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Sene 12 - No. 4035 Yazı işleri telefonu: 20203 

Bu sabahki 
haberler 

. ' 
CUMARTESİ 25 BIRINCiTEŞRIN 1941 . 

Dlakineye 

Verilirken -------Amerika· 
Japonya 

harbi 
başlıyor mu 

Amerika Bahriye 
Nazırı harbin 24 saat 

zarfında dahi 
patlıyabileğini söyledi 

Yeni aşk ve 
macera romanımız 

• 

idare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuruı 

• 

lzmir limanı 
yeniden inşa 

edilmek üzere 
- - - ---····,-- - - --• • 

Al}talgadan lzmire giden 
Münakalat Vekili Egede 

f et kik/erde bulundu 
İzmir, 24 (Hususi) - Muruı. • ı 

lka .. ~t Veklll Oe\"det Kenm inca. 
d.aşı Antalya-dan Aydın yoıııe 

şehrlmlze gelnJ.4tir. Veidlın bu 
GeJı~ti geçen tert~de ver • 
d.lğJ di.rektJ.1'1erın ne dereceye 
lka.do.r wertne gctirlldiğinı tetJkııt
tcn ibarettir. 

Cevdet Kerim İncedayı Ay • 
chnda halkın lbüyftk bir i.ste~i o. 
mn ıstıLslvon oı.vruınd.:ıkl stıluı. -
ının ısla.hı emellyeslni teliluk et.. 
~. neticeden menınun olm~. 
tw-. 

Vekil İzınlrde Ba:smanc., Al. 
sa.ncn.1c iS'tı:ı!V'Onlarlnl, 'OU 1k1 

~onu biı'leş1 !ren utı.id/K h:ııt. 
tını, De~t Demlıryolları iaıbrı. 

lkn ve o.IJelyelennı gemııştlr. 

İzmir llm: nının yeni.den n... 
sı progl~ış o1du"undn.n bu 
iş ıytılkın senelerde tclıa.kkuk e
decekilr. 

Vekll Az1z!ye tünelı c ~ 
iki tetkiklerinde burn.dıı ,,.eçcn 
senekı se;1Mldııın yınu:ian r e 
inşa ed len 8 kJometreli.k 7enl 
demiey'O?u hrutıtım gomıu.ş V'e 

trenle bu yeni ha tan geçmiş • 
tir. Bütün trenler Cümlıurıyet 

b:ı.yrıı.mındı :n it!.baren yeni hat. 
t.'l.n iŞllyeoeklerdlr. 

tı? 

Brosllrden bir reslını Tilrk laılan vatan mUclafaıısına fJ zırla.nıyorlar 
<Yazısı 2 nci saylanın 3 ve 4 Uııcll r.!ltunlannda> 

• 



2 Sayfa 

Her gün · Besimli lll&kale: 

Avrupa bütün 
Mukavemet/ere 
Ragmen sulhdan 
Bahsediyor 
~----Ekrem Ut-k"al J 
I• D&"lltere hariciye ouırının dün A. 

vam kamarasmda Ahna.n devlet 
reisinden bah9eclerken kullanmış oldu.,. 
tu bir cümle Basya Çan birinci Alek.. 
-.ndnn yliz ol.uz sene evvel birinci Na. 
polyondan bahsederken ıuu.laııml,$ oldu. 
tu cumle.>i hatırıatuor. 

O zaman ltmya Ç.m birinci Alek.. 
1a11dr: 

- Napolyon ile asla JBiQakereye si
rişmiyccetfm, Avnıp .. a lkimlıı; kin Yel 
J'Oktur, demişti. Mahtıerem Xıster ~
den bu cümleyi biraz deil:,tirnek~ 

-~-:=.;===-----o.;;;._-·--- _.....__..;p:nn~2 ... _ _.._....,.,.,..='----~- -

Şuurlu ve şuursuz hareketler 

• 1 

Ankara radyosunda 
(Madam Batarfilay) 
Devlet konıervatuvarı talebe

.; büyük muvallakiyet 
gö«erdiler 

Aı*arade. devlet konservatuvan ~
ra kJemı talebeleri tarafından mü .. 
kem.mel bir eetılde oynanan <Madanı 
Batarlllay) operası .:lün gece An
kara rad.Yosu tarafından nakledilmi.ş. 
tir. Bu suretle bütün radyo dinleylcilerl 
bu çok muvaffak temsil ile zevk ve haz 
dolu daJdJtalar yaşamışlardır. Bu sıra_ 

da htanbullulal' da hiç -bÜPhesız bU 
ıtemsUi yalnız radyoda dinlemekle kal
mayıp ayni zamanda kendi şehırlerin_ 

de görmek anusuna kapılmışlardır. 1ın 
kftn müsaade etıtl.ğl takdirde bUtUn 
şehir halkınca h!ıssedildiğlnde tered .. 
dild caiz olm.ıyan bu arzunWl yerine 
getirilml!6inl temenni e<h:l1m. - Hiikümct. Ultler .-e terllderi ile 

hiçbir mevzu iizerind" mlisake,re de b1I.. 
hınmayı düşunmilyer. şeklind" ku'lan: 
mış~•;r. Cümle eskidir. lkı senedenben 
her rırsaUan istifade Miıle~k kulbn•l:a Buılan bittün h&T&Uanıula .«~tef1Uarlan» ile hep insiyaki olarak ba. İ7l veya kötü, fakat mlihimt'.e bir hareket ve teşebbüsü miiteakıb bu hare. 
lı.ullanıla 5fddetinden d n kaybet.mişUr. reket ederle~. Tıj>kı ı:ocuk &ibıdirler, ömürlerinin sonuna kadar çocuk kal. ket yahad teeebbüsiinde şuurunman mu, yoksa tabkşşuurunuzun mu rol 

Kadın romancıları .. 
mülakatlar Bununla bera'ber iızeriacle ıtarmava de.. ID&J& mahkümdarlar. Bazıları ise bunun aksine olarak harekete geı;ımeden oynamış olduiunu düşününü, lı.f'ndi kendinizi im.'lhana çekiniz. O dakika 

feri vardır. zira şark Sl'fetinln 1 ütün önce şuurJanna mftraca.at ederler, Bu hareketlerUe de çocukJakfan çakmlŞ için insiyaki bir hattkett.e b11hınmuş oJablllrshıh, fakat bu sorcu ve iıntL [Bqtarafı 
1 

inci s'lytadaJ 
... d il d ... ;;.· bu bo"---~ oldaklaruu rösterirler. ban ile J'anlıı hareketin tekerrürünün önüne ·-mek mümkünddr • .. d ef e evam e .... ı,.ı ve ;;""" • ...., Kerime Nıadir ~:ı1.~1nyor·. 
71 durdurmanın biç kimse tarafından • ••••••••• .. •• •••••••••••••••• ... ••• •••••• ••• ••••• ... • • •• •• •• •• .............................. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• ..... _..••- 0"-.\1 

duşiıııulmediği bir zamanda kullanıl. l ş ı -Bilmem, nasıl anlatayım. Çocu'7.-
m1$hr. Hf'rhalde bunaa bir sebebi ot_ e h •. r D a, b e r 1 e r •. luğuma rağmen garib, tezadlarla dolu 
ınak ırerektfr. bir ruhum va.zdı. Ne sıir, ne resim. ne 

Muhff'rem Mister Ed"n son zaman.. de musiki içimdeki sel gibi kaynayan, 
lanl Alman aya atfedilen proJelerdt> ı coşan ve benlitiml adetA. botan duygu,. 
bir haldlıat şemmetıi mi "esmiş. ve bu lanmı istediğim gibi dile get rem'yordu. 

ltakımdıın ııroff'l~rin tatb:kat sahatlına Haliç havuzlarında Cu··mhurı·yet maarı·fı· , " Daha başka şeyler yapmak 1sttyor .. 
tonulmalann• iinlernek mf ldeınistir? • Petrol sıkıntısını dum .. ve işte b1r iki tecrüb<'de.n sonra 
Blhni"'oruz. faka' mvhtel'em Mister k k \'e tam on altı yaşında ilı:en bir ve-
Edenin böyle diişiinnıeye, jaba deinl.. u·· çu·· g e m·ı ve remlinln hazin haya.tını ve hilsraolı 
su bfüle söylemeye ııevkedea ısebeb Is.. dd 1 t ? o•• 1 k • • sevgisini anlatan <Yeşil ışıklar) mey,. 
ter AlmanyaJa atledilen tasavvurlar yur a ne er yap 1 n em 0 ıçın 1 dana geldi. Amma bas"..ırmadım. SebC. 
eisun. lstn bir başka mahiyette bulun. motör yapılacak - e ..,. b ~ basit. Da.ha pek kUçüktfun. yazı 
an. hııkikat inanların sulh - tedbirler alınacak 1 bilu~ uğraşacadc bir çağda değildim. Mat .. 
tan baMetınel~ln ..... ~ttne ge- 1 Maa.rll VelkA.leti bUttlıı maarıt te~:- c.Maaril1miz, bütan diğer devlet biz_ atta tanıdııklanm da yoktu. öyle 
ellrmiyeed1dlr. .aai •'--r 1ene. K . i b ..- ti i muhaf6.2'J8kAr ve milteassıb bir ailenin 
denb0 rl devam etme'k.ie olan nıu. arabiik labrik.alarile yapılan IAtınm fu.ll~ine aJ.d gUzel b r ro;ı~ me er glbl, hı!ltıl~cı, Türk ruhu lçin lnden nasıl olur da sıyrılıp Babıa'i,. 

diri k.. de L_ __,_ 1 hazırlamlıft.ıl". ~u broı;alr, lllc, orta, y(lk_ gerçek bir ayna olmağa ve geleceği kec Sehrimlzlıı bazı semtlerinde halk 1c 
harebe Avrupayı unr aeae • lftlnu~.,."uu nıiübet netice _ _.._ ve msleld olma4t üzere muhtelif dl ışığı ile a.ydın!aıtarak hMırlamağa bakkallarda kıifi miktanla. petrol uzanablllrdim?. Paka.t yılmadım. ça .. vam eotmlş olan Btiyiik Muharebeden J• k . - ,.~o . şk I ,.,. 
daha fazla ezmiş, barab etmlf, blktır. Ver ı, ya ında faali.yete öğTet:m derecelerine mensub m...-._.se. calışınaktadır.11 bulamamaktadır. Bu yüzden bazı lı.ştım. 17 ye.şında, oır e. masa ı e-

h · ·ı · lerle güııel aan'at <k.ulları ?e müe6Se&e_ Broşürdelki 1940.1941 ders yılı ist.a kimseler ~ hal lle elde ettikleri rafında dönen Kalb yarasını, 18 yaşın_ 
mt,lll'. Avrupa iki yıJdaııbcrl rıne 6egz ıyor leri hakıkmda geniş ma!Qma.tı ihtiva et_ tısti-k:ler.n.e göre memlckctlnfzde-kl öğ: ııetrolları idare De kullanmakta., da Gönül hırsızını. 19 da Hıçkınkı, 20 
çöken Ubustaıı ~ &iinü sa- meOtte ve maarll saha6ırırla cilınhuriyet ret.menli ilık okulların sa,:ısı 6u4S i bul_ ban kimseler de, yaz meYSiminin 1 yaş sularımda <Seven ne yapmaz) ı. bırsızhkla beJılewnekte, sab•rııızlığınm 'l...ı:~,...,n.A.. • . • ...,.A ed!lm'• b 1 to 1 ,_. ·-A <GU _... b d• 
arasında ııttablar rirmekte, kendı ken. -wıı......._,. VelktiıetJ!ıniRl Behç .- - devrinde elde '9 aşarı an P u m..,,._.ur. Bunlardan 1277 sı şehi.rleTdP, geçmesi dolayıııile artık sarfedllmi. 

1
20 lle 1 yaş aras"""a nn.u en 

dı.tnt aldatmakf.a. alııia&an.k at"unmak., ~ ltilçük gemi 'ile mob5r ln - olarak g&ıt.emıt*Udil'. f771 1 köylerdedir. Okul sayısı cüm _ ~en flliıl ve nttok.s rıbl maddeleri mi?> yi, 21 ne 22 de Fundayı, ve en son 
ta ve bu aracta saJMan bahsetmektfJ.1'8ıS11çln 1el'dltl 1aır.ır ürl.el1lıe Ka.raı.. :Broıf(l.r:Qn ba.emda Maarıt Vekıll Ha_ hurlyeıtın teessns ettiği yıla nazaran çok ~iibek ftatla tedan.k ederek olarak ta Saman yalun-.ı yazdım. 1938 

bihlt san Ali Yllieelln bir ya.zı.sı bulunma.tta.. 3 38 nlsbetinde a.rtmı.ş bu1unmakt.adır. knDanmalr meeburi~etinde kalmak. senesine kadar da bunlarm hlc bir1nt 
dtr ve biT ı:iin ıetec6: ki lm il.ayal bii.. .. demir ~ çeilit flabrblnl'ilıe yıı. - bu ya.Dl& ctknhurl,.et maarifinin da - 1940_41 ders yılında. ö~retmenli ilk ıadırlar. neşretmedim. Ancak ondan sonradır Jd 
tün mukavenıetlere ratnıea bır hakikat l>ılaaı ~er mADıtıet netloe V'el" - ıvandıtı esasl&r teba.rüz ve izah edil - okullara 376,968 i şSı'rlerd" 420.572 Bu adwıtı alikadarlann da na ilk olarak ta <Seven neler yapmazl ı 
olat'aktır. ~. met:tıecMr. si köy~e o?.mak fizere '19'1.540 talebe zarı dikkatini celbetmf.t ,,.e petrol Uyanış mecmuasında. Hır.kırıkı randa 

Şlmdı1d halde Almanya:ra ~edilen ~e taıdeır ~ barru218.nnd~ Ha.san Aıı Yıücel bu yazısında ezc1lın_ devam etmiştir. tevzllnin bult'ilnkünden da.ha. fazla tefrika ettJrolm. Diğer roman1ımm dır. 
iki ı>roje vard•'·. Birincisi .... UT. Gtllnız büyült ıtlJln!lnt .lljtlleri yap&lmak le ı,unlan yaaruıf&:tadır: 936 Y11ından itibaren Maarif Vekil- ve daha ma.ntaaam olarak yapıl • Yar.ımay mecmuasında. Hak'kat. "9 

_ Rasyanm bir daha t•ı>laaUR&J'a. . . M'ÜllQ: cY~nl nmüde ah!Akt '1UUI'U. ferdln, liğ!nln Ziraat Vek:ll!ıti ile işblrlliti yap. ması lçln almmaıı tizno relen tt"d. Vatan ga.zerelerinde çıktı. Bu arada e,. 
cak, ATI'11DIL71 iehdid ._.Jecek bir ~ı. Inşaa.t ~aırı iillel'lll'e - cemıYetln devam Te beıtasın~ bir vasıt.e. mal'ıt suretile vücuda getird'ğl eğitmenli birler kararlaştırılmıştır. Billıa!lsa l peyce de h!ıkaye yazdım ... 
hale getirilıml'Si ıniimkün e.lur ohnaz kaııtııt Veıka:etiııln küçük <ienlaı nıhk ,- o~ bakıımtndan ltuvvetlendlnneilt lft._ okullar ve eğl.tnıen kurslarının sayısı petrol of'ısi umum müdürünün no. Son biııkaç seneye k3dar Kerlme Na-
eark seferi münasfb bir haı herfnde '.üye wısıta!arını lberlç>ten getl1::1eoıı: ıwndır. Terbiye, mill~ büttlnlüğüne 6200 ıU. bulmu.ş, burılara. devam eden manyada yaptıtı temaslar, Jı:ılkın r romancılığı tam bir meslek olara.1' 
durdunılacak ve bir taraftan Rasyada. kiHreıti oırtadam 1t9.anı.ı.ş OO}uırıAcaıc.c - lcendini fal\'dalı kılacaık insanlar yetiş. ta?ebe S&Y1Sl i.se 155 bini geçmlştlr. ihtiyacını karıulıyacak miktarda ~!vramış değilmiş. Ba hissi daha z;ya-
iwat edilen centş topnklar Avnıpanın tır +-.'° .. yaitıında ~aııa.ciikt.ır, tirmek için yapılan tesir ~ tel'kindlr. 940_41 ders yılında fa.al resmı orta petrol vıe petrol m~katı ithali.- bir hev ... ..:n temhürlerl, ça.tışları 1_ 
,Vettk Slkmi•m rldennek ---- +- · ..,.......,._ Aımelt ahllktn ve !dealimıın ka.ynatı okul aaırun 149. namı li8e ea.yıa da U tını mümkün kılmaktadır. de ....,. 

