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Bu sabahki 
haberler 

la sababkl 
Sovyet 
tebliği 

"R ostof ta Almanları 
takibe devam 

etmektey :z,, 
a· . 
ır Alman aözcüıü Ruıların 

1te11Jilerine kat kat laik kuv
vetlerle taarruz ettiklerini 

aöylemiı 
l3o !4.Qakova 2 <A.A.) - Bu sabahki 

V'yet resmt tebliği: 
d n11n tekmıl cepheler boyunca ,:d 
e~ muharebeler cereya?ı etmiştir. 

~'- torda Sovvet kı:'a!arı Almanları 
ıı.ıbe devam etmelttedlrler. 

Ilı Moskova cephesinde Aımanlann yap 
I> ış oldukları hOcumıar tardedilın~tlr. 
r~r gUnü 59 Alman tayyaresi düşü. 
dır, Üştür. 17 Sovyet tayynresl kayıb. 

~ ~ca Mo~ova ~ıvannda 4 A!man 
t.ı.t~!ı otomcblll 1400 'kamyonu, 4.00 
-vyare daha JmhA ed!Jmlşttr. 

tııtJç d'ilşnum alayı da oozguna utra. 
lnıştır 

Londraya ıönı va:r.lret 
~ndra 2 CA.A.> - Fena havaya 
ile,, en Rusyada muhareb! ~.ddeUe 

anı etmelttedlr. 
tl.k ı\lrnanıar Moslrova bölgesınde taz _ 
b lerine devam eıtmcıkt9, maamafih 
:r netıce alamamaktadırlar. 

tıultostof bölgesinde Sovyı.-t mukabil 
iti cıunıan muvatfakfyetle devam et • 
~( edir, 

Yazı io!eri telefonu: SALI 2 BiRiNCi.KANUN 1941 İdare iılcri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Çok mühim bir memleket davası 

işinde Talebeye yardım 
meccanilik zihniyeti 
ortadan kalkmalı ! 

Rostorta Makalm Gorkl tiyatrosu 

(_A_ı_m_a_n_te_b_li_ğ....._.i J (·s;;;;·;~;;;;;;i .... i~;; .. ;; .. , Yüksek tahsil talebesine devlet yardımını bunlara mütedavil 
i muhabırlerıne 9öre: bir sermayeden borç para vererek yapmalıyız 

Mosko_vaya 
1
1 Taganrog da .. Acı bı·r kayıb r ............ _____ ... -.--.. -·----, 

• Yükaelr tahail talebeainde serlerde yetiıen nebatların haJi E 

daba Zl•8d8 · · ve ök•üzlüiü var. Bu ,oculrlar (TQ/.ebe Yurdları) nı ~ 
J i tekrar Rusların i Maar·ıt Mu··du··ru·· 1rendi ellerile inıa etmeli, lokantalarında kendileri çaı,,. i 

ki ld 
1 

: malı, her iatihaal aaha•ında emek vermeli, hayatı i,inden ~ 

ya . aşı 1 eline geçti 1 Tevfik Kut dün "------··········-··--~~:::.:.:~:..:::::: ...................... ____ .) 
"R t ft k bO Uk . i gece et t tt• Yazan : Profesör Doktor Sadi Irmak OS O a ÇO y i I ngiliz gazeteleri l Y a e 1 

fedakaA rl'klarla 1 "Rosto/un işgali : Teessürle haber a'dıAımıza eöre. ıs. 
• 1 R l ın ilk muvaf· : t&nbul Maarif MUdUrtı Tevfik Kut. 

1 h 
. 1 us ar ! dün at.sam saat '.l0,30 da. Salı günü 

Yapı an Ucum ar ~akigetidir diyorlar f kaldınldığı ~~i Sınba~ Yurdunda ha. 7 7 J ı " .: ya.ta gözlerin1 kap;1rnışt.ır. O~en Pa. 
- zar, lkriz geçiren 'l'evf k K'.lt, Balı gU.. 

Berlin, ı (A.A.) _ Alman ordu!arı Londra, 1 <A.A.> - Stokholın_ nü hastaneye kaldırı1mıs ve apandisti. 
da bulunan birkaç İngiliz gazele. nln patla.mış oldutu görülmllştür. Bu 

ba.şkumandanlıtmın teblitl: ainln muhabiri RUS:.nn Ros,of. vaziyet karşısında amel!yaı tmUnı 
Rosto! böiıooinde, dllşman dUn de, tan 80Dl'& Taıı.:ı.:ırogu da istirdad bulunamamış, f&bt alınan tedw~er. 

iman ve malzemece fedakArlıklar~ hic 
bakmıyarak k&reı hücumlarına devam 
etml.ştir. Düşmana, yeniden ci1dl ve i 

(DeY&mı 5 inci sayfada) 1 

Peten Hitlerle değil 
Göring ile görüştü 

. 
1 

ettiklrini bikt!rmekte:Ur. {Devamı 5 inci sayfaclaı 
Mo&kova radYosıı pazar akşamı ---o 

