
HALKIN GÖZQ 

HALKfN K ULAG I 

HAL K I N D i Li 

.!ene 12 - No. 4037 Yazı itle ri telefonu: 20203 PAZARTESi 27 BIRINCITEŞRIN 1941 İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 lcunıı 

Vişiye göre: 

Moskova 
çenberl 

biraz daba 
daraldı 

Sovyet cenub cephesinin bugünkü hareket 
tarzının mahalline masruf olabilmesi için 

Moskova ve Rostofta mukavemet şarthr 
Yazan: Emekli General K. D. 

Ölüme kadar süren 
hazin ve saf 

aşkların hikayesi 

Bir tarafta sevilip ıevmiyen, 
öbiir tarafta hürmet ve takdir 
gördüğü halde ıevilmiyen, 

fakat ıeven erkekler 

iğfal, firar, hayal sukutu, 
teselli, intizar ve 

göz yaşları. .. 

Fransadaki 
idamların 
akisleri 

General Dö Gol. 
F ransrzları milli 
greve davet etti 

Ruzvelt ve Çörçilin 
beyanatları 
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JAPONYADA I 
HAZIRLIK 1 

Japon Kurmay 
Başkanı diyor ki: 

"Tehlike 
dakikası 
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yaklaştı ,, ~ . . . 
Amerikada harb ~ 
cereyanı artıyor 
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To cyo, 26 (AA ) - Mud.ı tna 
nezaret1 umum1 karaI'g'::ı.'hı mr -
may b Şkanı general Kawab bu 
~ radyo ııe ~reduen be. 
yanatı.nda Japon milletine h ta .. 
ben, son gilnlerde bütiln J ap.:>n. 
yada ya,pılan ha.va a'km arı ta -
llımlerlnin basit b!rer tecrülıe oL 
mndığını söy'lemiş ve hava t n.r. 
ruzln.rından ba.hsederek ctehllke : 
dakikasının ynklaşmışn oldu~un•ı : 
iJft.y.e ey1emlşUr. . 

[Devamı 5 inci sayfada 1 

' ···············································-' 

Oyun, şimdiye kadar rastlanmıyan bir şekilde 
heyecanlı ve güzel olarak cereyan etti 

Fener ve Galata•ra:r taktmlan ahaya tllaJtarlıaıl 

Dün, İstan'!ml ı g maçlarının mühm ğcr bir chenuniyetı de Fcnerbahçen 
h:art&larından blr.cydl. Bı.r tarafta Oa. lto::ıgresl ~ı ed.yordu. Bilhassa O 
la.tas.arayla Fenema.nce, d.(:er tarafta ı la.tasaray maçına ~dlif ettl.rll 

~=========== Beşlktwşla Vefa karşıl~oo.klardı. Bu kongre dün sabah klüll merkezın 
iii futbol maçlarından IJlrıne verlloı dl. (Devaını 2 ncl sa) ladaı 
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~~~!on':: C: SOz Arasında :::ı 

Charles Dickens 
(CARLS Di KENS) 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

l«Jre bıraJa.nız; vazi' sefaletlere sıs r 

memaımet ta.şıymıs; en kUci1k ve •n Ta ı k Gttardia'ya tevdi etmiştir. MaltW ol 
zelil bir mahlük ya.nıs başın" bin1e:-ce yyare ere arşı duğu üzere La Gııardia. 'NeVYOrk seh. 
muktedir ve mötaaulm insanlara nıua_ rinl ıa.yyarelere karşı mtıda.faa tertlb&_ 
dil olacak kadar bir klymete malik o. yenıs tedbı·rıor tını en ileri götüren şehri haline .sok.. 
la.bilir. Banıri sınıftan olursa olsun, maık hevesindedir. 
nasıl kt:sveler altında bulunursa bulun_ Oecelıerl, düşman tayyare filolannm 
8'Uil her y~. her haya~ şartında te- yapaca.kları akınlar için eu iyi usulün 
zehı'hür eden rak>k ruhları 1nclıtmek.ten Karartma yerine göz kamaı- şehir uµJclannın ta.m manaslle karar_ 
ha.zer edln1s. tnanıruz ki insaniyet, tuıcı tenvirat ikcunea tılmasında görülüyordu. !i"aıkaıt black 
merhamet, afv hayatta en güzel olan düfU .. nülüyor out denilen bu kararwnıı m;uıünün d r,. 
eeylerdir. İnanınız ti samimiyet, şet_ manları O(iı{ltur, . hem hatırı sayılır ın. 
tat, göntll temhürlerl ve ıöz yaşlan -- sanlardır. 
d'llnyada en tatlı şeylerdir. Yaşamak Nevyuı'k.tan alınan bir habere göre ı Amerikan teblı:llc kom;syonunun ma_ 
hlot.ir, maktedir olmalk, ~llm ve ma,. I.mıdmda tatbiılı: ~'hlegelımekıte olan pı\ kamı aldlne verm~ o!duğu nı.pora na_ 
bur olmak pek azdır, battA mü.fld ol- slt müdafaa sistfml i:ıakkında tetkikat 1 zara.n; Londra.dskl ha.va müd.,faası 

:t ngUizlertn ~ "":'kly üvistni h zun 61el"~er 1QJn böylJ hü1A.sa u.sulil lııre dair içtlmal tetkı.t:erı a.ll&ilea:ne ~in Y11şamtı}tır ve bir insandır dene • \ '<' bıı arada b r mUddet kalmış oları b!ıitlama.dtklarını alenen söylemişler. 
ki etMıriY t ttzere y?JıanCJ dillerde u..I halkın hayatında boz1lt eOr& cthet -1 ma4c bne kl!i deitild1r. Yalnız o klmse~ıta bulunmaDt üzere Londraya ırelmiş ı mütahassısları art.ık karartmaya bel 

dar hi en l.btlJrar edilm« Adet o'ınuijolm'. Bizde başl&mlf oluyor. D11lken3 bu aınıf hal_ '. bl1'r k1 o almış olduğu. yahud yaptı~ Amerı.ıtan tomlsyonu NevYorka avdet dır. Londralı muta.ha.s.sıslar bambaşka 
nar ıteroev~ içine h.3,.pgetme~ blr cı- de tabi ve mttterci-;n btl sule riayeti Jı:ın yaralarını. sefl\letlerınl, onla:-ın bir fyUtiin hat.ıruı ltm bir damla göz etmiş ve raporunu NevYo°N valısi La m~v:.ımı 41'.!l del 
eışı.~:nıı ~r ka.ranfu &aluıı11tıa 81 . - münaaib bulmuşlardır. beferl7ete bAs b&Y•lYet ve !aete mu _ yaşı akıtabilir.» - - - -- -----
on;'ma.ıt k.abılinden blr l.şdı.r, onun ioın * ga.)'ir zllletlerlni pelı: m'l\ess!r bir ııureı_ İşte Diokens_in eserlerinden tere~.şl\h r- 17 -.ı) 
Clek _dair sö:rJeri tcks11 etm~ loab ede rlrtn ba tua,;. beş te ~ eder. ttratA varan bir isyan eden felsefe bu suretle telhis olunab1. I "Son Po~ta nın bulmaca~ı · - (4) 
toı!;· Bu Ya.zı!ann muharrir: ioln bir Biz burada ~ecct!:.1· ya sesi ylibeltmeden, V! lhtilll duygu:a. lll'. ı;.? o felsrle ile dolu eserlerini yaz- v " J • 
va ltt çaresine r.&vessill imklnı da on satır~ Portmn.aut.h şeİırııuıe dotdu nnı be&iyecek nas:ı.rl.veter serdine Jı:a!. rna.t: Iç!n hic bir zaman v~lz, yahud "- ..., 

r. ~ istUade etmekle başlıya_ 18l2 
8 

....,.,..,_ a. vetat etti. ioşmadan. tasvı'r f:tt!t! takır hayalın nesih n~asını taıkı.nan bir ta.tre .sat. l d · • h il d L b. d ll h 
~· w 1870 de elli ..... --ıı!o~eit bir yaşta elem,lerlne. ıztıral>lr.rına aıslıyaralr H ! maz: sade. tablt, olr h\Uye anlatan, Bun ar an 30 tanesını a e ere" ır ara a yo ıyan er 
t1h1t lın1 kitabevinin ba~ dillerden ~Jsl>etaı ~ ~ · bu adamın llı:endl vicdanında uyanaıı merhamet ve birçdk vak'alar arasında takım takım okuyucuma::a bir hediye takdim edeceği:ı 
•er ~eye cevirtereık neşretA.-'tı zmırm e- bayata g m ::ı~a; arasmdl\ bir şdıat ~lerinl kalemin~ ifade lcuv_ şahıeiyetler yaratan bir nakilden ibaret &ıldaa sata l 