'"M:re ~ b d lm Iıd dıll bulmuşt Bu~, da smı .... _ m!ş. Nitekim roman lsnı'nl bi1e ver .. ldlMlandmhrken. dJker ta-raftan biitfbı u llYıru o a ır. ' ur. .7.. re o, ..... o_ ı... .. 
A"f1'11Pa mllletlerinln 1Pirakl ile bir Hava Kurumuna T!1ı9t ceıntyetlnin sınıtsız bir 1c;tıma! lı:ullarda 24,990 kız ve 69,93::1 ı erkek mekte tereddüd eıttığt eııerıer1n1 :vszar .. 
aa.lb konı;-rest torılanaeaktD". hcfttere varlık o:uşu btttün ma.a.rif teş.tı.l!tlmı. olma.k üzere 94,229 talebe okumuştur. 6,968 lira dolandıran ken biricik düştlncesı, kafasında bellrt .. 
lnı.,.. i ette konuşmam rım ohlna ne yapılan teberruat zın bell!temiğjdir. '11tlrklyede ne sınıf, ne Liselere Jse 5126 ırn. 17,813 erkek ol- t!ğ1, hazırladığı mevzuu e1ındcn ge'di .. 
lJl. olma.d1tı talrdlrde Avrapa namma ıtabaka , ne dıe zil:mre oku!u vardır. Her fll&k üzere .22,943 t&lebe deva.m etmiş_ havale memuru ği kadar sağWıı olarak genişletme 
harbin bittiği Han tdfteeek 'ft İnrftte. Tüııit Hıaıva KUrum\llla. yspıla.n yar. vatandaş, istldad ve kaıbtlıyet~inı> ve tir. işlemek ımtş. Bunlarda hiçbir ede 
ttnln alacalı '\'Miyete hlntaeütır. dımlata ~e deıv'llm. edlln\ekfe_ amısuna göre her BATetim derecesm_ üsele!'le orta okullardaxl talebe mtk mahkemeye maksadı yolı::mu.ş .. fa.lta.t şimdi 
Muharebenin bir ıtn"I .....ı mtttareke ....n-ıı rde Kwuıma. tebeıTi1 <len faydalanabilir. tan. oümburf7et1n ba.şlangıc yılma na. Sözü kendisine bırakıyorum: 
•aflnl ahnaııı. ~lar ......... deftm dir. 8Jın 15--~ ı.simle iflİ Ttlrlt ma&rlll ıtf$.iJ!tında., sosyal zar&D 18 ın.iBli artmış buJunmaJttadır. verilmek üzere - Daha~. AT&nma ~~-
e~. J'&lmcl da ~fMeteyl Alı.aenlL de b\lluruııll w.tan<i8111&rın I m•ımelenn tesiri .altında ka1are.1t hiç Vekillitin Y9n1 disiplin talima.tna • B-.r müıdı®t eıvıvd., Peodıllk. P>4Mene.. be devrmlnde oldui'Umu. tamam~ 
de lt'ae ebM'k Ynhltııa rtrm-M İltdlte ~: tılr ntandaş lstidadmı tıkayıp h&pee_ meainiıı n~en sonra okullann di - OOıval laa-ında.n Hüsnü :ı. gtnleşned!ğlmd anlıyor, biliyorum. 
,_,.. al~atı ~ ı.ıw.r. · E A Tti.ttt A!Omllm Ş1fteti 2000, den bir ~ tann.az. Bu otar ..tele stplin 1şler1nde ~iliğe doğru büyük te_ ıs.i. e memur - nun tQin de şimdiye \adar yazd 

Almanyaya aUedltea 1111'9Jeleria ikin 'LT..:._.._·t. ~ 1580., l5m.lın1'n oıkuh mefhumunıu ve t.aıtı>~atmı aşan r~i olmuştur. 939_940 yıl•nd ı Jcovtı. dmd.a. bir şaltısıın bir 1ıak.ım Slbtıe ha;.. romanları, bundan sonra vermeie, ~ 
eiıd tse lnctltereıi aı.aı • ~=-uc- . ctelı: maarif• dUsturudur.11 lan tald>e adeıd1 62 olduğu halde 1940- va.1.elerte ~ post..a ş~!ındeın .sah.. ratmaya. çalışacağım eserlerimin ti• 
rlb ile konuşmak ~=:ı:- netrfaü illbePtcyoen bl" mt 1ıant:mdaın Maarif V'ekilt ya:z;ısında TO.rklyed.e 941 ders yılında bu mtJat.ar 34 de in _ tekfu1lık sureti.e 40 blın lli"~ ya.kın nevi harcı glb4 sayıyorum. Dalma~ 
vayete bı*ıllr9& 1'1"'8 .&ıı.an .;.,...: 1000, ~eza 000, kez& 800, lAon re KL. otretım!n :kesin olarak miUıyetçl bir m~ir. 940.941 ders yılında dı.. yüksek ıbir m~ dolıaıru:tJJCdığ.ı.aıı w SOıD m.a. e mütekA.mile gitmek için lcab ed_. 
7etleri Am'rlkalılaria ~..., ....... _ ..,,.ı,.... .--...ı....-n '100, .Aatı1lllilt Bı>1~- ruh ~tını. maarif ~l!Atmın he. Mretlm mfleseeselertne 2767 si kız ve . ...,.__,,,.,~ ...... ıı... •. •ft ,.ft v LtiJll.. 
temutan ls"lfade ederek -~ ..!:: ,. .. .....,.. ~,,-· u.A .. imŞan '750, Mu.a. den, yetiı,ımt*Jt..e olan nes!e onu ~d! 10 992 ısi erltelı: 01ma11t üzere 13 759 ta rı!etl s~da. .. da. :auıı.,_... ""4.,_ '"""" malzemeleri yığmadan, yani muh 
veltln lıriedlti takdl..U Mi&e. ~ evan "'l! ~ M,..._ ı>t'W\ Jf:ı:f'ız All mllle•tmıze ve bttttln ınsan11l"a faydalı Jf'be devam etm!Ş.ir. Ayni ders Yth icln. raıfından curmüımb1huıd WILnde ya. de etüdlerde bulunmaktan. yaban~ı :; 
en bft"'Wr nlh ada.mı 9'abilecetl dil Sa.la 'ile Şülarü ~ 17UV, kılacak her nevı meden!Yet vas1f1armı de il'k öğretmen okullanndıı. 870 1 er lkaılaın.dığml yazmıştık. debiyat. roman örneklerinden ıstıfa~ 
thl'eslıni telkine ~-. »( "Otıstu 118 Keod 600, xıanıilt Maı'dl- vermek ol<lutunu td:>ar1k ettınnekte tek 145 şt kız olmak ihıere 2323 talebe Yap::e.n talh!dıkeıt ınetlce8inde, bu etmekten kaçınmıyorum. Romancıl 
ebl'e dotnıdur, n Mı.ter ~ "'1 500. Ji.elıiım. Aınteır ve kaırdeşi S()ô, ve Şjyle devam etm&tedir: okumu,tUl'. sa.htelltA.r memur ıtwmıf'1ndaaı d.ol-a.n takl gaşem, ha.k.lılt1 hayatı bütün tef.errl!; 
"1ndikf halde en lriİYil.k -6 • .._, 1::iV\ f d _,,,...nM Al\ b1ıı ı•. tı _,,nniyetlerile sayfalarda akset.tiflX\ •elfl. "" blytik harb adamı obllak la M8dlr 500, ~uıb -re Musd. Baz i1V,,., f. Ik tahsil çag" ındakı· ırıılaııı .ı;ııaıre. ll.liJAww.mın ..,., .ıu.& • .,,...~ -
- cibi rörlinnte81-- ratmen Alman..; Km«.ı - B.uıon 500, ~u 500 Bayram şere ıne detll. S88 ira. old1*t a.00.ŞllmlŞtır. n . tabiatile - edı;bl..Y~un\Z& canlı t.ıııa 

' f } k ! ki Aıd!llı t!ıı:ı. ~-'--·-· "fret bırakabilmektir. Şimd.ye kadar bil d• tara'ını1an ill'l'f riT'iibnU., olması aa Geca. T. Ltd. Şt. ~. Qe"eball Bııra... rakıyı az a açırmJŞ ÇOCU arın sayımı t; ~ '!'& ıııoeı., ~ mu: - aubklanmda b~ roıU daha z\Ppltif 
mthnkündür. Bmumla ~ht A. lk• 1IOO, ~ o.neti .tO() aaıvıket oı...ı- meaecl :iirat ~ çıalmdaiki çocu.klann .._ lf eriııkı yap;~ müıaıteftık tahki- ~u.hayyelem oynadı. Yıtrattığun tld ... 
merlka etiınhmftlııi k-ılislne aı. ~ 400 K8ırebet. • v .A:mf 1snlınde ..,. setr.V8.r' • . k8t aoın111ldaı suotu mem.u.rı, 6*1 Pen.. \r: bun -
fedllen riTne'lerfn bhinef9ını sii ' ~ ve A.. Şehllıtdebaşmda bil' meyt:ıarıeye dt - tvmımıın bu sene .İlkindtıeışırhıin seki_ dik 1J1Q8taır:ııeei mtne.li Blaıhılmie a.ıı _ ~-~uc:ı::!,!~· t= ~evzulafl>' 
kiila ceçlşt.i;frken lto.ı tkincl!llnl şlıldef.: ıo:ıb<Toııxtıı~ •• Hilmi '\'le ümuı,i:I ' .....,e :.n11rı...ı blnı.z Zinde yaıplılaoa~ı ~.al'lJillıştık. vua - laişanılk muıtıteı.1.f tıa.rlh1elıde ...... pos OIU.7 

1 
-.. miş ve ba.ynum. neış e .... ~ ~,. ,.,_ft_.., Müıd- ı•;ıı;ı;; ~'"-lm' mm kahramanı ola.rn.k seçlyonun .. le red ve tf>hlb f!~mi<"tlr Hanrisi dot. W -a-&) 300, !M.ılhmılıd r,o~,... .~...,,,., .. :o.,......__ """""ra so ~ >re ıvw.cıu... ur "'ti ... Şcuıı• ız - .... ıhıaıV'alelerl uarnslm """·""'""' hıaıV'8o1e ... , 

300 ».......__ ----- ..,....~ ., _ _...,,..,. ik"~ .. IUJ."i'- ıcu.uuaıu ~· .,... ~ Kertme NadiT m~k de"'ll, f:!lu• ra. bit teblb editmtyen biri~clıtl mi, 1 ............ u. ~ Baırab 300, mı - ·~-- "">' • deki saıyını lbazıritlklıwnl1a şimdden m~ım Faıhilll, .!Mirnekapı 15 ae!)I.. 
ek• "4WeUe n1antanan lklnclst mi 11d 'Dtiruıenilu aoo. Maab ksğa çı.kaaı Mif seııttışl~~~le baş)mıışiaırdır. V1!1ıAıy:et '\'le belıe<l~ re Buma merık.e7J.eooe se'*-eylemi.ş _ ne geQ"J ise okumUŞ~ur. Eenebt eı:nan-

vna ildsfde mi? Bl1ml1orıız. BldlJlmlz 1250, Beklırdede ~ Tat&eyaın gürüı1Jtü pad;Jl'ıdı çııtannıat.a. uw•coou mü_ mem'll~aırı 
0 

günü rnu'hıbelLf vazl.!eler tir yatından da.ha ziyade seyahat ro Ol 
•tr sey nna svlhan uıı:ak ıtüründüttl. ıM ..ıı...~ - ,., ı 250, I>il'3ıll , ........ _ ....._. ......... ....... ..ı~-·..tır. Bunun l· . ..,.ft •. _.., b · larına rağbet göstermlştir. Meselıt. J ı.. 
1IS&k rörünen ba suJlıa bütüa A"fl'llpa_ en ~ -..., _._.Glr.aıdıe Kerım 200, ıuı:w.ats ""'"'<'6" 'UUGl>IW"-"i'" • vad ~ımeık suretiıle saı:vmı ııı= '.Yawıne 1~ Hüsnü bu u:vdu.rma. [jaıva!felarlın bir Verni çok beğenir, Reşnd Nurlnln ~ 
Dm ın~a1r lı:atdıtı, ve bUttin mukave. ~ o ~ 2ı00, '6nııinın 49tt'~n1 zeri.ne Aır>f ismlmıde bir be'kçı • mt iŞt.'lcl.llk edecekler<iffr. 11.zer tarif. kısmını kendi adıne., dlğerlerlıni d9 hirli kalemi ona yerU eserleri sevd ~ 
metlere 1'l' "mf"O ııulbtan 'babsetnteye 
tnam ettitldlr. 

Elr,.~m u.,.kfı"'il 

Bayram yerinde kaza 
Perlköyünde, Talib sokağınd!I. 6 nu_ 

ID&ralı evde ot.uran '1 yaşlannda P!Jı.'.. 
$e adında bir kız, dün ŞişU bıeyT&m 
7el'inde telle ka,ıraııten, ma.karadan eli 
hrıtulmue ve bu Yilıaden 2 •*9 yttt_ 
telkaten 7ere dftfJm4~. 

Bu a1*ut netleeainde başından ya_ 
ralanan Pilcrfye tedavi &ama ahnmıt-
tıl'. ---......... _ • .................... -.. 

' 
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n !bir at 200, Yorgi ~ ~ müdahıııle etmek ~etJnd-e a.eın. Sllı'Yl11l günü meunıWııkotreao bütün kaırısı Ne-zahııııt n.amıına pKJStıa ?UJbei-e_ miştir. Kendisine en fazla teslr ~ 
.Albclı.illlıalh 2.00, Mleılwne(l Oa... ikalmlş, faı1caıt btma bü::ıwıtüın hiddet_ Hk, orta. ve ıru?Gleld tıedırisaıt oku.11kın .r.indoo eılm~tır. belli başlı eıser, Sa.baha.ttin _tj 

Aırmenalt ~ *· Mltei le:nen aaınhıoş bu dda. ıd& be~ !\.ğ'ız t&tU eıdlleceklerind~n o gü.n. bü!.iiın Buçlu memurun ~ mütetıı • <Kürk mantolu madonna» sıdır. ıt-

~ 
pğiu 200. 
teır :lro. 
Blco 200, Bumın ~u 200, IJotNtrü dm1J1SU ftflir saıvıımrıJ4, üstıetik on.ı Uıilebeler bt1fiil vıa:rue aılacalkla.rdı.r. klb evinde J'C.pllaın aıra.<ııtımı.a. netlce_ _ c ... ııumem ki efendim nas~ 

50. Abdiibmı8d ~ 11Q, Hila döı'i'lnete bllklşmıştır. '1 ıe 16 y1iŞ aa-esın~ .. ok:tüa do • ,sinde 1200 ı.;m pM"a !le, suç meV"LUu lAsa edeyim. Bu eserde ne mu 
lOO (9'flftlce ~ 50 llra. 'Y81kaıı.aın114"ak diiıı adliıyeye verilen v:am eden ve etnı.cyen bütım çocuklar ı>laın met>~ satın alıırıaaı be.zı kıy. bir tahlil oatııyanı var. ·· 11 d!ftil 
SôTlCS. ıeo ikaı ~it'.) tnaznun. 809liye 3 'i1ncii oeırıa. malhke-~ ~ ıt;ut~· Köyrer_ .met:ll ~k' mııl:ıelkeme ne.t~ne Tolstoy'u, Oscar Wılcle'l, ve . ~ıs,. 

Aıt.al1r: 1 
nii Oep 

üzerine 

Aıbdıu!'ilaıb 1!ld>eld.r ıoo. Ahn.ed Gür_ meeh>de )'lllC>ıılan mubıalkeme& sonwı·. de 16 yruşıında.n (YUMrl okum& ve Y~ mtl.w l'8 ~müsadere oluı.a bazı mUblm edebiY&t şaMiyetleriD ildi 
Semi 100, Md>mleıd tbn ve aa. da. ı ay 3 dııı miJdıdet&e ,_...,.._, 50 U.. ..... ,, bilenlerin tamu <i.ereee".erlne hl- m,,,..._.. ten ve seven Kerime Nadir de sa tJlJ 

.._...... ~..- .. ...-.ıı+ ......H> uy•- Edibi tadın mubarrı"Ttcr listesin. ln ••. ır-ı Kemıaocı ıoe, Yakn ra. paıra, ---.. __ ...._.._ ....... ere• a_ .. __ •• ~ .... ,... ınrilkrtarlan ~ ÇUll= • -- On-inin ---- .. u.aa-. ..... ıt:Ul.l ...., ııu:M.U~"""'4 başına ıeçiriJ'or. Mebrure ._.... > 
100. Miadın Jbn '1&, S!wa. ~tevki! olUllllrUŞtur. cektlr. - iki amele ÜZet"lerine çöken ıınerıinderı yalnız CLeyiAklar aıtın~~ft 

&O. Meıbmed Dilek 
50

• An - ..,. keresteden yaralandılar sını, ve bir de Pearl Buoktan Y:;. 
m*>llu 

50
• .Abdüait.tf Akil S(), 1 S T E Oalatada, Kala.flit caddesinde teres_ cAnı&11 tercOmeslnt okumuş. ~1'. 