eu:n &öYl=~~~r~ TaganroJ<!a Bir adamı sokakta 
durmadAn Azalt d~nizl sahilinde ! 
klin MarluPOl'a doQru rıc'at et.! başına çuval 
mekted1rler. Bu tehir Roat-Ofun 1 
ta«nben 160 kilometre ııarbında I 
bulunmaktadır. B'zzııt Von Kle. l geçı•rerek soydular 
~~~~ı!m!:ı~t~pilce6~~ İ 

) l.ondra 2 <A.A.) - Alınan snl~hi. 
~tar maltamlan. şimdiye !kadar ken_ 

0 rince tam dört def.ı imha edılmls 
o::n T ınoçenko ordula~ının ka:ııınmı~ 
~~lan zaferi izah edem!yorlar. Gün Mu··ıa""katın netı·celerı· 
raıı ce Rostot r.a.fermin ehenunıyetı 

.\ alaŞ1?1aktadır. I"' k • ( b ki • 

banlım.an taYJare-tet1ntn b'nıaye_ 
•inde hareket eden Bovye~lerin 
makbl9U ileri blr:tı1114111 -nvPol 
limanının 80 kilometre tadar şar • 
kında d(işmanla temas halinde. 

Evvelki gece, Şehzadebaşında 
çok cür' etkii.rane bir soygunculuk 
valı:·a•ı ohnt.ı~ [iç meç.hal adam, bir 
-phsm başına çuval geçirmek sure.. 
tile üzerindeki paraları avırmışlar -
dır. 

(YUllUU 1 tinctl ıa.fi&aa buWıömna) 
~~anlar Rostofu k~ndi arzuları ile a a a ı e e enıyor 
buıc/e ettıklcrlnı ı.ös'rm!ş erdı. nal _ 
~&t<ı~ Ber~lnde bir askeri sözcü Paris. ı CA.A.> _ D. N. B.: 
llllltt rcıa Rus.ann fevktılade • yUk.se~ FranSa ile Almn:ıvayı alAkadar eden 
ıt tar •- llS!erle hUc~n geçUklerlnı meseleler hakkında Mareşal Petaln ile 
"a2.· e..,nış ·ve yenıdcu ınklşaf -edecek 

d\rler. 
İııKi]lz p.zetelerlnin miltaıea!arı 

LondTa, ı <A.A.> - Rostofun 
istirdadı hakkında tefslrlerdP. bu. 
ıunan Manchester Ouard!An g.ı. 
zetesi şöyle yazmaktadır: 

Aksarayda Kcnıalpnşa caddesin
de Seyidefendi "oka(;.rında 11 nu • 
maralı evde oturan ve Küçükpa -

{Devamı 5 iııcl sayfada) la Y'etıerı fevblMe silkunetıe karşı.. Alman Maerşall Göl'inıt arasında İlk_ 
bı~alan lllzım geldiğ.nı Almanlara Ununun birinci güntl St. Plorent!n. 
lt1tY? l':tıl.şt,r. Sözcü bu bölgede Rus Verg!gny'de uzun b!r görüşme yapıl. 
lte.t ~tlerının adedce Almanların kat mıştır. 

cBu stratejik blr net'ce veren ••••••••••••••••• .. •••••••••••••••n•••••••••••••••• 

Rusların ilk mııvarrnkiyetld:r. ar ı [ Du•• şu•• nceler] 

Kömür sıkıntısı en 
hid safhasında ! 

ıDev:ımı 5 lnol sayf:ldaı : 

evıtınde olduğunu da ısöylemş:tir. (Devamı s locl sayfada\ \ .............................................. / 
Uzakşarktaki 

Amerika kuvvetleri 
harbe hazır 

na Anıerik~bahriye 
ıırı 341 aded birinci 
sınıf harb gemimiz 

Mu var, dedi 
v~akereler devam ediyor 

J.'Ponıı~fıton, 2 (A.A.) - Dün 
fıri Arn tırahhası Kurusu Japon ee.. 
llrı Cor~ta Namura. Hariciye Na.. 
relere t>a cı11 Hull ile tekrar müzake. 

Söylen~~ıwlardır. 
~erıka ırıne -nazaran Japonlar 
ir ce"a~ın notasına henüz kat'i 
.. Vaıigt lctı~emiılerdir. 

ıorc ın .. 00d•kı eiyaai maharile 
dc"aın Udtakcrelcr daha bir müddet 

l c ccckt' 
dı · ondra, 2 (Aır.A ) H 
l (O<na g" • • - aber alın 

ıctleri0 ,~re Filipinde Birleşik dev. 
e. «;ara d . h l rı ber ' enız, ava kuvvet. 
Untnakt!7c hazır bir vaziyette bu. 

Lo lr, 
A ndra 2 
1' ll\crika ' b (~.A) - Birleıik 
"-'il~ 0 .. ahrıyc nazın Albay 
ta lcrcku~ v~rmiı olduğu ibeyanat
l'anoau d as~fik gerek Atlantik Ok 
'•lnı n h Bırlcşik Amerika donan 
~~l k n trhangt bir mübrem ihtL 
t~ilt lltfl a~ak derecesinde ve A
~l'jl\clnln timdi serviste 346 aded 

1'.nd ~tnıf harh gemisine malik 
tııunu eöylemiştir. 

~ngilt~re Finİere 
~rb ılan ediyor 

~~:&y~ ~!>il - İngllterenin 
zn~.litt.lk.çe d ,__ ln ~tmes! ıhtim.a. 

""'llr. a._ !azıa bahsl'dll _ 

C: Askeri vaziyet :J 
Alman ordusu Rostof 
şehrini niçin ve nasıl 

tahliyeye mecbur oldu? 
Almanlar Sovyet harbinin başladığı beş küsür 
aydanberi ilk defa olmak üzere neden böyle 

mühim bir geri adım attılar ! 
Yazan: Emekli. General K. O. 

Son haberler eara cephes.lııde cere. makta a.zaml blr ewret ve itina gös. 
~'all eden hi.dlselerin yeniden çok e. teren, hattA bu maksadla. Harkof ve 
heıınmiyetli blr şekil aldıklarını gös_ K'Ul'Sk tı1bi büyük çehirleri bile 1ah1L 
termektedlrler. yede tereddüd etm!yen Mueş.\l T.mo. 

Gel'ÇCQtt.en, bu caphcnin cenub mm_ cenk.onun Rosto! şehrini ya mroburl 
ta™1nda hareket ya.pına.kta olan Fon bir şokilde veı.vahud bu şehre r :recek: . 
Runştet orduları grupuna mens11b Al_ mütıtdlık ılmvvetlerl, tasarlamış o~du. 
m.an kıt'&larlle m.ütte!lk icıt'alann 21 ğu mt*Abll daroen n tesi:! altınd!l fe. 
tık1ncit.eşr1nde Roototu işgal etmeıe_ na bir durum& c1UşUrebPmek ma1c:sa. 
rinden bir ilci gün sonra Mareşal TL dlle iltizami ol.arak t?.rket.tiltten biraz 
moçen'konun Rostofun biraz ışimallle sonra talblk mevki!ne koyc:ıı.ıttu bu ta_ 
beraber Don _ Donec dlrs<'ii dahiUn. (Devamı 5 lnct aayiada) 

den şiddetli !bir muk.aoil taarruz icra. ~============ ısına başladıtı ve ha mııkab!ı taarru.. : 
rııun, herhalde Rootof il~ Harko! şarkı 
arasında lmiidadlı bir hnt h:ılinde de_ 
1111. fabt grup grup bulundukl&n an. 
laşılma'kta olan müt~eNt kuvvetler:n 
işgal 88.ha.sı içerilerlııe dotrnı 80:100 
kilometre ikadar bir derinlik dahılinde 
nüfuz edebilmek 1mkfinmı bulduğu bir 
ka.ç günden.beri Bovyet kaynakların_ 

dan bildı.rllmekte idi. Çok güzel bir 
mevzu ve çok 

tanınmış bir kalem 
PEK YAKINDA 

Sovyet cenub oe;>h661 komutanlu~ına 
tayin edllditl z:ımandan itıbaren bu 
cephe sahasının bütün ileri IJö'.gele. 
rinde mün!erld ve tehlikelı vaziyet. 
lerde bulunan Sı>vyf!t kıt'alarında.n 
mUmkün oldutll kadar ~o~~smını. 
kaıt.'l müdafaa hattı olatak "11-ıY"i~ et. 

mlş olduğu IR<>Stof +VQ~şffiı!grtl'f{,. ·============= Woronez hattı Uz:;_r~ çe'kip .. top}il:. 

? -~. ~-

Her şeyden evvel 
çocuk ve hasta 

Telefonda bir ses: 

Şehir civarında milyonlarca kilo 
kömür bu:unduğu tahakkuk etti 

- Bende şclcer h;ıslıılıi;ı vu, glutı-_.n 

ekmeği alabilecek 'cndar cengin dcil. 
Um, kendimi ~e.kerl pek az olan ~v. 
dar ekmeği ile idare etmryo! çalışırurı, 

halbuki piyasada ,ra vdu ekmeği 3 ok. 
tur, diyor. 

Sıkıntı nakliyattaki aksaklıktan ileri 
geliyor, bu kömürün kamyon ve motör

lerle şehre celbi takarrür etti 
Kendimi bir dakika kin bu bedbah. 

t~ yerine koyarak bu durumda duya. Birkaç gündenberi dev d 
bllecelhn acıyı 1.a.~vvur etmek istedim. k'' .. a~ .e en 
Gecenlerde bir trcıık ı-a:r.eteslnde şöyle ?~un ve o1!'1ur aıkıntısı son ıkı gı.in 
bir fıkra okumuştum· ıçınde en had safhasına gelmiştir. 

- «Memlekette mevcaıd :vUnlü ku. Bu yüzden şehrin bazı semtlerinde 
maş çocuklara, cltti'~çe a:r.ahın siltiin halk kömür bulamamıı ve bazı kö
b~yilk kısmı da haııtalara tahsis rdil. mürcüler de ellerinde mal olmadı. 
JD1Stlr.. v .. l ' k d''kk~ 1 k ,.. -L gını soy ıyere u an arını apa. 

~oc.... ve hasta.. Bnıılar he,.lıanıt"i .. .. . 
bir t.edblrln düşlinlUııwsl sıra ında Jlk mlşl~rdır. Komur sıkıntısı bılhaasa 
olarak cözönüne alınmak tcab rdrr, §ehrın Anadolu yakasında daha 
bu, yalnız varifeınl"< dclC-1. nüfusumu. fazla hissedilmektedir. Bu vaziyet 
ıu korumak bakımındl\:ı avnl saman. karş.ısında alakadarlar bazı lüzum. 
da menfaatimiz icabındanıhr 1 db' l im--' d K'' ·· 
Şebr h•• t 1 ,., .. t 

1 
.. · 1 1.. u le lr er a •!>"ar lr. omur aı. 

-" a ı"ın11. mup .. a o an r kı kl' . . 
ba!da'.f' dmıd1 yerin" f'ftvdıtr eJcmrli ntısnnın -na ıyatta ıntızamsızJık. 
alabllmek lmklnını bulmalıdırlar. tan doğduğu görülmüştür. Üsküdar ** ve Kadıköy kaymakamları Şıleye 

giderek istihsal mıntak.alanndald 
kömür •toklarını teablt eüniılcrdir. 
Yalnız Şilenin içinde 60 bin kilo 
kömür bulunmuştur. Şilenin ınuh • 

t~lif iskelelerinde ise I, S milyon 
kılo kadar kömür vardır. Midye • 
deki kömür stoku 150 bin kilo ka. 
dardu. Bu kömürlerin Karadeniz 
yolile süratle getirilmesi İçin terli. 
bat alınmıştır. Kara yolile getiri • 
lecek kömürler İçin kamyonlar tah. 
sis olunmuştur. Deniz yolile yapıla
cak nakliyat için Liman ldaresile 
temas edilmiştir. Be§ motör deniz. 

(Devamı 2 nd sayfada) 

C İngiliz takımının ikinci maçından intibalar 

Ankarada yapılan evveıki •ilnkli ın•P ald bir görünüş ve seyirciler arasında Şükrü Seracotl• Uc Vekiller ,.. 
• inaW& büyük elı;bl 

• 
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2 Birincikinun SON POSTA !"m 312 

- Acabe. bi&lat Hayber kalesi ne 
~-........................................ _ .............. -.. .................................................. ..._.. .... -...................... . 

oldu? 
Mektubla.ra ceva.b yok, telgraflara «Son Po.ta» nın qh 11• macera romam: 34 melet ense AHah canımı aı.ı:n da 

cevab yok, .adıun yot:.amatıara cevAb W. /",,~n.,ın.• İyi ••. 
Yok. .-aıı.ıııliiiililıı AAW BKR, DBJE- A. Ahmed bunları duymamaz.J 

N!huet bir ceva.b gelmiş: .._, geldi. iffete b3.karak ilave etti: 
M-. Ben esir miyim, onu bekliyeoe~ S........... -Bahusus Velıyi artık da 
...... mm>m1JJ11111Jmm1mmm ~ v llliım_.., ı1m11>JJJ11liJJJJJm11•1·,,1'n)ı E zı · 

Arkadan blr <boşanma) tal~... 1 1 1 a a sevmemiz Için mühim aebe 
. Zavallı Selim, tam on b r ay hs_ ler var. Çok mühim sebcblerl Mazur P:ah&nı;cte kuru ftm'lettıc kalmış. BaJL YAZAN : CEVAD FEHMi - Ne imiş bunlar? 

169 
<N'C"\o-zad) eskerlllkren b;r Cıı.y) . , çedr &.gara top!Jınıı.-,. Yalınaya!t başı - 2 - bir eda ile. en uzak ıbh alaka dahi . - Kadınım, senin anll) aca •ın 

- -- ia4n kabak luı.pisbanedcn "Wlll'"I S d ı A d d b ICatılin (?naZW') u olur mıı? Sııe nilı1ı/i. liırd~nb.re köye ge.n~, eve Sordum: • ., :: On perde açılırken . uymaz görünerek sorun: uHangİ z: YJe e, sen e, en de s 
ar .a..acağım bııkaç valt'ayı ok~Ju"ıttan ı,:1 m.ş. u .. ı~oş> Ne't-zadı aorüuce düş_ • ıışi dayı? ... ıı Ba--u bak iffet, kafa_ ne.tere~ ~tümüze ölü toprağı serp 1 
ı.o.ura buna i('nc ı.:z hükmedn.z! muş bayılmış. mü? Ne yaptın on.u? Yoksa öldilrdiin : A. hmed ağabey, Ayf.e ve İffet mı kı:r.dırmn. .. mış. gıbı uyumuşuL. Senin oğiunl 

Umum! hapishane<ieyiın! Roman Zavallı Nevzad bu bayılışı scvınce :.· Ankaıa trenini kargJ]ıya _ - Ben b ir şey yapmadlnı ki da. b.enı·ı:,ı klz senelerce burnumuza 
sUJ.es1 aramağa ne ha~e~ var? mı _ a.tfeoi..Dlış, ne b.ls!ıı ·ı liırkac ı.aat gon_ GUldil: b " gulm 1 
P 

·"'-- ...,.._ beki · ~ Hecele. olan son HaydarpaRa va • :,O"l. •• uş er.·• 
ooııaneye so~"le b~ ıröz ıez<il:rm~. blr 1 ra: dcansın......., .eaiği muanıe:eyı - Hayır. df'(}J, Ö'dUrnıe';: cinnet de s 1 K N • 

kaç mücrım.' dinlemek ytlzlerce cild göre~yince yavaş yav.ış meselryı an. ğ!l midir? Biri mezara, b'rl hnp sha ~puı:ın.~ .~üç yctiştil~r. Buna İffetin - nfamı ~ızdınna diyorum -
1 

e ?"apn1.1~lar, 11e yapın hır! İ 
romana mükemmel bırer stiJe otamaz ıamağa bwıla.mışl neye. ~ani dlinya mezannn.. . Bunu :Emırnonuıı.dekı işının t&hmininden sana.·· sonra P i mırn olursun!... Ahmedın cevab vermesıne 'a • 
nu? HariCtCn sinema f.lml gt'W'tiyo. - Eyv:th ... denılş, ka.rıyı ayubn~. akıllı b1r adam yapn nu? Ren Alla 1faz)a uzun sürmesi sebeb olmuıtu. .. -.-. Bu hiddetinizin sebebini bir ki~. ~.alm~_dı. .. Uzaktan .tren gön.in -1 
ntı! Halbuki bz..m <sllje» ıerde ne:er !ar... ha ha(?Elle ettmı.. BUtr misin ne 01du"ı : Vapurda heı ··,.·· bi d . lt;rlu anlıyamyonun dayıc•ğım. C11• muştu. Dordu de aankı katar 0 gö.: 
var 1 ..... ..+ F J.l • uTune r en aynı k v • • .. d .. ~.. k d k 1 • 

• ne er var? Sa~·ınnış. atoş aa amağ a~ş1a_ - Ne o~u? ~~anapede yer buhnak kabil olmadı. nınızı el hg .. ın c. :ı. emın olun aon r~n ugu no ta 3 a :n.ış gibi garibi 
Cer.kes Adh .Bey kısaca 6öyle an_ nuş, her şeyı i:.ocasıı.ıa at.raf etm ş: . - GLtıt 11 ackım esaaen onu "ara :iffet mecburen onl" d bı' derecede mu•eı-ssırım. b~r hcyı;can ve telaş ıçınde peronuni 

latınJ$1: - Muhtar beni bır;akla tehdiU etti. · ,, .. • .. r an raz uza 1 ıh u d • ·· ·· ~ b ı 
- Onu ev me h:ı:me!c olar. k a, - !.'>r.a ırzıma tecavüz etti. K.ıııseye arı Qn ıSt Y 'ıd, r~rıı; o nıu<un !ğa oturdu. Fıık.al gözleri onlarda ıdi. - }te ben diyeceğimi dedim. n aye ne ogru yurumege a in ·: 

rnıştım, aeV<fun. blğlnndık. A:l mdtn, !şa e '".ı~Jmi, onJ:ı;ı sonra da car dünn on se.klz yaşındaki kızlarla do~ ~Köprüden Hsydarpaş.ıya gidinceye S~n.1:' .. va~!_,h; b :zin, eYde Velinin dılar. .. • . İ 
~U'.klarımdan ayrıldım. Ercnköyü."!:ie naçar h?r arzusu04l !az.t oldum. ~uK~~o:,t~~Yiı:~~ı:ı~~~:~ ~;?_ ~kadar Ayşe teyzenin dayl&nJn ku_ yuzunu go~emczsın... 1 Eb~:vela ~okomotıf •.. son~a vason-i 

"'17A tuttum. En ruu~n. ılbls le: Zav-a.lı emek, i:>.r o<>cuk gbı atla_ .,. !tlh';ındnık peynir en •.t~o~~ d'l. :Iağına eğilıp eğilip m:.itemadiyen .. ~.u .~e~ı~. ~enç klzı bir.den öyle ar lre~.bı~e~.h~.zla onle~.ınde_n p,er ı· 
Yap ırcbm, her sey nlıdm. Çanta ı da m.ş. sonra sormuş: El!m<len aldılar. peynll' .. nl yed kr scın ?bir şeyler ani:ıtuğını gördü. Dayı~ urkutıu, ) uz,ı oy le sol-:111 kı Ahmed t ler. Dordununun de gozlerı pen. 
:Para dest.clerl eKs\k olmadı. d!.ltjüntın.1 - Be.n.m geld g m ıoııned. ıı:!n o. r.a bel•n~ bir tekme ... Sokağıı 3'ttı'fl~ :sının gözleri l·endisinde idi. Ve !: u şakayı c'.:ah" fazla ıleri götürnıeğe,ceıelerde idi. Vellyi ilk defa gör-1 
11:.:

1 

sene e~I s&lz lır:ı.ya Ls arayan 1 nu bu uşam ç.af;ıra..ııt:.r JDi.li'll? • k k T · k h b ek ff · • b r hdttnetç kızını, dU iletin hu ha_ - <;lağınrıml M!U-!'Vf''!dti!I bir ln<Janın rAha.t lrnl ;gözler ümid verici bir §ekildc gÜ~ı ·ıyam:yara ı ::ıve etti: me .. ve a er. venn muva ak• ·ı 
rıım f-end

1
y . Bu h~y'lll ona ben ver_ - Gelir mı? b ' le gilldU: • - :hiyorlardı. iffet kendisinin mevzu - Ağlanrn l..ız, ağlama ... Bizde yeti iffete nas~b oldu: 

d,m Bana ne yap 
1 

bıllr m
6 

nz" Be_ - Koşa !koşa ,,elir? - !,te, dedi ... Ellrıi bıçah atan ;bahsedildiğını, Ayşe t~y.zenin ııa. göremezsen H_atıce hanıı;nın eviu. -.~şte Velı .•• işte Veli ••• ikincii 
il :ınıe e~Jend? :Saş.."ta!arıl .. gezd, oy • - C..a ır gelsin? ltır.a ım b'~ük h'r d•~• ibret oı~wı~ ?bahki müka1•:menin Vel'ye aid olan de ~~ru~un. Z~tcn. Hatlce. hanım mevkıı~ penceresinde! 1 
nadır... - Ne yapacaksın? S',; iıo,J Cea:ıabıha~ka bıra.ınn: .kısmını bütün tafsidutıla tekrarladı- sevgılı oglumı bıze ıçgliveysı ver - Ahmed gülerelıt aöylendi: 1 

Ş.nıd1 bu (:kat 1) nıar.ur deC J m dir? - Çağır, gelr O! r.!Avla l'Öt'f'
11m DC"f'ler: • ~ k v ·• J•b B' il hita ö ., ğını ant:amakta gecikmedi. Davı:.: mege .ıyam:) acag.n,l gore ga ı a - ır de aşkın gozu kördür İ * Fa taş mu rı ~ muş! Neylerse aiiul eyler! bir aralık 1 ffete valnıL bakm;kla eninde &onunda bu i~ bö> le olacak. derler! Gel de inıın 1 : 

Gene ha.p!ıJıanooe Şllelı Nevzad ua. B~ a;;<şam gcl$e~c... <Arhın .., .. , " ı lllıntta bir kfuolU vardı Kö:>iin en gU - Z yafet var mı. Mnbmud SAi , 'l.ltındat ~iktifa etmedi, birkaç kere hayrel Hatice Hanım garda dört gözle Hakikaten polis ünifonnaır onat 
&el kızile &e;i.şerelt e~lenm e ık! d; - Var! Gdec"k m'sin? ]ifade eden qekilde alt duda~ını ıııır- olnar~. ~ckliy?rc!."· Ka.dın .~urtaza ne ka.dar yakı~~ı~ıı Dört çift gözj 
COcukları o;muş, Fnkat (Nf!vzad> ın 

1 

- Hç ge!cnez 111 Y1m? Ada.pazarı icra menuırlui'ur.dıı.n: E<Jı, birkaç defa da sahte bır hid _ E.fenoının saglıgındakı gunlerdenjbu elınde valızı ılc vagonun ba ..1 
askeri ği gelmiş. Çoluğunu, çocuğunu Gec eyarıst muh:t.~r ';'lmlş, Tam ta. Ad:a.~n S~ercler anahallesınde :detle ka lannı çatıp yanaklarını bir. glin Y8;şıyor gibi i~l.Çehresin. samaJclarını inen uzun boylu, geni ! 
Renç ve gür.el karısını bır~are.k aı;_ 1 d•nla od'nY!I g!refteğ, sı ada d ğer oda_ ~sarkıtarak flbu İ<t 01amazıı der gibi dekı o hazın ve meyus tfade tama. omuzlu güzel deliitanhyı biraz sc. ı 
kere gltın•. Giderten de tt>y mııh.. dan bir sllAJı ~tla..onış. muhtar tansız Ga2Qlıanıe a:im ndh lbrah.lm ,bğlu :h~nı şalladı. • men silinmiş, bunların yerne tatlı vinç ve daha çok Htiharla daha uJ 
l.nrına: j oıar.a~ yere yıtıımış. AıbdWTahmnııa • · b k · ı G ı · · E Haydarpaşa>-:a çıkarlarken üc;.ü ır .te t"ssü.m atm o muştu. .öz. erı zaktan lrucaklıyorlardı. ! 
la;- MuhLar etend • rcilka ve çocuk. I * Kııyucilbi M. den Ali tızı Ayşe ve ;ıekrar bulu,tıJlar. Ahmed iffetin scvlnçlc parlıyordu. - Bütün aile halkı burada, hıı.J 
df' ,evel Allah, sonra sana emanet!... Evet kat'l mnr.ur olur mu? Şimdi ı kiU y~. z.yanuı Adaı>azıııı su h ııU: ac.· ol~na girdi ve yiizii k:pkırm•zı o.. . - Trenin gt"lrnesıne daha 5 da. Niçin zahmet ettiniz, henı"ın ı"çı'n ·.' 

ıruş. 1 . tik im ıcrm· kak m,.ah;.rmesnden ver, mış 3 10 941 

11

.; Ha.Ydl pğlum, merak etmc.ı se_ be~~ seırm ~fg~a· 1 v~rdı. B:r~k ka_ tarih ve 316._587 sayılı. i aınıa 2Öo i.ra~ :lan, bir titrlü kenclt yü2'üne bak ·i ·ıka varmı.ş Ahmed Bey. neye yoruklunuz? ! rı.ın evl!d1a:nn de-m k ben,m ev C.d a~ k rl'ft 
1 

yapmış ynkalanmış Bır nın % 5 VE:Jtfı.let ücre ı ve 2'143 kuruş !nll'ya ceraret edemi)' en genç k17Jn P k- Ne div1~r kuıı Haıice8Ha!llmd '> Veli annesıle, Ahmed le kucak j 
tın demettr. Metin ol, nasıı bnık. en ç .. ar venn'şle;. On b.n lir~ ka I mah'keme masrafı ile icra r.ıe.sraf'~n :1:.ulağına eğilerek· .e uzun... e uzun... u .> a. !aştı, Ayşe teyz.:nin eli11İ öptü veE 

8 nşallah öyl el>ulur•un. sene cezıı . · a ·
1 

varını He lni mn haC:z yolu ile tahsni Çın 24_11_41 ~ - Demd. böyle hepimizi atla_ kıka na'f'l geçcC'ek? iffetin elini sıka. 5 
Q M:tterse muhtar erondırun <Fato~ı dar b!.r'~Ş:.• &. Pi tarı1.nde a.l~hln ze no.+ıtı icra ta!k!bi :tırsınız, baf Zrıten sizlerin ne mal - Canım sizin l.şiniz gücünüz Fakat o dakikada Ahmedc d 5 
r a göztı vamıış. Bir 1k! defa e~ uj_ karısına ı.ra ııı. ı üzerine ikam gQhınızm meçhul bu :_olaca·, nızı ben evvelinden kestir- hep alay ... Gelen ovlunuz olsaydı Ay eye de o·· ... ·te geld'ı kı" b 1 c,:. 
a~ı-s: - Asrıec!ğm. btn he.psa tr diyorum. lımdıılu mez.kOr aft.mı.., tetk'k ndcn an~ ., u e sı.. 

b - Nasılsın Patoş? Nevzaddan ha şu paraları sana bırakıyorum, brn çı_ ].aşılmış wı teblğ:n ilanen lcr sı ka ~m.İştim. Baş bı-lası ile karın ağrısı ..• da göreydim, sizi... k~ta umdukları, bekledikleri ka j 
e~ geliyor mu? fa1ttub geliyor mu? kJnczya lu\dar !b ed ~ n m kt.armı bar. r.arıa.otı.rıJmış a!.duğun.dan mezk(lr pa .. : - • • · .. · - lste senden bu sözü bele.le - dar hararet yoktu. Maamaflh lffeJ 
~Ye hal ve hatır sonnuş, ca., bar.fi. da hapishanede bak. ranın dlOn tnr!h ndcn it.ibaren 25 cttn ~ _ Ayşe teyzenle görü,tük iffeti mcz:U~m H":ti.ce Ha~ıın. Dez:ıe~ tin yüzünde herhangi bir sukutui 

~ant on beş Rilo r,ç:nce b·r gece - A ... Scl'mc.-t. m b km"Z mıyun? içnde ö:i'entne5ı ve b :ı müdd• .. iç'nde Bu işi derhal kestirip atmayı ka _ V:elının gelt§ınden ~Jr bııba g hı. hayal ifadesi mevcud değildi. Bu: 
va«ıt ~11ş •• Btraz otumıu.,. Bu na.aıl ~? Hiç merait etm'!. Senin b'Jrç ödenmez ve rot:ı> k nıercl'nd-m \-e. ·.rarla,.t:ırdık. bır baba kadar aevınme.k hakkını çehre en.,.İn bir sevincin aydınJ 

Sonra: b:r A3ş&ı var k.i... Al ma!lah Ha~r Y6 temv'r. veYf!ihud iade! mııh.akf::Ile • B . ...,. : _ Hangi t§İ dayı'>... bana ç.olc görüyorsun. enim bu lığı içinde ich. Acaba onlar5 
., - F'aıtoş ..• sen bu gencıcJct~ 'kaç se b!tsi a-ibl. l'O}u ne a~d oldu~u mnhkcmeden ·cra. • k _._ _ . d... . • .. e "'~'"! -

1 
b Loo• "'" ..ı r bl k .: - B-Lıvanın aylı~ı meselesini aucu ~in lgtme ınananlyorsun. nu aldanm1 .. hrdı:> Bimirlerı'nc bak:. 

<lt!f: ~ Yeceksln? Sıma yar.ık, ailnah Evet, parayı alıncıya l: dar <IIa:v_ nın .ger ..-:ı~ m,c ...... ıı ... a r ıı.rnr ... ..._. .., · 1 i " .Art nıt? dıye işi ba•ka yola dökmüş. 'berı .kalesidir. Fakat Uıtlyaol:ı.rı temin get.ril.meö M t Cd r"0 cebri lcra ş-apı_ =ole.cak değil ya •.. Elinin körii .•• Veliye verdiğım emek er n ne par. tılar. Belki sevdiklerine kavuşma..: 
nr , ık Y.andırmı,t mı, tehdl.d mı et_ J edildi mi. köprtl,yü geç~ mı, ıırtlk ta. ı.ac:ı~ ve ıYlıı"' bu mUddet io'nde ms1 tsiı: senelerce bizi t\ptal yerine ko • lak rnlikAfatı l .. • nın heyecanı, yahud dn mahcubiyeti 
haıt' Her ne !~. bunu a:•cak cenabı savvur o:.ırurun ne k!\lesi: tıı:ı.ne'.. k.a~ b<';'.amnda buhınulınası V'l bu'unm~ tvuP türlü münasebetsizlikler ya - - Aman ~'\hmed Bey, hemen dclikanlı<la bu sahte soğukluğa seJ 
Oln\ \}:Hr. Muhtar o gece mııvatta!c Ie611 dığınız lh.a.!dp lı.'\P!sle ta7 Ylk edtleed\'ı. 1 !pm, sonra biz haberdar olup da her şeye ters mana verirsin ... Sana beb olmu~tu. i 
ıu. Ubş·~ Tab~abah odndtı kalm:ş YaLı ı9o'Um hapsa gtnn..'ş. Ayş' a•knB'.n. n·v. V" ıh'!ta'lkate muhnlıf beyanıı. m c• ıb ..ı b t._ 'k · b 1 d w, k'ld bi ·· .. 1 f .. ~ g .... 

1
· .......... u ... eti m:~-ı~.nı bultın"u,..,• : unuan anııcttı mı, en masum u ana 1g.n şe ·ı e r &OZ aoy e- (Arkar.ı var) • 

tun ~ce m ? Artık muhtş.r l"at.G. dan ancak iki hafta re!miş Ondan ,,,,, ...... ~ w.ı;T 1ırsı. ... ~ " 15" .. 
el•Jntbln _.. .... ___ -1-ua ~--. ~ ...t-ı...- ..& .... ın.._ .. _.. hah~ ~ ~li-Ul-..ZADJJJit....<WllW..U~~--<941.1465) '·•••••••••••••••••••-natıa11•tl••l•lp•• .... ••1•a1u11• .. 1u111aa11a1NU•••• ... ae1t11alllllaa1a11•11111ua11aı•aaaa1a1a111111a111aa11a11111111a1aaıa•••• (,e~ 



SON POSTA 

Çok mühim bir memleket davası [ TETKiKLER ] Gn Posta,,nın bu;:nac3sı : 23 -

alebeye yardım işinde 
meccanilik zihniyeti 

ortadan kalkmalı! 
üksek tahsil talebesina davlet yardımını bunlara mütedavil 

bir sermayeden borç para vererek yapmahyız 
Yazan: Profesör Doktor Sadi Irmak 

Japonyanın 
7 maddesi ile 
Amerikanın 
4 maddesi 

Bunlardan 30 tanesini h"lleJ erek 
okuyur.c.1muza hir h.Jive 

Soldan sata: 1 2 3 4 1 Hüd y1 
nab.ıt ye lf~n bir l 
ot caı. 

3 - Tersnden 
okursa.nıa e.ifba 2 
nıo ilwıcl hariı 
'"''· Aded ı4ı. 3 ~n aünlerde b.ü~ün dünya gaze.. 3 - Recı.m .>&. 

telerı ve ajanalan Japonya ile Bir_ ııa.n (GJ, Hazır, 
letlk Amerıka aıHındaki münase. J>ışwiş, yumurta 
beclerden bol bol bahsetmektedır • .ç Lı de soyle.nar 5 
lor. Japon fevkalade murahhaa <lı. 
Kurusu"nun Va~ingtondaki görüt • 4 - Katır csı. 6 

l Tuhn~ ~ 
me eri bütün dünyaca pek bı.iyiık yun bır hayVan 
bir dilckatJe takıb edilmektedir. <2>. 7 

Günün meaeleıi ve ıuali ~dur: ;; - Nota <2>. 
Japonlar ne lıtiyoılar? 6 - Llunbadan 8 
Bu meaeleye dair okuyucuları • tli:.lın <2>. Damar 

m:ı:ı biraz tenvir edeceğiz. !arımıırıda dola • g 
Japon hariciye nezaret•ne mer. şan <3>. 

ld ~ 1 'l ..ı. 'l - B.r renk}/\ -.r Obeılt t&baJ mOesacsel r:ne btt..1 ailenın •eçlm ne de bir 1ardon temin mal* olmalıda. Hayatını blzat ta ut 0 ugu 8Öy cnı en me\'"ıur uJa • <2>. v 
& Y'* r&Abet Yar. YalD~ lı.t.&nbul edllm.le olı&ca&ta. zaııarat haJatıl icınaen cörue'k yetl P0 1:' Times and Advertıserıı gaze • Ba4ına 
niv ra;.teain.n t&lroe sıııYW oa tını Yıükaelt tahıJl tal~ne yapılacak şecElt geneler memlekete en deıterl lesi Keçenlerde Japon nükumetinİn «Y• getir.o Jeme.J) 
lmalctadır. Şilsıheıı.B ı~e tıötüa it&. deY'let yardımı blr meccani!~ lihniJeU hmnetleri ifa edeboll:-ler. Bu ıuretle arzut&r.nı, yahud İsteklerini ihtiva l!c kuıulu· <2> 
rbcalt blr vuıye.t r. 'l'a ebeoın biL u,vaDdınnama.Jxl.ır. D~l~ln, hayır p.r« memlektfbler.nde ıŞ\ hakir gören eden yedi maddelik bir program I Oe.ine verilen ee.. 2 

üt bır Cwnı f.ıtır aiielerın .eocuka. ~ıer.nıo, cemyetlerın, f&hıala.zhnfc.vet orta.dan ta:~m11 olur. Ca • netretmittir. Bunlar Tok.yo"da ve Ya <5>. ·-=========== 

bir arud 2 yollıyan 
takdim eJ,.eoriia 
5 6 7 8 9 

Sı 

10 

ldır. Bunların ba.11.aıı d vl.,._e ad nn bu lıee kQWlııbllec~elrl paralar toP. lışnak. iman bayaı ı.oın .sartı. ··pe uıuaile Birleşik Amerika ıiyaai 9 - E. ş· rsı;mıata yarar (3ı. Ke. ı (3). 

rdlerda ~rlecm şle.d r .Pakat mil -ı ananıık bLr mUtedavıl aerma1e me1. tdir. Bu Jenı te:A.ıtı.;·1. 7Ukaetr b.ius!l. mefıafilinıde reami mahiyette teliAk. m.ıklerde bulunur <4>. 5 0311.1cla$ınnat <U. Sablhlan 
m br ıkımıı ırQıç şartlar altında cır. dana cet..rılmeldJr. Prensib Ubarlleden baflıyaraiı: her tabakaya aşılamak iti edilmekted'ır. 10 - Gelir <4J. Tcın!z C3>. • st.'lr C2). 
r.maktadır Bu i&ibaıla ta'eb 'J" 1•- yapılan her yardım !l:raa mahiyet n.I . . 11 - Cöme.nt <4>, Batışlama <2>. 
ııa.ea.t ya.rdn sünUn miltı:m ~ıele de o·ma ı ""' talebe. yot ,. kten s:ınra mecıbur11et.ınde)'ls. Buhas&& her an bir Çünkü cJapon Timea aud Ad • 12 _ tu.a <U, Düşünce. tlm\ltU 8 - ~Elt. pron yapmak <4>. 

eT arll6llldadır. - bunu ~ ~a diler bzantl&. halt> ha&ır'llil içınde bulundutumua v vertiaen timdiye kadar birçok de. <U. Bir uzuv <2>. 
rında.n tMtsi.t taka t iade etmelldir. Bu binlerce n1'l...tatıeil kolun aınırlarda falar hük<kmetln aözcülüğünü yap • Yakandan ..,_,.: '1 - Bir h&yvan l2>. Başına c&e• 

Pılk&t bu vardım naeıı yapılmalı? ııun,le aynı se meye ile bOtUn netll.lnöbet bekled1tı böyle zamanlarda her ,tı ı _ Ban~r!a'l cı.Jtınca ı!ylnr <il>, ıretirirsen'z havvanlara bakar C3l 
u hu usta t1tc rlerde. henttz b.rlık ırö. im t' .. '-Elt kabı\ olur • latlhıal --~---da "' ı. • ~ ... ı en mı r. ... ..... , ... _ .... lma <5). 8 - Atm ayağına vuru'ur C3l, .. __ 
ımUYor. Bunun ıc·n bir On ve ate '"......... . --w y...-taeı. ""'1""

1 m · Bu gazete Japonya ile Birlcıik ~"'- - ._. 
dam ve bilmat le7ll metteblerde 79. Nslull l.kraz suret.le yardım ~Afi IUb1annı ~rmaııyı2 Avr..ıpada re. Amerika aruındaki münuebetle • 2 - Yavq <4>. metli, ellk! <8>. 

0 bir lrıun sırstlle cl1lfUnd kle. gelmnae yu1'dlar 1apilabil r. Hu b na. cen sene, haaad Un versııe talebele . 3 - Sefa. ete dtr.mlls es>, Ku.şun t - Hamlıt. hafiye <3ı, Afrika. 
m ve teceırübelerm Y zmııJt •'ıYO- lar bıWt, ıenıf. sıhhi ve ucuza malola_ &Qeainde Ulcbrılabllm!ştır. Btl)'ö.< ee. ın ancak, neırcttiii yedi madde • aha <4). da bir menlelı:et (31 

nım B r kere tunu te&b:t rdellm: cat eeitılde Y pı:ma ı. Alt kat remett b!rleruı nakil vaatt..ıannda b'le.çlllk nin kabul ve tatbiki Myesinde ta • 4 - De6'6elı:lr caı, A•m kUçtit(l 10 - Bir ne ren&Jı <'fl. Nn•a C2l 
"'IY ı ıvU~ ll'r o".aa o'u bir ehveni u.•onu, orta kat. tıı.til hane, tllt kat koııi.l'blör:~ htmaı Umılen ünıveralte bii b ir hale ihai edilebileceğini 
er sayı malı, buntann malmırlan tO_ yatalthane olarlık dllşümUeb lir. ;.alebelerı tarafından yapılmaktadır azmaktadır. lacaktır. Japonya tarafından idare• demek doğru değ ld ir. Bu dört 
üt g&-lllm~ll.cllr. YWtsek tahall Yal. f:atanbulda )'l(lkset tahall mena ·b'a. Blr milletin blltUn tabalta'arı ara • Bu yedi maddelik metalib l istesi edilecek bu kütle •Tf «iktıaadi ve madde, Birleıik Amerıkanın üze _ 

'l :r: mu ~en dem r ö"T ıım".it mu rınm sayısı halen ou b"'". :rlrmt b n mr.da lşb r"tl böyle t m n ed.llr Q(ln şudur: siyasi» bir mahiyeti haiz buluna • rinde pazarlık kabul etmiyeceğı 
~ n yıl ar ml'l'lrtebe devam ~~eo'kle ar&Sllldadır. Talebe bu yurdları iten - tu bucUn her lstlhasl ferdi oım.ut.an 1 - Birletik Amnika Çine her caktır. söylenen dört esaottır. 
d edJttek b·r şey det! dlr. n • 11: ~lai yapmalı, lokantalannda ke~d si ZıYade maıı b:r ltı m'~ t şır. Bo-ada türlü askeri ve ilttıeadi yardımı ke. 5 - Birletik Amerika Mançu • 1 - Çinin, Çunkın.,.'in istiklal 

ta f'be8 n aaıl Y ttştt,.cet oc it garsonl1* eıtmelı. kiltübhanf'ler nde akla eelebilecek sual. acaba bu ıoıer, secelrtir. k .. 
tı kf'ndiılidlr. Onlvera \!' ıenc, tendilen ça ı.sma'ıclırlat. Bu işler b'r cocuJclarımlJJlll t.ah.5tllne mAn! olur o"yu tanımalıdır. lerinin tam manaaile tanınması. Dl 

y ı fnaaıı an, ~em'eket, m@tlele ... QOı1t .meccani. talebeve alın tf'r11e ha. :nu? eoruaudur ... F&tııt 
11 

iyi t ştlll _ 2 - Birleıik Amerika Cinde Ja. 6 - Birletik Amerikada haciz kuz devlet paktından mütl"" e 'lıd 
ern müesaeaeler~ı tan D1A ı, her an ya ı t.azaomaoın zevklm ve aa detin! landınhr ve bu h zrnetler umuma teıs ponyayı ~rbeat b•rakmalıdır. ahına alınan Japon ve Çin malları taahhüdatın icrası ve tanınması 

una temas ha1ınde buiumrıa ıctır.lbabşede!'. . . 11 3 - Biri !!
0

k Am~·ika Çine Ja.. derhal aerheat bırakılacaktır. 2 - Uzak~rktan BHeıik Amt. 
-ra1hukl leyli m.tlfwse-0le~ « nr' h~ Meccani talebeden d ğer b r tısmı, ıal edilıree hem t:ıha.li, hem işi ayı ponya ile sulh akdetmeai tavsiye 7 J 'l B' 1 'k A 'k nd 'l k k k 
a~ n uzıı}hı~Tına·k•a. onu bir nevi senede altı "1 bulan tAtlllerde çahfJ. zamanda J(_lrütmelı: pelı:All lr.ablldlı eylemelidlr. • - aponya ı e ır cıı me • rı aya gö eri ecf! auçu ve kPı. 
un'I b T mtJhit ıçk'ıd" hapsetmekte _ malı ft böylece hayat.mı kaaanmalL ve oot verimlidir. Hayata ttnlversltentn rika arasında derhal ticari itilaflar )ay iraalatmm teslimatının c:m • 
r B vlece aerk!rd" yetfsmlş neb!ı..t • dır. Benm ıatbde gdrdüğilm tal be - V1'V8 da'renln petıceres:nden baktın 4 - Birletik Amerika Çinde aktediJmelidir. niyet altına alınması. 

ann halı ve atclnUıtU bı.: eocutıann !erden mühim biT kt3Dlı maden amele.. müne\"Vel', arbk devri ıeçmif bir tııPtlr. Japon idar~İ altında bir mütterelt Bunlara karş:lık olmak üzere 3 - Bütün Uzak ark devlrtlerı 
uh yaıtmda J'8r tutmaktadır. lit nde, asfalt ı.Ierlnde. &iraM-te çalı_ BıJ&'(lnOn mUnenerl, mensub oldut enfaet bölgeaini kabul ehnelidlr. Amerikalıların dahi 4 maddelik bir ile ber türlü ticaretin tam mina:;i • 
Bu Mlbeb!en, mfllllle etin tartlan pnW.: okuyabllm&ted1r. Oecelert lı:a. mlll~..tn büt.Un ı,teri. ırtıc:üt!eri ile io. Bu bölge fU memleketleri ihtiva et- program netrettikeri blldiriJmişt'r. le serbeatiıi. 

~---•t41\ olv olımas bftt&ı le;rll milea. zandıtı para ile, • me;ell &&fa~ in - temua ceıea ve b51lece faal b r ektedir: Mançuri, Çin, Hindiçtni, Bu program Japonyanın meebur Ni. 4 - Fili pin, Guam v,. diğer ----=:..'* ht\Yll'h bir lnlcı. ea&'ında • ıündüsl•i okuma7a devam antaıvıo ~ruıb.lmlıs olın iman~r. Taylaad, Felemenk Hindi.tanı. l'ı Niıi gazeteainin Vaıington mu. adalardaki Birleşik Ameriita ha • 
~er talebe ~'Ttlı1l aneaı edenler de OQlııtur. JeDi tipten mQuevver 1eıııtır Kendi arzularile bu bölgenin i - habiri tarafından telgrafla bildirll. kimiyetine hiçbir veçhile halel a~ 
'enı-·- 1,... Cllnmnell 1tunalaclllt talebe cemt7etlerl ule mete dotru ta adımı. talebe yurdla.. d __ ı al · ... · h . . 
~~S"~~~·~N~~~.~~~~~~~~~~~~~J~=~~~~~~~~~~h~m~~~~te~~~~~tai·~~~m~7~~~~ım:~~~~~~e~a~~~~ı:~~~~~~~·r~ t~a ıı~e~ ~t~en ~ mı~~ tlıi~~e~. 

· · emıleket buna iltillakta ıerbC8t o. S - Buna "Ameribn metalibb (Deftllll ;;~ de) 



:::::: 4/2 Sayfa 
~~~---------------- SON POS TA Birincikanun 2 

