vıe neşrd!rdm.em ·ş şi"rleTJıni kend' Tıyıa.tron.un ıSkem.elerııll pa.rça parça. ~ika üvey anası ıc.n !ncı g bı b.r verdi mı u.çü beşı l..anıma:ı:, ~ed.ğJ'lıı yüdfi. ~ 
den bw.i:Y~u:n üst.ad?. sı•OO.Ul~. Bu Uk veı 800 f ~ atm'.ış!ıer. Polisler gclm!ş. B..r güril~ :k~ deı:ıeme-z<.e de beyle k.e.çı.k b r a.ıxı.Tdı. O sıağ o:saydı <!'od:..unuzuın k.'Zl - E:ıbm-te beyim. stz de b'"'r'S 

_ Elbette cenoı:ıc... elAM!m .kuııl:rsıll. Üstadu bu geıoe mı.ı.hakkeık dirıl L"ln_ 1 ; h'ır •,.ıı.,'V.:ııtnıeıL. TQaıt.ro mildli.rü nıık.a. k:a.. :ıom b.ır ~m altında y~runa..'lı: 1ta. pek h!lıkıkıındıa kalV1 bir k..:rr.ar vermeniz içn ki ba:baıs:ının ölümi..'ne l\ndar o in.::ltf." 
T)e$t.e16rlıe blrlkt.!.r&in sana ttsliın .et_ n:;ye ys.z:iım.. lİ.n1lciard.an b::~~ pıd.an kızçarü ya.kasını d.-cy.akta.'1 kUl" ;eğ!~ bU: .haya.& . cı::mıasa g~ e;;. _ srill. :naıtı.aıtmz etmlyeceklerdl. 1 bir k.wdı. İst.atıbulda m·~'b g 
!hl; aJ ben y ~e:nedim. M.aılımud sa:m K~.. Be.y;ertıeyi Çeııgejltö. wımuş.. : ~ d~U.'le düşu.:ıe 1JYl4Klanı.ı~ııa. - Bel'"ıtı de ban.& htç danışmadan o ~':an bU.::'!'J(Y'a gc~·rdi. Ça~ı.c:ka:n bir 
Beıy, 11).tıfıen 21.;,ıtıa,ıın·z tenıa .. vl11 bll!Yllıl'U. yü .. V.aniıkoy_ Ka.ndı..lll. H.lba~ ... mn.ı& - Madınııkıl böyie ~d'.J.lndı ne~en ~~ ~ıştı 1:i bı;denb 7<! k:;.pı ar; • .<.ı nu tio:naırhaaıcye cııt.a~kı.rdı. n:-ı~ be_ cukıtu. B:dtaç yabancı llsru:ı. bU 
nuz, desin! Hoş b"r s1z vard.ı:r: tJ:kıiJ- tıtıtuıı. ~t bu .-ıS..me1er datıl1in üç ya.troyu M.fhmud Saı:ıne ~rd n!Z. :I::.ayı;ı efend> içe.ı gln:L. .. . n'm onun aşığı yw:a.rı v~sı bulım.. Bwııdl!L!l maada evde onu o<rı:ı'ıı.tı 
d3il gel.en hwa. g.dert.ı Deı'Jıe;r. on:ıı:ı. b.41 .iılW1.d& va.rdı. Tıya.tronun ıkapııs?Dn Ha.klan yok mu?. : ' - B.ı:ını h.tLoım~feaclı ı~rdı be du,.i'r\ınıı.u ~iıyorlardı. Almaıtı madma~el vardJ. Kı7 ~ 
rmda pa.rru;ı aıııa. sUU g:.:00 lııeliı.l 0 :sa ve b.zm ma."1.alleye dağıl:tm iliınlalrda Zaıv~ tiyatro . mü.dü~ü.. brnnen ;r~. Bu- şıtye ihtıYacı.nız. o."U;> clnıa. - Dol!,lu ~·ıasorsu:ıuz bey!.m. wn... lra.dr neş~ idi ıct buı:ad"I. oıdu 
sana verm~ ya?. bu kcl:enem yakıt.u. ıı.litm:ş ıım a.liı. Üç yUz liırallk. za:raırı:jıgın~ f'..onıyor. , .. . me. böy.ı;e t.clıı.~ l>.ır del~j ıra~·.l :tıa_ vaık:'ıt eV".:?n iÇi ve b 0 hçe onun sıı :ı 

Mehmed Alcl bôyte söy.lunel.cle be. Mehmed Aıkııfa1 mtişt...ak'larıı 
0 

iı:.ad&I ol.mm}. . ~ -;;: 1!2~ıza. .:~"ekkur ro~ım. Br l>uıra::ir.ı. .mu.tıa.faza e!.mıek dctu•Je, onun pfıvanosU"l.dSn tıı:;:m hal'!!_,: 
mber ben· çok sevrdi. çokmuş ki dalı.9. Ya.t..'>t Girunmad:a.n ti_ .. - M.ı<ı1.'lınıu.d ~ım ~ı?. B!T d.sh"!. : ey_ ~~ yoo:,.u.r. Kend.s. bt!ı.•'hJ... ~mıazdl:. bıeıılresLo n1m!~ buıııw lıa oo~ıaıt"ıdı. 'B!ır defı. gühn-et<' 'b şlıı. 

- Haooi periş:.:n .. bu hafta.lti Stb·- yaıt.ro hınca. hınç dol1u. tövbe!. Ve.?kııbi çıf.r. bilet .a.J.$\ onu ti_ :tün (yileştı ınşar!ah. ooyl~ aımaınınsmı ıcab e-~·<>ıroıı.. Ştiı,J ca m?<ıı''Proe k:ıhk">h""l d1.'TJn37 1. 
Uireşadı dkudun mu?. !)dk.uz ş<tiz yeıtmış dört lira Y.kr:mi yııb::"oı:ndian eey!roı ~11Jst!i.e bıle ~i : - MBal.esef ~yır, yatağa ııımıeğelht:.s.z ıkt, Ner.ma.n Har.un ıtılın.a1·h'1n~- - ~vanı yavrucuk! K~ bı.1r. 

_ HJç lca(;ıril" mıyım?. Se::ıin ırıızm ~ kuTı.ış hııı6Jtıaıt yıı.pLım. YUz e~lli lıll"6. ::o'.:ırnem. D'.'tyurmllt}. :mecbur ~· .~Jl>1t ~t·a. hıaıbıe:r Yo.!ôJ.ıaıcl.ık. ye g-.. tıt~;;en ronr a lıa.nı.mefendı tı;.ru_ ne k.aıd:ı.1· rev.yon:"U!ı H:cyri Efendi-
'"'ın al:eyonmı? ~ ın:asa;r;ı vardı Ka1an , .. r.,

2 
üz Ya Cl'ııfdlım.oed Ak\!) üsta1ım!Z?. :Bu mhahıkti bucmn çok fen.a ffl?'J@ k;mıooıer ~asıt~;;.le mahkemeye - l'Yı bildııni:ı bcy;m. 