Ulur 50, ömer AfkbıjlJt 50, Meh R i NAN 1 t.e ımdazası.nda oaıısan ömer diuında fevk:alAde beğendim. Tercüme .. 
aır 00 1'e FeWJi ~ t.a- 1 S T ER 1 NAN ._ _. A lık:1 amele dün mağa:ııada kereste ietil lA.de gtızel. Ne güzel bır yazış, öyle 11, nııtmdaın 25 Um. fY1 1 ederlekren. istif yikıJmış, her ikisi de tende kend.lsile tanıŞ'.p lr:onusmak 1~ ıturumu bu ~ş?a.nı. te_ .. Bir tehir. bir memleket, bir "Yatan. kereste yığınlan altında. 'kalarak ağlT zusu bile bell.rdi .. D diyor. Perid! ce:.,., 

dutmanınm 1$call altına.__ 
0 

teh.. Bu ~hinlen, 'ba memleketinı, bu surette yaralanm1.51e.rdır. Kazazede O. yalnız cAana _ KıZ> mı ve dab~ 
etme(ttedJr. ıiD, o memleketbı, 0 vat.aııın bir lı.ti,. ntandan bir adam ~duyor, dttsman.. merler, tedavi ed!lmeık tızere hasta. - de hır~yeler1ni okumuş. Tasvir Sdt 

ıe halinde müstevliye 1ı.aqa lı.o~a 4an bir adamı lkliirerek ka.4)ıyor, ve neye k.alıdınlmışla.r, hAdiae etra.fmda tin1 betvenlyor. Mükerrem K.A.Jnll .ısl.. 
mobil altında kaldı çallfl"MI vazifelerlııbı eıı n.uuıa biliyor ki, itremnbJür ki, bu suikasd tahkikata. başlanmı~br. fikrdnce, bir romancıdan zl.ynde ~lr 

~ Mevllııeta.ı>ı cadde - ıe:~ şehir, bu memleket, bu vatan. =..,~ ~.J:. Bir ton kömürün altında ~~ec:r~:. ~~~i~~· ıııuf· .. 
33 nmne.ralı evde oturan tbrıı._ ılan tek bir adam kaDup da nrdu bir kiıll. :rwtne elll kftl. 7lb s.a...a ile k l • • ,.. _._ d ıo:.ıı 

adında bir •tm 9 Yatlarındaki nun lntikammı alnu7a oallŞI&, b-ıi eelLilr. Mm 1nı llanke&in .... ~: a an 1fÇ1 Benim muh.a.rri .. u.ı e. ···• 
.Ab1ullah, dtln Becvamd caddesin • uturcJ-a da canmı verse vatanMver ilkle hah Devlet Demiryollan işçJeıinden Ha_ * ,ı>, 
eoermı. eor&r :tbrahlm\n idare - bir hare.kette bulunmuş olar. Fakat.. b ~ ~~ldahna lnaD.17onm. ııan Sirkeci l'lhtımma ya.ııasan cNe_ Emme Nadir, şimd\, <son~ 

Jl'70 numaralı otıomobilln sad_ Jad~ vaıparun.a köm11r yllklerken, vinç adlı evvelce hazırla:ruş olduğu bil' 
llir.urutıtır iSTER iNAN, 1 b.za.nmm devrilmeslle bir ton ağırlığın • ,_ 1m .._ "'"r manın son :rötUıŞla.rınt yapm de 

oaıımıa netictsinde vücud\lllUD dat1 kAlım11r1hı. albnda ... a ış "' 86 ' Bıı.ltalım, genç romancı, bu esertn 
elif 1 ,_... ftıı..- uft ·ıSTER iNANMA ı •uretıtepra'Jaıımıştır. aça yer erl.UMen _ .. ırure...., 7a- • Yaralı 1eoi banın bl1' hald~ BeyoJ. kuyucularıo& nasıl oir pencere c.ı 

Abdullah tedaT1 altına alın - '-.,.. j lu halt.aı:n::sine bldırıklııe. bza eıtra - ve b1si ~ iık.l.imleı·ae.. do1aştır~oıl 
mıe. ~ f8kalan..... '-----~-------------------J fınıda tlıbktata baelanm]ftır. tbr:ıhlr:ı 
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SON POSTA Savfa 3/f 

C llavacılık mütehassısı diyor ki :J 
Alman ordusu, Kafkasyayı 

biran evvel it tila teşebbüsünde 
bulunmıya neden mecburdur? 

Yazan: Ll'] ita l Tuncel 



25 Birincitetrin 

Bir bedduanın hikayesi 
- 131 -

Bugün de hocalığlm tuttu. Size 
vaz ve nasihat edeceg.m. F'aka.t. (Aya_ 
sof ya .ki1Jsu.sti) nde; lSlileJ>ınan.ı,ye 
uıedresesıı nde değil ha. Bu iş şura. 
cı:kta çarc,:a.bult hemen olup b~irivere. 
ceK. lEvlenecfik bir kızı, evlenecek b.r 
erW! sa;km Yeııneyin . Aleyhinde sÖZ 
aöylemeyın. Sizce denan b.r şeylerso 
cBen bilmem. Tanımam• deyinıZ>. İşte 
<vAz ve nas!haıt> ım bundan ibaret ... 
Bır efsane vardır: 
Haydudun biri tövbeit.r olmak iste. 

ml.ş. Nasıl töv.be ve istiğfar et6ın?. Kadı 
efendiye gelmiş. Onun da ma.ceralan 
benim gibi blnbir çeşidınış. üste\11t M. 
rtfln belinde de koskoca bir sa.1dırma 
yar. Kadı hem .tıeriflten korkmuş, hE'lll 
başından saftilalt istemı.ş: 

- otıum. demiş: bir &taç parçan 
alırsın; ateşte klı.artırsıo, yolun Jtens. 
rma diılı:ersin. Eğer o ağa.ç yeşıllenir, 
meyva verirse; senin de günahuı Ce
nabıhak tarafından affolunur. 

o eşklya da benim gibi <mut«id. 
miş). 

- Olur, yaparun hoca. 
Demiş. Çıkmış gitmiş. 
Kadı efendinin ti.biri veçbUe yan. 

mış bir atacı yolun \tenanna aömm4 
Başlamış başında. beklemete. 

Bu sırada bir adam ıtcws-ıu> Pfiyor. 
muş. 
• _ Nereye koşal'SlD be bemşeril. dl_ 
7e IOmlUŞ. 

- tşm acele bırak. 
_Nasıl acele. Gel be?. Blr • lf. 
- Acele. 
Eşklya merak etmiş. Yahu ııe taşar 

bu herif?. Kolundan tutmuş. 
_ Ya.hu gel ... Ne ıtoşarsın? 

- Bıre.k canım. tştm var. 
- Ne işin var?. Ölü mü var?. Ne 

1ar?. 
- Delil ... Komşunun kızını birine 

ffl"~orlar. Gidip o işi bozaeatıın. 
- Nllkihl mı bou.c&ksın?. 
- E~·et. 
- Evlemniyecekler ml? 
- Evet. 
- Vay utanmaz herif vay. 
m,kiya bu?. Dinler mi?. Bel1ndeiti 

aldırmayı oeanJ.ş. Herife n.pl.a.yuıca 
cansız oraya aermiş. Dönmüş; köee 
başına gelmiş: ne görse beğenirsiniz. 

oik.t~l ağaç Y81Hlewıılş ve üstünde 
meyvalar b1t.ın4i· 

Eşklya ertesi gtbıtı kadı efendiye geL 
mil: 

- Oldu hOcal deaüt. 
- Ne oıduf. _ .. _ 

- Ağaç yeşillendi, O,.,tünde de kiraz. 
lar varı 

- Hangi ataç? 
- Sen bana demedin mi? Ağacı 

y a.k; toprağa göm. • 
-Ey. 
- Ben yaptım. OOn aiaç 7eşUlendi. 
- Deli misin be?. Yanııııa qaç ye 

şill enir mi?. • 
- Vallahi seni de öldUrUrüro hoca.. 

YeşillenmeZdi de bana neden ı.öyledın? 
Vallahi yeşillendi, gel de gör. . 
Kadı merak etmiş, şehrın yalisim ve 

bekçiaini beraber almış. Eşldyarun ağa_ 
cı gömdilğü yere gltmlş!er. Bakıruıslar 
ki haki:katen ağaç y~llenmiş ve mev 
simi olmadığı halde Ust.ilnde de kirôZ: 
ıar bitmiş. 

Kadının ağzı bir karış açık Ye eli si\ 
kalında kalm!f. -

- Sen De yaptın da tıu böyle oldu?. 
Diye soımue. 
Eşk.iya; beş on adım ~ yatan a 

damı göstermiş: • 
- .eu herifi öldürdl.Nn. DOndUm gel. 

dlm ağaç yeşillenmiş hocam?. 
Hepsi ölünün ba'1!cuna gitmişler. 
- Bu adam ne YlıPll1Jit.l da öldür 

dün?. -
- Bir yerde nlkA.h o.nyormuş. Bu 

gid.lyormuo nlıkA.hı bozmatıı. kıuhm 
öldürdüm. , 

O vak1tk1 valllerin elinde ııalftlı~ 
vannış. ~yı affetaıi.ş. Ona &lln
Of!Ye tadar geçinecek bir iş vermiş ye: 

- !terin otıum, dem!ı. Bir gene tı.. 
zm :yuva kurmasına m.Ani olmak cw.&ı. 
yetten QC>lt btzyıflattır. 

Bu; betld bir efl!aııe.dir ... 
Falt&t gelelim bana: MUnlr Bftley_ 

man C&l>&Dotlunuın dedllti ıtbı ttsldl. 
darda. PaşaJlm.anıma oturuyordu.it. KIL 
tübhanem nrdı. ~addid ki.tablar 
çııkarıyordum. Hiçbir ~)''! ibtJyacJID 
yoktu. CF'a.lk Am Beyle la>rnşu idik. bi 
lronuşurduk. Ba.bçeımde möteaddid kli~ 
pekler!m vardı. Maa.maflıh bu köpdcler 
cins birer şeyler detildi. Sokak köpek_ 
lerini zehirledl.kleri v&kl.t va11de biıtcaç 
J'&WU köpeii bahçeye almış. Q(bra OD... 
lan kurtarmıe. Hayvanlar tomşuıarın 
tavuklarına rahat vemıisorlardı. Bu 
yllzden bltlş!k komşu <Seza> harumla 
hergihı gtlt1lltü, patırtı e6lyord'uk. Kö 
~lerlm için onlara 6yle bir kızI!ıor: 
dum. ki... 

Bi gün iki hanım Jtaplmızı çaldı. Te_ 
sadüten ben aot:m. Evde benden başka 
tiılllse yoktu. 

Validemi sordular. 
- Oarşıya giıttl 1 dedim. 
lliriıılrlerlne bat1ftılaT. ~ •Uf .. 

SOR POSTA Sayfa 3"/I 
küllerini bana sormaia iı:arar vemııt Havacıhk mütehas

sısı diyor ki 

,-····-················ ............. .._.. ______________ , ____ ,,.. 
olmalılar ki blriai: 

- Evlıldmı; a!federsın. Burada ye. 
g-fı.ne blUş!ık kor~ul&rı sızsin:z. Allaiım 
emrıle <Seza.) hanımuı Jtızını oğlumuza 
alacağız. naaı.ı lnsanla.rdır? aedi. 

Nasü boş bulundum? .. Nasıl hidde_ (Baş tarafı 3/1 del 
Ume ma.ğlüb oldum?. Nasıl söyledim?. Bu vaziyıete göre A!lma.nUı.r İlkba_ 

~ 

Nasıl dilim döndü?... han be-klemeden bu kış ıçlııde her te-j 
_Aman .. şırfıntı, kavgaoı, m.a.rasacı dakax!Jğı .1'1l:Pll> Bakfı!yü bir an evvel • - 116 - Yazan: Nun-at Sala Coık 

ı:ıeyler. Günde sekiz de!a. bizimle kavga işgal e~ek. iıstiyecelderolr, Dir,~ı et_ ~O oh yaral!)bl, bu k<ıdar tahrlb- Nevin metres }'ıa.yra..tı ya.şıyw-du. B 
ederler. Ha.Us muhlis: Eli ;ııaşaıı gü. hetten Ingll1z ve Rus kı.rvv~tler.inin : k34- olan neydi? Zam.:ı...rı yah•ııt an ona kaırşı duyduğu kinl, netre 
ruh ... sözlerini söylecilm. Kaflkasta mukavemet edemyeralt ~e. ~e.r mi? .. Ne, hamg1 kuwet, ne unuttu. Nev:lıni, şimdiıki 7Mlıvallı va 
Kadınlar ıa.eırdılar: kild1'1tlerl k.abu:Jı ~ daıhi, şüpbe.sdz ~gibi ııeıbebller bu kadını bu hale koy. ~tini gözönünıden s&leır<'!'k ilık tan 
- Aman sorduğumuz M .iyi oldu. bu.z1adaıki kuyuları yalk:Lp tesisatı t.a... ~m~tu? tıklan mm.anki hii.y.iyet.i.!.e karş~ı 

Allah razı ols~··· Biz gene o Beşiktaş_ mamen ~"* ~e çek.ailece~ i Nevin, elınden tut.mut. yukarı çı. da •buldu. Elleriıni elleri içine aldı: 
taki ·~ıza gidelım... . lerdir. Bu takdirde ise kuyularırı tek :kamı.ıştı. Balonda karşı k.aqcyo. otı.ı.r- - Nevin, görüyorı.ım ki sen de te 

Dediler. Binblr teşe"L~ürle cıkıp gittı_ rar !.şletlılebEme&i için asıga.rl altı ay !dwar. Sedad, b4UA ıa.şılun, m'Uat.arib baıhıtam! .. 
ıer. ·kad.aır bir zaman JBzımı.iı..r. şu halde ~geınçı kadını süzüyordu. ~ İçrmi dökma~ çok ibt.ıyacım va 

Merdi~eıı başına kadar geldim. za • .Aima.nmnaı şim3lldek1 veya m.erıkez_ : - Çok değ;ışrni.şim değil nıi Se. Sedad .. mnnettJğiınQ.en 02 ç.ok be 
vallı bıgünah gene kızın hayali ıözfl.. deki kıl~-'-"~ ~ ı...~·- . ce :dad?. ~·- :ı.n . ...n; ...._.._,,_, ..n de "JkS mUn önüne ıeldi. eu size anlaıttığ:ım .... ~ .... r ~ın.:. nu- : . .. . . ~ ..... ~ .... ., ....... UlllJU&Wj ....... r .. 

e!aaneyi hatırladım. Pencereye koştum; ba naıkietmelerı ve buıra.Yl olanca : Acı acı giil1i~u. 8edad, CP..lını. 
arkalarından bağırdun: ·kuvvetıerHe mrfam.allıl.n:'l ~k muhte. :vab vermedL NeVin, Ta!ksl.ıxııde iyl d~~nmi§ b 

- Hanım . .. Hanun ... Ha.nım. me!dir. Fa.k&t bütün buınlar hüküm ! - çat,~ cJdecek mıl..sln? a.:pa.rtıman.d.a oturuyordu. 5edad, d 
Sokakıta. kim&e yoktu. Ne tarafa ırt. süıımiye ~a.n kJ4 mevsiminin gös_ ~ - Bilmiyorum! Meı'lttubunu a.i:nca, varda beraber yapdığı a.:Wnııı reı 

mişlerdl?. Onlara: t.en!ceği Şiddirtıe taıbiıd.il'. Alm.anlr.rm :hi.~ir oey dtişiin.meie M;t bulama-mini gôı'ünce bir ü.rpeırme ııeçird 
- Ben yalan söyladl.m. Ben sizi al. gir1şmif dldutu bu muaıuam hart>tn ~dazı ,ola Ç1ı1atım N9vinl.. Buı\. bu YaıraQl;>i, bu ne pi.rtdın D.<la.mıcll. üstel 

dattım, diye bağıracaktım. Giyindim. bu kış devresinde ~ teknik'Je ;meıctubu y~. 'Bell ~ne1de Nevinin baJbası ya.şı.nda. vardı. 
İskeley~ kadar koştum. Yer yarılmış ta beıreber şansını ~ıcaiı rol de peık ~ şeyden lbıabenllı yqamall.ydım. ı - Sedad, içmek hhtiyacındeyıın b 
yere gimıişlerdl, sanki... Bulamadım. biiyiik oiacaktır. ; - .Sana 'YUitY&ti yamıak va&fom. aqem.. be.na iŞtinı:k e<Hır m!.dn'? 