4&:d:4Wll•• 

İskenderun bele iyesinin 
bir yıllık çalışmaları 

zmirde 
10 Yatında bir kız çocuğu 

kamyon altında kalarak öldü 

hmir (HUSUL'lU - Bozyakada. tecı 

İ&k.enderun <Hususr> - Yıllık bir.in +~-ende-- b1r kaza olmuştur. Has.an oğlu (.()!ör 
ci An-. - ':- • - paril kaza konıresl &unl. Eı.vetın, idaresllldcitı yültlü kam 

ru 
""'•re toıplra.ııtısı.nı yıı.pan .t&ende. CWnh t Ra.lılı: 1sk yonla S -n belect.ıye mecliaı, e&lışm.ııla.rmı bl.. un~ partı~ e.o.derunı eydlköy .stl.k.a.metınden bımire 

••l'ln,şt.;r kam k~n81'c.1!1 t:.oplaDJlı!:;ı,ır. Kon_ gellr.ken ~ı üzerinde oynıyan 10 ya_ 
Meclis grede \a.. partı mı..fco.t ş, ıı:aza şında Nrs:be &dınd'aıkl kızm. ansızın 

ad kıı •. bu t.Ql>lantısında 940 senesine 
1 
ka.yma~anıı. da.re reiskıri hazır bu kamyon ön.ünden gec-,,mnk istemrs 

ı>ılan t 1 heaı.\)ı il. ~~ı bÜı ~~s nae ya_ J ıun.muşl.ardır. - telrerltlkler altına dti.<;:m.estlt ezııer: 
ve da~ m.Unakale.erı . tasdik etmdş Kongre re sl ğ•ne P~rt.ı. mültıtt'ş ~erlıal öliimilne ~b<'l>ıvet ve."'O'l ~tAr. 
tir y enc~en ~cç mın. yenUem:ş_ Faıhre t.n T.r.dcğlu s~~ıld.kten sonra Şofor tut.ulmtL~, a.dlly~ ti.hk.lı:.ata el 
H~nı enı enc~en azalıkl.sr.na bayan köy, ııWi.ye w kaza ocaklarından geL loonmuştur. Hadise yerinde yapılan 
seç•~et Cıvc1ekoğkı ile Nurı Genç nı.ş o.an dilekler oku.nmUŞ ve birçok keş!.e ~ şah!dleırln '\.nlattularına &'Ö 

A-~<' ?!erdir. . de~ler söz al.ar* lzah ve istizah _lre ·ka.2tl, Ne.s.ib!' adındakı yavruca.ğın 
nı k~~IS bundan başka., c:r..çi ~!lan"'. 1:;ı.rda oolıunmuşlardır. lüzumsuz biT hpYecandan Ve kamyo_ 
gerek ·lllna kanununa gore seçilmesı K0047e çok ha1arc?.L1l olmuş ve gıeç nun önünden geçere&: karşı t.ara.ta gıt 
eder en kaza kom1tf'6cnı de . int.,hab vüle kadar devam etm•ştir, Tesbit mellı: lstemes;'nden olmu.%ur. · -

ö:Z.' lorıl.ant~a son verm:şttr. edilen dileklerin çoğu mekteb, to _ ' ----
d endı~!.me gore Lôkeud.enın bele_ tıuın!uk, yiyecek bugday ve yeml.k ar ıuaçka kazas 1 b' ln~~ıı bu, s~n€ övm!ye d•ğer çalışma_ pa, yula.f iht«:r.a.cı iizer:.Od; toplanıyor: H. m~ a tr 
ııınd: b:ı ~uunuştur. Ya.pılan ışl.er a:ra. I du. K.ongre, dılk:Oclerin kaz.aya a.td o _ tahsildar öldürüll Ü 
Yoi ; ellı 00$ bin metre ka.re ~dar lanla.rının al~.ı daircle:·e ve g:.or ye ka. 
y e cadde as.fa tlenmıış ve n•ıı aca lanJ.arınm da vllı\yet kongresine bil Trahron CRoousl> - Maokada bir 

1 
apılftn lstacyon caddes~nın kaldırım.. d.ırilmesl.ne ka.Tar ;erdik.ten ve yenİ clıınyet o'.muş. birinci da re tahsSlıdarı 

b:rını Y&pımış, şehir t ~an!ığını yent cta.rt: h<yetı stç mini de yaptıktan Melı;ne<f GU.na.y Zcmc~ka mahallesin_ 
a~~~n tan:m. ederek yo:ı.ara yeniden sonra dağılmıştır. de Adem AltınıtA$ tarıı.fında.? . pa~~sına 

1 
cı.sr dık.i.m şUr. İdare heyeti reisliğine e.'>kl rei:i do'.t_ tam:'l~D ta.bllJlca ile öldlirillmu.ş•ür. 