_ Nası!! buldun?. küsur kı\a6'ı cebim~· koY<iı.ım. ~:B'.n- ~:e- -, Aki.fe şu ~&~mu:! Sa.mı dava et. :sı:l<lı. • /müx.aoa.t: ~ek: onu.n maı:n:ar.mı ~®- - O haJıcte .. ou s.:bahki mes. .. e 
_ ~ıldııın: Hele şu: narda qyu:nıu aey;ed!yordm. K.aı:ı.t.o1er Dem:,H. Gli'lmüs. . . ; - Sar&üımz mı? KB.tir bs bir cnsı·.re eı.ı:x:ı.& için b.r karar e1.ıacak ve on. k.mdl:ı ne d~uınl.iyo;-sım? 
ı~ ıt,,a;.ıııken; çıktı ~ o ~: <Milı.Yoo \T1rjlniJ: - ~~ .~ edeyı.m. Yahu ~,r ba... :kaıp)ıa,m. clöooıi.işt.ıl. Sağa sola oo'.kı:'r...a_ cLan soo.ra ı:ı:a-., bub'Ü:L }aptığı g~ı . . a_ Haıyııi Efeodi şa.~mr gibi oldu. 

ke1 mahlyy1'tim.J Usu.I asuı usaı .ıel yanıma. nazhm n.a. b•ır ı.;ı·n!IJ'.4 okıwa.:rak-: 1.~c. bu be_ :dan nmtııe.ı.e 181J:"lYOT. tı<ımil.byordu. na..s.ıfldrul, bü.Yük an~~"!lr.da..-ı. ve tı.aba-~erok ceva.b veırdl: 
M;s?W yak mu?. ~ emerledm. aınan: ır'rn klrı lY'SZ11mlS bk lt'.aı<."rn'drr, dedi. : - Ev.at, bt!tıün kıı·rnttle ısa.lclcrdı.sm.deaı Nemımoo. HQ.:J.ıma ita.Lan btlyük - Şey .. bilmem ki eiendm .. d' 
_ Neden?. K:me itıb3.f eclıld:!g m Da;rana.m.ı:rorum sana a:unur s:ı.ııbnı Daha. ııw'ıni d~v.a ed't'>y!ır. bu ht'!"if:n. ~ eJlıD:mıJk ~ordu. ıı&vet.i. ıtıa.an bir a.n.a l1C'tkat ve feda. 0 l'ımıılıar dıeğiştı k.I... e&ideın şa;ı 
~ mı?. aın... - ffiııtı'ii ~..ir bu Matl? : Uşııiırl yQ:ııü mem..TJun!:9'et1e pa.rla_ .k:iı.rlığ'..le idiaıre edıeokıtir. mız §l!l'lıere bu;;Un şaG1DlıY01'UZ ~ 

- Ben kendi kendime !tbaf e:ıtim K.a.ntooı.oı söyledi. ~ .-: <B'ır kırı:armaz yüz; y.aşammıa:ı Iıruışt.ı. Yıaıv.aışça. Mve ett.i: 1 Uşant bu Wızleıi ~"'>lt duırgun .tın· ses/Eskiden beğenmed"~imi.z, ya.pı'.l:ııa.z 
de ondan beğeı:ı.diım. <Şsmı-aan> l:ııa.n.ı:m: göz bf.kt!.Ln senrmwesı!D : - 0nıa 00ı:ı ~a ba$ladİğHU zale ve h..ç k.Jp~an söylttyordu. dlğ'ım.Je şeylıeri şimu1 heı1!:es y 

- Ken.ai 1rondDe m!?. İ.şiUlnf:ıi mi bu Juı.uioyu: nır var tını, fı\rltacrı var) ~ biııaıı x.ı..wvetılen.di. ~ t.&vrıınrlıa. gizli bir m.aın.ıı., esııarlı b'U CO"'ı$.ıın ~· a.n.asma. n·iç!n 
- Öy!e ye... i>eınımki de bir kilıA.h bir yek.muş. 1 ~fahmt•il Sa1ın Alh•1d:ığ i - Yaı!! Onı:ltiı evvel? bir he.! \l'&'l"<h. cuım ettiğini bilemem .. 

değil mi?. Ba.zaon ta!Ckem clklısib"Ol" ••• zıuı.netmeJin masadaki; Dir nr Jmiş ~ - :ınınımefmd.iınJn b!tradoe'rl bı'a.. Fıetııid'um Bey ona dkkflıtle ve uzun Uşalıın sesllıdeki tıeıredüct Fer·u 
Ne a::duğımı DU!5"da.na. cı.t:eyur. Hat)~ bir Yokmuş. Fakültelerin birinci sınıfında :yord1u. Zıa.vel!ı.' m pek r.ayıP.a.mış, blL71Wl b8lkıtı. H~ ve oatiıt. bi·r yilizii.Beye de snıseıt etm·~. . 
ba.lGım ~-ha.na. dem;ıyor.lar mı ki: Daauı. ~ C.Agoıpyan> kum - :km b:r habe gOOnişti. ş:md'i bir.:,a.ç se_~ ve 2"JClk.i ııözlerı, hıırs ve lkinlıe - Ben bunu anlam.a.ıt istıyorum. 

CDUştil ltıalı:!kıen.. çı ·tı cesca.vla 0 ~ oo,'Ş!Mı. - üıtüate dönenler fruedıeaıberıı omm lşl.eır.Je :ll'B'lnlz ben uğ_1dolu biır 6e& vard.ı. Bu ses, bali:l e.ıruar_ Baıytd kJ6ıık bir seSJe ve du'dıaı~:nn-'11 
krl ma.lı.13'Yetan •. > CAva p:ıen avlanır> komed1 3 ;>erdıe. 1"n:i~ muhte1ll faı:ctij,teler1_ :tt.şm'8tkıtapn. da.. tıeıe&süııle tit.:rıeıferek ıt~orc:i.u. arasında şu sözleri mınlda.ndı: 

- H~-e b'..r t.an.e var .• onu d:a. çak Ya.\-a.ş Y&Va4 balk kımı~m!l4!n ba;ş nıin bi:rmci s:rurl4lrında. fuJtıiste sıınır': - Niçiın,? - Sen Bun:ıallı mısın ~ri Efeo<l!l? - Burada ()l~. tcll:ı.lik.e 
beğndllll.. ladı: dönıeıı tıaJMıeltt hıa:kklllda pro!eeörler ; - Haruın:m k:a.rdıeş: U~ ~ evvel - ~ Beu.ın. Aslen Trabzoo u.. de kon~ 

- H2.tlgisi bu Haceı peri'Şan?. - Mehmed .AJc.i! ne zs.msıı. şidr..n.I ınec.ı;~ ye;lli b:r karar veımlşt.ir. :öldn. şağlyım. Ye.di ya.şuıdan başhyara.Jt ~ Scm.ro yilicsıek sesle sord'U: 
Şarka bakm.'\Z; -:arbı bilmez; cöı:gü_ Oku.'yacak?. Bu ılQııraııa. göre b!r faxli.lıtooin b'r:ın. : - Ond.Wı evvel Neriman JLa.nımJ ·otıuz üc 6e211e Ciın.-ümü deniır.de geıoJr_ -B~!aıdlın.iiı bu geceyi çif 

. .• . den yok ~3.Yl'~~: 1 - MeıhnlOO M.:tr en smra. mı oku.. el s:ıru:flında. W!ıtüste Bt?ı.f ~.n<iükien ~h.ç güıımıelnış m"ıvdGrı? <&n. ~tac ıemıye. gemMeıı:ı. vap mi geçıreoolclıer? Blr oda h.azı.r 
Bir kız.annaz yuz, yaşa~z guz b~;. yaoa.k?. oon:ıa tai:matıı:ı.amel'e gore d ğ-ar bir : _ Göııı:nez ()]ur muyum? Odtı~.,1 ıııe.ctan. Kaıradenlııi, Akderıiz do. mı? 

tun ı;ennaycsı. - Mehmıed Alt.ifüı smısı ne \"llftôt? f~lteye nrz:tla.n b:r t.al.e'!Je ~ da fben t-eımfzleı-dim. Ben onoo sağ oliı.ı~u ilıa.şt.mn. tsloeııdıerl.ye ct:mdim, Man;jjya - H.11(9lir, m'llıt.lalaı. öğleden 
- Ha. ...... O ~ .~kto.r; ~em mu.. TiYeıtro müdürl1nden oormsh başla_ ~ ~ .~a.!!ıı.k ~ıgı tak. ~zanıının an. bunıaıdıa.· idnı. A!lah nahmıetdmnro;m, Tuırllls d&rıed:ın, h~ ta.nı!ıdlörtlte haırekıet eden Mu.dıı.nya va.p 

h0.1tr.;ır b;ır zaıt.. ıç;n .~Yl~uşW. . . mlırur: cli:rdle blr Uci.iıncu f.akW.twe ka:yd ne ieyıesıın Beydnd!L ço"< merhamet.°'.': tt.T ~m. N~s.yet geldim poot.u buımıy na ~~i:yjm. 
Eshd>ı cıe:nm boyled;r. Ne ytizü ~ Meıhmed Akil Bey k.açta. ç.ıkaca.1r mil.sııaclıe ed:.lııniyi'cekti.r. :-ll:ııtıt.ı. Baınııı. peık bfu.ilk iy,Likleıri dokun_ smlm. - Deunek bir saate imd&T yola 