2 
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Eıllaes llUiyotı maIOmdu!". Bu basın mtt.. türlll mal:e~ld * 9.t kadar birblrin vetine bırakaraık, ta"htn ihınaıtne ut_ kalır. ılotru: 
Uyetı~tn.tn saılıib1 yainıı; ll'l'Y?'et ve fa•~ ~e ile ,:ı.ş gttzel' eserı~rı;. ramıŞ biçareleri, cemfye~ fo.,kflatında * ı _ ts~bulun 
bir ta:tnfeda:d.rlık. hayatını mezcetmJ.ı.i den ıt blld111 hayre:; verecek bir şey omuzlarına aitır .vükltt yı~lan bed - Bu muharı1r ayni zaımanda hütlln Ucaretgt.h bir yo~ i 
nuı detildir, ~ zamanda dtıı,ıY•- nasıl yaaa - " ba.btlan, .ekmeklert:11 kazanmak 1çln tng1Uz muharrirler! arasında en mils. kuşu UO>. 1'---+--oto--

t=ımıı ra~ıne nuızhar eser.e-'1- dll'. kendisine takaddüm eden 6milrlerlnı ~ra.ttı!c.an halde sefalet ve tehzi, en mudh'lk. en m'lskara, en a _ 2 _ Göz ren ~ 2 
~ llc Ve 1ntlha.b!.&1·ınl\ salim blr DlckeD6 la onun ba~ biT tarzda zaruret işkencesinden kurtulamıyar. laylarla, lA.tfielerle dolu olanıdır. Fa· ıi C3L 
kaıeını rehber itt1ha.z etmı, b!ı- irfan ve Walter Scott-: lan Amer·k·a ""1ıblerin~ mağ'durle.n anlatu1i:Pn onlar leh•ne bü kıı.t omm şetaretlnde l>lr rlkkat.i~ tees. 3 - Nohuttan 
Je sahibidir. Ontt'l himmeti ~Urk(ıe_ mre:ılkık•b! sa.,vı in (17~9 1851) hiklL yUk bir alMta vermiş olur. silril, bhlrahasında qöz _yaşlRn, hlc - yapılır <7>. 
ttır ~ bastıı;t eserle.- !çın ber1Pen1more cooper_ !r -a hAsıl ol _ Bu bakınıdan onuna P'ranslz bttyU'k vm~ hezllinde sızlı.van bır şıkA.yet t•ar_ 4 _ Bir hay _ 
beı: 2ı0.rlUkları rırtıhama çalışmak et yelerlnden ha~kda ~ rı:t!111me dana çık hildl.yenitv1at F.mil Zı)~a ile aralarında dır. cemıvet!n, eşhasın sakat tarafları. .,an c4>, Bağışla _ 
lnüel e ~ etmlyerc.lt bu eserlerin maA'& başladıtı sıra a Y - _,,,. bentt"Yls vardır. yalnız. hıı bP1 ki nı. seyyi'elerini tasvir ede~ken gültı:vor mAk ,2 ). 
lnalal!net'i hatt:ınd.a da lı:endl arastır. DlUJ bulunıuıur: , h ti dokrudan doırtıYa bir ihtılll kniemt ve güldttrmek ·stıyor ;;J.b!ı:fü de, sırıtan 5 _ Edat ı2>, 
ttı. • rının lllahsuıtt ola:ı btT mukadıde- Dickena ~ .önce mcb ucıan eye n_ lrullanırıken o, sadect hakiltatl. sükün dfşlerlnde tedlb ed"n bır ll!ır14 h'sso _ Değet" (5 l . 

~~A.ve etmek sure;t\e htmıetini te~ de zabıt kA.tibliğfile haya.~; ~~a=~!~ ile tasvir eden bir Usa.'.! lle söyliven, lunur, fşıte böylece bir yandan gtl!ünı; 6 _ Sartı:ı 8ısy_ 
1'Ur etttnniştir. tr.e bu suretle başladı, bu va2i e onll ~ ra. c~kaeak bWanü ya~ umın neticesine yaptı~ şeyleri bir yanda:ı c•zava çsrp }iyen (6). Nota 
dıtı \,?:f~ kütübhanesıııe kazandır veslleslni veriyordu._ fü~tı., ~~~e~nve bıraık:ma.kla ıact.ifa ede:\ h!r mııharr;TC!fr. mış bulunur. MeselA. ~erlka!ılara ç.a_ (2 >. 
ll8er:I ~....,.eler arasında. Dickcns_m ş:ıh eserlerinde izl&i iıOl en. . ı r Servetle f~r anr-mdakı t~ddan tar, bu :volda bir ta~ı.m yanları vardır 7 _ Yayla atı_ 

""-lll'Otb., ... &dd~ Olunan Davlrl capperflel!' nilşahedelm !ç!n .l>l'ı!: nıUsa •d b\r fı İ gavet müessir netloeler cıkarımık bın. k! onlarda Amerl.t:anın •;atılmış mat • ıır c2>. Bır h&Y-
l'in 1 'Ye bunun başmda. muh.arrl. :;ıı.t bahşetmiş oıuyor ... da. Henüı yırın la~ Okuyup farkedenlerde merham!t buatına. sarhoş muharrlrlerlne. m<>n - van c2>, Çabuk 
tınd hayatına. Asarına dair kendi tara beş yaşın.da iken Plc:,w·ck PaI'eTI naı:ı "'!' n"'f°r"'i: a-ı'"l4>rlrı" ll'7andırrr. ve on1ara faa,+ ve 1hofi.kl!r VP.pan iş adamlarına, ) 
atın an Yazılmış etraflı ve tafsilUlı u. eser!nt neşrederek bır:ic~ iştihar ett.ı. bir nevi hakkan!vP.t ve arialı>t duygusu siyaslyaıt:a ve edebiyata kıırı.san kadın (38. - Gömlekle_ 

I> bir lnUltaddeme nrdır. Bu eeerlnde tngtllzle~:n ıctım.at ha;at~ telkin eder. :tşte dl~r eserıer:nd:?n me. ıanna. tavırla,.mın "cabalıklarına şid 
tııatOkens hııAııkında daha fazla malfi aid mtl'Vesvls g&-llşle;me pek serbes. bir selli BarnabY Rudge, Hıımfrey, Havat detıe Mlcum eder. :

0
._:7

2
>t.utar <

4>• 
onun alınak !stiyenlere o tercUmeyi ve lisan Ue hüc~. ediyordu Bu eser, mi- Mübarezesl. Dombe 1 'YP oğ1u .. «A~tr 7.a. Sınat ve lTlQU mtıess~elerln ic vU. 9 - 1.şnret nı_ 
Gerçı ın~eslni tavs:ye ederln~ zah1, bizell ta ri.zlere szbeb oldu, fakat nıa., lar .. k<ıhll!nden hik~yelcrınde oldu. "1.lnü. İngiliz cemaatin n sakat ve sah- dası (2), Ezme-k.. 
•1nile bu tercünıe ~-:-ın to.m.cnile ve vn.i zamAnda half{da tıooes3ÜS ve me_ tu gibl David caoperfle!<t kitabında te tııratlarını eıe alır V"' bunları Ad 0 tn ten emri hazır l l 
etııs tÜI1koeye cevri\mtş bir nllshası rak uyandırdı. Kl.t.ah~nın u:ye.ndmhğt bl\ ledlr. b'..r mtlntaklm hırsile tehzil edrr,..k öy1r 