çes OO b n l•radan . ıbau.t belediye but_ tor TalM c;velckof'kı ve Ha'k.evl relı:.. Kaı1ıil:i.n evınde ya;p.ılan ar~tırms,da 
' ırıdt>n bı>ş ay lç.nde 45 b!n Ura t~h. J.ğı:ne de Ant:ı'·ya ilkokul başöğret 102 liTa ıle 3 ku:ruşlWı: 201 aacd dam. 

~·~~~ Yapılıını.stIT. Geçen aylar. şehir ~ler'nden Nurl Aydın ~<''lm'ştir. - ga pu1u ve ma.ktU!e ll•d bir taba.nen. 
dıı ının ekM!'yetJ.e yaylalarda bulun_ Bu suret.le Nuri Aydmm tsk"nde _ ~UŞt'Ur. Ayrıca MPhmed .Gü:ıayın 
0
,/u zn~ana rastıa.:ııtı halde yapı~an run ilkctml başöğ'retmdlll'klerinden bl_ katledildiğı mahalde :er.mı mUh.ür bu_ 

'l\''ll t.ahs11At OOik i.Vldlr ve önümüzdeki r ne ve t'1kenderunda.kl başöğı'etmenle_ lumnus . "~. makbu~n. la vesıı..TP Maç_ 
l'Ga. hıı n ~t'n daha ziyade arta_ :rl!nd'.en birinin do" Anta'{yııya naklo!.ıı. ka malı~~ tesl m edllmlştır. 

ra~ı anla.~ıırnarı:tadır. nac.aJkllm anla•ıırna1ctarlır. Katil Adem Al_'truia~ tevkif ed~'!e~ek 
------ adliyeye tevdi edılmştırr. 

lokantalara da tat- •Son .. asta» IWI lı'.Irika&ı: 159 

11~~~"~.,~.0~!!~!!~0~~~ i<OCA .. ~'?USU __ , f: 
ran iimine reh•İmizdeki putacı ·---~ ~ -
ve börekç.-jler ellerindeki un mikta- K y f b d k :;1;~~'& ~:;:.:;;~1::ı.:·::ı:= cca usu un oyun uru ları 
teviyah tetkik edilmektedir. Pas • F.ak.a.t ha.."'lllllıda.u ellı olcka eks k 

1 
<lu!.ni cıhetle daha. Yusuiun Uz r1ne 

tacı ar patatesten, fındık vesaire • oldUgu halde, Hillıerle, m..tnıvel"' Je e d b " ~1Kıtr çıkmaz sa.ıuna.yı t~Lı 
en ve adem unundan pasta ve çö. ustı.uııdıe.ku:ıın sırLmı yer~ vurl.ıl'du. Yusuf; ısa.ımayı yiyınce aya~ı dik. 

rek yaplıp yapam1yacaklarım sor • Yw;u.f; , kema.n~e bukllyo!'dU. Her ti ve tetlık.t,e bekler bu vazıyet aldı. 
muşl~rdır. Çörek, pasta vesaire gL ııa.de mıı:<.sadı. bır oywı ~~tı. Hergeleci sarmayı taltt.ı.k.tan soı1ra· 
bi maddelerin kaldmlmuı t Nıt,ek;m, bır!U\Ç oak .. a beı.;.ka.klen eı.nı kiuıdeye attı. • 
. . d .. .. un ev- sonra; oirdenbıre z.:ııl.le1eG" nden fırh n zlatın a gorulen bazı yolsuzlukla _yan yay aJıbı bOşaiuı ve har~k"te a~ı- . emek; Ylız Yirmı o.<."'!lut Ytısu.fu; .. .. k • ' ' •" - künde ile aşırıp yenece&.tı. 

r.n onune geçme maksadile ol _ <li. Rergelec,y! kapana a:nıı"'ı . Has • y uf AJak. d ı "" UıS • se.>sız sedasız duruyordu. 
muştu. • a ar ar yeniden hususi mmı boğa, boğa yenmek lst yordu. Heıgekcı kundey1 doldurup yavaş, ya. 
bir müsaade verirlerse gene bir a _ Al8'tuııı.a kapan OYU!lUnd:ı DWve - va;., satmadan sıyrı!ara..t Ol'Ull!.l t.am 
çı1' kaJ>l kalacağını düşünmüşler ve m~e.ı. ha~ını booJJll.ı;lıK va.rdı. maıı:ısile ta.tıbik edecrğı ~ıreda · Yusuf 
bu teklifi muvafakatle karş·lama _ ~ti.; kapan oyuııu.ıu alan her ters döndü. Bu sefeı de, n •rg;lecı al_ 
m1şlardir. Ancak bu t klif y k•J _ ~gı bır p~ıvan al tma uzatıp al_ ta. Yu.suf üste çıkn11.}tı. 

. . . e e a e aıgı hasmını gu tJa.k!ı.ya.rak çev.nne·.. D ·n · 
te bılcilrılec::ektır. Oradan müsbet zaruretinde idi. 

0 uş manevra.arı, .sarmadan sar 

1 
maya b.l'ıkaç kfre te=<er•ür ettı. -

...... ..._ " a ; en nllıayet, Ho>rge.ecıo n ma bir cevah ge İrse böyle bir mü.aa - Yusuf,· esasen hasmını f'""'~·~1• ma""_ Fak t 
de verilecektir. lfib etmek ıÇin \uı ~k!\.panı oyununu nevı·aısı galib gelere4t l.fkrar Yıı•ul 

Diğer taraftan Ticaret Vekaleti almıştı. sarma ile hasmının altında mıhlanw 
un tevziati hakkında alukadarlara Yusuf, boğuyoıvl:.ı. ve h:ılı:lı idi. kalmıştı. 
yeni bir teıbliğ göndcrmi~tir. Bu teb QünkU; hasmının swtını çev nne~ ıçın Hı>rgeleci: ilok oYurıu olıın kündc·ye 
)'" .. ) k ) d '} C>.Ylln yapıyordu. el U?..a.ttı, 
ı~e gore. 0 anla arc1 11 ~n verı ~ Fransız ve ecnobi scylrc'ler g~ne Koca Yusuf; hasmına künde oyu • 
mtyccektır. Buralara vcrılecek un- ba"""~ftğa ... n~ıadılar. Gene her ılı::afa_ 

1 
,;u.ou.... UG9' nwıu verıınek ısıem.yoı·du. Oiiıı«ü: 

ar yalnız çorba, ktı.artma gibi şey- da.n bir ses çıkıyordu. Herıseleclnın kündeleıi telı1ikelı ıdı. vu 
!erde kullamlac'lk kadar mahdud zavalb Yusu!; b!!sôU~Un flı!~rcllerin cudu haf.t olduğu ha.de; en a"ır has_ 
mikta.rd'a olacaktu. Ticaret VekSle- gözünden di.ijm.Uştil. Herke!> onu gad_ mını bile manıve:a S'.ı ye:.in·iı! .ışır bi_ 
ti bu hususla verilen kararın kat'i dar vahşi bir adam telfı.\tkl etmeğe lirdi. 
olduğunu bildirerek beyhude müra. başlamı.stı._ bonra, künde oyununa mukabil, to. 
caat edihnemesinı İstemektedir. ~er~~ıecı ...... hasmını1: el.nden kurtuL, PUk elleme oyunupu Herge ecıYe !.at. 

m ...... ı.çın , ..... , tarata ıuvranıyo-du. Bo~ bl.k etmek b;raz güçce olurdu. Bu se _ 
yunduruklan yiye. yqe gözleri kan beble; Yusufun iı,ı.ne künde oyununu 
('.anağm.a dönmf.lştü. Hrın it lı ç de ge.mezdı. 

Seyireilerin bağırtlS'.nt durdurmak Bir aralık cihan pclıl vanı Kara 
(Bafl tara.f1 3/1 de) için Mösyö Plyer teiı:rar onaya ('.ı,tı Ahmed, Fil:beli Kara Ahmed~ gU'erelt 
TETKİKLER 

Niti Nişi gazetesi bu dört mad- v~ şunları söyledi: şunlerı sö.vledl: 
Bigada gaz ihtiyacı denin Japonyayı. çember içine al :- H&lı:~ h~~ti, mısı.~anızı taırsiye - Usta; Hergelec~vı ırör!lvor mu 

Biga (Hu.-usi) - Burada gaz.. mağı istihdaf ettifiini ve Japonya~ edıyor ... Türk güreş! boy.ledır d y~ .. sun?. Neler yaıpıyor, neler 1cad ed1 

b b 
. k v • Bu şekle ta.haa:nmW edeınıyenler s ... u yor değ'! '? 

(""Edirne Ha~kevinin yürüviiş müsabakası 
·sızlıok.tan aıkıntı çeJd!ıncktedir. Gaz nın u çem eri ırmaga azmetmış tcrlcedf'bllil"ler. : mı 

b 1 d 
v kt d - Dotru söylüyorsun Ahmc-d bet 

muz""vakası rekenlerin ba.,ında ev- u un ugunu yazma 8 ır. Hergeleci turtıkdıpanıudan hi('bir ......, -. T t V · d J A · ' Hepten bu herif p:.-hl.van bel Olirme 
}erinde el~trik tesisatı olmıyanlar ı~te a~ıngton a apon, merı - pehtvanın kalkamıyacarıı blt toarzda din mi k:urıt ka.pa.ııından nasıl kurt.uı: 
ve bHha$Sa köylüler gelmektedfr. kan müzakereleri devam edip gi - -al:kaıbilırd1. Ve kendısnin ıcatl ettiği du bel. 
Şehirde nıevcucl h.aşeral ök.. :.ı.nne derken J aponyada hüküm süren ha bir oYUDU da vardı. Yusuf ;kündeyi yıyeceğl sırada tek. 

f ·ı· v dan intiba. Fııka.t: Koca Yu..<rur Hergclrclnln o_ . ilacı olan stok « ı.tJtı> de ltahna.m : ıı, a *** yununu bildiği ıç·n ona, tatbik etnıek rar ışı zora koşarak ters dönUp hnsmı.. 
n:lar da yüksek fiattan ahnaraka için fırsat veıın!yordu. nın üstüne doğruldu ve çıktı. . ı. o Saımsıdan. sarma.va dönme manev 

P
etrol yerı.ne yakllllnlştır. ,., Nihayet: bir aralı..c . Herg~lecl oyu_ • 

Hl
• KAY E rası ba.ş!amıştı. 

Belediyemiz., bugünlerde bıraz gaz nunu ta.tblk etım.~ fırsatına n..'lil ol_ 
temin etmi-.e de, vesika ıle verildL du. İki ellerlle kendi p;ı;:nları°" :1·apı_ B r('ok tehl'ik<>lt dl\ni1şlerden sonra; 

r- (Baş tarafı t/l del 5arnk toplandı. Yüz yirmi ok'<alık ko_ Yusı.ıf gene e.ltta kaldı. 
ği takdirde bile, ev ba~Jna ancak 'J..'"'11.ryt ıztıra.blarımıza güldünüz El ~ gövdeli Yusu!u yetmış b"ş okkalık Zsıten; böyle manevralı ve manlve. 

lA.lı oyun'.arda Hergeıec!nin hasımları.. 
nı aldatmamasına !.mkii.n yoktu. Bu 
iş., Yusuf dahi bilJrdi. Lüln; hasmı. 
nın bir . an künde.sinden kurtulma• 
için bu surotle hareket etmekten bat. 
ka da çare Yoktu. , 

2SO gram İsa.bet edeceği tahmin şimdl onlar hakkında ne düşüntiyor_ .,.fö-deı.<>;nın tnerınden 'lş1rd1. İşin tu_ 
ed.i1mekted'ir. Bu yüz.den bıılmumu sunuz? Oraya bakın 1 Orava bakın! hafı. öyle b'r Mırış oı~ııı ki: hu sefer, 

- Hadan birdenbire yüksehnit. otel Yabancı lronuşuı-:Cen den•z.l ıtö.~te_ Yusuf alta düştü. Hergeleci üste çık.. 

(

be.QEd.il-ne CHu&w;l) - Edirne böl eai · . ler saat on birıclen aonm bahn.umu ~iyordu. ~~ ~t~m~:ı. meca:sız tı. 
• :en terbiyesi m!Jk:elleJ'leıi 1 d Göndemiğım rl!Sfm çok beye_ lan .,, b .. ı ~ K" 1 .. 1 bır frzyad &0nup gıtti. Ölen ınM.mn HeTgeleo1nin bu .ıı;tıılı.kh manevras1 

~
kia!.kev:ı s.ı>or Jromltruıl taratU:rasm a. oanlı geçen OU yürüyt.Lşe iŞti_ ra . aga a'i"~I tr. . oy u er, gaz son kudretli mücadelesi tıirkaQ saniye seyirciler üzerinde h.nddPn fa1la se_ 

tib ' ...,. .S m s.a~sı tel' teııblye& kA.n U b 1 · · d ' b · kl .. 

H~rgeleci muhaltkak surette künde 
yt aLın~k ıstiy'Qrdu. Te'ı{rar oyıı-ı. harr. 
ketlne b' ,Jac'h . 

kıloll'ı.6treJik yü'"'"•ü ıı ha dan ıo raık edec ~ençlerim!zl beden lhtı~cını çıra ı1e tcanıo etmek.le ve~ lç~n dalgadıda.n çalkaladı ve soDTa. vinç uyandırdı. Alkı' fuı•üne a11nşla_ 
~ ~ldijfuıi blldl.rmi ·t1ın. -

1 

er. ı e b!r arada gö.s_ u surete ipti aı it ııe e rucu onun e:ı'ken mezarına. indiği no.kta, 1ıtar. Görülüyor ki, herkes Hergeleci 
''-~~~ - - - ~·~r..:... _ .- _ edilmiş buluınulım.akta.dır. etraflnd.aki sularda.o far'ks.ı.z bir hele ile beraberdi. 

... --~'W'Y4+~~--- ~ _...... ....-... ......._ -. ........._ .- -- ......._ ........._ ........._-. ..-.. ....-.. ............... !'t.ld: (A..ı.nn •-\ ec1 ~1, ta bir ~ı..•i 1.. ~ ..... .....- •• • r-.> ~0..,n.-. .. swrw.vwr....-~~.,.4W-Wl'g~ a.,-~ı )'a rq,j.J Hergel , y.Aa. us PWll vau o · " ...,, ..... · ...... (1-Uiuuıı var) 



Bik&Ye 

Yazan: Charles Dickens Çevi~eıı: İrfan Konur 

l~·n ona ne kadar minnettamn. O edeb ve edcA.nı~ t.a.mıımladJ. Ha.p!:lıa_ 
mea'uddur ve şimdi ı:~n.ııetted,r. Bura_ nen.n hemen butUn sa inleri cenaze_ 
da iLD.llesız ne y:ıpa.caktı? n.n kaldlruhş-.nı goım"k ıcln to;.>l:uı_ 

Kocası fırlıyuak: ın13lardı. KArısı olen koca gortlrıünce 
- Sen ölm.yeceı!Llin Mari. ~n öl_ her Bti taraftan ger.y eçekildiler. O 

m~eceb:n, dedi. Sıkılmış yun~ruk!Jı. acele aceJe ıler.ye doğru yUrUdU. Hüc. 
rıle ba4ııı.a ~raark acele acele nşuğı ren.n kapısına yakın demir parmak _ 
yu:kA:ı g d p gelm ğc bi.Şladı. Sonrn lıkh kt r; ik b:r sahada ~lnız ~mn 
tcluar ) anına otura.r:ıtı: ona kollarıııı durdu. Ins Ytlkl b ıncell.lcle kal balılt 
desek yaptı ve daha tükQnet!! bir oradan çe>: ınılştı. Kab.' utbut adıı.m_ 
b<ılde ilave etti: ların omıulaıı üzeı nde yava(i yaı•<ış 

- Kalk 'kızcattızım. rloa ederim, rica ta ınısordu. Yalnız !:a.dınların ku!alc_ 
edenm kalk. Tmar lıa;-at.a kavuş:ı _ >:ıra kadar gel"n Iı a11!:-ı'!'ı ve ta zyırı_ 
ca;ksın. la:-ın ta.• d~e ilz'"l' ndekl b~ a_ 

Ölmekte olan kadın: ~'\ık sesler, ıle hl al edilen l> r o um 
- B r daha hiç bir zaman Corç, b "r süküLu kalaba.lığı istlla etmiştı. Taşı. 