bzartır; n.e ... ~~Rtiy~ır. t 1' - Na~a Mehmed Akif? o anu.,.<ıtu. Onun vclaıtmda.u sonr.a da bu.. - Bu kııı.daır çok ge21ro.eğ 8Ebeb M malt i4Jtılyorsuıııa. Halbı.ııki ge.ce "'i 
Sen ı~ g ren ve Y~:P 1& 1 - !;.ak Mcllımed Akif. tı!\nda yazı_ Toprak Ofisi taşınıyor haı:kın .ıyri!.ıma.d:ım.. idi? 1'00ıııtrı ihaıredot vapurle. giAıiıenıiz 

l.,e ~ vııedalı e.za.bı hissedn b.r a_ yar y.a... Ş'.drini olruyacakmış. To;mı.ık Mla.h.crulleni Ofi.sinm Galata.. a - Mıaıdonl'<d N·e>r'!Jl::v.ım h.asm~~ - Oenıç:k«ı yerimde duramamım. r.ahe.t ed.errlin!z. Hem bu ve.s!ı:" ile 
dıa.nısın.. . - Bzlm hl!beuniz yok. Keıpıtia. d:a Rııbt:.m cadd.:s!ndelı:l T.aJili. hanına. :biıl~ ve buna. üzü!ıüyoı-dım, neden Genlış utuıkıle.ıra a.çüme.~ Wıerdim, Y~ Sedbaşmda Saban n • 

- Klnı biıUT? ..• ~el.ki?. 
1 

peni 
1 

rJAnJaır vm-. Böyie şey yok. taşınması ir;ln. tetı!ikler y.apD"malktedrr. Eban& bin" mekıtuib ya.<'Uak: v.aoiyet:i bil_ mıeanlekıert.Jıeni görmeğe- hevıeSırn valldı. ı:ı:ııeşhuır dönel'Jtei>ao1:>ını yemi.ş o!ut'll 
- AY:aıh ıslah e\45.n Hace ~ Manıı.tı btltvtldü. Da.lı!l oroda c1ııruır or.s !çln bu blııa.da. '1!Y'n!an dı:ı:lre mil.. :<f:ırmedc. Bu serseri ömtir tl me!"hum ~ten- nue. 

İşte ben de bı.md:ın seni ~ver.!miııde mtlYUflll. Maazal'llaıh 'tokac! te.kme ile nıas'b görü'ldtlğü 00.ttı!irde t.ıaşrnma. iş!ı : Uşaim g&zJ!erlı ~1u1dıaır& daıt:d!ı. <5y.e mslAad;ığırn uırı.ma lcıı.öaır sürdü. (Arkası vatl 

~ CecntJeti. B"t:'"J•eı"~ Jdin "Vllidtıya l'~im. .. değ;J Ul.i?. Ka. &Uır:a.tle .ikllJlal edilecektir. '--····--··-···· ..... --...... ..-..w ...... -.. -···-· .. -···········-=·-·-•••• ......... -••••••••-·--................ . 



SON POSTA 

BilcA7e 

&unıer oecer... Her şeu uecer ... 
YAZAN: EEREM RESi D 

Surııa.r .... __ . 
tıa iki ""'otıeın_deo!ti es~ ı b r m·eza.rlık. 
lıılıı:ı ~j kabır var. Aynı giinde k.a. 
Bu :ı günde do'.muş lkı k:ı.bır ..• 
c~ı ""-r.~lenn her bır n.n bir zıyıuet. 

alılar zorli: Dftj'a9Jlfiiiijliii"":;J;- .. ------ --
~. - .......... ~ bir Malae 

Birincikinun 21 

Tiyatro habraları 

lleı1teJJimizle Büyltkdere mekezi ve Tuzla, ıtavat tah~f!uzhaneleri an 
tı.rı.rma tellim edilmek ~rlile d57:1 t.oıı Çamlı Tüven.ı.n Maden lrnmilrıl 
cJCb ıoıı "6'll s5mikok 1töm6rü açık ebilUıı.e iie aa.tm alınacaktır. 

ı - Tahmin bsdell Çamlı Tllvenan maden kömilrU be~ tonu 17 lJa 
94 kuruş ve söm!kot .kömürünün beher tıonu c:!8 lıradan olmak 



4/2 Sayfa 

Ege e sulama tecrttbe 
istasyonları knrnlnyor 

SON POSTA: 

err--
Samsunda 

V il.ayet ve kazalarda yolual 

SPOR 
Bugün yapılacak 

kupa meçlerı 

Birincikanun 21 
4Roa Pos&aıt Dm tetrikaıu: 174 

USUP 
•• 

gureş Japonlarla 
·-------çocuklara yapılan yardımlar Pu11bol ~ lıaa.ır~ kuP& 

Sam.un {Hususi) - Yapılan is. ~ıb\.ıg&. Penerba.hQe &t4u:i.ında. Ecne.. pehlivanlar. F!l:Z Nurullah ~tiğlnlZ t.akdlrde hio blrim.!zh 
tatistildcre nazaran 941 yJh bqın.. ôcwım ~r. ile gii:reJmeınete karar v.ernı~erdl. ~ dahil oJ.mıyacıığımızı b 
dan, ~tül aonuna k.ad.r d-0kuz ay mt maç saat 11 de Deml.rsoorla Ha~; Paris pehlıvanlar cemıyeU rar. ... 

• r k t tk•kı A d d 1 .., L 1 d dah" Alunıcta.r e.re.smda yaıpıl.aoo.k.tll'. Maçı şu ilA.nı yapmıştı: Muhtıe'l.l:r ~ere menısub 1. e 1 er y ın a yapı maga uaş an 1 İi~endamevreke:~ı:~~ viç::g~ .:~- Ş4:3i. Tezoaın ~ edecekıt.ir. - Türok pclıl.va.nı Piliz Nurullah; yüziıeroe pc:hllvanın şlk1yetin.i 
......., :İkrDCJ ~. Oa aaasa.myla UnJta.pam fevkalbeşer bır yara.tılışt.n olduğundan bu fiaci gtlreş heyet.1 tetkat 1ç4ı 

1zm&r <Huıru&l> _ Memleket&n muh. tdtt ~ aı-.ıa ~ mey 2919 7 çocuğa :919 7. kap aıcak ye- &TG8U>~ aa.:_~ 13 :.re ba.şl~ec:;u pelıllvanla.r kateıorlleri hıı.rıcmd.c ol.an ıct ıst.eınişti. , 
telôt )~ auJ:ama eah&lıa:ruıö& d.Ml& ptiilınıllı:i.e olıduiu malQmdUC:: melt. 124 çocue~ elbıae, 1 2 7 ~oc~ ~ em. · bu Ln.sa.ıı ll.211nanıle güreşmeğı muvafıılt Heyet, F.ruz Nur.ullahı çıatınh. 
tecrübe ~onArı ~ Zi_ Bu ıımlıam& ~m. T11cud bulma... ia ayakkabı ve ıç çamatırı verilınıt Mektebler hg maçları bulmamışla.:rdır. ayenocfeıı ~dl Nİha\r"e~; ~ıı ~ 
mat VeUlettnce kn.rv ffri!mı,t11'. ıtU mndllıU mıı.ıır-ct ıumuı olsn.tıık;tır. ve bunD.an baıka bir çocuk mektebe MıelcOObBer .tic maçları dıün Fener. EcMbi pdhlivımlar, Fillz Nunıllahı vı\sıil oldu: 

~n.n. 1erle:rm. tıMblte ~ çoı1t su veı:mıek, Nıabm su yerlettirilerck. iateai temin edilmit bahoe et.a&nda ya.-pıldı. 1& maçta. T.l ınsanlardan harl;; bamba~ bir ne&ne - Tfuit Filia Nurullah, ~ ()111. 
Zlııaat VelcUetl. mU~ı;ışlanndall ~ ftallııS me.hlımllfln ver.mini oot&itac ve 11 çocu~ da nakdi yaııdımlar ~ ile .tst.ı.ıc:Al takunlam ~ ... diye UA.n elmiş bulunuyorlardı. rinde ~ l.nı.a.nlann fewinde ~ 
z:ı. Gökıcilatin re.Ll~ın.de su mm.~ im& w!ilr. Tec.riibe ~Olll&n ku. yapıhnıp. Bafra k.azuı pıbeainde dewıede ~ sol y~p:ı.n T~ ta. OrgıwizMörler, Fıllz g b bir pehli.. lumnıa61. har:ııt>lle caı.aıı ~ 
s:sı Em"61' ve ~ mtıhemf.a ea _ ııu1a:ıı* !b.M' rmt•ksıd& ~ w top 

10 
\ . ...ı:. .._. 