bir tr:.ır de her halde okuyanlar:. kA!l gtb1lltuıert kMi addede:-ek bu ~nrzı ta. ~u blkA.yesinde Dlccken'J kltab\Dın L r.<>U'd bi.r hicve vasıl olur ki ollrnvanlar (2). 
l'ir ~eteceık mahiyettedir. Muhar_ .,.,b etrn~i ma.slıahar-..a muvafH ~aza~ sıl kahramanı için ten~ıs:nı esas ıtt. _ hem e~Jenlp gfllerler. hem lhtiyar hari. vu~lur c2ı:il~~l~ l 2 
ınattan da aşağıda verilecek malO. ~ rlle bsıkmıyacaat ka.rtnr dirayet g6s.eren haZ etm!.şe benzer. BUttin duYguları cinde bir sllrtil:ilenişle muhnrrlr1n gö_ barek (4). J!;;;;=-=·-•----11ı11-... _,ı;;;11_111i:i;::;;ıa;-. ~ 
nuı b'1ı antaşııac.aıktır ıct onun san•atı. muharrir, ı~nınd?. daha ihtiyat ile, David_de temessül etm:ştlr denebılir. rüşi111e iştirak ederler. ca>, Rumca bir 4 - Hububat C4), Kalın kumaş C3L 
caı ede ca vasrı tasvirı~ıdedlı:', ve tf-r_ fakat hakikate ~aha tevafuk edecek/ Onun içindir ki bu eser hem pek ca. n·,..,ıı-pns en zıvane rlyRva dU~andır 11 - Kazın bağınsı 5 - Uzakl:ıık nidası cıı, VUcud aza. 
tan hl~ .küç~ şey1ert alır, teferrü'l·t bir ma.hiyette Nıo~olfl~ Nl,~k:ley nam z1b bir hik.A.Ye olarak hem muharrir! _ ve bunun tezahUrlerlD:i _bmno h·cv'nin sayı <3>. lO) sı <+>. 
UZUıı tatbirlııı ilıımal etmiyerek uzun eserini yazdı. Bu kıta.b ~e,.~ .b hayatı. nin maneviYetıne w ma'kes sıt:ı.tile !k.1 h:c kaçırmaz. onun göriısUne hı>kılmca 12 - Qileiti ile meşhur bir yer < ' 6 - Ağacın kolu C3> Blr nevi şap 
ln&l!yeıı &lllta ırirlştr, hatıtA en bQvük nın ve ömilrlerinl ~u~l.ımlıl!e. has!'e cihetinden eazlbdir. o'!tlartle c!e1'k deşik etmok fırs.atlannı Yuka.ndan aşağıya dotru: k& (4). • • 

:anını :e bu zeınin1e tı?c.eıli eder. enlerin hususiye!<lrırını, pt>k zıyade_ a7 * hiç kaçırm.az. Onun ,rörllstine bakılınca 1 - Perl C5), Hamur aQan sopa CS). 7 _ A.ı1kada bıraktığımız (2). 
~ va-eçı~evintn te1cemesi blmlar. lA.ka c~en eğleud1rfoi ve güldürüciı Taine diyor ki: t:°ES'l.S itibarile mu - memlctketinın adetleri ~u seyyl'e !le do 2 - Bir ren1ı: (2), Ş!şınan manasına 8 - Bir rı!ltbe (5), DA.ve '2>. 
lAeacıan alnını l'1!ı1ı: Yapılnıı~ olan bir h11 bir tasvıridlr. . 1 romanlan b~r ctmle ile telhis ludur elini hangi zemıne uzatsa bu - gelir <5>. Yok değil (3). 9 _ IAt aöyleyiş <5>, Ters çevirdn 
~ ınetnı ~ır ~e bu suretle eser!Ü Bu kit.abmı ta.klb edP.n ve e~ güzel harr~~ir· İyi insan otunuz ve ~evin1z. nun ;w.ıerce misalini bulur. ve bir k~re 3 _ Ayın etrafındıııiti daire C4>. Or_ arka değil olur O. 
1;:nıın17ıc1a. ~birine ıı.mişt!r. Za - eserlerinden sa.yılaı:ı. Oliver Twıst dıı. olun lnı t ~ le . d •dı.. ki hayatın eu bulwıca artık olanca hmcile müraıyi tasma cA:t ~ vi1cudumu1Jdaki su 10 - İsim (2), Toprs.ktan çıbn pia-
~ eedld bir lara.f edltmemele o ha ciddi ve mUhl.m b!r mevzu'dadır. Bu Kal~ e r rm ~d· r bütün insan (Devamı 6 n~ı sayfat\al olur (

2
). llılt (3), Ok a.~a yarar C3>. 

--<:!~e'!l..-i....ıiii;;:"....!!!iUllZıun_,.;ı· rln .. eser~uharrl a~~ı sınıfa mensub sahih sü~cu-. ~-. _-. ....,,,.,...~-·~ 
---~ - ..-. .-. ,., ,. • --...-.... ~wr..- w.v.-. ._,.-......_. ...... ..._.. ---
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Dosya No. 

55100/4100 
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Nev'i b.!dell Teminat ! 1: 

~ 11K:~uluş A1karanfil So. E: 17, Y: l!l 360 
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7
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Beyöğlu E: Tomtom Y: Fınıurrıı Ma. E: 900 .... 
Bostanb~ Y: Boğarlresun cad. E: 72, 74 
Y: '204, 205 No.lı d~lıevin 1//3 hlıısesi. ~ - 118 - Yazan: Nusret Sala 
Ş şll Mec diyeköy Levent çiftliği So. E. I. I. ltl82.50 127 • ~ ı 
MU: No. ıı 1930,50 M2 tarla. ~ e:."l!i ev.ne -Olan aŞkı merhamete,

1
dar uzun sürmedi. Tekrar 

s;cıo•o o ü .. _.. : - Nazanı:ı olan mem.nımeti .sevgiJgenç kadını. .. 
- 133 - - Ayaso:fJ'a oamUnde cuma. gün.l~rt " ., alata M eyyed:t....ue Malı. Hocaali So. E: 2918 219 çevr1hn.1.şt1 1'i 

Ayasotya caml ş r:tinde bütiin itı _ vfll:z eder. 22, 24. 26 Y: 2S, 30, 32 No. 1ı ll hanenin SyeB ~ , . - Nlçin kaçıyorsun benden 
.m ve bUtün Anadolunun ta..• 1 - Nasıl tanımayız mıorl!. O bizim 7 /36 Wssesi. : u Çılgın b.a.~etı ı·uhiyeleır arasında Kar~rımı verdim. Dcı-hnl bU 

tı ve ~ bfüm. " e.t;.g, b·r v.a.iz v:ı't'd.ı: ba.bal. 1/1265 'r~htaka\ede Sarıdemir Malı. Kutucular So. 630 47,25 aoocahyor, kıvranıyordu. Şu dakikada d.ıı..n ayrıiacanc benim olacıaJı:Slll 
- Mans.r;tırlı !sma.11 Hakkı Efendi! - İYi ya .. benim de babam deme.kıtir. 9 No. lı 15 M2 dlllıilcl.n arsası. ;lıaıkiın arzu, Nevini koHwrı a.rasın.a Acı :acı gülümsedi: 
Halldkl ü!eme.dan olan bu zatın mü.. - Sen de Arnavııd? .. t,klpıtar?. 1/1179 Kmalıadsda Hamam ve Bağ So. 14 kapı 90 7 :S,n--.... N 1 • ..ı d deGilli Darh No. ıı 274 M2 arsa. • .._._..,, ev.ne. gözünde eSki h.iiviye~ - Bu imk!runz bir şey Sedll" 

tea..tidid titablım da vardır. Cuma gün. - Arn.avu m. a do~.rusu .Etilli can.Iandıraro.k ma.Lllt o1m.al6.tı. BLı artık bu ha••aıttan kurtuı--nfll. 
leri namaroan sonra bll1Uk k1irsti'Ye çı_ anam; babam Am.a.vud imiG amma; 2/242 ~öy 03.ferağa Malı.. Cihan seraskeri 300 12 50 J' aıı--
ka.r; A»ınane vA.iz nas:1ıatile ka.lbleri ş>ıa bal burada doğmuşum. Bunun iç.n ar so. E: 44 Y: ıı No. Jı 4!i MA ~a. ' 1çılguı a.rzuyu bir tür1ü trenleyeımi _ Y bit.ti artık.. ıayik değ.l.Uın 
ed~rdi. navudca bilmem. - 523Gl/2078 Fatıht.e HUsambeıy Mnh. DUigerQğlu So. E: l05 8 :yordu. na ... 