dab:'\ h·ç b'r zaman, dedi Bıraıc beııl y.anlar mat.emL kocaııın bulunduğu 
.zavallı !)Ocuthımu.n yanına yatırsınlar nokte.y.a vardılar ve dutdular. o elinı 

tM.iy:ı.r adam: rü:Te dolru ,otfuı:ir, sabah gün~'n bunun ölen iç' .. ız'rrabdo.n r.ıes'ud b "r Rrtıı.'r Fakat vMet b>tna -ki eğer bir t.sıbutun ilııer'np koyö·ı ,.e üstlindcld 
Bu ~ ~~ı nerede ve,-a .-ıt:Jle ransf.reok ~nldayan sulan ku:"l.ulıus ve geri ka'anm masrafı tıa_ ~tin bu koricunç yerden çrkar ve zen_ örtüyfi mlhan1kt li..r şekilde düzelte_ 

nasıl tqpladıtmım ehemmiyeti Y'O'<c. ıaQeımdt ie1n oou kollarında kaldı ılı:mı:ından merluımetAtA.rane b'r mua w R n oJursan b!7A sakin blr t.t\şra kilisi'_ rck onlar. iJe"ive doğru hareket et _ 
dedi. ~er bana ul~t.ıtl gibi anlata. rara ve rQn11n o eTken 6aatinde n h: venet teşkil ettlti ha.laında aoAı* _ sn·!' avılusuna. U7!!.k. uzak bcr yeu tirdi. t'enaze geçerken hı>pish.ane deh. 
Mit olsam oriıa.!ından başlama'ıl-Jğun rin .nettik.; mt"~ilıl yet ve bazlardan 1 kaalı.!ı.kla konuşanları:ı 0 mı: tem n ız.. ı buradan çok uzü:la.ra, aükıln içinde l.lzlerinde zindancılar ı,.apı:aıannı çı _ 
ve ne ıceoye cellnce de b.a.şlangıç ıçn ıst.1.tatt. yo.unrıa ıe.~lt hazırlıtlarıle tıI'Wna da.ir p$ az .şey bilcillt'erinl ed clemb leceğım'z o1r yere kaldıra _ kardılar ve bir an sonra ağır kapı ar_ 
~ar gcrı dömnrkllC:iın lizımdır. Be_ cocuAım d~n~lnr ni Ontinde gôr _ söylerim. Btıt.Un diğer gözler s ğuk cak ın Sev{Jili Creç, bana bunu ya_ kaısm<l-an Jca;ıe.ındı. Adam, ır.anasız br 
mm ç n şu ta.darmı söyleınek ktlf d1r d~ ~·lerle a.!Aık.a.:lnr etmetc gayret b r arlıkasx: :lkla ~~k..a tarafa döodüğtı pacağını vn deıt. nv.a.rla b.laba.hğa baktı ve yere yu_ 
"l bu hlktıyen.n bazı kı.mnları gllzle_ ederdi. Falcn.t. çabuca~ yere 1nd rır ve za.ı:ııan ~lz tkr muhabbc• ve b11nnet Adam hl' rasln on~m önilne a•ıJıp var:andı. 
rım n önünde ceTeyan e'm~•ır. D ğer ytbl11DU şal le sak'ıynra't kend s.nı kör ba~"1. biltf n ~ l"fot' c· b d"n ııu.ı. _ d':z çö..~ert!'k: Htımma.61 ~fiti ve ŞUuru ıı.vdet et_ 
kwmlannın da vaki o1datunu bJ 10. eden göz yaı;lannı salıve•lrd. z ra h ç la.ştrlc!an ~man b'r tek vRrhjhn sem. n-t'"'.I ''O~m . vfı.dPd'yonım. dPdl. tlti mman kendis'ni zenglnllite \e hür 
rum ve onları pek iyi ha.tırlıyab lrceit b r al~a ve e!\'lence l!a.clesı pcutun pnt ve muhsbbetlr.~ maEklyet ~uuru Bıına b:ışka b'r Jre:lm:! daha söy'e Tı.}'e'e namz~ b-uldtı. Onu zindanda 
b rJraç Stlşl de hAlA. yaşamaktadır. ince. ve hasta yüzUnU ne~'elrnd.irmer.. mw. e" der n b"r e1em lçlıde b.1e b'r l\~~.. h • kere ba•'< .. Y11lnı7. b r kere... ölmt'l}'e terkedece'k o1an ve esasen 

s . Goorı;e ıcırs sı yatmmda d!. Onun h~ıra!an t>rk'\ç taneciktl, ll!lt'ne.dgfıh. gi.lvcnme. t>'İ'" k.alb hum Konu:smasını it~. z·ra boynunu sa. ikcrıdl va.rlıA-ından daha az.z pmçele_ 
Bo·ou h H ıı:h Sb"~t<le ve yolun svnl t heps; b:r c:nstend ve lı~ de Tudur ki onu h'ç l>r g•r/t'• s ~ı., 9 'q rJı.tı ko1 katılaşım ve a!Prlaşın~{: Ö. r n! Yoklllittan ve t.ıbbın tedavi ıdeml_ 
yııt·s.,ında h 0 r'kesn b d ği ~hJe borç ebeveyn n·n :!a.<irtl sefaleı.tle a !'ıka _ rnaz ve h'ç bir km"\eot temin edemC'Z nfmc!~ aırtı'k knY'bolan şetfld 0n d~rin yrc " o.r ka b h.as'alığından olmege 
lulra mah5us hap shaneler!mızin rn d&rch. Saatll"Tce .anne'Sinl:ı dizinde otu. Çocuk eb!"V.t"Vn·n:n ayn.'tl!ı.n cn•Jhı<l~. 1 l> .. nefes çıktı. D·.ıdıı.ıtlar kıpırdadı vP 1 tcı<.u:~ olan ba.b.uiı ku.ş tli.vU ya.ta. 
t::tıcut:U Ms:rshıa'sea bu':ınur. Her ne TW' ve çocukÇtı bir ıempati ııe onun kür~ el'm b'"'i>'r' ıe•-ct~ s<>b1r'11 yıl crhrede b• t~beuıU.ın oyııadı. J .i'.t.n du l{ında ölü bulunmUŞtu. O. oğlunu b:r 
tad.ı.r oon zanuınlarda t>Ski m zbele ıöz er.eden boşanan yaşlara baka"" ıııu • w ~!ti1< y(!zü on''l·~ d~ılTil kal. dat.lar reı lts ?Jd!. tebe.o;;sUm ıse 'kııtı d'loocl olarak bıra.ıunıı.ğa raı.ı bfr kalb 
ha ne nazaran oc>k farklı b r yer ol. sonra yavn«:a kuytu b r köşeye ç"kil:~ t: \. o!aralc n'oe su e:- tM-raberc,. otur. ve. ~'\TI b ~ mil b n7. ne n tı lı.b etti. sah b olmuş, fakat sılıhat ve kuvve. 
mu.ş.sa da ıs'ah cdllnı ş vazly~I dah. r<S uyuyuncısa kadar hıc ınrdı. DJ'l- m~u. Vt> bt>r ne kadnr orııın 1rıs<ı D!in:ıım-'a yııp:ıvnlnız ke.'!m.ıştı. tıi!e de mağnır olarak çok i e kıı~ 
ar.ca.lı: m~:fe b ra.z .h ar ve basiretkAr.a yan n h.nşin :real:t?lrrl _ a.ç ık ve su. sUr'n varlıtn neş'el'!·z ın hn.v.ıt o'mu.' O gece, re! 1 odasınr:ı sükO.n ve uz_ lıncıya kadar dilnyevi 1.şlerin. ıhmal 
b raz tesellı v~.rmdt.ten bıışlta bir ~eye suzt\E sotl'llk ve yo!ı:sulluk g bi en ve ş m.di oocm bu dllnfadn h'e tam. l l~ ıcınd... b'("ftre ıı.dam kar ""tnın ölO eLm!şti ve şim<U öteki dünyada ih ~ 
yaırarnaz. oan~er,n Newga ede hava klltU hı ıru..c;"ye'ler1n!c b rçoe1le _ c!ah:ı ı ~ ~ ı ~ fi){""' V" ;.;•·~.,.,., .... ,.. r 1r ım·"s" vllcııdtmun yanına diz eöktO ve A11.ahı mallkO.rlığı.run e..rka..sı.n.da bll'aktırd1~1 
almak ve ça!ışm.ak lc!ıı ne kadar av!u_ I ak ının i k erd'~' ~nlerde-be'i eve cı" onlar onun ana ve b:ıbASl ld~ ve mti!~lş bir yemine şehadeta çağırdı ki servet.41 dtio,ıli11cesUe cllşleı·ini iıcırda • 
Jnrı va.:rsa mU!lis 'borı;hılıınn da Mars. \C k d sn.. ge~l. Kend!snde bir orun kııvhoel JI"! ruhıanr.ın en dern ° saatten lt'baren kend s1n! onun ve tablllrdl. Bilt.Un bunları ve daha faz.. 
ba'sea hap!ah.aneslnde o kadar avlu .. I cocı* se il m vcud olmakla he-raber l·/i..r;eos'nr L'tlly<ırdu. çocuğıunwı ö'.llmlerinin tnt·kamını at !asını öğrendi. Uğurund11 yaşadığı ıa~ 
ları vardır. çocU'kluğun neş·~ ka'b' şen kah.ka. j ,,_,.,.,Pnln drli'~n vt''ilftne bııkt.nlar ~ rruıta va.tredly0rdu. O andn 1 bayatı_ yeyi, dtl$na.nı.nın, k.end.i.s!nı hap:sha_ 

Ya benm g4ırabetımden vna orala.rı h.a.sı Ye kıvı'.cı."ll ı göz!e.-1 eks kt.. ııı-n{ln ondıı't' fel!'tl't V'! ı~•ırab ~h. nın sonuna kadar biltiln enerJilerı bu neye &ttıran ve kızı.le torunu merha_ 
iten.Us l:e &!o.kadar hatıralardan ayırd Baba ve &nA bu hale v~ birb'rlerl n"'?'ni de hemrn k~rne.sı ıozrm ~· br tek gaveyl ls!lhd.8! edecek. inti _ met 1':in ayaıklarına k.apandıtı zama.ıı 
edeııncy;şımden olacıııit, Londra.nın bu .,00 haline ietirmete cesaret edı:m:e, cı l:"nl troıa~'l f!n1<>f•ın""·' ıırdi. Hnpls. kamı !.lli'<'lkH ve müthiş, nefret! ölmrz. onları kapı dışan eden e.d.a.m.ı.n, nıı.. 
tısmın .. hnınmill edemem Cadde dit. er ıztır!lblı <i~llnce e:-le bat.ıyo( ha.."lf' aıitadA"lan kocwnın elem ve e~c-df olacak ve avını. dilnyanın nere_ sının be.'bası olduğunu hatırladı. Ah, 
ı n ş, d t.iinlar bü,:; W..Ur. Geçen te_ Inrdı. H r hangi clnsten b'r ça:.ı~- se!e.lıf$in ar.:.ırına.ll:t.ıı.n çek ner<>k. o:ııı sınde olursa. olsun. behemehal yaka _ aya'kla.nıp lntkam proje&'l üzeri.nele he_ 
kerlokll v u. t n tıanrtw ebedl bır ın. n·'l '~ ının.hıtun ~tlanab'I cek o- ev't-e ce l.kl a~aşı ae i gal etmekte f lıy~k.tı. men faaliyete geçm9kten kendisini o. 
un selinin aya.k seslerı... Velhasıl lan sıJlha.tJ! ve gilrbüz adam k&a - o'd~ kUçl.i:k <>ilada ya'n~ bıraktılar., En derln 11mlds'z!1k ve h<>men he. la.Itayan :r.O.fa ne ık.adar lfı.net ediyordu! 
mürur ve uburun b11tün gür'flltille:- sa_ bs'ık b r hw'e.hqn.,nın k pa ı duvar: Kadmcağız bu odayı kocaslle puy. ~en ga.yrı beşeri" ihtiras ~lr gece zar_ . Kayıblannın ve sefalet:nin sahne _ 
bah-;an gece yarısına k dar aksrder Jarı ~ &avri ı;ııhılıl havası içind't" La.ştı T!trk zt b r.. k t avn! za ~ onun yfuıU .de ve gövd~l.nde öy .suıden uza:ldnştı ~ deniz kenarında 
dUTU'"; fa." .at ~tr~tt.ak so ak ar ber _ hl"C!ro up ır d )"Ordu. tıw• VP nazil:. kn... mar.:.S.e ı:n!c:lsı~"" :: :~a;lca ya;a.ş ya~ ı i~ ın.1.;thiş. ve. öldUrtloU btr h.arabt tev_ sa~ln b.ir ikamelg~h:ı. ~klef:tl. Z hfil 
b d ve dardt Scfale• ve s"fa.ha k dm b~ V-!' 11 cnt hl'~'ı'·lann ka "'- tı 1 bu' ,_ ... 1 dı d e:.nıtştı kı o. ysnlıumdan geçer _ sUktlnuntm ve saadettn:n ~ıme gel. 

• - - - vaş , ... ya. zeva ma .. ,ı Wü.ş 8 · ken berlbıı"tl••· 1d ,.. '- k k esi ''--'di1~ d,.....11 ,,,· 1 ... , ... d labalıık ~akıarda uf ın te ya.tar: ar_ n ıdt tesirleri al•ındA çök!i•·ordu. Oo - Bir ~ kocasmı:ı kolla:-mdtı ~· "'' yo. a.ş ... n ... or are çe. m ...,... re '"& - Ma on ar '"' ... e 
zu ve bedb:ıhtlt.< s a ha~n~de C'ul!u:ı ne ka'.b ;se kırıı.yo"tiu. baygınlıık s.ec rmştı KOCa!!ı ha,·a ile k ld ler. ~Ö7lerl kan canıı.ğı gibi ve a~ ebed:ycn kaybo~u.şlardl _ fak.at. me _ 
sı.luştırl..ililt;;ıtır B r .ııuım . . , . · , ltı•. v!!rli ölll beyaır..ı.u~md.ı VE' gövd,,sı calslz enerjilennı tamamlamak ye 

ha . ve mryu .. - Kış ?e onunla b ,.al>- ~ uk ve n.yı:.tmaıt iQın onu acı.k pcncenye .A. y~anınış g!bl çöküktü Z'hn ıztıra aziz gayesi üzerinde dü.silnmek 'çin 
1e vuı, hiç olma:z.s;ı her.im nl\za _ vJığmu" h!!tt.alan &'" d'. z v.qllı kı:rca şımış, o uıcnan yUzüne dUşe::ı nr ışı~ı bın!ll ~ dd . · 

1 
-

1 
' rımd.a sa.hın-eyi tamaınl • ve ona mu.. ~ız k Cll6'3lın h!\i>eedlldl!tı noktaya ya_ çolıresind *1 değşikliğt eös erm'ş ve , etı içinde alt duda~ını he. Ve işte onıd~, b1r ha.b1s ruh, ilk ve 

&evvttı ve has.ta b..r h!ı..I Terır «ibd r. kın f 
1 

bi . 
1 

trn .,11 V her bj.çare bır oocın ita.dar ~lığı ne oı:ıu mtn hemen tamamlle mrmış ve yara.~ en koııkunc ınttırammın fır.satını kar~ 
el ı k ld r eve nııır,.. · ~ cl:m aT.an kan ocnesine 5lzmış gömle şısma. çıkardı 

Y.r.oı sene evv •
1 

"e 0 .a ır m, n.. !radar arta.n Pfa1 et 1erı dolsy:ıs"lc sendere~. ğ n v ln:vnun<Uı.k' mondil'n ·lekele - Yaz v.a3Dt.ı.ydi Meltll d!lsilnrelerlle 
ergiln, salxıhın ge ec t g bl mu - ~di d»h:ı meos'uddu; z ra ona dsha Kes.ık k m ~·'. Ne göz yam np, ele b r ştkl\yet muhat. olarJl.k 

0

akşamm men saatle 
hal:ık.ak o1.a.rıW ~ P ında z:ırurt ~15ikl!kler vuiubulmuşs:ı d1\ 1 - Beni bırak Corç, dedi. sada.sı çl'kardı Faka• huzursuz b:ıitışı rinde ltimset;iz evinden çıkar kayalıı.; 
ar::::ı endam eden b r ana ~e ~ co.cu_ :%kın bulunu;vol'du. t:kı av. kendisı ve Kooa.sı ded ~ini ya.ptı Ye kendlal de ve avluda bir. a.,~ı bir nıkar• dola.$ altında dar bir pat!ks boyu~ca dola 
ğun adı:m~rile yıpranmış 1• E. ser ya, kU~ a~eı. ber za...'llanlı: gib' ha_, ya.nıoo o!ura:a.! yıl.lzünti ellerile kopa. ma~m~~1 düıt.enmz Jsticaİ içinde "an - .. arak good!ği :rerler içinde kendi ha~ 
ızursuz b.r Sl'faln ve endişeli dil • p'mar.~ kııpl6lll. ıl a ba!ttı.I d · lA ı d · " - - ' • 

cererle do u bir ıecedl.'ll sonr vak. Btr gQn ılt defa ~:;k ı;:ımedl ~· ı ~;: ~~~ ~~lı::~ ~ blı ;:k'ta olan htmı.ruyı açı~a vuruyor_ fal ~lr en ~ ok~:1 ya~t ~~I ~ 
md~ tam

1 
bblr saat ,.':"en o-ada pey_ ~ö~ gl)u!ı ıeldi Ye yalnu geldi. . Qocuk şey Oorç, dedı. Paıkat Allah böyle !s_ Ka:-vmıtn cesedl gecıkml'k~iııl.n hnplcı ~ b;~ı 0ae:~e'~t~ v.;1 J'(1.. 

o ur ar; unun ı.u.er.ne genç anne ;m .......,. tiyor Benlm haıtır.ım ın ~ h ti! ...... _.... -ıu"rt"- 11 · sal uysal donerek ı;ocutu e6k.l köp zavallı adamm . · ıç 8 ıtmm '""'''""f'n guı.u ...... f' Ydi. Bn işe fev_ ztınü t>lleri araı;ma ıtöm.erek 86Atler_ 
- IDMemi laaltbı:ıda, etmen lArn Ohl ~um.m a.!dıtı kalAde bir süJtQnetle ~Ua ett.4 ve oe, buan ıeoe tam••Ue iDıiDclre " 

ırıncilfiiıun2 

baŞı ttzerlnddd. ~tıt tayalann uısw ı 
e-O.gc.~rı ve yaJılw.dati her şey u.ıw 
lbu' ka.ran.l~ aa.rılınc11a ltade.r orada 
kalırdı 

Sakın bir akşam. lşt.-e burada, eı*1 
vu7J.yetınde oturmuş, arasmı bir mar. 
tJnın uçuşunu ıörmck ıcın ıxı..ını kal.. 
dırı.yor, yahud gozlerını Okyanusım 

ortasında ~IJaralt sanki onun en 
son hududuna, güneşin battığı yere 
!kadar gotürecekm.l.ş gıoi gelen muht4. 
şeım, koYU al patika boyunca aezdırı ~ 
yordu iti ortaııtın derin süıtCUıetı y\.lt 
sok blr inıdad sayha.sile bozuldu. Dol. 
ru iş!t.dp işiitmedıtinden şüphe edeıd[ 
dınledl: Fery.ad 8*1sin.Qen daha şid.. 

detle tekrar edıllnce ayağa kalkarak 
1>"C1Sin i'eld•ii tarafa doğru kO(.tu. 

Mesele hemen anlaşıtcıı. Ddmık bir 
kaç pa.rça e~ SGhilde yatıyor: bir 
.insan başı kıyıdan bl.raz ötede dnl 
galar ll.st.ünde iyioe görünilyordu ve 
elle~i ızLıra.bla ltuşturan bir ihtıyar 
a.daan yardım lçıin haıykıra ha}'1ara bir 
oraya bir buraya koşuyordu. Kuvveti 
kafi dıerecede yertne gelmiş olan za. 
yıf adam ceket.ini fırlat.tı ve dalarak 
boğulan adamı sahile çekmek n~lt 
denize doğru a.ttldı. bıtcyar adam onı 
dotru çılgın ııibi ll&rl.eıık:en: 

- Acele ediniz. slr, Allah aşkına 

kndad. imdad, sır, Ha.ktaalA aştır 
og.um<iur. &r. bıı1oilı: oğlum! d.yord ı 
Blrlo!k otıum. alr ve o babaıının eoz. 
lerı önünde öJ.Uyor. 
İhtiyar adamın &5rlcdıği ın söz ü. 

zerdlC yabancı y.a.p.ıcaA"ı ışten vazgeç. 
ti ve kollarını ka.vuşturarak tam.ımllı 
hareketsiz durdu. İhtiyar adam ıe~ 
geri sıçnyarak bağırdı: 

- Allahıml Heyltngl 
Yabancı gü.lümı.edl ve ses çıkar • 

madı. İhıtly.ar .adam va.hııC bır sesle: 
- Reyling!, dedi, oğlum, Heyfüıg 

sevgili oilıum, bak. bek. 
Setll bam ırüçlUkle ne:!es alar k de. 

l.lkanluun. ha.ya.t Jçlıı müca<k!le et 
mekte olduA'u nok~ı gösterdi. 