66 
• L klmı maçı ı_o k.azaudı. İkinci maç vanı tutmuyorlardı. Cilnkli; onunla mlmtıoka:ıtanı.na kabul edienqOOel' 

ahaıt.in 1:memoo ~ bir heyet _,... •ar. ~ au verilmes1 ~ çoc~~a eıo~se'. çoeuga ay~ Dart~ ile Knbaıta.ş &TIWlldıa. idi. hiçbir pehlivan gı.lreşmed ğ nden do!a_ l.An c~l:u.nur. 
mımnur edUmi$t.ir.. Heyet Aydın yol.l!e ile ed!.WO*ıir • ..lyıı..1 SWNl.C.da. bu ılıec.. k.a:bı tomın ediJ.;ni1t 70 .cr><:ugun :bci t.ebn aır&61J'kta.lri çetın mB4: ı_ı yı mfNbaJ<aıar vücuda ıetll'ip para Zamnil'lıl Fit~ ne AvrllJ)a.!ıl.a.?', ve -
tzmı.re ge!mlJl;ir. rüDel« ~ ~ r&>ı~. dıb.i muayenel:erı ve tcdaTilerı ve bmıbeıııe tıd.t:.t.. kıazanm.aka l.mUn yoıdu. dıe Amerlkıa.lw.t", Asya.11.laıı. gtt:r~ 

TecrUbe ~ tıeei& ---.. Bu m 'm1s ••n&b'laı ~yedi çocuia para yardmıluı yapıL Bu sebeble; MösYö P.yeTl.e, MÖS1Yö yw<hı. üst.e de; fevkıı.lbeşeor bir ftJJlfl' 
1?e inltibııb OOUecek Anıımnin b1l ... eıecı.nMııe ... 6 xıl&rı Vfl bw>l&ra.mlftlr. Dün üç muhtekir Dubllye Filiz NurulLaJun kontura.tosu.. oldutunıı flAn ediyo:-.lardı. 

ııs.dıa elverişli o1m&t.IQ. be!"a.ber tsttm. ~ Uorf1he ta:'la.lan. ~11" Havza kaza tubeainde \400 ço- hk" d'ld' nu feShetı:nijerdJ. M'S111h premı ve prenses: Fb ~ 
\"e Jtllzıumlu. bes1slıerin ~1*9. 8odaA Gım nmdunıuı temin eyl cuia 140-0 k.ap yemek yedirilmi,tir. ma Um e 1 l FilibeU Kua Ahmedle Ka.ra Osman nf.Oah hakıklı:ııda ~ heyetınin vtl-

.. -e sür&ıt1e ıtıeanm4 için bu ~ e.sıutr. V . L!.' •• _..ı.. • d 3 a do.. Asliye 2 nci ceza mah.k.em.eai o:rganizatör.1'erden ayrıldıktan 50Dra; @ bu ik:aıraııa g~telerde itlru ~ 
toplu veya. bJr çl!Wk: hdllde bı:ıMı._ Aıı*:ııdıa ~ ~ Menemene. eztr.LOpnı ~eaın e anay d ,_ · h · d 1 b dah Fra de. k ld 1 -1~"-f' Fallmıt ... , __ ...._ """""'"d 
ması mmd:ıık gö.rtilmtı..-... ..._ Jan.dl>ıa tmıirdıt ba iMaııyoıs:ıılıarm gum yardımı ve 7 çocuğa yemek ve Ün de Dlrçolk i tıkar ava arını ıraz a. n.sn a ı ar. ~w. ; &wuwrı vve ..... 

.....,...... .... .....,..... · · .O nctioclen.dhnıif; bu arada, eti. fa. Hatt.A; Lilde, Belçc.tad.a birkaç B1L g!W.. 
M LlTlllL Oökıoe şu iMhıa.tt ~: 1«lıMni ıtıacvm eıWkteı am.za Marwa elbi..e v~rl~lf ve . ya~un?'1 h"ır fiatla eatan Çemberlitaş.ta ka -~ y&ptılar... . . 0-üreş beyetl; )'&lnız, Fi.is NurulJılll 
_ ~ wm ~ili ,.., QedlB -.dıiıll, 'll'adllO da. 11.u:lyumek.teb ibtıyaçl&n temın edıhntt- b A__ __ Nu .. 

1 
Gedik d Bu peh?Wa.nltıl'lll ıçi.nd:e en ~ade hıaıkkıoda de4'il, Japon g~ ~ 

eUi m!'!yon Jıira u,e pwnı!o k t'n amh.. " ~ ~ tir. aa ~ .. rı 1 e, . paşa a :ııa.rwa. ıığt'Q.Jan ~va·UL P:lız Nu:uı:ah de gıaır.lb blr ka.r.u- \'ermişıl. Şöyle: 
Vilayetin diğer kazaları olan Ka- kua.b Nı~yı 25 er hra ~ara .~e- idi. Hid>lır pehlıvan, Piliz N\rnı.ll3h - Jap'.lll millet..!. namına cihan~ 

( Bursa Halkevinde temsiller ) vale. Li.dik., Terme şubelerinde ve zuuıa mehkum ederek. 7 ~un mud.. De ailreşmediğjcdm ve organizatörler 1ivacllğı mfmharkalarına istire.k ei.zd/' 
Alaçam nahiyesinde cem'an 83 ço_ detle dül&anlennın eeddıne karar de ~a. ~rlnd~n açıkta ürore ~ ~en. Yükyatanl ve Y• 
cuk ~telif surette lıimaye gör - vermittir. r·ıaıJmlŞlı. malki nam pehlivanlar çok b&tıf ,t 

J1Clir. Bütün bu himaye ve ~lr- Beyoğlunda Yenitdıirde beyaz Fildlın İstıınbula dönmekten başka ltüoük ol'ııdt.ı:k'la.rmdan gtıreı,e kabul .. 
1teme itlerine 2974 N.Ta masraf peyniri ffıhit fiatla satan bak.kal ~esi k:ıalına.mlşb. dil.m~. 

Serk.isin de 25 lira para cezası ver- Faıklııt; Mıeı.ıılı prenslerden biri PıS.~ F.mın.ısız gl1.reş heyetloln bu ~ 
edilmigtir. . b" h f üd" d l d .. k- Y'SJUna .ooı. Prensin Parlste güm bır da gaır»J olıdugıı bdar ıu:ay bdi. 