Bilahare genç kom.şu kızmııı <nlk~- • : . .. . . hı bozuldu) diye çok ağladığını işittim. Mit.at Twwel :~· ee.n1n de çı.tt.ııte doomen va.z!t.?n. ....!.. Iıçk.tyede mı alıştın Nev~n?.. . 
_ Sebeb olanlar Allabtan bulsun! 0 ~di Seda.dl Nazan çok fena,. - Yıı:Jaııe bu tadu oüa 17~. eroın 

demi41. sı· NEMA s Bqı:nı önüne eamtftj: .. yapamıygrurnl 
Buldu kızım. ışte 

0 
zavallı adam: S - Seni ne kadar Be'Vdiğinı biUyo- Bu müt.hıiş sukut, i6f!Ç aılamı bÜS 

bilml.yerek işlediği günahın acısını tanı :nmı. Mekt~ yatlAlJiım g'.bl, senin bütün ezm.ifti. Nevill bar feYCl rağrne 
em sene çelı:ti, ta.kib ettıti namu.skfın- tün bu (na:;:::.• 3~> P'rıUlSlZ ~de oına karfı ıaafı.n vaır .. i.lrr'ıJinniı:i~bu mda.r feci bir aıkııbete diı'imeğe ıa 
ne yoldan sa.pı.ttı, elll sene dünyayı rod.. .say :t.amamtayabülr, mes'Ud btr r~b.t ge)ya deiikti. 13tırabırıı. J.91tlı:wı tsbC 
kendisini cehennem yaptı!. Qüleıtcen p ük.siYQı:ı.u.nun bir kısmıdır. Butı. : ....... .,,_._c.. ,,,..6_ ... ,_ ~ı..ı. a-oA.o ı ed ...ı;. · i d" .. d" 1 

!..-'-- ba..._ ·· 1 k 6.•1 fll :çıı-ııN.,U•h'>"'·- .&M>~l ı.__ ~~ .. ec<>'5ıll \JllUO U. 
atladı! Atlarken 'g{lldU. Sen belkı onu """"--.u -· gu2'ıe ve uvveu1 m- : 8e. NatlB.n ~ 1 B ~~ ot .. ~~-1 .. M atfetıtin. Pak.at o itendl kendini elli ler de bamrlıamna.kta ve çıevr.Imekte. : ~. . ı ~nRJll • . . unun ~.... ,..,. .. ...,.... . ı. ! 

edi ffed ed
. di.r Burad .. , .. ltt bl.r ..-_ :en guzıel ıSPBıtı da ka..ıkıp gelı~ndır. - ~ eder ~JO Sedad. ba.j 

sen r a em ı. . .. a fY8ıt1ı wı~ n"""""" : kıa.n . . • 
Bu n.k'•Yl müteakıb ,eceleri 'Oskil_ üzerinde duracağız. Birleş.it Amerika. : DeM lı, ~ ~ ltizu.. Şıml dır.ıne Jroyayıın. . .·· e 1 

dara pcmemeıte başladım. Xütobhane- sinemacıia.rı bu Frnsız filmleri ile ~ rnunu du,ıdu. . ~ ~ın .. oaş111ı ~une ç ~ 
mi tapadtian aonra bayili Bey~ğluna. tkında.n alBlkadaır 'bu\unmkW\ırlr. .. ~ - Babıwı Jlı8Sli; se.u ne t.ıeuıde- ti. Dt1allıin de gösler~ ~ydı Ma 
Bu ıncata kar mı dayanır?. 1kı· ayda Bunlardan k nla Porıteıkls tart sl.n?.. nin tatlı bıa:tıra.ları şamdi oolara ızt, 
k11t0bhanem, sermayem er!di. kile almı.tlvd:. ~eı"in! de ~ E _Babam baeta. . .ısUır.şen yanına rab ftll'iyordu. Ne'V'ill. içini Ç\!ke ~~·4 

Size ha1lııane tavslwe ederim, evlene. j tanişrerd' •gidelim. aıat :ıı:ıotu taıt'J.>ı•n tutmuyor. uzun, uzun. doya. doya ağ.adı. Dak 1'--f 
cek bir kız hakkında tek fe~a kelime e ~ı~ FT1::Mız ırtnemacı1ıAı yer:ıiden ~Uzun ibir tedıa.viye .IJ:ııtl(Y'acı var. Aimem ~. mmst..rlb, JtonWJlMıduı böylece~· 
söylemekten lotlnab edlnız. B:reok şey_ fae.liyete geçm.lş Oııııınma«tadır. ~sinir l>uibıranlan içl.n.de •• beni .sorar.bta.ıruiar. N:llbyet Nerin, y&inden f r 
ler bil~rsanız bile onları ifşa eıt.me. o. Tqiı·ul san.. ıa.mı.ştı; 
yiniz. Elinizden hiçbir şey gelmiyorsa: : susmuştu. ~inl çekıtl.? - üeübn~n. ızhral:ı ~kmekteı 

- Ben tajlımıyorımı. husus!yetlerlni K.urtulut .apurunun bugün S _ Bu a.kşaan :ıni.sa!Arlm olur mu. ne ç:ıkaır, diye, baj'ı.ıYiı.. lçe~.ını Sedad~1 
bilmem. d~ip oetilln1zl. gitme9İ muhtemel :sun Sedad? .. seaı!nlıe son defa, nzun ğ:ıanım ve seıni.n ınustat.bel 5 i 

Eter eşkiıyanın menkıbesi S:ze bir ef. Yunanistan& &1'd lannı ö :U'Zllıil konuşuruz. GldeMen beraber;eı:ıetine.. ~ 
sane geldyorsa. işte canlı nümune: Be- ıtürmek üzere iizıc:'°Ge~~ Y~ :çıkalım. Büyijı)D;e bir kdehl su ka.•.ım:ıdn 
nJm. O bir satır boşbotazlığım elli şe_ olan Kurtuluş v~runun hazırlıkları - Sen bu:rıada oturuyor muŞUJl? •. ağzına boşalttı. 
nedir kalbimde dalına sızlaysn bir ya_ tı.itmek üzeredİl'. Gemi bugün h:ımule_ Başını önüne eiiKU: Sedadm, kaJlbi paırçaıamyor<iu. U~ 
ra olmuotur ..• Elli .senedir mihver.ini sini ta.mamladıiı taıkdlrde liğleden eon. _ Hayı.r •.. ~ı bir 8'Vim var.. ·mıyıwı ba.tıralar etrafını samıı dd 
bu.taımvan topaç gibi serseri.ya.ne dö _ ra hareket edebilecektir. Göz:IUl açlımıştt: oene, sızıııa.rın teıs'kin ça.regır.! içlti J; 
nilp duruyorum. Ke~ dilim tu.tuls~. _Yalnız mısın? bul-du. O da l:JM"dafına Y''-r

1 yarıf İ 
dl da evlenecek. masum bir gene ~ız Limanlar idaresi motörcü ve Başını çevirdi. Sedııd. gMerinin ya. (loldUıt'duğu rakı.yı b!.ı' yudumda mlde .... 

1 haüında o kelimeleri söYlemeseydım. tayfa alıyor şaırdığuu gıt'ırmfıştii: Pıe boşalttı. 
Maruf sözdür: Devlet liına.nları Jşletme idares1, ma.v : _ Hayır .. bir ttıcca:ria. beraber..m. - Sedad ibra.na söyl-e .. hi.ç cılms 7.$": 

(Ev 7Jkanm elltette olur hanesi vL nalar için mtistalhdeın a.Imata. tarar ~ç gün 1'ln .AıxıadOi~ ııtti ·r mmaınJar bent sevıdiğınl ,o;öyle bt'1 
ran!.) verm~. Bunların bir kısmı motörcU : t...:.r.in ~ı ~ Demek. na.. (Atkası nr) J' 

(Arkalı Y81') ve bir lcmnı d& mttret.teba.t. olarak mı. -:ı-· 
lılaluınul Maim AUmılal lanılacaaıtır. \... .,.. -·-·-·-··--·-·--· .......... --............ , 
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ta Denıişti. Bay Sami, kap171 açıp DO. 
nı gôtünoe 80rm\J4tu: 
- Ne 1.stlyonrun? 

- Babam i:irayı alınaık üzere beni 

tönd ' erdi. Me.k!btrzu da itte 
- Bakayım m.ltbuıza. • 

de~lm.Saın.ı .nıakbu~ Do~'lntn elin. 
t.ı. lf ~ bemen upıyl kapaml§-

.... ,~n bıbasınm yaınırıa dönünce 
"""'n bite · dü; nler; an1attı. Babası düşün .. 

-Makb &ı lıddia uzu da ·aldı. K}rayı verdi. 
bultn&ı edecektir. Dedi, bir çare 

ı. 

Dobnların evleri 'bir bahçe ort.a-

Bay Saım.i elinde mlltbuz'la j~lndc bo. 

yalı au bulunn teklıı>ye dÜftli. 
Bimaiyah olmuştu. Bu esnada Do. 

~snm bJb:ı.sı gene sordu: 

- Makibuz nere04ı? 

Bay Saırnl ~wb vıerdi: 
- Bır yeroe buaAnr nu~? E:!ntde. 

İkindi vakt:ne doC"ru Bay Sam1 gö. p:ığanm babası i'ill.dıii. Makl>uzıı 
ründü. Doğanın babası sesıendı. b3ıkikaten Bay 5aminrn ell'lldıı idl. F"' 

- Dlı.Y saın.i, aH'edet"5U1i s zden ut arttk parayı wrdi.lkıt bu mak. 

buzla jddia e<iemezıcli. Çünkü makbuz / ...................................... ,, ....... ,\ 
i Geçen bilmecemizde ~ 
· kazananlar 

Geçen btlmeecmb:de kazananla. 
nn Lsimleri raıartrsl giinü çıka.<>ak 
sayımızda i1ô.n edllect<k ir. llC".dJye 
karananlardan İ•tanbulda bulu ~ 
nanla!', he4iyelerlnl Pa.zartest ve 
Perşembe günlP.rl idarelıanemlzden e 
alabH rlf'r. Ta'!raıfa bulunanların da Bay suninin yüııli gb kapkara 
Jıediyelerl tteıt.a ile a4rNlerine 

-l'1M.~::::~~l!!!.t__k1-.dı1.r-hlr y_oldan &"önderillr. olmuştu. üzerinde evvelce yazı oldu. 
~.-...;;.._.....;....;..._~~~~~~~~~ 

Yeni 
bilmecemiz 

El*ilft tutu.unu, bır ııeımlyenfn 
ucunda bi.r kölesinden ffmiiyıeye iSU
ıiad ederek diişUnneden tu:.mıık ~Pef 

aıö.;.dll bir lşdir. Pakat bu 141 kolay, 
!ıkla yapmanın ~esi,lli si.ı.e cğreteee. 
ğim. Bunu kalaoa.;.i; bı!' yerde ya.par. 
5~nız: herkesi mera:{a. dllsUreceks1n z. 
Fakat işin haklkat\ni öğrettiğiniz za • 
ma: da kahkahayla gtilecekl('rd!r. 

Şemsiyeye bir çunı.ldız. yahud ince 
uzun bir çivi saplanması tea.b eititi için 
şemsiyenin kullanılmıyaea.k kadar erki 
olması da. ~arttır. 

Bu inee çiv!yi ~!yenin lçinden 
geçirirsiniz. sonra b\r Mşcs\nden bjs. 

ııtıı.c;ııllJl ~karımnz.. ;K:utıınun 

Birinchefrin 25 

Umum l Devlet Limanları 4Ietme 
Müdürlüğünden 

j A~yıe ~,yacı için dö:rt met.re bo:ı11ın<1a 20 mı. 30 sant.ln1 gen~ılbnd 
ve 0> .-ant.mı k4lıruığında sto m tn mikibi b1rincı ıru.ı beyll:ı: taer ,u, 
b.Iası kapalı ar! usulle satın a!ına.caactw. 
' ~uhammen bedeli Y'ırml iJô bin d~rt yüz 1m1t tin ve muvakkat te 
mınat.ı 1683 ll.nıdı.r. • 

h'.eiıi 81/ 10/ 941 tarl.hlne raltbıya.rı Cuma günii saat Grl beşte G'.ll..l!& 
~ı.ht.ıoutlda!ki Umum M'üdiir'liü bhluınaa top&n.aeak .satın:ahrıa komisyı;.. 

unda yapılacaıkt.ır. Tekli! mek• 1ıb1lnrun .bl.ld irii!en vıaıkitte en geç bir 
saat evveı:ne ~a~-ar koml.9,You rc-1.:ı~e tevdi oluıımsı liı.zundır. Şartna. 
nw her gun sozu gıeçen ~O'llllwyunda görW.el:>lliır. ~1:75> 

Devlet Damiryolları ,tatma U. M. dan~ 
Aşaf1.d& cllll!!t. miktarı muha.mmen bedeli ile muvakkat temina.tı yazı~ 

malzeme &Çık eks\ltme usutne HilD a1maCGktı.T. 
l!ltQltıne a 1113-41 Pazart~ı gttnü saat 10 da Sirk()e!de 9. işletme bina.. 

anda A. ~. komisyonu te.rafından yapılacaktır. 
İsteklilerin muvakk!.t temına.t '"ile d ğer kanun\ 'Vesa~klerlle ıay111 g\\n. 

-,e .saate kadar komiayon re1.ısHııne mfimcaat etmeleri lft.zundır. 
fartnameler paruız olarak komisyondan verilmett.e~r. «'9!5211 

ClMi MHttarı Multammen ~el M .... n.kltat tem· r.at 
a~ed lira. llra 

Karo nW7..ıylk 
Karo moz.oyilt 
Süpürgeliği 

Karo ııi.m.an 
t500 

60000 .373,SO 

•• 
Muhammeın bedeli {18000) lire. olan muhtelı! eb'-aıtta bakn' ~akme boru, 

çelik saç, yuvarlak "8kır ve pirinç çubuk, balnr, pirlnç ve ç\n'ko lev_ 
halu, kftlçe ~nko Te alfuru'nycmı, mulıte.ır cins ve eb'attıa deınır, çelik, 
balkır, pirinç tel ~1"'8.lllze kablo, sinek, kalbur, ptr'ınç "kafes tel.eri "' 
ba.tdadlllk kafetı teli gtbl madenl malzeme teabb11dfnrti 1.fa. eaem~ye"' 
mtiteaWhid nam ft hesabına (8 12.941) Pazartesi gtmü saat (15} on tıe 
tıe Ha:rda.rpa,ada Gar binuı Mhlllnd.ekl komisyon U'afmdan ~ık ~ 
sat.me um~ aatın •lınecakt.ır. 

Bu işe girmek ıatiyenlerln (1360) liralık. muvakk:Q.t teminat ve ka:r:u_ 
nun tayin ett1~ vesai:kle blr11Atte eksiltme gftnli saatine kadar komu _ 
yuna müracaatı-an i!Azımdır. 

Bu iŞe aid ~rtınameler kom~oodiW parasız olarak dağıtı1makta _ 
dır. (931Q) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Eski.şehir orman fidanlıt. için askaTi 35 metre yüia;ıeidiğe .&ılat+.e •:> 

ton su 9J.karbileeek mazot ne ifler .saatte 10 kilovat ta.katıl e.cl:tr1k 
Jeneratörü ıle blrlLkte bir tamI>iZ1yel tipi motör açık eıks11tı:ne su_ 
retile saıtın alınacaktır. 

2 - Fenni !darı şartınamc.erl ve mukavele örneği İstanbul orman mü. 
dli'riyetlnde görtilebWl. 