- Dinle! dedi. Bir tere daha. ba • 
ğındı. Hen'Oz ~yor, Hyllng, kurtnı 

OllU. ODU ktlltarl 
Yabancı tekrar glllü.nıged: ve 

hB,Y1tel gibi hareket.s:.z llta.ldt. 
bll 

İhtiyar adam dl.z çökerek ve ene 
rlnl yatabyarak inledi: 

- Sana Jtıı.rşı ha.ı;a ettim.. 1nt kan 
Jst.)'Oraan ba.yatmıın bepsinı at. Ben 
kendi ~aklarmla suya M. EAer bP.şeı 
mücadeleyi yeoel:>Wrea ellmi koJumı 
ayııa.tma!!rmıın öleoetim. Yap bunı 
Heyl.lnıı, yap bunu. Faka.t oıtlınnı 
kurtar. O tadar gene kl, Reyling, öl. 
mek 1Qin o it.adar gene 1ı:.i ı 
Yabancı, Shtiyar adamı bileklerin 

den fidde-'tle yakalı,vara.k: 
- Dinle 1 dedi. Hayat için lın ~ 

alaca~ ~ işte bu biri Benim çocu . 
A"um d,ıı. baba.smın g&ı;lerl önünde k . 
keı'deşinin de~erine tfta'.ı. eden o gem 
ml.llteriden dDJıa fa.zla. ıztu·ao ç t>r 
öldil ve IU anda, ben konuşurk n 
bale ~ini buluyor. sız güldünliz ö Ü. 
mUn zaten el uzattııt k:zınızın yUzilnt 

(Devama 4/'l ele) 



2 Birincikanun SON POSTA: Sayfa 5 

Telgraf, TeleEon Ve Telsiz Haberleri 
.. 

Amerikan 1 C: Askeri va~ıret :J ı izmir de kalan 
Yunanistana aid 
140 ton fasulye 

•apoa (Baş tarafı 1 inci sayfadal Alman ordusu şe!l~t'i her nedenı.e u aa.r a.nlaijlle,n umdutn ink•Ş&fı göster_ Sovyet ordusunu oir deh i&tisgar et_ 
mıŞ, bl..lı!ıaa'I& Rostofun ger.lezinJ yanı mlşlerdir ve bu !'ill'.ör, onlarda adeta 

Ça•pışması Rosto! .. Tap.ıırog yoiuna tehdide eaı:>.t b:r !lkir halinde tmıad.ı e\tığı 
A müstaid blır bal almış ve ayn:03 Ros_ cihetle ıkendllerlni gerek muhtellf ha_ 

tor şehri b&Dtı arasından teşkil ed.Uen reketlere mahsus kuvvet m:.ktarıann ı hmir, CHwıusU - Yunanlstanın iş . 

Ya ID mi' 
mWı.imoe peteler de ~ıofta.ıd isal yakında, gerokse bazı hususi dun.mla galine takaddüm edeıJ günlerde Yunan 
kuTI"etJe.rio.i btiyükçe b ir ö.ç.il.de tacıze ~ aid tedbirleri ittlh11.~ ıh~ığ.~ bükQmetl Yunan ordunınun iaşe .. ı ıÇln 
başlamış olaca.k, k.i müttefik kuvvet_ &e\'!ketmd;ted.r, 4-te :ti'crimizce Rostof tzm1rdeı mtihm miktuda kuru :ta. 

Uzakşarkta harb 
pathyacak mı ? 

lla.tırlarda. olduğu üzere daha iki 
liiıı evvel . ayn) ajans Amcıika • Ja. 
ııonya mii%akerelerinden bahsederken 
Amerika harlciy-e nıuınrun sonuncu 
toıılnııtıdan a)'l"llırken Ja.pon el,.lle 

Vaşuıgton, 1 CA.A.> - Bütün Va.. 
lılıiton mahtelleıi:lde hlıltim o.aıı ka. 
llaat, B!rleşik Ameri.k.ı 11e Japonya. &. 

rasında bir lht Wıa .artık tevakk.&i 
llllU,ngız l'ÖrÜDdUkU yolundadır. 

Ruzveıt.Jı Ça.rş...:nl>.:ıy.'.\ kadar \Varis_ 
="ıı'oo Jtaima#a n ye~ ett ği, hat A 

sa.milnl dos,ıarına, bu k:Uçllit su 
6chrindc f.!ametinl belki b:.r hafta u. 
ı.atacatını söyle.:iığ halde, diln derbal 
h!lk~ mel.l:ezne ~ı..'dı::t b..r..ırı ver. 
~ş olı:rıas.ı, k.ısme~ bu umumi bedbın.. 
tı <..oğuran scbe~J!r. 
Dugt.ı.., M. Rımelt, lurb btıinfl6 le, 

Yan, bahrıye ve tı.aroıye :ıazırlarJe ve 
bahrı~e ve ha•b Yt rileaasile mUZ/lke_ 
~ edeceıct;r. So:ylend.~ne göre, bu top_ 

2 
rıtı, Japonyanın T~laııcta. yah:.ıd 

.~anya yoluna urşı yapması m~~h
'Qll l btr hareketı Ö!llrmek tıure a:ın. 
Olası icab eden tl"db.rlerın araştınl. 
llu:.sma hasredllecelctir. 
ta Bahr'ye nezarc•ııe yakından temas_ 
ı-:ı.ft~ulunan mahlellnde, Blr,leş!k Aml'_ 
~m. Yenı blr Japon ta~ıuı. 
Jaoonyayı BayWt Brıtımya ve Fe.e_ 
llıent: Hb:ıdistantle e!birl tı ha1 nde 
cit>rı!?:den •bluk:.a e!.m.clt auret!le muka_ 
~le ed1leceti tahmin o!unmaktadır . 
~lnlZ, dnlz ve .ı.ııva harekA' ı yapı ' a. 

;:tır. Uz:.t:F..arka l>'.r kuvvei :.eferlye 
der.t..1rnes1 bahıS rnevxuu dei!ldir. 

cıo:-Okyodan son jch y3pılan beysnat 
~Yl&lle, bu oevSıO!."l menfi oimai•na 

r ed!lmektt:iıT. 

Kun:.su'nun beyanatı 
Va~ington, 1 (A.A.) -- Japon 

mu ıı.Mıaııı M. Kurusu; Japon • A _ 
flıeri~an müzakeıelerine devıı.m et.. 
tnek r;_ h . . 1 v l d'•· -.ere arıcıye nazn tgına ge. 
Mgı Blrııda geçen Çar~mba eünü 
İ · Cordell Hull tarafından kendi _ 
~tc tevdi edilen notaya ıhükunıe • 

nce verilmiş h,.rhangi bir nihai 
:eva?ı hiimıl bulunmadığını, bası.. 

a Jbıldinni~ir. 
tı• 8~n m~rahhası, M. Hull'e yap.. 
l~ı Uyaretın Amerİk• notası halt.
t '~da etTafli i:ıahat almağa mi ma
tlı olduğunu, ba1ına söylemek is -
dememi§. bu hususta bizzat M. Hull 
.cbrı malum.at almanın daha mlina.. 

•ı ı w 1 
t
• o acagı yo unda c:.evab Yermiı • 
ır. 

lı' Japon diplomatı. müzakerelerin 
e~ç bir zaman keıilmediiini turlh 

erBelt fU sözleri ilave etmiııtir: 
« u .. 

daha ~uza ·crelerin deTamtndan 
mukenırn-1 bir şey olamaz.» 

''lr "·uhtekirlere ölUm 
cezası vermeli,, 

ıerın Roıstotu tahllY<! Le Taganroga hfı.dJ6egj de bu ;,rüzıien, YBni Alm<ln sulya satın .a.Luuştı. Bunı&nn mat.ör_ 
d~ Qe'.kilmek taranın &ldıklan 29 şefierlnln Mareşal TimO"',,.cnkonun t.&.'ll lerle Yunanistana .oevkt sırasında Yu.. 
tar'.Jıli Alman teblltinde b.ldmlm•tır b:r karmca azmi.1e V'! ~e ile kuyu nanfst.an işgal cdUm ıı bulunuyordu. 
re Rast.ofun ellerınden cıJtmış o1~u- k&zarca.sma büttin mtit.eferr:k kuvvet Fa.sulyQ hamule:ııl-: Yunan sulanna 
m.ı henüz itiraf etmemiş o!an Sovyet_ ier.n~ top!.amaga ·ıe gerilerden de ay: giren motör!er Pireı·.ı i~gal edi~d ğ:nl 
ıer de 29 tarihli h1.1Susi tebl ~~erik! 2a_ rıcıa ihtiyat etuvvetıe"i celbine çahğtmı görilnoe tayyaı·elerın taarruzuna uğra. 
29 :tkine!ıbeşr.n gcces.r.d:: b u şehrı geri görli.P anladıkları hal.de buna ehem mamak iÇın geri dö:ıme:.: mecburiye_ 
a:dıklarını bildinneıc.te tehalük goster. m yet vernıemelerlnde-ı nen ge!miştir- t!nde kah:nL$lar ve İz nir ıınıanına 11. 
ınişlerdir. on ile gündenberi denun eden Mos tic.a etmio}erd.i. 

Rosto! oo;ges!le Dnn _ Dcıneç dırse. kova çevresinde'ld aon Alman taamı: Yunan hükfime~l bu dıeta, serbest 
~ı clahılaıd~ı bu mukbail taaınız ha_ zuna gelince bu ban ~i ve ehcmınt dövizle parası ~naı.~ oıan ve İm:.11'_ 
• .::ketine umumi b.r mahiyet vemıek yetl! in!lı:lşa.tlar gö&~erm.ıştir. 29 tarllılİ de bulunan 140 to:ı kuru fasulyanın 
.ı;tcd ti ve ,bu m.a.Uadı.a bütün 29 ı_ b.r Btd.tholm telgrafı bu oevre."lin bü.. ~ ~lştlr. Esasen bu satış 
kine ~r.!n silnil zarfıııda mukab ı ta. tı.m k~mlerlnde muharebelerin ~ cC. 1. P . İmıin Y8t'J 1zm

1
rde tesl!m 

arruz Ye takib har!t~tlerln i devam et. det!e devam e~t.iğin:n hattA en tınal- edild ki için Yunaa hUkOmet ne a ldd\r. 
tırmege çaıı.ştıtı anlaşılan Mııreşa: deki K.a1enin l>!Slge~·nde Sovyet tıt·a· Yalnız ortaya ;ıultukt b '.r mese:e 
Timoçen'konuıı bu hareictin!n mllh::m 111.Tlilm yenı b.r m•ıkllbt ~ ta!.lmlz ı...re- çıknuştır. Fasulyalann pa.rasm• tşgs! 
AJ.man ha.va kuvvetlerinlD sıkı müza. utiııe ;ir'.ştık.lerinin bıldırld'ğl b.r aı- edllmemiş Yunanistatıdakö Yunan hü.. 
heret..ne da,yaruuı m~tefik kuwe~ler rada Alman zırhlı ku\~lerı ark.ala - kiinH!~ ödlyerek fasulya.11 İ:ı:mir kon60 
ı.ara!ından ckırduruldutu ve b u esna. nocla p!yade b.tvvetıeri old~u hald; loshılhına teslim edılm1$ti. S!mdl rı..suı_ 
da Sovyet kuvvetler·M afır uy at ta Klini şaMa doğru g~:erek Moskovanın Yalan elinde bulunduran konso'.cıs iş. 
verd:r.Lld'ii 30 :t:k.lnciteşrin tarihli Al_ 65 tılometze aimllllnde ve Moskova _ gal altına giren Yunan hUkfunf'linin 
man Wb!ifindle bUdir-lnı.<>ktedil'. Volqgda de.ıtııl')'Olu üzerinde bulunan komıolosudur. KeY11fe~ Ticaret VekA_ 

Fon Runştet crdulrı gnıp• ıırnn Ti_ D!mltn>v kaaabası ist~m0t1nde e_ Jeıt.indm oonılmştıur. Gelecek cevaba 
ınoçcnXonun bu fiddet!i muk.:ıbll h:ıre. bemıml;-etli bir ileri h:ırebt ıcrasm.a g(lre bu fasulyatarın Yunanistana sev. 
ketJ.ni bUl11nl.erde t;amamlle !Snleri..P b&Şla.mı.ş olduklAl'mı bJdimıektedlr. ki mimı1cilıı ~ıaca:ıt . .,_'1'_. __ 
durduracağı kuvvetli b<: Jı~hnai dahL Gene aynı telgr!i.!.ı. tıln'e. Mo.;kova 
l~ded..r. Esasen Fon Runşte.!, orduları cenubunda da hl' Un.fnı.ı on b:nl€-ret: Tebıı·g"' lere go .. re 
gnı:pu tıunu ynpmağ;ı mecburdur da. kara mayni d&ülmlll olan Tula şeb_ 
.Nui ı.üd!rde ş!mdiye taclal' elde et_ rlnln b;r:Llllt içine ıı ;~ekte-1 &:ı.rtınıı._ L•b d • 
titi bütün muva.ffa:~ayetierle Kırımı zar etml.s glb görünen Alınan.ar TU.. 1 ya a vazıyet 
~al ve slvastoı>ol:ı nıWlAS1'a ~ ı.anın şarkından yapmıı.kt.ı. olduklan 
arfettiti bQtttn ııayre.Uer me.h"JOlur, taamız hareket&ni d~hıı da ge.ı:Şlet. [Baf tarata 1 l:uıl •Yfadal 

mlşler. wenev kasaln<ıırda.ı sonra di._ 
(iıd~r. 50 tı: · • •- Biogazi muharebesi, ıimdi aa -

Bu &ebe~. biz bu m~le:ri bur.ün ğer k:ı.t:'vetıerle bun.ı•ı 1 ome ....... 
• ..al.. ' M h• ı' l"'V usabası·11n rih surette baılica ür cepheye ay -

ç n ın oeıemete mahal görm~mteyız. ~ .şar;un ......... ı .. o1 " 

Fakat. 6()J'le b!ı' sual sorarak onun ce. 30 kilometre daha şima11."le kader i.er. rılnuttu: 
vaııını vermd.e ~hşaca~ız: R lNı.ssa ıemete n hem Oka nellrinı, hem de 1 - Tobruk'un ccnub doğusun. 
Mareşal Budyen!nio komuttınlılh za_ Mos.kovanın 180 kilom')~e ktlda.?' ce. daki esas cephedoki kuvvetlerimiz 

V za.kşarkta henüz harb ı>atla 
madı. 

Ja.pou oa.şvekili radyoda Japon mı1. 
J.et.nie hltab ederek: 

rine: " -

- Sizleri bir daha ı:örebllect'fimi 
sannıt)'orum, demiş olduğunu ilan et. 

- Japon:ra.nın, l\Iançııkonun ve miştl, 

Na.nldn hükümetinc tabi Çin toprak. Bu cümle kt " ı 
Ia.n.nm Uzak.$:u1ıı.ta yeni nizamı ~ cerçc · en suy eıımiş ola. 

ma:Wı, ıtlra Japon clçilen Am rikan 
etmek itin blrieşmlş olıfuklannı stiy • goruşıiııu Uç preru.ib nok•ası Jıalinde 
luyor, sonra da: 

_ İngiltere ile AmcriJmnın l"nk.. hüasa eden Amerikan nota ınn meın.. 
şa.ridan kovulmala.rı wun ı:eldigini leketlerlnln \"erdiği cevabı Jıemiz tev. 
"" ed' dl elmiş de[:i.llerdi, ~elen lıa.b :r erde .... ve •y-or. 