M:atbaacılıltla allkam ve k.endislnın <Xs.fese koyQCağını &.damların clnıii- 43 No. lı 24 M2 arsanın 12/24 his6esi. i Nevini, bu ha.rab ha~ile osıtüsindo" - Bırak. bu sözleri NeıvfO .. 
d "-··....ı- '·'t..ı..• -•-031 do'ft'"~;ıe ne ~- vslideyi ~ pederi hemen·. Ar ~/1123 K.adıkö c f oiiro MA"" Q ..;ı..ıı.- ........ ~~·ı;;n ~nEt; ile =;ık xıav:d:" LAz; Çer~ea; PonıM:; Anlb; 

33 
Mü.YY: ~9e~ 11 2;~~e~;;"'~~· E: ı4oo ıo5 ~lha. güzel, daha ca:zl.'b buluyordu. "nlere dönebiliriz. 

t.an~'ü. Boşnak .. > ya.pe.rdım. l/'1~ :Mahrnu~da Kü.rkçfi han birinci katta 135 11 :Bir kadeh da!ha yııvarlad.ııkta.n sonra - Yüreğ'ml parçalıyorsun .. l:Jll 
İsmail Hak.la Efendinin Anlavudlar - Mallan blz!ım ardiyeye 9Mirin. Bit 44 N<>. ıı odanın (bir senl!li.k icarı>. !ırooe&ni ıbüsbü.t.ün ·ka(ylbett.ı. Gen~k:ünm~ gtbi. aevlncimden titr' 

p hatta sonra. parala.nnızt alırsınız fs ı;u.00;~19 • · • ız1 - '- d d" ~ llııerlnde Adeta CAhır zMDAn eys-am • mail Hattı Efend~ yarın size · ke!iİ .. Beyoğlu Kemankeş K.ara~U5ta.!'~ Malı. 12a ıo ,kıaıdını kendine doğru biraz daha çek. ·a.ns ıgı -rşı.su: a uşec 
beri> gl.bi b1r tes1rl vardı. t.<mı.all Hak. pte.ririm. Yi.l.k:SelCka.ldmm cad. E: 84 Y: 74 N-0. ıı ;ti. Ne'Vln de heyecanlııydı 0 d:ı. kutu hayal ç0 k feci olacak. 
tı Efendinin bir lpret1.1e her h8Jl8İ dükıklinın 13/120 h'esesile bir ~inin s · ' 
bir ~vud bil.tün m.:ılım mttlkilnü ve- o· un ~,.,ril. İsmail Hakkt Ef Pn<li seh1m itibarile üçte :iM:l sehimi. başını aırkaya vücudünü bü~ün te...11 nm bahsetme bunlardan .. 
......._,

11
rdt. bir başını sana.ını. Canımızı da bı.ra... .~illl.İyetile Sedada bır"'"""''""'· • - N'ı"in imkli.nsız Nevin .. be! 

rn., h 152301/2718 Kadıköy Caferağa Mııh. M.oda Ca.d. E: 4 1275 915 ~~.... '" t.sma.ı.ı HaBclcı Efendiye o derece bağlı kırı.z ~ ocsm. Mü: Y: 36 No. ıı evin 3/24 h: ... es·ı. :. ı.a.Jtin bu ltaıbuadan hemen ""''' - thmir edebllirez. Seni olduğaıı 
- AlA. Yarın Cumadır. Ayasofya. ca. '"'"' """"' -

idiler. ıniinde kllrsünUn önünde bnh:ı.şalım. - 3/808 Kurtuluşta Kurtuluş Cad. MU: 61, Y: 5'1 104 8 :nan Nevin oldu; 6llklm:n.!r, ve Seda.dm ul ediyorum. 
Yazıh.a.n<!ye Uç Arnarn:i geldi: BaY~ _ Besa Mahmud Bey besıı... No. lı 74 M2 hane aTsasıntn 1!2,5/180 hisse.si, ~alları arrusındam scyrılmı..tı. sende~ - Bana acıyorsun değil zni? 

ram ata; Hüsam ağ~; Receb ağa. Ert · ünü ld 125/13.269 Knııdlllide Bahce sokağında E: 14 Y: 12 17.50 150 • yv e 

(M
-"'dah Tl'An.-ı bunl.an t>an.a: esı g cam e Arnavu.dlarla bu. . :ıcyoerek ger: geri çe.kıldL · yorum acımanı .. scvginln ı.n 
.:u n.ıı......... luştuk. Yava.,c;.a ben İsmail Hakkı E N-o. 1ı 70 lD arsa. • 0.lb :te . <MeıJ..."tebler mütes.ilh!di Mahmud Bey> !endniln yanına ya..'lı:laştı.m. Maltı.tn Y~ 52302/666 .BcyoA'lu Bülbül Mah. IrTaı.'!t So. E: 35 Y: 67,59 i 50 i - Ba.şım çok ren:ı ağrıyor Sedad .. mete inkil eıt.m.eslnl is ın1 

diye get.frmiş 'Y'e beni o.ohra öyle tak_ ca.mJ.de C(l'k konuşulmaz: 33 No. hanf'Illn 2/16 hissesi. • ~Üliaa<le eder uıi.sin ben odama çekl Bu beni büsi>ütün küçük dÜŞ 
d~a:n:~ğa: - Hocam; dedim: son zamanlarda 5!301/a740 Bi.\yükçıı.rı;ıdı\ Varakçı han So. 13, 15, 17, 720 64 i1eyiım? Söy'lemiye meebu.ram sa.na 

- Morl vall1ıhl elknde illi yt!z ıe - .i'Şim b1raz bozuk. Şu ağalar paralanı:ım Nt>. 1ı dükkfmın 1/2 hissesi.. : Genç kadın, onun cevabını bekle_ u mü~ bir şey ... 
·-·•tın kle . Eh 55100/1732 B<>vncıhöv. Y· Vt-,dek~i Hüs::-ln eo. E·. 27 Y.· 120 8 • kerlek k.8.$ar peyniri var. .,,,,.,. ı verece ~ış. . l>enden!z ı;;;r• pneden ellerlle şa.lı:aklannı butırarak BeşU1l çevirmişt.l OmuzlarJ 
de miltedeJIYlıı bir adamım. SiZe soru.. 25 No. lı 204 M2 arsa. .,....,_,. .,_,.,..., l _._ - rd 

Hiç almaz m.ıymı ben? 
1 

ünasib · 1/6821 MPrr...an Uzun çarşı Cs.d. 19 No. ıı ,..A-ir 2400 :~a.n Çuuı..ı...,.- a!'- a.gl~ n.: •· · 
_ Alının Başra.m Rta; dedim; za. ::ror ar .. M mı; değıl mi? di~-· ,.....5 19 

•• : Sedad, a.?'kasındaı1 ·--•-- k-c•- ı""'ı. - Ben kirli bi?' kadınım .. _.ıa 
irl 

Takdir art.ıt hıimımeti fadılaneni2ıe kal dük.ltA.n. u........ <ı.ı.ıu -?" ~ 
ten met:tebler için a.cele kaşar peyzı mış ... ded!m. - 52381/2710 Xa.dzköy osınana&a Malı . .\11 aua:\lli So. E: 667 '3 ! Niçin, neden Nevin böyle birdenbL seninle birleşemeyiz. Oh, ne fc 
~~ettin da: :lııımail Hekla hoca Arnavucllara cıot- 3 Mü. Y: 1 No. lı bahccll k&rg;r enn 7/40 ~e kaçıvermişti. Çıfllikteki gecen:nlğrenç .. ben.. ben h.:ı.stayun sed 

_ Miiteahhld beyefendi; dedi; elim_ ru döndü: hissesi. :IDtlkamını mı alıyordu? Metresi ol- Sedad. gayri ilıtiyarl :llti adtfll 
de yetmiş beş tendu tıvırcık kavur ~ - Münaslıbdir, veriniz, muva.fııct.r ~13217 Pam'!>ahcede F.iyüalı 80· 5 No. Iı 115 M2 20 1.60 !duğn a.dılma. ihanet etmek istemiyor çe'k.11mişti, hıaıyretin 1tJdesi oıs 

verinh. an>.anın 112 his.'\esi. • ? ması var. Hepsi birden: 1/5821 Merca.rulıı Uzıuıcamı Cad: 19 No. lı kl&rglr 1260 96 :muydu hareketi genç kadın korku g.l 
- Alırız Hi16am Q,ğ':ı .. dedim .. zaten dflldtfi.n. ! Delikanlı, sebebi ne ohu sa olsun. sanmıştı. 

ıA ........ d - Mor! va.lla.h .. bsştlstüne.. can fe_ • m~tebler için a.cele kavurma _......, 1· da .. dedaıer. Yukarıda ya~ı.ı gayri menlnıller 5111/941 Ça~ günü 113.&t 15 de Millt :Nevine karşı ya.ptLğı bu hareketten _ KmikıD'ıa Sednd. ded• .. beni 
Rıeceb a~a: Em.Ilk Müdtlrlı!il'ıılmdn mfitf'ş~rl_{iJ komi~on<fa a.Tn ~ ve ar.ık aT.tımıa ile "ut.anm·""'ı LMtin 1

• .,_ ı ıo;.;; ıı 
_ l\torl m' ... AA•• .. ld b'"'. cr--.. ı· •• dn-'J·, Dediler. Bm da<ha Arıuı.vudlıı,;rı O!'adıa ~""°'" . : "i'v. , onu ıı.oı...,,r nm ara_ 6;:.n ıçin ml t'orku~rsun?. Mer 

..,...,......,, "·' "1JM u.ı -•"9 ve kiraya V9ri1eoo,.~tir. Fazla izahat it'Cn Millt Em.ltk 4 ünett kalemine • JA•X.. "'-' hl elıtllıde beş y(lz okıka sucuk var. En bl_ otur.tur mtJYUm, trıüre.caa.t. (9236> tına. a '-U6J zamanki utWeti ru yesi v me, bu bıasbılık dudalkln.rdan g 
r!nd sucuk mort valla.."ıi. - H&.Ydl çıkalım. =======-======:::::ı========---- ~kararı şuyıdu: Ebediyen ~1cvini bırak~Frezıgili deği..lim endişe etnıe .•. 