Samsun vilayetinin kadİTşinas meaıne ve ır n ta m ~t e. .u villiası ve.rdı. Deov cUssell Filiz, villıallm Ne .imi)? Ja.Pon pehliva.nılarıı ~ 
ve hamiyetli halkının tefkatinden kanlının. eeddine lcarar vetılmıştır. blJ)1."lndı. otuırnırdu. P.rens ve Pl'<e'l'lAeS kilo gel.y001!lluş ... 
doian nak.di yardımlarla meydana -----o--- . ~ çıSctıklan :ı::ıman peşleNıderı Hiç pelı!ivarun fevmlbeşeri ~. tab-
gelen bu eairgemelerden dolayı Ço.. ltalyadan kanıyon gel ıyor vür.flrdlll. telbeşerl olur mu idi?. 

b lk . Mısırt1. prens; Fıl!ze çdk ~i baka.rch. Jııı.ponfJa.r da, FilLz Nt.ıınillııh gibi 111. 
cuk Esirgeme Kurumu uyın 8 a İta}yadan hususi ta.kas yolılc Ayda y:1:rm1 ~ Naı><>lyon da maaş ve_ ra.z etıt.l.ler. IAkın, mcra.mlarını an.,._ 

· nnet. ve fÜ]tranlannl ıııun.makta - memleketimize bir rn.ik.tar kamyon riro.L ~ Avrupacb ba.şına gelen_ t&mactıQ.a.T, 
c:lıT. ~ ka.m,)"oınet getirilmesine karar ler. hem yeın1mağa ve hem de okun.. Jı:ı.porıOOıre. da şöyle ı.tmız ecın,yordu: 

verllmiı ve faaliyete geç.ilmiştir. L mıa.ğa d~ UA.yele1"':en o~uğu ci.. - Çok ha.fıf ve kıllçUksünüz?. ~ 
lznıitte bir ihtiyar kalb k" 1 hetıle haııJr sı.msı neJmıŞ ile.en burada ....ı.ı: • talyadan yola çıkanlan ma ıne e - ,. o!::ksru7ıdıa l"" ... van yoA. ... 

ukte•inden öldü rin ilk. partisi Bulgaristana ~~f.· ~~N .. ~ .. ,.~ ... .,_ -4ı~-ı Ja.pon.l:a.r; ne kndn:r haıfif ve lkilçUJ 
İzln!li <Hususi> - Değ~ • Kılsa · ·· dd h 1mJ.. &~ = -· ......, ~ ........ ;}ü. yen ecne_ oluma!k o::aaım. önUmUze çıkan her t!Jll 

aşçl?ılc eden 78 yaştannda H~ tır. . . pır ~ et &<>nra ıe r bı pehii.••'81lolar kam.r.l:.lnnı r.es:ııl bır olursa. tı\ttacakız diyorlnrdı. 
Öloerr Lcıminxlle bir fütıyar Yalı hıemS. zc getırılecek.tır. lromite ımaNetile llAna. .tcYe&sill e:ıt.-ıer. Giireş tertib heyet..!: ne Ja;pon1er1 

B (H
··-J) Ha

1
L _ _ı____• 

1 
- . mmda ~ lt.ab sekte&nden A.nMüııı blır eerıe ııect.ıü..-ten oorıra; Pa- ve oe de Filizi dinlemedi. Bütün ıtL 

UT8A u.ıruaı - ~ııi.o lin ,..._. aaa.ı ifzertne otuz kere l\~ Tanir edilen fırınlar role yapmm cUuı.n pchlivan.lıkaı nımıa.r boşa gitıtJ.. , 

faal lccıllar.ıaıdan biri olan temsil fa.. telav eıttidlmi.ttir. Piyea ayni za..l::::ı===========z===:f Şehrin muhtelı! aemtıerlnde m~ giırmek üıt.iyen Fruzi; <AT'ka'fl . ...,.,., 
besı geçen ayın birinden Wbaıeıı ımmda bu MDe memleket turnesine Bu oyunlar arasında Vedad Ne.. edilmek fizere bazı fm:nlaruı kı:a.pa.bl_ d~ her tarafından gelen pehl;. -------------
kış proıgramlarmı tatbfr.a baP,.ıım,. 9lkan te.cmıll k.ohmuız ta.rafından imin Körü. Baltacıoğlunun o.Anda.. dığmı yamr.ştıı.Jt, v&liliır hey birden itiraz ooemc bu ~~~ 

n __ _L Am:kıad:ı.rlıa..""09. yapılan tert:şler ne. peh.Uw.dla. gll.ros tutamıyacakl':ırını glL 
tır. .oancna:na, &lııkesir ve Mani.el vilA. val paias11 ve Ttrtıtlar opereti t:ccsilıde lbu fınınlard& yapılması foah reş heye4'..hı.e bildirdiler. Peh!~a.nlann 

Bu kolda çalıpn gençlerin buırü- yetlerimlı:de de oyııanmtf, çok. be.. Bureahlar tarafından aWca ile takib ed-eın bOOtn tamiratın tamamlandı~ ıt.ımzı şı;ysıe idi: 
Kurbanınızı llav:ı Kuruınnruı. v<'rır. 

kf:n h.a.vac:ılıtunıza, leli et.e uğrı) aıı. 
la.ra ve Jdmscshı yavruiarl\ uynl sa. 
manda yardım etm~ ola.cağınıu.ı 1111ui. 

kadar ~hneye koyduğu. temsiller ieni1ınl,tir. Şim.~i.d«ı, halkevleri re~ledimek.te v~ a~k.ışlanmaktadır. Re- am.~. - Kebir insan vUcudu:ıa ber.ııan.1-
arasmda b.ilha.ua. crY'edek.çı» operc.. pertvvarına dahil oyunlar, aahneye sim. Yedcık.çı pıyeaind.e rol alanları Mu.ve4dtıatıeın bpıııtı11141 fırınlarda bu yen boyu ve ağıt41ıı,'1. do\'llYısne eüreş 
ti büyük. rağbete mazhar olmuş, hel konmağa ha-'-nmı-. österiyor. afı(lallld:ı.rı iıt.!bııı.ren otımeJc çıkar~ ~e dah~ ohmnmıyncak o_ mıyalmı. _ ~ 
•ıll'lllııı,.....~~.-.ııı.-.ı_,..ııı.'1ııı.'1\ıııııll"._._lllıııııı'._..,~~ıll'lllııı~'111ıı~')IA---.-ıılllııııı....-~,...~~~~~~"-~ıll'lllııııll'lllııı'111ıı~~.-ıılll~_,..~~~ ....ı..n ;ı...,..,_ ..... ft ı ..___ - - - - - - - - - - -ha~anıa()AJctıır. _ _ _ lan Tüıı1t ~vanını & ... ...,, • ..,..e 1~ ._-..-.r ... '**47~ 



SON POSTA 
T 

'l'elgraS, Telefon Ve Telsiz llaherleri 

TAKSİM SİRBM&SI 
Dllındeni>en dolup tıaJalmeldadır. 

CHAR LE LA UGHTON,ıın 

Of+Nhl ... i ~ ı.t.ıbulıurı aöZlıed ... bir JJllllde»'• ~ . ... 
g.NııatıMfl tek bir salorııda tq>landı... Jta;lbiıad de t.ıet bir Dil_.. 

OlllPfW... Bu eem1 laaz&ı:wt M' llUCılll8 ı&ae ı• 

LAie Sinemasıdır 
BmııMID ~ lle'1'fttlili. debMw m putııııt mfa\ olan 

TAMAll&K B•NKLl 

GitLiVEB 
OftOETıER itLB:ESiln>B 
~ m de alkıllalDlıla -·• Woa: 4111t 

. Bu8t1n .... 11 dıe twwl'Mılll ...... 

llOllYWOOD"an BN Gl'nL K1ZLABL 
Gf P.ABJ.4K GSNCUK-

IU.B.NAV AL GBcBLE&iNtN BtlTON NBS'BSi 

ANNE SHERtDAN - HELEN PARRSH va 
ROBERT ARMSTRONG 

tarafından :r~ 

KARNAVAL KRALİÇESi 
Pllmi. w "* ......... ~ 

SARAY SİNEMASININ 

WILL Y FORST'un RejiMrİGiii 
GUY DE MAUPASSANT'ın MüeDif&il 
THEO MACKEBEN'ia Müxiii 

BEL .&mi 



Tarihten sayfalar 
<Bat Laratı 3/1 deı { dum. Tedt enıum va.rd.ı; Padişih olmak 

Bedlreuaıaızt• 
MUbu1 ~ booa gitmesini 

arsıı edeNeırılz b1ı' 

Oer& aaıuyda ve aerek. memlekıet.te O- ~ Q\bemn yık.tııı yer~ ~; lııı 
nu ~or:ıardı; lA.ltln kudreUn<lıen c:ıt.t:ğı ellinlüller. sev1n<!lrmek, bozduğu 
~ bJr şey &öyleyem.ıyorlıaırdı. işleri onamıııılltta. Bunu kalblıın bili!r, 
Behram ınıre·y arıyordu; oraıra doo.. NOmıııın dlıı. ~; soylesln ı Hüsrevi bir' 
m..:ı.:. JısUyordu, fa.kat derdiıı 1UDı&e',ye defa şeı!ihia ııeçbikterı sonra 8fbebslz 
~u. o araoa B"'8m hlL,~iıı.lzl de bföyorum. Bu.. 
k1lmdııın .uııtı JıÇG bir elÇı göndemı ~ nu d~'Üln nı çaresıni buldum; o_ 
ti. om. lı:al>loi a.otı: ~ dıe eı. I nun da gödıü kalm:.yae&ktır. Şah ol_ 
o&1k etmMQ rıea. ~. l!f.çı aöyledi' ve malt ~ her şeyden evvel '"11'
Yeaficeıd JAzımeelen mtlsaadet» \"el". bll'Z ve JruwıUlıi olması eıaırtıtı. Bsm dıe 
cll; BehNm çöle 11tt.. Orada zıe"rir. ve ~ıwsmda blır t~ 
~ dlllldı; yiye> .içmeğe b&Ş]edı; yapa.Nn. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
S(Dler'ı • eece:.erı böyle geçt:;onlu. 1nll'ıda b6Ş MObki~ nutmu bllyü'k.. 