Ayni gunde bir Japon ıenera.li be. bir y:uılışlO yoksa ~ıı ccva.b . d~ıı ı:e • 
yanatta bulunarak· 1 ce, daha doı;rusu biı.lm saatimızle bu 

Ja ._. u ri h _,_ t ı sa.bahuı illt sa.atkrlnde ,erllmlş ola 
- pon ... uvve e an.-..c e geçer I caktır • 

geçmez ş:ı.ıiı:i l,eleınenk llintlisl•nınm • 
pek çabuk za.ptedileceğ!ni, Jlolfı.nda. l.ngllltereden a.kscdı:n mülalı:ualara 
lıla.rın ingill:z.lere &'Üv'memlyeceklcıinl, bakılırsa Japon cevabı J;;ıpoıı başve. 
esasen bizzat İngilizlerin ıne\·cudi _ • • uıı.n rad3oda SOYu.•ıniş o dutu mı .. 
yetlerlni müdafaa için Amerikay:ı. da.,. tuktan mülhem oldutu tnJ.dirdc mü. 
yandıklaruu anlattıktan sonra: zakercnln akim knlacağmı:ı. şimdiden 

- Japonya Amerikaya :karşı koyma.. hüınnetmek lca:b eder. Bu adşünce dot 
ya hazırdır, diyor. rudur, Japonya yaşamıı.k için sahaya, 

Yekdlferini taklb eden bu söylevle. Amerika da un~inlltfni nıuhafaza et. 
rin Amt'.rlkada uyandu-dığa tepki ol. mek Jçiıı g-enls pJyagya muhtaç ol • 
dokça sfddetıidlr: du.k.ları we aalıa ile piyasayı paylq _ 

Cümhurrelsi aytfyedcn dönüyor, maya :Tana.şmadıJdAn mıiddetqe bir 
hariciye naun ilıc aıun azadaya lıo _ anlaşmıya varamamaları nıuharebenln 
nuştuktan 6onra erkinıbarbi3·e reis .. derhal pakmasını icab eWrmze, diin. 
lcrlni toJ>lııyor, kara, deni&. hava do.. yanın dört tarafınclı\n &elen telgraf 
rumlanııı g-ölden ceçiriyor, Amerika haberlerinin vahim kcl"rn,.~· ile tavsif 
ajansı da: etmekte devam ettiklt'rl durumun prk 

- Vaziyet çok va.lılmdlr, diyor. Fa.. seferinde bir aydınlık «öriileceti za. 
kat bu vnh:ımct hiç bir patlamaya da., mana kadar bu ~kilde sürüp «ftmeıti 
yanmadan daha aawı miiddet ll1Ilİ de mümkündür. 
h&lde kalabilir. ** 
Bir adamı sokakta başına 
çuval geçirerek soydular 

Paten Hitler ile değil 
Göring ile görüştu 

mgmnda sov:vet aenub ordularını bu n.ub &>ğusUndllki Ri.~t':Uf"ıu~ı 1~~.; burada tarlı.tan ilerleyerek. kaleden 

d
erecelerde ~.~ı ...... ııta ve onlardan rtnl daha yakından ~ t .c 1 bir _,ı. 1• hareketi y 8 ~ f (Ba,ş taralı 1 inci sayfada) (Bq tarafı 1 lucl sayfada) 

~ ...... .-.-.. vwyet almışlardır. Bundan evvel dt· f L ~la,, l ·ı· k apml l!al ~~ba - • 
bu tadar muuzant m'k~"rda malzeme ~ıı.2JID,1Ş olduğumuz veçh le Alru!ln!arın a~ 0 n .n1gı dızir uvvet erı e ırtı at zarda Kı,bleçeşme caddesinde 52 ~lülikako sebebi 
~ M r almajla mu.,analt olaı:. Alman u-""--...., .. A_.. en tehHı:eı, hAreketl, te•I• etmış er • nımıaralı dükkanda köftecilik ya - Bazı kaynaklara gOrc Mar~ı Pe_ 

Ö
tufllt kun-etl.er TimOÇf'nJ:onun ... ~""~"- .....,..9' Ö S ı· d d b' · l · k tain1n I.qona gittiği ve orada görüşe_ 

ve m bu -"'ri m""~fn" eden Sovyet kuvveL_ 2 - Halfaya' dan Sidi _ mer'in pan a ım a ın o. ırı, evvc kı ıı -'>u mukabil darbel!in1 acaba ned"ll an. ı;ıc>• uuo. .... 2 ceğl mevzuubalıs Alma.'l yüksek citvlet 
' ıy !'lm.adılar 'f'e ona niç'n hükt:ımsUz lerlni her tuartan s:ır.ır.at& lmk.Jn bu. §İ.malindeki mevzilere kadar uza - şam saat 2 de dükkanını kapami§, adamının Bitler .Jlduğu bJd n:.yor. 
bınıbm.&7ars-k SoVJııt harb!.n:O btşla_ ııımasaıs.r bile cenuod'\:l a.yırarr.k faT. nan budud bölgesi, Zeyrek caddesını takiben Şehzade- Görüşülecek meseleler fizmnde b.rkac 
d°'.lı bas 1k:UMJr ~nbe:'i Uk defa ol_ ka. hıııtti t!male a.t..na'}. l&:IMaf ~t- 3 - Jalo'nun cenub bahsındaki baııı camiinin önüne gelmiştir. nıtfmalden b.ı.hsedilmettedlr: 
mat Ozıere m:Qtılm b".r gC'J'i adı:r. at_ mesl itnı&rile oıenul>J<ı'l ya.nı. TUls. ıihle bölge Bu sırada köftecinin önünde üç l - Bu gfu'(lşme F':'ı\nsayı yeni ni. 

''""~1r.dalrl mmtakalian ıew · h l :ı.. b ı· · i B d tılar? hunun F,- · hAr-dltett'r Esas cephede E.dudda, Sldi Re- meç u §Bnl• e lrml§t r. u a am. za.ma sokmakla tigill•fr. A
1
manya bu.. 

~~ =-e~~~...!;:s.1.~~~~~ etmekte oldulı:laJJ 1 
• K. D. zeg ve Birelbamid'de dün bütün lardan biri Salımin yanına sokul - nu temin ettltten sonra daha genle 

,-....,,~ gün sıkı muharebeler olmuştur. Öğ. muş ve: bir Avrupa konferansı k:ıracaktır. 

S kh 1 d k
• • ·ı· d l bd l d' <c- Affedersiniz saat kaç!~ 2 - Ş!malt Afrika Fransız impnra. 

HA k. Udd . t o m e ı ıngı iZ le en evve gar en ge en üşman , torluğunun tehlkede bulunm&n sebP a ım ve m eı o tanklarının yaptıkları bir hucum, Diye sormuştur. ble buranın Alıma'lY'\ ile müşt ~;;~ 
Sidi Rezeg'in tam cenubunda zırhlı Saatini çıkarmakta olan köfteci müdafaası Gôrüşillec"lt~l.r. umumfler arasında muhabirlerine göre ltuvvetlerimiz tarafından püskürtül- tam bu eenada birkaç adım ötede (RJ&dlll~"'. 
mÜ§tÜr. Daha sonra zırhlı kuvvet. d~rmakta bu_!unan diğer iki şahsın Vişi, 2 (~.A.) , ?ı ~ı~r;~l ~ı:en 

tayl
·n ve nak·ııler (Ba4 tarafı l hloi sayfada) lerimiz bu teşekkülü firara hucumuna ugra"2ıştır.w Meç~ut ~OY- MaT~s:-ı• Gar~e Vcrglgny de u. 

ll.ç b&fta evvel smolena'k civarında mecbur etmişler ve düşman guncular neye ugradıgınl b1lı-mtyen 1 zun bır mülakatta bulunduktan son 
elde ettiltlert mma.tferıyeç .Alnıan.ann tankları seyyar İngiliz kollarının ko.· ftec. i.yi al a.~ağı etrni,ler v.e . ken- ' ıa dün akşam saat 22.30 da Vi.,iye 

Aı*ara, 1 C CHuauat> - 70 lira ma_ Mosknvaya ta.nşı yeniden ta.arnıza '-"L. k d · l d w k d 1 _ftı.. " a.tlJ. Ça~ h&kmılitlne SllJd bA... geıcmt* projelerine ~el. olmamıştır. taa:l-ol arş1'8m a, şlma e ogru ·aç 1 erını lcguls etmeme.<ı' ıç ı n de avdet etmiştir. 
tm1 LQUl Taııvımli. 00 lira maMlı Bu muZ&ffer.i.yet btr tablJ'e mus;illerl.. m§İardu. başına büyük b ir çuval geçinnı~ler. Bu mülakat esnasında Almanya 
İ.epart& bAlrimlitine ZOngnldak bJ.kimi -...•: idl. Pa&at Rostof nferi daha m.ü.. Ögwleden aonra Alman piyadesi, dir. ~ ile Fransayı alakadar eden bütün 
H.ü!ıı 8uıııata. Ordıı bAkıml tine Z'J:l_ tıJ.m ~ pek ceaaret ve:-:cidir.> tankların yardıınile Sidi _ Rezeg Salimi bu suretle mukavemetsiz 
-·lAa'- ........ _. H ...... u..ı.+... LO 11 a meseleler rrözden neçirilmia.tir. 
a-• ,,_.....,. .................... _, " r Ne ... CJıronJcloe dt,vor ki: etrafındaki mevzileıim ize tekrar hü bir hale getiren cür" etkar soygun - "' ... y maaşlı T&r6US mUdtietumum;ıı~ine Si_ Bu ~ .. lı: ühhn vat Matbuata beyanatta bulunan de 
'f'enCtaı Abdullah Btıker, Amasya hl_ • arın " m • mu - cum etmiş. bu noktada müdafaa cular, köftecinin paralannl aşudık- Brinon Mare•al Petenı'n Mare~al Gö 

falı:yıetslsliti. ~ cidd! ric'at.leridi.t.> ı_ 1 · b' h ı·ı w t k J d v ~ lkimlitin• Zonfı\llıdl.k hAkiml Na:ı.nıi ao.to.r na.ad &Lnclı~ oat anmıza ır u u yapma~a ~u- an 90nra açmış ar ır. ring ile çoktandır görüşmek arzu-
~ h E .J Baytok, 30 Ura maaş!ı A.vncı.."t mUd... LQndra, 1 CA.A.> ·- Sovyet ordu.su.. vaffak olmuştur. Bu bölgede şıd • Bir müdd.et aonra. kendine gele - sunda bulunduğunu: Mareşal Gö. 

a a mud Sa~ deiumuma111Uıe T.u"'J:ıst&:ı Ali o ·"tel. n....., muza!f-'~ b!ten ilk büyUk detli bir muharebe devam etmekte- bilen köftecinin vu'lrnbulan müra -& .... .a.;ı ring ile Yugoslav Kralının cenazesi Ozk Hasa h6ı'kım muaYJnl .. ne Vandau ta&rr11ı: hareıketı olan Rostovd&ki Rus dir. caatı üzerine zab1ta hadiseye el d·k urdun şayanı Rllıaeyin Atalt.Y. Boram llO?"l'\l hAJı:::m_ -.feri, ltina ile haz1rlan.mı.ştı. Ve DailY Hudud çevresinde kıt'alarlmlz, koymuş ve m~hul ~oygunculan 8- merasiminde tanışını, olduğunu ve 
J kat bı"r k 1 • t!ttn eQum.r-.d&n Nn'f Kul, K'ıız·ca_ Mail g.azetesinin Stokholm muhabir!, §İmdi Alman müdafilerin t iddetli rqtırmağa başlamıştir. onu fevkalade tak.dir ettiğini biL 

ma a CSJ luı.mem mödddıım•ı:nllitin~ Pasın!er. Rast.ovun Alm.a.nl&r tarafından saten ı. · w it ---o- dirmİştİr. 

I
,,_. __ den Aıbdullah Arka, Tiıebôlu hfıtlm h~•ft...hn... 1 ıı.l ed" d ıı. . 1 - 1. e mu~avemetıne ragmcn, mu avemet A 
-u ,,,__,.._.,... l.l8 tane 6 n S')Y .y - _'L} • ' ' } l k d ) cı bı"r kayıb 

llıcb'lı~~· 1 (Husuei) _ lzmir muav1nlıtme Mazg:r'..tfln Xevnl Blll\n, rek diyor tl: coo erını ıza eye ça IJM•. t~ ır ar • H1LDE KRAHL'in ..,.... M ~r möddeiumıımil;f'ne Genç en Gepeu'ya ve mll~ mensub bin'erce Bütün gün hava kuvvetlerımız, düş 
ccAnad l •hmud E .. d Bozlı:urd, Şe.k!tı Öltf\lge. Akd!ı~enl Mtld. mu_ lt.İ(ıi şehlrde ltalm.ı.ş. Rns kuvvetlerinin man lı:1t'alarına ve dü~anın Ela -
llıuhıeJt~ ~ıı ırazetcainde, uHaydud av:!nleıne Cizreden Sedad .Aksoy, C lz~e cUll! t.ısmı Don ııehrınln sol layı.sına dem ile Eldudda ara!ll.1ldalt.i bölge
tikar Y lr erıı başlıklı yazıt<ında ih - hl*!m muuin!il!ne Altda~ııdenlnden çekilmişti, Alm&nlar tankla~·ını ve di_ de bulunan tastt toplululclarına karşı 
huı apanlart ı· · ı. 1 1·1 Oiıhad ~. Çerkeş sor.ıtıı htı.klll!ııtı_ 1 bal ta ı ı · hl !mitin ' anrn •• 'L n e ı ınaan ~an e er ara arını m.r c·n ç yaptıldan fiddetli ve anudane hü -
ra. k, ~:1_ .:atil!er olduiunu yaza ne Hadimden Hidavet Ertem, Dorcka bulaaıad1lar. 'Öç iiln üç gece sığına 1 k 1 . . 

L •u....-ıtelt l t.ulh hukuk b&timU~he Çerkcşten Sn~ ca.k yer ve y(y'ccek tejar::Clnc d~ ım. -:umlar a ara kuvvet erımıze ya • 
rı,rnesi l ır ere ölüm cezası ve - tm tnsel, Meniıfon aorıru hAk mllit ne aı:tn bulamamışlardı .Aınıanlar, n1Ute_ kıından yardımlarda bulunmuşlar -
Ve tÖy} ~ZUnıundan bahsetmekte Paslnlerden Necati Ecet·, "Onye sı>rgu madiyen pusuda be".deme:. mrobur -ye d :r. Bom~ardınıanımtzın ve alçak 

<< M \ enıektedir: hf,ı!t mlıAi.ne Tiret>olndan ea~Atıattln 

1 

tinde t.ııldı&:lanndan bitkin bir halde uçuıla ynpilan hücum1arin neticeleri 
hir mil~ :eldrler. aavaş halindeki BozaclOtl~, ~!.ıı.matpaoa hA~ idiler. Tlmooenko. bundıtn hııbe .. dar çok memnuniyet verici olmuştur. 
hıernlek;:. n mukavemetini kırarlar, mu.a:ru11.1A,ne EroiŞ-~~ Sınan Gu.~k: edıldl ve bunun Uzerir r gecen P"rşcm_ Berlln, ı CA.A.> - Alın.An b:tşku_ 
çarlar ln kapılarını düıtnana a_ sorgu bA.k!ml!ğl.n7 ~·~ınbeyllden Atfı l be gilntı mukııbil taal'?'.ız emrini ver_ mandanlı.ğı tebl.ği: 
bete i• ~O.Ora. yıkılan vatanın hara.. Erd<:m, İs;rir h,l.kım.ıt·ne Alucra mi.?- dl. Rus tan:.'de.n ve p·yadesl, .Alman Gece, savaş ta.yyarelerı, :tnsilteren!n 
lerınde ~ehrindc kurdukları lr.apne- deiumumlsl Raynıllan Şen, Varto &u.h mt!YZlle•lni h!lcuıni.a uıptetti!e:-. cenub batısında liman tesislerine htl. 
hıud ı:: ~ ~ kahalarla gülerler. Mah.. ili.kim mua.v:fnUAine Eruhten Ziya Dl_ cum etmişlerdir. v ~~ B k nı naıkil ve ta:vin edilmişlerdir. Alman tehlı•gv ı· ş...maıı A!rlkada, Tohrukun cenub 
.. arı ttı'9b' oz urd, makaleaindet doğusunda çarpışaı.ıı.a.- devam etmek_ 
0}~rn Cc~ı;a~etbllrahi!"!n. muhtekı~_e Yen·ı ı·aşe teşk·ııaA tı tedlr. Cenubdan yıı.pıhn İngiliz karşı l'lrırıd r mcaını isteyen BL rBa.s lar:&fı 1 inrl suyf;&dal hücumları, muvatf.ı.ki}·et.le pUs.ktirLUL 
ti en bahisle ·· l b' 

1 
tanlı uyıblar verdiri!roı.ştir. m;..,+Ur. Ailllan ve tt:ı.l..,.ar:. hav~ .. u\·_ 

?ınektedir·. yazlatDı ıoy e 1 - h 1 k' •ı • · ı · ' t .....,~ " .... 

azı r 1 l arı 1 er 1 yor Zırhlı ve piyade te..?k erı, :ıovye vetlerlne mcnsub av t~kı!lerl, hare_ 
b '1 Muhtekiri hük~et merkezine doğru daha zıya_ kMa müzaheret \!t.nı • ;te:dıı-. 
~ aılayıp id n ceza91 S seneden de ilerlemişlerdir. İtalyan tcbllti 
Rcr halk teİ~k .ka~ar gitn:ıelidir. E- Yeni kurulacak olan İaşe teıkL ı..eningrad önllnde, dUşman, dtın de, R.oı:n.a, 1 <A.AJ _ İtalyan ordulan 
dı, heniın , . '~crı müeatd ol.say - latı için ha.z.ırlıklar devam etmek .. net.tcesiz ı:ık1" teşebbilslerıne dev:ım umumi ka.rarg-A.hıııtu 547 numaralı 
ccıaeı k tc lıfım muhtekire ölüm tedir. Halen lstanbul laşe Müdürü etnıı}t.ir. Buz ıtutmuş Ncv:ı.dan kuvvetli teb1ti: 
haikQı rararı Verilince haydudun bulunan Hi:kmet Sayman Dahiliye teşkllleri.n yaptığı bir hticum.1 karşı Dün Marrna.rıkada g ·'!UC mevz"i mu. 

<Bae tanrı ı lnd sayfada) 

Mukaddes Yalan 
Müstesna filmi 

&hhI vazlyet.i.nl nomıale doğru götür_ 
müş:.tlr. Maalesef bu sefer de barsak. 
!elcı olduğu gorUl.ınil,ı.ilr. BlıtUn g:ıy_ 
reltere ~en lteodıs•ni kurtaımak 
mU.m.ktln olamamış~r. Tevf.k. Kut. he. 
nüz kırk beş yı:ı.~ıımd" bulunuyordu. Ş A B, K 

1935 tenberi İstanbul Maarif Mil_ 
dü.rlilğü vaz reoı!ni muvetfakiyetle ifa 1 sinemasında 
etmiştir. Kendi61, haıük, dilrüst biT iıl_ muvaffaldyetle devam 

san(iı. ~--••• d' •••••" Tev!uk Kutun, ve'at.ını haber a:.an ' e ıyor. 
M.aa.ri! V~l Hasan 1\1i \ ~ceı, tee~
sürlerini ailes.ne b ldir.rı Eğe, Maar•! 
Müdür Muavini .Fak! m,.mur etm~t.r. 

Cenaus, bugün SU!r;maıı.ye c.ı.mı_ I 
inden öğle namaı.ım mute:ııcıb ka:dı_ 
rılaca.lt.. Fatihe !tadar Y!AYll o~arak ı;o_ 
türU:dU:kten s.Jnrn o•omob.1 erl:: Mer_ I 
k~fendlye ruı.kledile"ektır. Kederd'd0

: 

allesıne t.a.ziyetlel iaıl.zl sunar, >kendısı. 
ne Cen.ablhaJdcın ı ahın etini d leriz. 