_ Alırız Receb a~: d"dlm: zaten - Vll.4 dinllyelim be Mahmud Bey. :ınamaık, onu kurte.tmak.. bu ka.."'3.r O I mskıtcl>ler icln acele ıucuk !Azıırulı. - Rafta.ya dinleriz. Me!tteblere mal - Ya bi2ıe Jc.e.fll verdı?. 1 Demek ti o da ahlft.1.ı:ını bozmuş .• o da ;kaDamna saplanmıştı. Nevinin arka - ÖDÜŞ JO U 
Bunların m~amu yakünu iki bin ıL Jidecdt.. Nasılı oldu mu. Wl mi hD_ - Meyhaneciden ke!il istemişler, bo- bu Mahmud sa'!m g!lbi olmuş!, B1r1 •~ • d t x..ıı ..,.,.....,., ...K,.._ lıyor birt k...,il ol•-or Tllh b M •• :sın an koş u. ( ...... ) ..... _...,...nun" rrene bif 

rayı buluyordu. F~a b~r para değil, de canın _s...,..... ........., •• .....,.,., • ..,.;ş. O da onlm gibi do - ' ""' ...., · re: a_ ,.,..,.....,~ " b ğJ mi? Y~ı bilen btr insana bir - KA!l olm&Z mı?. can feda.. l&ndın.cmuı biridir demek? Dolandırıcı n!U9tJr.; İ.şkodra; Kosva; Prezerin.. 'I"a.b : Genç kadın, elbiseslle lkcndlnl arka yolcu indi. KaSketini gbzlerlnin 
ilJtbnhan söml k~i.ne geç;reblllr? Za. .Arnavu&lenn mallarllll teıslim alıdm., adama kim kefil olur?. Ot>ne b'r d-Olan_ bre tuh.. ~stü yatağa bırakmıştı. ~l'YOrdu. tüne kadar in<lirm.l.ş, üzerinde 
ten bu paralar bu adamlarda Jraiacak bir ardiyeye kaydum. Dört gün zarfın,. dJrıcı keru olur. (Arkası var) : - Nevin nen vu?. riz heyecan hem.eın hissedilen bil 
olsa neye ynyacak 'ki? .. Gene 1t\rlll'I da baSdullara sattım. İki bln Hnidan - Miorl vallahi doğm. Yarm s:ıalise Mahmud Raim Albndat i - Başını l,'Ok fena. ağrıyor .. bugü cuyu ta.nıyorm: Sedad!. 
pabuçla: :vıız mo\'11lmlndP. kalın yün eo- fa.zla para topladım. cidece#il. Tevekkeli değil mor!. Blzim Eeroin bulıRma.dıın. sa.atın §<aştığı za~ Bavulu elinde, lsta.'SY'Onun 
rabl.a tramvaysız sUr~kler clcğil mi? Dahı rllll'Ur muygın meydanda.: Be- memlekette iken babalarımız c:tstan _ 1 İstanbul Beledi~i • Yemesini b.1mlyen bir adam için para şinci gihrU: c:ız... :~mm:ı. r~ts1z oleyorum. eyda.nlığma dı:ığru yürüyor. 
b.a oLmuş, ha. olına.nıış M hllionti var? Amavudlar on gün kadar dolaşınlş • bula aitmeyin İstan.bul a.ciamm ahlikl- İ.stikl§.1 caddesi E Bu beklenmedik cevab, beynjne rile, kendini çl.ftliğe a.ta.ca.k bır 11 

tsm~n :mııkkı '&fen~! tanırsınıs ıar. N"ıhayet bir ha.:m- sah!bi çıtanı.ş: m bozar> derlerdi .. Tahkik ettim. !:>_ . komedi kısmında ı~ndltiJıı:niş bir darbe te.s&rın~ )'Gi)m~tı aramaktadır. 
değil mi?. - Yahu .. Ne dolaş1p duru7ol"Stl.nın;?. ma6l Haıkkı Efendi Manastırdan tam Ak§aım 26,30 df, ;Fakat tesiri tara.rıuı unutt.araca.k: ~ (Arkası varl 

_. Hangi :tsı:nan Rıöı ıı:tendi?. Bu adaDl mefhUl' dolan.dırıcı.l. den&i'J. 1'kmi sene evvel ıelmiJJ. Ne olacak? KinA&I·IK BUDALASJ '-.,_ - ......... ____ _. ... _ .. _ .. ____ ......... ·-·-··-·-·-.. -· 
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~erebatan, Çatalç~me solrnlt. 25 

İST&NBUL 

ABONE FiATLARI 
t Ci 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

'l'llrkJye 1"00 7oU 400 100 
~Unan ~" 1220 710 zıo 
tc eb ... 7~ H 8ôD ijVJ 

SON POSTA Sayfa 9 

D e Telsiz Haberleri 
1 C:Aske A v 

----- -~iyet:J Almanlar tahtadan J 

tank kolları 
kullanıyorlarmış 

Sovyel mukabil 
taarruzları 

Londra, 26 (A.A.) - Retıte.r at:ın _ 
sının Kuyb!şo!'de'k.l muhabiri blldi -
rıyor: 

.Almnnl rın., İlmen gölü bölıgooinde 
bir tazyik yapml~ uzere Kallnin böl.. 
ges!.ndekl gergın durunı.cbn lstlf..ı.de 

ctmete matuf plfı.n!a.rı o.ltüst. obnll§. 
tur. Göl CI annQakİ :muhtelit ke.ıl..'U.. 
1erde gun;eroe devıam eden çarpış _ 
~ sonra duşnınn ilk mev-zı -
leırlne sürülmüş ve ağır r;ıyiiU. ve~. 
mılıŞttr. .A:lman!lar, bır miitldet evve 
~ Ko'lm fllbrlnden iıB.tde. 

-
Moskovn, u (A.A.) - Bir Sozyet Harkof ta düştükten dine g~rmıı. Odcsa, Ki1d' ve nar. 

kofu işı'al eyliyettk Vonr,ıı nehrine var. 
tebl ğ: ~ndc muhlın ıni~tard 800 ra mı,..ır Ond • • q• • an sonra ne yap:ıcak? Bcl-
zırhftı ku\wetlerin hücuma ~ev - li değildir. f<"ak.-ıt va;(i~ei ve hfıdıselulıı 
tik eri zannını verme uzere A • S ark harekih Jlaza"ran a:rnım 1ır. gozonunde daran nıaııı:yctJrrf. bu ışın 
manlarm MOSkova ci'>:arındn t.ahta • , m.i ikinci guno sabahı b.ı~- bu kadarla kıılacatmı ı:ostermc~ Al 
oo Dk kO bulundtı.rouk aıı ğına gore muh rebe bD&un dorduııcü mantar için, bu kış b 'lıemrb.ıl imal· 

k t'n arının ayını idrak ve Umanı etmiş oluyor. de M kovayı alaru Yolıa nrhrin; 
1\1 h be in şl da. anmak ve Avrupa nu.."JnıMlc Asya 

lu!e.ere mur craa.t etm e!' ı u :ıre n ba adı 1 gund n itibaren ltUS)ası arasında bir hu u b: rck 
R cephesinde t::ı. mtktard:ı lıu • bwıun ~\akibi hakkınll:ı ileri surulr.n uzi)etl bö)lecc tandn e ek ~·· \e 

hır hıı>li mıılah:ız:a \e tahminlere rai' · ... 
cum ara.bası zayi etme rlnden ileri mrn de mu aarrız ordunun Jıarl'ketİ kııt'i heder olmak liizım gcllr. fi:ı!'C'kL 

ve lb nıın ay:ru zamanda S<>7. durmadan ılerliyor; mtıdafaa ı.ıı7J)e. tm bflh~ cr.nubd.ın lnkl! r e•m 1 
yet kıt lan ta.rafımlruı müd .t1 dn ünde bulunan Sovyct Ru a kuvvrUrrl ve harckr:t istiltametinuı Rosto! \C o. 

nun gerislııd duran Kafk r olarak göste ea.t lY !>e rt!:. de, ı:-ene mutemadı gerilemeler ka:ydeL 
nıelerine ra mm muvaffak bir mud:a. teressıim eyi mcsi, Ucrl suru1 ıı tabml. 
faa tatb k cdebıllyorlaı. nin )anlaş olmadığı ıtanaaUnl U) dır. 