Bu sırada İmıı.da Yezdicer.1 öldil:. tıU; a!nl. dil, dllnya i.,Ierine hlk~; 
Nevralji, Kırıklık ve Biltiln Ağrılarınızı Derhal Keser• 

Oenk ...- ve gar-k ha41t adeta bay_ şı.h8ra tıaht. ve şahlıic elb!ıseÇni de 
mm ~. Bu hUldlmd&rdan eöt'. baş MM>!tİ verdnll. lcabıncla giincle 3 lıQfe alınabilir. Ha yerele Pullu kutuları ..,.arla iateyinis. 
~ zuMJm yllzlladen omm otıunu Behıwnun tlelıılifi ~ idi: 
da iıltEmed.Her. Bıı;.ka amruedeo btr.lın.i - Baş Mllbıicl. '8-hhlı: t.acııu ve IDaf. 
bQkümclııl' eeıomete karar ven'Uler. ıtaııD' tahtlll ÜIPJfıJriDe t.oYSUtı; ônikıe 
Hüsrev isD.!bQe va.ktae trlltlkndarl* de bl.ns:ıhldl ld aç erslen b!ltlasırıbr; 
~ bir1'*1 tonmunu ıabl'.a çıblrdl. öyle ki bur*r ı.mıe et.tikleri mmıın 
1111'. tıaış':la.n ~ detsı.n. aT&l.aJndan 
Behrmı bu haberi Mııtı 7ı8l71llE çok k".mısetYi ~ttl 

ohırsa olstn a.lımata da brar \'erci. ~ mümkım oıla-:atı \çın sev.llldi. 
Miıla.fll" bulunıduiu Arab ~ v.az;_ Jeır; btmdıın b9fJlıla Behnı.mm fit i aç 
Jıeıt:l mWtı. Mlhızar hEmılm. ot.hı N6. a.nıJıamn anıA1dlan geçerek ıteç ve kaıf 1 
muı'ı (l&tJrdı; onun raııma on hm u 11an1 ~ ümid etm.fyorlıaTdı: ~ 

IAATlff I 
hediye ediniz. 

8*i)dı, Mık1b haKJunı her ne IM'9t.1e İmcılıtar bu suretle hart>tn 6nilae 1 
lııer t.aıtı;ı; Bl'hramla bir~ hen& g!m ılrottoaıcallt, ,-alıud parçalanıp eictecekt&. .. 
dmdi; htilt1l:IJ:ııS. mmeruıln her tara. Be".:kı de bu ~ pJt.ndı ve mabad HOB ,_ı.._ 

Gib8l ve arif obnakla bira.. 
ber da.kik.a IJ&ŞD&Z aaattir. 

tına tıanııkoD r ı<"'fl.du; yol keısıildi. nevi aıı1lıuılllRore pa.rça.latmaktı. 1.Ak.Wı 
Hüsrev b«ı.Uz kuvvetJeri oeı.e aı:n-em!IJ. Hllısrev mutlabı. Behramdan soma~ 
ta: 21114.en o deme hars b r adam de • ..,.°'"' ~ Dr FAiK AKALIN 
ti}cli · hemen- hemen trend' amaı oL ~ c:ılıada.t düşfumı-ek ve ta... .,- • 
.... H#Ml bu JDl!"l'kıie cet!r m ~t, Arab ,.,'lal"Jılll ~ üzere erte.si sabaha FiztJ[ TEDAVi ENSTiTt}HO 
~ir.l'lı otllJ N6mıan'la anlaısmayı ter. k ıc9r m!1tıH .ıatıed:ler. Bl!hnun l'&ll:1 E*.1 ve yenı Roma.t.zma. Kuıık, 
clh eW; ora bır elçi &önderdi. TeıkLfi o'du ve o gUın datıldılar. s ya tik t.aıt•ı ted&\· &i, D.yaterm.1, 
şu idi' EnlleS sabah gsıe toplandılar. Mem Masaj, z:;ya banyolan. Yüz maııa.. 

- &ııwııv yapnı,yalun, yaz>ld.ır. Dev_ ~ rı bü~ dtıd l~r iti: Jı en modern eıottrik cıhazlarile 
~ mer"~ ge : Beh•amı da Jre'"1', - Be H~ <f.Jt.tlm'.z yeminden yapılır. • 
Merrildcetin bllvllk ve akıllı adc'lltl arı.. dontrrrl\"e. 1'Jtelt. 'JelD.:.n tıekl.flnı de ta. Salı KÜDleri ıs • 19 ara.sanda 
m totJ!atyal)ım: oru ra d sor 1un: se. bı.tl Eder.iz. :roksallara mttcanen bakJlar. 

Admıi iktidar, Belıevşekl lı ve 
Z&nyeti umumlyeye tareı 

GLANDOKRATiN 
Prof. Stelnach'ın terkibidir. 

Reçete ile Jtu:usu 200 kuruf. 

MARAŞ'da 
00::00 ta.kvm çeşitlerini, muh. 

hra deııtler.Ier.ln.l ve Yı.lbaeı Piyan_ 
go b~! gazete ba;fll Mehmet 
Şeoolı'dıa bulabUrra.nıZ • 

Dokior Hafiz Cemal 
(Lokman Hekim) 

Dinnyolunda 1 04 No. da herırüa 
llaata kabul eder. 

Telefon: 2 1044-1. 3398 
···················································· niD sözl!ınden çt mıı.z·ar· b ı ş· ıY11i'k. Ht'!Iletl N aıç a.rslan e;ı:ıitla'lldi: tı!lh İ&tlklf.l caddesl Tilnel c varı No. 

le b lıre?'.m: b r-ıy fPOO ık makEa. ta g~ ~venin iki tarafmıa bEıA". 1 471 Ha.şet Ktitübhanes! üırtünde, Son Posta Matbaul: 
diJıe ~«in! b "yonız lanıctı. B1ıs Mtlbid taç '1e bı.ftern tllh.. \Reesi.trans Apt, No. l, Tel: 43955 Nefl'i7at Müdüriı: c. Hlkmf4 

Teklifi bıbul ed d . Nfuna"'l Mlteri'!. ıın ~ koymuştu; eimdl :ıd!ntn , SABiBt: A. Ek.rem U6AKLt0tL 
rll M&..qô,n en gUrt>Uz v OOSUT 1.lç hi tmdar oı'ıac&tı a.nla.•ılecalııt.ı. -------------------
bin lt'lh' 9"'Çtt; B hT'Bmı eh beırbe. Bdıram Jroıııneve dedi 1d: 
rloe eılıch ve h n h lkllmPt me.-.CeM1e - Hıeydi, tıııç ve tabt eencı ise onu 
..,,._ Beıhrun ora.da b'.:r a· T' t bt 821 aahl> ~ı ..--Meyve Amatörlerine--.. 
tbJeo'-~ oturdu. H&lkm :118!1 gelmen Pabt HIB'ev :reırmden tmıılda!ıma- 33 yıldanberi ıotııal etmekte oldutumm ve son parus·nl harbden ev. 
dediler ti: dı: vel Prall8&1lın orıeana eehrlndeki B. Turbat mileasesesloden celbettiti. 