DEA NA DU BiN 
BAHAR 

Resmigeçidi 
Filminde 

diltn e ın .. teslim d'l k r kendtı>lnı mildafa. ederı..en, d.Uşman, hal't'beler olmm(.ur. 
dütnı eaini i ~t emelt " !ı:~u. 1

;;:
1
k- Veüd'~'leti m~h~~~ idu;kr_ .J~nl ıu.m !tanlı a.;.aşı.blar vermiştir. BUyUk sayı.. Tobrıflta toPCU ite~ı! bir fo.aUyet 

.... l anı tn.illetı' 
1
. d 

1 
• ın ur muavlnU4ıne tayın eaı tnl§. da dllşrn.an ~eri c;;ir ed.lm'-ştir, Düş_ sarf .. t ..... c:,tlr. Düşnıımı:ı. T rento tüme.. ıııııı&P'••••m•••••••••••••m•::•:m••t••••••~ 

.. ,a Idt n e 1n e parça an - · O · d b' " dd E,.. altı•ı en ar....r t t ı '- · ~·.., • r,J> tır. nun yerıne e ır mu et man, ., ti• :p e:ı 0 maA uze_ n ine zırhlı mak neleıl2 cephe.len yan_ PERŞEMBE A""SAMI 
dirne Ticaret Müdürlüğünde bu - re 3o tank kaybeylemişt!:. mnlt is'..ed ğl b r hücum te,.el.'bil. ü '' • Avustralyada derebeylerinin lıü

küm süııdüğü devirlerde haksı?lı. b\t d'" c~enın merkez ve aYtll zamanda ~uratl-e pf,'-'-UrtUlmUAlir . 
.-;:.. l'h k lunmuş olan Konya Ticaret Mü u - k !.ml ln " =... ~ 

l·Ç~ •.ue çeşnı"sı· tesbı•t şima.l es er de, Aıma=ı hava :ımv_ Merkez bölges•l'd~ arrı kuvvetler a_ 
• rü İ.aa aetirilmi•tir. Yeni müdür ..... , · Sô""""tl · , il l • " vuwerı, .,,~ erın ı\\ŞP ro annı mu. rasındtı. QRrp•şmala~ olmuş·ur. B 'rçok 
il tecr J be yap ı Jacak bir kaç güne kadar vazifesi bar.na vaffs.kiyetle bombnlamı.stır. Vo'ko d•ı-.roan hllcum arabası. tnhrib edlL 

b gelerek yeni teşkilatı-n kurulma.9llli/ doğusunda, kışlalar ve me.•zeme d!'PO- rn:•tir. 
· .oeled' 1 •. ..., lçiıı b ı!.~• ekmek ~eşni~ini testJit çalışacaktır. Bu sırada aşe Müste- la.rı bombalanmıştır. Kıonştad ı:.u'.a =============== 
)e.pe, k~unlen:le gonış hır tecrübe şari Şefik Soyer de Ankara.dan şc h- nnda, savaı'S tayyareler'. bır buzkıraıu kas limanlarına harbin ne kadar 
bir "~~tı1 ı. Bu tecrübe sonunda rimize gelerek bu işe nezaret ede- batırml-'lardır. BüyU~ b.r şi eb bir yaldaştığmı gösterdiğine delıl aay-

..-..va und 
1 

I k . bomba ile ..-lddt has!lm u1'rai:ılm~ıır. maktadı rlar. 
'nlatr.~ ~ - a.n 2 ekmek çıktığı ce tır. Mosrova ve Lenl nıı.rada başka .hava 
b. JOQieı takd'ı d _,_ k k ş· .J' l l Bu muhabir. divor ki: ~ · . . r e, c.a=ıe nar 1 ımulye kadar stanbul ıışc mü.. hticumları yapılmıştı:-. " 

[)•w J.ndıırılocektir. dür ını.uavinliii ve Fiat Mürı.~abe Stokholm, 1 (A.A.) - Bages. Alman mahfellcrine göre Kafkas 
l,~k 'tnaftan belediye bütün Bürosu ıcfliiini deruhde ecien Muh.. nicheter, Berlindcıı hnber veriyor: ya'da İngiliz k • t'aları yoktur; }al. 
eond anıhldara Yeni bir tamim sin Bar da eıJlci vaz.lfesine dönece1'- Alman tayyıırel r ' , ilk dda olarak mz bir kaç mijtehasırnı ve irtibat 

-ererek. ekmek . v 

ğa karşı isyan eden bir kahra. 

manın müthiş rnacemlan 

uz EiS 
Her sahnesinde heyecnn... Her macerasında deh~et ••• 

hnrikulG.de ııııhneler ... Baş Rollerde:: 

BRlAND AHE.RNE. _ JUNE LANC _ VICTOR l\lo 

Müthiş ve 

LACLEN ilin çolt .ıc b" lmal ve aatışı. tir. Diier şd İffet Halim Oruz da Baku ve şarki Kafkasya"nın diğer .Gübayı mevcuddur. Bununla bera -
cliltnea&ai LHa'ır ~kilde kontrol e.. Ankarada bazı temaslar yaparak mevzileri üzerinde uçmuşlardır. her; lngilizlcr orada bazı tayy.ıre 'rınıttir. bugün tciulınizc gelecektir. Askeri mahfeller. bu akını KaL ıncydanları yapmaktadırlar. ~ı••••••111•m::ıi1••••••••••••1•••••lll" 



4 Sayfa SON POSTA 

BA - DİŞ - GRİP - NEZLE - KIRIK IK - OGUK A ~GI _JGI, - ROıVIA TİZMA, - NEVRALJİ 
Ve Bür·n Agr:ları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat NEVROZ I N Yerine Başka Bir Marka Ver:r'.erss Şiddetle Redde1iniz. 

\ . ' . .,.,. ....... ~ , ·. . . ~. ,.. .... ... . . . . . . -

Denizcilerin sigorta 
edileceği h:l~ eri 

memnuniyet uyandırdı t 
Türk denizcilerinin sigorta edil 1 

mesi için Anuatörler Birliii tara -
hadan •erilen karaT denizcila a -
ra-ıda büyük bir memnuniyet u -
yanclımrıttır. Sigorta bilumum ti • 
cari deniz nakliyatında çal·pn bü
tün kaptan ve mürettebata ıamil 
bulunmaktadır. Yalnız aigorta mu- ! 
amelelerini bir tirk.et mi, yahud ı 
Birliiin mi yapacağı hak.kında he
nüz bir karar verilmemi,tir. Gemi 
zabitan ve mürettebau aylıkların • 
dan ke.tirecekleri cüz'i bir para, 
ile ailelerinin istikbalini temin et - 1 

mit olacalt1ardır. Amıatörler Birli. 
iinln bu teıebbüsü Münakalat Ve
kaletince tetkik edilmektedir. 

( )'eni neşriyat ) 

~stanbul borsaaı 

1/12/Nl aoılıl • kapaıılf fiat.ıan 

çsnu 

AtWI •• ta--.~ 1 

<mdra ı ·~-lia ı.• 
~•-Yort ıoo Dolar 121.20 
• :ırn• HO 1n ere ... 
ı1..irhl lto Peteıa 

ı okoht.llla 100 Yııı 
-,,kholrn ıooı..11 ... 

:ar altın Hra 
24 ayarlık bir crua 

Jtü'Qe altm 

12.M 

So.77 
2UO 

870 

138.75 

I HAUYO 
1-----------------BALI l/U/Ml 

'l.30:SM& a.J'&l'1. 7.33: Hafit mu.ık 
P..de " Sahne <Pı.>, 7.46: Ajana baberleri, ı: senıo. 

illa ftlBlm'll 11!.nem~ w tı:ratro mec. aılt ~ <Pl.>, 8.15: Evin aaatl 
mmamm Bil'kıc!t&nuu :.tyısı oot 1ms!n 8.30: Smloniı: parçalar <Pl.J' u.so: 
llllllm w :yazılarla. çıkmıştır. içinde Saat ayan, 12.33: 'nlr'lçe pltklar, 
snfeeör 81llb Munt Sel!m Jıli&bet 12.46: Aj&DI haberleri, 13 Tt1rlrce plAılt 
~ mıanet l'!rlcban 1'11, İbra.ban lar, 13.30: Kar~ müallt <Pl.), 18: 
BıırJ., doktor Şemsew Ta'Up Nl.llftt Saat ~ 18.03. Re41o •lon ar-.. 

n ' tmal, 11: PUllı heıJ'etıl, 18.30: 8U& 
1111111. Ootlwn. Vamt 1l Zoba, l'rulan ayan Ye aJMl.I haberleri. 19.46: Yar. 
Oemall. RefRt Kemli AMumaa wt eamevenler cenrl7et1 "-Cima mn..->, 
llab1h G&en'in ~ Jl&Zl)an Ya'r. ıus: Pad bey~!. 20.15: Radyo p. 
dır. ,._... :!deriz. ııeteei. 3U6: Moartdan Lldıe v eAr. 

.,, ~aıar. tı: z:raat. taıkvhai, 21.ıe: Od• 
• ISTANBUL BEi EDIYE!t m1JIMdei v...nm eeerlerınden, 21.30: 

ŞEHİR TIY A TROSU 100 eme 6Dce D&l1l 'J~Orc:tuk? Brctı.. 

eb 
..:1 __ '- nd menci B, Talu tarafından, 21.45: KlA. 

afi ~ ~ıemı a . 
~"" aat 2131 41& llllt TOdt mUBt1 Jll'OSl'UDl, 2UO: Saat 
~ • &7an. &Jana bMerlıeri; bina, n.u : 
MO'hilŞ AlLE Dans müsiii <Pl.>. 

SANDIK lMALlYESl EKSiL TMESI 

TüRKiYE KIZILAY CEMiYETi 
u.uaı Merkezinden: 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~ tıuibl: t• 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
........ a3al lllledl: .. ................................... 

PARA BiRiKTiHENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Birçok Genç Kızlar 

Ve Genç Kadınlar 
Oençlit:erine matnır olaıak cüzelliklerinin temadisini 
mümkün. kılacak olan 1Uı tuvaletine bigAoe taımışlardD' • 
Kadmda dikkat edilmesi pek mühim olan D •ta: CildıD 
incelik n taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çallf&D ve yorulan genç ita -
danlann bdunan düşmanıdırlar. Bedeni ye dimatl yor -
cuniukların netice..i ıuddaler elAsttkiyetlni kaybederler 
Ye cildde <Leke) diye tavllt edilen av&r&&ı <R~Ar ve gü.. 
ne~ de teairile) husule get.lrirler. tote bu gibi halA.tta Ye 
bu cibı &'Yansa kartı Krem Perin; terk binin tunet Ye 
kudreti •ye.sinde cildi besler ve hara.biden kurtarır. 

Yiis Mnleroe luıciının tecrübe e&tllt Ye MYdikleı ine 
0

&aniJeclen 
D lral••d•tı Krem Pertn He ilinde 7apdaeak 3 • 6 dakikalık 
........ .. ne rilti llartkalar ,.ara&tatuıı pek kısa bir uman~a fil• de 
aıdertl elaeaksına. Krem Per&eY'la T&nm asarlık M:rnelmllel töb. 
NU udsa detHir. Ondan istifade edlnJL 

Eakişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1*'üta 19in btdncl ft itine& .sınıf tenb'ecl. tornacı, treıecl, el•t.. 
triltçi, ltıılt.it tam'rclal. -.a.tçi ve m«t!ne reasa.ını aılmaa:ıt.tır. Verilecek 
lindelit olcftt '4teıtlller:n tmtibaın<k cmtereceklerı munttadtiyet. n ta... 
bllJıpettne p. .-. kuruf& ka.dar ~üecettlı'. 

İlltıetlllerio lmtltıe.ndıa mun.tiak olınalan, ge1sM gitme Jd m.ural'..arlle 
bllOmam zar11l1 mura.f'acınm kend1lerlnıe a.1d oldutunun b1iruııe&l ce-
1*1.tdiır. iııtetuıerin •tıd• )'&Sllı veaa.i&i 'hlmilen clHekoe ile rawl:ka ... 
nıel dlı-m:tıldlitü.ne mtwata&t emıelerl. c8668) 

1 - Nüfus htiri7et cııürlı'aDI 
2 - Askerlik wısf.kıısı 

1 - annIJıet mtıdtlrlilflkıden tudildi bOısnöbM kQıldı. 
4ı - Okul tebw:letmmıeıııl. 
5-V.ra ~ 

larrlmeakal Satı,ı . , 
$leli Bulcaroar.a&l At>!del BUrrıyet ~esi <Yeni Asfalt> 112 numaralı 

jki ~ ltilııur metre murabbaı arsa tlze?dne bina edllmif üç taranı cadde 
ile muhat olan ve r.emın katı mu:hkıem kAıreir, içi ~ dışı yatlı boyalı, 
~ ve doiramalar Ramatı7& t~n mamuı, apart:ıman eelE.. 
ı nde ltullanıımata mU6ald, neu.reu kjm.leyı bas ve havadar evin ta. 
ımammm •1111 ~ık arttırma ıruretne ~ KAnunul'VVel 1941 cwnarteaı 
trOn11 -.at. onda Beyotlu 4 QncQ Sulh Hıu.itı* BAltimlitlnde nınlacak. 
tar. Zemin katı: Biz taşlık, Qç oda, ıkller. IW&J, mutfaık ve hali. :S:ıinci 
atı: Antre,.-•· Uo oda, iki b~ eaıon. hamam Ye hail, ikinci kat: 
"~ oda, ~ btb'U1t salon, hamam ve hali. tt9'moll ıta.t: Sofa, dört 

- oda, ~b'k, h.;;,& Te 1lSlıli kapalı taraça, , 

Çuval yapıcdığı eksiltme ilanı 
Toprak 1\1.iahauHeri Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 
l - Bezi tefell*ü! tar&fUMSan ftırllnı.elc .,. bet 

reddes!nde, J~ Un41r vera PGaıUık l&>ıUiLne 1'ÜZ bin ll~ bir milyon 
lllaılmr. u.n ve mlıta• 11Uvalı wptı.n., 

2 - Bir ı..1la sartında imll ecWece1t m1bar 
ı - Taliplerin *6.ltme atin ve aa.a.tınden .,.,.,,:nm l:ıdncl.ır. 

btlıa mewuı old~rJıDı& ve bu ltl 7~ tat>~ kadaı' çuvalcı.. 
bWmwluklanm. dair ticaret ve 8&11~ odaıla.rmdan .,..:: ~Ata malik 
~ t.emım.t oi.ank be't bin Tlirk 1trMını ona wrme.ıne &ınıaı.arı. m~ 
auıtiııas 11'.majıan ...,,,,.. bu mlktıan mektup arı dnıetc;e kal> 1ıeal1m Ue 
mlDl baıııt.amu llUIVaıka.t teminat lıııellttubile temin uı edlknlt bU 
me eünil lm1l eWiklıerı bör çuva.:ı nümune ll&raık -=rt Ye e'kell1', 
den lıtibaren tıopnıı1r. mabaulleri aıflslnJın. Anlııırada 1 ve buaiin. 
~ ve ~lıdı& Slrtecl l.Jma:n ha.oda ~~11k mtıbenıa 
düd&'etlnde her ~ Yerilmek ilsen ~ b uı fUıbes1 ma _ 
" c6re bareaıt etme.en lkımdır • lalıma.n. tvLname 

' - mkdtmıe ikinci maddede zUcrl P98ll f&l'tonUQedıe 
da.1ııalJ&ll art wsullıle lıcra edllecetUr. 1Wdı o'idutu ~ 

1 - Teıtllf mdd.up;&n 3/12/Ml tartblne N11t.ivan Qııırtablb 

SAATLİ MAARIFl 
Takvimleri Çıktı 

Alaturka alafranga saatleri, fırtınaları ve havaları, tarihleri. da: 
htmeaellerl, hikaye ve manileri ve takvime dair her türlü malu -
matı doğru olarak göateren Saatli Maarif Takvimleri çıktı. Bu ef. 
siz ve emeelaiz takvimlerin taklidlerl vardtT. Aldanmamak için ge. 
rek kutonlarda ve gerek takvim toplarının üatünde (Saatli Ma 

. arif Takvimi) adına dikkat buyuruhnaaı. Merkezi: l.tanbul Ma~ 
rif kita.bhaneıi d ir. 

belediye su1ar İdaresinden 

Sayın Abonelerimize 
Su ~açlan tçlndeti suyun aotuktan dbnrnıul, aayıcın boalup tınL 

muma aeıbeb olur. Tamir IDMQlfı olanılE: birçok para 6dem.enll9 mabli 
kahmmeılt !Dere aıa.yıc;l•n aotuP. 'kal'lll muha.fw ic;in tedbir a1memı11 
rlıca edıeıriz. d0528· 

11 e bdar Aıııtanıdıa umum müdürlük m.,_._ tıımı8,;0C;• dni1 .-. 
da İstanbul fQbeal mildürlülihıe 1DÜbUS mu1ılıNJIDde ...:.na~~ a 
maımr. Tetl1f lllftiuplan meettıu a;ın ve 8lla.tıbeıı WM blldirllftl m:: 'I' Jt.Kt z E ;ta B ARK A Si 
k'am1&rda bulumaaat Uı.rıda tadeil tulıb1idlt1 melr:tupla ek ıoodertıebmr .,, 

e - 'l'alUPer teü11erını mt»ıilıiü bır arı tc;ine ~. arım 11... Koçuk tasarruf llesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 
zerine alm ve adreBlerinl yazııcaklar,bu mllhllrltl Bll'fı mııvaıklııı.t temi Kll)tD 
naıt& aJd ma.1ıb11& 'ft'1& bant& DMtiubu ve 2 bıal maddede 1'Zllt ~ BLBR: 1 OUbat. t MaJl&, 3 .Atuatm. 2 iklncttetrln 
• blı1lıkie b3fka bir aada da tanıh.lı' edecelkler, d1f udın tm-rıne J'ln• tarlhlerilUle ;vapılJr. -
tekUf me'ktubunun ounl lmll Lttne a1d oldulunu ı.aret eyiiyec~rd.1r 1942 ikramivaleri 
Teklif m.ek:tupla.rma. şe.rtB:ımenin tıamamen olkumap kabuı edildllt - • 
maltla beraa>er, ımMaııın Jütle, Jrendtrveya pamut lpUAUıe 1'&.Pıl&eaiına hdıeUOOO Llral&k - 2000-Llra " • 100 • _ 4000.- • 
göre teklif olu11:m t!&tm hem yaeı ve hem ralr'.bn>Ja. tw;K olarat deıd 8 

• lOOO • - IOOO- • 11 • 11 • _ 2600,_ • 
lbnndır. Melk.tAıplıa"1a bat 'Je siUnU oım--w-. 2 • '150 • - llOO- • 

1baJıe v-- 1 • IOO • - 1500- • 100 • :n • - 5000.- • 1 - umum. müdürlükçe yapılacak Te t.e1dllf ~uplıarımn aı;ıı 10 • 260 • - 2500.- • ıoo • 11 • _ 2000.- • 
:rııe-:er:.~lnhu ailnden t.tıb&ren on eiln içinde tek.atı kabul 
müdi\rmlt iba.1eJt ~:=-:=:~~~ = ı ····••••••••••••••••••••••••••••••••••···································-·•••••••••••••••••••• . --
leri ihılılıl lı;ln mua.nen mtıdd• A1bdıa 1*litıa'lnıden Mnemezler. • Son Pnııta l\1., bauı: N~iyat Midiirii: Hii9eyiıa aqıp Emet 

u.&l lSAHU11: I ,, Ü::>AKLlG 