---oı---

Rus ara göre Alman 
zayiatı 

Londra, 26 {A A ) - Moskova rnd • 
~u Krzılordunun orgranı olan uKı _ 
zıl Y dı.z> gazetes:.nın, son 20 gu.1 
zarfında Alman ordusu zayiat nm 
300 b a.:u veya yam ıya bAl ğ ol 
doğu kkındakJ haberi neşre;.ın ş 
tir 

Alm:m • Rus harb nln buı-tinku ne- maktadır. RusJ:ann d:ı bu tt-bl 1 f') • 
ı biraz Cef. o1 mk du7up bu mı t taya 

t releri şunu co terınlştir ki. geçmişe en eliı iği tnamız v n d fıı.a harb 
id vik•aalarla g«"lecc alil bid ler 
hakkında yapılabilecek makavr lerln asulunu t:ıtb de U\ ff kiyd ' te. 
kıymeti her zaman ne bı k:tfmıya m:ıh. M"n bir lmmanda.n1annı tayin etmeleri 
kuıntiur. NI ekim, bırı;ok buyun har • de, bu 1 tikamette ke ·;ıı co ter n ilt'. 
bin kudret d recesfni lsb:ıt etmiş olan rl hattketJne karşı bclıcmrbıd bir sed 
Alman onlusu Rus o;Cpbcsfne karşı rt. çekmek arzu Te emel nde olduklannı 
riştl,li taarTtl%ana asken bir teneunh lsbat ey'lnnektedir A kt>r ik fennindea 
şekline sokamadıfı uıbl birçoklarınm ' anbyanlarm ltfil k ettik\ rl bir nokta 
mücadele kabllfyeUni bsmbaşka tasav. vardır ki o da. şudur: 
vur ettikleri Rus ordu u d:ı, muhtelif Şark cephesi ha~ki'ı bugun öyl Wr 
amillerin tesirile bu kabllıyetinl tam safhaya cınnlş&ir ki mutaarrıt ....... 
bir arette izhar edeıncnılştir. Bunda, nun Jlcrl hamlesini durdurabilmek, mu 
brçok 1lll5Ul'lann muhkllf dereecle.rde hal deJilse bile mahale yakın b r aer. 
rol oynadaklanndao ')Uphe edilemez. 1 luk anet.mdı:tedir. Bcuıdan çıkabilen 

Şimdiye. kadar kimsenin P.Satlı bir f"Jdr netice, Alman onlulannı, ıiriıJ!,ilde.rl :re 
edinememiş oldutu Rus hanrWcl.ın nl iaan'mlannda bede.ilerine ula')m.U. 
harekatln çabuk lnJdsafma mini olda- tan menede.bilecek un mukavemet 
tu gibi Almanların l••1"11sına JCpye.ni kuvve'! me.vcud deiil glb\dir. 'lapa]an 
bir mania ihdas e.decetl lıan:uui ile butun nıudafaa, ita bedUeni mumlnin 
•General Kışu lsmlle. adla.ndm1ıın fena mertebe pahalıya maletmck istemek • 
mevsim bugüne kadar ke.ndi!>ine balla. ten başka netice U%CJ'Uldc es:ı lı tesiri 
nan ümldlerf tahakkuk ettirt'memiştlr. olınıya b t..itb y d kı b • rınca 

Bu yuzden ve bn stlırblerin teslrile memduh, pek coJdarmca da f:ı7dasn. 
taarruz harekeU, her halde teenniyi dır. Rarb bu şeklile bir tasfiye s:ıfha. 
kab ettiren muayyen blr betaııtıe, fa. sın.'\ girmiş oluyor. He-r muflilk hcsab 
kat dunnad:ın bedP.rine clol!Tu yakl.1ş.. i~e.rt gibi bunun da bı.r milddct d vam 
makta devam etınl tir. Bunun netJ • f'J'lc.-me-sl kadar r.:ıruri bir Ş4'Y yoldur. 
cesi şudur ki, taarruzu 1a11an ordu bu. Bugiinkü harb vazl3rtln111 anrtUii ınan 
gün Moskova kapılal'lnıı davıınmıs. J,c.. ura ve ilham eylediği d süner, şlm -
nlngTadı tecrfd etm' . Baltık ad lanııı dilik bani ra inhisar ediyor. **" 

---o---
Japonyada bazır'ık 

Korkunç bir cinayet 

---o---
Üsküdar cezaevindeki 

c:nayetin tahkikatı 
'tt$iüda.r Ce'üaevinde evvel.ki ~un ı;ı.ı 

seneye m::ı.hküm Hılm!d dmd.ı bl: 
ağır cezalının gene knt den 8 yıl 
ha.psc m:ı.h'küm Kiım.U t llli u 
sustalı çakı J e tebl ı:reı1i sure e ya _ 

(1'as tarafı ı lnl'I rnvfat'lal ro aın.m S:1e ne4.Jceleneıı kanlı vak'a. 
Amerlkııda h::ı.rb cereyanı nın talıki~tlle 'O dar MuJd u • 

FiHl.delfi3, 26 (A.A.) Ama."'l:ra • mumiiiğl ehemm.ıyet. e meşgu o.nın.k_ 
nın eski Fırans:ı ser ri Bulrt Amerl _ tadır. 

Sineması: Bu akşam 
GUzıde bir kalabalıkla temelinden 

~tısına Cm.dar dolacak ır. 

!iı~~~1:n H I L D E KRAHL 
«ARABACININ KIZh fılıninln ~ı'!dızı 
BüYük aşk romanlannın, bütcın heye_ 
can ve h boralannı yaşaUın t.!mlcrin 

• eıı cşs!zl 

ISA.BEL 
Saheserini: S E S Sinemasında bu 
Jacincı süper fllmlni emsalsız bir san•at. 
kı:dr~ lıe canlandırıyor. Hayatı V<ı 
aşkı acıklı b r sır gizllyen bir Bar 

lmnın derlr.ııl haıibe gdnn.esl. lchın.dckl HMlseye el looyan Müddclumu • 
tn!Uiyetlne ~3Jll ed\?rek Ru~ıt·ı.n mi, aleti cetih olan su lının h .p • 

Sabahtan Sabahaı 

Üçüncü kış 

s ııe d:ıh.Jme ne e '~ k m n ta. 
rafından rokulm:aş olduğunu b ıas_ 

ımı k dır. 

Kızı... sucıu blr sevgi ... Blr muammaı ...... 

Geçen harbdc de böyle olmuştu. Ni. 
bayet bir iki ayda dav-" biter 
denmlşU. Jla. bugun ha >ıLnn, ya& 
taarnuu, kış t.aa.rruzu acrken tam 
dort ) ıl sürdü. Yirmi beş milyon in. 
san öldü. Nihayet sulh yapıldı vr her 
mııddesl yeni bir intikam davasının 
tolıwnu gibi ma lfib mtınleketlere 
serpildi. O büyuk hailenin son yıll:ı
nnı yaşıyanlar facianın debşeUnl da_ 
ima hatırl:ıyııeaklardır. 

ikinci d ce ceph krde mu\ ff k ol. 
mı)ıın I iJtere ise ayaktadır. Z nKln 
müstemleke klı)'naklarma ve &'t'Dİ'5 
mikyasta Amerikan yanlımına daya. 
nan inclllerqi de lktısııdı c pbcden 
yıkm:ıta lmkin )'oklar. Sn halde 
Jınrb Almanya ve lngUtere ara"mda 
daha yt>.nl sahalarda devam edecek. 
tir. İOKllten Almanya.nın Rus>a lle 
boğıaştntu ŞU nazik ciinleıinde Avru. 
pa it.arasına yııpı~ıp kıl'ar1 lıarckrte 

g-ctlrmck imkanını bulamadı. l'ıınl o 
kuvveti toplayamadığını gostt'rdi. Rus 
)anın Yıkılmasından onra b )1 blr 
işi ba rmağa da lmkin yoktur. O 
halde harb nrrede de\" m r.deeek? in. 
gllterenln y:ıp:ımadığını Alman a mı 
ynpacak, İngükrc.-yf daha u1.ak cep. 
'ırlrrden \'Urarak ark \"e Uzak arkla 
n1"k mı mı kMimc' J tht'cl'I.. Her 

Suarel()r iÇıD yerler nıZı evvelden al ırt.a.bUırslniz. 