- .Br HQman, bbıe ~ et. - Ta.; ~ tahta &en daha llyıbwı; mz ~ mem~tim.iain de mtımtaz 1erierlnde :vet.ı.een aeçme nevikmien: 
Ye•Dı::ad'llım coır. tena.lık &ördük o l!l&D& mf1'6111b.r. Boou b"'~'1.Uma 9IU'IJJL 
6MIDoe ~ biçb ı:'inıi '8h ola.. Wrnı bıabaıuın ~derı dolayldır. KAJ'ISI (Anupa • llalatJ'&), Elma (AY1'11Ja • .&maqa _Ferik), &rm1MI 
ra ._.,.. eıtmmıek J.çn yemtn ettik. Behram ataDwb; JUln k'endlalnl 0-0 (AYf"lllJıa • Aıtk.&r"&) • AJ'ft (AftQ L - Kannlıkdere): 
zn Oille tıet.n>4ln. daha h:cyıl'lı oı... bı* ~ Al.~ı.a. s;ıtnıraılt i\eırl7e Ataçlaruıdan ~cmak aureUle t.danlıtımmda teltair edilen 1 ve 2 
-1ılıt. aa '9Diııiml• boslm.. Seçlıi.. yllnMll. Tahta yakl&şt.!h uman ara. yaşındaki tidanla.ı:unıs etllteUerı Userlnde olarak m&rvelerlnın erme za. 
_.... hilalMdın bafmtıırda bııak. ~ ttuıc•wtt'* aa>dınhlar: taldllt a.nı, nefaset ve cesametlerı izah edilmek suret.le satıp, f,m&de oldutu.. 

mr ıc.m atb>'or, bar kıamı d1:f'or_ Betmmı orı!aMı enselerinden 'f8ka.Wh: nu, nadide ve nefis mf!'JVe meralthl&rına arzeder-. 
du. ~ bCıt>Ge ~: be71nlıeri bu.. Adres: AIJ'•n • Bed!Men Ömer L. Tlrpld 

HO:mlll on1ıM'a ~Hyecet a lrulA.. ıııur#ll.nrdın dt.ıl a •••••••••••••••••••-ftr 
JmdL. Mnm& döıı1U: Etıraır.a ~rilmani$ bir e&ı:ıt koptu. '11111 ... •-----· 

- Bldlm ce'V'ab venn• aana d1L Nxnım ~ anı&nle.'U ba.•ralt y1l.. Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesinden: 
llJr. &elı8ini ill'tıtJılt. He derısm? ~. rümüıs; t.ıcı baıPD&. :bfka61 aırt.Jn& fl.7. .....-. -- ~·-n-u .. :n...._,__,11 .. ,.._, •--~- b\I aıme 'kuıtıen 
-.1aıı Dedi. nüş, 4laht. Olııerlne ~urmnu,tu. Htlat'ev .u.--. ·-- a.ı&.L...... U\.l ... ..,...._ YY- -••u.-u 

Bebnm .....,, unıt.ı. Gür bir 81!8. onu ....,_,mm... başlnda bulunu. baJlftlm.mda ttqp1!a.mcak !tı.nt>an deri~ aıç* e.rttımıaaı 23/Blrinclkl_ 
le, ~ 11J11ei bir fek!lde br nutu.lt yordo. ntın/9il SahıPünıO. ~· 
lltftemıelle ~= BEiham • it ~ Do yıl. mllddıetlle ........ ~ .... -- ~-·- ~~ . be 

_ l!lY mdıbermı admılıar; södıerin.L riiielk!d eıt'Mt.i; ha,akin loıc> e19eın-_ ~ın tartnamaslnl lruuı~ tiıJere .-nıbul '919 LülebUır918 fU • 
alan dbem&n. Babamın tena blı' ~ ~ 8'1;)imıesinl eım!r buyurd'l.ı.. Jerlne ve pey slircmek iıçm ae Lülıebure,ı ıı f\lbeslne müra.ca.a.tlan. (10853) 

clldutuou ben de bal-yorum ve Otlu l:ıebartıruD zulllınlerlnl unırtıtuı"-
1ri onun YMlllıd.a uzun ~; meırrMlıbe ~fah ve boUU.lc ver_ Bronş=tıere 
mı ve Aamb ü~eslıle ~. c 

hep 6!zı düştınUyor_ Kaı11rean Kanı ,,,,. ~ 
KATRAN HAKKI EKREM 

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

~ ırLl· ı 1 Joe,---..nı·zde yenı· lstanbul De,iz Komutanlığından: 
U yı,ldı.rıın motorunaa Ucretle çalışbnlma.k üzere bU' n.otoı-cu 

'OT t b. ib~ç vardır. f QJ-p/ş-.tf/P ır çarpışma 1stA*}ilerı11 aşatıdA l"<12'Jlı ves ka'arlle birllltte KasımPa')ada 
)'!" 1 ' «.,,,-- General tanı>ul K.omutaıuı~ı malt ne mtitehaS&IS:ıQ-ına müracaat.lan. 

lo11tfra 20 (A-Maaındaki Yu.. (7 1 inci DJ'fada) ı. - NWus cüzdanınııı iki kıt'a surete. 

bulunan h. 

Atilıailov~'.Ln k~ ıkuvvetlerı'le kü."rtüıl~. Muh. ribl.eri~~~ ate -- 2. - As'kerllılt terhia vesikasının suret.L 
.._,_ L .. _~ 1 d ı..aı f b bttlı""l ba s. - Qalı~ıiı yer lere a d bon er\•ıarıeruı BUret1. •-Hlv vat.a~ • .;.ıaı.aırl arasında'-ı' I! fl e Üıpnanın n ı ır • . 1 . .. . a. ~ _. ıı: a.. d · bı.r ıgı 4. - MakinıStl.k cMotorcu• eehadetname61.n.ın sureti. 
01ifıver i•al 1":-ı·e gittikçe artan b. tırılmıttır. Diğer bir ~ha a _,..,..o- k ır uh 'bl . . . a,teaile ajıT sar 5. - Altı aded veSlk!\ fotoğrafı. dll7h 
ınıan•ız ....-- .,tn etme tedir. M m rlı erımıızın r . iınall bat.. 
tkldetle ~a göre Sırh 08

1 
: uğr~ ve büyük bir iht e 

kova r~~- - land '- . ~ete erı mJftSr .. 
IEencl ıerın.l c~~ ~nnaıı: lçın gön s::O:.::n. bi.rliklerhniz daha bu -
derılen bir ınüfrezeyı Yenipazar ci.. .. u~-.-.. biTliiine isabet kay 
Yal'lnd• bo~na uğratllllşlardı Al yuk ~ır <lrcerııilerimizden hiç
manlardan 133 Jc~i ölrnÜ§ 31 rki i d~t?1"1tler ~amit ve yaralan .. 
yaralanmıştır. ' 1 hıTI ha•ra 

mamlŞUJ°· .. l . e1'' im. 
Gece. dütJnı::ı.cru~ erıkne ç ı.. ıı Bir dokt kafileıniz 111ne aTfı gon -orun günlük :ve a.ı c:liJllD&D denİzaltılarJDm Ve 

ti 
cterweD ._,_ z1 v no armdan ~-e)er1DMI taanu arlna Tagll\eD 

11=:============1 ideoeli limanlara vaımıtrır. 1 Q i 8 
Bu ir.ar91lqma Sirte körfezinin 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Mubaımmen bedeli (4193) Ura oları oeın•a.n (59,900) M 3. muıhtıeill eıb. 

eıtlta 300 eıcted- Çam dilme, 110 aded Çam llulaa ~ 2100 eıd.eıd Çam taıht.ıa. 
(7/1/942) QaırŞıambıa günü s:ı.M (14,45) on dönUi tıwk beşte lJ.aUOOT'P'll'J1da 
Gar blnası d&n»1ndekl ~ t.lraıhnd'an aıçııc 8k&lltme 1J9Ullie sı.tm 
e.ımace.ırt.ır. 