3 - Muvall4tat tem.inat 800 lir:ıdır. 
4 - l!'battme 8/11/Ml eumartcsl günü saat 10 da İatenhul Orman Mü. 

dlirl)"Ctinde yapılacaktlr. c9342ı 

içine çıkan kısım üzerine bir mantar 1 mtl4 ta.ımnda aü.Drinlz. onıar nasıl 
geçirirsiniz. Kutu şemsiyenin ucuna durduğunu menk ederlerke;ı ft!Dlsiye
mıhlanmıı olur. Kutu temsiyenin u - Y1 eMnizde çevirip kutuYu bns aşalı 
cunda, düşmeden diklemeıı:ne duruyor- getirince gülılı.iye başlıyacaklardır. 
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Memleket Haberleri 
Sevdiği kadını korlarmıya Egede 

Çalışan genç bir katil :-.::: y:::!:~~·~~:. hb".:: 
geç açılacak 

İzmir (Hususi) - Çeşmenm OVnclk 1 cem rerrsen1z hııksl2Aı!k ede'r.Sin'.z. İ:zıın.l:r CHu.susl) - Bu yıl ~ böl_ 
köıYiinde Rl'dvıa.n Altını boğait'ak öıdür Demektedlr. Hıabbu.k:i V'ak:anın ce_ g~ tütfuı rekl>ltesinln az olmasına. 
mekle maznun ac.e.rıaı Vioa.h.et Al.tın lle ı:eyan. tıarzına da.lir Hasan. iık.na edıci rağııne.n tütün mübayaası için şimdL 
kadının dootu 17 YB§ı.nda Hasa.rı. Sa_ tıa.!s1!18ıt vıerememeıktedh'. den h:aız:ı.ıılıık1ara. başlanmıştır. Bu ha_ 
yarın muhaıkemelerlne Ağırceı:ada H!a3a.n, köyün çıoba.n.ıd:u:, Rıdvan i.!e zırlık:arı yapan muhıte1i! Amerikan 
devam edJl..ınl.şt.i.r. vailcti hali yerindıe bir kişi ıdi. Bir gün şi.rketlert !le yedi şirketler ve ıt;Qcir_ 

Gçenki ced:sede Rı.d.vıaının 9 yaşın- Hasan Ee V:eahetı bir namus mesele. Jerdil'. 
da.Jd oğlu Hıı.lilln, va:k'a geccsı mü;\,_ .siınden y.alkalıyan Rıd'V'a.n, maıhkeme. Haber ald:ğımı~:ı giire son ay zar
hi.ş cin.ayetin ~nlJıı tamı.na daiı:' ver_ ye ~ de suçu sa.btt olmadığın_ fında istamuı ve İzmirde tütün ti. 
dl~i t-:ı.1'sllfı.tı yarzmı.ştıık. Ra.lil Altın, da.n her Llti5i beraet etmı.şt,il'. caretile meşgul olmak üzere müh;ın 
tna.bkeme relsiın.Ln doğru.yu söyleme- Maktul veresesinin a.vuıltat:.., bu hu_ serm:a;yelerle altı tane şirket tesi5 
sı hakkındaki ihbarına Jcarşı: susta m söylij"E!l'eık: bu da.va.ya a:d edi1mlş, Tı.carat Vek!!eti.Dden m~-

- Ben, küçü~ faka.t a.kl.ım eri. d,osy.nında celbini .istem:1şt.ir. del.eri. alınmı:}tır. Bu y1l tütün piya_ 
yor. Hiç kimsenin de t.eslrt aıltıuda Ağırcezıa heyet~ DMPer ·v.e Hüsey:. sasının açılması beHd biraz gecikecek 
detfllm. Annem, suç i.ş'.ıem.?ınıiş olsa, nin ve Çeşme m-ahlkemesindP.:ıki dav.ı. tir, 1.'aıka.t bü.!.ün tüt.ünler, çok lyi fL 
babıamı 01diirmemş om, onu hapiS. dosyasıını.n celbl'Ile kanır .-erııılş, mu.. atıa.rla. sa.t.m aln:ıncat:tıır. Geçen sent!, 
hanede çürütecek bir i~e nnsıl ve- hake.meyi öniimümeki aqın on beşin_ milli bank:ıı.larunıınn e.ç.tığı büyük 
rLrim. Masum olsa i'di, Bınneın zaten ci gününıe tr.ıra.kmıştı.r. kıred.llerle 9 _ 10 milyon kllo tütün 
bu.raya düşmezdi, taatat gô'dlmle gör. satın alanı.k .iıŞ1iyen ,yctll ş1t'ket.1er,m1z 
düm.. Hasaınla blrloJllde babamı boğd.u, lzmirde makarna lialları de yeD!l mevsim miihaya.atı için ha_ 
ben uyanıp da c&n~t.i görü.nce ağ:a_ te•bit edildi zırlııklar yapmaktadırlar. 
mağa ba.şladım, ben! de beı1ıkl hM.l. İzrnl.t (Husu.~i) - Vila~et fıat mü_ Bir ço'k t;ütün eımperJerl, muh.teııt 
seyi blr yerde söyfierim diye boğmak raka.be komL...,-cnu, dün vılA.yette vali firma.laır adın.a tutüıı mllllta4ta.1ınnda 
ıst.del. Ya.lan söylem~rum. Yalan stzy muamni Ekrem Yalçının reisliğinde meveud tütünlerin evsafını tetkik ve 
!.eseydim vicda.rum beni raıhaİO$lz eder toplanmış, makarna ve ç.mento fiat_ teSbat etmeidedlrler. Malın azlığı ve 
dl. Eğer ba.ba.mı nasıl öldürdüklerini hırını teSbit etmiştir. Ma.karna top- . 
gl'2feseydim, bu müıthiş valk'a ben ö_ tan r;a.t.ı mbalalsız olarak 40 ku_ talebin l!zla.11.ğı karşısında bu yıl tti_ 
Iüncye kadar rahatsız ederd. ruştn, ~lı 4ı kuruştan, amba_ tünlerin ç.ok iyi finkla.tlarla. satıl~_cağ~ 

Demiştir. l'A.jsız bei ŞEi:ıı'rye 4ı2 tku.tıUŞtıan, riyan.o anla.şılına.kta.dır. De eme a.me.ıyesı 
Çocuğun bu i!11dıesin.e karşı anas.ı 44· klJ!iW!tan satılaı:aktır. her tara.~ devam etme.ktedir. 

Vic'3lıet: Perakende sa.tışlar için bu fiat.Iara .. • • d 
_ Yalan söyTüyor, am~asınm uıy_ 4 kuruş zam edllecekt'r. Çimento 50 Ceyhan mustahsılı satl§lar an 

durdu.klanın 'bın·ada tekrar edip duru- kiloluk torbalarda 172 kuruş, m'\ğa_ memnun 
yor. C!n.ayctl ı~etyıenler kö"Jdeıı Dave-r zada ıoo kuruşa satıla.oaktır. Torb:ı Ceyhan (Hu.5ufil> _ Bu yıı yağmur_ 
ve Hüseyin adında ru kişlcll.r. Bun_ için 40 kuruş alın~. bu para toııba_ ıa.rm kdh mevsimsiz yağtna.Sı, kdh hiç 
J.:ır, ötedenberi kocama dü.şma.ndılar, nı.n iadesinde geri verileookiti.a:'.. Kağıd y~aması yilzünden Ceyhan bölges1 

gece geldiler, kocamı boğldular, cese_ 'keseler iç.ıı ayrı.c:ı. üoı-et alınını.ya. mtı.stahsillnin roprağa serptiği gerek 
dırı! a'lıp götürdüler. oa:ktır. hububaıt ve gerek pamuk ?'1derlerinh1, 

Reis _ Pe'ki... sen bu vak'ayı ni- Pamuk prese ambalM masraflarını tam gıda a.lanuyara.ıt neşvünema bul_ 
·-· 1 • ..:1 ha""r ver nl k k-,,.uı maması dolayıslle re«olte geçen sene. 

Çlll jandarma ........ a:ıu.ı una lU'C - kilo başına 5 kuruş vıa.ra _, tere nisbeten hayli dü~ük olmasına rat 
--"'t"" ve R}d.vanın kardeş.ne gld.p .. rn .... ~t· 
u..,"\.LU, e ......... ""l' ır. • men hüktlıneUn v~tınde ve yerind"' 
~emedin.. Edirne gümrüklermde aldığı toobirler sayesinde çiftçi malını 

Bu suale ka·~ı maznun kadm, hiç tefti:flcr değer !la.tından daha fazla.sına ofise 
cevalb vermemiş, susmuştur. Edirne (Hususi> _ Birkaç günden_ sa'lrnakta ve vaziyetten çok memnun 

Diğ.er suçlu Hasaın ~ ise, vak'a. iSi .. "kl . delk.alm91kıtadir. 
yı tevllen .ftira! etmekte: _ .. beri Edl.me ve hvnl gumru erın Yeni yıl hUbıJba.t bi<leri ekim mevsi_ 

- Rıdvıanı ben boğdum, ben oldur- tetkik ve teftişlerde bul unmakta o.~an simi gelmiş olduğundan nıilstahsilmfz 
dfun. cesedini ben g&üroüm. Kadının İstı:ıınbul Gümrükleri Bo.şnıüdurii ŞU günlerde; hububat biderlerinl top_ 

u bliıdisede hiQbir a.lalkası yok.tur. Metbl Ada.kan ve Gümrük ~1ııhafaı.a r.a.ğa serpmekte ve ~elecek yıl ıxuıtuu_ 
ama.men benim esıerlmdir. Ne ceza Başmüdürü Ze-ki Cimitoğlu ıstanbula lünti daıha t.azla almak icln ç.ahşmak-

rdiT. tadır. 

. ---- --------

Cümhuriyet Bayramın
da G. Saray - Beşiktaş 

karşılaşacaklar 
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kocAmusuE 
Yusuf Ponsu yere vurınuştu 

OUmhuıiyet bayramının i.kincl günü, Polpons; bazularını ve göğstinü ş:şlr_ Hakem Yusufa bir ihtarda 
Şeref sa.hasında Gala.tasa.rayla, Be - mi.ş; kalın ensesini germiş, sl'y:rcllerin yordu: 
&l4otaş arasında hl.lf;u.5i blr maç yapı_,a.lkışlarına reveran.;1a mukabele edi- - Aıbitr düdük r-aldığı zaman dı# 
laca.ktır. Be.)i'k:ta.ş ta.kımı, bu maça bir yordu. mak lazımdır. Tür~ pehli\1anına bUJI 
müddettıenberi oynatmadığı oyUrıcular_ Polposn ta, yan gö31e Yusutu sUzü.. ihtar ediniz. 
la çıkacaktır. ~rdu. onu ıkendinden fazla gönnediği 1 Mösrö Pipeı; sahncy,~ çıktı. Halce 

:!iki takım ara&nda husule gelecek yüzün.den belli ıdi. .k.3.rarını ooylcmeğe başlgdı: 
l:Yi bir müvazene dola.yısile bu maç bir Pons, Koca Yuııufu hafü gömı.~tU. - Pehllvanım; dücliı'!.( sesi ş.tt 
hayli enteresan olacaktır. Nihayet; Filiz Nur.ı. ah değıldı . Uste zaman, herhangi o:,-uncl<ı olur isen 
~ saa,t 15 de başla.naeaktır. de TUrkler, alafranga güreş nedir bll_ derhal oyununu çöz. olmaz mı? . 

miyorlardı. Yıısuf; fena halae kızmıştı. BöY 

Halkevlerl• cu··mhurı'yet Arbltr; pclıl!vanlan muayene ettik_ rez:ı.let bir güreş oluı· mu idi? H ç: 
ten ı;onra; birer, birer ta.kdan etti: mını yeneceği ıanı:m oyıın boşaıtı 

B - Tü1'k, Koca Yusıt! ... Türkiye baş. mı idi? Piyere, :ıert, sert şu muka.bel 
ayraımm teside pehlivanlarından... de bulundu: 

h 1 1 - Fransız aslanı ve dünya kaplanı - Haydi kefereler be!.. B'zı h-pt 
azır anıyor ar Polpons ... dedi. seyirciler, Polponsu al_ ma.skara etmek için m! çıkardınız b 

Enıl .. .. kış tufanına boğdular ... Durmadan al_ raya be?. 
.. nonu Ua.lkevinden: kışlıyorlardı. Piyer, afallamış, ne diyeceğini saşıt' 

OUıı;nhııriyetin 18 inci yıldönUmüne Yusufu. ŞÖ:\'le böyle alkışlamışlardı. mışlı. L..Ul.arını olrbirin" dola~·ırrııal 
~üf eden günleTde EvimıZ salonun_ GUreş, başlama.k üzere iken, ha.kem - Pehllvanım; bu k€fere güreşi 
da !apılacaJı: nl€1'asimlere o.id program kararını ilan etti: Met! böyle ... Ne ya.pnıım·ı 
aşa.gıya. çıka~ı.ştır. Mt.'rasim g~ - Güreş bilı\kaydü şart yenilinciye - Ölen böyle §.det olur mıı? 
kaııtlannın • Evimiz. bürosundan alın - kadardır. Sabaha ıra.dar dahi devam ça.praza giren bir pehtvau elden alı 
ması rica olunur. etse müdahale edil.miyecektir. mı? .. Allah, insana bu el ve ayaı;,ı 

PROGRAM: Ha.kemin bu kararı herke5i memnun için vermiş. Ne<ie:ı tutm'lyız, Hep 
28 Birin.cite.şrin gıiinü sa.at r20) de: etmişti. Arbi'tT düdüğü çaldı. be? .. Teıhe!.. Yo!tsa, kefcrclere, b 
1 - Açış: c. H. P. Vilayet idare he- İki pehlivan yanyana. geldikleri za.~ yendimıelt ml isters:n 1Je?. 

Yeti reisi R~ MiilDaroğlu, 2 - Kon_ man, görülüyordu ki. aralarında okka. - Pehlivanını; ne haddime .•. Ve 
fera.ns: Ha1kev1 relst Yavuz Abadan, ve calım itibarile hiç fark yoktu. He_ herifler sizi nasıl yenebil'rler_ .. 
3 - Temsil CKraıö dip): Hal.kevi Tem_ men, hemen i-kisi de ayni boyda ve _Baka: görmedin mi. Kara oı:mll 
sil şubesi, 4 _ Şiir. gövde de insanLı.rdı. Yalnız: Yusufun Filtbell Kara Ahmecl, berabere ts 

29 Birlnciteşrin günü saat <20) de: daha kemikli ve ç.ırmı",ı:Jı olduğıı belli kefere kı.zancazlarlıı. be! . 
1 - Ai;ış: Rallkeıv!. Dil, Ed.Obiya.t şu_ idi. Yusuf iyiden jylye sinırlenm;şt! 

be6inden Adnan Öğüt. 2 - Söz: Halk- Arıbitr düdüğü çala.r ç:ılm.az ilk iri ellerini P1yerin suratına ya'kın o 
eVi Dil, Edebiyat şul:ıesinden Tarık za~ hamleyi, Polpons ~yım derken, has_ ra.k hmddetll hiddetli sallıyoT" ve sıwl 
fer Tunaya. 3 _ Konser: .Ha.l'keıvl or_ mına. fırsaıt vermiyen Yusuf, meşhur niyordu. Tabii eıtraf.takiler hu koı 
kestrası, 4 :_ Şllr. göğil.s çaprazına girdi. maların fa.ııkında olmadıl!ından Ti 

30 Birinci-teşrin günü saa.t (14) de: Polporu;u; çapraza alan Yusuf, bas- pehUvıanının neye kız.dığın1ı1 fa!·kırı 
ı - Aı;ış: Ha.lkevi reisi Yavuz Aba. mını sürerek billı:üp. yere vuracaktı. değillerdi. 

dan, 2 - Söz Son Posta. gazetesi mu. Faka.t; minder haneme çıktıklarından Arl:ıi'tr. dlidük çal1Y0r, Yusufu dl 
h.aniri Nusret' Safa Coşkun, 3 _ Spor artıittr güreşi durdurdıı. şe çağın.vordu. 
h9reketler1. Yusuf; .çaprazı b!ı-akmıyordu. Öyle Piyer; telft.ş içinde; aklınıı. ge1en 

30 Blrinciıteş.rin Perşembe gece saat sıkı bir çapraz Glmı:;tı ki; hasmını sü. bir fınldıJk1ı soolerle Yusufn tesk 
(20) de: rerek sahnenin duvarına dayamıştı, savaşıyordu. 