Telefon: 49369 

GÖNÜL ESRARI 
Baş Rollerde: 

WILLY BIRGEL - BRlGITTE HORNEY 

1914DEN SONRA 
Herkesi hayret iç.inde bırakacak film 

Yeni A\TWJa harbi artık hızını al. 
mıştır. Avrupa karasında artdt yeni 
bir cephe kuracak teşckkul yoktur. 
Bununla beraber harb üçiincu kı ına 
girmiş bulllllU)'Or. Bunu bir dörduncil 
kışın takib etmesi de mU.--rutünılur. 
Çünkü Busyanın en zcngiıı zira:ıt ve 
sanayi bölgelerini ele gcçırt>.n Alman.. 
Janın artık lktısadi ıkmtısı ve ham 
maddeye ihtiyacı kalmQacakhr. l{Jş. 
tan e,., el petrol ~alınları da. işgı.ll e
dilirse bul' uk teşkllat kudrdı t:nyesln_ 
de Almanya. n kerı hareket h •rlc nde 
her turlu t:uyfka mım aıunan muka 
vemet edebilecektir. tı.ı )ıldanbcrl 

halde Rusyan vurulm:lya te-. 
'>t'bbus rdıleeck darb0 ve 
bunu t trlb edcee i on 1 J -
ı>on hare-k ti bu meçhulleri Bl c'hnla. 
taraktu. •e in llter in ııırnnma 
s' kml ne Almnnyanın ıldırım lıarbl 
S-On sö7:u ö llyr.l'eı ne ·cevı \Cnnr. 
dlğinc.- örf' mt'St-lt> çok end • \C lci 
'r T mr" 1 ,.df'1ım· t ('UD<'U t.t! so ı 

kış olsun. 

~Ullan Ca "iti 



BAŞ~ DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
l\Tevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde PulıJ Kutuları Israrla İsteyiniz. 
"':"",...- . ~... . .. ... .. . ~. . ...... ·. r'.: 

- -
Büyük Fransız va İngiliz edib:eri l_R_A_D_Y_o_j 
(Baş tarafı 1/1 de) ifratlara rağmen vakanndan, ciddiye _ PAZAR't'ESİ 2711019.U 

ö.Yle gülünç ç.zgllerle tasvır e«er ki ha. tinden bir nebze bile kaybetmiş olmaz, 7.30: Saa.t ayarı, 7.33: Hatif 1>3r. 
y.alinin ıfrat lle taean tecellı\erile bu gi.i.leıken ve gilldlirtlrt>en cemiye:uı çalar (Pl.), 7 .45: Ajnns baberlerı. 8: 
ıasvır bir :ınaskara tetdio! almış olur. mağdur sınd iel•. kaderu1 darbelerlne Hafll parçalnr (Pl) 8 15· Evln santi 
Bu tehz.l san'atının \efrlte meyyal o_ uğr.p.mtş olan bedbaht güruh için tu - · ' · · ' 
lan teznhürlerl neticeıkle y&Zl]mlf say. hafilklar arasında bir derln merhamet S.30: Ha.fıf par~.alar CPl.), 12.30: Saııt 
falan ruunurken 1naao e~be:.te pek ı:i_ h.!ssinin mzdığuıa dilaka.t edilir. Ve dld_ ~sn, 12.33: IDı.dınlardar fasıl şarkı.. 
yade eğlenir ve muharnrln JfTata var_ kat esl.Uıncc de 4>lr yandan gUlt!ıfo:en bir La.rı, 12.45: AJıı.ns hai>erieri, 13: Ka. 
dığuıa dik.'k.at e>..m~ kendis-:ni et • aralık durulur ve kitab c!den bıra.kı!.a. dınlarda.n hsıl şıı.rkılnrı. 13.30: Kd. 
lendınniş olma.sile iktifa eder. rak. derin derin d!lşllnUlür. rışık mfi~ CPl.), 18: Saa.t aynrı, 
TMvırlerinde gülünç oımatıı. mllııald, Bunun i(lindlr ki bu muharr1r'n iti - 18.03: Dans müzlği <PU, 18.30: Ke, 

ne kadar kttcük olursa olsun ~.r nokta tabl&rı .:yulnız san'at rokımından de_ mcnçe ve tnnbıırdıın saz eserleri, 
bulursa, hemen geçemze. onda uzun ğil, aynı zamanda onlardan tereş.iuh e. • . 
uzun teva!tkut eder, onun etrafında den h~t fe!se.fesinuı zengin mana- 18.45. FW>ıl heyetı, 19.30: Saat ayarı 
tnrlU tderrlla.t lcad eder, ve rr~ tu_ tar!a dolu ruhundan dolayı muza'af bir re ajans hAberlerl, l!l.45: Konuşma, 
haf bUyük bir levha ~anr Fnl'u.t bu kısnıet ~er. 20: Kenr.ın so'oları, 20J5: Ra.-d,yo ga. 
ıtehzl1 mera~ına ve ondan doğ:ın bUtün B. z. Uşaklıgil retes1, 20.45: B!r halk türküsü ö~re-

------------ ruyoruz, 21: Ziraat takvimi, 21.10 : 

Milli Piyango 
Cumhuriyet Bayramı 

F cvknlade çekiliş pi anı 

İkramiye İkran.iye :ikramiye 

adedi miictan tutan 
Lira Lira - --- - -

ı 50.000 se.0110 
1 20.000 20.000 

2 10.C O 20.001> 
6 5.898 ::P..000 

20 2.000 40.090 
40 ı.tı o 40.C O 
80 GOO 40.000 

400 10) 40.000 
uoo 10 40.000 

80 000 z 160.009 
~ -

84.550 Y~k&n 480.000 
=-=x:::7 

Tam Bilet Yarım Ullet 
Z Ura 1 Llra 

ÖKSÜRENLERE KATRAN. HAKKI EKREM 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
İnşaat Kontrol Şefi Aranıyor 
Nazilli Kayseri ve Hcreke Şantiyelerimiz için birer 

k.ontrol ıefliğine ihtiyaç vardır. Namzedlere tecrübe, tah
·~l ve mesleki olgunluk derecelerine göre ücret verilecek
tır. 

Talihlerin nihayet 5/11/941 tarihine kadar veı;kaları 
ile birlikte Sünıerbank Umumi Müdürlüğüne müracaat-
ları ilin olunur. (9405) (7899) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 
- ~eşit bedeli 14!148,54 lira tuto.n Büyükderede Aksa.rayda. ve Kadı~ 

O'J ~?iyede 3 aded muhavvile rnerike'l.ıi ınşa.sı iŞl açık eksiltme 
usuıu He hle edllecektlr 

2 Ek&1tm . 
- e l/11/1941 Cumartesi günü, saa.t 10 da Metro hanının 5 ın .. 

et kı:ı.tınd"' yapılacaktır. 
3 

- ~uva,kkat tenılna.t 1113,64 liradır. 
4-~rin 

dan alma.lar~ız olarak verilmekte olan 1J3rtnamelerl Levazım. 
llA.n edüen ü ve kanuni ves~\aları ve muv.a.k.kıat temlnatları ae 

g n ve s:ıt.te komisyonda hazır bulunnıa.ları (9323) 

İstanbul Orman M'"d·· ı·· ..... d u ur ugun en 
l - Eskişehir orıruı.n fıdanlı~ ıçln admrt 35 met.re yu"ı...._,,,t..,,~ •t 40 

ton su çı:knrb:.lecek ~e san. .. ;e 
jcne. atorli k! b rllk.~ b lı işle~ saatte 10 kilovat taka.Ul e ektrlk 
ret.ue satın ı lınacak:r. ıı tnmDtzlyel tlpi motör açık ekslltıme su.. 

2 - Fenni darl .şartname.eri ve mukavele örn~l İstanbul .. 
dur yet nde göril'ebllır ..... orman mu_ 

3 
4 

Mu~ kka~ teminat 800 lindır. 
E tane 8111/941 Cumartesi gtinü saa.t ıo d'a İ.tıt.a.nbul o M" 
durlyeUnde YtlPll'aca.kt.ır. ..c93429 rııruır. u. 

Mu'hte1if ş:ıl'kı ve türicü;er, 21.30 : 
Temsil 21.45: R'adyo senfoni orkes.. 
trası, 22.30: Saat ayan, ajans ha _ 
be.rlerl; boma, 22.-45: Dans müz!ği 
(Pl.). 

3 f ngiliz gemisi 
batırıldı 

V.şi. 26 CA.A.> - Berllnden haber 
verildiğine göre. Alman tayynreleri, dün 
gece. İngiliz -E• lnrında, kafile halinde 
seter eden meomuan 12 bin tonluk 
üç gemi baıtımıı.şlardır. ······························-· .. ················· 
Son Posta Mdba.ası: 

Neşriyat Müdürü: llilse7in Ragıp Emeç 

SAUİBi: A. Ekrem Uf;:AKLtOİL 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurl:mna. mahsus kış tarifesi ı. Sonteşrln 1&41 Cumarte

si sabahından itibaren tıtblk olunacak.tlr. Tarifeler giŞelerde satıl • 
nu!ktadır. , 
Devlet DemiryoJ.arı işletme U. • den: 

D. D. Yolları 4 İşletme l\1üdürlüğünden: 
Şube 4G mıntıakasından ihzar edilecek nş:ığlda ocak kilometreleri, 

mllttarları mun::ımmen bedeHcrlle muvakkat t.eminat miktarı ve münn. 
knsa tarihler! gostcrilırJ§ ol11n balMıt iŞine talip çıkmadığından yeniden 
muayyen olruı gun ve saat 15 de 4 işletme müdürlütünde toplanan ko. 
m1.syonca ihalesi yapılı:ıak üzere kapah zarf usulıle msnakasaya konul. 
muştur. 