Bu ı.,e g1ımıA!lt ıstıtyenılerin <S14) lll'l!lı (48) llruruŞhrlr: mu.ftltka.t eıemınat 
ve lkıanunun 1J81Yin ewtı VU1aikie bl.rliık!te etaiMme (Oli.n.11 n.a.tl.ne ~ 
~ m~tıarı Utwnd ... 

Bu ışe 8"! ...,-rtn, meler tomıayondan pıa?'8BD dla.ıWt ıdıetıl*naldAL _ 
dıır. (112.97) rta kula kitiihabı lbiraıt .un-1ınde' vukua a:elm.iıtir. 

Grip ve anJm a.aısmıansıd& •it- Deniz filomuzla alla bir it halinde 1 No. lu dikim evi Md. den: 
riilen diğer bir üıtil~t ta ortabO~ yapılan torpilli tayyare filolarımız- •~.-.uoı•-
1 ıQm.dur ki - ..ıan bir.inin !bir hareketi esnasında Terzi ve ma.ldne ustası ıahnacaıttır. ~rin Ey\}bauitanda 1 Holu 
&it dtihıM)ıdır. Ma 1 "8r ır. P 

ile kulak &Ta.anda. bir Y~ıu ııt.0. _. düpnan .tayyareai dufiirühnüıtür. d'Hdm. evi müdürlüğüne mllıracaatklrı. (1666_1130'1) 
Ve boiaad• ııörtllen her "ltulata IB.,.ıka bir tayyare ham gemilerimiz 

=..,.bu~::,~~ ~_:~'::e~ ~=~~.top ateıi ile denize da. Amerikahlarm yeni tip 1 Amerikan - Meksika 
bı"re iWlak atrııll der8C ~11ı dil4- k 1 · • b• l• 
daha yUUelm• ve oıan 1tu1.a1t Bir t•yyaremiz ek.aik.tir. p B tayyare 8fl iŞ ır ıği 
lr.Un Uitl .-örWllr. H&IUU ook ve - ta-'--- llerl 
çm h9.•_.,ır. Taa* e ~- ... 119 taama Londra, 20 (A.A.) - lki bü - . Meblto, 20 <A.A.> - Reamen bUW. 
caııMttir. l ............. _...ı, başına Kahire. 20 (A.A.) - Ortaıark • .:~ı.. Am :ı_ f-'- . ._ 1 · ı· L- .rildlğioe IÖl!e BUyUılt Oltyan'Ufıi sahili 

1ı:uı.k ... ·-·· _... in 'li .__ L l • ebll"' ~-- erı&an aurı~uı ngı ız na- mı, IDl.lheıfa.raal için Sac>ıla.n de'V..ıa.e· 
ort.a ..... ""-•talıktır. Ve ~ dden gı z nava .. uvvet erı t gı: . . . '"' 
~ ...... ':;-dltUtl bCr ted&1'1. ec.ua,. ve avcı tayyareleTimiz va kuvve~erı ve donanması ıc;ın faaliyetlnıe MeltaJta .tayyarelert Amıeri 
00"._;ı eder'. Orta ku k bcşlu. Cuma günü Mekeli bata bölceainde yeni tipte pb bombardıman tay. be blvveıtlsile işblrlıtt- ~la.rdzr: 
~ hUSUle ııeten bu i lhab ba_ w A!faidiya'dan Barıe'ye alden ye.releri iııta etm.ektedir. Brewater
::ıılt~~:ı~eT~:n=- Y'Ol üzerinde Tic'at eden dütman bir Bermuda i.mi veriien bu yeni tip lstanbul bereaaı ----... ~ eder. takat b&mll atr: v liklıerlne aiır zayiat verdimıitler - tayyare gidi olarak imal edilmek-
- hararet yü1ts t eti 20/12/Ml aoılııl • kapem1' f.tla.rı ::!o" ed~tanın V'UlY atır rp~ ıreceai el eniz tayyare _ tedir. Bununla beraber tayy.renin 
l&ŞlT .,._. be)'lnde bk' A ~ )erimiz Trabb lctytları açığında L saatte 500 kilometreye yakın bir 
~ :S.Çl.n kulak zann d 

1 
n. talyan deniz kuvvetleri tarafından .ürati olduğu malUmdur. Tayyare. 

mesme ıazum ıöste n. hımaye edilen üç düıfman t ' caret nin ariuwia bir tareti vardır ve pek .....ondra 
cak uııliteh&aıSU!ar apar Bö1. ... ,, ~ 

Av1111 ft k:ıı>a:ı~ 
ı s:erım cı .22 

ıett bMta raha , nır gem·~nden ibaret kaf'leye tesao~ çok mı!ktarda bomba tatıy.bilınek.. N••-Yon 
Dahilen 0 r il b un etmiıler Te hücuma g~ışlerdır. udiT. 

100 Dolar 129.119 
ıoo :t.Ylore "'· 
100~ 
lOOYID merıonu kl r v u 1c Kalıcı bir düm&n perde• ne rağmen 

ama.nıırıa g!Sr.. b zan b tayyarelerimiz 2 dü~an ticaret ge 
b87JM1 scak P m· sıne toırpiller iıabet ettirm İ ler • 

n:n esasıa.rını z o dır. 

Cnab istife" oku~ucularımın ,. Doktor 1. Zati Oget" 
.\ksi takdiJ'cle istekini Be1ed179 lııal1Umdalı:l mua,ene. 

derim. ullNtDde ll'tün eonra hast.a-

,> GÖZ DOKTORU ~ 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarp&p. NOmune haataneat 

KÖZ mütehaaaısı 
btaalııal Belediye U....., 

Tel. Z3Zll 

JIO!'b pulu yoR:ımalarını rtra e-1 I ::J 
mukabf'I~ k:ılır. • L 

l. ~ ·"lllllR'~- iane& lııabal ... ~---------' -= 

üıolm ı 00 ın.. Do 
B1.r eıHln liTa 
24 aya.ıiı*. bir ırram 
~ .ıı.tm 

81\189 - Erzlr\lln 1 
sıvaa .. Blrz\rUro. 2.2 

12.89 

80.15 
28.15 

198 

21.10 
19.80 

Tramvay Pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
19fll. aeneshlıde verilmlf otun ıtn.m"V811 puolıan 1/1/942 tarlh.n.den Jd.. 

ba.tıeıı Beliedl.ye Meclisince t&m1m edJleırı Ystıeye göre teıbd:Jen ve~ yeoJ,, 
den ~rıımete baŞI'allacatında.n. llgll1 mvaıtm ti kıt'a. fotqrar:vne b1ı 
Uktıe m~ 10/1/942 tarlhine am&r Elektri'k, Tııımvaif ve Tünel İş~ 
me1er1 Umımı M!üıdlir!Ut uerune milraıoaaıt etme'.eri rica olunur. (llSl. 

lVi. M. V. Hava ~h .. steşar.ığınaan 
BMa müatet&riıit teknik taburu lıçl.rı otomobil ve trütör maJdnilld 
ve~ ve yol ıaşaaana Ta.kit uataııarw. lh.~ urdU'. 

Verilecelk iicret miktarlan ~k ~ göttereceklıerl ehll -
yete göre 50.120 Ura ansında.dır. Tallplertn dilekleri lle bam. mo.&e -
fQrlJlma müra.caetJarL 19310> (11054) 

~ 
, : 1. .. , 
I: /. ,. , .. , .. , ... ,,, 

ii! 

TitRKiYE :tş BARKASI 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANJ 

KllJIDELER: ~ Şubat, 4 Mayıa, 3 Alus&ıoıt, 2 İklncitetrl.rı 
taıibleriılcle yapwr. ··· 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Lirall.k = 2000.- Lira '° • ıoo • - 4000.- ,, 
1 • 1000 • .... 3000.- • 
2 • 758 • - 1500.- • 
1 ı IOO > -= 1&00.- a 

10 • 250 • - 2500.- • 

~ > 50 • ...2500.- • 
200 • 21 • - 6000.- • 
200 • 10 • .... 2000.- • 

in 
ye 