1 - Ac:.ış: Halkevi Dil, l!:debiya.t şu_ Güç hal il~: Yusufun elinden Po1- Yusu"f söyleniyordu: 
besinden Alftecldln Ören. 2 - Söı.: $t' pansu ala.bildıler... _ Peki; nasıl yeneceğiz bu k~fere 
h1r Meclisi azasından MeEha Avni. Fransız aslanının; daha. ilk çaprazda be? Belden yukan drolğin:z halde: 
3 - Temsil <Kral Ödlp): Hal'kevi şaşala<iığı görülüyordu. Bu çapraz şim~ dığım çapr.a7.ı da sö.1<Uyo,.~unuz be!· 
Teım.sll şı.ıl!ıesi, 4 - Şlir. diye kru:l.-.:ır hasıınl:mndan yediği ç.ap_ Baka: nereden tuta.cağız be! ... 

. B 'kta H lk • d rnza benzemiyordu. Mengene gibi bir - Pehliva.nım: mesele çapraz mes 
eşı f a evın e şeydl. lesi değil; minder haricine çıkmak 

29 Birinclıteşrin günü gecesıne s.id Koca Yusufun acı kuvveti zaten. sak olduğu içindir. 
program.: Ttil'k. pehlivanlan atasında meşhur~u. Zor bela, Yumıfu teskin edcb'ldilef 

ı - Beşiıktaş k.a.za.sı idare heyet: a_ Onun kolunu bükmek, caprazını sok_ 
zasında.n Rfü•"'U Di.lt tarafından cüm- mek öYle, kolay 41erdcn değildi. Piycr buram buram terliyordu. .._. ··~u it Güreş, tekrar başladı. Polpons bu 
huriYet rejiminin büyüklilğü ve ~U;ğ! Ça.praıa girdiği pt!hlivanın goı> 6 e_ fer hasmuıın çok kavl ve füşlı old 
haık!'.und.a. bir konferans. miklerini birbirine geçirirdi. ğunu anladığı için tetik dmuyordU. 

2 - Gösterit kolumuz wafından Po:M; yaslandığı duvardan ayrıldı. (Arkası var) 
b1r temsil verilecektir. · Beti benzi kül gibi olmu~ıı. 
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Telgrü, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Amerikada harb 
cereyanı gonden 

güne artıyor 
"Arka kapıdan Ameri
kagı harbe sürüklemek 

için yeni bir adım,, 

b Nevyorlt 24 CA.A.) - Amerlltaııın sa. 
·k Belçtka bliyüt elÇi61 Gudııh.Y, se

na ton Un hariciye eııetımenı:nde, cıcaret 
vapurJannm Mıahlandınlma.sı hs.kkın. :at l>roJenın ttıll b!.r ahmnmi:retl ol _ 
uğunu. C'ilnkt1 hWt~ asıl hede -

finıı:ı b!ta.ra.nıac !cazıımunwı berlara.f e. 
d.ilnı"51 olduğunu, aro-ıem~. 
na GIJdı&hy, m.a buata beyantııUa bulu _ 

l'alt. arka kapıdan Bh'leffk .Amerı'k& 
~evıeııer n h~ stırtılı::lemek Jçln yeni 

t adım atmanın mt!'VZUIJbahs olduğu
n !1 ııövıem i.sUr. 

P..•,td Pam setlrlnfn Nzleri 
'.Pilldel.fya 24 CA..A.) - Ofı: 
ı!fl'Sfl: Aml'rlbnın Pa.ris eGk1 b'U:.vük 

~iına Bullit. .otımhutjyet~l H"ırlh> iç_ 
tnda lrad ett~t ll'\ltukda A'lın&n _ 

~~ dmıal hart> 1lAn ed1lıne!ı:ni ifJte.. 
ll)l.ır. 

t. '.etınıt İ~in Alm8n iııto1bınl 
d ~ete muvatrak oam~tı en. 
~ ~~bıı lttıar ~1~ .IOnnı. Amerl. 
hanın ınnıı mtıdııtaa banT1ık1annds ve 
~l~ile tanık koolttmd& ~li a.. 

rftJı k&ıvld ve baret l!!Y\mtW.!r. 

• 
ltalyaya 

bava akını 
Napoli 5 

buçuk saat 
bombalandı 

Odesada 
müthiş 

bir infilak 
Bir Rumen Generalı 

ve 50 sübay öldü 

Avrapada l 
ilim 

cezaları 

Sırbistanda 200, Kafkaslar için Rus- ............ ""'"' "·-·b M ... 
F d 50 k• • kova arasında mutavasn& •e batfayıcı 

Bükref 24 CA.A.) _ Ofl: ransa a ışı yaya yardım &den :~:-:":. o=:n ~·:::a~ :! 
Odmıd.a. ş!ddet.li bd" Jıntaü cMmtıf, k d. ·ıd· lngiltere, bir zaman- rından zaptı, bu bağın kesilmesi de 

OOooa. mmti kltmeıoda.nı genttal, urşuna iZi 1 mektlr. Hatta SoV)ctlerirı uzun Hma~ 
ti ..-.....-~,.,u Re 50 kadar &ÜD"""' ve er lar, Or8Slnl ltalyan- ve esaslı hiçbir fayda be.kle-.dik'f'rf 

Lmıd't& J4 (A.A.) - Haw. neEare ua......-- ~ hili Odesada bir müdataa harbi ka 
iStltll>arat sem.! bildiri.yor: tru .infilak neıt.ıce&nde O!mli§.lerdlr. • • 1 ara vermek bul etmeleri ve şclılr lçlnde bir mltt.; 

Salı _ Çat'(l&lllba aecest Napalıye tar ÖlelOOr amsıında felhırin tdarl, tıtJ _ Bordo ıehrı halkı 10 mılyon ku,·vctJ mahpus olarak feda edilmesine 
ş bıgUıZ tanareleri tarafından Y3P11~ rnmda )"6bek b\ı" ~ ~ edecek frank nakdi kefalet ödüyor istemişdi nza &'ô termell'ri, Kafkas müdaransı 
,..,., o•-- bava ııonı. ,...., buçuk saai de. olMı .... ..._.., Dvll& ile 2 Alaıı&n aü _ ! iç.in elum olan bir tahkimat hattının 
- ....., ..,..., J-'"-v B Jr müddeu-L--' Alman •-bili vam etm1ş Ye me~ Atden1n1eti Aa- bllC11 'Vlal'dır. Buda.peşte 24 (A.A.) _ Yan rest MC.1.1...,.. ..., - alf'licele yapılması l~ln elzem olan za.. 
rekltın en blk.'rtlkleTlndmı blri o?ınuetur. ~ 6"doe Qepeıoı\ı tara.fından Novo Vreme Sırb ga.zetesı 18 ilkteşrın leriWn Rus cepbeaiııdcld harckit manı b:r:arunak i~melertndt"tı ileri 

Ast:erl htdefler mınta..Usınd& ,00 ,_, ....anen o...&... ~•--...ı- -~na ge•-!.. tdtşatnı bır Alman a.skerıne yap lan SUı.. hakkında cene matiımaı ve:mıe1ı.te im.. Kelmişt;r. Ra hattın bir yandan Ros 
... _. Q.LW u. UJ&HUD nu. ~..... amlıı sak göstermeye başlamalau ili' haaw tov - Staliııvad. dlter yandan Do,; 

meke murabbaı bir sahada S50 metre tir Ba:t1 ın:ti2-A'klı bomba teli mustU:: kaed üııerlne Alman mak rının em. olan vuzuhsuzluk tekrar b, ... ,lam•.:tır. nehrini uı.Jd~n Vo•-aya kadar "illl"dad _, _ _._.edlr · rile :rehine olarak alıkonulan 200 ko - -.. .. ...., -. w 
irll!aında alerler Y'Ü~=-· · ğılı '8k1]mış bııllunU\YW'dll. M'nsltık a.. münlattn .kurşuna dlzilm1ıs olduklarını Filvaki celen h:ıberler, Ahıınn ordula. f"den mmtaka olması ihtimali son de 

:oamanm cılct.ılı irtifa l8e 4000 m'!- çı1mca fmka"Ade yüaedı: infilaı!t kud. bild.mıektooir. nrun ıeniş m.lkyastaki taamnJ:ırın, rece ,ralibdlr. Bu hatta, Knfkas müda-
recrl ~rr. Bir 6a&t. gibi ma - reUnde olan bomba pıat!Mnı.ş ve mu_ Fransacla deYam eWklerini, bu taarruzların plan fa.a hattı fsmlnl wnnekte te hata ta: 
taaman rıııtteri bedefleT'ln tberlne ıe- a:zı:zmıı bl.n1eyı tamamen bArfı1b bl.r en. Bordo 24 (A.A.) _ 21 lıkteşrindc mucibince terakki Ye lnklşaflaJ' cfis_ savnır edilem~. M reşa.I T rnoçenko. 
len ~. her birl iki ton ailrh - bıı ....,,ı;.llll haline get.imılşt.Lr. Bordoda )'1Haıe.lc riltbelı bir Alınan 110.. tenllklerinl b.1dirrnlyor dcj1ldlr. Hatta nan cenubi Ruıı ordulan kumandanı .. 
tmda bomt'aıar d'wışlardtr. ,,,. bayının .lcatllnden dolayı Dordo sehrl ba terakki ft :lnldşatıan Ru Te İngllh lhna retfrllmcsi taJnibt'n 1'70 kadar 

Ye olvamıda.k:i 15 0 &by!e bu akşam saat kaynaklan dahi ieyid Ye tasdik etmek- tufb'ehaııe vasıtaslle BeDede 34 milyon 

Londra bu sabah harb 
vaziyetini nasıl 

görüyor? 

Kırıma karşı 18 e kadar 10 miJıyon frank na.lcd! Jte_ &edirler. Fakat Alman ana plinınm ham pe rotu kulbnılablltr hAle ko
f.alet Mfyeoelk.tir. Tahkiltat neUcealne eenubda Te slma14e 'lloskO\'aYa. Roırtof yan SoTYet Rusya tesisat Yf! lstaısaıı., 
göre ~a ~ hareketler vuku sibi mtihbn merkezlerle beraber hangi tını kurtarmak C"•yrefJnc vrrilen e.. 

Almanların hu•• cum• bulduğu ta.kdirde bu ıı:etaıet PA1'881 hcdefier1 esas tat.tuta beaib k~lrfle. hemnllyetin en bil)'{ik nişanesidir. Ma.. 
Alman devleti hesa.bma irAd k.aydedı- miyor ve Ym11hsu111k bundan Uerl ce. lim olduh ift,.re K&fkMbrın llU'k kı. 

dd ti d
• Jeoolctfr. li1or. yılan ~trol ta;rnaklarmı. '8ı1c )[1711&. 

larl ŞI• e en 1 r;o "91 lnırpna atznat Bir taraftan Moskovaam lnsmea n da boralann C"eUrc!lkleri te1111lz pe&. 
Londra 25 (,A..A.) - &>;yel.. Ru&y'- Jl'rMısadA4cı -. C.ahlil'e edilerek bükiımet merkedniD rol 9'oklarını ihtiva eder. 

A dalt1 bıut> ~ :ııettızda: f'ıL m&- Londta M (AA) - ~ (ctıid lsmlle Sama.ra) Kublşef'e DaJde_ Baki petrolleri Ba1'BDIA. Grosn1 pei_ 
mer•ıka • Japon IBlıl ....ıı 1 lad ..,-fadal gal oıdulan llmnıaındaıı:ıı generl1.l mn 411mesi, difer taraftan merkes ve ce. rolleri Annavir Ye Tua))8("ye, Annnire 

lOma't ~· Diler Qraftan Almanlar Eirıma gir SWpa.ngel. Bo!'de::uıx'dı:ı. blr Alman nub eephelerlnlıı son !'.amanda tnblcU visıl olan mayi nıahnıbt ı~ bir bas.. •• b Mı:Jıa,n1&1'ıll pıt> ~~c met iPln aayretlerini bir mıali daha sü!xeymm ttı.tllne kaırşıbk olarak 50 Jtaranndan 'VUl'etlleret bu eephelerln ka bonı ile Rostov'a naklolunurlar. Bil. munase ati ~~ u.ı.şı ,,apınaQ;;b. oi4uldin &~· Ve Perekop ;~:.ı;;.. -~ kurşuna. dm:lirm!ştiır. tdaar lhıhs olunması Te eenab cep. hassa bu sahada «ı>ctrob hül'umıt ma 
en 800 ıaarnrttarı dur.durulmu.f..lil'. ~ ~ıer:1 ~ Ruslaı' ı,e: 5t klıP aaba ~ 4lüleeek hesi kumandanlıtma matt'.$&1 Timo. blyetinl alan harbin, buralarda. nibaİ 

~ 24 (A.A.) _ J~ stlııcfiaQ, şu ld)aSb>u. m~ J:ııAa ftasiaınn ::-~ır~r. Pa~ 2' CA..A..> _Bugünkü Parts ga. cenkonun getirilmesi, hu iki mmtak.a. ve en eıiddetll safhasına dahil obnaa 
J natıt.a bulunmuştur: lebne eett'3U1 etmeöecUI'· '°Bar Alman mecmaaauuıı ID&lleri Betelerı, AJmruı !(lgal kuvvetleri .ıcu _ nın ayni derece iclılikeye marm bu_ azat bir ihtimal sayıbmaa. 