Bu işe glrnıek lstiyenler.n teminatlarını ve kanunun t.a..yln ett.Jğl vesi. 
blarla teklif mektU"plarını münakasa günü <>'!ün muayı}"en saatten ibır 
saat evveline kadar komi.syoıı re~lğlne vermeleri ll'ızundır. 

Postada olacak geçLkmeler kabul edilmez. 
Ba.lııst. işine aid mukavele şartname projeleri KAyserl veznesinden 156 

kul'WJ mukabilinde satılır. rll250• 
_. Ocak M!ktarı Tutnrı 
Allometresı Şubes: M 3 L. 

214 + 600 - -wo 980 
204 + 000 600 810 
165 -+ 8SO 1000 1800 
lS6- 159 1000 1400 
135 - 136 1000 1500 
125 + 000 1000 1400 
124 + 300 1000 1500 
132 + 600 43 1000 11..00 

PS - {16 1000 1400 
64 - 000 1000 1500 
58 - 60 2000 3600 
24 - 27 201){) 3000 

5 - 6 Sahil ~Ooo 4000 
8 + ()()() 2000 4000 

10- 15 2000 3000 

lii30oo 3i32iı 

Muvakka~ 
temınatı 

Münakn.sa 
...tarihi 

7/11/941 

.. * Muhammen bedeli C34.000 otu~ dôrtbin) lira olan 100 t.-On pirina yağı 31/ 
10/9U Cuma ;UnU saat <15> de ktıpalı zarf usulü Ue Ankara'da İdare bL 
n86uıda satın 11.lı:ıac-aldır. 

B? işe .girmek lsteyenıertn \2550 iki bin beş yUz elli> liralık muvakkat 
temmat ile kanunun tayin ettiği ve&ıı:aları ve tıelcllflerlni ayn· gün saat 
<14> de kadar 'comlsyon rcl&llt;ne vermeleri llzımdır. · 

~daııt~=:ı ~:r~~k oş~~~·~· And kara'da Ma17ıetne D<ılresınden, Hayclaıpa. 
şa a IJl•n en ~~ılaca1ct.ır. (9149> 

İkinci İ.şletme memur ve müstahıdeminı ile um,...,; 1 ... _ k d lr 
. ln k ..,.... ~te mer az a e. 

ierı hademcl~ iç umaıı idnrece verilmek ve nu" .. mune ayarında as 
tar, teıti., lrozalın lle du~e. suma, atArneti farika vesaır bütün har v; 
masra!lan müteahhld tarafından temin edi'mek ii-re <liktirll ç .,.., ecek takrl. 
ben 1523 t-0.kım elbise 777 cded palto ve 152'3 aded kasket.ln ımaUyes• 1 1 kapalı zarf usuıce ekslltmeye çıkarılmıştır. • ş 
7/2nci~rln/941 tarihine rııstıayan Cuma günü saat 16 da Anka ıs 

tasyonunda ikinci işletme binasında. t<>planacak komlsYQndıı ıhales~n ya: 
pılacaktır. 

İdareden verilecek kumtuJ bedeli dahil mecmunun muh::ınunen bedeli 
<57112,l b elli yed1 bin yüz on iki lira on bir kur~ ve muvakkat teını. 
natı 41105,61 dort bln ytiz beş Ura 61 kuruştur. 

Bu ı.şe gırmek lstiyenlerin l.."tlnun ve şartnamesinin taym et.tığ, vesaik. 
le muva.'kkat teın1natlarını ve tekl;fierinl ayni gün saat 15 e kn.dar ko. 
m!syon reisllğine verme~erı H1zımdır. 

Şart.name ve mukvele projeleri Ankara, İzmir ve Sirkeci vczne!crinden 
286 kuruş multablllnde satı:.maktadır. c'7'706ı ,9239, 

Birinciteırin 27 

Sümer Bank iplik ve dokuma 
fabrikaları müdürlüğünden 

işçi ahnacak 
1 - Müessesemize bağlı Kayseri fabrikasının muh

telif atölyelerinde çahttırılmak üzere tornacı, fire7.eci, 
pulanyacı, tesviyeci, dökümcü, modelci ve takımhane i~
çisi alınacaktır. 

2 - istekli İ§çilerin kabiliyetler:ne göre 15-50 kuruşa 
kadar saat ücreti verilecektir. 

3 - Talihlerin doğrudan doğruya Kayseri veya ls
tanbulda Bakırköy fabrikalarımıza lüzumlu vesikalarla 
birlikte müracaatları. «7831 - 9300» 

~~~IMIMilll~"i'lmi!Ul! .... :lilll .. llll:l* ........ ~ ......... wlKlimtFlrl ........ ,,, 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Velca!etinden 
1 - Eksiltmeye konulan 1ş: Janc!nrma sW>aY okulıı arkasındaki gedikli 

crl>~ okulu için y<ı.pı\acak yUzcr etlik 1.k1 partati! baraka lle on OOş hel' 
inşaatıdır. 
Keşif bedeli 33746.02 liradır. 
2 _ EkSlltme 6.11.041 Perşembe cUnü saa.t 15 de N:ıf!a VekO.leti yapı vıı 

ı.mar işleri eksLıt:.ne komisyonu od:ıııında kapalı zarf wıulıle yapılacaktır. 
3 _ E'.ı::siltme şartnnmesı ve buna mütc!erri evrark 2 lkl lira bedel ıxı~ 

kabilinde yapı ve imar iŞlerl reisliğinden alınabfür. 
4 _ E.lt.stllmeye glreb:Imeıc. .çln isteklllcrın 2980.95 ik:! b!n ,iokuz yUz sek· 

sen ıı.re. doksan beş imruşluk muva'.:kat tcm!nıı.t vermeleri ve Nafia vctA .. 
let.inden bu :ş ıcln alınmış ehliyet vcslka.-;ı ibraz etmeleri IA.zımdır. !şbu ve .. 
sikn.yı a!.ma.lt !çın ls~eklilerln eksll'trne tarlh.lııden ctaıtil günleri har:ço tlc goıı 
evvel bir ı.stlda ne Nııfla. Vclratet.ıne mUraooa.t etmeleri ve :lilekçelerine en a• 
bir kalmde bu :.sc benzer 30.000 liralık bir iş ya.ptıkl:mna da1r U;ıi yaptıraJl 
idarelerden alınmı5 ves!.kn r:ıptetmeleri llzımdır. U 

5 - İstcklller tekli! me:ctublnrını füale günü olan 6.11.941 Perşembe ı;nn 
saat 14 de kadar cksiLtme komisyonu reislitıne ma.kbıız ınukabtlinde ver .. 
meleri Hl.zımdır. 

Postada ola.:ıık geeı.knıeler Qbul edilmez. c7664.9133ı .. 
Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini 
mümkün kılacak o!an yüz tuvaletine bigane kalmı.şlardu. 
Kadında dikknt edilmesi pek mühim olan n ~kta: CUdın 
incelik ve taravet.ini ebediyen .muh11fazadır. 
Seneler, binblr vnzite içinde çalışan ve yorulan genç ka -
dmların biıunan düşmanıdırlar. Bedeni ve dlma~l yor -
gunluklarm neticesi guddeler ellistikiyetlni kaybederler 
ve cildde <Leke> diye tavsif edilen nvaırızı <Rüzgftr ve gü
neşin de tesirile} hw;ule getirirler. İşte bu gibi ha.lfı.ttn ve 
bu gibl avarıza karşı Kıem Pertev; terk hının kuvvet ve 
kudreti sayesinde cildi be.sler \'e hara.biden kurtarır. 

Yüz binlerce kaöımn tecrübe ettiği ve sevdikleı ine tavsiyeden hll
li kalmadığı Krem Pertev ile günde yapıl:ı.eak 3 - 5 dakikalık bit 
masajın ne gibi bnrlkal:ı.r yaraltığını pek kısa. bir zamanda siz de 
muterll olacaksınız. Krem Pertev'ln yanm asırlık beynelmilel ~öh· 
reti asılsız degUıllr. Ondan istifade ediniz. 