Va.~ ~aet>t!nın bQtttn noktalan a-.~-d~ - n....ıın 24 <AA> - D. N. B.: mandanınm bir td>l ~ini ne8l'etmlşler_ lundufu ltanaaünl kuYfttlf'ndlmılyor Vaktile Kafkas pefrollerınl Ult'ak 
~~~na izah edllmt., ı,uıunm&kt& _ Jfıa»nlndıe ,_._..._ U<U· dir. Bu tebliğ şunları demektedir:. delildir. Fakat Timoçenko ~lbi Alman lnınetn bir l.şpJ ordusu bulundurmak 
fluı~ llnıdi bum~ Y&Z\Jıet atmak iur. ŞElbıtlı yum ~ eUndedir. .AMn.aJı cDas Reidbs hıa.ftabılt SJf'& : ~'deki cına,yeıt.ın ertesı gı!lnil, A1- tabh·c ve sevlıulccyşine muvaffaJl:iyet_ vabasma elde tutat"akla.ruu ı:örrn ve 

lle Rım-ett.e dfu.;melı:t.edir. .........___.. • .-, bDlı muharei>o?ler yapıl. al meamunııı, ~ fU IUaileri man ordusuna mensub bır sllbay Bor _ le tarıı toydutn iddia edilen bir itli- ba fcdakirfıla katlanmst istt'TlJDfyt'ft 
DUO_. ....- ~: deaux'da haince öldüıillnı\lşt.ilr. Ka _ mandanın ccnnb harckltuun b:ışına tnıtlldtt, Kaf'ka~t:ır üııerinde bir 1ta1 

Üd h Dlfllk:tQdır. c.Bliyijk möıtıt.efib, nxı, Volg.ı.. u. tillcr kaçmıştır. Nantes'deki cinııyctm ~ettrilmesi, SovyeUm:e bu mmtaka va. :van mandıuıı tesis etmek isttyecek ka: 
esa akkında Peşte ~ A~D ya.nda;ı;ı ~c T&l w ~ yeni ~ yer_ failleri de ele geomem!ştir. Bu yeni ci- zlyeUnin şimalden daha zhade ciddi dar İtalyanlara dodlak C'ÖStl-nnİ<j Ye rad lmak Uz 50 ehin ve ehemmiyetli telikkl edi1dl~nln de_ bu petrollere ehcmmf1et vcrmeıtiklerl Yosunun neşn"ya- pli.ılı akim ~· leşebtleoeld« mr? ~ b.~ nay.et1n eczası. o ere r e_ lill sayıbbillr. Filhakika cenubi Rusya_ nl lsbat etm~lerdl ft.aJy;ı, kend'Rin; 

t L'I -•~ ___. iisUi \-Xı~..ıı..n n1n da.ha kurşuna diz lmcsi yeni.den 
ına B ·· k bınen gı1Jlü mıntabısı.nda n>ınrm - elle.ımde ~ ~ ~.., emredil.mlşt.ir. Mtlcrimler İlkteşrlnın 26 nın müMm merkr-ılerfndeTı biri olan peşk~ çekilen bu aslan pannı. dnhlli 

u reşin cevabı !lann yeni ~ taroedılm~. AalP> - Ba!kB:llı madd1 :yı.oırdıml n:.tıes_ bdarıtevkıf edılmedlğlıtakdlrde 50 ve Kmlhr • Bt-r.ı:r.Jar h:ırbfnde ltlr ara Bebebll'r J{lrlinden b•nim..<ıfV"l'lledi. Şlm.. 
ltüheş ~ oenubu:nd.ı ta.anu~ ı;ir bir mJlbıl;yet oi~ kadaır So'V}'e! ::ıne daha kurşuna dizUecekti'!'. Ksı,_ l:'f'nf'T1ll Vranr:el nrdıılarına umumi lıa- di, bir zamanlar ihmal dllt."n bu ltt"t. 

Yosu 21 · (<A..A.) - Bud::ıpe,(..e r.ad.. Leni:nc'rad . ba.ıt> m&Sdne&ioe tar. gdecElk mi? .tınerln keşfi iç:n 15 mılyon franklık rarg-Ahlık ·nu:Urslnl gören Tapnrohun "Oller, hol'ıtnın m~bor 'k vın hlkbe. 
riya;t~ llkteırtn &iinü aıat :n.40 net. ta.a.rruz eden &wyeıt ku~Ol'i Al - ı:::ıras Reidh ~ ti.: bir mUkUaıt tahsis edilecek.tir. Almanlar tarafından zaphndnn sonra s'ncle oldutu gibi, aman ı hlr mfit'&. 
atı Odeısa. şehrinin m.uhaı."d>e. manınra 2500 ~ ?eı"d-ırmlş!erdlr. . ttl \ilk taarrm: bed,.fl olarak oria<b kab dele mcvıınu ohnu tur. Bu lokmnn 
t.r ~ecLnı;ş cU!ıığunu b~ld.ln:nlş.. Şe.rk C~ ~ ~ cenu'o B.lbbentrop Fransn el~isilll kabul c D lr'llıı RM'ov kalmıştır, Ro tov, ')'nlnız vuta\ıilf't-ı'k hanç.ermln han"'i bab3yL 
~ ~ ~'lJSu bu neşrİi)"a.ta ŞU s· ı ·ı· d ~ Alman iS'i ha.retetl&ı - Doğud:ı !bir :m::ı.ıruı.ı 24 

{A.A.) - • K fkn fan gı-ll'n r>etrol nakil bonıla. I tltfe oldnhnu yakın ati bııııe cöstere_ 
~ lllut~ e.tıın.!ftir· «-Mareışn.1 lf ngı lZ yar lmCl Din d.tırtnaJ1an devamı. ~ N. B.: rından birinin münteha noktası olma. cek•lr. - + + 

~'tı~~umen a~ gemisi batb =da~~__::~= ı::: ~~ Almanyaya Moskovada ı·dama Ol'(1U3\ı ~ ı, ecrıe 1~ dııi. Tl1* ~ •- bWunmati.a. olan ll'r&lıaıs bü,yük eı _ 
la.rı, ha ı... ~ ~«ı RoolOn I.aı:ııdra ~ (AA.) - Amlml ~ 9fJOell DODts ~ ma:ı. ~il!d de Bnm>n'ı bııbul e1mtttır. 
hlaı1c lihl EÖ'4e llt! ~ mesi'J. ~ reblitl: mleyol~~-... bir yerde 'J'aP.W'O'Y.1)(1 ....... Pe&alD reblne elarak bndlsinl hava akınlan mahkom edilenler 
lere .,:llll'ı.kün oldlltlllı ~ ~~ 5156 ton.ilM.ol1* ~k yar - aabma ~ biitiilı bu ~ te.11111 >edeoetı:!a. 

liebneıcet ~ ~ea • ctmncı cıemlai Wnnş:tır. ele ~ ntııbfn1'4tılne 1ıe gerek 6. ~ M <A.A. -. · • • Loındra. M CA.A.) - Ha.V'& nem~- MnSJwm M (A.A.) _ Mo5kova şeıh., 
~ cıe.abdır.> genle ..,.,,_.. bıdmr' tınJID'L- Nantes vıe Bordo<laki 8Wlııl8dla: Unln bir tebliğinde şö;rle Cle.nqo1 r, a6ker1 kumandam~ .caınui.le 3 Ma . nam~ n«ıde mıJk,llresne' dolapıfte WNd derpf4 eıdllon ~ıım Fena ha.va.ya ıratmen l.mparMVrlut kişi kiama mAhküın edllmirLlr Bun.. 

carıstanan lstanbut 1 R T l H A L m11 W:r oePllıB lıııe _....,aar~ 111.: oemaııarma ımllai. bı.raamna.m.a.ıc ~re hlNa kuvveUerı.ne mensub bom.bo.r- lar, .slnl3fe, lıht1l8i aJe:y'hinde. faali-
Ba~k bdJs,llJl1ek1 ~ ~ 9aılf - martııPI ~ Qlll aMıdaıkl böl - dıman teşekküUeri dUın gece A.kn!ın. yet g&.temıek, oa.n!;y&.ne ıhm&1 J.fOa 
-v &nselı111 Y-.ı BlılııMı sa•eıteısi n~t 1116 • d9d>eJer ••"Dlı1llfl"ıtır· tmid1 DJ.mA.. geye l'8bıiırııe oıaıK ıtendlın.i tıe:'l.!m ~ - ya.n:n şimal batısuıda. duşm.an ıım::m. lromda.n ~ "" 150 dlo danek 

, B~te 24 (AA.) _ 'Maciı- = ~ .. ~ Pe~ ~ ~ keJem '*' ~ ~ balctında. ~d~~: .. 1şa.;:ı.a la.rını ve deniz üsleıılnl ~l:ımış_ çatıp salt.malt suçlal"'Jıe itham edlmif,. 
ı11ıı&ı tı4!dir~· a _ dlln o u. M.tıumun ~ da«I. ...Cı iDQlor'. ~ • ----~ ~dır. Maı'eŞ1hu .r---• en . la.rdır 1erdl.r 

'il"-· : sabah -.t ıı de ~ ewDı- a-F• • ....,.. lk,,..... ..-·~ nlın bu hususta biç blı' 9ÖY~~~le:1 . . 
ıı ·--11.1 NnJibi, e çI.llik m~ı baror. den hldırılanııt ~uliaa caal.nde lı:aJcll u.r Alman iebllii . Bu öç lkjş1 battındJ.ki karu askeri 
~tiııt' ~ Mıı.c.1.r' na.muı tı~..an __... ~ ~· M (A.A.) - lıL ı.ooıa JOlıi. · Berlin 24 CA.A.) - Alman teblığl. mahk. t.eıra.!möa.n rilmlştLr .Mlalı 
.aat4l.nbuı ~ lsta.ııın aile tıııılırinanma ~._ar. Aile - k1 ..... .;. .,pin - Şımall A!rik.ada Alman avcı tayya _ eme ~ 
hl~. uıl'tına. ~dl et.. sine ~erimfılll .-.an-. ki'Din dlbı .... m pe. ~lıQ de Alman tebliği releri Uç İngiliz ta,n-aresı di.ışUrmU.şler. kemen..n halkiarmda ve~ ka.nl _ 
--- tısında b!ldlrdlfine ~· dir. n betdqen d~ 5 ~ vasmdfı. nıu.. 
~- _ ___ ~.a.bü oid1ll!9 ~ =,.t.ır. Mu _ fBqtarafı 1 lnel n1faaa' Dün gece d!işman tayyareleri ıtmalt 

"Son Posta nın buJmacat?ı · 15- (4) :: =: tefkiltiulUl ~ - ~Wt \'e ~ln bomb&lan ~tmışlar- ~ı::r~it~~r::;~cv~:ı~ ~:~~~u1:ı ~= 
" > • 1111!6hıe detlllll .....,.,.aın~ içln 

112 
Tanare •1laı.ı balar atmışlardır. Sıvlı halk arasında dJlil ~ meı~ müdürü de 

1J l bir b8ll1l Jıdıll'9 ~ muTak. Berlln J4 (A.A.) - 22 İllı:teşrln gilntt ehemmJyeUı z za.riat olmuştur. Hasarat va.rüır. 
""arılan 30 tn-.:,,.· 'l.._ıı-J-relı \ir aruıla. vollıwut h• n ıc ~e ~"'>il o);l~ Sovyet hava kllV'V'eUerl 65 tanare k.a.y_ mühim deA'Uıdır. B.r İngiliz tnyyareei 

/t ... ._ ~ ,..hvJ' LJ• _J .1 ,,. • .r-• Jcate •• ~io)erdfr. cttışllrUlmtlı~. 
Amerikada tank 
imalatı iki misline 

çıkarı'acak 

8 
o uyucuma.:a bır e ıye ta1«1ım eg~gız na Al Rool1 24 (A.A) - zı ~t<?şrLnde 

1 oldaıı sata: BU G Q N Napoll üzerine yapfı&n heMı. ltmı 
ISlr - ~rilı: (5), • • l 2 3 4 10 Senenin erı muammm aşık Ye net.iceslnde 15 ırı.,.1nin öldüğü ve 29 
<t>. llJet.ımız t p E ~ """'-in yarıi.lanrlığı reanl Dır l'3te Ue .... bhramanl* ~ görtlnüz _ .... 

(2~ - Bir nota s·ınemlS!Rdl TÜR.K.CE BÖZL"Ö ve TÜRX MUStK181 ilıi.n o].urunu ur. 
3' Boş dtti.J. <4>. 2 o 

korte~ Cocukıarı Ti1tk bhJ'am81llık w civanmerdlıtinl eanla.ndınuı şahane P.lm. f n S?İliz paraş:itçüleri 
v~ ,. CA.A.) - Ha.vas: 
Bugün mn.fb ua.t Wplanwında söa 

a!an reis Ruz'lelt., Amer&ka ordusuna 

~-~ ~ ' SALAHADDİNİ EYYUBİ ve gt~~d~A:~t1l-;daH~:ı::ızı;~~ 
~ uu- ..-... A s L A N mil& ~ t«hiz ed lmlş paraşütçUlere iki ınis'ine çı.kMı oe.Aını sôylemlş., 

ı üzumhı ola:n ta.nk tm.aınıtının der'hal 

-nı ~·-.- B o z !ıadca.t V" '4ttar mtıkında o!.r rakam <a>. (6), Kata maU!dir. Her hafta yeni bit takını pa_ 
rqQtçillere talim yaptırılmaktadır. dkret2n r • .ştir, 

: - No~ <2>. ------------------------ H••·~- rı--=~_..,.._. __ _._._._._._. ... _._._._._._._._._._. .. 
\ot-..ı (2) ;:::n-t ı devre 13 kısım hepsi birden 
na tb vnaaı. .... .. ıı.... ,.,._,_ _._,__, 
ı • l'eli?3e b. Boc Allan şarkılarını Yeni şartılan ~ """._' uo;...-.ıa p.,.,....._ 
111 ~ • BÖ1lı1Sl mlMllkm huırlıyan: BÖfliJen 
<2) Anıı olur 'Ostad 

tı 7'3:.:_ ~--- MONIR SADEDDiN 
~ ~~· ~rs ~: NUREDDiN KAYNAK 

MÜZEYYEN 
SEN AR 

<2). t'!'Ok olsun 

1 - 8 ~lli u C:?J. 
btrı. lnzla•dlln 
'-ı (2). etnnıdt 
(2). lbıri ~ 

il - B ,.___ as <3> 
-~ı ek <4) • 

10 - 6eda · (3) Karadenisti (8) 1 4 - Sonuna tlllA» pline b!r "'1 
ıı - G~ ' ·dan olur (2), QtirıJel ae.n'a.t <2>, RarU mal. 

{l)) • OYUı:ı 'l6ımbası MeıulllD ltıbu H). 
<3>. ~ nn.J&n mikAl> 5 - :tçUeıı bir nevi ot m. Ter5 ce-

12 _ Aan 'Pirin lıltr uzvwmız olırun (1). 

ı. l2> l!tr a.kt&n emri .bıMlr <2>. >lo- 6 - OriHına <!-. ıeı:rae yapmak 
'l'~ıtao ~. olsun <.ı>. tı.~ un. . 
l - Od • '1 - Bir içlki (3) , Bir menııını (il. 

(2), Nota (~ saıbıuı ~). Bir ~ 8 - &ımma d> ~ ,.~ 
2 - ha.o . borusu oltll' (S). ı.tenoe m. 

b\thau ('&) ada b r tdUr <~, Havanın 9 - M~ etıeooe ~ (4), Diln. 
ı -ıç~ ya w. MU. (2). 

l<ten (3), M&D1a U>. lt -~ J'ap:uk ~. 

~------ Burtln eaat. ı de Temiltilı matine 

' 

:m'tiJDE 
~ SEMi: RA.GBET RÖKORLA.RlNI Km.AN 
ARAıBAClNll{ K1Zl filıniinin unutulmaz yı!dızı 

H/LDE KRAHL'ın 

i s A L 
Sü.per.f~ PaEı:ı.rt.esi ıat:§ammda.n itlbren 

S E S Sinemasında 

, 

Sahahtaa Saltallaı ~ 6tftnUmesl fi&rt bir mede. 
•lyet diWanı.dur. O halde Maarif 
VeUleU nuıl oluyor da sokak terbi. 
7aine ayırama4ıtı saatleri beden ta .. Hangi ders 
blyt"Slne ayırıyor. Bunun cevabını Yer. 

d{n n mek lise talebeleri at.ıeıl* ı mek lbı.mıdır. Maarif VeltileU iddia 
ötrenmek lfin han.da IJlr aiin ııııel'- eder 1111 ki ~ Uaelerde ecleblyM. 
ronlara &'6ıuriileeeltiü'.• fizik vesaire &trcnmeye oaJışım reno. 

Bu tu.vadlsl siz de okmnlJ.S5UIIUS. lerin sokak U!rblyeııl ötttnmeye ib.l .. 
dur. Ve bu haberle lteral»er hatırla, ,,.açları yoktur. Eter bıı iddiasını Is. 
m•,..mnlır ti banclan evvel mekteb. bat edeblllrse' başımı.zı eler, verdiil 
~r4e talebeye sokak terblıesl 6tre., karan bakla bulurm. Fakat bluat 
tDmeshıe dair Beledlreaıin :raptıtı Maarif Vcklll artadaşımıı; \ıı ve er 
müracaatı Maarif Veü.leti kabul f-t.. kek liselerine clenm edenlerin en ,.:. 
memlştlr. bk-rimlsl a,eık Ye uclınhk ele cemiyet ve aoka.k terbiyesinden 
ıörmek faydalı olur. Bu iki haber •. ınalırmn olduklarını bir rünlik tetkik 
n.sıncla fQur ve muhakeme tle bir öl. \'e mö~hede ile anladıt1 uman mu. 
çil lnınnak lcab ederse derhal vere. ~ak ki lı:anaaUni deli tirecek ve 
ceiimb htikiim ~ olur: Bell"diyenln lst.editl sokalı: terbiyf'li 

- Sokak terbl1eııl medeni cemlYf'. saatini edebiyat dersi lle detiştirerek 
tin temeltaşıdır. Atıcılık ve nlf&ntıltlc 
be t1alıa flcri yaşlarcla kasanıbeak 
bir idman ft mümarese lbt.lneuhr 
Ve Türk cençliii esucn m1lkellef ol· 
autu vatan mictalaasında 1nı ldıaa. 
nını asker ocatmaa elde ec'leeeıtUr. 
Balhu!d •otak ter1ıire9i claha "'61& 

ayırmakta g-eclkmf1eeektir. Sokü " 
cemiyet terblyf'sine bl&-be blr ren(11. 
tin edebiyat ö!Tcnm~I kadar rfiluno 
ne olabilir! 

~'"/.,.,. Cols:~ 



• 

" 
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İLE SABAH, ÖGI;E VE AK.SAM 
. Der ,....,,.._ 10Dra fiiııdıı ~ llefa ... tınm·e

dişlttinhi ~ 

ı:: Askeri vaziyet =:t 
lBa.s tarafı ı inci sayfııdal jrlnm biraz §!mallnde bu1una.n sahılı. 

nebrile bugün miiıttetik o!dula.nn kaı. Uzuıtluğu 150, genlşl!ği wsati 50 k'
pJJa.rının önünde buAtrnduğu bıld.Lrı - lomet.recili". 
!en Rbstof bôlgeskiir. 4 - Kaı1'kns dağ]onnın şaı1k mü~ 

Doneç ınehrt, geniş blr 8a1Ul3i ~ t.dhas:nda. ve ~u şebrin1n ş'.mal ve 
tm;uu ıboot:yen ve eruolandıraaı bır cerıu.blle H:ı.zer denizi salhlinde bum. 
h<ııvza. o'.lmıık Iıtiba-"'11e nnsıl ç.dk mü - ıruı.n s31haı. Şl.nuılden cenuba doğru 
himse Ra<f..of ınemi de MoSkoVa. - derinliği 400 'kilometre ve ge.ru.şhğl 30: 
woronez • Rostof _ Bfılld1 demlryo!u.. 60 kilometre arnsın.cw, olup bütün 
nun üzerinde bulunnrolk K.aJ!knsyayı Kıı.1lkas petrol sahalarının en büyü_ 
Ukraynn. ve !b\cyük R~a. ile ~irleş ,- ğüdür. 
Urd.ğ'..nden do!.ıcyı öylece QOk onemlı.. Kl:ııf!kn.\va. petrollo.nnda.n 009'ka Sov 
d:.r ve 'bu önem, Ka.1ik.o.~u:nın b[iyü.ic yet Rusya. dalhil ınde ve Um! nff..'lli 
pc'.rol s:ınınJ:ı:rını Hhı'ttvn. etmesi iti - rn.a.:nsa;bUe !bunun 500 kibmet.re d-:ı • l 
txı.rr.:e ıcynca. z1J1ldcleşnıckted1r. iha şaa1cındalki rulha da:hil!nde dağı • 

Rostof şeh:'inı:n e'hemm ıYetini d.lln ruk bir hnlde d'.l!la. diğer petrol ha.v
v,traıd.e tebal'ÜZ ettinnıeık ve Doneç nen ml!an dı:ı: varsa d:ı bunlar şlmdtki hail 
rLnden sonra Don aıehrtnin bi,lhas;:ı de lb!zlm 00'.hslnılze d.a!hil ol~ va • 
Volg;O. nehrine en zl.yn.de ya!'.tlaşt·~ı zlyet.te değil'crdir: 
no'kıtadmn Aza.1t denizinde'ki. mmsaı~ı. Krufk~ bu h:ı:ynltl zenglnll.ğlne 
nn kndar olan tfı!krlben 400 kllomet.. zaminıeten İran üzerlnden pe'.ıt mü_ 
re~iık !kısmını e'de ıtutallll:m'f!it ~eyf;.ye_ ıhim revikü'oeıyşi ~iknmetle?ı mütre -
Unin Sovıyet Rusy.a iır,t..ın ne kmhr ha..! fik ordulaa-a a~'bi~ çok kıymetli 
~tı 'bir mese!e olduğunu mey.da.na. çı. 'b!r geç'.d halin<iedi.T 're s.ovyet.l.er bu. 
ka.rm:l!k 1Ql.n lbu.,aün!k'Ü ynzı:mı.z.ia. Kaf. ını:sını te~etımeğe meobur olurl'1.r V(> 

lkı:sya. 'ha;kıkındn. ık?Sll. lb!l.zı malfurui! ~.ırol sıı.~'annı da ror.n.aımile tah • 
verınegl fav'rlalı nıd.ded:iyoruz. r :b edem~er.se düşmg.ın1arım· h'.llki.. 

Kai1kasyıa. denilen bt'n. Ka:tlkıaıs el.ağ. katen büyütk b'T murwı.ffu'kl(yet ~:ızan. 
aa.rt:,e şiml~i ve cenubi K.Mkasya. dl dırnuş o1ı ctilklaırdır. K. D. 
~ i'k1 es3Slı lkısm.:ı. aıyrılı.r, Şimali 

K~ bış şe!h:rl 323,000 nütus_ 1 o 
ıu Rootof şeh'r".dtr ve lbu kıt'a: d.ahllin_ I R A D Y 
de D.:ığistmı ~-et cfun!h.urir>'eti'e __ ..;;.;.~--------....; 
müstı:ılkil ç:çen, Çer1lres vesa.lre ara.. CUl\IARTESİ 25/10/1941 I 
v,isi vruroır. Oenubi Kaf'.:ıı.-:.czya ise Er. 7.30: Saat ıı:y:ırı, 7.33: Hnfü müzik I 
~ • .AZ81"bnyc:ı..n, Giircüst.Mı 9.w CP1.), 7.4.5: Ajns hıabe.rlerl, 8: Senfo. 
yet cümhurey'.et'erile mı.ihtar Naıh.cl - n.Lk müzik (PJ.), 8.1'5: E~ln 
ıron. Kl :rn.'bağ Aoor.a ın'ISaire a...""O.ıZ1 - 8.45: Senfonik müz."lt CPl.J, . 
61nden müre'k.teb olup 185,117 k11o • Memleket saat ayarı, 13.33: Türkee 
metre muro.'bb:l.1 genlş'liği!l.de re 6 m.w: p'ılklar, 13..33. Tü,..kçe p~ >itlar, 1345: 
;yon ;nüfusu mu'htevidir. jAJıarıs h'.!berieri, 14: Tü11kçe p:n.ı :ar. 

KG!lkas d~ma ge-liru:e: Bu dağ. 14 30: A ·ara SO' 'ba.haır ıt. yar .n. 
\ r K rcç 'bo"":ı:zı şa;rıtı.ndmı \r.ı.ş!ıy -1 nıın tnhm!n.erı 15 :;o: R yruıet cUmt.ur 
~ R ·ü 1}elh:rı clvırında Hazer d ni_ rondo.:.u, 18: S • y. r. 18 (\3: F 11 

ı ne d'.\T ve ha.fil sure:tıte lJ nvı.l hE') U, 1840: Radö-'P caz v tat'r:o or. 
ibdrn oen.Ubu tyc doğru ·m.. ke!.tr:ısı, 19: (Kahramanlıı.r S:ı. O 

t :d ed r. Uzunl ~u · be-n 1200 19.15: Radyo caz ve tııgao ork :.trtı~ 
k1 ontt' re olan bu C:Y.f rın a.rıı en sı, 19 3-0: M mleket sıat ay n, v 
r 'a 180 : 100 kilometr r o' p nj ns haber't:rl. 19.45: s~ ~t 10 ~~-
tepe' ı d v:ıs ı 3 : 5 ıb:n m e y ı.k ka, 19 !'.'5: K me G'.17.1 <Saı es"rl .) • 

ed . En tepe-si · el21Jl5: ruıd,yı a Sl, 2'>45: Kn".şı:. 
5647 ııı.otre r mnmdedlr. s rkı ve tm1tuler, 21: Z. ra t t ~v ".l"i, 

Ka peto' da bu K!l.r, s 21.10: D nley1cl e-kl "i, 21.45
1
: CG~ 

• ın ve <mıub c h~ n.. nün m el 'eril, 22· Rf.'dyo sa on ot_ 
de şu u e bu1un.m.akt.J.d.r· k .,. 1, 22.30: S tay n, j .. n., h'l· 

. rl bo- 22 4.5: Radyo sa't.c or 
1 - K reç ı.n :?'kl y; • ' 

cin~ K.a dl'r:ı.nl;ı 

d n ıt 

. ., 
·························· 

Baflık maktu 500 
ı ncı sahile 400 » 
2 ncı sahile 250 » 
3 ncü sahile 200 n 
4 ncii sahile 100 » 
/ç sahife 60 » 
Son sn1. ·ıe t:fl n -- ........ ~~~~ 

~----

' - . : . -. ~ ". ' .· . ' -

~AZETESİ 
CUMAUUI GOHLEll CıtAllL•I 

Cümhuriyet Bayramında 

Yeni Cilde 
1 ~ci Sa~y~ Ba~a~! 

• Yeni romanlar, yeni blktiyeler, 
yeni şiirler, yeni oyunlar, yeni 
marşlar, yeni bilmece!cr, ve bllgi 
sayfaları. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Her Sayıda Baştanhaşa 
Dört renkli resimlerle süslü say_ 

lalar ve daha blıı,'Ok yenilikler .• 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
İcabında günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla İsteyiniz. 

• YAVRUTÜRt., Tllrk çocukları _ 
nın ilk ve birici.le gazetes:dtr. • Birinci sayıdan başlıyarak siz 
de YAVRUTÜRK okuyunuz. 

• Yavrutürk 
Cumartesi günleri çıkarılır 

Fia.tı 5 kuruştur. .J 

Kitap!arınızı ~ 

ARiF BOLAT 
KIT ABEVİNDEN: 
alınız. BUtün kit.ıı.pları bu.ltı!)ile_ 
ceğin!z gibi Ankruıa ncşrıyntmın. 

Avrupanın model vesalr mecmu. 
alarmın Babı!illde yegane satı.ş 

yeridir. 
Gazo~lerc ilan da kabul tder. 
Ankara caddesi 89 - IstanbuJ \-. ______ __,. 

( TiYATROLAR J 
İSTANBUL llELEDİYESİ 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kısmında 

Bu akşa-:n saat 8,30 da 

JIAl\lLET 

İstikldl caddesi komedı kısmında 

Gündüz s1n.t 14 te 
ÇOCUK OYUNU 

Akşam 8,30 da 

Bu akşam slat 20,30 do. 
ItİBARLIK BUDALASI 

• Doktor 1. Zati Oget 
Belediye tarşısındalııi muayene
ha ne3inde öğleden sonra ba.sta-

ıarını kabul eder. 

s 
Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLA J 

,,,_ -
4 Şubat, 2 Ma)'LS, ı Ağu.stoo. 3 !kmciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı aded 2oo:ı liralık - 2000.- llra 
8 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 600 • - 2000.-- • 

8 aded 
35 • 
80 • 

300 • 

250 liralık - 2000.- !im 
100 ı. - 3500.- • 
50 • - 400tı.- • 
20 • - 6000.- • 

Sıhhat ve ict·mai muavenet 
veka etinden 

Askcrl vazifeler nl b' irerek te:-hls edilmekte olan Tıb raiobo Yurdu 1038 
1939 scncsi mC'ZUillo.~ının ta.y:nıeri bi~ an evvel tebl ğ olunmak uzere ter: 
h.slcrlni mütrokıb b'r harta z.ırfında. ıreJcAlet<' ger 'k bizzıı.t r k yazı ile 
mUracaat etmeleri ve bulundukları adrt." lcrl blldlrmelerl lı'l.n olunur. C!J29G) ·········································································································· 

Son Posta Matbaası: NeŞriyat Müdürü: Hüseyın Ru(.:1p Emeç 

SAHİBİ: A. E.krem UŞAKLIGIL 

AVDA 10 LiRA TAKSiTLE 
Taşra müşterilerimiz iç.in pırlantalı ve elmaslı saatlerin yem mo " 

delleri gelrıUşür. Emsali gibi 15 oene teminatlıdır. Taşradan sipnri' 
etmek ~stiyenlere kat.aloğ gönderilir. Me'ktubla {lstanıbul posta kutusu 
184) adresine müracaat. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri ve cınsl Mukadder kı~metl 

1926 Yenıkapı, Yalı maha.llesl, Çuhacı oğlu sokağı eski 
21 kapı, parıt.a. 208 ada 338, parsel ıo nwna.ralı ıtah_ 
minen 3113 mGtre murabbaı kulübesi olan bosta. 
nm 90/120 h!ssl'sl. 1452.- Llm 

2741 Beyoğlu, Kuloğlu mahallesi, Sıraserviler caddesi es. 
ki 55, 55 mUkener, yenı 55 kapı, ıxıfta 24, ada 
478, parsel 47 numaralı 17.50 metre murabbaı arsa. 350.- • 

3121 Beyoğlu. Koca.tepe mnhallesl K. Şişhane ve Tak_ 
61m caddesi csk1 2, ıı, 147, 139, yeni 2. 4, 187, 189 
ik:apı, pafta 45, wa 534, parsel 2 numaralı 157 
metre murabbaı arsa. '185.- • 

3127 Beyoğlu, Tat.avla mahallesi, Tatavln sokağı eski 
53, yeni 131, 133 numaralı 172.0 metre murabbı arsa. 1722.- • 

3169 Balcır'köy. İnc!rli ç:ttllği, Soğancı sokuğı eski ıo mı.. 
maralı 39963.16 metre mı.:robbıu tarla. 400.- • 

3170 Bakırltöy, İncirli çiftliği 3, 4, 5 kapı 307 harita nu. 
maralı 689 metre murnaltJı arsa. 276.- • 

3171 Bakıı:Gcöy, İnctrll cı!•ı;ğı Soğnncı sokağında eski 9 
numaralı 23994.56 metre murabbaı tarla. 240.- > 

3172 Ba1mıköy, 1ncirll çıftl!ği 3, 4. 5 kapı 140 harita nu_ 
maralı 551.20 metre murabbaı arsa. 220.- • 

3173 Bakırköy, İncirli çiftliği 3 4. 5 kaıl>ı 148 harita nu_ 
mo.ralı 574.17 mest.re mumbbaı arsa. 230.- • 

3175 Balcll'köy, İncirli çiftliği, Çeşme so::ağı, 12, 14, 17 
kapı numaralı ı 71.137.05 metı e murabbaı tarla. 171 ı.- • 

3176 Bakırıköy, tncırıı clf!.llği 3, 4. 5 kapı, harita 311 
numaralı 658.56 metre murabbaı nrsa. 263.- • 

3177 Ba.Jcınköy. tncırıı ; ftllği, Çc.şme sokağı 19. 20 nu. 
maralı 209.109 :netre mur.abbıı tarın. 2091.- • 

3178 Ba>kıt1'ıtöy, İncirli çıctllğl 3, 4, 5 kapı, 301 harita 
numaralı 689 metre ınuıabbnı arsa. 276.- • 

3179 Ba'kuıköy, İncirli çiftliği 3, 4. 5 kapı, parsel 216 nu 
maralı 344.50 metre murabbaı arsa. 138.- • 

3180 Balmk'iy, 1nc'rll çlftl'ği 3 4. 5 kapı. parsel 118 
nunıam.lı 602.88 mc.•rc murabbaı arsa. 241. • 

3181 B:Jmıköy, tncırli ç!lt.1.t:> 3 4. 5 kapı parsel 215 nu_ 
maralı 574.17 metre murabbaı arııa. 230.- • 

3182 B yoğ'u. Sultan 133.Yazıt mahallesi Arap 011oıan so. 
kağı eski 6, 8 numaralı 90.21 metre murabbaı dll'-c_ 
lk'inın 2/ 15 h'55es:. 3C4.- • 

3184 Beyoğlu. Kalyoncukulluğıı mnha.llesl e ·ı İlardi 
yeni Kornişçi soka'P eski 15, yrni 15. taJ 45, paf~ 
19 nda 452, parsel 31 num•vah 171 meıt.Te mu. 
~ı~. ~-. 

3186 B voi?'u Kalyoncuk111 1ulhı mahallrııl A1tk1ra.z sokn,
1 fiında f'S'ti 43, yeni 45. pafta 18, ada 447·v pa - ~ 

28 numaralı 25 me-trl'I murab~~,:U,~ :xı · ~rıd lliSO -
3209 Fener. Abc1'6uba.şl mnhnll sı A ,, • C e. 

si eski 310. yrnl 276 k pı .pafta 2 3, ada 2302, 
pıırsel 1 numaralı .126 me re murabbaı ar<>n. 604 - ' ('ılC 

Yuknnda ndrmt ve t.ıts lfttı yazılı gayrinı nfilı11er peş!n para !le ve n 
tt nnn u'lllne s:ı.tılncaktır. de 

~ ~nuıyedfYY-e ·~1rak edece-itler mukadder ;t;ıymetin yüzde onu nl bet ı:ı 
tcınln.ıı.t ya.•ırmalan !ıizımdır. ., b~, 

tııale. 10 '11/941 P'lzart,esı ı?(lnU sıınt ondadır. Satış csnnsında v;rı:en y~
del mukadder .kıymeti gcctlA't tnkdird • ıtem'nnt akçesi de'11.:ll art; ın ın • r. 
rıı.k ih:ıle kimin uhdesine icra edll'rse k'minat .a:kcesi onn iltmnl ettırılrce b \,, 

isteklilerin pey 81ıccesl. ntıfus t :ıfıtereş! ve üç kıt'a, fotoıt:1'afla b ı-1 k;fl34s• 
d·rl1en Min ve s.ı.ate kadar Jllb m•z cml lt ıoıervis.!n!' .ıtc melerı. ,.902 

~uruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tü k Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her DC\1 banka muamelelcrl 
--......-~ 

Ziraat Banıtasmda kumbaralı ve ihbarsız t.nsarruf ~esablarınd~;. 
ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur a lle aşd 

az 50 ırası 
plana göre ikramiye da~ıtııacak\.ır. Lı'ra 

4 Aded 1,000 Lıralık 4,000 
4 l) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 l) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) O"' 

• ııcs:ıblarındak.\ paralar bir sene içinae 50 llradnn aş 
Dlklta\ ikr miyo çıkt ğı takdırde 'iO 20 !azlnsll verllec ittir. rııı" 

dü~~~=~:reenede 4 d fn. ıı Mtut. 11 Haziran, 11 EylQ.l, 11 Bi 
ktınun t ..;hle"'ndc cekll~<.""ktır. ~ ,,,..!~ 
~ . ...., 


